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คำ�นำ�
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเกิดมีแรงกระตุ้นใหม่ๆ จากประชาคมนานาชาติ ที่ได้รับการสนับสนุน
จากสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) เกี่ยวกับสถานการณ์ของบุคคลไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ ตามที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกำ�หนดไว้อย่างชัดเจนว่า ทุกๆ คนมีสิทธิที่
จะมีสัญชาติ หากปราศจากสัญชาติแล้ว ปัจเจกชนย่อมต้องเผชิญหน้ากับความไม่มั่นคงและถูก
ทำ�ให้เป็นชายขอบ บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติคือกลุ่มคนที่เปราะบางมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในโลก พวกเขา
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ได้ เช่น สิทธิในความเท่าเทียมกันตามกฏหมาย สิทธิในการ
ทำ�งาน สิทธิในการเข้าถึงการศึกษา หรือสิทธิในการเข้าถึงการสาธารณสุข แม้วา่ จะมีความพยายาม
จากหลายๆ ประเทศในการที่จะป้องกันหรือลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การ
ปฏิรูปกฏหมายเกี่ยวกับสัญชาติ กระนั้น ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถพบได้ในเกือบทุกประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นบางครอบครัวต้องตกเป็นบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติมาแล้วหลายชั่วอายุคน
อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ คือหัวใจในการให้ความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐ
ไร้สัญชาติในระบอบการให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศ อนุสัญญานี้ให้คำ�นิยามอันเป็นสากล
กับคำ�ว่า “บุคคลไร้รัฐ” และได้มอบหลักการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านี้ กรอบการทำ�งานของ
อนุสญ
ั ญาฉบับนีย้ งั คงเกีย่ วข้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั เช่นเดียวกับเมือ่ ตอนทีเ่ ริม่ นำ�อนุสญ
ั ญานีม้ า
ใช้ และยังได้รบั การสนับสนุนจากกฏหมายสิทธิมนุษยชนสากลอีกด้วย ในขณะทีอ่ นุสญ
ั ญาว่าด้วย
การลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ นั้นได้สร้างเครื่องมือในการจัดการกับภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติให้หมด
ไป อนุสัญญา ๑๙๕๔ คือการรับประกันว่าบุคคลที่ต้องไร้รัฐไร้สัญชาตินั้นจะไม่ถูกทำ�ให้กลายเป็น
คนทีไ่ ร้ศกั ดิศ์ รีและไร้ซงึ่ ความมัน่ คงในชีวติ ในวาระครบรอบ ๖๐ ปีของอนุสญ
ั ญาดังกล่าว UNHCR
มีความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำ�หนังสือคู่มือเล่มนี้ขึ้น
ขณะที่อยู่ระหว่างการผลิตคู่มือนี้ ๘๐ ประเทศทั่วโลกได้ลงนามร่วมกับอนุสัญญาว่าด้วยสถานะ
ของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ รวมไปถึงมีอีกหลายประเทศเข้าร่วมเพิ่มขึ้นในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ซึ่ง
ได้รบั การสนับสนุนจากโครงการไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติของ UNHCR ความสนใจในสถานการณ์ภาวะไร้รฐั
ไร้สญ
ั ชาติทเี่ พิม่ ขึน้ นัน้ ยังเห็นได้จากการเพิม่ ขึน้ ของจำ�นวนประเทศทีม่ กี ารจัดกระบวนการกำ�หนด
สถานะ แม้วา่ กระบวนการนีจ้ ะเหมาะสมกับคนเพียงส่วนน้อยของจำ�นวนคนทีไ่ ร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติทวั่ โลก
ทีอ่ ยูใ่ นสถานการณ์การโยกย้ายถิน่ ฐานก็ตาม แต่กระบวนการเหล่านีก้ ย็ งั มีความสำ�คัญอย่างยิง่ ยวด
ในการปูทางไปสูก่ ารมีสถานะทีส่ อดคล้องกับมาตราฐานของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้
รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ และตามกฏหมายสิทธิมนุษยชนสากล วิธีการที่แตกต่างออกไปนั้นจำ�เป็นสำ�หรับ
กรณีทบี่ คุ คลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาตินนั้ อาศัยอยูใ่ นประเทศของตนเอง ความเชือ่ มโยงของบุคคลเหล่านีก้ บั
รัฐชาตินั้นๆ ควรได้รับการรับรองผ่านการเกิดหรือการพำ�นักอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ มาเป็นเวลา
นาน หลายประเทศเริ่มตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่ใช่เฉพาะสำ�หรับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
เท่านั้น แต่สำ�หรับความมั่นคงและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม สำ�หรับการดำ�เนินการ
ปฏิรูปกฏหมายและนโยบาย เพื่อนำ�ไปสู่การมอบสัญชาติให้บุคคลเหล่านี้ด้วย
UNHCR ผลิตคู่มือฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อสนองตอบต่อความรับผิดชอบต่อภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่ได้
รับการบัญญัติไว้ ในช่วงเริ่มแรกความรับผิดชอบดังกล่าวนี้ถูกจำ�กัดอยู่แค่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่
เป็นUNHCR ผลิตคู่มือฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อสนองตอบต่อความรับผิดชอบต่อภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่
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ได้รบั การบัญญัตไิ ว้ ในช่วงเริม่ แรกความรับผิดชอบดังกล่าวนีถ้ กู จำ�กัดอยูแ่ ค่บคุ คลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
ที่เป็นผู้ลี้ภัยตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖(A) (II) ของธรรมนูญ UNHCR และมาตรา ๑ (A) (๒) ใน
อนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๕๑ ว่าด้วยสถานะของผู้ลี้ภัย อาณัตินี้ได้รับการขยายความให้ครอบคลุมมาก
ขึน้ ผ่านกระบวนการการลงมติของสมัชชาสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากการลงมติ ๕๐/๑๕๒
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๕ และมติ ๖๑/๑๓๗ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ซึ่งได้มอบหมายให้ UNHCR เป็นผู้รับผิด
ชอบต่อบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติโดยทัว่ ไป ความรับผิดชอบของ UNHCR นัน้ ครอบคลุมไปถึงการระบุ
ขอบเขตของปัญหา การป้องกัน และการลดปัญหาของภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ รวมไปถึงการให้ความ
คุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติด้วยเช่นกัน
เนื้อหาของคู่มือเล่มนี้ถูกจัดทำ�ขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ. ๒๐๑๒ ในรูปของหนังสือแนะนำ�แนวทางปฏิบัติ
จาก UNHCR สามฉบับ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการนิยามความเป็นบุคคลไร้รฐั กระบวนการพิจารณาสถานะ
บุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ และสถานะของบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติภายใต้กฏหมายสัญชาติภายในประเทศ*
เพือ่ ทดแทนหนังสือแนะนำ�แนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าว เนือ้ หาในคูม่ อื เล่มนีน้ นั้ เกือบจะเหมือนกับเนือ้ หา
ในหนังสือแนะนำ�แนวทางปฏิบตั ิ มีการปรับเปลีย่ นบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ระบุการทำ�ซํา้
และเพื่อปรับข้อมูลอ้างอิงให้เป็นปัจจุบันตรงกับสิ่งพิมพ์ของ UNHCR ซึ่งช่องว่างของเนื้อหาที่ถูก
ระบุไว้ตั้งแต่การตีพิมพ์หนังสือแนะนำ�แนวทางปฏิบัติก็ได้รับการจัดการแล้ว เช่นเดียวกับหนังสือ
แนะนำ�แนวทางปฏิบตั ิ คูม่ อื เล่มนีเ้ กิดขึน้ จากการปรึกษากับผูเ้ ชีย่ วชาญมากมาย ซึง่ เกิดขึน้ เนือ่ งใน
โอกาสครบรอบ ๕๐ ปีของอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑* คู่มือเล่มนี้ไม่มีเนื้อหา
เกีย่ วกับการป้องกันและการลดภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ ปัญหาเหล่านีจ้ ะอยูใ่ นหนังสือแนะนำ�แนวทาง
ปฏิบัติที่แยกไปอีกเล่มหนึ่ง
คูม่ อื เล่มนีม้ จี ดุ ประสงค์ทจี่ ะแนะนำ�แนวทางให้กบั เจ้าหน้าทีร่ ฐั ผูพ้ พิ ากษา และผูป้ ฏิบตั งิ าน ตลอด
จนเจ้าหน้าทีข่ อง UNHCR และบุคคลอืน่ ๆ ทีท่ �ำ งานเกีย่ วข้องกับภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ ทัง้ นี้ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าสำ�หรับการกำ�หนดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ รวมไป
ถึงการพัฒนาและการนำ�กฏหมายและนโยบายไปใช้ในการให้ความคุม้ ครองบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
โวลเคอร์ เติร์ก
ผู้อำ�นวยการฝ่ายความคุ้มครองระหว่างประเทศ
สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ
เจนีวา มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๔
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*

โปรดดูที่ UNHCR, Guidelines on Statelessness No. 1: The definition of “Stateless Person” ใน
มาตรา ๑ (๑) ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รฐั ค.ศ. ๑๙๕๔, ๒๐ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๑๒ HCR/
GS/12/01, http://www.refworld.org/docid/4f4371b82.html ; UNHCR, Guidelines on Statelessness
No. 2: Procedures for Determining whether an Individual is a Stateless Person, 5 April 2012, HCR/
GS/12/02, http://www.refworld.org/docid/4f7dafb52.html; and UNHCR, Guidelines on Statelessness
No. 3: The Status of Stateless Persons at the National Level, 17 July 2012, HCR/GS/12/03, http://
www.refworld.org/docid/5005520f2.html

†

โปรดดูที่ UNHCR, Expert Meeting - The Concept of Stateless Persons under International Law
(“Prato Conclusions”), May 2010, http://www.refworld.org/docid/4ca1ae002.html; and UNHCR,
Expert Meeting - Statelessness Determination Procedures and the Status of Stateless Persons
(“Geneva Conclusions”), December 2010, http://www.refworld.org/docid/4d9022762.html
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บทนำ�

บทนำ�
ก. ความเป็นมาของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รฐั ค.ศ.
๑๙๕๔
1.

2.

3.

๑

๒

ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติเกิดขึ้นได้ในหลายบริบท เช่น ในสถานการณ์ของการโยกย้ายถิ่นฐาน
ดังกรณีของคนทีอ่ พยพไปอยูต่ า่ งประเทศเป็นเวลานานและเสียสัญชาติหรือถูกถอนสัญชาติ
โดยทีย่ งั ไม่ได้สญ
ั ชาติของประเทศทีต่ นอาศัยอยู่ นอกจากนีป้ ญ
ั หาไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติยงั สามารถ
เกิดขึ้นกับคนที่ไม่เคยข้ามพรมแดนและอาศัยอยู่ใน “ประเทศของตน” มาโดยตลอด๑
สถานการณ์ที่ยากลำ�บากเช่นนี้ก็อาจเกิดขึ้นได้แม้พวกเขาจะอยู่ในประเทศที่พวกเขาอาศัย
อยู่มาเป็นระยะเวลานานหรือแม้แต่ในประเทศที่พวกเขาเกิด ปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาตินี้บ่อย
ครั้งเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ความต้องการให้ประชาคมนานาชาติมีส่วนในการ
ให้ความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติและผู้ลี้ภัยกลายเป็นเรื่องสำ�คัญ ดังนั้นอนุสัญญา
ว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ (“อนุสัญญา ๑๙๕๔”) จึงได้ถือกำ�เนิดขึ้น
โดยมีโครงสร้างเช่นเดียวกับ อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ (“อนุสัญญา
๑๙๕๑”) ซึ่งในเบื้องต้นถูกวางให้เป็นเพียงแค่ร่างพิธีสารภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัย
เท่านัน้ อย่างไรก็ตามเมือ่ สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ลงมติยอมรับอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๑ แล้ว
นั้น พิธีสารดังกล่าวกลับถูกทิ้งไว้เป็นเพียงร่างเอกสาร และมีการเสนอให้มีแยกการประชุม
เจรจา ซึ่งร่างพิธีสารก็ได้กลายมาเป็นสนธิสัญญาว่าด้วยบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในท้ายที่สุด
เนื้อหาของอนุสัญญา ๑๙๕๔ และรายชื่อรัฐภาคีสามารถดูเพิ่มเติมได้ในภาคผนวก ๑ และ
ภาคผนวก ๓ ตามลำ�ดับ
อนุสัญญา ๑๙๕๔ จึงได้กลายมาเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพียงฉบับเดียวที่วาง
มาตรฐานในการให้ความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นการเฉพาะ๒ ดังนั้นอนุสัญญา
ดังกล่าวจึงมีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งในการให้ความคุ้มครองกลุ่มคนผู้เปราะบางนี้
วลี “ประเทศของตนเอง” มีความหมายตามมาตรา ๑๒(๔) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง และถูกใช้ในความหมายเดียวกันกับการตีความของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
สหประชาชาติ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รฐั ค.ศ. ๑๙๖๑ นัน้ เกีย่ วกับการหลีกเลีย่ งการเกิดภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติตงั้ แต่
ต้นทางด้วยการป้องกันผ่านกฏหมายสัญชาติ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ลดปัญหาภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติในระยะยาว พิธสี าร
พิเศษเกี่ยวกับภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ค.ศ. ๑๙๓๐ ซึ่งถูกบังคับใช้ใน ค.ศ. ๒๐๐๔ ไม่ได้กล่าวถึงมาตราฐาน
การปฏิบัติเอาไว้ แต่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีที่เฉพาะเจาะจงของรัฐที่เป็นเจ้าของสัญชาติ ระเบียบการนี้มีรัฐ
ภาคีเข้าร่วมเป็นจำ�นวนไม่มากนัก
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ข. UNHCR และประเด็นภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
4.

UNHCR ตีพิมพ์คู่มือเล่มนี้ตามพันธกิจและความรับผิดชอบที่มีในการแก้ไขปัญหาภาวะ
ไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่ง พันธกิจดังกล่าวเดิมทีกำ�จัดกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่ง
เป็นผู้ลี้ภัยดังที่ระบุในย่อหน้าที่ ๖ (A) (II) แห่งธรรมนูญของ UNHCR และในข้อ ๑ (A) (๒)
แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย ค.ศ.๑๙๕๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว UNHCR ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่างอนุสัญญา ๑๙๕๔ ด้วยเช่นกัน และเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง
ถูกประเมินไว้ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๒๐ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ.๑๙๖๑
(“อนุสัญญา ๑๙๖๑”) พันธกิจของ UNHCR จึงถูกขยายให้ครอบคลุมไปถึงบุคคลภายใต้
คำ�นิยามของอนุสัญญา โดยมติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ ๓๒๗๔ (XXIX) ในปีค.ศ.
๑๙๗๔ และมติที่ ๓๑/๓๖ ในปีค.ศ.๑๙๗๖ ในการนี้สำ�นักงานฯ จึงได้รับมอบหมายให้ดูแล
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นการทั่วไปโดยมติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ ๕๐/๑๕๒ ใน
ปีค.ศ. ๑๙๙๕ ซึ่งรับรองข้อสรุปของคณะกรรมการบริหารของ UNHCR ที่ ๗๘ ในลำ�ดับต่อ
มา มติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ ๖๑/๑๓๗ ในปีค.ศ.๒๐๐๖ ก็ได้ให้การรับรองข้อสรุป
ของคณะกรรมการบริหารของ UNHCR ที่ ๑๐๖ ซึ่งระบุถึงความรับผิดชอบของ UNHCR ใน
๔ ประเด็น ได้แก่ การสำ�รวจและกำ�หนดปัญหาภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ การป้องกันปัญหาภาวะ
ไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ การลดปัญหาภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ และการให้ความคุม้ ครองแก่บคุ คลไร้รฐั ไร้
สัญชาติ มติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติทเี่ กีย่ วข้องและข้อสรุปของคณะกรรมการบริหาร
UNHCR สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในภาคผนวก ๔ และ ภาคผนวก ๕ ตามลำ�ดับ

ค. ขอบเขตเนื้อหาของคู่มือ
5.

6.
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บทบัญญัติภายใต้อนุสัญญา ๑๙๕๔ สามารถแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มหลักๆ คือ บทบัญญัติ
ที่ว่าด้วยคำ�นิยามของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ บทบัญญัติที่ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติ และบทบัญญัติส่งท้ายซึ่งวางกรอบเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญา
และความร่วมมือระหว่างรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญากับ UNHCR คู่มือเล่มนี้ยังได้วางแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับบทบัญญัติว่าด้วยคำ�นิยามของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ รวมถึงสิทธิและหน้าที่
ของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติด้วย
คู่มือเล่มนี้มุ่งหวังที่จะเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการทำ�งานของภาครัฐ นักนโยบาย
ตุลาการฝ่ายปกครอง ผู้พิพากษา องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ปฏิบัติงานทางกฎหมาย เจ้า
หน้าที่ UNHCR และภาคส่วนอื่นๆ ในการตีความและปรับใช้อนุสัญญา ๑๙๕๔ เพื่อที่จะ
ช่วยแยกแยะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติและวางแนวปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้คู่มือเล่มนี้ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์อื่นๆ อาทิ การตีความ
นิยามของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือนิยามของภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือนิยามอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ แต่ก็เป็นที่ทราบดีว่ารัฐภาคีที่เป็นสมาชิกของ
อนุสัญญา ๑๙๕๔ ยังมีจำ�นวนน้อยเมื่อเทียบกับอนุสัญญา ๑๙๕๑ และสนธิสัญญาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนอื่นๆ ทั้งนี้ จึงยังปรากฏข้อกำ�จัดเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของรัฐ ซึ่งรวมไปถึง
การวางหลักกฎหมายในศาลภายในของรัฐเกีย่ วกับการปรับใช้อนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการตีความข้อ ๑(๑) ของอนุสัญญา อย่างไรก็ตามแนวทางปฏิบัติที่ระบุในคู่มือ

๔-๗
เล่มนี้ได้วิเคราะห์ถึงแนวปฏิบัติของรัฐภาคีของอนุสัญญา ๑๙๕๔ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ประชุมหารือของผู้เชี่ยวชาญหลายต่อหลายครั้งที่จัดโดย UNHCR

7.

ในข้อ ๑(๑) ของอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ ให้ค�ำ นิยามอันเป็นสากลว่าด้วย “บุคคลไร้รฐั (ไร้สญ
ั ชาติ)”
* และบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัตินี้บ่อยครั้งที่ถูกเรียกว่าเป็น “บุคคลไร้รัฐโดย
ข้อกฎหมาย (de jure stateless persons)” แม้วา่ จะไม่ปรากฏข้อความเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ในอนุสัญญาก็ตาม๓ ในทางตรงกันข้าม มีการระบุถึง “บุคคลไร้รัฐโดยข้อเท็จจริง (de facto
stateless persons)” ในกรรมสารขั้นสุดท้าย (Final Act) ของอนุสัญญา ๑๙๖๑ และยัง
ปรากฏอย่างเป็นนัยในกรรมสารขัน้ สุดท้าย (Final Act) ของอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ อีกด้วย นิยาม
ของภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติโดยข้อเท็จจริงไม่ได้ถกู กำ�หนดในกฎหมายระหว่างประเทศใดๆ และ
ยังไม่ปรากฏกรอบของสนธิสัญญาใดๆ ที่พูดถึงบุคคลกลุ่มนี้ (แม้ว่าจะมีการระบุถึงบุคคล
ไร้รัฐโดยข้อเท็จจริงในกรรมสารขั้นสุดท้ายของอนุสัญญา ๑๙๖๑ แต่เนื้อหาดังกล่าวก็ค่อน
ข้างแคบและยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย)๔ ในการนี้สิ่งที่ควรให้ความสนใจมากกว่า คือ
บุคคลที่ถูกถือว่าเป็น “บุคคลไร้รัฐ” ตามนิยามภายใต้ข้อ ๑(๑) ของอนุสัญญา ๑๙๕๔ ไม่
สามารถตีความให้หมายรวมถึงบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดยข้อเท็จจริงได้ ดังนั้นในคู่มือเล่ม
นี้จึงกล่าวถึงการสำ�รวจและกำ�หนดปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติและการให้ความคุ้มครอง
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่งเป็นบุคคลตามข้อ ๑(๑) ของอนุสัญญาเท่านั้น โดยหลีกเลี่ยงที่จะ
พูดถึงบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติโดยข้อกฎหมาย เนือ่ งจากนิยามดังกล่าวไม่ปรากฏในอนุสญ
ั ญา

๓

ย่อหน้าที่ ๓ ของกรรมสารสุดท้ายของอนุสัญญา ๑๙๕๔ ถูกร่างขึ้นมาเพื่อระบุสถานะของบุคคลไร้รัฐตาม
พฤตินัยโดยเฉพาะ คำ�แนะนำ�ในส่วนนี้เรียกร้องให้ประโยชน์ของอนุสัญญานี้ถูกขยายออกไปครอบคลุม
ปัจเจกชนผู้ซึ่งรัฐพิจารณาว่า มีเหตุอันสมควรที่จะสละความคุ้มครองจากรัฐอันเป็นสัญชาติของพวกเขา
สำ�หรับกรรมสารสุดท้ายของอนุสัญญา ๑๙๖๑ แม้ว่าจะไม่ได้นิยามภาวะไร้รัฐตามพฤตินัยเอาไว้ แต่ก็มี
การให้คำ�แนะนำ�เอาไว้ว่า บุคคลดังกล่าวควรได้รับผลประโยชน์จากข้อกำ�หนดในอนุสัญญา ๑๙๖๑ เพื่อที่
จะได้รับ “สัญชาติที่มีผลทางกฏหมาย” ต่อไป
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาวะไร้รัฐตามพฤตินัยนั้น โปรดดูในส่วนที่ ๒A ของ UNHCR, Expert Meeting - The
Concept of Stateless Persons under International Law (“Prato Conclusions”), May 2010 http://
www.refworld.org/docid/4ca1ae002.html; (๑) โดยดั้งเดิมแล้ว ภาวะไร้รัฐตามพฤตินัยจะเชื่อมโยงกับ
ความรับรู้เกี่ยวกับสัญชาติที่มีผลทางกฏหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านมีมุมมองว่า สัญชาติของปัจเจก
ชนสามารถทีจ่ ะไม่มผี ลทางกฏหมายได้ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศของสัญชาตินนั้ ๆ ดังนัน้ แล้ว บุคคล
นั้นก็สามารถเป็นบุคคลไร้รัฐตามพฤตินัยแม้ว่าจะยังอาศัยอยู่ภายในประเทศของตนเอง ยังไงก็ตาม มีการ
สนับสนุนอย่างกว้างขวางจากผู้เข่ารวมประชุมท่านอื่นๆ เกี่ยวกับแนวทางที่ระบุไว้ในเอกสารการประชุมซึ่ง
มีการระบุนยิ ามของบุคคลไร้รฐั ตามพฤตินยั โดยมีฐานมาจากหลักการทำ�งานของสัญชาติภายใต้กฏหมาย
สากลและจากข้อบัญญัติของการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ถือสัญชาติที่อยู่ในประเทศอื่นโดยรัฐ (๒) คำ�นิยาม
มีดังต่อไปนี้: บุคคลไร้รัฐตามพฤตินัยคือบุคคลที่อยู่นอกประเทศของสัญชาติของตนเอง และเป็นผู้ซึ่งไม่
สามารถเข้าถึง หรือด้วยเหตุผลอันสมควร เป็นผู้ซึ่งไม่ยินยอมให้ตนได้รับการคุ้มครองจากประเทศนั้น การ
คุม้ ครองในทีน่ หี้ มายถึง สิทธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองทางการทูตตามวิธกี ารปฏิบตั ขิ องประเทศเจ้าของสัญชาติ
เพือ่ ทีจ่ ะบรรเทาการกระทำ�ผิดในระดับสากลต่อประชากรของรัฐนัน้ ๆ รวมไปถึงการคุม้ ครองทางการทูตและ
การให้ความช่วยเหลือโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนประเทศเจ้าของสัญชาตินั้นๆ

๔

บทนำ�

ง. ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ และ
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติโดยข้อเท็จจริง
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จ. การกำ�หนดว่าใครคือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
8.

9.

10.

๕
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ในขณะที่อนุสัญญา ๑๙๕๔ ได้กำ�หนดคำ�นิยามทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
“บุคคลไร้รัฐ” และวางมาตรฐานในการปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติไว้ แต่ก็ยังไม่ปรากฏ
การระบุถึงกลไกใดๆ ในการพิสูจน์ความเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเลย แม้ว่าจะมีการระบุ
เป็นนัยในอนุสัญญา ๑๙๕๔ ว่ารัฐมีหน้าที่พิสูจน์ความเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติของบุคคล
ภายใต้เขตอำ�นาจภายในของรัฐนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ พวกเขาอย่างเหมาะสมตามทีก่ �ำ หนด
ในบทบัญญัติของอนุสัญญา๕ คู่มือฉบับนี้จึงให้คำ�แนะนำ�ถึงวิธีการในการออกแบบขั้นตอน
เพือ่ กำ�หนดภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติของบุคคล ซึง่ รวมถึงประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับพยานหลักฐาน
ในการพิสจู น์สถานะของบุคคล ในการนี้ คูม่ อื เล่มนีจ้ งึ กล่าวถึงกระบวนการในการกำ�หนดว่า
ใครคือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติด้วย นอกจากนี้ความสำ�คัญของคู่มือเล่มนี้ยังอยู่ที่การรับรอง
สถานะของบุคคลไร้รัฐตามคำ�นิยามของอนุสัญญา ๑๙๕๔ และหน้าที่ของรัฐภาคีที่มีต่อ
อนุสญ
ั ญาดังกล่าว อย่างไรก็ตามบางบทวิเคราะห์จะพูดถึงรัฐทีไ่ ม่ได้เป็นภาคีของอนุสญ
ั ญา
และการกำ�หนดภาวะ ไร้รัฐไร้สัญชาติโดยข้อเท็จจริงของบุคคลด้วย
จากรัฐภาคีอนุสัญญาทั่วโลก มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ได้สร้างกระบวนการเพื่อกำ�หนดสถานะ
ไร้รัฐไร้สัญชาติของบุคคลขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่าประเทศที่ให้ความสนใจในกระบวนการ
ดังกล่าวมีจำ�นวนมากขึ้นเรื่อยๆ สถานการณ์ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติของบุคคลเป็นข้อเท็จจริง
ทีเ่ กิดขึน้ ได้ซงึ่ ถูกระบุไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนัน้ การรับรองสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
มีบทบาทสำ�คัญในการช่วยให้บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหากบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติดังกล่าวสามารถเข้าถึงสถานะทางกฎหมายและ
สิทธิตามที่ได้รับรองไว้ในอนุสัญญา ๑๙๕๔ ได้
การสร้างกระบวนการกำ�หนดสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติของบุคคลนัน้ เป็นประโยชน์ตอ่ รัฐเองด้วย
เช่นกัน การกระทำ�ดังกล่าวจะทำ�ให้รัฐเคารพและปฏิบัติตามบทบัญญัติภายในอนุสัญญา
๑๙๕๔ นอกจากนี้ในประเทศที่สถานการณ์ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติเกิดขึ้นในสถานการณ์การ
โยกย้ายถิน่ ฐาน กระบวนการกำ�หนดสถานะความเป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติจะช่วยให้รฐั บาล
สามารถประเมินจำ�นวนและความเป็นมาของกลุ่มประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติได้ ซึ่งเมื่อทำ�
เช่นนี้แล้วรัฐเองก็จะสามารถพิจารณาถึงการจัดการที่เหมาะสมต่อกลุ่มประชากรไร้รัฐ
ไร้สัญชาติได้ นอกจากนี้การกำ�หนดและสำ�รวจปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติยังช่วยป้องกัน
ปัญหาดังกล่าว โดยช่วยให้รัฐสามารถพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและวิเคราะห์ถึงแนว
โน้มของการเกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติในอนาคตได้อีกด้วย
บางประเทศได้มกี ารรับรองเรือ่ งนีใ้ นฐานะทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการจัดตัง้ กระบวนการพิจารณาสถานะของผู้
ลี้ภัย แม้ว่าจะไม่มีการนำ�อนุสัญญา ๑๙๕๑ มาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ตาม ดูใน Executive Committee Conclusion No. 8 (XXVIII) of 1977 ย่อหน้า a; Executive Committee Conclusion No. 11 (XXIX) of 1978
ย่อหน้า h; Executive Committee Conclusion No.14 (XXX) of 1979 ย่อหน้า f; และ Executive Committee Conclusion No. 16 (XXXI) of 1980, paragraph ย่อหน้า h ดูใน UNHCR UNHCR, Conclusions
Adopted by the Executive Committee on The International Protection of Refugees, 1975-2009
(Conclusion No.1 – 109), 2009, http://www.refworld.org/docid/4b28bf1f2.html.

๘ - ๑๒

ฉ. สถานะของภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

12.

๖

บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติมักจะถูกปฏิเสธสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ และมักจะถูกกีดกัน
ไม่ให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม อนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ จึงเข้ามาจัดการกับปัญหาความด้อย
โอกาสและการถูกผลักให้เป็นคนชายขอบของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติด้วยการรับรองการเข้า
ถึงสิทธิต่างๆ ให้คนกลุ่มนี้ บทบัญญัติภายใต้อนุสัญญา ๑๙๕๔ ควบคู่ไปกับกฎหมายสิทธิ
มนุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศได้ ว างมาตรฐานขั้ น ตํ่ า ด้ า นสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องบุ ค คลไร้ รั ฐ
ไร้สัญชาติเอาไว้นั้นหมายความว่าสถานะที่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติได้รับการรับรองในรัฐภาคี
ของอนุสัญญาซึ่งเป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐ ก็ย่อมเป็นไปตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศนี้เช่นกัน
คู่มือเล่มนี้มุ่งหวังที่จะให้การช่วยเหลือรัฐต่างๆ ในการรับประกันสิทธิและสถานะของบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติภายใต้เขตอำ�นาจภายในของรัฐ คู่มือเล่มนี้อธิบายถึงการปฏิบัติต่อบุคคลที่
ถูกกำ�หนดสถานะแล้วว่าเป็นบุคคลไร้รัฐภายใต้นิยามแห่งอนุสัญญา ๑๙๕๔ รวมถึงบุคคล
ที่ยังรอผลจากการกำ�หนดสถานะดังกล่าว นอกจากนี้คู่มือเล่มนี้ยังวิเคราะห์ถึงสถานะของ
บุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติซงึ่ อาศัยอยูใ่ นประเทศทีไ่ ม่ได้เป็นภาคีของอนุสญ
ั ญาซึง่ รวมไปถึงบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติโดยข้อเท็จจริงด้วย แม้ว่าบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจะถูกปฏิบัติตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ แต่การปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้อาจจะแตกต่างได้ตามสถานการณ์ภาวะไร้
รัฐไร้สัญชาติที่เกิดขึ้น ดังนั้นคู่มือเล่มนี้จึงพยายามอธิบายถึงมาตรฐานระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องโดยพิจารณาแยกแยะให้เห็นถึงสถานะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในสถานการณ์
ของการโยกย้ายถิ่นฐานกับสถานะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่งอาศัยอยู่ใน “ประเทศ
ของตน”๖ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติก็จะ
ถูกหยิบยกมาพิจารณาเช่นกัน และแม้วา่ คนหนึง่ คนสามารถเป็นได้ทงั้ บุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
ตามอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ และเป็นผูล้ ภี้ ยั ตามอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๑ แต่หากพิจารณาตามมาตรฐาน
ขั้นตํ่า ผู้ล้ีภัยที่เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติด้วยนั้นย่อมได้รับผลประโยชน์จากความคุ้มครอง
ภายใต้อนุสัญญา ๑๙๕๑ และกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย

บทนำ�

11.

ย่อหน้า ๑๔๒ ใต้การสำ�รวจสิทธิของปัจเจกชนเพื่อที่จะยังคงอยู่ใน “ประเทศของตนเอง” จากนั้นดูต่อที่มา
ตรา ๑๒(๔) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
7

8

๑๓

ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๑ : หลักเกณฑ์ในการกำ�หนด
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติของบุคคล
ก : คำ�นิยาม
13.

มาตรา ๑(๑) ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รฐั ค.ศ. ๑๙๕๔ กำ�หนดนิยามบุคคล
ไร้รัฐดังต่อไปนี้
ตามจุดมุ่งหมายของอนุสัญญานี้ คำ�ว่า “บุคคลไร้รัฐ” หมายถึงบุคคลที่ไม่ถูกพิจารณาว่า
เป็นคนสัญชาติของรัฐใดเลยภายใต้ผลบังคับแห่งกฎหมายของรัฐนั้น
อนุสัญญานี้ไม่อนุญาตให้มีการสงวนต่อมาตรา ๑(๑) และดังนั้นนิยามนี้มีผลผูกมัดรัฐภาคี
ทุกรัฐต่อสนธิสญ
ั ญา นอกจากนัน้ คณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศได้ตดั สินว่า นิยาม
ในมาตรา ๑(๑) เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ๗ คู่มือฉบับนี้ไม่
ได้ระบุถึงมาตรา ๑(๒) ของอนุสัญญา ๑๙๕๔ ซึ่งกล่าวถึงภาวะแวดล้อมที่บุคคลจัดอยู่ใน
ประเภทนิยาม “บุคคลไร้รฐั ” อย่างไรก็ดนี นั้ ถูกแยกออกไปจากการคุม้ ครองตามสนธิสญ
ั ญานี้

๗

กรุณาดูหน้า ๔๙ ของคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศ มาตราว่าด้วยการอธิบายการคุม้ ครองทางการ
ทูต (Diplomatic Protection with commentaries) ๒๐๐๖ ซึ่งระบุว่า นิยามตามมาตรา ๑ “no doubt be
considered as having acquired a customary nature” สามารถดูค�ำ อธิบายนีไ้ ด้จาก http://www.refworld.
org/docid/525e7929d.html ข้อความจากมาตรา ๑(๑) ของอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ.
๑๙๕๔ ถูกใช้ในมาตราว่าด้วยการคุ้มครองทางการทูตเพื่อกำ�หนดนิยามของบุคคลไร้รัฐ
9

ข. บทวิเคราะห์ทั่วไป
14.

15.

16.

17.

๘

๙

๑๐

๑๑
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มาตรา ๑(๑) อนุสัญญา ๑๙๕๔ ควรได้รับการตีความให้สอดคล้องกับความหมายสามัญ
ของตัวบท อ่านในบริบทและพึงระลึกถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสนธิสญ
ั ญา๘ ตามที่
ระบุไว้ในบทนำ�และในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการร่างสนธิสัญญา (Travaux Préparatoires)
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ คือการสร้างความเชือ่ มัน่ ว่า บุคคลไร้รฐั ไร้
สัญชาติจะสามารถใช้สทิ ธิมนุษยชนมากทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็นไปได้ตามสิทธิมนุษยชนของเขา๙ ผูร้ า่ ง
กฎหมายมุง่ หมายทีจ่ ะปรับปรุงสถานะของบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติโดยการบัญญัตสิ ถานะของ
เขา ซึง่ ระบุไว้วา่ ตามกฎทัว่ ไปนัน้ การครอบครองสัญชาติยอ่ มดีกว่าการรับรองและคุม้ ครองใน
ฐานะทีเ่ ป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ ดังนัน้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบุคคลทีเ่ ข้าหลักเกณฑ์ของอนุสญ
ั ญา
๑๙๕๔ จะเข้าถึงประโยชน์จากข้อกฎหมายนี้ จึงมีความสำ�คัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะคุม้ ครองให้บคุ คล
ที่มีสัญชาติได้การรับรองและระมัดระวังที่จะไม่โดนระบุว่าเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
มาตรา ๑(๑) ใช้ได้ทั้งในบริบทของการอพยพและบริบทที่ไม่มีการอพยพ บุคคลไร้รัฐไร้
สัญชาติอาจไม่เคยข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ โดยอาศัยอยู่ในประเทศเดียวตลอดชีวิต
อย่างไรก็ตามบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติบางคนอาจเป็นผู้ลี้ภัยหรือบุคคลที่มีสิทธิได้รับการ
ั ชาติเหล่านีท้ จี่ ดั อยูใ่ นขอบเขตของอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๑ มี
คุม้ ครองเพิม่ เติม๑๐ บุคคลไร้รฐั ไร้สญ
สิทธิได้รบั การคุม้ ครองภายใต้อนุสญ
ั ญาดังกล่าว ซึง่ จะระบุและอภิปรายต่อไปในส่วนทีส่ าม
บุคคลจะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติจากช่วงเวลาทีส่ อดคล้องกับสภาพการณ์ทรี่ ะบุในมาตรา ๑(๑) ของ
อนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ ดังนัน้ การข้อมูลใดๆ ทีพ่ บโดยรัฐหรือ UNHCR ทีร่ ะบุวา่ บุคคลมีคณ
ุ สมบัติ
ตามการตรวจสอบในมาตรา ๑(๑) เป็นการยืนยันสถานะดังกล่าวเท่านั้น ไม่ใช่การแต่งตั้ง
หรือให้สถานะแต่อย่างใด๑๑
มาตรา ๑(๑) สามารถวิเคราะห์โดยการจำ�แนกนิยามออกเป็นองค์ประกอบหลักสองส่วน: “ไม่
ถูกพิจารณาว่าเป็นคนสัญชาติ...ภายใต้ผลบังคับแห่งกฎหมาย” และ “ของรัฐใด” เมื่อการ
กรุณาดูมาตรา ๓๑(๑) ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ซึ่งกำ�หนดกฎ
พื้นฐานของการตีความ มาตรา ๓๑ ดำ�เนินการกำ�หนดปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสัมพันธ์กับการตีความข้อกำ�หนดของ
สนธิสัญญาขณะที่สนับสนุนวิธีการตีความตามรายการที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๒
กรุณาดูย่อหน้าที่สองและสี่ของ บทนำ�: พิจารณา ว่าในโอกาสต่างๆ องค์การสหประชาชาติได้แสดงความ
กังวลอย่างลึกซึ้งต่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติและพยายามที่จะรับประกันว่า บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจะได้ใช้
สิทธิมนุษยชนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน...พิจารณา ว่ามีความต้องการที่จะ
บัญญัติและปรับปรุงสถานะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดยการตกลงระดับนานาชาติ การอ้างถึง “สิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน” คือการอ้างถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งระบุในย่อหน้าแรกของบทนำ�
ตัวอย่างเช่น พวกเขาจัดอยูใ่ นระบอบการคุม้ ครองช่วยเหลือของสหภาพยุโรปซึง่ กำ�หนดอยูใ่ น Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 ว่าด้วยมาตรฐานขัน้ ต่�ำ สำ�หรับคุณสมบัตแิ ละสถานะของพลเมืองประเทศ
ทีส่ ามหรือบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติในฐานะผูล้ ภี้ ยั หรือในฐานะบุคคลผูซ้ งึ่ ต้องการการคุม้ ครองระหว่างประเทศ
และในบริบทการให้ความคุ้มครอง โดยทั่วไปแล้ว กรุณาดูที่ UNHCR Executive Committee Conclusion
No.103 (LVI) of 2005 ว่าด้วยรูปแบบเพิ่มเติมของการคุ้มครอง http://www.unhcr.org/43576e292.html
ความหมายโดยนัยของประเด็นนี้ระบุอยู่ในส่วนที่สองและสามข้างล่าง ในส่วนของการกระทำ�ของรัฐบาล
ต่อขั้นตอนในการตัดสินและในการปฏิบัติต่อบุคคลที่รอผลการตัดสินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

๑๔ - ๒๐

ส่วนที่ ๑

ตัดสินไม่ว่าบุคคลจะเป็นบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติตามมาตรา ๑ (๑) หรือไม่นั้น บ่อยครั้งที่การ
ปฏิบัติส่วนใหญ่จะพิจารณาที่สาระของ “ของรัฐใด” เป็นอันดับแรก เนื่องจากไม่เพียงทำ�ให้
ขอบเขตการสืบสวนรัฐซึ่งบุคคลมีพันธะอยู่แคบลงเท่านั้น แต่ยังแยกไปจากการพิจารณาที่
สิทธิเบื้องต้นซึ่งไม่ได้เติมเต็มแนวคิดของ “รัฐภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ” ในบางกรณี
การพิจารณาองค์ประกอบเหล่านี้ลำ�พังจะมีความแน่นอน เช่น กรณีของหน่วยทางการเมือง
ที่บุคคลมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์นั้นไม่ใช่รัฐ

ค : การตีความคำ�นิยาม
(๑) “ของรัฐใด”
(ก) รัฐใดบ้างที่ต้องถูกนำ�มาพิจารณา
18.

แม้ว่าคำ�นิยามในมาตรา ๑(๑) ถูกกำ�หนดในแง่การคัดค้าน (“ไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นคน
สัญชาติของรัฐใด”) การไต่สวนว่าบุคคลใดเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่นั้น ยังจำ�กัด
ที่รัฐที่ซึ่งบุคคลนั้นมีความเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการเกิดในเขตแดน การสืบเชื้อ
สาย การสมรส การรับเป็นบุตรบุญธรรมหรือมีถิ่นที่อยู่ปกติ ในบางกรณีอาจจำ�กัดขอบเขต
การไต่สวนเพียงรัฐหนึ่งเท่านั้น (หรือเพียงหน่วยทางการเมืองที่ไม่ใช่รัฐ)๑๒

(ข) ความหมายของ “รัฐ” คืออะไร
19.

20.

๑๒
๑๓

คำ�นิยามของ “รัฐ” ในมาตรา ๑(๑) เป็นที่รับรู้ด้วยเหตุของคำ�เข้าไปเกี่ยวข้องในกฎหมาย
ระหว่างประเทศอย่างแพร่หลาย เกณฑ์ในอนุสัญญากรุงมอนเตบีเดโอ ว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของรัฐ ค.ศ. ๑๙๓๓ (1933 Montevideo Convention on Rights and Duties of
States) ยังคงเดิมในส่วนนี้ จากอนุสัญญาดังกล่าวจะมีการสถาปนารัฐเมื่อหน่วยทางการ
เมืองมีประชากรถาวร มีเส้นเขตแดนชัดเจน มีรัฐบาลและมีศักยภาพในการเข้าไปสร้าง
ความสัมพันธ์กบั รัฐต่างๆ ปัจจัยอืน่ ๆ ของความเป็นรัฐซึง่ เกิดเป็นผลตามมาในวาทกรรมทาง
กฎหมายระหว่างประเทศประกอบด้วยประสิทธิผลของหน่วยทางการเมืองในการนี้ สิทธิใน
การปกครองตัวเอง ข้อห้ามในการใช้กองกำ�ลังและความยินยอมของรัฐซึง่ ได้ใช้อ�ำ นาจเหนือ
เขตแดนในการนี้แล้วนั้น๑๓
สำ�หรับหน่วยทางการเมืองทีจ่ ะเป็น “รัฐ” ตามวัตถุประสงค์ของมาตรา ๑(๑) ไม่มคี วามจำ�เป็น
ที่รัฐนั้นต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นสากลหรือโดยรัฐเป็นจำ�นวนมากในความเป็นรัฐของ
ประเด็นของการระบุความเกีย่ วข้องจะกล่าวถึงในส่วนทีส่ องของคูม่ อื ฉบับนีใ้ นบริบทของมาตรฐานการพิสจู น์
ที่กำ�หนดไว้เพื่อใช้นิยามภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
เมื่อหน่วยทางการเมืองอ้างการเป็นรัฐใหม่ หากแต่วิธีการซึ่งเกิดเป็นรัฐนั้นเป็นไปในทางละเมิดกฎหมาย
บังคับเด็ดขาด จะนำ�ไปสู่คำ�ถามเกี่ยวกับสิทธิสำ�หรับความเป็นรัฐ กฎหมายบังคับเด็ดขาดคือหลักการของ
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศทีพ่ จิ ารณาว่าเป็นกฎตายตัว และถือว่ามีสถานะเหนือกว่าพันธกรณี
(ไม่วา่ จารีตประเพณีหรือสนธิสญ
ั ญาตามธรรมชาติ) ซึง่ ผูกมัดรัฐทุกรัฐและจะยกเลิกได้ดว้ ยบรรทัดฐานร่วม
กันระหว่างประเทศอื่นเท่านั้น ตัวอย่างของกฎหมายบังคับเด็ดขาดประกอบด้วยข้อห้ามว่าด้วยการใช้กอง
กำ�ลังและสิทธิในการปกครองตนเอง
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21.

