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მადლიერების სიტყვები
ეს სახელმძღვანელო მომზადდა საპარლამენტთაშორისო კავშირის საერთაშორისო
ჰუმანიტარული სამართლის დაცვის კომიტეტთან თანამშრომლობით.
კვლევა და ანალიზი:
პირველი გამოცემა (2005): ქეროლ ბეჩელორი (Carol Batchelor) და ფილიპ ლეკლერკი
(Philippe LeClerc) (UNHCR)
მეორე გამოცემა (2014): მარკ მენლი (Mark Manly) და რადა გოვილი (Radha Govil) (UNHCR)
ავტორი: მერილინ ექირონი (Marylin Achiron), განახლდა რადა გოვილის მიერ
მეორე გამოცემის სარედაქციო კოლეგია:
UNHCR: მარკ მენლი, რადა გოვილი, ჯენის ლ. მარშალი (Janic L Marshall) და ხოსე რიერა
(José Riera)
საპარლამენტთაშორისო კავშირი: ანდერს ბ. ჯონსონი (Anders B. Johnsson), კარინ ჯებრე
(Kareen Jabre) და ნორა ბაბიჩი (Norah Babic)
ორიგინალი ვერსიის ენა: ინგლისური
გარეკანის დიზაინი: იმპრიმერი ცენტრალი (Imprimerie Centrale), ლუქსემბურგი

წინასიტყვაობა
2005 წელს ამ სახელმძღვანელოს პირველად გამოცემის შემდეგ, პარლამენტარებმა
უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანეს იმ უპრეცედენტო პროგრესის მიღწევაში,
რომელიც გამოიღო მოქალაქეობის არქონის წინააღმდეგ მიმართულმა გლობალურმა
საპასუხო მოქმედებებმა. მკვეთრად გაიზარდა გაეროს მოქალაქეობის არქონასთან
დაკავშირებულ ორ კონვენციასთან შეერთების რიცხვი და შეინიშნება ეროვნული
კანონმდებლობის რეფორმის ტენდენციები, რომელთა მიზანია მოქალაქეობის
არქონის ახალი შემთხვევების პრევენცია და მოქალაქეობის არქონის გაჭიანურებული
შემთხვევების გადაწყვეტა. ასევე, გაიზარდა სამოქალაქო რეგისტრაციისა და ეროვნული
დოკუმენტირების სისტემების გაძლიერებისკენ მიმართული ძალისხმევა.
მიუხედავად ამისა, მოქალაქეობის არქონის პრობლემა კვლავ აქტუალურია და გაეროს
ლტოლვილტა საკითხების უმაღლესი კომისრის (UNHCR) ვარაუდით, ეს ჯერ კიდევ ეხება
მსოფლიოში 10 მილიონამდე ადამიანს. ყოველწლიურად, ათიათასობით ბავშვი იბადება
მოქალაქეობის არმქონედ, ვინაიდან მათი მშობლები არიან მოქალაქეობის არმქონენი.
მოქალაქეობის არქონა შეიძლება იყოს მრავალი გარემოების შედეგი: დისკრიმინაცია
და მოქალაქეობის შერჩევითად ჩამორთმევა, სახელმწიფოთა სამართალმემკვიდრეობა,
არაადექვატური სამოქალაქო რეგისტრაციის პრაქტიკა, მოქალაქეობის დამამტკიცებელი
საბუთების მოპოვებისას წარმოქმნილი სირთულეები და ეროვნულ კანონმდებლობაში
არსებული ხარვეზები.
მოქალაქეობის არმქონე პირი არის ადამიანი, რომელსაც არცერთი ქვეყანა არ აღიარებს
თავის მოქალაქედ და მოქალაქეობის არქონას აქვს რეალური და დამღუპველი გავლენა
ადამიანების ცხოვრებაზე, მათ ოჯახებსა და საზოგადოებაზე. მოქალაქეობა აძლევს
ადამიანებს არა მხოლოდ იდენტურობისა და კუთვნილების შეგრძნებას, არამედ, ასევე
მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან სრული დაცვისთვის და ადამიანის ისეთი
უფლებების რეალიზაციისთვის, როგორიცაა განათლება, ჯანდაცვა, კანონიერად
დასაქმება, საკუთრების ფლობა, პოლიტიკური მონაწილეობა და გადაადგილების
თავისუფლება. მოქალაქეობის უფლების ფუნდამენტური მნიშვნელობა აღიარებულია
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მე-15 მუხლში, ისევე როგორც
ფართოდ რატიფიცირებულ ადამიანის უფლებათა სხვა ხელშეკრულებებში.
მოქალაქეობის არქონის საკითხის გადაუჭრელად დატოვებას შეუძლია სოციალური
დაძაბულობის წარმოქმნა, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მცდელობების
მიშვნელოვნად დაზიანება და, უფრო მეტიც, შეუძლია მიგვიყვანოს ძალადობრივ
კონფლიქტამდე და გადაადგილებამდე.
იმ დროს, როდესაც მოქალაქეობის არმქონე ზოგი პირი იძულებულია დატოვოს
საცხოვრებელი და გახდეს ლტოლვილი, დიდი უმრავლესობა რჩება იმ ქვეყანაში,
რომელშიც დაიბადა და ცხოვრობდა მთელი სიცოცხლის მანძილზე. მეტის გაკეთებაა
საჭირო იმ ადამიანთა ყოფის შესამსუბუქებლად, რომლებიც იმყოფებიან მოქალაქეობის
არქონის ფართომასშტაბიან და გახანგრძლივებულ სიტუაციებში, რომლებსაც
ძირეული გავლენა აქვთ მათი ადამიანის უფლებებზე. ამ სიტუაციის გადასაწყვეტად
მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნება და მთავრობათა შეთანხმებული მოქმედება.
ამ სახელმძღვანელოს გამოცემა ემთხვევა UNHCR-ის მიერ მოქალაქეობის არქონის
დასრულებისკენ მიმართული კამპანიის 10 წლისთავს. ამ ამბიციური მიზნის
მისაღწევად პარლამენტართა მხარდაჭერა იქნება გადამწყვეტი. პარლამენტარებს,
მოქალაქეობის უქონლობის დასრულებაში, დახმარება შეუძლიათ ისეთი ადგილობრივი
კანონმდებლობის მიღებითა და მისი იმპლემენტაციის უზრუნველყოფით, რომელიც
თანხვედრაშია საერთაშორისო სამართალთან. მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობამ
უნდა უზრუნველყოს, რომ პირებს თვითნებურად არ ჩამოერთმევათ მოქალაქეობა; რომ
კაცები და ქალები თანასწორები იყვნენ მოქალაქეობის საკითხებში; და რომ ბავშვებს
მიენიჭოთ მოქალაქეობა ისეთ გარემოებებში, როდესაც სხვაგვარად ისინი შეიძლება
დარჩნენ მოქალაქეობის გარეშე. პარლამენტარებს ასევე შეუძლიათ მოახდინონ
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გაერთიანებული ერების იმ ორ კონვენციასთან შეერთების პოპულარიზაცია, რომელიც
სთავაზობს ამ პრობლემის გადაწყვეტისთვის კონცენტრირებული საერთაშორისო
რეაგირების ჩარჩოს.
მოქალაქეობისა და მოქალაქეობის არქონის ეს განახლებული სახელმძღვანელო,
რომელიც
ერთობლივადაა
მომზადებული
საპარლამენტთაშორისო
კავშირისა
This revised
Handbook on nationality
and statelessness,
produced jointly
by theდა
InterUNHCR-ის
მიერ,
იძლევა
უხვ ინფორმაციას
არქონისonთანამედროვე
Parliamentary
Union
and UNHCR,
provides aმოქალაქეობის
wealth of information
contemporary
საკითხებზე,
საერთაშორისო
სამართლებრივ
დოქტრინის
განვითარებებზე,
statelessness
issues, developments
in international
legal doctrine,
good practice
წარმატებული
გამოცდილების
მაგალითებზე
და
გადაწყვეტების
გზებზე.
examples and possible solutions. It also recommends actions thatშესაძლო
can be taken
by
ის ასევე იძლევა რეკომენდაციებს მოქალაქეობის არქონის გამოწვევის საპასუხო ისეთ
parliamentarians, government officials, civil society organizations and others to address
ქმედებებზე, რომელთა განხორციელებაც შეუძლიათ პარლამენტარებს, მთავრობის
the challenges
of statelessness.
We areორგანიზაციებსა
confident that it და
willსხვებს.
serve as
a useful
tool to
წევრებს,
სამოქალაქო
საზოგადოებრივ
ჩვენ
გვჯერა,
reduce
and
ultimately
eradicate
the
problem
of
statelessness,
eliminating
its
devastating
რომ ეს სახელმძღვანელო გამოყენებული იქნება მოქალაქეობის არქონის პრობლემის
impact on millions
of women,ინსტრუმენტად,
men, boys and girls.
შემცირებისა
და აღმოფხვრის
და ქალებზე, კაცებზე, გოგონებსა და
ბიჭებზე გამანადგურებელი შედეგის თავიდან ასაცილებლად.

Andersბ.B.ჯონსონი			
Johnsson
ანდერს
გენერალური
მდივანი			
Secretary General
საპარლამენტთაშორისო
Inter-Parliamentary Unionკავშირი		
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António
Guterres
ანტონიო
გუტერეში
გაერთიანებული
United Nationsერების
ლტოლვილთა
უმაღლესი
High Commissioner
forკომისარი
Refugees

შესავალი
ჩვენ, მოქალაქეები, ჩვეულებრივ ვსარგებლობთ იმ უფლება-მოვალეობებით, რასაც
მოქალაქეობა გვანიჭებს. უმეტეს ჩვენგანს შეუძლია ბავშვი შეიყვანოს სკოლაში,
ავადმყოფობის დროს მიიღოს სამედიცინო დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში
შეიტანოს განაცხადი დასაქმების თაობაზე და აირჩიოს წარმომადგენელი
ხელისუფლებაში. ჩვენ ვგრძნობთ, რომ ჩვენ გვაქვს ადგილი იმ ქვეყანაში, რომელშიც
ვცხოვრობთ; ჩვენ ვგძნობთ, რომ ვეკუთვნით რაღაც უფრო დიდს, ვიდრე ჩვენივე
საკუთარი თავია.
მაგრამ, როგორ ცხოვრობენ ისინი, ვისაც არ გააჩნიათ მოქალაქეობა, რომლებიც
არიან მოქალაქეობის არმქონენი? მოქალაქეობის გარეშე პირს არ აქვს არჩევენებში
მონაწილეობის უფლება იმ ქვეყანაში, რომელშიც ცხოვრობს, არ შეუძლია სამგზავრო
დოკუმენტის მისაღებად განაცხადის შეტანა, არ აქვს ქორწინების რეგისტრაციის უფლება.
ზოგიერთ შემთხვევაში პირი, რომელსაც არ გააჩნია მოქალაქეობა და იმყოფება თავისი
წარმოშობის ან ყოფილი საცხოვრებელი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, შესაძლოა დიდი
ხნით დააკავონ, თუ ქვეყანა მის უკან მიღებაზე უარს განაცხადებს. ხშირად პირებს,
რომელთაც არ შეუძლიათ საკუთარ ქვეყანასთან სამართლებრივი კავშირის დამტკიცება,
უარს ეუბნებიან ისეთ ელემენტარულ უფლებებზე, როგორიცაა განათლების, სამედიცინო
დახმარებისა და დასაქმების უფლება.
მსოფლიოში არ არსებობს არც ერთი რეგიონი, რომელიც არ
დგას იმ პრობლემების წინაშე, რომლებსაც მოქალაქეობის
არქონამდე მივყავართ. მიუხედავად ამისა, მსოფლიოში
მოქალაქეობის არმქონე პირთა ზუსტი რიცხვი უცნობია.
სახელმწიფოებს, ხშირად, არ სურთ ან არ შეუძლიათ
ზუსტი მონაცემების მოწოდება; მხოლოდ რამდენიმეს აქვს
მოქალაქეობის არმქონე პირთა რეგისტრაციის მექანიზმი
და ხშირად, მოქალაქეობის არმქონე პირებს არ აქვთ
იდენტიფიცირების სურვილი, ვინაიდან მათ არ აქვთ
უსაფრთხო საცხოვრებელი. თუმცა, სახელმწიფოთა მზარდი
რიცხვი თანამშრომლობს UNHCR-თან მათ ტერიტორიაზე
მოქალაქეობის არმქონე პირთა რაოდენობის დასადგენად.
UNHCR -ის შეფასებით, მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი
ცხოვრობს მოქალაქეობის გარეშე.

„უარი იმ ქვეყნისგან,
სადაც ვცხოვრობ; უარი
იმ ქვეყნისგან, სადაც
დავიბადე; უარი იმ
ქვეყნისგან, საიდანაც
ჩემი მშობლები არიან;
გამუდმებით მოსმენა
„შენ ჩვენ არ გვეკუთვნი!”
მგონია, რომ არაფერს
წარმოვადგენ და
საერთოდ არ ვიცი,
რისთვის ვცხოვრობ. როცა
მოქალაქეობის არმქონე
პირი ხარ, ყოველთვის
საკუთარი თავის
მოქალაქეობის არქონა, რომელიც პირველად მე-20 საუკუნის უსარგებლობის განცდით
პირველ ნახევარში სცნეს გლობალურ პრობლემად,
ხარ მოცული.”
შესაძლოა წარმოიშვას სახელმწიფოების მოქალაქეობის
შესახებ კანონმდებლობებში ან კანონმდებლობებს
ლარა, ყოფილი
შორის არსებული ხარვეზებით, სახელმწიფოთა
მოქალაქეობის არმქონე
დაშლის შედეგად, საზოგადოების შიგნით გარკვეული
პირი
ჯგუფების ხანგრძლივი იზოლირებით, ან პირის ან პირთა
ჯგუფისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევით. ჩვეულებრივ, მოქალაქეობის არქონა
ასოცირდება საერთაშორისო ურთიერთობებში ძირეული ცვლილებების პერიოდებთან.
საერთაშორისო საზღვრების ხელახალი გადანაწილება, სახელმწიფო ლიდერების მიერ
პოლიტიკური სისტემებით მანიპულირება სადავო პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად,
ან/და მოქალაქეობის მინიჭებაზე უარი ან მოქალაქეობის ჩამორთმევა რასობრივი,
რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების გამორიცხვისა და იზოლირების მიზნით მოქალაქეობის არქონის მიზეზი აღმოჩდა მსოფლიოს ყველა ნაწილში. ბოლო 20 წლის
მანძილზე, შეინიშნება იმ პირთა რიცხვის ზრდა, რომელთაც ჩამოერთვათ მოქალაქეობა
ან ვერ შეძლეს მოქალაქეობის მიღება. თუ ასეთი მდგომარეობა კვლავ გაგრძელება,
ამ მოსახლეობაში უუფლებობის განცდის გაღრმავებას შეუძლია მიგვიყვანოს მათ
გადაადგილებამდე და, შესაძლოა, კონფლიქტამდეც.
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წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზანია, პარლამენტარებს
მიაწოდოს იმ საერთაშორისო პრინციპების ფართო
აღწერა, რომლებიც არეგულირებენ მოქალაქეობასა და
მოქალაქეობის არქონას. სახელმწიფოებს აქვთ ფართო
უფლებამოსილება, რომლითაც შეუძლიათ განსაზღვრონ,
თუ ვინ არიან მათი მოქალაქეები და დაადგინონ პირობები,
რის საფუძველზეც ხდება მოქალაქეობის მიღება, დაკარგვა
და შენარჩუნება. თუმცა, მე-20 საუკუნეში ადამიანის
უფლებათა პრინციპების განვითარებამ შეზღუდა
სახელმწიფოების ეს უფლებამოსილება იმ შემთხვევებში,
როდესაც მოსალოდნელია მოქალაქეობის არმქონე
პირთა რიცხვის გაზრდა ან/და თუ მის გამოყენებას
დისკრიმინაციული ხასიათი აქვს.

„მოქალაქეობის წართმევა
სამყაროს წართმევის
ტოლფასია; ეს ნიშნავს
ჯუნგლებში დაბრუნებას,
გამოქვაბულის ბინადრის
ან ველურის მსგავსად…
ადამიანს, რომელსაც
საკუთარი ვინაობის
გარდა არაფერი გააჩნია,
დაკარგული აქვს ყველა
ის თვისება, რაც სხვა
ადამაინებს მისცემს
საშუალებას, მოეპყრან მას
როგორც პიროვნებას…
მათ შეიძლება ისე
იცხოვრონ და დაიხოცონ,
რომ არანაირი კვალი არ
დატოვონ, წვლილი არ
შეიტანონ საზოგადოებაში.”

საერთაშორისო
სამართლებრივი
ჩარჩო მოქალაქეობის
The international
legal framework
უფლებასა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა
for the right to a nationality
შემცირებასთან დაკავშირებით

and for the reduction of statelessness

მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოები ერთად
ცდილობენ მოქალაქეობის არქონასთან დაკავშირებული
პრობლემების მოგვარებას, მთელ მსოფლიოში კვლავაც
მილიონობით ადამიანი რჩება მოქალაქეობის გარეშე.
წინამდებარე სახელმძღვანელო იხილავს მოქალაქეობის
არმქონე პირთა უფლება-მოვალეობებს საერთაშორისო
კანონმდებლობის კვალობაზე; კერძოდ, მოქალაქეობის
ჰანა არდენტი,
არმქონე პირთა სტატუსის შესახებ 1954 წლის კონვენციის
ტოტალიტარიზმის
მიხედვით. სახელმძღვანელო, ასევე, ყურადღებას
საწყისები
ამახვილებს მოქალაქეობის არქონის გამომწვევ
მთავარ მიზეზებზე და მსჯელობს, თუ როგორ უნდა
უზრუნველყონ მთავრობებმა, რომ ეროვნული კანონმდებლობის გამოყენება არ იქცეს
მოქალაქეობის არქონის მიზეზად.

UNHCR არის გაეროს სააგენტო, რომელსაც დავალებული აქვს მოქალაქეობის არმქონე
პირთა შემცირების ხელშეწყობა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა დახმარება
მოქალაქეობის მოპოვებაში. წინამდებარე სახელმძღვანელო აღწერს, თუ რას აკეთებს
UNHCR ამ როლის შესარულებლად. ის, ასევე, გვთავაზობს იმ პრაქტიკულ ნაბიჯებს,
რომლებიც შეიძლება გადადგან პარლამენტარებმა მოქალაქეობის არქონის შემთხევების
შესამცირებლად; კერძოდ, მოქალაქეობის შესახებ ქვეყნის კანონმდებლობის
გადახედვა და, საჭიროების შემთხვევაში, მასში ცვლილებების შეტანა; მთავრობის
წინაშე შუამდგომლობა მოქალაქეობის არმქონე პირთა შესახებ საერთაშორისო
ხელშეკრულებებთან შეერთებაზე და მოქალაქეობის არქონასთან დაკავშირებული
პრობლემების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.
სახელმძღვანელო ასევე გვთავაზობს პოზიტიურ მაგალითებს, თუ როგორ მოხდა
მოქალაქეობის არქონის გახანგრძლივებული სიტუაციების მოგვარება დაინტერესებულ
სახელმწიფოთა პოლიტიკური ნების, სამოქალაქო საზოგადოების ძალისხმევისა
და საერთაშორისო საზოგადოების მიერ გაწეული დახმარების შედეგად. ამგვარი
„წარმატებული გამოცდილება” იმის მაჩვენებელია, რომ, როდესაც მთავრობები,
ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოება თანამშრომლობენ, მოქალაქეობის
არმქონე პირებს რეალურად ეძლევათ საშუალება, ისარგებლონ „მოქალაქეობის
უფლებით.”
რამდენიმე ასეული ათასი მოქალაქეობის არმქონე როჰინჯა (Rohingya) მიანმარიდან
ცხოვრობს
ბანგლადეშის
შამლაპურის
სანაპიროfrom
ტერიტორიაზე.
Several hundred
thousand
stateless Rohingya
Myanmar liveბევრი
in theმათგანი
coastal გაბმულია
area of
ნავების
მფლობელთა
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მოქალაქეობა ძალიან დელიკატური საკითხია, ვინაიდან იგი გახლავთ ქვეყნის
სუვერენიტეტისა და თვითმყოფადობის გამოხატულება. გასაკვირი არაა, რომ დავა
მოქალაქეობის შესახებ შესაძლებელია, და ხშირად ასეც ხდება, გადაიზარდოს
დაძაბულობასა და კონფლიქტში როგორც სახელმწიფოს შიგნით, ასევე ქვეყნებს
შორის. მე-20 საუკუნეში მსოფლიოში შეინიშნებოდა როგორც მოქალაქეობის არქონის
შემთხვევების ზრდა, ასევე საზოგადოებაში ადამიანის უფლებებისადმი მზარდი
ცნობადობა და დაინტერესება. შესაბამისად, საერთაშორისო სამართალი მოქალაქეობის
შესახებ ორი მიმართულებით განვითარდა: იმ პირთა დაცვა და დახმარება, რომლებიც
უკვე არიან მოქალაქეობის არმქონენი, და მოქალაქეობის არქონის შემთხვევების
აღმოფხვრის მცდელობა ან თუნდაც შემცირება.
ვინ განსაზღრავს, არის თუ არა პირი ამა თუ იმ ქვეყნის მოქალაქე?
პრინციპში, მოქალაქეობის საკითხები ცალკეული სახელმწიფოს იურისდიქციის
ფარგლებში ექცევა. თუმცა, სახელმწიფოს შიდა გადაწყვეტილებები შესაძლოა
შეიზღუდოს სხვა სახელმწიფოების მიერ განხორციელებული მსგავსი ქმედებებითა და
საერთაშორისო სამართლის მიერ.
მოქალაქეობის თაობაზე ტუნისისა და მაროკოს 1923 წლის ბრძანებების შესახებ
გამოტანილ საკონსულტაციო დასკვნაში, საერთაშორისო მართლმსაჯულების მუდმივმა
სასამართლომ განაცხადა:

„არის თუ არა კონკრეტული საკითხი მხოლოდ სახელმწიფოს შიდა იურისდიქციის
გადასაწყვეტი, მეტისმეტად ფარდობითია; იგი დამოკიდებულია საერთაშორისო
ურთიერთობების განვითარებაზე.”
ანუ, მუდმივმა სასამართლომ აღნიშა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრინციპში
მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკითხები შიდა იურისდიქციის სფეროში ექცევა,
სახელმწიფოებმა პატივი უნდა სცენ თავიანთ ვალდებულებებს სხვა სახელმწიფოების
წინაშე, რაც რეგულირდება საერთაშორისო სამართლის მიერ.
ეს მიდგომა კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა შვიდი წლის შემდეგ 1930 წლის ჰააგის
კონვენციაში ზოგიერთი საკითხების შესახებ, რომელიც ეხება მოქალაქეობის შესახებ
კანონების კოლიზიას (1930 წლის ჰააგის კონვენცია). რა თქმა უნდა, ბევრმა სახელმწიფომ
გააკეთა კომენტარი მუდმივი სასამართლოს 1923 წლის საკონსულტაციო დასკვნასთან
დაკავშირებით, რადგან ის ეხებოდა მოქალაქეობის შესახებ 1930 წლის ჰააგის კონვენციის
მომზადებას. სახელმწიფოების უმეტესობამ საკონსულტაციო დასკვნა აღიქვა, როგორც
კონკრეტული სახელმწიფოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების
მის საზღვრებს გარეთ მოქმედების შეზღუდვა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც
აღინიშნება კოლიზია სხვა სახელმწიფოების მიერ მოქალაქობის საკითხებზე მიღებულ
გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით.
1930 წლის ჰააგის კონვენცია, რომელიც შეიქმნა ერთა ლიგის ასამბლეის მხარდაჭერით,
პირველი საერთაშორისო მცდელობა იყო იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყველა პირს
ჰქონოდა მოქალაქეობა. კონვენციის პირველი მუხლის თანახმად:

„ყოველი სახელმწიფო საკუთარი კანონის თანახმად თვითონ განსაზღვრავს, ვინ
არიან მისი მოქალაქეები. ეს კანონი აღიარებული უნდა იყოს სხვა სახელმწიფოების
მიერაც, რამდენადაც იგი მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საყოველთაოდ
აღიარებულ საერთაშორისო კონვენციებს, საერთაშორისო ტრადიციასა და
სამართლის პრინციპებს შეესაბამება.”
სხვა სიტყვებით, სახელმწიფოს მიერ საკუთარი მოქალაქის განსაზღვრის უფლება უნდა
შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სამართლის შესაბამის დებულებებს.
ადამიანის უფლებათა 1948 წლის საყოველთაო დეკლარაციის მე-15 მუხლში ნათქვამია:
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„ყოველ ადამიანს აქვს მოქალაქეობის უფლება. არავის შეიძლება თვითნებურად
ჩამოერთვას მოქალაქეობა ან უფლება თავის მოქალაქეობის შეცვლისა.”
აღნიშნული უფლება ემყარება პიროვნებასა და სახელმწიფოს შორის შესაბამისი კავშირის
არსებობას. საერთაშორისო სასამართლომ მოქალაქეობა და კავშირი, რომელიც მას
საფუძლად უდევს, განმარტა 1955 წელს ნოტტებომის საქმეზე (Nottebohm Case) მიღებულ
გადაწყვეტილებაში, შემდეგნაირად:

„სახელმწიფოთა პრაქტიკის, საარბიტრაჟო და სასამართლო გადაწყვეტილებებისა
და სპეციალისტთა მოსაზრების თანახმად, მოქალაქეობა არის სამართლებრივი
ვალდებულება, რომელსაც საფუძლად უდევს სოციალური კუთვნილების ფაქტორი,
უტყუარი კავშირის არსებობა, ინტერესები და გრძნობები, ურთიერთსანაცვლო
უფლება-მოვალეობებთან ერთად.”
შესაბამისი კავშირი, რომელიც დასტურდება დაბადებით, საცხოვრებელი ადგილით ან/
და წარმოშობით და რომელიც საფუძლად უდევს მოქალაქეობის უფლებას, დღეისათვის
ასახულია მოქალაქეობის შესახებ სახელმწიფოთა უმეტესობის კანონმდებლობაში,
ისევე როგორც მოქალაქეობასთან დაკავშირებულ ბოლოდროინდელ საერთაშორისო
დოკუმენტებში, როგორიცაა 1997 წლის ევროპული კონვენცია მოქალაქეობის შესახებ.
მოქალაქეობა ასევე განმარტებულია ინტერ-ამერიკული სასამართლოს მიერ, როგორც:

„პოლიტიკური და სამართლებრივი ვალდებულება, რომელიც პირს მოცემულ
სახელმწიფოსთან აკავშირებს და ავალდებულებს მის მიმართ ლოიალურობასა და
ერთგულებას, ანიჭებს მას სახელმწიფოსგან დიპლომატიურ დაცვას” (კასტილოპეტრუჩი და სხვები პერუს წინააღმდეგ, 1999 წლის მაისის გადაწყვეტილება,
ადამიანის უფლებათა ინტერ-ამერიკული სასამართლო (IACHR) [სერია C] N. 52
1999.)
როგორ არის დაცული ლტოლვილთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებები?
მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მე-15 მუხლი
აცხადებს, რომ ყოველ პირს აქვს მოქალაქეობის უფლება, ის არ მიუთითებს კონკრეტული
ქვეყნის მოქალაქეობაზე, რომლის მიღების უფლებაც მას აქვს. იმის უზრუნველსაყოფად,
რომ პირებს არ ჩამოერთვათ მოქალაქეობასთან დაკავშირებული მინიმალური უფლებები,
საერთაშორისო საზოგადოებამ შეიმუშავა ორი ძირითადი ხელშეკრულება: 1951 წლის
კონვენცია ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ (1951 წლის ლტოლვილთა კონვენცია) და
1954 წლის კონვენცია მოქალაქეობის არმქონე პირთა სტატუსის შესახებ (1954 წლის
კონვენცია).
არსებობს თუ არა რაიმე კავშირი 1951 წლის ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ კონვენციასა
და მოქალაქეობის არქონის საკითხებს შორის?
მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ახლადშექმნილი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის
წევრი სახელმწიფოებისთვის გადაუდებელი საკითხი იყო, თუ როგორ დახმარებოდნენ
იმ პირებს, რომლებიც ომის შედეგად გახდნენ ლტოლვილები ან მოქალაქეობის არმქონე
პირები. გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს (ECOSOC) მიერ 1949 წელს
მიღებული რეზოლუციით შეიქმნა სპეციალური კომიტეტი, რომელსაც ევალებოდა
ლტოლვილთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სტატუსის შესახებ კონვენციის
შემუშავება და მოქალაქეობის არქონის აღმოსაფხვრელად წინადადებების განხილვა.
საბოლოოდ, კომიტეტის წევრებმა მოამზადეს კონვენციის პროექტი ლტოლვილთა
სტატუსის შესახებ და კონვენციის ოქმი, რომელიც ეხებოდა მოქალაქეობის არმქონე
პირებს. კომიტეტს საფუძვლიანად არ უმსჯელია მოქალაქეობის არქონის აღმოფხვრის
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თაობაზე, რადგან ვარაუდობდნენ, რომ ამ საკითხს ახლად ჩამოყალიბებული
საერთაშორისო სამართლებრივი კომისია (ILC) მოაგვარებდა.
ისტორიულად, ლტოლვილები და მოქალაქეობის არმქონე პირები დაცვასა და
დახმარებას იღებდნენ UNHCR-ის წინამორბედი ლტოლვილთა საერთაშორისო
ორგანიზაციებისგან. მოქალაქეობის არქონასთან დაკავშირებით მომზადებული ოქმის
პროექტი მიზნად ისახავდა ლტოლვილებსა და მოქალაქეობის არმქონე პირებს შორის
არსებული კავშირის ასახვას. მაგრამ, ლტოლვილთა გადაუდებელი საჭიროებები და
ლტოლვილთა საერთაშორისო ორგანიზაციის გარდაუვალი დაშლა მიანიშნებდა, რომ
მოქალაქეობის არმქონე პირების მდგომარეობის დეტალური ანალიზისთვის საკმარისი
დრო არ დარჩებოდა უფლებამოსილ წარმომადგენელთა 1951 წლის კონფერენციაზე,
სადაც ორივე საკითხი უნდა განხილულიყო. მართლაც, 1951 წლის კონვენცია
ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ ამ კონფერენციაზე მიიღეს, ხოლო მოქალაქეობის
არმქონე პირთა შესახებ ოქმის მიღება მომავლისთვის გადაიდო.
მოქალაქეობის არმქონე პირს შესაძლებელია დაცვის უფლება ეკუთვნოდეს 1951 წლის
ლტოლვილთა კონვენციის შესაბამისად. მოქალაქეობის არმქონე ლტოლვილი იღებს
ისეთივე დაცვას, როგორსაც ლტოლვილი, ვინაიდან მოქალაქეობაზე რასის, რელიგიის,
ეროვნების ან გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური
შეხედულებების საფუძველზე უარის თქმა შეიძლება მიანიშნებდეს იმას, რომ პირი უნდა
ცნონ ლტოლვილად.
რას ითვალისწინებს 1954 წლის კონვენცია?
ოქმი მოქალაქეობის არმქონე პირთა შესახებ, რომელიც მომზადდა 1951 წლის
კონვენციის დამატებად, 1954 წელს კონვენციად იქცა. 1954 წლის კონვენცია პირველი
საერთაშორისო დოკუმენტია, რომელიც მიზნად ისახავს მოქალაქეობის არმქონე
პირთა სტატუსის რეგულირებასა და მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ყოველგვარი
დისკრიმინაციის გარეშე, მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის ძირითადი უფლებებითა
და თავისუფლებებით სარგებლობის უზრუნველყოფას. (იხილეთ დანართი 1, 1954 წლის
კონვენციის წევრი სახელმწიფოების სიის გასაცნობად.)
1954 წლის კონვენციის დებულებები მრავალმხრივ ჰგავს 1951 წლის ლტოლვილთა
კონვენციას. 1954 წლის კონვენციასთან შეერთებით ვერ გადაწყდება სახელმწიფოს
ტერიტორიაზე დაბადებული და მუდმივად მცხოვრები პირებისთვის მოქალაქეობის
მინიჭების საჭიროების საკითხი. როგორი ფართოც უნდა იყოს მოქალაქეობის არმქონე
პირებისთვის მინიჭებული უფლებები, ის მოქალაქეობას მაინც ვერ გაუთანაბრდება.
1954 წლის კონვენციის 1(1) მუხლი შეიცავს მოქალაქეობის არმქონე პირის
საერთაშორისოდ აღიარებულ განმარტებას:

