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กิติกรรมประกาศ 
คูม่อืฉบบัน้ีไดจ้ดัเตรยีมขึน้โดยความรว่มมอืของคณะกรรมการสหภาพรฐัสภาเพือ่สง่เสริมการเคารพตอ่กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ

การค้นคว้าวิจัยและการวิเคราะห์

พิมพ์ครั้งแรก (๒๐๐๕):  แครอล แบทเชอเลอร์ (Carol Batchelor) 
และฟิลิปป์ เลอคลาร์ค (Philippe LeClerc) (UNHCR)

พิมพ์ครั้งที่สอง (๒๐๑๔): มาร์ค แมนลี (Mark Manly) และราดา โกวิล (Radha Govil) (UNHCR)

ผู้เขียน: แมริลิน แอชิรอน (Marilyn Achiron) ปรับปรุงล่าสุดโดย ราดา โกวิล (Radha Govil)

คณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงสำาหรับการตีพิมพ์ครั้งที่สอง

UNHCR:  มาร์ค แมนลี (Mark Manly) ราดา โกวิล (Radha Govil) 
จานีซ แอล มาร์แชล (Janice L Marshall) และ โฮเซ ริเอรา (José Riera)

สหภาพรัฐสภา:  แอนเดอร์ บี. จอห์นสัน (Anders B. Johnsson) คารีน จาบร์ (Kareen Jabre) 
และนอราห์ บาบิค (Norah Babic)

ภาษาต้นฉบับ: ภาษาอังกฤษ

ออกแบบปกโดย อิมพริมเมอร์รี เซ็นทรัล (Imprimerie Centrale) ประเทศลักเซมเบิร์ก

*บางส่วนของเอกสารฉบับนี้ใช้คำาว่า “ไร้รัฐ” (statelessness) แทนคำาว่า “ไร้รัฐไร้สัญชาติ” แต่ยังคงความหมาย

ครอบคลุมตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ

ค.ศ. ๑๙๖๑ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าวและบริบทสากล
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คำานำา 
ตั้งแต่คู่มือฉบับน้ีตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ สมาชิกรัฐสภาได้มีส่วนช่วยเหลืออย่างแข็งขันในการก่อให้
เกิดความก้าวหน้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในการตอบโต้ระดับสากลต่อกรณีภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ มีการเพิ่ม
ข้ึนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอัตราส่วนของการภาคยานุวัติอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยภาวะไร้รัฐสองฉบับ และ 
แนวโน้มในการปฏิรูปกฎหมายสัญชาติเพื่อป้องกันกรณีเกิดขึ้นใหม่ของภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ รวมถึงเพื่อแก้ไข
จัดการสถานการณ์ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีอยู่เป็นเวลานานแล้ว นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของความพยายาม
ในการทำาให้ระบบการจดทะเบียนพลเมืองและการออกเอกสารสัญชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อยา่งไรกต็ามปญัหาภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตยิงัคงมอียูแ่ละสำานกังานขา้หลวงใหญผู่ล้ีภ้ยัสหประชาชาต ิ(UNHCR) 
คาดว่าภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติยังคงส่งผลกระทบต่อประชากรอย่างน้อย ๑๐ ล้านคนทั่วโลก ทุกๆ ปีเด็กนับหมื่นๆ 
คนถือกำาเนิดโดยไร้รัฐไร้สัญชาติ เนื่องจากบิดามารดาเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติอาจเป็น
ผลทีเ่กดิขึน้จากการเลอืกปฏบัิตแิละการเพกิถอนสญัชาตติามอำาเภอใจ สถานการณก์ารสบืสทิธิของรฐั ระเบยีบ
ปฏิบัติว่าด้วยการจดทะเบียนพลเมืองที่ไม่เพียงพอ ปัญหาในการได้มาซึ่งเอกสารพิสูจน์สัญชาติและช่องโหว่ใน
กฎหมายสัญชาติ

บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิคือบุคคลผูซ้ึง่มไิดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นคนชาตขิองประเทศใดประเทศหน่ึง และภาวะไรร้ฐั
ไร้สัญชาติมีผลกระทบอย่างแท้จริงและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตของปัจเจกบุคคล ครอบครัว 
รวมถึงชุมชนของพวกเขา สัญชาติมิใช่เพียงแค่มอบความรู้สึกถึงความมีอัตลักษณ์และความรู้สึกว่าเป็นส่วน
หนึ่งเท่านั้น หากแต่ยังมีนัยสำาคัญในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐอย่างสมบูรณ์ รวมถึงการมีสิทธิในสิทธิ 
มนุษยชนต่างๆ มากมาย เช่น การศึกษา การสาธารณสุข การจ้างงานตามกฎหมาย กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน  
การมสีว่นรว่มทางการเมอืงและเสรภีาพในการเคลือ่นไหว แทจ้รงิแลว้ความสำาคญัขัน้พืน้ฐานของสทิธใินการถอื
สัญชาตินั้นได้รับการรับรองในบทบัญญัติ ๑๕ แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงในสนธิสัญญา
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆ ที่ได้มีการให้สัตยาบันอย่างกว้างขวาง แต่ปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติก็ยังมิได้
รับการแก้ไขจัดการ ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถก่อให้เกิดความตึงเครียดทางสังคม ทำาลายความพยายามใน
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำาคัญ รวมถึงอาจนำาไปสู่ความขัดแย้งที่
รุนแรงและการย้ายถิ่นฐานได้

แม้บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจำานวนหนึ่งถูกบังคับให้ต้องหนีออกนอกประเทศและกลายเป็นผู้ลี้ภัย บุคคลไร้รัฐ 
ไรส้ญัชาติสว่นใหญยั่งคงอาศยัอยูใ่นประเทศทีพ่วกเขาเกดิและอาศยัมาตลอดชีวิตของพวกเขา มีสิง่จำาเปน็ท่ีตอ้ง
ลงมือทำาอีกมาก เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ผู้ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์ภาวะไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติที่ยืดเยื้อในวงกว้าง อันส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนของพวกเขา เจตนารมณ์ทางการเมืองและการร่วมมือ
กันของรัฐบาลทั้งหลายนับว่าเป็นกุญแจสำาคัญในการแก้ไขจัดการปัญหาดังกล่าว

การจดัพมิพค์ูม่อืฉบบันีเ้กิดขึน้ในเวลาเดยีวกันกับการที ่UNHCR จัดทำาแผนรณรงคเ์พือ่ยตุภิาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาติ
ภายในเวลา ๑๐ ปี ความพยายามของสมาชิกรัฐสภามีความสำาคัญมากในการทำางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ โดยสมาชิกรัฐสภาสามารถช่วยยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติได้ โดยดำาเนินการและรับประกันการอนุวัติการ
กฎหมายภายในรัฐให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสัญชาติต้องประกันว่าบุคคลจะไม่ถูก
เพิกถอนสัญชาติตามอำาเภอใจ บุรุษและสตรีมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องสัญชาติ และเด็กต้องได้รับสัญชาติใน
สถานการณ์ใดก็ตามท่ีหากมิเป็นเช่นนั้นแล้วพวกเขาจะต้องกลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ นอกจากนี้สมาชิก
รัฐสภายังสามารถรณรงค์ให้ประเทศของตนภาคยานุวัติอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยภาวะไร้รัฐทั้งสองฉบับ
อันเป็นกรอบการทำางานระหว่างประเทศที่ใช้ในการจัดการร่วมกันต่อปัญหาดังกล่าว
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คูมื่อเรือ่งสญัชาตแิละภาวะไรรั้ฐไรส้ญัชาตทิีแ่กไ้ขปรบัปรงุโดยความรว่มมือระหวา่งสหภาพรฐัสภาและ UNHCR 
ฉบับนี้ ให้ข้อมูลอย่างมหาศาลเก่ียวกับประเด็นภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติในปัจจุบัน พัฒนาการของหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดี รวมถึงทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ คู่มือฉบับนี้ยังได้แนะนำาปฏิบัติ
การที่สามารถทำาให้เกิดขึ้นได้โดยสมาชิกรัฐสภา เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรภาคประชาสังคมและอื่นๆ ในการจัดการ
กับความท้าทายหรือปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ผู้จัดทำามั่นใจว่าคู่มือฉบับน้ีจะเป็นเครื่องมือท่ีมีประโยชน์ใน
การทำาให้ปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติลดลงหรือถูกขจัดให้ส้ินไปในท้ายที่สุด รวมถึงขจัดผลกระทบอันร้ายแรง
ของภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีต่อสตรี บุรุษ เด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิงนับล้านๆ คนให้หมดไปได้

แอนเดอร์ บี. จอห์นสัน อันโตนิโอ กุเตเรส
(Anders B. Johnsson) (António Guterres)

เลขาธิการสหภาพรัฐสภา สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ
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บทนำา
เราในฐานะทีเ่ปน็พลเมอืงของประเทศใดประเทศหนึง่มกัมองไมเ่ห็นคณุคา่
ของสิทธิและหน้าที่อันเกิดหรือมีขึ้นจากความเป็นพลเมือง พวกเราส่วน
ใหญ่สามารถลงทะเบยีนให้ลกูๆ เขา้เรยีนในโรงเรยีน ไดร้บับรกิารทางการ
แพทย์เมื่อเจ็บป่วย สมัครงานเมื่อจำาเป็น และลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
ผูแ้ทนของเราในรฐับาลได ้พวกเรารูส้กึถงึความมสีว่นร่วมในประเทศทีเ่รา
อาศยัอยู ่เรารูส้กึได้อยา่งลกึซึง้ถงึความเปน็สว่นหนึง่ของบางส่ิงทีย่ิง่ใหญ่
กว่าความเป็นปัจเจกบุคคลของตัวเราเอง

แต่ชีวิตสำาหรับบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติ หรือไร้รัฐไร้สัญชาติจะเป็นเช่นไร 
บุคคลที่ปราศจากความเป็นพลเมืองไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อออก
เสียงเลือกตั้งในประเทศที่ตนอาศัยอยู่ ไม่อาจขอเอกสารการเดินทาง  
ไม่อาจจดทะเบียนสมรส ในบางกรณีบุคคลผู้ซ่ึงไร้รัฐไร้สัญชาติและอยู่
นอกประเทศต้นกำาเนิดของตนหรือประเทศที่ตนเคยมีถ่ินที่อยู่มาก่อน
อาจถูกกักขังเป็นเวลานาน หากประเทศดังกล่าวปฏิเสธที่จะอนุญาตให้
บุคคลเหล่านั้นกลับเข้าสู่ประเทศอีกครั้ง บ่อยครั้งที่แม้กระทั่งสิทธิขั้น 
พื้นฐาน เช่น สิทธิในการศึกษา บริการทางการแพทย์ และการจ้างงาน  
ก็ยังถูกปฏิเสธสำาหรับปัจเจกบุคคลที่ไม่สามารถพิสูจน์จุดเกาะเกี่ยว
สัญชาติของตนกับประเทศได้ 

ไม่มีภูมิภาคใดในโลกที่ปราศจากปัญหาที่นำาไปสู่ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ 
อย่างไรก็ตามยังมิอาจทราบตัวเลขที่แม่นยำาของจำานวนบุคคลไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติทั่วโลกได้ ในบางครั้งรัฐไม่เต็มใจหรือไม่สามารถให้ข้อมูลที่ 
ถูกต้องแม่นยำาได้ บางรัฐไม่มีกลไกในการจดทะเบียนบุคคลไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติ และบ่อยครั้งบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเองก็ไม่ต้องการท่ีจะต้อง
ถูกให้แสดงตัวตน เนื่องจากเขาเหล่านั้นไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย 
แมก้ระนัน้กม็รีฐัจำานวนมากขึน้ท่ีรว่มมอืกับ UNHCR เพือ่คำานวณจำานวน
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่ในอาณาเขตดินแดนรัฐตน UNHCR ประมาณ
การว่ามีประชากรนับล้านๆ คนทั่วโลกที่อาศัยอยู่โดยปราศจากสัญชาติ 

ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติได้รับการเห็นพ้องว่าเป็นปัญหาระดับโลกเป็น 
ครั้งแรกในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่  ๒๐ ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก 
ชอ่งว่างในหรอืระหว่างกฎหมายสญัชาตแิหง่รฐั การสบืสทิธขิองรฐั ความ 
เหลื่อมลำ้า  และการถูกกีดกันอันยืดเยื้อของกลุ่มคนบางกลุ่มใน
สังคม หรือจากปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่ถูกพรากไปซึ่งสัญชาติของ 
พวกเขา โดยปกติแล้วภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติมักเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับ
ช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การขีด
เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศใหม่ การชักใยในระบบทางการเมือง
โดยผู้นำารัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์ทางการเมืองตามที่ตนต้องการ 
หรือการปฏิเสธหรือการเพิกถอนสัญชาติเพื่อตัดออกหรือกีดกันชน 

“การถูกปฏิเสธจากประเทศ
ที่ฉันอาศัยอยู่ การถูกปฏิเสธ
จากประเทศที่ฉันเกิด การถูก
ปฏิเสธจากประเทศของพ่อ
แม่ของฉัน การได้ยินว่า ‘คุณ
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเรา’ ซำ้าแล้ว
ซำ้าเล่า มันทำาให้ฉันรู้สึกว่าฉัน
ไม่มีตัวตนและไม่รู้แม้กระทั่ง
ว่าฉันมีชีวิตอยู่ไปทำาไม การที่
ต้องไร้รัฐไร้สัญชาติทำาให้คุณ
ถูกห้อมล้อมด้วยความรู้สึกว่า
ไร้ค่าอยู่ตลอดเวลา”

ลาร่า อดีตบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
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กลุ่มน้อยทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา หรือชาติพันธุ์เหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหา
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติในทุกภูมิภาคทั่วโลก ในระยะเวลา ๒๐ ปีท่ีผ่าน
มาจำานวนประชากรที่ถูกเพิกถอนสัญชาติหรือไม่สามารถได้สิทธิความ
เป็นพลเมืองมีเพิ่มมากขึ้น หากสถานการณ์ดังกล่าวยังคงดำาเนินต่อ
ไป ความรู้สึกเบื้องลึกของการไม่ได้รับการรับรองของกลุ่มประชากร
ที่ได้รับผลกระทบเหล่าน้ีอาจนำาไปสู่การย้ายถ่ินหรือแม้กระทั่งความ 
ขัดแย้งในท้ายที่สุด

คู่มือฉบับน้ีตั้งใจให้ข้อมูลอย่างกว้างขวางครบถ้วนเก่ียวกับหลักเกณฑ์
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสญัชาตแิละภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาติแกส่มาชกิรฐัสภา 
โดยรัฐมีดุลยพินิจอย่างกว้างขวางในการกำาหนดนิยามองค์ประกอบ 
เบื้องต้นของพลเมือง รวมถึงเงื่อนไขการได้มา สูญเสีย และรักษา
สถานภาพความเป็นพลเมืองของประเทศตน อย่างไรก็ตามหลักสิทธิ
มนุษยชนที่ได้รับการพัฒนาตลอดช่วงศตวรรษที่ ๒๐ จำากัดการใช้
ดุลยพินิจ เช่นว่า หากการใช้ดุลยพินิจดังกล่าวก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติ และ/หรือหากการใช้ดุลยพินิจนั้นเป็นไปอย่างอำาเภอใจ

แม้รัฐได้ร่วมมือกันในการจัดการปัญหาเกี่ยวกับภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่
ยังมีประชากรนับล้านๆ คนทั่วโลกที่ยังไม่มีสัญชาติ คู่มือฉบับนี้อภิปราย
ถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติตามที่ได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อนุสัญญา
ว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ คู่มือฉบับนี้ยังเน้นให้เห็นถึง
สาเหตหุลกัของภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิรวมถงึพจิารณาวา่รฐับาลจะสามารถ
ประกันไดอ้ย่างไรวา่การบงัคบัใชก้ฎหมายสญัชาตแิหง่รฐัตนจะไม่นำาไปสู่
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติโดยมิได้ตั้งใจ

UNHCR เป็นองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติที่ได้รับมอบหมายให้ 
ช่วยเหลือจัดการลดกรณีภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติท่ีเกิดขึ้น รวมถึงให้ความ 
ชว่ยเหลอืบคุคลไรรั้ฐไรส้ญัชาตเิพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สญัชาต ิคูม่อืฉบบันีอ้ธิบาย
ว่า UNHCR ดำาเนินการอะไรบา้งในการปฏบิตัหินา้ทีน่ี ้คูม่อืนีย้งัไดแ้นะนำา
ถึงข้ันตอนในทางปฏิบัติท่ีสมาชิกรัฐสภาสามารถทำาได้เพื่อช่วยลดกรณี
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ไม่ว่าจะเป็นโดยการทบทวน หรือหากจำาเป็นต้อง
แก้ไขกฎหมายความเป็นพลเมืองของประเทศ โดยการสนับสนุนรัฐบาล
ของตนในการภาคยานุวัติสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาวะ 
ไรร้ฐัไรสั้ญชาต ิโดยการรณรงคส่์งเสริมสำานกึสาธารณะเก่ียวกบัปญัหาว่า
ด้วยภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ 

นอกจากน้ีคู่มือฉบับน้ียังนำาเสนอกรณีศึกษาตัวอย่างเชิงบวกที่แสดงให้
เหน็ถงึวธิกีารแกไ้ขจดัการสถานการณภ์าวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตทิีเ่รือ้รงัมานาน
ไดส้ำาเรจ็ ซึง่ตอ้งขอบคณุการมเีจตนารมณท์างการเมอืงของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ความพยายามของภาคประชาสังคม และความช่วยเหลือที่ได้รับจาก
ประชาคมระหวา่งประเทศ “แนวทางการปฏบัิตทิีด่”ี เหลา่นีแ้สดงใหเ้หน็วา่
เมื่อรัฐบาล ภาคสังคม และประชาคมระหว่างประเทศร่วมมือกัน ในท้าย
ที่สุดแล้วบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติย่อมสามารถเข้าถึง “สิทธิในสัญชาติ” ได้ 

“ ก า ร ถู ก พ ร า ก ค ว า ม เ ป็ น
พลเมืองเป็นเสมือนการถูก
พรากไปซึ่งประสบการณ์ใน
โลก เป็นเสมือนการย้อนกลับ
ไปสูค่วามรกรา้งประหนึง่มนษุย์
ถำ้าหรือความป่าเถื่อน... คน
หนึ่งคนซึ่งมิได้เป็นอะไรเลย
นอกจากคนๆ หนึ่งผู้ซึ่งสูญเสีย
คณุสมบตัสิำาคญัท่ีจะทำาใหผู้้อืน่
ปฏิบัติต่อเขาเยี่ยงเพ่ือนมนุษย์
ดว้ยกนั... พวกเขาอาจมชีวิีตอยู่
และตายไปโดยปราศจากร่อง
รอยใดๆ โดยปราศจากการมี
สว่นรว่มสรา้งส่ิงใดๆ ให้แกโ่ลก
ใบนี้ที่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกัน”

Hannah Arendt, The Origins of 
totalitarianism
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กรอบกฎหมายระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธใินการถอืสัญชาติ

และการลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตชิาวโรฮนีจาจากประเทศเมยีนมาจำานวนหลายแสนคนอาศยัอยูใ่นบรเิวณชายฝัง่ของเมอืง
แชมลาพูร์ ประเทศบังกลาเทศ พวกเขาหลายคนเป็นหนี้เจ้าของเรือ โดยทุกปีหนี้มีแต่จะเพิ่มจำานวนมากขึ้น 
©UNHCR/Greg Constantine, 2010
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สัญชาติเป็นประเด็นที่อ่อนไหว เนื่องจากเป็นการแสดงออกซึ่งอำานาจอธิปไตยและอัตลักษณ์ของประเทศ จึงไม่
น่าแปลกใจที่บ่อยครั้งข้อพิพาทเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองสามารถก่อให้เกิดความตึงเครียดและความขัดแย้ง
ทั้งภายในรัฐและระหว่างรัฐ ในช่วงศตวรรษที่ ๒๐ กรณีภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติทั่วโลกมีจำานวนเพิ่มขึ้น และความ
ตระหนกัและความหว่งใยตอ่สทิธมินษุยชนกเ็พิม่ขึน้ดว้ยเชน่กนั ดว้ยสาเหตดุงักลา่วกฎหมายระหวา่งประเทศวา่
ด้วยสัญชาติจึงได้พัฒนาควบคู่กันไปสองแง่มุม คือเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือบุคคลซ่ึงไร้รัฐไร้สัญชาติอยู่แล้ว 
และเพื่อพยายามขจัดกรณีไร้รัฐไร้สัญชาติหรืออย่างน้อยที่สุดทำาให้ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติลดลง

ใครเป็นผู้ตัดสินว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆ หรือไม่

โดยหลักการแล้วประเด็นเกี่ยวกับสัญชาติเป็นเขตอำานาจภายในของแต่ละรัฐ อย่างไรก็ตามการบังคับใช้ 
คำาพิจารณาตัดสินภายในของรัฐอาจถูกจำากัดโดยการกระทำาท่ีคล้ายคลึงกันของรัฐอื่นๆ และโดยกฎหมาย
ระหว่างประเทศ

ในความเหน็เชงิปรกึษาเร่ืองพระราชกฤษฎกีาสญัชาตตูินเิซยีและโมรอ็คโค ค.ศ. ๑๙๒๓ (Advisory Opinion on 
the Tunis and Morocco Nationality Decrees of 1923) ศาลยุติธรรมถาวรระหว่างประเทศ (The Permanent 
Court of International Justice) กล่าวไว้ว่า

“คำาถามท่ีว่าประเด็นบางเร่ืองถือเป็นเขตอำานาจภายในของรัฐโดยเด็ดขาดหรือไม่ เป็นประเด็น 
เกี่ยวเนื่องที่สำาคัญ ทั้งนี้เห็นว่าขึ้นอยู่กับพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”

ในทางปฏบิตั ิศาลยุตธิรรมถาวรเหน็วา่ถงึแมว้า่ประเดน็เรือ่งสญัชาตโิดยหลกัการแลว้จะอยูใ่นเขตอำานาจภายใน
ของรัฐ แต่รัฐก็ต้องเคารพพันธกรณีที่รัฐตนมีต่อรัฐอื่นภายใต้หลักแห่งกฎหมายระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน

เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากนั้น แนวปฏิบัติดังกล่าวได้รับการเน้นยำ้าในอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยปัญหาบางประการ
เกี่ยวกับการขัดกันของกฎหมายสัญชาติ ค.ศ. ๑๙๓๐ (อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๙๓๐) ซึ่งหลายๆ รัฐลงความ
เห็นว่าความเห็นเชิงปรึกษาของศาลยุติธรรมถาวร ค.ศ. ๑๙๒๓ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมร่างอนุสัญญา 
กรงุเฮก ค.ศ. ๑๙๓๐ รฐัสว่นใหญ่ตคีวามความเหน็เชงิปรกึษาดงักลา่ววา่ เปน็การจำากดัการบงัคบัใช้คำาพจิารณา
ตัดสินในเรื่องสัญชาติของรัฐภายนอกรัฐนั้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีคำาตัดสินน้ันขัดแย้งกับคำาตัดสินเรื่อง
สัญชาติที่ออกโดยรัฐอื่น 

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๙๓๐ ซึ่งจัดทำาขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของสมัชชาสันนิบาตชาติ เป็นความพยายาม
ระหว่างประเทศครั้งแรกในการประกันว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาติ

บทบัญญัติ ๑ แห่งอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ระบุว่า

“รฐัแตล่ะรฐัมอีำานาจในการพจิารณาตดัสนิภายใตก้ฎหมายแห่งรฐัตน วา่ใครเปน็คนชาตแิหง่รฐัตน 
กฎหมายดงักลา่วจะไดร้บัการยอมรบัหรอืรบัรองโดยรฐัอืน่ตราบเทา่ท่ีกฎหมายดงัวา่นัน้สอดคลอ้ง
กบัอนสุญัญาระหวา่งประเทศ จารตีประเพณรีะหว่างประเทศ และหลกักฎหมายวา่ดว้ยสญัชาตท่ีิ
ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป”

กลา่วอกีแงห่นึง่คอื การใช้สทิธขิองรฐัในการพจิารณาตดัสนิพลเมอืงแห่งรฐัตนควรท่ีจะเปน็ไปตามบทบญัญตัท่ีิ
เกี่ยวข้องในกฎหมายระหว่างประเทศ

บทบัญญัติ ๑๕ แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘ (ปฏิญญาสากลฯ) ระบุว่า

“บคุคลทุกคนมสีทิธใินสญัชาต ิบุคคลใดจะถูกเพกิถอนสญัชาตขิองตนตามอำาเภอใจหรอืถกูปฏเิสธ
สิทธิที่จะเปลี่ยนสัญชาติของตนไม่ได้”
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สิทธิข้างต้นเกิดขึ้นจากความมีอยู่ของจุดเกาะเกี่ยวระหว่างปัจเจกชนและรัฐ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้
อธบิายถงึสญัชาตแิละจุดเกาะเก่ียวทีร่องรบัสญัชาตไิว ้ในคดนีอตต์โบห์ม (the Nottebohm Case) ค.ศ. ๑๙๕๕ 
ดังนี้

“ตามหลกัปฏบิตัขิองรฐั คำาตดัสนิของศาลหรอือนญุาโตตุลาการและความเห็นของนักเขยีน สญัชาติ
เป็นพันธกรณีทางกฎหมายซึ่งมีขึ้นในฐานะที่เป็นรากฐานความผูกพันทางสังคม ความเกี่ยวพัน
อย่างแท้จริงของการดำารงอยู่ ผลประโยชน์และความรู้สึกนึกคิด รวมถึงการดำารงอยู่ซึ่งสิทธิและ
หน้าที่ที่มีต่อกันและกัน”

จุดเกาะเกี่ยวซึ่งก่อให้เกิดสิทธิในสัญชาตินั้นมีได้โดยการเกิด โดยถิ่นที่อยู่อาศัย หรือโดยการสืบสายโลหิต และ
ปัจจุบันได้สะท้อนอยู่ในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของรัฐส่วนใหญ่ รวมถึงในตราสารระหว่างประเทศว่าด้วย
สัญชาติฉบับใหม่ๆ เช่น อนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยสัญชาติ ค.ศ. ๑๙๙๗ (the 1997 European Convention 
on Nationality (ECN))

นอกจากนี้สัญชาติยังถูกนิยามโดยศาลระหว่างรัฐอเมริกันว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ว่า คือ

“พันธกรณีทางการเมืองและกฎหมายที่เชื่อมโยงบุคคลกับรัฐผู้ให้สัญชาติ และผูกมัดบุคคลน้ัน
ไว้กับรัฐด้วยสายสัมพันธ์แห่งความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี ให้สิทธิแก่บุคคลน้ันในการได้
รับความคุ้มครองทางการทูตจากรัฐน้ัน” (คำาพิพากษาคดีคาสติโย-เปตรุสซีและพวกกับประเทศ
เปรู เดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๙๙; Castillo-Petruzzi et al. v. Peru, Judgment of May 1999, 
IACHR [ser.C] No. 52 1999.)

สิทธิของผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติได้รับการคุ้มครองอย่างไร

แม้บทบัญญัติ ๑๕ แห่งปฏิญญาสากลฯ ระบุว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิในสัญชาติ แต่บทบัญญัติดังกล่าวมิได้ระบุ
ว่าบุคคลมีสิทธิในสัญชาติใดเฉพาะเจาะจง เพื่อประกันว่าปัจเจกบุคคลจะไม่ถูกเพิกถอนซึ่งสิทธิพื้นฐานอัน 
เกี่ยวเนื่องกับสัญชาติ ประชาคมระหว่างประเทศได้จัดทำาสนธิสัญญาหลักขึ้นมาสองฉบับ กล่าวคือ อนุสัญญา
ว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ (อนุสัญญาผู้ล้ีภัย ค.ศ. ๑๙๕๑) และอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคล 
ไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ (อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔)

อนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นความไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่

ภายหลังจากการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่สอง หนึ่งในประเด็นที่เร่งด่วนมากที่สุดสำาหรับรัฐสมาชิกแห่ง
องค์การสหประชาชาติที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ในเวลานั้น คือ จะจัดการอย่างไรกับความจำาเป็นของประชากร 
นับล้านคนผู้ซึ่งกลายมาเป็นผู้ลี้ภัยจากผลของสงครามหรือผู้ที่กลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ มติของคณะ
มนตรเีศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาต ิค.ศ. ๑๙๔๙ นำามาสูก่ารแตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะกจิซ่ึงมีหนา้ที ่
ในการพิจารณาร่างอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ รวมถึงพิจารณาข้อเสนอต่างๆ  
เพื่อขจัดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ 

ทา้ยทีส่ดุสมาชกิคณะกรรมการไดร้า่งอนุสญัญาวา่ดว้ยสถานะผูล้ีภ้ยัขึน้มาฉบบัหนึง่รวมถงึพธิสีารแหง่อนุสญัญา
ทีเ่สนอขึน้ดังกลา่วซ่ึงใหค้วามสำาคญักบับคุคลไรรั้ฐไรส้ญัชาต ิคณะกรรมการชุดน้ีมิไดจั้ดการเรือ่งการขจัดภาวะ
ไร้รัฐไร้สัญชาติอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เนื่องด้วยสาเหตุหลักๆ มาจากการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการกฎหมาย
ระหว่างประเทศ (International Law Commission; ILC)) ที่ตั้งขึ้นใหม่จะให้ความสำาคัญกับประเด็นข้างต้น

ตามประวัตศิาสตรท์ัง้ผูล้ีภ้ยัและบุคคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตไิด้รบัความคุม้ครองและความช่วยเหลอืจากองคก์รผูล้ีภ้ยั
ระหว่างประเทศตา่งๆ ทีม่มีาก่อน UNHCR รา่งพธิสีารว่าดว้ยบุคคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตฉิบบัดงักลา่วตัง้ใจทีจ่ะสะทอ้น
ถึงความเกี่ยวพันระหว่างผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่เน่ืองด้วยความจำาเป็นอย่างเร่งด่วนของประเด็น 
ผู้ลี้ภัยประกอบกับในเวลานั้นองค์กรผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศกำาลังจะสลายตัวทำาให้ที่ประชุมผู้มีอำานาจเต็ม  
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ค.ศ. ๑๙๕๑ ซึง่ตัง้ขึน้เพือ่พจิารณาประเดน็ทัง้สองนัน้ไมมี่เวลาเพยีงพอในการทีจ่ะวเิคราะหส์ถานการณข์องบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติอย่างละเอียด ดังนั้นอนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ จึงได้รับการรับรองจากที่ประชุมดังกล่าว ใน
ขณะที่การรับรองซึ่งพิธีสารว่าด้วยบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติถูกเลื่อนออกไป

บุคคลไร้รฐัไร้สญัชาตอิาจมสีทิธไิดรั้บความคุม้ครองภายใตอ้นสุญัญาผูล้ี้ภยั ค.ศ. ๑๙๕๑ ผูล้ีภั้ยท่ีไรร้ฐัไรส้ญัชาติ
ได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้ลี้ภัย เพราะการเพิกถอนความเป็นพลเมืองตามอำาเภอใจด้วยสาเหตุทางเชื้อชาติ 
ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะทางสังคมหรือทางความคิดเห็นทางการเมืองก็ตาม  
อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นควรได้รับการรับรองในฐานะผู้ลี้ภัย

อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ให้อะไรบ้าง

พิธีสารว่าด้วยบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ถูกร่างขึ้นเพิ่มต่อจากอนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ นั้นได้รับการจัดทำาขึ้น
เป็นอนุสัญญาด้วยตัวมันเองใน ค.ศ. ๑๙๕๔ ซึ่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ เป็นตราสารระหว่างประเทศปฐมบท 
ทีมี่วตัถปุระสงคเ์พือ่วางหลักการและปรบัปรงุสถานะของบคุคลไรร้ฐัไร้สญัชาต ิรวมถงึเพือ่ประกนัวา่บคุคลไรร้ฐั
ไร้สัญชาติจะได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ (ดูภาคผนวก ๑ สำาหรับรายชื่อรัฐ
ภาคีแห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔)

บทบญัญตัขิองอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ในหลายแง่มมุคลา้ยคลงึกนัมากกบับทบญัญตัทิีร่ะบุในอนสุญัญาผูล้ีภั้ย 
ค.ศ. ๑๙๕๑ การภาคยานุวัติอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ มิได้ถือเป็นการให้สัญชาติแก่บุคคลที่เกิดหรืออาศัยอยู่ใน
ดินแดนของรัฐ ไม่ว่าสิทธิที่มอบให้แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจะกว้างขวางมากมายเพียงใดก็ตาม สิทธิเหล่าน้ัน 
ก็ไม่อาจเท่าเทียมกับการได้มาซึ่งความเป็นพลเมือง

บทบัญญัติ ๑ (๑) แห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ระบุถึงนิยามของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่งได้รับการยอมรับ 
โดยนานาประเทศว่า หมายถึง

“บุคคลที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นคนชาติภายใต้กฎหมายของรัฐใดๆ”

บุคคลผู้ซึ่งตกอยู่ภายใต้ขอบเขตคำานิยามตามบทบัญญัติ ๑ (๑) แห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ บางครั้งถูกเรียก
ว่าบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติตามกฎหมาย (de jure) ในทางตรงกันข้ามมีการกล่าวถึงบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติตาม 
ข้อเท็จจริง (de facto) ในบทบัญญัติส่งท้าย คำาว่า ความไร้รัฐไร้สัญชาติตามข้อเท็จจริง (de facto) ไม่ได้รับการ
นยิามโดยตราสารระหวา่งประเทศใดๆ และไมม่รีะบอบสนธสิญัญาใดทีจ่ะเฉพาะเจาะจงถงึกลุม่บคุคลดงักลา่ว 
UNHCR ได้นิยามบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติตามข้อเท็จจริง (de facto) ว่า คือบุคคลที่อยู่นอกประเทศตนผู้ซึ่งไม่
สามารถหรือไม่เต็มใจด้วยเหตุอันสมเหตุสมผลในการได้รับความคุ้มครองทางการทูตจากประเทศนั้น

ใครคือคนชาติ ใครคือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

การได้รับพิจารณาให้เป็นคนชาติโดยผลแห่งกฎหมายนั้น หมายความว่าปัจเจกบุคคลได้รับการพิจารณา
โดยอัตโนมัติให้เป็นพลเมืองภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยสัญชาติแห่งรัฐนั้น หรือ
ปจัเจกบคุคลน้ันไดร้บัสญัชาตโิดยคำาตดัสนิของเจา้หน้าทีร่ฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ประชาชนสว่นใหญไ่ดร้บัพจิารณา
ใหเ้ปน็คนชาตโิดยผลแหง่กฎหมายของรฐัใดรฐัหนึง่เพยีงรฐัเดยีว โดยปกตอิาจเปน็กฎหมายแหง่รฐัทีบ่คุคล
นั้นถือกำาเนิด (jus soli) หรือกฎหมายแห่งรัฐที่บิดามารดาของบุคคลนั้นเป็นคนชาติในขณะที่บุคคลนั้นถือ
กำาเนิด (jus sanguinis)



11

เมื่อใดก็ตามที่กระบวนการทางปกครองอนุญาตให้มีการใช้ดุลยพินิจในการให้ความเป็นพลเมือง ผู้ยื่น
คำาร้องขอความเป็นพลเมืองไม่อาจถือว่าเป็นคนชาติจนกว่าคำาร้องขอของพวกเขาเหล่านั้นจะเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ รวมถึงได้รับอนุมัติและได้รับความเป็นพลเมืองของรัฐนั้นตามกฎหมาย บุคคลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิใน
การยื่นคำาร้องขอความเป็นพลเมืองตามกฎหมาย แต่คำาร้องขอของบุคคลเหล่านั้นถูกปฏิเสธ ไม่ถือเป็น
พลเมืองของรัฐโดยผลแห่งกฎหมายของรัฐนั้น

เอกสารคู่มือว่าด้วยความคุ้มครองต่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดย UNHCR (UNHCR’s Handbook on 
Protection of Stateless Persons) ได้ระบุแนวทางปฏิบัติแก่รัฐ UNHCR รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ในการ
ตีความบทบัญญัติ ๑ (๑) แห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่การตรวจพิสูจน์และ
การปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้มีสิทธิตามอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔

แม้ว่าอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ได้ระบุคำานิยามทางกฎหมายระหว่างประเทศของ “บุคคลไร้รัฐ” และการปฏิบัติ 
ขั้นพื้นฐานที่บุคคลเหล่านี้มีสิทธิได้รับ แต่อนุสัญญาฉบับดังกล่าวมิได้กล่าวถึงกลไกในการตรวจพิสูจน์บุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามโดยนัยจากอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ จะเห็นได้ว่ารัฐต้องตรวจพิสูจน์
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติภายในเขตอำานาจของรัฐตน เพื่อให้พวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมอันเป็นไป
ตามพันธสัญญาภายใต้อนุสัญญา เอกสารคู่มือว่าด้วยความคุ้มครองต่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดย UNHCR 
(UNHCR’s Handbook on Protection of Stateless Persons) ระบุแนวทางปฏิบัติแก่รัฐและ UNHCR ในการ
จัดทำากระบวนการแห่งรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อพิจารณาตัดสินว่าบุคคลใดเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
หรือไม่ หากได้รับการร้องขอ UNHCR พร้อมที่จะให้คำาแนะนำาในการจัดทำาและบังคับใช้กระบวนการดังกล่าว 
ไม่ว่าจะโดยผ่านผู้แทนฯ สำานักงานฯ หรือการบริการที่สำานักงานใหญ่ขององค์กร

บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถเป็นผู้ลี้ภัยด้วยได้หรือไม่

แม้ว่าประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติส่วนใหญ่ทั่วโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่ตนถือกำาเนิด ยังมีประชากรไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติจำานวนมากที่ออกจากประเทศของตน เพื่อหลบหนีการประหัตประหารอันมีสาเหตุมาจากเช้ือ
ชาติ ศาสนา สญัชาต ิสมาชกิภาพในกลุม่ใดกลุม่หนึง่ไมว่่าจะทางสงัคมหรอืทางความคิดเหน็ทางการเมอืง 
บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ลี้ภัยไร้รัฐไร้สัญชาติ

ภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตด้ิวยตวัของมนัเองไมถ่อืเปน็การประหตัประหารภายใตค้ำานยิามของผูล้ีภ้ยัท่ีระบไุวใ้น
อนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ แต่ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติอาจเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประหัตประหาร
ได ้หากพจิารณาโดยรวมกบัปัจจยัอืน่ๆ การเพกิถอนสญัชาตติามอำาเภอใจบนพืน้ฐานของการเลอืกปฏบิตัิ
ด้วยตัวของมันเองอาจนำาไปสู่ความหวาดกลัว ซึ่งมีมูลอันจะกล่าวอ้างได้ว่าได้รับการประหัตประหาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่นำาไปสู่ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

ผู้ร่างอนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ และอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ตัดสินใจสร้างระบอบกฎหมายแยกออก
เป็นสองระบอบในการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ในขณะที่อนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ 
คุ้มครองผู้ลี้ภัย ซึ่งรวมถึงผู้ลี้ภัยที่เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติด้วย อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ถูกร่างขึ้นสำาหรับ
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ไม่ใช่ผู้ลี้ภัย
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สิทธิส่วนใหญ่ท่ีให้แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติภายใต้อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ เป็นสิทธิอย่างเดียวกันกับ
สิทธิที่มอบให้ผู้ลี้ภัยภายใต้อนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยสถานการณ์เฉพาะของ 
ผู้ลี้ภัย อนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ มีการกล่าวอ้างโดยเฉพาะถึงเรื่องการยกเว้นโทษสำาหรับการอยู่หรือ
เข้าประเทศโดยผิดกฎหมายรวมถึงหลักห้ามผลักดันออกนอกประเทศ (non-refoulement) ซ่ึงหลักการ 
ดังกล่าวมิได้รับการระบุในอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ฉะนั้นหากบุคคลใดมีสถานะเป็นทั้งผู้ลี้ภัยและบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติ รัฐต้องบังคับใช้บทบัญญัติตามอนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ อันเป็นบทบัญญัติที่เป็น
คุณมากกว่าต่อบุคคลนั้น

อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ ให้อะไรบ้าง

เนื่องจากแต่ละรัฐมีวิธีจัดการเกี่ยวกับการได้มาและเสียไปซึ่งสัญชาติท่ี
แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้ประชากรบางกลุ่มยังคง “ตกสำารวจ” และ
กลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ดังนั้นหลักเกณฑ์ร่วมที่ตรงกันจึงมีความ
สำาคัญในการจัดการกับช่องโหว่ดังกล่าว

ในปี ค.ศ. ๑๙๕๐ คณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศ (ILC) ได้ริเริ่ม
กระบวนการร่างสิ่งที่ต่อมากลายมาเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะ
ไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ (อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑) อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ 
นี้เป็นตราสารสากลเพียงฉบับเดียวที่อธิบายถึงมาตรการคุ้มครองที่
ชัดเจน ละเอียดและเป็นรูปธรรมในการตอบโต้ภัยคุกคามของภาวะไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

บทบัญญัติต่างๆ ในอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
หลกีเลีย่งภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตเิมือ่ตอนถือกำาเนิดและในการดำารงชีวติใน
ช่วงต่อมา แต่บทบัญญัติเหล่านี้มิได้ห้ามความเป็นไปได้ในการเพิกถอน
สญัชาตใินบางสถานการณ์ หรอืบังคบัใหร้ฐัใหค้วามเป็นพลเมอืงแกบ่คุคล 
ไร้รัฐไร้สัญชาติในปัจจุบันทั้งหมดแต่อย่างใด นอกจากนี้อนุสัญญา ค.ศ. 
๑๙๖๑ ยงัไดร้ะบถุงึการตัง้องคก์รขึน้เพือ่ใหบุ้คคลทีอ่าจไดส้ทิธปิระโยชน์
จากบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ สามารถยื่นคำาร้องเพื่อให้
คำากล่าวอ้างสิทธิของตนได้รับการพิจารณาตรวจสอบ รวมถึงขอความ
ช่วยเหลือในการเสนอคำาร้องต่อองค์กรที่เหมาะสม ต่อมาสมัชชาใหญ่ได้
ร้องขอให้ UNHCR ทำาหน้าที่นี้ (ดูภาคผนวก ๒ สำาหรับรายชื่อรัฐภาคีแห่ง
อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑)

ในการหาทางลดสถานการณ์ภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิอนสัุญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ 
กำาหนดว่ารัฐต้องจัดทำาบทบัญญัติแห่งกฎหมายสัญชาติที่กำาหนดหลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาและเสียไปซึ่งสัญชาติ หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับ
การตีความหรือการบังคับใช้อนุสัญญาเกิดขึ้นระหว่างรัฐภาคีด้วยกัน
และขอ้พพิาทนัน้ไมอ่าจไดร้บัการแกไ้ขเยยีวยาดว้ยวธิอีืน่ใดแลว้ โดยการ
ร้องขอของคู่กรณีพิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ข้อพิพาทดังกล่าวอาจถูกยื่นต่อ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้

“วันหนึ่งฉันยืนอยู่ ณ เขตแดน
ระหว่างประเทศและไมส่ามารถ
เข้าประเทศใดประเทศหนึ่งได้ 
มันเป็นประสบการณ์ที่ฉันไม่มี
วันลืมไปจากชีวิตของฉัน ฉัน 
ไม่อาจที่จะเข้าไปในรัฐที่ฉัน
เคยอยู่ และก็ไม่อาจเข้าไปใน
รัฐที่ฉันเกิด เติบโตและเคยใช้
ชีวิตอยู่ได้ ท่ีไหนคือที่ของฉัน 
ฉันยังคงไม่สามารถลืมความ
รู้สึกถึงการสูญเสียอย่างรุนแรง
ที่ฉันประสบที่สนามบินได้”

ลาร่า อดีตบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
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เอกสารคูม่อืวา่ดว้ยความคุม้ครองตอ่บุคคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตโิดย UNHCR (UNHCR’s Handbook on Protection 
of Stateless Persons) ได้ระบุแนวทางปฏิบัติแก่รัฐ UNHCR รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ในการตีความและบังคับใช้
บทบัญญัติ ๑-๔ และบทบัญญัติ ๑๒ แห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการ
เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติในเด็ก

กฎหมายสิทธิมนุษยชนประกันซึ่งสิทธิในสัญชาติอย่างไร

มตีราสารระหวา่งประเทศฉบบัอืน่ๆ มากมายทีก่ลา่วถงึสทิธใินสญัชาต ิบทบญัญตั ิ๑๕ แหง่ปฏญิญาสากลฯ ระบุ
ว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิในสัญชาติ และบุคคลใดจะถูกเพิกถอนสัญชาติของตนตามอำาเภอใจไม่ได้

สิทธิสำาหรับเด็กทุกคนในการได้มาซึ่งสัญชาติได้รับการระบุไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๑ (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR))  
โดยบทบัญญัติ ๒๔ ระบุว่า

“เดก็ทุกคนย่อมมีสทิธไิดร้บัความคุม้ครองโดยมาตรการตา่งๆ ทีจ่ำาเปน็ตามสถานะของผูเ้ยาว์ จาก
ครอบครัวของตน สังคมและรัฐ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สีผิว เพศ 
ภาษา ศาสนา ต้นกำาเนิดของเชื้อชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน หรือกำาเนิด”

“เด็กทุกคนต้องได้รับการจดทะเบียนทันทีภายหลังการเกิดและต้องมีชื่อ”

“เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสัญชาติ”

บทบัญญัติ ๒๖ แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ยังได้ระบุถึง
หลักการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งบังคับใช้อย่างกว้างขวาง รวมถึงต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายสัญชาติและการบังคับ
ใช้กฎหมายเช่นว่านั้น

“บุคคลท้ังปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันตาม
กฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ในกรณีนี้กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกปฏิบัติใดๆ 
และตอ้งประกนัการคุม้ครองบุคคลทกุคนจากการเลอืกปฏิบตัอิยา่งเสมอภาคและมปีระสทิธิภาพ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิด
เห็นอื่นใด ต้นกำาเนิดของเชื้อชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน กำาเนิด หรือสถานะอื่นๆ ”

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ. ๑๙๖๕ (Convention 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; CERD) กำาหนดให้รัฐต้อง “ประกันสิทธิของบุคคล
ทุกคนให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย โดยไม่จำาแนกตามเชื้อชาติ สีผิว หรือชาติหรือเผ่าพันธุ์กำาเนิด” โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการมีสิทธิในสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน รวมถึงสิทธิในสัญชาติ (บทบัญญัติ ๕) 

บทบญัญตั ิ๙ แห่งอนสุญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบัิตติอ่สตรใีนทกุรปูแบบ ค.ศ. ๑๙๗๙ (Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; CEDAW) กล่าวถึงสาเหตุหลักของภาวะ 
ไร้รัฐไร้สัญชาติ การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในกฎหมายสัญชาติ โดยระบุว่า

“รฐัภาคจีะใหส้ทิธทิีเ่สมอภาคกนักบับรุษุแกส่ตรใีนการทีจ่ะไดม้า เปลีย่นแปลงหรอืคงไวซ้ึง่สญัชาติ
ของตน รฐัภาคเีหลา่นัน้จะรบัประกันเป็นพเิศษวา่ทัง้การแตง่งานกบัคนตา่งชาต ิกบัท้ังการเปลีย่น
สัญชาติของสามีระหว่างการแต่งงานจะไม่เปลี่ยนสัญชาติของภรรยาโดยอัตโนมัติไปด้วย อันจะ
ทำาให้หญิงนั้นไร้ซึ่งสัญชาติหรือบังคับหญิงนั้นให้ถือสัญชาติของสามี”

 “รัฐภาคีจะให้สิทธิอันเสมอภาคกันกับบุรุษแก่สตรีเกี่ยวกับสัญชาติของบุตรของตน” 
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ (Convention on the Rights of the Child; CRC) ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่ได้
รับการให้สัตยาบันโดยรัฐเกือบทุกรัฐ ระบุถึงบทบัญญัติที่สำาคัญเกี่ยวกับสัญชาติไว้สามประการ ดังนี้

บทบัญญัติ ๒ ระบุว่า

“รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่กำาหนดไว้ในอนุสัญญาน้ีแก่เด็กแต่ละคนท่ีอยู่ในเขต
อำานาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าประการใดๆ โดยไม่คำานึงถึง เชื้อชาติ สีผิว 
เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นกำาเนิดทางชาติ ชาติพันธุ์หรือสังคม 
ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือสถานะอื่นๆ ของเด็กหรือของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย”

บทบัญญัติ ๗ ระบุว่า

“เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิที่จะมีช่ือนับแต่เกิด และสิทธิที่จะ
ได้ สัญชาติ รวมถึงได้สิทธิที่จะรู้จักและได้รับการดูแลจากบิดามารดาของตนในขอบเขตที่เป็น
ไปได้ที่สุด” 

บทบัญญัติ ๘ (๑) กำาหนดว่า

“รัฐภาคีรับที่จะเคารพต่อสิทธิของเด็กในการรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้ รวมถึงสัญชาติ ชื่อ และ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของตนตามท่ีกฎหมายรับรอง โดยปราศจากการแทรกแซงที่มิชอบ
ด้วยกฎหมาย”

 บทบัญญัติ ๒๙ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว ค.ศ. ๑๙๙๐ 
(Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families) ระบวุา่

“บุตรแต่ละคนของแรงงานข้ามชาติจะมีสิทธิที่จะมีชื่อ สิทธิที่จะได้รับการจดทะเบียนเกิด และ
สิทธิในสัญชาติ”

บทบัญญัติ ๑๘ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ค.ศ. ๒๐๐๖ (Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities) ระบุว่า

“๑. รัฐภาคีจะรับรองสิทธิของคนพิการต่อเสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐาน เสรีภาพในการเลือกที่
อยู่อาศัยของตนเอง และการถือสัญชาติบนพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกับบุคคลอื่น รวมทั้งการประกัน
ให้กับคนพิการ

(ก) มสีทิธใินการไดแ้ละเปลีย่นแปลงสญัชาตแิละจะตอ้งไมถ่กูเพกิถอนสญัชาตติามอำาเภอใจหรอื
เพราะเหตุแห่งความพิการ

๒. เด็กพิการจะได้รับการจดทะเบียนโดยทันทีหลังจากเกิด และจะมีสิทธิตั้งแต่เกิดในการมีชื่อ  
มีสิทธิที่จะได้มาซ่ึงสัญชาติและสิทธิที่จะได้รู้จักและได้รับการดูแลจากบิดามารดาของตนใน
ขอบเขตที่เป็นไปได้ที่สุด”
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มีสนธิสัญญาระดับภูมิภาคใดบ้างที่กล่าวถึงสิทธิในสัญชาติ

ตราสารระดับภูมิภาคเน้นยำ้าถึงพื้นฐานทางกฎหมายของสิทธิในสัญชาติ 
บทบัญญัติ ๒๐ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา ค.ศ. 
๑๙๖๙ (American Convention on Human Rights) ไมเ่พยีงแตจ่ะกลา่ว
ถึงสิทธิในสัญชาติเท่านั้น หากแต่ยังระบุถึงมาตรการป้องกันที่สำาคัญใน
การป้องกันเด็กจากภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติตั้งแต่แรกเกิด

“บุคคลทุกคนมีสิทธิในสัญชาติ บุคคลทุกคนมีสิทธิใน
สัญชาติแห่งรัฐซึ่งตนถือกำาเนิดขึ้น หากบุคคลนั้นไม่มีสิทธิ
ในสัญชาติอื่น บุคคลจะไม่ถูกพรากไปตามอำาเภอใจซ่ึง
สัญชาติของตนหรือสิทธิในการเปลี่ยนสัญชาติ”

ต่อมาหลกัการขา้งตน้ไดร้บัการรบัรองโดยคำาพพิากษาของศาลระหว่างรฐั
อเมรกินั (Inter-American Court) แมศ้าลจะไดย้นืยนัวา่เงือ่นไขในการให้
สัญชาติถือเป็นอำานาจภายในของแต่ละรัฐ ศาลยังมีความเห็นอีกด้วยว่า

“แม้ว่าจะเป็นความจริงที่การให้หรือการรับรองซึ่งสัญชาติ
เป็นเรื่องที่แต่ละประเทศตัดสินใจได้เองอย่างที่ยอมรับกัน
เปน็ธรรมเนยีมปฏบิตั ิแตพ่ฒันาการรว่มสมยัสะทอ้นใหเ้หน็
ว่า กฎหมายระหว่างประเทศกำาหนดข้อจำากัดบางประการ
ในการใชอ้ำานาจอยา่งกวา้งขวางของรฐัในประเดน็ดงักลา่ว 
รวมถงึชีใ้หเ้หน็ว่าวธิกีารบังคบัจดัการเรือ่งเกีย่วกับสญัชาติ
โดยรัฐทุกวันนี้ ไม่อาจถือว่าเป็นอำานาจเด็ดขาดของรัฐแต่
เพียงผู้เดียว” ความเห็นศาลระหว่างรัฐอเมริกันว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Inter-American Court on Human Rights) เรือ่ง 
“การแก้ไขบทบญัญติัการแปลงสญัชาตภิายใตร้ฐัธรรมนูญ
ประเทศคอสตาริกา” ย่อหน้า ๓๒-๓๔ (“Amendments 
to the Naturalization Provision of the Constitution of 
Costa Rica,” paragraphs 32-34; text in 5 HRLJ 1984)

อกีนยัหนึง่คอืรฐัตอ้งคำานงึถงึผลกระทบระหว่างประเทศอนัอาจเกดิขึน้จาก
กฎหมายสัญชาติภายในแห่งรัฐตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการบังคับใช้
กฎหมายเช่นว่านั้นอาจก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

ตราสารสภายุโรป (ECN) ซ่ึงเป็นตราสารที่ร่างขึ้นโดยสภาแห่งยุโรป
นั้น เกิดข้ึนจากการเล็งเห็นถึงความจำาเป็นในการสร้างตัวบทหน่ึงเดียว
ที่ระบุรวมถึงพัฒนาการของกฎหมายภายในประเทศและกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยสัญชาติ นับตั้งแต่อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 
๑๙๓๐ ได้ระบุถึงประเด็นการขัดกันแห่งกฎหมายสัญชาติ ตราสาร
สภายุโรปแตกต่างจากสนธิสัญญาฉบับก่อนๆ ที่จัดทำาขึ้นในยุโรป 
กล่าวคือตราสารสภายุโรปอนุญาตให้คู่สมรสต่างสัญชาติและบุตร
ของบุคคลเหล่าน้ันสามารถถือหลายสัญชาติได้ นอกจากนี้ตราสาร

“บางครั้งฉันเกลียดตัวเอง ฉัน
รู้ สึก เหมือนกับว่ า ฉันไม่ ใ ช่
มนษุย ์เพือ่นๆ ของฉนัสามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ในขณะที่
ฉันไม่สามารถทำาเช่นนัน้ได้ ฉัน
ไม่สามารถมีรถตามความฝัน
ของฉันได้ แม้ว่าฉันมีเงินที่จะ
ซื้อรถ รถก็จะไม่มีวันที่จะได้รับ
การจดทะเบียนภายใต้ชื่อของ
ฉันเอง ฉันฝันที่จะแต่งงาน แต่
ชายคนหนึง่ไดป้ฏเิสธฉนัเพราะ
ฉันไม่ได้นับว่าเป็นพลเมือง 
ฉัน รู้สึกเหมือนเป็นนักโทษ 
เอกสารประเทศเลบานอนมี
ค่ายิ่งกว่าทองเสียด้วยซำ้า คุณ
สามารถจ่ายเงินเป็นล้านๆ แต่
ก็ยังอาจไม่ได้มาซึ่งเอกสาร 
มันเป็นการยากมากสำาหรับ
ฉันในการมองดูหญิงสาวชาว 
เลบานอนผู้ซ่ึงถือสัญชาติและ
มีเอกสารสิทธิ โดยเฉพาะใน
กรณีที่พวกเขาไม่ใช้สิทธิท่ีตน
ได้รับตามสถานะ ทั้งๆ ที่พวก
เขาสามารถทำาได้ เช่น เรียน
หนังสือ ทำางาน เติมเต็มความ
ฝันที่ฉันได้แต่หวังว่าจะได้รับ 
แต่ไม่สามารถทำาได้”

Zeinab, หญิงไร้รัฐไร้สัญชาติผู้ซึ่ง
อาศัยในประเทศเลบานอน
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สภายุโรปยังได้ครอบคลุมประเด็นเรื่องการได้มา การคงไว้ การสูญเสีย และการได้คืนซึ่งสัญชาติ เรื่อง
สิทธิตามกระบวนการยุติธรรม เรื่องสัญชาติในบริบทการสืบสิทธิของรัฐ พันธกรณีทางทหาร และความ
ร่วมมือระหว่างรัฐภาคี ตราสารฉบับดังกล่าวประกอบด้วยบทบัญญัติหลายประการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันการเกิดข้ึนของภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ตราสารสภายุโรปอ้างถึงอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ในส่วนของ 
คำานิยามของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ประสบการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในยุโรปเกี่ยวกับการสืบสิทธิของรัฐนำาสู่การ
ยอมรับว่าประชาชนจำานวนมากที่เสี่ยงต่อการกลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ เนื่องจากพวกเขาอาจต้อง 
สญูเสยีสญัชาตขิองตนกอ่นทีจ่ะไดม้าซึง่อกีสญัชาตหินึง่ การพยายามหลกีเลีย่งภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาติอนัเกดิจาก
การสืบสิทธิของรัฐ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการโอนดินแดนจากรัฐหนึ่งไปเป็นของอีกรัฐหนึ่ง การรวมรัฐ การสลาย
รฐั หรอืการแยกส่วนใดส่วนหน่ึงของดนิแดน สภาแหง่ยโุรปจงึไดจั้ดทำาอนสุญัญาว่าดว้ยการหลกีเลีย่งภาวะไรร้ฐั 
ไรส้ญัชาตอินัเกีย่วเนือ่งกบัการสบืสทิธขิองรัฐ (Convention on the Avoidance of Statelessness in relation to 
State Succession) อนสุญัญาฉบับดงักลา่วซึง่ไดร้บัการจดัทำาขึน้ในวนัท่ี ๑๕ มนีาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ น้ัน ประกอบ
ด้วยหลักเกณฑ์เฉพาะที่ว่าด้วยเรื่องสัญชาติในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการสืบสิทธิของรัฐ บทบัญญัติท้ัง ๒๒ ข้อ 
ภายใตอ้นสุญัญาฉบบัน้ีไดว้างแนวทางปฏบัิตทิีเ่ป็นประโยชนเ์กีย่วกบัประเดน็ตา่งๆ เช่น ความรบัผดิชอบของรัฐ
ผูส้บืสทิธแิละรฐัทีม่สีทิธอิยู่ก่อน หลกัเกณฑ์การพสิจูน์ การหลกีเลีย่งภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตินับแตก่ำาเนิด และการ
เอื้ออำานวยในการได้มาซึ่งสัญชาติของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

ในค.ศ. ๑๙๙๙ องคก์ารเอกภาพแอฟรกิา (Organization of African Unity) ทีป่จัจบุนัคอืสหภาพแอฟรกิา (African 
Union) ไดจ้ดัทำากฎบตัรแอฟรกิาว่าดว้ยสทิธแิละสวัสดกิารของเด็ก (African Charter on the Rights and Welfare 
of the Child) ขึ้น โดยยึดอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นต้นแบบ กฎบัตรฉบับนี้ประกอบด้วยหลักการสำาคัญบาง
ประการเช่นเดียวกันกับที่ระบุในอนุสัญญาข้างต้น ซึ่งรวมทั้งหลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักการถือประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นข้อพิจารณาอันดับแรก บทบัญญัติ ๖ แห่งกฎบัตรฯ ซึ่งเน้นเรื่องการมีชื่อและสัญชาติ รวมถึง
มาตรการป้องกันที่สำาคัญเพื่อป้องกันกรณีที่เด็กต้องตกอยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ระบุว่า

 •  เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีชื่อนับแต่เกิด

 •  เด็กทุกคนจะต้องได้รับการจดทะเบียนโดยทันทีหลังการเกิด

 •  เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้สัญชาติ และ

 •  รัฐภาคีแห่งกฎบัตรต้องรับประกันว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งรัฐตนรับรองหลักการที่
ว่าเด็กจะได้รับสัญชาติของรัฐที่ตนได้ถือกำาเนิดขึ้นในดินแดนแห่งรัฐนั้น หากในขณะที่เด็กถือกำาเนิด  
เด็กคนนั้นไม่อาจได้รับสัญชาติจากรัฐอื่นใดตามผลแห่งกฎหมายของรัฐนั้น 

กติกาว่าด้วยสิทธิเด็กในศาสนาอิสลาม (Covenant on the Rights of the Child in Islam) จัดทำาขึ้นโดยที่ประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศแห่งอิสลาม ครั้งที่ ๓๒ ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๕ กติกาฉบับดังกล่าว ระบุว่า

 •  เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีชื่อนับแต่เกิด

 •  เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการจดทะเบียน

 •  รัฐภาคีแห่งกติกาจะพยายามทุกวิถีทางในการจัดการแก้ไขปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติสำาหรับเด็กคน
ใดก็ตามที่เกิดในดินแดนแห่งรัฐตน หรือสำาหรับพลเมืองแห่งรัฐตนที่อยู่นอกดินแดนแห่งรัฐ และ

 •  ทารกที่ถูกทอดทิ้งมีสิทธิที่จะมีชื่อ คำานำาหน้า และสัญชาติ
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การตรวจพิสูจน์และการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