ตนจากรัฐอื่นๆ หรือต้องเป็นรัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ อย่างไรก็ตามการรับรอง
หรือการยอมรับเป็นสมาชิกจะเป็นหลักฐานที่แข็งแกร่งของความเป็นรัฐ๑๔ สังคมระหว่าง
ประเทศอาจมีความเห็นที่ต่างกันว่าหน่วยทางการเมืองใดจะบรรลุสัมฤทธิผลความเป็นรัฐ
ส่วนนี้สะท้อนความซับซ้อนของเกณฑ์บางข้อและการพิจารณาเกณฑ์นั้น แม้แต่เมื่อปรากฏ
ชัดเจนว่าหน่วยทางการเมืองนัน้ มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ทกี่ ล่าวไว้ในย่อหน้าข้างต้น ในฐานะ
รัฐ อาจมีรัฐอื่นๆ ซึ่งด้วยเหตุผลทางการเมืองเลือกที่จะยับยั้งการรับรองหรือไม่ให้การรับรอง
อย่างจริงจัง ซึ่งในการจัดทำ�มาตรา ๑(๑) การตัดสินใจนั้นอาจมีแนวโน้มที่จะมองไปยังท่าที
ของรัฐตนต่อสถานะตามกฎหมายของหน่วยทางการเมืองนั้น อย่างไรก็ตามแนวทางเช่นนี้
อาจนำ�ไปสู่การตัดสินใจที่ได้รับอิทธิพลเพิ่มขึ้นจากตำ�แหน่งทางการเมืองของรัฐบาลของ
รัฐทีท่ �ำ การตัดสินใจมากกว่าจะเป็นตำ�แหน่งแห่งหนของหน่วยทางการเมืองนัน้ ในกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
เมื่อรัฐได้รับการสถาปนา จะมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งยวดในกฎหมายระหว่างประเทศว่ารัฐ
จะมีความต่อเนื่องโดยไม่คำ�นึงถึงประสิทธิภาพของรัฐบาล ดังนั้นรัฐซึ่งสูญเสียรัฐบาลกลาง
ที่มีประสิทธิภาพด้วยเหตุผลของความขัดแย้งภายในจะยังสามารถดำ�รง “รัฐ” ตามความมุ่ง
หมายของมาตรา ๑(๑)

(๒) “ไม่ถกู พิจารณาว่าเป็นคนสัญชาติ...ภายใต้ผลบังคับแห่งกฎหมายของรัฐนัน้ ”
(ก) ความหมายของ “กฎหมาย” คืออะไร
22.

เนื่องจาก “กฎหมาย” ในมาตรา ๑(๑) ควรอ่านให้กว้างขวางครอบคลุมไม่เฉพาะแต่ตัวบท
กฎหมายเท่านั้น รวมถึงกฎกระทรวง ข้อบังคับ คำ�สั่ง กฎหมายตามแนวบรรทัดฐานของคำ�
พิพากษา (ในประเทศที่มีกฎหมายจารีต) และการปฏิบัติตามจารีตตามความเหมาะสม๑๕

(ข) เมือ่ ใดทีบ่ คุ คล “ไม่ถกู พิจารณาว่าเป็นคนสัญชาติ” ภายใต้กฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายของรัฐ
23.

การกำ�หนดว่าบุคคลใดไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นคนสัญชาติภายใต้ผลบังคับแห่งกฎหมายของ
รัฐนัน้ จำ�ต้องมีการวิเคราะห์อย่างระมัดระวังและรอบคอบถึงวิธกี ารทีร่ ฐั นัน้ บังคับใช้กฎหมาย
สัญชาติกับกรณีของบุคคลทั้งในทางปฏิบัติและการทบทวน/การอุทธรณ์คำ�ตัดสินต่างๆ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อสถานะของบุคคล๑๖ คำ�ถามดังกล่าวเป็นคำ�ถามที่ผสมระหว่างข้อเท็จ
จริงและตัวบทกฎหมาย

๑๔

โปรดทราบว่า แม้มีการโต้แย้งยาวนานเกี่ยวกับลักษณะการบัญญัติและการรับรองของรัฐ หลักการดั้งเดิมจะ
พิจารณาการดำ�เนินการรับรองว่าเป็นความจำ�เป็นพื้นฐานของความเป็นรัฐขณะที่การรับรองในสนธิสัญญา
ต่างๆ ภายหลังทำ�หน้าที่เป็นหลักฐานหนึ่งเดียวของสถานะภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ แนวทางที่แตก
ต่างกันนี้สร้างความซับซ้อนให้กับกรณีการตัดสินความเป็นรัฐของหน่วยทางการเมืองบางกรณี
แนวทางที่คล้ายคลึงกันนี้ปรากฏในมาตรา ๒(d) ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสัญชาติ ค.ศ. ๑๙๙๗
แนวทางนี้สะท้อนถึงหลักการทั่วไปของกฎหมายที่กำ�หนดในมาตรา ๑ และ ๒ ของอนุสัญญาเฮกว่าด้วย
ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการขัดกันของของกฎหมายสัญชาติ ค.ศ. ๑๙๓๐

๑๕
๑๖
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25.

26.

27.

๑๗

๑๘

๑๙

๒๑ - ๒๗

การประยุกต์ใช้แนวทางการพิสูจน์สถานะบุคคลในทางปฏิบัติเช่นนี้อาจนำ�ไปสู่ข้อสรุปที่
แตกต่างจากข้อสรุปที่มาจากการวิเคราะห์การใช้กฎหมายสัญชาติของประเทศเพียงอย่าง
เดียวในแต่ละกรณี รัฐอาจไม่ได้ปฏิบัติตรงตามตัวอักษรของกฎหมาย หรืออาจไปไกลถึงขั้น
เพิกเฉยสาระสำ�คัญของกฎหมาย ดังนั้นการอ้างอิง “กฎหมาย” ตามนิยามภาวะไร้รัฐ
ไร้สัญชาติในมาตรา ๑(๑) จึงครอบคลุมสถานการณ์ซึ่งกฎหมายลายลักษณ์อักษรได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจังเมื่อถูกนำ�ไปใช้ทางในปฏิบัติ
(๑) การได้หรือการถอนสัญชาติ
โดยอัตโนมัติและที่ไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ
รัฐส่วนใหญ่มีวิธีการผสมผสานที่เป็นแบบอัตโนมัติและไม่เป็นอัตโนมัติในการเปลี่ยนแปลง
สัญชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบการได้มา การสละ การสูญเสียหรือการเพิกถอน
สัญชาติ๑๗ เมื่อมีการตัดสินไม่ว่าบุคคลนั้นจะถูกพิจารณาว่าเป็นคนสัญชาติของรัฐหรือเป็น
บุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติหรือไม่กต็ าม จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ในการกำ�หนดว่าสถานะสัญชาติ
ของบุคคลนั้นได้รับอิทธิพลจากกลไกหรือวิธีการแบบอัตโนมัติหรือไม่เป็นอัตโนมัติ
วิธกี ารแบบอัตโนมัตเิ กิดขึน้ เมือ่ การเปลีย่ นแปลงสถานะสัญชาติด�ำ เนินการด้วยการบังคับใช้
กฎหมาย (ex lege)๑๘ ตามวิธีการแบบอัตโนมัติ สัญชาติจะได้มาทันทีเมื่อตรงตามเกณฑ์ที่
กฎหมายกำ�หนด เช่น การเกิดภายในเขตดินแดน หรือเกิดเป็นบุตรของบุคคลที่ถือสัญชาติ
ของรัฐนั้นๆ ในทางกลับกันสำ�หรับวิธีการแบบไม่เป็นอัตโนมัตินั้น จำ�เป็นต้องมีการดำ�เนิน
การจากบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รัฐก่อน จึงจะมีการเปลี่ยนแปลงในสถานะสัญชาติเกิดขึ้น
(๒) การกำ�หนดเจ้าหน้าที่ผู้รักษาการตามกฎหมาย
ในการกำ�หนดว่ารัฐนัน้ จะพิจารณาบุคคลนัน้ ว่าเป็นคนสัญชาติของตนหรือไม่ มีความจำ�เป็น
อย่างยิ่งที่จะจำ�แนกว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานผู้มีอำ�นาจ (ต่างๆ) ต่อกรณีสัญชาติใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งที่บุคคลนั้นมีความเกี่ยวข้อง อำ�นาจหน้าที่ในบริบทนี้เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการได้และเพิกถอนสัญชาติจากบุคคล หรือในการแจกแจงสถานะ
สัญชาติเมือ่ มีการได้มาหรือเพิกถอนสัญชาติโดยอัตโนมัติ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี �ำ นาจ
นั้นแตกต่างกันในแต่ละรัฐและในหลายๆ กรณีจะมีหน่วยงานผู้มีอำ�นาจมากกว่าหนึ่งแห่ง
เข้ามาเกี่ยวข้อง๑๙

ส่วนที่ ๑

24.

โปรดทราบว่า คำ�ว่า สูญเสียและเพิกถอนใช้ในลักษณะเดียวกันกับอนุสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๖๑ “สูญเสีย” หมาย
ถึงการถูกถอนสัญชาติจากการบังคับใช้กฎหมาย (ex lege) และ “ถอดถอน” หมายถึงการถูกถอนสัญชาติ
ซึ่งดำ�เนินการโดยหน่วยงานของรัฐ
โปรดทราบว่า วลีทวี่ า่ “ภายใต้ผลบังคับแห่งกฎหมายของรัฐนัน้ ” ของมาตรา ๑(๑) ไม่ใช่ค�ำ เดียวกันกับ “โดย
ผลของกฎหมาย” วลีหลังนี้ เป็นคำ�ที่ใช้ (ยกตัวอย่างเช่น ใน อนุสัญญา ๑๙๖๑) ซึ่งแสดงถึงความหมายของ
กลไกแบบที่เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วตามธรรมชาติ คำ�นิยามของบุคคลไร้รัฐ ซึ่งรวมถึงสัญชาติ ซึ่งอาจจะได้รับ
หรือถูกเพิกถอนโดยกระบวนการทั้งเป็นและไม่เป็นอัตโนมัติ
สืบเนื่องจากด้านบนที่ว่า การพิจารณาหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มีอำ�นาจในการประกาศ
สถานะสัญชาติไม่มีความสัมพันธ์กัน
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รัฐบางแห่งมีหน่วยงานรวมศูนย์แห่งเดียวทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลประเด็นสัญชาติซึ่งจะแต่งตั้ง
หน่วยงานที่มีอำ�นาจเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์สถานะสัญชาติ อย่างไรก็ตามรัฐอื่นๆ
มีหน่วยงานหลายแห่งซึ่งสามารถตัดสินประเด็นสัญชาติ โดยจะเป็นหน่วยงานใดนั้น ขึ้นอยู่
กับแต่ละสถานการณ์ ดังนั้นจึงไม่จำ�เป็นว่า หน่วยงานที่มีอำ�นาจจะต้องเป็นหน่วยงานของ
รัฐบาลกลาง หน่วยงานบริหารส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่นสามารถเป็นหน่วยงานที่มีอำ�นาจได้
เช่นเจ้าพนักงานกงสุล๒๐ อีกทั้งในหลายกรณีน้ัน เจ้าหน้าที่รัฐระดับท้องถิ่นระดับล่างได้รับ
แต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีอำ�นาจ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์มาตรา ๑(๑) สำ�หรับ
ความเป็นไปได้ประการหนึง่ ทีผ่ ลการตัดสินโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ระดับล่างถูกยกเลิกโดยเจ้าหน้าที่
รัฐระดับสูงในเวลาต่อมานัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อสถานะความเป็นเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ อี �ำ นาจตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐระดับล่างดังกล่าว
การระบุหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์สัญชาติซึ่งข้อกฎหมาย
(ต่างๆ) สัมพันธ์กับสัญชาติมีความสำ�คัญต่อกรณีของบุคคลและมีความสำ�คัญต่อหน่วย
งาน/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บังคับใช้กฎหมายนี้ การแยกข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะ
ต้องทำ�การประเมินประวัติส่วนตัวของบุคคล รวมทั้งทำ�ความเข้าใจกฎหมายสัญชาติของ
รัฐและกฎหมายสัญชาติในทางปฏิบัติ รวมถึงการตีความและการบังคับใช้หรือไม่บังคับใช้
ในบางกรณี
อัตลักษณ์และจำ�นวนของหน่วยงานที่มีอำ�นาจสำ�หรับกรณีเฉพาะ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อ
ไปนี้:
• จะต้องทำ�การพิจารณาไม่ว่าการได้มา การสละหรือการถอนสัญชาตินั้นเป็นวิธีการแบบ
อัตโนมัติหรือไม่เป็นอัตโนมัติก็ตาม และ
• จะต้องทำ�การพิจารณาว่ามีกรณีที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติมากกว่าหนึ่งกรณีที่ต้องได้รับการ
ตรวจสอบหรือไม่
(๓) การวิเคราะห์ถงึ พยานหลักฐานของเจ้าหน้าทีผ่ รู้ กั ษาการตามกฎหมาย ในกรณีเป็นการ
ถอนสัญชาติที่ไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ
การระบุหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจเมือ่ เกิดกรณีการเปลีย่ นแปลงสถานะสัญชาติในวิธกี ารแบบไม่
เป็นไปโดยอัตโนมัติสามารถดำ�เนินการได้โดยตรง สำ�หรับกลไกที่ต้องอิงกับการกระทำ�หรือ
การตัดสินของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานนั้นจะเป็นหน่วยงานที่มีอำ�นาจ
เช่น กระทรวงที่ทำ�หน้าที่ตัดสินคำ�ร้องแปลงสัญชาติจะเป็นหน่วยงานผู้มีอำ�นาจตามกลไก
ดังกล่าว โดยทั่วไปแล้ว สถานะของหน่วยงานนี้เป็นการชี้ขาด วิธีการแบบไม่เป็นไปโดย
อัตโนมัตบิ างประการซึง่ สัมพันธ์กบั การกระทำ�ของรัฐจะไม่มกี ารใช้ดลุ พินจิ ใดๆ ของเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่าหากบุคคลมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำ�หนดที่ระบุไว้ตามกฎหมาย

กรุณาดูที่ย่อหน้า ๓๙-๔๐

34.

35.

๒๑
๒๒
๒๓

๒๔

๒๘ - ๓๕

ส่วนที่ ๑

33.

เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดำ�เนินการในการได้หรือเพิกถอนสัญชาติ๒๑
ในส่วนของวิธกี ารแบบไม่เป็นอัตโนมัตซิ งึ่ การกระทำ�ของรัฐนัน้ จำ�เป็นต่อการได้มาซึง่ สัญชาติ
จะมีเอกสารบันทึกการกระทำ�นัน้ เช่น ใบประกาศความเป็นพลเมือง เอกสารดังกล่าวคือการ
ตัดสินชีข้ าดถึงการพิสจู น์สญ
ั ชาติ กรณีทไี่ ม่มหี ลักฐานใดๆ สามารถคาดการณ์ได้วา่ ไม่มกี าร
ดำ�เนินการทีจ่ �ำ เป็นและไม่ได้รบั สัญชาติ๒๒ การสมมติฐานการไม่เป็นพลเมืองดังกล่าวนีอ้ าจ
ได้รบั การแก้ไขในภายหลังโดยถ้อยแถลง การกระทำ� หรือการออกหลักฐานจากหน่วยงานที่
มีอำ�นาจซึ่งระบุว่าแท้จริงแล้วบุคคลดังกล่าวนั้นได้สัญชาติ
(๔) การวิเคราะห์ถึงพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาการตามกฎหมาย
ในกรณีการได้หรือการเสียสัญชาติโดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่การได้มาหรือสูญเสียสัญชาติเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติ ไม่มีหน่วยงานรัฐเกี่ยวข้องใน
การเปลี่ยนแปลงของสถานะดังกล่าวและไม่ต้องมีการดำ�เนินการใดๆโดยตัวบุคคลเอง การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นได้ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย (ex lege) เมื่อทุกอย่างเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด ทั้งนี้ในประเทศส่วนใหญ่ สัญชาติเป็นสิ่งที่ได้มาโดยอัตโนมัติทั้งจาก
การเกิดในเขตดินแดนหรือโดยการสืบสายโลหิต สัญชาติยังได้มาโดยอัตโนมัติจากการที่
บุคคลจำ�นวนมากได้รับผลกระทบจากการสืบสิทธิ์ของรัฐ (State succession)๒๓ กฎหมาย
บางฉบับทำ�ให้การสูญเสียสัญชาติเป็นไปแบบอัตโนมัติหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำ�หนด
เช่น ระยะเวลาในการพำ�นักในต่างประเทศ หรือการทีไ่ ม่ลงทะเบียนหรือให้ถอ้ ยแถลงในช่วง
เวลาที่กำ�หนด เป็นต้น
เมื่อสัญชาติได้มาแบบอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล้วรัฐจะไม่ออกเอกสารให้ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลไก ในกรณีดังกล่าวถือว่าการจดทะเบียนการเกิดได้แสดงถึงหลักฐานที่บ่งบอกถึง
สถานที่เกิด ผู้ให้กำ�เนิด และด้วยเหตุนี้เองคือหลักฐานบ่งบอกถึงการได้มาซึ่งสัญชาติ ไม่ว่า
โดยตามหลักดินแดน (jus soli) หรือตามหลักการสืบสายโลหิต (jus sanguinis) แทนที่จะ
เป็นพื้นฐานที่เป็นทางการในการได้มาซึ่งสัญชาติ๒๔

โปรดทราบว่า จะไม่สามารถตัดสินได้วา่ บุคคลเป็นพลเมือง (หรือถูกเพิกถอนสัญชาติ) จนกระทัง่ การดำ�เนิน
การนั้นเสร็จสมบูรณ์ กรุณาดูย่อหน้า ๕๐ ด้านล่าง
เอกสารคำ�ร้องขอแปลงสัญชาติหรือเอกสารอืน่ ๆ ทีย่ นื่ ผ่านกระบวนการด้านสัญชาติแบบไม่เป็นอัตโนมัตไิ ม่
ถือว่ามีคุณสมบัติเพียงพอต่อการตัดสินของรัฐในการกำ�หนดสถานะทางสัญชาติของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
อย่างไรก็ตามในกรณีการสืบสิทธิ์ของรัฐนั้น การเป็นพลเมืองของรัฐใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่การ
ได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองแบบไม่เป็นอัตโนมัติจะถูกใช้แทนที่ กรุณาดูคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่าง
ประเทศ มาตราว่าด้วยสัญชาติของบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับการสืบสิทธิ์ของรัฐและคำ�วิพากษ์ ๓
เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๙ และหลักการดำ�เนินการของรัฐโดยทั่วไปสามารถดูได้ที่ http://www.refworld.org/
docid/4512b6dd4.html
การได้สัญชาติตามหลักดินแดน (jus soli) หรือตามหลักการสืบสายโลหิต (jus sanguinis) คือสองหลักการ
หลักทีว่ า่ ด้วยการได้มาซึง่ สัญชาติตามระบบกฎหมายของรัฐ ตามหลักฐานสถานทีเ่ กิดและการสืบสายโลหิต
จากคนชาติ ตามลำ�ดับ
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เมื่อมีการพิจารณาวิธีการแบบอัตโนมัติในการได้มาซึ่งสัญชาติหรือการสูญเสียสัญชาติ
หน่วยงานที่มีอำ�นาจคือองค์กรภาครัฐที่มีอำ�นาจในการพิจารณาสถานะสัญชาติของบุคคล
ซึ่งจะเป็นไปในลักษณะของการอธิบายชี้แจงสถานะมากกว่าการตัดสินว่าได้สัญชาติหรือ
เพิกถอนสัญชาติ ตัวอย่างขององค์กรดังกล่าวได้แก่ สำ�นักงานหนังสือเดินทาง หรือ ในรัฐ
บางแห่ง อาจได้แก่ เจ้าหน้าทีท่ ะเบียนราษฎร (เมือ่ สัญชาติได้ถกู ระบุในพระราชบัญญัตกิ าร
ทะเบียนราษฎร โดยเฉพาะการจดทะเบียนการเกิด) มีความเป็นไปได้ว่า ในกรณีเฉพาะนั้น
จะมีหน่วยงานที่มีอำ�นาจมากกว่าหนึ่งแห่งเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้
มีหน้าที่รับผิดชอบต่างกันในเรื่องของสัญชาติของบุคคล
(๕) การพิจารณาในกรณีที่รัฐไม่ปฏิบัติตามหลักการได้มาซึ่งสัญชาติโดยอัตโนมัติ
เมื่อหน่วยงานที่มีอำ�นาจปฏิบัติต่อบุคคลในฐานะไม่ใช่คนสัญชาติทั้งที่ปรากฏว่าบุคคล
นั้นมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีจะได้สัญชาติโดยอัตโนมัติภายใต้ผลบังคับแห่งกฎหมายของ
ประเทศก็ตาม กรณีดังกล่าวนี้เป็นมุมมองของตัวหน่วยงาน มากกว่าตัวบทบัญญัติเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในกฎหมาย ที่มาชี้ขาดว่ารัฐไม่พิจารณาบุคคลนั้นเป็นคนสัญชาติ เหตุการณ์นี้
มักเกิดขึ้นเมื่อมีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลบางกลุ่มเกิดขึ้นแพร่หลายในหน่วยงานรัฐ หรือใน
ทางปฏิบตั เิ มือ่ กฎหมายทีก่ �ำ กับการได้สญ
ั ชาติแบบอัตโนมัตจิ ากการเกิดนัน้ ถูกเพิกเฉยและ
บุคคลถูกกำ�หนดให้ต้องพิสูจน์จุดเกาะเกี่ยวกับรัฐเพิ่มเติม๒๕
(๖) การประเมินสัญชาติกรณีไม่มีหลักฐานสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีอำ�นาจ
อาจมีกรณีบุคคลไม่เคยเข้ามาติดต่อกับหน่วยงานที่มีอำ�นาจ ซึ่งอาจมาจากสาเหตุที่การ
ได้สัญชาติเป็นไปโดยอัตโนมัติจากการเกิดและบุคคลอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ไม่มีบริการ
สาธารณะและไม่เคยยื่นคำ�ร้องขอเอกสารสัญชาติหรือทำ�หนังสือเดินทาง ในกรณีดังกล่าว
การประเมินทัศนคติทั่วไปของรัฐในแง่สถานะสัญชาติของบุคคลที่มีสถานการณ์คล้ายคลึง
กันจำ�เป็นอย่างยิ่ง หากรัฐมีประวัติที่ดีด้านการรับรอง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ สถานะสัญชาติ
ของคนทุกคนที่ปรากฏว่าอยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นได้รับ
การพิจารณาในฐานะคนสัญชาติของรัฐ เช่น วิธีการที่รัฐดำ�เนินการกับการยื่นคำ�ร้องบัตร
ประจำ�ตัวประชาชน อย่างไรก็ตามหากบุคคลอยู่ในสังกัดของกลุ่มซึ่งสมาชิกกลุ่มถูกปฏิเสธ
ไม่ได้รบั การออกเอกสารประจำ�ตัวซํา้ แล้วซํา้ เล่า สามารถบ่งชีไ้ ด้วา่ บุคคลนัน้ ไม่ถกู พิจารณา
ว่าเป็นคนสัญชาติของรัฐ

ในกรณีทกี่ ฎหมายของรัฐจัดให้การได้สญ
ั ชาติเป็นไปแบบอัตโนมัติ แต่ในทางปฏิบตั ิ รัฐมีขอ้ กำ�หนดเพิม่ เติม
ต่อบุคคลที่จะได้สัญชาติ การดำ�เนินการนี้ไม่ได้เป็นการปฏิเสธวิธีการแบบอัตโนมัติ แต่เป็นการระบุว่า รัฐ
ในทางปฏิบัติไม่ได้พิจารณาว่า บุคคลที่ไม่ได้มีคุณสมบัติตามข้อกำ�หนดทางกฎหมายเพิ่มเติมนั้นในฐานะ
พลเมือง แต่มีความเป็นไปได้ที่จะผลักให้บุคคลนั้นเป็นผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติภายใต้มาตรา ๑ (๑)

40.

41.

๒๖

๓๖ - ๔๑

ส่วนที่ ๑

39.

(๗) บทบาทของเจ้าหน้าที่กงสุล
บทบาทของสถานกงสุลจะให้ความสำ�คัญกับการพิจารณากรณีเฉพาะ สถานกงสุลสามารถ
เป็นหน่วยงานที่มีอำ�นาจที่รับผิดชอบขั้นตอนสำ�คัญในกลไกแบบไม่เป็นอัตโนมัติ ซึ่งจะเกิด
ขึ้นเมื่อกฎหมายประเทศกำ�หนดให้เด็กเกิดในต่างประเทศสามารถจดทะเบียนกับกงสุลใน
ฐานะที่เป็นสิ่งจำ�เป็นที่ต้องทำ�ก่อนเพื่อให้ได้ซึ่งสัญชาติตามผู้ปกครอง เป็นต้น ดังนั้นสถาน
กงสุลในประเทศที่เด็กเกิดจะเป็นหน่วยงานที่มีอำ�นาจและการดำ�เนินการต่อสัญชาติของ
เด็กจะเป็นการชีข้ าดหากไม่มกี ลไกทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ในการพิจารณา หากบุคคลใดถูกปฏิเสธ
การยื่นคำ�ร้องหรือถูกกีดกันไม่ให้ยื่นคำ�ร้อง ถือว่าบุคคลนั้นไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นคน
สัญชาติของรัฐตามวัตถุประสงค์ของมาตรา ๑(๑)
สถานกงสุลอาจได้รับการระบุในฐานะหน่วยงานที่มีอำ�นาจในกรณีอื่นๆ เมื่อบุคคลแสวงหา
ความช่วยเหลือจากสถานกงสุล ตัวอย่างเช่น ในการต่ออายุหรือทำ�หนังสือเดินทางใหม่
หรือเพื่อการรับรองสถานะสัญชาติ สถานกงสุลถูกกำ�หนดโดยชอบด้วยกฎหมายให้ดำ�เนิน
การด้านสถานะสัญชาติของบุคคลในขอบเขตอำ�นาจที่สถานกงสุลมี ในการนี้สถานกงสุล
ทำ�หน้าที่ในฐานะหน่วยงานที่มีอำ�นาจ ซึ่งกรณีดังกล่าวยังสามารถพบเห็นได้จากการที่
สถานกงสุลดำ�เนินการตามการร้องขอจากรัฐอื่นๆ เกี่ยวกับสถานะสัญชาติของบุคคล เมื่อ
ใดทีส่ ถานกงสุลคือหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจแห่งเดียวในการดำ�เนินการด้านสถานะสัญชาติของ
บุคคล การดำ�เนินงานนั้นจึงเป็นการตัดสินชี้ขาด ในกรณีที่หน่วยงานผู้มีอำ�นาจอื่นๆ ดำ�เนิน
การเกี่ยวกับสถานะสัญชาติของบุคคลเช่นเดียวกัน จะต้องทำ�การพิจารณาเปรียบเทียบการ
ดำ�เนินงานของหน่วยงานนั้นกับการดำ�เนินงานต่างๆ ของสถานกงสุล๒๖
(๘) การไต่ถามหน่วยงานที่มีอำ�นาจ
ในบางกรณีบคุ คลหรือรัฐอาจแสวงหาการรับรองสถานะสัญชาติของบุคคลจากหน่วยงานทีม่ ี
อำ�นาจ ซึง่ จะเกิดขึน้ ในกรณีของการได้หรือสูญเสียสัญชาติแบบอัตโนมัตหิ รือในกรณีทบี่ คุ คล
อาจได้รับหรือถูกเพิกถอนสัญชาติโดยกลไกแบบไม่เป็นอัตโนมัติ แต่ไม่มีเอกสารพิสูจน์ ซึ่ง
การร้องขออาจไม่ได้รับข้อมูลหรือถูกปฏิเสธจากหน่วยงานที่มีอำ�นาจ การตัดสินว่าไม่ได้รับ
ข้อมูลจะต้องเป็นไปในช่วงเวลาทีส่ มเหตุสมผล หากหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจมีนโยบายทัว่ ไปใน
การไม่ตอบข้อคำ�ถามดังกล่าว จะไม่สามารถสรุปได้วา่ หน่วยงานดังกล่าวล้มเหลวในการตอบ
สนองต่อข้อเรียกร้องดังกล่าวแต่เพียงประการเดียว ในทางกลับกัน ในกรณีทรี่ ฐั ตอบสนองต่อ
การร้องขอนัน้ ตามปกติ การไม่ตอบสนองเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนได้วา่ บุคคลนัน้ ไม่ได้เป็น
คนสัญชาติของรัฐ ในกรณีที่หน่วยงานที่มีอำ�นาจมีการตอบสนองการร้องขอตามแบบแผน
และชัดเจนว่าหน่วยงานนั้นไม่ได้ตรวจสอบภาวะแวดล้อมเฉพาะของสถานะของบุคคลนั้น
การตอบสนองดังกล่าวจะไม่มนี าํ้ หนักมากนัก ทัง้ นี้ การดำ�เนินงานของหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจ
ต่อการร้องขอหรือการรับรองสถานะสัญชาติจะต้องทำ�การพิจารณาการดำ�เนินงานของ
โปรดดูยอ่ หน้า ๔๔ ข้อควรพิจารณาเกีย่ วกับภาระหน้าทีข่ องหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกเอกสาร
ด้านอัตลักษณ์ซึ่งระบุถึงสถานะสัญชาติ
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42.

43.

44.

45.

๒๗

๒๘

18

หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีของบุคคลนั้นประกอบ
ด้วย๒๗
(๙) การปฏิบัติที่ขัดกันของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาการตามกฎหมาย
การประเมินจุดยืนของหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจเป็นเรือ่ งซับซ้อนเมือ่ ปัจเจกบุคคลได้รบั การปฏิบตั ิ
ที่ไม่สมํ่าเสมอจากเจ้าหน้าที่รัฐหลายแห่ง เช่น บุคคลหนึ่งอาจได้รับอนุญาตให้รับประโยชน์
สาธารณะซึ่งตามกฎหมายและในทางปฏิบัติสงวนไว้สำ�หรับผู้มีสัญชาติ แต่เมื่อบุคคลนั้น
เข้าสู่วัยผู้ใหญ่กลับถูกปฏิเสธไม่ให้มีหนังสือเดินทาง การปฏิบัติที่ไม่สมํ่าเสมออาจเป็นกรณี
ที่สิทธิของคนสัญชาติถูกละเมิด อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่บุคคลดังกล่าวไม่เคยได้มา
ซึ่งสัญชาติจากรัฐนั้น หรือเป็นผลลัพธ์จากการที่บุคคลนั้นถูกเพิกถอนสัญชาติ หรือสูญเสีย
สัญชาติที่เคยมีอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี
ในกรณีที่มีหลักฐานว่า บุคคลหนึ่งได้รับสัญชาติผ่านกลไกแบบไม่อัตโนมัติซึ่งเป็นไปตาม
การปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง การที่บุคคลนั้นถูกปฏิเสธสิทธิที่คนชาติพึงได้รับ
โดยหน่วยงานรัฐอีกแห่งหนึ่ง ในเวลาต่อมาชี้ให้เห็นว่าสิทธิของบุคคลดังกล่าวได้ถูกละเลย
จึงกล่าวได้ว่าในสถานการณ์หนึ่ง ลักษณะของการปฏิบัติในภายหลังอาจบ่งบอกได้ว่า รัฐ
ได้เปลี่ยนจุดยืนของตนที่มีต่อสถานะสัญชาติของบุคคลนั้น หรืออาจบ่งบอกว่าสัญชาตินั้น
ได้ถูกเพิกถอนไปแล้ว
แม้การได้มาหรือการถอนสัญชาติอาจเกิดขึน้ โดยอัตโนมัติ หรือเกิดจากการกระทำ�อย่างเป็น
ทางการของปัจเจกบุคคล หน่วยงานรัฐทีม่ อี �ำ นาจก็มกั จะทำ�การยืนยันในภายหลังว่าเป็นการ
ได้รบั หรือถอนสัญชาติ ซึง่ โดยทัว่ ไปเป็นการดำ�เนินการผ่านขัน้ ตอนยืน่ เอกสารแสดงตน ส่วน
กลไกในการได้มาหรือการสูญเสียสัญชาติไม่วา่ จะโดยอัตโนมัตหิ รือจากการกระทำ�อย่างเป็น
ทางการของปัจเจกบุคคล จะให้นํ้าหนักมากกว่าแก่มุมมองของหน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่
รับผิดชอบการยื่นเอกสารแสดงตนที่ใช้พิสูจน์สัญชาติได้ เช่นหนังสือเดินทาง หนังสือรับรอง
สัญชาติ และบัตรประจำ�ตัวประชาชน๒๘ ซึ่งออกให้แก่คนสัญชาติเท่านั้น
(๑๐) สัญชาติที่ได้มาด้วยความผิดพลาดหรือโดยเจตนาที่มิชอบ
การกระทำ�ที่ผิดพลาด (เช่น เกิดจากความไม่เข้าใจในกฎหมายที่จะนำ�มาบังคับใช้) หรือ
เจตนาทุจริตโดยหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจในกลไกแบบไม่อตั โนมัตไิ ม่มผี ลให้สถานะสัญชาติทไี่ ด้
มาของปัจเจกบุคคลเป็นโมฆะไปโดยปริยาย กรณีดงั กล่าวจะดำ�เนินไปตามความหมายปกติ
ของคำ�ศัพท์ที่ใช้ในมาตรา ๑(๑) ของ อนุสัญญา ๑๙๕๔ เฉกเช่นเดียวกันถ้าสถานะสัญชาติ
ของปัจเจกบุคคลเปลี่ยนไปโดยมีสาเหตุมาจากการที่บุคคลดังกล่าวขอสัญชาติโดยฉ้อโกง
โปรดทราบว่า ในกรณีการเปลีย่ นแปลงสถานะสัญชาติทไี่ ม่ได้เป็นไปโดยอัตโนมัตซิ งึ่ รัฐต้องเป็นผูด้ �ำ เนินการ
นั้น เอกสารที่มีอยู่ (หรือไม่มี) ที่ออกให้ในฐานะการดำ�เนินงานของรัฐจะเป็นการชี้ขาดด้านสัญชาติ กรุณาดู
ย่อหน้า ๓๓
ในความเป็นจริง ผูม้ อี �ำ นาจอืน่ ๆ อาจปรึกษากับผูม้ อี �ำ นาจดังกล่าวในการกำ�หนดจุดยืนเกีย่ วกับสัญชาติของ
ปัจเจกบุคคล

46.

47.

๒๙
๓๐

๓๑

๔๒ - ๔๗

ส่วนที่ ๑

หรือเกิดจากข้อผิดพลาดโดยไม่เจตนาในข้อความจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ สำ�หรับจุดประสงค์
ของการอธิบายดังกล่าว การได้สญ
ั ชาติภายใต้กลไกแบบไม่อตั โนมัตจิ ะได้รบั การพิจารณาให้
มีผลบังคับ ถึงแม้วา่ การได้สญ
ั ชาติเช่นนัน้ จะไม่มกี ฏหมายรองรับ๒๙ อย่างไรก็ตามในบางกรณี
รัฐจะกระทำ�การเพิกถอนสัญชาติของบุคคลเมือ่ พบข้อผิดพลาดหรือเจตนาทุจริตทีเ่ กีย่ วข้อง
กับขัน้ ตอนการได้มาซึง่ สัญชาติดงั กล่าว และการกระทำ�ของรัฐดังกล่าวจำ�เป็นต้องถูกนำ�มา
ประกอบการพิจารณาระบุจุดยืนของรัฐที่มีต่อสถานะปัจจุบันของบุคคลนั้น
ผลกระทบจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการได้มาซึ่งสัญชาติเป็นคนละส่วนกับการได้
เอกสารมาอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจนำ�มาใช้เป็นหลักฐานต่อการขอสัญชาติ เอกสารเหล่านี้
อาจจะไม่ได้ช่วยสนับสนุนข้อมูลสัญชาติ ดังเช่นในหลายๆ กรณี เอกสารเหล่านี้ไม่ถูกเชื่อม
โยงกับกระบวนการสัญชาติ ทั้งแบบอัตโนมัติและไม่อัตโนมัติที่ถูกนำ�มาใช้กับบุคคล
๑๑)ผลของกระบวนการอุทธรณ์
ในกรณีที่สถานะสัญชาติของบุคคลเป็นหัวข้อในกระบวนการอุทธรณ์หรือทบทวน ไม่ว่าจะ
โดยหน่วยงานด้านกฎหมายหรือหน่วยงานอื่น การตัดสินใจของหน่วยงานนั้นต้องถูกนำ�มา
ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ในรัฐที่เคารพหลักนิติธรรม๓๐ การตัดสินใจของหน่วยงานด้าน
การอุทธรณ์หรือทบทวนมักจะประกอบเป็นจุดยืนของรัฐเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลตาม
จุดประสงค์ของมาตรา ๑(๑) ถ้าตามกฎหมายท้องถิ่นการตัดสินใจของหน่วยงานดังกล่าว
มีผลผูกพันกับฝ่ายบริหาร๓๑ ดังนั้นหากในเวลาต่อมาหน่วยงานที่มีอำ�นาจปฏิบัติต่อบุคคล
ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องต่อการระบุสัญชาติโดยหน่วยงานที่ทำ�การทบทวน ก็จะเป็นการ
แสดงถึงตัวอย่างของการไม่เคารพสิทธิของคนสัญชาติ ไม่ใช่การทีบ่ คุ คลนัน้ ไม่ใช่คนสัญชาติ

ต้องแยกสถานการณ์นี้ออกจากสถานการณ์ที่ผู้ไม่มีสัญชาติถูกปฏิบัติโดยได้รับสิทธิพิเศษแบบเดียวกับผู้มี
สัญชาติ
“นิติธรรม” ได้รับการอธิบาย ในรายงานของสำ�นักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ ประจำ�ปี ๒๐๐๔ ว่า
หมายถึง “หลักการปกครองที่บุคคลทั้งหลาย สถาบันและหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสาธารณะหรือเอกชนรวม
ไปถึงรัฐ ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่ได้มีการประกาศอย่างเป็นการทั่วไป มีการบังคับใช้อย่างเสมอกัน
และสอดคล้องกับธรรมเนียมและมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ...” โปรดดู , UN Security
Council, The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies: Report
of the Secretary-General, 23 August 2004, s/2004/616, http://www.refworld.org/docid/45069c434.
html , ย่อหน้าที่ ๖.
ข้อยกเว้นคือ เมือ่ กฎหมายภายในประเทศกำ�หนดว่าข้อค้นพบของศาลเป็นเพียงคำ�แนะนำ�และไม่มผี ลผูกพัน
ต่อหน่วยงานที่มีอำ�นาจ
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แนวปฏิบตั ทิ ตี่ า่ งไปจากนีอ้ าจถือว่าถูกต้องในประเทศทีฝ่ า่ ยบริหารสามารถเพิกเฉยต่อจุดยืน
ของหน่วยงานด้านกฎหมายหรือหน่วยงานด้านการทบทวนอื่นๆโดยไม่ต้องรับโทษ (แม้ว่า
จุดยืนดังกล่าวจะมี ข้อผูกพันในทางกฎหมาย) กรณีเช่นนีอ้ าจเกิดขึน้ ได้ เช่น ในรัฐทีก่ ารเลือก
ปฏิบัติต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นไปอย่างแพร่หลายในสถาบันของรัฐ ในกรณีดังกล่าวจุดยืน
ของผูม้ อี �ำ นาจรัฐทีร่ ะบุวา่ กลุม่ คนเหล่านัน้ ไม่ใช่คนชาติ จะมีนาํ้ หนักในเชิงอำ�นาจตัดสินใจมา
กกว่าจุดยืนของผู้มีอ�ำ นาจในทางกฎหมายที่อาจสนับสนุนสิทธิในสัญชาติของกลุ่มดังกล่าว
อาจมีบางสถานการณ์ทกี่ ารพิพากษาของศาลในคดีหนึง่ ไม่เกีย่ วข้องโดยตรงกับปัจเจกบุคคล
ถึงแม้ว่าจะมีการตีความในเชิงกฎหมายเกี่ยวกับสถานะสัญชาติของบุคคลนั้น หากคำ�
พิพากษานั้นเปลี่ยนแปลงสถานะสัญชาติของบุคคลหนึ่งอันเนื่องมาจากกฎหมายภายใน
ประเทศ ก็จะถือเป็นข้อสรุปสัญชาติของบุคคลนัน้ (ขึน้ อยูก่ บั คุณสมบัตขิ องนิตธิ รรมทีก่ ล่าวไป
แล้วในย่อหน้าก่อนหน้านี้) กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ เช่นการตีความบทบัญญัติที่ควบคุม
กลไกการได้สัญชาติแบบอัตโนมัติในคดีหนึ่ง ส่งผลให้มีการนำ�เอาคนทั้งกลุ่มมาอยู่ภายใต้
การตีความของบทบัญญัตินั้นโดยไม่จำ�เป็นต้องมีการดำ�เนินการใดๆ จากฝ่ายบุคคลเหล่า
นั้นหรือจากฝ่ายรัฐบาล๓๒
(๑๒) ประเด็นชั่วคราว
สัญชาติของบุคคลจะได้รบั การประเมินในขณะทีพ่ จิ ารณาเจาะจงคุณสมบัตติ ามอนุสญ
ั ญา
๑๙๕๔ โดยไม่พิจารณาอดีตและอนาคต คำ�ถามที่ต้องตอบคือในขณะที่ทำ�การพิจารณา
เจาะจงตามมาตรา ๑(๑) นั้น บุคคลเป็นคนสัญชาติของประเทศหนึ่งหรือประเทศใดที่กำ�ลัง
กล่าวถึงหรือไม่ ดังนั้นถ้าบุคคลดังกล่าวกำ�ลังอยู่ในระหว่างการขอรับสัญชาติแต่ขั้นตอนยัง
ไม่เสร็จสิ้น บุคคลนั้นไม่อาจได้รับการพิจารณาเป็นคนสัญชาติตามวัตถุประสงค์ในมาตรา
๑(๑) ของอนุสัญญา ๑๙๕๔๓๓ หากข้อกำ�หนดหรือขั้นตอนในการเสียสัญชาติ การเพิกถอน
หรือการสละสัญชาติเสร็จสิ้นไปเป็นเพียงบางส่วน บุคคลนั้นก็ยังคงเป็นคนสัญชาติตาม
จุดประสงค์ของการนิยามบุคคลไร้รัฐ
(๑๓) การสละสัญชาติโดยสมัครใจ
การสละสัญชาติโดยสมัครใจเกี่ยวข้องกับการกระทำ�โดยเจตนาอิสระซึ่งบุคคลได้ละทิ้ง
สถานะสัญชาติของตน ซึ่งโดยทั่วไปกระทำ�ในรูปของการประกาศด้วยวาจาหรือลายลักษณ์
อักษร การเพิกถอนสัญชาติที่จะเกิดขึ้นต่อมาอาจเป็นไปแบบอัตโนมัติหรือจากดุลพินิจของ
หน่วยงานที่มีอำ�นาจ๓๔ ในบางรัฐการสละสัญชาติโดยสมัครใจนับว่าเป็นเหตุผลในการแยก
ตั ว อย่ า งเช่ น ในกรณี ที่ ศ าลชี้ ว่ า บทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายสั ญ ชาติ ที่ ร ะบุ ก ารได้ สั ญ ชาติ โ ดยอั ต โนมั ติ ข อง
ปัจเจกบุคคลทีเ่ กิดในดินแดนก่อนวันทีก่ �ำ หนดไว้นนั้ มีผลครอบคลุมกลุม่ ชาติพนั ธุห์ นึง่ ทัง้ หมด แม้วา่ รัฐบาล
จะมีการกล่าวอ้างที่เป็นไปในทางตรงข้ามก็ตาม
ใช้หลักปฏิบัติเดียวกันเมื่อปัจเจกบุคคลยังทำ�การเรียกร้องหรือแสวงหาการเยียวยาที่ต่อที่ปฏิเสธหรือ
ถอดถอนสัญชาติไม่เสร็จสิ้น
การสละสัญชาติโดยสมัครใจ แตกต่างจากการเสียสัญชาติเนือ่ งจากล้มเหลวในการทำ�ตามระเบียบขัน้ ตอน
และเมื่อปัจเจกบุคคลตระหนักถึงข้อบังคับแต่ยังคงเลือกที่จะเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม
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ส่วนที่ ๑

