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Abstract 
Since 2015 with the peak of the EU's refugee crisis, the Common European Asylum 

System (CEAS) has been challenged. In this challenge, the role of the EU's highest 

judicial authority, the Court of Justice of the European Union (CJEU), is crucial. In 

this descriptive-analytical paper, the cases referred to after 2015 have been analyzed 

as integrated, and the question has been answered, to what extent the CEAS has 

succeeded in managing the EU's refugee crisis, at CJEU view. The CJEU’s case law 

have shown a dichotomy which sometimes in favor of fundamental rights and 

sometimes in favor of the CEAS. The dichotomy along with the gradual evolution of 

the court’s judgments related to the interpretation of the CEAS was in favor of 

fundamental rights, which indicates its relative failure and the need for substantial 

reform of the CEAS rules has demonstrated. Considering the need of reforming and 

updating the Foreign Nationals law of Iran, due to the CEAS’s trial and error, this 

paper provides a suitable basis for formulating a set of efficient laws per Islamic 

law. 
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 اروپا اتحادیۀ پناهندگی بحران در اروپایی دادگستری دیوان رویۀ
 ی(پژوهش _ ینوع مقاله: علم)

 
 3کارن روحانی، *2، رضا نصیری الریمی1فرشته سادات حسینی

 چکیده
پناهنددگی شتدتر     اروپا، سیستمپناهندگی در اتحادیۀ  با به اوج رسیدن بحران 2015 از سال

در اروپدایی   دادگسدتر   دیواناتحادیه یعنی قضایی ش باالترین شقام آن با چالش شواجه شد. نق
 تحلیلی، قضایایی کده پدا از سدال   -این چالش بسیار حائز اهمیت بود. در این پژوهش توصیفی

تا چه  شد که صورت یکپارچه بررسی و به این پرسش پاسخ دادهبه دیوان ارجاع شده، به 2015
 حادیدۀ اروپدا در شددیریت بحدران پناهنددگی، از نیداه دیدوان       پناهندگی شتتر  ات سیستمحد 

در رویۀ دیوان دوگانیی آشکار شد که گاهی به نفع حقوق  اروپایی شوفق بوده است؟ دادگستر 
بدود. ایدن دوگدانیی در کندار     پناهندگی شتتر  اتحادیدۀ اروپدا    سیستمبنیادین و گاهی به نفع 

اروپا، بده نفدع   شتتر  اتحادیۀ یر سیستم پناهندگی تکاشل تدریجی احکام دیوان در زشینۀ تفس
پناهنددگی   سیسدتم دهندد  دددم شوفقیدت نسد ی     بنیادین بوده است. این شوضوع نتانحقوق 

ند. با در نظدر  کاست که لزوم اصالحات اساسی در شقررات آن را نمایان شیشتتر  اتحادیۀ اروپ
خارجۀ ایران، و بدا توجده بده آزشدون و خ دا        ی قوانین ات اعروزرسانبهگرفتن نیاز به اصالح و 

ساز بسدتر  شناسدب بدرا  تددوین     پناهندگی شتتر  اتحادیۀ اروپا، این پژوهش زشینه سیستم
 است. شجموده قوانین کاراشد و شن  ق با شرع اسالم
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 مقدمه

 شتجلی شده اسدت. بده واقدع    1ییاروپا  دادگستر یواند ۀدر قالب روی قضایی اتحادیۀ اروپا ۀروی
شصدت شدیالد ، بدا     ۀها  آغازین فعالیت خدود در دهد  از همان سالاروپایی  دادگستر  دیوان

شدده  آن نظام  شوجب حفظ وحدت در اروپا، تفسیر شترقیانه و پیترو از حقوق حاکم بر اتحادیۀ
 شعرفدی کندد   اروپدا  شفاهیم جدید  را بده شجمودده حقدوق حداکم بدر اتحادیدۀ      است و توانسته 
اروپا به این نکته واقف بودندد کده شوفقیدت آن در    ۀ اتحادی انبنیانیذار. (963: 1396 )دابدینی،

را  یم خاصد نظا روازاین ،ستیپذیر نراستا  وحدت اروپا بدون استفاده از ابزارها  حقوقی اشکان
دضو  کتورها ها  حقوقی با وجود تفاوت با نظام . این نظامدندکرجاشعه ایجاد  دنوان حقوقبه
. (89 :1380 ی،یاکدخدد ) دشد شکل در سراسر قلمرو اتحادیه بده اجدرا درآ  نحو  یکسان و یكبه

اشا  ،تاتحادیۀ اروپا از آغاز حیات خود در تالش برا  حفظ وحدت در شیان ادضا  خود بوده اس
این وحددت   به اوج خود رسید، 2015که از سال  پناهندگی ها  اخیر با پیدایش بحراندر سال

در حفدظ ایدن   اروپدایی   دادگسدتر   دیدوان  و نقدش  گرفتده  آزشدون قدرار   ۀو یکپارچیی در بوتد 
وظیفه دارد تمام دناصدر الزم بدرا  تفسدیر    اروپایی  دادگستر  دیوان. برجسته استهم ستیی 
هدا  را کده شمکدن اسدت در رسدیدگی بده پروندده       2پناهنددگی شتدتر  اتحادیدۀ اروپدا    سیستم 
در خصدو  سدلال    هدا دادگاهدهد؛ خواه این  ها  شلی قرارکننده باشند، در اختیار دادگاهکمك
. ضرورت (CJEU-429/15, 2016: Para. 37)طور خا  به آنها اشاره کرده باشند یا خیر خود، به

قانون شددنی،   5قانون اساسی و شاد   34گیرد که با توجه به اصل نتأت شیاین پژوهش از آنجا 
جویان حق دسترسی به شحداکم داخلدی ایدران را دارندد. قدانون ورود و      خصو  پناهبییانیان به

ی، با توجه بده  روزرسانبهدلیل شحدود بودن و ددم ، به1331اقاشت ات اع خارجه به ایران شصوب 
و احتمال ایجاد بحران پناهندگی، چدالش بزرگدی بدرا  ایدران و دسدتیاه       ا   شن قههایناآراش

 دادگسدتر   دیوان قضایی آن ایجاد خواهد کرد. بنابراین هدف از این پژوهش آشکار کردن رویۀ
تا بدا اسدتفاده از آزشدون و خ دا       است، 2019تا  2015 شده از سالاروپایی در قضایا  ارجاع

دیۀ اروپا در کنار ردایت شوازین حقوق بتر ، بدرا  ایدران نیدز    سیستم پناهندگی شتتر  اتحا
ساز تدوین شجموده قوانین کاراشد و شن  ق با شرع اسدالم در زشدان بحدران شدود. بددین     زشینه

پناهندگی شتتر   سیستمتا چه حد ترتیب در پژوهش حاضر این پرسش ش رح شده است که 
  شوفق بوده اسدت؟ 3اروپایی دادگستر  ز نیاه دیواناتحادیۀ اروپا در شدیریت بحران پناهندگی، ا

تحلیلی، پا از بررسی تعیین کتور شسئول بررسی درخواسدت  –در این شجال، با روش توصیفی
ها  سیستماتیك حقدوق بنیدادین بدر آن، در کندار فرایندد بازداشدت و       پناهندگی و تأثیر نقض

