
 

   
 

در صورت موجودیت اختالفات شدید نظر میان  پناھجو و وکیل نیز می تواند  تغییر مطرح 
شود.  ارزیابی باید بر اساس شرایط موجود در ھر قضیھ بھ طور چداگانھ، صورت بگیرد. چنین 
نیز می تواند باشد کھ یک پناھجو بھ وکیل خود اعتماد نداشتھ باشد و جرات نکند دالیل پناھندگی 

را بیان کند.  برای این کھ تبدیلی صورت گرفتھ بتواند باید دالیل پناھندگی متقاضی خودش 
طوری باشد کھ چنین تلقی شده بتواند کھ متقاضی جرات نمی کند آنھا را برای وکیل خود بیان 
کند. با تبدیلی (وکیل) زمانی موافقت صورت می گیرد کھ مثالَ در یک قضیھ، شخص متقاضی 

ھمان گروۀ مذھبی فرار نموده باشد کھ وکیل نیز تعلق بھ ھمان گروه داشتھ باشد. از پیگرد توسط  
اگر شخص متقاضی در مورد این مشکل، زود بھ ادارۀ امور مھاجرت اطالع بدھد، می توان 

 اقدامات خاص را در نظر گرفت.  
  

ی (میان در ُکل برای این کھ تبدیلی صورت گرفتھ بتواند باید عالوه بر مشکالت در ھمکار
متقاضی و وکیل) دالیل بیشتر وجود داشتھ باشد  مثالَ عالوه بر این کھ شخص متقاضی از وکیل 
اش خوشش نمی آید یا کھ فکر می کند کھ وکیل بھ اندازۀ الزم بھ طور جدی کار نمی کند و یا 

شد.  ھمیشھ  ھم این کھ آنھا بھ اندازۀ  کافی با ھم تماس ندارند، دالیل دیگری نیز وجود داشتھ با
باید در مورد ھر قضیھ، بھ طور جداگانھ ارزیابی صورت بگیرد.  ھر چند تبدیل نمودن (وکیل) 

 دشوار ھم است با آنھم ھیچ مانعی وجود ندارد کھ برای آن تقاضا کنید. 
  

 صلیب سرخ سویدن چگونھ می تواند کمک کند؟  
کھ از طریق تیلفون و در صلیب سرخ سویدن دارای بخش مشورتی در امور پناھندگی است 

. شمارۀ تیلفون 12.00-9.30روز ھای سھ شنبھ، چھارشنبھ و پنجشنبھ قابل دسترس می باشد.  
مشاورین امور مھاجرت بھ زبان ھای سویدنی و انگلیسی  020ـ  415 000(رایگان)اینست: 

صحبت می کنند.  اگر یک شخص کھ دارای وکیل تسخیری است بھ بخش مشورتی در امور 
پناھندگی زنگ بزند، بخش مشورتی امور مھاجرت می تواند معلومات ُکلی را بھ او ارائھ نموده 
و معموالَ او را  برای مشورت ھای دقیق تر بھ وکیل خودش راھنمایی کند. قاعدۀ کلی اینست کھ 
معموالَ حقوقدان ھای صلیب سرخ سویدن بھ عنوان وکیل ھای تسخیری عمل نکرده و سیاست 

ست تا حقوقدان ھا یا وکیل ھای خاص را (برای پناھجو) توصیھ نکنند.  ھمچنان صلیب شان این
سرخ سویدن نمی تواند بھ تقاضا برای تبدیلی وکیل تسخیری نیز کمک کند. اما صلیب سرخ 
سویدن می تواند در برخی موارد خاص زمانی کھ وکیل تسخیری وجود نداشتھ باشد، کمک کند.  

