
Scrisoare pentru găzduit

Director sau forței de muncă al asociației de unde sunteți poate au spus recent că este nevoie de
lăsa cazare. Iată ce trebuie să știți :

Dacă vi se spune că centrul va fi fermat. 
Legea despre unitatea de cazare spune că nu are dreptul de a pune pe cineva afară dintr-o structură
în cazul în care persoana nu are nici o cazare alternativă . Deci, nimeni nu are dreptul legal de a vă
evacua din structura în care vă aflați . Dacă lăsați cazare, prefectura va gândeste că este alegerea ta
de a părăsi și există un risc mare că nu vă dat altă cazare .

Dacă vi se spune că trebuie să plece de cazare pentru că vă aflați ilegal în Franța .
Dreptul pentru o locuință este necondiționată, adică, aceasta nu depinde de situația administrativă
dumneavoastră . Chiar dacă nu ați avut succes în cererea de azil dumneavoastră în OFPRA, chiar
dacă cererea  dumneavoastră  pentru  o ședere a  fost  respinsă în  prefectură,  chiar  dacă utilizarea
dumneavoastră și apeluri dumneavoastri au fost respinse sau dacă aveți o OQTF, se schimbă nimic :
ați întotdeauna dreptul de a fi cazați și directorul sau angajatul al asociației nu vă poate cere să
părăsească cazare pentru acest motiv.

Dacă vi se spune că poliția ar putea veni voi evacua din locuința dumneavoastră și vă opriți
pentru vă evacua din Franța . 
Legea permite poliției să intre în cazare cu aprobarea directorului, dar ea îl interzis pentru a intra în
camera  dumneavoastră  sau apartament  dumneavoastră  fără  autorizație  acordată  cu  un judecător
(Comisii  rogatorii)  .  Există  foarte  puține  șanse  ca  un  judecător  dă  o  doar  pentru  că
ședere dumneavoastră este neregulat . Aveți dreptul de a vă bloca în camera dumneavoastră sau
apartament  dumneavoastră  și  de a  refuza să deschidă ușa la  poliție  sau de orice altă  persoană.

În plus, acest loc unde esti  este considerată ca " acasă" dvs .  Pentru va scoate afara trebuie să
necesită un ordin judecătorei . Astăzi , dacă cineva dintre voi decide să rămână în cazare lor dincolo
de  data  specificată  să  plece,  poliția  va  interveni  doar  la  sfârșitul  unui  procedura  de  evacuare
judiciare, care de obicei durează timp.

Dacă aveți OQTF :
Poliția nu te-a evacua de pe teritoriu înainte OQTF este executabil, adică nu înainte de sfârșitul
perioadei  indicate  pe  documentul  (30  de  zile  sau  48  de  ore)  .  S-ar  putea  contesta  OQTF  cu
ajutor de un avocat pentru a încerca să răstoarne. Acest lucru nu costa nimic pentru oamenii care nu
au sau un pic de bani, deoarece acestea pot obține asistență (asistență juridică) .

Atenție pentru cei care au adresa lor în la Relève (échirolles) : asigurați-vă că nu ati primit OQTF
acolo,  pentru  că  angajații  sunt  instruiți  să  ia  scrisoari  pentru  voi  și să semneze  primituri  a
lucrătorilor poștali.  Dar la data primirii este data de începere a perioadei de până la expulzarea
teritoriului și de timp pentru a face un apel la instanța de contencios administrativ. 

În orice caz, dacă aveți un avocat, puteți să-l cere să intervină cu asociația care dat cazare pentru ca
dreptul tău de a cazare va fi respectat. Dacă ești forțat să părăsească cazare și va ajunge pe stradă,
puteți cere avocat pentru a face o "petiție pentru libertate(référé liberté)" este o abordare a justiției
pe care le puteți permite la anumite condițiile pentru a găsi cazare. 

Daca  personalul  asociației  unde  esti  încercați  să  vă  lăsați  cazare  sau  poliția  încearcă  să
oprească acolo, puteți apela numărul de urgență : 07 58 23 00 69 (Lycamobile)
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