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Баш сөз
2005-жылы «Жарандык жана жарандыгы жоктук» колдонмонун биринчи редакциясы басылып
чыккан учурдан тартып, БУУнун Качкындар иштери боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгы
(БУУнун КЖКБ) жана Парламенттер аралык союз (ПАС) жарандыгы жоктуктун жаңы учурларынын
пайда болушун алдын алууга жана жарандыгы жоктуктун созулуп кеткен учурларын чечүүгө
багытталган аракеттерди колдоодо өзүнүн өнөктөштүгүн бекемдешти. Бул колдонмодо (экинчи
редакциясы 2014-жылы басылып чыккан) жарандык укугуна жана жарандыгы жокторду азайтууга
тиешелүү эл аралык ченемдик-укуктук базага негизги көңүл бурулган. Мындан тышкары,
колдонмодо ушул ченемдик укуктук базага жооп берген мыйзамдарды кабыл алууда, ошондой
эле алардын мамлекеттеринин Бириккен Улуттар Уюмунун жарандыгы жоктук жөнүндө эки
конвенциясына кошулуусуна көмөк көрсөтүүдө парламентарийлердин ролу басып белгиленүүдө.
Жаңы колдонмодо авторлор тарабынан айрыкча көп иштер аткарылды жана жарандыгы жоктукту
жоюу боюнча мамлекеттердин мыйзамдарынын типтүү жоболорунун үлгүлөрү келтирилди.
Жарандыгы жоктуктан жабыр тарткандарга тийгизген таасирин баалоого болбойт. Эреже катары,
жарандыгы жоктук башка көпчүлүк адамдар кадимкидей эле кабыл алган негизги укуктарды
пайдаланууга тоскоолдук кылат. Бул укуктарга мектепке баруу, дарыгерлерге кайрылуу, ишке
орношуу, банк эсебин ачуу, шайлоого катышуу, никеге туруу, жарандыкты балдарга өткөрүп берүү
кирет. Бул айласыздыкка алып келип, жарандыгы жоктуктан жабыр тарткандарды эксплуатациянын
жана кыянаттыктын экстремалдык формаларына алсыз кылып коюшу мүмкүн. Кошумчалай
кетсек, коомчулуктар ичиндеги белгилүү бир топторго таасир эткен жарансыздык социалдык
жана экономикалык өнүгүүгө тоскоол болуп, чыңалууну пайда кылышы мүмкүн, бул өз кезегинде
зомбулук менен коштолгон жаңжалга жана аргасыз жер которууга алып келет.
2015-жылы БУУнун КЖКБ, ПАС жана Түштүк Африканын Парламенти биргелешип “Ар бир адамдын
жарандыкка укугу” деген темада конференция өткөрүшкөн. Бул конференция жарандыкты жоюуга
багытталган чечимдердин маалымдуулугун жогорулатууга салым кошту.
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Ошондон бери, БУУнун КЖКБ #IBelong 2024-жылга чейин жарандыгы жоктукту жоюу боюнча
10 жылдык кампаниясын баштагандан кийин, жарандыгы жоктукту жоюуда жетишилген олуттуу
прогресс тууралуу парламентарийлерге үзгүлтүксүз маалыматтык саресептерди өткөрүп туруу
үчүн эки уюм биргелешип иш алып барышууда. Мисалы, Бириккен Улуттар Уюмунун жарандыгы
На 2019
год конвенцияларына
приходится середина
#IBelong:
приближаясь
этой точке
жоктук
боюнча
20 жаңыКампании
өлкө кошулду,
мыйзамдарда
ондон ашыкктиешелүү
проекта, УВКБ
ООНмурда
и МПС
по-прежнему
верны
обязательствам
оказывают
реформалар
жүргүзүлдү,
жарандыгы
жок болгон
жүз миңдеген
адамдаргаижарандык
поддержку парламентариям тех стран, правительства которых хотят раз и навсегда
берилди.

избавить мир от такого пагубного явления, как безгражданство. Мы надеемся,

2019-жыл
#IBelong
кампаниясынын
тең практические
ортосу болуп саналат:
долбоордун ушул
пунктуна
что в этом
пособии
они найдут
рекомендации,
необходимые
им для
жакындап
жатып,
БУУнун законодательства,
КЖКБ жана ПАС дүйнөнү
жарандыгы
жоктуктанчтобы
биротоло
поддержки
реформ
которые
обеспечат,
ниарылткысы
один ребенок
келген
өлкөлөрдүн
парламентарийлерин
колдоону
улантууда.
Бул колдонмо
алар жарандыгы
не рождался
без
гражданства, чтобы
мужчины
и женщины
в равной
степени имели
жок бала төрөлбөшүн, эркектер менен аялдардын балдарына жарандыкты бирдей өткөрүп
возможность передать гражданство своим детям, чтобы ни один человек не был
берүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуучу мыйзамдардагы реформаларды колдоо үчүн зарыл болгон
произвольно лишен гражданства, чтобы лица без гражданства выявлялись, а их
практикалык көрсөтмөлөрдү табат деп ишенебиз, жарандыгы жок адамдарды аныктоо жана
натурализация
упрощалась.
очень надеемся,
что это
руководствоэлполучит
алардын
байыр алышын
жеңилдетүүМы
максатында.
Биз бул колдонмо
мамлекеттердин,
аралык
распространение
с помощью
государств,
организаций,
гражданского
уюмдардын,
жарандык–коомдун
жана башка
кызыкдармеждународных
тараптардын жардамы
менен 2024-жылга
общества
и других
заинтересованных
сторон
– в качестве
инструмента
для
содействия
чейин
жарандыгы
жоктукту
жоюу процессин тездетүү
боюнча
аракеттерди
колдоо куралы
катары
усилиям, направленным
на ускорение процесса ликвидации безгражданства к 2024
жайылтылат
деп терең ишенебиз.

году.
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Киришүү
Жарандыгы жоктук көйгөйү азыр жакынкы жылдарга караганда кеңири таанылып жатат.
Бул көбүнесе өкмөттөрдүн, эл аралык уюмдардын жана бейөкмөт түзүмдөрдүн жарандыгы
жок адамдардын абалына жана жарандыгы жоктукту алдын алуунун жана кыскартуунун
маанилүүлүгүнө көңүл бурууга багытталган аракеттерине байланыштуу. Парламенттер аралык
союз (ПАС) жана БУУнун Качкындар иштери боюнча Жогорку комиссарынын башкармалыгы
(БУУнун КЖКБ)- жарандыгы жоктукту жоюуга милдеттендирилген БУУнун агенттиги, бул жаатта көп
жылдык кызматташуу тарыхына ээ жана жарандыгы жоктукту алдын алууда парламентарийлерге
улуттук мыйзамдарды эл аралык стандарттарга ылайык реформалоого жардам берип келет.
Ушул максатта 2005-жылы эки уюм биргеликте жарандык жана жарандыгы жоктук боюнча
парламентарийлер үчүн колдонмонун биринчи басылышын чыгарышкан. Бул колдонмонун экинчи
басылышы 2014-жылы басылып чыккан жана ошол эле жылы БУУнун КЖКБ 2024-жылга чейин
жарандыгы жоктукту кыскартуу үчүн #IBelong кампаниясын баштаган. Бул аракеттердин уландысы
катары БУУнун КЖКБ жана ПАС парламентарийлер үчүн «Жарандык боюнча мыйзамдардагы
жарандыгы жоктукту алдын алуу жана кыскартуудагы жакшы практикалар» жаңы колдонмосун
сунуштап жатышат. Бул колдонмо жарандыкка болгон укуктун эл аралык укуктук базасына,
ошондой эле жарандыгы жоктуктун техникалык себептерине көңүл бурган мурунку басылманы
толуктайт. Бул жаңы колдонмо мамлекеттерге төмөнкүлөргө мүмкүнчүлүк берген укуктук
жоболордун практикалык мисалдарын берет:
• балдар арасында жарандыгы жоктукту толугу менен алдын алууга
• жарандык жөнүндө мыйзамдардан гендердик басмырлоо элементтерин алып салууга
• жарандыгы жок адамдарды аныктоо үчүн жол-жоболорду киргизүүгө жана алардын байыр
алышын жөнөкөйлөтүүгө
• жарандыктан ажыратуунун жана алып салуунун бардык учурларында адамдар жарандыгы жок
болуп калбашын камсыздоого
Бул колдонмодо бардык мамлекеттер эске алууга үндөгөн улуттук мыйзамдардагы айрым жакшы
тажрыйбалар сүрөттөлгөн жана колдоого алынган.
Бактыга жараша, 2018-жылга карата мыйзамдарды БУУнун жарандыгы жоктук боюнча эки
конвенциясына жана адам укуктары боюнча ар кандай келишимдерге шайкеш келтирүү үчүн
реформалоо боюнча жалпысынан оң тенденция байкалды. Мисалы, бир нече жыл ичинде
энелерге аталары менен бирдей балдарына жарандык берүүгө жол бербөөчү мамлекеттердин
саны олуттуу кыскарды, ошону менен дүйнөдө жарандыгы жоктуктун массалык булагы
кыскартылды. Бирок, бул колдонмо жарыяланган күнгө карата, 25 мамлекеттерде дагы эле
гендердик басмырлоочу мыйзамдар бар. Андан тышкары, бүгүнкү күндө көптөгөн мамлекеттер
өз аймагында төрөлгөн же болбосо жарандыгы жок болуп кала турган балдарга жарандык берүү
жөнүндө жоболор бар болсо да, башка көптөгөн өлкөлөрдө мындай кепилдиктер жок же алар
жарым-жартылай же белгилүү бир шарттарда гана иштешет.
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Натыйжада, балдардын арасында жарандыгы жоктук дүйнөнүн көп жерлеринде сакталууда. Ал
эми балдар чоңоюп баратканда, алар жарандыгы жоктукту өз балдарына өткөрүп берүү коркунучу
бар. Кошумчалай кетсек, жок дегенде бир чөйрөдө – жарандыгынан ажыратуу – айрым өлкөлөрдө
иш жүзүндө жарандыгы жок болуу коркунучун жогорулаткан жаңы мыйзамдар жана тажрыйбалар
пайда болуп жатканын белгилей кетүү керек. Бактыга жараша, мамлекеттер «эч кимди артта
калтырбоо» чечимин кабыл алган Туруктуу өнүгүү жаатындагы Күн тартибинде чагылдырылган
маргиналдаштыруу, жакырчылык, чыр-чатактар жана туруксуздуктун ортосундагы байланышты
жакшыраак түшүнүшөт.
Бүгүнкү күнгө чейин эч ким жарандыгы жок адамдардай артта калган эмес, алар көп учурда
мектепке бара албайт, мыйзамдуу иштей албайт, банктан эсеп ача албайт, дарыгерге кайрыла
алышпайт. Мындан тышкары, мындай адамдарды коомдук турмуштан четтетүү жамааттардын жана
бүтүндөй коомдун бакубаттуулугуна жана туруктуулугуна таасирин тийгизет. Чынында эле, акыркы
окуялар, тилекке каршы, жарандыгы жоктук дагы эле коомдук толкундоонун, чыр-чатактардын
жана калктын жер которуусунун потенциалдуу себеби, ошондой эле тиешелүү адамдар үчүн
адам укуктарынын олуттуу көйгөйү экенин ачык көрсөттү. Ошондой болсо да, жарандыгы жоктук
көйгөйүн чечүү техникалык жактан абдан жөнөкөй, муну бул колдонмо ачык-айкын көрсөтүп турат.
#IBelong жарандыгы жоктукту жоюу боюнча кампания өзүнүн ортосуна жакындап калды, жана
бардык мамлекеттер бул балээни биротоло жок кылуу үчүн дагы да көп аракет кылышы керек.
БУУнун КЖКБ жана ПАС бул жаңы колдонмодо берилген техникалык көрсөтмөлөр мамлекеттерге
жарандык укук боюнча зарыл реформаларды жүргүзүүгө түрткү берет деп үмүттөнүшөт.
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Балдардын жарандыгы
жоктугуна карата кепилдиктер
Киришүү
Жарандыгы жок төрөлгөн ар бир баланын жемиштүү жана толук кандуу жашоо жүргүзүү
мүмкүнчүлүгү өтө чектелген. Бирок балдар арасындагы жарандыгы жоктук – бул толугу менен
алдын алууга жана жоюуга боло турган көйгөй. Ошондуктан, БУУнун КЖКБ 2014-2024-жылдарга
Жарандыгы жоктукту жоюу боюнча Глобалдык иш-аракеттер планына төрөлгөндө жарандыгы
жоктукту жоюуну негизги иш-аракет катары киргизген («Глобалдык аракет планы»)1.
Жарандыгы жоктуктун жаралуусуна каршы тиешелүү кепилдиктерди жарандык мыйзамдарга
киргизүү менен мамлекеттер жарандыгы жоктуктун сакталышын алдын алышы, аны муунданмуунга өткөрүп берүү менен, жарандыгы бар ата-энелер аны балдарына өткөрүп бере албаган
жагдайлардан качышы мүмкүн. Мындан тышкары, тиешелүү кепилдиктер ата-энеси белгисиз жетим
же кароосуз калган балдардын («табылган балдардын») жарандыгы жок калбасын камсыздайт.

1961-жылдагы Жарандыгы жоктукту азайтуу жөнүндө конвенциянын жоболору
Балдардын жарандыгы жоктугуна тиешелүү эл аралык стандарттардын эң кеңири топтомун 1961жылкы Жарандыгы жоктукту азайтуу боюнча Конвенциядан тапса болот (1961-ж. Конвенция)2.
Бул документ макулдашуучу тараптар үчүн үч негизги милдетти белгилейт, алар жалпы ишке
ашырылса, бир муундун ичинде жарандыгы жоктук натыйжалуу жок кылынат3:
• биринчиден,1961-жылдагы Конвенциянын 1-беренесине ылайык, Макулдашуучу мамлекеттер
1(1) (b) беренесинде саналган белгилүү бир шарттарга жараша автоматтык түрдө же арыз
боюнча жарандыгы жок болуп кала турган өз аймагында төрөлгөн бардык балдарга өздөрүнүн
жарандыгын бериши керек.
• экинчиден, 1(4)-беренеге жана 4-беренеге ылайык, Макулдашуучу мамлекеттер чет өлкөдө
төрөлгөн балдарга, эгер алардын ата-энесинин бири ошол мамлекеттин жарандыгына ээ болсо
жана эгер мындай балдар жарандыгы жок болуп калса, аларга жарандык бериши керек .
• үчүнчүдөн 2-беренеге ылайык, Макулдашуучу мамлекеттер өз аймагында ташталган балдарга
жарандык бериши керек.

1

1 #IBelong кампаниясы жана Аракеттердин глобалдык планы менен таанышуу үчүн: www.unhcr.org/ibelongcampaign- to-end-statelessness.html дарегин боюнча #IBelong өтүү керек. «Бир дагы бала жарандыгы жок
төрөлбөсүн камсыздоо» Аракеттердин глобалдык планын Аракет 2 толук түшүндүрмө менен таанышуу
үчүн «Бир дагы бала жарандыгы жок төрөлбөшүн камсыздоо» Аракет 2- мыкты тажрыйбанын үлгүлөрү
(2017-жылдын 20-марты) БУУ КЖКБ документин караңыз, дареги: www.refworld.org/docid/58cfab014.html.

