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คำานำา

ในช่วงทศวรรษที่ผ่�นม�เกิดมีแรงกระตุ้นใหม่ๆ จ�กประช�คมน�น�ช�ติ ที่ได้รับก�รสนับสนุน
จ�กสำ�นักง�นข้�หลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประช�ช�ติ (UNHCR) เกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ของบุคคลไร้รัฐ
ไร้สัญช�ติ ต�มที่ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชนกำ�หนดไว้อย่�งชัดเจนว่� ทุกๆ คนมีสิทธิที่
จะมีสัญช�ติ ห�กปร�ศจ�กสัญช�ติแล้ว ปัจเจกชนย่อมต้องเผชิญหน้�กับคว�มไม่มั่นคงและถูก
ทำ�ให้เป็นช�ยขอบ บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติคือกลุ่มคนที่เปร�ะบ�งม�กที่สุดกลุ่มหนึ่งในโลก พวกเข�
ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงสิทธิขั้นพื้นฐ�นต่�งๆ ได้ เช่น สิทธิในคว�มเท่�เทียมกันต�มกฏหม�ย สิทธิในก�ร
ทำ�ง�น สทิธใินก�รเข�้ถงึก�รศกึษ� หรอืสทิธใินก�รเข�้ถงึก�รส�ธ�รณสขุ แมว้�่จะมคีว�มพย�ย�ม
จ�กหล�ยๆ ประเทศในก�รท่ีจะป้องกันหรือลดภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติผ่�นวิธีก�รต่�งๆ เช่น ก�ร 
ปฏิรูปกฏหม�ยเกี่ยวกับสัญช�ติ กระนั้น ภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง บุคคล
ไร้รัฐไร้สัญช�ติส�ม�รถพบได้ในเกือบทุกประเทศ ย่ิงไปกว่�นั้นบ�งครอบครัวต้องตกเป็นบุคคล 
ไร้รัฐไร้สัญช�ติม�แล้วหล�ยชั่วอ�ยุคน

อนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ คือหัวใจในก�รให้คว�มคุ้มครองบุคคลไร้รัฐ
ไร้สัญช�ติในระบอบก�รให้คว�มคุ้มครองระหว่�งประเทศ อนุสัญญ�นี้ให้คำ�นิย�มอันเป็นส�กล
กับคำ�ว่� “บุคคลไร้รัฐ” และได้มอบหลักก�รปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือคนเหล่�นี้ กรอบก�รทำ�ง�นของ
อนุสญัญ�ฉบบันีย้งัคงเกีย่วข้องกบัสถ�นก�รณป์จัจบุนั เชน่เดยีวกบัเมือ่ตอนทีเ่ริม่นำ�อนสุญัญ�น้ีม�
ใช ้และยงัไดรั้บก�รสนบัสนนุจ�กกฏหม�ยสทิธมินษุยชนส�กลอกีดว้ย ในขณะทีอ่นสุญัญ�ว�่ดว้ย
ก�รลดภ�วะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ นั้นได้สร้�งเครื่องมือในก�รจัดก�รกับภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติให้หมด
ไป อนุสัญญ� ๑๙๕๔ คือก�รรับประกันว่�บุคคลที่ต้องไร้รัฐไร้สัญช�ตินั้นจะไม่ถูกทำ�ให้กล�ยเป็น
คนทีไ่รศ้กัดิศ์รแีละไรซ้ึง่คว�มมัน่คงในชวีติ ในว�ระครบรอบ ๖๐ ปขีองอนสุญัญ�ดงักล�่ว UNHCR 
มีคว�มเต็มใจเป็นอย่�งยิ่งในก�รจัดทำ�หนังสือคู่มือเล่มนี้ขึ้น 

ขณะที่อยู่ระหว่�งก�รผลิตคู่มือนี้ ๘๐ ประเทศท่ัวโลกได้ลงน�มร่วมกับอนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะ
ของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ รวมไปถึงมีอีกหล�ยประเทศเข้�ร่วมเพิ่มขึ้นในช่วง ๓ ปีที่ผ่�นม� ซึ่ง
ไดร้บัก�รสนบัสนนุจ�กโครงก�รไรร้ฐัไรส้ญัช�ตขิอง UNHCR คว�มสนใจในสถ�นก�รณภ์�วะไรร้ฐั 
ไรส้ญัช�ตทิีเ่พิม่ขึน้นัน้ ยงัเห็นไดจ้�กก�รเพิม่ขึน้ของจำ�นวนประเทศทีม่กี�รจดักระบวนก�รกำ�หนด
สถ�นะ แมว่้�กระบวนก�รนีจ้ะเหม�ะสมกบัคนเพยีงสว่นน้อยของจำ�นวนคนทีไ่รร้ฐัไรส้ญัช�ตทิัว่โลก
ทีอ่ยูใ่นสถ�นก�รณก์�รโยกย�้ยถิน่ฐ�นกต็�ม แตก่ระบวนก�รเหล�่นีก้ย็งัมคีว�มสำ�คัญอย�่งยิง่ยวด
ในก�รปทู�งไปสูก่�รมสีถ�นะทีส่อดคลอ้งกบัม�ตร�ฐ�นของอนสุญัญ�ว�่ดว้ยสถ�นะของบคุคลไร้
รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ และต�มกฏหม�ยสิทธิมนุษยชนส�กล วิธีก�รที่แตกต่�งออกไปนั้นจำ�เป็นสำ�หรับ
กรณทีีบ่คุคลไรรั้ฐไรส้ญัช�ตนิัน้อ�ศยัอยูใ่นประเทศของตนเอง คว�มเชือ่มโยงของบคุคลเหล�่นีก้บั
รัฐช�ตินั้นๆ ควรได้รับก�รรับรองผ่�นก�รเกิดหรือก�รพำ�นักอ�ศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ ม�เป็นเวล�
น�น หล�ยประเทศเริ่มตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่ใช่เฉพ�ะสำ�หรับบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ
เท่�น้ัน แต่สำ�หรับคว�มมั่นคงและคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม สำ�หรับก�รดำ�เนินก�ร
ปฏิรูปกฏหม�ยและนโยบ�ย เพื่อนำ�ไปสู่ก�รมอบสัญช�ติให้บุคคลเหล่�นี้ด้วย

UNHCR ผลิตคู่มือฉบับนี้ขึ้นม� เพื่อสนองตอบต่อคว�มรับผิดชอบต่อภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติที่ได้
รับก�รบัญญัติไว้ ในช่วงเริ่มแรกคว�มรับผิดชอบดังกล่�วนี้ถูกจำ�กัดอยู่แค่บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติที่
เป็นUNHCR ผลิตคู่มือฉบับนี้ขึ้นม� เพื่อสนองตอบต่อคว�มรับผิดชอบต่อภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติที่
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ไดร้บัก�รบญัญตัไิว ้ในชว่งเริม่แรกคว�มรบัผดิชอบดงักล�่วนีถ้กูจำ�กดัอยูแ่คบ่คุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ติ
ที่เป็นผู้ลี้ภัยต�มที่ระบุไว้ในม�ตร� ๖(A) (II) ของธรรมนูญ UNHCR และม�ตร� ๑ (A) (๒) ใน
อนุสัญญ� ค.ศ. ๑๙๕๑ ว่�ด้วยสถ�นะของผู้ลี้ภัย อ�ณัตินี้ได้รับก�รขย�ยคว�มให้ครอบคลุมม�ก
ข้ึนผ�่นกระบวนก�รก�รลงมตขิองสมชัช�สหประช�ช�ต ิโดยเฉพ�ะอย�่งยิง่จ�กก�รลงมต ิ๕๐/๑๕๒ 
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๕ และมติ ๖๑/๑๓๗ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ซึ่งได้มอบหม�ยให้ UNHCR เป็นผู้รับผิด
ชอบตอ่บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตโิดยทัว่ไป คว�มรบัผดิชอบของ UNHCR นัน้ ครอบคลมุไปถงึก�รระบุ
ขอบเขตของปญัห� ก�รปอ้งกนั และก�รลดปญัห�ของภ�วะไรร้ฐัไรส้ญัช�ติ รวมไปถงึก�รใหค้ว�ม
คุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติด้วยเช่นกัน

เนื้อห�ของคู่มือเล่มนี้ถูกจัดทำ�ขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ. ๒๐๑๒ ในรูปของหนังสือแนะนำ�แนวท�งปฏิบัติ
จ�ก UNHCR ส�มฉบบั ซึง่เกีย่วขอ้งกบัก�รนิย�มคว�มเปน็บุคคลไรร้ฐั กระบวนก�รพจิ�รณ�สถ�นะ
บุคคลไร้รัฐไร้สญัช�ติ และสถ�นะของบคุคลไร้รฐัไรส้ญัช�ตภิ�ยใตก้ฏหม�ยสญัช�ติภ�ยในประเทศ* 
เพือ่ทดแทนหนงัสอืแนะนำ�แนวท�งปฏบิตัดิงักล�่ว เนือ้ห�ในคูม่อืเลม่นีน้ัน้เกอืบจะเหมอืนกบัเนือ้ห�
ในหนงัสอืแนะนำ�แนวท�งปฏบิตั ิมกี�รปรบัเปลีย่นบ�้งเพยีงเลก็นอ้ยเท�่นัน้ ทัง้นีเ้พือ่ระบกุ�รทำ�ซำ�้
และเพื่อปรับข้อมูลอ้�งอิงให้เป็นปัจจุบันตรงกับสิ่งพิมพ์ของ UNHCR ซึ่งช่องว่�งของเนื้อห�ที่ถูก
ระบุไว้ตั้งแต่ก�รตีพิมพ์หนังสือแนะนำ�แนวท�งปฏิบัติก็ได้รับก�รจัดก�รแล้ว เช่นเดียวกับหนังสือ
แนะนำ�แนวท�งปฏบิตั ิคูม่อืเลม่นีเ้กดิขึน้จ�กก�รปรกึษ�กบัผูเ้ชีย่วช�ญม�กม�ย ซึง่เกิดขึน้เนือ่งใน
โอก�สครบรอบ ๕๐ ปีของอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รลดภ�วะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑* คู่มือเล่มนี้ไม่มีเนื้อห�
เกีย่วกับก�รปอ้งกนัและก�รลดภ�วะไรรั้ฐไรส้ญัช�ติ ปญัห�เหล�่น้ีจะอยูใ่นหนังสอืแนะนำ�แนวท�ง
ปฏิบัติที่แยกไปอีกเล่มหนึ่ง 

คูม่อืเลม่นีม้จีดุประสงคท์ีจ่ะแนะนำ�แนวท�งใหก้บัเจ�้หน�้ทีร่ฐั ผูพ้พิ�กษ� และผูป้ฏบิตังิ�น ตลอด
จนเจ�้หน�้ท่ีของ UNHCR และบคุคลอืน่ๆ ทีท่ำ�ง�นเกีย่วขอ้งกบัภ�วะไรร้ฐัไรส้ญัช�ติ ทัง้นี ้หวงัเป็น
อย่�งยิ่งว่�คู่มือเล่มนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่�สำ�หรับก�รกำ�หนดภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติ รวมไป
ถงึก�รพฒัน�และก�รนำ�กฏหม�ยและนโยบ�ยไปใชใ้นก�รใหค้ว�มคุม้ครองบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ติ

โวลเคอร์ เติร์ก

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยคว�มคุ้มครองระหว่�งประเทศ
สำ�นักง�นข้�หลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประช�ช�ติ
เจนีว� มิถุน�ยน ค.ศ. ๒๐๑๔

* โปรดดูท่ี UNHCR, Guidelines on Statelessness No. 1: The definition of “Stateless Person” ใน
ม�ตร� ๑ (๑) ของอนสุญัญ�ว�่ดว้ยสถ�นะของบุคคลไรร้ฐั ค.ศ. ๑๙๕๔, ๒๐ กมุภ�พนัธ์ 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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บทนำา

ก. ความเปน็มาของอนสุญัญาวา่ดว้ยสถานะของบคุคลไรร้ฐั ค.ศ. 
๑๙๕๔

1. ภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติเกิดขึ้นได้ในหล�ยบริบท เช่น ในสถ�นก�รณ์ของก�รโยกย้�ยถ่ินฐ�น 
ดงักรณขีองคนทีอ่พยพไปอยูต่�่งประเทศเปน็เวล�น�นและเสียสัญช�ติหรอืถกูถอนสัญช�ติ
โดยทีย่งัไมไ่ดสั้ญช�ตขิองประเทศทีต่นอ�ศยัอยู ่นอกจ�กน้ีปญัห�ไรร้ฐัไรสั้ญช�ติยงัส�ม�รถ
เกิดขึ้นกับคนที่ไม่เคยข้�มพรมแดนและอ�ศัยอยู่ใน “ประเทศของตน” ม�โดยตลอด๑ 
สถ�นก�รณ์ที่ย�กลำ�บ�กเช่นนี้ก็อ�จเกิดขึ้นได้แม้พวกเข�จะอยู่ในประเทศท่ีพวกเข�อ�ศัย
อยู่ม�เป็นระยะเวล�น�นหรือแม้แต่ในประเทศท่ีพวกเข�เกิด ปัญห�ไร้รัฐไร้สัญช�ติน้ีบ่อย
ครั้งเกิดขึ้นจ�กก�รบังคับใช้กฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติ

2. หลังจ�กสงคร�มโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง คว�มต้องก�รให้ประช�คมน�น�ช�ติมีส่วนในก�ร
ให้คว�มคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติและผู้ลี้ภัยกล�ยเป็นเรื่องสำ�คัญ ดังน้ันอนุสัญญ�
ว่�ด้วยสถ�นะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ (“อนุสัญญ� ๑๙๕๔”) จึงได้ถือกำ�เนิดข้ึน 
โดยมีโครงสร้�งเช่นเดียวกับ อนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะของผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ (“อนุสัญญ� 
๑๙๕๑”) ซ่ึงในเบ้ืองต้นถูกว�งให้เป็นเพียงแค่ร่�งพิธีส�รภ�ยใต้สนธิสัญญ�ว่�ด้วยผู้ลี้ภัย
เท�่นัน้ อย�่งไรกต็�มเมือ่สมชัช�ใหญส่หประช�ช�ติได้ลงมติยอมรบัอนุสัญญ� ๑๙๕๑ แล้ว
นั้น พิธีส�รดังกล่�วกลับถูกทิ้งไว้เป็นเพียงร่�งเอกส�ร และมีก�รเสนอให้มีแยกก�รประชุม
เจรจ� ซึ่งร่�งพิธีส�รก็ได้กล�ยม�เป็นสนธิสัญญ�ว่�ด้วยบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติในท้�ยท่ีสุด 
เนื้อห�ของอนุสัญญ� ๑๙๕๔ และร�ยชื่อรัฐภ�คีส�ม�รถดูเพิ่มเติมได้ในภ�คผนวก ๑ และ 
ภ�คผนวก ๓ ต�มลำ�ดับ

3. อนุสัญญ� ๑๙๕๔ จึงได้กล�ยม�เป็นสนธิสัญญ�ระหว่�งประเทศเพียงฉบับเดียวที่ว�ง
ม�ตรฐ�นในก�รให้คว�มคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติเป็นก�รเฉพ�ะ๒ ดังนั้นอนุสัญญ� 
ดังกล่�วจึงมีคว�มสำ�คัญเป็นอย่�งยิ่งในก�รให้คว�มคุ้มครองกลุ่มคนผู้เปร�ะบ�งนี้

๑  วลี “ประเทศของตนเอง” มีคว�มหม�ยต�มม�ตร� ๑๒(๔) ของกติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิท�งก�รเมือง และถูกใช้ในคว�มหม�ยเดียวกันกับก�รตีคว�มของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน
สหประช�ช�ติ

๒  อนสัุญญ�ว�่ด้วยก�รลดภ�วะไรร้ฐั ค.ศ. ๑๙๖๑ นัน้เก่ียวกบัก�รหลีกเลีย่งก�รเกดิภ�วะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตติัง้แต่
ตน้ท�งดว้ยก�รปอ้งกนัผ�่นกฏหม�ยสญัช�ต ิทัง้นีก้เ็พ่ือลดปญัห�ภ�วะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตใินระยะย�ว พธีิส�ร
พิเศษเกี่ยวกับภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติ ค.ศ. ๑๙๓๐ ซึ่งถูกบังคับใช้ใน ค.ศ. ๒๐๐๔ ไม่ได้กล่�วถึงม�ตร�ฐ�น
ก�รปฏิบัติเอ�ไว้ แต่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีที่เฉพ�ะเจ�ะจงของรัฐที่เป็นเจ้�ของสัญช�ติ ระเบียบก�รนี้มีรัฐ
ภ�คีเข้�ร่วมเป็นจำ�นวนไม่ม�กนัก
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ข. UNHCR และประเด็นภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ 
4. UNHCR ตีพิมพ์คู่มือเล่มนี้ต�มพันธกิจและคว�มรับผิดชอบที่มีในก�รแก้ไขปัญห�ภ�วะ 

ไร้รัฐไร้สัญช�ติ ซึ่ง พันธกิจดังกล่�วเดิมทีกำ�จัดกลุ่มเป้�หม�ยอยู่ที่บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติซึ่ง
เป็นผู้ลี้ภัยดังที่ระบุในย่อหน้�ที่ ๖ (A) (II) แห่งธรรมนูญของ UNHCR และในข้อ ๑ (A) (๒) 
แห่งอนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะผู้ลี้ภัย ค.ศ.๑๙๕๑ ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ดังกล่�ว UNHCR ได้
เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รยกร่�งอนุสัญญ� ๑๙๕๔ ด้วยเช่นกัน และเพื่อที่จะปฏิบัติหน้�ที่ซึ่ง
ถูกประเมินไว้ต�มข้อ ๑๑ และข้อ ๒๐ แห่งอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รลดภ�วะไร้รัฐ ค.ศ.๑๙๖๑ 
(“อนุสัญญ� ๑๙๖๑”) พันธกิจของ UNHCR จึงถูกขย�ยให้ครอบคลุมไปถึงบุคคลภ�ยใต้
คำ�นิย�มของอนุสัญญ� โดยมติของสมัชช�ใหญ่สหประช�ช�ติที่ ๓๒๗๔ (XXIX) ในปีค.ศ.
๑๙๗๔ และมติที่ ๓๑/๓๖ ในปีค.ศ.๑๙๗๖ ในก�รนี้สำ�นักง�นฯ จึงได้รับมอบหม�ยให้ดูแล
บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติเป็นก�รทั่วไปโดยมติของสมัชช�ใหญ่สหประช�ช�ติที่ ๕๐/๑๕๒ ใน
ปีค.ศ. ๑๙๙๕ ซึ่งรับรองข้อสรุปของคณะกรรมก�รบริห�รของ UNHCR ที่ ๗๘ ในลำ�ดับต่อ
ม� มตขิองสมชัช�ใหญส่หประช�ช�ตทิี ่๖๑/๑๓๗ ในปคี.ศ.๒๐๐๖ กไ็ด้ให้ก�รรบัรองขอ้สรปุ
ของคณะกรรมก�รบริห�รของ UNHCR ที่ ๑๐๖ ซึ่งระบุถึงคว�มรับผิดชอบของ UNHCR ใน 
๔ ประเดน็ ไดแ้ก ่ก�รสำ�รวจและกำ�หนดปญัห�ภ�วะไรร้ฐัไรสั้ญช�ติ ก�รปอ้งกันปญัห�ภ�วะ
ไรร้ฐัไรส้ญัช�ต ิก�รลดปญัห�ภ�วะไรร้ฐัไรส้ญัช�ต ิและก�รให้คว�มคุม้ครองแกบ่คุคลไรร้ฐัไร้
สญัช�ต ิมตขิองสมชัช�ใหญส่หประช�ช�ตทิีเ่กีย่วข้องและขอ้สรปุของคณะกรรมก�รบรหิ�ร 
UNHCR ส�ม�รถอ่�นเพิ่มเติมได้ในภ�คผนวก ๔ และ ภ�คผนวก ๕ ต�มลำ�ดับ

ค. ขอบเขตเนื้อหาของคู่มือ
5. บทบัญญัติภ�ยใต้อนุสัญญ� ๑๙๕๔ ส�ม�รถแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มหลักๆ คือ บทบัญญัติ

ที่ว่�ด้วยคำ�นิย�มของบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ บทบัญญัติท่ีว่�ด้วยสิทธิและหน้�ที่ของบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญช�ติ และบทบัญญัติส่งท้�ยซึ่งว�งกรอบเกี่ยวกับก�รเข้�เป็นภ�คีของอนุสัญญ�
และคว�มร่วมมือระหว่�งรัฐภ�คีภ�ยใต้อนุสัญญ�กับ UNHCR คู่มือเล่มน้ียังได้ว�งแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับบทบัญญัติว่�ด้วยคำ�นิย�มของบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ รวมถึงสิทธิและหน้�ที่
ของบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติด้วย

6. คู่มือเล่มนี้มุ่งหวังที่จะเป็นเครื่องมือในก�รสนับสนุนก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐ นักนโยบ�ย 
ตุล�ก�รฝ่�ยปกครอง ผู้พิพ�กษ� องค์กรพัฒน�เอกชน ผู้ปฏิบัติง�นท�งกฎหม�ย เจ้�
หน้�ที่ UNHCR และภ�คส่วนอ่ืนๆ ในก�รตีคว�มและปรับใช้อนุสัญญ� ๑๙๕๔ เพื่อท่ีจะ
ช่วยแยกแยะบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติและว�งแนวปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญช�ติได้อย่�ง 
เหม�ะสม นอกจ�กนี้คู่มือเล่มนี้ยังมีคว�มเกี่ยวเน่ืองกับสถ�นก�รณ์อื่นๆ อ�ทิ ก�รตีคว�ม
นิย�มของบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ หรือนิย�มของภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติ หรือนิย�มอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ในกฎหม�ยระหว่�งประเทศอื่นๆ แต่ก็เป็นที่ทร�บดีว่�รัฐภ�คีที่เป็นสม�ชิกของ
อนุสัญญ� ๑๙๕๔ ยังมีจำ�นวนน้อยเมื่อเทียบกับอนุสัญญ� ๑๙๕๑ และสนธิสัญญ�ว่�ด้วย
สิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ท้ังนี้ จึงยังปร�กฏข้อกำ�จัดเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของรัฐ ซ่ึงรวมไปถึง
ก�รว�งหลกักฎหม�ยในศ�ลภ�ยในของรฐัเกีย่วกบัก�รปรบัใชอ้นสุญัญ� ๑๙๕๔ โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งก�รตีคว�มข้อ ๑(๑) ของอนุสัญญ� อย่�งไรก็ต�มแนวท�งปฏิบัติที่ระบุในคู่มือ 
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๔ 
- ๗

เล่มน้ีได้วิเคร�ะห์ถึงแนวปฏิบัติของรัฐภ�คีของอนุสัญญ� ๑๙๕๔ ซึ่งเป็นผลม�จ�กก�ร
ประชุมห�รือของผู้เชี่ยวช�ญหล�ยต่อหล�ยครั้งที่จัดโดย UNHCR

ง. ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ และ

ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติโดยข้อเท็จจริง
7. ในข้อ ๑(๑) ของอนสุญัญ� ๑๙๕๔ ใหค้ำ�นยิ�มอนัเปน็ส�กลว�่ดว้ย “บคุคลไรร้ฐั (ไรส้ญัช�ต)ิ” 

* และบุคคลท่ีอยู่ภ�ยใต้บังคับของบทบัญญัตินี้บ่อยครั้งที่ถูกเรียกว่�เป็น “บุคคลไร้รัฐโดย 
ขอ้กฎหม�ย (de jure stateless persons)” แมว้�่จะไมป่ร�กฏขอ้คว�มเปน็ล�ยลกัษณอ์กัษร
ในอนุสัญญ�ก็ต�ม๓ ในท�งตรงกันข้�ม มีก�รระบุถึง “บุคคลไร้รัฐโดยข้อเท็จจริง (de facto 
stateless persons)” ในกรรมส�รข้ันสุดท้�ย (Final Act) ของอนุสัญญ� ๑๙๖๑ และยัง
ปร�กฏอย�่งเปน็นยัในกรรมส�รขัน้สดุท�้ย (Final Act) ของอนสุญัญ� ๑๙๕๔ อกีดว้ย นยิ�ม
ของภ�วะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตโิดยขอ้เทจ็จรงิไมไ่ดถู้กกำ�หนดในกฎหม�ยระหว�่งประเทศใดๆ และ
ยังไม่ปร�กฏกรอบของสนธิสัญญ�ใดๆ ที่พูดถึงบุคคลกลุ่มนี้ (แม้ว่�จะมีก�รระบุถึงบุคคล 
ไร้รัฐโดยข้อเท็จจริงในกรรมส�รขั้นสุดท้�ยของอนุสัญญ� ๑๙๖๑ แต่เนื้อห�ดังกล่�วก็ค่อน
ข้�งแคบและยังไม่มีผลผูกพันท�งกฎหม�ย)๔ ในก�รนี้สิ่งที่ควรให้คว�มสนใจม�กกว่� คือ 
บุคคลที่ถูกถือว่�เป็น “บุคคลไร้รัฐ” ต�มนิย�มภ�ยใต้ข้อ ๑(๑) ของอนุสัญญ� ๑๙๕๔ ไม่
ส�ม�รถตีคว�มให้หม�ยรวมถึงบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยข้อเท็จจริงได้ ดังนั้นในคู่มือเล่ม
นี้จึงกล่�วถึงก�รสำ�รวจและกำ�หนดปัญห�ภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติและก�รให้คว�มคุ้มครอง
บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติซึ่งเป็นบุคคลต�มข้อ ๑(๑) ของอนุสัญญ�เท่�น้ัน โดยหลีกเล่ียงท่ีจะ
พดูถงึบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตโิดยขอ้กฎหม�ย เน่ืองจ�กนยิ�มดงักล�่วไมป่ร�กฏในอนสุญัญ�

๓  ย่อหน้�ที่ ๓ ของกรรมส�รสุดท้�ยของอนุสัญญ� ๑๙๕๔ ถูกร่�งขึ้นม�เพื่อระบุสถ�นะของบุคคลไร้รัฐต�ม
พฤตินัยโดยเฉพ�ะ คำ�แนะนำ�ในส่วนนี้เรียกร้องให้ประโยชน์ของอนุสัญญ�นี้ถูกขย�ยออกไปครอบคลุม
ปัจเจกชนผู้ซึ่งรัฐพิจ�รณ�ว่� มีเหตุอันสมควรที่จะสละคว�มคุ้มครองจ�กรัฐอันเป็นสัญช�ติของพวกเข� 
สำ�หรับกรรมส�รสุดท้�ยของอนุสัญญ� ๑๙๖๑ แม้ว่�จะไม่ได้นิย�มภ�วะไร้รัฐต�มพฤตินัยเอ�ไว้ แต่ก็มี
ก�รให้คำ�แนะนำ�เอ�ไว้ว่� บุคคลดังกล่�วควรได้รับผลประโยชน์จ�กข้อกำ�หนดในอนุสัญญ� ๑๙๖๑ เพื่อที่
จะได้รับ “สัญช�ติที่มีผลท�งกฏหม�ย” ต่อไป

๔  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภ�วะไร้รัฐต�มพฤตินัยนั้น 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 ภ�วะไร้รัฐต�มพฤตินัยจะเชื่อมโยงกับ
คว�มรับรู้เกี่ยวกับสัญช�ติที่มีผลท�งกฏหม�ย ผู้เข้�ร่วมประชุมบ�งท่�นมีมุมมองว่� สัญช�ติของปัจเจก
ชนส�ม�รถทีจ่ะไมม่ผีลท�งกฏหม�ยได ้ท้ังภ�ยในและภ�ยนอกประเทศของสญัช�ตนิัน้ๆ ดงันัน้แลว้ บคุคล
นั้นก็ส�ม�รถเป็นบุคคลไร้รัฐต�มพฤตินัยแม้ว่�จะยังอ�ศัยอยู่ภ�ยในประเทศของตนเอง ยังไงก็ต�ม มีก�ร
สนับสนุนอย่�งกว้�งขว�งจ�กผู้เข่�รวมประชุมท่�นอื่นๆ เกี่ยวกับแนวท�งที่ระบุไว้ในเอกส�รก�รประชุมซึ่ง
มกี�รระบนุยิ�มของบคุคลไรร้ฐัต�มพฤตนิยั โดยมฐี�นม�จ�กหลกัก�รทำ�ง�นของสญัช�ติภ�ยใตก้ฏหม�ย
ส�กลและจ�กข้อบัญญัติของก�รให้คว�มคุ้มครองแก่ผู้ถือสัญช�ติที่อยู่ในประเทศอื่นโดยรัฐ (๒) คำ�นิย�ม
มีดังต่อไปนี้: บุคคลไร้รัฐต�มพฤตินัยคือบุคคลที่อยู่นอกประเทศของสัญช�ติของตนเอง และเป็นผู้ซ่ึงไม่
ส�ม�รถเข้�ถึง หรือด้วยเหตุผลอันสมควร เป็นผู้ซึ่งไม่ยินยอมให้ตนได้รับก�รคุ้มครองจ�กประเทศนั้น ก�ร
คุม้ครองในท่ีน้ีหม�ยถงึ สทิธทิีจ่ะไดร้บัก�รคุม้ครองท�งก�รทตูต�มวธิกี�รปฏิบตัขิองประเทศเจ้�ของสญัช�ต ิ
เพือ่ท่ีจะบรรเท�ก�รกระทำ�ผดิในระดบัส�กลตอ่ประช�กรของรฐันัน้ๆ รวมไปถงึก�รคุม้ครองท�งก�รทตูและ
ก�รให้คว�มช่วยเหลือโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับก�รส่งคืนประเทศเจ้�ของสัญช�ตินั้นๆ 
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จ. การกำาหนดว่าใครคือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
8. ในขณะที่อนุสัญญ� ๑๙๕๔ ได้กำ�หนดคำ�นิย�มท�งกฎหม�ยระหว่�งประเทศเกี่ยวกับ 

“บุคคลไร้รัฐ” และว�งม�ตรฐ�นในก�รปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติไว้ แต่ก็ยังไม่ปร�กฏ
ก�รระบุถึงกลไกใดๆ ในก�รพิสูจน์คว�มเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติเลย แม้ว่�จะมีก�รระบุ
เป็นนัยในอนุสัญญ� ๑๙๕๔ ว่�รัฐมีหน้�ที่พิสูจน์คว�มเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติของบุคคล
ภ�ยใตเ้ขตอำ�น�จภ�ยในของรฐันัน้ เพือ่ทีจ่ะปฏบิติัต่อพวกเข�อย�่งเหม�ะสมต�มท่ีกำ�หนด
ในบทบัญญัติของอนุสัญญ�๕ คู่มือฉบับนี้จึงให้คำ�แนะนำ�ถึงวิธีก�รในก�รออกแบบขั้นตอน
เพือ่กำ�หนดภ�วะไรร้ฐั ไรส้ญัช�ตขิองบคุคล ซึง่รวมถงึประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพย�นหลกัฐ�น
ในก�รพสิจูนส์ถ�นะของบคุคล ในก�รนี ้คูม่อืเลม่นีจึ้งกล�่วถงึกระบวนก�รในก�รกำ�หนดว�่
ใครคือบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติด้วย นอกจ�กนี้คว�มสำ�คัญของคู่มือเล่มน้ียังอยู่ท่ีก�รรับรอง
สถ�นะของบุคคลไร้รัฐต�มคำ�นิย�มของอนุสัญญ� ๑๙๕๔ และหน้�ท่ีของรัฐภ�คีท่ีมีต่อ
อนสุญัญ�ดงักล�่ว อย�่งไรกต็�มบ�งบทวเิคร�ะหจ์ะพดูถงึรฐัทีไ่มไ่ดเ้ปน็ภ�คขีองอนสุญัญ�
และก�รกำ�หนดภ�วะ ไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยข้อเท็จจริงของบุคคลด้วย

9. จ�กรัฐภ�คีอนุสัญญ�ทั่วโลก มีเพียงไม่ก่ีประเทศท่ีได้สร้�งกระบวนก�รเพื่อกำ�หนดสถ�นะ
ไร้รัฐไร้สัญช�ติของบุคคลขึ้น อย่�งไรก็ต�มพบว่�ประเทศที่ให้คว�มสนใจในกระบวนก�ร
ดังกล่�วมีจำ�นวนม�กขึ้นเรื่อยๆ สถ�นก�รณ์ภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติของบุคคลเป็นข้อเท็จจริง
ทีเ่กดิขึน้ไดซ้ึง่ถูกระบไุว้ในกฎหม�ยระหว�่งประเทศ ดงันัน้ก�รรบัรองสถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ติ
มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รช่วยให้บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติได้รับคว�มคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดย
เฉพ�ะอย่�งย่ิงห�กบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติดังกล่�วส�ม�รถเข้�ถึงสถ�นะท�งกฎหม�ยและ
สิทธิต�มที่ได้รับรองไว้ในอนุสัญญ� ๑๙๕๔ ได้

10. ก�รสร้�งกระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะไร้รัฐไรส้ญัช�ตขิองบคุคลนัน้เปน็ประโยชนต์อ่รฐัเองดว้ย
เช่นกัน ก�รกระทำ�ดังกล่�วจะทำ�ให้รัฐเค�รพและปฏิบัติต�มบทบัญญัติภ�ยในอนุสัญญ� 
๑๙๕๔ นอกจ�กนี้ในประเทศที่สถ�นก�รณ์ภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติเกิดขึ้นในสถ�นก�รณ์ก�ร
โยกย�้ยถ่ินฐ�น กระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะคว�มเปน็บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตจิะชว่ยใหร้ฐับ�ล
ส�ม�รถประเมินจำ�นวนและคว�มเป็นม�ของกลุ่มประช�กรไร้รัฐไร้สัญช�ติได้ ซึ่งเมื่อทำ� 
เช่นนี้แล้วรัฐเองก็จะส�ม�รถพิจ�รณ�ถึงก�รจัดก�รที่เหม�ะสมต่อกลุ่มประช�กรไร้รัฐ 
ไร้สัญช�ติได้ นอกจ�กนี้ก�รกำ�หนดและสำ�รวจปัญห�ภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติยังช่วยป้องกัน
ปัญห�ดังกล่�ว โดยช่วยให้รัฐส�ม�รถพิจ�รณ�ถึงส�เหตุของปัญห�และวิเคร�ะห์ถึงแนว
โน้มของก�รเกิดภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติในอน�คตได้อีกด้วย

๕  บ�งประเทศไดม้กี�รรบัรองเรือ่งนีใ้นฐ�นะท่ีมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัก�รจดัตัง้กระบวนก�รพจิ�รณ�สถ�นะของผู้
ลี้ภัย แม้ว่�จะไม่มีก�รนำ�อนุสัญญ� ๑๙๕๑ ม�เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ต�ม ดูใน Executive Committee Con-
clusion No. 8 (XXVIII) of 1977 ย่อหน้� a; Executive Committee Conclusion No. 11 (XXIX) of 1978 
ย่อหน้� h; Executive Committee Conclusion No.14 (XXX) of 1979 ย่อหน้� f; และ Executive Com-
mittee Conclusion No. 16 (XXXI) of 1980, paragraph ย่อหน้� 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.
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ฉ. สถานะของภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
11. บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติมักจะถูกปฏิเสธสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่�งๆ และมักจะถูกกีดกัน 

ไมใ่หเ้ข�้ร่วมเปน็สว่นหน่ึงของสงัคม อนุสญัญ� ๑๙๕๔ จงึเข้�ม�จดัก�รกบัปญัห�คว�มดอ้ย
โอก�สและก�รถูกผลักให้เป็นคนช�ยขอบของบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติด้วยก�รรับรองก�รเข้�
ถึงสิทธิต่�งๆ ให้คนกลุ่มนี้ บทบัญญัติภ�ยใต้อนุสัญญ� ๑๙๕๔ ควบคู่ไปกับกฎหม�ยสิทธิ 
มนุษยชนระหว่�งประเทศได้ว�งม�ตรฐ�นข้ันตำ่�ด้�นสิทธิและหน้�ท่ีของบุคคลไร้รัฐ  
ไร้สัญช�ติเอ�ไว้นั้นหม�ยคว�มว่�สถ�นะที่บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติไดร้ับก�รรับรองในรัฐภ�คี
ของอนุสัญญ�ซ่ึงเป็นไปต�มกฎหม�ยภ�ยในของรัฐ ก็ย่อมเป็นไปต�มม�ตรฐ�นระหว่�ง
ประเทศนี้เช่นกัน

12. คู่มือเล่มนี้มุ่งหวังที่จะให้ก�รช่วยเหลือรัฐต่�งๆ ในก�รรับประกันสิทธิและสถ�นะของบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญช�ติภ�ยใต้เขตอำ�น�จภ�ยในของรัฐ คู่มือเล่มน้ีอธิบ�ยถึงก�รปฏิบัติต่อบุคคลท่ี
ถูกกำ�หนดสถ�นะแล้วว่�เป็นบุคคลไร้รัฐภ�ยใต้นิย�มแห่งอนุสัญญ� ๑๙๕๔ รวมถึงบุคคล
ที่ยังรอผลจ�กก�รกำ�หนดสถ�นะดังกล่�ว นอกจ�กนี้คู่มือเล่มนี้ยังวิเคร�ะห์ถึงสถ�นะของ
บคุคลไรรั้ฐไรส้ญัช�ตซ่ึิงอ�ศยัอยูใ่นประเทศทีไ่มไ่ด้เปน็ภ�คขีองอนสุญัญ�ซึง่รวมไปถงึบคุคล
ไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยข้อเท็จจริงด้วย แม้ว่�บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติจะถูกปฏิบัติต�มม�ตรฐ�น
ระหว่�งประเทศ แต่ก�รปฏิบัติต่อบุคคลเหล่�นี้อ�จจะแตกต่�งได้ต�มสถ�นก�รณ์ภ�วะไร้
รัฐไร้สัญช�ติท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นคู่มือเล่มนี้จึงพย�ย�มอธิบ�ยถึงม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศท่ี
เกี่ยวข้องโดยพิจ�รณ�แยกแยะให้เห็นถึงสถ�นะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติในสถ�นก�รณ์
ของก�รโยกย้�ยถ่ินฐ�นกับสถ�นะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติซึ่งอ�ศัยอยู่ใน “ประเทศ 
ของตน”๖ นอกจ�กนี้คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสถ�นะของผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติก็จะ
ถกูหยบิยกม�พจิ�รณ�เชน่กนั และแมว้�่คนหน่ึงคนส�ม�รถเปน็ได้ท้ังบคุคลไรร้ฐัไรสั้ญช�ติ
ต�มอนุสญัญ� ๑๙๕๔ และเปน็ผูล้ีภั้ยต�มอนสุญัญ� ๑๙๕๑ แตห่�กพจิ�รณ�ต�มม�ตรฐ�น 
ขั้นตำ่� ผู้ลี้ภัยที่เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติด้วยนั้นย่อมได้รับผลประโยชน์จ�กคว�มคุ้มครอง
ภ�ยใต้อนุสัญญ� ๑๙๕๑ และกฎหม�ยระหว่�งประเทศว่�ด้วยผู้ลี้ภัย

๖  ย่อหน้� ๑๔๒ ใต้ก�รสำ�รวจสิทธิของปัจเจกชนเพื่อที่จะยังคงอยู่ใน “ประเทศของตนเอง” จ�กนั้นดูต่อที่ม�
ตร� ๑๒(๔) ของกติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง
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ส่วนที่ ๑ : หลักเกณฑ์ในการกำาหนด
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติของบุคคล

ก : คำานิยาม
13. ม�ตร� ๑(๑) ของอนสุญัญ�ว�่ดว้ยสถ�นะของบคุคลไรร้ฐั ค.ศ. ๑๙๕๔ กำ�หนดนยิ�มบคุคล

ไร้รัฐดังต่อไปนี้

ตามจุดมุ่งหมายของอนุสัญญานี้ คำาว่า “บุคคลไร้รัฐ” หมายถึงบุคคลที่ไม่ถูกพิจารณาว่า
เป็นคนสัญชาติของรัฐใดเลยภายใต้ผลบังคับแห่งกฎหมายของรัฐนั้น 

อนุสัญญ�นี้ไม่อนุญ�ตให้มีก�รสงวนต่อม�ตร� ๑(๑) และดังนั้นนิย�มนี้มีผลผูกมัดรัฐภ�คี
ทกุรฐัตอ่สนธสิญัญ� นอกจ�กนัน้คณะกรรมก�รกฎหม�ยระหว�่งประเทศไดต้ดัสนิว�่ นยิ�ม
ในม�ตร� ๑(๑) เป็นส่วนหนึ่งของกฎหม�ยจ�รีตประเพณีระหว่�งประเทศ๗ คู่มือฉบับน้ีไม่
ได้ระบุถึงม�ตร� ๑(๒) ของอนุสัญญ� ๑๙๕๔ ซึ่งกล่�วถึงภ�วะแวดล้อมที่บุคคลจัดอยู่ใน
ประเภทนยิ�ม “บคุคลไรร้ฐั” อย�่งไรกด็นีัน้ถกูแยกออกไปจ�กก�รคุ้มครองต�มสนธสัิญญ�น้ี

๗  กรณุ�ดหูน�้ ๔๙ ของคณะกรรมก�รกฎหม�ยระหว�่งประเทศ ม�ตร�ว�่ดว้ยก�รอธบิ�ยก�รคุม้ครองท�งก�ร
ทูต (Diplomatic Protection with commentaries) ๒๐๐๖ ซึ่งระบุว่� นิย�มต�มม�ตร� ๑ “no doubt be 
considered as having acquired a customary nature” ส�ม�รถดคูำ�อธบิ�ยนีไ้ด้จ�ก http://www.refworld.
org/docid/525e7929d.html ข้อคว�มจ�กม�ตร� ๑(๑) ของอนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. 
๑๙๕๔ ถูกใช้ในม�ตร�ว่�ด้วยก�รคุ้มครองท�งก�รทูตเพื่อกำ�หนดนิย�มของบุคคลไร้รัฐ
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ข. บทวิเคราะห์ทั่วไป
14. ม�ตร� ๑(๑) อนุสัญญ� ๑๙๕๔ ควรได้รับก�รตีคว�มให้สอดคล้องกับคว�มหม�ยส�มัญ

ของตวับท อ�่นในบรบิทและพงึระลกึถงึเป�้หม�ยและวตัถุประสงคข์องสนธสิญัญ�๘ ต�มที่
ระบุไว้ในบทนำ�และในเอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รร่�งสนธิสัญญ� (Travaux Préparatoires) 
เป�้หม�ยและวตัถปุระสงคข์องอนสุญัญ� ๑๙๕๔ คอืก�รสร�้งคว�มเชือ่มัน่ว�่ บคุคลไรร้ฐัไร้
สญัช�ตจิะส�ม�รถใชส้ทิธมินุษยชนม�กทีส่ดุเท�่ท่ีเปน็ไปได้ต�มสิทธมินุษยชนของเข�๙ ผู้ร�่ง
กฎหม�ยมุง่หม�ยทีจ่ะปรบัปรงุสถ�นะของบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตโิดยก�รบญัญตัสิถ�นะของ
เข� ซึง่ระบุไวว้�่ ต�มกฎทัว่ไปนัน้ก�รครอบครองสญัช�ตยิอ่มดีกว�่ก�รรบัรองและคุม้ครองใน
ฐ�นะทีเ่ปน็บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ต ิดงัน้ัน เพือ่ใหม้ัน่ใจว�่บคุคลทีเ่ข�้หลกัเกณฑข์องอนสุญัญ� 
๑๙๕๔ จะเข�้ถงึประโยชนจ์�กข้อกฎหม�ยนี ้จึงมคีว�มสำ�คญัอย�่งย่ิงทีจ่ะคุ้มครองให้บคุคล
ที่มีสัญช�ติได้ก�รรับรองและระมัดระวังที่จะไม่โดนระบุว่�เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ

15. ม�ตร� ๑(๑) ใช้ได้ทั้งในบริบทของก�รอพยพและบริบทท่ีไม่มีก�รอพยพ บุคคลไร้รัฐไร้
สัญช�ติอ�จไม่เคยข้�มพรมแดนระหว่�งประเทศ โดยอ�ศัยอยู่ในประเทศเดียวตลอดชีวิต 
อย่�งไรก็ต�มบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติบ�งคนอ�จเป็นผู้ล้ีภัยหรือบุคคลท่ีมีสิทธิได้รับก�ร
คุม้ครองเพิม่เตมิ๑๐ บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตเิหล�่นีท้ีจ่ดัอยูใ่นขอบเขตของอนสุญัญ� ๑๙๕๑ มี
สทิธไิดร้บัก�รคุม้ครองภ�ยใตอ้นสุญัญ�ดงักล�่ว ซึง่จะระบแุละอภปิร�ยตอ่ไปในสว่นท่ีส�ม 

16. บคุคลจะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตจิ�กชว่งเวล�ท่ีสอดคลอ้งกับสภ�พก�รณท์ีร่ะบใุนม�ตร� ๑(๑) ของ
อนสุญัญ� ๑๙๕๔ ดงันัน้ก�รขอ้มลูใดๆ ทีพ่บโดยรฐัหรอื UNHCR ท่ีระบวุ�่บคุคลมคุีณสมบติั
ต�มก�รตรวจสอบในม�ตร� ๑(๑) เป็นก�รยืนยันสถ�นะดังกล่�วเท่�น้ัน ไม่ใช่ก�รแต่งต้ัง
หรือให้สถ�นะแต่อย่�งใด๑๑

17. ม�ตร� ๑(๑) ส�ม�รถวเิคร�ะหโ์ดยก�รจำ�แนกนยิ�มออกเปน็องค์ประกอบหลักสองส่วน: “ไม่
ถูกพิจ�รณ�ว่�เป็นคนสัญช�ติ...ภ�ยใต้ผลบังคับแห่งกฎหม�ย” และ “ของรัฐใด” เมื่อก�ร

๘  กรุณ�ดูม�ตร� ๓๑(๑) ของอนุสัญญ�กรุงเวียนน�ว่�ด้วยกฎหม�ยสนธิสัญญ� ค.ศ. ๑๙๖๙ ซึ่งกำ�หนดกฎ
พื้นฐ�นของก�รตีคว�ม ม�ตร� ๓๑ ดำ�เนินก�รกำ�หนดปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสัมพันธ์กับก�รตีคว�มข้อกำ�หนดของ
สนธิสัญญ�ขณะที่สนับสนุนวิธีก�รตีคว�มต�มร�ยก�รที่ระบุไว้ในม�ตร� ๓๒

๙  กรุณ�ดูย่อหน้�ที่สองและสี่ของ บทนำ�: พิจารณา ว่�ในโอก�สต่�งๆ องค์ก�รสหประช�ช�ติได้แสดงคว�ม
กังวลอย่�งลึกซ้ึงต่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติและพย�ย�มที่จะรับประกันว่� บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติจะได้ใช้
สิทธิมนุษยชนม�กที่สุดเท่�ที่เป็นไปได้ต�มสิทธิและเสรีภ�พขั้นพื้นฐ�น...พิจารณา ว่�มีคว�มต้องก�รที่จะ
บัญญัติและปรับปรุงสถ�นะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยก�รตกลงระดับน�น�ช�ติ ก�รอ้�งถึง “สิทธิและ
เสรีภ�พขั้นพื้นฐ�น” คือก�รอ้�งถึงปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งระบุในย่อหน้�แรกของบทนำ�

๑๐  ตวัอย�่งเช่น พวกเข�จดัอยู่ในระบอบก�รคุ้มครองชว่ยเหลือของสหภ�พยโุรปซ่ึงกำ�หนดอยูใ่น Council Direc-
tive 2004/83/EC of 29 April 2004 ว�่ดว้ยม�ตรฐ�นขัน้ต่ำ�สำ�หรบัคณุสมบตัแิละสถ�นะของพลเมอืงประเทศ
ท่ีส�มหรอืบคุคลไรร้ฐัไร้สญัช�ตใินฐ�นะผูล้ีภ้ยัหรอืในฐ�นะบคุคลผูซ่ึ้งตอ้งก�รก�รคุม้ครองระหว�่งประเทศ
และในบริบทก�รให้คว�มคุ้มครอง โดยทั่วไปแล้ว กรุณ�ดูที่ UNHCR Executive Committee Conclusion 
No.103 (LVI) of 2005 ว่�ด้วยรูปแบบเพิ่มเติมของก�รคุ้มครอง http://www.unhcr.org/43576e292.html

๑๑  คว�มหม�ยโดยนัยของประเด็นนี้ระบุอยู่ในส่วนที่สองและส�มข้�งล่�ง ในส่วนของก�รกระทำ�ของรัฐบ�ล
ต่อขั้นตอนในก�รตัดสินและในก�รปฏิบัติต่อบุคคลที่รอผลก�รตัดสินภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติ 
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๑๔
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๒๐

ตัดสินไม่ว่�บุคคลจะเป็นบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญช�ติต�มม�ตร� ๑ (๑) หรือไม่นั้น บ่อยครั้งที่ก�ร
ปฏิบัติส่วนใหญ่จะพิจ�รณ�ที่ส�ระของ “ของรัฐใด” เป็นอันดับแรก เนื่องจ�กไม่เพียงทำ�ให้
ขอบเขตก�รสืบสวนรัฐซ่ึงบุคคลมีพันธะอยู่แคบลงเท่�น้ัน แต่ยังแยกไปจ�กก�รพิจ�รณ�ท่ี
สิทธิเบื้องต้นซึ่งไม่ได้เติมเต็มแนวคิดของ “รัฐภ�ยใต้กฎหม�ยระหว่�งประเทศ” ในบ�งกรณี
ก�รพิจ�รณ�องค์ประกอบเหล่�นี้ลำ�พังจะมีคว�มแน่นอน เช่น กรณีของหน่วยท�งก�รเมือง
ที่บุคคลมีคว�มเกี่ยวข้องสัมพันธ์นั้นไม่ใช่รัฐ 

ค : การตีความคำานิยาม 
(๑) “ของรัฐใด”

(ก) รัฐใดบ้างที่ต้องถูกนำามาพิจารณา

18. แม้ว่�คำ�นิย�มในม�ตร� ๑(๑) ถูกกำ�หนดในแง่ก�รคัดค้�น (“ไม่ถูกพิจ�รณ�ว่�เป็นคน
สัญช�ติของรัฐใด”) ก�รไต่สวนว่�บุคคลใดเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติหรือไม่นั้น ยังจำ�กัด
ที่รัฐที่ซึ่งบุคคลนั้นมีคว�มเก่ียวข้อง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งโดยก�รเกิดในเขตแดน ก�รสืบเชื้อ
ส�ย ก�รสมรส ก�รรับเป็นบุตรบุญธรรมหรือมีถิ่นที่อยู่ปกติ ในบ�งกรณีอ�จจำ�กัดขอบเขต
ก�รไต่สวนเพียงรัฐหนึ่งเท่�นั้น (หรือเพียงหน่วยท�งก�รเมืองที่ไม่ใช่รัฐ)๑๒ 

(ข) ความหมายของ “รัฐ” คืออะไร

19. คำ�นิย�มของ “รัฐ” ในม�ตร� ๑(๑) เป็นที่รับรู้ด้วยเหตุของคำ�เข้�ไปเกี่ยวข้องในกฎหม�ย
ระหว่�งประเทศอย่�งแพร่หล�ย เกณฑ์ในอนุสัญญ�กรุงมอนเตบีเดโอ ว่�ด้วยสิทธิและ
หน้�ที่ของรัฐ ค.ศ. ๑๙๓๓ (1933 Montevideo Convention on Rights and Duties of 
States) ยังคงเดิมในส่วนนี้ จ�กอนุสัญญ�ดังกล่�วจะมีก�รสถ�ปน�รัฐเมื่อหน่วยท�งก�ร
เมืองมีประช�กรถ�วร มีเส้นเขตแดนชัดเจน มีรัฐบ�ลและมีศักยภ�พในก�รเข้�ไปสร้�ง
คว�มสัมพนัธก์บัรฐัต�่งๆ ปจัจยัอืน่ๆ ของคว�มเปน็รฐัซ่ึงเกิดเปน็ผลต�มม�ในว�ทกรรมท�ง
กฎหม�ยระหว่�งประเทศประกอบด้วยประสิทธิผลของหน่วยท�งก�รเมืองในก�รนี้ สิทธิใน
ก�รปกครองตวัเอง ขอ้ห�้มในก�รใชก้องกำ�ลงัและคว�มยนิยอมของรฐัซึง่ได้ใชอ้ำ�น�จเหนือ
เขตแดนในก�รนี้แล้วนั้น๑๓ 

20. สำ�หรบัหนว่ยท�งก�รเมอืงทีจ่ะเปน็ “รัฐ” ต�มวัตถปุระสงค์ของม�ตร� ๑(๑) ไมม่คีว�มจำ�เปน็
ที่รัฐนั้นต้องได้รับก�รรับรองอย่�งเป็นส�กลหรือโดยรัฐเป็นจำ�นวนม�กในคว�มเป็นรัฐของ

๑๒  ประเดน็ของก�รระบุคว�มเกีย่วข้องจะกล�่วถงึในสว่นทีส่องของคูม่อืฉบบัน้ีในบรบิทของม�ตรฐ�นก�รพสิจูน์
ที่กำ�หนดไว้เพื่อใช้นิย�มภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติ

๑๓ เมื่อหน่วยท�งก�รเมืองอ้�งก�รเป็นรัฐใหม่ ห�กแต่วิธีก�รซ่ึงเกิดเป็นรัฐน้ันเป็นไปในท�งละเมิดกฎหม�ย
บังคับเด็ดข�ด จะนำ�ไปสู่คำ�ถ�มเกี่ยวกับสิทธิสำ�หรับคว�มเป็นรัฐ กฎหม�ยบังคับเด็ดข�ดคือหลักก�รของ
กฎหม�ยจ�รตีประเพณีระหว�่งประเทศทีพ่จิ�รณ�ว�่เปน็กฎต�ยตวั และถอืว�่มสีถ�นะเหนอืกว�่พนัธกรณี 
(ไมว่�่จ�รตีประเพณีหรอืสนธสิญัญ�ต�มธรรมช�ต)ิ ซึง่ผกูมดัรฐัทกุรฐัและจะยกเลกิไดด้ว้ยบรรทดัฐ�นรว่ม
กันระหว่�งประเทศอื่นเท่�นั้น ตัวอย่�งของกฎหม�ยบังคับเด็ดข�ดประกอบด้วยข้อห้�มว่�ด้วยก�รใช้กอง
กำ�ลังและสิทธิในก�รปกครองตนเอง 
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ตนจ�กรัฐอื่นๆ หรือต้องเป็นรัฐสม�ชิกขององค์ก�รสหประช�ช�ติ อย่�งไรก็ต�มก�รรับรอง
หรือก�รยอมรับเป็นสม�ชิกจะเป็นหลักฐ�นที่แข็งแกร่งของคว�มเป็นรัฐ๑๔ สังคมระหว่�ง
ประเทศอ�จมีคว�มเห็นที่ต่�งกันว่�หน่วยท�งก�รเมืองใดจะบรรลุสัมฤทธิผลคว�มเป็นรัฐ 
ส่วนนี้สะท้อนคว�มซับซ้อนของเกณฑ์บ�งข้อและก�รพิจ�รณ�เกณฑ์นั้น แม้แต่เมื่อปร�กฏ
ชดัเจนว�่หนว่ยท�งก�รเมืองนัน้มคีณุสมบตัติ�มเกณฑ์ทีก่ล�่วไวใ้นยอ่หน้�ข�้งตน้ ในฐ�นะ
รัฐ อ�จมีรัฐอื่นๆ ซึ่งด้วยเหตุผลท�งก�รเมืองเลือกที่จะยับยั้งก�รรับรองหรือไม่ให้ก�รรับรอง
อย่�งจริงจัง ซึ่งในก�รจัดทำ�ม�ตร� ๑(๑) ก�รตัดสินใจนั้นอ�จมีแนวโน้มที่จะมองไปยังท่�ที
ของรัฐตนต่อสถ�นะต�มกฎหม�ยของหน่วยท�งก�รเมืองนั้น อย่�งไรก็ต�มแนวท�งเช่นนี้
อ�จนำ�ไปสู่ก�รตัดสินใจที่ได้รับอิทธิพลเพิ่มข้ึนจ�กตำ�แหน่งท�งก�รเมืองของรัฐบ�ลของ
รฐัทีท่ำ�ก�รตดัสนิใจม�กกว�่จะเปน็ตำ�แหนง่แหง่หนของหนว่ยท�งก�รเมอืงนัน้ในกฎหม�ย
ระหว่�งประเทศ

