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คำานำา
โดย สำานักงาน 

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ  
(UNHCR)

	 อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐได้รับการรับรองเมื่อวันที่	30	สิงหาคม	
ค.ศ.	1961	 (Convention	on	 the	Reduction	of	Statelessness)	และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่	13	ธันวาคม	ค.ศ.	1975	เป็นต้นมา	อนุสัญญาฉบับนี้เข้ามาเสริมอนุสัญญา
ว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ	ค.ศ.	1954	(Convention	on	the	Status	of	Stateless	
Persons)	และเปน็ผลมาจากการเจรจาระหว่างประเทศเป็นเวลานานกวา่หนึง่ทศวรรษ
เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐ*	 โดยอนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้	 เป็นรากฐานของกรอบ
กฎหมายระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาภาวะไร้รัฐ	ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ยังคงมี
ผลกระทบในเชิงลบต่อชีวิตของคนนับล้านคนทั่วโลก	 อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะ 
ไรร้ฐั	ค.ศ.	1961	ยงัเปน็ตราสารระหวา่งประเทศทีส่ำาคญัในการกำาหนดกฎเกณฑใ์นการ
ส่งผ่านสัญชาติและการไม่ถอนสัญชาติ	เพื่อป้องกันไม่ให้มีกรณีของความไร้รัฐเกิดขึ้น	
การกำาหนดกฎเกณฑต์า่งๆ	ในอนุสญัญาฉบบันีเ้พือ่ยบัยัง้การเกดิของภาวะไรร้ฐั	ทำาให้
มาตรา	15	แหง่ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินษุยชนซึง่รบัรองวา่	"บคุคลทกุคนมสีทิธใิน
การถือสัญชาติ"	มีผลบังคับใช้	

	 แนวคิดเบื้องหลังของอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ	ค.ศ.	 1961	คือ	
แม้ว่ารัฐจะรักษาสิทธิในการตรารายละเอียดเนื้อหากฎหมายสัญชาติของตน	แต่การ 
กระทำาของรัฐต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับสัญชาติ	
ซ่ึงรวมถึงหลักการที่ว่ารัฐควรหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐ	 การให้การรับรอง
อนุสัญญาฉบับนี้หมายความว่ารัฐจะดำาเนินการเพื่อลดภาวะไร้รัฐอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้	
อนสุญัญาฉบบันีมุ้ง่ใหเ้กดิความสมดลุระหวา่งสทิธขิองปจัเจกบคุคลและผลประโยชน์
ของรัฐ	โดยการกำาหนดกฎทั่วไปในการป้องกันการไร้รัฐและในขณะเดียวกันก็อนุญาต
ให้มีข้อยกเว้นบางประการต่อกฎเหล่านั้น

*		 เอกสารฉบับนีใ้ช้คำาวา่	“ไรร้ฐั”	(statelessness)	แทนคำาวา่	“ไรร้ฐัไรส้ญัชาต”ิ	แตย่งัคงความหมายครอบคลมุ
ตามอนสัุญญาวา่ดว้ยสถานะของบุคคลไรร้ฐั	ค.ศ.	1954	และอนสุญัญาวา่ดว้ยการลดภาวะไรร้ฐั	ค.ศ.	1961	
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าวและบริบทสากล
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	 อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ	 ค.ศ.	 1961	 ได้มีมาตรการป้องกัน
ภาวะไร้รัฐในหลายบริบท	ประเด็นสำาคัญของอนุสัญญาฉบับน้ีคือการป้องกันไม่ให้
เกิดภาวะไร้รัฐขึ้นในขณะที่เด็กเกิด	 โดยการกำาหนดให้รัฐให้สัญชาติแก่เด็กที่เกิดใน
อาณาเขตของตน	หรือที่เกิดในต่างประเทศ	 โดยมีบิดาหรือมารดาท่ีมีสัญชาติของรัฐ
นั้นๆ	หากรัฐไม่ดำาเนินการให้สัญชาติจะทำาให้เด็กอยู่ในภาวะไร้รัฐ	ดังนั้น	 เพื่อป้องกัน
ภาวะดังกล่าว	 รัฐอาจให้สัญชาติแก่เด็กโดยอัตโนมัติตั้งแต่เด็กเกิดหรือภายหลังเมื่อ
มีการยื่นคำาขอก็ได้	 นอกจากนี้	 อนุสัญญาฉบับนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภาวะไร้
รัฐในอนาคตของช่วงชีวิตของบุคคล	 โดยการห้ามรัฐกระทำาการถอนสัญชาติของคนท่ี
ถือสัญชาติของตน	ไม่ว่าจะในลักษณะการสูญเสียสัญชาติ	การสละสัญชาติ	หรือการ
เพิกถอนสัญชาติก็ตาม	หากว่าการกระทำาดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดภาวะไร้รัฐ	และท้าย
ที่สุด	อนุสัญญาฉบับนี้ได้กำาหนดให้รัฐหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐในบริบทของ
การสืบทอดของรัฐ	เมื่อคำานึงถึงสถานการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมา	มาตรการป้องกันต่างๆ	
ที่อยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ	ค.ศ.	1961	จะถูกนำามาใช้ต่อเมื่อเกิดภาวะ
ไร้รัฐขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 และต่อเมื่อมีบุคคลที่มีจุดเกาะเกี่ยวประการใดประการ
หนึ่งกับประเทศ	ทั้งนี้	 มาตรฐานต่างๆ	 เหล่านี้มีไว้เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
สัญชาติที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรัฐด้วยกัน

