در مورد بازداشت

اینکه به بازداشتگاه فرستاده شوید به این معنی است که اداره مهاجرت شما را به واحد های دربسته جا به جا می
کند و در ضمن شما نمی توانید این مکان را ترک نمایید .بازداشتگاه و زندان یک چیز نیستند ،اگرچه هر دو به
معنای حبس کردن است.

حقوق شما در بازداشتگاه
وقتی شما به بازداشتگاه فرستاده می شوید حقوق هایی دارید .این حق شماست که با احترام و کرامت با شما
برخورد شود .همچنین حق فرصت به پرداختن فعالیت را دارید ،برای مثال از طریق ورزش کردن ،بیرون
بودن ،بازی و نگاه کردن تلویزیون .شما حتی فرصت ارتباط به دنیای اطرافتان با استفاده از تلفن یا اینترنت و
همچنین اجازه مالقات های برنامه ریزی شده مثل دوستان ،خانواده و فامیلتان را دارید.
برای اینکه بتوانید مالقاتی داشته باشید باید خودتان یک اتاق مالقات حداقل یک روز قبل از اینکه مهمان به دیدار
شما بیاید
رزرو کنید .در مکان هایی که بقیه افراد داخل بازداشتگاه دیده می ش وند ،نمی توانید مالقاتی داشته باشید .هنگامی
که یک مالقات رزرو می کنید در نظر داشته باشید که پیش از وقت معین بیرون باشید .ساعت بازدید در
بازداشتگاه های مختلف متفاوت است.
شما در بازداشتگاه حق مراقبت های پزشکی و خدمات دندانپزشکی به همان اندازه افراد پناهجو که منتظر
جواب هستند را دارید .اما امکانات دسترسی به دکتر و پرستار فرق می کند و بستگی به این دارد که در کدام
بازداشتگاه حبس شده اید .اداره مهاجرت مسئول خدمات درمانی بازداشتگاه نیست بلکه اداره خدمات درمانی
پزشکی معمول این مسئولیت را به عهده دارد.
کارمندان بازداشتگاه حق محدود کردن شما که چه چیزی بتوانید با خود در بازداشتگاه داشته باشید را دارند و
در برخی موارد آنها می توانند تصمیم تفتیش بدنی بگیرند به دلیل اینکه دنبال چیزهایی بگردند که شما حق
داشتن آنها را در بازداشتگاه ندارید .به صورت عادی می ت وان بر علیه یک حکم تفتیش بدنی شکایت کرد و به
این معناست که شما درخواست می کنید که حکم تغییر کند.

نماینده حقوقی یا کمک های حقوقی دیگر
-

در صورتی که بیشتر از  72ساعت را در بازداشتگاه گذرانده باشید ،به عبارت دیگر بیشتر از سه شبانه
روز حق یک نماینده حقوقی را دارید.
در صورتی که خطر افتادن به بازداشتگاه را دارید در نظر داشته باشید که یک وکیل حقوقی خوب را
پیدا کنید .شما خودتان می توانید تقاضا کنید که چه کسی وکیل شما باشد .اما اداره مهاجرت ممکن است
تصمیم بگیرد که یک وکیل دیگر را به شما دهد.
بعد از اینکه یک نماینده حقوقی به شما اعطا گردید تغییر آن مشکل است.

چه کارهایی شامل وظایف نماینده حقوقی شما می گردد؟
 نماینده حقوقی تان در پرونده بازداشت وظیفه دارد تا به شما در مورد وضعیت بازداشت مشاوره بدهد،همچنین در مورد همکاری با اداره پلیس یا اداره مهاجرت و در ضمن کمک برای تهیه شکایت های
مختلف از جمله حکم بازداشت ،حکم تفتیش بدنی ،حکم جدا کردن و یا جابه جایی شما به خاطر مسائل
امنیتی و یا حکم اینکه مالقاتی های شما تحت نظر قرار داشته باشند.
اگر از نماینده حقوقی تان (وکیل) راضی نیستید می توانید درخواست تغییر وکیل کنید ولی بصورت معمول سخت
است که این نوع درخواست ها قبول شوند .اگر شما به یک بازداشتگاه منتقل شده اید که از نظر جغرافیایی از
جایی که نماینده حقوقی تان در آنجا حضور دارد دور است بنابراین این می تواند یک دلیل برای تغییر نماینده
حقوقی تان باشد .ام ا هیچ تضمینی وجود ندارد و همچنین مشخص نیست که این مسافت چقدر باید باشد تا مقامات
متقاعد شوند که این یک دلیل کافی برای تبدیل نماینده حقوقی شما به حساب آید .دلیل دیگری که می تواند منجر
به تغییر نماینده حقوقی شما گردد این است که شما نتوانید با نماینده حقوقی تان ارتباط برقرار کنید .در این
صورت می تواند خوب باشد که از کارمندان بازداشتگاه تقاضا نمایید تا با نماینده حقوقی شما ارتباط بگیرند
بخاطر اینکه تالش برای ارتباط با نماینده حقوقی به ثبت می رسد.
اگر تقاضای شما برای عوض کردن نماینده حقوقی قبول نشد شما می توانید با فردی که می خواهید از شما
نمایندگی کند حرف بزنید .این امکان می تواند وجود داشته باشد که یک وکیل و یا حقوقدان با نماینده حقوقی شما
تماس گرفته و وکالت وظایف این نماینده حقوقی را به عهده بگ یرد .البته همه نمایندگان حقوقی با این کار موافقت
نمی کنند.
شما همیشه حق استخدام فرد دیگری که با پرونده بازداشت شما کار کند را دارید ولی شما نیاز است که خودتان
برای کار این فرد پول پرداخت کنید.

