อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษ
ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศกั ดิ์ศรี

ไดรับการตกลงรับ และเปดใหลงนาม ใหสตั ยาบัน และภาคยานุวัติ โดยขอมติของสมัชชา
สหประชาชาติ ที่ ๓๙/๔๖ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๔
มีผลบังคับใชในวันที่ ๒๖ มิถนุ ายน ค.ศ. ๑๙๘๗ ตามขอ ๒๗ (๑)
รัฐภาคีแหงอนุสัญญาฉบับนี้
โดยพิจารณาวา ตามหลักการที่ประกาศไวในกฎบัตรสหประชาชาติ การยอมรับสิทธิที่เทาเทียมกัน
และโอนมิไดของสมาชิกทัง้ ปวงแหงครอบครัววมนุษย เปนรากฐานแหงเสรีภาพความยุติธรรม และ
สันติภาพในโลก
โดยยอมรับวาสิทธิเหลานั้นมาจากศักดิ์ศรีแตกําเนิดของมนุษย
โดยพิจารณาถึงพันธกรณี ของรัฐตาง ๆ ภายใตกฎบัตรฯ โดยเฉพาะอยางยิง่ ขอ ๕๕ เพื่อสงเสริมการ
เคารพและการปฏิบัติตามทัว่ สากลตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพืน้ ฐานทัง้ ปวง
โดยคํานึงถึงขอ ๕ ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และขอ ๗ ของกติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งทัง้ สองฉบับตางบัญญัตวิ า ตองมิใหบคุ คลใดตกอยูภายใตการ
ทรมานหรือการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี
โดยคํานึงเชนกันถึงปฏิญญาวาดวยการคุม ครองบุคคลทั้งปวงจากการตกอยูภายใตการทรมาน การ
ประติบัติหรือการลงโทษอืน่ ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติไดตกลงรับ
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๕
โดยปรารถนาที่จะทําใหการตอสูเพื่อตอตานการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่
โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือทีย่ ่ํายีศักดิ์ศรี มีประสิทธิผลยิง่ ขึ้นทั่วโลก
ไดตกลงกันดังตอไปนี้

๒
ภาค ๑
ขอที่๑
๑. เพื่อความมุงประสงคของอนุสัญญานี้ คําวา “การทรมาน” หมายถึง การกระทําใดก็ตามโดย
เจตนาที่ทาํ ใหเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานอยางสาหัส ไมวาทางกายหรือทางจิตใจ
ตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อความมุง ประสงคที่จะใหไดมาซึ่งขอสนเทศหรือคําสารภาพจากบุคคล
นั้นหรือจากบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้น สําหรับการกระทํา ซึง่ บุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม
กระทําหรือถูกสงสัยวาไดกระทํา หรือเปนการขมขูใหกลัวหรือเปนการบังคับขูเข็ญบุคคลนั้นหรือ
บุคคลที่สามหรือเพราะเหตุผลใดใด บนพืน้ ฐานของการเลือกประติบัติ ไมวาจะเปนในรูปใด เมื่อ
ความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานนัน้ กระทําโดย หรือดวยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือ
รูเห็นเปนใจของเจาพนักงานของรัฐ หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงทางการ ทัง้ นี้ไม
รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานที่เกิดจาก หรืออันเปนผลปกติจาก หรืออันสืบ
เนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบดวยกฎหมาย
๒.

ขอนี้ไมมีผลกระทบตอตราสารระหวางประเทศหรือกฎหมายภายในใดที่มี หรืออาจจะมี
บทบัญญัติที่ใชบังคับไดในขอบเขตที่กวางกวา
ขอ ๒

๑.

๒.

๓.

๑.

