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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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چکیده
از سال  2015با به اوج رسیدن بحران پناهندگی در اتحادیۀ اروپا ،سیستم پناهنددگی شتدتر
آن با چالش شواجه شد .نقش باالترین شقام قضایی اتحادیه یعنی دیوان دادگسدتر اروپدایی در
این چالش بسیار حائز اهمیت بود .در این پژوهش توصیفی-تحلیلی ،قضایایی کده پدا از سدال
 2015به دیوان ارجاع شده ،به صورت یکپارچه بررسی و به این پرسش پاسخ داده شد که تا چه
حد سیستم پناهندگی شتتر ات حادیدۀ اروپدا در شددیریت بحدران پناهنددگی ،از نیداه دیدوان
دادگستر اروپایی شوفق بوده است؟ در رویۀ دیوان دوگانیی آشکار شد که گاهی به نفع حقوق
بنیادین و گاهی به نفع سیستم پناهندگی شتتر اتحادیدۀ اروپدا بدود .ایدن دوگدانیی در کندار
تکاشل تدریجی احکام دیوان در زشینۀ تفسیر سیستم پناهندگی شتتر اتحادیۀ اروپا ،بده نفدع
حقوق بنیادین بوده است .این شوضوع نتاندهندد دددم شوفقیدت نسد ی سیسدتم پناهنددگی
شتتر اتحادیۀ اروپاست که لزوم اصالحات اساسی در شقررات آن را نمایان شیکند .با در نظدر
گرفتن نیاز به اصالح و بهروزرسانی قوانین ات اع خارجۀ ایران ،و بدا توجده بده آزشدون و خ دا
سیستم پناهندگی شتتر اتحادیۀ اروپا ،این پژوهش زشینهساز بسدتر شناسدب بدرا تددوین
شجموده قوانین کاراشد و شن ق با شرع اسالم است.
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مقدمه
رویۀ قضایی اتحادیۀ اروپا در قالب رویۀ دیوان دادگستر اروپایی 1شتجلی شده اسدت .بده واقدع
دیوان دادگستر اروپایی از همان سالها آغازین فعالیت خدود در دهدۀ شصدت شدیالد  ،بدا
تفسیر شترقیانه و پیترو از حقوق حاکم بر اتحادیۀ اروپا ،شوجب حفظ وحدت در نظام آن شدده
و توانسته است شفاهیم جدید را بده شجمودده حقدوق حداکم بدر اتحادیدۀ اروپدا شعرفدی کندد
(دابدینی .)963 :1396 ،بنیانیذاران اتحادیۀ اروپا به این نکته واقف بودندد کده شوفقیدت آن در
راستا وحدت اروپا بدون استفاده از ابزارها حقوقی اشکانپذیر نیست ،ازاینرو نظام خاصدی را
بهدنوان حقوق جاشعه ایجاد کردند .این نظام با وجود تفاوت با نظامها حقوقی کتورها دضو
بهنحو یکسان و یكشکل در سراسر قلمرو اتحادیه بده اجدرا درآشدد (کدخددایی.)89 :1380 ،
اتحادیۀ اروپا از آغاز حیات خود در تالش برا حفظ وحدت در شیان ادضا خود بوده است ،اشا
در سالها اخیر با پیدایش بحران پناهندگی که از سال  2015به اوج خود رسید ،این وحددت
و یکپارچیی در بوتدۀ آزشدون قدرار گرفتده و نقدش دیدوان دادگسدتر اروپدایی در حفدظ ایدن
هم ستیی برجسته است .دیوان دادگستر اروپایی وظیفه دارد تمام دناصدر الزم بدرا تفسدیر
سیستم پناهنددگی شتدتر اتحادیدۀ اروپدا 2را کده شمکدن اسدت در رسدیدگی بده پرونددههدا
کمكکننده باشند ،در اختیار دادگاهها شلی قرار دهد؛ خواه این دادگاههدا در خصدو سدلال
خود ،بهطور خا به آنها اشاره کرده باشند یا خیر ) .(CJEU-429/15, 2016: Para. 37ضرورت
این پژوهش از آنجا نتأت شیگیرد که با توجه به اصل  34قانون اساسی و شاد  5قانون شددنی،
بییانیان بهخصو پناه جویان حق دسترسی به شحداکم داخلدی ایدران را دارندد .قدانون ورود و
اقاشت ات اع خارجه به ایران شصوب  ،1331بهدلیل شحدود بودن و ددم بهروزرسانی ،با توجه بده
ناآراشیها شن قها و احتمال ایجاد بحران پناهندگی ،چدالش بزرگدی بدرا ایدران و دسدتیاه
قضایی آن ایجاد خواهد کرد .بنابراین هدف از این پژوهش آشکار کردن رویۀ دیوان دادگسدتر
اروپایی در قضایا ارجاعشده از سال  2015تا  2019است ،تا بدا اسدتفاده از آزشدون و خ دا
سیستم پناهندگی شتتر اتحا دیۀ اروپا در کنار ردایت شوازین حقوق بتر  ،بدرا ایدران نیدز
زشینه ساز تدوین شجموده قوانین کاراشد و شن ق با شرع اسدالم در زشدان بحدران شدود .بددین
ترتیب در پژوهش حاضر این پرسش ش رح شده است که تا چه حد سیستم پناهندگی شتتر
اتحادیۀ اروپا در شدیریت بحران پناهندگی ،از نیاه دیوان دادگستر اروپایی3شوفق بوده اسدت؟
در این شجال ،با روش توصیفی–تحلیلی ،پا از بررسی تعیین کتور شسئول بررسی درخواسدت
پناهندگی و تأثیر نقض ها سیستماتیك حقدوق بنیدادین بدر آن ،در کندار فرایندد بازداشدت و
___________________________________________________________________
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حمایتها فردی ،به نظر دیوان دادگستر اروپایی در تسهیم بار شسئولیت کتدورها پرداختده
شده و در نهایت با تحلیل دملکرد رویۀ دیوان دادگستر اروپایی سعی شده به پرسش پژوهش
پاسخ داده شود.