موانع در برابر اجرایی شدن اخراج
-

نماینده حقوقی تان که شما را بخاطر مسائل بازداشتی کمک می کند موظف به کمک تان برای اعالم
موانع در برابر اجرایی شدن اخراج ( ) Verkställighetshinderشما نیست.

-

این بسیار مهم است قبل از اینکه یک اعالم "موانع در برابر اجرایی شدن اخراج" را انجام می دهید،
روی گزینه های مورد نظرتان به صورت دقیق فکر کنید.

نکته قابل مالحظه که شما باید متوجه آن باشید اینست که نماینده حقوقی که به شما در حین بازداشت شدن تان داده
می شود تنها در امور مربوط به بازداشت از ادارات پول میگیرد .برای مثال نوشتن یک اعالم "موانع برای

اجرایی شدن حکم اخراج" از حیطه کار ی آن خارج است .بعضی اوقات آنها شما را کمک می کنند ولی این
چیزی نیست که شما روی آن حساب کنید .اگر شما می خواهید اعالم "موانع برای اجرایی شدن حکم اخراج"
کنید می توانید به جای آن به یک حقوقدان دیگر مراجعه کنید و یا اینکه از یک موسسه کمک درخواست کنید.
هیچ ضرب العجلی برای تقاضای اعالم "موانع اجرایی شدن اخراج" یا " "VUTوجود ندارد .این درخواست را
تا زمانی می توانید انجام دهید که یک حکم اخراج قابل اجرا وجود داشته و همچنین شما در سوئد حضور داشته
باشید .این می تواند یک نکته مثبت پنداشته شود که اگر مستقیما بعد از دریافت آخرین جواب منفی تقاضا ندهید.
اگر شما اعالم "موانع اجرایی شدن اخراج" می کنید به این معنی نیست که شما بصورت اتوماتیک از بازداشتگاه
رها شوید و یا اینکه حق ماندن در سوئد را دریافت کنید .حتی در عوض در صورتی که به صورت درست انجام
نشود ،می تواند عواقب بز رگی را برای شما در برداشته باشد  .به همین لحاظ بسیار مهم است که شما مطمئن
شوید که همه اطالعات مورد نیاز برای گزینه مشخص تان و همچنین عواقب آن را از طریق یک فرد حقوقدان
کسب کرده اید تا در نتیجه بتوانید یک تصمیم درست بگیرید .بسیار مهم است که خودتان از بین گزینه های بد،
بهترین و یا بدترین را مشخص کنید .کس دیگری نمی تواند برای شما تصمیم بگیرد.