เด็กอพยพย้ายถ่ินท่ีไร้รัฐไร้สัญชาตินับพันๆ คนที่เกิดในรัฐซะบาฮ์ต่างไม่ได้รับสัญชาติมาเลเซียโดยกำาเนิดและ
ไม่มีเอกสารประจำาตัวใดๆ เด็กเหล่านี้ไม่สามารถเข้าโรงเรียนมาเลเซียได้ บ่อยครั้งที่เด็กๆ เหล่านี้ต้องมาทำางาน
ในตลาดแลกกับค่าจ้างจำานวนเล็กน้อย ดังเช่นเด็กคนนี้ ที่ตลาดในโคตา คินาบาลู 
©UNHCR/Greg Constantine, 2010
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แม้ได้มีความพยายามในการลดกรณีภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติไม่ว่าจะโดย
อาศัยกฎหมายพลเมืองแห่งรัฐหรือโดยการบังคับใช้อนุสัญญา ค.ศ. 
๑๙๖๑ และตราสารระหว่างประเทศอื่นๆ UNHCR คาดว่ามีประชาชน
จำานวนนับล้านๆ คนทั่วโลกที่ไม่มีสัญชาติ อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ระบุ
นิยามบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ สนับสนุนส่งเสริมการได้มาซ่ึงเอกสารทาง
กฎหมายของบุคคลเหล่านั้น และประกันว่าบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจะเข้า
ถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ใครคือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ระบุนิยามบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติว่า คือ “บุคคลที่ 
ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นคนชาติภายใต้กฎหมายของรัฐใดๆ” 
(บทบัญญัติ ๑) นิยามดังกล่าวเป็นนิยามตามกฎหมายเท่านั้น โดยมิได้
มีนัยกล่าวถึงสิทธิท่ีจะได้รับในฐานะคนชาติ ทำาอย่างไรจึงจะได้มาซ่ึง
สญัชาต ิหรอืการเขา้ถึงสญัชาตแิตอ่ยา่งใด การจะตดัสนิว่าปัจเจกชนไดร้บั
การพิจารณาให้เป็นคนชาติภายใต้กฎหมายแห่งรัฐนั้นหรือไม่ ต้องอาศัย
การวเิคราะหอ์ยา่งระมดัระวงัในเรือ่งรฐับงัคบัใชก้ฎหมายสญัชาตแิหง่รฐั
ตนในแตล่ะกรณใีนทางปฏิบติัอยา่งไร รวมถงึเรือ่งคำาตดัสนิอทุธรณ ์ตรวจ
สอบทบทวนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานะของปัจเจกบุคคลนั้น

ในการพิสูจน์ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ รัฐต้องพิจารณาบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายสัญชาติท่ีเก่ียวข้องของรัฐอื่นๆ ที่ปัจเจกบุคคลมีจุดเกาะเกี่ยว
ด้วย (ไม่ว่าจะโดยการเกิด ถ่ินที่อยู่อาศัยที่มีมาก่อน รัฐซึ่งคู่สมรสหรือ
บุตรเป็นคนชาติ รัฐซึ่งบิดามารดา หรือปู่ย่าตายายของปัจเจกบุคคลนั้น
เป็นคนชาติ) และตรวจสอบข้อมูลการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ในทางปฏิบัติ รวมถึงข้อมูลใดๆ ก็ตามเก่ียวกับการปฏิบัติต่อบุคคลหรือ
ประชากรทีเ่กีย่วขอ้งเหลา่นัน้ หากจำาเปน็หนว่ยงานทีมี่อำานาจในการตดัสนิ
อาจปรึกษาหารือกับรัฐที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น รวมถึงร้องขอหลักฐานตาม
ความจำาเป็น ปัจเจกบุคคลเองมีหน้าท่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองอย่างเต็ม
ที่และเป็นความจริงมากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ รวมถึงยื่นหลักฐานที่มีตาม
สมควร หากได้รับการร้องขอ UNHCR สามารถอำานวยความสะดวกใน
การปรึกษาหารือกันระหว่างรัฐและสามารถให้ข้อมูลทางเทคนิคเก่ียวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นในประเทศต่างๆ 

เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบซึ่งรับรองว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นั้นไม่ใช่คนชาติ โดยทั่วไปแล้วถือเป็นพยานหลักฐานที่บ่งถึงภาวะไร้รัฐ
ไร้สัญชาติท่ีน่าเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามหลักฐานดังกล่าวอาจไม่สามารถ
หาได้เสมอไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต้นกำาเนิดหรือประเทศ
ที่เคยเป็นถ่ินท่ีอยู่ท่ีมีมาก่อน จึงอาจปฏิเสธที่จะออกเอกสารซึ่งระบุว่า

“ เราไม่สามารถมี งานปกติ
ทำาได ้เราไมส่ามารถโยกยา้ยได ้ 
พวกเราเปรียบเสมือนดั่งเรือที่
ปราศจากท่าจอดเรือ นอกจาก
นี้การเข้าถึงการศึกษาและ
การบริการทางสาธารณสุข
ก็เป็นปัญหา ผมไม่สามารถ
เรียนจนจบมัธยมต้นและไม่
อาจเข้าเรียนในวิทยาลัยได้  
ผมสามารถพบแพทยไ์ดเ้ฉพาะ
ในโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น 
ไม่อาจไปโรงพยาบาลรัฐได้” 

Abdullah บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
ชาวบิดูนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐ-
อาหรับเอมิเรตส์
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บุคคลน้ันมิใช่คนชาติ หรือหน่วยงานเหล่าน้ันอาจไม่ตอบกลับคำาร้องขอเลยก็ได้ หน่วยงานรัฐบางแห่งอาจรู้สึก
ว่าตนไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการระบุว่าบุคคลใดไม่มีพันธกรณีทางกฎหมายเก่ียวกับสัญชาติกับประเทศตน  
บทสรุปในกรณีที่ไม่ได้รับคำาตอบควรจะมีขึ้นเมื่อช่วงเวลาผ่านไปพอสมควรแล้วเท่าน้ัน หากรัฐมีนโยบายโดย
ทั่วไปท่ีจะไม่ตอบกลับคำาร้องขอเช่นนั้นอยู่แล้ว การอนุมานคำาตอบจากการที่ไม่ได้รับการตอบกลับเเล้วถือเป็น
เหตผุลเพยีงประการเดยีวนัน้ไมอ่าจทำาได ้ในทางกลบักนัในกรณีท่ีรัฐตอบกลบัคำารอ้งขอดงักลา่วอยา่งสมำา่เสมอ 
การไม่ตอบกลับโดยทั่วไปแล้วจึงถือเป็นการยืนยันที่หนักแน่นว่าบุคคลนั้นไม่ใช่คนชาติ

บุคคลสามารถถูกกันออกจากบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ได้หรือไม่

อารัมภบทแห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ยืนยันว่าผู้ลี้ภัยที่ไร้รัฐไร้สัญชาติน้ันอยู่ภายใต้อนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. 
๑๙๕๑ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่อยู่ภายใต้อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔

นอกจากระบุคำานิยามของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติแล้ว มาตรา ๑ แห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ยังได้ระบุถึงกรณี
ที่บุคคลเหล่านั้น แม้อยู่ภายใต้คำานิยามดังกล่าว (กล่าวคือ แม้ตามความเป็นจริงบุคคลเหล่าน้ันจะเป็นไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติ) ก็อาจไม่อยู่ในขอบข่ายของการบังคับใช้อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ด้วยเหตุผลเฉพาะบางประการ  
ไม่ว่าจะเป็นเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่มีความจำาเป็นต้องอาศัยการบังคับใช้อนุสัญญา หรือเพราะบุคคลเหล่านั้น
ไม่ควรได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศอันเป็นผลมาจากการกระทำาของบุคคลเหล่าน้ันเอง กรณีดังกล่าว
รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้:

 •  “บคุคลทีใ่นขณะนีไ้ด้รบัความคุม้ครองหรอืความชว่ยเหลอืจากองคก์รหรอืหน่วยงานของสหประชาชาติ
ท่ีนอกเหนือไปจากสำานกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัสหประชาชาต ิตราบเท่าท่ีบคุคลเหลา่น้ันยงัได้รบัความ
ช่วยเหลือดังกล่าว”

  ปัจจุบันหน่วยงานบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติและสำานักงานผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้  
(The United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East)  
เป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหน่วยงานเดียวภายใต้บทบัญญัตินี้

 •  “บุคคลที่เจ้าพนักงานผู้มีอำานาจในรัฐที่ตนพำานักอยู่ รับรองว่ามีสิทธิและหน้าท่ีเยี่ยงผู้ถือสัญชาติของ 
รัฐนั้น”

  บทบัญญัติน้ีหมายความว่า หากบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติมีถิ่นฐานพำานักโดยชอบด้วยกฎหมายในรัฐ
หนึ่ง และได้รับสิทธิมากกว่าสิทธิที่ระบุภายใต้อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสิทธิทาง
เศรษฐกิจและสังคมครบถ้วนเทียบเท่ากับที่คนชาติได้รับ รวมถึงได้รับความคุ้มครองจากการต้องถูก 
ส่งกลับหรือผลักดันออกนอกประเทศ เช่นนี้ จึงไม่มีความจำาเป็นที่บุคคลจะต้องร้องขอใช้ความคุ้มครอง
ตามอนุสัญญา แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วบุคคลนั้นจะเป็นไร้รัฐไร้สัญชาติก็ตาม 

 •  “บุคคลที่ได้ประกอบอาชญากรรมต่อสันติภาพ อาชญากรรมสงคราม หรืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
ตามที่บัญญัติไว้ในตราสารระหว่างประเทศ

  บคุคลท่ีไดป้ระกอบอาชญากรรมรา้ยแรงซึง่มใิชอ่าชญากรรมการเมอืงนอกอาณาเขตรฐัท่ีตนมถีิน่พำานกั
อยู่ก่อนที่จะได้รับการอนุญาตให้เข้ามาในรัฐนั้น หรือ

  บุคคลที่มีความผิดในการกระทำาอันเป็นการขัดกับวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ”
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เมื่อใดที่บุคคลไม่อาจนับว่าเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอีกต่อไป

เงื่อนไขของการเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติสิ้นสุดลงเมื่อบุคคลนั้นได้รับสัญชาติ

ภายใต้บทแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศบราซิล ค.ศ. ๑๙๙๔ ระบุว่า เด็กท่ีเกิดในต่างประเทศจาก
บิดามารดาสัญชาติบราซิลไม่อาจได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองบราซิลได้ เว้นแต่จะกลับมาอาศัยใน
ประเทศบราซิล ภาคประชาสังคมประมาณการว่าภายในระยะเวลา ๑๒ ปี มีเด็กจำานวน ๒๐๐,๐๐๐ คน 
ตอ้งไรรั้ฐไรส้ญัชาต ิตอ่มาในป ีค.ศ. ๒๐๐๗ เมือ่ประเทศบราซลิภาคยานวุตัอินสุญัญา ค.ศ. ๑๙๖๑ รฐัสภา
ได้อนุมัติให้มีการแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญโดยให้แทนที่ข้อกำาหนดเรื่องถิ่นพำานัก ด้วยการลงทะเบียน
กับทางกงสุล ซึ่งนับว่าเป็นเงื่อนไขแรกสำาหรับการได้มาซึ่งสิทธิความเป็นพลเมือง ซ่ึงการปฏิรูปดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง และช่วยให้เด็กที่ไร้รัฐไร้สัญชาติจำานวนมากได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองบราซิล 

เมื่อใดที่กระบวนการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติจะเป็นคำาตอบที่เหมาะสม

โดยท่ัวไปแล้วกระบวนการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นตัวช่วยรัฐในการดำาเนินการให้บรรลุตาม
พนัธกรณทีีม่ตีอ่อนสุญัญา ค.ศ. ๑๙๕๔ แมว้า่อนสุญัญา ค.ศ. ๑๙๕๔ จะระบคุำานยิามของบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติ
ไว้ แต่ก็มิได้กล่าวในละเอียดถึงกระบวนการในการพิสูจน์ว่าใครเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ อย่างไรก็ตามจะเห็น
ไดโ้ดยนัยจากอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ วา่ รฐัมหีนา้ทีต้่องพสิจูนค์วามเปน็บคุคลไร้รฐัไรส้ญัชาตภิายในเขตอำานาจ
แห่งรัฐตน และให้การปฏิบัติที่เหมาะสมแก่บุคคลเหล่านั้นตามพันธกรณีแห่งรัฐตนที่มีต่ออนุสัญญา

อย่างไรก็ตาม การใช้กระบวนการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติน้ันเหมาะกับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติท่ีอยู่
ในบริบทของการอพยพย้ายถิ่นเท่านั้น สำาหรับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่ใน “ประเทศตัวเอง” หรือเป็นประชาชน 
ในถิ่นน้ัน (in-situ) กระบวนการพิจารณาตัดสินเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับสถานะเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
นั้นไม่เหมาะสม เนื่องด้วยความผูกพันอันเหนียวแน่นของบุคคลนั้นต่อประเทศดังกล่าว เช่น การมีถิ่นฐานพำานัก
อยูเ่ปน็เวลานาน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสถานการณ์ของบุคคลนัน้ๆ ทีอ่ยู่ในกระบวนการพจิารณา รฐัไดร้บัการแนะนำาให้
บังคับใช้แผนรณรงค์ว่าด้วยสัญชาติที่เฉพาะเจาะจงหรือใช้ความพยายามในการพิสูจน์สัญชาติมากกว่าการใช้
กระบวนการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติสำาหรับประชากรกลุ่มดังกล่าว

กระบวนการที่ใช้ในการพิจารณาว่าบุคคลเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่ คืออะไร

มีเพียงไม่ก่ีรัฐเท่าน้ันที่ได้จัดทำากระบวนการเฉพาะในการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ อย่างไรก็ตาม
จำานวนรฐัทีใ่หค้วามสนใจในการจดัทำากระบวนการดงักลา่วมมีากขึน้ ปญัหาท่ีวา่จะจัดตัง้กระบวนการพจิารณา
ภาวะไรร้ฐัไรสั้ญชาตใินรปูแบบของสถาบนัอยา่งไรนัน้ ถอืเปน็ดลุยพนิจิของรฐัและอาจแตกตา่งกันไปในแตล่ะรฐั 
ไมว่า่กระบวนการพิจารณาภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตจิะตัง้อยูท่ี่ใด อยา่งไรกต็ามภายในกรอบทางกฎหมายของรัฐหรอื
ในกรอบทางการบริหารงานปกครอง ส่ิงที่สำาคัญคือเจ้าหน้าที่ที่ทำาการพิจารณา จะต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เกีย่วกับกระบวนการการพจิารณาภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิและในขณะเดยีวกนัตอ้งรบัประกนัวา่ประชากรทีป่ระสบ
ปญัหาตอ้งสามารถเขา้ถึงกระบวนการดงักล่าวได ้ประเดน็ขา้งตน้ตอ้งอาศยัการสรา้งความสมดลุระหวา่งการรวม
ความเช่ียวชาญในการพิจารณาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติไว้ภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารงานปกครอง
หรือหน่วยงานตุลาการเฉพาะทางที่มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ดำาเนินการอยู่ ในขณะ
ที่ให้ปัจเจกบุคคลสามารถยื่นคำาร้องต่อหน่วยงานรัฐที่ดำาเนินการแทนที่อาจกระจายอยู่ทั่วประเทศ รัฐบางรัฐได้ 
ปรบัใชบ้ทบญัญตัแิหง่กฎหมายทำาการแตง่ตัง้หนว่ยงานเฉพาะทีอ่ยูใ่นสว่นของรฐับาลขึน้มา หนว่ยงานท่ีทำางาน
เกีย่วกับกับการลีภ้ยั ผูล้ีภ้ยั และบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตโิดยเฉพาะ หรอืกระทรวงมหาดไทย เปน็ตน้ ทีจ่ะรบัผดิชอบ
ในการพิจารณาและตัดสินคำาร้องเกี่ยวกับภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
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สว่นรฐัอืน่ๆ ท่ีไมม่บีทบัญญตัแิหง่กฎหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงไดจ้ดัใหม้กีระบวนการพจิารณาภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิ
โดยกำาหนดให้หน่วยงานทางการบริหารปกครองหรือทางตุลาการเป็นผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินว่าบุคคล
ใดเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

อย่างไรก็ตามรัฐอีกหลายรัฐยังไม่มีกระบวนการเฉพาะ ในกรณีเช่นน้ีบ่อยครั้งท่ีประเด็นเก่ียวกับภาวะไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติมักเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการพิจารณาสถานะผู้ลี้ภัย ในท่ีสุดแล้วบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอาจจะ
ผา่นกระบวนการพจิารณาภายใตก้รอบการพจิารณาดงักลา่ว ซ่ึงรวมถงึการไดร้บัความคุม้ครองทางมนุษยธรรม
และความคุ้มครองลำาดับรอง (subsidiary protection) โดยแท้จริงแล้วบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอาจต้องยื่นคำาร้อง
ขอผ่านช่องทางของการขอลี้ภัย เนื่องจากไม่มีช่องทางอื่นสำาหรับพวกเขา ทั้งนี้ไม่ว่ารูปแบบหรือสถานท่ีในการ
ดำาเนินการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติจะเป็นเช่นไร หลักการรักษาความลับต่อคำาร้องขอที่ยื่นโดยผู้ขอ
ลี้ภัยต้องได้รับการเคารพโดยเคร่งครัด 

บางประเทศไม่มีกระบวนการเฉพาะเพื่อรับรองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่ประเด็นปัญหาอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ี
ปัจเจกบุคคลยื่นขอใบอนุญาตพำานักอาศัยหรือเอกสารการเดินทาง หรืออาจจะพบในกรณีที่คำาร้องขอลี้ภัยถูก
ปฏิเสธและข้อกล่าวอ้างในการที่จะยังคงอยู่ในประเทศที่ขอลี้ภัยเกิดจากมูลเหตุอื่น

ในประเทศฝรั่งเศส กระบวนการในการรับรองสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติดำาเนินการโดยสำานักงานเพื่อการ
คุ้มครองผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติแห่งฝรั่งเศส (the French Office for the Protection of Refugees 
and Stateless Persons; OFPRA) ซึง่ไดร้บัอาณตัใินการให้ความคุม้ครองทางตลุาการและบรหิารงานปกครอง
แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยผู้ขอความคุ้มครองต้องยื่นคำาร้องขอโดยตรงกับทางสำานักงานฯ (OFPRA)

ในประเทศฟิลิปปินส์ การพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติดำาเนินการโดยหน่วยงานศูนย์กลางการ
คุ้มครองผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ (Refugees and Stateless Persons Protection Unit; RSPPU) 
ซึ่งบริหารจัดการโดยกรมยุติธรรมแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (The Philippines Department of Justice) ซึ่ง
คำารอ้งเพือ่ขอสถานะไรร้ฐัไรส้ญัชาตนิัน้สามารถยืน่ไดท่ี้หนว่ยงานศนูยก์ลางฯ (RSPPU) นีห้รือทีส่ำานกังาน
กลางหรือสำานักงานสาขาของสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง

ในสาธารณรฐัมอลโดวา สำานกังานการอพยพและการลีภ้ยัแหง่กระทรวงมหาดไทยเปน็หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 
ในการจัดทำากระบวนการพิจารณาตัดสินสถานะความไร้รัฐไร้สัญชาติแบบรวมศูนย์ คำาร้องขอสามารถ
ทำาไดด้ว้ยวาจาหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร และสามารถย่ืนโดยบุคคลท่ีประสบปัญหาเองหรอืผา่นทางโดย
หนว่ยงานการปกครองเฉพาะทางทีอ่ยูภ่ายใตส้ำานกังานการอพยพและการลีภ้ยัแหง่สาธารณรฐัมอลโดวา

ในประเทศสเปน กฎหมายตา่งดา้วระบวุา่กระทรวงมหาดไทยจะทำาการรบัรองสถานะความไรร้ฐัไรส้ญัชาติ
ตามกระบวนการที่กำาหนดตามพระราชกฤษฎีกา ผู้ย่ืนคำาร้องสามารถติดต่อสถานีตำารวจหรือสำานักงาน
การลี้ภัยและผู้ลี้ภัย (the Office for Asylum and Refugees; OAR) โดยหลังจากที่ขั้นตอนการสืบสวน
สอบสวนสิน้สดุลง สำานกังานฯ จะดำาเนนิการตามกระบวนการและสง่คำาพจิารณาตดัสนิพรอ้มดว้ยเหตผุล
ไปยังกระทรวงมหาดไทย

ถึงแม้ว่าประเทศเม็กซิโกจะมิได้จัดตั้งกระบวนการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติอย่างเป็นทางการ
ขึน้มา ในคูม่อืหลกัเกณฑ์และกระบวนการเกีย่วกับการอพยพ ค.ศ. ๒๐๑๐ (Manual of Migratory Criteria 
and Procedures) ระบุว่าบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศผ่านระบบ
ความคุม้ครองเสริม (complementary protection) ของประเทศเม็กซิโกได ้แม้วา่คูมื่อจะระบถุงึนิยามของ
บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิป็นบุคคลไรร้ฐัไรสั้ญชาต ิแต่คูม่อืฉบับดังกลา่วมไิดม้กีารระบถุงึการจดัตัง้กระบวนการ
ใดๆ ในการพิจารณาตัดสินเป็นรายกรณี
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เอกสารคู่มือว่าด้วยความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดย UNHCR (UNHCR’s Handbook on Protection of 
Stateless Persons) ได้ระบุแนวทางปฏิบัติให้กับรัฐ เจ้าหน้าที่ UNHCR รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ให้
ทราบถึงรปูแบบในการจดัตัง้กระบวนการพจิารณาตดัสนิความไรร้ฐัไร้สญัชาต ิรวมถงึขอ้คำาถามทีเ่กีย่วกบัพยาน
หลักฐานที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการดังกล่าว 

พยานหลักฐานประเภทใดที่จำาเป็น

โดยภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติเอง บ่อยครั้งที่บุคคลไม่สามารถพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างเพื่อให้ได้มาซ่ึงสถานะบุคคลไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติด้วยหลักฐานเอกสารสำาคัญที่มีได้ บุคคลจำานวนมากไม่ได้ตระหนักถึงความจำาเป็นหรือไม่สามารถ
ทำาการวเิคราะหใ์นตัวกฎหมายสัญชาติของรฐัทีต่นมจีดุเกาะเก่ียวอยูด่ว้ยได ้ไมว่า่จะโดยการเกดิ การสบืสายโลหิต 
การแตง่งาน หรอืเปน็ถิน่พำานกัประจำา นอกจากนีก้ารตดิตอ่เจา้หน้าทีต่า่งประเทศเพือ่รอ้งขอขอ้มลูเฉพาะรายหรอื
แนวทางปฏบิตัท่ัิวไปเก่ียวกบักฎหมายสญัชาตขิองรฐั ซึง่รวมถงึคำาอธิบายเกีย่วกบัตวับทกฎหมายและการบงัคบั
ใช้กฎหมายสามารถเป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่งในการได้มาซึ่งข้อสรุปว่าบุคคลนั้นไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่ ในหลายๆ 
กรณีรัฐจะตอบกลับคำาร้องขอเช่นว่านี้เฉพาะเมื่อคำาร้องขอนั้นถูกส่งมาจากเจ้าหน้าที่ทางการของอีกรัฐหนึ่ง

กระบวนการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติจึงต้องคำานึงถึงความยากลำาบากซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัยในการ
ทำาการพิสูจน์ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ กระบวนการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติต้องอาศัยความร่วมมือ
ทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้ยื่นคำาร้องและผู้พิจารณาตัดสินในการให้ได้มาซ่ึงพยานหลักฐานและรวบรวมข้อเท็จจริง 
ซึ่งเรียกกันว่าภาระการพิสูจน์ร่วมกัน เนื่องด้วยความยากลำาบากซ่ึงมีอยู่เป็นปกติวิสัยในการพิสูจน์ภาวะไร้รัฐ 
ไรส้ญัชาต ิมาตรฐานของพยานหลกัฐานทีจ่ำาเป็นตอ้งมกีอ่นทีจ่ะทำาการพจิารณาตดัสนิจงึไมค่วรสงูเกนิไป ดงันัน้
รฐัจงึไดร้บัการแนะนำาใหใ้ชม้าตรฐานการพสิจูนใ์นระดับเดยีวกันกบัท่ีใช้ในการพสิจูน์สถานะผูล้ีภ้ยั กลา่วคอืภาวะ
ไรร้ฐัไรสั้ญชาตจิะไดร้บัการรบัรองในกรณทีีส่รปุไดใ้น “ระดบัสมเหตสุมผล” ว่าบคุคลน้ันไม่ไดร้บัการพิจารณาให้
เป็นคนชาติภายใต้กฎหมายของรัฐใดๆ นอกจากนี้ เอกสารคู่มือว่าด้วยความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดย 
UNHCR (UNHCR’s Handbook on Protection of Stateless Persons) ยังได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการใช้ภาระการพิสูจน์และมาตรฐานการพิสูจน์ในกระบวนการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติอีกด้วย

ใครควรเป็นผู้ตัดสินว่าบุคคลใดเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

บุคคลทีพ่ร้อมดว้ยคณุสมบัตผิูซ้ึง่มีความเชีย่วชาญในเรือ่งภาวะไร้รฐัไรส้ญัชาตแิละสามารถพจิารณาตรวจสอบ
คำาร้องรวมถึงพยานหลักฐานประกอบคำาร้องอย่างเป็นกลางและยุติธรรม ควรได้รับการแต่งตั้งในการพิจารณา
ตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ หน่วยงานกลางของรัฐซึ่งรับผิดชอบการพิจารณาตัดสินดังกล่าว จะช่วยลดความ
เสีย่งตอ่การมีคำาวินิจฉัยทีไ่มต่รงกนัได้ จะมีประสิทธิภาพมากกวา่ในการไดม้าและกระจายขอ้มลูของประเทศต้น
กำาเนดิ และจะสามารถพัฒนาความเช่ียวชาญของหนว่ยงานในประเดน็เฉพาะทีเ่กีย่วกบัภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตใิห้
ดีขึ้น ในการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติจำาเป็นต้องมีการรวบรวมและการวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบัติของรัฐอื่นๆ ด้วย แม้ว่าจะไม่มีหน่วยงานกลางของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ผู้พิจารณา
ตัดสินก็จะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือกันระหว่างเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติและ
ประเด็นเรื่องภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งภายในรัฐนั้นเองและในรัฐอื่นๆ 



23

บุคคลสามารถเข้าถึงกระบวนการพิจารณาตัดสินได้อย่างไร

อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ มิได้บังคับให้รัฐต้องอนุญาตให้บุคคลอยู่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายในเวลาที่คำาร้องเพื่อ
ขอรบัรองสถานะบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตขิองบุคคลเหลา่นัน้ยังอยู่ในระหวา่งการพจิารณาในทางปฏิบตัเิมือ่บคุคล
อยูใ่นอาณาเขตรฐัหนึง่ การพจิารณาตดัสนิสถานะสญัชาตขิองบคุคลน้ันอาจเป็นหนทางเดยีวในการช้ีให้เห็นถงึ
ทางออกสำาหรับพวกเขา 

ในกรณทีีบ่คุคลไดย่ื้นคำารอ้งขอรบัรองเปน็บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิหรอืหากเจา้หน้าทีก่ำาลงัพยายามพจิารณาตดัสนิ
ว่าบุคคลใดไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่ รัฐจะได้รับการแนะนำาให้ระงับการผลักดันบุคคลดังกล่าวออกจากอาณาเขต
รัฐตนระหว่างรอผลของกระบวนการพิจารณาตัดสินนั้น

กระบวนการพจิารณาตดัสนิภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตคิวรไดร้บัการบญัญตัไิวใ้นกฎหมายอนัเปน็หลกัประกันซึง่ความ
เป็นธรรมและความโปร่งใส เอกสารคู่มือว่าด้วยความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดย UNHCR (UNHCR’s 
Handbook on Protection of Stateless Persons) ระบุถึงรายการโดยละเอยีดทีว่่าดว้ยสทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมาย
ที่ควรได้รับการเคารพ อันได้แก่

 •  การเข้าถึงการสัมภาษณ์

 •  ความช่วยเหลือด้านการแปลและอธิบายความหมาย

 •  การเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย

 •  กำาหนดเวลาในการทำาการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาตินับแต่เวลาที่ได้ยื่นคำาร้อง

 •  สิทธิในการได้รับทราบเหตุผลแห่งคำาวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์อักษร และ

 • สิทธิในการอุทธรณ์การปฏิเสธคำาร้องชั้นต้น

รัฐสามารถกักขังบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในรัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ได้หรือไม่

แมว้า่อนสัุญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ มิได้กำาหนดโดยชดัแจง้ใหร้ฐัตอ้งใหสิ้ทธิอยูอ่าศัยแกบ่คุคลทีไ่ดร้บัพิจารณาตดัสนิให้
เปน็บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิการอนญุาตให้สทิธดิงักลา่วเป็นการทำาตามวัตถปุระสงคแ์ละเปา้หมายแหง่อนสุญัญา 
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ไม่มีสิทธิอยู่ในประเทศโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยปกติแล้วไม่ควรถูกกักขัง บุคคลไร้รัฐ
ไร้สัญชาติมักไม่มีเอกสารประจำาตัว เช่น บัตรประจำาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง แม้ว่ามีการระบุประเทศ
ที่มีถ่ินพำานักอาศัยอยู่ก่อนแล้วก็ตาม บ่อยครั้งที่ประเทศนั้นจะไม่ยอมรับให้บุคคลนั้นกลับเข้าประเทศโดยทันที 
ในสถานการณ์เช่นว่านี้การกักขังควรได้รับการหลีกเลี่ยงและถูกใช้เป็นหนทางสุดท้าย หากเป็นท่ีชัดเจนว่าที่มา
ที่ไปมาจากบทบัญญัติกฎหมายแห่งรัฐซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ทางเลือกอื่นที่
นอกเหนือจากการกักขังควรได้รับการพิจารณาก่อน เว้นเสียแต่ว่ามีหลักฐานบ่งชี้ว่าทางเลือกอื่นน้ันไม่ใช่สิ่งท่ี
เหมาะสมสำาหรับบุคคลดังกล่าว 

บุคคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตทิีไ่มไ่ดร้บัอนญุาตใหอ้ยูไ่ดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายควรถกูกกัขงัหลงัจากท่ีไดท้ำาการพจิารณา
ทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้แล้วเท่านั้น ในการตัดสินกักขังอันถือว่าเป็นข้อยกเว้นนั้น เจ้าหน้าที่ควรพิจารณาว่าการ
กกัขงันัน้สมเหตสุมผลและเหมาะสมกบัวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไวห้รอืไม ่หากทา้ยทีส่ดุเหน็วา่มีความจำาเปน็การกกัขงั
ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติและเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใน หากเป็นไปได้ควร
มีการระบุระยะเวลากักขังสูงสุดและให้มีการทบทวนกระบวนการทางตุลาการเป็นช่วงๆ ตามกำาหนดเวลาด้วย



