
 
อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรอืการลงโทษ 

ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศกัด์ิศร ี
 
 

 ไดรับการตกลงรับ และเปดใหลงนาม ใหสัตยาบัน และภาคยานุวัติ โดยขอมติของสมัชชา
สหประชาชาต ิที่ ๓๙/๔๖ วนัที ่ ๑๐ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๘๔ 
 มีผลบังคับใชในวนัที ่๒๖ มถินุายน ค.ศ. ๑๙๘๗ ตามขอ ๒๗ (๑) 
 
 รัฐภาคีแหงอนสัุญญาฉบับนี ้
 โดยพิจารณาวา ตามหลักการที่ประกาศไวในกฎบัตรสหประชาชาติ การยอมรับสิทธทิี่เทาเทียมกัน
และโอนมิไดของสมาชกิทัง้ปวงแหงครอบครัววมนษุย เปนรากฐานแหงเสรีภาพความยุติธรรม และ
สันติภาพในโลก 
 
 โดยยอมรับวาสิทธิเหลานั้นมาจากศักดิ์ศรีแตกําเนิดของมนษุย 
  
 โดยพิจารณาถึงพนัธกรณี ของรัฐตาง ๆ ภายใตกฎบัตรฯ โดยเฉพาะอยางยิง่ขอ ๕๕ เพื่อสงเสริมการ
เคารพและการปฏิบัติตามทัว่สากลตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพืน้ฐานทัง้ปวง 
  
 โดยคํานงึถงึขอ ๕ ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และขอ ๗ ของกติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธทิางการเมือง ซึ่งทัง้สองฉบบัตางบัญญัติวา ตองมิใหบุคคลใดตกอยูภายใตการ
ทรมานหรือการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนษุยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี 
 
 โดยคํานงึเชนกันถงึปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทั้งปวงจากการตกอยูภายใตการทรมาน การ
ประติบัติหรือการลงโทษอืน่ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติไดตกลงรับ
เมื่อวันที่ ๙ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๗๕ 
 
 โดยปรารถนาที่จะทําใหการตอสูเพื่อตอตานการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่
โหดราย ไรมนษุยธรรมหรือทีย่่ํายีศักดิ์ศรี มปีระสิทธิผลยิง่ขึ้นทั่วโลก 
 ไดตกลงกันดงัตอไปนี้ 

 



 

  

๒

ภาค ๑ 
 

ขอที่๑ 
๑. เพื่อความมุงประสงคของอนสัุญญานี้ คําวา “การทรมาน” หมายถึง การกระทําใดก็ตามโดย

เจตนาที่ทาํใหเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานอยางสาหัส ไมวาทางกายหรือทางจิตใจ
ตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อความมุงประสงคที่จะใหไดมาซึ่งขอสนเทศหรือคําสารภาพจากบุคคล
นั้นหรือจากบคุคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้น สําหรับการกระทาํ ซึง่บคุคลนั้นหรือบุคคลที่สาม
กระทาํหรือถกูสงสัยวาไดกระทํา หรือเปนการขมขูใหกลวัหรือเปนการบังคับขูเข็ญบุคคลนั้นหรือ
บุคคลที่สามหรือเพราะเหตุผลใดใด บนพืน้ฐานของการเลือกประติบัติ ไมวาจะเปนในรูปใด เมื่อ
ความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานนัน้กระทําโดย หรือดวยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือ
รูเห็นเปนใจของเจาพนกังานของรัฐ หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงทางการ ทัง้นี้ไม
รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานที่เกดิจาก หรืออันเปนผลปกติจาก หรืออันสืบ
เนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบดวยกฎหมาย 

 
๒. ขอนี้ไมมีผลกระทบตอตราสารระหวางประเทศหรือกฎหมายภายในใดที่มี หรืออาจจะมี

บทบัญญัติที่ใชบังคับไดในขอบเขตที่กวางกวา 
 

ขอ ๒ 
 

๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐดําเนนิมาตรการตาง ๆ ทางนิติบัญญติั ทางบริหาร ทางตุลาการหรือมาตรการ
อ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิผลเพื่อปองกันมิใหเกิดการกระทําการทรมานในอาณาเขตใดซึ่งอยูภายใตเขต
อํานาจรัฐของตน 

๒. ไมมีพฤติการณพิเศษใด ไมวาจะเปนภาวะสงคราม หรือสภาพคุกคามที่จะเกิดสงคราม การขาด
เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉกุเฉินสาธารณะอื่นใดที่ยกขึ้นมาเปนขออาง
ที่มีเหตุผลสําหรับการทรมานได 

๓. คําสั่งจากผูบังคับบัญชาหรือจากทางการ ไมสามารถยกขึ้นเปนขออางที่มีเหตุผลสําหรับการ
ทรมานได 

 
ขอ ๓ 

๑. รัฐภาคีตองไมขับไล สงกลับ (ผลักดันกลับออกไป) หรือสงบุคคลเปนผูรายขามแดนไปยังอีกรัฐ
หนึง่ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนัน้จะตกอยูภายใตอันตรายที่จะถูกทรมาน 



 

  

๓

๒. เพื่อความมุงประสงคที่จะวนิจิฉัยวามีเหตุอันควรเชื่อเชนวาหรือไม เจาพนักงานผูมีอํานาจตอง
คํานึงถึงขอพิจารณาทัง้ปวงที่เกีย่วของ รวมทั้งการที่มีรูปแบบที่ตอเนื่องของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในรัฐนั้นอยางรายแรง โดยซึ่งหนา หรืออยางกวางขวางดวย หากม ี

 
ขอ ๔ 

 
๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวาการกระทําทรมานทัง้ปวงเปนความผิดตามกฎหมายอาญาของตน 

ใหใชหลักการเดียวกนันี้บังคบัสําหรับการพยายามกระทําการทรมาน และสําหรับการกระทาํโดย
บุคคลใดที่เปนการสมรูรวมคิด หรือการมสีวนรวมในการทรมานดวย 

๒. ใหรัฐภาคีแตละรัฐทําใหความผิดเหลานี้เปนความผิดที่มโีทษ ซึ่งมีระวางโทษที่เหมาะสมกับความ
รายแรงของการกระทาํเหลานัน้ 

 
ขอ ๕ 

๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐดําเนนิมาตรการตาง ๆ ที่อาจจาํเปนเพื่อใหตนมีเขตอํานาจเหนือความผิดที่
อางถงึในขอ ๔ ในกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี ้
(ก) เมื่อความผิดเหลานั้นเกิดขึ้นในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจของตน หรือบนเรือ 

หรือ อากาศยานที่จดทะเบยีนในรัฐนัน้  
(ข) เมื่อผูถูกกลาวหาเปนคนชาติของรัฐนั้น 
(ค) เมื่อผูเสียหายเปนคนชาติของรัฐนัน้ หากรัฐนั้นเหน็เปนการสมควร 

๒. ในทาํนองเดียวกัน ใหรัฐภาคีแตละรัฐดําเนินมาตรการเทาที่จําเปน เพื่อใหตนมีเขตอํานาจเหนือ
ความผิดทัง้ปวงเชนวา ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาอยูในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจรัฐของตน และ
รัฐนั้นไมยอมสงบุคคลนั้นเปนผูรายขามแดนตามขอ๘ ใหแกรัฐที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอนี ้
๓. อนุสัญญานีม้ไิดยกเวนเขตอํานาจทางอาญาใดที่ใชตามกฎหมายภายใน 