პირი „რომელსაც არც ერთი სახელმწიფო არ მიიჩნევს თავის მოქალაქედ, კანონის
მოქმედების შესაბამისად.”
პირებს, რომლებიც ექცევიან 1954 წლის კონვენციის 1(1) მუხლში მოცემულ განმარტებაში,
მოიხსენიებენ როგორც დე იურე მოქალაქეობის არმქონე პირებს. განსხვავებისთვის, დე
ფაქტო მოქალაქეობის არმქონე პირებზე მითითება გაკეთებულია საბოლოო აქტში. ცნება
დე ფაქტო მოქალაქეობის არქონა არ არის განმარტებული რომელიმე საერთაშორისო
დოკუმენტში და კონკრეტულად ამ კატეგორიის პირებისთვის არ არსებობს რაიმე
ხელშეკრულებით განსაზღვრული რეჟიმი. UNHCR-ის სამუშაო განმარტებით, დე
ფაქტო მოქალაქეობის არმქონე პირები არიან საკუთარი ქვეყნის გარეთ მყოფი პირები,
რომლებსაც არ შეუძლიათ ან საფუძვლიანი მიზეზის გამო უარს აცხადებენ თავიანთი
მოქალაქეობის ქვეყნის დიპლომატიურ მფარველობაზე.
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ვინ არის მოქალაქე? ვინ არის მოქალაქეობის არმქონე პირი?
მოქმედი კანონის თანახმად, მოქალაქედ მიიჩნევა პირი, რომელიც ავტომატურად
ითვლება მოქალაქედ იმ პირობების თანახმად, რომლებიც მოცემულია მოქალაქეობის
შესახებ სახელმწიფოს მიერ მიღებულ სამართლებრივ დოკუმენტებში ან პირი, რომელსაც
მიენიჭა მოქალაქეობა შესაბამისი ორგაონების გადაწყვეტილების საფუძველზე.
ჩვეულებრივ, ადამიანების უმეტესობა მოქალაქედ ითვლება მხოლოდ ერთი
სახელმწიფოს კანონების თანახმად - იმ სახელმწიფოს კანონების თანახმად, სადაც ის
დაიბადა (ე.წ. „ნიადაგის პრინციპი“ jus soli), ან იმ სახელმწიფოს კანონების თანახმად,
რომლის მოქალაქეებიც იყვნენ პირის მშობლბები მისი დაბადებისას (ე.წ. „სისხლის
პრინიცპი“ jus sanguinis).
როდესაც ადმინისტრაციული პროცედურა ითვალისწინებს დისკრეციას
მოქალაქეობის მინიჭებისას, მოქალაქეობის მიღების მსურველები არ ჩაითვლებიან
მოქალაქეებად, ვიდრე არ დასრულდება მათი განაცხადების განხილვა და დამტკიცება
და კანონმდბელობის შესაბამისად არ მიენიჭებათ იმ სახელმწიფოს მოქალაქეობა.
პირები, რომლებსაც კანონი აძლევთ უფლებას, მოქალაქეობის მისაღებად შეიტანონ
განაცხადი, მაგრამ რომელთაც უარი ეთქვათ განაცხადის დაკმაყოფილებაზე, აღნიშნულ
სახელმწიფოში მოქმედი კანონის თანახმად ვერ ჩაითვლებიან ამ სახელმწიფოს
მოქალაქეებად.
UNHCR-ის სახელმძღვანელო მოქალაქეობის არმქონე პირთა დაცვის შესახებ
სახელმწიფოებს, UNHCR-ს და პროცესის სხვა მონაწილეებს აძლევს სახელმძღვანელო
პრინციპებს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოახდინონ 1954 წლის კონვენციის 1(1)
მუხლის ინტერპრეტაცია იმისთვის, რომ ხელი შეეწყოს ამ კონვენციის ბენეფიციარების
იდენტიფიცირებასა და სათანადო მოპყრობას.
მიუხედავად იმისა, რომ 1954 წლის კონვენცია ადგენს „მოქალაქეობის არმქონე
პირის” საერთაშორისო სამართლებრივ განმარტებასა და მოპყრობის სტანდარტებს,
რომლის უფლებაც აქვთ ასეთ პირებს, ის არ ადგენს მოქალაქეობის არმქონე პირების
იდენტიფიცირების რაიმე მექანიზმს. თუმცა, 1954 წლის კონვენციაში ნაგულისხმევია,
რომ სახელმწიფოებმა უნდა მოახდინონ მათ იურისდიქცაში შემავალი მოქალაქეობის
არმქონე პირების იდენტიფიცირება იმისთვის, რომ უზრუნველყონ მათი სათანადო
მოპყრობა კონვენციით აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად. UNHCR-ის
სახელმძღვანელო მოქალაქეობის არმქონე პირთა დაცვის შესახებ სახელმწიფოებსა
და UNHCR-ს აძლევს სახელმძღვანელო პრინციპებს იმ ეროვნული პროცედურების
ჩამოსაყალიბებლად, რომლებიც მიმართულია კონკრეტულად იმის დასადგენად,
არის თუ არა პირი მოქალაქეობის არმქონე. საჭიროების შემთხვევაში, თავისი
წარმომადგენლობების/ოფისების ან სათაო ოფისის მომსახურების მეშვეობით, UNHCR-ს
შეუძლია მისცეს რჩევები, თუ როგორ შეიძლება ამ პროცედურების შემუშავება და
აღსრულება.
შესაძლებელია თუ არა, რომ მოქალაქეობის არმქონე პირი ასევე იყოს ლტოლვილი?
მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს გარშემო მოქალაქეობის არმქონე პირთა
უმრავლესობა ცხოვრობს იმ ქვეყანაში, რომელშიც დაიბადა, მნიშვნელოვანმა რიცხვმა
დატოვა საკუთარი ქვეყანა, რათა გაქცეოდა დევნას რასის, რელიგიის, ეროვნების ან
გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური შეხედულებების
საფუძველით. ასეთი პირები არიან მოქალაქეობის არმქონე ლტოლვილები.
მოქალაქეობის არქონა, თავის თავში, ზოგადად არ შეიცავს დევნას 1951 წლის
ლტოვილთა კონვენციაში მოცემული ლტოლვილის განმარტების შესაბამისად;
თუმცა, თუ მოხდება მისი განხილვა სხვა ფაქტორებთან ერთობლიობაში, ის სავსებით
შეიძლება წარმოადგენდეს დევნის ელემენტს. დისკრიმინაციული საფუძვლებით
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მოქალაქეობის თვითნებურ ჩამორთმევას შეუძლია თავისით წარმოქმნას დევნის
კარგად დასაბუთებული შიში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ის შედეგად იწვევს
მოქალაქეობის არქონას.
1951 წლის ლტოლვილთა კონვენციისა და 1954 წლის კონვენციის შემქმნელებმა
გადაწყვიტეს ორი ცალკე მდგომი სამართლებრივი რეჟიმის შექმნა ლტოლვილთა და
მოქალაქეობის არმქონე პირთა დასაცავად. მაშინ, როდესაც 1951 წლის ლტოლვილთა
კონვენცია მოიცავს ლტოლვილებს, მათ შორის მათაც, რომლებიც არიან მოქალაქეობის
არმქონენი, 1954 წლის კონვენცია შექმნილია მოქალაქეობის არმქონე იმ პირებისთვის,
რომლებიც არ არიან ლტოლვილები.
1954 წლის კონვენციით მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის მინიჭებული უფლებების
უმრავლესობა იგივეა, რაც 1951 წლის ლტოლვილთა კონვენციით ლტოლვილთათვის
მინიჭებული უფლებები. თუმცა, ლტოლვილთა სპეციფიური მდგომარეობიდან
გამომდინარე, 1951 წლის ლტოლვილთა კონვენცია შეიცავს კონკრეტულ მინიშნებას
ქვეყანაში უკანონოდ ყოფნისა და შესვლისთვის დაუსჯელობის და იძულებით
გასახლების აკრძალვის შესახებ. ეს პრინციპები არ შედის 1954 წლის კონვენციაში.
შესაბამისად, თუ პირს ეკუთვნის ორივე, ლტოლვილისა და მოქალაქეობის არმქონე პირის
სტატუსი, სახელმწიფომ ამ შემთხვევაში უნდა გამოიყენოს 1951 წლის ლტოლვილთა
კონვენციის უფრო ხელსაყრელი დებულებები.
რას ითვალისწინებს 1961 წლის კონვენცია მოქალაქეობის არმქონე პირთა რიცხვის
შესამცირებლად?
იმის გამო, რომ სახელმწიფოების მიდგომა მოქალაქეობის მიღებასა და დაკარგვასთან
დაკავშირებით განსხვავდება, ზოგიერთი პიროვნება კვლავ ხდება მოქალაქეობის
არმქონე. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია საერთო წესები ასეთი ხარვეზების
აღმოსაფხვრელად.
„ერთ დღეს საზღვრებს
შორის ვიდექი და ვერც
ერთ ქვეყანაში ვერ
ვახერხებდი შესვლას.
ეს იყო დაუვიწყარი
გამოცდილება
ჩემს ცხოვრებაში!
მე არ შემეძლო იმ
სახელმწიფოში
შესვლა, სადაც
1961 წლის კონვენციის მუხლები მიზნად ისახავენ
ვიმყოფებოდი მანამდე;
მოქალაქეობის არქონის თავიდან აცილებას დაბადებისას
ასევე არ შემეძლო იმ
და შემდგომ, ცხოვრების მანძილზე, მაგრამ ისინი არც
სახელმწიფოში შესვლა,
კრძალავენ მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესაძლებლობას
სადაც დავიბადე,
გარკვეული გარემოებების პირობებში, და არც
გავიზარდე და
ავალდებულებენ სახელმწიფოებს მოქალაქეობა მიანიჭონ
ვცხოვრობდი! რომელ
მოქალაქეობის არმქონე ყველა არსებულ პირს. 1961 წლის
ქვეყანას ვეკუთვნი?
კონვენცია ასევე ითვალისწინებს ისეთი ორგანოს შექმნას,
დღემდე ვერ ვივიწყებ
რომელსაც შეუძლია მიმართოს კონვენციის ფარგლებში
დანაკარგის ძლიერ
მოხვედრილმა პირმა 1961 წლის კონვენციის დებულებების
შესაბამისად მისი საჩივრის განსახილველად და მოითხოვოს შეგრძნებას, რომელიც
დახმარება ამ საჩივრის სათანადო ორგანოებში წარსადგენად. აეროპორტში განვიცადე.”
მოგვიანებით, გენერალურმა ასამბლეამ UNHCR-ს სთხოვა
ლარა, ყოფილი
ამ როლის შესრულება. (იხილეთ დანართი 2, 1961 წლის
მოქალაქეობის არმქონე
კონვენციის წევრი ქვეყნების სიისთვის.)
პირი
1950 წელს საერთაშორისო სამართლის კომისიამ დაიწყო
იმ პროექტზე მუშაობა, რომელიც შემდეგ ცნობილი გახდა
როგორც 1961 წლის კონვენცია მოქალაქეობის არმქონე
პირთა შემცირების შესახებ (1961 წლის კონვენცია).
1961 წლის კონვენცია ერთადერთი უნივერსალური
დოკუმენტია, რომელიც გვთავაზობს ნათელ, დეტალურ და
კონკრეტულ დაცვას მოქალაქეობის არქონის საფრთხისთვის
სამართლიანი და შესაბამისი პასუხის გასაცემად.
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მოქალაქეობის არქონის შემთხვევების შემცირების მისაღწევად, 1961 წლის კონვენცია
მონაწილე სახელმწიფოებისგან მოითხოვს, მოქალაქეობის საკითხებზე ისეთი
საკანონმდებლო ბაზის შემუშავებას, რომელიც მოქალაქეობის მიღების ან დაკარგვის
თაობაზე დადგენილ სტანდარტებს ასახავს. იმ შემთხვევაში, თუ წევრ სახელმწიფოებს
შორის წარმოიშვება დავა კონვენციის ინტერპრეტაციის ან განხორციელების თაობაზე და
მისი მოგვარება შეუძლებელი გახდა სხვა საშუალებებით, დავის მონაწილე ნებისმიერ
მხარეს შეუძლია მიმართოს საერთაშორისო სასამართლოს.
UNHCR-ის სახელმძღვანელო მოქალაქეობის არმქონე პირთა დაცვის შესახებ
მთავრობებს, UNHCR-სა და პროცესის სხვა მონაწილეებს აძლევს სახელმძღვანელო
პრინციპებს, თუ როგორ უნდა მოახდინონ 1961 წლის კონვენციის მუხლების 1-4 და 12,
რომლებიც ეხება ბავშვებში მოქალაქეობის არქონის თავიდან აცილებას, ინტერპრეტაცია
და გამოყენება.
როგორ უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებათა კანონმდებლობა მოქალაქეობის უფლებას?
მრავალი საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტი ეხება მოქალაქეობის უფლებას.
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მე-15 მუხლი ადგენს, რომ ყველას
აქვს მოქალაქეობის უფლება და არავის არ შეიძლება თვითნებურად ჩამოერთვას
მოქალაქეობა.
1966 წლის საერთაშორისო პაქტში სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ
მოცემულია, რომ ყველა ბავშვს აქვს უფლება მიიღოს მოქალაქეობა. 24-ე მუხლი ამბობს:

„თითოეულ ბავშვს რასის, კანის ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, ეროვნული
თუ სოციალური წარმოშობის, ქონებრივი მდგომარეობისა თუ დაბადების გამო
ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე აქვს უფლება დაცვის ისეთ ღონისძიებებზე,
რომლებიც მას, როგორც მცირეწლოვანს, უნდა გაუწიონ მისმა ოჯახმა, საზოგადოებამ
და სახელმწიფომ.”
„თითოეული ბავშვი რეგისტრირებული უნდა იყოს დაუყოვნებლივ დაბადების
შემდეგ და ჰქონდეს სახელი.”
„თითოეულ ბავშვს აქვს მოქალაქეობის მიღების უფლება.”
სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის 26-ე მუხლი
ასევე ადგენს დისკრიმინაციის გარეშე მოპყრობას, რომელიც ვრცელდება ძალიან
ფართოდ, მათ შორის მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობაზე და თუ როგორ ხდება
მისი იმპლემენტაცია:

„ყველა ადამიანი თანასწორია კანონის წინაშე და ყოველგვარი დისკრიმინაციის
გარეშე აქვს კანონის თანასწორი დაცვის უფლება. ამ მხრივ ყოველგვარი
დისკრიმინაცია უნდა აიკრძალოს კანონით და კანონი უნდა უზრუნველყოფდეს
ყველა პირის თანასწორ და ეფექტიან დაცვას რაიმე ნიშნით, როგორიცაა რასის,
კანის ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა მრწამსის, ეროვნული
თუ სოციალური წარმოშობის, ქონებრივი მდგომარეობის, დაბადებისა თუ სხვა
გარემოების გამო დისკრიმინაციის წინააღმდეგ.”
1965 საერთაშორისო კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის
შესახებ ავალდებულებს სახელმწიფოებს „კანონის წინაშე თანასწორობის უფლების
უზრუნველყოფას ყველასთვის, რასის, კანის ფერის, ეროვნული ან ეთნიკური
წარმომავლობის განურჩევლად,” განსაკუთრებით ადამიანის რამდენიმე საყოველთაო
უფლებით სარგებლობისას, მათ შორის მოქალაქეობის უფლებით (მე-5 მუხლი).
ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ 1979 კონვენციის
მე-9 მუხლი ეხება მოქალაქეობის არქონის ძირითათ მიზეზს - მოქალაქეობის შესახებ
კანონმდებლობაში ქალთა წინააღმდეგ დისკრიმინაციას- და აცხადებს, რომ:
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„წევრი სახელმწიფოები ქალებს ანიჭებენ მამაკაცებთან თანაბარ უფლებას მიიღონ,
შეიცვალონ ან შეინარჩუნონ თავიანთი მოქალაქეობა. კერძოდ, ისინი უზრუნველყოფენ,
რომ არც უცხოელთან ქორწინება, არც ქმრის მოქალაქეობის შეცვლა ქორწინების დროს
არ იწვევს ცოლის მოქალაქეობის ავტომატურად შეცვლას, არ აქცევს მას მოქალაქეობის
არმქონე პირად და არ შეიძლება აიძულონ იგი მიიღოს ქმრის მოქალაქეობა.”
„მონაწილე სახელმწიფოები ქალებს ანიჭებენ მამაკაცებთან თანაბარ უფლებას მათი
შვილების მოქალაქეობის საკითხში.”
1989 წლის ბავშვის უფლებათა კონვენცია, რომელიც რატიფიცირებულია თითქმის ყველა
სახელმწიფოს მიერ, მოქალაქეობასთან დაკავშირებულ სამ მნიშვნელოვან მუხლს შეიცავს:
მე-2 მუხლი მიუთითებს:

„მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ და უზრუნველყოფენ მათი იურისდიქციის
ფარგლებში მყოფი ყველა ბავშვის წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ
ყველა უფლებას, რაიმე დისკრიმინაციის გარეშე, რასის, კანის ფერის, სქესის, ენის,
რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, ეროვნული, ეთნიკური ან
სოციალური წარმომავლობის, ქონებრივი მდგომარეობის, ბავშვის ჯანმრთელობის
მდგომარეობისა და დაბადების, მისი მშობლების ან კანონიერი მეურვეების ან/და
რაიმე სხვა გარემოებების მიუხედავად.”
მე-7 მუხლი მიუთითებს, რომ:
„ბავშვი რეგისტრირდება დაბადებისთანავე და დაბადების მომენტიდან აქვს
სახელისა და მოქალაქეობის მოპოვების უფლება, აგრეთვე, რამდენადაც ეს
შესაძლებელია, უფლება, იცნობდეს თავის მშობლებს, და მათი მხრიდან ზრუნვის
უფლება.”
მუხლი 8(1) მიუთითებს, რომ:
„მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ პატივი სცენ ბავშვის
უფლებას შეინარჩუნოს თავისი ინდივიდუალობა, მათ შორის მოქალაქეობა, სახელი
და ოჯახური ურთიერთობა, როგორც გათვალისწინებულია კანონით, ამასთან არ
დაუშვან კანონსაწინააღმდეგო ჩარევა.”
ყველა მიგრანტი მუშაკისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებათა დაცვის შესახებ 1990
საერთაშორისო კონვენციის 29-ე მუხლი მიუთითებს, რომ:

„ყველა მიგრანტი მუშაკის შვილს აქვს უფლება ჰქონდეს სახელი, მისი დაბადება
იყოს რეგისტრირებული და ჰქონდეს მოქალაქეობა.”
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ 2006 წლის
კონვენციის მე-18 მუხლი მიუთითებს, რომ:

„1. წევრი სახელმწიფოები აღიარებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
გადაადგილების, საცხოვრებელი ადგილისა და მოქალაქეობის თავისუფლად არჩევის
უფლება სხვებთან თანასწორ საფუძველზე და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთათვის უზრუნველყოფენ:
ა) მოქალაქეობის მიღებისა და შეცვლის უფლება და უკანონოდ ან შეზღუდული
შესაძლებლობის საბაბით მოქალაქეობის ჩამორთმევისაგან დაცვა;
2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების რეგისტრაცია უნდა მოხდეს
დაბადებისთანავე და მათ დაბადებისთანავე უნდა ჰქონდეთ სახელის,
მოქალაქეობისა და შესაძლებლობის ფარგლებში, მშობლების ვინაობის ცოდნისა და
მათი მხრიდან მზრუნველობის უფლება.”
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არსებობს თუ არა რაიმე რეგიონული ხელშეკრულებები „ხანდახან მძულს საკუთარი
მოქალაქეობის უფლებასთან დაკავშირებით?
თავი. ვგრძნობ, რომ თითქოს
საერთოდ არ ვარ ადამიანი.
რეგიონული დოკუმენტები აძლიერებენ
ამასთან გამკლავება არ შემიძლია.
მოქალაქეობის უფლების სამართლებრივ საფუძველს. ჩემს მეგობრებს შეუძლიათ
1969 წლის ამერიკის ადამიანის უფლებათა
იცხოვრონ ბუნებრივად. მე არა.
კონვენციის მე-20 მუხლი ეხება არა მხოლოდ
ჩემი ოცნებაა მყავდეს მანქანა,
მოქალაქეობის უფლებას, არამედ ასევე შეიცავს
მაგრამ არ შემიძლია მისი
ბავშვების მოქალაქეობის არქონისგან დაცვის
ყოლა. მისი საყიდელი ფულიც
მნიშვნელოვან მექანიზმებს:
რომ მქონდეს, ის ვერასდროს
დარეგისტრირდება ჩემს სახელზე.
„ყველა ადამიანს აქვს მოქალაქეობის უფლება. მე ვოცნებობ დაქორწინებაზე,
ყველა ადამიანს აქვს იმ ქვეყნის მოქალაქეობის მაგრამ ერთმა კაცმა მითხრა
მიღების უფლება, რომლის ტერიტორიაზეც უარი იმიტომ, რომ არ მაქვს
ის დაიბადა, თუ მას არ გააჩნია სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა. თავს პატიმარივით
მოქალაქეობის
უფლება.
არავის
უნდა ვგრძნობ. ლიბანური
ჩამოერთვას უსაფუძვლოდ მოქალაქეობის ან დოკუმენტები ოქროზე მეტად
მისი შეცვლის უფლება.”
ფასობს, შეგიძლიათ ცადოთ და
მილიონები გადაიხადოთ, მაგრამ
ამ პრინციპებს, შემდგომში, მხარი დაუჭირეს
მათ ვერ მიიღებთ. ჩემთვის
ამერიკათაშორისი სასამართლოს პრეცედენტებმა.
რთულია, ვუყურო ლიბანელ
სასამართლომ დაადასტურა, რომ პირობები,
გოგოებს, რომლებსაც აქვთ
რომლითაც მოქალაქეობის მინიჭება ხდება, რჩება
მოქალაქეობა და საბუთები,
სახელმწიფოს შიდა იურისდიქციის ფარგლებში,
განსაკუთრებით, როდესაც ისინი
თუმცა ასევე დაადგინა, რომ:
სათანადოდ არ სარგებლობენ
საკუთარი სტატუსით - სწავლა,
„მიუხედავად
ტრადიციულად
მიღებული მუშაობა, ჩემი ოცნებების
დებულებისა, რომ მოქალაქეობის მინიჭება განხორციელება, რომლის
და
ცნობა
თითოეული
სახელმწიფოს მიღწევასაც ვნატრობ, თუმცა არ
გადასაწყვეტია, თანამედროვე განვითარება შემიძლია“.
მიანიშნებს, რომ საერთაშორისო სამართალი
სახელმწიფოებს კონკრეტულ შეზღუდვებს ზეინაბი, ლიბანში მცხოვრები
უწესებს იმ ფართო უფლებებზე, რომლითაც მოქალაქეობის არმქონე ქალი.
ისინი სარგებლობენ ამ სფეროში. მეთოდი,
რომლითაც სახელმწიფოები არეგულირებენ
მოქალაქეობასთან დაკავშირებულ საკითხებს,
დღესდღეობით ვერ ჩაითვლება მხოლოდ მათი
იურისდიქციის ფარგლებში მოქცეულად.”
(ადამიანის
უფლებათა
ამერიკათაშორისი
სასამართლო, სარეკომენდაციო მოსაზრება,
„ცვლილებები კოსტა რიკას კონსტიტუციის
ნატურალიზაციის დადგენილებებში”, 1984
წლის მე-5 ადამიანის უფლებათა სამართლის
ჟურნალის (HRLJ) ტექსტი, აბზაცები 32-34).
სხვა სიტყვებით, სახელმწიფოებმა მხედველობაში უნდა მიიღონ მათი შიდა ეროვნული
კანონმდებლობის საერთაშორისო შედეგები, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც
კანონის განხორციელება შეიძლება გახდეს მოქალაქეობის არქონის მიზეზი.
1997 წლის ევროპული კონვენცია მოქალაქეობის შესახებ, ევროსაბჭოს მიერ
შემუშავებული ერთიანი ტექსტია, რომელიც შეიქმნა გაცნობიერებული აუცილებლობის
საფუძველზე. საჭირო იყო ისეთი დოკუმენტი, რომელიც გააერთიანებდა მოქალაქეობის
შესახებ კანონებთან დაკავშირებულ შიდა და საერთაშორისო სამართლის
განვითარებას ჰააგის 1930 წლის კონვენციიდან, რომელიც ეხება მოქალაქეობის
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შესახებ კანონების კოლიზიას, მოყოლებული დღემდე. მანამდე მიღებული ევროპული
ხელშეკრულებებისგან განსხვავებით, ის მრავლობითი მოქალაქეობის მიღების უფლებას
აძლევს სხვადასხვა მოქალაქეობის მქონე დაქორწინებულ პირებს და მათ შვილებს.
ევროპული კონვენცია მოქალაქეობის შესახებ ასევე მოიცავს მოქალაქეობის მიღების,
შენარჩუნების, დაკარგვის, აღდგენის, პროცედურული უფლებების, სამართალმემკვიდრე
სახელმწიფოთა მოქალაქეობის, სამხედრო ვალდებულებებისა და წევრ სახელმწიფოებს
შორის თანამშრომლობის საკითხებს. ის შეიცავს მრავალ დებულებას, რომელთა
მიზანიცაა მოქალაქეობის არქონის წარმოშობის აღკვეთა. ევროპული კონვენცია
მოქალაქეობის შესახებ მოქალაქეობის არმქონე პირის განმარტებისთვის იყენებს
1954 წლის კონვენციას. ევროპის ბოლოდროინდელმა გამოცდილება სახელმწიფოთა
საზღვრების შეცვლის შესახებ გვიჩვენა, რომ უამრავი ადამიანი დგება მოქალაქეობის
არქონის საფრთხის წინაშე, ვინაიდან მათ შეიძლება დაკარგონ ძველი მოქალაქეობა
ახლის მიღებამდე. ერთი სახელმწიფოს ტერიტორიის გადაცემის, სახელმწიფოების
გაერთიანების, დაშლის, განცალკავების ან მისი ტერიტორიის ნაწილის ან აწილების
გამოყოფის შედეგად სამრთალმემკვიდრე სახელმწიფოების წარმოშობისას
მოქალაქეობის არმქონეთა წარმოქმნის თავიდან აცილების მიზნით ევროსაბჭომ მიიღო
სამართალმემკვიდრე სახელმწიფოთა წარმოშობის შედეგად მოქალაქეობის არქონის
თავიდან აცილების შესახებ კონვენცია. ეს კონვენცია მიღებული იქნა 2006 წლის 15 მარტს
და შეიცავს სახელმწიფოს წარმოშობის პირობებში მოქალაქეობასთან დაკავშირებულ
კონკრეტულ წესებს. მისი 22-ე მუხლი გვთავაზობს პრაქტიკულ სახელმძღვანელო
პრინციპებს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ყოფილი და მომავალი სახელმწიფოების
პასუხისმგებლობა, მტკიცების წესები, მოქალაქეობის არქონის თავიდან აცილება
დაბადებისას, და მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის დახმარებას მოქალაქეობის
მისაღებად.

Identifyingარმქონე
and protecting
მოქალაქეობის
პირთა
stateless persons
იდენტიფიცირება
და დაცვა

1999 წელს აფრიკის ერთობის ორგანიზაციამ (ამჟამად აფრიკის კავშირი) მიიღო
აფრიკული ქარტია ბავშვთა უფლებებისა და კეთილდღეობის შესახებ. ბავშვთა
უფლებების კონვენციის მოდელზე შექმნილი ქარტია იზიარებს მანამდე არსებული
კონვენციის ზოგიერთ ისეთ ძირითად პრინციპს, როგორიცაა დისკრიმინაციის აღკვეთა
და ბავშვის ინტერესებისთვის უპირველესი მნიშვნელობის მინიჭება. ქარტიის მე-6
მუხლი, რომელშიც საუბარია სახელსა და მოქალაქეობაზე და რომელიც შეიცავს
მნიშვნელოვან დაცვის მექანიზმებს ბავშვებში მოქალაქეობის არქონის თავიდან
ასაცილებლად, ამტკიცებს რომ:
••
••
••
••

ყოველ ბავშვს აქვს დაბადებიდან სახელის უფლება;
ყოველი ბავშვი დაბადების შემდეგ დაუყოვნებლივ უნდა იყოს რეგისტრირებული;
ყოველ ბავშვს აქვს მოქალაქეობის მიღების უფლება; და
ქარტიის წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ საკუთარი
კონსტიტუციური კანონმდებლობის მიერ იმ პრინციპების აღიარება, რომელთა
თანახმადაც ბავშვმა უნდა მიიღოს იმ სახელწიფოს მოქალაქეობა, რომლის
ტერიტორიაზეც დაიბადა, თუ დაბადების მომენტში არ მიენიჭა სხვა სახელმწიფოს
მოქალაქეობა იმ ქვეყნის კანონების თანახმად.

