
Ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան կանխ մանն 	  
կր ճատ մանն 	  ղղ ված քա ղա քա ցի 	  թյան 
մա սին օ րենք նե րի ո լոր տ	 մ հա ջող 
փոր ձի օ րի նակ նե րը

 Ձեռ նարկ խորհր դա րա նա կան նե րի հա մար N 29



2

 Ե րախ տա գի տ	  թյան խոսք 

Այս ձեռ նար կը հա մա տեղ հրա տա րակ վել է Միջ խորհր դա րա նա կան մի -
	  թյան (ՄԽՄ) և Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պ	  թյան փախս տա-
կան նե րի հար ցե րով գե րա գ	 յն հանձ նա կա տա րի (ՄԱԿ ՓԳՀ) կող մի ց։ 

 Հե ղի նակ ներ՝ Այս ձեռ նար կը պատ րաստ վել է գլ խա վո րա պես ՄԱԿ 
ՓԳՀ կող մի ց, ի սկ Մա րի ա նա Օ լաի զո լա Ռո զենբ լա տը ծա վա լ	 ն 
	 ս	 մն  ա սի ր	  թյ	 ն է ի րա կա նաց րել՝ ա ջակ ցե լով այս նա խագ ծին։ Մի-
ջազգային պաշտ պա ն	  թյան բաժ նի (ՄՊԲ) Ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան 
են թա բաժ նի ղե կա վար Մե լա նի Խան նան վե րահս կել է նա խագ ծի 
ի րա կա նա ց	  մը, ի նչ պես նաև օգ նել է գրել այն և խմ բագ րել հրա տա-
րակ ման հա մար։ Ու ս	 մն  ա սի ր	  թյան ի րա կա նաց մանն 	  ձեռ նար կի 
պատ րաստ մանն ա ջակ ցել են Ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան են թա բաժ նի այլ 
աշ խա տա կից ներ՝ Լե նա Հաա փը, Ռադ հա Գո վի լը, Ան նա դե լա Վար գա 
Ֆի տոն և Ֆեր նան դո Բիս սա կո տը, ի նչ պես նաև ՄԱԿ ՓԳՀ-ի՝ ա պա-
քա ղա քա ցի 	  թյան հար ցե րով զբաղ վող տա րա ծաշր ջա նային աշ խա-
տա կից նե րը։ Ռադ հա Գո վի լը, Մե լա նի Խան նան և ՄՊԲ փոխտ նօ րեն 
Շահր զադ Թաջ բախ շը հան դես են ե կել որ պես խմ բա գիր-գ րա խոս ներ։ 

Ա ջակ ց	  թյան հա մար շնոր հա կա լ	  թյ	 ն ե նք հայտ ն	 մ նաև ՄԽՄ Մի-
ջազ գային մար դա սի րա կան ի րա վ	 ն քի հան դեպ հար գան քի բարձ-
րաց ման հանձ նա ժո ղո վին։ 

Այս ձեռ նար կի բո լոր մա սե րը կա րող են վե րար տադր վել ան ձնա կան 
օգ տա գործ ման և ոչ կո մե ր ցի ոն նպա տակ նե րով՝ պայ մա նով, որ պահ-
պան վի հե ղի նա կային ի րա վ	 ն քը, և նշ վեն աղ բյ	 ր նե րը, ի նչ պես նաև 
որ ևէ փո փո խ	  թյ	 ն ներ չար վեն։ Խնդ ր	 մ ե նք տե ղե կաց նել ՄՊԲ-ին 
ձեռ նար կի բո վան դա կ	  թյան օգ տա գործ ման մա սին։ 

Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին բո լոր օ րենք նե րը հա մար վել են գոր ծող այս 
ձեռ նար կը գրե լ	  պա հի դր	  թյամբ։ Քա նի որ քա ղա քա ցի 	  թյան մա-
սին օ րենք նե ր	 մ կա րող են փո փո խ	  թյ	 ն ներ կա տար վել, ո րոշ հղ	 մ-
ներ կա րող են ժա մա նա կի ըն թաց ք	 մ հնա ցած դառ նալ։ Օգ տա գործ վել 
են պաշ տո նա կան թարգ մա ն	  թյ	 ն նե րը այն դեպ քե ր	 մ, ե րբ դրանք 
հան րո րեն հա սա նե լի են ե ղել։ Հա կա ռակ դեպ ք	 մ նշ ված օ րենք ները 
թարգ ման վել են ի նք ն	  ր	 յն, 	  ս տի ցան կա ցած սխալ, որ կա րող է 
հայտ նա բեր վել, ոչ մի  տ	 մն  ա վոր է, և դրա մա սին հար կա վոր է հայտ-
նել ՄՊԲ-ին կամ ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ն։  
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Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա։ Ա ջակ ց	  թյ	 ն Դեյ թո նի հաշ տ	  թյան պայ-
մա նագ րի Հա վել ված VII-ի ի րա կա նաց ման վե րա նայ ված ռազ մա վա ր	 -
թյան տևա կան լ	  ծ	 մն  ե րին։ 

Գն չ	  կի նը և նրա ան չա փա հաս ե րե խան, 	  մ սպառ ն	 մ էր ա պա քա-
ղա քա ցի 	  թյ	 ն, ց	 յց են տա լիս ծնն դյան և քա ղա քա ցի 	  թյան վկա-
յա կան նե րը, ո րոնք նրանք ձեռք են բե րել « Վա շա Պրա վա ԲՀ»-ի՝ Սա-
րա ևո յ	 մ ան վճար ի րա վա բա նա կան օգ ն	  թյ	 ն տրա մադ րող՝ ՄԱԿ 
ՓԳՀ գոր ծըն կեր կազ մա կեր պ	  թյան ա ջակ ց	  թյամբ։ Ի րա վա բա նա-
կան օգ ն	  թյ	 ն տրա մադ րող՝ ՄԱԿ ՓԳՀ գոր ծըն կեր հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պ	  թյ	  նը ի րա վա բա նա կան ա ջակ ց	  թյ	 ն է տրա մադ ր	 մ 
գն չ	  բնակ չ	  թյա նը, ո րոնց փոք րա մաս ն	  թյ	  նը գտն վ	 մ է ա պա քա-
ղա քա ցի 	  թյան վտան գի տակ Բոս նի ա յ	 մ և Հեր ցե գո վի նա յ	 մ։ Այդ 
ա ջակ ց	  թյան նպա տակն է օգ նել նրանց գրանց վե լ	  ծնն դյան/ քա ղա-
քա ցի 	  թյան գրան ցա մա տյան նե ր	 մ։ ԵՄ-ը և ՄԱԿ ՓԳՀ-ն համատեղ 
ֆինանսավորել են IPA 2012 ծրագիրը՝ 	  ղղ ված փոք րա մաս ն	  թյ	 ն նե-
րի ներ կա յա ց	  ցիչ հան դի սա ցող հայ րե նա դարձ նե րի և ներ քին տե ղա-
հան ված ան ձանց սո ցի ա լա կան-տն տե սա կան ին տեգր ման ա ջակ ց	 -
թյա նը Բոս նի ա յ	 մ և Հեր ցե գո վի նա յ	 մ։   

Ձ ևա վո ր	  մը և նշագ ծ	  մը՝ TASK

ISBN: 978-92-9142-747-5  Handbook on statelessness/ Ձեռ նարկ ա պա-
քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին

Տվյալ աշխատանքը ոչ պաշտոնական թարգման	 թյ	 ն է ՄԱԿ 
ՓԳՀ Հայաստանի կողմի ց, որի համար այն կր	 մ է լիարժեք 
պատասխանատվ	 թյ	 ն:
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 Ա ռա ջա բան

2005 թվա կա նից ի վեր, ե րբ լ	 յս տե սավ ձեռ նար կի ա ռա ջին հրա տա րա-
կ	  թյ	  նը՝ « Քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն և ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն» խո րագ րով, 
Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պ	  թյան փախս տա կան նե րի հար ցե-
րով գե րա գ	 յն հանձ նա կա տա րը (ՄԱԿ ՓԳՀ) և Միջ խորհր դա րա նա-
կան մի  	  թյ	  նը (ՄԽՄ) ամ րապն դել են ի րենց գոր ծըն կե ր	  թյ	 նը՝ ի 
ա ջակ ց	  թյ	 ն ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան նոր դեպ քե րի կանխ մա նը և եր-
կա րատև ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան ի րա վի ճակ նե րի հան գ	  ցա լ	 ծ մանն 
	  ղղ ված ջան քե րին։ Այդ ձեռ նար կի (ո րի ե րկ րորդ հրա տա րա կ	  թյ	  նը 
լ	 յս է տե սել 2014 թվա կա նին) 	  շադ ր	  թյան կենտ րո ն	 մ հիմն  ա կա-
ն	 մ քա ղա քա ցի 	  թյան ի րա վ	 ն քի և ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան կր ճատ-
ման մի  ջազ գային ի րա վա կան շր ջա նակն է ր։ Այն նաև ը նդ գծ	 մ էր այն 
դե րը, որ խորհր դա րա նա կան նե րը կա րող են 	  նե նալ այդ շր ջա նա կին 
հա մա պա տաս խա նող օ րենսդ ր	  թյ	 ն ըն դ	  նե լ	  և ի րենց պե տ	  թյ	 ն-
նե րի՝ ա պա քա ղա քա ցի 	  թյանն ա ռնչ վող ՄԱԿ եր կ	  կոն վեն ցի ա նե րին 
մի  ա նա լ	 ն ա ջակ ցե լ	  հար ց	 մ։ Այս նոր ձեռ նար կը գն	 մ է մե կ քայլ 
ա ռաջ՝ բե րե լով ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան վե րաց մանն ա ռնչ վող մի  շարք 
թե մա տիկ ո լորտ նե րին վե րա բե րող ազ գային օ րենք նե րի դր	 յթ նե րի 
օ րի նակ ներ։ 

Ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան ազ դե ց	  թյ	 նն այն մարդ կանց վրա, ով քեր 
ա ռնչ վ	 մ են դրա հետ, չի կա րող գե րագ նա հատ վել։ Որ պես կա նոն, 
ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը թ	 յլ չի տա լիս մարդ կանց օ գտ վել հիմն  ա կան 
ի րա վ	 նք նե րից, ո րոնք մարդ կանց մե ծ մա սի հա մար մի  ան գա մայն 
բնա կան են, այդ թվ	 մ՝ դպ րոց հա ճա խել, բժշ կի այ ցե լել, աշ խա տանք 
գտ նել, բան կային հա շիվ բա ցել, քվե ար կել, ա մ	 ս նա նալ և քա ղա քա-
ցի 	  թյ	 ն փո խան ցել ի րենց ե րե խա նե րին։ Այն կա րող է հան գեց նել 
հ	  սա հա տ	  թյան՝ ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան զո հե րին դարձ նե լով խո ցե-
լի շա հա գործ ման և չա րա շահ ման ծայ րա հեղ ձևե րի ա ռաջ։ Հա մայնք-
նե րի ներ ս	 մ ո րո շա կի խմ բե րի վրա ազ դող ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը 
կա րող է նաև խա թա րել սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան զար գա ց	  մը և 
հան գեց նել լար վա ծ	  թյան, ո րի ար դյ	 ն քը կա րող են լի նել բռ նի հա կա-
մար տ	  թյ	  նը և հար կադր ված տե ղա հա ն	  մը։ 

2015 թվա կա նին ՄԱԿ ՓԳՀ-ն,  ՄԽՄ-ն և Հա րա վային Աֆ րի կայի 
խորհր դա րա նը Յ�  րա քան չյ�  րի քա ղա քա ցի �  թյան ի րա վ� ն քը խո րագ-
րով հա մա տեղ գի տա ժո ղով ան ցկաց րին, ո րը հա մախմ բեց խորհրդա-
րանա կան նե րին աշ խար հի տար բեր ծայ րե րից և օգ նեց բարձ րաց նել 
տե ղե կաց վա ծ	  թյ	  նը ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան լ	  ծ	 մն  ե րի վե րա բե-
րյալ։ Այդ ժա մա նակ վա նից ի վեր եր կ	  կազ մա կեր պ	  թյ	 ն նե րը մի  ա-
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սին աշ խա տել են, որ պես զի ա պա հո վեն, որ խորհր դա րա նա կան նե րը 
կա նո նա վոր թար մա ց	 մն  եր ստա նան ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան խնդ րի 
լ	 ծ ման հար ց	 մ զգա լի ա ռա ջըն թա ցի վե րա բե րյալ, ո րը գրանց վել է 
այն պա հից սկ սած, ե րբ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն սկ սեց ի ր՝ Մինչև 2024 թվա կա նը 
ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը վե րաց նե լ	 ն 	  ղղ ված «#Ես պատ կա ն	 մ եմ» 
տաս նա մյա քա րո զար շա վը։ Դա նե րա ռ	 մ է 20 նոր պե տ	  թյ	 ն նե րի 
ան դա մակ ց	  թյ	 ն ա պա քա ղա քա ցի 	  թյանն ա ռնչ վող ՄԱԿ կոն վեն ցի-
ա նե րին, ա վե լի քան մե կ տաս նյակ հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան 
բա րե փո խ	 մն  եր, ի նչ պես նաև քա ղա քա ցի 	  թյան շնոր հ	 մ հա րյ	 ր-
հա զա րա վոր եր բեմն  ի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց։ 

Մինչ 2019 թվա կա նին «#Ես պատ կա ն	 մ եմ» քա րո զար շա վը կմո տե-
նա իր կե սե րին, ՄԱԿ ՓԳՀ-ն և ՄԽՄ-ն շա ր	  նա կ	 մ են հա վա տա րիմ 
մն ալ այն խորհր դա րա նա կան նե րին ա ջակ ցե լ	  գոր ծին, 	  մ կա ռա վա-
ր	  թյ	 ն նե րը ցան կա ն	 մ են մե  կընդ մի շտ ա զա տել աշ խար հը ա պա քա-
ղա քա ցի 	  թյան խա րա նից։ Մենք լի ա հ	 յս ե նք, որ այս ձեռ նար կը գործ-
նա կան 	  ղ ղոր դ	 մ կլի նի նրանց հա մար։ Նրանք 	  նեն դրա կա րի քը, 
որ պես զի ա ջակ ցեն օ րենսդ րա կան բա րե փո խ	 մն  ե րի ի րա կա նաց մա-
նը, ո րոնք կօգ նեն այն պես ա նել, որ ոչ մի  ե րե խա չծն վի ա ռանց քա-
ղա քա ցի 	  թյան, որ կա նայք 	  տղա մար դիկ ի րենց ե րե խա նե րին քա-
ղա քա ցի 	  թյ	 ն փո խան ցե լ	  հա վա սար հնա րա վո ր	  թյ	 ն 	  նե նան, 
որ ոչ ոք կա մա յա կա նո րեն չզրկ վի քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից, ի նչ պես նաև 
որ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձինք ճա նաչ վեն, 	  նրանց հպա տա-
կագր	  մը հեշ տաց վի։ Մենք ան համ բեր սպա ս	 մ ե նք պե տ	  թյ	 ն նե րի, 
այլ մի  ջազ գային կազ մա կեր պ	  թյ	 ն նե րի, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա-
կ	  թյան և այլ շա հա ռ	  նե րի հետ մի  ա սին այս ձեռ նար կը գո վազ դե-
լ	 ն` որ պես մի նչև 2024 թվա կա նը ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան վե րա ց	 մն  
ա րա գաց նող ջան քե րի օ ժան դա կ	  թյանն 	  ղղ ված գոր ծիք։ 

Ֆի լիպ պո Գրան դի                                                                  
Միավորված ազգերի կազմակեր-
պ� թյան Փախստականների 
հարցերով Գերագ� յն հանձնա-
կատար 

Մար տին Չ� ն գոնգ
 Միջ խորհր դա րա նա կան մի  �  թյան 
Գլ խա վոր քար տ�  ղար
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 Նե րա ծ	  թյ	 ն     

Ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան խն դիրն այ սօր ա վե լի մե ծ ճա նա չ	 մ 	  նի, քան 
ոչ վաղ ան ցյա լ	 մ, հիմն  ա կա ն	 մ կա ռա վա ր	  թյ	 ն նե րի, մի  ջազ գային 
կազ մա կեր պ	  թյ	 ն նե րի և ոչ պե տա կան հաս տա տ	  թյ	 ն նե րի ջան քե-
րի շնոր հիվ, ո րոնց նպա տակն է 	  շադ ր	  թյ	 ն հրա վի րել քա ղա քա ցի-
	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց վի ճա կի և ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան կանխ ման 
	  կր ճատ ման կար ևո ր	  թյան վրա։ Միջ խորհր դա րա նա կան մի  	  թյ	 -
նը (ՄԽՄ) և Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պ	  թյան փախստա-
կան նե րի հար ցե րով գե րա գ	 յն հանձնակատարի գրասենյակը (ՄԱԿ 
ՓԳՀ)՝ ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան խնդ րի լ	 ծ ման հա մար լի ա զոր ված 
ՄԱԿ գոր ծա կա լ	  թյ	  նը, վա ղ	 ց հա մա գոր ծակ ց	 մ են այս 	  ղ ղ	 -
թյամբ՝ աջակցելով խորհրդարանների կարող	 թյանը բարեփոխել	  
քաղաքացի	 թյանն առնչվող օրենքները ապաքաղաքացի	 թյան 
առաջացման կանխմանն 	 ղղված մի ջազգային չափորոշիչներին 
համապատասխան: Այս նպա տա կով եր կ	  կազ մա կեր պ	  թյ	 ն ները 
2005 թվա կա նին հա մա տեղ լ	 յս են ըն ծայել Քա ղա քա ցի 	  թյան և 
ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան վե րա բե րյալ խորհր դա րա նա կան նե րի հա մար 
նա խա տես ված ձեռ նար կի ա ռա ջին հրա տա րա կ	  թյ	  նը։ Ձեռ նար կի 
ե րկ րորդ հրա տա րա կ	  թյ	  նը լ	 յս է տե սել 2014 թվա կա նին՝ այն ն	 յն 
տա ր	 մ, ե րբ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն սկ սեց իր Մինչև 2024 թվա կա նը ա պա քա ղա-
քա ցի 	  թյ	  նը վե րաց նե լ	 ն 	  ղղ ված «#Ես պատ կա ն	 մ եմ» քա րո զար-
շա վը։ Հեն վե լով այս ջան քե րի վրա՝ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն և ՄԽՄ-ն թո ղար կ	 մ 
են այս նոր հրա տա րա կ	  թյ	  նը՝ խորհր դա րա նա կան նե րի հա մար նա-
խա տես ված ձեռ նար կը՝ Ա պա քա ղա քա ցի �  թյան կանխ մանն �  կր ճատ-
մանն �  ղղ ված՝ քա ղա քա ցի �  թյան մա սին օ րենք նե րի ո լոր տ� մ հա ջող 
փոր ձի օ րի նակ նե րը խո րագ րով։ Այն լրաց ն	 մ է նա խորդ հրա տա րա-
կ	  թյա նը, ո րի 	  շադ ր	  թյան կենտ րո ն	 մ գլ խա վո րա պես քա ղա քա ցի-
	  թյան ի րա վ	 ն քի մի  ջազ գային շր ջա նակն 	  ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան 
տեխ նի կա կան պատ ճառ ներն է ին։ Այս նոր ձեռ նար կը ազ գային ի րա-
վա կան դր	 յթ նե րի գործ նա կան օ րի նակ ներ է ա ռա ջար կ	 մ, ո րոնք 
թ	 յլ են տա լիս պե տ	  թյ	 ն նե րին կա տա րել հետ ևյա լը․ 

• Ամ բող ջ	  թյամբ խ	  սա փել ե րե խա նե րի ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից

•  Վե րաց նել գեն դե րային խտ րա կա ն	  թյ	  նը քա ղա քա ցի 	  թյան մա-
սին օ րենք նե րից

•  Սահ մա նել քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց ճա նա չե լ	  և նրանց 
հպա տա կագ ր	  մը հեշ տաց նե լ	  ըն թա ցա կար գեր 

• Ա պա հո վել, որ քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զր կ	  մը կամ քա ղա քա ցի 	 -
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թյան կո ր	 ս տը ան հատ նե րին չդարձ նի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող 
ան ձ։ 

Այս ձեռ նար կը նաև ա ռանձ նաց ն	 մ և ներ կա յաց ն	 մ է քա ղա քա ցի 	 -
թյան մա սին օ րենք նե րի հետ կապ ված հա ջող փոր ձի ո րոշ օ րի նակ ներ՝ 
խրա խ	  սե լով բո լոր պե տ	  թյ	 ն նե րին հաշ վի առ նել դրանք։ 

Բա րե բախ տա բար, 2018 թվա կա նի դր	  թյամբ ՄԱԿ ա պա քա ղա քա ցի-
	  թյան վե րա բե րյալ եր կ	  կոն վեն ցի ա նե րին և մար դ	  ի րա վ	 նք նե րի 
վե րա բե րյալ բազ մա զան հա մա ձայ նագ րե րին հա մա պա տաս խա նեց նե-
լ	  նպա տա կով օ րենք նե րը բա րե փո խե լ	  մի  տ	 մն  ը նդ հա ն	 ր առ մամբ 
դրա կան է։ Օ րի նակ՝ այն պե տ	  թյ	 ն նե րի թի վը, ո րոնք թ	 յլ չեն տա-
լիս մայ րե րին հայ րե րի հետ հա վա սար հի մ	 նք նե րով ե րե խա նե րին փո-
խան ցել ի րենց քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը, զգա լի ո րեն կր ճատ վել է տա րի նե րի 
ըն թաց ք	 մ։ Այդ պի սով ամ բողջ աշ խար հ	 մ նվա զել է ա պա քա ղա քա-
ցի 	  թյան հիմն  ա կան պատ ճառ նե րից մե  կը։ Ի նչ ևէ, այս ձեռ նար կի հրա-
տա րակ ման ամ սաթ վի դր	  թյամբ 25 պե տ	  թյ	 ն նե ր	 մ պահ պան վ	 մ 
են գեն դե րային խտ րա կա ն	  թյ	 ն պա ր	  նա կող նման օ րենք ներ։ Ա վե-
լին, մի նչ դեռ շատ պե տ	  թյ	 ն ներ ներ կա յ	 մս 	  նեն դր	 յթ ներ, ո րոն-
ցով քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն է տր վ	 մ ի րենց տա րած ք	 մ ծն ված կամ գտնվող 
ե րե խա նե րին, ո րոնք հա կա ռակ դեպ ք	 մ չէ ին 	  նե նա քա ղա քա ցի 	 -
թյ	 ն, բազ մա թիվ այլ պե տ	  թյ	 ն նե ր	 մ չկան նման ե րաշ խիք ներ, կամ 
դրանք գոր ծ	 մ են մի  այն մա սամբ կամ պայ մա նա կա նո րեն։ Ար դյ	 ն-
ք	 մ ե րե խա նե րի ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը շա ր	  նա կ	 մ է գո յ	  թյ	 ն 
	  նե նալ աշ խար հի բազ մա թիվ մա սե ր	 մ։ Եվ ե րե խա նե րը, դառ նա լով 
չա փա հաս, գտն վ	 մ են ի րենց ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	 նն ի րենց ե րե խա-
նե րին փո խան ցե լ	  վտան գի տակ։ Ու շագ րավ է նաև այն, որ ա ռն վազն 
մե կ ո լոր տ	 մ՝ քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զր կե լ	  հար ց	 մ, ո րոշ ե րկր նե ր	 մ 
ա ռաջ են գա լիս օ րենք ներ և պրակ տի կա ներ, ո րոնք ի րա կա ն	 մ մե -
ծաց ն	 մ են ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան վտան գը։ 

Բա րե բախ տա բար, մար գի նա լաց ման, աղ քա տ	  թյան, հա կա մար տ	 -
թյան և ան կա յ	  ն	  թյան մի ջև գո յ	  թյ	 ն 	  նե ցող կա պե րը ա վե լի լավ 
են ըն կալ վ	 մ այ սօր, ի նչ պես ար տա ցոլ ված է Կա յ	 ն զար գաց ման օ րա-
կար գ	 մ, որ տեղ պե տ	  թյ	 ն նե րը վճ ռել են «ոչ մե  կին հետ և	 մ չթող-
նել»։ Ոչ մե կ այ սօր ա վե լի հետ և	 մ թողն ված չէ, քան քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 
չ	  նե ցող ան ձինք, ով քեր հա ճախ հնա րա վո ր	  թյ	 ն չ	  նեն դպ րոց հա-
ճա խե լ	 , օ րի նա կան աշ խա տե լ	 , բան կային հա շիվ բա ցե լ	  կամ բժշ կի 
գնա լ	 ։ Նրանց բա ցա ռ	  մը նաև ան դրա դառ ն	 մ է նրանց հա մայնք նե-
րի և հա սա րա կ	  թյան բա րե կե ց	  թյան և կա յ	  ն	  թյան վրա։ Ի նչ խոսք, 
վեր ջին ի րա դար ձ	  թյ	 ն նե րը դժ բախ տա բար մի  ան գա մայն պարզ 
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ց	 յց տվե ցին, որ ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը շա ր	  նա կ	 մ է մն ալ հա սա-
րա կա կան հե ղաշրջ ման, հա կա մար տ	  թյան և տե ղա հան ման հնա րա-
վոր պատ ճառ, ի նչ պես նաև մար դ	  ի րա վ	 նք նե րի հետ կապ ված լ	 րջ 
խն դիր խնդ րո ա ռար կա ան ձանց հա մար։ Եվ, այ ն	  ա մե  նայ նիվ, ա պա-
քա ղա քա ցի 	  թյան լ	  ծ	 մն  ե րը տեխ նի կա պես պարզ են, ի նչ պես ց	 յց 
է տա լիս այս ձեռ նար կը։ Ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան վե րաց մանն 	  ղղ ված 
«#Ես պատ կա ն	 մ եմ» քա րո զար շա վը այժմ մո տե ն	 մ է իր կե սին, և 
բո լոր պե տ	  թյ	 ն նե րը պետք է ա վե լին ա նեն այս ա նա ռողջ եր և	 յ թին 
մե  կընդ մի շտ վերջ դնե լ	  հա մար։ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն և ՄԽՄ-ն հ	 յ սով են, որ 
այս նոր ձեռ նար կ	 մ ներ կա յաց ված տեխ նի կա կան 	  ղ ղոր դ	  մը կօգնի 
մո տի վաց նել պե տ	  թյ	 ն նե րին նա խա ձեռ նե լ	  քա ղա քա ցի 	  թյանն 
ա ռնչ վող օ րենք նե րի ան հրա ժեշտ բա րե փո խ	 մն  ե րը։           
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Ե րաշ խիք ներ ե րե խա նե րի 