___________________________________________________________________ 
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تسهیم بار شسئولیت کتدورها پرداختده   اروپایی در  دادگستر  ها  فردی، به نظر دیوانحمایت
اروپایی سعی شده به پرسش پژوهش  دادگستر  شده و در نهایت با تحلیل دملکرد رویۀ دیوان

 شود.پاسخ داده 

 

 المللیحمایت بین
پیمان لیس ون که تغییرات اساسی در اتحادیۀ اروپا ایجاد کرد، شتتکل از شعاهد  جدید اتحادیۀ 

بخش دییر   2. شنتور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپااست 1د  اتحادیۀ اروپااروپا و شعاهد  کارکر
شدمار  شنزلۀ یك شعاهده بهآور است، اشا بهاز لحاظ حقوقی الزام هرچنداز پیمان لیس ون است و 

شعاهد  کارکرد ، سیسدتم پناهنددگی شتدتر      (. ط ق59: 1394آید )فرخی و همکاران، نمی
جویان ایجاد شد. این سیستم شتتکل از چارچوب قانونی بدرا   از پناه اتحادیۀ اروپا برا  حمایت

 :TFEU, 2012)ستاروپا دضو اتحادیۀ کتورهاکتورها المللی توسط ساز  حمایت بینیکسان

Article78) دنوان بختی از این سیستم است که اثر اولین قانون تصوی ی به 3. شقررات یورودا
 4. شقررات دوبلدین کندیششتمرکز در کل اتحادیۀ ث ت  صورتبها جویان رانیتت و اطالدات پناه

دضدو در زشیندۀ بررسدی     کتدورها  دنوان بخش دییر  از ایدن سیسدتم، حدوز  شسدئولیت     به
  هدا دسدتورالعمل کند. در کندار ایدن شقدررات،    جو را شتخص شیدرخواست پناهندگی هر پناه

 6شدرایط پدذیرش   دستورالعملو  5کیفی لدستورالعمشصوب شورا  اروپایی قرار دارد که شاشل 
جویدان از  شاشل استانداردهایی برا  تسدهیالت رفداهی پنداه    7شرایط پذیرش دستورالعمل. است

نیز استانداردهایی در  8کیفی دستورالعمل. Fullerton, 2017: 52)-(53 استجمله غذا و سرپناه 
 Directive)للی تعیین کرده است المجویان برا  برخوردار  از حمایت بینزشینۀ صالحیت پناه

___________________________________________________________________ 
1. The Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) 
2. Charter of Fundamental Rights of the European Union 
3. EURODAC 
4. The revised Dublin Regulation 

5. The Qualification Directive 

6. The Reception Conditions Directive 

، بر اجرا  حقوق بنیادین نظارت داشته و زوایا  شختلفی از فراهم کردن شکان 2003. دستورالعمل پذیرش 7
در  .(Council Directive 2003/9/EC, 2003, recital 5)گیرد جویان را در برشیشناسب برا  اسکان و غذا  پناه

جویان زندانی شد این دستورالعمل اصالح شد و در آن توجه بیتتر  به ارائۀ اشکانات به پناه 2013سال 
(Directive 2013/33/EU, 2013, recital15-20). 

شند  از استانداردها  حداقلی برا  بهره تصویب و اجرایی شد که در آن 2004. دستورالعمل کیفی در سال 8
این دستورالعمل در  .(Council Directive 2004/83/EC, 2004)المللی در نظر گرفته شده است بین یتحما
شاشل س وح باالتر  از استانداردها  حق  2011توسط شورا  اروپایی اصالح شد. دستورالعمل  2011سال 
 .(Directive 2011/95/EU, 2011, recital 10)شود المللی شیشند  از حمایت بینبهره
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2011/95/EU, 2011)اساس شاد . بر (A)2  شدورا  اتحادیدۀ اروپدا،     2011کیفدی   دسدتورالعمل
 Directive) شدود یشد فرددی  حمایدت  پناهنددگی و حقدوق   المللدی شداشل حقدوق    بینحمایت 

2011/95/EU, 2011) ایدن   رحسببجو حق درخواست هریك از این دو را بنا به شرای ی و پناه
  حمایت هادرخواست. با ایجاد بحران پناهندگی و افزایش ستدستورالعمل و دییر شقررات دارا

 دیدوان المللی، کارایی سیستم پناهندگی شتدتر  اتحادیدۀ اروپدا بدا چدالش شواجده شدد و        بین
 ها  شلی دریافت کدرد، کده  بسیار زیاد  در این زشینه توسط دادگاه سلاالتاروپایی  دادگستر 
المللدی در دو بخدش   این سیسدتم اسدت. در ایدن قسدمت، حمایدت بدین       لیوتحلهیتجزنیازشند 

 دادگسدتر   دیدوان جداگانده در آرا    صورتبهفردی درخواست پناهندگی و درخواست حمایت 
 ، بررسی شده است.اروپایی

 

 پناهندگیدرخواست . 1

 داشندۀ طدور کلدی،   بده  ناهندده پناهندگان، دایر  شمول تعریف پ 1951کنوانسیون  1ط ق شاد  
بده دلدل ندژاد ، شدذه ی،     دلت تدرس شوجده از آزار   که به ردیگیاز افراد  را در برش  اگسترده

سیاسدی شعیندی، در خدارج از      شلیتی، یا دضویت در گروه اجتمادی خا  یدا دارا بدودن دقیدد   
دولدت شدوردنظر   دلت ترس شذکور قادر یا شایل به جلدب حمایدت   و به برندیسر شکتور خود به

(. بر این اساس شخصی را که درخواسدت  1951، 2، بند 1)کنوانسیون پناهندگان، شاد   نیستند
 سدد  دوم  ۀنیمد  ازکه  ییهااز جنگ كیچیه. بر اثر ناشندیشجو ، پناهکندیشالمللی حمایت بین

روپدا فدرار   ا اتحادیدۀ  بده سدمت   ،جویدان از پنداه  حجدم بداالیی  اند، چنین بیستم تاکنون رخ داده
کده بدا دخالدت     ییهدا جندگ  ؛درگیر جنگ داخلی بودندد  اجویان بیتتر از کتورهاند. پناهنکرده

را از کتور خود  شده که شردم ت دیل  دارداشنه  ا  به ن ردهاا  و فراشن قهکتورها  شن قه
اروپدا   جدو را بده سدمت   دلیل جنگ داخلدی بیتدترین پنداه   بهسوریه طور شثال به. انددادهفرار  

  هدا انیجر نیتربزرگدر پی این بحران،  .(Bayman & Speakman, 2016: 45)فرستاده است 
لی ی  نیجریه، ( و ایتالیا )از تونا،و شسیر بالکان از شصر و ترکیهاغلب شهاجرتی به سمت یونان )

 & Selivanov) از بسته شدن این شسیرها بده سدمت اسدپانیا )از شدراکش( بدود      پار( و و شص

Kravets, 2016: 36). جویان به اروپا رسیدند، با سیستم پناهندگی شتدتر  اتحادیدۀ   وقتی پناه
اروپا شواجه شدند، سیستمی که تا به حال در بوتۀ آزشون قرار نیرفته بود. تعداد چند صدد هدزار   