2005 წლის ივნისში საგარეო საქმეთა მინისტრების 32-ე ისლამურმა კონფერენციამ მიიღო
პაქტი ისლამში ბავშვთა უფლებების შესახებ. ის ამბობს, რომ:
•• ყოველ ბავშვს უნდა ჰქონდეს სახელის უფლება დაბადებისთანავე;
•• ყველა ბავშვს უნდა ჰქონდეს უფლება იყოს რეგისტრირებული;
•• ამ პაქტის წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა გაიღონ მაქსიმალური ძალისხმევა,
რათა მათ ტერიტორიაზე დაბადებული ყოველი ბავშვისთვის გადაწყვიტონ
მოქალაქეობის არქონის საკითხი ან მათი ნებისმიერი მოქალაქის შვილის საკითხი,
რომელიც დაიბადება მათი ტერიტორიის გარეთ; და
•• მიტოვებულ ბავშვებს უნდა ჰქონდეთ სახელის, წოდებისა და მოქალაქეობის
უფლება.
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მოქალაქეობის შესახებ ეროვნული კანონების,
მოქალაქეობის არმქონე პირთა შემცირების შესახებ 1961
წლის კონვენციისა და სხვა საერთაშორისო დოკუმენტების
საშუალებით მოქალაქეობის არქონის შემთხვევების
შემცირების მცდელობის მიუხედავად, UNHCR-ის
მონაცემებით მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი
ცხოვრობს მოქალაქეობის გარეშე. 1954 წლის კონვენცია
განსაზღვრავს, თუ ვინ არის მოქალაქეობის არმქონე პირი,
ხელს უწყობს ამ პირების სამართლებრივ იდენტიფიცირებას
და უზრუნველყოფს, რომ მოქალაქეობის არმქონე პირები
დისკრიმინაციის გარეშე სარგებლობენ ძირითადი
უფლებებითა და თავისუფლებებით.
ვინ არის მოქალაქეობის არმქონე პირი?
1954 წლის კონვენცია მოქალაქეობის არმქონე პირს
განსაზღვრავს როგორც პირს, „რომელსაც არც ერთი
სახელმწიფო არ მიიჩნევს თავის მოქალაქედ, კანონის
მოქმედების შესაბამისად” (მუხლი 1). ეს წმინდა
სამართლებრივი განმარტებაა. იგი არ ეხება უფლებებს,
რომლითაც მოქალაქეები სარგებლობენ, ფორმას, რომლითაც
მოქალაქეობის მინიჭება ხდება ან მოქალაქეობაზე
ხელმისაწვდომობას. იმის დადგენა, ითვლება თუ არა პირი
მოქალაქედ კანონის მოქმედების შესაბამისად, მოითხოვს
ფრთხილ ანალიზს, თუ როგორ ახდენს სახელმწიფო
ინდივიდუალურ შემთხვევებში მოქალაქეობის შესახებ
კანონების გამოყენებას და იმ გადაწყვეტილებების
განხილვას/გასაჩივრებას, რომლებსაც შეიძლება გავლენა
ჰქონოდათ პირის სტატუსზე.

„ჩვენ ვერ ვშოულობთ
მუდმივ სამსახურს,
არ შეგვიძლია
გადაადგილება,
ჩვენ იმ ნავებს
ვგავართ, რომლებსაც
ნავთსაყუდელი არ
გააჩნიათ. განათლებაც
და ჯანდაცვაც ჩვენთვის
პრობლემაა. მე ვერ
დავამთავრე საშუალო
სკოლა და ვერც კოლეჯში
მოვხვდი. ექიმის
ნახვა მხოლოდ კერძო
საავადმყოფოში შემიძლია
და არა სახელმწიფოში.”
აბდულა, მოქალაქეობის
არმქონე ბედუინი,
არაბეთის გაერთიანებულ
საემიროებში მცხოვრები

მოქალაქეობის არქონის მტკიცების შემთხვევაში,
სახელმწიფოებმა უნდა გადახედონ იმ სახელმწიფოების
მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობას, რომელთანაც
პირს აქვს კავშირი (ისეთი, როგორიცაა დაბადების ადგილი,
ყოფილი ჩვეული საცხოვრებელი, სახელმწიფო(ები) რომლის
მოქალაქეებიც არიან მეუღლე ან შვილები, სახელმწიფო(ები) რომლის მოქალაქეებიც
არიან პირის მშობლები ან ბებია და ბაბუა) და გამოიკვლიონ ინფორმაცია, თუ როგორ
ხდება კანონის პრაქტიკაში აღსრულება, მათ შორის ნებისმიერი ინფორმაცია პირის
ან მოსახლეობის ნაწილის მოპყრობასთან დაკავშირებით. საჭიროების შემთხვევაში,
სტატუსის დადგენით დაკავებულმა ორგანომ უნდა გაიაროს კონსულტაცია ამ
სახელმწიფოებთან და მოითხოვოს მტკიცებულება. პირებს აქვთ ვალდებულება,
რამდენადაც შესაძლებელია, მიაწოდონ სრული და სწორი ინფორმაცია მათი
მდგომარეობის შესახებ და ყველა მტკიცებულება, რომელიც გონივრულად
ხელმისაწვდომია. UNHCR-ს შეუძლია სახელმწოფოებს შორის კონსულტაციებს შეუწყოს
ხელი და მოთხოვნის შემთხვევაში, სხვადასხვა სახელმწიფოსგან მოიპოვოს შესაბამის
კანონებსა და მათ შესრულებასთან დაკავშირებული ტექნიკური ინფორმაცია.

იმის აღნიშვნაზე, ვის არ აქვს მასთან სამართლებრივი კავშირი. დასკვნები მოთხოვნაზე
პასუხის გაუცემლობასთან დაკავშირებით უნდა იყოს გაკეთებული გონივრული
დროის გასვლის შემდეგ. თუ სახელმწიფოს აქვს ზოგადი პოლიტიკა არასდროს გასცეს
პასუხი ამგვარ მოთხოვნებს, რაიმე დასკვნის გაკეთება მხოლოდ პასუხის მიუღებლობის
საფუძველზე არ შეიძლება. საპირისპიროდ, როდესაც სახელმწიფო მუდმივად პასუხობს
ამგვარ მოთხოვნებს, პასუხის მიუღებლობა ზოგადად წარმოადგენს მტკიცე დასტურს,
რომ პირი არ არის მოქალაქე.
შესაძლებელია თუ არა, რომ პირზე არ გავრცელდეს 1954 წლის კონვენციის დებულებები?
1954 წლის კონვენციის პრეამბულა ადასტურებს, რომ მოქალაქეობის არმქონე
ლტოლვილებს მოიცავს 1951 წლის ლტოლვილთა კონვენცია და, შესაბამისად, მათ არ
ეხებათ 1954 წლის კონვენცია.
მოქალაქეობის არმქონე პირის განმარტების გარდა, 1954 წლის კონვენციის პირველი
მუხლი ასევე განსაზღვრავს იმ პირებს, რომლებზეც მიუხედავად იმისა, რომ ექცევიან ამ
ცნების ჩარჩოებში (რაც ნიშავს, რომ ისინი არიან მოქალაქეობის არმქონე პირები), 1954
წლის კონვენცია მათზე მაინც არ ვრცელდება გარკვეული მიზეზების გამო - იმიტომ,
რომ ისინი არ საჭიროებენ დაცვას, ან არ იმსახურებენ საერთაშორისო დაცვას მათ მიერ
ჩადენილი ქმედებების გამო. ეს მოიცავს პირებს:
•• „რომლებიც სარგებლობენ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის
გარდა გაერთიანებული ერების სხვა ორგანოების ან სააგენტოების დაცვით ან
დახმარებით მანამ, სანამ ეს დახმარება გაგრძელდება.”
•• გაერთიანებული ერების ახლო აღმოსავლეთში პალესტინელი
ლტოლვილებისთვის დახმარებისა და სამუშაოების სააგენტო (UNRWA) ამჟამად
გაეროს ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც ეს დებულება ეხება.
•• „რომელთა მიმართაც ადგილსამყოფელი ქვეყნის კომპეტენტური ხელისუფლება
ცნობს მოქალაქეობასთან დაკავშირებულ უფლებებსა და მოვალეობებს.”
•• ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ მოქალაქეობის არმქონე პირს ქვეყანაში
უზრუნველყოფილი აქვს კანონიერი საცხოვრებელი და მინიჭებული აქვს უფრო
ფართო უფლებები, ვიდრე 1954 წლის კონვენცია ითვალისწინებს, კერძოდ სრული
ეკონომიკური და სოციალური უფლებები, რითაც ქვეყნის მოქალაქე სარგებლობს
დეპორტაციისა და გაძევებისგან დაცვის ჩათვლით, მაშინ ამ პირის მიმართ
კონვენციის დებულებების გამოყენება საჭირო არ არის მიუხედავად იმისა, რომ ეს
პიროვნება მოქალაქეობის არმქონე პირია.
•• „რომლებმაც ჩაიდინეს დანაშაული მშვიდობის წინააღმდეგ, სამხედრო
დანაშაული, ან დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ, როგორც ეს
განსაზღვრულია საერთაშორისო დოკუმენტებში;
რომლებმაც ჩაიდინეს არა-პოლიტიკური სახის მძიმე დანაშაული საცხოვრებელი
ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ამ ქვეყანაში შესვლის ნებართვის მიღებამდე” ან
„ბრალი ედებათ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიზნებისა და
პრინციპების საწინააღმდეგო ქმედებებში.”

სახელმწიფო ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი საბუთები, რომლებიც ადასტურებენ,
რომ კონკრეტული პირი არ არის მისი მოქალაქე, როგორც წესი, მოქალაქეობის არქონის
სანდო მტკიცებულებაა. თუმცა, ამგვარი მტკიცებულება ყოველთვის შეიძლება არ იყოს
ხელმისაწვდომი. წარმოშობის ან ყოფილი ჩვეული საცხოვრებელი ქვეყნის შესაბამისმა
ორგანოებმა შეიძლება უარი განაცხადონ მოქალაქეობის არქონის დამადასტურებელი
დოკუმენტების გაცემაზე ან უბრალოდ უპასოხოდ დატოვონ მოთხოვნა. ზოგიერთმა
სახელმწიფო ორგანომ შეიძლება ჩათვალოს, რომ ისინი არ არიან პასუხისმგებელნი
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როდის აღარ ჩაითვლება პირი მოქალაქეობის არმქონე პირად?
მოქალაქეობის არმქონედ პირი აღარ ჩაითვლება, როდესაც ის მოქალაქეობას მიიღებს.
ბრაზილიის კონსტუტიციაში 1994 წელს შეტანილი ცვლილებით, ბრაზილიის
მოქალაქე მშობლების საზღვარგარეთ დაბადებულ შვილებს არ შეუძლიათ
ბრაზილიის მოქალაქეობის მიღება, თუ არ დაბრუნდებიან ბრაზილიაში
საცხოვრებლად. სამოქალაქო საზოგადოებრივი ჯგუფები ვარაუდობენ, რომ
თორმეტიოდე წელიწადში 200 000 ბავშვი გახდა მოქალაქეობის არმქონე.
როდესაც 2007 წელს ბრაზილია შეუერთდა 1961 წლის კონვენციას, ეროვნულმა
კონგრესმა დაამტკიცა საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლითაც ბინადრობის
მოთხოვნა, როგორც მოქალაქეობის მიღების წინაპირობა, ჩანაცვლდა საკონსულო
რეგისტრაციით. ეს რეფორმა გავრცელდა რეტროაქტიულად და დაეხმარა
მოქალაქეობის არმქონე ბევრ ბავშვს მიეღო ბრაზილიის მოქალაქეობა.
როდის არის მოქალაქეობის არქონის დადგენის პროცედურა სათანადო პასუხი?
მოქალაქეობის არქონის დადგენის პროცედურები ზოგადად ეხმარება სახელმწიფოებს
1954 წლის კონვენციით აღებული ვალდებულებების შესრულებაში. მაშინ, როდესაც 1954
წლის კონვენცია განსაზღვრავს მოქალაქეობის არმქონე პირს, ის არ იძლევა მოქალაქეობის
არქონის იდენტიფიცირების პროცედურას. თუმცა, 1954 წლის კონვენციაში
ნაგულისხმევია, რომ სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს მისი იურისდიქციის ფარგლებში
მოქალაქეობის არმქონე პირების იდენტიფიცირება, რათა უზრუნველყოს მათი სათანადო
მოპყრობა კონვენციით აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
მოქალაქეობის არქონის დადგენის პროცედურების გამოყენება შესაფერისია მხოლოდ
მოქალაქეობის არმქონე იმ პირებისთვის, რომლებიც არიან მიგრაციულ კონტექსტში.
მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის, რომლებიც იმყოფებიან „საკუთარ ქვეყანაში”
ან წარმოადგენენ ადგილობრივ მოსახლეობას (in situ), მოქალაქეობის არმქონე პირის
სტატუსის დადგენის პროცედურები ვერ იქნება შესაფერისი ამ ქვეყანასთან მათი
ისეთი მჭიდრო კავშირიდან გამომდინარე, როგორიცაა ხანგრძლივი ბინადრობა. ასეთი
მოსახლეობის გარემოებების გათვალისწინებით, სასურველია, რომ სახელმწიფოებმა
გაატარონ მოქალაქეობის მიზნობრივი კამპანია ან მოქალაქეობის დაზუსტების
მცდელობები და მათ მიმართ არ გამოიყენონ მოქალაქეობის არქონის დადგენის
პროცედურები.
რა პროცედურებს მიმართავენ პირის მოქალაქეობის უქონლობის დასადგენად?
სახელმწიფოების მხოლოდ მცირე რიცხვმა შეიმუშავა მოქალაქეობის არქონის დადგენის
სპეციალური პროცედურები. თუმცა, სახელმწიფოების მხრიდან მზარდი ინტერესი
შეინიშნება ასეთი პროცედურების შემუშავების მიმართ. სახელმწიფოს გადასაწყვეტია,
თუ სად განთავსდება ინსტიტუციონალურად მოქალაქეობის არქონის დადგენის
პროცედურები და შესაძლოა, განსხვავდებოდეს ქვეყნებს შორის. მიუხედავად იმისა, თუ
სადაა მოქალაქეობის არქონის დადგენის პროცედურები განთავსებული სახელმწიფოს
სამართლებრივ ან ადმინისტრაციულ სისტემაში, მნიშვნელოვანია, ამ საკითხზე მომუშავე
პირებმა განივითარონ ექსპერტიზა მოქალაქეობის არქონის დადგენის საკითხში და,
ამასთანავე, უზრუნველყონ მოსახლეობისთვის პროცედურების ხელმისაწვდომობა. ეს
მოითხოვს იმის უზრუნველყოფას, რომ ცენტრალიზებული ექსპერტიზის პირობებში
ადმინისტრაციული ან სასამართლო სამსახურის კვალიფიციური თანამშრომლები
ახორციელებდნენ მოქალაქეობის არქონის დადგენას და, ამასთანავე, მოსახლეობისთვის
ხელმისაწვდომი იქნება განაცხადის შეტანა ქვეყნის მასშტაბით. ზოგიერთმა სახელმწიფომ
მიიღო საიმპლემენტაციო კანონმდებლობა, რომელიც ითვალისწინებს მთავრობის
კონკრეტული ორგანოებისთვის, რომლებიც დაკავებულები არიან თავშესაფრით,
ლტოლვილებითა და მოქალაქეობის არმქონე პირებით, ან მაგალითისთვის შინაგან
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საქმეთა სამინისტროსთვის, მოქალაქეობის არმქონე პირების განაცხადის გამოკვლევისა
და განხილვის ფუნქციის მინიჭებას. სხვა სახელმწიფოებს, რომლებსაც არ აქვთ
კონკრეტული კანონმდებლობა მოქალაქეობის არქონის აღიარების პროცედურებისთვის,
განსაზღვრული ჰყავთ ადმინისტრაციული ან სასამართლო ორგანო, რომელსაც ევალება
იმის დადგენა, არის თუ არა პირი მოქალაქეობის არმქონე.
მიუხედავად ამისა, ბევრ სახელმწიფოს არ აქვს კონკრეტული პროცედურა. ხშირ
შემთხვევაში, მოქალაქეობის არქონის საკითხი თავს იჩენს ლტოლვილის სტატუსის
დადგენის პროცედურის დროს. ასეთ დროს მოქალაქეობის არმქონე პირები შესაძლოა,
მოექცნენ ჰუმანიტარული და დამატებითი დაცვის პროცედურების ჩარჩოში.
ფაქტობრივად, მოქალაქეობის არმქონე პირები იძულებულნი იქნებიან წარმოადგინონ
განცხადება თავშესაფრის მოპოვების თაობაზე, ვინაიდან მათთვის შესაფერისი
პროცედურა ფიზიკურად არ არსებობს. თავშესაფრის მაძიებელთა განცხადებებზე
კონფიდენციალურობის ვალდებულება უნდა იყოს დაცული მოქალაქეობის არქონის
დადგენის პროცედურის ფორმის და მდებაროების მიუხედავად.
ზოგიერთ ქვეყანას არ აქვს მოქალაქეობის არმქონე პირთა დადგენის სპეციალური
პროცედურები, მაგრამ შესაძლოა ეს საკითხი წამოიჭრას მაშინ, როდესაც პირი
შეიტანს განაცხადს ბინადრობის ნებართვის ან სამგზავრო დოკუმენტის მისაღებად,
ან თავშესაფრის მინიჭებაზე ეთქმება უარი და სხვა საფუძვლით ითხოვს თავშესაფრის
ქვეყანაში დარჩენას.
საფრანგეთში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის ცნობის პროცედურას აწარმოებს
საფრანგეთის ლტოლვილთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა დაცვის სამსახური (OFPRA), რომლის მანდატიც მოიცავს მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის იურიდიული
და ადმინისტრაციული დაცვის გაწევას. განაცხადები უნდა გადაეგზავნოს პირდაპირ
საფრანგეთის ლტოლვილთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა დაცვის სამსახურს
(OFPRA).
ფილიპინებში მოქალაქეობის არქონის დადგენას ახორციელებს ცენტრალიზებული
ლტოლვილთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა დაცვის სამსახური (RSPPU),
რომელსაც ადმინისტრირებას უწევს ფილიპინების იუსტიციის დეპარტამენტი.
მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსზე განაცხადები შეიძლება გაიგზავნოს
პირდაპირ ლტოლვილთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა დაცვის სამსხურში ან
იმიგრაციის ბიუროს ცენტრალურ ან საველე ოფისში.
მოლდოვას რესპუბლიკაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციისა და თავშესაფრის
ბიურო წარმართავს მოქალაქეობის არქონის დადგენის ცენტრალიზებულ
ადმინისტრაციულ პროცედურას. განაცხადების ჩაბარება შეიძლება ზეპირსიტყვიერად
ან წერილობით და შეიძლება ინიცირებული იყოს კონკრეტული პიროვნების მიერ
ან, მოვალეობის მიხედვით, სპეციალური ადმინისტრაციული ერთეულის მიერ,
რომელიც განთავსებულია მოლდოვას მიგრაციისა და თავშესაფრის ბიუროში.
ესპანეთში კანონი უცხოელთა შესახებ უზრუნველყოფს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მიერ მოქალაქეობის არმქონე პირების სტატუსის აღიარებას იმ პროცედურის
საშუალებით, რომელსაც არეგულირებს სამეფო დეკრეტი. განმცხადებლებს შეუძლიათ
მიმართონ პოლიციის განყოფილებას ან თავშესაფრისა და ლტოლვილთა სამსახურს
(OAR). საგამოძიებო ფაზის დასრულების შემდეგ თავშესაფრისა და ლტოლცილთა
სამსახური უძღვება პროცედურას და შემდეგ დასაბუთებულ შეფასებას უგზავნის
შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
მიუხედავად იმისა, რომ მექსიკას არ ჩამოუყალიბებია მოქალაქეობის არქონის
დადგენის ფორმალური პროცედურა, მისი 2010 წლის სახელმძღვანელო მიგრაციული
კრიტერიუმებისა და პროცედურების შესახებ ადგენს, რომ მოქალაქეობის არმქონე
პირებს შეუძლიათ საერთაშორისო დაცვის მიღება დამატებითი დაცვის შესახებ
მექსიკის სისტემის მეშვეობით. მაშინ, როდესაც სახელმძღვანელო იძლევა
განმარტებას, თუ ვინ კვალიფიცირდება მოქალაქეობის არმქონე პირად, ის არ ადგენს
ინდივიდუალურ შემთხვევებში განხორციელების პროცედურას.
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UNHCR-ის სახელმძღვანელო მოქალაქეობის არმქონე პირთა დაცვის შესახებ მთავრობას,
UNHCR-ის თანამშრომლებსა და პროცესის სხვა მონაწილეებს აძლევს სახელმძღვანელო
პრინციპებს მოქალაქეობის არქონის დადგენის პროცედურების ჩამოყალიბების
მოდალობებზე, მათ შორის მტკიცებულების საკითხებზე, რომლებიც წარმოიქმნება ასეთ
პროცედურებში.
რა სახის მტკიცებულებები მოითხოვება?
მოქალაქეობის არქონის ბუნებიდან გამომდინარე, პირებს ხშირად არ შეუძლიათ
მოქალაქეობის არქონის სტატუსის შესახებ საკუთარი განცხადების დასაბუთება
საფუძვლიანი დოკუმენტური მტკიცებულებით, თუ ასეთი საერთოდ გააჩნიათ.
ბევრა პირმა საერთოდ არ იცის, რომ არსებობს საჭიროება ან არ შეუძლია იმ ქვეყნების
მოქალაქეობის შესახებ კანონების ანალიზის წარმართვა, რომლებთანაც აქვს კავშირი
დაბადებით, წარმოშობით, ქორწინებით ან ჩვეული საცხოვრებლით. იმის დასადგენად,
არის თუ არა პირი მოქალაქეობის არმქონე, ფუნდამენტური მნიშვნელობის შეიძლება
იყოს უცხო ქვეყნის ორგანოებთან კონტაქტი კონკრეტულ შემთხვევასთან ან
მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობის ზოგად ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რაც
გულისხმობს როგორც კანონის განმარტებას, ასევე მის აღსრულებას. ხშირ შემთხვევაში
სახელმწიფოები ასეთ კითხვებს მხოლოდ მაშინ პასუხობენ, თუ ისინი ინიცირებულია
სხვა სახელმწიფოს მთავრობის წარმომადგენლების მიერ.
შესაბამისად, მოქალაქეობის არქონის დადგენის პროცედურებმა უნდა გაითვალისწინონ
მოქალაქეობის არქონის დამტკიცებისთვის დამახასიათებელი სირთულეები.
მოქალაქეობის არქონის დადგენის პროცედურები საჭიროებენ როგორც განმცხადებლის,
ასევე მის საქმეზე მომუშავე მოხელის თანამშრომლობას მტკიცებულებების მოპოვებისა
და ფაქტების დადგენის საკითხებში - ამას მოიხსენიებენ როგორც მტკიცების ტვირთის
განაწილებას. მოქალაქეობის არქონის დადასტურებისთვის დამახასიათებელი
სირთულეების გამო, მტკიცებულების ზღვარი მოქალაქეობის არქონის დადგენამდე არ
უნდა იყოს ძალიან მაღალი. ამიტომ, სახელმწიფოებს ურჩევენ, რომ მიიღონ მტკიცების
იგივე სტანდარტები, რაც მოთხოვნილია ლტოლვილის სტატუსის დასადგენად;
კონკრეტულად, მოქალაქეობის არქონის დადასტურება უზრუნველყოფილია მაშინ,
როდესაც „გონივრულ დონეზე” დადგინდა, რომ არც ერთი სახელმწიფო პირს არ მიიჩნევს
თავის მოქალაქედ, კანონის მოქმედების შესაბამისად. UNHCR-ის სახელმძღვანელო
მოქალაქეობის არმქონე პირთა დაცვის შესახებ იძლევა დამატებით სახელმძღვანელო
პრინციპებს, თუ როგორ უნდა იქნას მტკიცების ტვირთი და სტანდარტი გამოყენებული
მოქალაქეობის არქონის დადგენის პროცედურებში.
ვინ წყვეტს პირის მოქალაქეობის არქონის საკითხს?
მოქალაქეობის არმქონე პირთა სტატუსის დასადგენად საჭიროა ამ სფეროში
კვალიფიციური პერსონალი, რომელსაც შეუძლია მიუკერძოებლად და
ობიექტურად განიხილოს განაცხადი და ზედ დართული მტკიცებულებები.
დადგენაზე პასუხისმგებელი ცენტრალური უწყების არსებობა შეამცირებდა
ურთიერთსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილებების მიღების რისკს, უფრო ეფექტურად
მოიძიებდა და გაავრცელებდა წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციას და
მიზანმიმართული მუშაობით უკეთ შეძლებდა გამოცდილების გაღრმავებას
მოქალაქეობის არქონასთან დაკავშირებულ საქმეებში. მოქალაქეობის არმქონე პირის
სტატუსის დადგენა მოითხოვს სხვა სახელმწიფოების კანონების, რეგულაციებისა
და პრაქტიკის შეგროვებასა და ანალიზს. გადაწყვეტილების მიმღებნი, ცენტრალური
ხელისუფლების გარეშეც, თანამშრომლობენ როგორც მთავრობის შიგნით, ასევე სხვა
სახელმწიფოებში იმ კოლეგებთან, რომლებსაც მოქალაქეობისა და მოქალაქეობის არქონის
შესახებ კანონმდებლობის სათანადო ცოდნა გააჩნიათ.
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როგორ
არის
ცალკეული
უზრუნველყოფილი?

პირებისთვის

პროცედურებთან

ხელმისაწვდომობა

1954 წლის კონვენცია არ ავალდებულებს სახელმწიფოებს, რომ მათ მიანიჭონ კანონიერი
ყოფნის უფლება პირს, სანამ მოქალაქეობის არმქონე პირად ცნობის შესახებ მისი
მიმართვის განხილვა არ დასრულდება. პრაქტიკულად, რადგან პირი იმყოფება
სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, მისი მოქალაქეობრივი სტატუსის დადგენა შესაძლოა
ერთადერთი გამოსავალი იყოს მდგომარეობიდან.
თუ პიროვნებამ შეიტანა განაცხადი მოქალაქეობის არმქონე პირად აღიარების შესახებ ან,
თუ ხელისუფლება ცდილობს დაადგინოს პირის მოქალაქეობის არქონა, სახელმწიფოებს
ურჩევენ, დადგენის პროცედურების დასრულებამდე თავი შეიკავონ თავიანთი
ტერიტორიიდან ამ პირის გაძევებისგან.
მოქალაქეობის არქონის დადგენის პროცედურები უნდა იყოს ფორმალიზებული
კანონში, რაც უზრუნველყოფს სამართლიანობასა და გამჭვირვალობას. UNHCR-ის
სახელმძღვანელო მოქალაქეობის არმქონე პირთა დაცვის შესახებ იძლევა საპროცესო
უფლებების ვრცელ ჩამონათვალს, მათ შორის:
••
••
••
••

გასაუბრების ხელმისაწვდომობა
თარჯიმნის დახმარება
სამართლებრივი დახმარების ხელმისაწვდომობა
ვადები, რომლის ფარგლებშიც უნდა მოხდეს მოქალაქეობის არქონის დადგენა
განაცხადის შეტანის დროიდან;
•• გადაწყვეტილების მიზეზის წერილობით მიღების უფლება; და
•• პირველ ინსტანციაში უარყოფითი გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება.
შეუძლია თუ არა სახელმწიფოს დააკავოს მოქალაქეობის არმქონე პირი, რომელსაც არ აქვს
ქვეყანაში კანონიერად ყოფნის უფლება?
მიუხედავად იმისა, რომ 1954 წლის კონვენცია ღიად არ ავალდებულებს სახელმწიფოებს
მოქალაქეობის არმქონედ აღიარებული პირებისთვის ბინადრობის უფლების მინიჭებას,
ასეთი ნებართვის მინიჭება უზრუნველყოფდა ამ ხელშეკრულების დანიშნულებისა
და მიზნის მიღწევას. ჩვეულებრივ, მოქალაქეობის არმქონე პირები, რომლებსაც არ
აქვთ ქვეყანაში კანონიერად ყოფნის უფლება, არ უნდა დააკავონ. მოქალაქეობის
არმქონე პირებს ხშირად არ აქვთ პირადობის დამადასტურებელი ისეთი დოკუმენტები,
როგორიცაა პირადობის მოწმობა ან პასპორტი. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ დადგინდა
ყოფილი საცხოვრებელი ქვეყანა, ის ამ პირის უკან მიღებას მაშინვე არ დათანხმდება.
მსგავს სიტუაციებში უნდა ვერიდოთ პირის დაკავებას და მხოლოდ იმ შემთხვევაში
მივმართოთ ამ ღონისძიებას, როდესაც ამას ცალსახად მოითხოვს ეროვნული
კანონმდებლობა, რაც, თავის მხრივ, შეესაბამება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო
სამართალს. თავდაპირველად უნდა იყოს გამოყენებული დაკავების ალტერნატიული
ღონისძიება, თუ არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები საიმისოდ, რომ
ალტერნატიული ზომების გამოყენება არ იქნება ეფექტური აღნიშნული პირის მიმართ.
მოქალაქეობის არმქონე პირები, რომლებსაც არ გააჩნიათ ქვეყანაში კანონიერი ყოფნის
უფლება, უნდა დააკავონ მხოლოდ ყველა შესაძლო ალტერნატივის განხილვის
შემდეგ. გამონაკლის შემთხვევებში დაკავების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას
ხელისუფლებამ უნდა განსაზღვროს, რამდენად მისაღები და პროპორციულია დაკავება
მისაღწევ მიზანთან. თუ დადგინდა ამის საჭიროება, დაკავებას არ უნდა ჰქონდეს
დისკრიმინაციული ხასიათი, უნდა იყოს დარეგულირებული ადგილობრივი კანონით
და სასურველია, დადგინდეს ასეთი დაკავების მაქსიმალური ზღვარი და ხდებოდეს მისი
სამართლებრივი გადახედვა პერიოდულად.
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პრინციპი 7

გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისია 1985 წლიდან სწავლობს
შემაშფოთებლად გავრეცელბულ თვითნებური დაკავების შემთხვევებს. მან
საკითხის საფუძვლიანი შესწავლა და არსებული პრობლემების აღმოსაფხვრელად
რეკომენდაციების წარდგენა მოსთხოვა დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და
უმცირესობათა დაცვის ქვეკომისიას. დაინტერესება იმ გარანტიებით, რომლითაც
უნდა სარგებლობდეს ყველა თავისუფლებაშეზღუდული პირი, გამოვლინდა 1988
წელს, როდესაც გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო პრინციპთა კრებული
ყველა პირის დასაცავად ნებისმიერი ფორმის დაკავების ან დაპატიმრებისას.
1990 წელს ქვეკომისიის მიერ ზემოხსენებული მოხსენებით გათვალისწინებული
რეკომენდაციების შესრულებისას ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიამ შექმნა
სამუშაო ჯგუფი უკანონო დაკავების საკითხზე. მოგვიანებით სამუშაო ჯგუფმა მიიღო
შემდეგი პრინციპები, რომლებიც არეგულირებენ დაპატიმრებასა და დაკავებას:

პატიმრობის ვადის ზედა ზღვარი დადგენილი უნდა იყოს კანონით; დაუშვებელია,
პატიმრობის ვადა იყოს შეუზღუდავი ან უზომოდ ხანგრძლივი.

