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Երախտագիտ թյան խոսք
Այս ձեռնարկը համատեղ հրատարակվել է Միջխորհրդարանական ﬕթյան (ՄԽՄ) և Միավորված ազգերի կազմակերպ թյան փախստականների հարցերով գերագ յն հանձնակատարի (ՄԱԿ ՓԳՀ) կողﬕց։
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ենթաբաժնի ղեկավար Մելանի Խաննան վերահսկել է նախագծի
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ձեռնարկի
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աշխատակիցներ՝ Լենա Հաափը, Ռադհա Գովիլը, Աննա դե լա Վարգա
Ֆիտոն և Ֆերնանդո Բիսսակոտը, ինչպես նաև ՄԱԿ ՓԳՀ-ի՝ ապաքաղաքացի թյան հարցերով զբաղվող տարածաշրջանային աշխատակիցները։ Ռադհա Գովիլը, Մելանի Խաննան և ՄՊԲ փոխտնօրեն
Շահրզադ Թաջբախշը հանդես են եկել որպես խմբագիր-գրախոսներ։
Աջակց թյան համար շնորհակալ թյ ն ենք հայտն մ նաև ՄԽՄ Միջազգային մարդասիրական իրավ նքի հանդեպ հարգանքի բարձրացման հանձնաժողովին։
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Առաջաբան
2005 թվականից ի վեր, երբ լ յս տեսավ ձեռնարկի առաջին հրատարակ թյ նը՝ «Քաղաքացի թյ ն և ապաքաղաքացի թյ ն» խորագրով,
Միավորված ազգերի կազմակերպ թյան փախստականների հարցերով գերագ յն հանձնակատարը (ՄԱԿ ՓԳՀ) և Միջխորհրդարանական ﬕ թյ նը (ՄԽՄ) ամրապնդել են իրենց գործընկեր թյ նը՝ ի
աջակց թյ ն ապաքաղաքացի թյան նոր դեպքերի կանխմանը և երկարատև ապաքաղաքացի թյան իրավիճակների հանգ ցալ ծմանն
ղղված ջանքերին։ Այդ ձեռնարկի (որի երկրորդ հրատարակ թյ նը
լ յս է տեսել 2014 թվականին) շադր թյան կենտրոն մ հիﬓական մ քաղաքացի թյան իրավ նքի և ապաքաղաքացի թյան կրճատման ﬕջազգային իրավական շրջանակն էր։ Այն նաև ընդգծ մ էր այն
դերը, որ խորհրդարանականները կարող են նենալ այդ շրջանակին
համապատասխանող օրենսդր թյ ն ընդ նել և իրենց պետ թյ նների՝ ապաքաղաքացի թյանն առնչվող ՄԱԿ երկ կոնվենցիաներին
ﬕանալ ն աջակցել հարց մ։ Այս նոր ձեռնարկը գն մ է ﬔկ քայլ
առաջ՝ բերելով ապաքաղաքացի թյան վերացմանն առնչվող ﬕ շարք
թեմատիկ ոլորտներին վերաբերող ազգային օրենքների դր յթների
օրինակներ։
Ապաքաղաքացի թյան ազդեց թյ նն այն մարդկանց վրա, ովքեր
առնչվ մ են դրա հետ, չի կարող գերագնահատվել։ Որպես կանոն,
ապաքաղաքացի թյ նը թ յլ չի տալիս մարդկանց օգտվել հիﬓական
իրավ նքներից, որոնք մարդկանց ﬔծ մասի համար ﬕանգամայն
բնական են, այդ թվ մ՝ դպրոց հաճախել, բժշկի այցելել, աշխատանք
գտնել, բանկային հաշիվ բացել, քվեարկել, ամ սնանալ և քաղաքացի թյ ն փոխանցել իրենց երեխաներին։ Այն կարող է հանգեցնել
հ սահատ թյան՝ ապաքաղաքացի թյան զոհերին դարձնելով խոցելի շահագործման և չարաշահման ծայրահեղ ձևերի առաջ։ Համայնքների ներս մ որոշակի խմբերի վրա ազդող ապաքաղաքացի թյ նը
կարող է նաև խաթարել սոցիալական և տնտեսական զարգաց մը և
հանգեցնել լարված թյան, որի արդյ նքը կարող են լինել բռնի հակամարտ թյ նը և հարկադրված տեղահան մը։
2015 թվականին ՄԱԿ ՓԳՀ-ն, ՄԽՄ-ն և Հարավային Աֆրիկայի
խորհրդարանը Յրաքանչյրի քաղաքացիթյան իրավնքը խորագրով համատեղ գիտաժողով անցկացրին, որը համախմբեց խորհրդարանականներին աշխարհի տարբեր ծայրերից և օգնեց բարձրացնել
տեղեկացված թյ նը ապաքաղաքացի թյան լ ծ ﬓերի վերաբերյալ։ Այդ ժամանակվանից ի վեր երկ կազմակերպ թյ նները ﬕա7

սին աշխատել են, որպեսզի ապահովեն, որ խորհրդարանականները
կանոնավոր թարմաց ﬓեր ստանան ապաքաղաքացի թյան խնդրի
լ ծման հարց մ զգալի առաջընթացի վերաբերյալ, որը գրանցվել է
այն պահից սկսած, երբ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն սկսեց իր՝ Մինչև 2024 թվականը
ապաքաղաքացի թյ նը վերացնել ն ղղված «#Ես պատկան մ եմ»
տասնամյա քարոզարշավը։ Դա ներառ մ է 20 նոր պետ թյ նների
անդամակց թյ ն ապաքաղաքացի թյանն առնչվող ՄԱԿ կոնվենցիաներին, ավելի քան ﬔկ տասնյակ համապատասխան օրենսդրական
բարեփոխ ﬓեր, ինչպես նաև քաղաքացի թյան շնորհ մ հարյ րհազարավոր երբեﬓի քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց։
Մինչ 2019 թվականին «#Ես պատկան մ եմ» քարոզարշավը կմոտենա իր կեսերին, ՄԱԿ ՓԳՀ-ն և ՄԽՄ-ն շար նակ մ են հավատարիմ
ﬓալ այն խորհրդարանականներին աջակցել գործին, մ կառավար թյ նները ցանկան մ են ﬔկընդﬕշտ ազատել աշխարհը ապաքաղաքացի թյան խարանից։ Մենք լիահ յս ենք, որ այս ձեռնարկը գործնական ղղորդ մ կլինի նրանց համար։ Նրանք նեն դրա կարիքը,
որպեսզի աջակցեն օրենսդրական բարեփոխ ﬓերի իրականացմանը, որոնք կօգնեն այնպես անել, որ ոչ ﬕ երեխա չծնվի առանց քաղաքացի թյան, որ կանայք
տղամարդիկ իրենց երեխաներին քաղաքացի թյ ն փոխանցել հավասար հնարավոր թյ ն նենան,
որ ոչ ոք կամայականորեն չզրկվի քաղաքացի թյ նից, ինչպես նաև
որ քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձինք ճանաչվեն, նրանց հպատակագր մը հեշտացվի։ Մենք անհամբեր սպաս մ ենք պետ թյ նների,
այլ ﬕջազգային կազմակերպ թյ նների, քաղաքացիական հասարակ թյան և այլ շահառ ների հետ ﬕասին այս ձեռնարկը գովազդել ն` որպես ﬕնչև 2024 թվականը ապաքաղաքացի թյան վերաց ﬓ
արագացնող ջանքերի օժանդակ թյանն ղղված գործիք։

Մարտին Չնգոնգ
Ֆիլիպպո Գրանդի
Միավորված ազգերի կազմակեր- Միջխորհրդարանական ﬕթյան
պթյան
Փախստականների Գլխավոր քարտղար
հարցերով Գերագյն հանձնակատար
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Ներած թյ ն
Ապաքաղաքացի թյան խնդիրն այսօր ավելի ﬔծ ճանաչ մ նի, քան
ոչ վաղ անցյալ մ, հիﬓական մ կառավար թյ նների, ﬕջազգային
կազմակերպ թյ նների և ոչ պետական հաստատ թյ նների ջանքերի շնորհիվ, որոնց նպատակն է շադր թյ ն հրավիրել քաղաքացիթյ ն չ նեցող անձանց վիճակի և ապաքաղաքացի թյան կանխման
կրճատման կարևոր թյան վրա։ Միջխորհրդարանական ﬕ թյ նը (ՄԽՄ) և Միավորված ազգերի կազմակերպ թյան փախստականների հարցերով գերագ յն հանձնակատարի գրասենյակը (ՄԱԿ
ՓԳՀ)՝ ապաքաղաքացի թյան խնդրի լ ծման համար լիազորված
ՄԱԿ գործակալ թյ նը, վաղ ց համագործակց մ են այս ղղ թյամբ՝ աջակցելով խորհրդարանների կարող թյանը բարեփոխել
քաղաքացի թյանն առնչվող օրենքները ապաքաղաքացի թյան
առաջացման կանխմանն
ղղված ﬕջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան: Այս նպատակով երկ կազմակերպ թյ նները
2005 թվականին համատեղ լ յս են ընծայել Քաղաքացի թյան և
ապաքաղաքացի թյան վերաբերյալ խորհրդարանականների համար
նախատեսված ձեռնարկի առաջին հրատարակ թյ նը։ Ձեռնարկի
երկրորդ հրատարակ թյ նը լ յս է տեսել 2014 թվականին՝ այն ն յն
տար մ, երբ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն սկսեց իր Մինչև 2024 թվականը ապաքաղաքացի թյ նը վերացնել ն ղղված «#Ես պատկան մ եմ» քարոզարշավը։ Հենվելով այս ջանքերի վրա՝ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն և ՄԽՄ-ն թողարկ մ
են այս նոր հրատարակ թյ նը՝ խորհրդարանականների համար նախատեսված ձեռնարկը՝ Ապաքաղաքացիթյան կանխմանն  կրճատմանն ղղված՝ քաղաքացիթյան մասին օրենքների ոլորտմ հաջող
փորձի օրինակները խորագրով։ Այն լրացն մ է նախորդ հրատարակ թյանը, որի շադր թյան կենտրոն մ գլխավորապես քաղաքացիթյան իրավ նքի ﬕջազգային շրջանակն
ապաքաղաքացի թյան
տեխնիկական պատճառներն էին։ Այս նոր ձեռնարկը ազգային իրավական դր յթների գործնական օրինակներ է առաջարկ մ, որոնք
թ յլ են տալիս պետ թյ ններին կատարել հետևյալը․
• Ամբող ջ թյամբ խ սափել երեխաների ապաքաղաքացի թյ նից
• Վերացնել գենդերային խտրական թյ նը քաղաքացի թյան մասին օրենքներից
• Սահմանել քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց ճանաչել
հպատակագր մը հեշտացնել ընթացակարգեր

և նրանց

• Ապահովել, որ քաղաքացի թյ նից զրկ մը կամ քաղաքացի 9

թյան կոր ստը անհատներին չդարձնի քաղաքացի թյ ն չ նեցող
անձ։
Այս ձեռնարկը նաև առանձնացն մ և ներկայացն մ է քաղաքացի թյան մասին օրենքների հետ կապված հաջող փորձի որոշ օրինակներ՝
խրախ սելով բոլոր պետ թյ ններին հաշվի առնել դրանք։
Բարեբախտաբար, 2018 թվականի դր թյամբ ՄԱԿ ապաքաղաքացիթյան վերաբերյալ երկ կոնվենցիաներին և մարդ իրավ նքների
վերաբերյալ բազմազան համաձայնագրերին համապատասխանեցնել նպատակով օրենքները բարեփոխել ﬕտ ﬓ ընդհան ր առմամբ
դրական է։ Օրինակ՝ այն պետ թյ նների թիվը, որոնք թ յլ չեն տալիս մայրերին հայրերի հետ հավասար հիմ նքներով երեխաներին փոխանցել իրենց քաղաքացի թյ նը, զգալիորեն կրճատվել է տարիների
ընթացք մ։ Այդպիսով ամբողջ աշխարհ մ նվազել է ապաքաղաքացի թյան հիﬓական պատճառներից ﬔկը։ Ինչևէ, այս ձեռնարկի հրատարակման ամսաթվի դր թյամբ 25 պետ թյ ններ մ պահպանվ մ
են գենդերային խտրական թյ ն պար նակող նման օրենքներ։ Ավելին, ﬕնչդեռ շատ պետ թյ ններ ներկայ մս նեն դր յթներ, որոնցով քաղաքացի թյ ն է տրվ մ իրենց տարածք մ ծնված կամ գտնվող
երեխաներին, որոնք հակառակ դեպք մ չէին նենա քաղաքացի թյ ն, բազմաթիվ այլ պետ թյ ններ մ չկան նման երաշխիքներ, կամ
դրանք գործ մ են ﬕայն մասամբ կամ պայմանականորեն։ Արդյ նք մ երեխաների ապաքաղաքացի թյ նը շար նակ մ է գոյ թյ ն
նենալ աշխարհի բազմաթիվ մասեր մ։ Եվ երեխաները, դառնալով
չափահաս, գտնվ մ են իրենց ապաքաղաքացի թյ նն իրենց երեխաներին փոխանցել վտանգի տակ։ Ուշագրավ է նաև այն, որ առնվազն
ﬔկ ոլորտ մ՝ քաղաքացի թյ նից զրկել հարց մ, որոշ երկրներ մ
առաջ են գալիս օրենքներ և պրակտիկաներ, որոնք իրական մ ﬔծացն մ են ապաքաղաքացի թյան վտանգը։
Բարեբախտաբար, մարգինալացման, աղքատ թյան, հակամարտ թյան և անկայ ն թյան ﬕջև գոյ թյ ն նեցող կապերը ավելի լավ
են ընկալվ մ այսօր, ինչպես արտացոլված է Կայ ն զարգացման օրակարգ մ, որտեղ պետ թյ նները վճռել են «ոչ ﬔկին հետև մ չթողնել»։ Ոչ ﬔկ այսօր ավելի հետև մ թողնված չէ, քան քաղաքացի թյ ն
չ նեցող անձինք, ովքեր հաճախ հնարավոր թյ ն չ նեն դպրոց հաճախել , օրինական աշխատել , բանկային հաշիվ բացել կամ բժշկի
գնալ ։ Նրանց բացառ մը նաև անդրադառն մ է նրանց համայնքների և հասարակ թյան բարեկեց թյան և կայ ն թյան վրա։ Ինչ խոսք,
վերջին իրադարձ թյ նները դժբախտաբար ﬕանգամայն պարզ
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ց յց տվեցին, որ ապաքաղաքացի թյ նը շար նակ մ է ﬓալ հասարակական հեղաշրջման, հակամարտ թյան և տեղահանման հնարավոր պատճառ, ինչպես նաև մարդ իրավ նքների հետ կապված լ րջ
խնդիր խնդրո առարկա անձանց համար։ Եվ, այն աﬔնայնիվ, ապաքաղաքացի թյան լ ծ ﬓերը տեխնիկապես պարզ են, ինչպես ց յց
է տալիս այս ձեռնարկը։ Ապաքաղաքացի թյան վերացմանն ղղված
«#Ես պատկան մ եմ» քարոզարշավը այժմ մոտեն մ է իր կեսին, և
բոլոր պետ թյ նները պետք է ավելին անեն այս անառողջ երև յթին
ﬔկընդﬕշտ վերջ դնել համար։ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն և ՄԽՄ-ն հ յսով են, որ
այս նոր ձեռնարկ մ ներկայացված տեխնիկական ղղորդ մը կօգնի
մոտիվացնել պետ թյ ններին նախաձեռնել
քաղաքացի թյանն
առնչվող օրենքների անհրաժեշտ բարեփոխ ﬓերը։
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Երաշխիքներ երեխաների
ապաքաղաքացիության դեմ
Ներած թյ ն
Առանց քաղաքացի թյան ծնված յ րաքանչյ ր երեխայի՝ արդյ նավետ և գոհաց ցիչ կյանք նենալ կարող թյ նը լրջորեն խաթարված է։ Ինչևէ, երեխաների ապաքաղաքացի թյ նը լիովին կանխելի և
ղղելի է։ Ուստի ՄԱԿ ՓԳՀ-ն ի ծնե առաջացող ապաքաղաքացի թյան
վերաց մը ներառել է իր Ապաքաղաքացի թյան վերացման 2014-2024
թթ․ համաշխարհային գործող թյ նների ծրագրի («Համաշխարհային
գործող թյ նների ծրագիր») հիﬓական գործող թյ նների շարք մ1։
Ի ծնե առաջացող ապաքաղաքացի թյան բացառման համապատասխան երաշխիքներ ներառելով քաղաքացի թյան մասին իրենց օրենքներ մ՝ պետ թյ նները կարող են կանխել ապաքաղաքացի թյան անց մը ﬕ սերնդից մյ սին և խ սափել իրավիճակներից, երբ ծնողներն
նեն քաղաքացի թյ ն, բայց չեն կարողան մ այն փոխանցել իրենց
երեխաներին։ Համապատասխան երաշխիքները նաև ապահով մ են,
որ այն երեխաները, ովքեր լքվել կամ որբացել են, և մ ծնողները հայտնի չեն («գտնված երեխաները»), չﬓան առանց քաղաքացի թյան։
Ապաքաղաքացիության կրճատման մասին 1961 թվականի կոնվենցիայի դրույթները
Երեխաների ապաքաղաքացի թյանն առնչվող աﬔնամանրակրկիտ
ﬕջազգային չափորոշիչները կարելի է գտնել Ապաքաղաքացի թյան
կրճատման մասին 1961 թվականի կոնվենցիայ մ (1961 թվականի
Կոնվենցիա)2։
Այս գործիքը Կոնվենցիայի անդամ երկրների համար սահման մ է
երեք հիﬓական պարտավոր թյ ններ, որոնք բոլորի կողﬕց իրակա1
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«#Ես պատկան մ եմ» քարոզարշավի և «Համաշխարհային գործող թյ նների ծրագրի»
մասին նախնական տեղեկ թյ ններ կարելի է գտնել «#Ես պատկան մ եմ» քարոզարշավի
վեբկայք մ հետևյալ հասցեով՝ www.unhcr.org/ibelong-campaignto-end-statelessness.html։
Համաշխարհային գործող թյ նների ծրագրի Գործող թյ ն 2-ի մանրամասն բացատր թյան
համար, որն ապահով մ է, որ ոչ ﬕ երեխա չծնվի առանց քաղաքացի թյան, տես UNHCR
(20 March 2017). Good practices paper – Action 2: Ensuring that no child is born stateless, որը
հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/ docid/58cfab014.html։
Այս սկզբ նքների վերաբերյալ ղղորդման համար տես UNHCR. Guidelines on statelessness No.
4: Ensuring every child’s right to acquire a nationality through Articles 1 – 4 of the 1961 Convention on
the Reduction of Statelessness, 21 December 2012, HCR/GS/12/04, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝
www.refworld.org/docid/50d460c72.html։

նացվել դեպք մ ի վերջո արմատախիլ կանեն ապաքաղաքացի թյ նը ﬔկ սերնդի ընթացք մ3․
• Առաջին՝ համաձայն 1961 թվականի Կոնվենցիայի հոդված 1-ի՝ քաղաքացի թյ ն շնորհել իրենց տարածք մ ծնված բոլոր երեխաներին, ովքեր հակառակ դեպք մ կլինեին քաղաքացի թյ ն չ նեցող
անձ, կա´մ ինքնաբերաբար, կա´մ դիմ ﬕ հիման վրա, որը ենթակա է հոդված 1(1)(բ)- մ թվարկված որոշ թ յլատրելի պայմանների։
• Երկրորդ՝ համաձայն հոդված 1(4)-ի և հոդված 4-ի՝ փոխանցել քաղաքացի թյ ն արտասահման մ իրենց քաղաքացիներից ﬔկից
ծնված երեխաներին, որոնք հակառակ դեպք մ կլինեին քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձ։
• Երրորդ՝ համաձայն հոդված 2-ի` քաղաքացի թյ ն շնորհել իրենց
տարածք մ գտնված լքված երեխաներին։

