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คำ�นำ�
ตั้งแต่คู่มือฉบับนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ สมาชิกรัฐสภาได้มีส่วนช่วยเหลืออย่างแข็งขันในการก่อให้
เกิดความก้าวหน้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในการตอบโต้ระดับสากลต่อกรณีภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ มีการเพิ่ม
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอัตราส่วนของการภาคยานุวัติอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยภาวะไร้รัฐสองฉบับ และ
แนวโน้มในการปฏิรูปกฎหมายสัญชาติเพื่อป้องกันกรณีเกิดขึ้นใหม่ของภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ รวมถึงเพื่อแก้ไข
จัดการสถานการณ์ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีอยู่เป็นเวลานานแล้ว นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของความพยายาม
ในการทำ�ให้ระบบการจดทะเบียนพลเมืองและการออกเอกสารสัญชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตามปัญหาภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติยงั คงมีอยูแ่ ละสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั สหประชาชาติ (UNHCR)
คาดว่าภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติยังคงส่งผลกระทบต่อประชากรอย่างน้อย ๑๐ ล้านคนทั่วโลก ทุกๆ ปีเด็กนับหมื่นๆ
คนถือกำ�เนิดโดยไร้รัฐไร้สัญชาติ เนื่องจากบิดามารดาเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติอาจเป็น
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการเลือกปฏิบตั แิ ละการเพิกถอนสัญชาติตามอำ�เภอใจ สถานการณ์การสืบสิทธิของรัฐ ระเบียบ
ปฏิบัติว่าด้วยการจดทะเบียนพลเมืองที่ไม่เพียงพอ ปัญหาในการได้มาซึ่งเอกสารพิสูจน์สัญชาติและช่องโหว่ใน
กฎหมายสัญชาติ
บุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ คือบุคคลผูซ้ งึ่ มิได้รบั การรับรองให้เป็นคนชาติของประเทศใดประเทศหนึง่ และภาวะไร้รฐั
ไร้สัญชาติมีผลกระทบอย่างแท้จริงและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตของปัจเจกบุคคล ครอบครัว
รวมถึงชุมชนของพวกเขา สัญชาติมิใช่เพียงแค่มอบความรู้สึกถึงความมีอัตลักษณ์และความรู้สึกว่าเป็นส่วน
หนึ่งเท่านั้น หากแต่ยังมีนัยสำ�คัญในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐอย่างสมบูรณ์ รวมถึงการมีสิทธิในสิทธิ
มนุษยชนต่างๆ มากมาย เช่น การศึกษา การสาธารณสุข การจ้างงานตามกฎหมาย กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
การมีสว่ นร่วมทางการเมืองและเสรีภาพในการเคลือ่ นไหว แท้จริงแล้วความสำ�คัญขัน้ พืน้ ฐานของสิทธิในการถือ
สัญชาตินั้นได้รับการรับรองในบทบัญญัติ ๑๕ แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงในสนธิสัญญา
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆ ที่ได้มีการให้สัตยาบันอย่างกว้างขวาง แต่ปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติก็ยังมิได้
รับการแก้ไขจัดการ ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถก่อให้เกิดความตึงเครียดทางสังคม ทำ�ลายความพยายามใน
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำ�คัญ รวมถึงอาจนำ�ไปสู่ความขัดแย้งที่
รุนแรงและการย้ายถิ่นฐานได้
แม้บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจำ�นวนหนึ่งถูกบังคับให้ต้องหนีออกนอกประเทศและกลายเป็นผู้ลี้ภัย บุคคลไร้รัฐ
ไร้สญ
ั ชาติสว่ นใหญ่ยงั คงอาศัยอยูใ่ นประเทศทีพ่ วกเขาเกิดและอาศัยมาตลอดชีวติ ของพวกเขา มีสงิ่ จำ�เป็นทีต่ อ้ ง
ลงมือทำ�อีกมาก เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ผู้ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์ภาวะไร้รัฐ
ไร้สัญชาติที่ยืดเยื้อในวงกว้าง อันส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนของพวกเขา เจตนารมณ์ทางการเมืองและการร่วมมือ
กันของรัฐบาลทั้งหลายนับว่าเป็นกุญแจสำ�คัญในการแก้ไขจัดการปัญหาดังกล่าว
การจัดพิมพ์คมู่ อื ฉบับนีเ้ กิดขึน้ ในเวลาเดียวกันกับการที่ UNHCR จัดทำ�แผนรณรงค์เพือ่ ยุตภิ าวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
ภายในเวลา ๑๐ ปี ความพยายามของสมาชิกรัฐสภามีความสำ�คัญมากในการทำ�งานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ โดยสมาชิกรัฐสภาสามารถช่วยยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติได้ โดยดำ�เนินการและรับประกันการอนุวัติการ
กฎหมายภายในรัฐให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสัญชาติต้องประกันว่าบุคคลจะไม่ถูก
เพิกถอนสัญชาติตามอำ�เภอใจ บุรุษและสตรีมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องสัญชาติ และเด็กต้องได้รับสัญชาติใน
สถานการณ์ใดก็ตามที่หากมิเป็นเช่นนั้นแล้วพวกเขาจะต้องกลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ นอกจากนี้สมาชิก
รัฐสภายังสามารถรณรงค์ให้ประเทศของตนภาคยานุวัติอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยภาวะไร้รัฐทั้งสองฉบับ
อันเป็นกรอบการทำ�งานระหว่างประเทศที่ใช้ในการจัดการร่วมกันต่อปัญหาดังกล่าว
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คูม่ อื เรือ่ งสัญชาติและภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติทแี่ ก้ไขปรับปรุงโดยความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภาและ UNHCR
ฉบับนี้ ให้ข้อมูลอย่างมหาศาลเกี่ยวกับประเด็นภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติในปัจจุบัน พัฒนาการของหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดี รวมถึงทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ คู่มือฉบับนี้ยังได้แนะนำ�ปฏิบัติ
การที่สามารถทำ�ให้เกิดขึ้นได้โดยสมาชิกรัฐสภา เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรภาคประชาสังคมและอื่นๆ ในการจัดการ
กับความท้าทายหรือปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ผู้จัดทำ�มั่นใจว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ใน
การทำ�ให้ปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติลดลงหรือถูกขจัดให้สิ้นไปในท้ายที่สุด รวมถึงขจัดผลกระทบอันร้ายแรง
ของภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีต่อสตรี บุรุษ เด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิงนับล้านๆ คนให้หมดไปได้
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แอนเดอร์ บี. จอห์นสัน
(Anders B. Johnsson)

อันโตนิโอ กุเตเรส
(António Guterres)

เลขาธิการสหภาพรัฐสภา

สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ

บทนำ�

เราในฐานะทีเ่ ป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึง่ มักมองไม่เห็นคุณค่า
ของสิทธิและหน้าที่อันเกิดหรือมีขึ้นจากความเป็นพลเมือง พวกเราส่วน
ใหญ่สามารถลงทะเบียนให้ลกู ๆ เข้าเรียนในโรงเรียน ได้รบั บริการทางการ
แพทย์เมื่อเจ็บป่วย สมัครงานเมื่อจำ�เป็น และลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ผูแ้ ทนของเราในรัฐบาลได้ พวกเรารูส้ กึ ถึงความมีสว่ นร่วมในประเทศทีเ่ รา
อาศัยอยู่ เรารูส้ กึ ได้อย่างลึกซึง้ ถึงความเป็นส่วนหนึง่ ของบางสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่
กว่าความเป็นปัจเจกบุคคลของตัวเราเอง
แต่ชีวิตสำ�หรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ หรือไร้รัฐไร้สัญชาติจะเป็นเช่นไร
บุคคลที่ปราศจากความเป็นพลเมืองไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อออก
เสียงเลือกตั้งในประเทศที่ตนอาศัยอยู่ ไม่อาจขอเอกสารการเดินทาง
ไม่อาจจดทะเบียนสมรส ในบางกรณีบุคคลผู้ซึ่งไร้รัฐไร้สัญชาติและอยู่
นอกประเทศต้นกำ�เนิดของตนหรือประเทศที่ตนเคยมีถิ่นที่อยู่มาก่อน
อาจถูกกักขังเป็นเวลานาน หากประเทศดังกล่าวปฏิเสธที่จะอนุญาตให้
บุคคลเหล่านั้นกลับเข้าสู่ประเทศอีกครั้ง บ่อยครั้งที่แม้กระทั่งสิทธิขั้น
พื้นฐาน เช่น สิทธิในการศึกษา บริการทางการแพทย์ และการจ้างงาน
ก็ยังถูกปฏิเสธสำ�หรับปัจเจกบุคคลที่ไม่สามารถพิสูจน์จุดเกาะเกี่ยว
สัญชาติของตนกับประเทศได้
ไม่มีภูมิภาคใดในโลกที่ปราศจากปัญหาที่นำ�ไปสู่ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
อย่ า งไรก็ ต ามยั ง มิ อ าจทราบตั ว เลขที่ แ ม่ น ยำ� ของจำ � นวนบุ ค คลไร้ รั ฐ
ไร้สัญชาติทั่วโลกได้ ในบางครั้งรัฐไม่เต็มใจหรือไม่สามารถให้ข้อมูลที่
ถู ก ต้ อ งแม่ น ยำ � ได้ บางรั ฐ ไม่ มี ก ลไกในการจดทะเบี ย นบุ ค คลไร้ รั ฐ
ไร้สัญชาติ และบ่อยครั้งบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเองก็ไม่ต้องการที่จะต้อง
ถูกให้แสดงตัวตน เนื่องจากเขาเหล่านั้นไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย
แม้กระนัน้ ก็มรี ฐั จำ�นวนมากขึน้ ทีร่ ว่ มมือกับ UNHCR เพือ่ คำ�นวณจำ�นวน
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่ในอาณาเขตดินแดนรัฐตน UNHCR ประมาณ
การว่ามีประชากรนับล้านๆ คนทั่วโลกที่อาศัยอยู่โดยปราศจากสัญชาติ
ภาวะไร้ รั ฐ ไร้ สั ญ ชาติ ไ ด้ รั บ การเห็ น พ้ อ งว่ า เป็ น ปั ญ หาระดั บ โลกเป็ น
ครั้ ง แรกในช่ ว งครึ่ ง แรกของศตวรรษที่ ๒๐ ซึ่ ง อาจเป็ น ผลมาจาก
ช่องว่างในหรือระหว่างกฎหมายสัญชาติแห่งรัฐ การสืบสิทธิของรัฐ ความ
เหลื่ อ มลํ้ า และการถู ก กี ด กั น อั น ยื ด เยื้ อ ของกลุ่ ม คนบางกลุ่ ม ใน
สังคม หรือจากปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่ถูกพรากไปซึ่งสัญชาติของ
พวกเขา โดยปกติแล้วภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติมักเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับ
ช่ ว งเวลาการเปลี่ ย นผ่ า นของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ การขี ด
เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศใหม่ การชักใยในระบบทางการเมือง
โดยผู้นำ�รัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์ทางการเมืองตามที่ตนต้องการ
หรื อ การปฏิ เ สธหรื อ การเพิ ก ถอนสั ญ ชาติ เ พื่ อ ตั ด ออกหรื อ กี ด กั น ชน

“การถู ก ปฏิ เ สธจากประเทศ
ที่ฉันอาศัยอยู่ การถูกปฏิเสธ
จากประเทศที่ฉันเกิด การถูก
ปฏิ เ สธจากประเทศของพ่ อ
แม่ของฉัน การได้ยินว่า ‘คุณ
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเรา’ ซํ้าแล้ว
ซํ้าเล่า มันทำ�ให้ฉันรู้สึกว่าฉัน
ไม่ มี ตั ว ตนและไม่ รู้ แ ม้ ก ระทั่ ง
ว่าฉันมีชีวิตอยู่ไปทำ�ไม การที่
ต้ อ งไร้ รัฐ ไร้ สั ญ ชาติ ทำ � ให้ คุ ณ
ถูกห้อมล้อมด้วยความรู้สึกว่า
ไร้ค่าอยู่ตลอดเวลา”
ลาร่า อดีตบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
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กลุ่มน้อยทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา หรือชาติพันธุ์เหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหา
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติในทุกภูมิภาคทั่วโลก ในระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่าน
มาจำ�นวนประชากรที่ถูกเพิกถอนสัญชาติหรือไม่สามารถได้สิทธิความ
เป็นพลเมืองมีเพิ่มมากขึ้น หากสถานการณ์ดังกล่าวยังคงดำ�เนินต่อ
ไป ความรู้สึกเบื้องลึกของการไม่ได้รับการรับรองของกลุ่มประชากร
ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้อาจนำ�ไปสู่การย้ายถิ่นหรือแม้กระทั่งความ
ขัดแย้งในท้ายที่สุด
คู่มือฉบับนี้ตั้งใจให้ข้อมูลอย่างกว้างขวางครบถ้วนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ระหว่างประเทศว่าด้วยสัญชาติและภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติแก่สมาชิกรัฐสภา
โดยรัฐมีดุลยพินิจอย่างกว้างขวางในการกำ�หนดนิยามองค์ประกอบ
เบื้ อ งต้ น ของพลเมื อ ง รวมถึ ง เงื่ อ นไขการได้ ม า สู ญ เสี ย และรั ก ษา
สถานภาพความเป็นพลเมืองของประเทศตน อย่างไรก็ตามหลักสิทธิ
มนุ ษ ยชนที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาตลอดช่ ว งศตวรรษที่ ๒๐ จำ � กั ด การใช้
ดุลยพินิจ เช่นว่า หากการใช้ดุลยพินิจดังกล่าวก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ และ/หรือหากการใช้ดุลยพินิจนั้นเป็นไปอย่างอำ�เภอใจ
แม้รัฐได้ร่วมมือกันในการจัดการปัญหาเกี่ยวกับภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่
ยังมีประชากรนับล้านๆ คนทั่วโลกที่ยังไม่มีสัญชาติ คู่มือฉบับนี้อภิปราย
ถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติตามที่ได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อนุสัญญา
ว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ คู่มือฉบับนี้ยังเน้นให้เห็นถึง
สาเหตุหลักของภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ รวมถึงพิจารณาว่ารัฐบาลจะสามารถ
ประกันได้อย่างไรว่าการบังคับใช้กฎหมายสัญชาติแห่งรัฐตนจะไม่น�ำ ไปสู่
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติโดยมิได้ตั้งใจ
UNHCR เป็ น องค์ ก รหนึ่ ง ของสหประชาชาติ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้
ช่วยเหลือจัดการลดกรณีภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่เกิดขึ้น รวมถึงให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สัญชาติ คูม่ อื ฉบับนีอ้ ธิบาย
ว่า UNHCR ดำ�เนินการอะไรบ้างในการปฏิบตั หิ น้าทีน่ ี้ คูม่ อื นีย้ งั ได้แนะนำ�
ถึงขั้นตอนในทางปฏิบัติที่สมาชิกรัฐสภาสามารถทำ�ได้เพื่อช่วยลดกรณี
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ไม่ว่าจะเป็นโดยการทบทวน หรือหากจำ�เป็นต้อง
แก้ไขกฎหมายความเป็นพลเมืองของประเทศ โดยการสนับสนุนรัฐบาล
ของตนในการภาคยานุวัติสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาวะ
ไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ โดยการรณรงค์สง่ เสริมสำ�นึกสาธารณะเกีย่ วกับปัญหาว่า
ด้วยภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
นอกจากนี้คู่มือฉบับนี้ยังนำ�เสนอกรณีศึกษาตัวอย่างเชิงบวกที่แสดงให้
เห็นถึงวิธกี ารแก้ไขจัดการสถานการณ์ภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติทเี่ รือ้ รังมานาน
ได้ส�ำ เร็จ ซึง่ ต้องขอบคุณการมีเจตนารมณ์ทางการเมืองของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
ความพยายามของภาคประชาสังคม และความช่วยเหลือที่ได้รับจาก
ประชาคมระหว่างประเทศ “แนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ”ี เหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่า
เมื่อรัฐบาล ภาคสังคม และประชาคมระหว่างประเทศร่วมมือกัน ในท้าย
ที่สุดแล้วบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติย่อมสามารถเข้าถึง “สิทธิในสัญชาติ” ได้
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“ ก า ร ถู ก พ ร า ก ค ว า ม เ ป็ น
พลเมื อ งเป็ น เสมื อ นการถู ก
พรากไปซึ่ ง ประสบการณ์ ใ น
โลก เป็นเสมือนการย้อนกลับ
ไปสูค่ วามรกร้างประหนึง่ มนุษย์
ถํ้ า หรื อ ความป่ า เถื่ อ น... คน
หนึ่ ง คนซึ่ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น อะไรเลย
นอกจากคนๆ หนึ่งผู้ซึ่งสูญเสีย
คุณสมบัตสิ �ำ คัญทีจ่ ะทำ�ให้ผอู้ นื่
ปฏิบัติต่อเขาเยี่ยงเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน... พวกเขาอาจมีชวี ติ อยู่
และตายไปโดยปราศจากร่อง
รอยใดๆ โดยปราศจากการมี
ส่วนร่วมสร้างสิง่ ใดๆ ให้แก่โลก
ใบนี้ที่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกัน”
Hannah Arendt, The Origins of
totalitarianism

กรอบกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิในการถือสัญชาติ
และการลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

บุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติชาวโรฮีนจาจากประเทศเมียนมาจำ�นวนหลายแสนคนอาศัยอยูใ่ นบริเวณชายฝัง่ ของเมือง
แชมลาพูร์ ประเทศบังกลาเทศ พวกเขาหลายคนเป็นหนี้เจ้าของเรือ โดยทุกปีหนี้มีแต่จะเพิ่มจำ�นวนมากขึ้น
©UNHCR/Greg Constantine, 2010
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สัญชาติเป็นประเด็นที่อ่อนไหว เนื่องจากเป็นการแสดงออกซึ่งอำ�นาจอธิปไตยและอัตลักษณ์ของประเทศ จึงไม่
น่าแปลกใจที่บ่อยครั้งข้อพิพาทเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองสามารถก่อให้เกิดความตึงเครียดและความขัดแย้ง
ทั้งภายในรัฐและระหว่างรัฐ ในช่วงศตวรรษที่ ๒๐ กรณีภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติทั่วโลกมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น และความ
ตระหนักและความห่วงใยต่อสิทธิมนุษยชนก็เพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน ด้วยสาเหตุดงั กล่าวกฎหมายระหว่างประเทศว่า
ด้วยสัญชาติจึงได้พัฒนาควบคู่กันไปสองแง่มุม คือเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือบุคคลซึ่งไร้รัฐไร้สัญชาติอยู่แล้ว
และเพื่อพยายามขจัดกรณีไร้รัฐไร้สัญชาติหรืออย่างน้อยที่สุดทำ�ให้ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติลดลง
ใครเป็นผู้ตัดสินว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆ หรือไม่
โดยหลักการแล้วประเด็นเกี่ยวกับสัญชาติเป็นเขตอำ�นาจภายในของแต่ละรัฐ อย่างไรก็ตามการบังคับใช้
คำ�พิจารณาตัดสินภายในของรัฐอาจถูกจำ�กัดโดยการกระทำ�ที่คล้ายคลึงกันของรัฐอื่นๆ และโดยกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
ในความเห็นเชิงปรึกษาเรือ่ งพระราชกฤษฎีกาสัญชาติตนู เิ ซียและโมร็อคโค ค.ศ. ๑๙๒๓ (Advisory Opinion on
the Tunis and Morocco Nationality Decrees of 1923) ศาลยุติธรรมถาวรระหว่างประเทศ (The Permanent
Court of International Justice) กล่าวไว้ว่า
“คำ�ถามที่ว่าประเด็นบางเรื่องถือเป็นเขตอำ�นาจภายในของรัฐโดยเด็ดขาดหรือไม่ เป็นประเด็น
เกี่ยวเนื่องที่สำ�คัญ ทั้งนี้เห็นว่าขึ้นอยู่กับพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”
ในทางปฏิบตั ิ ศาลยุตธิ รรมถาวรเห็นว่าถึงแม้วา่ ประเด็นเรือ่ งสัญชาติโดยหลักการแล้วจะอยูใ่ นเขตอำ�นาจภายใน
ของรัฐ แต่รัฐก็ต้องเคารพพันธกรณีที่รัฐตนมีต่อรัฐอื่นภายใต้หลักแห่งกฎหมายระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน
เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากนั้น แนวปฏิบัติดังกล่าวได้รับการเน้นยํ้าในอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยปัญหาบางประการ
เกี่ยวกับการขัดกันของกฎหมายสัญชาติ ค.ศ. ๑๙๓๐ (อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๙๓๐) ซึ่งหลายๆ รัฐลงความ
เห็นว่าความเห็นเชิงปรึกษาของศาลยุติธรรมถาวร ค.ศ. ๑๙๒๓ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมร่างอนุสัญญา
กรุงเฮก ค.ศ. ๑๙๓๐ รัฐส่วนใหญ่ตคี วามความเห็นเชิงปรึกษาดังกล่าวว่า เป็นการจำ�กัดการบังคับใช้ค�ำ พิจารณา
ตัดสินในเรื่องสัญชาติของรัฐภายนอกรัฐนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คำ�ตัดสินนั้นขัดแย้งกับคำ�ตัดสินเรื่อง
สัญชาติที่ออกโดยรัฐอื่น
อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๙๓๐ ซึ่งจัดทำ�ขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของสมัชชาสันนิบาตชาติ เป็นความพยายาม
ระหว่างประเทศครั้งแรกในการประกันว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาติ
บทบัญญัติ ๑ แห่งอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ระบุว่า
“รัฐแต่ละรัฐมีอ�ำ นาจในการพิจารณาตัดสินภายใต้กฎหมายแห่งรัฐตน ว่าใครเป็นคนชาติแห่งรัฐตน
กฎหมายดังกล่าวจะได้รบั การยอมรับหรือรับรองโดยรัฐอืน่ ตราบเท่าทีก่ ฎหมายดังว่านัน้ สอดคล้อง
กับอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ จารีตประเพณีระหว่างประเทศ และหลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่
ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป”
กล่าวอีกแง่หนึง่ คือ การใช้สทิ ธิของรัฐในการพิจารณาตัดสินพลเมืองแห่งรัฐตนควรทีจ่ ะเป็นไปตามบทบัญญัตทิ ี่
เกี่ยวข้องในกฎหมายระหว่างประเทศ
บทบัญญัติ ๑๕ แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘ (ปฏิญญาสากลฯ) ระบุว่า
“บุคคลทุกคนมีสทิ ธิในสัญชาติ บุคคลใดจะถูกเพิกถอนสัญชาติของตนตามอาํ เภอใจหรือถูกปฏิเสธ
สิทธิที่จะเปลี่ยนสัญชาติของตนไม่ได้”
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สิทธิข้างต้นเกิดขึ้นจากความมีอยู่ของจุดเกาะเกี่ยวระหว่างปัจเจกชนและรัฐ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้
อธิบายถึงสัญชาติและจุดเกาะเกีย่ วทีร่ องรับสัญชาติไว้ ในคดีนอตต์โบห์ม (the Nottebohm Case) ค.ศ. ๑๙๕๕
ดังนี้
“ตามหลักปฏิบตั ขิ องรัฐ คำ�ตัดสินของศาลหรืออนุญาโตตุลาการและความเห็นของนักเขียน สัญชาติ
เป็นพันธกรณีทางกฎหมายซึ่งมีขึ้นในฐานะที่เป็นรากฐานความผูกพันทางสังคม ความเกี่ยวพัน
อย่างแท้จริงของการดำ�รงอยู่ ผลประโยชน์และความรู้สึกนึกคิด รวมถึงการดำ�รงอยู่ซึ่งสิทธิและ
หน้าที่ที่มีต่อกันและกัน”
จุดเกาะเกี่ยวซึ่งก่อให้เกิดสิทธิในสัญชาตินั้นมีได้โดยการเกิด โดยถิ่นที่อยู่อาศัย หรือโดยการสืบสายโลหิต และ
ปัจจุบันได้สะท้อนอยู่ในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของรัฐส่วนใหญ่ รวมถึงในตราสารระหว่างประเทศว่าด้วย
สัญชาติฉบับใหม่ๆ เช่น อนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยสัญชาติ ค.ศ. ๑๙๙๗ (the 1997 European Convention
on Nationality (ECN))
นอกจากนี้สัญชาติยังถูกนิยามโดยศาลระหว่างรัฐอเมริกันว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ว่า คือ
“พันธกรณีทางการเมืองและกฎหมายที่เชื่อมโยงบุคคลกับรัฐผู้ให้สัญชาติ และผูกมัดบุคคลนั้น
ไว้กับรัฐด้วยสายสัมพันธ์แห่งความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี ให้สิทธิแก่บุคคลนั้นในการได้
รับความคุ้มครองทางการทูตจากรัฐนั้น” (คำ�พิพากษาคดีคาสติโย-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 ประชาคมระหว่างประเทศได้จัดทำ�สนธิสัญญาหลักขึ้นมาสองฉบับ กล่าวคือ อนุสัญญา
ว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ (อนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑) และอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคล
ไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ (อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔)
อนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นความไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่
ภายหลังจากการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่สอง หนึ่งในประเด็นที่เร่งด่วนมากที่สุดสำ�หรับรัฐสมาชิกแห่ง
องค์การสหประชาชาติที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ในเวลานั้น คือ จะจัดการอย่างไรกับความจำ�เป็นของประชากร
นับล้านคนผู้ซึ่งกลายมาเป็นผู้ลี้ภัยจากผลของสงครามหรือผู้ที่กลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ มติของคณะ
มนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๔๙ นำ�มาสูก่ ารแต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะกิจซึง่ มีหน้าที่
ในการพิจารณาร่างอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ รวมถึงพิจารณาข้อเสนอต่างๆ
เพื่อขจัดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
ท้ายทีส่ ดุ สมาชิกคณะกรรมการได้รา่ งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะผูล้ ภี้ ยั ขึน้ มาฉบับหนึง่ รวมถึงพิธสี ารแห่งอนุสญ
ั ญา
ทีเ่ สนอขึน้ ดังกล่าวซึง่ ให้ความสำ�คัญกับบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ คณะกรรมการชุดนีม้ ไิ ด้จดั การเรือ่ งการขจัดภาวะ
ไร้รัฐไร้สัญชาติอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เนื่องด้วยสาเหตุหลักๆ มาจากการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการกฎหมาย
ระหว่างประเทศ (International Law Commission; ILC)) ที่ตั้งขึ้นใหม่จะให้ความสำ�คัญกับประเด็นข้างต้น
ตามประวัตศิ าสตร์ทงั้ ผูล้ ภี้ ยั และบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติได้รบั ความคุม้ ครองและความช่วยเหลือจากองค์กรผูล้ ภี้ ยั
ระหว่างประเทศต่างๆ ทีม่ มี าก่อน UNHCR ร่างพิธสี ารว่าด้วยบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติฉบับดังกล่าวตัง้ ใจทีจ่ ะสะท้อน
ถึงความเกี่ยวพันระหว่างผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่เนื่องด้วยความจำ�เป็นอย่างเร่งด่วนของประเด็น
ผู้ลี้ภัยประกอบกับในเวลานั้นองค์กรผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศกำ�ลังจะสลายตัวทำ�ให้ที่ประชุมผู้มีอำ�นาจเต็ม
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ค.ศ. ๑๙๕๑ ซึง่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ พิจารณาประเด็นทัง้ สองนัน้ ไม่มเี วลาเพียงพอในการทีจ่ ะวิเคราะห์สถานการณ์ของบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติอย่างละเอียด ดังนั้นอนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ จึงได้รับการรับรองจากที่ประชุมดังกล่าว ใน
ขณะที่การรับรองซึ่งพิธีสารว่าด้วยบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติถูกเลื่อนออกไป
บุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติอาจมีสทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้อนุสญ
ั ญาผูล้ ภี้ ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ ผูล้ ภี้ ยั ทีไ่ ร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
ได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้ลี้ภัย เพราะการเพิกถอนความเป็นพลเมืองตามอำ�เภอใจด้วยสาเหตุทางเชื้อชาติ
ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะทางสังคมหรือทางความคิดเห็นทางการเมืองก็ตาม
อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นควรได้รับการรับรองในฐานะผู้ลี้ภัย
อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ให้อะไรบ้าง
พิธีสารว่าด้วยบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ถูกร่างขึ้นเพิ่มต่อจากอนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ นั้นได้รับการจัดทำ�ขึ้น
เป็นอนุสัญญาด้วยตัวมันเองใน ค.ศ. ๑๙๕๔ ซึ่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ เป็นตราสารระหว่างประเทศปฐมบท
ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วางหลักการและปรับปรุงสถานะของบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ รวมถึงเพือ่ ประกันว่าบุคคลไร้รฐั
ไร้สัญชาติจะได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ (ดูภาคผนวก ๑ สำ�หรับรายชื่อรัฐ
ภาคีแห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔)
บทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ในหลายแง่มมุ คล้ายคลึงกันมากกับบทบัญญัตทิ รี่ ะบุในอนุสญ
ั ญาผูล้ ภี้ ยั
ค.ศ. ๑๙๕๑ การภาคยานุวัติอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ มิได้ถือเป็นการให้สัญชาติแก่บุคคลที่เกิดหรืออาศัยอยู่ใน
ดินแดนของรัฐ ไม่ว่าสิทธิที่มอบให้แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจะกว้างขวางมากมายเพียงใดก็ตาม สิทธิเหล่านั้น
ก็ไม่อาจเท่าเทียมกับการได้มาซึ่งความเป็นพลเมือง
บทบัญญัติ ๑ (๑) แห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ระบุถึงนิยามของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่งได้รับการยอมรับ
โดยนานาประเทศว่า หมายถึง
“บุคคลที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นคนชาติภายใต้กฎหมายของรัฐใดๆ”
บุคคลผู้ซึ่งตกอยู่ภายใต้ขอบเขตคำ�นิยามตามบทบัญญัติ ๑ (๑) แห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ บางครั้งถูกเรียก
ว่าบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติตามกฎหมาย (de jure) ในทางตรงกันข้ามมีการกล่าวถึงบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติตาม
ข้อเท็จจริง (de facto) ในบทบัญญัติส่งท้าย คำ�ว่า ความไร้รัฐไร้สัญชาติตามข้อเท็จจริง (de facto) ไม่ได้รับการ
นิยามโดยตราสารระหว่างประเทศใดๆ และไม่มรี ะบอบสนธิสญ
ั ญาใดทีจ่ ะเฉพาะเจาะจงถึงกลุม่ บุคคลดังกล่าว
UNHCR ได้นิยามบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติตามข้อเท็จจริง (de facto) ว่า คือบุคคลที่อยู่นอกประเทศตนผู้ซึ่งไม่
สามารถหรือไม่เต็มใจด้วยเหตุอันสมเหตุสมผลในการได้รับความคุ้มครองทางการทูตจากประเทศนั้น
ใครคือคนชาติ ใครคือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
การได้รับพิจารณาให้เป็นคนชาติโดยผลแห่งกฎหมายนั้น หมายความว่าปัจเจกบุคคลได้รับการพิจารณา
โดยอัตโนมัติให้เป็นพลเมืองภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยสัญชาติแห่งรัฐนั้น หรือ
ปัจเจกบุคคลนัน้ ได้รบั สัญชาติโดยคำ�ตัดสินของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีเ่ กีย่ วข้อง ประชาชนส่วนใหญ่ได้รบั พิจารณา
ให้เป็นคนชาติโดยผลแห่งกฎหมายของรัฐใดรัฐหนึง่ เพียงรัฐเดียว โดยปกติอาจเป็นกฎหมายแห่งรัฐทีบ่ คุ คล
นั้นถือกำ�เนิด (jus soli) หรือกฎหมายแห่งรัฐที่บิดามารดาของบุคคลนั้นเป็นคนชาติในขณะที่บุคคลนั้นถือ
กำ�เนิด (jus sanguinis)
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เมื่อใดก็ตามที่กระบวนการทางปกครองอนุญาตให้มีการใช้ดุลยพินิจในการให้ความเป็นพลเมือง ผู้ยื่น
คำ�ร้องขอความเป็นพลเมืองไม่อาจถือว่าเป็นคนชาติจนกว่าคำ�ร้องขอของพวกเขาเหล่านั้นจะเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ รวมถึงได้รับอนุมัติและได้รับความเป็นพลเมืองของรัฐนั้นตามกฎหมาย บุคคลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิใน
การยื่นคำ�ร้องขอความเป็นพลเมืองตามกฎหมาย แต่คำ�ร้องขอของบุคคลเหล่านั้นถูกปฏิเสธ ไม่ถือเป็น
พลเมืองของรัฐโดยผลแห่งกฎหมายของรัฐนั้น
เอกสารคู่มือว่าด้วยความคุ้มครองต่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดย UNHCR (UNHCR’s Handbook on
Protection of Stateless Persons) ได้ระบุแนวทางปฏิบัติแก่รัฐ UNHCR รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ในการ
ตีความบทบัญญัติ ๑ (๑) แห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่การตรวจพิสูจน์และ
การปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้มีสิทธิตามอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔
แม้ว่าอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ได้ระบุคำ�นิยามทางกฎหมายระหว่างประเทศของ “บุคคลไร้รัฐ” และการปฏิบัติ
ขั้นพื้นฐานที่บุคคลเหล่านี้มีสิทธิได้รับ แต่อนุสัญญาฉบับดังกล่าวมิได้กล่าวถึงกลไกในการตรวจพิสูจน์บุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามโดยนัยจากอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ จะเห็นได้ว่ารัฐต้องตรวจพิสูจน์
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติภายในเขตอำ�นาจของรัฐตน เพื่อให้พวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมอันเป็นไป
ตามพันธสัญญาภายใต้อนุสัญญา เอกสารคู่มือว่าด้วยความคุ้มครองต่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดย UNHCR
(UNHCR’s Handbook on Protection of Stateless Persons) ระบุแนวทางปฏิบัติแก่รัฐและ UNHCR ในการ
จัดทำ�กระบวนการแห่งรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อพิจารณาตัดสินว่าบุคคลใดเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
หรือไม่ หากได้รับการร้องขอ UNHCR พร้อมที่จะให้คำ�แนะนำ�ในการจัดทำ�และบังคับใช้กระบวนการดังกล่าว
ไม่ว่าจะโดยผ่านผู้แทนฯ สำ�นักงานฯ หรือการบริการที่สำ�นักงานใหญ่ขององค์กร
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถเป็นผู้ลี้ภัยด้วยได้หรือไม่
แม้ว่าประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติส่วนใหญ่ทั่วโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่ตนถือกำ�เนิด ยังมีประชากรไร้รัฐ
ไร้สัญชาติจำ�นวนมากที่ออกจากประเทศของตน เพื่อหลบหนีการประหัตประหารอันมีสาเหตุมาจากเชื้อ
ชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ไม่วา่ จะทางสังคมหรือทางความคิดเห็นทางการเมือง
บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ลี้ภัยไร้รัฐไร้สัญชาติ
ภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติดว้ ยตัวของมันเองไม่ถอื เป็นการประหัตประหารภายใต้ค�ำ นิยามของผูล้ ภี้ ยั ทีร่ ะบุไว้ใน
อนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ แต่ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติอาจเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประหัตประหาร
ได้ หากพิจารณาโดยรวมกับปัจจัยอืน่ ๆ การเพิกถอนสัญชาติตามอำ�เภอใจบนพืน้ ฐานของการเลือกปฏิบตั ิ
ด้วยตัวของมันเองอาจนำ�ไปสู่ความหวาดกลัว ซึ่งมีมูลอันจะกล่าวอ้างได้ว่าได้รับการประหัตประหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่นำ�ไปสู่ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
ผู้ร่างอนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ และอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ตัดสินใจสร้างระบอบกฎหมายแยกออก
เป็นสองระบอบในการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ในขณะที่อนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑
คุ้มครองผู้ลี้ภัย ซึ่งรวมถึงผู้ลี้ภัยที่เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติด้วย อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ถูกร่างขึ้นสำ�หรับ
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ไม่ใช่ผู้ลี้ภัย
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สิทธิส่วนใหญ่ที่ให้แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติภายใต้อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ เป็นสิทธิอย่างเดียวกันกับ
สิทธิที่มอบให้ผู้ลี้ภัยภายใต้อนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยสถานการณ์เฉพาะของ
ผู้ลี้ภัย อนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ มีการกล่าวอ้างโดยเฉพาะถึงเรื่องการยกเว้นโทษสำ�หรับการอยู่หรือ
เข้าประเทศโดยผิดกฎหมายรวมถึงหลักห้ามผลักดันออกนอกประเทศ (non-refoulement) ซึ่งหลักการ
ดังกล่าวมิได้รับการระบุในอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ฉะนั้นหากบุคคลใดมีสถานะเป็นทั้งผู้ลี้ภัยและบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติ รัฐต้องบังคับใช้บทบัญญัติตามอนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ อันเป็นบทบัญญัติที่เป็น
คุณมากกว่าต่อบุคคลนั้น
อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ ให้อะไรบ้าง
เนื่องจากแต่ละรัฐมีวิธีจัดการเกี่ยวกับการได้มาและเสียไปซึ่งสัญชาติที่
แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้ประชากรบางกลุ่มยังคง “ตกสำ�รวจ” และ
กลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ดังนั้นหลักเกณฑ์ร่วมที่ตรงกันจึงมีความ
สำ�คัญในการจัดการกับช่องโหว่ดังกล่าว
ในปี ค.ศ. ๑๙๕๐ คณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศ (ILC) ได้ริเริ่ม
กระบวนการร่างสิ่งที่ต่อมากลายมาเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะ
ไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ (อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑) อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑
นี้ เ ป็ น ตราสารสากลเพี ย งฉบั บ เดี ย วที่ อ ธิ บ ายถึ ง มาตรการคุ้ ม ครองที่
ชัดเจน ละเอียดและเป็นรูปธรรมในการตอบโต้ภัยคุกคามของภาวะไร้รัฐ
ไร้สัญชาติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
บทบั ญ ญั ติ ต่ า งๆ ในอนุ สั ญ ญา ค.ศ. ๑๙๖๑ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
หลีกเลีย่ งภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติเมือ่ ตอนถือกำ�เนิดและในการดำ�รงชีวติ ใน
ช่วงต่อมา แต่บทบัญญัติเหล่านี้มิได้ห้ามความเป็นไปได้ในการเพิกถอน
สัญชาติในบางสถานการณ์ หรือบังคับให้รฐั ให้ความเป็นพลเมืองแก่บคุ คล
ไร้รัฐไร้สัญชาติในปัจจุบันทั้งหมดแต่อย่างใด นอกจากนี้อนุสัญญา ค.ศ.
๑๙๖๑ ยังได้ระบุถงึ การตัง้ องค์กรขึน้ เพือ่ ให้บคุ คลทีอ่ าจได้สทิ ธิประโยชน์
จากบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ สามารถยื่นคำ�ร้องเพื่อให้
คำ�กล่าวอ้างสิทธิของตนได้รับการพิจารณาตรวจสอบ รวมถึงขอความ
ช่วยเหลือในการเสนอคำ�ร้องต่อองค์กรที่เหมาะสม ต่อมาสมัชชาใหญ่ได้
ร้องขอให้ UNHCR ทำ�หน้าที่นี้ (ดูภาคผนวก ๒ สำ�หรับรายชื่อรัฐภาคีแห่ง
อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑)
ในการหาทางลดสถานการณ์ภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ อนุสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๖๑
กำ�หนดว่ารัฐต้องจัดทำ�บทบัญญัติแห่งกฎหมายสัญชาติที่กำ�หนดหลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาและเสียไปซึ่งสัญชาติ หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับ
การตีความหรือการบังคับใช้อนุสัญญาเกิดขึ้นระหว่างรัฐภาคีด้วยกัน
และข้อพิพาทนัน้ ไม่อาจได้รบั การแก้ไขเยียวยาด้วยวิธอี นื่ ใดแล้ว โดยการ
ร้องขอของคู่กรณีพิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ข้อพิพาทดังกล่าวอาจถูกยื่นต่อ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้
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“วันหนึ่งฉันยืนอยู่ ณ เขตแดน
ระหว่างประเทศและไม่สามารถ
เข้าประเทศใดประเทศหนึ่งได้
มันเป็นประสบการณ์ที่ฉันไม่มี
วันลืมไปจากชีวิตของฉัน ฉัน
ไม่ อ าจที่ จ ะเข้ า ไปในรั ฐ ที่ ฉั น
เคยอยู่ และก็ไม่อาจเข้าไปใน
รัฐที่ฉันเกิด เติบโตและเคยใช้
ชีวิตอยู่ได้ ที่ไหนคือที่ของฉัน
ฉั น ยั ง คงไม่ ส ามารถลื ม ความ
รู้สึกถึงการสูญเสียอย่างรุนแรง
ที่ฉันประสบที่สนามบินได้”
ลาร่า อดีตบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