21. เมื่อรัฐได้รับก�รสถ�ปน� จะมีคว�มเชื่อมั่นอย่�งยิ่งยวดในกฎหม�ยระหว่�งประเทศว่�รัฐ
จะมีคว�มต่อเนื่องโดยไม่คำ�นึงถึงประสิทธิภ�พของรัฐบ�ล ดังนั้นรัฐซึ่งสูญเสียรัฐบ�ลกล�ง
ที่มีประสิทธิภ�พด้วยเหตุผลของคว�มขัดแย้งภ�ยในจะยังส�ม�รถดำ�รง “รัฐ” ต�มคว�มมุ่ง
หม�ยของม�ตร� ๑(๑)

(๒) “ไมถ่กูพจิารณาวา่เปน็คนสญัชาต.ิ..ภายใตผ้ลบังคับแหง่กฎหมายของรัฐนัน้” 

(ก) ความหมายของ “กฎหมาย” คืออะไร

22. เนื่องจ�ก “กฎหม�ย” ในม�ตร� ๑(๑) ควรอ่�นให้กว้�งขว�งครอบคลุมไม่เฉพ�ะแต่ตัวบท
กฎหม�ยเท่�นั้น รวมถึงกฎกระทรวง ข้อบังคับ คำ�สั่ง กฎหม�ยต�มแนวบรรทัดฐ�นของคำ�
พิพ�กษ� (ในประเทศที่มีกฎหม�ยจ�รีต) และก�รปฏิบัติต�มจ�รีตต�มคว�มเหม�ะสม๑๕

(ข) เม่ือใดทีบ่คุคล “ไม่ถูกพจิารณาวา่เปน็คนสญัชาต”ิ ภายใตก้ฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายของรัฐ

23. ก�รกำ�หนดว่�บุคคลใดไม่ถูกพิจ�รณ�ว่�เป็นคนสัญช�ติภ�ยใต้ผลบังคับแห่งกฎหม�ยของ
รฐันัน้ จำ�ตอ้งมกี�รวเิคร�ะหอ์ย�่งระมดัระวงัและรอบคอบถงึวิธกี�รทีร่ฐันัน้บงัคบัใชก้ฎหม�ย
สัญช�ติกับกรณีของบุคคลทั้งในท�งปฏิบัติและก�รทบทวน/ก�รอุทธรณ์คำ�ตัดสินต่�งๆ ซึ่ง
อ�จส่งผลกระทบต่อสถ�นะของบุคคล๑๖ คำ�ถ�มดังกล่�วเป็นคำ�ถ�มที่ผสมระหว่�งข้อเท็จ
จริงและตัวบทกฎหม�ย

๑๔  โปรดทร�บว่� แม้มีก�รโต้แย้งย�วน�นเกี่ยวกับลักษณะก�รบัญญัติและก�รรับรองของรัฐ หลักก�รดั้งเดิมจะ
พิจ�รณ�ก�รดำ�เนินก�รรับรองว่�เป็นคว�มจำ�เป็นพื้นฐ�นของคว�มเป็นรัฐขณะที่ก�รรับรองในสนธิสัญญ�
ต่�งๆ ภ�ยหลังทำ�หน้�ที่เป็นหลักฐ�นหนึ่งเดียวของสถ�นะภ�ยใต้กฎหม�ยระหว่�งประเทศ แนวท�งที่แตก
ต่�งกันนี้สร้�งคว�มซับซ้อนให้กับกรณีก�รตัดสินคว�มเป็นรัฐของหน่วยท�งก�รเมืองบ�งกรณี

๑๕  แนวท�งที่คล้�ยคลึงกันนี้ปร�กฏในม�ตร� ๒(d) ของอนุสัญญ�ยุโรปว่�ด้วยสัญช�ติ ค.ศ. ๑๙๙๗
๑๖  แนวท�งน้ีสะท้อนถึงหลักก�รท่ัวไปของกฎหม�ยที่กำ�หนดในม�ตร� ๑ และ ๒ ของอนุสัญญ�เฮกว่�ด้วย

ปัญห�บ�งประก�รเกี่ยวกับก�รขัดกันของของกฎหม�ยสัญช�ติ ค.ศ. ๑๙๓๐ 
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24. ก�รประยุกต์ใช้แนวท�งก�รพิสูจน์สถ�นะบุคคลในท�งปฏิบัติเช่นน้ีอ�จนำ�ไปสู่ข้อสรุปท่ี
แตกต่�งจ�กข้อสรุปที่ม�จ�กก�รวิเคร�ะห์ก�รใช้กฎหม�ยสัญช�ติของประเทศเพียงอย่�ง
เดียวในแต่ละกรณี รัฐอ�จไม่ได้ปฏิบัติตรงต�มตัวอักษรของกฎหม�ย หรืออ�จไปไกลถึงขั้น 
เพิกเฉยส�ระสำ�คัญของกฎหม�ย ดังนั้นก�รอ้�งอิง “กฎหม�ย” ต�มนิย�มภ�วะไร้รัฐ 
ไร้สัญช�ติในม�ตร� ๑(๑) จึงครอบคลุมสถ�นก�รณ์ซึ่งกฎหม�ยล�ยลักษณ์อักษรได้รับก�ร
ปรับปรุงแก้ไขอย่�งจริงจังเมื่อถูกนำ�ไปใช้ท�งในปฏิบัติ

(๑) การได้หรือการถอนสัญชาติ
โดยอัตโนมัติและที่ไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ

25. รัฐส่วนใหญ่มีวิธีก�รผสมผส�นที่เป็นแบบอัตโนมัติและไม่เป็นอัตโนมัติในก�รเปลี่ยนแปลง
สัญช�ติอย่�งมีประสิทธิภ�พ ซ่ึงประกอบก�รได้ม� ก�รสละ ก�รสูญเสียหรือก�รเพิกถอน
สัญช�ติ๑๗ เม่ือมีก�รตัดสินไม่ว่�บุคคลนั้นจะถูกพิจ�รณ�ว่�เป็นคนสัญช�ติของรัฐหรือเป็น
บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ติหรอืไมก่ต็�ม จะเปน็ประโยชน์อย�่งยิง่ในก�รกำ�หนดว�่สถ�นะสญัช�ติ
ของบุคคลนั้นได้รับอิทธิพลจ�กกลไกหรือวิธีก�รแบบอัตโนมัติหรือไม่เป็นอัตโนมัติ

26. วธิกี�รแบบอตัโนมตัเิกดิขึน้เมือ่ก�รเปลีย่นแปลงสถ�นะสญัช�ตดิำ�เนนิก�รดว้ยก�รบงัคับใช้
กฎหม�ย (ex lege)๑๘ ต�มวิธีก�รแบบอัตโนมัติ สัญช�ติจะได้ม�ทันทีเมื่อตรงต�มเกณฑ์ที่
กฎหม�ยกำ�หนด เช่น ก�รเกิดภ�ยในเขตดินแดน หรือเกิดเป็นบุตรของบุคคลที่ถือสัญช�ติ
ของรัฐนั้นๆ ในท�งกลับกันสำ�หรับวิธีก�รแบบไม่เป็นอัตโนมัตินั้น จำ�เป็นต้องมีก�รดำ�เนิน
ก�รจ�กบุคคลหรือเจ้�หน้�ที่รัฐก่อน จึงจะมีก�รเปลี่ยนแปลงในสถ�นะสัญช�ติเกิดขึ้น 

(๒) การกำาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รักษาการตามกฎหมาย 

27. ในก�รกำ�หนดว�่รฐันัน้จะพจิ�รณ�บคุคลนัน้ว�่เปน็คนสญัช�ตขิองตนหรอืไม ่มคีว�มจำ�เปน็
อย่�งยิ่งที่จะจำ�แนกว่�หน่วยง�นใดเป็นหน่วยง�นผู้มีอำ�น�จ (ต่�งๆ) ต่อกรณีสัญช�ติใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งที่บุคคลนั้นมีคว�มเกี่ยวข้อง อำ�น�จหน้�ที่ในบริบทนี้เกี่ยวข้องกับ
หน่วยง�นทีร่บัผดิชอบในก�รไดแ้ละเพกิถอนสญัช�ติจ�กบคุคล หรอืในก�รแจกแจงสถ�นะ
สญัช�ตเิมือ่มกี�รไดม้�หรอืเพกิถอนสญัช�ตโิดยอตัโนมตั ิหนว่ยง�นหรอืเจ�้หน�้ท่ีผู้มีอำ�น�จ
นั้นแตกต่�งกันในแต่ละรัฐและในหล�ยๆ กรณีจะมีหน่วยง�นผู้มีอำ�น�จม�กกว่�หนึ่งแห่ง
เข้�ม�เกี่ยวข้อง๑๙

๑๗  โปรดทร�บว่� คำ�ว�่ สญูเสียและเพกิถอนใชใ้นลกัษณะเดยีวกนักบัอนุสญัญ� ค.ศ. ๑๙๖๑ “สญูเสยี” หม�ย
ถึงก�รถูกถอนสัญช�ติจ�กก�รบังคับใช้กฎหม�ย (ex lege) และ “ถอดถอน” หม�ยถึงก�รถูกถอนสัญช�ติ
ซึ่งดำ�เนินก�รโดยหน่วยง�นของรัฐ

๑๘  โปรดทร�บว�่ วลทีีว่�่ “ภ�ยใตผ้ลบังคบัแหง่กฎหม�ยของรฐันัน้” ของม�ตร� ๑(๑) ไมใ่ชค่ำ�เดยีวกนักบั “โดย
ผลของกฎหม�ย” วลีหลังนี้ เป็นคำ�ที่ใช้ (ยกตัวอย่�งเช่น ใน อนุสัญญ� ๑๙๖๑) ซึ่งแสดงถึงคว�มหม�ยของ
กลไกแบบที่เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วต�มธรรมช�ติ คำ�นิย�มของบุคคลไร้รัฐ ซึ่งรวมถึงสัญช�ติ ซึ่งอ�จจะได้รับ
หรือถูกเพิกถอนโดยกระบวนก�รทั้งเป็นและไม่เป็นอัตโนมัติ

๑๙  สืบเน่ืองจ�กด้�นบนที่ว่� ก�รพิจ�รณ�หน่วยง�นของรัฐที่ไม่ได้เป็นหน่วยง�นที่มีอำ�น�จในก�รประก�ศ
สถ�นะสัญช�ติไม่มีคว�มสัมพันธ์กัน 
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28. รัฐบ�งแห่งมีหน่วยง�นรวมศูนย์แห่งเดียวทำ�หน้�ท่ีกำ�กับดูแลประเด็นสัญช�ติซึ่งจะแต่งต้ัง
หน่วยง�นที่มีอำ�น�จเพื่อวัตถุประสงค์ในก�รวิเคร�ะห์สถ�นะสัญช�ติ อย่�งไรก็ต�มรัฐอื่นๆ 
มีหน่วยง�นหล�ยแห่งซึ่งส�ม�รถตัดสินประเด็นสัญช�ติ โดยจะเป็นหน่วยง�นใดนั้น ขึ้นอยู่
กับแต่ละสถ�นก�รณ์ ดังนั้นจึงไม่จำ�เป็นว่� หน่วยง�นที่มีอำ�น�จจะต้องเป็นหน่วยง�นของ
รัฐบ�ลกล�ง หน่วยง�นบริห�รส่วนภูมิภ�คหรือท้องถิ่นส�ม�รถเป็นหน่วยง�นที่มีอำ�น�จได้
เช่นเจ้�พนักง�นกงสุล๒๐ อีกทั้งในหล�ยกรณีนั้น เจ้�หน้�ที่รัฐระดับท้องถิ่นระดับล่�งได้รับ
แต่งตั้งเป็นหน่วยง�นที่มีอำ�น�จ และเพื่อวัตถุประสงค์ในก�รวิเคร�ะห์ม�ตร� ๑(๑) สำ�หรับ
คว�มเปน็ไปไดป้ระก�รหนึง่ทีผ่ลก�รตดัสนิโดยเจ�้หน�้ทีร่ฐัระดบัล�่งถกูยกเลกิโดยเจ�้หน�้ท่ี
รฐัระดบัสูงในเวล�ตอ่ม�นัน้ ไมม่ผีลกระทบตอ่สถ�นะคว�มเปน็เจ�้หน�้ทีร่ฐัท่ีมอีำ�น�จต�ม
กฎหม�ยของเจ้�หน้�ที่รัฐระดับล่�งดังกล่�ว

29. ก�รระบุหน่วยง�นหรือเจ้�หน้�ที่ผู้มีอำ�น�จที่เกี่ยวข้องกับก�รพิสูจน์สัญช�ติซึ่งข้อกฎหม�ย 
(ต่�งๆ) สัมพันธ์กับสัญช�ติมีคว�มสำ�คัญต่อกรณีของบุคคลและมีคว�มสำ�คัญต่อหน่วย
ง�น/เจ้�หน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยให้บังคับใช้กฎหม�ยน้ี ก�รแยกข้อกฎหม�ยท่ีเกี่ยวข้องจะ
ต้องทำ�ก�รประเมินประวัติส่วนตัวของบุคคล รวมทั้งทำ�คว�มเข้�ใจกฎหม�ยสัญช�ติของ
รัฐและกฎหม�ยสัญช�ติในท�งปฏิบัติ รวมถึงก�รตีคว�มและก�รบังคับใช้หรือไม่บังคับใช้
ในบ�งกรณี 

30. อัตลักษณ์และจำ�นวนของหน่วยง�นที่มีอำ�น�จสำ�หรับกรณีเฉพ�ะ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อ
ไปนี้: 

• จะต้องทำ�ก�รพิจ�รณ�ไม่ว่�ก�รได้ม� ก�รสละหรือก�รถอนสัญช�ติน้ันเป็นวิธีก�รแบบ
อัตโนมัติหรือไม่เป็นอัตโนมัติก็ต�ม และ 

• จะต้องทำ�ก�รพิจ�รณ�ว่�มีกรณีที่เก่ียวข้องกับสัญช�ติม�กกว่�หน่ึงกรณีท่ีต้องได้รับก�ร
ตรวจสอบหรือไม่ 

(๓) การวเิคราะหถ์งึพยานหลกัฐานของเจา้หนา้ทีผู่ร้กัษาการตามกฎหมาย ในกรณเีปน็การ
ถอนสัญชาติที่ไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ

31. ก�รระบหุนว่ยง�นทีม่อีำ�น�จเมือ่เกดิกรณกี�รเปล่ียนแปลงสถ�นะสัญช�ติในวธิกี�รแบบไม่
เป็นไปโดยอัตโนมัติส�ม�รถดำ�เนินก�รได้โดยตรง สำ�หรับกลไกที่ต้องอิงกับก�รกระทำ�หรือ
ก�รตัดสินของหน่วยง�นรัฐ หน่วยง�นนั้นจะเป็นหน่วยง�นที่มีอำ�น�จ

32. เช่น กระทรวงที่ทำ�หน้�ที่ตัดสินคำ�ร้องแปลงสัญช�ติจะเป็นหน่วยง�นผู้มีอำ�น�จต�มกลไก
ดังกล่�ว โดยท่ัวไปแล้ว สถ�นะของหน่วยง�นน้ีเป็นก�รชี้ข�ด วิธีก�รแบบไม่เป็นไปโดย
อตัโนมัตบิ�งประก�รซ่ึงสมัพนัธก์บัก�รกระทำ�ของรฐัจะไมมี่ก�รใชด้ลุพนิิจใดๆ ของเจ�้หน�้ที่
ที่เกี่ยวข้อง หม�ยคว�มว่�ห�กบุคคลมีคุณสมบัติตรงต�มข้อกำ�หนดท่ีระบุไว้ต�มกฎหม�ย 

๒๐  กรุณ�ดูที่ย่อหน้� ๓๙-๔๐
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๒๘
 - 

๓๕

เจ้�หน้�ที่มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รในก�รได้หรือเพิกถอนสัญช�ติ๒๑

33. ในสว่นของวธิกี�รแบบไมเ่ปน็อตัโนมตัซิึง่ก�รกระทำ�ของรฐัน้ันจำ�เปน็ต่อก�รได้ม�ซึง่สัญช�ติ 
จะมเีอกส�รบนัทกึก�รกระทำ�นัน้ เช่น ใบประก�ศคว�มเปน็พลเมอืง เอกส�รดงักล�่วคอืก�ร
ตดัสนิชีข้�ดถงึก�รพสิจูนส์ญัช�ต ิกรณทีีไ่ม่มหีลกัฐ�นใดๆ ส�ม�รถค�ดก�รณไ์ดว้�่ ไมม่กี�ร
ดำ�เนินก�รทีจ่ำ�เปน็และไมไ่ดร้บัสญัช�ติ๒๒ ก�รสมมตฐิ�นก�รไม่เปน็พลเมอืงดังกล�่วน้ีอ�จ
ไดร้บัก�รแกไ้ขในภ�ยหลงัโดยถอ้ยแถลง ก�รกระทำ� หรอืก�รออกหลกัฐ�นจ�กหน่วยง�นที่
มีอำ�น�จซึ่งระบุว่�แท้จริงแล้วบุคคลดังกล่�วนั้นได้สัญช�ติ

(๔) การวิเคราะห์ถึงพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
ในกรณีการได้หรือการเสียสัญชาติโดยอัตโนมัติ

34. ในกรณีที่ก�รได้ม�หรือสูญเสียสัญช�ติเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติ ไม่มีหน่วยง�นรัฐเกี่ยวข้องใน
ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นะดังกล่�วและไม่ต้องมีก�รดำ�เนินก�รใดๆโดยตัวบุคคลเอง ก�ร
เปลี่ยนแปลงดังกล่�วเกิดขึ้นได้ด้วยก�รบังคับใช้กฎหม�ย (ex lege) เมื่อทุกอย่�งเป็นไป
ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด ทั้งนี้ในประเทศส่วนใหญ่ สัญช�ติเป็นส่ิงท่ีได้ม�โดยอัตโนมัติท้ังจ�ก
ก�รเกิดในเขตดินแดนหรือโดยก�รสืบส�ยโลหิต สัญช�ติยังได้ม�โดยอัตโนมัติจ�กก�รท่ี
บุคคลจำ�นวนม�กได้รับผลกระทบจ�กก�รสืบสิทธิ์ของรัฐ (State succession)๒๓ กฎหม�ย
บ�งฉบับทำ�ให้ก�รสูญเสียสัญช�ติเป็นไปแบบอัตโนมัติห�กเป็นไปต�มเงื่อนไขที่กำ�หนด 
เชน่ ระยะเวล�ในก�รพำ�นกัในต�่งประเทศ หรอืก�รทีไ่มล่งทะเบยีนหรือใหถ้อ้ยแถลงในชว่ง
เวล�ที่กำ�หนด เป็นต้น

35. เมื่อสัญช�ติได้ม�แบบอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล้วรัฐจะไม่ออกเอกส�รให้ซึ่งถือว่�เป็นส่วนหนึ่ง
ของกลไก ในกรณีดังกล่�วถือว่�ก�รจดทะเบียนก�รเกิดได้แสดงถึงหลักฐ�นท่ีบ่งบอกถึง
สถ�นที่เกิด ผู้ให้กำ�เนิด และด้วยเหตุนี้เองคือหลักฐ�นบ่งบอกถึงก�รได้ม�ซึ่งสัญช�ติ ไม่ว่�
โดยต�มหลักดินแดน (jus soli) หรือต�มหลักก�รสืบส�ยโลหิต (jus sanguinis) แทนที่จะ
เป็นพื้นฐ�นที่เป็นท�งก�รในก�รได้ม�ซึ่งสัญช�ติ๒๔

๒๑  โปรดทร�บว�่ จะไมส่�ม�รถตดัสนิไดว่้� บุคคลเป็นพลเมอืง (หรอืถกูเพกิถอนสญัช�ต)ิ จนกระทัง่ก�รดำ�เนนิ
ก�รนั้นเสร็จสมบูรณ์ กรุณ�ดูย่อหน้� ๕๐ ด้�นล่�ง 

๒๒  เอกส�รคำ�รอ้งขอแปลงสญัช�ตหิรอืเอกส�รอืน่ๆ ทีย่ืน่ผ�่นกระบวนก�รด�้นสญัช�ตแิบบไมเ่ปน็อตัโนมติัไม่
ถือว่�มีคุณสมบัติเพียงพอต่อก�รตัดสินของรัฐในก�รกำ�หนดสถ�นะท�งสัญช�ติของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

๒๓  อย่�งไรก็ต�มในกรณีก�รสืบสิทธิ์ของรัฐนั้น ก�รเป็นพลเมืองของรัฐใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่ก�ร
ได้ม�ซึ่งคว�มเป็นพลเมืองแบบไม่เป็นอัตโนมัติจะถูกใช้แทนท่ี กรุณ�ดูคณะกรรม�ธิก�รกฎหม�ยระหว่�ง
ประเทศ ม�ตร�ว่�ด้วยสัญช�ติของบุคคลธรรมด�ท่ีเกี่ยวข้องกับก�รสืบสิทธิ์ของรัฐและคำ�วิพ�กษ์ ๓ 
เมษ�ยน ค.ศ. ๑๙๙๙ และหลักก�รดำ�เนินก�รของรัฐโดยทั่วไปส�ม�รถดูได้ที่ http://www.refworld.org/
docid/4512b6dd4.html

๒๔  ก�รได้สัญช�ติต�มหลักดินแดน (jus soli) หรือต�มหลักก�รสืบส�ยโลหิต (jus sanguinis) คือสองหลักก�ร
หลกัท่ีว�่ดว้ยก�รไดม้�ซึง่สญัช�ตติ�มระบบกฎหม�ยของรฐั ต�มหลกัฐ�นสถ�นท่ีเกดิและก�รสืบส�ยโลหิต
จ�กคนช�ติ ต�มลำ�ดับ
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36. เมื่อมีก�รพิจ�รณ�วิธีก�รแบบอัตโนมัติในก�รได้ม�ซึ่งสัญช�ติหรือก�รสูญเสียสัญช�ติ 
หน่วยง�นที่มีอำ�น�จคือองค์กรภ�ครัฐที่มีอำ�น�จในก�รพิจ�รณ�สถ�นะสัญช�ติของบุคคล
ซึ่งจะเป็นไปในลักษณะของก�รอธิบ�ยช้ีแจงสถ�นะม�กกว่�ก�รตัดสินว่�ได้สัญช�ติหรือ
เพิกถอนสัญช�ติ ตัวอย่�งขององค์กรดังกล่�วได้แก่ สำ�นักง�นหนังสือเดินท�ง หรือ ในรัฐ
บ�งแหง่ อ�จไดแ้ก ่เจ�้หน�้ทีท่ะเบียนร�ษฎร (เมือ่สญัช�ติได้ถกูระบใุนพระร�ชบญัญตักิ�ร
ทะเบียนร�ษฎร โดยเฉพ�ะก�รจดทะเบียนก�รเกิด) มีคว�มเป็นไปได้ว่� ในกรณีเฉพ�ะนั้น 
จะมีหน่วยง�นที่มีอำ�น�จม�กกว่�หนึ่งแห่งเข้�ม�เก่ียวข้อง ท้ังน้ีเน่ืองจ�กหน่วยง�นเหล่�น้ี
มีหน้�ที่รับผิดชอบต่�งกันในเรื่องของสัญช�ติของบุคคล 

(๕) การพิจารณาในกรณีที่รัฐไม่ปฏิบัติตามหลักการได้มาซึ่งสัญชาติโดยอัตโนมัติ

37. เมื่อหน่วยง�นท่ีมีอำ�น�จปฏิบัติต่อบุคคลในฐ�นะไม่ใช่คนสัญช�ติท้ังที่ปร�กฏว่�บุคคล
นั้นมีคุณสมบัติต�มเกณฑ์ที่จะได้สัญช�ติโดยอัตโนมัติภ�ยใต้ผลบังคับแห่งกฎหม�ยของ
ประเทศก็ต�ม กรณีดังกล่�วนี้เป็นมุมมองของตัวหน่วยง�น ม�กกว่�ตัวบทบัญญัติเป็นล�ย
ลักษณ์อักษรในกฎหม�ย ที่ม�ชี้ข�ดว่�รัฐไม่พิจ�รณ�บุคคลนั้นเป็นคนสัญช�ติ เหตุก�รณ์นี้
มักเกิดขึ้นเมื่อมีก�รเลือกปฏิบัติต่อบุคคลบ�งกลุ่มเกิดขึ้นแพร่หล�ยในหน่วยง�นรัฐ หรือใน
ท�งปฏบิติัเมือ่กฎหม�ยทีก่ำ�กบัก�รได้สญัช�ตแิบบอตัโนมตัจิ�กก�รเกดินัน้ถกูเพกิเฉยและ
บุคคลถูกกำ�หนดให้ต้องพิสูจน์จุดเก�ะเกี่ยวกับรัฐเพิ่มเติม๒๕

(๖) การประเมินสัญชาติกรณีไม่มีหลักฐานสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีอำานาจ

38. อ�จมีกรณีบุคคลไม่เคยเข้�ม�ติดต่อกับหน่วยง�นที่มีอำ�น�จ ซึ่งอ�จม�จ�กส�เหตุท่ีก�ร
ได้สัญช�ติเป็นไปโดยอัตโนมัติจ�กก�รเกิดและบุคคลอ�ศัยอยู่ในภูมิภ�คท่ีไม่มีบริก�ร
ส�ธ�รณะและไม่เคยยื่นคำ�ร้องขอเอกส�รสัญช�ติหรือทำ�หนังสือเดินท�ง ในกรณีดังกล่�ว
ก�รประเมินทัศนคติทั่วไปของรัฐในแง่สถ�นะสัญช�ติของบุคคลที่มีสถ�นก�รณ์คล้�ยคลึง
กันจำ�เป็นอย่�งยิ่ง ห�กรัฐมีประวัติที่ดีด้�นก�รรับรอง ไม่มีก�รเลือกปฏิบัติ สถ�นะสัญช�ติ
ของคนทุกคนที่ปร�กฏว่�อยู่ในขอบเขตของกฎหม�ยท่ีเกี่ยวข้องจะบ่งช้ีว่�บุคคลน้ันได้รับ
ก�รพิจ�รณ�ในฐ�นะคนสัญช�ติของรัฐ เช่น วิธีก�รที่รัฐดำ�เนินก�รกับก�รยื่นคำ�ร้องบัตร
ประจำ�ตัวประช�ชน อย่�งไรก็ต�มห�กบุคคลอยู่ในสังกัดของกลุ่มซึ่งสม�ชิกกลุ่มถูกปฏิเสธ
ไมไ่ดร้บัก�รออกเอกส�รประจำ�ตวัซำ�้แลว้ซำ�้เล�่ ส�ม�รถบง่ช้ีไดว่้�บคุคลน้ันไม่ถกูพิจ�รณ�
ว่�เป็นคนสัญช�ติของรัฐ

๒๕  ในกรณท่ีีกฎหม�ยของรฐัจดัใหก้�รไดส้ญัช�ตเิปน็ไปแบบอตัโนมตั ิแตใ่นท�งปฏบิตั ิรฐัมขีอ้กำ�หนดเพิม่เตมิ
ต่อบุคคลที่จะได้สัญช�ติ ก�รดำ�เนินก�รนี้ไม่ได้เป็นก�รปฏิเสธวิธีก�รแบบอัตโนมัติ แต่เป็นก�รระบุว่� รัฐ
ในท�งปฏิบัติไม่ได้พิจ�รณ�ว่� บุคคลที่ไม่ได้มีคุณสมบัติต�มข้อกำ�หนดท�งกฎหม�ยเพิ่มเติมน้ันในฐ�นะ
พลเมือง แต่มีคว�มเป็นไปได้ที่จะผลักให้บุคคลนั้นเป็นผู้ไร้รัฐไร้สัญช�ติภ�ยใต้ม�ตร� ๑ (๑)
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๓๖
 - 

๔๑

(๗) บทบาทของเจ้าหน้าที่กงสุล

39. บทบ�ทของสถ�นกงสลุจะใหค้ว�มสำ�คญักับก�รพจิ�รณ�กรณเีฉพ�ะ สถ�นกงสลุส�ม�รถ
เป็นหน่วยง�นที่มีอำ�น�จที่รับผิดชอบขั้นตอนสำ�คัญในกลไกแบบไม่เป็นอัตโนมัติ ซึ่งจะเกิด
ขึ้นเมื่อกฎหม�ยประเทศกำ�หนดให้เด็กเกิดในต่�งประเทศส�ม�รถจดทะเบียนกับกงสุลใน
ฐ�นะที่เป็นสิ่งจำ�เป็นที่ต้องทำ�ก่อนเพื่อให้ได้ซึ่งสัญช�ติต�มผู้ปกครอง เป็นต้น ดังนั้นสถ�น
กงสุลในประเทศที่เด็กเกิดจะเป็นหน่วยง�นที่มีอำ�น�จและก�รดำ�เนินก�รต่อสัญช�ติของ
เดก็จะเปน็ก�รชีข้�ดห�กไมมี่กลไกทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ในก�รพจิ�รณ� ห�กบคุคลใดถกูปฏเิสธ
ก�รย่ืนคำ�ร้องหรือถูกกีดกันไม่ให้ย่ืนคำ�ร้อง ถือว่�บุคคลน้ันไม่ได้รับก�รพิจ�รณ�ว่�เป็นคน
สัญช�ติของรัฐต�มวัตถุประสงค์ของม�ตร� ๑(๑)

40. สถ�นกงสุลอ�จได้รับก�รระบุในฐ�นะหน่วยง�นที่มีอำ�น�จในกรณีอื่นๆ เมื่อบุคคลแสวงห�
คว�มช่วยเหลือจ�กสถ�นกงสุล ตัวอย่�งเช่น ในก�รต่ออ�ยุหรือทำ�หนังสือเดินท�งใหม่
หรือเพื่อก�รรับรองสถ�นะสัญช�ติ สถ�นกงสุลถูกกำ�หนดโดยชอบด้วยกฎหม�ยให้ดำ�เนิน
ก�รด้�นสถ�นะสัญช�ติของบุคคลในขอบเขตอำ�น�จท่ีสถ�นกงสุลมี ในก�รนี้สถ�นกงสุล
ทำ�หน้�ท่ีในฐ�นะหน่วยง�นที่มีอำ�น�จ ซึ่งกรณีดังกล่�วยังส�ม�รถพบเห็นได้จ�กก�รท่ี 
สถ�นกงสุลดำ�เนินก�รต�มก�รร้องขอจ�กรัฐอื่นๆ เกี่ยวกับสถ�นะสัญช�ติของบุคคล เมื่อ
ใดทีส่ถ�นกงสลุคอืหนว่ยง�นทีม่อีำ�น�จแหง่เดยีวในก�รดำ�เนนิก�รด�้นสถ�นะสญัช�ตขิอง
บุคคล ก�รดำ�เนินง�นนั้นจึงเป็นก�รตัดสินชี้ข�ด ในกรณีที่หน่วยง�นผู้มีอำ�น�จอื่นๆ ดำ�เนิน
ก�รเกี่ยวกับสถ�นะสัญช�ติของบุคคลเช่นเดียวกัน จะต้องทำ�ก�รพิจ�รณ�เปรียบเทียบก�ร
ดำ�เนินง�นของหน่วยง�นนั้นกับก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ ของสถ�นกงสุล๒๖

(๘) การไต่ถามหน่วยงานที่มีอำานาจ

41. ในบ�งกรณบีคุคลหรอืรฐัอ�จแสวงห�ก�รรบัรองสถ�นะสญัช�ตขิองบคุคลจ�กหนว่ยง�นทีม่ี
อำ�น�จ ซึง่จะเกดิขึน้ในกรณีของก�รไดห้รอืสญูเสียสัญช�ติแบบอตัโนมัติหรอืในกรณท่ีีบคุคล
อ�จได้รับหรือถูกเพิกถอนสัญช�ติโดยกลไกแบบไม่เป็นอัตโนมัติ แต่ไม่มีเอกส�รพิสูจน์ ซึ่ง
ก�รร้องขออ�จไม่ได้รับข้อมูลหรือถูกปฏิเสธจ�กหน่วยง�นที่มีอำ�น�จ ก�รตัดสินว่�ไม่ได้รับ
ขอ้มลูจะตอ้งเปน็ไปในชว่งเวล�ทีส่มเหตสุมผล ห�กหนว่ยง�นทีม่อีำ�น�จมนีโยบ�ยทัว่ไปใน
ก�รไมต่อบขอ้คำ�ถ�มดงักล�่ว จะไมส่�ม�รถสรปุไดว้�่หน่วยง�นดงักล�่วลม้เหลวในก�รตอบ
สนองตอ่ขอ้เรยีกรอ้งดงักล�่วแตเ่พียงประก�รเดียว ในท�งกลบักัน ในกรณทีีรั่ฐตอบสนองตอ่
ก�รรอ้งขอนัน้ต�มปกต ิก�รไมต่อบสนองเปน็ก�รยนืยนัอย่�งชดัเจนไดว้�่ บคุคลนัน้ไมไ่ดเ้ปน็
คนสัญช�ติของรัฐ ในกรณีที่หน่วยง�นที่มีอำ�น�จมีก�รตอบสนองก�รร้องขอต�มแบบแผน
และชัดเจนว่�หน่วยง�นนั้นไม่ได้ตรวจสอบภ�วะแวดล้อมเฉพ�ะของสถ�นะของบุคคลนั้น 
ก�รตอบสนองดงักล�่วจะไมม่นีำ�้หนกัม�กนกั ทัง้นี ้ก�รดำ�เนินง�นของหนว่ยง�นทีม่อีำ�น�จ
ต่อก�รร้องขอหรือก�รรับรองสถ�นะสัญช�ติจะต้องทำ�ก�รพิจ�รณ�ก�รดำ�เนินง�นของ 

๒๖  โปรดดยูอ่หน�้ ๔๔ ขอ้ควรพจิ�รณ�เก่ียวกับภ�ระหน�้ท่ีของหน่วยง�นต�่งๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกับก�รออกเอกส�ร
ด้�นอัตลักษณ์ซึ่งระบุถึงสถ�นะสัญช�ติ
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หน่วยง�นหรือเจ้�หน้�ที่ผู้มีอำ�น�จอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีของบุคคลนั้นประกอบ
ด้วย๒๗

(๙) การปฏิบัติที่ขัดกันของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาการตามกฎหมาย

42. ก�รประเมนิจดุยนืของหนว่ยง�นทีม่อีำ�น�จเปน็เรือ่งซบัซอ้นเมือ่ปจัเจกบคุคลไดร้บัก�รปฏิบติั
ที่ไม่สมำ่�เสมอจ�กเจ้�หน้�ที่รัฐหล�ยแห่ง เช่น บุคคลหนึ่งอ�จได้รับอนุญ�ตให้รับประโยชน์
ส�ธ�รณะซึ่งต�มกฎหม�ยและในท�งปฏิบัติสงวนไว้สำ�หรับผู้มีสัญช�ติ แต่เมื่อบุคคลน้ัน
เข้�สู่วัยผู้ใหญ่กลับถูกปฏิเสธไม่ให้มีหนังสือเดินท�ง ก�รปฏิบัติที่ไม่สมำ่�เสมออ�จเป็นกรณี
ที่สิทธิของคนสัญช�ติถูกละเมิด อันเป็นผลสืบเนื่องม�จ�กก�รที่บุคคลดังกล่�วไม่เคยได้ม�
ซึ่งสัญช�ติจ�กรัฐน้ัน หรือเป็นผลลัพธ์จ�กก�รท่ีบุคคลน้ันถูกเพิกถอนสัญช�ติ หรือสูญเสีย
สัญช�ติที่เคยมีอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นร�ยกรณี

43. ในกรณีที่มีหลักฐ�นว่� บุคคลหนึ่งได้รับสัญช�ติผ่�นกลไกแบบไม่อัตโนมัติซึ่งเป็นไปต�ม
ก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นรัฐแห่งหน่ึง ก�รที่บุคคลนั้นถูกปฏิเสธสิทธิที่คนช�ติพึงได้รับ
โดยหน่วยง�นรัฐอีกแห่งหนึ่ง ในเวล�ต่อม�ชี้ให้เห็นว่�สิทธิของบุคคลดังกล่�วได้ถูกละเลย 
จึงกล่�วได้ว่�ในสถ�นก�รณ์หนึ่ง ลักษณะของก�รปฏิบัติในภ�ยหลังอ�จบ่งบอกได้ว่� รัฐ
ได้เปลี่ยนจุดยืนของตนที่มีต่อสถ�นะสัญช�ติของบุคคลน้ัน หรืออ�จบ่งบอกว่�สัญช�ติน้ัน
ได้ถูกเพิกถอนไปแล้ว

44. แมก้�รไดม้�หรอืก�รถอนสญัช�ตอิ�จเกดิขึน้โดยอตัโนมติั หรอืเกดิจ�กก�รกระทำ�อย�่งเปน็
ท�งก�รของปจัเจกบคุคล หนว่ยง�นรฐัทีม่อีำ�น�จกม็กัจะทำ�ก�รยนืยนัในภ�ยหลังว่�เปน็ก�ร
ไดร้บัหรือถอนสญัช�ติ ซึง่โดยทัว่ไปเปน็ก�รดำ�เนนิก�รผ�่นขัน้ตอนยืน่เอกส�รแสดงตน สว่น
กลไกในก�รได้ม�หรอืก�รสญูเสยีสัญช�ตไิม่ว�่จะโดยอตัโนมตัหิรอืจ�กก�รกระทำ�อย�่งเปน็
ท�งก�รของปัจเจกบุคคล จะให้นำ้�หนักม�กกว่�แก่มุมมองของหน่วยง�นท่ีมีอำ�น�จหน้�ท่ี
รับผิดชอบก�รยื่นเอกส�รแสดงตนที่ใช้พิสูจน์สัญช�ติได้ เช่นหนังสือเดินท�ง หนังสือรับรอง
สัญช�ติ และบัตรประจำ�ตัวประช�ชน๒๘ ซึ่งออกให้แก่คนสัญช�ติเท่�นั้น

(๑๐) สัญชาติที่ได้มาด้วยความผิดพลาดหรือโดยเจตนาที่มิชอบ

45. ก�รกระทำ�ที่ผิดพล�ด (เช่น เกิดจ�กคว�มไม่เข้�ใจในกฎหม�ยท่ีจะนำ�ม�บังคับใช้) หรือ
เจตน�ทจุรติโดยหนว่ยง�นท่ีมอีำ�น�จในกลไกแบบไม่อตัโนมตัไิมม่ผีลใหส้ถ�นะสญัช�ตทิีไ่ด้
ม�ของปจัเจกบคุคลเปน็โมฆะไปโดยปรยิ�ย กรณีดงักล�่วจะดำ�เนนิไปต�มคว�มหม�ยปกติ
ของคำ�ศัพท์ที่ใช้ในม�ตร� ๑(๑) ของ อนุสัญญ� ๑๙๕๔ เฉกเช่นเดียวกันถ้�สถ�นะสัญช�ติ
ของปัจเจกบุคคลเปลี่ยนไปโดยมีส�เหตุม�จ�กก�รท่ีบุคคลดังกล่�วขอสัญช�ติโดยฉ้อโกง

๒๗  โปรดทร�บว่� ในกรณกี�รเปลีย่นแปลงสถ�นะสญัช�ตทิีไ่มไ่ดเ้ปน็ไปโดยอตัโนมตัซ่ึิงรฐัตอ้งเปน็ผูด้ำ�เนินก�ร
นั้น เอกส�รที่มีอยู่ (หรือไม่มี) ที่ออกให้ในฐ�นะก�รดำ�เนินง�นของรัฐจะเป็นก�รชี้ข�ดด้�นสัญช�ติ กรุณ�ดู
ย่อหน้� ๓๓

๒๘  ในคว�มเปน็จรงิ ผูม้อีำ�น�จอืน่ๆ อ�จปรกึษ�กบัผูม้อีำ�น�จดงักล�่วในก�รกำ�หนดจุดยนืเกีย่วกับสญัช�ตขิอง
ปัจเจกบุคคล
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๔๒
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๔๗

หรอืเกดิจ�กข้อผดิพล�ดโดยไมเ่จตน�ในข้อคว�มจรงิอนัเปน็ส�ระสำ�คญั สำ�หรบัจดุประสงค์
ของก�รอธบิ�ยดงักล�่ว ก�รไดส้ญัช�ตภิ�ยใตก้ลไกแบบไมอ่ตัโนมตัจิะไดร้บัก�รพจิ�รณ�ให้
มผีลบังคบั ถงึแมว่้�ก�รไดส้ญัช�ตเิชน่น้ันจะไม่มกีฏหม�ยรองรบั๒๙ อย�่งไรกต็�มในบ�งกรณี
รฐัจะกระทำ�ก�รเพกิถอนสญัช�ตขิองบคุคลเมือ่พบขอ้ผดิพล�ดหรอืเจตน�ทจุรติทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัขัน้ตอนก�รไดม้�ซึง่สญัช�ตดิงักล�่ว และก�รกระทำ�ของรฐัดงักล�่วจำ�เปน็ตอ้งถกูนำ�ม�
ประกอบก�รพิจ�รณ�ระบุจุดยืนของรัฐที่มีต่อสถ�นะปัจจุบันของบุคคลนั้น

46. ผลกระทบจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ดในก�รได้ม�ซึ่งสัญช�ติเป็นคนละส่วนกับก�รได้
เอกส�รม�อย่�งไม่ถูกต้อง ซึ่งอ�จนำ�ม�ใช้เป็นหลักฐ�นต่อก�รขอสัญช�ติ เอกส�รเหล่�นี้
อ�จจะไม่ได้ช่วยสนับสนุนข้อมูลสัญช�ติ ดังเช่นในหล�ยๆ กรณี เอกส�รเหล่�นี้ไม่ถูกเชื่อม
โยงกับกระบวนก�รสัญช�ติ ทั้งแบบอัตโนมัติและไม่อัตโนมัติที่ถูกนำ�ม�ใช้กับบุคคล 

๑๑)ผลของกระบวนการอุทธรณ์

47. ในกรณีที่สถ�นะสัญช�ติของบุคคลเป็นหัวข้อในกระบวนก�รอุทธรณ์หรือทบทวน ไม่ว่�จะ
โดยหน่วยง�นด้�นกฎหม�ยหรือหน่วยง�นอ่ืน ก�รตัดสินใจของหน่วยง�นน้ันต้องถูกนำ�ม�
ประกอบก�รพิจ�รณ� ทั้งนี้ ในรัฐที่เค�รพหลักนิติธรรม๓๐ ก�รตัดสินใจของหน่วยง�นด้�น
ก�รอุทธรณ์หรือทบทวนมักจะประกอบเป็นจุดยืนของรัฐเก่ียวกับสัญช�ติของบุคคลต�ม
จุดประสงค์ของม�ตร� ๑(๑) ถ้�ต�มกฎหม�ยท้องถิ่นก�รตัดสินใจของหน่วยง�นดังกล่�ว
มีผลผูกพันกับฝ่�ยบริห�ร๓๑ ดังนั้นห�กในเวล�ต่อม�หน่วยง�นที่มีอำ�น�จปฏิบัติต่อบุคคล
ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องต่อก�รระบุสัญช�ติโดยหน่วยง�นท่ีทำ�ก�รทบทวน ก็จะเป็นก�ร
แสดงถงึตวัอย�่งของก�รไมเ่ค�รพสทิธขิองคนสญัช�ต ิไมใ่ชก่�รทีบ่คุคลนัน้ไมใ่ชค่นสัญช�ติ

๒๙  ต้องแยกสถ�นก�รณ์นี้ออกจ�กสถ�นก�รณ์ที่ผู้ไม่มีสัญช�ติถูกปฏิบัติโดยได้รับสิทธิพิเศษแบบเดียวกับผู้มี
สัญช�ติ

๓๐  “นิติธรรม” ได้รับก�รอธิบ�ย ในร�ยง�นของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รแห่งสหประช�ช�ติ ประจำ�ปี ๒๐๐๔ ว่� 
หม�ยถึง “หลักก�รปกครองที่บุคคลทั้งหล�ย สถ�บันและหน่วยง�น ไม่ว่�จะเป็นส�ธ�รณะหรือเอกชนรวม
ไปถึงรัฐ คว�มรับผิดชอบท�งกฎหม�ยที่ได้มีก�รประก�ศอย่�งเป็นก�รทั่วไป มีก�รบังคับใช้อย่�งเสมอกัน
และสอดคล้องกับธรรมเนียมและม�ตรฐ�นของสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศ...”  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 , ย่อหน้�ที่ ๖.

๓๑  ขอ้ยกเวน้คอื เมือ่กฎหม�ยภ�ยในประเทศกำ�หนดว�่ขอ้คน้พบของศ�ลเปน็เพยีงคำ�แนะนำ�และไมม่ผีลผกูพนั
ต่อหน่วยง�นที่มีอำ�น�จ
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48. แนวปฏิบตัทิีต่�่งไปจ�กน้ีอ�จถอืว�่ถกูต้องในประเทศทีฝ่�่ยบริห�รส�ม�รถเพกิเฉยตอ่จดุยนื
ของหน่วยง�นด้�นกฎหม�ยหรือหน่วยง�นด้�นก�รทบทวนอื่นๆโดยไม่ต้องรับโทษ (แม้ว่�
จดุยืนดงักล�่วจะม ีข้อผกูพนัในท�งกฎหม�ย) กรณีเชน่น้ีอ�จเกดิขึน้ได ้เช่น ในรฐัทีก่�รเลอืก
ปฏิบัติต่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นไปอย่�งแพร่หล�ยในสถ�บันของรัฐ ในกรณีดังกล่�วจุดยืน
ของผูม้อีำ�น�จรฐัทีร่ะบวุ�่กลุม่คนเหล�่นัน้ไม่ใช่คนช�ต ิจะมนีำ�้หนกัในเชงิอำ�น�จตดัสนิใจม�
กกว่�จดุยืนของผู้มีอำ�น�จในท�งกฎหม�ยที่อ�จสนับสนุนสิทธิในสัญช�ตขิองกลุ่มดังกล่�ว

49. อ�จมบี�งสถ�นก�รณท่ี์ก�รพิพ�กษ�ของศ�ลในคดหีนึง่ไมเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัปจัเจกบคุคล
ถึงแม้ว่�จะมีก�รตีคว�มในเชิงกฎหม�ยเก่ียวกับสถ�นะสัญช�ติของบุคคลน้ัน ห�กคำ�
พิพ�กษ�นั้นเปลี่ยนแปลงสถ�นะสัญช�ติของบุคคลหนึ่งอันเนื่องม�จ�กกฎหม�ยภ�ยใน
ประเทศ กจ็ะถอืเป็นขอ้สรปุสญัช�ตขิองบคุคลนัน้ (ขึน้อยูก่บัคณุสมบตัขิองนติธิรรมทีก่ล�่วไป
แล้วในย่อหน้�ก่อนหน้�นี้) กรณีดังกล่�วอ�จเกิดขึ้นได้ เช่นก�รตีคว�มบทบัญญัติที่ควบคุม
กลไกก�รได้สัญช�ติแบบอัตโนมัติในคดีหน่ึง ส่งผลให้มีก�รนำ�เอ�คนท้ังกลุ่มม�อยู่ภ�ยใต้
ก�รตีคว�มของบทบัญญัตินั้นโดยไม่จำ�เป็นต้องมีก�รดำ�เนินก�รใดๆ จ�กฝ่�ยบุคคลเหล่�
นั้นหรือจ�กฝ่�ยรัฐบ�ล๓๒

(๑๒) ประเด็นชั่วคราว

50. สญัช�ตขิองบคุคลจะไดร้บัก�รประเมนิในขณะท่ีพจิ�รณ�เจ�ะจงคณุสมบตัติ�มอนสุญัญ� 
๑๙๕๔ โดยไม่พิจ�รณ�อดีตและอน�คต คำ�ถ�มที่ต้องตอบคือในขณะที่ทำ�ก�รพิจ�รณ�
เจ�ะจงต�มม�ตร� ๑(๑) นั้น บุคคลเป็นคนสัญช�ติของประเทศหนึ่งหรือประเทศใดที่กำ�ลัง
กล่�วถึงหรือไม่ ดังนั้นถ้�บุคคลดังกล่�วกำ�ลังอยู่ในระหว่�งก�รขอรับสัญช�ติแต่ขั้นตอนยัง
ไม่เสร็จสิ้น บุคคลนั้นไม่อ�จได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นคนสัญช�ติต�มวัตถุประสงค์ในม�ตร� 
๑(๑) ของอนุสัญญ� ๑๙๕๔๓๓ ห�กข้อกำ�หนดหรือขั้นตอนในก�รเสียสัญช�ติ ก�รเพิกถอน 
หรือก�รสละสัญช�ติเสร็จสิ้นไปเป็นเพียงบ�งส่วน บุคคลนั้นก็ยังคงเป็นคนสัญช�ติต�ม 
จุดประสงค์ของก�รนิย�มบุคคลไร้รัฐ

(๑๓) การสละสัญชาติโดยสมัครใจ

51. ก�รสละสัญช�ติโดยสมัครใจเกี่ยวข้องกับก�รกระทำ�โดยเจตน�อิสระซึ่งบุคคลได้ละทิ้ง
สถ�นะสัญช�ติของตน ซึ่งโดยทั่วไปกระทำ�ในรูปของก�รประก�ศด้วยว�จ�หรือล�ยลักษณ์
อักษร ก�รเพิกถอนสัญช�ติที่จะเกิดขึ้นต่อม�อ�จเป็นไปแบบอัตโนมัติหรือจ�กดุลพินิจของ
หน่วยง�นที่มีอำ�น�จ๓๔ ในบ�งรัฐก�รสละสัญช�ติโดยสมัครใจนับว่�เป็นเหตุผลในก�รแยก

๓๒  ตัวอย่�งเช่น ในกรณีที่ศ�ลชี้ว่�บทบัญญัติกฎหม�ยสัญช�ติที่ระบุก�รได้สัญช�ติโดยอัตโนมัติของ
ปจัเจกบคุคลท่ีเกดิในดนิแดนกอ่นวนัท่ีกำ�หนดไวน้ัน้ มผีลครอบคลมุกลุม่ช�ตพินัธ์ุหนึง่ทัง้หมด แมว้�่รฐับ�ล
จะมีก�รกล่�วอ้�งที่เป็นไปในท�งตรงข้�มก็ต�ม

๓๓  ใช้หลักปฏิบัติเดียวกันเมื่อปัจเจกบุคคลยังทำ�ก�รเรียกร้องหรือแสวงห�ก�รเยียวย�ท่ีต่อท่ีปฏิเสธหรือ
ถอดถอนสัญช�ติไม่เสร็จสิ้น

๓๔  ก�รสละสญัช�ติโดยสมคัรใจ แตกต�่งจ�กก�รเสยีสญัช�ตเินือ่งจ�กลม้เหลวในก�รทำ�ต�มระเบยีบขัน้ตอน 
และเมื่อปัจเจกบุคคลตระหนักถึงข้อบังคับแต่ยังคงเลือกที่จะเพิกเฉยไม่ปฏิบัติต�ม
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๔๘
 - 

๕๓

บุคคลออกจ�กก�รคุ้มครองของ ม�ตร� ๑(๑) อย่�งไรก็ต�มอนุสัญญ� ๑๙๕๔ ไม่อนุญ�ต
ใหก้ระทำ�ก�รดงักล�่ว เนือ่งจ�กวัตถปุระสงคแ์ละจุดมุง่หม�ยของอนสุญัญ� ซ่ึงกค็อืก�รชว่ย
เหลือให้บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติได้ใช้สิทธิของคว�มเป็นมนุษย์นั้น มีคว�มสำ�คัญต่อกรณีของ
ก�รเพิกถอนสัญช�ติโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจเท่�เทียมกัน อันท่ีจริงแล้วในหล�ยกรณี
ก�รสละสญัช�ตอิ�จเปน็ไปต�มวตัถปุระสงคท์ีถ่กูต้อง เชน่ ก�รปฏบิติัต�มระเบยีบข้อบงัคับ
ในก�รขอสญัช�ตอิืน่ และบคุคลนัน้กอ็�จค�ดว�่ตนจะอยูใ่นสถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตใินระยะ
สัน้ๆ ท�งเลอืกเสรขีองบคุคลไมม่คีว�มเกีย่วข้องกบัก�รระบสุทิธใินก�รไดร้บัก�รยอมรบัว�่ไร้
รัฐไร้สัญช�ติภ�ยใต้ม�ตร� ๑(๑) แต่อ�จมีคว�มเกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติที่ได้รับในภ�ยหลัง 
ผู้ที่สละสัญช�ติของตนโดยสมัครใจอ�จส�ม�รถขอรับสัญช�ตินั้นกลับคืนม�ได้ ซึ่งต่�งจ�ก
บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติอ่ืน ๆ ทั้งนี้ คว�มคุ้มครองที่รัฐอื่นมีให้อ�จมีผลต่อก�รรับรองสถ�นะ
บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติที่จะได้รับ ประเด็นนี้จะได้กล่�วถึงต่อไปในส่วนที่ส�ม