ա պա քա ղա քա ցի ու թյան դեմ

 Նե րա ծ	  թյ	 ն 

Ա ռանց քա ղա քա ցի 	  թյան ծն ված յ	  րա քան չյ	 ր ե րե խայի՝ ար դյ	  նա-
վետ և գո հա ց	  ցիչ կյանք 	  նե նա լ	  կա րո ղ	  թյ	  նը լր ջո րեն խա թար-
ված է։ Ի նչ ևէ, ե րե խա նե րի ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը լի ո վին կան խե լի և 
	  ղ ղե լի է։ Ո ւս տի ՄԱԿ ՓԳՀ-ն ի ծնե ա ռա ջա ցող ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան 
վե րա ց	  մը նե րա ռել է իր Ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան վե րաց ման 2014-2024 
թթ․ հա մաշ խար հային գոր ծո ղ	  թյ	 ն նե րի ծրագ րի (« Հա մաշ խար հային 
գոր ծո ղ	  թյ	 ն նե րի ծրա գիր») հիմն  ա կան գոր ծո ղ	  թյ	 ն նե րի շար ք	 մ1։ 

Ի ծնե ա ռա ջա ցող ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան բա ցառ ման հա մա պա տաս-
խան ե րաշ խիք ներ նե րա ռե լով քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին ի րենց օ րենք-
նե ր	 մ՝ պե տ	  թյ	 ն նե րը կա րող են կան խել ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան ան-
ց	  մը մի  սերն դից մյ	  սին և խ	  սա փել ի րա վի ճակ նե րից, ե րբ ծնող ներն 
	  նեն քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն, բայց չեն կա րո ղա ն	 մ այն փո խան ցել ի րենց 
ե րե խա նե րին։ Հա մա պա տաս խան ե րաշ խիք նե րը նաև ա պա հո վ	 մ են, 
որ այն ե րե  խա նե րը, ով քեր լք վել կամ որ բա ցել են, և 	  մ ծնող նե րը հայտ-
նի չեն («գտն ված ե րե խա նե րը»), չմն  ան ա ռանց քա ղա քա ցի 	  թյան։ 

Ա պա քա ղա քա ցի ու թյան կր ճատ ման մա սին 1961 թվա կա նի կոն-
վեն ցի այի դրույթ նե րը 

Ե րե խա նե րի ա պա քա ղա քա ցի 	  թյանն ա ռնչ վող ա մե  նա ման րակր կիտ 
մի  ջազ գային չա փո րո շիչ նե րը կա րե լի է գտ նել Ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան 
կր ճատ ման մա սին 1961 թվա կա նի կոն վեն ցի ա յ	 մ (1961 թվա կա նի 
Կոն վեն ցի ա)2։ 

Այս գոր ծի քը Կոն վեն ցի այի ան դամ ե րկր նե րի հա մար սահ մա ն	 մ է 
ե րեք հիմն  ա կան պար տա վո ր	  թյ	 ն ներ, ո րոնք բո լո րի կող մի ց ի րա կա-

1 «#Ես պատկան	 մ եմ» քարոզարշավի և «Համաշխարհային գործող	 թյ	 նների ծրագրի» 
մասին նախնական տեղեկ	 թյ	 ններ կարելի է գտնել «#Ես պատկան	 մ եմ» քարոզարշավի 
վեբկայք	 մ հետևյալ հասցեով՝  www.unhcr.org/ibelong-campaignto-end-statelessness.html։ 
Համաշխարհային գործող	 թյ	 նների ծրագրի Գործող	 թյ	 ն 2-ի մանրամասն բացատր	 թյան 
համար, որն ապահով	 մ է, որ ոչ մի  երեխա չծնվի առանց քաղաքացի	 թյան, տես UNHCR 
(20 March 2017). Good practices paper – Action 2: Ensuring that no child is born stateless, որը 
հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/ docid/58cfab014.html։  

2 Այս սկզբ	 նքների վերաբերյալ 	 ղղորդման համար տես UNHCR. Guidelines on statelessness No. 
4: Ensuring every child’s right to acquire a nationality through Articles 1 – 4 of the 1961 Convention on 
the Reduction of Statelessness, 21 December 2012, HCR/GS/12/04, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ 
www.refworld.org/docid/50d460c72.html։
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նաց վե լ	  դեպ ք	 մ ի վեր ջո ար մա տա խիլ կա նեն ա պա քա ղա քա ցի 	 -
թյ	  նը մե կ սերն դի ըն թաց ք	 մ3․ 

• Ա ռա ջին՝ հա մա ձայն 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի այի հոդ ված 1-ի՝ քա-
ղա քա ցի 	  թյ	 ն շնոր հել ի րենց տա րած ք	 մ ծն ված բո լոր ե րե խա նե-
րին, ով քեր հա կա ռակ դեպ ք	 մ կլի նե ին քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող 
ան ձ, կա´մ ի նք նա բե րա բար, կա´մ դի մ	  մի  հի ման վրա, ո րը են թա-
կա է հոդ ված 1(1)(բ)-	  մ թվարկ ված ո րոշ թ	 յ լատ րե լի պայ ման նե րի։ 

• Երկ րորդ՝ հա մա ձայն հոդ ված 1(4)-ի և հոդ ված 4-ի՝ փո խան ցել քա-
ղա քա ցի 	  թյ	 ն  ար տա սահ մա ն	 մ ի րենց քա ղա քա ցի նե րից մե  կից 
ծն ված ե րե խա նե րին, ո րոնք հա կա ռակ դեպ ք	 մ կլի նե ին քա ղա քա-
ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձ։ 

• Եր րորդ՝ հա մա ձայն հոդ ված 2-ի` քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն շնոր հել ի րենց 
տա րած ք	 մ գտն ված լք ված ե րե խա նե րին։

Լ րա ց	  ցիչ դր	 յթ ներ մար դ	  ի րա վ	 նք նե րին 

ա ռնչ վող հա մա ձայ նագ րե ր	 մ

 Լայ նո րեն վա վե րաց ված մի  շարք մար դ	  ի րա վ	 նք նե րի գոր ծիք ներ 
պա ր	  նա կ	 մ են լրա ց	  ցիչ դր	 յթ ներ և սկզ բ	 նք ներ, ո րոնք վե րա-
բե ր	 մ են ե րե խա նե րի պաշտ պա ն	  թյա նը ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից։ 
Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վ	 նք նե րի մա սին մի  ջազ գային 
դաշ նա գի րը (Ք ՔԻՄԴ), ո րը ստո րագ րել են 170 պե տ	  թյ	 ն ներ, սահ-
մա ն	 մ է, որ «յ	  րա քան չյ	 ր ե րե խա 	  նի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն ստա նա լ	  
ի րա վ	 նք» (Հոդ ված 24(3))։ 

Բա ցի այդ, Ե րե խայի ի րա վ	 նք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի ա յ	 մ 
(ԿԵԻ), ո րը վա վե րաց վել է 194 ե րկր նե րի կող մի ց, նշ վ	 մ է, որ «յ	 -
րա քան չյ	 ր ե րե խա գրանց վ	 մ է ծն վե լ	 ց ան մի  ջա պես հե տո, 	  նի 
ծնվել	  պա հից սկ սած ա ն	 ն 	  նե նա լ	  ի րա վ	 նք, քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 
ստա նա լ	  ի րա վ	 նք և, որ քա նով որ հնա րա վոր է, իր ծնող նե րին ճա-
նա չե լ	  և նրանց կող մի ց խնամք ստա նա լ	  ի րա վ	 նք» (Հոդ ված 7(1))։ 
Այս ի րա վ	 ն քի ի րա ց	  մը կի րառ վ	 մ է, « հատ կա պես ե րբ ե րե խան հա-
կա ռակ դեպ ք	 մ չէր 	  նե նա քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն» (Հոդ ված 7(2))։ Հատ-
կան շա կան է, որ ԿԵ Ի հոդ ված 3-ը, ե րբ կի րառ վ	 մ է հոդ ված ներ 7-ի 
և 8-ի հետ մի  ա սին, պա հան ջ	 մ է, որ ե րե խա նե րին վե րա բե րող բո լոր 

3 2014 թվականին Համաշխարհային գործող	 թյ	 նների ծրագրի մե կնարկից ի վեր 1961 
թվականի Կոնվենցիայի անդամ պետ	 թյ	 նների թիվը աճել է՝ 61-ից դառնալով 71։ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն 
շար	 նակ	 մ է խրախ	 սել և օգնել պետ	 թյ	 ններին մի անալ	  Կոնվենցիային՝ համաձայն իր 
Համաշխարհային գործող	 թյ	 նների ծրագրի Գործող	 թյ	 ն 9-ի։  
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գոր ծո ղ	  թյ	 ն նե րը, այդ թվ	 մ՝ քա ղա քա ցի 	  թյան ո լոր տ	 մ, ձեռ նարկ-
վեն՝ ա ռա ջին հեր թին հաշ վի առ նե լով ե րե խայի լա վա գ� յն շա հե րը4 ։ 

Քա ղա քա ցի �  թյան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան (Ե ԿՔ), ո րը կի րա-
ռե լի է Կոն վեն ցի այի ան դամ եվ րո պա կան պե տ	  թյ	 ն նե ր	 մ, ն	 յն պես 
կրկ ն	 մ է 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի այի այն դր	 յ թը, հա մա ձայն ո րի՝ 
այդ պե տ	  թյ	 ն նե րի տա րած ք	 մ գտն ված կամ ծն ված ե րե խա նե րը, 
ով քեր հա կա ռակ դեպ ք	 մ չէ ին 	  նե նա քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն, օ րեն քի 
	 ժով ստա ն	 մ են քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն5։ Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի մա սին 
ա մե  րի կյան կոն վեն ցի ան և Ե րե խայի ի րա վ� նք նե րի �  բա րե կե ց�  թյան 
մա սին աֆ րի կյան խար տի ան ն	 յն պես սահ մա ն	 մ են քա ղա քա ցի 	 -
թյան ի րա վ	 ն քը։ Այս գոր ծիք նե րից յ	  րա քան չյ	  րը, ի նչ պես 1961 թվա-
կա նի Կոն վեն ցի ան, պար տա վո ր	  թյ	 ն է դն	 մ այն պե տ	  թյան վրա, 
որ տեղ ծն վել է ե րե խան, այդ ե րե խայի հան դեպ, ե թե վեր ջինս ծն վե լով 
չի ձեռք բե ր	 մ այլ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն6։    

Չ նա յած 	  ղ ղա կի ո րեն նշ ված չէ 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի ա յ	 մ, սա կայն 
ծնն դի գրան ց	  մը հա ճախ ծա ռա յ	 մ է որ պես ե րե խայի՝ ո րո շա կի ե րկ-
րի կամ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն ստա նա լ	  ի րա վա ս	  թյ	 նն ա պա-
ց	  ցե լ	  հիմն  ա կան մի  ջոց։ Ծնն դի գրանց ման պա հին տր վող փաս տա-
թ	 ղթը պա ր	  նա կ	 մ է ա ռն վազն ե րե խայի ա ն	  նը, ծնն դյան օ րն 	  
վայ րը և ծնող նե րի ա ն	 ն նե րը։ Այս պի սով՝ այս տե ղե կատ վ	  թյ	 նն ը նդ-
հա ն	 ր առ մամբ տրա մադ ր	 մ է ա պա ց	 յց այն մա սին, որ ե րե խան 	  նի 
քա ղա քա ցի 	  թյան ի րա վ	 նք կա´մ իր ծագ ման, կա´մ ծնն դյան վայ րի 
հի ման վրա։ Որ պես այդ պի սին՝ ծնն դի գրանց ման պատ շաճ կար գա-
վոր	 մն  ե րի և ըն թա ցա կար գե րի սահ մա ն	  մը կա րող է հա մար վել ե րե-
խա նե րի ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան դեմ ե րաշ խիք նե րի կար ևոր բա ղադ-
րիչ։ 

Ա վե լին, ծնն դի գրան ց	  մը մար դ	  ի րա վ	 նք նե րին ա ռնչ վող մի  շարք 
մի  ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րով, այդ թվ	 մ՝ ՔՔԻՄԴ հոդ ված 24(2)-ով 
և ԿԵ Ի հոդ ված 7(1)-ով սահ ման ված պար տա վո ր	  թյ	 ն է։ Եր կ	  գոր ծիք-

4 ԿԵԻ հոդված 3(1)-	 մ ասվ	 մ է․ «Երեխաներին վերաբերող բոլոր գործող	 թյ	 ններ	 մ՝ անկախ 
նրանից, թե դրանք ձեռնարկվ	 մ են պետական, թե մասնավոր սոցիալական բարեկեց	 թյան 
հաստատ	 թյ	 նների, դատարանների, վարչական մարմի նների, թե օրենսդրական 
մարմի նների կողմի ց, առաջնահերթ պետք է հաշվի առնվեն երեխայի լավագ	 յն շահերը»։ 

5 Հոդվածներ 6(1)(բ), 2(ա) և 2(բ)։  
6 Մարդ	  իրավ	 նքների մասին ամե րիկյան կոնվենցիա, հոդված 20(2); Երեխայի իրավ	 նքների 

և բարեկեց	 թյան մասին աֆրիկյան խարտիա, հոդված 6(4): 2014 թվականին Երեխայի 
իրավ	 նքների և բարեկեց	 թյան վերաբերյալ փորձագետների աֆրիկյան հանձնաժողովն  
ընդ	 նեց Երեխայի իրավ	 նքների և բարեկեց	 թյան մասին աֆրիկյան խարտիայի հոդված 6-ի 
վերաբերյալ Ընդհան	 ր մե կնաբան	 թյ	 նը (General comment on Article 6 of the African charter 
on the rights and welfare of the child, ACERWC/GC/02, 2014), որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ 
www.refworld.org/docid/54db21734.html։
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ներն էլ պա հան ջ	 մ են, որ պե տ	  թյ	 ն նե րը ծն վե լ	 ց հե տո, ա ռանց որ ևէ 
տե սակ խտ րա կա ն	  թյան, ա պա հո վեն ծնն դի գրան ց	  մը՝ ան կախ ե րե-
խայի կամ նրա ծնող նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կից7։ Ծն վե լ	 ց հե տո 
գրանց վե լ	  ի րա վ	 ն քը նաև ամ րագր ված է Միգ րանտ աշ խա տող նե րի 
մա սին ՄԱԿ կոն վեն ցի այով (Հոդ ված 29), Հաշ ման դա մ	  թյ	 ն 	  նե ցող 
ան ձանց ի րա վ	 նք նե րի մա սին ՄԱԿ կոն վեն ցի այով (Հոդ ված 18(2)) և 
մար դ	  ի րա վ	 նք նե րին ա ռնչ վող մի  շարք տա րա ծաշր ջա նային գոր ծիք-
նե րով8։ Ծնն դի գրանց ման կար ևո ր	  թյան վե րա բե րյալ ա վե լի հա մա-
պար փակ մե կ նա բա ն	  թյ	 ն և այս ո լոր տ	 մ հա ջող փոր ձի օ րի նակ ներ 
կա րե լի է գտ նել ՄԱԿ ՓԳՀ հետ ևյալ փաս տաթղ թ	 մ՝ Փաս տա թ� ղթ հա-
ջող փոր ձի օ րի նակ նե րի վե րա բե րյալ – Գոր ծո ղ�  թյ� ն 7. Ծնն դի գրանց-
ման ա պա հո վ�  մը ա պա քա ղա քա ցի �  թյան կանխ ման նպա տա կով, 
2017 թ․ նոյեմ բեր (UNHCR Good practices paper – Action 7: Ensuring birth 
registration for the prevention of statelessness, November 2017)9: 

Օ րենք նե րի և հա ջող փոր ձի օ րի նակ ներ     

Այս բաժ ն	 մ ներ կա յաց ված են օ րենք նե րի օ րի նակ ներ, ո րոնք պա ր	 -
նա կ	 մ են վե րոն շյալ ե րեք ե րաշ խիք նե րից մե  կը կամ մե  կից ա վե լին։ 
Այս բո լոր ե րեք ե րաշ խիք նե րը նե րա ռող դր	 յթ նե րի ըն դ	  ն	  մը բո-
լոր պե տ	  թյ	 ն նե րի կող մի ց զգա լի ո րեն կօգ նի վե րաց նել ե րե խա նե րի 
ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը ամ բողջ աշ խար հ	 մ10։

1. Քա ղա քա ցի ու թյան շնոր հում տա րած քում ծն ված ե րե խա-
նե րին, ով քեր հա կա ռակ դեպ քում չէ ին ու նե նա քա ղա քա-
ցի ու թյուն

1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի ան պար տա վո րեց ն	 մ է ան դամ պե տ	 -
թյ	 ն նե րին քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն շնոր հել ի րենց տա րած ք	 մ ծն ված 
ե րե խա նե րին, ով քեր հա կա ռակ դեպ ք	 մ չէ ին 	  նե նա քա ղա քա-
ցի 	  թյ	 ն։ Կոն վեն ցի ան չի պար տադ ր	 մ պե տ	  թյ	 ն նե րին նման 
ե րե խա նե րին քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն շնոր հել կոնկ րետ մի  ձևով, այլ 
տա լիս է ը նտ ր	  թյան հնա րա վո ր	  թյ	 ն՝ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն շնոր-
հել կա´մ ի նք նա բե րա բար, կա´մ դի մ	  մի  հի ման վրա։ Վեր ջին 

7 Տես UN Human Rights Committee, General Comment 17 on Article 24 (Rights of the Child), 7 April 
1989, paras 7 –  8, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld. org/docid/45139b464.html ։ 

8 Տես, օրինակ, Երեխայի իրավ	 նքների և բարեկեց	 թյան մասին աֆրիկյան խարտիայի 
հոդված 6(2)-ը և Իսլամ	 մ երեխայի իրավ	 նքների մասին պայմանագրի հոդված 7(1)-ը։ 

9 Տես UNHCR, Good practices paper – Action 7: Ensuring birth registration for the prevention 
of statelessness, November 2017, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/
docid/5a0ac8f94.html։

10 Տես վերոնշյալ UNHCR, Good practices paper – Action 2։
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դեպ ք	 մ, սա կայն, 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի ան չի նա խա տե ս	 մ 

 ար տա քին սահ մա նա փա կ	 մն  եր այն պայ ման նե րի վրա, որ պե-
տ	  թյ	 ն նե րը կա րող են սահ մա նել ե րե խայի՝ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 
հայ ցե լ	  ի րա վա ս	  թյան հա մար։ Թ	 յ լատ րե լի պայ ման նե րը, 
ո րոնք նշ ված են Հոդ ված 1(2)-	  մ, հետ ևյալն ե ն․ 

• Պա հանջ առ այն, որ դի մ	  մը պետք է ներ կա յաց վի մի  ժա մա-
նա կա հատ վա ծ	 մ, ո րը «սկս վ	 մ է ոչ 	  շ քան տաս ն	 թ տա-
րե կա ն	 մ և ա վարտ վ	 մ ոչ շ	 տ քան քսան մե կ տա րե կա ն	 մ» 
(Հոդ ված 1(2)(ա))։ 

• Պա հանջ ան դամ պե տ	  թյ	  ն	 մ կոնկ րետ ժա մա նա կա հատ վա-
ծ	 մ մշ տա կան բնա կ	  թյան վե րա բե րյալ, ո րը « չի գե րա զան-
ց	 մ հինգ տա րին ան մի  ջա պես նախ քան դի մ	  մը ներ կա յաց-
նե լը կամ ը նդ հա ն	 ր առ մամբ տա սը տա րին» (Հոդ ված 1(2)բ)։ 

• Դատ վա ծ	  թյամբ պայ մա նա վոր ված սահ մա նա փա կ	 մն  եր 
(Հոդ ված 1(2)գ)։ 

• Պայ ման այն մա սին, որ խնդ րո ա ռար կա ան հա տը մշ տա պես 
ե ղել է քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձ (Հոդ ված 1(2)դ)։ 

1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի ան թ	 յլ չի տա լիս այլ պայ ման նե րի պար-
տադ ր	 մ։ Ան դամ պե տ	  թյ	  նը չի կա րող, օ րի նակ, սահ մա նա-
փա կել քա ղա քա ցի 	  թյան շնոր հ	  մը ե րե խա նե րին, 	  մ ծնողները 
տվյալ պե տ	  թյան օ րի նա կան բնա կիչ ներ ե ն։ Ե րե խայի՝ ան դամ 
պե տ	  թյան քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը ստա նա լ	  ի րա վ	 ն քը պետք է 
ե րաշ խա վոր ված լի նի՝ ան կախ ծնող նե րի ի րա վա կան կար գա վի-
ճա կից։ 

Չ նա յած 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի ան չի պա հան ջ	 մ, սա կայն 
ծնն դյան պա հին ի նք նա բե րա բար քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն շնոր հող 
օ րենք նե րը հա մար վ	 մ են լա վա գ	 յն պրակ տի կա11։ Դրանք հա-
մա պա տաս խա ն	 մ են ԿԵ Ի հոդ ված ներ 3-ով և 7-ով սահ ման ված 
«ե րե խայի լա վա գ	 յն շա հե րի» սկզ բ	 ն քին և ա պա քա ղա քա ցի 	 -
թյ	  նից խ	  սա փե լ	  սկզ բ	 ն քին՝ մի  սկզ բ	 նք, ո րը, ի նչ պես ո մանք 
կար ծ	 մ են, ներ կա յ	 մս ձեռք է բե րել մի  ջազ գային սո վո ր	 յ թային 

11 Տես UNHCR, Guidelines on statelessness No. 4: Ensuring every child’s right to acquire a nationality 
through Articles 1 – 4 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness, 21 December 2012, 
HCR/GS/12/04, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/50d460c72.html ։ 
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 ի րա վ	 ն քի կար գա վի ճակ12։ Ե թե պե տ	  թյ	 նն ը նտ ր	 մ է դի մ	  մի  
հի ման վրա քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն շնոր հե լ	  տար բե րա կը, 1961 թվա-
կա նի Կոն վեն ցի այի հոդ ված 1(2)-ով թ	 յ լատր ված որ ևէ պայ մա նի 
պար տադր ման ար դյ	 ն ք	 մ ե րե խան չպետք է տևա կան ժա մա-
նակ մն ա ա ռանց քա ղա քա ցի 	  թյան13։ 

Քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ե րե խա նե րին ի նք նա բե րա բար քա-
ղա քա ցի 	  թյ	 ն շնոր հե լ	  ե րաշ խի քի օ րի նակ կա րե լի է գտ նել 
Գվինեա-Բիս սա	  	 մ, ո րի Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րեն քը 
(ո ր	 մ փո փո խ	  թյ	 ն ներ են կա տար վել 2010 թվա կա նին) սահ մա-
ն	 մ է․ «É cidadão guineense de origem... O individuo nascido no território 
nacional quando não possua outra nacionalidade (ոչ պաշ տո նա կան 
թարգ մա ն	  թյ	 ն՝ Գվի նե այի քա ղա քա ցի է հա մար վ	 մ․․․ ցան կա-
ցած ան ձ, ով ծն վել է Գվի նե այի տա րած ք	 մ, և ով չ	  նի այլ ե րկ րի 
քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն)»14։ Նմա նա պես Բ	 լ ղա րի այի Քա ղա քա ցի 	 -
թյան մա սին օ րեն քը, ո ր	 մ փո փո խ	  թյ	 ն ներ են կա տար վել 2013 
թվա կա նի փետր վա րին, սահ մա ն	 մ է, որ «ըստ ծնն դյան վայ րի՝ 
Բ	 լ ղա րի այի քա ղա քա ցի է հա մար վ	 մ յ	  րա քան չյ	 ր ան ձ, ով 
ծնվել է Բ	 լ ղա րի այի Հան րա պե տ	  թյան տա րած ք	 մ և չի ստա ցել 
այլ ե րկ րի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն՝ իր ծագ ման հի ման վրա»15։ 

Այս դր	 յթ նե րը պատ շաճ կեր պով նե րա ռ	 մ են ե րկ րի տա րած-
ք	 մ ծն ված բո լոր ե րե խա նե րին, «ով քեր հա կա ռակ դեպ ք	 մ չէ ին 
	  նե նա քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն»։ Դրանց կի րա ռ	  թյ	  նը չի սահ մա նա-
փակ վ	 մ մի  այն քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ծնող նե րի կամ այն 
ծնող նե րի ե րե խա նե րով, ով քեր օ րի նա կան կեր պով բնակ վ	 մ են 
տվյալ պե տ	  թյան տա րած ք	 մ։ Բա ցի այդ, դրանց կի րա ռ	  թյ	 նը 
սահ մա նա փակ ված չէ մի  այն այն ե րե խա նե րով, ով քեր չ	  նեն այլ 
ե րկ րի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն ստա նա լ	  օ րի նա կան ի րա վ	 նք կամ 
ի րա վա ս	  թյ	 ն, քա նի որ մի  ջազ գային ի րա վ	 ն քը սահ մա ն	 մ է, 
որ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձ է յ	  րա քան չյ	 ր ոք, ով որ ևէ 
պե տ	  թյան կող մի ց չի հա մար վ	 մ քա ղա քա ցի այդ պե տ	  թյան 

12 Քաղաքացի	 թյան մասին եվրոպական կոնվենցիայի (ԵԿՔ) բացատրական զեկ	 յցը, որի 
հոդված 4(բ)-	 մ ամրագրված է այս սկզբ	 նքը, վկայակոչ	 մ է ապաքաղաքացի	 թյ	 նից 
խ	 սափել	  պարտավոր	 թյ	 նը՝ որպես մի ջազգային սովոր	 յթային իրավ	 նքի մաս։ 
Տես ECN, ETS No. 166, 1997, para. 33, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://rm.coe. 
int/16800ccde7։  

13 Տես վերոնշյալ UNHCR, Guidelines on statelessness No. 4, para. 11։  
14 Տես Քաղաքացի	 թյան մասին օրենքի հոդված 5-ը (Lei da Nacionalidade, Lei No. 6/2010): 
15 Տես Բ	 լղարիայի քաղաքացի	 թյան մասին օրենքի (որը վերջին անգամ փոփոխվել է 2013 

թվականի փետրվարին) հոդված 10-ը։ 
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 օ րեն քի գոր ծո ղ	  թյամբ16, գնա հա տա կան, որ պետք է տր վի ներ-
կայի վե րա բե րյալ, այլ ոչ թե որ պես կան խա գ	  շա կ	 մ կամ ան ցյալ 
փաստ17։ 