เอกสารคูม่ อื ว่าด้วยความคุม้ ครองต่อบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติโดย 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
มีตราสารระหว่างประเทศฉบับอืน่ ๆ มากมายทีก่ ล่าวถึงสิทธิในสัญชาติ บทบัญญัติ ๑๕ แห่งปฏิญญาสากลฯ ระบุ
ว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิในสัญชาติ และบุคคลใดจะถูกเพิกถอนสัญชาติของตนตามอําเภอใจไม่ได้
สิทธิสำ�หรับเด็กทุกคนในการได้มาซึ่งสัญชาติได้รับการระบุไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๑ (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR))
โดยบทบัญญัติ ๒๔ ระบุว่า
“เด็กทุกคนย่อมมีสทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครองโดยมาตรการต่างๆ ทีจ่ �ำ เป็นตามสถานะของผูเ้ ยาว์ จาก
ครอบครัวของตน สังคมและรัฐ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สีผิว เพศ
ภาษา ศาสนา ต้นกำ�เนิดของเชื้อชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน หรือกำ�เนิด”
“เด็กทุกคนต้องได้รับการจดทะเบียนทันทีภายหลังการเกิดและต้องมีชื่อ”
“เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสัญชาติ”
บทบัญญัติ ๒๖ แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ยังได้ระบุถึง
หลักการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งบังคับใช้อย่างกว้างขวาง รวมถึงต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายสัญชาติและการบังคับ
ใช้กฎหมายเช่นว่านั้น
“บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันตาม
กฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ในกรณีนี้กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกปฏิบัติใดๆ
และต้องประกันการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการเลือกปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิด
เห็นอื่นใด ต้นกำ�เนิดของเชื้อชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน กำ�เนิด หรือสถานะอื่นๆ ”
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ. ๑๙๖๕ (Convention
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; CERD) กำ�หนดให้รัฐต้อง “ประกันสิทธิของบุคคล
ทุกคนให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย โดยไม่จำ�แนกตามเชื้อชาติ สีผิว หรือชาติหรือเผ่าพันธุ์กำ�เนิด” โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการมีสิทธิในสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน รวมถึงสิทธิในสัญชาติ (บทบัญญัติ ๕)
บทบัญญัติ ๙ แห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. ๑๙๗๙ (Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; CEDAW) กล่าวถึงสาเหตุหลักของภาวะ
ไร้รัฐไร้สัญชาติ การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในกฎหมายสัญชาติ โดยระบุว่า
“รัฐภาคีจะให้สทิ ธิทเี่ สมอภาคกันกับบุรษุ แก่สตรีในการทีจ่ ะได้มา เปลีย่ นแปลงหรือคงไว้ซงึ่ สัญชาติ
ของตน รัฐภาคีเหล่านัน้ จะรับประกันเป็นพิเศษว่าทัง้ การแต่งงานกับคนต่างชาติ กับทัง้ การเปลีย่ น
สัญชาติของสามีระหว่างการแต่งงานจะไม่เปลี่ยนสัญชาติของภรรยาโดยอัตโนมัติไปด้วย อันจะ
ทำ�ให้หญิงนั้นไร้ซึ่งสัญชาติหรือบังคับหญิงนั้นให้ถือสัญชาติของสามี”
“รัฐภาคีจะให้สิทธิอันเสมอภาคกันกับบุรุษแก่สตรีเกี่ยวกับสัญชาติของบุตรของตน”
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ (Convention on the Rights of the Child; CRC) ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่ได้
รับการให้สัตยาบันโดยรัฐเกือบทุกรัฐ ระบุถึงบทบัญญัติที่สำ�คัญเกี่ยวกับสัญชาติไว้สามประการ ดังนี้
บทบัญญัติ ๒ ระบุว่า
“รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่กำ�หนดไว้ในอนุสัญญานี้แก่เด็กแต่ละคนที่อยู่ในเขต
อำ�นาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าประการใดๆ โดยไม่คำ�นึงถึง เชื้อชาติ สีผิว
เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นกำ�เนิดทางชาติ ชาติพันธุ์หรือสังคม
ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือสถานะอื่นๆ ของเด็กหรือของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย”
บทบัญญัติ ๗ ระบุว่า
“เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิที่จะมีชื่อนับแต่เกิด และสิทธิที่จะ
ได้ สัญชาติ รวมถึงได้สิทธิที่จะรู้จักและได้รับการดูแลจากบิดามารดาของตนในขอบเขตที่เป็น
ไปได้ที่สุด”
บทบัญญัติ ๘ (๑) กำ�หนดว่า
“รัฐภาคีรับที่จะเคารพต่อสิทธิของเด็กในการรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้ รวมถึงสัญชาติ ชื่อ และ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของตนตามที่กฎหมายรับรอง โดยปราศจากการแทรกแซงที่มิชอบ
ด้วยกฎหมาย”
บทบัญญัติ ๒๙ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว ค.ศ. ๑๙๙๐
(Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families) ระบุวา่
“บุตรแต่ละคนของแรงงานข้ามชาติจะมีสิทธิที่จะมีชื่อ สิทธิที่จะได้รับการจดทะเบียนเกิด และ
สิทธิในสัญชาติ”
บทบัญญัติ ๑๘ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ค.ศ. ๒๐๐๖ (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities) ระบุว่า
“๑. รัฐภาคีจะรับรองสิทธิของคนพิการต่อเสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐาน เสรีภาพในการเลือกที่
อยู่อาศัยของตนเอง และการถือสัญชาติบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น รวมทั้งการประกัน
ให้กับคนพิการ
(ก) มีสทิ ธิในการได้และเปลีย่ นแปลงสัญชาติและจะต้องไม่ถกู เพิกถอนสัญชาติตามอำ�เภอใจหรือ
เพราะเหตุแห่งความพิการ
๒. เด็กพิการจะได้รับการจดทะเบียนโดยทันทีหลังจากเกิด และจะมีสิทธิตั้งแต่เกิดในการมีชื่อ
มีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสัญชาติและสิทธิที่จะได้รู้จักและได้รับการดูแลจากบิดามารดาของตนใน
ขอบเขตที่เป็นไปได้ที่สุด”
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มีสนธิสัญญาระดับภูมิภาคใดบ้างที่กล่าวถึงสิทธิในสัญชาติ
ตราสารระดับภูมิภาคเน้นยํ้าถึงพื้นฐานทางกฎหมายของสิทธิในสัญชาติ
บทบัญญัติ ๒๐ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา ค.ศ.
๑๙๖๙ (American Convention on Human Rights) ไม่เพียงแต่จะกล่าว
ถึงสิทธิในสัญชาติเท่านั้น หากแต่ยังระบุถึงมาตรการป้องกันที่สำ�คัญใน
การป้องกันเด็กจากภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติตั้งแต่แรกเกิด
“บุ ค คลทุ ก คนมี สิ ท ธิ ใ นสั ญ ชาติ บุ ค คลทุ ก คนมี สิ ท ธิ ใ น
สัญชาติแห่งรัฐซึ่งตนถือกำ�เนิดขึ้น หากบุคคลนั้นไม่มีสิทธิ
ในสัญชาติอื่น บุคคลจะไม่ถูกพรากไปตามอำ�เภอใจซึ่ง
สัญชาติของตนหรือสิทธิในการเปลี่ยนสัญชาติ”
ต่อมาหลักการข้างต้นได้รบั การรับรองโดยคำ�พิพากษาของศาลระหว่างรัฐ
อเมริกนั (Inter-American Court) แม้ศาลจะได้ยนื ยันว่าเงือ่ นไขในการให้
สัญชาติถือเป็นอำ�นาจภายในของแต่ละรัฐ ศาลยังมีความเห็นอีกด้วยว่า
“แม้ว่าจะเป็นความจริงที่การให้หรือการรับรองซึ่งสัญชาติ
เป็นเรื่องที่แต่ละประเทศตัดสินใจได้เองอย่างที่ยอมรับกัน
เป็นธรรมเนียมปฏิบตั ิ แต่พฒ
ั นาการร่วมสมัยสะท้อนให้เห็น
ว่า กฎหมายระหว่างประเทศกำ�หนดข้อจำ�กัดบางประการ
ในการใช้อ�ำ นาจอย่างกว้างขวางของรัฐในประเด็นดังกล่าว
รวมถึงชีใ้ ห้เห็นว่าวิธกี ารบังคับจัดการเรือ่ งเกีย่ วกับสัญชาติ
โดยรัฐทุกวันนี้ ไม่อาจถือว่าเป็นอำ�นาจเด็ดขาดของรัฐแต่
เพียงผู้เดียว” ความเห็นศาลระหว่างรัฐอเมริกันว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Inter-American Court on Human Rights) เรือ่ ง
“การแก้ไขบทบัญญัตกิ ารแปลงสัญชาติภายใต้รฐั ธรรมนูญ
ประเทศคอสตาริกา” ย่อหน้า ๓๒-๓๔ (“Amendments
to the Naturalization Provision of the Constitution of
Costa Rica,” paragraphs 32-34; text in 5 HRLJ 1984)
อีกนัยหนึง่ คือรัฐต้องคำ�นึงถึงผลกระทบระหว่างประเทศอันอาจเกิดขึน้ จาก
กฎหมายสัญชาติภายในแห่งรัฐตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการบังคับใช้
กฎหมายเช่นว่านั้นอาจก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

“บางครั้งฉันเกลียดตัวเอง ฉัน
รู้ สึ ก เหมื อ นกั บ ว่ า ฉั น ไม่ ใ ช่
มนุษย์ เพือ่ นๆ ของฉันสามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ในขณะที่
ฉันไม่สามารถทำ�เช่นนัน้ ได้ ฉัน
ไม่ ส ามารถมี ร ถตามความฝั น
ของฉันได้ แม้ว่าฉันมีเงินที่จะ
ซื้อรถ รถก็จะไม่มีวันที่จะได้รับ
การจดทะเบียนภายใต้ชื่อของ
ฉันเอง ฉันฝันที่จะแต่งงาน แต่
ชายคนหนึง่ ได้ปฏิเสธฉันเพราะ
ฉั น ไม่ ไ ด้ นั บ ว่ า เป็ น พลเมื อ ง
ฉั น รู้ สึ ก เหมื อ นเป็ น นั ก โทษ
เอกสารประเทศเลบานอนมี
ค่ายิ่งกว่าทองเสียด้วยซํ้า คุณ
สามารถจ่ายเงินเป็นล้านๆ แต่
ก็ ยั ง อาจไม่ ไ ด้ ม าซึ่ ง เอกสาร
มั น เป็ น การยากมากสำ � หรั บ
ฉันในการมองดูหญิงสาวชาว
เลบานอนผู้ซึ่งถือสัญชาติและ
มีเอกสารสิทธิ โดยเฉพาะใน
กรณีที่พวกเขาไม่ใช้สิทธิที่ตน
ได้รับตามสถานะ ทั้งๆ ที่พวก
เขาสามารถทำ�ได้ เช่น เรียน
หนังสือ ทำ�งาน เติมเต็มความ
ฝั น ที่ ฉั น ได้ แ ต่ ห วั ง ว่ า จะได้ รั บ
แต่ไม่สามารถทำ�ได้”
Zeinab, หญิงไร้รัฐไร้สัญชาติผู้ซึ่ง
อาศัยในประเทศเลบานอน

ตราสารสภายุโรป (ECN) ซึ่งเป็นตราสารที่ร่างขึ้นโดยสภาแห่งยุโรป
นั้น เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความจำ�เป็นในการสร้างตัวบทหนึ่งเดียว
ที่ ร ะบุ ร วมถึ ง พั ฒ นาการของกฎหมายภายในประเทศและกฎหมาย
ระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสั ญ ชาติ นั บ ตั้ ง แต่ อ นุ สั ญ ญากรุ ง เฮก ค.ศ.
๑๙๓๐ ได้ ร ะบุ ถึ ง ประเด็ น การขั ด กั น แห่ ง กฎหมายสั ญ ชาติ ตราสาร
สภายุ โ รปแตกต่ า งจากสนธิ สั ญ ญาฉบั บ ก่ อ นๆ ที่ จั ด ทำ � ขึ้ น ในยุ โ รป
กล่ า วคื อ ตราสารสภายุ โ รปอนุ ญ าตให้ คู่ ส มรสต่ า งสั ญ ชาติ แ ละบุ ต ร
ของบุ ค คลเหล่ า นั้ น สามารถถื อ หลายสั ญ ชาติ ไ ด้ นอกจากนี้ ต ราสาร
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สภายุโรปยังได้ครอบคลุมประเด็นเรื่องการได้มา การคงไว้ การสูญเสีย และการได้คืนซึ่งสัญชาติ เรื่อง
สิทธิตามกระบวนการยุติธรรม เรื่องสัญชาติในบริบทการสืบสิทธิของรัฐ พันธกรณีทางทหาร และความ
ร่วมมือระหว่างรัฐภาคี ตราสารฉบับดังกล่าวประกอบด้วยบทบัญญัติหลายประการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันการเกิดขึ้นของภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ตราสารสภายุโรปอ้างถึงอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ในส่วนของ
คำ�นิยามของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ประสบการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในยุโรปเกี่ยวกับการสืบสิทธิของรัฐนำ�สู่การ
ยอมรับว่าประชาชนจำ�นวนมากที่เสี่ยงต่อการกลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ เนื่องจากพวกเขาอาจต้อง
สูญเสียสัญชาติของตนก่อนทีจ่ ะได้มาซึง่ อีกสัญชาติหนึง่ การพยายามหลีกเลีย่ งภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติอนั เกิดจาก
การสืบสิทธิของรัฐ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการโอนดินแดนจากรัฐหนึ่งไปเป็นของอีกรัฐหนึ่ง การรวมรัฐ การสลาย
รัฐ หรือการแยกส่วนใดส่วนหนึง่ ของดินแดน สภาแห่งยุโรปจึงได้จดั ทำ�อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการหลีกเลีย่ งภาวะไร้รฐั
ไร้สญ
ั ชาติอนั เกีย่ วเนือ่ งกับการสืบสิทธิของรัฐ (Convention on the Avoidance of Statelessness in relation to
State Succession) อนุสญ
ั ญาฉบับดังกล่าวซึง่ ได้รบั การจัดทำ�ขึน้ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ นัน้ ประกอบ
ด้วยหลักเกณฑ์เฉพาะที่ว่าด้วยเรื่องสัญชาติในกรณีท่ีเกี่ยวเนื่องกับการสืบสิทธิของรัฐ บทบัญญัติทั้ง ๒๒ ข้อ
ภายใต้อนุสญ
ั ญาฉบับนีไ้ ด้วางแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ป็นประโยชน์เกีย่ วกับประเด็นต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบของรัฐ
ผูส้ บื สิทธิและรัฐทีม่ สี ทิ ธิอยูก่ อ่ น หลักเกณฑ์การพิสจู น์ การหลีกเลีย่ งภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาตินบั แต่ก�ำ เนิด และการ
เอื้ออำ�นวยในการได้มาซึ่งสัญชาติของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
ในค.ศ. ๑๙๙๙ องค์การเอกภาพแอฟริกา (Organization of African Unity) ทีป่ จั จุบนั คือสหภาพแอฟริกา (African
Union) ได้จดั ทำ�กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของเด็ก (African Charter on the Rights and Welfare
of the Child) ขึ้น โดยยึดอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นต้นแบบ กฎบัตรฉบับนี้ประกอบด้วยหลักการสำ�คัญบาง
ประการเช่นเดียวกันกับที่ระบุในอนุสัญญาข้างต้น ซึ่งรวมทั้งหลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักการถือประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นข้อพิจารณาอันดับแรก บทบัญญัติ ๖ แห่งกฎบัตรฯ ซึ่งเน้นเรื่องการมีชื่อและสัญชาติ รวมถึง
มาตรการป้องกันที่สำ�คัญเพื่อป้องกันกรณีที่เด็กต้องตกอยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ระบุว่า
• เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีชื่อนับแต่เกิด
• เด็กทุกคนจะต้องได้รับการจดทะเบียนโดยทันทีหลังการเกิด
• เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้สัญชาติ และ
• รัฐภาคีแห่งกฎบัตรต้องรับประกันว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งรัฐตนรับรองหลักการที่
ว่าเด็กจะได้รับสัญชาติของรัฐที่ตนได้ถือกำ�เนิดขึ้นในดินแดนแห่งรัฐนั้น หากในขณะที่เด็กถือกำ�เนิด
เด็กคนนั้นไม่อาจได้รับสัญชาติจากรัฐอื่นใดตามผลแห่งกฎหมายของรัฐนั้น
กติกาว่าด้วยสิทธิเด็กในศาสนาอิสลาม (Covenant on the Rights of the Child in Islam) จัดทำ�ขึ้นโดยที่ประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศแห่งอิสลาม ครั้งที่ ๓๒ ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๕ กติกาฉบับดังกล่าว ระบุว่า
• เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีชื่อนับแต่เกิด
• เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการจดทะเบียน
• รัฐภาคีแห่งกติกาจะพยายามทุกวิถีทางในการจัดการแก้ไขปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติสำ�หรับเด็กคน
ใดก็ตามที่เกิดในดินแดนแห่งรัฐตน หรือสำ�หรับพลเมืองแห่งรัฐตนที่อยู่นอกดินแดนแห่งรัฐ และ
• ทารกที่ถูกทอดทิ้งมีสิทธิที่จะมีชื่อ คำ�นำ�หน้า และสัญชาติ
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การตรวจพิสูจน์และการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