 
ขอ ๖ 

 
๑. เมื่อเปนที่พอใจ หลงัจากการตรวจสอบขอสนเทศที่ตนมอียูแลววา พฤติการณแวดลอมบังคับให
ตองดําเนนิการเชนนัน้  รัฐภาคีใดที่ผูถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดใดที่อางถึงในขอ ๔ อยูในอาณา
เขตของตน ตองนาํตัวบุคคลนั้นไปคุมขังไว  หรือดําเนินมาตรการทางกฎหมายอื่นทีจ่ะประกันการคงอยู
ของบุคคลนั้น การควบคุมตัวและมาตรการทางกฎหมายอื่นตองเปนไปตามที ่บัญญัติไวในกฎหมาย
ของรัฐนั้น แตสามารถควบคุมตัวและดําเนินมาตรการนัน้ตอไปไดเพียงเทาทีจ่ําเปนที่จะทําใหการ



 

  

๔

ดําเนนิกระบวนการทางอาญาหรือกระบวนพิจารณาสาํหรับการสงตวัเปนผูรายขามแดนสามารถ
กระทาํได เทานั้น 

 
๒. รัฐเชนวาตองดําเนนิการไตสวนเบื้องตนในดานขอเท็จจริงโดยทนัท ี

 
๓. บุคคลใดที่ถูกคุมขังตามวรรค ๑ ของขอนี้ ตองไดรับความชวยเหลือในการติดตอโดยทันทีกับ
ผูแทนที่เหมาะสม ซึง่อยูใกลที่สุดของรัฐที่ตนเปนคนชาติ หรือกับผูแทนของรัฐที่ตนพาํนกัอยูเปนปกติ 
หากบุคคลผูนัน้เปนบุคคลไรสัญชาติ 

 
๔. เมื่อรัฐใดรัฐหนึ่งไดนาํตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปคุมขังไวตามขอนี้ ใหรัฐนั้นแจงใหบรรดารัฐที่อาง
ถึงในขอ ๕ วรรค ๑ ทราบโดยทนัท ีถงึขอเท็จจริงที่วาบุคคลเชนวาตกอยูภายใตการคมุขังและเกี่ยวกับ
พฤติการณแวดลอมทั้งปวงที่ทาํใหตองกักตัวบุคคลนั้นไว ใหรัฐซึง่ทาํการไตสวนเบื้องตนที่ระบุไวใน
วรรค ๒ ของขอนี้ รายงานผลการไตสวนของตนใหรัฐดังกลาวทราบโดยพลนัและใหระบุดวยวาตนตั้งใจ
ที่จะใชเขตอํานาจนั้น หรือไม 

 
ขอ ๗ 

 
๑. ในกรณีตาง ๆ ที่ระบุไวในขอ ๕ ใหรัฐภาคีซึง่พบตัวบุคคลที่ถูกกลาวหาวาไดกระทาํความผิดใดที่
อางถงึในขอ ๔ อยูในอาณาเขตซึ่งอยูภายในเขตอํานาจรัฐของตน มอบเร่ืองใหเจาพนกังานผูมีอํานาจ
ของตน เพื่อความมุงประสงคในการฟองรองดําเนินคดี หากรัฐนัน้ไมยอมสงบุคคลดังกลาวเปนผูราย
ขามแดน 
 
๒. ใหเจาพนกังานผูมีอํานาจนัน้ทาํคําวินิจฉัยของตนในลกัษณะเดียวกนักับในกรณีของความผิด
ธรรมดาที่มีลักษณะรายแรงตามกฎหมายของรัฐนั้น ในกรณีตาง ๆ ทีอ่างถงึในขอ ๕ วรรค ๒ มาตรฐาน
ทั้งปวงของพยานหลักฐานทีจ่ําเปนตองมีสําหรับการฟองรองดําเนนิคดีและการพพิากษาวามีความผิด 
ตองไมเขมงวดนอยกวามาตรฐานทัง้ปวงที่ใชบังคับสําหรับกรณีตางๆ ที่อางถงึในขอ ๕ วรรค ๑ 
 
๓. ใหบุคคลใดที่ถูกดําเนินคดทีี่เกีย่วเนื่องกบัความผิดที่อางถงึในขอ ๔ ไดรับการประกันวาจะไดรับ
การประติบัติที่เปนธรรมในทุกขั้นตอนของการดําเนนิคดี 
 

ขอ ๘ 



 

  

๕

 
๑. ความผิดที่อางถึงในขอ ๔ ใหถือวารวมอยูในความผิดทั้งปวงที่สงตวับคุคลเปนผูรายขามแดนได
ในสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนใดที่มีอยูระหวางรัฐภาคี รัฐภาคีรับที่จะเอาความผดิเชนวาเขาไปอยูใน
สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนฉบับที่จะทาํขึ้นมาระหวางกันในอนาคต ในฐานะความผิดตางๆ ที่สงตัว
บุคคลเปนผูรายขามแดนได 
 
๒. หากรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งซึง่กาํหนดใหการสงผูรายขามแดนขึ้นอยูกับเงื่อนไขของความคงอยูของ
สนธิสัญญา ไดรับการรองขอใหสงผูรายขามแดนจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึง่ รัฐภาคีซึ่งมิไดมีสนธิสัญญาสง
ผูรายขามแดนดวยกับรัฐภาคีนั้น มีสิทธิทีจ่ะถือเอาอนุสัญญานี้เปนพืน้ฐานทางกฎหมายสําหรับการสง
ผูรายขามแดนที่เกีย่วกับความผิดเชนวาได การสงผูรายขามแดนตองอยูภายใตเงื่อนไขอื่นๆ ที่บัญญัติ
ไวตามกฎหมายของรัฐที่ไดรับการรองขอ 
 
๓. รัฐภาคีทั้งปวงซึ่งมิไดกําหนดใหการสงผูรายขามแดนขึ้นกับเงื่อนไขของความคงอยูของ
สนธิสัญญา ตองยอมรับวาความผิดเชนวาเปนความผิดที่สงผูรายขามแดนระหวางกนัได ภายใต
เงื่อนไขตาง ๆ ที่บัญญัติไวตามกฎหมายของรัฐที่ไดรับการรองขอ 
 
๔. เพื่อความมุงประสงคของการสงผูรายขามแดนระหวางรฐัภาคีทั้งปวง ใหถอืเสมือนวาความผิดเชน
วา มิไดเพียงแตกระทํา ณ ทีซ่ึ่งความผิดนัน้เกิดขึ้นเทานัน้ แตไดกระทาํในอาณาเขตของรัฐซึ่งมี
พันธกรณีที่จะตองทําใหตนมีเขตอํานาจเหนือการกระทาํความผิดนัน้ตามขอ ๕ วรรค ๑ ดวย 
 

ขอ ๙ 
 

๑. รัฐภาคีทั้งปวงตองเสนอมาตรการใหความชวยเหลือกนัและกันใหมากที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ
การดําเนินคดอีาญาทีเ่กี่ยวกับความผิดใดที่อางถึงในขอ ๔ รวมทัง้การจัดสงพยานหลักฐานทั้ง
ปวงที่ตนมีอยูเทาที่จําเปนสาํหรับการดําเนนิคดีนั้นใหดวย 