  ندی دوبارۀ خانواده و موجودیت موانع اجرایی. مثالَ در ھنگام ھمپیو

 صلیب سرخ سویدن  
Box 17563, Hornsgatan 54, 118 91 Stockholm   

   08ـ  452  46 01شمارۀ فکس  08ـ   452 46 00شمارۀ تیلفون 
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 وکیل تسیخری کیست؟
وکیل تسخیری، یک وکیل، نمایندۀ رسمی، دستیار حقوقدان در یک دارالوکالھ/دفتر وکالت بوده 

وظیفھ کھ از یک پناھجو یا یک شخص و یا ھم یک شخص دیگری است کھ برای اجرای این 
بازداشت شده نمایندگی نماید، مناسب پنداشتھ می شود. متقاضی می تواند خود یک وکیل تسخیری 
را پیشنھاد کند. در صورت عدم موجودیت دالیل خاص، شخص مذکور می تواند (بھ عنوان 

ا محکمھ تعین می وکیل تسخیری) انتخاب شود. وکیل تسخیری توسط ادارۀ امور مھاجرت و ی
 گردد.  وکیل تسخیری دارای رازداری وظیفوی می باشد.

 چھ کسی حق دارد وکیل تسخیری داشتھ باشد؟  
معموالَ یک پناھجو حق دارد در صورت نیاز وکیل تسخیری داشتھ باشد.  این موضوع در مورد 
ھر قضیھ بھ طور جداگانھ ارزیابی می گردد. وقتی واضح باشد کھ با دادن اجازۀ اقامت موافقت 
صورت می گیرد و یا ھم در صورتی کھ واضحاَ مشخص شود کھ درخواست پناھندگی بی اساس 

تماالَ اجازۀ اقامت نیز صادر نخواھد شد در این حاالت ممکن است نیازی بھ داشتن می باشد و اح
وکیل تسخیری موجود  نباشد.   اما بھ بیماری ھای روانی و موارد مشابۀ دیگر کھ روی توانایی 
شخص برای مراقبت از حقوق او تاثیر می گذارد، توجھ خاص مبذول داشتھ می شود.   کودکان 

یشھ از حق داشتن وکیل تسخیری برخوردار می باشند.  در قضایای مانند پناھجو تنھا ھم
ھمپیوندی دوبارۀ خانواده و اجازۀ کار کھ در آنھا متقاضی با خطر اخراج روبرو نیست، متقاضی 
از حق داشتن وکیل تسخیری برخوردار نمی باشد.  ھمچنان در ھنگام گزارش موانع اجرایی، 

پناھندگی در زمانی کھ شخص فیصلۀ نھایی  اخراج را در قضیۀ یعنی ظھور دالیل جدید برای 
پناھجویی خود دریافت نموده است، نیز متقاضی از این حق برخوردار نمی باشد.   در مقابل 
شخص کھ از موجودیت موانع اجرایی بنابر دالیل جدید برای پناھندگی گزارش داده باشد و با 

 تھ باشد، مستحق داشتن وکیل تسخیری می شود. بررسی مجدد (قضیۀ او) موافقت صورت گرف
  

 نقش وکیل تسخیری در جریان روند بررسی تقاضا پناھجویی 
وکیل تسخیری باید در جریان روند بررسی تقاضا پناھجویی از شخص متقاضی حمایت نموده و 

لسات از منافع او مراقبت نماید. وکیل باید در ھنگام بررسی درخواست پناھجویی و ھمچنان در ج
شفاھی احتمالی در محکمھ نیز حضور داشتھ باشد.  شخص متقاضی باید در مورد قضیۀ 
(پناھندگی) مطلع نگھداشتھ شود. اگر متقاضی جواب رد دریافت نموده است و قرار است در 
مورد این تصمیم تقاضا تجدید نظر صورت بگیرد، در آن صورت باید وکیل، متقاضی را با 

ر کمک کند.   تقاضا برای تجدید نظر باید تحریری باشد. وکیل باید جواب تقاضا برای تجدید نظ
رد را تشریح نماید تا متقاضی بداند کھ چرا برایش اجازۀ اقامت داده نشده است و با تقاضا آنھا 
برای تجدید نظر چگونھ پاسخ داده خواھد شد.   با پایان یافتن روند بررسی تقاضا پناھجویی، 

پایان می یابد و این کار می تواند زمانی باشد کھ با اعطا اجازۀ اقامت موافقت  وظیفۀ وکیل نیز 
صورت می گیرد و یا ھم زمانی کھ متقاضی نمی خواھد و یا نمی تواند برای تجدید نظر تقاضا 

 نماید.  وکیل با پایان یافتن وظیفھ، دیگر مکلفیت ندارد تا موکل (متقاضی) را کمک کند.  
 نگام بازداشتوکیل تسخیری در ھ