Ան դամ պե տ	  թյ	 ն նե րը կա րող են ի րենց տա րած ք	 մ ծն ված՝ քա-
ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ե րե խա նե րին ի նք նա բե րա բար քա ղա քա-
ցի 	  թյ	 ն շնոր հե լ	  փո խա րեն ը նտ րել դի մ	  մի  հի ման վրա քա-
ղա քա ցի 	  թյ	 ն շնոր հե լ	  տար բե րա կը։ Նման պե տ	  թյ	 ն նե րը 
պետք է խնդ րո ա ռար կա ծնող նե րին ման րակր կիտ տե ղե կ	  թյ	 ն-
ներ տրա մադ րեն քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն ստա նա լ	  հնա րա վո ր	  թյան 
վե րա բե րյալ, ի նչ պես նաև այն մա սին, թե ի նչ պես դի մե լ, կամ ի նչ 
պայ ման ներ է ան հրա ժեշտ բա վա րա րել18։ 

2. Քա ղա քա ցի ու թյան շնոր հում ար տա սահ մա նում գտն վող 
քա ղա քա ցի նե րի նոր ծն ված ե րե խա նե րին, ով քեր հա կա-
ռակ դեպ քում չէ ին ու նե նա քա ղա քա ցի ու թյուն    

1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի ան պար տա վո ր	  թյ	 ն է սահ մա ն	 մ ան-
դամ պե տ	  թյ	 ն նե րի հա մար, հա մա ձայն ո րի՝ վեր ջին ներս պետք 
է քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն շնոր հեն ար տա սահ մա ն	 մ գտն վող ի րենց 
քա ղա քա ցի նե րից ծն ված այն ե րե խա նե րին, ով քեր հա կա ռակ դեպ-
ք	 մ չէ ին 	  նե նա քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն։ Պե տ	  թյ	 ն նե րի մե ծ մա ս	 մ 
նա խա տես ված է քա ղա քա ցի 	  թյան փո խան ց	 մ՝ ը ստ ծագ ման 
(jus sanguinis՝ ա րյան ի րա վ	 ն քի սկզ բ	 նք)։ Ի նչ ևէ, քա ղա քա ցի 	 -
թյան նման փո խան ց	  մը եր բեմն  տե ղի է 	  նե ն	 մ ո րո շա կի պայ-
ման նե րով՝ հա ճախ սահ մա նա փա կող, ո րոնք կա րող են խան գա րել 
ար տա սահ մա ն	 մ ծն ված ե րե խա նե րին ժա ռան գել ի րենց ծնող նե-
րի քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը։ 

Այս ի մաս տով դրա կան բա րե փոխ ման օ րի նակ է քա ղա քա ցի 	 -
թյան մա սին օ րեն քը Բրա զի լի ա յ	 մ։ 1994 թվա կա նին Բրա զի լի այի 
խորհր դա րա նը Սահ մա նադ ր	  թյան մե ջ փո փո խ	  թյ	 ն կա տա րե-
լ	  մա սին օ րի նա գիծ ըն դ	  նեց, ո րով նա խա տես վ	 մ էր, որ Բրա-
զի լի այի քա ղա քա ցի նե րի՝ ար տա սահ մա ն	 մ ծն ված ե րե խա նե րը 
կա րող է ին Բրա զի լի այի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն ստա նալ մի  այն այն 
դեպ ք	 մ, ե թե գային «բ նակ վե լ	  Բրա զի լի այի Դաշ նային Հան րա-
պե տ	  թյ	  ն	 մ և ը նտ րե ին Բրա զի լի այի քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը»19։ 

16 Տես Քաղաքացի	 թյ	 ն չ	 նեցող անձանց կարգավիճակի մասին ՄԱԿ ՓԳՀ 1954 թ․ 
Կոնվենցիայի հոդված 1-ը։ 

17 Տես UNHCR, Handbook on protection of stateless persons, 30 June 2014, para. 50, որը հասանելի 
է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/53b676aa4.html ։

18 Տես վերոնշյալ UNHCR, Guidelines on statelessness No. 4, paras 53 – 54
19 1994 թվականի Սահմանադրական փոփոխ	 թյ	 ն թիվ 3։ 
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2007 թվա կա նին՝ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կ	  թյան, լրատ վա մի -
ջոց նե րի և քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի կող մի ց ի րա կա նաց ված հաս-
տա տ	 ն քա րոզ չ	  թյ	  նից հե տո, Բրա զի լի այի խորհր դա րա նը այս 
օ րեն քը փո խա րի նեց նոր դր	 յ թով, ո րը թ	 յլ էր տա լիս ար տա սահ-
մա ն	 մ բրա զի լա ցի մո րից կամ հո րից ծն ված քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 
չ	  նե ցող ե րե խա նե րին ստա նալ Բրա զի լի այի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն՝ 
պար զա պես գրանց վե լով Բրա զի լի այի հյ	  պա տո սա րա ն	 մ20։ 2007 
թվա կա նին ի րա կա նաց ված սահ մա նադ րա կան փո փո խ	  թյ	 նն 
ա պա հո վ	 մ էր, որ ա պա գա յ	 մ ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան ա ռա ջա-
ց	  մը կանխ վի հա տ	 կ ան ց	  մային դր	 յ թի շնոր հիվ, ո րը թ	 յլ էր 
տա լիս քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող բո լոր ե րե խա նե րին ստա նալ 
Բրա զի լի այի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն21։ 

3. Քա ղա քա ցի ու թյուն գտն ված ե րե խա նե րի հա մար  

1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի այի հոդ ված 2-ը պա հան ջ	 մ է, որ ան-
դամ պե տ	  թյ	 ն նե րը քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն շնոր հեն լք ված ե րե խա-
նե րին, 	  մ ծնող նե րին հնա րա վոր չէ հայտ նա բե րել («գտն ված ե րե-
խա ներ»)։ Այս խ	 մ բը նե րա ռ	 մ է այն ե րե խա նե րին, ով քեր հա-
մա պա տաս խան ե րկ ր	 մ չ	  նեն օ րի նա կան ծնո ղա կան կա պեր, 
օ րի նակ՝ ո րով հետև ե րե խան ծն վել է ար տա մ	 ս նա կան կա պից և 
չի ճա նաչ վել հոր կամ մոր կող մի ց։ 

2006 թվա կա նի մար տին Ի րա ք	 մ ըն դ	 ն ված Քա ղա քա ցի 	 -
թյան մա սին օ րեն քը hոդ ված 2-ի հետ հա մա պա տաս խա ն	  թյան 
լավ օ րի նակ է․ «Ան ձը հա մար վ	 մ է Ի րա քի քա ղա քա ցի, ե թե (բ) 
ծնվել է Ի րա ք	 մ, և նրա ծնող նե րը հայտ նի չեն։ Ի րա ք	 մ գտն ված 
ե րե խան հա մար վ	 մ է Ի րա ք	 մ ծն ված, ե թե բա ցա կա յ	 մ է ա պա-
ց	 յցը հա կա ռա կի մա սին»։ 

Այն մա սին, թե ով կա րող է հա մար վել «գտն ված ե րե խա», Քենյայի 
2010 թվա կա նի Սահ մա նադ ր	  թյան մե ջ նշ ված է․ « Քե նյա յ	 մ 
գտնված ե րե խան, ով 	  թ տա րե կա նից փոքր է, կամ այդ պես 
երև	 մ է, և 	  մ քա ղա քա ցի 	  թյ	 նն 	  ծնող նե րը հայտ նի չեն, հա-
մար վ	 մ է քա ղա քա ցի՝ ծնն դի փաս տի հի ման վրա»22։ 

1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի ան չի նա խա տե ս	 մ տա րի քային սահ- 

20 2007 թվականի սեպտեմբերի 20-ի Սահմանադրական փոփոխ	 թյ	 ն թիվ 54/07, հոդված 12։
21 2007 թվականի սեպտեմբերի 20-ի Սահմանադրական փոփոխ	 թյ	 ն թիվ 54/07, հոդված 12(գ); 

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Good practices paper – Action 1: Resolving existing 
major situations of statelessness, 23 February 2015, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.
refworld.org/docid/54e75a244.html։

22 2010 թ․ Սահմանադր	 թյ	 ն, հոդված 14(4):
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մա նա փա կ	 մ, ո րից այն կողմ ե րե խան չի կա րող հա մար վել 
գտնված, սա կայն ցան կա լի է, որ պե տ	  թյ	 ն նե րը այդ կար գա-
վի ճա կը ճա նա չեն մի նչև չա փա հաս տա րի քը։ Հա մե  նայն դեպս, 
գտնված ե րե խա նե րի հա մար նա խա տես ված ե րաշ խի քը, ե րե խայի 
լա վա գ	 յն շա հե րի սկզ բ	 ն քին հա մա պա տաս խան, պետք է կի-
րառ վի բո լոր ման կա հա սակ ե րե խա նե րի նկատ մամբ, ով քեր դեռևս 
ի վի ճա կի չեն ճշգ րիտ կեր պով հա ղոր դել ի րենց ծնող նե րի ի նք ն	 -
թյան կամ ի րենց ծնն դյան վայ րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վ	  թյ	 ն23։ 

Կար ևոր է նշել, որ 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի այի հոդ ված 2-ի հա-
մա ձայն ստա ցած քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը գտն ված ե րե խա նե րը կա րող 
են կորց նել մի  այն, ե թե ա պա ց	 ց վի, որ խնդ րո ա ռար կա ե րե խան 
	  նի մե կ այլ պե տ	  թյան քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն։ Օ րի նակ՝ Ե գիպ տո-

սի Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րեն քի հա մա ձայն, ո րը փո փոխ վել է 
2004 թվա կա նին, ե գիպ տա ցի է հա մար վ	 մ « ցան կա ցած ան ձ, ով 
ծն վել է Ե գիպ տո ս	 մ, և 	  մ ծնող նե րը հայտ նի չեն։ Ե գիպ տո ս	 մ 
գտն ված ե րե խան հա մար վ	 մ է Ե գիպ տո ս	 մ ծն ված, ե թե հա կա-
ռա կը չի ա պա ց	 ց վել»24։ Այ ն	  ա մե  նայ նիվ, պե տ	  թյ	 ն նե րը կա-
րող են սահ մա նել դր	 յթ ներ, ո րոնք թ	 յլ են տա լիս ե րե խա նե րին 
պահ պա նել գտն վե լ	 ց հե տո ի րենց շնորհ ված քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը։ 
Բոս նի այի և Հեր ցե գո վի նայի տա րած ք	 մ ծն ված կամ գտն ված 
ե րե խան, օ րի նակ, ստա ն	 մ է այդ ե րկ րի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն, ե թե 
«եր կ	  ծնող ներն էլ հայտ նի չեն, կամ հայտ նի չէ նրանց քա ղաքա-
ցի 	  թյ	  նը, կամ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նեն, կամ ե թե ե րե խան չ	  նի 
քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն»25։   

23  Տես վերոնշյալ UNHCR, Guidelines on statelessness No. 4, para. 57-58։ 
24 Եգիպտոսի քաղաքացի	 թյան մասին 1975 թվականի թիվ 26 օրենք	 մ որոշ դր	 յթներ 

փոփոխել	  մասին թիվ 154 օրենքի հոդված 2(2)։ 
25 Տես Բոսնիայի և Հերցեգովինայի քաղաքացի	 թյան մասին օրենքի հոդված 7-ը՝ Offi  cial 

Gazette-ի հետևյալ համարներ	 մ՝ 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/131 (ոչ 
պաշտոնական թարգման	 թյ	 ն)։ 
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  Կոն վեն ցի ա ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան կր ճատ ման մա սին

   Կոն վեն ցի ա ե րե խայի ի րա վ	 նք նե րի մա սին

   ՄԱԿ ՓԳՀ, Փաս տա թ	 ղթ հա ջող փոր ձի մա սին – Գոր ծո ղ	 -
թյ	 ն 1. Հան գ	  ցա լ	  ծել ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան ներ կա խո շոր 
ի րա վի ճակ նե րը, 23 փետր վա րի 2015թ. (UNHCR, Good practices 
paper – Action 1: Resolving existing major situations of statelessness, 
23 February 2015), ո րը հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ www.
refworld.org/docid/54e75a244.html 

  ՄԱԿ ՓԳՀ, Փաս տա թ	 ղթ հա ջող փոր ձի մա սին – Գոր ծո ղ	 -
թյ	 ն 2. Ա պա հո վել, որ ոչ մի  նոր ծն ված ե րե խա չմն  ա ա ռանց 
քա ղա քա ցի 	  թյան, 20 մար տի 2017թ. (UNHCR, Good practices 
paper – Action 2: Ensuring that no child is born stateless, 20 March 
2017), ո րը հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ www.refworld.org/
docid/58cfab014.html 

  ՄԱԿ ՓԳՀ, Ու ղե ց	 յց ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին թիվ 4. 
Ե րաշ խա վո րել յ	  րա քան չյ	 ր ե րե խայի՝ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 
ստա նա լ	  ի րա վ	 ն քը 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի այի 1-4-րդ 
հոդ ված նե րի մի  ջո ցով, 21 դեկ տեմ բե րի 2012թ., HCR/GS/12/04 
(UNHCR, Guidelines on statelessness No. 4: Ensuring every child’s 
right to acquire a nationality through Articles 1 – 4 of the 1961 
Convention on the Reduction of Statelessness,  21 December 2012, 
HCR/GS/12/04), ո րը հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ www.refworld.
org/docid/50d460c72.html 

 Տե ղե կ	  թյ	 ն նե րի հիմն  ա կան 
աղ բյ	 ր ներ
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 Գեն դե րային հա վա սա ր	  թյ	  նը քա ղա քա ցի-

	  թյան մա սին օ րենք նե ր	 մ      

Նե րա ծ	  թյ	 ն

 Գեն դե րային ան հա վա սա ր	  թյ	  նը քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րենք-
նե ր	 մ կա րող է հան գեց նել ի նչ պես չա փա հաս նե րի, այն պես էլ ե րե-
խա նե րի ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան։ Նման օ րենք նե րը ան հա մա տե ղե լի 
են Պե տ	  թյ	 ն նե րի՝ մի  ջազ գային ի րա վ	 ն քով ստանձ նած պար տա վո-
ր	  թյ	 ն նե րի հետ, ո րոնք նա խա տե ս	 մ են հա վա սար վե րա բեր մ	 նք 
կա նանց և տղա մարդ կանց հան դեպ26։

 Կա նանց դեմ խտ րա կա ն	  թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն-
ցի այի (CEDAW) ան դամ պե տ	  թյ	 ն նե րը կա նանց և տղա մարդ կանց որ-
պես ծնող կամ ա մ	  սին ի րենց քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը փո խան ցե լ	  հա վա-
սար ի րա վ	 նք ներ տա լ	  հս տակ պար տա վո ր	  թյ	 ն 	  նեն։ Կա նանց դեմ 
խտ րա կա ն	  թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի այի hոդ ված 
9(1)-ի հա մա ձայն՝ ան դամ պե տ	  թյ	 ն նե րը պար տա վոր են « կա նանց 
տղա մարդ կանց հետ հա վա սար ի րա վ	 նք ներ տալ` ստա նա լ	 , փո խե լ	  
կամ պահ պա նե լ	  ի րենց քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը»։ Մաս նա վո րա պես՝ «ն րանք 
պետք է ա պա հո վեն, որ ո´չ օ տա րերկ րա ց	  հետ ա մ	 ս ն	  թյ	  նը, ո´չ 
ա մ	 ս ն	  թյան ըն թաց ք	 մ ա մ	 ս ն	  կող մի ց քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը փո խե լը 
ի նք նա բե րա բար չփո խի կնոջ քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը, վեր ջի նիս զր կի քա ղա-
քա ցի 	  թյ	  նից կամ նրան պար տադ րի ա մ	 ս ն	  քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը»։ 

Կա նանց դեմ խտ րա կա ն	  թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն-
վեն ցի այի hոդ ված 9(2)-ի հա մա ձայն՝ «ան դամ պե տ	  թյ	 ն նե րը պետք է 
ե րե խա նե րի քա ղա քա ցի 	  թյան հար ց	 մ կա նանց տան ն	 յն ի րա վ	 նք-
նե րը, ի նչ տղա մարդ կանց»։ Կա նանց դեմ խտ րա կա ն	  թյան վե րաց ման 
հանձ նա ժո ղո վը նշել է, որ « քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րենք նե րը, ո րոնք 
քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն են շնոր հ	 մ մի  այն ծնո ղա կան կա պի մի  ջո ցով, խախ-
տ	 մ են hոդ ված 9(2)-ը և կա րող են ե րե խա նե րին թող նել ա ռանց քա ղա-
քա ցի 	  թյան», ե թե հայ րը չ	  նի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն, հայտ նի չէ, ա մ	 ս-
նա ցած չէ մոր հետ, չի ցան կա ն	 մ կա տա րել իր քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը փո-

26 Խտրական	 թյան բացառման պարտական	 թյ	 նը, որը իմպերատիվ նորմ է, ամրագրված 
է Մարդ	  իրավ	 նքների համընդհան	 ր հռչակագրի (ՄԻՀՀ) hոդված 7-	 մ, ինչպես նաև 
Քաղաքացիական և քաղաքական իրավ	 նքների մասին մի ջազգային համաձայնագրի 
(ՔՔԻՄՀ) hոդված 26-	 մ։ ՔՔԻՄՀ և Տնտեսական, սոցիալական և մշակ	 թային իրավ	 նքների 
մասին մի ջազգային համաձայնագրի (ՏՍՄԻՄՀ) ընդհան	 ր հոդված 3-ը, մասնավորապես, 
նախատես	 մ է հավասար	 թյ	 ն տղամարդկանց և կանանց մի ջև բոլոր իրավ	 նքներից 
օգտվել	  հարց	 մ։   
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խան ցե լ	  վար չա կան քայ լեր կամ այլ պատ ճա ռով ի վի ճա կի չէ իր քա-
ղա քա ցի 	  թյ	  նը փո խան ցել իր ե րե խա նե րին27։ Ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան 
վտան գը նվա զեց նե լ	  և խտ րա կա ն	  թյան բա ցառ ման մի  ջազ գային 
նոր մի ն են թարկ վե լ	  նպա տա կով պե տ	  թյ	 ն նե րը պետք է ճա նա չեն 
մայ րե րի՝ ի րենց քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը հայ րե րի հետ հա վա սար հի մ	 նք-
նե րով ի րենց ե րե խա նե րին փո խան ցե լ	  ի րա վ	 ն քը։ 

Բա ցի այդ, Ե րե խայի ի րա վ	 նք նե րի մա սին ՄԱԿ կոն վեն ցի ան (ԿԵ Ի) 
պա հան ջ	 մ է ան դամ պե տ	  թյ	 ն նե րից ձեռ նար կել գոր ծո ղ	  թյ	 ն ներ, 
ո րոնք բխ	 մ են ե րե խայի լա վա գ	 յն շա հե րից28։ Ի նչ վե րա բե ր	 մ է քա-
ղա քա ցի 	  թյ	 ն ստա նա լ	 ն, ե րե խա նե րի լա վա գ	 յն շա հե րից է բխ	 մ 
այն, որ պե տ	  թյ	 ն նե րը թ	 յլ տան ի նչ պես մայ րե րին, այն պես էլ հայ-
րե րին, ան կախ նրանց ի րա վա կան կամ ա մ	 ս նա կան կար գա վի ճա-
կից, հա վա սար հի մ	 նք նե րով ի րենց քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը փո խան ցել 
ի րենց ե րե խա նե րին։ 

Գեն դե րային հա վա սա ր	  թյ	  նը նե րա ռե լ	 ն 	  ղղ ված բա րե փո խ	 մ-
նե րին հա ճախ կա րե լի է հաս նել քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րենք նե-
րի նա խագծ ման հար ց	 մ հա մե  մա տա բար պարզ փո փո խ	  թյ	 ն նե րի 
մի  ջո ցով, և, ան շ	 շտ, պե տ	  թյ	 ն նե րի կող մի ց այս 	  ղ ղ	  թյամբ դրա-
կան գոր ծո ղ	  թյ	 ն ներ ձեռ նար կե լ	  ա ճող պատ րաս տա կա մ	  թյ	 ն և 
հանձ նա ռ	  թյ	 ն կա։ ՄԱԿ ՓԳՀ-ի Հա մաշ խար հային գոր ծո ղ	  թյ	 ն նե-
րի ծրագ րի մե կ նար կից ի վեր բազ մա թիվ պե տ	  թյ	 ն ներ նա խա ձեռ նել 
են քա ղա քա ցի 	  թյան շնորհ ման և փո խանց ման հար ց	 մ գեն դե րային 
խտ րա կա ն	  թյան վե րաց մանն 	  ղղ ված բա րե փո խ	 մն  եր29։ 

27 Տես UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), General 
recommendation No. 32 on the gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality and 
statelessness of women, 5 November 2014, CEDAW/C/GC/32, para. 61,  որը հասանելի է հետևյալ 
հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/54620fb54.html ։ 

28 ԿԵԻ հոդված 3(1)-ը սահման	 մ է․ «Երեխաներին վերաբերող բոլոր գործող	 թյ	 ններ	 մ՝ 
անկախ նրանից, թե դրանք ձեռնարկվ	 մ են պետական, թե մասնավոր սոցիալական 
բարեկեց	 թյան հաստատ	 թյ	 նների, դատարանների, վարչական մարմի նների, թե 
օրենսդրական մարմի նների կողմի ց, առաջնահերթ պետք է հաշվի առնվեն երեխայի լավագ	 յն 
շահերը»։

29  Մի շարք երկրների քաղաքացի	 թյան մասին օրենքներ	 մ կատարված վերջին 
փոփոխ	 թյ	 նների վերաբերյալ ընդհան	 ր տեղեկ	 թյ	 նների համար տես UNHCR, 
Background Note on gender equality, nationality laws and statelessness 2018, 8 March 2018, 
որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/5aa10fd94.html ։ ՄԱԿ ՓԳՀ՝ 
քաղաքացի	 թյան մասին օրենքներ	 մ գենդերային հավասար	 թյ	 նը վերացնել	 ն 	 ղղված 
Գործող	 թյ	 ն 3-ի նկարագր	 թյան համար տես UNHCR, Good practices paper – Action 3: 
Removing gender discrimination from nationality laws, 6 March 2015, որը հասանելի է հետևյալ 
հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/54f8377d4.html ։  
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Օ րենք նե րի և հա ջող փոր ձի օ րի նակ ներ 

Այս բաժ ն	 մ ներ կա յաց ված են ի րա վա կան դր	 յթ նե րի օ րի նակ ներ, 
ո րոնք ա պա հո վ	 մ են գեն դե րային հա վա սա ր	  թյ	  նը քա ղա քա ցի 	 -
թյան ա ռնչ վող հար ցե ր	 մ։ 

1. Քա ղա քա ցի ու թյան փո խան ցու մը ծնո ղի կող մից   

Կա նանց դեմ խտ րա կա ն	  թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին 
կոն վեն ցի այի հոդ ված 9(2)-ը սահ մա ն	 մ է ան դամ պե տ	  թյ	 ն-
նե րի պար տա վո ր	  թյ	  նը ծնող նե րից ե րե խա նե րին քա ղա քա ցի-
	  թյան փո խանց ման հար ց	 մ վե րաց նել գեն դե րային խտ րա կա-
ն	  թյ	 ն պա ր	  նա կող դր	 յթ նե րը։ Ն	 յն պար տա վո ր	  թյ	  նը 
հիմն  ա վոր վ	 մ է ե րե խայի լա վա գ	 յն շա հե րի սկզ բ	 ն քով, ո րն ամ-
րագրված է ԿԵ Ի հոդ ված 3-	  մ։ 

Մի քա նի պե տ	  թյ	 ն ներ վեր ջերս մի  ջազ գային չա փո րո շիչ նե րին 
հա մա պա տաս խան փո փո խ	  թյ	 ն ներ են կա տա րել քա ղա քա ցի 	 -
թյան մա սին ի րենց օ րենք նե ր	 մ։ Օ րի նակ՝ Մա դա գաս կա րը, Սե նե-

գա լը, Մա րոկ կոն և Ե գիպ տո սը նախ կի ն	 մ սահ մա նա փա կ	 մ է ին 
հոր կող մի ց քա ղա քա ցի 	  թյան փո խան ց	  մը, ե թե հայ րը քա ղա քա-
ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձ չէր, ան հայտ չէր կամ այլ պատ ճա ռով ի վի-
ճա կի չէր իր ա րյ	  նակ ցա կան կա պը հաս տա տել ե րե խայի հետ։ Այս 
ե րկր նե ր	 մ ի րա կա նաց ված բա րե փո խ	 մն  ե րից հե տո մայ րե րը և 
հայ րե րը կա րող են հա վա սար հի մ	 նք նե րով փո խան ցել ի րենց քա-
ղա քա ցի 	  թյ	 նն ի րենց ե րե խա նե րին։ Սե նե գա լի 2013 թ․ փո փոխ ված 
օ րեն քը սահ մա ն	 մ է․ «Յ	  րա քան չյ	 ր ե րե խա, ո րը ծն վել է որ պես 
սե նե գալ ց	  	  ղ ղա կի ժա ռան գորդ, սե նե գալ ցի է»30։ Փոքր-ի նչ տար-
բեր ձևա կերպ մամբ Մա դա գաս կա րի հա մա պա տաս խան օ րեն քը, 
ո ր	 մ փո փո խ	  թյ	 ն ներ են կա տար վել 2017 թվա կա նին, սահ մա ն	 մ 
է․ «Est malagasy, l’enfant né d’un père et/ou d’une mère Malagasy (ոչ 
պաշ տո նա կան թարգ մա ն	  թյ	 ն՝ « Մա դա գաս կար ցի հո րից և/ կամ 
մո րից ծն ված ե րե խան մա դա գաս կար ցի է»)»31։ Նմա նօ րի նակ նոր 
դր	 յթ նե րը ոչ մի  այն վե րաց ն	 մ են գեն դե րային խտ րա կա ն	  թյ	  նը, 
այլև հս տա կ	  թյ	 ն և պար զ	  թյ	 ն են հա ղոր դ	 մ օ րեն քին։ 

30 Քաղաքացի	 թյան մասին 1961 թվականի մարտի 7-ի թիվ 61-10 օրենք	 մ փոփոխ	 թյ	 ններ 
կատարել	  մասին 2013 թվականի հ	 լիսի 8-ի թիվ 2013-05 օրենք, 8 հ	 լիսի 2013թ․, հոդված 
5, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝  www.refworld.org/docid/51ed5ef14.html ։  