บุคคลออกจากการคุ้มครองของ มาตรา ๑(๑) อย่างไรก็ตามอนุสัญญา ๑๙๕๔ ไม่อนุญาต
ให้กระทำ�การดังกล่าว เนือ่ งจากวัตถุประสงค์และจุดมุง่ หมายของอนุสญ
ั ญา ซึง่ ก็คอื การช่วย
เหลือให้บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติได้ใช้สิทธิของความเป็นมนุษย์นั้น มีความสำ�คัญต่อกรณีของ
การเพิกถอนสัญชาติโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจเท่าเทียมกัน อันที่จริงแล้วในหลายกรณี
การสละสัญชาติอาจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทถี่ กู ต้อง เช่น การปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับ
ในการขอสัญชาติอนื่ และบุคคลนัน้ ก็อาจคาดว่าตนจะอยูใ่ นสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติในระยะ
สัน้ ๆ ทางเลือกเสรีของบุคคลไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับการระบุสทิ ธิในการได้รบั การยอมรับว่าไร้
รัฐไร้สัญชาติภายใต้มาตรา ๑(๑) แต่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ได้รับในภายหลัง
ผู้ที่สละสัญชาติของตนโดยสมัครใจอาจสามารถขอรับสัญชาตินั้นกลับคืนมาได้ ซึ่งต่างจาก
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอื่น ๆ ทั้งนี้ ความคุ้มครองที่รัฐอื่นมีให้อาจมีผลต่อการรับรองสถานะ
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่จะได้รับ ประเด็นนี้จะได้กล่าวถึงต่อไปในส่วนที่สาม
(๑๔) แนวคิดเรื่องสัญชาติ
สิ่งสำ�คัญที่ต้องคำ�นึงถึงประกอบการประเมินกฎหมายสัญชาติของรัฐหนึ่ง ว่าคำ�ศัพท์ที่ใช้
ในการอธิบาย “คนสัญชาติ” (national) มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ มีคำ�อื่นๆ ที่
อาจมาใช้เรียกสถานะดังกล่าว เช่น “citizen” (พลเมือง) “subject” (ราษฎร) “national” ใน
ภาษาฝรั่งเศส และ “nacional” ในภาษาสเปน ยิ่งไปกว่านั้นในรัฐเดียวอาจมีประเภทของ
สัญชาติที่หลากหลาย มีชื่อเรียกและมีสิทธิที่ผูกติดกับสัญชาติประเภทนั้นๆ แตกต่างกันไป
อนุสัญญา ๑๙๕๔ มุ่งบรรเทาผลกระทบเชิงลบจากการคงอยู่ของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับคนสัญชาติของรัฐ ที่มีต่อศักดิ์ศรีและความมั่นคงของบุคคลอันไม่สนองตอบต่อเกณฑ์
พื้นฐานของระบบคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดังนั้นคำ�นิยามของบุคคลไร้รัฐในมาตรา ๑(๑) จึง
ได้รวมเอาแนวคิดคนสัญชาติทสี่ ะท้อนความยึดโยงทีเ่ ป็นทางการของลักษณะด้านการเมือง
และกฎหมายระหว่างปัจเจกบุคคลและรัฐ ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากแนวคิดสัญชาติที่มุ่ง
อธิบายสมาชิกภาพของศาสนา ภาษา หรือกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งๆ๓๕ ดังนั้นแนวคิดสัญชาติใน
อนุสญ
ั ญานีจ้ งึ สอดคล้องกับความเข้าใจดัง้ เดิมของคำ�นีภ้ ายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ซึง่
หมายถึง บุคคลที่รัฐพิจารณาว่าอยู่ภายใต้อำ�นาจกฎหมายของรัฐโดยยึดจากสัญชาติและ
สิทธิในการร้องเรียนรัฐอื่นที่กระทำ�การข่มเหง
เมื่อรัฐได้มอบสถานะทางกฎหมายให้แก่คนกลุ่มใดที่รัฐพิจารณาว่าอยู่ภายใต้อำ�นาจทาง
กฎหมายของรัฐโดยตัง้ อยูบ่ นฐานความยึดโยงด้านสัญชาติมากกว่ารูปแบบของการอาศัยอยู่
บุคคลที่จัดอยู่ในคนกลุ่มนี้จะเป็น “คนสัญชาติ” ตามจุดประสงค์ของอนุสัญญา ๑๙๕๔ โดย
ทัว่ ไปแล้วอย่างน้อยทีส่ ดุ สถานะดังกล่าวจะผูกกับสิทธิในการเข้า เข้ามาซํา้ และพักอาศัยอยู่
ในเขตแดนของรัฐนั้น แต่อาจมีบางสถานการณ์ด้วยเหตุผลเชิงประวัติศาสตร์ อาจอนุญาต
ความหมายของสัญชาติในที่นี้สามารถพบได้ ตัวอย่างเช่น ในคำ�นิยามผู้ลี้ภัยในมาตรา ๑A(๒) ของอนุ
สัญญาฯ ค.ศ. ๑๙๕๑ ซึ่งเกี่ยวกับวลีที่ว่า “ความกลัวที่มีมูลเหตุจากการถูกประหัตประหารด้วยเหตุแห่งเชื้อ
ชาติ ศาสนา และสัญชาติ...” [เน้นตัวหนา]
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ให้เข้าเฉพาะพื้นที่ที่ไม่ใช่เมืองในเขตแดนของรัฐ ความจริงที่ว่าประเภทอันหลากหลายของ
สัญชาติภายในรัฐหนึ่งผูกติดกับสิทธิที่แตกต่างกัน มิได้กีดกันผู้ถือครองสิทธิจากการได้รับ
การปฏิบตั แิ บบคนสัญชาติตามจุดประสงค์ของมาตรา ๑(๑) เช่นเดียวกัน ความจริงทีว่ า่ สิทธิ
ทีผ่ กู ติดกับสัญชาติในบางประเทศอาจมีนอ้ ยกว่าสิทธิทคี่ นสัญชาติในประเทศอืน่ ได้รบั หรือ
ในความเป็นจริงไม่เป็นไปตามสิทธิทกี่ �ำ หนดไว้ในพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษย
ชน๓๖ แม้วา่ ประเด็นเรือ่ งสิทธิทถี่ กู ลิดรอนอาจนำ�มาซึง่ ประเด็นอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับประสิทธิผลของ
สัญชาติและการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน แต่ประเด็นดังกล่าวไม่มี
ผลกับการนำ�เอาคำ�อธิบายบุคคลไร้รัฐในอนุสัญญา ๑๙๕๔ มาใช้๓๗
ไม่มขี อ้ เรียกร้องทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับจุดเกาะเกีย่ วที่ “แท้จริง” หรือ “มีประสิทธิผล” ในแนวคิด “คน
สัญชาติ” ในมาตรา ๑(๑)๓๘ โดยทัว่ ไปแล้ว“สัญชาติ” นัน้ สะท้อนจุดเกาะเกีย่ วระหว่างรัฐและ
บุคคลทีบ่ อ่ ยครัง้ ยึดตามการเกิดในเขตดินแดนหรือการสืบสายโลหิตมาจากคนสัญชาติของ
รัฐ และก็มกั เป็นขอบเขตทีช่ ดั เจนในการได้มาซึง่ สัญชาติในประเทศส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม
บุคคลหนึง่ ยังคงสามารถเป็น “คนสัญชาติ” ตามจุดประสงค์ของมาตรา ๑(๑) ได้ แม้วา่ จะไม่
ได้เกิดหรือพำ�นักอาศัยอยู่ในรัฐที่ตนอ้างว่ามีสัญชาติ
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ รัฐมีดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างกว้างขวางในการมอบ
หรือถอนสัญชาติ ดุลพินจิ นีอ้ าจมีขอบเขตอยูใ่ นข้อตกลง โดยเฉพาะข้อห้ามมากมายในสนธิ
สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนทัง้ ระดับภูมภิ าคและระดับสากลเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุ
ต่างๆ เช่น เชื้อชาติ ซึ่งนำ�มาใช้ประกอบการให้ สูญเสีย หรือเพิกถอนสัญชาติ๓๙ ส่วนข้อห้าม
ในกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนัน้ ไม่ชดั เจนนัก แม้วา่ จะมีกรณีตวั อย่างของการ
เพิกถอนสัญชาติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ

โปรดทราบว่าสิทธิทเี่ กาะเกีย่ วกับสัญชาติโดยทัว่ ไปแล้วมีความสำ�คัญ ไม่ใช่สทิ ธิเหล่านัน้ ถูกมองอย่างไรใน
ประสบการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลในความเป็นจริง
ในเชิงประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏว่ามีข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสัญชาติที่มี
เนื้อหาเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสิทธิของปัจเจกบุคคล ซึ่งตรงข้ามกับการสร้างพันธกรณีระหว่างรัฐบางอย่าง
ขึ้น
แนวคิดเหล่านี้ได้ถือกำ�เนิดขึ้นมาในสาขาการคุ้มกันทางการทูต ซึ่งเป็นอาณาบริเวณของกฎหมายจารีต
ประเพณีระหว่างประเทศอันครอบคลุมสิทธิของรัฐในการปฎิบัติการทางการทูตและอื่นๆ ที่ขัดแย้งกับอีก
รัฐหนึ่ง ในนามของประชากรของรัฐผู้ซึ่ง สิทธิ และผลประโยชน์ ได้รับความเสียหายจากการกระทำ�ของอีก
รัฐหนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศได้เน้นย้ำ�ถึงเหตุที่ไม่พึงนำ�แนวคิดเหล่า
นี้มาใช้นอกเหนือสถานการณ์ชุดแคบๆ กรุณาดูหน้า ๓๓ ใน บทความเกี่ยวกับการคุ้มกันทางการทูตพร้อม
ทั้งข้อคิดเห็น ของคณะกรรมาธิการฯ หมายเหตุ ๗ ด้านบน
ตัวอย่างในมาตรา 9 ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 ซึ่งรับ
ประกันว่าผูห้ ญิงทุกคนควรได้รบั สิทธิเท่าเทียมกับผูช้ ายในความสามารถทีจ่ ะระบุสญ
ั ชาติของลูก และ สิทธิ
ในการกับการถือ เปลี่ยน และรักษาไว้ซึ่งสัญชาติของตน (มักนำ�มาใช้ในกรณีแต่งงานกับชาวต่างชาติ)

๔๐

ข้อยกเว้นต่อแนวปฏิบัติทั่วไป อาจเป็นกรณีที่การละเมิดกฏหมายระหว่างประเทศมีปริมาณเท่ากับการ
ละเมิดมาตรฐานขั้นเด็ดขาดของกฎหมายระหว่างประเทศ ในสภาพการณ์เช่นนั้นรัฐอาจตกอยู่ภายใต้ข้อ
ผูกมัดที่ไม่อาจถือว่าสถานการณ์อันสืบเนื่องมาจากการละเมิดดังกล่าวถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งอาจเกี่ยว
กับการไม่ยอมรับสถานะของสัญชาติและอาจรวมถึงสถานะดังกล่าวได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างไรในการบ่งชีต้ าม
มาตรา ๑ (๑) ขอบเขตที่ชัดเจนของข้อผูกมัดภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี ระหว่างประเทศยังคงเป็นเรื่อง
ที่ต้องถกเถียงต่อไป

๕๔ - ๕๖

การได้ การปฎิเสธ หรือการถอนสัญชาติที่ละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศต้องไม่ได้รับ
การละเว้นโทษ อย่างไรก็ตามการกระทำ�ผิดกฏหมายระดับสากลโดยทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับ
จุดประสงค์ของมาตรา ๑(๑) ทางเลือกที่มีคือ บุคคลผู้ถูกเพิกถอนสัญชาติในลักษณะที่
ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม จะถูกพิจารณาว่าเป็น “คน
สัญชาติ” ตามมาตรา ๑(๑) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ผิดไปจากเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญา ๑๙๕๔๔๐

ส่วนที่ ๑

56.
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๕๗ - ๕๘

ส่วนที่ ๒: กระบวนการ
พิจารณาสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติของบุคคล
ก. บททั่วไป
57.

เจ้าหน้าทีร่ ฐั อาจเผชิญกับคำ�ถามทีว่ า่ บุคคลหนึง่ เป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติหรือไม่ ในขอบเขต
ของบริบทต่างๆ ซึง่ สะท้อนถึงบทบาทอันสำ�คัญทีค่ วามมีสญ
ั ชาติมบี ทบาทในชีวติ ประจำ�วัน
ตัวอย่างเช่น การพิจารณาเรือ่ งสถานะของความมีสญ
ั ชาติจะเข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้อง เมือ่ บุคคล
คนหนึ่งขอทำ�หนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างๆ ที่ยืนยันถึงความมีตัวตนของผู้นั้น เสาะหา
ถิ่นที่อยู่หรือการงานอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายในภาครัฐ เมื่อต้องการใช้สิทธิเลือกตั้ง รับ
ราชการทางทหาร หรือพยายามเข้าถึงการบริการต่างๆ ของรัฐ ประเด็นเรื่องความมีสัญชาติ
และภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติอาจเกิดขึน้ เมือ่ มีการโต้แย้งในกระบวนการเพิกถอนสิทธิการอาศัย
อยูใ่ นประเทศใดประเทศหนึง่ ของปัจเจกบุคคลหนึง่ ในการกำ�หนดสถานะผูล้ ภี้ ยั สัญชาติมกั
เป็นกุญแจสำ�คัญในการระบุประเทศ (หรือหลายประเทศ) ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับข้อกล่าวหา
ต่างๆ ในเรื่องความหวาดกลัวที่มีมูลว่าจะถูกประหัตประหารของบุคคลหนึ่งที่ควรได้รับการ
ประเมิน การประเมินภาวะไร้รัฐไร้สัญชาตินั้นจะมีความจำ�เป็น เมื่อบุคคลหนึ่งเสาะหาการ
ขอรับการคุ้มกันต่างๆ (safeguards) ตามที่ระบุในอนุสัญญา ๑๙๖๑ ตัวอย่างเหล่านี้ แสดง
ให้เห็นว่า การกำ�หนดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาตินั้นมีความจำ�เป็นในขอบเขตของกระบวนการ
ต่างๆ ทางศาลและทางบริหาร อย่างไรก็ตามหนังสือคู่มือนี้จะข้องเกี่ยวกับกระบวนการ
ต่างๆ โดยเฉพาะ (หากแต่ไม่จำ�กัดเพียง) การมุ่งไปสู่การรับรองว่า บุคคลคนหนึ่งนั้นไร้รัฐ
ไร้สัญชาติหรือไม่

ส่วนที่ ๒

(๑) ภาพรวม

(๒) การพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติและสิทธิในสัญชาติของบุคคล
58.

กระบวนการกำ�หนดสถานะไร้รัฐไร้สัญชาตินั้น โดยทั่วไปแล้วเป็นการช่วยเหลือให้รัฐต่างๆ
กระทำ�ตามข้อผูกมัดภายใต้อนุสัญญ ๑๙๕๔ แต่การนำ�ไปใช้ของรัฐเหล่านั้นอาจไม่เหมาะ
สมกับประชากรที่ไร้รัฐไร้สัญชาติบางกลุ่ม ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งใน
บริบทที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นและที่ไม่เกี่ยวกับการย้ายถิ่น และภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติในบาง
ประเทศอาจเข้ากับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง หรืออาจจะปะปนกันก็เป็นได้ ประชากร
ทีไ่ ร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติบางกลุม่ ในบริบททีไ่ ม่เกีย่ วกับการย้ายถิน่ จะคงอยูใ่ น “ประเทศของพวกเขา
เอง (own country)” และอาจจะได้รับกล่าวอ้างถึงว่าเป็นประชากรในแหล่งกำ�เนิด (in situ
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59.

60.

61.

๔๑
๔๒

26

populations)๔๑ สำ�หรับคนกลุ่มเหล่านี้ การกำ�หนดกระบวนการที่ใช้สำ�หรับการได้มาซึ่ง
สถานะบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติอาจไม่เป็นการเหมาะสม เนือ่ งจากมีความผูกพันทีก่ อ่ ขึน้ มายา
วนานกับประเทศเหล่านั้น ตามมาตรฐานสากลที่มีอยู่และในแนวปฏิบัติของรัฐในพื้นที่ที่อยู่
ในการลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาตินั้น ความผูกพันเหล่านั้นอันรวมไปถึงการมีถิ่นที่อยู่พำ�นักใน
ระยะยาว หรือการมีถิ่นที่อยู่ในช่วงเวลาที่มีการสืบทอดของรัฐ รัฐต่างๆ อาจได้รับคำ�แนะนำ�
ให้กระทำ�การรณรงค์ให้มีสัญชาติที่เป็นเป้าหมาย หรือความพยายามในการพิสูจน์สัญชาติ
นัน้ ๆ มากกว่าทีจ่ ะสร้างกระบวนการกำ�หนดภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั สถานการณ์
๔๒
ของประชากรที่อยู่ภายใต้การพิจารณานั้นๆ
การรณรงค์ให้มีสัญชาติที่เป็นเป้าหมายได้รับการปฏิบัติด้วยวัตถุประสงค์ที่จะแก้ปัญหา
สถานการณ์การไร้รัฐไร้สัญชาติผ่านการให้สัญชาติ มากกว่าการระบุให้บุคคลต่างๆ เป็น
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดยการให้พวกเขามีสถานะดังกล่าว มีรัฐจำ�นวนหนึ่งที่ได้กระทำ�การ
รณรงค์ให้มีสัญชาติดังกล่าวนี้ให้กับประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่มายาวนานในเขตแดน
ของตน ซึ่งในบางกรณีก็ด้วยความช่วยเหลือของ UNHCR แม้แต่กรณีที่รัฐต่างๆ กระทำ�การ
รณรงค์ดังกล่าว ก็ยังได้รับประโยชน์ในการสร้างกระบวนการกำ�หนดสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติ
สำ�หรับบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติผทู้ ไี่ ม่อยูใ่ นกลุม่ ประชากรในแหล่งกำ�เนิด เนือ่ งจากสถานการณ์
ของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศใดประเทศหนึ่งอาจมีลักษณะปะปนกัน หรืออาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาได้
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติจะช่วยให้บุคคลต่างๆ ในเขตแดนหนึ่งที่พวกเขามีปัญหาในการ
หาหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ในสถานะทางสัญชาติของพวกเขา กระบวนการดังกล่าวมักจะ
เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่เข้าถึงได้รวดเร็ว และมีความตรงไปตรงมาในการจัดเอกสารบันทึกสิ่ง
ที่เกี่ยวกับสัญชาติที่มีอยู่ อันรวมไปถึงสัญชาติของรัฐอื่นด้วย
ข้อกำ�หนดทางกระบวนการของการรณรงค์ให้มีสัญชาติและของการพิสูจน์สัญชาติจะมี
ความคล้ายคลึงกับกระบวนการต่างๆ ในทางปฏิบัติที่ใช้สำ�หรับการพิจารณาสถานะไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ เนื่องจากมีความจำ�เป็นที่จะต้องคำ�นึงถึงรูปแบบของหลักฐานที่มีในประเทศนั้น
และความยากลำ�บากของผูข้ อสัญชาติทเี่ ผชิญในการพิสจู น์สถานะทางสัญชาติของตนด้วย
บางครั้งอาจมีการแจกจ่ายหลักฐานทางเอกสารพร้อมกับคำ�เบิกความของสมาชิกชุมชนที่
สาบานตนแล้ว เพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นเป็นไปตามข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของ
กฎหมายสัญชาติ เช่น เกิดในเขตแดนนั้น หรือสืบเชื้อสายมาจากพ่อหรือแม่ที่เป็นคนใน
สัญชาติ ก็อาจเพียงพอแล้ว
วลี “ประเทศของตนเอง” นี้ นำ�มาจากมาตรา ๑๒(๔) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิการเมือง (ICCPR) และการตีความของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ดูในย่อหน้า ๕๐ ของ UNHCR, UNHCR Action to Address Statelessness: A Strategy Note, March
2010 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e0c3d2.html: .....ทรัพยากรทั้งหมดไม่ควรถูกทุ่มลงไป
ให้กบั การกำ�หนดสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติอย่างเป็นทางการ ซึง่ เป้าหมายเฉพาะหน้าทีเ่ ป็นไปได้คอื การทำ�ให้
ได้มา การทำ�ให้ได้คืนมา และการยืนยันสัญชาติของบุคคลกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับกรณีที่ยืดเยื้อมา
นานที่บุคคลกลุ่มนี้มีความผูกพันเฉพาะกับรัฐที่ตนเองอาศัยอยู่เท่านั้น

๕๙ - ๖๕

ข. การออกแบบขั้นตอนในกระบวนการพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้
สัญชาติของบุคคล
62.

63.

64.

65.

รัฐทั้งหลายต่างก็มีดุลพินิจกว้างๆ ในการออกแบบและการปฏิบัติการในกระบวนการ
พิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติ เนื่องจากอนุสัญญา ๑๙๕๔ นั้นไม่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้
ปัจจัยทางท้องถิ่นต่างๆ เช่น ขนาดพื้นที่ประมาณ และความหลากหลายของประชากรไร้รัฐ
ไร้สญ
ั ชาติ รวมไปถึงความซับซ้อนในประเด็นทางกฎหมายและทางหลักฐานอันจะต้องได้รบั
การตรวจสอบ จะมีอทิ ธิพลต่อวิธกี ารทีจ่ ะนำ�มาใช้ อย่างไรก็ตามในการทำ�ให้กระบวนการนีม้ ี
ประสิทธิภาพนั้น การพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติจำ�ต้องเป็นกลไกเชิงวัตถุวิสัยที่เฉพาะ
เจาะจง แต่ไม่จำ�เป็นต้องเป็นเพียงกลไกเดียว
แนวปฏิบัติของรัฐในปัจจุบันมีความแตกต่างกันไปตามที่ตั้งของกระบวนการพิจารณา
สถานะไร้รัฐไร้สัญชาติภายในโครงสร้างทางบริหารภายในประเทศ ซึ่งจะสะท้อนถึงการ
พิจารณาทีเ่ ฉพาะของประเทศนัน้ ๆ รัฐอาจเลือกระหว่างกระบวนการแบบรวมเข้าสูศ่ นู ย์กลาง
หรือกระบวนการที่จะดำ�เนินการโดยหน่วยงานท้องถิ่น กระบวนการแบบรวมอำ�นาจเข้า
สู่ศูนย์กลางจะเป็นวิธีที่ดีกว่า เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาความ
เชี่ยวชาญอันจำ�เป็นในหมู่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำ�เนินการพิจารณาสถานะนี้ได้ รัฐสามารถ
อำ�นวยความสะดวกเพื่อรับรองการเข้าถึงกระบวนการได้ง่ายแก่ผู้ขอสัญชาติที่อาศัยอยู่ใน
ส่วนต่างๆ ของประเทศนั้นได้หลายมาตรการด้วยกัน เช่น การอนุญาตให้มีการส่งเอกสาร
คำ�ขอได้ที่สำ�นักงานในท้องถิ่น เพื่อที่จะส่งต่อไปยังหน่วยงานกลางผู้พิจารณาสถานะต่อไป
ซึ่งสามารถให้ความร่วมมือและชี้แนะการตรวจสอบในข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมใน
ระดับท้องถิ่น อันรวมไปถึงการสัมภาษณ์กับผู้ขอเป็นการส่วนตัวด้วย
การกำ�หนดว่าบุคคลหนึ่งจะเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่ อาจเป็นเรื่องซับซ้อนและ
ท้าทาย แต่จะเป็นประโยชน์ของทั้งแก่รัฐและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่กระบวนการพิจารณา
จะเรียบง่าย ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้เป็นไปในทางนั้น บางรัฐ
อาจต้องพิจารณาการปรับเปลีย่ นกระบวนการทางบริหารทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เพือ่ ทีจ่ ะรวมการกำ�หนด
สถานะไร้รัฐไร้สัญชาติเข้าไปด้วย ปัจจัยต่างๆ ที่จะต้องพิจารณานั้น ได้แก่ ความสามารถ
ทางบริหาร ความเชี่ยวชาญในเรื่องไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีอยู่ รวมไปถึงขนาดและสถานการณ์
ของประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติที่คาดไว้ ในกระบวนการใดก็ตาม สิ่งที่สำ�คัญคือ คำ�นิยามของ
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติได้รับความเข้าใจอย่างชัดเจนและได้รับการนำ�ไปปรับใช้อย่างเหมาะ
สม และต้องมีความเคารพในความคุม้ กันทางกระบวนการและมาตรฐานทางหลักฐานอีกด้วย
บางรัฐอาจเลือกที่จะบูรณาการกระบวนการพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติเข้าไปอยู่ใน
อำ�นาจของหน่วยงานด้านการตรวจคนเข้าเมือง รัฐอื่นๆ อาจนำ�การพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้
สัญชาติเข้าไปอยูใ่ นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในประเด็นเรือ่ งสัญชาติ เช่น การขอแปลงสัญชาติ
หรือคำ�ร้องขอพิสจู น์สญ
ั ชาติ เป็นต้น สิง่ นีอ้ าจมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิง่ ในกรณีทบี่ คุ คล

ส่วนที่ ๒

(๑) การออกแบบขั้นตอนและสถานที่ของกระบวนการพิจารณา
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66.

67.

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีแน้วโน้มที่จะเป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐนั้นมายาวนาน
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติบางคนอาจเป็นผู้ลี้ภัยได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ รัฐต่างๆ อาจพิจารณาให้
รวมการพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติและสถานภาพผู้ลี้ภัยเข้าด้วยกันในกระบวนการ
เดียวกัน และจะต้องมีความเคารพในข้อกำ�หนดเรื่องการรักษาความลับของคำ�ขอของผู้ขอ
ลี้ภัย (asylum seekers) และผู้ลี้ภัย (refugees) ต่างๆ ไม่ว่ากระบวนการกำ�หนดสถานะไร้
รัฐไร้สัญชาติจะอยู่ในรูปแบบใด หรือตั้งอยู่ที่ใดก็ตาม๔๓
การพิจารณาทรัพยากรทั้งทางการเงินและทางบุคคลจะเป็นสิ่งที่สำ�คัญต่อการวางแผนใน
กระบวนการพิจารณาสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ ประเทศต่างๆ ทีม่ กี ระบวนการพิจารณาสถานะ
ไร้รัฐไร้สัญชาติจะเคยประสบกับการมีผู้ขอจำ�นวนน้อย ต้นทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องนี้สามารถ
นำ�ไปปรับสมดุลกับการประหยัดของงบประมาณที่มาจากการอนุมัติกลไกทางบริหารอื่นๆ
อันเป็นทางที่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอาจพึ่งพาได้ เช่น คำ�ร้องขอมีสถานะเป็นผู้อพยพหรือคน
เข้าเมืองในรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น

(๒) การเข้าถึงกระบวนการ
68.

69.

70.

การที่จะให้กระบวนการมีความยุติธรรมและมีประสิทธิภาพนั้น จำ�ต้องมีการรับรองการเข้า
ถึงในกระบวนการเหล่านั้น การเผยแพร่ข้อมูลที่รวมไปถึงผ่านทางการรณรงค์ข้อมูลที่เป็น
เป้าหมายที่จัดสรรและชี้แนะให้เข้าสู่กระบวนการต่างๆนั้น อำ�นวยความสะดวกในการเข้า
ถึงกลไกสำ�หรับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ แม้ว่าบางครั้งบุคคลต่างๆ จะไม่ทราบถึงกระบวนการ
พิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือลังเลที่จะทำ�การร้องขอสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
กระบวนการเหล่านีส้ ามารถรวมมาตรการปกป้องต่างๆ และอนุญาตให้รฐั ทีอ่ ยูใ่ นอำ�นาจนัน้
ริเริ่มกระบวนการหนึ่งขึ้นมาได้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ทุกคนในเขตแดนของรัฐหนึง่ จำ�ต้องมีวธิ เี ข้าถึงกระบวนการพิจารณาสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
ได้ ยังไม่มีหลักใดๆ ในอนุสัญญาที่กำ�หนดให้ผู้ขอนั้นต้องอาศัยอยู่ภายในรัฐนั้นโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ข้อกำ�หนดดังกล่าวจะไม่มีความเป็นธรรมอย่างยิ่ง ด้วยเหตุว่าการปราศจาก
สัญชาติของบุคคลนั้นๆ เป็นอุปสรรคที่ทำ�ให้บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจำ�นวนมากปราศจาก
เอกสารทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้ในการเข้ามาในรัฐหรือการอาศัยอยูใ่ นรัฐใดๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย
นอกจากนีย้ งั ไม่มหี ลักใดๆ ในอนุสญ
ั ญาทีก่ �ำ หนดระยะเวลาสำ�หรับบุคคลในการทำ�คำ�ร้องขอ
สถานะบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ ทัง้ นี้ การกำ�หนดระยะเวลาดังกล่าวนี้ อาจเป็นการทำ�ให้บคุ คล
ต่างๆ ไม่ได้รับสิทธิในความคุ้มครองในอนุสัญญา ๑๙๕๔ โดยพลการ

(๓) การรับรองในกระบวนการ
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71.

กระบวนการพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติควรจะได้รับการทำ�ให้เป็นระเบียบแบบแผน
ในรูปแบบของตัวบทกฎหมาย การสร้างกระบวนการต่างๆ ผ่านการออกกฎหมายจะรับรอง

๔๓

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการประสานงานด้านผู้ลี้ภัยและกระบวนการกำ�หนดสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติโปรด
ดูได้ที่ย่อหน้าที่ ๗๘-๘๒

72.

๖๖ - ๗๒

ส่วนที่ ๒

ความยุตธิ รรม ความโปร่งใส และความชัดเจน การรับรองในกระบวนการนัน้ เป็นส่วนสำ�คัญ
พื้นฐานของกระบวนการพิจารณาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ การรับรองในวิถีทางที่ถูกต้องซึ่ง
เป็นสิ่งที่จะถูกผนวกอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายปกครอง อันรวมไปถึงกระบวนการ
พิจารณาสถานภาพผู้ลี้ภัยนั้นมีความจำ�เป็นในบริบทนี้ ดังนั้นจึงมีการสนับสนุนให้รัฐต่างๆ
รวมมาตรการปกป้องเหล่านี้เข้าไปปรับใช้ในรัฐของตนดังนี้:
• ข้อมูลด้านคุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิ กระบวนการพิจารณา และสิทธิตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
รับรองความไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาตินนั้ ได้รบั การเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางโดยหน่วยงานต่างๆ ใน
หลากหลายภาษา อันเป็นการจัดให้มกี ารชีแ้ นะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการต่างๆ ให้แก่
ผู้ขอทั้งหมดในภาษาที่พวกเขาเข้าใจ
• มีสิทธิในการให้สัมภาษณ์กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำ�นาจในการตัดสินใจ
• คำ�ร้องจะต้องยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีการช่วยเหลือในเรื่องนี้ ถ้าจำ�เป็น
• มีการช่วยเหลือด้านการแปลภาษาหรือมีล่ามให้สำ�หรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำ�ร้องที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรและการสัมภาษณ์
• เป็นสิทธิของสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่จะเขียนคำ�ร้องด้วยตนเองอันเป็นอิสระจาก
สมาชิกคนอื่นในครอบครัว
• ผู้ใหญ่อาจเขียนคำ�ร้องแทนเด็กที่อยู่ในอุปการะ และให้มีการรับรองกระบวนการพิเศษ
สำ�หรับเด็กๆ ที่ไร้ผู้ปกครองด้วย
• เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการรับฟัง เมื่อเขาสามารถสร้างและแสดงความเห็น
• ผู้ขอจะสามารถเข้าหาที่ปรึกษาทนายความ ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะนำ�เสนอสิ่งนี้ต่อผู้ขอโดยไม่มีวิธีการทางการเงินใดๆ ทั้งสิ้น
• การตัดสินต่างๆ ให้ขึ้นอยู่กับเนื้อความของคำ�ร้องของแต่ละบุคคล โดยอ้างอิงถึงข้อมูล
ของประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติและแนวปฏิบัติภายในรัฐที่เกี่ยวข้อง อันรวมไป
ถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติในช่วงเวลาต่างๆ ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับกรณี
ที่อยู่ในการตรวจสอบนี้ด้วย
• หากการตัดสินนั้นได้เกิดขึ้นในกระบวนการทางศาล ให้วิธีการเป็นไปในรูปแบบไต่สวน
มากกว่ารูปแบบกล่าวหา
• ทำ�คำ�ตัดสินเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล
• ตัดสินและมีการสื่อสารภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล
• มีสิทธิในการอุทธรณ์ และ
• มีการรับรองสิทธิในการเข้าถึง UNHCR
ในการรับรองว่ากระบวนการต่างๆ มีความยุตธิ รรมและมีประสิทธิภาพนัน้ รัฐจะต้องระงับการ
ย้ายบุคคลๆ หนึง่ ออกจากเขตแดนของตนทีย่ งั อยูใ่ นระหว่างรอผลจากขัน้ ตอนการพิจารณา
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สิทธิในการให้สัมภาษณ์ของบุคคล และความช่วยเหลือที่จำ�เป็นด้านการแปลภาษาตลอด
กระบวนการนัน้ เป็นสิง่ สำ�คัญในการรับรองว่า ผูข้ อมีโอกาสทีจ่ ะนำ�เสนอคำ�ร้องของตนได้เต็ม
ที่ จัดหาและขยายความในข้อมูลทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญของคำ�ร้องนัน้ การรับรองในกระบวนการ
เหล่านี้ยังอนุญาตให้ผู้ตัดสินได้ค้นหาความคลุมเครือในแต่ละคำ�ร้องได้อีกด้วย
มันจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายหากการดำ�เนินการเรื่องการพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติ
นีเ้ ป็นไปได้รวดเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะกระทำ�ได้ โดยขึน้ อยูก่ บั เวลาทีส่ มเหตุสมผลทีม่ เี พือ่ ใช้ในการ
รวบรวมหลักฐาน หลายประเทศที่ได้กำ�หนดระยะเวลาจำ�กัดซึ่งหน่วยงานที่เป็นผู้พิจารณา
หรือตัดสินจะต้องตัดสินพิจารณาคำ�ร้องความเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาตินั้นภายในเวลาที่
กำ�หนด ในคำ�ร้องที่มีหลักฐานโดยพลันซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดแจ้ง และคำ�ร้องเป็นบุคคลไร้
รัฐไร้สัญชาตินั้นสมเหตุสมผลอย่างเป็นที่ประจักษ์ กระบวนการที่มีความยุติธรรมและมี
ประสิทธิภาพอาจจำ�ต้องใช้เพียงสองถึงสามเดือนในการที่จะไปถึงคำ�ตัดสินถึงที่สุด
โดยทัว่ ไปแล้ว ไม่ควรออกคำ�ตัดสินชัน้ ต้นเกินกว่าหกเดือนนับจากวันทีย่ นื่ คำ�ร้อง เนือ่ งจากจะ
ทำ�ให้ระยะเวลาที่ผู้ขออยู่ในตำ�แหน่งที่ไม่มีความมั่นคงยาวนานออกไปอีก อย่างไรก็ตามใน
กรณีที่เป็นข้อยกเว้น อาจเป็นการเหมาะสมที่จะอนุญาตให้กระบวนการดำ�เนินไปได้ถึงหนึ่ง
ปี เพื่อที่จะให้เวลาในการสอบถามข้อเท็จจริงอันเกี่ยวข้องกับสถานะทางสัญชาติของบุคคล
ที่ต้องติดตามจากรัฐอื่น ซึ่งมีแนวโน้มว่าคำ�ตอบที่เป็นสาระสำ�คัญจะได้มาในช่วงเวลานั้น๔๔
ประสิ ท ธิ ภ าพของสิ ท ธิ ใ นการอุ ท ธรณ์ ต่ อ คำ � ตั ด สิ น ชั้ น ต้ น ที่ ไ ม่ เ อื้ อ ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ข อนั้ น
อยู่ที่มาตรการในการปกป้องอันจำ�เป็นต่อกระบวนการพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติ
กระบวนการอุทธรณ์จะขึน้ อยูก่ บั หน่วยงานอิสระ ผูข้ อจะสามารถเข้าหาทนายความทีป่ รึกษา
ได้ และเป็นการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย โดยจะนำ�เสนอสิง่ นีต้ อ่
ผู้ขอโดยไม่มีวิธีการทางการเงินใดๆ ทั้งสิ้น
จำ�ต้องอนุญาตให้อุทธรณ์ได้ทั้งในประเด็นในข้อเท็จจริงและประเด็นในข้อกฎหมายเท่าที่มี
ความเป็นไปได้ ซึง่ อาจเป็นการประเมินหลักฐานทีไ่ ม่ถกู ต้องในชัน้ ต้น การทีห่ น่วยงานอุทธรณ์
อิสระนัน้ จะสามารถออกคำ�ตัดสินเรือ่ งคุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิรอ้ งขอภายใต้อนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔
หรือเพียงแค่สามารถเพิกถอนคำ�ตัดสินชั้นต้นและส่งคดีกลับไปให้พิจารณาใหม่โดยหน่วย
งานที่กำ�หนดหรือตัดสินนั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของรัฐนั้นๆ สิ่งที่เลือกนั้นมักจะเป็นไปตามวิธี
การโดยทั่วไปที่ใช้จัดการกับประเด็นเหล่านี้ในระบบกฎหมาย หรือระบบทางปกครองของ
รัฐนั้น นอกจากนี้รัฐอาจอนุญาตให้มีการทบทวนคำ�ตัดสินโดยศาลต่อไป อันจะต้องเป็นการ
จัดการกับประเด็นปัญหาในข้อกฎหมายเท่านัน้ และอาจถูกจำ�กัดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ในกระบวนวิธีพิจารณาความของศาลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

แสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญที่ผู้ยื่นคำ�ร้องพึงได้รับการปฏิบัติภายใต้มาตรฐานที่เหมาะสมระหว่างกระบวน
กำ�หนดสถานะ โปรดดู ตอนที่ ๓ เพิ่มเติม
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เมือ่ ผูข้ อต้องการยืน่ ทัง้ คำ�ร้องเป็นผูล้ ภี้ ยั และคำ�ร้องเป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ สำ�คัญว่าแต่ละ
คำ�ร้องจำ�เป็นต้องได้รับการตรวจสอบ และสถานะทั้งสองประเภทนี้จะต้องได้รับการรับรอง
อย่างชัดเจน สืบเนื่องจากการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญา ๑๙๕๑ โดยทั่วไปให้สิทธิต่างๆ ใน
ระดับชาติมากกว่าในอนุสัญญา ๑๙๕๔ เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามอาจมีหลายกรณีที่
สถานภาพผู้ลี้ภัยได้ยุติลงโดยที่บุคคลนั้นไม่ได้รับสัญชาติ การคุ้มครองระหว่างประเทศใน
ฐานะที่เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจึงจำ�เป็นต้องเกิดขึ้น
เนื่องจากบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติยังอาจจะเป็นผู้ลี้ภัย หรือได้รับสิทธิความคุ้มครองเพิ่มเติม๔๕
รัฐต้องรับรองว่า กระบวนการพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติจะผดุงไว้ซึ่งข้อกำ�หนดในการ
รักษาความลับของผู้ลี้ภัยที่อาจเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติด้วย ในกระบวนการพิจารณา
สถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ ผูข้ อทุกคนควรจะได้รบั การชีแ้ จงในระยะแรกของความจำ�เป็นในการ
แจ้งประเด็นข้อกังวลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัย๔๖ หากมีข้อกังวลเหล่านั้นอยู่ ตัวตนของผู้ลี้
ภัย (refugee) หรือผูข้ อลีภ้ ยั (asylum–seeker) จะต้องไม่ถกู เปิดเผยต่อหน่วยงานในประเทศ
ที่เป็นแหล่งกำ�เนิดของบุคคลนั้นๆ เจ้าพนักงานที่พิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติอาจต้อง
ทำ�การสอบถามหน่วยงานต่างชาติในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ขอ ซึ่งสามารถผ่อนผันเรื่องการรักษา
ความลับของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยที่ได้รับสิทธินั้นได้ดังที่จะกล่าวต่อไปในย่อหน้าที่ ๙๖-๙๙
เมื่อเป็นกรณีเช่นนี้ การพิจารณาสถานภาพผู้ลี้ภัยจะดำ�เนินต่อไปและการพิจารณาคำ�ร้อง
เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจะถูกระงับไว้ชั่วคราว
ในกรณีทมี่ กี ารแยกกระบวนการพิจารณาสถานภาพผูล้ ภี้ ยั และกระบวนการพิจารณาสถานะ
ไร้รัฐไร้สัญชาติออกจากกัน กระบวนการพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถดำ�เนิน
การได้โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของประเทศต้นทาง กระบวนการกำ�หนดสถานะทั้งสอง
กระบวนการอาจดำ�เนินการไปได้แบบคู่ขนาน อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ค้นหาข้อเท็จจริงจากกระบวนการหนึ่งที่สามารถนำ�มาใช้ในกระบวนการอื่นๆ อาจเป็นการ
เหมาะสมที่จะดำ�เนินการสัมภาษณ์ก่อนจึงค่อยทำ�การรวบรวมและประเมินข้อมูลจาก
ประเทศในขั้นตอนการพิจารณาสถานภาพผู้ลี้ภัย
ในทำ�นองเดียวกันเมื่อกระบวนการพิจารณาสถานภาพผู้ลี้ภัยและกระบวนการพิจารณา
สถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติท�ำ งานร่วมกันโดยผูย้ นื่ คำ�ร้องทัง้ สองสถานะในเวลาเดียวกัน ผูด้ �ำ เนิน

๗๓ - ๘๑

ส่วนที่ ๒

ค. การเชื่อมโยงการพิจารณาสถานภาพผู้ลี้ภัย
กับการพิจารณาสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

โปรดดู ข้อสรุปของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Conclusion) ที่ ๑๐๓ (LVI) พ.ศ. ๒๕๔๘
ว่าด้วย การคุ้มครองเพิ่มเสริม ที่ http://www.unhcr.org/refworld/docid/43576e292.html
ในลักษณะเดียวกันผู้ยื่นคำ�ร้องที่เข้าสู่กระบวนการกำ�หนดสถานะผู้ลี้ภัยควรได้รับทราบโอกาสที่จะสมัคร
เข้ารับการกำ�หนดสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติด้วย
31
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การตรวจสอบต้องตรวจสอบสถานะผูล้ ภี้ ยั และตรวจสอบสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติพร้อมกัน๔๗
ถ้ามีขอ้ มูลไม่เพียงพอจะสรุปได้วา่ บุคคลใดเป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติหากไม่ตดิ ต่อเจ้าหน้าที่
รัฐต่างประเทศ ให้ดำ�เนินกระบวนการพิจารณาสถานภาพผู้ลี้ภัยต่อไป
ทั้งกระบวนการที่แยกการกำ�หนดสถานะทั้งสองหรือกำ�หนดสถานะทั้งสองร่วมกัน ในบาง
สถานการณ์ตอ้ งเปิดโอกาสให้ผยู้ นื่ คำ�ร้องสามารถกลับมาสูก่ ารร้องขอสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
ได้อีกครั้ง เมื่อ
• ไม่สามารถร้องขอสถานะผู้ลี้ภัยได้
• มีการรับรองสถานะผู้ลี้ภัยแต่ภายหลังมีการยุติการรับรองสถานะนั้น
• มีการยกเลิกสถานะผู้ลี้ภัยเพราะผู้ยื่นคำ�ร้องไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม ข้อ ๑ก (๒) ของ
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย๔๘ หรือ
• ปรากฏหลักฐานเพิ่มเติมภายหลังว่าบุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ การพิจารณา
ในลักษณะคล้ายกันใช้กับการร้องขอสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติและสิทธิความคุ้มครองเพิ่ม
เติมของบุคคล

ง. การประเมินพยานหลักฐาน
(๑) ประเภทของหลักฐาน
83.

84.

๔๗

๔๘
๔๙
๕๐
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การพิจารณาสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติตอ้ งมีการประเมินแบบผสมผสานระหว่างข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมาย กรณีตา่ งๆ ไม่สามารถดำ�เนินการโดยอาศัยการวิเคราะห์กฎหมายสัญชาติเพียง
ด้านเดียวได้ เนื่องจากนิยามของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติต้องมีการประเมินการใช้กฎหมายใน
ทางปฏิบัติด้วย รวมทั้งการที่เจ้าหน้าที่รัฐเคารพคำ�ตัดสินทางตุลาการหรือไม่และเพียงใด๔๙
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ เอกสารระบุสถานการณ์สว่ นบุคคล และ
เอกสารด้านกฎหมายหรือสถานการณ์อื่นๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประวัตบิ คุ คลช่วยกำ�หนดว่าในการกำ�หนดสัญชาติของผูส้ มัครนัน้ ผูส้ มัครมีจดุ เกาะ
เกีย่ วกับรัฐใดและจะใช้กระบวนการทางสัญชาติใดในการพิจารณา๕๐ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ก็ตาม
รายการหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละกรณี ซึง่ แสดงเป็นตัวอย่างทีอ่ าจไม่ครอบคลุมหลักฐาน
ที่อาจใช้ได้ทั้งหมดมีดังต่อไปนี้
กระบวนการกำ�หนดสถานะผู้ลี้ภัยจำ�เป็นต้องใช้การระบุตัวบุคคลจากประเทศที่ผู้สมัครถือสัญชาติอยู่ หรือ
กรณีที่บุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติให้ใช้ประเทศที่บุคคลนั้นมีถิ่นพำ�นักอยู่เป็นประจำ�เพื่อการ
ประเมินความหวาดกลัวต่อการประหัตประหาร โปรดดูย่อหน้า ๘๗-๙๓ และ ๑๐๑-๑๐๕ ใน UNHCR,
คู่มือและแนวทางกระบวนการและเกณฑ์ในการกำ�หนดสถานะผู้ลี้ภัย (Handbook and Guidelines on
Procedures and Criteria for Determining Refugee Status), HCR/1P/4/ENG/REV.3, ธันวาคม ๒๐๑๑,
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f33c8d92.html
โปรดดู UNHCR, ข้อสังเกตการยกเลิกสถานะผู้ลี้ภัย (Note on the Cancellation of Refugee Status), ๒๒
พฤศจิกายน ๒๐๐๔, http://www.unhcr.org/refworld/docid/41a5dfd94.html
กล่าวถึงแล้วในย่อหน้าที่ ๔๘
โปรดดูย่อหน้า ๙๒ ด้านล่าง

85.

86.