2

Бул принциптерге тиешелүү рекомендациялар менен таанышуу үчүн БУУ КЖКБ Жарандыгы жоктукту азайтуу
жөнүндө 1961-жылдагы Конвенциянын 1-4-беренелерине ылайык №4 Ар бир баланын жарандыкты алууга
укугун камсыздоо жарандыгы жоктук маселелери боюнча рекомендацияларды караңыз, 2012-жылдын
21-декабры HCR/GS/12/04, дареги: https://www.refworld.org.ru/docid/5405901e4.html

3

2014-жылдагы Аракеттердин глобалдык планы иштеп баштагандан тартып, 1961-жылдагы Конвенциянын мүчө
катышуучулары 61ден 71ге чейин көбөйгөн. Аракеттердин глобалдык пландын 9 аракетине ылайык БУУ КЖКБ
ушул Конвенцияга кошулууга жардам берүүгө жана мамлекеттердин колдоого багытталган ишин улантууда.
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Адам укугу жөнүндө келишимдердеги
кошумча жоболор
Көптөгөн өлкөлөр тарабынан ратификацияланган адам укуктары боюнча бир катар документтерде
балдарды жарандыгы жоктуктан коргоого байланыштуу кошумча жоболор жана принциптер
камтылган. 170 мамлекет катышуучусу болуп саналган Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл
аралык пактта «ар бир бала жарандык алууга укуктуу» деп белгиленген (24(3)-берене).
Мындан тышкары, 194 өлкө ратификациялаган, Бириккен Улуттар Уюмунун балдардын укуктары
жөнүндө Конвенциясында (БУК) каралгандай, ар бир бала «төрөлгөндөн кийин дароо катталууга
тийиш жана төрөлгөн учурдан тартып ат коюуга жана жарандык алууга, ошондой эле мүмкүн
болушунча ата-энелерин билүүгө жана алардан кам көрүү укугуна ээ» (7(1)-берене).
Бул укукту ишке ашыруу «айрыкча, бала жарандыгы жок болгон учурларда» колдонулат
(7(2)-берене). Маанилүү нерсе, БУКтун 7 жана 8-беренелери менен бирге колдонулган
3-беренесине ылайык, балдарга карата бардык аракеттерде, анын ичинде жарандык чөйрөдө да
баланын эң жогорку кызыкчылыктарын камсыздоо биринчи орунда болушун талап кылынат.4
Ошол конвенцияга катышкан европалык мамлекеттерге карата колдонулуучу Жарандык жөнүндө
Европа конвенциясы (ЖЕК) да 1961-жылкы Конвенция менен айкалышат. Атап айтканда, ал
мамлекеттин аймагында төрөлгөн, башкача айтканда, жарандыгы жок болуп кала турган табылган
балдардын жана башка балдардын мыйзам боюнча (ex lege) жарандык алышын караштырат.5
Адам укуктары боюнча Америка конвенциясында жана Балдардын укуктары жана жыргалчылыгы
боюнча Африка хартиясында да жарандыкка укук каралган. Бул документтердин ар бирине
ылайык, бала төрөлгөн мамлекетке 1961-жылкы Конвенцияда камтылган, төрөлгөндө башка
жарандыкка ээ болбогон балдарга колдонулуучу окшош милдеттенме жүктөлөт6.
1961-жылкы Конвенцияда туулгандыгын каттоо ачык айтылбаса да, ал көбүнчө баланын белгилүү
бир жарандыкка же жарандыкка болгон укугун далилдөөчү негизги каражат болуп саналат.
Туулгандыгын каттоо учурунда берилген документтерде эң аз дегенде баланын аты-жөнү, туулган
күнү жана жери, ата-энесинин аты-жөнү жөнүндө маалыматтар камтылат. Ошентип, бул маалымат,
эреже катары, баланын жарандыкка болгон укугунун далили катары кызмат кылат - теги же
туулган жерине негизделип. Демек, балдардын туулгандыгын каттоонун тиешелүү ченемдик
укуктук актыларын жана жол-жоболорун кабыл алуу балдардын жарандыгы жоктугуна каршы
кепилдиктердин маанилүү элементи катары каралышы мүмкүн.
Мындан тышкары, туулгандыгын каттоо адам укуктары боюнча бир катар эл аралык келишимдерге,
анын ичинде ЖСУЭПтин 24(2)-беренесине жана БУКтун 7(1)-беренесине ылайык милдеттүү
болуп саналат. Ушул эки документке ылайык, мамлекеттер баланын укуктук статусуна же анын
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4

БУК 3(1)-беренеси: «балдарга карата мамлекеттик же жеке менчик мекемелер, соттор, администрация же
мыйзам чыгаруучу орган тарабынан жасалган бардык аракеттерде балынын эң жакшы кызыкчылыктары
биринчи кезекте эске алынууга тийиш».

5

6(1)(b), (2)(a) жана (2)(b)-беренелери.

6

Адам укуктары жөнүндө америкалык конвенция, 20(2)-берене; Балдардын укуктары жана бакубатчылыгы
жөнүндө африкалык хартия, 6(4)-берене. 2014-жылы балдардын укуктары жана бакутбатчылыгы боюнча
эксперттердин африкалык комитети Балдардын укуктары жана бакубатчылыгы жөнүндө африкалык
хартияныни 6-беренесине карата жалпы тартиптеги сын-пикирди кабыл алган, ACERWC/GC/02, 2014, дареги:
www.refworld.org/docid/54db21734.html

ата-энесинин укуктук статусуна карабастан, басмырлоосуз, ал туулгандан кийин дароо каттоону
камсыз кылышы керек.7
Кошумчалай кетсек, төрөлгөндө каттоого алуу укугу БУУнун Эмгекчи-мигранттардын укуктары
жөнүндө Конвенциясында (29-берене), Майыптардын укуктары жөнүндө БУУнун Конвенциясында
(18(2)-берене), ошондой эле адам укуктары боюнча бир катар аймактык документтерде ырасталган.8
Туулгандыгын каттоонун маанилүүлүгү жана бул чөйрөдөгү мыкты тажрыйбалардын мисалдары боюнча толук түшүндүрмө алуу үчүн БУУнун КЖКБ «Жакшы тажрыйбалардын үлгүлөрү – аракет 7: Жарандыгы жоктукту алдын алуу максатында туулганды каттоону камсыздоо», 2017-жылдын ноябры.9

Мыйзамдардын жана жакшы
практиканын үлгүлөрү
Бул бөлүмдө жогоруда саналып өткөн бир же бир нече кепилдиктерди камтыган мыйзамдардын
мисалдары келтирилген. Бардык мамлекеттер тарабынан үч кепилдикти камтыган жоболордун
кабыл алынышы бүткүл дүйнө боюнча балдардын жарандыгы жоктугун жоюуга чоң жардам берет.10

1. Мамлекеттин аймагында төрөлгөн, жарандыгы жок адам болуп калышы
мүмкүн болгон балдарга жарандык берүү
1961-жылкы Конвенцияга ылайык, Макулдашуучу мамлекеттер өз аймагында төрөлгөн,
жарандыгы жок адам болуп калышы мүмкүн болгон балдарга жарандыгын бериши керек.
Конвенция мамлекеттерге мындай балдарга жарандык берүүнүн жалгыз милдеттүү жолу
белгиленбейт, тандоо мүмкүнчүлүгү берилет: автоматтык түрдө же өтүнүч берилгенде. Бирок,
акыркы учурда, 1961-жылкы Конвенцияда мамлекеттер баланын жарандык алуу укугуна карата
белгилей турган шарттарга тышкы чектөөлөр белгиленет. 1(2)-беренеде камтылган, жол берилген
шарттардын тизмеси төмөндөгүдөй:
• өтүнүч «он сегиз жаштан кеч эмес башталып, жыйырма бир жашка чыккан мезгилден эрте
эмес бүтүшү» керек болгон мөөнөттө берилиши керек деген талап (1(2)-берене (а)).
• Макулдашуучу мамлекетте белгилүү бир мөөнөттүн ичинде туруктуу жашоо талабы «ал
өтүнүч берилгенге чейинки беш жылдан ашпоого тийиш жана он жылдан ашпоого тийиш»
(1(2)-берене(b)).
• өткөндөгү кылмыштарына байланыштуу чектөөлөр (1(2)-берене(с)).
• Тиешелүү адам ар дайым жарандыгы жок адам болушу жөнүндө шарт (1(2)-берене(d)).
1961-жылдагы Конвенцияга ылайык, башка шарттарга жол берилбейт. Мисалы, Макулдашуучу
мамлекет ата-энеси мыйзамдуу түрдө ошол мамлекетте жашаган балдарга гана өзүнүн

7

Адам укуктары боюнча БУУ Комитетин караңыз, 24-беренеге (балдар укуктары) карата №17 жалпы тартиптеги
сын-пикир, 1989-жылдын 7-апрели, 7- 8-пункттары, дареги: www.refworld. org/docid/45139b464.html

8

мисалы, Балдардын укуктары жана бакубатчылыгы жөнүндө африкалык хартия, 6(2)-берене; Исламда
балдардын укуктары жөнүндө пакт, 7(1)-берене
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БУУ КЖКБ, Мыкты тажрыйбанын үлгүлөрү - Аракет 7: Жарандыгы жоктукту алдын алуу максатында
туулгандыгын каттоону камсыздоо, 2017-жылдын ноябры, дареги: www.refworld.org/docid/5a0ac8f94.html
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БУУ КЖКБ, мыкты тажрыйбанын үлгүлөрү - аракет 2, жогоруда.

11

жарандыгын бере албайт. Баланын Макулдашуучу мамлекеттин жарандыгын алуу укугу анын атаэнесинин укуктук статусуна карабастан кепилдениши керек.
1961-жылдагы Конвенцияга ылайык талап кылынбаса да, жарандык төрөлгөндө автоматтык
түрдө бериле турган мыйзамдардын жоболорун кабыл алуу жакшы тажрыйба болуп эсептелет11.
Мындай мыйзамдар БУКтун 3 жана 7-беренелеринде белгиленген «баланын эң жогорку
кызыкчылыктары» принцибине, ошондой эле жарандыгы жоктукка жол бербөө принцибине
ылайык келет, бул принципти азыр кээ бирлер эл аралык кадимки укук деп эсептешет.12
Эгер мамлекет өтүнүч боюнча өз жарандыгын берүүнү чечсе, 1961-жылдагы Конвенциянын
1(2)-беренесине ылайык жол берилген кандайдыр бир шарттарды коюу баланын олуттуу убакыт
аралыгында жарандыгы жок болушуна алып келбеши керек.13
Жарандыгы жок болуп кала турган балдарга автоматтык түрдө жарандыкты кепилдикке алуунун
мисалын Гвинея-Бисауда көрүүгө болот, анын Жарандык жөнүндө мыйзамында (2010-жылы
толукталган) каралгандай: «É cidadão guineense de origem... O individuo nascido no território
nacional quando não possua outra nacionalidade» (расмий эмес котормо: «Гвинеянын жараны - бул
анын аймагында төрөлгөн жана башка мамлекеттин жарандыгына ээ болбогон ар кандай адам»).14
Ошо сыяктуу эле, 2013-жылдын февралында киргизилген өзгөртүүлөрү менен Болгариянын
жарандык жөнүндө мыйзамында «туулган жери боюнча Болгариянын жараны деп Болгария
Республикасынын аймагында туулган, теги боюнча башка мамлекеттин жарандыгын албаган ар
бир адам саналат» деп белгиленген.15
Бул жоболор тиешелүү түрдө мамлекеттин аймагында төрөлгөн «жарандыгы жок болуп
кала турган» бардык балдарды камтыйт. Аларды колдонуу жарандыгы жок ата-энелердин
же мамлекеттин аймагында мыйзамдуу түрдө жашаган ата-энелердин балдары менен гана
чектелбейт. Мындан тышкары, бул жоболор аларды башка мамлекеттин жарандыгына
укугу жок балдарга гана колдонуу коркунучун алдын алат. Жарандыгы жок адам эл аралык
укукта анын мыйзамдарына ылайык мамлекеттин жараны болуп эсептелбеген адам катары
аныкталгандыктан,16 баалоо болжолдуу же ретроспективдүү болбостон,17 азыркы учурда
жүргүзүлүүгө тийиш.
Келишим түзүүчү мамлекеттер алардын аймагында төрөлгөн, жарандыгы жок адам болуп
калышы мүмкүн болгон балдарга карата жарандыкты алуу жол-жобосун автоматтык түрдө
колдонуунун ордуна өтүнүч берүү жол-жобосун колдонууну чечиши мүмкүн. Мындай мамлекеттер
тиешелүү ата-энелерге жарандык алуу мүмкүнчүлүгү, ошондой эле кантип кайрылуу керек жана
кандай шарттар аткарылышы керектиги жөнүндө толук маалымат менен камсыз кылуусу керек.18
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11

БУУ КЖКБ, №4 жарандыгы жоктук маселелери боюнча рекомендациялар: Жарандыгы жоктукту азайтуу
жөнүндө 1961-жылдагы Конвенциянын 1-4-беренелерине ылайык ар бир баланын жарандыкка ээ болууга
укугун камсыздоо, 2012-жылдын 21-декабры, HCR/GS/12/04, дареги: https://www.refworld.org.ru/docid/5405901e4.
html.
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Бул милдет бекитилген, Жарандык жөнүндө Европа конвенциясына карата түшүндүрмө докладында,
4-беренеде жарандыгы жоктукка жол бербөө боюнча милдет кадимки эл аралык укуктун бөлүгү катары
белгиленет. ЖЕК, ETS №166, 1997-ж., 33-пункту: https://rm.coe.int/16800ccde7.
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БУУ КЖКБ, №4 жарандыгы жоктук маселелери боюнча рекомендациялар, жогоруда, 11-пункт.
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Lei da Nacionalidade, Lei №6/2010, 5-б.

15

Болгариянын жарандыгы жөнүндө Мыйзамы (2013-жылдын февралындагы өзгөртүүлөр менен), 10-берене.
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Жарандыгы жок адамдын статусу жөнүндө 1954-жылдагы конвенциянын 1-беренеси.
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БУУ КЖКБ, жарандыгы жок адамдарды коргоо маселелери боюнча колдонмо, 2014-жылдын 30-июну,
50-пункту, дареги: https://www.refworld.org.ru/docid/55b9eeb340.html.
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БУУ КЖКБ, №4 жарандыгы жоктук маселелери боюнча рекомендациялар , жогоруда, 53 – 54-пункттары.