ۀ جویان ورود  به کتورها  دضو اتحادیۀ اروپا بیش از شیزانی بود که بخواهند به همنفر  پناه
ها  داخلی کتورها  دضدو شدد.     زیاد  به دادگاههاتیشکاآنها پذیرش دهند و شوجب طرح 

ی را در خصدو  اجدرا  سیسدتم پناهنددگی شتدتر       سلاالتها  داخلی نیز در پی آن دادگاه
خ در   تعیین کتور شسئول بررسی درخواست پناهنددگی،  یی همچونهانهیزشاتحادیۀ اروپا، در 

 دادگستر  دیوانجویان از قوق بنیادین، خ ر فرار و زندانی کردن پناهها  سیستماتیك حنقض
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در شدورد ایدن شوضدودات     اروپدایی  دادگسدتر   دیدوان پرسیدند که در اداشه به تفاسدیر  اروپایی 
 است.  پرداخته شده

 

 کشور مسئول بررسی درخواست پناهندگی. 1. 1
تتان در اولین کتور ورود  از طریق سیستم جویان، به شحض ورود به اتحادیۀ اروپا، اطالداپناه

جدو در آن ث دت   کتور  که اطالدات پنداه  32دوبلین  . براساس شقرراتشودیشث ت  1یورودا 
 ,Regulation (EU) No.604/2013)شود، شسئول بررسی درخواست پناهندگی و  خواهد بدود  

article18(1) (a-b-c)) د به کتور شسئول بدرا  بررسدی   جو اگر در کتور دییر  باشد، بایو پناه
پناهندگی در کتورها  شختلف اروپدا    هاهیروتفاوت نظام و درخواست پناهندگی شنتقل شود. 

المللدی شواجده   جویان در واقع با نودی قمار در دسدتیابی بده حمایدت بدین    تا پناه شودیشس ب 
 (.31: 1398 و رسدتمی، )کدخددایی   شوندیشباشند، بسته به آنکه نخستین بار وارد کدام کتور 

  افغانستانی بودند که از طریق یونان وارد اروپدا شدده و سدپا از    جوپناهدو  3خواهران جعفر 
یی کده شقاشدات کرواسدی در    هدا اتوبدوس ۀ لیوسبهطریق شسیر بالکان غربی به کرواسی رسیده و 

رسداندند و در آنجدا    اختیارشان قرار داده بودند، از شرز اسلوونی د ور کردند و خود را به اتدریش 
. دادگداه اتدریش ضدمن رد    (CJEU-646/16, 2017: Paras. 29-30)پناهندگی کردند درخواست 

دضو بدون ایجاد هرگونه ی را در زشینۀ د ور از شرز یك کتور سلاالتدرخواست پناهندگی آنان، 
اروپدایی   تر دادگسد  دیدوان پرسید.  اروپایی دادگستر  دیوانصالح از شانعی توسط شقاشات ذ 

جویان به قصد ی از پناهرشعمولیغ، اگر تعداد زیاد و 3دوبلین  13(1اساس شاد  )اذدان کرد که بر

___________________________________________________________________ 
جویان را در کل اتحادیۀ برا  همراهی با شقررات دوبلین تصویب شد، تا اطالدات پناه 2000. سیستم یورودا  در سال 1

با  2015این سیستم در سال . (Council Regulation (EC) No.2725/2000)صورت شتمرکز ث ت کند اروپا به
ت، قابلیت استفاده از اطالدات آن برا  شناسایی شجرشان و هایی همچون شحرشانه بودن اطالدااصالحاتی در حوزه

 .(Regulation (EU) No.603/2013, 2003, recital 34-41)الزام کتورها  دضو به اجرا  کاشل آن، ارتقا یافته است 

ر با نام کنوانسیون دوبلین تصویب شد، سیستمی را برا  تعیین شسئولیت کتو 1990شقررات دوبلین که در سال  .2
س ب شتکالت بتردوستانه و خانوادگی، در سال دضو در زشینۀ بررسی درخواست پناهندگی شتخص کرد. اشا به

شربوط  2این تغییرات در دوبلین  .(Hurwitz, 1999:646)جاییزین آن شد  2اصالح و با تغییراتی، دوبلین  2003
به دالیل بتردوستانه، همکار  دوجان ۀ  به حق جمع شدن خانواده و اد ا  پناهندگی به سایر ادضا  خانواده

شنظور هماهنیی و فرایندها  شربوط به پذیرش و انتقال شسئولیت کتورها  دضو برا  کاهش زشان شورد نیاز، به
با تأکید  3شقررات دوبلین  2013در سال . (Council Regulation (EC) No.343/2003, 2003, recital6-18)است 

المللی حقوق بتر  از جمله کنوانسیون حقوق کود ، کنوانسیون و اسناد اروپایی و بینبر بسیار  از شعاهدات 
را ارتقا داد و  2ا  شقررات دوبلین صورت شترقیانهاروپایی حقوق بتر و شنتور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا، به

 .(Regulation (EU) No.604/2013, 2013, recital13-19)اجرایی شد  2014جاییزین آن شد و در سال 
3. Khadija Jafari and Zainab Jafari 
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صالح، آن کتدور را تدر  کنندد،    د ور از کتور دضو وارد آن شوند و بدون شمانعت شقاشات ذ 
د ور آنان  صالح ذ، حتی اگر شقاشات شودیشی تلقی رقانونیغجویان از آن کتور د ور د ور پناه

جویدان چندین   ؛ تعدداد کثیدر  از پنداه   (CJEU-646/16, 2017: Para. 141)را تسدهیل کنندد   
  بود که از یونان وارد اروپا شده و از شسیر اهیسور  جوپناه .A.S طور شثالبه وضعیتی داشتند.

نتخداب کدرده   بالکان غربی گذشته و با د ور از کرواسی در نهایت اسلوونی را کتور شقصد خود ا
. دادگاه اسلوونی تصمیم به بازگرداندن و  بده کرواسدی   (CJEU-490/16, 2017: Para. 14)بود 

ی را سدلاالت اروپدایی   دادگسدتر   دیدوان رسدیدگی را شتوقدف کدرد و از     A.Sگرفته و با ادتراض 
 کندد کده  تتدری  شدی   گونده نید ااروپدایی   دادگسدتر   دیوانپرسید. با استناد به قضیۀ جعفر ، 

دضو، بار شسئولیت جویان برا  کتور ی پناهرقانونیغد ور  3دوبلین  13(1اساس تفسیر شاد  )بر
-CJEU) اسدت پناهنددگی، بعدد از کتدور ورود     دارد و آن کتور شسئول بررسدی درخواسدت   

490/16, 2017: Para. 61(2)) قابدل اجدرا و شدفاف    هدا روشبدرا  ایجداد    3دوبلین . شقررات  
دضو شسدئول  جویان تدوین شده است، تا کتور انصاف برا  کتورها  دضو و پناهاساس اصل بر

. اشدا  (CJEU-163/17, 2019: Para. 58)شتدخص شدود    سدردت بهپناهندگی  بررسی درخواست
 صدورت بده جویان را بحران پناهندگی شتخص کرد که برخی از این شقررات حجم زیاد  از پناه

 تدر یطدوالن را  هدا درخواسدت و در دمدل روندد بررسدی     کنندد یش اججابهشناور در اتحادیۀ اروپا 
جویان به کتورها  ورود  با تدراکم بداال، سد ب بدروز شتدکالتی همچدون       . انتقال پناهاندکرده

که در اداشه به اهم قضایا  شربوط  دشویششند حقوق بنیادین، ها  نظامجو با نقضشواجهۀ پناه
 به این شهم پرداخته شده است.