เด็กอพยพย้ายถิ่นที่ไร้รัฐไร้สัญชาตินับพันๆ คนที่เกิดในรัฐซะบาฮ์ต่างไม่ได้รับสัญชาติมาเลเซียโดยกำ�เนิดและ
ไม่มีเอกสารประจำ�ตัวใดๆ เด็กเหล่านี้ไม่สามารถเข้าโรงเรียนมาเลเซียได้ บ่อยครั้งที่เด็กๆ เหล่านี้ต้องมาทำ�งาน
ในตลาดแลกกับค่าจ้างจำ�นวนเล็กน้อย ดังเช่นเด็กคนนี้ ที่ตลาดในโคตา คินาบาลู
©UNHCR/Greg Constantine, 2010
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แม้ได้มีความพยายามในการลดกรณีภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติไม่ว่าจะโดย
อาศัยกฎหมายพลเมืองแห่งรัฐหรือโดยการบังคับใช้อนุสัญญา ค.ศ.
๑๙๖๑ และตราสารระหว่างประเทศอื่นๆ UNHCR คาดว่ามีประชาชน
จำ�นวนนับล้านๆ คนทั่วโลกที่ไม่มีสัญชาติ อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ระบุ
นิยามบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ สนับสนุนส่งเสริมการได้มาซึ่งเอกสารทาง
กฎหมายของบุคคลเหล่านั้น และประกันว่าบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจะเข้า
ถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ใครคือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ระบุนิยามบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติว่า คือ “บุคคลที่
ไม่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาให้ เ ป็ น คนชาติ ภ ายใต้ ก ฎหมายของรั ฐ ใดๆ”
(บทบัญญัติ ๑) นิยามดังกล่าวเป็นนิยามตามกฎหมายเท่านั้น โดยมิได้
มีนัยกล่าวถึงสิทธิที่จะได้รับในฐานะคนชาติ ทำ�อย่างไรจึงจะได้มาซึ่ง
สัญชาติ หรือการเข้าถึงสัญชาติแต่อย่างใด การจะตัดสินว่าปัจเจกชนได้รบั
การพิจารณาให้เป็นคนชาติภายใต้กฎหมายแห่งรัฐนั้นหรือไม่ ต้องอาศัย
การวิเคราะห์อย่างระมัดระวังในเรือ่ งรัฐบังคับใช้กฎหมายสัญชาติแห่งรัฐ
ตนในแต่ละกรณีในทางปฏิบตั อิ ย่างไร รวมถึงเรือ่ งคำ�ตัดสินอุทธรณ์ ตรวจ
สอบทบทวนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานะของปัจเจกบุคคลนั้น
ในการพิ สู จ น์ ภ าวะไร้ รั ฐ ไร้ สั ญ ชาติ รั ฐ ต้ อ งพิ จ ารณาบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
กฎหมายสัญชาติที่เกี่ยวข้องของรัฐอื่นๆ ที่ปัจเจกบุคคลมีจุดเกาะเกี่ยว
ด้วย (ไม่ว่าจะโดยการเกิด ถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีมาก่อน รัฐซึ่งคู่สมรสหรือ
บุตรเป็นคนชาติ รัฐซึ่งบิดามารดา หรือปู่ย่าตายายของปัจเจกบุคคลนั้น
เป็นคนชาติ) และตรวจสอบข้อมูลการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ในทางปฏิบัติ รวมถึงข้อมูลใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อบุคคลหรือ
ประชากรทีเ่ กีย่ วข้องเหล่านัน้ หากจำ�เป็นหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจในการตัดสิน
อาจปรึกษาหารือกับรัฐที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น รวมถึงร้องขอหลักฐานตาม
ความจำ�เป็น ปัจเจกบุคคลเองมีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองอย่างเต็ม
ที่และเป็นความจริงมากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ รวมถึงยื่นหลักฐานที่มีตาม
สมควร หากได้รับการร้องขอ UNHCR สามารถอำ�นวยความสะดวกใน
การปรึกษาหารือกันระหว่างรัฐและสามารถให้ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นในประเทศต่างๆ
เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบซึ่งรับรองว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นั้นไม่ใช่คนชาติ โดยทั่วไปแล้วถือเป็นพยานหลักฐานที่บ่งถึงภาวะไร้รัฐ
ไร้สัญชาติที่น่าเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามหลักฐานดังกล่าวอาจไม่สามารถ
หาได้เสมอไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต้นกำ�เนิดหรือประเทศ
ที่เคยเป็นถิ่นที่อยู่ท่ีมีมาก่อน จึงอาจปฏิเสธที่จะออกเอกสารซึ่งระบุว่า
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“เราไม่ ส ามารถมี ง านปกติ
ทำ�ได้ เราไม่สามารถโยกย้ายได้
พวกเราเปรียบเสมือนดั่งเรือที่
ปราศจากท่าจอดเรือ นอกจาก
นี้ ก ารเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาและ
การบริ ก ารทางสาธารณสุ ข
ก็ เ ป็ น ปั ญ หา ผมไม่ ส ามารถ
เรี ย นจนจบมั ธ ยมต้ น และไม่
อาจเข้ า เรี ย นในวิ ท ยาลั ย ได้
ผมสามารถพบแพทย์ได้เฉพาะ
ในโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น
ไม่อาจไปโรงพยาบาลรัฐได้”
Abdullah บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
ชาวบิดูนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

บุคคลนั้นมิใช่คนชาติ หรือหน่วยงานเหล่านั้นอาจไม่ตอบกลับคำ�ร้องขอเลยก็ได้ หน่วยงานรัฐบางแห่งอาจรู้สึก
ว่าตนไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุว่าบุคคลใดไม่มีพันธกรณีทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติกับประเทศตน
บทสรุปในกรณีที่ไม่ได้รับคำ�ตอบควรจะมีขึ้นเมื่อช่วงเวลาผ่านไปพอสมควรแล้วเท่านั้น หากรัฐมีนโยบายโดย
ทั่วไปที่จะไม่ตอบกลับคำ�ร้องขอเช่นนั้นอยู่แล้ว การอนุมานคำ�ตอบจากการที่ไม่ได้รับการตอบกลับเเล้วถือเป็น
เหตุผลเพียงประการเดียวนัน้ ไม่อาจทำ�ได้ ในทางกลับกันในกรณีทรี่ ฐั ตอบกลับคำ�ร้องขอดังกล่าวอย่างสมาํ่ เสมอ
การไม่ตอบกลับโดยทั่วไปแล้วจึงถือเป็นการยืนยันที่หนักแน่นว่าบุคคลนั้นไม่ใช่คนชาติ
บุคคลสามารถถูกกันออกจากบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ได้หรือไม่
อารัมภบทแห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ยืนยันว่าผู้ลี้ภัยที่ไร้รัฐไร้สัญชาตินั้นอยู่ภายใต้อนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ.
๑๙๕๑ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่อยู่ภายใต้อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔
นอกจากระบุคำ�นิยามของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติแล้ว มาตรา ๑ แห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ยังได้ระบุถึงกรณี
ที่บุคคลเหล่านั้น แม้อยู่ภายใต้คำ�นิยามดังกล่าว (กล่าวคือ แม้ตามความเป็นจริงบุคคลเหล่านั้นจะเป็นไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ) ก็อาจไม่อยู่ในขอบข่ายของการบังคับใช้อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ด้วยเหตุผลเฉพาะบางประการ
ไม่ว่าจะเป็นเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่มีความจำ�เป็นต้องอาศัยการบังคับใช้อนุสัญญา หรือเพราะบุคคลเหล่านั้น
ไม่ควรได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศอันเป็นผลมาจากการกระทำ�ของบุคคลเหล่านั้นเอง กรณีดังกล่าว
รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้:
• “บุคคลทีใ่ นขณะนีไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองหรือความช่วยเหลือจากองค์กรหรือหน่วยงานของสหประชาชาติ
ทีน่ อกเหนือไปจากสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั สหประชาชาติ ตราบเท่าทีบ่ คุ คลเหล่านัน้ ยังได้รบั ความ
ช่วยเหลือดังกล่าว”
		 ปัจจุบันหน่วยงานบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติและสำ�นักงานผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้
(The United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East)
เป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหน่วยงานเดียวภายใต้บทบัญญัตินี้
• “บุคคลที่เจ้าพนักงานผู้มีอำ�นาจในรัฐที่ตนพำ�นักอยู่ รับรองว่ามีสิทธิและหน้าที่เยี่ยงผู้ถือสัญชาติของ
รัฐนั้น”
		 บทบัญญัตินี้หมายความว่า หากบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติมีถิ่นฐานพำ�นักโดยชอบด้วยกฎหมายในรัฐ
หนึ่ง และได้รับสิทธิมากกว่าสิทธิที่ระบุภายใต้อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสิทธิทาง
เศรษฐกิจและสังคมครบถ้วนเทียบเท่ากับที่คนชาติได้รับ รวมถึงได้รับความคุ้มครองจากการต้องถูก
ส่งกลับหรือผลักดันออกนอกประเทศ เช่นนี้ จึงไม่มีความจำ�เป็นที่บุคคลจะต้องร้องขอใช้ความคุ้มครอง
ตามอนุสัญญา แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วบุคคลนั้นจะเป็นไร้รัฐไร้สัญชาติก็ตาม
• “บุคคลที่ได้ประกอบอาชญากรรมต่อสันติภาพ อาชญากรรมสงคราม หรืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
ตามที่บัญญัติไว้ในตราสารระหว่างประเทศ
		 บุคคลทีไ่ ด้ประกอบอาชญากรรมร้ายแรงซึง่ มิใช่อาชญากรรมการเมืองนอกอาณาเขตรัฐทีต่ นมีถนิ่ พำ�นัก
อยู่ก่อนที่จะได้รับการอนุญาตให้เข้ามาในรัฐนั้น หรือ
		 บุคคลที่มีความผิดในการกระทำ�อันเป็นการขัดกับวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ”
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เมื่อใดที่บุคคลไม่อาจนับว่าเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอีกต่อไป
เงื่อนไขของการเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติสิ้นสุดลงเมื่อบุคคลนั้นได้รับสัญชาติ
ภายใต้บทแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศบราซิล ค.ศ. ๑๙๙๔ ระบุว่า เด็กที่เกิดในต่างประเทศจาก
บิดามารดาสัญชาติบราซิลไม่อาจได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองบราซิลได้ เว้นแต่จะกลับมาอาศัยใน
ประเทศบราซิล ภาคประชาสังคมประมาณการว่าภายในระยะเวลา ๑๒ ปี มีเด็กจำ�นวน ๒๐๐,๐๐๐ คน
ต้องไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ ต่อมาในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ เมือ่ ประเทศบราซิลภาคยานุวตั อิ นุสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๖๑ รัฐสภา
ได้อนุมัติให้มีการแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญโดยให้แทนที่ข้อกำ�หนดเรื่องถิ่นพำ�นัก ด้วยการลงทะเบียน
กับทางกงสุล ซึ่งนับว่าเป็นเงื่อนไขแรกสำ�หรับการได้มาซึ่งสิทธิความเป็นพลเมือง ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง และช่วยให้เด็กที่ไร้รัฐไร้สัญชาติจำ�นวนมากได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองบราซิล
เมื่อใดที่กระบวนการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติจะเป็นคำ�ตอบที่เหมาะสม
โดยทั่วไปแล้วกระบวนการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นตัวช่วยรัฐในการดำ�เนินการให้บรรลุตาม
พันธกรณีทมี่ ตี อ่ อนุสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๕๔ แม้วา่ อนุสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๕๔ จะระบุค�ำ นิยามของบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
ไว้ แต่ก็มิได้กล่าวในละเอียดถึงกระบวนการในการพิสูจน์ว่าใครเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ อย่างไรก็ตามจะเห็น
ได้โดยนัยจากอนุสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ว่า รัฐมีหน้าทีต่ อ้ งพิสจู น์ความเป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติภายในเขตอำ�นาจ
แห่งรัฐตน และให้การปฏิบัติที่เหมาะสมแก่บุคคลเหล่านั้นตามพันธกรณีแห่งรัฐตนที่มีต่ออนุสัญญา
อย่างไรก็ตาม การใช้กระบวนการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาตินั้นเหมาะกับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่
ในบริบทของการอพยพย้ายถิ่นเท่านั้น สำ�หรับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่ใน “ประเทศตัวเอง” หรือเป็นประชาชน
ในถิ่นนั้น (in-situ) กระบวนการพิจารณาตัดสินเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับสถานะเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
นั้นไม่เหมาะสม เนื่องด้วยความผูกพันอันเหนียวแน่นของบุคคลนั้นต่อประเทศดังกล่าว เช่น การมีถิ่นฐานพำ�นัก
อยูเ่ ป็นเวลานาน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั สถานการณ์ของบุคคลนัน้ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการพิจารณา รัฐได้รบั การแนะนำ�ให้
บังคับใช้แผนรณรงค์ว่าด้วยสัญชาติที่เฉพาะเจาะจงหรือใช้ความพยายามในการพิสูจน์สัญชาติมากกว่าการใช้
กระบวนการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติสำ�หรับประชากรกลุ่มดังกล่าว
กระบวนการที่ใช้ในการพิจารณาว่าบุคคลเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่ คืออะไร
มีเพียงไม่กี่รัฐเท่านั้นที่ได้จัดทำ�กระบวนการเฉพาะในการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ อย่างไรก็ตาม
จำ�นวนรัฐทีใ่ ห้ความสนใจในการจัดทำ�กระบวนการดังกล่าวมีมากขึน้ ปัญหาทีว่ า่ จะจัดตัง้ กระบวนการพิจารณา
ภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติในรูปแบบของสถาบันอย่างไรนัน้ ถือเป็นดุลยพินจิ ของรัฐและอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ
ไม่วา่ กระบวนการพิจารณาภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติจะตัง้ อยูท่ ใี่ ด อย่างไรก็ตามภายในกรอบทางกฎหมายของรัฐหรือ
ในกรอบทางการบริหารงานปกครอง สิ่งที่สำ�คัญคือเจ้าหน้าที่ที่ทำ�การพิจารณา จะต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เกีย่ วกับกระบวนการการพิจารณาภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ และในขณะเดียวกันต้องรับประกันว่าประชากรทีป่ ระสบ
ปัญหาต้องสามารถเข้าถึงกระบวนการดังกล่าวได้ ประเด็นข้างต้นต้องอาศัยการสร้างความสมดุลระหว่างการรวม
ความเชี่ยวชาญในการพิจารณาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติไว้ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานปกครอง
หรือหน่วยงานตุลาการเฉพาะทางที่มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ดำ�เนินการอยู่ ในขณะ
ที่ให้ปัจเจกบุคคลสามารถยื่นคำ�ร้องต่อหน่วยงานรัฐที่ดำ�เนินการแทนที่อาจกระจายอยู่ทั่วประเทศ รัฐบางรัฐได้
ปรับใช้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทำ�การแต่งตัง้ หน่วยงานเฉพาะทีอ่ ยูใ่ นส่วนของรัฐบาลขึน้ มา หน่วยงานทีท่ �ำ งาน
เกีย่ วกับกับการลีภ้ ยั ผูล้ ภี้ ยั และบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติโดยเฉพาะ หรือกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ทีจ่ ะรับผิดชอบ
ในการพิจารณาและตัดสินคำ�ร้องเกี่ยวกับภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
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ส่วนรัฐอืน่ ๆ ทีไ่ ม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจงได้จดั ให้มกี ระบวนการพิจารณาภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
โดยกำ�หนดให้หน่วยงานทางการบริหารปกครองหรือทางตุลาการเป็นผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินว่าบุคคล
ใดเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
อย่างไรก็ตามรัฐอีกหลายรัฐยังไม่มีกระบวนการเฉพาะ ในกรณีเช่นนี้บ่อยครั้งที่ประเด็นเกี่ยวกับภาวะไร้รัฐ
ไร้สัญชาติมักเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการพิจารณาสถานะผู้ลี้ภัย ในที่สุดแล้วบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอาจจะ
ผ่านกระบวนการพิจารณาภายใต้กรอบการพิจารณาดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการได้รบั ความคุม้ ครองทางมนุษยธรรม
และความคุ้มครองลำ�ดับรอง (subsidiary protection) โดยแท้จริงแล้วบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอาจต้องยื่นคำ�ร้อง
ขอผ่านช่องทางของการขอลี้ภัย เนื่องจากไม่มีช่องทางอื่นสำ�หรับพวกเขา ทั้งนี้ไม่ว่ารูปแบบหรือสถานที่ในการ
ดำ�เนินการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติจะเป็นเช่นไร หลักการรักษาความลับต่อคำ�ร้องขอที่ยื่นโดยผู้ขอ
ลี้ภัยต้องได้รับการเคารพโดยเคร่งครัด
บางประเทศไม่มีกระบวนการเฉพาะเพื่อรับรองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่ประเด็นปัญหาอาจเกิดขึ้นในกรณีที่
ปัจเจกบุคคลยื่นขอใบอนุญาตพำ�นักอาศัยหรือเอกสารการเดินทาง หรืออาจจะพบในกรณีที่คำ�ร้องขอลี้ภัยถูก
ปฏิเสธและข้อกล่าวอ้างในการที่จะยังคงอยู่ในประเทศที่ขอลี้ภัยเกิดจากมูลเหตุอื่น
ในประเทศฝรั่งเศส กระบวนการในการรับรองสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติดำ�เนินการโดยสำ�นักงานเพื่อการ
คุ้มครองผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติแห่งฝรั่งเศส (the French Office for the Protection of Refugees
and Stateless Persons; OFPRA) ซึง่ ได้รบั อาณัตใิ นการให้ความคุม้ ครองทางตุลาการและบริหารงานปกครอง
แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยผู้ขอความคุ้มครองต้องยื่นคำ�ร้องขอโดยตรงกับทางสำ�นักงานฯ (OFPRA)
ในประเทศฟิลิปปินส์ การพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติดำ�เนินการโดยหน่วยงานศูนย์กลางการ
คุ้มครองผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ (Refugees and Stateless Persons Protection Unit; RSPPU)
ซึ่งบริหารจัดการโดยกรมยุติธรรมแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (The Philippines Department of Justice) ซึ่ง
คำ�ร้องเพือ่ ขอสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาตินนั้ สามารถยืน่ ได้ทหี่ น่วยงานศูนย์กลางฯ (RSPPU) นีห้ รือทีส่ �ำ นักงาน
กลางหรือสำ�นักงานสาขาของสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
ในสาธารณรัฐมอลโดวา สำ�นักงานการอพยพและการลีภ้ ยั แห่งกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในการจัดทำ�กระบวนการพิจารณาตัดสินสถานะความไร้รัฐไร้สัญชาติแบบรวมศูนย์ คำ�ร้องขอสามารถ
ทำ�ได้ดว้ ยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อกั ษร และสามารถยืน่ โดยบุคคลทีป่ ระสบปัญหาเองหรือผ่านทางโดย
หน่วยงานการปกครองเฉพาะทางทีอ่ ยูภ่ ายใต้ส�ำ นักงานการอพยพและการลีภ้ ยั แห่งสาธารณรัฐมอลโดวา
ในประเทศสเปน กฎหมายต่างด้าวระบุวา่ กระทรวงมหาดไทยจะทำ�การรับรองสถานะความไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
ตามกระบวนการที่กำ�หนดตามพระราชกฤษฎีกา ผู้ยื่นคำ�ร้องสามารถติดต่อสถานีตำ�รวจหรือสำ�นักงาน
การลี้ภัยและผู้ลี้ภัย (the Office for Asylum and Refugees; OAR) โดยหลังจากที่ขั้นตอนการสืบสวน
สอบสวนสิน้ สุดลง สำ�นักงานฯ จะดำ�เนินการตามกระบวนการและส่งคำ�พิจารณาตัดสินพร้อมด้วยเหตุผล
ไปยังกระทรวงมหาดไทย
ถึงแม้ว่าประเทศเม็กซิโกจะมิได้จัดตั้งกระบวนการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติอย่างเป็นทางการ
ขึน้ มา ในคูม่ อื หลักเกณฑ์และกระบวนการเกีย่ วกับการอพยพ ค.ศ. ๒๐๑๐ (Manual of Migratory Criteria
and Procedures) ระบุว่าบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศผ่านระบบ
ความคุม้ ครองเสริม (complementary protection) ของประเทศเม็กซิโกได้ แม้วา่ คูม่ อื จะระบุถงึ นิยามของ
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ แต่คมู่ อื ฉบับดังกล่าวมิได้มกี ารระบุถงึ การจัดตัง้ กระบวนการ
ใดๆ ในการพิจารณาตัดสินเป็นรายกรณี
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เอกสารคู่มือว่าด้วยความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดย UNHCR (UNHCR’s Handbook on Protection of
Stateless Persons) ได้ระบุแนวทางปฏิบัติให้กับรัฐ เจ้าหน้าที่ UNHCR รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ให้
ทราบถึงรูปแบบในการจัดตัง้ กระบวนการพิจารณาตัดสินความไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ รวมถึงข้อคำ�ถามทีเ่ กีย่ วกับพยาน
หลักฐานที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการดังกล่าว
พยานหลักฐานประเภทใดที่จำ�เป็น
โดยภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติเอง บ่อยครั้งที่บุคคลไม่สามารถพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งสถานะบุคคลไร้รัฐ
ไร้สัญชาติด้วยหลักฐานเอกสารสำ�คัญที่มีได้ บุคคลจำ�นวนมากไม่ได้ตระหนักถึงความจำ�เป็นหรือไม่สามารถ
ทำ�การวิเคราะห์ในตัวกฎหมายสัญชาติของรัฐทีต่ นมีจดุ เกาะเกีย่ วอยูด่ ว้ ยได้ ไม่วา่ จะโดยการเกิด การสืบสายโลหิต
การแต่งงาน หรือเป็นถิน่ พำ�นักประจำ� นอกจากนีก้ ารติดต่อเจ้าหน้าทีต่ า่ งประเทศเพือ่ ร้องขอข้อมูลเฉพาะรายหรือ
แนวทางปฏิบตั ทิ วั่ ไปเกีย่ วกับกฎหมายสัญชาติของรัฐ ซึง่ รวมถึงคำ�อธิบายเกีย่ วกับตัวบทกฎหมายและการบังคับ
ใช้กฎหมายสามารถเป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่งในการได้มาซึ่งข้อสรุปว่าบุคคลนั้นไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่ ในหลายๆ
กรณีรัฐจะตอบกลับคำ�ร้องขอเช่นว่านี้เฉพาะเมื่อคำ�ร้องขอนั้นถูกส่งมาจากเจ้าหน้าที่ทางการของอีกรัฐหนึ่ง
กระบวนการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติจึงต้องคำ�นึงถึงความยากลำ�บากซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัยในการ
ทำ�การพิสูจน์ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ กระบวนการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติต้องอาศัยความร่วมมือ
ทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้ยื่นคำ�ร้องและผู้พิจารณาตัดสินในการให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานและรวบรวมข้อเท็จจริง
ซึ่งเรียกกันว่าภาระการพิสูจน์ร่วมกัน เนื่องด้วยความยากลำ�บากซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัยในการพิสูจน์ภาวะไร้รัฐ
ไร้สญ
ั ชาติ มาตรฐานของพยานหลักฐานทีจ่ �ำ เป็นต้องมีกอ่ นทีจ่ ะทำ�การพิจารณาตัดสินจึงไม่ควรสูงเกินไป ดังนัน้
รัฐจึงได้รบั การแนะนำ�ให้ใช้มาตรฐานการพิสจู น์ในระดับเดียวกันกับทีใ่ ช้ในการพิสจู น์สถานะผูล้ ภี้ ยั กล่าวคือภาวะ
ไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติจะได้รบั การรับรองในกรณีทสี่ รุปได้ใน “ระดับสมเหตุสมผล” ว่าบุคคลนัน้ ไม่ได้รบั การพิจารณาให้
เป็นคนชาติภายใต้กฎหมายของรัฐใดๆ นอกจากนี้ เอกสารคู่มือว่าด้วยความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดย
UNHCR (UNHCR’s Handbook on Protection of Stateless Persons) ยังได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการใช้ภาระการพิสูจน์และมาตรฐานการพิสูจน์ในกระบวนการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติอีกด้วย
ใครควรเป็นผู้ตัดสินว่าบุคคลใดเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
บุคคลทีพ่ ร้อมด้วยคุณสมบัตผิ ซู้ งึ่ มีความเชีย่ วชาญในเรือ่ งภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติและสามารถพิจารณาตรวจสอบ
คำ�ร้องรวมถึงพยานหลักฐานประกอบคำ�ร้องอย่างเป็นกลางและยุติธรรม ควรได้รับการแต่งตั้งในการพิจารณา
ตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ หน่วยงานกลางของรัฐซึ่งรับผิดชอบการพิจารณาตัดสินดังกล่าว จะช่วยลดความ
เสีย่ งต่อการมีค�ำ วินจิ ฉัยทีไ่ ม่ตรงกันได้ จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการได้มาและกระจายข้อมูลของประเทศต้น
กำ�เนิด และจะสามารถพัฒนาความเชีย่ วชาญของหน่วยงานในประเด็นเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติให้
ดีขึ้น ในการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติจำ�เป็นต้องมีการรวบรวมและการวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบังคับ
และแนวปฏิบัติของรัฐอื่นๆ ด้วย แม้ว่าจะไม่มีหน่วยงานกลางของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ผู้พิจารณา
ตัดสินก็จะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือกันระหว่างเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติและ
ประเด็นเรื่องภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งภายในรัฐนั้นเองและในรัฐอื่นๆ
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บุคคลสามารถเข้าถึงกระบวนการพิจารณาตัดสินได้อย่างไร
อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ มิได้บังคับให้รัฐต้องอนุญาตให้บุคคลอยู่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายในเวลาที่คำ�ร้องเพื่อ
ขอรับรองสถานะบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติของบุคคลเหล่านัน้ ยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาในทางปฏิบตั เิ มือ่ บุคคล
อยูใ่ นอาณาเขตรัฐหนึง่ การพิจารณาตัดสินสถานะสัญชาติของบุคคลนัน้ อาจเป็นหนทางเดียวในการชีใ้ ห้เห็นถึง
ทางออกสำ�หรับพวกเขา
ในกรณีทบี่ คุ คลได้ยนื่ คำ�ร้องขอรับรองเป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ หรือหากเจ้าหน้าทีก่ �ำ ลังพยายามพิจารณาตัดสิน
ว่าบุคคลใดไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่ รัฐจะได้รับการแนะนำ�ให้ระงับการผลักดันบุคคลดังกล่าวออกจากอาณาเขต
รัฐตนระหว่างรอผลของกระบวนการพิจารณาตัดสินนั้น
กระบวนการพิจารณาตัดสินภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติควรได้รบั การบัญญัตไิ ว้ในกฎหมายอันเป็นหลักประกันซึง่ ความ
เป็นธรรมและความโปร่งใส เอกสารคู่มือว่าด้วยความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดย UNHCR (UNHCR’s
Handbook on Protection of Stateless Persons) ระบุถงึ รายการโดยละเอียดทีว่ า่ ด้วยสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่ควรได้รับการเคารพ อันได้แก่
• การเข้าถึงการสัมภาษณ์
• ความช่วยเหลือด้านการแปลและอธิบายความหมาย
• การเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย
• กำ�หนดเวลาในการทำ�การพิจารณาตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาตินับแต่เวลาที่ได้ยื่นคำ�ร้อง
• สิทธิในการได้รับทราบเหตุผลแห่งคำ�วินิจฉัยเป็นลายลักษณ์อักษร และ
• สิทธิในการอุทธรณ์การปฏิเสธคำ�ร้องชั้นต้น
รัฐสามารถกักขังบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในรัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย
ได้หรือไม่
แม้วา่ อนุสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๕๔ มิได้ก�ำ หนดโดยชัดแจ้งให้รฐั ต้องให้สทิ ธิอยูอ่ าศัยแก่บคุ คลทีไ่ ด้รบั พิจารณาตัดสินให้
เป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ การอนุญาตให้สทิ ธิดงั กล่าวเป็นการทำ�ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายแห่งอนุสญ
ั ญา
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ไม่มีสิทธิอยู่ในประเทศโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยปกติแล้วไม่ควรถูกกักขัง บุคคลไร้รัฐ
ไร้สัญชาติมักไม่มีเอกสารประจำ�ตัว เช่น บัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง แม้ว่ามีการระบุประเทศ
ที่มีถิ่นพำ�นักอาศัยอยู่ก่อนแล้วก็ตาม บ่อยครั้งที่ประเทศนั้นจะไม่ยอมรับให้บุคคลนั้นกลับเข้าประเทศโดยทันที
ในสถานการณ์เช่นว่านี้การกักขังควรได้รับการหลีกเลี่ยงและถูกใช้เป็นหนทางสุดท้าย หากเป็นที่ชัดเจนว่าที่มา
ที่ไปมาจากบทบัญญัติกฎหมายแห่งรัฐซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ทางเลือกอื่นที่
นอกเหนือจากการกักขังควรได้รับการพิจารณาก่อน เว้นเสียแต่ว่ามีหลักฐานบ่งชี้ว่าทางเลือกอื่นนั้นไม่ใช่สิ่งที่
เหมาะสมสำ�หรับบุคคลดังกล่าว
บุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติทไ่ี ม่ได้รบั อนุญาตให้อยูไ่ ด้โดยชอบด้วยกฎหมายควรถูกกักขังหลังจากทีไ่ ด้ท�ำ การพิจารณา
ทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้แล้วเท่านั้น ในการตัดสินกักขังอันถือว่าเป็นข้อยกเว้นนั้น เจ้าหน้าที่ควรพิจารณาว่าการ
กักขังนัน้ สมเหตุสมผลและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้หรือไม่ หากท้ายทีส่ ดุ เห็นว่ามีความจำ�เป็นการกักขัง
ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติและเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใน หากเป็นไปได้ควร
มีการระบุระยะเวลากักขังสูงสุดและให้มีการทบทวนกระบวนการทางตุลาการเป็นช่วงๆ ตามกำ�หนดเวลาด้วย
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คณะทำ�งานว่าด้วยการกักขังตามอำ�เภอใจ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้แถลงด้วยความกังวลถึงการเพิ่มขึ้นของการกักขังตาม
อำ�เภอใจตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๕ คณะกรรมการฯ ได้ร้องขอให้คณะอนุกรรมการว่าด้วยการป้องกันการ
เลือกปฏิบัติและการคุ้มครองชนกลุ่มน้อยศึกษาถึงปัญหาดังกล่าว และยื่นข้อเสนอแนะเพื่อให้การกระทำ�
ดังกล่าวลดลง ในขณะเดียวกันนี้ปัญหาเกี่ยวกับการประกันสิทธิของบุคคลที่ถูกพรากไปซึ่งเสรีภาพก็ได้
รับการรับรองโดยหลักการในการคุ้มครองบุคคลที่อยู่ภายใต้การกักขังหรือการจำ�คุกทุกรูปแบบซึ่งจัดทำ�
โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๘ ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ เพื่อเป็นการ
ดำ�เนินการตามข้อเสนอแนะซึ่งทำ�ขึ้นในรายงานของคณะอนุกรรมการฯ ที่กล่าวถึงข้างต้น คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนจึงจัดตั้งคณะทำ�งานว่าด้วยการกักขังตามอำ�เภอใจขึ้น ซึ่งต่อมาคณะทำ�งานฯ นี้ได้จัดทำ�
หลักการเกี่ยวกับการคุมขังและการกักขัง ดังต่อไปนี้
หลักการที่ ๑
ผู้ขอลี้ภัยหรือผู้ย้ายถิ่น เมื่อถูกคุมขังเพื่อทำ�การสอบสวนที่ชายแดนหรือภายในอาณาเขตแห่งรัฐอันเนื่อง
มาจากข้อหาการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ต้องได้รบั การแจ้งอย่างน้อยโดยทางวาจาและในภาษาทีบ่ คุ คล
นัน้ เข้าใจได้ ถึงสภาพการณ์และสาเหตุแห่งการถูกปฏิเสธการเข้าประเทศทีช่ ายแดนนัน้ หรือการอนุญาตให้
พำ�นักอาศัยโดยชั่วคราวในอาณาเขตรัฐซึ่งได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณีไป
หลักการที่ ๒
ผู้ขอลี้ภัยหรือผู้ย้ายถิ่นใดก็ตาม ในขณะอยู่ในการคุมขังต้องมีโอกาสในการสื่อสารกับโลกภายนอก ไม่ว่า
จะโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงโอกาสในการติดต่อทนายความ ผู้แทน
กงสุล และญาติ
หลักการที่ ๓
ผู้ขอลี้ภัยหรือผู้ย้ายถิ่นใดก็ตามที่ถูกคุมขัง ต้องได้รับการนำ�ตัวเข้าสู่หน่วยงานทางตุลาการหรือหน่วยงาน
รัฐโดยเร็ว
หลักการที่ ๔
ผูข้ อลีภ้ ยั หรือผูย้ า้ ยถิน่ ใดก็ตามเมือ่ ถูกคุมขัง ต้องลงลายมือชือ่ ในทะเบียนทีร่ ะบุหมายเลข หรือได้รบั การรับ
ประกันในการแสดงอัตลักษณ์ของบุคคลนัน้ เหตุแห่งการคุมขังและเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี �ำ นาจทีต่ ดั สินใช้มาตรการ
นั้น รวมถึงเวลาและวันที่ที่รับตัวเข้ามาในการคุมขังและปล่อยตัวจากการคุมขัง
หลักการที่ ๕
ผู้ขอลี้ภัยหรือผู้ย้ายถิ่นใดก็ตาม หลังจากที่เข้ามาในศูนย์สำ�หรับการคุมขังแล้วต้องได้รับการแจ้งถึงกฎ
ระเบียบภายใน และในกรณีที่เหมาะสมต้องได้รับการแจ้งถึงกฎระเบียบที่ใช้บังคับ และความเป็นไปได้ที่
บุคคลนัน้ อาจถูกขังเดีย่ วโดยถูกตัดขาดการติดต่อ (incommunicado) รวมถึงหลักประกันสิทธิในมาตรการ
ดังกล่าว
หลักการที่ ๖
การพิจารณาตัดสินต้องกระทำ�โดยองค์กรที่มีอำ�นาจอย่างเหมาะสมพร้อมด้วยระดับความรับผิดชอบที่
เพียงพอและต้องตั้งอยู่บนฐานของหลักนิติธรรมตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
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หลักการที่ ๗
ระยะเวลาสูงสุดในการคุมขังควรได้รบั การระบุไว้ในกฎหมาย และไม่วา่ ในกรณีใดก็ตามการคุมขังโดยไม่มี
กำ�หนดหรือเป็นระยะเวลานานเกินควรไม่อาจกระทำ�ได้
หลักการที่ ๘
การประกาศแจ้งถึงมาตรการการคุมขังต้องทำ�เป็นลายลักษณ์อกั ษรในภาษาทีผ่ ขู้ อลีภ้ ยั หรือผูย้ า้ ยถิน่ เข้าใจ
โดยระบุถึงเหตุผลในการบังคับใช้มาตรการนั้น อีกทั้งประกาศต้องระบุถึงเงื่อนไขที่ผู้ขอลี้ภัยหรือผู้ย้ายถิ่น
สามารถยื่นขอต่อหน่วยงานทางตุลาการเพื่อการเยียวยาได้ โดยหน่วยงานควรพิจารณาตัดสินความโดย
ชอบด้วยกฎหมายโดยเร็ว และในกรณีที่เหมาะสมให้มีคำ�สั่งปล่อยตัวบุคคลนั้น
หลักการที่ ๙
การคุมขังต้องเกิดขึ้นในสถานที่สาธารณะซึ่งมีข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยเฉพาะเพื่อเหตุผลในทาง
ปฏิบัติ หากไม่อาจเป็นไปได้ผู้ขอลี้ภัยหรือผู้ย้ายถิ่นต้องถูกคุมขังในสถานที่ที่แยกจากที่คุมขังบุคคลที่ถูก
จำ�คุกตามกฎหมายอาญา
หลักการที่ ๑๐
สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) คณะกรรมการกาชาดสากล และในกรณีที่
เหมาะสม องค์กรเอกชน ต้องได้รับอนุญาตในการเข้าถึงสถานที่คุมขัง
สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติมีอะไรบ้าง
สิทธิมนุษยชนพื้นฐานบางประการที่บังคับใช้กับบุคคลทุกคนที่อยู่ในเขตอำ�นาจรัฐหนึ่งๆ โดยไม่คำ�นึงถึงสถานะ
หรือประเภทของสิทธิในการพำ�นักอาศัย สิทธิดังกล่าวได้แก่การห้ามทรมานและหลักการไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น
โดยแท้จริงแล้วอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ระบุว่าบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาต้องบังคับใช้กับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
“โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ศาสนา หรือประเทศต้นกำ�เนิด” (บทบัญญัติ ๓)
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบแห่งประเทศที่ตนอาศัยอยู่
(บทบัญญัติ ๒) หากบุคคลเหล่านี้ปฏิบัติตามหน้าที่ข้างต้นแล้วนั้น บทบัญญัติ ๗ (๑) แห่งอนุสัญญา ค.ศ.
๑๙๕๔ ได้กำ�หนดไว้ซึ่งความคุ้มครองพื้นฐานที่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติพึงได้รับ โดยมีเงื่อนไขว่า เว้นแต่ในกรณีที่
อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ บ่งชี้ถึงการปฏิบัติที่ดีกว่า “รัฐภาคีต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเช่นเดียวกันกับที่
ปฏิบัติต่อบุคคลต่างด้าวโดยทั่วไป”
สำ�หรับสิทธิส่วนใหญ่ที่ระบุไว้ในอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ นั้น บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติควรได้รับการเข้าถึงสิทธิและ
ประโยชน์ต่างๆ อย่างน้อยที่สุดในระดับเดียวกันกับที่มีไว้แก่บุคคลต่างด้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานที่มี
รายได้ (บทบัญญัติ ๑๗ ๑๘ และ ๑๙) ที่อยู่อาศัย (บทบัญญัติ ๒๑) และเสรีภาพในการเดินทาง (บทบัญญัติ
๒๖) สำ�หรับสิทธิเฉพาะอื่นๆ รัฐภาคีต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตรัฐตนโดยชอบ
ด้วยกฎหมายในระดับมาตรฐานเดียวกันกับที่ปฏิบัติต่อคนชาติแห่งรัฐตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการ
ประกอบพิธกี รรมทางศาสนา (บทบัญญัติ ๔) สิทธิในศิลปกรรมและทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม (บทบัญญัติ 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) มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือรัฐในการรับประกันว่าบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจะได้รับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำ�หนดไว้ภายใต้อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
บุคคลที่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติมีสิทธิในเอกสารประจำ�ตัวและเอกสารการ
เดินทางหรือไม่
อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ระบุว่า รัฐภาคีต้องออกเอกสารประจำ�ตัวให้แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในอาณาเขตแห่ง
รัฐตน ผูซ้ งึ่ ไม่มเี อกสารการเดินทางทีม่ ผี ลใช้ได้ตามกฎหมาย บทบัญญัติ ๒๘ ระบุวา่ รัฐภาคีตอ้ งออกเอกสารการ
เดินทางให้แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตแห่งรัฐตนโดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่จะมีเหตุผล
ที่น่าเชื่อถือว่าด้วยความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนโต้แย้งเป็นอื่น
การออกเอกสารการเดินทางมิได้ถือเป็นการให้สัญชาติโดยปริยาย และไม่ได้ทำ�ให้สถานะของปัจเจกบุคคลนั้น
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
ในวรรคที่สองของบทบัญญัติ ๒๘ เชิญชวนให้รัฐภาคีออกเอกสารการเดินทางให้แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติใดๆ
ที่อยู่ในอาณาเขตแห่งรัฐตน แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมิได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม
รัฐได้รบั การร้องขอให้พจิ ารณาออกเอกสารการเดินทางตามอนุสญ
ั ญาแก่บคุ คลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติทอี่ ยูใ่ นอาณาเขต
แห่งรัฐตน และไม่อาจได้รับเอกสารการเดินทางจากประเทศที่พวกเขามีถิ่นพำ�นักอาศัยโดยชอบด้วยกฎหมาย
บทบัญญัติข้างต้นมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง เนื่องด้วยบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจำ�นวนมากอาจไม่มีถิ่นพำ�นักอาศัย
โดยชอบด้วยกฎหมาย เอกสารการเดินทางนอกจากจะช่วยตรวจพิสจู น์อตั ลักษณ์ของบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติแล้ว
ยังอนุญาตให้บุคคลนั้นหาทางเข้ารัฐที่เหมาะสมได้อีกด้วย
เอกสารการเดินทางมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในการให้ความสะดวกในการเดินทางไปยัง
ประเทศอืน่ ๆ เพือ่ การศึกษา การจ้างงาน การบริการสาธารณสุข และการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ตามตารางท้ายอนุสญ
ั ญา
รัฐภาคีแต่ละรัฐตกลงรับรองความสมบูรณ์ทางกฎหมายของเอกสารการเดินทางที่ออกโดยรัฐภาคีอื่น UNHCR
สามารถให้ค�ำ แนะนำ�ทางด้านเทคนิคเกีย่ วกับการออกเอกสารเหล่านีไ้ ด้ รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ต้อง
ออกเอกสารการเดินทางตามอนุสญ
ั ญาทีส่ ามารถอ่านได้โดยเครือ่ งมือทีม่ มี าตรฐานและรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ใน
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ/ แนวทางปฏิบตั ใิ นการออกเอกสารตามอนุสญ
ั ญาทีส่ ามารถอ่านได้โดย
เครื่องมือแก่ผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดย UNHCR (UNHCR Guide for Issuing Machine Readable
Convention Documents for Refugees and Stateless Persons)
รัฐสามารถขับไล่บุคคลที่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติออกจากรัฐได้หรือไม่
ภายใต้เงื่อนไขแห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่ในประเทศโดยชอบด้วยกฎหมายจะไม่
ถูกขับออกจากประเทศ เว้นแต่ด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน
การขับไล่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย เว้นแต่มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่าด้วย
ความมั่นคงของรัฐ
ดังนั้นจึงควรมีหลักประกันตามกระบวนการเพื่อให้โอกาสบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในการตอบคำ�ถามและยื่น
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา ในการมีที่ปรึกษากฎหมาย และในการมีสิทธิยื่นอุทธรณ์
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บทส่งท้ายของอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ชี้ให้เห็นว่าหลักการห้ามผลักดันกลับ (non-refoulement) เป็นหลักการ
ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป หลักการห้ามผลักดันกลับ (non-refoulement) ซึ่งคือหลักการว่าด้วยการไม่ส่ง
กลับบุคคลไปยังอาณาเขตทีบ่ คุ คลนัน้ จะเสีย่ งต่อการถูกประหัตประหาร ได้รบั การระบุไว้ในบทบัญญัตแิ ห่งสนธิ
สัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ ได้แก่ บทบัญญัติ ๓๓ แห่งอนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ บทบัญญัติ ๓ แห่ง
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี และที่กล่าวโดยนัยในบทบัญญัติ ๗ แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง รวมถึงในตราสารว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคหลายฉบับ
เนื่องจากการห้ามผลักดันกลับได้รับการยอมรับให้เป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศอยู่แล้ว ผู้ร่างอนุสัญญา
ค.ศ. ๑๙๕๔ จึงเห็นว่าไม่มีความจำ�เป็นที่จะต้องระบุหลักการดังกล่าวลงในบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาว่าด้วย
สถานะของบุคคลไร้รัฐอีก
ในกรณีที่ท้ายที่สุดมีคำ�ตัดสินให้ผลักดันกลับ อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ เรียกร้องให้รัฐให้เวลาที่เพียงพอแก่บุคคล
นั้นในการได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังอีกประเทศหนึ่ง
กระบวนการแปลงสัญชาติแบบใดทีค่ วรมีส�ำ หรับบุคคลทีไ่ ด้รบั การรับรองสถานะบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ได้รับการเรียกร้องให้อำ�นวยความสะดวกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่
บุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติในการผสมกลมกลืนและแปลงสัญชาติ (คำ�ว่า “การผสมกลมกลืน” ในทีน่ ี้ มิได้หมายถึงการ
สูญเสียซึง่ อัตลักษณ์เฉพาะของบุคคลนัน้ แต่หมายถึงการผสมผสานเข้าสูว่ ถิ ชี วี ติ ความเป็นอยูท่ างเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของประเทศนัน้ ) โดยเฉพาะอย่างยิง่ รัฐเหล่านัน้ ต้องพยายามทุกวิถที างเพือ่ ให้กระบวนการแปลง
สัญชาติเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงโดยลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้
ในสหราชอาณาจักร บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถเข้าถึงกระบวนการแปลงสัญชาติที่ทางรัฐจัดบริการ
ความสะดวกไว้ให้ ซึง่ ในทางปฏิบตั หิ มายถึง การลดข้อกำ�หนดเรือ่ งถิน่ พำ�นักอาศัย (สามปีแทนทีจ่ ะเป็นห้าปี
ดังเช่นกรณีคนต่างด้าวทีม่ ใิ ช่คนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ) และข้อยกเว้นบททดสอบทางภาษาและความเป็นพลเมือง
บางประเทศได้ระบุลดระยะเวลาในเรือ่ งถิน่ พำ�นักอาศัยทางกฎหมายสำ�หรับกรณีผลู้ ภี้ ยั และบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
ที่ต้องการยื่นคำ�ร้องขอแปลงสัญชาติไว้ในกฎหมายสัญชาติแห่งรัฐ
สภายุโรป (ECN) พัฒนาสานต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวด้วยการร้องขอให้กฎหมายภายในประเทศระบุถึง
หลักเกณฑ์ทที่ �ำ ให้คนต่างด้าวทีเ่ ป็นผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยูโ่ ดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นประจำ�ในอาณาเขตแห่งรัฐสามารถ
แปลงสัญชาติได้ นอกจากนี้สภายุโรป (ECN) ยังได้จำ�กัดข้อกำ�หนดเรื่องถิ่นพำ�นักอาศัยไว้สูงสุดที่ระยะเวลา
๑๐ ปี ก่อนที่ปัจเจกบุคคลจะมีสิทธิในการยื่นคำ�ร้องขอแปลงสัญชาติ สภายุโรป (ECN) ยังกระตุ้นให้รัฐต่างๆ
พิจารณาใช้กระบวนการแปลงสัญชาติที่รวดเร็วยิ่งขึ้นสำ�หรับกรณีบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติและผู้ลี้ภัยที่ได้รับการ
รับรองสถานะแล้ว
วิธีที่ดีที่สุดในการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติคืออะไร
วิธีที่มีประสิทธิผลที่สุดในการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ คือการร่างบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้การเกิดขึ้น
ของสถานการณ์ภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติไม่อาจเป็นไปได้เลยตัง้ แต่แรก (ดูหวั ข้อ “การป้องกันภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ”
สำ�หรับการอภิปรายฉบับเต็มว่าด้วยอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ และมาตรการที่เกี่ยวข้องที่รัฐสามารถนำ�มาใช้เพื่อ
ลดหรือขจัดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ)
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อย่างไรก็ตามจนกว่าภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติจะถูกขจัดไป บุคคลทีไ่ ด้รบั การรับรองสถานะบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติตอ้ ง
ได้รับความคุ้มครอง การภาคยานุวัติและบังคับใช้อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ และจัดทำ�กฎหมายที่จะใช้บังคับจะ
รับประกันได้ว่าสิทธิและหน้าที่ของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจะได้รับการเคารพ
ดังที่อภิปรายข้างต้น อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสัญชาติของบุคคล หรือบังคับให้รัฐต้องยอมรับ
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ไม่เป็นผู้ลี้ภัยเข้ามาในอาณาเขตแห่งรัฐตนแต่อย่างใด การบังคับใช้บทบัญญัติแห่ง
อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ไม่ถือเป็นการให้สัญชาติ เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้รัฐควรให้ความสะดวกในการผสม
กลมกลืนและแปลงสัญชาติของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตแห่งรัฐตนโดยผ่านกระบวนการ
ทางกฎหมายและแนวปฏิบัติว่าด้วยสัญชาติ สำ�หรับสถานการณ์ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติในวงกว้าง หลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาเรื่องสัญชาติอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้บุคคลทุกคนที่มีถิ่นพำ�นักอาศัยในอาณาเขตรัฐได้รับการ
พิจารณาเป็นคนชาติ หากคนเหล่านั้นเกิดในดินแดนรัฐ (หรือได้อาศัยอยู่ในดินแดนรัฐ) ก่อนวันที่กำ�หนด หรือ
สืบสายโลหิตจากบุคคลเหล่านั้น
คีร์กีซสถานได้จัดทำ�การปฏิรูปโดยละเอียดในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ซึ่งทำ�ให้บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาตินับพันๆ คน
ได้รับสัญชาติ มีประชาชนโดยประมาณ ๔๐,๐๐๐ คนที่อาศัยอยู่ในคีร์กีซสถานโดยปราศจากความเป็น
พลเมืองมายาวนานกว่าทศวรรษหลังจากการแยกตัวเป็นอิสระของประเทศ ซึ่งจำ�นวนส่วนใหญ่ของคน
เหล่านี้เป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพมาจากภูมิภาคอื่นๆ แห่งอดีตสหภาพโซเวียต และไม่ได้รับความเป็น
พลเมืองคีรก์ ซี หรือความเป็นพลเมืองของรัฐผูส้ บื สิทธิอนื่ จากอดีตสหภาพโซเวียตโดยอัตโนมัติ กฎหมายปี
ค.ศ. ๒๐๐๗ รับรองความเป็นพลเมืองของอดีตพลเมืองโซเวียตทุกคนที่ไร้รัฐไร้สัญชาติและได้อาศัยอยู่ใน
คีร์กีซสถานเป็นระยะเวลาห้าปีขึ้นไป
ในบางกรณี บุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติไม่สามารถมีสถานะโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศทีต่ นอาศัยอยูไ่ ด้ ในกรณี
เช่นนีก้ ารไปตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ในอีกประเทศหนึง่ อาจเป็นทางออกทีเ่ หมาะสมสำ�หรับบุคคลเหล่านี้ แม้วา่ หลักเกณฑ์
ของรัฐในการตั้งถิ่นฐานใหม่โดยทั่วไปไม่ครอบคลุมสถานการณ์ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ (การตั้งถิ่นฐานใหม่มักใช้
กับกรณีผู้ลี้ภัยมากกว่า) คณะกรรมาธิการบริหาร UNHCR ได้เรียกร้องให้รัฐขยายหลักเกณฑ์เพื่อให้รวมถึงกรณี
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติด้วย โดยในบทสรุปที่ ๙๕ (ค.ศ. ๒๐๐๓)คณะกรรมาธิการบริหารฯ
“กระตุน้ ให้รฐั ร่วมมือกับ UNHCR ในการหาวิธกี ารแก้ไขจัดการกับกรณีภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ และ
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการให้สถานที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ ในกรณีที่สถานการณ์ของบุคคลไร้รัฐ
ไร้สญ
ั ชาติไม่อาจได้รบั การจัดการแก้ไขในประเทศผูร้ บั ปัจจุบนั หรือประเทศทีม่ ถี นิ่ พำ�นักเป็นประจำ�
เดิมและยังคงไม่มั่นคงปลอดภัย...”
UNHCR สามารถให้คำ�แนะนำ�และความช่วยเหลือแก่รัฐทั้งในเรื่องการตั้งถิ่นฐานในรัฐผู้รับและการตั้งถิ่นฐาน
ใหม่ของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
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การป้องกันภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