حمایت بینالمللی
پیمان لیس ون که تغییرات اساسی در اتحادیۀ اروپا ایجاد کرد ،شتتکل از شعاهد جدید اتحادیۀ
اروپا و شعاهد کارکرد اتحادیۀ اروپا 1است .شنتور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا 2بخش دییر
از پیمان لیس ون است و هرچند از لحاظ حقوقی الزامآور است ،اشا بهشنزلۀ یك شعاهده بهشدمار
نمیآید (فرخی و همکاران .)59 :1394 ،ط ق شعاهد کارکرد  ،سیسدتم پناهنددگی شتدتر
اتحادیۀ اروپا برا حمایت از پناهجویان ایجاد شد .این سیستم شتتکل از چارچوب قانونی بدرا
یکسانساز حمایت بینالمللی توسط کتورهاکتورها دضو اتحادیۀ اروپاست (TFEU, 2012:
) .Article78شقررات یورودا  3اولین قانون تصوی ی به دنوان بختی از این سیستم است که اثر
انیتت و اطالدات پناهجویان را بهصورت شتمرکز در کل اتحادیۀ ث ت شیکند .شقررات دوبلدین4
به دنوان بخش دییر از ایدن سیسدتم ،حدوز شسدئولیت کتدورها دضدو در زشیندۀ بررسدی
درخواست پناهندگی هر پناه جو را شتخص شیکند .در کندار ایدن شقدررات ،دسدتورالعملهدا
شصوب شورا اروپایی قرار دارد که شاشل دستورالعمل کیفی 5و دستورالعمل شدرایط پدذیرش6
است .دستورالعمل شرایط پذیرش 7شاشل استانداردهایی برا تسدهیالت رفداهی پنداهجویدان از
جمله غذا و سرپناه است ) .(Fullerton, 2017: 52-53دستورالعمل کیفی 8نیز استانداردهایی در
زشینۀ صالحیت پناهجویان برا برخوردار از حمایت بینالمللی تعیین کرده است (Directive
___________________________________________________________________
)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

 .7دستورالعمل پذیرش  ، 2003بر اجرا حقوق بنیادین نظارت داشته و زوایا شختلفی از فراهم کردن شکان
شناسب برا اسکان و غذا پناهجویان را در برشیگیرد ) .(Council Directive 2003/9/EC, 2003, recital 5در
سال  2013این دستورالعمل اصالح شد و در آن توجه بیتتر به ارائۀ اشکانات به پناهجویان زندانی شد
).(Directive 2013/33/EU, 2013, recital15-20

 .8دستورالعمل کیفی در سال  2004تصویب و اجرایی شد که در آن استانداردها حداقلی برا بهرهشند از
حمایت بینالمللی در نظر گرفته شده است ) .(Council Directive 2004/83/EC, 2004این دستورالعمل در
سال  2011توسط شورا اروپایی اصالح شد .دستورالعمل  2011شاشل س وح باالتر از استانداردها حق
بهرهشند از حمایت بینالمللی شیشود ).(Directive 2011/95/EU, 2011, recital 10
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) .2011/95/EU, 2011براساس شاد ) 2(Aدسدتورالعمل کیفدی  2011شدورا اتحادیدۀ اروپدا،
حمایت بینالمللدی شداشل حقدوق پناهنددگی و حقدوق حمایدت فرددی شدیشدود (Directive
) 2011/95/EU, 2011و پناهجو حق درخواست هریك از این دو را بنا به شرای ی برحسب ایدن
دستورالعمل و دییر شقررات داراست .با ایجاد بحران پناهندگی و افزایش درخواستها حمایت
بین المللی ،کارایی سیستم پناهندگی شتدتر اتحادیدۀ اروپدا بدا چدالش شواجده شدد و دیدوان
دادگستر اروپایی سلاالت بسیار زیاد در این زشینه توسط دادگاهها شلی دریافت کدرد ،کده
نیازشند تجزیهوتحلیل این سیسدتم اسدت .در ایدن قسدمت ،حمایدت بدینالمللدی در دو بخدش
درخواست پناهندگی و درخواست حمایت فردی بهصورت جداگانده در آرا دیدوان دادگسدتر
اروپایی ،بررسی شده است.

 .1درخواست پناهندگی
ط ق شاد  1کنوانسیون  1951پناهندگان ،دایر شمول تعریف پناهندده بدهطدور کلدی ،داشندۀ
گستردها از افراد را در برشیگیرد که بهدلت تدرس شوجده از آزار بده دلدل ندژاد  ،شدذه ی،
شلیتی ،یا دضویت در گروه اجتمادی خا یدا دارا بدودن دقیدد سیاسدی شعیندی ،در خدارج از
کتور خود بهسر شیبرند و بهدلت ترس شذکور قادر یا شایل به جلدب حمایدت دولدت شدوردنظر
نیستند (کنوانسیون پناهندگان ،شاد  ،1بند  .)1951 ،2بر این اساس شخصی را که درخواسدت
حمایت بینالمللی شیکند ،پناهجو شیناشند .بر اثر هیچیك از جنگهایی که از نیمدۀ دوم سدد
بیستم تاکنون رخ دادهاند ،چنین حجدم بداالیی از پنداهجویدان ،بده سدمت اتحادیدۀ اروپدا فدرار
نکردهاند .پناه جویان بیتتر از کتورها درگیر جنگ داخلی بودندد؛ جندگهدایی کده بدا دخالدت
کتورها شن قها و فراشن قها به ن ردها داشنهدار ت دیل شده که شردم را از کتور خود
فرار دادهاند .بهطور شثال سوریه بهدلیل جنگ داخلدی بیتدترین پنداهجدو را بده سدمت اروپدا
فرستاده است ) .(Bayman & Speakman, 2016: 45در پی این بحران ،بزرگترین جریانهدا
شهاجرتی به سمت یونان (اغلب از شصر و ترکیه و شسیر بالکان) و ایتالیا (از تونا ،نیجریه ،لی ی
و شصر) و پا از بسته شدن این شسیرها بده سدمت اسدپانیا (از شدراکش) بدود & (Selivanov
) .Kravets, 2016: 36وقتی پناهجویان به اروپا رسیدند ،با سیستم پناهندگی شتدتر اتحادیدۀ
اروپا شواجه شدند ،سیستمی که تا به حال در بوتۀ آزشون قرار نیرفته بود .تعداد چند صدد هدزار
نفر پناه جویان ورود به کتورها دضو اتحادیۀ اروپا بیش از شیزانی بود که بخواهند به همۀ
آنها پذیرش دهند و شوجب طرح شکایتها زیاد به دادگاهها داخلی کتورها دضدو شدد.
دادگاهها داخلی نیز در پی آن سلاالتی را در خصدو اجدرا سیسدتم پناهنددگی شتدتر
اتحادیۀ اروپا ،در زشینههایی همچون تعیین کتور شسئول بررسی درخواست پناهنددگی ،خ در
نقضها سیستماتیك حقوق بنیادین ،خ ر فرار و زندانی کردن پناهجویان از دیوان دادگستر
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اروپایی پرسیدند که در اداشه به تفاسدیر دیدوان دادگسدتر اروپدایی در شدورد ایدن شوضدودات
پرداخته شده است.

