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RESUMO: Na atual conjuntura de organização política dos Estados, um ser humano sem 
nacionalidade se encontra numa situação de extrema vulnerabilidade. O direito de estar num 
determinado território ou de ser representado no exterior, por um corpo diplomático, também 
só garantido aos nacionais. Por esta razão, os sistemas internacionais de proteção de direitos 
humanos devem cada vez mais combater situações de apatridia dentro dos ordenamentos 
jurídicos dos Estados que o compõe. Apesar da Convenção Europeia de Direito Humanos 
(ConvEDH) e seus protocolos não contemplarem disposições assecuratórias do direito à 
nacionalidade, a Corte Europeia de Direitos Humanos (CtEDH) é o órgão jurisdicional 
internacional de direitos humanos com maior case law a respeito da proteção de apátridas, 
pois apesar da ausência de previsão nominal do direito à nacionalidade na ConvEDH, esta 
realiza a sua proteção por meio de outros marcos normativos. Na recente análise do caso 
Petropavlovskis vs. Letônia, no ano de 2015, a Corte decidiu que negar de forma arbitrária o 
vínculo da nacionalidade a um indivíduo, por parte de qualquer Estado pode, em certas 
circunstâncias, violar o art. 8º da ConvEDH, em razão do impacto negativo causado na vida 
privada individual e familiar desta pessoa. Ainda segundo a Corte, ao elaborar suas políticas 
sobre nacionalidade, os Estados signatários, devem fazê-las sem preconceitos e discriminação 
a determinados grupos. Diferentemente do sistema europeu, a Organização dos Estados 
Americanos (OEA), na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948), 
afirma no artigo XIX que todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, e que ninguém 
será privado da possibilidade de alterar essa nacionalidade, se assim desejar, desde que o 
Estado receptor assim aquiesça. Se um Estado signatário da Carta da OEA e não participante 
do sistema da Convenção Americana de Direitos Humanos violar o direito à nacionalidade, 
poderá ser investigado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, se comprovada 
a sua prática ilícita, é o caso de serem adotadas recomendações cabíveis no âmbito não 
judicial. Apesar de não ser um tratado, a Declaração também ser de base argumentativa para 
os julgamentos proferidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ao emitir a sua 
opinião consultiva sobre as propostas de emenda à Constituição da Costa Rica sobre o tema 
da naturalização, acentuou a Corte, com base no artigo XIX, que nacionalidade é um estado 
natural do ser humano pressuposto de suas capacidades civil e política, razão pela qual não 
mais se aceita que os Estados legislem soberana e unilateralmente nessa matéria, devendo ser 
atendidas as exigências do direito internacional dos direitos humanos. A metodologia utilizada 
na pesquisa foi básica, qualitativa, exploratória, descritiva e bibliográfica. 
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