 

 های سیستماتیک حقوق بنیادینانتقال با خطر صدمات روحی و روانی و نقض .2 .1
سیستم پناهندگی شتتر  اتحادیۀ اروپا، بر ردایت اصدول شنتدور حقدوق بنیدادین اتحادیدۀ اروپدا       

کرده است و شقررات آن پا از تضمین اجرا  حقوق بنیادین به اجرا گذاشدته خواهدد شدد     دیتأک
(Regulation (EU) No.604/2013, recital39) .  کدا چیهد بنیدادین،  حقدوق  شنتور  4ط ق شاد 

 Charter Of)گیدرد   ، یدا شجدازات قدرار   زید رآشیتحقی یدا  رانسدان یغ  رفتارهان اید شورد شکنجه، و 

Fundamental Rights, 2000/C 364/01)         اگدر طدی فرایندد انتقدال بده کتدور شسدئول بررسدی .
ی و رانسدان یغ،   شدنیع رفتارهدا جدو بدا خ رهدا     شد، پنداه درخواست پناهندگی احتمال داشته با

است که بررسدی کندد    دهندهانتقال. این وظیفۀ کتور شودیشی شلغشود، انتقال  روروبه زیرآشیتحق
 .CJEU-578/16, 2017: Para)گیدرد  صددشاتی بدرا  شدخص صدورت شدی      گونهچیهانتقال بدون 

اظهار کدرد در سده    2015شلل، در سال  سازشاندگان پناهندالی  طور شثال کمیساریا . به((2)98
بهداشدتی   جویان در این سه جزیره آب، اشکاناتو شرج کاشل وجود دارد و پناهجزیره از یونان هرج 

اسدناد  ش دین    (. بندابراین 1241: 1398حسدنی،  و  و شحل اقاشت شناسب ندارند )سدادات اخدو   
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یی از کمیسداریا شوجدود باشدد،    هاگزارشارد. اگر چنین ها  حقوق بنیادین در یونان وجود دنقض
کتورها دییر نیاز  به درخواست حضور  نمایند  کمیساریا برا  احراز نقض حقدوق بنیدادین در   

 .(CJEU-528/11, 2013: Para. 49(2)) شدود یشد شن قه ندارند و اجرا  شقررات دوبلدین شتوقدف   
 4ت نقدض حقدوق بنیدادین شنددرج در شداد       که آیا فقدط در صدور   شودیشحال این سلال ش رح 

اسدت و در   تدر عیوسد یا این حوزه  شودیشی شلغشنتور حقوق بنیادین، شقررات سیستم پناهندگی 
 ,CJEU-578/16)؟ شدود یشد صورت نقض کنوانسیون حقوق بتر اروپایی نیز این سیستم شتوقدف  

2017: Para. 53) ،هدا   کند که حدوز  نقدض  شی چنین تفسیراروپایی  دادگستر  دیوان. در پاسخ
شنتور حقوق بنیادین است و شداشل کنوانسدیون حقدوق     4سیستماتیك در این شاده فراتر از شاد  

هرگونده   نیبندابرا . (Sadowski, 2019: 48-49) شدود یشد بتر اروپایی و حتی شتکالت پزشکی نیز 
  دید دق اسداس بر .کندد یشد شتوقف  رااروپا  یۀاتحاد شتتر  یپناهندگ ستمیس ، نقض حقوق بتر

  تفسیر کنند که شتقاضیان پناهنددگی  اگونهبهاروپایی، کتورها باید این شواد را  دادگستر  دیوان
شند شوند و فرصت آنان برا  ادتراض به تصدمیم انتقدال نیدز ضدمانت     بهره شلثرقضایی  از حمایت

را  جدو پنداه قضدایی از  خواهد حمایدت  قانونیذار نمی .(CJEU-670/16, 2017: Para. 105(1))شود 
حدق  المللدی کندد و   بدین    حمایدت هادرخواست  شربوط به بررسی روندهاقربانی سردت بختی 
CJEU)- داندد یشد بنیادین شنتور حقوق  471از شاد   برگرفتهرا  شلثرخسارت  دسترسی به ج ران

647/16, 2018: Para. 57-58) .را  كیسدتمات یس  هدا نقضوجود هرگونه  یشل ها حال اگر دادگاه
 یدۀ رووجود دارد. در اداشه بده    وفرار  احتمال دهند، جوپناهاخراج  اینکنند و حکم به انتقال  دییتأ

 در این زشینه پرداخته شده است.  اروپایی  دادگستر  دیوان
 

 جوخطر فرار و زندانی کردن پناه .3. 1

دضدو   کتدورها  وجود داشته باشد، جو پناه 2«خ ر بزرگ فرار»طی فرایند اخراج یا انتقال،  اگر
 ,Regulation (EU) No.604/ 2013)هسدتند    و بازداشدت انفدراد  شجداز بده      هدا یابیبا ارز

article 28 (2))نتدده  «فدرار خ در بدزرگ   » ۀکلمد  یاز شعن  سازشفاف گونهچیشاده ه نی. در ا 
شقاشدات   توسدط  ایدد بفدرار،   شداد  و شعندو   دنصدر  ، اروپایی دادگستر  دیوان. بنابر نظر است

باشدد، تدا    خدارج شدده   از روند انتقال یا اخدراج  دمالًجو باید شود و در نتیجه پناهشسئول اث ات 

___________________________________________________________________ 
همۀ افراد از حق ج ران خسارت شلثر در یك دادگاه در »شند  از ج ران خسارت شلثر و شحاکمۀ دادالنه: ه. حق بهر1

شند  از یك جلسه استماع دادالنه، دموشی شندند. تمام افراد شستحق بهرههصورت نقض حقوق و آزاد  شان، بهر
باشند. هر کسی اشکان برخوردار  از شتاوره، دفاع و طرف و شستقل شیو با زشان شن قی در یك دادگاه بی

ها  حقوقی برا  کسانی که شنابع کافی در اختیار ندارند، در دسترس خواهد بود تا نمایندگی را دارد. کمك
 .(Charter of Fundamental Rights, 2000/C 364/01: article 47)دسترسی شلثر به ددالت برایتان تضمین شود

2. A Significant Risk of Absconding 



 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   8

 

طدور شثدال،   بده  .(CJEU-163/17, 2019: Paras. 57-56)بتوان خ ر بزرگ فدرار را احدراز کدرد    
و  گذشدتند آلمان از  از شسیر بالکان غربییونان شده و ی وارد رقانونیغ صورتبه 1الچدور  خانواد
دلیل بیم از فدرار آندان، بده    در جمهور  چك توسط پلیا ات اع خارجی دستییر و به تینهادر 