(๑๔) แนวคิดเรื่องสัญชาติ

52. สิ่งสำ�คัญที่ต้องคำ�นึงถึงประกอบก�รประเมินกฎหม�ยสัญช�ติของรัฐหน่ึง ว่�คำ�ศัพท์ท่ีใช้
ในก�รอธิบ�ย “คนสัญช�ติ” (national) มีคว�มแตกต่�งกันไปในแต่ละประเทศ มีคำ�อื่นๆ ที่
อ�จม�ใช้เรียกสถ�นะดังกล่�ว เช่น “citizen” (พลเมือง) “subject” (ร�ษฎร) “national” ใน
ภ�ษ�ฝรั่งเศส และ “nacional” ในภ�ษ�สเปน ยิ่งไปกว่�นั้นในรัฐเดียวอ�จมีประเภทของ
สัญช�ติที่หล�กหล�ย มีชื่อเรียกและมีสิทธิที่ผูกติดกับสัญช�ติประเภทนั้นๆ แตกต่�งกันไป 
อนุสัญญ� ๑๙๕๔ มุ่งบรรเท�ผลกระทบเชิงลบจ�กก�รคงอยู่ของคว�มสัมพันธ์ระหว่�งรัฐ
กับคนสัญช�ติของรัฐ ที่มีต่อศักดิ์ศรีและคว�มมั่นคงของบุคคลอันไม่สนองตอบต่อเกณฑ์
พื้นฐ�นของระบบคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดังนั้นคำ�นิย�มของบุคคลไร้รัฐในม�ตร� ๑(๑) จึง
ไดร้วมเอ�แนวคดิคนสญัช�ตทิีส่ะทอ้นคว�มยดึโยงท่ีเปน็ท�งก�รของลักษณะด้�นก�รเมือง
และกฎหม�ยระหว่�งปัจเจกบุคคลและรัฐ ซึ่งแตกต่�งอย่�งสิ้นเชิงจ�กแนวคิดสัญช�ติที่มุ่ง
อธิบ�ยสม�ชิกภ�พของศ�สน� ภ�ษ� หรือกลุ่มช�ติพันธุ์หนึ่งๆ๓๕ ดังนั้นแนวคิดสัญช�ติใน
อนสุญัญ�นีจึ้งสอดคลอ้งกบัคว�มเข�้ใจดัง้เดมิของคำ�นีภ้�ยใตก้ฎหม�ยระหว่�งประเทศ ซึง่
หม�ยถึง บุคคลที่รัฐพิจ�รณ�ว่�อยู่ภ�ยใต้อำ�น�จกฎหม�ยของรัฐโดยยึดจ�กสัญช�ติและ
สิทธิในก�รร้องเรียนรัฐอื่นที่กระทำ�ก�รข่มเหง

53. เมื่อรัฐได้มอบสถ�นะท�งกฎหม�ยให้แก่คนกลุ่มใดที่รัฐพิจ�รณ�ว่�อยู่ภ�ยใต้อำ�น�จท�ง
กฎหม�ยของรฐัโดยตัง้อยูบ่นฐ�นคว�มยดึโยงด�้นสัญช�ติม�กกว�่รปูแบบของก�รอ�ศัยอยู ่
บุคคลที่จัดอยู่ในคนกลุ่มนี้จะเป็น “คนสัญช�ติ” ต�มจุดประสงค์ของอนุสัญญ� ๑๙๕๔ โดย
ทัว่ไปแลว้อย�่งน้อยทีส่ดุสถ�นะดงักล�่วจะผกูกบัสทิธิในก�รเข�้ เข�้ม�ซำ�้ และพกัอ�ศยัอยู่
ในเขตแดนของรัฐนั้น แต่อ�จมีบ�งสถ�นก�รณ์ด้วยเหตุผลเชิงประวัติศ�สตร์ อ�จอนุญ�ต

๓๕  คว�มหม�ยของสัญช�ติในที่นี้ส�ม�รถพบได้ ตัวอย่�งเช่น ในคำ�นิย�มผู้ลี้ภัยในม�ตร� ๑A(๒) ของอนุ
สัญญ�ฯ ค.ศ. ๑๙๕๑ ซึ่งเกี่ยวกับวลีที่ว่� “คว�มกลัวที่มีมูลเหตุจ�กก�รถูกประหัตประห�รด้วยเหตุแห่งเชื้อ
ช�ติ ศ�สน� และสัญช�ติ...” [เน้นตัวหน�]
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ให้เข้�เฉพ�ะพื้นที่ที่ไม่ใช่เมืองในเขตแดนของรัฐ คว�มจริงท่ีว่�ประเภทอันหล�กหล�ยของ
สัญช�ติภ�ยในรัฐหนึ่งผูกติดกับสิทธิที่แตกต่�งกัน มิได้กีดกันผู้ถือครองสิทธิจ�กก�รได้รับ
ก�รปฏิบตัแิบบคนสญัช�ตติ�มจดุประสงคข์องม�ตร� ๑(๑) เชน่เดียวกนั คว�มจรงิท่ีว�่สิทธิ
ทีผ่กูตดิกบัสญัช�ตใินบ�งประเทศอ�จมนีอ้ยกว�่สทิธทิีค่นสญัช�ตใินประเทศอืน่ไดร้บั หรอื
ในคว�มเปน็จรงิไม่เปน็ไปต�มสทิธทิีก่ำ�หนดไว้ในพนัธกรณรีะหว�่งประเทศด�้นสทิธมินษุย
ชน๓๖ แมว้�่ประเดน็เรือ่งสทิธท่ีิถกูลดิรอนอ�จนำ�ม�ซึง่ประเดน็อืน่ทีเ่กีย่วกบัประสทิธผิลของ
สญัช�ตแิละก�รละเมดิพนัธกรณรีะหว�่งประเทศด�้นสทิธมินษุยชน แตป่ระเดน็ดงักล�่วไมม่ี
ผลกับก�รนำ�เอ�คำ�อธิบ�ยบุคคลไร้รัฐในอนุสัญญ� ๑๙๕๔ ม�ใช้๓๗

54. ไมม่ขีอ้เรยีกรอ้งทีช่ดัเจนเกีย่วกบัจดุเก�ะเกีย่วท่ี “แทจ้รงิ” หรอื “มปีระสทิธผิล” ในแนวคดิ “คน
สญัช�ต”ิ ในม�ตร� ๑(๑)๓๘ โดยทัว่ไปแลว้“สญัช�ติ” น้ันสะท้อนจดุเก�ะเกีย่วระหว�่งรฐัและ
บคุคลทีบ่อ่ยครัง้ยดึต�มก�รเกดิในเขตดนิแดนหรอืก�รสบืส�ยโลหติม�จ�กคนสญัช�ตขิอง
รฐั และกม็กัเปน็ขอบเขตทีช่ดัเจนในก�รไดม้�ซึง่สญัช�ตใินประเทศสว่นใหญ ่อย�่งไรกต็�ม
บคุคลหนึง่ยงัคงส�ม�รถเปน็ “คนสญัช�ต”ิ ต�มจดุประสงคข์องม�ตร� ๑(๑) ได ้แมว้�่จะไม่
ได้เกิดหรือพำ�นักอ�ศัยอยู่ในรัฐที่ตนอ้�งว่�มีสัญช�ติ

55. ภ�ยใต้กฎหม�ยระหว่�งประเทศ รัฐมีดุลพินิจในก�รตัดสินใจอย่�งกว้�งขว�งในก�รมอบ
หรอืถอนสญัช�ต ิดลุพนิิจนีอ้�จมขีอบเขตอยูใ่นขอ้ตกลง โดยเฉพ�ะข้อห�้มม�กม�ยในสนธิ
สญัญ�ด้�นสทิธมินษุยชนทัง้ระดบัภูมภิ�คและระดบัส�กลเกีย่วกบัก�รเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตุ
ต่�งๆ เช่น เชื้อช�ติ ซึ่งนำ�ม�ใช้ประกอบก�รให้ สูญเสีย หรือเพิกถอนสัญช�ติ๓๙ ส่วนข้อห้�ม
ในกฎหม�ยจ�รตีประเพณรีะหว�่งประเทศนัน้ไมช่ดัเจนนกั แมว้�่จะมกีรณตีวัอย�่งของก�ร
เพิกถอนสัญช�ติด้วยเหตุแห่งเชื้อช�ติ

๓๖  โปรดทร�บว�่สทิธทิีเ่ก�ะเกีย่วกบัสญัช�ตโิดยทัว่ไปแลว้มีคว�มสำ�คญั ไม่ใช่สทิธิเหล�่น้ันถกูมองอย�่งไรใน
ประสบก�รณ์เฉพ�ะของแต่ละบุคคลในคว�มเป็นจริง

๓๗  ในเชิงประวัติศ�สตร์ไม่ปร�กฏว่�มีข้อเรียกร้องใดๆ ภ�ยใต้กฎหม�ยระหว่�งประเทศเกี่ยวกับสัญช�ติท่ีมี
เนื้อห�เฉพ�ะเจ�ะจงเกี่ยวกับสิทธิของปัจเจกบุคคล ซึ่งตรงข้�มกับก�รสร้�งพันธกรณีระหว่�งรัฐบ�งอย่�ง
ขึ้น 

๓๘  แนวคิดเหล่�น้ีได้ถือกำ�เนิดขึ้นม�ในส�ข�ก�รคุ้มกันท�งก�รทูต ซ่ึงเป็นอ�ณ�บริเวณของกฎหม�ยจ�รีต
ประเพณีระหว่�งประเทศอันครอบคลุมสิทธิของรัฐในก�รปฎิบัติก�รท�งก�รทูตและอื่นๆ ท่ีขัดแย้งกับอีก
รัฐหนึ่ง ในน�มของประช�กรของรัฐผู้ซึ่ง สิทธิ และผลประโยชน์ ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รกระทำ�ของอีก
รัฐหนึ่ง เมื่อไม่น�นม�นี้คณะกรรม�ธิก�รกฎหม�ยระหว่�งประเทศได้เน้นย้ำ�ถึงเหตุที่ไม่พึงนำ�แนวคิดเหล่�
นี้ม�ใช้นอกเหนือสถ�นก�รณ์ชุดแคบๆ กรุณ�ดูหน้� ๓๓ ใน บทความเกี่ยวกับการคุ้มกันทางการทูตพร้อม
ทั้งข้อคิดเห็น ของคณะกรรม�ธิก�รฯ หม�ยเหตุ ๗ ด้�นบน

๓๙  ตัวอย่�งในม�ตร� 9 ของอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 ซึ่งรับ
ประกนัว�่ผูห้ญงิทกุคนควรไดร้บัสทิธเิท�่เทยีมกบัผูช้�ยในคว�มส�ม�รถท่ีจะระบสุญัช�ติของลกู และ สทิธิ
ในก�รกับก�รถือ เปลี่ยน และรักษ�ไว้ซึ่งสัญช�ติของตน (มักนำ�ม�ใช้ในกรณีแต่งง�นกับช�วต่�งช�ติ)
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๕๔
 - 

๕๖

56. ก�รได้ ก�รปฎิเสธ หรือก�รถอนสัญช�ติที่ละเมิดพันธกรณีระหว่�งประเทศต้องไม่ได้รับ
ก�รละเว้นโทษ อย่�งไรก็ต�มก�รกระทำ�ผิดกฏหม�ยระดับส�กลโดยท่ัวไปไม่เกี่ยวข้องกับ
จุดประสงค์ของม�ตร� ๑(๑) ท�งเลือกที่มีคือ บุคคลผู้ถูกเพิกถอนสัญช�ติในลักษณะท่ี
ไม่สอดคล้องกับกฎหม�ยระหว่�งประเทศ ไม่ว่�อย่�งไรก็ต�ม จะถูกพิจ�รณ�ว่�เป็น “คน
สัญช�ติ” ต�มม�ตร� ๑(๑) ซึ่งเป็นสถ�นก�รณ์ที่ผิดไปจ�กเป้�หม�ย และวัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญ� ๑๙๕๔๔๐ 

๔๐  ข้อยกเว้นต่อแนวปฏิบัติท่ัวไป อ�จเป็นกรณีที่ก�รละเมิดกฏหม�ยระหว่�งประเทศมีปริม�ณเท่�กับก�ร
ละเมิดม�ตรฐ�นขั้นเด็ดข�ดของกฎหม�ยระหว่�งประเทศ ในสภ�พก�รณ์เช่นน้ันรัฐอ�จตกอยู่ภ�ยใต้ข้อ
ผูกมัดท่ีไม่อ�จถือว่�สถ�นก�รณ์อันสืบเนื่องม�จ�กก�รละเมิดดังกล่�วถูกต้องต�มกฏหม�ย ซ่ึงอ�จเกี่ยว
กบัก�รไมย่อมรบัสถ�นะของสญัช�ติและอ�จรวมถงึสถ�นะดงักล�่วไดร้บัก�รปฏบิตัอิย�่งไรในก�รบง่ชีต้�ม
ม�ตร� ๑ (๑) ขอบเขตที่ชัดเจนของข้อผูกมัดภ�ยใต้กฎหม�ยจ�รีตประเพณี ระหว่�งประเทศยังคงเป็นเรื่อง
ที่ต้องถกเถียงต่อไป
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๕๗
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๕๘

ส่วนที่ ๒: กระบวนการ
พจิารณาสถานะไรรั้ฐไรสั้ญชาตขิองบคุคล

ก. บททั่วไป
(๑) ภาพรวม

57. เจ�้หน�้ทีร่ฐัอ�จเผชิญกบัคำ�ถ�มทีว่�่ บคุคลหนึง่เปน็บคุคลไรร้ฐัไรสั้ญช�ติหรอืไม ่ในขอบเขต
ของบรบิทต�่งๆ ซึง่สะทอ้นถงึบทบ�ทอนัสำ�คญัทีค่ว�มมสีญัช�ตมิบีทบ�ทในชวีติประจำ�วนั 
ตวัอย�่งเชน่ ก�รพจิ�รณ�เรือ่งสถ�นะของคว�มมสีญัช�ตจิะเข�้ม�มสีว่นเก่ียวข้อง เมือ่บคุคล
คนหนึ่งขอทำ�หนังสือเดินท�ง หรือเอกส�รต่�งๆ ที่ยืนยันถึงคว�มมีตัวตนของผู้นั้น เส�ะห�
ถิ่นที่อยู่หรือก�รง�นอ�ชีพที่ถูกต้องต�มกฎหม�ยในภ�ครัฐ เมื่อต้องก�รใช้สิทธิเลือกตั้ง รับ
ร�ชก�รท�งทห�ร หรือพย�ย�มเข้�ถึงก�รบริก�รต่�งๆ ของรัฐ ประเด็นเรื่องคว�มมีสัญช�ติ
และภ�วะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตอิ�จเกดิขึน้ เมือ่มกี�รโตแ้ยง้ในกระบวนก�รเพกิถอนสทิธกิ�รอ�ศยั
อยูใ่นประเทศใดประเทศหนึง่ของปจัเจกบคุคลหน่ึง ในก�รกำ�หนดสถ�นะผูล้ี้ภยั สัญช�ติมกั
เปน็กญุแจสำ�คญัในก�รระบปุระเทศ (หรอืหล�ยประเทศ) ทีม่คีว�มเกีย่วขอ้งกบัขอ้กล�่วห�
ต่�งๆ ในเรื่องคว�มหว�ดกลัวที่มีมูลว่�จะถูกประหัตประห�รของบุคคลหนึ่งที่ควรได้รับก�ร
ประเมิน ก�รประเมินภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ตินั้นจะมีคว�มจำ�เป็น เมื่อบุคคลหน่ึงเส�ะห�ก�ร
ขอรับก�รคุ้มกันต่�งๆ (safeguards) ต�มที่ระบุในอนุสัญญ� ๑๙๖๑ ตัวอย่�งเหล่�นี้ แสดง
ให้เห็นว่� ก�รกำ�หนดภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ตินั้นมีคว�มจำ�เป็นในขอบเขตของกระบวนก�ร
ต่�งๆ ท�งศ�ลและท�งบริห�ร อย่�งไรก็ต�มหนังสือคู่มือนี้จะข้องเกี่ยวกับกระบวนก�ร
ต่�งๆ โดยเฉพ�ะ (ห�กแต่ไม่จำ�กัดเพียง) ก�รมุ่งไปสู่ก�รรับรองว่� บุคคลคนหนึ่งนั้นไร้รัฐ
ไร้สัญช�ติหรือไม่

(๒) การพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติและสิทธิในสัญชาติของบุคคล

58. กระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ตินั้น โดยทั่วไปแล้วเป็นก�รช่วยเหลือให้รัฐต่�งๆ 
กระทำ�ต�มข้อผูกมัดภ�ยใต้อนุสัญญ ๑๙๕๔ แต่ก�รนำ�ไปใช้ของรัฐเหล่�นั้นอ�จไม่เหม�ะ
สมกับประช�กรที่ไร้รัฐไร้สัญช�ติบ�งกลุ่ม ภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติส�ม�รถเกิดขึ้นได้ทั้งใน
บริบทที่เก่ียวกับก�รย้�ยถ่ินและที่ไม่เก่ียวกับก�รย้�ยถิ่น และภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติในบ�ง
ประเทศอ�จเข้�กับสถ�นก�รณ์ใดสถ�นก�รณ์หนึ่ง หรืออ�จจะปะปนกันก็เป็นได้ ประช�กร
ทีไ่รร้ฐัไรส้ญัช�ตบิ�งกลุม่ในบรบิททีไ่มเ่กีย่วกบัก�รย�้ยถิน่จะคงอยูใ่น “ประเทศของพวกเข�
เอง (own country)” และอ�จจะได้รับกล่�วอ้�งถึงว่�เป็นประช�กรในแหล่งกำ�เนิด (in situ 
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populations)๔๑ สำ�หรับคนกลุ่มเหล่�นี้ ก�รกำ�หนดกระบวนก�รที่ใช้สำ�หรับก�รได้ม�ซึ่ง
สถ�นะบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตอิ�จไมเ่ปน็ก�รเหม�ะสม เนือ่งจ�กมคีว�มผกูพนัทีก่อ่ขึน้ม�ย�
วน�นกับประเทศเหล่�นั้น ต�มม�ตรฐ�นส�กลที่มีอยู่และในแนวปฏิบัติของรัฐในพื้นที่ที่อยู่
ในก�รลดภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ตินั้น คว�มผูกพันเหล่�นั้นอันรวมไปถึงก�รมีถิ่นที่อยู่พำ�นักใน
ระยะย�ว หรือก�รมีถิ่นที่อยู่ในช่วงเวล�ที่มีก�รสืบทอดของรัฐ รัฐต่�งๆ อ�จได้รับคำ�แนะนำ�
ให้กระทำ�ก�รรณรงค์ให้มีสัญช�ติที่เป็นเป้�หม�ย หรือคว�มพย�ย�มในก�รพิสูจน์สัญช�ติ
นัน้ๆ ม�กกว่�ทีจ่ะสร�้งกระบวนก�รกำ�หนดภ�วะไรร้ฐัไรส้ญัช�ต ิทัง้น้ีขึน้อยูกั่บสถ�นก�รณ์
ของประช�กรที่อยู่ภ�ยใต้ก�รพิจ�รณ�นั้นๆ๔๒

59. ก�รรณรงค์ให้มีสัญช�ติที่เป็นเป้�หม�ยได้รับก�รปฏิบัติด้วยวัตถุประสงค์ที่จะแก้ปัญห�
สถ�นก�รณ์ก�รไร้รัฐไร้สัญช�ติผ่�นก�รให้สัญช�ติ ม�กกว่�ก�รระบุให้บุคคลต่�งๆ เป็น
บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยก�รให้พวกเข�มีสถ�นะดังกล่�ว มีรัฐจำ�นวนหน่ึงท่ีได้กระทำ�ก�ร
รณรงค์ให้มีสัญช�ติดังกล่�วนี้ให้กับประช�กรไร้รัฐไร้สัญช�ติท่ีอยู่ม�ย�วน�นในเขตแดน
ของตน ซึ่งในบ�งกรณีก็ด้วยคว�มช่วยเหลือของ UNHCR แม้แต่กรณีที่รัฐต่�งๆ กระทำ�ก�ร
รณรงค์ดังกล่�ว ก็ยังได้รับประโยชน์ในก�รสร้�งกระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติ
สำ�หรบับุคคลไรร้ฐัไรสั้ญช�ติผูท้ีไ่มอ่ยูใ่นกลุม่ประช�กรในแหล่งกำ�เนิด เน่ืองจ�กสถ�นก�รณ์
ของบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติในประเทศใดประเทศหนึ่งอ�จมีลักษณะปะปนกัน หรืออ�จมีก�ร
เปลี่ยนแปลงต�มก�ลเวล�ได้

60. กระบวนก�รพิสูจน์สัญช�ติจะช่วยให้บุคคลต่�งๆ ในเขตแดนหนึ่งที่พวกเข�มีปัญห�ในก�ร
ห�หลักฐ�นหรือข้อพิสูจน์ในสถ�นะท�งสัญช�ติของพวกเข� กระบวนก�รดังกล่�วมักจะ
เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่เข้�ถึงได้รวดเร็ว และมีคว�มตรงไปตรงม�ในก�รจัดเอกส�รบันทึกสิ่ง
ที่เกี่ยวกับสัญช�ติที่มีอยู่ อันรวมไปถึงสัญช�ติของรัฐอื่นด้วย

61. ข้อกำ�หนดท�งกระบวนก�รของก�รรณรงค์ให้มีสัญช�ติและของก�รพิสูจน์สัญช�ติจะมี
คว�มคล้�ยคลึงกับกระบวนก�รต่�งๆ ในท�งปฏิบัติที่ใช้สำ�หรับก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐ
ไร้สัญช�ติ เนื่องจ�กมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องคำ�นึงถึงรูปแบบของหลักฐ�นที่มีในประเทศนั้น 
และคว�มย�กลำ�บ�กของผูข้อสญัช�ตท่ีิเผชิญในก�รพสิจูนส์ถ�นะท�งสญัช�ตขิองตนดว้ย 
บ�งครั้งอ�จมีก�รแจกจ่�ยหลักฐ�นท�งเอกส�รพร้อมกับคำ�เบิกคว�มของสม�ชิกชุมชนท่ี
ส�บ�นตนแล้ว เพื่อแสดงว่�บุคคลนั้นเป็นไปต�มข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องต�มบทบัญญัติของ
กฎหม�ยสัญช�ติ เช่น เกิดในเขตแดนนั้น หรือสืบเชื้อส�ยม�จ�กพ่อหรือแม่ที่เป็นคนใน
สัญช�ติ ก็อ�จเพียงพอแล้ว

๔๑  วลี “ประเทศของตนเอง” นี้ นำ�ม�จ�กม�ตร� ๑๒(๔) ของกติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิก�รเมือง (ICCPR) และก�รตีคว�มของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งสหประช�ช�ติ

๔๒  ดูในย่อหน้� ๕๐ ของ UNHCR, UNHCR Action to Address Statelessness: A Strategy Note, March 
2010 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e0c3d2.html: .....ทรัพย�กรทั้งหมดไม่ควรถูกทุ่มลงไป
ใหก้บัก�รกำ�หนดสถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตอิย่�งเป็นท�งก�ร ซ่ึงเป�้หม�ยเฉพ�ะหน้�ท่ีเปน็ไปไดคื้อก�รทำ�ให้
ได้ม� ก�รทำ�ให้ได้คืนม� และก�รยืนยันสัญช�ติของบุคคลกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับกรณีที่ยืดเยื้อม�
น�นที่บุคคลกลุ่มนี้มีคว�มผูกพันเฉพ�ะกับรัฐที่ตนเองอ�ศัยอยู่เท่�นั้น
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ข. การออกแบบข้ันตอนในกระบวนการพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้
สัญชาติของบุคคล
(๑) การออกแบบขั้นตอนและสถานที่ของกระบวนการพิจารณา

62. รัฐทั้งหล�ยต่�งก็มีดุลพินิจกว้�งๆ ในก�รออกแบบและก�รปฏิบัติก�รในกระบวนก�ร
พิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติ เนื่องจ�กอนุสัญญ� ๑๙๕๔ นั้นไม่ได้กล่�วถึงประเด็นนี้ 
ปัจจัยท�งท้องถิ่นต่�งๆ เช่น ขน�ดพื้นที่ประม�ณ และคว�มหล�กหล�ยของประช�กรไร้รัฐ
ไรส้ญัช�ต ิรวมไปถงึคว�มซับซ้อนในประเดน็ท�งกฎหม�ยและท�งหลกัฐ�นอนัจะตอ้งไดร้บั
ก�รตรวจสอบ จะมอีทิธพิลตอ่วธิกี�รทีจ่ะนำ�ม�ใช้ อย�่งไรก็ต�มในก�รทำ�ใหก้ระบวนก�รนีมี้
ประสิทธิภ�พนั้น ก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติจำ�ต้องเป็นกลไกเชิงวัตถุวิสัยที่เฉพ�ะ
เจ�ะจง แต่ไม่จำ�เป็นต้องเป็นเพียงกลไกเดียว

63. แนวปฏิบัติของรัฐในปัจจุบันมีคว�มแตกต่�งกันไปต�มที่ตั้งของกระบวนก�รพิจ�รณ�
สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติภ�ยในโครงสร้�งท�งบริห�รภ�ยในประเทศ ซึ่งจะสะท้อนถึงก�ร
พจิ�รณ�ทีเ่ฉพ�ะของประเทศนัน้ๆ รฐัอ�จเลอืกระหว�่งกระบวนก�รแบบรวมเข�้สูศ่นูยก์ล�ง 
หรือกระบวนก�รที่จะดำ�เนินก�รโดยหน่วยง�นท้องถ่ิน กระบวนก�รแบบรวมอำ�น�จเข้�
สู่ศูนย์กล�งจะเป็นวิธีที่ดีกว่� เนื่องจ�กเป็นกระบวนก�รท่ีมีแนวโน้มท่ีจะพัฒน�คว�ม
เชี่ยวช�ญอันจำ�เป็นในหมู่พนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้ดำ�เนินก�รพิจ�รณ�สถ�นะน้ีได้ รัฐส�ม�รถ
อำ�นวยคว�มสะดวกเพื่อรับรองก�รเข้�ถึงกระบวนก�รได้ง่�ยแก่ผู้ขอสัญช�ติที่อ�ศัยอยู่ใน
ส่วนต่�งๆ ของประเทศน้ันได้หล�ยม�ตรก�รด้วยกัน เช่น ก�รอนุญ�ตให้มีก�รส่งเอกส�ร
คำ�ขอได้ที่สำ�นักง�นในท้องถิ่น เพื่อที่จะส่งต่อไปยังหน่วยง�นกล�งผู้พิจ�รณ�สถ�นะต่อไป 
ซึ่งส�ม�รถให้คว�มร่วมมือและช้ีแนะก�รตรวจสอบในข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องที่เหม�ะสมใน
ระดับท้องถิ่น อันรวมไปถึงก�รสัมภ�ษณ์กับผู้ขอเป็นก�รส่วนตัวด้วย

64. ก�รกำ�หนดว่�บุคคลหนึ่งจะเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติหรือไม่ อ�จเป็นเรื่องซับซ้อนและ
ท้�ท�ย แต่จะเป็นประโยชน์ของทั้งแก่รัฐและบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติท่ีกระบวนก�รพิจ�รณ�
จะเรียบง่�ย ยุติธรรม และมีประสิทธิภ�พเท่�ที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้เป็นไปในท�งนั้น บ�งรัฐ
อ�จตอ้งพจิ�รณ�ก�รปรบัเปลีย่นกระบวนก�รท�งบรหิ�รทีม่อียูแ่ลว้ เพือ่ทีจ่ะรวมก�รกำ�หนด
สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติเข้�ไปด้วย ปัจจัยต่�งๆ ท่ีจะต้องพิจ�รณ�น้ัน ได้แก่ คว�มส�ม�รถ
ท�งบริห�ร คว�มเชี่ยวช�ญในเร่ืองไร้รัฐไร้สัญช�ติท่ีมีอยู่ รวมไปถึงขน�ดและสถ�นก�รณ์
ของประช�กรไร้รัฐไร้สัญช�ติที่ค�ดไว้ ในกระบวนก�รใดก็ต�ม สิ่งที่สำ�คัญคือ คำ�นิย�มของ
บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติได้รับคว�มเข้�ใจอย่�งชัดเจนและได้รับก�รนำ�ไปปรับใช้อย่�งเหม�ะ
สม และตอ้งมคีว�มเค�รพในคว�มคุม้กนัท�งกระบวนก�รและม�ตรฐ�นท�งหลักฐ�นอกีด้วย

65. บ�งรัฐอ�จเลือกที่จะบูรณ�ก�รกระบวนก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติเข้�ไปอยู่ใน
อำ�น�จของหน่วยง�นด้�นก�รตรวจคนเข้�เมือง รัฐอื่นๆ อ�จนำ�ก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้
สญัช�ตเิข�้ไปอยูใ่นหนว่ยง�นทีร่บัผดิชอบในประเดน็เรือ่งสญัช�ต ิเชน่ ก�รขอแปลงสญัช�ต ิ
หรอืคำ�รอ้งขอพสิจูนส์ญัช�ต ิเปน็ตน้ สิง่นีอ้�จมคีว�มเหม�ะสมเปน็อย�่งยิง่ในกรณทีีบ่คุคล



28

ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องมีแน้วโน้มที่จะเป็นผู้อยู่อ�ศัยในรัฐนั้นม�ย�วน�น 

66. บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติบ�งคนอ�จเป็นผู้ลี้ภัยได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ รัฐต่�งๆ อ�จพิจ�รณ�ให้
รวมก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติและสถ�นภ�พผู้ล้ีภัยเข้�ด้วยกันในกระบวนก�ร
เดียวกัน และจะต้องมีคว�มเค�รพในข้อกำ�หนดเรื่องก�รรักษ�คว�มลับของคำ�ขอของผู้ขอ
ลี้ภัย (asylum seekers) และผู้ลี้ภัย (refugees) ต่�งๆ ไม่ว่�กระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะไร้
รัฐไร้สัญช�ติจะอยู่ในรูปแบบใด หรือตั้งอยู่ที่ใดก็ต�ม๔๓

67. ก�รพิจ�รณ�ทรัพย�กรทั้งท�งก�รเงินและท�งบุคคลจะเป็นสิ่งที่สำ�คัญต่อก�รว�งแผนใน
กระบวนก�รพจิ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ต ิประเทศต�่งๆ ทีม่กีระบวนก�รพจิ�รณ�สถ�นะ
ไร้รัฐไร้สัญช�ติจะเคยประสบกับก�รมีผู้ขอจำ�นวนน้อย ต้นทุนในส่วนท่ีเก่ียวข้องน้ีส�ม�รถ
นำ�ไปปรับสมดุลกับก�รประหยัดของงบประม�ณท่ีม�จ�กก�รอนุมัติกลไกท�งบริห�รอื่นๆ 
อันเป็นท�งที่บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติอ�จพึ่งพ�ได้ เช่น คำ�ร้องขอมีสถ�นะเป็นผู้อพยพหรือคน
เข้�เมืองในรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น

(๒) การเข้าถึงกระบวนการ

68. ก�รที่จะให้กระบวนก�รมีคว�มยุติธรรมและมีประสิทธิภ�พน้ัน จำ�ต้องมีก�รรับรองก�รเข้�
ถึงในกระบวนก�รเหล่�น้ัน ก�รเผยแพร่ข้อมูลท่ีรวมไปถึงผ่�นท�งก�รรณรงค์ข้อมูลที่เป็น
เป้�หม�ยที่จัดสรรและชี้แนะให้เข้�สู่กระบวนก�รต่�งๆนั้น อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเข้�
ถึงกลไกสำ�หรับบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ แม้ว่�บ�งครั้งบุคคลต่�งๆ จะไม่ทร�บถึงกระบวนก�ร
พิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติ หรือลังเลที่จะทำ�ก�รร้องขอสถ�นะบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ 
กระบวนก�รเหล�่นีส้�ม�รถรวมม�ตรก�รปกปอ้งต่�งๆ และอนุญ�ตให้รฐัท่ีอยูใ่นอำ�น�จน้ัน
ริเริ่มกระบวนก�รหนึ่งขึ้นม�ได้อันเป็นประโยชน์อย่�งยิ่ง

69. ทกุคนในเขตแดนของรฐัหนึง่จำ�ตอ้งมวีธิเีข�้ถงึกระบวนก�รพิจ�รณ�สถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ติ
ได้ ยังไม่มีหลักใดๆ ในอนุสัญญ�ที่กำ�หนดให้ผู้ขอน้ันต้องอ�ศัยอยู่ภ�ยในรัฐน้ันโดยชอบ
ด้วยกฎหม�ย ข้อกำ�หนดดังกล่�วจะไม่มีคว�มเป็นธรรมอย่�งยิ่ง ด้วยเหตุว่�ก�รปร�ศจ�ก
สัญช�ติของบุคคลน้ันๆ เป็นอุปสรรคที่ทำ�ให้บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติจำ�นวนม�กปร�ศจ�ก
เอกส�รทีจ่ำ�เปน็ตอ้งใชใ้นก�รเข�้ม�ในรฐัหรอืก�รอ�ศยัอยูใ่นรฐัใดๆ โดยชอบดว้ยกฎหม�ย

70. นอกจ�กนีย้งัไมม่หีลกัใดๆ ในอนุสญัญ�ทีก่ำ�หนดระยะเวล�สำ�หรบับคุคลในก�รทำ�คำ�รอ้งขอ
สถ�นะบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ต ิทัง้นี ้ก�รกำ�หนดระยะเวล�ดงักล�่วนี ้อ�จเปน็ก�รทำ�ใหบ้คุคล
ต่�งๆ ไม่ได้รับสิทธิในคว�มคุ้มครองในอนุสัญญ� ๑๙๕๔ โดยพลก�ร

(๓) การรับรองในกระบวนการ 

71. กระบวนก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติควรจะได้รับก�รทำ�ให้เป็นระเบียบแบบแผน
ในรูปแบบของตัวบทกฎหม�ย ก�รสร้�งกระบวนก�รต่�งๆ ผ่�นก�รออกกฎหม�ยจะรับรอง

๔๓  ร�ยละเอียดเพิ่มเติมด้�นก�รประส�นง�นด้�นผู้ลี้ภัยและกระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติโปรด
ดูได้ที่ย่อหน้�ที่ ๗๘-๘๒
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คว�มยตุธิรรม คว�มโปรง่ใส และคว�มชดัเจน ก�รรบัรองในกระบวนก�รนัน้เปน็สว่นสำ�คญั
พื้นฐ�นของกระบวนก�รพิจ�รณ�ภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติ ก�รรับรองในวิถีท�งท่ีถูกต้องซึ่ง
เป็นสิ่งท่ีจะถูกผนวกอยู่ในกระบวนก�รท�งกฎหม�ยปกครอง อันรวมไปถึงกระบวนก�ร
พิจ�รณ�สถ�นภ�พผู้ลี้ภัยน้ันมีคว�มจำ�เป็นในบริบทน้ี ดังน้ันจึงมีก�รสนับสนุนให้รัฐต่�งๆ 
รวมม�ตรก�รปกป้องเหล่�นี้เข้�ไปปรับใช้ในรัฐของตนดังนี้:

• ขอ้มลูด�้นคณุสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิกระบวนก�รพจิ�รณ� และสทิธติ�่งๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบัก�ร
รบัรองคว�มไร้รฐัไรส้ญัช�ตนิัน้ไดร้บัก�รเผยแพร่ไปอย่�งกว�้งขว�งโดยหน่วยง�นต�่งๆ ใน
หล�กหล�ยภ�ษ� อนัเปน็ก�รจัดให้มกี�รช้ีแนะในเรือ่งทีเ่กีย่วกับกระบวนก�รต�่งๆ ใหแ้ก่
ผู้ขอทั้งหมดในภ�ษ�ที่พวกเข�เข้�ใจ

• มีสิทธิในก�รให้สัมภ�ษณ์กับพนักง�นเจ้�หน้�ที่ที่มีอำ�น�จในก�รตัดสินใจ

• คำ�ร้องจะต้องยื่นเป็นล�ยลักษณ์อักษร และให้มีก�รช่วยเหลือในเรื่องนี้ ถ้�จำ�เป็น

• มีก�รช่วยเหลือด้�นก�รแปลภ�ษ�หรือมีล่�มให้สำ�หรับส่วนท่ีเก่ียวข้องกับคำ�ร้องท่ีเป็น
ล�ยลักษณ์อักษรและก�รสัมภ�ษณ์

• เป็นสิทธิของสม�ชิกทุกคนในครอบครัวที่จะเขียนคำ�ร้องด้วยตนเองอันเป็นอิสระจ�ก
สม�ชิกคนอื่นในครอบครัว

• ผู้ใหญ่อ�จเขียนคำ�ร้องแทนเด็กที่อยู่ในอุปก�ระ และให้มีก�รรับรองกระบวนก�รพิเศษ
สำ�หรับเด็กๆ ที่ไร้ผู้ปกครองด้วย

• เด็กมีสิทธิที่จะได้รับก�รรับฟัง เมื่อเข�ส�ม�รถสร้�งและแสดงคว�มเห็น

• ผู้ขอจะส�ม�รถเข้�ห�ที่ปรึกษ�ทน�ยคว�ม ซึ่งเป็นก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งกฎหม�ย
โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย โดยจะนำ�เสนอสิ่งนี้ต่อผู้ขอโดยไม่มีวิธีก�รท�งก�รเงินใดๆ ทั้งสิ้น

• ก�รตัดสินต่�งๆ ให้ขึ้นอยู่กับเน้ือคว�มของคำ�ร้องของแต่ละบุคคล โดยอ้�งอิงถึงข้อมูล
ของประเทศที่เกี่ยวกับกฎหม�ยสัญช�ติและแนวปฏิบัติภ�ยในรัฐที่เก่ียวข้อง อันรวมไป
ถึงข้อมูลท่ีเก่ียวกับกฎหม�ยและแนวปฏิบัติในช่วงเวล�ต่�งๆ ในอดีตท่ีเกี่ยวข้องกับกรณี
ที่อยู่ในก�รตรวจสอบนี้ด้วย

• ห�กก�รตัดสินนั้นได้เกิดขึ้นในกระบวนก�รท�งศ�ล ให้วิธีก�รเป็นไปในรูปแบบไต่สวน
ม�กกว่�รูปแบบกล่�วห�

• ทำ�คำ�ตัดสินเป็นล�ยลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล

• ตัดสินและมีก�รสื่อส�รภ�ยในระยะเวล�ที่สมเหตุสมผล

• มีสิทธิในก�รอุทธรณ์ และ

• มีก�รรับรองสิทธิในก�รเข้�ถึง UNHCR

72. ในก�รรบัรองว�่กระบวนก�รต�่งๆ มคีว�มยตุธิรรมและมปีระสทิธภิ�พนัน้ รฐัจะต้องระงบัก�ร
ย�้ยบคุคลๆ หนึง่ ออกจ�กเขตแดนของตนทีย่งัอยูใ่นระหว�่งรอผลจ�กขัน้ตอนก�รพจิ�รณ�
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73. สิทธิในก�รให้สัมภ�ษณ์ของบุคคล และคว�มช่วยเหลือที่จำ�เป็นด้�นก�รแปลภ�ษ�ตลอด
กระบวนก�รนัน้เปน็สิง่สำ�คญัในก�รรบัรองว�่ ผูข้อมโีอก�สท่ีจะนำ�เสนอคำ�รอ้งของตนได้เต็ม
ที ่จดัห�และขย�ยคว�มในขอ้มลูทีเ่ปน็ส�ระสำ�คญัของคำ�รอ้งน้ัน ก�รรบัรองในกระบวนก�ร
เหล่�นี้ยังอนุญ�ตให้ผู้ตัดสินได้ค้นห�คว�มคลุมเครือในแต่ละคำ�ร้องได้อีกด้วย

74. มันจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่�ยห�กก�รดำ�เนินก�รเรื่องก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติ
นีเ้ปน็ไปไดร้วดเรว็ทีส่ดุเท่�ท่ีจะกระทำ�ได ้โดยข้ึนอยูก่บัเวล�ทีส่มเหตสุมผลทีม่เีพือ่ใชใ้นก�ร
รวบรวมหลักฐ�น หล�ยประเทศที่ได้กำ�หนดระยะเวล�จำ�กัดซึ่งหน่วยง�นที่เป็นผู้พิจ�รณ�
หรือตัดสินจะต้องตัดสินพิจ�รณ�คำ�ร้องคว�มเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติน้ันภ�ยในเวล�ท่ี
กำ�หนด ในคำ�ร้องท่ีมีหลักฐ�นโดยพลันซ่ึงเป็นหลักฐ�นที่ชัดแจ้ง และคำ�ร้องเป็นบุคคลไร้
รัฐไร้สัญช�ตินั้นสมเหตุสมผลอย่�งเป็นที่ประจักษ์ กระบวนก�รที่มีคว�มยุติธรรมและมี
ประสิทธิภ�พอ�จจำ�ต้องใช้เพียงสองถึงส�มเดือนในก�รที่จะไปถึงคำ�ตัดสินถึงที่สุด

75. โดยทัว่ไปแลว้ ไม่ควรออกคำ�ตดัสนิชัน้ตน้เกนิกว�่หกเดอืนนบัจ�กวนัทีย่ืน่คำ�รอ้ง เนือ่งจ�กจะ
ทำ�ให้ระยะเวล�ที่ผู้ขออยู่ในตำ�แหน่งที่ไม่มีคว�มมั่นคงย�วน�นออกไปอีก อย่�งไรก็ต�มใน
กรณีที่เป็นข้อยกเว้น อ�จเป็นก�รเหม�ะสมที่จะอนุญ�ตให้กระบวนก�รดำ�เนินไปได้ถึงหนึ่ง
ปี เพื่อที่จะให้เวล�ในก�รสอบถ�มข้อเท็จจริงอันเกี่ยวข้องกับสถ�นะท�งสัญช�ติของบุคคล
ที่ต้องติดต�มจ�กรัฐอื่น ซึ่งมีแนวโน้มว่�คำ�ตอบที่เป็นส�ระสำ�คัญจะได้ม�ในช่วงเวล�นั้น๔๔

76. ประสิทธิภ�พของสิทธิในก�รอุทธรณ์ต่อคำ�ตัดสินชั้นต้นที่ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ขอนั้น 
อยู่ที่ม�ตรก�รในก�รปกป้องอันจำ�เป็นต่อกระบวนก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติ 
กระบวนก�รอทุธรณจ์ะขึน้อยูก่บัหนว่ยง�นอสิระ ผูข้อจะส�ม�รถเข�้ห�ทน�ยคว�มทีป่รกึษ�
ได ้และเปน็ก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอืท�งกฎหม�ยโดยไมเ่สยีค�่ใชจ้�่ย โดยจะนำ�เสนอสิง่นีต้อ่
ผู้ขอโดยไม่มีวิธีก�รท�งก�รเงินใดๆ ทั้งสิ้น

77. จำ�ต้องอนุญ�ตให้อุทธรณ์ได้ท้ังในประเด็นในข้อเท็จจริงและประเด็นในข้อกฎหม�ยเท่�ท่ีมี
คว�มเป็นไปได ้ซึง่อ�จเปน็ก�รประเมนิหลกัฐ�นทีไ่มถ่กูต้องในชัน้ตน้ ก�รทีห่นว่ยง�นอทุธรณ์
อสิระนัน้จะส�ม�รถออกคำ�ตดัสนิเรือ่งคณุสมบตัขิองผูม้สีทิธริอ้งขอภ�ยใต้อนสุญัญ� ๑๙๕๔ 
หรือเพียงแค่ส�ม�รถเพิกถอนคำ�ตัดสินช้ันต้นและส่งคดีกลับไปให้พิจ�รณ�ใหม่โดยหน่วย
ง�นที่กำ�หนดหรือตัดสินนั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของรัฐนั้นๆ สิ่งที่เลือกนั้นมักจะเป็นไปต�มวิธี
ก�รโดยทั่วไปท่ีใช้จัดก�รกับประเด็นเหล่�นี้ในระบบกฎหม�ย หรือระบบท�งปกครองของ
รัฐนั้น นอกจ�กนี้รัฐอ�จอนุญ�ตให้มีก�รทบทวนคำ�ตัดสินโดยศ�ลต่อไป อันจะต้องเป็นก�ร
จดัก�รกบัประเดน็ปญัห�ในขอ้กฎหม�ยเท่�นัน้ และอ�จถกูจำ�กดัโดยกฎหม�ยหรอืกฎเกณฑ์
ในกระบวนวิธีพิจ�รณ�คว�มของศ�ลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

๔๔  แสดงให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญที่ผู้ยื่นคำ�ร้องพึงได้รับก�รปฏิบัติภ�ยใต้ม�ตรฐ�นที่เหม�ะสมระหว่�งกระบวน
กำ�หนดสถ�นะ โปรดดู ตอนที่ ๓ เพิ่มเติม
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ค. การเชื่อมโยงการพิจารณาสถานภาพผู้ลี้ภัย 
 กับการพิจารณาสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

78. เมือ่ผูข้อตอ้งก�รยืน่ทัง้คำ�ร้องเปน็ผูล้ีภ้ยัและคำ�รอ้งเปน็บคุคลไรร้ฐัไรสั้ญช�ติ สำ�คัญว�่แต่ละ
คำ�ร้องจำ�เป็นต้องได้รับก�รตรวจสอบ และสถ�นะท้ังสองประเภทน้ีจะต้องได้รับก�รรับรอง
อย่�งชัดเจน สืบเนื่องจ�กก�รคุ้มครองภ�ยใต้อนุสัญญ� ๑๙๕๑ โดยทั่วไปให้สิทธิต่�งๆ ใน
ระดับช�ติม�กกว่�ในอนุสัญญ� ๑๙๕๔ เป็นอย่�งม�ก อย่�งไรก็ต�มอ�จมีหล�ยกรณีที่
สถ�นภ�พผู้ลี้ภัยได้ยุติลงโดยที่บุคคลนั้นไม่ได้รับสัญช�ติ ก�รคุ้มครองระหว่�งประเทศใน
ฐ�นะที่เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติจึงจำ�เป็นต้องเกิดขึ้น

79. เนื่องจ�กบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติยังอ�จจะเป็นผู้ลี้ภัย หรือได้รับสิทธิคว�มคุ้มครองเพิ่มเติม๔๕ 
รัฐต้องรับรองว่� กระบวนก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติจะผดุงไว้ซึ่งข้อกำ�หนดในก�ร
รักษ�คว�มลับของผู้ลี้ภัยที่อ�จเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติด้วย ในกระบวนก�รพิจ�รณ�
สถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ต ิผูข้อทกุคนควรจะได้รบัก�รชีแ้จงในระยะแรกของคว�มจำ�เปน็ในก�ร
แจ้งประเด็นข้อกังวลต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัย๔๖ ห�กมีข้อกังวลเหล่�นั้นอยู่ ตัวตนของผู้ลี้
ภัย (refugee) หรอืผูข้อลีภ้ยั (asylum–seeker) จะตอ้งไมถ่กูเปดิเผยต่อหนว่ยง�นในประเทศ
ที่เป็นแหล่งกำ�เนิดของบุคคลนั้นๆ เจ้�พนักง�นท่ีพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติอ�จต้อง
ทำ�ก�รสอบถ�มหน่วยง�นต่�งช�ติในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ขอ ซึ่งส�ม�รถผ่อนผันเรื่องก�รรักษ�
คว�มลับของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยที่ได้รับสิทธิน้ันได้ดังท่ีจะกล่�วต่อไปในย่อหน้�ท่ี ๙๖-๙๙ 
เมื่อเป็นกรณีเช่นนี้ ก�รพิจ�รณ�สถ�นภ�พผู้ลี้ภัยจะดำ�เนินต่อไปและก�รพิจ�รณ�คำ�ร้อง
เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติจะถูกระงับไว้ชั่วคร�ว

80. ในกรณทีีม่กี�รแยกกระบวนก�รพิจ�รณ�สถ�นภ�พผู้ล้ีภยัและกระบวนก�รพจิ�รณ�สถ�นะ
ไร้รัฐไร้สัญช�ติออกจ�กกัน กระบวนก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติส�ม�รถดำ�เนิน
ก�รได้โดยไม่ต้องติดต่อเจ้�หน้�ที่ของประเทศต้นท�ง กระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะทั้งสอง
กระบวนก�รอ�จดำ�เนินก�รไปได้แบบคู่ขน�น อย่�งไรก็ต�มเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�ร
ค้นห�ข้อเท็จจริงจ�กกระบวนก�รหนึ่งที่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในกระบวนก�รอ่ืนๆ อ�จเป็นก�ร
เหม�ะสมที่จะดำ�เนินก�รสัมภ�ษณ์ก่อนจึงค่อยทำ�ก�รรวบรวมและประเมินข้อมูลจ�ก
ประเทศในขั้นตอนก�รพิจ�รณ�สถ�นภ�พผู้ลี้ภัย

81. ในทำ�นองเดียวกันเมื่อกระบวนก�รพิจ�รณ�สถ�นภ�พผู้ล้ีภัยและกระบวนก�รพิจ�รณ�
สถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตทิำ�ง�นรว่มกนัโดยผูย้ืน่คำ�รอ้งทัง้สองสถ�นะในเวล�เดยีวกนั ผูด้ำ�เนนิ

๔๕  โปรดดู ข้อสรุปของคณะกรรมก�รบริห�ร (Executive Committee Conclusion) ที่ ๑๐๓ (LVI) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ว่�ด้วย ก�รคุ้มครองเพิ่มเสริม ที่ http://www.unhcr.org/refworld/docid/43576e292.html 

๔๖  ในลักษณะเดียวกันผู้ย่ืนคำ�ร้องที่เข้�สู่กระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะผู้ลี้ภัยควรได้รับทร�บโอก�สท่ีจะสมัคร
เข้�รับก�รกำ�หนดสถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติด้วย
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ก�รตรวจสอบตอ้งตรวจสอบสถ�นะผูล้ีภ้ยัและตรวจสอบสถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตพิร้อมกนั๔๗ 
ถ�้มขีอ้มลูไมเ่พยีงพอจะสรปุไดว้�่บคุคลใดเปน็บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตหิ�กไมต่ดิตอ่เจ�้หน�้ที่
รัฐต่�งประเทศ ให้ดำ�เนินกระบวนก�รพิจ�รณ�สถ�นภ�พผู้ลี้ภัยต่อไป

82. ทั้งกระบวนก�รที่แยกก�รกำ�หนดสถ�นะทั้งสองหรือกำ�หนดสถ�นะท้ังสองร่วมกัน ในบ�ง
สถ�นก�รณต์อ้งเปดิโอก�สให้ผูย่ื้นคำ�รอ้งส�ม�รถกลบัม�สูก่�รรอ้งขอสถ�นะไรรั้ฐไรส้ญัช�ติ
ได้อีกครั้ง เมื่อ

• ไม่ส�ม�รถร้องขอสถ�นะผู้ลี้ภัยได้

• มีก�รรับรองสถ�นะผู้ลี้ภัยแต่ภ�ยหลังมีก�รยุติก�รรับรองสถ�นะนั้น

• มีก�รยกเลิกสถ�นะผู้ลี้ภัยเพร�ะผู้ย่ืนคำ�ร้องไม่เข้�หลักเกณฑ์ต�ม ข้อ ๑ก (๒) ของ
อนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นภ�พผู้ลี้ภัย๔๘ หรือ

• ปร�กฏหลักฐ�นเพิ่มเติมภ�ยหลังว่�บุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ ก�รพิจ�รณ�
ในลักษณะคล้�ยกันใช้กับก�รร้องขอสถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติและสิทธิคว�มคุ้มครองเพิ่ม
เติมของบุคคล

ง. การประเมินพยานหลักฐาน
(๑) ประเภทของหลักฐาน

83. ก�รพจิ�รณ�สถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตติอ้งมีก�รประเมนิแบบผสมผส�นระหว�่งขอ้เทจ็จรงิและ
ขอ้กฎหม�ย กรณตี�่งๆ ไมส่�ม�รถดำ�เนนิก�รโดยอ�ศัยก�รวเิคร�ะห์กฎหม�ยสัญช�ติเพยีง
ด้�นเดียวได้ เนื่องจ�กนิย�มของบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติต้องมีก�รประเมินก�รใช้กฎหม�ยใน
ท�งปฏิบัติด้วย รวมทั้งก�รที่เจ้�หน้�ที่รัฐเค�รพคำ�ตัดสินท�งตุล�ก�รหรือไม่และเพียงใด๔๙ 
เอกส�รทีเ่กีย่วขอ้งแบง่ออกเปน็สองประเภท ไดแ้ก ่เอกส�รระบสุถ�นก�รณส์ว่นบคุคล และ
เอกส�รด้�นกฎหม�ยหรือสถ�นก�รณ์อื่นๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้อง

84. เอกส�รประวตับิคุคลชว่ยกำ�หนดว�่ในก�รกำ�หนดสญัช�ตขิองผูส้มคัรนัน้ ผูส้มคัรมีจุดเก�ะ
เกีย่วกบัรฐัใดและจะใชก้ระบวนก�รท�งสญัช�ตใิดในก�รพจิ�รณ�๕๐ ไมว่�่ในกรณใีดๆ กต็�ม 
ร�ยก�รหลกัฐ�นทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะกรณ ีซึง่แสดงเปน็ตัวอย�่งท่ีอ�จไมค่รอบคลุมหลักฐ�น
ที่อ�จใช้ได้ทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

๔๗  กระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะผู้ลี้ภัยจำ�เป็นต้องใช้ก�รระบุตัวบุคคลจ�กประเทศที่ผู้สมัครถือสัญช�ติอยู่ หรือ
กรณีท่ีบุคคลผู้น้ันเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติให้ใช้ประเทศที่บุคคลนั้นมีถ่ินพำ�นักอยู่เป็นประจำ�เพื่อก�ร
ประเมินคว�มหว�ดกลัวต่อก�รประหัตประห�ร โปรดดูย่อหน้� ๘๗-๙๓ และ ๑๐๑-๑๐๕ ใน UNHCR, 
คู่มือและแนวท�งกระบวนก�รและเกณฑ์ในก�รกำ�หนดสถ�นะผู้ลี้ภัย (Handbook and Guidelines on 
Procedures and Criteria for Determining Refugee Status), HCR/1P/4/ENG/REV.3, ธันว�คม ๒๐๑๑, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f33c8d92.html 

๔๘  โปรดดู UNHCR, ข้อสังเกตก�รยกเลิกสถ�นะผู้ลี้ภัย (Note on the Cancellation of Refugee Status), ๒๒ 
พฤศจิก�ยน ๒๐๐๔, http://www.unhcr.org/refworld/docid/41a5dfd94.html 

๔๙  กล่�วถึงแล้วในย่อหน้�ที่ ๔๘
๕๐  โปรดดูย่อหน้� ๙๒ ด้�นล่�ง
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• ประวัติจ�กป�กคำ�ของผู้ย่ืนคำ�ร้อง (เช่น เอกส�รคำ�ร้องท่ีเป็นล�ยลักษณ์อักษร ก�ร
สัมภ�ษณ์)

• คำ�ตอบจ�กเจ้�หน้�ที่รัฐต่�งช�ติต่อข้อซักถ�มเรื่องสถ�นะสัญช�ติของบุคคล

• เอกส�รซึง่ส�ม�รถระบตุวับคุคลได ้(เช่น สตูบิตัร ก�รคดัสำ�เน�ทะเบยีนร�ษฎร บตัรประจำ�
ตัวประช�ชน เอกส�รก�รลงทะเบียนเลือกตั้ง)

• เอกส�รก�รเดินท�งต่�ง ๆ (รวมถึงเอกส�รที่หมดอ�ยุแล้ว)

• เอกส�รขอมีสัญช�ติหรือเอกส�รแสดงก�รขอรับหลักฐ�นรับรองสัญช�ติ

• หนังสือรับรองก�รแปลงสัญช�ติ

• หนังสือรับรองก�รสละสัญช�ติ

• หนังสือตอบข้อซักถ�มจ�กรัฐต่�ง ๆ เรื่องสัญช�ติของผู้ยื่นคำ�ร้องที่มีม�ก่อนหน้�นี้

