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  اشاره

نيـز يـك ضـرورت اسـت، كـه در       سـاالر  مـردم ي حكومتي حتي در نظام ها دستگاهنظارت بر 

دسـتگاه قضـايي اسـت، امـا      عهـده  بـر اين امر در درجه نخست . چارچوب قانون بايد اعمال شود

ها موجب شد تـا برخـي از كشـورها اقـدام بـه      گي حاكم بر محاكم قضايي و اطاله دادرسيپيچيد

ترين زمان به شكايات مـردم  هايي نمايند كه بتوانند به شيوه غيرقضايي و در كوتاهتشكيل سازمان

اي سوئدي دارد و حـدود  واژه آمبودزمان ريشه. ها آمبودزمان نام گرفتنداين سازمان. رسيدگي كنند

   .شوداستفاده مي» مبارزه با فساد«سال است كه در سراسر جهان براي بيان مفهوم  صد كي

هـاي  هاي شهروندان عليه مقامات و دستگاهامروزه آمبودزمان با بررسي غيرقضايي شكايت

و انتظـار   شـود  يمي حمايت از حقوق شهروندان تلقي ها روشبخش مهمي از  عنوان بهاجرايي 

بدون داشـتن آمبودزمـاني كارآمـد و مسـتقل دور از      افتهي توسعهو  ساالر مردمتحقق يك نظام 

  .ذهن خواهد بود

ـ دل بهدر سراسر جهان،  ها آمبودزمانوراي وظايف و كاركردهاي مشترك  ي هـا  فرهنـگ  لي

سياسي، قوانين اساسي و ساختارهاي حكومتي گوناگون، ماهيت مشخص و يكسـاني بـراي نهـاد    

 توانـد  يمي مختلف حقوقي ها نظامبنابراين ارزيابي كاركرد آمبودزماني در آمبودزمان وجود ندارد و 

در ايـن راسـتا   . ايـن عرصـه فـراهم آورد    منـدان  عالقـه زمينه پژوهشي مناسبي را براي فعاالن و 

ي هـا  بخـش موارد از شكايات رسيدگي شده در  نيتر مهمي از ا خالصهگزارش حاضر، دربرگيرنده 

 درخصـوص اطالعات مفيـدي   تواند يمميالدي است و  2015سال  مختلف آمبودزمان سوئد طي

 .كاركردهاي تعقيبي و اصالحي اين نهاد در كشور سوئد در اختيار خوانندگان قرار دهد

  

  هاي سالمت اداري و مبارزه با فساد مركز مطالعات و پژوهش
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  مقدمه

. شـد  تأسـيس  سـوم  اوگوست پادشاهي زمان در و 1809 سال در سوئد پارلماني آمبودزمان دفتر

سيسـتمي   بـود كـه در آن ايجـاد    كشـور  ايـن  جديـد  اساسـي  قانون تصويب دنبال بهاين اقدام 

 عمـال ا اجرايـي  قوه عمالاَ بر را ها نظارت برخي دهد يم اجازه پارلمان به كه بود شده ينيب شيپ

  .كند

 تبعيـت  از ينـان اطم و وزيران اقدامات بر نظارت وظيفه اساسي قانون دائمي كميته بنابراين

 پارلمـان  قـانون . داد قـرار  پارلمـاني  آمبودزمان نام به نهادي عهده بر را قانون از دولتي مقامات

 بانـك  مـدني،  خـدمات  پارلمـان،  منتخب حسابرسان به مربوط مقررات 1810 سال در ها التيا

  .داد قرار مداقه مورد را وام ملي دفتر و سوئد

 كنـد،  بررسـي  قـانون  بـا  را مقامات عملكرد بتواند كه لمانپار به گوپاسخ نهادي ايجاد ايده

 عـالي  دفتـر  عنـوان  با را دفتري دوازدهم چارلز پادشاه 1713 سال در درواقع. نبود جديدي ايده

 كشور از خارج سال 13  تقريباً براي پادشاه زمان آن در .بود كرده ايجاد اعليحضرت آمبودزمان

 عالي آمبودزمان او بنابراين. بود شده آشفتگي و ينظم يب اردچ سوئد دولتش در او غياب در. بود

 كسـب  بـود  شـده  سـپرده  او بـه  كـه  يا فـه يوظ .كرد منصوب سوئد در خود نماينده عنوان به را

 بـه  قـوانين  بـه  توجه با را خود وظايف عمومي مقامات و قضات كه بود موضوع اين از اطمينان

 اين او به ؛كرد يم كشف قانون برخالف را ورديم بازرس اگر. بدهند انجام بخشي رضايت نحو

  .كند آغاز شده انجام قصور هيعل را اوليه قانوني مراحل روند تا بود شده داده قدرت

حاضر داراي چهار حـوزه نظـارتي    درحالآمبودزمان سوئد پس از تحوالت تاريخي مختلف 

  :به ترتيب زير است

ـ ر برنامـه  حـوزه  اجرايـي،  يها تگاهدس سوئد، يها دادگاه شامل كه يك نظارتي حوزه  و يزي

 سـال  طي در. است ارتباطات ماليات و اداره بهداشتي، يها مراقبت و ستيز طيمح ،وساز ساخت

 را درصـدي  5/10 افزايشي كه است كرده دريافت شكايت مورد 1754 بخش اين گذشته مالي

 از مـورد  547 و وفصـل  حـل  سـال  طـول  در آن مورد 1727. دهد يم نشان قبل سال به نسبت

  .باشد يم وفصل حل درحال ها آن
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 يهـا مـه يب مشـروط،  عفـو  خـدمات  به مربوط مسائل و زندان شامل كه دوم نظارتي حوزه

 و مسـلح  نيروهـاي  ،) LSS( حركتـي  اختالالت داراي افراد براي پشتيباني و خدمات اجتماعي،

 سـازمان  ،هـا  ننـده ك مصـرف  از حمايـت  ملـي  انجمـن  چون نهادهايي مقامات برخي بر نظارت

 دريافـت  شكايت مورد 1793 گذشته، مالي سال طي در .است سوئد مسابقات نهاد و حسابرسي

 بـه  مربـوط  بيشـتر  مـوارد  ايـن . اسـت  داشـته  افزايش گذشته سال به نسبت درصد 16 كه شد

  .رسيدند نتيجه به سال طول در شكايات اين از مورد 1791. است بوده LSS و زندان يها حوزه

 وپـرورش  آمـوزش  نظـام  و درمـان  و بهداشـت  اجتماعي، خدمات شامل سوم نظارتي حوزه

 شـده  مطرحشكايات . است شده  ثبت حوزه اين در شكايت مورد 1975 گذشته، سال طي .است

 شـده  ثبـت شكايت در اين حـوزه   2062در اين حوزه زياد است كه البته نسبت به دوره قبل كه 

  .دهد يمبود، كاهش محسوسي را نشان 

 و بيگانگـان  بـه  مربـوط  مسائل گمرك، سوئد، پليس بر نظارت شامل چهارم نظارتي حوزه

 طـي  در .اسـت  شهري يها اتيعمل و دولتي ادارات به مربوط خاص مسائل همچنين و اشتغال

مـورد   400 قبل دوره با مقايسه در كه شد واصل حوزهاين  به شكايت 2353 گذشته مالي سال

 بـه  مربـوط  شـكايات  تعداد بيشترين .شدند وفصل حل ها آن همه باًيرتق كه است داشته افزايش

نيز در شكايات مربـوط بـه سـازمان مهـاجرتي      يا مالحظه قابلافزايش  .است بوده پليس حوزه

  .سوئد مالحظه شده است

آن تصميماتي است كه  دنبال بهمنتخبي از دعاوي و  شود يمپرداخته  به آنآنچه در اين مجال 

  . است قرارگرفتهمدت توسط آمبودزمان سوئد مورد رسيدگي در طول اين 
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 مختصري از دعاوي مطروحه

  

  نيروهاي مسلح

اجـراي مانورهـاي    درخصـوص انتقاد از نيروهاي دفاعي سوئد، هنگ اسكارابورگ، 

  نظامي و غيره

 درخصـوص را ) 4پـي  (آمبودزمان در اين تصميم، نيروهاي دفاعي سـوئد، هنـگ اسـكارابورگ    

بخشـي از   عنـوان  بهبراي حضور غيرنظاميان  يتوجه قابلك مانور نظامي كه ريسك طراحي ي

در ارتباط با اين مانور . داد قرار موردانتقادوجود داشت،  ها آنتمايل شخصي  رغم بهمانور نظامي 

در منطقه مانور نظامي حصاركشـي   كه يزمان، يا رحرفهيغنظامي، كارمند يك ايستگاه راديويي 

تحقيقـات نشـان داد كـه كاپيتـان     . اجراي برنامه بود با نيروهاي نظامي روبرو شد درحالنشده 

اين رخـداد در منطقـه    ازآنجاكه. پس از صحبت با فرد مذكور از وي خواست محل را ترك كند

نبوده است، آمبودزمان نظر داد كه كاپيتان اختيار انجـام چنـين عملـي را نداشـته      شده حفاظت

  ) 5822-2014. (است
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  ها دگاهدا

  ي عموميها دادگاه) الف

 موردعدم بررسي كافي در يك  درخصوصانتقاد از قاضي دادگاه بخش استكهلم  -1

پس از جلسه اصـلي رسـيدگي و    آمده دست بهي حضانت در ارتباط با اطالعات دعوا

   دعوي بدون استناد به قوانين درخصوصي ارسپس صدور 

ي حضانت، دادگاه تماسي از شهرداري دريافـت  پس از جلسه اصلي رسيدگي به يك مورد دعوا

جلسات ديدار بيشـتري از   توانند يم ها آندر اين تماس، نماينده شهرداري توضيح داد كه . نمود

قـرار   موردانتقاد رو نيازاقاضي دادگاه . بود، ترتيب دهند شده انيبدر جلسه اصلي رسيدگي  آنچه

او همچنين، در ارتباط با اتمـام  . ضافه نكرده استكه اين اطالعات جديد را به پرونده ا رديگ يم

پـاراگراف دوم قـانون آيـين     15بخـش   17رسيدگي و مختومه كردن پرونده مطابق بـا فصـل   

  ) 5504-2014. (قرار گرفت موردانتقاددادرسي مدني نيز 

انتقاد از دادگاه بخش بلكينگ در رابطه بـا رسـيدگي كنـد و آهسـته بـه دعـوايي        -2

 درخصوصهمچنين به يكي از قضات دادگاه بخش . طفل حضانت درخصوص

  . درباره تعليق دادرسي نيز انتقاد وارد شده است يارشيوه صدور 

حضانت طفلي براي مدت دو سال و سه ماه در دادگـاه بخـش بلكينـگ در     درخصوصدعوايي 

اسـت كـه    قاضي دادگاه بر اين عقيـده . است مانده يباقجريان بود و تاكنون نيز به حالت معلق 

داليل اصـلي  . است يرمنطقيغاين مدت، براي رسيدگي به دعوي حضانت فرزند، مدت زماني 

از فقدان يك جدول زماني و نبود نظارت كـافي   اند عبارتكه موجب اطاله رسيدگي شده است 

در . دادگاه بخش براي اين مورد با انتقاد مواجـه شـد  . بر چگونگي رسيدگي ميانجي به موضوع

قرار گرفت  موردانتقاد علت نيا بهدر زمان تعليق دادرسي  يرأصدور  ليدل به، قاضي اين تصميم

. چنان داراي نقص و كاستي بود كه ممكـن اسـت از آن برداشـت درسـتي نشـود      يرأكه اين 

)2014-6730(  

  



    ژوهشيزارش پگ 12  

دادگاه  يها افتهيتدوين ناقص  درخصوصانتقاد از قاضي دادگاه بخش بلكينگ  -3

  در يك دعواي كيفري

خود را به نحوي تنظيم كرده بود تا اين امكان وجود نداشته باشد كه صحت  يرأدگاه بخش دا

-2015و  380-2015. (واقـع شـد   موردانتقـاد در اين رابطه، دادگاه . صادره را ارزيابي كرد يرأ

381(  

  دادگاه كيفري يارتنظيم  درخصوصانتقاد از قاضي دادگاه بخش يوله  -4

 يا صفحه 20يفري، دادگاه بخش يوله در گزارشي با ارجاع به پيوست در يكي از آراي دادگاه ك

حـدي داراي اطالعـات   اين پيوست به دارد يمآمبودزمان اظهار . درخواست جبران خسارت نمود

و از طرفـي فهـم    سـازد  يمـ است كه درك موضوع اصلي بررسي دادگاه را مشكل  يرضروريغ

از قانون آيين دادرسـي   30فصل  5با قواعد بخش  تدوين شده كه مغاير يا گونه به يرأ كه نيا

، در ميان اطالعات غيرضروري، جزئيات ماهيتي شخصي عالوه به. سازد يممدني است را دشوار 

 منتشرشـده  انـد  كـرده را مالحظـه   يرأو حساس طرف متضرر وجود دارد كه ميان كساني كـه  

  )5504-2014. (است قرارگرفته موردانتقادقاضي مسئول اين موضوع . است

استعالمات صورت  –بخش و شهرستان  يها دادگاهتوزيع دعاوي نوجوانان بين  -5

  .  ذيل شد يها نظارتگرفته منجر به اعمال 

عليه  شده اقامه، دعاوي )1964:167) (قواعد خاص(نوجوان  كاران بزهاز قانون  25مطابق بخش 

خـاص توسـط دادگـاه     طـور  بـه قضـات محكمـه كـه     أتيـ هسال بايد توسط  21اشخاص زير 

در ارتباط با بازرسـي، آمبودزمـان بـر توزيـع دعـاوي      . ، مورد رسيدگي قرار گيرداند شده منصوب

  . دادگاه بخش و دادگاه عمومي شهرستان نظارت دارد 8كيفري نوجوانان بين 

 ريتـأث  گـاه  چيهكيفري نوجوانان  يها پروندهقواعد ناظر بر تمركز  دارد يمآمبودزمان اظهار 

اصـالحات داخلـي و   . انـد  قرارگرفتـه و بررسي  موردبحثداليل اين تمركز . عي نداشته استواق

آمبودزمان، منسوخ نمودن قاعده مرتبط بـا   ازنظربخش به اين معناست كه  يها دادگاهخارجي 

رونوشتي از تصـميم   بنابراين آمبودزمان. كيفري نوجوانان، عملي موجه است يها پروندهتمركز 

  . كند يمقضائيه تسليم هخود را به قو
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است، و تضمين اجراي آن  اعمال قابلحاضر قاعده مرتبط با تمركز دعاوي نوجوانان  درحال

بررسـي آمبودزمـان نشـان    . باشـد مـي در حوزه وظايف و اختيارات آمبودزمـان   ها دادگاهتوسط 

رفتـه در  مالحظـات صـورت گ   رغـم  بهكه دادگاه بخش گاتلند و دادگاه بخش هاپاراندا  دهد يم

توضـيح داده شـد، دعـاوي كيفـري نوجوانـان را ارجـاع        كـه  يصورت بهطول بازرسي، همچنان 

تعهدات سـازماني خـود را رعايـت     ها دادگاهساي اين ؤگزارش آمبودزمان، ر براساس. دهند ينم

كه ممكـن اسـت مسـتلزم اقـدام      شود يمرفتار با ماهيتي كه منتهي به سوء يا گونه به كنند ينم

انضـباطي دولـت ارجـاع     أتيـ هآمبودزمان موضوع را به مقامات ارشـد   رو نيازا. ي باشدانضباط

قرار  يموردبررس ها دادگاهساي ؤتا موضوع مسئوليت اداري و انضباطي براي دو تن از ر دهد يم

  . گيرد

، ارجـاع  مقررشـده دادگاه بخش سودرتورن نيز دعاوي نوجوانان را به شكلي كـه در قـانون   

مالحظـات و مقرراتـي را از آمبودزمـان     گونـه  چيهـ اين رابطه دادگاه بخش سـابقاً  در . دهد ينم

نوجوانـان   يهـا  پرونـده اكنون آمبودزمان دادگاه بخش را براي عدم توزيع . دريافت نكرده است

قرار داده و فرض را بر اين گرفته است كه دادگاه بخش، تدابير الزم  موردانتقادمطابق با قانون 

  )282-2016، 6615-2015. (صالح اين موضوع در اسرع وقت اتخاذ خواهد نمودا منظور بهرا 
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  اداري يها دادگاه) ب

عدم بررسـي اعتـراض بـه تعـارض      درخصوصشكايت عليه دادگاه اداري فالون  -1

  رندهيگ ميتصممنافع در باب بخشي از مقام 

الكلي به  يها يدنينوشقانون  براساسناظري در يكي از مناطق شهري تصميم گرفت تا  أتيه

شركت موردنظر به اين تصميم اعتراض كرد، با اين استدالل . يك شركت بازرگاني هشدار دهد

جاي اتخـاذ  هدادگاه اداري ب. با موضوع در تعارض قرار دارد أتيهكه منافع يكي از اعضاي اين 

موضـوع را   رويكردي مبني بر اعتراض به تعارض منافع، تصميم مورد اعتراض را ابطال نمود و

  . بررسي مجدد به شهرداري اعاده كرد براي

در باب اقدامات دادگاه در موضـوع   يا مقررهمجموعه مقررات حقوق اداري دربردارنده هيچ 

قابـل تجديـدنظرخواهي را صـادر     يرأكـه   رنـده يگ ميتصماشتباه در شيوه دادرسي توسط مقام 

راهنمايي در  منزله بهيين دادرسي مدني بايد از ديدگاه آمبودزمان، قانون آ. باشد ينمنموده است 

 يهـا  دادگـاه . قرار گيـرد  موردتوجهاداري نيز  يها دادگاه، در يا هيروموارد مربوط به اشتباهات 

. اعتراض بـه تعـارض منـافع، دعـوي را بـه شـهرداري اعـاده كننـد         دليلاداري نبايد صرفاً به 

دازند كه آيا اعضا داراي تعارض منافع هسـتند  اداري بايد به ارزيابي اين موضوع بپر يها دادگاه

معتـرض عنـه نقـض     يرأكند كه آيا  يريگ ميتصم باره نيدرا، دادگاه بايد صورت نيادر . يا خير

  . بازگردانده خواهد شد يا خير أتيهخواهد شد و دعوا به 

كامـل روشـن و واضـح     طـور  بهقانون در مجموعه مقررات موضوعه يا ساير منابع حقوقي 

-2015. (اداري انتقـاد وارد سـاخت   يهـا  دادگاه، داليل كافي وجود ندارد تا به جهيدرنت. تنيس

695(  

رسـيدگي آهسـته بـه     درخصـوص اداري لينكوپينـگ   يها دادگاهانتقاد جدي از  -2

  .دعوايي تحت قانون اسامي

 9ايـن دعـوي در   . دعوايي تحت قانون اسامي در دادگاه اداري مطـرح شـد   2013مارس  4در 

تحت رسـيدگي   2015فوريه  20كامل آماده رسيدگي بود اما تا تاريخ  طور بهريل همان سال آو
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انتقاد جـدي بـه   . بود شده مطرحدعوي در دادگاه  نكهيا از بعدقرار نگرفت، يعني تقريباً دو سال 

  )39-2015. (دادگاه اداري براي زمان طوالني رسيدگي وارد است

  سرپرستان ارشد

 ييكـي از آرا  درخصـوص ترك پشتيبان ارشـد در منطقـه شـهري اسـكلفتا     مش أتيهانتقاد به 

بود تا اقـدام خاصـي را در    دهيد آموزشصادره و قرارداد متعاقب آن، كه در آن يكي از مجريان 

  .چارچوب نقش اجرايي خود اتخاذ نمايد

قرار گرفت كه آيا مجري بايـد قـرارداد اجـاره مشـتري را خاتمـه       يموردبررساين موضوع 

تصميم خود را تـدوين   يا گونه بهسرپرستان ارشد  أتيهصادره،  يدر يكي از آرا. شد يا خيربخ

ـ دل بـه ، وجـود  نيبـاا . بايد به مجري آموزش دهد تا قرارداد را خاتمـه بخشـد   أتيهنمود كه   لي

نتوانست تصميم بگيرد كه مجري چه اقدامي  أتيهمقررات موجود در قانون والدين و فرزندان، 

، أتيـ هدستور به مجري براي خاتمه قـرارداد از سـوي   . قرارداد اجاره انجام دهد درخصوصرا 

 أتيه رو نيازا. دولت سوئد مغايرت داشت مؤسسعملي بود كه با بخش اول از فصل يكم سند 

  )4295-2015. (واقع شد موردانتقادسرپرستان ارشد 

  

  آموزش و تحقيق

انـدك بـه    زمان مدتتخصيص  درخصوصبازرسان مدارس سوئد  أتيهانتقاد از  -1

  . مديريت مدرسه براي پاسخ دادن به ابالغيه

واصله به آمبودزمان، يكي از نهادهاي اداري آموزشي اعتراض كرد كـه   يها گزارشدر يكي از 

صـورت گرفتـه را    يها ابالغبراي اخطار و  يده پاسخبازرسان مدارس سوئد عموماً زمان  أتيه

 أتيـ ه، خصوص بهفته به دو هفته كاهش داده و در يك مورد مديريت مدرسه از سه ه درمورد

را در مدت سه روز نمود  يا هينظردرخواست ) BEO(آموزان مدارس نمايندگي كودكان و دانش

  . روز و زمان پاسخ به آن نيز يك روز قرار داده شد 2و نظرات مكمل در مدت 
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ـ  راي مـديريت مدرسـه   دادگستري هيچ اعتراضي به تخصيص مدت دو هفته زمان پاسخ ب

، تعطـيالت و  يده پاسخكه براي محاسبه  دارد يمابالغ عادي ندارد، اما چنين مفروض  درمورد

  . شوند يمروزهاي آخر هفته نيز محاسبه 

ـ ازطركه  كند يمبازرسان مدارس به آن دسته از دعاوي رسيدگي  أتيه فرآينـد خـاص    قي

در طول يك  يطوركل بهاين است كه  و هدف نيز شوند يممشخص مهم تلقي  طور بهرسيدگي 

ـ ادر . شـود  يريگ ميتصمخصوص ماه در آن بازرسـان مـدارس مهلـت     أتيـ همـوارد،   گونـه  ني

كـه   شود يماين موضوع نيز توسط آمبودزمان درنظر گرفته . كند يممقرر  تر عيسررا  يده پاسخ

مان مسلماً بايد بنـا بـه   باشد، اما اين ز تر كوتاهروز  5يك نقطه شروع معقول و منطقي نبايد از 

  . جداگانه مشخص گردد طور بههر دعوي  واحوال اوضاع

و كنكاش قرار داده عبارت از رسيدگي برمبناي اصول  يموردبررسموضوعي كه آمبودزمان 

جوان است، آمبودزمان بـر   آموز دانشاگرچه دعوي دربرگيرنده تحقير جدي يك . دادرسي است

در طـول   يا هينظرمعقول و منطقي درخواست  طور بهمربوطه  واحوال اوضاعاين نظر نيست كه 

درخواستي براي نظرات تكميلي نيز بسـيار كوتـاه بـوده     يده پاسخمهلت . سه روز را توجيه كند

. اجتناب ورزد يده پاسخمهلت كوتاه  درخصوصاز انتقاد  تواند ينمبازرسان مدارس  أتيه. است

)2013-6786(  

ـ دل بهتان در بخش شهري كارل استاد انتقاد از مدارس دبيرس -2  بـرخالف عمـل   لي

  دولت مؤسساز فصل اول سند  9در بخش  يطرف يباصل 

، از دسترسي به مدارس 2014حزب كمونيست ليگ جوانان سوئد، در جريان انتخابات پارلماني 

شـهرداري  . ترتيب دادن نمايشگاه كتاب منع شـد  منظور بهدبيرستان بخش شهري كارل استاد 

تـا از   دهـد  يمـ استدالل نمود كه اين امر تنها به احزاب داراي نماينده در پارلمان اجـازه   چنين

  . انتشار اطالعات سياسي بازديد كنند منظور بهمدارس 

دعوت  درخصوص موردبحث يها رستانيدبنظر آمبودزمان، هيچ مانع قانوني براي  براساس

 آنچه براساس، وجود نيباا. ند وجود نداشتاز صرفاً احزابي كه نماينده مدارس در ريكسداگ بود

آمبودزمـان پـيش آمـد، مـدارس بـه ليـگ جوانـان حـزب          يهـا  يدگيرسدر طول تحقيقات و 