	 ในปี	ค.ศ.	1974	สมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาตไิดม้อบหมายใหส้ำานกังาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ	 (UNHCR)	 เป็นหน่วยงานที่บุคคลที่ได้อ้างสิทธิ
ประโยชน์จากอนุสัญญานี้	 สามารถยื่นคำาร้องเพื่อการพิจารณาคำาขอของตนและให้
ช่วยเหลือพวกเขาในการนำาเสนอคำาร้องนี้ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง1	 ตามความ
ในมาตรา	11	แห่งอนุสัญญาฉบับนี้		ในเวลาต่อมา	สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้
มอบหมาย	UNHCR	ให้ดำาเนินการในระดับสากล	ในการระบุ	ป้องกัน	และลดภาวะไร้
รัฐ	 และให้ความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐด้วย	UNHCR	 ได้รับการเรียกร้องในการ	 "จัดให้
มีบริการให้คำาปรึกษาในเชิงเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมและการดำาเนินการตาม
กฎหมายสญัชาต"ิ2	ทัง้นี	้คณะกรรมาธกิารบรหิารโครงการของขา้หลวงใหญ	่(Executive	
Committee	of	the	High	Commissioner’s	Programme)	ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมใน
ด้านแนวทางการปฏิบัติตามหน้าที่เหล่านี้	อนุสัญญาฉบับนี้ทำาหน้าที่เป็นมาตรฐานใน
การระบชุ่องว่างในกฎหมายสญัชาติแมแ้ตใ่นรฐัทีม่ไิดเ้ปน็ภาคอีนสุญัญา	และ	UNHCR	
ใช้อนุสัญญาฉบับนี้เป็นพื้นฐานสำาหรับการให้คำาแนะนำาในเชิงเทคนิคแก่รัฐบาล

1		 ข้อมติสมัชชาใหญ่	ที่	3274	(XXIX)	วันที่	10	ธันวาคม	ค.ศ.	1974	และ	31/36	วันที่	30	พฤศจิกายน	ค.ศ.	
1976

2		 ข้อมติสมัชชาใหญ่	ที่	50/152	วันที่	21	ธันวาคม	ค.ศ.	1995
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	 ในปัจจุบัน	อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ	ค.ศ.	1961	มีความสำาคัญ
เป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากภาวะไร้รัฐยังคงยืดเยื้อในบางพื้นที่และยังคงเกิดขึ้นมาใหม่ใน
พืน้ทีอ่ืน่ๆ	ดงันัน้	ภายใตก้ารเรยีกรอ้งของขา้หลวงใหญ	่(High	Commissioner)	เพือ่ยตุิ
ภาวะไรร้ฐัใหห้มดไปภายในปคี.ศ.	2024	UNHCR	มุง่มัน่ทีจ่ะสานตอ่ความพยายามใน
การสนับสนุนให้รัฐเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับภาวะไร้รัฐทั้งสองฉบับ

	 ดงันัน้	จงึมคีวามจำาเปน็ทีบ่ทบญัญตัขิองอนสุญัญานีค้วรไดร้บัการรับรูอ้ยา่ง
กว้างขวาง	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญานี้	เพื่อให้สถานการณ์ของบุคคลไร้รัฐทั่วโลกได้รับการแก้ไข

	 ข้อมูลเกี่ยวกับการภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้
รัฐ	ค.ศ.	 1954	อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ	 ค.ศ.	 1961	 รวมท้ังรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	สามารถหาดูได้จาก	UNHCR	หรือที่เว็บไซต์	Refworld	ของ	UNHCR	
ที่	www.refworld.org/statelessness.html		

เจนีวา	พฤษภาคม	ค.ศ.	2014
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อนุสัญญา
ว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ

บรรดาอัครภาคีผู้ทำาสัญญา

ดำาเนินการ	 ในการติดตามข้อมติ	 896	 (IX)	 ซึ่งลงมติยอมรับโดยสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติในวันที่	4	ธันวาคม	ค.ศ.	1954

ด้วยเห็นว่า	ต้องการที่จะลดภาวะไร้รัฐโดยข้อตกลงระหว่างประเทศ

ได้ตกลงกัน	ดังต่อไปนี้
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มาตรา 1