• ทะเบียนสมรส

• ประวัติก�รเป็นทห�ร/หนังสือรับรองก�รปลดประจำ�ก�ร

• ประก�ศนียบัตรก�รศึกษ�

• • หนังสือรับรองท�งก�รแพทย์/ประวัติสุขภ�พ (เอกส�รรับรองที่ออกโดยโรงพย�บ�ลเมื่อ
เกิด สมุดบันทึกก�รรับวัคซีน)

• เอกส�รประจำ�ตัวบุคคล เอกส�รก�รเดินท�งของบิด�ม�รด� คู่สมรส เเละบุตร

• เอกส�รก�รเข้�เมือง เช่น ใบอนุญ�ตให้พำ�นักอ�ศัยในประเทศที่มีถิ่นพำ�นักประจำ�

• เอกส�รอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับประเทศที่อ�ศัยอยู่ (เช่น เอกส�รก�รจ้�งง�น หนังสือเเสดง
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ข้อตกลงก�รเช่�ท่ีพักอ�ศัย ประวัติก�รศึกษ�ออกโดยโรงเรียน 
หนังสือรับรองก�รรับศีลจุ่ม)

• บันทึกป�กคำ�บอกเล่�จ�กเพื่อนบ้�นหรือสม�ชิกในชุมชนท่ีผู้ให้ป�กคำ�ส�บ�นตนรับรอง
คว�มถูกต้องแล้ว

85. ข้อมูลสถ�นก�รณ์ในประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รพิจ�รณ�สถ�นะ ซึ่งครอบคลุมหลัก
ฐ�นว่�ด้วยสัญช�ติและกฎหม�ยที่เก่ียวข้อง ก�รบังคับใช้กฎหม�ย เเละก�รปฏิบัติของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถ�นก�รณ์ท�งกฎหม�ยภ�ยใต้เขตอำ�น�จของรัฐท่ีเกี่ยวข้องว่�ฝ่�ย
บริห�รเค�รพคำ�ตัดสินท�งตุล�ก�รหรือไม่ ข้อมูลเหล่�น้ีอ�จห�ได้จ�กแหล่งข้อมูลภ�ครัฐ
บ�ลเเละภ�คเอกชน อ�จเป็นก�รชอบธรรมที่จะต้องใช้หลักฐ�นจ�กผู้เชี่ยวช�ญประกอบ 
ในบ�งกรณีที่มีคว�มซับซ้อนของกฎหม�ยสัญช�ติเเละก�รปฏิบัติในรัฐ

86. ข้อมูลประเทศที่ถือว่�ถูกต้องต้องม�จ�กแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้และปร�ศจ�กอคติ ควร
ใช้แหล่งข้อมูลม�กกว่�หนึ่งแหล่ง ข้อมูลที่น่�เชื่อถือม�กกว่�ข้อมูลอื่นๆ ควรม�จ�กหน่วย
ง�นของรัฐหรือผู้มีบทบ�ทภ�คเอกชนที่ได้สั่งสมประสบก�รณ์ในก�รเฝ้�ระวังหรือทบทวน
สถ�นก�รณ ์จำ�เปน็อย�่งยิง่ทีจ่ะมกี�รปรบัปรงุขอ้มลูท่ีเกีย่วขอ้งกับประเทศต่�งๆ ให้ทันสมยั
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เปน็ประจำ� เพือ่ใหบ้นัทกึคว�มเปลีย่นแปลงท�งด�้นกฎหม�ยสญัช�ตเิเละก�รปฎบิตัใินประ
เทศน้ันๆ ได้ ข้อมูลของประเทศต้องสอดคล้องกับเง่ือนไขเวล�ที่มีเหตุก�รณ์ด้�นสัญช�ติที่
เกี่ยวข้องกับกรณีที่กำ�ลังพิจ�รณ�อยู่ นอกจ�กนั้นต้องคำ�นึงถึงปฏิบัติก�รใดๆ ที่เจ้�หน้�ที่
ใช้กฎหม�ยสัญช�ติของรัฐอ�จปฏิบัติไม่เป็นไปในท�งเดียวกันในเเต่ละพื้นท่ี โดยพิจ�รณ�
หลักฐ�นจ�กประเทศที่เกี่ยวข้องปร�กฏด้วย

(๒) ประเด็นการพิสูจน์

87. ในก�รพจิ�รณ�ก�รรอ้งขอสถ�นะ เจ้�หน�้ทีด่ำ�เนนิก�รต�มกระบวนก�รพจิ�รณ�สถ�นะไร้
รฐัไรส้ญัช�ตติอ้งพจิ�รณ�หลกัฐ�นทัง้หมดทีม่อียูท้ั่งหลักฐ�นด้วยว�จ�และล�ยลักษณอ์กัษร

88. บุคคลไร้รัฐในม�ตร� ๑(๑) ของอนุสัญญ� ๑๙๕๔ ต้องมีหลักฐ�นเชิงลบ คือ หลักฐ�นที่
แสดงว่�เป็นบุคคลที่ไม่ถูกพิจ�รณ�ว่�เป็นคนสัญช�ติของรัฐใดเลย ภ�ยใต้ผลบังคับแห่ง
กฎหม�ยของรัฐนั้น ก�รดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ยของรัฐซึ่งเป็นคว�มท้�ท�ยสำ�คัญของผู้ยื่น
คำ�รอ้งและทำ�ใหท้ร�บว�่จะตอ้งใชก้ฎว�่ดว้ยหลกัฐ�นในกระบวนก�รพจิ�รณ�สถ�นะไรร้ฐั
ไร้สัญช�ติแบบใด

(๓) ภาระในการพิสูจน์

89. ภ�ระพิสูจน์ในก�รดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ยหม�ยถึง ก�รกำ�หนดว่�ผู้ใดมีคว�มรับผิดชอบ
ในก�รพสิจูนก์�รรอ้งขอหรอืขอ้อ�้ง โดยปกตใินก�รดำ�เนินก�รท�งปกครองหรอืท�งตุล�ก�ร 
ผู้ร้องเป็นผู้มีคว�มรับผิดชอบในเบื้องแรกที่ต้องยืนยันก�รกล่�วอ้�งของตน ในกรณีก�ร
พิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติ ต�มหลักก�รภ�ระพิสูจน์ย่อมเป็นหน้�ที่ของทั้งผู้ยื่นคำ�ร้อง
และผู้ตรวจสอบที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันและร่วมมือกันเพื่อให้ได้หลักฐ�นและข้อเท็จจริง 
กระบวนก�รพจิ�รณ�สถ�นะเปน็ก�รทำ�ง�นรว่มกนัโดยมเีป�้หม�ยในก�รสร�้งคว�มชดัเจน
ว่�บุคคลมีคุณสมบัติเข้�กรอบฑ์ของอนุสัญญ� ๑๙๕๔ หรือไม่ ดังนั้นผู้ยื่นคำ�ร้องมีหน้�
ที่ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงต�มสถ�นะอย่�งเต็มท่ี ท้ังยังต้องส่งหลักฐ�นท้ังหมดท่ีมีอยู่ต�ม
สมควร ในทำ�นองเดียวกันผู้มีอำ�น�จในก�รกำ�หนดสถ�นะต้องได้รับหลักฐ�นและยื่นหลัก
ฐ�นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เจ้�หน้�ท่ีพึงได้รับต�มสมควร เพื่อให้ส�ม�รถกำ�หนดสถ�นะของ
ผู้ยื่นคำ�ร้องได้ด้วยคว�มเป็นวัตถุวิสัย จะพบว่�รัฐจำ�นวนม�กท่ีดำ�เนินกระบวนก�รกำ�หนด
สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติใช้วิธีปฏิบัติที่ไม่สร้�งคว�มเป็นปฏิปักษ์เยี่ยงนี้อยู่แล้ว

90. โดยปกติของภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติ ผู้ยื่นคำ�ร้องขอสถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติมักไม่ส�ม�รถย่ืน
พย�นเอกส�รเพื่อพิสูจน์สถ�นะของตนได้ ในบ�งกรณีผู้ยื่นคำ�ร้องอ�จไม่มีพย�นเอกส�ร
เลย เจ้�หน้�ที่ผู้พิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติจึงต้องเข้�ใจเงื่อนไขนี้ด้วย ในกรณีที่เหม�ะ
สมควรผ่อนปรนให้ใช้พย�นบุคคลเป็นผู้ให้ป�กคำ�เพื่ออธิบ�ยถึงส�เหตุท่ีผู้ย่ืนคำ�ร้องไม่มี
พย�นเอกส�รบ�งร�ยก�รได้๕๑

๕๑  ก�รประกันคว�มยืดหยุ่นเพิ่มเติมในกรณีที่บุคคลประสบคว�มย�กลำ�บ�กเมื่อต้องรับเอกส�รที่ม�จ�กผู้
มีอำ�น�จในต่�งประเทศ โดยที่เอกส�รนั้นต้องผ่�นก�รรับรองเอกส�รโดยโนต�รี พับลิกหรือมีตร�ประทับ
รับรองเอกส�รอย่�งเป็นท�งก�ร
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(๔) มาตรฐานในการพิสูจน์

91. ม�ตรฐ�นก�รพิสจูนจ์ำ�เปน็ตอ่ก�รตรวจสอบสถ�นะไรร้ฐัไร้สญัช�ตเิชน่เดยีวกบัภ�ระพสิจูน ์
ม�ตรฐ�นก�รพสิจูนค์อืเกณฑก์�รยอมรบัพย�นหลกัฐ�นซึง่จำ�เปน็ตอ่ก�รตรวจสอบสถ�นะ
ไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยคำ�นึงถึงคว�มย�กลำ�บ�กที่มีอยู่แล้วโดยธรรมช�ติในก�รพิสูจน์สถ�นะ
ดังกล่�ว โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในแง่ของผลกระทบจ�กก�รที่คำ�ร้องอ�จถูกปฏิเสธด้วยคว�ม
ผิดพล�ด ก�รกำ�หนดให้มีม�ตรฐ�นก�รยอมรับพย�นหลักฐ�นของคว�มไร้รัฐไร้สัญช�ติที่
สงูม�กจะทำ�ล�ยวัตถปุระสงคแ์ละจดุมุง่หม�ยของอนสุญัญ� ๑๙๕๔ รฐัจงึควรใชม้�ตรฐ�น
ด้�นพย�นหลักฐ�นท่ีจำ�เป็นต้องใช้แบบเดียวกันกับข้อกำ�หนดด้�นพย�นหลักฐ�นในก�ร
พิจ�รณ�สถ�นภ�พผู้ลี้ภัย เมื่อพบว่�มีภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติจะเป็นก�รประกันในระดับหนึ่ง
ว�่ส�ม�รถกำ�หนดขอ้เทจ็จรงิไดใ้น “ในระดบัทีม่เีหตุผลโดยชอบ” ว�่บคุคลน้ันไมถู่กพจิ�รณ�
ว่�เป็นคนสัญช�ติของรัฐใดเลยภ�ยใต้ผลบังคับแห่งกฎหม�ยของรัฐนั้น๕๒ 

92. ไม่จำ�เป็นต้องกำ�หนดภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยก�รแสวงห�จุดเก�ะเกี่ยวจ�กทุกรัฐในโลก 
ก�รพิจ�รณ�นั้นให้พิจ�รณ�เฉพ�ะรัฐที่จำ�เป็นและมีจุดเก�ะเกี่ยวกับบุคคล โดยท่ัวไปแล้ว
จดุเก�ะเกีย่วจะตัง้อยูบ่นพืน้ฐ�น อนัไดแ้ก ่ก�รเกดิในดินแดน เชือ้ส�ย ก�รสมรส ก�รรบัเปน็
บตุร หรอืถิน่พำ�นักประจำ�๕๓ อย�่งไรกต็�มเจ�้หน้�ท่ีผูม้อีำ�น�จกำ�หนดสถ�นะไรร้ฐัไรสั้ญช�ติ
จะไมส่�ม�รถดำ�เนินก�รในระดบัท่ีมเีหตผุลโดยชอบได ้ห�กส�ม�รถระบชุีห้ลกัฐ�นทีชั่ดเจน
ว�่บคุคลเปน็คนสญัช�ตขิองรฐัทีส่�ม�รถระบไุด ้หลกัฐ�นด�้นสญัช�ตดิงักล�่วอ�จมรีปูแบบ
ต่�งๆ เช่น คำ�ยืนยันเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กเจ้�หน้�ที่ผู้มีอำ�น�จที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อก�ร
ตดัสนิใจแปลงสญัช�ตใินรฐัต�่งช�ตวิ�่ ผูย้ืน่คำ�ร้องเปน็คนสญัช�ตขิองรฐัน้ันผ�่นก�รแปลง
สัญช�ติ หรือข้อมูลที่กำ�หนดขึ้นภ�ยใต้กฎหม�ยสัญช�ติและก�รปฏิบัติท�งสัญช�ติของรัฐ
อื่นซึ่งผู้ยื่นคำ�ร้องอ�จได้รับสัญช�ติโดยอัตโนมัติในรัฐนั้นๆ๕๔

93. ในกรณีท่ีผู้ย่ืนคำ�ร้องไม่ให้คว�มร่วมมือในก�รกำ�หนดข้อเท็จจริง เช่น จงใจไม่ให้ข้อมูลท่ี
ส�ม�รถระบุตัวตนของตนเองหรือไม่ส�ม�รถให้ข้อเท็จจริงอันสมเหตุสมผลว่�ตนเองเป็น
บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ แม้ว่�ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจไม่ส�ม�รถที่จะแสดงหลักฐ�นว่�บุคคลมี
สัญช�ติใดสัญช�ติหนึ่งเป็นก�รเฉพ�ะโดยชัดเจน ย่อมทำ�ให้ผู้ยื่นคำ�ร้องถูกปฏิเสธก�รขอ
สถ�นะได้เว้นแต่มีหลักฐ�นอยู่แล้วว่�บุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติที่มีเหตุผลโดย
ชอบรองรับเพียงพอ๕๕ ในกระบวนก�รเช่นนี้จำ�เป็นต้องแยกออกจ�กกรณีที่ผู้ยื่นคำ�ร้องไม่
ส�ม�รถดำ�เนินก�รให้ข้อเท็จจริงได้ ซึ่งแตกต่�งจ�กกรณีที่ผู้ยื่นคำ�ร้องไม่เต็มใจที่จะให้หลัก
ฐ�นประกอบและ/หรือแสดงพย�นหลักฐ�นประวัติส่วนตัวของตน

๕๒  โปรดดยูอ่หน้� ๔๒ คูม่อืและแนวทางปฏบิติัวา่ดว้ยและหลกัเกณฑใ์นการกำาหนดสถานะผู้ลีภ้ยั เชงิอรรถ ๔๗ 
ข้�งต้น ในบริบทก�รกำ�หนดสถ�นะผู้ลี้ภัยที่บุคคลส�ม�รถร้องขอสถ�นะจ�กคว�มหว�ดกลัวก�รประหัต
ประห�ร “ในระดับที่มีเหตุผลโดยชอบ” ว่�ห�กพำ�นักต่อเนื่องในประเทศต้นท�งของตนต่อไปจะไม่ส�ม�รถ
ทนพำ�นักอ�ศัยอยู่ต่อไปได้ด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในนิย�ม [ผู้ลี้ภัย]”

๕๓  โปรดดูย่อหน้� ๑๘ ข้�งต้น
๕๔  โปรดดูย่อหน้� ๒๗-๔๔ ข้�งต้น ว่�ด้วยก�รเก็บรักษ�หลักฐ�นจ�กรัฐอื่นๆ รวมทั้งจ�กเจ้�หน้�ที่กงสุล
๕๕  โปรดดูข้อ ๙ ด้�นล่�งเรื่องปัญห�คว�มน่�เชื่อถือ
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(๕) การชั่งนำ้าหนักพยานหลักฐาน

94. ในกรณีมีก�รย่ืนเอกส�รหลักฐ�นประวัติส่วนตัวบุคคลซึ่งเป็นหลักฐ�นแท้ในกระบวนก�ร
พิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติ หลักฐ�นนี้มักจะมีศักด์ิเหนือกว่�คำ�ให้ก�รของบุคคลใน
ก�รสรุปว่�บุคคลมีสถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติหรือไม่ ห�กมีก�รเสนอเอกส�รหลักฐ�นข้อมูล
ส่วนบุคคลจำ�กัดหรือไม่มีเอกส�รหลักฐ�นเลยนั้นจะให้นำ้�หนักหลักฐ�นจ�กผู้ยื่นคำ�ร้อง
ที่เป็นล�ยลักษณ์อักษรและ/หรือหลักฐ�นด้วยว�จ� ข้อมูลของประเทศที่มีอยู่และผลก�ร
สอบถ�มก�รเพิ่มเติมจ�กรัฐที่เกี่ยวข้อง คำ�แนะนำ�เรื่องนำ้�หนักของหลักฐ�นบ�งชนิดที่มัก
จะใช้ในก�รกำ�หนดสถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติอยู่ในย่อหน้�ถัดไป ซึ่งต้องศึกษ�ควบคู่ไปกับคำ�
แนะนำ�ที่เกี่ยวข้องในบทที่ ๑ ที่ได้กล่�วไว้ในข้�งต้นแล้ว

(๖) หนังสือเดินทาง

95. หนังสือเดินท�งฉบับจริงที่ยังไม่หมดอ�ยุเป็นข้อสันนิษฐ�นว่�ผู้ถือหนังสือเดินท�งเป็นคน
สัญช�ติของประเทศผู้ออกหนังสือเดินท�ง แต่อ�จโต้แย้งข้อสันนิษฐ�นนี้ได้ห�กมีหลักฐ�น
แสดงให้เห็นว่� แม้มีหนังสือเดินท�งของประเทศนั้นแต่ก็ยังไม่ถือว่�บุคคลเป็นคนสัญช�ติ
ของรัฐโดยแท้จริง เช่น เอกส�รนั้นเป็นหนังสือเดินท�งที่ออกให้เพื่อหวังผลบ�งประก�รหรือ
หนังสือเดินท�งที่ออกโดยมีข้อผิดพล�ดเพร�ะหน่วยง�นที่ออกไม่มีอำ�น�จ ในกรณีเหล่�
นั้นหนังสือเดินท�งย่อมไม่แสดงเจตจำ�นงค์ของรัฐว่� ถือว่�บุคคลที่ถือหนังสือเดินท�งเป็น
คนสัญช�ติของตน จะไม่มีข้อสันนิษฐ�นใด ๆ ในกรณีท่ีเป็นหนังสือเดินท�งปลอมหรือ
หนังสือเดินท�งที่ออกโดยฉ้อฉล๕๖

(๗) การสอบถามและคำาตอบจากหน่วยงานต่างชาติ

96. บ�งครั้งข้อมูลจ�กหน่วยง�นต่�งช�ติมีคว�มสำ�คัญเป็นแก่นกล�งในกระบวนก�รพิจ�รณ�
สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติ แม้อ�จไม่จำ�เป็นในกรณีท่ีมีหลักฐ�นเพียงพออยู่แล้ว ท้ังน้ี ภ�ยใต้
สถ�นก�รณใ์ดๆ กต็�มห�้มมใิหต้ดิตอ่หนว่ยง�นรัฐต�่งช�ตเิมือ่บคุคลกล�่วอ�้งว�่ตนมคีว�ม
หว�ดกลัวที่มีมูลว่�จะถูกประหัตประห�ร เว้นแต่จะมีข้อสรุปเป็นท่ีสุดแล้วว่�บุคคลน้ันมิได้
เป็นผู้ลี้ภัยหรือไม่มีสิทธิได้รับรูปแบบก�รคุ้มครองเพิ่มเติม

97. อ�จจำ�เป็นต้องใช้คว�มยืดหยุ่นในกระบวนก�รติดต่อกับหน่วยง�นต่�งช�ติเพื่อยืนยันว่�
บุคคลมีสถ�นะเป็นคนสัญช�ติของประเทศนั้นๆ หรือไม่ หน่วยง�นต่�งช�ติบ�งแห่งอ�จ
ยอมรับก�รสอบถ�มที่ม�โดยตรงจ�กรัฐต่อรัฐ แต่รัฐอื่นๆ อ�จกำ�หนดว่�จะตอบรับเฉพ�ะ
ก�รสอบถ�มจ�กบุคคลเท่�นั้น๕๗

98. ในกรณท่ีีหนว่ยง�นพจิ�รณ�สถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตสิอบถ�มเจ�้หน�้ท่ีรฐัต�่งช�ตวิ�่ด้วยเรือ่ง
ของสัญช�ติหรือสถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติของบุคคลที่หน่วยง�นต้องพิจ�รณ�กำ�หนดสถ�นะ 

๕๖  ในประเด็นนี้โปรดดูย่อหน้� ๔๕ และ ๔๖ ข้�งต้น
๕๗  รฐัอ�จตอ้งก�รกำ�หนดขอ้ตกลงทวภิ�คหีรอืพหภุ�ควี�่ดว้ยก�รสอบถ�มขอ้มลูสญัช�ต ิตวัอย�่งขอ้ตกลงดงั

กล�่วอยูใ่นสนธสิญัญ�ว่�ดว้ยหนงัสอืรบัรองสญัช�ต ิค.ศ. 1999 ซ่ึงรฐัสม�ชิกของคณะกรรม�ธิก�รระหว�่ง
ประเทศว่�ด้วยสถ�นะพลเมืองสหภ�พยุโรปหรือสภ�ยุโรปส�ม�รถลงน�มในสนธิสัญญ�ได้
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ควรคำ�นึงถึงนำ้�หนักก�รตอบสนองหรือก�รไม่ตอบสนองจ�กรัฐที่เกี่ยวข้อง๕๘

99. ในกรณีที่คำ�ตอบจ�กหน่วยง�นรัฐต่�งช�ติตอบเหตุผลที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับคว�มผิด
พล�ดในก�รใช้กฎหม�ยท้องถ่ินกับข้อเท็จจริงของผู้ย่ืนคำ�ร้องหรือมีข้อผิดพล�ดในก�ร
ประเมนิขอ้เทจ็จรงิ ตอ้งประเมนิคำ�ตอบต�มทีต่อบม�เพร�ะเปน็ก�รแสดงทัศนะอตัวสัิยของ
รฐัอืน่ ๆ  ทีจ่ำ�เปน็ตอ่ก�รพจิ�รณ�ว่�บคุคลนัน้เปน็คนสัญช�ตหิรอืไมเ่พือ่วตัถปุระสงค์ในก�ร
กำ�หนดนิย�มบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ๕๙ ถ้�มีเวล�เพียงพอหน่วยง�นท่ีกำ�หนดสถ�นะไร้รัฐไร้
สัญช�ติอ�จส�ม�รถที่จะยกข้อกังวลดังกล่�วกับหน่วยง�นต่�งช�ติด้วยหวังว่�อ�จได้รับ
คว�มชัดเจนด้�นสถ�นะสัญช�ติของบุคคลม�กขึ้น ต�มจริงแล้วในบ�งกรณีก�รสอบถ�ม
อ�จทำ�ใหห้น่วยง�นรฐัต�่งประเทศยอมรบัว�่บคุคลทีส่อบถ�มถงึนัน้เปน็คนสัญช�ตหิรอืก�ร
ยอมรับว่�บุคคลนั้นมีสิทธิที่จะได้ม�ซึ่งสัญช�ติได้

(๘) การสัมภาษณ์

100. ก�รสัมภ�ษณ์ผู้ยื่นคำ�ร้องเป็นโอก�สสำ�คัญสำ�หรับผู้มีอำ�น�จตัดสินใจสอบถ�มและสำ�รวจ
หลักฐ�นที่ผู้ย่ืนคำ�ร้องย่ืนม� ก�รถ�มคำ�ถ�มปล�ยเปิดในบรรย�ก�ศท่ีไม่สร้�งคว�มเป็น
ปฏิปักษ์ส�ม�รถสร้�ง “บรรย�ก�ศแห่งคว�มมั่นใจ”๖๐ เพื่อเสริมกำ�ลังใจให้ผู้ยื่นคำ�ร้องนำ�
เสนอเรือ่งของตนอย�่งเตม็ทีที่ส่ดุเท�่ทีจ่ะเปน็ไปได้๖๑ ผูย้ืน่คำ�รอ้งจะตอ้งไดร้บัก�รแจง้เตอืน
ขัน้แรกของก�รสมัภ�ษณว่์� ผูย้ืน่คำ�รอ้งมหีน้�ท่ีให้คว�มรว่มมอืกบัก�รดำ�เนินก�รสัมภ�ษณ์ 
จ�กนัน้ผูย้ืน่คำ�รอ้งตอ้งใหข้้อมลูทีด่ทีีส่ดุเท�่ทีจ่ะตอบไดแ้ละตอบคำ�ถ�มก�รสมัภ�ษณอ์ย�่ง
เต็มคว�มส�ม�รถและในหล�ยกรณีผู้ย่ืนคำ�ร้องอ�จไม่ทร�บแม้กระท่ังข้อมูลพื้นฐ�น เช่น 
สถ�นทีเ่กดิ ไดร้บัก�รจดทะเบยีนก�รเกดิหรอืไม ่ก�รใหส้มัภ�ษณต์�มปกตอิ�จกระทำ�เพยีง
ครั้งเดียวเพื่อสัมภ�ษณ์ประวัติผู้ย่ืนคำ�ร้องก็เพียงพอแล้ว ทว่� บ�งกรณีอ�จจะจำ�เป็นต้อง
ดำ�เนินก�รสัมภ�ษณ์เพิ่มเติมอีก

(๙) ประเด็นความน่าเชื่อถือ

101. ห�กก�รกำ�หนดสถ�นะได้โดยอ�ศัยพย�นเอกส�รท่ีมีอยู่เม่ือประเมินเทียบกับข้อมูลของ
ประเทศทีเ่กีย่วข้องคว�มน�่เชือ่ถอืของผูส้มคัรจะไมเ่ปน็ประเดน็ระหว�่งขัน้ตอนก�รพจิ�รณ�
สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติ ในกรณีที่มีพย�นหลักฐ�นน้อยหรือไม่มีเลย หน่วยง�นพิจ�รณ�
สถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตจิะตอ้งอ�ศยัถอ้ยแถลงของผูย้ืน่คำ�รอ้งในฐ�นะท่ีเปน็หลกัฐ�นม�กขึน้ 

๕๘  แนวท�งชี้แนะประเด็นนี้อยู่ที่ย่อหน้�ที่ ๔๑ ข้�งต้น
๕๙  โปรดดยู่อหน้�ท่ี ๔๕ และ ๔๖ ว�่ดว้ยก�รดำ�เนนิก�รเมือ่ทร�บว�่มขีอ้ผดิพล�ดในก�รบงัคับใชก้ฎหม�ยทอ้ง

ถิ่นกับกรณีบุคคลซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องในก�รกำ�หนดสถ�นะแห่งรัฐ
๖๐  โปรดดูย่อหน้�ที่ ๒๐๐ ใน คู่มือและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยและหลักเกณฑ์ในการกำาหนดสถานะผู้ลี้ภัย 

เชิงอรรถที่ ๔๗ ข้�งต้น
๖๑  โปรดดู เทคนิคก�รสัมภ�ษณ์โดยทั่วไปที่อภิปร�ยใน UNHCR, การสัมภาษณ์ผู้ยื่นคำาร้องขอสถานะผู้ลี้ภัย 

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, หน้� ๒๔
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จงึเกดิประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับคว�มน�่เชือ่ถอืของเรือ่งท่ีผู้ยืน่คำ�รอ้งเล่�ข้ึนได้ ผู้มอีำ�น�จตัดสิน
ใจส�ม�รถพิจ�รณ�ตัวบ่งช้ีเชิงวัตถุวิสัยในก�รประเมินว่�คว�มน่�เชื่อถือของถ้อยแถลง
ที่ผู้ยื่นคำ�ร้องกล่�วน่�เช่ือถือหรือไม่ ตัวช้ีวัดคว�มน่�เชื่อถือ ได้แก่ เรื่องเล่�มีคว�มเฉพ�ะ
เจ�ะจงและร�ยละเอียดเพียงพอ ผู้ยื่นคำ�ร้องเล่�เรื่องสอดคล้องกันกับข้อคว�มท่ีเขียนหรือ
ที่ให้ป�กคำ�ด้วยว�จ�และสอดคล้องกับเร่ืองของพย�นบุคคลหรือสม�ชิกในครอบครัวของ
ผู้ยื่นคำ�ร้อง ตลอดจนสอดคล้องกับข้อมูลประเทศต้นท�งและส่ิงท่ีผู้ย่ืนคำ�ร้องเล่�มีคว�ม
เป็นไปได้หรือไม่ เป็นต้น

102. ผู้ยื่นคำ�ร้องต้องมีระดับคว�มรู้ในระดับที่เหม�ะสม โดยต้องคำ�นึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ระดับก�รศึกษ�ของผู้ย่ืนคำ�ร้องและอ�ยุมีคว�มสัมพันธ์กับช่วงเวล�ที่เกิดเหตุก�รณ์ใด
เหตุก�รณ์หนึ่ง เป็นต้น คว�มซับซ้อนของกฎหม�ยสัญช�ติ และก�รใช้กฎหม�ยสัญช�ติ ผู้
ยื่นคำ�ร้องไม่จำ�เป็นที่จะต้องส�ม�รถอธิบ�ยได้อย่�งชัดเจนว่�เหตุใดผลของก�รตัดสินโดย
หนว่ยง�นทีม่อีำ�น�จจงึเปน็เชน่นัน้ หรอืว�่หลกัปฏบิตัดิ�้นสญัช�ตใินประเทศทีพ่จิ�รณ�เปน็
เชน่ไร เมือ่ผูย้ืน่คำ�รอ้งมอีตัลกัษณช์�ติพนัธุท์ีจ่ะตอ้งตรวจสอบในก�รกำ�หนดสถ�นะ จำ�ตอ้ง
ทดสอบคว�มรู้ด้�นแนวปฏิบัติท�งวัฒนธรรมหรือภ�ษ�ของผู้ย่ืนคำ�ร้องในระดับหน่ึง โดย
ต้องคำ�นึงถึงระดับก�รศึกษ�และคว�มเข้�ใจในขนบธรรมเนียมประเพณีในระดับต่�งๆ กัน
ดว้ย ก�รทีผู่ย้ืน่คำ�รอ้งตอบคำ�ถ�มสำ�คญัไมต่รงประเดน็คำ�ถ�มหรอืหลกีเลีย่งก�รตอบอย�่ง
ตอ่เนือ่ง โดยไมม่คีำ�อธบิ�ยใดๆ อ�จเปน็เหตโุดยชอบใหต้อ้งตระหนักในคว�มน�่เชือ่ถอืของ
ถ้อยแถลงของผู้ยื่นคำ�ร้องม�กขึ้น และต้องตระหนักม�กย่ิงข้ึนห�กบุคคลปฏิเสธท่ีจะตอบ
คำ�ถ�มบ�งข้อโดยไม่ให้เหตุผล 

103. เมือ่พจิ�รณ�ว�่ประวตับิอกเล�่ของผูย้ืน่คำ�รอ้งมคีว�มน่�เชือ่ถอืหรอืไม ่หน่วยง�นผูตั้ดสินจะ
ตอ้งประเมนิว�่เรือ่งร�วทีน่ำ�เสนอมคีว�มสอดคลอ้งกนัหรอืไม ่นอกจ�กนียั้งจะตอ้งสอดคลอ้ง
กับข้อมูลที่เช่ือถือได้ที่เก่ียวกับกฎหม�ยสัญช�ติและก�รปฏิบัติในประเทศน้ันๆ และมีก�ร
ยืนยันโดยพย�นเอกส�รหรือหลักฐ�นอ่ืนๆหรือไม่ คว�มไม่สอดคล้องกันเล็กๆ น้อยๆ อ�จ
ไมท่ำ�ล�ยคว�มน�่เชือ่ถอืของประวตัขิองผูย้ืน่คำ�รอ้ง โดยเฉพ�ะกรณทีีไ่มเ่ปน็ส�ระสำ�คญัตอ่
ก�รขอสถ�นะหรอืเมือ่เรือ่งทีเ่ล�่เกีย่วขอ้งกบัเหตุก�รณท่ี์เกดิขึน้หล�ยปกีอ่น ส่วนในเรือ่งท่ีผู้
ยืน่คำ�รอ้งเล�่อ�จขัดแยง้กับพย�นหลกัฐ�นท่ีเกีย่วขอ้งกบัประเทศทีก่ล�่วอ�้ง เปน็สิง่สำ�คญั
ทีจ่ะตอ้งตรวจสอบว�่ไมม่คีว�มแตกต�่งกนัในระดับภมูภิ�คหรอืก�รเลือกปฏบิติับนพืน้ฐ�น
ของคว�มสัมพันธ์ท�งก�รเมือง เชื้อช�ติ ศ�สน� หรือประเด็นอื่นๆ ในกลไกก�รให้สัญช�ติ
โดยเจ้�หน้�ที่ของรัฐนั้นๆ 

104. ก�รแสดงออกของผู้ยื่นคำ�ร้องไม่นับว่�เป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือ บุคคลไร้รัฐไร้
สญัช�ติอ�จตอ้งเผชิญกบัก�รเลอืกปฏบิตัอิย�่งเหน็ไดช้ดั ซึง่เปน็ผลม�จ�กก�รไมม่สีญัช�ต ิ
อ�จก่อให้เกิดคว�มกังวล ระแวง หรือปกปิดตนเองในระหว่�งสัมภ�ษณ์ คว�มแตกต่�งท�ง
วฒันธรรมของผูย้ืน่คำ�รอ้งกบัเจ�้หน�้ทีผู่ท้ำ�ก�รตดัสนิบอ่ยครัง้ทีท่ำ�ให้เกดิก�รตีคว�มทีค่�ด
เคลื่อนจ�กก�รแสดงออกบ�งอย่�ง

105. ไมค่วรห�ขอ้สรปุเชงิลบถ�้บคุคลไมไ่ดม้โีอก�สสมัภ�ษณใ์นบรรย�ก�ศเหม�ะสมทีจ่ะอธบิ�ย
หรือชี้แจงช่องว่�ง คว�มขัดแย้ง หรือคว�มแตกต่�งที่ปร�กฏในเรื่องที่เล่�ใดๆ ได้
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106. คว�มน�่เชือ่ถอืของเนือ้ห�ขอ้เท็จจรงิของคำ�กล่�วอ�้งจะถกูกำ�หนดด้วยตวัชีว้ดัคว�มน่�เชือ่
ถือ พิจ�รณ�จ�กคำ�อธิบ�ยอันสมเหตุสมผลจ�กผู้ย่ืนคำ�ร้อง ซ่ึงขึ้นอยู่กับสถ�นก�รณ์ของ
แตล่ะบคุคล ห�กพจิ�รณ�ต�มถอ้ยแถลงและหลกัฐ�นท่ีมอียูแ่ลว้ พบว�่ยงัคงมขีอ้สงสยัอยู่
และไมม่หีลกัฐ�นอืน่ใดม�ชีแ้จงขอ้สงสยัดังกล�่ว เจ�้หน้�ท่ีผู้มอีำ�น�จตัดสินใจควรพจิ�รณ�
ว่�เหม�ะสมหรือไม่ที่จะใช้หลักก�รยกประโยชน์แห่งคว�มสงสัยให้ผู้ยื่นคำ�ร้อง๖๒

107. แมเ้มือ่พบว�่องคป์ระกอบของเรือ่งท่ีผูย้ืน่คำ�ร้องเล�่ข�ดคว�มน�่เชือ่ถอืไมไ่ดห้ม�ยคว�มว่�
ต้องตัดผู้ยื่นคำ�ร้องออกจ�กก�รพิจ�รณ�สถ�นะบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ คำ�ให้ก�รของแต่ละ
คนยังคงต้องผ่�นก�รประเมินในแง่หลักฐ�นอื่น ๆ เช่นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้น ๆ ซึ่ง
อ�จจะยังคงสนับสนุน ข้อค้นพบว่�ผู้ยื่นคำ�ร้องมีภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติ๖๓

จ. การพิจารณากลไกเพิ่มเติม
(๑) ก�รพิจ�รณ�แบบกลุ่ม

108. ก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยใช้กระบวนก�รพิจ�รณ�สถ�นะร�ยบุคคลเป็น
บรรทัดฐ�น เพร�ะกระบวนก�รนี้อนุญ�ตให้มีก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง สถ�นก�รณ์ส่วน
บุคคลของผู้ยื่นคำ�ร้อง ประเทศที่มีก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติดำ�เนินก�รต�ม
แนวท�งนี้ และประเทศส่วนใหญ่เป็นรัฐภ�คีอนุสัญญ� ๑๙๕๔ และดำ�เนินก�รประเมิน
สัญช�ติ/ภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติในระดับปัจเจกบุคคลที่อยู่ในบริบทของก�รอพยพย้�ยถิ่น

109. เป็นไปได้ที่จะให้สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติกับบุคคลที่เป็นสม�ชิกของกลุ่มที่มีมูลว่�มีสถ�นะ
ไร้รัฐไร้สัญช�ติอยู่แล้ว๖๔ โดยไม่ต้องดำ�เนินกระบวนก�รเต็มรูปแบบในระดับบุคคล ซึ่งอ�จ
จะเปน็วธิทีีเ่หม�ะสมในกรณทีีป่ร�กฏชดัแจง้อยูแ่ลว้และมขีอ้มลูวตัถวุสิยัว�่ดว้ยภ�วะไรรั้ฐ
ไร้สัญช�ติของสม�ชิกกลุ่มดังกล่�ว เบ้ืองต้นเป็นบุคคลที่มีมูลว่�เป็นบุคคลไร้รัฐต�มนิย�ม 
ม�ตร� ๑(๑) แห่งอนุสัญญ� ๑๙๕๔ ในกรณีที่ไม่มีหลักฐ�นที่หักล้�งบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะ
ไดร้บัคว�มคุม้ครองภ�ยใตอ้นสุญัญ�ดงักล�่ว ดงันัน้ก�รพจิ�รณ�สถ�นะจึงขึน้อยูว่�่บคุคล
นั้นเป็นสม�ชิกของกลุ่มที่ระบุว่�มีคุณสมบัติต�มนิย�มม�ตร� ๑(๑) หรือไม่

110. ก�รใหก้�รยอมรบัเบือ้งตน้ในสถ�นะบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตมิใิชห่มวดหมูย่่อยหรือมีศักดิน์อ้ย
กว�่ ทว�่เปน็ก�รสะทอ้นก�รประเมนิหลกัฐ�นทีม่ปีระสิทธภิ�พทีน่ำ�ไปสูก่�รรบัรองสถ�นะไร้
รฐัไรส้ญัช�ตภิ�ยใตอ้นสุญัญ� ๑๙๕๔ ในฐ�นะทีเ่ปน็บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ต ิบคุคลยอ่มไดร้บั

๖๒  โปรดดู ก�รอภิปร�ยของหลักก�รยกประโยชน์แห่งคว�มสงสัยในบริบทที่แตกต่�งจ�กนี้ ในที่ นอกเหนือ
การพิสูจน์หลักฐาน การประเมินความน่าเช่ือถือในระบบการแสวงหาที่ลี้ภัยในสหภาพยุโรป: บทสรุปโดย
ย่อ ค.ศ. ๒๐๑๓ โดยเฉพ�ะหน้� ๔๔

๖๓  วธิกี�รทีค่ล�้ยกนันีน้ำ�ไปใชใ้นก�รกำ�หนดสถ�นะผูล้ีภ้ยัดว้ย โปรดพจิ�รณ�ยอ่หน้� ๔๒ ของคูมื่อและแนวทาง
ปฏบิตัวิา่ด้วยและหลกัเกณฑใ์นการกำาหนดสถานะผูล้ีภ้ยัเชิงอรรถ ๔๗ ข�้งตน้ ในก�รกำ�หนดลกัษณะนิย�ม
ภ�วะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตปิระเดน็คว�มน�่เชือ่ถือมโีอก�สนอ้ยกว�่ในก�รตดัสนิว�่บคุคลมีสถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ต ิ
แต่ไม่มีผลเมื่อเทียบกับในก�รกำ�หนดสถ�นะผู้ลี้ภัย

๖๔  เทคนิคก�รพจิ�รณ� prima facie ใช้ในก�รกำ�หนดสถ�นะผูล้ีภ้ยัซ่ึงมักพบในบรบิทก�รกำ�หนดสถ�นะแบบ
กลุ่มบุคคลแต่ก็ยังนำ�ไปใช้ในก�รพิจ�รณ�ของปัจเจกบุคคลได้ 
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ประโยชน์จ�กสิทธิที่ควบคู่ม�กับสถ�นะจนถึงว�ระส้ินสุดสถ�นะดังกล่�ว เช่นเดียวกันกับ
กลไกก�รพิจ�รณ�สถ�นะระดับบุคคล ก�รพิจ�รณ�สถ�นะแบบกลุ่มต้องมีวิธีก�รเยียวย�
ท�งกฎหม�ยที่มีประสิทธิภ�พสำ�หรับบุคคลหรือกลุ่มเพื่อคัดค้�นข้อค้นพบท่ีมีมูลอันเป็น
โทษต่อสถ�นะของตน

111. ก�รพจิ�รณ�สถ�นะแบบกลุม่บคุคลจะต้องอนุญ�ตให้มกี�รทบทวนคำ�ส่ังยกเวน้ท่ีกำ�หนดไว้
ในม�ตร� ๑(๒) ของอนุสัญญ� ๑๙๕๔ ในระดับบุคคล บุคคลที่เข้�ข่�ยหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
ในม�ตร� ๑(๒) จะไมไ่ดร้บัก�รคุม้ครองภ�ยใตอ้นสุญัญ� ๑๙๕๔ ถึงแม้ว�่จะเข�้ข�่ยนยิ�ม
บุคคลไร้รัฐที่กำ�หนดไว้ในม�ตร� ๑(๑) แห่งอนุสัญญ� ๑๙๕๔65 ก็ต�ม

(๒) การกักตัวบุคคล

112. ก�รกักตัวบุคคลที่กำ�ลังแสวงห�ก�รคุ้มครองเป็นกิจวัตรด้วยเหตุแห่งคว�มไร้รัฐไร้สัญช�ติ
เปน็ก�รกระทำ�โดยพลก�ร๖๖ โดยปกตแิลว้ภ�วะไร้รฐัไรส้ญัช�ตยิอ่มจำ�กดัก�รเข�้ถงึเอกส�รที่
ระบขุอ้มลูประวตัพิืน้ฐ�นและเอกส�รก�รเดนิท�งอย�่งม�กเมือ่เทียบกบับคุคลปกต ินอกจ�ก
นี้บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติมักจะไม่มีที่อยู่อ�ศัยต�มกฎหม�ยในประเทศใดๆ ดังน้ันก�รไม่มี
เอกส�รหรือข�ดใบอนุญ�ตเข้�เมืองที่จำ�เป็น ย่อมไม่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้เป็นก�รสร้�งคว�ม
ชอบธรรมเป็นก�รทั่วไปเพื่อกักตัวของบุคคลดังกล่�ว ข้อ ๙ ของกติก�ระหว่�งประเทศว่�
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง (ICCPR) รับประกันสิทธิในเสรีภ�พตลอดจนคว�ม
ปลอดภยัของบคุคล ท้ังยงัห�้มไมใ่ห้ควบคมุตวับคุคลโดยพลก�รและโดยมชิอบด้วยกฎหม�ย 
ก�รกกัตวัทีช่อบดว้ยกฎหม�ยจะตอ้งมกี�รควบคมุโดยกฎหม�ยภ�ยในประเทศ โดยเฉพ�ะมี
ก�รกำ�หนดระยะเวล�ทีส่�ม�รถกกัตวับคุคลในสถ�นกักตวัและอ�จมีก�รทบทวนก�รกกัตวั
โดยตลุ�ก�รเปน็ระยะๆ ก�รกกัตวัทีม่ใิชก่�รกกัตัวต�มอำ�เภอใจต้องคำ�นึงถงึคว�มจำ�เปน็ใน
แต่ละกรณีที่มีเหตุผลรองรับ ได้สัดส่วน และไม่เลือกปฏิบัติ ก�รกักตัวโดยไม่มีกำ�หนดหรือ

๖๖ โปรดพจิ�รณ�เรือ่งก�รกกักนัคนเข�้เมอืงเปน็ก�รทัว่ไป คณะทำ�ง�นองคก์�รสหประช�ช�ตวิ�่ดว้ยก�รกกัขงั
โดยพลก�รมีจุดยืนว่� (๕๘) ...เห็นว่�ควรยกเลิกก�รกักกันคนเข้�เมืองแบบค่อยเป็นค่อยไป คนข้�มช�ติใน
สถ�นก�รณท์ีก่�รเข�้เมอืงผดิปกตไิมไ่ดก่้ออ�ชญ�กรรมใดๆ ก�รกำ�หนดให้ก�รย�้ยถิน่ท่ีผดิปกตเิปน็คว�ม
ผิดอ�ญ�เป็นก�รดำ�เนินก�รเกินกว่�ประโยชน์โดยชอบแห่งรัฐในก�รปกป้องดินแดนของตนและควบคุม
กระแสก�รย้�ยถิ่นผิดปกติ (๕๙) ถ้�จะต้องมีก�รกักกันท�งปกครอง ต้องยึดหลักก�รคว�มได้สัดส่วน และ
ตอ้งใชก้�รกักกนัเปน็ท�งเลอืกสดุท�้ย ก�รกกักนัตอ้งดำ�เนนิก�รภ�ยใตข้อ้จำ�กัดท�งกฎหม�ยทีเ่ขม้งวดและ
ตอ้งมกี�รคุม้ครองผ�่นระบบตลุ�ก�รดว้ย ตอ้งระบเุหตผุลทีร่ฐัใชเ้พือ่สร�้งคว�มชอบธรรมในก�รกกักนัอย�่ง
ชัดเจน เช่น คว�มจำ�เป็นในก�รระบุอัตลักษณ์คนข้�มช�ติในสถ�นก�รณ์ผิดปกติ คว�มเสี่ยงว่�จะมีก�ร
หลบหนี หรือช่วยขับไล่คนข้�มช�ติที่เข้�ม�อย่�งผิดปกติซ่ึงต้องคำ�สั่งให้ออกไปพ้นจ�กรัฐ และแจกแจง
เหตุผลอย่�งละเอียดถ่ีถ้วนในก�รออกกฎหม�ย คณะทำ�ง�นองค์ก�รสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รกักขังโดย
พลก�ร รายงานต่อสมัชชาสิทธิมนุษยชน, A / HRC / 13/30, ๑๘ มกร�คม ๒๐๑๐ http://www.refworld.
org/docid/502e0fa62.html สำ�หรับด้�นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยเฉพ�ะ โปรดพิจ�รณ�บทสรุปจ�กคณะ
กรรมก�รบรหิ�ร UNHCR ๑๐๖ (LV1) ค.ศ. ๒๐๐๖ เรือ่งก�รระบกุ�รปอ้งกนัและก�รลดภ�วะไรร้ฐัไรส้ญัช�ติ
และก�รคุม้ครองบุคคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ติ http://www.unhcr.org/453497302.html ซ่ึง “รอ้งขอให้รัฐไมก่กัตวั
บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตดิว้ยเหตวุ�่บคุคลนัน้ไรร้ฐัไรส้ญัช�ตแิตเ่พยีงอย�่งเดยีวและให้ก�รปกปอ้งใหส้อดคลอ้ง
กับกฎหม�ยสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศของตน ...”
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แบบบังคับเป็นก�รกักตัวโดยพลก�ร๖๗

113. ควรใชก้�รกกัตวัเปน็ม�ตรก�รสดุท�้ย ก�รกกัตวัส�ม�รถใชโ้ดยชอบธรรมเฉพ�ะตอ่เมือ่ไมม่ี
ม�ตรก�รอืน่ๆ ท่ีคกุค�มนอ้ยกว�่นีห้รอืไมม่วีธิกี�รอืน่ๆ ทีเ่ปน็ก�รบบีบงัคบันอ้ยกว�่น้ี หรอืได้
พจิ�รณ�ใชม้�ตรก�รอ่ืนๆ ทีม่คีว�มเบ�กว่�โดยส้ินแล้ว หรือ่เมือ่พบว�่ไม่มมี�ตรก�รอืน่ๆ ท่ีมี
ประสทิธภิ�พในก�รคุม้ครองจดุประสงค์โดยชอบดว้ยกฎหม�ยของรฐับ�ลนอกจ�กก�รกกัตัว 
ม�ตรก�รอืน่ๆ นอกเหนอืจ�กก�รกกัตวัไดแ้ก ่ก�รกำ�หนดใหบ้คุคลร�ยง�นตวัหรอืระบบก�ร
ประกันตัว/ว�งหลักทรัพย์ประกัน จนถึงก�รใช้โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลภ�ยในชุมชนและ/
หรือโครงก�รจัดก�รร�ยกรณี เป็นส่วนของก�รประเมินคว�มจำ�เป็นและก�รประเมินคว�ม
ได้สัดส่วนในก�รกักตัว หลักก�รทั่วไปที่เก่ียวข้องกับก�รใช้ก�รกักตัวย่อมละเว้นก�รกักตัว
เด็กไม่ว่�ในสถ�นก�รณ์ใดๆ ก็ต�ม

114. เเมือ่บคุคลรอก�รพจิ�รณ�สถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตอิ�จถูกกกัตวั บคุคลนัน้จะตอ้งไมถู่กกกัตวั
รวมกบัอ�ชญ�กรหรอืบคุคลทีร่อก�รพจิ�รณ�คดี๖๘ นอกจ�กนีก้�รกำ�กบัดแูลก�รกกัตวัโดย
ตลุ�ก�รมคีว�มจำ�เปน็เสมอ บคุคลทีถ่กูคมุขงัตอ้งเข�้ถงึตวัแทนท�งกฎหม�ย รวมทัง้เข�้ถงึ
ก�รให้คำ�ปรึกษ�โดยไม่คิดค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับผู้ย�กไร้

115. สำ�หรับบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติกรณีที่ไม่มีกระบวนก�รพิจ�รณ�สถ�นะเพื่อยืนยันตัวตนหรือ
สัญช�ติ ย่อมนำ�ไปสู่ก�รถูกกักเป็นเวล�น�นหรือถูกกักโดยไม่มีกำ�หนดปล่อยตัว ขั้นตอน
ก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติจึงเป็นกลไกสำ�คัญในก�รลดคว�มเส่ียงก�รถูกกักตัว
เป็นเวล�น�นและ/หรือก�รกักตัวโดยพลก�ร

๖๗ โปรดดูคำ�ตัดสินคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนองค์ก�รสหประช�ช�ติ คดี van Alpen V เนเธอร์แลนด์ ก�ร
สื่อส�รฉบับที่ ๓๐๕/๑๙๘๘, วันที่ ๒๓ กรกฎ�คม ๑๙๙๐, http://www.refworld.org/docid/525414304.
html วรรค ๕.8๘; คดี A v ออสเตรเลีย CCPR / C / 59 / D / 560/1993 วันที่ ๓๐ เมษ�ยน ๑๙๙๗ http://
www.refworld.org/docid/3ae6b71a0.html วรรค ๙.๔; และ Danyal Shafig vs ออสเตรเลีย, CCPR / C 
/ 88 / D / 1324/2004, ๑๓ พฤศจิก�ยน ๒๐๐๖, http://www.refworld.org/docid/47975af921.html วรรค 
๗.๓ ในบริบทของผู้ลี้ภัย บทสรุปคณะกรรมก�รบริห�ร UNHCR ๔๔ (XXXVII) ๑๙๘๖ ว่�ด้วยก�รกักกันผู้ลี้
ภยัและผูข้อลีภ้ยั ที:่ http://www.refworld.org/docid/3ae68c43c0.html ระบวุ�่ ปกตคิวรจะหลกีเลีย่งก�ร
คมุขงัผูข้อลีภั้ย แตถ้่�จำ�เป็นก�รกักกันควรเกิดขึน้เฉพ�ะเมือ่มเีหตผุลต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนดเพือ่ตรวจสอบ
ตัวตนของแต่ละคน; เพือ่ใหไ้ดข้้อเท็จจรงิพืน้ฐ�นของบคุคล; เมือ่บคุคลไดท้ำ�ล�ยเอกส�รหรอืจงใจนำ�เสนอ
เอกส�รเท็จเพือ่ทีจ่ะทำ�ใหเ้จ�้หน�้ทีเ่ข�้ใจผดิและ/หรอืกรณท่ีีมีขอ้กงัวลเรือ่งก�รรกัษ�คว�มปลอดภยัแห่งรฐั
หรือข้อกังวลเรื่องคว�มสงบเรียบร้อยของประช�ชน 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

๖๘  โปรดดูคำ�แนะนำ�ในทำ�นองเดียวกันที่สัมพันธ์กับก�รกักกันผู้ขอลี้ภัย, อ้�งแล้ว
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(๓) บทบาทของ UNHCR

116. UNHCR ช่วยรัฐหล�ยวิธีเพื่อให้รัฐบรรลุหน้�ที่อันพึงปฏิบัติเรื่องภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติ๖๙ โดย
ใช้คว�มรู้เชิงเปรียบเทียบว่�ด้วยกระบวนก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติที่เกิดขึ้นในรัฐ
ต�่งๆ และประสบก�รณข์ององคก์รในก�รประเมนิภ�วะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตทิีม่ ีUNHCR ส�ม�รถ
ใหค้ำ�แนะนำ�ท้ังด�้นก�รพฒัน�กระบวนก�รพจิ�รณ�สถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตใิหมแ่ละก�รเพิม่
ประสทิธภิ�พกระบวนก�รทีม่อียู่๗๐ นอกจ�กน้ี UNHCR ส�ม�รถอำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร
สอบถ�มขอ้มลูโดยหน่วยง�นทีพ่จิ�รณ�สถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตกัิบหน่วยง�นของรฐัอ่ืนๆ และ
ส�ม�รถทำ�หน้�ที่เป็นแหล่งข้อมูลด้�นกฎหม�ยสัญช�ติและก�รดำ�เนินก�รด้�นสัญช�ติ๗๑ 
ก�รที่ผู้ย่ืนคำ�ร้องเข้�ถึง UNHCR ยังมีบทบ�ทอย่�งมีนัยสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มมั่นใจใน
คว�มเป็นธรรมของกระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะ สุดท้�ย UNHCR อ�จดำ�เนินก�รกำ�หนด
สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติด้วยตนเองสำ�หรับบุคคลและ/หรือในระดับกลุ่มในกรณีที่จำ�เป็น

(๔) การสำารวจแนวทางการแก้ปัญหาจากต่างประเทศ

117. ผูย้ืน่คำ�รอ้งบ�งคนในกระบวนก�รพจิ�รณ�สถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตอิ�จจะมโีอก�สทีเ่ปน็จรงิ
ในก�รได้รับสถ�นะหรือกลับม�รับสถ�นะซำ้�อีกในรัฐอื่นๆ ในบ�งกรณีโดยผ่�นก�รได้รับ
สญัช�ตหิรอืไดรั้บสญัช�ติอกีครัง้ กรณเีหล�่นีม้แีนวโนม้ท่ีจะเกดิข้ึนเมือ่บคุคลกำ�ลงัแสวงห�
ก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติในบริบทก�รย้�ยถิ่น ซึ่งทำ�ให้เกิดประเด็นคว�มร่วมมือ
ระหว่�งประเทศเพื่อแสวงห�วิธีก�รแก้ปัญห�ที่เหม�ะสมที่สุด คว�มพย�ย�มที่จะรักษ�
โอก�สที่จะได้รับสถ�นะหรือได้รับสถ�นะซำ้�อีกคร้ังอ�จเป็นเหตุท่ีชอบธรรม แต่ต้องเกิดข้ึน
ภ�ยหลังจ�กก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติ ก�รระงับก�รดำ�เนินก�รพิจ�รณ�สถ�นะ
ย่อมไม่เหม�ะสมในบริบทนี้ เพร�ะก�รรับรู้สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติของแต่ละบุคคลมีคว�ม
จำ�เป็นต่อก�รได้รับคว�มคุ้มครองเต็มรูปแบบต�มสิทธิที่บุคคลพึงได้รับ

(๕) กระบวนการเพิ่มเติมเเละการคุ้มครองเชิงหลักฐานสำาหรับกลุ่มเฉพาะ

118. บคุคลบ�งกลุม่อ�จตอ้งเผชญิกบัคว�มท้�ท�ยโดยเฉพ�ะในก�รสร�้งสถ�นะสญัช�ตขิองตน 
ตอ้งพจิ�รณ�อ�ย ุเพศ และคว�มหล�กหล�ยซ่ึงจำ�เปน็ตอ่ก�รพจิ�รณ�ว่�บคุคลบ�งคนพงึได้
รบักระบวนก�รเพิม่เตมิและก�รคุม้ครองหลกัฐ�นหรอืไม ่เพือ่ให้ส�ม�รถเข�้ถงึก�รคุ้มครอง
ให้แน่ใจว่�ได้รับก�รตัดสินที่เป็นธรรมในกระบวนก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติ

๖๙  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งภ�ยใต้วรรค ๔ ของมติ ๖๑/๑๓๗ สมัชช�สหประช�ช�ติ โปรดดูวรรค ๔ ข้�งต้นและใน
ภ�คผนวก IV

๗๐  ต�มที่กำ�หนดไว้ใน บทสรุปคณะกรรมก�รบริห�ร UNHCR ๑๐๖ (LVII) ปี ๒๐๐๖ เชิงอรรถ ๖๖๖ ข้�งต้น 
คณะกรรมก�รบรหิ�รไดข้อให ้UNHCR “เผยแพรข่อ้มลูอย�่งแขง็ขนัและในกรณท่ีีเหม�ะสมใหฝ้กึอบรมฝ่�ย
รฐับ�ลด�้นกลไกทีเ่หม�ะสมสำ�หรบัก�รระบ ุก�รบนัทกึ และก�รใหส้ถ�นะบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ต ิ“และ” เพือ่
ใหค้ำ�แนะนำ�ด�้นเทคนคิให้กับรฐัภ�คใีนก�รดำ�เนนิง�นของอนุสญัญ�ว�่ดว้ยสถ�นะบคุคลไรร้ฐั ค.ศ. ๑๙๕๔ 
เพื่อให้เป็นก�รดำ�เนินง�นที่สอดคล้องกันของบทบัญญัติ “(วรรค (t) และ (x)) โปรดศึกษ�ภ�คผนวก V.