اسـتثناء  . را فراهم كند موردنظركه اطالعات  اند نكردهكمونيست هيچ راه جايگزيني را پيشنهاد 
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ـ اصـل  مغـاير بـا    ييها تيفعالنمودن كامل ليگ جوانان از شركت در چنين  در سـند   يطرفـ  يب

  . واقع شدند موردانتقادبنابراين مدارس دبيرستان براي اقدامات خود . دولت است مؤسس

اين تصميم همچنين شامل اظهـارات كلـي در بـاب ايـن موضـوع اسـت كـه آمبودزمـان         

موضوعات مرتبط با مشاركت احزاب سياسي در اطالعـات اجتمـاعي مـدارس چـه      درخصوص

  )5001-2014. (نظري دارد

 درخصوصانتقاد از آموزگار ارشد مدرسه گالويوسكوالن در منطقه شهري جيسالود  -3

  ممانعت از يكي از دانش آموزان از توزيع بروشور

ايـن  . مجاز نبود بروشورهاي داراي محتواي سياسـي را در مدرسـه توزيـع كنـد     آموز دانشاين 

ـ ار ارشـد  بروشور به امضاي يكي از احزاب سياسي رسيده بود و آموزگا عمـل خـود را    گونـه  ني

منـع   شـده  چـاپ توجيه نمود كه حق دارد بيگانگان را از دسترسي به مدرسه براي توزيع موارد 

آموزان بخواهند در مدرسـه توزيـع   همچنين وي اظهار داشت هرگونه اطالعاتي كه دانش. كند

  . وي برسد دييتأكنند بايد به 

جلـوگيري بـه    شـده  چاپتوزيع و انتشار مطالب از  تواند يممديريت مدرسه تنها درصورتي 

خصـوص يـك   كـه در ايـن   طـور  همان. عمل آورد كه به نظم و ترتيب آن سازمان مرتبط باشد

توزيع بروشورهايي در مدرسه بود و اين موضوع كه مدرسـه مكـاني عمـومي     درحال آموز دانش

  . اهميتي ندارد گونه چيه شود ينممحسوب 

ردارنده اطالعاتي سياسي بود، در تصميم آموزگـار ارشـد بـراي    اين موضوع كه بروشور درب

آمبودزمـان، اظهـارات آموزگـار ارشـد در      ديـدگاه  براسـاس . عدم توزيع آن نقش مهمي داشت

تحقيقات و رسيدگي اوليه در اين زمينه تنها محدوديتي نسبت به آزادي مطبوعات است كـه در  

آمبودزمان ناقض قاعده  ازنظرمل آموزگار ارشد بنابراين ع. بوده است تيموردحماقانون اساسي 

آموزگـار  . فصل اول قانون آزادي مطبوعات است 2ممنوعيت موانع انتشار در بند دوم از بخش 

  )5069-2015. (قرار گرفت موردانتقاداين اقدام  درخصوصارشد 
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  مقامات اجرايي

 ريتـأخ و بـه   عدم پرداخت كافي به خواهان درخصوصانتقاد از مقامات اجرايي  -1

  انداختن پرداخت مجدد به خوانده

 5600كيفري، دادگاه بخش گوتنبرگ، خوانده را محكوم به پرداخت  يها تيمحكومدر يكي از 

خوانده ايـن مبلـغ را بـه واحـد اجـراي احكـام سـوئد        . سود آن به خواهان نمود عالوه بهكرون 

 يرأ كه يزمان. كرون كاهش داد 600سپس دادگاه تجديدنظر مبلغ خسارت را به . پرداخت نمود

كـرون را بـه    600گرديد، مقامات اجرايي بايد  االجرا الزم 2014دسامبر  4دادگاه تجديدنظر در 

سود آن را  عالوه بهكرون  5000انضمام سود به خواهان پرداخت كرده و مابقي اين مبلغ يعني 

 عـالوه  بهكرون  5600مامي مبلغ مقامات اجراي احكام سوئد اشتباهاً ت. به خوانده پرداخت كنند

به اجراي احكـام سـوئد    2015مارس  4خوانده در تاريخ . كردندسود آن را به خواهان پرداخت 

  . مراجعه و اين اشتباه صورت گرفته را اذعان نمود

او به آمبودزمان . منافع آن به خوانده پرداخت گردد عالوه بهكرون  5000متعاقباً الزم بود تا 

تصميم آمبودزمان متضـمن ايـن موضـوع    . است نشده پرداختكه اين مبلغ به وي گزارش كرد 

آمبودزمان چنين . است كه مقامات اجراي احكام در موارد مشابه بايد چه اقداماتي را انجام دهند

قـانوني و حقـوقي    ازنظـر افراد مالباخته مسلماً اينكه چه اقداماتي  درخصوصكه  دارد يماظهار 

موضوع مهم اين است كه افـراد سـريعاً بـه پـول     . ذابيت بسيار كمتري داردبايد صورت گيرد ج

  . خود برسند

به پايان  2015اوت  27قرار بود مقامات اجرايي به آمبودزمان پاسخ دهند، در  كه يزمانبازه 

 4مـاه از تـاريخ    9حـدود   درمجمـوع . رسيد و خوانده هنوز مبلغ موردنظر را دريافت نكرده بـود 

را به مراجع صـالح اعـالم كـرده بـود      موردبحثه خوانده براي اولين بار اشتباه ك 2015مارس 

  . سپري شد

كه شخصي مجبور باشد براي ايـن بـازه    رسد ينمبه نظر منطقي  دارد يمآمبودزمان اظهار 

. اشتباه از طرف واحد اجرايي صورت گرفته است كه يدرصورتزماني طوالني مدت منتظر بماند 
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در پرداخـت پـول بـه خوانـده      ريتـأخ متضرر و  طرف بهپرداخت اشتباه  دليله مقامات اجرايي ب

  . قرار گرفتند موردانتقاد

آمبودزمان، بررسي تعهدات مقامات اجرايي توسط قوه مقننه در شـرايطي كـه امـوال     ازنظر

بايـد   يگذار قانوننظام . ضرورت دارد شود يمتحصيل شده اشتباهاً به شخص ديگري پرداخت 

. رسـد  يمـ بـه مـال خـود     يريتـأخ حاصل كند كه شخصي كه محق است بدون هيچ  اطمينان

-2015. (بنابراين آمبودزمان رونوشتي از اين تصميم را به وزارت دادگسـتري ارائـه داده اسـت   

3029(  

  

  و درماني محيطي زيستحفاظت 

 درخصوصو ساختمان در بخش شهري اوركاليكس  ستيز طيمح أتيهانتقاد از  -1

  ون اطالع قبليبازرسي بد

ــه  ــاليكس براســاس بخــش اول فصــل   ســتيز طيمحــكميت ــانون  28و ســاختمان در اورك ق

عدم اخطار و اطالع قبلي  ليدل بهبازرس، اين كميته را . از يك ملك بازديد نمود يطيمح ستيز

  )2545-2015. (قرار داد موردانتقادبازديد  درخصوصبه مالك 

عدم رعايـت   درخصوصدر واسترويك  يزير هبرنامو  ستيز طيمح أتيهانتقاد از  -2

  از فصل اول قانون اساسي 9بخش  براساس يطرف يبشرايط 

نقش نظارتي خود را كامل كرد و  ستيز طيمحمتعاقب قانون  يزير برنامهو  ستيز طيمح أتيه

يكـي از مقـاالت در نشـريات محلـي،      براساس. كرد نظر صرفاز معافيت حفاظت خط ساحلي 

 انـد  كردهبه وي اعالم  يزير برنامهو  يطيمح ستيز أتيهداشت كه مقامات  مالك ملك اظهار

معافيت از حفاظت خط ساحلي بايد در تقاضانامه خود تصريح كند كـه قصـد آغـاز     منظور بهكه 

را به مالك ارسال كرد، بـا ايـن مضـمون كـه      يا نامه أتيهبه همين دليل، . را دارد وكار كسب

ادعاي مالك را اتهامي جدي تلقي كرده و درخواست دارد تا  يزير برنامهو  يطيمح ستيز أتيه

  . اثبات اين اتهام ارائه كند برايمالك فوراً تمامي اطالعاتي را كه در دست دارد 
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ايـن جزئيـات را از    أتيه رسد يمبه نظر  وضوح بهاست كه  بيترت نيا بهتصميم آمبودزمان 

آمبودزمـان اظهـار   . درخواست كـرده اسـت   تسيز طيمحمقصود قانون  جز بهمالك براي هدفي 

از فصـل اول قـانون اساسـي نقـض      9را در بخش  يطرف يبشرط  أتيه، جهيدرنتكه  دارد يم

  )6018-2015. (كرده است

  

  درماني يها مراقبتبهداشت و 

به عامه راجع بـه   كننده گمراهارائه اطالعات  درخصوصانتقاد از ناحيه اوسترگوتلند  -1

  نقدي صورت هبامكان پرداخت 

پرداخـت   درخصـوص پيرو شكايتي عليه ناحيه اوسترگوتلند، آمبودزمان نمايه اطالعات ناحيه را 

  . قرار داد يموردبررسدرماني بيماران  يها نهيهز

حكمي كه توسط دادگاه عالي اداري صادر شد، كامالً روشن و واضـح اسـت كـه     واسطه به

در . درماني بيماران خودداري كنـد  يها نهيهزدي از پذيرش پرداخت نق تواند ينمشوراي دولتي 

 مورداسـتفاده درماني كه سابقاً توسط ناحيه اوسـترگوتلند   يها نهيهزاطالعات راجع به پرداخت 

طبق اطالعاتي . بود، مشخص نشده است كه امكان پرداخت نقدي وجود دارد يا خير قرارگرفته

و  باشد يممغاير با اساسنامه بانك مركزي سوئد كه در اختيار منطقه قرار داده شده بود، اين امر 

نظـر آمبودزمـان، اطالعـات     براساس. منطقه، اطالعات موردنظر را اصالح نموده است رو نيازا

  . قرار گرفته است موردانتقادناحيه از اين لحاظ . بوده و ناقص است كننده گمراهقديمي و جديد 

بـه عمـوم    يرسـان  اطالعمانع شوراي دولتي از  تواند ينم زيچ چيه: كند يمآمبودزمان اضافه 

 يهـا  نـه يهز درخصوصپرداخت نقدي  جز بهپرداخت  يها روشمردم از اين نظر شود كه ساير 

دور داشت كه بدون ترديد امكان پرداخت  ازنظراگرچه، نبايد . درماني بيماران مورد ترجيح است

  ) 4956-2014. (نقدي نيز وجود دارد
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پيگيـري درخواسـت    درخصوصزشك در ناحيه جاملند آرجدالن انتقاد از يك پ -2

  بيمار در باب ثبت مكالمه با پزشك

آن پزشك به وي اجازه ضبط مكالمـات بـا    براساسيكي از بيماران شكايتي را مطرح كرد كه 

  . استفاده از دستگاه ضبط صدا را نداده است

و  قبـول  قابـل بيمار داليـل  نظر آمبودزمان، معموالً بايد در نظر داشت كه شخص  براساس

پزشـك، يـا    يهـا  هيتوصـ بررسي مجدد  ازجملهموجهي براي ثبت مكالمه خود با پزشك دارد؛ 

بنابراين، قاعـده كلـي بايـد بـر ايـن اسـاس باشـد        . پخش مجدد مكالمه براي اعضاي خانواده

م با پزشك شركت دارد بايد اين امكان براي وي فـراه  وگو گفتشخص بيمار در  كه يدرصورت

البته شرايطي وجود دارنـد كـه بتـوان شـخص را از ضـبط      . باشد تا مكالمه صوتي را ضبط كند

دربـاره اطالعـات حسـاس و محرمانـه مربـوط بـه        كه يدرصورتمكالمه منع نمود، براي مثال، 

دليلي بـر ايـن فـرض     كه يدرصورتقرار گيرد يا  موردبحثشخص ديگري در طول مكالمه نيز 

كـه   يا گونـه  بـه يـا   زيـ آم كيـ تحرقرار است در شرايط  شده ضبطكالمه وجود داشته باشد كه م

، هميشه بايد قبل از اثبات وجود نيباا. قرار گيرد مورداستفادهموجب تمسخر مقامي اداري گردد 

  . ممنوعيت ضبط مكالمه ارزيابي كاملي از موضوع صورت گيرد

با درخواست بيمار در بـاب  روش برخورد  درخصوصاز انتقاد  تواند ينمدر اين دعوا پزشك 

  )5043-2014. (ضبط مكالمه شانه خالي كرده و طفره رود

قانوني در بيمارستان سـاتر   يپزشك روانانتقاد جدي عليه مشاور ارشد در كلينيك  -3

برخورد با بيماري كـه   درخصوصدر بيمارستان اوسترساند،  يدرمان روانو مشاور ارشد 

  .رمان پزشكي قانوني بوديك بيمار سرپايي تحت د عنوان به

امـا   شـد  يمبيمار سرپايي تلقي  عنوان بهقانوني  يپزشك روان يها مراقبتيكي از بيماران تحت 

در اولين مراجعـه بـه   . به شرطي كه از مصرف مواد مخدر اجتناب كرده و تست اعتياد نيز بدهد

، چنـين  جـه يدرنت. بـت بـود  آمفتامين مث دهنده نشاندرمانگاه، از بيمار نمونه ادرار گرفته شد كه 

به وي اطالع داده . كه او برخالف شرايط درمانش، مواد مخدر مصرف كرده بود شود يمفرض 

نتيجه نمونـه ادرار در كلينيـك بمانـد يـا اينكـه       دييتأداوطلبانه تا زمان  طور به تواند يمشد كه 
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قانوني،  يپزشك روانتبديل وضعيت از درمان سرپايي به بيمار بستري، تحت درمان  درخصوص

سپس نمونه مورد . بيمار به مدت يك هفته در واحد درماني باقي ماند. خواهد شد يريگ ميتصم

  . ارزيابي قرار گرفت و نتيجه منفي را نشان داد

مشـاوران ارشـدي    درخصوصبود، بيمار  شده ارائهكه به آمبودزمان  ييها گزارشاز  يكيدر

يت و اعالم كرد از حق آزادي خـود محـروم شـده بـود     كه درگير پرونده درماني وي بودند شكا

  . نشده بود داشته نگهداوطلبانه در كلينيك  طور به چراكه

 مورداستفادهكه نتيجه تست غربالگري بايد با احتياط  دهد يمآمبودزمان در ابتدا چنين نظر 

نتيجـه مثبـت   كـه   طـور  همـان . كند ينمنبوده و كفايت  اعتماد قابلنتيجه آن  چراكهقرار گيرد؛ 

. ممكن است اشتباه باشد، نبايد براساس يك چنين آزمايشي اقداماتي درمورد بيمار صورت گيرد

و بر اين بـاور اسـت كـه     دهد يمقرار  موردانتقادآمبودزمان مشاوران ارشد درگير در موضوع را 

تـا  بسـتري نمـودن بيمـار     بـراي تصميم بر اقـدام  ( باشد ينمصحيح  ها آن يريگ ميتصممبناي 

در عوض، بهتر است تا جانـب احتيـاط رعايـت    ). قرار گيرد دييتأنتيجه آزمايش مورد  كه يزمان

  . يا خير كند يمكامل ارزيابي شود كه آيا ساير اقدامات كمتر تهاجمي كفايت  طور بهشود و 

كه چرا درخواست نكـرده تـا    كند يمآمبودزمان سپس به يكي از مشاوران ارشد انتقاد وارد 

اسـتمرار بسـتري بيمـار     درخصوصنتايج اين تحليل . آزمايش بيمار در اولويت قرار گيردنمونه 

  . قطعي داشت ريتأث

: كنـد  يمـ بحث ماهيت ارادي اقامت بيمار در كلينيك، آمبودزمان چنين اظهـار   درخصوص

رضايت براي اينكه مبناي روند درمـاني را تشـكيل دهـد     دهنده ليتشكيكي از عناصر ضروري 

بيمار . اكراه آغاز نخواهد شد براساسهيچ روند درماني . ارادي باشد طور بهكه رضايت  اين است

ـ اتنها در . بايد اطالعات الزم را از هر روش جايگزيني كسب كند اسـت كـه بيمـار     صـورت  ني

  . رضايت خويش را اعالم خواهد كرد

داشت و خدمات قانون به براساسهمين استدالل نيز در مواردي از پذيرش بيماران بستري 

در شرايطي نظير آنچه ذكـر شـد، و بيمـار آشـكارا خـود را      . شود يمنيز اعمال ) HSL(درماني 

حصول اطمينـان از ارادي بـودن ايـن اقـدامات      منظور به، بايد كرد يموابسته به پزشكان تصور 

كه به ارزيابي آمبودزمان اين است كه محتواي اطالعاتي . گرفت نظر دراستانداردهاي عالي را 
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وضوح، واقعي بودن و كامل بودن است تا بيمار بتواند  يها يژگيوواجد شرايط و  شده ارائهبيمار 

مالحظات موجود در مجله پزشـكي نيـز اشـاره دارنـد كـه اطالعـات       . تصميم صحيحي بگيرد

تان ماندن در بيمارس جز بهدرك كند كه آيا گزينه ديگري  تواند ينمكه بيمار  شده ارائه يا گونه به

كه بيمـار   واحوال اوضاعكه تحت اين شرايط و  دارد يمبنابراين آمبودزمان اظهار . را دارد يا خير

. كه بايد از دستورات پزشكان تبعيت كند، رضايت واقعي حاصل نشده اسـت  كرد يمقاعدتاً باور 

ت براي كادر درماني روشـن اسـ  . عدم رضايت خود را اعالم كرده است وضوح بهبيمار همچنين 

  . است نشده اعالمكه رضايت 

كند كه آيا شرايط پـذيرش مجـدد بيمـار     يريگ ميتصم باره نيدرابنابراين كادر درماني بايد 

قانوني مهياست و براي چنين مراقبتي دسـتور موقـت    يپزشك روان يها مراقبتبراي بستري و 

  . است صادرشده

توسـط دادگـاه    اش يدرمـان پرونده  در جريان اين روند، كادر درماني، بيمار را از حق بررسي

در اين رابطه، آمبودزمان انتقاد جـدي بـه پرسـنل ارشـد بهداشـت و درمـان وارد       . محروم كرد

  . ساخت

ـ تأكه بيمـار تـا زمـان     دارد يم، بازرس آمبودزمان به اين واقعيت اشعار جهيدرنت نتـايج   ديي

ع در تعـارض بـا ايـن تصـور و     البته اين موضو. آزمايش اجازه خروج از كلينيك را نداشته است

. ارادي و داوطلبانـه بـوده اسـت    صـورت  بهاحتمال قرار دارد كه درمان و مراقبت صورت گرفته 

قانوني پـذيرش نشـده    يپزشك روان يها مراقبتبستري شدن براي  منظور بهبيمار  كه ييازآنجا

آمبودزمـان  . بود، هيچ دليل و مبنايي بـراي جلـوگيري از خـروج وي از كلينيـك وجـود نـدارد      

  . قرار داد موردانتقادكرده است را  يريگ ميتصممتصدي ارشد بهداشت و درمان كه در اين مورد 

طبق اظهارات بازرس آمبودزمان، كادر ارشد درماني كه به ايـن دعـوا رسـيدگي كردنـد، از     

 آمدو رفتمستلزم نقض آزادي  ها آنعمل به تعهدات خود از جهات مختلف بازماندند و اقدامات 

بازرس در اين مورد بسيار دقيق و جـدي عمـل   . باشد ينم ريپذ هيتوجقانوني  ازنظربيمار بود كه 

  )5705-2014. (كرد
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عدم ممانعـت   درخصوصانتقاد از بيمارستان ساندرباي، شوراي بخش نورباتن،  -4

قانون  براساساز خروج بيماري از بيمارستان كه تحت درمان اجباري قرار داشته است 

  .معتادانقبت از مرا

بازداشـت فـوري يـا     براسـاس كه شخص معتـاد   شود يمزماني اعمال  معتادانمراقبت اجباري 

قانون مراقبـت از  از  20بخش ( شود يمدرمان اجباري، در بيمارستان يا نهادي مشابه آن حاضر 

كـه شـخص معتـاد بـه      شـود  يمـ اين بدان معناست كه درمان اجباري زمـاني آغـاز   ). معتادان

ريـيس  . و اينكه اين اقدام ارادي بوده يا خير مرتبط با موضوع نيسـت  گذارد يمارستان قدم بيم

، نبايد در طول مـدتي كـه شـخص معتـاد الزم     شود يمبيمارستاني كه معتاد در آنجا نگهداري 

  . است در بيمارستان بماند تا به محل نگهداري منتقل شود، به وي اجازه خروج دهد

 قـانون مراقبـت از   براسـاس در دو مورد به شخص معتادي كـه بايـد   بيمارستان ساندرباي 

برخالف نوبـت اول، نـام ايـن    . اجازه ترك بيمارستان را داد گرفت يم مورد درمان قرار معتادان

اجازه به وي  برايدر هر دو نوبت، بيمارستان . بود شده ثبتشخص در نوبت دوم در بيمارستان 

  . واقع شد موردانتقادبه خروج از بيمارستان 

خدمات اجتماعي مطلع  ،معتادانمنعقده با يكي از مسئولين اماكن نگهداري  نامه تفاهمپيرو 

بود و درمـان وي در زمـان    نشده ثبتشدند كه اشتباهاً نام شخص معتاد در فهرست بيمارستان 

طه در مسئول مربو. وي را بپذيرد تواند ينم معتادانمناسب آغاز نشد و بنابراين محل نگهداري 

  )6667-2014و  5720-2014. (واقع شد موردانتقادرابطه با ارائه اطالعات غلط 

قـانوني در   يپزشـك  روان يا منطقـه انتقاد جدي از يكي از مسئولين در كلينيك  -5

  . رجوع اربابساندزوال متعاقب عدم اكرام و احترام در كالم در تماس تلفني با 

در سـاندزوال   يپزشـك  روان يا منطقـه كلينيـك   يهـا  اندپارتمخانمي در چند نوبت با يكي از 

قبولي  رقابليغ، يكي از كارمندان كلينيك به شكل ها تماسدر طول يكي از اين . تماس گرفت

تماس بگيرد،  بازهمو گفته است اگر اين خانم  كاربرده بهكارمند دشنامي را . با وي صحبت كرد

را  مـوردنظر آمبودزمـان لحـن كارمنـد    . كادر درماني از پليس درخواسـت كمـك خواهنـد كـرد    
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متواضعانه ندانسته و كارمند قصد تمسخر زن را مقابل ساير كارمنداني كه به مكالمه وي گوش 

  . داشته است دادند يم

كه يكي از وظايف كارمندان دولتي اين است كـه   دارد يمآمبودزمان در تصميم خود اشعار 

رفتـار   يا گونـه  بـه شخص  كه يزمانحتي . اشته باشندد رجوع ارباببرخورد شايسته و مناسبي با 

با موضوع برخورد كـرده و   يا حرفه صورت بهاست، كارمند مربوط بايد  نيآفر مشكلكه  كند يم

  . لحن مناسبي داشته باشد

فصـل اول   براسـاس  يطرفـ  يباقدامات كارمند موردنظر در طي تماس تلفني ناقض شرط 

ـ دل به ربط يذمان انتقادات شديدي را به كارمند آمبودز. بخش نهم قانون اساسي است عـدم   لي

  )678-2015. (رعايت احترام در مكالمه تلفني وارد ساخت

در ارسـال اسـناد و    ريتـأخ  درخصـوص انتقاد از بيمارستان دانشگاهي ساگرنسكا  -6

 براسـاس بيمارسـتان   درمداركي كه دادگاه اداري به يكي از بيماران تحـت مراقبـت   

  . فكس شده بود) LPT( يشناس روانت اجباري قانون مراقب

قرار دارند و بايد اين فرصـت   ريپذ بيآسدر شرايطي  يشناس روانبيماران تحت مراقبت اجباري 

دعـاوي مشـمول   . قرار داده شود تا حقوق خود را در طول درمان اعمال نماينـد  ها آندر اختيار 

LPT بنـابراين  . ان آن بسـيار كوتـاه اسـت   رسيدگي شـده و زمـ   ها دادگاهتوسط  سرعت به، بايد

بـه بيمـار تحـت مراقبـت اجبـاري       ريتـأخ و اسناد دعـوا بـدون    ها ابالغاهميت زيادي دارد كه 

بـه  . تحويل شود تا بتواند در موعد مناسب خود را براي رسيدگي به دعوا آماده كند يشناس روان

ود تـا بتوانـد از حـق    بـه بيمـار ابـالغ شـ     سـرعت  بـه نيـز   يرأهمين ترتيب، اهميت دارد كـه  