24

คณะทำางานว่าด้วยการกักขังตามอำาเภอใจ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้แถลงด้วยความกังวลถึงการเพิ่มขึ้นของการกักขังตาม
อำาเภอใจตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๕ คณะกรรมการฯ ได้ร้องขอให้คณะอนุกรรมการว่าด้วยการป้องกันการ
เลือกปฏิบัติและการคุ้มครองชนกลุ่มน้อยศึกษาถึงปัญหาดังกล่าว และยื่นข้อเสนอแนะเพื่อให้การกระทำา 
ดังกล่าวลดลง ในขณะเดียวกันนี้ปัญหาเก่ียวกับการประกันสิทธิของบุคคลที่ถูกพรากไปซึ่งเสรีภาพก็ได้
รับการรับรองโดยหลักการในการคุ้มครองบุคคลท่ีอยู่ภายใต้การกักขังหรือการจำาคุกทุกรูปแบบซ่ึงจัดทำา
โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๘ ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ เพื่อเป็นการ
ดำาเนินการตามข้อเสนอแนะซึ่งทำาขึ้นในรายงานของคณะอนุกรรมการฯ ที่กล่าวถึงข้างต้น คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนจึงจัดตั้งคณะทำางานว่าด้วยการกักขังตามอำาเภอใจขึ้น ซึ่งต่อมาคณะทำางานฯ น้ีได้จัดทำา
หลักการเกี่ยวกับการคุมขังและการกักขัง ดังต่อไปนี้

หลักการที่ ๑ 

ผู้ขอลี้ภัยหรือผู้ย้ายถิ่น เมื่อถูกคุมขังเพื่อทำาการสอบสวนที่ชายแดนหรือภายในอาณาเขตแห่งรัฐอันเน่ือง
มาจากข้อหาการเขา้เมอืงโดยผดิกฎหมาย ต้องไดร้บัการแจง้อยา่งนอ้ยโดยทางวาจาและในภาษาท่ีบคุคล
นัน้เขา้ใจได้ ถงึสภาพการณแ์ละสาเหตแุหง่การถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศท่ีชายแดนนัน้หรอืการอนญุาตให้
พำานักอาศัยโดยชั่วคราวในอาณาเขตรัฐซึ่งได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณีไป

หลักการที่ ๒ 

ผู้ขอลี้ภัยหรือผู้ย้ายถิ่นใดก็ตาม ในขณะอยู่ในการคุมขังต้องมีโอกาสในการสื่อสารกับโลกภายนอก ไม่ว่า
จะโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงโอกาสในการติดต่อทนายความ ผู้แทน
กงสุล และญาติ

หลักการที่ ๓ 

ผู้ขอลี้ภัยหรือผู้ย้ายถิ่นใดก็ตามที่ถูกคุมขัง ต้องได้รับการนำาตัวเข้าสู่หน่วยงานทางตุลาการหรือหน่วยงาน
รัฐโดยเร็ว

หลักการที่ ๔ 

ผูข้อลีภ้ยัหรอืผูย้้ายถิน่ใดก็ตามเมือ่ถกูคมุขงั ตอ้งลงลายมอืช่ือในทะเบยีนทีร่ะบหุมายเลข หรอืไดร้บัการรบั
ประกนัในการแสดงอตัลกัษณ์ของบุคคลนัน้ เหตุแหง่การคมุขงัและเจ้าหน้าทีผู้่มอีำานาจทีต่ดัสนิใช้มาตรการ
นั้น รวมถึงเวลาและวันที่ที่รับตัวเข้ามาในการคุมขังและปล่อยตัวจากการคุมขัง

หลักการที่ ๕

ผู้ขอลี้ภัยหรือผู้ย้ายถิ่นใดก็ตาม หลังจากที่เข้ามาในศูนย์สำาหรับการคุมขังแล้วต้องได้รับการแจ้งถึงกฎ
ระเบียบภายใน และในกรณีที่เหมาะสมต้องได้รับการแจ้งถึงกฎระเบียบที่ใช้บังคับ และความเป็นไปได้ที่
บคุคลน้ันอาจถูกขังเดีย่วโดยถกูตัดขาดการตดิตอ่ (incommunicado) รวมถงึหลกัประกนัสทิธิในมาตรการ
ดังกล่าว

หลักการที่ ๖

การพิจารณาตัดสินต้องกระทำาโดยองค์กรที่มีอำานาจอย่างเหมาะสมพร้อมด้วยระดับความรับผิดชอบที่
เพียงพอและต้องตั้งอยู่บนฐานของหลักนิติธรรมตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย



25

หลักการที่ ๗

ระยะเวลาสงูสดุในการคมุขงัควรไดร้บัการระบไุวใ้นกฎหมาย และไมว่า่ในกรณใีดกต็ามการคมุขงัโดยไม่มี
กำาหนดหรือเป็นระยะเวลานานเกินควรไม่อาจกระทำาได้

หลักการที่ ๘

การประกาศแจง้ถึงมาตรการการคมุขงัต้องทำาเป็นลายลักษณอ์กัษรในภาษาทีผู่ข้อลีภ้ยัหรอืผูย้า้ยถ่ินเขา้ใจ
โดยระบุถึงเหตุผลในการบังคับใช้มาตรการนั้น อีกทั้งประกาศต้องระบุถึงเงื่อนไขที่ผู้ขอลี้ภัยหรือผู้ย้ายถิ่น
สามารถย่ืนขอต่อหน่วยงานทางตุลาการเพื่อการเยียวยาได้ โดยหน่วยงานควรพิจารณาตัดสินความโดย
ชอบด้วยกฎหมายโดยเร็ว และในกรณีที่เหมาะสมให้มีคำาสั่งปล่อยตัวบุคคลนั้น

หลักการที่ ๙

การคุมขังต้องเกิดขึ้นในสถานท่ีสาธารณะซึ่งมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยเฉพาะเพื่อเหตุผลในทาง
ปฏิบัติ หากไม่อาจเป็นไปได้ผู้ขอลี้ภัยหรือผู้ย้ายถิ่นต้องถูกคุมขังในสถานท่ีท่ีแยกจากท่ีคุมขังบุคคลท่ีถูก
จำาคุกตามกฎหมายอาญา

หลักการที่ ๑๐

สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) คณะกรรมการกาชาดสากล และในกรณีที่ 
เหมาะสม องค์กรเอกชน ต้องได้รับอนุญาตในการเข้าถึงสถานที่คุมขัง

สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติมีอะไรบ้าง

สิทธิมนุษยชนพื้นฐานบางประการที่บังคับใช้กับบุคคลทุกคนที่อยู่ในเขตอำานาจรัฐหนึ่งๆ โดยไม่คำานึงถึงสถานะ
หรือประเภทของสิทธิในการพำานักอาศัย สิทธิดังกล่าวได้แก่การห้ามทรมานและหลักการไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น 
โดยแท้จริงแล้วอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ระบุว่าบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาต้องบังคับใช้กับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ 
“โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ศาสนา หรือประเทศต้นกำาเนิด” (บทบัญญัติ ๓)

บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบแห่งประเทศท่ีตนอาศัยอยู่ 
(บทบัญญัติ ๒) หากบุคคลเหล่านี้ปฏิบัติตามหน้าที่ข้างต้นแล้วนั้น บทบัญญัติ ๗ (๑) แห่งอนุสัญญา ค.ศ. 
๑๙๕๔ ได้กำาหนดไว้ซึ่งความคุ้มครองพื้นฐานที่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติพึงได้รับ โดยมีเงื่อนไขว่า เว้นแต่ในกรณีที่
อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ บ่งชี้ถึงการปฏิบัติที่ดีกว่า “รัฐภาคีต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเช่นเดียวกันกับที่
ปฏิบัติต่อบุคคลต่างด้าวโดยทั่วไป”

สำาหรับสิทธิส่วนใหญ่ที่ระบุไว้ในอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ นั้น บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติควรได้รับการเข้าถึงสิทธิและ
ประโยชน์ต่างๆ อย่างน้อยที่สุดในระดับเดียวกันกับที่มีไว้แก่บุคคลต่างด้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานที่มี
รายได้ (บทบัญญัติ ๑๗ ๑๘ และ ๑๙) ที่อยู่อาศัย (บทบัญญัติ ๒๑) และเสรีภาพในการเดินทาง (บทบัญญัติ 
๒๖) สำาหรับสิทธิเฉพาะอื่นๆ รัฐภาคีต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตรัฐตนโดยชอบ
ด้วยกฎหมายในระดับมาตรฐานเดียวกันกับที่ปฏิบัติต่อคนชาติแห่งรัฐตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการ
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา (บทบัญญัต ิ๔) สทิธใินศลิปกรรมและทรพัยส์นิทางอตุสาหกรรม (บทบญัญตั ิ๑๔) 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (บทบัญญัติ ๒๒) การบรรเทาทุกข์สาธารณะ (บทบัญญัติ ๒๓) และกฎหมายแรงงานและ
ประกันสังคม (บทบัญญัติ ๒๔)
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เอกสารคู่มือว่าด้วยความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ โดย UNHCR (UNHCR’s Handbook on Protection 
of Stateless Persons) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือรัฐในการรับประกันว่าบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจะได้รับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ภายใต้อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

บุคคลที่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติมีสิทธิในเอกสารประจำาตัวและเอกสารการ 
เดินทางหรือไม่

อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ระบุว่า รัฐภาคีต้องออกเอกสารประจำาตัวให้แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในอาณาเขตแห่ง
รฐัตน ผูซ้ึง่ไมม่เีอกสารการเดนิทางทีม่ผีลใชไ้ดต้ามกฎหมาย บทบัญญตั ิ๒๘ ระบวุา่ รฐัภาคีตอ้งออกเอกสารการ
เดินทางให้แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตแห่งรัฐตนโดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่จะมีเหตุผล
ที่น่าเชื่อถือว่าด้วยความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนโต้แย้งเป็นอื่น

การออกเอกสารการเดินทางมิได้ถือเป็นการให้สัญชาติโดยปริยาย และไม่ได้ทำาให้สถานะของปัจเจกบุคคลนั้น
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ในวรรคที่สองของบทบัญญัติ ๒๘ เชิญชวนให้รัฐภาคีออกเอกสารการเดินทางให้แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติใดๆ 
ที่อยู่ในอาณาเขตแห่งรัฐตน แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมิได้เป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่อาศัยโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม  
รฐัไดร้บัการรอ้งขอใหพ้จิารณาออกเอกสารการเดนิทางตามอนสัุญญาแกบ่คุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตทิีอ่ยูใ่นอาณาเขต
แห่งรัฐตน และไม่อาจได้รับเอกสารการเดินทางจากประเทศที่พวกเขามีถิ่นพำานักอาศัยโดยชอบด้วยกฎหมาย 
บทบัญญัติข้างต้นมีความสำาคัญอย่างยิ่ง เนื่องด้วยบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจำานวนมากอาจไม่มีถิ่นพำานักอาศัย 
โดยชอบดว้ยกฎหมาย เอกสารการเดนิทางนอกจากจะชว่ยตรวจพิสจูน์อตัลกัษณข์องบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตแิลว้ 
ยังอนุญาตให้บุคคลนั้นหาทางเข้ารัฐที่เหมาะสมได้อีกด้วย

เอกสารการเดินทางมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในการให้ความสะดวกในการเดินทางไปยัง
ประเทศอืน่ๆ เพือ่การศึกษา การจา้งงาน การบรกิารสาธารณสขุ และการตัง้ถิน่ฐานใหมต่ามตารางท้ายอนสุญัญา 
รัฐภาคีแต่ละรัฐตกลงรับรองความสมบูรณ์ทางกฎหมายของเอกสารการเดินทางท่ีออกโดยรัฐภาคีอื่น UNHCR 
สามารถให้คำาแนะนำาทางดา้นเทคนิคเกีย่วกบัการออกเอกสารเหลา่นีไ้ด ้รฐัภาคแีหง่อนุสญัญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ตอ้ง
ออกเอกสารการเดินทางตามอนสุญัญาทีส่ามารถอา่นไดโ้ดยเครือ่งมอืท่ีมมีาตรฐานและรายละเอยีดท่ีระบไุวใ้น
องค์การการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ/ แนวทางปฏบิตัใินการออกเอกสารตามอนสุญัญาทีส่ามารถอา่นไดโ้ดย
เครื่องมือแก่ผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดย UNHCR (UNHCR Guide for Issuing Machine Readable 
Convention Documents for Refugees and Stateless Persons)

รัฐสามารถขับไล่บุคคลที่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติออกจากรัฐได้หรือไม่

ภายใต้เงื่อนไขแห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติท่ีอยู่ในประเทศโดยชอบด้วยกฎหมายจะไม่
ถูกขับออกจากประเทศ เว้นแต่ด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
การขับไล่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย เว้นแต่มีเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือว่าด้วย
ความมั่นคงของรัฐ

ดังนั้นจึงควรมีหลักประกันตามกระบวนการเพ่ือให้โอกาสบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในการตอบคำาถามและยื่น 
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา ในการมีที่ปรึกษากฎหมาย และในการมีสิทธิยื่นอุทธรณ์
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บทส่งท้ายของอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ชี้ให้เห็นว่าหลักการห้ามผลักดันกลับ (non-refoulement) เป็นหลักการ
ที่ได้รับการยอมรับโดยท่ัวไป หลักการห้ามผลักดันกลับ (non-refoulement) ซ่ึงคือหลักการว่าด้วยการไม่ส่ง
กลบับคุคลไปยงัอาณาเขตทีบุ่คคลนัน้จะเสีย่งตอ่การถูกประหตัประหาร ไดร้บัการระบไุวใ้นบทบญัญตัแิห่งสนธิ
สัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ ได้แก่ บทบัญญัติ ๓๓ แห่งอนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ บทบัญญัติ ๓ แห่ง
อนสัุญญาสหประชาชาตว่ิาดว้ยการตอ่ตา้นการทรมานและการปฏบิติัหรอืการลงโทษอืน่ทีโ่หดรา้ย ไรม้นษุยธรรม
หรือที่ยำ่ายีศักดิ์ศรี และที่กล่าวโดยนัยในบทบัญญัติ ๗ แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ 
สิทธิทางการเมือง รวมถึงในตราสารว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคหลายฉบับ

เนื่องจากการห้ามผลักดันกลับได้รับการยอมรับให้เป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศอยู่แล้ว ผู้ร่างอนุสัญญา 
ค.ศ. ๑๙๕๔ จึงเห็นว่าไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องระบุหลักการดังกล่าวลงในบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาว่าด้วย
สถานะของบุคคลไร้รัฐอีก

ในกรณีที่ท้ายที่สุดมีคำาตัดสินให้ผลักดันกลับ อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ เรียกร้องให้รัฐให้เวลาที่เพียงพอแก่บุคคล
นั้นในการได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังอีกประเทศหนึ่ง

กระบวนการแปลงสัญชาตแิบบใดทีค่วรมีสำาหรบับคุคลทีไ่ดร้บัการรับรองสถานะบคุคลไรร้ฐัไร้สัญชาติ

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ได้รับการเรียกร้องให้อำานวยความสะดวกมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้แก่
บุคคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตใินการผสมกลมกลนืและแปลงสญัชาต ิ(คำาว่า “การผสมกลมกลนื” ในท่ีนี ้มิไดห้มายถงึการ 
สญูเสยีซึง่อตัลกัษณเ์ฉพาะของบุคคลนัน้ แตห่มายถึงการผสมผสานเขา้สูว่ถิชีีวติความเปน็อยู่ทางเศรษฐกจิ สงัคม 
และวฒันธรรมของประเทศนัน้) โดยเฉพาะอย่างย่ิงรฐัเหลา่นัน้ตอ้งพยายามทุกวถิทีางเพือ่ให้กระบวนการแปลง
สัญชาติเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงโดยลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้

ในสหราชอาณาจักร บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถเข้าถึงกระบวนการแปลงสัญชาติท่ีทางรัฐจัดบริการ
ความสะดวกไว้ให้ ซึง่ในทางปฏบัิตหิมายถึง การลดขอ้กำาหนดเรือ่งถ่ินพำานักอาศัย (สามปแีทนทีจ่ะเปน็หา้ปี 
ดงัเชน่กรณคีนตา่งดา้วท่ีมใิชค่นไรร้ฐัไรส้ญัชาต)ิ และขอ้ยกเวน้บททดสอบทางภาษาและความเปน็พลเมอืง 

บางประเทศไดร้ะบลุดระยะเวลาในเรือ่งถิน่พำานกัอาศยัทางกฎหมายสำาหรบักรณผีูล้ี้ภยัและบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติ
ที่ต้องการยื่นคำาร้องขอแปลงสัญชาติไว้ในกฎหมายสัญชาติแห่งรัฐ

สภายุโรป (ECN) พัฒนาสานต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวด้วยการร้องขอให้กฎหมายภายในประเทศระบุถึง 
หลกัเกณฑท์ีท่ำาใหค้นตา่งดา้วทีเ่ป็นผูม้ถ่ิีนทีอ่ยู่โดยชอบดว้ยกฎหมายและเปน็ประจำาในอาณาเขตแหง่รฐัสามารถ
แปลงสัญชาติได้ นอกจากนี้สภายุโรป (ECN) ยังได้จำากัดข้อกำาหนดเรื่องถิ่นพำานักอาศัยไว้สูงสุดท่ีระยะเวลา 
๑๐ ปี ก่อนท่ีปัจเจกบุคคลจะมีสิทธิในการย่ืนคำาร้องขอแปลงสัญชาติ สภายุโรป (ECN) ยังกระตุ้นให้รัฐต่างๆ 
พิจารณาใช้กระบวนการแปลงสัญชาติที่รวดเร็วย่ิงขึ้นสำาหรับกรณีบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติและผู้ลี้ภัยที่ได้รับการ
รับรองสถานะแล้ว

วิธีที่ดีที่สุดในการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติคืออะไร

วิธีท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุดในการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ คือการร่างบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้การเกิดขึ้น
ของสถานการณ์ภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตไิมอ่าจเปน็ไปไดเ้ลยตัง้แต่แรก (ดหัูวข้อ “การปอ้งกนัภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาต”ิ 
สำาหรับการอภิปรายฉบับเต็มว่าด้วยอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ และมาตรการที่เกี่ยวข้องที่รัฐสามารถนำามาใช้เพื่อ
ลดหรือขจัดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ) 
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อยา่งไรกต็ามจนกวา่ภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตจิะถกูขจดัไป บคุคลทีไ่ดร้บัการรบัรองสถานะบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติตอ้ง
ได้รับความคุ้มครอง การภาคยานุวัติและบังคับใช้อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ และจัดทำากฎหมายที่จะใช้บังคับจะ
รับประกันได้ว่าสิทธิและหน้าที่ของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจะได้รับการเคารพ

ดังที่อภิปรายข้างต้น อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสัญชาติของบุคคล หรือบังคับให้รัฐต้องยอมรับ
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ไม่เป็นผู้ลี้ภัยเข้ามาในอาณาเขตแห่งรัฐตนแต่อย่างใด การบังคับใช้บทบัญญัติแห่ง
อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ไม่ถือเป็นการให้สัญชาติ เม่ือใดก็ตามที่เป็นไปได้รัฐควรให้ความสะดวกในการผสม
กลมกลืนและแปลงสัญชาติของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตแห่งรัฐตนโดยผ่านกระบวนการ
ทางกฎหมายและแนวปฏิบัติว่าด้วยสัญชาติ สำาหรับสถานการณ์ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติในวงกว้าง หลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาเรื่องสัญชาติอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้บุคคลทุกคนที่มีถิ่นพำานักอาศัยในอาณาเขตรัฐได้รับการ
พิจารณาเป็นคนชาติ หากคนเหล่านั้นเกิดในดินแดนรัฐ (หรือได้อาศัยอยู่ในดินแดนรัฐ) ก่อนวันท่ีกำาหนด หรือ
สืบสายโลหิตจากบุคคลเหล่านั้น

คีร์กีซสถานได้จัดทำาการปฏิรูปโดยละเอียดในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ซึ่งทำาให้บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาตินับพันๆ คน
ได้รับสัญชาติ มีประชาชนโดยประมาณ ๔๐,๐๐๐ คนที่อาศัยอยู่ในคีร์กีซสถานโดยปราศจากความเป็น
พลเมืองมายาวนานกว่าทศวรรษหลังจากการแยกตัวเป็นอิสระของประเทศ ซ่ึงจำานวนส่วนใหญ่ของคน
เหล่าน้ีเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีอพยพมาจากภูมิภาคอื่นๆ แห่งอดีตสหภาพโซเวียต และไม่ได้รับความเป็น 
พลเมอืงครีก์ซีหรอืความเป็นพลเมอืงของรัฐผูส้บืสทิธอิืน่จากอดตีสหภาพโซเวยีตโดยอตัโนมตั ิกฎหมายป ี
ค.ศ. ๒๐๐๗ รับรองความเป็นพลเมืองของอดีตพลเมืองโซเวียตทุกคนที่ไร้รัฐไร้สัญชาติและได้อาศัยอยู่ใน
คีร์กีซสถานเป็นระยะเวลาห้าปีขึ้นไป

ในบางกรณ ีบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตไิมส่ามารถมสีถานะโดยชอบดว้ยกฎหมายในประเทศทีต่นอาศยัอยูไ่ด ้ในกรณี
เชน่น้ีการไปตัง้ถ่ินฐานใหม่ในอกีประเทศหนึง่อาจเปน็ทางออกทีเ่หมาะสมสำาหรบับคุคลเหลา่นี ้แมว้า่หลกัเกณฑ์
ของรัฐในการตั้งถิ่นฐานใหม่โดยทั่วไปไม่ครอบคลุมสถานการณ์ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ (การตั้งถิ่นฐานใหม่มักใช้
กับกรณีผู้ลี้ภัยมากกว่า) คณะกรรมาธิการบริหาร UNHCR ได้เรียกร้องให้รัฐขยายหลักเกณฑ์เพื่อให้รวมถึงกรณี
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติด้วย โดยในบทสรุปที่ ๙๕ (ค.ศ. ๒๐๐๓)คณะกรรมาธิการบริหารฯ

“กระตุน้ใหร้ฐัรว่มมอืกับ UNHCR ในการหาวธิกีารแก้ไขจดัการกับกรณีภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิและ
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการให้สถานที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ ในกรณีที่สถานการณ์ของบุคคลไร้รัฐ
ไรส้ญัชาตไิมอ่าจไดร้บัการจดัการแกไ้ขในประเทศผูร้บัปจัจบุนัหรอืประเทศทีม่ถีิน่พำานกัเปน็ประจำา
เดิมและยังคงไม่มั่นคงปลอดภัย...”

UNHCR สามารถให้คำาแนะนำาและความช่วยเหลือแก่รัฐท้ังในเร่ืองการต้ังถิ่นฐานในรัฐผู้รับและการตั้งถิ่นฐาน
ใหม่ของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
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การป้องกันภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

เด็กๆ ส่วนใหญ่ท่ีบาเตย์ (เรือกสวนในเขตชุมชนแออัด) ไร้รัฐไร้สัญชาติและไม่มีสิทธิเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน  
ชาวโดมินิกันนับพันๆ คนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายเฮติ ถูกเพิกถอนสัญชาติของพวกเขาอันเป็นผลมาจากคำา
ตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. ๒๐๑๓
©UNHCR/Greg Constantine, 2011
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ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติอาจเป็นผลมาจากสภาวการณ์ท่ีหลากหลาย สาเหตุหลักของภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ 
บางประการ รวมถงึขัน้ตอนในทางปฏบิตัทิีร่ฐัสามารถกระทำาไดเ้พ่ือหลกีเลีย่งสภาวการณเ์หลา่นี ้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อมีการพิจารณาทบทวนกฎหมายสัญชาติ ได้รับการอภิปรายไว้ดังต่อไปนี้

สาเหตุอันเกี่ยวเนื่องกับการเลือกปฏิบัติหรือการเพิกถอน

สัญชาติตามอำาเภอใจ 
การเลือกปฏิบัติ

หน่ึงในข้อจำากัดหลักที่มีต่อดุลยพินิจของรัฐในการให้หรือปฏิเสธสัญชาติ ก็คือการต่อต้านการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติ หลักการนี้สะท้อนอยู่ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุก 
รปูแบบ (CERD) และในตราสารอืน่ๆ อกีมากมาย ในคำาแนะนำาทัว่ไปวา่ดว้ยการเลอืกปฏบิตัติอ่คนทีม่ใิช่พลเมอืง 
ณ วนัที ่๑ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๔ คณะกรรมาธกิารขจัดการเลือกปฏบิตัทิางเช้ือชาตแิห่งสหประชาชาต ิกลา่วไว้วา่

“การเพิกถอนความเป็นพลเมืองด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว การสืบสายโลหิต หรือแหล่งกำาเนิด
แห่งชาติหรือเผ่าพันธ์ุ เป็นการละเมิดพันธกรณีแห่งรัฐในการประกันการมีสิทธิในสัญชาติอย่าง
ไม่เลือกปฏิบัติ” 

อยา่งไรก็ตามบางครัง้ปจัเจกบุคคลไมส่ามารถไดม้าซึง่สญัชาติแหง่รฐัหนึง่ ท้ังๆ ทีม่จีดุเกาะเกีย่วอยา่งเหนียวแนน่
กับรัฐน้ัน จุดเกาะเก่ียวซึ่งสำาหรับบุคคลอื่นๆ นั้นเพียงพอแล้วต่อการนำาสู่การให้สิทธิความเป็นพลเมือง บุคคล 
ไร้รัฐไร้สัญชาติส่วนใหญ่ทั่วโลกเป็นส่วนหน่ึงของชนกลุ่มน้อยทางเผ่าพันธุ์ ศาสนา หรือภาษา การเลือกปฏิบัติ
อันมีฐานมาจากเชื้อชาติ สีผิว เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือปัจจัยอื่นๆ อาจมีขึ้นทั้งโดย
ชดัแจง้และโดยมิไดต้ัง้ใจในตัวบทกฎหมายหรอืในการบงัคบัใช้กฎหมายนัน้ ตวักฎหมายอาจถอืวา่เปน็การเลอืก
ปฏิบัติได้ หากประกอบด้วยถ้อยคำาที่เป็นอคติหรือหากผลของการบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติ

 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว:

 •  ประกันวา่หลกัการไมเ่ลอืกปฏบิตัเิกีย่วกบัสญัชาตไิดร้บัการรบัรองไวใ้นรฐัธรรมนูญและกฎหมายวา่ดว้ย
สญัชาต ิและประกนัโดยผา่นคำาตดัสนิทางปกครองและทางตลุาการวา่หลกัการดงักลา่วไดร้บัการบงัคบั
ใช้ในทางปฏิบัติ

 •  รฐัตอ้งนำามาตรการทีเ่หมาะสมทกุมาตรการมาใชท้ั้งภายในรฐัและโดยความรว่มมอืกบัรฐัอืน่ เพือ่ประกนั
ว่าเด็กทุกคนมีสัญชาติเมื่อเกิด ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เกิดโดยบิดามารดาท่ีสมรสกัน เด็กที่เกิดนอก
สมรส และเด็กท่ีเกิดจากบิดามารดาท่ีเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ล้วนมีสิทธิในสัญชาติอย่างเท่าเทียม
กันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

 •  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) พยายามที่จะให้สิทธิที่
เท่าเทียมกันกับบุรุษแก่สตรี ในการได้มา เปลี่ยนแปลง หรือคงไว้ซึ่งสัญชาติ ตามหลักการที่ระบุไว้ใน
อนุสัญญาฉบับนี้ สถานะทางสัญชาติของสามีไม่ควรเปลี่ยนสัญชาติของภริยาโดยอัตโนมัติไปด้วย อัน
จะทำาให้หญิงนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติหรือบังคับหญิงนั้นให้ถือสัญชาติของสามี
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การเพิกถอนและการปฏิเสธความเป็นพลเมือง

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ระบุว่า บุคคลจะไม่ถูกเพิกถอนสัญชาติตามอำาเภอใจ อนุสัญญา 
ค.ศ. ๑๙๖๑ และตราสารสภายุโรป (ECN) จำากัดความเป็นไปได้ไว้อย่างเคร่งครัดในการที่รัฐจะเริ่มกระบวนการ
สูญเสียความเป็นพลเมือง การสูญเสียความเป็นพลเมืองกรณีใดก็ตามต้องมีหลักประกันทางกระบวนการอย่าง
เต็มที่และไม่ควรก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ 

การเพิกถอนสญัชาตเิกิดขึน้เมือ่รัฐเพกิถอนความเป็นพลเมอืงจากปัจเจกบุคคลหรอืกลุ่มคน โดยทัว่ไปเนื่องดว้ย
เพราะรฐักำาลงักระทำาการอนัเกีย่วพนักบัการเลอืกปฏบิตั ิมบีคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตทิัว่โลกจำานวนมากทีถู่กเพิกถอน
สัญชาติของพวกเขาตามอำาเภอใจ

 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้

 •  หลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ คือ บุคคลไม่ควรถูกเพิกถอนสัญชาติ หากการเพิกถอน
เช่นว่านั้นก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

 •  อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ ระบุถึงข้อยกเว้นซึ่งหลักการข้างต้น ดังต่อไปนี้
 -  สัญชาติได้มาโดยการแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือการหลอกลวง
 -  การสูญเสียไปซึ่งสัญชาติภายหลังจากการมีถิ่นพำานักอาศัยในต่างแดน (ดูด้านบน)
 -  การกระทำาอันขัดกับหน้าที่ต่อความจงรักภักดี ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามท่ีชัดแจ้งในการ 

รับใช้รัฐอื่น หรือโดยการกระทำาส่วนบุคคลอันเป็นผลเสียต่อประโยชน์สำาคัญแห่งรัฐอย่างร้ายแรง  
(เฉพาะหากการกระทำาเหลา่นีถู้กระบุไวใ้นกฎหมาย ณ เวลาท่ีลงนามอนุสญัญาฉบบัดงักลา่ว) หรอื

 -  คำาสตัยป์ฏญิาณหรอืคำาประกาศอยา่งเปน็ทางการซึง่ความสวามภิกัดิต่์อรฐัอืน่ หรอืการปฏิเสธยกเลกิ
ความสวามภิกัดิต์อ่รัฐน้ัน (เฉพาะหากถกูระบไุวใ้นกฎหมาย ณ เวลาทีล่งนามอนสุญัญาฉบบัดงักลา่ว)

ในป ีค.ศ. ๑๙๘๐ ชาวเคริด์เฟล ิซึง่สว่นใหญ่เป็นชนกลุม่นอ้ยนกิายชอิะฮ์ทีอ่าศยัอยูใ่นบางเขตของประเทศ
อิรักถูกเพิกถอนความเป็นพลเมืองอิรักโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยซัดดัม ฮุสเซน ทรัพย์สินของบุคคล
เหล่านี้ถูกยึดและพวกเขาจำานวนมากถูกเนรเทศไปประเทศอิหร่านที่ซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ในค่ายในฐานะ
ผู้ลี้ภัย รัฐธรรมนูญแห่งประเทศอิรัก ค.ศ. ๒๐๐๕ และกฎหมายสัญชาติแห่งประเทศอิรัก ค.ศ. ๒๐๐๖ ได้
ยกเลิกพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกมากอ่นหนา้นัน้ซึง่ไดเ้พกิถอนสญัชาตชิาวเคริด์เฟล ิโดยระบุว่าบุคคลทกุคน
ที่ถูกเพิกถอนสัญชาติอิรักโดยรัฐบาลที่แล้ว สามารถได้สัญชาติกลับคืนมา นับแต่นั้นเป็นต้นมาประชากร
เกือบ ๑๐๐,๐๐๐ คนได้สัญชาติอิรักของพวกเขากลับคืนมา

รัฐภาคีอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ อาจเพิกถอนสัญชาติของปัจเจกบุคคลบนพื้นฐานที่กล่าวข้างต้นได้ เฉพาะหาก
พื้นฐานเหล่านั้นได้ถูกระบุไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง ณ เวลาที่มีการลงนาม ให้สัตยาบัน หรือภาคยานุวัติ และ
หากเป็นไปตามกฎหมายและมีหลักประกันทางกระบวนการอย่างเต็มที่ เช่น สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดี
อย่างเป็นธรรม รัฐภาคีไม่อาจเพิกถอนสัญชาติของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ด้วยสาเหตุแห่งเช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ 
ศาสนา หรือการเมือง

 •  ตราสารสภายุโรป (ECN) จำากัดความสามารถของรัฐในการเพิกถอนความเป็นพลเมืองของบุคคล 
ไกลไปกว่านั้น หากการเพิกถอนก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ตามตราสารสภายุโรป (ECN) น้ัน 
การเพิกถอนความเป็นพลเมืองกระทำาได้โดยชอบเฉพาะกรณีท่ีการได้มาซ่ึงสัญชาติเกิดจากการหลอก
ลวงหรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากการเพิกถอนความเป็นพลเมืองมิได้ก่อ
ให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ รัฐสามารถเพิกถอนความเป็นพลเมืองของคนชาติตนได้ เนื่องด้วย
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 -  การได้มาโดยสมัครใจซึ่งสัญชาติอื่น
 -  การรับใช้โดยสมัครใจในกองกำาลังทางทหารต่างชาติ
 -  กระทำาการอันเป็นผลเสียต่อประโยชน์สำาคัญแห่งรัฐอย่างร้ายแรง
 -  การไม่มีจุดเกาะเกี่ยวอย่างแท้จริงระหว่างรัฐและคนชาติผู้ ซ่ึงพำานักอาศัยอยู่เป็นประจำาใน 

ต่างประเทศ
 -  ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเบื้องต้นที่ก่อให้เกิดการได้มาโดยอัตโนมัติซึ่งสัญชาติแห่งรัฐ ตามที่ระบุไว้ใน

กฎหมายภายใน (ใช้บังคับเฉพาะกรณีผู้เยาว์) หรือ
 -  บุตรบุญธรรมที่ได้มาหรือครอบครองสัญชาติต่างประเทศของบิดาหรือมารดาบุญธรรม หรือของทั้ง

บิดาและมารดาบุญธรรม

บทบัญญัติที่สำาคัญของอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑

ว่าด้วยการให้สัญชาติ (บทบัญญัติ ๑ ๒ ๓ และ ๔)

รัฐต้องให้สัญชาติแก่บุคคลผู้ซึ่งมีจุดเกาะเกี่ยวแท้จริงทางใดทางหนึ่งกับรัฐ ไม่ว่าจะโดยการเกิดหรือ
โดยการสืบสายโลหิต มิเช่นนั้นบุคคลเหล่าน้ันจะเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ รัฐต้องให้สัญชาติแก่บุคคล 
ในกรณีดังต่อไปนี้

 •  เมื่อเกิด โดยผลบังคับแห่งกฎหมายต่อบุคคลที่เกิดในดินแดนรัฐ

 •  เมือ่ถงึชว่งอายุทีก่ำาหนด โดยผลบังคบัแหง่กฎหมายภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายแห่งรฐัตอ่บคุคล
ที่เกิดในดินแดนรัฐ

 •  เมื่อยื่นคำาร้องขอ สำาหรับบุคคลที่เกิดในดินแดนรัฐ (คำาร้องขอสามารถยื่นได้ในกรณีดังต่อไป
น้ี คำาร้องขอนั้นได้ยื่นในระยะเวลาที่กำาหนด เป็นไปตามข้อกำาหนดเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ ไม่
ถูกพิพากษาตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาตามท่ีระบุ และ/หรือกรณีที่บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติอยู่ก่อนแล้ว)

 •  เมื่อเกิด สำาหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของมารดาผู้ซึ่งถือสัญชาติของรัฐที่บุตรถือกำาเนิด

 •  โดยการสืบสายโลหิต ในกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจได้มาซึ่งสัญชาติของประเทศภาคีที่ตนถือกำาเนิด
ในดินแดนของประเทศนั้น อันเนื่องมาจากข้อกำาหนดทางอายุหรือถิ่นที่อยู่ (ซึ่งอาจทำาได้ภายใต้
กรณีดังต่อไปนี้ คำาร้องขอนั้นได้ยื่นในระยะเวลาที่กำาหนด เป็นไปตามข้อกำาหนดเฉพาะเกี่ยวกับ
ถิ่นที่อยู่ และ/หรือกรณีที่บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอยู่ก่อนแล้ว)

 •  สำาหรับทารกที่ถูกทอดทิ้งและเจอในดินแดนของรัฐภาคีนั้น

 •  เมือ่เกิด โดยผลบงัคบัแห่งกฎหมายสำาหรบับคุคลทีถ่อืกำาเนดินอกดินแดนรฐั หากขณะทีถ่อืกำาเนิด
บิดาหรือมารดาถือสัญชาติของรัฐภาคีนั้น และ

 •  เมื่อยื่นคำาร้องขอ ตามที่ระบุโดยกฎหมายแห่งรัฐสำาหรับบุคคลท่ีถือกำาเนิดนอกดินแดนรัฐ หาก
ขณะที่ถือกำาเนิดบิดาหรือมารดาถือสัญชาติของรัฐภาคีน้ัน (คำาร้องขอสามารถยื่นได้ในกรณีดัง
ต่อไปน้ี คำาร้องขอนั้นได้ยื่นในระยะเวลาที่กำาหนด เป็นไปตามข้อกำาหนดเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ 
ไม่ถูกพิพากษาตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาตามท่ีระบุ และ/หรือกรณีท่ีบุคคลน้ันเป็นบุคคล 
ไร้รัฐไร้สัญชาติอยู่ก่อนแล้ว)
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ว่าด้วยการสูญเสียหรือการสละสัญชาติ (บทบัญญัติ ๕ ๖ และ ๗)

การสูญเสียหรือการสละสัญชาติควรตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการได้ครอบครองหรือการประกันการได้มาซึ่ง
สัญชาติอื่นก่อน อาจมีข้อยกเว้นได้ในกรณีของบุคคลที่ได้รับการแปลงสัญชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
เป็นระยะเวลาตามจำานวนปีที่กำาหนดและล้มเหลวในการแสดงเจตนาท่ีจะคงไว้ซ่ึงสัญชาติ ท้ังๆ ท่ีมีการ
แจ้งให้ทราบถึงกระบวนการข้ันตอนและระยะเวลาที่กำาหนด บุคคลที่ได้รับการแปลงสัญชาติในกรณี 
ดงักลา่ว เปน็บคุคลท่ีไดส้ญัชาติโดยการยืน่ขอตอ่รฐัภาคท่ีีเกีย่วขอ้ง และรฐัภาคน้ัีนแท้จรงิสามารถปฏเิสธ
คำาร้องขอได้ การสูญเสียสัญชาติอาจเกิดขึ้นได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายและมีหลักประกันทาง
กระบวนการอยา่งเตม็ที ่เชน่ สทิธใินการได้รบัการพจิารณาคดอียา่งเปน็ธรรมโดยศาล หรอืองคก์รอสิระอืน่ๆ 

ว่าด้วยการเพิกถอนสัญชาติ (บทบัญญัติ ๘ และ ๙)

บุคคลไม่ควรถูกเพิกถอนสัญชาติ หากการเพิกถอนนั้นก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ยกเว้นในกรณี

 •  สัญชาติได้มาโดยการแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือการหลอกลวง

 •  บคุคลน้ันไดก้ระทำาการอนัขดักบัหนา้ทีต่อ่ความจงรกัภกัด ีไมว่า่จะเปน็การฝ่าฝนืขอ้หา้มทีช่ดัแจง้
ในการรับใช้รัฐอื่น หรือโดยการกระทำาส่วนบุคคลอันเป็นผลเสียต่อผลประโยชน์สำาคัญแห่งรัฐนั้น
อย่างร้ายแรง

 •  บุคคลได้ให้คำาสัตย์ปฏิญาณหรือคำาประกาศอย่างเป็นทางการซ่ึงความสวามิภักดิ์ต่อรัฐอื่น หรือ
การปฏิเสธยกเลิกความสวามิภักดิ์ต่อรัฐภาคีนั้น หรือ

 •  บุคคลท่ีได้รับการแปลงสัญชาติได้สูญเสียจุดเกาะเกี่ยวอย่างแท้จริงกับรัฐภาคีน้ัน ทั้งๆ ที่มีการ
แจ้งให้ทราบแต่ก็ยังล้มเหลวในการแสดงเจตนาที่จะคงไว้ซึ่งสัญชาตินั้น

รฐัภาคอีาจเพกิถอนสญัชาตขิองปจัเจกบคุคลบนฐานทีก่ลา่วขา้งตน้ได ้เฉพาะหากฐานเหลา่น้ันไดถ้กูระบุ
ไวเ้ปน็การเฉพาะเจาะจง ณ เวลาทีม่กีารลงนาม ใหส้ตัยาบันหรอืภาคยานุวัต ิและหากเปน็ไปตามกฎหมาย
และมหีลกัประกนัทางกระบวนการอยา่งเตม็ที ่เชน่ สิทธใินการไดร้บัการพจิารณาคดอียา่งเปน็ธรรม รฐัภาคี
ไมอ่าจเพกิถอนสญัชาตขิองบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด ดว้ยสาเหตแุหง่เชือ้ชาต ิเผา่พนัธุ ์ศาสนา หรอืการเมอืง

ว่าด้วยการโอนดินแดน (บทบัญญัติ ๑๐)

สนธสิญัญาทัง้หลายตอ้งประกันว่าภาวะไร้รฐัไรสั้ญชาตจิะไม่เกดิขึน้จากการโอนดนิแดน ในกรณีทีไ่มม่กีาร
ลงนามในสนธิสัญญาใด รัฐที่เกี่ยวข้องต้องให้สัญชาติแห่งรัฐตนแก่บุคคลเหล่านั้นที่หากมิเช่นนั้นแล้วจะ
กลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ อันเป็นผลมาจากการโอนหรือได้มาซึ่งดินแดน

ว่าด้วยหน่วยงานระหว่างประเทศ (บทบัญญัติ ๑๑)

อนุสัญญาฉบับน้ีเรียกร้องให้มีการจัดตั้งองค์กรภายใต้กรอบแห่งสหประชาชาติ ซ่ึงปัจเจกบุคคลผู้มีสิทธิ
ตามอนุสญัญาอาจยืน่คำารอ้งเพือ่ใหข้อ้กลา่วอา้งของตนไดร้บัพจิารณา รวมถงึไดร้บัความช่วยเหลอืในการ
เสนอข้อกล่าวอ้างต่อหน่วยงานที่เหมาะสม สมัชชาใหญ่ได้ให้ UNHCR ทำาหน้าที่นี้
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ว่าด้วยการระงับข้อพิพาท (บทบัญญัติ ๑๔)

ข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีเกี่ยวกับการตีความและการบังคับใช้อนุสัญญาฉบับนี้ที่มิอาจระงับได้ด้วย 
วธิอีืน่ จะถูกสง่ไปยังศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศโดยการรอ้งขอของรฐัภาคฝีา่ยหน่ึงฝ่ายใดแห่งข้อพพิาท

บทส่งท้าย

บทส่งท้ายแนะนำาว่า บุคคลซึ่งไร้รัฐไร้สัญชาติตามข้อเท็จจริง (de facto) ควรได้รับการปฏิบัติดังเช่นเป็น
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติตามกฎหมาย (de jure) เท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถได้มาซึ่ง
สัญชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

สาเหตุทางเทคนิค
การขัดกันแห่งกฎหมาย

ปญัหาอาจเกิดขึน้เมือ่บทบัญญัตแิหง่กฎหมายสญัชาตใินรฐัหนึง่ขดักบับทบญัญตัแิหง่กฎหมายสญัชาตขิองอกี
รัฐหน่ึง ส่งผลให้ปัจเจกบุคคลไม่มีสัญชาติของรัฐใดทั้งสิ้น กฎหมายทั้งสองฉบับอาจได้รับการร่างไว้เป็นอย่าง
ดี แต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อกฎหมายดังกล่าวถูกบังคับใช้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น รัฐ ก. ซึ่งเป็นรัฐที่บุคคลนั้นถือกำาเนิด  
ใหส้ญัชาตโิดยหลักสืบสายโลหติ (jus sanguinis) เทา่น้ัน แตบ่ดิามารดาของบคุคลดงักลา่วเปน็คนชาตขิองรัฐ ข. 
ในทางกลบักัน รฐั ข. ให้สญัชาตติามหลกัดนิแดน (jus soli) และภายใตก้ฎหมายสญัชาตแิหง่รฐั เดก็ทีเ่กดิโดยคน
ชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นตา่งประเทศไมไ่ดร้บัสญัชาติในทุกกรณ ีกรณเีชน่นีบ้คุคลน้ันยอ่มกลายเปน็บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิ

 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้

 •  ดังที่ระบุไว้ในอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๙๓๐ รัฐแต่ละรัฐมีอำานาจพิจารณาตัดสินภายใต้กฎหมาย
แห่งรัฐตน ว่าใครเป็นคนชาติแห่งรัฐตน กฎหมายที่ได้รับการยอมรับโดยรัฐอื่นๆ นี้ ต้องสอดคล้อง
กันกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ จารีตประเพณีระหว่างประเทศ และหลักกฎหมายท่ีใช้บังคับ
กับประเด็นเรื่องสัญชาติที่ได้รับการยอมรับ ดังนั้นรัฐจึงมีความจำาเป็นต้องปรึกษาหารือจากแหล่ง
รวบรวมกฎหมายสัญชาติที่ทันสมัย รวมถึงควรเข้าใจถึงการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ 
ทั้งนี้เพื่อแก้ไขการขัดกันแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ UNHCR รวบรวมกฎหมายสัญชาติไว้ท่ี  
http://www.refworld.org/statelessness.html

 •  อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ ระบุว่า ต้องให้สัญชาติ ในกรณี

 -  เมื่อเกิด โดยผลบังคับแห่งกฎหมายต่อบุคคลที่เกิดในดินแดนรัฐ

 -  เมื่อถึงช่วงอายุที่กำาหนด โดยผลบังคับแห่งกฎหมายภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายแห่งรัฐต่อบุคคลที่
เกิดในดินแดนรัฐ

 -  เมือ่ย่ืนคำารอ้งขอ สำาหรบับคุคลท่ีเกดิในดนิแดนรฐั (คำารอ้งขอสามารถยืน่ไดใ้นกรณดีงัตอ่ไปน้ีคำารอ้ง
ขอนั้นได้ยื่นในระยะเวลาท่ีกำาหนด เป็นไปตามข้อกำาหนดเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ ไม่ถูกพิพากษา
ตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาตามที่ระบุ และ/หรือกรณีท่ีบุคคลน้ันเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ 
อยู่ก่อนแล้ว)
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 -  โดยการสบืสายโลหิต ในกรณทีีบ่คุคลนัน้ไมอ่าจไดม้าซ่ึงสญัชาตขิองประเทศภาคท่ีีตนถือกำาเนิดใน
ดินแดนของประเทศนั้น อันเนื่องมาจากข้อกำาหนดทางอายุหรือถ่ินที่อยู่ (ซึ่งอาจทำาได้ภายใต้กรณี
ดังต่อไปนี้ คำาร้องขอนั้นได้ยื่นในระยะเวลาที่กำาหนด เป็นไปตามข้อกำาหนดเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ 
และ/หรือกรณีที่บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอยู่ก่อนแล้ว)

 -  สำาหรับทารกที่ถูกทอดทิ้งและเจอในดินแดนของรัฐภาคีนั้น

 -  เมื่อเกิด โดยผลบังคับแห่งกฎหมายสำาหรับบุคคลที่ถือกำาเนิดนอกดินแดนรัฐ หากขณะที่ถือกำาเนิด
บิดาหรือมารดาถือสัญชาติของรัฐภาคีนั้น และ

 -  เมื่อย่ืนคำาร้องขอ ตามที่ระบุโดยกฎหมายแห่งรัฐสำาหรับบุคคลท่ีถือกำาเนิดนอกดินแดนรัฐ  
หากขณะที่ถือกำาเนิดบิดาหรือมารดาถือสัญชาติของรัฐภาคีน้ัน (คำาร้องขอสามารถยื่นได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ คำาร้องขอนั้นได้ยื่นในระยะเวลาที่กำาหนด เป็นไปตามข้อกำาหนดเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ 
ไม่ถูกพิพากษาตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาตามที่ระบุ และ/หรือกรณีท่ีบุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐ
ไร้สัญชาติอยู่ก่อนแล้ว)

 •  ใหรั้ฐใช้องคป์ระกอบทัง้ของหลกัดนิแดน (jus soli) และหลกัสบืสายโลหติ (jus sanguinis) ในบทบญัญตัิ
แหง่กฎหมายความเปน็พลเมอืงแห่งรฐัตนในการพจิารณาตดัสนิองคป์ระกอบเบือ้งตน้ของพลเมอืงแหง่รฐั
ตน รวมถงึจะให้ความเปน็พลเมอืงเมือ่ถอืกำาเนิดอยา่งไร รฐัทีไ่มย่อมรบัการถือสองสญัชาตคิวรประกันว่า 
เมือ่ถงึชว่งอายหุนึง่ปจัเจกบคุคลหรอืบดิามารดาของปจัเจกบุคคลน้ัน มสีทิธิเลอืกสญัชาตใิดสญัชาตหิน่ึง

การขัดกันแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสละสัญชาติ 

รฐับางรฐัมกีฎหมายสญัชาตทิีอ่นญุาตใหปั้จเจกบุคคลสามารถสละสญัชาตขิองตนได ้โดยทีย่งัมไิดม้าหรอืยงัมไิด้
รบัการรบัรองการไดม้าซึง่สญัชาตอิกีสญัชาตหินึง่กอ่น ในกรณีเชน่นีม้กักอ่ใหเ้กดิภาวะไรร้ฐัไร้สญัชาต ิการขดักนั
แหง่กฎหมายอาจเกดิข้ึนเมือ่รฐัหน่ึงจะไมอ่นญุาตใหมี้การสละสญัชาต ิจนกวา่บคุคลนัน้ไดร้บัสญัชาตอิกีสญัชาติ
หนึง่กอ่น แตใ่นขณะเดยีวกันอกีรฐัหนึง่ท่ีเก่ียวข้องจะไมใ่หส้ญัชาตแิหง่รฐัตน จนกวา่บคุคลนัน้ไดส้ละสญัชาตเิดมิ
ของตนก่อน บางครั้งบุคคลอาจถูกบังคับให้สละความเป็นพลเมืองของที่อื่นๆ ก่อน จึงจะสามารถยื่นคำาร้องขอ
ความเปน็พลเมอืงแหง่ทีท่ีต่นอาศยัอยูไ่ด ้ซึง่ทำาใหบ้คุคลนัน้ไรร้ฐัไรส้ญัชาตจินกวา่จะได้รบัความเปน็พลเมอืงใหม ่

 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

 •  ตามอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ การสูญเสียหรือการสละสัญชาติควรตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการครอบครอง
หรือการรับประกันซึ่งการได้มาของสัญชาติอีกสัญชาติหนึ่งก่อน

 •  บทบัญญัติแห่งกฎหมายพลเมืองควรระบุว่า พลเมืองไม่อาจสละสัญชาติของตนโดยปราศจากการได้
รับอีกสัญชาติหนึ่ง หรือได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษรโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องว่าบุคคลเหล่านั้นจะได้รับอีกสัญชาติหนึ่ง

 •  อนสุญัญา ค.ศ. ๑๙๖๑ อนุญาตให้มข้ีอยกเวน้กรณีท่ีการสญูเสยีสญัชาตอิาจเกดิขึน้ได้แมว้า่จะกอ่ให้เกดิ
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ น่ันคือ สำาหรับกรณีบุคคลท่ีได้รับการแปลงสัญชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็น
ระยะเวลาตามจำานวนปีที่กำาหนด และล้มเหลวในการแสดงเจตนาที่จะคงไว้ซึ่งสัญชาติ ทั้งๆ ที่มีการแจ้ง
ให้ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาที่กำาหนด บุคคลที่ได้รับการแปลงสัญชาติในกรณีดังกล่าว 
เปน็บคุคลทีไ่ดส้ญัชาตโิดยการยืน่ขอตอ่รฐัภาคีทีเ่กีย่วขอ้ง และรฐัภาคนีัน้แทจ้รงิสามารถปฏเิสธคำารอ้งขอ
ได้ การสูญเสียสญัชาตอิาจเกดิขึน้ได้เฉพาะกรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมายและมหีลกัประกนัทางกระบวนการ
อย่างเต็มที่ เช่น สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมโดยศาล หรือองค์กรอิสระอื่นๆ 
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 •  รัฐบางรัฐได้เสนอบทบัญญัติที่อนุญาตให้มีการได้คืนซึ่งสัญชาติ หากปัจเจกบุคคลสูญเสียหรือไม่ได้รับ
อีกสัญชาติหนึ่ง

 •  สำาหรับรัฐที่ไม่ยอมรับการมีสองสัญชาติหรือหลายสัญชาติ บทบัญญัติแห่งกฎหมายความเป็นพลเมือง
ต้องประกันว่า ข้อกำาหนดในการสละอีกสัญชาติหน่ึงอันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำาหรับการได้มาหรือคง
ไว้ซึ่งสัญชาติ ต้องได้รับการยกเลิก หากการสละเช่นว่านั้นไม่อาจทำาได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ลี้ภัยไม่ควรถูก 
คาดหวังให้กลับไปประเทศต้นกำาเนิดตนหรือให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีแห่งประเทศต้นกำาเนิดตนเพื่อสละ
สัญชาติตน เป็นต้น

แนวทางปฏิบัติที่ดี: สหพันธรัฐรัสเซีย

การลม่สลายของอดตีสหภาพโซเวยีตทิง้ใหป้ระชาชนนบัลา้นๆ คนตอ้งไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิในสหพนัธรฐัรสัเซยี
ซึง่เปน็ประเทศเอกราชใหมม่หีลกัเกณฑ์ทีร่ะบุไวภ้ายใตก้ฎหมายสหพันธรฐัวา่ดว้ยความเปน็พลเมอืง ค.ศ. 
๑๙๙๑ กำาหนดเสน้ตายสำาหรบับคุคลทีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดนของสหพนัธรฐัรสัเซียอยา่งถาวร ให้สามารถได้
สัญชาติรัสเซียได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าว ปัจเจกบุคคลที่ไม่อาจพิสูจน์ว่าตนถือสถานะการเป็นผู้มีถิ่น
พำานักอาศัยถาวรในสหพันธรัฐรัสเซียไม่มีสิทธิได้สัญชาติรัสเซีย 

กอ่นสิน้สดุยคุ ค.ศ. ๑๙๙๐ อดตีพลเมอืงโซเวยีตทีอ่ยูใ่นสหพนัธรฐัรสัเซยีจำานวนมากไมไ่ดด้ำาเนนิการจดัการ
สถานะความเป็นพลเมืองของตนตามระเบียบในสหพันธรัฐรัสเซีย หรือในรัฐอื่นที่ตนมีจุดเกาะเกี่ยวด้วย 
บางคนได้กลายมาเป็นพลเมืองแห่งรัฐเอกราชใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งบางครั้งบุคคลเหล่านั้นอาจไม่ทราบ
เสียด้วยซำ้า ในขณะท่ีบางคนยังคงไร้รัฐไร้สัญชาติเน่ืองด้วยสถานการณ์ส่วนตัวของบุคคลนั้นทำาให้พวก
เขาไม่มีคุณสมบัติในการได้สัญชาติของรัฐใดเลย

รฐับาลรสัเซยีทราบว่ามอีดตีพลเมอืงโซเวียตจำานวนมากทียั่งคงมไิดร้บัสถานะตามกฎระเบยีบในสหพนัธรฐั
รัสเซีย จึงได้มีการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยความเป็นพลเมือง ค.ศ. ๑๙๙๑ ฉบับดังกล่าว กฎหมายฉบับใหม่
วา่ดว้ยความเป็นพลเมอืงแหง่สหพนัธรฐัรสัเซยีมผีลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี ๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๒ (กฎหมาย
ความเป็นพลเมือง ค.ศ. ๒๐๐๒) และตามมาด้วยบทแก้ไขเพิ่มเติมในการให้ความสะดวกแก่การได้ความ
เปน็พลเมอืงสหพนัธรฐัรสัเซยีโดยอดตีพลเมอืงโซเวยีตทีอ่าศยัอยูใ่นสหพนัธรฐัรสัเซียซ่ึงผา่นการพจิารณา
ในปี ค.ศ. ๒๐๐๓

บทบญัญตัหิลกัทีท่ำาใหภ้าวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตลิดลงนัน้ เป็นบทบญัญัตเิกีย่วกบัมาตรการชัว่คราวทีใ่หค้วาม
สะดวกแก่การได้มาซึ่งสัญชาติรัสเซียผ่านการแปลงสัญชาติของอดีตพลเมืองโซเวียตบนพื้นฐานของ 
ใบอนุญาตพำานักอาศยัโดยชัว่คราวหรอืถาวร กระบวนการนีไ้ดย้กเว้นขอ้กำาหนดตา่งๆ สำาหรบัอดตีพลเมือง
โซเวยีตทีอ่าศยัอยูใ่นสหพนัธรฐัรสัเซียและมสีถานะสญัชาตทิีไ่มม่ัน่คง ขอ้กำาหนดเชน่วา่ ไดแ้ก ่การพสิจูนถ์งึ
ถิน่พำานกัอาศยัเปน็ระยะเวลาตดิตอ่กนัหา้ปี การพสิจูนถ์งึวถิทีางในการพึง่ตนเองทางเศรษฐกจิ และความ
สามารถด้านภาษารัสเซีย นอกจากนี้ผู้ยื่นคำาร้องขอยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการแปลงสัญชาติ
อีกด้วย ในช่วงระยะเวลาหกปีที่มีการบังคับใช้กระบวนการดังกล่าว ประชาชนจำานวน ๒,๖๗๙,๒๒๕ คน 
ได้สัญชาติรัสเซียผ่านการแปลงสัญชาติ ซึ่งจำานวน ๕๗๕,๐๔๔ คน จากจำานวนดังกล่าวเคยเป็นบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติ กรณีข้างต้นเป็นหนึ่งในความพยายามลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่ประสบความสำาเร็จมาก
ที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมา
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ภายหลังจากการปฏิรูปดังกล่าว ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ รัฐบาลรัสเซียได้อนุมัติบทแก้ไขเพิ่มเติมในการให้
ความสะดวกต่อการแปลงสัญชาติของบุคคลที่ยังไร้รัฐไร้สัญชาติ ท้ังๆ ท่ีมีการปฏิรูปท่ีผ่านมาแล้วก็ตาม 
บทแก้ไขเพิ่มเติมเหล่านี้ขจัดข้อกำาหนดที่ให้ผู้ยื่นคำาร้องขอต้องย่ืนหลักฐานการจดทะเบียนท่ีพำานักอาศัย 
นอกจากนีบ้ทแกไ้ขเพิม่เตมิป ีค.ศ. ๒๐๑๒ ยงัไดข้ยายการให้ความสะดวกตอ่การแปลงสญัชาตไิปยงัอดตี
พลเมอืงโซเวยีตทีเ่คยไดร้บัหนงัสอืเดนิทางสหพนัธรฐัรสัเซียทีต่อ่มาถกูยกเลกิเน่ืองจากคำาตดัสนิท่ีออกมา
ว่าหนังสือเดินทางดังกล่าวออกโดยความผิดพลาดทางการปกครอง

กฎหมายและแนวปฏิบัติที่มีผลกระทบโดยเฉพาะต่อเด็ก

ดังที่ระบุไว้โดยทั้งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) เด็กทุกคนควรได้รับการจดทะเบียนเกิดโดยทันทีโดยเจ้าหน้าที่ของประเทศที่ถือกำาเนิด  
ไม่ว่าจะเกิดที่ใดหรือสถานะของบิดามารดาของเด็กจะเป็นอย่างไร เด็กทุกคนมีสิทธิได้สัญชาติ สัญชาติของเด็ก
จะได้รับการพิจารณาตามกฎหมายแห่งรัฐที่เกี่ยวข้อง และรัฐท้ังปวงต้องการความชัดแจ้งซึ่งสถานท่ีท่ีเด็กถือ
กำาเนิด รวมทั้งถูกให้กำาเนิดโดยใคร โดยปราศจากหลักฐานการเกิด กล่าวคือปราศจากการจดทะเบียนรับรอง
การเกิด ย่อมเป็นการยากสำาหรับเด็กในการแสดงอัตลักษณ์ของตน (รวมถึงสถานที่เกิดและใครคือบิดามารดา
ของตน) และท้ายที่สุดในการได้มาซึ่งสัญชาติ 

 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

 •  รฐัควรจดัใหม้ทีรพัยากรตามความจำาเปน็แกห่นว่ยงานฝา่ยปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งในการประกนั
ว่าการจดทะเบียนเกิดกระทำาอย่างเป็นระบบ ตามบทบัญญัติ ๗ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ
บทบัญญัติ ๒๔ แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ควรมีการร้องขอ
ความช่วยเหลือสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (UNICEF) หากจำาเป็น

 •  เมื่อจดทะเบียนเกิด รัฐควรระบุกรณีที่มีข้อพิพาททางสัญชาติและควรให้ความเป็นพลเมือง ในกรณีที่
หากมิเช่นนั้นแล้ว เด็กคนนั้นจะเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ บทบัญญัติแห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ ที่
เกี่ยวข้องควรได้รับการระบุไว้ในกฎหมายแห่งรัฐ บทบัญญัติเช่นว่านั้นควรได้รับการระบุไว้ในกฎหมาย
ภายใน แม้ว่ารัฐนั้นจะมิได้ภาคยานุวัติอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ ก็ตาม 

 •  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงรฐัควรจัดทำาบทบัญญัตว่ิาดว้ยการไดส้ญัชาติสำาหรับเดก็ท่ีเกดิในดนิแดนแห่งรฐัตน
ซึ่งมิเช่นน้ัน เด็กคนนั้นจะเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเช่นนี้ จะเป็นการป้องกันความไร้รัฐไร้สัญชาติที่จะ
เกิดขึ้นในกรณีตัวอย่าง เช่น เด็กไม่สามารถได้สัญชาติของบิดามารดาต่างด้าวได้

ในหลายๆ ประเทศสตรไีมไ่ดร้บัอนญุาตใหส้ง่ผา่นสญัชาตไิปยงับตุรของตนได ้เชน่นีอ้าจนำาสูค่วามไรร้ฐัไรส้ญัชาติ
ในกรณีที่บิดาไร้รัฐไร้สัญชาติ ไม่ทราบหรือไม่อาจส่งผ่านสัญชาติของตนไปยังบุตรนั้นได้ 