เด็กๆ ส่วนใหญ่ที่บาเตย์ (เรือกสวนในเขตชุมชนแออัด) ไร้รัฐไร้สัญชาติและไม่มีสิทธิเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
ชาวโดมินิกันนับพันๆ คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายเฮติ ถูกเพิกถอนสัญชาติของพวกเขาอันเป็นผลมาจากคำ�
ตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. ๒๐๑๓
©UNHCR/Greg Constantine, 2011
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ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติอาจเป็นผลมาจากสภาวการณ์ที่หลากหลาย สาเหตุหลักของภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
บางประการ รวมถึงขัน้ ตอนในทางปฏิบตั ทิ รี่ ฐั สามารถกระทำ�ได้เพือ่ หลีกเลีย่ งสภาวการณ์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อมีการพิจารณาทบทวนกฎหมายสัญชาติ ได้รับการอภิปรายไว้ดังต่อไปนี้

สาเหตุอันเกี่ยวเนื่องกับการเลือกปฏิบัติหรือการเพิกถอน
สัญชาติตามอำ�เภอใจ
การเลือกปฏิบัติ
หนึ่งในข้อจำ�กัดหลักที่มีต่อดุลยพินิจของรัฐในการให้หรือปฏิเสธสัญชาติ ก็คือการต่อต้านการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติ หลักการนี้สะท้อนอยู่ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุก
รูปแบบ (CERD) และในตราสารอืน่ ๆ อีกมากมาย ในคำ�แนะนำ�ทัว่ ไปว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนทีม่ ใิ ช่พลเมือง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๔ คณะกรรมาธิการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติแห่งสหประชาชาติ กล่าวไว้วา่
“การเพิกถอนความเป็นพลเมืองด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว การสืบสายโลหิต หรือแหล่งกำ�เนิด
แห่งชาติหรือเผ่าพันธุ์ เป็นการละเมิดพันธกรณีแห่งรัฐในการประกันการมีสิทธิในสัญชาติอย่าง
ไม่เลือกปฏิบัติ”
อย่างไรก็ตามบางครัง้ ปัจเจกบุคคลไม่สามารถได้มาซึง่ สัญชาติแห่งรัฐหนึง่ ทัง้ ๆ ทีม่ จี ดุ เกาะเกีย่ วอย่างเหนียวแน่น
กับรัฐนั้น จุดเกาะเกี่ยวซึ่งสำ�หรับบุคคลอื่นๆ นั้นเพียงพอแล้วต่อการนำ�สู่การให้สิทธิความเป็นพลเมือง บุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติส่วนใหญ่ทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งของชนกลุ่มน้อยทางเผ่าพันธุ์ ศาสนา หรือภาษา การเลือกปฏิบัติ
อันมีฐานมาจากเชื้อชาติ สีผิว เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือปัจจัยอื่นๆ อาจมีขึ้นทั้งโดย
ชัดแจ้งและโดยมิได้ตงั้ ใจในตัวบทกฎหมายหรือในการบังคับใช้กฎหมายนัน้ ตัวกฎหมายอาจถือว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติได้ หากประกอบด้วยถ้อยคำ�ที่เป็นอคติหรือหากผลของการบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติ
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว:
• ประกันว่าหลักการไม่เลือกปฏิบตั เิ กีย่ วกับสัญชาติได้รบั การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ และประกันโดยผ่านคำ�ตัดสินทางปกครองและทางตุลาการว่าหลักการดังกล่าวได้รบั การบังคับ
ใช้ในทางปฏิบัติ
• รัฐต้องนำ�มาตรการทีเ่ หมาะสมทุกมาตรการมาใช้ทงั้ ภายในรัฐและโดยความร่วมมือกับรัฐอืน่ เพือ่ ประกัน
ว่าเด็กทุกคนมีสัญชาติเมื่อเกิด ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เกิดโดยบิดามารดาที่สมรสกัน เด็กที่เกิดนอก
สมรส และเด็กที่เกิดจากบิดามารดาที่เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ล้วนมีสิทธิในสัญชาติอย่างเท่าเทียม
กันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
• อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) พยายามที่จะให้สิทธิที่
เท่าเทียมกันกับบุรุษแก่สตรี ในการได้มา เปลี่ยนแปลง หรือคงไว้ซึ่งสัญชาติ ตามหลักการที่ระบุไว้ใน
อนุสัญญาฉบับนี้ สถานะทางสัญชาติของสามีไม่ควรเปลี่ยนสัญชาติของภริยาโดยอัตโนมัติไปด้วย อัน
จะทำ�ให้หญิงนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติหรือบังคับหญิงนั้นให้ถือสัญชาติของสามี
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การเพิกถอนและการปฏิเสธความเป็นพลเมือง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ระบุว่า บุคคลจะไม่ถูกเพิกถอนสัญชาติตามอำ�เภอใจ อนุสัญญา
ค.ศ. ๑๙๖๑ และตราสารสภายุโรป (ECN) จำ�กัดความเป็นไปได้ไว้อย่างเคร่งครัดในการที่รัฐจะเริ่มกระบวนการ
สูญเสียความเป็นพลเมือง การสูญเสียความเป็นพลเมืองกรณีใดก็ตามต้องมีหลักประกันทางกระบวนการอย่าง
เต็มที่และไม่ควรก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
การเพิกถอนสัญชาติเกิดขึน้ เมือ่ รัฐเพิกถอนความเป็นพลเมืองจากปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคน โดยทัว่ ไปเนื่องด้วย
เพราะรัฐกำ�ลังกระทำ�การอันเกีย่ วพันกับการเลือกปฏิบตั ิ มีบคุ คลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติทวั่ โลกจำ�นวนมากทีถ่ กู เพิกถอน
สัญชาติของพวกเขาตามอำ�เภอใจ
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้
• หลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ คือ บุคคลไม่ควรถูกเพิกถอนสัญชาติ หากการเพิกถอน
เช่นว่านั้นก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
• อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ ระบุถึงข้อยกเว้นซึ่งหลักการข้างต้น ดังต่อไปนี้
- สัญชาติได้มาโดยการแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือการหลอกลวง
- การสูญเสียไปซึ่งสัญชาติภายหลังจากการมีถิ่นพำ�นักอาศัยในต่างแดน (ดูด้านบน)
- การกระทำ�อันขัดกับหน้าที่ต่อความจงรักภักดี ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามที่ชัดแจ้งในการ
รับใช้รัฐอื่น หรือโดยการกระทำ�ส่วนบุคคลอันเป็นผลเสียต่อประโยชน์สำ�คัญแห่งรัฐอย่างร้ายแรง
(เฉพาะหากการกระทำ�เหล่านีถ้ กู ระบุไว้ในกฎหมาย ณ เวลาทีล่ งนามอนุสญ
ั ญาฉบับดังกล่าว) หรือ
- คำ�สัตย์ปฏิญาณหรือคำ�ประกาศอย่างเป็นทางการซึง่ ความสวามิภกั ดิต์ อ่ รัฐอืน่ หรือการปฏิเสธยกเลิก
ความสวามิภกั ดิต์ อ่ รัฐนัน้ (เฉพาะหากถูกระบุไว้ในกฎหมาย ณ เวลาทีล่ งนามอนุสญ
ั ญาฉบับดังกล่าว)
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ ชาวเคิรด์ เฟลิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นชนกลุม่ น้อยนิกายชิอะฮ์ทอี่ าศัยอยูใ่ นบางเขตของประเทศ
อิรักถูกเพิกถอนความเป็นพลเมืองอิรักโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยซัดดัม ฮุสเซน ทรัพย์สินของบุคคล
เหล่านี้ถูกยึดและพวกเขาจำ�นวนมากถูกเนรเทศไปประเทศอิหร่านที่ซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ในค่ายในฐานะ
ผู้ลี้ภัย รัฐธรรมนูญแห่งประเทศอิรัก ค.ศ. ๒๐๐๕ และกฎหมายสัญชาติแห่งประเทศอิรัก ค.ศ. ๒๐๐๖ ได้
ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาทีอ่ อกมาก่อนหน้านัน้ ซึง่ ได้เพิกถอนสัญชาติชาวเคิรด์ เฟลิ โดยระบุวา่ บุคคลทุกคน
ที่ถูกเพิกถอนสัญชาติอิรักโดยรัฐบาลที่แล้ว สามารถได้สัญชาติกลับคืนมา นับแต่นั้นเป็นต้นมาประชากร
เกือบ ๑๐๐,๐๐๐ คนได้สัญชาติอิรักของพวกเขากลับคืนมา
รัฐภาคีอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ อาจเพิกถอนสัญชาติของปัจเจกบุคคลบนพื้นฐานที่กล่าวข้างต้นได้ เฉพาะหาก
พื้นฐานเหล่านั้นได้ถูกระบุไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง ณ เวลาที่มีการลงนาม ให้สัตยาบัน หรือภาคยานุวัติ และ
หากเป็นไปตามกฎหมายและมีหลักประกันทางกระบวนการอย่างเต็มที่ เช่น สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดี
อย่างเป็นธรรม รัฐภาคีไม่อาจเพิกถอนสัญชาติของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ด้วยสาเหตุแห่งเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
ศาสนา หรือการเมือง
• ตราสารสภายุโรป (ECN) จำ�กัดความสามารถของรัฐในการเพิกถอนความเป็นพลเมืองของบุคคล
ไกลไปกว่านั้น หากการเพิกถอนก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ตามตราสารสภายุโรป (ECN) นั้น
การเพิกถอนความเป็นพลเมืองกระทำ�ได้โดยชอบเฉพาะกรณีที่การได้มาซึ่งสัญชาติเกิดจากการหลอก
ลวงหรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากการเพิกถอนความเป็นพลเมืองมิได้ก่อ
ให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ รัฐสามารถเพิกถอนความเป็นพลเมืองของคนชาติตนได้ เนื่องด้วย
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-