1.		 รฐัภาคแีหง่อนสุญัญาจะตอ้งอนมุตัสิญัชาตใิหก้บับคุคลทีเ่กดิในอาณาเขตของตน	
ถ้าหากบุคคลนั้นจะกลายเป็นบุคคลไร้รัฐ	ให้การอนุมัติให้สัญชาติเป็นไปโดย

	 (a)		การเกิด	โดยผลบังคับแห่งกฎหมาย	หรือ	

	 (b)		การยื่นคำาร้องโดยบุคคล	หรือในนามของบุคคลนั้น	ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามการดำาเนินงานที่กฎหมายของประเทศกำาหนด	 คำาร้องที่เป็นไปตาม
บทบัญญัติในวรรค	2	ของมาตรานี้	จะไม่ถูกปฏิเสธ

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาซึ่งให้สัญชาติของตนตามวรรคย่อย	 (b)	 ของวรรคนี้	 อาจให้
สัญชาติของตนโดยการบังคับใช้กฎหมายตามช่วงอายุและเงื่อนไขที่กำาหนดโดย
กฎหมายของประเทศ

2.		 รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอาจดำาเนินการให้สัญชาติตามที่ระบุในวรรคย่อย	 (b)	 ของ
วรรค	1	ของมาตรานี้	ภายใต้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งหรือมากกว่า	ดังต่อไปนี้

	 (a)		ยื่นคำาร้องในช่วงอายุที่กำาหนดโดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา	 โดยเริ่มยื่นได้ไม่ช้า
ไปกว่าอายุสิบแปดปี	และสิ้นสุดไม่เร็วไปกว่าอายุยี่สิบเอ็ดปี	 เพื่อท่ีว่าบุคคล
ดังกล่าวจะมีเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีในการดำาเนินการย่ืนคำาร้องด้วยตัวเอง	 
โดยไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายที่จะดำาเนินการเช่นนั้น

	 (b)		ยื่นคำาร้องเมื่อได้พำานักต่อเนื่องในอาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา	ตาม
ชว่งเวลาทีร่ฐันัน้อาจเปน็ผูก้ำาหนด	โดยตอ้งไม่เกนิหา้ปกีอ่นวนัทีย่ืน่คำาร้อง	และ 
ไม่เกินช่วงเวลาสิบปีโดยรวม

	 (c)		บุคคลนัน้ไมไ่ดถ้กูตดัสนิวา่กระทำาผดิตอ่ความม่ันคงของรฐั	หรอืไมไ่ดถ้กูลงโทษ
ให้จำาคุกเป็นระยะเวลาห้าปีหรือมากกว่า	หรือมีข้อกล่าวหาในทางอาญา

	 (d)		บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐตลอดมา
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3.		 แม้มีข้อบังคับในวรรค	1	(b)	และ	2	ของมาตรานี้ก็ตาม	บุคคลซึ่งเป็นบุตรที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายทีเ่กดิในอาณาเขตของรฐัภาคแีหง่อนสุญัญา	โดยมารดาเปน็คนสญัชาติ
ของรัฐ	จะต้องได้รับสัญชาติเมื่อคลอด	ถ้าหากบุคคลนั้นจะกลายเป็นบุคคลไร้รัฐ

4.		 รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องอนุมัติสัญชาติให้บุคคลที่มิฉะนั้นจะเป็นบุคคลไร้รัฐ	
และให้บุคคลท่ีไม่ได้สัญชาติของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาซึ่งเป็นที่ที่เขาเกิด	 เนื่องจาก
มอีายเุกนิกวา่อายทุีร่ฐัจำากดัในการยืน่คำารอ้ง	หรอืไมม่คีณุสมบตัติามเงือ่นไขการพำานกั
รฐักำาหนดไว้	หาก	ณ	ชว่งเวลาทีเ่กดิของบคุคลน้ัน	สญัชาตขิองบิดาหรอืมารดาคนใดคน
หนึ่งเป็นของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาตามที่ระบุไว้ข้างต้น	หากบิดามารดาของบุคคลนั้น
ไม่ได้ถือสัญชาติเช่นเดียวกัน	ณ	ช่วงเวลาที่เกิดของบุคคลนั้น	การตัดสินว่า	บุคคลนั้น
ควรได้รับอนุมัติสัญชาติตามบิดาหรือมารดา	จะต้องดำาเนินการตามกฎหมายประเทศ
ของรฐัภาคแีห่งอนสุญัญานัน้	หากมกีารกำาหนดใหต้อ้งยืน่คำารอ้งขอสญัชาต	ิคำารอ้งนัน้
จะตอ้งถกูยืน่ตอ่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดย	หรอืในนามของผูย้ืน่คำาร้อง	ตามกระบวนการ
ทีก่ำาหนดไวโ้ดยกฎหมายประเทศ	คำารอ้งทีเ่ปน็ไปตามบทบญัญตัใินวรรค	5	ของมาตรา
นี้	จะไม่ถูกปฏิเสธ