2. Мамлекеттин жарандарынын чет өлкөдө төрөлгөн, жарандыгы жок адам болуп
калышы мүмкүн болгон балдарына жарандык берүү
1961-жылкы Конвенция Макулдашуучу мамлекеттердин жарандарынын биринен чет өлкөдө
төрөлгөн, жарандыгы жок адам болуп калышы мүмкүн болгон балдарга жарандык берүү
милдетин белгилейт. Көпчүлүк мамлекеттер жарандыгын теги боюнча өткөрүп берүүнү камсыз
кылат (jus sanguini принциби («кан укугу» принциби)). Бирок, кээде мындай которуулар чет өлкөдө
төрөлгөн балдарга ата-энесинин жарандыгын мурастоого тоскоол боло турган белгилүү бир
шарттар - көбүнчө чектөөчү мүнөздөгү шарттар менен коштолот.
Бул жагынан Бразилиянын жарандык жөнүндө мыйзамы оң жылыштардын мисалы болуп
саналат. 1994-жылы Бразилиянын парламенти Конституцияга оңдоолорду кабыл алган,
анда бразилиялык жарандардын чет өлкөдө төрөлгөн балдары «Бразилия Федеративдик
Республикасында жашоо үчүн, Бразилиянын жарандыгын тандаса гана» бразилиялык боло
алышат дегени каралган.19
2007-жылы жарандык коом, жалпыга маалымат каражаттары жана саясатчылар катышкан
узакка созулган кампаниядан кийин Бразилиянын парламенти бул мыйзамды жаңы жобо
менен алмаштырган, ага ылайык, бразилиялык энеден же бразилиялык атадан чет өлкөдө
төрөлгөн балдар жөн гана Бразилиянын консулдук өкүлчүлүгүндө каттоодон өтүп, Бразилиянын
жарандыгын ала алышат.20
2007-жылы Конституцияга киргизилген оңдоо келечекте жарандыгы жоктуктун жаңы учурлары
болбошун камсыздаган. Мындан тышкары, атайын өткөөл жобого ылайык, буга чейин жарандыгы
жок бардык балдар Бразилиянын жарандыгын алууга укуктуу.21

3. Табылган балдарга жарандыкты берүү
1961-жылдагы Конвенциянын 2-беренесине ылайык, катышуучу-мамлекеттер ата-энесин
аныктоого мүмкүн болбогон ташталган балдарга («табылган балдарга») өздөрүнүн жарандыгын
бериши керек. Бул категорияга тиешелүү мамлекетте ата-энеси менен укуктук байланышы
болбогон балдар кирет - мисалы, бала никесиз төрөлгөндүктөн жана атасы же апасы тарабынан
таанылбагандыктан.
2006-жылдын мартындагы Ирактын жарандык жөнүндө мыйзамы 2-беренеге шайкештиктин
жакшы мисалы болуп саналат: «Адам Ирактын жараны болуп эсептелет, эгерде (б) ал ата-энеси
ким экени белгисиз болуп, Иракта туулса. Ирактан табылган бала, башкага далилдер жок болсо,
ошол аймакта төрөлгөн деп эсептелиши керек.».
«Табылган бала» аныктамасына шайкеш келүүгө байланыштуу Кениянын 2010-жылкы
Конституциясында: «Кенияда табылган, сегиз жаштан жаш эмес же сегиз жашка чыга элек болуп
көрүнгөн, жарандык таандыгы жана ата-энеси белгисиз болгон бала, туулгандыгы боюнча
жаран болуп эсептелет.»22
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1994-жылдагы №3 Конституциялык оңдоо.
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2007-ж. 20-сентябрындагы 54/07 Конституциялык оңдоо, 12-б.
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2007-ж. 20-сентябрындагы 54/07 Конституциялык оңдоо, 12(с)-б.. Качкындар иштери боюнча БУУ Жогорку Комиссары (БУУ КЖКБ), мыкты тажрыйбанын үлгүлөрү - Аракет 1: Жарандыгы жоктуктун бар болгон масштабдуу
жагдайлардын чечилиши, 2015-жылдын 23-февралы, дареги: www.refworld.org/docid/54e75a244.html.
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2010-ж. Конституция, 14(4)-б.
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1961-жылкы Конвенцияда бала табылган бала катары каралбай турган курак чектелбейт, бирок
мамлекеттерге бул статусту бойго жеткенге чейин таануу сунушталууда. Жок эле дегенде,
баланын кызыкчылыгын коргоо принцибине ылайык ата-энесинин инсандыгы же туулган жери
тууралуу так маалымат бере албаган бардык жаш балдарга карата колдонулушу керек.23
1961-жылдагы Конвенциянын 2-беренесине ылайык, табылган балдардын алган жарандыгы, эгерде
тиешелүү балада башка мамлекеттин жарандыгы бар экендиги далилденген учурда гана жоголушу
мүмкүн экенин белгилей кетүү маанилүү. Мисалы, 2004-жылдагы өзгөртүүлөр менен Египеттин
жарандык жөнүндө мыйзамына ылайык, египеттик: «Ата-энеси ким экени белгисиз, Египетте
туулган адам. Эгер башкасы көрсөтүлбөсө, Египетте табылган бала Египетте төрөлгөн болуп
саналат».24 Бирок, мамлекеттер балдар табылгандан кийин аларга берилген жарандыгын сактап
кала турган жоболорду белгилей алышат. Мисалы, Босния жана Герцеговинанын аймагында
төрөлгөн же табылган бала, эгерде «ата-энесинин экөө тең белгисиз, алардын улуту белгисиз
болсо, алар жарандыгы жок же бала жарандыгы жок болсо» ошол өлкөнүн жарандыгын алат.25

Таанышуу үчүн негизги булактар
w

Жарандыгы жоктукту азайтуу жөнүндө Конвенция.

w

Балдардын укугу жөнүндө Конвенция.

w

w

w
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даректе тапса болот: www.refworld.org/docid/54e75a244.html.
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БУУ КЖКБ, №4 жарандыгы жоктук маселелери боюнча рекомендациялар, жогоруда, 57- 58-пункттары.
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Египеттин жарандыгына тийиштүү 1975-жылдагы №26 Мыйзамынын айрым жоболоруна өзгөртүүлөрдү
киргизүү жөнүндө №154 Мыйзам, 2(2)-б.
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№№ 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/131 Official Gazette бириктирилген Босния жана
Герцеговинанын жарандыгы жөнүндө Мыйзам 7-б. (расмий эмес котормо).

Жарандык жөнүндө
мыйзамдардагы
гендердик теңчилик
Киришүү
Ошо сыяктуу эле, жарандык жөнүндө мыйзамдардагы гендердик теңсиздик чоңдор менен
балдардын арасында жарандыгы жоктукка алып келиши мүмкүн. Мындай мыйзамдар
аялдарга жана эркектерге бирдей мамиле каралган эл аралык укук боюнча мамлекеттердин
милдеттенмелерине туура келбейт.26
Аялдарга карата басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө конвенцияга катышкан
мамлекеттер (АБЖК) жарандыкты балдарга жана жубайларга өткөрүүдө аялдар менен эркектерге
бирдей укуктарды берүү боюнча так милдет бар. АБЖКтын 9(1) беренесине ылайык, катышуучумамлекеттер «жарандыкты алуу, өзгөртүү же сактап калуу үчүн аялдарга эркектер менен бирдей
укуктарды берүүгө» милдеттүү. Атап айтканда, «алар чет өлкөлүк жаранга никеге туруу да, нике
учурунда күйөөсүнүн жарандыгын өзгөртүү да аялдын жарандыгын автоматтык түрдө өзгөртүүгө
алып келбешин, аны жарандыгы жок кылып албашын жана күйөөсүнүн жарандыгын алууга
мажбурлабасын камсыздайт».
АБЖКнын 9(2)-беренесине ылайык, «Катышуучу мамлекеттер аялдарга балдарынын жарандыгына
байланыштуу эркектер менен бирдей укуктарды беришет». Аялдарга карата басмырлоону жоюу
боюнча комитет атасы жарандыгын өткөрүп берүү үчүн административдик талаптарга жооп бергиси
келбеген же башка жол менен өзүнүн жарандыгын балдарга өткөрүп бере албаган, «аталык теги
боюнча гана жарандыкты берген жарандык жөнүндө мыйзамдар 9(2)-беренени бузуп, атасы жарандыгы жок, белгисиз, балдардын энеси менен никеси жок болсо, балдардын жарандыгы жок болуп
калышына алып келиши мүмкүн» деп белгилеген.27 Жарандыгы жоктук коркунучун минималдаштыруу жана басмырлоону болтурбоо боюнча эл аралык ченемди сактоо үчүн мамлекеттер аталары
менен бирдей негизде энелердин жарандыгын балдарына өткөрүп берүү укугун таанууга тийиш.
Мындан тышкары, Бириккен Улуттар Уюмунун Балдардын укугу боюнча Конвенциясынын
(БУК) жоболоруна ылайык, катышуучу-мамлекеттер балдарга карата баланын эң жакшы
кызыкчылыктарына ылайык иш-аракет кылышы керек.28 Жарандыкка ээ болуу маселесине келсек,
баланын кызыкчылыктарын камсыз кылуу үчүн мамлекеттер энелер менен аталарга алардын
жарандык абалына же үй-бүлөлүк абалына карабастан, өзүнүн жарандыгын бирдей негизде
балдарга өткөрүп берүүгө уруксат бериши керек.
26

Басмырлоого жол бербөө боюнча милдеттенме, императивдик ченем (jus cogens) адам укуктарынын жалпы
декларациясынын (АУЖД) 7-беренесинде, ошондой эле Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык
пакттын (ЖСУЭП) 26-беренесинде бекитилген. ЖСУЭП 3-беренесинде жана Экономикалык, социалдык жана
маданий укуктар жөнүндө эл аралык пактта бардык укуктарды колдонуу планында аялдар менен эркектердин
теңдиги так каралган.

27

Аялдарга карата басмырлоону жоюу боюнча БУУ Комитети (АБЖК), качкындардын статусу, баш калка,
аялдардын жарандыгы жана жарандыгы жоктук гендердик аспекттери боюнча №32 жалпы рекомендация,
2014-ж. 5-ноябры, CEDAW/C/GC/32, 61-пункту дареги: www.refworld.org/docid/54620fb54.html

28

БУК 3(1)-пункту: «Балдарга карата бардык иш-аракеттер мамлекеттик же жеке коргоо мекемелери, соттор,
административдик же мыйзам чыгаруучу органдар тарабынан жасалса да, биринчи кезекте баланын
кызыкчылыгы эске алынышы керек».
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Гендердик теңчилик принцибин интеграциялоо боюнча реформалар көбүнчө жарандык жөнүндө
мыйзамдардын редакциясына салыштырмалуу анча-мынча өзгөртүүлөр аркылуу жетишилет.
Чынында эле, көптөгөн мамлекеттер бул жагынан конструктивдүү аракеттерди көрүүгө даяр
экендигин жана чечкиндүүлүгүн көрсөтүп жатышат. БУУнун КЖКБ Глобалдык планы ишке
киргенден бери бир нече мамлекеттер жарандыкты берүү жана өткөрүп берүүдөгү гендердик
басмырлоону жоюу үчүн реформаларды жүргүзүштү.29

Мыйзамдардын жана жакшы
практиканын мисалдары
Бул бөлүмдө жарандык маселелерде гендердик теңчилик боюнча укуктук жоболордун мисалдары
келтирилген.

1. Жарандыкты ата-энелердин бериши
АБЖК 9(2)-беренесинде Келишим түзүүчү мамлекеттердин ата-энелеринин жарандыгын
балдарга өткөрүп берүүгө карата гендердик басмырлоочу жоболорду жокко чыгаруу милдети
белгиленген. Ушул эле милдет БУКтун 3-беренесинде белгиленген баланын эң жогорку
кызыкчылыктары принциби менен бекемделет.
Жакында эле, бир нече мамлекеттер жарандык жөнүндө мыйзамдарын ушул эл аралык
стандартка ылайык реформалашты. Мисалы, Мадагаскарда, Сенегалда, Мароккодо жана
Египетте, эгерде атасы жарандыгы жок, белгисиз же башка жол менен бала менен мамиле түзө
албаса, жарандык мурда аталык тукум аркылуу гана берилип келген. Бул өлкөлөрдө жүргүзүлгөн
реформалардан кийин ата-энелер балдарына жарандыкты бирдей негизде берип калышкан.
2013-жылы өзгөртүлгөн Сенегалдын мыйзамында мындай деп айтылат: «Сенегалдын түздөн-түз
тукумунан төрөлгөн бала сенегалдык болуп саналат».30 Мадагаскардын 2017-жылы өзгөртүлгөн
тиешелүү мыйзамында бир аз башкача берилген: “Est malagasy, l’enfant né d’un père et/ou d’une
mère Malagasy” (расмий эмес котормо: «Мадагаскарлык атадан жана / же мадагаскарлык энеден
төрөлгөн бала мадагаскарлык болуп саналат.»).31 Мындай жаңы жоболор гендердик басмырлоону
гана жок кылбастан, тиешелүү мыйзамга түшүнүктүүлүк жана жөнөкөйлүк алып келет.
Кээ бир мамлекеттерде балдарга жарандыкты берүү боюнча гендердик нейтралдуу
мыйзамдарга өтүү чет өлкөлүктөр же никесиз балдар жарандыкты алуу үчүн аткарууга тийиш
болгон чектөөчү жана көп учурда чаташтыруучу талаптарды алып салуу менен коштолгон. Мисал
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29

Айрым өлкөлөрдүн жарандык жөнүндө мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө саресеп менен таанышуу
үчүн БУУ КЖКБ 2018-ж. гендердик теңдик маселелери, жарандык жана жарандык жоктук жөнүндө мыйзамдар
боюнча маалымкатты караңыз, 2018-ж. 8-марты, дареги: www.refworld.org/docid/5aa10fd94.htm, жарандык
жөнүндө мыйзамдардан гендердик басмырлоо элементтерин алып алуу жөнүндө БУУ КЖКБ Аракет3 баяндоо
менен таанышуу үчүн, Жарандык жөнүндө мыйзамдардан гендердик басмырлоо элементтерин алып салууну
караңыз, 2015-ж. 6-марты, дареги: www.refworld.org/docid/54f8377d4.html.

30

Loi n° 2013-05 dated 8 July 2013 portant modification de la loi n° 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité,
2013-ж. 8-июлу, 5-б., дареги: www.refworld.org/docid/51ed5ef14.html.

31

Loi n°2 016-038 modifiant et complétant certaines dispositions de l’Ordonnance n° 60-064 du 22 juillet 1960 portant
Code de la nationalité malagasy, 2017-ж. 25-январы (2017-ж. 8-майынан тартып күчүндө), 9-б., дареги: http://
docplayer.fr/46645663-Loi-n-modifiant-et- completant-certaines-dispositions-de-l-ordonnance-n-du-22-juillet-1960portant-code-de-la-nationalite-malagasy.html. Сьерра-Леоненин жарандык жөнүндө мыйзамы, 1973-ж., 1973-ж.
24-майы, дареги: www.refworld.org/docid/3ae6b50610.html.

Сьерра-Леоне. 1973-жылы кабыл алынган жарандык жөнүндө мыйзамдын мурунку редакциясына
ылайык, Сьерра-Леонелик аялдар эгер бала башка мамлекеттин жарандыгын албаса гана, чет
өлкөдө төрөлгөн балдарына жарандыкты өткөрүп бере алышкан.32 2017-жылы кабыл алынган
жаңы Жарандык жөнүндө мыйзамга ылайык, аялдар менен эркектер чет өлкөдө же өлкөнүн
ичинде төрөлгөн балдарына жарандык берүүгө бирдей укуктарга ээ. Анда мындай деп айтылат:
«1971-жылдын он тогузунчу апрелинде же андан кийин Сьерра-Леонеден тышкары жерде же
өлүмгө дуушар болбогондо Сьерра-Леоне жараны болгон же боло турган атадан же энеден
төрөлгөн ар бир адам 2, 3 жана 4-беренелерине ылайык, туулгандыгы боюнча Сьерра-Леоне
жараны болуп саналат»33
Ошо сыяктуу эле, Кенияда 2010-жылдагы Конституциянын жоболорун эске алган 2011-жылкы
Жарандык жана иммиграция жөнүндө мыйзамында мындай деп айтылат: “Кениянын чегинен
тышкары төрөлгөн адам туулгандыгы боюнча жаран болуп саналат, эгерде мындай адамдын
туулган күнү анын атасы же энеси туулгандыгы боюнча жарандар болсо же болуп саналса».34
Бул жобо мурунку Конституциянын 90-беренесин алмаштырат, анда мындай деп айтылган:
«1963-жылдын 11-декабрынан кийин Кениядан тышкары төрөлгөн адам, эгерде ошол күнү атасы
Кениянын жараны болсо, туулган күнүндө Кениянын жараны болуп калат.».35
Данияда реформа процесси атасынын никесиз жана чет өлкөдө төрөлгөн балдарына улутун
өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгү жагынан теңдикке жетишти. 2014-жылдын июлунан бери даниялык
ата-эненин (атасынын же апасынын) бардык балдары төрөлгөндө Даниянын жарандыгын
автоматтык түрдө алышат36 Ошо сыяктуу эле, тиешелүү жобо 2014-жылы Мадагаскарда кабыл
алынган.37 Бул жобо 1960-жылдагы Мадагаскардын Жарандык жөнүндө кодексиндеги жобону
алмаштырды,38 ага ылайык, чет өлкөлүк энеден жана мадагаскарлык атадан никесиз төрөлгөн
балдарда төрөлгөндө автоматтык түрдө жарандыгын алуу укугу жок болчу.39

32

Сьерра-Леоненин жарандыгы жөнүндө актыга ылайык өзгөртүүлөр менен, 2006-ж. №11, 2006-ж. 26-октябры
(II бөлүгү, 5 жана 6-берене), дареги: www.refworld.org/ docid/481596b42.html.