๒. ใหรัฐภาคีทั้งปวงตองปฏิบัติตามพนัธกรณขีองตนตามวรรค ๑ ของขอนี ้โดยสอดคลองกับ
สนธิสัญญาวาดวยการชวยเหลือซึ่งกันและกันทางการศาลที่อาจมีอยูระหวางกัน 

 
ขอ๑๐ 

๑. รัฐภาคีแตละรัฐตองประกันวาการศึกษาและขอสนเทศเกี่ยวกับหารหามการทรมานเขาไปบรรจุอยาง
สมบูรณในหลกัสูตรการฝกอบรมบุคลากรที่มีหนาที่บังคบัใชกฎหมาย ทั้งที่เปนพลเรอืนหรือทหาร 



 

  

๖

พนกังานทางการแพทย เจาหนาที่ของรัฐและบุคคลอื่นๆที่อาจเกี่ยวของกับการควบคมุตัว การสอบสวน 
หรือการประตบัิติตอปจเจกบุคคลที่ตกอยูภายใตภาวะของการถกูจับ การกักขงั หรือการจําคุก ไมวาจะ
ในรูปแบบใด 
๒. ใหรัฐภาคีแตละรัฐนําขอหามนี้เขาไปบรรจุอยูในกฎเกณฑหรือคําสัง่ทีอ่อกมาเกีย่วกบัหนาที่และ
ภารกิจของบุคคลเชนวา 

ขอ ๑๑ 
 

ใหรัฐภาคีแตละรัฐพิจารณาทบทวนอยางเปนระบบสําหรับกฎเกณฑ คําสั่ง วิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติในการไตสวน ตลอดจนการจัดระเบยีบทัง้ปวงสําหรับการควบคุมและการประติบัติตอบุคคลที่ตก
อยูใตภาวะของการจับ การกกัขัง และการจําคุกไมวาในรูปแบบใด ในอาณาเขตที่อยูภายใตเขตอํานาจ
ของตน เพื่อทีจ่ะปองกนัมิใหเกิดมกีรณีการทรมานใดขึ้น 

 
ขอ ๑๒ 

ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวา เจาพนกังานผูมีอํานาจของตนดําเนนิการสืบสวนโดยพลันและ
ปราศจากความลําเอียง เมื่อใดก็ตามที่มมีลูเหตุอันสมเหตุสมผลที่จะเชือ่ไดวา  ไดมีการกระทาํการ
ทรมานเกิดขึ้นในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจของตน 

 
 

ขอ ๑๓ 
 
๑. รัฐภาคีแตละรัฐตองประกันวา การศึกษาและขอสนเทศเกี่ยวกับการหามการทรมานเขาไปบรรจุ
อยางสมบูรณในหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรที่มหีนาที่บังคับใชกฎหมาย ทั้งที่เปนพลเรือนหรือทหาร 
พนกังานทางการแพทย เจาหนาที่ของรัฐและบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวของกับการควบคมุตัว การ
สอบสวน หรือการประติบัติตอปจเจกบุคคลที่ตกอยูภาวะของการถูกจับ การกักขัง หรือการจําคกุ ไมวา
จะใจรูปแบบใด 
 
๒.  ใหรัฐภาคีแตละรัฐนําขอหามนี้เขาไปบรรจุอยูในกฎเกณฑหรือคําสัง่ทีอ่อกมาเกีย่วกบัหนาที่และ
ภารกิจของบุคคลเชนวา 
 

ขอ ๑๑ 



 

  

๗

 ใหรัฐภาคีแตละรัฐพิจารณาทบทวนอยางเปนระบบสําหรับ กฎเกณฑ คําสั่ง วิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติในการไตสวน ตลอดจนการจัดระเบยีบทัง้ปวงสําหรับการควบคุมและการประติบัติตอบุคคลที่ตํา
อยูใตภาวะของการจับ การกกัขัง และการจําคุกไมวาในรูปแบบใด ในอาณาเขตที่อยูภายใตเขตอํานาจ
ของตน เพื่อทีจ่ะปองกนัมิใหเกิดมกีรณีการทรมานใดขึ้น 

 
ขอ ๑๒ 

 
 ใหรัฐภาคีแตละรัฐกระกนัวา เจาพนักงานผูมีอํานาจของตนดําเนินการสบืสวนโดยพลนัและโดย
ปราศจากความลําเอียง เมื่อใดก็ตามที่มมีลูเหตุสมผลทีจ่ะเชื่อไดวา ไดมีการกระทําการทรมานเกดิขึ้น
ในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจของตน 

 
ขอ ๑๓ 

 
 ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวา ปจเจกบุคคลที่อางวาตนถกูทรมานในอาณาเขตใดก็ตามที่อยู
ภายใตเขตอํานาจของรัฐนัน้ มีสิทธิที่จะรองทกุขตอเจาพนักงานผูมีอํานาจของรัฐนัน้ และที่จะทาํให
กรณีของตนไดรับการพิจารณาตรวจสอบโดยพลนั และโดยปราศจากความลาํเอียงโดยเจาพนกังานผูมี
อํานาจของรัฐนั้น ใหดําเนนิขั้นตอนทัง้ปวงเพื่อประกันวา ผูรองทุกขและพยานไดรับความคุมครองให
พนจากการประทษุรายหรือการขมขูใหหวาดกลัวทัง้ปวงอนัเปนผลจากการรองทกุขหรือการให
พยานหลักฐานของบุคคลนัน้ 

 
ขอ ๑๔ 

 
๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันในระบบกฎหมายของตนวาผูถกูทําราย จากการกระทําการทรมาน
ไดรับการชดใชทดแทนและมีสิทธิซึง่สามารถบังคับคดีได  ที่จะไดรับสินไหมทดแทนที่เปนธรรมและ
เพียงพอ รวมทั้งวิถทีางที่จะไดรับการบําบัดฟนฟูอยางเต็มรูปแบบที่สุกเทาที่จะเปนไปได ในกรณีที่ผูถูก
ทํารายเสียชวีติ อันเปนผลจากการกระทาํการทรมาน ใหผูอยูในอุปการะของบุคคลนั้นมีสิทธทิี่จะไดรับ
สินไหมทดแทน 
 
๒. ไมมีความใดในขอนีท้ี่มีผลกระทบตอสิทธิใดของผูเสียหายหรือบุคคลอื่นในอนัที่จะไดรับสินไหม
ทดแทนซึ่งอาจมีอยูตามกฎหมายภายใน 
 



 

  

๘

ขอ ๑๕ 
 ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวา จะยกคําใหการใดที่พิสูจนไดวา ไดใหโดยเปนผลจากการทรมาน  
ข้ึนอางเปนหลกัฐานในการดําเนนิคดีใดมิได เวนแตจะใชเปนหลกัฐานผูกมัดบุคคลทีถู่กกลาวหาวาได
กระทาํการทรมาน ในฐานะเปนหลกัฐานวาคําใหการไดมาโดยวิธนีั้น 
 