وقتی آزادی یک شخص با بازداشت او سلب می گردد،او می تواند در جریان زمان توقیف یک 
وکیل قانونی داشتھ باشد تا در جریان روند بازداشت با شخص بازداشت شده کمک کند.   در 

حالت کھ شخص در بازداشتگاه برای اجرا حکم اخراج و یا رد درخواست قرار دارد و در 
ھ شخص مذکور بیشتر از سھ روز را در بازداشت بسر برده باشد، باید برایش یک صورت ک

وکیل تسخیری داده شود.   در موارد دیگر اگر  یک شخص بیشتر از سھ روز در بازداشت 
نگھداشتھ شده باشد، باید برایش یک وکیل قانونی تعین شود.  وقتی یک شخص توفیف گردید 

 بلین بعضاَ برایش یک وکیل تسخیری نیز داده شود.  ممکن است بھ اساس توافقنامۀ د
  

 چھ چیزی شامل وظیفۀ یک وکیل تسخیری می شود؟ 
دولت پول وکیل تسخیری را پرداخت نموده اما صرفاَ برای کار ھای پول پرداخت می شود کھ 

پناھندگی یا مستقیماَ ارتباط می گیرد بھ وظیفۀ (وکیل). یعنی کاری ھای کھ مربوط می شود بھ 
بازداشت.  اصوالَ  برای کار ھای دیگر بھ وکیل پول پرداخت نمی شود، مانند حمایت اجتماعی 
از موکل و یا ھم کمک در دیگر کاری ھای حقوقی.  بھ ھمین دلیل معموالَ وکیل نمی تواند ھمھ 

 توقعات موکل خود را برآورده بسازد.
  

 تبدیل کند؟   چھ زمانی شخص حق دارد وکیل تسخیری خود را
تقاضا برای تبدیلی وکیل تسخیری یا عنوانی ادارۀ امور مھاجرت صورت می گیرد و یا ھم 
محکمۀ امور مھاجرت، وابستھ بھ این کھ کدام اداره قضیۀ پناھندگی را بررسی می کند، .  برای 

یل خاص این کھ بتوان وکیل را تبدیل کرد تقاضا می گردد تا متقاضی بتواند نشان بدھد کھ دال
برای تبدیل نمودن وکیل وجود دارد.   مشکل است کھ با تبدیلی وکیل موافقت صورت بگیرد و 
ھر قدر زمان بیشتر از روند (پناھجویی) گذشتھ باشد بھ ھمان اندازه این موضوع مشکلتر می 
گردد.  اگر یک وکیل تسخیری، وکیل باشد در آن صورت می توان یک شکایت نامھ را در مورد 

انگاری بھ انجمن وکالی ھای سویدن نیز فرستاد.   انجمن وکال وظیفھ دارد تا از کار وکال   سھل
در سویدن و تعھد وکال برای یک وکیل خوب بودن،  نظارت نماید.  این ادارۀ امور مھاجرت، 
محکمۀ امور مھاجرت یا محکمۀ عالی امور مھاجرت است کھ در مورد تبدیلی یک وکیل 

گیرند. اما ارزیابی انجمن وکال کھ عملکرد یک وکیل تا چھ حد در تضاد با تسخیری تصمیم می 
تعھد برای وکیل خوب قرار دارد نیز می تواند در قضیھ دارای اھمیت باشد.   دالیل خاص برای 
تبدیلی وکیل می تواند این باشد کھ شخص متقاضی یا ھم وکیل بھ جای دیگری نقل مکان کنند و 

فاصلۀ زیاد جفرافیایی میان آنھا گردد و یا ھم این کھ وکیل بھ دلیل مریضی این کار باعث ایجاد 
نتواند وظیفۀ خودش را پیش ببرد.  این چنین نیز می تواند باشد کھ یک خانواده با ھم یکجا تقاضا 
پناھجویی نموده اند اما در جریان روند (بررسی تقاضا پناھجویی) منافع متضاد ظھور نماید و 

یجاب موجودیت وکال مختلف را نماید تا آنھا بتوانند از منافع ھمھ اعضای خانواده این موضوع ا
 مراقبت نمایند. 