პრინციპი 1
თავშესაფრის მაძიებელს ან მიგრანტს, რომელსაც საზღვარზე ან ქვეყანაში უკანონოდ
შესვლის შემთხვევაში ეროვნული ტერიტორიის ფარგლებს შიგნით დასაკითხად
აკავებენ, სულ მცირე, ზეპირი ფორმით, მისთვის გასაგებ ენაზე უნდა ეცნობოს იმ
მიზეზების შესახებ, თუ რატომ და რის საფუძველზე აუბნებიან უარს საზღვრის
გადაკვეთაზე ან ქვეყანაში დროებით ცხოვრების უფლებაზე. ყოველივე ეს
პიროვნებისადმი პატივისცემის გამოხატვით უნდა განხორციელდეს.
პრიციპი 2
ნებისმიერ თავშესაფარს მაძიებელს ან მიგრანტს დაკავების პერიოდში უნდა
ჰქონდეს გარესამყაროსთან ურთიერთობის შესაძლებლობა, მათ შორის ტელეფონით,
ფაქსით ან ელექტრონული ფოსტით. უნდა მიეცეს ადვოკატთან, საკონსულოს
წარმომადგენელთან და ნათესავებთან დაკავშირების უფლება.
პრინციპი 3
ნებისმიერი დაპატიმრებული თავშესაფრის მაძიებელი ან მიგრანტი დაუყოვებლივ
უნდა წარდგეს სასამართლო ან სხვა ხელისუფლების ორგანოს წინაშე.
პრინციპი 4
ნებისმიერი თავშესაფრის მაძიებელი ან მიგრანტი, დაპატიმრებისას ხელს უნდა
აწერდეს რეესტრში, რომელიც უნდა იყოს დანომრილი და აკინძული ან შეიცავდეს
იდენტიფიცირების სხვაგვარ გარანტიებს; ასევე მასში უნდა აღინიშნებოდეს
ინფორმაცია დაკავების საფუძვლებისა და ხელისუფლების კომპეტენტური ორგანოს
ამ განკარგულების თაობაზე, ასევე დაკავებისა და გათავისუფლების დრო და
თარიღი.
პრინციპი 5
ნებისმიერ თავშესაფრის მაძიებელს ან იმიგრანტს საპყრობილეში მოთავსებამდე
უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია შინაგანაწესის, შესაბამისი დისციპლინარული წესების
და იზოლირებულ პატიმრობაში შესაძლო მოხვედრის შესახებ; ასევე იმ გარანტიების
შესახებ, რაც თან სდევს ამგვარ ზომებს.
პრინციპი 6
გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს შესაბამისი უფლებამოსილების და სათანადო დონის
პასუხისმგებლობის მქონე სახელმწიფო ორგანომ და უნდა ეფუძნებოდეს კანონის
მიერ დადგენილ სამართლიანობის კრიტერიუმებს.
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პრინციპი 8
თავშესაფრის მაძიებელს ან მიგრანტს თავისუფლების აღკვეთის ზომების შესახებ
უწყება ეძლევა მისთვის გასაგებ ენაზე წერილობითი ფორმით. დოკუმენტი უნდა
ასახავდეს მიღებული ზომების საფუძველს; პირობებს, რომელთა თანახმადაც
თავშესაფრის მაძიებელს ან მიგრანტს შესაძლებლობა აქვს მიმართოს სასამართლო
ხელისუფლებას; იგი დროულად გადაწყვეტს მიღებული ზომის კანონიერების
საკითხს და თუ საჭიროდ ჩათვლის, გასცემს ბრძანებას პირის გათავისუფლების
თაობაზე.
პრინციპი 9
პატიმრობის ვადის მოხდა ხორციელდება სპეციალურად ამ მიზნისთვის
განკუთვნილ სახელმწიფო დაწესებულებაში; თუკი ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია,
თავშესაფრის მაძიებელი ან მიგრანტი უნდა მოთავსდეს სისხლის სამართლებრივი
დანაშაულისთვის ბრალდებული პირებისგან განცალკევებით.
პრინციპი 10
საპატიმროში შესვლის უფლება უნდა მიეცეთ ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის
ოფისს (UNHCR), წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს (ICRC) და, საჭიროების
შემთხვევაში, შესაბამისი უფლებამოსილებით აღჭურვილ არასამთავრობო
ორგანიზაციებს.
რა უფლება-მოვალეობები გააჩნიათ მოქალაქეობის არმქონედ ცნობილ პირებს?
არსებობს რამდენიმე ფუნდამენტური ადამიანის უფლება, რომელიც ვრცელდება ყველა
პირზე, მიუხედავად მათი სტატუსისა თუ კონკრეტულ იურისდიქციაში ყოფნის სახისა.
ეს მოიცავს მაგალითად, წამებისა და დისკრიმინაციის აკრძალვას. რა თქმა უნდა, 1954
წლის კონვენცია ადასტურებს, რომ მისი დებულებები ვრცელდება მოქალაქეობის
არმქონე პირებზე „მიუხედავად რასისა, რელიგიისა ან წარმოშობის სახელმწიფოსა,
დისკრიმინაციის გარეშე.” (მუხლი 3).
მოქალაქეობის არმქონე ყველა პირი ვალდებულია დაემორჩლოს ადგილსამყოფელი
ქვეყნის კანონებსა და წესებს (მუხლი 2). ამ ვალდებულების გათვალისწინებით, 1954
წლის კონვენციის მე-7 (1) მუხლი ადგენს დაცვის საბაზისო დონეს, რომელიც ენიჭება
მოქალაქეობის არმქონე პირს. კერძოდ, მიუთითებს, რომ გარდა იმ შემთხვევებისა,
როდესაც 1954 წლის კონვენცია პირდაპირ შეიცავს უფრო შეღავათიან დამოკიდებულებას,
„ხელშემკვრელი სახელმწიფო მოქალაქეობის არმქონე პირების მიმართ გამოიყენებს
დებულებებს, რომლებიც საერთოდ გამოიყენება უცხოელთა მიმართ”.
რაც შეეხება 1954 წლის კონვენციაში ჩამოთვლილ უფლებათა უმეტესობას, მოქალაქეობის
არმქონე პირებისთვის მინიმუმ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა ის უფლება და
სარგებელი, რაც გარანტირებულია უცხოელებისთვის, კერძოდ ანაზღაურებადი
სამუშაო (მუხლები 17, 18 და 19), ბინა (მუხლი 21) და გადაადგილების თავისუფლება
(მუხლი 26). სხვა კონკრეტული უფლებებისთვის, წევრ სახელმწიფოებს მოეთხოვებათ,
მათ ტერიტორიაზე კანონიერად მცხოვრებ მოქალაქეობის არმქონე პირებს ისეთივე
სტანდარტული გარემო შეუქმნან, როგორსაც უქმნიან საკუთარ მოქალაქეებს,
განსაკუთრებით რელიგიური აღმსარებლობისა და რელიგიური აღზრდის თავისუფლება
(მუხლი 4), საავტორო დ სამეწარმეო უფლებები (მუხლი 14), დაწყებითი განათლება
(მუხლი 22), სახელმწიფო დახმარება (მუხლი 23), და შრომის კანონმდებლობა და
სოციალური უზრუნველყოფა (მუხლი 24).
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UNHCR-ის სახელმძღვანელო მოქალაქეობის არმქონე პირთა დაცვის შესახებ მიზნად
ისახავს დაეხმაროს მთავრობებს მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის მოპყრობის იმ
სტანდარტების უზრუნველყოფაში, რაც მოთხოვნილია 1954 წლის კონვენციით და
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლით.
შეუძლიათ თუ არა მოქალაქეობის არმქონედ ცნობილ
დამადასტურებელი და სამგზავრო დოკუმენტების მიღება?

პირებს

პირადობის

1954 წლის კონვენციის თანახმად, წევრმა სახელმწიფომ უნდა გასცეს პირადობის
დამადასტურებელი საბუთები მის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეობის არმქონე
ნებისმიერ პირზე, რომელსაც არ გააჩნია მოქმედი სამგზავრო დოკუმენტი. 28-ე
მუხლი ამბობს, რომ წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა გასცენ სამგზავრო დოკუმენტები
მოქალაქეობის არმქონე იმ პირებისთვის, რომლებიც კანონიერად ცხოვრობენ
მათ ტერიტორიაზე, თუ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ეროვნული
უსაფრთხოების ან საზოგადოებრივი წესრიგის ინტერესებისთვის სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული.
სამგზავრო დოკუმენტების გაცემა არ გულისხმობს მოქალაქეობის მინიჭებას და არ
ცვლის პირის სტატუსს.
28-ე მუხლის მეორე ნაწილი მოუწოდებს სახელმწიფოებს, გასცენ სამგზავრო დოკუმენტი
მის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეობის არმქონე ნებისმიერ პირზე, იმ შემთხვევაშიც
კი, თუ იგი უკანონოდ იმყოფება ქვეყანაში. სახელმწიფოებს ეთხოვათ, განიხილონ
კონვენციით გათვალისწინებული სამგზავრო დოკუმენტის გაცემა მოქალაქეობის
არმქონე იმ პირებზე, რომლებიც მის ტერიტორიაზე იმყოფებიან და ვერ იღებენ ამ
საბუთს თავიანთი კანონიერი საცხოვრებელი ქვეყნისგან. ეს დებულება განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ მოქალაქეობის არმქონე ბევრ პირს
შესაძლოა არ გააჩნდეს კანონიერი საცხოვრებელი ქვეყანა. სამგზავრო დოკუმენტები
ახდენენ მოქალაქეობის არმქონე პირის იდენტიფიცირებას და, ამასთანავე, აძლევენ მას
სხვა სახელმწიფოში შესვლის შესაძლებლობას.
სამგზავრო დოკუმენტები განსაკუთრებით მნიშვნელოვან დახმარებას უწევენ სხვა
ქვეყნებში სწავლის, დასაქმების, ჯანდაცვის და გადასახლების მიზნით მოგზაურ
მოქალაქეობის არმქონე პირებს. კონვენციის დანართის თანახმად, თითოეული წევრი
სახელმწიფო თანხმდება აღიაროს სხვა წევრი სახელმწიფოს მიერ გაცემული სამგზავრო
დოკუმენტის ქმედუნარიანობა. UNHCR-ს შეუძლია ასეთი დოკუმენტების გაცემაზე
ტექნიკური რჩევის მიცემა. 1954 წლის კონვენციის წევრ სახელმწიფოებს მოეთხოვებათ,
მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის კონვენციის შესაბამისი მანქანით წაკითხვადი
სამგზავრო დოკუმენტების გაცემა იმ სტანდარტებისა და სპეციფიკაციის დაცვით,
რომელიც მოცემულია ლტოლვილებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის
მანქანით წაკითხვადი კონვენციის დოკუმენტების გაცემის გზამკვლევში, მომზადებულია
სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO)/ UNHCR-ის მიერ.
შეუძლია თუ არა სახელმწიფოს მოქალაქეობის არმქონედ ცნობილი პირის ქვეყნიდან
გაძევება?
1954 წლის კონვენციის პირობების თანახმად, დაუშვებელია ქვეყანაში კანონიერად
მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირის გაძევება, თუკი ამას ეროვნული
უსაფრთხოებისა და საჯარო წესრიგის ინტერესების დაცვა არ მოითხოვს. გაძევება,
იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესების კუთხით
საფუძვლიანი მიზეზი, უნდა ხდებოდეს ჯეროვანი სამართლებრივი პროცედურების
შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, ცხადია, უნდა არსებობდეს პროცედურული
გარანტიები, რაც უფლებას მისცემს მოქალაქეობის არმქონე პირს უპასუხოს და
წარადგინოს მტკიცებულებები ბრალდების უარსაყოფად, ისარგებლოს ადვოკატის
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დახმარებით და დაიტოვოს განაჩენის გასაჩივრების უფლება.
1954 წლის კონვენციის ფინალური აქტი მიანიშნებს, რომ იძულებით გასახლების
აკრძალვა არის ზოგადად მიღებული პრინციპი. იძულებით გასახლების აკრძალვა, რაც
გულისხმობს პირის არ დაბრუნებას იმ ტერიტორიაზე, სადაც ის შეიძლება დადგენს
დევნის საფრთხის წინაშე, მოცემულია რამდენიმე საერთაშორისო ხელშეკრულებაში,
მათ შორის ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ 1951 წლის კონვენციის 33-ე მუხლში,
წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის და
დასჯის წინააღმდეგ გაეროს კონვენციის მე-3 მუხლში, ნაგულისხმევია სამოქალაქო
და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტის მე-7 მუხლში და ადამიანის
უფლებების რამდენიმე რეგიონალურ დოკუმენტში.
ვინაიდან იძულებით გასახლების აკრძალვა აღიარებულია საერთაშორისო სამართლის
პრინციპად, 1954 წლის კონვენციის ავტორებმა საჭიროდ აღარ ჩათვალეს მისი ხაზგასმა
კონვენციის იმ მუხლებში, რომლებიც არეგულირებენ მოქალაქეობის არმქონე პირთა
სტატუსს.
მას შემდეგ, რაც გაძევების საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, 1954 წლის
კონვენცია სთხოვს სახელმწიფოებს, რომ პირს საკმარისი დროს მისცენ სხვა ქვეყანაში
შესვლის უფლების მოსაპოვებლად.
ნატურალიზაციის რა ტიპის პროცედურა უნდა იყოს ხელმისაწვდომი მოქალაქეობის
არმქონედ ცნობილი პირებისთვის?
1954 წლის კონვენციის წევრ სახელმწიფოებს მოეთხოვებათ, რომ მაქსიმალურად შეუწყონ
ხელი მოქალაქეობის არმქონე პირების ასიმილაციასა და ნატურალიზაციის. (სიტყვა
„ასიმილაცია” აქ არ აღნიშავს პირების იდენტობის დაკარგვას, არამედ ინტეგრაციას
ქვეყნის ეკონომიკაში, სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებაში.) კონკრეტულად,
მათ მოეთხოვებათ გაიღონ ყველა ძალისხმევა ნატურალიზაციის პროცედურების
დასაჩქარებლად, მათ შორის, საფასურისა და ხარჯების შემცირება, შეძლებისდაგვარად.
გაერთიანებულ სამეფოში მოქალაქეობის არმქონე პირებს შეუძლიათ ისარგებლონ
ნატურალიზაციის გამარტივებული პროცედურებით. პრაქტიკულად რომ ვთქვათ,
ეს ნიშავს ბინადრობის შემცირებულ მოთხოვნებს (ხუთის ნაცვლად სამ წლიანი
მოთხოვნა სხვა უცხოელებისგან განსხვავებით) და ენისა და მოქალაქეობის
გამოცდებიდან გათავისუფლებას.
ზოგიერთმა ქვეყანამ, თავიანთი მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობაში შეიტანა
კანონიერი ბინადრობის შემცირებული მოთხოვნა ლტოლვილებისა და მოქალაქეობის
არმქონე იმ პირთათვის, რომლებსაც სურთ ნატურალიზაციაზე განაცხადის შეტანა.
ევროპული კონვენცია მოქალაქეობის შესახებ ავრცობს ამ რეკომენდაციას და
მოითხოვს, რომ ადგილობრივი კანონები შეიცავდეს წესებს, რომელიც შესაძლებელს
გახდის ქვეყანაში კანონიერად და ჩვეულად მაცხოვრებელი უცხოელებისთვის
ნატურალიზაციის უფლების მიცემას. დამატებით, ევროპული კონვენცია მოქალაქეობის
შესახებ ნატურალიზაციის განაცხადის შეტანის უფლების მოსაპოვებლად, ბინადრობის
ნებისმიერ მოთხოვნას ზღუდავს მაქსიმუმ 10 წლით. ევროპული კონვენცია
მოქალაქეობის შესახებ, ასევე, ურჩევს სახელმწიფოებს გამოიყენონ ნატურალიზაციის
დაჩქარებული პროცედურები მოქალაქეობის არმქონე პირებსა და აღიარებულ
ლტოლვილებთან მიმართებაში.
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რომელია მოქალაქეობის არმქონე პირთა დაცვის საუკეთესო საშუალება?
მოქალაქეობის არმქონე პირთა დაცვის ყველაზე ეფექტური საშუალება ისეთი
კანონმდებლობის შექმნაა, რომელიც, პირველ რიგში გამორიცხავს მოქალაქეობის
არქონის წარმოშობას (სრულყოფილი განხილვისთვის და ზომებისთვის, რომლებიც
სახელმწიფოს შეუძლია მიიღოს მოქალაქეობის არქონის შესამცირებლად ან
აღმოსაფხვრელად, იხილეთ მოქალაქეობის არმქონე პირთა შემცირების შესახებ 1961
წლის კონვენციის თავი „მოქალაქეობის არქონის პრევენცია”).

მოქალაქეობის
პრევენცია
Preventingარქონის
statelessness

თუმცა, ვიდრე მოქალაქეობის არქონის პრობლემა აღმოიფხვრება, პირები, რომლებიც
აღიარებულნი არიან მოქალაქეობის არმქონედ უნდა იყვნენ დაცულნი. 1954 წლის
კონვენციასთან შეერთება და პრაქტიკაში შესრულება, ისევე როგორც საიმპლემენტაციო
კანონების მიღება უზრუნველყოფს მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებებისა და
ვალდებულებების პატივისცემას.
როგორც ზემოთაა აღნიშნული, 1954 წლის კონვენცია არც პირის მოქალაქეობას ცვლის
და არც სახელმწიფოს ავალდებულებს მიიღოს არა-ლტოლვილი მოქალაქეობის
არმქონე პირები საკუთარ ტერიტორიაზე. 1954 წლის კონვენციით გათვალისწინებული
დებულებების გამოყენება არ ანაცვლებს მოქალაქეობის მინიჭებას. რამდენადაც
ეს შესაძლებელია, სახელმწიფოებმა მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობისა და
პრაქტიკის მეშვეობით ხელი უნდა შეუწყონ მათ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეობის
არმქონე პირების ასიმილაციასა და ნატურალიზაციას. მოქალაქეობის არქონის
ფართომასშტაბიან სიტუაციებში, შესაძლებელია მოქალაქეობის მინიჭების წესების ისე
შეცვლა, რომ ტერიტორიაზე მცხოვრები ყველა პირი ჩაითვალოს მოქალაქედ თუ ისინი
დაიბადნენ ამ ტერიტორიაზე (ან ცხოვრობდნენ იქ) კონკრეტულ თარიღამდე, ან არიან
ასეთი პირების შთამომავლები.
2007 წელს ყირგიზეთმა გაატარა ფართომასშტაბიანი რეფორმა, რომელმაც
მოქალაქეობის არმქონე ათასობით ადამიანს მოქალაქეობის მიღების საშუალება
მისცა. დამოუკიდებლობიდან ათწლეულზე მეტი, ყირგიზეთში 40 000-მდე პირი
ცხოვრობდა რაიმე მოქალაქეობის გარეშე; მათი ურავლესობა იყო ეთნიკური
უმცირესობების წარმომადგენელი, რომელიც ყირგიზეთში გადავიდა ყოფილი
საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ნაწილებიდან და ავტომატურად არ მიიღო
ყირგიზეთის ან ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა სამართალმემკვიდრე სახელმწიფოს
მოქალაქეობა. 2007 წლის კანონმა მოქალაქედ აღიარა ყველა ყოფილი საბჭოთა
მოქალაქე, რომელიც იყო მოქალაქეობის არმქონე და ცხოვრობდა ყირგიზეთში ხუთი
ან მეტი წელი.
ზოგიერთ გამონაკლის შემთხვევაში შეუძლებელია მოქალაქეობის არმქონე პირების
იურიდიული სტატუსის რეგულირება იმ ქვეყანაში, სადაც ისინი ცხოვრობენ. ასეთი
პირებისთვის სხვა ქვეყანაში განსახლება შეიძლება იყოს სათანადო გადაწყვეტილება.
ვინაიდან სახელმწიფოების განსახლების კრიტერიუმები ხშირად არ ფარავს
მოქალაქეობის არქონის სიტუაციებს (განსახლება როგორც წესი გამოიყენება
ლტოლვილებისთვის), UNHCR-ის აღმასრულებელმა კომიტეტემა მოუწოდა
სახელმწიფოებს, გააფართოონ მათი კრიტერიუმები, რათა მოიცვან მოქალაქეობის
არმქონე პირები. თავის დასკვნაში No. 95 (2003), აღმასრულებელმა კომიტეტმა:

„(აღმასრულებელმა კომიტეტმა) მოუწოდა სახელმწიფოებს ითანამშროლონ
UNHCR-თან მოქალაქეობის არქონის პრობლემების გადაჭრის მეთოდებზე და
ერთად იმსჯელონ შესაძლო განსახლების ადგილებზე იმ შემთხვევაში, როდესაც
შეუძლებელია ან ეჭვქვეშ რჩება მოქალაქეობის არმქონე პირის პრობლემის
გადაწყვეტა მასპინძელ ქვეყანაში, ან ყოფილ საცხოვრებელ ქვეყანაში...”
UNHCR-ს შეუძლია რჩევა მისცეს და დახმარება გაუწიოს სახელმწიფოებს მოქალაქეობის
არმქონე პირების ინტეგრაციასა და განსახლებასთან დაკავშირებული საკითხების
მოგვარებაში.
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მოქალაქეობის არქონა შეიძლება იყოს მრავალი გარემოების შედეგი. ქვემოთ
განხილულია მოქალაქეობის არქონის რამდენიმე ძირითადი გამომწვევი მიზეზი
და ის პრაქტიკული ნაბიჯები, რომლებიც ამ პრობლემის თავიდან ასაცილებლად
მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობის განხილვისას სახელმწიფოებმა შეიძლება
გაითვალისწინონ.

დისკრიმინაციასთან ან მოქალაქეობის თვითნებურად
ჩამორთმევასთან დაკავშირებული მიზეზები
დისკრიმინაცია
სახელმწიფოს დისცრეციის ერთ-ერთი მთავარი შეზღუდვა მოქალაქეობის მინიჭებისას ან
მის მინიჭებაზე უარის თქმისას არის აკრძალვა რასობრივი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ
. ეს პრინციპი ასახულია რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციასა და
სხვა მრავალ დოკუმენტში. 2004 წლის 1 ოქტომბრის ზოგად რეკომენდაციებში არამოქალაქეების დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, გაერთიანებული ერების რასობრივი
დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტმა დაადგინა, რომ:

„მოქალაქეობის ჩამორთმევა რასის, კანის ფერის, წარმოშობის, ან ეროვნული თუ
ეთნიკური წარმოშობის ნიადაგზე არის სახელმწიფოს ვალდებულების დარღვევა
უზრუნველყოს მოქალაქეობის უფლებით დისკრიმინაციის გარეშე სარგებლობა.”
თუმცა, პირებს ზოგჯერ არ შეუძლიათ მოქალაქეობის მიღება კონკრეტულ
სახელმწიფოში მიუხედავად ამ სახელმწიფოსთან არსებული ძლიერი კავშირებისა კავშირები, რომლებიც სხვა პირებისთვის საკმარისი იქნებოდა მოქალაქეობის მინიჭების
დასაწყებად. მოქალაქეობის არმქონე პირთა უმრავლესობა მსოფლიოს გარშემო
მიეკუთვნება ეთნიკურ, რელიგიურ ან ლინგვისტურ უმცირესობას. დისკრიმინაცია
რასის, კანის ფერის, ეთნიკური წარმომავლობის, რელიგიის, სქესის, პოლიტიკური
შეხედულების ან სხვა ფაქტორების ნიადაგზე შეიძლება იყოს ღია, ან კანონში
უყურადღებობის შედეგი, ან გამოვლინდეს კანონის აღსრულებისას. კანონები შეიძლება
ჩაითვალოს დისკრიმინაციულად, თუ ისინი შეიცავენ დისკრიმინაციული ხასიათის
დებულებებს ან თუ მათი გამოყენების შედეგი არის დისკრიმინაცია.
ამ პრობლემის თავიდან ასაცილებლად:
•• უზრუნველყავით, რომ მოქალაქეობასთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული
აკრძალვის პრინციპი მოცემულია კონსტიტუციაში და მოქალაქეობასთან
დაკავშირებულ კანონებში, და ამ პრინციპების პრაქტიკაში განხორციელება
უზრუნველყავით ადმინისტრაციული და სასამართლო გადაწყვეტილებებით.
•• სახელმწიფოებს მოეთხოვებათ, მიიღონ ყველა სათანადო ზომა როგორც
ქვეყნის შიგნით, ასევე სხვა სახელმწიფოებთან თანამშრომლობისას იმის
უზრუნველსაყოფად, რომ ყოველ ბავშვს დაბადებისას ჰქონდეს მოქალაქეობა.
შესაბამისად, საერთაშორისო სამართლის თანახმად, დაქორწინებული მშობლების
ბავშვები, ქორწინების გარეშე დაბადებული ბავშვები და მოქალაქეობის არმქონე
მშობლების ბავშვები - ყველა უნდა სარგებლობდეს მოქალაქეობის თანაბარი
უფლებით.
•• კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ
მიზნად ისახავს მოქალაქეობის მიღების, შეცვლის ან შენარჩუნებისას ქალისა
და მამაკაცისთვის თანაბარი უფლებების მინიჭებას. ამ კონვენციაში შემავალი
პრინციპების თანახმად, ქმრის მოქალაქეობრივი სტატუსი არ იწვევს ცოლის
მოქალაქეობის ავტომატურ შეცვლას, არ აქცევს მას მოქალაქეობის არმქონე პირად
და არ აიძულებს მას ქმრის მოქალაქეობის მიღებას.
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მოქალაქეობის ჩამორთმევა ან უარი მოქალაქეობაზე
ადამიანის უფლებათა საყოვეთაო დეკლარაცია ადგენს, რომ დაუშვებელია ვინმესთვის
მოქალაქეობის თვითნებურად ჩამორთმევა. 1961 წლის კონვენცია და ევროპული
კონვენცია მოქალაქეობის შესახებ მკაცრად ზღუდავს სახელმწიფოს შესაძლებლობებს
მოახდინოს მოქალაქეობის ჩამორთმევის ინიცირება. მოქალაქეობის ამგვარ დაკარგვას
თან უნდა ახლდეს სრული პროცედურული გარანტიები და მისი შედეგი არ უნდა იყოს
მოქალაქეობის არქონა.
დენაციონალიზაცია მაშინ იჩენს თავს, როდესაც სახელმწიფო პირს ან მოქალაქეთა ჯგუფს
ართმევს მოქალაქეობას, ხშირად იმიტომ, რომ სახელმწიფო ატარებს დისკრიმინაციულ
პრაქტიკას. მსოფლიოში მოქალაქეობის არმქონე პირთა დიდ რაოდენობას თვითნებურად
ჩამოერთვათ მოქალაქეობა.
ამ პრობლემის თავიდან ასაცილებლად:
•• საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპების თანახმად, არავის უნდა
ჩამოერთვას მოქალაქეობა თუ ეს შედეგად მოქალაქეობის არქონას გამოიწვევს.
•• ამ პრინციპთან დაკავშირებით 1961 წლის კონვენცია ითვალისწინებს შემდეგ
გამონაკლისებს:
-- მოქალაქეობა, რომელიც ფაქტების დამახინჯებით ან მოტყუებით იქნა
მიღებული;
-- მოქალაქეობის დაკარგვა საზღვარგარეთ ცხოვრების გამო (იხილეთ ზემოთ);
-- ქმედებები, რომლებიც არ შეესაბამება სახელმწიფოსადმი ერთგულების
ვალდებულებებს ან მიმართულია სხვა სახელმწიფოსთვის სამსახურის
გასაწევად, ან მისი საქციელი ზიანს აყენებს სახელმწიფოს სასიცოცხლო
მნიშვნელობის ინტერესებს (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს საკითხები
მითითებული იყო კანონში კონვენციის ხელმოწერის დროისთვის); ან
-- ფიცი ან ფორმალური განცხადება სხვა სახელმწიფოსადმი ერთგულებაზე, ან
უარი მოცემულ სახელმწიფოსადმი ერთგულებაზე (მხოლოდ იმ შემთხვევაში,
თუ ეს საკითხი მითითეული იყო კანონში 1961 წლის კონვენციის ხელმოწერის
დროისთვის).
1980 წელს სადამ ჰუსეინის მიერ გაცემული ბრძანებით ფაილ ქურთებს, რომელთა
უმრავლესობა ერაყის პროვინციებში მცხოვრები შიიტი უმცირესობაა, ჩამოერთვა
ერაყის მოქალაქეობა. მათ ჩამოერთვათ საკუთრება და მათი დეპორტაცია მოხდა
ირანში, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ ლტოლვილთა ბანაკებში. ერაყის 2005 წლის
კონსტიტუციამ და 2006 წლის ერაყის მოქალაქეობის შესახებ კანონმა გააბათილა
მანამდე გამოცემული ბრძანება ფაილი ქურთების დენაციონალიზაციის შესახებ და
დაადგინა, რომ ყველა იმ პირს, რომელსაც ყოფილი მთავრობის მიერ ჩამოერთვა
მოქალაქეობა, ის უნდა აღუდგეს. მას შემდეგ 100 000-მდე პირმა ხელახლა მიიღო
ერაყის მოქალაქეობა.
1961 წლის კონვენციის წევრ სახელმწიფოებს შეუძლიათ ჩამოართვან პირს მოქალაქეობა
ზემოთ აღნიშნული მიზეზების საფუძველზე, თუ ეს კონკრეტულად მითითებულია
კონვენციის ხელმოწერის, რატიფიცირების ან მასთან შეერთების დროს და, თუ კანონის
თანახმად, უზრუნველყოფილია სრული პროცედურული გარანტიებით, როგორიცაა
სამართლიანი სასამართლოს უფლება. ხელშემკვრელ სახელმწიფოს არ შეუძლია პირს
ან პირთა ჯგუფს ჩამოართვას მოქალაქეობა რასობრივი, ეთნიკური, რელიგიური და
პოლიტიკური ნიშნით.
•• ევროპული კონვენცია მოქალაქეობის შესახებ კიდევ უფრო ზღუდავს
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სახელმწიფოთა უფლებამოსილებას, როდესაც საქმე პირისთვის მოქალაქეობის
ჩამორთმევას ეხება, თუ ეს იწვევს მოქალაქეობის არქონას. ამ კონვენციის
თანახმად, მოქალაქეობის ჩამორთმევა მხოლოდ იმ შემთხვევებშია
გამართლებული, თუ მოქალაქეობის მიღება მოხდა მოტყუებით ან ფაქტების
დამახინჯებით. თუმცა, თუ მოქალაქეობის ჩამორთმევა მოქალაქეობის არქონას
არ იწვევს, სახელმწიფოს შეუძლია მოქალაქეობა ჩამოართვას მოქალაქეს შემდეგი
მიზეზებით:
-- სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის ნებაყოფლობით მიღება;
-- სხვა ქვეყნის სამხედრო ძალებში ნებაყოფლობითი სამსახური;
-- ქმედება, რომელიც სერიოზულ ზიანს აყენებს სახელმწიფოს სასიცოცხლო
ინტერესებს;
-- მუდმივად საზღვარგარეთ მცხოვრები მოქალაქის მოცემულ სახელმწიფოსთან
უტყუარი კავშირის არარსებობა;
-- ეროვნული კანონმდებლობით გათვალისწინებული იმ წინაპირობების
შეუსრულებლობა, რომლებსაც სახელმწიფოს მოქალაქეობის ავტომატურ
მიღებამდე მივყავართ (ვრცელდება მხოლოდ არასრულწლოვნებზე); ან
-- შვილად აყვანილი ბავშვის მიერ ერთ-ერთი ან ორივე უცხო ქვეყის მოქალაქე
მშვილებლის მოქალაქეობის მიღება ან ფლობა.
მოქალაქეობის არმქონე პირთა შემცირების შესახებ 1961 წლის კონვენციის ძრითადი
დებულებები
მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე (მუხლები 1, 2, 3 და 4)
მოქალაქეობა უნდა მიენიჭოს მას, ვინც წინააღმდეგ შემთხვევაში იქნებოდა
მოქალაქეობის არმქონე და აქვს ეფექტური კავშირი სახელმწიფოსთან დაბადებით ან
წარმოშობით. მოქალაქეობა ენიჭება:
•• დაბადებისას, კანონის მოქმედებით ამ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე დაბადებულ
პირს;
•• დადგენილი ასაკის მიღწევისას, კანონის მოქმედებით ამ სახელმწიფოს
ტერიტორიაზე დაბადებულ პირს, ეროვნული კანონის მოთხოვნების შესაბამისად;
•• ამ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე დაბადებულ პირს განაცხადის წარდგენის
შემთხვევაში (განაცხადის შეტანა შესაძლებელია, თუ არსებობს ჩამოთვლილიდან
ერთ–ერთი ან ერთზე მეტი წინაპირობა: დაცულია განაცხადის წარდგენისთვის
დადგენილი ვადები, დაკმაყოფილებულია ბინადრობასთან დაკავშირებული
მოთხოვნები, პირი არ ყოფილა ცნობილი დამნაშავედ წინასწარ დადგენილი
დანაშაულის ჩადენისთვის, ან/და პირი ყოველთვის იყო მოქალქეობის არმქონე);
•• დაბადებისთანავე კანონიერ შვილს, რომლის დედასაც აქვს იმ სახელმწიფოს
მოქალაქეობა, სადაც ბავშვი დაიბადა;
•• წარმოშობით, იმ შემთხვევაში, თუ პირი ვერ მიიღებს იმ ხელშემკვრელი
სახელმწიფოს მოქალაქეობას, რომლის ტერიტორიაზეც ის დაიბადა, ასაკის ან
საცხოვრებელი ადგილის მიმართ წამოყენებული მოთხოვნების გამო (განაცხადის
შეტანა შესაძლებელია, თუ არსებობს ჩამოთვლილიდან ერთ–ერთი ან ერთზე
მეტი წინაპირობა: დაცულია განაცხადის წარდგენისთვის დადგენილი ვადები,
დაკმაყოფილებულია ბინადრობასთან დაკავშირებული მოთხოვნები, ან/და პირი
ყოველთვის იყო მოქალქეობის არმქონე);
•• ხელშემკვრელი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ნაპოვნ ბავშვს;
•• მოქმედი კანონის თანახმად, პირის დაბადებისთანავე (დაბადების ადგილის
მიუხედავად), თუ ერთ–ერთი მშობელი ხელშემკვრელი სახელმწიფოს მოქალაქე
იყო ბავშვის დაბადების მომენტში; და
•• ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად, იმ პირის მიერ განაცხადის წარდგენის
შემთხვევაში, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ არ არის დაბადებული მოცემული
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სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, დაბადების დროისთვის მისი ერთ–ერთი მშობელი
ხელშემკვრელი სახელმწიფოს მოქალაქე იყო (განაცხადის შეტანა შესაძლებელია,
თუ არსებობს ჩამოთვლილიდან ერთ–ერთი ან ერთზე მეტი წინაპირობა:
დაცულია განაცხადის წარდგენისთვის დადგენილი ვადები, დაკმაყოფილებულია
ბინადრობასთან დაკავშირებული მოთხოვნები, პირი არ ყოფილა ცნობილი
დამნაშავედ წინასწარ დადგენილი დანაშაულის ჩადენისთვის, ან/და პირი
ყოველთვის იყო მოქალქეობის არმქონე).
მოქალაქეობის დაკარგვის ან მასზე უარის თქმის თაობაზე (მუხლები 5,6, და 7)
მოქალაქეობის დაკარგვა ან მასზე უარის თქმა უნდა ეფუძნებოდეს სხვა ქვეყნის
მოქალაქეობის ფლობას, ან სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების გარანტიას.
გამონაკლისის დაშვება შესაძლებელია ნატურალიზებული პირის შემთხვევაში,
რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ იცის ყველა ფორმალური პროცედურისა და
დროითი შეზღუდვის შესახებ, ცხოვრობს საზღვარგარეთ წლების მანძილზე
და არ გამოხატავს მოქალაქეობის შენარჩუნების განზრახვას. ამ შემთხვევაში
ნატურალიზებული პირი გახლავთ ის, ვინც მიიღო მოქალაქეობა ხელშემკვრელი
სახელმწიფოსადმი განაცხადის წარდგენის საფუძველზე და ამ სახელმწიფოს შეეძლო
უარი ეთქვა განაცხადის დაკმაყოფილებაზე. მოქალაქეობის დაკარგვა შეიძლება
განხორციელდეს მხოლოდ კანონმდებლობის შესაბამისად, რასაც თან ახლავს სრული
პროცედურული გარანტიები, როგორიცაა სამართლიანი სასამართლოს ან სხვა
დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ საქმის განხილვის უფლება.
მოქალაქეობის ჩამორთმევის თაობაზე (მუხლები 8 და 9)
არცერთ პირს არ უნდა ჩამოერთვას მოქალაქეობა, თუ ეს მოქალაქეობის არქონას
წარმოშობს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც:
•• მოქალაქეობა მოპოვებულია ინფორმაციის დამახინჯებით ან მოტყუებით;
•• პირს ჩადენილი აქვს ერთგულების ვალდებულების საწინააღმდეგო ისეთი
ქმედებები, რომლებიც პირდაპირ არის აკრძალული, ან პირადი საქციელით
სერიოზული ზიანი ადგენა სახელმწიფოს ინტერესებს;
•• პირს დადებული აქვს ფიცი ან შევსებული აქვს ფრმალური დეკლარაცია სხვა
სახელმწიფოსადმი ერთგულებაზე, ან უარი თქვა ხელშემკვრელი სახელმწიფოს
ერთგულებაზე; ან
•• ნატურალიზებულმა პირმა დაკარგა ეფექტური კავშირი ხელშემკვრელ
სახელმწიფოსთან და, შეტყობინების მიუხედავად, ვერ გამოხატა
მოქალაქეობის შენარჩუნების განზრახვა.
ხელშემკვრელ სახელმწიფოებს შეუძლიათ, პირს ჩამოართვან მოქალაქეობა ზემოთ
აღნიშნული მიზეზების საფუძველზე, თუ ეს კონკრეტულად მითითებულია
კონვენციის ხელმოწერის, რატიფიცირების ან მასთან შეერთების დროს, თუ ეს
ხდება კანონის შესაბამისად და თან ახლავს სრული პროცედურული გარანტიები,
როგორიცაა სამართლიანი სასამართლოს უფლება. ხელშემკვრელ სახელმწიფოს არ
შეუძლია პირს ან პირთა ჯგუფს ჩამოართვას მოქალაქეობა რასობრივი, ეთნიკური,
რელიგიური ან პოლიტიკური ნიშნით.
ტერიტორიის გადაცემის თაობაზე (მუხლი 10)
ხელშეკრულებებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ არ წარმოიშვას მოქალაქეობის არქონა
ტერიტორიის გადაცემის შედეგად. ხელმოწერილი ხელშეკრულების არარსებობის
შემთხვევაში, შესაბამისმა სახელმწიფომ (სახელმწიფოებმა) მოქალქაქეობა უნდა
მისცენ იმ პირებს, რომლებიც სხვა შემთხვევაში მოქალაქეობის არმქონე პირები
იქნებოდნენ ტერიტორიის გადაცემის ან მიღების შედეგად.
33