Լրաց ցիչ դր յթներ մարդ իրավ նքներին
առնչվող համաձայնագրեր մ
Լայնորեն վավերացված ﬕ շարք մարդ իրավ նքների գործիքներ
պար նակ մ են լրաց ցիչ դր յթներ և սկզբ նքներ, որոնք վերաբեր մ են երեխաների պաշտպան թյանը ապաքաղաքացի թյ նից։
Քաղաքացիական և քաղաքական իրավ նքների մասին ﬕջազգային
դաշնագիրը (ՔՔԻՄԴ), որը ստորագրել են 170 պետ թյ ններ, սահման մ է, որ «յ րաքանչյ ր երեխա նի քաղաքացի թյ ն ստանալ
իրավ նք» (Հոդված 24(3))։
Բացի այդ, Երեխայի իրավ նքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայ մ
(ԿԵԻ), որը վավերացվել է 194 երկրների կողﬕց, նշվ մ է, որ «յ րաքանչյ ր երեխա գրանցվ մ է ծնվել ց անﬕջապես հետո, նի
ծնվել պահից սկսած ան ն նենալ իրավ նք, քաղաքացի թյ ն
ստանալ իրավ նք և, որքանով որ հնարավոր է, իր ծնողներին ճանաչել և նրանց կողﬕց խնամք ստանալ իրավ նք» (Հոդված 7(1))։
Այս իրավ նքի իրաց մը կիրառվ մ է, «հատկապես երբ երեխան հակառակ դեպք մ չէր նենա քաղաքացի թյ ն» (Հոդված 7(2))։ Հատկանշական է, որ ԿԵԻ հոդված 3-ը, երբ կիրառվ մ է հոդվածներ 7-ի
և 8-ի հետ ﬕասին, պահանջ մ է, որ երեխաներին վերաբերող բոլոր
3

2014 թվականին Համաշխարհային գործող թյ նների ծրագրի ﬔկնարկից ի վեր 1961
թվականի Կոնվենցիայի անդամ պետ թյ նների թիվը աճել է՝ 61-ից դառնալով 71։ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն
շար նակ մ է խրախ սել և օգնել պետ թյ ններին ﬕանալ Կոնվենցիային՝ համաձայն իր
Համաշխարհային գործող թյ նների ծրագրի Գործող թյ ն 9-ի։
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գործող թյ նները, այդ թվ մ՝ քաղաքացի թյան ոլորտ մ, ձեռնարկվեն՝ առաջին հերթին հաշվի առնելով երեխայի լավագյն շահերը4 ։
Քաղաքացիթյան մասին եվրոպական կոնվենցիան (ԵԿՔ), որը կիրառելի է Կոնվենցիայի անդամ եվրոպական պետ թյ ններ մ, ն յնպես
կրկն մ է 1961 թվականի Կոնվենցիայի այն դր յթը, համաձայն որի՝
այդ պետ թյ նների տարածք մ գտնված կամ ծնված երեխաները,
ովքեր հակառակ դեպք մ չէին նենա քաղաքացի թյ ն, օրենքի
ժով ստան մ են քաղաքացի թյ ն5։ Մարդ իրավնքների մասին
աﬔրիկյան կոնվենցիան և Երեխայի իրավնքների  բարեկեցթյան
մասին աֆրիկյան խարտիան ն յնպես սահման մ են քաղաքացի թյան իրավ նքը։ Այս գործիքներից յ րաքանչյ րը, ինչպես 1961 թվականի Կոնվենցիան, պարտավոր թյ ն է դն մ այն պետ թյան վրա,
որտեղ ծնվել է երեխան, այդ երեխայի հանդեպ, եթե վերջինս ծնվելով
չի ձեռք բեր մ այլ քաղաքացի թյ ն6։
Չնայած ղղակիորեն նշված չէ 1961 թվականի Կոնվենցիայ մ, սակայն
ծննդի գրանց մը հաճախ ծառայ մ է որպես երեխայի՝ որոշակի երկրի կամ երկրների քաղաքացի թյ ն ստանալ իրավաս թյ նն ապաց ցել հիﬓական ﬕջոց։ Ծննդի գրանցման պահին տրվող փաստաթ ղթը պար նակ մ է առնվազն երեխայի ան նը, ծննդյան օրն
վայրը և ծնողների ան նները։ Այսպիսով՝ այս տեղեկատվ թյ նն ընդհան ր առմամբ տրամադր մ է ապաց յց այն մասին, որ երեխան նի
քաղաքացի թյան իրավ նք կա´մ իր ծագման, կա´մ ծննդյան վայրի
հիման վրա։ Որպես այդպիսին՝ ծննդի գրանցման պատշաճ կարգավոր ﬓերի և ընթացակարգերի սահման մը կարող է համարվել երեխաների ապաքաղաքացի թյան դեմ երաշխիքների կարևոր բաղադրիչ։
Ավելին, ծննդի գրանց մը մարդ իրավ նքներին առնչվող ﬕ շարք
ﬕջազգային համաձայնագրերով, այդ թվ մ՝ ՔՔԻՄԴ հոդված 24(2)-ով
և ԿԵԻ հոդված 7(1)-ով սահմանված պարտավոր թյ ն է։ Երկ գործիք4
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ԿԵԻ հոդված 3(1)- մ ասվ մ է․ «Երեխաներին վերաբերող բոլոր գործող թյ ններ մ՝ անկախ
նրանից, թե դրանք ձեռնարկվ մ են պետական, թե մասնավոր սոցիալական բարեկեց թյան
հաստատ թյ նների, դատարանների, վարչական մարﬕնների, թե օրենսդրական
մարﬕնների կողﬕց, առաջնահերթ պետք է հաշվի առնվեն երեխայի լավագ յն շահերը»։
Հոդվածներ 6(1)(բ), 2(ա) և 2(բ)։
Մարդ իրավ նքների մասին աﬔրիկյան կոնվենցիա, հոդված 20(2); Երեխայի իրավ նքների
և բարեկեց թյան մասին աֆրիկյան խարտիա, հոդված 6(4): 2014 թվականին Երեխայի
իրավ նքների և բարեկեց թյան վերաբերյալ փորձագետների աֆրիկյան հանձնաժողոﬖ
ընդ նեց Երեխայի իրավ նքների և բարեկեց թյան մասին աֆրիկյան խարտիայի հոդված 6-ի
վերաբերյալ Ընդհան ր ﬔկնաբան թյ նը (General comment on Article 6 of the African charter
on the rights and welfare of the child, ACERWC/GC/02, 2014), որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝
www.refworld.org/docid/54db21734.html։

ներն էլ պահանջ մ են, որ պետ թյ նները ծնվել ց հետո, առանց որևէ
տեսակ խտրական թյան, ապահովեն ծննդի գրանց մը՝ անկախ երեխայի կամ նրա ծնողների իրավական կարգավիճակից7։ Ծնվել ց հետո
գրանցվել իրավ նքը նաև ամրագրված է Միգրանտ աշխատողների
մասին ՄԱԿ կոնվենցիայով (Հոդված 29), Հաշմանդամ թյ ն նեցող
անձանց իրավ նքների մասին ՄԱԿ կոնվենցիայով (Հոդված 18(2)) և
մարդ իրավ նքներին առնչվող ﬕ շարք տարածաշրջանային գործիքներով8։ Ծննդի գրանցման կարևոր թյան վերաբերյալ ավելի համապարփակ ﬔկնաբան թյ ն և այս ոլորտ մ հաջող փորձի օրինակներ
կարելի է գտնել ՄԱԿ ՓԳՀ հետևյալ փաստաթղթ մ՝ Փաստաթղթ հաջող փորձի օրինակների վերաբերյալ – Գործողթյն 7. Ծննդի գրանցման ապահովմը ապաքաղաքացիթյան կանխման նպատակով,
2017 թ․ նոյեմբեր (UNHCR Good practices paper – Action 7: Ensuring birth
registration for the prevention of statelessness, November 2017)9:

Օրենքների և հաջող փորձի օրինակներ
Այս բաժն մ ներկայացված են օրենքների օրինակներ, որոնք պար նակ մ են վերոնշյալ երեք երաշխիքներից ﬔկը կամ ﬔկից ավելին։
Այս բոլոր երեք երաշխիքները ներառող դր յթների ընդ ն մը բոլոր պետ թյ նների կողﬕց զգալիորեն կօգնի վերացնել երեխաների
ապաքաղաքացի թյ նը ամբողջ աշխարհ մ10։
1. Քաղաքացիության շնորհում տարածքում ծնված երեխաներին, ովքեր հակառակ դեպքում չէին ունենա քաղաքացիություն
1961 թվականի Կոնվենցիան պարտավորեցն մ է անդամ պետ թյ ններին քաղաքացի թյ ն շնորհել իրենց տարածք մ ծնված
երեխաներին, ովքեր հակառակ դեպք մ չէին նենա քաղաքացի թյ ն։ Կոնվենցիան չի պարտադր մ պետ թյ ններին նման
երեխաներին քաղաքացի թյ ն շնորհել կոնկրետ ﬕ ձևով, այլ
տալիս է ընտր թյան հնարավոր թյ ն՝ քաղաքացի թյ ն շնորհել կա´մ ինքնաբերաբար, կա´մ դիմ ﬕ հիման վրա։ Վերջին
7

Տես UN Human Rights Committee, General Comment 17 on Article 24 (Rights of the Child), 7 April
1989, paras 7 – 8, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld. org/docid/45139b464.html ։
8 Տես, օրինակ, Երեխայի իրավ նքների և բարեկեց թյան մասին աֆրիկյան խարտիայի
հոդված 6(2)-ը և Իսլամ մ երեխայի իրավ նքների մասին պայմանագրի հոդված 7(1)-ը։
9 Տես UNHCR, Good practices paper – Action 7: Ensuring birth registration for the prevention
of statelessness, November 2017, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/
docid/5a0ac8f94.html։
10 Տես վերոնշյալ UNHCR, Good practices paper – Action 2։
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դեպք մ, սակայն, 1961 թվականի Կոնվենցիան չի նախատես մ
արտաքին սահմանափակ ﬓեր այն պայմանների վրա, որ պետ թյ նները կարող են սահմանել երեխայի՝ քաղաքացի թյ ն
հայցել
իրավաս թյան համար։ Թ յլատրելի պայմանները,
որոնք նշված են Հոդված 1(2)- մ, հետևյալն են․
• Պահանջ առ այն, որ դիմ մը պետք է ներկայացվի ﬕ ժամանակահատված մ, որը «սկսվ մ է ոչ շ քան տասն թ տարեկան մ և ավարտվ մ ոչ շ տ քան քսանﬔկ տարեկան մ»
(Հոդված 1(2)(ա))։
• Պահանջ անդամ պետ թյ ն մ կոնկրետ ժամանակահատված մ մշտական բնակ թյան վերաբերյալ, որը «չի գերազանց մ հինգ տարին անﬕջապես նախքան դիմ մը ներկայացնելը կամ ընդհան ր առմամբ տասը տարին» (Հոդված 1(2)բ)։
• Դատված թյամբ
(Հոդված 1(2)գ)։

պայմանավորված

սահմանափակ ﬓեր

• Պայման այն մասին, որ խնդրո առարկա անհատը մշտապես
եղել է քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձ (Հոդված 1(2)դ)։
1961 թվականի Կոնվենցիան թ յլ չի տալիս այլ պայմանների պարտադր մ։ Անդամ պետ թյ նը չի կարող, օրինակ, սահմանափակել քաղաքացի թյան շնորհ մը երեխաներին, մ ծնողները
տվյալ պետ թյան օրինական բնակիչներ են։ Երեխայի՝ անդամ
պետ թյան քաղաքացի թյ նը ստանալ իրավ նքը պետք է
երաշխավորված լինի՝ անկախ ծնողների իրավական կարգավիճակից։
Չնայած 1961 թվականի Կոնվենցիան չի պահանջ մ, սակայն
ծննդյան պահին ինքնաբերաբար քաղաքացի թյ ն շնորհող
օրենքները համարվ մ են լավագ յն պրակտիկա11։ Դրանք համապատասխան մ են ԿԵԻ հոդվածներ 3-ով և 7-ով սահմանված
«երեխայի լավագ յն շահերի» սկզբ նքին և ապաքաղաքացի թյ նից խ սափել սկզբ նքին՝ ﬕ սկզբ նք, որը, ինչպես ոմանք
կարծ մ են, ներկայ մս ձեռք է բերել ﬕջազգային սովոր յթային
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Տես UNHCR, Guidelines on statelessness No. 4: Ensuring every child’s right to acquire a nationality
through Articles 1 – 4 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness, 21 December 2012,
HCR/GS/12/04, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/50d460c72.html ։

իրավ նքի կարգավիճակ12։ Եթե պետ թյ նն ընտր մ է դիմ ﬕ
հիման վրա քաղաքացի թյ ն շնորհել տարբերակը, 1961 թվականի Կոնվենցիայի հոդված 1(2)-ով թ յլատրված որևէ պայմանի
պարտադրման արդյ նք մ երեխան չպետք է տևական ժամանակ ﬓա առանց քաղաքացի թյան13։
Քաղաքացի թյ ն չ նեցող երեխաներին ինքնաբերաբար քաղաքացի թյ ն շնորհել
երաշխիքի օրինակ կարելի է գտնել
Գվինեա-Բիսսա
մ, որի Քաղաքացի թյան մասին օրենքը
(որ մ փոփոխ թյ ններ են կատարվել 2010 թվականին) սահման մ է․ «É cidadão guineense de origem... O individuo nascido no território
nacional quando não possua outra nacionalidade (ոչ պաշտոնական
թարգման թյ ն՝ Գվինեայի քաղաքացի է համարվ մ․․․ցանկացած անձ, ով ծնվել է Գվինեայի տարածք մ, և ով չ նի այլ երկրի
քաղաքացի թյ ն)»14։ Նմանապես Բ լղարիայի Քաղաքացի թյան մասին օրենքը, որ մ փոփոխ թյ ններ են կատարվել 2013
թվականի փետրվարին, սահման մ է, որ «ըստ ծննդյան վայրի՝
Բ լղարիայի քաղաքացի է համարվ մ յ րաքանչյ ր անձ, ով
ծնվել է Բ լղարիայի Հանրապետ թյան տարածք մ և չի ստացել
այլ երկրի քաղաքացի թյ ն՝ իր ծագման հիման վրա»15։
Այս դր յթները պատշաճ կերպով ներառ մ են երկրի տարածք մ ծնված բոլոր երեխաներին, «ովքեր հակառակ դեպք մ չէին
նենա քաղաքացի թյ ն»։ Դրանց կիրառ թյ նը չի սահմանափակվ մ ﬕայն քաղաքացի թյ ն չ նեցող ծնողների կամ այն
ծնողների երեխաներով, ովքեր օրինական կերպով բնակվ մ են
տվյալ պետ թյան տարածք մ։ Բացի այդ, դրանց կիրառ թյ նը
սահմանափակված չէ ﬕայն այն երեխաներով, ովքեր չ նեն այլ
երկրի քաղաքացի թյ ն ստանալ օրինական իրավ նք կամ
իրավաս թյ ն, քանի որ ﬕջազգային իրավ նքը սահման մ է,
որ քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձ է յ րաքանչյ ր ոք, ով որևէ
պետ թյան կողﬕց չի համարվ մ քաղաքացի այդ պետ թյան

12 Քաղաքացի թյան մասին եվրոպական կոնվենցիայի (ԵԿՔ) բացատրական զեկ յցը, որի
հոդված 4(բ)- մ ամրագրված է այս սկզբ նքը, վկայակոչ մ է ապաքաղաքացի թյ նից
խ սափել պարտավոր թյ նը՝ որպես ﬕջազգային սովոր յթային իրավ նքի մաս։
Տես ECN, ETS No. 166, 1997, para. 33, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://rm.coe.
int/16800ccde7։
13 Տես վերոնշյալ UNHCR, Guidelines on statelessness No. 4, para. 11։
14 Տես Քաղաքացի թյան մասին օրենքի հոդված 5-ը (Lei da Nacionalidade, Lei No. 6/2010):
15 Տես Բ լղարիայի քաղաքացի թյան մասին օրենքի (որը վերջին անգամ փոփոխվել է 2013
թվականի փետրվարին) հոդված 10-ը։
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օրենքի գործող թյամբ16, գնահատական, որ պետք է տրվի ներկայի վերաբերյալ, այլ ոչ թե որպես կանխագ շակ մ կամ անցյալ
փաստ17։
Անդամ պետ թյ նները կարող են իրենց տարածք մ ծնված՝ քաղաքացի թյ ն չ նեցող երեխաներին ինքնաբերաբար քաղաքացի թյ ն շնորհել փոխարեն ընտրել դիմ ﬕ հիման վրա քաղաքացի թյ ն շնորհել տարբերակը։ Նման պետ թյ նները
պետք է խնդրո առարկա ծնողներին մանրակրկիտ տեղեկ թյ ններ տրամադրեն քաղաքացի թյ ն ստանալ հնարավոր թյան
վերաբերյալ, ինչպես նաև այն մասին, թե ինչպես դիﬔլ, կամ ինչ
պայմաններ է անհրաժեշտ բավարարել18։
2. Քաղաքացիության շնորհում արտասահմանում գտնվող
քաղաքացիների նոր ծնված երեխաներին, ովքեր հակառակ դեպքում չէին ունենա քաղաքացիություն
1961 թվականի Կոնվենցիան պարտավոր թյ ն է սահման մ անդամ պետ թյ նների համար, համաձայն որի՝ վերջիններս պետք
է քաղաքացի թյ ն շնորհեն արտասահման մ գտնվող իրենց
քաղաքացիներից ծնված այն երեխաներին, ովքեր հակառակ դեպք մ չէին նենա քաղաքացի թյ ն։ Պետ թյ նների ﬔծ մաս մ
նախատեսված է քաղաքացի թյան փոխանց մ՝ ըստ ծագման
(jus sanguinis՝ արյան իրավ նքի սկզբ նք)։ Ինչևէ, քաղաքացի թյան նման փոխանց մը երբեﬓ տեղի է նեն մ որոշակի պայմաններով՝ հաճախ սահմանափակող, որոնք կարող են խանգարել
արտասահման մ ծնված երեխաներին ժառանգել իրենց ծնողների քաղաքացի թյ նը։
Այս իմաստով դրական բարեփոխման օրինակ է քաղաքացի թյան մասին օրենքը Բրազիլիայ մ։ 1994 թվականին Բրազիլիայի
խորհրդարանը Սահմանադր թյան ﬔջ փոփոխ թյ ն կատարել մասին օրինագիծ ընդ նեց, որով նախատեսվ մ էր, որ Բրազիլիայի քաղաքացիների՝ արտասահման մ ծնված երեխաները
կարող էին Բրազիլիայի քաղաքացի թյ ն ստանալ ﬕայն այն
դեպք մ, եթե գային «բնակվել Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետ թյ ն մ և ընտրեին Բրազիլիայի քաղաքացի թյ նը»19։
16 Տես Քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց կարգավիճակի մասին ՄԱԿ ՓԳՀ 1954 թ․
Կոնվենցիայի հոդված 1-ը։
17 Տես UNHCR, Handbook on protection of stateless persons, 30 June 2014, para. 50, որը հասանելի
է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/53b676aa4.html ։
18 Տես վերոնշյալ UNHCR, Guidelines on statelessness No. 4, paras 53 – 54
19 1994 թվականի Սահմանադրական փոփոխ թյ ն թիվ 3։

