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จึงมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน?

แ

ม้ว่าจะเป็นที่เข้าใจกันมานานแล้วว่าภาวะไร้รัฐเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง และการที่จะบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวได้นั้นมีเพียงหนทางเดียวคือต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ
รัฐหลายรัฐก็ยังมิได้ดำ�เนินการเพื่อประกันว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิในสัญชาติ ทั้งนี้เนื่องด้วยการ
ดำ�เนินการที่แตกต่างกันไปของรัฐทั้งหลายในเรื่องที่เกี่ยวกับการได้รับและสูญเสียสัญชาตินั้น
ทำ�ให้บคุ คลบางคนยังคงตกหล่นและกลายเป็นบุคคลไร้รฐั ดังนัน้ การมีหลักเกณฑ์รว่ มกันจึงถือว่า
เป็นสิ่งสำ�คัญในการแก้ไขช่องว่างนี้ อนุสัญญา ๑๙๖๑ เป็นเครื่องมือสากลเพียงอย่างเดียวที่ระบุ
ถึงมาตรการป้องกันที่ละเอียด ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้รับประกันได้ว่ามีการตอบสนองต่อ
การคุกคามของภาวะไร้รัฐได้อย่างยุติธรรมและเหมาะสม การภาคยานุวัติต่ออนุสัญญา ๑๙๖๑
ช่วยรัฐในการหลีกเลีย่ งและแก้ไขความขัดแย้งทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นเรือ่ งสัญชาติ และระดมการ
สนับสนุนระหว่างประเทศให้สามารถจัดการป้องกันและลดภาวะไร้รัฐได้อย่างเหมาะสม จำ�นวน
รัฐภาคีที่เพิ่มสูงขึ้นยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการมีเสถียรภาพด้วยการมี
ระบบหลักเกณฑ์ร่วมกัน
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ญชาติท�ำ ให้บคุ คลรูส้ กึ ถึงความมีตวั ตน และเป็นกุญแจสำ�หรับการมีสว่ นร่วมในสังคมอย่าง
เต็มที่ หากไร้ซึ่งสัญชาติ บุคคลย่อมถูกกีดกันออกจากกระบวนการทางการเมือง เนื่องจาก
พวกเขาไม่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ยิ่งไปกว่านั้นเฉพาะ ‘พลเมือง’ เท่านั้นที่จะไม่ถูกจำ�กัด
สิทธิในการเข้าและอาศัยในประเทศภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้นบุคคลไร้รัฐจึงอาจ
ลงเอยด้วยการปราศจากสถานะอยูอ่ าศัย หรือทีเ่ ลวร้ายกว่านัน้ คือถูกคุมขังอยูเ่ ป็นเวลานาน ภาวะ
ไร้รัฐยังก่อให้เกิดความยากลำ�บากในอีกหลายด้าน นับตั้งแต่การเดินทาง การเข้าถึงการศึกษา
และการได้รบั การบริการทางด้านสาธารณสุข ภาวะไร้รฐั นีก้ ดี กันบุคคลจากการทีจ่ ะได้เสริมสร้าง
ศักยภาพของเขาเอง และอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์และเสถียรภาพทาง
สังคม กระทัง่ อาจก่อให้เกิดความตึงเครียดและการบังคับขับไล่ให้ออกจากชุมชน การป้องกันและ
ลดภาวะไร้รัฐจึงถือเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาที่รากเหง้าเลยทีเดียว

ภาพแผนที่ที่ถูกวาดไว้บนฝาผนังของบ้านหลังหนึ่งในประเทศโกตดิวัวร์ (Côte d’Ivoire) ให้เห็นภาพของ
การเคลื่อนที่ของประชากรระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับโกตดิวัวร์ในช่วงก่อนและหลังการประกาศอิสรภาพ
ความขัดกันของกฎหมายสัญชาติของแต่ละรัฐสามารถนำ�ไปสู่ภาวะไร้รัฐได้ สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดมากยิ่งขึ้นเมื่อ
ประชาชนอาศัยอยู่นอกประเทศที่ตนถือสัญชาติหรือให้กำ�เนิดบุตรในต่างประเทศ ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้
ด้วยการสร้างมาตรการป้องกันขึ้นมาในกฏหมายสัญชาติ เช่นที่ได้มีการกำ�หนดไว้ในอนุสัญญา ๑๙๖๑ การจด
ทะเบียนการเกิดและการออกเอกสารรับรองล้วนเป็นสิ่งสำ�คัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ระบุจุดเกาะเกี่ยวของบุคคลกับ
รัฐหนึ่งหรือหลายรัฐ

อนุสัญญา ๑๙๖๑
ช่วยให้หลีกเลี่ยงจากภาวะไร้รัฐได้อย่างไร
อนุสัญญา ๑๙๖๑ ถูกใช้เมื่อใด