საერთაშორისო სააგენტოს თაობაზე (მუხლი 11)
კონვენცია მოუწოდებს გაეროს ფარგლებში ისეთი ორგანოს დაარსებისკენ, რომელსაც
შეიძლება მიმართოს ნებისმიერმა პირმა, ვისაც აქვს ამ კონვენციით სარგებლის
მიღების უფლება, რათა განხილულ იქნას მისი განცხადება და მიიღოს დახმარება
ამ განცხადების შესაბამის ორგანოში წარსადგენად. გენერალურმა ასამბლეამ ეს
პასუხისმგებლობა UNHCR-ს დააკისრა.
დავების მოგვარების თაობაზე (მუხლი 14)
ხელშემკვრელ მხარეებს შორის წამოჭრილი დავა ამ კონვენციის განმარტებისა და
გამოყენების შესახებ, რომელიც ვერ მოგვარდა სხვაგვარად, ერთ–ერთი მოდავე
მხარის მიერ განსახილველად გადაეცემა საერთაშორისო სასამართლოს.

--

--

საბოლოო აქტი
საბოლოო აქტი იძლევა რეკომენდაციას, რომ დე ფაქტო მოქალაქეობის არმქონე
პირებზე შეძლებისდაგვარად გავრცელდეს იგივე უფლებები, რომლებიც ვრცელდება
დე იურე მოქალაქეობის არმქონე პირებზე, რათა მათ საშუალება მიეცეთ, მიიღონ
ეფექტური მოქალაქეობა.

ტექნიკური მიზეზები
კანონთა შეუსაბამობა
პრობლემები შეიძლება მაშინ წარმოიქმნას, როდესაც ერთი სახელმწიფოს მოქალაქეობის
შესახებ კანონმდებლობა წინააღმდეგობაში მოდის მეორე სახელმწიფოს კანონებთან,
რის შედეგადაც პირი ორივე სახელმწიფოს მოქალაქეობის გარეშე რჩება. ორივე
კანონმდებლობა შესაძლოა სათანადოდ იყოს შედგენილი, მაგრამ პრობლემა მათი
ერთდროული გამოყენების დროს წარმოიშვება. მაგალითად, სახელმწიფო A, სადაც
პირი დაიბადა მოქალაქეობას ანიჭებს მხოლოდ წარმოშობის მიხედვით (ე.წ. „სისხლის
პრინციპი“, jus sanguinis), მაგრამ ამ პირის მშობლები B სახელმწიფოს მოქალაქეები
არიან. მეორე მხრივ, სახელმწიფო B მოქალაქეობას დაბადების ადგილის მიხედვით (ე.წ.
„ნიადაგის პრინციპი“, jus soli) ანიჭებს და მისი მოქალაქეობის შესახებ კანონის თანახმად,
საზღვარგარეთ დაბადებული მისი მოქალაქეების შვილები არ იღებენ მოქალაქეობას
ყველა გარემოებაში. შესაბამისად, პირი მოქალაქეობის არმქონედ იქცევა.
ამ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად:
•• როგორც 1930 წლის ჰააგის კონვენციაშია მოცემული, ყოველი სახელმწიფო
საკუთარი კანონმდებლობის მიხედვით წყვეტს, თუ ვინ არის მისი მოქალაქე.
სხვა სახელმწიფოების მიერ აღიარებული ეს კანონი უნდა შეესაბამებოდეს
საერთაშორისო კონვენციებს, საერთაშორისო ტრადიციებსა და მოქალაქეობის
საკითხებთან დაკავშირებულ სამართლის აღიარებულ პრინციპებს. აქედან
გამომდინარე, სახელმწიფოები უნდა ფლობდნენ მოქალაქეობის შესახებ
კანონმდებლობის განახლებულ პაკეტს და ესმოდეთ მათი პრაქტიკაში გამოყენება
იმისათვის, რომ მოაგვარონ მოქალაქეობის შესახებ კანონთა შეუსაბამობის
საკითხი. UNHCR აწარმოებს მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობის კატალოგს
შემდეგ ბმულზე http://www.refworld.org/statelessness.html.
•• 1961 წლის კონვენცია ამბობს, რომ მოქალაქეობა უნდა მიენიჭოს:
-- კანონის მოქმედებით, ამ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე დაბადებულ პირს
დაბადებისთანავე;
-- კანონის მოქმედებით დადგენილი ასაკის მიღწევისას ამ სახელმწიფოს
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ტერიტორიაზე დაბადებულ პირს, ეროვნული კანონის მოთხოვნების
შესაბამისად;
ამ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე დაბადებული პირს განაცხადის
წარდგენის შემთხვევაში (განაცხადის შეტანა შესაძლებელია, თუ არსებობს
ჩამოთვლილიდან ერთ–ერთი ან ერთზე მეტი წინაპირობა: დაცულია
განაცხადის წარდგენისთვის დადგენილი ვადები, დაკმაყოფილებულია
ბინადრობასთან დაკავშირებული მოთხოვნები, პირი არ ყოფილა ცნობილი
დამნაშავედ წინასწარ დადგენილი დანაშაულის ჩადენისთვის, ან/და პირი
ყოველთვის იყო მოქალქეობის არმქონე);
წარმოშობით, იმ შემთხვევაში, თუ პირი ვერ მიიღებს იმ ხელშემკვრელი
სახელმწიფოს მოქალაქეობას, რომლის ტერიტორიაზეც ის დაიბადა, ასაკის
ან საცხოვრებელი ადგილის მიმართ წამოყენებული მოთხოვნების გამო
(განაცხადის შეტანა შესაძლებელია, თუ არსებობს ჩამოთვლილიდან ერთ–
ერთი ან ერთზე მეტი წინაპირობა: დაცულია განაცხადის წარდგენისთვის
დადგენილი ვადები, დაკმაყოფილებულია ბინადრობასთან დაკავშირებული
მოთხოვნები, ან/და პირი ყოველთვის იყო მოქალქეობის არმქონე);
ხელშემკვრელი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ნაპოვნ ბავშვს;
მოქმედი კანონის თანახმად, პირის დაბადებისთანავე (დაბადების ადგილის
მიუხედავად), თუ ერთ–ერთი მშობელი ხელშემკვრელი სახელმწიფოს
მოქალაქე იყო ბავშვის დაბადების მომენტში; და
ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად, იმ პირის მიერ განაცხადის წარდგენის
შემთხვევაში, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ არ არის დაბადებული
მოცემული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, დაბადების დროისთვის მისი ერთ–
ერთი მშობელი ხელშემკვრელი სახელმწიფოს მოქალაქე იყო (განაცხადის
შეტანა შესაძლებელია, თუ არსებობს ჩამოთვლილიდან ერთ–ერთი ან ერთზე
მეტი წინაპირობა: დაცულია განაცხადის წარდგენისთვის დადგენილი
ვადები, დაკმაყოფილებულია ბინადრობასთან დაკავშირებული მოთხოვნები,
პირი არ ყოფილა ცნობილი დამნაშავედ წინასწარ დადგენილი დანაშაულის
ჩადენისთვის, ან/და პირი ყოველთვის იყო მოქალქეობის არმქონე).

•• სახელმწიფოები იყენებენ ე.წ. „ნიადაგის პრინციპისა“ (jus soli) და ე.წ. „სისხლის
პრინციპის“ (jus sanguinis) ელემენტებს მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობაში,
რათა განსაზღვრონ სახელმწიფოს მოქალაქეთა ძირითადი ჯგუფი და როგორ
ხდება დაბადებისას მოქალაქეობის მინიჭება. სახელმწიფოებმა, რომელთათვისაც
მიუღებელია ორმაგი მოქალაქეობა, უნდა უზრუნველყონ, რომ გარკვეულ ასაკს
მიღწეულმა პირმა ან მისმა მშობლებმა გააკეთონ არჩევანი მოქალაქეობის შესახებ.
მოქალაქეობაზე უარის თქმასთან დაკავშირებულ კანონთა შეუსაბამობა
ზოგიერთი სახელმწიფოს მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობა უფლებას აძლევს
პირებს, უარი განაცხადონ მოქალაქეობაზე სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეობის მიღებამდე
ან მანამდე, ვიდრე ექნებათ სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეობის მიღების გარანტია.
ამას ხშირად მოქალაქეობის არქონამდე მივყავართ. ამ საკითხთან დაკავშირებით
კანონთა შეუსაბამობა შესაძლოა მაშინ წარმოიშვას, როდესაც ერთი სახელმწიფო
პირს მოქალაქეობაზე უარის თქმის უფლებას არ აძლევს საქმეში ჩართული მეორე
სახელმწიფოს მოქალაქეობის მიღებამდე, ეს უკანასკნელი კი მოქალაქეობას არ აძლევს
პირს პირველის მოქალაქეობის უარყოფამდე. ზოგჯერ შესაძლოა პირს მოსთხოვონ
კუთვნილ მოქალაქეობაზე უარის თქმა, რათა შეძლოს მისი ადგილსამყოფელი
სახელმწიფოს მოქალაქეობაზე განაცხადის შეტანა; ამის გამო, ახალი მოქალაქეობის
მიღებამდე პირი მოქალაქეობის არმქონე ხდება.
ამ პრობლემის თავიდან ასაცილებლად:
•• 1961 წლის კონვენციის თანახმად, მოქალაქეობის დაკარგვა ან მასზე უარის თქმის
წინაპირობა უნდა იყოს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღება ან მისი მიღების
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გარანტია.
•• მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობამ უნდა უზრუნველყოს, რომ არც
ერთ მოქალაქეს არ შეეძლოს მოქალაქეობაზე უარის თქმა სხვა სახელმწიფოს
მოქალაქეობის მიღების ან შესაბამისი ორგანოების მხრიდან მოქალაქეობის
მინიჭების ოფიციალური და წერილობითი გარანტიების მიღებამდე.
•• 1961 წლის კონვენცია უშვებს გამონაკლისს მხოლოდ ნატურალიზებული პირის
შემთხვევაში, რომელიც მიუხედავად ფორმალობისა და დროის შეზღუდვის
შეტყობინებისა, გარკვეული წლების მანძილზე საზღვარგარეთ ცხოვრობს და
მოქალაქეობის შენარჩუნების განზრახვის შესახებ შეტყობინებას ვერ ახერხებს;
ასეთ დროს მოქალაქეობის დაკარგვა დასაშვენია იმ შემთხვევაშიც კი, თუ პირი
მოქალაქეობის არმქონე რჩება. ასეთ შემთხვევაში ნატურალიზებული პირი
გახლავთ ის, ვინც მოქალაქეობა ხელშემკვრელ სახელმწიფოსადმი წარდგენილი
განაცხადის საფუძველზე მიიღო და ამ უკანასკნელს შეეძლო უარი ეთქვა
განაცხადის დაკმაყოფილებაზე. მოქალაქეობის დაკარგვა შესაძლოა მოხდეს
მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და თან უნდა ახლდეს
სრული პროცედურული გარანტიები, როგორიცაა სასამართლოს ან სხვა
დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ საქმის სამართლიანი განხილვის უფლება.
•• ზოგიერთმა სახელმწიფომ დანერგა დებულებები, რომლებიც მოქალაქეობის
ხელახლა მიღების ნებას იძლევიან იმ შემთხვევაში, თუ პირი კარგავს ან არ იღებს
სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას.
•• იმ სახელმწიფოებში, სადაც აკრძალულია ორმაგი მოქალაქეობა ან
მრავალმოქალაქეობა, კანონმდებლობამ უნდა უზრუნველყოს, რომ არ
არსებობდეს მოქალაქეობაზე უარის თქმის ან მისი დაკარგვის მოთხოვნა, როგორც
მოქალაქეობის მიღების ან შენარჩუნების წინაპირობა, როდესაც მოქალაქებაზე
უარის თქმა ან მისი დაკარგვა შეუძლებელია. მაგალითად, ლტოლვილებისგან
არ უნდა მოითხოვონ წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება ან ამ ქვეყნის
ხელისუფლებასთან დაკავშირება მოქალაქეობაზე უარის თქმის მიზნით.
წარმატებული გამოცდილება: რუსეთის ფედერაცია
ყოფილი საბჭოთა კავშირის დაშლამ მილიონობით ადამიანი დატოვა მოქალქეობის
არმქონედ. ახლად დამოუკიდებელ რუსეთის ფედერაციაში, 1991 წლის
მოქალაქეობის შესახებ ფედერალური კანონით განსაზღვრული წესებით დადგინდა
ვადები, რომლის ფარგლებშიც რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე მუდმივად
მაცხოვრებ პირებს შეეძლოთ რუსეთის მოქალაქეობის მიღება. ამ წესების თანახმად
იმ პირებს, რომლებიც ვერ დაამტკიცებდნენ, რომ ჰქონდათ რუსეთის ფედერაციაში
მუდივი ბინადრის სტატუსი, არ ეკუთვნოდათ რუსეთს მოქალაქეობა.
1990-იანი წლების ბოლოს, რუსეთის ფედერაციაში მყოფ ბევრ ყოფილ საბჭოთა
მოქალაქეს არ ჰქონდა გადადგმული სათანდო ნაბიჯები მათი მოქალაქეობრივი
სტატუსის დასარეგულირებლად რუსეთში ან სხვა სახელმწიფოში, რომელთანაც
გააჩნდათ კავშირი. ზოგიერთი, ამ ფაქტის ცოდნის გარეშე, ავტომატურად გახდა
სხვა ახლად დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მოქალაქე, ხოლო სხვები დარჩნენ
მოქალაქეობის არმქონედ, ვინაიდან მათი პირადი გარემოება არ აძლევდა მათ სადმე
მოქალაქედ კვალიფიცირების საშუალებას.
იმ ფაქტის გაცნობიერების შემდეგ, რომ ბევრი ყოფილი საბჭოთა მოქალაქე
იმყოფებოდა რუსეთის ფედერაციაში რეგულირებული სტატუსის გარეშე, რუსეთის
მთავრობამ მოახდინა 1991 წლის მოქალაქეობის შესახებ კანონის რეფორმირების
ინიცირება. რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობის შესახებ ახალი კანონი ძალაში
შევიდა 2002 წლის 1 ივლისს (2002 წლის მოქალაქეობის შესახებ კანონი) და შემდგომი
ცვლილებები შეტანილი იქნა 2003 წელს, რათა მომხდარიყო რუსეთის ფედერაციაში
მცხოვრები ყოფილი საბჭოთა მოქალაქეებისთვის რუსეთის ფედერაციის
მოქალაქეობის მიღების გამარტივება.
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ძირითადი დებულებები, რომლის შედეგადაც შემცირდა მოქალაქეობის არმქონე
პირთა რიცხვი, მოიცავდა რუსეთის მოქალაქეობის მიღების გამარტივების დროებით
ზომებს, რაც გულისხმობდა ყოფილი საბჭოთა მოქალაქეების ნატურალიზაციას
დროებითი ან მუდივი ბინადრობის ნებართვის საფუძველზე. ამ პროცედურამ
გააუქმა რუსეთის ფედერაციაში მოქალაქეობის განუსაზღვრელი სტატუსით
მცხოვრები ყოფილი საბჭოთა კავშირის მოქალაქეებისთვის ყველაზე რთულად
შესასრულებელი მოთხოვნა, კონკრეტულად ხუთი წლის განმავლობაში უწყვეტი
ბინადრობის შესახებ მტკიცებულება, თვით-კმარობის მტკიცებულება, და რუსული
ენის მაღალ დონეზე ცოდნა. განმცხადებლები ასევე თავისუფლდებოდნენ
ნატურალიზაციის საფასურის გადახდისგან. პროცედურა მოქმედებდა ექვსწლიანი
ვადით და ამ პერიოდში ჯამში 2 679 225 პირმა მიიღო რუსეთის მოქალაქეობა
ნატურალიზაციის გზით, აქედან 575 044 იყო მოქალაქეობის არმქონე პირი. ეს,
უკანასკნელი ათწლეულის მანძილზე, წარმოადგენს მოქალაქეობის არქონის
შემცირების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ მცდელობას.
ამ რეფორმის შემდეგ, 2012 წელს, რუსეთის მთავრობამ მიიღო დამატებითი
ცვლილებები იმ პირთა ნატურალიზაციის გასამარტივებლად, რომლებიც წინა
რეფორმების მიუხედავად დარჩნენ მოქალაქეობის არმქონედ. ამ შესწორებებმა
გააუქმა განმცხადებლისთვის ბინადრობის რეგისტრაციის მტკიცებულების
მოთხოვნა. დამატებით, 2012 წლის გამარტივებული ნატურალიზაციის შესახებ
ცვლილებები გავრცელდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის იმ მოქალაქეებზე, რომლებმაც
ადრე მიიღეს რუსეთის ფედერაციის პასპორტები, რომლებიც შემდგომ გაუუქმდათ,
ვინაიდან დადგინდა, რომ პასპორტები ადმინისტრაციული შეცდომის შედეგად
გაიცა.
კანონები და პრაქტიკა, რომელიც განსაკუთრებულ გავლენას ახდენს ბავშვებზე
სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტის (ICCPR) და ბავშვის
უფლებათა კონვენციის (CRC) თანახმად, ყოველი ბავშვი, დაბადების ადგილის
მიუხედავად, რეგისტრირებული უნდა იყოს დაბადებისთანავე დაბადების ქვეყნის
ორგანოების მიერ. ყველა ბავშვს აქვს მოქალაქეობის მიღების უფლება. ბავშვის
მოქალაქეობის საკითხი წყდება შესაბამისი სახელმწიფოს კანონმდებლობის საფუძველზე
და ყველა სახელმწიფო საჭიროებს ინფორმაციას, თუ სად დაიბადა ბავშვი და ვინ არიან
მისი მშობლები. დაბადების დამამტკიცებელი საბუთის, ანუ დაბადების რეგისტრაციის
ცნობის გარეშე, ძალიან რთულია ბავშვის ვინაობის დადგენა (მათ შორის, თუ სად
დაიბადა ბავშვი და ვინ არიან მისი მშობლები) და, შესაბამისად, მოქალაქეობის მიღება.
ამ პრობლემის თავიდან ასაცილებლად:
•• სახელმწიფოებმა ყველა საჭირო რესურსი უნდა მიაწოდონ შესაბამის ადგილობრივ
ადმინისტრაციას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ დაბადების რეგისტრაცია
ხორციელდებოდეს სისტემატურად ბავშვის უფლებათა დაცვის კონვენციის
(CRC) მე-7 მუხლისა და სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო
პაქტის (ICCPR) 24-ე მუხლის თანახმად. საჭიროების შემთხვევაში, საერთაშორისო
საზოგადოების დახმარება, განსაკუთრებით გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით,
უნდა იყოს მოთხოვნილი.
•• ბავშვის დაბადების რეგისტრირებისას, სახელმწიფოებმა უნდა დაადგინონ
სადავო მოქალაქეობის შემთხვევები და მიანიჭონ ბავშვს მოქალაქეობა, თუ იგი
სხვა შემთხვევაში მოქალაქეობის არმქონე პირი გახდება. 1961 წლის კონვენციის
შესაბამისი დებულებები უნდა იყოს გამოყენებული ეროვნულ კანონმდებლობაში.
ეს დებულებები უნდა შედიოდეს შიდა კანონმდებლობაში იმ შემთხვევაშიც კი,
თუ სახელმწიფო არ არის 1961 წლის კონვენციის წევრი.
•• კონკრეტულად, სახელმწიფოებმა უნდა შეიმუშავონ დებულებები, რომლებიც
ითვალისწინებენ მათ ტერიტორიაზე დაბადებული იმ ბავშვების მიერ
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მოქალაქეობის მიღებას, რომლებიც სხვა შემთხვევაში დარჩებოდნენ მოქალაქეობის
არმქონედ. ეს მოახდენდა მოქალაქეობის არქონის პრევენციას, მაგალითად მაშინ,
როდესაც ბავშვს არ შეუძლია მისი მშობლების მოქალაქეობის მიღება.
ბევრ ქვეყანაში ქალებს არ აქვთ საკუთარი მოქალაქეობის შვილებისთვის გადაცემის
უფლება. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოქალაქეობის არქონა მაშინ, როდესაც მამა არის
მოქალაქეობის არმქონე, უცნობი ან არ შეუძლია შვილისთვის საკუთარი მოქალაქეობის
გადაცემა.
ამ პრობლემის თავიდან ასაცილებლად:
•• გათხოვილ ქალთა მოქალაქეობის შესახებ 1957 წლის კონვენციისა და ქალთა
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ 1979 წლის კონვენციის
თანახმად, ქალს და მამაკაცს უნდა გააჩნდეს თანაბარი უფლებები შვილების
მოქალაქეობის განსაზღვრისას. ამ პრინციპების გათვალისწინება მოქალაქეობის
შესახებ ადგილობრივ კანონმდებლობაში თავიდან აგვაცილებს როგორც ქალთა
დისკრიმინაციას, ასევე ბავშვების მოქალაქეობის არმქონე პირებად დატოვების
შესაძლებლობას.
•• სახელმწიფოებმა საკუთარ ეროვნულ კანონმდებლობაში მოქალაქეობის შესახებ,
უნდა შეიტანონ დებულებები სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის აკრძალვაზე.
2010 წელს კენიაში მიიღეს ახალი კონსტიტუცია, რომელიც გულისხმობდა ბევრ სფეროში
სამართლებრივ რეფორმას, მათ შორის მოქალაქეობის საკითხებში. ახალი კონსტიტუცია
და მოქალაქეობისა და იმიგრაციის აქტი მოქალაქეობის არქონის თავიდან ასაცილებლად
შეიცავს რამდენიმე მნიშვნელოვან დაცვის მექანიზმს, მათ შორის მიტოვებული
ბავშვებისთვის მოქალაქეობის მინიჭების დებულებას. ის მოიცავს ქალთა და კაცთა
თანასწორობას მოქალაქეობის საკითხებში.
ობოლ და მიტოვებულ ბავშვებს ხშირად არ გააჩნიათ დადასტურებული მოქალაქეობა.
ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვებსაც შესაძლებელია გარკვეული სირთულეები
შეექმნათ მოქალაქეობის მიღებისას.
ამ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად:
•• სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ნაპოვნ მიტოვებულ ბავშვებს უნდა მიენიჭოთ ამ
სახელმწიფოს მოქალაქეობა. ეს პრინციპი შეტანილია მრავალი სახელმწიფოს
მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობასა და მოქალაქეობასთან დაკავშირებულ
ბევრ საერთაშორისო ინსტრუმენტში, მათ შორის 1961 წლის კონვენციაში.
•• ადამიანის უფლებათა ხელშეკრულებებში მოცემული პრინციპების თანახმად,
სახელმწიფოებმა არ უნდა მოახდინონ დისკრიმინაცია იმის მიხედვით, ბავშვი
დაბადებულია ქორწინებაში თუ ქორწინების გარეთ (საერთაშორისო სამართალი
შეიძლება იძლეოდეს განსხვავებული მოპყრობის უფლებას რიგ შემთხვევებში).
•• ბავშვის მოქალაქეობის განსაზღვრისას, უპირველეს ყოვლისა გათვალისწინებული
უნდა იყოს ბავშვის ინტერესები.
ზოგიერთი სახელმწიფოს შვილად აყვანის პრაქტიკამ შეიძლება გამოიწვიოს
მოქალაქეობის არქონა იმ შემთხვევაში, თუ, მაგალითად ბავშვს არ შეუძლია მიიღოს
მშვილებელი მშობლების მოქალაქეობა.
ამ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად:
•• სახელმწიფოებმა კანონმდებლობაში უნდა შეიტანონ დებულებები, რომლებიც
უზრუნველყოფენ, რომ საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად, საზღვარგარეთ
განხორციელებული შვილად აყვანა აღიარებულია შიდა კანონმდებლობით. 1967
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წლის ევროპული კონვენცია ბავშვების შვილად აყვანის შესახებ მოუწოდებს
სახელმწიფოებს, გაამარტივონ მოქალაქეობის მინიჭება მათი მოქალაქეების მიერ
შვილად აყვანილი ბავშვებისთვის.
ადმინისტრაციული პრაქტიკა
მრავალი ადმინისტრაციული და პროცედურული საკითხი არსებობს მოქალაქეობის
მიღებასთან, აღდგენასთან, ჩამორთმევასა და დაკარგვასთან დაკავშირებით. იმ
შემთხვევაშიც კი, როდესაც პირი ექვემდებარება მოქალაქეობის მიღების შესახებ
განაცხადის წარდგენას, გადაჭარბებულმა ადმინისტრაციულმა ხარჯებმა,
არაგონივრულმა ვადებმა, ან/და სავალდებულო საბუთების წარდგენის შეუძლებლობამ
იმის გამო, რომ საბუთები კვლავ ყოფილი მოქალაქეობის სახელმწიფოს საკუთრებაშია,
შესაძლოა მას ხელი შეუშალოს მოქალაქეობის მიღებაში. ანალოგიურ ბარიერებს
შეუძლიათ ხელი შეუშალონ პირებს, რომლებმაც ავტომატურად მიიღეს სახელმწიფოს
მოქალაქეობა, მოიპოვონ პირადობის დამადასტურებელი ისეთი დოკუმენტები,
როგორიცაა მაგალითისთვის პირადობის მოწმობა, მოქალაქეობის მოწმობა ან პასპორტი,
რომლებიც დაადასტურებდნენ მათ მოქალაქეობას.
ამ პრობლემების თავიდა ასაცილებლად:
•• მოქალაქეობის მიღებასთან, შენარჩუნებასთან, დაკარგვასთან, აღდგენასთან
ან დადასტურებასთან დაკავშირებული განაცხადები განხილული უნდა იყოს
გონივრულ ვადებში. პროცედურები უნდა იყოს რაც შეიძლება მარტივი და
საზოგადოებისთვის კარგად ახსნილი.
•• მოქალაქეობის მიღების ან დაკარგვის ავტომატური (ex lege) რეგისტრაციისას,
როდესაც საქმე გვაქვს კანონიერი და ჩვეული მაცხოვრებლებისთვის სახელმწიფოს
სამართალმემკვიდრეობასთან, არ უნდა არსებობდეს წერილობითი ჩვენების
წარდგენის მოთხოვნა, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად სახელმწიფოებს
ურჩევენ, შეინახონ მოქალაქეობის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებები
წერილობითი ფორმით.
•• მოქალაქეობის მიღების, შენარჩუნების, დაკარგვის, აღდგენის ან დადასტურების
საფასური და მასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული და სასამართლო
განხილვის ხარჯი უნდა იყოს გონივრული, ისევე როგორც მოთხოვნილი
დოკუმენტები.
კანონები და პრაქტიკა, რომელიც განსაკუთრებულ გავლენას ახდენს ქალებზე
ზოგიერთი სახელმწიფო ავტომატურად უცვლის ქალს მოქალაქეობრივ სტატუსს,
როდესაც ის სხვა ქვეყნის მოქალაქეს მიჰყვება ცოლად. შედეგად, შესაძლებელია ქალი
მოქალაქეობის არმქონე პირად იქცეს, თუ ის ავტომატურად არ მიიღებს მეუღლის
მოქალაქეობას ან თუ მის მეუღლეს არ აქვს მოქალაქეობა.
ქალი, ასევე, შეიძლება იქცეს მოქალაქეობის არმქონე პირად, თუ მეუღლის მოქალაქეობის
მიღების შემდეგ ქორწინება დაირღვევა, იგი დაკარგავს ქორწინების შედეგად მიღებულ
მოქალაქეობას, ხოლო მისი პირველადი მოქალაქეობა არ იქნება ავტომატურად
აღდგენილი.
ამ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად:
•• ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენცია
ქალს ანიჭებს კაცის თანაბარ უფლებებს მოქალაქეობის მიღებისას, შეცვლისას
ან შეინარჩუნებისას. კონვენციაში მოცემული პრინციპების თანახმად, ქმრის
მოქალაქეობრივი სტატუსი არ უნდა იწვევდეს ცოლის მოქალაქეობრივი სტატუსის
ავტომატურ ცვლილებას, არ აქცევდეს მას მოქალაქეობის არმქონე პირად და არ
აიძულებდეს ქმრის მოქალაქეობის მიღებას.
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•• იმ სახემლწიფოებმა, რომლებშიც ქალებს არ გააჩნიათ კაცების თანაბარი
უფლებები და შეიძლება ავტომატურად დაკარგონ მოქალაქეობა გათხოვებისას,
ან ამის გამო უწევთ თავიანთ მოქალაქეობაზე უარის თქმა, მოქალაქეობის შესახებ
საკუთარ კანონმდებლობაში უნდა შეიტანონ დებულებები, რომელთა ძალით
ოჯახის დაშლის შემთხვევაში ქალებს უფლება მიეცემათ, მარტივი განაცხადის
საფუძველზე ავტომატურად მიიღონ ყოფილი მოქალაქეობა.