ใหรัฐภาคีแตละรัฐดําเนินมาตรการตาง ๆ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร ทางตุลาการหรือมาตรการ
อื่น ๆ ที่มีประสิทธิผลเพื่อปองกันมิใหเกิดการกระทําการทรมานในอาณาเขตใดซึ่งอยูภายใตเขต
อํานาจรัฐของตน
ไมมีพฤติการณพิเศษใด ไมวาจะเปนภาวะสงคราม หรือสภาพคุกคามที่จะเกิดสงคราม การขาด
เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะอื่นใดที่ยกขึ้นมาเปนขออาง
ที่มีเหตุผลสําหรับการทรมานได
คําสั่งจากผูบังคับบัญชาหรือจากทางการ ไมสามารถยกขึ้นเปนขออางที่มีเหตุผลสําหรับการ
ทรมานได
ขอ ๓
รัฐภาคีตองไมขับไล สงกลับ (ผลักดันกลับออกไป) หรือสงบุคคลเปนผูรา ยขามแดนไปยังอีกรัฐ
หนึง่ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนัน้ จะตกอยูภายใตอันตรายที่จะถูกทรมาน

๓
๒.

เพื่อความมุงประสงคที่จะวินจิ ฉัยวามีเหตุอนั ควรเชื่อเชนวาหรือไม เจาพนักงานผูมีอํานาจตอง
คํานึงถึงขอพิจารณาทัง้ ปวงที่เกีย่ วของ รวมทั้งการที่มีรูปแบบที่ตอเนื่องของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในรัฐนั้นอยางรายแรง โดยซึ่งหนา หรืออยางกวางขวางดวย หากมี
ขอ ๔

๑.

๒.

ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวาการกระทําทรมานทัง้ ปวงเปนความผิดตามกฎหมายอาญาของตน
ใหใชหลักการเดียวกันนี้บงั คับสําหรับการพยายามกระทําการทรมาน และสําหรับการกระทําโดย
บุคคลใดที่เปนการสมรูรวมคิด หรือการมีสวนรวมในการทรมานดวย
ใหรัฐภาคีแตละรัฐทําใหความผิดเหลานี้เปนความผิดที่มโี ทษ ซึ่งมีระวางโทษที่เหมาะสมกับความ
รายแรงของการกระทําเหลานัน้

ขอ ๕
๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐดําเนินมาตรการตาง ๆ ที่อาจจําเปนเพื่อใหตนมีเขตอํานาจเหนือความผิดที่
อางถึงในขอ ๔ ในกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้
(ก) เมื่อความผิดเหลานั้นเกิดขึ้นในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจของตน หรือบนเรือ
หรือ อากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนัน้
(ข) เมื่อผูถูกกลาวหาเปนคนชาติของรัฐนั้น
(ค) เมื่อผูเสียหายเปนคนชาติของรัฐนัน้ หากรัฐนั้นเห็นเปนการสมควร
๒. ในทํานองเดียวกัน ใหรัฐภาคีแตละรัฐดําเนินมาตรการเทาที่จําเปน เพื่อใหตนมีเขตอํานาจเหนือ
ความผิดทัง้ ปวงเชนวา ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาอยูในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจรัฐของตน และ
รัฐนั้นไมยอมสงบุคคลนั้นเปนผูรายขามแดนตามขอ๘ ใหแกรัฐที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอนี้
๓. อนุสัญญานีม้ ไิ ดยกเวนเขตอํานาจทางอาญาใดที่ใชตามกฎหมายภายใน
ขอ ๖
๑. เมื่อเปนที่พอใจ หลังจากการตรวจสอบขอสนเทศที่ตนมีอยูแลววา พฤติการณแวดลอมบังคับให
ตองดําเนินการเชนนัน้ รัฐภาคีใดที่ผูถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดใดที่อางถึงในขอ ๔ อยูในอาณา
เขตของตน ตองนําตัวบุคคลนั้นไปคุมขังไว หรือดําเนินมาตรการทางกฎหมายอื่นทีจ่ ะประกันการคงอยู
ของบุคคลนั้น การควบคุมตัวและมาตรการทางกฎหมายอื่นตองเปนไปตามที่ บัญญัติไวในกฎหมาย
ของรัฐนั้น แตสามารถควบคุมตัวและดําเนินมาตรการนัน้ ตอไปไดเพียงเทาทีจ่ ําเปนที่จะทําใหการ

๔
ดําเนินกระบวนการทางอาญาหรือกระบวนพิจารณาสําหรับการสงตัวเปนผูรา ยขามแดนสามารถ
กระทําได เทานั้น
๒.