انواع مختلف حکم های بازداشتی
حکم بازداشت اغلب اوقات از طرف اداره مهاجرت یا پلیس گرفته می شود .دالیل مختلفی برای یک حکم
بازداشت وجود دارد و بسته به نوع حکم بازداشت محدودیت زمانی متفاوتی وجود دارد به این معنی که که تا چه
وقت باید در بازداشتگاه بمانید و اینکه هر چند وقت یک بار حکم نیاز به تجدید نظر داشته دارد .حکم معلوم می
کند به چه دالیلی شما بازداشت شده اید و می توان هر زمانی از آن شکایت کرد .در زیر دالیل مختلف و مدت
زمان حکم بازداشت آنها توضیح داده شده است.
بازداشت هویتی
اگر هویت شما مشخص نباشد و یا اگر همکاری برای روشن شدن هویتتان نکنید ممکن است به بازداشتگاه منتقل
شوید .این مرتبط است به زمانی که شما به سوئد وارد می شوید و یا اینکه درخواست پناهجویی تان را ارائه می
کنید .به این دلیل شما فقط دو هفته در بازداشتگاه می مانید .بعد از آن باید یک حکم جدید گرفته شود و در ضمن
باید دالیل بسیار محکم و قوی وجود داشته باشد برای اینکه در بازداشتگاه حبس بمانید.
بازداشت برای تحقیق
اگردر تحقیقات همکاری ننمایید ،ممکن است حکمی صادر شود که شما در بازداشتگاه بمانید تا اینکه حق ماندن
تان در سوئد بررسی شود .برای مثال زمانی که مقامها احساس ترس از نرفتن شما به جلسه رزرو شده بخاطر
بررسی پناهندگی تان کنند .به اساس این دلیل شما فقط می بایستی  48ساعت در بازداشت بمانید.
بازداشت برای اجرایی شدن حکم اخراج

شما فقط در صورتی بازداشت برای اجرایی شدن حکم اخراج می شوید اگر:
 حکم "امتناع از ورود" یا "حکم اخراج" شما نهایی شده باشد ،به عبارتی دیگر یک حکم که امکانشکایت نباشد
 مقامات تصور کنند که شما فرار خواهید کرد یا پنهان خواهید شد به نوعی که حکم شما قابل اجرا نباشد،یا
 اگر پنداشته شود که خطر وجود دارد که شما یک فعالیت غیر قانونی انجام خواهید داد.این نوع بازداشت بخاطر امادگی یا عملی کردن اجرای حکم است .برای مثال چیزی که می تواند به این دلیل
منجر به بازداشتی شدن شما شود اینست ک ه شما قبال خودتان را از اجرایی شدن حکم پنهان کرده باشید ،یا اینکه
به مقامات گفته باشید که فکر نمی کنید بخاطر اخراج شدنتان آنها را همکاری کنید ،و یا اینکه در جلسات که
مقامات برای شما ترتیب داده باشند نروید.
بر اساس این دلیل برای شروع فقط دو ماه در بازداشت گاه می مانید .بعد از آن باید یک حکم جدید گرفته شود ("
ادامه بازداشت") و این حکم نیازمند دالیل خاص می باشد .اگر "حکم اخراج" یا "امتناع از ورود" از همان
شروع از طریق اداره مهاجرت و یا پلیس گرفته شده باشد ،شما را نمی توان بیشتر از  12ماه در بازداشتگاه نگه
داشت .بنابراین به صورت مجموع حداکثر  12ماه در طی یک پرونده اجرای حکم در بازداشت نگه داشته
خواهید شد (برای اطالعات بیشتر حکم دادگاه را ببینید  .)2017:17 MIGاگر محکوم به اخراج به خاطر
جرمی شده باشید ،قطعا هیچ محدودیتی زمانی برای اینکه در بازداشتگاه بمانید وجود ندارد.
بازداشت به خاطر احتماالت
در برخی مواقع ممکن است پناهجو به بازداشتگاه بخاطر احتماالت منتقل شود .اما این نوع بازداشتی ها بسیار کم
است.
شما فقط در صورتی به خاطر احتماالت بازداشت می شوید:
 اگر شما در حال حاضر با پشتیبانی "دستور اخراج" بازدا شت شده اید و دالیل معقول وجود داشته باشدکه فرض شود شما صرفا برای اینکه باعث تعویق یا مانع اجرایی شدن حکم اخراج گردید درخواست
پناه بین المللی نمایید.
 اگر این بازداشت برای امنیت ملی و نظم عمومی ضروری باشد.براساس این دلیل شما در ابتدا فقط دو هفته در بازدا شتگاه می مانید .بعد از آن باید یک حکم جدید برای ادامه
ماندن تان در بازداشتگاه گرفته شود.

چه زمانی و چرا حکم بازداشت لغو می گردد؟
-

دلیل نگه داشتن فرد در بازداشتگاه باید معقول باشد
حکم بازداشت را هر زمانی می توان شکایت کرد

-

در صورتی که پایه های قانونی وجود نداشته باشد باید از بازداشتگاه رها گردید (برای مثال اگر شما
بخاطر دالیل اشتباه بازداشت شده اید و یا حکم به موقع تجدید نظر نگردیده باشد).
هنگام ارزیابی دالیل ویژه ای برای ادامه بازداشت در نظر گرفته شده باشد از جمله چه مدت زمانی در
بازداشتگاه نشسته اید و چگونه اجرایی شدن کارهای شما پیش می رود.