 .1 .1کشور مسئول بررسی درخواست پناهندگی
پناه جویان ،به شحض ورود به اتحادیۀ اروپا ،اطالداتتان در اولین کتور ورود از طریق سیستم
یورودا  1ث ت شیشود .براساس شقررات دوبلین  23کتور که اطالدات پنداه جدو در آن ث دت
شود ،شسئول بررسی درخواست پناهندگی و خواهد بدود (Regulation (EU) No.604/2013,
)) article18(1) (a-b-cو پناهجو اگر در کتور دییر باشد ،باید به کتور شسئول بدرا بررسدی
درخواست پناهندگی شنتقل شود .تفاوت نظام و رویهها پناهندگی در کتورها شختلف اروپدا
س ب شیشود تا پناه جویان در واقع با نودی قمار در دسدتیابی بده حمایدت بدینالمللدی شواجده
باشند ،بسته به آنکه نخستین بار وارد کدام کتور شیشوند (کدخددایی و رسدتمی.)31 :1398 ،
خواهران جعفر  3دو پناهجو افغانستانی بودند که از طریق یونان وارد اروپدا شدده و سدپا از
طریق شسیر بالکان غربی به کرواسی رسیده و بهوسیلۀ اتوبدوسهدایی کده شقاشدات کرواسدی در
اختیارشان قرار داده بودند ،از شرز اسلوونی د ور کردند و خود را به اتدریش رسداندند و در آنجدا
درخواست پناهندگی کردند ) .(CJEU-646/16, 2017: Paras. 29-30دادگداه اتدریش ضدمن رد
درخواست پناهندگی آنان ،سلاالتی را در زشینۀ د ور از شرز یك کتور دضو بدون ایجاد هرگونه
شانعی توسط شقاشات ذ صالح از دیوان دادگستر اروپایی پرسید .دیدوان دادگسدتر اروپدایی
اذدان کرد که براساس شاد ( 13)1دوبلین  ،3اگر تعداد زیاد و غیرشعمولی از پناهجویان به قصد
___________________________________________________________________
 .1سیستم یورودا در سال  2000برا همراهی با شقررات دوبلین تصویب شد ،تا اطالدات پناهجویان را در کل اتحادیۀ
اروپا بهصورت شتمرکز ث ت کند ) .(Council Regulation (EC) No.2725/2000این سیستم در سال  2015با
اصالحاتی در حوزههایی همچون شحرشانه بودن اطالدات ،قابلیت استفاده از اطالدات آن برا شناسایی شجرشان و
الزام کتورها دضو به اجرا کاشل آن ،ارتقا یافته است ).(Regulation (EU) No.603/2013, 2003, recital 34-41
 .2شقررات دوبلین که در سال  1990با نام کنوانسیون دوبلین تصویب شد ،سیستمی را برا تعیین شسئولیت کتور
دضو در زشینۀ بررسی درخواست پناهندگی شتخص کرد .اشا بهس ب شتکالت بتردوستانه و خانوادگی ،در سال
 2003اصالح و با تغییراتی ،دوبلین  2جاییزین آن شد ) .(Hurwitz, 1999:646این تغییرات در دوبلین  2شربوط
به حق جمع شدن خانواده و اد ا پناهندگی به سایر ادضا خانواده به دالیل بتردوستانه ،همکار دوجان ۀ
کتورها دضو برا کاهش زشان شورد نیاز ،بهشنظور هماهنیی و فرایندها شربوط به پذیرش و انتقال شسئولیت
است ) .(Council Regulation (EC) No.343/2003, 2003, recital6-18در سال  2013شقررات دوبلین  3با تأکید
بر بسیار از شعاهدات و اسناد اروپایی و بینالمللی حقوق بتر از جمله کنوانسیون حقوق کود  ،کنوانسیون
اروپایی حقوق بتر و شنتور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا ،بهصورت شترقیانها شقررات دوبلین  2را ارتقا داد و
جاییزین آن شد و در سال  2014اجرایی شد ).(Regulation (EU) No.604/2013, 2013, recital13-19
3. Khadija Jafari and Zainab Jafari
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د ور از کتور دضو وارد آن شوند و بدون شمانعت شقاشات ذ صالح ،آن کتدور را تدر کنندد،
د ور پناه جویان از آن کتور د ور غیرقانونی تلقی شیشود ،حتی اگر شقاشات ذ صالح د ور آنان
را تسدهیل کنندد )(CJEU-646/16, 2017: Para. 141؛ تعدداد کثیدر از پنداهجویدان چندین
وضعیتی داشتند .بهطور شثال  A.S.پناهجو سوریها بود که از یونان وارد اروپا شده و از شسیر
بالکان غربی گذشته و با د ور از کرواسی در نهایت اسلوونی را کتور شقصد خود انتخداب کدرده
بود ) .(CJEU-490/16, 2017: Para. 14دادگاه اسلوونی تصمیم به بازگرداندن و بده کرواسدی
گرفته و با ادتراض  A.Sرسدیدگی را شتوقدف کدرد و از دیدوان دادگسدتر اروپدایی سدلاالتی را
پرسید .با استناد به قضیۀ جعفر  ،دیوان دادگسدتر اروپدایی ایدنگونده تتدری شدیکندد کده
بر اساس تفسیر شاد ( 13)1دوبلین  3د ور غیرقانونی پناهجویان برا کتور دضو ،بار شسئولیت
دارد و آن کتور شسئول بررسدی درخواسدت پناهنددگی ،بعدد از کتدور ورود اسدت (CJEU-
)) .490/16, 2017: Para. 61(2شقررات دوبلین  3بدرا ایجداد روشهدا قابدل اجدرا و شدفاف
براساس اصل انصاف برا کتورها دضو و پناهجویان تدوین شده است ،تا کتور دضو شسدئول
بررسی درخواست پناهندگی بهسدردت شتدخص شدود ) .(CJEU-163/17, 2019: Para. 58اشدا
بحران پناهندگی شتخص کرد که برخی از این شقررات حجم زیاد از پناهجویان را بدهصدورت
شناور در اتحادیۀ اروپا جابهجا شیکنندد و در دمدل روندد بررسدی درخواسدتهدا را طدوالنیتدر
کردهاند .انتقال پناه جویان به کتورها ورود با تدراکم بداال ،سد ب بدروز شتدکالتی همچدون
شواجهۀ پناهجو با نقضها نظامشند حقوق بنیادین ،شیشود که در اداشه به اهم قضایا شربوط
به این شهم پرداخته شده است.

