
Nuosprendis dėl gatvėje nakvojančių žmonių 
priverstinio pašalinimo iš šalies: Faktų suvestinė 

benamiams žmonėms 
2017-ų metų gruodžio 14-ą dieną Aukštasis Teismas nusprendė, kad Jungtinės Karalystės 

Vidaus reikalų ministerijos (angliškai ‘Home Office’) vykdomas gatvėje nakvojančių EEA 

piliečių sulaikymas ir priverstinis pašalinimas iš šalies yra nelegalūs. 

Ką reiškia šis Aukštojo Teismo nuosprendis? 

Vidaus reikalų ministerija neturi teisės deportuoti žmonių iš EEB (liet. Europos 
Ekonominės Bendrijos; angl. European Economic Area - EEA) vien dėl to, kad 
jie yra benamiai. Labdaringoms organizacijoms, dirbančioms su benamiais 
žmonėmis, yra neleidžiama teikti pagalbą Vidaus reikalų ministerijai surandant 
žmones deportacijai.  

Jei buvau sulaikytas už nakvojimą gatvėje, ar būsiu automatiškai 
paleistas? 

Jūs turėtumėte būti nedelsiant paleistas. Jeigu nesate paleistas, tuojau pat 
susisiekite su NELMA (el. pašto adresas: nelondonmigrantaction@gmail.com, 
telefono numeris: 07459 642 152) arba su Bail for Immigration Detainees 
(el. pašto adresas: enquiries@biduk.org, telefono numeris: 020 7456 9750 - 
dirba nuo pirmadienio iki ketvirtadienio,  nuo 10 iki 12 valandos) . 

Man buvo duotas priverstinio pašalinimo įspėjimas (angl. ‘removal 
notice’). Ar jis daugiau negalios? 
  
Priverstinio pašalinimo įspėjimai turi būti atšaukti automatiškai, tačiau jūs 
turėtumėte susisiekti su Vidaus reikalų ministerija ir patvirtinti, kad jie 
panaikino priverstinio pašalinimo įspėjimą. Pareikalaukite, kad jie jums 
suteiktų šį patvirtinimą raštu. Galite tai padaryti nusiuntę laišką šiuo el. pašto 
adresu:   complaints@homeoffice.gsi.gov.uk arba adresu, kuris nurodytas 
viršuje priverstinio pašalinimo laiško, kurį gavote. 
  
Ar vis dar turiu prisistatinėti į Vidaus reikalų ministeriją? 

Vidaus reikalų ministerija turėtų atšaukti visus reikalavimus prisistatinėti. Jeigu 
jie neatšaukė šių reikalavimų, galite susisiekti su Vidaus Reikalų ministerijos 
skundų skyriumi šiuo adresu:  complaints@homeoffice.gsi.gov.uk. 



Aš pateikiau apeliaciją dėl gauto priverstinio pašalinimo įspėjimo už 
miegojimą gatvėje. Ar mano apeliacijos procesas vis tiek įvyks? 

Jūsų apeliacijos procesas vis tiek įvyks. Jums reikia Vidaus reikalų ministerijai ir 
Tribunolui paminėti sprendimą byloje R (ieškovai Gureckis, Cielecki ir Perlinski) 
prieš Valstybės Sekretorę Vidaus reikalų departamentui byloje.  

Vidaus reikalų ministerija konfiskavo mano pasą. Ką turėčiau daryti? 
  
Jūs turėtumėte susisiekti su Vidaus Reikalų ministerija ir paprašyti, kad jums 
atiduotų jūsų pasą. Jums reikės nusiųsti laišką su prašymu grąžinti dokumentus 
šiuo el. pašto adresu: complaints@homeoffice.gsi.gov.uk. 

Ar galiu gauti kompensaciją? 
  
Jeigu buvote sulaikytas, arba Vidaus reikalų departamentas konfiskavo jūsų 
pasą, gali būti, kad jums priklauso kompensacija. Jums reikėtų pasikalbėti su 
teisininku. Čia yra duomenys teisininkų ir teisinių biurų, su kuriais galite 
susisiekti: 
• 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) 

Esu ES pilietis, kuris miega gatvėje. Ar vis dar turėčiau nerimauti dėl 
imigracijos? 

Jūs neprivalote bendradarbiauti su Imigracijos Tarnybos pareigūnais. Jeigu 
esate sustabdytas, mandagiai atsisakykite atsakyti į jų klausimus ir nueikite. Jūs 
neprivalote parodyti jokių asmens tapatybės dokumentų ar atsakyti į bet kokius 
jų klausimus. 

Jūs negalite būti suimtas vien dėl to, kad atsisakėte atsakyti į pareigūnų 
klausimus ar nepateikėte asmens tapatybės dokumentų. 

Jeigu esate sustabdytas, praneškite apie tai Anti-Raids Network (Anti-Reidų 
Tinklas): 

el. pašto adresas:  antiraids@riseup.net , twitter’io paskyra: @antiraids 