 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

 •  ตามอนุสัญญาว่าด้วยสัญชาติของหญิงที่แต่งงานแล้ว ค.ศ. ๑๙๕๗ และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทกุรปูแบบ (CEDAW) สตรมีสีทิธเิกีย่วกบัสญัชาตขิองบตุรของตนเทา่เทยีมกนักบั
บรุษุ การบงัคบัใช้หลกัการเหลา่นีใ้นกฎหมายภายในวา่ดว้ยสญัชาต ิจะหลกีเลีย่งท้ังการเลอืกปฏบิตัติอ่
สตรีและโอกาสที่เด็กจะกลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ 

 •  รัฐควรระบุบทบัญญัติว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศไว้ในกฎหมายความเป็นพลเมืองแห่ง
รัฐตน
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ในประเทศเคนยา่ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ไดม้กีารจดัทำารฐัธรรมนูญฉบบัใหมข่ึน้ซ่ึงนำาสูก่ารปฏริปูทางกฎหมาย
ในวงกว้าง รวมถึงในสว่นของกฎหมายสญัชาติดว้ย รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่และพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความ
เป็นพลเมืองและการตรวจคนเข้าเมือง ระบุถึงมาตราการการคุ้มครองป้องกันภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติต่างๆ 
ที่สำาคัญ รวมถึงบทบัญญัติที่ให้ความเป็นพลเมืองแก่ทารกที่ถูกทอดทิ้งด้วย บทบัญญัติดังกล่าวให้ความ
เสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติทั้งหมด 

บ่อยครั้งที่เด็กกำาพร้าและเด็กที่ถูกทอดทิ้งไม่มีสัญชาติที่แน่ชัด นอกจากน้ีเด็กท่ีเกิดนอกสมรสก็อาจถูกกีดกัน 
ไม่ให้ได้สัญชาติเช่นกัน

  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

 •  ทารกท่ีถูกทอดทิ้งที่พบเจอในดินแดนแห่งรัฐใดควรได้สัญชาติแห่งรัฐนั้น หลักการนี้ได้รับการระบุไว้
ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายความเป็นพลเมืองแห่งรัฐจำานวนมาก รวมถึงในตราสารระหว่างประเทศ 
เกี่ยวกับสัญชาติด้วย เช่น อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑

 •  ให้บังคับใช้หลักการที่ระบุในสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆ ท่ีว่า รัฐไม่ควรเลือกปฏิบัติระหว่าง
เด็กที่เกิดในและนอกสมรส (กฎหมายระหว่างประเทศอาจอนุญาตให้มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันได้ใน
บางกรณี)

 •  ผลประโยชน์สูงสดุของเดก็ควรไดร้บัการพจิารณาเปน็ลำาดบัแรกเสมอ เม่ือมกีารพจิารณาตัดสนิสญัชาติ
ของเด็ก

แนวทางปฏิบัติเรื่องการรับบุตรบุญธรรมของรัฐบางรัฐอาจก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ตัวอย่างเช่น หากเด็ก
ไม่สามารถได้สัญชาติของบิดามารดาบุญธรรมได้

  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

 •  รฐัควรระบบุทบญัญัตไิว้ในกฎหมายแหง่รฐัตนโดยประกันวา่ การรบับตุรบญุธรรมทีท่ำาขึน้ในตา่งประเทศ
อันเป็นการสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศได้รับการรับรองในกฎหมายแห่งรัฐ อนุสัญญาแห่ง
ยุโรปว่าด้วยการรับบุตรบุญธรรม ค.ศ. ๑๙๖๗ กระตุ้นรัฐในการให้ความสะดวกแก่การให้สัญชาติแห่ง
รัฐตนแก่บุตรบุญธรรม

แนวปฏิบัติทางปกครอง 

มีประเด็นทางปกครองและทางกระบวนการขั้นตอนต่างๆ มากมายเกี่ยวกับการได้มา การได้คืน การเพิกถอน 
และการสญูเสยีสญัชาต ิถึงแมว่้าปัจเจกบุคคลจะมสีทิธใินการยืน่คำารอ้งขอความเปน็พลเมอืง แตค่่าธรรมเนียม
ทางปกครองที่สูง การกำาหนดระยะเวลาเส้นตายที่ไม่สมเหตุสมผล และ/หรือ การไม่สามารถมีเอกสารตามท่ี
กำาหนดเน่ืองด้วยเอกสารเหล่านั้นอยู่ในความครอบครองของรัฐแห่งสัญชาติเดิมของตน ต่างๆ เหล่าน้ีอาจเป็น
อุปสรรคต่อการได้สัญชาติของบุคคลนั้นได้ อุปสรรคที่คล้ายกันนี้อาจขัดขวางมิให้ปัจเจกบุคคลที่ได้ความเป็น
พลเมืองแห่งรัฐมาโดยอัตโนมัติได้มาซึ่งเอกสารประจำาตัวซึ่งจะเป็นตัวพสิูจน์สัญชาติของบุคคลเหล่านี้ เช่น บัตร 
ประจำาตัวประชาชน ใบรับรองแสดงความเป็นพลเมือง หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

 •  คำารอ้งขอเกีย่วกับการไดม้า การคงไว้ การสญูเสยี การไดค้นื หรอืใบรับรองสญัชาตคิวรไดร้บัการดำาเนิน
การภายในระยะเวลาที่เหมาะสม กระบวนการขั้นตอนควรจะง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และได้รับการ
เผยแพร่อย่างทั่วถึง
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 •  การจดทะเบียนการได้มาหรือการสูญเสียสัญชาติโดยอัตโนมัติ (โดยผลแห่งกฎหมาย) (ex lege) เช่น  
ในสถานการณ์การสืบสิทธิของรัฐสำาหรับผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำา ไม่ควรต้องบังคับให้ยื่นคำาให้การ
เป็นลายลักษณ์อักษร แม้ว่าโดยท่ัวไปแล้วรัฐจะได้รับการแนะนำาให้เก็บบันทึกข้อมูลคำาตัดสินเรื่อง
สัญชาติเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม

 •  ค่าธรรมเนียมเพื่อการได้มา คงไว้ สูญเสีย ได้คืน หรือรับรองสัญชาติ รวมถึงเพื่อการพิจารณาทบทวน
ทางปกครองหรือทางตุลาการควรเป็นจำานวนที่เหมาะสม ข้อกำาหนดเกี่ยวกับเอกสารก็ควรเป็นไปอย่าง
เหมาะสมเช่นเดียวกัน

กฎหมายและแนวปฏิบัติที่มีผลกระทบโดยเฉพาะต่อสตรี

รัฐบางรัฐเปลี่ยนสถานะทางสัญชาติของสตรีโดยอัตโนมัติเมื่อสตรีนั้นสมรสกับคนที่มิใช่คนชาติ เช่นนี้ สตรีอาจ
กลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ หากสตรีผู้นั้นมิได้รับสัญชาติของสามีโดยอัตโนมัติ หรือหากสามีไร้สัญชาติ

นอกจากนีส้ตรยีงัอาจไร้รฐัไรส้ญัชาตไิด ้หากสตรนีัน้ได้สญัชาตขิองสามแีตต่อ่มาการสมรสไดส้ิน้สดุลงและสตรี
นั้นสูญเสียสัญชาติอันได้มาจากการสมรส แต่ขณะเดียวกันสตรีผู้นั้นยังมิได้สัญชาติเดิมของตนคืนโดยอัตโนมัติ

  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้

 •  อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทกุรูปแบบ (CEDAW) ให้สทิธิท่ีเท่าเทียมกนักบับรุุษ
แกส่ตรใีนการไดม้า เปลีย่นแปลง หรอืคงไวซ้ึง่สญัชาต ิตามหลกัการท่ีระบไุวใ้นอนุสญัญาฉบบัดงักลา่ว 
สถานะแห่งสัญชาติของสามีจะไม่เปลี่ยนแปลงสัญชาติของภรรยาโดยปริยาย อันจะทำาให้สตรีนั้นเป็น
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือบังคับสตรีนั้นให้ถือสัญชาติของสามี

 •  ในรัฐที่สตรีไม่มีสิทธิที่เท่าเทียมกันกับบุรุษ และอาจสูญเสียสัญชาติของตนโดยอัตโนมัติจากการสมรส 
หรือในกรณีที่สตรีต้องสละสัญชาติเดิมของตนเมื่อสมรส รัฐเหล่าน้ันควรระบุบทบัญญัติท่ีทำาให้สตรี 
ผูซ้ึง่การสมรสของตนไดส้ิน้สดุลง สามารถไดส้ญัชาตเิดมิของตนคนืโดยอตัโนมตัโิดยผา่นคำาแถลงอยา่ง
ง่ายไว้ในกฎหมายสัญชาติแห่งรัฐตน

การสูญเสียสัญชาติโดยอัตโนมัติ

รัฐบางรัฐยกเลิกสัญชาติของบุคคลที่ออกจากประเทศหรืออาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยอัตโนมัติ การยกเลิก
สัญชาติซึ่งอาจเกิดขึ้นเพียงสองถึงสามเดือนหลังจากการเดินทางออกนอกประเทศของบุคคลนั้น มักเกี่ยวข้อง
กับแนวปฏิบัติทางการปกครองที่ผิดพลาดโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องมิได้รับการแจ้งให้ทราบว่า ตนอาจเสี่ยงต่อการ
สูญเสียสัญชาติ หากไม่ลงทะเบียนอย่างสมำ่าเสมอกับเจ้าหน้าที่รัฐนั้น หากบุคคลนั้นเป็นพลเมืองจากการแปลง
สัญชาติซึ่งมิได้เป็นผู้ที่ถือกำาเนิดในรัฐนั้นหรือเป็นผู้ที่ได้สัญชาติโดยการสืบสายโลหิต การลงทะเบียนอย่าง 
สมำา่เสมออาจไมเ่พยีงพอในการประกันวา่สญัชาตนิัน้จะไมถ่กูยกเลกิ บ่อยครัง้ท่ีภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตมิกัเปน็ผล
โดยตรงจากแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น

 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

 •  บทบัญญัติ ๗ (๓) แห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ ระบุว่า บุคคลจะไม่สูญเสียสัญชาติของตนและกลาย
เปน็บคุคลไรรั้ฐไรส้ญัชาตด้ิวยเหตุแห่งการเดนิทางออกนอกประเทศ การอาศยัอยูใ่นตา่งประเทศ ความ
ลม้เหลวในการลงทะเบียน หรอืดว้ยเหตุอืน่ใดทีค่ลา้ยกัน อนุสญัญา ค.ศ. ๑๙๖๑ ยงัไดร้ะบถุงึขอ้ยกเว้น
ซึง่หลักการขา้งตน้เกีย่วกับพลเมอืงท่ีแปลงสญัชาตทิีอ่าศัยอยูใ่นตา่งประเทศเปน็เวลาตดิตอ่กันเกนิเจ็ด
ปี บุคคลเหล่านี้ต้องแสดงความจำานงในการคงไว้ซึ่งสัญชาติตนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น  
โดยผา่นการตอ่อายุหนงัสอืเดนิทางของตน ดงัน้ีรฐัควรแจ้งพลเมอืงท่ีแปลงสญัชาตใิห้ทราบอยา่งท่ัวถงึ
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เกี่ยวกับนโยบายเช่นว่านั้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยผ่านการบริการทางกงสุลแห่งรัฐนั้น

 •  ตราสารใหม่ๆ  เช่น ตราสารสภายุโรป (ECN) ไมอ่นญุาตให้รัฐเพกิถอนสญัชาตขิองบคุคลดว้ยเหตุท่ีบคุคล
นั้นอาศัยอยู่เป็นประจำาในต่างประเทศ หากบุคคลนั้นจะกลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

สาเหตุที่เกี่ยวกับการสืบสิทธิของรัฐ
การโอนดินแดนหรืออำานาจอธิปไตย

แมไ้ดมี้การกลา่วถงึเพยีงบางสว่นเท่านัน้ในตราสารและหลกัการระหวา่งประเทศทีเ่ฉพาะเจาะจง การโอนดนิแดน
หรอือำานาจอธปิไตยเปน็สาเหตหุนึง่ของภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตมิาเปน็เวลานานแลว้ กฎหมายและแนวปฏบิตัแิห่ง
รฐัยอ่มเปลีย่นแปลงไปอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ดเ้มือ่รฐัเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงทางดนิแดนหรอืความเปลีย่นแปลง
ในอำานาจอธิปไตย ตัวอย่างเช่น เมื่อรัฐได้รับเอกราชจากอำานาจอาณานิคม ภายหลังจากรัฐสิ้นสุดลง หากรัฐสืบ
สิทธิของรัฐที่สิ้นสุดลง หรือหากส่วนหน่ึงของรัฐแยกตัวตั้งเป็นรัฐใหม่ หน่ึงในเหตุการณ์เหล่านี้อาจนำาสู่การใช้
กฎหมายหรอืพระราชกฤษฎกีาสญัชาตฉิบบัใหม ่และ/หรอืกระบวนการทางปกครองใหม ่ปจัเจกบคุคลอาจกลาย
เปน็บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติไดใ้นสถานการณ์ดงักลา่ว หากบุคคลเหลา่นัน้ไมอ่าจไดม้าซึง่สญัชาตภิายใตก้ฎหมาย
หรือพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่นั้น หรือภายใต้กระบวนการทางปกครองใหม่ หรือหากบุคคลเหล่านั้นถูกปฏิเสธ
สัญชาติอันเป็นผลมาจากการตีความใหม่ของกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับอยู่ก่อน

  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้

 •  บทบญัญติั ๑๐ แห่งอนุสญัญา ค.ศ. ๑๙๖๑ ระบวุา่ รฐัภาคคีวรประกนัวา่ภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตจิะไม่เกดิ
ขึน้อนัเปน็ผลมาจากการโอนดนิแดน รฐัควรลงนามในสนธสิญัญาทวภิาคแีละพหภุาคทีีร่ะบบุทบญัญตัิ
ในการประกันว่าภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติจะไม่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการโอนดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มีการ
ลงนามในสนธิสัญญาใด รัฐควรให้สัญชาติแก่บุคคลที่หากมิเช่นนั้นแล้วจะเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

 •  ในทางปฏิบัติ โดยทั่วไปประชากรย่อมเกี่ยวพันกับดินแดน อย่างไรก็ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
บทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญูและกฎหมายสญัชาตบิางฉบับ ยงัเสนอตวัเลอืกสญัชาตจิากบรรดาสญัชาติ
ของรัฐที่สืบสิทธิ 

 •  นอกจากน้ีสนธสิญัญาวา่ดว้ยการสบืสทิธขิองรฐัอาจระบรุวมเอาบทบญัญัติท่ีให้ความสำาคญักับประเดน็
ว่าการสิ้นสุดลงหรือการแยกตัวของรัฐมีผลกระทบต่อสัญชาติอย่างไร

 •  ในการตอบสนองต่อความจำาเป็นในการประมวลและพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสัญชาติ
ที่เกี่ยวกับการสืบสิทธิของรัฐ คณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศ (ILC) แห่งสหประชาชาติได้
เตรียมมาตราต่างๆ ว่าด้วยหัวข้อที่ระบุไว้ในภาคผนวกของมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ที่ ๕๕/๑๕๓ ค.ศ. ๒๐๐๑ โดยมาตราดังกล่าวระบุว่า

 -  รัฐที่เกี่ยวข้องท้ังหลายควรใช้มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือที่ว่าบุคคลที่เคยมีสัญชาติของรัฐท่ีมีมาก่อน  
ณ วันทีม่กีารสบืสิทธิของรัฐจะไมก่ลายเปน็บคุคลไร้รัฐไรส้ญัชาตอินัเปน็ผลจากการสบืสทิธิเชน่วา่นัน้

 -  บุคคลซึ่งมีถ่ินพำานักอาศัยเป็นประจำาอยู่ในดินแดนที่ได้รับผลกระทบจากการสืบสิทธิของรัฐได้รับ
การสันนิษฐานว่าได้สัญชาติของรัฐผู้สืบสิทธิ ณ วันที่มีการสืบสิทธิเช่นว่านั้น
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 -  รัฐผู้สืบสิทธิไม่ควรให้สัญชาติแห่งรัฐตนแก่บุคคลซึ่งมีถิ่นพำานักอาศัยเป็นประจำาอยู่ในรัฐอื่น 
โดยขัดกับเจตนารมณ์ของบุคคลนั้น เว้นแต่ว่า หากมิเช่นน้ันแล้วบุคคลน้ันจะกลายเป็นบุคคล 
ไร้รัฐไร้สัญชาติ

 -  รัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรที่จะพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่บุคคลนั้นมี
คุณสมบัติท่ีจะได้สัญชาติของรัฐสองรัฐข้ึนไป รัฐที่เกี่ยวข้องแต่ละรัฐต้องให้สิทธิในการได้สัญชาติ
แห่งรัฐน้ันแก่บุคคลท่ีมีจุดเกาะเกี่ยวที่เหมาะสมกับรัฐตน หากมิเช่นน้ันแล้วบุคคลน้ันจะกลายเป็น
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ และ

 -  รัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่ปฏิเสธสิทธิในการคงไว้ หรือได้มาซึ่งสัญชาติ หรือสิทธิในการเลือก
สัญชาติของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยการเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 •  ตราสารสภายุโรป (ECN) และอนุสัญญาสภายุโรปว่าด้วยการหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติท่ี 
เกี่ยวกับการสืบสิทธิของรัฐ ค.ศ. ๒๐๐๖ (CoE Convention) ได้ระบุรวมบทบัญญัติที่อยู่ในอนุสัญญา 
ค.ศ. ๑๙๖๑ รวมถึงหลักการหลายประการทีร่ะบุไว้ในมาตราของคณะกรรมการกฎหมายระหวา่งประเทศ 
(ILC) ไว้ด้วย ตราสารสภายุโรป (ECN) กล่าวถึงการสืบสิทธิของรัฐและสัญชาติไว้หนึ่งบทเต็ม โดยเน้น
ยำ้าหลักการสี่ประการ ดังนี้

 -  จุดเกาะเกี่ยวระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องและรัฐ

 -  ถิ่นพำานักอาศัยประจำาของบุคคลที่เกี่ยวข้องในเวลาที่มีการสืบสิทธิของรัฐ

 -  เจตนารมณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ

 -  ดินแดนต้นกำาเนิดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

  นอกจากนี้ ตราสารสภายุโรป (ECN) ยังระบุด้วยว่า คนที่ไม่ใช่คนชาติของรัฐที่มีอยู่ก่อนที่พำานักอาศัย
อยู่เป็นประจำาในดินแดนที่อำานาจอธิปไตยถูกโอนไปยังรัฐผู้สืบสิทธิ และไม่ได้รับสัญชาติของรัฐผู้สืบ
สิทธิ ควรมีสิทธิอยู่ต่อในรัฐนั้นและได้รับสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันกับคนชาติ 

 •  อนุสัญญาสภายุโรปว่าด้วยการหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติท่ีเกี่ยวกับการสืบสิทธิของรัฐ  
(CoE Convention) ไดพ้ฒันาหลกัการพสิจูน ์(บทบญัญตั ิ๘) เกีย่วกบัสญัชาตใินกรณกีารสบืสทิธิของรฐั

“รัฐผู้สืบสิทธิต้องไม่ยืนกรานที่จะใช้ข้อกำาหนดมาตรฐานแห่งการพิสูจน์ท่ีจำาเป็นต่อการให้สัญชาติ
แห่งรัฐตน ในกรณีของบุคคลที่ได้กลายเป็นหรือจะกลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอันเป็นผล
จากการสืบสิทธิของรัฐ รวมถึงในกรณีที่ไม่เป็นการสมเหตุสมผลสำาหรับบุคคลนั้นในการทำาตาม 
ข้อกำาหนดมาตรฐานนั้น

รฐัผูส้บืสทิธติอ้งไมเ่รยีกรอ้งหลกัฐานเพือ่พสิจูนก์ารไมไ่ดม้าซึง่สญัชาตอิืน่ กอ่นทีจ่ะใหส้ญัชาตแิหง่รฐัตน
แกบ่คุคลท่ีไดพ้ำานกัอาศยัอยูเ่ป็นประจำาในดนิแดนแหง่รฐัตนในเวลาทีม่กีารสบืสทิธขิองรฐั และเปน็ผูท้ี่
ได้กลายเป็นหรือจะกลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอันเป็นผลจากการสืบสิทธิของรัฐ”

วรรคหน่ึงของบทบัญญัติ ๘ คำานึงถึงสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นสถานการณ์ท่ียากมากที่บุคคลจะ
สามารถทำาตามขอ้กำาหนดมาตรฐานแหง่การพสิจูนเ์พือ่ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของการไดส้ญัชาตไิด ้ในบางกรณี
อาจเป็นไปไม่ได้สำาหรับบุคคลในการยื่นหลักฐานทางเอกสารท่ีสมบูรณ์ในการพิสูจน์การสืบสายโลหิตของตน  
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ยกตัวอย่างเช่น หากสถานที่เก็บรวบรวมเอกสารทะเบียนราษฎรถูกทำาลาย เป็นต้น การยื่นหลักฐานทางเอกสาร
เกี่ยวกับถิ่นพำานักอาศัยในกรณีที่ถ่ินพำานักอาศัยไม่ได้รับการลงทะเบียนก็อาจเป็นไปไม่ได้เช่นกัน บทบัญญัติ
นี้ยังครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่บุคคลอาจสามารถย่ืนหลักฐานได้แต่ไม่เป็นการสมเหตุสมผลที่จะเรียกร้องซึ่ง 
หลักฐานนั้น เช่น หากการย่ืนหลักฐานนั้นอาจทำาให้ชีวิตหรือสุขภาพอนามัยของผู้ยื่นคำาร้องตกอยู่ในอันตราย 
เป็นต้น สถานการณ์ท่ีทำาให้การยื่นหลักฐานเป็นไปได้ยากอาจไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์การสืบสิทธิ
ของรัฐเสมอไป สถานการณ์เหล่านั้นอาจเป็นผลที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังการสืบสิทธิของรัฐก็ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อ
ครัง้ยังอยูภ่ายใตร้ะบบของรฐัทีม่มีากอ่น ทะเบยีนราษฎรถกูทำาลายหรอืไม่มีการออกเอกสารสำาคญัให้แกป่ระชากร
บางกลุ่ม ในกรณีดังกล่าวการพิสูจน์โดยอาศัยความน่าจะเป็นไปได้อย่างสูง และ/หรือคำาให้การอิสระถือว่า 
เพียงพอแล้วสำาหรับการทำาตามเงื่อนไขในการได้สัญชาติของรัฐผู้สืบสิทธิ

วรรคสองของบทบัญญัติ ๘ บังคับใช้เฉพาะกรณีที่รัฐที่มีมาก่อนหายไป และบุคคลทุกคนที่ถือสัญชาติของรัฐ
นั้นได้สูญเสียสัญชาติอันเป็นผลโดยอัตโนมัติของการสิ้นสุดลงของรัฐนั้น หากรัฐผู้สืบสิทธิรัฐใหม่ป้องกันหรือ
ลดจำานวนกรณีท่ีถือหลายสัญชาติลง รัฐนั้นอาจเรียกร้องหลักฐานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลนั้น
ไม่ได้รับสัญชาติอ่ืนอยู่แล้วหรือพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นไร้รัฐไร้สัญชาติ ข้อกำาหนดในการพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นไม่ได้ถือ
สัญชาติอื่นหรือเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติบ่อยครั้งทำาได้ยาก เพราะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของรัฐอื่นๆ หากมี
ความเสี่ยงว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจกลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอันเป็นผลมาจากการสืบสิทธิของรัฐ รัฐผู้สืบ
สิทธิไม่ควรเรียกร้องหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นไม่ได้ถือสัญชาติอื่นหรือว่าบุคคลนั้นไร้รัฐไร้สัญชาติก่อน
ที่จะให้สัญชาติแก่บุคคลนั้น หลักเกณฑ์นี้ต้ังอยู่บนพื้นฐานความเห็นส่วนใหญ่ท่ีมองว่าการป้องกันภาวะไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติเป็นปัญหาสำาคัญอันดับแรกของประชาคมระหว่างประเทศ ในขณะที่การยอมรับหรือการปฏิเสธการ
ถือหลายสัญชาติเป็นเรื่องที่แต่ละรัฐพิจารณาตัดสินเอง

บทบญัญัตเิหลา่น้ีมไิดข้ดัขวางรฐัทีต่อ้งการลดจำานวนคนถอืหลายสัญชาตใินดินแดนแห่งรฐัตนจากความรว่มมือ
กับรัฐอื่นๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าด้วยการได้มาและสูญเสียสัญชาติ การถือหลายสัญชาติอาจถูกตอบโต้โดย
บทบญัญตัวิา่ดว้ยการไมร่บัรองอกีสญัชาตหินึง่ภายใตอ้นุสญัญากรงุเฮกวา่ดว้ยปญัหาบางประการเกีย่วกบัการ
ขัดกันของกฎหมายสัญชาติ ค.ศ. ๑๙๓๐ และโดยมาตรา ๗.๑.ก ของตราสารสภายุโรป (ECN) ซึ่งระบุถึงความ
เปน็ไปไดใ้นการสญูเสยีสญัชาตโิดยอตัโนมติั เม่ือบคุคลไดส้ญัชาตอิืน่โดยสมัครใจ นอกจากนีร้ฐัอาจขอให้บคุคล
ทีเ่กีย่วขอ้งแถลงถ้อยคำาเปน็ลายลกัษณอ์กัษรวา่ ตนไมไ่ดถ้อืสัญชาตอิืน่หรอืจะไม่ถือสญัชาตอิืน่ ในกรณเีช่นน้ีจะ
ทำาใหร้ฐัสามารถเพกิถอนสัญชาตแิหง่รฐัตนจากบคุคลนัน้ไดห้ากตอ่มาพบวา่บคุคลน้ันแถลงขอ้ความอนัเปน็เท็จ 
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บทบาทของ UNHCR 

แม้ว่าได้ใช้ชีวิตอยู่อาศัยร่วมกับสตรีชาวยูเครนมานานกว่าทศวรรษ บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเชื้อสายเกาหลีผู้นี้ซึ่ง
ได้ย้ายจากประเทศอุซเบกิสถานมายังประเทศยูเครนในปี ค.ศ. ๑๙๙๓ ยังคงไม่สามารถจดทะเบียนสมรสของ
พวกเขาได้ ©UNHCR/Greg Constantine, 2010
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UNHCR ไดเ้ขา้มามสีว่นเก่ียวข้องในประเดน็ภาวะไร้รฐัไรสั้ญชาตแิละบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติตัง้แตค่รัง้ท่ีองคก์รเริม่
ปฏิบัติงานในปี ค.ศ. ๑๙๕๐ องค์กรได้รับอาณัติจากสหประชาชาติในการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยและช่วยเหลือ
คนเหลา่น้ันในการหาทางออกจากสถานการณ์อนัเลวรา้ยของพวกเขา ผูล้ีภ้ยัจำานวนมากทีอ่งคก์รไดใ้หค้วามชว่ย
เหลือตลอดระยะเวลาหลายปทีีผ่า่นมาเปน็บคุคลไรร้ฐัไรสั้ญชาตด้ิวยเช่นกนั จรงิๆ แลว้กวา่หลายทศวรรษท่ีผา่น
มา จุดเชื่อมโยงระหว่างการสูญเสียหรือการปฏิเสธความคุ้มครองแห่งรัฐกับการสูญเสียหรือการปฏิเสธสัญชาติ
เปน็ทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวาง และยงัเป็นทีเ่ขา้ใจโดยทัว่ไปในทกุวนันีว้า่ การมสีญัชาตแิละความสามารถในการ
ใช้สิทธิที่เกิดจากสัญชาติช่วยป้องกันการโยกย้ายถิ่นฐานของบุคคลโดยไม่สมัครใจหรือโดยถูกบังคับได้ ตั้งแต่ปี 
ค.ศ. ๑๙๙๕ อาณัติขององค์กรได้ขยายกว้างขึ้นโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติโดยให้รวมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติท่ีมิใช่เป็นผู้ลี้ภัยและการป้องกันรวมท้ังการลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติไว้ด้วย มติดังกล่าวมี
ขอบเขตอนัเปน็สากลและไมไ่ดจ้ำากดัการดำาเนนิการของ UNHCR ไวเ้พียงเฉพาะตอ่รฐัท่ีเปน็ภาคแีห่งอนุสญัญา
ว่าด้วยภาวะไร้รัฐเท่านั้น 

UNHCR เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นความไร้รัฐไร้สัญชาติได้อย่างไร 

ตลอดระยะเวลาหลายปี บทบาทของ UNHCR ในการช่วยลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติและในการช่วยเหลือบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติมีเพิ่มขึ้น งานด้านภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติขององค์กรน้ันได้รับอาณัติจากมติท่ีประชุมสมัชชา
ใหญ่สหประชาชาติและโดยผ่านคำาแนะนำาของฝ่ายบริหารขององค์กรเอง ซ่ึงก็คือคณะกรรมการบริหารฝ่าย
แผนงานของข้าหลวงใหญ่ฯ (ExCom) คณะกรรมการบริหาร (ExCom) ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศต่างๆ  
– ๘๗ ประเทศ เป็นภาคี ณ เดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๑๔ – ที่ได้รับเลือกตั้งโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
สหประชาชาติ (ECOSOC) โดยมีเกณฑ์จากการแสดงความสนใจในการหาทางออกให้กับปัญหาผู้ลี้ภัย

บทบญัญตั ิ๑๑ แหง่อนสุญัญา ค.ศ. ๑๙๖๑ เรยีกรอ้งให้มกีารตัง้ “องคก์รซ่ึงปจัเจกบคุคลผูม้สีทิธิตามอนุสญัญา
สามารถย่ืนคำาร้องเพื่อให้ข้อกล่าวอ้างของตนได้รับการพิจารณา รวมถึงได้รับความช่วยเหลือในการเสนอข้อ
กล่าวอ้างต่อหน่วยงานที่เหมาะสม” เมื่ออนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ มีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ สมัชชาใหญ่
สหประชาชาตขิอให ้UNHCR ทำาหนา้ทีน่ี ้ตามอนสุญัญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ขอ้สรปุของคณะกรรมการบรหิาร (ExCom) 
ที ่๑๐๖ ป ีค.ศ. ๒๐๐๖ ซึง่ไดร้บัการรบัรองโดยสมชัชาใหญแ่หง่สหประชาชาต ิเรยีกรอ้งให้ UNHCR “ให้คำาแนะนำา
ทางเทคนิคแก่รัฐภาคีเกี่ยวกับการบังคับใช้อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ เพื่อเป็นการประกันการบังคับใช้บทบัญญัติ
แห่งอนุสัญญาที่สอดคล้องกัน”