31  Մադագասկարի Քաղաքացի	 թյան մասին 1960 թվականի հ	 լիսի 22-ի թիվ 60-064 օրենք	 մ 
փոփոխ	 թյ	 ններ և լրաց	 մն եր կատարել	  մասին թիվ 2 016-038 օրենք, 25 հ	 նվարի 2017թ․ 
(որն 	 ժի մե ջ է մտել 2017 թվականի մայիսի 8-ին), Հոդված 9, որը հասանելի է հետևյալ 
հղմամբ՝ http://docplayer.fr/46645663-Loi-n-modifi ant-etcompletant-certaines-dispositions-de-l-
ordonnance-n-du-22-juillet-1960-portant-code-de-la-nationalite-malagasy.html ։
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Ո րոշ պե տ	  թյ	 ն նե ր	 մ ան ց	  մը ե րե խա նե րին քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 
փո խան ցե լ	 ն ա ռնչ վող՝ գեն դե րային ա ռ	  մով չե զոք օ րենք նե րին 
զ	  գորդ վել է սահ մա նա փա կող և հա ճախ խճճ ված պա հանջ նե րի 
վե րաց մամբ, ո րոնք ար տա սահ մա ն	 մ և/ կամ ար տա մ	 ս նա կան 
կա պից ծն ված ե րե խա նե րը պետք է բա վա րա րե ին քա ղա քա ցի 	 -
թյ	 ն ստա նա լ	  հա մար։ Սի ե րա Լե ո նեն նման ե րկ րի օ րի նակ է։ 
Նախ կին՝ 1973 թ․ Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին ակ տի հա մա ձայն՝ սի ե-
րա լե ո նե ա ցի կա նայք կա րող է ին քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն փո խան ցել ար-
տա սահ մա ն	 մ ծն ված ի րենց ե րե խա նե րին մի  այն այն դեպ ք	 մ, ե թե 
ե րե խան չէր ստա ցել մե կ այլ պե տ	  թյան քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն32։ 2017 
թվա կա նին ըն դ	 ն ված Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին նոր ակ տով կա-
նայք և տղա մար դիկ 	  նեն ե րկ ր	 մ կամ ար տա սահ մա ն	 մ ծն ված 
ի րենց ե րե խա նե րին քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն փո խան ցե լ	  հա վա սար 
ի րա վ	 նք ներ։ Ակ տը սահ մա ն	 մ է․ «Յ	  րա քան չյ	 ր ան ձ, ով ծն վել 

է Սի ե րա Լե ո նե ից դ	 րս 1971 թվա կա նի ապ րի լի տասնիններորդ 
օ րը կամ դրա նից հե տո, հո րից կամ մո րից, ով ե ղել է կամ, ե թե 
չմա հա նար, կլի ներ Սի ե րա Լե ո նե ի քա ղա քա ցի, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 
բա ժին նե րի 	  ժով ի ծնե Սի ե րա Լե ո նե ի քա ղա քա ցի է»33։     

Ն մա նա պես Քե նյա յ	 մ 2011 թ․ փո փոխ ված Քա ղա քա ցի 	  թյան և 
ներ գաղ թի մա սին ակ տը, ո րը հետ և	 մ է 2010 թվա կա նի Սահ մա-
նադ ր	  թյա նը, սահ մա ն	 մ է․ « Քե նյայից դ	 րս ծն ված ան ձն ի ծնե 
հա մար վ	 մ է Քե նյայի քա ղա քա ցի, ե թե ծնն դյան օ րը այդ ան ձի 
մայ րը կամ հայ րը ի ծնե ե ղել է քա ղա քա ցի կամ քա ղա քա ցի է»34։ 
Այս դր	 յ թը փո խա րի նել է նա խորդ Սահ մա նադ ր	  թյան 90-րդ 
բաժ նին, ո ր	 մ աս վ	 մ է ր․ «1963 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 11-ից հե-
տո Քե նյայից դ	 րս ծն ված ան ձը դառ ն	 մ է Քե նյայի քա ղա քա ցի 
իր ծնն դյան օ րը, ե թե այդ օր վա դր	  թյամբ իր հայ րը Քե նյայի քա-
ղա քա ցի է»35։  

Դա նի ա յ	 մ բա րե փո խ	 մն  ե րի գոր ծըն թա ցը հան գեց րել է հա վա-
սա ր	  թյան հոր՝ ար տա մ	 ս նա կան կա պից և ար տա սահ մա ն	 մ 

32 Տես Սիերա Լեոնեի Քաղաքացի	 թյան մասին ակտը, 1973, 24 մայիսի 1973թ․, որը հասանելի 
է հետևյալ հղմամբ՝  www.refworld.org/docid/3ae6b50610.html , որը փոփոխվել է Սիերա Լեոնեի 
Քաղաքացի	 թյան մասին ակտը փոփոխել	  մասին 2006 թվականի թիվ 11 ակտով, 26 
հոկտեմբերի 2006թ․ (Մաս II, Բաժիններ 5 և 6), որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.
refworld.org/ docid/481596b42.html։   

33 Սիերա Լեոնեի Քաղաքացի	 թյան մասին ակտ	 մ փոփոխ	 թյ	 ններ կատարել	  մասին 2017 
թ․ օրենքի նախագիծ, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝  http://citizenshiprightsafrica.org/wp-
content/uploads/2017/06/Sierra-LeoneCitizenship-Amendment-Bill-2017.pdf ։  

34 Քենյայի Սահմանադր	 թյ	 ն, 27 օգոստոսի 2010թ․, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝  www.
refworld.org/docid/4c8508822.html ։ 

35 Քենյայի Սահմանադր	 թյ	 ն (վերանայված հրատարակ	 թյ	 ն (2001)(1998)), 2001թ․, որը 
հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/47162cfc2.html ։  
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ծն ված ե րե խա նե րին իր քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը փո խան ցե լ	  հար-
ց	 մ։ 2014 թվա կա նի հ	  լի սից դա նի ա ցի ծնո ղի (հոր կամ մոր) 
բո լոր ե րե խա նե րը ծն վե լ	  պա հին ի նք նա բե րա բար ստա ն	 մ են 
Դա նի այի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն36։ Նմա նա պես 2017 թվա կա նին37 Մա-

դա գաս կա ր	 մ ըն դ	 ն ված հա մա պա տաս խան դր	 յ թը փո խա րի-
նել է Մա դա գաս կա րի 1960 թվա կա նի Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին 
օ րեն քին38, ո րով օ տա րերկ րա ցի մոր և մա դա գաս կար ցի հոր ար-
տա մ	 ս նա կան կա պից ծն ված ե րե խա նե րը չ	  նե ին ծնն դով պայ-
մա նա վոր ված ի նք նա բե րա բար շնորհ վող քա ղա քա ցի 	  թյան ի րա-
վ	 նք39։ 

2.  Քա ղա քա ցի ու թյան փո խան ցու մը ա մուս նու կող մից            

1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի այի հոդ ված 5-ը ար գե լ	 մ է ան ձնա կան 
կար գա վի ճա կի փո փո խ	  թյան ար դյ	 ն ք	 մ քա ղա քա ցի 	  թյան կո-
ր	 ս տը, ե թե խնդ րո ա ռար կա ան ձը չ	  նի կամ ձեռք չի բե ր	 մ այլ 
քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն։ Հոդ ված 5-ի ի մաս տով ան ձնա կան կար գա վի-
ճա կի փո փո խ	  թյ	  նը նե րա ռ	 մ է այն պի սի ի րա դար ձ	  թյ	 ն ներ, 
ի նչ պի սին են ա մ	 ս ն	  թյ	  նը և ա մ	 ս ն	  թյան ա վար տը։ Հոդ ված 
5(1)-ին լրաց ն	 մ է Կա նանց դեմ խտ րա կա ն	  թյան բո լոր ձևե րի 
վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի այի հոդ ված 9(1)-ը 40։ Կա նանց դեմ 
խտրա կա ն	  թյան վե րաց ման հանձ նա ժո ղո վի հա մա ձայն՝ Կա նանց 
դեմ խտ րա կա ն	  թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի այի 
հոդ ված 9(1)-ը պա հան ջ	 մ է, որ Կոն վեն ցի այի ան դամ պե տ	  թյ	 ն-
նե րը զերծ մն ան այն պի սի դր	 յթ նե րի ըն դ	  ն	  մի ց, ո րոնք կա նանց 
են թար կ	 մ են ա մ	 ս ն	  թյ	  նից հե տո ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան ռիս-
կին։ Սո վո րա կան եր և	 յթ է այն, որ պե տ	  թյ	 ն ներն 	  նեն այն պի-
սի օ րենք ներ, ո րոնք կնոջ քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը կա պ	 մ են վեր ջի նիս 
ա մ	 ս ն	  քա ղա քա ցի 	  թյան հետ։ Ո րոշ պե տ	  թյ	 ն նե ր	 մ կինն

36 Տես Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://
uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/danske-statsborgere-1/ automatisk-erhvervelse-af-dansk-
statsborgerskab

37 Տես վերոնշյալ թիվ 2016-038 Օրենքը, հոդված 9։   
38 Տես Մադագասկարի Քաղաքացի	 թյան մասին օրենքի վերաբերյալ 1960 թվականի հ	 լիսի 

22-ի թիվ 60 - 064 հրամանը ( J.O nº 111, 23.07.60 էջ 1305 ), որը փոփոխվել է  1961 թվականի 
դեկտեմբերի 13-ի թիվ 61-052 օրենքով ( J.O. nº 201, 23.12.61, էջ 2260 ), 1962 թվականի հ	 նիսի 
6-ի nº 62-005 օրենքով (J.O. nº 228, 16.06.62, էջ 1075), 1973 թվականի օգոստոսի 27-ի թիվ 
73-049 հրամանով ( J.O. թիվ 934 E.S., 27.08.73, էջ 2713 ) և 1995 թվականի սեպտեմբերի 18-ի 
թիվ 95-021 օրենքով (J.O. թիվ 2341, 01.01.96, էջ 3, 13). [Մադագասկար], 1 հ	 նվարի 1996թ․, 
հոդված 10, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/4f5473682.html։

39 Տես վերոնշյալ UNHCR Background note on gender equality, nationality laws and statelessness 2014։ 
40 Տես UNHCR, Expert Meeting – Interpreting the 1961 Statelessness Convention and avoiding 

statelessness resulting from loss and deprivation of nationality (Tunis conclusions), March 2014, paras 
33 – 34, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/533a754b4.html։
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ի նք նա բե րա բար կորց ն	 մ է քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը՝ ա մ	 ս նա նա լով 
օ տա րերկ րա ց	  հետ, ին չի հիմ ք	 մ ըն կած է այն են թադ ր	  թյ	  նը, 
որ նա ան մի  ջա պես ըն դ	  նե լ	  է իր ա մ	 ս ն	  քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը։ 
Այն ե րկր նե ր	 մ, որ տեղ բա ցա կա յ	 մ են 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի-
այի հոդ ված 5-ով նա խա տես ված ե րաշ խիք նե րը, կա նայք գտն վ	 մ 
են ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան վտան գի տակ, ո րով հետև պե տ	  թյ	 ն-
նե րի մե ծ մա սը ի նք նա բե րա բար քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չի շնոր հ	 մ քա-
ղա քա ցի նե րի ա մ	  սին նե րին կամ կա նանց41։   

Օ րենք նե րը, ո րոնք կնոջ քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը կախ վա ծ	  թյան մե ջ 
են դն	 մ նրա ա մ	 ս ն	  քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից, կնո ջը են թար կ	 մ 
են ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան վտան գին լրա ց	  ցիչ ձևե րով։ Օ րի նակ՝ 
ե րբ ա մ	  սի նը կորց ն	 մ է քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը, փո խ	 մ է քա ղա-
քա ցի 	  թյ	  նը կամ դառ ն	 մ է քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձ, 
կամ ե րբ ա մ	 ս ն	  թյ	 նն ա վարտ վ	 մ է ա մ	 ս նա լ	  ծ	  թյամբ կամ 
բա ժա ն	  մով, կի նը ն	 յն պես կա րող է կորց նել իր քա ղա քա ցի 	 -
թյ	  նը հա մա պա տաս խան ե րաշ խիք նե րի բա ցա կա յ	  թյան պայ-
ման նե ր	 մ42։ 

Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րի նա կե լի օ րենք նե րը, ո րոնք ար տա ցո-
լ	 մ են խտ րա կա ն	  թյան բա ցառ ման մի  ջազ գային նոր մը և օգն	 մ 
են կան խել ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը, պետք է 	  նե նան հետ ևյալ 
հատ կա նիշ նե րը․

1. Դ րանց դր	 յթ նե րը հա վա սա րա պես կի րառ վ	 մ են կա նանց և 
տղա մարդ կանց նկատ մամբ՝ ա ռանց որ ևէ տե սա կի խտ րա կա-
ն	  թյան։ Դրանք, օ րի նակ, թ	 յլ են տա լիս կա նանց ի րենց քա-
ղա քա ցի 	  թյ	  նը փո խան ցել ի րենց ա մ	  սին նե րին տղա մարդ-
կանց հետ հա վա սար հի մ	 նք նե րով43։ 

2. Դ րանք թ	 յլ են տա լիս ա մ	  սին նե րից յ	  րա քան չյ	  րին ը նտ րել, 
թե ա րդյոք ան ձնա կան կար գա վի ճա կի փո փո խ	  թյ	  նը ազ դ	 մ 
է ի րենց քա ղա քա ցի 	  թյան վրա՝ ի տար բե ր	  թյ	 ն, օ րի նակ, 
ա մ	 ս նա կան կար գա վի ճա կի փո փո խ	  թյան ար դյ	 ն ք	 մ քա-
ղա քա ցի 	  թյ	  նը ի նք նա բե րա բար կորց նե լ	 ն44։ 

3. Դ րանք այն պես են ա ն	 մ, որ ան ձնա կան կար գա վի ճա կի փո-
փո խ	  թյան ար դյ	 ն ք	 մ քա ղա քա ցի 	  թյան կո ր	 ս տը կախ-
ված լի նի այլ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 	  նե նա լ	 ց կամ ձեռք բե րե լ	 ց։ 

41  Տես վերոնշյալ CEDAW, General Recommendation No. 32, para. 54։ 
42  Տես ն	 յն տեղ	 մ, պարբ․ 60:  
43  Տես ն	 յն տեղ	 մ, պարբ․ 54, 62։
44  Տես ն	 յն տեղ	 մ, պարբ․ 63։ 
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4. Դ րանք սահ մա ն	 մ են հպա տա կագր ման պա հանջ ներ, ո րոնք հա-
վա սա րա պես հա սա նե լի են կա նանց և տղա մարդ կանց հա մար45։ 

2005 թվա կա նից հե տո Ալ ժի ր	 մ ի րա կա նաց ված Քա ղա քա ցի 	 -
թյան մա սին օ րեն քի փո փո խ	  թյ	 ն նե րը դրա կան բա րե փոխ ման 
օ րի նակ ե ն։ Կա նանց գլ խա վո րած կա յ	 ն քա րոզ չ	  թյանն ի պա-
տաս խան՝ ե րկ րի նա խա գա հը հրա ման ստո րագ րեց, ո րն ա վե լի 	  շ 
հաս տատ վեց խորհր դա րա նի կող մի ց։ Հրա մա նը թ	 յլ էր տա լիս 
կա նանց Ալ ժի րի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն փո խան ցել ի րենց օ տա րերկ-
րա ցի ա մ	  սին նե րին։ Ալ ժի րի Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րեն-
քի՝ գեն դե րային ա ռ	  մով չե զոք նոր դր	 յ թը սահ մա ն	 մ է․ «La 
nationalité algérienne peut s’acquérir par le mariage avec un algérien ou 
avec une algérienne, par décret dans les conditions suivantes… (ոչ պաշ-
տո նա կան թարգ մա ն	  թյ	 ն՝ «Ալ ժի րի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն կա րե լի 
է ստա նալ հրա մա նագ րով՝ ալ ժիր ցի կնոջ կամ տղա մար դ	  հետ 
ա մ	 ս նա նա լ	  մի  ջո ցով՝ հետ ևյալ պայ ման նե րով․․․»)»46։ 

Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րենք նե ր	 մ գեն դե րային հա վա սա ր	 -
թյ	  նը սա տա րող մե կ այլ շար ժ	 մ տե ղի է 	  նե ցել Սե նե գա լ	 մ։ 
2013 թվա կա նի հ	  նի սին Սե նե գա լի խորհր դա րա նը փո փո խ	  թյ	 ն 
կա տա րեց նախ կի ն	 մ խտ րա կա ն	  թյ	 ն պա ր	  նա կող օ րենսդ ր	 -
թյան մե ջ՝ սահ մա նե լով սե նե գալ ցի կա նանց՝ տղա մարդ կանց հետ 
ն	 յն հի մ	 նք նե րով ի րենց քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը ի րենց օ տա րերկ-
րա ցի ա մ	  սին նե րին փո խան ցե լ	  ի րա վ	 ն քը։ Քա ղա քա ցի 	  թյան 
մա սին օ րեն քի հոդ ված 7-ը ներ կա յ	 մս սահ մա ն	 մ է․ «“L’étranger 
qui épouse une sénégalaise ou l’étrangère qui épouse un sénégalais 
acquiert, à sa demande, la nationalité sénégalaise après cinq ans de 
vie commune à compter de la célébration ou de la constatation du 
mariage..․ (ոչ պաշ տո նա կան թարգ մա ն	  թյ	 ն՝ «Օ տա րերկ րա ցին, 
ով ա մ	 ս նա ն	 մ է սե նե գալ ցի կնոջ կամ տղա մար դ	  հետ, դի մ	  մի  
հի ման վրա ստա ն	 մ է Սե նե գա լի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն հինգ տար վա 
հա մա տեղ կյան քից հե տո՝ սկ սած ա մ	 ս ն	  թյ	  նը նշե լ	  կամ ճա-
նա չե լ	  օր վա նից․․․»)»47։ 

45  Տես ն	 յն տեղ	 մ, պարբ․ 62։ 
46  Տես Ալժիրի Քաղաքացի	 թյան մասին օրենքի վերաբերյալ 1970 թվականի դեկտեմբերի 15-ի 

թիվ 70-86 հրամանը, որ	 մ փոփոխ	 թյ	 ններ և լրաց	 մն եր են կատարվել 2005 թվականի 
փետրվարի 27-ի թիվ 05-01 հրամանով, Հոդված 9, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝  https://
droit.mjustice.dz/code_nation_alger.pdf։

47  Տես Քաղաքացի	 թյան մասին 1961 թվականի մարտի 7-ի թիվ  nº 61-10 օրենք	 մ 
փոփոխ	 թյ	 ն կատարել	  մասին 2013 թվականի հ	 լիսի 8-ի թիվ 2013-05 օրենքը, որը 
հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/51ed5ef14.html։
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Քե նյա յ	 մ բա րե փո խ	 մն  ե րի նմա նօ րի նակ գոր ծըն թա ցի ար-
դյ	 ն ք	 մ ե րկ րի քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րեն քը հա մա պա-
տաս խա նեց վեց մի  ջազ գային չա փո րո շիչ նե րին։ 1969 թվա կա նի 
Սահմանադր	 թյան հա մա ձայն՝ մի  այն քե նյա ցի տղա մար դիկ կա-
րող է ին ի րենց քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը փո խան ցել քա ղա քա ցի չհան դի-
սա ցող կա նանց։ 2010 թվա կա նին ըն դ	 ն ված Սահ մա նադ ր	  թյամբ 
հպա տա կագրման հա վա սար պա հանջ ներ սահ ման վե ցին Քե նյայի 
քա ղա քա ցի նե րի կա նանց և ա մ	  սին նե րի հա մար։ Ը ստ նոր օ րեն քի՝ 
«այն ան ձը, ով ա ռն վազն յոթ տա րի ա մ	 ս նա ցած է քա ղա քա ց	  հետ, 
ի րա վա ս	  է դի մ	  մի  հի ման վրա գրանց վել որ պես քա ղա քա ցի»48։ 

Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րենք նե ր	 մ գեն դե րային ա ռ	  մով չե-
զոք դր	 յթ նե րի նե րա ռ	  մը սա տա րող շար ժ	  մը դրա կան զար-
գա ց	 մ է, և ցան կա լի է, որ բո լոր պե տ	  թյ	 ն նե րը բա րե փո խեն 
ի րենց օ րենսդ ր	  թյ	  նը՝ Կա նանց դեմ խտ րա կա ն	  թյան բո լոր 
ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի այի հոդ ված ներ 9(1) և 9(2)-
ին հա մա պա տաս խան։ Ի նչ ևէ, գեն դե րային հա վա սա ր	  թյ	  նը չի 
տա լիս լի ար ժեք ե րաշ խիք ը նդ դեմ ա մ	 ս ն	  թյան ժա մա նակ ա ռա-
ջա ցող ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան։ Ան շ	 շտ, ցան կա լի է, որ պե տ	 -
թյ	 ն նե րը սահ մա նեն եր կ	  սե ռե րի հա մար կի րա ռե լի հպա տա-
կագր ման գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք նվա զա գ	 յնս պար տադ րող են 
ա մ	 ս ն	  թյ	  նից հե տո։ Մաս նա վո րա պես՝ այն դր	 յթ նե րը, ո րոնք 
պաշտ պա ն	 մ են հպա տա կագր ված ա մ	  սին նե րին ա մ	 ս նա կան 
կար գա վի ճա կի հե տա գա փո փո խ	  թյ	 ն նե րի ար դյ	 ն ք	 մ քա ղա-
քա ցի 	  թյան կորս տից, ա վե լի լավ են պաշտ պա ն	 մ ա պա քա ղա-
քա ցի 	  թյ	  նից։ 

48 Տես Քենյայի Սահմանադր	 թյ	 նը, 27 օգոստոսի 2010թ., հոդված 15(1), որը հասանելի է 

հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/4c8508822.html։
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 Տե ղե կ	  թյ	 ն նե րի հիմն  ա կան 
աղ բյ	 ր ներ

   Կոն վեն ցի ա կա նանց դեմ խտ րա կա ն	  թյան բո լոր ձևե րի վե-
րաց ման մա սին (CEDAW), Հոդ ված 9

   Կոն վեն ցի ա ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան կր ճատ ման մա սին

   Կա նանց դեմ խտ րա կա ն	  թյան վե րաց ման ՄԱԿ հանձ նա ժո-
ղով, Փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի, ա պաս տա նի, կա նանց 
քա ղա քա ցի 	  թյան և ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին ը նդ հա ն	 ր 
ա ռա ջար կ	  թյ	 ն No 32, 5 նոյեմ բե րի 2014թ.,  CEDAW/C/ GC/32, 
պարբ. 61 (UN Committee on the Elimination of Discrimination 
Against Women (CEDAW), General recommendation No. 32 on the 
gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality 
and statelessness of women, 5 November 2014, CEDAW/C/ GC/32, 
para. 61), ո րը հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝  www.refworld.org/
docid/54620fb54.html 

  ՄԱԿ ՓԳՀ, Փաս տա թ	 ղթ հա ջող փոր ձի վե րա բե րյալ – Գոր ծո-
ղ	  թյ	 ն 3. Հա նել գեն դե րային խտ րա կա ն	  թյ	  նը քա ղա քա-
ցի 	  թյան մա սին օ րենք նե րից, 6 մար տի 2015թ. (UNHCR, Good 
practices paper – Action 3: Removing gender discrimination from 
nationality laws, 6 March 2015), ո րը հա սա նե լի է հետ ևյալ հղմամբ՝ 
www.refworld.org/docid/54f8377d4.html 

  ՄԱԿ ՓԳՀ, Ը նդ հա ն	 ր ծա նո թագ ր	  թյ	 ն գեն դե րային հա վա-
սա ր	  թյան, քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րենք նե րի և ա պա քա ղա-
քա ցի 	  թյան մա սին 2018, 8 մար տի 2018թ. (UNHCR, Background 
Note on gender equality, nationality laws and statelessness 2018, 8 
March 2018), ո րը հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ www.refworld. 
org/docid/5aa10fd94.html    
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 Ա պա քա ղա քա ցի ու թյան ո րոշ ման 

ըն թա ցա կար գեր և հեշ տաց ված 

հպա տա կագ րում

 Նե րա ծ	  թյ	 ն 

Ա պա քա ղա ցի ու թյան ո րոշ ման ըն թա ցա կար գե րի սահ մա նու մը

 Քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց կար գա վի ճա կի մա սին 1954 
թվա կա նի կոն վեն ցի ան (1954 թ․ Կոն վեն ցի ա) պա հան ջ	 մ է, որ Կոն-
վեն ցի այի ան դամ պե տ	  թյ	 ն նե րը ի րենց ի րա վա ս	  թյան շր ջա նա-
կ	 մ ա պա հո վեն քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց հան դեպ վե-
րա բեր մ	 ն քի ո րո շա կի չա փա նիշ։ Օ րի նակ՝ հոդ ված 16-ը սահ մա ն	 մ 
է քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց հա մար « Կոն վեն ցի այի ան դամ 
բո լոր պե տ	  թյ	 ն նե րի տա րած ք	 մ դա տա րան նե րի ա զատ հա սա նե-
լի 	  թյան» ի րա վ	 ն քը, ի սկ հոդ ված 25-ը ե րաշ խա վո ր	 մ է քա ղա քա-
ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց՝ վար չա կան ա ջակ ց	  թյ	  նից օ գտ վե լ	  
ի րա վ	 ն քը «այն պի սի փաս տաթղ թեր կամ վկա յա կան ներ ստա նա լ	  
հար ց	 մ, ո րոնք, որ պես կա նոն, պետք է տր վեն օ տա րերկ րա ցի նե րին 
ի րենց ազ գային մար մի ն նե րի կող մի ց կամ մի  ջո ցով»։ 

Այս պար տա վո ր	  թյ	 ն ներն ի րա կա նաց նե լ	  հա մար պե տ	  թյ	 ն նե րը 
պետք է կա րո ղա նան ճա նա չել քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց։ 
Հա մա պա տաս խա նա բար շատ պե տ	  թյ	 ն ներ սահ մա նել են ա պա քա-
ղա քա ցի 	  թյան ո րոշ ման ըն թա ցա կար գեր (ԱՈԸ-ներ), որ պես զի ճա-
նա չեն այն ան ձանց, ով քեր հա մա պա տաս խա ն	 մ են 1954 թվա կա նի 
Կոն վեն ցի այի հոդ ված 1(1)-	  մ նշ ված քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան-
ձի սահ ման մա նը49, և նրանց տան հա մա պա տաս խան ի րա վ	 նք ներ և 
պաշտ պա ն	  թյ	 ն։ Նման ըն թա ցա կար գե րի սահ մա ն	  մը ան դամ պե-
տ	  թյ	 ն նե րի հա մար այս ա ռ	  մով Կոն վեն ցի այի հետ հա մա պա տաս-
խա ն	  թյ	 ն ա պա հո վե լ	  ա մե  նաար դյ	  նա վետ և հ	  սա լի մի  ջոցն է։ 