 .2 .1انتقال با خطر صدمات روحی و روانی و نقضهای سیستماتیک حقوق بنیادین
سیستم پناهندگی شتتر اتحادیۀ اروپا ،بر ردایت اصدول شنتدور حقدوق بنیدادین اتحادیدۀ اروپدا
تأکید کرده است و شقررات آن پا از تضمین اجرا حقوق بنیادین به اجرا گذاشدته خواهدد شدد
) .(Regulation (EU) No.604/2013, recital39ط ق شاد  4شنتور حقدوق بنیدادین ،هدیچکدا
ن اید شورد شکنجه ،و رفتارها غیرانسدانی یدا تحقیرآشیدز ،یدا شجدازات قدرار گیدرد (Charter Of
) . Fundamental Rights, 2000/C 364/01اگدر طدی فرایندد انتقدال بده کتدور شسدئول بررسدی
درخواست پناهندگی احتمال داشته باشد ،پنداهجدو بدا خ رهدا رفتارهدا شدنیع ،غیرانسدانی و
تحقیرآشیز روبهرو شود ،انتقال شلغی شیشود .این وظیفۀ کتور انتقالدهنده است که بررسدی کندد
انتقال بدون هیچگونه صددشاتی بدرا شدخص صدورت شدیگیدرد (CJEU-578/16, 2017: Para.
)) .98(2بهطور شثال کمیساریا دالی پناهندگان سازشان شلل ،در سال  2015اظهار کدرد در سده
جزیره از یونان هرج و شرج کاشل وجود دارد و پناهجویان در این سه جزیره آب ،اشکانات بهداشدتی
و شحل اقاشت شناسب ندارند (سدادات اخدو و حسدنی .)1241 :1398 ،بندابراین اسدناد ش دین
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نقضها حقوق بنیادین در یونان وجود دارد .اگر چنین گزارشهایی از کمیسداریا شوجدود باشدد،
کتورها دییر نیاز به درخواست حضور نمایند کمیساریا برا احراز نقض حقدوق بنیدادین در
شن قه ندارند و اجرا شقررات دوبلدین شتوقدف شدیشدود )).(CJEU-528/11, 2013: Para. 49(2
حال این سلال ش رح شیشود که آیا فقدط در صدورت نقدض حقدوق بنیدادین شنددرج در شداد 4
شنتور حقوق بنیادین ،شقررات سیستم پناهندگی شلغی شیشود یا این حوزه وسدیعتدر اسدت و در
صورت نقض کنوانسیون حقوق بتر اروپایی نیز این سیستم شتوقدف شدیشدود؟ (CJEU-578/16,
) .2017: Para. 53در پاسخ ،دیوان دادگستر اروپایی چنین تفسیر شیکند که حدوز نقدضهدا
سیستماتیك در این شاده فراتر از شاد  4شنتور حقوق بنیادین است و شداشل کنوانسدیون حقدوق
بتر اروپایی و حتی شتکالت پزشکی نیز شدیشدود ) .(Sadowski, 2019: 48-49بندابراین هرگونده
نقض حقوق بتر  ،سیستم پناهندگی شتتر اتحادیۀ اروپا را شتوقف شدیکندد .براسداس دقیدد
دیوان دادگستر اروپایی ،کتورها باید این شواد را بهگونها تفسیر کنند که شتقاضیان پناهنددگی
از حمایت قضایی شلثر بهرهشند شوند و فرصت آنان برا ادتراض به تصدمیم انتقدال نیدز ضدمانت
شود )) .(CJEU-670/16, 2017: Para. 105(1قانونیذار نمیخواهد حمایدت قضدایی از پنداهجدو را
قربانی سردت بختی روندها شربوط به بررسی درخواستها حمایدت بدینالمللدی کندد و حدق
دسترسی به ج ران خسارت شلثر را برگرفته از شاد  147شنتور حقوق بنیادین شدیداندد (CJEU-
) .647/16, 2018: Para. 57-58حال اگر دادگاهها شلی وجود هرگونه نقضهدا سیسدتماتیك را
تأیید نکنند و حکم به انتقال یا اخراج پناهجو دهند ،احتمال فرار و وجود دارد .در اداشه بده رویدۀ
دیوان دادگستر اروپایی در این زشینه پرداخته شده است.

 .3 .1خطر فرار و زندانی کردن پناهجو
اگر طی فرایند اخراج یا انتقال« ،خ ر بزرگ فرار» 2پناهجو وجود داشته باشد ،کتدورها دضدو
با ارزیابیهدا انفدراد شجداز بده بازداشدت و هسدتند (Regulation (EU) No.604/ 2013,
)) .article 28 (2در این شاده هیچگونه شفافساز از شعنی کلمدۀ «خ در بدزرگ فدرار» نتدده
است .بنابر نظر دیوان دادگستر اروپایی ،دنصدر شداد و شعندو فدرار ،بایدد توسدط شقاشدات
شسئول اث ات شود و در نتیجه پناهجو باید دمالً از روند انتقال یا اخدراج خدارج شدده باشدد ،تدا
___________________________________________________________________
 .1حق بهرهشند از ج ران خسارت شلثر و شحاکمۀ دادالنه« :همۀ افراد از حق ج ران خسارت شلثر در یك دادگاه در
صورت نقض حقوق و آزاد شان ،بهرهشندند .تمام افراد شستحق بهرهشند از یك جلسه استماع دادالنه ،دموشی
و با زشان شن قی در یك دادگاه بیطرف و شستقل شیباشند .هر کسی اشکان برخوردار از شتاوره ،دفاع و
نمایندگی را دارد .کمكها حقوقی برا کسانی که شنابع کافی در اختیار ندارند ،در دسترس خواهد بود تا
دسترسی شلثر به ددالت برایتان تضمین شود).(Charter of Fundamental Rights, 2000/C 364/01: article 47
2. A Significant Risk of Absconding
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بتوان خ ر بزرگ فدرار را احدراز کدرد ) .(CJEU-163/17, 2019: Paras. 57-56بدهطدور شثدال،
خانواد الچدور 1بهصورت غیرقانونی وارد یونان شده و از شسیر بالکان غربی از آلمان گذشدتند و
در نهایت در جمهور چك توسط پلیا ات اع خارجی دستییر و بهدلیل بیم از فدرار آندان ،بده
زندان انداخته شدند ) .(CJEU-528/15, 2017: Paras. 14-16دیوان دادگستر اروپایی در ایدن
قضیه اظهار کرد ط ق شاد ( 8)3()fدوبلین  ،3برا احراز خ ر بدزرگ فدرار بایدد هدر پنداهجدو
بهصورت انفراد ارزیابی شود و شیزان خ ر فرار هریك بهصورت جداگانه شتخص شود تا بتوان
حکم زندانی کردن پناهجو را صادر کرد .همچنین کتورها دضو برا اجرایی کردن ایدن شداده
باید آن را در قوانین داخلی خود تصویب کنند ) .(CJEU-528/15, 2017: Para. 48بدینترتیدب