อ

นุสัญญา ๑๙๖๑ วางหลักเกณฑ์ในการโต้แย้งและการห้ามเพิกถอนสัญชาติไว้เฉพาะใน
กรณีทบี่ คุ คลทีป่ ระสบปัญหานัน้ จะต้องตกอยูใ่ นภาวะไร้รฐั กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ บทบัญญัติ
ของอนุสญ
ั ญา ๑๙๖๑ ได้เสนอมาตรการป้องกันภาวะไร้รฐั โดยละเอียด ซึง่ ควรถูกดำ�เนินการผ่าน
กฎหมายสัญชาติของรัฐ โดยไม่ระบุตัวแปรใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งนอกเหนือไปจากมาตรการป้องกัน
ทั่ ว ไปเหล่ า นี้ รั ฐ มี อิ ส ระที่ จ ะกำ � หนดรายละเอี ย ดในบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายสั ญ ชาติ ข อง
รัฐตน อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัญชาติด้วย
การป้องกันและการลดภาวะไร้รัฐ

๓

อนุสัญญา ๑๙๖๑ สามารถช่วยรัฐในการลดภาวะไร้รัฐได้อย่างไร?

ก

ารใช้มาตรการป้องกันทีร่ ะบุไว้อย่างละเอียดในอนุสญ
ั ญา ๑๙๖๑ กับกรณีใดก็ตามทีบ่ คุ คล
อาจต้องตกอยู่ในภาวะไร้รัฐนั้น ทำ�ให้รัฐสามารถป้องกันการเกิดใหม่ของกรณีการไร้รัฐได้
อย่างไรก็ตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา ๑๙๖๑ ยังทำ�หน้าที่ในการลดภาวะไร้รัฐด้วยเช่นกัน ซึ่ง
เป็นการดำ�เนินการสองทาง โดยทางแรกคือการป้องกันภาวะไร้รัฐซึ่งจะนำ�มาสู่การลดภาวะไร้รัฐ
ในเวลาต่อมา อีกทางหนึ่งคือ เมื่อมีการดำ�เนินการให้บทบัญญัติทางกฎหมายภายในประเทศมี
ความสอดคล้องไปกับมาตรการการป้องกันที่ระบุไว้ในอนุสัญญา ๑๙๖๑ เพื่อเป็นการป้องกัน
ภาวะไร้รัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รัฐยังถูกสนับสนุนให้ใช้โอกาสนี้ในการลดภาวะไร้รัฐ ตัวอย่าง
เช่น รัฐอาจใช้มาตรการป้องกันแบบใหม่ที่มีผลย้อนหลังและอาจอนุญาตให้บุคคลไร้รัฐสามารถ
ได้รับสัญชาติได้ตามความเหมาะสม
อนุสัญญา ๑๙๖๑ เรียกร้องให้รัฐดำ�เนินการอะไรบ้าง?

อ

นุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ๑๙๖๑ ได้กำ�หนดมาตรการป้องกันโดยละเอียดและ
เป็นรูปธรรมเพื่อให้รัฐได้นำ�ไปปฏิบัติในการป้องกันและลดภาวะไร้รัฐไว้ ๔ แนวทางหลัก
UNHCR สามารถให้การสนับสนุนรัฐทางด้านเทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการป้องกันดังกล่าว
สะท้อนอยู่ในกฎหมายสัญชาติและการนำ�ไปใช้

>

มาตรการในการหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐในเด็ก
ตามหลักการแล้วบทบัญญัติข้อ ๑ ถึง ๔ กล่าวถึงการได้มาซึ่งสัญชาติของเด็ก รัฐย่อมต้องให้
สัญชาติแก่เด็กผู้ซงึ่ หากมิได้รบั สัญชาติแล้วนัน้ จะกลายเป็นบุคคลไร้รฐั และเด็กมีความเชื่อมโยง
กับรัฐไม่ว่าจะด้วยหลักการเกิดในดินแดนหรือหลักสายโลหิต ทั้งนี้เด็กที่เกิดในดินแดนของรัฐนั้น
แต่ได้รับสัญชาติตามบิดามารดาที่เป็นต่างชาติ รัฐย่อมไม่มีภาระผูกพันที่จะให้สัญชาติ สัญชาติ
ควรจะมีการให้เมื่อเกิด ให้โดยกระบวนการทางกฎหมาย หรือให้จากการยื่นคำ�ร้องขอสัญชาติ
อนุสัญญา ๑๙๖๑ อนุญาตให้รัฐสามารถโต้แย้งในประเด็นเรื่องสัญชาติได้ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ
เช่น ระยะเวลาที่อาศัยในรัฐนั้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้บทบัญญัติข้อ ๒ รัฐย่อมต้องให้สัญชาติแก่
เด็กไร้รากเหง้า (เด็กที่ถูกพบในดินแดนของรัฐ)

