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Abstract 
The European Court of Human Rights (ECtHR), with substantial supports for 

asylum seekers, has been a diligent advocate of the asylum seekers’ human rights. 

The refugee crisis that has gripped the EU since 2011 has challenged the Common 

European Union Asylum System. This paper, through a descriptive-analytical 

method, aims to answer the question to what extent the refugee crisis affected the 

ECtHR interpretation of the European Human Rights Convention concerning 

asylum seekers? Therefore, four areas of human rights were analyzed, which are 

prohibition of torture and inhuman treatment (article 3 of the Convention), family 

reunification (article 8 of the Convention), the right of freedom and security (article 

5 of the Convention), and the prohibition of collective expulsion (article 4 of 

Protocol no.4). The results illustrated that the refugee crisis made the ECtHR 

increase the scope of its interpretation concerning the asylum seekers’ human rights 

and demonstrated the conflict between human rights and the Common European 

Asylum System. Moreover, the member states must respect the human rights of 

asylum seekers when implementing the Common European Union Asylum System 

and, In the event of a possible breach, cease the implementation of the Common 

European Union Asylum System. 
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 چکیده

میااعیی پیرش ا از    انیی جوپنیا  بیرای  های اساسیی  دیوان اروپایی حقوق بشر از طریق حمایت
اشحادیی  اروپیا را درگ یر     2011بود  است. بحران پناهناگی کی  از سیا     انیجوپنا حقوق بشر 

کرد ، س ستم پناهناگی مشترک اشحادی  اروپا را ب  چالش کش ا  است. در این پژوهش شی ا  
ناهنیاگی بی  ایین پرسیش     شحل لی، با بررسی شفاس ر دیوان در بحران پ -شا  ب  روا شوص فی

ی بر شفاس ر دیوان اروپایی حقوق بشیر از کیاربرد   ر شأثپاسخ داد  شود ک  بحران پناهناگی چ  
شرش ب چهار حوزۀ اساسیی  داشت  است؟ باین انیجوپنا کنوانس ون اروپایی حقوق بشر در قبا  

 3شحق رآم ی  ممیادۀ   یینی منع شکنج  و رعتارهای غ رانسانی یا  انیجوپنا حقوق بشر بن ادین 
 5کنوانسی ون(، حیق آزادی و امن یت ممیادۀ      8کنوانس ون(، همبستگی مجیاد ایانواد  ممیادۀ    

( بررسی شا. در نهایت بی  ایین   4پروشکل شمارۀ  4ی ممادۀجمیدست کنوانس ون(، و منع ااراج 
ت شیا  نت ج  رس ایم ک  بحران پناهناگی برای دیوان اروپایی حقوق بشیر مجیالی عیراهم سیاا    

را گسترا دها و شیااا   س سیتم پناهنیاگی مشیترک      انیجوپنا حوزۀ شفاس ر حقوق بشر 
اشحادی  اروپا و حقوق بشر را آشکار سازد. همچن ن دو  عضو هنگام اجرای س سیتم پناهنیاگی   

احترام بگذارنیا و در صیور  احتمیا  نقی، آن، اجیرای       انیجوپنا مشترک بایا ب  حقوق بشر 
 ی مشترک را متوقف سازنا.س ستم پناهناگ
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 قدمهم
جلیوگ ری   منظورب ، ب  قصا وحا  ب شتر ب ن اعضا و 1949با شاس س شورای اروپایی در سا  

ی اروپایی در را  حماییت  هادولتجهانی دوم در اروپا،  هنگام جنگ داد رخاز کشتارها و عجایع 
حقیوق  اروپایی شرش ب کنوانس ون (. باین1387:90، لواسانی م ریبشر گام برداشتنا ماز حقوق 

(. 214: 1384ی، سیادا  اایو  شیا م  االجیرا الزم 1953شیاوین و در سیا     1950در سا   1بشر
، یکی از نهادهای مسئو  نظار  اجرای 2حقوق بشر اروپاییکنوانس ون، دیوان  19براساس مادۀ 

ب  شنها نهیاد مسیئو  در ایین زم نی       1998ک  از سا   استۀ آن امضاکنناشیهاا  کشورهای 
. (European Court of Human Rights, Council of Europe, 1998: 1)اسیت   شبیایل شیا   

روز در حیوزۀ حقیوق بشیر    بی   کنوانس ون با گذشت ب ش از هفتاد سا  از شصویب آن، یک سنا
ی داشت  است. این امر مرهیون  المللن ببود  و نقش بس ار مهمی در شوسی  و شحو  حقوق بشر 

شان کنوانس ون شاکنون در مواجه  با مسائل گوناگون  االجراالزمهایی است ک  از زمان پروشکل
ی کی  حقیوق منیارج در    یکیی از مسیائل  (. 104: 1396عبای و زمانی، است م ب  آن منضم شا 

در اشحادیی  اروپیا    2011کنوانس ون را در بوش  آزمون قرار داد ، وقوع بحران پناهناگی از سیا   
پناهنیاگی   های مختلف س ستماز طریق طرح دعوا در دیوان، جنب  انیجوپنا بس اری از . است

بیی  چییالش  نمفییاه م حقییوق بشییر منییارج در کنوانسیی و براسییاس را اروپییااشحادییی  مشییترک 
کنوانسی ون در  رای دیوان مجالی عراهم شا ک  شفاس ر پویایی از مفیاه م  بشرش ب باین کش انا.

 از کی  اسیتفاد    کنیا یمی  ا شأک دیوان سابق رئ س . ویلاهابر،ارائ  دها زم ن  حقوق پناهناگی

 ست. شفس را ضروری اقتاار دیوان، کنوانس ون و نظام اثرگذاری و کارایی حفظ برای پویا، شفس ر

 عیراهم  اسیت،  شغ  ر حا  در سرعتب ک   عضایی در را مقررا  شغ  ر و یریپذانیطاف امکان پویا

 بیا  مواجهی   در اواهیا ینمی  وجی  چ هب دیوان  بنابراین (.15: 1397و سماوی،  محبیم کنایم

 ردمیو  پی ش  دهی   کنا ک  شش ارائ  کنوانس ونمقررا   از موضوعا  روز، برداشتی را و مسائل

 در منیارج  حقیوق  مینیای  ک  است اب اری کنوانس ون، پویای شفس ر ت.اسبود   متیاهاین قبو 

باین شرش ب هاف از این (. 11: 1397و سماوی،  محبیم داردیم نگ  روزب  و مؤثر را کنوانس ون
حقیوق بشیر ارشکیابی     یهیا کردن شوسی  حقوق بشر در بحران پناهناگی و نق، آشکارپژوهش 

بی  همی ن دل یل در    . اسیت در آرای اود  اشحادی  اروپا از طریق بررسی شفاس ر دیوان عضو دو 
هیای بییا از آن و   بحران پناهناگی شیروع کیرد و بی  پرونیا     بیضی موارد بایا از آرای پ ش از 

شفاسی ر دییوان و شفیاو  آن را آشیکار کیرد.       بلناما  اناازچشمی اا ر رس ا، شا بتوان هاسا 
اشحادیی   قیوان ن   در شحل لی، ابتاا ب  نقیش کنوانسی ون  -ین مجا  ب  روا شوص فیبنابراین در ا

___________________________________________________________________ 
 از این پس کنوانس ون .1
 از این پس دیوان .2
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 ییا  غ رانسانی رعتارهای یا شکنج  اروپا پرداات  شا  و سپس شفاس ر دیوان در چهار حوزۀ منع
ی جمیی دسیت   اایراج  امن یت، منیع   و آزادی اصوصی، حق و اانوادگی زناگی شحق رآم  ، حق

