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 تجھیزات (محل) بازداشت اتباع خارجی
 

  است؟ی چیبازداشت اتباع خارج) محل (زاتیتجھـ ١
 بازداشت،، زاتیتجھ "کھ بعدآ صرف بنام  (ی خارج  اتباع  بازداشت )محل (زاتیتجھ

  سی پلمی بر اساس تصمی  اتباع خارجی  محدود کردن آزادیبرا) ذکر خواھد شد
 می ھم بر اساس تصمایو )  ،، ذکر خواھد شدسیپل"کھ بعدآ صرف بنام ( چک یجمھور

 ١ . شودی م استفاده) وزارت،، ذکر خواھد شد" کھ بعدآ صرف بنام ( وزارت کشور میتصم

امکانات  .شودی ممی و تنظبی  ترتی خارج  قانون اقامت اتباع  توسط  بازداشت طیشرا 
 ی پناھندگزاتیجھ توسط  اداره  تی بازداشت اتباع خارجزاتی از  تجھیبھره بردار

 ذکر ،،ی پناھندگزاتیداره  تجھ" کھ بعدآ صرف بنام ( چک یوزارت کشور جمھور
  فراھم    را زاتی تجھینظارت خارج  مخصوصآ  سیپل.  گرددی م فراھم)  خواھد شد

     . کندیم
 

 ی شود آشنا می می عملزاتی قاعده کھ در تجھای نی با قوانی وقت  تبع خارجیـ چ٢
 شود؟

 از قرار   پس  بالفاصلھ  ھمای و  داشت  باززاتی در تجھ ی خارج  تبع  قرار دادن از  پس
 و  زاتی  تجھی داخلفی با اصول وظا ی تبع خارج   کھدی بازاتی تجھنی آن در ا نداد

 بازداشت بھ زبان زاتی بھ اقامت در تجھگردی م  ارتباط کھ  تی و مسئول با حقوق ھمچنان 
  بازداشت  زاتی تطابق در تجھیبرا.  آشنا شود  باشد  داشتھتیھ آن بلد زبان ک ای و یمادر

 کمک  زاتی تجھگری و کارکنان دالی سوسای یی بخش اجتما   کارکنانی تبع خارجیبرا
 .کنندیم
 
  کدام است؟ی وتی است و مسؤلی بازداشت شده چی تبع خارجتیـ حقوق و مسؤل٣

 ی برا )کمد( یالمار ، )یچوک (یواب، صندل تخت خ  ارائھ  بھ  دارد  حق ی خارج تبع
 سھ مرتبھ   ارائھ روزانھ  بھ   داشتھ باشد، حق دارد کھ قفل  ی شخص لینگاه  کردن وسا

 یخارج  تبع یبرا  . د ر شب  ھشت ساعت خوابوستھی و پیغذا،  لوازم بھداشت عموم
 و افتیده   را در    ارتباطات  نوشتھ شتیامکان داده شده است تا  بدون کدام  محدود

) دادگاه، وزارت ھا و امثال آن (ی  در صورت ارسال مکاتبات رسمکھی طور دیارسال نما
 حق دارد  یتبع خارج . شودی داده مگانی بطور رای قطعھ  تمبر پست۴ ی خارج  تبع یبرا

)    گرم لوی ک ۵اکثر   وزن حد با ( ی شخصلی و وساییبا مواد غذا) پارسل  (یبند بستھ 
 لی بھ دلکھ لباس ی  بھ بستھ ھاگردی نم  ارتباطتیمحدود .بدست آورد  بار در ھفتھ کیا ر

 .عوض کردن آن ارسال شده باشد
   الزم  اندازه  بھی شدن و    بازداشتانی در جر  تا  دارد تی مسؤل یخارج تبع 

 رفتار آزاد و بودوباش، تیبطور مثال محدود( خود ار متحمل شود   حقوقتیمحدود
 را  زاتی تجھی، مجبور است تا نظم و مقرارت   داخل)ی شخص لی مسائ  بھ حقوق
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 و دی عمل نماسی و  پلیگ پناھندزاتی کند،  مطابق دستور العمل اداره تجھ مراعات
 . را متحمل شودیی و نھای، جار)ییابتدا (ی   دخولی پزشکناتیمعا

