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دو حکم محکمه مافوق  در . این فیصلهجمنازیوم ) لیسه ( قابل اجراء میباشدبه اصطالح قانون 

 مهاجرتی ) محکمه عالی در امور مهاجرت ( بیان گردیده است. 

در ( kammarrättslagman)بخش  روسایویکی از یقاض که(  Anita Linder)ندریل تاینا

است  یبدان معن نیکه  ا دیگوی( است مMigrationsöverdomstolen) یمحکمه مافوق مهاجرت

اجازه اقامت  درخواستکه ) زیر سن ( بدون همراه  یافراد  0999از شتریجمله باز یادیکه تعداد ز

 میگوید:لیندرانیتا  .کرد ندخواه افتینموده بودند ، اقامت در (  سهی) ل ومیدر جمناز لیتحصبراساس 

مرتکب نشده اند و تمام  یآنها وجود ندارد و جرم هیعل  یلیدل چیهستند و ه طیکه واجد شرا یکسان  -

 اقامت یم امکانات وجود دارد که به تقاضاکنند و ه افتیاجازه اقامت در دیشروط را پوره کرده اند با
 .شده باشند یمرتکب جرمآنها  کهیداد درصورت یپاسخ منف  یافراد

 یبود که محکمه ها نیقرار گرفت ا یمحکمه مافوق مهاجرت زیم یمساله باال نیا  نکهیا لیدل
قانون  [ (UM 187-18) ، (  UM 14195 - 17)]دو حکم  یمهاجرت در مالمو و استاکهولم ط

قانون توسط حکومت به  یاز حکم ها گفته شده بود  که آماده ساز یکیرا رد نمودند.  در  ومیجمناز
که  تیواقع نیگفته شده بود  که ا  یشود. در حکم دوم لاعما توانستیناقص بود که قانون نم ءاندازه

برخالف اصول  ) یک پناهجو(  یخارج تیدرصورت نامشخص بودن هو یصدور اجازه اقامت  حت
 .ستیاروپا ن هیاتحاد

قانون  یکند که آماده ساز یدر امورمهاجرت(  اعالم م ی)محکمه عال یاما محکمه مافوق مهاجرت
اروپا در  هی( با مقررات اتحاد ومینداشته (  و قانون ) جمناز یبوده ) کمبود یتوسط حکومت  کاف

 حکمهم زیمباالی مساله   نیکه ا دیگویم یاز محکمه مافوق مهاجرت ندریل تای.انردیگیتناقص قرار نم
آنها شد. محکمه مافوق  صلهیوجود ندارد که منتظرف یلیدل چیقرار دارد ، اما  ه زیاروپا ن  هیاتحاد

کرده است و معتقد است که مقررات  لیو تحل هیرا تجز  ییمحکمه  اروپا یقبل یها صلهیف یمهاجرت
 تواند اعمال شود یم ( سهی) ل ومیدهد که قانون جمناز ینشان م  ییاروپا هیمحکمه اتحاد

، نگرفته است.  ردیچگونه اجراات صورت گ نکهیدرمورد ا یرسم میهنوز تصماداره مهاجرت 

اداره مهاجرت، معتقد است که احکام محکمه  یامور حقوق سیرئ ( Fredrik Beijer)رییب کیفردر

 یروینشانگر آنست  که اداره مهاجرت از آنها پ زیو روشن است و همه چ حیصر یمافوق  مهاجرت
که  یمعن نیقانون اجراء خواهد شد، به ا نیکه ا رنمودیتفس  نیچن توانیم ار صلهیف نیخواهد نمود ."ا

 نمود . میخواه ی، بررس میکرده ا افتیکه از تابستان امسال در ینیما تمام درخواستها را طبق قوان
، ما به  ندیرا پوره نما لیاجازه اقامت براساس تحص یقانون برا نیالزامات  ) شروط ( ا  یاگرافراد

 داد. میپاسخ مثبت خواه شانیها استدرخو

هنوزموفق به  میگوید که MP ستیز طیحزب مح  یسخنگو (Isabella Lövin) نیلوو زابالیا
) محکمه  دییخوشحال است که قانون مورد تا ی( نشده  ول ی) محکمه مافوق مهاجرت خواندن حکم 

 ی) قانون ( فرصت را برا نیخرسنداست و ا اری: "بسافزاید  ی( قرار گرفت.او م یمافوق مهاجرت
مصؤن احساس  شتریحکم  خود را ب نیازصدور ا نهاوآ  دهدیکه منتظر حکم بودند م یسانهمه ک

   .ندینمایم



که  دیگو یم(  L) برالیحزب  ل یمهاجرت استیس یسخنگو ( Fredrik Malm)مالم  کیردیفر

  .شود ی) قانون (  اعمال م نیقرار گرفت  و پس ا دیقانون مورد تای

 -شده است. دی، ناام( M)مودراتها  یمهاجرتسیاست  یسخنگو( Johan Forsell) لیفورش وهانی

ود خ می، اما اکنون قصد دار یو اصول یعمل لی. متاسفم به دالمیکرده ا افتیحکم  را در نیاکنون ما ا
 .میاصالح کن  صلهیف نیرابعد از ا

 منبع: 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7050669 

اتخاذ نموده بودند که قضیه غرض  ال محکمه های مختلف تصامیم متفاوت در زمینه گفتنی است که قب

. زیرا فیصله محکمه مافوق مهاجرتی حیثیت خط مشی را تصمیم نهایی به محکمه مافوق راجع شد
 . این تصامیم قرار زیر بود:  برای اداره مهاجرت و محکمه های مهاجرتی خواهد داشت

چنین  (  UM 14195 - 17قضیه ) درمحکمه مهاجرتی مالمو  8912جوالی  6بتاریخ  .1
. به نظر محکمه آمادگی برای تهیه قانون کند کاهش شرط هویت را اعمال ن  فیصله نمود:

 ناقص بوده است.