ขอ ๑๖ 
 
๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐรับที่จะปองกนัมิใหมกีารกระทาํอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือ การประติบัติ 
หรือการลงโทษที่ย่าํยีศักดิ์ศรีที่ไมถึงกับเปนการทรมานตามทีน่ิยามไวในขอ ๑ เกิดขึน้ในอาณาเขต
ภายใตเขตอํานาจรัฐของตน เมื่อการกระทาํเชนวาไดกระทําโดย หรือดวยการยุยง หรือความยนิยอม 
หรือความรูเหน็เปนใจของเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงทางการโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง พนัธกรณีทั้งปวงในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และขอ ๑๓ ใหนํามาใชบังคบั โดยการใชแทนที่การ
กลาวถึงการทรมาน หรือการกลาวถงึการประติบัติหรือการลงโทษอืน่ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํา
ยีศักดิ์ศรี 
 
๒. บทบัญญัติตางๆ ของอนุสัญญานี้ ไมมีผลกระทบตอบทบัญญัติทั้งปวงของตราสารระหวาง
ประเทศหรือกฎหมายภายใน ที่หามมิใหมกีารประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่
ย่ํายีศักดิ์ศรี หรือที่เกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนหรือการขับไลออกนอกประเทศ 

 
 

ภาค ๒ 
 

ขอ ๑๗ 
 
๑. ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการตอตานการทรมาน (ซึ่งตอไปในทีน่ี้ จะเรียกวา คณะกรรมการฯ) ซึง่
ตองปฏิบัติภารกิจตามที่บัญญัติไวตอจากนี้ ใหคณะกรรมการฯ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ จาํนวน ๑๐ 
คน ทีม่ีคุณลักษณะทางศีลธรรมสูง และมคีวามสามารถอันเปนที่ยอมรับทางดานสทิธิมนุษยชน ซึ่งตอง
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเฉพาะตัว ผูเชี่ยวชาญเหลานี้ตองไดรับการเลือกตั้งโดยรฐัภาคทีั้งปวง ทัง้นี ้โดย
คํานึงถึงการกระจายตามหลกัภูมิศาสตรอยางเปนธรรมและความเปนประโยชนของการเขารวมของ
บุคคลบางคนที่มีประสบการณทางกฎหมาย 
 



 

  

๙

๒. ใหสมาชกิของคณะกรรมการฯ ไดรับการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลบัจากรายชื่อของบุคคลที่
เสนอชื่อข้ึนมาโดยรัฐภาคี   รัฐภาคีแตละรัฐสามารถเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนที่เลือกจากคนชาติของตน 
รัฐภาคีทั้งปวงตองคํานงึถงึความเปนประโยชนของการเสนอชื่อบุคคลที่เปนสมาชกิทั้งปวงของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึง่จัดตั้งขึ้นตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสทิธิ
ทางการเมือง และที่เต็มใจทีจ่ะปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการตอตานการทรมานดวย 
 
๓. การเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการฯ ตองกระทาํทุกสองปในการประชุมรัฐภาคีซึ่งเลขาธิการ
สหประชาชาตจิัดประชุม ในการประชุมเหลานัน้ ซึง่จะตองมีรัฐภาคีจํานวนสองในสามจึงจะครบองค
ประชุม บุคคลทั้งปวงที่จะไดรับเลือกตั้งเขามาอยูในคณะกรรมการฯ ตองเปนผูที่ไดรับคะแนนเสยีง
สูงสุด และเปนเสียงขางมากที่เกินกวากึ่งหนึง่ของผูแทนของรัฐทัง้ปวงที่เขาประชุมและออกเสียง 
 
๔. ใหจัดการเลือกตั้งครั้งแรกภายในระยะเวลาไมเกนิหกเดือนหลงัจากวนัที่อนุสัญญานี้เร่ิมมีผล
บังคับใช ภายในเวลาอยางนอยสี่เดือนกอนวนัเลือกตั้งแตละครั้ง ใหเลขาธิการสหประชาชาติมหีนงัสือ
ถึงรัฐภาคีทัง้ปวง เชิญชวนใหแจงการเสนอชื่อของตนภายในสามเดือน เลขาธิการสหประชาชาติตอง
จัดทําบัญชีรายชื่อตามลําดบัตัวอักษรของบุคคลทั้งหมดที่ไดรับการเสนอชื่อเชนวา โดยระบุชื่อรัฐภาคีที่
เสนอชื่อบุคคลเหลานั้นดวย แลวนาํเสนอตอรัฐภาคีทั้งปวง 
 
๕. สมาชกิทั้งปวงของคณะกรรมการฯ ตองไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงวาระละสี่ปสมาชิกของ
คณะกรรมการฯ เหลานีม้ีสิทธทิี่จะไดรับเลือกตั้งซ้ําอกีได หากไดรับการเสนอชื่อข้ึนใหม อยางไรกดี็วาระ
การดํารงตําแหนงของสมาชกิจํานวนหาคนที่ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งแรกตองสิ้นสุดลงเมือ่ส้ิน
กําหนดเวลาสองป โดยทนัทหีลังจากการเลือกตั้งครั้งทีห่นึ่ง ชื่อของสมาชิกจาํนวนหาคนเหลานี้ตองถกู
เลือกขึ้นมาโดยการจับฉลากของประธานทีป่ระชุมตามทีอ่างถงึในวรรค ๓ ของขอนี ้
 
๖. หากสมาชกิคนใดคนหนึ่งของคณะกรรมการฯ เสยีชีวิต หรือลาออก หรือไมวาดวยสาเหตุอ่ืนใดก็
ตาม ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนในคณะกรรมการฯ ไดอีกตอไป รัฐภาคีที่เสนอชือ่สมาชิกผูนั้นตอง
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญอีกคนหนึง่จากคนชาติของรัฐนัน้เขามาปฏิบัติหนาทีสํ่าหรับวาระการดํารงตําแหนงที่
เหลือของสมาชิกผูนัน้ ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขของการไดรับความเหน็ชอบจากรัฐภาคีสวนใหญ ความ
เห็นชอบนัน้ใหถือวาไดรับแลว เวนแตรัฐภาคีจํานวนหนึง่หรือมากกวาตอบฏิเสธภายในหกสัปดาห
หลังจากที่ไดรับการแจง โดยเลขาธิการสหประชาชาติใหทราบถงึการแตงตั้งทีถู่กเสนอ 
 



 

  

๑๐

๗. ใหรัฐภาคีทั้งปวงรับผิดชอบคาใชจายของบรรดาสมาชิกของคณะกรรมการฯ ระหวางที่สมาชิก
เหลานั้นปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการฯ (การแกไขเปลี่ยนแปลง (ดูขอมติของสมัชชาฯ ที ่๔๗/๑๑๑ 
วันที่ ๑๖ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๙๒)) 
 

ขอ ๑๘ 
๑. ใหคณะกรรมการฯ เลือกตั้งเจาหนาที่ของตนวาระละสองป เจาหนาที่เหลานั้นสามารถไดรับการ
เลือกตั้งซ้ําอกีได 
 
๒. ใหคณะกรรมการฯ ออกระเบียบการดําเนนิการของตนเอง ซึง่นอกเหนือจากประเดน็อื่นแลว ให
บัญญัติวา 

(ก) ตองมีสมาชกิหกคนจึงจะครบองคคณะ 
(ข) คําวินจิฉัยของคณะกรรมการฯ ใหกระทําโดยเสียงขางมากของสมาชิกที่เขาประชุม 
 