>

มาตรการหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐอันเกิดจากการสูญเสียหรือสละสัญชาติ
บทบัญญัติข้อ ๕ ถึง ๗ ป้องกันภาวะไร้รัฐในชีวิตช่วงต่อมา โดยกำ�หนดให้ต้องถือหรือต้องมั่นใจ
ว่าจะได้รับสัญชาติหนึ่งสัญชาติใดก่อนที่จะสูญเสียหรือสละสัญชาติได้ ทั้งนี้มีข้อยกเว้น ๒
ประการต่อกฎข้อนี้ คือ รัฐอาจเพิกถอนสัญชาติจากบุคคลผูแ้ ปลงสัญชาติ ซึง่ ต่อมาได้พกั อาศัยใน
ต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานกว่า ๗ ปี และจากพลเมืองผู้ซึ่งเกิดในต่างประเทศและ
มิได้อาศัยในรัฐเมื่อบรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำ�หนดไว้ด้วย
๔

การป้องกันและการลดภาวะไร้รัฐ

>

มาตรการในการหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐ อันสืบเนื่องมาจากการเพิกถอนสัญชาติ
บทบัญญัติข้อ ๘ และ ๙ ของอนุสัญญา ๑๙๖๑ ว่าด้วยการเพิกถอนสัญชาติ รัฐย่อมไม่สามารถ
เพิกถอนสัญชาติของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ด้วยเหตุทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือการเมือง
การเพิกถอนสัญชาติทจี่ ะส่งผลให้เกิดภาวะไร้รฐั เป็นสิง่ ต้องห้าม เว้นแต่กรณีทบี่ คุ คลได้รบั สัญชาติ
มาอย่างไม่ถูกต้องและโดยการบิดเบือนความจริง รัฐยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการเพิกถอนสัญชาติของ
บุคคลนั้นแม้ว่าอาจนำ�ไปสู่การเกิดภาวะไร้รัฐ ซึ่งบุคคลนั้นได้กระทำ�การที่ขัดหน้าที่ที่พลเมือง
พึงมีต่อรัฐหรือได้สาบานตนหรือได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะจงรักภักดีต่อรัฐอื่น ในการ
ตัดสินว่าจะเพิกถอนสัญชาติของบุคคลใดหรือไม่นนั้ รัฐย่อมต้องพิจารณามาตรการนีใ้ ห้รอบด้าน
โดยคำ�นึงถึงสถานการณ์แวดล้อมทัง้ หมด ทัง้ นีห้ ลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต้องได้
รับการเคารพตลอดกระบวนการในการเพิกถอนสัญชาติ

>

มาตรการในการหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐในบริบทของการสืบสิทธิของรัฐ
การสืบสิทธิของรัฐ เช่น การที่รัฐหนึ่งยกดินแดนให้อีกรัฐหนึ่งและการเกิดขึ้นของรัฐใหม่ สามารถ
นำ�ไปสู่การเกิดภาวะไร้รัฐเว้นแต่จะมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม การหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐใน
กรณีดังกล่าวเป็นสิ่งสำ�คัญในการเสริมสร้างให้เกิดการยอมรับสมาชิกในสังคมและเสถียรภาพ
ของสังคม บทบัญญัตขิ อ้ ๑๐ ได้ระบุถงึ บริบทเฉพาะของการสืบสิทธิของรัฐและเรียกร้องให้รฐั รวม
เอาบทบัญญัติทางกฎหมายไว้เพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันภาวะไร้รัฐในสนธิสัญญาใดๆ ก็ตาม
ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนดินแดน เมื่อไม่มีสนธิสัญญาใดกล่าวไว้ รัฐที่เกี่ยวข้องย่อมต้องให้
สัญชาติแก่บุคคลที่อาจไร้รัฐอันสืบเนื่องมาจากการถ่ายโอนดินแดน
อนุสัญญา ๑๙๖๑ กำ�หนดให้รัฐต้องรับเอากฎหมายกำ�หนดสัญชาติโดยหลักดินแดน
(Jus Soli) มาใช้หรือไม่?

ไ

ม่ อนุสัญญา ๑๙๖๑ มิได้บังคับให้รัฐต้องให้สัญชาติแก่เด็กทุกคนที่เกิดในดินแดนของรัฐตน
(jus soli doctrine) หรือแก่เด็กทุกคนทีเ่ กิดจากบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึง่ ซึง่ มีสญ
ั ชาติแห่ง
รัฐนั้น (jus sanguinis doctrine) อนุสัญญาตระหนักถึงความชอบด้วยกฎหมายของทั้งสถานที่
เกิดและการสืบเชื้อสายในฐานะที่เป็นหลักเกณฑ์ในการได้มาซึ่งสัญชาติโดยการเกิด ด้วยเหตุนี้
อนุสัญญาจึงได้ระบุถึงมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐบนพื้นฐานของหลักการทั้งสอง
ในกรณีที่เด็กอาจต้องไร้รัฐแต่เด็กมีจุดเกาะเกี่ยวบนพื้นฐานของการเกิดบนดินแดนหรือการเป็น
คนชาติ อนุสัญญา ๑๙๖๑ เรียกร้องให้รัฐต้องให้สัญชาติกับเด็กนั้น ทั้งนี้ข้อโต้แย้งเรื่องสัญชาติ
เช่นว่านี้อาจทำ�ขึ้นในลักษณะของเงื่อนไขเพิ่มเติม