18

2007 թվականին՝ քաղաքացիական հասարակ թյան, լրատվաﬕջոցների և քաղաքական գործիչների կողﬕց իրականացված հաստատ ն քարոզ չ թյ նից հետո, Բրազիլիայի խորհրդարանը այս
օրենքը փոխարինեց նոր դր յթով, որը թ յլ էր տալիս արտասահման մ բրազիլացի մորից կամ հորից ծնված քաղաքացի թյ ն
չ նեցող երեխաներին ստանալ Բրազիլիայի քաղաքացի թյ ն՝
պարզապես գրանցվելով Բրազիլիայի հյ պատոսարան մ20։ 2007
թվականին իրականացված սահմանադրական փոփոխ թյ նն
ապահով մ էր, որ ապագայ մ ապաքաղաքացի թյան առաջաց մը կանխվի հատ կ անց մային դր յթի շնորհիվ, որը թ յլ էր
տալիս քաղաքացի թյ ն չ նեցող բոլոր երեխաներին ստանալ
Բրազիլիայի քաղաքացի թյ ն21։
3. Քաղաքացիություն գտնված երեխաների համար
1961 թվականի Կոնվենցիայի հոդված 2-ը պահանջ մ է, որ անդամ պետ թյ նները քաղաքացի թյ ն շնորհեն լքված երեխաներին, մ ծնողներին հնարավոր չէ հայտնաբերել («գտնված երեխաներ»)։ Այս խ մբը ներառ մ է այն երեխաներին, ովքեր համապատասխան երկր մ չ նեն օրինական ծնողական կապեր,
օրինակ՝ որովհետև երեխան ծնվել է արտամ սնական կապից և
չի ճանաչվել հոր կամ մոր կողﬕց։
2006 թվականի մարտին Իրաք մ ընդ նված Քաղաքացի թյան մասին օրենքը hոդված 2-ի հետ համապատասխան թյան
լավ օրինակ է․ «Անձը համարվ մ է Իրաքի քաղաքացի, եթե (բ)
ծնվել է Իրաք մ, և նրա ծնողները հայտնի չեն։ Իրաք մ գտնված
երեխան համարվ մ է Իրաք մ ծնված, եթե բացակայ մ է ապաց յցը հակառակի մասին»։
Այն մասին, թե ով կարող է համարվել «գտնված երեխա», Քենյայի
2010 թվականի Սահմանադր թյան ﬔջ նշված է․ «Քենյայ մ
գտնված երեխան, ով թ տարեկանից փոքր է, կամ այդպես
երև մ է, և մ քաղաքացի թյ նն
ծնողները հայտնի չեն, համարվ մ է քաղաքացի՝ ծննդի փաստի հիման վրա»22։
1961 թվականի Կոնվենցիան չի նախատես մ տարիքային սահ20 2007 թվականի սեպտեմբերի 20-ի Սահմանադրական փոփոխ թյ ն թիվ 54/07, հոդված 12։
21 2007 թվականի սեպտեմբերի 20-ի Սահմանադրական փոփոխ թյ ն թիվ 54/07, հոդված 12(գ);
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Good practices paper – Action 1: Resolving existing
major situations of statelessness, 23 February 2015, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.
refworld.org/docid/54e75a244.html։
22 2010 թ․ Սահմանադր թյ ն, հոդված 14(4):
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մանափակ մ, որից այն կողմ երեխան չի կարող համարվել
գտնված, սակայն ցանկալի է, որ պետ թյ նները այդ կարգավիճակը ճանաչեն ﬕնչև չափահաս տարիքը։ Հաﬔնայն դեպս,
գտնված երեխաների համար նախատեսված երաշխիքը, երեխայի
լավագ յն շահերի սկզբ նքին համապատասխան, պետք է կիրառվի բոլոր մանկահասակ երեխաների նկատմամբ, ովքեր դեռևս
ի վիճակի չեն ճշգրիտ կերպով հաղորդել իրենց ծնողների ինքն թյան կամ իրենց ծննդյան վայրի վերաբերյալ տեղեկատվ թյ ն23։
Կարևոր է նշել, որ 1961 թվականի Կոնվենցիայի հոդված 2-ի համաձայն ստացած քաղաքացի թյ նը գտնված երեխաները կարող
են կորցնել ﬕայն, եթե ապաց ցվի, որ խնդրո առարկա երեխան
նի ﬔկ այլ պետ թյան քաղաքացի թյ ն։ Օրինակ՝ Եգիպտոսի Քաղաքացի թյան մասին օրենքի համաձայն, որը փոփոխվել է
2004 թվականին, եգիպտացի է համարվ մ «ցանկացած անձ, ով
ծնվել է Եգիպտոս մ, և մ ծնողները հայտնի չեն։ Եգիպտոս մ
գտնված երեխան համարվ մ է Եգիպտոս մ ծնված, եթե հակառակը չի ապաց ցվել»24։ Այն աﬔնայնիվ, պետ թյ նները կարող են սահմանել դր յթներ, որոնք թ յլ են տալիս երեխաներին
պահպանել գտնվել ց հետո իրենց շնորհված քաղաքացի թյ նը։
Բոսնիայի և Հերցեգովինայի տարածք մ ծնված կամ գտնված
երեխան, օրինակ, ստան մ է այդ երկրի քաղաքացի թյ ն, եթե
«երկ ծնողներն էլ հայտնի չեն, կամ հայտնի չէ նրանց քաղաքացի թյ նը, կամ քաղաքացի թյ ն չ նեն, կամ եթե երեխան չ նի
քաղաքացի թյ ն»25։

23 Տես վերոնշյալ UNHCR, Guidelines on statelessness No. 4, para. 57-58։
24 Եգիպտոսի քաղաքացի թյան մասին 1975 թվականի թիվ 26 օրենք մ որոշ դր յթներ
փոփոխել մասին թիվ 154 օրենքի հոդված 2(2)։
25 Տես Բոսնիայի և Հերցեգովինայի քաղաքացի թյան մասին օրենքի հոդված 7-ը՝ Oﬃcial
Gazette-ի հետևյալ համարներ մ՝ 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/131 (ոչ
պաշտոնական թարգման թյ ն)։
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Տեղեկ թյ նների հիﬓական
աղբյ րներ
 Կոնվենցիա ապաքաղաքացի թյան կրճատման մասին
 Կոնվենցիա երեխայի իրավ նքների մասին
 ՄԱԿ ՓԳՀ, Փաստաթ ղթ հաջող փորձի մասին – Գործող թյ ն 1. Հանգ ցալ ծել ապաքաղաքացի թյան ներկա խոշոր
իրավիճակները, 23 փետրվարի 2015թ. (UNHCR, Good practices
paper – Action 1: Resolving existing major situations of statelessness,
23 February 2015), որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.
refworld.org/docid/54e75a244.html
 ՄԱԿ ՓԳՀ, Փաստաթ ղթ հաջող փորձի մասին – Գործող թյ ն 2. Ապահովել, որ ոչ ﬕ նոր ծնված երեխա չﬓա առանց
քաղաքացի թյան, 20 մարտի 2017թ. (UNHCR, Good practices
paper – Action 2: Ensuring that no child is born stateless, 20 March
2017), որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/
docid/58cfab014.html
 ՄԱԿ ՓԳՀ, Ուղեց յց ապաքաղաքացի թյան մասին թիվ 4.
Երաշխավորել յ րաքանչյ ր երեխայի՝ քաղաքացի թյ ն
ստանալ
իրավ նքը 1961 թվականի Կոնվենցիայի 1-4-րդ
հոդվածների ﬕջոցով, 21 դեկտեմբերի 2012թ., HCR/GS/12/04
(UNHCR, Guidelines on statelessness No. 4: Ensuring every child’s
right to acquire a nationality through Articles 1 – 4 of the 1961
Convention on the Reduction of Statelessness, 21 December 2012,
HCR/GS/12/04), որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.
org/docid/50d460c72.html
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Գենդերային հավասար թյ նը քաղաքացիթյան մասին օրենքներ մ
Ներած թյ ն
Գենդերային անհավասար թյ նը քաղաքացի թյան մասին օրենքներ մ կարող է հանգեցնել ինչպես չափահասների, այնպես էլ երեխաների ապաքաղաքացի թյան։ Նման օրենքները անհամատեղելի
են Պետ թյ նների՝ ﬕջազգային իրավ նքով ստանձնած պարտավոր թյ նների հետ, որոնք նախատես մ են հավասար վերաբերմ նք
կանանց և տղամարդկանց հանդեպ26։
Կանանց դեմ խտրական թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի (CEDAW) անդամ պետ թյ նները կանանց և տղամարդկանց որպես ծնող կամ ամ սին իրենց քաղաքացի թյ նը փոխանցել հավասար իրավ նքներ տալ հստակ պարտավոր թյ ն նեն։ Կանանց դեմ
խտրական թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի hոդված
9(1)-ի համաձայն՝ անդամ պետ թյ նները պարտավոր են «կանանց
տղամարդկանց հետ հավասար իրավ նքներ տալ` ստանալ , փոխել
կամ պահպանել իրենց քաղաքացի թյ նը»։ Մասնավորապես՝ «նրանք
պետք է ապահովեն, որ ո´չ օտարերկրաց հետ ամ սն թյ նը, ո´չ
ամ սն թյան ընթացք մ ամ սն կողﬕց քաղաքացի թյ նը փոխելը
ինքնաբերաբար չփոխի կնոջ քաղաքացի թյ նը, վերջինիս զրկի քաղաքացի թյ նից կամ նրան պարտադրի ամ սն քաղաքացի թյ նը»։
Կանանց դեմ խտրական թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի hոդված 9(2)-ի համաձայն՝ «անդամ պետ թյ նները պետք է
երեխաների քաղաքացի թյան հարց մ կանանց տան ն յն իրավ նքները, ինչ տղամարդկանց»։ Կանանց դեմ խտրական թյան վերացման
հանձնաժողովը նշել է, որ «քաղաքացի թյան մասին օրենքները, որոնք
քաղաքացի թյ ն են շնորհ մ ﬕայն ծնողական կապի ﬕջոցով, խախտ մ են hոդված 9(2)-ը և կարող են երեխաներին թողնել առանց քաղաքացի թյան», եթե հայրը չ նի քաղաքացի թյ ն, հայտնի չէ, ամ սնացած չէ մոր հետ, չի ցանկան մ կատարել իր քաղաքացի թյ նը փո26 Խտրական թյան բացառման պարտական թյ նը, որը իմպերատիվ նորմ է, ամրագրված
է Մարդ իրավ նքների համընդհան ր հռչակագրի (ՄԻՀՀ) hոդված 7- մ, ինչպես նաև
Քաղաքացիական և քաղաքական իրավ նքների մասին ﬕջազգային համաձայնագրի
(ՔՔԻՄՀ) hոդված 26- մ։ ՔՔԻՄՀ և Տնտեսական, սոցիալական և մշակ թային իրավ նքների
մասին ﬕջազգային համաձայնագրի (ՏՍՄԻՄՀ) ընդհան ր հոդված 3-ը, մասնավորապես,
նախատես մ է հավասար թյ ն տղամարդկանց և կանանց ﬕջև բոլոր իրավ նքներից
օգտվել հարց մ։
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խանցել վարչական քայլեր կամ այլ պատճառով ի վիճակի չէ իր քաղաքացի թյ նը փոխանցել իր երեխաներին27։ Ապաքաղաքացի թյան
վտանգը նվազեցնել և խտրական թյան բացառման ﬕջազգային
նորﬕն ենթարկվել նպատակով պետ թյ նները պետք է ճանաչեն
մայրերի՝ իրենց քաղաքացի թյ նը հայրերի հետ հավասար հիմ նքներով իրենց երեխաներին փոխանցել իրավ նքը։
Բացի այդ, Երեխայի իրավ նքների մասին ՄԱԿ կոնվենցիան (ԿԵԻ)
պահանջ մ է անդամ պետ թյ ններից ձեռնարկել գործող թյ ններ,
որոնք բխ մ են երեխայի լավագ յն շահերից28։ Ինչ վերաբեր մ է քաղաքացի թյ ն ստանալ ն, երեխաների լավագ յն շահերից է բխ մ
այն, որ պետ թյ նները թ յլ տան ինչպես մայրերին, այնպես էլ հայրերին, անկախ նրանց իրավական կամ ամ սնական կարգավիճակից, հավասար հիմ նքներով իրենց քաղաքացի թյ նը փոխանցել
իրենց երեխաներին։
Գենդերային հավասար թյ նը ներառել ն ղղված բարեփոխ մներին հաճախ կարելի է հասնել քաղաքացի թյան մասին օրենքների նախագծման հարց մ հաﬔմատաբար պարզ փոփոխ թյ նների
ﬕջոցով, և, անշ շտ, պետ թյ նների կողﬕց այս ղղ թյամբ դրական գործող թյ ններ ձեռնարկել աճող պատրաստակամ թյ ն և
հանձնառ թյ ն կա։ ՄԱԿ ՓԳՀ-ի Համաշխարհային գործող թյ նների ծրագրի ﬔկնարկից ի վեր բազմաթիվ պետ թյ ններ նախաձեռնել
են քաղաքացի թյան շնորհման և փոխանցման հարց մ գենդերային
խտրական թյան վերացմանն ղղված բարեփոխ ﬓեր29։