๘๒ - ๘๖

ส่วนที่ ๒

• ประวัติจากปากคำ�ของผู้ยื่นคำ�ร้อง (เช่น เอกสารคำ�ร้องที่เป็นลายลักษณ์อักษร การ
สัมภาษณ์)
• คำ�ตอบจากเจ้าหน้าที่รัฐต่างชาติต่อข้อซักถามเรื่องสถานะสัญชาติของบุคคล
• เอกสารซึง่ สามารถระบุตวั บุคคลได้ (เช่น สูตบิ ตั ร การคัดสำ�เนาทะเบียนราษฎร บัตรประจำ�
ตัวประชาชน เอกสารการลงทะเบียนเลือกตั้ง)
• เอกสารการเดินทางต่าง ๆ (รวมถึงเอกสารที่หมดอายุแล้ว)
• เอกสารขอมีสัญชาติหรือเอกสารแสดงการขอรับหลักฐานรับรองสัญชาติ
• หนังสือรับรองการแปลงสัญชาติ
• หนังสือรับรองการสละสัญชาติ
• หนังสือตอบข้อซักถามจากรัฐต่าง ๆ เรื่องสัญชาติของผู้ยื่นคำ�ร้องที่มีมาก่อนหน้านี้
• ทะเบียนสมรส
• ประวัติการเป็นทหาร/หนังสือรับรองการปลดประจำ�การ
• ประกาศนียบัตรการศึกษา
• • หนังสือรับรองทางการแพทย์/ประวัติสุขภาพ (เอกสารรับรองที่ออกโดยโรงพยาบาลเมื่อ
เกิด สมุดบันทึกการรับวัคซีน)
• เอกสารประจำ�ตัวบุคคล เอกสารการเดินทางของบิดามารดา คู่สมรส เเละบุตร
• เอกสารการเข้าเมือง เช่น ใบอนุญาตให้พำ�นักอาศัยในประเทศที่มีถิ่นพำ�นักประจำ�
• เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่อาศัยอยู่ (เช่น เอกสารการจ้างงาน หนังสือเเสดง
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ข้อตกลงการเช่าที่พักอาศัย ประวัติการศึกษาออกโดยโรงเรียน
หนังสือรับรองการรับศีลจุ่ม)
• บันทึกปากคำ�บอกเล่าจากเพื่อนบ้านหรือสมาชิกในชุมชนที่ผู้ให้ปากคำ�สาบานตนรับรอง
ความถูกต้องแล้ว
ข้อมูลสถานการณ์ในประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสถานะ ซึ่งครอบคลุมหลัก
ฐานว่าด้วยสัญชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมาย เเละการปฏิบัติของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานการณ์ทางกฎหมายภายใต้เขตอำ�นาจของรัฐที่เกี่ยวข้องว่าฝ่าย
บริหารเคารพคำ�ตัดสินทางตุลาการหรือไม่ ข้อมูลเหล่านี้อาจหาได้จากแหล่งข้อมูลภาครัฐ
บาลเเละภาคเอกชน อาจเป็นการชอบธรรมที่จะต้องใช้หลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญประกอบ
ในบางกรณีที่มีความซับซ้อนของกฎหมายสัญชาติเเละการปฏิบัติในรัฐ
ข้อมูลประเทศที่ถือว่าถูกต้องต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปราศจากอคติ ควร
ใช้แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่งแหล่ง ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลอื่นๆ ควรมาจากหน่วย
งานของรัฐหรือผู้มีบทบาทภาคเอกชนที่ได้ส่ังสมประสบการณ์ในการเฝ้าระวังหรือทบทวน
สถานการณ์ จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะมีการปรับปรุงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศต่างๆ ให้ทนั สมัย
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เป็นประจำ� เพือ่ ให้บนั ทึกความเปลีย่ นแปลงทางด้านกฎหมายสัญชาติเเละการปฎิบตั ใิ นประ
เทศนั้นๆ ได้ ข้อมูลของประเทศต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขเวลาที่มีเหตุการณ์ด้านสัญชาติที่
เกี่ยวข้องกับกรณีที่กำ�ลังพิจารณาอยู่ นอกจากนั้นต้องคำ�นึงถึงปฏิบัติการใดๆ ที่เจ้าหน้าที่
ใช้กฎหมายสัญชาติของรัฐอาจปฏิบัติไม่เป็นไปในทางเดียวกันในเเต่ละพื้นที่ โดยพิจารณา
หลักฐานจากประเทศที่เกี่ยวข้องปรากฏด้วย

(๒) ประเด็นการพิสูจน์
87.
88.

ในการพิจารณาการร้องขอสถานะ เจ้าหน้าทีด่ �ำ เนินการตามกระบวนการพิจารณาสถานะไร้
รัฐไร้สญ
ั ชาติตอ้ งพิจารณาหลักฐานทัง้ หมดทีม่ อี ยูท่ งั้ หลักฐานด้วยวาจาและลายลักษณ์อกั ษร
บุคคลไร้รัฐในมาตรา ๑(๑) ของอนุสัญญา ๑๙๕๔ ต้องมีหลักฐานเชิงลบ คือ หลักฐานที่
แสดงว่าเป็นบุคคลที่ไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นคนสัญชาติของรัฐใดเลย ภายใต้ผลบังคับแห่ง
กฎหมายของรัฐนั้น การดำ�เนินการทางกฎหมายของรัฐซึ่งเป็นความท้าทายสำ�คัญของผู้ยื่น
คำ�ร้องและทำ�ให้ทราบว่าจะต้องใช้กฎว่าด้วยหลักฐานในกระบวนการพิจารณาสถานะไร้รฐั
ไร้สัญชาติแบบใด

(๓) ภาระในการพิสูจน์
89.

90.

๕๑
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ภาระพิสูจน์ในการดำ�เนินการทางกฎหมายหมายถึง การกำ�หนดว่าผู้ใดมีความรับผิดชอบ
ในการพิสจู น์การร้องขอหรือข้ออ้าง โดยปกติในการดำ�เนินการทางปกครองหรือทางตุลาการ
ผู้ร้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบในเบื้องแรกที่ต้องยืนยันการกล่าวอ้างของตน ในกรณีการ
พิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติ ตามหลักการภาระพิสูจน์ย่อมเป็นหน้าที่ของทั้งผู้ยื่นคำ�ร้อง
และผู้ตรวจสอบที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันและร่วมมือกันเพื่อให้ได้หลักฐานและข้อเท็จจริง
กระบวนการพิจารณาสถานะเป็นการทำ�งานร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการสร้างความชัดเจน
ว่าบุคคลมีคุณสมบัติเข้ากรอบฑ์ของอนุสัญญา ๑๙๕๔ หรือไม่ ดังนั้นผู้ยื่นคำ�ร้องมีหน้า
ที่ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงตามสถานะอย่างเต็มที่ ทั้งยังต้องส่งหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ตาม
สมควร ในทำ�นองเดียวกันผู้มีอำ�นาจในการกำ�หนดสถานะต้องได้รับหลักฐานและยื่นหลัก
ฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่พึงได้รับตามสมควร เพื่อให้สามารถกำ�หนดสถานะของ
ผู้ยื่นคำ�ร้องได้ด้วยความเป็นวัตถุวิสัย จะพบว่ารัฐจำ�นวนมากที่ดำ�เนินกระบวนการกำ�หนด
สถานะไร้รัฐไร้สัญชาติใช้วิธีปฏิบัติที่ไม่สร้างความเป็นปฏิปักษ์เยี่ยงนี้อยู่แล้ว
โดยปกติของภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ผู้ยื่นคำ�ร้องขอสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติมักไม่สามารถยื่น
พยานเอกสารเพื่อพิสูจน์สถานะของตนได้ ในบางกรณีผู้ยื่นคำ�ร้องอาจไม่มีพยานเอกสาร
เลย เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติจึงต้องเข้าใจเงื่อนไขนี้ด้วย ในกรณีที่เหมาะ
สมควรผ่อนปรนให้ใช้พยานบุคคลเป็นผู้ให้ปากคำ�เพื่ออธิบายถึงสาเหตุที่ผู้ยื่นคำ�ร้องไม่มี
พยานเอกสารบางรายการได้๕๑
การประกันความยืดหยุ่นเพิ่มเติมในกรณีที่บุคคลประสบความยากลำ�บากเมื่อต้องรับเอกสารที่มาจากผู้
มีอำ�นาจในต่างประเทศ โดยที่เอกสารนั้นต้องผ่านการรับรองเอกสารโดยโนตารี พับลิกหรือมีตราประทับ
รับรองเอกสารอย่างเป็นทางการ

91.

92.

93.

๕๒

๕๓
๕๔
๕๕

มาตรฐานการพิสจู น์จ�ำ เป็นต่อการตรวจสอบสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติเช่นเดียวกับภาระพิสจู น์
มาตรฐานการพิสจู น์คอื เกณฑ์การยอมรับพยานหลักฐานซึง่ จำ�เป็นต่อการตรวจสอบสถานะ
ไร้รัฐไร้สัญชาติโดยคำ�นึงถึงความยากลำ�บากที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติในการพิสูจน์สถานะ
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของผลกระทบจากการที่คำ�ร้องอาจถูกปฏิเสธด้วยความ
ผิดพลาด การกำ�หนดให้มีมาตรฐานการยอมรับพยานหลักฐานของความไร้รัฐไร้สัญชาติที่
สูงมากจะทำ�ลายวัตถุประสงค์และจุดมุง่ หมายของอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ รัฐจึงควรใช้มาตรฐาน
ด้านพยานหลักฐานที่จำ�เป็นต้องใช้แบบเดียวกันกับข้อกำ�หนดด้านพยานหลักฐานในการ
พิจารณาสถานภาพผู้ลี้ภัย เมื่อพบว่ามีภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติจะเป็นการประกันในระดับหนึ่ง
ว่าสามารถกำ�หนดข้อเท็จจริงได้ใน “ในระดับทีม่ เี หตุผลโดยชอบ” ว่าบุคคลนัน้ ไม่ถกู พิจารณา
ว่าเป็นคนสัญชาติของรัฐใดเลยภายใต้ผลบังคับแห่งกฎหมายของรัฐนั้น๕๒
ไม่จำ�เป็นต้องกำ�หนดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติโดยการแสวงหาจุดเกาะเกี่ยวจากทุกรัฐในโลก
การพิจารณานั้นให้พิจารณาเฉพาะรัฐที่จำ�เป็นและมีจุดเกาะเกี่ยวกับบุคคล โดยทั่วไปแล้ว
จุดเกาะเกีย่ วจะตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน อันได้แก่ การเกิดในดินแดน เชือ้ สาย การสมรส การรับเป็น
ั ชาติ
บุตร หรือถิน่ พำ�นักประจำ�๕๓ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี �ำ นาจกำ�หนดสถานะไร้รฐั ไร้สญ
จะไม่สามารถดำ�เนินการในระดับทีม่ เี หตุผลโดยชอบได้ หากสามารถระบุชหี้ ลักฐานทีช่ ดั เจน
ว่าบุคคลเป็นคนสัญชาติของรัฐทีส่ ามารถระบุได้ หลักฐานด้านสัญชาติดงั กล่าวอาจมีรปู แบบ
ต่างๆ เช่น คำ�ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจแปลงสัญชาติในรัฐต่างชาติวา่ ผูย้ นื่ คำ�ร้องเป็นคนสัญชาติของรัฐนัน้ ผ่านการแปลง
สัญชาติ หรือข้อมูลที่กำ�หนดขึ้นภายใต้กฎหมายสัญชาติและการปฏิบัติทางสัญชาติของรัฐ
อื่นซึ่งผู้ยื่นคำ�ร้องอาจได้รับสัญชาติโดยอัตโนมัติในรัฐนั้นๆ๕๔
ในกรณีที่ผู้ยื่นคำ�ร้องไม่ให้ความร่วมมือในการกำ�หนดข้อเท็จจริง เช่น จงใจไม่ให้ข้อมูลที่
สามารถระบุตัวตนของตนเองหรือไม่สามารถให้ข้อเท็จจริงอันสมเหตุสมผลว่าตนเองเป็น
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ แม้ว่าผู้มีอำ�นาจตัดสินใจไม่สามารถที่จะแสดงหลักฐานว่าบุคคลมี
สัญชาติใดสัญชาติหนึ่งเป็นการเฉพาะโดยชัดเจน ย่อมทำ�ให้ผู้ยื่นคำ�ร้องถูกปฏิเสธการขอ
สถานะได้เว้นแต่มีหลักฐานอยู่แล้วว่าบุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีเหตุผลโดย
ชอบรองรับเพียงพอ๕๕ ในกระบวนการเช่นนี้จำ�เป็นต้องแยกออกจากกรณีที่ผู้ยื่นคำ�ร้องไม่
สามารถดำ�เนินการให้ข้อเท็จจริงได้ ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ผู้ยื่นคำ�ร้องไม่เต็มใจที่จะให้หลัก
ฐานประกอบและ/หรือแสดงพยานหลักฐานประวัติส่วนตัวของตน

๘๗ - ๙๓

ส่วนที่ ๒

(๔) มาตรฐานในการพิสูจน์

โปรดดูยอ่ หน้า ๔๒ คูม่ อื และแนวทางปฏิบตั วิ า่ ด้วยและหลักเกณฑ์ในการกำ�หนดสถานะผูล้ ภี้ ยั เชิงอรรถ ๔๗
ข้างต้น ในบริบทการกำ�หนดสถานะผู้ลี้ภัยที่บุคคลสามารถร้องขอสถานะจากความหวาดกลัวการประหัต
ประหาร “ในระดับที่มีเหตุผลโดยชอบ” ว่าหากพำ�นักต่อเนื่องในประเทศต้นทางของตนต่อไปจะไม่สามารถ
ทนพำ�นักอาศัยอยู่ต่อไปได้ด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในนิยาม [ผู้ลี้ภัย]”
โปรดดูย่อหน้า ๑๘ ข้างต้น
โปรดดูย่อหน้า ๒๗-๔๔ ข้างต้น ว่าด้วยการเก็บรักษาหลักฐานจากรัฐอื่นๆ รวมทั้งจากเจ้าหน้าที่กงสุล
โปรดดูข้อ ๙ ด้านล่างเรื่องปัญหาความน่าเชื่อถือ
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(๕) การชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐาน
94.

ในกรณีมีการยื่นเอกสารหลักฐานประวัติส่วนตัวบุคคลซึ่งเป็นหลักฐานแท้ในกระบวนการ
พิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติ หลักฐานนี้มักจะมีศักดิ์เหนือกว่าคำ�ให้การของบุคคลใน
การสรุปว่าบุคคลมีสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่ หากมีการเสนอเอกสารหลักฐานข้อมูล
ส่วนบุคคลจำ�กัดหรือไม่มีเอกสารหลักฐานเลยนั้นจะให้นํ้าหนักหลักฐานจากผู้ยื่นคำ�ร้อง
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือหลักฐานด้วยวาจา ข้อมูลของประเทศที่มีอยู่และผลการ
สอบถามการเพิ่มเติมจากรัฐที่เกี่ยวข้อง คำ�แนะนำ�เรื่องนํ้าหนักของหลักฐานบางชนิดที่มัก
จะใช้ในการกำ�หนดสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติอยู่ในย่อหน้าถัดไป ซึ่งต้องศึกษาควบคู่ไปกับคำ�
แนะนำ�ที่เกี่ยวข้องในบทที่ ๑ ที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นแล้ว

(๖) หนังสือเดินทาง
95.

หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุเป็นข้อสันนิษฐานว่าผู้ถือหนังสือเดินทางเป็นคน
สัญชาติของประเทศผู้ออกหนังสือเดินทาง แต่อาจโต้แย้งข้อสันนิษฐานนี้ได้หากมีหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่า แม้มีหนังสือเดินทางของประเทศนั้นแต่ก็ยังไม่ถือว่าบุคคลเป็นคนสัญชาติ
ของรัฐโดยแท้จริง เช่น เอกสารนั้นเป็นหนังสือเดินทางที่ออกให้เพื่อหวังผลบางประการหรือ
หนังสือเดินทางที่ออกโดยมีข้อผิดพลาดเพราะหน่วยงานที่ออกไม่มีอำ�นาจ ในกรณีเหล่า
นั้นหนังสือเดินทางย่อมไม่แสดงเจตจำ�นงค์ของรัฐว่า ถือว่าบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางเป็น
คนสัญชาติของตน จะไม่มีข้อสันนิษฐานใด ๆ ในกรณีที่เป็นหนังสือเดินทางปลอมหรือ
หนังสือเดินทางที่ออกโดยฉ้อฉล๕๖

(๗) การสอบถามและคำ�ตอบจากหน่วยงานต่างชาติ
96.

97.

98.

๕๖
๕๗
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บางครั้งข้อมูลจากหน่วยงานต่างชาติมีความสำ�คัญเป็นแก่นกลางในกระบวนการพิจารณา
สถานะไร้รัฐไร้สัญชาติ แม้อาจไม่จำ�เป็นในกรณีที่มีหลักฐานเพียงพออยู่แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้
สถานการณ์ใดๆ ก็ตามห้ามมิให้ตดิ ต่อหน่วยงานรัฐต่างชาติเมือ่ บุคคลกล่าวอ้างว่าตนมีความ
หวาดกลัวที่มีมูลว่าจะถูกประหัตประหาร เว้นแต่จะมีข้อสรุปเป็นที่สุดแล้วว่าบุคคลนั้นมิได้
เป็นผู้ลี้ภัยหรือไม่มีสิทธิได้รับรูปแบบการคุ้มครองเพิ่มเติม
อาจจำ�เป็นต้องใช้ความยืดหยุ่นในกระบวนการติดต่อกับหน่วยงานต่างชาติเพื่อยืนยันว่า
บุคคลมีสถานะเป็นคนสัญชาติของประเทศนั้นๆ หรือไม่ หน่วยงานต่างชาติบางแห่งอาจ
ยอมรับการสอบถามที่มาโดยตรงจากรัฐต่อรัฐ แต่รัฐอื่นๆ อาจกำ�หนดว่าจะตอบรับเฉพาะ
การสอบถามจากบุคคลเท่านั้น๕๗
ในกรณีทหี่ น่วยงานพิจารณาสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติสอบถามเจ้าหน้าทีร่ ฐั ต่างชาติวา่ ด้วยเรือ่ ง
ของสัญชาติหรือสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติของบุคคลที่หน่วยงานต้องพิจารณากำ�หนดสถานะ
ในประเด็นนี้โปรดดูย่อหน้า ๔๕ และ ๔๖ ข้างต้น
รัฐอาจต้องการกำ�หนดข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีวา่ ด้วยการสอบถามข้อมูลสัญชาติ ตัวอย่างข้อตกลงดัง
กล่าวอยูใ่ นสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยหนังสือรับรองสัญชาติ ค.ศ. 1999 ซึง่ รัฐสมาชิกของคณะกรรมาธิการระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสถานะพลเมืองสหภาพยุโรปหรือสภายุโรปสามารถลงนามในสนธิสัญญาได้

99.

๙๔ - ๑๐๑

ควรคำ�นึงถึงนํ้าหนักการตอบสนองหรือการไม่ตอบสนองจากรัฐที่เกี่ยวข้อง๕๘
ในกรณีที่คำ�ตอบจากหน่วยงานรัฐต่างชาติตอบเหตุผลที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับความผิด
พลาดในการใช้กฎหมายท้องถิ่นกับข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำ�ร้องหรือมีข้อผิดพลาดในการ
ประเมินข้อเท็จจริง ต้องประเมินคำ�ตอบตามทีต่ อบมาเพราะเป็นการแสดงทัศนะอัตวิสยั ของ
รัฐอืน่ ๆ ทีจ่ �ำ เป็นต่อการพิจารณาว่าบุคคลนัน้ เป็นคนสัญชาติหรือไม่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการ
กำ�หนดนิยามบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ๕๙ ถ้ามีเวลาเพียงพอหน่วยงานที่กำ�หนดสถานะไร้รัฐไร้
สัญชาติอาจสามารถที่จะยกข้อกังวลดังกล่าวกับหน่วยงานต่างชาติด้วยหวังว่าอาจได้รับ
ความชัดเจนด้านสถานะสัญชาติของบุคคลมากขึ้น ตามจริงแล้วในบางกรณีการสอบถาม
อาจทำ�ให้หน่วยงานรัฐต่างประเทศยอมรับว่าบุคคลทีส่ อบถามถึงนัน้ เป็นคนสัญชาติหรือการ
ยอมรับว่าบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสัญชาติได้

100.

การสัมภาษณ์ผู้ยื่นคำ�ร้องเป็นโอกาสสำ�คัญสำ�หรับผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสอบถามและสำ�รวจ
หลักฐานที่ผู้ยื่นคำ�ร้องยื่นมา การถามคำ�ถามปลายเปิดในบรรยากาศที่ไม่สร้างความเป็น
ปฏิปักษ์สามารถสร้าง “บรรยากาศแห่งความมั่นใจ”๖๐ เพื่อเสริมกำ�ลังใจให้ผู้ยื่นคำ�ร้องนำ�
เสนอเรือ่ งของตนอย่างเต็มทีท่ สี่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้๖๑ ผูย้ นื่ คำ�ร้องจะต้องได้รบั การแจ้งเตือน
ขัน้ แรกของการสัมภาษณ์วา่ ผูย้ นื่ คำ�ร้องมีหน้าทีใ่ ห้ความร่วมมือกับการดำ�เนินการสัมภาษณ์
จากนัน้ ผูย้ นื่ คำ�ร้องต้องให้ขอ้ มูลทีด่ ที สี่ ดุ เท่าทีจ่ ะตอบได้และตอบคำ�ถามการสัมภาษณ์อย่าง
เต็มความสามารถและในหลายกรณีผู้ยื่นคำ�ร้องอาจไม่ทราบแม้กระทั่งข้อมูลพื้นฐาน เช่น
สถานทีเ่ กิด ได้รบั การจดทะเบียนการเกิดหรือไม่ การให้สมั ภาษณ์ตามปกติอาจกระทำ�เพียง
ครั้งเดียวเพื่อสัมภาษณ์ประวัติผู้ยื่นคำ�ร้องก็เพียงพอแล้ว ทว่า บางกรณีอาจจะจำ�เป็นต้อง
ดำ�เนินการสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีก

ส่วนที่ ๒

(๘) การสัมภาษณ์

(๙) ประเด็นความน่าเชื่อถือ
101.

หากการกำ�หนดสถานะได้โดยอาศัยพยานเอกสารที่มีอยู่เมื่อประเมินเทียบกับข้อมูลของ
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องความน่าเชือ่ ถือของผูส้ มัครจะไม่เป็นประเด็นระหว่างขัน้ ตอนการพิจารณา
สถานะไร้รัฐไร้สัญชาติ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานน้อยหรือไม่มีเลย หน่วยงานพิจารณา
สถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติจะต้องอาศัยถ้อยแถลงของผูย้ นื่ คำ�ร้องในฐานะทีเ่ ป็นหลักฐานมากขึน้

๕๘

แนวทางชี้แนะประเด็นนี้อยู่ที่ย่อหน้าที่ ๔๑ ข้างต้น
โปรดดูยอ่ หน้าที่ ๔๕ และ ๔๖ ว่าด้วยการดำ�เนินการเมือ่ ทราบว่ามีขอ้ ผิดพลาดในการบังคับใช้กฎหมายท้อง
ถิ่นกับกรณีบุคคลซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องในการกำ�หนดสถานะแห่งรัฐ
โปรดดูย่อหน้าที่ ๒๐๐ ใน คู่มือและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยและหลักเกณฑ์ในการกำ�หนดสถานะผู้ลี้ภัย
เชิงอรรถที่ ๔๗ ข้างต้น
โปรดดู เทคนิคการสัมภาษณ์โดยทั่วไปที่อภิปรายใน UNHCR, การสัมภาษณ์ผู้ยื่นคำ�ร้องขอสถานะผู้ลี้ภัย
RLD ๔ ค.ศ. ๑๙๙๕ เพิ่มเติม ที่ http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/ 3ccea3304.pdf โปรดดู UNHCR
นอกเหนือการพิสูจน์หลักฐาน การประเมินความน่าเชื่อถือในระบบการแสวงหาที่ลี้ภัยในสหภาพยุโรป: บท
สรุปโดยย่อ (Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Summary) ค.ศ. ๒๐๑๓
ที่ http://www.refworld.org/docid/51a704244.html, หน้า ๒๔

๕๙
๖๐
๖๑
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จึงเกิดประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความน่าเชือ่ ถือของเรือ่ งทีผ่ ยู้ นื่ คำ�ร้องเล่าขึน้ ได้ ผูม้ อี �ำ นาจตัดสิน
ใจสามารถพิจารณาตัวบ่งชี้เชิงวัตถุวิสัยในการประเมินว่าความน่าเชื่อถือของถ้อยแถลง
ที่ผู้ยื่นคำ�ร้องกล่าวน่าเชื่อถือหรือไม่ ตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือ ได้แก่ เรื่องเล่ามีความเฉพาะ
เจาะจงและรายละเอียดเพียงพอ ผู้ยื่นคำ�ร้องเล่าเรื่องสอดคล้องกันกับข้อความที่เขียนหรือ
ที่ให้ปากคำ�ด้วยวาจาและสอดคล้องกับเรื่องของพยานบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวของ
ผู้ยื่นคำ�ร้อง ตลอดจนสอดคล้องกับข้อมูลประเทศต้นทางและสิ่งที่ผู้ยื่นคำ�ร้องเล่ามีความ
เป็นไปได้หรือไม่ เป็นต้น
102. ผู้ยื่นคำ�ร้องต้องมีระดับความรู้ในระดับที่เหมาะสม โดยต้องคำ�นึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น
ระดับการศึกษาของผู้ยื่นคำ�ร้องและอายุมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง เป็นต้น ความซับซ้อนของกฎหมายสัญชาติ และการใช้กฎหมายสัญชาติ ผู้
ยื่นคำ�ร้องไม่จำ�เป็นที่จะต้องสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเหตุใดผลของการตัดสินโดย
หน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจจึงเป็นเช่นนัน้ หรือว่าหลักปฏิบตั ดิ า้ นสัญชาติในประเทศทีพ่ จิ ารณาเป็น
เช่นไร เมือ่ ผูย้ นื่ คำ�ร้องมีอตั ลักษณ์ชาติพนั ธุท์ จี่ ะต้องตรวจสอบในการกำ�หนดสถานะ จำ�ต้อง
ทดสอบความรู้ด้านแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมหรือภาษาของผู้ยื่นคำ�ร้องในระดับหนึ่ง โดย
ต้องคำ�นึงถึงระดับการศึกษาและความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีในระดับต่างๆ กัน
ด้วย การทีผ่ ยู้ นื่ คำ�ร้องตอบคำ�ถามสำ�คัญไม่ตรงประเด็นคำ�ถามหรือหลีกเลีย่ งการตอบอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยไม่มคี �ำ อธิบายใดๆ อาจเป็นเหตุโดยชอบให้ตอ้ งตระหนักในความน่าเชือ่ ถือของ
ถ้อยแถลงของผู้ยื่นคำ�ร้องมากขึ้น และต้องตระหนักมากยิ่งขึ้นหากบุคคลปฏิเสธที่จะตอบ
คำ�ถามบางข้อโดยไม่ให้เหตุผล
103. เมือ่ พิจารณาว่าประวัตบ
ิ อกเล่าของผูย้ นื่ คำ�ร้องมีความน่าเชือ่ ถือหรือไม่ หน่วยงานผูต้ ดั สินจะ
ต้องประเมินว่าเรือ่ งราวทีน่ �ำ เสนอมีความสอดคล้องกันหรือไม่ นอกจากนีย้ งั จะต้องสอดคล้อง
กับข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่เกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติและการปฏิบัติในประเทศนั้นๆ และมีการ
ยืนยันโดยพยานเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆหรือไม่ ความไม่สอดคล้องกันเล็กๆ น้อยๆ อาจ
ไม่ท�ำ ลายความน่าเชือ่ ถือของประวัตขิ องผูย้ นื่ คำ�ร้อง โดยเฉพาะกรณีทไี่ ม่เป็นสาระสำ�คัญต่อ
การขอสถานะหรือเมือ่ เรือ่ งทีเ่ ล่าเกีย่ วข้องกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ หลายปีกอ่ น ส่วนในเรือ่ งทีผ่ ู้
ยืน่ คำ�ร้องเล่าอาจขัดแย้งกับพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศทีก่ ล่าวอ้าง เป็นสิง่ สำ�คัญ
ทีจ่ ะต้องตรวจสอบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันในระดับภูมภิ าคหรือการเลือกปฏิบตั บิ นพืน้ ฐาน
ของความสัมพันธ์ทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา หรือประเด็นอื่นๆ ในกลไกการให้สัญชาติ
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ
104. การแสดงออกของผู้ยื่นคำ�ร้องไม่นับว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับความน่าเชื่อถือ บุคคลไร้รัฐไร้
สัญชาติอาจต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบตั อิ ย่างเห็นได้ชดั ซึง่ เป็นผลมาจากการไม่มสี ญ
ั ชาติ
อาจก่อให้เกิดความกังวล ระแวง หรือปกปิดตนเองในระหว่างสัมภาษณ์ ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของผูย้ นื่ คำ�ร้องกับเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ �ำ การตัดสินบ่อยครัง้ ทีท่ �ำ ให้เกิดการตีความทีค่ าด
เคลื่อนจากการแสดงออกบางอย่าง
105. ไม่ควรหาข้อสรุปเชิงลบถ้าบุคคลไม่ได้มโี อกาสสัมภาษณ์ในบรรยากาศเหมาะสมทีจ่ ะอธิบาย
หรือชี้แจงช่องว่าง ความขัดแย้ง หรือความแตกต่างที่ปรากฏในเรื่องที่เล่าใดๆ ได้
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ความน่าเชือ่ ถือของเนือ้ หาข้อเท็จจริงของคำ�กล่าวอ้างจะถูกกำ�หนดด้วยตัวชีว้ ดั ความน่าเชือ่
ถือ พิจารณาจากคำ�อธิบายอันสมเหตุสมผลจากผู้ยื่นคำ�ร้อง ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของ
แต่ละบุคคล หากพิจารณาตามถ้อยแถลงและหลักฐานทีม่ อี ยูแ่ ล้ว พบว่ายังคงมีขอ้ สงสัยอยู่
และไม่มหี ลักฐานอืน่ ใดมาชีแ้ จงข้อสงสัยดังกล่าว เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี �ำ นาจตัดสินใจควรพิจารณา
ว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะใช้หลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้ผู้ยื่นคำ�ร้อง๖๒
107. แม้เมือ่ พบว่าองค์ประกอบของเรือ่ งทีผ
่ ยู้ นื่ คำ�ร้องเล่าขาดความน่าเชือ่ ถือไม่ได้หมายความว่า
ต้องตัดผู้ยื่นคำ�ร้องออกจากการพิจารณาสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ คำ�ให้การของแต่ละ
คนยังคงต้องผ่านการประเมินในแง่หลักฐานอื่น ๆ เช่นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้น ๆ ซึ่ง
อาจจะยังคงสนับสนุน ข้อค้นพบว่าผู้ยื่นคำ�ร้องมีภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ๖๓
106.

(๑) การพิจารณาแบบกลุ่ม
108. การพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติโดยใช้กระบวนการพิจารณาสถานะรายบุคคลเป็น
บรรทัดฐาน เพราะกระบวนการนี้อนุญาตให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง สถานการณ์ส่วน
บุคคลของผู้ยื่นคำ�ร้อง ประเทศที่มีการพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติดำ�เนินการตาม
แนวทางนี้ และประเทศส่วนใหญ่เป็นรัฐภาคีอนุสัญญา ๑๙๕๔ และดำ�เนินการประเมิน
สัญชาติ/ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติในระดับปัจเจกบุคคลที่อยู่ในบริบทของการอพยพย้ายถิ่น
109. เป็นไปได้ที่จะให้สถานะไร้รัฐไร้สัญชาติกับบุคคลที่เป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีมูลว่ามีสถานะ
ไร้รัฐไร้สัญชาติอยู่แล้ว๖๔ โดยไม่ต้องดำ�เนินกระบวนการเต็มรูปแบบในระดับบุคคล ซึ่งอาจ
จะเป็นวิธที เี่ หมาะสมในกรณีทปี่ รากฏชัดแจ้งอยูแ่ ล้วและมีขอ้ มูลวัตถุวสิ ยั ว่าด้วยภาวะไร้รฐั
ไร้สัญชาติของสมาชิกกลุ่มดังกล่าว เบื้องต้นเป็นบุคคลที่มีมูลว่าเป็นบุคคลไร้รัฐตามนิยาม
มาตรา ๑(๑) แห่งอนุสัญญา ๑๙๕๔ ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานที่หักล้างบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะ
ได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้อนุสญ
ั ญาดังกล่าว ดังนัน้ การพิจารณาสถานะจึงขึน้ อยูว่ า่ บุคคล
นั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ระบุว่ามีคุณสมบัติตามนิยามมาตรา ๑(๑) หรือไม่
110. การให้การยอมรับเบือ้ งต้นในสถานะบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติมใิ ช่หมวดหมูย่ อ่ ยหรือมีศกั ดิน์ อ้ ย
กว่า ทว่าเป็นการสะท้อนการประเมินหลักฐานทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีน่ �ำ ไปสูก่ ารรับรองสถานะไร้
รัฐไร้สญ
ั ชาติภายใต้อนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ ในฐานะทีเ่ ป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ บุคคลย่อมได้รบั
๖๒

๖๓

๖๔

ส่วนที่ ๒

จ. การพิจารณากลไกเพิ่มเติม

โปรดดู การอภิปรายของหลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยในบริบทที่แตกต่างจากนี้ ในที่ นอกเหนือ
การพิสูจน์หลักฐาน การประเมินความน่าเชื่อถือในระบบการแสวงหาที่ลี้ภัยในสหภาพยุโรป: บทสรุปโดย
ย่อ ค.ศ. ๒๐๑๓ โดยเฉพาะหน้า ๔๔
วิธกี ารทีค่ ล้ายกันนีน้ �ำ ไปใช้ในการกำ�หนดสถานะผูล้ ภี้ ยั ด้วย โปรดพิจารณาย่อหน้า ๔๒ ของคูม่ อื และแนวทาง
ปฏิบตั วิ า่ ด้วยและหลักเกณฑ์ในการกำ�หนดสถานะผูล้ ภี้ ยั เชิงอรรถ ๔๗ ข้างต้น ในการกำ�หนดลักษณะนิยาม
ภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติประเด็นความน่าเชือ่ ถือมีโอกาสน้อยกว่าในการตัดสินว่าบุคคลมีสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
แต่ไม่มีผลเมื่อเทียบกับในการกำ�หนดสถานะผู้ลี้ภัย
เทคนิคการพิจารณา prima facie ใช้ในการกำ�หนดสถานะผูล้ ภี้ ยั ซึง่ มักพบในบริบทการกำ�หนดสถานะแบบ
กลุ่มบุคคลแต่ก็ยังนำ�ไปใช้ในการพิจารณาของปัจเจกบุคคลได้
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ประโยชน์จากสิทธิที่ควบคู่มากับสถานะจนถึงวาระสิ้นสุดสถานะดังกล่าว เช่นเดียวกันกับ
กลไกการพิจารณาสถานะระดับบุคคล การพิจารณาสถานะแบบกลุ่มต้องมีวิธีการเยียวยา
ทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพสำ�หรับบุคคลหรือกลุ่มเพื่อคัดค้านข้อค้นพบที่มีมูลอันเป็น
โทษต่อสถานะของตน
111. การพิจารณาสถานะแบบกลุม
่ บุคคลจะต้องอนุญาตให้มกี ารทบทวนคำ�สัง่ ยกเว้นทีก่ �ำ หนดไว้
ในมาตรา ๑(๒) ของอนุสัญญา ๑๙๕๔ ในระดับบุคคล บุคคลที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
ในมาตรา ๑(๒) จะไม่ได้รบั การคุม้ ครองภายใต้อนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ ถึงแม้วา่ จะเข้าข่ายนิยาม
บุคคลไร้รัฐที่กำ�หนดไว้ในมาตรา ๑(๑) แห่งอนุสัญญา ๑๙๕๔65 ก็ตาม

(๒) การกักตัวบุคคล
112. การกักตัวบุคคลที่กำ�ลังแสวงหาการคุ้มครองเป็นกิจวัตรด้วยเหตุแห่งความไร้รัฐไร้สัญชาติ

ั ชาติยอ่ มจำ�กัดการเข้าถึงเอกสารที่
เป็นการกระทำ�โดยพลการ๖๖ โดยปกติแล้วภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ระบุขอ้ มูลประวัตพิ นื้ ฐานและเอกสารการเดินทางอย่างมากเมือ่ เทียบกับบุคคลปกติ นอกจาก
นี้บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติมักจะไม่มีที่อยู่อาศัยตามกฎหมายในประเทศใดๆ ดังนั้นการไม่มี
เอกสารหรือขาดใบอนุญาตเข้าเมืองที่จำ�เป็น ย่อมไม่สามารถนำ�มาใช้เป็นการสร้างความ
ชอบธรรมเป็นการทั่วไปเพื่อกักตัวของบุคคลดังกล่าว ข้อ ๙ ของกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) รับประกันสิทธิในเสรีภาพตลอดจนความ
ปลอดภัยของบุคคล ทัง้ ยังห้ามไม่ให้ควบคุมตัวบุคคลโดยพลการและโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
การกักตัวทีช่ อบด้วยกฎหมายจะต้องมีการควบคุมโดยกฎหมายภายในประเทศ โดยเฉพาะมี
การกำ�หนดระยะเวลาทีส่ ามารถกักตัวบุคคลในสถานกักตัวและอาจมีการทบทวนการกักตัว
โดยตุลาการเป็นระยะๆ การกักตัวทีม่ ใิ ช่การกักตัวตามอำ�เภอใจต้องคำ�นึงถึงความจำ�เป็นใน
แต่ละกรณีที่มีเหตุผลรองรับ ได้สัดส่วน และไม่เลือกปฏิบัติ การกักตัวโดยไม่มีกำ�หนดหรือ

๖๖
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โปรดพิจารณาเรือ่ งการกักกันคนเข้าเมืองเป็นการทัว่ ไป คณะทำ�งานองค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยการกักขัง
โดยพลการมีจุดยืนว่า (๕๘) ...เห็นว่าควรยกเลิกการกักกันคนเข้าเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไป คนข้ามชาติใน
สถานการณ์ทกี่ ารเข้าเมืองผิดปกติไม่ได้กอ่ อาชญากรรมใดๆ การกำ�หนดให้การย้ายถิน่ ทีผ่ ดิ ปกติเป็นความ
ผิดอาญาเป็นการดำ�เนินการเกินกว่าประโยชน์โดยชอบแห่งรัฐในการปกป้องดินแดนของตนและควบคุม
กระแสการย้ายถิ่นผิดปกติ (๕๙) ถ้าจะต้องมีการกักกันทางปกครอง ต้องยึดหลักการความได้สัดส่วน และ
ต้องใช้การกักกันเป็นทางเลือกสุดท้าย การกักกันต้องดำ�เนินการภายใต้ขอ้ จำ�กัดทางกฎหมายทีเ่ ข้มงวดและ
ต้องมีการคุม้ ครองผ่านระบบตุลาการด้วย ต้องระบุเหตุผลทีร่ ฐั ใช้เพือ่ สร้างความชอบธรรมในการกักกันอย่าง
ชัดเจน เช่น ความจำ�เป็นในการระบุอัตลักษณ์คนข้ามชาติในสถานการณ์ผิดปกติ ความเสี่ยงว่าจะมีการ
หลบหนี หรือช่วยขับไล่คนข้ามชาติที่เข้ามาอย่างผิดปกติซึ่งต้องคำ�สั่งให้ออกไปพ้นจากรัฐ และแจกแจง
เหตุผลอย่างละเอียดถี่ถ้วนในการออกกฎหมาย คณะทำ�งานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการกักขังโดย
พลการ รายงานต่อสมัชชาสิทธิมนุษยชน, A / HRC / 13/30, ๑๘ มกราคม ๒๐๑๐ http://www.refworld.
org/docid/502e0fa62.html สำ�หรับด้านบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดยเฉพาะ โปรดพิจารณาบทสรุปจากคณะ
กรรมการบริหาร UNHCR ๑๐๖ (LV1) ค.ศ. ๒๐๐๖ เรือ่ งการระบุการป้องกันและการลดภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
และการคุม้ ครองบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ http://www.unhcr.org/453497302.html ซึง่ “ร้องขอให้รฐั ไม่กกั ตัว
บุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติดว้ ยเหตุวา่ บุคคลนัน้ ไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติแต่เพียงอย่างเดียวและให้การปกป้องให้สอดคล้อง
กับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของตน ...”

๖๗

๖๘

๑๑๑ - ๑๑๕

ส่วนที่ ๒

แบบบังคับเป็นการกักตัวโดยพลการ๖๗
113. ควรใช้การกักตัวเป็นมาตรการสุดท้าย การกักตัวสามารถใช้โดยชอบธรรมเฉพาะต่อเมือ่ ไม่มี
มาตรการอืน่ ๆ ทีค่ กุ คามน้อยกว่านีห้ รือไม่มวี ธิ กี ารอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นการบีบบังคับน้อยกว่านี้ หรือได้
พิจารณาใช้มาตรการอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเบากว่าโดยสิน้ แล้ว หรือ่ เมือ่ พบว่าไม่มมี าตรการอืน่ ๆ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการคุม้ ครองจุดประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายของรัฐบาลนอกจากการกักตัว
มาตรการอืน่ ๆ นอกเหนือจากการกักตัวได้แก่ การกำ�หนดให้บคุ คลรายงานตัวหรือระบบการ
ประกันตัว/วางหลักทรัพย์ประกัน จนถึงการใช้โครงสร้างการกำ�กับดูแลภายในชุมชนและ/
หรือโครงการจัดการรายกรณี เป็นส่วนของการประเมินความจำ�เป็นและการประเมินความ
ได้สัดส่วนในการกักตัว หลักการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้การกักตัวย่อมละเว้นการกักตัว
เด็กไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม
114. เเมือ่ บุคคลรอการพิจารณาสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติอาจถูกกักตัว บุคคลนัน้ จะต้องไม่ถกู กักตัว
รวมกับอาชญากรหรือบุคคลทีร่ อการพิจารณาคดี๖๘ นอกจากนีก้ ารกำ�กับดูแลการกักตัวโดย
ตุลาการมีความจำ�เป็นเสมอ บุคคลทีถ่ กู คุมขังต้องเข้าถึงตัวแทนทางกฎหมาย รวมทัง้ เข้าถึง
การให้คำ�ปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำ�หรับผู้ยากไร้
115. สำ�หรับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติกรณีที่ไม่มีกระบวนการพิจารณาสถานะเพื่อยืนยันตัวตนหรือ
สัญชาติ ย่อมนำ�ไปสู่การถูกกักเป็นเวลานานหรือถูกกักโดยไม่มีกำ�หนดปล่อยตัว ขั้นตอน
การพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติจึงเป็นกลไกสำ�คัญในการลดความเสี่ยงการถูกกักตัว
เป็นเวลานานและ/หรือการกักตัวโดยพลการ

โปรดดูคำ�ตัดสินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติ คดี van Alpen V เนเธอร์แลนด์ การ
สื่อสารฉบับที่ ๓๐๕/๑๙๘๘, วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๑๙๙๐, http://www.refworld.org/docid/525414304.
html วรรค ๕.8๘; คดี A v ออสเตรเลีย CCPR / C / 59 / D / 560/1993 วันที่ ๓๐ เมษายน ๑๙๙๗ http://
www.refworld.org/docid/3ae6b71a0.html วรรค ๙.๔; และ Danyal Shafig vs ออสเตรเลีย, CCPR / C
/ 88 / D / 1324/2004, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๐๐๖, http://www.refworld.org/docid/47975af921.html วรรค
๗.๓ ในบริบทของผู้ลี้ภัย บทสรุปคณะกรรมการบริหาร UNHCR ๔๔ (XXXVII) ๑๙๘๖ ว่าด้วยการกักกันผู้ลี้
ภัยและผูข้ อลีภ้ ยั ที:่ http://www.refworld.org/docid/3ae68c43c0.html ระบุวา่ ปกติควรจะหลีกเลีย่ งการ
คุมขังผูข้ อลีภ้ ยั แต่ถา้ จำ�เป็นการกักกันควรเกิดขึน้ เฉพาะเมือ่ มีเหตุผลตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดเพือ่ ตรวจสอบ
ตัวตนของแต่ละคน; เพือ่ ให้ได้ข้อเท็จจริงพืน้ ฐานของบุคคล; เมือ่ บุคคลได้ทำ�ลายเอกสารหรือจงใจนำ�เสนอ
เอกสารเท็จเพือ่ ทีจ่ ะทำ�ให้เจ้าหน้าทีเ่ ข้าใจผิดและ/หรือกรณีทมี่ ขี อ้ กังวลเรือ่ งการรักษาความปลอดภัยแห่งรัฐ
หรือข้อกังวลเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดดู UNHCR, แนวทางเรื่องเกณฑ์และมาตรฐานที่
ใช้กับการควบคุมตัวผู้ขอลี้ภัยและทางเลือกแทนการกักกัน (Guidelines on the Applicable Criteria and
Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention) 2012, http://
www.unhcr.org/505b10ee9.html
โปรดดูคำ�แนะนำ�ในทำ�นองเดียวกันที่สัมพันธ์กับการกักกันผู้ขอลี้ภัย, อ้างแล้ว
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(๓) บทบาทของ UNHCR
116.

UNHCR ช่วยรัฐหลายวิธีเพื่อให้รัฐบรรลุหน้าที่อันพึงปฏิบัติเรื่องภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ๖๙ โดย
ใช้ความรู้เชิงเปรียบเทียบว่าด้วยกระบวนการพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติที่เกิดขึ้นในรัฐ
ต่างๆ และประสบการณ์ขององค์กรในการประเมินภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติทมี่ ี UNHCR สามารถ
ให้ค�ำ แนะนำ�ทัง้ ด้านการพัฒนากระบวนการพิจารณาสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติใหม่และการเพิม่
๗๐
ประสิทธิภาพกระบวนการทีม่ อี ยู่ นอกจากนี้ UNHCR สามารถอำ�นวยความสะดวกในการ
สอบถามข้อมูลโดยหน่วยงานทีพ่ จิ ารณาสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติกบั หน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ และ
สามารถทำ�หน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลด้านกฎหมายสัญชาติและการดำ�เนินการด้านสัญชาติ๗๑
การที่ผู้ยื่นคำ�ร้องเข้าถึง UNHCR ยังมีบทบาทอย่างมีนัยสำ�คัญในการสร้างความมั่นใจใน
ความเป็นธรรมของกระบวนการกำ�หนดสถานะ สุดท้าย UNHCR อาจดำ�เนินการกำ�หนด
สถานะไร้รัฐไร้สัญชาติด้วยตนเองสำ�หรับบุคคลและ/หรือในระดับกลุ่มในกรณีที่จำ�เป็น

(๔) การสำ�รวจแนวทางการแก้ปัญหาจากต่างประเทศ
117.