การได้มาโดยสมัครใจซึ่งสัญชาติอื่น
การรับใช้โดยสมัครใจในกองกำ�ลังทางทหารต่างชาติ
กระทำ�การอันเป็นผลเสียต่อประโยชน์สำ�คัญแห่งรัฐอย่างร้ายแรง
การไม่ มี จุ ด เกาะเกี่ ย วอย่ า งแท้ จ ริ ง ระหว่ า งรั ฐ และคนชาติ ผู้ ซึ่ ง พำ � นั ก อาศั ย อยู่ เ ป็ น ประจำ � ใน
ต่างประเทศ
- ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเบื้องต้นที่ก่อให้เกิดการได้มาโดยอัตโนมัติซึ่งสัญชาติแห่งรัฐ ตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมายภายใน (ใช้บังคับเฉพาะกรณีผู้เยาว์) หรือ
- บุตรบุญธรรมที่ได้มาหรือครอบครองสัญชาติต่างประเทศของบิดาหรือมารดาบุญธรรม หรือของทั้ง
บิดาและมารดาบุญธรรม

บทบัญญัติที่สำ�คัญของอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑
ว่าด้วยการให้สัญชาติ (บทบัญญัติ ๑ ๒ ๓ และ ๔)
รัฐต้องให้สัญชาติแก่บุคคลผู้ซึ่งมีจุดเกาะเกี่ยวแท้จริงทางใดทางหนึ่งกับรัฐ ไม่ว่าจะโดยการเกิดหรือ
โดยการสืบสายโลหิต มิเช่นนั้นบุคคลเหล่านั้นจะเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ รัฐต้องให้สัญชาติแก่บุคคล
ในกรณีดังต่อไปนี้
• เมื่อเกิด โดยผลบังคับแห่งกฎหมายต่อบุคคลที่เกิดในดินแดนรัฐ
• เมือ่ ถึงช่วงอายุทกี่ �ำ หนด โดยผลบังคับแห่งกฎหมายภายใต้เงือ่ นไขของกฎหมายแห่งรัฐต่อบุคคล
ที่เกิดในดินแดนรัฐ
• เมื่อยื่นคำ�ร้องขอ สำ�หรับบุคคลที่เกิดในดินแดนรัฐ (คำ�ร้องขอสามารถยื่นได้ในกรณีดังต่อไป
นี้ คำ�ร้องขอนั้นได้ยื่นในระยะเวลาที่กำ�หนด เป็นไปตามข้อกำ�หนดเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ ไม่
ถูกพิพากษาตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาตามที่ระบุ และ/หรือกรณีที่บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐ
ไร้สัญชาติอยู่ก่อนแล้ว)
• เมื่อเกิด สำ�หรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของมารดาผู้ซึ่งถือสัญชาติของรัฐที่บุตรถือกำ�เนิด
• โดยการสืบสายโลหิต ในกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจได้มาซึ่งสัญชาติของประเทศภาคีที่ตนถือกำ�เนิด
ในดินแดนของประเทศนั้น อันเนื่องมาจากข้อกำ�หนดทางอายุหรือถิ่นที่อยู่ (ซึ่งอาจทำ�ได้ภายใต้
กรณีดังต่อไปนี้ คำ�ร้องขอนั้นได้ยื่นในระยะเวลาที่กำ�หนด เป็นไปตามข้อกำ�หนดเฉพาะเกี่ยวกับ
ถิ่นที่อยู่ และ/หรือกรณีที่บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอยู่ก่อนแล้ว)
• สำ�หรับทารกที่ถูกทอดทิ้งและเจอในดินแดนของรัฐภาคีนั้น
• เมือ่ เกิด โดยผลบังคับแห่งกฎหมายสำ�หรับบุคคลทีถ่ อื กำ�เนิดนอกดินแดนรัฐ หากขณะทีถ่ อื กำ�เนิด
บิดาหรือมารดาถือสัญชาติของรัฐภาคีนั้น และ
• เมื่อยื่นคำ�ร้องขอ ตามที่ระบุโดยกฎหมายแห่งรัฐสำ�หรับบุคคลที่ถือกำ�เนิดนอกดินแดนรัฐ หาก
ขณะที่ถือกำ�เนิดบิดาหรือมารดาถือสัญชาติของรัฐภาคีนั้น (คำ�ร้องขอสามารถยื่นได้ในกรณีดัง
ต่อไปนี้ คำ�ร้องขอนั้นได้ยื่นในระยะเวลาที่กำ�หนด เป็นไปตามข้อกำ�หนดเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่
ไม่ถูกพิพากษาตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาตามที่ระบุ และ/หรือกรณีที่บุคคลนั้นเป็นบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติอยู่ก่อนแล้ว)
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ว่าด้วยการสูญเสียหรือการสละสัญชาติ (บทบัญญัติ ๕ ๖ และ ๗)
การสูญเสียหรือการสละสัญชาติควรตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการได้ครอบครองหรือการประกันการได้มาซึ่ง
สัญชาติอื่นก่อน อาจมีข้อยกเว้นได้ในกรณีของบุคคลที่ได้รับการแปลงสัญชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
เป็นระยะเวลาตามจำ�นวนปีที่กำ�หนดและล้มเหลวในการแสดงเจตนาที่จะคงไว้ซึ่งสัญชาติ ทั้งๆ ที่มีการ
แจ้งให้ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาที่กำ�หนด บุคคลที่ได้รับการแปลงสัญชาติในกรณี
ดังกล่าว เป็นบุคคลทีไ่ ด้สญ
ั ชาติโดยการยืน่ ขอต่อรัฐภาคีทเี่ กีย่ วข้อง และรัฐภาคีนนั้ แท้จริงสามารถปฏิเสธ
คำ�ร้องขอได้ การสูญเสียสัญชาติอาจเกิดขึ้นได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายและมีหลักประกันทาง
กระบวนการอย่างเต็มที่ เช่น สิทธิในการได้รบั การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมโดยศาล หรือองค์กรอิสระอืน่ ๆ
ว่าด้วยการเพิกถอนสัญชาติ (บทบัญญัติ ๘ และ ๙)
บุคคลไม่ควรถูกเพิกถอนสัญชาติ หากการเพิกถอนนั้นก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ยกเว้นในกรณี
• สัญชาติได้มาโดยการแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือการหลอกลวง
• บุคคลนัน้ ได้กระทำ�การอันขัดกับหน้าทีต่ อ่ ความจงรักภักดี ไม่วา่ จะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามทีช่ ดั แจ้ง
ในการรับใช้รัฐอื่น หรือโดยการกระทำ�ส่วนบุคคลอันเป็นผลเสียต่อผลประโยชน์สำ�คัญแห่งรัฐนั้น
อย่างร้ายแรง
• บุคคลได้ให้คำ�สัตย์ปฏิญาณหรือคำ�ประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งความสวามิภักดิ์ต่อรัฐอื่น หรือ
การปฏิเสธยกเลิกความสวามิภักดิ์ต่อรัฐภาคีนั้น หรือ
• บุคคลที่ได้รับการแปลงสัญชาติได้สูญเสียจุดเกาะเกี่ยวอย่างแท้จริงกับรัฐภาคีนั้น ทั้งๆ ที่มีการ
แจ้งให้ทราบแต่ก็ยังล้มเหลวในการแสดงเจตนาที่จะคงไว้ซึ่งสัญชาตินั้น
รัฐภาคีอาจเพิกถอนสัญชาติของปัจเจกบุคคลบนฐานทีก่ ล่าวข้างต้นได้ เฉพาะหากฐานเหล่านัน้ ได้ถกู ระบุ
ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง ณ เวลาทีม่ กี ารลงนาม ให้สตั ยาบันหรือภาคยานุวตั ิ และหากเป็นไปตามกฎหมาย
และมีหลักประกันทางกระบวนการอย่างเต็มที่ เช่น สิทธิในการได้รบั การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม รัฐภาคี
ไม่อาจเพิกถอนสัญชาติของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใด ด้วยสาเหตุแห่งเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา หรือการเมือง
ว่าด้วยการโอนดินแดน (บทบัญญัติ ๑๐)
สนธิสญ
ั ญาทัง้ หลายต้องประกันว่าภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติจะไม่เกิดขึน้ จากการโอนดินแดน ในกรณีทไี่ ม่มกี าร
ลงนามในสนธิสัญญาใด รัฐที่เกี่ยวข้องต้องให้สัญชาติแห่งรัฐตนแก่บุคคลเหล่านั้นที่หากมิเช่นนั้นแล้วจะ
กลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ อันเป็นผลมาจากการโอนหรือได้มาซึ่งดินแดน
ว่าด้วยหน่วยงานระหว่างประเทศ (บทบัญญัติ ๑๑)
อนุสัญญาฉบับนี้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งองค์กรภายใต้กรอบแห่งสหประชาชาติ ซึ่งปัจเจกบุคคลผู้มีสิทธิ
ตามอนุสญ
ั ญาอาจยืน่ คำ�ร้องเพือ่ ให้ขอ้ กล่าวอ้างของตนได้รบั พิจารณา รวมถึงได้รบั ความช่วยเหลือในการ
เสนอข้อกล่าวอ้างต่อหน่วยงานที่เหมาะสม สมัชชาใหญ่ได้ให้ UNHCR ทำ�หน้าที่นี้
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ว่าด้วยการระงับข้อพิพาท (บทบัญญัติ ๑๔)
ข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีเกี่ยวกับการตีความและการบังคับใช้อนุสัญญาฉบับนี้ที่มิอาจระงับได้ด้วย
วิธอี นื่ จะถูกส่งไปยังศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศโดยการร้องขอของรัฐภาคีฝา่ ยหนึง่ ฝ่ายใดแห่งข้อพิพาท
บทส่งท้าย
บทส่งท้ายแนะนำ�ว่า บุคคลซึ่งไร้รัฐไร้สัญชาติตามข้อเท็จจริง (de facto) ควรได้รับการปฏิบัติดังเช่นเป็น
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติตามกฎหมาย (de jure) เท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถได้มาซึ่ง
สัญชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

สาเหตุทางเทคนิค
การขัดกันแห่งกฎหมาย
ปัญหาอาจเกิดขึน้ เมือ่ บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายสัญชาติในรัฐหนึง่ ขัดกับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายสัญชาติของอีก
รัฐหนึ่ง ส่งผลให้ปัจเจกบุคคลไม่มีสัญชาติของรัฐใดทั้งสิ้น กฎหมายทั้งสองฉบับอาจได้รับการร่างไว้เป็นอย่าง
ดี แต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อกฎหมายดังกล่าวถูกบังคับใช้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น รัฐ ก. ซึ่งเป็นรัฐที่บุคคลนั้นถือกำ�เนิด
ให้สญ
ั ชาติโดยหลักสืบสายโลหิต (jus sanguinis) เท่านัน้ แต่บดิ ามารดาของบุคคลดังกล่าวเป็นคนชาติของรัฐ ข.
ในทางกลับกัน รัฐ ข. ให้สญ
ั ชาติตามหลักดินแดน (jus soli) และภายใต้กฎหมายสัญชาติแห่งรัฐ เด็กทีเ่ กิดโดยคน
ชาติทอี่ าศัยอยูใ่ นต่างประเทศไม่ได้รบั สัญชาติในทุกกรณี กรณีเช่นนีบ้ คุ คลนัน้ ย่อมกลายเป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้
• ดังที่ระบุไว้ในอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๙๓๐ รัฐแต่ละรัฐมีอำ�นาจพิจารณาตัดสินภายใต้กฎหมาย
แห่งรัฐตน ว่าใครเป็นคนชาติแห่งรัฐตน กฎหมายที่ได้รับการยอมรับโดยรัฐอื่นๆ นี้ ต้องสอดคล้อง
กั น กั บ อนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศ จารี ต ประเพณี ร ะหว่ า งประเทศ และหลั ก กฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ
กับประเด็นเรื่องสัญชาติที่ได้รับการยอมรับ ดังนั้นรัฐจึงมีความจำ�เป็นต้องปรึกษาหารือจากแหล่ง
รวบรวมกฎหมายสั ญ ชาติ ที่ ทั น สมั ย รวมถึ ง ควรเข้ า ใจถึ ง การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในทางปฏิ บั ติ
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ แก้ ไ ขการขั ด กั น แห่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยสั ญ ชาติ UNHCR รวบรวมกฎหมายสั ญ ชาติ ไ ว้ ที่
http://www.refworld.org/statelessness.html
• อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ ระบุว่า ต้องให้สัญชาติ ในกรณี
- เมื่อเกิด โดยผลบังคับแห่งกฎหมายต่อบุคคลที่เกิดในดินแดนรัฐ
- เมื่อถึงช่วงอายุที่กำ�หนด โดยผลบังคับแห่งกฎหมายภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายแห่งรัฐต่อบุคคลที่
เกิดในดินแดนรัฐ
- เมือ่ ยืน่ คำ�ร้องขอ สำ�หรับบุคคลทีเ่ กิดในดินแดนรัฐ (คำ�ร้องขอสามารถยืน่ ได้ในกรณีดงั ต่อไปนีค้ �ำ ร้อง
ขอนั้นได้ยื่นในระยะเวลาที่กำ�หนด เป็นไปตามข้อกำ�หนดเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ ไม่ถูกพิพากษา
ตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาตามที่ระบุ และ/หรือกรณีที่บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
อยู่ก่อนแล้ว)
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- โดยการสืบสายโลหิต ในกรณีทบี่ คุ คลนัน้ ไม่อาจได้มาซึง่ สัญชาติของประเทศภาคีทตี่ นถือกำ�เนิดใน
ดินแดนของประเทศนั้น อันเนื่องมาจากข้อกำ�หนดทางอายุหรือถิ่นที่อยู่ (ซึ่งอาจทำ�ได้ภายใต้กรณี
ดังต่อไปนี้ คำ�ร้องขอนั้นได้ยื่นในระยะเวลาที่กำ�หนด เป็นไปตามข้อกำ�หนดเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่
และ/หรือกรณีที่บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอยู่ก่อนแล้ว)
- สำ�หรับทารกที่ถูกทอดทิ้งและเจอในดินแดนของรัฐภาคีนั้น
- เมื่อเกิด โดยผลบังคับแห่งกฎหมายสำ�หรับบุคคลที่ถือกำ�เนิดนอกดินแดนรัฐ หากขณะที่ถือกำ�เนิด
บิดาหรือมารดาถือสัญชาติของรัฐภาคีนั้น และ
- เมื่ อ ยื่ น คำ � ร้ อ งขอ ตามที่ ร ะบุ โ ดยกฎหมายแห่ ง รั ฐ สำ � หรั บ บุ ค คลที่ ถื อ กำ � เนิ ด นอกดิ น แดนรั ฐ
หากขณะที่ถือกำ�เนิดบิดาหรือมารดาถือสัญชาติของรัฐภาคีนั้น (คำ�ร้องขอสามารถยื่นได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ คำ�ร้องขอนั้นได้ยื่นในระยะเวลาที่กำ�หนด เป็นไปตามข้อกำ�หนดเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่
ไม่ถูกพิพากษาตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาตามที่ระบุ และ/หรือกรณีที่บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐ
ไร้สัญชาติอยู่ก่อนแล้ว)
• ให้รฐั ใช้องค์ประกอบทัง้ ของหลักดินแดน (jus soli) และหลักสืบสายโลหิต (jus sanguinis) ในบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายความเป็นพลเมืองแห่งรัฐตนในการพิจารณาตัดสินองค์ประกอบเบือ้ งต้นของพลเมืองแห่งรัฐ
ตน รวมถึงจะให้ความเป็นพลเมืองเมือ่ ถือกำ�เนิดอย่างไร รัฐทีไ่ ม่ยอมรับการถือสองสัญชาติควรประกันว่า
เมือ่ ถึงช่วงอายุหนึง่ ปัจเจกบุคคลหรือบิดามารดาของปัจเจกบุคคลนัน้ มีสทิ ธิเลือกสัญชาติใดสัญชาติหนึง่
การขัดกันแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสละสัญชาติ
รัฐบางรัฐมีกฎหมายสัญชาติทอี่ นุญาตให้ปจั เจกบุคคลสามารถสละสัญชาติของตนได้ โดยทีย่ งั มิได้มาหรือยังมิได้
รับการรับรองการได้มาซึง่ สัญชาติอกี สัญชาติหนึง่ ก่อน ในกรณีเช่นนีม้ กั ก่อให้เกิดภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ การขัดกัน
แห่งกฎหมายอาจเกิดขึน้ เมือ่ รัฐหนึง่ จะไม่อนุญาตให้มกี ารสละสัญชาติ จนกว่าบุคคลนัน้ ได้รบั สัญชาติอกี สัญชาติ
หนึง่ ก่อน แต่ในขณะเดียวกันอีกรัฐหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องจะไม่ให้สญ
ั ชาติแห่งรัฐตน จนกว่าบุคคลนัน้ ได้สละสัญชาติเดิม
ของตนก่อน บางครั้งบุคคลอาจถูกบังคับให้สละความเป็นพลเมืองของที่อื่นๆ ก่อน จึงจะสามารถยื่นคำ�ร้องขอ
ความเป็นพลเมืองแห่งทีท่ ตี่ นอาศัยอยูไ่ ด้ ซึง่ ทำ�ให้บคุ คลนัน้ ไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติจนกว่าจะได้รบั ความเป็นพลเมืองใหม่
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
• ตามอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ การสูญเสียหรือการสละสัญชาติควรตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการครอบครอง
หรือการรับประกันซึ่งการได้มาของสัญชาติอีกสัญชาติหนึ่งก่อน
• บทบัญญัติแห่งกฎหมายพลเมืองควรระบุว่า พลเมืองไม่อาจสละสัญชาติของตนโดยปราศจากการได้
รับอีกสัญชาติหนึ่ง หรือได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษรโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องว่าบุคคลเหล่านั้นจะได้รับอีกสัญชาติหนึ่ง
ั ญา ค.ศ. ๑๙๖๑ อนุญาตให้มขี อ้ ยกเว้นกรณีทกี่ ารสูญเสียสัญชาติอาจเกิดขึน้ ได้แม้วา่ จะก่อให้เกิด
• อนุสญ
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ นั่นคือ สำ�หรับกรณีบุคคลที่ได้รับการแปลงสัญชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็น
ระยะเวลาตามจำ�นวนปีที่กำ�หนด และล้มเหลวในการแสดงเจตนาที่จะคงไว้ซึ่งสัญชาติ ทั้งๆ ที่มีการแจ้ง
ให้ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาที่กำ�หนด บุคคลที่ได้รับการแปลงสัญชาติในกรณีดังกล่าว
เป็นบุคคลทีไ่ ด้สญ
ั ชาติโดยการยืน่ ขอต่อรัฐภาคีทเี่ กีย่ วข้อง และรัฐภาคีนนั้ แท้จริงสามารถปฏิเสธคำ�ร้องขอ
ได้ การสูญเสียสัญชาติอาจเกิดขึน้ ได้เฉพาะกรณีทเี่ ป็นไปตามกฎหมายและมีหลักประกันทางกระบวนการ
อย่างเต็มที่ เช่น สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมโดยศาล หรือองค์กรอิสระอื่นๆ
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• รัฐบางรัฐได้เสนอบทบัญญัติที่อนุญาตให้มีการได้คืนซึ่งสัญชาติ หากปัจเจกบุคคลสูญเสียหรือไม่ได้รับ
อีกสัญชาติหนึ่ง
• สำ�หรับรัฐที่ไม่ยอมรับการมีสองสัญชาติหรือหลายสัญชาติ บทบัญญัติแห่งกฎหมายความเป็นพลเมือง
ต้องประกันว่า ข้อกำ�หนดในการสละอีกสัญชาติหนึ่งอันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำ�หรับการได้มาหรือคง
ไว้ซึ่งสัญชาติ ต้องได้รับการยกเลิก หากการสละเช่นว่านั้นไม่อาจทำ�ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ลี้ภัยไม่ควรถูก
คาดหวังให้กลับไปประเทศต้นกำ�เนิดตนหรือให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แห่งประเทศต้นกำ�เนิดตนเพื่อสละ
สัญชาติตน เป็นต้น
แนวทางปฏิบัติที่ดี: สหพันธรัฐรัสเซีย
การล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียตทิง้ ให้ประชาชนนับล้านๆ คนต้องไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ ในสหพันธรัฐรัสเซีย
ซึง่ เป็นประเทศเอกราชใหม่มหี ลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ภายใต้กฎหมายสหพันธรัฐว่าด้วยความเป็นพลเมือง ค.ศ.
๑๙๙๑ กำ�หนดเส้นตายสำ�หรับบุคคลทีอ่ าศัยอยูใ่ นดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซียอย่างถาวร ให้สามารถได้
สัญชาติรัสเซียได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าว ปัจเจกบุคคลที่ไม่อาจพิสูจน์ว่าตนถือสถานะการเป็นผู้มีถิ่น
พำ�นักอาศัยถาวรในสหพันธรัฐรัสเซียไม่มีสิทธิได้สัญชาติรัสเซีย
ก่อนสิน้ สุดยุค ค.ศ. ๑๙๙๐ อดีตพลเมืองโซเวียตทีอ่ ยูใ่ นสหพันธรัฐรัสเซียจำ�นวนมากไม่ได้ด�ำ เนินการจัดการ
สถานะความเป็นพลเมืองของตนตามระเบียบในสหพันธรัฐรัสเซีย หรือในรัฐอื่นที่ตนมีจุดเกาะเกี่ยวด้วย
บางคนได้กลายมาเป็นพลเมืองแห่งรัฐเอกราชใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งบางครั้งบุคคลเหล่านั้นอาจไม่ทราบ
เสียด้วยซํ้า ในขณะที่บางคนยังคงไร้รัฐไร้สัญชาติเนื่องด้วยสถานการณ์ส่วนตัวของบุคคลนั้นทำ�ให้พวก
เขาไม่มีคุณสมบัติในการได้สัญชาติของรัฐใดเลย
รัฐบาลรัสเซียทราบว่ามีอดีตพลเมืองโซเวียตจำ�นวนมากทีย่ งั คงมิได้รบั สถานะตามกฎระเบียบในสหพันธรัฐ
รัสเซีย จึงได้มีการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยความเป็นพลเมือง ค.ศ. ๑๙๙๑ ฉบับดังกล่าว กฎหมายฉบับใหม่
ว่าด้วยความเป็นพลเมืองแห่งสหพันธรัฐรัสเซียมีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๒ (กฎหมาย
ความเป็นพลเมือง ค.ศ. ๒๐๐๒) และตามมาด้วยบทแก้ไขเพิ่มเติมในการให้ความสะดวกแก่การได้ความ
เป็นพลเมืองสหพันธรัฐรัสเซียโดยอดีตพลเมืองโซเวียตทีอ่ าศัยอยูใ่ นสหพันธรัฐรัสเซียซึง่ ผ่านการพิจารณา
ในปี ค.ศ. ๒๐๐๓
บทบัญญัตหิ ลักทีท่ �ำ ให้ภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติลดลงนัน้ เป็นบทบัญญัตเิ กีย่ วกับมาตรการชัว่ คราวทีใ่ ห้ความ
สะดวกแก่การได้มาซึ่งสัญชาติรัสเซียผ่านการแปลงสัญชาติของอดีตพลเมืองโซเวียตบนพื้นฐานของ
ใบอนุญาตพำ�นักอาศัยโดยชัว่ คราวหรือถาวร กระบวนการนีไ้ ด้ยกเว้นข้อกำ�หนดต่างๆ สำ�หรับอดีตพลเมือง
โซเวียตทีอ่ าศัยอยูใ่ นสหพันธรัฐรัสเซียและมีสถานะสัญชาติทไี่ ม่มนั่ คง ข้อกำ�หนดเช่นว่า ได้แก่ การพิสจู น์ถงึ
ถิน่ พำ�นักอาศัยเป็นระยะเวลาติดต่อกันห้าปี การพิสจู น์ถงึ วิถที างในการพึง่ ตนเองทางเศรษฐกิจ และความ
สามารถด้านภาษารัสเซีย นอกจากนี้ผู้ยื่นคำ�ร้องขอยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการแปลงสัญชาติ
อีกด้วย ในช่วงระยะเวลาหกปีที่มีการบังคับใช้กระบวนการดังกล่าว ประชาชนจำ�นวน ๒,๖๗๙,๒๒๕ คน
ได้สัญชาติรัสเซียผ่านการแปลงสัญชาติ ซึ่งจำ�นวน ๕๗๕,๐๔๔ คน จากจำ�นวนดังกล่าวเคยเป็นบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติ กรณีข้างต้นเป็นหนึ่งในความพยายามลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่ประสบความสำ�เร็จมาก
ที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมา
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ภายหลังจากการปฏิรูปดังกล่าว ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ รัฐบาลรัสเซียได้อนุมัติบทแก้ไขเพิ่มเติมในการให้
ความสะดวกต่อการแปลงสัญชาติของบุคคลที่ยังไร้รัฐไร้สัญชาติ ทั้งๆ ที่มีการปฏิรูปที่ผ่านมาแล้วก็ตาม
บทแก้ไขเพิ่มเติมเหล่านี้ขจัดข้อกำ�หนดที่ให้ผู้ยื่นคำ�ร้องขอต้องยื่นหลักฐานการจดทะเบียนที่พำ�นักอาศัย
นอกจากนีบ้ ทแก้ไขเพิม่ เติมปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ยังได้ขยายการให้ความสะดวกต่อการแปลงสัญชาติไปยังอดีต
พลเมืองโซเวียตทีเ่ คยได้รบั หนังสือเดินทางสหพันธรัฐรัสเซียทีต่ อ่ มาถูกยกเลิกเนือ่ งจากคำ�ตัดสินทีอ่ อกมา
ว่าหนังสือเดินทางดังกล่าวออกโดยความผิดพลาดทางการปกครอง
กฎหมายและแนวปฏิบัติที่มีผลกระทบโดยเฉพาะต่อเด็ก
ดังที่ระบุไว้โดยทั้งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) เด็กทุกคนควรได้รับการจดทะเบียนเกิดโดยทันทีโดยเจ้าหน้าที่ของประเทศที่ถือกำ�เนิด
ไม่ว่าจะเกิดที่ใดหรือสถานะของบิดามารดาของเด็กจะเป็นอย่างไร เด็กทุกคนมีสิทธิได้สัญชาติ สัญชาติของเด็ก
จะได้รับการพิจารณาตามกฎหมายแห่งรัฐที่เกี่ยวข้อง และรัฐทั้งปวงต้องการความชัดแจ้งซึ่งสถานที่ที่เด็กถือ
กำ�เนิด รวมทั้งถูกให้กำ�เนิดโดยใคร โดยปราศจากหลักฐานการเกิด กล่าวคือปราศจากการจดทะเบียนรับรอง
การเกิด ย่อมเป็นการยากสำ�หรับเด็กในการแสดงอัตลักษณ์ของตน (รวมถึงสถานที่เกิดและใครคือบิดามารดา
ของตน) และท้ายที่สุดในการได้มาซึ่งสัญชาติ
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
• รัฐควรจัดให้มที รัพยากรตามความจำ�เป็นแก่หน่วยงานฝ่ายปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในการประกัน
ว่าการจดทะเบียนเกิดกระทำ�อย่างเป็นระบบ ตามบทบัญญัติ ๗ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ
บทบัญญัติ ๒๔ แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ควรมีการร้องขอ
ความช่วยเหลือสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (UNICEF) หากจำ�เป็น
• เมื่อจดทะเบียนเกิด รัฐควรระบุกรณีที่มีข้อพิพาททางสัญชาติและควรให้ความเป็นพลเมือง ในกรณีที่
หากมิเช่นนั้นแล้ว เด็กคนนั้นจะเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ บทบัญญัติแห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ ที่
เกี่ยวข้องควรได้รับการระบุไว้ในกฎหมายแห่งรัฐ บทบัญญัติเช่นว่านั้นควรได้รับการระบุไว้ในกฎหมาย
ภายใน แม้ว่ารัฐนั้นจะมิได้ภาคยานุวัติอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ ก็ตาม
• โดยเฉพาะอย่างยิง่ รัฐควรจัดทำ�บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการได้สญ
ั ชาติส�ำ หรับเด็กทีเ่ กิดในดินแดนแห่งรัฐตน
ซึ่งมิเช่นนั้น เด็กคนนั้นจะเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเช่นนี้ จะเป็นการป้องกันความไร้รัฐไร้สัญชาติที่จะ
เกิดขึ้นในกรณีตัวอย่าง เช่น เด็กไม่สามารถได้สัญชาติของบิดามารดาต่างด้าวได้
ในหลายๆ ประเทศสตรีไม่ได้รบั อนุญาตให้สง่ ผ่านสัญชาติไปยังบุตรของตนได้ เช่นนีอ้ าจนำ�สูค่ วามไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
ในกรณีที่บิดาไร้รัฐไร้สัญชาติ ไม่ทราบหรือไม่อาจส่งผ่านสัญชาติของตนไปยังบุตรนั้นได้
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
• ตามอนุสัญญาว่าด้วยสัญชาติของหญิงที่แต่งงานแล้ว ค.ศ. ๑๙๕๗ และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) สตรีมสี ทิ ธิเกีย่ วกับสัญชาติของบุตรของตนเท่าเทียมกันกับ
บุรษุ การบังคับใช้หลักการเหล่านีใ้ นกฎหมายภายในว่าด้วยสัญชาติ จะหลีกเลีย่ งทัง้ การเลือกปฏิบตั ติ อ่
สตรีและโอกาสที่เด็กจะกลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
• รัฐควรระบุบทบัญญัติว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศไว้ในกฎหมายความเป็นพลเมืองแห่ง
รัฐตน
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ในประเทศเคนย่า ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ได้มกี ารจัดทำ�รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขนึ้ ซึง่ นำ�สูก่ ารปฏิรปู ทางกฎหมาย
ในวงกว้าง รวมถึงในส่วนของกฎหมายสัญชาติดว้ ย รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความ
เป็นพลเมืองและการตรวจคนเข้าเมือง ระบุถึงมาตราการการคุ้มครองป้องกันภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติต่างๆ
ที่สำ�คัญ รวมถึงบทบัญญัติที่ให้ความเป็นพลเมืองแก่ทารกที่ถูกทอดทิ้งด้วย บทบัญญัติดังกล่าวให้ความ
เสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติทั้งหมด
บ่อยครั้งที่เด็กกำ�พร้าและเด็กที่ถูกทอดทิ้งไม่มีสัญชาติที่แน่ชัด นอกจากนี้เด็กที่เกิดนอกสมรสก็อาจถูกกีดกัน
ไม่ให้ได้สัญชาติเช่นกัน
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
• ทารกที่ถูกทอดทิ้งที่พบเจอในดินแดนแห่งรัฐใดควรได้สัญชาติแห่งรัฐนั้น หลักการนี้ได้รับการระบุไว้
ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายความเป็นพลเมืองแห่งรัฐจำ�นวนมาก รวมถึงในตราสารระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสัญชาติด้วย เช่น อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑
• ให้บังคับใช้หลักการที่ระบุในสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆ ที่ว่า รัฐไม่ควรเลือกปฏิบัติระหว่าง
เด็กที่เกิดในและนอกสมรส (กฎหมายระหว่างประเทศอาจอนุญาตให้มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันได้ใน
บางกรณี)
• ผลประโยชน์สงู สุดของเด็กควรได้รบั การพิจารณาเป็นลำ�ดับแรกเสมอ เมือ่ มีการพิจารณาตัดสินสัญชาติ
ของเด็ก
แนวทางปฏิบัติเรื่องการรับบุตรบุญธรรมของรัฐบางรัฐอาจก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ตัวอย่างเช่น หากเด็ก
ไม่สามารถได้สัญชาติของบิดามารดาบุญธรรมได้
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
• รัฐควรระบุบทบัญญัตไิ ว้ในกฎหมายแห่งรัฐตนโดยประกันว่า การรับบุตรบุญธรรมทีท่ �ำ ขึน้ ในต่างประเทศ
อันเป็นการสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศได้รับการรับรองในกฎหมายแห่งรัฐ อนุสัญญาแห่ง
ยุโรปว่าด้วยการรับบุตรบุญธรรม ค.ศ. ๑๙๖๗ กระตุ้นรัฐในการให้ความสะดวกแก่การให้สัญชาติแห่ง
รัฐตนแก่บุตรบุญธรรม
แนวปฏิบัติทางปกครอง
มีประเด็นทางปกครองและทางกระบวนการขั้นตอนต่างๆ มากมายเกี่ยวกับการได้มา การได้คืน การเพิกถอน
และการสูญเสียสัญชาติ ถึงแม้วา่ ปัจเจกบุคคลจะมีสทิ ธิในการยืน่ คำ�ร้องขอความเป็นพลเมือง แต่คา่ ธรรมเนียม
ทางปกครองที่สูง การกำ�หนดระยะเวลาเส้นตายที่ไม่สมเหตุสมผล และ/หรือ การไม่สามารถมีเอกสารตามที่
กำ�หนดเนื่องด้วยเอกสารเหล่านั้นอยู่ในความครอบครองของรัฐแห่งสัญชาติเดิมของตน ต่างๆ เหล่านี้อาจเป็น
อุปสรรคต่อการได้สัญชาติของบุคคลนั้นได้ อุปสรรคที่คล้ายกันนี้อาจขัดขวางมิให้ปัจเจกบุคคลที่ได้ความเป็น
พลเมืองแห่งรัฐมาโดยอัตโนมัติได้มาซึ่งเอกสารประจำ�ตัวซึ่งจะเป็นตัวพิสูจน์สัญชาติของบุคคลเหล่านี้ เช่น บัตร
ประจำ�ตัวประชาชน ใบรับรองแสดงความเป็นพลเมือง หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
• คำ�ร้องขอเกีย่ วกับการได้มา การคงไว้ การสูญเสีย การได้คนื หรือใบรับรองสัญชาติควรได้รบั การดำ�เนิน
การภายในระยะเวลาที่เหมาะสม กระบวนการขั้นตอนควรจะง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และได้รับการ
เผยแพร่อย่างทั่วถึง
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• การจดทะเบียนการได้มาหรือการสูญเสียสัญชาติโดยอัตโนมัติ (โดยผลแห่งกฎหมาย) (ex lege) เช่น
ในสถานการณ์การสืบสิทธิของรัฐสำ�หรับผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำ� ไม่ควรต้องบังคับให้ยื่นคำ�ให้การ
เป็นลายลักษณ์อักษร แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วรัฐจะได้รับการแนะนำ�ให้เก็บบันทึกข้อมูลคำ�ตัดสินเรื่อง
สัญชาติเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม
• ค่าธรรมเนียมเพื่อการได้มา คงไว้ สูญเสีย ได้คืน หรือรับรองสัญชาติ รวมถึงเพื่อการพิจารณาทบทวน
ทางปกครองหรือทางตุลาการควรเป็นจำ�นวนที่เหมาะสม ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับเอกสารก็ควรเป็นไปอย่าง
เหมาะสมเช่นเดียวกัน
กฎหมายและแนวปฏิบัติที่มีผลกระทบโดยเฉพาะต่อสตรี
รัฐบางรัฐเปลี่ยนสถานะทางสัญชาติของสตรีโดยอัตโนมัติเมื่อสตรีนั้นสมรสกับคนที่มิใช่คนชาติ เช่นนี้ สตรีอาจ
กลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ หากสตรีผู้นั้นมิได้รับสัญชาติของสามีโดยอัตโนมัติ หรือหากสามีไร้สัญชาติ
นอกจากนีส้ ตรียงั อาจไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติได้ หากสตรีนนั้ ได้สญ
ั ชาติของสามีแต่ตอ่ มาการสมรสได้สนิ้ สุดลงและสตรี
นั้นสูญเสียสัญชาติอันได้มาจากการสมรส แต่ขณะเดียวกันสตรีผู้นั้นยังมิได้สัญชาติเดิมของตนคืนโดยอัตโนมัติ
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้
• อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ให้สทิ ธิทเี่ ท่าเทียมกันกับบุรษุ
แก่สตรีในการได้มา เปลีย่ นแปลง หรือคงไว้ซงึ่ สัญชาติ ตามหลักการทีร่ ะบุไว้ในอนุสญ
ั ญาฉบับดังกล่าว
สถานะแห่งสัญชาติของสามีจะไม่เปลี่ยนแปลงสัญชาติของภรรยาโดยปริยาย อันจะทำ�ให้สตรีนั้นเป็น
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือบังคับสตรีนั้นให้ถือสัญชาติของสามี
• ในรัฐที่สตรีไม่มีสิทธิที่เท่าเทียมกันกับบุรุษ และอาจสูญเสียสัญชาติของตนโดยอัตโนมัติจากการสมรส
หรือในกรณีที่สตรีต้องสละสัญชาติเดิมของตนเมื่อสมรส รัฐเหล่านั้นควรระบุบทบัญญัติที่ทำ�ให้สตรี
ผูซ้ งึ่ การสมรสของตนได้สนิ้ สุดลง สามารถได้สญ
ั ชาติเดิมของตนคืนโดยอัตโนมัตโิ ดยผ่านคำ�แถลงอย่าง
ง่ายไว้ในกฎหมายสัญชาติแห่งรัฐตน
การสูญเสียสัญชาติโดยอัตโนมัติ
รัฐบางรัฐยกเลิกสัญชาติของบุคคลที่ออกจากประเทศหรืออาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยอัตโนมัติ การยกเลิก
สัญชาติซึ่งอาจเกิดขึ้นเพียงสองถึงสามเดือนหลังจากการเดินทางออกนอกประเทศของบุคคลนั้น มักเกี่ยวข้อง
กับแนวปฏิบัติทางการปกครองที่ผิดพลาดโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องมิได้รับการแจ้งให้ทราบว่า ตนอาจเสี่ยงต่อการ
สูญเสียสัญชาติ หากไม่ลงทะเบียนอย่างสมํ่าเสมอกับเจ้าหน้าที่รัฐนั้น หากบุคคลนั้นเป็นพลเมืองจากการแปลง
สัญชาติซึ่งมิได้เป็นผู้ที่ถือกำ�เนิดในรัฐนั้นหรือเป็นผู้ที่ได้สัญชาติโดยการสืบสายโลหิต การลงทะเบียนอย่าง
สมาํ่ เสมออาจไม่เพียงพอในการประกันว่าสัญชาตินนั้ จะไม่ถกู ยกเลิก บ่อยครัง้ ทีภ่ าวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติมกั เป็นผล
โดยตรงจากแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
• บทบัญญัติ ๗ (๓) แห่งอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ ระบุว่า บุคคลจะไม่สูญเสียสัญชาติของตนและกลาย
เป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติดว้ ยเหตุแห่งการเดินทางออกนอกประเทศ การอาศัยอยูใ่ นต่างประเทศ ความ
ล้มเหลวในการลงทะเบียน หรือด้วยเหตุอนื่ ใดทีค่ ล้ายกัน อนุสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๖๑ ยังได้ระบุถงึ ข้อยกเว้น
ซึง่ หลักการข้างต้นเกีย่ วกับพลเมืองทีแ่ ปลงสัญชาติทอี่ าศัยอยูใ่ นต่างประเทศเป็นเวลาติดต่อกันเกินเจ็ด
ปี บุคคลเหล่านี้ต้องแสดงความจำ�นงในการคงไว้ซึ่งสัญชาติตนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น
โดยผ่านการต่ออายุหนังสือเดินทางของตน ดังนีร้ ฐั ควรแจ้งพลเมืองทีแ่ ปลงสัญชาติให้ทราบอย่างทัว่ ถึง
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เกี่ยวกับนโยบายเช่นว่านั้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยผ่านการบริการทางกงสุลแห่งรัฐนั้น
• ตราสารใหม่ๆ เช่น ตราสารสภายุโรป (ECN) ไม่อนุญาตให้รฐั เพิกถอนสัญชาติของบุคคลด้วยเหตุทบี่ คุ คล
นั้นอาศัยอยู่เป็นประจำ�ในต่างประเทศ หากบุคคลนั้นจะกลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