27 Տես UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), General
recommendation No. 32 on the gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality and
statelessness of women, 5 November 2014, CEDAW/C/GC/32, para. 61, որը հասանելի է հետևյալ
հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/54620fb54.html ։
28 ԿԵԻ հոդված 3(1)-ը սահման մ է․ «Երեխաներին վերաբերող բոլոր գործող թյ ններ մ՝
անկախ նրանից, թե դրանք ձեռնարկվ մ են պետական, թե մասնավոր սոցիալական
բարեկեց թյան հաստատ թյ նների, դատարանների, վարչական մարﬕնների, թե
օրենսդրական մարﬕնների կողﬕց, առաջնահերթ պետք է հաշվի առնվեն երեխայի լավագ յն
շահերը»։
29 Մի շարք երկրների քաղաքացի թյան մասին օրենքներ մ կատարված վերջին
փոփոխ թյ նների վերաբերյալ ընդհան ր տեղեկ թյ նների համար տես UNHCR,
Background Note on gender equality, nationality laws and statelessness 2018, 8 March 2018,
որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/5aa10fd94.html ։ ՄԱԿ ՓԳՀ՝
քաղաքացի թյան մասին օրենքներ մ գենդերային հավասար թյ նը վերացնել ն ղղված
Գործող թյ ն 3-ի նկարագր թյան համար տես UNHCR, Good practices paper – Action 3:
Removing gender discrimination from nationality laws, 6 March 2015, որը հասանելի է հետևյալ
հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/54f8377d4.html ։
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Օրենքների և հաջող փորձի օրինակներ
Այս բաժն մ ներկայացված են իրավական դր յթների օրինակներ,
որոնք ապահով մ են գենդերային հավասար թյ նը քաղաքացի թյան առնչվող հարցեր մ։
1. Քաղաքացիության փոխանցումը ծնողի կողմից
Կանանց դեմ խտրական թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին
կոնվենցիայի հոդված 9(2)-ը սահման մ է անդամ պետ թյ նների պարտավոր թյ նը ծնողներից երեխաներին քաղաքացիթյան փոխանցման հարց մ վերացնել գենդերային խտրական թյ ն պար նակող դր յթները։ Ն յն պարտավոր թյ նը
հիﬓավորվ մ է երեխայի լավագ յն շահերի սկզբ նքով, որն ամրագրված է ԿԵԻ հոդված 3- մ։
Մի քանի պետ թյ ններ վերջերս ﬕջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան փոփոխ թյ ններ են կատարել քաղաքացի թյան մասին իրենց օրենքներ մ։ Օրինակ՝ Մադագասկարը, Սենեգալը, Մարոկկոն և Եգիպտոսը նախկին մ սահմանափակ մ էին
հոր կողﬕց քաղաքացի թյան փոխանց մը, եթե հայրը քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձ չէր, անհայտ չէր կամ այլ պատճառով ի վիճակի չէր իր արյ նակցական կապը հաստատել երեխայի հետ։ Այս
երկրներ մ իրականացված բարեփոխ ﬓերից հետո մայրերը և
հայրերը կարող են հավասար հիմ նքներով փոխանցել իրենց քաղաքացի թյ նն իրենց երեխաներին։ Սենեգալի 2013 թ․ փոփոխված
օրենքը սահման մ է․ «Յ րաքանչյ ր երեխա, որը ծնվել է որպես
սենեգալց
ղղակի ժառանգորդ, սենեգալցի է»30։ Փոքր-ինչ տարբեր ձևակերպմամբ Մադագասկարի համապատասխան օրենքը,
որ մ փոփոխ թյ ններ են կատարվել 2017 թվականին, սահման մ
է․ «Est malagasy, l’enfant né d’un père et/ou d’une mère Malagasy (ոչ
պաշտոնական թարգման թյ ն՝ «Մադագասկարցի հորից և/կամ
մորից ծնված երեխան մադագասկարցի է»)»31։ Նմանօրինակ նոր
դր յթները ոչ ﬕայն վերացն մ են գենդերային խտրական թյ նը,
այլև հստակ թյ ն և պարզ թյ ն են հաղորդ մ օրենքին։
30 Քաղաքացի թյան մասին 1961 թվականի մարտի 7-ի թիվ 61-10 օրենք մ փոփոխ թյ ններ
կատարել մասին 2013 թվականի հ լիսի 8-ի թիվ 2013-05 օրենք, 8 հ լիսի 2013թ․, հոդված
5, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/51ed5ef14.html ։
31 Մադագասկարի Քաղաքացի թյան մասին 1960 թվականի հ լիսի 22-ի թիվ 60-064 օրենք մ
փոփոխ թյ ններ և լրաց ﬓեր կատարել մասին թիվ 2 016-038 օրենք, 25 հ նվարի 2017թ․
(որն ժի ﬔջ է մտել 2017 թվականի մայիսի 8-ին), Հոդված 9, որը հասանելի է հետևյալ
հղմամբ՝ http://docplayer.fr/46645663-Loi-n-modiﬁant-etcompletant-certaines-dispositions-de-lordonnance-n-du-22-juillet-1960-portant-code-de-la-nationalite-malagasy.html ։
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Որոշ պետ թյ ններ մ անց մը երեխաներին քաղաքացի թյ ն
փոխանցել ն առնչվող՝ գենդերային առ մով չեզոք օրենքներին
զ գորդվել է սահմանափակող և հաճախ խճճված պահանջների
վերացմամբ, որոնք արտասահման մ և/կամ արտամ սնական
կապից ծնված երեխաները պետք է բավարարեին քաղաքացի թյ ն ստանալ համար։ Սիերա Լեոնեն նման երկրի օրինակ է։
Նախկին՝ 1973 թ․ Քաղաքացի թյան մասին ակտի համաձայն՝ սիերալեոնեացի կանայք կարող էին քաղաքացի թյ ն փոխանցել արտասահման մ ծնված իրենց երեխաներին ﬕայն այն դեպք մ, եթե
երեխան չէր ստացել ﬔկ այլ պետ թյան քաղաքացի թյ ն32։ 2017
թվականին ընդ նված Քաղաքացի թյան մասին նոր ակտով կանայք և տղամարդիկ նեն երկր մ կամ արտասահման մ ծնված
իրենց երեխաներին քաղաքացի թյ ն փոխանցել
հավասար
իրավ նքներ։ Ակտը սահման մ է․ «Յ րաքանչյ ր անձ, ով ծնվել
է Սիերա Լեոնեից դ րս 1971 թվականի ապրիլի տասնիններորդ
օրը կամ դրանից հետո, հորից կամ մորից, ով եղել է կամ, եթե
չմահանար, կլիներ Սիերա Լեոնեի քաղաքացի, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ
բաժինների ժով ի ծնե Սիերա Լեոնեի քաղաքացի է»33։
Նմանապես Քենյայ մ 2011 թ․ փոփոխված Քաղաքացի թյան և
ներգաղթի մասին ակտը, որը հետև մ է 2010 թվականի Սահմանադր թյանը, սահման մ է․ «Քենյայից դ րս ծնված անձն ի ծնե
համարվ մ է Քենյայի քաղաքացի, եթե ծննդյան օրը այդ անձի
մայրը կամ հայրը ի ծնե եղել է քաղաքացի կամ քաղաքացի է»34։
Այս դր յթը փոխարինել է նախորդ Սահմանադր թյան 90-րդ
բաժնին, որ մ ասվ մ էր․ «1963 թվականի դեկտեմբերի 11-ից հետո Քենյայից դ րս ծնված անձը դառն մ է Քենյայի քաղաքացի
իր ծննդյան օրը, եթե այդ օրվա դր թյամբ իր հայրը Քենյայի քաղաքացի է»35։
Դանիայ մ բարեփոխ ﬓերի գործընթացը հանգեցրել է հավասար թյան հոր՝ արտամ սնական կապից և արտասահման մ
32 Տես Սիերա Լեոնեի Քաղաքացի թյան մասին ակտը, 1973, 24 մայիսի 1973թ․, որը հասանելի
է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/3ae6b50610.html , որը փոփոխվել է Սիերա Լեոնեի
Քաղաքացի թյան մասին ակտը փոփոխել մասին 2006 թվականի թիվ 11 ակտով, 26
հոկտեմբերի 2006թ․ (Մաս II, Բաժիններ 5 և 6), որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.
refworld.org/ docid/481596b42.html։
33 Սիերա Լեոնեի Քաղաքացի թյան մասին ակտ մ փոփոխ թյ ններ կատարել մասին 2017
թ․ օրենքի նախագիծ, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://citizenshiprightsafrica.org/wpcontent/uploads/2017/06/Sierra-LeoneCitizenship-Amendment-Bill-2017.pdf ։
34 Քենյայի Սահմանադր թյ ն, 27 օգոստոսի 2010թ․, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.
refworld.org/docid/4c8508822.html ։
35 Քենյայի Սահմանադր թյ ն (վերանայված հրատարակ թյ ն (2001)(1998)), 2001թ․, որը
հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/47162cfc2.html ։
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ծնված երեխաներին իր քաղաքացի թյ նը փոխանցել հարց մ։ 2014 թվականի հ լիսից դանիացի ծնողի (հոր կամ մոր)
բոլոր երեխաները ծնվել պահին ինքնաբերաբար ստան մ են
Դանիայի քաղաքացի թյ ն36։ Նմանապես 2017 թվականին37 Մադագասկար մ ընդ նված համապատասխան դր յթը փոխարինել է Մադագասկարի 1960 թվականի Քաղաքացի թյան մասին
օրենքին38, որով օտարերկրացի մոր և մադագասկարցի հոր արտամ սնական կապից ծնված երեխաները չ նեին ծննդով պայմանավորված ինքնաբերաբար շնորհվող քաղաքացի թյան իրավ նք39։
2. Քաղաքացիության փոխանցումը ամուսնու կողմից
1961 թվականի Կոնվենցիայի հոդված 5-ը արգել մ է անձնական
կարգավիճակի փոփոխ թյան արդյ նք մ քաղաքացի թյան կոր ստը, եթե խնդրո առարկա անձը չ նի կամ ձեռք չի բեր մ այլ
քաղաքացի թյ ն։ Հոդված 5-ի իմաստով անձնական կարգավիճակի փոփոխ թյ նը ներառ մ է այնպիսի իրադարձ թյ ններ,
ինչպիսին են ամ սն թյ նը և ամ սն թյան ավարտը։ Հոդված
5(1)-ին լրացն մ է Կանանց դեմ խտրական թյան բոլոր ձևերի
վերացման մասին կոնվենցիայի հոդված 9(1)-ը40։ Կանանց դեմ
խտրական թյան վերացման հանձնաժողովի համաձայն՝ Կանանց
դեմ խտրական թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի
հոդված 9(1)-ը պահանջ մ է, որ Կոնվենցիայի անդամ պետ թյ նները զերծ ﬓան այնպիսի դր յթների ընդ ն ﬕց, որոնք կանանց
ենթարկ մ են ամ սն թյ նից հետո ապաքաղաքացի թյան ռիսկին։ Սովորական երև յթ է այն, որ պետ թյ ններն նեն այնպիսի օրենքներ, որոնք կնոջ քաղաքացի թյ նը կապ մ են վերջինիս
ամ սն քաղաքացի թյան հետ։ Որոշ պետ թյ ններ մ կինն
36 Տես Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://
uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/danske-statsborgere-1/ automatisk-erhvervelse-af-danskstatsborgerskab
37 Տես վերոնշյալ թիվ 2016-038 Օրենքը, հոդված 9։
38 Տես Մադագասկարի Քաղաքացի թյան մասին օրենքի վերաբերյալ 1960 թվականի հ լիսի
22-ի թիվ 60 - 064 հրամանը ( J.O nº 111, 23.07.60 էջ 1305 ), որը փոփոխվել է 1961 թվականի
դեկտեմբերի 13-ի թիվ 61-052 օրենքով ( J.O. nº 201, 23.12.61, էջ 2260 ), 1962 թվականի հ նիսի
6-ի nº 62-005 օրենքով (J.O. nº 228, 16.06.62, էջ 1075), 1973 թվականի օգոստոսի 27-ի թիվ
73-049 հրամանով ( J.O. թիվ 934 E.S., 27.08.73, էջ 2713 ) և 1995 թվականի սեպտեմբերի 18-ի
թիվ 95-021 օրենքով (J.O. թիվ 2341, 01.01.96, էջ 3, 13). [Մադագասկար], 1 հ նվարի 1996թ․,
հոդված 10, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/4f5473682.html։
39 Տես վերոնշյալ UNHCR Background note on gender equality, nationality laws and statelessness 2014։
40 Տես UNHCR, Expert Meeting – Interpreting the 1961 Statelessness Convention and avoiding
statelessness resulting from loss and deprivation of nationality (Tunis conclusions), March 2014, paras
33 – 34, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/533a754b4.html։
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ինքնաբերաբար կորցն մ է քաղաքացի թյ նը՝ ամ սնանալով
օտարերկրաց հետ, ինչի հիմք մ ընկած է այն ենթադր թյ նը,
որ նա անﬕջապես ընդ նել է իր ամ սն քաղաքացի թյ նը։
Այն երկրներ մ, որտեղ բացակայ մ են 1961 թվականի Կոնվենցիայի հոդված 5-ով նախատեսված երաշխիքները, կանայք գտնվ մ
են ապաքաղաքացի թյան վտանգի տակ, որովհետև պետ թյ նների ﬔծ մասը ինքնաբերաբար քաղաքացի թյ ն չի շնորհ մ քաղաքացիների ամ սիններին կամ կանանց41։
Օրենքները, որոնք կնոջ քաղաքացի թյ նը կախված թյան ﬔջ
են դն մ նրա ամ սն քաղաքացի թյ նից, կնոջը ենթարկ մ
են ապաքաղաքացի թյան վտանգին լրաց ցիչ ձևերով։ Օրինակ՝
երբ ամ սինը կորցն մ է քաղաքացի թյ նը, փոխ մ է քաղաքացի թյ նը կամ դառն մ է քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձ,
կամ երբ ամ սն թյ նն ավարտվ մ է ամ սնալ ծ թյամբ կամ
բաժան մով, կինը ն յնպես կարող է կորցնել իր քաղաքացի թյ նը համապատասխան երաշխիքների բացակայ թյան պայմաններ մ42։
Քաղաքացի թյան մասին օրինակելի օրենքները, որոնք արտացոլ մ են խտրական թյան բացառման ﬕջազգային նորմը և օգն մ
են կանխել ապաքաղաքացի թյ նը, պետք է նենան հետևյալ
հատկանիշները․
1. Դրանց դր յթները հավասարապես կիրառվ մ են կանանց և
տղամարդկանց նկատմամբ՝ առանց որևէ տեսակի խտրական թյան։ Դրանք, օրինակ, թ յլ են տալիս կանանց իրենց քաղաքացի թյ նը փոխանցել իրենց ամ սիններին տղամարդկանց հետ հավասար հիմ նքներով43։
2. Դրանք թ յլ են տալիս ամ սիններից յ րաքանչյ րին ընտրել,
թե արդյոք անձնական կարգավիճակի փոփոխ թյ նը ազդ մ
է իրենց քաղաքացի թյան վրա՝ ի տարբեր թյ ն, օրինակ,
ամ սնական կարգավիճակի փոփոխ թյան արդյ նք մ քաղաքացի թյ նը ինքնաբերաբար կորցնել ն44։
3. Դրանք այնպես են ան մ, որ անձնական կարգավիճակի փոփոխ թյան արդյ նք մ քաղաքացի թյան կոր ստը կախված լինի այլ քաղաքացի թյ ն նենալ ց կամ ձեռք բերել ց։
41
42
43
44

Տես
Տես
Տես
Տես

վերոնշյալ
ն յն տեղ
ն յն տեղ
ն յն տեղ

CEDAW, General Recommendation No. 32, para. 54։
մ, պարբ․ 60:
մ, պարբ․ 54, 62։
մ, պարբ․ 63։
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4. Դրանք սահման մ են հպատակագրման պահանջներ, որոնք հավասարապես հասանելի են կանանց և տղամարդկանց համար45։
2005 թվականից հետո Ալժիր մ իրականացված Քաղաքացի թյան մասին օրենքի փոփոխ թյ նները դրական բարեփոխման
օրինակ են։ Կանանց գլխավորած կայ ն քարոզ չ թյանն ի պատասխան՝ երկրի նախագահը հրաման ստորագրեց, որն ավելի շ
հաստատվեց խորհրդարանի կողﬕց։ Հրամանը թ յլ էր տալիս
կանանց Ալժիրի քաղաքացի թյ ն փոխանցել իրենց օտարերկրացի ամ սիններին։ Ալժիրի Քաղաքացի թյան մասին օրենքի՝ գենդերային առ մով չեզոք նոր դր յթը սահման մ է․ «La
nationalité algérienne peut s’acquérir par le mariage avec un algérien ou
avec une algérienne, par décret dans les conditions suivantes… (ոչ պաշտոնական թարգման թյ ն՝ «Ալժիրի քաղաքացի թյ ն կարելի
է ստանալ հրամանագրով՝ ալժիրցի կնոջ կամ տղամարդ հետ
ամ սնանալ ﬕջոցով՝ հետևյալ պայմաններով․․․»)»46։
Քաղաքացի թյան մասին օրենքներ մ գենդերային հավասար թյ նը սատարող ﬔկ այլ շարժ մ տեղի է նեցել Սենեգալ մ։
2013 թվականի հ նիսին Սենեգալի խորհրդարանը փոփոխ թյ ն
կատարեց նախկին մ խտրական թյ ն պար նակող օրենսդր թյան ﬔջ՝ սահմանելով սենեգալցի կանանց՝ տղամարդկանց հետ
ն յն հիմ նքներով իրենց քաղաքացի թյ նը իրենց օտարերկրացի ամ սիններին փոխանցել իրավ նքը։ Քաղաքացի թյան
մասին օրենքի հոդված 7-ը ներկայ մս սահման մ է․ «“L’étranger
qui épouse une sénégalaise ou l’étrangère qui épouse un sénégalais
acquiert, à sa demande, la nationalité sénégalaise après cinq ans de
vie commune à compter de la célébration ou de la constatation du
mariage..․ (ոչ պաշտոնական թարգման թյ ն՝ «Օտարերկրացին,
ով ամ սնան մ է սենեգալցի կնոջ կամ տղամարդ հետ, դիմ ﬕ
հիման վրա ստան մ է Սենեգալի քաղաքացի թյ ն հինգ տարվա
համատեղ կյանքից հետո՝ սկսած ամ սն թյ նը նշել կամ ճանաչել օրվանից․․․»)»47։

45
46

Տես ն յն տեղ մ, պարբ․ 62։
Տես Ալժիրի Քաղաքացի թյան մասին օրենքի վերաբերյալ 1970 թվականի դեկտեմբերի 15-ի
թիվ 70-86 հրամանը, որ մ փոփոխ թյ ններ և լրաց ﬓեր են կատարվել 2005 թվականի
փետրվարի 27-ի թիվ 05-01 հրամանով, Հոդված 9, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://
droit.mjustice.dz/code_nation_alger.pdf։
47 Տես Քաղաքացի թյան մասին 1961 թվականի մարտի 7-ի թիվ nº 61-10 օրենք մ
փոփոխ թյ ն կատարել մասին 2013 թվականի հ լիսի 8-ի թիվ 2013-05 օրենքը, որը
հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/51ed5ef14.html։

28

Քենյայ մ բարեփոխ ﬓերի նմանօրինակ գործընթացի արդյ նք մ երկրի քաղաքացի թյան մասին օրենքը համապատասխանեցվեց ﬕջազգային չափորոշիչներին։ 1969 թվականի
Սահմանադր թյան համաձայն՝ ﬕայն քենյացի տղամարդիկ կարող էին իրենց քաղաքացի թյ նը փոխանցել քաղաքացի չհանդիսացող կանանց։ 2010 թվականին ընդ նված Սահմանադր թյամբ
հպատակագրման հավասար պահանջներ սահմանվեցին Քենյայի
քաղաքացիների կանանց և ամ սինների համար։ Ըստ նոր օրենքի՝
«այն անձը, ով առնվազն յոթ տարի ամ սնացած է քաղաքաց հետ,
իրավաս է դիմ ﬕ հիման վրա գրանցվել որպես քաղաքացի»48։
Քաղաքացի թյան մասին օրենքներ մ գենդերային առ մով չեզոք դր յթների ներառ մը սատարող շարժ մը դրական զարգաց մ է, և ցանկալի է, որ բոլոր պետ թյ նները բարեփոխեն
իրենց օրենսդր թյ նը՝ Կանանց դեմ խտրական թյան բոլոր
ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի հոդվածներ 9(1) և 9(2)ին համապատասխան։ Ինչևէ, գենդերային հավասար թյ նը չի
տալիս լիարժեք երաշխիք ընդդեմ ամ սն թյան ժամանակ առաջացող ապաքաղաքացի թյան։ Անշ շտ, ցանկալի է, որ պետ թյ նները սահմանեն երկ սեռերի համար կիրառելի հպատակագրման գործընթացներ, որոնք նվազագ յնս պարտադրող են
ամ սն թյ նից հետո։ Մասնավորապես՝ այն դր յթները, որոնք
պաշտպան մ են հպատակագրված ամ սիններին ամ սնական
կարգավիճակի հետագա փոփոխ թյ նների արդյ նք մ քաղաքացի թյան կորստից, ավելի լավ են պաշտպան մ ապաքաղաքացի թյ նից։