การป้องกันและการลดภาวะไร้รัฐ

๕

อนุสัญญา ๑๙๖๑ เป็นเพียงเครื่องมือเดียวที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดภาวะไร้รัฐ
หรือไม่?

ไ

ม่ แท้จริงแล้วเครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนได้ตระหนักถึงสิทธิในสัญชาติและมีแรงกระตุ้นให้รัฐต้องจัดการป้องกันและ
ลดภาวะไร้รัฐ ตัวอย่างเครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ มีดังต่อไปนี้
• อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ซึ่งกำ�หนดให้รัฐต้อง
รับประกันการใช้สิทธิในสัญชาติโดยปราศความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สีผิว หรือสัญชาติ
หรือชาติพันธุ์ดั้งเดิม
• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่รับรองสิทธิของเด็กทุกคนในการได้รับสัญชาติ
• อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ซึ่งกำ�หนดให้มีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมระหว่างชายและหญิงในแง่ของการได้มา การเปลี่ยน และการคงไว้ซึ่งสัญชาติ
และการส่งต่อสัญชาติไปยังบุตร
ยิ่งไปกว่านั้น อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ ซึ่งนอกจากจะได้กำ�หนด
มาตรการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไว้เป็นพิเศษแล้ว ยังเรียกร้องให้รัฐดำ�เนินการในการแปลงสัญชาติ
ในบริบทของการแก้ปัญหาภาวะไร้รัฐ
นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานระดับภูมิภาคที่ช่วยป้องกันและลดภาวะไร้รัฐ เช่น บทบัญญัติข้อ ๖
แห่งกฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก บทบัญญัติข้อ ๒๐ แห่งอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา บทบัญญัติข้อ ๗ แห่งกติกาว่าด้วยสิทธิเด็กในอิสลาม และชุด
ของบทบัญญัตใิ นอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสัญชาติ รัฐหลายรัฐได้ด�ำ เนินการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่สำ�คัญเพื่อส่งเสริมสิทธิในสัญชาติแล้ว พันธกรณีเหล่านี้ต่างช่วยส่งเสริมอนุสัญญา
๑๙๖๑ อย่างไรก็ตามอนุสัญญา ๑๙๖๑ ยังคงเป็นเพียงเครื่องมือเดียวที่เสนอมาตรการป้องกัน
สากลร่วมกันสำ�หรับการหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะไร้รัฐ ดังนั้นอนุสัญญาดังกล่าวจึงไม่เพียงแต่จะ
แก้ปัญหาสัญชาติที่อาจเกิดขึ้นภายในเฉพาะภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัญหาที่จำ�เป็นต้องใช้
กฎร่วมกันโดยรัฐในต่างภูมิภาคด้วย

๖

การป้องกันและการลดภาวะไร้รัฐ

UNHCR ช่วยเหลือรัฐอย่างไร
ในการหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐ

ส

มัชชาสหประชาชาติมีมติมอบหมายให้ UNHCR ทำ�หน้าที่ช่วยเหลือรัฐในการให้ความ
คุ้มครองแก่บุคคลไร้รัฐและแก้ไขสถานการณ์ของภาวะไร้รัฐ ทั้งนี้ มิใช่เพียงเพราะว่า
บางครัง้ ปัญหาผูล้ ภี้ ยั กับปัญหาภาวะไร้รฐั มีความทับซ้อนกัน แต่ยงั เป็นเพราะการคุม้ ครองบุคคล
ไร้รัฐต้องใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกับการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยในหลายๆ ด้าน ซึ่งบุคคลทั้งสอง
ประเภทนี้ต่างก็ไร้ซึ่งความคุ้มครองระหว่างประเทศ
UNHCR ช่วยรัฐในการดำ�เนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ โดย
การเสนอให้คำ�แนะนำ�ที่เกี่ยวกับกฎหมายและส่งเสริมการใช้มาตรการเพื่อการป้องกันและลด
ภาวะไร้รัฐ อาณัติสากลของ UNHCR ว่าด้วยภาวะไร้รัฐ คือ การใช้หน้าที่เฉพาะซึ่งเทียบเคียงกับ
บทบัญญัติข้อ ๑๑ แห่งอนุสัญญา ๑๙๖๑ เพื่อให้ความช่วยเหลือกับบุคคลผู้อาจได้รับประโยชน์
จากบทบัญญัติของอนุสัญญาในการยื่นข้อเรียกร้องของพวกเขาต่อหน่วยงานที่มีอำ�นาจของรัฐ
อย่างถูกต้องเหมาะสม