5.		 รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอาจอนุมัติสัญชาติตามบทบัญญัติในวรรค	 4	ของมาตรานี้	
ภายใต้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งหรือมากกว่า	ดังต่อไปนี้	

	 (a)		ยื่นคำาร้องก่อนที่ผู้ยื่นจะมีอายุครบตามที่รัฐภาคีแห่งอนุสัญญากำาหนด	 
โดยห้ามกำาหนดให้ตำ่ากว่ายี่สิบสามปี

	 (b)		ยื่นคำาร้องเมื่อได้พำานักต่อเนื่องในอาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาตาม
ช่วงเวลาที่รัฐนั้นอาจเป็นผู้กำาหนด	แต่ต้องไม่เกินสามปี

	 (c)		บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐมาตลอด

มาตรา 2

เมื่อพบเด็กกำาพร้าในอาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา	ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานเป็น
อย่างอ่ืน	 เด็กกำาพร้าจะต้องถูกพิจารณาว่าเกิดในอาณาเขตแดนน้ัน	 โดยบิดามารดา
เป็นผู้ถือสัญชาติของรัฐนั้น	
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มาตรา 3

ตามความมุ่งหมายในการพิจารณาพันธะกรณีของรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญานี้	 การ
เกิดในเรือหรือบนเคร่ืองบินจะต้องถือว่าเกิดในอาณาเขตของรัฐที่เรือนั้นชักธงหรือใน
อาณาเขตของรัฐที่เครื่องบินลำานั้นจดทะเบียน	แล้วแต่กรณี

มาตรา 4

1.		 รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องอนุมัติสัญชาติแก่บุคคลซึ่งมิฉะนั้นจะเป็นบุคคล 
ไร้รัฐ	 ซ่ึงไม่ได้เกิดในอาณาเขตของตน	หากสัญชาติของบิดาหรือมารดาเป็นสัญชาติ
ของรฐัน้ันของบคุคลนัน้ในเวลาทีบ่คุคลนัน้เกิด	ในกรณทีีบ่ดิาละมารดาไมไ่ดม้สีญัชาติ
เดียวกันขณะที่บุคคลนั้นเกิด	การพิจารณาว่าสัญชาติของบุคคลนั้นควรตามบิดาหรือ
มารดา	ต้องพิจารณาโดยกฎหมายของประเทศของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา	การอนุมัติ
ให้สัญชาติตามบทบัญญัติของมาตรานี้เป็นไปโดย

	 (a)		การเกิด	โดยผลบังคับแห่งกฎหมาย	หรือ

	 (b)		การยื่นคำาร้องโดยบุคคล	หรือในนามของบุคคลนั้น	ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามการดำาเนนิงานทีก่ฎหมายของประเทศกำาหนด	ภายใต้บทบญัญัตใินวรรค	
2	ของมาตรานี้	จะไม่มีคำาร้องใดได้รับการปฏิเสธ

2.		 รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอาจดำาเนินการให้สัญชาติตามบทบัญญัติของวรรค	1	ของ
มาตรานี้	ภายใต้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งหรือมากกว่า	ดังนี้

	 (a)		ยื่นคำาร้องก่อนที่ผู้ยื่นจะมีอายุครบตามที่รัฐภาคีแห่งอนุสัญญากำาหนด	 โดย
ห้ามกำาหนดให้ตำ่ากว่ายี่สิบสามปี	

	 (b)		ยื่นคำาร้องเมื่อได้พำานักต่อเนื่องในอาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาตาม
ช่วงเวลาที่รัฐนั้นอาจเป็นผู้กำาหนด	แต่ต้องไม่เกินสามปี	

	 (c)		บุคคลนั้นไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ

	 (d)		บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐมาตลอด
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มาตรา 5

1.		 หากกฎหมายของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญากำาหนดให้มีการเสียสัญชาติ	 อันเป็นผล
มาจากการเปลีย่นแปลงสถานะของบคุคลเชน่	การสมรส	การสิน้สดุของการสมรส	การ
ทำาให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย	การรับรองบุตร	และการรับบุตรบุญธรรม	การเสีย
สัญชาตินั้นจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการถือหรือการได้มาซึ่งสัญชาติอื่นแล้ว

2.		 หากภายใต้กฎหมายของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา	บุคคลซึ่งเป็นบุตรนอกกฎหมาย
ต้องสูญเสียสัญชาติของรัฐน้ันอันเป็นผลมาจากการรับรองความสัมพันธ์ระหว่างบิดา
มารดาและบุตร	บุคคลนั้นควรได้รับโอกาสในการกลับคืนสัญชาติด้วยการยื่นคำาร้อง
เป็นลายลักษ์อักษรยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เง่ือนไขต่างๆ	ที่กำากับดูแลคำาร้องนั้นจะ
ต้องไม่เข้มงวดกว่าที่ระบุในวรรค	2	ของมาตรา	1	ของอนุสัญญานี้