  . تجديدنظرخواهي خود استفاده كند

و آراء از دادگاه اداري به  ها هياحضاردر ابالغ  ريتأخ درخصوصاز انتقاد  تواند ينمبيمارستان 

  . است اجتناب كند LPT براساسبيماري كه تحت مراقبت اجباري در بيمارستان 

، شـود  يمـ به بيمار ابـالغ   ينيچن نياك اسناد و مدار كه يزمانبراساس اظهارات آمبودزمان، 

در موردي كه ابالغ اين اسناد و مـدارك بـه بيمـار    . اين موضوع بايد در سوابق بيمار ثبت گردد

خصوص نيز بايـد در سـوابق ثبـت    نيست، ارزيابي صورت گرفته در اين ريپذ امكان ريتأخبدون 
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 برايخدمات مراقبتي  هندگاند ارائهمسئوليت  درخصوصهيچ مقرره صريحي  كه ييازآنجا. شود

عدم ثبت چنـين اطالعـاتي    درخصوصثبت اين اطالعات وجود ندارد، آمبودزمان بيمارستان را 

  . قرار نخواهد داد موردانتقاد

 يا مقـرره گرفـت كـه آيـا     نظـر  درحقوقي و قانوني، شايد بتوان اين موضـوع را   ديدگاه از

مدارك دادگاه به بيمار بايد تصويب شـود   مسئوليت ثبت جزئيات در باب زمان ابالغ درخصوص

 بـراي بنابراين آمبودزمان رونوشتي از تصميم خود را به وزارت بهداشت و امور اجتماعي . يا خير

  )3112-2015. (كسب نظر آنان ارسال كرد

  

  مؤسسات /مقامات بازار كار 

ـ دل بهعمومي كاريابي سوئدي آربتفورمدلينگن  مؤسسهانتقاد از  ر لغـو  نـاتواني د  لي

  .وجود ارتباطات و انگيزه الزم رغم بهبرنامه آموزشي بازار كار 

ارسال كرد كه دربردارنده ) G.A.A(رسمي به انجمن ورزشي اسكاتلند  يا نامهآربتفورمدلينگن 

پاسخي نسبت به شكايتي است كه مطرح كرده و تصميم به لغو برنامه آموزش بازار كار بـراي  

  . باشد يموي 

و بدون ارسال قبلي اسناد و مدارك مبناي تصميم و بدون فراهم نمـودن   أساًرتصميم لغو، 

شــرايط و . اســت گرفتــه انجــام G.A.Aخصــوص توســط اظهــارنظر در ايــن بــرايفرصــتي 

آربتفورمـدلينگن در ايـن رابطـه    . وجود ارتباط و مكاتبه نيست دهنده نشانموجود  واحوال اوضاع

  . واقع شد موردانتقاد

كه مشخص نيست نامـه رسـمي ارسـالي بـه      كند يمدزمان اطمينان حاصل عالوه، آمبوهب

G.A.A      متضمن تصميمي در اين رابطه باشد و از طرف ديگر مشـخص نيسـت كـدام مقـرره

بنابراين فهم اين نامـه رسـمي دشـوار بـوده و شـرايط      . مبناي اين تصميم است دهنده ليتشك

. واقـع شـد   موردانتقاد جهت نيازافورمدلينگن آربت. باشد ينماتخاذ تصميم نيز مهيا  براياساسي 

عـدم   درصـورت از اقـدامات مقتضـي    G.A.Aكاريابي بابت مطلع نسـاختن   مؤسسههمچنين 

  . واقع شد موردانتقادرضايت از تصميم و نظر به نقض آن، 
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كه در شيوه رسيدگي آربتفورمدلينگن به موضوع لغـو برنامـه آموزشـي     دهد يمنشان  ها يبررس

G.A.A  اين . تعهد به ارتباط و مكاتبه و تعهد به ارائه اطالعات و انگيزش عمل نشده استبه

 ها يدگيرسموضوع بر اهميت تضمين آربتفورمدلينگن از اجراي اصول و قواعد حقوق اداري در 

ـ تأكو  آغازشـده  مؤسسـه كه در  كند يممثبت بر اموري تمركز  طور بهآمبودزمان . دارد ديتأك  دي

از مـديريت حقـوق اداري واجـد اهميـت      مؤسسـه ر تقويت اطالعات كارمندان دارد كه تداوم د

  )2901-2015. (است

  

  مهاجرت

تدابير و اقدامات اجباري در  يريكارگ به در راستاياظهارات مرتبط با امكانات پليس  -1

  .قانون بيگانگان 14بخش  12فصل  براساسزمان ممانعت از ورود يا دستور اخراج 

و فرزنـدان كوچـك وي،    جـو  پنـاه آژانس مهاجرتي سوئد براي اخراج يـك زن  تصميم  دنبال به

در . تنفيذ و اجراي آن دسـتور مطـرح شـد    منظور بهموضوع نزد مقامات پيشين پليس استكهلم 

وي و  آنجـا صبح روز اخراج، مقامات پليس شروع بـه بازرسـي محـل اقامـت زن كردنـد و در      

فصل نهم . به فرودگاه برده شدند ازآن پسگاه پليس و سپس به ايست ها آن. فرزندانش را يافتند

  . آنان توسط پليس مطرح شد يآور جمعمبناي تصميم به  عنوان بهقانون بيگانگان  9از بخش 

ايـن افـراد در ايـن     يآور جمعاين تصميم حكايت از آن دارد كه مقرره مبناي تصميم پليس به 

حمايت از اين اقـدام وجـود    برايقانوني ديگري  هيچ مقرره ازآنجاكه. دعوا قابليت اعمال ندارد

در اين تصميم، آمبودزمـان  . واقع شدند موردانتقادنداشت، مقامات پليس براي انجام اين اعمال 

توضيح داده شود تا مشـخص شـود پلـيس در     يروشن بهكه قانون بيگانگان بايد  دارد يماظهار 

. جـازه اعمـال كـدام اقـدامات قاهرانـه را دارد     زمان اعمال ممانعت از ورود يا دستور به اخراج، ا

  )836-2015. (بنابراين اين تصميم به وزارت دادگستري ارسال شد
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اظهارات راجع به امكان اجازه پليس به فـرد بازداشـت شـده بـراي مالقـات بـا        -2

  .  مقامات سفارت كشور متبوعش

وع در اختيار مقامـات پيشـين   ، موضجو پناهتصميم آژانس مهاجرت سوئد به اخراج يك  دنبال به

فصل دهم بخش اول  براساسمقامات پليس . اجرا قرار گرفت برايپليس در بخش گاولبورگ 

اجراي دستور به اخراج، ايـن شـخص را بازداشـت     برايآمادگي  منظور بهقانون بيگانگان سوئد 

پلـيس وي را  اخراج را نداشت، مقامات  برايسفر  ازيموردناين شخص مدارك  ازآنجاكه. كردند

ميـل و اراده ايـن    رغـم  بـه اين سـفر و مالقـات در سـفارت    . به سفارت كشورش منتقل كردند

مستلزم انتقال فـرد   شدگان بازداشتطبق اظهارات پليس، مقرره ناظر بر . شخص صورت گرفت

  . باشد يمبه سفارت كشورش  شده بازداشت

يـات كامـل در قـانون مشـخص     با جزئ شده بازداشتكه تعريف از  داد يماين تصميم مقرر 

اقدامات قاهرانه پليس در چارچوب فرد بازداشت شـده نبايـد صـرفاً تـابع      ازآنجاكه. نشده است

، بخش اول قانون بيگانگـان باشـد، ايـن تصـميم بـه وزارت      10تفاسير مقرره موجود در فصل 

افـراد در  همچنين آمبودزمان ترديد دارد كه محرمانـه بـودن حمايـت از    . دادگستري تقديم شد

  . مالقات با سفارت بايد اجرا گردد

با در نظر گرفتن ترديدهاي موجود در اجراي اين قانون، هيچ انتقـادي بـه مقامـات پلـيس     

  )2488-2014. (مالقات با سفارت وارد نيست درخصوص

مالقـات فـرد    منظـور  بـه توسـط پلـيس    زور بـه احكام راجع به امكان توسـل   -3

  رت كشورشبا مقامات سفا شده بازداشت

شخصي كه تقاضاي وي براي پناهندگي رد شده و محكوم به ارتكاب جرمي نيز شـده بـود، از   

. مسئوليت اجراي حكم اخراج اين شخص به عهده مقامات پلـيس سـوئد بـود   . سوئد اخراج شد

 بـراي آمـادگي   منظـور  بـه بخش اول از فصل دهم قانون بيگانگان سوئد  براساساين شخص 

شركت هواپيمايي كه اين شخص قرار بـود بـا هواپيمـاي آن پـرواز كنـد،       .اخراج بازداشت شد

ميـل   رغم بهسواركردن وي در هواپيما بوده، بنابراين اين شخص  براي» نامه پذيرش«نيازمند 

 كـه  يزمـان . چنين سندي را ارائه دهند ها آنباطني خود به سفارت كشور متبوعش اعزام شد تا 
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تـالش در انتقـال و مالقـات وي بـا      زور بـه شد، با توسـل   پليس با مقاومت اين شخص روبرو

  . سفارت نمود

چـه   براساسكه مشخص نيست مقامات پليس  دارد يمآمبودزمان در حكمي جداگانه، بيان 

، او را بـه سـفارت اعـزام كننـد و قـانون      شـده  بازداشـت برخالف اراده و ميـل   توانند يمقانوني 

) 2488-2014. (ت قاهرانه اي بايد توسط پليس انجام گيردبيگانگان بايد تبيين نمايد چه اقداما

فـردي قـرار اسـت     كه يزمان دارد يمآمبودزمان اظهار . مبناي اين تصميم نيز همين مورد است

كه در عزيمت به سفارت همكاري نخواهد كـرد، پلـيس بايـد     دارد يماخراج شود و چنين بيان 

انجام گيـرد يـا حكـم اخـراج را      درهرصورتبايد كامل بررسي نمايد كه آيا اين مالقات  طور به

اگر اين مالقـات بايـد صـورت گيـرد، بايـد       حال نيباا. به شكل ديگري به اجرا درآورد توان يم

انساني و همراه با حفظ كرامت و شرافت شخص و نيازهاي كلي و عمومي و اصـول   صورت به

  . مقررات پليس انجام گيرد 8تناسب مقرر در بخش 

، بايد خاطرنشان ساخت شده بازداشتعليه فرد  زور بها شرايط قانوني بودن توسل در رابطه ب

، متعاقب وجود نيباا. كند ينمكامل حمايت  طور بهاز مقررات پليس از اين موضوع  10كه بخش 

 منظـور  بـه بخش دوم از قانون مجازات سوئد، پليس اين حق را دارد كـه عليـه فـرد     24فصل 

  . گردد زور بهمتوسل  آنجاال به سفارت و مالقات در اجراي حكم در طول انتق

ـ آمبودزمان نتوانست به اين نتيجه برسد كه پليس در جريان مالقات در سفارت   ازحـد  شيب

به بررسي اين موضوع پرداخت كه آيـا رويكـرد پلـيس در     وجود نيباامتوسل شده،  زور بهمجاز 

  . اد بوده يا خيراجراي حكم به شيوه انساني همراه با حفظ كرامت افر

تا اعزام بـه سـفارت را انجـام     شود يممتوسل  زور بهاين واقعيت كه پليس در برخي موارد 

كـه در قـانون بيگانگـان بايـد تبيـين       دهد يمدهد، مبناي درك آمبودزمان از اين امر را شكل 

  )1548-2015. (صادره به وزارت دادگستري ارسال شد يرأ. گردد

نهايي  يارقبل از صدور  جو پناهاجرت سوئد براي تشخيص سن انتقاد از اداره مه -4

  دعوي درخصوص

 16تقاضاي پناهندگي سوئد را نمود، و چنين اظهار داشت كه . س.، م2013در تاريخ ژانويه 

نيافـت   شده اعالمدر ارزيابي ابتدايي سن، اداره مهاجرت هيچ دليل براي بررسي سن . سال دارد
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اداره مهـاجرت تقاضـاي او را رد    2013در جوالي . ثبت نمود 1997ه و تاريخ تولد وي را ژانوي

. س.، ارزيـابي اداره مهـاجرت ايـن بـود كـه م     يرأدر اين . كرده و تصميم به اخراج وي گرفت

اثبات سن خود ارائه نكرده و در ارتباط با اين تصـميم، در زمـان ثبـت     درخصوصداليل كافي 

  . سال داشته است 18تقاضا وي 

 بـراي تصـميم اداره مهـاجرت را نقـض و موضـوع را      2013مهـاجرت در سـپتامبر   دادگاه 

 بـراي توجيه اين تصميم بر اين اسـاس بـود كـه اطالعـات كـافي      . رسيدگي بيشتر اعاده نمود

را ادامه داد اما . س.اداره مهاجرت، رسيدگي به پرونده م. ارزيابي سن اين شخص وجود نداشت

پـس از رسـيدگي و بررسـي بيشـتر     . شـد  يمـ ساله تلقي  18ن او همچنا. سن وي را تغيير نداد

  . درخواست وي را رد كرد 2014سن او، اداره مهاجرت در ژوئن  درخصوص

بر اين اظهار داشت در زمان ارزيابي اين مسأله كه متقاضي صغير يا بالغ  تر شيپآمبودزمان 

ـ   شود يمتشخيص داده  ا تصـميم اتخـاذي در   ، فرض بر اين است كه اين ارزيـابي در ارتبـاط ب

تا اين مرحله، سن اعالمي توسـط متقاضـي در زمـان ثبـت     . رديگ يمپرونده پناهندگي صورت 

نادرسـت   اظهارشـده قرار گيرد، مگر اينكه آشـكار باشـد اطالعـات     رشيموردپذدرخواست بايد 

 را به سني تغييـر دهـد  . س.م شده ثبتطبق اظهارات آمبودزمان، اداره مهاجرت بايد سن . است

رسـيدگي بـه    ازآن پـس بـود و   شـده  اعالمكه در زمان نقض تصميم اداره مهاجرت توسط وي 

  . پرونده پناهندگي ادامه يابد

را قبـل از اتخـاذ تصـميم    . س.قرار گرفت كه سـن م  موردانتقاداداره مهاجرت به اين دليل 

ثبت  مجدداًالغ فردي ناب عنوان بهنهايي در پرونده مهاجرت مشخص و قطعي دانسته بود و او را 

  )539-2015. (نكرده بود

مهـاجرتي   أتيهطوالني رسيدگي در دعاوي صدور جواز در  يها زمانپيگيري  -5

  سوئد

مهـاجرتي بـه    أتيـ هزمـان طـوالني رسـيدگي در     درخصـوص طوالني، افـراد   يها سالبراي 

شـكل اسـت   بسـيار م  أتيـ هو در اين رابطه كه ارتباط با كارمندان  اند كردهآمبودزمان شكايت 

  . اند كردهاعتراض 
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سپتامبر  17در دو مورد در تاريخ . آمبودزمان يك بررسي كلي در اين رابطه انجام داده است

طـوالني رسـيدگي در امـور مربـوط بـه       يها زمانمهاجرت با اعتراضاتي راجع به  أتيه 2014

 دسـترس  رقابـل يغروابط خانوادگي و شغل، و عدم ارائه خدمات متناسـب و   ليدل بهاجازه اقامت 

  .بودن مواجه شد

مهـاجرت   أتيـ هتدابير اتخـاذي توسـط    قيازطرآمبودزمان به نظارت بر اين امور  رو نيازا

رسيدگي را مديريت كرده و از اين طريق ارائه خـدمات بـه متقاضـيان را     يها زمانادامه داد تا 

  . بهبود بخشد

ـ دل بـه ط بـا اجـازه اقامـت    كه زمان رسيدگي در موضوعات مرتب دهد يمنشان  ها يبررس  لي

اقداماتي كه توسط اداره مهاجرت صورت گرفتـه   رغم بهاست؛  افتهي شيافزاپيوندهاي خانوادگي 

  . است

كه دليل اطاله دادرسـي اساسـاً خـارج از كنتـرل اداره      كند يم يريگ جهينتآمبودزمان چنين 

شـرايط   وجـود  نيبـاا . نيسـت  در اين رابطه وارد أتيهمهاجرت بوده و بنابراين هيچ انتقادي به 

مهـاجرت بـه    أتيـ هتوانـايي   درخصوصمسئوليت نهايي . بحراني و انتقادپذير است جادشدهيا

صدور آرايي در يك بازه زماني معقول و منطبق با مقـررات قـانوني بـر عهـده دولـت سـوئد و       

ادگسـتري  بنابراين آمبودزمان رونوشتي از تصميم خود را به وزارت د. است يگذار قانونمجلس 

  . ارسال كرده است

مـداوم سـعي در بهبـود خـدمات و دسترسـي بـه        طور بهمهاجرت  أتيهدر طي اين مدت، 

. اداره مهاجرت نيز در توسعه و رسيدگي به ايـن امـور ادامـه خواهـد داد    . متقاضيان داشته است

فته را نيا أتيهخدمات و قابليت دسترسي به  درخصوصآمبودزمان هيچ دليل و مبناي ديگري 

  )2132-2015. (است
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  مسائل داخلي مربوط به شهرداري

ـ هانتقاد از  -1 ـ هشـهرداري در منطقـه لينكوپينـگ و رياسـت      أتي شـهرداري   أتي

موسيقي در جشنواره موسيقي جوانـان در نقـض    يها گروهلغو يكي از  درخصوص

  . مقررات دولتي

يك جشنواره موسيقي  2014آگوست  16فرهنگ و رفاه در منطقه شهري لينكوپينگ در  أتيه

شـهرداري لينكوپينـگ، برنامـه     أتيـ هرياست  كار بهدر ابتداي آغاز . را براي جوانان ترتيب داد

 يهـا  بـاارزش موسيقي لغو شد و دليل آن سابقه اين گـروه در عـدم تطـابق     يها گروهيكي از 

از شـهردار  كـه   يا مباحثـه و  يا رسـانه در جنـگ  . شهرداري لينكوپينگ بـود  يا هيپااساسي و 

شرح داده شـد و   دادند يمآمد، مالحظاتي كه مبناي اين تصميم را تشكيل  عمل بهلينكوپينگ 

بوده است كه اظهـارات مبهمـي در    علت نيا بهچنين بيان شد كه لغو برنامه اين گروه موسيقي 

يك روش سياسي داشته و اعضاي اين گروه  عنوان بهخشونت  درخصوصرابطه با ديدگاه خود 

قـرار   شيموردسـتا حتاً خشونت سياسي را محكوم نكـرده و در عـوض چنـين خشـونتي را     صرا

تحسـين   هـا  آنشهرداري به آمبودزمان، چنين بيان شد كه دغدغه اصلي  يها هيانيبدر . اند داده

  .خشونت سياسي توسط اين گروه موسيقي بود

 براسـاس بايـد  كه تمـامي تصـميمات شـهرداري     دارد يمآمبودزمان در تصميم خود اظهار 

 كننـده  هماهنـگ  عنوان بهشهرداري كه . مقررات دولتي منطبق بر اهداف عيني و خارجي باشد

، در انتخاب اينكه جشنواره در چه جهتـي هـدايت شـود و نـوع     كند يمجشنواره موسيقي عمل 

در ارتباط با . آزادي كامل دارد شوند يمو هنرمنداني كه دعوت  شود يمموسيقي كه در آن اجرا 

. دارد دنبـال  بهمحدوديتي را در اين زمينه  ندرت به يطرف يبانتخاب هنرمندان و موسيقي، اصل 

ـ ، اصـل  رديـ گ يمـ اگر شهرداري لغو اجـراي يكـي از هنرمنـدان را در نظـر      در حـد   يطرفـ  يب

تصميم اتخاذي نبايد ارادي بـوده و بـراي مثـال    . رديگ يممتناسب با موضوع قرار  يتر گسترده

ـ كاستن از خطـر تعـارض بـا اصـل      منظور به. هنرمند باشد هايديدگاهه نبايد بر پاي ، يطرفـ  يب

  . تبعيت كنند يمند قاعده يريگ ميتصم يها هيروبايد از مسيرهاي مشخص و  ها يشهردار
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كه ممكن است لغو اجراي يك هنرمند به داليل امنيتي و انتظامي  كند يمآمبودزمان اشاره 

عذر و بهانه  تواند ينممالحظات انتظامي و مربوط به نظم عمومي  وجود نيباا. قابل توجيه باشد

توسط شهرداري، طبق نظـر آمبودزمـان شـايد مشـكل      شده ارائهاطالعات  براساس. تلقي شود

در عوض، شهرداري بر . داليل لغو اجرا تلقي نمود ازجملهبتوان داليل امنيتي و نظم عمومي را 

اسـت كـه توسـط اعضـاي گـروه       ييهـا  دگاهيـ دم به لغو دارد كه مبناي تصمي ديتأكاين نكته 

مندرج  يطرف يبمغاير با اصل  اتخاذشده، طبق نظر آمبودزمان، تصميم رو نيازا. است شده مطرح

در ارتباط بـا حمايـت از آزادي بيـان مصـرح در      ژهيو بهاز فصل اول مقررات دولتي  9در بخش 

در ايـن رابطـه توسـط     يريـ گ ميصـم تشيوه رسـيدگي بـه فرآينـد    . است 2بخش اول از فصل 

  )4602-2014. (كند يمرياست آن از اين نتيجه پشتيباني  ژهيو بهشهرداري و 

اسـتفاده از كتابخانـه شـهر     درخصـوص انتقاد از كميته فرهنگي شهر گوتبورگ  -2

  .كه منتج به اجاره تاالر كنفرانس كتابخانه شده است يا وهيشگوتبورگ به 

س كتابخانه شهر گوتبورگ را بـراي سـخنراني در موضـوع مهـاجرت     يك انجمن، تاالر كنفران

انتقادات زيادي به اين سخنراني وارد شد و كتابخانه تصميم گرفت تا در ارتباط . رزرو كرده بود

مـديريت  . با يك مهاجر در رابطه با زندگي مهـاجران ترتيـب دهـد    يا مصاحبهبا اين سخنراني 

كرد كه سخنراني انجمـن توسـط كتابخانـه ترتيـب داده      كتابخانه در يك مصاحبه چنين اعالم

وي همچنين بعدها اظهار داشت كه برنامه خود كتابخانه نيز راهـي بـراي تسـهيل    . نشده است

آن بـود تلقـي    دنبال بهمسيري براي شنيده شدن صداهاي مختلف در راستاي آنچه كه انجمن 

كه  يا برنامهنمود كه كتابخانه با  يريگ جهينتچنين  توان يمطبق نظر آمبودزمان، تنها . شود يم

. خودش ترتيب داد قصد داشت تا گسستگي خود را از محتواي مورد انتظار سخنراني نشان دهد

خطر بروز آشوب عمومي  ليدل بهخود با انجمن  نامه تفاهمشد تا به  آن برچند روز بعد، كتابخانه 

كـه ترتيـب    گونـه  همـان برنامه كتابخانه . ، مبناي اين تصميم محدود بودحال نيباا. خاتمه دهد

  . بود پيش رفت شده داده

حاكي از اين اسـت كـه محتـواي سـخنراني و عقيـده       واحوال اوضاعطبق نظر آمبودزمان، 

. بوده است رگذاريتأثبا انجمن  نامه موافقتعمومي منفي بر تصميم كتابخانه به خاتمه دادن به 

 درخصوصكتابخانه را بر عهده دارد،  يها تيفعالت كميته فرهنگي شهر گوتبورگ، كه مسئولي
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 موردانتقـاد در برخورد با اين موضوع  يطرف يبعدم متابعت از شرايط مقررات دولتي در رابطه با 

  )5221-2014. (قرار گرفت

انتقاد از كميته انتخابات در شهرداري جارفاال درخصوص نواقص اجراي انتخابات  -3

   2014عمومي 

منـع شـده بـود زيـرا نـام وي در       2014سپتامبر  14ادن در انتخابات عمومي د يرأشخصي از 

تنها تفسير موجود  دهد يمنشان  ها يبررس. فهرست انتخاباتي در حوزه انتخابيه تيك خورده بود

، در تيك زدن نام ايـن شـخص   زند يماين است كه كارمندي كه فهرست انتخاباتي را عالمت 

دادن در انتخابات  يرأ، در همان حوزه انتخابيه، شخصي قادر به در اين حال. اشتباه كرده است

در موارد متعددي، اسناد و مـدارك  . در آن انتخابات را نداشت يده يرأپارلماني شد اگرچه حق 