هیچ پناهجویی را به صرف درخواست پناهندگی ن اید زنددانی کدرد و از حدق آزاد شنددرج در
شاد  26شنتور حقوق بنیادین شحروم کرد .اشا بنابر شقررات دوبلین به شیدزان شدورد نیداز بدرا
انجام اشور ادار و هماهنیی انتقال ،شیتوان پناهجدو را در زنددان نیدهداشدت (CJEU-60/16,
) .2017: Para. 74حال این سلال ش رح شیشود که اگر بازداشت یك پناهجدو بده دلدت اخدراج
ن اشد ،بر ش نا تفسیر دیوان اروپایی حقوق بتر 3از شاد ( 5)1()fکنوانسدیون اروپدایی حقدوق
بتر در قضیۀ ن یل ،4آیا پناهجو را شیتوان به دالیل اشنیتی نیز بازداشت کدرد؟ و شحددود ایدن
شاده را گسترش داد؟ ) .(CJEU-601/15, 2016: Paras. 29-36دیوان دادگستر اروپدایی بیدان
شیکند که شداد ( 5)1()fکنوانسدیون ،بازداشدت را فقدط بده دالیدل ورود غیرقدانونی ،اخدراج و
استرداد شجاز دانسته است .بنابر نظر دیوان اروپایی حقوق بتر در قضیۀ ن یل ،به زندان انداختن
یك پناهجو برا حمایت از اشنیت شلی یا نظم دموشی ،یدك ابدزار شناسدب در شقابدل تهدیددات
حضور پناهجوست و باید آنقدر این شرایط وخدیم باشدد تدا شجدوز زنددان صدادر شدود (CJEU-
) .601/15, 2016: Paras. 55-56بدینترتیب دیوان دادگستر اروپایی حوزه به زندان اندداختن
پناهجو را افزایش داده و با استناد به قضیۀ ن یل افزونبر خ ر بزرگ فرار ،خ ر آسیب به اشنیت
شلی یا نظم دموشی را نیز شجوز زندانی کردن پناهجویان دانسته است.

 .2درخواست حمایت فرعی
براساس شاد ( 2)fدستورالعمل کیفی  2011شورا اروپایی ،اگر پناهجو درخواسدت پناهنددگی
اش رد شود ،اشا در کتور ش دأ خود با خ رها جد همچون اددام ،شکنجه ،5رفتار غیرانسانی
یا تحقیرآشیز روبهرو باشد یا بهدلیل جنگ داخلی یا بین المللی جان و در شعدرض خ در قدرار
___________________________________________________________________
 .2همۀ افراد از حق آزاد و اشنیت فرد
 .4برا ش العۀ بیتتر ر: .

1. Salah Al Chodor and others
برخوردارند ).(Charter Of Fundamental Rights, 2000/C 364/01, article6
3. The European Court of Human Right
Nabil and Others v. Hungary, no.62116/12, §38, 22 September 2015
5. Torture
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گیرد ،شیتواند درخواست حمایت فرددی کندد )).(Directive 2011/95/EU, 2011, article 2(f
پناهجویی که درخواست حمایت فردی و پذیرفته شیشود ،شیتواند به شدت یدك سدال شجدوز
اقاشت بییرد و پا از آن هر دو سال باید شجدوزش را تمدیدد کندد(Directive 2011/95/EU, .
)) 2011, article 24(2این حمایت شاشل تأشین حداقل رفاه اجتمادی در قانون شلدی کتدورها
دضو برا پناهجوست .شانند حداقل کمدكهزیندۀ زنددگی و شراق دتهدا پزشدکی در صدورت
بیمار یا حاشلیی ) .(Directive 2011/95/EU, 2011, recital 45حال ایدن سدلال ش درح شدی
شود که آیا براساس دستورالعمل کیفی  2004شورا اروپایی ،پناهجو حدق صدح ت کدردن در
جلسات رسیدگی به درخواست حمایت فردی ،بالفاصله پا از برگدزار جلسدات رسدیدگی بده
درخواست پناهندگی خود را داراسدت؟ ) .(CJEU-560/14, 2017: Para. 20دیدوان دادگسدتر
اروپایی با استناد به آرا شختلف خود ش رح شیکند که از یك سو پناهجو حق حضور در جلسۀ
ال در جلسدۀ رسدیدگی بده
رسیدگی به درخواست حمایدت فرددی خدود را دارد ،حتدی اگدر قد ً
درخواست پناهندگی خود شرکت کرده باشد .از سو دییر ،هیچ الزاشی برا کتدورها دضدو
به ارائۀ شجوز حضور پناه جو در جلسۀ رسیدگی وجود ندارد .اشا در هر حدال دیدوان دادگسدتر
اروپایی ،حضور پناه جو و ارائۀ شدار و اسناد در شراحل رسیدگی به درخواست حمایدت فرددی
خود را برا جلوگیر از صدور احکام ناش لوب ضرور دانسته اسدت (CJEU-560/14, 2017:
) .Paras. 29-31, 37حال این سلال ش رح شیشود که آیا پناهجویی که حمایت فرددی دریافدت
شیکند نیز شیتواند شانند پناهندگان در کتور دضو حرکت آزادانه و حق انتخاب شحل سدکونت
داشته باشد؟ براساس شاد  33دستورالعمل کیفی  2011شورا اروپایی ،اجاز حرکدت آزادانده
فرد که بهطور قانونی در کتور دضو حضدور دارد و از شزایدا حمایدت بدینالمللدی برخدوردار
است ،داده شده است ) .(CJEU-443/14 & CJEU-444/14, 2016: Paras. 23-24از طرف دییر
شاد  26کنوانسیون حقوق پناهندگان حرکت آزادانه در قلمرو یك کتور و هدم انتخداب شحدل
سکونت در آن قلمرو را حق پناهنده شیداند (کنوانسیون پناهندگان )1951 ،با توجه بده اینکده
شاد  33دستورالعمل ،هر دو دسته پناهنده و فرد دارا حمایت فردی را در برشیگیرد و تفاوتی
بین این دو قائل نتده است ،شیتوان این شاده را با توجه به شاد  26کنوانسیون پناهندگی ژندو
تفسیر کرد و به شخص دارند حق حمایت فردی ددالوهبدر حدق آزاد حرکدت ،حدق انتخداب
آزادانۀ شحل سکونت را نیز اد ا کرد ) .(CJEU-443/14 & CJEU-444/14, 2016: Para. 37بدا
توجه به هجوم پناه جویان و فتار که به کتورها شرز اتحادیۀ اروپا وارد شدیشدد ،شدورا
اروپددایی بددرا رفددع ایددن شتددکل برناشددها را بددرا اسددکان شجدددد پندداهجویددان در سددایر
کتورهاکتورها دضو اتحادیه تصویب کرد .در اداشه به این برناشده و نظدر دیدوان دادگسدتر
اروپایی پرداخته شده است.