با شحل ل شفاس ر دیوان ب  این پرسش پاسخ داد ک  بحران پناهناگی  شا بتوان بررسی شا  است.
 است.داشت   انیجودر قبا  پنا  اشحادی  اروپا چ  شأث ری بر شفاس ر دیوان از کاربرد کنوانس ون

 

 انیجوپناهنقش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در قوانین اتحادیۀ اروپا در قبال 
و اجرایی شان آن، شغ  را  اساسی در اشحادی  اروپیا   2009ون در سا  با پذیرا میاهاۀ ل سب

، از بسی اری  (1992رخ داد. طبق این سنا، میاهاۀ سابق اشحادیی  اروپیا ممیاهیاۀ ماسیتریخت     
جها  شغ  ر کرد و شامل قواعا اساسی و بن ادین اشحادی  اروپا شا  و ب  میاهاۀ جایا اشحادیی   

 بایا اشحادی  اروپا عضو باین شرش ب کشورهای (.59: 1394کاران، و هم عرایاروپا موسوم شا م
 شضیم ن  اشحادیی  اروپیا   جایا میاهاۀ براساس را هات اقل از حمایت و بشر حقوق مستمرطور ب 

حقیوق بشیر   . (Conditions for membership, European Commission, 2016: para 3)کننا 
 ا شوسی  گسترد  در س است پناهنیاگی اروپیا وارد شیا    حقوق پناهناگی هم مان بدر گفتمان 

میاهاۀ اشحادی  اروپا، هنگام شاوین مقررا  اشحادی  اروپا بایا کنوانسی ون   6(3طبق مادۀ م است.
اروپایی حقوق بشر را ن   اعما  کرد. ب  هم ن دل ل کنوانس ون ب  پ مان ماستریخت اضاع  شا. 

اساسیی   یهایوکراسی و حکومت قانون و احترام ب  آزادپ مان ماستریخت، شوسی  و شحک م دم
، ک یانی ، لونیای اسیت ما  قیرار داد  را از اهااف س است اارجی و امن تی مشترک اشحادی  اروپیا  

 2000بن ادین ک  در سیا    ر حقوقمنشوهمرا  با پ مان ل سبون،  2009(. در سا  38: 1393
حقیوق بن یادین اسیت، کی       شحادی  اروپا شیامل منشیور  قانون اشا.  االجراالزمشنظ م شا  بود، 

منشیور، حیوزۀ شفسی ر منشیور نباییا اثییر       53. طبیق میادۀ   اسیت میوازی مقیررا  کنوانسی ون    
داشیت    ون در کنوانسی ی اساسیی منیارج   هیا یآزادییا منفیی بیر حقیوق بشیر و       محاودکننا 

آنچیی  از  . (Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2000: 21&8)باشیا 
ضیرور  برقییراری شییوازن م ییان     ،ایآیقضایی مربوط ب  آن ب رون م  بطین کنوانس ون و روی

وجوی شوازن ک  جست رسایمنظر ب  رونیاازاست. عمومی جامی  و حقوق بن ادین اعراد منیاعع 
فیک کنوانسی ون   منصفان  م ان اقتضائا  مناعع جمیی و ال اما  حقوق عردی ج ء ذاشیی و الین 

ن   اعیرادی هسیتنا کی      انیجوپنا (. 328: 1396کم تکی و بالوی، ب ا یک کل است م مثاب ب 
حقوق پناهناگان، کنوانس ون منبع اول   در اصوص گ رنا. مشمو  حمایت کنوانس ون قرار می

نیاگان،  ، ک  برای اول ن بیار شیرییف واحیای از پناه   استآن  1967همرا  پروشکل ب  1951ژنو 
پناهنیاگان،   1951طبق مادۀ یک کنوانس ون مستقل از هرگون  طبق  ااصی از اعراد ارائ  کرد. 

علیت  گ رد ک  ب یبرم ای از اعرادی را درگسترد  دامن طور کلی، ب  دایرۀ شمو  شیریف پناهنا 
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دارا  عضویت در گیرو  اجتمیاعی ایاص ییا     ب  علل نژادی، مذهبی، مل تی، یاشرس موج  از آزار 
علت شرس مذکور قادر ییا  و ب  برنایسر مس اسی می نی، در اارج از کشور اود ب  ۀبودن عق ا

(. 2، بنیا  1میادۀ   ،1951کنوانس ون پناهناگان، م مایل ب  جلب حمایت دولت موردنظر ن ستنا
در دولیت   جیو پنیا   .نامنیا یم جوپنا ، دهایمبر این اساس شخصی را ک  دراواست پناهناگی 

پناهناگی، دوم حماییت جیایگ ین مهیر دو     او شود:  روروب   بان ممکن است با س  وضی ت م
( و سیوم  شیونا یمی ی ب  موجب قوان ن اشحادی  بی  رسیم ت شیناات     المللن بحمایت  عنوانب 

وضی ت حمایت بشردوستان  محمایت ملی اعطاشا  ب  مهاجرانی ک  شرایط الزم برای دو میورد  
( انیا بشردوسیتان  ، اما مجاز بی  اقامیت در کشیور م  بیان بنیا بی  دالییل        نناکینماو  را کسب 

(. اع ایش همکاری کشورهای اروپایی در حوزۀ پناهناگی طیی  25: 1398مکاااایی و رستمی، 
ی گذشت  ب  ششک ل س ستم پناهناگی مشترک اشحادیی  اروپیا منجیر شیا  اسیت. ایین       هاده 

سیوی  بی   انیی جوپنیا  ی گسیتردۀ  هاموجون با شوج  ب  م  دی شاکن1980س ستم از اوایل ده  
بحیران  (. بیا  57: 1398و مختیارزاد ،   داشاباشحادی  اروپا شغ  ر و شحوال  عراوانی داشت  است م

مواج  شا. گروهی کی    انیجوپنا ، اشحادی  اروپا با دو موج اصلی ورود 2011پناهناگی در سا  
از مس ر شرک ی  و درییای مایترانی  وارد یونیان شیانا و      از کشورهای آس ایی و ااورم ان  اغلب 

گروهی ک  از کشورهای آعریقایی از طریق ل بی وارد ایتال ا شانا و پس از بست  شیان ایین دو   
ی کی  بی    انیی جوپنا  .(Andrey & Kravets, 2016: 36)رعتنا مس ر از مراکش ب  سمت اسپان ا 

پناهنیاگی   نسی ون اروپیایی حقیوق بشیر و س سیتم     اروپا رس انا، با دو رژیم حقوقی یینی کنوا
همرا  روس   و شرک ی  اعضیای شیورای    کشور اروپایی ب  45بودنا.  روروب اشحادی  اروپا مشترک 
 3.ناکشیور در شیورای اروپیایی عضیو اشحادیی  هسیت       27 2عضو کنوانس ون هسیتنا. و  1اروپایی

را از  انیی جوپنیا  اشحادیی  اروپاسیت کی     مشیترک  پناهناگی  مقررا  دوبل ن بخشی از س ستم
 Regulation) داردیمی انتخاب کشوری ک  شمایل دارنا باان دراواست پناهنیاگی دهنیا، بیاز    

(EU) No.604/2013 of the European Parliament and of the Council, 2013) .  در مقابیل
بحیران پناهنیاگی در   آغیاز   اشحادی  اروپیا، پیس از  مشترک پناهناگی  رشا نارضایتی از س ستم

___________________________________________________________________ 
 عضو شورای اروپایی هستنا. اط عا  در این مورد قابل م حظ  در:ج  ب روس ایی بکشورهای اروپ  هم. 1

“Our Member States”, Council of Europe, the council of Europe in brief, at: 
https://www.coe.int/en/web/about-us/our-member-states (last visited:02/28/2020), 