๓. ใหเลขาธกิารสหประชาชาตจัิดหาพนกังาน และสิง่อํานวยความสะดวกตางๆ ที่จาํเปนสําหรับการ
ปฏิบัติภารกิจที่มีประสิทธิผลของคณะกรรมการฯ ตามอนุสัญญานี ้

  
 ๔. ใหเลขาธกิารสหประชาชาตจิัดประชุมคร้ังแรกของคณะกรรมการฯ หลังจากการประชุมคร้ังแรก
แลว ใหคณะกรรมการฯ ประชุมกันตามกาํหนดเวลาตางๆ ที่บัญญัติไวในระเบียบการดําเนินการของตน 
 
 ๕. ใหรัฐภาคีทั้งปวงรับผิดชอบสําหรับคาใชจายทัง้ปวงที่เกดิขึ้นเนื่องจากการจัดประชมุตางๆ ของรัฐ
ภาคีและของคณะกรรมการ รวมทัง้การชําระเงนิคืนใหแกสหประชาชาติ สําหรับ คาใชจายใดๆ เชนคา
พนกังานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่สหประชาชาติไดจายไปตามวรรค ๓ ของขอนี้ (การแกไข
เปลี่ยนแปลง (ดูขอมติสมัชชาฯ ที่ ๔๗/๑๑๑ วนัที่ ๑๖ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๙๒)) 
 

ขอ ๑๖ 
 
๑. ใหรัฐภาคีทั้งปวงเสนอรายงานตอคณะกรรมการฯ โดยผานเลขาธกิารประชาชาติเกี่ยวกับมาตรการทั้ง
ปวงที่ตนไดดําเนินการไปเพือ่ทําใหขอผูกพันตางๆ ของตนตามอนุสัญญานี้เปนผลขึ้นมา ภายในเวลาหนึง่ป
หลังจากการมผีลบังคับใชของอนุสัญญานี้สําหรับรัฐภาคีที่เกี่ยวของ หลังจากนั้น ใหรัฐภาคีทัง้ปวงเสนอ
รายงานเพิ่มเติมทุกๆ ส่ีปเกีย่วกับมาตรการใหมใดที่ไดดําเนนิการไป และรายงานอืน่ๆ ตามที่คณะ
กรรมการฯ อาจรองขอ  



 

  

๑๑

 
 ๒. ใหเลขาธกิารของสหประชาชาติสงรายงานเหลานั้นใหรัฐภาคีทุกรัฐ 
 
๓. รายงานแตละฉบับตองไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งสามารถทีจ่ะเสนอความคิดเหน็ทั่วไป
เกี่ยวกับรายงานนั้นไดตามที่อาจเหน็สมควร และใหสงความเห็นเหลานัน้ไปยังรัฐภาคีที่เกีย่วของ รัฐภาคีนั้น
สามารถตอบกลับไปยังคณะกรรมการฯ พรอมดวยขอสังเกตใดตามแตจะเลือก 
 
๔. คณะกรรมการฯ สามารถใชดุลพินิจที่จะวนิิจฉัยรวมความคิดเห็นใดทีต่นไดใหไวตามวรรค ๓ ของขอนี้ 
พรอมดวยขอสังเกตเกีย่วกบัความคิดเหน็นัน้ที่ไดรับจากรัฐภาคีที่เกีย่วของไวในรายงานประจาํปที่จัดขึ้นมา
ตามขอ ๒๔ หากไดรับการรองขอโดยรัฐภาคีที่เกีย่วของคณะกรรมการฯ สามารถรวมสําเนาของรายงานที่
เสนอตามวรรค ๑ ของขอนี้เขาไวดวยก็ได 
 

ขอ ๒๐ 
 

๑. หากคณะกรรมการฯ ไดรับขอสนเทศที่เชื่อถือได ที่ตนเหน็วามีส่ิงบงชี้อันควรเชื่อไดวากําลงัมีการทรมาน
อยางเปนระบบในอาณาเขตของรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่ง ใหคณะกรรมการฯ เชิญชวนใหรัฐภาคีนัน้ใหความ
รวมมือในการตรวจสอบขอสนเทศนั้น และ เพื่อการนี้ ใหขอใหรัฐนัน้เสนอขอสังเกตเกี่ยวกับขอสนเทศที่
เกี่ยวของดวย 
 
๒. โดยคํานงึถงึขอสังเกตใดที่อาจเสนอโดยรัฐภาคีที่เกีย่วของ ตลอดจนขอสนเทศอืน่ที่เกี่ยวของที่รัฐภาคี
นั้นมีอยู หากวนิิจฉัยวาสิง่นัน้เปนสิง่จาํเปนตองทํา คณะกรรมการฯ สามารถมอบหมายใหสมาชกิของตนคน
หนึง่หรือมากกวาไตสวนในทางลับ แลวรายงานผลใหคณะกรรมการฯ ทราบโดยดวน 
 
๓. หากมีการไตสวนตามวรรค ๒ ของขอนี้ ใหคณะกรรมการฯ ขอความรวมมือจากรัฐภาคีที่เกี่ยวของ โดย
ความตกลงกบัรัฐภาคีนั้นการไตสวนเชนวา อาจรวมถึงการเขาไปในอาณาเขตของรฐันั้นดวย 
 
๔. หลังจากที่ไดตรวจสอบผลการไตสวนของสมาชิกหรือสมาชิกอืน่ ๆ ที่เสนอตามวรรค ๒ ของขอนี้แลว ให
คณะกรรมการฯ สงผลของการไตสวนเหลานี้ไปยงัรัฐภาคีที่เกีย่วของ พรอมดวยความคิดเหน็หรือขอแนะนํา
ที่เหน็เหมาะสม เมื่อคํานึงถงึสถานการณนั้น 
 



 

  

๑๒

๕. การดําเนินกระบวนการพิจารณาทั้งปวงของคณะกรรมการฯ ตามที่อางถงึในวรรค ๑ ถงึ วรรค ๔ ของ
ขอนี้ ใหกระทาํในทางลับ และในทกุขั้นตอนของการดําเนินกระบวนการพิจารณานัน้ใหขอความรวมมือจาก
รัฐภาคี หลังจากทีก่ารดําเนนิกระบวนการพิจารณาเชนวาสิ้นสุดลงในสวนที่เกีย่วกบัการไตสวนทีก่ระทํา
ตามวรรค ๒ แลว คณะกรรมการฯ สามารถวินิจฉัยหลงัจากการหารือกบัรัฐภาคีที่เกี่ยวของ ใหรวมเนื้อหา
โดยสรุปของผลการดําเนินกระบวนการพิจารณานัน้ไวในรายงานประจาํปทีท่ําตามขอ ๒๔ ได 
 