๗๑  แนะนำ�ให้รัฐปรึกษ�ฐ�นข้อมูลสัญช�ติ ซ่ึงใช้ได้ผ่�นแหล่งต่�งๆ เช่นฐ�นข้อมูลของ UNHCR Refworld 
www.refworld.org หรือแหล่งที่ม�ระดับภูมิภ�ค เช่น ฐ�นข้อมูลกฎหม�ยสัญช�ติของกลุ่มสังเกตก�รณ์
ประช�ธิปไตยสหภ�พยุโรป (European Union Democracy Observer: EUDO) http://eudo-citizenship.
eu/databases และก�รตรวจสอบกำ�กับแอฟริก�และโครงก�รรณรงค์ (Africa Governance Monitoring 
and Advocacy Project AfriMAP) www.afrimap.org
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119. เด็ก โดยเฉพ�ะเด็กทีไ่มม่ผีูป้กครอง อ�จตอ้งเผชิญกบัคว�มท้�ท�ยในก�รสือ่ส�รอย�่งรนุแรง 
เมื่อต้องสื่อส�รข้อเท็จจริงพื้นฐ�นที่ด้�นสัญช�ติของตน รัฐที่มีกระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะ
ไร้รัฐไร้สัญช�ติจะต้องปฏิบัติต�มหลักก�รเพื่อแสวงห�ผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดสำ�หรับเด็กเมื่อ
พิจ�รณ�สถ�นะสัญช�ติและคว�มจำ�เป็นที่จะได้รับคว�มคุ้มครองเมื่อเด็กมีสถ�นะไร้รัฐไร้
สัญช�ติ๗๒ กระบวนก�รเพิ่มเติมและก�รคุ้มครองเชิงหลักฐ�นเพิ่มเติมสำ�หรับผู้ขอสถ�นะ
ที่เป็นเด็ก รวมถึงก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญก�รประเมินผลก�รร้องขอสถ�นะของเด็กในลำ�
ดับต้นๆ ก�รมีตัวแทนท�งกฎหม�ยที่ผ่�นก�รฝึกอบรมเหม�ะสมกับก�รบริก�รเด็ก รวมทั้ง
จัดผู้สัมภ�ษณ์และก�รจัดล่�มให้เหม�ะสมกับเด็ก เช่นเดียวกับข้อสันนิษฐ�นว่�รัฐจะต้อง
มีภ�ระพิสูจน์ม�กขึ้นในกรณีที่ผู้สมัครเป็นเด็ก

120. ในบ�งกรณีอ�จพจิ�รณ�ใช้ก�รดำ�เนนิก�รท่ีคล�้ยกนักบัผูท้ีมี่คว�มบกพรอ่งท�งร�่งก�ย๗๓ ที่
ตอ้งเผชญิคว�มย�กลำ�บ�กในก�รสือ่ส�รขอ้มลูด้�นสถ�นะสัญช�ติของตน ผู้มอีำ�น�จตัดสิน
ใจต้องคำ�นึงว่� เนื่องจ�กก�รเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีคว�มบกพร่องท�งร่�งก�ย ทำ�ให้พวกเข�
อ�จจะมีโอก�สน้อยกว่�ที่จะมีเอกส�รระบุตัวตนและเอกส�รอื่นๆ 

121. จะเป็นก�รดีกว่�ถ้�ผู้ร้องขอสถ�นะทุกคนได้รับท�งเลือกในก�รเลือกผู้สัมภ�ษณ์และล่�ม
ที่เป็นเพศเดียวกับตนเอง ผู้สัมภ�ษณ์และล่�มก็ควรจะตระหนักถึงและตอบสนองต่อคว�ม
เปร�ะบ�งท�งวัฒนธรรมหรือศ�สน�ใดๆ หรือปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อ�ยุและระดับก�ร
ศึกษ� ผู้หญิงอ�จเผชิญอุปสรรคเพิ่มเติมในก�รรับเอกส�รท่ีเกี่ยวข้อง อันเป็นผลม�จ�ก
ก�รเลือกปฏิบัติ เช่น สูติบัตรหรือเอกส�รอ่ืน ๆ ท่ีส�ม�รถระบุตัวตนที่จะสำ�คัญต่อสถ�นะ
สัญช�ติของตน

๗๒ เด็กที่ไม่มีผู้ปกครองและเด็กที่แยกจ�กผู้ปกครองทั้งหมดจะได้เข้�สู่ขั้นตอนก�รกำ�หนดสถ�นะท่ีคำ�นึงถึง
ผลประโยชนส์งูสดุตอ่เดก็ ผลทีไ่ดจ้�กขัน้ตอนก�รกำ�หนดสถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตเิชน่เดยีวกบัผลก�รกำ�หนด
สถ�นะผูล้ีภ้ยัเปน็สว่นหนึง่ของก�รกำ�หนดผลประโยชนส์งูสดุของเดก็ โปรดด ูUNHCR แนวท�งของ UNHCR 
ว่าด้วยการกำาหนดผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก (UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests 
of the Child) พฤษภ�คม ค.ศ ๒๐๐๘ http://www.refworld.org/docid/48480c342.html

๗๓  อนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิคนพิก�ร ๒๐๐๖ ตระหนักดีว่� “คว�มพิก�รเป็นแนวคิดท่ีมีวิวัฒน�ก�ร ผลคว�ม
พิก�รเกิดจ�กปฏิสัมพันธ์ระหว่�งบุคคลที่มีคว�มบกพร่องและอุปสรรคด้�นทัศนคติและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็น
อุปสรรคต่อก�รมีส่วนร่วมอย่�งเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภ�พของผู้พิก�รในสังคม บนพื้นฐ�นที่เท่�เทียม
กับคนอื่นๆ “อ�รัมภบท วรรค (จ)
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ฉ. การพิจารณาสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติที่อนุสัญญาว่าด้วย
สถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ ไม่ครอบคลุม

122. บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ติหล�ยคนทีเ่ข้�เกณฑต์�มนิย�มของอนสุญัญ� ๑๙๕๔ พบว�่ตนอยูใ่น
ประเทศที่ไม่ได้เป็นรัฐภ�คีของอนุสัญญ�นี้ อย่�งไรก็ต�มรัฐท่ีไม่ได้เป็นภ�คีจำ�นวนหน่ึงได้
นำ�รูปแบบกระบวนก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติบ�งรูปแบบไปแก้ปัญห�บุคคลดัง
กล่�วในดินแดนของรัฐตน เมื่อคำ�นึงถึงพันธะผูกพันของตนภ�ยใต้กฎหม�ยสิทธิมนุษยชน
ระหว่�งประเทศอ่ืนๆ ในกฎหม�ยสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติมีข้อ
เท็จจริงเกี่ยวโยงกับมิติด้�นกฎหม�ยสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศอื่นๆ หล�ยประก�ร เช่น 
สัมพันธ์กับก�รป้องกันก�รกักกันตัวโดยพลก�ร (ข้อ ๙ (๑) ของ ICCPR) สิทธิที่ด้�นสัญช�ติ
ของหญิงย่อมเท่�เทียมกับช�ย (ข้อ ๙ อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
ทุกรูปแบบ ค.ศ. ๑๙๗๙) และสิทธิที่เด็กทุกคนจะมีสัญช�ติ (ข้อ ๒๔ (๓) ของ ICCPR และ
ข้อ ๗ (๑) ของอนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙)

123. บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตโิดยพฤตนิยัอยูน่อกขอบเขตก�รคุม้ครองของอนสุญัญ� ๑๙๕๔๗๔ บ�ง
รฐัไดร้วมแนวคดิภ�วะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตโิดยพฤตนัิย (โดยเน้ือห� ห�กมไิด้เปน็โดยชือ่ท่ีปร�กฏ
เสมอไป) ในกระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติ โดยก�รตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
พึงได้รับก�รคุ้มครองด้วยเหตุนั้นๆ ควบคู่ไปกับเกณฑ์จ�กอนุสัญญ� ๑๙๕๔

124. มีก�รสนับสนุนให้รัฐให้คว�มคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยพฤตินัยนอกเหนือไปจ�ก
บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติต�มอนุสัญญ� ๑๙๕๔ บ่อยครั้งท่ีบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยพฤตินัย
อยูใ่นสถ�นก�รณท์ีผ่ดิปกติหรอือยูใ่นสถ�นกกัตัวเปน็เวล�น�น เพร�ะไมส่�ม�รถกลบัไปยงั
ประเทศที่ตนมีสัญช�ติ รัฐพึงพิจ�รณ�ปัจจัยต่�ง ๆ เพื่อตัดสินใจเลือกประเภทกระบวนก�ร
กำ�หนดสถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตโิดยพฤตินยั หน่ึงในขอ้พจิ�รณ�กค็อื เม่ือแรกเริม่อ�จไมป่ร�กฏ
ชัดเจนว่�ผู้ยื่นคำ�ร้องเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติต�มอนุสัญญ� ๑๙๕๔ หรือผู้ยื่นคำ�ร้องอ�จ
เข้�ข่�ยแนวคิดคว�มไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยพฤตินัยหรือไม่ แม้ด้วยทัศนะของผู้ยื่นคำ�ร้องเองก็
อ�จไม่ทร�บชัด ไม่ว่�ภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยพฤตินัยจะถูกกำ�หนดที่ใด กระบวนก�รต้อง
ไมห่�้มห�กบคุคลจะรอ้งขอคว�มคุม้ครองในฐ�นะผู้ล้ีภยัหรอืในฐ�นะบคุคลไรร้ฐัไรสั้ญช�ติ
ต�มอนุสญัญ� ๑๙๕๔ สำ�หรบัรฐัทีอ่ยูภ่�ยใตก้ฎหม�ยระหว�่งประเทศ ก�รรบัรูส้ถ�นะยอ่ม
ทำ�ใหร้ฐัมภี�ระหน�้ทีต่อ่บคุคลม�กขึน้กว�่หน�้ท่ีซึง่รฐัพงึมเีมือ่รบัรองสถ�นะของบคุคลเปน็
ผู้ไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยพฤตินัย

๗๔  ต�มทีร่ะบไุวใ้นย่อหน�้ที ่7 ข�้งตน้ไมม่นียิ�มส�กล ของคำ�ว�่บคุคลไรร้ฐัโดยพฤตนิยั ม�ตร� II.A. ของข้อสรปุ
ปร�โต (Prato Coclusion) เชงิอรรถ 4 ข�้งตน้เสนอว�่ใหใ้ชน้ยิ�มปฏบิตักิ�รสำ�หรบัคำ�ว�่ ผูไ้รร้ฐัโดยพฤตนิยั 
เปน็บคุคลท่ีอยู่นอกประเทศทีต่นมสีญัช�ตทิีไ่มส่�ม�รถเตม็ใจท่ีจะใช้ประโยชน์จ�กคุม้ครองจ�กประเทศน้ัน
ดว้ยเหตผุลโดยชอบ ก�รคุม้ครองในคว�มหม�ยนีห้ม�ยถงึสทิธิก�รคุม้ครองท�งก�รทูตท่ีรฐัสญัช�ตใิช้สทิธิ
เพื่อปกป้องจ�กก�รละเมิดโดยก�รกระทำ�โดยมิชอบในระดับส�กลต่อคนสัญช�ติของตน เช่น ก�รคุ้มครอง
ท�งก�รทูต ก�รคุ้มครองท�งกงสุล และคว�มช่วยเหลือโดยทั่วไป รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รกลับไป
ยังรัฐสัญช�ติ
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ส่วนที่ ๓ : สถานะของบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติในระดับประเทศ

ก. กฏหมายระหว่างประเทศและสถานะของ
 บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
(๑) การเปรียบเทียบระหว่างสถานภาพของผู้ลี้ภัยและสถานะของบุคคลไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ

125. สถ�นะของบคุคลไรร้ฐัต�มอนสุญัญ� ๑๙๕๔ นำ�รปูแบบม�จ�กก�รดำ�เนนิก�รสำ�หรบัผูล้ีภ้ยั
ในอนสุญัญ�ว�่ด้วยสถ�นภ�พผูล้ีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ ก�รเปรยีบเทียบเน้ือห�ของอนุสัญญ�ท้ัง
สองแสดงให้เหน็ว่�บทบญัญตัต่ิ�งๆ ในอนสุญัญ� ๑๙๕๔ ถูกนำ�ม�ใชต้�มตวัอกัษรหรอืมกี�ร
เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดจ�กบทบัญญัติที่สอดคล้องกันในอนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นภ�พผู้ลี้ภัย 
ค.ศ. ๑๙๕๑ สว่นใหญท่ีเ่ปน็เชน่นีเ้พร�ะก�รจดัทำ�ร�่งประวัติศ�สตรร์ว่มกนัของอนุสัญญ�ท้ัง
สองฉบบั คอื อนสุญัญ�ว�่ดว้ยสถ�นภ�พผูล้ีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ และ อนสุญัญ� ๑๙๕๔ ม�จ�ก
ก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รเฉพ�ะกิจว่�ด้วยภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติและปัญห�ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งได้รับก�รแต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รเศรษฐกิจและสังคม๗๕ ค.ศ. ๑๙๔๙ อันเป็นผลม�
จ�กร�ยง�นก�รจัดเตรีนมร่�ง (Travaux Préparatoires) ของอนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นภ�พ
ผูล้ีภั้ย ค.ศ. ๑๙๕๑ ทีม่คีว�มเกีย่วขอ้งอย�่งยิง่โดยเฉพ�ะในก�รตีคว�มอนุสัญญ� ๑๙๕๔๗๖

126. เชน่เดยีวกนักบัอนสุญัญ�ว�่ดว้ยสถ�นภ�พผูล้ีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ สทิธทิีก่ำ�หนดไวใ้นอนสุญัญ� 
๑๙๕๔ ไม่จำ�กัดเฉพ�ะบุคคลที่ได้รับก�รยอมรับว่�เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติจ�กก�ร
พิจ�รณ�สถ�นะที่ดำ�เนินก�รโดยรัฐหรือ UNHCR บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ตินับจ�กช่วงเวล�ที่
บุคคลมีคุณสมบัติตรงเกณฑ์ในอนุสัญญ� ๑๙๕๔ ก�รพิจ�รณ�ของข้อเท็จจริงน้ีเป็นเพียง
ก�รยืนยันสถ�นะดังกล่�วเท่�นั้น แต่สิทธิที่บุคคลภ�ยใต้อนุสัญญ� ๑๙๕๔ ได้รับนั้นเชื่อม
โยงกับสภ�พของก�รปร�กฏตัวของบุคคลนั้นๆ ในรัฐ โดยประเมินถึงระดับคว�มเกี่ยวพันที่
มีกับประเทศที่บุคคลนั้นอ�ศัยอยู่

๗๕  มต ิ๒๔๘ (IX) (ข) วนัที ่๘ สิงห�คม ค.ศ. ๑๙๔๙ แมว่้�ก�รคุม้ครองบคุคลไรร้ฐัไรส้ยัช�ตมิจุีดประสงคแ์ต่แรก
ใหด้ำ�เนนิก�รผ�่นก�รออกพธิสี�รซึง่จะใชบั้งคบัโดยอนโุลมและมกี�รกำ�หนดสิทธสิำ�คญัไว้ในอนสุญัญ�ว�่
ดว้ยสถ�นะผูล้ีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ แตก่�รตดัสนิใจภ�ยหลงัไดน้ำ�ม�ใชเ้ปน็เครือ่งมอืในฐ�นะอนสุญัญ�ว�่ดว้ย
สถ�นะของบุคคลไร้รัฐ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้�นประวัติศ�สตร์ก�รร่�งอนุสัญญ�โดยละเอียดใน Travaux 
Préparatoires ใน UNHCR อนสุญัญาวา่ดว้ยสถานะของบคุคลไรร้ฐั: ประวตัศิาสตรแ์ละการตคีวาม - 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 (“คว�มคิดเห็นของโรบินสันต่ออนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. 
๑๙๕๔”)

๗๖  โปรดดยูอ่หน�้ ๑๓๒-๑๓๙ ตอ่ไปเป็นก�รเฉพ�ะเรือ่งระดบัสทิธใิห้แกบ่คุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ติภ�ยใตอ้นสุญัญ�
ว่�ด้วยสถ�นะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ ขึ้นอยู่กับระดับคว�มเก�ะเกี่ยวกับรัฐภ�คี
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127. แม้อนุสัญญ�ทั้งสองมีวิธีก�รโดยรวมเดียวกัน อนุสัญญ� ๑๙๕๔ ยังคงมีคว�มแตกต่�งที่มี
นัยสำ�คัญหล�ยประก�รจ�กอนุสัญญ� ๑๙๕๑ ไม่มีข้อห้�มมิให้ผลักดันบุคคลกลับโดยไม่
สมัครใจ (refoulement) (อนุสัญญ� ๑๙๕๑ ข้อ ๓๓) และไม่มีก�รคุ้มครองจ�กบทลงโทษ
จ�กคว�มผิดก�รเข้�เมืองผิดกฎหม�ย (อนุสัญญ� ๑๙๕๑ ข้อ ๓๑) นอกจ�กนี้ทั้งสิทธิใน
ก�รทำ�ง�นและก�รสม�คมยังตำ�่กว�่ม�ตรฐ�นก�รปกปอ้งทีเ่ทยีบเคยีงไดใ้นบทบญัญตัขิอง
อนุสัญญ� ๑๙๕๑๗๗ ขอบเขตก�รคุ้มครองก�รถูกไล่ออกจ�กดินแดนในแต่ละอนุสัญญ�ยัง
แตกต่�งกันอีกด้วย

128. บุคคลอ�จเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติพร้อมกับเป็นผู้ลี้ภัยในเวล�เดียวกัน๗๘ ในกรณีนี้ย่อม
เปน็ส่ิงสำ�คญัทีค่ำ�รอ้งของแต่ละสถ�นะทัง้สองมกี�รดำ�เนนิก�รพจิ�รณ�และสถ�นะท้ังสอง
ได้รับก�รรับรองอย่�งชัดเจน ในทำ�นองเดียวกัน ห�กจำ�เป็นต้องมีม�ตรฐ�นก�รคุ้มครอง
เสริมเพ่ิม รวมถึง ก�รป้องกันจ�กก�รผลักดันกลับประเทศหรือดินแดนซึ่งชีวิตหรือเสรีภ�พ
อ�จถูกคุกค�ม รัฐต้องใช้ม�ตรฐ�นก�รคุ้มครองกับบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติที่มีคุณสมบัติได้
รับก�รคุ้มครองเหล่�นี้ด้วย๗๙

(๒) ภาพรวมของมาตรฐานในการปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔

129. ม�ตร� ๑๒-๓๒ แหง่อนสุญัญ� ๑๙๕๔ กำ�หนดสทิธทิ�งเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมทีร่ฐั
พงึปฏิบัตติอ่บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ต ิอนสุญัญ� ๑๙๕๔ แบง่สิทธต่ิ�งๆ เปน็หมวดหมู่ดังต่อไปน้ี

• สถ�นะท�งกฎหม�ย (รวมถึง สถ�นะบุคคล สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในก�รสม�คม และก�ร
เข้�ถึงกระบวนก�รท�งกฎหม�ย)

• ก�รจ�้งง�นโดยไดร้บัสิง่ตอบแทน (รวมถงึ ก�รจ�้งง�นท่ีได้รบัค่�จ�้ง ก�รทำ�ง�นแบบเปน็
น�ยตนเอง และก�รเข้�ถึงง�นวิช�ชีพโดยเสรี)

• สวัสดิก�ร (รวมถึง ก�รได้รับปันส่วน ที่อยู่อ�ศัย ก�รศึกษ�ภ�ครัฐ คว�มช่วยเหลือบรรเท�
ทุกข์ส�ธ�รณะ กฎหม�ยแรงง�น และประกันสังคม) และ

• ม�ตรก�รท�งปกครอง (รวมถึง คว�มช่วยเหลือในท�งปกครอง เสรีภ�พในก�รเดินท�ง 
เอกส�รประจำ�ตัว เอกส�รก�รเดินท�ง ภ�ษีเงินได้ของแผ่นดิน ก�รโอนสินทรัพย์ ก�รไล่
ออกจ�กดินแดน และก�รแปลงสัญช�ติ)

๗๗ อย่�งไรก็ต�ม อนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นภ�พผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ และ อนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะของบุคคล 
ไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ กำ�หนดเช่นเดียวกันว่� ขอให้รัฐ “พิจ�รณ�โดยคำ�นึงถึงปัญห�ของบุคคลไร้รัฐในก�ร
ปรับสิทธิของบุคคลไร้รัฐให้เช่นเดียวกับคนสัญช�ติของตน” โปรดดู ม�ตร� ๑๗ (๒) แห่งอนุสัญญ� ๑๙๕๔

๗๘  ดงัท่ีกล�่วไวใ้นยอ่หน�้ที ่๑๕ เบือ้งตน้ นยิ�มบคุคลไรร้ฐัภ�ยใตอ้นสุญัญ�ว�่ดว้ยสถ�นะของบคุคลไรร้ฐัและ
นิย�มผู้ลี้ภัยในอนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ ไม่ได้เป็นก�รจำ�กัดซึ่งกันและกัน

๗๙  สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมว่�ด้วยประเมินก�รคุ้มครองเพิ่มเติม ผู้ลี้ภัย และก�รร้องขอสถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติใน
กระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะไรรั้ฐไรส้ญัช�ต ิและหลกัประกนัก�รรกัษ�คว�มลบัโปรดดยูอ่หน้� ๗๘-๘๒ ข�้ง
ต้น
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130. อนุสัญญ� ๑๙๕๔ ได้กำ�หนดม�ตรฐ�นข้ันตำ่� เช่นเดียวกับอนุสัญญ� ๑๙๕๑ อนุสัญญ� 
๑๙๕๔ กำ�หนดว่�รัฐต้องดำ�เนินก�รจัดสรรให้ผู้รับประโยชน์ได้รับก�รปฏิบัติดังนี้

• ก�รปฏบิตัทิีจ่ะดำ�เนินก�รตอ่บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ติไมว่�่จะเปน็ก�รปฏบิติัใดๆ ต้องเปน็ไป
ในลักษณะเดียวกันกับก�รปฏิบัติต่อพลเมืองหรือคนต่�งด้�วอื่นๆ

• ได้รับก�รปฏิบัติเช่นเดียวกับคนสัญช�ติ

• ได้รับก�รปฏิบัติในท�งที่เป็นคุณให้ม�กที่สุดเท่�ที่จะเป็นไปได้ และไม่ว่�ในกรณีใดๆ จะ
ตอ้งไดร้บัก�รปฏบิตัทิีเ่ปน็คณุไมน่อ้ยกว�่ทีป่ฏบิติัต่อคนต่�งด้�วโดยท่ัวไปในสถ�นก�รณ์
เดียวกัน และ

• ได้รับก�รปฏิบัติแบบเดียวกันกับคนต่�งด้�วโดยทั่วไป

131. รัฐอ�จพิจ�รณ�เพ่ืออำ�นวยคว�มเท่�เทียมกันระหว่�งบุคคลท่ีมีสถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติและ
คนสัญช�ติม�กขึ้น ต�มจริงแล้วภ�ยใต้อนุสัญญ�สิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศ รัฐย่อมมี
พันธกรณีที่จะทำ�เช่นนั้นได้ รัฐมีคว�มรับผิดชอบที่จะเค�รพ คุ้มครอง และเติมเต็มสิทธิต�ม
อนุสัญญ� ๑๙๕๔ สำ�หรับบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติเพื่อเป็นก�รตอบเเทนพันธกรณีข้อ ๒ แห่ง
อนุสัญญ�เดียวกันที่กำ�หนดให้บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ยของประเทศ
ที่ตนเองอยู่

(๒.๑) สิทธิแบบค่อยเป็นค่อยไปและมีเงื่อนไข

132. สทิธทิีบั่ญญตัไิวใ้นอนสุญัญ� ๑๙๕๔ จะขย�ยไปยงับคุคลไรร้ฐัไร้สญัช�ติโดยขึน้อยูก่บัระดบั
คว�มผูกพันกับรัฐ บทบัญญัติบ�งประก�รมีผลบังคับใช้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีคุณสมบัติ
ตรงต�มนยิ�ม “บคุคลไรร้ฐั” ในอนสุญัญ� ๑๙๕๔ และอยูภ่�ยใต้เขตอำ�น�จของรฐัภ�คีหรอื
อยูใ่นดนิแดนของรฐั บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตอิ�จไดร้บัสทิธอิืน่ๆ โดยมเีงือ่นไขว�่บคุคลได ้“เข�้
รฐัโดยชอบดว้ยกฎหม�ย” “พำ�นกัในรฐัโดยชอบดว้ยกฎหม�ย” หรอื “มถีิน่ทีอ่ยูเ่ปน็ปกตวิสัิย” 
ในดนิแดนของรฐัภ�ค ีรฐัจงึอ�จใหบ้คุคลทีผ่�่นก�รพจิ�รณ�ว่�เปน็บคุคลไรร้ฐัไรสั้ญช�ติได้
รบัสทิธมิ�กขึน้กว�่สทิธทิีร่ฐัประกนัไวแ้กบ่คุคลทีร่อก�รกำ�หนดสถ�นะ อย�่งไรกต็�มบคุคล
ประเภทหลงัมสีทิธหิล�ยประก�รต�มอนสุญัญ� ๑๙๕๔ ซึง่คล�้ยกบัก�รปฏบิตัติอ่ผูข้อลีภ้ยั
ภ�ยใต้อนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นภ�พผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑

133. สิทธิที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญ� ๑๙๕๔ จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อบุคคลอยู่ภ�ยใต้เขตอำ�น�จของรัฐ
ภ�ค ีไดแ้ก ่สทิธใินสถ�นะบคุคล (ม�ตร� ๑๒) สทิธใินทรพัยส์นิ (ม�ตร� ๑๓) ก�รเข�้ถงึศ�ล
ยตุธิรรม (ม�ตร� ๑๖ (๑)) ก�รปนัสว่น (ม�ตร� ๒๐) ก�รศึกษ�ภ�ครฐั (ม�ตร� ๒๒) คว�มชว่ย
เหลือท�งปกครอง (ม�ตร� ๒๕) และก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รแปลงสัญช�ติ (ม�ตร� 
๓๒) สิทธิเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลปร�กฏตัวท�งก�ยภ�พอยู่ในดินแดนของรัฐภ�คี คือ 
เสรีภ�พในก�รนับถือศ�สน� (ม�ตร� ๔) และสิทธิในมีก�รเอกส�รระบุตัวตน (ม�ตร� ๒๗)

134. อนสุญัญ� ๑๙๕๔ เลง็เหน็ว�่บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตทิี ่“เข�้รฐัโดยชอบดว้ยกฎหม�ย” ท่ีปร�กฏ
ตัวในรัฐภ�คี (จ�กภ�ษ�ฝรั่งเศสว่� “se trouvant régulièrement”) จะได้รับสิทธิของผู้ “เข้�
รัฐโดยชอบด้วยกฎหม�ย” เพิ่มเติม รวมถึงสิทธิในก�รมีส่วนร่วมในก�รทำ�ง�นแบบเป็นน�ย
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ตัวเอง (ม�ตร� ๑๘) เสรีภ�พในก�รเดินท�งภ�ยในรัฐ (ม�ตร� ๒๖) และได้รับก�รป้องกัน
จ�กก�รขับออกจ�กรัฐ (ม�ตร� ๓๑)

135. บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติที่ “เข้�รัฐโดยชอบด้วยกฎหม�ย” ม�ยังรัฐภ�คี ต้องได้รับอนุญ�ตจ�ก
รัฐว่�ปร�กฏตัวในประเทศได้ แนวคิดนี้รวมก�รปร�กฏตัวโดยที่มีบทบัญญัติต�มกฎหม�ย
กำ�หนดว�่มโีทษอย�่งชัดเจนและก�รปร�กฏตวัอนัเปน็ทีท่ร�บและมไิดถ้กูห�้ม ทัง้นีโ้ดยคำ�นงึ
ถึงสถ�นก�รณ์ส่วนบุคคลทั้งหมดของบุคคลนั้นๆ๘๐ ก�รปร�กฏตัวอ�จเป็นก�รชั่วคร�วก็ได้ 
ก�รตีคว�มข้อกำ�หนดในอนุสัญญ� ๑๙๕๔ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และจุดประสงค์
ของอนุสัญญ� ๑๙๕๔ เพื่อให้มั่นใจว่�บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติส�ม�รถใช้สิทธิที่กำ�หนดไว้ใน
อนุสัญญ� ๑๙๕๔ ให้ได้อย่�งกว้�งขว�งที่สุด ซึ่งประวัติศ�สตร์ก�รร่�งอนุสัญญ� ๑๙๕๔ 

๘๐  อนสุญัญ�ว�่ดว้ยสถ�นะผูล้ีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ กล�่วถึงก�รไดร้บัสทิธิเฉพ�ะด�้นของผูล้ีภ้ยัต�มเง่ือนไขต�่งๆ 
ต�มระดบัคว�มผกูพนักบัรฐั โปรดดวูรรค ๒๙ ของ UNHCR, หมายเหตกุารคุม้ครองระหวา่งประเทศ / AC.96 
/ 830, ๗ กันย�ยน ๑๙๙๔, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f0a935f2.html ต�ม “คว�มคดิเห็นของ
โรบนิสนัตอ่อนสุญัญ�ว่�ดว้ยสถ�นะของบคุคลไร้รฐั ค.ศ. ๑๙๕๔” ในเชิงอรรถ ๗๕ ดงักล�่วไว้ข�้งตน้: “ควร
สนันษิฐ�นว�่คำ�ว�่ ‘เข�้รฐัโดยชอบดว้ยกฎหม�ย’ ท่ีใชอ้นสุญัญ�ฯ น้ี [๑๙๕๔] มีคว�มหม�ยเช่นเดยีวกบัใน
อนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะผู้ลี้ภัย”; ในย่อหน้�ที่ ๕ ในคว�มเห็นต่อข้อ ๑๕ แนวคิดก�รพำ�นักโดย “ชอบด้วย
กฎหม�ย” ต�มวัตถุประสงค์ของอนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ และในแง่ของประวัติศ�สตร์
ร�่งอนสุญัญ�ว�่ดว้ยสถ�นะผูล้ีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ และ อนสุญัญ�ว�่ดว้ยสถ�นะของบคุคลไรร้ฐั ค.ศ. ๑๙๕๔ 
ทีไ่ดก้ระทำ�รว่มกัน จงึนำ�อนสุญัญ�ว�่ดว้ยสถ�นะผูล้ีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ ไปใช้ในก�รตคีว�มอนุสญัญ�ว�่ดว้ย
สถ�นะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ ดังนี้ “ ... “ชอบด้วยกฎหม�ย” คือ ก�รได้รับก�รประเมินด้วยกฎหม�ย
และกฎระเบียบของประเทศที่มีต�มปกติ ทว่� ก�รตัดสินคว�มชอบด้วยกฎหม�ยควรคำ�นึงถึงสถ�นก�รณ์
รอบด้�น รวมถึงข้อเท็จจริงว่�มีก�รเข้�รัฐอันเป็นที่ทร�บและมิได้ถูกห้�มหรือรัฐยอมให้มีก�รปร�กฏตัว
ในรัฐ เพร�ะสถ�นก�รณ์ที่ล่อแหลมของบุคคลนั้น” โปรดดูในเรื่องนี้ก�รอภิปร�ยก�ร “เข้�รัฐโดยชอบด้วย
กฎหม�ย” ในย่อหน้�ที่ ๘ ของ UNHCR “การพำานักโดยชอบด้วยกฎหมาย” - หมายเหตุว่าด้วยการตีความ 
(Lawfully Staying” – A Note on Interpretation), ๓ พฤษภ�คม ๑๙๘๘ http://www.unhcr.org/refworld/
docid/42ad93304.html คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งสหประช�ช�ติได้ตัดสินว่� บุคคลท่ีต้องคำ�สั่ง
ขับไล่แต่ไม่ได้มีก�รบังคับใช้ได้รับอนุญ�ตให้อยู่ในสวีเดนต�มหลักมนุษยธรรมเป็นบุคคลที่ “เข้�ดินแดน
โดยชอบด้วยกฎหม�ย” เพื่อวัตถุประสงค์ให้ใช้สิทธิเสรีภ�พในก�รเดินท�ง ซึ่งได้รับก�รคุ้มครองต�มกติก�
ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง ม�ตร� ๑๒ โปรดดู Celepli v. สวีเดน CCPR 
/ C / 51 / D /456/1991 วันที่ ๒๖ กรกฎ�คม ๑๙๙๔ http://www.refworld.org/docid/51b6e7ad4.html 
ย่อหน้� ๙.๒
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ได้ยืนยันไว้๘๑ ผู้ยื่นคำ�ร้องขอสถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติที่เข้�สู่ก�รกำ�หนดสถ�นะจึง “เข้�รัฐโดย
ชอบด้วยกฎหม�ย” ในดินแดนของรัฐภ�คี๘๒ ในท�งกลับกันบุคคลที่ไม่มีสถ�นะคนเข้�เมือง
ในประเทศและไมไ่ดร้บัโอก�สใหเ้ข�้สูก่ระบวนก�รพจิ�รณ�สถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตไิมไ่ด ้“เข้�
รัฐโดยชอบด้วยกฎหม�ย” ในประเทศ

136. อนุสัญญ� ๑๙๕๔ กำ�หนดสิทธิต่�งๆ ของก�ร “พำ�นักโดยชอบด้วยกฎหม�ย” ในรัฐภ�คี 
เพิ่มเติม (จ�กภ�ษ�ฝรั่งเศสว่� “résidant régulièrement”) ได้แก่ สิทธิก�ร “พำ�นักโดยชอบ
ด้วยกฎหม�ย” ในอนุสัญญ� ๑๙๕๔ รวมถึงสิทธิในก�รสม�คม (ม�ตร� ๑๕) สิทธิในก�ร
ทำ�ง�น (ม�ตร� ๑๗ ) ก�รปฏิบัติวิช�ชีพโดยเสรี (ม�ตร� ๑๙) ก�รเข้�ถึงที่อยู่อ�ศัยที่รัฐจัด
ให้ (ม�ตร� ๒๑) สิทธิในก�รบรรเท�ทุกข์ส�ธ�รณชน (ม�ตร� ๒๓) สิทธิแรงง�นและประกัน
สังคม (ม�ตร� ๒๔) และเอกส�รก�รเดินท�ง (ม�ตร� ๒๘)๘๓

๘๑  โปรดดคูว�มเหน็ของโรบินสนัตอ่อนสุญัญ�ว�่ดว้ยสถ�นะของบคุคลไรร้ฐั ค.ศ. ๑๙๕๔ เชงิอรรถ ๗๕ ข�้งตน้ 
โดยเฉพ�ะม�ตร� ๑๕, ๑๘ และ ๓๑ ในแง่ของประวัติศ�สตร์ก�รจัดทำ�ร่�งอนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะผู้ลี้ภัย 
ค.ศ. ๑๙๕๑ และอนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ ร่วมกัน และขอบเขตที่บัญญัติใน
อนุสัญญ�๑๙๕๔ สะท้อนอนุสัญญ�๑๙๕๑ ดังนั้นสิ่งสำ�คัญที่จะต้องทร�บคือถ้อยแถลงของผู้ร่วมประชุม
จ�กฝรั่งเศสในก�รอธิบ�ยคว�มหม�ยของคำ�ว่� “ก�รยอมรับโดยปกติวิสัย” ที่ใช้ในข้อคว�มที่ประเทศ
ฝรั่งเศสเสนอ ซึ่งคณะกรรมก�รยกร่�งยอมรับในภ�ยหลัง คว�มว่�: “ผู้ใดครอบครองใบอนุญ�ตพำ�นักย่อม
มีสถ�นะปกติ ด้วยคว�มเป็นจริงเดียวกันบุคคลที่ยังไม่ได้ครอบครองใบอนุญ�ตอยู่อ�ศัยแต่ได้สมัครขอรับ
ใบอนญุ�ตนัน้และมใีบรบัรองว�่ไดย้ืน่คำ�รอ้งแลว้ถอืว�่อยูใ่นสถ�นะปกต ิเฉพ�ะบุคคลทีไ่มไ่ดร้อ้งขอสถ�นะ
หรือร้องขอสถ�นะแต่ได้รับก�รปฏิเสธคำ�ร้องเท่�นั้นที่มีสถ�นะผิดปกติ “ คณะกรรมก�รเฉพ�ะกิจว่�ด้วยผู้
ลีภ้ยัและบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตแิละปัญห�ทีเ่ก่ียวขอ้งแห่งองคก์�รสหประช�ช�ต ิวาระแรก: สรปุบนัทึกการ
ประชุมครั้งที่สิบห้า ที่เลค ซัคเซส, นิวยอร์ก, ๒๗ มกร�คม ๑๙๕๐ E / AC.32 / SR.15, วันที่ ๖ กุมภ�พันธ์ 
๑๙๕๐, http://www.unhcr.org/refworld/docid/40aa1d5f2.html ขณะท่ีคำ�ว�่ “ก�รยอมรบัโดยปกตวิสิยั” 
ในท่ีสดุไมไ่ดอ้ยูใ่นอนสุญัญ�ว�่ดว้ยสถ�นะผูล้ีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ แตเ่ปน็ทีม่�แนวคดิของ “เข�้รฐัโดยชอบดว้ย
กฎหม�ย”

๘๒  โปรดดู ย่อหน้� ๗๒ ซึ่งกำ�หนดว่� ขั้นตอนก�รกำ�หนดสถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติจะมีผลระงับยับยั้งก�รดำ�เนิน
ก�รบคุคลทีอ่ยูใ่นกระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะจ�กรฐั ตลอดระยะเวล�กระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะจนเมือ่ได้
รบัผลก�รพจิ�รณ� ระยะเวล�ทีบุ่คคลทีจ่ะไดร้บัก�รพิจ�รณ�ว�่ “เข�้รฐัโดยชอบดว้ยกฎหม�ย” ในประเทศ
ใดประเทศหนึง่เปน็ผลม�จ�กก�รอยูใ่นกระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตมัิกจะเปน็ระยะเวล�สัน้ๆ 
ดงัทีก่ล�่วไวใ้นย่อหน�้ ๗๔-๗๕ ก�รดำ�เนนิก�รพจิ�รณ�คำ�รอ้งทีเ่ขยีนโดยมพีืน้ฐ�นทีดี่อ�จตอ้งใชเ้วล�ไมก่ี่
เดอืนเพือ่บรรลกุ�รกำ�หนดสถ�นะขัน้สดุท�้ย สว่นก�รตดัสนิใจเบือ้งตน้โดยท่ัวไปจะใช้เวล�ไมเ่กนิหกเดอืน
นับจ�กยื่นคำ�ร้องในประเทศ

๘๓  ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนเมษ�ยน ค.ศ. ๒๐๑๐ เอกส�รก�รเดินท�งทั้งหมดที่ออกโดยรัฐ รวมทั้งเอกส�รก�รเดิน
ท�งสำ�หรบับคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตติ�มอนสุญัญ�ว�่ดว้ยสถ�นะของบคุคลไรร้ฐั ค.ศ. ๑๙๕๔ จะตอ้งส�ม�รถ
อ่�นได้โดยเครื่องอ่�นสอดคล้องกับที่องค์ก�รก�รบินพลเรือนระหว่�งประเทศ ( “ICAO”) กำ�หนดม�ตรฐ�น 
โปรดด ูICAO ภาคผนวก ๙ ของอนสุญัญาวา่ดว้ยการบินพลเรอืนระหวา่งประเทศ, การอำานวยความสะดวก 
(Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation, Facilitation ) กรกฏาคม ๒๐๐๕ และ 
ICAO-UNHCR, คู่มือสำาหรับการออกเอกสารที่เครื่องอ่านสามารถอ่านได้เดินทางเพื่อผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้
รัฐ (Guide for Issuing Machine Readable Travel Documents for Refugees and Stateless Persons) 
ตุล�คม ๒๐๑๒, http://www.refworld.org/docid /52b166a34.html
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137. ข้อกำ�หนดด้�น “ก�รพำ�นักโดยชอบด้วยกฎหม�ย” กำ�หนดกรอบระยะเวล�ก�รแสดงตน
ในดินแดนม�กขึ้น โดยไม่จำ�เป็นต้องมีสถ�นะก�รพำ�นักถ�วร ห�กรัฐอนุญ�ตให้พำ�นักใน
ช่วงเวล�สั้นๆ ก็เป็นก�รเพียงพอแล้ว ตร�บใดที่บุคคลนั้นไม่ได้เป็นผู้เข้�เยี่ยมเยือนประเทศ
ชั่วคร�ว บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติท่ีได้รับอนุญ�ตให้มีถิ่นพำ�นักในประเภทนี้๘๔ นอกจ�กนี้ยัง
ครอบคลุมบุคคลที่ได้รับอนุญ�ตให้พำ�นักช่ัวคร�วท่ีจะอยู่น�นกว่�ไม่กี่เดือน ในท�งตรงกัน
ข้�มผู้เยี่ยมเยือนประเทศเป็นระยะเวล�สั้นๆ ไม่ถือว่� “พำ�นักโดยชอบด้วยกฎหม�ย” บุคคล
ที่ได้รับก�รยอมรับว่�เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติต�มกระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะ แต่ผู้ที่ไม่มี
ใบอนญุ�ตพำ�นกัไดร้บัก�รรบัรองทัว่ไปว�่ “ก�รพำ�นกัโดยชอบดว้ยกฎหม�ย” ในรฐัภ�คโีดย
อ�ศัยได้ต�มระยะเวล�ที่ใช้รอก�รกำ�หนดสถ�นะในประเทศ

138. สิทธิชุดสุดท้�ยที่อนุสัญญ� ๑๙๕๔ กำ�หนดให้แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติที่ “มีถิ่นที่อยู่เป็น
ปกติวิสัย” หรือ “ภูมิลำ�เน�” ในรัฐภ�คี สิทธิสำ�หรับผู้ที่มี “มีถิ่นที่อยู่เป็นปกติวิสัย” ได้แก่ ก�ร
คุ้มครองสิทธิท�งศิลปะและทรัพย์สินท�งปัญญ� (ม�ตร� ๑๔) และสิทธิที่เกี่ยวข้องกับก�ร
เข้�ถึงศ�ลยุติธรรม รวมทั้งคว�มช่วยเหลือท�งกฎหม�ยและคว�มช่วยเหลือในก�รว�งเงิน
ประกันหรือจ่�ยหลักประกันค่�ใช้จ่�ยท�งกฎหม�ย (ม�ตร� ๑๖ (๒))

139. สภ�พที่บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติมี “ถิ่นที่อยู่เป็นปกติวิสัย” หรือ มี “ภูมิลำ�เน�” แสดงว่� บุคคล
อ�ศัยอยู่ในรัฐภ�คีอย่�งต่อเนื่องและเสถียร “ถิ่นท่ีอยู่เป็นปกติวิสัย” ย่อมเป็นท่ีเข้�ใจได้ว่�
มีที่อยู่อ�ศัยที่เสถียรและเป็นที่อยู่อ�ศัยโดยข้อเท็จจริง ครอบคลุมถึงก�รท่ีบุคคลไร้รัฐไร้
สัญช�ติผู้ที่ได้รับอนุญ�ตให้มีถิ่นพำ�นักถ�วร และยังใช้กับบุคคลที่ไม่มีใบอนุญ�ตให้พำ�นัก
แต่ตั้งรกร�กอยู่ในประเทศน�นหล�ยปีและค�ดหวังว่�จะมีที่อยู่อ�ศัยในประเทศนั้นต่อไป

(๓) กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

140. สถ�นะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติต�มกฎหม�ยภ�ยในประเทศต้องสะท้อนบทบัญญัติของ
กฎหม�ยสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่สิทธิมนุษยชนนั้นย่อมใช้กับ
บุคคลทุกคนโดยไม่คำ�นึงถึงสัญช�ติหรือสถ�นะก�รเข้�เมืองรวมทั้งต้องใช้กับบุคคลไร้รัฐไร้

๘๔  แนวคิดของก�ร “พำ�นัก” ได้รับก�รตีคว�มต�มบริบทของอนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ และ
มีผลบังคับใช้กับก�รตีคว�มอนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ ดังนี้ “ก�รพำ�นัก ‘หม�ย
ถึง ก�รอยู่อ�ศัยที่ไม่ถ�วรแม้จะชัดเจนม�กขึ้นกว่�ก�รและพักเปลี่ยนเส้นท�งเดินท�ง” โปรดดูย่อหน้� ๒๓ 
UNHCR “การพำานักโดยชอบด้วยกฎหมาย” - หมายเหตุว่าด้วยการตีความ ในเชิงอรรถที่ ๘๐ ข้�งต้น
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สัญช�ติด้วย๘๕ นอกจ�กนี้หลักคว�มเสมอภ�คและไม่เลือกปฏิบัติเป็นก�รท่ัวไป ห้�มก�ร
เลือกปฏิบัติใดๆ บนพื้นฐ�นสถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติ๘๖ อ�จมีก�รจำ�แนกกลุ่มบุคคลโดยชอบ
สำ�หรับกลุ่มต่�งๆ ที่มีสถ�นะต่�งกันในส�ระสำ�คัญ๘๗ ดังนั้นรัฐอ�จสำ�รวจม�ตรก�รยืนยัน
สิทธิเพื่อช่วยกลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติที่เปร�ะบ�งพิเศษโดยเฉพ�ะในดินแดนของตน

141. กฎหม�ยสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศเสริมระบบก�รคุ้มครองที่กำ�หนดไว้ในอนุสัญญ� 
๑๙๕๔๘๘ ทัง้ยงัมีขอ้บญัญตัใินกฎหม�ยสทิธิมนษุยชนระหว�่งประเทศจำ�นวนม�กท่ีกำ�หนด
สทิธทิีพ่บในอนสุญัญ� ๑๙๕๔ กฎหม�ยอืน่ๆ กำ�หนดม�ตรฐ�นท่ีสูงข้ึนในก�รปฏบิติัหรอืเพือ่
สิทธิมนุษยชนที่ไม่ปร�กฎในอนุสัญญ� ๑๙๕๔ ด้วย๘๙

142. สิง่สำ�คญัสำ�หรบับคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตคิอืสทิธทิีบ่ญัญตัไิว้ในกตกิ�รระหว�่งประเทศว่�ดว้ย
สทิธพิลเมอืงและสิทธทิ�งก�รเมอืง ขอ้ ๑๒ (๔) คอืสทิธใินก�รเข�้ “ประเทศของตวัเอง” สทิธิ

๘๕ โปรดดู คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน, ข้อเสนอแนะท่ัวไป ฉบับที่ ๑๕ (สถ�นะคนต่�งด้�วภ�ยใต้กติก�ฯ) 
(General Comment No.15 (The Position of Aliens under the Covenant) ๑๑ เมษ�ยน ๑๙๘๖ ที่ http://
www.unhcr.org/refworld/pdfid/ 45139acfc.pdf คณะกรรมก�รสทิธิมนุษยชน, ขอ้เสนอแนะท่ัวไป ฉบบัท่ี 
๓๑ (พนัธกรณีต�มกฎหม�ยทัว่ไปของรฐัภ�คขีองกตกิ�ฯ) CCPR / C / 21 / Rev.1 /Add.13, ๒๖ พฤษภ�คม 
๒๐๐๔, ท่ี http://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html โปรดด ูคณะอนกุรรมก�รสง่เสรมิและคุม้ครอง
สิทธมินุษยชนแหง่สหประช�ช�ต,ิ ผู้ร�ยง�นพเิศษสทิธขิองประช�ชนทีไ่มใ่ชพ่ลเมอืง รายงานฉบบัสดุทา้ย E 
/ CN / Sub.2 / 2003/23 ๒๖ พฤษภ�คม ๒๐๐๓ ที่ http:. // www unhcr.org/refworld/pdfid/ 3f46114c4.
pdf โปรดสงัเกตว�่ก�รอปุโภคสทิธมินษุยชนเตม็รปูแบบยอ่มไดรั้บก�รอำ�นวยเพร�ะเหตทุีบ่คุคลครอบครอง
ของสญัช�ต ิดงันัน้จงึจำ�เปน็ทีจ่ะตอ้งมีก�รคุม้ครองเฉพ�ะแกบ่คุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตภิ�ยใตอ้นุสญัญ�ว�่ดว้ย
สถ�นะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔

๘๖ โปรดดูตัวอย่�ง กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง ข้อ ๒ (๑) และ ข้อ ๒๖
๘๗ โปรดดู คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน, ข้อเสนอแนะทั่วไปฉบับที่ ๑๘ (ก�รไม่เลือกปฏิบัติ), ๑๐ พฤศจิก�ยน 

๑๙๘๙, http://www.unhcr.org/refworld/pd d/453883fa8.pdf ย่อหน้� ๑๓ โปรดพิจ�รณ�บทสรุป 
ผู้บริหารและย่อหน้� ๒๓ ใน ผู้ร�ยง�นพิเศษสิทธิของประช�ชนที่ไม่ใช่พลเมือง รายงานฉบับสุดท้าย กล่�ว
แล้วในเชิงอรรถที่ ๘๕

๘๘ นอกจ�กนี้ยังมีกรอบก�รกำ�กับดูแลประเทศที่ยังไม่ได้เข้�เป็นภ�คีอนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะของบุคคลไร้รัฐ 
ค.ศ. ๑๙๕๔ โปรดดูต่อไปในย่อหน้�ที่ ๑๖๖ ด้�นล่�ง

๘๙ ตวัอย�่งเชน่ก�รป้องกันก�รควบคมุตวัโดยพลก�รในขอ้ ๙ (๑) ของกตกิ�ระหว�่งประเทศว�่ดว้ยสทิธพิลเมอืง
และสิทธิท�งก�รเมือง และอนุสัญญ�สิทธิมนุษยชนระดับภูมิภ�คที่บังคับใช้อยู่
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นีก้�้วไกลกว�่ก�รเข้�ประเทศซึง่บคุคลถอืสญัช�ติ๙๐ นอกจ�กนีย้งัรบัรองสทิธกิ�รเข�้แลว้ยงั
รบัรองสทิธกิ�รอยูใ่นประเทศของบุคคลทีม่คีว�มสมัพันธพ์เิศษกบัรฐั ซึง่รวมถงึบคุคลไรร้ฐัไร้
สัญช�ติที่มีคว�มสัมพันธ์ย�วน�นกับรัฐ และบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติที่ถูกเพิกถอนสัญช�ติซึ่ง
เป็นก�รละเมิดกฎหม�ยระหว่�งประเทศ หรือผู้ที่ได้รับก�รปฏิเสธสัญช�ติจ�กรัฐ ในกรณีที่
ได้รัฐอื่นสืบสิทธิจ�กดินแดนเดิมที่บุคคลอ�ศัยเป็นปกติวิสัย

143. ข้อพิจ�รณ�ประก�รหนึ่งคือแม้กฎหม�ยสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศมีพัฒน�ก�รต่�งๆ 
อนุสัญญ� ๑๙๕๔ ยังคงมีนัยสำ�คัญในก�รรับมือภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติเฉพ�ะด้�นซึ่งยังไม่มี
กฎหม�ยอืน่ๆ รบัมอื โดยเฉพ�ะบทบญัญตัเิรือ่งเอกส�รประจำ�ตวัและเอกส�รก�รเดนิท�งเชน่
เดยีวกบัก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอืท�งปกครองแก่บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ต ินอกจ�กนีบ้ทบญัญตัใิน
อนสุญัญ� ๑๙๕๔ ไมอ่นญุ�ตให้มกี�รลดิรอนสทิธใินชว่งเวล�ทีเ่กดิเหตฉุกุเฉนิส�ธ�รณะ ซึง่
แตกต่�งจ�กอนสุญัญ�สทิธมินษุยชนบ�งฉบบัและยังกำ�หนดม�ตรฐ�นกว�้งกว่�อนสุญัญ�
อื่นๆ ภ�ยใต้กฎหม�ยสิทธิมนุษยชน๙๑

ข. บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในสถานการณ์ของการโยกย้ายถิ่นฐาน
(๑) บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ยังรอการพิจารณาสถานะ