รัฐเชนวาตองดําเนินการไตสวนเบื้องตนในดานขอเท็จจริงโดยทันที

๓. บุคคลใดที่ถูกคุมขังตามวรรค ๑ ของขอนี้ ตองไดรับความชวยเหลือในการติดตอโดยทันทีกับ
ผูแทนที่เหมาะสม ซึง่ อยูใกลที่สุดของรัฐที่ตนเปนคนชาติ หรือกับผูแทนของรัฐที่ตนพํานักอยูเปนปกติ
หากบุคคลผูนนั้ เปนบุคคลไรสัญชาติ
๔. เมื่อรัฐใดรัฐหนึ่งไดนาํ ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปคุมขังไวตามขอนี้ ใหรัฐนั้นแจงใหบรรดารัฐที่อาง
ถึงในขอ ๕ วรรค ๑ ทราบโดยทันที ถึงขอเท็จจริงที่วา บุคคลเชนวาตกอยูภายใตการคุมขังและเกี่ยวกับ
พฤติการณแวดลอมทั้งปวงที่ทาํ ใหตองกักตัวบุคคลนั้นไว ใหรัฐซึง่ ทําการไตสวนเบื้องตนที่ระบุไวใน
วรรค ๒ ของขอนี้ รายงานผลการไตสวนของตนใหรัฐดังกลาวทราบโดยพลันและใหระบุดวยวาตนตั้งใจ
ที่จะใชเขตอํานาจนั้น หรือไม
ขอ ๗
๑. ในกรณีตาง ๆ ที่ระบุไวในขอ ๕ ใหรัฐภาคีซงึ่ พบตัวบุคคลที่ถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดใดที่
อางถึงในขอ ๔ อยูในอาณาเขตซึ่งอยูภายในเขตอํานาจรัฐของตน มอบเรื่องใหเจาพนักงานผูมีอาํ นาจ
ของตน เพื่อความมุง ประสงคในการฟองรองดําเนินคดี หากรัฐนัน้ ไมยอมสงบุคคลดังกลาวเปนผูราย
ขามแดน
๒. ใหเจาพนักงานผูมีอาํ นาจนัน้ ทําคําวินิจฉัยของตนในลักษณะเดียวกันกับในกรณีของความผิด
ธรรมดาที่มีลกั ษณะรายแรงตามกฎหมายของรัฐนั้น ในกรณีตาง ๆ ทีอ่ างถึงในขอ ๕ วรรค ๒ มาตรฐาน
ทั้งปวงของพยานหลักฐานทีจ่ ําเปนตองมีสาํ หรับการฟองรองดําเนินคดีและการพิพากษาวามีความผิด
ตองไมเขมงวดนอยกวามาตรฐานทัง้ ปวงที่ใชบังคับสําหรับกรณีตางๆ ที่อางถึงในขอ ๕ วรรค ๑
๓. ใหบุคคลใดที่ถูกดําเนินคดีที่เกีย่ วเนื่องกับความผิดที่อางถึงในขอ ๔ ไดรับการประกันวาจะไดรับ
การประติบัติที่เปนธรรมในทุกขั้นตอนของการดําเนินคดี
ขอ ๘