كميتـه انتخابـات در   . شود ينماست يافت  شده يبررس دهندگان يرأدال بر اينكه چگونه هويت 

تصميم اتخاذ شـده نشـانگر اهميـت    . واقع شد موردانتقاد ها يكاستشهرداري جارفاال براي اين 

  )5245-2014. (دقت و نظم و ترتيب در زمان برگزاري انتخابات است

  

  وساز ساختو  يزير برنامه

 درخصـوص و سـاختمان در شـهرداري كرامفـورز     يطيمح ستيز أتيهانتقاد از  -1

  .در بررسي موضوع جواز ساختمان و غيره ريتأخ

ر ابتدا در رابطه با روند كند و آهسته بررسي يك مورد مربوط بـه جـواز سـاختمان    د أتيهاين 

  . واقع شد موردانتقادو ساختمان  يزير برنامهتحت قانون سابق 

و سـاختمان، تصـميم    يزير برنامهجواز ساختماني تحت قانون فعلي  درخصوصدر موردي 

. ارجـاع شـد   أتيـ همجـدد بـه   بررسـي   بـراي و موضوع  شده فسخاجرايي استان  أتيهكميته 

ارجـاع   أتيـ هموردي در رابطه با جواز يا اخطار قبلي مجدداً توسط مرجـع بـاالتر بـه     كه يزمان

سـپس  . كند يريگ ميتصمخصوص بررسي كرده و در اين مجدداًبايد موضوع را  أتيه، شود يم

 شـده  حيصرتو ساختمان به آن  يزير برنامهاز قانون  27كه تحت فصل نهم بخش  ييها مهلت

 أتيـ هايـن اقـدامات اجرايـي در زمـان عـودت پرونـده بـه         كه يدرصورت. است را اعمال نمايد
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 يا پروندهدر چنين مواردي . كند يمهفته تصميم خود را لغو  10در طول  أتيهباشد،  شده انجام

 در رابطه بـا  أتيهبنابراين . رسيدگي مجدد برخوردار است براياز اولويت  خورد يمكه برگشت 

  )2641-2014. (رديگ يمقرار  موردانتقادقانوني در زمان بررسي پرونده  يها مهلتعدم رعايت 

ـ انتقاد از كميته  -2  درخصـوص و سـاختمان در شـهرداري پارتيـل     سـت يز طيمح

  .رسيدگي به پرونده اعاده شده و انتقاد از كارمند در رابطه با محتواي يك ايميل

ـ ر برنامهقانون  براساسمداخله  درخصوص، موردي اجرايي استان أتيه، 2013در فوريه  و  يزي

در  أتيـ هبا بررسي آمبودزمان، هنوز . و ساختمان ارجاع داد ستيز طيمحساختمان را به كميته 

همچنـين يكـي از   . اسـت  شـده  واقـع  موردانتقـاد اين موضوع تصميم نگرفته و به همين دليـل  

قـرار   موردانتقـاد اسـت   يطرفـ  يبيط اصل محتواي ايميلي كه مخالف با شرا دليلكارمندان به 

  )4398-2014. (گرفت

  

  گمرك نيمأمورموارد مرتبط با مداخله پليس، دادستان و 

انتقاد از افسر پليس در اداره پليس استان سودرمن لند به اين دليل كـه اطالعـاتي    -1

تفصيلي در رابطه با مداخله عليه يك شخص را در حساب كاربري خود  در فسيبوك 

  .ار داده بودقر

 يموردبررسـ كاربري فيسبوك پليس را  يها حسابآمبودزمان پست ارسال شده توسط يكي از 

كـه بيـان    باشـد  يمـ اين پست متضمن شرح تفصيلي از مداخله پليس عليه شخصـي  . داد قرار

در كنار اين متن تصويري از . باشد يموي مظنون به ارتكاب يكي از جرائم مواد مخدر  دارد يم

قرار داشت كه روي زمين خوابيده و پرسنل آمبوالنس وي را بازداشـت كـرده    وردنظرمشخص 

  . بودند

واقع شد زيرا اين خطر وجود داشت كـه شـخص    موردانتقادافسر پليس، مسئول اين قضيه 

نشان  ريپذ بيآسموضوع مداخله ممكن است شناسايي شود و اين تصوير شخص را در موقعيتي 
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بودزمان، افسر پليس با انتشار اين عكـس و بيـان نظـر خـود، اعتبـار و      نظر آم براساس. داد يم

  .پليس را مورد مخاطره قرار داده است يطرف يب

كه پليس در ارتبـاط بـا شـرح و وصـف      كند يمدر اين تصميم، آمبودزمان چنين اظهارنظر 

كـه اگـر    هشـد  اشـاره از اين رهگـذر،  . اجتماعي چه رفتاري بايد داشته باشد يها شبكهافراد در 

يا اينكه هرگونه ارتبـاطي بـا پلـيس داشـته، ايـن خطـر را        شده بازداشتشخصي توسط پليس 

اعتماد  رو نيازااجتماعي منتشر گردد و  يها شبكهدارد كه اين موضوع توسط پليس در  دنبال به

ي بـراي فـرد   ياين موضوع مخصوصاً در مواردي كه از حساسـيت بـاال  . رود يمبه پليس از بين 

ي زنـدگ  و، با فرض اينكه شخصيت فرد وجود نيباا. كند يمردار است، اهميت بيشتري پيدا برخو

قرار دارد، طبق اظهارات آمبودزمان هيچ دليلي وجود ندارد كه بتـوان   مورداحترامصوصي وي خ

توسط پليس در  -موردنظرو بدون اشاره به خصوصيات فرد  يطوركل به–از انتشار چنين اخباري 

  . آورد عمل بهتماعي ممانعت اج يها شبكه

نمونه واضح و مشخصي از پستي است كه فرد را در  شده ارسالآمبودزمان، پستي كه  ازنظر

در رابطـه  . مداخله است درموردو متضمن اطالعات مفصلي  دهد يمنشان  يريپذ بيآسشرايط 

اجتمـاعي   ياهـ  شبكهانتشار در  برايمناسب  ييها پستبا محرمانه بودن اقدامات پليس، چنين 

  )4626-2014. (نيستند

اظهارات راجع به پست يكي از مقامـات پلـيس در فيسـبوك، كـه در آن، مقـام       -2

  . كند يمموردنظر ديدگاه شخصي و بازتاب آن را بيان 

قـرار داد كـه در آن افسـر     يموردبررسـ آمبودزمان پستي را در حساب كاربري فيسبوك پلـيس  

نظـر   براساس. ه افسران پليس نژادپرست هستند بيان كرداينك درخصوصپليس ديدگاه خود را 

آمبودزمان، بررسي اينكه اين پست چه ارتباطي بـا هـدف حضـور پلـيس در شـبكه اجتمـاعي       

هيچ پيامي مبني بر پيشـگيري  . كاهش جرائم و افزايش امنيت دارد بسيار دشوار است منظور به

. شـود  ينمـ ه اقدامات پلـيس نيـز ارائـه    و اطالعات مستقيمي دربار شود ينماز وقوع جرم ديده 

اين تصميم بر ايـن موضـوع   . تلقي نشود طرف يب، اين خطر نيز وجود دارد كه پليس همه نيباا

، نماينـده ايـن   سدينو يماجتماعي مطالبي را  يها شبكهدارد كه فردي از جانب پليس در  ديتأك
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همچنـين  . ه شايسـته نيسـت  شخصي مقامات پليس در اين رابطـ  يها دگاهيدمقام بوده و بيان 

  )300-2015. (كند يمشيوه بيان در پست ارسالي ارائه  درخصوصآمبودزمان نظراتي 

افشــاي اطالعــات  درخصــوصانتقـاد از رئــيس پلــيس محلــي در اســتكهلم   -3

شخصي كه مظنون به ارتكاب جرم در حـوزه بخـش    درخصوص شده يبند طبقه

  .آموزش و مدرسه بوده است

راجع به شخصي كه مظنون به ارتكاب  يا شده يبند طبقهشد پليس اطالعات يكي از مقامات ار

يكـي از شـرايط افشـاي    . جرم مرتبط با مواد مخدر كه در استخدام مدرسه بـود را افشـا نمـود   

اطالعات اين است كه گيرنده اطالعات واقعاً به اين اطالعات نياز داشـته و منـافع موجـود در    

حمايـت از آن اسـت    دنبـال  بـه كه وصف محرمانه بودن اطالعات افشاي آن حقيقتاً بر منافعي 

نظر آمبودزمان، در زمان ارزيابي منافع، نقطه آغاز ايـن اسـت كـه داليـل      براساس. غالب باشد

حمايتي از مظنونين به ارتكاب جـرم داراي اهميـت فراوانـي     سازوكاريك  عنوان بهمحرمانگي 

  . است

ي ندارد كه جرم موردنظر بر ساير افـراد در مدرسـه يـا    دليل ادعادر پرونده حاضر، طرح اين 

اثبات كرد جرمي كه فرد مظنون  توان ينم، عالوه به. گذاشته است ريتأثو نوجوانان  ها بچهساير 

در اين شرايط . به ارتكاب آن است، مستلزم خطر آسيب رساندن به افراد حاضر در مدرسه است

اطالعات راجع به مظنونين به ارتكـاب جـرم وجـود     افشاي براي، داليل كافي واحوال اوضاعو 

  . ندارد

  )6290-2014. (قرار گرفت موردانتقادافشاي اين اطالعات  درخصوصرييس پليس محلي 

اظهاراتي راجع به زمان بازداشت در موارد مربوط به معاضـدت قضـايي تحـت     -4

  )مقررات خاص(قانون مراقبت از معتادان 

در موارد مرتبط با معاضدت قضايي تحت قانون مراقبت از معتادان  آمبودزمان زمان بازداشت را

بازداشت افرادي كه بيش  زمان مدتقرار داده و از مقامات پليس درخواست كرد تا  يبررس مورد

 80، پلـيس  )ماه 18(بررسي  زمان مدتدر طول . را گزارش كند اند بودهساعت در توقيف  24از 

 براسـاس . سـاعت طـول كشـيده اسـت     24بيش از  ها آنيف مورد را گزارش كرد كه زمان توق
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ـ ا بـه طوالني توقيف در بيشـتر مـوارد    زمان مدتاظهارات پليس،  اسـت كـه سـرويس     علـت  ني

. پلـيس را انجـام دهـد    مـوردنظر زندان منابع كـافي در اختيـار نـدارد تـا انتقـاالت       وانتقال نقل

نيست زمان بازداشت به چند  قبول قابلكه  كند يمآمبودزمان در تصميم خود به اين نكته اشاره 

ايـن اسـت كـه خـدمات      شـود  يمـ مواجـه   ريتـأخ با  وانتقال نقلروز منتهي شده و دليل اينكه 

  . قادر به انجام آن نيست وانتقال نقل

تحـت   معتـادان قـانون مراقبـت از    براساسكه انتقال فردي كه  دارد يماين تصميم اشعار 

عـالوه بـر آن،   . س از دسـتگيري وي بالفاصـله انجـام شـود    معاضدت قضايي قرار دارد، بايد پ

 درخصـوص  ينيتـأم و اقـدامات   هـا  زندانپليس و سازمان  يها تيمسئولكه تفكيك  شده اشاره

در چـارچوب مقـرره كنـوني،    . مقرر نشده است نامه بيتصوهنوز در اين  شدگان بازداشتانتقال 

  )6293-2014. (س استمسئوليت نهايي انتقال در بازه زماني معقول با پلي

اتهـام اسـتفاده    دنبـال  بـه بازرسي ملك،  يها شرط شيپ درخصوصاظهاراتي  -5

  شخصي از مواد مخدر

وي مظنـون بـه اسـتفاده از مـواد      ازآنجاكه. خارج از آپارتمانش توسط پليس متوقف شد. ف.ب

مشكوك بود پليس به اين  كه ييازآنجا. مخدر بوده، توسط پليس مورد بازرسي بدني قرار گرفت

بررسـي  . كه وي داخل آپارتمانش هم مواد مخدر داشته باشد داخل ملك را نيز بازرسي كردنـد 

بازرسي ملك وجود دارد يا  برايآمبودزمان بيشتر ناظر بر اين بود كه آيا داليل و مبناي قانوني 

اد عالئمـي مبتنـي بـر اسـتفاده از مـو     . ف.مبناي تصميم به بازرسي ملك اين است كه ب. خير

آمبودزمـان، ايـن شـرايط     ديـدگاه  از. مخدر نشان داده و فوراً آپارتمان خود را ترك كـرده بـود  

داليل اين اتهام را ايجاد كند كه شخص قبل از مداخله پليس در آپارتمان خـود مـواد    تواند يم

 توانـد  يمحقيقي،  واحوال اوضاعطبق شرايط كلي قضيه، اين قسم از . مخدر مصرف كرده است

به همين دليل و با توجه به جوانب . مظنون شدن به وجود مواد مخدر داخل آپارتمان باشد دليل

احتياطي ناظر بر موضوع، از ديدگاه بازرس آمبودزمان دليلي ندارد تا تصـميم پلـيس راجـع بـه     

اهميت ثبت وقايع در موارد اتخـاذ اقـدامات و تـدابير    . بازرسي آپارتمان را مورد انتقاد قرار دهيم

  )971-2015. (ري و اجباري نيز به پليس يادآوري شدقه
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گنجانـدن   درخصوصگزارشي عليه مقامات پليس پيشين سوئد در ايالت داالرنا  -6

  اطالعات محرمانه درمورد نام طرف متضرر در گزارش بازرسي مقدماتي

خصـي  جزئيات ش. در جريان يك بازرسي مقدماتي، طرف متضرر نام خانوادگي خود را تغيير داد

نام جديد خانوادگي وي در گزارش بازرسـي  . وي قرار بود نسبت به مظنون محرمانه باقي بماند

  . مقدماتي درج شد و در اختيار مظنون قرار گرفت

كه مظنون حق مسلم دسترسي به جزئيات موجود  دارد يمآمبودزمان در تصميم خود اظهار 

كـه   دارد يمجع به بازرسي مقدماتي مقرر اعالن عمومي را. در گزارش بازرسي مقدماتي را دارد

نام طرف متضرر بايد در گزارش بازرسي مقدماتي گنجانده شود، اما آمبودزمان بر اين باور است 

  . كه پنهان كردن نام متضرر از مظنون امكان ندارد

آمبودزمان بر اين باور است كه اين موضـوع اهميـت اساسـي دارد كـه مظنـون از هويـت       

اگر هويت شخص بـراي  . از خود دفاع كند يمؤثر طور بهبايد آگاه باشد تا بتوان متضرر از جرم 

مظنون آشكار باشد، هيچ دليلي وجود ندارد كه نام جديد و تغييريافته متضرر از وقوع جرم را به 

و  ها يدگيرسافزايش وصف محرمانه بودن  باهدفطبق نظر آمبودزمان، . اطالع مظنون برسانند

وقوع جرم در چنين شرايطي، تغييرات نسبت به قواعد و مقررات موجـود بايـد   هويت متضرر از 

  )1136-2015. (به وزارت دادگستري ارسال شد يرأبنابراين اين . موردنظر قرار گيرد،

  سال 18اظهارات متضمن حق داشتن وكيل در زمان بازجويي از متهم زير  -7

در ارتباط . جرم شديد عمدي بازداشت شدساله به اتهام شروع به جرم ايراد ضرب و  15. س.ج

بررسي آمبودزمان به موضـوع حـق   . با بازداشت، پليس بدون حضور وكيل از وي بازجويي نمود

  . و تحقق آن مرتبط است. س.دفاع ج

يعنـي بـازجويي   –پرونـده   درخصـوص كـه محـدوده بـازجويي     دارد يمـ اين تصميم اشعار 

سال بدون حضور وكيل بسـيار محـدود    18زير با متهم  -نسبت به جلسه رسيدگي يتر مفصل

نبايد جلسه رسيدگي بدون  االصول يعلمتهم نوجوان در بازداشت نيز باشد،  كه يدرصورت. است

 درخصـوص دادستان كـل   دستورالعملحاضر در  درحالاين موضوع . حضور وكيل برگزار گردد

  . است شده حيتصرحق متهمان نوجوان به داشتن وكيل 
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سال داشت، و اينكه در بازداشت بوده و اتهامات وارده بـه   15تنها . س.ينكه جبا توجه به ا

كه يك وكيـل   رسد يمواضح  نظر بهنظر آمبودزمان  براساسوي متضمن جرم سنگيني است، 

اگر وكيل قادر به شركت در رسيدگي نبـود، جلسـه   . بايد به وي در طول رسيدگي مشاوره دهد

او نسبت بـه ايـن اتهامـات     العمل عكستهامات كيفري وي و دادرسي بايد محدود به استماع ا

  . باشد تا بتوان مشخص نمود آيا او تمايل به مداخله وكيل دارد يا خير

 درخصـوص با درنظر گرفتن مسائل پديد آمده جديد، آمبودزمان بر اهميت ارائـه اطالعـات   

د فشار بر متهم نشـود  دارد كه موجب ايجا ديتأك يا گونه بهحق دسترسي به وكيل و تحقق آن 

  .كند يپوش چشمتا از حق داشتن وكيل 

بـدون حضـور وكيـل    . س.بـازجويي از ج  درخصوص توان يممقامات پليس ايالت اوربرو را 

  )2502-2015. (داد قرار موردانتقاد

حق داشتن وكيل در جريان بازجويي از متهم به يكـي از   درخصوصاظهاراتي  -8

  جرائم شديد

مراقبـت  . بـود  دهيـ د صدمه يسوز آتشاد حريق بوده و خودش نيز در جريان متهم به ايج. ك.م

در طـول بسـتري وي در   . طـوالني بـه طـول انجاميـد     زمـان  مـدت درماني وي در بيمارستان 

بيمارستان، بازجويي مفصلي از وي درخصوص اين اتهام به عمل آمد كه وكيل متهم در جريان 

  . بود. ك.ر تحقق حق دفاع مبررسي آمبودزمان ناظر ب. آن حضور نداشت

و  شـده  انجـام تمـام و كمـال    طـور  بـه در اين تصميم اشاره شده است كه جلسه رسـيدگي  

وي نيز آسيب جـدي ديـده و ايـن گمـان     . شديد و با درجات باال بودند. ك.اتهامات وارده به م

موضوع،  اين رغم به. وجود داشت كه وي در زمان بازجويي در وضعيت سالمت رواني قرار ندارد

بايسـتي در جريـان رسـيدگي از مشـورت     . ك.از ديدگاه آمبودزمان كامالً مشخص است كـه م 

  . وكيل مدافع استفاده كند

 يرأپيش رفته است كه دادرسي متعاقـب صـدور    يا گونه بهمطابق نظر آمبودزمان، شرايط 

حـق   رخصوصددر چنين مواردي، مسئوليت نهايي . نبايد بدون حضور وكيل مدافع برگزار شود

  .دسترسي متهم به وكيل بر عهده پليس و مقامات تعقيب قضايي است
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مسئوليت اوليه حفظ و رعايت حق مـتهم بـه داشـتن وكيـل بـر عهـده ريـيس تحقيقـات         

تقسيم مسئوليت  درخصوصدر اين تصميم، آمبودزمان اظهاراتي قطعي و يقيني . مقدماتي است

حضـور وكيـل مـدافع در جلسـه      درخصـوص ي ميان رييس بازجويي و رييس تحقيقات مقدمات

  . دارد يمدادرسي ابراز 

دارد كه حق دسترسي به وكيل مدافع از لوازم اساسي حق  ديتأكدر اين تصميم، آمبودزمان 

الزم انجـام   يها يابيارزكه در چنين مواردي  رسد يمبنابراين شايسته به نظر . دفاع متهم است

ونه اغماض از حضور وكيل مدافع به شيوه مطمـئن و  همچنين آمبودزمان بر اهميت هرگ. شود

  )2943-2015. (دارد ديتأكقانوني 

در گـزارش دادن   ريتـأخ  درخصـوص انتقاد از مقامـات پلـيس پيشـين اسـكين      -9

ساله به دادستان و همچنين انتقاد از دو نفر از مقامات تعقيبي  15بازداشت شخصي 

  ساله 15توقيف و بازداشت نوجوان  درخصوص

ساله به اتهام شروع به سرقت از كمد اتاق رختكن در استخر شنا مورد بازداشت قرار  15. ف.ي

قـانون آيـين    24فصـل   8ساعت پس از بازداشت، بازجويي او مطابق با بخش  5تقريباً . گرفت

يك ساعت بعد، دادستان از اين بازداشـت مطلـع شـده و تصـميم بـه ادامـه       . دادرسي آغاز شد

كـه موضـوع سـلب آزادي نوجـوان      كنـد  يمآمبودزمان چنين استدالل . گرفت. ف.بازداشت ي

 18اگر فرد بازداشت شده زير . است كه غالباً مشكوك بوده و ارزيابي آن دشوار است يا گونه به

بـه   تـر  عيسركه موضوع بازداشت هرچه  كند يمسال سن داشته باشد، اين موضوع اهميت پيدا 

ردي شايسته است كه اين امـر پـيش از بـازجويي از مـتهم     در چنين موا. اطالع دادستان برسد

ابـالغ بـه دادسـتان و     درخصـوص آمبودزمان بر اين نظر است كه اقدامات پليس . صورت گيرد

از  24فصـل   8با شرط سرعت در رسيدگي مطابق بـا پـاراگراف دوم بخـش    . ف.بازجويي از ي

درنظر گرفت كه اقدامات پليس بـر   اين امكان را توان يم. قانون آيين دادرسي هماهنگي ندارد

 موردانتقـاد  ريتأخمقامات پليس اسكين براي اين . باشد رگذاريتأث. ف.سلب آزادي ي زمان مدت

  . قرار گرفتند
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 دريك نوجوان متهم به ارتكاب جرمي باشد، شماري از قواعد و مقـررات را بايـد    كه يزمان

تنها در موارد استثنايي تحت بازداشـت  مستلزم اين است كه نوجوانان  درمجموعگرفت كه  نظر

آنقدر جدي و شديد نبـوده كـه   . ف.كه اتهام وارده به ي رديگ يمآمبودزمان در نظر . قرار گيرند

از اينكه خطر مداخله و تحريف ادله تـا چـه انـدازه بـاال      نظر صرفمستلزم بازداشت وي باشد، 

. باشد اعمال قابل. ف.نسبت به ي ندتوا ينمبه همين ترتيب، مجازات مستلزم سلب آزادي . باشد

 درمهيا نشد كه بتوان داليل استثنايي براي بازداشت  يا گونه بهبراساس نظر آمبودزمان، شرايط 

تصـميم بـه    درخصوصدادستان . بازداشت وجود ندارد برايگرفت و بنابراين داليل كافي  نظر

  . مورد انتقاد واقع شد. ف.بازداشت ي

بود، بايـد فـوراً بازداشـت را لغـو و      شده منصوبدگي به اين دعوي دادستاني كه براي رسي

 24بـيش از   درمجمـوع . ف.كه تـوالي حـوادث نشـان داد، ي    طور همان. كرد يمرا آزاد . ف.ي

كه با سلب آزادي مـتهم برخـورد    يا وهيش درخصوصدادستان . ساعت در بازداشت قرار داشت

  )6383-2014.  (واقع شد موردانتقادكرد 

ارائه جزئياتي از اطالعات حسـاس و دقيقـي    درخصوصانتقاد از دادستان سابق  -10

بود به متهم، عليرغم اينكه ايـن اطالعـات در بـاب     شده استخراجكه از تلفن همراه 

  . رسيدگي به جرم موردنظر هيچ اهميتي نداشتند

حق متهم به دسترسي به اطالعـات تحقيقـات    درخصوصدر اين تصميم، آمبودزمان اظهاراتي 

. كنـد  يمـ وصـف محرمـانگي بيـان     بـاوجود مقدماتي و امكان محدود كـردن حـق دسترسـي    

، رويه و دكترين وجـود  يگذار قانونمتفاوتي كه در اين رابطه در سوابق  يها دگاهيدآمبودزمان 

راف اول بخـش سـوم   خصـوص پـاراگ  كه در اين كند يمدارد را تبيين كرده، و اطمينان حاصل 

اسـت كـه مطـابق آن حـق     ) OSL(قانون دسترسي عموم به اطالعات و محرمانگي  10فصل 

طبق نظر آمبودزمان، چنين دستوري از مباني و داليل خوبي . است محدودشدهدسترسي متهم 

 توانـد  ينمـ است،  شده ييشناساآن اين حق دسترسي  براساسمباني قانوني كه . برخوردار است