در ایدن   اروپایی دادگستر  دیوان .(CJEU-528/15, 2017: Paras. 14-16) زندان انداخته شدند
جدو  د هدر پنداه  ، برا  احراز خ ر بدزرگ فدرار باید   3دوبلین  8(f()3  )ط ق شاد کردقضیه اظهار 

صورت جداگانه شتخص شود تا بتوان انفراد  ارزیابی شود و شیزان خ ر فرار هریك به صورتبه
ایدن شداده    اجرایی کردندضو برا   کتورها همچنین  جو را صادر کرد.حکم زندانی کردن پناه

ترتیدب  دین. ب(CJEU-528/15, 2017: Para. 48) ندکنباید آن را در قوانین داخلی خود تصویب 
و از حدق آزاد  شنددرج در   ن اید زنددانی کدرد    پناهندگی را به صرف درخواست ییجوهیچ پناه
شدورد نیداز بدرا     شقررات دوبلین به شیدزان  اشا بنابر شنتور حقوق بنیادین شحروم کرد.  62شاد  

 ,CJEU-60/16) داشدت در زنددان نیده  جدو را  پناه توانیش ،انجام اشور ادار  و هماهنیی انتقال

2017: Para. 74).  جدو بده دلدت اخدراج     که اگر بازداشت یك پناه شودیشحال این سلال ش رح
کنوانسدیون اروپدایی حقدوق     5(f()1از شاد  ) 3بترحقوق اروپایی  ن اشد، بر ش نا  تفسیر دیوان

ایدن   به دالیل اشنیتی نیز بازداشت کدرد؟ و شحددود    توانیشجو را ، آیا پناه4بتر در قضیۀ ن یل
بیدان  اروپدایی   دادگستر  دیوان. (CJEU-601/15, 2016: Paras. 29-36)شاده را گسترش داد؟ 

ی، اخدراج و  رقدانون یغکنوانسدیون، بازداشدت را فقدط بده دالیدل ورود       5(f()1که شداد  )  کندیش
اختن به زندان اندۀ ن یل، قضیدر  حقوق بتر اروپایی دیوان استرداد شجاز دانسته است. بنابر نظر

، یدك ابدزار شناسدب در شقابدل تهدیددات      یحمایت از اشنیت شلی یا نظم دموش برا جو یك پناه
-CJEU) تدا شجدوز زنددان صدادر شدود     و باید آنقدر این شرایط وخدیم باشدد    جوستحضور پناه

601/15, 2016: Paras. 55-56)حوزه به زندان اندداختن  اروپایی  دادگستر  دیوانترتیب . بدین
بر خ ر بزرگ فرار، خ ر آسیب به اشنیت را افزایش داده و با استناد به قضیۀ ن یل افزون جوپناه

 جویان دانسته است.شلی یا نظم دموشی را نیز شجوز زندانی کردن پناه

 

 فرعیحمایت درخواست . 2

یپناهنددگ جو درخواسدت  شورا  اروپایی، اگر پناه 2011کیفی  دستورالعمل 2(fبراساس شاد  )
 ، رفتار غیرانسانی5اددام، شکنجهخود با خ رها  جد  همچون  ش دأد شود، اشا در کتور ر اش
المللی جان و  در شعدرض خ در قدرار    دلیل جنگ داخلی یا بینباشد یا به روروبه زیرآشیتحق یا

___________________________________________________________________ 
1. Salah Al Chodor and others 

 .(Charter Of Fundamental Rights, 2000/C 364/01, article6)همۀ افراد از حق آزاد  و اشنیت فرد  برخوردارند . 2
3. The European Court of Human Right 

 Nabil and Others v. Hungary, no.62116/12, §38, 22 September 2015 عۀ بیتتر ر. :برا  ش ال .4
5. Torture 
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 .(Directive 2011/95/EU, 2011, article 2(f)) درخواست حمایت فرددی کندد   تواندیشگیرد، 
تواند به شدت یدك سدال شجدوز    ، شیشودیشکه درخواست حمایت فردی و  پذیرفته یی جوپناه

 ,Directive 2011/95/EU)اقاشت بییرد و پا از آن هر دو سال باید شجدوزش را تمدیدد کندد.    

2011, article 24(2))  حداقل رفاه اجتمادی در قانون شلدی کتدورها     نیتأشاین حمایت شاشل
  پزشدکی در صدورت   هدا شراق دت ۀ زنددگی و  ند یهزکمدك د حداقل . شاننستجودضو برا  پناه

یشد . حال ایدن سدلال ش درح    (Directive 2011/95/EU, 2011, recital 45)بیمار  یا حاشلیی 
جو حدق صدح ت کدردن در    شورا  اروپایی، پناه 2004کیفی  دستورالعمل اساسآیا بر که شود

پا از برگدزار  جلسدات رسدیدگی بده     ، بالفاصله فردیحمایت جلسات رسیدگی به درخواست 
 دادگسدتر   . دیدوان (CJEU-560/14, 2017: Para. 20)؟ سدت پناهندگی خود را دارا درخواست
جو حق حضور در جلسۀ که از یك سو پناه کندیشبا استناد به آرا  شختلف خود ش رح اروپایی 

 بده ۀ رسدیدگی  رسیدگی به درخواست حمایدت فرددی خدود را دارد، حتدی اگدر قد اًل در جلسد       
دضدو    کتدورها   برا یالزاش چیه ،یرید  شرکت کرده باشد. از سو خود یدرخواست پناهندگ

 دادگسدتر   دیدوان جو در جلسۀ رسیدگی وجود ندارد. اشا در هر حدال  ۀ شجوز حضور پناهارائبه 
 یفردد  جو و ارائۀ شدار  و اسناد در شراحل رسیدگی به درخواست حمایدت ، حضور پناهاروپایی
 :CJEU-560/14, 2017)  جلوگیر  از صدور احکام ناش لوب ضرور  دانسته اسدت  برا را خود

Paras. 29-31, 37) . یی که حمایت فرددی دریافدت   جوپناهکه آیا  شودیشحال این سلال ش رح
شانند پناهندگان در کتور دضو حرکت آزادانه و حق انتخاب شحل سدکونت   تواندیشنیز  کندیش

جاز  حرکدت آزادانده   اشورا  اروپایی،  2011کیفی  دستورالعمل 33براساس شاد   داشته باشد؟
المللدی برخدوردار   بدین دضو حضدور دارد و از شزایدا  حمایدت     طور قانونی در کتورفرد  که به

. از طرف دییر (CJEU-443/14 & CJEU-444/14, 2016: Paras. 23-24)است، داده شده است 
پناهندگان حرکت آزادانه در قلمرو یك کتور و هدم انتخداب شحدل     کنوانسیون حقوق 26شاد  

( با توجه بده اینکده   1951)کنوانسیون پناهندگان،  داندیشسکونت در آن قلمرو را حق پناهنده 
و تفاوتی  ردیگیبرشدستورالعمل، هر دو دسته پناهنده و فرد دارا  حمایت فردی را در  33شاد  

کنوانسیون پناهندگی ژندو   26این شاده را با توجه به شاد   توانیشبین این دو قائل نتده است، 
بدر حدق آزاد  حرکدت، حدق انتخداب      فردی ددالوه  تفسیر کرد و به شخص دارند  حق حمایت