๕

๑. ความผิดที่อา งถึงในขอ ๔ ใหถือวารวมอยูใ นความผิดทั้งปวงที่สงตัวบุคคลเปนผูรายขามแดนได
ในสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนใดที่มีอยูร ะหวางรัฐภาคี รัฐภาคีรับที่จะเอาความผิดเชนวาเขาไปอยูใน
สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนฉบับที่จะทําขึ้นมาระหวางกันในอนาคต ในฐานะความผิดตางๆ ที่สง ตัว
บุคคลเปนผูรายขามแดนได
๒. หากรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งซึง่ กําหนดใหการสงผูรายขามแดนขึ้นอยูก ับเงื่อนไขของความคงอยูของ
สนธิสัญญา ไดรับการรองขอใหสงผูรายขามแดนจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึง่ รัฐภาคีซึ่งมิไดมีสนธิสัญญาสง
ผูรายขามแดนดวยกับรัฐภาคีนั้น มีสิทธิทจี่ ะถือเอาอนุสญ
ั ญานี้เปนพืน้ ฐานทางกฎหมายสําหรับการสง
ผูรายขามแดนที่เกีย่ วกับความผิดเชนวาได การสงผูรายขามแดนตองอยูภายใตเงื่อนไขอื่นๆ ที่บัญญัติ
ไวตามกฎหมายของรัฐที่ไดรับการรองขอ
๓. รัฐภาคีทั้งปวงซึ่งมิไดกําหนดใหการสงผูรายขามแดนขึ้นกับเงื่อนไขของความคงอยูของ
สนธิสัญญา ตองยอมรับวาความผิดเชนวาเปนความผิดที่สงผูรายขามแดนระหวางกันได ภายใต
เงื่อนไขตาง ๆ ที่บัญญัติไวตามกฎหมายของรัฐที่ไดรับการรองขอ
๔. เพื่อความมุงประสงคของการสงผูรายขามแดนระหวางรัฐภาคีทั้งปวง ใหถอื เสมือนวาความผิดเชน
วา มิไดเพียงแตกระทํา ณ ทีซ่ ึ่งความผิดนัน้ เกิดขึ้นเทานัน้ แตไดกระทําในอาณาเขตของรัฐซึ่งมี
พันธกรณีที่จะตองทําใหตนมีเขตอํานาจเหนือการกระทําความผิดนัน้ ตามขอ ๕ วรรค ๑ ดวย
ขอ ๙
๑.

๒.

รัฐภาคีทั้งปวงตองเสนอมาตรการใหความชวยเหลือกันและกันใหมากที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ
การดําเนินคดีอาญาทีเ่ กี่ยวกับความผิดใดที่อางถึงในขอ ๔ รวมทัง้ การจัดสงพยานหลักฐานทั้ง
ปวงที่ตนมีอยูเทาที่จําเปนสําหรับการดําเนินคดีนั้นใหดวย
ใหรัฐภาคีทั้งปวงตองปฏิบัตติ ามพันธกรณีของตนตามวรรค ๑ ของขอนี้ โดยสอดคลองกับ
สนธิสัญญาวาดวยการชวยเหลือซึ่งกันและกันทางการศาลที่อาจมีอยูระหวางกัน

ขอ๑๐
๑. รัฐภาคีแตละรัฐตองประกันวาการศึกษาและขอสนเทศเกี่ยวกับหารหามการทรมานเขาไปบรรจุอยาง
สมบูรณในหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรที่มีหนาที่บงั คับใชกฎหมาย ทั้งที่เปนพลเรือนหรือทหาร

๖
พนักงานทางการแพทย เจาหนาที่ของรัฐและบุคคลอื่นๆที่อาจเกี่ยวของกับการควบคุมตัว การสอบสวน
หรือการประติบัติตอปจเจกบุคคลที่ตกอยูภ ายใตภาวะของการถูกจับ การกักขัง หรือการจําคุก ไมวาจะ
ในรูปแบบใด
๒. ใหรัฐภาคีแตละรัฐนําขอหามนี้เขาไปบรรจุอยูในกฎเกณฑหรือคําสัง่ ทีอ่ อกมาเกีย่ วกับหนาที่และ
ภารกิจของบุคคลเชนวา
ขอ ๑๑
ใหรัฐภาคีแตละรัฐพิจารณาทบทวนอยางเปนระบบสําหรับกฎเกณฑ คําสั่ง วิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติในการไตสวน ตลอดจนการจัดระเบียบทัง้ ปวงสําหรับการควบคุมและการประติบัติตอบุคคลที่ตก
อยูใตภาวะของการจับ การกักขัง และการจําคุกไมวา ในรูปแบบใด ในอาณาเขตที่อยูภายใตเขตอํานาจ
ของตน เพื่อทีจ่ ะปองกันมิใหเกิดมีกรณีการทรมานใดขึ้น
ขอ ๑๒
ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวา เจาพนักงานผูมีอํานาจของตนดําเนินการสืบสวนโดยพลันและ
ปราศจากความลําเอียง เมื่อใดก็ตามที่มมี ลู เหตุอันสมเหตุสมผลที่จะเชือ่ ไดวา ไดมีการกระทําการ
ทรมานเกิดขึ้นในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจของตน

ขอ ๑๓
๑. รัฐภาคีแตละรัฐตองประกันวา การศึกษาและขอสนเทศเกี่ยวกับการหามการทรมานเขาไปบรรจุ
อยางสมบูรณในหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรที่มหี นาที่บังคับใชกฎหมาย ทั้งที่เปนพลเรือนหรือทหาร
พนักงานทางการแพทย เจาหนาที่ของรัฐและบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวของกับการควบคุมตัว การ
สอบสวน หรือการประติบัติตอปจเจกบุคคลที่ตกอยูภาวะของการถูกจับ การกักขัง หรือการจําคุก ไมวา
จะใจรูปแบบใด
๒. ใหรัฐภาคีแตละรัฐนําขอหามนี้เขาไปบรรจุอยูในกฎเกณฑหรือคําสัง่ ทีอ่ อกมาเกีย่ วกับหนาที่และ
ภารกิจของบุคคลเชนวา
ขอ ๑๑

๗
ใหรัฐภาคีแตละรัฐพิจารณาทบทวนอยางเปนระบบสําหรับ กฎเกณฑ คําสั่ง วิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติในการไตสวน ตลอดจนการจัดระเบียบทัง้ ปวงสําหรับการควบคุมและการประติบัติตอบุคคลที่ตํา
อยูใตภาวะของการจับ การกักขัง และการจําคุกไมวา ในรูปแบบใด ในอาณาเขตที่อยูภายใตเขตอํานาจ
ของตน เพื่อทีจ่ ะปองกันมิใหเกิดมีกรณีการทรมานใดขึ้น
ขอ ๑๒
ใหรัฐภาคีแตละรัฐกระกันวา เจาพนักงานผูม ีอํานาจของตนดําเนินการสืบสวนโดยพลันและโดย
ปราศจากความลําเอียง เมื่อใดก็ตามที่มมี ลู เหตุสมผลทีจ่ ะเชื่อไดวา ไดมีการกระทําการทรมานเกิดขึ้น
ในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจของตน
ขอ ๑๓
ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวา ปจเจกบุคคลที่อางวาตนถูกทรมานในอาณาเขตใดก็ตามที่อยู
ภายใตเขตอํานาจของรัฐนัน้ มีสิทธิที่จะรองทุกขตอเจาพนักงานผูมีอํานาจของรัฐนัน้ และที่จะทําให
กรณีของตนไดรับการพิจารณาตรวจสอบโดยพลัน และโดยปราศจากความลําเอียงโดยเจาพนักงานผูมี
อํานาจของรัฐนั้น ใหดําเนินขั้นตอนทัง้ ปวงเพื่อประกันวา ผูรองทุกขและพยานไดรับความคุมครองให
พนจากการประทุษรายหรือการขมขูใหหวาดกลัวทัง้ ปวงอันเปนผลจากการรองทุกขหรือการให
พยานหลักฐานของบุคคลนัน้
ขอ ๑๔
๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันในระบบกฎหมายของตนวาผูถกู ทําราย จากการกระทําการทรมาน
ไดรับการชดใชทดแทนและมีสิทธิซงึ่ สามารถบังคับคดีได ที่จะไดรับสินไหมทดแทนที่เปนธรรมและ
เพียงพอ รวมทั้งวิถที างที่จะไดรับการบําบัดฟนฟูอยางเต็มรูปแบบที่สุกเทาที่จะเปนไปได ในกรณีที่ผูถูก
ทํารายเสียชีวติ อันเปนผลจากการกระทําการทรมาน ใหผูอยูในอุปการะของบุคคลนั้นมีสทิ ธิที่จะไดรับ
สินไหมทดแทน
๒. ไมมีความใดในขอนีท้ ี่มีผลกระทบตอสิทธิใดของผูเสียหายหรือบุคคลอื่นในอันที่จะไดรับสินไหม
ทดแทนซึ่งอาจมีอยูตามกฎหมายภายใน