มาตรา 6

หากกฎหมายของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญากำาหนดให้คู่สมรสหรือบุตรต้องเสียสัญชาติ	 
อันเป็นผลมาจากการเสียสัญชาติหรือถูกเพิกถอนสัญชาติของบุคคล	การเสียสัญชาติ
ของคูส่มรสหรอืบตุรนัน้จะตอ้งข้ึนอยูก่บัเงือ่นไขวา่พวกเขาถอืหรอืไดม้าซึง่สญัชาตอิืน่แล้ว

มาตรา 7

1.		 (a)		หากกฎหมายของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอนุญาตให้สละสัญชาติ	การสละ
สัญชาตินั้นจะต้องไม่นำาไปสู่การเสียสัญชาติ	เว้นเสียแต่ว่า	บุคคลนั้นถือหรือ
ได้มาซึ่งสัญชาติอื่นแล้ว

	 (b)		บทบัญญัติในวรรคย่อย	 (a)	 ของวรรคนี้	 จะต้องไม่บังคับใช้กับกรณีการย่ืน
คำารอ้งทีไ่มไ่ดส้อดคลอ้งกบัหลกัการทีร่ะบใุนมาตรา	13	และ	14	ของปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ซึ่งอนุมัติในวันที่	10	ธันวาคม	1948	โดยสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติิ

2.		 คนสญัชาตขิองรฐัภาคแีหง่อนสุญัญาซึง่แสวงหาการแปลงสญัชาตใินตา่งประเทศ
จะต้องไม่สูญเสียสัญชาติของตน	 เว้นเสียแต่ว่า	 บุคคลนั้นได้สัญชาติหรือได้รับการ
รับรองว่าจะได้สัญชาติของประเทศอื่นแล้ว

3.		 ตามบทบัญญัติในวรรคที่	 4	 และ	 5	 ของมาตรานี้	 คนสัญชาติของรัฐภาคีแห่ง
อนุสัญญาจะต้องไม่สูญเสียสัญชาติอันทำาให้กลายเป็นบุคคลไร้รัฐ	 เนื่องจากการเดิน
ทางออกจากประเทศ	การพำานักในต่างประเทศ	การไม่ได้ลงทะเบียน	หรือเหตุผลอื่นๆ	
ที่คล้ายคลึงกันนี้
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4.		 บุคคลที่แปลงสัญชาติอาจสูญเสียสัญชาติของตนเน่ืองจากการพำานักใน 
ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง	 ซึ่งกำาหนดโดยกฎหมายของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา	แต่
ต้องไม่ตำ่ากว่าเจ็ดปีติดต่อกัน	 หากบุคคลนั้นไม่ได้แจ้งแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องถึง 
ความต้องการที่จะรักษาสัญชาติไว้

5.		 ในกรณีที่คนสัญชาติของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาเกิดนอกเขตแดน	กฎหมายของรัฐ
นัน้อาจจะรกัษาสญัชาตไิวใ้หห้ลงัจากพน้กำาหนดระยะเวลาหนึง่ปหีลงัจากทีบ่คุคลนัน้
บรรลนุติภิาวะ	โดยขึน้อยูก่บัการพำานกัในอาณาเขตของรัฐ	ณ	ชว่งเวลานัน้	หรอืกบัการ
ลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

6.		 นอกเหนือจากสถานการณ์ท่ีระบุในมาตรานี้	 บุคคลไม่ควรสูญเสียสัญชาติของรัฐ
ภาคีแห่งอนุสัญญา	หากการสูญเสียนั้นจะทำาให้บุคคลน้ันเป็นบุคคลไร้รัฐ	แม้ว่าการ
สูญเสียสัญชาตินั้นไม่ได้เป็นการต้องห้ามโดยบทบัญญัติอื่นๆ	แห่งอนุสัญญานี้

มาตรา 8

1.		 รฐัภาคแีหง่อนสุญัญาจะไมเ่พกิถอนสญัชาตขิองบคุคลหากการเพกิถอนนัน้จะสง่
ผลให้บุคคลเป็นบุคคลไร้รัฐ

2.		 แม้มีบทบัญญัติในวรรค	1	ของมาตรานี้ก็ตาม	บุคคลอาจถูกเพิกถอนสัญชาติของ
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา

	 (a)		ในสถานการณ์ที่สามารถอนุญาตให้บุคคลนั้นสูญเสียสัญชาติ	ภายใต้วรรค	4	
และ	5	ของมาตรา	7

	 (b)		เมื่อสัญชาติได้มาด้วยการแถลงข้อความเป็นเท็จหรือการทุจริต

3.		 แม้มีบทบัญญัติในวรรค	1	ของมาตรานี้ก็ตาม	รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอาจสงวนไว้
ซึง่สทิธกิารเพกิถอนสญัชาตขิองบคุคล	หากในชว่งเวลาของการลงนาม	การใหส้ตัยาบนั	
หรือการภาคยานุวัติ	 มีการระบุการสงวนสิทธิดังกล่าวด้วยเหตุผลหนึ่งประการหรือ
มากกว่า	ซึ่งเหตุผลดังกล่าวมีระบุในกฎหมายของประเทศ	ณ	ขณะนั้น