ՄԱԿ ՓԳՀ-ի Քա ղա քա ցի �  թյ� ն չ�  նե ցող ան ձանց պաշտ պա ն�  թյան 
մա սին ձեռ նար կը  ման րակր կիտ 	  ղ ղոր դ	 մ է տրա մադ ր	 մ պե տ	 -
թյ	 ն նե րին այն մա սին, թե ի նչ պես մշա կել ԱՈԸ-ներ՝ հիմն  վե լով գո յ	 -
թյ	 ն 	  նե ցող ԱՈԸ-նե րի ո լոր տ	 մ ար ձա նագր ված հա ջող փոր ձի, ի նչ-
պես նաև փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման հա ման ման ըն թա-

49 Քաղաքացի	 թյ	 ն չ	 նեցող անձի՝ Հոդված 1(1)-	 մ տրված սահման	 մը՝ «անձ, ով չի 
համարվ	 մ քաղաքացի որևէ պետ	 թյան կողմի ց՝ այդ պետ	 թյան օրենքի գործող	 թյամբ», 
ճանաչված է որպես սովոր	 յթային մի ջազգային իրավ	 նքի կանոն։  
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ցա կար գե րի վրա50։ Չնա յած պե տ	  թյ	 ն ներն 	  նեն զգա լի ա զա տ	  թյ	 ն 
դրանք գո յ	  թյ	 ն 	  նե ցող ազ գային հաս տա տ	  թյ	 ն նե րին 	  ի րա վա-
կան ա վան դ	 յթ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լ	  հար ց	 մ, ար դար և 
ար դյ	  նա վետ ԱՈԸ-ներն 	  նեն ո րո շա կի հիմն  ա կան հատ կա նիշ ներ։ 

Ա ռա ջին՝ ԱՈԸ-նե րը պետք է հա սա նե լի լի նեն խնդ րո ա ռար կա բնակ-
չ	  թյան հա մար։ Հաշ վի առ նե լով վար չա կան հա մա կար գե րի և կա-
ռ	 ց վածք նե րի տար բե ր	  թյ	 ն նե րը՝ ԱՈԸ-նե րի գոր ծար կ	  մը պետք 
է ո րոշ չա փով ա պա կենտ րո նաց ված լի նի, որ պես զի ա պա հով վի քա-
ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց ճա նա չե լ	  լի ա զո ր	  թյամբ օ ժտ ված 
մար մի ն նե րի ներ կա յ	  թյ	  նը ե րկ րի ո ղջ տա րած ք	 մ, այդ թվ	 մ՝ հե-
ռա վոր շր ջան նե ր	 մ։ Նմա նա պես պետք է լայ նո րեն տա րած վի տե ղե-
կատ վ	  թյ	 ն այն մա սին, թե ի նչ պես դի մե լ ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան 
ո րոշ ման հա մար, և ան հրա ժեշ տ	  թյան դեպ ք	 մ դի մող նե րին պետք 
է տրա մադր վեն խորհր դատ վա կան ծա ռա յ	  թյ	 ն ներ ի րենց հա մար 
հաս կա նա լի լեզ վով։ Ա վե լին, հար կա վոր է խ	  սա փել դի մե  լ	  խիստ 
ժամ կետ նե րից և ի րա վա կան կար գա վի ճա կի մա սին պա հանջ նե րից, 
ի նչ պես օ րի նակ՝ օ րի նա կան բնա կ	  թյան ա պա ց	 յցն է։ Ֆրան սի ան 
և Մեք սի կան այն պե տ	  թյ	 ն նե րի շար ք	 մ են, ո րոնք սահ մա նել են 
ԱՈԸ-ներ, ո րոնք այս տե սակ ըն թա ցա կար գե րի հա սա նե լի 	  թյան վրա 
պայ ման ներ չեն դն	 մ51։

Երկ րորդ՝ ՄԱԿ ՓԳՀ Ձեռ նարկն ա ռա ջար կ	 մ է քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 
չ	  նե նա լ	  ա պա ց	 ց ման բե ռի հիմն  ա կան մա սը չդ նել դի մո ղի վրա, 
այլ կի սել այդ բե ռը։ Պե տա կան քն նող նե րը պետք է որ դեգ րեն հա մա-
գոր ծակ ցային, ոչ բա ցա սա կան մո տե ց	 մ ան ձի օ տա րերկ րյա քա ղա-
քա ցի 	  թյ	  նը պար զե լ	  հար ց	 մ52։ Պե տ	  թյ	 ն նե րը ոչ մի  դեպ ք	 մ 
չպետք է նման հար ց	 մն  եր ա նեն օ տա րերկ րյա իշ խա ն	  թյ	 ն նե րից, 
ե թե ան ձը հայտ ն	 մ է, որ 	  նի խնդ րո ա ռար կա պե տ	  թյան կող մի ց 
հե տապնդ ման են թարկ վե լ	  հիմն  ա վոր եր կյ	 ղ։ Ը նդ հա ն	 ր առ մամբ 
ա պա ց	  ց	  մը պետք է կա տար վի՝ ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան կար գա-
վի ճա կի ո րոշ ման մար դա սի րա կան նպա տակ նե րը հար գե լով և փաս-

50 Տես  UNHCR Handbook on the protection of stateless persons, supra; and UNHCR, Good practices 
paper – Action 6: Establishing statelessness determination procedures to protect stateless persons, 11 
July 2016, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/57836cff 4.html։

51 Ֆրանսիայի ընթացակարգի մասին տեղեկատվ	 թյ	 ն կարելի է գտնել 
Օտարերկրացիների մ	 տքի և երկր	 մ մն ալ	  և ապաստանի իրավ	 նքի մասին 
օրենքի հոդված Լ812-	 մ, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝  www.legifrance.
gouv.fr/affi  chCode.do;jsessionid=DBAF2D87A75F0E4BFA43FA49C6DF68D9. 
tpdila07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000030950753&cidTexte= 
LEGITEXT000006070158&dateTexte=20160323։ Մեքսիկայ	 մ պաշտոնական ԱՈԸ է 
հաստատվել՝ Միգրացիայի մասին օրենքի (2011թ․) և դրա Կարգավոր	 մն երի (2012թ․) 
համաձայն, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/57836cff 4.html, էջ 13։  

52 Տես վերոնշյալ UNHCR, Handbook on the protection of stateless persons, paras 89 – 90։
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տա կան ա պա ց	 յց նե րի հա վա նա կան բա ցա կա յ	  թյան պայ ման նե ր	 մ 
ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան ա պա ց	 ց ման ներ հա տ	 կ դժ վա ր	  թյ	 ն նե րը 
գի տակ ցե լով53։ 

Եր րորդ՝ ԱՈԸ-նե րը պետք է նե րա ռեն պատ շաճ հիմն  ա կան գոր ծըն-
թա ցային ե րաշ խիք ներ, այդ թվ	 մ՝ ի րա վա բա նա կան ա ջակ ց	  թյամբ 
և թարգ ման չի օգ ն	  թյամբ ան հա տա կան հար ցազ ր	 յ ցի հա սա նե լի 	 -
թյ	 ն, ժա մա նա կին ստաց ված գրա վոր ո րոշ ման ի րա վ	 նք, որ տեղ բա-
ցատր ված են ո րո շ	  մը կա յաց նե լ	  հիմ քե րը, և ա ռանց ար տաքս ման 
սպառ նա լի քի՝ ա ռա ջին ա տյա ն	 մ դի մ	  մի  մե ր ժ	  մը բո ղո քար կե լ	  
ի րա վ	 նք։ 

Բա ցի այդ, ըն թա ցա կար գ	 մ պետք է տեղ գտ նեն ո րո շա կի խո ցե լի-
	  թյ	 ն ներ և պայ ման ներ, այդ թվ	 մ՝ հա տ	 կ ե րաշ խիք ներ ե րե խա-
նե րի, կա նանց և հաշ մա դա մ	  թյ	 ն 	  նե ցող ան ձանց հա մար, ի նչ պես 
նաև ը ստ ա ռաջ նա հեր թ	  թյան՝ դի մ	 մն  ե րի դի տար կ	  մը, վե րա պատ-
րաստ ված ի րա վա բա նի կող մի ց հա մա պա տաս խան ի րա վա բա նա կան 
օգ ն	  թյան տրա մադ ր	  մը և պե տ	  թյան կող մի ց ա պա ց	 ց ման բե ռի 
մե ծ մասն իր վրա վերց նե լը54։ 

 Հեշ տաց ված հպա տա կագ րում  

1954 թվա կա նի Կոն վեն ցի այի հա մա ձայն՝ ան դամ պե տ	  թյ	 ն նե րի 
պար տա վո ր	  թյ	 ն նե րից մե կն է « հեշ տաց նել քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե-
ցող ան ձանց ա սի մի  լյա ցի ան և հպա տա կագ ր	  մը» (Հոդ ված 32)։ Ան ձին 
կամ մի  խ	 մբ ան ձանց որ պես քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ճա նա չե լ	 ց 
հե տո Կոն վեն ցի այի ան դամ պե տ	  թյ	 ն նե րը պար տա վոր են նվա զեց-
նել նրանց՝ քա ղա քա ցի դառ նա լ	  խո չըն դոտ նե րը, մաս նա վո րա պես՝ 
ա մե ն ջանք գոր ծադ րե լով «հ պա տա կագր ման գոր ծըն թացն ա րա գաց-
նե լ	  և այդ գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված ծախ սերն 	  վճար նե րը հնա րա-
վո րինս կր ճա տե լ	 » 	  ղ ղ	  թյամբ55։ 

Կրկ նե լով այս դր	 յ թը՝ Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին եվ րո պա կան կոն-
վեն ցի ան (Ե ԿՔ) սահ մա ն	 մ է, որ «յ	  րա քան չյ	 ր ան դամ պե տ	  թյ	 ն 
իր ներ քին օ րենք նե ր	 մ պետք է հեշ տաց նի քա ղա քա ցի 	  թյան ստա-
ց	  մը․․․ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց և կար գա վի ճա կի ճա նա-
չ	 մ ստա ցած փախս տա կան նե րի հա մար, ով քեր օ րի նա կան կար գով 
մշ տա պես բնակ վ	 մ են իր տա րած ք	 մ» (Հոդ ված 6(4))։ Նմա նա պես 
Ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան վե րաց ման հա մաշ խար հային գոր ծո ղ	  թյ	 ն-

53  Տես ն	 յն տեղ	 մ, պարբ․ 91 – 93։ 
54  Տես ն	 յն տեղ	 մ, պարբ․ 119։
55  1954 թ․ Կոնվենցիա, հոդված 32։
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նե րի ծրագ րի Գոր ծո ղ	  թյ	 ն 6-ը կոչ է ա ն	 մ պե տ	  թյ	 ն նե րին պաշտ-
պա ն	  թյան կար գա վի ճակ շնոր հել քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող մի գ-
րանտ նե րին (ԱՈԸ-նե րի սահ ման ման մի  ջո ցով) և հեշ տաց նել նրանց 
հպա տա կագ ր�  մը56։ 

Օ րենք նե րի և հա ջող փոր ձի օ րի նակ ներ 

Հեշ տաց ված հպա տա կագ ր	  մը են թադ ր	 մ է քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն ստա-
նա լ	  ի րա վա կան և գործ նա կան ար գելք նե րի վե րա ց	 մ կամ նվա զե-
ց	 մ։ Յ	  րա քան չյ	 ր պե տ	  թյ	 ն ի րա վ	 նք 	  նի ազ գային օ րենսդ ր	 -
թյա նը հա մա պա տաս խան սահ մա նե լ	  հպա տա կագր ման պայ ման-
ներ, ե թե այդ պայ ման նե րը հա մա պա տաս խա ն	 մ են մի  ջազ գային 
սո վո ր	 յ թային ի րա վ	 ն քի չա փա նիշ նե րին (օ րի նակ՝ խտ րա կա ն	  թյան 
բա ցա ռ	 մ)։ 1954 թվա կա նի Կոն վեն ցի ան խրա խ	  ս	 մ է պե տ	  թյ	 ն-
նե րին կր ճա տել կամ վե րաց նել նման պայ ման նե րը կար գա վի ճա կը ճա-
նաչ ված քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց հա մար։  

Օ րի նակ՝ այն դեպ քե ր	 մ, ե րբ պե տ	  թյ	  նը սո վո րա բար պա հան ջ	 մ 
է, որ հպա տա կագր ման հա մար դի մող նե րը ե րկ րի տա րած ք	 մ ապ րած 
լի նեն ո րո շա կի ժա մա նակ, ներ կա յաց նեն օ րի նա կան բնա կ	  թյան մա-
սին ա պա ց	 յց կամ ց	 յց տան, որ տի րա պե տ	 մ են ազ գային լեզ վին, 
1954 թվա կա նի Կոն վեն ցի ային հա մա պա տաս խան լա վա գ	 յն պրակ-
տի կա է կար գա վի ճա կը ճա նաչ ված քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան-
ձանց և նրանց հա րա զատ նե րի հա մար նե րա ռել ա ռան ձին, ոչ խիստ 
չա փա նիշ ներ։ 

Մի շարք պե տ	  թյ	 ն ներ ար դեն ը նդ գր կել են նման դր	 յթ ներ քա ղա-
քա ցի 	  թյան մա սին ի րենց օ րենք նե ր	 մ։ Ստորև ներ կա յաց ված են մի  
քա նի 	  շագ րավ օ րի նակ ներ։ 

1. Օ րենք ներ, ո րոնք նվա զեց նում են բնա կու թյան վե րա բե -
րյալ պա հանջ նե րը քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց 
հա մար         

Հ	  նաս տանն այն ա վե լա ցող պե տ	  թյ	 ն նե րից մե կն է, ո րոնք 
կրճա տել են բնա կ	  թյան ժամ կե տը հպա տա կագր ման հա մար 
ի րա վա ս	  քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց հա մար։ Քա ղա-
քա ցի 	  թյան մա սին փո փոխ ված օ րեն քի (Օ րենք 3838/2010) հոդ-

56 Գործող	 թյ	 ն 6-ի մանրամասն բացատր	 թյան և պետ	 թյ	 նների փորձի օրինակների համար 
տես UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Good practices paper – Action 6: Establishing 
statelessness determination procedures to protect stateless persons, 11 July 2016,  որը հասանելի է 
հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/57836cff 4.html։
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ված 5-ը սահ մա ն	 մ է, որ «օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցին, ով ցան-
կա ն	 մ է դառ նալ Հ	  նաս տա նի քա ղա քա ցի հպա տա կագր ման 
մի  ջո ցով, պետք է ․․․ օ րի նա կան կեր պով Հ	  նաս տա ն	 մ բնակ ված 
լի նի յոթ հա ջոր դա կան տա րի, նախ քան հպա տա կագր ման դի մ	 -
մի  ներ կա յա ց	  մը»57, բայց նաև Բա ժին (1)(դ)-ով նա խա տես վ	 մ է, 
որ կար գա վի ճա կը ճա նաչ ված փախս տա կան նե րը և քա ղա քա ցի-
	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձինք պետք է Հ	  նաս տա ն	 մ օ րի նա կան կեր-
պով բնակ ված լի նեն ըն դա մե  նը ե րեք հա ջոր դա կան տա րի։ 

Բ րա զի լի ան քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին իր օ րեն քը փո փո խել է ն	 յն 
	  ղ ղ	  թյամբ՝ եր կ	  ան գամ կր ճա տե լով բնա կ	  թյան պա հանջ վող 
ժամ կե տը58 (չոր սից դարձ նե լով եր կ	  տա րի) քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 
չ	  նե ցող ան ձանց հա մար59։ 

Բ րա զի լի այի օ րեն քը օ րի նա կան բնա կ	  թյան պա հանջ չի դն	 մ, 
ո րը բեռ կլի ներ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց հա մար, ո րոն-
ցից շա տե րը չ	  նեն օ րի նա կան կար գա վի ճակ կամ փաս տաթղ թեր։ 

2. Օ րենք ներ, ո րոնք ա զա տում են լեզ վին տի րա պե տե լու և 
ապ րուս տի մի ջոց ու նե նա լու մա սին ա պա ցույց ներ կա յաց-
նե լու պա հան ջից     

Ո րոշ պե տ	  թյ	 ն ներ հպա տա կագր ված բնակ չ	  թյան ին-
տեգրմանն ա ջակ ցե լ	  և նրանց հա մար ո րո շա կի կեն սա մա կար-
դակ ա պա հո վե լ	  հա մար պա հան ջ	 մ են, որ քա ղա քա ցի 	  թյան 
հա մար դի մող նե րը ց	 յց տան, որ տի րա պե տ	 մ են ազ գային լեզ-
վին և/ կամ մշա կ	 յ թին, ի նչ պես նաև ա պա ց	  ցեն, որ 	  նեն ապ-
ր	 ս տի մի  ջոց։ Քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց դեպ ք	 մ, 
սա կայն, ո րոշ պե տ	  թյ	 ն ներ հա նել են նման պա հանջ նե րը, ին չը 
խրա խ	  սե լի է։ 

Բոս նի ա յ	 մ և Հեր ցե գո վի նա յ	 մ (ԲՀ), օ րի նակ, քա ղա քա ցի-
	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձինք ա զատ ված են հպա տա կագր ման հա-
մար սահ ման ված մի  շարք պայ ման նե րից, այդ թվ	 մ՝ լեզ վա կան 
հմտ	 թյան և ապ ր	 ս տի մի  ջոց 	  նե նա լ	  ա պա ց	 յ ցի պա հանջ-
ներից։ Ե րկ րի Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րեն քի հոդ ված 11(ա)

57  Տես Թիվ 3838/2010 օրենքի հոդված 5-ը, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://eudo-
citizenship.eu/admin/?p=fi le&appl=currentCitizenshipLaws&f=GRE%20 Citizenship%20Code%20
%28as%20of%202010%2C%20English%29.pdf։

58  Տես Թիվ 13,445 օրենքի հոդված 65-ը, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝  www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm։

59  Տես 2017 թվականի նոյեմբերի 20-ի Թիվ 9199 հրամանի հոդված 99-ը, որը հասանելի է 
հետևյալ հղմամբ՝ https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/522434860/ decreto-9199-17։  
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(1)-	  մ աս վ	 մ է․ « Քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձը և կար գա վի-
ճա կը ճա նաչ ված փախս տա կա նը կա րող են ստա նալ ԲՀ քա ղա քա-
ցի 	  թյ	 ն՝ ա ռանց Հոդ ված 9-ի պար բե ր	  թյ	 ն (1)-ի 2, 3, 6, 9 և 

10 կե տե րով նա խա տես ված պա հանջ նե րը բա վա րա րե լ	 , մի  այն 
ե թե նրանք նախ քան դի մ	  մը ներ կա յաց նե լը հինգ տա րի շա ր	 -
նակ որ պես քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձ կամ կար գա վի ճակը 
ճա նաչ ված փախս տա կան բնակ վել են ԲՀ-	  մ» (շեշ տադ ր	 մն  
ա վե լաց ված է)60։ Հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րը վե րա բե ր	 մ են 
դի մող նե րի՝ լեզ վի ի մա ց	  թյա նը և «ե կամ տի մշ տա կան աղ բյ	  րին 
այն չա փով, ո րը թ	 յլ է տա լիս նրանց գո յ	  թյ	 ն պահ պա նել, կամ 
ո րը նրանք կա րող են ներ կա յաց նել որ պես ի րենց ծախ սե րը հո-
գա լ	  հա մար ան հրա ժեշտ դրա մա կան մի  ջոց նե րի առ կա յ	  թյան 
հ	  սա լի ա պա ց	 յց»61։ 

3. Օ րենք ներ, ո րոնք կր ճա տում են փաս տաթղ թե րի հետ 
կապ ված այլ պա հանջ նե րը քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող 
ան ձանց հա մար 

Գի տակ ցե լով փաս տաթղ թե րի՝ հա ճախ ա պա քա ղա քա ցի 	 -
թյան հետ կապ ված բա ցա կա յ	  թյ	  նը՝ ո րոշ պե տ	  թյ	 ն ներ 
փաստաթղթե րի հետ կապ ված ի րենց պա հանջ նե րը հար մա րեց-
րել են քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց։ Այս տեղ ն	 յն պես 
կա րե լի է դի տար կել Բոս նի այի և Հեր ցե գո վի նայի օ րի նա կը։ 2014 
թվա կա նին ե րկ րի կա ռա վա ր	  թյ	 նն ըն դ	  նեց հպա տա կագր ման 
հեշ տաց ման մա սին մի  լրա ց	  ցիչ օ րենք, ո րով քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 
չ	  նե ցող ան ձինք ա զատ վ	 մ է ին այլ ե րկր նե րից նախ կի ն	 մ դատ-
վա ծ	  թյ	 ն չ	  նե նալն ա պա ց	  ցող փաս տաթղ թեր ձեռք բե րե լ	  
ան հրա ժեշ տ	  թյ	  նից62։ Նմա նա պես Հ	  նաս տանն ա զա տ	 մ է 
քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց ծնն դյան վկա յա կան ներ կա-
յաց նե լ	  ան հրա ժեշ տ	  թյ	  նից (ո րը պա հանջ վ	 մ է այլ դի մող նե-
րից)՝ թ	 յլ տա լով նրանց ներ կա յաց նել « ցան կա ցած այլ պաշ տո նա-
կան վկա յա կան»63։ 

4. Օ րենք ներ, ո րոնք ա զա տում են քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե -

60 Բոսնիայի և Հերցեգովինայի Քաղաքացի	 թյան մասին օրենք, հոդված 11, որը հասանելի է 
հետևյալ հղմամբ ՝ www.ecoi.net/en/fi le/local/1155041/1226_1471601612_bih-lawcitizenship-1997-
am2013-en.pdf։

61 Տես ն	 յն տեղ	 մ, հոդված 9։ 
62 Բոսնիայի և Հերցեգովինա, Հպատակագրման կամ հեշտացված հպատակագրման մի ջոցով 

Բոսնիայի և Հերցեգովինայի քաղաքացի	 թյ	 ն ստանալ	  իրավաս	 թյան կոնկրետ 
ապաց	 յցների մասին 2014 թվականի լրաց	 ցիչ օրենք, 29 հ	 նվարի 2014թ․, Հոդված 7, որը 
հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/531721a14.html։

63 Տես վերոնշյալ Թիվ 3838/2010 օրենքի հոդված 6(3)(դ)-ն։ 
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ցող ան ձանց դի մու մի հա մար վճա րե լու պար տա կա նու-
թյու նից կամ նվա զեց նում են վճար վե լիք գու մա րի չա փը

Ն մա նա պես մի  շարք պե տ	  թյ	 ն ներ վե րաց րել կամ կր ճա տել 
են քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց հպա տա կագր ման հա-
մար ներ կա յաց վող դի մ	 մն  ե րի հետ կապ ված վճար նե րը կամ այլ 
վար չա կան ծախ սե րը։ Կո սո վոյի հա մա պա տաս խան օ րեն քը (S/
RES/1244(1999)), ո րը փո փոխ վել է 2013 թվա կա նին, կրկ ն	 մ է 1954 
Կոն վեն ցի այի դր	 յ թը՝ կոչ ա նե լով ի րա վա ս	  մար մի ն նե րին « գոր-
ծադ րել բո լոր ջան քե րը հպա տա կագր ման գոր ծըն թացն ա րա գաց-
նե լ	  և այդ գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված վճար ներն 	  ծախսերը 
հնա րա վո րինս կր ճա տե լ	  հա մար» (Հոդ ված 14)։ 

Ո րոշ պե տ	  թյ	 ն ներ չեն վե րաց ն	 մ այդ վճար նե րը քա ղա քա ցի-
	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց հա մար, բայց կտ ր	 կ նվա զեց ն	 մ են 
դրանք։ Հ	  նաս տա ն	 մ, օ րի նակ, դի մ	  մի  վճա րը 700 եվ րո է 
ա ռա ջին ան գամ դի մող սո վո րա կան դի մ	  մա տ	  նե րի հա մար, սա-
կայն կար գա վի ճա կը ճա նաչ ված քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան-
ձանց և փախս տա կան նե րի հա մար ըն դա մե  նը 100 եվ րո է։ 

5. Քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց ե րե խա նե րի և այլ 
ազ գա կան նե րի հպա տա կագր ման հեշ տա ցու մը    

Չ նա յած 1954 թվա կա նի Կոն վեն ցի այով նման պա հանջ նա խա-
տես ված չէ, ո րոշ պե տ	  թյ	 ն ներ հեշ տաց ն	 մ են քա ղա քա ցի 	 -
թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց ե րե խա նե րի և ըն տա նի քի մյ	 ս ան դամ-
նե րի հպա տա կագ ր	  մը՝ ճա նա չե լով ըն տա նի քի մի  աս ն	  թյան 
կար ևո ր	  թյ	  նը և ե րե խա նե րի ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան դեմ ե րաշ-
խիք ներն ամ րապն դե լ	  ան հրա ժեշ տ	  թյ	  նը։ Օ րի նակ՝ Կո սո վոյի 
օ րեն քը (S/RES/1244(1999)) սահ մա ն	 մ է, որ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 
չ	  նե ցող ան ձանց ըն տա նի քի ան դամն  երն 	  նեն քա ղա քա ցի 	 -
թյ	 ն ստա նա լ	  ի րա վ	 նք (Հոդ ված 15(2))։ 

Բոս նի ա յ	 մ և Հեր ցե գո վի նա յ	 մ ժա մա նա կա վոր բնա կ	  թյան 
ի րա վ	 նք 	  նե ցող քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց ան չա փա-
հաս ե րե խա նե րը ոչ մի  այն ԲՀ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն ստա նա լ	  ի րա-
վ	 նք 	  նեն, այլև նրանց տր վ	 մ են ն	 յ նիսկ ա վե լի բա րեն պաստ 
ար տո ն	  թյ	 ն ներ հպա տա կագր ման հա մար64։ 

64 Տես Բոսնիայի և Հեցեգովինայի Քաղաքացի	 թյան մասին օրենքի հոդված 11-ը, որը հասանելի 

է հետևյալ հղմամբ՝ www.ecoi.net/en/fi le/local/1155041/1226_1471601612_bih-lawcitizenship-1997-
am2013-en.pdf։
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Ո րոշ պե տ	  թյ	 ն ներ հայե ցո ղա կան մո տե ց	 մ են ց	  ցա բե ր	 մ քա-
ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց հպա տա կագ ր	  մը հեշ տաց նե լ	  
հար ց	 մ։ Այդ պե տ	  թյ	 ն նե րը ի նչ-որ պե տա կան պաշ տո նյայի, 
որ պես կա նոն՝ ի նչ-որ նա խա րա րի օժ տ	 մ են հպա տա կագր ման 
դի մ	  մը բա վա րա րե լ	  կամ մե ր ժե լ	  բա ցար ձակ հայե ցո ղ	  թյամբ, 
ն	 յ նիսկ ե րբ բա վա րար ված են բո լոր պաշ տո նա կան պա հանջ-
նե րը։ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն խոր հ	 րդ է տա լիս կի րա ռել ոչ հայե ցո ղա կան 
մո տե ց	 մ՝ որ պես քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց հպա տա-
կագ ր	  մը հեշ տաց նե լ	  լա վա գ	 յն պրակ տի կա։ 