144. ต�มทีก่ล�่วไวใ้นบทนำ�ของหนงัสอืคูม่อืฉบบันี ้แมว้�่อนสุญัญ� ๑๙๕๔ จะไมไ่ดก้ล�่วถงึขัน้
ตอนกระบวนก�รพจิ�รณ�สถ�นะภ�วะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตอิย�่งชดัเจน แตม่นียับง่บอกถงึคว�ม
รับผิดชอบของรัฐในก�รระบุตัวบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ เพื่อสร้�งคว�มเห็นพ้องในก�รปฏิบัติ
ก�รต�มม�ตรฐ�นที่เหม�ะสมภ�ยใต้อนุสัญญ�๙๒ ย่อหน้�ต่อจ�กน้ีจะกล่�วถึงสถ�นะท่ี
เหม�ะสมของบุคคลที่อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�สถ�นะคว�มเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ

๙๐ โปรดดูคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน, ข้อเสนอแนะทั่วไป ฉบับที่ ๒๗ (เสรีภ�พในก�รเดินท�ง) CCPR / C / 
21 / Rev.1 / Add.9 ๒ พฤศจกิ�ยน ๑๙๙๙ http://www.refworld.org/docid/45139c394.html ยอ่หน�้ ๒๐: 
ก�รใช้ถ้อยคำ�ต�มข้อ ๑๒ วรรค ๔ ไม่แยกแยะระหว่�งคนช�ติและคนต่�งด้�ว ( “ไม่มีผู้ใด”) ดังนั้นส�ม�รถ
ระบบุคุคลทีม่สีทิธทิีจ่ะใชส้ทิธนิี ้โดยก�รตคีว�มคว�มหม�ยของคำ�ว�่ “ประเทศของตนเอง” ซ่ึงขอบเขตของ 
“ประเทศของตนเอง” กว�้งกว�่แนวคดิ “ประเทศทีต่นถือสญัช�ต”ิ โดยไมจ่ำ�กดัสญัช�ตใินคว�มหม�ยอย�่ง
เปน็ท�งก�รว�่เปน็สญัช�ติทีไ่ดม้�โดยก�รเกดิหรอืไดม้�โดยก�รให้สญัช�ติ อย�่งน้อยท่ีสดุครอบคลมุบคุคล
ทีม่คีว�มสมัพนัธพ์เิศษหรอืสทิธิรอ้งขอคว�มสมัพนัธกั์บประเทศทีก่ำ�หนด ทำ�ให้ไมส่�ม�รถพจิ�รณ�บคุคล
เชน่นีใ้หเ้ปน็เพยีงคนต�่งด้�วทัว่ไป ตวัอย�่งเชน่ กรณีคนช�ตขิองประเทศท่ีถกูถอนสญัช�ตขิองตนอนัเปน็ก�ร
ละเมิดกฎหม�ยระหว่�งประเทศและบุคคลจ�กประเทศที่ตนสัญช�ติ แต่ประเทศนั้นถูกผนวกหรือโอนเป็น
ส่วนหนึ่งของอีกประเทศ บุคคลที่ถูกปฏิเสธสัญช�ติช�ติ เป็นต้น นอกจ�กนี้ภ�ษ�ในม�ตร� ๑๒ วรรค ๔ ยัง
อนุญ�ตให้ตคีว�มแบบกว�้งทีอ่�จครอบคลมุประเภทผูอ้ยูอ่�ศยัในระยะย�วอืน่ๆ รวมทัง้แตไ่มจ่ำ�กดั เฉพ�ะ
บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติที่ถูกลิดรอนสิทธิที่จะได้รับสัญช�ติโดยพลก�รจ�กประเทศภูมิลำ�เน�

๙๑ เช่นก�รป้องกันมิให้ขับบุคคลที่ “เข้�รัฐโดยชอบด้วยกฎหม�ย”ออกจ�กรัฐ ในดินแดนท่ีกำ�หนดไว้ภ�ยใต้
กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองเเละสิทธิท�งก�รเมือง ข้อ ๑๓ เพื่อก�รคุ้มครองเชิงกระบวนก�ร 
ส่วนอนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ ม�ตร� ๓๑ ยังจำ�กัดกรอบก�รขับบุคคลออกไป
จ�กรัฐโดยชอบธรรมไว้ชัดเจน

๙๒  โปรดดูย่อหน้� ๘
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145. บุคคลซึ่งอยู่ระหว่�งรอคำ�ตัดสินพิจ�รณ�สถ�นะ มีสิทธิขั้นตำ่�ต�มขอบเขตอำ�น�จกฎหม�ย
หรอืก�รดำ�รงอยูใ่นอ�ณ�เขตและสทิธ ิ“อนัชอบดว้ยกฎหม�ย”๙๓ ดงันัน้สถ�นะของบคุคลไม่
ว�่หญิงหรอืช�ยตอ้งประกนัใหม้เีอกส�รระบตุวัตน สทิธใินก�รสร�้งอ�ชพีตนเอง อสิรภ�พใน
ก�รเดินท�ง และคว�มคุ้มครองจ�กก�รถูกผลักดันออกนอกประเทศ94เป็นก�รเฉพ�ะนอก
เหนือสิ่งอื่น สิทธิภ�ยใต้อนุสัญญ� ต�มที่กล่�วถึงข้�งต้นคล้�ยคลึงกับสิทธิต�มอนุสัญญ� 
๑๙๕๑ จงึแนะนำ�ใหป้จัเจกบคุคลซึง่อยูร่ะหว�่งรอก�รพจิ�รณ�สถ�นะไรร้ฐัไรสั้ญช�ติได้รบั
ก�รปฏบิตัดิว้ยม�ตรฐ�นเดยีวกบัผูข้อลีภ้ยั ซ่ึงคำ�รอ้งอยูร่ะหว่�งก�รพจิ�รณ�โดยรฐัเดยีวกนั

146. สถ�นะของผู้ที่อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�สถ�นะภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติต้องสะท้อนสิทธิมนุษย
ชนที่เกี่ยวข้องต่�งๆ เช่น คว�มคุ้มครองจ�กก�รถูกกักขังโดยพลก�ร และคว�มช่วยเหลือ
ต�มคว�มจำ�เป็นพื้นฐ�น๙๕ ก�รอนุญ�ตให้บุคคลท่ีอยู่ระหว่�งรอก�รพิจ�รณ�สถ�นะไร้รัฐ
ไรส้ญัช�ต ิไดร้บัก�รจ�้งง�นเพือ่สร�้งร�ยได ้แมว้�่จะอยูภ่�ยในขอบเขตจำ�กดั อ�จลดคว�ม
กดดันต่อทรัพย�กรของรัฐ และเสริมศักดิ์ศรีและก�รพึ่งตนเองได้ของบุคคลผู้นั้น

(๒) สิทธิอาศัยของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ถูกกำาหนดสถานะแล้ว

147. แม้ว่�อนุสัญญ� ๑๙๕๔ ไม่ได้กำ�หนดอย่�งชัดแจ้งให้รัฐมอบสิทธิในก�รพำ�นักอ�ศัยแก่คน
ที่ถูกกำ�หนดสถ�นะเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ แต่ก�รอนุญ�ตให้สิทธิน้ีจะช่วยเติมเต็มเป้�
หม�ยและวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญ� ซ่ึงสะท้อนอยู่ในแนวท�งปฏิบัติของรัฐว่�ด้วยข้ัน
ตอนกระบวนก�รก�รพิจ�รณ�สถ�นะบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ ห�กปร�ศจ�กสิทธิในก�รอยู่
อ�ศัยแล้ว บุคคลก็ยังคงเสี่ยงต่อคว�มไม่มั่นคงและก�รกีดกันจ�กสิทธิต่�งๆ ซึ่งระบุอยู่ใน
อนุสัญญ� ๑๙๕๔ และกฎหม�ยสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศ 

148. ในก�รนี้จึงแนะนำ�ให้รัฐมอบใบอนุญ�ตพำ�นักอ�ศัยเป็นระยะเวล�อย่�งน้อย ๒ ปีให้แก่ผู้ที่
ได้รับก�รรับรองว่�เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ แม้ว่�ใบอนุญ�ตสำ�หรับระยะเวล�ท่ีย�วน�น
กว่�นี้ เช่น 5 ปี จะสอดรับกับผลประโยชน์ด้�นคว�มมีเสถียรภ�พม�กกว่� โดยใบอนุญ�ต
นี้ส�ม�รถต่ออ�ยุได้ และมีคว�มเป็นไปได้ในก�รแปลงสัญช�ติท่ีอำ�นวยให้เกิดข้ึนภ�ยใต้
ม�ตร� ๓๒ ของอนุสัญญ� ๑๙๕๔ นี้

149. ห�กบุคคลท่ีได้รับก�รรับรองว่�เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ และต่อม�ได้รับสัญช�ติหรือได้
สญัช�ตคินืจ�กอกีรฐัหน่ึง อนัเนือ่งม�จ�กเหตขุองก�รเปลีย่นแปลงกฎหม�ยเกีย่วกบัสญัช�ต ิ
สถ�นะบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติของบุคคลนั้นจะยุติลงต�มอนุสัญญ� ๑๙๕๔ ซึ่งอ�จสร้�ง
คว�มชอบธรรมใหแ้กก่�รยกเลกิใบอนุญ�ตพำ�นกัอ�ศยัทีไ่ดร้บัเมือ่มสีถ�นะเปน็บคุคลไรร้ฐั
ไรส้ญัช�ต ิและตอ้งคำ�นงึดว้ยว�่สดัสว่นเกีย่วกบัสทิธแิละปจัจยัภ�ยใตก้ฎหม�ยสทิธมินษุย
ชนระหว�่งประเทศ อ�ทิ ระดบัใดท่ีบคุคลจะส�ม�รถสร�้งชวีติสว่นตวัและครอบครวัในรัฐได้ 

150. ก�รรับรองว่�บุคคลนั้นมีสถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติต�มอนุสัญญ� ๑๙๕๔ ยังนำ�ไปสู่ก�รนำ�ใช้

๙๓  ต�มที่กล่�วไว้ในย่อหน้� ๑๓๔-๑๓๕ ข้�งต้น ซึ่งนำ�ม�ใช้กับรัฐที่ไม่มีขั้นตอนกระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะ
เป็นก�รเฉพ�ะ เมื่อบุคคลกล่�วอ้�งเรียกร้องคว�มเป็นบุคคลไร้รัฐในอีกบริบทหนึ่งด้วย

๙๕  โปรดดูย่อหน้� ๑๔๐-๑๔๑ ข้�งต้น
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สิทธิ “ก�รอ�ศัยอย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ย”๙๖ นอกเหนือจ�กสิทธิอ�ศัยด้วย ดังนั้นสิทธิใน
ก�รทำ�ง�น ก�รเข้�ถึงบริก�รส�ธ�รณสุขและคว�มช่วยเหลือท�งสังคม รวมทั้งเอกส�รก�ร
เดินท�งต้องประกอบม�กับใบอนุญ�ตก�รพำ�นักอ�ศัย

151. แม้ว่�อนุสัญญ� ๑๙๕๔ ไม่ได้กล่�วถึงเอกภ�พของครอบครัว แต่ก็ส่งเสริมให้รัฐภ�คีเอื้อ
อำ�นวยให้ผู้ที่ได้รับก�รรับรองสถ�นะไร้รัฐไร้สัญช�ติในเขตดินแดนตนกลับม�อ�ศัยพร้อม
กบัคูส่มรสและผูอ้ยูใ่นอปุก�ระ๙๗ โดยแทจ้รงิแลว้รฐับ�งรัฐมพีนัธกรณตี�มสนธสิญัญ�สทิธิ
มนุษยชนระหว่�งประเทศหรือระดับภูมิภ�คที่เกี่ยวข้องให้ดำ�เนินก�รดังกล่�วได้๙๘

152. บทบญัญติัทัง้ ๒ ในอนสุญัญ� ทีค่รอบคลมุจำ�กดัแคส่ำ�หรบับคุคลทีมี่ “ถิน่ทีอ่ยูอ่�ศยัประจำ�” 
ไม่ได้แปรจ�กก�รรับรองสถ�นะบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยอัตโนมัติ๙๙ อย่�งไรก็ต�ม ห�ก
พิจ�รณ�ว่�บุคคลได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอย่�งมีเสถียรภ�พแล้ว บทบัญญัติเหล่�นี้ก็นำ�
ม�ใช้ได้

(๓) เมื่อมีความคุ้มครองในรัฐอื่น

153. ห�กบุคคลที่ได้รับก�รรับรองว่�เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติมีโอก�สได้รับคว�มคุ้มครองท่ีน่�
จะเป็นไปได้จริงในอน�คตอันใกล้ ซึ่งสอดคล้องกับม�ตรฐ�นของอนุสัญญ� ๑๙๕๔ จ�ก
อีกรัฐหนึ่ง รัฐเจ้�ภ�พส�ม�รถใช้ดุลพินิจในก�รให้สถ�นะที่มีลักษณะเปลี่ยนผ่�นม�กกว่�
ที่กล่�วไว้ในย่อหน้� ๑๔๘-๑๕๒ ข้�งต้น โดยให้พิจ�รณ�แยกสำ�หรับผู้ที่สมัครใจหรือเลือก
ที่จะสละสัญช�ติ๑๐๐

154. ในกรณเีหล�่นีต้อ้งใชค้ว�มระมัดระวงัเพือ่ประกนัเกณฑ์ก�รกำ�หนดว�่ปจัเจกบคุคลมโีอก�ส
ได้รับคว�มคุ้มครองจ�กที่อื่นที่น่�จะเป็นจริงนั้นเป็นก�รตีคว�มอย่�งแคบ๑๐๑ ในมุมมอง
ของ UNHCR จะส�ม�รถพิจ�รณ�ว่�มีก�รให้คว�มคุ้มครองในประเทศอื่นเม่ือบุคคลไร้รัฐ
ไร้สัญช�ติ

๙๖  โปรดดูย่อหน้� ๑๓๖-๑๓๗ ข้�งต้น
๙๗  ส่วนคำ�อธิบ�ยเกี่ยวกับเอกภ�พของครอบครัวในบริบทของอนุสัญญ� ๑๙๕๑ ให้ดู Handbook on 

Procedures and Criteria for Determining Refugee Status ต�มข้อคว�มหม�ยเหตุ ๔๗ ข้�งต้น ย่อหน้� 
๑๘๑-๑๘๘ ผูอ้ยูใ่นอปุก�ระของบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตจิะมีสทิธิไดร้บัสถ�นะบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตหิรอืไมน่ัน้ 
ข้ึนอยู่กับก�รตรวจสอบสถ�นะสญัช�ตขิองผูอ้ยูใ่นอปุก�ระแตล่ะคน เพือ่ยนืยนัคว�มถูกตอ้งต�มคณุสมบตัิ
ของ “บุคคลไร้รัฐ” ต�มอนุสัญญ� ๑๙๕๔ อย่�งไรก็ต�มก�รเอื้ออำ�นวยให้เกิดเอกภ�พของครอบครัวก็
ส�ม�รถทำ�ได้โดยก�รให้สิทธิอ�ศัยแก่ผู้อยู่ในอุปก�ระของบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติในเขตดินแดนของรัฐภ�คี 
แม้ว่�ผู้อยู่ในอุปก�ระจะไม่ใช่บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติก็ต�ม

๙๘  โปรดดูย่อหน้� ๑๔๐-๑๔๓ ข้�งต้นเพิ่มเติมว่�พันธกรณีด้�นสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศเสริมสิทธิต�ม
อนุสัญญ�๑๙๕๔ อย่�งไรบ้�ง

๙๙  โปรดดูย่อหน้� ๑๓๘-๑๓๙ ข้�งต้น
๑๐๐  โปรดดูย่อหน้� ๑๖๑-๑๖๒ เพิ่มเติมข้�งต้น
๑๐๑  นอกจ�กนั้น จำ�เป็นต้องมีม�ตรก�รป้องกันเพื่อปกป้องบุคคลที่ปร�ศจ�กสถ�นะท�งกฎหม�ยในทุกที่ และ

ประกันว่�สถ�นก�รณ์พิเศษต่�งๆ ที่สร้�งคว�มชอบธรรมในก�รออกใบอนุญ�ตพำ�นักอ�ศัย จะได้รับก�ร
ตรวจสอบอย่�งถูกต้องเหม�ะสม
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• ส�ม�รถได้รับหรือได้คืนสัญช�ติผ่�นขั้นตอนกระบวนก�รเรียบง่�ย รวดเร็ว และไม่ขึ้นอยู่
กับดุลพินิจ ซึ่งเป็นเพียงพิธีท�งก�ร หรือ

• ได้รับสถ�นะอยู่อ�ศัยถ�วรในประเทศถ่ินท่ีอยู่อ�ศัยประจำ� ซึ่งก�รเดินท�งกลับโดยพลัน
ส�ม�รถทำ�ได้

155. โดยก�รได้รับสัญช�ติหรือได้คืนสัญช�ติ บุคคลต้องส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กขั้นตอน
กระบวนก�รที่เข้�ถึงได้ง่�ย ทั้งท�งก�ยภ�พและท�งก�รเงิน รวมทั้งเรียบง่�ยในเชิงขั้นตอน
กระบวนก�รและข้อกำ�หนดด้�นหลักฐ�น นอกจ�กน้ีกระบวนก�รได้รับสัญช�ติหรือได้คืน
สัญช�ติต้องรวดเร็วและประกันผล เนื่องเพร�ะไม่ขึ้นกับดุลพินิจห�กได้บรรลุซ่ึงข้อกำ�หนด
ที่บัญญัติไว้แล้ว๑๐๒

156. ในท�งตรงกันข้�มขั้นตอนกระบวนก�รในก�รได้รับสัญช�ติอื่นๆ อ�จไม่แสดงถึงโอก�สได้
รับคว�มคุ้มครองในที่อ่ืนอย่�งเพียงพอและเชื่อถือได้ ดังนั้นจึงไม่สร้�งคว�มชอบธรรมแก่
ก�รมอบเพียงสถ�นะเปลี่ยนผ่�นแก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ ตัวอย่�งเช่น ก�รเข้�ถึงขั้นตอน
กระบวนก�รแปลงสญัช�ตทิีต่�มกฎระเบยีบทัว่ไปแล้ว อยูใ่นดุลพนิิจของเจ�้หน้�ท่ีและไมม่ี
ก�รประกนัผลลพัธ ์ไมเ่พยีงพอตอ่ปจัเจกบคุคลนัน้ ในลกัษณะเดยีวกนั ขัน้ตอนกระบวนก�ร
ในก�รได้รับสัญช�ติที่มีข้อกำ�หนดคลุมเครือหรือที่สร้�งพันธะให้บุคคลต้องเดินท�งไปยัง
ประเทศที่ตนถือสัญช�ติเดิมด้วยตนเอง โดยไม่มีก�รประกันก�รเข้�และพำ�นักในประเทศ
นั้นต�มกฎหม�ยได้ก็ไม่เพียงพอเช่นกัน

157. ในส่วนของคว�มส�ม�รถของบุคคลที่จะเดินท�งกลับประเทศถิ่นที่อยู่อ�ศัยประจำ�เดิมแล้ว 
จะต้องสร้�งโอก�สในก�รใช้ชีวิตอย่�งม่ันคงและมีศักด์ิศรีต�มเป้�หม�ยและวัตถุประสงค์
ของอนุสัญญ� ๑๙๕๔ ดังนั้นข้อยกเว้นน้ีจะใช้กับบุคคลที่ได้รับสถ�นะพำ�นักอ�ศัยถ�วร
ในอีกประเทศหนึ่งแล้ว หรือที่จะได้รับเมื่อเดินท�งถึงประเทศหนึ่งแล้วเท่�นั้น โดยพร้อมกัน
นี้ ปัจเจกบุคคลได้รับสิทธิพลเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่�งเต็มท่ี และที่ซึ่งมี
โอก�สสมเหตสุมผลในก�รไดร้บัสญัช�ตจิ�กรฐันัน้๑๐๓ ก�รอนญุ�ตใหก้ลบัไปยงัอกีประเทศ
หนึ่งเพียงสั้นๆ ไม่เพียงพอต่อบุคคล 

๑๐๒  ตัวอย่�งขั้นตอนกระบวนก�รที่ผู้เคยได้รับสัญช�ติจะได้รับสัญช�ติอีกครั้งด้วยก�รลงน�มในคำ�อุทธรณ์ท่ี
กงสลุทีใ่กลท้ีส่ดุ ต�มด้วยก�รออกสตูบิตัร หรอืหนงัสอืเดนิท�งท่ียกเลิกหรอืหมดอ�ยแุลว้ ในท่ีซ่ึงหน่วยง�น
ท่ีมอีำ�น�จมพัีนธกรณีตอ่ก�รปรบัแกใ้หค้นืสญัช�ต ิขัน้ตอนกระบวนก�รทีค่ล�้ยคลงึกนัอ�จเกีย่วขอ้งกบัก�ร
ลงทะเบียนหรือก�รใช้สิทธิในก�รเลือกเพื่อได้ม�ซึ่งสัญช�ติด้วย

๑๐๓  ย่อหน้� ๒๐-๒๒ ในข้�หลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประช�ช�ติ, Position on the return of persons not found 
to be in need of international protection to their countries of origin: UNHCR’s Role, พฤศจิก�ยน 
พ.ศ. ๒๕๕๓, http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4cea23c62.pdf โดยให้อ�่นองิกบัเกณฑท่ี์ระบอุยูใ่น
หนังสือคู่มือฉบับนี้
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(๓.๑) เม่ือภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติเกิดจากการเสียสัญชาติ หรือจากการสละ
สัญชาติโดยสุจริตและด้วยความสมัครใจ

158. ในหล�ยกรณีบุคคลจะให้คว�มร่วมมือเพื่อได้ม�หรือปรับแก้คืนสัญช�ติ หรือจัดเตรียมก�ร
เดินท�งกลับสู่ประเทศถิ่นที่อยู่อ�ศัยประจำ�เดิม ซึ่งอ�จเกิดขึ้นเมื่อบุคคลสละหรือสูญเสีย
สัญช�ติอย่�งไม่เต็มใจ แต่ก็ส�ม�รถเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลปฏิเสธสัญช�ติเดิมตนโดยสุจริต
และสมัครใจเพื่อจะได้ม�ซ่ึงสัญช�ติอื่นด้วย ในบ�งกรณีเมื่อกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติร่�ง
ไวอ้ย�่งหละหลวม บคุคลเหล�่นีต้อ้งปฏเิสธสญัช�ตตินเพือ่จะรอ้งขอสญัช�ตอิืน่ แตก่ลบัไม่
ส�ม�รถได้รับสัญช�ติที่สองได้ และกล�ยเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติไป

159. ท�งออกที่ดีท่ีสุดในกรณีเหล่�นี้คือ ก�รได้รับสัญช�ติเดิมอีกครั้ง เม่ือรัฐกำ�หนดว่�บุคคล
นั้นเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ แต่มีคว�มเป็นไปได้ที่จะได้รับสัญช�ติเดิมอีกครั้ง รัฐไม่ต้อง
จัดห�ใบอนุญ�ตพำ�นักอ�ศัยให้ บุคคลนั้นจะได้รับสถ�นะผู้อพยพลักษณะใดลักษณะหน่ึง
เพื่อเป็นก�รอนุญ�ตให้คงอยู่ในเขตดินแดนได้ภ�ยในระยะเวล�หน่ึง ขณะเตรียมก�รย้�ย
ไปยังรัฐอื่น ก�รอนุญ�ตชั่วคร�วนี้ครอบคลุมระยะเวล�สั้นๆ เพียงไม่กี่เดือน และไม่ต้องให้
สิทธิเสมอบุคคลที่ได้รับก�รออกใบอนุญ�ตพำ�นักอ�ศัย โดยอ�จให้สถ�นะท่ีใกล้เคียงกับท่ี
จัดให้ระหว่�งกระบวนก�รกำ�หนดสถ�นะก็ได้

160. รฐัส�ม�รถขย�ยก�รอนญุ�ตใหอ้ยูต่่อชัว่คร�วเมือ่ก�รรบัเข้�/ก�รรบัเข้�อกีครัง้ หรอืก�รได้รบั
สัญช�ติอีกครั้งดำ�เนินก�รไม่สำ�เร็จโดยไม่ได้เป็นคว�มผิดของบุคคล อย่�งไรก็ต�มส�ม�รถ
จำ�กัดระยะเวล�ก�รขย�ยก�รอนุญ�ตนี้เพื่อให้เกิดคว�มสมดุลระหว่�งก�รเอื้ออำ�นวยให้
คว�มพย�ย�มด้�นรับเข้�/ก�รรับเข้�อีกคร้ัง หรือก�รได้รับสัญช�ติอีกครั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
และก�รจัดให้มีคว�มแน่นอนแก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติท่ีได้รับผลกระทบในระดับหน่ึง ห�ก
ครบกำ�หนดเวล�แล้ว และก�รรับเข้�/ก�รรับเข้�อีกครั้ง หรือก�รได้รับสัญช�ติอีกครั้งยังไม่
เสร็จสิ้นแม้ว่�จะมีคว�มพย�ย�มอย่�งสุจริตใจ โดยบุคคลแล้ว ให้เป็นคว�มรับผิดชอบของ
รัฐภ�คีท่ีจะมอบสถ�นะแก่บุคคล โดยทั่วไปเม่ือได้ก�รรับรองว่�เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ
แล้ว ได้แก่ ใบอนุญ�ตพำ�นักอ�ศัยที่ต่ออ�ยุได้พร้อมกับสิทธิ รวมทั้งสิทธิในก�รทำ�ง�นและ
ก�รได้รับเอกส�รก�รเดินท�ง

(๓.๒) เมื่อภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติเกิดจากการสละสัญชาติด้วยความสมัครใจอัน
เนื่องจากการเลือกสัญชาติ

161. บุคคลจำ�นวนหน่ึงปฏเิสธสญัช�ตโิดยสมคัรใจ เพร�ะไมป่ระสงค์ถอืสัญช�ติของรฐัหน่ึงๆ หรอื
เชื่อว่�จะนำ�ไปสู่ก�รให้สถ�นะคว�มคุ้มครองในอีกประเทศหน่ึง๑๐๔ ก�รรับเข้�รัฐสัญช�ติ
เดิมอีกครั้ง พร้อมกับก�รได้รับสัญช�ตินั้นเป็นท�งออกที่น่�จะได้รับเลือกในสถ�นก�รณ์
เชน่นี ้ห�กไมม่คีว�มรว่มมอืจ�กบคุคลสำ�หรบัก�รรับเข�้อกีรฐัหนึง่หรอืก�รไดร้บัสญัช�ตอิกี

๑๐๔  กฎหม�ยระหว่�งประเทศยนิยอมใหบ้คุคลทกุคนมสีทิธใินสญัช�ต ิแต่ไม่ไดค้รอบคลมุถงึสทิธิท่ีบคุคลจะเลอืก
สญัช�ตเิฉพ�ะเจ�ะจงได ้ซึง่มกี�รยอมรบัอย่�งกว้�งขว�งถงึก�รท่ีรฐัมอบสญัช�ตใิห้โดยปรยิ�ยต�มปจัจัย
ที่อยู่นอกเหนือก�รควบคุมของบุคคล อ�ทิ ก�รสืบเชื้อส�ย ก�รเกิดในเขตดินแดน หรือก�รพำ�นักอ�ศัยใน
เขตดินแดนขณะก�รสืบทอดอำ�น�จรัฐ
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ครัง้ เจ�้หน�้ทีม่สีทิธดิำ�เนนิก�รพดูคยุห�รอืกบัรฐัอืน่ เพือ่ประกนัก�รรบัปจัเจกบคุคลนัน้เข�้
ประเทศ ในบรบิทนีจ้ะเกีย่วข้องกบัพนัธกรณรีะหว�่งประเทศอืน่ๆ ของรัฐสญัช�ตเิดมิ รวมทัง้
ก�รป้องกันภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติห�กมีก�รสละสัญช�ติและสิทธิก�รเข้�ประเทศตนเอง๑๐๕

162. รฐัไมจ่ำ�เป็นตอ้งออกหรือตอ่อ�ยใุบอนญุ�ตอยูอ่�ศยัแกบ่คุคลเหล่�นี ้ซึง่ไมไ่ดร้บัสทิธท้ัิงหมด
ทีค่�ดก�รณไ์วใ้นอนสุญัญ� ๑๙๕๔ โดยไมเ่กีย่วกบัอปุสรรคด�้นคว�มคุม้ครองอืน่ใด ก�รก
ลับคืนโดยไม่สมัครใจไม่ได้รับก�รยกเว้นได้ในกรณีเช่น รัฐสัญช�ติเดิมเป็นประเทศถิ่น
พำ�นักอ�ศัยประจำ�ม�ก่อน และเจ้�หน้�ที่รัฐได้เตรียมออกใบพำ�นักอ�ศัยถ�วรให้แก่บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง

(๓.๓) การพิจารณาถึงความผูกพันของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติกับท้องถิ่น

163. เมื่อบุคคลได้พัฒน�ส�ยสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐเจ้�บ้�นอันเป็นผลจ�กก�รพำ�นักอ�ศัยม�
ย�วน�นและคว�มเชือ่มโยงท�งครอบครวั โดยปกตแิลว้สมควรทีจ่ะมอบสถ�นะและรบัรอง
เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ เป็นใบอนุญ�ตพำ�นักอ�ศัยที่ต่ออ�ยุได้และสิทธิต่�งๆ แม้ว่�อ�จ
มีคว�มคุ้มครองในอีกรัฐหนึ่งด้วย๑๐๖ ในบ�งกรณีแนวท�งน้ีอ�จจำ�เป็นเพื่อดำ�เนินก�รต�ม
พันธกรณีด้�นสิทธิมนุษยชน เช่น ก�รงดเว้นก�รแทรกแซงนอกกฎหม�ยหรือโดยพลก�รต่อ

คว�มเป็นส่วนตัว ครอบครัวหรือบ้�นพักอ�ศัย๑๐๗

ค. บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่ใน “ประเทศบ้านเกิดของตนเอง”
164. ดังที่ได้กล่�วไว้ในย่อหน้� ๑๔๒ ข้�งต้น บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติส่วนหนึ่งอ�จพิจ�รณ�แล้วว่�

อยู่ใน “ประเทศตนเอง” ต�มคว�มที่กำ�หนดไว้ในม�ตร� ๑๒(๔) ของ ICCPR บุคคลเหล่�นี้
ครอบคลมุบคุคล ซึง่เปน็ผูพ้ำ�นกัอ�ศยัประจำ�เปน็เวล�ย�วน�นในรัฐ ทีม่กัจะเปน็ประเทศเกดิ 

๑๐๕  โปรดดูโดยเฉพ�ะ ม�ตร� ๗ (๑) ในอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รลดภ�วะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ และม�ตร� ๑๒ (๔) ใน
กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง (ICCPR) นอกจ�กนั้นคว�มสัมพันธ์ฉันท์
มติรและคว�มรว่มมอืระหว่�งรฐับนฐ�นของหลักคว�มสุจรติใจกำ�หนดใหม้กี�รรบัเข�้อกีครัง้ภ�ยใตส้ถ�วก�
รณเ์หล�่นี ้ขอ้ตกลงระหว�่งรฐัหล�ยฉบบัเอือ้อำ�นวยเพือ่ก�รน้ีโดยจัดให้มีก�รรบับคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตกิลบั
เข�้อกีครัง้ รวมท้ังผูถ้อืสญัช�ติเดมิและผูม้ถีิน่พำ�นกัประจำ�เดิม สำ�นักง�นข�้หลวงใหญผู่ล้ีภ้ยัสหประช�ช�ต ิ
(UNHCR) อ�จส�ม�รถมีบทบ�ทในเรื่องนี้ได้ โปรดดูย่อหน้� (j) ในข้อสรุปคณะกรรมก�รบริห�ร UNHCR 
หม�ยเลข ๙๖ (LIV) ค.ศ. ๒๐๐๓ ว่�ดว้ยก�รกลบัคืนของบคุคลผูซ้ึง่ไม่จำ�เปน็ต้องไดร้บัคว�มคุม้ครองระหว�่ง
ประเทศ ที่ http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f93b1ca4.html ซึ่งคณะกรรมก�รบริห�รแนะนำ�ต�ม
สถ�นก�รณ์ ว่� UNHCR มีบทบ�ทเสริมคว�มพย�ย�มโดยรัฐว่�ด้วยก�รกลับคืนของบุคคลผู้ซึ่งไม่จำ�เป็น
ตอ้งไดร้บัคว�มคุม้ครองระหว�่งประเทศ โดย (i) สง่เสริมรว่มกบัรัฐถงึหลกัก�รท่ีว�่รฐัเปน็ผูร้บัผดิชอบรบัคนื
ผู้ถือสัญช�ติตน และหลักก�รก�รลดภ�วะก�รไร้รัฐไร้สัญช�ติ (ii) แสดงจุดยืนอย่�งชัดเจนต่อส�ธ�รณะว่�
ดว้ยก�รยอมรบัก�รกลบัคนืของบคุคลผูซ่ึ้งไม่จำ�เปน็ตอ้งไดร้บัคว�มคุม้ครองระหว�่งประเทศ (iii) ดำ�เนินก�ร
สนทน�กับรัฐอย่�งต่อเนื่องในก�รทบทวนตัวบทกฎหม�ยพลเมือง โดยเฉพ�ะห�กอนุญ�ตให้มีก�รปฏิเสธ
สัญช�ติโดยไม่ได้ประกันว่�บุคคลผู้นั้นจะได้รับสัญช�ติอื่น และอ�จใช้เพื่อยุติหรือยืดเวล�ที่บุคคลจะกลับ
คืนสู่ประเทศที่ตนถือสัญช�ติได้

๑๐๖  โดยเฉพ�ะเมือ่คว�มเชือ่มโยงกบัอกีรฐัหนึง่คอ่นข�้งไม่มีนัยสำ�คญั อย�่งไรกต็�มกย็งัตอ้งแยกออกจ�กส�ย
สัมพันธ์อันลึกซึ้งที่บุคคลพิจ�รณ�แล้วว่�ได้อยู่ใน “ประเทศตน”

๑๐๗  โปรดดูย่อหน้� ๑๔๐-๑๔๓ข้�งต้น
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ก�รอยูใ่น “ประเทศตนเอง” ทำ�ใหบ้คุคลมสีทิธเิข้�และคงอยูใ่นประเทศไดต้�มนยัสำ�คญัของ
สถ�นะตนภ�ยใตก้ฎหม�ยประเทศนัน้ คว�มสมัพันธอ์นัลึกซึง้กบัรฐัดังกล่�ว มกัจะทำ�ให้ไมม่ี
คว�มเชือ่มโยงกบัประเทศอืน่ สร�้งเง่ือนไขจำ�เปน็ท�งก�รเมอืงและศลีธรรมแกร่ฐัในก�รเอือ้
อำ�นวยใหเ้กดิก�รบรูณ�ก�รบคุคลเหล�่น้ีเข�้สูส่งัคมอย�่งเตม็รปูแบบ ขอ้เทจ็จรงิทีว่�่บคุคล
เหล�่นีเ้ปน็บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตใิน “ประเทศตนเอง” มกัจะสะท้อนม�จ�กก�รเลือกปฏิบติัใน
ก�รสร้�งกรอบและนำ�ใช้กฎหม�ยเกี่ยวกับสัญช�ติ บ�งคนถูกปฏิเสธสัญช�ติ แม้ว่�จะเกิด
และพำ�นักอ�ศัยอยู่แต่ในรัฐดังกล่�วเท่�นั้น บ�งคนอ�จถูกเพิกถอนสัญช�ติเน่ืองจ�กเป็น
สม�ชิกของกลุ่มในชุมชนที่ไม่เป็นที่ชื่นชอบท�งก�รเมืองหรือท�งสังคม๑๐๘

165. สถ�นะที่เหม�ะสมสำ�หรับบุคคลที่อยู่ใน “ประเทศตนเอง” เหล่�นี้คือก�รถือสัญช�ติ
ของรัฐดังกล่�ว ต�มท่ีกล่�วถึงในส่วนที่สองข้�งต้น กลไกกำ�หนดสถ�นะของบุคคลหรือ
กลุ่มประช�กรที่ถูกต้องในกรณีน้ีเก่ียวข้องกับก�รปรับแก้คืนหรือก�รมอบสัญช�ติให้๑๐๙  
ก�รพึง่พงิขัน้ตอนกระบวนก�รกำ�หนดคว�มเปน็บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตโิดยทัว่ไปไมเ่หม�ะสม
นัก อย่�งไรก็ต�ม ห�กค�ดว่�บุคคลจะขอคว�มคุ้มครองผ่�นกลไกนั้น อย่�งน้อยสถ�นะได้
รับก�รรับรองควรจะรวมก�รพำ�นักถ�วรและก�รเอื้ออำ�นวยให้ได้รับสัญช�ติด้วย๑๑๐

ง. สถานะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ไม่ครอบคลุมภายใต้อนุสัญญา ๑๙๕๔

166. บุคคลจำ�นวนม�กที่ตรงกับนิย�มของบุคคลไร้รัฐภ�ยใต้อนุสัญญ� ๑๙๕๔ อ�ศัยอยู่ใน
ประเทศที่ไม่ได้เป็นภ�คีสนธิสัญญ�นี้ อย่�งไรก็ต�มม�ตรฐ�นต�มอนุสัญญ� และแนวท�ง
ปฏิบัติของรัฐภ�คีอ�จเป็นประโยชน์ต่อประเทศเหล่�น้ันในก�รนำ�ใช้และปฏิบัติต�ม
ยทุธศ�สตรก์�รจดัก�รกบัภ�วะไรร้ฐัไรส้ญัช�ตใินเขตดินแดนตน และกำ�กับสถ�นะของบคุคล
ไร้รัฐไร้สัญช�ติ โดยเฉพ�ะรัฐที่ยังไม่ได้เป็นภ�คีของอนุสัญญ� อ�จให้คว�มสนใจติดต�มดู
แนวท�งปฏิบตัเิก่ียวกบัก�รออกหนังสอืแสดงตวัตนและเอกส�รก�รเดินท�งแกบ่คุคลไรร้ฐัไร้
สญัช�ต ิเปน็ม�ตรก�รซึง่ไดเ้ลอืกรบันำ�ม�ใชใ้นหล�ยประเทศท่ีไมไ่ด้เปน็คู่สัญญ� นอกจ�กน้ี
ทกุๆ รฐัตอ้งปฏบิตัติ�มพนัธกรณภี�ยใตก้ฎหม�ยสทิธมินษุยชนระหว�่งประเทศ อ�ท ิคว�ม
คุ้มครองจ�กก�รกักขังโดยพลก�ร (ม�ตร� ๙ (๑) ของ ICCPR) และสิทธิที่จะเดินท�งเข้�
และคงอยู่ใน “ประเทศตน” (ม�ตร� ๑๒ (๔) ของ ICCPR)111 ในกรณีที่เป็นบุคคลไร้รัฐไร้
สัญช�ติในแหล่งกำ�เนิด 

๑๐๘  ส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้คือ ข้อห้�มว่�ด้วยก�รเพิกถอนสัญช�ติโดยพลก�ร โดยพบได้ในหล�ยม�ตร� และ
ในม�ตร� ๑๕ (๒) ของปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อห้�มต่อก�รเลือกปฏิบัติต�มที่ระบุไว้ใน
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะข้อห้ามตามกฎหมายเด็ดขาดซ่ึงจะละเมิดมิได้ต่อก�ร
เลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติ ลักษณะจารีตกฎหมายเด็ดขาดซึ่งจะละเมิดมิได้กล่าวถึงอยู่ในข้อคว�มหม�ยเหตุ 
๑๓ ข้�งต้น

๑๐๙  โปรดดูย่อหน้� ๕๘-๖๑
๑๑๐  เม่ือรัฐได้สร้�งประช�กรไร้รัฐไร้สัญช�ติข้ึนในเขตดินแดนตนแล้ว รัฐอ�จไม่เต็มใจที่จะเริ่มขั้นตอน

กระบวนก�รกำ�หนดคว�มเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ หรือมอบสถ�นะบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติต�มที่ได้รับคำ�
แนะนำ�ไว้ ในกรณีเหล่�นี้ คว�มพย�ย�มของ UNHCR เพื่อประกันท�งออกให้แก่ประช�กรกลุ่มนี้อ�จต้อง
นอกเหนือไปจ�กก�รรณรงค์ โดยเป็นก�รให้คำ�แนะนำ�เชิงเทคนิคเฉพ�ะท�งและก�รสนับสนุนด้�นปฏิบัติ
ก�รแก่กิจกรรมริเริ่มที่มุ่งสร้�งก�รยอมรับคว�มเชื่อมโยงระหว่�งบุคคลและรัฐผ่�นก�รมอบสัญช�ติ
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167. บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยพฤตินัยก็อยู่นอกเหนือคว�มคุ้มครองต�มอนุสัญญ� ๑๙๕๔ 
ด้วย๑๑๒ อย่�งไรก็ต�มบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยพฤตินัยนีไ้ม่ส�ม�รถกลับคืนสู่ประเทศที่ตน
ถอืสญัช�ตไิดโ้ดยพลนั ก�รอนญุ�ตให้พำ�นกัอยูไ่ดช้ัว่คร�วอย่�งนอ้ยกส็ง่เสรมิเสถยีรภ�พแก่
บุคคลเหล่�นี้ระดับหนึ่ง ดังนั้นรัฐอ�จพิจ�รณ�ให้สถ�นะท่ีคล้�ยคลึงกับท่ีแนะนำ�ไว้ข้�งต้น
ในย่อหน้� ๑๕๙ แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ ผู้ซึ่งมีคว�มเป็นไปได้ที่จะได้รับก�รประกันคว�ม
คุม้ครองในทีอ่ืน่ๆ ในหล�ยๆ กรณมี�ตรก�รเปลีย่นผ�่นระหว�่งก�ลลกัษณะนีก้เ็พยีงพอแลว้ 
เนือ่งจ�กก�รกลบัคนืจะเปน็ไปไดด้ว้ยคว�มชว่ยเหลอืด�้นกงสลุทีด่ขีึน้ หรอืก�รเปลีย่นแปลง
นโยบ�ยเกี่ยวกับคว�มช่วยเหลือด้�นกงสุลให้แก่บุคคลเหล่�นั้น เป็นต้น

168. เมื่อท่�ทีที่จะได้รับคว�มคุ้มครองระดับประเทศอ�จเป็นไปไม่ได้ จึงแนะนำ�ให้ขย�ยสถ�นะ
บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัช�ตโิดยพฤตนิยัด้วยก�รมอบใบอนญุ�ตพำ�นกัอ�ศยัในรปูแบบทีค่ล�้ยคลงึ
กับที่มอบให้แก่บุคคลซึ่งได้รับก�รยอมรับว่�ไร้รัฐต�มอนุสัญญ� ๑๙๕๔ โดยทั่วไปแล้ว ข้อ
เท็จจริงที่ว่�บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยพฤตินัยเป็นผู้ถือสัญช�ติหม�ยคว�มว่� ก�รกลับคืน
สู่ประเทศสัญช�ติตนเป็นท�งออกที่ย่ังยืนและเป็นท�งเลือกท่ีดีท่ีสุด อย�่งไรก็ต�มห�กก�ร
จัดก�รกับอุปสรรคในก�รกลับคืนเป็นไปได้ย�ก ข้อพิจ�รณ�ในก�รนำ�ไปปฏิบัติและในด้�น
มนุษยธรรมเป็นท�งออกระดับท้องถิ่นโดยก�รแปลงสัญช�ติถือเป็นก�รวิธีที่เหม�ะสม

๑๑๒  ต�มที่บันทึกไว้ในย่อหน้� ๗ ข้�งต้นว่�ไม่มีก�รให้นิย�มภ�วะไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยพฤตินัยท่ีเป็นท่ียอมรับ
ระหว่�งประเทศ ด้วยคว�มพย�ย�มในก�รให้นิย�มแก่คำ�นี้ อ�จกล่�วได้ว่�บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติโดย
พฤตนิยัเปน็ผูถื้อสญัช�ตแิตไ่มส่�ม�รถหรอืเนือ่งจ�กเหตอุนัชอบธรรมต�มกฎหม�ยไม่ปร�รถน�ท่ีจะไดร้บั
คว�มคุม้ครองจ�กรฐัทีต่นถือสญัช�ตเิอง โปรดดเูพิม่เตมิในหมวด II.A. ของPrato Conclusions ในขอ้คว�ม
หม�ยเหตุ ๔ ข้�งต้น ซึ่งเสนอก�รนำ�ใช้นิย�มต�มนี้ บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติโดยพฤตินัยเป็นบุคคลที่อยู่นอก
ประเทศสญัช�ตติน ซึง่ไมส่�ม�รถหรอืเนือ่งจ�กเหตอุนัชอบธรรมต�มกฎหม�ย ไมป่ร�รถน�ทีจ่ะได้รบัคว�ม
คุม้ครองจ�กรฐัทีต่นถอืสญัช�ตเิอง คว�มคุม้ครองในลกัษณะนีอ้�้งองิถงึสทิธคิว�มคุม้ครองท�งก�รทตูโดย
รัฐสัญช�ตินั้น เพื่อเยียวย�ก�รกระทำ�ผิดระหว่�งประเทศต่อผู้ถือสัญช�ติตน รวมทั้งคว�มคุ้มครองท�งก�ร
ทูตและท�งกงสุล และคว�มช่วยเหลือโดยทั่วไป และที่เกี่ยวข้องกับก�รกลับคืนสู่รัฐสัญช�ติตน
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ภาคผนวก ๑ – อนุสัญญาว่าด้วยสถานะ
ของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔*

อารัมภบท 

บรรดาอัครภาคีผู้ทำาสัญญา

 ตามท่ี กฎบัตรสหประช�ช�ติพร้อมทั้งปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งสมัชช�
ใหญ่แห่งสหประช�ช�ติให้คว�มเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐ ธันว�คม ๑๙๔๘ ได้ยืนยันหลักก�ร
ที่ให้มนุษย์ได้รับสิทธิและเสรีภ�พขั้นพื้นฐ�นโดยปร�ศจ�กก�รเลือกปฎิบัติ

 ตามที ่สหประช�ช�ตไิดแ้สดงคว�มหว่งใยอย�่งม�ก เกีย่วกบับคุคลไรร้ฐัในหล�ยโอก�ส 
และพย�ย�มให้บุคคลไร้รัฐได้ม�ซึ่งสิทธิและเสรีภ�พขั้นพื้นฐ�นให้ม�กที่สุดเท่�ที่จะเป็นได้

 ตามที่ มีเพียงบุคคลไร้รัฐซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยด้วยเท่�นั้นท่ีได้รับก�รคุ้มครองโดยอนุสัญญ�
ว่�ด้วยสถ�นภ�พผู้ลี้ภัย ณ วันที่ ๒๘ กุมภ�พันธ์ ๑๙๕๑ และยังมีบุคคลไร้รัฐจำ�นวนม�กที่ 
ไม่ได้รับคว�มคุ้มครองจ�กอนุสัญญ�นี้

 ดว้ยเหน็วา่ เปน็ก�รสมควรทีจ่ะกำ�หนดและปรบัปรงุสถ�นะของบคุคลไรร้ฐัด้วยข้อตกลง
ระหว่�งประเทศ

 ได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี้

หมวดที่หนึ่ง : หมวดทั่วไป 

มาตรา ๑

นิยามของคำาว่า “บุคคลไร้รัฐ”

 ๑.  ต�มจุดมุ่งหม�ยของอนุสัญญ�ฉบับนี้ คำ�ว่� “บุคคลไร้รัฐ” หม�ยถึง บุคคลที่ไม่ถูก
พิจ�รณ�ว่�เป็นคนสัญช�ติของรัฐใดเลยภ�ยใต้ผลบังคับแห่งกฎหม�ยของรัฐนั้น

 ๒.  อนุสัญญ�ฉบับนี้ไม่ใช้

 (i)  ต่อบุคคลที่ขณะนี้ได้ รับคว�มคุ้มครองหรือคว�มช่วยเหลือจ�กองค์กรหรือ 
หน่วยง�นขององค์ก�รสหประช�ช�ตินอกจ�กสำ�นักง�นข้�หลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประช�ช�ติตร�บเท่�ที่ยังได้รับคว�มคุ้มครองและช่วยเหลือนั้น

* United Nations Treaty Series, vol. ๓๖๐, หน้� ๑๑๗
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 (ii)  ต่อบุคคลที่ได้รับก�รยอมรับจ�กหน่วยง�นผู้มีอำ�น�จของประเทศซึ่งพวกเข�ได้
พำ�นักในฐ�นะที่มีสิทธิและหน้�ที่เยี่ยงผู้ถือสัญช�ติของประเทศนั้น

 (iii)  ต่อบุคคลซึ่งมีเหตุผลอันหนักแน่นในอันที่จะทำ�ให้พิจ�รณ�ได้ว่�

 (a)  บุคคลน้ันได้ประกอบอ�ชญ�กรรมต่อสันติภ�พ อ�ชญ�กรรมสงคร�มหรือ
อ�ชญ�กรรมตอ่มนุษยช�ติต�มทีบ่ญัญตัไิว้ในกรรมส�รระหว�่งประเทศต�่งๆ 
เกี่ยวกับเรื่องนี้

 (b) บุคคลนั้นได้ประกอบอ�ชญ�กรรมร้�ยแรง ซึ่งไม่ใช่อ�ชญ�กรรมก�รเมือง
ภ�ยนอกประเทศที่ตนพำ�นักอยู่ก่อนที่ประเทศนั้นจะยอมรับตนเข้�อ�ณ�เขต

 (c)  บุคคลที่มีคว�มผิดในก�รละเมิดวัตถุประสงค์และหลักก�รขององค์ก�ร
สหประช�ช�ติ

มาตรา ๒

พันธะโดยทั่วไป

 บุคคลไร้รัฐทุกคนมีหน้�ท่ีต่อประเทศที่ตนเข้�ม�อยู่ในอ�ณ�เขต โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง
ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อบังคับรวมทั้งม�ตรก�รในก�รรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยของ
ประช�ชน

มาตรา ๓

การไม่เลือกประติบัติ

 รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องนำ�บทบัญญัติของอนุสัญญ�น้ีม�ใช้แก่บุคคลไร้รัฐโดย
ปร�ศจ�กก�รเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อช�ติ ศ�สน� หรือประเทศต้นท�ง

มาตรา ๔

ศาสนา

 รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐภ�ยในอ�ณ�เขตของตนอย่�งน้อย
เท�่เทยีมกบัทีป่ฏบิตัติอ่คนสญัช�ตขิองตนในเรือ่งเสรภี�พก�รประกอบกจิกรรมท�งศ�สน�
และเสรีภ�พก�รให้ก�รศึกษ�ด้�นศ�สน�กับบุตรหล�น

มาตรา ๕ 

สิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากอนุสัญญาฉบับนี้

 ใหถ้อืว�่ไม่มสีิง่ใดในอนสุญัญ�นีท้ีล่ดิรอนสทิธแิละผลประโยชนท์ีบ่คุคลไรร้ฐัไดร้บัจ�ก
รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ� นอกเหนือจ�กที่กำ�หนดในอนุสัญญ�ฉบับนี้
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มาตรา ๖

ข้อความ “ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน”

 เพื่อประโยชน์ของอนุสัญญ�ฉบับนี้ ข้อคว�ม “ในสถ�นก�รณ์เช่นเดียวกัน” หม�ยถึง 
เงื่อนไขใดๆ (รวมทั้งเง่ือนไขเก่ียวกับระยะเวล�และเกี่ยวกับก�รเข้�ม�หรือก�รพำ�นัก) ที่
กำ�หนดให้บุคคลต้องปฏิบัติต�มเป็นก�รเฉพ�ะเพื่อให้ได้ม�ซึ่งสิทธิที่เกี่ยวข้อง แม้ว่�บุคคล
นัน้ไมไ่ดเ้ป็นบคุคลไรร้ฐักจ็ะตอ้งปฏบิตัเิงือ่นไขดังกล่�ว โดยยกเวน้เง่ือนไขท่ีไมส่�ม�รถปฏบิติั
ได้ ด้วยเหตุแห่งสภ�พคว�มเป็นบุคคลไร้รัฐ

มาตรา ๗

ข้อยกเว้นจากภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ

 ๑.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐเช่นเดียวกับท่ีปฏิบัติต่อบุคคล
ต่�งด้�วโดยทั่วไป ยกเว้นว่� อนุสัญญ�ฉบับนี้มีข้อกำ�หนดที่ให้ประโยชน์ม�กกว่�

 ๒.  ภ�ยหลังก�รพำ�นักเป็นระยะเวล�ส�มปี ให้บุคคลไร้รัฐทุกคนได้รับสิทธิยกเว้นจ�ก
ก�รถ้อยทีถ้อยปฏิบัติในท�งนิติบัญญัติในอ�ณ�เขตของรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�

 ๓.  ในกรณีท่ีไม่มีภ�วะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�แต่ละแห่งจะต้อง
คงปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐต�มสิทธิและเสรีภ�พท่ีพวกเข�พึงมีอยู่แล้ว นับแต่วันท่ี
อนุสัญญ�มีผลบังคับใช้ต่อรัฐนั้น

 ๔.  ในกรณีที่ไม่มีภ�วะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องพิจ�รณ�อย่�ง
เป็นคุณในอันที่จะเป็นประโยชน์ในท�งปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐ ในสิทธิและประโยชน์
ที่นอกเหนือจ�กที่ได้บัญญัติไว้ต�มวรรค ๒ และ ๓ และเพื่อขย�ยข้อยกเว้นจ�ก
ภ�วะถอ้ยทถีอ้ยปฏบิตัติอ่บคุคลไรร้ฐัท่ีไม่มคุีณสมบติัตรงต�มเงือ่นไขท่ีให้ไวใ้นวรรค  
๒ และ ๓ 

 บทบญัญตัขิองวรรค ๒ และ ๓ ใช้ตอ่สทิธแิละประโยชนท่ี์ไดก้ล�่วถงึในม�ตร� ๑๓, ๑๘, 
๑๙, ๒๑ และ ๒๒ ของอนุสัญญ�ฉบับนี้และต่อสิทธิและประโยชน์ที่อนุสัญญ�ฉบับนี้ไม่ได้
บัญญัติไว้

มาตรา ๘

การยกเว้นจากมาตรการพิเศษ

 สำ�หรับม�ตรก�รพิเศษที่อ�จใช้กับบุคคล ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ของคนสัญช�ติ
หรือของผู้ท่ีเคยเป็นคนสัญช�ติของรัฐต่�งประเทศน้ัน รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องไม่ใช้
ม�ตรก�รดังกล่�วกับบุคคลไร้รัฐ ด้วยเหตุท่ีเข�เคยถือสัญช�ติของรัฐอื่นเป็นอย่�งเดียว รัฐ
ภ�คีแห่งอนุสัญญ�ที่บทบัญญัติของกฎหม�ยตนไม่ให้ใช้หลักก�รทั่วไปที่อยู่ในม�ตร�นี้ ให้
รัฐนั้นให้ก�รยกเว้นที่เป็นคุณแก่บุคคลไร้รัฐดังกล่�ว ต�มคว�มเหม�ะสม
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มาตรา ๙