ความเชื่อมโยงกับอนุสัญญาว่าด้วย
สถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔

แ

ม้รฐั จะลงนามและอนุวตั กิ ารอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รฐั ค.ศ. ๑๙๖๑ และมาตรฐาน
ทางกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและลดภาวะไร้รัฐแล้ว รัฐยังอาจ
ต้องเผชิญกับบุคคลหรือกลุ่มผู้ไร้รัฐอยู่ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งที่ต้องมีมาตรการเพื่อ
รับประกันความคุ้มครองให้กับบุคคลไร้รัฐ อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔
เป็นเครื่องมือระหว่างประเทศพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำ�หนดและพัฒนาสถานะของบุคคล
ไร้รฐั และเพือ่ รับประกันว่าพวกเขาจะมีสทิ ธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
การลงนามในทั้งอนุสัญญาว่าด้วยภาวะไร้รัฐทั้ง ๑๙๕๔ และ ๑๙๖๑ นั้น เป็นขั้นตอนสำ�คัญเพื่อ
ให้รัฐสามารถจัดการกับภาวะไร้รัฐได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุสัญญา ๑๙๕๔ สามารถดูได้ที่
Protecting the Rights of Stateless Persons – The 1954 Convention relating to the Status
of Stateless Persons: การคุ้มครองสิทธิของบุคคลไร้รัฐ – อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคล
ไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ (UNHCR, 2014)
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ความสำ�คัญของ
การภาคยานุวัติอนุสัญญา ๑๙๖๑
การลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑

๘

•

เป็ น หนทางสำ � หรั บ รั ฐ ในการแสดงถึ ง พั น ธะของรั ฐ ต่ อ มาตรฐานสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และ
หลักมนุษยธรรม รวมทั้งสิทธิในสัญชาติ

•

ทำ�ให้รัฐสามารถระบุถึงช่องโหว่ซึ่งเป็นผลมาจากวิธีการที่แตกต่างในการกำ�หนดสัญชาติ
ทัว่ โลก ด้วยการรับรองมาตรการร่วมกันเพือ่ หลีกเลีย่ งภาวะไร้รฐั โดยไม่กระทบต่ออำ�นาจของ
รัฐในการดำ�เนินการเรื่องสัญชาติ

•

ส่งเสริมให้มีความโปร่งใสในทางกฎหมายและมาตรฐานในการตอบสนองของรัฐต่อการ
คุกคามของภาวะไร้รัฐ ด้วยการส่งเสริมมาตรการป้องกันร่วมกัน

•

จัดให้รฐั มีเครือ่ งมือเพือ่ หลีกเลีย่ งและแก้ไขกรณีพพิ าททีเ่ กีย่ วกับสัญชาติ ด้วยเหตุนจี้ งึ เป็นการ
ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเสถียรภาพไปในคราวเดียวกัน

•
•

ป้องกันการพลัดถิ่นโดยการส่งเสริมให้มีสิทธิในสัญชาติ

•
•

ส่งเสริมให้มีสิทธิเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของบุคคลในสังคม

เสริมสร้างความมัน่ คงและเสถียรภาพของรัฐ โดยการหลีกเลีย่ งการกีดกันและการเกิดสภาวะ
ชายขอบอันเป็นผลมาจากภาวะไร้รัฐ
ช่วยเหลือ UNHCR ในการเพิ่มการสนับสนุนระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและลดภาวะไร้รัฐ
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&

คำ�ถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการภาคยานุวัติ

QUESTIONS
a ns w e r s

นี่ คื อ คำ � ตอบของคำ � ถามที่ พ บบ่ อ ยเกี่ ย วกั บ การภาคยานุ วั ติ อ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการลดภาวะไร้ รั ฐ
ค.ศ. ๑๙๖๑ คำ�ถามและรายละเอียดเพิ่มเติมถูกอภิปรายไว้ใน Nationality and Statelessness : A
Handbook for Parliamentarians (UNHCR and Inter-Parliamentary Union, 2005, revised second
edition forthcoming in 2014)