 Տե ղե կ	  թյ	 ն նե րի հիմն  ա կան 
աղ բյ	 ր ներ

   Կոն վեն ցի ա քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց կար գա-
վիճակի մա սին

   ՄԱԿ ՓԳՀ, Ձեռ նարկ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց 
պաշտ պա ն	  թյան մա սին, 30 հ	  նի սի 2014թ․ (UNHCR, Handbook 
on protection of stateless persons,  30 June 2014), ո րը հա սա նե լի է 
հետ ևյալ հղ մամբ՝  www.refworld.org/docid/53b676aa4.html 

  ՄԱԿ ՓԳՀ, Փաս տա թ	 ղթ հա ջող փոր ձի վե րա բե րյալ – Գոր ծո-
ղ	  թյ	 ն 6․ Սահ մա նել ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան ո րոշ ման ըն թա-
ցա կար գեր քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց պաշտ պա նե լ	  
նպա տա կով, 11 հ	  լի սի 2016թ․ (UNHCR, Good practices paper 
– Action 6: Establishing statelessness determination procedures to 
protect stateless persons, 11 July 2016), ո րը հա սա նե լի է հետ ևյալ 
հղ մամբ՝ www.refworld.org/docid/57836cff 4.html 
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 Քա ղա քա ցի ու թյան կո րուս տը

 Նե րա ծու թյուն 
Ան ձը կա րող է կորց նել քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը ան ձամբ դրա նից հրա ժար-
վե լ	  կամ օ րեն քի ավ տո մատ գոր ծո ղ	  թյան ար դյ	 ն ք	 մ (ex lege): Այն 
պետք է տար բե րել քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զր կե լ	 ց, ո րը տե ղի է 	  նե-
ն	 մ, ե րբ պե տա կան մար մի ն նե րը ի րենց վրա են վերց ն	 մ քա ղա քա-
ցի 	  թյ	  նը չե ղյալ հայ տա րա րե լ	  նա խա ձեռ ն	  թյ	  նը65։

1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի ան ար գե լ	 մ է քա ղա քա ցի 	  թյան կո ր	 ս տը, 
ե թե այն ա ռա ջաց նե լ	  է ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն՝ հետ ևյալ եր կ	  դեպ-
քե րի բա ցա ռ	  թյամբ․

• Հ պա տա կագր ված ան ձի դեպ ք	 մ, ով բնակ վ	 մ է ար տա սահ մա ն	 մ 
ոչ պա կաս քան յոթ հա ջոր դա կան տա րի ներ, ե թե այդ ան ձը հա մա-
պա տաս խան մարմն  ին չի հայտ ն	 մ քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը պահ պա-
նե լ	  մտադ ր	  թյան մա սին (Հոդ ված 7(4))։ 

• Ար տա սահ մա ն	 մ ծն ված քա ղա քա ցի նե րի դեպ ք	 մ, ե թե նրանք 
բնա կ	  թյ	 ն չեն հաս տա տ	 մ պե տ	  թյան տա րած ք	 մ նախ քան 
չա փա հաս դառ նա լ	 ց հե տո մե կ տա րին լրա նա լը կամ չեն գրանց-
վ	 մ նախ քան այդ ժամ կե տի լրա նա լը (Հոդ ված 7(5))։ 

Ինչ վե րա բե ր	 մ է Հոդ ված 7(5)-ին, Ա պա գա ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան 
վե րաց ման կամ կր ճատ ման վե րա բե րյալ Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա-
կեր պ	  թյան հա մա ժո ղո վը իր Վերջ նա կան ակ տի բա նաձև III-	  մ ա ռա-
ջար կել է, որ այն պե տ	  թյ	 ն նե րը, ո րոնք ար տա սահ մա ն	 մ գտն վող 
ի րենց քա ղա քա ցի նե րի կող մի ց քա ղա քա ցի 	  թյան պահ պա ն	  մը պայ-
մա նա վո ր	 մ են հայ տա րա ր	  թյամբ կամ գրաց մամբ, պետք է ձեռ նար-
կեն « բո լոր հնա րա վոր քայ լե րը, որ պես զի ա պա հո վեն, որ նման ան-
ձինք ժա մա նա կին տե ղե կաց վեն պաշ տո նա կան կար գի և ժամ կետ նե րի 
մա սին, ո րոնք պետք է պահ պան վեն, ե թե նրանք ցան կա ն	 մ են պահ-
պա նել ի րենց քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը»66։

65 Քաղաքացի	 թյան մասին եվրոպական կոնվենցիան հստակեցն	 մ է այս տարբերակ	 մը՝ 
առանձնացնելով «օրենքի գործող	 թյամբ քաղաքացի	 թյան կորստի» մասին դր	 յթները /
Հոդված 7/ «իշխան	 թյ	 նների նախաձեռն	 թյամբ քաղաքացի	 թյան կորստի» մասին 
դր	 յթներից /Հոդված 8/։ Տես նաև վերոնշյալ UNHCR Tunis Conclusions, para. 9։   

66 Տես Final Act of the United Nations Conference on the Elimination or Reduction of Future 
Statelessness held at Geneva from 24 March to 18 April 1959, and Resolutions I, II, III and IV of the 
Conference, concluded at New York on 30 August 1961, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.
refworld.org/ pdfi d/3ae6b39620.pdf։
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 Բա ցի վե րոն շյալ բա ցա ռ	  թյ	 ն նե րից, 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի ան 
պա հան ջ	 մ է, որ օ րեն քի գոր ծո ղ	  թյամբ քա ղա քա ցի 	  թյան ավ տո-
մատ կո ր	 ստ նա խա տե սող մյ	 ս օ րենք ներն 	  կար գա վո ր	 մն  ե րը 
նե րա ռեն ե րաշ խիք ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան դեմ։ Հա մա ձայն հոդ ված 
5(1)-ի՝ օ րենք նե րի գոր ծո ղ	  թյ	  նը, ո րոնք նա խա տե ս	 մ են քա ղա քա-
ցի 	  թյան կո ր	 ստ «ան ձի ան ձնա կան կար գա վի ճա կի փո փո խ	  թյան, 
ի նչ պես օ րի նակ՝ ա մ	 ս ն	  թյան, ա մ	 ս ն	  թյան ա վար տի, օ րի նա կա-
նաց ման, ճա նաչ ման կամ որ դեգր ման հետ ևան քով, պետք է պայ մա-
նա վոր ված լի նի այլ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 	  նե նա լ	  կամ ձեռք բե րե լ	  
հան գա ման քով»։ 

1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի ան նաև ար գե լ	 մ է հրա ժար վել քա ղա քա-
ցի 	  թյ	  նից, «ե թե խնդ րո ա ռար կա ան ձը չ	  նի կամ ձեռք չի բե ր	 մ 
այլ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն» (Հոդ ված 7(1)(ա))։ Այս դր	 յ թը նա խա տես ված 
է որ պես ե րաշ խիք ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան դեմ, ի նչ պես նաև որ պես զի 
բա ցա ռի ցան կա ցած ո տնձ գ	  թյ	 ն Մար դ	  ի րա վ	 նք նե րի հա մընդ հա-
ն	 ր հռ չա կագ րով ամ րագր ված ա զատ տե ղա շար ժի ի րա վ	 ն քի կամ 
հե տապն դ	  մի ց ա պաս տան փնտ րե լ	  ի րա վ	 ն քի նկատ մամբ67։ 

ԵԿՔ ան դամ պե տ	  թյ	 ն ներն է ա կան ըն թա ցա կար գային պար տա վո-
ր	  թյ	 ն ներ 	  նեն, բա ցի 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի այով սահ ման ված 
պար տա վո ր	  թյ	 ն նե րից։ Ու շագ րավ է, որ Ե ԿՔ հոդ ված 7(3)-ն ար գե-
լ	 մ է քա ղա քա ցի 	  թյան կո ր	 ստ նա խա տե սող դր	 յթ նե րը, ե թե խնդ րո 
ա ռար կա ան ձինք այդ պի սով դառ նա լ	  են քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող 
ան ձ, ն	 յ նիսկ այն դեպ ք	 մ, ե րբ չկա «ի րա կան կապ ան դամ պե տ	 -
թյան և ար տա սահ մա ն	 մ մշ տա պես բնակ վող քա ղա քա ց	  մի ջև»68։

 Բա ցի այդ, Ե ԿՔ Գլ	 խ IV-ը նա խա տե ս	 մ է մի  շարք ըն թա ցա կար գային 
ե րաշ խիք ներ և պա հանջ ներ, ո րոնք կի րառ վ	 մ են քա ղա քա ցի 	  թյանն 
ա ռնչ վող բո լոր դեպ քե ր	 մ։ Դրանք ե ն` դի մ	 մն  ե րը պետք է դի տարկ-
վեն ժա մա նա կին (Հոդ ված 10); ո րո շ	 մն  ե րը պետք է տրա մադր վեն 
գրա վոր կեր պով, և դրան ց	 մ պետք է նշ ված լի նեն դրանք կա յաց նե լ	  
հիմ քե րը (Հոդ ված 11); պետք է դա տա կան կամ վար չա կան վե րա նայ-
ման հնա րա վո ր	  թյ	 ն լի նի (Հոդ ված 12); վճար նե րը պետք է լի նեն խե-
լա մի տ և չխո չըն դո տեն դի մող նե րին դի մե  լ	  վե րա նայ ման (Հոդ ված 13)։     

67 Հոդված 7(1)(բ)-ն սահման	 մ է․ «Այս պարբեր	 թյան ենթապարբեր	 թյ	 ն (ա)-ի դր	 յթները չեն 
կիրառվ	 մ, եթե դրանց կիրառ	 թյ	 նը հակաս	 մ է Միավորված ազգերի կազմակերպ	 թյան 
Գլխավոր ասամբլեայի կողմի ց 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ընդ	 նված Մարդ	  
իրավ	 նքների համընդհան	 ր հռչակագրի  13-րդ և 14-րդ հոդվածներ	 մ նշված 
սկզբ	 նքներին»։

68 ԵԿՔ, Հոդված 7(1)(ե)։  
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Օ րենք նե րի և հա ջող փոր ձի օ րի նակ ներ 

Ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից խ	  սա փե լ	  տե սան կյ	  նից ը նդ հա ն	 ր հա-
ջող պրակ տի կա է պե տ	  թյ	 ն նե րի հա մար պար զա պես զերծ մն ալ 
օ րեն քի 	  ժով քա ղա քա ցի 	  թյան ավ տո մատ կորս տի հիմ քեր սահ մա-
նե լ	 ց կամ կի րա ռե լ	 ց։ Մի շարք պե տ	  թյ	 ն ներ ը նդ հան րա պես չեն 
նա խա տե ս	 մ քա ղա քա ցի 	  թյան կո ր	 ստ՝ նվա զեց նե լով ա պա քա ղա-
քա ցի 	  թյան վտան գը, ո րի պատ ճառն ըն դա մե  նը կի րա ռե լի պա հանջ-
նե րի չի մա ց	  թյ	 նն է, ո րոնք ե ն՝ գրանց վել ազ գային մար մի ն նե ր	 մ, 
օ րի նակ, ար տա սահ մա ն	 մ բնակ վե լ	  ըն թաց ք	 մ։ 

Այլ պե տ	  թյ	 ն ներ պահ պա ն	 մ են օ րեն քի գոր ծո ղ	  թյան ար-
դյ	 ն ք	 մ քա ղա քա ցի 	  թյան ավ տո մատ կորս տի մա սին դր	 յթ ներ, 
բայց մի և ն	 յն ժա մա նակ տրա մադ ր	 մ են ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան 
դեմ լի ար ժեք ե րաշ խիք։ Ֆին լան դի այի Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին 
ակտը, օ րի նակ, նա խա տե ս	 մ է Ֆին լան դի այի քա ղա քա ցի 	  թյան 
կո ր	 ստ ե րկ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 	  նե ցող ան ձանց հա մար, ով քեր 
22 տա րե կա ն	 մ չեն 	  նե ն	 մ բա վա րար կապ ե րկ րի հետ։ Հա մար-
վ	 մ է, որ ան ձինք բա վա րար կապ են պահ պա ն	 մ, ե թե նրանք 
«գ րա վոր կեր պով ծա ն	  ց	 մ են Ֆին լան դի այի դի վա նա գի տա կան 
ա ռա քե լ	  թյա նը կամ պե տ	  թյան կող մի ց նշա նակ ված հյ	  պա տո-
սի գլ խա վո րած հյ	  պա տո սա րա նին կամ Գրան ց	 մն  ե րի գրա սե-
նյա կին Ֆին լան դի այի քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը պահ պա նե լ	  ի րենց 
ցան կ	  թյան մա սին»69։ Կար ևոր է այն, որ օ րեն քը պար տադ ր	 մ է 
ազ գային իշ խա ն	  թյ	 ն նե րին 	  նե նալ «բ նակ չ	  թյան տե ղե կաց ման 
հա մա կարգ»՝ Ֆին լան դի այի՝ 18 տա րին լրա ցող բո լոր քա ղա քա ցի-
նե րի հաս ցե նե րով, «որ պես զի կա րո ղա նան կապ վել նրանց հետ» և 
« ց	  ց	 մն  եր տան այն մա սին, թե ի նչ պես պահ պա նել քա ղա քա ցի-
	  թյ	  նը, ե րբ դառ նան 22 տա րե կան»։ Բա ցի այդ, «ե թե ան ձը, 22 
տա րե կան դառ նա լով, կորց րել է Ֆին լան դի այի քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը, 
ո րով հետև բա վա րար կապ չի 	  նե ցել Ֆին լան դի այի հետ, Գրան-
ց	 մն  ե րի գրա սե նյա կը պետք է այդ մա սին նշ	 մ կա տա րի բնակ-
չ	  թյան տե ղե կաց ման հա մա կար գ	 մ և այդ մա սին տե ղե կաց նի 
ան ձին, ե թե առ կա է վեր ջի նիս հաս ցեն»70։ Նման կար գա վո ր	  մը 
հա մա հ	 նչ է 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի այի խնդ րին և նպա տա կին 
և հա մա պա տաս խա ն	 մ է Ա պա գա ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան վե րաց -

69 Տես Քաղաքացի	 թյան մասին ակտը (359/2003), 359/2003, 1 հ	 նիսի 2003թ․, Բաժին 34, որը 
հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝  www.refworld.org/docid/3ae6b51614.html։  

70  Տես ն	 յն տեղ	 մ, Բաժին 37 – 38։
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ման կամ կր ճատ ման մա սին վերջ նա կան ակ տին71։ 

Ֆին լան դի այի օ րեն քը նաև հա մա պա տաս խա ն	 մ է 1961 թվա կա նի 
Կոն վեն ցի ային այն ի մաս տով, որ պա հան ջ	 մ է, որ քա ղա քա ցի 	 -
թյ	  նից հրա ժա ր	  մը չհան գեց նի ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան։ Ե րկրի 
Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին ակ տի Բա ժին 35-ը սահ մա ն	 մ է․ 

« Ֆին լան դի այի քա ղա քա ցին, ով 	  նի նաև օ տար պե տ	  թյան քա-
ղա քա ցի 	  թյ	 ն, կամ ով ցան կա ն	 մ է դառ նալ օ տար պե տ	  թյան 
քա ղա քա ցի, կա րող է դի մ	  մի  հի ման վրա ա զատ վել Ֆին լան դի այի 
քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից․․ ․Ե թե դի մո ղը դեռևս օ տար պե տ	  թյան քա-
ղա քա ցի չէ այն ժա մա նակ, ե րբ կա յաց վ	 մ է դի մ	  մի  վե րա բե րյալ 
ո րո շ	  մը, նա կա րող է ա զատ վել  Ֆին լան դի այի քա ղա քա ցի 	  թյ	 -
նից մի  այն ո րոշ մամբ, ո րի 	  ժի մե ջ մտ նե լ	  հա մար պա հանջ վ	 մ 
է, որ դի մո ղը ո րոշ ման մե ջ նշ ված ժամ կե տ	 մ հա ղոր դ	 մ ներ կա-
յաց նի օ տար պե տ	  թյան քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն ստա նա լ	  մա սին։ 
Օ տար պե տ	  թյան քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն ստա նա լ	  մա սին հա ղոր-
դ	  մը ներ կա յաց նե լ	 ց հե տո տր վ	 մ է տե ղե կանք այն մա սին, որ 
տվյալ պա հան ջը բա վա րար ված է»72։ 

Ֆին լան դի ան պատ շաճ կեր պով պաշտ պա ն	 մ է դի մող նե րին 
ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից՝ պա հան ջե լով, որ նրանք այլ քա ղա քա-
ցի 	  թյ	 ն ստա նա լ	  մա սին ա պա ց	 յց ներ կա յաց նեն։ Օ րենք նե րը, 
ո րոնք հնա րա վոր են դարձ ն	 մ քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից հրա ժա ր	 մը 
կամ քա ղա քա ցի 	  թյան կո ր	 ս տը այն ան ձանց կող մի ց, ով քեր, 
« հա մար վ	 մ է, որ 	  նեն» այլ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն, կամ ե րբ « պե տա-
կան մար մի ն նե րը հա մոզ ված են, որ» նման ան ձը կա րող է ստա նալ 
այլ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն, բա վա րար ե րաշ խիք ներ չեն տրա մադ ր	 մ 
ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան դեմ։ 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի այով սահ-
ման ված չա փա նի շի հի ման վրա ան ձինք պետք է ա զատ վեն ի րենց 
ըն թա ցիկ քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից մի  այն այն դեպ ք	 մ, ե րբ վս տա հա-
բար 	  նեն այլ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն։ Թ	 րք մե նս տա նի Քա ղա քա ցի-
	  թյան մա սին 2013 թվա կա նի օ րեն քը ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից 
խ	  սա փ	  մը ա պա հո վող իր հս տակ և հետ ևո ղա կան դր	 յթ նե րով 
կա րող է հա մար վել մե կ այլ օգ տա կար մո դել։ Դրա Հոդ ված 5-ը 
սահ մա ն	 մ է «ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան կան խ	  մը և կր ճա տ	  մը» 
որ պես « Թ	 ք մե նս տա նի քա ղա քա ցի 	  թյան հիմն  ա կան սկզ բ	 նք -

71 Տես վերոնշյալ Ապագա քաղաքացի	 թյան վերացման կամ կրճատման մասին ՄԱԿ 
համաժողովի վերջնական ակտը, Բանաձև III։ 

72 Տես ն	 յն տեղ	 մ։ 
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նե րից մե  կը»73։ « Թ	 րք մե նս տա նի քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը ա մ	 ս ն	 -
թյան կնք ման կամ լ	  ծար ման ժա մա նակ» վեր նագ րով հոդ ված 7-ը 
այ ն	  հետև նա խա տե ս	 մ է ա մ	  սին նե րի և ե րե խա նե րի՝ ի րա րից 
ան կախ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 	  նե նա լ	  ի րա վ	 ն քը, ո րի վրա չեն 
ազ դ	 մ ա մ	 ս նա կան կար գա վի ճա կի փո փո խ	  թյ	 ն նե րը։ Ա վե լին, 
հոդ ված 16-ի հա մա ձայն, « Թ	 ք մե նս տա նի քա ղա քա ց	 ՝ Թ	 րք-
մե նս տա նի քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից հրա ժար վե լ	  մա սին դի մ	  մի ն 
ըն թացք չի տր վ	 մ, ե թե նա․․ ․այդ պի սով դառ ն	 մ է քա ղա քա ցի 	 -
թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձ»։  

Ե րե խայի ի րա վ	 նք նե րի մա սին մի  ջազ գային սկզ բ	 նք նե րին հա-
մա պա տաս խան՝ Թ	 րք մե նս տա նի Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին 
օ րեն քի Գլ	 խ IV-ը հա տ	 կ ե րաշ խիք ներ է սահ մա ն	 մ ե րե խա նե-
րի հա մար։ Այդ գլ խի հոդ ված 18(2)-ը սահ մա ն	 մ է․ «Ե թե ե րե խայի 
ծնող նե րը ([ կամ] մի  ակ ծնո ղը) հրա ժար վ	 մ են (է) Թ	 րք մե նս տա-
նի քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից կամ կորց ն	 մ Թ	 րք մե նս տա նի քա ղա-
քա ցի 	  թյ	  նը, ե րե խան ն	 յն պես հրա ժար վ	 մ է Թ	 րք մե նս տա նի 
քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից, ե թե դրա նով նա չի դառ ն	 մ քա ղա քա ցի-
	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձ»։ Հոդ ված 19(2)-ը նա խա տե ս	 մ է, որ «ե թե 
Թ	 րք մե նս տա նի ծնող նե րից մե  կը ստա ն	 մ է Թ	 րք մե նս տա նի 
քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն, ի սկ մյ	 ս ծնո ղը շա ր	  նա կ	 մ է չ	  նե նալ քա-
ղա քա ցի 	  թյ	 ն, ե րե խան դառ ն	 մ է Թ	 րք մե նս տա նի քա ղա քա ցի՝ 
ան կախ իր բնա կ	  թյան վայ րից» (որ ևէ շեշ տադ ր	 մ չի եր և	 մ)։ 
Ի վեր ջո, հոդ ված 23-ը պա հան ջ	 մ է, որ ե րե խայի քա ղա քա ցի-
	  թյան ցան կա ցած փո փո խ	  թյ	 ն՝ ծնող նե րի քա ղա քա ցի 	  թյան 
փո փո խ	  թյամբ կամ որ դեգր մամբ պայ մա նա վոր ված, կա տար վի 
ե րե խայի հս տակ և կա մա վոր հա մա ձայ ն	  թյամբ։ 

73 Թ	 քմե նստանի Քաղաքացի	 թյան մասին 2013 թվականի օրենք, 22 հ	 նիսի 2013թ․, որը 
հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ www.refworld.org/docid/527235634.html։

 Տե ղե կ	  թյ	 ն նե րի հիմն  ա կան 
աղ բյ	 ր ներ

   Կոն վեն ցի ա ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան կր ճատ ման մա սին 

  Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին
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 Քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զր կ	  մը

 Նե րա ծ	  թյ	 ն

 Քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զր կե լ	 ն ա ռնչ վող ա մե  նա ման րա մասն մի  ջազ-
գային չա փո րո շիչ նե րը պա ր	  նակ վ	 մ են 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի ա-
յ	 մ։ Հոդ ված 8(1)-ով սահ ման վ	 մ է այն հիմն  ա կան կա նո նը, որ Կոն-
վեն ցի այի ան դամ պե տ	  թյ	  նը չի կա րող ան ձին զր կել իր քա ղա քա-
ցի 	  թյ	  նից, ե թե դրա ար դյ	 ն ք	 մ նա դառ նա լ	  է քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 
չ	  նե ցող ան ձ։ Պար բե ր	  թյ	 ն ներ 2-	  մ և 3-	  մ այ ն	  հետև թվարկ վ	 մ 
է այն հիմ քե րի սպա ռիչ ցան կը, ո րոնց հի ման վրա պե տ	  թյ	 ն նե րը կա-
րող են ան ձին զր կել քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից։ Դրանք ե ն՝ 

• Երբ քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը ձեռք է բեր վել փաս տե րի սխալ ներ կա յաց-
ման կամ կեղ ծի քի մի  ջո ցով (Հոդ ված 8(2)(բ))։ 

• Երբ «ան ձը, ան տե սե լով Կոն վեն ցի այի ան դամ պե տ	  թյան բա ցա-
հայտ ար գել քը, այլ պե տ	  թյա նը մա տ	  ցել է կամ շա ր	  նա կել է մա-
տ	  ցել ծա ռա յ	  թյ	 ն ներ կամ ստա ցել կամ շա ր	  նա կել է ստա նալ 
վճար ներ այլ պե տ	  թյ	  նից» (8(3)(ա)(i))։ 

• Երբ ան ձը «ի րեն պա հել է պե տ	  թյան կեն սա կան շա հե րին լր ջո րեն 
վն ա սող կեր պով» (8(3)(ա)(ii))։ 

• Երբ ան ձը «երդ վել է կամ պաշ տո նա պես հայ տա րա րել, որ հա վա-
տա րիմ է մե կ այլ պե տ	  թյան, կամ հս տակ կեր պով ց	 յց է տվել, 
որ վճ ռել է հրա ժար վել Կոն վեն ցի այի ան դամ պե տ	  թյան հան դեպ 
հա վա տար մ	  թյ	  նից» (Հոդ ված 8(3)(բ))։ 

Հատ կան շա կան է, որ 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի այի հա մա ձայն՝ քա ղա-
քա ցի 	  թյ	  նից զր կե լ	  այս հիմ քե րին կա րե լի է ա պա վի նել մի  այն ե րեք 
պայ մա նով։ Ա ռա ջին՝ քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զր կե լ	  լի ա զո ր	  թյ	  նը կա րող 
է մի  այն ի րաց վել «օ րեն քին հա մա պա տաս խան, ո րը խնդ րո ա ռար կա ան-
ձի հա մար նա խա տե ս	 մ է դա տա րա ն	 մ կամ այլ ան կախ մարմն  	 մ ար-
դար դա տալս ման ի րա վ	 նք» (Հոդ ված 8(4))։ Ե րկ րորդ՝ քա ղա քա ցի 	  թյ	 -
նից զր կե լ	  քա ղա քա կա ն	  թյ	  նը կամ պրակ տի կան չի կա րող հիմն  ված 
լի նել « ռա սա յա կան, էթ նի կա կան, կրո նա կան կամ քա ղա քա կան հիմ քե րի 
վրա» (Հոդ ված 9)։ Ի վեր ջո՝ քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից վե րոն շյալ թ	 յ լատ րե լի 
հիմ քե րի հա մա ձայն զր կե լ	  ի րա վ	 ն քը կա րող է ի րաց վել մի  այն պե տ	 -
թյ	 ն նե րի կող մի ց, ո րոնք Կոն վեն ցի ան « վա վե րաց նե լ	 , ստո րագ րե լ	  
կամ դրան մի  ա նա լ	  ժա մա նակ» նշել են նման ի րա վ	 ն քի պահ պան ման 
մա սին՝ հա մա ձայն առ կա ազ գային օ րենսդ ր	  թյան (Հոդ ված 8(3))։ 
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Պե տ	  թյ	 ն նե րի՝ 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի այի կնք մա նը ան մի  ջա պես 
հա ջոր դող տաս նա մյակ նե րի օ րենսդ ր	  թյ	  նը և փոր ձը ց	 յց են տվել, որ 
աս տի ճա նա բար գա լիս են ը նդ հա ն	 ր հա մա ձայ ն	  թյան, որ հար կա վոր է 
խ	  սա փել քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զր կե լ	 ց, ե թե այդ գոր ծո ղ	  թյ	  նը հան-
գեց նե լ	  է ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան։ Հա մա պա տաս խա նա բար Ե ԿՔ-ն, 
ո րը պար տա վո րեց ն	 մ է Եվ րո պայի խորհր դի 21 ան դամն  ե րի, լրա ց	  ցիչ 
սահ մա նա փա կ	 մ է քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զր կե լ	  հիմ քե րը՝ հասց նե լով 
դրանք այն դեպ քե րին, ե րբ ան ձը ստա ցել է քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն « դի մո-
ղին վե րագր վող խար դախ վար քագ ծի, կեղծ տե ղե կատ վ	  թյան կամ որ ևէ 
կար ևոր փաս տի քո ղարկ ման մի  ջո ցով»74։ Այ սինքն՝ Ե ԿՔ-ն թ	 յլ չի տա լիս 
զր կել քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից ն	 յ նիսկ 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցիայի հոդ-
ված 8(3)-ով նա խա տես ված հիմ քե րով (տես վեր և	 մ), ե թե դրա պատ-
ճա ռով ան ձը կդառ նա քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող։ Ե ԿՔ-ն հոդ ված 4(բ)-
ով նաև հս տակ ամ րագ ր	 մ է ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից խ	  սա փե լ	  
սկզբ	 ն քը։ 