ผูย้ นื่ คำ�ร้องบางคนในกระบวนการพิจารณาสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติอาจจะมีโอกาสทีเ่ ป็นจริง
ในการได้รับสถานะหรือกลับมารับสถานะซํ้าอีกในรัฐอื่นๆ ในบางกรณีโดยผ่านการได้รับ
สัญชาติหรือได้รบั สัญชาติอกี ครัง้ กรณีเหล่านีม้ แี นวโน้มทีจ่ ะเกิดขึน้ เมือ่ บุคคลกำ�ลังแสวงหา
การพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติในบริบทการย้ายถิ่น ซึ่งทำ�ให้เกิดประเด็นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด ความพยายามที่จะรักษา
โอกาสที่จะได้รับสถานะหรือได้รับสถานะซํ้าอีกครั้งอาจเป็นเหตุที่ชอบธรรม แต่ต้องเกิดขึ้น
ภายหลังจากการพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติ การระงับการดำ�เนินการพิจารณาสถานะ
ย่อมไม่เหมาะสมในบริบทนี้ เพราะการรับรู้สถานะไร้รัฐไร้สัญชาติของแต่ละบุคคลมีความ
จำ�เป็นต่อการได้รับความคุ้มครองเต็มรูปแบบตามสิทธิที่บุคคลพึงได้รับ

(๕) กระบวนการเพิ่มเติมเเละการคุ้มครองเชิงหลักฐานสำ�หรับกลุ่มเฉพาะ
118.

บุคคลบางกลุม่ อาจต้องเผชิญกับความท้าทายโดยเฉพาะในการสร้างสถานะสัญชาติของตน
ต้องพิจารณาอายุ เพศ และความหลากหลายซึง่ จำ�เป็นต่อการพิจารณาว่าบุคคลบางคนพึงได้
รับกระบวนการเพิม่ เติมและการคุม้ ครองหลักฐานหรือไม่ เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงการคุม้ ครอง
ให้แน่ใจว่าได้รับการตัดสินที่เป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติ

๖๙

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้วรรค ๔ ของมติ ๖๑/๑๓๗ สมัชชาสหประชาชาติ โปรดดูวรรค ๔ ข้างต้นและใน
ภาคผนวก IV
ตามที่กำ�หนดไว้ใน บทสรุปคณะกรรมการบริหาร UNHCR ๑๐๖ (LVII) ปี ๒๐๐๖ เชิงอรรถ ๖๖๖ ข้างต้น
คณะกรรมการบริหารได้ขอให้ UNHCR “เผยแพร่ขอ้ มูลอย่างแข็งขันและในกรณีทเี่ หมาะสมให้ฝกึ อบรมฝ่าย
รัฐบาลด้านกลไกทีเ่ หมาะสมสำ�หรับการระบุ การบันทึก และการให้สถานะบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ “และ” เพือ่
ให้ค�ำ แนะนำ�ด้านเทคนิคให้กบั รัฐภาคีในการดำ�เนินงานของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะบุคคลไร้รฐั ค.ศ. ๑๙๕๔
เพื่อให้เป็นการดำ�เนินงานที่สอดคล้องกันของบทบัญญัติ “(วรรค (t) และ (x)) โปรดศึกษาภาคผนวก V.
แนะนำ�ให้รัฐปรึกษาฐานข้อมูลสัญชาติ ซึ่งใช้ได้ผ่านแหล่งต่างๆ เช่นฐานข้อมูลของ UNHCR Refworld
www.refworld.org หรือแหล่งที่มาระดับภูมิภาค เช่น ฐานข้อมูลกฎหมายสัญชาติของกลุ่มสังเกตการณ์
ประชาธิปไตยสหภาพยุโรป (European Union Democracy Observer: EUDO) http://eudo-citizenship.
eu/databases และการตรวจสอบกำ�กับแอฟริกาและโครงการรณรงค์ (Africa Governance Monitoring
and Advocacy Project AfriMAP) www.afrimap.org

๗๐

๗๑
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๗๒

๗๓

เด็กที่ไม่มีผู้ปกครองและเด็กที่แยกจากผู้ปกครองทั้งหมดจะได้เข้าสู่ขั้นตอนการกำ�หนดสถานะที่คำ�นึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดต่อเด็ก ผลทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนการกำ�หนดสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติเช่นเดียวกับผลการกำ�หนด
สถานะผูล้ ภี้ ยั เป็นส่วนหนึง่ ของการกำ�หนดผลประโยชน์สงู สุดของเด็ก โปรดดู UNHCR แนวทางของ UNHCR
ว่าด้วยการกำ�หนดผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก (UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests
of the Child) พฤษภาคม ค.ศ ๒๐๐๘ http://www.refworld.org/docid/48480c342.html
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ๒๐๐๖ ตระหนักดีว่า “ความพิการเป็นแนวคิดที่มีวิวัฒนาการ ผลความ
พิการเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีความบกพร่องและอุปสรรคด้านทัศนคติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพของผู้พิการในสังคม บนพื้นฐานที่เท่าเทียม
กับคนอื่นๆ “อารัมภบท วรรค (จ)

๑๑๖ - ๑๒๑

ส่วนที่ ๒

เด็ก โดยเฉพาะเด็กทีไ่ ม่มผี ปู้ กครอง อาจต้องเผชิญกับความท้าทายในการสือ่ สารอย่างรุนแรง
เมื่อต้องสื่อสารข้อเท็จจริงพื้นฐานที่ด้านสัญชาติของตน รัฐที่มีกระบวนการกำ�หนดสถานะ
ไร้รัฐไร้สัญชาติจะต้องปฏิบัติตามหลักการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำ�หรับเด็กเมื่อ
พิจารณาสถานะสัญชาติและความจำ�เป็นที่จะได้รับความคุ้มครองเมื่อเด็กมีสถานะไร้รัฐไร้
สัญชาติ๗๒ กระบวนการเพิ่มเติมและการคุ้มครองเชิงหลักฐานเพิ่มเติมสำ�หรับผู้ขอสถานะ
ที่เป็นเด็ก รวมถึงการจัดลำ�ดับความสำ�คัญการประเมินผลการร้องขอสถานะของเด็กในลำ�
ดับต้นๆ การมีตัวแทนทางกฎหมายที่ผ่านการฝึกอบรมเหมาะสมกับการบริการเด็ก รวมทั้ง
จัดผู้สัมภาษณ์และการจัดล่ามให้เหมาะสมกับเด็ก เช่นเดียวกับข้อสันนิษฐานว่ารัฐจะต้อง
มีภาระพิสูจน์มากขึ้นในกรณีที่ผู้สมัครเป็นเด็ก
120. ในบางกรณีอาจพิจารณาใช้การดำ�เนินการทีค
่ ล้ายกันกับผูท้ มี่ คี วามบกพร่องทางร่างกาย๗๓ ที่
ต้องเผชิญความยากลำ�บากในการสือ่ สารข้อมูลด้านสถานะสัญชาติของตน ผูม้ อี �ำ นาจตัดสิน
ใจต้องคำ�นึงว่า เนื่องจากการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทำ�ให้พวกเขา
อาจจะมีโอกาสน้อยกว่าที่จะมีเอกสารระบุตัวตนและเอกสารอื่นๆ
121. จะเป็นการดีกว่าถ้าผู้ร้องขอสถานะทุกคนได้รับทางเลือกในการเลือกผู้สัมภาษณ์และล่าม
ที่เป็นเพศเดียวกับตนเอง ผู้สัมภาษณ์และล่ามก็ควรจะตระหนักถึงและตอบสนองต่อความ
เปราะบางทางวัฒนธรรมหรือศาสนาใดๆ หรือปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุและระดับการ
ศึกษา ผู้หญิงอาจเผชิญอุปสรรคเพิ่มเติมในการรับเอกสารที่เกี่ยวข้อง อันเป็นผลมาจาก
การเลือกปฏิบัติ เช่น สูติบัตรหรือเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวตนที่จะสำ�คัญต่อสถานะ
สัญชาติของตน
119.
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ฉ. การพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติที่อนุสัญญาว่าด้วย
สถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ ไม่ครอบคลุม
122. บุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติหลายคนทีเ่ ข้าเกณฑ์ตามนิยามของอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ พบว่าตนอยูใ่ น

ประเทศที่ไม่ได้เป็นรัฐภาคีของอนุสัญญานี้ อย่างไรก็ตามรัฐที่ไม่ได้เป็นภาคีจำ�นวนหนึ่งได้
นำ�รูปแบบกระบวนการพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติบางรูปแบบไปแก้ปัญหาบุคคลดัง
กล่าวในดินแดนของรัฐตน เมื่อคำ�นึงถึงพันธะผูกพันของตนภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศอื่นๆ ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติมีข้อ
เท็จจริงเกี่ยวโยงกับมิติด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอื่นๆ หลายประการ เช่น
สัมพันธ์กับการป้องกันการกักกันตัวโดยพลการ (ข้อ ๙ (๑) ของ ICCPR) สิทธิที่ด้านสัญชาติ
ของหญิงย่อมเท่าเทียมกับชาย (ข้อ ๙ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
ทุกรูปแบบ ค.ศ. ๑๙๗๙) และสิทธิที่เด็กทุกคนจะมีสัญชาติ (ข้อ ๒๔ (๓) ของ ICCPR และ
ข้อ ๗ (๑) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙)
123. บุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติโดยพฤตินยั อยูน่ อกขอบเขตการคุม้ ครองของอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔๗๔ บาง
รัฐได้รวมแนวคิดภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติโดยพฤตินยั (โดยเนือ้ หา หากมิได้เป็นโดยชือ่ ทีป่ รากฏ
เสมอไป) ในกระบวนการกำ�หนดสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
พึงได้รับการคุ้มครองด้วยเหตุนั้นๆ ควบคู่ไปกับเกณฑ์จากอนุสัญญา ๑๙๕๔
124. มีการสนับสนุนให้รัฐให้ความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดยพฤตินัยนอกเหนือไปจาก
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติตามอนุสัญญา ๑๙๕๔ บ่อยครั้งที่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดยพฤตินัย
อยูใ่ นสถานการณ์ทผี่ ดิ ปกติหรืออยูใ่ นสถานกักตัวเป็นเวลานาน เพราะไม่สามารถกลับไปยัง
ประเทศที่ตนมีสัญชาติ รัฐพึงพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อตัดสินใจเลือกประเภทกระบวนการ
กำ�หนดสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติโดยพฤตินยั หนึง่ ในข้อพิจารณาก็คอื เมือ่ แรกเริม่ อาจไม่ปรากฏ
ชัดเจนว่าผู้ยื่นคำ�ร้องเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติตามอนุสัญญา ๑๙๕๔ หรือผู้ยื่นคำ�ร้องอาจ
เข้าข่ายแนวคิดความไร้รัฐไร้สัญชาติโดยพฤตินัยหรือไม่ แม้ด้วยทัศนะของผู้ยื่นคำ�ร้องเองก็
อาจไม่ทราบชัด ไม่ว่าภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติโดยพฤตินัยจะถูกกำ�หนดที่ใด กระบวนการต้อง
ไม่หา้ มหากบุคคลจะร้องขอความคุม้ ครองในฐานะผูล้ ภี้ ยั หรือในฐานะบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
ตามอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ สำ�หรับรัฐทีอ่ ยูภ่ ายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ การรับรูส้ ถานะย่อม
ทำ�ให้รฐั มีภาระหน้าทีต่ อ่ บุคคลมากขึน้ กว่าหน้าทีซ่ งึ่ รัฐพึงมีเมือ่ รับรองสถานะของบุคคลเป็น
ผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติโดยพฤตินัย
๗๔
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ตามทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 7 ข้างต้นไม่มนี ยิ ามสากล ของคำ�ว่าบุคคลไร้รฐั โดยพฤตินยั มาตรา II.A. ของข้อสรุป
ปราโต (Prato Coclusion) เชิงอรรถ 4 ข้างต้นเสนอว่าให้ใช้นยิ ามปฏิบตั กิ ารสำ�หรับคำ�ว่า ผูไ้ ร้รฐั โดยพฤตินยั
เป็นบุคคลทีอ่ ยูน่ อกประเทศทีต่ นมีสญ
ั ชาติทไี่ ม่สามารถเต็มใจทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากคุม้ ครองจากประเทศนัน้
ด้วยเหตุผลโดยชอบ การคุม้ ครองในความหมายนีห้ มายถึงสิทธิการคุม้ ครองทางการทูตทีร่ ฐั สัญชาติใช้สทิ ธิ
เพื่อปกป้องจากการละเมิดโดยการกระทำ�โดยมิชอบในระดับสากลต่อคนสัญชาติของตน เช่น การคุ้มครอง
ทางการทูต การคุ้มครองทางกงสุล และความช่วยเหลือโดยทั่วไป รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกลับไป
ยังรัฐสัญชาติ

๑๒๒ - ๑๒๖

ส่วนที่ ๓ : สถานะของบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติในระดับประเทศ
ก. กฏหมายระหว่างประเทศและสถานะของ
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
(๑) การเปรียบเทียบระหว่างสถานภาพของผู้ลี้ภัยและสถานะของบุคคลไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ
ในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภี้ ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ การเปรียบเทียบเนือ้ หาของอนุสญ
ั ญาทัง้
สองแสดงให้เห็นว่าบทบัญญัตติ า่ งๆ ในอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ ถูกนำ�มาใช้ตามตัวอักษรหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดจากบทบัญญัติที่สอดคล้องกันในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย
ค.ศ. ๑๙๕๑ ส่วนใหญ่ทเี่ ป็นเช่นนีเ้ พราะการจัดทำ�ร่างประวัตศิ าสตร์รว่ มกันของอนุสญ
ั ญาทัง้
สองฉบับ คือ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภี้ ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ และ อนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ มาจาก
การทำ�งานของคณะกรรมการเฉพาะกิจว่าด้วยภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม๗๕ ค.ศ. ๑๙๔๙ อันเป็นผลมา
จากรายงานการจัดเตรีนมร่าง (Travaux Préparatoires) ของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพ
ผูล้ ภี้ ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องอย่างยิง่ โดยเฉพาะในการตีความอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔๗๖
126. เช่นเดียวกันกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภี้ ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ สิทธิทกี่ �ำ หนดไว้ในอนุสญ
ั ญา
๑๙๕๔ ไม่จำ�กัดเฉพาะบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจากการ
พิจารณาสถานะที่ดำ�เนินการโดยรัฐหรือ UNHCR บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาตินับจากช่วงเวลาที่
บุคคลมีคุณสมบัติตรงเกณฑ์ในอนุสัญญา ๑๙๕๔ การพิจารณาของข้อเท็จจริงนี้เป็นเพียง
การยืนยันสถานะดังกล่าวเท่านั้น แต่สิทธิที่บุคคลภายใต้อนุสัญญา ๑๙๕๔ ได้รับนั้นเชื่อม
โยงกับสภาพของการปรากฏตัวของบุคคลนั้นๆ ในรัฐ โดยประเมินถึงระดับความเกี่ยวพันที่
มีกับประเทศที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่
๗๕

๗๖

มติ ๒๔๘ (IX) (ข) วันที่ ๘ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ แม้วา่ การคุม้ ครองบุคคลไร้รฐั ไร้สยั ชาติมจี ดุ ประสงค์แต่แรก
ให้ด�ำ เนินการผ่านการออกพิธสี ารซึง่ จะใช้บงั คับโดยอนุโลมและมีการกำ�หนดสิทธิส�ำ คัญไว้ในอนุสญ
ั ญาว่า
ด้วยสถานะผูล้ ภี้ ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ แต่การตัดสินใจภายหลังได้น�ำ มาใช้เป็นเครือ่ งมือในฐานะอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
สถานะของบุคคลไร้รัฐ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านประวัติศาสตร์การร่างอนุสัญญาโดยละเอียดใน Travaux
Préparatoires ใน UNHCR อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รฐั : ประวัตศิ าสตร์และการตีความ - ความ
เห็นของ Nehemiah Robinson (Convention Relating to the Status of Stateless Persons: Its History
and Interpretation – A Commentary by Nehemiah Robinson) 1955 http://www.unhcr.org/refworld/
pdfidD / 4785f03d2.pdf (“ความคิดเห็นของโรบินสันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ.
๑๙๕๔”)
โปรดดูยอ่ หน้า ๑๓๒-๑๓๙ ต่อไปเป็นการเฉพาะเรือ่ งระดับสิทธิให้แก่บคุ คลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติภายใต้อนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ ขึ้นอยู่กับระดับความเกาะเกี่ยวกับรัฐภาคี

ส่วนที่ ๓

125. สถานะของบุคคลไร้รฐั ตามอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ นำ�รูปแบบมาจากการดำ�เนินการสำ�หรับผูล้ ภี้ ยั
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127. แม้อนุสัญญาทั้งสองมีวิธีการโดยรวมเดียวกัน อนุสัญญา ๑๙๕๔ ยังคงมีความแตกต่างที่มี

นัยสำ�คัญหลายประการจากอนุสัญญา ๑๙๕๑ ไม่มีข้อห้ามมิให้ผลักดันบุคคลกลับโดยไม่
สมัครใจ (refoulement) (อนุสัญญา ๑๙๕๑ ข้อ ๓๓) และไม่มีการคุ้มครองจากบทลงโทษ
จากความผิดการเข้าเมืองผิดกฎหมาย (อนุสัญญา ๑๙๕๑ ข้อ ๓๑) นอกจากนี้ทั้งสิทธิใน
การทำ�งานและการสมาคมยังตาํ่ กว่ามาตรฐานการปกป้องทีเ่ ทียบเคียงได้ในบทบัญญัตขิ อง
อนุสัญญา ๑๙๕๑๗๗ ขอบเขตการคุ้มครองการถูกไล่ออกจากดินแดนในแต่ละอนุสัญญายัง
แตกต่างกันอีกด้วย
128. บุคคลอาจเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติพร้อมกับเป็นผู้ลี้ภัยในเวลาเดียวกัน๗๘ ในกรณีนี้ย่อม
เป็นสิง่ สำ�คัญทีค่ �ำ ร้องของแต่ละสถานะทัง้ สองมีการดำ�เนินการพิจารณาและสถานะทัง้ สอง
ได้รับการรับรองอย่างชัดเจน ในทำ�นองเดียวกัน หากจำ�เป็นต้องมีมาตรฐานการคุ้มครอง
เสริมเพิ่ม รวมถึง การป้องกันจากการผลักดันกลับประเทศหรือดินแดนซึ่งชีวิตหรือเสรีภาพ
อาจถูกคุกคาม รัฐต้องใช้มาตรฐานการคุ้มครองกับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีคุณสมบัติได้
รับการคุ้มครองเหล่านี้ด้วย๗๙

(๒) ภาพรวมของมาตรฐานในการปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔
129.

มาตรา ๑๒-๓๒ แห่งอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ กำ�หนดสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทีร่ ฐั
พึงปฏิบตั ติ อ่ บุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ อนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ แบ่งสิทธิตา่ งๆ เป็นหมวดหมูด่ งั ต่อไปนี้
• สถานะทางกฎหมาย (รวมถึง สถานะบุคคล สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในการสมาคม และการ
เข้าถึงกระบวนการทางกฎหมาย)
• การจ้างงานโดยได้รบั สิง่ ตอบแทน (รวมถึง การจ้างงานทีไ่ ด้รบั ค่าจ้าง การทำ�งานแบบเป็น
นายตนเอง และการเข้าถึงงานวิชาชีพโดยเสรี)
• สวัสดิการ (รวมถึง การได้รับปันส่วน ที่อยู่อาศัย การศึกษาภาครัฐ ความช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์สาธารณะ กฎหมายแรงงาน และประกันสังคม) และ
• มาตรการทางปกครอง (รวมถึง ความช่วยเหลือในทางปกครอง เสรีภาพในการเดินทาง
เอกสารประจำ�ตัว เอกสารการเดินทาง ภาษีเงินได้ของแผ่นดิน การโอนสินทรัพย์ การไล่
ออกจากดินแดน และการแปลงสัญชาติ)

๗๗

อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ และ อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคล
ไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ กำ�หนดเช่นเดียวกันว่า ขอให้รัฐ “พิจารณาโดยคำ�นึงถึงปัญหาของบุคคลไร้รัฐในการ
ปรับสิทธิของบุคคลไร้รัฐให้เช่นเดียวกับคนสัญชาติของตน” โปรดดู มาตรา ๑๗ (๒) แห่งอนุสัญญา ๑๙๕๔
ดังทีก่ ล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ๑๕ เบือ้ งต้น นิยามบุคคลไร้รฐั ภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รฐั และ
นิยามผู้ลี้ภัยในอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ ไม่ได้เป็นการจำ�กัดซึ่งกันและกัน
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าด้วยประเมินการคุ้มครองเพิ่มเติม ผู้ลี้ภัย และการร้องขอสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติใน
กระบวนการกำ�หนดสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ และหลักประกันการรักษาความลับโปรดดูยอ่ หน้า ๗๘-๘๒ ข้าง
ต้น

๗๘
๗๙
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๑๒๗ - ๑๓๔

อนุสัญญา ๑๙๕๔ ได้กำ�หนดมาตรฐานขั้นตํ่า เช่นเดียวกับอนุสัญญา ๑๙๕๑ อนุสัญญา
๑๙๕๔ กำ�หนดว่ารัฐต้องดำ�เนินการจัดสรรให้ผู้รับประโยชน์ได้รับการปฏิบัติดังนี้
• การปฏิบตั ทิ จี่ ะดำ�เนินการต่อบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติไม่วา่ จะเป็นการปฏิบตั ใิ ดๆ ต้องเป็นไป
ในลักษณะเดียวกันกับการปฏิบัติต่อพลเมืองหรือคนต่างด้าวอื่นๆ
• ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับคนสัญชาติ
• ได้รับการปฏิบัติในทางที่เป็นคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และไม่ว่าในกรณีใดๆ จะ
ต้องได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นคุณไม่นอ้ ยกว่าทีป่ ฏิบตั ติ อ่ คนต่างด้าวโดยทัว่ ไปในสถานการณ์
เดียวกัน และ
• ได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกันกับคนต่างด้าวโดยทั่วไป
131. รัฐอาจพิจารณาเพื่ออำ�นวยความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลที่มีสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติและ
คนสัญชาติมากขึ้น ตามจริงแล้วภายใต้อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รัฐย่อมมี
พันธกรณีที่จะทำ�เช่นนั้นได้ รัฐมีความรับผิดชอบที่จะเคารพ คุ้มครอง และเติมเต็มสิทธิตาม
อนุสัญญา ๑๙๕๔ สำ�หรับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อเป็นการตอบเเทนพันธกรณีข้อ ๒ แห่ง
อนุสัญญาเดียวกันที่กำ�หนดให้บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ
ที่ตนเองอยู่
130.

132. สิทธิทบ
ี่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ จะขยายไปยังบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติโดยขึน้ อยูก่ บั ระดับ

ความผูกพันกับรัฐ บทบัญญัติบางประการมีผลบังคับใช้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีคุณสมบัติ
ตรงตามนิยาม “บุคคลไร้รฐั ” ในอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ และอยูภ่ ายใต้เขตอำ�นาจของรัฐภาคีหรือ
อยูใ่ นดินแดนของรัฐ บุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติอาจได้รบั สิทธิอนื่ ๆ โดยมีเงือ่ นไขว่าบุคคลได้ “เข้า
รัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย” “พำ�นักในรัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย” หรือ “มีถนิ่ ทีอ่ ยูเ่ ป็นปกติวสิ ยั ”
ในดินแดนของรัฐภาคี รัฐจึงอาจให้บคุ คลทีผ่ า่ นการพิจารณาว่าเป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติได้
รับสิทธิมากขึน้ กว่าสิทธิทรี่ ฐั ประกันไว้แก่บคุ คลทีร่ อการกำ�หนดสถานะ อย่างไรก็ตามบุคคล
ประเภทหลังมีสทิ ธิหลายประการตามอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ ซึง่ คล้ายกับการปฏิบตั ติ อ่ ผูข้ อลีภ้ ยั
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑
133. สิทธิที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญา ๑๙๕๔ จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อบุคคลอยู่ภายใต้เขตอำ�นาจของรัฐ
ภาคี ได้แก่ สิทธิในสถานะบุคคล (มาตรา ๑๒) สิทธิในทรัพย์สนิ (มาตรา ๑๓) การเข้าถึงศาล
ยุตธิ รรม (มาตรา ๑๖ (๑)) การปันส่วน (มาตรา ๒๐) การศึกษาภาครัฐ (มาตรา ๒๒) ความช่วย
เหลือทางปกครอง (มาตรา ๒๕) และการอำ�นวยความสะดวกในการแปลงสัญชาติ (มาตรา
๓๒) สิทธิเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลปรากฏตัวทางกายภาพอยู่ในดินแดนของรัฐภาคี คือ
เสรีภาพในการนับถือศาสนา (มาตรา ๔) และสิทธิในมีการเอกสารระบุตัวตน (มาตรา ๒๗)
134. อนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ เล็งเห็นว่าบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติที่ “เข้ารัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย” ทีป่ รากฏ
ตัวในรัฐภาคี (จากภาษาฝรั่งเศสว่า “se trouvant régulièrement”) จะได้รับสิทธิของผู้ “เข้า
รัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย” เพิ่มเติม รวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในการทำ�งานแบบเป็นนาย

ส่วนที่ ๓

(๒.๑) สิทธิแบบค่อยเป็นค่อยไปและมีเงื่อนไข
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ตัวเอง (มาตรา ๑๘) เสรีภาพในการเดินทางภายในรัฐ (มาตรา ๒๖) และได้รับการป้องกัน
จากการขับออกจากรัฐ (มาตรา ๓๑)
135. บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ “เข้ารัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย” มายังรัฐภาคี ต้องได้รับอนุญาตจาก
รัฐว่าปรากฏตัวในประเทศได้ แนวคิดนี้รวมการปรากฏตัวโดยที่มีบทบัญญัติตามกฎหมาย
กำ�หนดว่ามีโทษอย่างชัดเจนและการปรากฏตัวอันเป็นทีท่ ราบและมิได้ถกู ห้าม ทัง้ นีโ้ ดยคำ�นึง
ถึงสถานการณ์ส่วนบุคคลทั้งหมดของบุคคลนั้นๆ๘๐ การปรากฏตัวอาจเป็นการชั่วคราวก็ได้
การตีความข้อกำ�หนดในอนุสัญญา ๑๙๕๔ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และจุดประสงค์
ของอนุสัญญา ๑๙๕๔ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถใช้สิทธิที่กำ�หนดไว้ใน
อนุสัญญา ๑๙๕๔ ให้ได้อย่างกว้างขวางที่สุด ซึ่งประวัติศาสตร์การร่างอนุสัญญา ๑๙๕๔

๘๐
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อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะผูล้ ภี้ ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ กล่าวถึงการได้รบั สิทธิเฉพาะด้านของผูล้ ภี้ ยั ตามเงือ่ นไขต่างๆ
ตามระดับความผูกพันกับรัฐ โปรดดูวรรค ๒๙ ของ UNHCR, หมายเหตุการคุม้ ครองระหว่างประเทศ / AC.96
/ 830, ๗ กันยายน ๑๙๙๔, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f0a935f2.html ตาม “ความคิดเห็นของ
โรบินสันต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รฐั ค.ศ. ๑๙๕๔” ในเชิงอรรถ ๗๕ ดังกล่าวไว้ขา้ งต้น: “ควร
สันนิษฐานว่าคำ�ว่า ‘เข้ารัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย’ ทีใ่ ช้อนุสญ
ั ญาฯ นี้ [๑๙๕๔] มีความหมายเช่นเดียวกับใน
อนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย”; ในย่อหน้าที่ ๕ ในความเห็นต่อข้อ ๑๕ แนวคิดการพำ�นักโดย “ชอบด้วย
กฎหมาย” ตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ และในแง่ของประวัติศาสตร์
ร่างอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะผูล้ ภี้ ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ และ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รฐั ค.ศ. ๑๙๕๔
ทีไ่ ด้กระทำ�ร่วมกัน จึงนำ�อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะผูล้ ภี้ ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ ไปใช้ในการตีความอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
สถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ ดังนี้ “ ... “ชอบด้วยกฎหมาย” คือ การได้รับการประเมินด้วยกฎหมาย
และกฎระเบียบของประเทศที่มีตามปกติ ทว่า การตัดสินความชอบด้วยกฎหมายควรคำ�นึงถึงสถานการณ์
รอบด้าน รวมถึงข้อเท็จจริงว่ามีการเข้ารัฐอันเป็นที่ทราบและมิได้ถูกห้ามหรือรัฐยอมให้มีการปรากฏตัว
ในรัฐ เพราะสถานการณ์ที่ล่อแหลมของบุคคลนั้น” โปรดดูในเรื่องนี้การอภิปรายการ “เข้ารัฐโดยชอบด้วย
กฎหมาย” ในย่อหน้าที่ ๘ ของ UNHCR “การพำ�นักโดยชอบด้วยกฎหมาย” - หมายเหตุว่าด้วยการตีความ
(Lawfully Staying” – A Note on Interpretation), ๓ พฤษภาคม ๑๙๘๘ http://www.unhcr.org/refworld/
docid/42ad93304.html คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ตัดสินว่า บุคคลที่ต้องคำ�สั่ง
ขับไล่แต่ไม่ได้มีการบังคับใช้ได้รับอนุญาตให้อยู่ในสวีเดนตามหลักมนุษยธรรมเป็นบุคคลที่ “เข้าดินแดน
โดยชอบด้วยกฎหมาย” เพื่อวัตถุประสงค์ให้ใช้สิทธิเสรีภาพในการเดินทาง ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา ๑๒ โปรดดู Celepli v. สวีเดน CCPR
/ C / 51 / D /456/1991 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๑๙๙๔ http://www.refworld.org/docid/51b6e7ad4.html
ย่อหน้า ๙.๒

๘๑

๘๒

๘๓

โปรดดูความเห็นของโรบินสันต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รฐั ค.ศ. ๑๙๕๔ เชิงอรรถ ๗๕ ข้างต้น
โดยเฉพาะมาตรา ๑๕, ๑๘ และ ๓๑ ในแง่ของประวัติศาสตร์การจัดทำ�ร่างอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย
ค.ศ. ๑๙๕๑ และอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ ร่วมกัน และขอบเขตที่บัญญัติใน
อนุสัญญา๑๙๕๔ สะท้อนอนุสัญญา๑๙๕๑ ดังนั้นสิ่งสำ�คัญที่จะต้องทราบคือถ้อยแถลงของผู้ร่วมประชุม
จากฝรั่งเศสในการอธิบายความหมายของคำ�ว่า “การยอมรับโดยปกติวิสัย” ที่ใช้ในข้อความที่ประเทศ
ฝรั่งเศสเสนอ ซึ่งคณะกรรมการยกร่างยอมรับในภายหลัง ความว่า: “ผู้ใดครอบครองใบอนุญาตพำ�นักย่อม
มีสถานะปกติ ด้วยความเป็นจริงเดียวกันบุคคลที่ยังไม่ได้ครอบครองใบอนุญาตอยู่อาศัยแต่ได้สมัครขอรับ
ใบอนุญาตนัน้ และมีใบรับรองว่าได้ยนื่ คำ�ร้องแล้วถือว่าอยูใ่ นสถานะปกติ เฉพาะบุคคลทีไ่ ม่ได้รอ้ งขอสถานะ
หรือร้องขอสถานะแต่ได้รับการปฏิเสธคำ�ร้องเท่านั้นที่มีสถานะผิดปกติ “ คณะกรรมการเฉพาะกิจว่าด้วยผู้
ลีภ้ ยั และบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติและปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องแห่งองค์การสหประชาชาติ วาระแรก: สรุปบันทึกการ
ประชุมครั้งที่สิบห้า ที่เลค ซัคเซส, นิวยอร์ก, ๒๗ มกราคม ๑๙๕๐ E / AC.32 / SR.15, วันที่ ๖ กุมภาพันธ์
๑๙๕๐, http://www.unhcr.org/refworld/docid/40aa1d5f2.html ขณะทีค่ �ำ ว่า “การยอมรับโดยปกติวสิ ยั ”
ในทีส่ ดุ ไม่ได้อยูใ่ นอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะผูล้ ภี้ ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ แต่เป็นทีม่ าแนวคิดของ “เข้ารัฐโดยชอบด้วย
กฎหมาย”
โปรดดู ย่อหน้า ๗๒ ซึ่งกำ�หนดว่า ขั้นตอนการกำ�หนดสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติจะมีผลระงับยับยั้งการดำ�เนิน
การบุคคลทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการกำ�หนดสถานะจากรัฐ ตลอดระยะเวลากระบวนการกำ�หนดสถานะจนเมือ่ ได้
รับผลการพิจารณา ระยะเวลาทีบ่ คุ คลทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาว่า “เข้ารัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย” ในประเทศ
ใดประเทศหนึง่ เป็นผลมาจากการอยูใ่ นกระบวนการกำ�หนดสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติมกั จะเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ
ดังทีก่ ล่าวไว้ในย่อหน้า ๗๔-๗๕ การดำ�เนินการพิจารณาคำ�ร้องทีเ่ ขียนโดยมีพนื้ ฐานทีด่ อี าจต้องใช้เวลาไม่กี่
เดือนเพือ่ บรรลุการกำ�หนดสถานะขัน้ สุดท้าย ส่วนการตัดสินใจเบือ้ งต้นโดยทัว่ ไปจะใช้เวลาไม่เกินหกเดือน
นับจากยื่นคำ�ร้องในประเทศ
ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนเมษายน ค.ศ. ๒๐๑๐ เอกสารการเดินทางทั้งหมดที่ออกโดยรัฐ รวมทั้งเอกสารการเดิน
ทางสำ�หรับบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รฐั ค.ศ. ๑๙๕๔ จะต้องสามารถ
อ่านได้โดยเครื่องอ่านสอดคล้องกับที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( “ICAO”) กำ�หนดมาตรฐาน
โปรดดู ICAO ภาคผนวก ๙ ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ, การอำ�นวยความสะดวก
(Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation, Facilitation ) กรกฏาคม ๒๐๐๕ และ
ICAO-UNHCR, คู่มือสำ�หรับการออกเอกสารที่เครื่องอ่านสามารถอ่านได้เดินทางเพื่อผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้
รัฐ (Guide for Issuing Machine Readable Travel Documents for Refugees and Stateless Persons)
ตุลาคม ๒๐๑๒, http://www.refworld.org/docid /52b166a34.html

๑๓๕ -๑๓๖

ส่วนที่ ๓

ได้ยืนยันไว้๘๑ ผู้ยื่นคำ�ร้องขอสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติที่เข้าสู่การกำ�หนดสถานะจึง “เข้ารัฐโดย
ชอบด้วยกฎหมาย” ในดินแดนของรัฐภาคี๘๒ ในทางกลับกันบุคคลที่ไม่มีสถานะคนเข้าเมือง
ในประเทศและไม่ได้รบั โอกาสให้เข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติไม่ได้ “เข้า
รัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย” ในประเทศ
136. อนุสัญญา ๑๙๕๔ กำ�หนดสิทธิต่างๆ ของการ “พำ�นักโดยชอบด้วยกฎหมาย” ในรัฐภาคี
เพิ่มเติม (จากภาษาฝรั่งเศสว่า “résidant régulièrement”) ได้แก่ สิทธิการ “พำ�นักโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย” ในอนุสัญญา ๑๙๕๔ รวมถึงสิทธิในการสมาคม (มาตรา ๑๕) สิทธิในการ
ทำ�งาน (มาตรา ๑๗ ) การปฏิบัติวิชาชีพโดยเสรี (มาตรา ๑๙) การเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่รัฐจัด
ให้ (มาตรา ๒๑) สิทธิในการบรรเทาทุกข์สาธารณชน (มาตรา ๒๓) สิทธิแรงงานและประกัน
สังคม (มาตรา ๒๔) และเอกสารการเดินทาง (มาตรา ๒๘)๘๓
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137. ข้อกำ�หนดด้าน

“การพำ�นักโดยชอบด้วยกฎหมาย” กำ�หนดกรอบระยะเวลาการแสดงตน
ในดินแดนมากขึ้น โดยไม่จำ�เป็นต้องมีสถานะการพำ�นักถาวร หากรัฐอนุญาตให้พำ�นักใน
ช่วงเวลาสั้นๆ ก็เป็นการเพียงพอแล้ว ตราบใดที่บุคคลนั้นไม่ได้เป็นผู้เข้าเยี่ยมเยือนประเทศ
ชั่วคราว บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ได้รับอนุญาตให้มีถ่ินพำ�นักในประเภทนี้๘๔ นอกจากนี้ยัง
ครอบคลุมบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้พำ�นักชั่วคราวที่จะอยู่นานกว่าไม่ก่ีเดือน ในทางตรงกัน
ข้ามผู้เยี่ยมเยือนประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่ถือว่า “พำ�นักโดยชอบด้วยกฎหมาย” บุคคล
ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติตามกระบวนการกำ�หนดสถานะ แต่ผู้ที่ไม่มี
ใบอนุญาตพำ�นักได้รบั การรับรองทัว่ ไปว่า “การพำ�นักโดยชอบด้วยกฎหมาย” ในรัฐภาคีโดย
อาศัยได้ตามระยะเวลาที่ใช้รอการกำ�หนดสถานะในประเทศ
138. สิทธิชุดสุดท้ายที่อนุสัญญา ๑๙๕๔ กำ�หนดให้แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ “มีถิ่นที่อยู่เป็น
ปกติวิสัย” หรือ “ภูมิลำ�เนา” ในรัฐภาคี สิทธิสำ�หรับผู้ที่มี “มีถิ่นที่อยู่เป็นปกติวิสัย” ได้แก่ การ
คุ้มครองสิทธิทางศิลปะและทรัพย์สินทางปัญญา (มาตรา ๑๔) และสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้าถึงศาลยุติธรรม รวมทั้งความช่วยเหลือทางกฎหมายและความช่วยเหลือในการวางเงิน
ประกันหรือจ่ายหลักประกันค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย (มาตรา ๑๖ (๒))
139. สภาพที่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติมี “ถิ่นที่อยู่เป็นปกติวิสัย” หรือ มี “ภูมิลำ�เนา” แสดงว่า บุคคล
อาศัยอยู่ในรัฐภาคีอย่างต่อเนื่องและเสถียร “ถิ่นที่อยู่เป็นปกติวิสัย” ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่า
มีที่อยู่อาศัยที่เสถียรและเป็นที่อยู่อาศัยโดยข้อเท็จจริง ครอบคลุมถึงการที่บุคคลไร้รัฐไร้
สัญชาติผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นพำ�นักถาวร และยังใช้กับบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตให้พำ�นัก
แต่ตั้งรกรากอยู่ในประเทศนานหลายปีและคาดหวังว่าจะมีที่อยู่อาศัยในประเทศนั้นต่อไป

(๓) กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
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140.

สถานะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติตามกฎหมายภายในประเทศต้องสะท้อนบทบัญญัติของ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่สิทธิมนุษยชนนั้นย่อมใช้กับ
บุคคลทุกคนโดยไม่คำ�นึงถึงสัญชาติหรือสถานะการเข้าเมืองรวมทั้งต้องใช้กับบุคคลไร้รัฐไร้

๘๔

แนวคิดของการ “พำ�นัก” ได้รับการตีความตามบริบทของอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ และ
มีผลบังคับใช้กับการตีความอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ ดังนี้ “การพำ�นัก ‘หมาย
ถึง การอยู่อาศัยที่ไม่ถาวรแม้จะชัดเจนมากขึ้นกว่าการและพักเปลี่ยนเส้นทางเดินทาง” โปรดดูย่อหน้า ๒๓
UNHCR “การพำ�นักโดยชอบด้วยกฎหมาย” - หมายเหตุว่าด้วยการตีความ ในเชิงอรรถที่ ๘๐ ข้างต้น

๘๕

๘๖
๘๗

๘๘
๘๙

โปรดดู คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ข้อเสนอแนะทั่วไป ฉบับที่ ๑๕ (สถานะคนต่างด้าวภายใต้กติกาฯ)
(General Comment No.15 (The Position of Aliens under the Covenant) ๑๑ เมษายน ๑๙๘๖ ที่ http://
www.unhcr.org/refworld/pdfid/ 45139acfc.pdf คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ข้อเสนอแนะทัว่ ไป ฉบับที่
๓๑ (พันธกรณีตามกฎหมายทัว่ ไปของรัฐภาคีของกติกาฯ) CCPR / C / 21 / Rev.1 /Add.13, ๒๖ พฤษภาคม
๒๐๐๔, ที่ http://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html โปรดดู คณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ผูร้ ายงานพิเศษสิทธิของประชาชนทีไ่ ม่ใช่พลเมือง รายงานฉบับสุดท้าย E
/ CN / Sub.2 / 2003/23 ๒๖ พฤษภาคม ๒๐๐๓ ที่ http:. // www unhcr.org/refworld/pdfid/ 3f46114c4.
pdf โปรดสังเกตว่าการอุปโภคสิทธิมนุษยชนเต็มรูปแบบย่อมได้รบั การอำ�นวยเพราะเหตุทบี่ คุ คลครอบครอง
ของสัญชาติ ดังนัน้ จึงจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีการคุม้ ครองเฉพาะแก่บคุ คลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วย
สถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔
โปรดดูตัวอย่าง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๒ (๑) และ ข้อ ๒๖
โปรดดู คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ข้อเสนอแนะทั่วไปฉบับที่ ๑๘ (การไม่เลือกปฏิบัติ), ๑๐ พฤศจิกายน
๑๙๘๙, http://www.unhcr.org/refworld/pd d/453883fa8.pdf ย่อหน้า ๑๓ โปรดพิจารณาบทสรุป
ผู้บริหารและย่อหน้า ๒๓ ใน ผู้รายงานพิเศษสิทธิของประชาชนที่ไม่ใช่พลเมือง รายงานฉบับสุดท้าย กล่าว
แล้วในเชิงอรรถที่ ๘๕
นอกจากนี้ยังมีกรอบการกำ�กับดูแลประเทศที่ยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ
ค.ศ. ๑๙๕๔ โปรดดูต่อไปในย่อหน้าที่ ๑๖๖ ด้านล่าง
ตัวอย่างเช่นการป้องกันการควบคุมตัวโดยพลการในข้อ ๙ (๑) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง และอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคที่บังคับใช้อยู่

๑๓๗ - ๑๔๒

ส่วนที่ ๓

สัญชาติด้วย๘๕ นอกจากนี้หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติเป็นการทั่วไป ห้ามการ
เลือกปฏิบัติใดๆ บนพื้นฐานสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติ๘๖ อาจมีการจำ�แนกกลุ่มบุคคลโดยชอบ
สำ�หรับกลุ่มต่างๆ ที่มีสถานะต่างกันในสาระสำ�คัญ๘๗ ดังนั้นรัฐอาจสำ�รวจมาตรการยืนยัน
สิทธิเพื่อช่วยกลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่เปราะบางพิเศษโดยเฉพาะในดินแดนของตน
141. กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเสริมระบบการคุ้มครองที่กำ�หนดไว้ในอนุสัญญา
๑๙๕๔๘๘ ทัง้ ยังมีขอ้ บัญญัตใิ นกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจำ�นวนมากทีก่ �ำ หนด
สิทธิทพี่ บในอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ กฎหมายอืน่ ๆ กำ�หนดมาตรฐานทีส่ งู ขึน้ ในการปฏิบตั หิ รือเพือ่
สิทธิมนุษยชนที่ไม่ปรากฎในอนุสัญญา ๑๙๕๔ ด้วย๘๙
142. สิง่ สำ�คัญสำ�หรับบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติคอื สิทธิทบี่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกติการระหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๒ (๔) คือสิทธิในการเข้า “ประเทศของตัวเอง” สิทธิ
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นีก้ า้ วไกลกว่าการเข้าประเทศซึง่ บุคคลถือสัญชาติ๙๐ นอกจากนีย้ งั รับรองสิทธิการเข้าแล้วยัง
รับรองสิทธิการอยูใ่ นประเทศของบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์พเิ ศษกับรัฐ ซึง่ รวมถึงบุคคลไร้รฐั ไร้
สัญชาติที่มีความสัมพันธ์ยาวนานกับรัฐ และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ถูกเพิกถอนสัญชาติซึ่ง
เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับการปฏิเสธสัญชาติจากรัฐ ในกรณีที่
ได้รัฐอื่นสืบสิทธิจากดินแดนเดิมที่บุคคลอาศัยเป็นปกติวิสัย
143. ข้อพิจารณาประการหนึ่งคือแม้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมีพัฒนาการต่างๆ
อนุสัญญา ๑๙๕๔ ยังคงมีนัยสําคัญในการรับมือภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติเฉพาะด้านซึ่งยังไม่มี
กฎหมายอืน่ ๆ รับมือ โดยเฉพาะบทบัญญัตเิ รือ่ งเอกสารประจำ�ตัวและเอกสารการเดินทางเช่น
เดียวกับการให้ความช่วยเหลือทางปกครองแก่บคุ คลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ นอกจากนีบ้ ทบัญญัตใิ น
อนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ ไม่อนุญาตให้มกี ารลิดรอนสิทธิในช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุฉกุ เฉินสาธารณะ ซึง่
แตกต่างจากอนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนบางฉบับและยังกำ�หนดมาตรฐานกว้างกว่าอนุสญ
ั ญา
๙๑
อื่นๆ ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชน

ข. บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในสถานการณ์ของการโยกย้ายถิ่นฐาน
(๑) บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ยังรอการพิจารณาสถานะ
144.