๘
ขอ ๑๕
ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวา จะยกคําใหการใดที่พิสูจนไดวา ไดใหโดยเปนผลจากการทรมาน
ขึ้นอางเปนหลักฐานในการดําเนินคดีใดมิได เวนแตจะใชเปนหลักฐานผูกมัดบุคคลทีถ่ ูกกลาวหาวาได
กระทําการทรมาน ในฐานะเปนหลักฐานวาคําใหการไดมาโดยวิธนี ั้น
ขอ ๑๖
๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐรับที่จะปองกันมิใหมกี ารกระทําอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือ การประติบัติ
หรือการลงโทษที่ยา่ํ ยีศักดิ์ศรีที่ไมถึงกับเปนการทรมานตามทีน่ ิยามไวในขอ ๑ เกิดขึน้ ในอาณาเขต
ภายใตเขตอํานาจรัฐของตน เมื่อการกระทําเชนวาไดกระทําโดย หรือดวยการยุยง หรือความยินยอม
หรือความรูเห็นเปนใจของเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงทางการโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง พันธกรณีทั้งปวงในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และขอ ๑๓ ใหนํามาใชบังคับ โดยการใชแทนที่การ
กลาวถึงการทรมาน หรือการกลาวถึงการประติบัติหรือการลงโทษอืน่ ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํา
ยีศักดิ์ศรี
๒. บทบัญญัติตางๆ ของอนุสัญญานี้ ไมมีผลกระทบตอบทบัญญัติทั้งปวงของตราสารระหวาง
ประเทศหรือกฎหมายภายใน ที่หา มมิใหมกี ารประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่
ย่ํายีศักดิ์ศรี หรือที่เกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนหรือการขับไลออกนอกประเทศ

ภาค ๒
ขอ ๑๗
๑. ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการตอตานการทรมาน (ซึ่งตอไปในทีน่ ี้ จะเรียกวา คณะกรรมการฯ) ซึง่
ตองปฏิบัติภารกิจตามที่บัญญัติไวตอจากนี้ ใหคณะกรรมการฯ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๐
คน ทีม่ ีคุณลักษณะทางศีลธรรมสูง และมีความสามารถอันเปนที่ยอมรับทางดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งตอง
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเฉพาะตัว ผูเชี่ยวชาญเหลานี้ตองไดรับการเลือกตั้งโดยรัฐภาคีทั้งปวง ทัง้ นี้ โดย
คํานึงถึงการกระจายตามหลักภูมิศาสตรอยางเปนธรรมและความเปนประโยชนของการเขารวมของ
บุคคลบางคนที่มีประสบการณทางกฎหมาย