اطالعـاتي دارد كـه در جريـان     يتمـام  بـه ين باشد كه متهم حقي مسلم به دسترسي مستلزم ا
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رسـيدگي   درخصوص كهاين امر متضمن اطالعاتي است . است آمده دست بهتحقيقات مقدماتي 

  . كيفري هيچ اهميتي ندارند

. آمد دست به، از تلفن همراه متضرر از وقوع جرم اطالعاتي موردبحثدر تحقيقات مقدماتي 

براسـاس نظـر   . بـود  شده درجدر گزارش تحقيقات مقدماتي  شده استخراجامي اين اطالعات تم

آمبودزمان، طرف متضرر بايد چنين تصور كند كه مقامات اجرايي قـانون تـدابير الزم را اتخـاذ    

 درخصـوص دادسـتان مسـئول   . كرده تا از انتشار اطالعات شخصي و خصوصي جلوگيري شود

 موردانتقـاد بود  شده درجه چه اطالعاتي در گزارش تحقيقات مقدماتي عدم كنترل كافي بر اينك

بسيار زياد  احتمال بهبعالوه، اين امر منتهي به آشكار شدن اطالعاتي به متهم شد كه . واقع شد

  )6673-2014. (ماند يمبايد محرمانه باقي  OSLاز  10فصل  3براساس پاراگراف اول بخش 

مالقـات و   ينـه يدرزم ييهـا  تيمحـدود اعمـال   صدرخصوانتقاد از دادستان  -11

  شده بازداشتمكاتبات فرد 

متضررين از وقوع جرم . شديد عمدي تحت بازداشت قرار گرفت وجرح ضرببه اتهام ايراد . ب.ه

تلفني و  يها تماسو ساير مكاتبات،  ها نامهدر باب مالقات،  ييها تيمحدود. دو پسر وي بودند

  . ماه بر وي تحميل شد 4فع براي حدود جلسات مالقات با وكيل مدا

تحقيـق كنـد،   . ب.بـر ه  هـا  تيمحـدود آمبودزمان هيچ دليلي نيافت تا در باب تحميل اين 

بررسي صورت گرفته توسـط  . باالبودريسك مداخله در ادله موجود در اين پرونده بسيار  چراكه

مـرتبط بـا    يهـا  تيمحـدود اعمال تخفيف در  درخصوصآمبودزمان مرتبط با تصميم دادستان 

  . مالقات و مكاتبات بود

اعطـا نشـده   . ب.به ه ها تيمحدوداين  درخصوصكافي  يها فيتخفبنا به نظر آمبودزمان، 

خصوص كه او اجازه نداشت در طول دادرسي بـا همسـر خـود در ارتبـاط     بود، مخصوصاً در اين

ـ    طـور  بـه  هـا  تيمحـدود اين بدان معناست كه اين . باشد ه همسـرش نيـز   نامتناسـب نسـبت ب

بـه پايـان رسـيد،    . ب.تحقيقات مقـدماتي ه  كه يزمانبر طبق نظر آمبودزمان، . است شده اعمال

بررسـي آمبودزمـان هـيچ    . تحت نظارت را داشته باشد مالقاتبايستي حداقل اجازه مكاتبات و 

  . گردد شده اعمال يها تيمحدوددليل و مبناي قانوني را نيافت كه بتواند مانع اين تخفيفات بر 

)2015-679(  
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  . بررسي چگونگي توجيه آرا و تصميمات متضمن صدور قرار منع -12

آمبودزمان در جريان اقدامات نظارتي خود اظهار داشته در آرايي كه منتهي به صدور قـرار منـع   

فردي درنيامـده   صورت به، داليل مصرح در اين تصميمات كلي بوده و به ميزان كافي شوند يم

مـورد از ادارات تعقيـب و پيگـرد را داد كـه بـه بررسـي        5ن وي دسـتور بازرسـي   بنابراي. است

نقطه شروع اين بررسي شرط موجود در بخش . اند پرداختهمنتهي به صدور قرار منع  يها پرونده

از قانون قرارهاي منع بوده كه تصريح دارد چنـين تصـميمي بايـد مكتـوب بـوده و شـامل        12

  . كنند يمخص داليلي باشد كه نتيجه را مش

درصد از اين آرا، داليل و مباني صـدور   50تا 30، مشخص شد در ها يبازرسدر جريان اين 

  . از طرف ديگر، اين تصميمات از مباني مستحكمي برخوردارند. قرار منع ذكر نشده است

شـخص   درخصوص ياصل ومحدوديت مهم  تواند يمكه قرار منع  كند يمآمبودزمان اشاره 

بنابراين اهميت دارد كه مباني اين تصميم واضح و مشـخص  . وي تلقي شود وآمد رفتو آزادي 

 صادرشـده وي  درخصـوص آشكار باشد بر چه مبنايي اين قـرار منـع    هيعل محكومبوده و براي 

از منظر قطعيت حقوقي و قانوني بايد اين شرط محقق شود، و مطابق با نظر آمبودزمـان،  . است

  )2771-2015. (استتحقق پيشرفت و بهبود حياتي 

  

  زندان و اقدامات تأميني

 مالقاتموجود در  يها يكاست درخصوصانتقاد جدي از زندان و اقدامات تأميني  -1

  مجرم/قرباني

 بـراي شامل ارتباط با اقوام زنداني، بررسـي شـرايط درخواسـت زنـداني      مالقاتاين جلسات و 

معناسـت كـه كارمنـدان زنـدان ارتبـاط      اين عمليات بـدين  . باشد يممالقات و استفاده از تلفن 

  .منظمي با اقوام زنداني دارند

براساس نظر رييس آمبودزمان، اين امكان بايد فراهم باشـد كـه شـرايط ايـده آلـي بـراي       

مرتبط بـا افـرادي اسـت كـه خـارج از       ها تيفعالاين  چراكهمجرم مهيا گردد؛ /ديدهبزه مالقات

را احاطـه   ينيتـأم و اقـدامات   هـا  زنداننظام  ودوثغورحدسيستم زندان هستند و در برخي موارد 
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 يها تفاوتكه امروزه  دهد يماست نشان  شده يگردآوركه توسط آمبودزمان  يا دهيچك. كند يم

مجرم در چگونگي اجراي اين دسـتورات در كشـور ديـده     -زيادي در جلسات مالقات بزه ديده

ايـن اقـدامات و    درخصـوص متمركـزي  يكي از داليل اين امر اين است كه مـديريت  . شود يم

  . وجود ندارد ها تيفعال

مجـرم وجـود    -اساسي كه امروزه ميان جلسات بزه ديده يها تفاوتطبق نظر آمبودزمان، 

كه مـوارد   دهد يماقدامات نشان  گونه نياپيشين وي از  يها يبررسدارد و تجربه آمبودزمان از 

ساختاري مشخص نيـز درك ايـن اقـدامات را    نبود . شوند ينم وفصل حليكسان  طور بهمشابه 

اجازه داده شود كه  مؤسسهطبق نظر رييس آمبودزمان اگر به هر . سازد يمبراي زندانيان دشوار 

بـه   تـوان  يمـ قرباني مسئول باشـد،  /مجزا براي توسعه عمليات مرتبط با مالقات مجرم طور به

مطـابق بـا آمـال و اهـداف      ينيتـأم  و اقدامات ها زندانبررسي اين امر پرداخت كه آيا سازمان 

  . واحد عمل كرده است يا خير نهاد كي صورت به ينيتأمو اقدامات  ها زندانمقامات محلي 

نيسـت و ضـرورت دارد فـوراً     بخش تيرضابر طبق ديدگاه رييس آمبودزمان، نظام كنوني 

  :موارد زير تنظيم و يكپارچه گردند

 مجرم -ديدهاقدامات مرتبط با جلسات بزه -

 . اين اقدامات چه رويكردي در قبال اين رسالت اتخاذ خواهند نمود -

ـ انيببايـد   ينيتـأم و اقـدامات   هـا  زنداننظر رييس آمبودزمان، سازمان  براساس را در  يا هي

ايـن اقـدامات دربردارنـده مسـائل     . مجرم تنظيم كنند -ارتباط با آغاز آزمايش جلسات بزه ديده

اين امر به همراه اطالعات ديگري كـه  . است رگذاريتأثز حساسي است كه بر اشخاص ثالث ني

 ينيتـأم و اقـدامات   هـا  زنـدان است، مستلزم اين است كه انتقاد جدي به سـازمان   آمده دست به

. بدون وجود يك مديريت متمركـز وارد گـردد   ها تيفعالاجازه پيشرفت و تداوم اين  درخصوص

)2014-1420(  

و پلـيس پيشـين در    ينيتـأم و اقدامات  ها زندانن انتقاد از خدمات انتقال سازما -2

  در انتقال زنداني ريتأخ درخصوصايالت سودرمنلند 

همان روزي كه شخصي با دستور تمديد قرار بازداشت مواجـه شـد، مقامـات پلـيس در ايالـت      

. صـادر كردنـد   ينيتـأم و اقـدامات   هـا  زنـدان سودرمنلند دستور انتقال زنداني را توسط سازمان 
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بـه بازداشـتگاه    ريتـأخ قاعده اصلي قانون آيين دادرسي، شخصي زنـداني بايـد بـدون     براساس

به پلـيس اطـالع    ها زنداناين مقرره، سه روز طول كشيد تا خدمات انتقال  رغمبه. معرفي شود

 5مجبور شد تا  شده بازداشتشخص  . دهد كه تا دو روز ديگر امكان انتقال زنداني وجود ندارد

  . زداشتگاه پليس باقي بماندروز ديگر در با

انتقال فرد زنداني به بازداشتگاه بايد در همـان روزي   القاعده يعلكه  كند يمبيان  يرأاين 

در انتقـال را تـا يـك روز     ريتـأخ  تـوان  يمدر موارد استثنايي، . انجام گيرد شود يمكه بازداشت 

سوئد هيچ تكليفـي   ينيتأمدامات و اق ها زندان، خدمات انتقال زنداني سازمان عالوه به. پذيرفت

. از بازداشتگاه پلـيس بـه زنـدان مسـاعدت كنـد      شده بازداشتندارد تا به پليس در انتقال متهم 

، براي مدت طوالني، خدمات انتقال زندانيان مسئوليت اصلي اتخاذ اقدامات متناسـب  وجود نيباا

داشـته و در ايـن رابطـه نيـز      رفع نياز ساير مقامـات و نهادهـا در پروسـه انتقـال را     در راستاي

و اقدامات خـود را   ها تيفعالساير نهادها نيز . است شده دادهبه اين سازمان اختصاص  يا بودجه

  . با شرايط تطبيق داده و خدمات انتقالي نيز الزمه اين عمليات است

كدام نهاد مسئول انتقال افراد است بـدين   دهد يمفقدان ساختاري رسمي كه آشكارا نشان 

، در گـذار  قـانون  كـه  يزمـان تا . اندازند يمدر اين ميانه را به خطر  رشدهيدستگعناست كه افراد م

و اقـدامات   هـا  زندانخصوص قانوني وضع نكرده باشد، مسئوليت سنگيني بر دوش سازمان اين

خـدمات انتقـال    كه يدرصورتاين بدان معناست كه . را جبران كند ها يكاستاست تا اين  ينيتأم

نخواهد بود بايستي فوراً به مقام  ريپذ امكانچنين ارزيابي كند كه انتقال در اين بازه زماني  افراد

اطـالع بـه پلـيس     برايطوالني  زمان مدت درخصوصخدمات انتقالي . دستوردهنده پاسخ دهد

همچنين پليس نيز بـه ايـن دليـل    . واقع شد موردانتقاددرباره عدم انجام فوري انتقال زندانيان 

كه آشكار بوده است خدمات انتقال زندانيان با موانعي روبـرو   ييدرجاقرار گرفت كه  انتقادمورد

زودتر اقداماتي در راستاي تسريع فرآيند انتقال زنداني انجام نداده است، اين تصميم بوده است 

نياز به تفسير قوانين موجود مرتبط در اين رابطه كـه   درخصوصهمچنين دربردارنده اظهاراتي 

. ايـن نيـاز بـه دولـت و مجلـس اعـالم شـد       . است شده بازداشتام نهاد مسئول انتقال افراد كد

)2014-3315(  
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 درخصـوص سـوئد، زنـدان كالمـار،     ينيتأمو اقدامات  ها زندانانتقاد از سازمان  -3

  توقيف اموال درخصوص يا پروندهپروسه كند و آهسته 

متعددي را پيدا كرد كه اسـناد   يها پوشهروم گروه بازرسي زندان در سالن مطالعه زندان الرسنت

مسئولين زندان تشخيص دهند  كه يزمانتا  ها پوشهاين . متعلق به افراد متفاوتي بود ها آندرون 

. متعلق به وي هسـتند  ها پوشهشاكي ادعا كرد كه اين . متعلق به چه كساني هستند توقيف شد

كه با شـاكي داشـت، توانسـت     يا جلسهان در اين امر، دو هفته و نيم طول كشيد تا زند رغم به

آمبودزمـان در تصـميم خـود اشـعار     . حقيقتاً به وي تعلـق دارنـد   ها پوشهتشخيص دهد كه اين 

تا اطالعات مندرج  اند شده فيتوقكه بايد فهرستي مختصر تهيه شود درباره مواردي كه  دارد يم

مسئوالن زندان بايـد فـوراً تحقيـق    نظر آمبودزمان،  براساس. بررسي شود ها آندر آن و مالك 

كنند كه اين اشيا به چه كسي تعلق دارند و آيا اين افراد مجاز به تملك اين اشيا هستند يا خير، 

. قانون زنـدانيان آن را بـر عهـده بگيرنـد     7تا بتوانند آن را برگردانده يا طبق بخش دوم فصل 

  . گرفتقرار  موردانتقاد ريتأخاين  درخصوصزندان ) 2010:610(

مسئوالن زندان تشخيص دادند كه اين اشيا متعلق بـه شـاكي اسـت، درخواسـت      كه يزمان

هفته قبـل از اينكـه    6در اين زمان بيش از . قرار بگيرد ها آندر اختيار  اشيانمودند تا بخشي از 

ايـن مـدت طـوالني     درخصـوص مسئوالن زندان . گذرد يمشاكي اشياي خود را تحويل بگيرد 

بعالوه، بازرس زندان در رابطه با محتواي پاسخ مكتوبي كه بـه شـاكي   . قرار گرفتند موردانتقاد

 شـده  دادهاعتراض وي به بررسي مالكيت وي نسبت به اشيا توسط مسئولين زندان  درخصوص

  )5899-2014. (واقع شد موردانتقادبود 

ز اسـتفاده ا  درخصـوص سـوئد   ينيتـأم و اقـدامات   هـا  زنـدان انتقاد از سـازمان   -4

فصـل دوم   4استقرار زندانياني كه تحت شمول بخـش   منظور بهواحدهاي امنيتي 

  . اند نگرفتهقرار  ها زندانقانون 

، زنداني ممكن است در زندان مستقر نشود تـا  ها زندانمطابق با بخش اول از فصل دوم قانون 

منيتـي  واحـدهاي عـالي ا  . در معرض نظارت و كنترلي بيشتر براي حفـظ نظـم و امنيـت باشـد    

 درخصـوص از ايـن روش   هـا  سـال در زندان سالتويك براي  ينيتأمو اقدامات  ها زندانسازمان 
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رييس آمبودزمـان نسـبت بـه    . افرادي استفاده كرده است كه به داليلي نيازمند حمايت هستند

در رابطه با برخي انتصابات انتقاد جـدي وارد كـرد و اعـالم     ينيتأمو اقدامات  ها زندانسازمان 

  )6384-2014. (است رانهيگ سختلزوم  ازحد شيبود اين شكل از حبس زندانيان نم

ـ و بـه  ينيتـأم و اقدامات  ها زندانانتقاد از سازمان  -5  ينيتـأم بخـش اقـدامات    ژهي

  شفاهي طور بهثبت گزارش  درخصوصوانرزبورگ 

ومي كـه  در وانرزبورگ در رابطه با نگراني نسبت به فرزنـد پسـر محكـ    ينيتأممسئول اقدامات 

 14براسـاس بخـش اول فصـل     شود يماو از تجهيزات نظارت الكترونيكي استفاده  درخصوص

ــاعي   ــانون خــدمات اجتم ــاراگراف اول ق ــت نمــود) 2001:453(پ ــزارش در . گزارشــي را ثب         گ

ايـن   كـه  يزمـان شفاهي تنظيم شد و در گزارش روزانه محكوم ثبـت شـد؛    طور بهخصوص اين

، ايـن  وجـود  نيبـاا . قـرار گرفـت   شـد  يمدسترس كودكي كه به او مربوط  گزارش تهيه شد، در

بـه خـدمات اجتمـاعي     شـده  ارائـه گزارش دربردارنده اطالعات اساسي گـزارش يـا اطالعـات    

ـ  هـا  گـزارش كه اين قسـم   كند يمدر اين تصميم، آمبودزمان بيان . باشد ينم بايـد   القاعـده  يعل

و اقـدامات   هـا  زنـدان نظيم گـردد، سـازمان خـدمات    اگر چنين گزارشي شفاهاً ت. مكتوب باشند

بـه نظـر آمبودزمـان،    . بايد در گزارش روزانه محكومين به شفاهي بودن آن اشاره كنـد  ينيتأم

ـ تأك، بايد بر ويژگي داليل مبنـاي گـزارش   ينيتأمو اقدامات  ها زندانسازمان خدمات  . ورزد دي

كـودك   ابـد ي يدرمـ  ينيتـأم و اقدامات  ها زندانبدين ترتيب بايد مشخص نمود چگونه سازمان 

مسـئولين ترديـد پيـدا كننـد ايـن كـودك در        شـود  يمقرار داشته و يا چه چيزي باعث  درخطر

اين گزارش بايد شامل اطالعات مربوط به مكاتبه  با خـدمات اجتمـاعي در   . مخاطره قرار دارد

 صـورت  بـه ارش كـه گـز   مـواردي در  كنـد  يم يريگ جهينتآمبودزمان چنين . آن خصوص باشد

مطابق بـا شـرايط ثبـت در     ينيتأمشفاهي تنظيم شده است مالحظات مسئول بخش اقدامات 

عدم ثبـت گـزارش روزانـه     درخصوص ينيتأممسئول بخش اقدامات . باشد ينمگزارش روزانه 

  )6591-2014. (واقع شد موردانتقاد
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 درخصـوص ويك نـورا،  در زندان واستر ينيتأمو اقدامات  ها زندانانتقاد از سازمان  -6

ورودي، فقدان اطالعـات دربـاره    يها تماسنواقص موجود در ثبت موارد مربوط به 

  مالقاتنظارت بر  برايو نبود فرصت مناسب براي زندانيان  مالقات

، زنـداني حـق دارد پـس از عزيمـت بـه محـل       )2010:2010(مقررات زندان  3براساس فصل 

ود به بستگان خويش اطالع دهد، مگر اينكه داليـل  موقعيت خ درخصوصبازداشتگاه و زندان، 

زنـداني از يـك زنـدان بـه زنـدان       كـه  يزماناين مقرره . مشخصي خالف آن وجود داشته باشد

در قضيه . شود يمناميده  »تماس ورودي«اين ارتباطات . نيز جاري است شود يمديگري منتقل 

يك نورا منتقل شد، اجازه اطـالع  كه همسرش وقتي به زندان واسترو كند يمحاضر شاكي ادعا 

هيچ سند و مدركي دال بر اين وجود ندارد كه  دهد يمبررسي آمبودزمان نشان . به او را نداشت

. تمـاس بگيـرد   اش خـانواده تـا درصـورت تمايـل بـا      شـده  دادهبه همسر شاكي  يا اجازهچنين 

انجام  مؤسسه كه نيا همچنين مدركي دال بر انجام اين تماس يافت نشده، و يا مدركي دال بر

در ايـن تصـميم، آمبودزمـان    . چنين عملي را به داليلي ممنوع اعالم كرده باشد نيز وجود ندارد

پرسـيده اسـت كـه     سـؤال كه زندان بايد اين امر را ثبت نمايد كـه آيـا از زنـداني     كند يمبيان 

. فته اسـت يـا خيـر   به خانواده يا اقوام خود اطالع دهد، و آيا چنين تماسي صورت گر خواهد يم

به وابستگان خـود اطـالع    خواهد يمزندان همچنين بايد رويكرد خود را در شرايطي كه زنداني 

آمبودزمـان زنـدان را   . ثبت نمايد كند يمممانعت از اين امر مالحظه  برايدهد و زندان داليلي 

-2014. (دهـد  يمقرار  موردانتقاد اخير درموردشيوه اقدام در رابطه با گرفتن تماس  درخصوص

6877(  

، اجـازه نگـاه كـردن بـه     ينيتـأم بررسي امكان اينكه زندانيان با تشديد اقدامات  -7

  .اطراف از دريچه پنجره محل اسكان خود را داشته باشند

كه امكان اينكه زنداني اجازه بررسي اطراف محـل بازداشـت در    م حكايت از آن دارداين تصمي

به همـين  . كند اثر يبآثار منفي سلب آزادي را  تواند يم ،ه باشدبازداشتگاه يا زندان خود را داشت

يكي از حقوق اساسي زنـدانيان تلقـي    عنوان بهدليل، طبق نظر رييس آمبودزمان، اين حق بايد 

در طـول روز در   ديخورش نورباشد كه  ييها پنجرهشود كه محل زندان يا بازداشتگاه بايد داراي 
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همچنين كنترل مستقل نفوذ روشنايي . نند اطراف را مشاهده كنندآن داخل شده و زندانيان بتوا

به همين ترتيب، اين امر فرصتي را . روز در بازداشتگاه بايد يكي از حقوق اساسي زندانيان باشد

  . تا اطراف خود را از درون محوطه تماشا كنند دهد يمدر اختيار زندانيان قرار 

دريابد كه بـه   ينيتأمو اقدامات  ها زندانزمان كه سا شوند يماين حقوق درصورتي محدود 

اگـر زنـداني مكلـف بـه     . فردي ضـرورت دارد  درمورداين محدوديت امنيتي و انتظامي،  داليل

 ينيتـأم و اقـدامات   ها زندان، سازمان سازد يمماندن در محيطي باشد كه اين حقوق را محدود 

را كـاهش داده و اطمينـان حاصـل     هـا  تيمحدودرا اتخاذ كند تا اثرات منفي اين  ياقدامات ديبا

  . است ريپذ امكان ييها طيمحدر چنين  ها آنكنند كه اقامت 

فردي و شخصي  يها بازداشتگاهاقداماتي كه  درخصوصدر اين تصميم، رييس آمبودزمان 

 و كنند يمپنجره محل اقامت خود اتخاذ  قيازطرجلوگيري از ارتباط ناخواسته زندانيان  منظور به

  )7173-2014. (كند يمعت از تماشاي ساير اشيا و اموال موجود در محوطه اظهار عقيده ممان

ــازمان  -8 ــه س ــاد علي ــدانانتق ــا زن ــدامات  ه ــأمو اق ــت در ينيت ــز بازداش ، و مراك

  . سالتويك،سالبرگا و اوميا، با اين ادعا كه زندانيان اجازه تماس ورودي را ندارند

بـه   اند نتوانستهبود، شكايت كردند كه  صادرشده ها آن صدرخصو نيتأمدو نفر كه قرار تشديد 

 دهـد  يمبررسي آمبودزمان نشان . اطالع بستگان خود برسانند كه در بازداشتگاه سالبرگا هستند

و از ميان ديگر مراكز بازداشت، به بازداشتگاه  شده بازداشتكه اين افراد به اتهام ارتكاب جرمي 

  .اند شده منتقلسالبرگا 

يم آمبودزمان مشخص شد كه هيچ تعهدي مبتني بر قانون اساسي براي بازداشتگاه در تصم

انتقادي به  گونه چيهبنابراين آمبودزمان . اطالع به بستگان فرد تحت بازداشت وجود ندارد براي

در اين تصميم، آمبودزمان به اظهارات قبلـي  . سازد ينموارد  ينيتأمو اقدامات  ها زندانسازمان 

رجوع كنيد (اشاره دارد شدگان بازداشتبه بستگان و يا عزيزان  يرسان اطالعمربوط به در مسائل 

در بيانيه خود خطاب به آمبودزمان  ينيتأمو اقدامات  ها زندانسازمان ). 1944-2013به شماره 

رايج براي حـل مسـائل    يها روشكه مقامات مسئول در نظر دارند  دهد يمدر اين مورد، نشان 