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تسهیم بار پناهجویان بین کشورهای عضو براساس اصل همبستگی
براساس شاد ( 78)3شعاهد کدارکرد اتحادیدۀ اروپدا ،شدورا اروپدایی بدرا به دود وضدعیت
کتورهایی که بهدلیل هجوم ناگهانی پناه جویان دچار اض رار شدند ،به پیتنهاد کمیسیون ،شی
توانند برناشهها شوقتی را تصویب کنند ) .(TFEU, 2012:31در همین زشینه شدورا اروپدایی
در  22دساش ر  2015با هدف کاهش فتار حضور پناهجویدان در کتدورهایی همچدون ایتالیدا و
یونان ،برناشۀ اسکان شجدد  120000پناهجو را که آشکارا نیازشندد حمایدت بدینالمللدی بودندد،
تصویب کرد .براساس این برناشه تمام کتدورها دضدو بایدد سدهم شتخصدی از پنداهجویدان را
بپذیرند .اشا این برناشه شورد استق ال تمام کتورها دضو قدرار نیرفدت و کتدورهایی همچدون
اسلواکی ،شجارستان و لهستان ددوایی را برا لغو آن ،به دیوان دادگستر اروپایی ارائه کردندد
) .(CJEU-643/15 & CJEU-647/15, 2017: Para. 66در پاسخ دیوان دادگستر اروپایی بیان
کرد که هرچند برناشۀ اسکان شجدد شغایر با شقررات دوبلدین اسدت ،بدهدلیدل شاهیدت شوقدت و
انحصار که شربوط به وضعیتی اض رار است ،نداقض شقدررات سیسدتم پناهنددگی شتدتر
اتحادیۀ اروپا تلقی نمیشدود ) .(CJEU-643/15 & CJEU-647/15, 2017: Paras 79-82بددین
ترتیب دیوان دادگستر اروپایی  ،برناشۀ اسدکان شجددد را بدر پایدۀ اصدل هم سدتیی و تقسدیم
شنصفانۀ شسئولیت پذیرش پناه جویان بین تمام کتورها از جمله کتورها شدرقی اروپدا تأییدد
کرد ) .(Carney, 2019: Para. 7ط ق نظر دیوان دادگستر اروپایی اجرا نکردن تعهدات بهدلت
نارضایتی ،اولین قدم خ رنا در جهت برهم زدن نظم و ساختار اتحادیده اسدت کده بدراسداس
حکمرانی قانون اداره شیشود  .در وضعیت اض رار که اتحادیۀ اروپا قرار گرفتده اسدت ،وظیفدۀ
تمام کتورها دضو ،اجرا برناشۀ اسکان شجددد ،در راسدتا کدارکرد شناسدب شکانیسدمهدا
اتحادیۀ اروپاست تا فتار تحملنتدنی بر رو کتورها شدرز کدم شدود & (CJEU-643/15
) .CJEU-647/15, 2017: Paras. 9-10دیوان دادگستر اروپدایی در سدال  2017حکدم نهدایی
خود را با الزام کتورها اسلواکی ،شجارستان و لهستان به اجرا برناشدۀ اسدکان شجددد صدادر
کرد .اشا این کتورها حکم دیوان را نپذیرفتند و آن را اجدرا نکردندد .بده همدین دلیدل شدورا
اروپایی براساس شاد  258شعاهده کارکرد  ،1ددوایی را ش نی بر ددم اجرا حکم توسط طرف
ددوا ،در دیوان دادگستر اروپایی طرح کرد .هدف شورا تحمیل شجازات برا کتورها دضدو
ن وده ،بلکه اطمینان از اجرا قدوانین اتحادیده اسدت ) .(Schmalter, 2018:19هرچندد دیدوان
دادگستر اروپایی در این خصو هنوز حکم خود را ادالم نکرده است ،ط ق نظر شستتار این
___________________________________________________________________
 .1شاد  258شعاهد کارکرد اتحادیۀ اروپا شقرر شیدارد که اگر کتور دضو تعهدات خود را اجرا نکند ،شورا شی
تواند این شوضوع را به دیوان دادگستر اروپایی ارجاع دهد .اگر دولت طرف ددوا ،حکم دیوان دادگستر
اروپایی را نپذیرد ،شورا شیتواند دوباره شوضوع را به دیوان دادگستر اروپایی ارجاع دهد (.)TFEU, 2012:114
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پرونده ،با بررسی اصل قوادد حقوقی ،اصل وظیفۀ همکار صمیمانه و اصل هم سدتیی ،دیدوان
دادگستر اروپایی شیتواند هر سه کتور را بهس ب قصور از تعهداتتان در خصو تصدمیمات
شورا ،شقصر تتخیص دهد ).(CJEU, AG Opinion, 2019: Para. 258

تحلیل رویۀ دیوان دادگستری اروپایی در بحران پناهندگی
با آشکار کردن رویۀ دیوان دادگستر اروپایی ،حال به نقش این رویه در بین کتورها دضدو و
سیستم پناهندگی شتتر اتحادیۀ اروپا پرداخته شده است .بدینترتیب کاربرد حقوق بنیدادین
در رویۀ دیوان دادگستر اروپایی و نقش آن در تفسیر قوانین پناهندگی شتتر اتحادیۀ اروپدا
شورد بحث و شداقه قرار گرفته است.

 .1کاربرد حقوق بنیادین در رویۀ دیوان دادگستری اروپایی
دیوان دادگستر اروپایی شحدود به تفسیر شسائلی است که توسط دادگاهها شلی بدان ارجداع
شده است .شسائلی که چالش دمد آن توسعۀ در جداشع از حقدوق بنیدادین اسدت .اشدا یدك
سیستم ارجاعدهی داخلی ،1رویکرد جاشعی به حقوق بنیادین در سیاست پناهنددگی را توسدعه
شیدهد ،بهطور که در ارجاع به قضایا ق لی شوارد شتابه را بیان کرده و بدا گسدترش تفاسدیر
خود ،جوانب بیتتر را تجزیهوتحلیل شیکند .براسداس شداد ( 52)3شنتدور حقدوق بنیدادین،
کنوانسیون اروپایی حقوق بتر استانداردها حداقلی را در زشینۀ حقوق بنیادین تعریدف کدرده
است .به همین دلیل برا دیوان دادگستر اروپایی نیز ،ارجاع به قضاوتهدا دیدوان اروپدایی
حقوق بتر اشر حیاتی است ،چراکه دیوان اروپایی حقوق بتر تنها نهاد قانونی است که قددرت
تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بتر به آن داده شدده اسدت ).(Craig & Deburca, 2011:490
هرچند چنین تعهد از جانب شنتور به دیوان دادگسدتر اروپدایی تحمیدل نتدده اسدت .بده
همین دلیل تنها در شوارد که بهطور شستقیم دادگاهها شلی به قضایا دیوان اروپایی حقوق
بتر و کنوانسیون اروپایی حقوق بتر استناد شیکنند ،دیوان دادگستر اروپایی به آنهدا رجدوع
شیکند .شانند قضیۀ  601/15که دادگاه هلند در سلال خود به آن استناد کدرده اسدت .از طدرف
دییر دیوان دادگستر اروپایی به کنوانسیون پناهندگان ژنو نیز بدهنددرت رجدوع کدرده اسدت.