 
 ؟یشد و تا چھ حد ارائھ خواھد ی بھداشتی مراقبت ھای تبع خارجیـ برا۴

خواھد   ارائھ ی خدمات بھداشت  نشده  اندمھی کھ   ب  شده  بازداشت ی خارج  اتباع یبرا
 پاسخگو بھ حالت ی فور یھا  مراقبت ٢ .یفور  ی مراقبت ھا زانی م  بھ شد، اما تنھا

  شی فزا بھ  منجرشود   است  ممکنکند،ی م دیتحد  شخص را ی بالفاصلھ زندگ  کھ است
 ی خدمات صح عی  ارائھ سربدون  ،ی ناگھان شود بھ مرگ  امراض   و منجرریعغو ت

 گردد،ی م ی ناگھان  درد و رنج  باعثشود،یم   دوامدار  امراضری و تعغ شیباعث افزا
ا شخاص   اھمی را و ی شخص و گردد،ی شخص مبتال م  در رفتار و برخوردریباعث  تعغ

بھ  ( مانی و   زا یدار  بار  بھ ردیگی م  ارتباطکند،یم  دیتحد  استند  ی و یکیدر نزد کھ 
 نھی بھ  قرنطگردی م   ارتباطایو )  ی تبع خارج  درخواست  بھ نیجن  قطاستسنا از س

در صورت کھ . یبھ حفاظت از بھداشت عموم  در ارتباط گری د  ھم  اقداماتای و یاجبار
 بازداشت زاتی  در در تجھمآی مستق یح ص  خدمات نگونھی تا ا باشد  نداشتھ   وجود امکان

مکلف است تا   ) داخلھ(  شور ک  وزارت  صورتنی گردد،  در اھی ارا یاتباع خارج
 .فراھم سازد  ی اتباع خارج  بازداشت زاتی از تجھ  خدمات را خارجنی ا ھیارا

وافق   تای تی کھ رضای طور   مطلع شودی تبع خارجدی با ی بھداشت ھمھ اقدامات درباره 
 شک بھ تی در صورت موجود .  پنداشتھ شود  و آگاھانھ )داوطلبانھ( بطور آزاد یو

 باشد ی موانع مشکالت زبانلی بھ دلی  توافق آزاد و آگاھانھ  تبع خارجای تی رضایاعطا
 .د مترجم استفاده شو کی از خدمات دیبا

دارد  و حق داراد   را ی از خدمات پزشک  امتناع  حقگری دماری مانند ھر بیتبع خارج
 و آنرا گردی باداشتی از آن تواندی خود را مالحظھ کند و ھمچنان می پزشکیپرونده ھا

 . کندی خود کاپیبرا
 
  کنندگان داشتھ باشند؟دی بازداشت  بازدزاتی تجھ در  توانندی ھا میخارج ایآـ ۵

. دی داشتھ باشکننده دید  تا  در ھفتھ  دو بار باز  دھدی اجازه می خارج قانون  اقامت اتباع
. کنندی ساعت است کھ در آن  حداکثر  چھار نفر شرکت  مکی ی براشھیمالقات ھم

 قناعت بخش پس از   در موارد  بھ اساس درخواستتواندی  بازداشت  مزاتیفرمانده تجھ
  مدت تواندیھم م  ای و   باشندادتری  زکنندھا  دی بازد   جازه دھد  تا تعدادسیتوافق با پل
 . کنددی را  تمددیزمان بازد

 
 دهی جر٣٢۶/١٩٩٩ بر اساس قانون نمبر  استی خارج  اتباع   بازداشتمی عملکرد تصمکی نیا ١

 از ی و اصالح برخ  چک است ی جمھورنی  در سر زمی در باره  اقامت  اتباع خارج    کھیرسم
 وزارت  می تصم  ھم عملکردای و ی و ی ادار  بھ منظور اخراج ژهی بھ و،ی و مطابق احکام بعدنیقوان

 کھ بھ اساس  )یپناھندگ (ی المللنی درخواست کنندٔه  حفاظت ب تی مسؤل است در بارهٔ )  ورکش(داخلھ 
 ی رسمدهی جر٣٢۵/١٩٩٩  مطابق قانون نمبر  ی خارج  اتباع  بازداشت ی برازاتیدر تجھ  دی با آن

 . بماندی باقی است و مطابق احکام بعدیکھ در باره پناھندگ
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 قانون ۵بند ) § 88 (٨٨ مادٔه و یقانون در بارٔه اقامت اتباع خارج) § 176 (١٧۶مقرارت مادٔه    ٢
 .یپناھندگ