. بدا  (CJEU-443/14 & CJEU-444/14, 2016: Para. 37)آزادانۀ شحل سکونت را نیز اد ا کرد 
، شدورا   شدد یشد کتورها  شرز  اتحادیۀ اروپا وارد  جویان و فتار  که بهتوجه به هجوم پناه

جویددان در سددایر   را بددرا  اسددکان شجدددد پندداه ابرناشددهاروپددایی بددرا  رفددع ایددن شتددکل   
 دادگسدتر   دیدوان برناشده و نظدر    نیدر اداشه به ا .کتورهاکتورها  دضو اتحادیه تصویب کرد

 پرداخته شده است.اروپایی 
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 اساس اصل همبستگیعضو بر رهایکشوجویان بین تسهیم بار پناه
  اتحادیدۀ اروپدا، شدورا  اروپدایی بدرا  به دود وضدعیت        کدارکرد شعاهد   78(3براساس شاد  )
یشجویان دچار اض رار شدند، به پیتنهاد کمیسیون، هجوم ناگهانی پناه لیدلبهکتورهایی که 

زشینه شدورا  اروپدایی    . در همین(TFEU, 2012:31)  شوقتی را تصویب کنند هابرناشه دنتوان
جویدان در کتدورهایی همچدون ایتالیدا و     با هدف کاهش فتار حضور پناه 2015دساش ر  22در 

المللدی بودندد،   جو را که آشکارا نیازشندد حمایدت بدین   پناه 120000یونان، برناشۀ اسکان شجدد 
یدان را  جوتصویب کرد. براساس این برناشه تمام کتدورها  دضدو بایدد سدهم شتخصدی از پنداه      

بپذیرند. اشا این برناشه شورد استق ال تمام کتورها  دضو قدرار نیرفدت و کتدورهایی همچدون     
ارائه کردندد  اروپایی  دادگستر  دیوانی، شجارستان و لهستان ددوایی را برا  لغو آن، به اسلواک

(CJEU-643/15 & CJEU-647/15, 2017: Para. 66) یان ب اروپایی دادگستر  دیوان. در پاسخ
دلیدل شاهیدت شوقدت و    برناشۀ اسکان شجدد شغایر با شقررات دوبلدین اسدت، بده    هرچندکرد که 

انحصار  که شربوط به وضعیتی اض رار  است، نداقض شقدررات سیسدتم پناهنددگی شتدتر       
. بددین (CJEU-643/15 & CJEU-647/15, 2017: Paras 79-82) شدود ینماتحادیۀ اروپا تلقی 

، برناشۀ اسدکان شجددد را بدر پایدۀ اصدل هم سدتیی و تقسدیم        اروپایی تر دادگس دیوانترتیب 
 دیید اروپدا تأ  یشدرق  جویان بین تمام کتورها از جمله کتورها شنصفانۀ شسئولیت پذیرش پناه

دلت اجرا نکردن تعهدات به اروپایی دادگستر  دیوان. ط ق نظر (Carney, 2019: Para. 7) کرد
اسداس  در جهت برهم زدن نظم و ساختار اتحادیده اسدت کده بدر     نارضایتی، اولین قدم خ رنا 

. در وضعیت اض رار  که اتحادیۀ اروپا قرار گرفتده اسدت، وظیفدۀ    شودیشحکمرانی قانون اداره 
  هدا سدم یشکانتمام کتورها  دضو، اجرا  برناشۀ اسکان شجددد، در راسدتا  کدارکرد شناسدب     

 & CJEU-643/15)کتورها  شدرز  کدم شدود     تدنی بر رو ناتحادیۀ اروپاست تا فتار تحمل

CJEU-647/15, 2017: Paras. 9-10) .حکدم نهدایی    2017در سدال   اروپدایی  دادگستر  دیوان
شجددد صدادر    اسدکان  ۀبرناشد   اجرا بهشجارستان و لهستان  ،یاسلواکخود را با الزام کتورها  

  شدورا  لید دل نیردندد. بده همد   و آن را اجدرا نک  رفتندیرا نپذ وانیحکم د کتورها نیا اشا. کرد
، ددوایی را ش نی بر ددم اجرا  حکم توسط طرف 1 کارکرد شعاهده 258  شاد اساسبر ییاروپا

طرح کرد. هدف شورا تحمیل شجازات برا  کتورها  دضدو  اروپایی  دادگستر  دیوانددوا، در 
 دیدوان  هرچندد . (Schmalter, 2018:19) اسدت ن وده، بلکه اطمینان از اجرا  قدوانین اتحادیده   

در این خصو  هنوز حکم خود را ادالم نکرده است، ط ق نظر شستتار این اروپایی  دادگستر 

___________________________________________________________________ 
شی شورا نکند، اجرا را خود تعهدات دضو  کتور اگر که داردشی شقرر اروپا اتحادیۀ کارکرد  شعاهد  258 . شاد 1

 دادگستر  دیوان حکم ددوا، طرف دولت اگر. دهد ارجاع اروپایی دادگستر  دیوان به را شوضوع این تواند
 .(TFEU, 2012:114) دهد ارجاع اروپایی دادگستر  دیوان به را شوضوع دوباره تواندشی شورا نپذیرد، را اروپایی
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 دیدوان پرونده، با بررسی اصل قوادد حقوقی، اصل وظیفۀ همکار  صمیمانه و اصل هم سدتیی،  
ت س ب قصور از تعهداتتان در خصو  تصدمیما هر سه کتور را به تواندیشاروپایی  دادگستر 

 .(CJEU, AG Opinion, 2019: Para. 258)شورا، شقصر تتخیص دهد 
 

 اروپایی در بحران پناهندگی دادگستری دیوان یۀرو لیتحل
دضدو و   کتورها ، حال به نقش این رویه در بین اروپایی دادگستر  دیوانبا آشکار کردن رویۀ 

بنیدادین   ترتیب کاربرد حقوقیناست. بداروپا پرداخته شده سیستم پناهندگی شتتر  اتحادیۀ 
اروپدا  پناهندگی شتتر  اتحادیۀ و نقش آن در تفسیر قوانین اروپایی  دادگستر  دیواندر رویۀ 

 .است گرفته شورد بحث و شداقه قرار
 

 اروپایی دادگستری بنیادین در رویۀ دیوان کاربرد حقوق .1
ها  شلی بدان ارجداع  که توسط دادگاه استشحدود به تفسیر شسائلی اروپایی  دادگستر  دیوان

شده است. شسائلی که چالش دمد  آن توسعۀ در  جداشع از حقدوق بنیدادین اسدت. اشدا یدك       
پناهنددگی را توسدعه    ، رویکرد جاشعی به حقوق بنیادین در سیاست1دهی داخلیسیستم ارجاع

کرده و بدا گسدترش تفاسدیر     که در ارجاع به قضایا  ق لی شوارد شتابه را بیانطور ، بهدهدیش
حقدوق بنیدادین،    شنتدور  52(3اسداس شداد  )  کند. برشی لیوتحلهیتجزخود، جوانب بیتتر  را 

کنوانسیون اروپایی حقوق بتر استانداردها  حداقلی را در زشینۀ حقوق بنیادین تعریدف کدرده   
اروپدایی    دیدوان  هدا قضاوتنیز، ارجاع به اروپایی  دادگستر  دیواناست. به همین دلیل برا  