ในป ีค.ศ. ๑๙๙๕ คณะกรรมการบรหิาร (ExCom) ไดจ้ดัทำาชดุแนวทางปฏบิตัอิยา่งละเอยีดวา่ดว้ยประเดน็ภาวะ
ไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิบทสรปุว่าดว้ยการปอ้งกนัและการลดภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตแิละการให้ความคุม้ครองบคุคลไรร้ฐั
ไร้สัญชาติ (บทสรุปที่ ๗๘) บทสรุปว่าด้วยภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติของคณะกรรมการบริหาร ค.ศ. ๑๙๙๕ “กระตุ้น
ให้ UNHCR ดำาเนินกิจกรรมขององค์กรในนามของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติต่อไป” และ “เรียกร้องอย่างจริงจังให้ 
UNHCR สนับสนุนการภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนุสัญญาว่าด้วย
การลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑” นอกจากนี้บทสรุปของคณะกรรมการบริหารยังเรียกร้องให้ UNHCR “สนับสนุน
การปอ้งกนัและการลดภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตอิยา่งจรงิจงัผา่นการเผยแพรข่อ้มลูและการอบรมคณะผูท้ำางานและ
เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”

ในปี ค.ศ. ๑๙๙๖ สมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีมติ (A/RES/๕๐/๑๕๒) อันเป็นการกระตุ้นในลักษณะที่คล้ายกัน
ให้ UNHCR ดำาเนินกิจกรรมในนามของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติต่อไป และให้สนับสนุนการภาคยานุวัติและการ
บังคับใช้อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑
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นอกจากน้ีมติดังกล่าวยังได้ขอให้ UNHCR “ให้บริการทางเทคนิคและคำาแนะนำาที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการ
และการบังคับใช้กฎหมายสัญชาติแก่ประเทศที่เกี่ยวข้อง”

ในมตฉิบบัเดียวกนันีส้มชัชาใหญ่ “เรยีกรอ้งใหร้ฐัจดัทำากฎหมายสญัชาตใินลักษณะท่ีลดภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตแิละ
สอดคลอ้งกบัหลกัการพืน้ฐานของกฎหมายระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โดยปอ้งกนัการเพกิถอนสญัชาติ
ตามอำาเภอใจ และโดยขจดับทบัญญัตทิีอ่นญุาตใหม้กีารสละสญัชาตไิดโ้ดยปราศจากการถอืหรอืไดส้ญัชาตอิืน่
กอ่น แตข่ณะเดียวกนักร็บัรองสทิธขิองรฐัในการตรากฎหมายเกีย่วกบัการไดม้า การสละ หรอืการสญูเสยีสญัชาต”ิ

ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุอันเป็นต้นตอของการพลัดถิ่นและการหลั่งไหลของ 
ผู้ลี้ภัย ในวาระการประชุมเพื่อความคุ้มครองซึ่งได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการบริหาร UNHCR (บทสรุปที่ 
๙๒ [LIII] a) และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒

ด้วยความกังวลเกี่ยวกับจำานวนบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่สูงขึ้นอย่างน่าใจหายซ่ึงกรณีเหล่าน้ีมิได้รับการจัดการ
แก้ไขมาเป็นเวลาหลายปี ในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ คณะกรรมการบริหาร (ExCom) ขอให้ UNHCR เพิ่มบทบาทของ
ตนให้มากข้ึนในการทำางานร่วมกันกับรัฐท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ 
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติให้การรับรองบทสรุปของคณะกรรมการบริหารที่ ๑๐๖ ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ การ
ป้องกันและการลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ และการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ซ่ึงหน่ึงในน้ันยืนยันถึงความ
จำาเป็นของ UNHCR ในการ

 •  ทำางานรว่มกันกบัรฐับาลในการตรวจพสิจูนป์ระชากรไรร้ฐัไร้สญัชาตแิละประชากรท่ียังไมท่ราบสญัชาติ
ที่แน่ชัด

 •  ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการทำางานเชิงปฏิบัติการแก่รัฐในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำาและ
บงัคบัใชม้าตรการป้องกันภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิและป้องกันการเกดิขึน้ของภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตอินัเปน็
ผลมาจากการปฏิเสธหรือการเพิกถอนสัญชาติตามอำาเภอใจ

 •  ร่วมมือกันกับหน่วยงานอื่นๆ ของสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือรัฐในการลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน และ

 •  ฝึกอบรมคณะทำางานของรัฐถึงกระบวนการขั้นตอนที่เหมาะสมในการตรวจพิสูจน์ เก็บข้อมูล และให้
สถานะแก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ มติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้เน้นยำ้าแง่มุมหลักสี่ประการของอาณัติ UNHCR กล่าวคือ 
การตรวจพิสูจน์ การป้องกันและการลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ และการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

UNHCR ทำาอะไรบ้างในการจัดการกับปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

UNHCR ช่วยเหลือรัฐในการร่างและบังคับใช้กฎหมายสัญชาติ ให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ และให้ความเห็น
แก่รัฐเกี่ยวกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยกฎหมายสัญชาติในส่วนท่ีประชากรจำานวนมากเป็นบุคคลไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติหรือยังไม่ทราบสัญชาติที่แน่ชัด ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๑ และ ๒๐๑๒ ได้สนับสนุนการปฏิรูปกฎหมาย
สัญชาติใน ๗๑ รัฐ และได้ให้คำาแนะนำาทางเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องนี้แก่รัฐ ๔๑ รัฐ

UNHCR ทำางานร่วมกันกับรัฐสภาเพื่อประกันว่ากฎหมายสัญชาติจะไม่ก่อให้เกิดการพลัดถิ่นและไม่ประกอบ
ด้วยบทบัญญัติท่ีอาจก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการประกันสิทธิเด็กทุกคนในการ
ได้สัญชาติตามมาตรา ๑-๔ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ โดย UNHCR (UNHCR’s 
Guidelines on Ensuring Every Child’s Right to Acquire a Nationality through Articles 1-4 of the 1961 
Convention on the Reduction of Statelessness) ให้คำาแนะนำาเพิ่มเติมในประเด็นนี้
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UNHCR ได้ทำาการสำารวจระดับสากลครั้งแรกเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ท่ีดำาเนินการโดยรัฐสมาชิกสหประชาชาติ
เพื่อลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ และเพื่อสนองตอบต่อความจำาเป็นในการให้ความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ 
ผลสำารวจพบว่าไม่มีภูมิภาคใดเลยในโลกที่จะปราศจากภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ และพบว่าช่องว่างอย่างร้ายแรง
ทางกฎหมายและนโยบายยังคงมีอยู่ทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับชาติ

UNHCR ได้ให้การสนับสนุนแผนรณรงค์ที่รัฐอนุญาตให้บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติได้สัญชาติของประเทศท่ีตนเป็น 
ผู้มีถิ่นพำานักอาศัยอยู่เป็นประจำาเป็นระยะเวลานาน

นอกจากน้ี UNHCR ยังได้ให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดยตรง ด้วยการปรึกษาหารือกันกับรัฐที่
เกี่ยวข้องในการพยายามที่จะหาทางแก้ไขสำาหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไร้รัฐไร้สัญชาติ UNHCR กระตุ้น
ให้รัฐให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีการรับรองจุด 
เกาะเก่ียวทีช่อบดว้ยกฎหมายระหวา่งบคุคลหรอืกลุม่บคุคลกับรฐั ซ่ึงหากมิทำาเช่นน้ันแลว้บคุคลเหลา่น้ันจะตอ้ง
อยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

ในระหว่างที่รอการจัดการแก้ไขสถานะทางสัญชาติของตน บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติมีสิทธิท่ีจะได้รับสิทธิขั้น 
พื้นฐานในประเทศอันเป็นถิ่นพำานักอาศัยของตน UNHCR รณรงค์ให้ดำาเนินการตามอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ซึ่ง
ระบุถึงสิทธิและหน้าท่ีขั้นพื้นฐานสำาหรับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ และช่วยเหลือรัฐในการใช้แผนงานการให้ความ
คุ้มครองและการให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติตามความจำาเป็นและตามทรัพยากรที่มี เอกสารคู่มือ
ว่าด้วยความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดย UNHCR (UNHCR’s Handbook on Protection of Stateless 
Persons) ให้คำาแนะนำาเพิ่มเติมในประเด็นนี้

องค์กรอ่ืนๆ ทำาอะไรบ้างในการทำางานร่วมกับ UNHCR เพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับภาวะไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติ

องค์กรภายใต้สหประชาชาติที่สำาคัญที่ทำางานร่วมกันกับ UNHCR ในการจัดการกับภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ได้แก่ 
สำานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human 
Rights) องคก์ารทนุเพือ่เดก็แหง่สหประชาชาต ิ(UNICEF) และองค์การเพือ่สตรแีหง่สหประชาชาต ิ(UN Women) 
ในการทำางานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีมานาน นอกจากนี้บางครั้ง UNHCR ยังทำางาน 
ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization; ILO) สำานักงานองค์การพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme; UNDP) และองค์การอาหารโลก (World 
Food Programme; WFP) โดยการร่วมกันทำาตามแผนงานเรื่องที่อยู่อาศัย การศึกษา หรือการก่อให้เกิดรายได้
เพื่อช่วยชุมชนด้อยโอกาสในการหลอมรวมหรือกลับคืนสู่สังคมแห่งรัฐนั้นอีกครั้ง 

นอกจากองคก์รภายใตส้หประชาชาตทิีก่ลา่วถงึขา้งตน้แลว้ UNHCR ยงัทำางานรว่มอยา่งใกล้ชิดกบักลไกองคก์ร
แห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติซึ่งประกันสิทธิในสัญชาติ เช่น กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน กรรมาธิการสิทธิเด็ก 
กรรมาธิการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ คณะกรรมาธิการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี คณะมนตรีสิทธิ 
มนุษยชน และกลไกพิเศษแห่งสหประชาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

UNHCR ร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาค ได้แก่ สภายุโรป องค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป 
องค์การรัฐแห่งอเมริกา สหภาพแอฟริกา องค์การสันนิบาตแห่งรัฐอาหรับ และองค์การประชุมหารือแห่งอิสลาม 
นอกจากนี้ UNHCR ได้เข้าร่วมในคณะกรรมาธิการว่าด้วยสัญชาติแห่งสภายุโรปซึ่งได้พัฒนาอนุสัญญาว่าด้วย
สญัชาตแิห่งยุโรป รวมถึงรา่งพธิสีารวา่ดว้ยการหลกีเลีย่งภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตอินัเกีย่วเน่ืองกบัการสบืสทิธิของรฐั

นอกจากนี ้องคก์รเอกชนยงัทำางานอย่างใกลช้ดิกบั UNHCR ในภาคสนามโดยการรณรงคแ์ผนงานของ UNHCR 
และช่วยพัฒนากิจกรรมของ UNHCR 
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UNHCR ทำางานใกล้ชิดกับสหภาพรัฐสภาในการสร้างความตระหนักรู้ระหว่างสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับมาตรฐาน
ทางกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ และเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกให้ทราบถึง 
คำาแนะนำาตา่งๆ รวมถงึแนวทางปฏบัิตทิีด่ท่ีีสุดทีจ่ะสามารถป้องกนัภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตไิด้ สหภาพรฐัสภากระตุน้
ให้สมาชิกรัฐสภาจัดทำากฎหมายสัญชาติที่จะช่วยขจัดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ และขณะเดียวกันก็ประกันสิทธิใน
สัญชาติสำาหรับบุคคลที่ถูกเพิกถอนสัญชาติและช่วยประกันว่าสนธิสัญญาที่กล่าวถึงการถือสองสัญชาติหรือ
หลายสัญชาติจะไม่ก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติโดยไม่ได้ตั้งใจ

แนวปฏิบัติที่ดี: ประเทศศรีลังกา

แรงงานส่วนใหญท่ีผ่ลติชาศรลีงักาซึง่มชีือ่เสยีงระดับโลกนัน้มาจากประเทศอนิเดยี รูจั้กกนัในชือ่อยา่งเปน็
ทางการว่า “ชาวทมิฬที่มาจากอินเดีย” แต่มักถูกเรียกโดยทั่วไปว่า “ชาวทมิฬบนที่ราบสูง” แรงงานเหล่า
นี้เป็นผู้ที่สืบสายโลหิตมาจากกลุ่มบุคคลที่ถูกนำาตัวจากอินเดียเข้ามาในซีลอนซึ่งเป็นชื่อเรียกในเวลานั้น 
โดยรฐับาลองักฤษทีป่กครองประเทศเกาะแหง่นีร้ะหว่างป ีค.ศ. ๑๘๑๕ และ ๑๙๔๘ นับแตป่ ีค.ศ. ๑๙๔๘ 
อนัเปน็ปทีีศ่รีลงักาไดรั้บเอกราช จนถงึปี ค.ศ. ๑๙๘๔ ได้มขีอ้ตกลงอนิโด-ศรีลงักาหลายฉบบัพิจารณาตดัสนิ
สถานะทางกฎหมายของแรงงานกลุ่มนี้ ชาวทมิฬบนที่ราบสูงบางส่วนได้รับสัญชาติโดยหนึ่งในประเทศ 
ดงักล่าวผา่นขอ้ตกลงทางนิตบิญัญตัหิรอืทวภิาคี อยา่งไรกต็ามยงัมีชาวทมิฬบนท่ีราบสงูจำานวนมากท่ีไม่มี
สัญชาติ และย่อมไม่มีสิทธิขั้นพื้นฐาน บางส่วนของคนเหล่านั้นไม่มีสิทธิแม้กระทั่งเข้าถึงกระบวนการใน
การได้สัญชาติศรีลังกาหรืออินเดีย

ในปี ค.ศ. ๑๙๘๒ รัฐบาลอินเดียแจ้งรัฐบาลศรีลังกาว่ารัฐบาลอินเดียพิจารณาแล้วว่าข้อตกลงฉบับต่างๆ 
ที่ผ่านมาเกี่ยวกับชาวทมิฬบนที่ราบสูงไม่มีผลผูกพันอีกต่อไป เพราะระยะเวลาในการบังคับใช้ข้อตกลง
ดังกล่าวได้ส้ินสุดลงแล้ว ในทางปฏิบัตินับจากวันนั้น ชาวทมิฬบนท่ีราบสูงคนใดก็ตามท่ีไร้รัฐไร้สัญชาติ
ไม่อาจได้สัญชาติอินเดียหรือศรีลังกา

พรรคสภาแรงงานซีลอน (The Ceylon Workers Congress) ซ่ึงเป็นพรรคสหภาพการค้าและการเมือง 
ได้รณรงค์เพื่อสิทธิของชาวทมิฬบนที่ราบสูงมาเป็นระยะเวลาหลายปี ในการตอบสนองดังกล่าว รัฐสภา
ศรีลังกาได้ร่างและมีมติเป็นเอกฉันท์ในเดือนตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ อนุมัติพระราชบัญญัติให้สัญชาติแก่
บุคคลที่มีต้นกำาเนิดจากอินเดีย พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้สัญชาติโดยอัตโนมัติแก่บุคคลท่ีมีต้น
กำาเนิดจากอินเดียผู้ซึ่ง

 •  เป็นผู้มีถิ่นพำานักอาศัยถาวรในประเทศศรีลังกานับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๑๙๖๔ หรือ

 •  เป็นผู้สืบสายโลหิตของบุคคลที่เป็นผู้มีถิ่นพำานักอาศัยถาวรในประเทศศรีลังกาตั้งแต่วันท่ี ๓๐ 
ตุลาคม ๑๙๖๔ และตนเองอาศัยในประเทศศรีลังกา

ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติถูกนำามาบังคับใช้ สำานักงานผู้บัญชาการตำารวจ UNHCR และพรรคสภา
แรงงานซีลอนเริ่มเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ฉบับนี้ สื่อทั้งภาษาทมิฬ อังกฤษ และสิงหลตีพิมพ์
บทความหนังสือพิมพ์และกระจายข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์ว่าด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าว
และข้อมูลสำาหรับประชาชนว่าจะสามารถยื่นคำาร้องขอสัญชาติที่ใดและอย่างไร

กระบวนการทางปกครองที่กำาหนดโดยรัฐมนตรีมหาดไทยและหัวหน้าแผนกตรวจคนเข้าเมืองนั้นง่าย 
กระชับและเป็นธรรม กระบวนการสองกระบวนการที่แตกต่างกันได้รับการจัดทำาขึ้นสำาหรับบุคคลไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติ ดังนี้
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 •  ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศอินเดียที่หมดอายุลงหลังจากการประกาศของประเทศอินเดีย
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๒ ต้องแสดงเจตจำานงในการได้สัญชาติศรีลังกาโดยสมัครใจ กระบวนการนี้มัก
กระทำาโดยผูเ้ปน็หวัหนา้ครวัเรอืน เอกสารทีร่ะบเุจตจำานงเช่นวา่น้ันต้องไดร้บัการลงนามกำากบัโดย 
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมอืง หลงัจากทีไ่ดร้บัอนมัุตแิลว้สมาชิกในครวัเรอืนทุกคนจะไดร้บัสญัชาติ

 •  สำาหรบับคุคลทีไ่มม่เีอกสารไมจ่ำาเปน็ตอ้งยืน่คำาแถลงเปน็ลายลกัษณ์อกัษร แม้จะมีการสนับสนุน
ใหค้นเหลา่น้ันลงนามในคำาแถลงเฉพาะการณ์เมือ่มกีารลงนามกำากบัโดยเจา้หนา้ทีร่ฐัซึง่จะทำาให้
ได้รับเอกสารประจำาตัวง่ายขึ้น 

กระบวนการทั้งสองกระบวนการไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ และไม่มีกำาหนดเส้นตายในการย่ืนคำาร้อง ใน
เดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ UNHCR และพรรคสภาแรงงานซีลอนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นหนึ่งวัน
สำาหรับอาสาสมัครจำานวน ๕๐๐ คน ผู้ที่ต่อมาได้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการเคลื่อนที่จำานวน ๕๐ หน่วย 
ซึง่กระจายอยู่ท่ัวภมูภิาคทีม่ไีรช่าเพือ่ใหบ้คุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตสิามารถยืน่คำาร้องขอสญัชาตไิด ้อาสาสมคัร
ดงักล่าวไดร้บัการฝกึอบรมเกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิพืน้ฐานเกีย่วกับภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งท่ี
ออกมาตัง้แตป่ ีค.ศ. ๑๙๘๔ รวมถึงกฎหมายฉบับใหมแ่ละหลกัเกณฑใ์นการมสีทิธภิายใตก้ฎหมายฉบบันี้

ระยะเวลา ๑๐ วนัในเดอืนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ เจ้าหนา้ทีศู่นยป์ฏบิตักิารเคลือ่นท่ีได้รบัคำารอ้งขอสญัชาต ิ
UNHCR ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่แผนรณรงค์ดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบดูแลกระบวนการขั้นตอน
เพือ่ประกนัวา่ผูย้ืน่คำารอ้งตดัสนิใจโดยทราบถึงขอ้มลูและโดยสมคัรใจ กอ่นสิน้เดอืนนัน้มหีวัหนา้ครวัเรอืน
จำานวน ๑๙๐,๐๐๐ คนได้สัญชาติศรีลังกา

ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๔ แผนรณรงค์ฉบับที่สองที่มีขนาดเล็กลงได้ถูกจัดทำาขึ้นใน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติมากกว่า ๒,๐๐๐ คนยื่นคำาร้องและได้รับ
สัญชาติ นับจากน้ันเป็นต้นมาชาวทมิฬบนที่ราบสูงจำานวนหนึ่งประสบความสำาเร็จในการยื่นคำาร้องขอ
สัญชาติ ไม่ว่าจะดำาเนินการผ่านเจ้าหน้าที่รัฐในเขตท้องถิ่นของตน หรือผ่านแผนกสัญชาติแห่งกระทรวง
ความมั่นคง กฎหมายและความสงบเรียบร้อยของประชาชนในกรุงโคลอมโบอันเป็นเมืองหลวง 

ใครเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ UNHCR 

UNHCR เปน็หน่ึงในองคก์รเพยีงไม่กีอ่งคก์รทีพ่ึง่พาการให้เงนิช่วยเหลือโดยสมัครใจ โดยเกอืบจะทัง้หมดเปน็ทนุ
ในการดำาเนินงานขององค์กร ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรายปีของ UNHCR มาจากการช่วยเหลือ
ทางการเงินที่จัดสรรให้เป็นงบประมาณประจำาขององค์การสหประชาชาติ ส่วนที่เหลือได้รับบริจาคโดยสมัครใจ
จากรัฐบาล ปัจเจกบุคคล และภาคเอกชน

ตน้ป ีค.ศ. ๒๐๑๓ มบีคุคลในความหว่งใยของ UNHCR ทัง้หมด ๓๕.๘ ลา้นคน งบประมาณของ UNHCR สำาหรบั
ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ คือ ๔.๓ พนัล้านดอลลารส์หรฐั ซึง่ในจำานวนนี ้๖๒ ลา้นดอลลาร์สหรฐัไดถ้กูใช้เพือ่ดำาเนินกจิกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ UNHCR ได้รับงบประมาณ ๗๗ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมดจากรัฐบาลผู้ให้ทุนจำานวน 
๑๐ รัฐบาล ในขณะเดียวกันองค์กรก็ได้รับเงินทุนกว่า ๑๓๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐจากภาคเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่มา
จากยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น กาตาร์ และสหรัฐอเมริกา หน่วยงานภายนอกรัฐมีส่วนช่วยเหลืองบประมาณรายปี
ของ UNHCR โดยการระดมทุนจากสาธารณะในนามของ UNHCR สำาหรับหน่วยปฏิบัติงานบางแห่ง ในช่วงปีที่
ผา่นมา ความชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิจากภาคเอกชนและหนว่ยงานภายนอกรฐัเพิม่ขึน้ อนัเปน็ผลมาจากความ
พยายามรว่มกนัในการสร้างความเขา้ใจใหกั้บสาธารณชนผา่นทางวิทยุ โทรทัศน์ สิง่ตีพมิพ ์และช่องทางสือ่อืน่ๆ 
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สมาชิกรัฐสภาสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างไร

คำาตัดสินของศาลฎีกา ค.ศ. ๒๐๐๘ ยืนยันว่าผู้ท่ีพูดภาษาอูรดู ดังเช่นเด็กๆ เหล่าน้ีท่ีอยู่ในเขตโมฮัมมัดปูร์  
กรุงดัคกา ถือเป็นพลเมืองบังคลาเทศ ศาลตัดสินให้รัฐบาลบังคลาเทศให้การเยียวยาผู้ที่พูดภาษาอูรดู ออกบัตร
ประจำาตัวประชาชนให้แก่บุคคลดังกล่าว รวมถึงจดทะเบียนบุคคลเหล่าน้ันในฐานะผู้ท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
©UNHCR/S.L. Hossain, 2013
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สมาชกิรฐัสภาอยูใ่นตำาแหนง่พเิศษโดยเฉพาะในการทีจ่ะชว่ยลดภาวะไรร้ฐัไร้สญัชาตแิละประกนัว่าบคุคลไรร้ฐั 
ไร้สัญชาติจะได้รับสิทธิและปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ โดยสมาชิกรัฐสภา
สามารถดำาเนินการเช่นน้ันได้ในหลายวิธี เช่น พิจารณาทบทวนกฎหมายสัญชาติและประกันว่ากฎหมาย 
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ สนับสนุนการภาคยานุวัติอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ และ ๑๙๖๑ 
และรณรงค์เพื่อการลดหรือทำาให้ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติหมดสิ้นไป รวมถึงเพื่อจัดการแก้ไขกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

สิง่ใดบา้งทีส่มาชกิรัฐสภาควรคำานึงถึงเม่ือพิจารณาทบทวนกฎหมายแหง่รฐัวา่ดว้ยภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาติ

 •  ทบทวนสนธิสัญญาระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่รัฐตนเป็นภาคี ทบทวนสนธิสัญญา อนุสัญญา 
และปฏิญญาฉบับต่างๆ ที่รัฐมีการอ้างถึงในกฎหมายแห่งรัฐซ่ึงจะช่วยในการตีความกรอบกฎหมาย 
แห่งรัฐ

 •  เนื่องจากรัฐจำานวนมากระบุบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญชาติไว้ในตราสารกฎหมายท่ีแตกต่างกันไปหลาย
ฉบับ จึงควรทบทวนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติสัญชาติ พระราชกฤษฎีกา และแหล่งข้อมูลกฎหมาย
แห่งรัฐทั้งหมดที่อาจจะช่วยให้ความกระจ่างแก่กฎหมายแห่งรัฐและการตีความของกฎหมายนั้น

 •  ทบทวนข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคีที่ใช้บังคับกรณีการสืบสิทธิของรัฐ

 •  เมื่อทบทวนกรอบกฎหมายภายในประเทศ ควรพิจารณาตัดสินว่ารัฐประกันการจัดทำาและการบังคับ
ใช้อย่างเป็นระบบซึ่งมาตรการความคุ้มครองเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นของภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติจากการ 
เพิกถอน การสละ และการสูญเสียสัญชาติหรือไม่

เมื่อทบทวนกรอบกฎหมายแห่งรัฐ พยายามตอบคำาถามเหล่านี้

 ว่าด้วยการได้สัญชาติ

 •  เด็กสามารถได้สัญชาติของมารดาหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบิดาไม่มีสัญชาติ ไม่ปรากฏตัวหรือ 
ไม่สามารถแสดงสัญชาติตนได้

 •  บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของรัฐ ระบุให้สัญชาติแก่บุคคลที่ถือกำาเนิดในดินแดนรัฐ 
ที่มิเช่นนั้นแล้วจะต้องไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่

 •  หลักการว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ใช้บังคับกับกฎเกณฑ์สำาหรับสัญชาติหรือไม่

 •  หากรฐัเกิดขึน้จากการสบืสทิธขิองรฐั อย่างนอ้ยทีส่ดุถ่ินพำานกัอาศยัอยูเ่ปน็ประจำาของบคุคลท่ีเกีย่วขอ้ง
ในเวลาท่ีมีการสืบสิทธิของรัฐ เจตนารมณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และดินแดนต้นกำาเนิดของบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องได้ถูกนำามาพิจารณาหรือไม่เมื่อมีการตัดสินว่าจะให้สัญชาติแก่คนชาติของรัฐท่ีมีมาก่อน
หรือไม่

 ว่าด้วยการสูญเสียและการเพิกถอนสัญชาติ

 •  บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการสมรสหรือสถานภาพทางสังคมอื่นๆ ประกัน
การหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่

 •  การสูญเสียสัญชาติเกิดขึ้นในกรณีใดบ้าง การป้องกันภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
ได้หรือไม่

 •  การสละสัญชาติตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการได้หรือการประกันว่าจะได้สัญชาติอื่นหรือไม่
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 •  การยื่นคำาร้องขอแปลงสัญชาติในรัฐต่างประเทศมีผลเปลี่ยนแปลงสถานะทางสัญชาติของบุคคล 
หากบุคคลนั้นยังไม่ได้รับการประกันใดๆ ว่าจะได้อีกสัญชาติหรือไม่

 •  ในกรณีท่ีการเพิกถอนสัญชาติสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เหตุผลในการเพิกถอนได้ถูกระบุอย่าง 
ชดัแจง้หรอืไม ่การเพกิถอนสญัชาตอิาจนำาสูภ่าวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตไิดห้รือไม่ มกีารประกนัทางกระบวนการ
ขั้นตอนหรือไม่

 ว่าด้วยการได้สัญชาติคืน

 •  มกีารดำาเนินการเพือ่ความสะดวกในการไดส้ญัชาตคินืสำาหรบัอดตีคนชาตท่ีิพำานักอาศยัประจำาอยูใ่นดนิ
แดนรัฐโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

 •  บคุคลท่ีไดสู้ญเสยีสญัชาตทิีไ่ด้มาเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงสถานภาพทางการสมรสหรอืสถานภาพอืน่
ใดสามารถไดส้ญัชาตเิดมิคนืไดห้รอืไม ่หากได ้การไดค้ืนจะเกดิขึน้โดยอัตโนมตัิหรอืบคุคลผูน้ัน้ต้องยืน่
คำาร้องขอขณะที่ตนเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ มีการประกันทางกระบวนการขั้นตอนหรือไม่

 ว่าด้วยการแปลงสัญชาติ

 •  หากคนต่างด้าวยื่นคำาร้องขอแปลงสัญชาติ บุคคลนั้นถูกร้องขอให้พิสูจน์การสละสัญชาติเดิมอย่างเป็น
ทางการหรือไม่ หรือเพียงการรับประกันว่าบุคคลเหล่านั้นจะสละสัญชาติเดิมเมื่อได้สัญชาติใหม่ก็เพียง
พอแล้ว

 •  กระบวนการแปลงสัญชาติและข้อกำาหนดสำาหรับการแปลงสัญชาติได้รับการระบุอย่างชัดเจนหรือไม่

 •  มีแนวปฏิบัติทางปกครองใดๆ เช่น กระบวนการขั้นตอนที่ยืดเยื้อ ค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไป การเรียกร้อง
เอกสารทีผู่ย่ื้นคำารอ้งมอิาจหามาได ้และ/หรอืการกำาหนดระยะเวลาทีส้ั่นมากจนผูย้ืน่คำารอ้งมอิาจทำาตาม
ได้ ที่อาจก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่

 ว่าด้วยการได้มาซึ่งหลักฐานการตรวจพิสูจน์และสัญชาติ

 •  กระบวนการทางปกครองในการจดทะเบียนการเกิดคืออะไร กระบวนการดังกล่าวถูกนำามาใช้จริงใน
ทางปฏิบัติหรือไม่ หากมีกำาหนดเส้นตายในการจดทะเบียนเกิด สามารถจดทะเบียนเกิดหลังจากนั้นได้ 
หรือไม่

 •  มีแนวปฏิบัติทางปกครองใดๆ เช่น กระบวนการขั้นตอนที่ยืดเยื้อ ค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไป การเรียกร้อง
เอกสารทีผู่ย้ืน่คำาร้องขอมอิาจหามาได ้และ/หรอืการกำาหนดระยะเวลาท่ีสัน้มากจนผูย้ืน่คำารอ้งขอมิอาจ
ทำาตามได้ ที่อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในการได้มาซึ่งหลักฐานพิสูจน์สัญชาติหรือไม่

เหตุใดรัฐจึงควรภาคยานุวัติอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑

ในระดับรัฐ การภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ และ ค.ศ. ๑๙๖๑ 

 •  เปน็หนทางหนึง่สำาหรบัรฐัในการแสดงถงึพนัธสญัญาแหง่รฐัตนทีจ่ะปฏบิตัต่ิอบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตติาม
มาตรฐานมนุษยชนและมนุษยธรรมที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ รวมถึงสิทธิในสัญชาติ

 •  ประกันว่าบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติมสีทิธเิขา้ถงึความคุม้ครองแห่งรฐัเพือ่ทีบ่คุคลเหลา่นัน้จะสามารถมชีวิีต
อยู่ได้ด้วยความมั่นคงปลอดภัยและศักดิ์ศรี

 •  ระบุกรอบการทำางานในการตรวจพิสูจน์บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติภายในเขตอำานาจแห่งรัฐตน และประกัน
การเข้าถึงสิทธิต่างๆ ของคนเหล่านั้น รวมถึงโดยการออกเอกสารประจำาตัวและเอกสารการเดินทาง
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 •  ทำาให้รัฐสามารถจัดการกับช่องโหว่อันเป็นผลมาจากวิธีการได้สัญชาติท่ีแตกต่างกันท่ัวโลก ผ่านการ
รับรองมาตรการป้องกันร่วมเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติโดยปราศจากการแทรกแซงอำานาจ
อธิปไตยของรัฐในการออกกฎเกณฑ์ควบคุมสัญชาติ และ