	 (a)		บุคคลนั้น	ปฏิบัติผิดเงื่อนไขไปจากที่จะปฏิบัติต่อรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา

	 (i)		 ปฏิบัติในทางท่ีเป็นข้อห้ามของรัฐ	 โดยเคยให้ความช่วยเหลือ	หรือยังให้
ความชว่ยเหลอืรฐัอืน่	หรอืเคยรบั	หรือยงัคงรบัคา่ตอบแทนจากรฐัอืน่	หรอื

	 (ii)		ปฏิบัติในทางที่ส่งผลกระทบอันร้ายแรงต่อประโยชน์อันสำาคัญของรัฐ
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	 (b)		บุคคลน้ันได้ให้ปฏิญาณ	หรือได้แถลงอย่างเป็นทางการหรือได้ให้หลักฐาน 
ที่ช้ีชัดในการตัดสินใจที่จะปฏิเสธการสวามิภักดิ์ต่อรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
หรือรัฐอื่น

4.		 รฐัภาคแีหง่อนสุญัญาจะไมใ่ชอ้ำานาจในการเพกิถอนตามทีอ่นญุาตในวรรค	2	และ	
3	 ของมาตราน้ี	 ยกเว้นที่เป็นไปตามกฎหมาย	 โดยจะต้องให้สิทธิแก่บุคคลในการจะ 
เข้ารับการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรมจากศาลหรือหน่วยงานอิสระ

มาตรา 9

รฐัภาคแีหง่อนสุญัญาจะไมเ่พกิถอนสญัชาตขิองบคุคล	หรอืกลุม่บคุคล	ดว้ยสาเหตทุาง
เชื้อชาติ	ชาติพันธุ์	ศาสนา	หรือการเมือง

มาตรา 10

1.		 สนธิสัญญาทุกฉบับระหว่างรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาซึ่งระบุการถ่ายโอนอาณาเขต	
ใหม้บีทบญัญติัซึง่กำาหนดไวเ้พือ่รบัประกนัวา่	จะไมม่บีคุคลใดเปน็บคุคลไรร้ฐัเนือ่งจาก
ผลของการถ่ายโอนอาณาเขตนั้น	 รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาควรพยายามอย่างที่สุดเพ่ือ 
รบัประกนัใหม้บีทบญัญตัดิงักลา่วในสนธสิญัญาซึง่จดัทำาขึน้กบัรฐัทีม่ไิดเ้ปน็ภาคแีหง่
อนุสัญญานี้	

2.		 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติดังกล่าว	 รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาซ่ึงอาณาเขตของตนจะ
มีการถ่ายโอน	หรือได้มาซึ่งอาณาเขต	จะต้องอนุมัติสัญชาติของรัฐให้กับบุคคลผู้ซึ่งมิ
ฉะนั้นจะเป็นบุคคลไร้รัฐอันเป็นผลจากการถ่ายโอนหรือได้มาซึ่งอาณาเขต

มาตรา 11

ภายใต้กรอบการดำาเนินงานขององค์การสหประชาชาติ	 รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้อง
ส่งเสริมการจัดตั้งขึ้นของหน่วยงาน	 ซึ่งบุคคลที่ได้อ้างสิทธิประโยชน์จากอนุสัญญานี้	
สามารถยืน่คำาร้องเพือ่การพจิารณาคำาขอของตน	และเพือ่ไดร้บัการชว่ยเหลอืในการนำา
เสนอคำารอ้งนีต้อ่หนว่ยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง	ให้เรว็ทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะทำาได้ภายหลงัจากการ
ฝากตราสารของการให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ	
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มาตรา 12

1.	 ในกรณีรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาไม่ได้อนุมัติให้สัญชาติขณะเกิด	 โดยผลบังคับแห่ง
กฎหมาย	ตามวรรค	1	ของมาตรา	1	หรือของมาตรา	4	แห่งอนุสัญญานี้	ควรบังคับใช้
บทบญัญตัใินวรรค	1	ของมาตรา	1	หรอืของมาตรา	4	แลว้แตก่รณ	ีกบับคุคลทีเ่กดิกอ่น
และบุคคลที่เกิดหลังที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้	

2.	บทบัญญัติในวรรค	4	ของมาตรา	1	แห่งอนุสัญญานี้จะต้องบังคับใช้แก่บุคคลที่เกิด
ก่อนและบุคคลที่เกิดหลังที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้

3.	 บทบัญญัติของมาตรา	 2	 แห่งอนุสัญญานี้จะต้องบังคับใช้แก่เด็กกำาพร้าที่พบใน
อาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหลังจากที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้ในรัฐนั้น