มาตรการชั่วคราว

 ไมม่สีิง่ใดในอนสุญัญ�นีห้�้มรฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ� ในชว่งเวล�สงคร�มหรอืสถ�นก�รณ์
อื่นที่พิเศษและร้�ยแรงจ�กก�รใช้ม�ตร�ก�รช่ัวคร�วซ่ึงพิจ�รณ�ว่�เป็นคว�มจำ�เป็นต่อ
คว�มมั่นคงของช�ติในกรณีของบุคคลนั้นๆ ซึ่งอยู่ในระหว่�งก�รพิจ�รณ�โดยรัฐภ�คีแห่ง
อนุสัญญ�ว่� บุคคลนั้นแท้จริงแล้วคือบุคคลไร้รัฐและมีคว�มจำ�เป็นต้องใช้ม�ตรก�รนั้นต่อ
บุคคลนั้นเพื่อผลประโยชน์ด้�นคว�มมั่นคงของช�ติ

มาตรา ๑๐

การให้พำานักอยู่ต่อไป

 ๑. ในกรณีท่ีบุคคลไร้รัฐต้องพลัดถ่ินโดยก�รบังคับในช่วงสงคร�มโลกครั้งที่สองและ
ถกูย�้ยไปยงัอ�ณ�เขตของรัฐภ�คแีห่งอนุสญัญ� และพำ�นกัในทีน่ัน้ ใหถ้อืว�่ระยะ
เวล�ที่ถูกบังคับให้พำ�นักอยู่นั้นเป็นก�รพำ�นักในอ�ณ�เขตโดยชอบด้วยกฎหม�ย

 ๒.  ในกรณีที่บุคคลไร้รัฐต้องพลัดถ่ินโดยก�รบังคับในช่วงสงคร�มโลกครั้งที่สอง
จ�กอ�ณ�เขตของรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�และได้กลับไปยังอ�ณ�เขตนั้นด้วย
วัตถุประสงค์ของก�รพำ�นักก่อนก�รบังคับใช้อนุสัญญ�น้ี ให้ถือว่�ช่วงระยะเวล�
ก�รพำ�นักก่อนหน้�และภ�ยหลังก�รถูกบังคับให้พลัดถิ่นเป็นช่วงเวล�ต่อเนื่องกัน
เพื่อก�รใดก็ต�มที่จำ�เป็นต้องแสดงว่� มีก�รพำ�นักที่ต่อเนื่องกัน

มาตรา ๑๑

คนเดินทะเลที่ไม่มีสัญชาติ

 ในกรณีของคนเดินทะเลที่ไม่มีสัญช�ติทำ�ง�นในฐ�นะลูกเรือบนเรือท่ีชักธงของรัฐภ�คี
แห่งอนุสัญญ� ให้รัฐนั้นพิจ�รณ�ด้วยคว�มเมตต�ในก�รตั้งถิ่นฐ�นบนอ�ณ�เขตและออก
เอกส�รเดินท�งให้หรืออนุญ�ตเป็นก�รชั่วคร�วให้ก�รเข้�ประเทศเป็นก�รเฉพ�ะเพื่อเอื้อ
อำ�นวยต่อก�รตั้งถิ่นฐ�นในประเทศอื่นแก่บุคคลนั้น

หมวดที่ ๒ : สถานะทางกฎหมาย

มาตรา ๑๒

สถานะบุคคล

 ๑.  สถ�นะบุคคลของบุคคลไร้รัฐจะขึ้นอยู่กับกฎหม�ยของประเทศแห่งภูมิลำ�เน�หรือ
ในกรณีที่ไม่มีภูมิลำ�เน� ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยของประเทศที่พำ�นัก

 ๒.  ใหร้ฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�เค�รพตอ่สทิธขิองบคุคลไรร้ฐัท่ีมอียูเ่ดิม ซึง่ข้ึนอยูก่บัสถ�นะ
ของบุคคล โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสิทธิเกี่ยวเน่ืองกับก�รสมรส โดยสิทธิดังกล่�วต้อง
เป็นสิทธิท่ีกฎหม�ยของรัฐภ�คีให้ก�รรับรองห�กว่�บุคคลน้ันไม่ได้เป็นบุคคลไร้รัฐ 
และต้องสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติที่กฎหม�ยของรัฐนั้นกำ�หนดไว้ ต�มคว�ม
จำ�เป็น
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มาตรา ๑๓

สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

 ให้รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ� ปฏิบัติในลักษณะที่เป็นคุณต่อบุคคลไร้รัฐเท่�ที่จะทำ�ได้
ในกรณีใดๆ โดยไม่น้อยกว่�ที่ปฏิบัติต่อบุคคลต่�งด้�วโดยท่ัวไปในสถ�นก�รณ์เดียวกัน 
เกีย่วกบัก�รไดม้�ซ่ึงสงัห�รมิทรพัย์และอสงัห�รมิทรพัยแ์ละสทิธอิืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญ�
เช่�หรือสัญญ�อื่นๆ เกี่ยวกับสังห�ริมทรัพย์และอสังห�ริมทรัพย์

มาตรา ๑๔

สิทธิในศิลปกรรมและทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

 บุคคลไร้รัฐจะต้องได้รับคว�มคุ้มครองในประเทศท่ีเข�มีถิ่นพำ�นักประจำ�เช่นเดียวกับ
คว�มคุม้ครองทีค่นสญัช�ตขิองประเทศนัน้ไดร้บัในด�้นก�รคุม้ครองทรพัยท์�งอตุส�หกรรม 
ไดแ้ก ่สิง่ประดษิฐ์หรอืตัวอย�่งแบบ เครือ่งหม�ยก�รค�้ ชือ่ท�งก�รค�้และสทิธใินผลง�นท�ง
วรรณคด ีศลิปะและวทิย�ศ�สตร ์บคุคลไร้รฐัจะต้องได้รบัคว�มคุม้ครองในอ�ณ�เขตของรฐั
ภ�คีอื่นๆ แห่งอนุสัญญ�ที่เข�มีถิ่นพำ�นักประจำ�เช่นเดียวกับคว�มคุ้มครองที่คนสัญช�ติใน
อ�ณ�เขตของประเทศนั้นได้รับ

มาตรา ๑๕

สิทธิในการเข้าร่วมสมาคม

 ในด้�นก�รเข้�ร่วมสม�คมและสหภ�พแรงง�นที่ไม่ได้หวังผลท�งก�รเมืองและ 
ผลกำ�ไร รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐท่ีอยู่อย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ย
ในอ�ณ�เขตแดนแห่งรัฐอย่�งเป็นคุณเท่�ที่จะเป็นไปได้ และไม่ว่�ในกรณีใด ต้องไม่น้อย
กว่�ที่ปฏิบัติต่อบุคคลต่�งด้�วในสถ�นก�รณ์เดียวกัน

มาตรา ๑๖

การนำาคดีขึ้นสู่ศาล

 ๑.  บุคคลไร้รัฐจะต้องมีเสรีภ�พในก�รนำ�คดีข้ึนสู่ศ�ลในอ�ณ�เขตของรัฐภ�คีแห่ง
อนุสัญญ�ทุกแห่ง

 ๒.  บคุคลไรรั้ฐมสีทิธไิดร้บัผลปฏบิติัจ�กรฐัภ�คีแห่งอนุสัญญ�ท่ีเข�พำ�นักอยูเ่ชน่เดียว
กบัท่ีรฐัน้ันใหต้อ่คนสญัช�ตขิองรฐัในก�รนำ�คดขีึน้สูศ่�ล รวมทัง้คว�มชว่ยเหลอืท�ง
กฎหม�ยและข้อยกเว้นจ�กก�รว�งหลักประกัน

 ๓.  ก�รปฎิบัติดังได้กล่�วไว้ในวรรค ๒ ให้บุคคลไร้รัฐได้รับผลปฏิบัติจ�กประเทศที่เข�
มิได้มีถ่ินพำ�นักประจำ� เช่นเดียวกับผลปฏิบัติท่ีคนสัญช�ติได้รับในประเทศท่ีเข�มี
ถิ่นพำ�นักประจำ�
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หมวดที่ ๓ : การประกอบอาชีพเพื่อหารายได้

มาตรา ๑๗

ค่าตอบแทนจากการจ้างงาน

 ๑.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องปฎิบัติต่อบุคคลไร้รัฐท่ีอยู่อย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ย
ในอ�ณ�เขตแดนแห่งรัฐอย่�งเป็นคุณเท่�ท่ีจะเป็นไปได้และไม่ว่�ในกรณีใดต้อง
ไม่น้อยไปกว่�ที่ปฎิบัติต่อบุคคต่�งด้�วโดยทั่วไปในสถ�นก�รณ์เดียวกัน ในด้�น
สิทธิก�รทำ�ง�นเพื่อได้รับค่�จ้�ง

 ๒.  รฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�จะตอ้งให้ก�รพจิ�รณ�โดยคำ�นงึถงึปญัห�ของบคุคลไรร้ฐัใน
ก�รปรบัสทิธิของบคุคลไรร้ฐัใหเ้ช่นเดยีวกบัคนสญัช�ตขิองตนโดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ต่อ
บุคคลไร้รัฐที่เข้�ม�ในอ�ณ�เขตต�มโครงก�รก�รจ้�งแรงง�นหรือภ�ยใต้โครงก�ร
แรงง�นอพยพ

มาตรา ๑๘

การประกอบกิจการส่วนตัว

 รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐท่ีอ�ศัยอยู่ในอ�ณ�เขตของรัฐอย่�ง
เป็นคุณเท่�ท่ีจะเป็นไปได้และไม่ว่�ในกรณีใดต้องไม่น้อยกว่�ท่ีปฎิบัติต่อบุคคลต่�งด้�ว
โดยทัว่ไปในสถ�นก�รณ์เดยีวกนั ในด�้นสทิธกิ�รประกอบก�รท�งเกษตรกรรมอตุส�หกรรม 
หัตถกรรมและก�รพ�ณิชย์และก�รจัดตั้งบริษัทก�รค้�และอุตส�หกรรมของตน

มาตรา ๑๙

การประกอบอาชีพอิสระ

 รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐที่พำ�นักอยู่ในอ�ณ�เขตของตนโดย
ชอบด้วยกฎหม�ยซึ่งมีคุณวุฒิท่ีหน่วยง�นผู้มีอำ�น�จของรัฐให้ก�รรับรอง และผู้ท่ีต้องก�ร
จะประกอบอ�ชพีอสิระในกรณใีดๆ ไมน่อ้ยไปกว�่ทีป่ฏบิตัติอ่บคุคลต�่งด�้วในสถ�นก�รณ์
เดียวกัน
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หมวดที่ ๔: สวัสดิการ

มาตรา ๒๐ 

การปันส่วน

 ในกรณทีีม่รีะบบก�รปนัสว่นซึง่ใชก้บัประช�กรจำ�นวนม�กและบงัคับใชใ้นก�รกระจ�ย
สินค้�ในช่วงข�ดแคลน จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อคนสัญช�ติ

มาตรา ๒๑

ที่อยู่อาศัย

 ในด้�นที่พักอ�ศัย ตร�บเท่�ที่อยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยหรือข้อบังคับ หรือก�รควบคุมของ
เจ้�หน�้ทีฝ่�่ยปกครอง ใหร้ฐัภ�คีแหง่อนสุญัญ�ปฏบิตัติอ่บคุคลไรร้ฐัทีอ่ยูอ่ย�่งถกูตอ้งต�ม
กฎหม�ยในอ�ณ�เขตแดนแห่งรัฐอย่�งเป็นคุณเท่�ที่จะเป็นไปได้ และไม่ว่�ในกรณีใด ต้อง
ไม่น้อยกว่�ที่ปฏิบัติต่อบุคคลต่�งด้�วในสถ�นก�รณ์เดียวกัน

มาตรา ๒๒

การศึกษาของรัฐ

 ๑.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐเช่นเดียวกับท่ีปฏิบัติต่อคน
สัญช�ติของรัฐในด้�นก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

 ๒. รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐอย่�งเป็นคุณเท่�ที่จะเป็นไป
ได้และไม่ว่�ในกรณีใดต้องไม่น้อยกว่�ที่ปฎิบัติต่อบุคคลต่�งด้�วโดยทั่วไปใน
สถ�นก�รณ์เดียวกัน ในด้�นก�รศึกษ�นอกเหนือจ�กก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น และ
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในเรื่องก�รเข้�ถึงก�รศึกษ� ก�รให้ก�รรับรอง ประก�ศนียบัตร
อนุปริญญ�และปริญญ�บัตรของสถ�นศึกษ�ต่�งช�ติ ก�รยกเว้นค่�เล่�เรียนและ
ค่�ธรรมเนียม และก�รให้ทุนก�รศึกษ�

มาตรา ๒๓

การบรรเทาทุกข์

 รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องปฎิบัติต่อบุคคลไร้รัฐท่ีอยู่ในอ�ณ�เขตอย่�งถูกต้องต�ม
กฎหม�ยเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อคนสัญช�ติของรัฐ ในด้�นก�รบรรเท�ทุกข์และคว�ม 
ช่วยเหลือส�ธ�รณะ
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มาตรา ๒๔

กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม

 ๑.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องปฎิบัติต่อบุคคลไร้รัฐที่อยู่ในอ�ณ�เขตอย่�งถูกต้อง
ต�มกฎหม�ยเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อคนสัญช�ติของรัฐ ในประเด็นดังต่อไปนี้

 (a)  ในกรณีที่ได้รับก�รกำ�กับดูแลโดยกฎหม�ยหรือข้อบังคับหรือเป็นกรณีท่ีต้อง
ควบคุมจ�กหน่วยง�นบริห�ร: ค่�ตอบแทน รวมท้ังเบี้ยเล้ียงครอบครัวที่เป็น
ส่วนหนึ่งของค่�ตอบแทน ช่ัวโมงก�รทำ�ง�น ก�รทำ�ง�นล่วงเวล�วันหยุดท่ีได้
รบัค�่แรง ขอ้จำ�กดัในก�รทำ�ง�นทีบ่�้น อ�ยขัุน้ตำ�่ของก�รจ�้งง�น ก�รฝกึง�น
และก�รฝึกอบรม ก�รทำ�ง�นของสตรีและก�รทำ�ง�นของเย�วชน และก�รใช้
สิทธิประโยชน์ของก�รเจรจ� ต่อรอง

 (b)  ก�รประกันสังคม (ข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวกับก�รบ�ดเจ็บที่เกิดจ�กก�รจ้�งง�น
โรคที่เกิดจ�กอ�ชีพ ก�รล�คลอด ก�รเจ็บป่วย ก�รพิก�ร คว�มชร� ก�รต�ย
ก�รว�่งง�น คว�มรบัผดิชอบตอ่ครอบครวั และในกรณฉีกุเฉนิอืน่ต�มกฎหม�ย
หรอืกฎระเบยีบภ�ยในประเทศทีค่รอบคลมุโดยโครงก�รประกนัสังคม) จะต้อง
มีต�มข้อจำ�กัด

 (i)  อ�จมกี�รดำ�เนนิก�รทีเ่หม�ะสมเพือ่ดำ�รงสิทธท่ีิได้รบัแล้วและสิทธท่ีิจะได้รบั
เพิ่มเติม

 (ii)  กฎหม�ยหรือข้อบังคับของประเทศที่พำ�นักอ�จกำ�หนดก�รจัดก�รพิเศษ
สำ�หรับผลประโยชน์หรือเงินช่วยเหลือทั้งหมดหรือบ�งส่วนจ�กเงินกองทุน
ส�ธ�รณะ และเกีย่วกับเงนิซ่ึงจ�่ยใหแ้กผู่ท่ี้ไมไ่ดท้ำ�ต�มเงือ่นไขในก�รสะสม
ซึ่งกำ�หนดไว้ในก�รจ่�ยบำ�น�ญต�มปกติ

 ๒.  สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิชดเชยก�รเสียชีวติของบคุคลไรร้ฐัซึง่เปน็เหตมุ�จ�กก�รบ�ดเจบ็
ในก�รทำ�ง�นหรือจ�กโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพจะไม่ได้รับผลกระทบจ�กข้อเท็จ
จริงที่ว่� ผู้ได้รับผลประโยชน์พำ�นักอยู่นอกอ�ณ�เขตของรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�

 ๓.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องอำ�นวยประโยชน์จ�กก�รตกลงท่ีมีระหว่�งตนให้แก่
บคุคลไรร้ฐัหรอืทีท่ำ�ในภ�ยภ�คหน�้ เกีย่วกบัก�รดำ�รงไวซ้ึง่สทิธิทีไ่ดร้บัม�และสทิธิ
ทีจ่ะไดรั้บเกีย่วกับประกนัสงัคม เฉพ�ะเงือ่นไขท่ีบงัคับใช้กบัคนสัญช�ติของรฐัภ�คี
แห่งอนุสัญญ�ในคว�มตกลงดังกล่�ว

 ๔.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะพิจ�รณ�ด้วยคว�มเมตต�ท่ีจะอำ�นวยประโยชน์อันเกิด
จ�กข้อตกลงอ่ืนๆ ที่คล้�ยคลึงกันนี้แก่บุคคลไร้รัฐม�กท่ีสุดเท่�ที่จะทำ�ได้ ในกรณี
ทีข่อ้ตกลงดงักล�่วใชบ้งัคบัระหว�่งรฐัภ�คแีห่งอนสุญัญ�และรฐัทีไ่มไ่ดท้ำ�สญัญ�
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หมวดที่ ๕: มาตรการบริหาร

มาตรา ๒๕

ความช่วยเหลือจากด้านบริหาร

 ๑.  เมือ่ก�รใชส้ทิธติ�มปกตขิองบุคคลไรรั้ฐตอ้งไดร้บัคว�มชว่ยเหลอืจ�กหนว่ยง�นใน
ต�่งประเทศซึง่ไมอ่�จเข�้ถงึหนว่ยง�นดังกล่�วได้ รฐัภ�คีแห่งอนุสัญญ�ท่ีบคุคลน้ัน
พำ�นักอยู่จะต้องดำ�เนินก�รให้คว�มช่วยเหลือแก่ผู้นั้นโดยเจ้�หน้�ที่ของตน

 ๒.  หน่วยง�นหรือเจ้�หน้�ที่ต�มที่กล่�วถึงในวรรค ๑ จะต้องส่งหรือจัดให้มีก�รจัดส่ง
เอกส�รหรือคำ�รับรองต่�งๆ ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของตนไปยังบุคคลไร้รัฐนั้นต�ม
ปกติเช่นเดียวกับที่จัดส่งให้บุคคลต่�งด้�วโดยหรือผ่�นเจ้�หน้�ที่ของรัฐนั้น

 ๓.  เอกส�รหรือคำ�รับรองต่�งๆ ที่จัดส่งให้น้ันจะใช้แทนเอกส�รร�ชก�รท่ีจัดส่ังให้กับ
บุคคลต่�งด้�วโดยหรือผ่�นเจ้�หน้�ที่ของรัฐน้ันและจะต้องได้รับคว�มเชื่อถือเมื่อ
ไม่มีข้อพิสูจน์เป็นอย่�งอื่น

 ๔.  เว้นในกรณีที่อ�จให้ผลปฏิบัติพิเศษต่อผู้ย�กไร้ บริก�รต่�งๆ ซึ่งกล่�วไว้ ณ ที่นี้ อ�จ
เรียกเก็บค�่ธรรมเนยีมได ้แตค่�่ธรรมเนยีมดงักล�่วจะเรยีกเกบ็ไดใ้นอตัร�สมควรและ
สมสัดส่วนกับอัตร�ที่เรียกเก็บจ�กคนสัญช�ติของรัฐสำ�หรับบริก�รที่คล้�ยคลึงกัน

 ๕.  บทบัญญัติในม�ตร�นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อม�ตร� ๒๗ และ ๒๘

มาตรา ๒๖

อิสรภาพในการเคลื่อนย้าย

 รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะให้บุคคลไร้รัฐซึ่งอยู่ในอ�ณ�เขตตนโดยชอบด้วยกฎหม�ยได้
รบัสทิธทิีจ่ะเลอืกทีอ่ยูอ่�ศัยและเคลือ่นย�้ยไดอ้ย�่งเสรภี�ยในอ�ณ�เขตของรฐั ทัง้น้ีจะตอ้ง
อยู่ภ�ยใต้ระเบียบข้อบังคับซึ่งใช้กับคนต่�งด้�วโดยทั่วๆ ไปในสถ�นก�รณ์เดียวกัน

มาตรา ๒๗

เอกสารแสดงตน

 รฐัภ�คแีห่งอนสุญัญ�จะตอ้งออกเอกส�รแสดงตนแกบ่คุคลไรร้ฐัภ�ยในอ�ณ�เขตของ
ตน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีเอกส�รเดินท�งที่ส�ม�รถใช้ได้

มาตรา ๒๘

เอกสารเดินทาง

 รฐัภ�คแีห่งอนสุญัญ�จะต้องออกเอกส�รเดนิท�งแกบ่คุคลไรร้ฐัซึง่อยูใ่นอ�ณ�เขตของ
รัฐนั้นโดยชอบด้วยกฎหม�ย เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รเดินท�งภ�ยนอกอ�ณ�เขตของรัฐน้ัน 
เว้นเสียแต่ว่�จะทำ�มิได้เนื่องจ�กเหตุผลด้�นคว�มมั่นคงแห่งช�ติหรือคว�มสงบเรียบร้อย
ของประช�ชน ขอ้บญัญัตขิองกำ�หนดร�ยก�รของอนุสัญญ�น้ีจะนำ�ม�ใชก้บัเอกส�รดังกล่�ว 
รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญอ�จจะออกเอกส�รเดินท�งท่ีว่�น้ีแก่บุคคลไร้รัฐภ�ยในอ�ณ�เขตรัฐ 
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รัฐจะพิจ�รณ�ด้วยคว�มเมตต�ในก�รออกเอกส�รเดินท�งเช่นว่�นี้แก่บุคคลไร้รัฐที่อยู่ใน
อ�ณ�เขตรัฐซึ่งไม่ส�ม�รถได้รับเอกส�รเดินท�งจ�กประเทศท่ีตนมีถ่ินพำ�นักโดยชอบด้วย
กฎหม�ย รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องออกเอกส�รแสดงตนแก่บุคคลไร้รัฐผู้ใดก็ต�มใน
อ�ณ�เขตของตนซึ่งไม่ส�ม�รถรับเอกส�รเดินท�งที่ใช้ได้ก�รได้

มาตรา ๒๙

ภาษีเงินได้ของแผ่นดิน

 ๑.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะไม่เรียกเก็บอ�กร เงินอันพึงชำ�ระหรือภ�ษีในลักษณะใด
ก็ต�มจ�กบุคคลไร้รัฐไม่ว่�ในรูปแบบอ่ืนใดหรือสูงกว่�ที่เรียกเก็บจ�กคนสัญช�ติ
ของรัฐในสถ�นก�รณ์คล้�ยคลึงกัน

 ๒.  คว�มในวรรคหนึ่งข้�งต้นไม่ตัดสิทธิในก�รประยุกต์กฎหม�ยหรือข้อบังคับใดๆ กับ
บุคคลไร้รัฐเช่นเดียวกับที่ใช้กับคนต่�งด้�ว ในเรื่องก�รเรียกเก็บเงินอันพึงชำ�ระซึ่ง
เกิดจ�กก�รออกเอกส�รร�ชก�รต่�งๆ รวมทั้งหนังสือแสดงตน

มาตรา ๓๐

การโอนทรัพย์สิน

 ๑.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องอนุญ�ตต�มกฎหม�ยและข้อบังคับของรัฐให้บุคคล
ไร้รัฐโอนสินทรัพย์ซ่ึงได้นำ�เข้�ม�อ�ณ�เขตของตนไปยังอีกประเทศหน่ึงซึ่งยอมรับ
ให้มีก�รตั้งถิ่นฐ�น

 ๒.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องพิจ�รณ�ด้วยคว�มเมตต�ในคำ�ขออนุญ�ตโอน
สนิทรพัยข์องบคุคลไรร้ฐัซ่ึงจำ�เปน็ในก�รตัง้ถ่ินฐ�นอกีประเทศหนึง่ซึง่ไดย้อมรบัตน
ไม่ว่�สินทรัพย์เหล่�นั้นจะอยู่ที่ใด

มาตรา ๓๑

การขับไล่

 ๑.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะไม่ขับไล่บุคคลไร้รัฐท่ีอยู่อย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ย
ในอ�ณ�เขตแดนแห่งรัฐเว้นแต่ด้วยเหตุผลคว�มมั่นคงของช�ติและคว�มสงบ
เรียบร้อยของประช�ชน

 ๒.  ก�รขับไล่บุคคลไร้รัฐดังกล่�วจะดำ�เนินก�รได้ด้วยก�รตัดสินใจท่ีเป็นไปต�ม
กระบวนก�รท�งกฎหม�ยเท�่นั ้เวน้เสยีแตว่่� เปน็เหตผุลบงัคบัด�้นคว�มปลอดภัย
ของช�ติ บุคคลไร้รัฐจะต้องได้รับอนุญ�ตให้ยื่นหลักฐ�นเพื่อพิสูจน์ตัวเองและเพื่อ
อุทธรณ์และให้มีตัวแทนเพ่ือจุดมุ่งหม�ยดังกล่�วต่อหน่วยง�นผู้มีอำ�น�จหรือเจ้�
หน้�ที่ซึ่งได้รับก�รแต่งตั้งจ�กหน่วยง�นผู้มีอำ�น�จ

 ๓.  รฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�จะตอ้งอนญุ�ตใหบ้คุคลไรร้ฐัมเีวล�พอสมควรในก�รแสวงห�
ก�รเข�้เมอืงต�มกฎหม�ยใหเ้ข�้ไปอยูใ่นประเทศอืน่ รฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�จะตอ้ง
สงวนสทิธทิีจ่ะใชม้�ตรก�รภ�ยในบ�งประก�รในระหว�่งชว่งเวล�นัน้ต�มทีเ่ห็นว�่
จำ�เป็น
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มาตรา ๓๒

การแปลงสัญชาติ

 รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องอำ�นวยคว�มสะดวกเท่�ท่ีทำ�ได้ในก�รทำ�ให้บุคคลไร้รัฐ
มีคว�มผสมกลมกลืนและในก�รแปลงสัญช�ติ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง รัฐจะต้องพย�ย�มทุก 
วิถีท�งที่จะรีบเร่งกระบวนก�รแปลงสัญช�ติและลดค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ ที่จะ
เกิดจ�กกระบวนก�รนั้นเท่�ที่ทำ�ได้

หมวดที่ ๖: ข้อกำาหนดสุดท้าย

มาตรา ๓๓

รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายภายในประเทศ

 รฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�จะแจ้งใหเ้ลข�ธกิ�รสหประช�ช�ตทิร�บถงึกฎหม�ยและขอ้บงัคับ
ต่�งๆ ซึ่งรัฐอ�จดำ�เนินก�รเพื่อบังคับใช้อนุสัญญ�นี้

มาตรา ๓๔

การระงับข้อพิพาท

 ขอ้พพิ�ทใดๆ ระหว�่งรฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�น้ีท่ีเกีย่วกบัก�รตีคว�มหรอืก�รบงัคับใชซึ้ง่
ไมส่�ม�รถระงบัไดโ้ดยวิธอีืน่ๆ จะตอ้งใหส้ง่ไปยงัศ�ลยตุธิรรมระหว�่งประเทศโดยก�รรอ้งขอ
ของรัฐคู่พิพ�ทฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่ง

มาตรา ๓๕

การลงนาม การให้สัตยาบันและการภาคยานุวัติ

 ๑.  อนสุญัญ�นีเ้ปดิใหล้งน�ม ณ สำ�นกัง�นใหญส่หประช�ช�ตจินถงึวนัที ่๓๑ ธนัว�คม 
๑๙๕๕

 ๒.  จะเปิดให้ลงน�มในน�มของ

 (a)  รัฐสม�ชิกใดๆ ของสหประช�ช�ติ

 (b)  รัฐอ่ืนๆ ที่ได้รับเชิญให้เข้�ร่วมก�รประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยสถ�นะของ
บุคคลไร้รัฐ และ

 (c)  รฐัใดๆ ซ่ึงไดร้บัเชิญให้ลงน�มหรอืลงน�มในอนสุญัญ�ซึง่ระบโุดยสมชัช�ใหญ่
แห่งสหประช�ช�ติ

 ๓.  จะต้องได้รับก�รให้สัตย�บันและสัตย�บันส�รจะได้ต้องเก็บรักษ�ไว้ที่เลข�ธิก�ร
สหประช�ช�ติ

 ๔.  อนุสัญญ�น้ีจะเปิดเพื่อก�รภ�คย�นุวัติโดยรัฐท่ีอ้�งในวรรค ๒ ของม�ตร�น้ี ก�ร
ภ�คย�นวุตัจิะมผีลเมือ่มกี�รสง่มอบภ�คย�นุวตัสิ�รไว้กบัเลข�ธกิ�รสหประช�ช�ติ



72

มาตรา ๓๖

ขอบเขตพื้นที่การบังคับใช้อนุสัญญา

 ๑.  รัฐใดเม่ือลงน�ม ให้สัตย�บันหรือภ�คย�นุวัติ อ�จประก�ศให้อนุสัญญ�น้ีมีผล
ครอบคลุมทั่วหรืออ�ณ�เขตใดๆ ซ่ึงจะต้องรับผิดชอบต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
ประเทศ คำ�ประก�ศนี้ให้ผลเมื่ออนุสัญญ�ใช้บังคับกับรัฐนั้น

 ๒.  ภ�ยหลังจ�กก�รบังคับใช้อนุสัญญ�เมื่อไหร่ก็ต�ม จะต้องแจ้งต่อเลข�ธิก�ร
สหประช�ช�ตซิึง่จะมผีลจ�กวนัทีเ่ก�้สบิหลังวนัท่ีเลข�ธกิ�รสหประช�ช�ติได้รบัคำ�
บอกกล่�วนั้น หรือจ�กวันที่อนุสัญญ�ได้ถูกบังคับใช้กับรัฐที่ดังกล่�ว แล้วแต่สิ่งใด
จะเกิดขึ้นก่อนหลัง

 ๓.  ในสว่นทีเ่กีย่วกับอ�ณ�เขตทีอ่นสุญัญ�น้ียงัไมไ่ด้มผีลบงัคับใชใ้นชว่งเวล�ท่ีลงน�ม 
ให้สัตย�บัน หรือภ�คย�นุวัติ แต่ละรัฐท่ีเก่ียวข้องจะต้องพิจ�รณ�คว�มเป็นไปได้
ในก�รดำ�เนินก�รขั้นตอนที่จำ�เป็นเพื่อบังคับใช้อนุสัญญ�นี้ไปยังอ�ณ�เขตของตน
ด้วยคว�มยินยอมของรัฐบ�ลของรัฐนั้นด้วยเหตุผลท�งรัฐธรรมนูญต�มคว�มจำ�

มาตรา ๓๗

ข้อกำาหนดว่าด้วยสหพันธรัฐ

 ในกรณีของสหพันธรัฐหรือรัฐซึ่งไม่ใช่เอกรัฐ ให้ใช้บทบัญญัติดังต่อไปนี้

 (a)  ในส่วนที่เก่ียวกับม�ตร�ต่�งๆ ของอนุสัญญ�นี้ ซึ่งอยู่ภ�ยใต้เขตอำ�น�จกฎหม�ย
ของฝ่�ยนิติบัญญัติแห่งสหพันธรัฐ ให้คว�มผูกพันของรัฐบ�ลสหพันธรัฐเป็น 
เช่นเดียวกันกับภ�คีซึ่งไม่ใช่สหพันธรัฐ

 (b)  ในส่วนที่เกี่ยวกับม�ตร�ต่�งๆ ของอนุสัญญ�นี้ซี่งอยู่ภ�ยใต้เขตอำ�น�จกฎหม�ย
แห่งมลรัฐ จังหวัดหรือมณฑล ซ่ึงไม่ผูกพันต�มระบบรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
ที่จะดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ย ให้รัฐบ�ลสหพันธรัฐแจ้งม�ตร�เหล่�น้ันโดยก�รทำ� 
คำ�แนะนำ�เพือ่ขอคว�มอนเุคร�ะหไ์ปยงัเจ้�หน�้ท่ีผูเ้กีย่วขอ้งของมลรฐั จงัหวดั หรอื
มณฑลในโอก�สแรกที่ทำ�ได้

 (c)  สหพนัธรฐัภ�คีแหง่อนสัุญญ�นี ้โดยก�รรอ้งขอของรฐัภ�คอีืน่ๆ ผ�่นท�งเลข�ธกิ�ร
สหประช�ช�ตจิะสง่คำ�แถลงด�้นกฎหม�ยและก�รปฏบิตัขิองสหพนัธรฐัและหนว่ย
ทีป่ระกอบเปน็สหพนัธรฐัของตน ซึง่เกีย่วกบับทบญัญตัใิดบทบญัญติัหน่ึงโดยเฉพ�ะ
ของอนุสญัญ�ฉบบันี ้อนัแสดงขอบเขตก�รมผีลบงัคบัแหง่บทบญัญตันิัน้ ทัง้นีไ้ม่ว�่
โดยก�รดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ยหรือวิธีอื่น
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มาตรา ๓๘

ข้อสงวน

 ๑.  ณ เวล�ที่ลงน�ม ให้สัตย�บันหรือภ�คย�นุวัติ รัฐใดๆ อ�จตั้งข้อสงวนต่อม�ตร�
ต่�งๆ แห่งอนุสัญญ�ได้ ยกเว้นม�ตร� ๑, ๓, ๔, ๑๖ (๑), ๓๓, ๓๖-๔๖ ทั้งหมด

 ๒.  รฐัซึง่ตัง้ข้อสงวนต�มวรรค ๑ แห่งม�ตร�นี ้อ�จถอนขอ้สงวนนัน้ไดใ้นเวล�ใดๆ โดย
ก�รแจ้งไปยังเลข�ธิก�รสหประช�ช�ติเพื่อให้เกิดผลบังคับใช้

มาตรา ๓๙

การมีผลบังคับใช้

 ๑.  อนุสญัญ�นีจ้ะมผีลบงัคบัในวนัทีเ่ก�้สิบหลังจ�กวนัท่ีสัตย�บนัส�ร หรอืภ�คย�นุวติั
ส�รได้มีก�รส่งมอบ

 ๒.  ในกรณีซ่ึงรัฐให้สัตย�บันหรือภ�คย�นุวัติอนุส�รฉบับน้ี ภ�ยหลังท่ีสัตย�บัน หรือ
ภ�คย�นุวัติส�รได้ส่งไปเก็บรักษ�แล้ว ให้อนุสัญญ�มีผลบังคับในวันที่เก้�สิบหลัง
จ�กวันที่รัฐนั้นได้ส่งสัตย�บันส�รหรือภ�คย�นุวัติส�รไปเก็บ

มาตรา ๔๐

การเพิกถอน

 ๑.  รฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�อ�จเพกิถอนอนสุญัญ�นีใ้นเวล�ใดๆ โดยแจง้ไปยงัเลข�ธกิ�ร
สหประช�ช�ติ

 ๒.  ก�รเพิกถอนจะมีผลต่อรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ� เมื่อเวล�หน่ึงปีผ่�นไปนับจ�กวันท่ี
เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติได้รับแจ้งก�รเพิกถอน

 ๓.  รัฐใดซ่ึงได้ประก�ศหรือแจ้งต�มม�ตร� ๓๖ อ�จประก�ศในเวล�ใดๆ ภ�ยหลัง
ส�ม�รถแจง้ไปยงัเลข�ธกิ�รสหประช�ช�ตวิ�่ใหร้ะงบัก�รบงัคบัใชอ้นสุญัญ�ฉบบั
นี้ไปยังอ�ณ�เขตนั้นภ�ยในเวล�หนึ่งปีนับจ�กวันที่เลข�ธิก�รได้รับคำ�บอกกล่�ว

มาตรา ๔๑

การแก้ไข 

 ๑.  รฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�อ�จรอ้งขอใหม้กี�รแกไ้ขอนุสญัญ�น้ีในเวล�ใดๆ โดยแจง้ไป
ยังเลข�ธิก�รสหประช�ช�ติ

 ๒.  สมัชช�ใหญ่สหประช�ช�ติจะแนะนำ�ข้ันตอนห�กมี เพื่อดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�ม
คำ�ร้องขอนั้น
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มาตรา ๔๒

การแจ้งโดยเลขาธิการสหประชาชาติ

 เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติจะต้องร�ยง�นแก่สม�ชิกท้ังหมดของสหประช�ช�ติและท้ังท่ี
มิใช่รัฐสม�ชิกต�มที่ระบุไว้ในม�ตร� ๓๕ ให้ทร�บดังต่อไปนี้ คือ

 (a)  ก�รลงน�ม ก�รให้สัตย�บันและภ�คย�นุวัติต�มม�ตร� ๓๕
 (b)  ก�รประก�ศและก�รแจ้งต�มม�ตร� ๓๖
 (c)  ก�รสงวนและก�รถอนข้อสงวนต�มม�ตร� ๓๘
 (d)  วันที่อนุสัญญ�มีผลบังคับใช้ต�มม�ตร� ๓๙
 (e)  ก�รเพิกถอนและก�รบอกกล่�วต�มม�ตร� ๔๐
 (f)  ก�รร้องขอเพื่อก�รแก้ไขต�มม�ตร� ๔๑

 โดยคว�มสุจริต ผู้ที่ลงช่ือข้�งท้�ย ต�มท่ีได้รับมอบอำ�น�จอย่�งถูกต้อง ได้ลงชื่อ
อนุสัญญ�นี้ในน�มของรัฐบ�ลตน

 ทำ�ขึน้ ณ นครนิวยอรก์ วนัทีย่ีส่บิแปด เดอืนกนัย�ยน หน่ึงพนัเก�้รอ้ยห้�สิบส่ี ในเอกส�ร
ฉบับเดียว โดยให้ถือข้อคว�มในภ�ษ�อังกฤษ ฝรั่งเศสและสเปนเป็นบทหลักฐ�นเท่�เทียม
กัน ให้เก็บรักษ�ไว้ ณ สำ�นักง�นบรรณส�รของสหประช�ช�ติ และให้ส่งคู่ฉบับซึ่งรับรองว่�
ถูกต้องไปยังสม�ชิกสหประช�ช�ติ และรัฐที่มิใช่สม�ชิกต�มม�ตร� ๓๕

กำาหนดรายการ

วรรค ๑

 ๑.  เอกส�รเดินท�งที่อ้�งถึงในม�ตร� ๒๘ ของอนุสัญญ�นี้จะต้องระบุว่� ผู้ถือเอกส�ร
คือบุคคลไร้รัฐภ�ยใต้เงื่อนไขของอนุสัญญ� ๒๘ กันย�ยน ค.ศ. ๑๙๕๔

 ๒.  จะต้องจัดทำ�เอกส�รอย่�งน้อยสองภ�ษ� หนึ่งในนั้นจะต้องเป็นภ�ษ�อังกฤษหรือ
ฝรั่งเศส

 ๓.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องพิจ�รณ�คว�มต้องก�รในก�รรับรองรูปแบบเอกส�ร
เดินท�งที่แนบม�นี้

วรรค ๒

 ให้เป็นไปต�มข้อบังคับที่มีอยู่ในประเทศผู้ออกเอกส�ร เด็กอ�จรวมอยู่ในเอกส�ร 
เดินท�งของผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่บุคคลอื่น ในสถ�นก�รณ์ยกเว้น

วรรค ๓

 ค�่ธรรมเนยีมในก�รออกเอกส�รจะตอ้งไมส่งูกว�่อตัร�ตำ�่สุดของค่�ธรรมเนียมท่ีคิดต่อ
หนังสือเดินท�งของคนสัญช�ติ

วรรค ๔

 ในกรณีพิเศษหรือกรณียกเว้น จะต้องดำ�เนินก�รจัดทำ�เอกส�รให้ใช้ก�รได้ในประเทศ
ต่�งๆ จำ�นวนม�กเท่�ที่จะทำ�ได้
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วรรค ๕

 เอกส�รจะต้องใช้ก�รได้ไม่ตำ่�กว่�ส�มเดือนและไม่เกินสองปี

วรรค ๖ 

 ๑.  ก�รต่ออ�ยุหรือก�รขย�ยระยะเวล�ก�รใช้ง�นของเอกส�รข้ึนอยู่กับหน่วยง�นท่ี
ออกเอกส�ร ตร�บเท่�ท่ีผู้ถือเอกส�รเดินท�งไม่ได้ต้ังถิ่นฐ�นถูกต้องต�มกฎหม�ย
ในเขตแดนอ่ืนและพำ�นักโดยชอบด้วยกฎหม�ยในเขตแดนของหน่วยง�นดังกล่�ว 
ก�รออกเอกส�รใหม่ขึ้นอยู่กับหน่วยง�นผู้ออกเอกส�รฉบับท่ีแล้วภ�ยใต้เงื่อนไข
เดียวกัน

 ๒.  เจ้�หน้�ที่สถ�นทูตหรือสถ�นกงสุลอ�จมีอำ�น�จในก�รขย�ยระยะเวล�ก�รใช้ง�น
เอกส�รเดินท�งที่ออกโดยรัฐบ�ลของตนในระยะเวล�ไม่เกินหกเดือน

 ๓.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�อ�จพิจ�รณ�ด้วยคว�มอนุเคร�ะห์ ในก�รต่ออ�ยุหรือขย�ย
ระยะเวล�ก�รใช้ง�นของเอกส�รเดินท�งหรือออกเอกส�รใหม่ ให้กับบุคคลไร้รัฐ
ที่ไม่ได้พำ�นักในเขตแดนของตนโดยชอบด้วยกฎหม�ยอีกต่อไป ซึ่งเป็นบุคคลท่ีไม่
ส�ม�รถได้รับเอกส�รเดินท�งจ�กประเทศที่ตนพำ�นักอย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ย

วรรค ๗

 รฐัภ�คแีห่งอนสุญัญ�อ�จรบัรองคว�มถกูตอ้งของเอกส�รเดนิท�งทีอ่อกต�มบทบญัญตัิ
ในม�ตร� ๒๘ แห่งอนุสัญญ�นี้

วรรค ๘

 หนว่ยง�นทีม่อีำ�น�จของประเทศทีบ่คุคลไรร้ฐัปร�รถน�จะเดนิท�งเข�้ไปจะตอ้งประทบั
ตร�ก�รตรวจลงตร� (visa) ในเอกส�รที่บุคคลนั้นถือ ห�กเตรียมก�รที่จะตอบรับบุคคลนั้น
และห�กกำ�หนดให้ต้องมีก�รตรวจลงตร�

วรรค ๙

 ๑.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องดำ�เนินก�รออกก�รตรวจลงตร�ประเภทคนเดินท�ง
ผ่�น (Transit Visa) แก่บุคคลไร้รัฐผู้ได้รับก�รตรวจลงตร�สำ�หรับก�รเข้�เขตแดน
ของประเทศจุดหม�ยปล�ยท�งสุดท้�ย

 ๒.  อ�จปฏิเสธก�รออกก�รตรวจลงตร�ประเภทคนเดินท�งผ่�นดังกล่�วในกรณีเดียว
กับก�รปฏิเสธก�รตรวจลงตร�สำ�หรับบุคคลต่�งด้�วอื่น

วรรค ๑๐

 ค่�ธรรมเนียมสำ�หรับก�รออกก�รตรวจลงตร�ก�รออกจ�กประเทศ ก�รเข้�ประเทศ 
หรือเดินท�งผ่�นร�ชอ�ณ�จักรจะต้องไม่สูงกว่�อัตร�ตำ่�สุดของค่�ธรรมเนียมสำ�หรับ
หนังสือเดินท�งของช�วต่�งช�ติ
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วรรค ๑๑

 เมื่อบุคคลไร้รัฐดำ�เนินก�รพำ�นักโดยชอบด้วยกฎหม�ยในเขตแดนของรัฐอื่นที่เป็นภ�คี
แห่งอนสุญัญ� คว�มรบัผดิชอบในก�รออกเอกส�รใหม่แกบ่คุคลไร้รฐัจะตอ้งมผีลบงัคบัภ�ย
ใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของม�ตร� ๒๘ โดยหน่วยง�นผู้มีอำ�น�จของเขตแดนนั้น

วรรค ๑๒

 หน่วยง�นผูอ้อกเอกส�รใหม่จะตอ้งเกบ็เอกส�รเก�่และจะตอ้งคืนเอกส�รนัน้ยงัประเทศ
ที่ออกเอกส�ร ห�กระบุไว้ในเอกส�รว่�ต้องดำ�เนินก�รส่งคืน มิฉะนั้นจะต้องดำ�เนินก�รเก็บ
และยกเลิกเอกส�รนั้น

วรรค ๑๓

 ๑.  เอกส�รก�รเดินท�งท่ีออกต�มม�ตร� ๒๘ ของอนุสัญญ�น้ีจะต้องกำ�หนดให้ผู้ถือ 
ส�ม�รถเดินท�งกลับเข้�เขตแดนของรัฐที่ดำ�เนินก�รออกเอกส�รเมื่อใดก็ต�มใน
ช่วงเวล�ที่เอกส�รใช้ก�รได้ เว้นเสียแต่ว่�ระบุข้อคว�มเป็นอย่�งอื่น ระยะเวล�ท่ี 
ผู้ถือเอกส�รเดินท�งกลับเข้�ประเทศที่ทำ�ก�รออกเอกส�รจะต้องไม่ตำ่�กว่� 
ส�มเดือนไม่ว่�กรณีใดๆก็ต�ม ยกเว้นกรณีประเทศท่ีบุคคลไร้รัฐต้องก�รเดินท�ง 
ไม่ได้มีก�รระบุในเอกส�รเดินท�งต�มสิทธิก�รกลับเข้�ประเทศ

 ๒.  ต�มบทบัญญัติของวรรคย่อยก่อนหน้� รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�อ�จกำ�หนดให้ผู้ถือ
เอกส�รปฏิบัติต�มระเบียบก�รต�มที่ระบุไว้ว่�ด้วยก�รเดินท�งออกหรือกลับเข้�
ม�ในเขตแดน

วรรค ๑๔

 ภ�ยใต้เงื่อนไขของวรรค ๑๓ เท่�นั้น บทบัญญัติของข้อกำ�หนดร�ยก�รน้ีไม่ส่งผลต่อ
กฎหม�ยและข้อบังคับที่กำ�กับเงื่อนไขของก�รรับหรือ ก�รเดินท�งผ่�นประเทศ ก�รพำ�นัก
และก�รตั้งถิ่นฐ�นใน และเดินท�งออกจ�กเขตแดนของรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�

วรรค ๑๕

 ทั้งก�รออกเอกส�รหรือก�รเข้�ประเทศที่ดำ�เนินก�รจ�กนั้น ไม่ได้กำ�หนดหรือส่งผลต่อ
สถ�นะของผู้ถือเอกส�ร โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัญช�ติ

วรรค ๑๖

 ก�รออกเอกส�รไม่ได้เพิกถอนสิทธิแก่ผู้ถือจ�กคว�มคุ้มครองของสถ�นทูตและสถ�น
กงสลุของประเทศทีอ่อกเอกส�ร และไมไ่ดเ้ปน็เหตุผลต่อรฐัในก�รละเลยสิทธิในก�รคุ้มครอง

รูปแบบของเอกสารเดินทาง

  [ไม่มีสำ�เน�ปร�กฏที่นี่]
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ภาคผนวก ๒ – อนุสัญญาว่าด้วย
การลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑*

 บรรดาอัครภาคีผู้ทำาสัญญา

 ดำาเนินการ ในก�รติดต�มข้อมติ 896 (IX) ซ่ึงลงมติยอมรับโดยสมัชช�ใหญ่แห่ง
สหประช�ช�ติในวันที่ ๔ ธันว�คม ค.ศ. ๑๙๕๔

 ด้วยเห็นว่า ต้องก�รที่จะลดภ�วะไร้รัฐโดยข้อตกลงระหว่�งประเทศ

 ได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑

 ๑.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องอนุมัติสัญช�ติให้กับบุคคลที่เกิดในอ�ณ�เขตของตน 
ถ้�ห�กบุคคลนั้นจะกล�ยเป็นบุคคลไร้รัฐ ให้ก�รอนุมัติให้สัญช�ติเป็นไปโดย

 (a)  ก�รเกิด โดยผลบังคับแห่งกฎหม�ย หรือ

 (b)  ก�รยืน่คำ�รอ้งโดยบคุคล หรอืในน�มของบคุคลนัน้ ตอ่หนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งต�ม
ก�รดำ�เนินง�นที่กฎหม�ยของประเทศกำ�หนด คำ�ร้องที่เป็นไปต�มบทบัญญัติ
ในวรรค ๒ ของม�ตร�นี้ จะไม่ถูกปฏิเสธรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�ซึ่งให้สัญช�ติ
ของตนต�มวรรคย่อย (b) ของวรรคนี้ อ�จให้สัญช�ติของตนโดยก�รบังคับใช้
กฎหม�ยต�มช่วงอ�ยุและเงื่อนไขที่กำ�หนดโดยกฎหม�ยของประเทศ 

 ๒.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�อ�จดำ�เนินก�รให้สัญช�ติต�มที่ระบุในวรรคย่อย (b) ของ
วรรค ๑ ของม�ตร�นี้ ภ�ยใต้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งหรือม�กกว่� ดังต่อไปนี้

 (a)  ย่ืนคำ�ร้องในช่วงอ�ยุที่กำ�หนดโดยรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ� โดยเริ่มยื่นได้ไม่ช้�
ไปกว่�อ�ยุสิบแปดปี และส้ินสุดไม่เร็วไปกว่�อ�ยุยี่สิบเอ็ดปี เพื่อท่ีว่�บุคคล
ดังกล่�วจะมีเวล�อย่�งน้อยหนึ่งปีในก�รดำ�เนินก�รยื่นคำ�ร้องด้วยตัวเองโดย
ไม่ต้องขออนุญ�ตต�มกฎหม�ยที่จะดำ�เนินก�รเช่นนั้น

 (b)  ยืน่คำ�รอ้งเมือ่ไดพ้ำ�นกัตอ่เนือ่งในอ�ณ�เขตของรฐัภ�คีแหง่อนุสญัญ� ต�มชว่ง
เวล�ที่รัฐนั้นอ�จเป็นผู้กำ�หนด โดยต้องไม่เกินห้�ปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ร้อง และไม่
เกินช่วงเวล�สิบปีโดยรวม

* United Nations Treaty Series, vol. ๙๘๙, หน้� ๑๗๕
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 (c)  บคุคลนัน้ไม่ไดถ้กูตดัสนิว�่กระทำ�ผดิตอ่คว�มมัน่คงของรฐั หรอืไมไ่ดถ้กูลงโทษ
ให้จำ�คุกเป็นระยะเวล�ห้�ปีหรือม�กกว่� หรือมีข้อกล่�วห�ในท�งอ�ญ�

 (d)  บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐตลอดม�

 ๓.  แม้มีข้อบังคับในวรรค ๑ (b) และ ๒ ของม�ตร�นี้ก็ต�ม บุคคลซึ่งเป็นบุตรที่ถูก
ต้องต�มกฎหม�ยที่เกิดในอ�ณ�เขตของรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ� โดยม�รด�เป็นคน
สญัช�ตขิองรฐั จะตอ้งไดร้บัสญัช�ตเิม่ือคลอด ถ�้ห�กบคุคลนัน้จะกล�ยเปน็บคุคล
ไร้รัฐ

 ๔.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องอนุมัติสัญช�ติให้บุคคลที่มิฉะน้ันจะเป็นบุคคลไร้รัฐ
และใหบ้คุคลทีไ่มไ่ดส้ญัช�ตขิองรฐัภ�คแีหง่อนุสญัญ�ซึง่เปน็ทีท่ีเ่ข�เกดิ เนือ่งจ�ก
มีอ�ยุเกินกว่�อ�ยุท่ีรัฐจำ�กัดในก�รย่ืนคำ�ร้อง หรือไม่มีคุณสมบัติต�มเงื่อนไขก�ร
พำ�นักรัฐกำ�หนดไว้ ห�ก ณ ช่วงเวล�ท่ีเกิดของบุคคลน้ัน สัญช�ติของบิด�หรือ
ม�รด�คนใดคนหนึ่งเป็นของรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�ต�มท่ีระบุไว้ข้�งต้น ห�กบิด�
ม�รด�ของบุคคลนั้นไม่ได้ถือสัญช�ติเช่นเดียวกัน ณ ช่วงเวล�ที่เกิดของบุคคลนั้น 
ก�รตัดสินว่�บุคคลนั้นควรได้รับอนุมัติสัญช�ติต�มบิด�หรือม�รด� จะต้องดำ�เนิน
ก�รต�มกฎหม�ยประเทศของรฐัภ�คีแหง่อนสุญัญ�น้ัน ห�กมกี�รกำ�หนดใหต้อ้งยืน่
คำ�ร้องขอสัญช�ติ คำ�ร้องนั้นจะต้องถูกยื่นต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องโดย หรือในน�ม
ของผูย้ืน่คำ�รอ้ง ต�มกระบวนก�รทีก่ำ�หนดไวโ้ดยกฎหม�ยภ�ยในประเทศ คำ�รอ้งท่ี
เป็นไปต�มบทบัญญัติในวรรค ๕ ของม�ตร�นี้จะไม่ถูกปฏิเสธ

 ๕.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�อ�จอนุมัติสัญช�ติต�มบทบัญญัติในวรรค ๔ ของม�ตร�นี้ 
ภ�ยใต้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งหรือม�กกว่� ดังต่อไปนี้

 (a)  ยืน่คำ�รอ้งกอ่นทีผู่ย้ืน่จะมอี�ยคุรบต�มท่ีรฐัภ�คีแห่งอนุสัญญ�กำ�หนดโดยห้�ม
กำ�หนดให้ตำ่�กว่�ยี่สิบส�มปี

 (b)  ยืน่คำ�รอ้งเมือ่ไดพ้ำ�นักตอ่เนือ่งในอ�ณ�เขตของรฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�ต�มชว่ง
เวล�ที่รัฐนั้นอ�จเป็นผู้กำ�หนด แต่ต้องไม่เกินส�มปี

 (c)  บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐม�ตลอด

มาตรา ๒ 

 เมื่อพบเด็กกำ�พร้�ในอ�ณ�เขตของรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ� ในกรณีที่ไม่มีหลักฐ�นเป็น
อย่�งอื่น เด็กกำ�พร้�จะต้องถูกพิจ�รณ�ว่�เกิดในอ�ณ�เขตแดนนั้น โดยบิด�ม�รด�เป็น 
ผู้ถือสัญช�ติของรัฐนั้น

มาตรา ๓

 ต�มคว�มมุ่งหม�ยในก�รพิจ�รณ�พันธะกรณีของรัฐภ�คีภ�ยใต้อนุสัญญ�นี้ ก�รเกิด
ในเรือหรือบนเคร่ืองบินจะต้องถือว่�เกิดในอ�ณ�เขตของรัฐท่ีเรือน้ันชักธงหรือในอ�ณ�เขต
ของรัฐที่เครื่องบินลำ�นั้นจดทะเบียน แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๔

 ๑.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องอนุมัติสัญช�ติแก่บุคคลซึ่งมิฉะนั้นจะเป็นบุคคลไร้รัฐ 
ซึ่งไม่ได้เกิดในอ�ณ�เขตของตน ห�กสัญช�ติของบิด�หรือม�รด�เป็นสัญช�ติของ
รฐันัน้ในเวล�ทีบ่คุคลนัน้เกดิ ในกรณทีีบ่ดิ�และม�รด�ไมไ่ดม้สีญัช�ตเิดยีวกนัขณะ
ทีบ่คุคลนัน้เกดิ ก�รพจิ�รณ�ว่�สญัช�ตขิองบคุคลน้ันควรต�มบดิ�หรอืม�รด� ตอ้ง
พจิ�รณ�โดยกฎหม�ยของประเทศของรฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ� ก�รอนมุตัใิหส้ญัช�ติ
ต�มบทบัญญัติของม�ตร�นี้เป็นไปโดย