پروشکل اص ح شا  و شوسی   17اجرایی شا و از طریق  1953امضا و در  1950کنوانس ون اروپایی حقوق بشر در . 2

 ست کشورهای امضاکننا  قابل دسترسی در:عهر. هستناعضو کنوانس ون  کشور 47اضر ا  حاست. در ح یاعت 

“Chart of signatures and ratifications of Treaty 005”, Council of Europe, Treaty Office, at: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/005/signatures?pauth=h3qlInPT (last visited:02/28/2020) 

اشحادی   عضو روپاییا ، شیااد کشورهای2020با شوج  ب  اع م رسمی انگستان ب  اروج از اشحادی  اروپا در سا  . 3
 رس ا  است. 27اروپا ب  

https://www.coe.int/en/web/about-us/our-member-states
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures?pauth=h3qlInPT
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures?pauth=h3qlInPT
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شض  ع شا، ب  دیوان شکایت کردنا  حقوقشانواسط  این س ستم ی ک  ب انیجوپنا ، 2011سا  
شاۀ اود در نظر گرعتنیا. در ادامی    حقوق شض  عو دیوان را آارین ملجأ و پناهگا  برای اح ای 

 است. ب  آرای دیوان و شفاس ر پویای آن از کنوانس ون پرداات  شا 
 

 اتحادیۀ اروپا بحران پناهندگیتفاسیر دیوان اروپایی حقوق بشر در 
ی شفس ر گردد ک  هاف و اگون ب ساز است و بایا قانونب  اعتقاد دیوان، کنوانس ون یک میاهاۀ 

های اساسی است، حفظ گردد و شیا حیا   موضوع میاهاۀ مذکور ک  همانا شضم ن حقوق و آزادی
(. از سیوی دیگیر، کشیورهای    94: 1397، حس نیشیهاا  اود پایبنا باشنا مب   هادولتامکان 

قیانون پناهنیاگی شبی یت کننیا. بیاین شرش یب        زم ن  انا از مقررا  اشحادی  اروپا درعضو مل م
اع ایش یاعت ، و در نت ج  شیارضیاشی بی ن    انیجوپنا حقوق عردی قار  قانونی اشحادی  اروپا بر 

اسیت. س اسیت پناهنیاگی باییا ایین       شحادی  اروپیا و حقیوق بشیر رخ داد    س است پناهناگی ا
های منطبیق بیا حقیوق بشیر آنهیا را حیل       شیارضا  را شناسایی کرد  و با شوج  ب  قواعا و روی 

های حقوق بشر، مفاد حقوق بشر ب  س است پناهنیاگی اروپیا   نمایا. با شوج  ب  سااتار ویژ  نرم
هیای واضیحی را   حقوق عردی، محیاودیت حقوق بشر ب  لحاظ  در سطوح مختلفی مرشبط است.

و شوسیط دییوان در    کنیا یمی عضو اشحادی  اروپیا ایجیاد   ی پناهناگی کشورهای هااست سبرای 
حقوق  منشور 52مادۀ . طبق شوض حا  (Bast et al., 2018: 2) شونایماشکا  مختلفی شیریف 

بن ادین و کنوانس ون احترام حقوق  مشترک ب ن منشور حقوقبایا ب   عضو یکشورهابن ادین، 
 Explanations Relating to the Charter of Fundamental)بگذارنیا و آنیان را رعاییت کننیا.    

Rights’, 2007: 35)  بن یادین عهرسیتی از ایین حقیوق، کی  بسی اری از آنیان        حقوق در منشور
 رعتارهای یا شکنج  ب  منع شوانیمک  از جمل  آن است، درج شا   انیجوپنا حقوق مربوط ب  
امن ت منارج  و آزادی ، حقمنشور 19(2کنوانس ون و مادۀ م 3شحق رآم   در مادۀ  یا غ رانسانی
منشور، همچن ن حق احترام ب  زناگی ایانوادگی و شخصیی در    6کنوانس ون و مادۀ  5در مادۀ
جمییی مقررشیا  در میادۀ    دسیت   اایراج  اییت منیع  منشور و در نه 7کنوانس ون و مادۀ  8مادۀ 
دل ل اهم ت این میوارد  . ب (Lenart, 2012: 10)منشور اشار  کرد  48کنوانس ون و  4پروشکل 4

 است. در ادام  ب  قضایای ارجاعی ب  دیوان در این اصوص پرداات  شا 
 

 ی یا تحقیرآمیزرانسانیغمنع شکنجه یا رفتارهای  .1
 3 مادۀ براساسو کاربردی باشا.  مؤثرسازوکاری پویاست و حمایت براساس آن بایا  کنوانس ون

« کس نبایا مورد شکنج  یا رعتارهای غ رانسانی یا شحق رآم   قرار بگ یرد ه چ»این کنوانس ون 
(European Convention on Human Rights, 1950: Article 3)    از طیرف دیگیر براسیاس .
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از طرییق س سیتم ییوروداک در آن ثبیت      جیو پنا  ن کشوری ک  اط عا  اول 3دوبل ن  مقررا 
بی  کشیور دیگیری بیرود،      جوپنا . اگر جوستپنا شود، مسئو  بررسی دراواست پناهناگی آن 

 Regulation)را ب  کشور مسئو  دراواست پناهناگی منتقل سازد جوپنا  شوانایمکشور مقصا 

(EU) No.604/2013 of the European Parliament and of the Council, 2013: article 

18(1)(a-b-c) & 19(1)) شیود، انتقیا     کنوانسی ون  3انتقا  موجب نق، مادۀ  ک یدرصورش. اما
ی نی  بش پی عواقیب قابیل    هرگونی  . براساس نظر دیوان، کشورهای متیاها بیرای  گرددیمی ملغ

 ,ECtHR.14038/88)ئول ت دارنیا  حتی اارج از حیوزۀ ص ح تشیان، مسی    3انتقا  طبق مادۀ 

1989: para86) کنوانس ون، دیوان را ب  سمتی رهنمون کرد ک  شیهای را برای  3. اهم ت مادۀ
یکپارچی  ایجیاد کنیا.     صیور  بی  دو  عضو در رابط  با ارزیابی کشور مسئو  برای انجام انتقا  

 انیی جوپنیا  و شیایا بیرای    بایا انتقا  موجب اطر واقیی 3شرش ب برای احراز نق، مادۀ باین
شود شا انتقا  لغو شود. چن ن اطری شامل شکنج  و رعتارهیای غ رانسیانی ییا شحق رآم ی  ییا      

، و در اصوص انتقا  شفاوشی ب ن آنان ن سیت، زییرا ایین عمیل انتقیا  اسیت کی         استمجازا  
در سیا   . (ECtHR.14038/88, 1989: para86) شیود یمی از این موارد امجموع مسبب یک یا 

اعی ایش   ،انا کشی یب  چیالش می   را 1دوبل ن اطرناک مقررا  یهاک  جنب  ییهاپرونا  2008
بی  یونیان،    انیی جواروپایی برای انتقیا  پنیا    اصوص در مورد شصم ما  کشورهایب . بود یاعت 
طبیق   کی   میاعی بودنیا   انیی جو. پنا بودنا ک  آنها بار او  از آنجا وارد اشحادی  اروپا شا  جایی

دوبل ن، هرچنا یونان کشور مسئو  بررسی دراواست پناهناگی آنان است، اما شیرایط   مقررا 
رو ازایین . (ECtHR.32733/08, 2008: 14) اسیت  نامطلوب و غ رانسانی موجب رنی  آنیان شیا    