بتر تنها نهاد قانونی است که قددرت   حقوقاروپایی دیوان  چراکه، استبتر اشر  حیاتی حقوق 
. (Craig & Deburca, 2011:490)تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بتر به آن داده شدده اسدت   

اسدت. بده    تحمیدل نتدده   اروپدایی  دادگسدتر   دیوانچنین تعهد  از جانب شنتور به  هرچند
ها  شلی به قضایا  دیوان اروپایی حقوق دادگاه میشستقطور همین دلیل تنها در شوارد  که به

به آنهدا رجدوع   اروپایی  دادگستر  دیوان کنند،یشبتر و کنوانسیون اروپایی حقوق بتر استناد 
از طدرف   .که دادگاه هلند در سلال خود به آن استناد کدرده اسدت   601/15. شانند قضیۀ کندیش

رجدوع کدرده اسدت.     نددرت بده اروپایی به کنوانسیون پناهندگان ژنو نیز  دادگستر  دییر دیوان
 پناهنددگان  ونیکنوانسد  به ، رأفقط در بخش اصلی  444/14و  443/14طور شثال در قضایا به

بده   دید با ییاروپدا   شدورا  2011 یفیکه دستورالعمل ک است هشتذکر شد آن در و کردهاستناد 
 ,CJEU-443/14 & CJEU-444/14)پناهندگان باشدد کار رود که ش ابق با کنوانسیون به یشکل

___________________________________________________________________ 
  CJEU -490/16و  ،ECJ-560/14 ،CJEU -60/16کند، شانند قضایا  که دیوان به آرا  ق لی خود رجوع شی. زشانی1
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2016: Para. 29) .است  یشل  هادادگاه  همچنان بر دهد پناهندگان ونیکنوانس ریتفس نیبنابرا
اروپایی خود را شحدود بده شفداد شقدررات اتحادیدۀ اروپدا بده شعندا  رژیدم          دادگستر  دیوانو 

 دیدوان . اسدت  هشدد  دیید تأ زین نیادیبن حقوق شنتور 51(1) . این اشر در شاد داندیش خودشحور
جویدان انجدام داده، کده      شهمی در شورد شترودیت بازداشت پناهسازشفافاروپایی  دادگستر 

 هرگونهاز  شتأسفانهبرا  همۀ کتورها  دضو هنیام شقابله با بحران پناهندگی کاربرد دارد، ولی 
شدد،   یبررسد  پدژوهش  نید کده در ا  ییایقضا تتری. در باست هاجتناب کرد ترقیدم  سازشفاف
 شنددرج شنتدور     در شورد س   حمایت از حقدوق اگستردهاروپایی استدالل  دادگستر  دیوان

اروپایی بدون تفسدیر شداد     دادگستر  دیوان 163/17حقوق بنیادین ارائه نکرده است. در قضیۀ 
  و شعنو  و فقط اث ات دنصر شاد نکرده شتخص را فرار بزرگ خ ر  ، شحدود3دوبلین  28(2)

 روپاا یۀاتحاد یری. از طرف داست دانسته  ضرور جو،پناهاحراز فرار و بالت ع آن بازداشت   را برا
 دیدوان  ل،ید دل نی. بده همد  اسدت  هنکدرد  جداد یا نیادیبن حقوق ۀنیزش در جاشع استیس كی زین

طور شستمر حوز  ارجاع به این حقدوق  بر اهمیت این حقوق، به دیأکتباید با اروپایی  دادگستر 
شنسدجم تکیده شدود     طدور بده و  حاًیصدر اروپدایی   دادگسدتر   دیدوان  یۀرو بهرا افزایش دهد، تا 

(Harpaz, 2009: 115) .هدا نقدض اجدازه داد تدا   اروپدایی   دادگسدتر   دیوانبه  578/16 یۀقض  
 ۀند یکده تنهدا زش   3 نیدوبلد  3(2)  را ط دق شداد   ولشسئدر کتور  نیادیبن حقوق كیستماتیس

 دادگسدتر   دیدوان   هاپرونده انیفرصت از تفاوت ش نی. اکند ریتفس است،از انتقال   ریجلوگ
 گرفته نتأت شود،یانتقال ش لغو س بکه  ی یشرا زشینۀدر  بتر حقوق ییاروپاو دیوان اروپایی 
 شندد نظدام   هدا نقدض  خصدو  در  انیجوپناه  فرد تایبا شکا بتر حقوق ییاروپا وانید. است
یش هیتک گذارد،یش ریتأث جوپناه  فرد تیکه بر وضع ییهانقض به و روستهروب نیادیبن حقوق
به تفسیر قوانین برا  چیدونیی شناسدایی و شواجهده    اروپایی  دادگستر  دیوان کهی. درحالکند

اساس دضو پرداخته است و بر آستانۀ باالتر  بر   قضایی کتورها هاستمیسدر  هانقضبا این 
حقوق بنیدادین هندوز بده روش     ها  سیستماتیك تکیه دارد. رویۀ استناد کردن به شنتورنقض

پناهندگی شتدتر  اتحادیدۀ اروپدا در شواجهده بدا       داد  ت دیل نتده است. اشا در واقع سیستم
و به همدین دلیدل    شودیشقوق بنیادین ها  آشکار حبحران پناهندگی از نیاه دیوان س ب نقض

هدا  حقدوق   یی کده بده نقدض   هدا تیوضدع دیوان در احکام خود از توقف اجرا  این سیستم در 
 دادگسدتر   دیدوان طور کلدی، بدا ایدن روندد  کده      ، سخن گفته است. بهشودیش بنیادین شنجر

 دیواندر آرا   تدریجی نقش حقوق بنیادین صورتبهدر حال طی کردن است در آینده اروپایی 
 و روند رو به رشد  در استناد بدان خواهد داشت. یابدتوسعه شیاروپایی  دادگستر 
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 اتحادیۀ اروپا اروپایی در تفسیر قوانین پناهندگی مشترک دادگستری نقش دیوان .2
جویان حمایت کرده و نقش زیاد  در توسعه در قضایا  زیاد  از پناهاروپایی  دادگستر  دیوان

اتحادیدۀ   پناهنددگی  بر این، بسیار  از قدوانین یکپارچیی قوانین اتحادیه ایفا کرده است. دالوه و
، شفداهیم حقدوقی دوپهلدویی ایجداد     اروپایی دادگستر  دیواناروپا و تفاسیر شتعاقب آن توسط 

 کنندددیشدددضددو آن را اجدرا   کتدورها  داخلددی هدا   شسددتقیم دادگدداه طدور بدده، کده  اندددکدرده 
(Dörrenbächer, 2017: 1333)  جویدان، سیسدتم  ناپدذیر خیدل دظدیم پنداه    یند یبشیپد . فتدار 

یی را بدین حقدوق بنیدادین و ایدن     هدا شکافپناهندگی شتتر  اتحادیۀ اروپا را آزشایش کرده و 
شده به دیوان، نتان از شددیریت ضدعیف   ها  ارجاعسیستم نمایان کرده است. حجم زیاد پرونده