48 Տես Քենյայի Սահմանադր թյ նը, 27 օգոստոսի 2010թ., հոդված 15(1), որը հասանելի է
հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/4c8508822.html։
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Տեղեկ թյ նների հիﬓական
աղբյ րներ
 Կոնվենցիա կանանց դեմ խտրական թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին (CEDAW), Հոդված 9
 Կոնվենցիա ապաքաղաքացի թյան կրճատման մասին
 Կանանց դեմ խտրական թյան վերացման ՄԱԿ հանձնաժողով, Փախստականի կարգավիճակի, ապաստանի, կանանց
քաղաքացի թյան և ապաքաղաքացի թյան մասին ընդհան ր
առաջարկ թյ ն No 32, 5 նոյեմբերի 2014թ., CEDAW/C/ GC/32,
պարբ. 61 (UN Committee on the Elimination of Discrimination
Against Women (CEDAW), General recommendation No. 32 on the
gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality
and statelessness of women, 5 November 2014, CEDAW/C/ GC/32,
para. 61), որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/
docid/54620fb54.html
 ՄԱԿ ՓԳՀ, Փաստաթ ղթ հաջող փորձի վերաբերյալ – Գործող թյ ն 3. Հանել գենդերային խտրական թյ նը քաղաքացի թյան մասին օրենքներից, 6 մարտի 2015թ. (UNHCR, Good
practices paper – Action 3: Removing gender discrimination from
nationality laws, 6 March 2015), որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝
www.refworld.org/docid/54f8377d4.html
 ՄԱԿ ՓԳՀ, Ընդհան ր ծանոթագր թյ ն գենդերային հավասար թյան, քաղաքացի թյան մասին օրենքների և ապաքաղաքացի թյան մասին 2018, 8 մարտի 2018թ. (UNHCR, Background
Note on gender equality, nationality laws and statelessness 2018, 8
March 2018), որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.
org/docid/5aa10fd94.html
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Ապաքաղաքացիության որոշման
ընթացակարգեր և հեշտացված
հպատակագրում
Ներած թյ ն
Ապաքաղացիության որոշման ընթացակարգերի սահմանումը
Քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց կարգավիճակի մասին 1954
թվականի կոնվենցիան (1954 թ․ Կոնվենցիա) պահանջ մ է, որ Կոնվենցիայի անդամ պետ թյ նները իրենց իրավաս թյան շրջանակ մ ապահովեն քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց հանդեպ վերաբերմ նքի որոշակի չափանիշ։ Օրինակ՝ հոդված 16-ը սահման մ
է քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց համար «Կոնվենցիայի անդամ
բոլոր պետ թյ նների տարածք մ դատարանների ազատ հասանելի թյան» իրավ նքը, իսկ հոդված 25-ը երաշխավոր մ է քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց՝ վարչական աջակց թյ նից օգտվել
իրավ նքը «այնպիսի փաստաթղթեր կամ վկայականներ ստանալ
հարց մ, որոնք, որպես կանոն, պետք է տրվեն օտարերկրացիներին
իրենց ազգային մարﬕնների կողﬕց կամ ﬕջոցով»։
Այս պարտավոր թյ ններն իրականացնել համար պետ թյ նները
պետք է կարողանան ճանաչել քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց։
Համապատասխանաբար շատ պետ թյ ններ սահմանել են ապաքաղաքացի թյան որոշման ընթացակարգեր (ԱՈԸ-ներ), որպեսզի ճանաչեն այն անձանց, ովքեր համապատասխան մ են 1954 թվականի
Կոնվենցիայի հոդված 1(1)- մ նշված քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձի սահմանմանը49, և նրանց տան համապատասխան իրավ նքներ և
պաշտպան թյ ն։ Նման ընթացակարգերի սահման մը անդամ պետ թյ նների համար այս առ մով Կոնվենցիայի հետ համապատասխան թյ ն ապահովել աﬔնաարդյ նավետ և հ սալի ﬕջոցն է։
ՄԱԿ ՓԳՀ-ի Քաղաքացիթյն չնեցող անձանց պաշտպանթյան
մասին ձեռնարկը մանրակրկիտ ղղորդ մ է տրամադր մ պետ թյ ններին այն մասին, թե ինչպես մշակել ԱՈԸ-ներ՝ հիﬓվելով գոյ թյ ն նեցող ԱՈԸ-ների ոլորտ մ արձանագրված հաջող փորձի, ինչպես նաև փախստականի կարգավիճակի որոշման համանման ընթա49 Քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձի՝ Հոդված 1(1)- մ տրված սահման մը՝ «անձ, ով չի
համարվ մ քաղաքացի որևէ պետ թյան կողﬕց՝ այդ պետ թյան օրենքի գործող թյամբ»,
ճանաչված է որպես սովոր յթային ﬕջազգային իրավ նքի կանոն։
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ցակարգերի վրա50։ Չնայած պետ թյ ններն նեն զգալի ազատ թյ ն
դրանք գոյ թյ ն նեցող ազգային հաստատ թյ ններին
իրավական ավանդ յթներին համապատասխանեցնել հարց մ, արդար և
արդյ նավետ ԱՈԸ-ներն նեն որոշակի հիﬓական հատկանիշներ։
Առաջին՝ ԱՈԸ-ները պետք է հասանելի լինեն խնդրո առարկա բնակչ թյան համար։ Հաշվի առնելով վարչական համակարգերի և կառ ցվածքների տարբեր թյ նները՝ ԱՈԸ-ների գործարկ մը պետք
է որոշ չափով ապակենտրոնացված լինի, որպեսզի ապահովվի քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց ճանաչել լիազոր թյամբ օժտված
մարﬕնների ներկայ թյ նը երկրի ողջ տարածք մ, այդ թվ մ՝ հեռավոր շրջաններ մ։ Նմանապես պետք է լայնորեն տարածվի տեղեկատվ թյ ն այն մասին, թե ինչպես դիﬔլ ապաքաղաքացի թյան
որոշման համար, և անհրաժեշտ թյան դեպք մ դիմողներին պետք
է տրամադրվեն խորհրդատվական ծառայ թյ ններ իրենց համար
հասկանալի լեզվով։ Ավելին, հարկավոր է խ սափել դիﬔլ խիստ
ժամկետներից և իրավական կարգավիճակի մասին պահանջներից,
ինչպես օրինակ՝ օրինական բնակ թյան ապաց յցն է։ Ֆրանսիան
և Մեքսիկան այն պետ թյ նների շարք մ են, որոնք սահմանել են
ԱՈԸ-ներ, որոնք այս տեսակ ընթացակարգերի հասանելի թյան վրա
պայմաններ չեն դն մ51։
Երկրորդ՝ ՄԱԿ ՓԳՀ Ձեռնարկն առաջարկ մ է քաղաքացի թյ ն
չ նենալ ապաց ցման բեռի հիﬓական մասը չդնել դիմողի վրա,
այլ կիսել այդ բեռը։ Պետական քննողները պետք է որդեգրեն համագործակցային, ոչ բացասական մոտեց մ անձի օտարերկրյա քաղաքացի թյ նը պարզել հարց մ52։ Պետ թյ նները ոչ ﬕ դեպք մ
չպետք է նման հարց ﬓեր անեն օտարերկրյա իշխան թյ ններից,
եթե անձը հայտն մ է, որ նի խնդրո առարկա պետ թյան կողﬕց
հետապնդման ենթարկվել հիﬓավոր երկյ ղ։ Ընդհան ր առմամբ
ապաց ց մը պետք է կատարվի՝ ապաքաղաքացի թյան կարգավիճակի որոշման մարդասիրական նպատակները հարգելով և փաս50 Տես UNHCR Handbook on the protection of stateless persons, supra; and UNHCR, Good practices
paper – Action 6: Establishing statelessness determination procedures to protect stateless persons, 11
July 2016, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/57836cﬀ4.html։
51 Ֆրանսիայի ընթացակարգի մասին տեղեկատվ թյ ն կարելի է գտնել
Օտարերկրացիների մ տքի և երկր մ ﬓալ և ապաստանի իրավ նքի մասին
օրենքի հոդված Լ812- մ, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.legifrance.
gouv.fr/aﬃchCode.do;jsessionid=DBAF2D87A75F0E4BFA43FA49C6DF68D9.
tpdila07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000030950753&cidTexte=
LEGITEXT000006070158&dateTexte=20160323։ Մեքսիկայ մ պաշտոնական ԱՈԸ է
հաստատվել՝ Միգրացիայի մասին օրենքի (2011թ․) և դրա Կարգավոր ﬓերի (2012թ․)
համաձայն, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/57836cﬀ4.html, էջ 13։
52 Տես վերոնշյալ UNHCR, Handbook on the protection of stateless persons, paras 89 – 90։
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տական ապաց յցների հավանական բացակայ թյան պայմաններ մ
ապաքաղաքացի թյան ապաց ցման ներհատ կ դժվար թյ նները
գիտակցելով53։
Երրորդ՝ ԱՈԸ-ները պետք է ներառեն պատշաճ հիﬓական գործընթացային երաշխիքներ, այդ թվ մ՝ իրավաբանական աջակց թյամբ
և թարգմանչի օգն թյամբ անհատական հարցազր յցի հասանելի թյ ն, ժամանակին ստացված գրավոր որոշման իրավ նք, որտեղ բացատրված են որոշ մը կայացնել հիմքերը, և առանց արտաքսման
սպառնալիքի՝ առաջին ատյան մ դիմ ﬕ ﬔրժ մը բողոքարկել
իրավ նք։
Բացի այդ, ընթացակարգ մ պետք է տեղ գտնեն որոշակի խոցելիթյ ններ և պայմաններ, այդ թվ մ՝ հատ կ երաշխիքներ երեխաների, կանանց և հաշմադամ թյ ն նեցող անձանց համար, ինչպես
նաև ըստ առաջնահերթ թյան՝ դիմ ﬓերի դիտարկ մը, վերապատրաստված իրավաբանի կողﬕց համապատասխան իրավաբանական
օգն թյան տրամադր մը և պետ թյան կողﬕց ապաց ցման բեռի
ﬔծ մասն իր վրա վերցնելը54։
Հեշտացված հպատակագրում
1954 թվականի Կոնվենցիայի համաձայն՝ անդամ պետ թյ նների
պարտավոր թյ ններից ﬔկն է «հեշտացնել քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց ասիﬕլյացիան և հպատակագր մը» (Հոդված 32)։ Անձին
կամ ﬕ խ մբ անձանց որպես քաղաքացի թյ ն չ նեցող ճանաչել ց
հետո Կոնվենցիայի անդամ պետ թյ նները պարտավոր են նվազեցնել նրանց՝ քաղաքացի դառնալ խոչընդոտները, մասնավորապես՝
աﬔն ջանք գործադրելով «հպատակագրման գործընթացն արագացնել և այդ գործընթացի հետ կապված ծախսերն վճարները հնարավորինս կրճատել » ղղ թյամբ55։
Կրկնելով այս դր յթը՝ Քաղաքացի թյան մասին եվրոպական կոնվենցիան (ԵԿՔ) սահման մ է, որ «յ րաքանչյ ր անդամ պետ թյ ն
իր ներքին օրենքներ մ պետք է հեշտացնի քաղաքացի թյան ստաց մը․․․ քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց և կարգավիճակի ճանաչ մ ստացած փախստականների համար, ովքեր օրինական կարգով
մշտապես բնակվ մ են իր տարածք մ» (Հոդված 6(4))։ Նմանապես
Ապաքաղաքացի թյան վերացման համաշխարհային գործող թյ ն53
54
55

Տես ն յն տեղ մ, պարբ․ 91 – 93։
Տես ն յն տեղ մ, պարբ․ 119։
1954 թ․ Կոնվենցիա, հոդված 32։
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ների ծրագրի Գործող թյ ն 6-ը կոչ է ան մ պետ թյ ններին պաշտպան թյան կարգավիճակ շնորհել քաղաքացի թյ ն չ նեցող ﬕգրանտներին (ԱՈԸ-ների սահմանման ﬕջոցով) և հեշտացնել նրանց
հպատակագրմը56։

Օրենքների և հաջող փորձի օրինակներ
Հեշտացված հպատակագր մը ենթադր մ է քաղաքացի թյ ն ստանալ իրավական և գործնական արգելքների վերաց մ կամ նվազեց մ։ Յ րաքանչյ ր պետ թյ ն իրավ նք նի ազգային օրենսդր թյանը համապատասխան սահմանել
հպատակագրման պայմաններ, եթե այդ պայմանները համապատասխան մ են ﬕջազգային
սովոր յթային իրավ նքի չափանիշներին (օրինակ՝ խտրական թյան
բացառ մ)։ 1954 թվականի Կոնվենցիան խրախ ս մ է պետ թյ ններին կրճատել կամ վերացնել նման պայմանները կարգավիճակը ճանաչված քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց համար։
Օրինակ՝ այն դեպքեր մ, երբ պետ թյ նը սովորաբար պահանջ մ
է, որ հպատակագրման համար դիմողները երկրի տարածք մ ապրած
լինեն որոշակի ժամանակ, ներկայացնեն օրինական բնակ թյան մասին ապաց յց կամ ց յց տան, որ տիրապետ մ են ազգային լեզվին,
1954 թվականի Կոնվենցիային համապատասխան լավագ յն պրակտիկա է կարգավիճակը ճանաչված քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց և նրանց հարազատների համար ներառել առանձին, ոչ խիստ
չափանիշներ։
Մի շարք պետ թյ ններ արդեն ընդգրկել են նման դր յթներ քաղաքացի թյան մասին իրենց օրենքներ մ։ Ստորև ներկայացված են ﬕ
քանի շագրավ օրինակներ։
1. Օրենքներ, որոնք նվազեցնում են բնակության վերաբերյալ պահանջները քաղաքացիություն չունեցող անձանց
համար
Հ նաստանն այն ավելացող պետ թյ ններից ﬔկն է, որոնք
կրճատել են բնակ թյան ժամկետը հպատակագրման համար
իրավաս քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց համար։ Քաղաքացի թյան մասին փոփոխված օրենքի (Օրենք 3838/2010) հոդ56 Գործող թյ ն 6-ի մանրամասն բացատր թյան և պետ թյ նների փորձի օրինակների համար
տես UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Good practices paper – Action 6: Establishing
statelessness determination procedures to protect stateless persons, 11 July 2016, որը հասանելի է
հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/57836cﬀ4.html։
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ված 5-ը սահման մ է, որ «օտարերկրյա քաղաքացին, ով ցանկան մ է դառնալ Հ նաստանի քաղաքացի հպատակագրման
ﬕջոցով, պետք է ․․․ օրինական կերպով Հ նաստան մ բնակված
լինի յոթ հաջորդական տարի, նախքան հպատակագրման դիմ ﬕ ներկայաց մը»57, բայց նաև Բաժին (1)(դ)-ով նախատեսվ մ է,
որ կարգավիճակը ճանաչված փախստականները և քաղաքացիթյ ն չ նեցող անձինք պետք է Հ նաստան մ օրինական կերպով բնակված լինեն ընդաﬔնը երեք հաջորդական տարի։
Բրազիլիան քաղաքացի թյան մասին իր օրենքը փոփոխել է ն յն
ղղ թյամբ՝ երկ անգամ կրճատելով բնակ թյան պահանջվող
ժամկետը58 (չորսից դարձնելով երկ տարի) քաղաքացի թյ ն
չ նեցող անձանց համար59։
Բրազիլիայի օրենքը օրինական բնակ թյան պահանջ չի դն մ,
որը բեռ կլիներ քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց համար, որոնցից շատերը չ նեն օրինական կարգավիճակ կամ փաստաթղթեր։
2. Օրենքներ, որոնք ազատում են լեզվին տիրապետելու և
ապրուստի միջոց ունենալու մասին ապացույց ներկայացնելու պահանջից
Որոշ պետ թյ ններ հպատակագրված բնակչ թյան ինտեգրմանն աջակցել և նրանց համար որոշակի կենսամակարդակ ապահովել համար պահանջ մ են, որ քաղաքացի թյան
համար դիմողները ց յց տան, որ տիրապետ մ են ազգային լեզվին և/կամ մշակ յթին, ինչպես նաև ապաց ցեն, որ նեն ապր ստի ﬕջոց։ Քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց դեպք մ,
սակայն, որոշ պետ թյ ններ հանել են նման պահանջները, ինչը
խրախ սելի է։
Բոսնիայ մ և Հերցեգովինայ մ (ԲՀ), օրինակ, քաղաքացիթյ ն չ նեցող անձինք ազատված են հպատակագրման համար սահմանված ﬕ շարք պայմաններից, այդ թվ մ՝ լեզվական
հմտ թյան և ապր ստի ﬕջոց նենալ ապաց յցի պահանջներից։ Երկրի Քաղաքացի թյան մասին օրենքի հոդված 11(ա)
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Տես Թիվ 3838/2010 օրենքի հոդված 5-ը, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://eudocitizenship.eu/admin/?p=ﬁle&appl=currentCitizenshipLaws&f=GRE%20 Citizenship%20Code%20
%28as%20of%202010%2C%20English%29.pdf։
58 Տես Թիվ 13,445 օրենքի հոդված 65-ը, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm։
59 Տես 2017 թվականի նոյեմբերի 20-ի Թիվ 9199 հրամանի հոդված 99-ը, որը հասանելի է
հետևյալ հղմամբ՝ https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/522434860/ decreto-9199-17։
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(1)- մ ասվ մ է․ «Քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձը և կարգավիճակը ճանաչված փախստականը կարող են ստանալ ԲՀ քաղաքացի թյ ն՝ առանց Հոդված 9-ի պարբեր թյ ն (1)-ի 2, 3, 6, 9 և
10 կետերով նախատեսված պահանջները բավարարել , ﬕայն
եթե նրանք նախքան դիմ մը ներկայացնելը հինգ տարի շար նակ որպես քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձ կամ կարգավիճակը
ճանաչված փախստական բնակվել են ԲՀ- մ» (շեշտադր ﬓ
ավելացված է)60։ Համապատասխան հոդվածները վերաբեր մ են
դիմողների՝ լեզվի իմաց թյանը և «եկամտի մշտական աղբյ րին
այն չափով, որը թ յլ է տալիս նրանց գոյ թյ ն պահպանել, կամ
որը նրանք կարող են ներկայացնել որպես իրենց ծախսերը հոգալ համար անհրաժեշտ դրամական ﬕջոցների առկայ թյան
հ սալի ապաց յց»61։
3. Օրենքներ, որոնք կրճատում են փաստաթղթերի հետ
կապված այլ պահանջները քաղաքացիություն չունեցող
անձանց համար
Գիտակցելով փաստաթղթերի՝ հաճախ ապաքաղաքացի թյան հետ կապված բացակայ թյ նը՝ որոշ պետ թյ ններ
փաստաթղթերի հետ կապված իրենց պահանջները հարմարեցրել են քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց։ Այստեղ ն յնպես
կարելի է դիտարկել Բոսնիայի և Հերցեգովինայի օրինակը։ 2014
թվականին երկրի կառավար թյ նն ընդ նեց հպատակագրման
հեշտացման մասին ﬕ լրաց ցիչ օրենք, որով քաղաքացի թյ ն
չ նեցող անձինք ազատվ մ էին այլ երկրներից նախկին մ դատված թյ ն չ նենալն ապաց ցող փաստաթղթեր ձեռք բերել
անհրաժեշտ թյ նից62։ Նմանապես Հ նաստանն ազատ մ է
քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց ծննդյան վկայական ներկայացնել անհրաժեշտ թյ նից (որը պահանջվ մ է այլ դիմողներից)՝ թ յլ տալով նրանց ներկայացնել «ցանկացած այլ պաշտոնական վկայական»63։
4. Օրենքներ, որոնք ազատում են քաղաքացիություն չունե60 Բոսնիայի և Հերցեգովինայի Քաղաքացի թյան մասին օրենք, հոդված 11, որը հասանելի է
հետևյալ հղմամբ ՝ www.ecoi.net/en/ﬁle/local/1155041/1226_1471601612_bih-lawcitizenship-1997am2013-en.pdf։
61 Տես ն յն տեղ մ, հոդված 9։
62 Բոսնիայի և Հերցեգովինա, Հպատակագրման կամ հեշտացված հպատակագրման ﬕջոցով
Բոսնիայի և Հերցեգովինայի քաղաքացի թյ ն ստանալ իրավաս թյան կոնկրետ
ապաց յցների մասին 2014 թվականի լրաց ցիչ օրենք, 29 հ նվարի 2014թ․, Հոդված 7, որը
հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/531721a14.html։
63 Տես վերոնշյալ Թիվ 3838/2010 օրենքի հոդված 6(3)(դ)-ն։
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ցող անձանց դիմումի համար վճարելու պարտականությունից կամ նվազեցնում են վճարվելիք գումարի չափը
Նմանապես ﬕ շարք պետ թյ ններ վերացրել կամ կրճատել
են քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց հպատակագրման համար ներկայացվող դիմ ﬓերի հետ կապված վճարները կամ այլ
վարչական ծախսերը։ Կոսովոյի համապատասխան օրենքը (S/
RES/1244(1999)), որը փոփոխվել է 2013 թվականին, կրկն մ է 1954
Կոնվենցիայի դր յթը՝ կոչ անելով իրավաս մարﬕններին «գործադրել բոլոր ջանքերը հպատակագրման գործընթացն արագացնել և այդ գործընթացի հետ կապված վճարներն
ծախսերը
հնարավորինս կրճատել համար» (Հոդված 14)։
Որոշ պետ թյ ններ չեն վերացն մ այդ վճարները քաղաքացիթյ ն չ նեցող անձանց համար, բայց կտր կ նվազեցն մ են
դրանք։ Հ նաստան մ, օրինակ, դիմ ﬕ վճարը 700 եվրո է
առաջին անգամ դիմող սովորական դիմ մատ ների համար, սակայն կարգավիճակը ճանաչված քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց և փախստականների համար ընդաﬔնը 100 եվրո է։
5. Քաղաքացիություն չունեցող անձանց երեխաների և այլ
ազգականների հպատակագրման հեշտացումը
Չնայած 1954 թվականի Կոնվենցիայով նման պահանջ նախատեսված չէ, որոշ պետ թյ ններ հեշտացն մ են քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց երեխաների և ընտանիքի մյ ս անդամների հպատակագր մը՝ ճանաչելով ընտանիքի ﬕասն թյան
կարևոր թյ նը և երեխաների ապաքաղաքացի թյան դեմ երաշխիքներն ամրապնդել անհրաժեշտ թյ նը։ Օրինակ՝ Կոսովոյի
օրենքը (S/RES/1244(1999)) սահման մ է, որ քաղաքացի թյ ն
չ նեցող անձանց ընտանիքի անդաﬓերն նեն քաղաքացի թյ ն ստանալ իրավ նք (Հոդված 15(2))։
Բոսնիայ մ և Հերցեգովինայ մ ժամանակավոր բնակ թյան
իրավ նք նեցող քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց անչափահաս երեխաները ոչ ﬕայն ԲՀ քաղաքացի թյ ն ստանալ իրավ նք նեն, այլև նրանց տրվ մ են ն յնիսկ ավելի բարենպաստ
արտոն թյ ններ հպատակագրման համար64։

64 Տես Բոսնիայի և Հեցեգովինայի Քաղաքացի թյան մասին օրենքի հոդված 11-ը, որը հասանելի
է հետևյալ հղմամբ՝ www.ecoi.net/en/ﬁle/local/1155041/1226_1471601612_bih-lawcitizenship-1997am2013-en.pdf։
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Որոշ պետ թյ ններ հայեցողական մոտեց մ են ց ցաբեր մ քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց հպատակագր մը հեշտացնել
հարց մ։ Այդ պետ թյ նները ինչ-որ պետական պաշտոնյայի,
որպես կանոն՝ ինչ-որ նախարարի օժտ մ են հպատակագրման
դիմ մը բավարարել կամ ﬔրժել բացարձակ հայեցող թյամբ,
ն յնիսկ երբ բավարարված են բոլոր պաշտոնական պահանջները։ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն խորհ րդ է տալիս կիրառել ոչ հայեցողական
մոտեց մ՝ որպես քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց հպատակագր մը հեշտացնել լավագ յն պրակտիկա։