33

2017-ж. Сьерра-Леоненин жарандыгы жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору,
дареги: http://citizenshiprightsafrica.org/wp-content/uploads/2017/06/Sierra-Leone- Citizenship-Amendment-Bill-2017.
pdf

34

Кениянын Конституциясы, 2010-ж. 27-августу, дареги: www.refworld.org/docid/4c8508822.html

35

Кениянын Конституциясы (кайра каралып чыккан редакция (2001-ж)(1998-ж)),2001-ж. дареги: www.refworld.org/
docid/47162cfc2.html

36

Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab, дареги: http://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/danskestatsborgere-1/ automatisk-erhvervelse-af-dansk-statsborgerskab

37

Loi n° 2016-038, 9-б., жогоруда.

38

Ordonnance n° 60 - 064 du 22 juillet 1960 portant Code de la nationalité malgache ( J.O. n° 111 du 23.07.60 p. 1305 ),
modifiée par la loi nº 61-052 du 13 décembre 1961 ( J.O. nº 201 du 23.12.61, p. 2260 ), la loi nº 62-005 du 6 juin 1962
J.O. nº 228 du 16.06.62, p. 1075 ), l’ordonnance nº 73-049 du 27 août 1973 ( J.O. nº 934 E.S. du 27.08.73, p. 2713 ) et
par la loi nº 95-021 du 18 septembre 1995 (J.O. nº 2341 du 01.01.96, p. 3, 13). [Мадагаскар], 1996-ж. 1-январы, 10-б.,
дареги: www.refworld.org/docid/4f5473682.html.

39

БУУ КЖКБ, Гендердик теңдик маселелери, жарандык жана жарандыгы жоктук жөнүндө мыйзамдардын
маалымат каты, 2014-ж., жогору.
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2. Жарандыкты жубайлардын бериши
1961-жылдагы Конвенциянын 5-беренеси, эгерде каралып жаткан адам башка мамлекеттин
жарандыгына ээ болбосо же башка мамлекеттин жарандыгына ээ болбосо, адамдын жеке
статусунун ар кандай өзгөрүүсүнүн натыйжасында жарандыгын жоготууга тыюу салат.
5-берененин максаттары үчүн жеке статустун өзгөрүшү никеге туруу жана аны токтотуу
сыяктуу окуяларды камтыйт. 5(1)-берене АБЖКнын 9(1)-беренеси менен толукталган.40 Аялдарга
карата басмырлоону жоюу боюнча комитеттин айтымында, АБЖКнын 9(1)-беренесине ылайык,
Макулдашуучу мамлекеттер аялдарды никеден кийин жарандыгы жок болуу коркунучуна дуушар
кылган жоболорду кабыл алуудан баш тартууну талап кылат. Мамлекеттерде аялдын жарандыгын
күйөөсүнүн улутуна байланыштырган мыйзамдар бар экендиги сейрек кездешпейт. Кээ бир
мамлекеттерде аял чет өлкөлүккө турмушка чыкканда дароо эле күйөөсүнүн жарандыгын алат
деген ой менен жарандыгын жоготот. 1961-жылкы Конвенциянын 5-беренесине ылайык кепилдик
бербеген өлкөлөрдө аялдар жарандыгы жок болуу коркунучуна кабылышат, анткени көпчүлүк
өлкөлөрдө жарандык жарандардын жубайларына автоматтык түрдө берилбейт.41
Аялдын жарандыгын күйөөсүнүн жарандыгынан көз каранды кылган мыйзамдар анын
жарандыгы жок болуу коркунучун ого бетер күчөтөт. Мисалы, аялдын күйөөсү жарандыгын
жоготкондо, жарандыгын өзгөрткөндө же жарандыгы жок болуп калганда - же нике ажырашуу же
ажырашуу менен аяктаганда - ал аял да тиешелүү кепилдиктерсиз жарандыгын жоготуп коюшу
мүмкүн.42
Басмырлоого жол бербөөнүн эл аралык ченемин чагылдырган жана жарандыгы жоктукту алдын
алууга көмөктөшүүчү моделдик жарандык жөнүндө мыйзамдарга төмөнкү жалпы мүнөздөмөлөр
таандык:
1.	Бул мыйзамдардын жоболору аялдарга жана эркектерге бирдей, эч кандай басмырлоосуз
колдонулат; мисалы, бул жоболор аялдардын жарандыгын жубайларга эркектер менен бирдей
негизде өткөрүп берүүгө мүмкүндүк берет.43
2.	Алар үй-бүлөлүк абалынын өзгөрүшүнүн натыйжасында автоматтык түрдө жарандыгын
жоготууда айырмаланып,44 ар бир жубайга жеке статусун өзгөрүүсү анын жарандык
таандыгына таасир этеби же жокпу тандоо мүмкүнчүлүгүн берет.
3.	Бул мыйзамдарга ылайык, жеке статусунун өзгөрүшүнө байланыштуу жарандыгын жоготуу
башка мамлекеттин жарандыгына ээ болуу же башка мамлекеттин жарандыгын алуу менен
шартталат.
4.	Алар аялдарга да, эркектерге да бирдей колдонулуучу байыр алуу талаптарын белгилейт45.
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40

БУУ КЖКБ, Экспеттердин жыйыны - 1961-жылдагы Конвенцияны түшүндүрүү жана жарандыкты жоготуу
жана ажыратуу натыйжасында жарандыгы жоктукту алдын алуу (Тунис корутундулары), 2014-ж. март,
33-34-пункттары, дареги: www.refworld.org/docid/533a754b4.html.

41

АБЖК, №32 жалпы рекомендация, жогоруда, 54-пункту.

42

Ошол эле жерде, 60-пункту.

43

Ошол эле жерде, 54, 62-пункттары.

44

Ошол эле жерде, 63-пункт.

45

Ошол эле жерде, 62-пункт.

Алжирдеги 2005-жылдан берки жарандык жөнүндө мыйзамдын реформалары оң жылыштарга
мисал боло алат. Аялдардын узакка созулган кампаниясына жооп иретинде өлкөнүн президенти
жарлык чыгарып, кийинчерээк парламент тарабынан жактырылган, ал аялдарга Алжирдин
жарандыгын чет өлкөлүк жубайларына өткөрүп берүүгө уруксат берген. Алжирдин Жарандык
жөнүндө кодексинин жаңы, гендердик нейтралдуу жобосу төмөндөгүдөй деп айтылат: “La
nationalité algérienne peut s’acquérir par le mariage avec un algérien ou avec une algérienne, par
décret dans les conditions suivantes…” (расмий эмес котормо: Алжирдин жарандыгын: төмөнкү
шарттарды сактоодо алжирдик эркек же алжирдик аял менен никеге туруу аркылуу жарлык
менен алууга болот...»)46
Жарандык жөнүндө мыйзамдарында гендердик теңчиликке карай жылыштын дагы бир мисалын
Сенегалда көрсөк болот. 2013-жылдын июнь айында Сенегалдын Парламенти сенегалдык
аялдардын эркектер менен бирдей шартта жарандыгын чет элдик жубайларына өткөрүп берүү
укугун белгилөө максатында мурда басмырлоочу мыйзамдарды өзгөрттү. Учурда Граждандык
кодекстин 7-беренесинде төмөндөгүлөр каралган: «L’étranger qui épouse une sénégalaise
ou l’étrangère qui épouse un senégalais acquiert, à sa requeste, la Nationalité sénégalaise après
cinqéuancelaise des cinqéuancelaise. de la constatation du mariage...” (расмий эмес котормосу:
“Сенегалдык аялга же сенегалдык эркекке турмушка чыккан чет өлкөлүк жаран арызы боюнча
беш жылдык никеде жашагандан кийин, никени майрамдаган же таанылган күндөн тартып
Сенегал жарандыгын алат. ..” ).47
Кенияда ушундай эле өзгөрүү процессинен кийин өлкөнүн жарандык жөнүндө мыйзамдары
эл аралык стандарттарга ылайыкташтырылган. 1969-жылкы Конституцияга ылайык, бир гана
кениялык эркек жарандыгын жарандыгы жок жубайына өткөрүп бере алчы. Ошондон бери
2010-жылкы Конституция Кениянын жарандарынын аялдары менен күйөөлөрүн байыр алышына
бирдей талаптарды белгилеген. Жаңы мыйзамга ылайык: «Өлкөнүн жараны менен жети жылдан
кем эмес никеде турган адам жаран катары каттоого өтүнмө берүүгө укуктуу»48
Жарандык жөнүндө мыйзамдарда гендердик нейтралдуу жоболорго өтүү жакшы көрүнүш.
Бардык мамлекеттер АБЖК 9(1) жана 9(2)-беренелерине ылайык өз мыйзамдарына реформа
жүргүзүүгө үндөшөт. Бирок гендердик теңчилик никеге байланыштуу жарандык жоктукка каршы
толук кепилдик бере албайт. Мисалы, мамлекеттер никеден кийинки байыр алуу процесстерин
эки жыныска тең тиешелүү жана минималдуу оорчулукту түзүүгө үндөшөт. Атап айтканда,
байыр алган жубайларды үй-бүлөлүк абалынын кийинки өзгөрүшүнө байланыштуу жарандыгын
жоготуудан коргогон жоболорго ылайык, жарандыгы жоктукка карата натыйжалуу коргоо
берилет.

46

Algérie: Ordonnance nº 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne modifiée et complétée
par Ordonnance nº 05-01 du 27 février 2005, 9-б., дареги: https://droit.mjustice.dz/code_nation_alger.pdf.

47

Loi 2013-05 dated 8 july 2013 portant modification de la loi nº 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité, 2013-ж.
8-июлу, дареги: www.refworld.org/docid/51ed5ef14.html.

48

Кениянын Конституциясы, 2010-ж. 27-августу, 15(1)-б., дареги: www.refworld.org/docid/4c8508822.html.
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Таанышуу үчүн негизги булактар
w

Аялдарды басмырлоонун бардык формаларын жоюу жөнүндө Конвенция (АБЖК), 9-берене.

w

Жарандыгы жокторду кыскартуу жөнүндө Конвенция.

w

w

w
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БУУ аялдарга карата басмырлоону жоюу боюнча комитети (АБЖК), качкын
статусу, баш калка, жарандык жана жарандыгы жоктук боюнча гендердик
аспекттер боюнча №32 жалпы рекомендация, 2014-ж. 5-ноябры CEDAW/C/
GC/32, 61-пункту, дареги: www.refworld.org/docid/54620fb54.html
БУУ КЖКБ, мыкты тажрыйбанын үлгүлөрү – Аракет 3: жарандык жөнүндө
мыйзамдардан гендердик басмырлоо элементтерин алып салуу, 2015ж. 6-марты, дареги: www.refworld.org/docid/54f8377d4.html
БУУ КЖКБ, 2018-ж. Гендердик теңдик маселелери, жарандык жана
жарандык жоктук жөнүндө мыйзамдар боюнча маалымкат, 2018ж. 8-марты, дареги: www.refworld.org/docid/5aa10fd94.html

Жарандыгы жок адамдын
статусун аныктоо жол-жоболору
жана жөнөкөйлөтүлгөн
байыр алуу
Киришүү
Жарандыгы жок адамдын статусун аныктоо жол-жоболорун киргизүү
Жарандыгы жок адамдардын статусу жөнүндө 1954-жылкы Конвенция (1954-ж. Конвенция)
катышуучу мамлекеттер юрисдикциясынын чегинде жарандыгы жок адамдарга карата мамиленин
белгилүү бир стандартын камсыз кылышын талап кылган. Мисалы, 16-беренеде жарандыгы жок
адамдардын «бардык Макулдашуучу мамлекеттердин аймагындагы сотторго эркин кайрылуу»
укугу белгиленген, ал эми 25-беренеде адамдарга жарандыгы жок болсо, алар « жарандары болуп
саналган мамлекеттин бийлик органдарынын жардамы менен же бийлик органдары тарабынан
чет өлкөлүктөргө берилген документтерди же күбөлүктөрдү» алууда административдик жардамга
жетүү кепилдиги берилет.
Бул милдеттенмелерди аткаруу үчүн мамлекеттер жарандыгы жок адамдарды аныктоо
мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек. Ушуга ылайык, көптөгөн мамлекеттер 1954-жылкы
Конвенциянын 1(1)-беренесинде49 белгиленген «жарандыгы жок адам» аныктамасына жооп берген
адамдарды аныктоо жана мындай адамдарга тиешелүү укуктарды жана коргоону камсыз кылуу
үчүн жарандыгы жок адамдын статусун аныктоо (ЖЖАСА) жол-жобосун киргизишти. Мындай жолжоболорду киргизүү катышуучу мамлекеттер бул жагынан ушул Конвенциянын жоболорун ишке
ашырууну камсыз кыла ала турган эң натыйжалуу жана ишенимдүү жол болуп саналат.
БУУнун КЖКБнын Жарандыгы жок адамдарды коргоо боюнча колдонмосу ЖЖАСА учурдагы
жол-жоболорунан, ошондой эле качкындардын статусун аныктоонун окшош жол-жоболорунан
жакшы практиканын мисалдарына таянып, мамлекеттерге ЖЖАСА жол-жоболорун иштеп чыгуу
боюнча деталдуу көрсөтмөлөрдү берет.50 Мамлекеттер учурдагы улуттук институттарга жана
укуктук салттарга ыңгайлашуу жагынан олуттуу мүмкүнчүлүккө ээ болсо да, ЖЖАСА адилет жана
эффективдүү жол-жоболору айрым негизги мүнөздөмөлөрдү камтыйт.
Биринчиден, ЖЖАСА жол-жоболору калктын тиешелүү топторуна жеткиликтүү болушу керек.
Административдик системалардагы жана структуралардагы айырмачылыктарды эске алуу менен,
мамлекеттин бүткүл аймагында, анын ичинде алыскы аймактарда жарандыгы жок адамдарды
аныктоого ыйгарым укуктуу органдардын болушун камсыз кылуу үчүн ЖЖАСА ишин кандайдыр
49

“жарандыгы жок адам” аныктамасы 1(1)-беренеде белгиленген жана “мыйзамынан улам кайсы бир
мамлекеттин жараны катары каралбаган адам” деп айтылат, кадимки эл аралык укуктун ченеми катары
таанылган.