ตามทีก่ ล่าวไว้ในบทนำ�ของหนังสือคูม่ อื ฉบับนี้ แม้วา่ อนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ จะไม่ได้กล่าวถึงขัน้
ตอนกระบวนการพิจารณาสถานะภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติอย่างชัดเจน แต่มนี ยั บ่งบอกถึงความ
รับผิดชอบของรัฐในการระบุตัวบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ เพื่อสร้างความเห็นพ้องในการปฏิบัติ
การตามมาตรฐานที่เหมาะสมภายใต้อนุสัญญา๙๒ ย่อหน้าต่อจากนี้จะกล่าวถึงสถานะที่
เหมาะสมของบุคคลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

๙๐

โปรดดูคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ข้อเสนอแนะทั่วไป ฉบับที่ ๒๗ (เสรีภาพในการเดินทาง) CCPR / C /
21 / Rev.1 / Add.9 ๒ พฤศจิกายน ๑๙๙๙ http://www.refworld.org/docid/45139c394.html ย่อหน้า ๒๐:
การใช้ถ้อยคำ�ตามข้อ ๑๒ วรรค ๔ ไม่แยกแยะระหว่างคนชาติและคนต่างด้าว ( “ไม่มีผู้ใด”) ดังนั้นสามารถ
ระบุบคุ คลทีม่ สี ทิ ธิทจี่ ะใช้สทิ ธินี้ โดยการตีความความหมายของคำ�ว่า “ประเทศของตนเอง” ซึง่ ขอบเขตของ
“ประเทศของตนเอง” กว้างกว่าแนวคิด “ประเทศทีต่ นถือสัญชาติ” โดยไม่จ�ำ กัดสัญชาติในความหมายอย่าง
เป็นทางการว่าเป็นสัญชาติทไี่ ด้มาโดยการเกิดหรือได้มาโดยการให้สญ
ั ชาติ อย่างน้อยทีส่ ดุ ครอบคลุมบุคคล
ทีม่ คี วามสัมพันธ์พเิ ศษหรือสิทธิรอ้ งขอความสัมพันธ์กบั ประเทศทีก่ �ำ หนด ทำ�ให้ไม่สามารถพิจารณาบุคคล
เช่นนีใ้ ห้เป็นเพียงคนต่างด้าวทัว่ ไป ตัวอย่างเช่น กรณีคนชาติของประเทศทีถ่ กู ถอนสัญชาติของตนอันเป็นการ
ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและบุคคลจากประเทศที่ตนสัญชาติ แต่ประเทศนั้นถูกผนวกหรือโอนเป็น
ส่วนหนึ่งของอีกประเทศ บุคคลที่ถูกปฏิเสธสัญชาติชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ภาษาในมาตรา ๑๒ วรรค ๔ ยัง
อนุญาตให้ตคี วามแบบกว้างทีอ่ าจครอบคลุมประเภทผูอ้ ยูอ่ าศัยในระยะยาวอืน่ ๆ รวมทัง้ แต่ไม่จ�ำ กัด เฉพาะ
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ถูกลิดรอนสิทธิที่จะได้รับสัญชาติโดยพลการจากประเทศภูมิลำ�เนา
เช่นการป้องกันมิให้ขับบุคคลที่ “เข้ารัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย”ออกจากรัฐ ในดินแดนที่กำ�หนดไว้ภายใต้
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองเเละสิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๓ เพื่อการคุ้มครองเชิงกระบวนการ
ส่วนอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ มาตรา ๓๑ ยังจำ�กัดกรอบการขับบุคคลออกไป
จากรัฐโดยชอบธรรมไว้ชัดเจน
โปรดดูย่อหน้า ๘

๙๑

๙๒
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146.

บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างรอคำ�ตัดสินพิจารณาสถานะ มีสิทธิขั้นตํ่าตามขอบเขตอำ�นาจกฎหมาย
หรือการดำ�รงอยูใ่ นอาณาเขตและสิทธิ “อันชอบด้วยกฎหมาย”๙๓ ดังนัน้ สถานะของบุคคลไม่
ว่าหญิงหรือชายต้องประกันให้มเี อกสารระบุตวั ตน สิทธิในการสร้างอาชีพตนเอง อิสรภาพใน
การเดินทาง และความคุ้มครองจากการถูกผลักดันออกนอกประเทศ94เป็นการเฉพาะนอก
เหนือสิ่งอื่น สิทธิภายใต้อนุสัญญา ตามที่กล่าวถึงข้างต้นคล้ายคลึงกับสิทธิตามอนุสัญญา
๑๙๕๑ จึงแนะนำ�ให้ปจั เจกบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างรอการพิจารณาสถานะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติได้รบั
การปฏิบตั ดิ ว้ ยมาตรฐานเดียวกับผูข้ อลีภ้ ยั ซึง่ คำ�ร้องอยูร่ ะหว่างการพิจารณาโดยรัฐเดียวกัน
สถานะของผู้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสถานะภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติต้องสะท้อนสิทธิมนุษย
ชนที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ความคุ้มครองจากการถูกกักขังโดยพลการ และความช่วยเหลือ
ตามความจำ�เป็นพื้นฐาน๙๕ การอนุญาตให้บุคคลที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาสถานะไร้รัฐ
ไร้สญ
ั ชาติ ได้รบั การจ้างงานเพือ่ สร้างรายได้ แม้วา่ จะอยูภ่ ายในขอบเขตจำ�กัด อาจลดความ
กดดันต่อทรัพยากรของรัฐ และเสริมศักดิ์ศรีและการพึ่งตนเองได้ของบุคคลผู้นั้น

๑๔๓ - ๑๕๐

145.

(๒) สิทธิอาศัยของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ถูกกำ�หนดสถานะแล้ว
ที่ถูกกำ�หนดสถานะเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่การอนุญาตให้สิทธิน้ีจะช่วยเติมเต็มเป้า
หมายและวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญา ซึ่งสะท้อนอยู่ในแนวทางปฏิบัติของรัฐว่าด้วยขั้น
ตอนกระบวนการการพิจารณาสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ หากปราศจากสิทธิในการอยู่
อาศัยแล้ว บุคคลก็ยังคงเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงและการกีดกันจากสิทธิต่างๆ ซึ่งระบุอยู่ใน
อนุสัญญา ๑๙๕๔ และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
148. ในการนี้จึงแนะนำ�ให้รัฐมอบใบอนุญาตพำ�นักอาศัยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปีให้แก่ผู้ที่
ได้รับการรับรองว่าเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ แม้ว่าใบอนุญาตสำ�หรับระยะเวลาที่ยาวนาน
กว่านี้ เช่น 5 ปี จะสอดรับกับผลประโยชน์ด้านความมีเสถียรภาพมากกว่า โดยใบอนุญาต
นี้สามารถต่ออายุได้ และมีความเป็นไปได้ในการแปลงสัญชาติที่อำ�นวยให้เกิดขึ้นภายใต้
มาตรา ๓๒ ของอนุสัญญา ๑๙๕๔ นี้
149. หากบุคคลที่ได้รับการรับรองว่าเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ และต่อมาได้รับสัญชาติหรือได้
สัญชาติคนื จากอีกรัฐหนึง่ อันเนือ่ งมาจากเหตุของการเปลีย่ นแปลงกฎหมายเกีย่ วกับสัญชาติ
สถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติของบุคคลนั้นจะยุติลงตามอนุสัญญา ๑๙๕๔ ซึ่งอาจสร้าง
ความชอบธรรมให้แก่การยกเลิกใบอนุญาตพำ�นักอาศัยทีไ่ ด้รบั เมือ่ มีสถานะเป็นบุคคลไร้รฐั
ไร้สญ
ั ชาติ และต้องคำ�นึงด้วยว่าสัดส่วนเกีย่ วกับสิทธิและปัจจัยภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษย
ชนระหว่างประเทศ อาทิ ระดับใดทีบ่ คุ คลจะสามารถสร้างชีวติ ส่วนตัวและครอบครัวในรัฐได้
150. การรับรองว่าบุคคลนั้นมีสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติตามอนุสัญญา ๑๙๕๔ ยังนำ�ไปสู่การนำ�ใช้
๙๓
๙๕

ส่วนที่ ๓

147. แม้ว่าอนุสัญญา ๑๙๕๔ ไม่ได้กำ�หนดอย่างชัดแจ้งให้รัฐมอบสิทธิในการพำ�นักอาศัยแก่คน

ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้า ๑๓๔-๑๓๕ ข้างต้น ซึ่งนำ�มาใช้กับรัฐที่ไม่มีขั้นตอนกระบวนการกำ�หนดสถานะ
เป็นการเฉพาะ เมื่อบุคคลกล่าวอ้างเรียกร้องความเป็นบุคคลไร้รัฐในอีกบริบทหนึ่งด้วย
โปรดดูย่อหน้า ๑๔๐-๑๔๑ ข้างต้น
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สิทธิ “การอาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย”๙๖ นอกเหนือจากสิทธิอาศัยด้วย ดังนั้นสิทธิใน
การทำ�งาน การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและความช่วยเหลือทางสังคม รวมทั้งเอกสารการ
เดินทางต้องประกอบมากับใบอนุญาตการพำ�นักอาศัย
151. แม้ว่าอนุสัญญา ๑๙๕๔ ไม่ได้กล่าวถึงเอกภาพของครอบครัว แต่ก็ส่งเสริมให้รัฐภาคีเอื้อ
อำ�นวยให้ผู้ที่ได้รับการรับรองสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติในเขตดินแดนตนกลับมาอาศัยพร้อม
ั ญาสิทธิ
กับคูส่ มรสและผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ๙๗ โดยแท้จริงแล้วรัฐบางรัฐมีพนั ธกรณีตามสนธิสญ
๙๘
มนุษยชนระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องให้ดำ�เนินการดังกล่าวได้
152. บทบัญญัตท
ิ งั้ ๒ ในอนุสญ
ั ญา ทีค่ รอบคลุมจำ�กัดแค่ส�ำ หรับบุคคลทีม่ ี “ถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยประจำ�”
ไม่ได้แปรจากการรับรองสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดยอัตโนมัติ๙๙ อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาว่าบุคคลได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอย่างมีเสถียรภาพแล้ว บทบัญญัติเหล่านี้ก็นำ�
มาใช้ได้

(๓) เมื่อมีความคุ้มครองในรัฐอื่น
153. หากบุคคลที่ได้รับการรับรองว่าเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติมีโอกาสได้รับความคุ้มครองที่น่า

จะเป็นไปได้จริงในอนาคตอันใกล้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของอนุสัญญา ๑๙๕๔ จาก
อีกรัฐหนึ่ง รัฐเจ้าภาพสามารถใช้ดุลพินิจในการให้สถานะที่มีลักษณะเปลี่ยนผ่านมากกว่า
ที่กล่าวไว้ในย่อหน้า ๑๔๘-๑๕๒ ข้างต้น โดยให้พิจารณาแยกสำ�หรับผู้ที่สมัครใจหรือเลือก
ที่จะสละสัญชาติ๑๐๐
154. ในกรณีเหล่านีต
้ อ้ งใช้ความระมัดระวังเพือ่ ประกันเกณฑ์การกำ�หนดว่าปัจเจกบุคคลมีโอกาส
ได้รับความคุ้มครองจากที่อื่นที่น่าจะเป็นจริงนั้นเป็นการตีความอย่างแคบ๑๐๑ ในมุมมอง
ของ UNHCR จะสามารถพิจารณาว่ามีการให้ความคุ้มครองในประเทศอื่นเมื่อบุคคลไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ
๙๖
๙๗

๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
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โปรดดูย่อหน้า ๑๓๖-๑๓๗ ข้างต้น
ส่วนคำ�อธิบายเกี่ยวกับเอกภาพของครอบครัวในบริบทของอนุสัญญา ๑๙๕๑ ให้ดู Handbook on
Procedures and Criteria for Determining Refugee Status ตามข้อความหมายเหตุ ๔๗ ข้างต้น ย่อหน้า
๑๘๑-๑๘๘ ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะของบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติจะมีสทิ ธิได้รบั สถานะบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติหรือไม่นนั้
ขึน้ อยูก่ บั การตรวจสอบสถานะสัญชาติของผูอ้ ยูใ่ นอุปการะแต่ละคน เพือ่ ยืนยันความถูกต้องตามคุณสมบัติ
ของ “บุคคลไร้รัฐ” ตามอนุสัญญา ๑๙๕๔ อย่างไรก็ตามการเอื้ออำ�นวยให้เกิดเอกภาพของครอบครัวก็
สามารถทำ�ได้โดยการให้สิทธิอาศัยแก่ผู้อยู่ในอุปการะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในเขตดินแดนของรัฐภาคี
แม้ว่าผู้อยู่ในอุปการะจะไม่ใช่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติก็ตาม
โปรดดูย่อหน้า ๑๔๐-๑๔๓ ข้างต้นเพิ่มเติมว่าพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเสริมสิทธิตาม
อนุสัญญา๑๙๕๔ อย่างไรบ้าง
โปรดดูย่อหน้า ๑๓๘-๑๓๙ ข้างต้น
โปรดดูย่อหน้า ๑๖๑-๑๖๒ เพิ่มเติมข้างต้น
นอกจากนั้น จำ�เป็นต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อปกป้องบุคคลที่ปราศจากสถานะทางกฎหมายในทุกที่ และ
ประกันว่าสถานการณ์พิเศษต่างๆ ที่สร้างความชอบธรรมในการออกใบอนุญาตพำ�นักอาศัย จะได้รับการ
ตรวจสอบอย่างถูกต้องเหมาะสม

๑๐๒

๑๐๓

๑๕๑ - ๑๕๗

ส่วนที่ ๓

• สามารถได้รับหรือได้คืนสัญชาติผ่านขั้นตอนกระบวนการเรียบง่าย รวดเร็ว และไม่ขึ้นอยู่
กับดุลพินิจ ซึ่งเป็นเพียงพิธีทางการ หรือ
• ได้รับสถานะอยู่อาศัยถาวรในประเทศถิ่นที่อยู่อาศัยประจำ� ซึ่งการเดินทางกลับโดยพลัน
สามารถทำ�ได้
155. โดยการได้ รั บ สั ญ ชาติ ห รื อ ได้ คื น สั ญ ชาติ บุ ค คลต้ อ งสามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากขั้ น ตอน
กระบวนการที่เข้าถึงได้ง่าย ทั้งทางกายภาพและทางการเงิน รวมทั้งเรียบง่ายในเชิงขั้นตอน
กระบวนการและข้อกำ�หนดด้านหลักฐาน นอกจากนี้กระบวนการได้รับสัญชาติหรือได้คืน
สัญชาติต้องรวดเร็วและประกันผล เนื่องเพราะไม่ขึ้นกับดุลพินิจหากได้บรรลุซึ่งข้อกำ�หนด
ที่บัญญัติไว้แล้ว๑๐๒
156. ในทางตรงกันข้ามขั้นตอนกระบวนการในการได้รับสัญชาติอื่นๆ อาจไม่แสดงถึงโอกาสได้
รับความคุ้มครองในที่อื่นอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ดังนั้นจึงไม่สร้างความชอบธรรมแก่
การมอบเพียงสถานะเปลี่ยนผ่านแก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ตัวอย่างเช่น การเข้าถึงขั้นตอน
กระบวนการแปลงสัญชาติทตี่ ามกฎระเบียบทัว่ ไปแล้ว อยูใ่ นดุลพินจิ ของเจ้าหน้าทีแ่ ละไม่มี
การประกันผลลัพธ์ ไม่เพียงพอต่อปัจเจกบุคคลนัน้ ในลักษณะเดียวกัน ขัน้ ตอนกระบวนการ
ในการได้รับสัญชาติที่มีข้อกำ�หนดคลุมเครือหรือที่สร้างพันธะให้บุคคลต้องเดินทางไปยัง
ประเทศที่ตนถือสัญชาติเดิมด้วยตนเอง โดยไม่มีการประกันการเข้าและพำ�นักในประเทศ
นั้นตามกฎหมายได้ก็ไม่เพียงพอเช่นกัน
157. ในส่วนของความสามารถของบุคคลที่จะเดินทางกลับประเทศถิ่นที่อยู่อาศัยประจำ�เดิมแล้ว
จะต้องสร้างโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของอนุสัญญา ๑๙๕๔ ดังนั้นข้อยกเว้นนี้จะใช้กับบุคคลที่ได้รับสถานะพำ�นักอาศัยถาวร
ในอีกประเทศหนึ่งแล้ว หรือที่จะได้รับเมื่อเดินทางถึงประเทศหนึ่งแล้วเท่านั้น โดยพร้อมกัน
นี้ ปัจเจกบุคคลได้รับสิทธิพลเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ และที่ซึ่งมี
โอกาสสมเหตุสมผลในการได้รบั สัญชาติจากรัฐนัน้ ๑๐๓ การอนุญาตให้กลับไปยังอีกประเทศ
หนึ่งเพียงสั้นๆ ไม่เพียงพอต่อบุคคล

ตัวอย่างขั้นตอนกระบวนการที่ผู้เคยได้รับสัญชาติจะได้รับสัญชาติอีกครั้งด้วยการลงนามในคำ�อุทธรณ์ที่
กงสุลทีใ่ กล้ทสี่ ดุ ตามด้วยการออกสูตบิ ตั ร หรือหนังสือเดินทางทีย่ กเลิกหรือหมดอายุแล้ว ในทีซ่ งึ่ หน่วยงาน
ทีม่ อี �ำ นาจมีพนั ธกรณีตอ่ การปรับแก้ให้คนื สัญชาติ ขัน้ ตอนกระบวนการทีค่ ล้ายคลึงกันอาจเกีย่ วข้องกับการ
ลงทะเบียนหรือการใช้สิทธิในการเลือกเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติด้วย
ย่อหน้า ๒๐-๒๒ ในข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ, Position on the return of persons not found
to be in need of international protection to their countries of origin: UNHCR’s Role, พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๓, http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4cea23c62.pdf โดยให้อา่ นอิงกับเกณฑ์ทรี่ ะบุอยูใ่ น
หนังสือคู่มือฉบับนี้
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(๓.๑) เมื่อภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติเกิดจากการเสียสัญชาติ หรือจากการสละ
สัญชาติโดยสุจริตและด้วยความสมัครใจ
158. ในหลายกรณีบุคคลจะให้ความร่วมมือเพื่อได้มาหรือปรับแก้คืนสัญชาติ

หรือจัดเตรียมการ
เดินทางกลับสู่ประเทศถิ่นที่อยู่อาศัยประจำ�เดิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลสละหรือสูญเสีย
สัญชาติอย่างไม่เต็มใจ แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลปฏิเสธสัญชาติเดิมตนโดยสุจริต
และสมัครใจเพื่อจะได้มาซึ่งสัญชาติอื่นด้วย ในบางกรณีเมื่อกฎหมายว่าด้วยสัญชาติร่าง
ไว้อย่างหละหลวม บุคคลเหล่านีต้ อ้ งปฏิเสธสัญชาติตนเพือ่ จะร้องขอสัญชาติอนื่ แต่กลับไม่
สามารถได้รับสัญชาติที่สองได้ และกลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติไป
159. ทางออกที่ดีที่สุดในกรณีเหล่านี้คือ การได้รับสัญชาติเดิมอีกครั้ง เมื่อรัฐกำ�หนดว่าบุคคล
นั้นเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับสัญชาติเดิมอีกครั้ง รัฐไม่ต้อง
จัดหาใบอนุญาตพำ�นักอาศัยให้ บุคคลนั้นจะได้รับสถานะผู้อพยพลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
เพื่อเป็นการอนุญาตให้คงอยู่ในเขตดินแดนได้ภายในระยะเวลาหนึ่ง ขณะเตรียมการย้าย
ไปยังรัฐอื่น การอนุญาตชั่วคราวนี้ครอบคลุมระยะเวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่เดือน และไม่ต้องให้
สิทธิเสมอบุคคลที่ได้รับการออกใบอนุญาตพำ�นักอาศัย โดยอาจให้สถานะที่ใกล้เคียงกับที่
จัดให้ระหว่างกระบวนการกำ�หนดสถานะก็ได้
160. รัฐสามารถขยายการอนุญาตให้อยูต
่ อ่ ชัว่ คราวเมือ่ การรับเข้า/การรับเข้าอีกครัง้ หรือการได้รบั
สัญชาติอีกครั้งดำ�เนินการไม่สำ�เร็จโดยไม่ได้เป็นความผิดของบุคคล อย่างไรก็ตามสามารถ
จำ�กัดระยะเวลาการขยายการอนุญาตนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการเอื้ออำ�นวยให้
ความพยายามด้านรับเข้า/การรับเข้าอีกครั้ง หรือการได้รับสัญชาติอีกครั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์
และการจัดให้มีความแน่นอนแก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ได้รับผลกระทบในระดับหนึ่ง หาก
ครบกำ�หนดเวลาแล้ว และการรับเข้า/การรับเข้าอีกครั้ง หรือการได้รับสัญชาติอีกครั้งยังไม่
เสร็จสิ้นแม้ว่าจะมีความพยายามอย่างสุจริตใจ โดยบุคคลแล้ว ให้เป็นความรับผิดชอบของ
รัฐภาคีที่จะมอบสถานะแก่บุคคล โดยทั่วไปเมื่อได้การรับรองว่าเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
แล้ว ได้แก่ ใบอนุญาตพำ�นักอาศัยที่ต่ออายุได้พร้อมกับสิทธิ รวมทั้งสิทธิในการทำ�งานและ
การได้รับเอกสารการเดินทาง

(๓.๒) เมื่อภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติเกิดจากการสละสัญชาติด้วยความสมัครใจอัน
เนื่องจากการเลือกสัญชาติ
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161.

บุคคลจำ�นวนหนึง่ ปฏิเสธสัญชาติโดยสมัครใจ เพราะไม่ประสงค์ถอื สัญชาติของรัฐหนึง่ ๆ หรือ
เชื่อว่าจะนำ�ไปสู่การให้สถานะความคุ้มครองในอีกประเทศหนึ่ง๑๐๔ การรับเข้ารัฐสัญชาติ
เดิมอีกครั้ง พร้อมกับการได้รับสัญชาตินั้นเป็นทางออกที่น่าจะได้รับเลือกในสถานการณ์
เช่นนี้ หากไม่มคี วามร่วมมือจากบุคคลสำ�หรับการรับเข้าอีกรัฐหนึง่ หรือการได้รบั สัญชาติอกี

๑๐๔

กฎหมายระหว่างประเทศยินยอมให้บคุ คลทุกคนมีสทิ ธิในสัญชาติ แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงสิทธิทบี่ คุ คลจะเลือก
สัญชาติเฉพาะเจาะจงได้ ซึง่ มีการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงการทีร่ ฐั มอบสัญชาติให้โดยปริยายตามปัจจัย
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบุคคล อาทิ การสืบเชื้อสาย การเกิดในเขตดินแดน หรือการพำ�นักอาศัยใน
เขตดินแดนขณะการสืบทอดอำ�นาจรัฐ

๑๕๗ - ๑๖๔

ครัง้ เจ้าหน้าทีม่ สี ทิ ธิด�ำ เนินการพูดคุยหารือกับรัฐอืน่ เพือ่ ประกันการรับปัจเจกบุคคลนัน้ เข้า
ประเทศ ในบริบทนีจ้ ะเกีย่ วข้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศอืน่ ๆ ของรัฐสัญชาติเดิม รวมทัง้
การป้องกันภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติหากมีการสละสัญชาติและสิทธิการเข้าประเทศตนเอง๑๐๕
162. รัฐไม่จ�ำ เป็นต้องออกหรือต่ออายุใบอนุญาตอยูอ่ าศัยแก่บค
ุ คลเหล่านี้ ซึง่ ไม่ได้รบั สิทธิทงั้ หมด
ทีค่ าดการณ์ไว้ในอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ โดยไม่เกีย่ วกับอุปสรรคด้านความคุม้ ครองอืน่ ใด การก
ลับคืนโดยไม่สมัครใจไม่ได้รับการยกเว้นได้ในกรณีเช่น รัฐสัญชาติเดิมเป็นประเทศถิ่น
พำ�นักอาศัยประจำ�มาก่อน และเจ้าหน้าที่รัฐได้เตรียมออกใบพำ�นักอาศัยถาวรให้แก่บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง

(๓.๓) การพิจารณาถึงความผูกพันของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติกับท้องถิ่น
163.

เมื่อบุคคลได้พัฒนาสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐเจ้าบ้านอันเป็นผลจากการพำ�นักอาศัยมา
ยาวนานและความเชือ่ มโยงทางครอบครัว โดยปกติแล้วสมควรทีจ่ ะมอบสถานะและรับรอง
เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ เป็นใบอนุญาตพำ�นักอาศัยที่ต่ออายุได้และสิทธิต่างๆ แม้ว่าอาจ
มีความคุ้มครองในอีกรัฐหนึ่งด้วย๑๐๖ ในบางกรณีแนวทางนี้อาจจำ�เป็นเพื่อดำ�เนินการตาม
พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การงดเว้นการแทรกแซงนอกกฎหมายหรือโดยพลการต่อ
ความเป็นส่วนตัว ครอบครัวหรือบ้านพักอาศัย๑๐๗

164.

ดังที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้า ๑๔๒ ข้างต้น บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติส่วนหนึ่งอาจพิจารณาแล้วว่า
อยู่ใน “ประเทศตนเอง” ตามความที่กำ�หนดไว้ในมาตรา ๑๒(๔) ของ ICCPR บุคคลเหล่านี้
ครอบคลุมบุคคล ซึง่ เป็นผูพ้ �ำ นักอาศัยประจำ�เป็นเวลายาวนานในรัฐ ทีม่ กั จะเป็นประเทศเกิด

๑๐๕

โปรดดูโดยเฉพาะ มาตรา ๗ (๑) ในอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ และมาตรา ๑๒ (๔) ใน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) นอกจากนั้นความสัมพันธ์ฉันท์
มิตรและความร่วมมือระหว่างรัฐบนฐานของหลักความสุจริตใจกำ�หนดให้มกี ารรับเข้าอีกครัง้ ภายใต้สถาวกา
รณ์เหล่านี้ ข้อตกลงระหว่างรัฐหลายฉบับเอือ้ อำ�นวยเพือ่ การนีโ้ ดยจัดให้มกี ารรับบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติกลับ
เข้าอีกครัง้ รวมทัง้ ผูถ้ อื สัญชาติเดิมและผูม้ ถี นิ่ พำ�นักประจำ�เดิม สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั สหประชาชาติ
(UNHCR) อาจสามารถมีบทบาทในเรื่องนี้ได้ โปรดดูย่อหน้า (j) ในข้อสรุปคณะกรรมการบริหาร UNHCR
หมายเลข ๙๖ (LIV) ค.ศ. ๒๐๐๓ ว่าด้วยการกลับคืนของบุคคลผูซ้ งึ่ ไม่จ�ำ เป็นต้องได้รบั ความคุม้ ครองระหว่าง
ประเทศ ที่ http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f93b1ca4.html ซึ่งคณะกรรมการบริหารแนะนำ�ตาม
สถานการณ์ ว่า UNHCR มีบทบาทเสริมความพยายามโดยรัฐว่าด้วยการกลับคืนของบุคคลผู้ซึ่งไม่จำ�เป็น
ต้องได้รบั ความคุม้ ครองระหว่างประเทศ โดย (i) ส่งเสริมร่วมกับรัฐถึงหลักการทีว่ า่ รัฐเป็นผูร้ บั ผิดชอบรับคืน
ผู้ถือสัญชาติตน และหลักการการลดภาวะการไร้รัฐไร้สัญชาติ (ii) แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต่อสาธารณะว่า
ด้วยการยอมรับการกลับคืนของบุคคลผูซ้ งึ่ ไม่จ�ำ เป็นต้องได้รบั ความคุม้ ครองระหว่างประเทศ (iii) ดำ�เนินการ
สนทนากับรัฐอย่างต่อเนื่องในการทบทวนตัวบทกฎหมายพลเมือง โดยเฉพาะหากอนุญาตให้มีการปฏิเสธ
สัญชาติโดยไม่ได้ประกันว่าบุคคลผู้นั้นจะได้รับสัญชาติอื่น และอาจใช้เพื่อยุติหรือยืดเวลาที่บุคคลจะกลับ
คืนสู่ประเทศที่ตนถือสัญชาติได้
โดยเฉพาะเมือ่ ความเชือ่ มโยงกับอีกรัฐหนึง่ ค่อนข้างไม่มนี ยั สำ�คัญ อย่างไรก็ตามก็ยงั ต้องแยกออกจากสาย
สัมพันธ์อันลึกซึ้งที่บุคคลพิจารณาแล้วว่าได้อยู่ใน “ประเทศตน”
โปรดดูย่อหน้า ๑๔๐-๑๔๓ข้างต้น

๑๐๖
๑๐๗

ส่วนที่ ๓

ค. บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่ใน “ประเทศบ้านเกิดของตนเอง”
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การอยูใ่ น “ประเทศตนเอง” ทำ�ให้บคุ คลมีสทิ ธิเข้าและคงอยูใ่ นประเทศได้ตามนัยสำ�คัญของ
สถานะตนภายใต้กฎหมายประเทศนัน้ ความสัมพันธ์อนั ลึกซึง้ กับรัฐดังกล่าว มักจะทำ�ให้ไม่มี
ความเชือ่ มโยงกับประเทศอืน่ สร้างเงือ่ นไขจำ�เป็นทางการเมืองและศีลธรรมแก่รฐั ในการเอือ้
อำ�นวยให้เกิดการบูรณาการบุคคลเหล่านีเ้ ข้าสูส่ งั คมอย่างเต็มรูปแบบ ข้อเท็จจริงทีว่ า่ บุคคล
เหล่านีเ้ ป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติใน “ประเทศตนเอง” มักจะสะท้อนมาจากการเลือกปฏิบตั ใิ น
การสร้างกรอบและนำ�ใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ บางคนถูกปฏิเสธสัญชาติ แม้ว่าจะเกิด
และพำ�นักอาศัยอยู่แต่ในรัฐดังกล่าวเท่านั้น บางคนอาจถูกเพิกถอนสัญชาติเนื่องจากเป็น
สมาชิกของกลุ่มในชุมชนที่ไม่เป็นที่ชื่นชอบทางการเมืองหรือทางสังคม๑๐๘
165. สถานะที่ เ หมาะสมสำ � หรั บ บุ ค คลที่ อ ยู่ ใ น “ประเทศตนเอง” เหล่ า นี้ คื อ การถื อ สั ญ ชาติ
ของรัฐดังกล่าว ตามที่กล่าวถึงในส่วนที่สองข้างต้น กลไกกำ�หนดสถานะของบุคคลหรือ
กลุ่มประชากรที่ถูกต้องในกรณีนี้เกี่ยวข้องกับการปรับแก้คืนหรือการมอบสัญชาติให้๑๐๙
การพึง่ พิงขัน้ ตอนกระบวนการกำ�หนดความเป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติโดยทัว่ ไปไม่เหมาะสม
นัก อย่างไรก็ตาม หากคาดว่าบุคคลจะขอความคุ้มครองผ่านกลไกนั้น อย่างน้อยสถานะได้
รับการรับรองควรจะรวมการพำ�นักถาวรและการเอื้ออำ�นวยให้ได้รับสัญชาติด้วย๑๑๐

ง. สถานะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ไม่ครอบคลุมภายใต้อนุสัญญา ๑๙๕๔
166.

บุคคลจำ�นวนมากที่ตรงกับนิยามของบุคคลไร้รัฐภายใต้อนุสัญญา ๑๙๕๔ อาศัยอยู่ใน
ประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีสนธิสัญญานี้ อย่างไรก็ตามมาตรฐานตามอนุสัญญา และแนวทาง
ปฏิ บั ติ ข องรั ฐ ภาคี อ าจเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประเทศเหล่ า นั้ น ในการนำ � ใช้ แ ละปฏิ บั ติ ต าม
ยุทธศาสตร์การจัดการกับภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติในเขตดินแดนตน และกำ�กับสถานะของบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยเฉพาะรัฐที่ยังไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญา อาจให้ความสนใจติดตามดู
แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการออกหนังสือแสดงตัวตนและเอกสารการเดินทางแก่บคุ คลไร้รฐั ไร้
สัญชาติ เป็นมาตรการซึง่ ได้เลือกรับนำ�มาใช้ในหลายประเทศทีไ่ ม่ได้เป็นคูส่ ญ
ั ญา นอกจากนี้
ทุกๆ รัฐต้องปฏิบตั ติ ามพันธกรณีภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อาทิ ความ
คุ้มครองจากการกักขังโดยพลการ (มาตรา ๙ (๑) ของ ICCPR) และสิทธิที่จะเดินทางเข้า
และคงอยู่ใน “ประเทศตน” (มาตรา ๑๒ (๔) ของ ICCPR)111 ในกรณีที่เป็นบุคคลไร้รัฐไร้
สัญชาติในแหล่งกำ�เนิด

๑๐๘

ส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้คือ ข้อห้ามว่าด้วยการเพิกถอนสัญชาติโดยพลการ โดยพบได้ในหลายมาตรา และ
ในมาตรา ๑๕ (๒) ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อห้ามต่อการเลือกปฏิบัติตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะข้อห้ามตามกฎหมายเด็ดขาดซึ่งจะละเมิดมิได้ต่อการ
เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ลักษณะจารีตกฎหมายเด็ดขาดซึ่งจะละเมิดมิได้กล่าวถึงอยู่ในข้อความหมายเหตุ
๑๓ ข้างต้น
โปรดดูย่อหน้า ๕๘-๖๑
เมื่ อ รั ฐ ได้ ส ร้ า งประชากรไร้ รั ฐ ไร้ สั ญ ชาติ ขึ้ น ในเขตดิ น แดนตนแล้ ว รั ฐ อาจไม่ เ ต็ ม ใจที่ จ ะเริ่ ม ขั้ น ตอน
กระบวนการกำ�หนดความเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือมอบสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติตามที่ได้รับคำ�
แนะนำ�ไว้ ในกรณีเหล่านี้ ความพยายามของ UNHCR เพื่อประกันทางออกให้แก่ประชากรกลุ่มนี้อาจต้อง
นอกเหนือไปจากการรณรงค์ โดยเป็นการให้คำ�แนะนำ�เชิงเทคนิคเฉพาะทางและการสนับสนุนด้านปฏิบัติ
การแก่กิจกรรมริเริ่มที่มุ่งสร้างการยอมรับความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและรัฐผ่านการมอบสัญชาติ

๑๐๙
๑๑๐
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ส่วนที่ ๓

๑๖๕ - ๑๖๘

บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดยพฤตินัยก็อยู่นอกเหนือความคุ้มครองตามอนุสัญญา ๑๙๕๔
ด้วย๑๑๒ อย่างไรก็ตามบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดยพฤตินัยนีไ้ ม่สามารถกลับคืนสู่ประเทศที่ตน
ถือสัญชาติได้โดยพลัน การอนุญาตให้พ�ำ นักอยูไ่ ด้ชวั่ คราวอย่างน้อยก็สง่ เสริมเสถียรภาพแก่
บุคคลเหล่านี้ระดับหนึ่ง ดังนั้นรัฐอาจพิจารณาให้สถานะที่คล้ายคลึงกับที่แนะนำ�ไว้ข้างต้น
ในย่อหน้า ๑๕๙ แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ผู้ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการประกันความ
คุม้ ครองในทีอ่ นื่ ๆ ในหลายๆ กรณีมาตรการเปลีย่ นผ่านระหว่างกาลลักษณะนีก้ เ็ พียงพอแล้ว
เนือ่ งจากการกลับคืนจะเป็นไปได้ดว้ ยความช่วยเหลือด้านกงสุลทีด่ ขี นึ้ หรือการเปลีย่ นแปลง
นโยบายเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านกงสุลให้แก่บุคคลเหล่านั้น เป็นต้น
168. เมื่อท่าทีที่จะได้รับความคุ้มครองระดับประเทศอาจเป็นไปไม่ได้ จึงแนะนำ�ให้ขยายสถานะ
บุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติโดยพฤตินยั ด้วยการมอบใบอนุญาตพำ�นักอาศัยในรูปแบบทีค่ ล้ายคลึง
กับที่มอบให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการยอมรับว่าไร้รัฐตามอนุสัญญา ๑๙๕๔ โดยทั่วไปแล้ว ข้อ
เท็จจริงที่ว่าบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดยพฤตินัยเป็นผู้ถือสัญชาติหมายความว่า การกลับคืน
สู่ประเทศสัญชาติตนเป็นทางออกที่ยั่งยืนและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามหากการ
จัดการกับอุปสรรคในการกลับคืนเป็นไปได้ยาก ข้อพิจารณาในการนำ�ไปปฏิบัติและในด้าน
มนุษยธรรมเป็นทางออกระดับท้องถิ่นโดยการแปลงสัญชาติถือเป็นการวิธีที่เหมาะสม
167.

๑๑๒

ตามที่บันทึกไว้ในย่อหน้า ๗ ข้างต้นว่าไม่มีการให้นิยามภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติโดยพฤตินัยที่เป็นที่ยอมรับ
ระหว่างประเทศ ด้วยความพยายามในการให้นิยามแก่คำ�นี้ อาจกล่าวได้ว่าบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดย
พฤตินยั เป็นผูถ้ อื สัญชาติแต่ไม่สามารถหรือเนือ่ งจากเหตุอนั ชอบธรรมตามกฎหมายไม่ปรารถนาทีจ่ ะได้รบั
ความคุม้ ครองจากรัฐทีต่ นถือสัญชาติเอง โปรดดูเพิม่ เติมในหมวด II.A. ของPrato Conclusions ในข้อความ
หมายเหตุ ๔ ข้างต้น ซึ่งเสนอการนำ�ใช้นิยามตามนี้ บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติโดยพฤตินัยเป็นบุคคลที่อยู่นอก
ประเทศสัญชาติตน ซึง่ ไม่สามารถหรือเนือ่ งจากเหตุอนั ชอบธรรมตามกฎหมาย ไม่ปรารถนาทีจ่ ะได้รบั ความ
คุม้ ครองจากรัฐทีต่ นถือสัญชาติเอง ความคุม้ ครองในลักษณะนีอ้ า้ งอิงถึงสิทธิความคุม้ ครองทางการทูตโดย
รัฐสัญชาตินั้น เพื่อเยียวยาการกระทำ�ผิดระหว่างประเทศต่อผู้ถือสัญชาติตน รวมทั้งความคุ้มครองทางการ
ทูตและทางกงสุล และความช่วยเหลือโดยทั่วไป และที่เกี่ยวข้องกับการกลับคืนสู่รัฐสัญชาติตน
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ภาคผนวก ๑ – อนุสัญญาว่าด้วยสถานะ
ของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔*
อารัมภบท
บรรดาอัครภาคีผู้ทำ�สัญญา
ตามที่ กฎบัตรสหประชาชาติพร้อมทั้งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๑๙๔๘ ได้ยืนยันหลักการ
ที่ให้มนุษย์ได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยปราศจากการเลือกปฎิบัติ
ตามที่ สหประชาชาติได้แสดงความห่วงใยอย่างมาก เกีย่ วกับบุคคลไร้รฐั ในหลายโอกาส
และพยายามให้บุคคลไร้รัฐได้มาซึ่งสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
ตามที่ มีเพียงบุคคลไร้รัฐซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยด้วยเท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครองโดยอนุสัญญา
ว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๑๙๕๑ และยังมีบุคคลไร้รัฐจำ�นวนมากที่
ไม่ได้รับความคุ้มครองจากอนุสัญญานี้
ด้วยเห็นว่า เป็นการสมควรทีจ่ ะกำ�หนดและปรับปรุงสถานะของบุคคลไร้รฐั ด้วยข้อตกลง
ระหว่างประเทศ
ได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑
นิยามของคำ�ว่า “บุคคลไร้รัฐ”
๑. ตามจุดมุ่งหมายของอนุสัญญาฉบับนี้ คำ�ว่า “บุคคลไร้รัฐ” หมายถึง บุคคลที่ไม่ถูก
พิจารณาว่าเป็นคนสัญชาติของรัฐใดเลยภายใต้ผลบังคับแห่งกฎหมายของรัฐนั้น
๒. อนุสัญญาฉบับนี้ไม่ใช้
(i) ต่ อ บุ ค คลที่ ข ณะนี้ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองหรื อ ความช่ ว ยเหลื อ จากองค์ ก รหรื อ
หน่วยงานขององค์การสหประชาชาตินอกจากสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติตราบเท่าที่ยังได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือนั้น

*

ภาคผนวก

หมวดที่หนึ่ง : หมวดทั่วไป
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(ii) ต่อบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานผู้มีอำ�นาจของประเทศซึ่งพวกเขาได้
พำ�นักในฐานะที่มีสิทธิและหน้าที่เยี่ยงผู้ถือสัญชาติของประเทศนั้น
(iii) ต่อบุคคลซึ่งมีเหตุผลอันหนักแน่นในอันที่จะทำ�ให้พิจารณาได้ว่า
(a) บุคคลนั้นได้ประกอบอาชญากรรมต่อสันติภาพ อาชญากรรมสงครามหรือ
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกรรมสารระหว่างประเทศต่างๆ
เกี่ยวกับเรื่องนี้
(b) บุคคลนั้นได้ประกอบอาชญากรรมร้ายแรง ซึ่งไม่ใช่อาชญากรรมการเมือง
ภายนอกประเทศที่ตนพำ�นักอยู่ก่อนที่ประเทศนั้นจะยอมรับตนเข้าอาณาเขต
(c) บุ ค คลที่ มี ค วามผิ ด ในการละเมิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละหลั ก การขององค์ ก าร
สหประชาชาติ

มาตรา ๒
พันธะโดยทั่วไป
บุคคลไร้รัฐทุกคนมีหน้าที่ต่อประเทศที่ตนเข้ามาอยู่ในอาณาเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับรวมทั้งมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน

มาตรา ๓
การไม่เลือกประติบัติ
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องนำ�บทบัญญัติของอนุสัญญานี้มาใช้แก่บุคคลไร้รัฐโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา หรือประเทศต้นทาง

มาตรา ๔
ศาสนา
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐภายในอาณาเขตของตนอย่างน้อย
เท่าเทียมกับทีป่ ฏิบตั ติ อ่ คนสัญชาติของตนในเรือ่ งเสรีภาพการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
และเสรีภาพการให้การศึกษาด้านศาสนากับบุตรหลาน

มาตรา ๕
สิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากอนุสัญญาฉบับนี้
ให้ถอื ว่าไม่มสี งิ่ ใดในอนุสญ
ั ญานีท้ ลี่ ดิ รอนสิทธิและผลประโยชน์ทบี่ คุ คลไร้รฐั ได้รบั จาก
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา นอกเหนือจากที่กำ�หนดในอนุสัญญาฉบับนี้
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มาตรา ๖
ข้อความ “ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน”
เพื่อประโยชน์ของอนุสัญญาฉบับนี้ ข้อความ “ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน” หมายถึง
เงื่อนไขใดๆ (รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาและเกี่ยวกับการเข้ามาหรือการพำ�นัก) ที่
กำ�หนดให้บุคคลต้องปฏิบัติตามเป็นการเฉพาะเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าบุคคล
นัน้ ไม่ได้เป็นบุคคลไร้รฐั ก็จะต้องปฏิบตั เิ งือ่ นไขดังกล่าว โดยยกเว้นเงือ่ นไขทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ิ
ได้ ด้วยเหตุแห่งสภาพความเป็นบุคคลไร้รัฐ

๑. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อบุคคล
ต่างด้าวโดยทั่วไป ยกเว้นว่า อนุสัญญาฉบับนี้มีข้อกำ�หนดที่ให้ประโยชน์มากกว่า
๒. ภายหลังการพำ�นักเป็นระยะเวลาสามปี ให้บุคคลไร้รัฐทุกคนได้รับสิทธิยกเว้นจาก
การถ้อยทีถ้อยปฏิบัติในทางนิติบัญญัติในอาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
๓. ในกรณีที่ไม่มีภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาแต่ละแห่งจะต้อง
คงปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐตามสิทธิและเสรีภาพที่พวกเขาพึงมีอยู่แล้ว นับแต่วันที่
อนุสัญญามีผลบังคับใช้ต่อรัฐนั้น
๔. ในกรณีที่ไม่มีภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องพิจารณาอย่าง
เป็นคุณในอันที่จะเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐ ในสิทธิและประโยชน์
ที่นอกเหนือจากที่ได้บัญญัติไว้ตามวรรค ๒ และ ๓ และเพื่อขยายข้อยกเว้นจาก
ภาวะถ้อยทีถอ้ ยปฏิบตั ติ อ่ บุคคลไร้รฐั ทีไ่ ม่มคี ณ
ุ สมบัตติ รงตามเงือ่ นไขทีใ่ ห้ไว้ในวรรค
๒ และ ๓
บทบัญญัตขิ องวรรค ๒ และ ๓ ใช้ตอ่ สิทธิและประโยชน์ทไี่ ด้กล่าวถึงในมาตรา ๑๓, ๑๘,
๑๙, ๒๑ และ ๒๒ ของอนุสัญญาฉบับนี้และต่อสิทธิและประโยชน์ที่อนุสัญญาฉบับนี้ไม่ได้
บัญญัติไว้
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มาตรา ๗
ข้อยกเว้นจากภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ

มาตรา ๘
การยกเว้นจากมาตรการพิเศษ
สำ�หรับมาตรการพิเศษที่อาจใช้กับบุคคล ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ของคนสัญชาติ
หรือของผู้ที่เคยเป็นคนสัญชาติของรัฐต่างประเทศนั้น รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องไม่ใช้
มาตรการดังกล่าวกับบุคคลไร้รัฐ ด้วยเหตุที่เขาเคยถือสัญชาติของรัฐอื่นเป็นอย่างเดียว รัฐ
ภาคีแห่งอนุสัญญาที่บทบัญญัติของกฎหมายตนไม่ให้ใช้หลักการทั่วไปที่อยู่ในมาตรานี้ ให้
รัฐนั้นให้การยกเว้นที่เป็นคุณแก่บุคคลไร้รัฐดังกล่าว ตามความเหมาะสม
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มาตรา ๙
มาตรการชั่วคราว
ไม่มสี งิ่ ใดในอนุสญ
ั ญานีห้ า้ มรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา ในช่วงเวลาสงครามหรือสถานการณ์
อื่นที่พิเศษและร้ายแรงจากการใช้มาตราการชั่วคราวซึ่งพิจารณาว่าเป็นความจำ�เป็นต่อ
ความมั่นคงของชาติในกรณีของบุคคลนั้นๆ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาโดยรัฐภาคีแห่ง
อนุสัญญาว่า บุคคลนั้นแท้จริงแล้วคือบุคคลไร้รัฐและมีความจำ�เป็นต้องใช้มาตรการนั้นต่อ
บุคคลนั้นเพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติ

มาตรา ๑๐
การให้พำ�นักอยู่ต่อไป
๑. ในกรณีที่บุคคลไร้รัฐต้องพลัดถิ่นโดยการบังคับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและ
ถูกย้ายไปยังอาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา และพำ�นักในทีน่ นั้ ให้ถอื ว่าระยะ
เวลาที่ถูกบังคับให้พำ�นักอยู่นั้นเป็นการพำ�นักในอาณาเขตโดยชอบด้วยกฎหมาย
๒. ในกรณี ที่ บุ ค คลไร้ รั ฐ ต้ อ งพลั ด ถิ่ น โดยการบั ง คั บ ในช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง
จากอาณาเขตของรั ฐ ภาคี แ ห่ ง อนุ สั ญ ญาและได้ ก ลั บ ไปยั ง อาณาเขตนั้ น ด้ ว ย
วัตถุประสงค์ของการพำ�นักก่อนการบังคับใช้อนุสัญญานี้ ให้ถือว่าช่วงระยะเวลา
การพำ�นักก่อนหน้าและภายหลังการถูกบังคับให้พลัดถิ่นเป็นช่วงเวลาต่อเนื่องกัน
เพื่อการใดก็ตามที่จำ�เป็นต้องแสดงว่า มีการพำ�นักที่ต่อเนื่องกัน

มาตรา ๑๑
คนเดินทะเลที่ไม่มีสัญชาติ
ในกรณีของคนเดินทะเลที่ไม่มีสัญชาติทำ�งานในฐานะลูกเรือบนเรือที่ชักธงของรัฐภาคี
แห่งอนุสัญญา ให้รัฐนั้นพิจารณาด้วยความเมตตาในการตั้งถิ่นฐานบนอาณาเขตและออก
เอกสารเดินทางให้หรืออนุญาตเป็นการชั่วคราวให้การเข้าประเทศเป็นการเฉพาะเพื่อเอื้อ
อำ�นวยต่อการตั้งถิ่นฐานในประเทศอื่นแก่บุคคลนั้น

หมวดที่ ๒ : สถานะทางกฎหมาย
มาตรา ๑๒
สถานะบุคคล
๑. สถานะบุคคลของบุคคลไร้รัฐจะขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศแห่งภูมิลำ�เนาหรือ
ในกรณีที่ไม่มีภูมิลำ�เนา ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่พำ�นัก
๒. ให้รฐั ภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาเคารพต่อสิทธิของบุคคลไร้รฐั ทีม่ อี ยูเ่ ดิม ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั สถานะ
ของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิเกี่ยวเนื่องกับการสมรส โดยสิทธิดังกล่าวต้อง
เป็นสิทธิที่กฎหมายของรัฐภาคีให้การรับรองหากว่าบุคคลนั้นไม่ได้เป็นบุคคลไร้รัฐ
และต้องสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติที่กฎหมายของรัฐนั้นกำ�หนดไว้ ตามความ
จำ�เป็น
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มาตรา ๑๓
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
ให้รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา ปฏิบัติในลักษณะที่เป็นคุณต่อบุคคลไร้รัฐเท่าที่จะทำ�ได้
ในกรณีใดๆ โดยไม่น้อยกว่าที่ปฏิบัติต่อบุคคลต่างด้าวโดยทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
เกีย่ วกับการได้มาซึง่ สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์และสิทธิอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญา
เช่าหรือสัญญาอื่นๆ เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

มาตรา ๑๔
สิทธิในศิลปกรรมและทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
บุคคลไร้รัฐจะต้องได้รับความคุ้มครองในประเทศที่เขามีถิ่นพำ�นักประจำ�เช่นเดียวกับ
ความคุม้ ครองทีค่ นสัญชาติของประเทศนัน้ ได้รบั ในด้านการคุม้ ครองทรัพย์ทางอุตสาหกรรม
ได้แก่ สิง่ ประดิษฐ์หรือตัวอย่างแบบ เครือ่ งหมายการค้า ชือ่ ทางการค้าและสิทธิในผลงานทาง
วรรณคดี ศิลปะและวิทยาศาสตร์ บุคคลไร้รฐั จะต้องได้รบั ความคุม้ ครองในอาณาเขตของรัฐ
ภาคีอื่นๆ แห่งอนุสัญญาที่เขามีถิ่นพำ�นักประจำ�เช่นเดียวกับความคุ้มครองที่คนสัญชาติใน
อาณาเขตของประเทศนั้นได้รับ

มาตรา ๑๕
สิทธิในการเข้าร่วมสมาคม

มาตรา ๑๖
การนำ�คดีขึ้นสู่ศาล
๑. บุคคลไร้รัฐจะต้องมีเสรีภาพในการนำ�คดีขึ้นสู่ศาลในอาณาเขตของรัฐภาคีแห่ง
อนุสัญญาทุกแห่ง
๒. บุคคลไร้รฐั มีสทิ ธิได้รบั ผลปฏิบตั จิ ากรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาทีเ่ ขาพำ�นักอยูเ่ ช่นเดียว
กับทีร่ ฐั นัน้ ให้ตอ่ คนสัญชาติของรัฐในการนำ�คดีขนึ้ สูศ่ าล รวมทัง้ ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายและข้อยกเว้นจากการวางหลักประกัน
๓. การปฎิบัติดังได้กล่าวไว้ในวรรค ๒ ให้บุคคลไร้รัฐได้รับผลปฏิบัติจากประเทศที่เขา
มิได้มีถิ่นพำ�นักประจำ� เช่นเดียวกับผลปฏิบัติที่คนสัญชาติได้รับในประเทศที่เขามี
ถิ่นพำ�นักประจำ�
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ในด้ า นการเข้ า ร่ ว มสมาคมและสหภาพแรงงานที่ ไ ม่ ไ ด้ ห วั ง ผลทางการเมื อ งและ
ผลกำ�ไร รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐที่อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในอาณาเขตแดนแห่งรัฐอย่างเป็นคุณเท่าที่จะเป็นไปได้ และไม่ว่าในกรณีใด ต้องไม่น้อย
กว่าที่ปฏิบัติต่อบุคคลต่างด้าวในสถานการณ์เดียวกัน
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หมวดที่ ๓ : การประกอบอาชีพเพื่อหารายได้
มาตรา ๑๗
ค่าตอบแทนจากการจ้างงาน
๑. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฎิบัติต่อบุคคลไร้รัฐที่อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในอาณาเขตแดนแห่งรัฐอย่างเป็นคุณเท่าที่จะเป็นไปได้และไม่ว่าในกรณีใดต้อง
ไม่น้อยไปกว่าที่ปฎิบัติต่อบุคคต่างด้าวโดยทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ในด้าน
สิทธิการทำ�งานเพื่อได้รับค่าจ้าง
๒. รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะต้องให้การพิจารณาโดยคำ�นึงถึงปัญหาของบุคคลไร้รฐั ใน
การปรับสิทธิของบุคคลไร้รฐั ให้เช่นเดียวกับคนสัญชาติของตนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อ
บุคคลไร้รัฐที่เข้ามาในอาณาเขตตามโครงการการจ้างแรงงานหรือภายใต้โครงการ
แรงงานอพยพ

มาตรา ๑๘
การประกอบกิจการส่วนตัว
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตของรัฐอย่าง
เป็นคุณเท่าที่จะเป็นไปได้และไม่ว่าในกรณีใดต้องไม่น้อยกว่าที่ปฎิบัติต่อบุคคลต่างด้าว
โดยทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ในด้านสิทธิการประกอบการทางเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
หัตถกรรมและการพาณิชย์และการจัดตั้งบริษัทการค้าและอุตสาหกรรมของตน

มาตรา ๑๙
การประกอบอาชีพอิสระ
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐที่พำ�นักอยู่ในอาณาเขตของตนโดย
ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีคุณวุฒิที่หน่วยงานผู้มีอำ�นาจของรัฐให้การรับรอง และผู้ที่ต้องการ
จะประกอบอาชีพอิสระในกรณีใดๆ ไม่นอ้ ยไปกว่าทีป่ ฏิบตั ติ อ่ บุคคลต่างด้าวในสถานการณ์
เดียวกัน
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หมวดที่ ๔: สวัสดิการ
มาตรา ๒๐
การปันส่วน
ในกรณีทมี่ รี ะบบการปันส่วนซึง่ ใช้กบั ประชากรจำ�นวนมากและบังคับใช้ในการกระจาย
สินค้าในช่วงขาดแคลน จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อคนสัญชาติ

มาตรา ๒๑
ที่อยู่อาศัย
ในด้านที่พักอาศัย ตราบเท่าที่อยู่ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ หรือการควบคุมของ
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง ให้รฐั ภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาปฏิบตั ติ อ่ บุคคลไร้รฐั ทีอ่ ยูอ่ ย่างถูกต้องตาม
กฎหมายในอาณาเขตแดนแห่งรัฐอย่างเป็นคุณเท่าที่จะเป็นไปได้ และไม่ว่าในกรณีใด ต้อง
ไม่น้อยกว่าที่ปฏิบัติต่อบุคคลต่างด้าวในสถานการณ์เดียวกัน

๑. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อคน
สัญชาติของรัฐในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐอย่างเป็นคุณเท่าที่จะเป็นไป
ได้และไม่ว่าในกรณีใดต้องไม่น้อยกว่าที่ปฎิบัติต่อบุคคลต่างด้าวโดยทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ในด้านการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเข้าถึงการศึกษา การให้การรับรอง ประกาศนียบัตร
อนุปริญญาและปริญญาบัตรของสถานศึกษาต่างชาติ การยกเว้นค่าเล่าเรียนและ
ค่าธรรมเนียม และการให้ทุนการศึกษา

มาตรา ๒๓
การบรรเทาทุกข์
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มาตรา ๒๒
การศึกษาของรัฐ

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฎิบัติต่อบุคคลไร้รัฐที่อยู่ในอาณาเขตอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อคนสัญชาติของรัฐ ในด้านการบรรเทาทุกข์และความ
ช่วยเหลือสาธารณะ
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มาตรา ๒๔
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
๑. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฎิบัติต่อบุคคลไร้รัฐที่อยู่ในอาณาเขตอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อคนสัญชาติของรัฐ ในประเด็นดังต่อไปนี้
(a) ในกรณีที่ได้รับการกำ�กับดูแลโดยกฎหมายหรือข้อบังคับหรือเป็นกรณีที่ต้อง
ควบคุมจากหน่วยงานบริหาร: ค่าตอบแทน รวมทั้งเบี้ยเลี้ยงครอบครัวที่เป็น
ส่วนหนึ่งของค่าตอบแทน ชั่วโมงการทำ�งาน การทำ�งานล่วงเวลาวันหยุดที่ได้
รับค่าแรง ข้อจำ�กัดในการทำ�งานทีบ่ า้ น อายุขนั้ ตาํ่ ของการจ้างงาน การฝึกงาน
และการฝึกอบรม การทำ�งานของสตรีและการทำ�งานของเยาวชน และการใช้
สิทธิประโยชน์ของการเจรจา ต่อรอง
(b) การประกันสังคม (ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บที่เกิดจากการจ้างงาน
โรคที่เกิดจากอาชีพ การลาคลอด การเจ็บป่วย การพิการ ความชรา การตาย
การว่างงาน ความรับผิดชอบต่อครอบครัว และในกรณีฉกุ เฉินอืน่ ตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบภายในประเทศทีค่ รอบคลุมโดยโครงการประกันสังคม) จะต้อง
มีตามข้อจำ�กัด
(i) อาจมีการดำ�เนินการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ดำ�รงสิทธิทไี่ ด้รบั แล้วและสิทธิทจี่ ะได้รบั
เพิ่มเติม
(ii) กฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศที่พำ�นักอาจกำ�หนดการจัดการพิเศษ
สำ�หรับผลประโยชน์หรือเงินช่วยเหลือทั้งหมดหรือบางส่วนจากเงินกองทุน
สาธารณะ และเกีย่ วกับเงินซึง่ จ่ายให้แก่ผทู้ ไี่ ม่ได้ท�ำ ตามเงือ่ นไขในการสะสม
ซึ่งกำ�หนดไว้ในการจ่ายบำ�นาญตามปกติ
๒. สิทธิทจี่ ะได้รบั เงินชดเชยการเสียชีวติ ของบุคคลไร้รฐั ซึง่ เป็นเหตุมาจากการบาดเจ็บ
ในการทำ�งานหรือจากโรคจากการประกอบอาชีพจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อเท็จ
จริงที่ว่า ผู้ได้รับผลประโยชน์พำ�นักอยู่นอกอาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
๓. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องอำ�นวยประโยชน์จากการตกลงที่มีระหว่างตนให้แก่
บุคคลไร้รฐั หรือทีท่ �ำ ในภายภาคหน้า เกีย่ วกับการดำ�รงไว้ซงึ่ สิทธิทไี่ ด้รบั มาและสิทธิ
ทีจ่ ะได้รบั เกีย่ วกับประกันสังคม เฉพาะเงือ่ นไขทีบ่ งั คับใช้กบั คนสัญชาติของรัฐภาคี
แห่งอนุสัญญาในความตกลงดังกล่าว
๔. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะพิจารณาด้วยความเมตตาที่จะอำ�นวยประโยชน์อันเกิด
จากข้อตกลงอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันนี้แก่บุคคลไร้รัฐมากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ ในกรณี
ทีข่ อ้ ตกลงดังกล่าวใช้บงั คับระหว่างรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาและรัฐทีไ่ ม่ได้ท�ำ สัญญา
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หมวดที่ ๕: มาตรการบริหาร
มาตรา ๒๕
ความช่วยเหลือจากด้านบริหาร
๑. เมือ่ การใช้สทิ ธิตามปกติของบุคคลไร้รฐั ต้องได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานใน
ต่างประเทศซึง่ ไม่อาจเข้าถึงหน่วยงานดังกล่าวได้ รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาทีบ่ คุ คลนัน้
พำ�นักอยู่จะต้องดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้นั้นโดยเจ้าหน้าที่ของตน
๒. หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ตามที่กล่าวถึงในวรรค ๑ จะต้องส่งหรือจัดให้มีการจัดส่ง
เอกสารหรือคำ�รับรองต่างๆ ภายใต้การกำ�กับดูแลของตนไปยังบุคคลไร้รัฐนั้นตาม
ปกติเช่นเดียวกับที่จัดส่งให้บุคคลต่างด้าวโดยหรือผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น
๓. เอกสารหรือคำ�รับรองต่างๆ ที่จัดส่งให้นั้นจะใช้แทนเอกสารราชการที่จัดสั่งให้กับ
บุคคลต่างด้าวโดยหรือผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นและจะต้องได้รับความเชื่อถือเมื่อ
ไม่มีข้อพิสูจน์เป็นอย่างอื่น
๔. เว้นในกรณีที่อาจให้ผลปฏิบัติพิเศษต่อผู้ยากไร้ บริการต่างๆ ซึ่งกล่าวไว้ ณ ที่นี้ อาจ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ แต่คา่ ธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกเก็บได้ในอัตราสมควรและ
สมสัดส่วนกับอัตราที่เรียกเก็บจากคนสัญชาติของรัฐสำ�หรับบริการที่คล้ายคลึงกัน
๕. บทบัญญัติในมาตรานี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรา ๒๗ และ ๒๘

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะให้บุคคลไร้รัฐซึ่งอยู่ในอาณาเขตตนโดยชอบด้วยกฎหมายได้
รับสิทธิทจี่ ะเลือกทีอ่ ยูอ่ าศัยและเคลือ่ นย้ายได้อย่างเสรีภายในอาณาเขตของรัฐ ทัง้ นีจ้ ะต้อง
อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับซึ่งใช้กับคนต่างด้าวโดยทั่วๆ ไปในสถานการณ์เดียวกัน

มาตรา ๒๗
เอกสารแสดงตน

ภาคผนวก

มาตรา ๒๖
อิสรภาพในการเคลื่อนย้าย

รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะต้องออกเอกสารแสดงตนแก่บคุ คลไร้รฐั ภายในอาณาเขตของ
ตน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีเอกสารเดินทางที่สามารถใช้ได้

มาตรา ๒๘
เอกสารเดินทาง
รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะต้องออกเอกสารเดินทางแก่บคุ คลไร้รฐั ซึง่ อยูใ่ นอาณาเขตของ
รัฐนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางภายนอกอาณาเขตของรัฐนั้น
เว้นเสียแต่ว่าจะทำ�มิได้เนื่องจากเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน ข้อบัญญัตขิ องกำ�หนดรายการของอนุสญ
ั ญานีจ้ ะนำ�มาใช้กบั เอกสารดังกล่าว
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญอาจจะออกเอกสารเดินทางที่ว่านี้แก่บุคคลไร้รัฐภายในอาณาเขตรัฐ
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รัฐจะพิจารณาด้วยความเมตตาในการออกเอกสารเดินทางเช่นว่านี้แก่บุคคลไร้รัฐที่อยู่ใน
อาณาเขตรัฐซึ่งไม่สามารถได้รับเอกสารเดินทางจากประเทศที่ตนมีถิ่นพำ�นักโดยชอบด้วย
กฎหมาย รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องออกเอกสารแสดงตนแก่บุคคลไร้รัฐผู้ใดก็ตามใน
อาณาเขตของตนซึ่งไม่สามารถรับเอกสารเดินทางที่ใช้ได้การได้

มาตรา ๒๙
ภาษีเงินได้ของแผ่นดิน
๑. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะไม่เรียกเก็บอากร เงินอันพึงชำ�ระหรือภาษีในลักษณะใด
ก็ตามจากบุคคลไร้รัฐไม่ว่าในรูปแบบอื่นใดหรือสูงกว่าที่เรียกเก็บจากคนสัญชาติ
ของรัฐในสถานการณ์คล้ายคลึงกัน
๒. ความในวรรคหนึ่งข้างต้นไม่ตัดสิทธิในการประยุกต์กฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ กับ
บุคคลไร้รัฐเช่นเดียวกับที่ใช้กับคนต่างด้าว ในเรื่องการเรียกเก็บเงินอันพึงชำ�ระซึ่ง
เกิดจากการออกเอกสารราชการต่างๆ รวมทั้งหนังสือแสดงตน

มาตรา ๓๐
การโอนทรัพย์สิน
๑. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐให้บุคคล
ไร้รัฐโอนสินทรัพย์ซึ่งได้นำ�เข้ามาอาณาเขตของตนไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งยอมรับ
ให้มีการตั้งถิ่นฐาน
๒. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องพิจารณาด้วยความเมตตาในคำ�ขออนุญาตโอน
สินทรัพย์ของบุคคลไร้รฐั ซึง่ จำ�เป็นในการตัง้ ถิน่ ฐานอีกประเทศหนึง่ ซึง่ ได้ยอมรับตน
ไม่ว่าสินทรัพย์เหล่านั้นจะอยู่ที่ใด

มาตรา ๓๑
การขับไล่
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๑. รั ฐ ภาคี แ ห่ ง อนุ สั ญ ญาจะไม่ ขั บ ไล่ บุ ค คลไร้ รั ฐ ที่ อ ยู่ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ในอาณาเขตแดนแห่งรัฐเว้นแต่ด้วยเหตุผลความมั่นคงของชาติและความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน
๒. การขับไล่บุคคลไร้รัฐดังกล่าวจะดำ�เนินการได้ด้วยการตัดสินใจที่เป็นไปตาม
กระบวนการทางกฎหมายเท่านั้ เว้นเสียแต่วา่ เป็นเหตุผลบังคับด้านความปลอดภัย
ของชาติ บุคคลไร้รัฐจะต้องได้รับอนุญาตให้ยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ตัวเองและเพื่อ
อุทธรณ์และให้มีตัวแทนเพื่อจุดมุ่งหมายดังกล่าวต่อหน่วยงานผู้มีอำ�นาจหรือเจ้า
หน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานผู้มีอำ�นาจ
๓. รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะต้องอนุญาตให้บคุ คลไร้รฐั มีเวลาพอสมควรในการแสวงหา
การเข้าเมืองตามกฎหมายให้เข้าไปอยูใ่ นประเทศอืน่ รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะต้อง
สงวนสิทธิทจี่ ะใช้มาตรการภายในบางประการในระหว่างช่วงเวลานัน้ ตามทีเ่ ห็นว่า
จำ�เป็น

มาตรา ๓๒
การแปลงสัญชาติ
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องอำ�นวยความสะดวกเท่าที่ทำ�ได้ในการทำ�ให้บุคคลไร้รัฐ
มีความผสมกลมกลืนและในการแปลงสัญชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐจะต้องพยายามทุก
วิถีทางที่จะรีบเร่งกระบวนการแปลงสัญชาติและลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะ
เกิดจากกระบวนการนั้นเท่าที่ทำ�ได้

หมวดที่ ๖: ข้อกำ�หนดสุดท้าย
มาตรา ๓๓
รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายภายในประเทศ
รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะแจ้งให้เลขาธิการสหประชาชาติทราบถึงกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ ซึ่งรัฐอาจดำ�เนินการเพื่อบังคับใช้อนุสัญญานี้

มาตรา ๓๔
การระงับข้อพิพาท
ข้อพิพาทใดๆ ระหว่างรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญานีท้ เี่ กีย่ วกับการตีความหรือการบังคับใช้ซงึ่
ไม่สามารถระงับได้โดยวิธอี นื่ ๆ จะต้องให้สง่ ไปยังศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศโดยการร้องขอ
ของรัฐคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

๑. อนุสญ
ั ญานีเ้ ปิดให้ลงนาม ณ สำ�นักงานใหญ่สหประชาชาติจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๑๙๕๕
๒. จะเปิดให้ลงนามในนามของ
(a) รัฐสมาชิกใดๆ ของสหประชาชาติ
(b) รัฐอื่นๆ ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสถานะของ
บุคคลไร้รัฐ และ
(c) รัฐใดๆ ซึง่ ได้รบั เชิญให้ลงนามหรือลงนามในอนุสญ
ั ญาซึง่ ระบุโดยสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ
๓. จะต้องได้รับการให้สัตยาบันและสัตยาบันสารจะได้ต้องเก็บรักษาไว้ที่เลขาธิการ
สหประชาชาติ
๔. อนุสัญญานี้จะเปิดเพื่อการภาคยานุวัติโดยรัฐที่อ้างในวรรค ๒ ของมาตรานี้ การ
ภาคยานุวตั จิ ะมีผลเมือ่ มีการส่งมอบภาคยานุวตั สิ ารไว้กบั เลขาธิการสหประชาชาติ
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มาตรา ๓๕
การลงนาม การให้สัตยาบันและการภาคยานุวัติ

71

มาตรา ๓๖
ขอบเขตพื้นที่การบังคับใช้อนุสัญญา
๑. รัฐใดเมื่อลงนาม ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ อาจประกาศให้อนุสัญญานี้มีผล
ครอบคลุมทั่วหรืออาณาเขตใดๆ ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ คำ�ประกาศนี้ให้ผลเมื่ออนุสัญญาใช้บังคับกับรัฐนั้น
๒. ภายหลังจากการบังคับใช้อ นุสัญญาเมื่ อไหร่ก็ตาม จะต้ องแจ้ งต่อเลขาธิการ
สหประชาชาติซงึ่ จะมีผลจากวันทีเ่ ก้าสิบหลังวันทีเ่ ลขาธิการสหประชาชาติได้รบั คำ�
บอกกล่าวนั้น หรือจากวันที่อนุสัญญาได้ถูกบังคับใช้กับรัฐที่ดังกล่าว แล้วแต่สิ่งใด
จะเกิดขึ้นก่อนหลัง
๓. ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับอาณาเขตทีอ่ นุสญ
ั ญานีย้ งั ไม่ได้มผี ลบังคับใช้ในช่วงเวลาทีล่ งนาม
ให้สัตยาบัน หรือภาคยานุวัติ แต่ละรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาความเป็นไปได้
ในการดำ�เนินการขั้นตอนที่จำ�เป็นเพื่อบังคับใช้อนุสัญญานี้ไปยังอาณาเขตของตน
ด้วยความยินยอมของรัฐบาลของรัฐนั้นด้วยเหตุผลทางรัฐธรรมนูญตามความจำ�

มาตรา ๓๗
ข้อกำ�หนดว่าด้วยสหพันธรัฐ
ในกรณีของสหพันธรัฐหรือรัฐซึ่งไม่ใช่เอกรัฐ ให้ใช้บทบัญญัติดังต่อไปนี้
(a) ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตราต่างๆ ของอนุสัญญานี้ ซึ่งอยู่ภายใต้เขตอำ�นาจกฎหมาย
ของฝ่ายนิติบัญญัติแห่งสหพันธรัฐ ให้ความผูกพันของรัฐบาลสหพันธรัฐเป็น
เช่นเดียวกันกับภาคีซึ่งไม่ใช่สหพันธรัฐ
(b) ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตราต่างๆ ของอนุสัญญานี้ซี่งอยู่ภายใต้เขตอำ�นาจกฎหมาย
แห่งมลรัฐ จังหวัดหรือมณฑล ซึ่งไม่ผูกพันตามระบบรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
ที่จะดำ�เนินการทางกฎหมาย ให้รัฐบาลสหพันธรัฐแจ้งมาตราเหล่านั้นโดยการทำ�
คำ�แนะนำ�เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ไปยังเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องของมลรัฐ จังหวัด หรือ
มณฑลในโอกาสแรกที่ทำ�ได้
(c) สหพันธรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญานี้ โดยการร้องขอของรัฐภาคีอนื่ ๆ ผ่านทางเลขาธิการ
สหประชาชาติจะส่งคำ�แถลงด้านกฎหมายและการปฏิบตั ขิ องสหพันธรัฐและหน่วย
ทีป่ ระกอบเป็นสหพันธรัฐของตน ซึง่ เกีย่ วกับบทบัญญัตใิ ดบทบัญญัตหิ นึง่ โดยเฉพาะ
ของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ อันแสดงขอบเขตการมีผลบังคับแห่งบทบัญญัตนิ นั้ ทัง้ นีไ้ ม่วา่
โดยการดำ�เนินการทางกฎหมายหรือวิธีอื่น
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มาตรา ๓๘
ข้อสงวน
๑. ณ เวลาที่ลงนาม ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ รัฐใดๆ อาจตั้งข้อสงวนต่อมาตรา
ต่างๆ แห่งอนุสัญญาได้ ยกเว้นมาตรา ๑, ๓, ๔, ๑๖ (๑), ๓๓, ๓๖-๔๖ ทั้งหมด
๒. รัฐซึง่ ตัง้ ข้อสงวนตามวรรค ๑ แห่งมาตรานี้ อาจถอนข้อสงวนนัน้ ได้ในเวลาใดๆ โดย
การแจ้งไปยังเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อให้เกิดผลบังคับใช้

มาตรา ๓๙
การมีผลบังคับใช้
๑. อนุสญ
ั ญานีจ้ ะมีผลบังคับในวันทีเ่ ก้าสิบหลังจากวันทีส่ ตั ยาบันสาร หรือภาคยานุวตั ิ
สารได้มีการส่งมอบ
๒. ในกรณีซึ่งรัฐให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสารฉบับนี้ ภายหลังที่สัตยาบัน หรือ
ภาคยานุวัติสารได้ส่งไปเก็บรักษาแล้ว ให้อนุสัญญามีผลบังคับในวันที่เก้าสิบหลัง
จากวันที่รัฐนั้นได้ส่งสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารไปเก็บ

๑. รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาอาจเพิกถอนอนุสญ
ั ญานีใ้ นเวลาใดๆ โดยแจ้งไปยังเลขาธิการ
สหประชาชาติ
๒. การเพิกถอนจะมีผลต่อรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา เมื่อเวลาหนึ่งปีผ่านไปนับจากวันที่
เลขาธิการสหประชาชาติได้รับแจ้งการเพิกถอน
๓. รัฐใดซึ่งได้ประกาศหรือแจ้งตามมาตรา ๓๖ อาจประกาศในเวลาใดๆ ภายหลัง
สามารถแจ้งไปยังเลขาธิการสหประชาชาติวา่ ให้ระงับการบังคับใช้อนุสญ
ั ญาฉบับ
นี้ไปยังอาณาเขตนั้นภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่เลขาธิการได้รับคำ�บอกกล่าว

มาตรา ๔๑
การแก้ไข

ภาคผนวก

มาตรา ๔๐
การเพิกถอน

๑. รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาอาจร้องขอให้มกี ารแก้ไขอนุสญ
ั ญานีใ้ นเวลาใดๆ โดยแจ้งไป
ยังเลขาธิการสหประชาชาติ
๒. สมัชชาใหญ่สหประชาชาติจะแนะนำ�ขั้นตอนหากมี เพื่อดำ�เนินการให้เป็นไปตาม
คำ�ร้องขอนั้น
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มาตรา ๔๒
การแจ้งโดยเลขาธิการสหประชาชาติ
เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องรายงานแก่สมาชิกทั้งหมดของสหประชาชาติและทั้งที่
มิใช่รัฐสมาชิกตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๕ ให้ทราบดังต่อไปนี้ คือ
(a) การลงนาม การให้สัตยาบันและภาคยานุวัติตามมาตรา ๓๕
(b) การประกาศและการแจ้งตามมาตรา ๓๖
(c) การสงวนและการถอนข้อสงวนตามมาตรา ๓๘
(d) วันที่อนุสัญญามีผลบังคับใช้ตามมาตรา ๓๙
(e) การเพิกถอนและการบอกกล่าวตามมาตรา ๔๐
(f) การร้องขอเพื่อการแก้ไขตามมาตรา ๔๑
โดยความสุจริต ผู้ที่ลงชื่อข้างท้าย ตามที่ได้รับมอบอำ�นาจอย่างถูกต้อง ได้ลงชื่อ
อนุสัญญานี้ในนามของรัฐบาลตน
ทำ�ขึน้ ณ นครนิวยอร์ก วันทีย่ สี่ บิ แปด เดือนกันยายน หนึง่ พันเก้าร้อยห้าสิบสี่ ในเอกสาร
ฉบับเดียว โดยให้ถือข้อความในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสและสเปนเป็นบทหลักฐานเท่าเทียม
กัน ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำ�นักงานบรรณสารของสหประชาชาติ และให้ส่งคู่ฉบับซึ่งรับรองว่า
ถูกต้องไปยังสมาชิกสหประชาชาติ และรัฐที่มิใช่สมาชิกตามมาตรา ๓๕

กำ�หนดรายการ
วรรค ๑
๑. เอกสารเดินทางที่อ้างถึงในมาตรา ๒๘ ของอนุสัญญานี้จะต้องระบุว่า ผู้ถือเอกสาร
คือบุคคลไร้รัฐภายใต้เงื่อนไขของอนุสัญญา ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔
๒. จะต้องจัดทำ�เอกสารอย่างน้อยสองภาษา หนึ่งในนั้นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ฝรั่งเศส
๓. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องพิจารณาความต้องการในการรับรองรูปแบบเอกสาร
เดินทางที่แนบมานี้

วรรค ๒
ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่มีอยู่ในประเทศผู้ออกเอกสาร เด็กอาจรวมอยู่ในเอกสาร
เดินทางของผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่บุคคลอื่น ในสถานการณ์ยกเว้น

วรรค ๓
ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารจะต้องไม่สงู กว่าอัตราตํา่ สุดของค่าธรรมเนียมทีค่ ดิ ต่อ
หนังสือเดินทางของคนสัญชาติ

วรรค ๔
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ในกรณีพิเศษหรือกรณียกเว้น จะต้องดำ�เนินการจัดทำ�เอกสารให้ใช้การได้ในประเทศ
ต่างๆ จำ�นวนมากเท่าที่จะทำ�ได้

วรรค ๕
เอกสารจะต้องใช้การได้ไม่ตํ่ากว่าสามเดือนและไม่เกินสองปี

วรรค ๖
๑. การต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาการใช้งานของเอกสารขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่
ออกเอกสาร ตราบเท่าที่ผู้ถือเอกสารเดินทางไม่ได้ตั้งถิ่นฐานถูกต้องตามกฎหมาย
ในเขตแดนอื่นและพำ�นักโดยชอบด้วยกฎหมายในเขตแดนของหน่วยงานดังกล่าว
การออกเอกสารใหม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานผู้ออกเอกสารฉบับที่แล้วภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน
๒. เจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอาจมีอำ�นาจในการขยายระยะเวลาการใช้งาน
เอกสารเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลของตนในระยะเวลาไม่เกินหกเดือน
๓. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอาจพิจารณาด้วยความอนุเคราะห์ ในการต่ออายุหรือขยาย
ระยะเวลาการใช้งานของเอกสารเดินทางหรือออกเอกสารใหม่ ให้กับบุคคลไร้รัฐ
ที่ไม่ได้พำ�นักในเขตแดนของตนโดยชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไป ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่
สามารถได้รับเอกสารเดินทางจากประเทศที่ตนพำ�นักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วรรค ๗
รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาอาจรับรองความถูกต้องของเอกสารเดินทางทีอ่ อกตามบทบัญญัติ
ในมาตรา ๒๘ แห่งอนุสัญญานี้

วรรค ๘

วรรค ๙
๑. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องดำ�เนินการออกการตรวจลงตราประเภทคนเดินทาง
ผ่าน (Transit Visa) แก่บุคคลไร้รัฐผู้ได้รับการตรวจลงตราสำ�หรับการเข้าเขตแดน
ของประเทศจุดหมายปลายทางสุดท้าย
๒. อาจปฏิเสธการออกการตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านดังกล่าวในกรณีเดียว
กับการปฏิเสธการตรวจลงตราสำ�หรับบุคคลต่างด้าวอื่น

ภาคผนวก

หน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจของประเทศทีบ่ คุ คลไร้รฐั ปรารถนาจะเดินทางเข้าไปจะต้องประทับ
ตราการตรวจลงตรา (visa) ในเอกสารที่บุคคลนั้นถือ หากเตรียมการที่จะตอบรับบุคคลนั้น
และหากกำ�หนดให้ต้องมีการตรวจลงตรา

วรรค ๑๐
ค่าธรรมเนียมสำ�หรับการออกการตรวจลงตราการออกจากประเทศ การเข้าประเทศ
หรือเดินทางผ่านราชอาณาจักรจะต้องไม่สูงกว่าอัตราตํ่าสุดของค่าธรรมเนียมสำ�หรับ
หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติ
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วรรค ๑๑
เมื่อบุคคลไร้รัฐดำ�เนินการพำ�นักโดยชอบด้วยกฎหมายในเขตแดนของรัฐอื่นที่เป็นภาคี
แห่งอนุสญ
ั ญา ความรับผิดชอบในการออกเอกสารใหม่แก่บคุ คลไร้รฐั จะต้องมีผลบังคับภาย
ใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของมาตรา ๒๘ โดยหน่วยงานผู้มีอำ�นาจของเขตแดนนั้น

วรรค ๑๒
หน่วยงานผูอ้ อกเอกสารใหม่จะต้องเก็บเอกสารเก่าและจะต้องคืนเอกสารนัน้ ยังประเทศ
ที่ออกเอกสาร หากระบุไว้ในเอกสารว่าต้องดำ�เนินการส่งคืน มิฉะนั้นจะต้องดำ�เนินการเก็บ
และยกเลิกเอกสารนั้น

วรรค ๑๓
๑. เอกสารการเดินทางที่ออกตามมาตรา ๒๘ ของอนุสัญญานี้จะต้องกำ�หนดให้ผู้ถือ
สามารถเดินทางกลับเข้าเขตแดนของรัฐที่ดำ�เนินการออกเอกสารเมื่อใดก็ตามใน
ช่วงเวลาที่เอกสารใช้การได้ เว้นเสียแต่ว่าระบุข้อความเป็นอย่างอื่น ระยะเวลาที่
ผู้ ถื อ เอกสารเดิ น ทางกลั บ เข้ า ประเทศที่ ทำ � การออกเอกสารจะต้ อ งไม่ ตํ่ า กว่ า
สามเดือนไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ยกเว้นกรณีประเทศที่บุคคลไร้รัฐต้องการเดินทาง
ไม่ได้มีการระบุในเอกสารเดินทางตามสิทธิการกลับเข้าประเทศ
๒. ตามบทบัญญัติของวรรคย่อยก่อนหน้า รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอาจกำ�หนดให้ผู้ถือ
เอกสารปฏิบัติตามระเบียบการตามที่ระบุไว้ว่าด้วยการเดินทางออกหรือกลับเข้า
มาในเขตแดน

วรรค ๑๔
ภายใต้เงื่อนไขของวรรค ๑๓ เท่านั้น บทบัญญัติของข้อกำ�หนดรายการนี้ไม่ส่งผลต่อ
กฎหมายและข้อบังคับที่กำ�กับเงื่อนไขของการรับหรือ การเดินทางผ่านประเทศ การพำ�นัก
และการตั้งถิ่นฐานใน และเดินทางออกจากเขตแดนของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา

วรรค ๑๕
ทั้งการออกเอกสารหรือการเข้าประเทศที่ดำ�เนินการจากนั้น ไม่ได้กำ�หนดหรือส่งผลต่อ
สถานะของผู้ถือเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติ

วรรค ๑๖
การออกเอกสารไม่ได้เพิกถอนสิทธิแก่ผู้ถือจากความคุ้มครองของสถานทูตและสถาน
กงสุลของประเทศทีอ่ อกเอกสาร และไม่ได้เป็นเหตุผลต่อรัฐในการละเลยสิทธิในการคุม้ ครอง

รูปแบบของเอกสารเดินทาง
[ไม่มีสำ�เนาปรากฏที่นี่]
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ภาคผนวก ๒ – อนุสัญญาว่าด้วย
การลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑*
บรรดาอัครภาคีผู้ทำ�สัญญา
ดำ�เนินการ ในการติดตามข้อมติ 896 (IX) ซึ่งลงมติยอมรับโดยสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติในวันที่ ๔ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๕๔
ด้วยเห็นว่า ต้องการที่จะลดภาวะไร้รัฐโดยข้อตกลงระหว่างประเทศ
ได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี้
๑. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องอนุมัติสัญชาติให้กับบุคคลที่เกิดในอาณาเขตของตน
ถ้าหากบุคคลนั้นจะกลายเป็นบุคคลไร้รัฐ ให้การอนุมัติให้สัญชาติเป็นไปโดย
(a) การเกิด โดยผลบังคับแห่งกฎหมาย หรือ
(b) การยืน่ คำ�ร้องโดยบุคคล หรือในนามของบุคคลนัน้ ต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตาม
การดำ�เนินงานที่กฎหมายของประเทศกำ�หนด คำ�ร้องที่เป็นไปตามบทบัญญัติ
ในวรรค ๒ ของมาตรานี้ จะไม่ถูกปฏิเสธรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาซึ่งให้สัญชาติ
ของตนตามวรรคย่อย (b) ของวรรคนี้ อาจให้สัญชาติของตนโดยการบังคับใช้
กฎหมายตามช่วงอายุและเงื่อนไขที่กำ�หนดโดยกฎหมายของประเทศ
๒. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอาจดำ�เนินการให้สัญชาติตามที่ระบุในวรรคย่อย (b) ของ
วรรค ๑ ของมาตรานี้ ภายใต้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้
(a) ยื่นคำ�ร้องในช่วงอายุที่กำ�หนดโดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา โดยเริ่มยื่นได้ไม่ช้า
ไปกว่าอายุสิบแปดปี และสิ้นสุดไม่เร็วไปกว่าอายุยี่สิบเอ็ดปี เพื่อที่ว่าบุคคล
ดังกล่าวจะมีเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีในการดำ�เนินการยื่นคำ�ร้องด้วยตัวเองโดย
ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายที่จะดำ�เนินการเช่นนั้น
(b) ยืน่ คำ�ร้องเมือ่ ได้พ�ำ นักต่อเนือ่ งในอาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา ตามช่วง
เวลาที่รัฐนั้นอาจเป็นผู้กำ�หนด โดยต้องไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ร้อง และไม่
เกินช่วงเวลาสิบปีโดยรวม

*
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มาตรา ๑
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(c) บุคคลนัน้ ไม่ได้ถกู ตัดสินว่ากระทำ�ผิดต่อความมัน่ คงของรัฐ หรือไม่ได้ถกู ลงโทษ
ให้จำ�คุกเป็นระยะเวลาห้าปีหรือมากกว่า หรือมีข้อกล่าวหาในทางอาญา
(d) บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐตลอดมา
๓. แม้มีข้อบังคับในวรรค ๑ (b) และ ๒ ของมาตรานี้ก็ตาม บุคคลซึ่งเป็นบุตรที่ถูก
ต้องตามกฎหมายที่เกิดในอาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา โดยมารดาเป็นคน
สัญชาติของรัฐ จะต้องได้รบั สัญชาติเมือ่ คลอด ถ้าหากบุคคลนัน้ จะกลายเป็นบุคคล
ไร้รัฐ
๔. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องอนุมัติสัญชาติให้บุคคลที่มิฉะนั้นจะเป็นบุคคลไร้รัฐ
และให้บคุ คลทีไ่ ม่ได้สญ
ั ชาติของรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาซึง่ เป็นทีท่ เี่ ขาเกิด เนือ่ งจาก
มีอายุเกินกว่าอายุที่รัฐจำ�กัดในการยื่นคำ�ร้อง หรือไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการ
พำ�นักรัฐกำ�หนดไว้ หาก ณ ช่วงเวลาที่เกิดของบุคคลนั้น สัญชาติของบิดาหรือ
มารดาคนใดคนหนึ่งเป็นของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากบิดา
มารดาของบุคคลนั้นไม่ได้ถือสัญชาติเช่นเดียวกัน ณ ช่วงเวลาที่เกิดของบุคคลนั้น
การตัดสินว่าบุคคลนั้นควรได้รับอนุมัติสัญชาติตามบิดาหรือมารดา จะต้องดำ�เนิน
การตามกฎหมายประเทศของรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญานัน้ หากมีการกำ�หนดให้ตอ้ งยืน่
คำ�ร้องขอสัญชาติ คำ�ร้องนั้นจะต้องถูกยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย หรือในนาม
ของผูย้ นื่ คำ�ร้อง ตามกระบวนการทีก่ �ำ หนดไว้โดยกฎหมายภายในประเทศ คำ�ร้องที่
เป็นไปตามบทบัญญัติในวรรค ๕ ของมาตรานี้จะไม่ถูกปฏิเสธ
๕. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอาจอนุมัติสัญชาติตามบทบัญญัติในวรรค ๔ ของมาตรานี้
ภายใต้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้
(a) ยืน่ คำ�ร้องก่อนทีผ่ ยู้ นื่ จะมีอายุครบตามทีร่ ฐั ภาคีแห่งอนุสญ
ั ญากำ�หนดโดยห้าม
กำ�หนดให้ตํ่ากว่ายี่สิบสามปี
(b) ยืน่ คำ�ร้องเมือ่ ได้พ�ำ นักต่อเนือ่ งในอาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาตามช่วง
เวลาที่รัฐนั้นอาจเป็นผู้กำ�หนด แต่ต้องไม่เกินสามปี
(c) บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐมาตลอด

มาตรา ๒
เมื่อพบเด็กกำ�พร้าในอาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานเป็น
อย่างอื่น เด็กกำ�พร้าจะต้องถูกพิจารณาว่าเกิดในอาณาเขตแดนนั้น โดยบิดามารดาเป็น
ผู้ถือสัญชาติของรัฐนั้น