 
ـ شرایط  عملکرد بازداشت درتجھیزات بازداشت  کدا م است و دالیل برای قرار دادن در ۶

   دقیق و سخت چیست؟  بازداشت قسمت ھمرا با رژیم
تجھیزات .  پلیس تجھیزات بازداشت را ترک کند  موافقھٔ   بیدون اید نب تبع خارجی

بازداشتی نرم و قسمت ھمراه با  رژیم   با   قسمت ھمراه شده است بھ  تقسیم  بازداشت
 نرم متواند باز ھم   بازداشتی  رژیم  با قسمت ھمراه.  و سخت  دقیق  بازداشتی رژیم
اطفال تعیین شده است و برای  ای خانواده ھا با کھ بر( بخش ھای دیگری    شود بھ تقسیم

 .دخول داده نمی شود  خارجی دیگر اجازه  کھ در آن برای اتباع ) خانم ھا
 در آن قرار  تبع خارجی  کھ  تواندیبا رژیم  بازداشت  دقیق و سخت است م در  بخش  کھ 

 برای  دلیل   ھمایو د  نظارت  را دار  و نیاز بھ افزایشباشدیم طلب  جنگ  کھ   شود داده
بطور جدی و مکررأ  نظم و مقررات دخولی را مراعات  نمی کند   اگر  جدی دیگر و یا
 در بارهٔ  پلیس . نقض میکند  قوانین  اقامت  اتباع خارجی   را  مربوطھ یا ھم  مقررات

کند  گزارش راتھیھ می دقیق و سخت  بازداشتی   در بخش با رژیم خارجی تبع  قرار دادن 
 گزارش ھمچنان   جز این.  آنرا بلد است آشنا میکند کھ را بھ زبان  با  آن  تبع خارجی کھ

ت در بارٔه امکان دادن اعتراض در ا معالمو مورد نحوه ارسال شکایت علیھ قرار دادن
کشور  بازداشتی دقیق و سخت  بھ وزارت   با رژیم  مقابل قرار دادن وی در بخش

،  کھ از طریق آن یک تبع خارجی ) ذکر شده است١١یئن در قسمت د ر پا(است ) داخلھ(
برای قرار دادن  وی در بخش با رژیم بازداشتی دقیق و   قانونی   تحقق دالیل می تواند

در قسمت حل و فصل شکایت    نارضایتی از وزارت  در صورت .سخت اختالف نظر کند
 . رو آورید )Ombudsman(  حامی حقوق عام ا مکان آن وجود دارد کھ بھ  دفتر

 قرار دادن در  رژیم بازداشتی دقیق و سخت   از  مدت زمان طول   کھ  اگردر صورت
اگر تبع خارجی فکر . صدور میکند  ساعت بیشتر شود،  در اینصورت پلیس  تصمیم ۴٨

 کھ  شرایط قانونی برای  تصمیم گرفتن در بارهٔ  قرار دادن در بخش با رژیم  میکند
ی دقیق و سخت برآورده نشده است،  میتواند برای لغوع  آن شکایت اداری  بازداشت

 پس از ان کھ این تصمیم صادر   روز٣٠بھ دادگاه  نماید در ظرف مدت )   عرض(
 در شھر پراگ،  میباشد دادگاه شھری  برای دادن اعتراض   مربوطھ دادگاه. گردید

 .)Hybernská 18, 111 21 Praha 1( ١ پراگ ١١١٢١، ١٨حیبرنسکا 
 
 ـ آیا پلیس می تواند انجام  تالشی بدنی  تبع خارجی  و وسایل وی را انجام دھد؟٧

تبع خارجی را نھ تنھا  ھنگام   قرار دادن   و وسایل   بدنی  تا تالشی دارد پلیس وظیفھ 
 در   وی  در جریان بودوباش  بلکھ  دھد  اتباع خارجی انجام وی در تجھیزات  بازداشت

 نزد خود  خارجی تبع   آیا   کھ  پیدا کردن واقعیت است  تالشی ھدف این.  تجھیزاتاین
تالشی بدنی  .  کھ باید بھ  تجھیزات  بازداشت آورده نشود و پنھان نشود چیزی را ندارد