G. Constantine

อนุสัญญา ๑๙๖๑ มีความเกี่ยวข้องกับรัฐที่ ไม่ การสู ญ เสี ย หรื อ การเพิ ก ถอนสั ญ ชาติ จ ะถู ก
มีมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐ ห้ามไว้ภายใต้เงื่อนไขของอนุสัญญา ๑๙๖๑ ใน
กรณีที่จะส่งผลให้เกิดภาวะไร้รัฐ ยิ่งไปกว่านั้นดัง
แล้วหรือไม่?
รัฐหลายรัฐได้ปรับให้มีมาตรการป้องกันเข้าไว้ใน ที่ได้อธิบายข้างต้น รัฐยังคงสามารถอนุญาตให้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายสั ญ ชาติ เพื่ อหลี กเลี่ ยง สูญเสียหรือเพิกถอนสัญชาติได้แม้ว่าจะนำ�ไปสู่
ภาวะไร้รัฐแล้ว กระนั้น การลงนามในอนุสัญญา ภาวะไร้รัฐ ในสถานการณ์เฉพาะเท่านั้นและเป็น
๑๙๖๑ ยังคงเป็นขั้นตอนสำ�คัญในการต่อกรกับ ไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบทบัญญัติ ข้อ ๗ และ
ภาวะไร้รัฐ การลงนามในอนุสัญญาทำ�ให้ประเทศ ๘ แห่งอนุสัญญา

ั ญา ๑๙๖๑ อย่าง
อื่นๆ ได้รู้ว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวได้รับการ รัฐสามารถยอมรับเอาอนุสญ
ยอมรับโดยรัฐที่ประสบปัญหา และจะช่วยส่งเสริม มีข้อสงวนได้หรือไม่?
ให้มาตรฐานสากลนี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
ได้ รั ฐ สามารถตั้ ง ข้ อ สงวนได้ ข ณะลงนามหรื อ
อนุสัญญา ๑๙๖๑ บังคับให้รัฐอนุญาตให้มี ภาคยานุวัติ ยกเว้นต่อบทบัญญัติข้อ ๑๑ (บทบาท
ของ UNHCR) ข้อ ๑๔ (การโต้แย้งข้อพิพาทต่อศาล
การถือ ๒ สัญชาติหรือไม่?
ไม่ รัฐสามารถห้ามการถือ ๒ สัญชาติได้ตราบเท่า ยุตธิ รรมระหว่างประเทศ) หรือข้อ ๑๕ (อาณาเขตที่
ที่กฎหมายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการหลีก อยูใ่ นความรับผิดชอบของรัฐภาคี) ตามบทบัญญัติ
เลี่ยงการถือ ๒ สัญชาตินั้นไม่ได้นำ�ไปสู่ภาวะไร้รัฐ ข้ อ ๘ รั ฐ สามารถรั บ เอาคำ � ประกาศได้ ใ นขณะ
ตัวอย่างเช่น รัฐยังสามารถกำ�หนดให้บุคคลต้อง ภาคยานุวตั โิ ดยการสงวนไว้ซงึ่ สิทธิในการเพิกถอน
สละสั ญ ชาติ เ ดิ ม ก่ อ นทำ � การแปลงสั ญ ชาติ เ พื่ อ สัญชาติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสถานการณ์
หลีกเลี่ยงการถือ ๒ สัญชาติ อย่างไรก็ตามรัฐอาจ เฉพาะบางสถานการณ์
มี ข้ อ ควรพิ จ ารณาอะไรบ้ า งเกี่ ย วกั บ การ
ภาคยานุวตั อิ นุสญ
ั ญา ๑๙๖๑? มีคา่ ใช้จา่ ยหรือ
อนุสัญญา ๑๙๖๑ ห้ามการเพิกถอนสัญชาติ ข้อกำ�หนดในการรายงานหรือไม่?
การภาคยานุวัติอนุสัญญา ๑๙๖๑ แสดงถึงความ
หรือไม่?
มุ่งมั่นเพื่อรับประกันว่ามีมาตรการป้องกันเฉพาะ
ไม่อนุญาตให้บคุ คลสละสัญชาติกอ่ นทีบ่ คุ คลนัน้ จะ
ได้รบั หรือมัน่ ใจว่าจะได้รบั สัญชาติอกี สัญชาติหนึง่
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ผู้หญิงคนนี้เป็นอดีตพลเมืองโซเวียตผู้ซึ่งเดินทางมาประเทศยูเครนจากทางตอนใต้ของเทือกเขาคอเคซัส
เธอไม่มีเอกสารทางกฎหมายใดๆ แต่ต่อมาภายหลังพบว่าเธอเป็นพลเมืองของจอร์เจียและได้รับหนังสือเดินทาง
บ่อยครั้งที่การป้องกันภาวะไร้รัฐต้องตรวจสอบว่าบุคคลนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายสัญชาติของประเทศหนึ่งหรือหลาย
ประเทศหรือไม่ มีความจำ�เป็นต้องจัดการให้มีการคุ้มครองสิทธิของบุคคลจนกว่าสัญชาติของพวกเขาจะได้รับการ
รับรองหรือพบว่าพวกเขาเป็นบุคคลไร้รัฐ