امیا  . بیود انتقا  آنان بی  یونیان   در صور   کنوانس ون 3، احراز نق، مادۀ انیجوپنا دراواست 
طور پرونا  ب چناین بلک  چهار ما  انتقا  ب  یونان را در  ،یوان عل   مقررا  دوبل ن حکم ناادد

کی   دیوان ابیراز کیرد    .(ECTHR.32733/08, 2008: 16) موقت برای بررسی ب شتر متوقف کرد
انتقیا  بی  یونیان    و  نیا کعمل مشترک پناهناگی  س ستمیونان بایا ب  شیهاا  اود بر مبنای 

یعلی بحران پناهناگی، . با ایجاد (ECTHR.32733/08, 2008: 17-18)ن ست حقوق بشر  ناق،
شوسط یونان، در قض   مشترک پناهناگی  س ستمدیوان ب  رعایت حقوق بشر و  عرضش پ رغم

مقیررا    براسیاس ب  یونان  انیجودیوان ب ان کرد ک  اصرار بلژیک ب  بازگردانان پنا  ام.اس.اس
دییوان پیس از آشیکار     .(ECtHR.30696/09, 2011: para424(3)) اسیت  3 دۀق، میا ان دوبل ن

پناهنیاگی   س سیتم ک  هرچنا  در یونان، اع م کرد انیجوپنا شان اعما  غ رانسانی در انتظار 
 عشییار زیییادی بیی  کشییورهای مییرزی اشحادییی  اروپییا از جملیی  یونییان وارد کییرد      مشییترک 

(ECtHR.30696/09, 2011: para223)  ،و دیگییر مقییررا   3 مییادۀ ،قانییمکییررا  لییی یونییان و
 ECtHR.30696/09, 2011: para) و انتقا  ب  این کشور بایا متوقف شود بود  است کنوانس ون

___________________________________________________________________ 
1. Council Regulation (EC) No.343/2003 
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 پرازدحیام ب  بازداشت در شرایط غ ربهااشتی و  شوانیمی رانسان غاز جمل  اعما  . ((5),(3)424
(ECtHR.30696/09, 2011: para162) همرا  با شرس از حملی  و   هاما ابان برای ، زناگی در ا

، زناانی شان ب عاصل  پس از پ اد  شیان  (ECtHR.30696/09, 2011: paras169-170)دزدی 
و احتمیا    (ECtHR.30696/09, 2011: para176)از هواپ ما باون مشخص شیان وضی تشیان   

 ECtHR. 30696/09, 2011: para)بس ار پای ن امکیان ارائی  دراواسیت پناهنیاگی در یونیان      

دیگیر   یهیا او  آنک  دولیت  ؛س  پ اما داشتام.اس.اس حکم دیوان در قض   ، اشار  کرد. (177
بی   برای چناین بار دیوان دادگستری اروپا در آرای ایود   ،دوم ؛انتقا  ب  یونان را متوقف کردنا

وضیع مشیابهی   وپایی انتقا  ب  دیگر کشورهای ار اک  ب یانیجوسوم، پنا ؛ 1کرداین حکم استناد 
در هم ن زم ن  بود ک  مسیئوالن  انا.  شکچالش  ، انتقا  اود را ب ، براساس این حکمداشتنا
 کنوانسی ون  ومشترک پناهناگی  س ستممتوج  شااال ب ن  بلژیککشورهایی همچون قضایی 
دییوان شصیریک کیرد کی       ی. در قضی   شیریف  (ECtHR.30696/09, 2011: Paras19-21) شانا
رسی اگی قضیایی زنیاانی     گونی  چ بیاون هی   هیا قیرا در قا انیجوپنا ک  زمانیا  ایتال ایی مقام
را  3مکرر مادۀ طورب  ،(ECtHR.16643/09, 2014: Para2) گردانانایم و ب  یونان باز کردنامی

ن بی   از یونا را در میرض اطر ااراج انیجوپنا انتقا ، هشاار داد ک  این  کننا. دیواننق، می
 :ECtHR.16643/09, 2014) قرار اواهیا داد  شانیپناهناگدل ل رد دراواست ب  ،کشور مباأ

Paras8-9)دوبل ن مقررا  کرد ک  غ رانسانی بودن انتقا  براساس  ابرازیوان د . در قض   شاراال
ر د .(ECtHR29217/12, 2014: Para143(2)) شودیو شامل ایتال ا ن   م  ستمحاود ب  یونان ن

یی کی  در مییرض آسی ب حقیوق     جیو پنا این قض   دیوان آشکارا نگرانی اود را برای کودکان 
. عنصر اصیلی اسیتاال  دییوان    (ECtHR29217/12, 2014: Para122)بشری هستنا، ابراز کرد 

شب   اانوادۀ شاراال و شش عرزنا صیغ را بیود    انیجوپنا نبود مسکن مناسب در ایتال ا برای 
(ECtHR29217/12, 2014: Paras46 & 66)   و آنییان را در میییرض رعتارهییای غ رانسییانی و

 کنوانسی ون باییا از  مشیترک  پناهنیاگی   س سیتم  کرد کی   ا دیوان شأک. دادیمشحق رآم   قرار 
مشترک پناهناگی حقوق بشری، س ستم ب  این شکل ک  در صور  نق، قوان ن  استفاد  کنا.

در نت ج  کشیورهای   .(ECtHR. 29217/12, 2014: Paras103-105) شودیمکنسل  اوداودب 
 کنوانسی ون کیار برنیا و باییا آن را بیا     پناهناگی را بی   قوان ن شواننایراحتی نماشحادی  اروپا ب 
 ۀداییر ییا ا یر.    شیود ینق، حقوق بشر م سببشا مشخص شود ک  آیا کاربردا  ،ارزیابی کننا

بر یونان و ایتال ا، صربسیتان  ا  اع ایش بود  و ع و شمو  کشورهای ناامن در آرای دیوان در ح
زییادی هیر روز از میرز مشیترک صربسیتان و       انیی جوپنا است.  ن   کشور ناامن شناسایی شا 

___________________________________________________________________ 
شواننا یک از دو کشور ایرلنا و انگل س نمیب ان کرد ه چ .N.Sستری اروپا در حکم اود در قض   دیوان دادگ .1

 (ECJ. C-411/10 & C-493/10, 2011: Paras 88&98)را طبق مقررا  دوبل ن ب  یونان باز گرداننا. انیجوپنا 
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. مجارسیتان در سیا    کردنایمنااشت عبور  ااردار م سک   آهنرا مجارستان از طریق اطوط 
در مرز مشترک اود با صربستان، مانع عبور  ک لومتر 175با احااث س م ااردار ب  طو   2015
: 1398را پشت س م ااردار نگی  داشیت مسیادا  اایوی، حسینی،       انیجوپنا شا و  انیجوپنا 

بی    انیی جوپنیا  (. دیوان در قض   ال اس و احما متیذکر شیا کی  مجارسیتان بیا انتقیا        1242
 برنیا یمی ارهای غ رانسانی رن  در صربستان از رعت انیجوپنا است، زیرا  3صربستان ناق، مادۀ 

(ECtHR.4728715, 2019: Para260(3))در صیور  اایراج بیا اطیر      جیو پنیا  ز طرعی اگیر  . ا
 است و کشور اایراج  3یی نق، مادۀ شنهاب باشا، ااراج رو براوردهایی شن ع و غ رانسانی روب 

. موارد (ECtHR.30261/17, 2020: Para43)کننا  براساس کنوانس ون مسئول ت اواها داشت 
را روشن کنیا، شیا بتیوان     انیجوپنا نحوی آشکارا ایجاد اطر برای بایا ب  3شا  در مادۀ شصریک