มาตรา ๓
ตามความมุ่งหมายในการพิจารณาพันธะกรณีของรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญานี้ การเกิด
ในเรือหรือบนเครื่องบินจะต้องถือว่าเกิดในอาณาเขตของรัฐที่เรือนั้นชักธงหรือในอาณาเขต
ของรัฐที่เครื่องบินลำ�นั้นจดทะเบียน แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๔
๑. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องอนุมัติสัญชาติแก่บุคคลซึ่งมิฉะนั้นจะเป็นบุคคลไร้รัฐ
ซึ่งไม่ได้เกิดในอาณาเขตของตน หากสัญชาติของบิดาหรือมารดาเป็นสัญชาติของ
รัฐนัน้ ในเวลาทีบ่ คุ คลนัน้ เกิด ในกรณีทบี่ ดิ าและมารดาไม่ได้มสี ญ
ั ชาติเดียวกันขณะ
ทีบ่ คุ คลนัน้ เกิด การพิจารณาว่าสัญชาติของบุคคลนัน้ ควรตามบิดาหรือมารดา ต้อง
พิจารณาโดยกฎหมายของประเทศของรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา การอนุมตั ใิ ห้สญ
ั ชาติ
ตามบทบัญญัติของมาตรานี้เป็นไปโดย
(a) การเกิด โดยผลบังคับแห่งกฎหมาย หรือ
(b) การยื่นคำ�ร้องโดยบุคคล หรือในนามของบุคคลนั้น ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามการดำ�เนินงานที่กฎหมายของประเทศกำ�หนด ภายใต้บทบัญญัติในวรรค
๒ ของมาตรานี้ จะไม่มีคำ�ร้องใดได้รับการปฏิเสธ
๒. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอาจดำ�เนินการให้สัญชาติตามบทบัญญัติของวรรค ๑ ของ
มาตรานี้ ภายใต้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งหรือมากกว่า ดังนี้
(a) ยืน่ คำ�ร้องก่อนทีผ่ ยู้ นื่ จะมีอายุครบตามทีร่ ฐั ภาคีแห่งอนุสญ
ั ญากำ�หนด โดยห้าม
กำ�หนดให้ตํ่ากว่ายี่สิบสามปี
(b) ยืน่ คำ�ร้องเมือ่ ได้พ�ำ นักต่อเนือ่ งในอาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาตามช่วง
เวลาที่รัฐนั้นอาจเป็นผู้กำ�หนด แต่ต้องไม่เกินสามปี
(c) บุคคลนั้นไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
(d) บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐมาตลอด
๑. หากกฎหมายของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญากำ�หนดให้มีการเสียสัญชาติ อันเป็นผลมา
จากการเปลีย่ นแปลงสถานะของบุคคลเช่น การสมรส การสิน้ สุดของการสมรส การ
ทำ�ให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย การรับรองบุตร และการรับบุตรบุญธรรม การเสีย
สัญชาตินั้นจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการถือหรือการได้มาซึ่งสัญชาติอื่นแล้ว
๒. หากภายใต้กฎหมายของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา บุคคลซึ่งเป็นบุตรนอกกฎหมาย
ต้องสูญเสียสัญชาติของรัฐนั้นอันเป็นผลมาจากการรับรองความสัมพันธ์ระหว่าง
บิดามารดาและบุตร บุคคลนั้นควรได้รับโอกาสในการกลับคืนสัญชาติด้วยการยื่น
คำ�ร้องเป็นลายลักษ์อกั ษรยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เงือ่ นไขต่างๆ ทีก่ �ำ กับดูแลคำ�ร้อง
นั้นจะต้องไม่เข้มงวดกว่าที่ระบุในวรรค ๒ ของมาตรา ๑ ของอนุสัญญานี้
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มาตรา ๕

มาตรา ๖
หากกฎหมายของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญากำ�หนดให้คู่สมรสหรือบุตรต้องเสียสัญชาติ
อันเป็นผลมาจากการเสียสัญชาติหรือถูกเพิกถอนสัญชาติของบุคคล การเสียสัญชาติของ
คู่สมรสหรือบุตรนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าพวกเขาถือหรือได้มาซึ่งสัญชาติอื่นแล้ว
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มาตรา ๗
๑. (a) หากกฎหมายของรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาอนุญาตให้สละสัญชาติ การสละสัญชาติ
นัน้ จะต้องไม่น�ำ ไปสูก่ ารเสียสัญชาติ เว้นเสียแต่วา่ บุคคลนัน้ ถือหรือได้มาซึง่ สัญชาติ
อื่นแล้ว
		 (b) บทบัญญัตใิ นวรรคย่อย (a) ของวรรคนี้ จะต้องไม่บงั คับใช้กบั กรณีการยืน่ คำ�ร้อง
ที่ไม่ได้สอดคล้องกับหลักการที่ระบุในมาตรา ๑๓ และ ๑๔ ของปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งอนุมัติในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๑๙๔๘ โดยสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ
๒. คนสัญชาติของรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาซึง่ แสวงหาการแปลงสัญชาติในต่างประเทศ
จะต้องไม่สูญเสียสัญชาติของตน เว้นเสียแต่ว่า บุคคลนั้นได้สัญชาติหรือได้รับการ
รับรองว่าจะได้สัญชาติของประเทศอื่นแล้ว
๓. ตามบทบัญญัติในวรรคที่ ๔ และ ๕ ของมาตรานี้ คนสัญชาติของรัฐภาคีแห่ง
อนุสัญญาจะต้องไม่สูญเสียสัญชาติอันทำ�ให้กลายเป็นบุคคลไร้รัฐ เนื่องจากการ
เดินทางออกจากประเทศ การพำ�นักในต่างประเทศ การไม่ได้ลงทะเบียน หรือเหตุ
ผลอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันนี้
๔. บุคคลทีแ่ ปลงสัญชาติอาจสูญเสียสัญชาติของตนเนือ่ งจากการพำ�นักในต่างประเทศ
ในช่วงเวลาหนึง่ ซึง่ กำ�หนดโดยกฎหมายของรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา แต่ตอ้ งไม่ตาํ่ กว่า
เจ็ดปีติดต่อกัน หากบุคคลนั้นไม่ได้แจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความต้องการที่
จะรักษาสัญชาติไว้
๕. ในกรณีที่คนสัญชาติของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาเกิดนอกเขตแดน กฎหมายของรัฐ
นัน้ อาจจะรักษาสัญชาติไว้ให้หลังจากพ้นกำ�หนดระยะเวลาหนึง่ ปีหลังจากทีบ่ คุ คล
นั้นบรรลุนิติภาวะ โดยขึ้นอยู่กับการพำ�นักในอาณาเขตของรัฐ ณ ช่วงเวลานั้น หรือ
กับการลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. นอกเหนือจากสถานการณ์ที่ระบุในมาตรานี้ บุคคลไม่ควรสูญเสียสัญชาติของรัฐ
ภาคีแห่งอนุสัญญา หากการสูญเสียนั้นจะทำ�ให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐ แม้ว่า
การสูญเสียสัญชาตินนั้ ไม่ได้เป็นการต้องห้ามโดยบทบัญญัตอิ นื่ ๆ แห่งอนุสญ
ั ญานี้

มาตรา ๘
๑. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะไม่เพิกถอนสัญชาติของบุคคลหากการเพิกถอนนั้นจะส่ง
ผลให้บุคคลเป็นบุคคลไร้รัฐ
๒. แม้มีบทบัญญัติในวรรค ๑ ของมาตรานี้ก็ตาม บุคคลอาจถูกเพิกถอนสัญชาติของ
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
(a) ในสถานการณ์ที่สามารถอนุญาตให้บุคคลนั้นสูญเสียสัญชาติ ภายใต้วรรค ๔
และ ๕ ของมาตรา ๗
(b) เมื่อสัญชาติได้มาด้วยการแถลงข้อความเป็นเท็จหรือการทุจริต
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๓. แม้มบี ทบัญญัตใิ นวรรค ๑ ของมาตรานีก้ ต็ าม รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาอาจสงวนไว้ซงึ่
สิทธิการเพิกถอนสัญชาติของบุคคล หากในช่วงเวลาของการลงนาม การให้สตั ยาบัน
หรือการภาคยานุวัติ มีการระบุการสงวนสิทธิดังกล่าวด้วยเหตุผลหนึ่งประการหรือ
มากกว่า ซึ่งเหตุผลดังกล่าวมีระบุในกฎหมายของประเทศ ณ ขณะนั้น
(a) บุคคลนั้น ปฏิบัติผิดเงื่อนไขไปจากที่จะปฏิบัติต่อรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
(i) ปฏิบัติในทางที่เป็นข้อห้ามของรัฐ โดยเคยให้ความช่วยเหลือ หรือยังให้
ความช่วยเหลือรัฐอื่น หรือเคยรับ หรือยังคงรับค่าตอบแทนจากรัฐอื่น หรือ
(ii) ปฏิบัติในทางที่ส่งผลกระทบอันร้ายแรงต่อประโยชน์อันสำ�คัญของรัฐ
(b) บุคคลนั้นได้ให้ปฏิญาณ หรือได้แถลงอย่างเป็นทางการหรือได้ให้หลักฐานที่
ชี้ชัดในการตัดสินใจที่จะปฏิเสธการสวามิภักดิ์ต่อรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือ
รัฐอื่น
๔. รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะไม่ใช้อ�ำ นาจในการเพิกถอนตามทีอ่ นุญาตในวรรค ๒ และ
๓ ของมาตรานี้ ยกเว้นทีเ่ ป็นไปตามกฎหมาย โดยจะต้องให้สทิ ธิแก่บคุ คลในการจะ
เข้ารับการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรมจากศาลหรือหน่วยงานอิสระ

มาตรา ๙
รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะไม่เพิกถอนสัญชาติของบุคคล หรือกลุม่ บุคคล ด้วยสาเหตุทาง
เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือการเมือง
๑. สนธิสญ
ั ญาทุกฉบับระหว่างรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาซึง่ ระบุการถ่ายโอนอาณาเขตให้
มีบทบัญญัตซิ งึ่ กำ�หนดไว้เพือ่ รับประกันว่า จะไม่มบี คุ คลใดเป็นบุคคลไร้รฐั เนือ่ งจาก
ผลของการถ่ายโอนอาณาเขตนัน้ รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาควรพยายามอย่างทีส่ ดุ เพือ่
รับประกันให้มีบทบัญญัติดังกล่าวในสนธิสัญญาซึ่งจัดทำ�ขึ้นกับรัฐที่มิได้เป็นภาคี
แห่งอนุสัญญานี้
๒. ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติดังกล่าว รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาซึ่งอาณาเขตของตนจะมี
การถ่ายโอน หรือได้มาซึ่งอาณาเขต จะต้องอนุมัติสัญชาติของรัฐให้กับบุคคลผู้ซึ่ง
มิฉะนั้นจะเป็นบุคคลไร้รัฐอันเป็นผลจากการถ่ายโอนหรือได้มาซึ่งอาณาเขต

ภาคผนวก

มาตรา ๑๐

มาตรา ๑๑
ภายใต้กรอบการดำ�เนินงานขององค์การสหประชาชาติ รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะต้องส่ง
เสริมการจัดตัง้ ขึน้ ของหน่วยงาน ซึง่ บุคคลทีไ่ ด้อา้ งสิทธิประโยชน์จากอนุสญ
ั ญานีส้ ามารถยืน่
คำ�ร้องเพือ่ การพิจารณาคำ�ขอของตน และเพือ่ ได้รบั การช่วยเหลือในการนำ�เสนอคำ�ร้องนีต้ อ่
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ภายหลังจากการฝากตราสารของการ
ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ
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มาตรา ๑๒
๑. ในกรณีรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาไม่ได้อนุมัติให้สัญชาติขณะเกิด โดยผลบังคับแห่ง
กฎหมาย ตามวรรค ๑ ของมาตรา ๑ หรือของมาตรา ๔ แห่งอนุสัญญานี้ ควรบังคับ
ใช้บทบัญญัติในวรรค ๑ ของมาตรา ๑ หรือของมาตรา ๔ แล้วแต่กรณี กับบุคคลที่
เกิดก่อนและบุคคลที่เกิดหลังที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้
๒. บทบัญญัติในวรรค ๔ ของมาตรา ๑ แห่งอนุสัญญานี้จะต้องบังคับใช้แก่บุคคลที่
เกิดก่อนและบุคคลที่เกิดหลังที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้
๓. บทบัญญัติของมาตรา ๒ แห่งอนุสัญญานี้จะต้องบังคับใช้แก่เด็กกำ�พร้าที่พบใน
อาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหลังจากที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้ในรัฐนั้น

มาตรา ๑๓
อนุสัญญานี้จะไม่ถูกตีความว่าส่งผลต่อบทบัญญัติใดๆ ที่นำ�ไปสู่การลดภาวะไร้รัฐที่มี
ประสิทธิผลกว่า ซึง่ อาจจะระบุในกฎหมายของรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาในปัจจุบนั หรือหลังจาก
ทีอ่ นุสญ
ั ญานีม้ ผี ลบังคับใช้ หรืออาจจะระบุอยูใ่ นอนุสญ
ั ญา สนธิสญ
ั ญาหรือข้อตกลงอืน่ ใด
ในปัจจุบัน หรือหลังจากที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้ระหว่างสองรัฐภาคีหรือมากกว่านั้น

มาตรา ๑๔
ข้อพิพาทใดๆ ระหว่างรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญานีท้ เี่ กีย่ วกับการตีความหรือการบังคับใช้ซงึ่
ไม่สามารถระงับได้โดยวิธีอื่นๆ จะต้องส่งไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยการร้องขอ
ของรัฐคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

มาตรา ๑๕
๑. อนุสญ
ั ญานีจ้ ะต้องบังคับใช้ยงั ดินแดนทีไ่ ม่ได้ปกครองตนเอง ดินแดนในภาวะพึง่ พิง
อาณานิคม และดินแดนทีไ่ ม่ได้ปกครองตนเองอืน่ ๆ ทุกแห่งทีร่ ฐั ภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา
รับผิดชอบในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยขณะที่ลงนาม ให้สัตยาบันหรือ
ภาคยานุวัติ ภายใต้บทบัญญัติของวรรค ๒ ของมาตรานี้ รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะ
ต้องประกาศแจ้งดินแดนอาณานิคมหรือเขตแดนทีอ่ นุสญ
ั ญานีจ้ ะมีผลบังคับใช้ตาม
ข้อเท็จจริง ในฐานะที่ได้ลงนาม ให้สัตยาบัน หรือภาคยานุวัติ
๒. ในกรณีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติ ดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเองไม่ได้รับการ
ปฏิบัติในฐานะเป็นส่วนของดินแดนที่ปกครองตนเอง หรือในกรณีใดๆ ที่กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา หรือ
ของดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเอง ได้กำ�หนดให้ดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเอง
ดังกล่าวต้องให้ความยินยอมเพื่อที่อนุสัญญาจะมีผลบังคับใช้นั้น รัฐภาคีแห่ง
อนุสญ
ั ญาจะต้องพยายามอย่างทีส่ ดุ ในการรับประกันถึงความยินยอมของดินแดน
ที่ไม่ได้ปกครองตนเอง ภายในช่วงเวลาสิบสองเดือนจากวันที่รัฐภาคีได้ลงนามใน
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อนุสัญญา และเมื่อได้รับความยินยอมนั้น รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องแจ้งแก่
เลขาธิการสหประชาชาติอนุสัญญานี้จะต้องบังคับใช้ในเขตแดนหรือในเขตแดน
ต่างๆ ตามที่แจ้งไว้นับจากวันที่เลขาธิการได้รับแจ้ง
๓. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสิบสองเดือนตามที่ระบุไว้ในวรรค ๒ ของมาตรานี้ รัฐ
ภาคีแห่งอนุสัญญานั้นจะต้องแจ้งแก่เลขาธิการถึงผลจากการหารือกับดินแดนที่
ไม่ได้ปกครองตนเองต่างๆ ทีร่ ฐั ภาคีแห่งอนุสญ
ั ญารับผิดชอบในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และที่อาจได้ระงับความยินยอมในการบังคับใช้อนุสัญญานี้

มาตรา ๑๖

มาตรา ๑๗
๑. ณ เวลาที่ลงนาม ให้สัตยาบัน หรือภาคยานุวัติ รัฐใดๆ อาจตั้งข้อสงวนต่อมาตรา
๑๑ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕
๒. จะไม่มีข้อสงวนอื่นใดแห่งอนุสัญญานี้ได้รับการอนุมัติ

ภาคผนวก

๑. อนุสัญญานี้จะเปิดให้ลงนามบังคับ ณ สำ�นักงานใหญ่สหประชาชาตินับจากวันที่
๓๐ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๒
๒. อนุสัญญานี้จะเปิดในลงนามในนามของ
(a) สมาชิกใดๆ ของสหประชาชาติ
(b) รัฐอื่นๆ ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการยุติหรือลด
ภาวะไร้รัฐในอนาคต
(c) รัฐใดๆ ซึง่ ได้รบั เชิญให้ลงนามหรือลงนามในอนุสญ
ั ญาซึง่ ระบุโดยสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ
๓. อนุสัญญานี้จะต้องได้รับการให้สัตยาบันและสัตยาบันสารจะต้องเก็บรักษาไว้ที่
เลขาธิการสหประชาชาติ
๔. อนุสัญญานี้จะเปิดเพื่อการภาคยานุวัติโดยรัฐ ที่ได้รับการระบุไว้ในวรรค ๒ แห่ง
มาตรานี้ การภาคยานุวัติจะมีผลเมื่อมีการส่งมอบภาคยานุวัติสารไว้กับเลขาธิการ
สหประชาชาติ

มาตรา ๑๘
๑. อนุสญ
ั ญานีจ้ ะมีผลบังคับภายในสองปีหลังจากวันทีส่ ตั ยาบันสาร หรือภาคยานุวตั สิ าร
๒. ในกรณีซงึ่ รัฐให้สตั ยาบันหรือภาคยานุวตั อิ นุสญ
ั ญาฉบับนี้ ภายหลังทีส่ ตั ยาบันสาร
หรือภาคยานุวัติสารได้ส่งไปเก็บรักษาแล้ว ให้อนุสัญญามีผลบังคับในวันที่เก้าสิบ
หลังจากวันที่รัฐนั้นได้ส่งสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารไปเก็บ หรือในวันที่ซึ่ง
อนุสัญญามีผลบังคับใช้ตามที่บัญญัติในวรรค ๑ ของมาตรานี้ แล้วแต่วันไหนจะ
ถึงหลังสุด
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มาตรา ๑๙
๑. รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาอาจเพิกถอนอนุสญ
ั ญานีไ้ ด้ทกุ เวลา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ การเพิกถอนจะมีผลต่อรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา
เมื่อเวลาหนึ่งปีผ่านไปนับจากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับการแจ้งเพิกถอน
๒. ในกรณีทอี่ นุสญ
ั ญานีม้ ผี ลบังคับใช้ตอ่ ดินแดนอาณานิคมของรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา
ตามบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๑๕ ด้ ว ยการเห็ น พ้ อ งของดิ น แดนนั้ น รั ฐ ภาคี แ ห่ ง
อนุสัญญาจะต้องแจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติถึงการเพิกถอนอนุสัญญานี้โดย
แจ้งแยกเป็นการต่างหากได้ทกุ เวลา การเพิกถอนจะมีผลต่อรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา
เมื่อเวลาหนึ่งปีผ่านไปนับจากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับแจ้งการเพิกถอน
ซึ่งเลขาธิการจะแจ้งไปยังรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอื่นๆ ทุกแห่งถึงการเพิกถอนนี้และ
วันที่หรือวันที่ได้รับแจ้ง

มาตรา ๒๐
๑. เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องแจ้งแก่สมาชิกทั้งหมดของสหประชาชาติและทั้งที่
มิใช่รัฐสมาชิกตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖ ให้ทราบดังต่อไปนี้ คือ
(a) การลงนาม การสัตยาบัน และภาคยานุวัติตามมาตรา ๑๖
(b) ข้อสงวนภายใต้มาตรา ๑๗
(c) วันที่อนุสัญญามีผลบังคับใช้ตามมาตรา ๑๘
(d) การเพิกถอนภายใต้มาตรา ๑๙
๒. หลังจากการฝากสัตยาบันสารหรือภาคยานุวตั สิ าร เลขาธิการสหประชาชาติจะต้อง
นำ�ความไปประกาศยังสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติถงึ การจัดตัง้ หน่วยงานตามที่
ได้ระบุไว้ในบทบัญญัติของมาตรา ๑๑

มาตรา ๒๑
ให้เลขาธิการสหประชาชาติจดทะเบียนอนุสัญญานี้ในวันที่อนุสัญญามีผลบังคับใช้
เพื่อเป็นสักขีพยาน ผู้มีอำ�นาจเต็มที่ลงนามข้างท้ายนี้ ได้ลงนาม
ทำ�ขึ้น ณ นครนิวยอร์ก วันที่สามสิบ เดือนสิงหาคม ปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดใน
เอกสารฉบับเดียว โดยให้ถือข้อความในภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซียและสเปนเป็นบท
หลักฐานเท่าเทียมกัน ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำ�นักงานบรรณสารของสหประชาชาติและให้ส่ง
คู่ฉบับโดยเลขาธิการสหประชาชาติไปยังสมาชิกสหประชาชาติ และรัฐที่มิใช่สมาชิกตาม
มาตรา ๑๖ ของอนุสัญญานี้
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ภาคผนวก ๓ – รายนามของรัฐภาคีของ
อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ
ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนุสัญญาว่าด้วยการลด
ภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑

*
+

อนุสัญญา ๑๙๕๔*
23 มิถุนายน 2003 ภ
15 กรกฎาคม 1964 ภ
25 ตุลาคม 1988 ก
1 มิถุนายน 1972 ภ
18 พฤษภาคม 1994 ภ
13 ธันวาคม 1973 ภ
8 กุมภาพันธ์ 2008 ภ
16 สิงหาคม 1996 ภ
6 มีนาคม 1972 ก
27 พฤษภาคม 1960 ส
14 กันยายน 2006 ภ
8 ธันวาคม 2011 ภ
6 ตุลาคม 1983 ภ
1 กันยายน 1993 ก
25 กุมภาพันธ์ 1969 ก
13 สิงหาคม 1996 ส
22 มีนาคม 2012 ภ
1 พฤษภาคม 2012 ภ
17 กรกฎาคม 1978 ภ
12 สิงหาคม 1999 ภ

อนุสัญญา ๑๙๖๑*
9 กรกฎาคม 2003 ภ

2 พฤศจิกายน 1977 ส
3 ตุลาคม 2013 ภ
12 ตุลาคม 1992 ก

2 พฤศจิกายน 1977 ภ
3 ตุลาคม 2013 ภ
22 กันยายน 2011 ภ

18 พฤษภาคม 1994 ภ
13 ธันวาคม 1973 ภ
22 กันยายน 1972 ภ
16 สิงหาคม 1996 ภ

8 ธันวาคม 2011 ภ
6 ตุลาคม 1983 ภ
1 ธันวาคม 1993 ภ
25 ตุลาคม 2007 ภ
22 มีนาคม 2012 ภ

ภาคผนวก

ประเทศ
แอลเบเนีย
แอลจีเรีย
แอนติกาและบาร์บูดา
อาร์เจนตินา
อาร์มีเนีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
อาเซอร์ไบจาน
บาร์เบโดส
เบลเยียม
เบลีซ
เบนิน
รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บอตสวานา
บราซิล
บัลแกเรีย
บูร์กินาฟาโซ
แคนาดา
ชาด
จีน+
คอสตาริกา
โกตดิวัวร์
โครเอเชีย

12 สิงหาคม 1999 ภ

ภาคยานุวัติ (ภ), การสืบต่อ (ก), การให้สัตยาบัน (ส)
หลังจากประเทศจีนได้กลับเข้ามามีสิทธิเหนืออาณาเขตฮ่องกง ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๑๙๗๗ จีนได้แจ้ง
ต่อเลขาธิการสหประชาชาติว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนจะเข้ารับความรับผิดชอบต่อสิทธิและพันธะกรณี
ระหว่างประเทศของฮ่องกงว่าด้วยอนุสัญญา ๑๙๕๔
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ประเทศ
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
เอกวาดอร์
ฟิจิ
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
จอร์เจีย
เยอรมนี
กรีซ
กัวเตมาลา
กินี
ฮอนดูรัส
ฮังการี
ไอร์แลนด์
อิสราเอล
จาเมกา
อิตาลี
คิริบาส
ลัตเวีย
เลโซโท
ไลบีเรีย
ลิเบีย
ลิกเตนสไตน์
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาดากัสการ์ ‡
มาลาวี
เม็กซิโก
มอนเตเนโกร
เนเธอร์แลนด์
นิวซีแลนด์
นิการากัว
ไนเจอร์
‡
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อนุสัญญา ๑๙๕๔*
19 กรกฎาคม 2004 ภ
17 มกราคม 1956 ส
2 ตุลาคม 1970 ส
12 มิถุนายน 1972 ก
10 ตุลาคม 1968 ภ
8 มีนาคม 1960 ส
23 ธันวาคม 2011 ภ
26 ตุลาคม 1976 ส
4 พฤศจิกายน 1975 ภ
28 พฤศจิกายน 2000 ส
21 มีนาคม 1962 ภ
1 ตุลาคม 2012 ส
21 พฤศจิกายน 2001 ภ
17 ธันวาคม 1962 ภ
23 ธันวาคม 1958 ส
9 มกราคม 2013 ภ
3 ธันวาคม 1962 ส
29 พฤศจิกายน 1983 ก
5 พฤศจิกายน 1999 ภ
4 พฤศจิกายน 1974 ก
11 กันยายน 1964 ภ
16 พฤษภาคม 1989 ภ
25 กันยายน 2009 ส
7 กุมภาพันธ์ 2000 ภ
27 มิถุนายน 1960 ส
[20 กุมภาพันธ์ 1962 ภ]
7 ตุลาคม 2009 ภ
7 มิถุนายน 2000 ภ
23 ตุลาคม 2006 ก
12 เมษายน 1962 ส
20 กันยายน 2006 ภ
15 กรกฎาคม 2013 ภ
17 มิถุนายน 1985 ภ

อนุสัญญา ๑๙๖๑*
19 ธันวาคม 2001 ภ
17 กรกฎาคม 1956 ภ
24 กันยายน 2012 ภ
7 สิงหาคม 2008 ภ
31 สิงหาคม 1977 ภ
19 กรกฎาคม 2001 ภ
18 ธันวาคม 2012 ภ
12 พฤษภาคม 2009 ภ
18 มกราคม 1973 ภ

29 พฤศจิกายน 1983 ก
14 เมษายน 1992 ภ
24 กันยายน 2004 ภ
22 กันยายน 2004 ภ
16 พฤษภาคม 1989 ภ
25 กันยายน 2009 ภ
22 กรกฎาคม 2013 ภ

5 ธันวาคม 2013 ภ
13 พฤษภาคม 1985 ส
29 กรกฎาคม 2013 ภ

เลขาธิการสหประชาชาติได้รับแจ้งในวันที่ ๒ เมษายน ๑๙๖๕ ว่า จากการแจ้งรัฐบาลแห่งมาดากัสการ์
ยกเลิกอนุสัญญานี้ การบอกเลิกมีผลในวันที่ ๒ เมษายน ๑๙๖๖

อนุสัญญา ๑๙๕๔*
20 กันยายน 2011 ภ
19 พฤศจิกายน 1956 ส
2 มิถุนายน 2011 ภ
6 มิถุนายน 2012 ภ
23 มกราคม 2014 ภ
22 กันยายน 2011 ส
1 ตุลาคม 2012 ภ
22 สิงหาคม 1962 ภ
19 เมษายน 2012 ภ
27 มกราคม 2006 ภ
4 ตุลาคม 2006 ภ
21 กันยายน 2005 ภ
12 มีนาคม 2001 ก
3 เมษายน 2000 ภ
6 กรกฎาคม 1992 ก
12 พฤษภาคม 1997 ภ
27 เมษายน 1999 ก
16 พฤศจิกายน 1999 ภ
2 เมษายน 1965 ส
3 กรกฎาคม 1972 ส
18 มกราคม 1994 ก
11 เมษายน 1966 ก
29 กรกฎาคม 1969 ภ
7 ธันวาคม 2011 ภ
15 เมษายน 1965 ภ
25 มีนาคม 2013 ภ
16 เมษายน 1959 ส

อนุสัญญา ๑๙๖๑*
20 กันยายน 2011 ภ
11 สิงหาคม 1971 ภ
2 มิถุนายน 2011 ภ

2 เมษายน 2004 ภ
1 พฤศจิกายน 1974 ก
1 ธันวาคม 1998 ก

21 กันยายน 2001 ภ

1 ตุลาคม 2012 ภ
19 เมษายน 2012 ภ
27 มกราคม 2006 ภ
4 ตุลาคม 2006 ภ
21 กันยายน 2005 ภ
7 ธันวาคม 2011 ภ
3 เมษายน 2000 ภ

16 พฤศจิกายน 1999 ภ
19 กุมภาพันธ์ 1969 ภ

12 พฤษภาคม 2000 ภ
29 สิงหาคม 2012 ภ
25 มีนาคม 2013 ภ
29 มีนาคม 1966 ส

ภาคผนวก

ประเทศ
ไนจีเรีย
นอร์เวย์
ปานามา
ปารากวัย
เปรู
ฟิลิปปินส์
โปรตุเกส
สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐมอลโดวา
โรมาเนีย
รวันดา
เซเนกัล
เซอร์เบีย
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สเปน
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
สวาซิแลนด์
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาฟมาซิโดเนีย
ตรินิแดดและโตเบโก
ตูนิเซีย
เติร์กเมนิสถาน
ยูกันดา
ยูเครน
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ
อุรุกวัย
แซมเบีย
ซิมบับเว
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ภาคผนวก ๔ – ข้อความที่ตัดตอนจาก
มติสมัชชาใหญ่
มติที่รับรองโดยสมัชชาใหญ่เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๔
A/RES/๔๙/๑๖๙ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๙๕
๔๙/๑๖๙ สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ
สมัชชาใหญ่…
๒๐. เรียกร้องให้รัฐช่วยสนับสนุนข้าหลวงใหญ่ฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบภาย
ใต้มติสมัชชาใหญ่ที่ ๓๒๗๔ (XXIX) วันที่ ๑๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๔ ว่าด้วยการลดภาวะไร้
รัฐ รวมทั้งการส่งเสริมการภาคยานุวัติและการปฏิบัติตามตราสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
ภาวะไร้รัฐอย่างเต็มที่
มติที่รับรองโดยสมัชชาใหญ่เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๕
A/RES/๕๐/๑๕๒ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๙๖
๕๐/๑๕๒ สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ
สมัชชาใหญ่
…
กังวลว่าภาวะไร้รัฐ รวมทั้งการที่ไม่สามารถที่จะมีสัญชาติเป็นของตนเอง อาจนำ�ไปสู่การ
พลัดถิ่น และเน้นในเรื่องนี้ว่า การปกป้องและการลดภาวะไร้รัฐ และความคุ้มครองบุคคล
ไร้รัฐเป็นเรื่องสำ�คัญต่อการป้องกันสถานการณ์ผู้ลี้ภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย
...
๑๔. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าหลวงใหญ่ฯ ดำ�เนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในนามของบุคคลไร้
รัฐ โดยเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่อันชอบธรรมตามกฎหมายในการให้ความคุ้มครองระหว่าง
ประเทศและการหาวิธดี �ำ เนินการป้องกัน ทัง้ ยังเป็นความรับผิดชอบของข้าหลวงใหญ่ฯ ตาม
มติสมัชชาใหญ่ที่ ๓๒๗๔ (XXIV) วันที่ ๑๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๔ และ ๓๑/๓๖ วันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๗๖
๑๕. ร้องขอให้สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ฯ ส่งเสริมการภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยสถานะ
ของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔1 และอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑2 ด้วย
เหตุที่ตราสารเหล่านี้มีรัฐภาคีจำ�นวนจำ�กัด รวมทั้งจัดให้มีบริการทางเทคนิควิชาการและที่
ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมและการนำ�ตัวบทกฎหมายว่าด้วยสัญชาติไป
ใช้ปฏิบัติให้กับรัฐที่ให้ความสนใจ...
1
2
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มติที่รับรองโดยสมัชชาใหญ่เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๖
A/RES/๖๑/๑๓๗ วันที่ ๒๕ มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๗
๖๑/๑๓๗ สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ
สมัชชาใหญ่...
๒. ยินดีกบั บทบาทงานสำ�คัญตลอดทัง้ ปีของสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ
และคณะกรรมการบริหาร และบันทึกการรับข้อสรุปว่าด้วยผูห้ ญิงและเด็กกลุม่ เสีย่ ง และข้อ
สรุปว่าด้วยการระบุตัว การป้องกัน และการลดภาวะไร้รัฐ และการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐ มา
นำ�ใช้ปฏิบัติ๓ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ระบอบความคุ้มครองระหว่าง
ประเทศให้สอดคล้องกับวาระด้านความคุ้มครอง๔ และเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนรัฐบาลใน
การปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบการคุม้ ครองภายใต้ภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศทีเ่ ปลีย่ น
แปลงในปัจจุบบัน โดยการส่งเสริมการนำ�ปฏิบัติกลไกและมาตรฐานอย่างก้าวหน้าผ่าน
นโยบายสาธารณะภายในประเทศทีเ่ กีย่ วข้องด้วยความสนับสนุนจากประชาคมนานาชาติ...
๔. บันทึกว่ารัฐจำ�นวน ๖๒ รัฐได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ.
๑๙๕๔๕ และว่ารัฐจำ�นวน ๓๓ รัฐเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ.
๑๙๖๑๖ ทัง้ สนับสนุนส่งเสริมรัฐทีย่ งั ไม่ได้เข้าเป็นภาคีให้พจิ ารณารับรองตราสารเหล่านี้ และ
บันทึกการทำ�งานของข้าหลวงใหญ่ฯ ในการระบุตวั บุคคลไร้รฐั การป้องกันและการลดภาวะ
ไร้รฐั และการคุม้ ครองบุคคลไร้รฐั และเร่งผลักดันให้ส�ำ นักงานข้าหลวงใหญ่ฯ ดำ�เนินงานใน
ด้านนี้ต่อไปตามมติสมัชชาใหญ่ และข้อสรุปคณะกรรมการบริหาร...

3
4
5
6
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ภาคผนวก ๕ – ข้อความที่ตัดตอนจาก
ข้อสรุปของคณะกรรมการบริหาร UNHCR
ข้อสรุปว่าด้วยการป้องกันและการลดภาวะไร้รัฐ และการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐ
ลำ�ดับที่ ๗๘ (XLVI) – ค.ศ. ๑๙๙๕
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๙๕
คณะกรรมการบริหาร
ยอมรับสิทธิของทุกคนที่จะมีสัญชาติและสิทธิที่จะไม่ถูกถอดถอนสัญชาติตนโดยพลการ
กังวลว่าภาวะไร้รัฐ รวมทั้งการไร้ความสามารถที่จะได้มาซึ่งสัญชาติตน อาจนำ�ไปสู่การ
พลัดถิ่น
เน้นว่าการป้องกันและการลดภาวะไร้รัฐ และการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐมีความสำ�คัญต่อการ
ป้องกันสถานการณ์ผู้ลี้ภัยที่อาจเกิดขึ้น
(ก) รับรองความรับผิดชอบว่าด้วยผูล้ ภี้ ยั ไร้รฐั และการลดภาวะไร้รฐั ทีม่ อบหมายไว้แก่ขา้ หลวง
ใหญ่ฯ และสนับสนุนส่งเสริม UNHCR ให้ด�ำ เนินกิจกรรมในนามบุคคลไร้รฐั อย่างต่อเนือ่ ง
โดยเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่อันชอบธรรมตามกฎหมายในการให้ความคุ้มครองระหว่าง
ประเทศและการหาวิธีดำ�เนินการป้องกัน ทั้งยังเป็นความรับผิดชอบของข้าหลวงใหญ่ฯ
ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมัชชาใหญ่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ ของอนุสัญญา
ว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑...
(ค) ร้องขอให้ UNHCR ส่งเสริมอย่างแข็งขัน การภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของ
บุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ ด้วยเหตุ
ที่ตราสารเหล่านี้มีรัฐภาคีจำ�นวนจำ�กัด รวมทั้งจัดให้มีบริการทางเทคนิควิชาการและที่
ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมและการนำ�ตัวบทกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
ไปใช้ปฏิบัติให้กับรัฐที่ให้ความสนใจ...
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ข้อสรุปทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองระหว่างประเทศ
ลำ�ดับที่ ๙๕ (LIV) – ค.ศ. ๒๐๐๓
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๓
คณะกรรมการบริหาร...
(๕) สนับสนุนส่งเสริมให้รัฐร่วมมือกับ UNHCR ในเรื่องวิธีการแก้ไขกรณีภาวะไร้รัฐ และ
พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดให้มสี ถานทีต่ งั้ รกรากใหม่ หากสถานการณ์ของบุคคล
ไร้รฐั ไม่สามารถแก้ไขได้ในประเทศเจ้าภาพปัจจุบนั หรือในประเทศทีเ่ คยมีถนิ่ พำ�นักอาศัย
ประจำ�เดิม และยังคงไม่มั่นคงปลอดภัย
ข้อสรุปว่าด้วยการระบุตวั การป้องกันและการลดภาวะไร้รฐั และการคุม้ ครองบุคคล
ไร้รัฐ
ลำ�ดับที่ ๑๐๖ (LVII) – ค.ศ. ๒๐๐๖
วันที่ ๖ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๖
คณะกรรมการบริหาร
ยังคงกังวลอย่างยิ่งถึงการดำ�รงอยู่อย่างต่อเนื่องของปัญหาภาวะไร้รัฐในภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก และการเกิดขึ้นของสถานการณ์ภาวะไร้รัฐใหม่ๆ ...
ยืนยันอีกครัง้ ถึงความรับผิดชอบทีส่ มัชชาใหญ่สหประชาชาติมอบหมายให้กบั ข้าหลวงใหญ่ฯ
ในการมีส่วนช่วยในการป้องกันและลดภาวะไร้รัฐ และในการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐต่อไป
ระลึกถึงข้อสรุปลำ�ดับที่ ๗๘ (XLVI) ว่าด้วยการป้องกันและการลดภาวะไร้รฐั และการคุม้ ครอง
บุคคลไร้รัฐ รวมทั้งข้อสรุปลำ�ดับที่ ๙๐ (LII), ๙๕ (LIV), ๙๖ (LIV) และข้อสรุปลำ�ดับที่ ๙๙
(LV) และ ๑๐๒ (LVI) ว่าด้วยการแก้ไขสถานการณ์ภาวะไร้รัฐที่ยืดเยื้อ
(ก) ผลักดัน UNHCR ให้ร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยงานสหประชาชาติและระหว่างประเทศ
อื่น รวมทั้งองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลและองค์กรระดับภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในเรื่องนี้ โดยดำ�เนินกิจกรรมที่มุ่งสนับสนุนการระบุ การป้องกัน การลดภาวะไร้รัฐและ
การคุ้มครองบุคคลไร้รัฐต่อไป
การระบุผู้อยู่ในภาวะไร้รัฐ
(ข) เรียกร้องให้ UNHCR ทำ�งานกับรัฐบาลทีแ่ สดงความสนใจเรือ่ งนีต้ อ่ ไป เพือ่ ให้มสี ว่ นร่วม
ในความพยายามระบุหาประชากรไร้รฐั และประชากรทีย่ งั ไม่ก�ำ หนดสัญชาติซงึ่ อาศัยอยู่
ในเขตแดนรัฐนัน้ ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานสหประชาชาติอนื่ ๆ โดยเฉพาะ UNICEF
และ UNFPA รวมทั้ง DPA, OHCHR และ UNDP ภายใต้กรอบโครงการระดับชาติ ซึ่ง
อาจรวมถึงกระบวนการทีเ่ ชือ่ มโยงกับทะเบียนแจ้งเกิดและการทำ�ข้อมูลประชากรให้ทนั
สมัย หากเหมาะสม
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(ค) สนับสนุนส่งเสริมให้ UNHCR จัดทำ�และเผยแพร่งานวิจัยร่วมกับสถาบันวิชาการหรือผู้
เชี่ยวชาญ และรัฐบาล โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะไร้รัฐจำ�นวนน้อย
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะและขอบเขตปัญหาภาวะไร้รัฐยิ่งขึ้น เพื่อระบุ
หาประชากรไร้รัฐ และเพื่อทำ�ความเข้าใจถึงสาเหตุอันนำ�ไปสู่ภาวะไร้รัฐ โดยทั้งหมดนี้
เป็นพื้นฐานสำ�หรับการกำ�หนดยุทธศาสตร์ในการจัดการกับปัญหา
(ง) สนับสนุนส่งเสริมให้รัฐที่มีข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับบุคคลไร้รัฐ หรือปัจเจกบุคคลที่ยังไม่
ได้กำ�หนดสัญชาติ เผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นแก่ UNHCR และเรียกร้องให้ UNHCR จัดให้
มีวิธีการอย่างเป็นระบบและเป็นทางการมากกว่านี้เพื่อรวบรวม ทำ�ให้ทันสมัย และแบ่ง
ปันข้อมูล
(จ) สนับสนุนส่งเสริม UNHCR ให้เพิม่ กิจกรรมเกีย่ วกับบุคคลไร้รฐั ข้อมูลทางสถิตทิ รี่ ฐั จัดหา
ให้ และงานวิจยั ในสาขาทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับภาวะไร้รฐั ซึง่ จัดทำ�โดยสถาบันวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญ ประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ตนเอง ไว้ในรายงานทุก ๒ ปีเพื่อนำ�เสนอต่อกร
รมการบริหาร
(ฉ) สนับสนุนส่งเสริม UNHCR ให้คงการสนับสนุนคำ�แนะนำ�ทางเทคนิควิชาการและการ
ปฏิบัติแก่รัฐต่อไป และส่งเสริมความเข้าใจปัญหาภาวะไร้รัฐ รวมทั้งเอื้ออำ�นวยให้เกิด
การสนทนาในระดับนานาชาติและภูมิภาคระหว่างรัฐที่ให้ความสนใจ
(ช) บันทึกถึงความร่วมมือด้านสัญชาติและภาวะไร้รัฐที่จัดทำ�ขึ้นโดยสหภาพรัฐสภา และ
บันทึกเพิ่มเติมถึงหนังสือคู่มือสำ�หรับเจ้าหน้าที่รัฐสภาว่าด้วยสัญชาติและภาวะไร้รัฐ
ค.ศ. ๒๐๐๕ ซึ่งทางรัฐสภาระดับชาติและภูมิภาคได้นำ�มาใช้สร้างการตระหนักรู้ และ
เสริมศักยภาพแก่ฝ่ายบริหารของรัฐและประชาสังคม...
การคุ้มครองบุคคลไร้รัฐ
(ถ) สนับสนุนส่งเสริมรัฐให้พจิ ารณารับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รฐั ค.ศ. ๑๙๕๔
และให้รัฐภาคีพิจารณายกเลิกข้อสงวนต่างๆ ในเรื่องนี้
(ท) ร้องขอ UNHCR ให้เผยแพร่ขอ้ มูลอย่างแข็งขัน และหากเหมาะสม จัดฝึกอบรมแก่หน่วย
งานรัฐบาลเกีย่ วกับกลไกทีเ่ หมาะสมในการระบุหา การบันทึก และการมอบสถานะบุคคล
ไร้รัฐ
(ธ) สนับสนุนส่งเสริมรัฐทีย่ งั ไม่เป็นภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รฐั ค.ศ. ๑๙๕๔
ให้ปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐที่อาศัยอยู่ในเขตแดนตนอย่างถูกต้องตามกฎหมายสิทธิมนุษย
ชนระหว่างประเทศ และพิจารณาการเอือ้ อำ�นวยให้เกิดการโอนแปลงสัญชาติของบุคคล
ไร้รฐั ทีอ่ าศัยอยูเ่ ป็นประจำ�และถูกต้องตามกฎหมายตามตัวบทกฎหมายภายในประเทศ
หากเหมาะสม
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(น) สนับสนุนส่งเสริม UNHCR ให้ดำ�เนินโครงการตามที่ได้รับการร้องขอโดยรัฐที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งนำ�ไปสู่การคุ้มครองและช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐ โดยเฉพาะการช่วยให้บุคคลไร้รัฐเข้า
ถึงการเยียวยาทางกฎหมายเพื่อชดเชยสถานการณ์ไร้รัฐตน และภายใต้บริบทนี้ ทำ�งาน
ร่วมกับ NGOs เพื่อจัดหาการให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมายและความช่วยเหลืออื่นๆ หาก
เหมาะสม
(บ) ร้องขอรัฐไม่ให้กักขังบุคคลไร้รัฐบนฐานของภาวะไร้รัฐเพียงอย่างเดียว และให้ปฏิบัติ
ต่อบุคคลเหล่านี้ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และยังร้องขอให้รัฐภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ นำ�ปฏิบัติบทบัญญัติอย่าง
เต็มที่
(ป) ร้องขอ UNHCR ให้ปรับปรุงการฝึกอบรมเกี่ยวกับภาวะไร้รัฐแก่เจ้าหน้าที่ตน และเจ้า
หน้าที่ของหน่วยงานสหประชาชาติอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อที่ UNHCR จะได้ให้คำ�แนะนำ�ทาง
เทคนิควิชาการแก่รฐั ภาคีในการนำ�ปฏิบตั อิ นุสญ
ั ญาฯ ค.ศ. ๑๙๕๔ นี้ และประกันการนำ�
ปฏิบัติบทบัญญัติอย่างสอดคล้องกัน
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