สาเหตุที่เกี่ยวกับการสืบสิทธิของรัฐ
การโอนดินแดนหรืออำ�นาจอธิปไตย
แม้ได้มกี ารกล่าวถึงเพียงบางส่วนเท่านัน้ ในตราสารและหลักการระหว่างประเทศทีเ่ ฉพาะเจาะจง การโอนดินแดน
หรืออำ�นาจอธิปไตยเป็นสาเหตุหนึง่ ของภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติมาเป็นเวลานานแล้ว กฎหมายและแนวปฏิบตั แิ ห่ง
รัฐย่อมเปลีย่ นแปลงไปอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้เมือ่ รัฐเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงทางดินแดนหรือความเปลีย่ นแปลง
ในอำ�นาจอธิปไตย ตัวอย่างเช่น เมื่อรัฐได้รับเอกราชจากอำ�นาจอาณานิคม ภายหลังจากรัฐสิ้นสุดลง หากรัฐสืบ
สิทธิของรัฐที่สิ้นสุดลง หรือหากส่วนหนึ่งของรัฐแยกตัวตั้งเป็นรัฐใหม่ หนึ่งในเหตุการณ์เหล่านี้อาจนำ�สู่การใช้
กฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาสัญชาติฉบับใหม่ และ/หรือกระบวนการทางปกครองใหม่ ปัจเจกบุคคลอาจกลาย
เป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติได้ในสถานการณ์ดงั กล่าว หากบุคคลเหล่านัน้ ไม่อาจได้มาซึง่ สัญชาติภายใต้กฎหมาย
หรือพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่นั้น หรือภายใต้กระบวนการทางปกครองใหม่ หรือหากบุคคลเหล่านั้นถูกปฏิเสธ
สัญชาติอันเป็นผลมาจากการตีความใหม่ของกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับอยู่ก่อน
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้
• บทบัญญัติ ๑๐ แห่งอนุสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๖๑ ระบุวา่ รัฐภาคีควรประกันว่าภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติจะไม่เกิด
ขึน้ อันเป็นผลมาจากการโอนดินแดน รัฐควรลงนามในสนธิสญ
ั ญาทวิภาคีและพหุภาคีทรี่ ะบุบทบัญญัติ
ในการประกันว่าภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติจะไม่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการโอนดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มีการ
ลงนามในสนธิสัญญาใด รัฐควรให้สัญชาติแก่บุคคลที่หากมิเช่นนั้นแล้วจะเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
• ในทางปฏิบัติ โดยทั่วไปประชากรย่อมเกี่ยวพันกับดินแดน อย่างไรก็ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายสัญชาติบางฉบับ ยังเสนอตัวเลือกสัญชาติจากบรรดาสัญชาติ
ของรัฐที่สืบสิทธิ
• นอกจากนีส้ นธิสญ
ั ญาว่าด้วยการสืบสิทธิของรัฐอาจระบุรวมเอาบทบัญญัตทิ ใี่ ห้ความสำ�คัญกับประเด็น
ว่าการสิ้นสุดลงหรือการแยกตัวของรัฐมีผลกระทบต่อสัญชาติอย่างไร
• ในการตอบสนองต่อความจำ�เป็นในการประมวลและพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสัญชาติ
ที่เกี่ยวกับการสืบสิทธิของรัฐ คณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศ (ILC) แห่งสหประชาชาติได้
เตรียมมาตราต่างๆ ว่าด้วยหัวข้อที่ระบุไว้ในภาคผนวกของมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ที่ ๕๕/๑๕๓ ค.ศ. ๒๐๐๑ โดยมาตราดังกล่าวระบุว่า
- รัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหลายควรใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อที่ว่าบุคคลที่เคยมีสัญชาติของรัฐที่มีมาก่อน
ณ วันทีม่ กี ารสืบสิทธิของรัฐจะไม่กลายเป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติอนั เป็นผลจากการสืบสิทธิเช่นว่านัน้
- บุคคลซึ่งมีถิ่นพำ�นักอาศัยเป็นประจำ�อยู่ในดินแดนที่ได้รับผลกระทบจากการสืบสิทธิของรัฐได้รับ
การสันนิษฐานว่าได้สัญชาติของรัฐผู้สืบสิทธิ ณ วันที่มีการสืบสิทธิเช่นว่านั้น
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- รัฐผู้สืบสิทธิไม่ควรให้สัญชาติแห่งรัฐตนแก่บุคคลซึ่งมีถิ่นพำ�นักอาศัยเป็นประจำ�อยู่ในรัฐอื่น
โดยขัดกับเจตนารมณ์ของบุคคลนั้น เว้นแต่ว่า หากมิเช่นนั้นแล้วบุคคลนั้นจะกลายเป็นบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติ
- รัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรที่จะพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่บุคคลนั้นมี
คุณสมบัติที่จะได้สัญชาติของรัฐสองรัฐขึ้นไป รัฐที่เกี่ยวข้องแต่ละรัฐต้องให้สิทธิในการได้สัญชาติ
แห่งรัฐนั้นแก่บุคคลที่มีจุดเกาะเกี่ยวที่เหมาะสมกับรัฐตน หากมิเช่นนั้นแล้วบุคคลนั้นจะกลายเป็น
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ และ
- รัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่ปฏิเสธสิทธิในการคงไว้ หรือได้มาซึ่งสัญชาติ หรือสิทธิในการเลือก
สัญชาติของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยการเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
• ตราสารสภายุโรป (ECN) และอนุสัญญาสภายุโรปว่าด้วยการหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่
เกี่ยวกับการสืบสิทธิของรัฐ ค.ศ. ๒๐๐๖ (CoE Convention) ได้ระบุรวมบทบัญญัติที่อยู่ในอนุสัญญา
ค.ศ. ๑๙๖๑ รวมถึงหลักการหลายประการทีร่ ะบุไว้ในมาตราของคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศ
(ILC) ไว้ด้วย ตราสารสภายุโรป (ECN) กล่าวถึงการสืบสิทธิของรัฐและสัญชาติไว้หนึ่งบทเต็ม โดยเน้น
ยํ้าหลักการสี่ประการ ดังนี้
- จุดเกาะเกี่ยวระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องและรัฐ
- ถิ่นพำ�นักอาศัยประจำ�ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในเวลาที่มีการสืบสิทธิของรัฐ
- เจตนารมณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ
- ดินแดนต้นกำ�เนิดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
		 นอกจากนี้ ตราสารสภายุโรป (ECN) ยังระบุด้วยว่า คนที่ไม่ใช่คนชาติของรัฐที่มีอยู่ก่อนที่พำ�นักอาศัย
อยู่เป็นประจำ�ในดินแดนที่อำ�นาจอธิปไตยถูกโอนไปยังรัฐผู้สืบสิทธิ และไม่ได้รับสัญชาติของรัฐผู้สืบ
สิทธิ ควรมีสิทธิอยู่ต่อในรัฐนั้นและได้รับสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันกับคนชาติ
• อนุ สั ญ ญาสภายุ โ รปว่ า ด้ ว ยการหลี ก เลี่ ย งภาวะไร้ รั ฐ ไร้ สั ญ ชาติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การสื บ สิ ท ธิ ข องรั ฐ
(CoE Convention) ได้พฒ
ั นาหลักการพิสจู น์ (บทบัญญัติ ๘) เกีย่ วกับสัญชาติในกรณีการสืบสิทธิของรัฐ
“รัฐผู้สืบสิทธิต้องไม่ยืนกรานที่จะใช้ข้อกำ�หนดมาตรฐานแห่งการพิสูจน์ที่จำ�เป็นต่อการให้สัญชาติ
แห่ ง รั ฐ ตน ในกรณี ข องบุ ค คลที่ ไ ด้ ก ลายเป็ น หรื อ จะกลายเป็ น บุ ค คลไร้ รั ฐ ไร้ สั ญ ชาติ อั น เป็ น ผล
จากการสืบสิทธิของรัฐ รวมถึงในกรณีที่ไม่เป็นการสมเหตุสมผลสำ�หรับบุคคลนั้นในการทำ�ตาม
ข้อกำ�หนดมาตรฐานนั้น
รัฐผูส้ บื สิทธิตอ้ งไม่เรียกร้องหลักฐานเพือ่ พิสจู น์การไม่ได้มาซึง่ สัญชาติอนื่ ก่อนทีจ่ ะให้สญ
ั ชาติแห่งรัฐตน
แก่บคุ คลทีไ่ ด้พ�ำ นักอาศัยอยูเ่ ป็นประจำ�ในดินแดนแห่งรัฐตนในเวลาทีม่ กี ารสืบสิทธิของรัฐ และเป็นผูท้ ี่
ได้กลายเป็นหรือจะกลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอันเป็นผลจากการสืบสิทธิของรัฐ”
วรรคหนึ่งของบทบัญญัติ ๘ คำ�นึงถึงสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นสถานการณ์ที่ยากมากที่บุคคลจะ
สามารถทำ�ตามข้อกำ�หนดมาตรฐานแห่งการพิสจู น์เพือ่ ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขของการได้สญ
ั ชาติได้ ในบางกรณี
อาจเป็นไปไม่ได้สำ�หรับบุคคลในการยื่นหลักฐานทางเอกสารที่สมบูรณ์ในการพิสูจน์การสืบสายโลหิตของตน

41

ยกตัวอย่างเช่น หากสถานที่เก็บรวบรวมเอกสารทะเบียนราษฎรถูกทำ�ลาย เป็นต้น การยื่นหลักฐานทางเอกสาร
เกี่ยวกับถิ่นพำ�นักอาศัยในกรณีที่ถิ่นพำ�นักอาศัยไม่ได้รับการลงทะเบียนก็อาจเป็นไปไม่ได้เช่นกัน บทบัญญัติ
นี้ยังครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่บุคคลอาจสามารถยื่นหลักฐานได้แต่ไม่เป็นการสมเหตุสมผลที่จะเรียกร้องซึ่ง
หลักฐานนั้น เช่น หากการยื่นหลักฐานนั้นอาจทำ�ให้ชีวิตหรือสุขภาพอนามัยของผู้ยื่นคำ�ร้องตกอยู่ในอันตราย
เป็นต้น สถานการณ์ที่ทำ�ให้การยื่นหลักฐานเป็นไปได้ยากอาจไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์การสืบสิทธิ
ของรัฐเสมอไป สถานการณ์เหล่านั้นอาจเป็นผลที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังการสืบสิทธิของรัฐก็ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อ
ครัง้ ยังอยูภ่ ายใต้ระบบของรัฐทีม่ มี าก่อน ทะเบียนราษฎรถูกทำ�ลายหรือไม่มกี ารออกเอกสารสำ�คัญให้แก่ประชากร
บางกลุ่ม ในกรณีดังกล่าวการพิสูจน์โดยอาศัยความน่าจะเป็นไปได้อย่างสูง และ/หรือคำ�ให้การอิสระถือว่า
เพียงพอแล้วสำ�หรับการทำ�ตามเงื่อนไขในการได้สัญชาติของรัฐผู้สืบสิทธิ
วรรคสองของบทบัญญัติ ๘ บังคับใช้เฉพาะกรณีที่รัฐที่มีมาก่อนหายไป และบุคคลทุกคนที่ถือสัญชาติของรัฐ
นั้นได้สูญเสียสัญชาติอันเป็นผลโดยอัตโนมัติของการสิ้นสุดลงของรัฐนั้น หากรัฐผู้สืบสิทธิรัฐใหม่ป้องกันหรือ
ลดจำ�นวนกรณีที่ถือหลายสัญชาติลง รัฐนั้นอาจเรียกร้องหลักฐานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลนั้น
ไม่ได้รับสัญชาติอื่นอยู่แล้วหรือพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นไร้รัฐไร้สัญชาติ ข้อกำ�หนดในการพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นไม่ได้ถือ
สัญชาติอื่นหรือเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติบ่อยครั้งทำ�ได้ยาก เพราะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของรัฐอื่นๆ หากมี
ความเสี่ยงว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจกลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอันเป็นผลมาจากการสืบสิทธิของรัฐ รัฐผู้สืบ
สิทธิไม่ควรเรียกร้องหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นไม่ได้ถือสัญชาติอื่นหรือว่าบุคคลนั้นไร้รัฐไร้สัญชาติก่อน
ที่จะให้สัญชาติแก่บุคคลนั้น หลักเกณฑ์น้ีตั้งอยู่บนพื้นฐานความเห็นส่วนใหญ่ที่มองว่าการป้องกันภาวะไร้รัฐ
ไร้สัญชาติเป็นปัญหาสำ�คัญอันดับแรกของประชาคมระหว่างประเทศ ในขณะที่การยอมรับหรือการปฏิเสธการ
ถือหลายสัญชาติเป็นเรื่องที่แต่ละรัฐพิจารณาตัดสินเอง
บทบัญญัตเิ หล่านีม้ ไิ ด้ขดั ขวางรัฐทีต่ อ้ งการลดจำ�นวนคนถือหลายสัญชาติในดินแดนแห่งรัฐตนจากความร่วมมือ
กับรัฐอื่นๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าด้วยการได้มาและสูญเสียสัญชาติ การถือหลายสัญชาติอาจถูกตอบโต้โดย
บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการไม่รบั รองอีกสัญชาติหนึง่ ภายใต้อนุสญ
ั ญากรุงเฮกว่าด้วยปัญหาบางประการเกีย่ วกับการ
ขัดกันของกฎหมายสัญชาติ ค.ศ. ๑๙๓๐ และโดยมาตรา ๗.๑.ก ของตราสารสภายุโรป (ECN) ซึ่งระบุถึงความ
เป็นไปได้ในการสูญเสียสัญชาติโดยอัตโนมัติ เมือ่ บุคคลได้สญ
ั ชาติอนื่ โดยสมัครใจ นอกจากนีร้ ฐั อาจขอให้บคุ คล
ทีเ่ กีย่ วข้องแถลงถ้อยคำ�เป็นลายลักษณ์อกั ษรว่า ตนไม่ได้ถอื สัญชาติอน่ื หรือจะไม่ถอื สัญชาติอนื่ ในกรณีเช่นนีจ้ ะ
ทำ�ให้รฐั สามารถเพิกถอนสัญชาติแห่งรัฐตนจากบุคคลนัน้ ได้หากต่อมาพบว่าบุคคลนัน้ แถลงข้อความอันเป็นเท็จ
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บทบาทของ UNHCR