شرش یب دییوان در قضی   آر.کیی. بی  بررسیی شیواها        آن را اهرمی برای لغو ااراج دانست. باین
اایراج و  موجود در اصوص وضی ت کشورهای آعریقایی پرداایت و در نهاییت ابیراز کیرد کی       

ب  کشورهای آعریقایی ک  شواها محکمی از اشونت در آنها وجود ناارد،  انیجوپنا بازگردانان 
بحران پناهناگی . دیوان پس از (ECtHR.30261/17, 2020: Paras56-57)ن ست  3ناق، مادۀ 
ایراد وارد کرد و سبب شا شااا   این س ستم بیا حقیوق بشیر     مشترک پناهناگی ب  س ستم

بحران پناهناگی بر وا م شان اوضاع و  را عراشر کرد  3آشکار گردد. دیوان آستان  شمو  مادۀ 
 است.  نقشی انکارنشانی داشت  3و در نت ج  اع ایش دایرۀ شمو  نق، مادۀ  انیجوپنا 
 

  خانواده همبستگی مجدد حق .2
. هیر کسیی حیق    1: »کنیا یمی کنوانس ون در مورد حق زنیاگی ایانوادگی و اصوصیی مقیرر     

. مقاما  اجازۀ مااالی  در ایین حیق را    2ی از زناگی اانوادگی و اصوصی را داراست. منابهر 
سیبب نظیم   ناارنا، مگر اینک  مطابق قانون بود  و آن مااالی  در ییک جامیی  دموکراش یک بی      

، ییا جیرم  نظمیی  عمومی، امن ت جامی  یا بهبود اوضاع اقتصادی کشور باشا یا جلوگ ری از بیی 
 «ی دیگیران ضیروری باشیا   هیا یآزادمحاعظت از س متی ییا اای ق، ییا حماییت از حقیوق و      

(European Convention on Human Rights, 1950: Article8)..   ب  اعتقاد دیوان هاف اصیلی
مقیامی  و  شیهبازی ، حفاظت از اعراد در برابر رعتار اودسیران  مقامیا  عمیومی اسیت م    8مادۀ 

با اینک  کنوانس ون حق ورود ب  اشحادی  اروپیا را بیرای اعضیای ایانواد       (.192: 1398، امامی
ایین حماییت را ایجیاد     8دیوان در دو پرونا  مج ا بر طبق میادۀ  ولی ، شصریک نکرد  انیجوپنا 
 دراواسیت ای از می ارهیایی را بیرای بررسیی    بولت یف، دییوان مجموعی     قضی   در  اسیت.  کرد 

وضیی ت  » و« 1ما  اقامت عرد»ب   شوانیآن م  د کرد ک  از جملهمبستگی مجاد اانواد  ایجا

___________________________________________________________________ 
1. The Length of the Applicant’s Stay In 
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دو می ار  .(ECtHR. 54273/00, opinion of judges, 2000: para3) وی اشار  کرد «1اانوادگی
با شوجی  بی     از آن،نگهااری کودک و شامل بهترین مناعع ذکر شا  ک   راون ۀدیگر ن   در پرونا

و  اواهنیا شیا  صور  اایراج بی  کشیور مبیاأ بیا آن مواجی         مشک شی ک  کودکان احتماال  در
 :ECtHR.46410/99, 2005)نا ستحکام روابط اانوادگی و عرهنگی و اجتماعی با کشور مقصاا

Para58) . همبستگی مجاد اانواد  ایجاد پذیرا ال ام کلی برای  گون چ ه 8مادۀ از طرف دیگر
باییا   انیی جوپنا ، رویکرد سنتی دیوانراساس ب .(ECtHR.48321/99, 2003: para 94) کناینم

ینمی  و رو هسیتنا ک  با اطر جای برای زناگی اانوادگی در کشور مبیاأ روبی    کردنایثابت م
ک  پرونا  مربوط بی   حتی زمانی .منا شونااز حق زناگی اانوادگی در جای دیگری بهر  شواننا

بیا  . (Carrera, Vankova, 2019: 10) ناشان هستعرزناانی باشا ک  متقاضی پ وستن ب  اانواد 
دانست و اصیل را   شرحساسرا  انیجوپنا ، دیوان وضی ت 2011بحران پناهناگی در سا  ایجاد 

بر وضی ت آنان در کشور م  بان قرار داد. در قض   یونس ، دیوان با در نظر گرعتن شرایط طفیل  
 :ECtHR.12738/10, 2014) است اد ششخ ص د 8صغ ر مق م  هلنا، ااراج مادر را ناق، مادۀ 

para123) ی از زنیاگی ایانوادگی در کشیور م  بیان را دارد     منیا بهر ، زیرا آن طفل صغ ر حق
(ECtHR.12738/10, 2014: paras 118-119) داالیی  . دیوان در قض   ب ااو حکم داد ک  قوان ن

ان مجاد ایانواد  مقیرر   سا  را برای جمع ش 28ی ق ا شابی ت   آم، شبی صور ب دانمارک 
. (ECtHR.38590/10, 2016: Paras138-139) است 8است و این شرط مغایر با بطن مادۀ  کرد 

ن ازی ب  مراقبت اانوادگی نااشت و ییا   جوپنا دیوان در گذشت  اگر زمان رس اگی ب  شکایت، 
. (ECtHR.56971/10, 2016: Para51) دادینمی ب  سن قانونی رس ا  بود، ب  شکایت شرش ب اثر 

ی هیا دادگیا  سالگی، عقط ب  این دل ل ک   15ب   جوپنا اما در قض   ا  قاش ت، با وجود رس ان 
 8داالی در زمان رس اگی، بهترین منفیت کودک را در نظر نگرعت  بودنا، حکم ب  نق، میادۀ  

انونی بیودن  . در قض   عبای ابراه م، دیوان بر قی (ECtHR.56971/10, 2016: Paras53-54)داد 
و میتقا است ک   (ECtHR.15379/16, 2019: Para51) کنایممجاد  ا شأک 8مااال  در مادۀ 

ی وی، ممانییت از حیق   عرزنااواناگشصم م ب  جلوگ ری از کفالت والاین برای کودک و اجاز  
سیت  ا 2این پرونا  مشاب  قض   استرنالوبن .استی از زناگی اانوادگی آنان منابهر والاین در 

و هماننا آن بایا شا حا امکان، مقاما  کشورهای اروپایی سیی در حفظ اانوادۀ واقیی کودکان 
کننا و در صور  اات ف هر دو والاین بر سر حضانت کودک باییا بهتیرین منفییت کیودک را     

در نت جی ، ممانییت از ارشبیاط     .(ECtHR.15379/16, 2019: Paras52-54)قیرار دهنیا    میانظر 
 ECtHR. 15379/16, 2019: Paras) اسیت  8ودک ب  دالیل غ رموج ، نیاق، میادۀ   والاین با ک

___________________________________________________________________ 
1. His Family Ties 

 مطالی  ب شتر ر.ک: . برای 2
ECtHR, Strand Lobben and Others v. Norway [GC], App. no. 37283/13, 2019 
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 اااانواد از کشوری ک  اعضای  جوپنا  . در قض   اوزدیل ن   دیوان شصریک کرد، ااراج(64-65
 8، همچن ن نبود مارک محکم برای قانونی بودن این اقاام، ناق، مادۀ کننایمدر آنجا زناگی 

 8شرش ب دیوان با شوسی  کاربرد میادۀ  . باین(ECtHR.14918/14, 2019: Paras60 & 72) است
 است.  کرد  ا شأک انیجوپنا بحران پناهناگی، بر احترام ب  همبستگی اانواد  بیا از 

 

 حق آزادی و امنیت  .3
ادی ی از آزمنیا بهیر  هم  حیق  »ک   داردیمکنوانس ون با عنوان حق آزادی و امن ت مقرر  5مادۀ 

 «.نبایا از حق آزادی محروم شود، مگر موارد مقررشا  در قیانون  کسچ هعردی و امن ت را دارنا. 
منظور ممانیت از ورود غ رمجاز وی ب  داال کشور یا حکم ااراج یا ب بایا جو بازداشت قانونی پنا 

 :European Convention on Human Rights, 1950)، صیور  گ یرد  استرداد وی ب  دولت متبوع

Article5) یمی محاودیت ایجاد  انیجوپنا . ب  اعتقاد دیوان اقااما  ااصی ک  برای آزادی حرکت
در مراکی    انیی جوپنیا  ، هم ش  ب  مینای محروم ت از آزادی ن ست. در واقع صرف نگهیااری  کنا

 ، مگر اینکی  شیرایط ااصیی محقیق شیود     شودینمپناهناگی، محروم ت از آزادی شلقی  1پذیرا
(ECtHR. 61411/15, 61420/15, 61427/15 & 3028/16, 2019: para 138)  ب  اعتقاد دییوان در .