و  هـا  زنـدان آمبودزمـان اقـدامات سـازمان    . به بستگان را توسعه دهنـد  يرسان العاطمربوط به 

  . دهد يمرايج رو به گسترش تحت نظارت قرار  يها روشرا با  ينيتأماقدامات 
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از اين تصميم را به وزارت دادگستري و كميسيون حقـوقي و   يهمچنين آمبودزمان رونوشت

دليل اين امر ايـن اسـت كـه آمبودزمـان     . دارد يمال ارس يرسان اطالع منظور بهقضايي پارلمان 

در ارتباط بـا افـرادي    يرسان اطالعتوجيه واقعي و عملي درخصوص تفاوت در تعهدات راجع به 

و افـرادي كـه بـه داليـل ديگـر       برنـد  يمـ كه بـه اتهـام ارتكـاب جـرم در بازداشـت بـه سـر        

   .را دشوار يافته است اند شده بازداشت

       سـوئد، زنـدان نورتليـه، در     ينيتـأم و اقـدامات   هـا  زندانمان شكايت عليه ساز -9

انفرادي اجازه سپري كردن زمان در فضـاي   يها سلولخصوص كه زندانيان در اين

  . باز را ندارند

و اجـازه   بودند شده دادهانفرادي قرار  يها سلولهمه زندانيان در يك بخش از زندان نورتليه در 

 منظـور  بـه زنـدان كاركنـان بيشـتري را    . را نداشتند) راه رفتن(ي باز سپري كردن زمان در فضا

 مكـان  نقـل انفـرادي را   يهـا  سلولمسكن به خدمت گرفت تا برخي از زندانيان در  يساز آماده

  . انفرادي زندانيان ديگر را بتوان لغو نمود يها سلول كه يطور بهكنند، 

روزانه يكـي از حقـوق    يرو ادهيپعت است كه يك سا اظهارشدهاين تصميم  بيان اتخاذ در

وجود داليل استثنايي ممكن است مورد ممانعـت قـرار    درصورتاساسي زندانيان است كه تنها 

فعـال اقـدامات    طـور  بـه بايد  ينيتأمو اقدامات  ها زنداناين بدان معني است كه سازمان . گيرد

روزانه براي زندانيان شده  يرو ادهيپاين وضعيت كه منجر به نبود فرصت  وفصل حلالزم براي 

  . است را اتخاذ نمايد

تصميم به بكار گيري  درخصوصرئيس آمبودزمان هيچ اعتراضي به مقامات زندان نورتليه 

سرعت بخشيدن به حذف برخـي از   برايدر اولويت قرار دادن اقدامات  منظور بهكاركنان بيشتر 

ـ پارائه مدت زمـان   يجا بهاحكام حبس انفرادي  در فضـاي بـاز روزانـه يـك سـاعت       يرو ادهي

جنبه اين است كه زندان تدابيري بـراي   نيتر مهم در اين حال، .زندانيان است وارد نكرده است

  .گرفته است نظر دراوضاع حاد و بحراني  وفصل حل
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اين تصميم همچنين شامل برخي از اظهارات در رابطه با تعهـد بـه ثبـت مسـتندات از سـوي      

از قـانون   5بخـش   6سوئد و حبس جداگانـه تحـت فصـل     ينيتأممات و اقدا ها زندانسازمان 

  )282-2015(.زندان است

ارتبـاط   درخصوصسوئد، زندان يوله،  ينيتأمو اقدامات  ها زندانانتقاد از سازمان  -10

  عدم رضايت زنداني  رغم بهبا خدمات اجتماعي 

شفاهي بـه زنـدان    طور بهيك زنداني تقاضاي برقراري تماس تلفني با دوست خود را داشت، و 

و نياز به اين تماس موافقـت   شتماس با خدمات اجتماعي و بررسي رابطه بين او و دوست براي

زنداني بعدها از رضايت خود عـدول نمـود، زنـدان و خـدمات اجتمـاعي       نكهيباوجودا. كرده بود

دزمـان  آمبو. داليل زنداني براي داشتن تماس با دوست خـود بحـث و بررسـي كردنـد     درمورد

صورت گرفته دربردارنده اين نتيجه نيست كه زندان اطالعات  يها يبررسكه  كند يماستدالل 

آمبودزمان اين امر را  وجود نيباا. محرمانه مربوط به زنداني را براي خدمات اجتماعي آشكار كند

طبـق نظـر آمبودزمـان،    . خصوص بررسي صورت گرفته استكه در اين دهد يمقرار  موردانتقاد

بررسي اينكـه چگونـه   . بررسي اين موضوع پس از عدول زنداني از رضايت خود نامناسب است

  . گيرد دشوار استيم درنظرزندان نفع خود را در بررسي ارتباط بين زنداني و دوستش 

سـوئد و زنـدان فـارينگو،     ينيتـأم و اقـدامات   هـا  زنـدان انتقاد جدي از سازمان  -11

  نامناسب يا وهيشل به استفاده از اسپري فلف درخصوص

را در يك جعبه ) OCاسپري (كاركنان زندان فارينگو يك قوطي اسپري فلفل  2014در نوامبر 

است پيدا  شده يماسپري استفاده  يها يقوط يساز رهيذخبراي  قبالًاز كابينتي كه  يساز رهيذخ

فضـايي كـه    اين اسپري پيدا شد، جعبه محتوي آن براي مـدت طـوالني در   كه يهنگام. كردند

. بود شده دادهقفل نشده قرار  صورت بهزندانيان در بخش پذيرش زندان به آن دسترسي داشتند 

انفرادي منتقـل   يها سلولدر زمان بازرسي اين بخش به خاطر وجود اسپري فلفل، زندانيان به 

  .شدند

كـه مـديريت نادرسـت     كنـد  يمـ رئيس آمبودزمان انتقادات جـدي بـه ايـن موضـوع وارد     

و  داده ازدسـت صوص اسپري فلفل منجر به اين شد كه مقامات زندان كنترل بر موضوع را درخ
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يـك   كه ييازآنجا. براي تعدادي از زندانيان به همراه داشت يا گستردهپيامدهاي  ها يكاستاين 

طـوالني بـه آن دسترسـي داشـتند      زمـان  مدتقوطي اسپري فلفل در محلي كه زندانيان براي 

كه اين خطر نيز وجود داشـته كـه ممكـن بـود      ابدي يدرمد، رئيس آمبودزمان شده بو داشته نگه

كاركنـان و زنـدانيان را در معـرض خطـر قـرار داده       بيترت نيا بهافراد نادرست بيفتد و  دست به

 6فصـل   5اعمـال بخـش    درخصـوص اين تصميم همچنين شامل اظهاراتي مشخصـي  . است

  )1096-2015. (قانون زندانيان است

سـوئد درخصـوص    ينيتـأم و اقـدامات   ها زندانتقاد جدي نسبت به سازمان ان -12

  موجود در ارتباط با قرار دادن زندانيان در انفرادي يها يكاست

سوئد، زندان سالتويك ديـدار كـرد،    ينيتأمو اقدامات  ها زندانآمبودزمان از سازمان  كه يهنگام

برخـي   ديرسـ  يمـ بـه نظـر    ازآنجاكـه . اند شده دادهمشاهده كرد كه سه زنداني در انفرادي قرار 

درخصوص قراردادن زندانيان در انفرادي وجود دارد، رئيس آمبودزمان تصميم بـه   ها يسردرگم

اين تصميم نشان داد كه دو تن از زندانيان بدون وجود داليـل الزم  .بررسي اين موضوع گرفت

كه در برخورد با زنداني سوم و در  دهد يمهمچنين تحقيقات نشان . اند شده دادهدر انفرادي قرار 

اين  ازآنجاكه. وجود داشته است ييها يكاستزندانيان در سلول انفرادي نيز  دادن قرارتصميم به 

و اقـدامات   هـا  زنداناز حقوق اساسي است، سازمان  يكيدرموضوع مربوط به ايجاد محدوديت 

  )1510-2015. (رديگ يمجدي قرار  موردانتقاد ينيتأم

و تربيتي در زندان گـوتنبرگ،   ينيتأمو اقدامات  ها زنداناد نسبت به سازمان انتق -13

 وانهيكي از كارمندان مذكر زندان كه به بازرسي بدني زنداني زن بدون پشت درخصوص

  . پرداخت يقانون

بازگشـت او از   پس ازيكي از افسران مرد زندان به بازرسي بدني يك زنداني زن از روي لباس 

 4فصـل   ذيـل طبق مقررات زنـدان، ايـن عمـل    . از زندان در گوتنبرگ پرداختمرخصي خارج 

براساس اين مقرره، در مقايسه با بخـش  . است شده انجاماز قانون زندان و بازداشتگاه  4بخش 

و سـاير   ها سالح داشتن در همان فصل، افسر مرد ممكن است يك زنداني زن را براي 1بند  7
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به داليـل امنيتـي ضـرورت     كه يدرصورت هم آنني قرار دهد، خطرناك مورد بازرسي بد ياشيا

 .انجام چنين كاري وجود داشته باشد

قصد ايـن را دارد كـه سـازمان     گذار قانونطبق نظر رييس آمبودزمان، با تصويب اين ماده 

از  كيـ  چيهسازد كه در آن  يالوقوع بيقررا قادر به مقابله با شرايط  ينيتأمو اقدامات  ها زندان

انجـام بازرسـي بـدني را     بـراي ركنان زن وجود ندارد و در آن داليـل امنيتـي اجـازه انتظـار     كا

زنـدان بازداشـتگاه   . قرار گرفـت  تفتيشدر زندان مورد  دوبارهورود  ليدل بهزنداني زن . دهد ينم

ـ ايك مركز امنيتي با كنترل ورودي است و با توجه به نظـر ريـيس آمبودزمـان     مـورد   كيـ  ني

 تواند يمهمچنين زندان . است شده يزير برنامهه در آن زندان بازداشتگاه قادر به معمول است ك

  .كند ينيب شيپنياز به افسران زن زندان كه قادر به بازرسي بدني زندانيان زن هستند را 

كـه   ديآ ينم وجودبه يا زده شتاببنابراين، وضعيت مرتبط با بازرسي بدني به چنين صورت 

 ذيـل درعوض اين اقدام . قانون راجع به بازداشت به آن اشاره شده است از 4بخش  4در فصل 

و بر اين اساس، افسران مرد زنـدان   گرفته انجامقانون راجع به بازداشت  2بند 3بخش  4فصل 

زنـدان بازداشـتگاه در گـوتنبرگ درخصـوص     . باشند ينممجاز به بازرسي بدني يك زنداني زن 

  )3844-2915. (واقع شد موردانتقادنون اتخاذ اقدام قهري بدون حمايت قا

بـا   ، زندان اسكانينگ، در رابطـه ينيتأمو اقدامات  ها زندانشكايت عليه سازمان  -14

  .تصادفي در معرض بازرسي بدني قرار گرفت طور به كنندگان مالقاتكه يكي از اين

تـاكنون چنـد    يكي از زندانيان شكايت كرده كه همسرش، در مالقات با او در زندان اسكانينگ

در هر نوبت، كارمند زنـدان اعـالم كـرده    . بار در معرض جلسات بازرسي بدني قرار گرفته است

 ايـن نـوع  كارمند زندان همچنين اظهـار داشـت كـه    . است كه اين يك بازرسي تصادفي است

  . رديگ يمانتخاب تصادفي انجام  براساس شود يمبازرسي براساس رويه زندان 

كه جسـتجوي سـطحي بـدن تنهـا زمـاني       كند يمتصميم خود، بيان رئيس آمبودزمان در 

زنـدان  . و انجـام گيـرد   شده گرفتهفردي الزم در نظر  درموردممكن است كه به داليل امنيتي 

 كننـده  مالقـات اسـت كـه چـه زمـاني      نشـده  ثبتاسكانينگ اعالم كرده است كه اين موضوع 

خ به تعداد دفعاتي كه همسر شاكي به امكان پاس جهيدرنتاست و  شده يبازرسدستخوش چنين 

  .است وجود ندارد قرارگرفتهمورد بازرسي  صورت نيا
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بسيار  تصادفي و كه بازرسي سطحي بدني يك اقدام امنيتي كند يمرئيس آمبودزمان اشاره 

-به كاركنان مسئول كمك كنـد   تواند يمباشد،  شده ثبتاگر اين اقدام، مستند و . سرزده است

قبل از انجام بازرسي مشخص كننـد چـرا چنـين بازرسـي الزم     -هم براي فرد هم براي خود و

. تصادفي انجام نشود طور بهمعمول يا  صورت بهاين امر مستلزم آن است كه بازرسي بدني .است

كه كارمند زندان به اطالع فرد تحت بازرسـي   كند يماگر اين اقدام، مستند شده باشد، تضمين 

منيتي داوطلبانه اسـت و عواقـب امتنـاع از چنـين بازرسـي را بـه او       برساند كه اين يك اقدام ا

يـك اقـدام امنيتـي بـراي      عنـوان  بـه اسناد و مدارك مناسب نيز  بيترت نيا به .دهد يمتوضيح 

براي مثال، آيا . كند يمخصوص ايجاد در اين ازآن پسو مباحثي را  كند يمكاركنان زندان عمل 

  .است يا خير شده دادهر ارتباط با بازرسي اطالعات صحيح د كننده مالقاتبه 

 ينيتـأم و اقدامات  ها زندانبه اين داليل، رئيس آمبودزمان بر اين عقيده است كه سازمان 

كشـور ايـن نـوع     يهـا  بازداشـتگاه و  هـا  زندانبايد روشي معرفي كند كه مستلزم آن است كه 

  )5186-2015.  (اقدامات امنيتي را ثبت كنند

، زندان فارينسـو، ساسـيون و ايسـتد،    ينيتأمو اقدامات  ها زندانسازمان انتقاد از  -15

به زنـدانيان   شده فرستادهاقالم  درمورددرخصوص اقداماتي كه فاقد حمايت قانوني 

  .است

را در رابطه بـا   ييها روش، زندان فارينسو، ساسيون و ايستد، ينيتأمو اقدامات  ها زندانسازمان 

در زنـدان فارينسـو، كاركنـان تمبـر اقـالم پسـتي را       . انـد  گذاشـته اجرا اقالم پستي زندانيان به 

پستي  اقالمكه  ييها نامهكاركنان در دو زندان ديگر پاكت  كه يدرحال، اند كرده پارهخراشيده يا 

ـ ادر عمل هدف مشـترك  . اند انداختهاست را توقيف كرده يا دور  شده ارسالاز آن طريق   هـا  ني

مـنظم و   صـورت  بـه بوده و اين امـر  )مواد مخدر(ترسي به اقالم ممنوعه ممانعت زندانيان از دس

رئيس آمبودزمـان بـه انتقـاد از زنـدان     . است شده استفادهارزيابي در موارد فردي  هرگونهبدون 

  . براي اجراي روشي كه از حمايت قانوني الزم برخوردار نبوده است پرداخت

در رابطـه بـا آزادي    شـده  فيتوق يها نامهكت ساسيون و ايستد پا يها زندانعالوه بر اين، 

 هـا  آنكـه ممكـن اسـت دربرگيرنـده مـواد مخـدر باشـند بـه          سـوءظن ايـن   باوجودزنداني را 
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و  هـا  زنـدان ، سـازمان  سوءظنوجود  درصورتكه،  كند يمرئيس آمبودزمان بيان . اند بازگردانده

  )5255-2015. (دهند مقامات پليس گزارش به رابايد جرم مواد مخدر  ينيتأماقدامات 

 ييهـا  روشدرخصوص نبـود   ينيتأمو اقدامات  ها زندانانتقاد جدي از سازمان  -16

  است مانده يباقبازداشت  يها نهيزمبررسي اينكه  منظور به

بـود، توسـط پلـيس بـه      برقرارشـده  نيتـأم وي تشـديد   درخصوصغيابي  صورت بهفردي كه 

، جلسـه دادرسـي مربوطـه بـه     اجـرا  قابـل به مقررات با توجه . بازداشتگاه گوتنبرگ فرستاده شد

به داليل نامشخص دادرسي . بازداشت بايد ظرف چهار روز از اجراي قرار بازداشت برگزار گردد

زنداني در زنـدان پـس از چهـار     داشتن نگههيچ دليل قانوني براي  جهيدرنتهرگز برگزار نشد و 

 .فته ديگر در بازداشت باقي ماند، زنداني به مدت شش هحال نيباا. روز وجود نداشت

كـه مقامـات مربوطـه     در پاسخ به آمبودزمان اعالم كرد ينيتأمو اقدامات  ها زندانسازمان 

است كـه   يدرحال اين. هيچ مسئوليت رسمي در رابطه با گزارش به دادستان يا دادگاه را ندارند

  . است اجراشدهقرار بازداشت 

قدام به بازداشت افـراد يكـي از وظـايف مقـام اجرايـي      كه ا كند يم ديتأكرئيس آمبودزمان 

نقـش   ينيتـأم و اقـدامات   هـا  زندان، سازمان يريگ ميتصمبر چنين  مؤثرمرجع  عنوان به. است

مرجعي است كـه   ينيتأمو اقدامات  ها زندانسازمان  كه ييازآنجا. بازداشت دارد درروندمحوري 

 فرآينـد كه زنـداني توسـط سـايرين در ايـن     يصورت دردارد،  شدگان بازداشتكنترل فيزيكي بر 

  .شناسايي آن است برايفراموش شود، اين سازمان مرجع مناسبي 

كـه   رسـد  يمـ  نظـر  بـه به اين داليل، طبق نظر رييس آمبودزمان، كامالً معقول و منطقي 

مسئوليت تضمين اين امـر را بـر عهـده بگيـرد كـه مراكـز        ينيتأمو اقدامات  ها زندانسازمان 

آزمايي اوليه از داليل بازداشت نموده، بلكه نظارت كامـل   يراست بهاقدام  تنها نهتي وابسته عمليا

نيازي بـه پـذيرش چنـين     ينيتأمو اقدامات  ها زنداناگر پذيرفته شود كه سازمان . داشته باشند

مسئوليتي ندارد، طبق نظر رييس آمبودزمان، ايـن خطـر مهـم وجـود دارد كـه ايـن حادثـه در        

كامل در حالت حاكميت قواعد حقـوقي   طور بهاين موضوع . گاه گوتنبرگ دوباره رخ دهدبازداشت

  .است قبول رقابليغ
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كـه سـازمان    كنـد  يمـ به رييس آمبودزمان اين تصور را القا  دهد يمدر اين مورد رخ  آنچه

م در عهده بگيرند كه با نقش آن مقارا بر ييها تيمسئول خواهند ينم ينيتأمو اقدامات  ها زندان

ـ رو، مقامات نيز نتوانسـتند  بيترت نيا به. ارتباط با افراد تحت بازداشت وجود دارد را ايجـاد   يا هي

حصـول اطمينـان از    برايالزم  يها يبررسكنند كه اطمينان حاصل شود كه كاركنان مربوطه 

تهي اين نقصان من. دهند يمقانوني براي نگهداري فردي در بازداشت را انجام  يها نهيزموجود 

سـزاوار   ينيتأمو اقدامات  ها زندانبه حادثه  بازداشتگاه گوتنبرگ شده و در اين رابطه، سازمان 

  )6050-2015. (انتقاد جدي است

  

آزادي بيـان و آزادي   كنـار  درمحرمانه  يبند طبقهدسترسي عموم به اسناد و مدارك و 

  مطبوعات

سنادي كـه در جريـان   درخصوص ا )آربتسفورمدلينگن( مؤسسه كار شكايت عليه -1

پشـتيبان يـك    يها نسخهبررسي موضوع افشاسازي منهدم شدند؛ در كنار موضوع 

  بود شده حذفحساب كاربري ايميل كه اشتباهًا 

اسنادي را در طـول   ه مؤسسه كاردر يكي از شكايات نزد آمبودزمان، چنين استدالل شده بود ك

كه  دهد يم ت درخصوص اين موضوع نشانتحقيقا. از بررسي قضايي از بين برده است يا دوره

قبـل از ايـن    هـا  مـدت مدارك درخواستي شامل ارتباطات پست الكترونيكي داخلي اسـت كـه   

. اسـت  شـده  حـذف بسته شدن حسـاب كـاربري ايميـل،     قيازطر مؤسسه كاردرخواست توسط 

شـد،  پردازش اطالعات منظم آژانس يافـت ن  يها ستميساين اسناد درخواست شد، در  كه يزمان

چنين نتيجه گرفت كه هيچ  توان يمدر تصميم صادره . پشتيبان يافت شد يها نسخهبلكه تنها 

 درحـال اسناد درخواستي در طول بررسي قضـايي   مؤسسه كاردليلي وجود ندارد كه نشان دهد 

  . انجام را از بين برده است

ه پشتيبان حساب بايد نسخ مؤسسه كاركه آيا  پردازد يم سؤالاين تصميم همچنين به اين 

 رديگ يم هآمبودزمان چنين نتيج. انجام نگه دارد يا خير درحالايميل را در طول بررسي قضايي 

كـه ارتباطـات پسـت     كند ينمكه تحقيقات درخصوص اين موضوع، هيچ حمايتي از اين نتيجه 
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ين بنـابرا . است شده حذفاست به شكل نادرستي  شده بستهحساب ايميل  كه يزمانالكترونيكي 

درخصـوص تهيـه نسـخه پشـتيبان از حسـاب ايميـل        مؤسسـه كـار  هيچ دليلي براي انتقـاد از  

انجـام درصـورت افشـاي     درحالچالش قانوني  رغم به مطابق با رويه مراجع مربوطه شده حذف

  )434-2015. (ارتباطات ايميل در حساب كاربري وجود ندارد

، زنـدان  ينيتـأم و اقـدامات   هـا  زندانانتقاد از يكي از مقامات رسمي در سازمان  -2

  آغاز نكردن فوري افشاي اسناد عمومي درخصوصرينگسيون، 

در جريان يكي از بازديدها به زندان رينگسيون، شخصي درخواسـت دسترسـي بـه تصـميمات     

بـازرس زنـدان بـه    . منتهي به صدور حكم براي زندانيان واقع در زندان در زمان بازرسي نمـود 

 توانـد  يمـ مستقيم انجام شود، امـا زنـدان    طور به تواند ينمين درخواست اطالع فرد رساند كه ا

و در  شـده  چـاپ تصـميمات   كـه  يهنگـام بعداً  تواند يمفرد . اسناد مورد درخواست را ارسال كند

  .دسترس بود بازگردد

اختصاصـي   يا ادارهاعالم كرده است كـه زنـدان داراي    ينيتأمو اقدامات  ها زندانسازمان 

 كـه  يهنگـام . اين بازرس زندان است كه بايد بـه ايـن درخواسـت رسـيدگي كنـد      ا،لذنيست و 

بنـابراين، وي  . بـود  مانـده  يبـاق دقيقه تا پايان روز كاري بازرس زندان  40درخواست داده شد، 

او . احتماالً زمان كافي براي چاپ اسناد مورد درخواست قبل از پايان روز كاري را نداشته اسـت 

  . انتظار داشت كنار گذاشته شود توان ينمري دارد كه همچنين وظايف ديگ

كه درخواست دسترسي به اسناد عمومي مربوط به حـداكثر   كند يمرئيس آمبودزمان اشاره 

 درخصوصكه اين موضوع نيازمند تشريفات اداري  هرچند. تصميم است كه محرمانه نيستند14

ان معتقـد اسـت كـه موضـوع     رئيس آمبودزمـ . چاپ تصميمات است كه چندان گسترده نيست

جزئيـات   ينيتـأم و اقـدامات   هـا  زنـدان سازمان . افشاي سند بايد اولويت مرجع صالح قرار گيرد

وظايفي كه بازرس زندان احساس نياز به اولويت دادن نسبت بـه افشـاي اسـناد     درموردبيشتر 

چيـزي غيـر از    عنـوان  بـه آن را  تـوان  ينمطبق نظر رييس آمبودزمان، . كند، ارائه نكرده است

در چنين شرايطي، بازرس زنـدان بايـد درخواسـت    . تفسير نمود تر يكلتعهدات كاري با ماهيت 

  .افشاي سند را در اولويت قرار دهد
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طبق نظر رييس آمبودزمان، بازرس زندان هيچ تكليفي به ماندن بعد از ساعت كاري خـود  

بـود   مانـده  يباقيقه از ساعت كاري او دق 40، حال نيباا. گويي به درخواست نداردپاسخ منظور به

بنابراين طبق نظر رييس آمبودزمان، بـازرس زنـدان بايـد در    . اين درخواست شده بود كه يزمان