แม้ว่าได้ใช้ชีวิตอยู่อาศัยร่วมกับสตรีชาวยูเครนมานานกว่าทศวรรษ บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเชื้อสายเกาหลีผู้นี้ซึ่ง
ได้ย้ายจากประเทศอุซเบกิสถานมายังประเทศยูเครนในปี ค.ศ. ๑๙๙๓ ยังคงไม่สามารถจดทะเบียนสมรสของ
พวกเขาได้ ©UNHCR/Greg Constantine, 2010
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UNHCR ได้เข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องในประเด็นภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติและบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติตงั้ แต่ครัง้ ทีอ่ งค์กรเริม่
ปฏิบัติงานในปี ค.ศ. ๑๙๕๐ องค์กรได้รับอาณัติจากสหประชาชาติในการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยและช่วยเหลือ
คนเหล่านัน้ ในการหาทางออกจากสถานการณ์อนั เลวร้ายของพวกเขา ผูล้ ภี้ ยั จำ�นวนมากทีอ่ งค์กรได้ให้ความช่วย
เหลือตลอดระยะเวลาหลายปีทผี่ า่ นมาเป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติดว้ ยเช่นกัน จริงๆ แล้วกว่าหลายทศวรรษทีผ่ า่ น
มา จุดเชื่อมโยงระหว่างการสูญเสียหรือการปฏิเสธความคุ้มครองแห่งรัฐกับการสูญเสียหรือการปฏิเสธสัญชาติ
เป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง และยังเป็นทีเ่ ข้าใจโดยทัว่ ไปในทุกวันนีว้ า่ การมีสญ
ั ชาติและความสามารถในการ
ใช้สิทธิที่เกิดจากสัญชาติช่วยป้องกันการโยกย้ายถิ่นฐานของบุคคลโดยไม่สมัครใจหรือโดยถูกบังคับได้ ตั้งแต่ปี
ค.ศ. ๑๙๙๕ อาณัติขององค์กรได้ขยายกว้างขึ้นโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติโดยให้รวมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่มิใช่เป็นผู้ลี้ภัยและการป้องกันรวมทั้งการลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติไว้ด้วย มติดังกล่าวมี
ขอบเขตอันเป็นสากลและไม่ได้จ�ำ กัดการดำ�เนินการของ UNHCR ไว้เพียงเฉพาะต่อรัฐทีเ่ ป็นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยภาวะไร้รัฐเท่านั้น
UNHCR เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นความไร้รัฐไร้สัญชาติได้อย่างไร
ตลอดระยะเวลาหลายปี บทบาทของ UNHCR ในการช่วยลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติและในการช่วยเหลือบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติมีเพิ่มขึ้น งานด้านภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติขององค์กรนั้นได้รับอาณัติจากมติที่ประชุมสมัชชา
ใหญ่สหประชาชาติและโดยผ่านคำ�แนะนำ�ของฝ่ายบริหารขององค์กรเอง ซึ่งก็คือคณะกรรมการบริหารฝ่าย
แผนงานของข้าหลวงใหญ่ฯ (ExCom) คณะกรรมการบริหาร (ExCom) ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศต่างๆ
– ๘๗ ประเทศ เป็นภาคี ณ เดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๑๔ – ที่ได้รับเลือกตั้งโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
สหประชาชาติ (ECOSOC) โดยมีเกณฑ์จากการแสดงความสนใจในการหาทางออกให้กับปัญหาผู้ลี้ภัย
บทบัญญัติ ๑๑ แห่งอนุสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๖๑ เรียกร้องให้มกี ารตัง้ “องค์กรซึง่ ปัจเจกบุคคลผูม้ สี ทิ ธิตามอนุสญ
ั ญา
สามารถยื่นคำ�ร้องเพื่อให้ข้อกล่าวอ้างของตนได้รับการพิจารณา รวมถึงได้รับความช่วยเหลือในการเสนอข้อ
กล่าวอ้างต่อหน่วยงานที่เหมาะสม” เมื่ออนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ มีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ สมัชชาใหญ่
สหประชาชาติขอให้ UNHCR ทำ�หน้าทีน่ ี้ ตามอนุสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ข้อสรุปของคณะกรรมการบริหาร (ExCom)
ที่ ๑๐๖ ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ซึง่ ได้รบั การรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เรียกร้องให้ UNHCR “ให้ค�ำ แนะนำ�
ทางเทคนิคแก่รัฐภาคีเกี่ยวกับการบังคับใช้อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ เพื่อเป็นการประกันการบังคับใช้บทบัญญัติ
แห่งอนุสัญญาที่สอดคล้องกัน”
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๕ คณะกรรมการบริหาร (ExCom) ได้จดั ทำ�ชุดแนวทางปฏิบตั อิ ย่างละเอียดว่าด้วยประเด็นภาวะ
ไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ บทสรุปว่าด้วยการป้องกันและการลดภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติและการให้ความคุม้ ครองบุคคลไร้รฐั
ไร้สัญชาติ (บทสรุปที่ ๗๘) บทสรุปว่าด้วยภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติของคณะกรรมการบริหาร ค.ศ. ๑๙๙๕ “กระตุ้น
ให้ UNHCR ดำ�เนินกิจกรรมขององค์กรในนามของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติต่อไป” และ “เรียกร้องอย่างจริงจังให้
UNHCR สนับสนุนการภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนุสัญญาว่าด้วย
การลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑” นอกจากนี้บทสรุปของคณะกรรมการบริหารยังเรียกร้องให้ UNHCR “สนับสนุน
การป้องกันและการลดภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติอย่างจริงจังผ่านการเผยแพร่ขอ้ มูลและการอบรมคณะผูท้ �ำ งานและ
เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๖ สมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีมติ (A/RES/๕๐/๑๕๒) อันเป็นการกระตุ้นในลักษณะที่คล้ายกัน
ให้ UNHCR ดำ�เนินกิจกรรมในนามของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติต่อไป และให้สนับสนุนการภาคยานุวัติและการ
บังคับใช้อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑
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นอกจากนี้มติดังกล่าวยังได้ขอให้ UNHCR “ให้บริการทางเทคนิคและคำ�แนะนำ�ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการ
และการบังคับใช้กฎหมายสัญชาติแก่ประเทศที่เกี่ยวข้อง”
ในมติฉบับเดียวกันนีส้ มัชชาใหญ่ “เรียกร้องให้รฐั จัดทำ�กฎหมายสัญชาติในลักษณะทีล่ ดภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติและ
สอดคล้องกับหลักการพืน้ ฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โดยป้องกันการเพิกถอนสัญชาติ
ตามอำ�เภอใจ และโดยขจัดบทบัญญัตทิ อี่ นุญาตให้มกี ารสละสัญชาติได้โดยปราศจากการถือหรือได้สญ
ั ชาติอนื่
ก่อน แต่ขณะเดียวกันก็รบั รองสิทธิของรัฐในการตรากฎหมายเกีย่ วกับการได้มา การสละ หรือการสูญเสียสัญชาติ”
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุอันเป็นต้นตอของการพลัดถิ่นและการหลั่งไหลของ
ผู้ลี้ภัย ในวาระการประชุมเพื่อความคุ้มครองซึ่งได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการบริหาร UNHCR (บทสรุปที่
๙๒ [LIII] a) และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒
ด้วยความกังวลเกี่ยวกับจำ�นวนบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่สูงขึ้นอย่างน่าใจหายซึ่งกรณีเหล่านี้มิได้รับการจัดการ
แก้ไขมาเป็นเวลาหลายปี ในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ คณะกรรมการบริหาร (ExCom) ขอให้ UNHCR เพิ่มบทบาทของ
ตนให้มากขึ้นในการทำ�งานร่วมกันกับรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติให้การรับรองบทสรุปของคณะกรรมการบริหารที่ ๑๐๖ ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ การ
ป้องกันและการลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ และการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งหนึ่งในนั้นยืนยันถึงความ
จำ�เป็นของ UNHCR ในการ
• ทำ�งานร่วมกันกับรัฐบาลในการตรวจพิสจู น์ประชากรไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติและประชากรทีย่ งั ไม่ทราบสัญชาติ
ที่แน่ชัด
• ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการทำ�งานเชิงปฏิบัติการแก่รัฐในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำ�และ
บังคับใช้มาตรการป้องกันภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ และป้องกันการเกิดขึน้ ของภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติอนั เป็น
ผลมาจากการปฏิเสธหรือการเพิกถอนสัญชาติตามอำ�เภอใจ
• ร่วมมือกันกับหน่วยงานอื่นๆ ของสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือรัฐในการลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน และ
• ฝึกอบรมคณะทำ�งานของรัฐถึงกระบวนการขั้นตอนที่เหมาะสมในการตรวจพิสูจน์ เก็บข้อมูล และให้
สถานะแก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ มติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้เน้นยํ้าแง่มุมหลักสี่ประการของอาณัติ UNHCR กล่าวคือ
การตรวจพิสูจน์ การป้องกันและการลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ และการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
UNHCR ทำ�อะไรบ้างในการจัดการกับปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
UNHCR ช่วยเหลือรัฐในการร่างและบังคับใช้กฎหมายสัญชาติ ให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ และให้ความเห็น
แก่รัฐเกี่ยวกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยกฎหมายสัญชาติในส่วนที่ประชากรจำ�นวนมากเป็นบุคคลไร้รัฐ
ไร้สัญชาติหรือยังไม่ทราบสัญชาติที่แน่ชัด ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๑ และ ๒๐๑๒ ได้สนับสนุนการปฏิรูปกฎหมาย
สัญชาติใน ๗๑ รัฐ และได้ให้คำ�แนะนำ�ทางเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องนี้แก่รัฐ ๔๑ รัฐ
UNHCR ทำ�งานร่วมกันกับรัฐสภาเพื่อประกันว่ากฎหมายสัญชาติจะไม่ก่อให้เกิดการพลัดถิ่นและไม่ประกอบ
ด้วยบทบัญญัติที่อาจก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ 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) ให้คำ�แนะนำ�เพิ่มเติมในประเด็นนี้
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UNHCR ได้ทำ�การสำ�รวจระดับสากลครั้งแรกเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่ดำ�เนินการโดยรัฐสมาชิกสหประชาชาติ
เพื่อลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ และเพื่อสนองตอบต่อความจำ�เป็นในการให้ความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
ผลสำ�รวจพบว่าไม่มีภูมิภาคใดเลยในโลกที่จะปราศจากภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ และพบว่าช่องว่างอย่างร้ายแรง
ทางกฎหมายและนโยบายยังคงมีอยู่ทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับชาติ
UNHCR ได้ให้การสนับสนุนแผนรณรงค์ที่รัฐอนุญาตให้บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติได้สัญชาติของประเทศที่ตนเป็น
ผู้มีถิ่นพำ�นักอาศัยอยู่เป็นประจำ�เป็นระยะเวลานาน
นอกจากนี้ UNHCR ยังได้ให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดยตรง ด้วยการปรึกษาหารือกันกับรัฐที่
เกี่ยวข้องในการพยายามที่จะหาทางแก้ไขสำ�หรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไร้รัฐไร้สัญชาติ UNHCR กระตุ้น
ให้รัฐให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีการรับรองจุด
เกาะเกีย่ วทีช่ อบด้วยกฎหมายระหว่างบุคคลหรือกลุม่ บุคคลกับรัฐ ซึง่ หากมิท�ำ เช่นนัน้ แล้วบุคคลเหล่านัน้ จะต้อง
อยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
ในระหว่างที่รอการจัดการแก้ไขสถานะทางสัญชาติของตน บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติมีสิทธิที่จะได้รับสิทธิขั้น
พื้นฐานในประเทศอันเป็นถิ่นพำ�นักอาศัยของตน UNHCR รณรงค์ให้ดำ�เนินการตามอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ ซึ่ง
ระบุถึงสิทธิและหน้าที่ข้ันพื้นฐานสำ�หรับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ และช่วยเหลือรัฐในการใช้แผนงานการให้ความ
คุ้มครองและการให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติตามความจำ�เป็นและตามทรัพยากรที่มี เอกสารคู่มือ
ว่าด้วยความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดย UNHCR (UNHCR’s Handbook on Protection of Stateless
Persons) ให้คำ�แนะนำ�เพิ่มเติมในประเด็นนี้
องค์กรอื่นๆ ทำ�อะไรบ้างในการทำ�งานร่วมกับ UNHCR เพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับภาวะไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ
องค์กรภายใต้สหประชาชาติที่สำ�คัญที่ทำ�งานร่วมกันกับ UNHCR ในการจัดการกับภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ได้แก่
สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human
Rights) องค์การทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และองค์การเพือ่ สตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women)
ในการทำ�งานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีมานาน นอกจากนี้บางครั้ง UNHCR ยังทำ�งาน
ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization; ILO) สำ�นักงานองค์การพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme; UNDP) และองค์การอาหารโลก (World
Food Programme; WFP) โดยการร่วมกันทำ�ตามแผนงานเรื่องที่อยู่อาศัย การศึกษา หรือการก่อให้เกิดรายได้
เพื่อช่วยชุมชนด้อยโอกาสในการหลอมรวมหรือกลับคืนสู่สังคมแห่งรัฐนั้นอีกครั้ง
นอกจากองค์กรภายใต้สหประชาชาติทกี่ ล่าวถึงข้างต้นแล้ว UNHCR ยังทำ�งานร่วมอย่างใกล้ชดิ กับกลไกองค์กร
แห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติซึ่งประกันสิทธิในสัญชาติ เช่น กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน กรรมาธิการสิทธิเด็ก
กรรมาธิการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ คณะกรรมาธิการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี คณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชน และกลไกพิเศษแห่งสหประชาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
UNHCR ร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาค ได้แก่ สภายุโรป องค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป
องค์การรัฐแห่งอเมริกา สหภาพแอฟริกา องค์การสันนิบาตแห่งรัฐอาหรับ และองค์การประชุมหารือแห่งอิสลาม
นอกจากนี้ UNHCR ได้เข้าร่วมในคณะกรรมาธิการว่าด้วยสัญชาติแห่งสภายุโรปซึ่งได้พัฒนาอนุสัญญาว่าด้วย
สัญชาติแห่งยุโรป รวมถึงร่างพิธสี ารว่าด้วยการหลีกเลีย่ งภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติอนั เกีย่ วเนือ่ งกับการสืบสิทธิของรัฐ
นอกจากนี้ องค์กรเอกชนยังทำ�งานอย่างใกล้ชดิ กับ UNHCR ในภาคสนามโดยการรณรงค์แผนงานของ UNHCR
และช่วยพัฒนากิจกรรมของ UNHCR
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UNHCR ทำ�งานใกล้ชิดกับสหภาพรัฐสภาในการสร้างความตระหนักรู้ระหว่างสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับมาตรฐาน
ทางกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ และเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกให้ทราบถึง
คำ�แนะนำ�ต่างๆ รวมถึงแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะสามารถป้องกันภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติได้ สหภาพรัฐสภากระตุน้
ให้สมาชิกรัฐสภาจัดทำ�กฎหมายสัญชาติที่จะช่วยขจัดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ และขณะเดียวกันก็ประกันสิทธิใน
สัญชาติสำ�หรับบุคคลที่ถูกเพิกถอนสัญชาติและช่วยประกันว่าสนธิสัญญาที่กล่าวถึงการถือสองสัญชาติหรือ
หลายสัญชาติจะไม่ก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติโดยไม่ได้ตั้งใจ
แนวปฏิบัติที่ดี: ประเทศศรีลังกา
แรงงานส่วนใหญ่ทผี่ ลิตชาศรีลงั กาซึง่ มีชอื่ เสียงระดับโลกนัน้ มาจากประเทศอินเดีย รูจ้ กั กันในชือ่ อย่างเป็น
ทางการว่า “ชาวทมิฬที่มาจากอินเดีย” แต่มักถูกเรียกโดยทั่วไปว่า “ชาวทมิฬบนที่ราบสูง” แรงงานเหล่า
นี้เป็นผู้ที่สืบสายโลหิตมาจากกลุ่มบุคคลที่ถูกนำ�ตัวจากอินเดียเข้ามาในซีลอนซึ่งเป็นชื่อเรียกในเวลานั้น
โดยรัฐบาลอังกฤษทีป่ กครองประเทศเกาะแห่งนีร้ ะหว่างปี ค.ศ. ๑๘๑๕ และ ๑๙๔๘ นับแต่ปี ค.ศ. ๑๙๔๘
อันเป็นปีทศี่ รีลงั กาได้รบั เอกราช จนถึงปี ค.ศ. ๑๙๘๔ ได้มขี อ้ ตกลงอินโด-ศรีลงั กาหลายฉบับพิจารณาตัดสิน
สถานะทางกฎหมายของแรงงานกลุ่มนี้ ชาวทมิฬบนที่ราบสูงบางส่วนได้รับสัญชาติโดยหนึ่งในประเทศ
ดังกล่าวผ่านข้อตกลงทางนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือทวิภาคี อย่างไรก็ตามยังมีชาวทมิฬบนทีร่ าบสูงจำ�นวนมากทีไ่ ม่มี
สัญชาติ และย่อมไม่มีสิทธิขั้นพื้นฐาน บางส่วนของคนเหล่านั้นไม่มีสิทธิแม้กระทั่งเข้าถึงกระบวนการใน
การได้สัญชาติศรีลังกาหรืออินเดีย
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๒ รัฐบาลอินเดียแจ้งรัฐบาลศรีลังกาว่ารัฐบาลอินเดียพิจารณาแล้วว่าข้อตกลงฉบับต่างๆ
ที่ผ่านมาเกี่ยวกับชาวทมิฬบนที่ราบสูงไม่มีผลผูกพันอีกต่อไป เพราะระยะเวลาในการบังคับใช้ข้อตกลง
ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ในทางปฏิบัตินับจากวันนั้น ชาวทมิฬบนที่ราบสูงคนใดก็ตามที่ไร้รัฐไร้สัญชาติ
ไม่อาจได้สัญชาติอินเดียหรือศรีลังกา
พรรคสภาแรงงานซีลอน (The Ceylon Workers Congress) ซึ่งเป็นพรรคสหภาพการค้าและการเมือง
ได้รณรงค์เพื่อสิทธิของชาวทมิฬบนที่ราบสูงมาเป็นระยะเวลาหลายปี ในการตอบสนองดังกล่าว รัฐสภา
ศรีลังกาได้ร่างและมีมติเป็นเอกฉันท์ในเดือนตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ อนุมัติพระราชบัญญัติให้สัญชาติแก่
บุคคลที่มีต้นกำ�เนิดจากอินเดีย พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้สัญชาติโดยอัตโนมัติแก่บุคคลที่มีต้น
กำ�เนิดจากอินเดียผู้ซึ่ง
• เป็นผู้มีถิ่นพำ�นักอาศัยถาวรในประเทศศรีลังกานับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๑๙๖๔ หรือ
• เป็นผู้สืบสายโลหิตของบุคคลที่เป็นผู้มีถิ่นพำ�นักอาศัยถาวรในประเทศศรีลังกาตั้งแต่วันที่ ๓๐
ตุลาคม ๑๙๖๔ และตนเองอาศัยในประเทศศรีลังกา
ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติถูกนำ�มาบังคับใช้ สำ�นักงานผู้บัญชาการตำ�รวจ UNHCR และพรรคสภา
แรงงานซีลอนเริ่มเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ฉบับนี้ สื่อทั้งภาษาทมิฬ อังกฤษ และสิงหลตีพิมพ์
บทความหนังสือพิมพ์และกระจายข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์ว่าด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าว
และข้อมูลสำ�หรับประชาชนว่าจะสามารถยื่นคำ�ร้องขอสัญชาติที่ใดและอย่างไร
กระบวนการทางปกครองที่กำ�หนดโดยรัฐมนตรีมหาดไทยและหัวหน้าแผนกตรวจคนเข้าเมืองนั้นง่าย
กระชับและเป็นธรรม กระบวนการสองกระบวนการที่แตกต่างกันได้รับการจัดทำ�ขึ้นสำ�หรับบุคคลไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ ดังนี้
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• ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศอินเดียที่หมดอายุลงหลังจากการประกาศของประเทศอินเดีย
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๒ ต้องแสดงเจตจำ�นงในการได้สัญชาติศรีลังกาโดยสมัครใจ กระบวนการนี้มัก
กระทำ�โดยผูเ้ ป็นหัวหน้าครัวเรือน เอกสารทีร่ ะบุเจตจำ�นงเช่นว่านัน้ ต้องได้รบั การลงนามกำ�กับโดย
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หลังจากทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้วสมาชิกในครัวเรือนทุกคนจะได้รบั สัญชาติ
• สำ�หรับบุคคลทีไ่ ม่มเี อกสารไม่จ�ำ เป็นต้องยืน่ คำ�แถลงเป็นลายลักษณ์อกั ษร แม้จะมีการสนับสนุน
ให้คนเหล่านัน้ ลงนามในคำ�แถลงเฉพาะการณ์เมือ่ มีการลงนามกำ�กับโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ซึง่ จะทำ�ให้
ได้รับเอกสารประจำ�ตัวง่ายขึ้น
กระบวนการทั้งสองกระบวนการไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ และไม่มีกำ�หนดเส้นตายในการยื่นคำ�ร้อง ใน
เดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ UNHCR และพรรคสภาแรงงานซีลอนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นหนึ่งวัน
สำ�หรับอาสาสมัครจำ�นวน ๕๐๐ คน ผู้ที่ต่อมาได้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการเคลื่อนที่จำ�นวน ๕๐ หน่วย
ซึง่ กระจายอยูท่ วั่ ภูมภิ าคทีม่ ไี ร่ชาเพือ่ ให้บคุ คลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติสามารถยืน่ คำ�ร้องขอสัญชาติได้ อาสาสมัคร
ดังกล่าวได้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับข้อเท็จจริงพืน้ ฐานเกีย่ วกับภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องที่
ออกมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๔ รวมถึงกฎหมายฉบับใหม่และหลักเกณฑ์ในการมีสทิ ธิภายใต้กฎหมายฉบับนี้
ระยะเวลา ๑๐ วันในเดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นทีไ่ ด้รบั คำ�ร้องขอสัญชาติ
UNHCR ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่แผนรณรงค์ดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบดูแลกระบวนการขั้นตอน
เพือ่ ประกันว่าผูย้ นื่ คำ�ร้องตัดสินใจโดยทราบถึงข้อมูลและโดยสมัครใจ ก่อนสิน้ เดือนนัน้ มีหวั หน้าครัวเรือน
จำ�นวน ๑๙๐,๐๐๐ คนได้สัญชาติศรีลังกา
ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๔ แผนรณรงค์ฉบับที่สองที่มีขนาดเล็กลงได้ถูกจัดทำ�ขึ้นใน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติมากกว่า ๒,๐๐๐ คนยื่นคำ�ร้องและได้รับ
สัญชาติ นับจากนั้นเป็นต้นมาชาวทมิฬบนที่ราบสูงจำ�นวนหนึ่งประสบความสำ�เร็จในการยื่นคำ�ร้องขอ
สัญชาติ ไม่ว่าจะดำ�เนินการผ่านเจ้าหน้าที่รัฐในเขตท้องถิ่นของตน หรือผ่านแผนกสัญชาติแห่งกระทรวง
ความมั่นคง กฎหมายและความสงบเรียบร้อยของประชาชนในกรุงโคลอมโบอันเป็นเมืองหลวง
ใครเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ UNHCR
UNHCR เป็นหนึง่ ในองค์กรเพียงไม่กอี่ งค์กรทีพ่ งึ่ พาการให้เงินช่วยเหลือโดยสมัครใจ โดยเกือบจะทัง้ หมดเป็นทุน
ในการดำ�เนินงานขององค์กร ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรายปีของ UNHCR มาจากการช่วยเหลือ
ทางการเงินที่จัดสรรให้เป็นงบประมาณประจำ�ขององค์การสหประชาชาติ ส่วนที่เหลือได้รับบริจาคโดยสมัครใจ
จากรัฐบาล ปัจเจกบุคคล และภาคเอกชน
ต้นปี ค.ศ. ๒๐๑๓ มีบคุ คลในความห่วงใยของ UNHCR ทัง้ หมด ๓๕.๘ ล้านคน งบประมาณของ UNHCR สำ�หรับ
ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ คือ ๔.๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ ในจำ�นวนนี้ ๖๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ถกู ใช้เพือ่ ดำ�เนินกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ UNHCR ได้รับงบประมาณ ๗๗ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมดจากรัฐบาลผู้ให้ทุนจำ�นวน
๑๐ รัฐบาล ในขณะเดียวกันองค์กรก็ได้รับเงินทุนกว่า ๑๓๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐจากภาคเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่มา
จากยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น กาตาร์ และสหรัฐอเมริกา หน่วยงานภายนอกรัฐมีส่วนช่วยเหลืองบประมาณรายปี
ของ UNHCR โดยการระดมทุนจากสาธารณะในนามของ UNHCR สำ�หรับหน่วยปฏิบัติงานบางแห่ง ในช่วงปีที่
ผ่านมา ความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอกรัฐเพิม่ ขึน้ อันเป็นผลมาจากความ
พยายามร่วมกันในการสร้างความเข้าใจให้กบั สาธารณชนผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ สิง่ ตีพมิ พ์ และช่องทางสือ่ อืน่ ๆ
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สมาชิกรัฐสภาสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างไร

คำ�ตัดสินของศาลฎีกา ค.ศ. ๒๐๐๘ ยืนยันว่าผู้ที่พูดภาษาอูรดู ดังเช่นเด็กๆ เหล่านี้ที่อยู่ในเขตโมฮัมมัดปูร์
กรุงดัคกา ถือเป็นพลเมืองบังคลาเทศ ศาลตัดสินให้รัฐบาลบังคลาเทศให้การเยียวยาผู้ที่พูดภาษาอูรดู ออกบัตร
ประจำ�ตัวประชาชนให้แก่บุคคลดังกล่าว รวมถึงจดทะเบียนบุคคลเหล่านั้นในฐานะผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
©UNHCR/S.L. Hossain, 2013
49

สมาชิกรัฐสภาอยูใ่ นตำ�แหน่งพิเศษโดยเฉพาะในการทีจ่ ะช่วยลดภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติและประกันว่าบุคคลไร้รฐั
ไร้สัญชาติจะได้รับสิทธิและปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ โดยสมาชิกรัฐสภา
สามารถดำ�เนินการเช่นนั้นได้ในหลายวิธี เช่น พิจารณาทบทวนกฎหมายสัญชาติและประกันว่ากฎหมาย
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ สนับสนุนการภาคยานุวัติอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ และ ๑๙๖๑
และรณรงค์เพื่อการลดหรือทำ�ให้ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติหมดสิ้นไป รวมถึงเพื่อจัดการแก้ไขกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
สิง่ ใดบ้างทีส่ มาชิกรัฐสภาควรคำ�นึงถึงเมือ่ พิจารณาทบทวนกฎหมายแห่งรัฐว่าด้วยภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
• ทบทวนสนธิสัญญาระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่รัฐตนเป็นภาคี ทบทวนสนธิสัญญา อนุสัญญา
และปฏิญญาฉบับต่างๆ ที่รัฐมีการอ้างถึงในกฎหมายแห่งรัฐซึ่งจะช่วยในการตีความกรอบกฎหมาย
แห่งรัฐ
• เนื่องจากรัฐจำ�นวนมากระบุบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญชาติไว้ในตราสารกฎหมายที่แตกต่างกันไปหลาย
ฉบับ จึงควรทบทวนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติสัญชาติ พระราชกฤษฎีกา และแหล่งข้อมูลกฎหมาย
แห่งรัฐทั้งหมดที่อาจจะช่วยให้ความกระจ่างแก่กฎหมายแห่งรัฐและการตีความของกฎหมายนั้น
• ทบทวนข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคีที่ใช้บังคับกรณีการสืบสิทธิของรัฐ
• เมื่อทบทวนกรอบกฎหมายภายในประเทศ ควรพิจารณาตัดสินว่ารัฐประกันการจัดทำ�และการบังคับ
ใช้อย่างเป็นระบบซึ่งมาตรการความคุ้มครองเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นของภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติจากการ
เพิกถอน การสละ และการสูญเสียสัญชาติหรือไม่
เมื่อทบทวนกรอบกฎหมายแห่งรัฐ พยายามตอบคำ�ถามเหล่านี้
ว่าด้วยการได้สัญชาติ
• เด็กสามารถได้สัญชาติของมารดาหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบิดาไม่มีสัญชาติ ไม่ปรากฏตัวหรือ
ไม่สามารถแสดงสัญชาติตนได้
• บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของรัฐ ระบุให้สัญชาติแก่บุคคลที่ถือกำ�เนิดในดินแดนรัฐ
ที่มิเช่นนั้นแล้วจะต้องไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่
• หลักการว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ใช้บังคับกับกฎเกณฑ์สำ�หรับสัญชาติหรือไม่
• หากรัฐเกิดขึน้ จากการสืบสิทธิของรัฐ อย่างน้อยทีส่ ดุ ถิน่ พำ�นักอาศัยอยูเ่ ป็นประจำ�ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ในเวลาที่มีการสืบสิทธิของรัฐ เจตนารมณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และดินแดนต้นกำ�เนิดของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องได้ถูกนำ�มาพิจารณาหรือไม่เมื่อมีการตัดสินว่าจะให้สัญชาติแก่คนชาติของรัฐที่มีมาก่อน
หรือไม่
ว่าด้วยการสูญเสียและการเพิกถอนสัญชาติ
• บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการสมรสหรือสถานภาพทางสังคมอื่นๆ ประกัน
การหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่
• การสูญเสียสัญชาติเกิดขึ้นในกรณีใดบ้าง การป้องกันภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
ได้หรือไม่
• การสละสัญชาติตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการได้หรือการประกันว่าจะได้สัญชาติอื่นหรือไม่
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• การยื่นคำ�ร้องขอแปลงสัญชาติในรัฐต่างประเทศมีผลเปลี่ยนแปลงสถานะทางสัญชาติของบุคคล
หากบุคคลนั้นยังไม่ได้รับการประกันใดๆ ว่าจะได้อีกสัญชาติหรือไม่
• ในกรณีที่การเพิกถอนสัญชาติสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เหตุผลในการเพิกถอนได้ถูกระบุอย่าง
ชัดแจ้งหรือไม่ การเพิกถอนสัญชาติอาจนำ�สูภ่ าวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติได้หรือไม่ มีการประกันทางกระบวนการ
ขั้นตอนหรือไม่
ว่าด้วยการได้สัญชาติคืน
• มีการดำ�เนินการเพือ่ ความสะดวกในการได้สญ
ั ชาติคนื สำ�หรับอดีตคนชาติทพี่ �ำ นักอาศัยประจำ�อยูใ่ นดิน
แดนรัฐโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
• บุคคลทีไ่ ด้สญ
ู เสียสัญชาติทไี่ ด้มาเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางการสมรสหรือสถานภาพอืน่
ใดสามารถได้สญ
ั ชาติเดิมคืนได้หรือไม่ หากได้ การได้คืนจะเกิดขึน้ โดยอัตโนมัติหรือบุคคลผูน้ นั้ ต้องยืน่
คำ�ร้องขอขณะที่ตนเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ มีการประกันทางกระบวนการขั้นตอนหรือไม่
ว่าด้วยการแปลงสัญชาติ
• หากคนต่างด้าวยื่นคำ�ร้องขอแปลงสัญชาติ บุคคลนั้นถูกร้องขอให้พิสูจน์การสละสัญชาติเดิมอย่างเป็น
ทางการหรือไม่ หรือเพียงการรับประกันว่าบุคคลเหล่านั้นจะสละสัญชาติเดิมเมื่อได้สัญชาติใหม่ก็เพียง
พอแล้ว
• กระบวนการแปลงสัญชาติและข้อกำ�หนดสำ�หรับการแปลงสัญชาติได้รับการระบุอย่างชัดเจนหรือไม่
• มีแนวปฏิบัติทางปกครองใดๆ เช่น กระบวนการขั้นตอนที่ยืดเยื้อ ค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไป การเรียกร้อง
เอกสารทีผ่ ยู้ นื่ คำ�ร้องมิอาจหามาได้ และ/หรือการกำ�หนดระยะเวลาทีส่ นั้ มากจนผูย้ นื่ คำ�ร้องมิอาจทำ�ตาม
ได้ ที่อาจก่อให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่
ว่าด้วยการได้มาซึ่งหลักฐานการตรวจพิสูจน์และสัญชาติ
• กระบวนการทางปกครองในการจดทะเบียนการเกิดคืออะไร กระบวนการดังกล่าวถูกนำ�มาใช้จริงใน
ทางปฏิบัติหรือไม่ หากมีกำ�หนดเส้นตายในการจดทะเบียนเกิด สามารถจดทะเบียนเกิดหลังจากนั้นได้
หรือไม่
• มีแนวปฏิบัติทางปกครองใดๆ เช่น กระบวนการขั้นตอนที่ยืดเยื้อ ค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไป การเรียกร้อง
เอกสารทีผ่ ยู้ นื่ คำ�ร้องขอมิอาจหามาได้ และ/หรือการกำ�หนดระยะเวลาทีส่ นั้ มากจนผูย้ นื่ คำ�ร้องขอมิอาจ
ทำ�ตามได้ ที่อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในการได้มาซึ่งหลักฐานพิสูจน์สัญชาติหรือไม่
เหตุใดรัฐจึงควรภาคยานุวัติอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑
ในระดับรัฐ การภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ และ ค.ศ. ๑๙๖๑
• เป็นหนทางหนึง่ สำ�หรับรัฐในการแสดงถึงพันธสัญญาแห่งรัฐตนทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ บุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติตาม
มาตรฐานมนุษยชนและมนุษยธรรมที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ รวมถึงสิทธิในสัญชาติ
• ประกันว่าบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติมสี ทิ ธิเข้าถึงความคุม้ ครองแห่งรัฐเพือ่ ทีบ่ คุ คลเหล่านัน้ จะสามารถมีชวี ติ
อยู่ได้ด้วยความมั่นคงปลอดภัยและศักดิ์ศรี
• ระบุกรอบการทำ�งานในการตรวจพิสูจน์บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติภายในเขตอำ�นาจแห่งรัฐตน และประกัน
การเข้าถึงสิทธิต่างๆ ของคนเหล่านั้น รวมถึงโดยการออกเอกสารประจำ�ตัวและเอกสารการเดินทาง
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• ทำ�ให้รัฐสามารถจัดการกับช่องโหว่อันเป็นผลมาจากวิธีการได้สัญชาติที่แตกต่างกันทั่วโลก ผ่านการ
รับรองมาตรการป้องกันร่วมเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติโดยปราศจากการแทรกแซงอำ�นาจ
อธิปไตยของรัฐในการออกกฎเกณฑ์ควบคุมสัญชาติ และ
• เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงโดยหลีกเลี่ยงการตัดบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติออกจากสังคมหรือการ
กีดกันบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
ในระดับระหว่างประเทศ การภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ และ ค.ศ. ๑๙๖๑
• แสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาในการให้ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการลดหรือขจัดภาวะ
ไร้รัฐไร้สัญชาติให้หมดไป
• ส่งเสริมการรับรองสถานะทางกฎหมายระหว่างประเทศของ “บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ” และกรอบการ
ทำ�งานระหว่างประเทศร่วมกันเพือ่ การให้ความคุม้ ครอง ซึง่ เป็นการเพิม่ ความโปร่งใสทางกฎหมายและ
การคาดเดาการตอบโต้ของรัฐที่มีต่อภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติได้
• ปรับปรุงความสัมพันธ์และความมั่นคงระหว่างประเทศ
• ช่วยป้องกันการพลัดถิ่นโดยจัดการแก้ไขสาเหตุต่างๆ ของการพลัดถิ่น
• ช่วยเหลือ UNHCR ส่งเสริมและสนับสนุนระหว่างประเทศในการปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไว้ใน
อนุสัญญาทั้งสองฉบับ และ
• ช่วยระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญชาติ
รัฐสามารถภาคยานุวัติอนุสัญญาสองฉบับดังกล่าวได้อย่างไร
รัฐทั้งหลายสามารถภาคยานุวัติอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ และ/หรืออนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ เมื่อใดก็ได้ โดย
มอบตราสารภาคยานุวัติไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ ตราสารภาคยานุวัติต้องได้รับการลงนามโดยประมุข
แห่งรัฐหรือรัฐบาล หรือโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และจากนั้นต้องส่งต่อไปยังสำ�นักงาน
ใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์คโดยผ่านทางผูแ้ ทนของประเทศนัน้ ๆ (ตัวอย่างตราสารภาคยานุวตั ปิ รากฏใน
ภาคผนวก ๓)
รัฐสามารถตั้งข้อสงวนต่ออนุสัญญาสองฉบับดังกล่าวได้หรือไม่
ในการยอมรับเงื่อนไขเฉพาะบางประการที่อาจใช้บังคับในรัฐแต่ละรัฐในเวลาที่ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ
อนุสัญญาทั้งสองฉบับอนุญาตให้รัฐตั้งข้อสงวนต่อบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาบางข้อได้ เว้นแต่ในกรณีที่
บทบัญญัติเหล่านั้นถือเป็นหลักพื้นฐานสำ�คัญสำ�หรับรัฐภาคีดั้งเดิม:
• อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ : ข้อสงวนสามารถมีได้ ยกเว้นต่อบทบัญญัติ ๑ (นิยาม/ข้อกำ�หนดการตัดออก)
๓ (การไม่เลือกปฏิบัติ) ๔ (เสรีภาพในการนับถือศาสนา) ๑๖ (๑) (การเข้าถึงศาล) และ ๓๓ ถึง ๔๒ (บท
ส่งท้าย)
• อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ : ข้อสงวนสามารถมีได้เฉพาะเกี่ยวกับบทบัญญัติ ๑๑ (หน่วยงาน) ๑๔
(การส่งข้อพิพาทไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ) หรือบทบัญญัติ ๑๕ (อาณาเขตที่รัฐภาคีต้อง
รับผิดชอบ) เท่านั้น
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ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๔