 20در مراک  پذیرا منطق  شران یت عرودگا  ب  ما   انیجوپنا قض   آمور، زناانی کردن اجباری 
، زییرا میا    (ECtHR. 19776/92, 1996: Paras53-54) شیود یمی روز محروم یت از آزادی شلقیی   

پذیر بود  و حکیم آن  است. محروم ت از آزادی بایا شوج   کردن غ رمتیارف و طوالنی بود  زناانی
قانون داالیی و  مطابق قانون صادر و اجرا شا  باشا. همچن ن شرایط محروم ت از آزادی براساس 

 . دییوان بی ن بازداشیت   (ECtHR.3394/03, 2010: para80)روشنی بایا شیریف گردد المللی ب ب ن
باییا   انیجوپنا شا  و ابراز کرد  ک  بازداشت  قائلبا اعراد مظنون ب  ارشکاب جرم شمای   انیجوپنا 

انیا  سیبب حفیظ جیان ایود از کشورشیان عیرار کیرد        آنان بی   چراک با حسن ن ت صور  گ رد، 
(Ktistakis, 2013: 26)  ری بیا  ی اشحادی  اروپا شااا   حقوق بشهااست س. اما با این حا  شوسی

بحیران پناهنیاگی عملکیرد مراکی  پیذیرا      اسیت. پیس از    را حل نکرد  انیجوپنا زناانی کردن 
ی پناهناگی در نقاط مرزی، مورد شیکایا  زییادی   هادراواستعضو برای رس اگی ب   کشورهای

گهیااری  سبب نرا ب  انیجوپنا ایتال ا حق آزادی  ا یف ا دیوان اظهار کرد ک قرار گرعت. در قض   
اط عاشی ب  زناان ان برای جبران اسیار  و   گون چ هو عام ارائ   2آنان در مراک  پذیرا لمپاوسا

بحیران پناهنیاگی هیم،    کی  حتیی در زمیان     کنیا یم ا شأکاست. دیوان  اعتراض آنان نق، کرد 
 5ادۀ است و بایا بیا بطین می    هرگون  محروم ت از آزادی ن ازمنا دادرسی و حق شجایانظراواهی

یمی هایی ک  ب  سمت ایتال یا  در کشتی انیجوپنا سبب بازداشت شناسب داشت  باشا. همچن ن ب 

___________________________________________________________________ 
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، و بررسی دراواسیت پناهنیاگی آنیان درون کشیتی کی  شوسیی  طب ییی مراکی  پیذیرا          آمانا
در واقیع ایین   . (ECtHR.16483/12, 2016: Paras66-69) انابود  5، بار دیگر ناق، مادۀ اناا  نام
 شییودیمیی، مصییااق محروم ییت از آزادی شلقییی   جییوپنییا قییاام حتییی بییا هییاف حمایییت    ا

(ECtHR.16483/12, 2016: Para71)    دیوان در قض   زد.آ. رویکرد گذشیت  ایود را شوسیی  داد و .
مطرح کرد ک  رویکردا در ایجاد شمای  ب ن محاودیت برای آزادی حرکت و محروم یت از آزادی  

های حا  حاضر باشیا. ایین امیر    بود  و با شوج  ب  شرایط و چالش گراواقع، بایا عملی و انیجوپنا 
کنتیر  کیردن مرزهایشیان و     منظیور بی  المللی، ب نها، براساس شیهاا  برای شناسایی حق دولت

 .ECtHR)، مهیم اسیت  زننیا یمی ی مهاجرشی را دور هاتیمحاودی ک  انیجوپنا اقااما  آنها عل   

61411/15, 61420/15, 61427/15 & 3028/16, 2019: para135)     در شی ی ن شمیای  بی ن ایجیاد .
در مناطق شران یت  انیجوپنا محاودیت در آزادی حرکت و محروم ت از آزادی در زم ن  بازداشت 

، عیواملی از جملی  وضیی ت شخصیی     انیی جوپنا  نامثبتعرودگا  و مراک  پذیرا برای شناسایی و 
ان، رژیم قانونی قابل کاربرد در کشور مربوط و اهااف آن، میا  زمیان،   های آنو انتخاب انیجوپنا 
هیای واقییی   ، ماه ت و درج  محیاودیت انیجوپنا های حمایت از با شوج  ب  اهااف و روی  ژ یوب 

 ,ECtHR. 61411/15, 61420/15)، شوسط دیوان بایا مانظر قرار بگ رنا انیجوپنا شا  ب  شحم ل

61427/15 & 3028/16, 2019: para 138)  بی  بهانی  بررسیی دراواسیت      شواننیا ینمی . کشیورها
و مانع دسترسی آنان ب  وک یل   دارنانگ را در یک منطق   انیجوپنا پناهناگی ما  زمان طوالنی 

از طرف دیگر  .(ECtHR. 61411/15, 61420/15, 61427/15 & 3028/16, 2019: para 195)شونا 
در  انیی جوپنیا  هنگیام اایراج و پیذیرا اول ی       ژ یی وب  انیجوپنا ی قانونمنای محاودیت بر آزاد

مناطق مرزی ضروری است. در قض   ال اس دیوان برای اول ن بار در مورد منطق  شراش یت یا مرزی 
 ,ECtHR.4728715)کرد  اظهارنظر 5(1عضو اشحادی  اروپا در رابط  با مادۀ مزم نی م ان دو کشور 

2019: Para 219) .یوان اذعان کرد ک  محصور شان مرکی  پیذیرا در منطقی  میرزی بیا سی م       د
دل ل وجود امکان ااردار و نگهبانی محاعظان برای جلوگ ری از ورود غ رقانونی ب  کشور مربوط، ب 

 سیت  ن 5(1شود و نق، مادۀ م، محروم ت از آزادی محسوب نمیمباأبازگشت داوطلبان  ب  کشور 
(ECtHR.4728715, 2019: Paras:232&249)     در قض   جی.بی. دیوان متیذکر شیا کی  حضیور .

