
Съдебно решение относно задържането на 

 бездомни хора: Полезна информация за 

бездомни хора 
На 14 декември 2017 г. Върховният съд отсъди, че политиката на Вътрешното министерство за 

задържане и административно извеждане от страната на граждани на Европейската 

икономическа зона, които спят без подслон, е незаконна.

Какво означава решението на Върховния съд? 

Външното министерство няма право да депортира хора от страни-членки на 
Европейската икономическа общност на базата на липса на подслон. 
Неправителствени организации, които работят с бездомни лица нямат право 
да помагат на Вътрешното министерство да откриват хора за депортиране.  

Ако съм задържан/а за спане без подслон, ще бъда ли освободен/а 
незабавно? 

Следва да бъдете незабавно освободен/а. Ако това не се случи, свържете 
се незабавно с NELMA (имейл: nelondonmigrantaction@gmail.com, 07459 642 
152) или Bail for Immigration Detainees (имейл: enquiries@biduk.org, телефон: 
020 7456 9750 – работи между 10 сутрин и 12 на обед понеделник до 
четвъртък). 

Ако съм получил/а известие за извеждане от страната, то ще бъде ли 
отменено? 

Известията за отвеждане от страната би следвало да бъдат автоматично 
отменени. Въпреки това трябва да се свържете с Вътрешното министерство, 
откъдето да потвърдят, че вашето известие е отменено.  Настоявайте да ви 
издадат писмен документ за отмяната. Това може да стане ако им пишете 
на адрес complaints@homeoffice.gsi.gov.uk или с писмо до адреса, отбелязан 
на известието ви. 

Трябва ли да продължавам да се явявам пред Вътрешното 
министерство? 

Вътрешното министерство следва да отмени всякакви изисквания за явяване 
на живо. Ако това не се случи, свържете се с отдела за оплаквания към 
Външното министерство на complaints@homeoffice.gsi.gov.uk. 



В момента обжалвам известие за спане без подслон. Ще се състои ли 
разглеждането на моето обжалване? 

Обжалването ви ще се състои. Пред трибунала и Външното 
министерство трябва да се позовете на решението на съда по делото на 
R (on the application of Gureckis, Cielecki, and Perlinski) v Secretary of State 
for the Home Department.  

Вътрешното министерство ми конфискува паспорта. Какво да 
направя? 

Трябва да се свържете с Вътрешното министерство и да си изискате 
паспорта обратно. Ще трябва да им пишете с искане да ви върнат 
документите на complaints@homeoffice.gsi.gov.uk. 

Мога ли да получа компенсация? 

Ако сте бил/а задържан/а, или Вътрешното министерсво е конфискувало 
паспорта ви, е възможно да получите компенсация. Най-добре се 
обърнете към адвокат. Някои възможности са: 

• 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) 

Аз съм гражданин на ЕС и спя без подслон. Трябва ли да се тревожа 
за имиграционните служби? 

Не се налага да сътрудничите с имиграционните служители. Ако ви 
спрат, учтиво откажете да отговаряте на въпроси и се отдалечете от тях. 
Не сте длъжен/на да показвате документи или да отговаряте на 
въпросите им. 

Нямат право да ви арестуват заради отказ да отговорите на въпроси или 
да покажете документи за самоличност. 
Ако ви спрат, докладвайте на Anti-Raids Network: 
имейл: antiraids@riseup.net, туитър: @antiraids 