 .  کرامت انسانی  بھ  توجھ  اجرا شود و با  جنس  توسط  فرد ھم باید
 .تناسب الزم انجام شود با حفظ   کم   بھ اندازه  باید ھمھ چیز و اتاق ھا  تالشی  ھمچنین
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 و یا   شکستھ میشوند  آن چیزھا  کھ در جریان  طور مثال تالشی  بھ غیر قابل قبول است
 دادن  پلیس  در جریان انجام در مقابل رویکرد . میشوند پراکنده   اتاق  در اطراف ھم 

در صورت  .  بخش کھ تالشی را انجام دادیا بھ تشکیل  تالشی متوانید کھ  شکایت کنید 
معلوالت .  بھ بخش ارشد پلیس تماس بگیرید نارضایتی از حل و فصل شکایت می توانید

 کھ در این  را  انجام داد ، از طرف پلیس ھای  تالشی   پلیس مشخص اینکھ کدام در بارٔه 
 .بدست میاورید و یا ھم از ادرٔه تجھیزات پناھندگی  بودند وظیفھ

 
 عضای خانواده با ھم یکجا میباشند ؟ایآـ  ٨

قرار دادن عضای خانواده با ھم یکجا معموال صورت میگرد، چون در تجھیزات  
د ر اینجا .  شده است برای خانواده ھا با فرزندان ایشان بازداشت بخش ھای تخصیص داده

ر است  بر  سال کمت١۵ شود بر اینکھ،  اطفال کھ سن ایشان از  تاکید ضرورت است 
کھ بازداشت شوند و  اگر در  تجھیزات  بازداشت ھمراه   ندارد  اساس قانون فعلی امکان

با  با پدر و مادر ایشان  قرار داشتھ باشند،  میتوانند کھ ازتجھیزات  بازداشت  آزادانھ 
جدا کردن موقتی خانواده در  داخل تجھیزات   . شودھمراھی  فرد بزرگسال بیرون

از  است صرف در حالت قرار دادن عضو خانواده در بخش با رژیم بازداشت مج
 . و سخت  دقیق بازداشتی

 
 پول را داشتھ باشد؟ یک تبعھ  ـ آیا تبع خارجی بازداشت  شد ه می توانید  رسیدگی بھ٩

 خارجی می توانید خرید کند؟
 او بھ محدود دریافت کند،  کھ برای یک تبعھ خارجی بازداشت شده می توانید پول نا

با این . دیگر داده شده باشد گونھ  بھ   و یا ھم   شده است تجھیزات بازداشتی  فرستاده
در . بگذارد حال، موظف است پول نقد را درسپرده گذاری ادارٔه  وسائیل پناھندگی 

 ندھد، در   گذاری سپرده  بھ  طلبانھ  بھ طور داو  نقد را  پول  تبعھ خارجی  کھ صورت
 سپرده گذاری بدون رضایت تبعھ خارجی بھ  پول او را میگرد و پلیس  صورت این 

 .تحویل میدھد
 ٣٠٠تا   یک مرتبھ  میتواند از آن ھفتھ  دارد   گذاری  پول  در درسپرده تبعھ خارجی کھ 

کرون چکی برای خرید محصوالت و نیازھای روزانھ، کتاب، روزنامھ ھا و مجالت 
کتبی  ) فرمایش( پناھندگی   بر اساس دستور   تجھیزات خود خرید  را ادارهٔ  .خرج کند

 و مقررات   نظم توسط   زمانی    تعیین شده   در فاصلھ ھای  می کند فراھم تبعھ خارجی
   شپذیرش خرید و   صورت حساب آنرا  تبعھ خارجی با  امضای خود . داخلی تجھیزات

 .صدیق میکند
  بازداشت  خارجی   نقد تبعھ  سپرده  شده  پولدارد از  پناھندگی  حق   تجھیزات ادارهٔ 

  کند   تبدیل است استفاده آزادانھ قابل  کھ  کرون  چکی و یا ھر ارز دیگر  شده کھ بھ
 خارجی اگر تبعھ  .او و  ترک خاک  بازداشت   بھ  میگرد ارتباط برای تادیھ مصارف کھ 

و یا ھم   پناھندگی  بھ  مرکز   بالفاصلھ  کردن او از تجھیزات بازداشت  پس از آزاد
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 در این صورت  برای او در   توسط پلیس بھ منظور ترک خاک بھ مرز حمل و نقل نگردد
 .خواھد شد  چکی داده   کرون۴٠٠ او حد اقل  پول نقد  از سپردهٔ   بازداشت پایان