نخواهیا بیود کی      5(1کودکان همرا  والاینشان در مراک  پذیرا شنهیا در صیورشی مغیایر میادۀ م    
مقاما  ملی بتواننا ثابت کننا ک  این اقاام آارین دستاوی ی بود  ک  برای محیاودیت بیر آزادی   

من لی  محروم یت از   اجرای حکم آزادی باون دل ل موج  ب در  ر شأااست. همچن ن  وجود داشت 
. (ECtHR.4633/15, 2019: Paras151&186) اسیت  5(1شود و نقی، میادۀ م  آزادی محسوب می

 انیی جوپنیا  بنابراین دیوان با شفاسی ر پوییای ایود، حیوزۀ مصیادیق محروم یت از آزادی را بیرای        
 است.   بود  رگذار شأثن    بحران پناهناگی در شوسی  حقوق بشرگسترا داد و 
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 یجمعدسته. منع اخراج 4
 1اسیت  جمیی اشبیاع ب گانی  را ممنیوع کیرد     دست کنوانس ون، ااراج  4پروشکل شمارۀ  4مادۀ 

(European Convention on Human Rights, Protocol no. 4, 1963: Article 4)  دییوان در .
دیوان اعی م کیرد کی      است. در قض   کونکا اد قرار داد قضایای مختلفی این ماد  را مورد استن

یک گرو  ااص برای شرک یک کشیور نقی،    عنوانب  انیجوپنا هرگون  اقاام اجباری نسبت ب  
شنهایی مورد بررسیی مسیتا  و ع نیی    ب  جوپنا ، مگر اینک  پروناۀ هر شودیممحسوب  4مادۀ 

 انیی جوپنیا  ، او  گروهی از کنایمبا وقوع دو عامل مصااق پ اا  جمییدست  ااراج. قرار بگ رد
شونا و دوم، باون بررسی انفرادی شرایط هر یک از آنان، مبیادر    ی ااراججمیدست  صور ب 

حکم مشابهی برای  جوپنا ب  ااراج صور  گ رد. طبق نظر دیوان در قض   آناریک اگر چناین 
 صور ب ور  امکان استاال  عل   ااراجشان شوسط مقاما  مسئو  ااراج دریاعت کننا، در ص

. بیا ایین   (ECtHR.51564/99, 2002: paras58-59)است  ی رخ نااد جمیدست انفرادی، ااراج 
اظهیارا  دییوان در    است. ی شی  ن نکرد جمیدست حا  دیوان می ارهای مشخصی برای ااراج 

ی میرزی اشحادیی  اروپیا    هااست سی اهم ت زیادی برای شکامل جمیدست ی هاممنوع ت ااراج
بیرای محکیوم کیردن     4بحران پناهنیاگی در قضیایای مختلفیی دییوان بی  میادۀ       دارد. پس از 

اسیت. ایین س اسیت     و ب  عقب رانان آنان شک   کرد  انیجوپنا ی جمیدست ی مهار هااست س
ب  مح، رس ان ب  قلمرو اشحادی  اروپا یا حتی پی ش   انیجوپنا ی س ستماش ک هاااراجشامل 

شرش یب  . بیاین سیازد یمی  رممکن غ، ک  دسترسی ب  مراحل پناهناگی را استاز رس ان ب  آن 
ب  مح، ورود ب  بنادر ایتال ا از یونان را در قض   شیریفی   انیجوپنا س ستماش ک دیوان ااراج 

، ایین اقیااما  را   4دانست و ضمن اع م نقی، میادۀ    انیجونا پی جمیدست  از مصادیق ااراج
. در قض   ش وا ویلی ن   هم ن عوامل را (ECtHR.16643/09, 2014: Para242)محکوم کرد 

و عیام دسترسیی بی      کنیا یمی کنوانسی ون مطیرح    4پروشکیل   4بیرای شناسیایی نقی، میادۀ     
 رد گیمدر نظر  انیجوپنا و عردی من ل  عام بررسی مستا  ی جبران اسار  را ب سازوکارها

(ECtHR.19356/07, 2016: para68).        4در قض   ه رسی جامیا دییوان بیرای اولی ن بیار میادۀ 
 کنیا یمی در ایارج از مرزهیای ییک کشیور بررسیی       انیی جوپنیا  را در مورد اایراج   4پروشکل 

(ECtHR.27765/09, 2012: Para169) موانیی برای جلیوگ ری از  دل ل ایجاد . دیوان ایتال ا را ب
کنیا و  ی آزاد مایتران  و بازگردانان آنان ب  ل بی، محکوم میهاآبدر  انیجوپنا های ورود قایق

. در شمیام  (ECtHR.27765/09, 2012: Paras185-186) دانیا یمی  4پروشکل  4آن را ناق، مادۀ 
ال  دییوان داشیت  و   این قضایا، بررسی ناکاعی وضیی ت اعیراد متقاضیی اثیر زییادی در اسیتاال      

اسیت. حکیم قضی       شیا   ا ی شأکی پناهنیاگی  ها یروب   انیجوپنا همچن ن بر عام دسترسی 

___________________________________________________________________ 
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بی  رویی  پناهنیاگی در عمیق      انیجوپنا جایای را برای ضمانت دسترسی  منشأه رسی جاما 
ی ک  بی   انیجوپنا بر مل م شونا، ع و  هادولتاستاالال  دیوان باز کرد. این حکم سبب شا ک  

ن ی  اجیازۀ دسترسیی بی       انیا اعت ی آزاد نجا  یهاآبی ک  از انیجوپنا ، ب  اناا  رسکشورشان 
ی پناهنیاگی و  هیا  یروی پناهناگی اعطا کننا. اما بایا شیادلی ب ن ضمانت دسترسی ب  ها یرو

هی از ایجاد کرد. باین شرش ب در قضی   ا یف یا دییوان ابیراز کیرد کی  آگیا        مؤثرکنتر  مرزی 
و کنتر  میرزی در کنیار حفاظیت از حقیوق بشیر و       انیجوپنا مشک   عملی از هجوم یکبارۀ 

 4، ااراج اشباع شونسی از ایتال ا مصااق نق، میادۀ  شودیمی پناهناگی سبب ا یروی هاضمانت
 :ECtHR.16483/12, 2016)بودنیا   منیا بهیر  ی عیردی  هیا مصیاحب  از  انیی جوپنا نباشا، زیرا 

Paras215&241) .  غ رقیانونی   صور ب  انیجوپنا در قض   ان.دی. و ان.شی. دیوان ب ان کرد ک
اشحادی  اروپا بهر  نبردنا. بی   مشترک  پناهناگی ی س ستمها یرووارد قلمرو اسپان ا شانا و از 

هیای  و امکان بررسی انفرادی پرونا  هم ن دل ل مشمو  حقوق منارج در کنوانس ون ن   نشا 
است. در نت ج  دولت اسیپان ا در قبیا  عقیاان     ب  دل ل رعتار اود آنان وجود نااشت  انیجونا پ

بتواننا ب  حکم ااراج اعتیراض کننیا،    انیجوپنا ی جبران اسار  ک  از طریق آنها، سازوکارها
 & ECtHR.8675/15) سیت  ن 4ی و نقی، میادۀ   جمیی دسیت   مسئول تی ناارد و مصااق ااراج

8697/15, 2020: Paras:242-244)   پناهنیاگی در بحیا اایراج   بحیران  . باین شرش یب پیس از 
پناهناگی اشحادی  اروپا سیی در شحکی م   بر رعایت قوان ن ا شأکی دیوان از یک سو با جمیدست 
 ی بی  حماییت از  جمیی دسیت   و از سوی دیگر با اع ایش حوزۀ شناسایی اایراج  کرد  ن قواناین 
 است. پرداات  انیجوپنا 

 

بحیران  توسعۀ تفاسییر دییوان از کنوانسییون اروپیایی حقیوق بشیر در       
 پناهندگی اتحادیۀ اروپا

 انیی جوپنیا  شیر از  مشیترک، قاطیانی   پناهنیاگی   طبق نظر دیوان، کنوانس ون نسبت ب  س ستم
کنوانس ون، دیوان در . با وجود عقاان حق پناهناگی در (Fullerton, 2017: 69) کنایمحمایت 