ԵԿՔ-ն նաև կանգ է առ ն	 մ 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի ա յ	 մ ներ կա յաց-
ված՝ պատ շաճ գոր ծըն թա ցին և խտ րա կա ն	  թյան բա ցառ մանն ա ռնչ վող 
չա փո րո շիչ նե րի վրա։ Ե ԿՔ 10-13-րդ հոդ ված նե րը սահ մա ն	 մ են նվա զա-
գ	 յն ըն թա ցա կար գային ե րաշ խիք նե րի վե րա բե րյալ նոր մե ր, այդ թվ	 մ՝ 
պա հանջ ներ այն մա սին, որ քա ղա քա ցի 	  թյան վե րա բե րյալ ցան կա ցած 
ո րո շ	 մ պետք է տրա մադր վի գրա վոր կեր պով « խե լա մի տ ժամ կե տ	 մ» 
և են թա կա լի նի վար չա կան կամ դա տա կան վե րա նայ ման։ Մինչ դեռ հոդ-
ված 5(2) ա ռաջ է քա շ	 մ քա ղա քա ցի 	  թյան հա մա տեքս տ	 մ խտ րա կա-
ն	  թյան բա ցառ ման նոր մը՝ սահ մա նե լով, որ «յ	  րա քան չյ	 ր ան դամ պե-
տ	  թյ	 ն ա ռաջ նորդ վ	 մ է իր քա ղա քա ցի նե րի մի ջև խտ րա կա ն	  թյան 
բա ցառ ման սկզ բ	 ն քով՝ ան կախ նրա նից, թե նրանք քա ղա քա ցի են ի 
ծնե, թե հե տա գա յ	 մ են ստա ցել ի րենց քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը»։ 

Լ րա ց	  ցիչ մի  ջազ գային չա փո րո շիչ ներ  

Քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից կա մա յա կան զրկ ման ար գե լ	 մ

 Մի շարք մի  ջազ գային գոր ծիք ներ, օ րի նակ՝ Ե րե խայի ի րա վ	 նք-
նե րի մա սին կոն վեն ցի ան (Հոդ ված 8(1)) և Պե տ	  թյ	 ն նե րի 
իրավահաջորդ	 թյան հետ կապ ված՝ ֆի զի կա կան ան ձանց քա ղա քա-
ցի 	  թյան վե րա բե րյալ հոդ ված նե րի նա խագ ծե րը75 (Հոդ ված 16), ի նչ պես 

74 Եվրոպական կոնվենցիա քաղաքացի	 թյան մասին, հոդված 7։
75 Տեքստն ընդ	 նվել է ՄԱԿ-ի Միջազգային իրավ	 նքի հանձնաժողովի կողմի ց վերջինիս 

հիս	 նմե կերորդ նստաշրջանի ժամանակ՝ 1999 թվականին։ 
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նաև տա րա տե սակ տա րա ծաշր ջա նային պայ մա նագ րեր76 բա ցա հայտ 
կեր պով ար գե լ	 մ են կա մա յա կա նո րեն զր կել քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից։ Այս 
դր	 յթ նե րը ըն դօ րի նա կ	 մ են Մար դ	  ի րա վ	 նք նե րի հա մընդ հա ն	 ր 
հռ չա կագ րի հոդ ված 15-ը, ո րը սահ մա ն	 մ է, որ «ոչ ոք չպետք է կա մա-
յա կա նո րեն զրկ վի իր քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից»։ 

Լայ նո րեն ըն դ	 ն ված է, որ գոր ծո ղ	  թյ	  նը կա մա յա կան չէ, ե թե այն (1) 
ծա ռա յ	 մ է օ րի նա կան նպա տա կի; (2) ցան կա լի ար դյ	 ն քին հաս նե-
լ	  ա մե  նա քիչ խո չըն դոտ ներ պա ր	  նա կող գոր ծիքն է; և (3) հա մա չափ 
է պաշտ պան վե լիք շա հին77։ Բա ցի այդ, ը նդ հա ն	 ր առ մամբ ըն դ	 ն-
ված է կար ծել, որ կա մա յա կա ն	  թյան բա ցա կա յ	  թյ	  նը են թադ ր	 մ է 
հա մա պա տաս խա ն	  թյ	 ն պատ շաճ գոր ծըն թա ցի նվա զա գ	 յն չա փա-
նիշ նե րին և ըն թա ցա կար գային ե րաշ խիք նե րին։ Դրանց մե ջ մտ ն	 մ 
է՝ ա պա հո վել, որ քա ղա քա ցի 	  թյան վե րա բե րյալ ո րո շ	 մն  ե րը տրա-
մադր վեն գրա վոր կեր պով, որ նման ո րո շ	 մն  ե րի ի մաս տա լից վե րա-
նայ ման հնա րա վո ր	  թյ	 ն լի նի, և որ քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զր կե լ	  (և 
ար տաքսե լ	 ) մա սին դա տա կան ո րո շ	 մն  ե րի կա տա ր	  մը հե տաձգ վի, 
քա նի դեռ չեն ստաց վել վերջ նա կան բո ղո քարկ ման ար դյ	 նք նե րը78։

« Հաշ վի առ նե լով հետ ևանք նե րի լր ջ	  թյ	  նը այն դեպ ք	 մ, ե րբ ա ռաջ է 
գա լիս ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն»՝ կա րող է ա ռանձ նա պես դժ վար լի նել 
ար դա րաց նել  ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան հան գեց նող քա ղա քա ցի 	  թյ	 -
նից զր կ	  մը՝ ո րա կե լով այն հա մա չափ79։ 

 Քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զրկ ման տա րա ծ	  մը ա մ	  սին նե րի և ե րե խա-

նե րի վրա 

Այլ մի  ջազ գային պայ մա նագ րեր ճա նա չ	 մ են կա նանց ան կախ քա ղա-
քա ցի 	  թյան ի րա վ	 նք նե րը80 և պաշտ պա ն	 մ են ե րե խա նե րի՝ ի րենց 
ի նք ն	  թյ	  նը, այդ թվ	 մ՝ քա ղա քա ցի 	  թյ	  նը պահ պա նե լ	  ի րա վ	 նք-
նե րը81։ 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի ան (Հոդ ված 6) և Ե ԿՔ-ն (Հոդ ված 

76 Օրինակ՝ Քաղաքացի	 թյան մասին եվրոպական կոնվենցիա (Հոդված 4(գ)), Մարդ	  
իրավ	 նքների մասին ամե րիկյան կոնվենցիա (Հոդված 20(3)), Մարդ	  իրավ	 նքների մասին 
վերանայված արաբական խարտիա (Հոդված 29) և Հարավարևելյան Ասիայի պետ	 թյ	 նների 
ասոցիացիայի Մարդ	  իրավ	 նքների հռչակագիր (Հոդված 18)։

77 Տես UN Human Rights Council, Human rights and arbitrary deprivation of nationality: Report of the 
Secretary-General, 19 December 2013,  A/HRC/25/28, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝  www.
refworld.org/docid/52f8d19a4.html։

78 Տես ն	 յն տեղ	 մ, պարբ․ 31 – 33։ Տես նաև Քաղաքացի	 թյան մասին եվրոպական 
կոնվենցիայի հոդված 11-ը և հոդված 12-ը., որոնք սահման	 մ են նմանատիպ չափանիշներ։

79 Տես ն	 յն տեղ	 մ, պարբ․ 4։ 
80 Ամ	 սնացած կանանց քաղաքացի	 թյան մասին 1957թ․ ՄԱԿ Կոնվենցիա, հոդված 1; 

Կանանց դեմ խտրական	 թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ Կոնվենցիա, հոդված 9; 
Եվրոպական կոնվենցիա քաղաքացի	 թյան մասին, հոդված 4(դ)։

81 Տես, օրինակ, Երեխայի իրավ	 նքների մասին կոնվենցիան, հոդված 8; Իսլամ	 մ երեխայի 
իրավ	 նքների մասին պայմանագիրը, հոդված 7(2)։
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7(2)) բա ցա հայտ կեր պով ար գե լ	 մ են քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զրկ ման 
տա րա ծ	  մը ա մ	  սին նե րի և ե րե խա նե րի վրա, ե թե այն հան գեց նե լ	  է 
ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան։ Նաև կար ևոր է ԿԵ Ի հոդ ված 3-ը, ո րն ա ռաջ է 
քա շ	 մ այն սկզ բ	 ն քը, որ « պետք է ա ռաջ նա հերթ հաշ վի ա ռն վեն ե րե-
խայի լա վա գ	 յն շա հե րը» պե տ	  թյան՝ ե րե խա նե րին վե րա բե րող բո լոր 
գոր ծո ղ	  թյ	 ն նե ր	 մ։ Եր բեք ե րե խայի լա վա գ	 յն շա հե րից չի բխ	 մ 
քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձ դառ նա լը82։         

Օ րենք նե րի և հա ջող փոր ձի օ րի նակ ներ 

Ի պա տաս խան ա հա բեկ չ	  թյան մա սին ա ճող մտա հո գ	  թյ	 ն նե րին՝ 
մի  շարք ե րկր ներ վեր ջերս ը նդ լայ նել են պե տա կան մար մի ն նե րի լի ա-
զո ր	  թյ	 ն նե րը կամ սկ սել են ա վե լի ակ տիվ կեր պով օ գտ վել գո յ	  թյ	 ն 
	  նե ցող լի ա զո ր	  թյ	 ն նե րից, որ պես զի ի րենց քա ղա քա ցի նե րին զր կեն 
քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից։ Շատ այլ պե տ	  թյ	 ն ներ, այ ն	  ա մե  նայ նիվ, հոգ 
են տա րել այն մա սին, որ պահ պա նեն կամ սահ մա նեն ե րաշ խիք ներ 
ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան դեմ։ 

Կա նա դան նման մի  օ րի նակ է։ 2014 թվա կա նին Քա ղա քա ցի 	  թյան 
մա սին ակ տ	 մ կա տար ված փո փո խ	  թյ	 ն նե րով ներ մ	 ծ վեց քա-
ղա քա ցի 	  թյան չե ղյալ հայ տա րա ր	  մը այն պի սի հիմ քե րով, ո րոնց 
մե ջ մտ ն	 մ էր ա հա բեկ չ	  թյան հա մար դատ վա ծ	  թյ	  նը83։ 2017 
թվա կա նին Կա նա դայի խորհր դա րա նը քվե ար կեց՝ հօ գ	 տ 2014 
թվա կա նին ըն դ	 ն ված շատ փո փո խ	  թյ	 ն նե րից հրա ժար վե լ	 ՝ 
վե րա դառ նա լով 1985 թվա կա նին ըն դ	 ն ված օ րենսդ ր	 թյանը, ո րը 
թ	 յլ էր տա լիս ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան հան գեց նող քա ղա քա ցի 	 -
թյ	  նից զր կ	 մ մի  այն քա ղա քա ցի 	  թյան ձեռք բեր մանն ա ռնչվող 
տե ղե կ	  թյ	 ն նե րի սխալ ներ կա յաց ման, կեղծ ման կամ նյ	  թա կան 
փաս տե րի քո ղարկ ման դեպ ք	 մ84։  

Ուկ րաի նայի Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րեն քը, ո րը վեր ջին ան-
գամ բա րե փոխ վել է 2016 թվա կա նին, հոդ ված 2-ով սահ մա ն	 մ է 

82 Տես, օրինակ, վերոնշյալ Թ	 նիսի եզրակաց	 թյ	 նները, պարբ․ 62։
83 Կանադայի քաղաքացի	 թյ	 նն 	 ժեղացնել	  մասին 2014 թվականի ակտը որոշ 

դր	 յթներ էր ներմ	 ծել, որոնք թ	 յլ էին տալիս զրկել Կանադայի քաղաքացիներին իրենց 
քաղաքացի	 թյ	 նից մի  շարք իրավախախտ	 մն երի համար, այդ թվ	 մ՝ Քրեական 
օրենսգրքով սահմանված ահաբեկչ	 թյան, դավաճան	 թյան կամ լրտես	 թյան համար 
դատված	 թյան պատճառով։ Ինչևէ, այն նաև արգելել էր ապաքաղաքացի	 թյան հանգեցնող 
քաղաքացի	 թյ	 նից հրաժար	 մը։ Մասնավորապես՝  «Ենթաբաժիններ 10(2)-ը և 10.1(2)-ը չեն 
գործ	 մ և թ	 յլ չեն տալիս որևէ որոշ	 մ, գործող	 թյ	 ն կամ հայտարար	 թյ	 ն, որը հակաս	 մ 
է ապաքաղաքացի	 թյանն առնչվող՝ մարդ	  իրավ	 նքների վերաբերյալ որևէ մի ջազգային 
գործիքի, որը ստորագրվել է Կանադայի կողմի ց» (Հոդված 10.4(1))։  

84 Կանադայի Քաղաքացի	 թյան մասին 1985 թ․ ակտ, հոդված 10(1)։ 
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սկզ բ	 նք ներ, ո րոնք նե րա ռ	 մ են «ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան կան-
խ	  մը» և «Ուկ րաի նայի քա ղա քա ցի նե րին Ո ւկ րաի նայի քա ղա քա-
ցի 	  թյ	  նից զր կե լ	  ան հնա րի ն	  թյ	  նը»։ Հոդ ված 19-ի հա մա ձայն՝ 
քա ղա քա ցի 	  թյան կորս տի հիմ քե րը « չեն կի րառ վ	 մ, ե թե Ո ւկ րաի-
նայի քա ղա քա ցին դրա ար դյ	 ն ք	 մ դառ նա լ	  է քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 
չ	  նե ցող ան ձ» (ոչ պաշ տո նա կան թարգ մա ն	  թյ	 ն)85։ 

Ուկ րաի նայի Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րեն քը նաև նա խա տե ս	 մ 
է, որ ա մ	 ս ն	  թյան ա վար տը կամ ա մ	  սին նե րից մե  կի կող մի ց Ո ւկ-
րաի նայի քա ղա քա ցի 	  թյան կո ր	 ս տը չի հան գեց ն	 մ մյ	 ս ա մ	 ս-
ն	  կող մի ց Ո ւկ րաի նայի քա ղա քա ցի 	  թյան ավ տո մատ կորս տին, 
ին չը հա մա պա տաս խա ն	 մ է քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րենք նե-
ր	 մ գեն դե րային հա վա սա ր	  թյան լա վա գ	 յն փոր ձին (տես էջ 22-ից 
սկս վող բա ժի նը գեն դե րային հա վա սա ր	  թյան վե րա բե րյալ)86։ Ի նչ 
խոսք, ա ռանց հա մա պա տաս խան ե րաշ խիք նե րի, քա ղա քա ցի 	 -
թյ	  նից զր կ	  մը կա րող է բա ցա սա կան հետ ևանք ներ 	  նե նալ թի-
րա խային ան հատ նե րի ե րե խա նե րի և ա մ	  սին նե րի հա մար։ Ո ւս տի 
ո րոշ պե տ	  թյ	 ն ներ ի րենց քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րենք նե ր	 մ 
նե րա ռել են այն պի սի դր	 յթ ներ, ո րոնք հա տ	 կ պաշտ պա ն	 մ են 
ըն տա նի քի նման ան դամն  ե րին քա ղա քա ցի 	  թյան կորս տից և/ կամ 
ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից։ Օ րի նակ՝ Մա դա գաս կա րի՝ 2017 թվա-
կա նին փո փոխ ված քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րեն քի հա մա ձայն՝ 
Մա դա գաս կա րի քա ղա քա ց	  կող մի ց քա ղա քա ցի 	  թյան կո ր	 ս տը 
« չի տա րած վ	 մ այդ ան ձի ե րե խա նե րի և ա մ	 ս ն	  վրա»87։ 

Ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան դեմ ե րաշ խիք ներ պա ր	  նա կող՝ քա ղա-
քա ցի 	  թյ	  նից զր կե լ	  մա սին օ րենք նե րի կի րա ռ	  թյ	  նը կա րող 
է ա ռանց դի տա վո ր	  թյան հան գեց նել քա ղա քա ցի նե րի տար բեր 
դա սե րի ա ռա ջաց մա նը։ Ո րոշ ե րկր նե ր	 մ ա հա բեկ չա կան գոր ծ	 -
նե 	  թյան հի ման վրա քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զր կ	  մը վե րա պահ ված 
է ե րկ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 	  նե ցող ան ձանց հա մար, 	  մ ե րկ րորդ քա-
ղա քա ցի 	  թյ	  նը ա պա հո վագ ր	 մ է ա պա քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից։ Ի 
վեր ջո պարզ վեց, որ նման խտրական վերաբերմ	 նքի Կանադայի 
փորձը անընդ	 նելի է: 2014 թվա կա նին ըն դ	 ն ված փո փո խ	 -
թյ	 ն նե րը, ո րոն ցով թ	 յ լատր վ	 մ էր քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զր կել 

85 www.legislationline.org/documents/action/popup/id/7179 
86 Տես ն	 յն տեղ	 մ, հոդված 2։
87 Տես Մադագասկարի Քաղաքացի	 թյան մասին 1960 թվականի հ	 լիսի 22-ի թիվ 60-064 

օրենք	 մ փոփոխ	 թյ	 ններ 	  լրաց	 մն եր կատարել	  մասին  2017 թվականի հ	 նվարի 
25-ի թիվ 2016-038 օրենքի (որն 	 ժի մե ջ է մտել 2017 թվականի մայիսի 8-ին) հոդված 
52-ը, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://docplayer.fr/46645663-Loi-n-modifi ant-et-
completantcertaines-dispositions-de-l-ordonnance-n-du-22-juillet-1960-portant-code-de-la-
nationalite-malagasy.html ։
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ա հա բեկ չա կան հան ցա գոր ծ	  թյ	 ն նե րի հա մար դա տա պարտ ված 
ե րկ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 	  նե ցող քա ղա քա ցի նե րին, ի վեր ջո չե ղարկ-
վե ցին։ Նմա նա տիպ գոր ծըն թաց սկս վեց Ֆրան սի ա յ	 մ, որ տեղ 
ա ռա ջարկ վող փո փո խ	  թյ	 ն նե րը, ո րոն ցով քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից 
զր կ	  մը պետք է տա րած վեր ե րկ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 	  նե ցող քա ղա-
քա ցի նե րի վրա 2015 թվա կա նին Փա րի զ	 մ տե ղի 	  նե ցած ա հա-
բեկ չա կան հար ձա կ	 մն  ե րից հե տո, հան դի պե ցին դի մադ ր	  թյան և 
ի վեր ջո հե տաձգ վե ցին 2016 թվա կա նի սկզ բ	 մ։ 

Հ պա տա կագր ված քա ղա քա ցի նե րը կա րող են ա վե լի խո ցե լի լի նել 
քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զրկ ման ա ռ	  մով։ Ա ռա ջին՝ քա ղա քա ցի 	  թյ	 -
նից կա րե լի է զր կել տե ղե կ	  թյ	 ն նե րի սխալ ներ կա յաց ման կամ 
կեղծ ման հիմ քով, մի  այն ե թե այն շնորհ վել է հպա տա կագր ման մի -
ջո ցով։ Ը նդ ո ր	 մ, նկատ վ	 մ է նոր մտա հո գիչ մի  տ	 մ, ե րբ քա ղա-
քա ցի 	  թյ	  նը չե ղարկ վ	 մ է խար դա խ	  թյան կամ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 
ստա նա լ	  հա մար սահ ման ված պա հանջ նե րը չկա տա րե լ	  հիմ քով` 
հե տա դարձ գոր ծո ղ	  թյամբ հպա տա կագ ր	  մը ան վա վեր դարձ նե-
լ	  մի  ջո ցով։ Ե րկ րորդ՝ այն ըն կա լ	  մը, որ հպա տա կագր ված ան ձը 
ստիպ ված կամ ի րա վա ս	  է լի նե լ	  ստա նալ այլ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն, 
կա րող է սխալ լի նել։ Ի ծնե քա ղա քա ցի նե րի և հպա տա կագր ված քա-
ղա քա ցի նե րի մի ջև այս տե սակ ան հա վա սա ր	  թյ	  նը կա րող է մտա-
հո գ	  թյ	 ն ներ ա ռա ջաց նել մի  ջազ գային ի րա վ	 ն քի տե սան կյ	  նից։ 
Նման մտա հո գ	  թյ	 ն նե րից խ	  սա փե լ	  նպա տա կով Ա վստ րա լի-

այի Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րեն ք	 մ փո փո խ	  թյ	 ն ներ կա տա-
րե լ	  մա սին 2015 թվա կա նի ակ տը, սահ մա նե լով ա հա բեկ չ	  թյանն 
ա ռնչվող հան ցա գոր ծ	  թյ	 ն նե րի հի ման վրա քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից 
զր կե լ	  հիմ քե րը, նա խա տե ս	 մ է, որ նոր հիմ քե րը պետք է կի րառ-
վեն այն ան ձի նկատ մամբ, «ով Ա վստ րա լի այի քա ղա քա ցի է՝ ան կախ 
նրա նից, թե այդ ան ձն ի նչ պես է դար ձել Ա վստ րա լի այի քա ղա քա ցի 
(այդ թվ	 մ՝ այն ան ձի, ով Ա վստ րա լի այի քա ղա քա ցի է դար ձել ի ծնե)»88։ 

Հատ կան շա կան է, որ մի  շարք պե տ	  թյ	 ն ներ, որ տեղ գոր ծ	 մ 
են քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զր կե լ	 ՝ ա հա բեկ չ	  թյանն ա ռնչ վող նման 
հիմ քեր, պահ պա նել կամ սահ մա նել են պատ շաճ գոր ծըն թա ցային 
ե րաշ խիք ներ՝ 1961 թվա կա նի Կոն վեն ցի այի հոդ ված 8(4)-ի հա մա-
ձայն։ Ա վստ րա լի այի Քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին օ րեն ք	 մ փո փո խ	 -
թյ	 ն ներ կա տա րե լ	  մա սին 2015 թվա կա նի ակ տ	 մ, օ րի նակ, նե-
րառ ված են հա տ	 կ դր	 յթ ներ ա րագ և գրա վոր կար գով ծա ն	 ց ման 

88 Տես Ավստարալիայի Քաղաքացի	 թյան մասին օրենք	 մ փոփոխ	 թյ	 ններ կատարել	  մասին   
ակտը (Հավատարմ	 թյ	 ն Ավստրալիային), 2015թ․, Բաժին 33ԱԱ, որը հասանելի է հետևյալ 
հղմամբ՝ www.legislation.gov.au/Details/ C2015A00166։ 
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և «Ավստ րա լի այի Գե րա գ	 յն դա տա րա ն	 մ, Սահ մա նադ ր	  թյան 75-
րդ բաժ նի հա մա ձայն, կամ Ա վստ րա լի այի Դաշ նային դա տա րա ն	 մ, 
1903 թվա կա նի Դա տա կան ակ տի 39Բ բաժ նի հա մա ձայն» վե րա նայ-
ման ի րա վ	 ն քի մա սին89։ Պատ շաճ գոր ծըն թա ցային ե րաշ խիք նե րի 
սահ մա ն	  մը այս հա մա տեքս տ	 մ խիստ կար ևոր է քա ղա քա ցի 	 -
թյ	  նից զր կե լ	  կա մա յա կա ն	  թյ	  նը բա ցա ռե լ	  հար ց	 մ։ 

Որ պես վեր ջին, գործ նա կան ա ռա ջար կ	  թյ	 ն՝ հարկ է նշել, որ պե-
տ	  թյ	 ն նե րը պետք է հաշ վի առ նեն, որ քա ղա քա ցի 	  թյան չե ղար-
կ	  մը ի րա կա ն	 մ կա րող է որ պես ազ գային ան վտան գ	  թյան մի  ջոց 
պա կաս ար դյ	  նա վետ լի նել, քան մի  ջազ գային ի րա վ	 ն քի ըն ձե ռած 
գո յ	  թյ	 ն 	  նե ցող գոր ծիք նե րը, այդ թվ	 մ՝ մշ տա դի տար կ	 մն  	  
հս կո ղ	  թյ	  նը, քրե ա կան հե տա խ	  զ	  թյ	  նը և հե տապն դ	  մը։ 
Ա հա բե կիչ նե րին կամ ա հա բեկ չ	  թյան մե ջ կաս կած վող ան ձանց 
քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զր կե լը կա րող է հա կա սել պե տ	  թյան՝ մի  ջազ-
գային հան ցա գոր ծ	  թյ	 ն կա տա րած ան ձանց ար տա հանձ նե լ	  
կամ քրե ա կան հե տապնդ ման են թար կե լ	  պար տա վո ր	  թյա նը90։ 
Վտան գա վոր ան հատ նե րին հե ռաց նե լը կա րող է վտան գի են թար-
կել ար տա սահ մա ն	 մ ապ րող քա ղա քա ցի նե րին և այլ պե տ	  թյ	 ն-
նե րի քա ղա քա ցի նե րին։ Ո ւս տի պետք է խրա խ	  սել ան վտան գ	 -
թյանն ա ռնչ վող խն դիր նե րի լ	 ծ ման այ լընտ րան քային մի  ջոց նե րը։ 