ขอ ๒๑ 
 

๑. รัฐภาคีของอนสัุญญานี้ รัฐใดรัฐหนึ่งสามารถที่จะประกาศตามขอนี้เมือ่ไรก็ไดวาตนยอมรับอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ที่จะรับและพิจารณาคํารองเรียนวารัฐภาคีใดรัฐหนึ่งอางวารัฐภาคอีีกรัฐหนึง่ไมปฏิบัติตาม
พันธกรณีตางๆ ของรัฐนั้นตามอนุสัญญานี้ คํารองเรียนเชนวาสามารถรับไวและไดรับการพิจารณาตาม
กระบวนการทีก่ําหนดไวในขอนี้ได เมื่อถกูเสนอขึ้นมาโดยรัฐภาคีที่ไดประกาศรับอํานาจของคณะกรรมการฯ 
ในสวนที่เกี่ยวกบัตนเองดวยเทานัน้  คณะกรรมการฯจะดําเนนิการกับคํารองเรียนตามขอนี้มิได หากคํา
รองเรียนนั้นเกีย่วกับรัฐภาคทีี่มิไดประกาศเชนวาใหดําเนนิการกับคํารองเรียนที่ไดรับไวตามกระบวนการ
ตอไปนี้ 
 (ก) หากรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งเหน็วารัฐภาคีอีกรัฐหนึง่ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ รัฐ
ภาคีนั้นสามารถจะยกเรื่องนี้ข้ึนมาสูความรับทราบของอีกรัฐภาคีนั้นได  โดยการแจงเปนลายลกัษณอักษร 
ภายในสามเดอืนหลงัจากที่ไดรับคํารองเรียนนั้น รัฐที่ไดรับคํารองเรียนตองสงคาํอธบิายหรือคําแถลงอื่นเพื่อ
ชี้แจงเปนลายลักษณอักษรไปใหรัฐที่ออกรองเรียนนัน้ทราบ ซึง่ควรจะรวมถงึเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการ
ภายในและการเยียวยาที่ไดกระทาํไปแลว หรือทีก่ําลงัดาํเนนิการอยู หรือที่มีชองทางที่จะกระทาํไดในเรื่องนี้
ใหครอบคลุมและเกี่ยวของมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 (ข) หากเรื่องนี้ไมไดรับการปรับใหเปนทีพ่อใจของรัฐภาคีทั้งสองฝายที่เกีย่วของภายในหกเดือน
หลังจากรัฐผูรับไดรับคํารองเรียนฉบับแรก รัฐใดรัฐหนึง่จะมีสิทธทิี่จะสงเรื่องนั้นไปใหคณะกรรมการฯ โดย
การแจงถงึคณะกรรมการฯ และรัฐอีกฝายหนึ่ง 
 (ค) คณะกรรมการฯ จะดําเนนิเรื่องที่สงมาใหตนตามขอนี้ไดหลังจากที่ทราบเปนที่แนชดัแลววาการ
เยียวยาภายในไดถูกนาํมาใชและดําเนนิการไปจนสิ้นสุดกระบวนการในเรื่องนี้ตามหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศซึ่งเปนทีย่อมรับกนัโดยทัว่ไปแลว ส่ิงนี้ไมถือเปนกฎเกณฑหากการใชการเยยีวยานัน้ยืดเยือ้ออกไป
โดยไมมีเหตุผล หรือไมนาจะทําใหเกิดการบรรเทาทุกขอยางมีประสิทธิผลตอผูที่เปนผูเสียหายจากการ
ละเมิดอนุสัญญานี ้
 (ง) ใหคณะกรรมการฯ จัดประชุมลับเมื่อพิจารณาคํารองเรียนทัง้ปวงตามขอนี ้



 

  

๑๓

 (จ) ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของอนุวรรค (ค) ใหคณะกรรมการฯ พรอมที่จะทําหนาที่เปน
ส่ือกลางใหมีการเจรจากนัสาํหรับรัฐภาคทีั้งปวงที่เกีย่วของเพื่อใหมีการแกปญหาฉนัมิตรในเรื่องนั้นได บน
พื้นฐานของการเคารพพันธกรณีทั้งปวงทีบั่ญญัติไวในอนุสัญญานี้ เพือ่ความมุงประสงคนี้ เมื่อเปนการ
สมควร คณะกรรมการฯ สามารถตั้งคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจข้ึนมาได 
 (ฉ) ในเรื่องใดที่สงมายงัคณะกรรมการฯ ตามขอนี้ คณะกรรมการฯ สามารถขอใหรัฐภาคีทั้งปวงที่
เกี่ยวของตามที่อางถึงในอนวุรรค (ข) จัดสงขอสนเทศที่เกี่ยวของใหได 

(ช) รัฐภาคีทั้งปวงที่เกีย่วของที่อางถงึในอนุวรรค (ข) มีสิทธทิี่จะใหมีผูแทนของตนรวมอยูดวยเมื่อเร่ือง
นั้นกําลงัไดรับการพิจารณาโดยกรรมการฯ และที่จะแถลงดวยวาจาและ/หรือเปนลายลักษณอักษร 

(ซ) ภายในสิบสิงเดือนหลงัจากวนัที่ไดรับการแจงตามอนวุรรค (ข) ใหคณะกรรมการฯ เสนอรายงาน 
(๑) หากบรรลกุารแกปญหาตามความในอนุวรรค (จ) ได ใหคณะกรรมการฯ จํากัดรายงานของ

ตนเพยีงคําแถลงสรุปขอเท็จจริงและวิธกีารแกปญหาที่บรรลุเทานัน้ 
(๒) หากไมสามารถบรรลุการแกปญหาตามความในอนุวรรค (จ) ได ใหคณะกรรมการฯ จาํกัด

รายงานของตนเพยีงคาํแถลงสรุปขอเท็จจริง โดยตองแนบคําแถลงที่เปนลายลกัษณอักษร
และบันทกึคําแถลงดวยวาจาของรัฐภาคีทัง้ปวงที่เกี่ยวของไวในรายงานดวย 

 
 ในทุกๆ เร่ือง ใหสงรายงานไปใหรัฐภาคีทัง้ปวงที่เกีย่วของ 
 
๒. บทบัญญัติของขอนี้จะมีผลบังคับใชเมื่อรัฐภาคีของอนสัุญญานี้จาํนวนหารัฐไดทาํการประกาศตาม
วรรค ๑ ของขอนี้แลว ใหรัฐภาคีมอบคําประกาศเชนวาใหเลขาธกิารสหประชาชาติเก็บรักษาไวโดย
เลขาธิการสหประชาชาติตองสงสาํเนาคําประกาศเหลานั้นไปใหรัฐภาคีอ่ืนๆ คําประกาศนี้สามารถถูกเพกิ
ถอน เมื่อไรก็ไดโดยการแจงใหเลขาธกิารฯ ทราบ การเพกิถอนเชนวาจะไมมีผลกระทบตอการพิจารณาใน
เร่ืองใดซึ่งเปนเรื่องที่มีคํารองเรียนซึ่งไดสงไปแลวตามขอนี้คํารองเรียนเพิ่มเติมใดทีท่าํโดยรัฐภาคีใดรัฐหนึ่ง 
จะรับไวมิไดหลังจากที่เลขาธิการฯ ไดรับการแจงการเพิกถอนคําประกาศนัน้แลว เวนแตรัฐภาคีที่เกี่ยวของ
จะไดทําการประกาศใหมอีก 
 

ขอ ๒๒ 
 
๑. รัฐภาคีแหงอนสัุญญานี้รัฐใดรัฐหนึง่สามารถที่จะประกาศตามขอนี้เมือ่ไรก็ได วาตนยอมรับอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ในอันที่จะรับไวและพิจารณาคํารองเรยีนทั้งปวงที่มาจากหรือกระทําในนามของปจเจก
บุคคลที่อยูภายใตอํานาจของตน ซึ่งอางวาไดตกเปนผูเสยีหายจากการละเมิดบทบัญญัติตางๆ ของ



 

  