بهطور شثال در قضایا  443/14و 444/14فقط در بخش اصلی رأ  ،به کنوانسدیون پناهنددگان
استناد کرده و در آن شتذکر شده است که دستورالعمل کیفی  2011شدورا اروپدایی بایدد بده
شکلی بهکار رود که ش ابق با کنوانسیون پناهندگان باشدد (CJEU-443/14 & CJEU-444/14,
___________________________________________________________________
 .1زشانیکه دیوان به آرا ق لی خود رجوع شیکند ،شانند قضایا  ،CJEU -60/16 ،ECJ-560/14و CJEU -490/16
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) .2016: Para. 29بنابراین تفسیر کنوانسیون پناهندگان همچنان بر دهد دادگاهها شلی است
و دیوان دادگستر اروپایی خود را شحدود بده شفداد شقدررات اتحادیدۀ اروپدا بده شعندا رژیدم
خودشحور شیداند .این اشر در شاد ( 51)1شنتور حقوق بنیادین نیز تأییدد شدده اسدت .دیدوان
دادگستر اروپایی شفافساز شهمی در شورد شترودیت بازداشت پناهجویدان انجدام داده ،کده
برا همۀ کتورها دضو هنیام شقابله با بحران پناهندگی کاربرد دارد ،ولی شتأسفانه از هرگونه
شفافساز دمیقتر اجتناب کرده است .در بیتتر قضایایی کده در ایدن پدژوهش بررسدی شدد،
دیوان دادگستر اروپایی استدالل گستردها در شورد س حمایت از حقدوق شنددرج شنتدور
حقوق بنیادین ارائه نکرده است .در قضیۀ  163/17دیوان دادگستر اروپایی بدون تفسدیر شداد
( 28)2دوبلین  ،3شحدود خ ر بزرگ فرار را شتخص نکرده و فقط اث ات دنصر شاد و شعنو
را برا احراز فرار و بالت ع آن بازداشت پناهجو ،ضرور دانسته است .از طرف دییر اتحادیۀ اروپا
نیز یك سیاست جاشع در زشینۀ حقوق بنیادین ایجداد نکدرده اسدت .بده همدین دلیدل ،دیدوان
دادگستر اروپایی باید با تأکید بر اهمیت این حقوق ،به طور شستمر حوز ارجاع به این حقدوق
را افزایش دهد ،تا به رویۀ دیدوان دادگسدتر اروپدایی صدریحاً و بدهطدور شنسدجم تکیده شدود
) .(Harpaz, 2009: 115قضیۀ  578/16به دیوان دادگسدتر اروپدایی اجدازه داد تدا نقدضهدا
سیستماتیك حقوق بنیادین در کتور شسئول را ط دق شداد ( 3)2دوبلدین  3کده تنهدا زشیندۀ
جلوگیر از انتقال است ،تفسیر کند .این فرصت از تفاوت شیان پروندهها دیدوان دادگسدتر
اروپایی و دیوان اروپایی حقوق بتر در زشینۀ شرای ی که س ب لغو انتقال شیشود ،نتأت گرفته
است .دیوان اروپایی حقوق بتر با شکایات فرد پناهجویان در خصدو نقدضهدا نظدامشندد
حقوق بنیادین روبهروست و به نقضهایی که بر وضعیت فرد پناهجو تأثیر شیگذارد ،تکیه شی
کند .درحالیکه دیوان دادگستر اروپایی به تفسیر قوانین برا چیدونیی شناسدایی و شواجهده
با این نقضها در سیستمها قضایی کتورها دضو پرداخته است و بر آستانۀ باالتر براساس
نقض ها سیستماتیك تکیه دارد .رویۀ استناد کردن به شنتور حقوق بنیدادین هندوز بده روش
داد ت دیل نتده است .اشا در واقع سیستم پناهندگی شتدتر اتحادیدۀ اروپدا در شواجهده بدا
بحران پناهندگی از نیاه دیوان س ب نقضها آشکار حقوق بنیادین شیشود و به همدین دلیدل
دیوان در احکام خود از توقف اجرا این سیستم در وضدعیتهدایی کده بده نقدضهدا حقدوق
بنیادین شنجر شیشود ،سخن گفته است .بهطور کلدی ،بدا ایدن روندد کده دیدوان دادگسدتر
اروپایی در حال طی کردن است در آینده بهصورت تدریجی نقش حقوق بنیادین در آرا دیوان
دادگستر اروپایی توسعه شییابد و روند رو به رشد در استناد بدان خواهد داشت.