هر زمانی می توان به حکم بازداشت شکایت کرد .به این معنی که نه تنها وقتی که حکم بازداشت که در زمان
های مشخصی تجدید نظر می گردد (برای مثال دو ماه بعد) که شرایط مختلف باید تکمیل باشند .اگر شرایط
بازداشت دیگر فراهم نبا شد ،یا حکم به موقع تجدید نظر نشده باشد ،باید سریعا رها گردید .پایه های قانونی
همچنین به این معنی است که اگر شما را بخاطر دالیل اشتباه بازداشت کرده اند ،شما باید سریعا آزاد شوید ،برای
مثال اگر بخاطر اجرایی شدن حکم بازداشت شده اید بدون اینکه حکم اخراج و ممنوعیت ورود نهایی شده باشد.
برای اینکه یک انسان حبس شود اقدامات زیادی الزم است برای همین این اداره هر وقتی که بخواهند مجاز به
این کار نیست .تصمیم گیرنده حکم باید منافع دولت برای نگهداری و حفظ کردن مرزهای خود در مقابل منافع
بازداشت شدگان که نمی خواهند حب س شوند را باید بسنجد .به این عمل انجام ارزیابی تناسبی گفته می شود.
تصمیم گیرنده حکم ،در اینجا اغلب منافع دولت برای نگهداری مرزهای خود را مهم تر نسبت به منافع فردی که
نمی خواهد حبس باشد به شما می آورد.
به طوری که در باال ذکر شد دالیل ویژه ای برای اینکه ب ازداشت ادامه پیدا کند الزم است ،یعنی بعد از اینکه
اولین محدودیت زمانی دو ماهه خاتمه یافت .تصمیم گیرنده حکم حتی اینجا یک ارزیابی تناسبی انجام می دهد.
برای مثال می بیند که چه مدتی در بازداشت بوده اید و پروسه اخراج تان به بیرون سوئد به کجا رسیده است ،یا
اگر ب نظر برسد که مقامات موفق نخواهد شد که شما را از سوئد اخراج کنند نشانه اینست که شما از بازداشتگاه
آزاد خواهید گردید .هر چه بیشتر در بازداشتگاه مانده باشید و هر چه روند اجرایی شدن حکم اخراج تان بدتر
پیش برود ،همان قدر شانس بیشتری برای رهایی تان از بازداشتگاه وجود خواهد داشت.
در هر حکمی باید این در نظر گرفته شود که اگر"کافی" باشد به جای حکم بازداشت فقط تحت نظر قرار بگیرید،
یعنی به جای این که حبس باشید از بازداشتگاه رها شده و به جای آن در زمان های خاص به پولیس یا اداره
مهاجرت خبر و یا گزارش دهید.

امتناع از ورود و اخراج  -چه فرقی دارند؟
قانون مربوط به خارجیان  8 § 12 kapفرق این دو واژه را توضیح می دهد ،که اکثر اوقات این دو واژه
زمانی که مربوط به حکم پرونده پناهجویی هست ،در هم آمیخته می شوند .هر دو واژه امتناع از ورود و اخراج
به این معناست که فرد باید سوئد را ترک کند .یک حکم امتناع از ورود می تواند فقط در بین سه ماه از زمانی
که شما به سوئد رسیده اید گرفته شود و یا اگر شما در این مدت ز مان درخواست اقامت داده اید .همه حکم های
خارج کردن که از طرف اداره مهاجرت بعد از سه ماه گرفته می شود "اخراج" نامیده می شود .افرادی که یک
روند پناهجویی را به صورت کامل پشت سر گذاشته اند یک حکم اخراج دریافت می کنند ولی اگر شما یک حکم

"امتناع از ورود با اجرای فوری" گرفته اید ،شما حق ماندن در سوئد حتی در حین زمانی که به حکم شکایت
می کنید را ندارید .بیشتر در مورد "امتناع از ورود با اجرای فوری" در توصیه های خوب صفحه 49-48
بخوانید.

بیشتر بخوانید:
توصیه های خوب برای پناهجویان ،صفحه 76-82
§ : Lagrum 1 kap. 15
چه چیزی”خطر فرار” به شمار می آید .در پیوند به مسائلی که مربوط به بازداشت به خاطر احتماالت و
.بازداشت برای اجرای شدن حکم اخراج می شود