ნებისმიერ ამ მოვლენას შეუძლია გამოიწვიოს ახალი კანონების ან ბრძანების ან/და
ადმინისტრაციული პროცედურების შექმნა. ადამიანები შეიძლება მოქალაქეობის
არმქონე პირებად იქცნენ, თუ ისინი ვერ მოახერხებენ მოქალაქეობის მიღებას ახალი
კანონმდებლობის/დადგენილებების ან ადმინისტრაციული პროცედურების თანახმად,
ან თუ მათ უარს ეუბნებიან მოქალაქეობაზე მანამდე არსებული კანონებისა და პრაქტიკის
ახლებური ინტერპრეტაციის გამო.

მოქალაქეობის ავტომატური დაკარგვა

ამ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად:

ზოგიერთი სახელმწიფო ავტომატურად აუქმებს იმ პირების მოქალაქეობას, რომლებმაც
დატოვეს თავიანთი ქვეყანა ან ცხოვრობენ საზღვარგარეთ. მოქალაქეობის გაუქმება,
რომელიც შესაძლოა მოხდეს პირის ქვეყნიდან გამგზავრებიდან სულ რამდენიმე თვეში,
ხშირად დაკავშირებულია მანკიერ ადმინისტრაციულ პრაქტიკასთან, როდესაც პირს
არ აცნობებენ მოქალაქეობის დაკარგვის საფრთხის შესახებ თუ ის რეგულარულად არ
დარეგისტრირდება სახელმწიფოს შესაბამის ორგანოებში. თუ პირი ნატურალიზებული
მოქალაქეა და მოქალაქეობა არ აქვს დაბადებით ან წარმოშობით მოპოვებული, თუნდაც
რეგულარული რეგისტრაცია შეიძლება იყოს არასაკმარისი გარანტია მოქალაქეობის
შესანარჩუნებლად. მოქალაქეობის არქონა ძალიან ხშირად სწორედ ასეთი პრაქტიკის
შედეგია.

•• 1961 წლის კონვენციის მე-10 მუხლი ამბობს, რომ წევრმა სახელმწიფოებმა
უნდა უზრუნველყონ მოქალაქეობის არქონის შემთხვევა არ-წარმოქმნა
ტერიტორიის გადაცემის შედეგად. სახელმწიფოებმა ხელი უნდა მოაწერონ
ორმხრივ და მრავალმხრივ ხელშეკრულებებს, რომლებიც შეიცავენ ისეთ
დებულებებს, რომლითაც გამოირიცხება მოქალაქეობის არქონის წარმოქმნა ასეთი
ცვლილებების შედეგად. თუ ხელშეკრულების გაფორმება არ მოხდა, სახელმწიფომ
(სახელმწიფოებმა) მოქალაქეობა უნდა მიანიჭონ მათ, ვინც სხვა შემთხვევაში
მოქალაქეობის არმქონე პირად ჩაითვლებოდა.
•• პრაქტიკაში მოსახლეობა, როგორც წესი, დაკავშირებულია ტერიტორიასთან;
თუმცა, ზოგიერთი საერთაშორისო ხელშეკრულება, კონსტიტუციური
დებულებები და ეროვნული კანონმდებლობა მოქალაქეობის შესახებ გვთავაზობს
სამართალმემკვიდრე სახელმწიფოების მოქალაქეობის არჩევას.
•• სახელმწიფოების სამართალმემკვიდრეობასთან დაკავშირებული
ხელშეკრულებები შეიძლება, ასევე, მოიცავდეს დებულებებს, რომლებშიც
ყურადღება გამახვილებული იქნება მოქალაქეობის საკითხებზე სახელმწიფოთა
დაშლის ან გამოყოფის გავლენაზე.
•• სახელმწიფოების სამართალმემკვიდრეობასთან დაკავშირებული მოქალაქეობის
შესახებ კანონმდებლობის კოდიფიცირებისა და განვითარების საპასუხოდ,
გაეროს საერთაშორისო სამართლის კომისიამ (ILC) მოამზადა ამ საკითხთან
დაკავშირებული მუხლების პროექტი, რომლებიც შესულია 2001 წლის გაეროს
გენერალური ასამბლეის №51/153 რეზოლუციის დანართში. მუხლები ადგენენ,
რომ:
-- ყველა სახელმწიფომ უნდა მიიღოს შესაბამისი ზომები, რათა პირები,
რომლებიც სამართალმემკვიდრე სახელმწიფოს შექმნამდე ფლობდნენ
წინამორბედი სახელმწიფოს მოქალაქეობას, არ იქცნენ მოქალაქეობის არმქონე
პირებად სამართამემკვიდრე სახელმწიფოს წარმოშობის შემდეგ;
-- პირმა, რომლის ჩვეული საცხოვრებელიც მდებარეობდა ტერიტორიაზე,
რომელზეც შეიქმნა სამართალმემკვიდრე სახელმწიფო, დაუყოვნებლივ უნდა
მიიღოს ამ უკანასკნელის მოქალაქეობა;
-- მემკვიდრე სახელმწიფოებმა არ უნდა მიანიჭონ თავისი მოქალაქეობა, მათი
სურვილის საწინააღმდეგოდ, იმ პირებს, ვისი მუდმივი საცხოვრებელიც
მდებარეობს სხვა სახელმწიფოში, თუ მათ არ ემუქრებათ მოქალაქეობის
არმქონე პირებად დარჩენა;
-- სახელმწიფოებმა უნდა გაითვალისწინონ პირთა სურვილი, თუკი მათ
უფლება აქვთ მიიღონ ორი ან ორზე მეტი სახელმწიფოს მოქალაქეობა. ყოველი
სახელმწიფო პირს ნებას რთავს, აირჩიოს იმ სახელმწიფოს მოქალაქეობა,
რომელთანაც აქვს სათანადო კავშირი, თუ სხვა შემთხვევაში ის მოქალაქეობის
არმქონედ ჩაითვლება; და
-- სახელმწიფოები პირებს არ უნდა ეუბნებოდნენ უარს მოქალაქეობის
შენარჩუნების, მიღების ან მოქალაქეობის არჩევანის უფლებაზე რაიმე სახის
დისკრიმინაციის საფუძვლით.
•• ევროპული კონვენცია მოქალაქეობის შესახებ და სახელმწიფოთა
სამართალმემკვიდრეობასთან დაკავშირებით მოქალაქეობის არქონის თავიდან
აცილების ევროსაბჭოს 2006 წლის კონვენცია აერთიანებენ 1961 წლის კონვენციის
დებულებებს და საერთაშორისო სამართლის კომისიის (ILC) მიერ შედგენილი

ამ პრობლემის თავიდან ასაცილებლად:
•• 1961 წლის კონვენციის მე-7 (3) მუხლი ადგენს, რომ პირმა არ უნდა დაკარგოს
მოქალაქეობა და, შესაბამისად, არ გახდეს მოქალაქეობის არმქონე პირი, ქვეყნიდან
გამგზავრების, საზღვარგარეთ ბინადრობის, არ-დარეგისტრირების ან მსგავსი
საფუძვლებით. 1961 წლის კონვენცია ამ პრინციპისგან გამონაკლისს უშვებს
მხოლოდ ნატურალიზებული მოქალაქეებისთვის, რომლებიც საზღვარგარეთ
ცხოვრობენ უწყვეტად შვიდი წელი. ამ პირებმა სათანადო უწყებაში უნდა
გამოხატონ თავიანთი მოქალაქეობის შენარჩუნების განზრახვა ისეთი ქმედებით,
როგორიცაა მაგალითად, პასპორტის განახლება. სახელმწიფოებმა კი, საკონსულო
სამსახურების საშუალებით, უნდა შეატყობინონ ნატურალიზებულ მოქალაქეებს
ამ პოლიტიკის შესახებ როგორც ქვეყნის საზღვრებს შიგნით, ისე საზღვრებს
გარეთ.
•• უფრო ახალი დოკუმენტები, როგორიცაა ევროპული კონვენცია მოქალაქეობის
შესახებ, პირისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის უფლებას არ იძლევა მხოლოდ
იმიტომ, რომ იგი მუდმივად ცხოვრობს საზღვარგარეთ, თუ ამ ქმედების შედეგად
ეს პიროვნება მოქალაქეობის არმქონე პირი გახდება.

სახელმწიფოების სამართალმემკვიდრეობასთან
დაკავშირებული მიზეზები
ტერიტორიის ან სუვერენიტეტის გადაცემა
მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტულ საერთაშორისო დოკუმენტებსა და პრინციპებში
მხოლოდ ნაწილობრივადაა მოცემული ტერიტორიის ან სუვერენიტეტის გადაცემა, ეს
მოვლენები დიდი ხანია იწვევენ მოქალაქეობის არქონას. ცხადია, ეროვნული კანონები
და პრაქტიკა იცვლება, როდესაც სახელმწიფო განიცდის ძირეულ ტერიტორიულ ან
სუვერენიტეტულ ცვლილებებს; როდესაც სახელმწიფო თავს დააღწევს კოლონიურ
მდგომარეობას, როგორიცაა შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფო მოიპოვებს
დამოუკიდებლობას კოლონიური ძალისგან, როდესაც სახელმწიფოს დაშლა ხდება, თუ
ახალი სახელმწიფო ან სახელმწიფოები დაშლილი სახელმწიფოს სამართამემკვიდრეები
არიან, ან თუ სახელმწიფოს ნაწილი გამოეყოფა ახალი სახელმწიფოს წარმოსაქმნელად.
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მუხლების ბევრ პრინციპს. ევროპული კონვენცია მოქალაქეობის შესახებ ცალკე
თავს უთმობს სამართალმემკვიდრე სახელმწიფოს წარმოშობისა და მოქალაქეობის
საკითხს, სადაც ოთხი ძირითადი პრინციპია ხაზგასმული:
-- კავშირი პირსა და სახელმწიფოს შორის;
-- პირის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი სამართალმემკვიდრე სახელმწიფოს
წარმოშობისას;
-- პირის სურვილი; და
-- პირის გეოგრაფიული წარმომავლობა.
დამატებით, ევროპული კონვენცია მოქალაქეობის შესახებ ადგენს, რომ წინამორბედი
სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მუდმივ მაცხოვრებლებს, რომლებსაც არ ჰქონდათ
იმ ქვეყნის მოქალაქის სტატუსი, რომლის სუვერენიტეტიც გადაეცა მემკვიდრე
სახელმწიფოს და რომელთაც ჯერ არ მიუღიათ მემკვიდრე სახელმწიფოს მოქალაქეობა,
უნდა შეუნარჩუნდეთ ამ სახელმწიფოში დარჩენისა და იგივე სოციალური და
ეკონომიკური უფლებებით სარგებლობის უფლება, როგორიც ამ სახელმწიფოს
მოქალაქეებს გააჩნიათ.
•• ევროსაბჭოს კონვენციამ შეიმუშავა მტკიცების კონკრეტული წესები (მე–8 მუხლი)
მოქალაქეობასთან დაკავშირებით სახელმწიფოთა სამართალმემკვიდრეობისას:

„მემკვიდრე სახელმწიფოს არ შეუძლია წაუყენოს მოქალაქეობის მინიჭებისთვის
საჭირო სტანდარტული მოთხოვნები პირებს, რომლებიც უკვე არიან ან
შესაძლოა მომავალში გახდნენ მოქალაქეობის არმქონე პირები სახელმწიფოთა
სამართალმემკვიდრეობის შედეგად და როცა მიუღებელია ამგვარი პირებისთვის
სტანდარტული მოთხოვნების წაყენება.
მემკვიდრე სახელმწიფომ არ უნდა მოითხოვოს სხვა მოქალაქეობის მიუღებლობის
დამამტკიცებელი საბუთი მოქალაქეობის მინიჭებამდე იმ პირებისგან, რომლებიც
მუდმივად ცხოვრობდნენ ამ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე სამართალმემკვიდრე
სახელმწიფოთა შექმნამდე და რომლებიც უკვე არიან ან შესაძლოა მომავალში
გახდნენ მოქალაქეობის არმქონე პირები სამართალმემკვიდრე სახელმწიფოთა
შექმნის შემდეგ.“

მე-8 მუხლის მეორე ქვეპუნქტი რელევანტურია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც
წინამორბედი სახელმწიფო აღარ არსებობს და მოცემული სახელმწიფოს ყველა
მოქალაქემ სახელმწიფოს დაშლის შედეგად ავტომატურად დაკარგა მოქალაქეობა.
თუ მემკვიდრე სახელმწიფო ზღუდავს ან ამცირებს მრავალმოქალაქეობის რიცხვს, ამ
სახელმწიფომ შესაძლოა მოითხოვოს დამადასტურებელი საბუთი იმისა, რომ პიროვნებას
არ აქვს მიღებული სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა ან არის მოქალაქეობის არმქონე პირი.
იმის მტკიცებულების მოთხოვნა, რომ პირი არ ფლობს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას ან
მოქალაქეობის არმქონე პირად ითვლება, ხშირად შეუძლებელია, ვინაიდან ეს პროცესი
სახემლწიფოთა თანამშრომლობას მოითხოვს. თუ არსებობს იმის საშიშროება, რომ პირი
სამართალმემკვიდრე სახელმწიფოთა შექმნის შედეგად შესაძლოა იქცეს მოქალაქეობის
არმქონედ, სამართალმემკვიდრე სახელმწიფო მოქალაქეობის მინიჭებამდე არ ითხოვს
იმის დამადასტურებელ საბუთს, რომ პირი არ ფლობს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას ან
ითვლება მოქალაქეობის არმქონე პირად. ეს წესი ეფუძნება გავრცელებულ მოსაზრებას,
რომ მოქალაქეობის არქონის პრევენცია საერთაშორისო საზოგადოების უპირველესი
ამოცანაა, მაშინ როცა მრავალმოქალაქეობაზე თანხმობა ან უარი ინდივიდუალურად,
თითოეული სახელმწიფოს გადასაწყვეტი საკითხია.
აღნიშნული დებულებები ხელს არ უშლის საკუთარ ტერიტორიაზე
მრავალმოქალაქეობის რიცხვის შემცირების მოსურნე სახელმწიფოს, ითანამშრომლოს
სხვა სახემლწიფოებთან და გაცვალოს ინფორმაცია მოქალაქეობის მიღებასა და
დაკარგვასთან დაკავშირებით. მრავალმოქალაქეობის თავიდან აცილება შესაძლებელია
მოქალაქეობის თაობაზე კანონებს შორის ზოგიერთ საკითხზე კონფლიქტის შესახებ
1930 წლის ჰააგის კონვენციის დებულებით და მოქალაქეობის შესახებ ვროპული
კონვენციის 7.1.ა. მუხლით, რომელიც პირის მიერ მეორე სახემლწიფოს მოქალაქეობის
ნებაყოფლობით მიღების შემთხვევაში ითვალისწინებს სხვა მოქალაქეობის
ავტომატურად დაკარგვის შესაძლებლობას. სახელმწიფომ შეიძლება ასევე მოსთხოვოს
პირს წერილობითი განცხადების გაკეთება იმის დასადასტურებლად, რომ აღნიშნული
პირი არ ფლობს და არც მომავალში მიიღებს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას. ეს საშუალებას
მისცემს სახელმწიფოს, გააუქმოს მოქალაქეობა, თუ მომავალში აღმოჩნდება, რომ პირმა
ყალბი განცხადება გააკეთა.

მე-8 მუხლის პირველი პარაგრაფი განიხილავს შემთხვევას, როდესაც პირისთვის
შეუძლებელი ან მეტად რთულია მტკიცებულების სტანარტული მოთხოვნების
შესრულება მოქალაქეობის მისაღებად აუცილებელი პირობების დასაკმაყოფილებლად.
ზოგიერთ შემთხვევაში პირისთვის შეუძლებელიც კი იქნება საკუთარი წარმოშობის
შესახებ სრული დოკუმენტური მტკიცებულების წარდგენა, მაგალითად, სამოქალაქო
რეესტრის არქივების განადგურების გამო. შესაძლოა, შეუძლებელი აღმოჩნდეს
საცხოვრებელი ადგილის შესახებ ცნობის წარდგენა, თუ საცხოვრებელი ადგილი არ
იყო რეგისტრირებული. ეს დებულება ვრცელდება იმ სიტუაციებზეც, როდესაც პირს
თეორიულად შეუძლია მტკიცებულების წარმოდგენა, მაგრამ გაუმართლებელია
მისთვის ამგვარი მოთხოვნის წაყენება; მაგალითად, თუ მტკიცებულების წარმოდგენა
საფრთხეს შეუქმნის პირის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. შემთხვევები, რომლებიც
ართულებენ მტკიცებულებების წარმოდგენას ყოველთვის პირდაპირ არ უკავშირდებიან
სახელმწიფოთა მემკვიდრეობის უფლებათა გადაცემის შემთხვევებს. ისინი, შესაძლოა,
სახელმწიფოთა მემკვიდრეობის უფლებათა გადაცემის ან მის შემდგომ მომხდარი
მოვლენების შედეგად წარმოიშვან, მაგალითად, როდესაც წინამორბედი სახელმწიფოს
რეჟიმის დროს სამოქალაქო რეესტრი განადგურდა ან ძირითადი დოკუმენტაცია არ
გაიცა მოსახლეობის გარკვეულ სეგმენტზე. ყველა ასეთ შემთხვევაში მტკიცებულების
წარდგენის დიდი ალბათობა ან/და დამოუკიდებელი ჩვენება უნდა იყოს საკმარისი
იმ პირობების შესასრულებლად, რაც აუცილებელია მემკვიდრე სახელმწიფოს
მოქალაქეობის მისაღებად.
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UNHCR მოქალაქეობის არქონასთან დაკავშირებულ საკითხებში 1950 წლიდან, ანუ
ფუნქციონირების დაწყებისთანავე ჩაერთო. ორგანიზაციას გაეროსგან მინიჭებული
აქვს მანდატი, დაიცვას ლტოლვილები და დაეხმაროს მათ პრობლემების გადაჭრაში.
ბევრი ლტოლვილი, რომელთაც აღნიშნული ორგანიზაცია წლების მანძილზე უწევდა
დახმარებას, მოქალაქეობის არმქონე პირი გახლდათ. მართლაც, უკანასკნელი რამდენიმე
ათწლეულის მანძილზე ახლო კავშირი დამყარდა სახელმწიფო დაცვის დაკარგვას ან
მასზე უარსა და მოქალაქეობის დაკარგვას ან მასზე უარს შორის. ახლა უკვე ზოგადად
გასაგებია, რომ მოქალაქეობის ფლობა და იმ უფლებებით სარგებლობის შესაძლებლობა,
რაც მოქალაქეობაში იგულისხმება, ეხმარება პირს იძულებით გადასახლების თავიდან
აცილებაში. 1995 წლიდან, გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ გაფართოვდა
ორგანიზაციის მანდატი და მოიცვა პასუხისმგებლობები, რომლებიც დაკავშირებულია
არა-ლტოლვილი მოქალაქეობის არმქონე პირებთან და, უფრო ფართოდ, მოქალაქეობის
არქონის პრევენციასა და შემცირებასთან. ეს რეზოლუციები უნივერსალურია მასშტაბით
და არ ზღუდავს UNHCR-ის მოქმედებებს იმ ქვეყნებით, რომლებიც არიან მოქალაქეობის
არქონის შესახებ კონვენციის წევრები.

არმქონე პირთა სასარგებლოდ და აქტიური პოპულარიზაცია გაუწიოს 1954 და 1961
წლების კონვენციებთან შეერთებასა და იმპელემნტაციას. რეზოლუცია სთხოვს UNHCR-ს „უზრუნველყოს დაინტერესებული სახელმწიფოები შესაბამისი ტექნიკური
და საკონსულტაციო მომსახურებით, რაც დაკავშირებული იქნება ეროვნული
კანონმდებლობის მომზადებასა და დანერგვასთან”.

როგორ ჩაერთო UNHCR მოქალაქეობის არქონის საკითხებში?

სამართლებრივი დაცვის პროგრამაში, რომელიც UNHCR-ის აღმასრულებელმა
კომიტეტმა დაამტკიცა (დასკვნა № 92[LIII] a) და 2002 წელს გენერალურმა ასამბლეამ
მოიწონა, მოქალაქეობის არქონა აღიარებულია გადასახლებისა და ლტოლვილთა
ნაკადების წარმოშობის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზეზად.

წლების მანძილზე UNHCR-ის როლი მოქალაქეობის არქონის შემთხვევების შემცირებასა
და მოქალაქეობის არმქონე პირთა მხარდაჭერაში გაიზარდა. მოქალაქეობის არქონის
სფეროში საქმიანობის მანდატი მინიჭებული აქვს გაეროს გენერალური ასამბლეის
რეზოლუციებით და რეკომენდებულია ორგანიზაციის მმართველი ორგანოს, უმაღლესი
კომისრის პროგრამის აღმასრულებელი კომიტეტის (ExCom) მიერ. აღმასრულებელი
კომიტეტი შედგება ქვეყნების წარმომადგენლებისგან - 2014 წლის მონაცემებით
ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს (ECOSOC) მიერ 87 წევრი ქვეყანაა არჩეული, ამ
სახელმწიფოების მიერ ლტოლვილთა პრობლემების მოგვარების მიმართ გამოჩენილი
ინტერესის საფუძველზე.
1961 წლის კონვენციის მე-11 მუხლი მოუწოდებს „ისეთი ორგანოს დაარსებისკენ,
რომელსაც შეიძლება მიმართოს ნებისმიერმა პირმა, ვისაც აქვს ამ კონვენციით სარგებლის
მიღების უფლება, რათა განხილულ იქნეს მისი განცხადება და მიიღოს დახმარება
ამ განცხადების შესაბამის ორგანოში წარსადგენად.“ როდესაც 1975 წელს 1961 წლის
კონვენცია შევიდა ძალაში, გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ UNHCR-ს დააკისრა
აღნიშნული ორგანოს როლის შესრულება. 1954 წლის კონვენციასთან მიმართებაში,
აღმასრულებელი კომიტეტის 2006 წლის 106-ე დასკვნა, რომელიც მოწონებულია
გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ, მოუწოდებს UNHCR-ს „წევრ სახელმწიფოებს
აღმოუჩინოს ტექნიკური დახმარება 1954 წლის კონვენციის შესასრულებლად, რათა მისი
დებულელები ერთნაირად იყოს შესრულებული”.
1995 წელს აღმასრულებელმა კომიტეტმა მიიღო ყოვლისმომცველი სახელმძღვანელო
პრინციპები მოქალაქეობის არქონის საკითხზე: დასკვნა მოქალაქეობის არქონის
პრევენციისა და აღმოფხვრის და მოქალაქეობის არმქონე პირთა დაცვის შესახებ (დასკვნა
no. 78). აღმასრულებელი კომიტეტის 1995 წლის დასკვნა მოქალაქეობის არქონის შესახებ
„მოუწოდებს UNHCR-ს გააგრძელოს მოქმედებები მოქალაქეობის არმქონე პირთა
სასარგებლოდ” და „თხოვნით მიმართავს UNHCR-ს, მოქალაქეობის არმქონე პირთა
სტატუსის შესახებ 1954 წლის და მოქალაქეობის არმქონე პირთა შემცირების შესახებ
1961 წლის კონვენციებთან შეერთებას შეუწყოს ხელი.” აღმასრულებელი კომიტეტი ასევე
სთხოვს UNHCR-ს, „აქტიურად შეუწყოს ხელი მოქალაქეობის არქონის პრევენციასა და
აღმოფხვრას ინფორმაციის გავრცელებით და, ასევე, თანამშრომელთა და მთავრობის
წარმომადგენელი ოფიციალური პირებისთვის ტრენინგების ჩატარებით; და ასევე სხვა
დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავებით”.
1996 წელს, გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია (A/RES/50/152) რომელიც
ასევე მოუწოდებს უმაღლეს კომისარს, გააგრძელოს მოქმედებები მოქალაქეობის
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იმავე რეზოლუციაში, გენერალური ასამბლეა „მოუწოდებს სახელმწიფოებს,
მოქალაქეობის არმქონე პირთა რიცხვის შემცირების მიზნით, მიიღონ მოქალაქეობის
შესახებ ისეთი კანონმდებლობა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო
სამართლის ძირითად პრინციპებთან, კერძოდ, არ დაუშვას მოქალაქეობის თვითნებური
ჩამორთმევა და ისეთი პირობების შექმნა, როდესაც პირს მიეცემა მოქალაქეობაზე
უარის თქმის უფლება მაშინ, როდესაც მას ჯერ არ აქვს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეობა.
კანონმდებლობა, იმავდროულად, უნდა აღიარებდეს სახელმწიფოს უფლებას,
დაადგინოს კანონები, რომლებიც არეგულირებენ მოქალაქეობის მიღებას, მასზე უარის
თქმასა და მის დაკარგვას”.