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 .2نقش دیوان دادگستری اروپایی در تفسیر قوانین پناهندگی مشترک اتحادیۀ اروپا
دیوان دادگستر اروپایی در قضایا زیاد از پناه جویان حمایت کرده و نقش زیاد در توسعه
و یکپارچیی قوانین اتحادیه ایفا کرده است .دالوهبر این ،بسیار از قدوانین پناهنددگی اتحادیدۀ
اروپا و تفاسیر شتعاقب آن توسط دیوان دادگستر اروپایی ،شفداهیم حقدوقی دوپهلدویی ایجداد
کدردهانددد ،کده بددهطدور شسددتقیم دادگدداههدا داخلددی کتدورها دضددو آن را اجدرا شدیکننددد
) .(Dörrenbächer, 2017: 1333فتدار پدیشبیندیناپدذیر خیدل دظدیم پنداهجویدان ،سیسدتم
پناهندگی شتتر اتحادیۀ اروپا را آزشایش کرده و شکافهدایی را بدین حقدوق بنیدادین و ایدن
سیستم نمایان کرده است .حجم زیاد پروندهها ارجاعشده به دیوان ،نتان از شددیریت ضدعیف
سیستم پناهندگی شتتر اتحادیۀ اروپا در شواجهه با بحران پناهندگی دارد .برا جلدوگیر از
درگیر شدن در اختالفات ،دیوان دادگستر اروپایی از پاسخ شتخص بده پرسدشهدا اساسدی
اجتناب کرده و در شقابل ،دالیل شحدود برا تصمیمات خود ،ش رح شیکند (Isiksel, 2016:
) .282به همین دلیل برخی سلاالت اساسی بهطور شکرر به دیوان دادگستر اروپایی ارجاع شی
شوند .دیوان دادگستر اروپایی تصری شیکند که سیستم پناهندگی شتتر بر پایۀ احتدرام و
ددالت برا تمام افراد بنا شده است و تفاسیر خود را نیز در همین جهت قدرار داده و سدعی در
تحکیم قوانین پناهندگی شتتر اتحادیه در رویۀ خود داشته است .از سو دییر در خصدو
طرح اسکان شجدد پناه جویان ،بهدلیل بحران پناهندگی ،سیستم پناهنددگی شتدتر اتحادیدۀ
اروپا را بهصورت شوقت نادیده گرفته و اصدل هم سدتیی را در حدوز پناهنددگی اتحادیدۀ اروپدا
تفسیر کرده است .ایدن رأ اولدین گدام در جهدت اجدرا اصدل هم سدتیی در کندار سیسدتم
پناهندگی شتتر است و راه را برا توسعه و تحکیم این اصل هموار ساخته اسدت .در نهایدت
در احکام دیوان دادگستر اروپایی نقاط ضعف سیستم پناهندگی شتتر اتحادیۀ اروپا نمایدان
شده است و با دیوان دادگستر اروپایی ،لزوم بازنیر در آن هنیام شواجهه با بحرانهدا آتدی
الزم بهنظر شیرسد تا از تتتت آرا در احکام داخلی و حجم باال ارجاع آن به دیوان دادگستر
اروپایی کاسته شود.

نتیجهگیری
نقددش دیددوان دادگسددتر اروپددایی بددرا از بددین بددردن هرگوندده ابهددام در اجددرا قددوانین و
دستورالعملها در سیستم پناهندگی شتتر اتحادیۀ اروپا و همچنین وجود انصاف و ددالت در
رویۀ خود ،بسیار شهم و خ یر است .بررسی انواع شنابع در دسترس ،تفسدیر دقیدق شدواد شدورد
پرسش دادگاهها کتورها دضو و همچنین در نظر گدرفتن شدرایط هدر پروندده بدرا اددالم
حکم ،در ایفا این نقش شفید فایده بوده است .در پاسخ به این پرسش که تا چه حدد سیسدتم
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پناهندگی شتتر اتحادیۀ اروپا در شدیریت بحران پناهندگی اروپا ،از نیداه دیدوان دادگسدتر
اروپایی شوفق بوده ،نتایج دوگانها در احکدام دیدوان دادگسدتر اروپدایی آشدکار شدده اسدت.
درحالیکه دیوان دادگستر اروپایی در پروندها به طرفدار از سیسدتم پناهنددگی شتدتر
اتحادیۀ اروپا شیپردازد ،در پروند دییر شمکن است از تضمین حقوق بنیادین پتتی انی کرده و
سیستم پناهندگی شتتر اتحادیۀ اروپا را قربانی آن کندد .ایجداد شسدئولیت بدرا کتدورها
دضو در ق ال درخواستها حمایت بینالمللی در پی نقضها سیستماتیك حقدوق بنیدادین،
در کنار شجوز بازداشت پناهجویان ،و توقف شدوقتی سیسدتم پناهنددگی شتدتر بدرا اجدرا
برناشۀ اسکان شجدد ،تفاسیر ارزشمند دیوان دادگستر اروپایی از قوانین اتحادیۀ اروپاسدت .بده
همین دلیل شیتوان گفت توسعۀ سریع حوزهها شختلف قانونی در اتحادیۀ اروپا شدیون پویایی
تفاسیر دیوان دادگستر اروپایی است .نقدش دیدوان دادگسدتر اروپدایی در بررسدی دملکدرد
سیستم پناهندگی شتتر اتحادیۀ اروپدا حساسدیتهدا فراواندی دارد ،زیدرا در نحدو اجدرا
سیستم پناهندگی شتتر  ،توسط کتورها دضو تأثیر شیگذارد و شمکن اسدت اجدرا آن را
شتوقف کند .دیوان دادگستر اروپایی با تفاسیر ارزشمند خدود توانسدت نقداط ضدعف سیسدتم
پناهندگی شتتر را نمایان سازد و س پایین کارایی ایدن سیسدتم را در شواجهده بدا بحدران
پناهندگی آشکار سازد .بررسی رویۀ دیوان دادگستر اروپایی در فراز و نتیب تفاسیرش نتدان
داد که سیستم پناهندگی شتتر اتحادیۀ اروپا در نیاه کلی دیوان دادگستر اروپایی با چالش
شواجه شده است و نیاز به اصالحات اساسی در آن بهوضوح شتهود است ،تا بتدوان در رویدارویی
با بحرانها آتی از وقوع شتکالتی که در این بحران رخ شیدهد ،جلوگیر کرد .از طرف دییر،
با وجود نااشنیها شن قه ا احتمال بروز چنین بحرانی برا ایران نیز دور از تصور نیسدت .بده
دلیل اینکه کتور جمهور اسالشی ایران در زشیندۀ وضدعیت ات داع بییانده بدهصدورت شختصدر
قانونیذار کرده است و سالها زیاد از زشان تصویب آنان شیگذرد ،اصدالح و بدهروزرسدانی
این قوانین ضرور بهنظر شیرسد .این اصالحات شیتواند با اسدتفاده از قدوانین اروپدایی کده در
بوتۀ آزشون قرار گرفته و با در نظر گرفتن اشت اهات سیستم اروپایی ،در شدأن و شنزلدت کتدور
ایران به تصویب برسد و در کنار این اصالحات ،شجموده قوانین شدرت ط بدا جن دههدا شختلدف
برخورد با پناه جویان با ردایت شوازین شردی تنظیم شود .بنابراین پیتنهاد شیشود در اصدالح و
بهروزرسان ی قوانین ات داع خارجدۀ ایدران شدوارد شانندد حدق حضدور در جلسدۀ رسدیدگی بده
درخواست پناهندگی ،تسهیالت درشانی و رفاهی حداقلی ،تعیدین شحددود بازداشدت پنداهجدو،
همچنین طرح تسهیم پناه جویدان در شدهرها شختلدف بدرا طدی کدردن رونددها بررسدی
درخواست پناهندگی آنهدا ،در نظدر گرفتده شدوند .ایدن تغییدرات شدیتواندد شدانع اخدراجهدا
دستهجمعی ،بازداشتها بیرویه و نقضها نظامشند حقوق بتر شود.
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