
Scrisoare pentru găzduiţi

Poate că directorul sau salariaţii asocia iei de unde sunte i, v-au spus că ar trebui sa părăsiţi cazarea pentru ca seț ț  
închide la sfârşitul lunii martie. Iată ce trebuie să ti i :ș ț

Dacă vi se spune că centrul va fi închis. 
Legea despre unitatea de cazare spune că nimeni nu are dreptul de a da pe cineva afară dintr-o structură în cazul în 
care persoana nu are nici o alta cazare alternativă . Deci, nimeni nu are dreptul legal de a vă evacua din structura 
în care vă afla i . Dacă părăsi i cazarea, prefectura va crede că este alegerea ta de a o părăsi, i există un risc mareț ț ș  
să nu vă dea altă cazare.

Dacă vi se spune că trebuie să plecaţi din cazare pentru că vă afla i ilegal în Fran a .ț ț
Dreptul pentru o locuin ă este necondi ionat, adică, acesta nu depinde de situa ia dumneavoastră administrativă.ț ț ț  
Chiar dacă nu a i avut succes în cererea dumneavoastră de azil în OFPRA, chiar dacă cererea dumneavoastrăț  
pentru o edere a fost respinsă la prefectură, chiar dacă recursul i apelurile dumneavoastră au fost respinse sauș ș  
dacă ave i o OQTF, nu se schimbă nimic : ave i întotdeauna dreptul de a fi caza i i directorul sau angajatulț ț ț ș  
asocia iei nu vă poate cere să părăsiţi cazare pentru acest motiv.ț

Dacă vi se spune că poli ia ar putea veni ț să vă evacueze din locuin a dumneavoastră i vă ț ș aresteze pentru a 
vă evacua din Fran a .ț  
Legea permite poli iei să intre în centrul de cazare cu aprobarea directorului, dar ea interzice să se intre în cameraț  
sau apartamentul dumneavoastră fără autoriza ie acordată de un judecător (Comisia rogatorie). Există foarte pu ineț ț  
anse ca un judecător să o dea doar pentru că ederea dumneavoastră este neregulată. Ave i dreptul de a vă blocaș ș ț  

în camera sau apartamentul dumneavoastră i de a refuza să deschideţi u a la poli ie sau oricărei alte persoană.ș ș ț

În plus, în acest  loc unde sunteţi găzduit-ă-ţi  este considerat ca şi "domiciliul" dvs. Pentru vă scoate afară e 
necesar  un ordin  judecătoresc  .Dacă  astăzi,  unii  dintre  vor  decide  să rămână în  cazarea  lor  dincolo  de  data 
specificată de plecare, poli ia va interveni doar la sfâr itul unei proceduri de evacuare judiciară, care de obiceiț ș  
durează ceva timp.

Dacă ave i OQTF :ț
Poli ia nu are dreptul de a te evacua de pe teritoriu înainte ca OQTF să fie executabil, adică nu înainte de sfâr itulț ș  
perioadei indicate pe document (30 de zile sau 48 de ore). Puteţi contesta OQTF cu ajutorul unui avocat pentru a 
încerca să îl anuleze. Acest lucru nu costă nimic pentru persoanele care  au puţini bani sau nu au deloc, deoarece  
acestea pot ob ine asisten ă (asisten ă juridică).ț ț ț

Aten ie pentru cei care au adresa lor în la Relève (échirolles) : asigura i-vă că nu ati primit OQTF acolo, pentru căț ț  
angaja ii sunt instrui i să ia scrisori pentru voi iț ț ș  să semneze avizul de recepţie  po taşilor. Pentru că data primiriiș  
este data de începere a perioadei de timp până la expulzarea teritoriului i  pentru a face un apel la instan a deș ț  
contencios administrativ. 

În orice caz, dacă ave i un aț vocat, pute i să-i cereţi să intervină la asocia ia care vă dă cazare pentru ca dreptul tăuț ț  
de cazare să fie respectat. 

Dacă vi se cere oral să părăsiţi cazarea dvs., puteţi cere ca acest lucru să vă fie adresat printr-o scrisoare oficială  
(care să menţioneze ziua în care vi se cere sa părăsiţi cazarea).

Dacă sunteţi for at să părăsiţi cazț area i veș ţi ajungeţi pe stradă, pute i cere avocatului să vă facă o "peti ie pentruț ț  
libertate(référé liberté)" - este o abordare a justi iei pentru a găsi altă cazare, pe care o puteţi avea în anumiteț  
condi ii. ț

Daca personalul asocia iei unde sunteţi încercă să vă facă să părăsiţi cazarea, sau dacă poli ia încearcă săț ț  
vă oprească, pute i apela numărul de urgen ă : 07 58 23 00 69 (Lycamobile)ț ț
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