 •  เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงโดยหลีกเลี่ยงการตัดบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติออกจากสังคมหรือการ
กีดกันบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

ในระดับระหว่างประเทศ การภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ และ ค.ศ. ๑๙๖๑ 

 •  แสดงให้เห็นถึงพนัธสญัญาในการใหค้วามรว่มมอืกบัประชาคมระหวา่งประเทศในการลดหรอืขจัดภาวะ
ไร้รัฐไร้สัญชาติให้หมดไป

 •  ส่งเสริมการรับรองสถานะทางกฎหมายระหว่างประเทศของ “บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ” และกรอบการ
ทำางานระหวา่งประเทศรว่มกันเพือ่การให้ความคุม้ครอง ซึง่เปน็การเพิม่ความโปรง่ใสทางกฎหมายและ
การคาดเดาการตอบโต้ของรัฐที่มีต่อภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติได้

 •  ปรับปรุงความสัมพันธ์และความมั่นคงระหว่างประเทศ

 •  ช่วยป้องกันการพลัดถิ่นโดยจัดการแก้ไขสาเหตุต่างๆ ของการพลัดถิ่น

 •  ช่วยเหลือ UNHCR ส่งเสริมและสนับสนุนระหว่างประเทศในการปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไว้ใน
อนุสัญญาทั้งสองฉบับ และ

 •  ช่วยระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญชาติ

รัฐสามารถภาคยานุวัติอนุสัญญาสองฉบับดังกล่าวได้อย่างไร

รัฐท้ังหลายสามารถภาคยานุวัติอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ และ/หรืออนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ เมื่อใดก็ได้ โดย
มอบตราสารภาคยานุวัติไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ ตราสารภาคยานุวัติต้องได้รับการลงนามโดยประมุข 
แห่งรัฐหรือรัฐบาล หรือโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และจากน้ันต้องส่งต่อไปยังสำานักงาน
ใหญส่หประชาชาตใินนครนวิยอรค์โดยผา่นทางผูแ้ทนของประเทศน้ันๆ (ตวัอยา่งตราสารภาคยานุวตัปิรากฏใน 
ภาคผนวก ๓)

รัฐสามารถตั้งข้อสงวนต่ออนุสัญญาสองฉบับดังกล่าวได้หรือไม่

ในการยอมรับเง่ือนไขเฉพาะบางประการที่อาจใช้บังคับในรัฐแต่ละรัฐในเวลาท่ีให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ 
อนุสัญญาทั้งสองฉบับอนุญาตให้รัฐตั้งข้อสงวนต่อบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาบางข้อได้ เว้นแต่ในกรณีท่ี
บทบัญญัติเหล่านั้นถือเป็นหลักพื้นฐานสำาคัญสำาหรับรัฐภาคีดั้งเดิม:

 •  อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ : ข้อสงวนสามารถมีได้ ยกเว้นต่อบทบัญญัติ ๑  (นิยาม/ข้อกำาหนดการตัดออก) 
๓ (การไม่เลือกปฏิบัติ) ๔ (เสรีภาพในการนับถือศาสนา) ๑๖ (๑) (การเข้าถึงศาล) และ ๓๓ ถึง ๔๒ (บท
ส่งท้าย)

 •  อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ : ข้อสงวนสามารถมีได้เฉพาะเก่ียวกับบทบัญญัติ ๑๑ (หน่วยงาน) ๑๔  
(การส่งข้อพิพาทไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ) หรือบทบัญญัติ ๑๕ (อาณาเขตท่ีรัฐภาคีต้อง 
รับผิดชอบ) เท่านั้น
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สมาชิกรัฐสภาจะประกันว่ามีการบังคับใช้อนุสัญญาว่าด้วยภาวะไร้รัฐอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

รฐัสว่นใหญต่อ้งมกีารจัดทำาหรือแก้ไขกฎหมายแห่งรฐัเพือ่ทีจ่ะสามารถบงัคบัใชบ้ทบญัญัตแิหง่อนุสญัญาว่าดว้ย
ภาวะไร้รัฐท้ังสองฉบับได้อย่างมีประสิทธิภาพ UNHCR สามารถให้คำาแนะนำาแก่รัฐในการช่วยประกันว่าจารีต
ประเพณีแห่งกฎหมายและทรัพยากรของแต่ละรัฐจะทำาให้รัฐบรรลุตามพันธสัญญาระหว่างประเทศของตนได้

สมาชิกรัฐสภาสามารถดำาเนินการในทางปฏิบัติอย่างไรได้บ้างในการกระตุ้นให้รัฐบาลของตน
ภาคยานุวัติอนุสัญญาดังกล่าว

 •  พจิารณาตดัสนิวา่รฐัของตนเป็นภาคอีนสุญัญาวา่ดว้ยภาวะไรร้ฐัฉบบัใดฉบบัหน่ึงหรอืท้ังสองฉบบัหรอื
ไม่

 •  หากรัฐของตนยังมิได้ภาคยานุวัติตราสารเหล่านี้ ให้พิจารณาเพื่อตั้งคำาถามเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
ด้วยวาจาต่อรัฐบาล หรือจัดทำาร่างกฎหมายโดยรัฐสภา

 •  หากได้มีการเสนอคำาร้องขอในการให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติต่อรัฐสภาแล้ว ภายในระยะเวลา 
อันสมควรหลังจากที่ได้มีการทบทวนตรวจสอบข้อมูลที่จำาเป็นแล้ว ให้ลงมติอนุมัติการภาคยานุวัติ

 •  หากรัฐบาลไม่อาจนำาเสนอประเด็นดังกล่าวต่อรัฐสภาภายในระยะเวลาอันควร ให้ใช้กระบวนการทาง
รัฐสภาตั้งคำาถามให้รัฐบาลอธิบายว่าทำาไมจึงเป็นเช่นน้ันและกระตุ้นให้รัฐบาลเริ่มกระบวนการให้
สัตยาบัน/ภาคยานุวัติโดยไม่ล่าช้า

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

๙๐ 

๑๙๕๔ 

๑๙๕๘ 

๑๙๖๒ 

๑๙๖๖ 

๑๙๗๐ 

๑๙๗๔ 

๑๙๗๘ 

๑๙๘๒ 

๑๙๘๖ 

๑๙๙๐ 

๑๙๙๔ 

๑๙๙๘ 

๒๐๐๒ 

๒๐๐๖ 

๒๐๑๐ 

๒๐๑๔ 

การเพิ่มขึ้นของจำนวนการภาคยานุวัติอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ และ ค.ศ. ๑๙๖๑

 รัฐภาคีอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔  รัฐภาคีอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑
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 •  หากรฐัของตนเปน็หนึง่ในจำานวนรัฐไมก่ีร่ฐัทีไ่ดล้งนามอนสุญัญาวา่ดว้ยภาวะไรร้ฐัฉบบัใดฉบบัหนึง่หรอื
ท้ังสองฉบบัแตย่งัคงรอกระบวนการใหส้ตัยาบัน ใหใ้ชก้ระบวนการทางรฐัสภาตัง้คำาถามวา่ทำาไมรฐับาล
จงึลา่ชา้และกระตุน้ใหร้ฐับาลเรง่จดัทำากระบวนการดงักลา่ว ให้ใช้สทิธิรเิริม่ทางนิตบัิญญตัใินการยืน่รา่ง
กฎหมายว่าด้วยประเด็นนี้

 •  หากรัฐบาลคัดค้านการให้สัตยาบัน/ภาคยานุวัติ ให้หาสาเหตุโดยละเอียด หากจำาเป็น ให้ช่วยขจัด 
ขอ้สงสยัหรอืความเขา้ใจทีอ่าจไมถ่กูต้องและอาศยัเครอืขา่ยทางการเมอืงในการเรง่กระบวนการดงักลา่ว 
รณรงค์ร่วมกับสมาชิกในการสนับสนุนการให้สัตยาบัน/ภาคยานุวัติ

 •  หากเป็นสมาชิกรัฐสภาของรัฐที่เกิดขึ้นจากการแยกหรือสลายตัวของรัฐอื่น สนธิสัญญาที่รัฐที่มีอยู่ก่อน
ได้ภาคยานุวัติไว้ไม่มีผลผูกพันรัฐใหม่โดยอัตโนมัติ รัฐใหม่สามารถสืบทอดพันธสัญญาของรัฐท่ีมีอยู่
ก่อน ภาคยานุวัติในฐานะที่เป็นรัฐใหม่ หรือระบุเจตนารมณ์ที่ไม่ต้องการผูกพันโดยสนธิสัญญาที่ทำาไว้
โดยรัฐที่มีอยู่ก่อนได้

 •  ภายหลังจากที่อนุสัญญาว่าด้วยภาวะไร้รัฐได้รับการให้สัตยาบัน/ภาคยานุวัติแล้ว ให้ประกันว่ารัฐสภา
จัดทำากฎหมายแห่งรัฐที่สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ระบุในอนุสัญญาว่าด้วยภาวะไร้รัฐดังกล่าว ให้ใช้
กระบวนการทางรัฐสภาในการประกันว่ารัฐบาลจะส่งร่างกฎหมายหรือบทแก้ไขกฎหมายท่ีมีอยู่ไปยัง
รัฐสภาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

 •  หากรฐับาลสง่คำารอ้งขอในการใหส้ตัยาบันหรอืภาคยานวุตัติอ่รฐัสภาโดยตัง้ขอ้สงวนจำากดัขอบเขตของ
สนธสิญัญา ข้อคดัคา้น หรอืประกาศความเขา้ใจ และได้ทำาการตรวจสอบแลว้เห็นวา่ขอ้จำากดัเช่นวา่น้ัน
ไร้เหตุผล จงให้การสนับสนุนประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์เฉพาะบางกลุ่มหรือบางสถานการณ์

 •  หากขอ้สงวนจำากดัขอบเขตของสนธสิญัญา ขอ้คดัคา้น หรอืประกาศความเขา้ใจของรัฐบาลไมม่ผีลบงัคบั
ใช้อีกต่อไป ให้ใช้กระบวนการทางรัฐสภาตั้งคำาถามถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาล และดำาเนินการโดยมี 
เป้าหมายในการยกเลิกข้อจำากัดนั้น

 •  หากคุณต้องการคำาแนะนำาและความช่วยเหลือในเรื่องการให้สัตยาบัน/ภาคยานุวัติ และ/หรือการร่าง
กฎหมายแหง่รฐัอนัเปน็ไปตามหลกัการท่ีระบใุนอนสุญัญาวา่ดว้ยภาวะไรร้ฐั ให้ตดิตอ่สำานักงาน UNHCR 
ที่ตั้งอยู่ในรัฐตนหรือที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรัฐตน

สมาชิกรัฐสภาสามารถส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติได้อย่างไร

ในฐานะที่เป็นผู้มีหน้าที่ในการตรากฎหมายแห่งรัฐตน สมาชิกรัฐสภาจึงอยู่ในตำาแหน่งที่ดีในการรณรงค์เพื่อลด
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติหรือทำาให้ภาวะดังกล่าวหมดส้ินไป และในการประกันว่าสิทธิของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
จะได้รับความคุ้มครอง สมาชิกรัฐสภาต้องไม่เพียงแต่สนับสนุนให้รัฐบาลของตนตรากฎหมายที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานระหว่างประเทศเท่านั้น หากแต่ยังต้องได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแห่ง
รัฐตนด้วย เมื่อภาคประชาสังคมเข้าใจถึงปัญหาเกี่ยวกับภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติแล้วนั้น ภาคประชาสังคมจึงจะ
สนับสนุนความพยายามของสมาชิกรัฐสภาในการจัดการแก้ไขปัญหานี้ได้

สมาชิกรัฐสภาสามารถส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติให้แก่ประชาชนของตนได้ด้วย
การกล่าวคำาปราศรัยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวและเก่ียวกับความสำาคัญของกฎหมายสัญชาติที่ดี รวมถึงเขียน
บทความหนังสือพิมพ์เก่ียวกับความจำาเป็นในการขจัดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ทำางานร่วมกับองค์กรเอกชนและ
องค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ ที่ให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ และเมื่อเป็นไปได้ให้รณรงค์เพื่อการแก้
ปัญหาอย่างรวดเร็วสำาหรับกรณีภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่เกิดขึ้นเป็นรายบุคคล
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สมาชกิรฐัสภาสามารถแกไ้ขสถานการณภ์าวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตไิดโ้ดยการสนบัสนนุสทิธขิองชนกลุม่นอ้ยหรอืกลุม่
อ่ืนๆ ใหเ้ปน็ส่วนหนึง่ของหนว่ยพลเมอืงทีป่ระกอบขึน้เปน็รฐั และสนับสนุนให้มีการพูดคยุกนัภายในชุมชนตา่งๆ 
เพื่อนำามาสู่การยอมรับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในฐานะที่เป็นคนชาติ

สมาชิกรัฐสภาสามารถทำาอะไรได้บ้างเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นดังกล่าว

ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งจำาเป็นต่อการลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติทั่วโลก สมาชิกรัฐสภาควรประกันว่า
รฐับาลของตนมสีว่นรว่มอย่างเตม็ทีใ่นความพยายามระหว่างประเทศเพือ่ลดหรอืขจัดภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิรวม
ถึงในความพยายามทุกวิถีทางในการจัดการแก้ไขกรณีภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นรายบุคคล

สมาชิกรัฐสภาอาจพิจารณาท่ีจะเชิญสมาชิกรัฐสภาของรัฐข้างเคียงจัดการทบทวนระดับภูมิภาคซึ่งกฎหมาย
สัญชาติแห่งรัฐตนร่วมกัน การทำาให้กฎหมายสัญชาติระหว่างรัฐให้สอดคล้องกันเป็นวิธีท่ีดีวิธีหนึ่งในการลด
สถานการณ์ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
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ภาคผนวก ๑
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔

วันที่มีผลบังคับใช้: ๖ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๖๐
จำานวนรัฐภาคีทั้งหมด (ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๔): ๘๐

ประเทศ ลงนาม
ให้สัตยาบัน (r), ภาคยานุวัติ (a), 

สืบสิทธิ (s)

แอลบาเนีย ๒๓ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๓ a

แอลจีเรีย ๑๕ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๖๔ a

แอนติกวาและบาร์บูดา ๒๕ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๘๘ s

อาร์เจนตินา ๑ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๗๒ a

อาร์เมเนีย ๑๘ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๙๔ a

ออสเตรเลีย ๑๓ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๓ a

ออสเตรีย ๘ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๐๘ a

อาเซอร์ไบจาน ๑๖ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๙๖ a

บาร์เบโดส ๖ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๗๒ s

เบลเยี่ยม ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔ ๒๗ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๐ r

เบลีซ ๑๔ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๖ a

เบนิน ๘ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ a

โบลิเวีย ๖ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๘๓ a

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ๑ กันยายน ค.ศ. ๑๙๙๓ s

บอตสวานา ๒๕ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๖๙ s

บราซิล ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔ ๑๓ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๙๖ r

บัลแกเรีย ๒๒ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ a

บูร์กินาฟาโซ ๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ a

ชาด ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๙๙ a

จีน (รวมถึงฮ่องกง)*

คอสตาริกา ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔ ๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๗๗ r

โกตดิวัวร์ ๓ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ a

โครเอเชีย ๑๒ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๙๒ s

สาธารณรัฐเช็ก ๑๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๔ a

เดนมาร์ก ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔ ๑๗ มกราคม ค.ศ. ๑๙๕๖ r

*ภายหลงัจากได้อำานาจอธปิไตยเหนอืฮอ่งกงคนืมา จนีแจง้เลขาธกิารสหประชาชาตวิา่ อำานาจหนา้ทีส่ำาหรบัสทิธิ
และหน้าที่ระหว่างประเทศของฮ่องกงเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ จะกระทำาโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
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รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ (ต่อ)

ประเทศ ลงนาม
ให้สัตยาบัน (r), ภาคยานุวัติ (a), 

สืบสิทธิ (s)

เอกวาดอร์ ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔ ๒ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๗๐ r

ฟิจิ ๑๒ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๗๒ s

ฟินแลนด์ ๑๐ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๖๘ a

ฝรั่งเศส ๑๒ มกราคม ค.ศ. ๑๙๕๕ ๘ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๖๐ r

จอร์เจีย ๒๓ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ a

เยอรมนี ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔ ๒๖ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๗๖ r

กรีซ ๔ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๗๕ a

กัวเตมาลา ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔ ๒๘ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๐ r

กินี ๒๑ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๖๒ a

ฮอนดูรัส ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔ ๑ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ r

ฮังการี ๒๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๑ a

ไอร์แลนด์ ๑๗ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๖๒ a

อิสราเอล ๑ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๕๔ ๒๓ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๕๘ r

อิตาลี ๒๐ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๕๔ ๓ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๖๒ r

คิริบาติ ๒๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๘๓ s

สาธารณรัฐเกาหลี ๒๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๒ a

ลัตเวีย ๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๙๙ a

เลโซโท ๔ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๗๔ s

ไลบีเรีย ๑๑ กันยายน ค.ศ. ๑๙๖๔ a

ลิเบีย ๑๖ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๘๙ a

ลิกเตนสไตน์ ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔ ๒๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๙ r

ลิทัวเนีย ๗ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๐๐ a

ลักเซมเบิร์ก ๒๘ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๕๕ ๒๗ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๖๐ r

มาซิโดเนีย ๑๘ มกราคม ค.ศ. ๑๙๙๔ s

มาลาวี ๗ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ a

เม็กซิโก ๗ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๐ a

สาธารณรัฐมอลโดวา ๑๙ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๒ a

มอนเตเนโกร ๒๓ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ s

เนเธอร์แลนด์ ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔ ๑๒ เมษายน ค.ศ. ๑๙๖๒ r

นิการากัว ๑๕ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ a

ไนจีเรีย ๒๐ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๑ a
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ประเทศ ลงนาม
ให้สัตยาบัน (r), ภาคยานุวัติ (a), 

สืบสิทธิ (s)

นอร์เวย์ ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔ ๑๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๕๖ r

ปานามา ๒ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๑ a

เปรู ๒๓ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๔ a

ฟิลิปปินส์ ๒๒ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๕๕ ๒๒ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๑ r

โปรตุเกส ๑ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ a

โรมาเนีย ๒๗ มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๖ a

รวันดา ๔ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ a

เซเนกัล ๒๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๕ a

เซอร์เบีย ๑๒ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๑ s

สโลวาเกีย ๓ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๐ a

สโลวีเนีย ๖ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๒ s

สเปน ๑๒ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๙๗ a

เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ๒๗ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๙ s

สวาซิแลนด์ ๑๖ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๙๙ a

สวีเดน ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔ ๒ เมษายน ค.ศ. ๑๙๖๕ r

สวิตเซอร์แลนด์ ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔ ๓ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๗๒ r

ตรินิแดดและโตเบโก ๑๑ เมษายน ค.ศ. ๑๙๖๖ s

ตูนิเซีย ๒๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๖๙ a

เติร์กเมนิสถาน ๗ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ a

ยูกันดา ๑๕ เมษายน ค.ศ. ๑๙๖๕ a

ยูเครน ๒๕ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ a

สหราชอาณาจักร ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔ ๑๖ เมษายน ค.ศ. ๑๙๕๙ r

อุรุกวัย ๒ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๔ a

แซมเบีย ๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๗๔ s

ซิมบับเว ๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๘ s

รัฐที่ลงนามแต่ไม่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔

ประเทศ ลงนาม

โคลอมเบีย ๓๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๕๔

เอลซัลวาดอร์ ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔

โฮลีซี ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ (ต่อ)
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ภาคผนวก ๒
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ 

วันที่มีผลบังคับใช้: ๑๓ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๕ 
จำานวนรัฐภาคีทั้งหมด (ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๔): ๕๕

ประเทศ ลงนาม
ให้สัตยาบัน (r), ภาคยานุวัติ (a), 

สืบสิทธิ (s)

แอลบาเนีย ๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ a

อาร์เมเนีย ๑๘ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๙๔ a

ออสเตรเลีย ๑๓ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๓ a

ออสเตรีย ๒๒ กันยายน ค.ศ. ๑๙๗๒ a

อาเซอร์ไบจาน ๑๖ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๙๖ a

เบนิน ๘ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ a

โบลิเวีย ๖ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๘๓ a

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ๑๓ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๖ a

บราซิล ๒๕ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๗ a

บัลแกเรีย ๒๒ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ a

แคนาดา ๑๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๗๘ a

ชาด ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๙๙ a

คอสตาริกา ๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๗๗ a

โกตดิวัวร์ ๓ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ a

โครเอเชีย ๒๒ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๑ a

สาธารณรัฐเช็ก ๑๙ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๑ a

เดนมาร์ก ๑๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๗๗ a

เอกวาดอร์ ๒๔ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๒ a

ฟินแลนด์ ๗ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ a

เยอรมนี ๓๑ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๗๗ a

กัวเตมาลา ๑๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๑ a

ฮอนดูรัส ๑๘ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ a

ฮังการี ๑๒ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ a

ไอร์แลนด์ ๑๘ มกราคม ค.ศ. ๑๙๗๓ a

จาไมกา ๙ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๓ a

คิริบาส ๒๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๘๓ s

ลัตเวีย ๑๔ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๒ a

เลโซโท ๒๔ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๔ a



61

ประเทศ ลงนาม
ให้สัตยาบัน (r), ภาคยานุวัติ (a), 

สืบสิทธิ (s)

ไลบีเรีย  ๒๒ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๔ a

ลิเบีย ๑๖ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๘๙ a

ลิกเตนสไตน์ ๒๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๙ a

ลิทัวเนีย ๒๒ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ a

สาธารณรัฐมอลโดวา ๑๙ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๒ a

มอนเตเนโกร ๕ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ a

เนเธอร์แลนด์ ๓๐ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๑ ๑๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๘๕ r

นิวซีแลนด์ ๒๐ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๑ a

นิการากัว  ๒๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ a

ไนเจอร์ ๑๗ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๘๕ a

ไนจีเรีย ๒๐ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๑ a

นอร์เวย์ ๑๑ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๗๑ a

ปานามา ๒ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๑ a

ปารากวัย ๖ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๒ a

โปรตุเกส ๑ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ a

โรมาเนีย ๒๗ มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๖ a

รวันดา ๔ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ a

เซเนกัล ๒๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๕ a

เซอร์เบีย ๗ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๑ a

สโลวาเกีย ๓ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๐ a

สโลวีเนีย ๖ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๒ s

สวาซิแลนด์ ๑๖ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๙๙ a

สวีเดน ๑๙ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๖๙ a

ตูนิเซีย ๑๒ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๐ a

เติร์กเมนิสถาน ๒๙ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ a

ยูเครน ๒๕ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ a

สหราชอาณาจักร ๓๐ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๑ ๒๙ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๖๖ r

อุรุกวัย ๒๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๑ a

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ (ต่อ)
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รัฐที่ลงนามแต่ไม่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ 

ประเทศ ลงนาม

สาธารณรัฐโดมินิกัน ๕ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๖๑

ฝรั่งเศส ๓๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๒

อิสราเอล ๓๐ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๑
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ภาคผนวก ๓
แบบอย่างตราสารในการภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ 

ตามที่อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐได้รับมติยอมรับโดยที่ประชุมผู้มีอำานาจเต็ม เม่ือวันท่ียี่สิบแปด 
เดือนกันยายน คริสต์ศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสี่ และเปิดให้ภาคยานุวัติตามบทบัญญัติ ๓๕ แห่งอนุสัญญา
ฉบับนี้;

และตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ ๔ ของบทบัญญัติ ๓๕ ว่า การภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาจะมีผลก็ต่อเมื่อมีการยื่น
ตราสารภาคยานุวัติต่อเลขาธิการสหประชาชาติ;

บัดน้ี ด้วยประการน้ี ผู้ลงลายมือชื่อ [ตำาแหน่งประมุขแห่งรัฐ, หัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ] ขอแจ้งการภาคยานุวัติของ [รัฐที่เกี่ยวข้อง];

มอบให้ไว้ ณ______________________________________ วนัที_่____________________________________

เดือน___________________________________________ ครสิตศ์กัราชสองพนั________________________

 [ตราประทับทางการและลายมือชื่อ [ลายมือชื่อประมุขแห่งรัฐ,
 ของผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม]  หัวหน้ารัฐบาล
  หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ]
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แบบอย่างตราสารในการภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ 

ตามที่อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐได้รับมติยอมรับโดยที่ประชุมผู้มีอำานาจเต็ม เม่ือวันท่ีสามสิบ เดือน
สิงหาคม คริสต์ศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด และเปิดให้ภาคยานุวัติตามบทบัญญัติ ๑๖ แห่งอนุสัญญา
ฉบับนี้;

และตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ ๔ ของบทบัญญัติ ๑๖ว่า การภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาจะมีผลก็ต่อเมื่อมีการยื่น
ตราสารภาคยานุวัติต่อเลขาธิการสหประชาชาติ;

บัดนี้ ด้วยประการนี้ ผู้ลงลายมือชื่อ [ตำาแหน่งประมุขแห่งรัฐ, หัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ] ขอแจ้งการภาคยานุวัติของ [รัฐที่เกี่ยวข้อง];

มอบให้ไว้ ณ______________________________________ วนัที_่____________________________________

เดือน___________________________________________ ครสิตศ์กัราชสองพนั________________________

[ตราประทับทางการและลายมือชื่อ [ลายมือชื่อประมุขแห่งรัฐ,
ของผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม] หัวหน้ารัฐบาล

หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ]
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สหภาพรัฐสภาและ UNHCR โดยสังเขป
สหภาพรัฐสภา (IPU)

สหภาพรฐัสภา (IPU) เปน็องคก์รรฐัสภาแหง่ชาตริะดับ
สากล เราทำางานเพือ่ปกปอ้งสนัตภิาพและผลกัดนัการ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประชาธิปไตยเชิงบวกผ่านการ
อภิปรายทางการเมืองและการลงมือปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กร
เดียวท่ีรวมตัวรัฐสภาแห่งชาติทั่วโลกไว้ด้วยกัน เรา 
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและสันติภาพผ่าน
สมาชิกภาพรัฐสภาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรา

งานของเราในการส่งเสริมความสามารถของรัฐสภา
ในการทำาตามอาณัติด้านระบอบประชาธิปไตย
ของรัฐสภาด้วยการมีผู้แทนมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น  
รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น มีรากฐาน
มาจากการทีเ่ราใหค้วามสำาคญัตอ่ความเสมอภาคทาง
เพศ สิทธิมนุษยชน การพัฒนาและสันติภาพ รวมถึง
ความมั่นคงระหว่างประเทศ

เรามกัทำางานรว่มกบัภาคสว่นต่างๆ เช่น สหประชาชาติ
และหน่วยงานผูเ้ชีย่วชาญแหง่สหประชาชาติตา่งๆ ใน
การประกันว่ารัฐสภามีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่
รฐัสภาตอ้งจดัการแกไ้ขระดบัชาติทีท่นัสมยั เหมาะสม
และใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ

การมีสมาชิกรัฐสภาทั่วโลกรวมทั้งหมดจำานวน
จำานวน ๔๗,๐๐๐ รัฐสภานั้น ถือเป็นสิ่งสำาคัญมาก
ต่อความพยายามใดๆ ก็ตามในการแจ้งให้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายและกฎหมาย สหภาพ
รัฐสภา (IPU) เป็นองค์กรอิสระที่ได้รับเงินสนับสนุน
หลักมาจากสมาชิกขององค์กรเอง สหภาพรัฐสภา 
(IPU) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๘๘๙ โดยมีรัฐสภาแห่ง
ชาติ ๑๖๔ รัฐสภาเป็นสมาชิก และมีองค์กรรัฐสภา
ระดับภูมิภาค ๑๐ หน่วยเป็นสมาชิกสมทบ ในปี ค.ศ. 
๒๐๑๔ สหภาพรัฐสภา (IPU) ยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 
อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเรียกร้องระดับสากล
ต่อระบอบประชาธิปไตย

UNHCR

UNHCR ไดร้บัอาณตัใินการเปน็ผูน้ำาและประสานงาน
ปฏบิตักิารระหวา่งประเทศเพือ่การคุม้ครองผูล้ีภ้ยัและ
ทางแกไ้ขปญัหาผูล้ีภั้ยท่ัวโลก UNHCR พยายามอยา่ง
มากในการประกันว่าบุคคลทุกคนสามารถใช้สิทธิขอ
ลี้ภัยได้และมีแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยในอีกรัฐหนึ่ง  
รวมถึงในการกลับบ้านโดยสมัครใจ โดยการช่วย
เหลือผู้ลี้ภัยในการกลับประเทศของตน หรือในการ
ตั้งถ่ินฐานในอีกประเทศหน่ึงน้ัน UNHCR แสวงหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ียั่งยืนแก่สถานการณ์อัน
เลวร้ายของบุคคลเหล่านั้น

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหาร UNHCR และสมัชชา
ใหญ่สหประชาชาติยังได้มอบอาณัติให้ UNHCR  
ช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติและให้อำานาจแก่
องค์กรในการช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ 
อีกด้วย

UNHCR แสวงหาหนทางในการทำาให้กรณีการพลัด
ถิ่นอันเกิดจากการถูกบังคับลดลง โดยส่งเสริมให้รัฐ
และสถาบันต่างๆ สร้างสถานการณ์ท่ีเอื้อต่อการให้
ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการระงับข้อพิพาท
อย่างสันติ 

UNHCR ให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือแก่ 
ผู้ลี้ภัยและบุคคลอื่นๆ อย่างเป็นกลางบนพ้ืนฐาน
ของความจำาเป็นของบุคคลเหล่านั้นโดยไม่คำานึงถึง 
เช้ือชาติ สีผิว ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง 
หรือเพศของบุคคลเหล่าน้ัน UNHCR ยึดม่ันในหลัก
การแห่งการมีส่วนร่วมและให้คำาปรึกษาแก่ผู้ลี้ภัย 
เกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินในทุกด้านท่ีมีผลกระทบ
ตอ่ชวีติของพวกเขา UNHCR ทำางานรว่มกนักบัรฐับาล 
องค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ  
รวมถึงองค์กรเอกชนด้วย 
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ตีพิมพ์โดยสหภาพรัฐสภา 
ร่วมกับสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำาซำ้า เก็บไว้ในระบบที่สามารถกู้คืนมาได้ หรือเผยแพร่ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของงานชิ้นนี้ 
ไม่ว่าจะโดยรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม – อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครื่องจักรกล ผ่านการทำาสำาเนา บันทึก  

หรืออื่นใด – โดยปราศจากการได้รับอนุญาตจากสหภาพรัฐสภาหรือ 
สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติเสียก่อน

งานชิ้นนี้ได้รับการเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ไม่ว่าจะโดยการค้าหรืออื่นใด ห้ามให้ยืม ขาย ให้เช่า  
หรือเผยแพร่ด้วยวิธีอื่นใดโดยปราศจากความยินยอมของผู้จัดพิมพ์ก่อน ไม่ว่าจะในรูปแบบการรวมเล่มหรือปก
แบบใดก็ตามอันนอกเหนือไปจากลักษณะที่งานชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ และโดยปราศจากเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน 

รวมถึงเงื่อนไขเช่นว่านี้ให้บังคับใช้กับผู้จัดพิมพ์ลำาดับต่อมาด้วย 
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