สะท้อนอยู่ในกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งอาจหมายถึงการปรับกฎหมายสัญชาติซึ่งเป็น
งานที่ UNHCR สามารถให้ความช่วยเหลือทางการ
ดำ�เนินการได้ นอกจากนัน้ การอนุวตั กิ ารอนุสญ
ั ญา
๑๙๖๑ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีการใช้แรงงานใดๆ
โดยส่ ว นมากแล้ ว มาตรการป้ อ งกั น จะถู ก นำ � ไป
ใช้อัตโนมัติเช่นเดียวกันกับบทบัญญัติอื่นๆ ของ
กฎหมายสัญชาติ ไม่จำ�เป็นต้องใช้สถาบันหรือ
กระบวนการที่สิ้นเปลืองแต่อย่างใด อนุสัญญา
๑๙๖๑ มิได้กำ�หนดให้รัฐภาคีต้องทำ�การรายงาน
อย่างเป็นทางการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการ
ทำ�ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติให้รัฐอื่นๆและ
UNHCR สามารถเข้าถึงได้นั้นเป็นสิ่งสำ�คัญเพื่อ
๑๐
10

การรับประกันว่ามาตรการป้องกันได้ถูกนำ�ไปใช้
อย่างถูกต้องโดยรัฐภาคีทั้งหลาย
รัฐจะภาคยานุวัติในอนุสัญญา ๑๙๖๑ ได้
อย่างไร?
รัฐสามารถภาคยานุวัติในอนุสัญญา ๑๙๖๑ ได้
ทุกเมื่อโดยการยื่นตราสารในการภาคยานุวัติต่อ
เลขาธิการสหประชาชาติ
ภาคยานุ วั ติ ส ารต้ อ งได้ รั บ การลงนามโดย
รั ฐ ม น ต รี ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ
ประมุ ข ของรั ฐ หรื อ รั ฐ บาล ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ด
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ กระบวนการและรู ป แบบใน
การภาคยานุ วั ติ สามารถค้ น หาเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.unhcr.org/statelessness.
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ข้อเรียกร้องระหว่างประเทศ
สำ�หรับการภาคยานุวัติอนุสัญญา
สมัชชาสหประชาชาติ:
ยินดีตอ่ คำ�มัน่ ของรัฐในการภาคยานุวตั อิ นุสญ
ั ญาว่าด้วยภาวะไร้รฐั อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของ
บุคคลไร้รฐั ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รฐั ค.ศ. ๑๙๖๑ และคำ�มัน่ ว่าจะถอน
ข้อสงวน รวมทั้งยินดีต่อการเพิ่มจำ�นวนการภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับเมื่อไม่นานมานี้

• General Assembly Resolution 67/149, Office of the United Nations High Commissioner for
Refugees, 20 December 2012

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ:
เป็นที่รับทราบว่า พ.ศ. ๒๕๕๔ ถือเป็นวาระครบรอบ ๕๐ ปีของอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะ
ไร้รัฐ และสนับสนุนให้รัฐที่ยังมิได้ภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาฉบับนี้และอนุสัญญาว่าด้วยสถานะ
ของบุคคลไร้รัฐเห็นควรให้พิจารณาการดำ�เนินการดังกล่าว

• Human Rights Council Resolution 13/02, Human rights and arbitrary deprivation of nationality,
24 March 2010

คณะกรรมาธิการบริหาร UNHCR:
สนับสนุนให้รฐั พิจารณาการภาคยานุวตั ติ อ่ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รฐั ค.ศ. ๑๙๕๔
และสำ�หรับรัฐภาคีให้พิจารณายกเลิกข้อสงวน

• Conclusion No.106 (LVII) – 2006

องค์การที่ปรึกษากฎหมายเอเชีย-แอฟริกา:
เชิญชวนให้รัฐสมาชิกพิจารณาความเป็นไปได้ในการภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาว่าด้วยสถานะ
ของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ เพื่อจัดการกับ
สถานการณ์ของบุคคลไร้รัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

• Resolution on the Half-Day Special Meeting on “Legal Identity and Statelessness”, 8 April
2006

สมัชชาองค์การรัฐอเมริกัน:
มีมติให้ ๑. เชิญชวนให้รัฐสมาชิกที่ยังไม่ได้ดำ�เนินการใดๆ ให้พิจารณาการให้สัตยาบันหรือ
ภาคยานุวัติแล้วแต่กรณี ต่อเครื่องมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับบุคคลไร้รัฐ และส่งเสริมให้รับ
เอากระบวนการและกลไกเชิงสถาบันสำ�หรับการดำ�เนินการให้เป็นไปตามเครื่องมือเหล่านั้น
๒. เน้นยํ้าถึงความสำ�คัญของเครื่องมือระหว่างประเทศสำ�หรับการให้ความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐ
และสำ�หรับการป้องกันและลดภาวะไร้รัฐ และเพื่อกระตุ้นรัฐสมาชิกให้ดำ�เนินการตามความมุ่ง
หมายเฉพาะ เพื่อวาระครบรอบ ๕๐ ปีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ โดยการสนับสนุน
ทางด้านเทคนิคจากสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR)