Տեղեկ թյ նների հիﬓական
աղբյ րներ
 Կոնվենցիա քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց կարգավիճակի մասին
 ՄԱԿ ՓԳՀ, Ձեռնարկ քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց
պաշտպան թյան մասին, 30 հ նիսի 2014թ․ (UNHCR, Handbook
on protection of stateless persons, 30 June 2014), որը հասանելի է
հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/53b676aa4.html
 ՄԱԿ ՓԳՀ, Փաստաթ ղթ հաջող փորձի վերաբերյալ – Գործող թյ ն 6․ Սահմանել ապաքաղաքացի թյան որոշման ընթացակարգեր քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց պաշտպանել
նպատակով, 11 հ լիսի 2016թ․ (UNHCR, Good practices paper
– Action 6: Establishing statelessness determination procedures to
protect stateless persons, 11 July 2016), որը հասանելի է հետևյալ
հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/57836cﬀ4.html
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Քաղաքացիության կորուստը
Ներածություն
Անձը կարող է կորցնել քաղաքացի թյ նը անձամբ դրանից հրաժարվել կամ օրենքի ավտոմատ գործող թյան արդյ նք մ (ex lege): Այն
պետք է տարբերել քաղաքացի թյ նից զրկել ց, որը տեղի է նեն մ, երբ պետական մարﬕնները իրենց վրա են վերցն մ քաղաքացի թյ նը չեղյալ հայտարարել նախաձեռն թյ նը65։
1961 թվականի Կոնվենցիան արգել մ է քաղաքացի թյան կոր ստը,
եթե այն առաջացնել է ապաքաղաքացի թյ ն՝ հետևյալ երկ դեպքերի բացառ թյամբ․
• Հպատակագրված անձի դեպք մ, ով բնակվ մ է արտասահման մ
ոչ պակաս քան յոթ հաջորդական տարիներ, եթե այդ անձը համապատասխան մարﬓին չի հայտն մ քաղաքացի թյ նը պահպանել մտադր թյան մասին (Հոդված 7(4))։
• Արտասահման մ ծնված քաղաքացիների դեպք մ, եթե նրանք
բնակ թյ ն չեն հաստատ մ պետ թյան տարածք մ նախքան
չափահաս դառնալ ց հետո ﬔկ տարին լրանալը կամ չեն գրանցվ մ նախքան այդ ժամկետի լրանալը (Հոդված 7(5))։
Ինչ վերաբեր մ է Հոդված 7(5)-ին, Ապագա ապաքաղաքացի թյան
վերացման կամ կրճատման վերաբերյալ Միավորված ազգերի կազմակերպ թյան համաժողովը իր Վերջնական ակտի բանաձև III- մ առաջարկել է, որ այն պետ թյ նները, որոնք արտասահման մ գտնվող
իրենց քաղաքացիների կողﬕց քաղաքացի թյան պահպան մը պայմանավոր մ են հայտարար թյամբ կամ գրացմամբ, պետք է ձեռնարկեն «բոլոր հնարավոր քայլերը, որպեսզի ապահովեն, որ նման անձինք ժամանակին տեղեկացվեն պաշտոնական կարգի և ժամկետների
մասին, որոնք պետք է պահպանվեն, եթե նրանք ցանկան մ են պահպանել իրենց քաղաքացի թյ նը»66։

65 Քաղաքացի թյան մասին եվրոպական կոնվենցիան հստակեցն մ է այս տարբերակ մը՝
առանձնացնելով «օրենքի գործող թյամբ քաղաքացի թյան կորստի» մասին դր յթները /
Հոդված 7/ «իշխան թյ նների նախաձեռն թյամբ քաղաքացի թյան կորստի» մասին
դր յթներից /Հոդված 8/։ Տես նաև վերոնշյալ UNHCR Tunis Conclusions, para. 9։
66 Տես Final Act of the United Nations Conference on the Elimination or Reduction of Future
Statelessness held at Geneva from 24 March to 18 April 1959, and Resolutions I, II, III and IV of the
Conference, concluded at New York on 30 August 1961, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.
refworld.org/ pdﬁd/3ae6b39620.pdf։
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Բացի վերոնշյալ բացառ թյ ններից, 1961 թվականի Կոնվենցիան
պահանջ մ է, որ օրենքի գործող թյամբ քաղաքացի թյան ավտոմատ կոր ստ նախատեսող մյ ս օրենքներն
կարգավոր ﬓերը
ներառեն երաշխիք ապաքաղաքացի թյան դեմ։ Համաձայն հոդված
5(1)-ի՝ օրենքների գործող թյ նը, որոնք նախատես մ են քաղաքացի թյան կոր ստ «անձի անձնական կարգավիճակի փոփոխ թյան,
ինչպես օրինակ՝ ամ սն թյան, ամ սն թյան ավարտի, օրինականացման, ճանաչման կամ որդեգրման հետևանքով, պետք է պայմանավորված լինի այլ քաղաքացի թյ ն նենալ կամ ձեռք բերել
հանգամանքով»։
1961 թվականի Կոնվենցիան նաև արգել մ է հրաժարվել քաղաքացի թյ նից, «եթե խնդրո առարկա անձը չ նի կամ ձեռք չի բեր մ
այլ քաղաքացի թյ ն» (Հոդված 7(1)(ա))։ Այս դր յթը նախատեսված
է որպես երաշխիք ապաքաղաքացի թյան դեմ, ինչպես նաև որպեսզի
բացառի ցանկացած ոտնձգ թյ ն Մարդ իրավ նքների համընդհան ր հռչակագրով ամրագրված ազատ տեղաշարժի իրավ նքի կամ
հետապնդ ﬕց ապաստան փնտրել իրավ նքի նկատմամբ67։
ԵԿՔ անդամ պետ թյ ններն էական ընթացակարգային պարտավոր թյ ններ նեն, բացի 1961 թվականի Կոնվենցիայով սահմանված
պարտավոր թյ ններից։ Ուշագրավ է, որ ԵԿՔ հոդված 7(3)-ն արգել մ է քաղաքացի թյան կոր ստ նախատեսող դր յթները, եթե խնդրո
առարկա անձինք այդպիսով դառնալ են քաղաքացի թյ ն չ նեցող
անձ, ն յնիսկ այն դեպք մ, երբ չկա «իրական կապ անդամ պետ թյան և արտասահման մ մշտապես բնակվող քաղաքաց ﬕջև»68։
Բացի այդ, ԵԿՔ Գլ խ IV-ը նախատես մ է ﬕ շարք ընթացակարգային
երաշխիքներ և պահանջներ, որոնք կիրառվ մ են քաղաքացի թյանն
առնչվող բոլոր դեպքեր մ։ Դրանք են` դիմ ﬓերը պետք է դիտարկվեն ժամանակին (Հոդված 10); որոշ ﬓերը պետք է տրամադրվեն
գրավոր կերպով, և դրանց մ պետք է նշված լինեն դրանք կայացնել
հիմքերը (Հոդված 11); պետք է դատական կամ վարչական վերանայման հնարավոր թյ ն լինի (Հոդված 12); վճարները պետք է լինեն խելաﬕտ և չխոչընդոտեն դիմողներին դիﬔլ վերանայման (Հոդված 13)։

67 Հոդված 7(1)(բ)-ն սահման մ է․ «Այս պարբեր թյան ենթապարբեր թյ ն (ա)-ի դր յթները չեն
կիրառվ մ, եթե դրանց կիրառ թյ նը հակաս մ է Միավորված ազգերի կազմակերպ թյան
Գլխավոր ասամբլեայի կողﬕց 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ընդ նված Մարդ
իրավ նքների համընդհան ր հռչակագրի 13-րդ և 14-րդ հոդվածներ մ նշված
սկզբ նքներին»։
68 ԵԿՔ, Հոդված 7(1)(ե)։
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Օրենքների և հաջող փորձի օրինակներ
Ապաքաղաքացի թյ նից խ սափել տեսանկյ նից ընդհան ր հաջող պրակտիկա է պետ թյ նների համար պարզապես զերծ ﬓալ
օրենքի ժով քաղաքացի թյան ավտոմատ կորստի հիմքեր սահմանել ց կամ կիրառել ց։ Մի շարք պետ թյ ններ ընդհանրապես չեն
նախատես մ քաղաքացի թյան կոր ստ՝ նվազեցնելով ապաքաղաքացի թյան վտանգը, որի պատճառն ընդաﬔնը կիրառելի պահանջների չիմաց թյ նն է, որոնք են՝ գրանցվել ազգային մարﬕններ մ,
օրինակ, արտասահման մ բնակվել ընթացք մ։
Այլ պետ թյ ններ պահպան մ են օրենքի գործող թյան արդյ նք մ քաղաքացի թյան ավտոմատ կորստի մասին դր յթներ,
բայց ﬕևն յն ժամանակ տրամադր մ են ապաքաղաքացի թյան
դեմ լիարժեք երաշխիք։ Ֆինլանդիայի Քաղաքացի թյան մասին
ակտը, օրինակ, նախատես մ է Ֆինլանդիայի քաղաքացի թյան
կոր ստ երկքաղաքացի թյ ն նեցող անձանց համար, ովքեր
22 տարեկան մ չեն նեն մ բավարար կապ երկրի հետ։ Համարվ մ է, որ անձինք բավարար կապ են պահպան մ, եթե նրանք
«գրավոր կերպով ծան ց մ են Ֆինլանդիայի դիվանագիտական
առաքել թյանը կամ պետ թյան կողﬕց նշանակված հյ պատոսի գլխավորած հյ պատոսարանին կամ Գրանց ﬓերի գրասենյակին Ֆինլանդիայի քաղաքացի թյ նը պահպանել
իրենց
ցանկ թյան մասին»69։ Կարևոր է այն, որ օրենքը պարտադր մ է
ազգային իշխան թյ ններին նենալ «բնակչ թյան տեղեկացման
համակարգ»՝ Ֆինլանդիայի՝ 18 տարին լրացող բոլոր քաղաքացիների հասցեներով, «որպեսզի կարողանան կապվել նրանց հետ» և
«ց ց ﬓեր տան այն մասին, թե ինչպես պահպանել քաղաքացիթյ նը, երբ դառնան 22 տարեկան»։ Բացի այդ, «եթե անձը, 22
տարեկան դառնալով, կորցրել է Ֆինլանդիայի քաղաքացի թյ նը,
որովհետև բավարար կապ չի նեցել Ֆինլանդիայի հետ, Գրանց ﬓերի գրասենյակը պետք է այդ մասին նշ մ կատարի բնակչ թյան տեղեկացման համակարգ մ և այդ մասին տեղեկացնի
անձին, եթե առկա է վերջինիս հասցեն»70։ Նման կարգավոր մը
համահ նչ է 1961 թվականի Կոնվենցիայի խնդրին և նպատակին
և համապատասխան մ է Ապագա ապաքաղաքացի թյան վերաց-

69 Տես Քաղաքացի թյան մասին ակտը (359/2003), 359/2003, 1 հ նիսի 2003թ․, Բաժին 34, որը
հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/3ae6b51614.html։
70 Տես ն յն տեղ մ, Բաժին 37 – 38։
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ման կամ կրճատման մասին վերջնական ակտին71։
Ֆինլանդիայի օրենքը նաև համապատասխան մ է 1961 թվականի
Կոնվենցիային այն իմաստով, որ պահանջ մ է, որ քաղաքացի թյ նից հրաժար մը չհանգեցնի ապաքաղաքացի թյան։ Երկրի
Քաղաքացի թյան մասին ակտի Բաժին 35-ը սահման մ է․
«Ֆինլանդիայի քաղաքացին, ով նի նաև օտար պետ թյան քաղաքացի թյ ն, կամ ով ցանկան մ է դառնալ օտար պետ թյան
քաղաքացի, կարող է դիմ ﬕ հիման վրա ազատվել Ֆինլանդիայի
քաղաքացի թյ նից․․․Եթե դիմողը դեռևս օտար պետ թյան քաղաքացի չէ այն ժամանակ, երբ կայացվ մ է դիմ ﬕ վերաբերյալ
որոշ մը, նա կարող է ազատվել Ֆինլանդիայի քաղաքացի թյ նից ﬕայն որոշմամբ, որի ժի ﬔջ մտնել համար պահանջվ մ
է, որ դիմողը որոշման ﬔջ նշված ժամկետ մ հաղորդ մ ներկայացնի օտար պետ թյան քաղաքացի թյ ն ստանալ մասին։
Օտար պետ թյան քաղաքացի թյ ն ստանալ մասին հաղորդ մը ներկայացնել ց հետո տրվ մ է տեղեկանք այն մասին, որ
տվյալ պահանջը բավարարված է»72։
Ֆինլանդիան պատշաճ կերպով պաշտպան մ է դիմողներին
ապաքաղաքացի թյ նից՝ պահանջելով, որ նրանք այլ քաղաքացի թյ ն ստանալ մասին ապաց յց ներկայացնեն։ Օրենքները,
որոնք հնարավոր են դարձն մ քաղաքացի թյ նից հրաժար մը
կամ քաղաքացի թյան կոր ստը այն անձանց կողﬕց, ովքեր,
«համարվ մ է, որ նեն» այլ քաղաքացի թյ ն, կամ երբ «պետական մարﬕնները համոզված են, որ» նման անձը կարող է ստանալ
այլ քաղաքացի թյ ն, բավարար երաշխիքներ չեն տրամադր մ
ապաքաղաքացի թյան դեմ։ 1961 թվականի Կոնվենցիայով սահմանված չափանիշի հիման վրա անձինք պետք է ազատվեն իրենց
ընթացիկ քաղաքացի թյ նից ﬕայն այն դեպք մ, երբ վստահաբար նեն այլ քաղաքացի թյ ն։ Թ րքﬔնստանի Քաղաքացիթյան մասին 2013 թվականի օրենքը ապաքաղաքացի թյ նից
խ սափ մը ապահովող իր հստակ և հետևողական դր յթներով
կարող է համարվել ﬔկ այլ օգտակար մոդել։ Դրա Հոդված 5-ը
սահման մ է «ապաքաղաքացի թյան կանխ մը և կրճատ մը»
որպես «Թ քﬔնստանի քաղաքացի թյան հիﬓական սկզբ նք-

71 Տես վերոնշյալ Ապագա քաղաքացի թյան վերացման կամ կրճատման մասին ՄԱԿ
համաժողովի վերջնական ակտը, Բանաձև III։
72 Տես ն յն տեղ մ։
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ներից ﬔկը»73։ «Թ րքﬔնստանի քաղաքացի թյ նը ամ սն թյան կնքման կամ լ ծարման ժամանակ» վերնագրով հոդված 7-ը
այն հետև նախատես մ է ամ սինների և երեխաների՝ իրարից
անկախ քաղաքացի թյ ն նենալ իրավ նքը, որի վրա չեն
ազդ մ ամ սնական կարգավիճակի փոփոխ թյ նները։ Ավելին,
հոդված 16-ի համաձայն, «Թ քﬔնստանի քաղաքաց ՝ Թ րքﬔնստանի քաղաքացի թյ նից հրաժարվել մասին դիմ ﬕն
ընթացք չի տրվ մ, եթե նա․․․այդպիսով դառն մ է քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձ»։
Երեխայի իրավ նքների մասին ﬕջազգային սկզբ նքներին համապատասխան՝ Թ րքﬔնստանի Քաղաքացի թյան մասին
օրենքի Գլ խ IV-ը հատ կ երաշխիքներ է սահման մ երեխաների համար։ Այդ գլխի հոդված 18(2)-ը սահման մ է․ «Եթե երեխայի
ծնողները ([կամ] ﬕակ ծնողը) հրաժարվ մ են (է) Թ րքﬔնստանի քաղաքացի թյ նից կամ կորցն մ Թ րքﬔնստանի քաղաքացի թյ նը, երեխան ն յնպես հրաժարվ մ է Թ րքﬔնստանի
քաղաքացի թյ նից, եթե դրանով նա չի դառն մ քաղաքացիթյ ն չ նեցող անձ»։ Հոդված 19(2)-ը նախատես մ է, որ «եթե
Թ րքﬔնստանի ծնողներից ﬔկը ստան մ է Թ րքﬔնստանի
քաղաքացի թյ ն, իսկ մյ ս ծնողը շար նակ մ է չ նենալ քաղաքացի թյ ն, երեխան դառն մ է Թ րքﬔնստանի քաղաքացի՝
անկախ իր բնակ թյան վայրից» (որևէ շեշտադր մ չի երև մ)։
Ի վերջո, հոդված 23-ը պահանջ մ է, որ երեխայի քաղաքացիթյան ցանկացած փոփոխ թյ ն՝ ծնողների քաղաքացի թյան
փոփոխ թյամբ կամ որդեգրմամբ պայմանավորված, կատարվի
երեխայի հստակ և կամավոր համաձայն թյամբ։

Տեղեկ թյ նների հիﬓական
աղբյ րներ
 Կոնվենցիա ապաքաղաքացի թյան կրճատման մասին
 Եվրոպական կոնվենցիա քաղաքացի թյան մասին

73 Թ քﬔնստանի Քաղաքացի թյան մասին 2013 թվականի օրենք, 22 հ նիսի 2013թ․, որը
հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/527235634.html։
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Քաղաքացի թյ նից զրկ մը
Ներած թյ ն
Քաղաքացի թյ նից զրկել ն առնչվող աﬔնամանրամասն ﬕջազգային չափորոշիչները պար նակվ մ են 1961 թվականի Կոնվենցիայ մ։ Հոդված 8(1)-ով սահմանվ մ է այն հիﬓական կանոնը, որ Կոնվենցիայի անդամ պետ թյ նը չի կարող անձին զրկել իր քաղաքացի թյ նից, եթե դրա արդյ նք մ նա դառնալ է քաղաքացի թյ ն
չ նեցող անձ։ Պարբեր թյ ններ 2- մ և 3- մ այն հետև թվարկվ մ
է այն հիմքերի սպառիչ ցանկը, որոնց հիման վրա պետ թյ նները կարող են անձին զրկել քաղաքացի թյ նից։ Դրանք են՝
• Երբ քաղաքացի թյ նը ձեռք է բերվել փաստերի սխալ ներկայացման կամ կեղծիքի ﬕջոցով (Հոդված 8(2)(բ))։
• Երբ «անձը, անտեսելով Կոնվենցիայի անդամ պետ թյան բացահայտ արգելքը, այլ պետ թյանը մատ ցել է կամ շար նակել է մատ ցել ծառայ թյ ններ կամ ստացել կամ շար նակել է ստանալ
վճարներ այլ պետ թյ նից» (8(3)(ա)(i))։
• Երբ անձը «իրեն պահել է պետ թյան կենսական շահերին լրջորեն
ﬖասող կերպով» (8(3)(ա)(ii))։
• Երբ անձը «երդվել է կամ պաշտոնապես հայտարարել, որ հավատարիմ է ﬔկ այլ պետ թյան, կամ հստակ կերպով ց յց է տվել,
որ վճռել է հրաժարվել Կոնվենցիայի անդամ պետ թյան հանդեպ
հավատարմ թյ նից» (Հոդված 8(3)(բ))։
Հատկանշական է, որ 1961 թվականի Կոնվենցիայի համաձայն՝ քաղաքացի թյ նից զրկել այս հիմքերին կարելի է ապավինել ﬕայն երեք
պայմանով։ Առաջին՝ քաղաքացի թյ նից զրկել լիազոր թյ նը կարող
է ﬕայն իրացվել «օրենքին համապատասխան, որը խնդրո առարկա անձի համար նախատես մ է դատարան մ կամ այլ անկախ մարﬓ մ արդար դատալսման իրավ նք» (Հոդված 8(4))։ Երկրորդ՝ քաղաքացի թյ նից զրկել քաղաքական թյ նը կամ պրակտիկան չի կարող հիﬓված
լինել «ռասայական, էթնիկական, կրոնական կամ քաղաքական հիմքերի
վրա» (Հոդված 9)։ Ի վերջո՝ քաղաքացի թյ նից վերոնշյալ թ յլատրելի
հիմքերի համաձայն զրկել իրավ նքը կարող է իրացվել ﬕայն պետ թյ նների կողﬕց, որոնք Կոնվենցիան «վավերացնել , ստորագրել
կամ դրան ﬕանալ ժամանակ» նշել են նման իրավ նքի պահպանման
մասին՝ համաձայն առկա ազգային օրենսդր թյան (Հոդված 8(3))։
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Պետ թյ նների՝ 1961 թվականի Կոնվենցիայի կնքմանը անﬕջապես
հաջորդող տասնամյակների օրենսդր թյ նը և փորձը ց յց են տվել, որ
աստիճանաբար գալիս են ընդհան ր համաձայն թյան, որ հարկավոր է
խ սափել քաղաքացի թյ նից զրկել ց, եթե այդ գործող թյ նը հանգեցնել է ապաքաղաքացի թյան։ Համապատասխանաբար ԵԿՔ-ն,
որը պարտավորեցն մ է Եվրոպայի խորհրդի 21 անդաﬓերի, լրաց ցիչ
սահմանափակ մ է քաղաքացի թյ նից զրկել հիմքերը՝ հասցնելով
դրանք այն դեպքերին, երբ անձը ստացել է քաղաքացի թյ ն «դիմողին վերագրվող խարդախ վարքագծի, կեղծ տեղեկատվ թյան կամ որևէ
կարևոր փաստի քողարկման ﬕջոցով»74։ Այսինքն՝ ԵԿՔ-ն թ յլ չի տալիս
զրկել քաղաքացի թյ նից ն յնիսկ 1961 թվականի Կոնվենցիայի հոդված 8(3)-ով նախատեսված հիմքերով (տես վերև մ), եթե դրա պատճառով անձը կդառնա քաղաքացի թյ ն չ նեցող։ ԵԿՔ-ն հոդված 4(բ)ով նաև հստակ ամրագր մ է ապաքաղաքացի թյ նից խ սափել
սկզբ նքը։
ԵԿՔ-ն նաև կանգ է առն մ 1961 թվականի Կոնվենցիայ մ ներկայացված՝ պատշաճ գործընթացին և խտրական թյան բացառմանն առնչվող
չափորոշիչների վրա։ ԵԿՔ 10-13-րդ հոդվածները սահման մ են նվազագ յն ընթացակարգային երաշխիքների վերաբերյալ նորﬔր, այդ թվ մ՝
պահանջներ այն մասին, որ քաղաքացի թյան վերաբերյալ ցանկացած
որոշ մ պետք է տրամադրվի գրավոր կերպով «խելաﬕտ ժամկետ մ»
և ենթակա լինի վարչական կամ դատական վերանայման։ Մինչդեռ հոդված 5(2) առաջ է քաշ մ քաղաքացի թյան համատեքստ մ խտրական թյան բացառման նորմը՝ սահմանելով, որ «յ րաքանչյ ր անդամ պետ թյ ն առաջնորդվ մ է իր քաղաքացիների ﬕջև խտրական թյան
բացառման սկզբ նքով՝ անկախ նրանից, թե նրանք քաղաքացի են ի
ծնե, թե հետագայ մ են ստացել իրենց քաղաքացի թյ նը»։