მოქალაქეობის არმქონე იმ პირთა, რომელთა პრობლემებიც წლების მანძილზე ვერ იქნა
გადაწყვეტილი, მიუღებლად მაღალი რიცხვით შეშფოთებულმა აღმასრულებელმა
კომიტეტმა, 2004 წელს მოუწოდა UNHCR-ს, უფრო აქტიურად ემუშავა შესაბამის
სახელმწიფოებთან, რათა არსებული ვითარებიდან გამოსავალი ეპოვათ. 2006 წელს,
გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ დაამტკიცა აღმასრულებელი კომიტეტის 106-ე
დასკვნა მოქალაქეობის არქონის იდენტიფიცირების, პრევენციისა და შემცირების, და
მოქალაქეობის არმქონე პირთა დაცვის შესახებ, რომელიც ასევე ადასტურებს UNHCR-ის
საჭიროებას, რათა ამ უკანასკნელმა:
•• იმუშაოს მთავრობებთან მოქალაქეობის არმქონე მოსახლეობის და გაურკვეველი
მოქალაქეობის მქონე მოსახლეობის იდენტიფიცირებაზე;
•• სახელმწიფოებს მიაწოდოს ტექნიკური და საოპერაციო დახმარება მოქალაქეობის
არმქონე პირთა დაცვის მექანიზმების მიღებასთან დაკავშირებით და
მოქალაქეობის არქონის წარმოშობის პრევენციისთვის, რომელიც არის
მოქალაქეობის მინიჭებაზე თვითნებურად უარის თქმის ან მისი ჩამორთმევის
შედეგი;
•• ითანამშრომლოს გაეროს სხვა სააგენტოებთან რათა დაეხმარონ სახელმწიფოებს
მოქალაქეობის არქონის, განსაკუთრებით გაჭიანურებული შემთხვევების,
შემცირებაში; და
•• ტრენინგი ჩაუტაროს მთავრობებს მოქალაქეობის არმქონე პირთა
იდენტიფიცირების, რეგისტრაციისა და სტატუსის მინიჭების სათანადო
მექანიზმებზე.
2006 წლის შემდეგ, გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციები აქცენტს აკეთებენ
UNHCR-ის მანდატის ოთხ ასპექტზე: მოქალაქეობის არქონის იდენტიფიცირება,
პრევენცია და შემცირება და მოქალაქეობის არმქონე პირთა დაცვა.
რას აკეთებს UNHCR მოქალაქეობის არქონის პრობლემასთან დაკავშირებით?
UNHCR დახმარებას უწევს მთავრობებს მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობის
შედგენასა და დანერგვაში, ატარებს ტრენინგებს მთავრობის წარმომადგენლებისთვის
და მოქალაქეობის შესახებ ეროვნულ კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ
საკონსტიტუციო დებულებებზე საკუთარ კომენტარებს სთავაზობს იმ სახელმწიფოებს,
რომლებშიც მოსახლეობის დიდი ნაწილი მოქალაქეობის არმქონე პირია, ან მათი
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მოქალაქეობა დაუდგენელია. 2011 და 2012 წლებში UNHCR-მა მოახდინა მოქალაქეობის
კანონმდებლობის რეფორმის მხარდაჭერა 71 სახელმწიფოში და ამ საკითხზე ტექნიკური
რეკომენდაციები მიაწოდა 41 სახელმწიფოს.
UNHCR მუშაობს პარლამენტებთან, რათა უზრუნველყოფილი იყოს, რომ მოქალაქეობის
შესახებ კანონმდებლობა არ გამოიწვევს ხალხთა გადაადგილებას და არ შეიცავს
მოქალაქეობის არქონის გამომწვევ დებულებებს. UNHCR-ის გზამკვლევი ყველა
ბავშვისთვის მოქალაქეობის მიღების უფლების უზრუნველსაყოფად 1961 წლის
კონვენციის მოქალაქეობის არქონის შემცირების შესახებ 1-4 მუხლების საშუალებით ამ
საკითხზე დამატებით სახელმძღვანელო პრინციპებს იძლევა.
UNHCR-მა ჩაატარა პირველი გლობალური კვლევა გაეროს წევრი სახელმწიფოების მიერ
მოქალაქეობის არქონის შემცირებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირების დაცვასთან
დაკავშირებული საჭიროების დასაკმაყოფილებლად გადადგმული ნაბიჯების შესახებ.
კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ მსოფლიოს არცერთი რეგიონი არა არის თავისუფალი
მოქალაქეობის არქონის პრობლემისგან და რომ კვლავ აღინიშნება მნიშვნელოვანი
საკანონმდებლო და პოლიტიკური ხარვეზები როგორც საერთაშორისო, ასევე
ადგილობრივ დონეზე.
UNHCR მხარს უჭერდა მოქალაქეობის კამპანიებს, როდესაც სახელმწიფოები უფლებას
აძლევდნენ მოქალაქეობის არმქონე პირებს, მიეღოთ იმ ქვეყნის მოქალაქეობა, სადაც
ისინი დიდი ხნის ნამძილზე ჩვეულად ცხოვრობდნენ.
UNHCR, ასევე, უშუალოდ ეხმარება მოქალაქეობის არმქონე პირებს შესაბამის ქვეყნებთან
კონსულტაციებით, რათა მოხდეს მოქალაქეობის არმქონე პირის ან პირთა ჯგუფის
სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრა. ორგანიზაცია მოუწოდებს სახელმწიფოებს,
განსაზღვრონ პირის სამართლებრივი სტატუსი და ხელს უწყობს პირს ან პირთა
ჯგუფსა და სახელმწიფოს შორის ლეგიტიმური კავშირების არსებობის აღიარებას იმ
შემთხვევებში, როდესაც პირი სხვა შემთხვევაში მოქალაქეობის არმქონე იქნება.
მოქალაქეობის სტატუსის დადგენის მოლოდინში მოქალაქეობის არმქონე პირებს
უფლება აქვთ, ისარგებლონ მინიმალური უფლებებით იმ ქვეყნებში, რომლებშიც
ისინი ცხოვრობენ. UNHCR მხარს უჭერს 1954 წლის კონვენციის დანერგვას, რომელიც
უზრუნველყოფს მინიმალურ უფლება–მოვალეობათა პაკეტს მოქალაქეობის არმქონე
პირთათვის და, ასევე, ეხმარება სახელმწიფოებს მოქალაქეობის არმქონე პირების
დაცვისა და დახმარების პროგრამების განხორციელებაში. UNHCR-ის მოქალაქეობის
არმქონე პირთა დაცვის სახელმძღვანელო ამ მიმართულებით იძლევა დამატებით
სახელმძღვანელო პრინციპებს.
სხვა რომელი ორგანიზაციები მუშაობენ UNHCR-თან ერთად მოქალაქეობის არქონასთან
დაკავშირებული პრობლემების მოსაგვარებლად?
გაეროს ძირითადი სააგენტოები, რომლებიც UNHCR-თან თანამშრომლობენ
მოქალაქეობის არქონასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების საქმეში,
გახლავთ: ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის სამსახური, გაეროს ბავშვთა
დაცვის ფონდი (UNICEF) და გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women). მოქალაქეობის
არქონის გაჭიანურებული სიტუაციების მოსაგვარებლად, UNHCR ასევე პერიოდულად
თანამშრომლობს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (ILO), გაერთიანებული
ერების განვითარების პროგრამასთან (UNDP) და მსოფლიოს სასურსათო პროგრამასთან
(WFP); ისინი ერთობლივად ახორციელებენ საცხოვრებლის, განათლების ან შემოსავლის
მაგენერირებელ პროგრამებს, რათა დახმარება გაუწიონ საზოგადოების გარიყული
წევრების ინტეგრაციას ან რეინტეგრაციას ადგილობრივ საზოგადოებაში.
გაეროს ზემოხსენებული ორგანიზაციების გარდა, UNHCR-ს მჭიდრო თანამშრომლობა
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აქვს გაეროს შესაბამისი ორგანოების მექანიზმებთან, რომლებიც უზრუნველყოფენ
მოქალაქეობის უფლებებს; მათ შორის არიან ადამიანის უფლებების კომიტეტი, ბავშვთა
უფლებების კომიტეტი, რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი, ქალთა
წინააღმდეგ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი, ადამიანის უფლებათა საბჭო და
გაერთიანებული ერების შესაბამისი სპეციალური პროცედურები.
UNHCR თანამშრომლობს ისეთ რეგიონულ ორგანოებთან, როგორებიცაა ევროპის
საბჭო, ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OSCE), ამერიკის
სახელმწიფოთა ორგანიზაცია, აფრიკის კავშირი, არაბ სახელმწიფოთა ლიგა, და
ისლამური კონფერენციის ორგანიზაცია. UNHCR ასევე მონაწილეობდა ევროპის საბჭოს
მოქალაქეობის კომიტეტში, რომელმაც შეიმუშავა ევროპული კონვენცია მოქალაქეობის
შესახებ და ოქმის პროექტი სახელმწიფოთა სამართალმემკვიდრეობასთან დაკავშირებით
მოქალაქეობის არქონის თავიდან ასაცილებლად.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე მჭიდროდ თანამშრომლობენ UNHCR-თან ამ
სფეროში, როგორც UNHCR-ის პროგრამებისა და მისი საქმიანობის განვითარების
მხარდამჭერები. UNHCR მჭიდროდ თანამშრომლობს საპარლამენტთაშორისო კავშირთან
(IPU), რათა აამაღლოს პარლამენტართა ცნობიერება მოქალაქეობის არქონასთან
დაკავშირებულ საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებზე და გაამახვილოს მათი
ყურადღება უამრავ რეკომენდაციასა და წარმატებულ პრაქტიკაზე, რომელსაც შეუძლია
მოქალაქეობის არქონის პრევენცია. საპარლამენტთაშორისო კავშირი მოუწოდებს
პარლამენტარებს, მიიღონ მოქალაქეობის შესახებ ისეთი კანომდებლობა, რომელიც ხელს
შეუწყობს მოქალაქეობის არქონის აღმოფხვრასა და უზრუნველყოფს მოქალაქეობის
უფლებას მოქალაქეობაჩამორთმეული პირებისთვის; ამასთან, დაეხმარება იმის
უზრუნველყოფაში, რომ ხელშეკრულებები, რომლებიც მრავალმოქალაქეობას შეეხება,
უნებლიეთ არ აღმოჩნდეს მოქალაქეობის არქონის მიზეზი.
წარმატებული გამოცდილება: შრი ლანკა
მსოფლიოში ცნობილი შრი ლანკას ჩაის მწარმოებელი მუშახელის უმეტესი
ნაწილი ინდური წარმოშობისაა. ისინი ოფიციალურად იწოდებიან, როგორც
„ახალი ინდური წარმოშობის თამილები,” მაგრამ უფრო ხშირად მოიხსენიებენ
როგორც „ქვეყნისშიდა თამილებს” – ეს მუშახელი ცეილონზე ბრიტანული
ადმინისტრაციის, რომელიც კუნძულს მართავდა 1815-დან 1948 წლამდე, მიერ
ინდოეთიდან ჩამოყვანილი პირების შთამომავლები არიან. 1948 წლიდან,
როდესაც შრი ლანკამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, 1984 წლამდე, მრავალმა ინდოშრილანკურმა შეთანხმებამ განსაზღვრა ამ მუშახელის სამართლებრივი სტატუსი.
ზოგიერთ ქვეყნისშიდა თამილს მიენიჭა მოქალაქეობა ერთი ან მეორე ქვეყნის
კანონის შესაბამისად ან ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე. თუმცა, ბევრი მაინც
მოქალაქეობის გარეშე რჩებოდა და, შესაბამისად, არ გააჩნდა ელემენტარული
უფლებები; ზოგიერთ მათგანს შრი ლანკის ან ინდოეთის მოქალაქეობის მიღების
პროცესში მონაწილეობის უფლებაც კი არ ჰქონდა.
1982 წელს ინდოეთის მთავრობამ შრი ლანკის მთავრობას აცნობა, რომ ვადის
გასვლის გამო მას აღარ მიაჩნდა მოქმედად ის ხელშეკრულებები, რომლებიც
ქვეყნისშიდა თამილებთან დაკავშირებით იყო დადებული. შედეგად, ამ თარიღიდან,
ნებისმიერ ქვეყნისშიდა თამილს, რომელიც იყო მოქალაქეობის არმქონე, აღარ
შეეძლო მიეღო ინდოეთის ან შრი ლანკის მოქალაქეობა.
ცეილონის მუშათა კონგრესი, პროფკავშირი და პოლიტიკური პარტია, წლების
მანძილზე იცავდა ქვეყნისშიდა თამილთა უფლებებს. პასუხად, შრი ლანკის
პარლამენტმა შეიმუშავა და 2003 წლის ოქტომბერში ერთხმად დაამტკიცა ინდური
წარმოშობის პირებისთვის მოქალაქეობის მინიჭების აქტი. აქტი ავტომატურად
ანიჭებს მოქალაქეობას ინდური წარმოშობის ნებისმიერ პირს, რომელიც:
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•• 1964 წლის 30 ოქტომბრიდან შრი ლანკას ჩვეული მაცხოვრებელია; ან
•• ცხოვრობს შრი ლანკაში და არის 1964 წლის 30 ოქრტომბრიდან შრი ლანკაში
მუდმივად მცხოვრები პირის შთამომავალი.
აქტის მიღების შემდეგ, გენერალური კომისრის სამსახურმა, UNHCR-მა და ცეილონის
მუშათა კონგრესმა დაიწყო ახალი კანონმდებლობის შესახებ ინფორმაციის
გავრცელება. თამილურმა, ინგლისურმა და სინჰალურმა მედიამ არაერთხელ
გაავრცელა ინფორმაცია საგაზეთო სტატიების, რადიო გადაცემებისა და ტელევიზიის
საშუალებით კანონმდებლობის შესახებ და როგორ და სად უნდა მოხდეს
მოქალაქეობაზე განაცხადების შეტანა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და იმიგრაციის დეპარტამენტის კონტროლის
პალატის მიერ მომზადებული ადმინისტრაციული პროცედურები მარტივი,
ლაკონური და სამართლიანია. მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის ორი სხავდასხვა
ტიპის პროცედურა შემუშავდა:
•• 1982 წლის დეკლარაციის შემდეგ ვადაგასული ინდური პასპორტების
მფლობელებს სთხოვენ, გამოხატონ საკუთარი სურვილი შრი ლანკის
მოქალაქეობის ნებაყოფლობით მიღებაზე. ამას, როგორც წესი, ოჯახის თავი
აკეთებს. ამ სურვილის გამომხატველი დოკუმენტი საიმიგრაციო სამსახურმა
ორმაგი ხელმოწერით უნდა დაადასტუროს. დასტურის შემთხვევაში ოჯახის
ყველა წევრს ენიჭება მოქალაქეობა.
•• დოკუმენტების არმქონე პირებს არ მოეთხოვებათ წერილობითი განცხადების
წარდგენა, თუმცა მათ მოუწოდებენ, ხელი მოაწერონ სპეციალურ განცხადებას,
რომლის ძალითაც, ხელისუფლების წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერის
შემდეგ, გაადვილდება პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების მიღება.

ვინ აფინანსებს UNHCR-ის საქმიანობას?
UNHCR გაეროს ერთ-ერთ იმ იშვიათ სააგენტოთაგანია, რომელიც თავისი საქმიანობის
დასაფინანსებლად თითქმის მთლიანად ეფუძნება ნებაყოფლობით შემოწირულობებს.
UNHCR-ის წლიური ბიუჯეტის დაახლოებით ხუთი პროცენტი მოდის გაეროს
რეგულარულ ბიუჯეტში შესულ შემოწირულობებზე; დანარჩენი კი - მთავრობების,
ცალკეული პირების და კერძო სექტორის მიერ ნებაყოფლობით შემოწირულობებზე.
2013 წლის დასაწყისში UNHCR-ის მზრუნველობის ქვეშ 35.8 მილიონი პირი იყო. 2012
წლისთვის UNHCR-ის ბიუჯეტი იყო 4.3 მილიარდი აშშ დოლარი, საიდანაც 62 მილიონი
აშშ დოლარი დაეთმო მოქალაქეობის არქონასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს.
2012 წელს UNHCR-მა საკუთარი დაფინანსების 77 პროცენტი მიიღო ათი დონორი
მთავრობისგან. იმავდროულად კერძო სექტორისგან, ძრითადად ევროპიდან,
ავსტრალიიდან, იაპონიიდან, ყატარიდან და ამერიკის შეერტებული შტატებიდან,
მან მიიღო 130 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი. არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც
შეაქვთ თავიანთი წვლილი UNHCR-ის წლიური ბიუჯეტის შევსებაში, UNHCR-ის
ზოგიერთი პროგრამების მხარდასაჭერი საჯარო მიმართვების მეშვეობით. უკანასკნელ
წლებში გაიზარდა შემოწირულობები კერძო სექტორიდან და არასამთავრობო
ორგანიზაციებიდან. შეთანხმებული ძალისხმევის შედეგად ამაღლდა საზოგადოების
ცნობიერების დონე რადიოს, ტელევიზიის, პრესისა და მედიის სხვა საშუალებებით.

ორივე პროცედურა უფასოა და არ არსებობს განაცხადის შეტანის ბოლო ვადა. 2003
წლის დეკემბერში UNHCR-მა და ცეილონის მუშათა კონგრესმა მოაწყო ერთდღიანი
სემინარი 500-ზე მეტი მოხალისისთვის, რომლებიც შემდეგ მუშაობდნენ 50 მობილურ
ცენტრში, სადაც მოქალაქეობის არმქონე პირებს შეეძლოთ შეეტანათ განაცხადები
მოქალაქეობაზე, და მოიცვეს ჩაის პლანტაციების რეგიონი. მოხალისეებს ჩაუტარდათ
ტრენინგი მოქალაქეობის არქონის შესახებ არსებულ ძირითად ფაქტებზე. 1948 წლის
შემდეგ გამოცემულ შესაბამის კანონებზე, ასევე ახალ კანონმდებლობასა და მისი
სარგებლიანობის კრიტერიუმებზე.
2003 წლის დეკემბერში 10 დღის მანძილზე მობილური ცენტრების თანამშორმლები
იღებდნენ მოქალაქეობის შესახებ განაცხადებს. კამპანია დააფინანსა UNHCR-მა და
თვითონ მეთვალყურეობდა მიმდინარე პროცესს, რათა დარწმუნებულიყო, რომ
განმცხადებლები იღებდნენ ინფორმირებულ და ნებაყოფლობით გადაწყვეტილებებს.
თვის ბოლომდე დაახოლებით 190 000 ოჯახის უფროსმა მიიღო შრი ლანკის
მოქალაქეობა.
2004 წლის ივლისსა და აგვისტოში მოეწყო მეორე, შედარებით პატარა კამპანია
ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთში. მოქალაქეობის არმქონე 2 000-ზე მეტმა პირმა
შეიტანა განაცხადი და მიიღო მოქალაქეობა. მას შემდეგ ქვეყნისშიდა თამილთა
მხოლოდ მცირე რაოდენობამ მოახერხა მოქალაქეობაზე განაცხადის გაკეთება
რაიონში მთავრობის ადგილობრივი წარმომადგენლის, ან დედაქალაქ კოლომბოში
მდებარე საზოგადოებრივი უსაფრთხოების, კანონიერებისა და წესრიგის
სამინისტროს სამოქალაქო განყოფილების მეშვეობით.
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How parliamentarians can help

როგორ შეუძლიათ პარლამენტარებს დახმარების აღმოჩენა

2008 წლის უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილებამ დაადასტურა, რომ ურდუზე
მოლაპარაკენი, ისევე როგორც ეს ბიჭები მოჰამადპურში, დაკაში, არიან ბანგლადეშის
A 2008 High Court
decision confirmed
that Urdu speakers,
like these boys
in
მოქალაქეები.
სასამართლომ
გამოსცა რეკომენდაცია,
რომ ბანგლადეშის
მთავრობას
Mohammadpur,
Dhaka,
are Bangladeshi
citizens. The
Court
recommended
that
the
მოეხდინა
ურდუზე
მოლაპარაკეთა
რეაბილიტაცია,
გაეცა
მათზე
ეროვნული
პირადობის
Bangladesh government
rehabilitate
the Urduმათი
speakers,
issue them
nationality identity
დამადასტურებელი
მოწმობები
და მოეხდინა
ამომრჩევლად
რეგისტრაცია.
©cards
UNHCR
ჰოსეინი,
2013
and/ს.ლ.
register
them as
voters. ©UNHCR/S.L. Hossain, 2013
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პარლამენტარებს, თავიანთი მდგომარეობის გამო, განსაკუთრებული შესაძლებლობა
აქვთ, ხელი შეუწყონ მოქალაქეობის არქონის შემთხვევების შემცირებას და იმის
უზრუნველყოფას, რომ მოქალაქეობის არმქონე პირები, საერთაშორისო კანონმდებლობის
შესაბამისად, სარგებლობდნენ მათთვის მინიჭებული უფლებებით და ასრულებენ
თავიანთ მოვალეობებს. მათ ამის გაკეთება შეუძლიად სხვადასხვა გზით: მოქალაქეობის
შესახებ კანონმდებლობის გადახედვით და იმის უზრუნველყოფით, რომ იგი შეესაბამება
საერთაშორისო სტანდარტებს; 1954 და 1961 წლების კონვენციებთან შეერთების
მხარდაჭერით; და მოქალაქეობის არქონის აღმოფხვრის მხარდაჭერით და მოქალაქეობის
არმქონე პირებთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებით.
რა უნდა გაითვალისიწინონ პარლამენტარებმა
კანონმდებლობის განხილვისას?

მოქალაქეობის

აქრონის

შესახებ

•• გადახედონ შესაბამის საერთაშორისო ან რეგიონულ ხელშეკრულებებს, რომელთა
წევრიც არის სახელმწიფო. გადახედონ იმ ხელშეკრულებებს, კონვენციებსა და
დეკლარაციებს, რომლებსაც სახელმწიფო იყენებს ეროვნულ კანონმდებლობაში; ეს
დაეხმარება მათ ადგილობრივი კანონმდებლობის ინტერპრეტაციაში.
•• ვინაიდან ბევრი სახელმწიფო მოქალაქეობასთან დაკავშირებულ დებულებას
ნერგავს სხვადასხვა სამართლებრივ დოკუმენტში, გადახედონ კონსტიტუციას,
მოქალაქეობასთან დაკავშირებულ აქტებს, განკარგულებებსა და ეროვნული
კანონმდებლობის ყველა წყაროს, რამაც შესაძლოა ნათელი მოჰფინოს
სახელმწიფოს კანონმდებლობას და კანონმდებლობის ინტერპრეტაციას.
•• გადახედონ ორმხრივ და მრავალმხრივ შეთანხმებებს, რომლებიც მიღებული იქნა
სახელმწიფოთა სამართალმემკვიდრეობის შემთხვევებში.
•• შიდა კანონმდებლობის გადახედვისას განსაზღვრონ, უზრუნველყოფს თუ არა
სახელმწიფო უსაფრთხოების ზომების მიღებას და სისტემატურ გამოყენებას
მოქალაქეობის არქონის წარმოშობის, მოქალაქეობის ჩამორთმევის, მასზე უარის
თქმისა და დაკარგვის საშიშროების თავიდან ასაციებლად.
ეროვნული კანონმდებლობის გადახედვისას, შეეცადეთ პასუხი გასცეთ შემდეგ
შეკითხვებს:
მოქალაქეობის მიღების შესახებ
•• შეუძლიათ თუ არა ბავშვებს მიიღონ დედის მოქალაქეობა, განსაკუთრებით იმ
შემთხვევაში, როდესაც მამას არ გააჩნია მოქალაქეობა, ის არ არის წარმოდგენილი
ან არ შეუძლია საკუთარი მოქალაქეობის გადაცემა?
•• უზრუნველყოფს თუ არა სახელმწიფოს მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობა
მოქალაქეობის მიღებას სახელმწიფოს ტერიტორიაზე დაბადებული პირებისთვის,
რომლებიც სხვა შემთხვევაში მოქალაქეობის არმქონე პირები იქნებოდნენ?
•• ეხება თუ არა დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპი მოქალაქეობის წესებს?
•• სამართალმემკვიდრე სახელმწიფოს შექმნის შემთხვევაში, მიიღება თუ არა
მხედველობაში უტყუარი და ეფექტური კავშირი პირსა და სახელმწიფოს შორის,
პირის ჩვეული საცხოვრებელი ადგილი სამართალმემკვიდრე სახელმწიფოს
წარმოშობის დროს, პირის ნება-სურვილი, პირის გეოგრაფიული წარმოშობა
წინამორბედი სახელმწიფოს მოქალაქეობისთვის მოქალაქეობის მინიჭების
თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისას?
მოქალაქეობის დაკარგვის და ჩამორთმევის შესახებ
•• უზრუნველყოფენ თუ არა ქორწინების ან სხვა მიზეზით სოციალური სტატუსის
შეცვლასთან დაკავშირებული დებულებები მოქალაქეობის არქონის თავიდან
აცილების გარანტიას?
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•• როგორ ხდება მოქალაქეობის დაკარგვა? წინასწარ განჭვრეტადია თუ არა
მოქალაქეობის არქონა?
•• ეფუძნება თუ არა მოქალაქეობაზე უარი სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღებას ან
მიღების გარანტიას?
•• უცხო ქვეყანაში ნატურალიზაციაზე განაცხადის შეტანა ცვლის თუ არა პირის
მოქალაქეობრივ სტატუსს იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულ პირს არ აქვს
გარანტირებული სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღება?
•• თუ მოსალოდნელია მოქალაქეობის ჩამორთმევა, ნათლადაა თუ არა
განსაზღვრული მოქალაქეობის ჩამორთმევის მიზეზები? არსებობს თუ არა
პროცედურული გარანტიები?
მოქალაქეობის აღდგენის შესახებ
•• არის თუ არა მოქალაქეობის აღდგენა გამარტივებული სახელმწიფოს
ტერიტორიაზე კანონიერად და მუდმივად მცხოვრები ყოფილი
მოქალაქეებისთვის?
•• შესაძლებელია თუ არა მოქალაქეობის აღდგენა იმ პირისთვის, რომელმაც
დაკარგა მოქალაქეობა ქორწინების ან სხვა მიზეზით სტატუსის შეცვლის გამო? ამ
შემთხვევაში, მოხდება თუ არა მოქალაქეობის აღდგენა ავტომატურად თუ უნდა
მოხდეს განაცხადის გაკეთება მოქალაქეობის არქონის პერიოდში? არსებობს თუ
არა პროცედურული გარანტიები?
ნატურალიზაციის შესახებ
•• თუ უცხოელი ნატურალიზაციის განაცხადს აკეთებს, მოეთხოვება თუ არა მას
ყოფილ მოქალაქეობაზე ფურმალური უარის თქმის დამტკიცება? თუ საკმარისია
იმის გარანტია, რომ იგი გათავისუფლდება ყოფილი მოქალაქეობისგან ახალი
მოქალაქეობის მიღებისთანავე?
•• ნათლადაა თუ არა განსაზღვრული ნატურალიზაციის პროცესი და
ნატურალიზაციისთვის სავალდებულო მოთხოვნები?
•• არსებობს თუ არა ადმინისტრაციული პრაქტიკა - მაგალითად, გაჭიანურებული
პროცედურები, გადაჭარბებული გადასახადები, ისეთი დოკუმენტების მოთხოვნა,
რომლის წარმოდგენაც განმცხადებელს არ შეუძლია ან/და განმცხადებლებისთვის
არახელსაყრელადაა შეზღუდული ვადები - რაც შეიცლება იქცეს მოქალაქეობის
არქონის მიზეზად?
ვინაობისა და მოქალაქეობის მტკიცებულების მიღება
•• რა ადმინისტრაციული პროცედურა არსებობს დაბადების რეგისტრაციისთვის?
გამოიყენება თუ არა ის პრაქტიკაში? არსებობს თუ არა დაბადების
რეგისტრაციისთვის ვადები, თუ შეიძლება შემდგომ დაბადების რეგისტრაცია?
•• არსებობს თუ არა ისეთი ადმინისტრაციული პრაქტიკა, როგორიცაა ხანგრძლივი
პროცედურები, გადაჭარბებული გადასახადები ან/და მოკლე ვადები, რომლის
შესრულებაც არ შეუძლია განმცხადებლებს, რასაც შეუძლია მოქალაქეობის
მტკიცებულების მიღების გართულება?
რატომ უნდა შეუერთდნენ სახელმწიფოები 1954 წლისა და 1961 წლის კონვენციებს?
მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის 1954 და 1961 წლების კონვეციებთან შეერთება
ეროვნულ დონეზე:
•• წარმოადგენს სახელმწიფოს მხრიდან იმის დემონსტრირების გზას, რომ ისინი
ერთგულნი არიან მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის საერთაშორისოდ
აღიარებული ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული სტანდარტების
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როგორ უერთდება სახელმწიფო კონვენციებს?
სახელმწიფოები შეიძლება შეუერთდნენ 1954 წლის ან/და 1961 წლების კონვენციებს
ნებისიერ დროს გაეროს გენერალურ მდივანთან შეერთების დოკუმენტის დეპონირებით.
შეერთების დოკუმენტი ხელმოწერილი უნდა იყოს სახელმწიფოს ან მთავრობის
მეთაურის ან საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ, ხოლო შემდეგ ქვეყნის წარმომადგენლის
საშუალებით უნდა გადაიგზავნოს გაეროს სათაო ოფისში ნიუ იორკში. (შეერთების
დოკუმენტების ნიმუშები მოცემულია მე-3 დანართში.)
შეუძლია თუ არა სახელმწიფოს გააკეთოს დათქმა კონვენციაზე?
განსაკუთრებული პირობების გათვალისწინებით, რომლებიც შესაძლებელია
გავრცელდეს ცალკეულ სახელმწიფოებზე რატიფიცირების ან შეერთების დროს,
ხელშემკვრელ სახელმწიფოებს კონვენციით მინიჭებული აქვთ უფლება, გააკეთონ
დათქმა კონვენციაში შემავალ რიგ დებულებებზე, გარდა იმ დებულებებისა, რომლებიც
პირველი წევრი სახელმწიფოების მიერ მიჩნეულია ფუნდამენტურად:
•• 1954 წლის კონვენცია: დათქმები დაუშვებელია შემდეგ მუხლებზე: 1-ლი
(განმარტება/გამომრიცხავი პირობები), მე-3 (დისკრიმინაციის აკრძალვა), მე-4
(რელიგიის თავისუფლება), მე-16(1) (სასამართლოს უფლება), და 33- 42-ე მუხლები
(დასკვნითი დებულებები).
•• 1961 წლის კონვენცია: დათქმები დასაშვებია მხოლოდ მუხლებზე: მე-11
(სააგენტო), მე-14 (საერთაშორისო სასამართლოსადმი მიმართვა დავების
გადასაწყვეტად) ან მე-15 (ტერიტორიები, რომელთა მიმართაც პასუხისმგებლობა
აკისრია ხელშემკვრელ სახელმწიფოს).
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* Serbia (and Kosovo: S/RES/1244 (1999))
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არცერთ კონვენციას
Parties to 1954
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only
მხოლოდ
წლის
კონვენციის
წევრები
Parties to 1961
the 1961
only
მხოლოდ
წლისConvention
კონვენციის
წევრები
Parties
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1954 and
the 1961 Conventions
1954
და to
1961
წლების
კონვენციების
წევრები

•• ნათლად გამოხატავს საერთაშიროს საზოგადოებასთან თანამშრომლობის
სურვილს მოქალაქეობის არქონის შემცირებასა და აღმოფხვრის საკითხში;
•• ხელს უწყობს „მოქალაქეობის არმქონე პირის” საერთაშორისო სამართლებრივი
სტატუსის აღიარებას და ერთიანი საერთაშორისო დაცვის ჩარჩოს, ამით ზრდის
სამართლებრივ გამჭვირვალობას და განჭვრეტადობას მოქალაქეობის არქონის
საპასუხოდ;
•• აუმჯობესებს საერთაშორისო ურთიერთობებსა და სტაბილურობას;
•• ხელს უწყობს ხალხის გადაადგილების თავიდან აცილებას, მისი გამომწვევი
მიზეზების აღმოფხვრის გზით;
•• ეხმარება UNHCR-ს, მოახდინოს საერთაშორისო დახმარების მობილიზება
კონვენციების პრინციპების დასაცავად; და
•• ხელს უწყობს მოქალაქეობასთან დაკავშირებული დავების მოგვარებას.