50

БУУ КЖКБ, Жарандыгы жок адамдарды коргоо маселелери боюнча колдонмо, жогоруда; жана БУУ КЖКБ,
мыкты тажрыйбанын үлгүлөрү - аракет 6: жарандыгы жок адамдарды коргоо максатында жарандыгы жок
адамды аныктоо жол-жобосун киргизүү, 2016-жылдын 11-июлу, дареги: www.refworld.org/docid/57836cff4.html.
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бир деңгээлде борбордон ажыратуу зарыл. Ошо сыяктуу эле, жарандыгы жоктукту аныктоо
жол-жобосун жүргүзүүгө кантип кайрылуу керектиги жөнүндө маалымат кеңири жайылтылууга
тийиш жана консультациялык кызматтар мүмкүн болушунча өтүнүч ээлерине алар түшүнгөн тилде
көрсөтүлүшү керек. Мындан тышкары, бул жол-жоболорго жетүү үчүн ар кандай практикалык
жана юридикалык тоскоолдуктар алынып салынышы же минималдаштырылган болушу керек.
Мисалы, өтүнүч берүүнүн катаал мөөнөттөрүн жана мыйзамдуу жашаган жерин тастыктоо сыяктуу
юридикалык статусуна тиешелүү талаптарын белгилөөдөн качуу керек. Франция жана Мексика
ЖЖАСА жол-жоболорун киргизген мамлекеттердин катарына кирет, алар мындай жол-жоболорго
жетүү үчүн эч кандай шарттарды койбойт.51
Экинчиден, БУУнун КЖКБ Колдонмосунда жарандыгы жоктукту далилдөө милдети арыз берүүчүгө
жүктөлбөшү керек, ал бирге ишке ашырылышы керек. Адамдын чет өлкөлүк жарандыгы боюнча
маселелерди тактоодо мамлекеттин карап жаткан органдары атаандашпаган, кызматташтык
мамилени кабыл алышы керек.52
Кандай гана болбосун жагдайларда, эгер адам тиешелүү мамлекет тарабынан куугунтукка
кабылып калуудан негиздүү коркуу сезимин билдирсе, мамлекеттер чет мамлекеттин бийлик
органдарынан мындай сурамдарды берүүдөн баш тартышы керек. Жалпысынан алганда, далилдөө
стандарты жарандыгы жоктукту аныктоонун гуманитардык максаттарына шайкеш келиши керек,
ошондой эле документалдуу далилдер жок болгон учурда жарандыгы жоктукту далилдөөгө
мүнөздүү болгон кыйынчылыктарды эске алуу керек.53
Үчүнчүдөн, ЖЖАСА жол-жоболору негиздүү процесстик кепилдиктерди камтышы керек, анын
ичинде: юридикалык жардам көрсөтүү жана котормочунун жардамы менен жекече интервью
өткөрүү мүмкүнчүлүгү; чечимди кабыл алуунун негиздерин түшүндүрүү менен чечимди жазуу
жүзүндө өз убагында алуу укугу; жана өтүнмөнү четке кагуу жөнүндө биринчи инстанциянын
чечимине кууп чыгуу коркунучу жок даттануу укугу. Мындан тышкары, жол-жободо айрым шарттар
жана аялуу жактар, анын ичинде балдар, аялдар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү
адамдар үчүн атайын кепилдиктер, ошондой эле өтүнмөнү артыкчылыктуу тартипте кароо,
тиешелүү даярдыктан өткөн адистин юридикалык жардам көрсөтүүсү, далилдөө жүгүнүн көбүн
мамлекет өзүнө алышы эске алынууга тийиш.54

Жөнөкөйлөтүлгөн байыр алуу
1954-жылдагы Конвенцияга ылайык, катышуучу мамлекеттердин милдеттенмелеринин бири
«жарандыгы жок адамдарды ассимиляциялоого жана байыр алышына көмөк көрсөтүү»
(32-берене) болуп саналат. Адам же адамдардын тобу жарандыгы жок деп жарыялангандан кийин,
Макулдашуучу мамлекеттер мындай адамдардын ошол мамлекеттин жараны болушуна болгон
тоскоолдуктарды, атап айтканда, «байыр алуу жол-жоболорун тездетүү жана ага байланыштуу
чыгымдарды жана жыйымдарды азайтуу үчүн бардык күч-аракеттерди жумшоо аркылуу»
төмөндөтүшү керек»55
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51

Франциядагы жол-жобо L812-статьясында баяндалган Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, дарегиу: www. legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DBAF2D87A75F0E4BFA43FA49C6DF68D9.tp
dila07v_1?idSectionTA=LEGISCTA00003095075 3&cid- Texte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20160323.
Мексикада ЖЖАСА расмий жол-жобосу миграция жөнүндө миграция жөнүндө мыйзамга (2011-ж.) жана ага
байланыштуу токтомдорго (2012-ж.) дареги: www.refworld.org/docid/57836cff4.html, 13-б.

52

БУУ КЖКБ, Жарандыгы жок адамдарды коргоо маселелери боюнча колдонмо, жогоруда, 89 – 90-пункттары.

53

Ошол эле жерде, 91 – 93-пункттары.

54

Ошол эле жерде, 119-пункт.

55

1954-ж. Конвенция, 32-б.

Жарандык жөнүндө Европа конвенциясында (ЖЕК) бул жобону кайталанат жана «ар бир
катышуучу мамлекет өзүнүн ички мыйзамдарында... жарандыгы жок адамдардын жана анын
аймагында мыйзамдуу түрдө жашаган качкындар деп таанылган адамдардын жарандык алышына
көмөктөшөт.» (6(4)-берене). Ошо сыяктуу эле, Жарандыгы жоктукту жоюу боюнча Глобалдык
иш-аракеттер планынын 6-аракетине ылайык, мамлекеттер жарандыгы жок мигранттарга коргоо
статусун берүүгө (ЖЖАСА жол-жоболорун киргизүү аркылуу) жана алардын байыр алышын
жеңилдетүүгө чакырылган.56

Мыйзамдардын жана жакшы
практиканын мисалдары
Жөнөкөйлөштүрүлгөн байыр алуу жарандыкка жетүүдөгү укуктук жана практикалык
тоскоолдуктарды алып салуу же минималдаштырууну камтыйт. Ар бир мамлекет улуттук
мыйзамдарга ылайык байыр алуу үчүн шарттарды түзө алат, эгерде мындай шарттар эл аралык
адаттык укуктун укуктук стандарттарына ылайык келсе (мисалы, басмырлоого жол бербөө). 1954жылкы Конвенцияга ылайык, мамлекеттерге жарандыгы жок деп таанылган адамдар үчүн мындай
шарттардын санын кыскартуу же аларды толугу менен жоюу сунушталган.
Мисалы, эгерде мамлекет, адатта, байыр алууга талапкерлерден анын аймагында белгилүү бир
убакыт бою мыйзамдуу негиздерде жашашына далилдерди жана мамлекеттик тилди билишин
талап кылса, анда 1954-жылдагы Конвенцияга ылайык, жарандыгы жок адамдар деп таанылган
адамдарга жана алардын жакындарына айрым жеңилирээк стандарттарды киргизиши жакшы
практика болуп саналат.
Бир катар мамлекеттерде мындай жоболор мурдатан эле улуттук кодекстерге киргизилген.
Төмөндө кээ бир мисалдар келтирилген:

1. Жарандыгы жок адамдардын жашап туруусуна уруксат алуу үчүн талаптардын
санын азайтуучу мыйзамдар
Греция жарандыгы жок адамдардын байыр алууга жарамдуу болушу үчүн талап кылынган
жашоо мөөнөтүн кыскарткан мамлекеттерге кошулду. Өзгөртүлгөн Жарандык жөнүндө
кодекстин 5-беренеси (Мыйзам 3838/2010) «байыр алуу жолу менен Грециянын жараны болууну
каалаган чет өлкөнүн жараны байыр алууга өтүнүчтү бергенге чейин... бир мезгил ичинде
Грецияда мыйзамдуу түрдө үзгүлтүксүз жети жыл жашашы керек...».57 Бирок 1(d) беренесинде,
качкындар жана жарандыгы жок адамдар деп таанылган адамдар Грецияда үч жыл катары менен
мыйзамдуу түрдө жашашы керек экени каралган.

56

Аракет 6 жана башка мамлекеттердин практикаларынын үлгүлөрү менен таанышуу үчүн Качкындар иштери
боюнча Жогорку Комиссардын Башкармалыгын (БУУ КЖКБ), мыкты тажрыйбанын үлгүлөрү- Аракет 6:
Жарандыгы жок адамдарды коргоо максатында жарандыгы жок адамдардын статусун аныктоо жол-жоболорун
киргизүү, 2016-жылдын 11-июлу дареги: www.refworld.org/docid/57836cff4.html.
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3838/2010 мыйзамдын 5-б., дареги: http://eudo-citizenship.eu/admin/?p=file&appl=currentCitizenshipLaws&f=G
RE%20 Citizenship%20Code%20%28as%20of%202010%2C%20English%29.pdf.
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Бразилияда жарандык мыйзам ушул эле багытта өзгөрдү, жарандыгы жок адамдардын жашоо
талабы58 эки эсеге кыскарды59 (төрт жылдан экиге).
Бразилиянын жарандык жөнүндө мыйзамы мыйзамдуу жашоону талап кылбайт, бул жарандыгы
жок адамдар үчүн кыйынчылыктарды жаратмак, алардын көбүндө юридикалык статус же
документтер жок.

2. Тилди билээрин жана жашоого каражат булактары бар экенин ырастоочу
талаптарды жойгон мыйзамдар
Кээ бир мамлекеттерде байыр алган калкты интеграциялоо жана аларга белгилүү бир жашоо
деңгээлин камсыз кылуу үчүн жарандык берүүгө өтүнгөн талапкерлерден өлкөнүн мамлекеттик
тилин жана/же маданиятын билүүсүн көрсөтүү, ошондой эле жашоо каражатын далилдөө талап
кылынат. Бирок, жарандыгы жок адамдарга карата кээ бир мамлекеттер мындай талаптардан баш
тартышкан жана бул туура чечим.
Мисалы, Босния жана Герцеговинада (БжГ) жарандыгы жок адамдар байыр алууну бир катар
шарттарынан, анын ичинде тилди билүү жана жашоо каражаттарын далилдөө документтеринен
бошотулган. Бул өлкөнүн жарандык жөнүндө мыйзамынын 11(а)(1)-беренесинде мындай деп
айтылат: «Жарандыгы жок адам же качкын деп таанылган адам 9-берененин (I) пунктунун 2.,
3., 6., 9. жана 10 - пунктчаларында белгиленген талаптарды сактабастан БжГ жарандыгын ала
алат, эгер ал өтүнмө берилгенге чейин беш жыл бою жарандыгы жок адам катары БжГ туруктуу
жашаган же качкын деп таанылган учурда гана» (авторлор тарабынан белгиленди)).60 Тиешелүү
беренелер талапкерлердин тилди билүү деңгээлине жана «анын өзүн-өзү багууга мүмкүндүк
берген өлчөмдөгү туруктуу киреше булагы же аны багуу үчүн каражаттын бар экендигин
ишенимдүү далилдөө мүмкүнчүлүгүнө» тийиштүү.61

3. Жарандыгы жок адамдардын башка документтерди берүүсү жөнүндө
талаптарды азайткан мыйзамдар
Жарандыгы жоктук көп учурда документсиз болууга байланыштуу экенин моюнга алуу менен,
кээ бир мамлекеттер жарандыгы жок адамдар үчүн өздөрүнүн документтештирүү талаптарын
ылайыкташтырышкан. Бул учурда Босния жана Герцеговина да мисал боло алат. 2014-жылы
бул өлкөнүн өкмөтү жөнөкөйлөштүрүлгөн байыр алуу жөнүндө токтом кабыл алган, ага ылайык
жарандыгы жок адамдар башка өлкөлөрдөн соттолбогондугун далилдөө үчүн документтерди
алуу зарылчылыгынан бошотулган.62 Ошо сыяктуу эле, Грецияда жарандыгы жок адамдар
туулгандыгы тууралуу күбөлүк тапшыруу талабынан бошотулган (башка талапкерлер үчүн талап
кылынгандай), аларга «башка расмий күбөлүктү» тапшырууга уруксат берилген63.
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2017-ж. 20-ноябрындагы №9199 жарлык, 99-б., дареги: https://presrepublica.jusbrasil.com.br/
legislacao/522434860/ decreto-9199-17.

59

№13 445 мыйзамдын 65-б., дареги: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm.

60

Босния жана Герцеговинанын жарандыгы жөнүндө мыйзам, 11-б., дареги: www.ecoi.net/en/file/
local/1155041/1226_1471601612_bih-law- citizenship-1997-am2013-en.pdf.

61

Ошол эле жерде, 9-б.

62

Босния жана Герцеговина: байыр алуу же жөнөкөйлөтүлгөн байыр алуу аркылуу Босния жана Герцеговинанын
жарандыгын алууга укуктун бар экендигинин далилдери жөнүндө 2014-ж. токтом, 2014-ж. 29-январы, 7-б.,
дареги: www.refworld.org/docid/531721a14.html.

63

3838/2010 мыйзамдын 6(3)-б.(d), жогоруда.

4. Жарандыгы жок адамдардын өтүнүч арыз бериши үчүн акыны жойгон же
өлчөмүн азайткан мыйзамдар
Ошо сыяктуу эле, бир катар мамлекеттер жарандыгы жок адамдар үчүн байыр алуу өтүнүчтөрүнө
байланышкан жыйымдарды жана башка административдик чыгымдарды алып салышты же
кыскартты. 2013-жылы реформаланган, Косовонун тиешелүү мыйзамдары (S/RES/1244 (1999))
1954-жылкы Конвенциянын жоболорун кайталайт жана компетенттүү органдарды «байыр алуу
жол-жоболорун тездетүү жана ага байланыштуу чыгымдарды жана жыйымдарды азайтуу үчүн
бардык күч-аракетти жумшоого» чакырат.» (14-берене).
Кээ бир мамлекеттерде жарандыгы жок адамдар үчүн жыйымдар жоюлган эмес, бирок бир топ
кыскарган. Мисалы, Грецияда биринчи жолу кайрылгандар үчүн төлөм 700 еврону түзөт, ал эми
жарандыгы жок деп таанылган адамдар жана качкындар үчүн бул болгону 100 евро гана.

5. Жарандыгы жок адамдардын балдарына жана башка туугандарына
жөнөкөйлөтүлгөн байыр алуу
1954-жылкы Конвенцияда талап кылынбаса да, кээ бир мамлекеттер жарандыгы жок адамдардын
балдарынын жана башка үй-бүлө мүчөлөрүнүн байыр алышын жөнөкөйлөтөт. Муну менен алар
үй-бүлө биримдигинин маанилүүлүгүн жана балдар арасында жарандыгы жоктукту алдын алуу
чараларын күчөтүү зарылдыгын түшүнүшөт. Мисалы, Косовонун мыйзамында (S/RES/1244 (1999))
жарандыгы жок адамдардын үй-бүлө мүчөлөрү жарандык алууга укуктуу (15(2)-берене) экендиги
каралган.
Босния жана Герцеговинада убактылуу жашоого уруксаты бар жарандыгы жок адамдардын
жашы жете элек балдары БжГ жарандыгын алуу укугуна гана ээ болбостон, байыр алуу үчүн
дагы жакшы шарттарды алышат.64
Кээ бир мамлекеттер жарандыгы жок адамдардын байыр алышын жеңилдетүү үчүн
дискрециялык ыкманы колдонушат. Бул мамлекеттерде өкмөттүн кызмат адамына, адатта,
министрге, бардык формалдуу шарттар аткарылса да, байыр алууга өтүнүчтү канааттандыруу
же баш тартуу боюнча акыркы чечимди кабыл алууда дискрециялык ыйгарым укуктар берилет.
БУУнун КЖКБ жарандыгы жок адамдардын байыр алышын жеңилдетүүнүн эң мыкты жолу катары
дискрециялык эмес ыкманы колдонууну сунуштайт.

Таанышуу үчүн негизги булактар
w
w

w

64

Жарандыгы жок адамдардын статусу жөнүндө Конвенция.
БУУнун КЖКБ, Жарандыгы жок адамдарды коргоо маселелери боюнча колдонмо,
2014-жылдын 30-июну, дареги: https://www.refworld.org.ru/docid/55b9eeb340.html.
БУУнун КЖКБ, Ийгиликтүү тажрыйбанын үлгүсү - Аракет 6: жарандыгы жок адамдарды
коргоо максатында жарандыгы жок адамдын статусун аныктоо жол-жобосун
киргизүү, 2016-жылдын 11-июлу, дареги: www.refworld.org/docid/57836cff4. html.