• Resolution of the General Assembly, AG/RES. 2787 (XLIII-O/13), Prevention and Reduction
of Statelessness and Protection of Stateless Persons in the Americas, 5 June 2013.
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๑๑

ภาคผนวก 1

ตัวอย่างตราสารภาคยานุวัติ
สำ�หรับการภาคยานุวัติอนุสัญญา
ว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑
ตามที่อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐผ่านการลงมติยอมรับโดยที่ประชุมผู้มีอำ�นาจเต็ม เมื่อ
วันที่สามสิบ เดือนสิงหาคม คริสต์ศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด และเปิดให้ภาคยานุวัติตาม
บทบัญญัติข้อ ๑๖ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้
และตามที่ได้บัญญัติไว้ในส่วนที่ ๔ ของบทบัญญัติข้อ ๑๖ ว่า การภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาจะมี
ผลก็ต่อเมื่อมีการยื่นตราสารภาคยานุวัติต่อเลขาธิการสหประชาชาติ
บัดนี้ ด้วยประการนี้ ผู้ลงลายมือชื่อ [ตำ�แหน่งประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ] ขอแจ้งการภาคยานุวัติของ [รัฐที่เกี่ยวข้อง]
มอบให้ไว้ ณ______________________________วันที_่ __________________________________
เดือน_____________________________________________คริสต์ศักราชสองพัน___________

[ตราประทับทางการและลายมือชื่อของผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม]

[ลายมือชื่อประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ]

๑๒
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G. CONSTANTINE

ปก
เด็กชายชาวเนปาลจากชุมชนชาวดาลิตชาย
ขอบ นอนพักผอนอยูขางตาของเขา ชุมชน
ผูดอยโอกาสในเนปาลมักตองเผชิญกับ
อุปสรรคนานัปการในการเปนพลเมืองและ
การใชสิทธิที่เกี่ยวของ สําหรับผูคนมากมาย
ทั่วโลก การไรรัฐเริ่มตนขึ้นตั้งแตเกิด บอยครั้ง
ที่สืบเนื่องมาจากการที่พอแมเปนบุคคลไรรัฐ
อนุสัญญาวาดวยการลดภาวะไรรัฐ
ค.ศ. ๑๙๖๑ ไดถูกออกแบบมาเพื่อรับประกัน
วาเด็กทุกคนจะไดรับสัญชาติและภาวะไรรัฐ
จะไมถูกสงตอจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง

จัดทําโดย:
UNHCR
P.O. Box 2500, 1211 Geneva 2, Switzerland
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แปลและจัดพิมพฉบับภาษาไทยโดย:
UNHCR สํานักงานประจําประเทศไทย ชั้น ๓ A
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เมษายน ๒๕๖๐

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:
UNHCR และงานที่เกี่ยวของกับภาวะไรรัฐ
เยี่ยมชมไดที่เว็บไซต www.unhcr.org/statelessness
รวมทัง้ สามารถคนหาขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับบทสรุป
ของการใหความคุมครองระหวางประเทศของ
คณะกรรมาธิการบริหารของ UNHCR โดยเฉพาะ
บทสรุปที่ ๑๐๖ วาดวยการตรวจพิสจู น การปองกัน
และการลดภาวะไรรัฐและการใหความคุมครอง
บุคคลไรรัฐ (๒๐๐๖)
Conclusion on 106 on Identiﬁcation, Prevention
and Reduction of Statelessness and Protection
of Stateless Persons (2006)
กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ปองกันและลดภาวะไรรฐั รวมทัง้ อนุสญ
ั ญาวา
ดวยการลดภาวะไรรัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การอภิ ป ราย
อนุสัญญา ๑๙๖๑ รวมทั้งบรรทัดฐานระหวาง
ประเทศอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การให ค วามคุ  ม ครอง
บุคคลไรรัฐ สามารถคนหาไดที่ Nationality and
Statelessness: A Handbook for
Parliamentarians (UNHCR and InterParliamentary Union, 2005, revised second
edition forthcoming in 2014) และ UNHCR
Guidelines on Statelessness on Ensuring
Every Child’s Right to Acquire a Nationality
through Articles 1-4 of the 1961 Convention
on the Reduction of Statelessness หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารระหวางประเทศวา
ด ว ยภาวะไร รั ฐ สามารถค น หาได ที่ เว็ บ ไซต
Refworld ของ UNHCR ที่
http://www.refworld.org/statelessness.html

เอกสารฉบับนี้ใชคําวา “ไรรัฐ” (statelessness) แทนคําวา “ไรรัฐ ไรสัญชาติ” แตยังคงความหมายครอบคลุมตามอนุสัญญา
วาดวยการลดภาวะไรรัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาและบริบทสากล
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