๙
๒. ใหสมาชิกของคณะกรรมการฯ ไดรับการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับจากรายชื่อของบุคคลที่
เสนอชื่อขึ้นมาโดยรัฐภาคี รัฐภาคีแตละรัฐสามารถเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนที่เลือกจากคนชาติของตน
รัฐภาคีทั้งปวงตองคํานึงถึงความเปนประโยชนของการเสนอชื่อบุคคลที่เปนสมาชิกทั้งปวงของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึง่ จัดตั้งขึ้นตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง และที่เต็มใจทีจ่ ะปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการตอตานการทรมานดวย
๓. การเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการฯ ตองกระทําทุกสองปในการประชุมรัฐภาคีซึ่งเลขาธิการ
สหประชาชาติจัดประชุม ในการประชุมเหลานัน้ ซึง่ จะตองมีรัฐภาคีจํานวนสองในสามจึงจะครบองค
ประชุม บุคคลทั้งปวงที่จะไดรับเลือกตั้งเขามาอยูในคณะกรรมการฯ ตองเปนผูท ี่ไดรับคะแนนเสียง
สูงสุด และเปนเสียงขางมากที่เกินกวากึ่งหนึง่ ของผูแทนของรัฐทัง้ ปวงที่เขาประชุมและออกเสียง
๔. ใหจัดการเลือกตั้งครั้งแรกภายในระยะเวลาไมเกินหกเดือนหลังจากวันที่อนุสัญญานี้เริ่มมีผล
บังคับใช ภายในเวลาอยางนอยสี่เดือนกอนวันเลือกตั้งแตละครั้ง ใหเลขาธิการสหประชาชาติมหี นังสือ
ถึงรัฐภาคีทงั้ ปวง เชิญชวนใหแจงการเสนอชื่อของตนภายในสามเดือน เลขาธิการสหประชาชาติตอ ง
จัดทําบัญชีรายชื่อตามลําดับตัวอักษรของบุคคลทั้งหมดที่ไดรับการเสนอชื่อเชนวา โดยระบุชื่อรัฐภาคีที่
เสนอชื่อบุคคลเหลานั้นดวย แลวนําเสนอตอรัฐภาคีทั้งปวง
๕. สมาชิกทั้งปวงของคณะกรรมการฯ ตองไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงวาระละสี่ปสมาชิกของ
คณะกรรมการฯ เหลานีม้ ีสทิ ธิที่จะไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได หากไดรับการเสนอชื่อขึ้นใหม อยางไรก็ดีวาระ
การดํารงตําแหนงของสมาชิกจํานวนหาคนที่ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งแรกตองสิ้นสุดลงเมือ่ สิ้น
กําหนดเวลาสองป โดยทันทีหลังจากการเลือกตั้งครั้งทีห่ นึ่ง ชื่อของสมาชิกจํานวนหาคนเหลานี้ตองถูก
เลือกขึ้นมาโดยการจับฉลากของประธานทีป่ ระชุมตามทีอ่ างถึงในวรรค ๓ ของขอนี้
๖. หากสมาชิกคนใดคนหนึ่งของคณะกรรมการฯ เสียชีวิต หรือลาออก หรือไมวาดวยสาเหตุอนื่ ใดก็
ตาม ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนในคณะกรรมการฯ ไดอีกตอไป รัฐภาคีที่เสนอชือ่ สมาชิกผูน ั้นตอง
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญอีกคนหนึง่ จากคนชาติของรัฐนัน้ เขามาปฏิบัติหนาทีส่ ําหรับวาระการดํารงตําแหนงที่
เหลือของสมาชิกผูนนั้ ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขของการไดรับความเห็นชอบจากรัฐภาคีสวนใหญ ความ
เห็นชอบนัน้ ใหถือวาไดรับแลว เวนแตรัฐภาคีจํานวนหนึง่ หรือมากกวาตอบฏิเสธภายในหกสัปดาห
หลังจากที่ไดรับการแจง โดยเลขาธิการสหประชาชาติใหทราบถึงการแตงตั้งทีถ่ ูกเสนอ

๑๐
๗. ใหรัฐภาคีทั้งปวงรับผิดชอบคาใชจายของบรรดาสมาชิกของคณะกรรมการฯ ระหวางที่สมาชิก
เหลานั้นปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการฯ (การแกไขเปลี่ยนแปลง (ดูขอมติของสมัชชาฯ ที่ ๔๗/๑๑๑
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๒))
ขอ ๑๘
๑. ใหคณะกรรมการฯ เลือกตั้งเจาหนาที่ของตนวาระละสองป เจาหนาที่เหลานั้นสามารถไดรับการ
เลือกตั้งซ้ําอีกได
๒. ใหคณะกรรมการฯ ออกระเบียบการดําเนินการของตนเอง ซึง่ นอกเหนือจากประเด็นอื่นแลว ให
บัญญัติวา
(ก) ตองมีสมาชิกหกคนจึงจะครบองคคณะ
(ข) คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการฯ ใหกระทําโดยเสียงขางมากของสมาชิกที่เขาประชุม
๓. ใหเลขาธิการสหประชาชาติจัดหาพนักงาน และสิง่ อํานวยความสะดวกตางๆ ที่จาํ เปนสําหรับการ
ปฏิบัติภารกิจที่มีประสิทธิผลของคณะกรรมการฯ ตามอนุสัญญานี้
๔. ใหเลขาธิการสหประชาชาติจัดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการฯ หลังจากการประชุมครั้งแรก
แลว ใหคณะกรรมการฯ ประชุมกันตามกําหนดเวลาตางๆ ที่บัญญัติไวในระเบียบการดําเนินการของตน
๕. ใหรัฐภาคีทั้งปวงรับผิดชอบสําหรับคาใชจา ยทัง้ ปวงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดประชุมตางๆ ของรัฐ
ภาคีและของคณะกรรมการ รวมทัง้ การชําระเงินคืนใหแกสหประชาชาติ สําหรับ คาใชจายใดๆ เชนคา
พนักงานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่สหประชาชาติไดจายไปตามวรรค ๓ ของขอนี้ (การแกไข
เปลี่ยนแปลง (ดูขอมติสมัชชาฯ ที่ ๔๗/๑๑๑ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๒))
ขอ ๑๖
๑. ใหรัฐภาคีทั้งปวงเสนอรายงานตอคณะกรรมการฯ โดยผานเลขาธิการประชาชาติเกี่ยวกับมาตรการทั้ง
ปวงที่ตนไดดําเนินการไปเพือ่ ทําใหขอผูกพันตางๆ ของตนตามอนุสญ
ั ญานี้เปนผลขึ้นมา ภายในเวลาหนึง่ ป
หลังจากการมีผลบังคับใชของอนุสัญญานี้สําหรับรัฐภาคีที่เกี่ยวของ หลังจากนั้น ใหรัฐภาคีทงั้ ปวงเสนอ
รายงานเพิ่มเติมทุกๆ สี่ปเกีย่ วกับมาตรการใหมใดที่ไดดําเนินการไป และรายงานอืน่ ๆ ตามที่คณะ
กรรมการฯ อาจรองขอ