Լրաց ցիչ ﬕջազգային չափորոշիչներ
Քաղաքացի թյ նից կամայական զրկման արգել մ
Մի շարք ﬕջազգային գործիքներ, օրինակ՝ Երեխայի իրավ նքների մասին կոնվենցիան (Հոդված 8(1)) և Պետ թյ նների
իրավահաջորդ թյան հետ կապված՝ ֆիզիկական անձանց քաղաքացի թյան վերաբերյալ հոդվածների նախագծերը75 (Հոդված 16), ինչպես

74 Եվրոպական կոնվենցիա քաղաքացի թյան մասին, հոդված 7։
75 Տեքստն ընդ նվել է ՄԱԿ-ի Միջազգային իրավ նքի հանձնաժողովի կողﬕց վերջինիս
հիս նﬔկերորդ նստաշրջանի ժամանակ՝ 1999 թվականին։
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նաև տարատեսակ տարածաշրջանային պայմանագրեր76 բացահայտ
կերպով արգել մ են կամայականորեն զրկել քաղաքացի թյ նից։ Այս
դր յթները ընդօրինակ մ են Մարդ իրավ նքների համընդհան ր
հռչակագրի հոդված 15-ը, որը սահման մ է, որ «ոչ ոք չպետք է կամայականորեն զրկվի իր քաղաքացի թյ նից»։
Լայնորեն ընդ նված է, որ գործող թյ նը կամայական չէ, եթե այն (1)
ծառայ մ է օրինական նպատակի; (2) ցանկալի արդյ նքին հասնել աﬔնաքիչ խոչընդոտներ պար նակող գործիքն է; և (3) համաչափ
է պաշտպանվելիք շահին77։ Բացի այդ, ընդհան ր առմամբ ընդ նված է կարծել, որ կամայական թյան բացակայ թյ նը ենթադր մ է
համապատասխան թյ ն պատշաճ գործընթացի նվազագ յն չափանիշներին և ընթացակարգային երաշխիքներին։ Դրանց ﬔջ մտն մ
է՝ ապահովել, որ քաղաքացի թյան վերաբերյալ որոշ ﬓերը տրամադրվեն գրավոր կերպով, որ նման որոշ ﬓերի իմաստալից վերանայման հնարավոր թյ ն լինի, և որ քաղաքացի թյ նից զրկել (և
արտաքսել ) մասին դատական որոշ ﬓերի կատար մը հետաձգվի,
քանի դեռ չեն ստացվել վերջնական բողոքարկման արդյ նքները78։
«Հաշվի առնելով հետևանքների լրջ թյ նը այն դեպք մ, երբ առաջ է
գալիս ապաքաղաքացի թյ ն»՝ կարող է առանձնապես դժվար լինել
արդարացնել ապաքաղաքացի թյան հանգեցնող քաղաքացի թյ նից զրկ մը՝ որակելով այն համաչափ79։
Քաղաքացի թյ նից զրկման տարած մը ամ սինների և երեխաների վրա
Այլ ﬕջազգային պայմանագրեր ճանաչ մ են կանանց անկախ քաղաքացի թյան իրավ նքները80 և պաշտպան մ են երեխաների՝ իրենց
ինքն թյ նը, այդ թվ մ՝ քաղաքացի թյ նը պահպանել իրավ նքները81։ 1961 թվականի Կոնվենցիան (Հոդված 6) և ԵԿՔ-ն (Հոդված
76 Օրինակ՝ Քաղաքացի թյան մասին եվրոպական կոնվենցիա (Հոդված 4(գ)), Մարդ
իրավ նքների մասին աﬔրիկյան կոնվենցիա (Հոդված 20(3)), Մարդ իրավ նքների մասին
վերանայված արաբական խարտիա (Հոդված 29) և Հարավարևելյան Ասիայի պետ թյ նների
ասոցիացիայի Մարդ իրավ նքների հռչակագիր (Հոդված 18)։
77 Տես UN Human Rights Council, Human rights and arbitrary deprivation of nationality: Report of the
Secretary-General, 19 December 2013, A/HRC/25/28, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.
refworld.org/docid/52f8d19a4.html։
78 Տես ն յն տեղ մ, պարբ․ 31 – 33։ Տես նաև Քաղաքացի թյան մասին եվրոպական
կոնվենցիայի հոդված 11-ը և հոդված 12-ը., որոնք սահման մ են նմանատիպ չափանիշներ։
79 Տես ն յն տեղ մ, պարբ․ 4։
80 Ամ սնացած կանանց քաղաքացի թյան մասին 1957թ․ ՄԱԿ Կոնվենցիա, հոդված 1;
Կանանց դեմ խտրական թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ Կոնվենցիա, հոդված 9;
Եվրոպական կոնվենցիա քաղաքացի թյան մասին, հոդված 4(դ)։
81 Տես, օրինակ, Երեխայի իրավ նքների մասին կոնվենցիան, հոդված 8; Իսլամ մ երեխայի
իրավ նքների մասին պայմանագիրը, հոդված 7(2)։
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7(2)) բացահայտ կերպով արգել մ են քաղաքացի թյ նից զրկման
տարած մը ամ սինների և երեխաների վրա, եթե այն հանգեցնել է
ապաքաղաքացի թյան։ Նաև կարևոր է ԿԵԻ հոդված 3-ը, որն առաջ է
քաշ մ այն սկզբ նքը, որ «պետք է առաջնահերթ հաշվի առնվեն երեխայի լավագ յն շահերը» պետ թյան՝ երեխաներին վերաբերող բոլոր
գործող թյ ններ մ։ Երբեք երեխայի լավագ յն շահերից չի բխ մ
քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձ դառնալը82։

Օրենքների և հաջող փորձի օրինակներ
Ի պատասխան ահաբեկչ թյան մասին աճող մտահոգ թյ ններին՝
ﬕ շարք երկրներ վերջերս ընդլայնել են պետական մարﬕնների լիազոր թյ նները կամ սկսել են ավելի ակտիվ կերպով օգտվել գոյ թյ ն
նեցող լիազոր թյ ններից, որպեսզի իրենց քաղաքացիներին զրկեն
քաղաքացի թյ նից։ Շատ այլ պետ թյ ններ, այն աﬔնայնիվ, հոգ
են տարել այն մասին, որ պահպանեն կամ սահմանեն երաշխիքներ
ապաքաղաքացի թյան դեմ։
Կանադան նման ﬕ օրինակ է։ 2014 թվականին Քաղաքացի թյան
մասին ակտ մ կատարված փոփոխ թյ ններով ներմ ծվեց քաղաքացի թյան չեղյալ հայտարար մը այնպիսի հիմքերով, որոնց
ﬔջ մտն մ էր ահաբեկչ թյան համար դատված թյ նը83։ 2017
թվականին Կանադայի խորհրդարանը քվեարկեց՝ հօգ տ 2014
թվականին ընդ նված շատ փոփոխ թյ ններից հրաժարվել ՝
վերադառնալով 1985 թվականին ընդ նված օրենսդր թյանը, որը
թ յլ էր տալիս ապաքաղաքացի թյան հանգեցնող քաղաքացի թյ նից զրկ մ ﬕայն քաղաքացի թյան ձեռքբերմանն առնչվող
տեղեկ թյ նների սխալ ներկայացման, կեղծման կամ նյ թական
փաստերի քողարկման դեպք մ84։
Ուկրաինայի Քաղաքացի թյան մասին օրենքը, որը վերջին անգամ բարեփոխվել է 2016 թվականին, հոդված 2-ով սահման մ է
82 Տես, օրինակ, վերոնշյալ Թ նիսի եզրակաց թյ նները, պարբ․ 62։
83 Կանադայի քաղաքացի թյ նն ժեղացնել մասին 2014 թվականի ակտը որոշ
դր յթներ էր ներմ ծել, որոնք թ յլ էին տալիս զրկել Կանադայի քաղաքացիներին իրենց
քաղաքացի թյ նից ﬕ շարք իրավախախտ ﬓերի համար, այդ թվ մ՝ Քրեական
օրենսգրքով սահմանված ահաբեկչ թյան, դավաճան թյան կամ լրտես թյան համար
դատված թյան պատճառով։ Ինչևէ, այն նաև արգելել էր ապաքաղաքացի թյան հանգեցնող
քաղաքացի թյ նից հրաժար մը։ Մասնավորապես՝ «Ենթաբաժիններ 10(2)-ը և 10.1(2)-ը չեն
գործ մ և թ յլ չեն տալիս որևէ որոշ մ, գործող թյ ն կամ հայտարար թյ ն, որը հակաս մ
է ապաքաղաքացի թյանն առնչվող՝ մարդ իրավ նքների վերաբերյալ որևէ ﬕջազգային
գործիքի, որը ստորագրվել է Կանադայի կողﬕց» (Հոդված 10.4(1))։
84 Կանադայի Քաղաքացի թյան մասին 1985 թ․ ակտ, հոդված 10(1)։
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սկզբ նքներ, որոնք ներառ մ են «ապաքաղաքացի թյան կանխ մը» և «Ուկրաինայի քաղաքացիներին Ուկրաինայի քաղաքացի թյ նից զրկել անհնարին թյ նը»։ Հոդված 19-ի համաձայն՝
քաղաքացի թյան կորստի հիմքերը «չեն կիրառվ մ, եթե Ուկրաինայի քաղաքացին դրա արդյ նք մ դառնալ է քաղաքացի թյ ն
չ նեցող անձ» (ոչ պաշտոնական թարգման թյ ն)85։
Ուկրաինայի Քաղաքացի թյան մասին օրենքը նաև նախատես մ
է, որ ամ սն թյան ավարտը կամ ամ սիններից ﬔկի կողﬕց Ուկրաինայի քաղաքացի թյան կոր ստը չի հանգեցն մ մյ ս ամ սն կողﬕց Ուկրաինայի քաղաքացի թյան ավտոմատ կորստին,
ինչը համապատասխան մ է քաղաքացի թյան մասին օրենքներ մ գենդերային հավասար թյան լավագ յն փորձին (տես էջ 22-ից
սկսվող բաժինը գենդերային հավասար թյան վերաբերյալ)86։ Ինչ
խոսք, առանց համապատասխան երաշխիքների, քաղաքացի թյ նից զրկ մը կարող է բացասական հետևանքներ նենալ թիրախային անհատների երեխաների և ամ սինների համար։ Ուստի
որոշ պետ թյ ններ իրենց քաղաքացի թյան մասին օրենքներ մ
ներառել են այնպիսի դր յթներ, որոնք հատ կ պաշտպան մ են
ընտանիքի նման անդաﬓերին քաղաքացի թյան կորստից և/կամ
ապաքաղաքացի թյ նից։ Օրինակ՝ Մադագասկարի՝ 2017 թվականին փոփոխված քաղաքացի թյան մասին օրենքի համաձայն՝
Մադագասկարի քաղաքաց կողﬕց քաղաքացի թյան կոր ստը
«չի տարածվ մ այդ անձի երեխաների և ամ սն վրա»87։
Ապաքաղաքացի թյան դեմ երաշխիքներ պար նակող՝ քաղաքացի թյ նից զրկել մասին օրենքների կիրառ թյ նը կարող
է առանց դիտավոր թյան հանգեցնել քաղաքացիների տարբեր
դասերի առաջացմանը։ Որոշ երկրներ մ ահաբեկչական գործ նե թյան հիման վրա քաղաքացի թյ նից զրկ մը վերապահված
է երկքաղաքացի թյ ն նեցող անձանց համար, մ երկրորդ քաղաքացի թյ նը ապահովագր մ է ապաքաղաքացի թյ նից։ Ի
վերջո պարզվեց, որ նման խտրական վերաբերմ նքի Կանադայի
փորձը անընդ նելի է: 2014 թվականին ընդ նված փոփոխ թյ նները, որոնցով թ յլատրվ մ էր քաղաքացի թյ նից զրկել
85 www.legislationline.org/documents/action/popup/id/7179
86 Տես ն յն տեղ մ, հոդված 2։
87 Տես Մադագասկարի Քաղաքացի թյան մասին 1960 թվականի հ լիսի 22-ի թիվ 60-064
օրենք մ փոփոխ թյ ններ լրաց ﬓեր կատարել մասին 2017 թվականի հ նվարի
25-ի թիվ 2016-038 օրենքի (որն ժի ﬔջ է մտել 2017 թվականի մայիսի 8-ին) հոդված
52-ը, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://docplayer.fr/46645663-Loi-n-modiﬁant-etcompletantcertaines-dispositions-de-l-ordonnance-n-du-22-juillet-1960-portant-code-de-lanationalite-malagasy.html ։
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ահաբեկչական հանցագործ թյ նների համար դատապարտված
երկքաղաքացի թյ ն նեցող քաղաքացիներին, ի վերջո չեղարկվեցին։ Նմանատիպ գործընթաց սկսվեց Ֆրանսիայ մ, որտեղ
առաջարկվող փոփոխ թյ նները, որոնցով քաղաքացի թյ նից
զրկ մը պետք է տարածվեր երկքաղաքացի թյ ն նեցող քաղաքացիների վրա 2015 թվականին Փարիզ մ տեղի նեցած ահաբեկչական հարձակ ﬓերից հետո, հանդիպեցին դիմադր թյան և
ի վերջո հետաձգվեցին 2016 թվականի սկզբ մ։
Հպատակագրված քաղաքացիները կարող են ավելի խոցելի լինել
քաղաքացի թյ նից զրկման առ մով։ Առաջին՝ քաղաքացի թյ նից կարելի է զրկել տեղեկ թյ նների սխալ ներկայացման կամ
կեղծման հիմքով, ﬕայն եթե այն շնորհվել է հպատակագրման ﬕջոցով։ Ընդ որ մ, նկատվ մ է նոր մտահոգիչ ﬕտ մ, երբ քաղաքացի թյ նը չեղարկվ մ է խարդախ թյան կամ քաղաքացի թյ ն
ստանալ համար սահմանված պահանջները չկատարել հիմքով`
հետադարձ գործող թյամբ հպատակագր մը անվավեր դարձնել ﬕջոցով։ Երկրորդ՝ այն ընկալ մը, որ հպատակագրված անձը
ստիպված կամ իրավաս է լինել ստանալ այլ քաղաքացի թյ ն,
կարող է սխալ լինել։ Ի ծնե քաղաքացիների և հպատակագրված քաղաքացիների ﬕջև այս տեսակ անհավասար թյ նը կարող է մտահոգ թյ ններ առաջացնել ﬕջազգային իրավ նքի տեսանկյ նից։
Նման մտահոգ թյ ններից խ սափել նպատակով Ավստրալիայի Քաղաքացի թյան մասին օրենք մ փոփոխ թյ ններ կատարել մասին 2015 թվականի ակտը, սահմանելով ահաբեկչ թյանն
առնչվող հանցագործ թյ նների հիման վրա քաղաքացի թյ նից
զրկել հիմքերը, նախատես մ է, որ նոր հիմքերը պետք է կիրառվեն այն անձի նկատմամբ, «ով Ավստրալիայի քաղաքացի է՝ անկախ
նրանից, թե այդ անձն ինչպես է դարձել Ավստրալիայի քաղաքացի
(այդ թվ մ՝ այն անձի, ով Ավստրալիայի քաղաքացի է դարձել ի ծնե)»88։
Հատկանշական է, որ ﬕ շարք պետ թյ ններ, որտեղ գործ մ
են քաղաքացի թյ նից զրկել ՝ ահաբեկչ թյանն առնչվող նման
հիմքեր, պահպանել կամ սահմանել են պատշաճ գործընթացային
երաշխիքներ՝ 1961 թվականի Կոնվենցիայի հոդված 8(4)-ի համաձայն։ Ավստրալիայի Քաղաքացի թյան մասին օրենք մ փոփոխ թյ ններ կատարել մասին 2015 թվականի ակտ մ, օրինակ, ներառված են հատ կ դր յթներ արագ և գրավոր կարգով ծան ցման
88 Տես Ավստարալիայի Քաղաքացի թյան մասին օրենք մ փոփոխ թյ ններ կատարել մասին
ակտը (Հավատարմ թյ ն Ավստրալիային), 2015թ․, Բաժին 33ԱԱ, որը հասանելի է հետևյալ
հղմամբ՝ www.legislation.gov.au/Details/ C2015A00166։
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և «Ավստրալիայի Գերագ յն դատարան մ, Սահմանադր թյան 75րդ բաժնի համաձայն, կամ Ավստրալիայի Դաշնային դատարան մ,
1903 թվականի Դատական ակտի 39Բ բաժնի համաձայն» վերանայման իրավ նքի մասին89։ Պատշաճ գործընթացային երաշխիքների
սահման մը այս համատեքստ մ խիստ կարևոր է քաղաքացի թյ նից զրկել կամայական թյ նը բացառել հարց մ։
Որպես վերջին, գործնական առաջարկ թյ ն՝ հարկ է նշել, որ պետ թյ նները պետք է հաշվի առնեն, որ քաղաքացի թյան չեղարկ մը իրական մ կարող է որպես ազգային անվտանգ թյան ﬕջոց
պակաս արդյ նավետ լինել, քան ﬕջազգային իրավ նքի ընձեռած
գոյ թյ ն նեցող գործիքները, այդ թվ մ՝ մշտադիտարկ ﬓ
հսկող թյ նը, քրեական հետախ զ թյ նը և հետապնդ մը։
Ահաբեկիչներին կամ ահաբեկչ թյան ﬔջ կասկածվող անձանց
քաղաքացի թյ նից զրկելը կարող է հակասել պետ թյան՝ ﬕջազգային հանցագործ թյ ն կատարած անձանց արտահանձնել
կամ քրեական հետապնդման ենթարկել պարտավոր թյանը90։
Վտանգավոր անհատներին հեռացնելը կարող է վտանգի ենթարկել արտասահման մ ապրող քաղաքացիներին և այլ պետ թյ նների քաղաքացիներին։ Ուստի պետք է խրախ սել անվտանգ թյանն առնչվող խնդիրների լ ծման այլընտրանքային ﬕջոցները։