Босния жана Герцеговинанын жарандыгы жөнүндө мыйзам, 11-б., дареги: https://bit.ly/3JOQsCo.
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Жарандыктын жоготулушу
Киришүү
Жарандыгын жоготуу адамдын жарандыктан чыгуу боюнча активдүү аракеттеринин натыйжасында
же мыйзамдын автоматтык түрдө иштешинин натыйжасында («ex lege») болушу мүмкүн.
Жарандыкты жоготуу мамлекеттин бийлик органдары демилге көтөрүп, жарандыкты алып салганда
пайда болгон жарандыктан ажыратуудан айырмаланууга тийиш.65
1961-жылкы Конвенция төмөнкүдөй эки жагдайды кошпогондо, жарандыгы жоктукка алып келиши
мүмкүн болгон учурларда жарандыгын жоготууга тыюу салат:
• чет өлкөдө катары менен жети жылдан кем эмес жашаган жарандыгы бар адам тиешелүү
органга өзүнүн жарандыгын сактап калууну каалаарын билдирбесе (7(4)-берене)
• эгер мамлекеттин чет өлкөдө туулган жарандары жашы жеткенден кийин бир жыл аяктаганга
чейин бул мамлекеттин аймагында жашабаган же бул мөөнөт аяктаганга чейин каттоодон
өтпөгөн учурда (7(5)-берене).
7(5)-беренесинде, Бириккен Улуттар Уюмунун келечектеги жарандыгы жоктукту жоюу же азайтуу
боюнча Конференциясынын Корутунду актысынын III Резолюциясында, алардын жарандарынын
чет өлкөдө жарандыгын сактап калуу арызына же каттоосуна көз каранды болгон мамлекеттерге
«мүмкүн болгон бардык мындай адамдарга мындай формалдуулуктар жөнүндө, ошондой эле алар
жарандыгын сактап калууну кааласа, алар сактоого тийиш болгон мөөнөттөр жөнүндө өз убагында
кабардар кылууну камсыз кылуу боюнча чараларды көрүү» сунушталат.66
Жогоруда айтылгандарды эске албаганда, 1961-жылкы Конвенция мыйзамдын негизинде (ex lege)
жарандыкты жоготууну караган бардык башка мыйзамдарга жана ченемдик укуктук актыларга
жарандыгы жоктукка карата кепилдиктердин киргизилишин талап кылат. 5(1)-беренесине
ылайык Мыйзамдын, жарандыгын жоготууну караган мыйзамдарда «үйлөнүү, никени токтотуу,
легалдаштыруу, таануу же бала асырап алуу сыяктуу тиешелүү адамдын жеке статусунун кандай
болбосун өзгөрүшүнө байланыштуу жарандыкты жоготууну караштырган мыйзамдарда мындай
жоготуу башка жарандыгы бар болгондо же башка жарандыкты алуудан келип чыгууга тийиш».
Ошо сыяктуу эле, 6-беренеге ылайык, «кайсыл бир адамдын жарандыгын жоготуунун же анын
жарандыгынан ажырашынын натыйжасында... жубайы же балдары тарабынан жарандыгын
жоготуусу башка жарандыгы бар болгондо же башка жарандыкты алууда болушу тийиш».
Кошумчалай кетсек, 1961-жылкы Конвенция «эгер тиешелүү адам башка жарандыкка ээ болгон
же алып жаткан учурлардын тышкары» жарандыктан баш тартууга тыюу салат (7(1)(а)-берене). Бул
жобо Адам укуктарынын жалпы декларациясында жазылган, эркин жүрүү укугун же куугунтуктан
башпаанек суроо укугун бузууга эмес, жарандыгы жоктукка кепилдикти камсыз кылууга
арналган67.
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65

Жарандык жөнүндө Европа конвенциясында бул айырма так берилген жана “бийликтин демилгеси боюнча
жарандыкты жоготуу” (8-берене) жөнүндө жободон “мыйзамдын аракетинде жарандыкты жоготуу (ex lege)”
(7-берене) жөнүндө жобо бөлүнгөн, ошондой эле БУУ КЖКБ, Тунис корутундулары, жогоруда, 9-пункт
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1959-ж. 24-мартынан 18-апрелине чейин Женевада өткөн келечекте жарандыгы жоктукту жоюу же азайтуу
боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Конференциясынын корутунду акты жана 1961-жылдын 30-августунда НьюЙоркто кабыл алынган ушул Конвенциянын I, II, III жана IV Резолюциясы, дареги: https://www.refworld.org.ru/
docid/4714aba39.html.
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7(1)(b)-беренеде: «ушул пункттун «а» пунктчасынын жоболору аларды колдонуу 1948-жылдын 10-декабрында Бириккен Улуттардын Уюму Башкы Ассамблеясы тарабынан кабыл алынган Адам укуктарынын жалпы

ЖЕК мүчө мамлекеттерде 1961-жылдагы Конвенцияда каралгандан тышкары материалдык жана
жол-жоболук милдеттенмелери бар. Баарынан мурда, ЖЕК 7(3)-беренеси, эгерде алар колдонуунун
натыйжасында тиешелүү адамдар жарандыгы жок болуп калса, атүгүл «катышуучу мамлекет менен
көпчүлүк учурда чет өлкөдө жашаган жарандын ортосунда эч кандай реалдуу байланыш жок
болсо да, жарандыгын жоготуу жөнүндө жоболорго тыюу салат.».68
Мындан тышкары, ЖЕКтин IV главасында жарандыкка тиешелүү бардык маселелерге карата
колдонулуучу бир катар жол-жоболук кепилдиктер жана талаптар белгиленген: өтүнүчтөр өз
убагында каралууга тийиш (10-берене); чечимдер аларды кабыл алуунун жүйөсүн жазуу жүзүндө
көрсөтүү менен кабыл алынууга тийиш (11-берене); чечимдерди соттук же административдик
тартипте кайра карап чыгууга мүмкүнчүлүк камсыз кылынууга тийиш (12-берене); жыйымдар
акылга сыярлык болушу керек жана чечимди кайра кароо үчүн кайрылган арыз берүүчүлөргө
тоскоолдук кылбашы керек (13-берене).

Мыйзамдардын жана жакшы
практиканын мисалдары
Жарандыгы жоктукту алдын алуу жагынан алганда, мамлекеттер үчүн мыйзамдын негизинде
(ex lege) жарандыгын жоготуу үчүн негиздерди аныктоодон же колдонуудан жөн эле качуу
жалпысынан жакшы практика болуп саналат. Бир катар мамлекеттер жарандыгын жоготууну
принципиалдуу түрдө караштырбайт, бул колдонуудагы талаптарды жөнөкөй билбөөдөн улам
жарандыгы жок болуу коркунучун минималдаштырат - мисалы, чет өлкөдө жашаган учурда улуттук
бийлик органдарына каттоо.
Башка мамлекеттерде мыйзамдын негизинде (ex lege) жарандыгын жоготуу боюнча жоболор сакталууда, бирок жарандыгы жокторго толук кепилдик берилет. Мисалы, Финляндиянын жарандык
жөнүндө мыйзамында 22 жашында ал өлкө менен жетиштүү байланышы жок кош жарандыгы бар
адамдардын Финляндиянын жарандыгын жоготушу каралган. Жеке адамдар «Финляндиянын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө, профессионал консул башкарган консулдукка же Каттоо кызматына
Финляндиянын жарандыгын сактап калууну каалоосун жазуу жүзүндө билдирсе» өлкө менен жетиштүү байланышты сактап калат деп эсептелет.69 Маанилүү нерсе, бул мыйзамга ылайык, улуттук
бийлик органдары «алар менен байланышуу» жана «алар 22 жашка чыкканга чейин жарандыгын
кантип сактап калышы керектигине инструкция берүү» үчүн 18 жашка толгон бардык фин жарандарынын даректери камтылган «калкты маалымдоо тутумун» колдоого милдеттүү. Мындан тышкары, «эгер адам Финляндия менен жетиштүү байланышы жоктугунан улам, 22 жашка чыкканда
Финляндиянын жарандыгын жоготсо, Каттоо башкармалыгы бул тууралуу калкты маалымдоо
тутумга жазып, анын дареги бар болсо, тиешелүү тарапты кабарлайт».70 Мындай эреже 1961-жылдагы Конвенциянын объектисине жана максатына жана келечектеги жарандыгы жоктукту жоюу
же азайтуу боюнча Конференциянын Корутунду актысына шайкеш келет.71

декларациясынын 13 жана 14-беренелеринде баяндалган принциптерге карама-каршы келген учурларда
колдонулбайт.»
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ЖЕК, 7(1)-б.(e).
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Жарандык жөнүндө акт (359/2003), 359/2003, 2003-ж. 1-июну, 34-б., дареги: www.refworld.org/docid/3ae6b51614.html.
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Келечекте жарандыгы жоктукту жоюу же азайтуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Конференциясынын
корутунду акты, Резолюция III, жогоруда
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Финляндиянын мыйзамдары да 1961-жылкы Конвенцияга шайкеш келет, анткени ал жарандыктан
баш тартуу жарандыгы жоктукка алып келбесин талап кылат. Ал өлкөнүн Жарандык жөнүндө
мыйзамынын 35-беренесинде төмөнкүлөр каралган:
«Чет мамлекеттин жарандыгын алган же чет мамлекеттин жараны болууну каалаган
Финляндиянын жараны өтүнүчү боюнча Финляндиянын жарандыгынан бошотулушу мүмкүн...
Эгерде өтүнүч боюнча чечим кабыл алынган учурда, арыз ээси чет мамлекеттин жараны
болбосо, анда ал чечимде белгиленген мөөнөттө чет мамлекеттин жарандыгын алгандыгы
тууралуу күбөлүктү көрсөтүүнүн натыйжасында кабыл алына турган чечим менен Финляндиянын
жарандыгынан чыгарылат. Чет мамлекеттин жарандыгын алгандыгы жөнүндө маалымат
берилгенден кийин бул талаптын аткарылгандыгы жөнүндө күбөлүк берилет»72.
Финляндияда арыз ээлери башка мамлекеттин жарандыгын алганын тастыктаган документти
берүү талабы аркылуу жарандыгы жоктуктан тийиштүү түрдө корголот. «Мамлекеттин бийлик
органдары мындай адам башка мамлекеттин жарандыгын ала алат деп ишенген учурда» же башка
жаранга «талапкер деп эсептелген» адамдардын жарандыгынан баш тартуусуна же аны жоготууга
жол берген мыйзамдар жарандыгы жокторго карата кепилдиктерди берүү жагынан жетишсиз
болот.
1961-жылкы Конвенцияда белгиленген стандартка ылайык, адамдар башка улуттун ээлери болууга
кепилдик болгондон кийин гана учурдагы жарандыгынан бошотулушу керек. Дагы бир пайдалуу
мисал 2013-жылы кабыл алынган Түркмөнстандын жарандык жөнүндө мыйзамы, анда жарандыгы
жоктукту алдын алууга багытталган так жана ырааттуу жоболор камтылган. Ушул Мыйзамдын
5-беренесинде «жарандыгы жоктукту алдын алуу жана азайтуу» «Түркмөнстандын жарандыгынын
негизги принциптеринин» бири болуп саналат деп белгиленген.73 Андан кийин, «Никеге турууда же
бузууда Түркмөнстандын жарандыгы» 7-беренеси үй-бүлөлүк абалынын өзгөргөнүнө карабастан,
жубайлардын жана балдардын өз алдынча жарандык укуктарын камсыз кылат. Андан ары
16-беренеде «Түркмөнстандын жаранынын Түркмөнстандын жарандыгынан баш тартуу жөнүндө
арызы, эгерде ал ушуга байланыштуу жарандыгы жок болуп калса, каралбайт» деп белгиленген.
Балдар укугуна байланыштуу эл аралык принциптерге ылайык, Түркмөнстандын жарандыгы
жөнүндөгү мыйзамдын IV главасында балдар үчүн өзгөчө кепилдиктер белгиленген. Ушул
главанын 18-беренесинин 2-пунктунда мындай деп айтылат: «Эгер баланын ата-энеси ([же]
жалгыз бой эне) Түркмөнстандын жарандыгынан чыкса же Түркмөнстандын жарандыгын жоготсо,
эгерде ушуга байланыштуу жарандыгы жок болуп калбаса, бала да түркмөн жарандыгынан
чыгат». 19-берененин 2-пунктунда «эгер ата-энесинин бири түркмөн жарандыгын алса, экинчиси
жарандыгы жок болсо, бала жашаган жерине карабастан, Түркмөнстандын жараны болуп калат»
деп жазылган. Бул жобонун маанисин баалабай коюу мүмкүн эмес. Акырында, 23-берене баланын
жарандыгын өзгөртүү - ата-энесинин жарандыгын өзгөртүү аркылуу болобу же асырап алуу
аркылуу болобу - баланын ачык жана ыктыярдуу макулдугу менен болушун талап кылат.

Таанышуу үчүн негизги булактар
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Жарандыктан ажыратуу
Киришүү
Жарандыктан ажыратуу боюнча эл аралык стандарттардын айрыкча иштелип чыккан
жыйындысы 1961-жылкы Конвенцияда табылган. 8(1)-берене, эгерде мындай ажыратуу чечиминин
натыйжасында ал жарандыгы жок болуп калса, Макулдашуучу мамлекет эч бир адамды
жарандыгынан ажыратпоого тийиш деген негизги эрежени белгилейт. Андан ары, 2 жана
3-пункттарда мамлекеттерге адамды жарандыгынан ажыратууга мүмкүндүк берүүчү негиздердин
толук тизмеси келтирилген. Бул негиздер төмөнкүдөй:
• эгер жарандык жалган маалыматтарды билдирүүнүн натыйжасында же алдамчылыктын
натыйжасында алынган болсо (8(2)-берене (b));
• эгер тийиштүү «адам, ошол Макулдашуучу мамлекет тарабынан ачык тыюу салууга карабастан,
башка мамлекетке кызмат көрсөтсө же көрсөтүүнү улантса же башка Мамлекеттен сыйакы алса
же алып жатса» (8(3)-берене (а)(i));
• эгер кызыкдар адам «ал Мамлекеттин турмуштук таламдарына олуттуу зыян келтире тургандай
жүрүм-турум көрсөтсө» (8(3)-берене (a)(ii)).
Эгер тиешелүү адам «башка мамлекетке берилгендигине ант берсе же расмий түрдө
берилгендигин билдирсе же ушул Макулдашуучу мамлекетке берилгендиктен баш тартуу ниети
жөнүндө белгилүү далилдерди келтирсе» (8(3)(b)-берене).
Маанилүү нерсе, 1961-жылкы Конвенцияга ылайык, жарандыктан ажыратуу үчүн бул негиздер
үч шарт аткарылганда гана колдонулушу мүмкүн. Биринчиден, жарандыктан ажыратуу укугу
«тиешелүү адамдын соттун же башка көз карандысыз органдын адилеттүү каралышына болгон
укугун караган мыйзамга ылайык» гана ишке ашырылышы мүмкүн (8(4)-берене). Экинчиден,
жарандыктан ажыратуу саясаты же практикасы «расалык, этникалык, диний же саясий негиздер»
боюнча негизделиши мүмкүн эмес (9-берене). Акырында, жогоруда айтылган жол берилүүчү
негиздер боюнча жарандыгынан ажыратуу укугун Конвенцияга «кол коюу, ратификациялоо же ага
кошулуу учурунда» колдонуудагы улуттук мыйзамдарга ылайык мындай укукту сактай тургандыгын
көрсөткөн мамлекеттер гана ишке ашыра алат (8(3)-берене).
1961-жылкы Конвенциянын сүйлөшүүлөрүнөн кийин дароо эле, ондогон жылдар бою мамлекеттик
мыйзамдар жана практика, эгерде мындай чара жарандыгы жоктукка алып келсе, жарандыгынан
ажыратуудан качуу керек дегенге толук макулдукту көрсөттү. Демек, Европа Кеңешинин 21
мүчөсү үчүн милдеттүү документ болгон ЖЕК жарандыктан ажыратуу үчүн негиздер тиешелүү
адам «алдамчылык аракеттер, жалган маалымат берүү жолу менен жарандыгын алган же
арыз ээсине тиешелүү кандайдыр бир маанилүү фактыларды жашырган жагдайлар менен
гана чектелет».74Башкача айтканда, ЖЕК ылайык, жарандыгынан ажыратуу, атүгүл 1961-жылкы
Конвенциянын 8(3)-беренесинде жол берилген негиздер боюнча да (жогоруну караңыз), эгерде
мындай чечим тиешелүү адамды жарандыгы жок кылса, жол берилбейт. Ошондой эле, ЖЕК 4(b)беренесинде жарандыгы жок болуу принциби ачык жазылган.
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Кошумчалай кетсек, ЖЕКте 1961-жылкы Конвенцияда талаптагыдай процесске жана басмырлоого
жол бербөө боюнча белгиленген стандарттар боюнча кененирээк маалымат берилген. ЖЕК
10-13-беренелери минималдуу жол-жоболук кепилдиктер боюнча эрежелерди белгилейт, анын
ичинде жарандык боюнча бардык чечимдер жазуу жүзүндө «акылга сыярлык мөөнөттө» кабыл
алынышы жана административдик же соттук тартипте кайра каралышы керек. Ошол эле учурда
5(2)-беренеде жарандык контекстинде басмырлоого жол бербөө ченеми өнүгүүдө. Анда «ар
бир катышуучу-мамлекет жарандардын, алар туулгандыгы боюнча жараны же жарандыкка
кийинчерээк ээ болгонуна карабастан, басмырлоого жол бербөө принцибин жетекчиликке алышы
керек» деп айтылат.