๑๔

อนุสัญญานีโ้ดยรัฐใดรัฐหนึง่ คณะกรรมการฯ จะรับคํารองเรียนที่เกีย่วกับรัฐภาคีที่เกีย่วกับรัฐภาคทีี่มิไดทํา
การประกาศเชนวามิได 
 
๒. ใหคณะกรรมการฯ ถือวาคํารองเรียนใดทีไ่มปากฎนามผูสง หรือที่ตนเห็นวาเปนการใชสิทธิที่จะยืน่คํา
รองเรียนเชนวาโดยมิชอบ หรือขัดตอบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ เปนสิ่งที่จะรับไวพจิารณามไิด 
 
๓. ภายใตบังคับของบทบัญญติัทั้งปวงของวรรค ๒ ใหคณะกรรมการฯ นาํคํารองเรียนที่มีถงึตนเขามาสู
ความรับทราบของรัฐภาคีแหงอนุสัญญานีท้ี่ไดทําการประกาศตามวรรค ๑ และซึง่ตองหาวาไดละเมิด
บทบัญญัติใดของอนุสัญญานี ้รัฐผูรับตองยืน่คําอธิบายทัง้ปวงเปนลายลักษณอักษรหรือคําแถลงตางๆที่จะ
ใหความกระจางเกี่ยวกับเร่ืองนี้และการเยยีวยาที่รัฐนั้นไดกระทําไปแลวหากมีตอคณะกรรมการฯ ภายในหก
เดือน 
 
๔. ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาคํารองเรียนทั้งปวงที่ไดรับตามขอนี้ โดยอาศัยขอสนเทศทั้งปวงที่สงมาให
ตนโดยหรือในนามของปจเจกบุคคลและโดยรัฐภาคีที่เกีย่วของ 
 
๕. คณะกรรมการฯ ตองไมพิจารณาบรรดาคํารองเรียนใดจากปจเจกบุคคลตามขอนี้ เวนแตจะแนใจแลว
วา 
 (ก) เร่ืองเดียวกันนีม้ิไดถูกตรวจสอบ หรือกาํลังอยูระหวางการถูกตรวจสอบตามกระบวนพิจารณาของ
การสืบสวนสอบสวน หรือกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางประเทศอื่นอยู 
 (ข) ปจเจกบุคคลดังกลาวไดใชการเยียวยาภายในทั้งหมดที่มีอยูจนถงึทีสุ่ดแลว ส่ิงนี้ไมถือวาเปน
กฎเกณฑหากการใชการเยียวยาเหลานัน้ยดืเยื้อออกไปนาน โดยไมสมเหตุสมผล หรือไมนาจะทาํใหเกิดการ
บรรเทาทกุขอยางมีประสิทธผิลตอผูที่เปนผูเสียหายจากการละเมิดอนสัุญญานี ้
 
๖. ใหคณะกรรมการฯ จัดประชุมลับเมื่อพิจารณาคํารองเรียนทัง้ปวงตามขอนี ้
 
๗. ใหคณะกรรมการฯ สงขอคิดเห็นทั้งปวงของตนไปใหรัฐภาคีที่เกี่ยวของและปจเจกบคุคลนั้น 
 
๘. บทบัญญัติของขอนี้จะมีผลบังคับใชเมื่อรัฐภาคีของอนสัุญญานี้ จาํนวนหารัฐไดทาํการประกาศตาม
วรรค ๑ ของขอนี้แลว ใหรัฐภาคีมอบคําประกาศทัง้ปวงเหลานั้นใหเลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษาไว 
โดยเลขาธิการฯ ตองสงสําเนาคําประกาศเหลานั้นไปใหรัฐภาคีอ่ืนๆ คําประกาศนี้สามารถถกูเพกิถอนเมื่อไร
ก็ได โดยการแจงใหเลขาธิการฯ ทราบ การเพิกถอนเชนวาจะไมมีผลกระทบตอการพิจารณาในเรื่องใดซึ่ง



 

  

๑๕

เปนเรื่องที่มีคํารองเรียนที่ไดสงตอออกไปตามขอนี้แลว คํารองเรียนเพิม่เติมใดที่ทาํโดยหรือในนามของ
ปจเจกบุคคลใดจะรับไวหลังจากที่เลขาธกิารฯ ไดรับการแจงการเพิกถอนคําประกาศนั้นแลวมิได เวนแตรัฐ
ภาคีที่เกี่ยวของจะไดทาํการประกาศใหมอีก 
 

ขอ ๒๓ 
 
 สมาชิกทั้งปวงของคณะกรรมการฯและของคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกจิที่อาจถูกแตงตั้ง
ข้ึนตามขอ ๒๑ วรรค ๑ (จ) มีสิทธิที่จะไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก เอกสิทธิ์และความคุมกนัตาง ๆ ของ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติภารกิจใหสหประชาชาติ ตามที่กาํหนดไวในหมวดตางๆ ที่เกีย่วของของอนุสัญญาวา
ดวยเอกสทิธิ์และความคุมกนัของสหประชาชาต ิ

 
ขอ ๒๔ 

 
 ใหคณะกรรมการฯ เสนอรายงานประจาํปเกี่ยวกับกิจกรรมของตนภายใตอนุสัญญานี้ตอรัฐภาคทีั้งปวง
และสมัชชาสหประชาชาต ิ
 

ภาค 3 
  

ขอ ๒๕ 
 

๑. อนุสัญญานีเ้ปดใหรัฐทุกรัฐลงนามได 
 
๒. อนุสัญญานี้อยูภายใตเงื่อนไขของการใหสัตยาบัน สัตยาบนัสารทัง้ปวงตองมอบใหเลขาธกิาร

สหประชาชาตเิก็บรักษาไว 
 

ขอ ๒๖ 
 

 อนุสัญญานีเ้ปดใหรัฐทุกรัฐภาคยานวุัติได การภาคยานวุัติใหกระทําโดยการมอบภาคยานุวัติสาร
ตอเลขาธิการสหประชาชาต ิ
 

ขอ ๒๗ 



 

  

๑๖

 
๑. อนุสัญญานีเ้ร่ิมมีผลบังคับใชในวนัที่สามสิบหลังจากวนัที่มกีารมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานวุัติ

สารฉบับที่ยี่สิบตอเลขาธิการประชาชาต ิ
 
๒. สําหรับรัฐแตละรัฐที่ใหสัตยาบันอนุสัญญานี้หรือภาคยานุวัติเขาเปนภาคีในอนุสัญญานีห้ลังจากที่

มีการมอบสัตยาบนัสารหรือภาคยานวุัติสารฉบับที่ยี่สิบแลว อนุสัญญานี้จะเร่ิมมีผลบังคับใชใน
วันที่สามสบิหลังจากวนัมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานวุัติสารของรัฐนั้น 

 
ขอ ๒๘ 

 
๑. รัฐแตละรัฐสามารถทีจ่ะประกาศในขณะทีล่งนามหรือใหสัตยาบันอนุสัญญานีห้รือภาคยานุวัติการ

เขาเปนภาค ีวาตนไมรับอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่บัญญัติไวในขอ ๒๐ 
 

๒. รัฐภาคีใดที่ไดต้ังขอสงวนตามวรรค ๑ ของขอนี้มีสิทธีจ่ะเพิกถอนขอสงวนนี้เมื่อไรก็ไดโดยการแจง
ตอเลขาธิการสหประชาชาต ิ

