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تاریخچه اتحادیه اروپا

 1959-1945بنیانگذاری اتحادیه اروپا

 1969-1960دوره رشد اقتصادی

 1979-1970افزایش تعداد کشورهای اتحادیه اروپا

1989-1980فروپاشی دیوار برلین

 1999-1990اروپا بدون مرز

 2009-2000گسترش بیشتر



حقوق اتحادیه اروپا

دو دسته قوانین:

معاهدات: قوانین اولیه. 1

تصمیماتآیین نامه، مقررات، : قوانین ثانویه. 2

 ؟میشوندچگونه قوانین اتخاذ

شورای اروپا+ اروپا پارلمان < ==کمیسیون اروپایی



حقوق اتحادیه اروپا

برتری حقوق اتحادیه اروپا؛

عدم نیاز به تصویب مجدد در سطح ملی؛

وضع حداقلها توسط اتحادیه اروپا و اجرای این حداقلها به نحو مقتضی در سطح ملی؛

 ،غرامت توسط متضررانامکان تقاضای در صورت عدم اجرای قوانین اتحادیه اروپا.



حقوق بشر در زمان شیوع کورونا

دبیر کل شواری اروپا:

نباید اجازه دهیم . ویروس در حال از بین بردن زندگی ما و گرفتن جان عزیزان ما است»
«.ویروس ارزشهای اصلی و جوامع آزاد ما را از بین ببرد



حقوق بشری در اتحادیه اروپااصلی قوانین

 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

 حقوق بنیادین اتحادیه اروپامنشور

 حقوق اجتماعی اتحادیه اروپامنشور



رهنمود برای دولت جهت رعایت حقوق بشر، 
دموکراسی و حاکمیت قانون 

حوزه های اصلی رهنمود

اضطراری رویگردانی از کنونسیون اروپایی حقوق بشر در زمانهای 1.

و حاکمیت قانون و اصول دموکراتیک در زمان اضطرار از جمله محدودیت بر گسترهرعایت 2.
طول اقدامات اضطراری

رعایت حقوق بنیادین بشری از جمله آزادی بیان، حفاظت اطالعات، حفاظت از گروههای 3.
اسیب پذیر در مقابل تبعیض و حق بر اموزش

.  حفاظت در مقابل جرم و حفاظت از قربانیان، خصوصا جرایم مبتنی بر جنسیت4.



بشر در زمانهای اضطراری حقوق رویگردانی از . 1
(15ماده )

بستگی به ماهیت و گستره محدودیتهای اعمال شده در زمان کورونا دارد.

رویگردانی از این حقوق، قابل بررسی در دادگاه حقوق بشر اروپا است  .



حقوق بشری غیر قابل رویگردانی

 (2ماده )حق حیات

(3ماده )ممنوعیت شکنجه و رفتار غیر انسانی

(4ماده )ممنوعیت برده داری

 (7ماده )« مجازات بدون قانون»قاعده

4ماده کنوانسیون، 13و 6پروتکل شماره )لغو اعدام و حق منع اجرای مجازات مضاعف
(7پروتکل شماره 



ر قانون و اصول دموکراتیک داحترام به حاکمیت . 2
اضطرارزمان 

اصل مشروعیت

محدودیت دوران اجرای اقدامات ضد کورونا

اصل لزوم

 توزیع قدرت و بررسی اعمال اجرایی در زمان اضطرار



رعایت حقوق بنیادین بشری . 3

و دسترسی ( 3ماده )، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیر انسانی(2ماده )حق حیات1.
(منشور حقوق اجتماعی11ماده )به خدمات بهداشتی

(6ماده )و حق دسترسی به دادرسی عادالنه( 5ماده )حق آزادی و امنیت 2.

(11-8مواد )اجتماع حق حریم خصوصی، ازادی عقیده، آزادی بیان و آزادی 3.

تممنوعیت 4.

( 14ماده )تنوعو استانداردهای مربوط به همه گیری و بعیض 5.

حق بر اموزش-

برابری برای حفظ حقوق اقلیتها-



حفاظت در مقابل جرم و حفاظت از قربانیان. 4

زنان

کودکان

افراد دارای معلولیت

زندانیان

روما

پناهندگان و افراد درخواست کننده پناهندگی

استفاده کنندگان از مواد مخدر



ایفای تعهدات حقوق بشری در ایتالیا

للی قوانین حقوق بشری به خصوص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، میثاق بین الم
حقوق مدنی و سیاسی

 (77ماده )قانون اساسی ایتالیا

 ه جهت صدور مصوب( جوزپه کونته)تفویض قدرت به رئیس شواری وزرا : 6مصوبه شماره
.ها و قوانین بیشتر جهت مبارزه با شرایط اضطراری



اقدامات دفاعی در مقابل شرایط اضطراری کورونا

ممنوعیت دورهمیها و جابه جاییهای درون و بیرون شهری

بسته شدن تمام مغازه ها، رستورانها، محل تجمع...

ت بسته شدن مکانهای مذهبی، تنها در صورتی که فاصله اجتماعی سختگیرانه رعای
.شود

 اعطای کمک هزینه

 رایگان و اختیاری برای همهواکسیناسون

مجازات برای نقض موارد باال:

(قانون جزای ایتالیا655ماده )یورویی206تا سه ماه حبس یا جریمه نقدی -

438ماده )میشوددر صورت که شخص خاطی دچار ویروس بوده است به حبس ابد محکوم -
(ایتالیاقانون جزای 452یا  



شر آیا اقدامات ایتالیا همسو با رعایت حقوق ب
است؟

 اقدامات اتخاذ شده توسط شخص مشروع و با هدف حفظ سالمت عمومی بوده است و
.تمام اقدامات جهت مبارزه با شرایط اضطراری بوده است



دعوا علیه دولت ایتالیا در دادگاه رم

120خانواده قربانیان کورونا

برای هر شخص259000: درخواست غرامت

کورونادرخواست تحقیق به منظور تعیین مسئولیت دولت لومباردیا در مقابله با ویروس