اسیت شیا در اروپیا بماننیا.      حفاظت کرد  و ب  آنها اجیاز  داد   انیجوپنا احکامش از بس اری از 
پناهناگی بایا منطبق با حقوق بشیر باشینا. بیاین     ک  قوان ن کنایمدیوان در شفاس را ب ان 

دهیا و  ا اع ایش میی کنوانس ون، حساس ت شناسایی آن ر 3با شوسی  شفس ر قضایی مادۀ شرش ب 
 روروبی   3ب  کشورهایی ک  در آنجا با نق، مادۀ  شوانناینمدر اروپا  انیجوپنا ک   کنایم ا شأک

جیوان و جرییان ع اینیاۀ     انیی جوپنیا  با در نظر گیرعتن شییااد زییاد    هستنا، انتقا  داد  شونا. 
اسیت. بی     ایش یاعتی  ی ااص این گرو  اع ریپذب آسکودکان باون همرا ، حساس ت دیوان ب  

هم ن دل ل در بحا زناانی کیردن و همبسیتگی ایانواد ، اصیرار دارد کی  طبیق کنوانسی ون،        
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انفرادی حتی در مواقع بحرانی بررسیی شیود. ایین ایود      صور ب بایا  انیجوپنا شرایط عردی 
بیر   ا ی شأکاز طیرف دیگیر،    نشان از شوسیی  رو بی  جلیو در شفاسی ر دییوان از کنوانسی ون دارد.      

 گونی  چ هی کی    سیازد یمی بحیران پناهنیاگی، روشین    ی قضایی بازداشت حتی هنگیام  هاکنتر 
پذیرعتنی ن ست. دیوان شصریک  انیجوپنا های قضایی بازداشت شوج هی برای اجتناب از بررسی

، و بیا عشیار بی  مرزهیای     اعتیا یمی از حقوق بشر در سطوح ملی اشفیاق   مؤثرک  حمایت  کنایم
 ,Harvey, Livingstone) دهیا یمر کنوانس ون، حوزۀ این حمایت را گسترا حقوقی منارج د

آرامی شروع بی   ب شوسی  داد  و  انیجوپنا . دیوان حوزۀ کاربرد کنوانس ون را برای (446 :2000
پناهنیاگی و عملکیرد    احکام اود را بیر قیوان ن   ر شأثوس ل  آنها، شا ب  کنایمشوسی  شفاس را 

بی    انیی جوپنیا  ی در میورد  جمیدست  دها. دیوان با گسترا حوزۀ منع ااراج اع ایش هادولت
ی پناهنیاگی و  هیا  یی روب   انیجوپنا ، آنان را مل م ب  شسه ل دسترسی هادولتاارج از قلمرو 

در  اواهیا ینمی اسیت. دییوان    حقوق بشر آنان حتی اارج از حوزۀ ص ح تشان کرد احترام ب  
حقوق همرا  شود، بلک  از طریق شقویت رویکرد حمایت از  هادولتی با اشتباها  حوزۀ پناهناگ

  (Harvey, Livingstone, 2000: 465) کنیا یمحمل   انیجوپنا بشر، ب  عراینا ب  حاش   رانان 
بحران پناهناگی را بستر مناسبی برای شوسی  پویای شفاس ر اود از مواد کنوانس ون و در نت ج  

روشین اسیت در میواردی کی      است.  را گسترا داد  انیجوپنا کرد  و حوزۀ حمایت از  قلمااد
، دیوان در اعما  دهنایمبخشی از س ستم حقوقی دو  عضو را ششک ل  المللن بقواعا حقوق 

ی داالی همان حاش   شفس ری را برای آنها قائل اسیت کی  در   هادادگا شوسط  المللن بحقوق 
 (.  869: 1395مممتاز و متوسل،  استس ر حقوق داالی قائل زم ن  اعما  و شف

 

 یریگجهینت
و  پیرش ا در اشحادی  اروپیا، میااعیی    انیجوپنا ی اساسی برای هاتیحمادیوان از طریق ایجاد 

اشحادیی   مشیترک  پناهنیاگی   در س سیتم نظمی دل ل بی. ب است انیجوپنا حقوق بشر ثابت از 
حقیوق بشیر بیر ایین س سیتم، در جهیت        اروپاییبر مقام دانستن کنوانس ون اروپا، دیوان ع و 
 پناهنیاگی اسیت. س سیتم    در آرای اود گیام برداشیت    انیجوپنا حقوق بشر حمایت ب شتر از 

حقیوق  عضو شاوین شا  و شیااا   آن بیا   ی هادولتاشحادی  اروپا با اولویت ب  مناعع  مشترک
بحیران پناهنیاگی، دییوان شماییل چنیاانی بی        است. پ ش از  ن نمایان شا بشر در احکام دیوا

ااش  وارد کردن ب  س ستم پناهناگی مشترک اشحادی  اروپا نااشت. در واقع دیوان میتقا بیر  
بحیران پناهنیاگی و اعی ایش    پایبنای س ستم پناهناگی مشترک بر حقوق بشر بیود. بیا بیروز    

مشترک حمل  کیرد  و در روییارویی بیا    پناهناگی  بان  س ستمحقوق بشر، دیوان ب  ی هانق،
است. با بررسی شفاسی ر   حقوق بشر، آن را ب  عقب رانا  و اجرای آن را متوقف ساات ی هانق،



 2089   پناهندگی اتحادیۀ اروپا در آیینۀ دیوان اروپایی حقوق بشر حرانب

مشترک و کنوانس ون یکسان است، در پناهناگی  دیوان در چهار موضوع اصلی ک  ب ن س ستم
بحران پناهناگی بیرای دییوان مجیالی    یاعت  شا ک   پاسخ ب  پرسش پژوهش ب  این مهم دست

را در عمل ورد ارزیابی کنا و بیا نشیان دادن کیارایی     مشترکپناهناگی عراهم کرد ک  س ستم 
 انیی جوپنیا  محاود آن، شفاس ر پویای اود را شوسی  داد  و حوزۀ کارایی کنوانس ون را در قبا  

عضو را ن   گسترا داد  و بر اهم یت و  کشورهای  اع ایش دها. ب  هم ن دل ل دامن  مسئول ت
اسیت. در نهاییت دییوان در گسیترا حیوزۀ       کرد  ا شأک انیجوپنا حقوق حساس ت احترام ب  

بحران پناهناگی برای دو  عضو مواجه  با  هرچناک   اینمایم ا شأکحقوق بشری بر این نکت  
ین حوز  شوج   نخواها کرد و دو  عضیو هنگیام   ی حقوق بشری را در اهانق،آسان نبود ، اما 
احتیرام بگذارنیا و در صیور      انیی جوپنا حقوق بشر مشترک بایا ب  پناهناگی  اجرای س ستم

مشترک را متوقف سیازنا. در واقیع دییوان آسیتان      پناهناگی  احتما  نق، آن، اجرای س ستم
نق، حقوق بشر هم س ستم پناهنیاگی   ی باال برد  است ک  حتی احتما اانااز ب حساس ت را 

 عنیوان بی  ب  دییوان   انیجوپنا مشترک را مختل اواها کرد. ب  هم ن دل ل بود ک  بس اری از 
ایود شوانسیت در    موقیع ب مراجی  کردنا و دیوان با عملکرد اوب و  پناهگاهشانو  ملجأآارین 

ان و گسیترا حیوزۀ شیمو     گام بردارد. شوسی  پوییای دییو   انیجوپنا جهت احقاق حقوق بشر 
های جایای برای کنوانس ون و شوسی  نظام اروپایی حقوق شاوین پروشکل سازن  زمحقوق بشر، 

 بشر اواها بود، ک  اود نشان از اهم ت شفاس ر دیوان دارد.
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