Кошумча эл аралык стандарттар
Жарандыктан эркине каршы ажыратууга тыюу салуу
Балдар укугу жөнүндө Конвенция (8(1)-берене) жана Мамлекеттик мураскорлукка байланыштуу
жеке адамдардын жарандыгы жөнүндө беренелердин долбоору75 (16-берене) сыяктуу бир
катар эл аралык документтер, ошондой эле ар кандай аймактык келишимдер76 жарандыктан
ээнбаштык менен ажыратууга ачык түрдө тыюу салат. Бул жоболор Адам укуктарынын жалпы
декларациясынын 15-беренесин кайталайт, анда «эч ким өзүм билемдик менен жарандыгынан
ажыратылышы мүмкүн эмес».
Эгерде ал: (1) мыйзамдуу максатка жетүүгө көмөк көрсөтсө; (2) каалаган натыйжага жетүүнүн
эң аз катаал жолу; жана (3) корголгон кызыкчылыктарга пропорционалдуу болсо бул чара
ыктыярдуу болбостугу жалпы таанылган.77 Мындан тышкары, ыктыярдуу эмес аракеттердин
жоктугу мыйзамдуу процесстин минималдуу стандарттарын жана жол-жоболук кепилдиктерди
сактоону билдирет деп жалпысынан түшүнүлөт. Мындай кепилдиктер төмөнкүлөрдү камтыйт:
жарандык боюнча чечимдердин жазуу жүзүндө кабыл алынышын камсыз кылуу; мындай
чечимдерди олуттуу карап чыгуу мүмкүнчүлүгү; жана акыркы апелляция боюнча жыйынтыктарды
алууга чейин жарандыктан ажыратуу (жана чыгарып салуу) жөнүндө токтомдун аракетин токтотуп
туруу.78 Жарандыгы жоктукка алып келген жарандыгынан ажыратуу «жарандыгы жоктордун
кесепеттеринин оордугун эске алуу менен пропорционалдуу чара катары актоо өтө кыйын болушу
мүмкүн».79
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1999-ж. элүү биринчи жыйында БУУ эл аралык укуктар комиссиясы кабыл алган документи.
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Мисалы, Жарандык жөнүндө Европа конвенциясы (4(1)(С)-б.), Адам укуктары жөнүндө америкалык конвенция
(20(3)-б.), Адам укуктарынын Араб хартиясынын кайра каралып чыккан редакциясы (29-б.), ошондой эле
Түштүк-Чыгыш Азиянын мамлекеттеринин ассоциациясынын адам укуктарынын декларациясы (АСЕАН) (18-б.).

77

БУУ адам укуктары жөнүндө кеңеши, Адамдын укуктары жана жарандыктан ажыратуу: Башкы катчынын
доклады, 2013-ж. 19-декабры A/HRC/25/28, дареги: https://www.refworld.org.ru/docid/52f8d1f14.html
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Ошол эле жерде, 31 – 33-пп. Жарандык жөнүндө Европа конвенциясы, 11 жана 12-б., аларда окшош стандарттар
белгиленген.

79

Ошол эле жерде, 4-пункт.

Жарандыктан ажыроонун жубайына жана балдарына карата колдонулушу
Башка эл аралык документтер аялдардын жарандыкка болгон көз карандысыз укуктарын
тааныйт80 жана балдардын өз инсандыгын, анын ичинде жарандыкты сактоо укуктарын коргойт.81
1961-жылкы Конвенция (6-берене) жана ЖЕК (7(2)-берене) эгерде бул жарандыгы жоктукка алып
келсе, жарандыктан ажыратуу чечиминин жубайларга жана балдарга колдонулушуна ачык тыюу
салат. Мындан тышкары, БУК 3-беренеси дагы актуалдуу болуп саналат, анда мамлекеттердин
балдарга карата бардык аракеттеринде «баланын эң жогорку кызыкчылыктары биринчи кезекте
эске алынууга тийиш» деген принципти белгилейт. Эгерде балдар жарандыгы жок болуп калса,
бул баланын кызыкчылыгына эч кандай туура келбейт.82

Мыйзамдардын жана мыкты
практиканын мисалдары
Терроризмге байланыштуу тынчсыздануулардын күчөшүнө жооп кылып, бир катар өлкөлөр
жакында мамлекеттик бийлик органдарынын ыйгарым укуктарын кеңейтишти же өз жарандарын
жарандыгынан ажыратууга байланыштуу бар болгон ыйгарым укуктарды көбүрөөк колдонушту.
Бирок, башка көптөгөн мамлекеттер жарандыгы жоктукка каршы кепилдиктерди сактоо же
орнотуу үчүн чараларды көрүштү.
Буга Канада мисал боло алат. Жарандык жөнүндө мыйзамга 2014-жылы киргизилген өзгөртүүлөр
терроризмге айыпталгандарды соттоону камтыган негиздер боюнча жарандыктан ажыратуу
жөнүндө ченем киргизилген.83
2017-жылдын июнь айында Канаданын Парламенти 2014-жылдагы көптөгөн оңдоолорду жокко
чыгаруу үчүн добуш берип, 1985-жылы кабыл алынган мыйзамга кайтып келди, алар жарандыкты
алуу боюнча жалган билдирүү, алдамчылык же материалдык фактыларды жашыруу учурларында
гана жарандыгынан ажыратууга жол ачкан.84
Украинанын жарандыгы жөнүндө мыйзамдын 2-беренеси, акыркы жолу 2016-жылы өзгөртүлгөн,
«жарандыгы жок болгон учурларды болтурбоо» жана «украин жарандарын украин жарандыгынан
ажыратуу мүмкүн эместигин» камтыган принциптерди белгилейт. 19-беренеге ылайык, жарандыгын
жоготуу үчүн негиздер «эгер мунун натыйжасында Украинанын жараны жарандыгы жок адам
болуп калса, колдонулбайт» (расмий эмес котормо).85
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Никеде турган аялдын жарандыгы жөнүндө БУУ 1957 Конвенциясы, 1-б.; Аялдарды басмырлоонун бардык
формаларын жоюу жөнүндө БУУ Конвенциясы, 9-б.; Жарандык жөнүндө Европа конвенциясы, 4(d)-б.

81

мисалы, Балдардын укуктары жөнүндө Конвенция, 8-б.; Исламда баланын укуктары жөнүндө пакт, 7(2)-б.

82

мисалы, Тунис корутундулары, жогоруда, 62-пункт.

83

2014-ж өзгөртүлгөн Канаданын жарандык жөнүндө мыйзамына ылайык бир катар кылмыштар, анын ичинде
терроризм, мамлекеттик чыккынчылык же тыңчылык үчүн Кылмыш кодексиндеги аныктамаларга ылайык
Канаданын жарандыгынан ажыратууга мүмкүндүк берген жоболор киргизилген . Бирок, бул мыйзамга
ылайык жарандыгы жоктукка алып келе турган, жарандыгын жокко чыгарууга тыюу салынган: « 10(2) жана
10.1(2)-пунктчалары Канада кол койгон, жарандыгы жоктукка тиешелүү адам укуктары жөнүндө эл аралык
укуктук документтерге каршы келүүчү кандайдыр бир чечимди, чараны же билдирүүнү авторизациялоо
максатында колдонулбайт» (10.4(1)-б.).
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1985-ж. Канаданын жарандыгы жөнүндө мыйзам, 10(1)-б.

85

www.legislationline.org/documents/action/popup/id/7179
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Мындан тышкары, Украинанын жарандыгы жөнүндө мыйзам жубайлардын биринин никени
токтотушу же Украинанын жарандыгын жоготушу экинчи жубайынын Украинанын жарандыгын
автоматтык түрдө жоготуусуна алып келбейт деп камсыз кылат, бул жарандык мыйзамдарга
гендердик теңчилик принцибинин интеграциянын жакшы тажрыйбасына ылайык келет (15-беттеги
гендердик теңчилик бөлүмүн караңыз).86
Бирок, тиешелүү кепилдиктер жок болгон учурда жарандыгынан ажыратуу тиешелүү адамдардын
жубайларына жана балдарына терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошондуктан, кээ бир
мамлекеттердин жарандык жөнүндө мыйзамдарында мындай үй-бүлө мүчөлөрүн жарандыгын
жоготуудан жана/же жарандыгы жок калуудан түздөн-түз коргогон жоболор кабыл алынган.
Мисалы, Мадагаскардын жарандык жөнүндө мыйзамына ылайык, 2017-жылы киргизилген
өзгөртүүлөр менен Мадагаскардын жаранынын жарандыгын жоготуу чечими «мындай санкция
колдонулган адамдын балдарына жана жубайына тиешеси жок».87
Жарандыгы жоктукка карата кепилдиктерди камтыган жарандыктан ажыратуу жөнүндө
мыйзамдарды колдонуу кокусунан жарандардын ар кандай катмарынын пайда болушуна алып
келиши мүмкүн. Кээ бир өлкөлөрдө террористтик аракеттерге катышкандыгы үчүн жарандыктан
ажыратуу кош жарандыгы бар жана экинчи жарандыгы жарандыгы жоктукка кепилдиги болгон
адамдарга гана колдонулат. Канаданын мындай карама-каршы мамиледеги тажрыйбасы акыры
кабыл алынгыс болду: 2014-жылы терроризмге байланыштуу кылмыштар үчүн соттолгон кош
жарандуулукка ээ болгондорду жарандыктан чыгарууга уруксат берген өзгөртүүлөр акыры жокко
чыгарылган.
Ушундай эле окуялар Францияда болуп өткөн, мында 2015-жылдын ноябрында Париждеги кол
салуудан кийин сунушталган өзгөртүүлөр кош жарандуулукка ээ болгондорго жарандыктан
ажыратууну колдонулушуна каршы болуп, акырында 2016-жылдын башында токтотулган.
Байыр алган жарандар да жарандыктан ажыратууга көбүрөөк дуушар болушу мүмкүн. Биринчиден,
жарандыгы жалган маалыматтын же алдамчылыктын негизинде гана жокко чыгарылат,
эгерде байыр алуу аркылуу берилген мындай жарандык жарандыкты алуу шарттарынын
аткарылбагандыгынын же алдамчылыктын негизинде байыр алууну жокко чыгаруу жөнүндө
ретроактивдүү күчкө ээ болгон чечим аркылуу тынчсыздандырган жаңы тенденцияга байланыштуу
жокко чыгарылса.
Экинчиден, байыр алган адам башка мамлекеттин жарандыгын алат же алууга укуктуу
деген түшүнүк адаштырышы мүмкүн. Туулгандыгы боюнча жарандар менен байыр алган
жарандардын ортосундагы теңсиздиктин бул формасы эл аралык укуктун ченемдерин сактоо
планында тынчсызданууну жаратышы мүмкүн. Мындай көйгөйлөрдү болтурбоо үчүн, 2015-жылы
Австралиянын Жарандык жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамына
терроризмге байланыштуу кылмыштар үчүн жарандыктан ажыратуу үчүн негиздер киргизилгенде,
бул жаңы негиздер «ал адам кантип Австралиянын жараны болуп калганына карабастан,
Австралиянын жараны болгон тиешелүү адамга карата колдонулат (анын ичинде туулгандыгы
боюнча Австралиянын жараны болгон адамга карата)»88 деп каралган. Маанилүү нерсе,
жарандыктан ажыратуу үчүн терроризмге байланыштуу жаңы негиздерди киргизүүдөн тышкары,
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Ошол эле жерде, 2-б.

87

Loi n°2 016-038 modifiant et complétant certaines dispositions de l’Ordonnance n° 60-064 du 22 juillet 1960 portant
Code de la nationalité malagasy, 25 января 2017 года (в силе с 8 мая 2017 года), ст. 52, доступ по адресу: http://
docplayer.fr/46645663-Loi-n-modifiant-et-completant- certaines-dispositions-de-l-ordonnance-n-du-22-juillet-1960portant-code-de-la-nationalite-malagasy.html.
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2015-ж. Австралиянын жарандыгы жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам , 33АА-б.,
дареги: www.legislation.gov.au/Details/ C2015A00166.

кээ бир мамлекеттер 1961-жылдагы Конвенциянын 8(4)-беренесине ылайык тиешелүү процесстин
кепилдигин сактап же киргизген.
Мисалы, Австралиянын Жарандык жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
2015-жылкы мыйзамына ыкчам билдирүү жана жазуу жүзүндө билдирүү укугуна, ошондой
эле «Конституциянын 75-беренесине ылайык Австралиянын Жогорку Сотунда же Австралия
1903-жылдагы соттор жөнүндө мыйзамынын 39В-беренесинин негизинде Федералдык Сотунда
кайра кароо укугуна байланыштуу конкреттүү жоболор камтылган.89 Бул контекстте тийиштүү
процесстин тиешелүү кепилдиктерди белгилөө жарандыктан ажыратуу ыктыярдуу болбошун
камсыздоо үчүн маанилүү.
Акырында, практикалык планда, мамлекеттер жарандыктан ажыратуу мониторингди жана байкоо
жүргүзүүнү, кылмыш иликтөөнү жана жоопкерчиликке тартууну кошкондо, эл аралык укукка
ылайык колдонулган инструменттерге караганда иш жүзүндө улуттук коопсуздукту камсыз
кылуунун анча натыйжалуу эмес чарасы болушу мүмкүн экенин билиши керек. Мындан тышкары,
террористтерди же террористтик ишмердүүлүккө шектелген адамдарды жарандыгынан ажыратуу
мамлекеттин эл аралык кылмыштарды жасаган адамдарды өткөрүп берүү же жоопкерчиликке
тартуу боюнча милдеттерине карама-каршы келиши мүмкүн.90 Кооптуу адамдарды өлкөдөн
чыгаруу мамлекеттин чет өлкөдө жашаган жарандарына жана башка мамлекеттердин
жарандарына коркунуч келтириши мүмкүн. Ошондуктан, коопсуздук маселелерин чечүү үчүн
башка ыкмаларды колдонуу сунушталат.