รัฐที่ยังไมไดลงนามในอนุสัญญาฉบับใดเลย
รัฐที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ เพียงฉบับเดียว
รัฐที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ เพียงฉบับเดียว
รัฐที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ และ ค.ศ. ๑๙๖๑

รัฐภาคีแหงอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๔ และ ค.ศ. ๑๙๖๑

0

200.0

* เซอรเบีย (และโคโซโว: S/RES/1244 (1999))

kilometres

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

รัฐภาคีอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑

สมาชิกรัฐสภาจะประกันว่ามีการบังคับใช้อนุสัญญาว่าด้วยภาวะไร้รัฐอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
รัฐส่วนใหญ่ตอ้ งมีการจัดทำ�หรือแก้ไขกฎหมายแห่งรัฐเพือ่ ทีจ่ ะสามารถบังคับใช้บทบัญญัตแิ ห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
ภาวะไร้รัฐทั้งสองฉบับได้อย่างมีประสิทธิภาพ UNHCR สามารถให้คำ�แนะนำ�แก่รัฐในการช่วยประกันว่าจารีต
ประเพณีแห่งกฎหมายและทรัพยากรของแต่ละรัฐจะทำ�ให้รัฐบรรลุตามพันธสัญญาระหว่างประเทศของตนได้
สมาชิ ก รั ฐ สภาสามารถดำ � เนิ น การในทางปฏิ บั ติ อ ย่ า งไรได้ บ้ า งในการกระตุ้ น ให้ รั ฐ บาลของตน
ภาคยานุวัติอนุสัญญาดังกล่าว
• พิจารณาตัดสินว่ารัฐของตนเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยภาวะไร้รฐั ฉบับใดฉบับหนึง่ หรือทัง้ สองฉบับหรือ
ไม่
• หากรัฐของตนยังมิได้ภาคยานุวัติตราสารเหล่านี้ ให้พิจารณาเพื่อตั้งคำ�ถามเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
ด้วยวาจาต่อรัฐบาล หรือจัดทำ�ร่างกฎหมายโดยรัฐสภา
• หากได้มีการเสนอคำ�ร้องขอในการให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติต่อรัฐสภาแล้ว ภายในระยะเวลา
อันสมควรหลังจากที่ได้มีการทบทวนตรวจสอบข้อมูลที่จำ�เป็นแล้ว ให้ลงมติอนุมัติการภาคยานุวัติ
• หากรัฐบาลไม่อาจนำ�เสนอประเด็นดังกล่าวต่อรัฐสภาภายในระยะเวลาอันควร ให้ใช้กระบวนการทาง
รัฐสภาตั้งคำ�ถามให้รัฐบาลอธิบายว่าทำ�ไมจึงเป็นเช่นนั้นและกระตุ้นให้รัฐบาลเริ่มกระบวนการให้
สัตยาบัน/ภาคยานุวัติโดยไม่ล่าช้า

54

• หากรัฐของตนเป็นหนึง่ ในจำ�นวนรัฐไม่กรี่ ฐั ทีไ่ ด้ลงนามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยภาวะไร้รฐั ฉบับใดฉบับหนึง่ หรือ
ทัง้ สองฉบับแต่ยงั คงรอกระบวนการให้สตั ยาบัน ให้ใช้กระบวนการทางรัฐสภาตัง้ คำ�ถามว่าทำ�ไมรัฐบาล
จึงล่าช้าและกระตุน้ ให้รฐั บาลเร่งจัดทำ�กระบวนการดังกล่าว ให้ใช้สทิ ธิรเิ ริม่ ทางนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการยืน่ ร่าง
กฎหมายว่าด้วยประเด็นนี้
• หากรัฐบาลคัดค้านการให้สัตยาบัน/ภาคยานุวัติ ให้หาสาเหตุโดยละเอียด หากจำ�เป็น ให้ช่วยขจัด
ข้อสงสัยหรือความเข้าใจทีอ่ าจไม่ถกู ต้องและอาศัยเครือข่ายทางการเมืองในการเร่งกระบวนการดังกล่าว
รณรงค์ร่วมกับสมาชิกในการสนับสนุนการให้สัตยาบัน/ภาคยานุวัติ
• หากเป็นสมาชิกรัฐสภาของรัฐที่เกิดขึ้นจากการแยกหรือสลายตัวของรัฐอื่น สนธิสัญญาที่รัฐที่มีอยู่ก่อน
ได้ภาคยานุวัติไว้ไม่มีผลผูกพันรัฐใหม่โดยอัตโนมัติ รัฐใหม่สามารถสืบทอดพันธสัญญาของรัฐที่มีอยู่
ก่อน ภาคยานุวัติในฐานะที่เป็นรัฐใหม่ หรือระบุเจตนารมณ์ที่ไม่ต้องการผูกพันโดยสนธิสัญญาที่ทำ�ไว้
โดยรัฐที่มีอยู่ก่อนได้
• ภายหลังจากที่อนุสัญญาว่าด้วยภาวะไร้รัฐได้รับการให้สัตยาบัน/ภาคยานุวัติแล้ว ให้ประกันว่ารัฐสภา
จัดทำ�กฎหมายแห่งรัฐที่สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ระบุในอนุสัญญาว่าด้วยภาวะไร้รัฐดังกล่าว ให้ใช้
กระบวนการทางรัฐสภาในการประกันว่ารัฐบาลจะส่งร่างกฎหมายหรือบทแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ไปยัง
รัฐสภาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
• หากรัฐบาลส่งคำ�ร้องขอในการให้สตั ยาบันหรือภาคยานุวตั ติ อ่ รัฐสภาโดยตัง้ ข้อสงวนจำ�กัดขอบเขตของ
สนธิสญ
ั ญา ข้อคัดค้าน หรือประกาศความเข้าใจ และได้ท�ำ การตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อจำ�กัดเช่นว่านัน้
ไร้เหตุผล จงให้การสนับสนุนประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์เฉพาะบางกลุ่มหรือบางสถานการณ์
• หากข้อสงวนจำ�กัดขอบเขตของสนธิสญ
ั ญา ข้อคัดค้าน หรือประกาศความเข้าใจของรัฐบาลไม่มผี ลบังคับ
ใช้อีกต่อไป ให้ใช้กระบวนการทางรัฐสภาตั้งคำ�ถามถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาล และดำ�เนินการโดยมี
เป้าหมายในการยกเลิกข้อจำ�กัดนั้น
• หากคุณต้องการคำ�แนะนำ�และความช่วยเหลือในเรื่องการให้สัตยาบัน/ภาคยานุวัติ และ/หรือการร่าง
กฎหมายแห่งรัฐอันเป็นไปตามหลักการทีร่ ะบุในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยภาวะไร้รฐั ให้ตดิ ต่อสำ�นักงาน UNHCR
ที่ตั้งอยู่ในรัฐตนหรือที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรัฐตน
สมาชิกรัฐสภาสามารถส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติได้อย่างไร
ในฐานะที่เป็นผู้มีหน้าที่ในการตรากฎหมายแห่งรัฐตน สมาชิกรัฐสภาจึงอยู่ในตำ�แหน่งที่ดีในการรณรงค์เพื่อลด
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติหรือทำ�ให้ภาวะดังกล่าวหมดสิ้นไป และในการประกันว่าสิทธิของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
จะได้รับความคุ้มครอง สมาชิกรัฐสภาต้องไม่เพียงแต่สนับสนุนให้รัฐบาลของตนตรากฎหมายที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานระหว่างประเทศเท่านั้น หากแต่ยังต้องได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแห่ง
รัฐตนด้วย เมื่อภาคประชาสังคมเข้าใจถึงปัญหาเกี่ยวกับภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติแล้วนั้น ภาคประชาสังคมจึงจะ
สนับสนุนความพยายามของสมาชิกรัฐสภาในการจัดการแก้ไขปัญหานี้ได้
สมาชิกรัฐสภาสามารถส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติให้แก่ประชาชนของตนได้ด้วย
การกล่าวคำ�ปราศรัยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวและเกี่ยวกับความสำ�คัญของกฎหมายสัญชาติที่ดี รวมถึงเขียน
บทความหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับความจำ�เป็นในการขจัดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ทำ�งานร่วมกับองค์กรเอกชนและ
องค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ ที่ให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ และเมื่อเป็นไปได้ให้รณรงค์เพื่อการแก้
ปัญหาอย่างรวดเร็วสำ�หรับกรณีภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่เกิดขึ้นเป็นรายบุคคล
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สมาชิกรัฐสภาสามารถแก้ไขสถานการณ์ภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติได้โดยการสนับสนุนสิทธิของชนกลุม่ น้อยหรือกลุม่
อืน่ ๆ ให้เป็นส่วนหนึง่ ของหน่วยพลเมืองทีป่ ระกอบขึน้ เป็นรัฐ และสนับสนุนให้มกี ารพูดคุยกันภายในชุมชนต่างๆ
เพื่อนำ�มาสู่การยอมรับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในฐานะที่เป็นคนชาติ
สมาชิกรัฐสภาสามารถทำ�อะไรได้บ้างเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นดังกล่าว
ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งจำ�เป็นต่อการลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติทั่วโลก สมาชิกรัฐสภาควรประกันว่า
รัฐบาลของตนมีสว่ นร่วมอย่างเต็มทีใ่ นความพยายามระหว่างประเทศเพือ่ ลดหรือขจัดภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ รวม
ถึงในความพยายามทุกวิถีทางในการจัดการแก้ไขกรณีภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นรายบุคคล
สมาชิกรัฐสภาอาจพิจารณาที่จะเชิญสมาชิกรัฐสภาของรัฐข้างเคียงจัดการทบทวนระดับภูมิภาคซึ่งกฎหมาย
สัญชาติแห่งรัฐตนร่วมกัน การทำ�ให้กฎหมายสัญชาติระหว่างรัฐให้สอดคล้องกันเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งในการลด
สถานการณ์ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
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ภาคผนวก ๑
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔
วันที่มีผลบังคับใช้: ๖ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๖๐
จำ�นวนรัฐภาคีทั้งหมด (ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๔): ๘๐
ประเทศ
แอลบาเนีย
แอลจีเรีย
แอนติกวาและบาร์บูดา
อาร์เจนตินา
อาร์เมเนีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
อาเซอร์ไบจาน
บาร์เบโดส
เบลเยี่ยม
เบลีซ
เบนิน
โบลิเวีย
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ลงนาม

๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔

บอตสวานา
บราซิล
บัลแกเรีย
บูร์กินาฟาโซ
ชาด
จีน (รวมถึงฮ่องกง)*
คอสตาริกา
โกตดิวัวร์
โครเอเชีย
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก

ให้สัตยาบัน (r), ภาคยานุวัติ (a),
สืบสิทธิ (s)
๒๓ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๓ a
๑๕ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๖๔ a
๒๕ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๘๘ s
๑ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๗๒ a
๑๘ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๙๔ a
๑๓ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๓ a
๘ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๐๘ a
๑๖ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๙๖ a
๖ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๗๒ s
๒๗ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๐ r
๑๔ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๖ a
๘ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ a
๖ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๘๓ a
๑ กันยายน ค.ศ. ๑๙๙๓ s
๒๕ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๖๙ s

๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔

๑๓ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๙๖ r
๒๒ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ a
๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ a
๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๙๙ a

๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔

๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๗๗ r
๓ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ a
๑๒ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๙๒ s
๑๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๔ a
๑๗ มกราคม ค.ศ. ๑๙๕๖ r

๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔

*ภายหลังจากได้อ�ำ นาจอธิปไตยเหนือฮ่องกงคืนมา จีนแจ้งเลขาธิการสหประชาชาติวา่ อำ�นาจหน้าทีส่ �ำ หรับสิทธิ
และหน้าที่ระหว่างประเทศของฮ่องกงเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ จะกระทำ�โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
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รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ (ต่อ)
ประเทศ
เอกวาดอร์
ฟิจิ
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
จอร์เจีย
เยอรมนี
กรีซ
กัวเตมาลา
กินี
ฮอนดูรัส
ฮังการี
ไอร์แลนด์
อิสราเอล
อิตาลี
คิริบาติ
สาธารณรัฐเกาหลี
ลัตเวีย
เลโซโท
ไลบีเรีย
ลิเบีย
ลิกเตนสไตน์
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาซิโดเนีย
มาลาวี
เม็กซิโก
สาธารณรัฐมอลโดวา
มอนเตเนโกร
เนเธอร์แลนด์
นิการากัว
ไนจีเรีย
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ลงนาม
๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔

๑๒ มกราคม ค.ศ. ๑๙๕๕
๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔
๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔
๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔

๑ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๕๔
๒๐ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๕๔

๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔
๒๘ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๕๕

๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔

ให้สัตยาบัน (r), ภาคยานุวัติ (a),
สืบสิทธิ (s)
๒ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๗๐ r
๑๒ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๗๒ s
๑๐ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๖๘ a
๘ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๖๐ r
๒๓ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ a
๒๖ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๗๖ r
๔ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๗๕ a
๒๘ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๐ r
๒๑ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๖๒ a
๑ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ r
๒๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๑ a
๑๗ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๖๒ a
๒๓ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๕๘ r
๓ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๖๒ r
๒๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๘๓ s
๒๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๒ a
๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๙๙ a
๔ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๗๔ s
๑๑ กันยายน ค.ศ. ๑๙๖๔ a
๑๖ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๘๙ a
๒๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๙ r
๗ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๐๐ a
๒๗ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๖๐ r
๑๘ มกราคม ค.ศ. ๑๙๙๔ s
๗ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ a
๗ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๐ a
๑๙ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๒ a
๒๓ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ s
๑๒ เมษายน ค.ศ. ๑๙๖๒ r
๑๕ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ a
๒๐ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๑ a

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ (ต่อ)
ประเทศ
นอร์เวย์
ปานามา
เปรู
ฟิลิปปินส์
โปรตุเกส
โรมาเนีย
รวันดา
เซเนกัล
เซอร์เบีย
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สเปน
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
สวาซิแลนด์
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
ตรินิแดดและโตเบโก
ตูนิเซีย
เติร์กเมนิสถาน
ยูกันดา
ยูเครน
สหราชอาณาจักร
อุรุกวัย
แซมเบีย
ซิมบับเว

ลงนาม
๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔

๒๒ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๕๕

๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔
๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔

๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔

ให้สัตยาบัน (r), ภาคยานุวัติ (a),
สืบสิทธิ (s)
๑๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๕๖ r
๒ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๑ a
๒๓ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๔ a
๒๒ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๑ r
๑ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ a
๒๗ มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๖ a
๔ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ a
๒๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๕ a
๑๒ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๑ s
๓ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๐ a
๖ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๒ s
๑๒ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๙๗ a
๒๗ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๙ s
๑๖ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๙๙ a
๒ เมษายน ค.ศ. ๑๙๖๕ r
๓ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๗๒ r
๑๑ เมษายน ค.ศ. ๑๙๖๖ s
๒๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๖๙ a
๗ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ a
๑๕ เมษายน ค.ศ. ๑๙๖๕ a
๒๕ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ a
๑๖ เมษายน ค.ศ. ๑๙๕๙ r
๒ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๔ a
๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๗๔ s
๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๘ s

รัฐที่ลงนามแต่ไม่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔
ประเทศ
โคลอมเบีย
เอลซัลวาดอร์
โฮลีซี

ลงนาม
๓๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๕๔
๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔
๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔
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ภาคผนวก ๒
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑
วันที่มีผลบังคับใช้: ๑๓ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๕
จำ�นวนรัฐภาคีทั้งหมด (ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๔): ๕๕
ประเทศ
แอลบาเนีย
อาร์เมเนีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
อาเซอร์ไบจาน
เบนิน
โบลิเวีย
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บราซิล
บัลแกเรีย
แคนาดา
ชาด
คอสตาริกา
โกตดิวัวร์
โครเอเชีย
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
เอกวาดอร์
ฟินแลนด์
เยอรมนี
กัวเตมาลา
ฮอนดูรัส
ฮังการี
ไอร์แลนด์
จาไมกา
คิริบาส
ลัตเวีย
เลโซโท
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ลงนาม

ให้สัตยาบัน (r), ภาคยานุวัติ (a),
สืบสิทธิ (s)
๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ a
๑๘ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๙๔ a
๑๓ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๓ a
๒๒ กันยายน ค.ศ. ๑๙๗๒ a
๑๖ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๙๖ a
๘ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ a
๖ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๘๓ a
๑๓ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๖ a
๒๕ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๗ a
๒๒ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ a
๑๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๗๘ a
๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๙๙ a
๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๗๗ a
๓ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ a
๒๒ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๑ a
๑๙ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๑ a
๑๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๗๗ a
๒๔ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๒ a
๗ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ a
๓๑ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๗๗ a
๑๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๑ a
๑๘ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ a
๑๒ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ a
๑๘ มกราคม ค.ศ. ๑๙๗๓ a
๙ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๓ a
๒๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๘๓ s
๑๔ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๒ a
๒๔ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๔ a

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ (ต่อ)
ประเทศ
ไลบีเรีย
ลิเบีย
ลิกเตนสไตน์
ลิทัวเนีย
สาธารณรัฐมอลโดวา
มอนเตเนโกร
เนเธอร์แลนด์
นิวซีแลนด์
นิการากัว
ไนเจอร์
ไนจีเรีย
นอร์เวย์
ปานามา
ปารากวัย
โปรตุเกส
โรมาเนีย
รวันดา
เซเนกัล
เซอร์เบีย
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สวาซิแลนด์
สวีเดน
ตูนิเซีย
เติร์กเมนิสถาน
ยูเครน
สหราชอาณาจักร
อุรุกวัย

ลงนาม

๓๐ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๑

๓๐ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๑

ให้สัตยาบัน (r), ภาคยานุวัติ (a),
สืบสิทธิ (s)
๒๒ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๔ a
๑๖ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๘๙ a
๒๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๙ a
๒๒ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ a
๑๙ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๒ a
๕ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ a
๑๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๘๕ r
๒๐ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๑ a
๒๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ a
๑๗ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๘๕ a
๒๐ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๑ a
๑๑ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๗๑ a
๒ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๑ a
๖ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๒ a
๑ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ a
๒๗ มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๖ a
๔ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ a
๒๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๕ a
๗ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๑ a
๓ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๐ a
๖ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๒ s
๑๖ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๙๙ a
๑๙ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๖๙ a
๑๒ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๐ a
๒๙ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ a
๒๕ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ a
๒๙ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๖๖ r
๒๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๑ a
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รัฐที่ลงนามแต่ไม่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑
ประเทศ
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ฝรั่งเศส
อิสราเอล
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ลงนาม
๕ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๖๑
๓๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๒
๓๐ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๑

ภาคผนวก ๓
แบบอย่างตราสารในการภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔
ตามที่อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐได้รับมติยอมรับโดยที่ประชุมผู้มีอำ�นาจเต็ม เมื่อวันที่ยี่สิบแปด
เดือนกันยายน คริสต์ศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสี่ และเปิดให้ภาคยานุวัติตามบทบัญญัติ ๓๕ แห่งอนุสัญญา
ฉบับนี้;
และตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ ๔ ของบทบัญญัติ ๓๕ ว่า การภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาจะมีผลก็ต่อเมื่อมีการยื่น
ตราสารภาคยานุวัติต่อเลขาธิการสหประชาชาติ;
บัดนี้ ด้วยประการนี้ ผู้ลงลายมือชื่อ [ตำ�แหน่งประมุขแห่งรัฐ, หัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ] ขอแจ้งการภาคยานุวัติของ [รัฐที่เกี่ยวข้อง];
มอบให้ไว้ ณ______________________________________ วันที_่ ____________________________________
เดือน___________________________________________ คริสต์ศกั ราชสองพัน________________________

[ตราประทับทางการและลายมือชื่อ
ของผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม]
		

[ลายมือชื่อประมุขแห่งรัฐ,
หัวหน้ารัฐบาล
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ]

63

แบบอย่างตราสารในการภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑
ตามที่อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐได้รับมติยอมรับโดยที่ประชุมผู้มีอำ�นาจเต็ม เมื่อวันที่สามสิบ เดือน
สิงหาคม คริสต์ศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด และเปิดให้ภาคยานุวัติตามบทบัญญัติ ๑๖ แห่งอนุสัญญา
ฉบับนี้;
และตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ ๔ ของบทบัญญัติ ๑๖ว่า การภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาจะมีผลก็ต่อเมื่อมีการยื่น
ตราสารภาคยานุวัติต่อเลขาธิการสหประชาชาติ;
บัดนี้ ด้วยประการนี้ ผู้ลงลายมือชื่อ [ตำ�แหน่งประมุขแห่งรัฐ, หัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ] ขอแจ้งการภาคยานุวัติของ [รัฐที่เกี่ยวข้อง];
มอบให้ไว้ ณ______________________________________ วันที_่ ____________________________________
เดือน___________________________________________ คริสต์ศกั ราชสองพัน________________________

[ตราประทับทางการและลายมือชื่อ
ของผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม]
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[ลายมือชื่อประมุขแห่งรัฐ,
หัวหน้ารัฐบาล
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ]

สหภาพรัฐสภาและ UNHCR โดยสังเขป
สหภาพรัฐสภา (IPU)

UNHCR

สหภาพรัฐสภา (IPU) เป็นองค์กรรัฐสภาแห่งชาติระดับ
สากล เราทำ�งานเพือ่ ปกป้องสันติภาพและผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประชาธิปไตยเชิงบวกผ่านการ
อภิปรายทางการเมืองและการลงมือปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กร
เดียวที่รวมตัวรัฐสภาแห่งชาติทั่วโลกไว้ด้วยกัน เรา
ส่ ง เสริ ม ระบอบประชาธิ ป ไตยและสั น ติ ภ าพผ่ า น
สมาชิกภาพรัฐสภาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรา

UNHCR ได้รบั อาณัตใิ นการเป็นผูน้ �ำ และประสานงาน
ปฏิบตั กิ ารระหว่างประเทศเพือ่ การคุม้ ครองผูล้ ภี้ ยั และ
ทางแก้ไขปัญหาผูล้ ภี้ ยั ทัว่ โลก UNHCR พยายามอย่าง
มากในการประกันว่าบุคคลทุกคนสามารถใช้สิทธิขอ
ลี้ภัยได้และมีแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยในอีกรัฐหนึ่ง
รวมถึ ง ในการกลั บ บ้ า นโดยสมั ค รใจ โดยการช่ ว ย
เหลือผู้ลี้ภัยในการกลับประเทศของตน หรือในการ
ตั้งถิ่นฐานในอีกประเทศหนึ่งนั้น UNHCR แสวงหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนแก่สถานการณ์อัน
เลวร้ายของบุคคลเหล่านั้น

งานของเราในการส่งเสริมความสามารถของรัฐสภา
ในการทำ � ตามอาณั ติ ด้ า นระบอบประชาธิ ป ไตย
ของรัฐสภาด้วยการมีผู้แทนมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น
รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น มีรากฐาน
มาจากการทีเ่ ราให้ความสำ�คัญต่อความเสมอภาคทาง
เพศ สิทธิมนุษยชน การพัฒนาและสันติภาพ รวมถึง
ความมั่นคงระหว่างประเทศ

นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริหาร UNHCR และสมัชชา
ใหญ่ ส หประชาชาติ ยั ง ได้ ม อบอาณั ติ ใ ห้ UNHCR
ช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลไร้ รั ฐ ไร้ สั ญ ชาติ แ ละให้ อำ � นาจแก่
องค์ ก รในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ พ ลั ด ถิ่ น ภายในประเทศ
อีกด้วย

เรามักทำ�งานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เช่น สหประชาชาติ
และหน่วยงานผูเ้ ชีย่ วชาญแห่งสหประชาชาติตา่ งๆ ใน
การประกันว่ารัฐสภามีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่
รัฐสภาต้องจัดการแก้ไขระดับชาติทที่ นั สมัย เหมาะสม
และใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ

UNHCR แสวงหาหนทางในการทำ�ให้กรณีการพลัด
ถิ่นอันเกิดจากการถูกบังคับลดลง โดยส่งเสริมให้รัฐ
และสถาบันต่างๆ สร้างสถานการณ์ที่เอื้อต่อการให้
ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการระงับข้อพิพาท
อย่างสันติ

การมี ส มาชิ ก รั ฐ สภาทั่ ว โลกรวมทั้ ง หมดจำ � นวน
จำ�นวน ๔๗,๐๐๐ รัฐสภานั้น ถือเป็นสิ่งสำ�คัญมาก
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 ให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือแก่
ผู้ ลี้ ภั ย และบุ ค คลอื่ น ๆ อย่ า งเป็ น กลางบนพื้ น ฐาน
ของความจำ�เป็นของบุคคลเหล่านั้นโดยไม่คำ�นึงถึง
เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือเพศของบุคคลเหล่านั้น UNHCR ยึดมั่นในหลัก
การแห่งการมีส่วนร่วมและให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้ลี้ภัย
เกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินในทุกด้านที่มีผลกระทบ
ต่อชีวติ ของพวกเขา UNHCR ทำ�งานร่วมกันกับรัฐบาล
องค์ ก รระดั บ ภู มิ ภ าคและองค์ ก รระหว่ า งประเทศ
รวมถึงองค์กรเอกชนด้วย
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