Տեղեկ թյ նների հիﬓական
աղբյ րներ
 Կոնվենցիա ապաքաղաքացի թյան կրճատման մասին
 Եվրոպական կոնվենցիա քաղաքացի թյան մասին
 ՄԱԿ Մարդ իրավ նքների խորհ րդ, Մարդ իրավ նքները
և քաղաքացի թյ նից կամայական զրկ մը. Գլխավոր քարտ ղարի զեկ յց, 19 դեկտեմբերի 2013թ., A/HRC/25/28 (UN
Human Rights Council, Human rights and arbitrary deprivation of
nationality: Report of the Secretary-General, 19 December 2013, A/
HRC/25/28), որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.
org/ docid/52f8d19a4.html
89 Տես ն յն տեղ մ, Բաժիններ 33AA(10) և 33AA(11)։
90 Տես ՄԱԿ Անվտանգ թյան խորհրդի կողﬕց 2016 թվականի դեկտեմբերի 12-ին վերջինիս 7831րդ նիստի ժամանակ ընդ նված ՄԱԿ Անվտանգ թյան խորհրդի թիվ 2322 (2016) բանաձևը (S/
RES/2322), որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://undocs.org/S/RES/2322(2016) ։

50

Ապաքաղաքացի թյան կանխման և կրճատման օրինակելի իրավական դր յթներ
1. Երաշխիքներ երեխաների ապաքաղաքացիության դեմ
Ընդհան ր երաշխիք ի
ծնե առաջացող ապաքաղաքացի թյան դեմ
(1961թ․
Կոնվենցիա,
Հոդված 1)

X-ի տարածք մ ծնված յ րաքանչյ ր անձ, ով
հակառակ դեպք մ չէր
նենա քաղաքացի թյ ն, ի ծնե քաղաքացի է։

Երաշխիք
գտնված
երեխաների համար
(1961թ․
Կոնվենցիա,
Հոդված 2)

Երեխան համարվ մ է X-ի քաղաքացի, եթե նրան
գտն մ են X-ի տարածք մ, և նրա ծնողներն անհայտ են։

X-ի տարածք մ ծնված յ րաքանչյ ր անձ, ով
իր ծագման հիման վրա այլ քաղաքացի թյ ն չի
ստան մ, ի ծնե քաղաքացի է։

Ենթադրվ մ է, որ երկրի տարածք մ գտնված
երեխան ծնվել է այդ երկր մ, և նրա ծնողները
X-ի քաղաքացիներ են։
Երաշխիք արտասահման մ ծնված երեխաների ապաքաղաքացիթյան դեմ
(1961թ․
Կոնվենցիա,
Հոդված 4)

Արտասահման մ ծնված անձը, մ մայրը կամ
հայրը X-ի քաղաքացի է, իրավաս է ինքնաբերաբար ի ծնե ստանալ X-ի քաղաքացի թյ ն,
եթե հակառակ դեպք մ այդ անձը չէր նենա
քաղաքացի թյ ն։
Արտասահման մ ծնված անձը, մ մայրը կամ
հայրը X-ի քաղաքացի է, իրավաս է ինքնաբերաբար ի ծնե ստանալ X-ի քաղաքացի թյ ն,
եթե նա այլ քաղաքացի թյ ն չի ստան մ։
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2. Գենդերային հավասարությունը քաղաքացիության մասին
օրենքներում
Քաղաքացի թյան փոխանց մը ծնողի կողﬕց
(Կոնվենցիա
կանանց
դեմ
խտրականթյան
վերացման մասին, Հոդված 9(2))

Երեխան ի ծնե ստան մ է X քաղաքացի թյ ն,
եթե հայրը կամ մայրը X-ի քաղաքացի է։

Քաղաքացի թյան փոխանց մը ամ սն կողﬕց
(Կոնվենցիա
կանանց
դեմ
խտրականթյան
վերացման մասին, Հոդված 9(1))

Քաղաքաց
ոչ քաղաքացի ամ սինը կամ
կինը ստան մ է X-ի քաղաքացի թյ ն Y տարվա ամ սն թյ նից հետո։

X-ի տարածք մ կամ տարածքից դ րս ծնված
յ րաքանչյ ր անձ, մ հայրը կամ մայրը եղել է
կամ, եթե չմահանար, կլիներ X-ի քաղաքացի, ի
ծնե X-ի քաղաքացի է։

Քաղաքացիների ամ սինները կարող են ստանալ X-ի քաղաքացի թյ ն դիմ ﬕ հիման վրա։

3. Ապաքաղաքացիության որոշման ընթացակարգեր (ԱՈԸ-ներ)
Ապաց ցման բեռ

Ապաց ցման
դարտ

Ապաքաղաքացի թյան կարգավիճակի համար
դիմողները և ազգային մարﬕնները կիս մ են
ապաց ցման բեռը։

ստան-

Ապաքաղաքացի թյան մասին եզրակաց թյ նը հիﬓավորված է, երբ բավարար չափով
հաստատվ մ է, որ անձը որևէ պետ թյան
կողﬕց չի համարվ մ քաղաքացի՝ այդ պետ թյան օրենքի գործող թյամբ։

Վարչական և դատական
վերանայ մ

Ապաքաղաքացի թյան
կարգավիճակին
առնչվող որոշ ﬓերը վերանայվ մ են՝ վարչական ակտերի վարչական և դատական վերանայման սովորական համակարգի համաձայն։
Բողոքների ներկայաց մը կամ վարչական
կամ դատական
ղղիչ ﬕջոցների ձեռնարկ մը հետաձգ մ է արտաքսման վերաբերյալ
ցանկացած որոշման ի կատար ած մը։
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4. Հեշտացված հպատակագրում
Ընթացակարգի մասին
տեղեկատվ թյան տարած մ

Իրավաս
մարﬕնը քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց նրանց համար հասկանալի լեզվով
տեղեկատվ թյ ն է տրամադր մ նրանց հպատակագրման չափանիշների և պահանջների
մասին։

Ծախսեր

Քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձինք ազատված
են հպատակագրման գործընթաց մ սովորաբար պահանջվող վճարներից, այդ թվ մ՝ դիմ ﬕ լրացման, փաստաթղթերի (օրինակ՝ վկայականների) ստացման, օրինականացման համար
նախատեսված ծախսերից։

Տևող թյ ն

Քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց կողﬕց
ներկայացված դիմ ﬓերը քննվ մ են առաջնահերթ կարգով։

Ապաց ցման բեռ

Հպատակագր մ հայցող քաղաքացի թյ ն
չ նեցող անձինք պետք է տրամադրեն իրենց
նեցած բոլոր ապաց յցները կամ այն ապաց յցները, որոնք նրանք աﬔնայն հավանական թյամբ կարող են ձեռք բերել, ﬕնչդեռ իրավաս մարﬕնը պետք է հնարավորինս հեշտացնի ﬓացած պահանջվող փաստաթղթերի ձեռքբեր մը։

Ապաց ցման
դարտ

ստան-

Երբ անհրաժեշտ է որոշ մ կայացնել դիմ ﬕ
վերաբերյալ, իրավաս մարﬕնը պետք է, սոսկ
խոսքին հավատալով, վստահի քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց, ովքեր համագործակցել
են հպատակագրման ողջ գործընթացի ընթացք մ՝ գործընթացի պահանջներին համապատասխանել համար։

Անվճար իրավաբանական աջակց թյ ն

Քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց, ովքեր չ նեն ֆինանսական ﬕջոցներ, հպատակագրման
գործընթացի բոլոր փ լեր մ տրամադրվ մ է
անվճար իրավաբանական աջակց թյ ն։
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Բնակ թյանն առնչվող
պահանջներ

Քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձինք իրավաս
են դիﬔլ հպատակագրման համար՝ առանց
բնակ թյան ժամանակահատվածի պահանջը
բավարարել , որը սովորաբար պահանջվ մ է
այն օտարերկրացիներից, ովքեր այլ երկրների
քաղաքացիներ են։

Լեզվի և այլնի իմաց թյ ն

Քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձինք ազատվ մ
են լեզվի, պատմ թյան կամ մշակ յթի իմաց թյ նը ստ գող քնն թյ ններից։

Փաստաթղթերի
հետ
կապված պահանջներ

Քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձինք ազատված
են իրենց ծագման երկրի կողﬕց տրված՝ առողջական վիճակի կամ դատված թյան մասին
տեղեկանքներ ներկայացնել պահանջից այն
դեպքեր մ, երբ նրանք չ նեն նման տեղեկանքներ կամ աﬔնայն հավանական թյամբ չեն կարող ձեռք բերել։

5. Քաղաքացիության կորուստ կամ քաղաքացիությունից հրաժարում
Ընդհան ր
երաշխիք
ա պա քա ղա քա ցի ու թյան
դեմ

Անձի կողﬕց ամ սն թյան, ամ սն թյան
ավարտի, օրինականացման, ճանաչման կամ
որդեգրման պատճառով քաղաքացի թյան կոր ստը կախված է այդ անձի կողﬕց այլ քաղաքացի թյ ն նենալ կամ ստանալ հանգամանքից։

Քաղաքացիությունից
հրաժարվել ն առնչվող
դր յթներ

Քաղաքացի թյ նից հրաժարվել մասին X-ի
քաղաքաց դիմ ﬕն ընթացք չի տրվ մ, եթե
նա այդպիսով դառնալ է քաղաքացի թյ ն
չ նեցող անձ։
Քաղաքաց կողﬕց քաղաքացի թյ նից հրաժարվելը չի տարածվ մ այդ անձի երեխաների
և/կամ ամ սն /կնոջ վրա։
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6. Քաղաքացիությունից զրկելը
Ընդհան ր երաշխիք
ա պա քա ղա քա ցի ության դեմ

Քաղաքացի թյ նից զրկել հիմքերը չեն կիրառվ մ, եթե անհատը դրա արդյ նք մ դառնալ է
քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձ։
Քաղաքացի թյան կորստի և քաղաքացի թյ նից
զրկել վերաբերյալ այս Ակտի դր յթները չպետք է
կիրառվեն, եթե դրանց կիրառ թյան արդյ նք մ
անհատը դառնալ է քաղաքացի թյ ն չ նեցող
անձ։
Քաղաքաց ՝ քաղաքացի թյ նից զրկվելը չի տարածվ մ նրա երեխաների և ամ սն /կնոջ վրա։

Պատշաճ գործընթացային երաշխիքներ

Քաղաքացի թյ նից զրկման ենթակա բոլոր անձինք
նեն ցանկացած որոշման մասին գրավոր կերպով ծան ցվել
իրավ նք, արդար
դատալսման իրավ նք, ինչպես նաև այդ որոշ մը
դատարան մ կամ անկախ մարﬓ մ բողոքարկել լիարժեք հնարավոր թյ ն։ Քաղաքացի թյ նից զրկել (և արտաքսել ) մասին ցանկացած
որոշման ի կատար ած մը հետաձգվ մ է, ﬕնչև
վերջնական բողոքարկման արդյ նքը։
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Մի քանի խոսք...
ՄԱԿ ՓԳՀ-ի մասին
ՄԱԿ ՓԳՀ-ն՝ Միավորված ազգերի կազմակերպ թյան փախստականների հարցերով կազմակերպ թյ նը, լիազորված է Միավորված
ազգերի կազմակերպ թյան կողﬕց առաջնորդել և համակարգել աշխարհով ﬔկ փախստականների պաշտպան թյանն ղղված
ﬕջազգային գործող թյ նները, ինչպես նաև կառավար թյ նների
հետ ﬕասին աշխատել փախստականների խնդիրների լ ծման ղղ թյամբ։
ՄԱԿ ՓԳՀ-ի գլխավոր նպատակն է երաշխավորել փախստականների իրավ նքներն
բարեկեց թյ նը։ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն ձգտ մ է այնպես
անել, որ յ րաքանչյ րը կարողանա իրացնել ապաստան հայցել
և այլ պետ թյան ներս մ ապահով ապաստան գտնել իրավ նքը։
Օգնելով փախստականներին կամավոր կերպով վերադառնալ իրենց
հարազատ երկիր կամ բնակ թյ ն հաստատել ﬔկ այլ երկր մ՝ ՄԱԿ
ՓԳՀ-ն նաև փորձ մ է տևական լ ծ ﬓեր գտնել նրանց դժվարին
կաց թյան համար։
ՄԱԿ ՓԳՀ-ի լիազոր թյ նները սահմանված են կազմակերպ թյան
Կանոնադր թյամբ, և իր աշխատանքներն իրականացնելիս ՄԱԿ
ՓԳՀ-ն առաջնորդվ մ է Փախստականների կարգավիճակի մասին
ՄԱԿ-ի 1951 թվականի կոնվենցիայով և դրա 1967 թվականի Արձանագր թյամբ։ Տարիների ընթացք մ ՄԱԿ Գլխավոր ասամբլեան և
ՄԱԿ Տնտեսական և սոցիալական խորհ րդը (ECOSOC) ընդլայնել են
ՄԱԿ ՓԳՀ-ի պատասխանատվ թյ նը՝ ներառելով մարդկանց տարբեր խմբերի պաշտպան թյ նը, որոնց չեն անդրադառն մ այս գործիքները, և որոնք գտնվ մ են զինված հակամարտ թյան և բռն թյան
արդյ նք մ հարկադրված տեղահանման ﬕ շարք այլ իրավիճակներ մ։ Այդ մարդկանցից ոմանք հայտնի են որպես «մանդատային»
փախստականներ։ Մյ սները հայրենադարձներ, քաղաքացի թյ ն
չ նեցող անձինք և որոշ դեպքեր մ ներքին տեղահանված անձինք են։
Կազմակերպ թյ նը փորձ մ է կրճատել հարկադրված տեղահանման իրավիճակները՝ խրախ սելով պետ թյ ններին և այլ հաստատ թյ ններին ստեղծել մարդ իրավ նքների պաշտպան թյանը և
վեճերի խաղաղ լ ծմանը նպաստող պայմաններ։ Ն յն նպատակին
հետամ տ լինելով՝ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն ձգտ մ է ավելի արդյ նավետ դարձնել վերադարձող փախստականների վերաինտեգր ﬓ իրենց ծագ56

ման երկր մ՝ այդ կերպ կասեցնելով փախստականներ ծնող իրավիճակների կրկնվելը։
ՄԱԿ ՓԳՀ-ն պաշտպան թյ ն և աջակց թյ ն է առաջարկ մ
փախստականներին և այլոց անշահախնդիր կերպով, նրանց կարիքի
հիման վրա և անկախ նրանց ռասայից, մաշկի գ յնից, սեռից, լեզվից,
կրոնից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային կամ սոցիալական ծագ ﬕց, նեցվածքից, ծննդից, հաշմանդամ թյ նից կամ այլ
կարգավիճակից։ Իր բոլոր գործող թյ ններ մ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն առանձնահատ կ շադր թյ ն է հատկացն մ երեխաների հատ կ կարիքներին և փորձ մ է օժանդակել կանանց և աղ ջիկների, ինչպես նաև
խոցելի և/կամ մարգինալացված խմբերի հավասար իրավ նքներին։
Փախստականներին պաշտպանել և նրանց խնդիրների լ ծմանն
աջակցել իր ջանքերն իրականացնելիս ՄԱԿ ՓԳՀ-ն համագործակց մ է կառավար թյ նների, տարածաշրջանային կազմակերպ թյ նների, ﬕջազգային և հասարակական կազմակերպ թյ նների
հետ։
ՄԱԿ ՓԳՀ-ն հավատարիմ է մասնակց թյան սկզբ նքին՝
խորհրդատվ թյ ն տրամադրելով փախստականներին նրանց կյանքի վրա ազդող որոշ ﬓերի վերաբերյալ, ինչպես նաև տարիքը, գենդերը և բազմազան թյ նը կարևորել ն։
Միջխորհրդարանական ﬕ թյան մասին
Միջխորհրդարանական ﬕ թյ նը (ՄԽՄ) եզակի կազմակերպ թյ ն
է, որը բաղկացած է աշխարհի ազգային խորհրդարաններից։ Մենք
պաշտպան մ և կառ ց մ ենք ժողովրդավար թյ ն քաղաքական
երկխոս թյան և կոնկրետ գործող թյ նների ﬕջոցով։ 2018 թվականի նոյեմբերի դր թյամբ ՄԽՄ-ն նի 178 Անդամ խորհրդարաններ
և 11 Գործընկեր անդաﬓեր։ Մենք սերտորեն համագործակց մ ենք
Միավորված ազգերի կազմակերպ թյան և այլ գործընկեր կազմակերպ թյ նների հետ, մ նպատակները ﬔնք կիս մ ենք։
Մենք հավատարիմ ենք ﬔր աշխատանքին, որի դաշտն անընդհատ
ընդլայնվ մ է, և որի կենտրոն մ են խաղաղ թյ նը, արդար թյ նը,
ժողովրդավար թյ նը և զարգաց մը։ Մենք զբաղվ մ ենք բազմազան խնդիրներով, ինչպես օրինակ՝ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը, մարդ իրավ նքները, գենդերային հավասար թյ նը, կլիմայական փոփոխ թյ նները և երիտասարդների քաղաքական մասնակց թյ նը։ Մենք օգն մ ենք երկրներին դ րս գալ հակամարտ թյ ններից և զարգանալ
որպես ժողովրդավարական պետ թյ ններ։
57

Մենք նաև աշխատ մ ենք աշխարհի քաղաքացիների տեսակետերը
ներառել համաշխարհային որոշ ﬓերի կայացման ﬔջ ﬕջազգային
կառավարման ղղ թյամբ ﬔր աշխատանքի ﬕջոցով, որի կարևոր թյ նն օրեցօր աճ մ է։
Այսօր ﬔնք այն կազմակերպ թյ նն ենք, որն աﬔնամանրամասն է
արտացոլ մ համաշխարհային հանր թյան կարծիքը։ Աշխարհի յոթ
ﬕլիարդ բնակիչներից ավելի քան 6.5 ﬕլիարդը ապր մ են պետ թյ ններ մ, որոնց խորհրդարանները ՄԽՄ անդամ են, և նրանց
ընտրված ներկայաց ցիչներն են մասնակց մ ﬔր քաղաքական թյանը և ղղորդ մ այն։
Համախմբելով խորհրդարանները՝ ﬔնք համախմբ մ ենք մարդկանց։
Աշխարհի աﬔնահին բազմակողմ քաղաքական կազմակերպ թյ նը՝
ՄԽՄ-ն, հիﬓադրվել է 1889 թվականին ﬕջխորհրդարանական երկխոս թյան ﬕջոցով ազգերի ﬕջև տարաձայն թյ նները խաղաղ ճանապարհով հարթել նպատակով։ Այդ տեսլականն այսօր շար նակ մ է ﬓալ ն յնքան ճշմարիտ և տեղին, որքան 1889 թվականին էր։
Մենք հիﬓական մ ֆինանսավորվ մ ենք ﬔր Անդաﬓերի կողﬕց
պետական ﬕջոցներով։ Մեր գլխավոր գրասենյակը գտնվ մ է Ժնև մ՝
Շվեյցարիայ մ։
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