89 Տես ն	 յն տեղ	 մ, Բաժիններ 33AA(10) և 33AA(11)։
90 Տես ՄԱԿ Անվտանգ	 թյան խորհրդի կողմի ց 2016 թվականի դեկտեմբերի 12-ին վերջինիս 7831-

րդ նիստի ժամանակ ընդ	 նված ՄԱԿ Անվտանգ	 թյան խորհրդի թիվ 2322 (2016) բանաձևը (S/
RES/2322), որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝  http://undocs.org/S/RES/2322(2016) ։

 Տե ղե կ	  թյ	 ն նե րի հիմն  ա կան 
աղ բյ	 ր ներ

  Կոն վեն ցի ա ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան կր ճատ ման մա սին 

  Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին

   ՄԱԿ Մար դ	  ի րա վ	 նք նե րի խոր հ	 րդ, Մար դ	  ի րա վ	 նք նե րը 
և քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից կա մա յա կան զր կ	  մը. Գլ խա վոր քար-
տ	  ղա րի զե կ	 յց, 19 դեկ տեմ բե րի 2013թ., A/HRC/25/28 (UN 
Human Rights Council, Human rights and arbitrary deprivation of 
nationality: Report of the Secretary-General, 19 December 2013, A/
HRC/25/28), ո րը հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ www.refworld.
org/ docid/52f8d19a4.html  
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 Ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան կանխ ման և կր ճատ-

ման օ րի նա կե լի ի րա վա կան դր	 յթ ներ 

1. Ե րաշ խիք ներ ե րե խա նե րի ա պա քա ղա քա ցի ու թյան դեմ

Ընդ հա ն	 ր ե րաշ խիք ի 
ծնե ա ռա ջա ցող ա պա-
քա ղա քա ցի 	  թյան դեմ
(1961թ․ Կոն վեն ցի ա, 
Հոդ ված 1)

X-ի տա րած ք	 մ ծն ված յ	  րա քան չյ	 ր ան ձ, ով 
հա կա ռակ դեպ ք	 մ չէր 	  նե նա քա ղա քա ցի 	 -
թյ	 ն, ի ծնե քա ղա քա ցի է։ 

X-ի տա րած ք	 մ ծն ված յ	  րա քան չյ	 ր ան ձ, ով 
իր ծագ ման հի ման վրա այլ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չի 
ստա ն	 մ, ի ծնե քա ղա քա ցի է։

Ե րաշ խիք գտն ված 
ե րե խա նե րի հա մար
(1961թ․ Կոն վեն ցի ա, 
Հոդ ված 2)

Ե րե խան հա մար վ	 մ է X-ի քա ղա քա ցի, ե թե նրան 
գտ ն	 մ են X-ի տա րած ք	 մ, և նրա ծնող ներն ան-
հայտ ե ն։  

Են թադր վ	 մ է, որ ե րկ րի տա րած ք	 մ գտն ված 
ե րե խան ծն վել է այդ ե րկ ր	 մ, և նրա ծնող նե րը 
X-ի քա ղա քա ցի ներ ե ն։  

Ե րաշ խիք ար տա սահ-
մա ն	 մ ծն ված ե րե խա-
նե րի ա պա քա ղա քա ցի-
	  թյան դեմ 
(1961թ․ Կոն վեն ցի ա, 
Հոդ ված 4)

Ար տա սահ մա ն	 մ ծն ված ան ձը, 	  մ մայ րը կամ 
հայ րը X-ի քա ղա քա ցի է, ի րա վա ս	  է ի նք նա բե-
րա բար ի ծնե ստա նա լ	  X-ի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն, 
ե թե հա կա ռակ դեպ ք	 մ այդ ան ձը չէր 	  նե նա 
քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն։

Ար տա սահ մա ն	 մ ծն ված ան ձը, 	  մ մայ րը կամ 
հայ րը X-ի քա ղա քա ցի է, ի րա վա ս	  է ի նք նա բե-
րա բար ի ծնե ստա նա լ	  X-ի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն, 
ե թե նա այլ քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չի ստա ն	 մ։
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2.  Գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը քա ղա քա ցի ու թյան մա սին 
օ րենք նե րում

Քա ղա քա ցի 	  թյան փո-
խան ց	  մը ծնո ղի կող մի ց
(Կոն վեն ցի ա կա նանց 
դեմ խտ րա կա ն�  թյան 
վե րաց ման մա սին, Հոդ-
ված 9(2))

Ե րե խան ի ծնե ստա ն	 մ է X քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն, 
ե թե հայ րը կամ մայ րը X-ի քա ղա քա ցի է։

X-ի տա րած ք	 մ կամ տա րած քից դ	 րս ծն ված 
յ	  րա քան չյ	 ր ան ձ, 	  մ հայ րը կամ մայ րը ե ղել է 
կամ, ե թե չմա հա նար, կլի ներ X-ի քա ղա քա ցի, ի 
ծնե X-ի քա ղա քա ցի է։ 

Քա ղա քա ցի 	  թյան փո-
խան ց	  մը ա մ	 ս ն	  կող-
մի ց
(Կոն վեն ցի ա կա նանց 
դեմ խտ րա կա ն�  թյան 
վե րաց ման մա սին, Հոդ-
ված 9(1))

Քա ղա քա ց	  ոչ քա ղա քա ցի ա մ	  սի նը կամ 
կինը ստա ն	 մ է X-ի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն Y տար-
վա ա մ	 ս ն	  թյ	  նից հե տո։ 

Քա ղա քա ցի նե րի ա մ	  սին նե րը կա րող են ստա-
նալ X-ի քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն դի մ	  մի  հի ման վրա։ 

3. Ա պա քա ղա քա ցի ու թյան ո րոշ ման ըն թա ցա կար գեր (ԱՈԸ-ներ)    

Ա պա ց	 ց ման բեռ Ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան կար գա վի ճա կի հա մար 
դի մող նե րը և ազ գային մար մի ն նե րը կի ս	 մ են 
ա պա ց	 ց ման բե ռը։

Ա պա ց	 ց ման ստան-
դարտ

Ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան մա սին եզ րա կա ց	 -
թյ	  նը հիմն  ա վոր ված է, ե րբ բա վա րար չա փով 
հաս տատ վ	 մ է, որ ան ձը որ ևէ պե տ	  թյան 
կող մի ց չի հա մար վ	 մ քա ղա քա ցի՝ այդ պե տ	 -
թյան օ րեն քի գոր ծո ղ	  թյամբ։ 

Վար չա կան և դա տա կան 
վե րա նա յ	 մ

Ա պա քա ղա քա ցի 	  թյան կար գա վի ճա կին 
ա ռնչվող ո րո շ	 մն  ե րը վե րա նայ վ	 մ ե ն՝ վար չա-
կան ակ տե րի վար չա կան և դա տա կան վե րա-
նայ ման սո վո րա կան հա մա կար գի հա մա ձայն։ 
Բո ղոք նե րի ներ կա յա ց	  մը կամ վար չա կան 
կամ դա տա կան 	  ղ ղիչ մի  ջոց նե րի ձեռ նար-
կ	  մը հե տաձ գ	 մ է ար տաքս ման վե րա բե րյալ 
ցան կա ցած ո րոշ ման ի կա տար ա ծ	  մը։ 
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4.  Հեշ տաց ված հպա տա կագ րում    

Ըն թա ցա կար գի մա սին 
տե ղե կատ վ	  թյան տա-
րա ծ	 մ

Ի րա վա ս	  մար մի  նը քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե-
ցող ան ձանց նրանց հա մար հաս կա նա լի լեզ վով 
տե ղե կատ վ	  թյ	 ն է տրա մադ ր	 մ նրանց հպա-
տա կագր ման չա փա նիշ նե րի և պա հանջ նե րի 
մա սին։ 

Ծախ սեր Քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձինք ա զատ ված 
են հպա տա կագր ման գոր ծըն թա ց	 մ սո վո րա-
բար պա հանջ վող վճար նե րից, այդ թվ	 մ՝ դի մ	 -
մի  լրաց ման, փաս տաթղ թե րի (օ րի նակ՝ վկա յա-
կան նե րի) ստաց ման, օ րի նա կա նաց ման հա մար 
նա խա տես ված ծախ սե րից։ 

Տ ևո ղ	  թյ	 ն Քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց կող մի ց 
ներ կա յաց ված դի մ	 մն  ե րը քնն վ	 մ են ա ռաջ նա-
հերթ կար գով։

Ա պա ց	 ց ման բեռ Հ պա տա կագ ր	 մ հայ ցող քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 
չ	  նե ցող ան ձինք պետք է տրա մադ րեն ի րենց 
	  նե ցած բո լոր ա պա ց	 յց նե րը կամ այն ա պա-
ց	 յց ները, ո րոնք նրանք ա մե  նայն հա վա նա կա-
ն	  թյամբ կա րող են ձեռք բե րել, մի նչ դեռ ի րա-
վա ս	  մար մի  նը պետք է հնա րա վո րինս հեշ տաց-
նի մն ա ցած պա հանջ վող փաս տաթղ թե րի ձեռք-
բե ր	  մը։ 

Ա պա ց	 ց ման ստան-
դարտ

Երբ ան հրա ժեշտ է ո րո շ	 մ կա յաց նել դի մ	  մի  
վե րա բե րյալ, ի րա վա ս	  մար մի  նը պետք է, սոսկ 
խոս քին հա վա տա լով, վս տա հի քա ղա քա ցի 	 -
թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց, ով քեր հա մա գոր ծակ ցել 
են հպա տա կագր ման ո ղջ գոր ծըն թա ցի ըն թաց-
ք	 մ՝ գոր ծըն թա ցի պա հանջ նե րին հա մա պա-
տաս խա նե լ	  հա մար։ 

Անվ ճար ի րա վա բա նա-
կան ա ջակ ց	  թյ	 ն

Քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձանց, ով քեր չ	 -
նեն ֆի նան սա կան մի  ջոց ներ, հպա տա կագր ման 
գոր ծըն թա ցի բո լոր փ	  լե ր	 մ տրա մադր վ	 մ է 
ան վճար ի րա վա բա նա կան ա ջակ ց	  թյ	 ն։
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Բ նա կ	  թյանն ա ռնչ վող 
պա հանջ ներ

Քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձինք ի րա վա ս	  
են դի մե  լ	  հպա տա կագր ման հա մար՝ ա ռանց 
բնա կ	  թյան ժա մա նա կա հատ վա ծի պա հան ջը 
բա վա րա րե լ	 , ո րը սո վո րա բար պա հանջ վ	 մ է 
այն օ տա րերկ րա ցի նե րից, ով քեր այլ ե րկր նե րի 
քա ղա քա ցի ներ ե ն։ 

Լեզ վի և այլնի ի մա ց	 -
թյ	 ն 

Քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձինք ա զատ վ	 մ 
են լեզ վի, պատ մ	  թյան կամ մշա կ	 յ թի ի մա ց	 -
թյ	  նը ստ	  գող քն ն	  թյ	 ն նե րից։

Փաս տաթղ թե րի հետ 
կապ ված պա հանջ ներ

Քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձինք ա զատ ված 
են ի րենց ծագ ման ե րկ րի կող մի ց տր ված՝ ա ռող-
ջա կան վի ճա կի կամ դատ վա ծ	  թյան մա սին 
տե ղե կանք ներ ներ կա յաց նե լ	  պա հան ջից այն 
դեպ քե ր	 մ, ե րբ նրանք չ	  նեն նման տե ղե կանք-
ներ կամ ա մե  նայն հա վա նա կա ն	  թյամբ չեն կա-
րող ձեռք բե րել։

5.   Քա ղա քա ցի ու թյան կո րուստ կամ քա ղա քա ցի ու թյու նից հրա-
ժա րում

Ընդ հա ն	 ր ե րաշ խիք 
ա պա քա ղա քա ցի ու թյան 
դեմ

Ան ձի կող մի ց ա մ	 ս ն	  թյան, ա մ	 ս ն	  թյան 
ա վար տի, օ րի նա կա նաց ման, ճա նաչ ման կամ 
որ դեգր ման պատ ճա ռով քա ղա քա ցի 	  թյան կո-
ր	 ս տը կախ ված է այդ ան ձի կող մի ց այլ քա ղա-
քա ցի 	  թյ	 ն 	  նե նա լ	  կամ ստա նա լ	  հան գա-
ման քից։

Քա ղա քա ցի ու  թյու  նից 
հրա ժար վե լ	 ն ա ռնչ վող 
դր	 յթ ներ

Քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից հրա ժար վե լ	  մա սին X-ի 
քա ղա քա ց	  դի մ	  մի ն ըն թացք չի տր վ	 մ, ե թե 
նա այդ պի սով դառ նա լ	  է քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 
չ	  նե ցող ան ձ։ 

Քա ղա քա ց	  կող մի ց քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից հրա-
ժար վե լը չի տա րած վ	 մ այդ ան ձի ե րե խա նե րի 
և/ կամ ա մ	 ս ն	 /կ նոջ վրա։ 
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6.  Քա ղա քա ցի ու թյու նից զր կե լը

Ընդ հա ն	 ր ե րաշ խիք 
ա պա քա ղա քա ցի ու-
թյան դեմ

Քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զր կե լ	  հիմ քե րը չեն կի րառ-
վ	 մ, ե թե ան հա տը դրա ար դյ	 ն ք	 մ դառ նա լ	  է 
քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող ան ձ։

Քա ղա քա ցի 	  թյան կորս տի և քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից 
զր կե լ	  վե րա բե րյալ այս Ակ տի դր	 յթ նե րը չպետք է 
կի րառ վեն, ե թե դրանց կի րա ռ	  թյան ար դյ	 ն ք	 մ 
ան հա տը դառ նա լ	  է քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն չ	  նե ցող 
ան ձ։

Քա ղա քա ց	 ՝ քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զրկ վե լը չի տա-
րած վ	 մ նրա ե րե խա նե րի և ա մ	 ս ն	 /կ նոջ վրա։ 

Պատ շաճ գոր ծըն թա-
ցային ե րաշ խիք ներ

Քա ղա քա ցի 	  թյ	  նից զրկ ման են թա կա բո լոր ան-
ձինք 	  նեն ցան կա ցած ո րոշ ման մա սին գրա-
վոր կեր պով ծա ն	 ց վե լ	  ի րա վ	 նք, ար դար 
դատալսման ի րա վ	 նք, ի նչ պես նաև այդ ո րո շ	  մը 
դա տա րա ն	 մ կամ ան կախ մարմն  	 մ բո ղո քար կե-
լ	  լիարժեք հնա րա վո ր	  թյ	 ն։ Քա ղա քա ցի 	  թյ	 -
նից զր կե լ	  (և ար տաք սե լ	 ) մա սին ցան կա ցած 
ո րոշ ման ի կա տար ա ծ	  մը հե տաձգ վ	 մ է, մի նչև 
վերջ նա կան բո ղո քարկ ման ար դյ	 ն քը։ 
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 Մի քա նի խոսք...

ՄԱԿ ՓԳՀ-ի մա սին

 ՄԱԿ ՓԳՀ-ն՝ Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պ	  թյան փախս տա-
կան նե րի հար ցե րով կազ մա կեր պ	  թյ	  նը, լի ա զոր ված է Մի ա վոր ված 
ազ գե րի կազ մա կեր պ	  թյան կող մի ց ա ռաջ նոր դե լ	  և հա մա կար գե-
լ	  աշ խար հով մե կ փախս տա կան նե րի պաշտ պա ն	  թյանն 	  ղղ ված 
մի  ջազ գային գոր ծո ղ	  թյ	 ն նե րը, ի նչ պես նաև կա ռա վա ր	  թյ	 ն նե րի 
հետ մի  ա սին աշ խա տե լ	  փախս տա կան նե րի խն դիր նե րի լ	 ծ ման 	  ղ-
ղ	  թյամբ։ 

ՄԱԿ ՓԳՀ-ի գլ խա վոր նպա տակն է ե րաշ խա վո րել փախս տա կան նե-
րի ի րա վ	 նք ներն 	  բա րե կե ց	  թյ	  նը։ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն ձգ տ	 մ է այն պես 
ա նել, որ յ	  րա քան չյ	  րը կա րո ղա նա ի րաց նել ա պաս տան հայ ցե լ	  
և այլ պե տ	  թյան ներ ս	 մ ա պա հով ա պաս տան գտ նե լ	  ի րա վ	 ն քը։ 
Օգ նե լով փախս տա կան նե րին կա մա վոր կեր պով վե րա դառ նալ ի րենց 
հա րա զատ եր կիր կամ բնա կ	  թյ	 ն հաս տա տել մե կ այլ ե րկ ր	 մ՝ ՄԱԿ 
ՓԳՀ-ն նաև փոր ձ	 մ է տևա կան լ	  ծ	 մն  եր գտ նել նրանց դժ վա րին 
կա ց	  թյան հա մար։ 

ՄԱԿ ՓԳՀ-ի լի ա զո ր	  թյ	 ն նե րը սահ ման ված են կազ մա կեր պ	  թյան 
Կա նո նադ ր	  թյամբ, և իր աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նե լիս ՄԱԿ 
ՓԳՀ-ն ա ռաջ նորդ վ	 մ է Փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա կի մա սին 
ՄԱԿ-ի 1951 թվա կա նի կոն վեն ցի այով և դրա 1967 թվա կա նի Ար ձա-
նագ ր	  թյամբ։ Տա րի նե րի ըն թաց ք	 մ ՄԱԿ Գլ խա վոր ա սամբ լե ան և 
ՄԱԿ Տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան խոր հ	 ր դը (ECOSOC) ը նդ լայ նել են 
ՄԱԿ ՓԳՀ-ի պա տաս խա նատ վ	  թյ	  նը՝ նե րա ռե լով մարդ կանց տար-
բեր խմ բե րի պաշտ պա ն	  թյ	  նը, ո րոնց չեն ան դրա դառ ն	 մ այս գոր-
ծիք ները, և ո րոնք գտն վ	 մ են զին ված հա կա մար տ	  թյան և բռ ն	  թյան 
ար դյ	 ն ք	 մ հար կադր ված տե ղա հան ման մի  շարք այլ ի րա վի ճակ նե-
ր	 մ։ Այդ մարդ կան ցից ո մանք հայտ նի են որ պես « ման դա տային» 
փախս տա կան ներ։ Մյ	 ս նե րը հայ րե նա դարձ ներ, քա ղա քա ցի 	  թյ	 ն 
չ	  նե ցող ան ձինք և ո րոշ դեպ քե ր	 մ ներ քին տե ղա հան ված ան ձինք ե ն։ 

Կազ մա կեր պ	  թյ	  նը փոր ձ	 մ է կր ճա տել հար կադր ված տե ղա հան-
ման ի րա վի ճակ նե րը՝ խրա խ	  սե լով պե տ	  թյ	 ն նե րին և այլ հաս տա-
տ	  թյ	 ն նե րին ստեղ ծել մար դ	  ի րա վ	 նք նե րի պաշտ պա ն	  թյա նը և 
վե ճե րի խա ղաղ լ	 ծ մա նը նպաս տող պայ ման ներ։ Ն	 յն նպա տա կին 
հե տա մ	 տ լի նե լով՝ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն ձգ տ	 մ է ա վե լի ար դյ	  նա վետ դարձ-
նել վե րա դար ձող փախս տա կան նե րի վե րաին տեգ ր	 մն  ի րենց ծագ-
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ման ե րկ ր	 մ՝ այդ կերպ կա սեց նե լով փախս տա կան ներ ծնող ի րա վի-
ճակ նե րի կրկն վե լը։ 

ՄԱԿ ՓԳՀ-ն պաշտ պա ն	  թյ	 ն և ա ջակ ց	  թյ	 ն է ա ռա ջար կ	 մ 
փախստա կան նե րին և այ լոց ան շա հախն դիր կեր պով, նրանց կա րի քի 
հի ման վրա և ան կախ նրանց ռա սայից, մաշ կի գ	 յ նից, սե ռից, լեզ վից, 
կրո նից, քա ղա քա կան կամ այլ հա յացք նե րից, ազ գային կամ սո ցի ա լա-
կան ծա գ	  մի ց, 	  նեց ված քից, ծնն դից, հաշ ման դա մ	  թյ	  նից կամ այլ 
կար գա վի ճա կից։ Իր բո լոր գոր ծո ղ	  թյ	 ն նե ր	 մ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն ա ռանձ-
նա հա տ	 կ 	  շադ ր	  թյ	 ն է հատ կաց ն	 մ ե րե խա նե րի հա տ	 կ կա րիք-
նե րին և փոր ձ	 մ է օ ժան դա կել կա նանց և աղ ջիկ նե րի, ի նչ պես նաև 
խո ցե լի և/ կամ մար գի նա լաց ված խմ բե րի հա վա սար ի րա վ	 նք նե րին։ 
Փախստական նե րին պաշտ պա նե լ	  և նրանց խն դիր նե րի լ	 ծ մանն 
ա ջակ ցե լ	  իր ջան քերն ի րա կա նաց նե լիս ՄԱԿ ՓԳՀ-ն հա մա գոր ծակ-
ց	 մ է կա ռա վա ր	  թյ	 ն նե րի, տա րա ծաշր ջա նային կազ մա կեր պ	 -
թյ	 ն նե րի, մի  ջազ գային և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պ	  թյ	 ն նե րի 
հետ։ 

ՄԱԿ ՓԳՀ-ն հա վա տա րիմ է մաս նակ ց	  թյան սկզ բ	 ն քին՝ 
խորհրդատվ	  թյ	 ն տրա մադ րե լով փախս տա կան նե րին նրանց կյան-
քի վրա ազ դող ո րո շ	 մն  ե րի վե րա բե րյալ, ի նչ պես նաև տա րի քը, գեն-
դե րը և բազ մա զա ն	  թյ	  նը կար ևո րե լ	 ն։ 

 Միջ խորհր դա րա նա կան մի  	  թյան մա սին

 Միջ խորհր դա րա նա կան մի  	  թյ	  նը (ՄԽՄ) ե զա կի կազ մա կեր պ	  թյ	 ն 
է, ո րը բաղ կա ցած է աշ խար հի ազ գային խորհր դա րան նե րից։ Մենք 
պաշտ պա ն	 մ և կա ռ	  ց	 մ ե նք ժո ղովր դա վա ր	  թյ	 ն քա ղա քա կան 
ե րկ խո ս	  թյան և կոնկ րետ գոր ծո ղ	  թյ	 ն նե րի մի  ջո ցով։ 2018 թվա կա-
նի նոյեմ բե րի դր	  թյամբ ՄԽՄ-ն 	  նի 178 Ան դամ խորհր դա րան ներ 
և 11 Գոր ծըն կեր ան դամն  եր։ Մենք սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ց	 մ ե նք 
Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պ	  թյան և այլ գոր ծըն կեր կազ մա կեր-
պ	  թյ	 ն նե րի հետ, 	  մ նպա տակ նե րը մե նք կի ս	 մ ե նք։ 

Մենք հա վա տա րիմ ե նք մե ր աշ խա տան քին, ո րի դաշտն ա նընդ հատ 

ը նդ լայն վ	 մ է, և ո րի կենտ րո ն	 մ են խա ղա ղ	  թյ	  նը, ար դա ր	  թյ	 նը, 
ժո ղովր դա վա ր	  թյ	  նը և զար գա ց	  մը։  Մենք զբաղ վ	 մ ե նք բազ մա-
զան խն դիր նե րով, ի նչ պես օ րի նակ՝ ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ը, մար դ	  ի րա վ	 նք-
նե րը, գեն դե րային հա վա սա ր	  թյ	  նը, կլի մա յա կան փո փո խ	  թյ	 ն-
ները և ե րի տա սարդ նե րի քա ղա քա կան մաս նակ ց	  թյ	  նը։ Մենք օգ-
ն	 մ ե նք ե րկր նե րին դ	 րս գալ հա կա մար տ	  թյ	 ն նե րից և զար գա նալ 
որ պես ժո ղովր դա վա րա կան պե տ	  թյ	 ն ներ։ 
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Մենք նաև աշ խա տ	 մ ե նք աշ խար հի քա ղա քա ցի նե րի տե սա կե տե րը 
նե րա ռել հա մաշ խար հային ո րո շ	 մն  ե րի կա յաց ման մե ջ մի  ջազ գային 

կա ռա վար ման 	  ղ ղ	  թյամբ մե ր աշ խա տան քի մի  ջո ցով, ո րի կար ևո-
ր	  թյ	 նն օ րե ցօր ա ճ	 մ է։     

Այ սօր մե նք այն կազ մա կեր պ	  թյ	 նն ե նք, ո րն ա մե  նա ման րա մասն է 
ար տա ցո լ	 մ հա մաշ խար հային հան ր	  թյան կար ծի քը։ Աշ խար հի յոթ 
մի  լի արդ բնա կիչ նե րից ա վե լի քան 6.5 մի  լի ար դը ապ ր	 մ են պե տ	 -
թյ	 ն նե ր	 մ, ո րոնց խորհր դա րան նե րը ՄԽՄ ան դամ են, և նրանց 
ը նտր ված ներ կա յա ց	  ցիչ ներն են մաս նակ ց	 մ մե ր քա ղա քա կա ն	 -
թյա նը և 	  ղ ղոր դ	 մ այն։ 

Հա մախմ բե լով խորհր դա րան նե րը՝ մե նք հա մախմ բ	 մ ե նք մարդ կանց։ 

Աշ խար հի ա մե  նա հին բազ մա կողմ քա ղա քա կան կազ մա կեր պ	  թյ	  նը՝ 
ՄԽՄ-ն, հիմն  ադր վել է 1889 թվա կա նին մի ջ խորհր դա րա նա կան ե րկ-
խո ս	  թյան մի  ջո ցով ազ գե րի մի ջև տա րա ձայ ն	  թյ	 ն նե րը խա ղաղ ճա-
նա պար հով հար թե լ	  նպա տա կով։ Այդ տես լա կանն այ սօր շա ր	  նա-
կ	 մ է մն ալ ն	 յն քան ճշ մա րիտ և տե ղին, որ քան 1889 թվա կա նին է ր։ 

Մենք հիմն  ա կա ն	 մ ֆի նան սա վոր վ	 մ ե նք մե ր Ան դամն  ե րի կող մի ց 
պե տա կան մի  ջոց նե րով։ Մեր գլ խա վոր գրա սե նյա կը գտն վ	 մ է Ժնև	 մ՝ 
Շվեյ ցա րի ա յ	 մ։ 





   +41 22 919 41 50
  +41 22 919 41 60
 postbox@ipu.org

Chemin du Pommier 5
Case postale 330
1218 Le Grand-Saconnex
Geneva – Switzerland
www.ipu.org

   +41 22 739 81 11
  +41 22 739 73 77

Case Postale 2500
CH-1211 Genève 2 Dépôt
Switzerland
www.unhcr.org



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