Таанышуу үчүн негизги булактар
w

Жарандыгы жоктукту кыскартуу жөнүндө Конвенция

w

Жарандык жөнүндө Европа конвенциясы.

w

БУУнун адам укугу боюнча кеңеши, Адам укугу жана жарандыктан өз каалоосу
боюнча ажыратуу: Башкы катчынын доклады, 2013-жылдын 19-декабры, A/
HRC/25/28, дареги: https://www.refworld.org.ru/docid/52f8d1f14.html.
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Ошол эле жерде, 33AA-б.(10) жана 33AA(11)-б.
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2016-жылдын 12-декабрында 7831-жыйынында Коопсуздук Кеңеши кабыл алган БУУ Коопсуздук Кеңешинин
резолюциясы 2322 (2016), S/RES/2322 (2016), дареги: http://undocs.org/S/RES/2322(2016)
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Жарандыгы жоктукту
алдын алууга жана
азайтууга багытталган
типтүү укуктук жоболор
1. Балдардын жарандыгы жоктугуна карата кепилдиктер
Туулганда жарандыгы
жоктукка карата жалпы
кепилдик (1961-жылдагы
Конвенция, 1-берене)

Х мамлекеттин аймагында төрөлгөн, антпесе жарандыгы жок болуп
кала турган ар бир адам туулгандыгы боюнча жаран болуп саналат.

Табылган балдар үчүн
кепилдик (1961-жылдагы
Конвенция, 2-берене)

Эгерде бала ушул мамлекеттин аймагында табылса жана ата-энеси
белгисиз болсо, бала Х мамлекетинин жараны болуп саналат

Чет өлкөдө төрөлгөн
балдарга жарандыгы
жоктукка карата
кепилдиктер
(1961-жылдагы
Конвенция, 4-берене)

Х мамлекетинин жараны болгон атадан же энеден төрөлгөн адам,
эгерде ал башка жол менен жарандыгы жок адам болуп калса,
туулганда Х мамлекетинин жарандыгын автоматтык түрдө алууга
укуктуу.

Х мамлекеттин аймагында төрөлгөн, таандыгы боюнча башка
жарандыкты албаган ар бир адам туулгандыгы боюнча жаран болуп
саналат

Х мамлекетинин аймагында табылган бала Х мамлекетинин
жарандары болуп саналган ата-энеден ушул мамлекеттин аймагында
төрөлгөн болуп саналат

Х мамлекеттин жарандары болуп саналган атадан же энеден чет
өлкөдө төрөлгөн бала, эч бир башка мамлекеттин жарандыгын
албаса, туулганда Х мамлекеттин жарандыгын автоматтык түрдө
алууга укуктуу.

2. Жарандык жөнүндө мыйзамдарда гендердик теңдик
Жарандыкты атаэнелердин бериши
(АБЖК, 9(2)-берене)

Атасы же энеси Х мамлекеттин жарандары болуп саналса, бала
туулганда Х мамлекеттин жарандыгын алат

Жарандыкты
жубайлардын бериши
(АБЖК, 9(1)-берене)

Бул мамлекеттин жараны болуп саналбаган, Х мамлекетинин
жаранынын жубайы Х мамлекеттин жарандыгын Y никеде болгондон
кийин алат

Х мамлекетинин аймагында же анын чегинен тышкары жерде X
мамлекетинин жараны болгон же боло турган атасынан же энеден
төрөлгөн ар бир адам туулгандыгы боюнча Х мамлекетинин жараны
болуп саналат.

X мамлекетинин жарандарынын жубайлары мамлекеттик
жарандыкты өтүнмө берип ала алышат.
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3. Жарандыгы жок адамдын статусун аныктоо жол-жобосу (ЖЖАСАЖ)
Далилдөө жүгү

Жарандыгы жок адамдын статусун берүү жөнүндө өтүнмөнүн ээлери
жана бийликтин улуттук органдары далилдөө жүгүн бирге тартышат.

Далил стандарты

Тиешелүү адам мыйзамынын негизинде кайсы бир мамлекеттин
жараны катары каралбагандыгы аныкталса, жарандыгы жоктук
жөнүндө корутунду негиздүү болуп саналат.

Административдик жана
сот тартибинде кайра
карап чыгуу

Жарандыгы жок адамдын статусуна тиешелүү чечим
административдик актыларды административдик жана сот тартибинде
карап чыгуунун кадимки системасына ылайык кайра каралып
чыгат. Апелляция берүү, укуктук коргоонун административдик же
сот каражаттары мажбурлап чыгары салуу жөнүндө кандай гана
болбосун чечимди токтотуп турат.

4. Жөнөкөйлөтүлгөн байыр алуу
Жол-жобо жөнүндө
маалыматты таркатуу

Бийликтин компетенттүү органдары жарандыгы жок адамдарга
алардын байыр алышы үчүн талаптар жана критерийлер жөнүндө
маалыматты аларга түшүнүктүү тилде беришет.

Чыгымдар

Жарандыгы жок адамдар байыр алуу процессинде төлөнө турган
жыйымдардан, анын ичинде өтүнмө берүүгө, документтерди
алууга (мисалы, күбөлүктөрдү), мыйзамдаштырууга байланыштуу
чыгымдардан бошотулат.

Узактыгы

Жарандыгы жок адамдардын өтүнмөлөрү артыкчылыктуу тартипте
каралат.

Далилдөө жүгү

Байыр алууга умтулган жарандыгы жок адамдар колунда бар болгон
жана бере ала турган далилдердин бардыгын бериши керек,
ал эми бийликтин компетенттүү органдары жетишпеген зарыл
документтердин алышына мүмкүн болушунча көмөк көрсөтүшү
керек.

Далил стандарттары

Өтүнмө боюнча чечим чыгарууда компетенттүү орган бардык
күмөндөрдү процесстин талаптарын сактоо максатында байыр алуу
жол-жобосунун жүрүшүндө кызматташкан жарандыгы жок адамдын
пайдасына түшүнүшү керек

Акысыз укук жардамы

Экономикалык каражаттары жок болгон жарандыгы жок адамдарга
байыр алуу жол-жобосунун бардык этаптарында акысыз укуктук
жардам берилет

Жашоосуна талаптар

Жарандыгы жок адамдар башка өлкөнүн жарандары катары
сакталышы талап кылынган жашоо мөөнөтүнө тиешелүү критерийди
аткаруусуз байыр алуу жөнүндө өтүнмө берүүгө укуктуу болот.

Тил билүүсү жана башка
көндүмдөрү

Жарандыгы жок адамдар тилди, тарыхты же маданиятты билишин
текшерүү үчүн экзамендерди тапшыруудан бошотулат

Документтерге карата
талаптар

Жарандыгы жок адамдар, эгерде аларда мындай документтер жок
болсо жана аны реалдуу түрдө ала албаса, алар келип чыккан
өлкөдөн ден соолугунун абалы жөнүндө маалымкат же соттолгондугу
жөнүндө маалымкат берүүдөн бошотулат.
35

5. Жарандыкты жоготуу жана жарандыктан баш тартуу
Жарандыгы жоктукка
карата жалпы кепилдик

Никеге турууга, ажырашууга, мыйзамдаштырууга, таанууга же асырап
алууга байланыштуу кандайдыр-бир адамдын жарандыгын жоготуу
мындай адамдын башка мамлекеттин жарандыгына ээ болушу менен
шартталат

Жарандыктан баш тартуу Жарандыктан баш тартуу жөнүндө Х мамлекетинин жаранынын
жөнүндө жоболор
суранычы каралбайт, эгер ал анын айынан жарандыгы жок адам
болуп калса.
Жарандыктан баш тартуу жөнүндө жарандын чечими бул адамдын
балдарына жана/же жолдошуна/ жубайына таркалбайт.

6. Жарандыгынан ажыратуу
Жарандыгы жоктукка
карата жалпы кепилдик

Жарандыгынан ажыратуу үчүн негиздер колдонулбайт, эгер
тиешелүү адам анын айынан жарандыгы жок адам болуп калса.
Жарандыкты жоготуу жана ажыратуу тууралуу ушул Акттын жоболору
колдонулбашы керек, эгер аларды колдонуунун айынан тиешелүү
адам жарандыгы жок адам болуп калса.
Тиешелүү жаранды жарандыгынан ажыратуу жөнүндө чечим ,
мындай санкция колдонулган адамдын балдарына жана жолдошуна/
жубайына карата колдонулбайт.

Тиешелүү процесстин
кепилдиги
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Жарандыгынан ажыратууга тийиш болгон бардык адамдар кандай
гана болбосун чечим жөнүндө кабарлоону жазуу жүзүндө алуу
укугуна, адилеттүү угуулар укугуна, ошондой эле бул чечимди сотто
же көзкарандысыз органда талашуунун же даттануунун реалдуу
мүмкүндүгүнө укуктуу болушат. Жарандыгынан ажыратуу (мажбурлап
чыгаруу) жөнүндө кандай гана болбосун токтомдор акыркы
апелляция боюнча натыйжаларды алууга чейин токтотулат.

... жөнүндө кыскача
БУУнун КЖКБ
БУУнун КЖКБ дүйнө жүзүндө качкындарды коргоону камсыздоо, ошондой эле өкмөттөр менен
биргеликте качкындар көйгөйлөрүн чечүү боюнча эл аралык аракеттерди ишке ашырууга жана
координациялоого Бириккен Улуттар Уюмунун мандатына ээ болгон, БУУнун качкындар иштери
боюнча органы болуп саналат.
БУУнун КЖКБ негизги максаты- качкындар укуктарын коргоо жана бакубатчылыгына кепилдик
берүүнү камсыздоо болуп саналат. БУУ КЖКБ ар бир адамдын башка мамлекетте башпаанек
издөөгө жана коопсуз жай табууга укугунун сакталышын камсыздоого умтулат. Өз өлкөсүнө
ыктыярдуу кайтууда же башка өлкөдө жайгашууда качкындарга жардам көрсөтүү менен, БУУнун
КЖКБ алардын көйгөйлөрүн чечүү мүмкүндүгүн табууга умтулат.
БУУнун КЖКБ уюмдун Уставына ылайык аракеттенет жана Качкындар статусу жөнүндө
1951-жылдагы конвенцияны жана ага карата 1967-жылдагы Протоколду жетекчиликке алат.
Убакыттын өтүшү менен БУУнун Башка ассамблеясы жана БУУнун Экономикалык жана
социалдык кеңеши БУУнун КЖКБ жоопкерчилик чөйрөсүн кеңейтти жана куралдуу конфликттин
жана зомбулуктун айынан мажбурланып жер которуу жагдайында турган жана белгиленген
документтердин жоболорунун аракеттери таркалбаган адамдар топторуна коргоону камсыздоого
ыйгарым укук беришкен. Мындай адамдардын айрымдары- “мандаттык” качкындар, айрымдарырепатрианттар, жарандыгы жок адамдар, жана белгилүү жагдайларда ич ара жер которгон
адамдар.
БУУнун КЖКБ мамлекеттерди жана башка институттарды адам укуктарын коргоого жана
талаштарды тынчтык жолу менен чечүүгө көмөк көрсөткөн шарттарды түзүүгө чакыруу менен
адамдардын мажбурланып жер которуу жагдайларынын санын азайтууга умтулат. Бул максаттарга
жетишүү үчүн БУУнун КЖКБ өз өлкөлөрүнө кайтып келген качкындарды реинтеграциялоо
процессин чыңдоого умтулат, муну менен качкындар агымынын пайда болушуна алып келиши
мүмкүн болгон жагдайлардын кайталап пайда болушун алдын алат.
БУУнун КЖКБ расасына, терисинин түсүнө, жынысына, тилине, динине, саясий жана башка
ишенимдерине, улуттук же социалдык келип чыгышына, мүлктүк абалына, туулганына,
майыптуулугуна же башка белгилерине карабастан жана алардын муктаждыктарын эске алуу
менен адилеттүү аракеттенип, качкындарды жана адамдардын башка категорияларын коргойт
жана жардам берет. Өзүнүн ишинин бардык аспекттеринде БУУнун КЖКБ балдардын өзгөчө
муктаждыктарына көңүл бурат жана аялдар менен кыздар үчүн, ошондой эле аярлуу жана/
же маргиналдаштырылган топтордун өкүлдөрү үчүн бирдей укуктарды камсыз кылууга көмөк
көрсөтүүгө умтулат. Качкындарды коргоо жана алардын көйгөйлөрүн чечүүгө көмөк көрсөтүү
боюнча өзүнүн ишинде БУУнун КЖКБ өкмөттөр, эл аралык жана бейөкмөт уюмдар менен
кызматташат.
БУУнун КЖКБ жаш-курагына жана гендердик аспекттерге жана көп түрдүүлүк өзгөчөлүктөрүнө
көңүл буруп, жашоосуна таасир тийгизген чечимдерге карата качкындарга консультация берүү
аркылуу катышуу принцибин карманат.
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Парламенттер аралык союз
Парламенттер аралык союз (ПАС) – бул бардык мамлекеттердин парламенттеринин өкүлдөрүн
бириктирген атайын уюм. Биз саясий диалог жүргүзүү жана конкреттүү аракеттерди ишке ашыруу
жолу менен демократияны курабыз жана коргойбуз. 2018-жылдын ноябрына карата ПАС курамына
178 парламенттин өкүлдөрү жана 11 ассоциацияланган мүчөлөр кирген. Биз Бириккен Улуттар Уюму
жана максаттарыбыз бирдей болгон өнөктөш уюмдар менен кызматташабыз.
Биздин иштин өзөгүн тынчтык, адилеттүүлүк, демократия жана өнүгүү кызыкчылыктарында иштин
үзгүлтүксүз кеңейип турган чөйрөсү түзөт. Биз ар түрдүү маселелерди чечебиз, мисалы, ВИЧ/СПИД
көйгөйлөрүн чечүү, адам укуктарын камсыздоо, гендердик теңдикке жетүү, климаттын өзгөрүүсүнө
байланыштуу көйгөйлөрдү чечүү жана саясий жашоого жаштардын катышуусун камсыздоо
чөйрөсүндө. Биз конфликттен чыгып жаткан жана демократиялык мамлекет катары өнүгүп жаткан
өлкөлөргө жардам беребиз.
Биздин иш эл аралык башкаруу боюнча өзгөчө маанилүү ишти жүзөгө ашыруу аркылуу глобалдык
масштабдагы чечимдерди кабыл алууда дүйнөдөгү жарандардын ой-пикирин эске алууда
камтылат.
Бүгүнкү күндө, биз, дүйнөлүк коомдук ой-пикирди айрыкча так чагылдырган уюмбуз. Дүйнөдөгү
жети миллиард адамдан 6,5 млдр парламенттери ПАС мүчөлөрү болуп саналган мамлекеттерде
жашашат жана алардын шайланган өкүлдөрү биздин саясатты жана анын курсун аныкташат.

Парламенттерди бириктирүү менен биз адамдарды бириктиребиз.
ПАС – дүйнөдөгү көп тараптуу саясий уюм. Ал 1889-жылы түзүлгөн, жана анын максатыөлкөлөрдүн ортосундагы пикир келишпестиктерди тынчтык жолу жөнгө салуу үчүн парламенттер
аралык диалогду колдонуу болуп саналат. Бул 1889-жылдагыдай эле, бүгүнкү күндө да маанилүү
жана актуалдуу бойдон калууда.
Биздин уюм негизинен мүчөлөрү тарабынан мамлекеттик бюджеттен каржыланат. Биздин уюмдун
штаб-квартирасы Женевада, Швейцарияда жайгашкан.
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