  . كرد يمراستاي انجام اين درخواست كارش را آغاز 

كه اين درخواست در يك مركز كوچك بـدون وجـود دفتـر     كند يمرئيس آمبودزمان اشاره 

مجمـوع ايـن شـرايط    . موقت منصوب شـد  طور بهمسئول مربوطه . است اجرايي صورت گرفته

، حـال  نيبـاا . برخورد نامناسب با درخواست شده اسـت  درموردمنجر به درك رييس آمبودزمان 

  )3725-2015. (از انتقاد درباره برخورد نامناسب با موضوع فرار كند تواند ينمبازرس زندان 

 درخصـوص سـوئد، زنـدان ويزبـي،     ينيتأمامات و اقد ها زندانانتقاد از سازمان  -3

  در افشاي رونوشت اسناد رسمي ريتأخ

، پاراگراف دوم از قانون دسترسـي عمـوم بـه اطالعـات و اسـناد      15، بخش 35فصل  براساس

محرمانـه بـودن   (، وصف محرمانه بودن مطـابق بـا پـاراگراف اول در همـان قـانون     يبند طبقه

اعمـال   ينيتـأم و اقـدامات   هـا  زنـدان وسـط سـازمان   ت اتخاذشـده نسبت به تصميمات )مشروط

اطالعات خاص توسـط سـازمان    يبند طبقهامكان  درمورددر اين تصميم، آمبودزمان . شود ينم

با حمايـت يكـي ديگـر از مقـررات در قـانون دسترسـي عمـوم بـه          ينيتأمو اقدامات  ها زندان

 هـا  زندانآمبودزمان سازمان  .كند يمصحبت ) 3، بخش 21فصل ( يبند طبقهاطالعات و اسناد 

رسيدگي آهسته به درخواست اخذ كپي از تصميمات خاصي در  درخصوصرا  ينيتأمو اقدامات 

  )5158-2015. (قرار داد موردانتقادرابطه با احكام صادره 

در ) اسـتاد سـامريد و اسـتر   : اكنـون (بونكفلـو  -اعتراض به اداره منطقـه ليمهـام   -4

 قيازطر توان يمشده را  يبند طبقهكه آيا اطالعات  خصوصشهرداري مالمو؛ در اين

  ايميل ارسال كرد

پدري شكايت كرده بود كه يـك مـددكار اجتمـاعي در جريـان تحقيقـات مراقبـت از كـودك،        

  . خود را به او يا همسرش ايميل كرده است يها يبررساطالعات راجع به 
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ـ ازطرمرجع صـالح   دخواه يماگر فرد : كند يم اظهارنظرآمبودزمان به شرح ذيل  پسـت   قي

 كـه  يهنگام. باشد ريپذ امكانالكترونيكي با او در ارتباط باشد، اين امر بايد تحت شرايط خاصي 

اسـت تـا اطمينـان     ازيـ موردنشامل اطالعات حساسي باشد، اقدامات ويژه امنيتي  يپيغام ايميل

 شـده  منتقـل امـن   يا وهيشبه  كه نيابه اطالعات دسترسي دارد و  موردنظرحاصل شود كه فرد 

كه حاوي اطالعات  تر ساده يها ليميا، حال نيباا). مثال با استفاده از رمزگذاري عنوان به(است 

حفظ حريم خصوصي حساسيت دارند بايد بدون رمزگذاري و يـا ماننـد    ازنظرشخصي نيستند و 

رفتـه  ايميـل بـا وي تمـاس گ    قيازطراز سوي ديگر، اگر شخص مايل نيست . آن ارسال شوند

ممكن است مواردي وجود داشـته باشـد كـه چنـين     . شود، اين انتخاب بايد محترم شمرده شود

و خـدمات اجتمـاعي تـالش     بـوده باشد، براي مثال، اگر موضـوع فـوري    قبول قابلتماسي نيز 

  . نبوده است زيآم تيموفقهاي ديگر داشته و تماس با فرد از راه برايزيادي 

كه در اين مورد مدير با پدر و مادر به همـان شـيوه    كند يمدرك آمبودزمان اين واقعيت را 

  )1376-2013. (انتقادي در اين رابطه به وي وارد نيست گونه چيهتماس برقرار كرده و 

ي حذف شكايت عليه دپارتمان خدمات اجتماعي در شهرداري كلسكرونا با ادعا -5

  .دييتأدر چارچوب مورد  شده ضبط يها لميف

 شـده  ضـبط  يها لميف ،خدمات اجتماعيدپارتمان ين در اين رابطه شكايت كرده كه يكي از والد

  .را نابود كرده است اند داشتهمالقات با فرزندان خود  كه يزمان

كـه والـدين، پـس از اتمـام تحقيقـات مراقبتـي از        دهـد  يمـ آمبودزمان نشان  يها يبررس

نواده در برنامه مراقبت غير نهادي كودكان، تحت قانون خدمات اجتماعي در قالب حمايت از خا

بخشـي از درمـان خـانواده، دو     عنوان به. دپارتمان خدمات اجتماعي مورد مساعدت قرار گرفتند

را بـه   هـا  لميفپدر و مادر  نكهيازا پس. نوبت از زمان دسترسي به كودكان در قالب فيلم ثبت شد

ايفـاي وظـايف پـدر و مـادري خـود       پشتيباني خانواده تماشا كردند و در رابطـه بـا   گروههمراه 

  . را حذف كردند ها لميفبازخوردهايي را دريافت كردند، اين 

محتـواي قـانون آزادي    براسـاس  شـده  ضـبط  يهـا  لميفآمبودزمان بر اين عقيده است كه 

  .شوند يماست؛ به اين معنا كه اسناد عمومي تلقي  دشدهيتولمطبوعات 
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ـ از مقررات از حذف  كي چيهدر  . شـود  ينمـ حمايـت قـانوني ديـده     شـده  ضـبط  يهـا  لميف

، هـا  آنو امكـان حـذف    شده ضبط يها لميف، پاسخ به بحث پيرامون وضعيت حقوقي حال نيباا

ـ درنهاآسان نيست و مسئوليت توجه به اينكه آيا يك سند عمومي است،  . بـا دادگـاه اسـت    تي

ـ از بـين بـردن    بنابراين آمبودزمان در اين مورد از انتقاد نسبت بـه دپارتمـان بـراي     يهـا  لميف

  )7041-2013. (كند يمخودداري  شده ضبط

انتقاد جدي از كميته رفاه اجتماعي و بازار كار در شهر آله درخصوص انتشار اسـناد   -6

  شهرداري  تيسا وببر روي  شده يبند طبقه

اين اسناد . خود منتشر كرد تيسا وبشهرداري اسنادي حاوي اطالعات حساس محرمانه را در 

 منتشرشـده  هـا  رسانهدر  ها آنبه افراد خاصي مرتبط باشد، زيرا نام  توانست يمدون نام بود اما ب

. شـهرداري مواجـه شـد    تيسـا  وبشهرداري با انتقادات جدي درباره انتشار اسناد بر روي . بود

تا حد ممكن نسبت به عموم مردم شفاف  كرد يمطبق نظر آمبودزمان، اين مقام مسئول تالش 

 درخصـوص ، مقامات بايد مالحظات دقيقـي را  حال نيباا. جست يمدوري  يكار پنهاناز  بوده و

صـدور مجـوز بـراي انتشـار چنـين       منظـور  به. درنظر بگيرند تيسا وبروي  منتشرشدهمطالب 

و قانون اطالعات شخصي  يبند طبقهمطالبي، مفاد قانون دسترسي عموم به اطالعات و اسناد 

  )4768-2014. (ردبايد مورد تبعيت قرار گي

بررسي درخواست افشـاي اسـناد    درخصوصانتقاد از اداره كل قيمومت در لسبو  -7

  عمومي

، شاكي درخواست تعدادي اسناد از اداره كـل قيمومـت در شـهرداري لسـبو را     2015اوت  9در 

، اداره كـل قيمومـت بيـان كـرد كـه دو مـورد از       2015سـال   اوت 13در نامه پاسـخ در  . نمود

بيمه نماينده شهرداري هستند كه به درخواست شاكي در اسرع وقت پاسخ خواهند  يها شركت

انتقـال وظيفـه    درخصـوص تصميم آمبودزمان متضمن انتقاد نسبت به اداره كل قيمومـت  . داد

ـ دراپاسخ به درخواست شاكي به نماينـدگان شـهرداري و عـدم اتخـاذ تصـميم       . اسـت  بـاره  ني

)2015-4634(  
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  بيمه اجتماعي

 -رد شده يها درخواستبه بررسي مجدد  اجتماعي نيتأمگونه سازمان بيمه چ -1

اسـناد تكميلـي    پـس از ارائـه   -توسط متقاضـي  عدم ارائه كافي اطالعات ليدل به

  .پردازد يم

اجتمـاعي   نيتـأم ارجاع شده به آمبودزمان، شكايتي عليه سازمان بيمـه   يها هيابالغدر يكي از 

در بررسـي  . اسـت  شـده  ثبـت مسـكن   نهيهز كمكرخواست درخصوص رسيدگي اين نهاد به د

اطالعات نـاقص رد شـده بـود، امـا      ليدل به، مشخص شد كه اين درخواست موردبحثموضوع 

موضوع را دريافت كـرده و   درخصوصاطالعات تكميلي  ازآن پساجتماعي  نيتأمسازمان بيمه 

يژه بـراي تغييـرات در فصـل    اصالح تصميم قبلي با حمايت از مقررات و براي فرآيندي موقع به

كـه سـازمان    كنـد  يمـ آمبودزمان اشاره . اجتماعي آغاز نمود نيتأماز قانون بيمه  3بخش  113

اعمـال نمـود، امـا     موردبحـث در پرونده  يا گستردهاجتماعي اين مقرره را به شكل  نيتأمبيمه 

ـ   يا گونه بهوضعيتي كه به وجود آمد  ه اداري و قـانوني  حل شد كه به نفع فرد و مطابق بـا روي

. اجتماعي در اين رابطه نيافت نيتأمآمبودزمان هيچ دليلي براي انتقاد از رويه سازمان بيمه . بود

اجتماعي درخصوص پردازش كند تغيير در موضـوع و شـيوه ضـعيف ثبـت      نيتأمسازمان بيمه 

  )2962-2014. (قرار گرفت موردانتقاد ها ستميس

 كنـد و بـا تـأخير   اجتمـاعي درخصـوص بررسـي     نيتـأم انتقاد از سازمان بيمه  -2

درماني در يك كشـور ديگـر در    يها مراقبت يها نهيهزدرخواست براي بازپرداخت 

 منطقه اقتصادي اروپا 

بهداشتي در يك كشور ديگر در منطقه اقتصادي اروپـا در   يها مراقبت يها نهيهزجبران  قانون

و ضروري هـر   شده يزير برنامهبهداشتي  يها مراقبتاين قانون . شد االجرا الزم 2013اكتبر  1

بهداشـتي خصوصـي در    يهـا  مراقبـت  دهنـدگان  ارائه ازجمله، دهد يمدو را تحت پوشش قرار 

بهداشـتي، دندانپزشـكي، دارو  و غيـره را     يها مراقبت يها نهيهزكشورهاي ديگر و بازپرداخت 
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 نيتـأم وسط سـازمان بيمـه   جبران خسارت ت درمورد يريگ ميتصمطبق قانون، . كند يمتسهيل 

  . اجتماعي سوئد بايد در اسرع وقت و نه بعد از نود روز پس از تسليم درخواست كامل اتخاذ شود

اجتمـاعي از   نيتـأم مـورد پرونـده، سـازمان بيمـه      دو هـزار در اين تصميم آمده كه در بيش از 

كه  دارد يماظهار  آمبودزمان در تصميم خود. روز تجاوز كرده است 90محدوديت زماني قانوني 

متن قانوني صراحت دارد كه  كه يدرحالنيست زمان رسيدگي تا اين حد طوالني شود  قبول قابل

آمبودزمـان   جهيدرنتكند، و  يريگ ميتصمروز  90اجتماعي بايد ظرف مدت  نيتأمسازمان بيمه 

  )3950-2014( .داد قرار موردانتقادزمان طوالني رسيدگي  درخصوصاين سازمان را 

  

  خدمات اجتماعي

  قانون خدمات اجتماعي) الف

كسـاني   يها پروندهبررسي  درخصوصشكايت عليه خدمات اجتماعي مالمو  -1

  اند كرده  ازدواجو بدون همراه  اند دهينرسكه به سن قانوني 

سـال سـن    18تا  15در مالمو كه بين  سرپرست يبكودك  25 تعداد ،2015در نوامبر و دسامبر 

يك ارزيـابي امنيتـي، يكـي از     دنبال به. اند كرده  ازدواجكردند كه با فردي بالغ داشتند، گزارش 

. با همسران خود آمدند مانده يباقكودكان . در محل نگهداري و مراقبت اسكان داده شد ها بچه

اين است كه آيا خدمات اجتماعي در شهرداري مالمو در ايفاي مسئوليت خود در راسـتاي   سؤال

  .براي محافظت و پشتيباني موفق بوده است يا خير متأهلكان بررسي نياز كود

كه ممكن است نياز بـه حمايـت و پشـتيباني     ديآ يمبحث از كودكاني به ميان  كه يهنگام

. رفاه اجتماعي مسئوليت رسـيدگي گسـترده بـه موضـوع را بـر عهـده دارد       هيأتداشته باشند، 

و اوضاع حاكي از اين است كه كـودك   شود يميك كودك بدون همراه وارد سوئد  كه يهنگام

 موجـب  بـه رفاه اجتمـاعي بايـد،    هيأتبا فردي بزرگسال ازدواج كرده است، در نظر آمبودزمان، 

نيازهاي مرتبط با تحقيقات . از قانون خدمات اجتماعي رسيدگي را آغاز كند 1، بخش 11فصل 

. باشـد  يمـ ا حد ممكـن  براي روشنگري موضوع شامل نگرش كودك و توانايي او در انتخاب ت

وجـود داشـته باشـد كـه      يشرط شيپ، بايد شود ينمبراي اطمينان از اينكه حقوق كودك نقض 
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بـه نظـر آمبودزمـان، در    . رفاه اجتماعي را تضمين خواهد كـرد  هيأتنظم و دقت در تحقيقات 

طالعات كودك بايد ا. كافي باشد تواند ينماغلب موارد، يك يا دو مكالمه پس از ورود به سوئد 

حفاظت در سـوئد را دريافـت    در راستايموجود  يها فرصتشخصي و مربوط به حقوق خود و 

رفـاه اجتمـاعي    هيـأت طبق نظر آمبودزمان، تنها پس از يـك تحقيـق دقيـق و كامـل،     . نمايد

مبناي خوبي براي تعيين اينكه آيا كودك از فرصتي واقعي براي ابراز تمايل به زندگي  تواند يم

  .ود برخوردار است و اينكه نياز به حمايت يا حفاظت دارد در دست داشته باشدبا همسر خ

مديريت منابع اجتماعي اعالم كرده است كـه ارزيـابي حفاظـت فـردي درخصـوص همـه       

هميشه صـورت نخواهـد    ييها يبررساست، اما چنين تحقيقات و  شده انجام موردبحثكودكان 

وجـود داشـته اسـت كـه      هـا  پرونـده رسيدگي به  در ييها يكاستمديريت آگاه است كه . گرفت

 درحـال برخالف اين سابقه و با توجه به اقداماتي كـه مـديريت   . منتهي به بررسي نخواهد شد

ميزبـان ايـن كودكـان،     يهـا  يشـهردار مربوط به  يها گزارش ازجملهحاضر انجام داده است، 

بررسـي   درخصـوص جتمـاعي  رفـاه ا  هيأتآمبودزمان هيچ دليلي براي انتقاد مستقيم نسبت به 

  .نيافته است موردبحثموارد 

تنها بالفاصله از  متأهلمهم است اين مسئله است كه كودكان  آنچهاز ديدگاه آمبودزمان ، 

. رونوشتي از اين تصميم به وزارت امور اجتماعي ارسال شد. سوي مقامات مسئول پيگيري شود

)2016-394(  

هرداري سافل درخصوص رسـيدگي بـه يـك    رفاه اجتماعي در ش هيأتانتقاد از  -2

براي آزمايش  ازيموردنالزامات  درموردبحث  ازجملهمورد در رابطه با حمايت از درآمد؛ 

 مالي يها كمكشرط  عنوان بهادرار 

در اين رابطه، او توافقي با خـدمات اجتمـاعي   . شخصي تقاضاي كمك مالي براي حمايت نمود

حمايت از او در ترك  نامه موافقتهدف از اين . ر هفته كردارائه نمونه ادرار سه بار د درخصوص

در موارد خاصي كـه فـرد   . بخشي از روند خودسازي وي بود عنوان بهاستعمال مشروبات الكلي 

و يـا آزمـايش ادرار او مثبـت باشـد، خـدمات اجتمـاعي از حمايـت         كند ينمنمونه ادرار را ارائه 

رفـاه اجتمـاعي    هيـأت موضوع را بررسي كند كه آيا  آمبودزمان بايد اين. كاهد يمدرآمدي وي 
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از كمك مالي به فردي  ،كه اين شخص تست مواد مخدر نداده است يا خير علت نيا به تواند يم

   .خودداري كند

مالي بايـد تسـت مـواد مخـدر      يها كمك دنبال بهكه فردي  هيچ مبناي قانوني وجود ندارد

يك شرط براي كمك مالي فردي نمونه  عنوان به واندت ينمرفاه اجتماعي  هيأت جهيدرنت. بدهد

در مقررات در فصـل   شده مشخص يها تيحماچنين شرطي مغاير با . ادرار او را درخواست كند

. قـرار داد  موردانتقـاد رفـاه اجتمـاعي را    هيـأت آمبودزمـان  . از قانون اساسي اسـت  6، بخش 2

)2015-749(  

آزمـايش ادرار   درمـورد رداري وارمد و كميته رفاه اجتماعي شه درخصوصگزارشي  -3

 امدادي زندگي ساتيتأساجباري براي ساكنان در 

شخصي در قالب استخدام در مراكز نگهداري از افراد ناتوان عاري از مواد مخدر حمايت مـالي  

انتقال به يكـي از مراكـز امـدادي      منظور به، حال نيباا. اين انتصاب داوطلبانه بود. دريافت كرد

اخـذ  ايـن امـر شـامل    . را داشته باشد موردنظر ساتيتأسفرد بايد پايبندي به قوانين در زندگي، 

اين است كه آيـا ايـن    موردبحثموضوع . منظم و آزمون تنفسي بود طور بهنمونه ادرار اجباري 

از  6، مـاده  2تفتيش بدني تهاجمي مقرر در فصل  دربرابرآزمايش مواد مخدر مطابق با حمايت 

  .سوئد هست يا خيرقانون  دولت 

 6، مـاده  2فصـل  (اجباري فيزيكـي برخـوردار اسـت     مداخله دربرابرهر شهروند از حمايت 

در  مداخلـه . دهد يماين حفاظت را  يمحدودسازقانون تحت شرايط خاص اجازه ). قانون دولتي

 كنـد  يمكه مرجع مربوطه از اسناد و قوانين و مقررات مربوطه استفاده  شود يمصورتي تحميل 

  .سازد االجرا الزمتا اقدام موردنظر را 

براي فردي كه تقاضاي حمايت مالي دارد، در رابطه با تسليم نمونه ادرار يـا   ازيموردنشرط 

براي انجام ايـن  . قانون خدمات اجتماعي سوئد نيست تيموردحماهر آزمايش ديگر مواد مخدر 

  .ا اعالم كندنياز به آن است كه فرد داوطلبانه رضايت خود ر ها شيآزما

در هنگام انتخاب يك روش مداخله، مهـم ايـن اسـت كـه فـرد      : دارد يمآمبودزمان اظهار 

موجود را درك  يها نهيگزاين اقدامات و  ازيموردناطالعات شفافي دريافت كرده و واقعاً شرايط 

لقي شود كه مانعي ت عنوان به تواند يماز ديدگاه فرد، الزام به نمونه ادرار و آزمايش تنفسي . كند
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تست مواد مخـدر را مطـابق بـا     كه يدرصورتفرد نتواند مداخله مورد درخواست را انجام دهد و 

فـرد هـيچ حـق     حال نيباا. را ترك كند موردنظرقوانين موجود انجام ندهد بايد محل نگهداري 

   اگـر ايـن افـراد     . توسط خدمات اجتماعي ندارد شده مشخصرا نسبت به مداخله  يدوشرطيق يب

. حمايـت كـرد   هـا  آنبه گونـه ديگـري از    توان يمنمونه ادرار خود را تسليم كنند،  خواهند ينم

. شـود  ينمـ امـري تهـاجمي تفسـير     عنـوان  بهبراي تست مواد مخدر  ازيموردنبنابراين الزامات 

  )6442-2014. (بنابراين آمبودزمان هيچ انتقادي به اين نهاد وارد نساخت

اه اجتماعي در شهرداري سولنتونا؛ بحث مناسب بـودن  رف هيأتشكايت عليه  -4

 ازبخشـي   عنـوان  بـه با كودكـان در مدرسـه    هيأت كارمندانصحبت كردن يكي از 

  حفاظت از كودكان يبررس

از قـانون خـدمات    1، بخـش  11فصـل   موجـب  بـه در يك بررسي راجع به حفاظت از كودكان 

مقررات  براساس ها آنك بدون رضايت قيم يكي از كارمندان رفاه اجتماعي با دو كود اجتماعي،

اين مكالمات در مدرسه كودكان انجام . صحبت كرده استقانون  بند سوم 10، بخش 11فصل 

  .شد

، دهـد  يمـ خدمات اجتماعي رسيدگي به دعوي كودك را در مدرسه وي انجـام   كه يهنگام

خود درنظر گرفتـه   مزاياي صحبت با كودك بايد در مقابل نياز كودك براي حفاظت از تماميت

بنابراين مهم است كه خدمات اجتماعي در هر مورد به ارزيابي اين امـر بپـردازد كـه آيـا     . شود

از خطر آسيب رسـاندن بـه    ها يدگيرسنيازهاي خدمات اجتماعي به بررسي اظهارات كودك در 

يـا   ناشي از بازديد خدمات اجتماعي از مدرسه اهميـت بيشـتري دارد   توجه جلب قيازطركودك 

 .خير

است و نـزد   آمده دست بهمربوط به گفتگو با كودكان  يها پروندهاطالعاتي كه در  براساس

را در  هـا  بچهگفتگو با  ،طبيعي است كه خدمات اجتماعي رسد يم، به نظر شده مطرحآمبودزمان 

 صورت نيبد گرفته شكلآمبودزمان بر اين نظر است كه رويه عملي . مدرسه كودكان انجام دهد

و صرفاً بر پايـه   شده انجامست كه گفتگوي خدمات اجتماعي با كودكان كه بدون رضايت قيم ا

  . شود يمعملي است، عموماً كمابيش در مدرسه واقع  يها جنبه



 67  آمبودزمان سوئد 

اي در گفتگوي كارمندان رفاه اجتماعي با كودكان وجـود  مالحظه قابل، منافع سؤال درمورد

يچ دليلي براي آمبودزمان وجود ندارد كـه انتقـاداتي را   با توجه به آنچه پديد آمده است، ه. دارد

در ديـدگاه آمبودزمـان،   . رفاه اجتماعي بـراي مكالمـات واقعـه در مدرسـه وارد سـازد      أتيهبه 

بـراي در نظـر    گذار قانون، نياز به ديآ يمپيش  ها آنگفتگو با  ژهيو بهبحث از كودكان  كه يزمان

بنـابراين يـك   . شـود  يمرفاه اجتماعي ديده  أتيه ياه تيفعالگرفتن مسائل مختلف مربوط به 

  )4225-2014. (شود يمنسخه از اين تصميم، به وزارت امور اجتماعي ارسال 

در  أتيهرفاه اجتماعي در شهرداري هوربه نسبت به كارمندان اين  هيأتانتقاد از  -5

ن بـر كـودك بـدو    نظـارت  منظور به يمهدكودكچارچوب بررسي پيرامون بازديد از 

  رضايت قيم وي

از قانون خدمات  1، بخش 11فصل  موجب بهحفاظت از كودكان  يها يبررسدر جريان يكي از 

نظـارت بـر رفتـار وي     منظـور  بـه  مهـدكودك اجتماعي، كارمندان رفاه اجتماعي كـودكي را در  

. داشـتند  مهـدكودك كارمندان رفاه اجتماعي گفتگـويي بـا كـودك در     ازآن پس. مالقات كردند