มาตรา 13

อนุสัญญานี้จะไม่ถูกตีความว่าส่งผลต่อบทบัญญัติใดๆ	 ที่นำาไปสู่การลดภาวะไร้รัฐ
ที่มีประสิทธิผลกว่า	 ซ่ึงอาจจะระบุในกฎหมายของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาในปัจจุบัน	
หรือหลังจากที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้	หรืออาจจะระบุอยู่ในอนุสัญญา	สนธิสัญญา	
หรือข้อตกลงอื่นใดในปัจจุบัน	หรือหลังจากที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้ระหว่างสองรัฐ
ภาคีหรือมากกว่านั้น

มาตรา 14

ข้อพิพาทใดๆ	 ระหว่างรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาน้ีที่เกี่ยวกับการตีความหรือการบังคับใช้	
ซึง่ไมส่ามารถระงบัไดโ้ดยวธิอีืน่ๆ	จะตอ้งสง่ไปยงัศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศโดยการ
ร้องขอของรัฐคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

มาตรา 15

1.		 อนุสัญญานี้จะต้องบังคับใช้ยังดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเอง	ดินแดนในภาวะ
พึ่งพิง	 อาณานิคม	 และดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเองอ่ืนๆ	 ทุกแห่งที่รัฐภาคีแห่ง
อนุสัญญารับผิดชอบในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	โดยขณะที่ลงนาม	ให้สัตยาบัน	
หรือภาคยานุวัติ	ภายใต้บทบัญญัติของวรรค	2	ของมาตรานี้	รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะ
ต้องประกาศแจ้งดินแดนอาณานิคมหรือเขตแดนที่อนุสัญญานี้จะมีผลบังคับใช้ตาม 
ข้อเท็จจริง	ในฐานะที่ได้ลงนาม	ให้สัตยาบัน	หรือภาคยานุวัติ	
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2.	 ในกรณีใดๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติ	 ดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเองไม่ได้รับการ
ปฏิบัติในฐานะเป็นส่วนของดินแดนที่ปกครองตนเอง	หรือในกรณีใดๆ	ที่กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ	หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา	หรือของ
ดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเอง	 ได้กำาหนดให้ดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเองดังกล่าว	
ต้องให้ความยินยอมเพื่อที่อนุสัญญาจะมีผลบังคับใช้น้ัน	 รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะ
ต้องพยายามอย่างที่สุดในการรับประกันถึงความยินยอมของดินแดนที่ไม่ได้ปกครอง
ตนเอง	ภายในช่วงเวลาสิบสองเดือนจากวันที่รัฐภาคีได้ลงนามในอนุสัญญา	และเมื่อ
ได้รับความยินยอมน้ัน	 รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องแจ้งแก่เลขาธิการสหประชาชาติ	
อนุสัญญาน้ีจะต้องบังคับใช้ในเขตแดนหรือในเขตแดนต่างๆ	 ตามที่แจ้งไว้นับจากวัน
ที่เลขาธิการได้รับแจ้ง

3.	 หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสิบสองเดือนตามที่ระบุไว้ในวรรค	 2	 ของมาตรานี้	 รัฐ
ภาคแีหง่อนสุญัญานัน้จะตอ้งแจง้แกเ่ลขาธกิารถงึผลจากการหารอืกบัดนิแดนทีไ่มไ่ด้
ปกครองตนเองต่างๆ	ที่รัฐภาคีแห่งอนุสัญญารับผิดชอบในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ	และที่อาจได้ระงับความยินยอมในการบังคับใช้อนุสัญญานี้

มาตรา 16

1.		 อนุสัญญานี้จะเปิดให้ลงนามบังคับ	ณ	สำานักงานใหญ่สหประชาชาตินับจากวันที่	
30	สิงหาคม	ค.ศ.	1961	ถึง	31	พฤษภาคม	ค.ศ.	1962

2.		 อนุสัญญานี้จะเปิดในลงนามในนามของ

	 (a)		สมาชิกใดๆ	ของสหประชาชาติ

	 (b)		รฐัอืน่ๆ	ทีไ่ด้รบัเชญิให้เขา้รว่มการประชมุสหประชาชาตวิา่ดว้ยการยตุหิรอืลด
ภาวะไร้รัฐในอนาคต

	 (c)		รัฐใดๆ	ซึง่ไดร้บัเชญิใหล้งนามหรอืลงนามในอนสุญัญาซึง่ระบโุดยสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ

3.		 อนุสัญญานี้จะต้องได้รับการให้สัตยาบันและสัตยาบันสารจะต้องเก็บรักษาไว้ที่
เลขาธิการสหประชาชาติ