 
ขอ ๒๙ 

 
๑. รัฐภาคีแหงอนสัุญญานี้รัฐใดสามารถที่จะเสนอขอแกไขเพิ่มเติมและยืน่ขอเสนอนั้นตอเลขาธิการ
สหประชาชาต ิในทันทีที่ไดรับขอเสนอเชนวา เลขาธิการสหประชาชาตติองสงขอแกไขเพิ่มเติมที่ไดรับ
การเสนอนัน้ใหแกรัฐภาคีทัง้ปวงพรอมกับคํารองขอใหรัฐภาคีเหลานัน้แจงใหตนทราบวารัฐภาคี
เหลานั้นสนับสนุนใหมีการประชุมรัฐภาคีทั้งปวงเพื่อพจิารณาและออกเสียงเกี่ยวกบัขอเสนอแกไข
เพิ่มเติมนั้นหรอืไม ในกรณีทีภ่ายในสี่เดือนนับจากวนัที่แจงขอเสนอเชนวา ปรากฏวา อยางนอยหนึ่งใน
สามของรัฐภาคีทั้งปวงสนับสนุนใหมีการประชุมเชนวา ใหเลขาธกิารฯ จัดประชุมภายใตความอุปถัมภ
ของสหประชาชาติ ใหเลขาธกิารฯ สงแกไขเพิ่มเติมใดที่ไดรับการลงมตติกลงรับโดยคะแนนเสยีงขาง
มากรัฐภาคทีั้งปวงที่เขารวมประชุมและออกเสียงไปใหรัฐภาคีทั้งปวง เพื่อการใหการยอมรับ 
 
๒. ขอแกไขเพิ่มเติมที่ไดรับการลงมติตกลงรบัตามวรรค ๑ ของขอนี้ จะเร่ิมมีผลบังคับใชเมื่อสองใน
สามของรัฐภาคีทั้งปวงแหงอนุสัญญานี้ไดแจงตอเลขาธกิารสหประชาชาติวารัฐภาคเีหลานั้นไดใหการ
ยอมรับขอแกไขเพิ่มเติมนั้นตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญของรัฐเหลานัน้แลว 
 



 

  

๑๗

๓. เมื่อขอแกไขเพิ่มเติมเหลานัน้มีผลบังคับใชแลว ขอแกไขเพิ่มเติมนั้นจะมีผลผูกพนัรัฐภาคีทั้งปวงที่
ไดยอมรับขอแกไขเพิ่มเติมนัน้ สวนรัฐภาคอ่ืีนยังคงถกูผกูพนั โดยบทบัญญัติของอนุสัญญานี้และขอ
แกไขเพิ่มเติมอ่ืนใดกอนหนานัน้ที่รัฐภาคีเหลานั้นไดตกลงรับไวแลว 
 

ขอ ๓๐ 
 

๑. ขอพิพาทใดระหวางรัฐภาคีสองรัฐหรือกวานั้นขึน้ไปที่เกีย่วกับการตีความหรือการใชบังคับของ
อนุสัญญานี ้ทีไ่มสามารถระงับไดโดยการเจรจา ตองมอบใหอนุสัญญาโตตุลาการวนิิจฉัยชี้ขาดตามคํา
รองขอของรัฐภาคีคูพิพาทรฐัใดรัฐหนึ่ง หากภายในหกเดือนนับจากวนัที่มกีารรองขอใหมีการวินิจฉัย ชี้
ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ คูพิพาทยงัไมสามารถตกลงกนัไดในเรื่องการจัดใหมีการวนิจิฉัยชี้
ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ คูพิพาทฝายใดฝายหนึง่มีสิทธิที่จะสงขอพพิาทนัน้ไปยงัศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศตามคาํรองขอตามธรรมนูญของศาลฯ 
 
๒. รัฐแตละรัฐสามารถทีจ่ะประกาศในขณะทีล่งนามหรือใหสัตยาบันอนุสัญญานี้ หรือภาคยานุวัติการ
เขาเปนภาค ีวาตนไมถือวาตนถูกผกูพนัโดยวรรค 1 ของขอนี้ รัฐภาคีอ่ืนๆ จะไมถกูผกูพนัโดยวรรค ๑ 
ของขอนี้ในสวนที่เกี่ยวกับรัฐภาคีที่ไดต้ังขอสงวนเชนวาไว 
 
๓. รัฐภาคีใดที่ไดต้ังขอสงวนตามวรรค ๒ ของขอนี้ไวมีสิทธทิี่จะเพิกถอนขอสงวนนี้เมื่อไรก็ได โดยการ
แจงตอเลขาธกิารสหประชาชาติ 
 

ขอ ๓๑ 
 

๑. รัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึง่สามารถที่จะบอกเลิกอนุสัญญานี้ไดโดยการแจงเปนลายลกัษณอักษรตอ
เลขาธิการสหประชาชาต ิการบอกเลิกจะมีผลหลังจากวันที่เลขาธกิารสหประชาชาติไดรับการแจงเชน
วาแลวหนึง่ป 
 
๒. การบอกเลิกเชนวาจะไมมีผลเปนการปลอยรัฐภาคีใหพนจากพนัธกรณีของตนตามอนุสัญญานี ้ใน

สวนที่เกีย่วกบัการกระทําหรือการละเวนกระทําการใดที่เกิดขึ้นกอนวนัที่การบอกเลิกนั้นมีผล หรือการบอก
เลิกนัน้จะไมกระทบแตอยางใดตอการพิจารณาที่ยงัดําเนนิอยูตอไปในเรื่องใดที่ไดเร่ิมการพิจารณาไปแลว
กอนที่วนัทีก่ารบอกเลิกจะมผีล 

 



 

  

๑๘

๓. หลังจากวันทีจ่ะบอกเลิกของรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึง่เริ่มมีผลแลว คณะกรรมการฯ ตองไมเร่ิมการ
พิจารณาเรื่องใหมใดที่เกี่ยวกับรัฐนัน้ 

 
ขอ๓๒ 

 
 ใหเลขาธกิารสหประชาชาตติองใหรัฐภาคทีั้งปวงของสหประชาชาติและรัฐทั้งปวงที่ไดลงนามใน

อนุสัญญานีห้รือที่ไดภาคยานุวัติเขาเปนภาคีทราบเรื่องตาง ๆ ตอไปนี ้
(ก) การลงนาม การใหสัตยาบนัและการภาคยานวุัติทัง้ปวงตามขอ ๒๕ และ ขอ ๒๖ 
(ข) วันที่เร่ิมมีผลบังคับใชของอนสัุญญานี้ตามขอ ๒๗ และวนัที่เร่ิมมีผลบังคับใชของขอ

แกไขเพิ่มเติมใดตามขอ ๒๙ 
(ค) การบอกเลิกทัง้ปวงตามขอ ๓๑ 

 
ขอ ๓๓ 

 
๑. ตนฉบับของอนุสัญญานี้ ซึง่ตัวบทภาษาอาหรับ ภาษาจนี ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน มีความถูกตองเทาเทียมกนั ตองมอบใหเลขาธิการสหประชาชาติเกบ็รักษาไว 
 
๒. เลขาธิการสหประชาชาติตองสงสาํเนาที่ไดรับการรับรองแลวของอนุสัญญานี้ใหแกทุกรัฐ 