  .ه و گفتگو بدون رضايت قيم انجام شدمشاهد

سـنين پـاييني دارنـد، بازديـد      مهـدكودك كودكـان در   كه ييازآنجا كند يمآمبودزمان بيان 

توجه كمتري از بازديد مشابه به مدرسـه   يدبستان شيپرفاه اجتماعي به  أتيهتوسط كارمندان 

ه هـيچ دليلـي بـراي    اسـت كـ   برگزارشـده  يا گونـه  بـه گفتگو با كـودك  . زديانگ يبرمكودكان 

رفـاه اجتمـاعي درخصـوص انجـام ايـن گفتگـو در        أتيهآمبودزمان وجود ندارد تا به انتقاد از 

  .پرداخته شود مهدكودك

، در مثـال  عنـوان  به، كنند يمرفاه اجتماعي با پدر و مادر و كودك ديدار  أتيهوقتي مديران 

ط به مراقبت والدين از كـودك  يك بازديد در منزل، مدير ممكن است برخي از مالحظات مربو

باشند كه در تحقيق و  يا گونه بهممكن است  ها افتهياين . و رفتار كودك را تحت نظر قرار دهد

در برخي موارد نيـز ممكـن اسـت بـراي مـديران رفـاه اجتمـاعي        . بررسي در نظر گرفته شوند

تحقيق و بررسـي در   ،حال نيباا. ضرورت داشته باشد تا مشاهدات خود را از كودك ترتيب دهند

رفـاه   هيـأت اگـر  . آمبودزمان، اقدامي حساس است ازنظراست كه  شده مطرح »مشاهده«قالب 
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افراد تصور شود، اين خطر وجود دارد كـه اعتمـاد عمـومي بـه       »جاسوس« عنوان بهاجتماعي 

رفـاه اجتمـاعي    أتيـ هاين اقدامات تحقيقاتي با قوانين كه حـق  . خدمات اجتماعي آسيب ببيند

. اطالعات و يا استماع اظهارات كودك بدون رضايت قيم است، مطابقت نـدارد  يآور جمعبراي 

تحـت  ) 52: 1990) (مقـررات ويـژه  (قانون مراقبت از نوجوانـان   براساساگر كودك تحت نظر 

 دهـد  يممراقبت قرار نگيرد، اين امر نيازمند اين است كه در نظر آمبودزمان، رضايت قيم اجازه 

  .به انجام برسند شده دادهترتيب  تا مالحظات

به كودك بـه شـيوه    مربوطانجام مالحظات  درخصوصرفاه اجتماعي را  أتيه ،آمبودزمان

  )6547-2014. (دهد يمقرار  موردانتقادبود  شده واقعكه 

ـ هآموزش و كودك در شهرداري فورشاگا؛ موضوع حـق   هيأتگزارش عليه  -6  أتي

  »ارزيابي مقدماتي«ضايت قيم در محدوده نسبت به مصاحبه با كودكان بدون ر

، يـك  وپـرورش  آمـوزش كـودك و   أتيهبا توجه به گزارشي حاكي از نگراني براي دو كودك، 

از  1، بخـش  11بايد با توجه بـه فصـل    هيأتارزيابي اينكه آيا  درخصوص »ارزيابي مقدماتي«

در طـي  . نجـام داد را ا خصـوص را آغـاز كنـد   قانون خدمات اجتماعي تحقيق و بررسي در ايـن 

  .صحبت كردند ها آنبا كودكان بدون رضايت قيم  أتيهارزيابي اوليه، مديران 

رفاه اجتماعي ممكن اسـت   هيأت، بند سوم قانون خدمات اجتماعي، 10، بخش 11فصل  طبق

، اين مقرره بـه شـرايطي   حال نيباا. در موارد خاص با كودك بدون رضايت قيم وي گفتگو كند

  .پردازد يمبه بررسي نياز كودك براي حفاظت و يا پشتيباني  هيأتكه در آن است  محدودشده

رفاه اجتماعي با كودكان در طول ارزيابي مقـدماتي، گفتگـو بـا     هيأتدرخصوص مكالمات 

مشـاركت   درخصوص توانند ينممستقل  طور بهو  اند دهينرسكودكاني كه به سن الزم يا بلوغي 

  .ن رضايت قيم برگزار شودكنند،نبايد بدو يريگ ميتصمخود 

سال و ديگري كمي بيشتر از  15، دو كودك به ترتيب نزديك به موردبحثپرونده  درمورد

 تواننـد  يمـ  ها آنبا توجه به سنين كودكان، منطقي است كه فرض كنيم . سال سن داشتند 12

قيم شـرط  بنابراين رضايت . يا خير كنند يمبراي خود تصميم بگيرند كه آيا با محققان صحبت 

بدين ترتيـب  . باشد ينممصاحبه با كودكان در طول ارزيابي مقدماتي  منظور به هيأتالزم براي 
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-2014. (آمـوزش و كـودك بپـردازد    أتيـ ههيچ دليلي وجود ندارد كه آمبودزمان به انتقـاد از  

3891(  

  منابع اجتماعي در شهرداري گوتنبرگ  أتيهشكايت رسمي عليه  -7

قيمومت، قرار بر آن بوده است كه خدمات اجتماعي گفتگويي بـا فرزنـد    به مربوطدر تحقيقات 

كارمند خـدمات  . انجام دهد –بود  ساله هشتكه در آن زمان  -بدون حضور پدر و مادر كودك 

  .مصاحبه محروم كرد يصوت ضبطاجتماعي كودك را از 

المه با يـك  مك يصوت ضبططبق نظر آمبودزمان، نكته مهم در اينجا اين است كه فرد حق 

كـه خـدمات اجتمـاعي بـا      كنـد  يمـ اين قاعده همچنين در مواردي صدق . مقام رسمي را دارد

، بايـد  دهنـد  يمـ كه خدمات اجتماعي با كودكـان انجـام    ييها مصاحبه. كند يمكودك صحبت 

خطر وجـود   كه يدرصورت. قرار دادن كودك به حداقل برسد فشار تحتباشد كه خطر  يا گونه به

ي از اين ماهيت حس شود، بنابراين حق كودك براي ضبط مصاحبه ممكن است در عواقب منف

  . درجه دوم اهميت باشد

ي احتمال يفشار تحتكه كودك  رديگ يمرا فرض اين خطر  وجود حاضر، آمبودزمان درمورد

ايـن خطـر    لـذا . وي گـوش دهـد   شده ضبطكه يكي از والدين بعدها به مكالمات  رديگ يمقرار 

كه درصورت ضبط مكالمه اين پسر در طـول مصـاحبه آزادانـه صـحبت      شود يمملموس حس 

با توجه به اين موضوع، و اين واقعيت است كه كـودك در آن زمـان تنهـا هشـت     . نكرده باشد

  )2595-2015. (وجود دارد يا كننده قانعممانعت از ضبط مكالمه دليل  درخصوصسال داشت، 

  

  ) ت ويژهمقررا(قانون مراقبت از نوجوانان ) ب

انتقاد از يك مقام رسمي در خـدمات اجتمـاعي در شـهرداري ايالـت يونكوپينـگ      

 يار، اگرچـه ايـن   قانون ياد شـده  در رابطه با مراقبت تحت راييدرخصوص اجراي 

  .اجرا شود تواند ينمشدن  االجرا الزم ازقبل 

سـط كـودك   در يكي از آراي صـادره، دادگـاه اداري اسـتيناف درخواسـت دريافـت مراقبـت تو      

را  يرأبراي اجراي فوري  هيأتكرد، اما درخواست  دييتأرا  ادشدهيز قانون ا 2بخش  موجب به
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يك مقـام رسـمي   . كرد يدنظرخواهيتجد يرأقيم كودك در دادگاه عالي اداري از اين . رد كرد

كودك را به يك محل نگهداري سپرده بود، قبـل از اينكـه دادگـاه     ،هيأت ييدر دپارتمان اجرا

 يرأصادره كند و بـدون بررسـي اينكـه آيـا      يرأ دنظريتجدالي اداري درخصوص درخواست ع

آمبودزمان اقـدام بـه شـكايت از ايـن مقـام رسـمي       . اداري قطعي شده باشد دنظريتجددادگاه 

 . اشتباه صورت گرفته كرد اما اتهامات وارده رد شدند درخصوص

مرتكب نشده باشد، واقعيت ايـن اسـت    حتي اگر اين مقام جرمي: كند يمآمبودزمان اظهار 

اينكـه هنـوز    رغـم  بـه  يرأكه يك خطاي جدي در اين رابطه صورت گرفتـه اسـت كـه ايـن     

موجـود   يهـا  يكاستاز انتقاد در رابطه با  تواند ينماين مقام . نشده بود به اجرا درآمد االجرا الزم

  )3864-2013. (در بررسي اين پرونده شانه خالي كند

بـر   هيأترفاه اجتماعي در شهرداري بولنس درخصوص تصميم  هيأتز انتقاد ا -2

از قـانون   14ايجاد محدوديت به دسترسي بدون داليل قـانوني مطـابق بـا بخـش     

  شرايط الزم براي تست مواد مخدر ازجملهمراقبت از نوجوانان ، 

ز ايـن  ا 14در دسترسي مطابق با بخش  ييها تيمحدودكميته رفاه اجتماعي تصميم به اعمال 

براي والدين براي دسترسي به كودكان، حـول محـور    يا ژهيوگرفت، با تصريح بر شرط قانون 

بايد آزمايش مواد مخدر بدهند تـا بتواننـد بـا كـودك مالقـات و بـه وي        ها آناين موضوع كه 

در اين تصميم، آمبودزمان بـه بررسـي ايـن موضـوع پرداخـت كـه آيـا        . دسترسي داشته باشند

  .نوني براي تصريح بر چنين شرايطي وجود دارد يا خيرقا يها فرصت

 6، مـاده  2فصـل  (مداخله قهري فيزيكي  دربرابرهر شهروند، در رابطه با مقامات عمومي، 

قانون اجازه محدودسازي ايـن حمايـت را تحـت    . از حمايت برخوردار است) سند عمومي دولت

رفاه اجتماعي به تصويب رسيد، شرط تست مواد مخدر كه توسط كميته . دهد يمشرايط خاص 

چيزي غير از تصميمي در نظر گرفته شود كه مستلزم اجبار فرد به  تواند ينمدر نظر آمبودزمان 

يـا سـاير قـوانين ديـده      در اين قانونهيچ مقرراتي . قرارگرفتن در معرض مداخله جسمي باشد

كميتـه  . ت مواد مخدر باشدكه به كميته رفاه اجتماعي اين حق را بدهد كه نياز به تس شود ينم
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 .قـرار گرفـت   موردانتقـاد رفاه اجتماعي درخصوص اتخاذ تصميمي بدون وجود داليـل قـانوني   

)2015-38(  

  

ملي مراقبـت سـازماني سـوئد در محـل نگهـداري مسـكوني        هيأتانتقاد از  -3

ژوهانسبورگ، كه در آن جواني در سلول انفـرادي بـراي يـك مـدت خـاص بـدون       

  .ه بودشد داشته هنگحمايت قانوني 

 ويك مـاده مخـدر باشـند     ريتأثحاكي از خشونت بوده و يا تحت  ها آنرفتار  كه يدرصورتافراد 

ملـي مراقبـت    هيأتعادي رفتار كنند در محل نگهداري مسكوني تحت حمايت  طور بهنتوانند 

وقـت   سلول جداگانه بايد در اسرع. جداگانه نگهداري شوند يها سلولسازماني ممكن است در 

  .هيچ دليل ديگري براي توجيه اقدام وجود ندارد متوقف شود كه يدرصورت

 بايـد  ايـن امكـان   ،در يكي از تصميمات قبلي، آمبودزمان اعالم كرد كه در شرايط خـاص 

شـرايط   حتـي اگـر  وجود داشته باشد كه بتوان يكي از زندانيان را جدا از سـايرين نگهداشـت،   

  .ط اضطرار رعايت نشده باشنددر شراي ازجملهمندرج در قانون 

در محـل نگهـداري مسـكوني از     »شـورش «، جـواني پـس از  شده يبررسدر يكي از موارد 

بـود كـه جـدا     يا گونه بهداشت و شرايط  يزيآم خشونتاين فرد در ابتدا رفتار . سايرين جدا شد

ي مالحظـات  به بعـد، جـدايي بـرا    شب مهيناز  حال نيباا. نمود يمكردن او از ديگران را توجيه 

كه كاركنان اين محل نگهداري مسكوني تصـور كردنـد    رديپذ يمآمبودزمان . عملي توجيه شد

از سوي ديگر، طبق نظر آمبودزمـان،   . انجام هرگونه ترتيبات جديد در طول شب مناسب نيست

مرجـع  . در صبح انجام شود درهرصورتلغو شده باشد و  ها نيازودتر از  تواند يمحبس جداگانه 

خصوص اجتناب كند كه اين شـخص بـراي يـك دوره معينـي     از انتقاد در اين تواند ينملح صا

-2014. (قانوني براي چنين اقدامي در حبس جداگانه بـه سـر بـرده اسـت     تيحما عدم باوجود

714(  
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مراقبت فردي و خانوادگي در شـهرداري كونگزبكـا درخصـوص     هيأتانتقاد از  -4

  تحت قانون مراقبت از نوجوانان  يا پروندهه متعددي در رسيدگي ب يها يكاست

اجتمـاعي در   رهيمـد  هيـأت  گي رسـيدگي چگون درموردبه آمبودزمان، مادري  ها ابالغاز  يكيدر

س قانون مراقبـت از  مالقات براي او و دخترش، كه تحت مراقبت براسا حق بهايالت كونگزبكا 

  .نمود را اقامه عليه مديريتمادر متعاقباً شكايت ديگري . شكايت كرد ،بود نوجوانان

مادر با دخترش بدون هرگونه  يها مالقاتدرخصوص محدود كردن  هيأتدر اين تصميم، 

موضوع اين به  تواند يماين بدان معني است كه مادر . تصميم رسمي در اين موضوع انتقاد كرد

 .نيست قبول قابلاين امر . در دادگاه استناد كند

در شروع بررسي پس از درخواست مادر مبنـي بـر اينكـه     ريتأخهمچنين درخصوص  هيأت

در قـرار دادن   يريـ گ ميتصـم مراقبت از دخترش بايد متوقف شود و همچنين درخصوص عـدم  

  .قرار گرفت موردانتقادكودك در يك خانواده پذيرنده فرزندخواندگي 

طـه  دانش ضـعيف از قـوانين و مقـررات در ايـن راب     دهنده نشاندر اين موضوع  أتيهنظر 

اقدامات الزم براي اطمينان از اينكه شرايط مشـابهي   هيأتكه  كند يمآمبودزمان تصور . است

  )6223-2013. (نخواهد آمد را اتخاذ خواهد كرد وجوده برا در آينده 

  

  قانون مراقبت از معتادان ) ج

ي خصوص كه آيا محـل نگهـدار  توسط آمبودزمان، در اين يا پروندهرسيدگي به  -1

در راليوگاردن در ارتباط با جلوگيري از تـرك غيرقـانوني آن توسـط سـاكنان      معتادان

  .نقشي داشته يا خير

در راليوگـاردن، مشـخص شـد كـه ايـن محـل        ي معتـادان از محل نگهدار آمده عمل بهطي بازرسي 

تهديـدآميز، بـه سـاكنان خـود اجـازه تـرك محـل نگهـداري را               يها تيموقعنگهداري، در رابطه با 

  .آورد دست به  (SIS)ملي مراقبت سازماني سوئد هيأتدرنتيجه آمبودزمان اظهاراتي از . هدد يم

كسي مراقبت اجبـاري در   كه يزمان. در اين تصميم، اظهارات آمبودزمان به شرح ذيل است

كـه ايـن محـل نگهـداري را      رود يمانتظار  ها آن، از كند يمرا دريافت  ي معتادانمحل نگهدار
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براي مهار كردن يكي از سـاكنين كـه در    زور بهكارمندان اجازه توسل . ك نكنندبدون اجازه تر

، هدف حال نيباا. است را دارند زيآم خشونتتالش براي ترك محل نگهداري و يا نمايش رفتار 

 صـورت  بـه ، ايجاد انگيزه در افراد براي دريافت مراقبت و اقـدامات حمـايتي   معتاداناز مراقبت 

ف از مراقبت اجباري بايد ارزيابي اين موضوع باشـد كـه چـه ميـزان از زور     هد. داوطلبانه است

قابـل توجيـه بـراي     ي معتادانبراي جلوگيري از فرد در رابطه با ترك غيرقانوني محل نگهدار

  .استفاده است

دشوار همراه بـا تهديـد سـاكنان بيابنـد كـه       يها تيموقعكارمندان ممكن است خود را در 

محل، خطر نسبت به ايمنـي كاركنـان و يـا سـاكنان      انرفتار ساكن ليدل بهممكن است  بسا چه

رد كرد كه كارمندان در اين محل نگهـداري ممكـن    توان ينم رو نيازا. ديگر وجود داشته باشد

فاده از زور را بدهنـد  است يجا بهاست در موارد استثنايي، به ساكنان اجازه ترك محل نگهداري 

  .به اهداف مراقبت قابل توجيه باشد با توجه رسد ينم كه به نظر

اگر اين خطر وجود داشته باشد كه كاركنان در يك محل نگهداري نتواند نظم آن مكان را 

منابع انساني موجود را بدهد تا  ايشملي مراقبت سازماني سوئد بايد اجازه افز هيأتبرقرار كنند، 

جلـوگيري از خـروج غيرقـانوني     ورمنظـ  به زيآم خشونتهاي موقعيت كاركنان قادر به دخالت در

  )7163-2014. (ساكنان از محل نگهداري باشند

انتقاد از كميته بهداشت و درمـان شـهرداري وانـاس درخصـوص رسـيدگي بـه        -2

  تحت قانون مراقبت از معتادان  يا پرونده

را قـانون مراقبـت از معتـادان     خودكار مراقبت اجباري تحـت  صورت بهاعالم رضايت به درمان 

الزم را پذيرفته است، كميتـه رفـاه اجتمـاعي     يها مراقبتفرد  كه يزمانحتي . سازد ينمستثناء ا

در ايـن ارزيـابي،   . وجـود دارد يـا خيـر   كه آيا رضايت واقعـي   آن را مورد ارزيابي قرار دهدبايد 

عواملي مانند سطح سالمت معتاد، آگاهي از بيماري و انگيزه بـراي درمـان و همچنـين نتـايج     

  .از مداخالت بهداشتي قبلي بايد در نظر گرفته شود حاصل

از  13بخـش   موجـب  بـه بيش از سه مـاه،   يا دوره، مردي، در طول يموردبررسدر پرونده 

بازداشت وي هر بار پس . در سه نوبت تحت مراقبت فوري قرار گرفتقانون مراقبت از معتادان 
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عـالم كـرد كـه درمـان داوطلبانـه را      كه شـخص ا  و اين زماني بوداز چند روز به پايان رسيد، 

  .رديپذ يم

بعـد از نوبـت    الزم بود تااز اين فرد در طول جلسه كميته،  آمده دست بهدرنتيجه اطالعات 

ارائـه شـد    كـه  يزمـان  درمشخص باشد كه رضايت اين شخص  وضوح بهسوم براي آمبودزمان 

كه كميته هيچ اطالعاتي  دهد يمصورت گرفته در جلسه نشان  يها يبررس. حقيقي نبوده است

مبنـاي مراقبـت نبـوده و يـا اينكـه       عنوان بهبراي تشكيل رضايت  ازيموردنالزامات  درخصوص

كميتـه  .كميته بررسي كافي و انتقادي در رابطه بـا واقعـي بـودن رضـايت انجـام نـداده اسـت       

  )4157-2013. (واقع شد موردانتقادرسيدگي به اين پرونده  درخصوص

  

  ت از افراد داراي اختالالت حركتيخدمات و حماي) د

د وجـود اخـتالل حركتـي    قادر به اتخاذ تصميمات موقـت در مـوار   ها يشهردار -1

  هستند

شخصي مطابق با قانون مربوط به پشتيباني و خدمات براي افراد  يها كمكدر ارتباط با اجراي 

ورز تصميمي ، درخواست شد كه يك كميته شهري در شهرداري كرامفحركتيداراي اختالالت 

  .كميته چنين تصميمي را اتخاذ نكرد. در انتظار تصميم نهايي باشد وموقت اتخاذ كند 

موارد اسـتثنايي، مقامـات بايـد تحـت      رازيغ بهكه  كند يمدر اين تصميم، آمبودزمان اشاره 

 نيتـأم قـانون بيمـه   . حمايت صريح و روشن قوانين و مقررات به اتخاذ تصميم موقت بپردازند

موقـت در   يريـ گ ميتصـم كه تحت شرايط خـاص، صـندوق بيمـه حـق      كند يمعي بيان اجتما

. كنند ينمآن را ارائه  جايگزينو نه قانون دادرسي اداري ه اختالل حركتي ن. داردرا  نهيهز كمك

فرصـت اتخـاذ تصـميمات موقـت      ها يشهرداركه  كنند ينمبنابراين قوانين از اين ايده حمايت 

وجـود   حمايتيكه از سوي مقررات هيچ  طور همان. را دارندتالل حركتي اخ يها پرونده درمورد

موقـت در   يريـ گ ميتصمندارد و هيچ استثنايي در اين رابطه وجود ندارد، كميته شهري قادر به 

  .باشد ينماين مورد 
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قـادر بـه اتخـاذ     هـا  يشـهردار كه اين واقعيت كه  كند يمعالوه بر اين، اين تصميم تبيين 

 تـوان  يمـ نيستند، به اين معنا نيسـت كـه فـردي را    د اختالل حركتي ت در موارتصميمات موق

تصميم نهايي صـادر   كه يزمانتا . كامل در طول دوره تحقيق بدون حمايت باقي گذاشت طور به

ـ ازطرنشود، نيازهاي فرد درعوض ممكـن اسـت    ابتكـارات خاصـي تحـت قـانون خـدمات       قي

  .صورت پذيرفته استاجتماعي ايفا شود كه در اين مورد نيز 

 يهـا  دادخواستعالوه بر اين، . افراد پاسخ دهند يها درخواست، مقامات بايد به يطوركل به

اسـتدالل شـده كـه كميتـه بايـد       چنـين  در اين تصـميم . موقت بايد پاسخ سريع دريافت كنند

ايـن كميتـه بـراي عـدم انجـام چنـين كـاري        . درخواست تصميم موقـت را رد كنـد   سرعت به

واقـع   موردانتقـاد اين موضـوع   مدت يطوالننيز درخصوص اجراي  هيأت. قرار گرفت تقادموردان

  )6900-2014. (شد

اجتماعي در شهرداري سودتليا درخصوص رسيدگي  يها مراقبت هيأتانتقاد از  -2

  اشتباه به مسائل مربوط به توليت و وكالت

حفاظـت از    منظـور  بـه دگستري براي استفاده از وكيل دا فرد متولي يها فرصتاين پرونده به 

در اين تصميم، چنـين اسـتدالل شـده اسـت كـه      . دارد ديتأكمنافع اصلي توسط شخص ثالث 

وظيفه متولي هميشه به يك فرد خاص مرتبط است كه مسـئوليت انجـام وظـايف مـرتبط بـا      

 عنـوان  بـه ، اين يك وظيفه شخصي اسـت و شخصـي كـه    جهيدرنت. نمايندگي را بر عهده دارد

، مسئوليت حصول اطمينان از برآورده شدن نيازها و منافع اصـلي را بـر   شود يممنصوب  متولي

، به انتقال مسئوليت كلي نامه وكالت قيازطرقادر نيست  شده منصوببنابراين متولي . عهده دارد

 كنـد  يمـ متولي كـه تصـور    شود ينم، اين امر مانع حال نيباا. نمايندگي به شخص ثالث بپردازد

و يا تجربه الزم براي رفع منافع اصيل در يك موضـوع خـاص را نـدارد، شـخص      دانش كافي

حـد   منزلـه  بهدر چنين مواردي، انتصاب متولي . نگيرد كار بهثالثي را به نمايندگي از طرف او را 

  .انتقال يابد نامه وكالت قيازطربه شخص ثالث  تواند يمبااليي از قدرت است كه 

عدم اعتبار  درخصوصعدم اطالع به وكيل  ليدل بهاجتماعي  يها مراقبت هيأتدر اين تصميم، 

نيز بـراي عـدم ارائـه فرصـت      هيأت. واقع شد موردانتقادو ارائه دليل در اين رابطه  نامه وكالت

 )6948-2014. (قرار گرفتند موردانتقادمناسب براي اثبات اعتبار خود 