چنین  ( UM 187-18قضیه ) محکمه مهاجرتی استاکهولم در  8912جوالی  11بتاریخ  .8

. این کاهش شرط هویت با مقررات اتحادیه کندکاهش شرط هویت را اعمال ن فیصله نمود:
 اروپا در تضاد قرار دارد.

د اداره مهاجرت منتظر فیصله محکمه مافوق مهاجرتی میگرد 8912جوالی  12بتاریخ  .1
 وصرف در قضیه هایکه قابل رد باشند ، فیصله صادر میکند. 

چنین  ( UM 2161-18قضیه ) محکمه مهاجرتی استاکهولم در  8912جوالی  89بتاریخ  .4
. این کاهش شرط هویت با مقررات اتحادیه کندکاهش شرط هویت را اعمال ن فیصله نمود:

 اروپا در تضاد قرار دارد.

( چنین فیصله UM 420-17) قضیه  محکمه مهاجرتی لولئو در 8912والی ج 86بتاریخ  .5

کاهش شرط هویت چیزی خاصی شرط کاهش هویت را اعمال میکند. در مورد کرده بود: 
 نمیگوید.

چنین فیصله  ( UM 643 -18قضیه ) در  محکمه مهاجرتی مالمو 8912جوالی  82بتاریخ  .6
درمورد آمادگی قانون نیز میگوید که این قانون  شرط کاهش هویت را اعمال میکند. نمود:

 مشکل ندارد و فکر نمیکند که این قانون در تضاد با مقررات اتحادیه اروپا باشد.

چنین  ( UM 1123-18قضیه ) در  بوری یوتیمحکمه مهاجرتی  8912جوالی  11بتاریخ  .2

قضیه را به محکمه اروپایی میفرستد تا دیدگاه آن محکمه را در مورد کاهش  فیصله نمود:
ط هویت بداند.) نظر به خبر پخش شده فیصله محکمه اتحادیه اروپایی حد اقل یکسال را شر

 دربر خواهد گرفت(.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7050669


 ( Migrationsöverdomstolenمهاجرتی )مافوق محکمه  8912اول اگستبتاریخ  .2

و محکمه   (  UM 14195 - 17)اجازه بررسی دو قضیه را از محکمه مهاجرتی مالمو
 .صادر میکند (UM 187-18)  مهاجرتی استاکهولم

چنین  ( UM 1874-17قضیه ) در یوتیبوری محکمه مهاجرتی  8912اگست  80بتاریخ  .0
کاهش شرط هویت چیزی خاصی شرط کاهش هویت را اعمال میکند. در مورد  فیصله نمود:

 نمیگوید.

 قانون قرار زیر است : شروط این 

 :ط والزاماتخالصه شرو

. فیصله اخراجی دریافت ویا ممکن دریافت نماید میتواند اقامت براساس تحصیل در سطح 1

 جمنازیوم دریافت نماید درصورتیکه : 

ویا قبل از آن ثبت  2112نومبر  22. درخواست اولی شان بخاطر اقامت دراداره مهاجرت بتاریخ 2

 شده باشد. 

 توسط یکی از کمون ها در یکی ازمکان های اقامت برای پناهجویان مسکن گزین شده باشد. . 3

 ماه را دربر گرفته باشد 51حداقل  زمان بررسی دوسیه پناهندگی . 2

 صورت نگرفته باشد. 0252جوالی  02فیصله باید قبل از  .1

ویا ساله  51 وی زیر سن که پناهج ویا اتخاذ خواهدشدفیصله اخراجی وقتی اتخاذ شده باشد .2

 بعد از هژده سالگی او فیصله صادر شده باشد ( . یعنی شده باشد)بیشتراز آن 

درزمان درخواست اقامت براساس تحصیل درسطح جمنازیوم  ) لیسه ( باید در سویدن موجود  . 7

 باشد. 

  داشته باشد. درس خواندن راقصد درجمنازیوم درس بخواند ویا  . 1

 باشد.کرده  لیتحص یدناست که او قبال در سوالزم .  8

 . تالش بخاطر شناسایی احتمالی هویت 9

 .به اداره مهاجرت برسد   2018سپتمبر 31 یال دیاجازه اقامت با یدرخواست برا ک. ی11

 پناهجو به ارتکاب  جرم محکوم به زندان نشده باشد. .11

 ط پوره گردد.  شروباید درنظر داشت که برای دریافت اقامت باید تمام 

 

 ترجمه و تلخیص از نسیم سحر 

 8912سپتمبر  85

 برای سایت انجمن افغانها در سویدن 
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