სახელმწიფოები,
არიან
1954Conventions
და 1961 წლების
States
Partiesწევრები
to რომლებიც
the 1954 and
1961
კონვენციების
As
atწლის
1 May1 მაისის
2014 მონაცემები
2014

საერთაშორისო დონეზე, მოქალაქეობის არმქონე პირთა შესახებ 1954 და 1961 წლების
კონვენციებთან შეერთება:

kilometres

შესაბამისად მოპყრობის, მათ შორის მოქალაქეობის უფლების, მინიჭებისა;
•• უზრუნველყოფს მოქალაქეობის არმქონე პირების სახელმწიფოს დაცვასთან
ხელმისაწვდომობას ისე, რომ პირი ცხოვრობდეს უსაფრთხოდ და ღირსეულად;
•• იძლევა მათ ტერიტორიაზე მოქალაქეობის არმქონე პირების იდენტიფიცირების
ჩარჩოს და უზრუნველყოფს მათ სრული უფლებებით სარგებლობას, მათ შორის
საიდენტიფიკაციო დოკუმენტებისა და სამგზავრო დოკუმენტების გაცემის გზით;
•• შესაძლებლობას აძლევს სახელმწიფოებს, ყურადღება მიაქციონ იმ ხარვეზებს,
რომლებიც წარმოიშვნა მოქალაქეობის მიღებასთან დაკავშირებით მსოფლიოს
მასშტაბით განსხვავებული პრინციპების გამოყენების შედეგად; ამის გაკეთება
შესაძლებელია მოქალაქეობის თავიდან ასაცილებლად დაცვის საერთო
მექანიზმების აღიარებით ისე, რომ არ შეილახოს სახელმწიფოს სუვერენიტეტი
დაარეგულიროს თავისი მოქალაქეობა; და
•• აძლიერებს უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას მოქალაქეობის არმქონე პირთა
საზოგადოებიდან გარიყვისა და იზოლირების თავიდან აცილების გზით.
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1961
წლის
კონვენციის
States
Parties
to theწევრი
1961სახელმწიფოები
Convention

როგორ უზრუველყოფენ პარლამენტარები მოქალაქეობის არქონის შესახებ კონვენციების
How do parliamentarians
ensure that the statelessness conventions are
ეფექტურ
დანერგვას?
implemented effectively?
სახელმწიფოთა უმრავლესობაში მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობა უნდა
იქნას
მიღებული
ან შეცვლილი
იმისათვის,
შესაძლებელი
იყოს
მოქალაქეობის
In most
States, national
legislation
must be რომ
adopted
or amended
to allow
the provisions
არქონის
შესახებ
ორი კონვენციის
ეფექტური
დანერგვა. ცალკეული
of the two
statelessness
conventions
to be implemented
effectively.სახელმწიფოს
UNHCR can offer
სამართლებრივი
რესურსების
საერთაშორისო
ვალდებულებებთან
its expert advice ტრადიციებისა
to States to helpდა
ensure
that each
State’s particular
legal tradition and
შესაბამისობაში
მოყვანის
უზრუნველყოფის
მიზნით,
UNHCR-ს
შეუძლია
სახელმწიფოს
resources will accommodate its international obligations.
შესთავაზოს თავისი ექსპერტული რჩევები.
What
practical steps
can parliamentarians
take to encourage
their governments
to
რა
პრაქტიკული
ნაბიჯების
გადადგმა შეუძლიათ
პარლამენტარებს,
რომ წაახალისონ
accede
to
the
Conventions?
მთავრობები, შეუერთდნენ კონვენციებს?
• Determine whether your State is party to either or both of the statelessness
•• უნდა დადგინდეს, არის თუ არა სახელმწიფო მოქალაქეობის არქონის შესახებ
conventions.
ერთ-ერთი ან ორივე კონვენციის წევრი.
••• თუ
სახელმწიფო
არ acceded
შეერთებია
ამ ხელშეკრულებებს,
საჭიროა,
If your
State has ჯერ
not yet
to these
instruments, consider
posing a written
მთავრობისადმი
წერილობითი
ან ზეპირი
მიმართვის
საკითხის
განხილვა
ან
or oral question to
the government
or adopting
a private
members’
bill.
კერძო ინიციატივით კანონპროექტის შემუშავება.
If aრატიფიცირების
request for ratification
or accession
has შემოთავაზება
been introduced
before parliament,
••• თუ
ან შეერთების
შესახებ
პარლამენტს
წარედგინა,
გონივრულ
ვადაში
საჭირო
კენჭი
within a reasonable
amount
of time
afterინფორმაციის
reviewing theგანხილვის
necessary შემდეგ,
information,
ეყაროს
სასარგებლოდ.
vote in შეერთების
favour of accession.
•• იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობა გონივრულ ვადაში ვერ ახერხებს პარლამენტის
• წინაშე
If the government
to bring
the matter
before parliament
withinპროცედურის
a reasonable
აღნიშნული fails
საკითხის
დაყენებას
საჭიროა,
საპარლამენტო
amount of time,
use parliamentary
procedure
to askმთავრობა
the government
to explain
გამოყენებით
გაირკვას,
თუ რა მიზეზით
აფერხებს
ამ პროცესს
და
ეთხოვოს
მთავრობას
დაუყოვნებლივ
why and to
encourage
the governmentშეუდგეს
to beginრატიფიცირების/შეერთების
the process of ratification/
პროცესს.
accession without delay.
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•• თუ თქვენი ქვეყანა იმ მცირე სახელმწიფოთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომელმაც
ხელი მოაწერა ერთ-ერთს ან ორივე კონვენციას მოქალაქეობის არქონის შესახებ,
მაგრამ აჭიანურებს რატიფიცირების პროცესს, საპარლამენტო პროცედურების
გამოყენებით უნდა გაირკვას,რატომ აჭიანურებს მთავრობა პროცესს და
წაახალისოს მისი დაჩქარება. საჭიროა, პარლამენტის მიერ საკანომნმდებლო
ინიციატივის უფლების გამოყენება და ამ საკითხთან დაკავშირებით
კანონპროექტის წარდგენა.
•• თუ მთავრობა ეწინააღმდეგება რატიფიცირებას/შეერთებას, საჭიროა ამის
მიზეზის დაწვრილებითი შესწავლა. საჭიროების შემთხვევაში, პარლამენტი
უნდა დაეხმაროს მთავრობას საეჭვო და გაუგებარი საკითხების გარკვევაში და,
პროცესის დასაჩქარებლად, გამოიყენოს მის ხელთ არსებული პოლიტიკური
კავშირები. საჭიროა პარლამენტის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის უფლების
გამოყენება და ამ საკითხთან დაკავშირებით კანონპროექტის წარდგენა.
•• თუ სახელმწიფო შეიქმნა სხვა სახელმწიფოთა გამოყოფის ან დაშლის შედეგად,
ხელშეკრულებები, რომელთა წევრიც იყო ადრე არსებული სახელმწიფო,
ავტომატურად არ რჩება ძალაში. ახალ სახელმწიფოებს შეუძლიათ შეურთდნენ
ადრე არსებული სახელმწიფოს ვადებულებებს, შეუერთდნენ როგორც ახალი
სახელმწიფოები, ან მიანიშნონ საკუთარ განზრახვაზე, რომ არ სურთ, გააჩნდეთ
ადრე არსებული სახელმწიფოების მიერ დადებული ხელშეკრულებებიდან
გამომდინარე ვალდებულებები.
•• კონვენციების რატიფიცირებისა და ძალაში შესვლის შემდეგ საჭიროა იმაში
დარწმუნება, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული ეროვნული კანონმდებლობა
შეესაბამება კონვენციებში შემავალ დებულებათა მოთხოვნებს. საჭიროა
საპარლამენტო პროცედურის გამოყენება, რათა მთავრობამ გონივრულ ვადაში
გაუგზავნოს პარლამენტს ახალი კანონის ან მოქმედ კანონმდებლობაში შესატანი
ცვლილებების პროექტი.
•• თუ მთავრობამ გადაუგზავნა პარლამენტს რატიფიცირების/შეერთების შესახებ
წინადადება, რომელსაც თან ახლავს ხელშეკრულების საგნის შემზღუდველი
დათქმები, შენიშვნები ან განმარტებითი ბარათები, და ირკვევა, რომ ამგვარი
შეზღუდვები უსაფუძვლოა, უპირველეს ყოვლისა საჭიროა, გათვალისწიებული
იქნას ზოგადი ინტერესები და არა ცალკეული ფრაქციების ან სხვა სახის
ინტერესები.
•• თუ მთავრობის დათქმებს, შენიშვნებს ან განმარტებით ბარათებს, რომლებიც
ზღუდავენ კონვენციის მოქმედებას, გაუვიდა მოქმედების ვადა, უნდა მიემართოს
საპარლამენტო პროცედურას მთავრობის მიზნების გასარკვევად და შეზღუდვების
მოსახსნელად.
•• რატიფიცირებასთან/შეერთებასთან დაკავშირებით ან/და ეროვნული
კანონმდებლობის შედგენასთან დაკავშირებით, რომელიც აძლიერებს კონვენციაში
შემავალ დებულებებს, რჩევისა და დახმარების მისაღებად, დაუკავშირდით UNHCR-ის ოფისს ან პასუხისმგებელს თქვენს ქვეყანაში.
როგორ შეუძლიათ პარლამენტარებს აამაღლონ ცნობიერების დონე მოქალაქეობის არქონის
საკითხებში?
პარლამენტარებს, როგორც თავიანთი სახელმწიფოს ეროვნული კანონმდებლობის
შექმნაზე პასუხისმგებელ პირებს, საუკეთესო შესაძლებლობა აქვთ ხელი შეუწყონ
მოქალაქეების არმქონე პირთა რიცხვის შემცირებას ან აღმოფხვრას და უზრუნველყონ
მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებების დაცვა. პარლამენტარებმა არა მარტო უნდა
მოუწოდონ თავიანთ მთავრობებს, მიიღონ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
კანონები, არამედ უნდა მოიპოვონ ამომრჩეველთა მხარდაჭერა. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც
სამოქალაქეო საზოგადოება გააცნობიერებს მოქალაქეობის არქონასთან დაკავშიებულ
პრობლემებს, ის მზად იქნება, მხარი დაუჭიროს პარლამენტარების ძალისხმევას
აღნიშულ პრობლემათა მოგვარების საკითხში.
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პარლამენტარებს შეუძლიათ, აამაღლონ ამომრჩეველთა ცნობიერების დონე
მოქალაქეობის არქონის საკითხებისა და მოქალაქეობის შესახებ სრულყოფილი
კანონმდებლობის მნიშვნელობის თაობაზე მოხსენების გაკეთებით, ასევე მოქალაქეობის
არქონის აღმოფხვრის საჭიროებაზე საგაზეთო სტატიების გამოქვეყნებით,
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სამოქალაქეო სექტორის სხვა წარმომადგენლებთან
მუშაობის გზით, რომლებიც ეხმარებიან მოქალაქეობის არმქონე პირებს და,
შეძლებისდაგვარად, უჭერენ მხარს მოქალაქეობის არქონის ცალკეული შემთხვევების
სწრაფ მოგვარებას.
პარლამენტარებს შეუძლიათ მოქალაქეობის არქონის პრობლემის მოგვარება
უმცირესობათა და მოსახლეობის სხვა ჯგუფების უფლებათა და საზოგადოებაში
დიალოგის ხელშეწყობის გზით, რათა ისინი გახდნენ სახელმწიფოს შემადგენელი
მოქალაქეთა ერთობლიობის ნაწილი და შედეგად მივიღოთ მოქალაქეობის არმქონე
პირების მოქალაქეებად მიღება.
რა შეიძლება პარლამენტარებმა გააკეთონ ამ საკითხთან დაკავშირებით საერთაშორისო
თანამშრომლობის ხელშესაწყობად?
საერთაშორისო თანამშრომლობა მმნიშვნელოვანია მსოფლიოს მასშტაბით მოქალაქეობის
არქონის შემთხვევების შესამცირებლად. პარლამენტარებმა უნდა უზრუნველყონ
მთავრობების სრულფასოვანი მონაწილეობა მოქალაქეობის არქონის აღმოფხვრის ან
მოქალაქეობის არმქონე პირთა რაოდენობის შემცირებასთან დაკავშირებულ ყველა
საერთაშორისო ძალისხმევასა და მცდელობაში, რომელიც მოქალაქეობის არმქონე პირთა
ცალკეული შემთხვევების მოგვარებას ეხება.
პარლამენტარებმა შესაძლოა იზრუნონ მეზობელი ქვეყნების პარლამენტარების
მოწვევაზე მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობის რეგიონალური მასშტაბით
გადახედვის მიზნით. სახელმწიფოების მიერ მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობის
ერთმანეთთან შესაბამისობაში მოყვანა მოქალაქეობის არქონის შემთხვევების შემცირების
საუკეთესო საშუალებაა.

დანართი 1
მოქალაქეობის არმქონე პირთა სტატუსის შესახებ 1954 წლის გაეროს კონვენციის წევრი
სახელმწიფოები
ძალაში შესვლის თარიღი: 1960 წლის 6 ივნისი
წევრ სახელმწიფოთა საერთო რაოდენობა: 80 (2014 წლის პირველი მაისის მონაცემები)
ქვეყანა

ხელმოწერის თარიღი

ავსტრალია

13 დეკემბერი 1973 შ

ავსტრია

8 თებერვალი 2008 შ

აზერბაიჯანი

16 აგვისტო 1996 შ

ალბანეთი

23 ივნისი 2003 შ

ალჟირი

15 ივლისი 1964 შ

ანტიგუა და ბარბუდა

25 ოქტომბერი 1988 ს

არგენტინა

1 ივნისი 1972 შ

ბარბადოსი

6 მარტი 1972 ს

ბელგია

28 სექტემბერი 1954

27 მაისი 1960 რ

ბელიზი

14 სექტემბერი 2006 შ

ბენინი

8 დეკემბერი 2011 შ

ბოლივია

6 ოქტომბერი 1983 შ

ბოსნია და ჰერცოგოვინა

1 სექტემბერი 1993 ს

ბოცვანა

25 თებერვალი 1969 ს

ბრაზილია

27 სექტემბერი 1954

ბულგარეთი

13 აგვისტო 1996 რ
22 მარტი 2012 შ

ბურკინა ფასო

1 მაისი 2012 შ

გაერთიანებული სამეფო

28 სექტემბერი 1954

16 აპრილი 1959 რ

გერმანია

28 სექტემბერი 1954

26 ოქტომბერი 1976 რ

გვატემალა

28 სექტემბერი 1954

28 ნოემბერი 2000 რ

გვინეა

21 მარტი 1962 შ

დანია

28 სექტემბერი 1954

17 იანვარი 1956 რ

ეკვადორი

28 სექტემბერი 1954

2 ოქტომბერი 1970 რ

ესპანეთი

12 მაისი 1997 შ

ზამბია

1 ნოემბერი 1974 ს

ზიმბაბვე

1 დეკემბერი 1998 ს

თურქმენეთი

7 დეკემბერი 2011 შ

ირლანდია

147 დეკემბერი 1962 შ

ისრაელი

1 ოქტომბერი 1954

23 დეკემბერი 1958 რ

იტალია

20 ოქტომბერი 1954

3 დეკემბერი 1962 რ

კირიბატი
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რატიფიცირება (რ), შეერთება (შ),
სამართალმემკვიდრეობა (ს)

29 ნოემბერი 1983 ს
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მოქალაქეობის არმქონე პირთა სტატუსის შესახებ 1954 წლის გაეროს კონვენციის წევრი
სახელმწიფოები (გაგრძელება)
ქვეყანა

ხელმოწერა

კორეის რესპუბლიკა
კოსტა რიკა
28 სექტემბერი 1954
კოტ დიუარი
ლატვია
ლესოთო
ლიბერია
ლიბია
ლიტვა
ლიხტენშტეინი
28 სექტემბერი 1954
ლუქსემბურგი
28 ოქტომბერი 1955
მაკედონია
მალავი
მექსიკა
მოლდოვას რესპუბლიკა
მონტენეგრო
ნიგერია
ნიდერლანდები
28 სექტემბერი 1954
ნიკარაგუა
ნორვეგია
28 სექტემბერი 1954
პანამა
პერუ
პორტუგალია
რუანდა
რუმინეთი
საბერძნეთი
საფრანგეთი
12 იანვარი 1955
საქართველო
სენეგალი
სენტ–ვინსენტი და გრენადინები
სერბეთი
სვაზილენდი
სლოვაკეთი
სლოვენია
სომხეთი
ტრინიდადი და ტობაგო
ტუნისი
უგანდა
უკრაინა
უნგრეთი
ურუგვაი
ფილიპინები
22 ივნისი 1955
ფინეთი
62

რატიფიცირება (რ), შეერთება (შ),
სამართალმემკვიდრეობა (ს)
22 აგვისტო 1962 შ
2 ნოემბერი 1977 რ
3 ოქტომბერი 2013 შ
5 ნოემბერი 1999 შ
4 ნოემბერი 1974 ს
11 სექტმბერი 1964 შ
16 მაისი 1989 შ
7 თებერვალი 2000 შ
25 სექტემბერი 2009 რ
27 ივნისი 1960 რ
18 იანვარი 1994 ს
7 ოქტომბერი 2009 შ
7 ივნისი 2000 შ
19 აპრილი 2012 შ
23 ოქტომბერი 2006 ს
20 სექტემბერი 2011 შ
12 აპრილი 1962 რ
15 ივლისი 2013 შ
19 ნოემბერი 1956 რ
2 ივნისი 2011 შ
23 იანვარი 2014 შ
1 ოქტომბერი 2012 შ
4 ოქტომბერი 2006 შ
27 იანვარი 2006 შ
4 ნოემბერი 1975 შ
8 მარტი 1960 რ
23 დეკემბერი 2011 შ
21 სექტემბერი 2005 შ
27 აპრილი 1999 ს
12 მარტი 2001 ს
16 ნოემბერი 1999 შ
3 აპრილი 2000 შ
6 ივლისი 1992 ს
18 მაისი 1994 შ
11 აპრილი 1966 ს
29 ივლისი 1969 შ
15 აპრილი 1965 შ
25 მარტი 2013 შ
21 ნოემბერი 2001 შ
2 აპრილი 2004 შ
22 სექტემბერი 2011 რ
10 ოქტომბერი 1968 (შ)

მოქალაქეობის არმქონე პირთა სტატუსის შესახებ 1954 წლის გაეროს კონვენციის წევრი
სახელმწიფოები (გაგრძელება)
ქვეყანა

ხელმოწერა

ფიჯი
შვედეთი
28 სექტემბერი 1954
შვეიცარია
28 სექტემბერი 1954
ჩადი
ჩეხეთის რესპუბლიკა
ჩინეთი (ჰონგ კონგთან მიმართებაში)1
ხორვატია
ჰონდურასი
28 სექტემბერი 1954

რატიფიცირება (რ), შეერთება (შ),
სამართალმემკვიდრეობა (ს)
12 ივნისი 1972 ს
2 აპრილი 1965 რ
3 იცლისი 1972 რ
12 აგვისტო 1999 შ
19 ივლისი 2004 შ
12 ოქტომბერი 1992 ს
1 ოქტომბერი 2012 რ

სახელმწიფოები, რომლებმაც 1954 წლის კონვენციას მოქალაქეობის არმქონე პირთა
სტატუსის შესახებ ხელი მოაწერეს, მაგრამ რატიფიცირება არ მოუხდებით
ქვეყანა

ხელმოწერა

ელ სალვადორი

28 სექტემბერი 1954

კოლუმბია

30 დეკემბერი 1954

წმინდა ეპარქია

28 სექტემბერი 1954

1 ჰონგკონგზე სუვერენიტეტის განხორციეების აღდგენის შემდეგ, ჩინეთმააცნობაგენერალურმდივანს, რომჰონგკონ
გისსაერთაშორისოუფლებებსადავალდებულებებზეპასუხისმგებლობასკონვენციასთანმიმართებაშიგანახორციელე
ბდაჩინეთისსახალხორესპუბლიკისმთავრობა

63

დანართი 2

ქვეყანა

ხელმოწერა

რატიფიცირება (რ), შეერთება (შ),
სამართალმემკვიდრეობა (ს)

1961 წლის კონვენციის მოქალაქეობის უქონლობის შემცირების შესახებ წევრი ქვეყნები

მონტენეგრო

5 დეკემბერი 2013 შ

ძალაში შევლის თარიღი: 13 დეკემბერი 1975 წელი
წევრი ქვეყნების საერთო რიცხვი: 55 (2014 წლის 1 მაისის მონაცემებით)

ნიგერი

17 ივნისი 1985 შ

ნიგერია

20 სექტემბერი 2011 შ

ქვეყანა

ხელმოწერის
თარიღი

რატიფიცირება (რ), შეერთება (შ),
სამართალმემკვიდრეობა (ს)

ნიდერლანდები

30 აგვისტო 1961

13 მაისი 1985 რ

ნიკარაგუა

29 ივლისი 2013 შ

ავსტრალია

13 დეკემბერი 1973 შ

ნორვეგია

11 აგვისტო 1971 შ

ავსტრია

22 სექტემბერი 1972 შ

პანამა

2 ივნისი 2011 შ

აზერბაიჯანი

16 აგვისტო 1996 შ

პარაგვაი

6 ივნისი 2012 შ

ალბანეთი

9 ივლისი 2003 შ

პორტუგალია

1 ოქტომბერი 2012 შ

ახალი ზელანდია

20 სექტემბერი 2006 შ

რუანდა

4 ოქტომბერი 2006 შ

ბენინი

8 დეკემბერი 2011 შ

რუმინეთი

27 იანვარი 2006 შ

ბოლივია

6 ოქტომბერი 1983 შ

სენეგალი

21 სექტემბერი 2005 შ

ბოსნია და ჰერზოგოვინა

13 დეკემბერი 1996 შ

სერბეთი

7 დეკემბერი 2011 შ

ბრზაილია

25 ოქტომბერი 2007 შ

სვაზილენდი

16 ნოემბერი 1999 შ

ბულგარეთი

22 მარტი 2012 შ

სლოვაკეთი

3 აპრილი 2000 შ

29 მარტი 1966 რ

სომხეთი

18 მაისი 1994 შ

გერმანია

31 აგვისტო 1977 შ

ტუნისი

12 მაისი 2000 შ

გვატემალა

19 ივლისი 2001 შ

უკრაინა

25 მარტი 2013 შ

დანია

11 ივლისი 1977 შ

უნგრეთი

12 მაისი 2009 შ

ეკვადორი

24 სექტემბერი 2012 შ

ურუგვაი

21 სექტემბერი 2001 შ

თუქრმენეთი

29 აგვისტო 2012 შ

ფინეთი

7 აგვისტო 2008 შ

ირლანდია

18 იანვარი 1973 შ

შვედეთი

19 თებერვალი 1969 შ

იამაიკა

9 იანვარი 2013 შ

ჩადი

12 აგვისტო 1999 შ

კანადა

17 ივლისი 1979 შ

ჩეხეთის რესპუბლიკა

19 დეკემბერი 2001 შ

კირიბატი

29 ნოემბერი 1983 ს

ხორვატია

22 სექტემბერი 2011 შ

კოსტა რიკა

2 ნოემბერი 1977 შ

ჰონდურასი

18 დეკემბერი 2012 შ

კოტ დიუარი

3 ოქტომბერი 2013 შ

ლატვია

14 აპრილი 1992 შ

ლესოთო

24 სექტემბერი 2004 შ

ლიბერია

22 სექტემბერი 2004 შ

ლიბია

16 მაისი 1989 შ

დომინიკის რესპუბლიკა

5 დეკემბერი 1961

ლიტვა

22 ივლისი 2013 შ

ისრაელი

30 აგვისტო 1961

ლიხტენშტეინი

25 სექტემბერი 2009 შ

საფრანგეთი

მოლდოვას რესპუბლიკა

19 აპრილი 2012 შ

გაერთიანებუილ სამეფო
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30 აგვისტო 1961

სახელმწიფოები, რომლებმაც 1961 წლის კონვენციას მოქალაქეობის უქონლობის
შემცირების შესხებ ხელი მოაწერეს, მაგრამ არ მოუხდენიათ მისი რატიფიცირება
ქვეყანა

ხელმოწერა

31 მაისი 1962
65

მოქალაქეობის არმქონე პირთა შემცირების შესახებ 1961 წლის კონვენციასთან შეერთების
ნიმუში დოკუმენტი

დანართი 3
მოქალაქეობის არმქონე პირთა სტატუსის შესახებ 1954 წლის კონვენციასთან შეერთების
ნიმუში დოკუმენტი
ვინაიდან კონვენცია მოქალაქეობის არმქონე პირთა სტატუსის შესახებ მიღებული
იქნა გაეროს საგანგებო და სრულუფლებიანი წარმომადგენლების მიერ ათას ცხრაას
ორმოცდათოთხმეტი წლის სექტემბრის ოცდმერვე დღეს და 35-ე მუხლის თანახმად ღიაა
შეერთებისთვის;
და ვინაიდან, კონვენციის 35–ე მუხლის მეოთხე ნაწილი ამბობს, რომ შეერთებისთვის
საჭიროა გაეროს გენერალურ მდივანთან შეერთების აქტის დეპონირება;
აქედან გამომდინარე, ქვემორეხელმომწერიხელმომწერი, [სახელმწიფოს მეთაური,
მთავრობის მეთაური ან საგარეო საქმეთა მინისტრი) წინამდებარე შეტყობინებით
აცხადებს [შესაბამისი სახელმწიფო]-ს კონვენციასთან შეერთების თაობაზე;

ვინაიდან კონვენცია მოქალაქეობის არმქონე პირთა შემცირების შესახებ მიღებული
იქნა გაეროს საგანგებო და სრულუფლებიანი წარმომადგენლების მიერ ათას ცხრაას
სამოცდაერთი წლის აგვისტოს ოცდამეათე დღეს, და მე-16 მუხლის თანახმად ღიაა
შეერთებისთვის;
და ვინაიდან კონვენციის მე-16 მუხლის მეოთხე ნაწილი ითვალისწინებს,
შეერთებისათვის საჭიროა გაეროს გენერალურ მდივანთან შეერთების აქტის დეპონირება;
აქედან გამომდინარე, ხელმომწერი [სახელმწიფოს მეთაური, მთავრობის მეთაური
ან საგარეო საქმეთა მინისტრი] წინამდებარე შეტყობინებით აცხადებს [შესაბამისი
სახელმწიფო]-ს კონვენციასთან შეერთების თაობაზე;
ხელმოწერილია ჩემს მიერ _____________ ორიათას ________ წლის _____ [რიცხვი და
თვე].

ხელმოწერილია ჩემს მიერ _____________ ორიათას ________ წლის _____ [რიცხვი და
თვე].
[სახემწიფო ბეჭედი და მეურვის			
ხელმოწერა, თუ საჭიროა]				
[სახემწიფო ბეჭედი და მეურვის			
ხელმოწერა, თუ საჭიროა]				
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[სახელმწიფოს მეთაურის,
მთავრობის მეთაურის ან საგარეო
საქმეთა მინისტრის ხელმოწერა]

[სახელმწიფოს მეთაურის,
მთავრობის მეთაურის ან საგარეო
საქმეთა მინისტრის ხელმოწერა]
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მოკლედ საპარლამენტთაშორისო კავშირისა და UNHCRის შესახებ
საპარლამენტთაშორისო კავშირი

UNHCR

საპარლამენტთაშორისო კავშირი ეროვნული
პარლამენტების გლობალური ორგანიზაციაა.
ჩვენ ვმუშაობთ, რათა უზრუნველვყოთ
მშვიდობა და წარვმართოთ პოზიტიური
დემოკრატიული ცვლილებები პოლიტიკური
დიალოგითა და კონკრეტული ქმედებებით.
როგორც ერთადერთი საერთაშორისო
ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს
მსოფლიოს ეროვნულ პარლამენტებს, ჩვენ
ვეწევით დემოკრატიისა და მშვიდობის
პოპულარიზაციას პარლამენტარების
უნიკალური წევრობით.

UNHCR-ს აქვს მანდატი, უხელმძღვანელოს
და კოორდინირება გაუწიოს საერთაშორისო
საქმიანობას ლტოლვილთა დაცვისა და
მათი პრობლემების მოგვარების საქმეში
მსოფლიოს მასტაბით. UNHCR ისწრაფვის
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყოველმა
პირმა ისარგებლოს უსაფრთხო თავშესაფრის
ძიების უფლებით და იპოვოს უსაფრთხო
ნავთსაყუდელი სხვა სახელმწიფოში და
დაბრუნდეს სახლში ნებაყოფლობით.
როდესაც ლტოლვილებს დახმარებას უწევენ
სამშიბლოში დასაბრუნებლად ან სხვა ქვეყანაში
დასასახლებლად, UNHCR ცდილობს მათი
პრობლემების გრძელვადიან მოგვარებას.

ჩვენი საქმიანობა, გავაძლიეროთ
პარლამენტების შესაძლებლობა, აღასრულონ
თავიანთი დემოკრატიული მანდატი უფრო
წარმომადგენლობითობით, გამჭვირვალობით,
ანგარიშვალდებულებითა და ეფექტურირობით,
გამყარებულია ჩვენი კონცენტრაციით
სქესთა თანაბარუფლებიანობით, ადამიანის
უფლებებით, განვითარებით და მშვიდობით და
საერთაშორისო უსაფრთხოებით.
ჩვენ ხშირად ვმუშაობთ პარტნიორებთან,
მათ შორის გაერთიანებულ ერებთან და
მის სპეციალიზირებულ სააგენტოებთან,
რათა უზრუნველვყოთ, რომ პარლამენტებს
ჰქონდეთ უკანასკნელი, მათზე მორგებული
და პრაქტიკული ინფორმაცია საკითხებზე,
რომლებიც მათ უნდა წარმართონ ეროვნულ
დონეზე.
დაახლოებით 47 000 მუდმივად ცვალებად
პარლამენტარებისთვის ხმის მიწვდენა
კრიტიკულია პოლიტიკასა და საკანონმდებლო
ცვლილებებში ნებისმიერი ცვლილების შესახებ
ინფორმირებისთვის. საპარლამენტთაშორისო
კავშირი არის დამოუკიდებელი,
თვითმმართველო ორგანო, რომელიც
დაარსებულია ძირითადად ჩვენი წევრების
მიერ. ის დაარსდა 1889 წელს და 2014 წელს მას
ჰყავს 164 ეროვნული საპარლამენტო ორგანო და
10 რეგიონული საპარლამენტო ორგანო როგორც
ასოცირებული წევრი. საპარლამენტთაშორისო
კავშირი აგრძელებს ზრდას, რაც ასახავს
დემოკრატიაზე გლობალური მოთხოვნის
ზრდას.
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UNHCR-ის აღმასრულებელმა კომიტეტმა და
გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ასევე მიანიჭა
უფლება ორგანიზაციას, დახმარება გაუწიოს
მოქალაქეობის არმქონე პირებს და ქვეყნის
შიგნით იძლებით გადაადგილებულ პირებს.
UNHCR ცდილობს, შეამციროს იძულებით
გადაადგილების შემთხვევები სახელმწიფოებისა
და ინსტიტუტების წახალისებით შექმნან
პირობები, რომლებიც მუშაობენ ადამიანის
უფლებების დაცვასა და კონფლიქტის
მშვიდობიან მოგვარებაზე.
ორგანზიაცია მიუკერძოებლად სთავაზობს
დაცვასა და დახმარებას ლტოლვილებს და
სხვებს მათი საჭიროებების საფუძველზე
რასის, კანის ფერის, რელიგიის, პოლიტიკური
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ყველა იმ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით,
რაც გავლენას ახდენს მათ ცხოვრებაზე. UNHCR
თანამშრომლობს მთავრობებთან, რეგიონულ,
საერთასორისო და არა–სამთავრობო
ორგანიზაციებთან.
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