 (a)  ก�รเกิด โดยผลบังคับแห่งกฎหม�ย หรือ

 (b)  ก�รย่ืนคำ�ร้องโดยบุคคล หรือในน�มของบุคคลน้ัน ต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 
ต�มก�รดำ�เนินง�นที่กฎหม�ยของประเทศกำ�หนด ภ�ยใต้บทบัญญัติในวรรค 
๒ ของม�ตร�นี้ จะไม่มีคำ�ร้องใดได้รับก�รปฏิเสธ

 ๒.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�อ�จดำ�เนินก�รให้สัญช�ติต�มบทบัญญัติของวรรค ๑ ของ
ม�ตร�นี้ ภ�ยใต้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งหรือม�กกว่� ดังนี้

 (a)  ยืน่คำ�รอ้งกอ่นทีผู่ย้ืน่จะมอี�ยคุรบต�มทีร่ฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�กำ�หนด โดยห้�ม
กำ�หนดให้ตำ่�กว่�ยี่สิบส�มปี

 (b)  ยืน่คำ�รอ้งเมือ่ไดพ้ำ�นักตอ่เนือ่งในอ�ณ�เขตของรฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�ต�มชว่ง
เวล�ที่รัฐนั้นอ�จเป็นผู้กำ�หนด แต่ต้องไม่เกินส�มปี

 (c)  บุคคลนั้นไม่ได้ถูกตัดสินว่�มีคว�มผิดต่อคว�มมั่นคงของรัฐ

 (d)  บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐม�ตลอด

มาตรา ๕

 ๑.  ห�กกฎหม�ยของรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�กำ�หนดให้มีก�รเสียสัญช�ติ อันเป็นผลม�
จ�กก�รเปลีย่นแปลงสถ�นะของบคุคลเชน่ ก�รสมรส ก�รส้ินสุดของก�รสมรส ก�ร
ทำ�ให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหม�ย ก�รรับรองบุตร และก�รรับบุตรบุญธรรม ก�รเสีย
สัญช�ตินั้นจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของก�รถือหรือก�รได้ม�ซึ่งสัญช�ติอื่นแล้ว

 ๒.  ห�กภ�ยใต้กฎหม�ยของรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ� บุคคลซึ่งเป็นบุตรนอกกฎหม�ย
ต้องสูญเสียสัญช�ติของรัฐนั้นอันเป็นผลม�จ�กก�รรับรองคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
บิด�ม�รด�และบุตร บุคคลนั้นควรได้รับโอก�สในก�รกลับคืนสัญช�ติด้วยก�รยื่น
คำ�รอ้งเปน็ล�ยลกัษอ์กัษรยงัหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้ง เงือ่นไขต�่งๆ ทีก่ำ�กับดแูลคำ�รอ้ง
นั้นจะต้องไม่เข้มงวดกว่�ที่ระบุในวรรค ๒ ของม�ตร� ๑ ของอนุสัญญ�นี้

มาตรา ๖

 ห�กกฎหม�ยของรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�กำ�หนดให้คู่สมรสหรือบุตรต้องเสียสัญช�ติ
อันเป็นผลม�จ�กก�รเสียสัญช�ติหรือถูกเพิกถอนสัญช�ติของบุคคล ก�รเสียสัญช�ติของ 
คู่สมรสหรือบุตรนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่�พวกเข�ถือหรือได้ม�ซึ่งสัญช�ติอื่นแล้ว
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มาตรา ๗

 ๑.  (a) ห�กกฎหม�ยของรฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�อนุญ�ตให้สละสัญช�ติ ก�รสละสัญช�ติ
นัน้จะตอ้งไมน่ำ�ไปสูก่�รเสยีสญัช�ต ิเว้นเสยีแตว่�่ บคุคลนัน้ถอืหรอืไดม้�ซึง่สญัช�ติ
อื่นแล้ว

  (b) บทบญัญัตใินวรรคยอ่ย (a) ของวรรคนี ้จะตอ้งไมบ่งัคบัใช้กบักรณกี�รยืน่คำ�รอ้ง
ที่ไม่ได้สอดคล้องกับหลักก�รที่ระบุในม�ตร� ๑๓ และ ๑๔ ของปฏิญญ�ส�กลว่�
ด้วยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงอนุมัติในวันที่ ๑๐ ธันว�คม ๑๙๔๘ โดยสมัชช�ใหญ่แห่ง
สหประช�ช�ติ

 ๒.  คนสญัช�ตขิองรฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�ซึง่แสวงห�ก�รแปลงสญัช�ตใินต�่งประเทศ
จะต้องไม่สูญเสียสัญช�ติของตน เว้นเสียแต่ว่� บุคคลนั้นได้สัญช�ติหรือได้รับก�ร
รับรองว่�จะได้สัญช�ติของประเทศอื่นแล้ว

 ๓. ต�มบทบัญญัติในวรรคที่ ๔ และ ๕ ของม�ตร�น้ี คนสัญช�ติของรัฐภ�คีแห่ง
อนุสัญญ�จะต้องไม่สูญเสียสัญช�ติอันทำ�ให้กล�ยเป็นบุคคลไร้รัฐ เน่ืองจ�กก�ร
เดินท�งออกจ�กประเทศ ก�รพำ�นักในต่�งประเทศ ก�รไม่ได้ลงทะเบียน หรือเหตุ
ผลอื่นๆ ที่คล้�ยคลึงกันนี้

 ๔.  บุคคลทีแ่ปลงสัญช�ตอิ�จสญูเสยีสัญช�ติของตนเน่ืองจ�กก�รพำ�นักในต่�งประเทศ
ในช่วงเวล�หน่ึง ซ่ึงกำ�หนดโดยกฎหม�ยของรัฐภ�คแีหง่อนุสญัญ� แตต่อ้งไมต่ำ�่กว�่
เจ็ดปีติดต่อกัน ห�กบุคคลนั้นไม่ได้แจ้งแก่หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องถึงคว�มต้องก�รที่
จะรักษ�สัญช�ติไว้

 ๕.  ในกรณีที่คนสัญช�ติของรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�เกิดนอกเขตแดน กฎหม�ยของรัฐ
นัน้อ�จจะรกัษ�สญัช�ตไิวใ้หห้ลงัจ�กพน้กำ�หนดระยะเวล�หนึง่ปหีลงัจ�กท่ีบคุคล
นั้นบรรลุนิติภ�วะ โดยขึ้นอยู่กับก�รพำ�นักในอ�ณ�เขตของรัฐ ณ ช่วงเวล�นั้น หรือ
กับก�รลงทะเบียนกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

 ๖.  นอกเหนือจ�กสถ�นก�รณ์ที่ระบุในม�ตร�น้ี บุคคลไม่ควรสูญเสียสัญช�ติของรัฐ
ภ�คีแห่งอนุสัญญ� ห�กก�รสูญเสียนั้นจะทำ�ให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐ แม้ว่�
ก�รสญูเสยีสญัช�ตน้ัินไมไ่ดเ้ปน็ก�รตอ้งห�้มโดยบทบญัญตัอิืน่ๆ แหง่อนสุญัญ�นี้

มาตรา ๘

 ๑.  รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะไม่เพิกถอนสัญช�ติของบุคคลห�กก�รเพิกถอนน้ันจะส่ง
ผลให้บุคคลเป็นบุคคลไร้รัฐ

 ๒.  แม้มีบทบัญญัติในวรรค ๑ ของม�ตร�นี้ก็ต�ม บุคคลอ�จถูกเพิกถอนสัญช�ติของ
รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�

 (a)  ในสถ�นก�รณ์ที่ส�ม�รถอนุญ�ตให้บุคคลนั้นสูญเสียสัญช�ติ ภ�ยใต้วรรค ๔ 
และ ๕ ของม�ตร� ๗

 (b)  เมื่อสัญช�ติได้ม�ด้วยก�รแถลงข้อคว�มเป็นเท็จหรือก�รทุจริต
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 ๓.  แมม้บีทบญัญตัใินวรรค ๑ ของม�ตร�นีก้ต็�ม รฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�อ�จสงวนไวซ่ึ้ง
สทิธกิ�รเพกิถอนสญัช�ติของบคุคล ห�กในชว่งเวล�ของก�รลงน�ม ก�รให้สัตย�บนั
หรือก�รภ�คย�นุวัติ มีก�รระบุก�รสงวนสิทธิดังกล่�วด้วยเหตุผลหนึ่งประก�รหรือ
ม�กกว่� ซึ่งเหตุผลดังกล่�วมีระบุในกฎหม�ยของประเทศ ณ ขณะนั้น

 (a)  บุคคลนั้น ปฏิบัติผิดเงื่อนไขไปจ�กที่จะปฏิบัติต่อรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�

 (i)  ปฏิบัติในท�งที่เป็นข้อห้�มของรัฐ โดยเคยให้คว�มช่วยเหลือ หรือยังให้
คว�มช่วยเหลือรัฐอื่น หรือเคยรับ หรือยังคงรับค่�ตอบแทนจ�กรัฐอื่น หรือ

 (ii)  ปฏิบัติในท�งที่ส่งผลกระทบอันร้�ยแรงต่อประโยชน์อันสำ�คัญของรัฐ

  (b)  บุคคลนั้นได้ให้ปฏิญ�ณ หรือได้แถลงอย่�งเป็นท�งก�รหรือได้ให้หลักฐ�นท่ี 
ช้ีชัดในก�รตัดสินใจที่จะปฏิเสธก�รสว�มิภักด์ิต่อรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�หรือ
รัฐอื่น

 ๔.  รฐัภ�คแีห่งอนสุญัญ�จะไมใ่ชอ้ำ�น�จในก�รเพกิถอนต�มท่ีอนุญ�ตในวรรค ๒ และ 
๓ ของม�ตร�นี ้ยกเวน้ทีเ่ปน็ไปต�มกฎหม�ย โดยจะต้องให้สิทธแิกบ่คุคลในก�รจะ
เข้�รับก�รพิจ�รณ�คดีด้วยคว�มเป็นธรรมจ�กศ�ลหรือหน่วยง�นอิสระ

มาตรา ๙

 รฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�จะไมเ่พกิถอนสญัช�ติของบคุคล หรอืกลุ่มบคุคล ด้วยส�เหตุท�ง
เชื้อช�ติ ช�ติพันธุ์ ศ�สน� หรือก�รเมือง

มาตรา ๑๐

 ๑.  สนธสิญัญ�ทกุฉบบัระหว�่งรฐัภ�คแีหง่อนสัุญญ�ซึง่ระบกุ�รถ�่ยโอนอ�ณ�เขตให้
มบีทบญัญตัซิึง่กำ�หนดไว้เพือ่รบัประกนัว�่ จะไม่มบีคุคลใดเปน็บคุคลไรร้ฐัเนือ่งจ�ก
ผลของก�รถ�่ยโอนอ�ณ�เขตนัน้ รฐัภ�คแีหง่อนุสญัญ�ควรพย�ย�มอย่�งทีส่ดุเพือ่
รับประกันให้มีบทบัญญัติดังกล่�วในสนธิสัญญ�ซึ่งจัดทำ�ขึ้นกับรัฐที่มิได้เป็นภ�คี
แห่งอนุสัญญ�นี้

 ๒.  ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติดังกล่�ว รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�ซึ่งอ�ณ�เขตของตนจะมี
ก�รถ่�ยโอน หรือได้ม�ซึ่งอ�ณ�เขต จะต้องอนุมัติสัญช�ติของรัฐให้กับบุคคลผู้ซึ่ง
มิฉะนั้นจะเป็นบุคคลไร้รัฐอันเป็นผลจ�กก�รถ่�ยโอนหรือได้ม�ซึ่งอ�ณ�เขต

มาตรา ๑๑

 ภ�ยใตก้รอบก�รดำ�เนนิง�นขององคก์�รสหประช�ช�ต ิรฐัภ�คแีหง่อนุสญัญ�จะตอ้งสง่
เสรมิก�รจัดตัง้ขึน้ของหนว่ยง�น ซึง่บคุคลทีไ่ดอ้�้งสิทธปิระโยชน์จ�กอนุสัญญ�น้ีส�ม�รถยืน่
คำ�รอ้งเพือ่ก�รพจิ�รณ�คำ�ขอของตน และเพือ่ไดร้บัก�รชว่ยเหลอืในก�รนำ�เสนอคำ�รอ้งนีต้อ่
หน่วยง�นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เร็วที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ภ�ยหลังจ�กก�รฝ�กตร�ส�รของก�ร
ให้สัตย�บันหรือภ�คย�นุวัติ
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มาตรา ๑๒

 ๑.  ในกรณีรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�ไม่ได้อนุมัติให้สัญช�ติขณะเกิด โดยผลบังคับแห่ง
กฎหม�ย ต�มวรรค ๑ ของม�ตร� ๑ หรือของม�ตร� ๔ แห่งอนุสัญญ�นี้ ควรบังคับ
ใช้บทบัญญัติในวรรค ๑ ของม�ตร� ๑ หรือของม�ตร� ๔ แล้วแต่กรณี กับบุคคลที่
เกิดก่อนและบุคคลที่เกิดหลังที่อนุสัญญ�นี้มีผลบังคับใช้

 ๒.  บทบัญญัติในวรรค ๔ ของม�ตร� ๑ แห่งอนุสัญญ�น้ีจะต้องบังคับใช้แก่บุคคลท่ี
เกิดก่อนและบุคคลที่เกิดหลังที่อนุสัญญ�นี้มีผลบังคับใช้

 ๓.  บทบัญญัติของม�ตร� ๒ แห่งอนุสัญญ�นี้จะต้องบังคับใช้แก่เด็กกำ�พร้�ที่พบใน
อ�ณ�เขตของรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�หลังจ�กที่อนุสัญญ�นี้มีผลบังคับใช้ในรัฐนั้น

มาตรา ๑๓

 อนุสัญญ�นี้จะไม่ถูกตีคว�มว่�ส่งผลต่อบทบัญญัติใดๆ ท่ีนำ�ไปสู่ก�รลดภ�วะไร้รัฐท่ีมี
ประสทิธผิลกว�่ ซ่ึงอ�จจะระบใุนกฎหม�ยของรฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�ในปจัจบุนัหรอืหลงัจ�ก
ทีอ่นสุญัญ�นีม้ผีลบงัคบัใช ้หรอือ�จจะระบอุยู่ในอนสุญัญ� สนธสิญัญ�หรอืขอ้ตกลงอืน่ใด
ในปัจจุบัน หรือหลังจ�กที่อนุสัญญ�นี้มีผลบังคับใช้ระหว่�งสองรัฐภ�คีหรือม�กกว่�นั้น

มาตรา ๑๔

 ขอ้พพิ�ทใดๆ ระหว�่งรฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�น้ีท่ีเกีย่วกบัก�รตีคว�มหรอืก�รบงัคับใชซึ้ง่
ไม่ส�ม�รถระงับได้โดยวิธีอ่ืนๆ จะต้องส่งไปยังศ�ลยุติธรรมระหว่�งประเทศโดยก�รร้องขอ
ของรัฐคู่พิพ�ทฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่ง

มาตรา ๑๕

 ๑.  อนสุญัญ�นีจ้ะตอ้งบงัคบัใชย้งัดนิแดนทีไ่มไ่ดป้กครองตนเอง ดนิแดนในภ�วะพึง่พงิ 
อ�ณ�นคิม และดนิแดนทีไ่มไ่ดป้กครองตนเองอืน่ๆ ทกุแหง่ทีร่ฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�
รับผิดชอบในคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ โดยขณะท่ีลงน�ม ให้สัตย�บันหรือ
ภ�คย�นุวัติ ภ�ยใต้บทบัญญัติของวรรค ๒ ของม�ตร�นี้ รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะ
ตอ้งประก�ศแจ้งดนิแดนอ�ณ�นิคมหรอืเขตแดนทีอ่นสุญัญ�นีจ้ะมผีลบงัคบัใชต้�ม
ข้อเท็จจริง ในฐ�นะที่ได้ลงน�ม ให้สัตย�บัน หรือภ�คย�นุวัติ

 ๒.  ในกรณีใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสัญช�ติ ดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเองไม่ได้รับก�ร
ปฏิบัติในฐ�นะเป็นส่วนของดินแดนที่ปกครองตนเอง หรือในกรณีใดๆ ที่กฎหม�ย
รัฐธรรมนูญ หรือธรรมเนียมปฏิบัติท�งรัฐธรรมนูญของรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ� หรือ
ของดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเอง ได้กำ�หนดให้ดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเอง
ดังกล่�วต้องให้คว�มยินยอมเพื่อท่ีอนุสัญญ�จะมีผลบังคับใช้นั้น รัฐภ�คีแห่ง
อนสุญัญ�จะตอ้งพย�ย�มอย่�งทีส่ดุในก�รรบัประกนัถงึคว�มยนิยอมของดินแดน
ที่ไม่ได้ปกครองตนเอง ภ�ยในช่วงเวล�สิบสองเดือนจ�กวันที่รัฐภ�คีได้ลงน�มใน
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อนุสัญญ� และเม่ือได้รับคว�มยินยอมน้ัน รัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�จะต้องแจ้งแก่
เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติอนุสัญญ�นี้จะต้องบังคับใช้ในเขตแดนหรือในเขตแดน
ต่�งๆ ต�มที่แจ้งไว้นับจ�กวันที่เลข�ธิก�รได้รับแจ้ง

 ๓.  หลังจ�กสิ้นสุดระยะเวล�สิบสองเดือนต�มท่ีระบุไว้ในวรรค ๒ ของม�ตร�น้ี รัฐ
ภ�คีแห่งอนุสัญญ�น้ันจะต้องแจ้งแก่เลข�ธิก�รถึงผลจ�กก�รห�รือกับดินแดนท่ี
ไมไ่ดป้กครองตนเองต�่งๆ ทีร่ฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�รบัผดิชอบในด้�นคว�มสมัพนัธ์
ระหว่�งประเทศ และที่อ�จได้ระงับคว�มยินยอมในก�รบังคับใช้อนุสัญญ�นี้

มาตรา ๑๖

 ๑.  อนุสัญญ�นี้จะเปิดให้ลงน�มบังคับ ณ สำ�นักง�นใหญ่สหประช�ช�ตินับจ�กวันท่ี 
๓๐ สิงห�คม ค.ศ. ๑๙๖๑ ถึง ๓๑ พฤษภ�คม ค.ศ. ๑๙๖๒

 ๒.  อนุสัญญ�นี้จะเปิดในลงน�มในน�มของ

 (a)  สม�ชิกใดๆ ของสหประช�ช�ติ

 (b)  รัฐอื่นๆ ที่ได้รับเชิญให้เข้�ร่วมก�รประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รยุติหรือลด
ภ�วะไร้รัฐในอน�คต

 (c)  รฐัใดๆ ซ่ึงไดร้บัเชิญให้ลงน�มหรอืลงน�มในอนสุญัญ�ซึง่ระบโุดยสมชัช�ใหญ่
แห่งสหประช�ช�ติ

 ๓.  อนุสัญญ�นี้จะต้องได้รับก�รให้สัตย�บันและสัตย�บันส�รจะต้องเก็บรักษ�ไว้ท่ี
เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติ

 ๔.  อนุสัญญ�นี้จะเปิดเพื่อก�รภ�คย�นุวัติโดยรัฐ ท่ีได้รับก�รระบุไว้ในวรรค ๒ แห่ง
ม�ตร�นี้ ก�รภ�คย�นุวัติจะมีผลเมื่อมีก�รส่งมอบภ�คย�นุวัติส�รไว้กับเลข�ธิก�ร
สหประช�ช�ติ

มาตรา ๑๗

 ๑.  ณ เวล�ที่ลงน�ม ให้สัตย�บัน หรือภ�คย�นุวัติ รัฐใดๆ อ�จตั้งข้อสงวนต่อม�ตร� 
๑๑ ม�ตร� ๑๔ หรือม�ตร� ๑๕

 ๒.  จะไม่มีข้อสงวนอื่นใดแห่งอนุสัญญ�นี้ได้รับก�รอนุมัติ

มาตรา ๑๘ 

 ๑.  อนุสญัญ�นีจ้ะมผีลบงัคบัภ�ยในสองปหีลงัจ�กวันทีส่ตัย�บนัส�ร หรอืภ�คย�นวุตัสิ�ร

 ๒.  ในกรณซีึง่รฐัใหส้ตัย�บนัหรอืภ�คย�นุวติัอนุสัญญ�ฉบบัน้ี ภ�ยหลังท่ีสัตย�บนัส�ร
หรือภ�คย�นุวัติส�รได้ส่งไปเก็บรักษ�แล้ว ให้อนุสัญญ�มีผลบังคับในวันที่เก้�สิบ
หลังจ�กวันที่รัฐนั้นได้ส่งสัตย�บันส�รหรือภ�คย�นุวัติส�รไปเก็บ หรือในวันท่ีซึ่ง
อนุสัญญ�มีผลบังคับใช้ต�มท่ีบัญญัติในวรรค ๑ ของม�ตร�นี้ แล้วแต่วันไหนจะ
ถึงหลังสุด
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มาตรา ๑๙

 ๑.  รฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�อ�จเพกิถอนอนสุญัญ�น้ีได้ทุกเวล� โดยแจง้เปน็ล�ยลักษณ์
อกัษรไปยงัเลข�ธิก�รสหประช�ช�ต ิก�รเพกิถอนจะมผีลตอ่รฐัภ�คแีห่งอนสุญัญ�
เมื่อเวล�หนึ่งปีผ่�นไปนับจ�กวันที่เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติได้รับก�รแจ้งเพิกถอน

 ๒.  ในกรณทีีอ่นุสญัญ�นีม้ผีลบงัคบัใชต้อ่ดนิแดนอ�ณ�นคิมของรฐัภ�คแีหง่อนสุญัญ�
ต�มบทบัญญัติในม�ตร� ๑๕ ด้วยก�รเห็นพ้องของดินแดนนั้น รัฐภ�คีแห่ง
อนุสัญญ�จะต้องแจ้งต่อเลข�ธิก�รสหประช�ช�ติถึงก�รเพิกถอนอนุสัญญ�น้ีโดย
แจง้แยกเปน็ก�รต�่งห�กไดท้กุเวล� ก�รเพกิถอนจะมผีลตอ่รฐัภ�คแีห่งอนสุญัญ� 
เมื่อเวล�หน่ึงปีผ่�นไปนับจ�กวันที่เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติได้รับแจ้งก�รเพิกถอน 
ซึ่งเลข�ธิก�รจะแจ้งไปยังรัฐภ�คีแห่งอนุสัญญ�อื่นๆ ทุกแห่งถึงก�รเพิกถอนนี้และ
วันที่หรือวันที่ได้รับแจ้ง

มาตรา ๒๐

 ๑.  เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติจะต้องแจ้งแก่สม�ชิกทั้งหมดของสหประช�ช�ติและทั้งที่
มิใช่รัฐสม�ชิกต�มที่ระบุไว้ในม�ตร� ๑๖ ให้ทร�บดังต่อไปนี้ คือ

 (a)  ก�รลงน�ม ก�รสัตย�บัน และภ�คย�นุวัติต�มม�ตร� ๑๖

 (b)  ข้อสงวนภ�ยใต้ม�ตร� ๑๗

 (c)  วันที่อนุสัญญ�มีผลบังคับใช้ต�มม�ตร� ๑๘

 (d)  ก�รเพิกถอนภ�ยใต้ม�ตร� ๑๙

 ๒.  หลงัจ�กก�รฝ�กสตัย�บนัส�รหรอืภ�คย�นวุตัสิ�ร เลข�ธกิ�รสหประช�ช�ติจะต้อง
นำ�คว�มไปประก�ศยังสมชัช�ใหญแ่หง่สหประช�ช�ตถิงึก�รจดัต้ังหนว่ยง�นต�มท่ี
ได้ระบุไว้ในบทบัญญัติของม�ตร� ๑๑

มาตรา ๒๑

 ให้เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติจดทะเบียนอนุสัญญ�นี้ในวันที่อนุสัญญ�มีผลบังคับใช้

 เพื่อเป็นสักขีพยาน ผู้มีอำ�น�จเต็มที่ลงน�มข้�งท้�ยนี้ ได้ลงน�ม

 ทำาขึ้น ณ นครนิวยอร์ก วันที่ส�มสิบ เดือนสิงห�คม ปีหนึ่งพันเก้�ร้อยหกสิบเอ็ดใน
เอกส�รฉบับเดียว โดยให้ถือข้อคว�มในภ�ษ�จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซียและสเปนเป็นบท
หลักฐ�นเท่�เทียมกัน ให้เก็บรักษ�ไว้ ณ สำ�นักง�นบรรณส�รของสหประช�ช�ติและให้ส่ง
คู่ฉบับโดยเลข�ธิก�รสหประช�ช�ติไปยังสม�ชิกสหประช�ช�ติ และรัฐที่มิใช่สม�ชิกต�ม
ม�ตร� ๑๖ ของอนุสัญญ�นี้
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ภาคผนวก ๓ – รายนามของรัฐภาคีของ
อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ 
ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนุสัญญาว่าด้วยการลด
ภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑

ประเทศ อนุสัญญา ๑๙๕๔* อนุสัญญา ๑๙๖๑*

แอลเบเนีย 23 มิถุน�ยน 2003 ภ 9 กรกฎ�คม 2003 ภ

แอลจีเรีย 15 กรกฎ�คม 1964 ภ

แอนติก�และบ�ร์บูด� 25 ตุล�คม 1988 ก

อ�ร์เจนติน� 1 มิถุน�ยน 1972 ภ

อ�ร์มีเนีย 18 พฤษภ�คม 1994 ภ 18 พฤษภ�คม 1994 ภ

ออสเตรเลีย 13 ธันว�คม 1973 ภ 13 ธันว�คม 1973 ภ

ออสเตรีย 8 กุมภ�พันธ์ 2008 ภ 22 กันย�ยน 1972 ภ

อ�เซอร์ไบจ�น 16 สิงห�คม 1996 ภ 16 สิงห�คม 1996 ภ

บ�ร์เบโดส 6 มีน�คม 1972 ก

เบลเยียม 27 พฤษภ�คม 1960 ส

เบลีซ 14 กันย�ยน 2006 ภ

เบนิน 8 ธันว�คม 2011 ภ 8 ธันว�คม 2011 ภ

รัฐพหุชนช�ติแห่งโบลิเวีย 6 ตุล�คม 1983 ภ 6 ตุล�คม 1983 ภ

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน� 1 กันย�ยน 1993 ก 1 ธันว�คม 1993 ภ

บอตสว�น� 25 กุมภ�พันธ์ 1969 ก

บร�ซิล 13 สิงห�คม 1996 ส 25 ตุล�คม 2007 ภ

บัลแกเรีย 22 มีน�คม 2012 ภ 22 มีน�คม 2012 ภ

บูร์กิน�ฟ�โซ 1 พฤษภ�คม 2012 ภ

แคน�ด� 17 กรกฎ�คม 1978 ภ

ช�ด 12 สิงห�คม 1999 ภ 12 สิงห�คม 1999 ภ

จีน+

คอสต�ริก� 2 พฤศจิก�ยน 1977 ส 2 พฤศจิก�ยน 1977 ภ

โกตดิวัวร์ 3 ตุล�คม 2013 ภ 3 ตุล�คม 2013 ภ

โครเอเชีย 12 ตุล�คม 1992 ก 22 กันย�ยน 2011 ภ

*  ภ�คย�นุวัติ (ภ), ก�รสืบต่อ (ก), ก�รให้สัตย�บัน (ส)
+  หลังจ�กประเทศจีนได้กลับเข้�ม�มีสิทธิเหนืออ�ณ�เขตฮ่องกง ในวันท่ี ๑๐ มิถุน�ยน ๑๙๗๗ จีนได้แจ้ง

ต่อเลข�ธิก�รสหประช�ช�ติว่� ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนจะเข้�รับคว�มรับผิดชอบต่อสิทธิและพันธะกรณี
ระหว่�งประเทศของฮ่องกงว่�ด้วยอนุสัญญ� ๑๙๕๔
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ประเทศ อนุสัญญา ๑๙๕๔* อนุสัญญา ๑๙๖๑*

ส�ธ�รณรัฐเช็ก 19 กรกฎ�คม 2004 ภ 19 ธันว�คม 2001 ภ

เดนม�ร์ก 17 มกร�คม 1956 ส 17 กรกฎ�คม 1956 ภ

เอกว�ดอร์ 2 ตุล�คม 1970 ส 24 กันย�ยน 2012 ภ

ฟิจิ 12 มิถุน�ยน 1972 ก

ฟินแลนด์ 10 ตุล�คม 1968 ภ 7 สิงห�คม 2008 ภ

ฝรั่งเศส 8 มีน�คม 1960 ส

จอร์เจีย 23 ธันว�คม 2011 ภ

เยอรมนี 26 ตุล�คม 1976 ส 31 สิงห�คม 1977 ภ

กรีซ 4 พฤศจิก�ยน 1975 ภ

กัวเตม�ล� 28 พฤศจิก�ยน 2000 ส 19 กรกฎ�คม 2001 ภ

กินี 21 มีน�คม 1962 ภ

ฮอนดูรัส 1 ตุล�คม 2012 ส 18 ธันว�คม 2012 ภ

ฮังก�รี 21 พฤศจิก�ยน 2001 ภ 12 พฤษภ�คม 2009 ภ

ไอร์แลนด์ 17 ธันว�คม 1962 ภ 18 มกร�คม 1973 ภ

อิสร�เอล 23 ธันว�คม 1958 ส

จ�เมก� 9 มกร�คม 2013 ภ

อิต�ลี 3 ธันว�คม 1962 ส

คิริบ�ส 29 พฤศจิก�ยน 1983 ก 29 พฤศจิก�ยน 1983 ก

ลัตเวีย 5 พฤศจิก�ยน 1999 ภ 14 เมษ�ยน 1992 ภ

เลโซโท 4 พฤศจิก�ยน 1974 ก 24 กันย�ยน 2004 ภ

ไลบีเรีย 11 กันย�ยน 1964 ภ 22 กันย�ยน 2004 ภ

ลิเบีย 16 พฤษภ�คม 1989 ภ 16 พฤษภ�คม 1989 ภ

ลิกเตนสไตน์ 25 กันย�ยน 2009 ส 25 กันย�ยน 2009 ภ

ลิทัวเนีย 7 กุมภ�พันธ์ 2000 ภ 22 กรกฎ�คม 2013 ภ

ลักเซมเบิร์ก 27 มิถุน�ยน 1960 ส

ม�ด�กัสก�ร์ ‡ [20 กุมภ�พันธ์ 1962 ภ]

ม�ล�วี 7 ตุล�คม 2009 ภ

เม็กซิโก 7 มิถุน�ยน 2000 ภ

มอนเตเนโกร 23 ตุล�คม 2006 ก 5 ธันว�คม 2013 ภ

เนเธอร์แลนด์ 12 เมษ�ยน 1962 ส 13 พฤษภ�คม 1985 ส

นิวซีแลนด์ 20 กันย�ยน 2006 ภ

นิก�ร�กัว 15 กรกฎ�คม 2013 ภ 29 กรกฎ�คม 2013 ภ

ไนเจอร์ 17 มิถุน�ยน 1985 ภ

‡  เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติได้รับแจ้งในวันที่ ๒ เมษ�ยน ๑๙๖๕ ว่� จ�กก�รแจ้งรัฐบ�ลแห่งม�ด�กัสก�ร์
ยกเลิกอนุสัญญ�นี้ ก�รบอกเลิกมีผลในวันที่ ๒ เมษ�ยน ๑๙๖๖
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ประเทศ อนุสัญญา ๑๙๕๔* อนุสัญญา ๑๙๖๑*

ไนจีเรีย 20 กันย�ยน 2011 ภ 20 กันย�ยน 2011 ภ

นอร์เวย์ 19 พฤศจิก�ยน 1956 ส 11 สิงห�คม 1971 ภ

ป�น�ม� 2 มิถุน�ยน 2011 ภ 2 มิถุน�ยน 2011 ภ

ป�ร�กวัย 6 มิถุน�ยน 2012 ภ

เปรู 23 มกร�คม 2014 ภ

ฟิลิปปินส์ 22 กันย�ยน 2011 ส

โปรตุเกส 1 ตุล�คม 2012 ภ 1 ตุล�คม 2012 ภ

ส�ธ�รณรัฐเก�หลี  22 สิงห�คม 1962 ภ

ส�ธ�รณรัฐมอลโดว� 19 เมษ�ยน 2012 ภ 19 เมษ�ยน 2012 ภ

โรม�เนีย 27 มกร�คม 2006 ภ 27 มกร�คม 2006 ภ

รวันด� 4 ตุล�คม 2006 ภ 4 ตุล�คม 2006 ภ

เซเนกัล 21 กันย�ยน 2005 ภ 21 กันย�ยน 2005 ภ

เซอร์เบีย 12 มีน�คม 2001 ก 7 ธันว�คม 2011 ภ

สโลว�เกีย 3 เมษ�ยน 2000 ภ 3 เมษ�ยน 2000 ภ

สโลวีเนีย 6 กรกฎ�คม 1992 ก

สเปน 12 พฤษภ�คม 1997 ภ

เซนต์วินเซนต์และเกรน�ดีนส์ 27 เมษ�ยน 1999 ก

สว�ซิแลนด์ 16 พฤศจิก�ยน 1999 ภ 16 พฤศจิก�ยน 1999 ภ

สวีเดน 2 เมษ�ยน 1965 ส 19 กุมภ�พันธ์ 1969 ภ

สวิตเซอร์แลนด์ 3 กรกฎ�คม 1972 ส

อดีตส�ธ�รณรัฐยูโกสล�ฟม�ซิโดเนีย 18 มกร�คม 1994 ก

ตรินิแดดและโตเบโก 11 เมษ�ยน 1966 ก

ตูนิเซีย 29 กรกฎ�คม 1969 ภ 12 พฤษภ�คม 2000 ภ

เติร์กเมนิสถ�น 7 ธันว�คม 2011 ภ 29 สิงห�คม 2012 ภ

ยูกันด� 15 เมษ�ยน 1965 ภ

ยูเครน 25 มีน�คม 2013 ภ 25 มีน�คม 2013 ภ

สหร�ชอ�ณ�จักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ

16 เมษ�ยน 1959 ส 29 มีน�คม 1966 ส

อุรุกวัย 2 เมษ�ยน 2004 ภ 21 กันย�ยน 2001 ภ

แซมเบีย 1 พฤศจิก�ยน 1974 ก

ซิมบับเว 1 ธันว�คม 1998 ก
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ภาคผนวก ๔ – ข้อความที่ตัดตอนจาก
มติสมัชชาใหญ่

มติที่รับรองโดยสมัชชาใหญ่เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๔ 
A/RES/๔๙/๑๖๙ วันที่ ๒๔ กุมภ�พันธ์ ค.ศ. ๑๙๙๕

๔๙/๑๖๙ สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ

สมัชช�ใหญ่…

๒๐. เรียกร้องให้รัฐช่วยสนับสนุนข้�หลวงใหญ่ฯ ในก�รปฏิบัติหน้�ที่คว�มรับผิดชอบภ�ย
ใต้มติสมัชช�ใหญ่ที่ ๓๒๗๔ (XXIX) วันที่ ๑๐ ธันว�คม ค.ศ. ๑๙๗๔ ว่�ด้วยก�รลดภ�วะไร้
รัฐ รวมท้ังก�รส่งเสริมก�รภ�คย�นุวัติและก�รปฏิบัติต�มตร�ส�รระหว่�งประเทศเกี่ยวกับ
ภ�วะไร้รัฐอย่�งเต็มที่

มติที่รับรองโดยสมัชชาใหญ่เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๕ 
A/RES/๕๐/๑๕๒ วันที่ ๙ กุมภ�พันธ์ ค.ศ. ๑๙๙๖

๕๐/๑๕๒ สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ

สมัชช�ใหญ่

…

กังวลว่�ภ�วะไร้รัฐ รวมทั้งก�รที่ไม่ส�ม�รถท่ีจะมีสัญช�ติเป็นของตนเอง อ�จนำ�ไปสู่ก�ร
พลัดถิ่น และเน้นในเรื่องนี้ว่� ก�รปกป้องและก�รลดภ�วะไร้รัฐ และคว�มคุ้มครองบุคคล
ไร้รัฐเป็นเรื่องสำ�คัญต่อก�รป้องกันสถ�นก�รณ์ผู้ลี้ภัยที่อ�จเกิดขึ้นได้ด้วย 

...

๑๔. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้�หลวงใหญ่ฯ ดำ�เนินกิจกรรมอย่�งต่อเน่ืองในน�มของบุคคลไร้
รัฐ โดยเป็นส่วนหนึ่งของหน้�ที่อันชอบธรรมต�มกฎหม�ยในก�รให้คว�มคุ้มครองระหว่�ง
ประเทศและก�รห�วิธดีำ�เนินก�รป้องกนั ทัง้ยงัเปน็คว�มรบัผดิชอบของข�้หลวงใหญฯ่ ต�ม
มติสมัชช�ใหญ่ที่ ๓๒๗๔ (XXIV) วันที่ ๑๐ ธันว�คม ค.ศ. ๑๙๗๔ และ ๓๑/๓๖ วันที่ ๓๐ 
พฤศจิก�ยน ค.ศ. ๑๙๗๖

๑๕. ร้องขอให้สำ�นักง�นข้�หลวงใหญ่ฯ ส่งเสริมก�รภ�คย�นุวัติอนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะ
ของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔1 และอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รลดภ�วะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑2 ด้วย
เหตุท่ีตร�ส�รเหล่�นี้มีรัฐภ�คีจำ�นวนจำ�กัด รวมท้ังจัดให้มีบริก�รท�งเทคนิควิช�ก�รและท่ี
ปรึกษ�ที่เกี่ยวข้องกับก�รเตรียมคว�มพร้อมและก�รนำ�ตัวบทกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติไป
ใช้ปฏิบัติให้กับรัฐที่ให้คว�มสนใจ...

1  United Nations, Treaty Series, vol.360, No.5158.
2  อ้�งอิงก่อนหน้� vol. 989, No. 14458.
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มติที่รับรองโดยสมัชชาใหญ่เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ 
A/RES/๖๑/๑๓๗ วันที่ ๒๕ มกร�คม ค.ศ. ๒๐๐๗

๖๑/๑๓๗ สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ

สมัชช�ใหญ่...

๒. ยนิดกีบับทบ�ทง�นสำ�คญัตลอดทัง้ปขีองสำ�นักง�นข้�หลวงใหญผู้่ลีภ้ยัแห่งสหประช�ช�ติ
และคณะกรรมก�รบรหิ�ร และบนัทกึก�รรับข้อสรปุว�่ดว้ยผูห้ญงิและเด็กกลุม่เสีย่ง และขอ้
สรุปว่�ด้วยก�รระบุตัว ก�รป้องกัน และก�รลดภ�วะไร้รัฐ และก�รคุ้มครองบุคคลไร้รัฐ ม�
นำ�ใช้ปฏิบัติ๓ ซ่ึงมีเป้�หม�ยเพื่อเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งแก่ระบอบคว�มคุ้มครองระหว่�ง
ประเทศให้สอดคล้องกับว�ระด้�นคว�มคุ้มครอง๔ และเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนรัฐบ�ลใน
ก�รปฏบิตัติ�มคว�มรบัผดิชอบก�รคุม้ครองภ�ยใตภ้�วะแวดลอ้มระหว�่งประเทศทีเ่ปลีย่น
แปลงในปัจจุบบัน โดยก�รส่งเสริมก�รนำ�ปฏิบัติกลไกและม�ตรฐ�นอย่�งก้�วหน้�ผ่�น
นโยบ�ยส�ธ�รณะภ�ยในประเทศทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยคว�มสนับสนนุจ�กประช�คมน�น�ช�ต.ิ..

๔. บันทึกว่�รัฐจำ�นวน ๖๒ รัฐได้เข้�เป็นภ�คีอนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. 
๑๙๕๔๕ และว่�รัฐจำ�นวน ๓๓ รัฐเข้�เป็นภ�คีอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รลดภ�วะไร้รัฐ ค.ศ. 
๑๙๖๑๖ ทัง้สนบัสนนุสง่เสรมิรฐัทีย่งัไมไ่ดเ้ข�้เปน็ภ�คใีหพ้จิ�รณ�รบัรองตร�ส�รเหล�่นี ้และ
บนัทกึก�รทำ�ง�นของข้�หลวงใหญ่ฯ ในก�รระบตุวับคุคลไรร้ฐั ก�รปอ้งกนัและก�รลดภ�วะ
ไรร้ฐั และก�รคุม้ครองบคุคลไรร้ฐั และเรง่ผลกัดันให้สำ�นักง�นข�้หลวงใหญฯ่ ดำ�เนินง�นใน
ด้�นนี้ต่อไปต�มมติสมัชช�ใหญ่ และข้อสรุปคณะกรรมก�รบริห�ร...

3  อ้�งอิงก่อนหน้� chap. III, sects. A and B.
4  อ้�งอิงก่อนหน้� Fifty-seventh Session, Supplement No. 12A (A/57/12/Add.1), annex IV.
5  United Nations, Treaty Series, vol. 360, No. 5158.
6  อ้�งอิงก่อนหน้� vol. 989, No. 14458.
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ภาคผนวก ๕ – ข้อความที่ตัดตอนจาก 
ขอ้สรปุของคณะกรรมการบรหิาร UNHCR

ข้อสรุปว่าด้วยการป้องกันและการลดภาวะไร้รัฐ และการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐ

ลำาดับที่ ๗๘ (XLVI) – ค.ศ. ๑๙๙๕
วันที่ ๒๐ ตุล�คม ค.ศ. ๑๙๙๕

คณะกรรมการบริหาร

ยอมรับสิทธิของทุกคนที่จะมีสัญช�ติและสิทธิที่จะไม่ถูกถอดถอนสัญช�ติตนโดยพลก�ร

กังวลว่�ภ�วะไร้รัฐ รวมทั้งก�รไร้คว�มส�ม�รถท่ีจะได้ม�ซึ่งสัญช�ติตน อ�จนำ�ไปสู่ก�ร
พลัดถิ่น

เน้นว่�ก�รป้องกันและก�รลดภ�วะไร้รัฐ และก�รคุ้มครองบุคคลไร้รัฐมีคว�มสำ�คัญต่อก�ร
ป้องกันสถ�นก�รณ์ผู้ลี้ภัยที่อ�จเกิดขึ้น

(ก)  รบัรองคว�มรบัผดิชอบว�่ดว้ยผูล้ีภ้ยัไรร้ฐัและก�รลดภ�วะไรร้ฐัท่ีมอบหม�ยไวแ้ก่ข้�หลวง
ใหญฯ่ และสนับสนนุสง่เสรมิ UNHCR ใหด้ำ�เนนิกิจกรรมในน�มบคุคลไรร้ฐัอย�่งตอ่เนือ่ง 
โดยเป็นส่วนหนึ่งของหน้�ที่อันชอบธรรมต�มกฎหม�ยในก�รให้คว�มคุ้มครองระหว่�ง
ประเทศและก�รห�วิธีดำ�เนินก�รป้องกัน ทั้งยังเป็นคว�มรับผิดชอบของข้�หลวงใหญ่ฯ 
ที่ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กสมัชช�ใหญ่ให้ปฏิบัติหน้�ท่ีต�มม�ตร� ๑๑ ของอนุสัญญ�
ว่�ด้วยก�รลดภ�วะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑... 

(ค)  ร้องขอให้ UNHCR ส่งเสริมอย่�งแข็งขัน ก�รภ�คย�นุวัติอนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะของ
บุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รลดภ�วะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ ด้วยเหตุ
ที่ตร�ส�รเหล่�นี้มีรัฐภ�คีจำ�นวนจำ�กัด รวมทั้งจัดให้มีบริก�รท�งเทคนิควิช�ก�รและที่
ปรึกษ�ที่เกี่ยวข้องกับก�รเตรียมคว�มพร้อมและก�รนำ�ตัวบทกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติ
ไปใช้ปฏิบัติให้กับรัฐที่ให้คว�มสนใจ...
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ข้อสรุปทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองระหว่างประเทศ

ลำาดับที่ ๙๕ (LIV) – ค.ศ. ๒๐๐๓
วันที่ ๑๐ ตุล�คม ค.ศ. ๒๐๐๓

คณะกรรมการบริหาร...

(๕)  สนับสนุนส่งเสริมให้รัฐร่วมมือกับ UNHCR ในเรื่องวิธีก�รแก้ไขกรณีภ�วะไร้รัฐ และ
พจิ�รณ�คว�มเปน็ไปไดใ้นก�รจัดใหมี้สถ�นทีต่ัง้รกร�กใหม ่ห�กสถ�นก�รณข์องบคุคล
ไรร้ฐัไมส่�ม�รถแกไ้ขไดใ้นประเทศเจ�้ภ�พปจัจบุนั หรอืในประเทศทีเ่คยมีถิน่พำ�นกัอ�ศยั
ประจำ�เดิม และยังคงไม่มั่นคงปลอดภัย

ขอ้สรปุวา่ดว้ยการระบตุวั การปอ้งกันและการลดภาวะไรร้ฐั และการคุม้ครองบคุคล
ไร้รัฐ

ลำาดับที่ ๑๐๖ (LVII) – ค.ศ. ๒๐๐๖
วันที่ ๖ ตุล�คม ค.ศ. ๒๐๐๖

คณะกรรมการบริหาร

ยังคงกังวลอย่�งยิ่งถึงก�รดำ�รงอยู่อย่�งต่อเนื่องของปัญห�ภ�วะไร้รัฐในภูมิภ�คต่�งๆ ของ
โลก และก�รเกิดขึ้นของสถ�นก�รณ์ภ�วะไร้รัฐใหม่ๆ ...

ยนืยันอกีครัง้ถึงคว�มรบัผดิชอบทีส่มชัช�ใหญส่หประช�ช�ตมิอบหม�ยใหกั้บข�้หลวงใหญฯ่ 
ในก�รมีส่วนช่วยในก�รป้องกันและลดภ�วะไร้รัฐ และในก�รคุ้มครองบุคคลไร้รัฐต่อไป

ระลกึถงึขอ้สรุปลำ�ดบัที ่๗๘ (XLVI) ว�่ดว้ยก�รปอ้งกนัและก�รลดภ�วะไรรั้ฐ และก�รคุ้มครอง
บุคคลไร้รัฐ รวมทั้งข้อสรุปลำ�ดับที่ ๙๐ (LII), ๙๕ (LIV), ๙๖ (LIV) และข้อสรุปลำ�ดับที่ ๙๙ 
(LV) และ ๑๐๒ (LVI) ว่�ด้วยก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์ภ�วะไร้รัฐที่ยืดเยื้อ 

(ก)  ผลักดัน UNHCR ให้ร่วมมือกับรัฐบ�ล หน่วยง�นสหประช�ช�ติและระหว่�งประเทศ
อื่น รวมท้ังองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบ�ลและองค์กรระดับภูมิภ�ค เพื่อเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็ง
ในเรื่องนี้ โดยดำ�เนินกิจกรรมที่มุ่งสนับสนุนก�รระบุ ก�รป้องกัน ก�รลดภ�วะไร้รัฐและ
ก�รคุ้มครองบุคคลไร้รัฐต่อไป

การระบุผู้อยู่ในภาวะไร้รัฐ

(ข)  เรยีกรอ้งให ้UNHCR ทำ�ง�นกบัรฐับ�ลทีแ่สดงคว�มสนใจเรือ่งนีต้อ่ไป เพือ่ใหม้สีว่นรว่ม
ในคว�มพย�ย�มระบหุ�ประช�กรไรร้ฐัและประช�กรท่ียงัไมก่ำ�หนดสญัช�ติซึง่อ�ศัยอยู่
ในเขตแดนรัฐนัน้ ดว้ยคว�มรว่มมอืกบัหนว่ยง�นสหประช�ช�ตอิืน่ๆ โดยเฉพ�ะ UNICEF 
และ UNFPA รวมทั้ง DPA, OHCHR และ UNDP ภ�ยใต้กรอบโครงก�รระดับช�ติ ซึ่ง
อ�จรวมถงึกระบวนก�รทีเ่ชือ่มโยงกบัทะเบยีนแจง้เกดิและก�รทำ�ขอ้มลูประช�กรให้ทนั
สมัย ห�กเหม�ะสม
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(ค)  สนับสนุนส่งเสริมให้ UNHCR จัดทำ�และเผยแพร่ง�นวิจัยร่วมกับสถ�บันวิช�ก�รหรือผู้
เชี่ยวช�ญ และรัฐบ�ล โดยเฉพ�ะในภูมิภ�คที่มีง�นวิจัยเกี่ยวกับภ�วะไร้รัฐจำ�นวนน้อย 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดคว�มเข้�ใจถึงลักษณะและขอบเขตปัญห�ภ�วะไร้รัฐยิ่งขึ้น เพ่ือระบุ
ห�ประช�กรไร้รัฐ และเพื่อทำ�คว�มเข้�ใจถึงส�เหตุอันนำ�ไปสู่ภ�วะไร้รัฐ โดยทั้งหมดน้ี
เป็นพื้นฐ�นสำ�หรับก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ในก�รจัดก�รกับปัญห�

(ง)  สนับสนุนส่งเสริมให้รัฐที่มีข้อมูลท�งสถิติเก่ียวกับบุคคลไร้รัฐ หรือปัจเจกบุคคลท่ียังไม่
ได้กำ�หนดสัญช�ติ เผยแพร่ข้อมูลเหล่�นั้นแก่ UNHCR และเรียกร้องให้ UNHCR จัดให้
มีวิธีก�รอย่�งเป็นระบบและเป็นท�งก�รม�กกว่�นี้เพื่อรวบรวม ทำ�ให้ทันสมัย และแบ่ง
ปันข้อมูล

(จ)  สนบัสนนุสง่เสรมิ UNHCR ใหเ้พิม่กจิกรรมเกีย่วกบับคุคลไรร้ฐั ข้อมูลท�งสถติิท่ีรฐัจดัห�
ให ้และง�นวิจยัในส�ข�ทีใ่ห้คว�มสำ�คญักบัภ�วะไรร้ฐั ซึง่จดัทำ�โดยสถ�บนัวิช�ก�รและ
ผู้เชี่ยวช�ญ ประช�สังคม และเจ้�หน้�ที่ตนเอง ไว้ในร�ยง�นทุก ๒ ปีเพื่อนำ�เสนอต่อกร
รมก�รบริห�ร

(ฉ)  สนับสนุนส่งเสริม UNHCR ให้คงก�รสนับสนุนคำ�แนะนำ�ท�งเทคนิควิช�ก�รและก�ร
ปฏิบัติแก่รัฐต่อไป และส่งเสริมคว�มเข้�ใจปัญห�ภ�วะไร้รัฐ รวมทั้งเอื้ออำ�นวยให้เกิด
ก�รสนทน�ในระดับน�น�ช�ติและภูมิภ�คระหว่�งรัฐที่ให้คว�มสนใจ

(ช)  บันทึกถึงคว�มร่วมมือด้�นสัญช�ติและภ�วะไร้รัฐท่ีจัดทำ�ขึ้นโดยสหภ�พรัฐสภ� และ
บันทึกเพ่ิมเติมถึงหนังสือคู่มือสำ�หรับเจ้�หน้�ท่ีรัฐสภ�ว่�ด้วยสัญช�ติและภ�วะไร้รัฐ 
ค.ศ. ๒๐๐๕ ซ่ึงท�งรัฐสภ�ระดับช�ติและภูมิภ�คได้นำ�ม�ใช้สร้�งก�รตระหนักรู้ และ
เสริมศักยภ�พแก่ฝ่�ยบริห�รของรัฐและประช�สังคม...

การคุ้มครองบุคคลไร้รัฐ

(ถ)  สนบัสนนุสง่เสรมิรฐัใหพ้จิ�รณ�รบัอนสุญัญ�ว�่ด้วยสถ�นะของบคุคลไรร้ฐั ค.ศ. ๑๙๕๔ 
และให้รัฐภ�คีพิจ�รณ�ยกเลิกข้อสงวนต่�งๆ ในเรื่องนี้

(ท)  รอ้งขอ UNHCR ใหเ้ผยแพรข่อ้มลูอย�่งแข็งขนั และห�กเหม�ะสม จดัฝกึอบรมแกห่นว่ย
ง�นรฐับ�ลเก่ียวกบักลไกทีเ่หม�ะสมในก�รระบหุ� ก�รบนัทกึ และก�รมอบสถ�นะบคุคล
ไร้รัฐ 

(ธ)  สนบัสนุนสง่เสรมิรฐัทีย่งัไมเ่ปน็ภ�คอีนสัุญญ�ว�่ดว้ยสถ�นะของบุคคลไรร้ฐั ค.ศ. ๑๙๕๔ 
ให้ปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐที่อ�ศัยอยู่ในเขตแดนตนอย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ยสิทธิมนุษย
ชนระหว�่งประเทศ และพจิ�รณ�ก�รเอือ้อำ�นวยให้เกดิก�รโอนแปลงสัญช�ติของบคุคล
ไรร้ฐัทีอ่�ศยัอยูเ่ปน็ประจำ�และถกูตอ้งต�มกฎหม�ยต�มตวับทกฎหม�ยภ�ยในประเทศ 
ห�กเหม�ะสม
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(น)  สนับสนุนส่งเสริม UNHCR ให้ดำ�เนินโครงก�รต�มท่ีได้รับก�รร้องขอโดยรัฐท่ีเก่ียวข้อง 
ซึ่งนำ�ไปสู่ก�รคุ้มครองและช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐ โดยเฉพ�ะก�รช่วยให้บุคคลไร้รัฐเข้�
ถึงก�รเยียวย�ท�งกฎหม�ยเพื่อชดเชยสถ�นก�รณ์ไร้รัฐตน และภ�ยใต้บริบทนี้ ทำ�ง�น
ร่วมกับ NGOs เพื่อจัดห�ก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งกฎหม�ยและคว�มช่วยเหลืออื่นๆ ห�ก
เหม�ะสม 

(บ)  ร้องขอรัฐไม่ให้กักขังบุคคลไร้รัฐบนฐ�นของภ�วะไร้รัฐเพียงอย่�งเดียว และให้ปฏิบัติ
ต่อบุคคลเหล่�นี้ต�มกฎหม�ยสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศ และยังร้องขอให้รัฐภ�คี
อนุสัญญ�ว่�ด้วยสถ�นะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ นำ�ปฏิบัติบทบัญญัติอย่�ง 
เต็มที่

(ป)  ร้องขอ UNHCR ให้ปรับปรุงก�รฝึกอบรมเกี่ยวกับภ�วะไร้รัฐแก่เจ้�หน้�ท่ีตน และเจ้�
หน้�ที่ของหน่วยง�นสหประช�ช�ติอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อที่ UNHCR จะได้ให้คำ�แนะนำ�ท�ง
เทคนิควชิ�ก�รแกร่ฐัภ�คีในก�รนำ�ปฏบิตัอินสุญัญ�ฯ ค.ศ. ๑๙๕๔ นี ้และประกนัก�รนำ�
ปฏิบัติบทบัญญัติอย่�งสอดคล้องกัน
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