4.		 อนุสัญญานี้จะเปิดเพื่อการภาคยานุวัติโดยรัฐ	ที่ได้รับการระบุไว้ในวรรค	2	แห่ง
มาตรานี้	 การภาคยานุวัติจะมีผลเมื่อมีการส่งมอบภาคยานุวัติสารไว้กับเลขาธิการ
สหประชาชาติ
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มาตรา 17

1.		 ณ	เวลาที่ลงนาม	ให้สัตยาบัน	หรือภาคยานุวัติ	รัฐใดๆ	อาจตั้งข้อสงวนต่อมาตรา	
11	มาตรา	14	หรือมาตรา	15

2.		 จะไม่มีข้อสงวนอื่นใดแห่งอนุสัญญานี้ได้รับการอนุมัติ

มาตรา 18

1.		 อนสุญัญานีจ้ะมผีลบงัคับภายในสองปหีลงัจากวนัทีส่ตัยาบนัสาร	หรอืภาคยานวุตัิ
สาร

2. 	 ในกรณีซึ่งรัฐให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับนี้	ภายหลังที่สัตยาบันสาร	
หรือภาคยานุวัติสารได้ส่งไปเก็บรักษาแล้ว	 ให้อนุสัญญามีผลบังคับในวันที่เก้าสิบ 
หลังจากวันท่ีรัฐนั้นได้ส่งสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารไปเก็บ	 หรือในวันที่ซ่ึง
อนุสัญญามีผลบังคับใช้ตามท่ีบัญญัติในวรรค	1	 ของมาตรานี้	 แล้วแต่วันไหนจะถึง
หลังสุด

มาตรา 19

1.		 รฐัภาคแีหง่อนสุญัญาอาจเพกิถอนอนสุญัญานีไ้ดทุ้กเวลา	โดยแจง้เปน็ลายลกัษณ์
อักษรไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ	 การเพิกถอนจะมีผลต่อรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา	 
เมื่อเวลาหนึ่งปีผ่านไปนับจากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับการแจ้งเพิกถอน

2.		 ในกรณีที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อดินแดนอาณานิคมของรัฐภาคีแห่ง
อนุสัญญาตามบทบัญญัติในมาตรา	15	ด้วยการเห็นพ้องของดินแดนนั้น	รัฐภาคีแห่ง
อนสุญัญาจะตอ้งแจง้ตอ่เลขาธกิารสหประชาชาตถิงึการเพกิถอนอนุสญัญานีโ้ดยแจ้ง
แยกเป็นการตา่งหากไดท้กุเวลา	การเพกิถอนจะมผีลตอ่รฐัภาคแีหง่อนสุญัญา	เมือ่เวลา
หนึง่ปผีา่นไปนับจากวนัทีเ่ลขาธกิารสหประชาชาตไิดร้บัแจง้การเพกิถอน	ซึง่เลขาธกิาร
จะแจ้งไปยังรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอื่นๆ	ทุกแห่งถึงการเพิกถอนนี้และวันที่หรือวันที่ได้
รับแจ้ง

มาตรา 20

1.		 เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องแจ้งแก่สมาชิกทั้งหมดของสหประชาชาติและท้ัง
ที่มิใช่รัฐสมาชิกตามที่ระบุไว้ในมาตรา	16	ให้ทราบดังต่อไปนี้	คือ
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	 (a)		การลงนาม	การสัตยาบัน	และภาคยานุวัติตามมาตรา	16

	 (b)		ข้อสงวนภายใต้มาตรา	17

	 (c)		วันที่อนุสัญญามีผลบังคับใช้ตามมาตรา	18

	 (d)		การเพิกถอนภายใต้มาตรา	19

2.		 หลงัจากการฝากสตัยาบนัสารหรอืภาคยานวัุตสิาร	เลขาธกิารสหประชาชาตจิะตอ้ง
นำาความไปประกาศยงัสมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาตถิงึการจดัตัง้หนว่ยงานตามทีไ่ด้
ระบุไว้ในบทบัญญัติของมาตรา	11	

มาตรา 21

ให้เลขาธิการสหประชาชาติจดทะเบียนอนุสัญญานี้ในวันที่อนุสัญญามีผลบังคับใช้

เพื่อเป็นสักขีพยาน	ผู้มีอำานาจเต็มที่ลงนามข้างท้ายนี้	ได้ลงนาม

ทำาขึ้น ณ	ณ	นครนิวยอร์ก	 วันที่สามสิบ	 เดือนสิงหาคม	ปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด	
ในเอกสารฉบับเดียว	โดยให้ถือข้อความในภาษาจีน	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	รัสเซียและสเปน
เปน็บทหลกัฐานเทา่เทยีมกนั	ใหเ้กบ็รกัษาไว	้ณ	สำานกังานบรรณสารของสหประชาชาต	ิ
และใหส้ง่คูฉ่บบัโดยเลขาธกิารสหประชาชาตไิปยงัสมาชกิสหประชาชาต	ิและรฐัทีมิ่ใช่
สมาชิกตามมาตรา	16	ของอนุสัญญานี้		
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