 
 ـ آیا کسی برای تبعھ خارجی در تجھیزات  بازداشت کمک ھای حقوقی فراھم می کند؟١٠

در .  او  بازدید  کند  را در تجھیزات  بازداشت  میتواند وکیل مدافع خارجی تبعھ 
 ھمچنین  بھ طور منظم کمک ھای حقوقی رایگان ارئھ میگردد از  تجھیزات  بازداشت

 اتباع خارجی تمرکز   کھ  بر روی مشکالت طر ف سازمان ھای خیریھ و غیر دولتی
 .ھستند

 
 واند  در مورد شرایط  تجھیزات  بازداشت شکایت کند؟ـ آیا  تبعھ خارجی می ت١١
 کند   حق دارد    در مورد  شرایط  تجھیزات   شکایت  شده  بازداشت  خارجی تبعھ

 یا مالقات، دسترسی بھ بھداشت یا   بازدید  مادی و لوازم، قواعد بطور مثال، از لحاظ(
 صرف  شکایت  است تا  فیکا).   و روانی و امثال آن معنوی  صیحی، خدمات  خدمات

 یا ھم بھ وزارت وشود  داده ) پناھندگی کمپ (بھ کدام کارمند  ادارٔه تجھیزات پناھندگی 
 بھ آدرس  ) وزارت داخلھ(کشور 

 Nad Štolou 3, PO BOX 21/OAM, 170 34 Praha 7خارجی   تبعھ  .   فرستاده شود
 شکایت در مورد ارائھ خدمات . شکایات او  مطلع با شد  بھ  بھ نحوه رسیدگی باید

 در تجھیزات  بازداشت کافی است برای کارکنان بھداشت  در تجھیزات   بھداشتی
 .بازداشت   داده شود

 
 می توانید شکایات در مورد شرایط )Ombudsman(حقوق عام    مدافعای ـ آیا  حامی ١٢

 در تجھیزات  بازداشت را بر رسی کند؟
 شرایط در   بھ طور مستقیم بھ شکایت در مورد    نمی تواند عام  حقوق  مدافع حامی یا

 طرزالعمل رسیدگى بھ  شکایت از سوی   اما میتواند تجھیزات  بازداشت  رسیدگى کند 
 . )١١نگاه کنید بھ بند ( مسئول  را  بررسی   کند مقامات 

  باید  حامی یا مدافع حقوق عام  توسط   برای بررسی  موضوع )درخواست(  انگیزه در
در .  باشد درج   ا و در تماس می شود با  کھ  درس تماس  کسیآ و  خانوادگی نام،   نام 

درخواست الزم است  ذکر شود دالیل نارضایتی  در مقابل رسیدگی و  حل و فصل 
اشاره شود بھ اینکھ  شکایت داده شده در مدت زمان  معین   احتماال  شکایات و  یا 

 کھ  ارتباط  کنید  اسناد را ضمیمھ   کاپی بھ درخواست .ده استبررسی و حل و فصل نش
اگر شما اسناد اصلی را ارسال  کنید، این اسناد پس از  .بھ شکایت  بھ رسیدگی  میگرد
 بھ  خود را) درخواست(انگیزه .   شما د و باره مسترد خواھد شد  بھ کردن  آن کاپی 

  Ombudsman   (Údolní 39, 602 00 Brno(آدرس دفتر حامی و مدافع حقوق عام  
 .ارسال نماید
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حامی و مدافع حقوق عام  ھمچنین بھ اصطالح  بطور سیستماتیک دیدار در تجھیزات  
ھدف از بازدید سیستماتیک حل ھر شکایت .  انجام  میدھدرا خارجی    اتباع بازداشت

ن حقوق اتباع بازداشت و بررسی و نظارت بر مراعات کرد نیست،  اما بررسی شرایط 
تقویت یابد در مقابل شکنجھ،  آنھا   شده میباشد، طوریکھ حفاظت  خارجی  بازداشت

تحقیرآمیز و یا ھم در مقابل مجازات و بدرفتاری ھای  خشن، رفتارغیر انسانی، رفتار
بطور مثال، در جریان (و اھانت آمیز   تواند کھ شامل رفتار تحقیریبدرفتاری م.  دیگر

 نا مناسب   یا    شامل شرایط نادرست مادی و  بھداشتی، اقدامات  ناعادالنھ،)تالشی بدنی
  از معلومات زیادتر میتوانید بدست آورید  .باشد

 
www.ochrance.cz/ochrana-osob-omezenych-na-svobode/.  

 
 
 
 
 
 