اتحادیۀ اروپا در شواجهه با بحران پناهندگی دارد. برا  جلدوگیر  از   سیستم پناهندگی شتتر 
هدا  اساسدی   از پاسخ شتخص بده پرسدش  اروپایی  دادگستر  دیواندرگیر شدن در اختالفات، 

 :Isiksel, 2016) کندیشاجتناب کرده و در شقابل، دالیل شحدود  برا  تصمیمات خود، ش رح 

یشارجاع اروپایی  دادگستر  دیوانطور شکرر به اساسی به سلاالت. به همین دلیل برخی (282
شتتر  بر پایۀ احتدرام و   پناهندگیکند که سیستم تصری  شیاروپایی  دادگستر  دیوان. شوند

داده و سدعی در   است و تفاسیر خود را نیز در همین جهت قدرار  شده بناددالت برا  تمام افراد 
اتحادیه در رویۀ خود داشته است. از سو  دییر در خصدو   پناهندگی شتتر  تحکیم قوانین 

دلیل بحران پناهندگی، سیستم پناهنددگی شتدتر  اتحادیدۀ    جویان، بهطرح اسکان شجدد پناه
پناهنددگی اتحادیدۀ اروپدا    شوقت نادیده گرفته و اصدل هم سدتیی را در حدوز      صورتبهاروپا را 

اجدرا  اصدل هم سدتیی در کندار سیسدتم         اولدین گدام در جهدت   رأتفسیر کرده است. ایدن  
و راه را برا  توسعه و تحکیم این اصل هموار ساخته اسدت. در نهایدت    استشتتر   پناهندگی
نقاط ضعف سیستم پناهندگی شتتر  اتحادیۀ اروپا نمایدان  اروپایی  دادگستر  دیواندر احکام 

  آتدی  هدا بحرانهنیام شواجهه با  ، لزوم بازنیر  در آناروپایی دادگستر  دیوانشده است و با 
 دادگستر  دیوانتا از تتتت آرا در احکام داخلی و حجم باال  ارجاع آن به  رسدیشنظر الزم به
 کاسته شود.اروپایی 

 

 یریگجهینت
ابهددام در اجددرا  قددوانین و  هرگونددهبددرا  از بددین بددردن اروپددایی  دادگسددتر  دیددواننقددش 

اروپا و همچنین وجود انصاف و ددالت در گی شتتر  اتحادیۀ در سیستم پناهند هادستورالعمل
رویۀ خود، بسیار شهم و خ یر است. بررسی انواع شنابع در دسترس، تفسدیر دقیدق شدواد شدورد     

ها  کتورها  دضو و همچنین در نظر گدرفتن شدرایط هدر پروندده بدرا  اددالم       پرسش دادگاه
 سیسدتم تا چه حدد  در پاسخ به این پرسش که  .استفایده بوده حکم، در ایفا  این نقش شفید 
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 دادگسدتر   پناهندگی شتتر  اتحادیۀ اروپا در شدیریت بحران پناهندگی اروپا، از نیداه دیدوان  
اسدت.  آشدکار شدده   اروپدایی   دادگسدتر   دیدوان   در احکدام  ادوگانهنتایج  اروپایی شوفق بوده،

به طرفدار  از سیسدتم پناهنددگی شتدتر      ا در پروندهاروپایی  دادگستر  دیوان کهیدرحال
، در پروند  دییر شمکن است از تضمین حقوق بنیادین پتتی انی کرده و پردازدیشاروپا اتحادیۀ 

 اروپا را قربانی آن کندد. ایجداد شسدئولیت بدرا  کتدورها      سیستم پناهندگی شتتر  اتحادیۀ 
 ن،یادید بن حقدوق  كیستماتیس  هانقض یپ در یالمللنیب تیحما  هادضو در ق ال درخواست

  اجدرا   شتدتر  بدرا   یپناهنددگ  سدتم یس یتوقف شدوقت  و ان،یجوپناهکنار شجوز بازداشت  در
از قوانین اتحادیۀ اروپاسدت. بده   اروپایی  دادگستر  دیوانۀ اسکان شجدد، تفاسیر ارزشمند برناش

اروپا شدیون پویایی ادیۀ   شختلف قانونی در اتحهاحوزهگفت توسعۀ سریع  توانیشهمین دلیل 
در بررسدی دملکدرد   اروپدایی   دادگسدتر   دیدوان است. نقدش  اروپایی  دادگستر  دیوانتفاسیر 

  فراواندی دارد، زیدرا در نحدو  اجدرا      هدا تیحساسد اروپدا  سیستم پناهندگی شتتر  اتحادیۀ 
آن را و شمکن اسدت اجدرا     گذاردیشکتورها  دضو تأثیر  توسط سیستم پناهندگی شتتر ،

با تفاسیر ارزشمند خدود توانسدت نقداط ضدعف سیسدتم      اروپایی  دادگستر  دیوانشتوقف کند. 
پناهندگی شتتر  را نمایان سازد و س   پایین کارایی ایدن سیسدتم را در شواجهده بدا بحدران      

در فراز و نتیب تفاسیرش نتدان  اروپایی  دادگستر  دیوانپناهندگی آشکار سازد. بررسی رویۀ 
با چالش اروپایی  دادگستر  دیواناروپا در نیاه کلی سیستم پناهندگی شتتر  اتحادیۀ  داد که

، تا بتدوان در رویدارویی   شتهود است وضوحبهشواجه شده است و نیاز به اصالحات اساسی در آن 
، جلوگیر  کرد. از طرف دییر، دهدیش  آتی از وقوع شتکالتی که در این بحران رخ هابحرانبا 
ا  احتمال بروز چنین بحرانی برا  ایران نیز دور از تصور نیسدت. بده    شن قههاینااشنجود با و

شختصدر   صدورت بده دلیل اینکه کتور جمهور  اسالشی ایران در زشیندۀ وضدعیت ات داع بییانده     
ی روزرسدان بده اصدالح و   ،گذردیشها  زیاد  از زشان تصویب آنان   کرده است و سالقانونیذار
با اسدتفاده از قدوانین اروپدایی کده در      تواندیش. این اصالحات رسدیشنظر ضرور  به این قوانین

و شنزلدت کتدور    نأشد  دربوتۀ آزشون قرار گرفته و با در نظر گرفتن اشت اهات سیستم اروپایی، 
  شختلدف  هدا جن ده ایران به تصویب برسد و در کنار این اصالحات، شجموده قوانین شدرت ط بدا   

شود در اصدالح و  جویان با ردایت شوازین شردی تنظیم شود. بنابراین پیتنهاد شیهبرخورد با پنا
ی قوانین ات داع خارجدۀ ایدران شدوارد  شانندد حدق حضدور در جلسدۀ رسدیدگی بده           روزرسانبه

جدو،  پناهندگی، تسهیالت درشانی و رفاهی حداقلی، تعیدین شحددود  بازداشدت پنداه     درخواست
  بررسدی  رونددها ان در شدهرها  شختلدف بدرا  طدی کدردن      جوید همچنین طرح تسهیم پناه

  هدا اخدراج شدانع   تواندد یشد درخواست پناهندگی آنهدا، در نظدر گرفتده شدوند. ایدن تغییدرات       
 شند حقوق بتر  شود.ها  نظامو نقض هیرویب  هابازداشتی، جمعدسته
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