๑๑

๒. ใหเลขาธิการของสหประชาชาติสงรายงานเหลานั้นใหรัฐภาคีทุกรัฐ
๓. รายงานแตละฉบับตองไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งสามารถทีจ่ ะเสนอความคิดเห็นทั่วไป
เกี่ยวกับรายงานนั้นไดตามที่อาจเห็นสมควร และใหสง ความเห็นเหลานัน้ ไปยังรัฐภาคีที่เกีย่ วของ รัฐภาคีนั้น
สามารถตอบกลับไปยังคณะกรรมการฯ พรอมดวยขอสังเกตใดตามแตจะเลือก
๔. คณะกรรมการฯ สามารถใชดุลพินิจที่จะวินิจฉัยรวมความคิดเห็นใดทีต่ นไดใหไวตามวรรค ๓ ของขอนี้
พรอมดวยขอสังเกตเกีย่ วกับความคิดเห็นนัน้ ที่ไดรับจากรัฐภาคีที่เกีย่ วของไวในรายงานประจําปที่จัดขึ้นมา
ตามขอ ๒๔ หากไดรับการรองขอโดยรัฐภาคีที่เกีย่ วของคณะกรรมการฯ สามารถรวมสําเนาของรายงานที่
เสนอตามวรรค ๑ ของขอนี้เขาไวดวยก็ได
ขอ ๒๐
๑. หากคณะกรรมการฯ ไดรับขอสนเทศที่เชื่อถือได ที่ตนเห็นวามีสิ่งบงชี้อนั ควรเชื่อไดวา กําลังมีการทรมาน
อยางเปนระบบในอาณาเขตของรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่ง ใหคณะกรรมการฯ เชิญชวนใหรัฐภาคีนนั้ ใหความ
รวมมือในการตรวจสอบขอสนเทศนั้น และ เพื่อการนี้ ใหขอใหรัฐนัน้ เสนอขอสังเกตเกี่ยวกับขอสนเทศที่
เกี่ยวของดวย
๒. โดยคํานึงถึงขอสังเกตใดที่อาจเสนอโดยรัฐภาคีที่เกีย่ วของ ตลอดจนขอสนเทศอืน่ ที่เกี่ยวของที่รัฐภาคี
นั้นมีอยู หากวินิจฉัยวาสิง่ นัน้ เปนสิง่ จําเปนตองทํา คณะกรรมการฯ สามารถมอบหมายใหสมาชิกของตนคน
หนึง่ หรือมากกวาไตสวนในทางลับ แลวรายงานผลใหคณะกรรมการฯ ทราบโดยดวน
๓. หากมีการไตสวนตามวรรค ๒ ของขอนี้ ใหคณะกรรมการฯ ขอความรวมมือจากรัฐภาคีที่เกี่ยวของ โดย
ความตกลงกับรัฐภาคีนั้นการไตสวนเชนวา อาจรวมถึงการเขาไปในอาณาเขตของรัฐนั้นดวย
๔. หลังจากที่ไดตรวจสอบผลการไตสวนของสมาชิกหรือสมาชิกอืน่ ๆ ที่เสนอตามวรรค ๒ ของขอนี้แลว ให
คณะกรรมการฯ สงผลของการไตสวนเหลานี้ไปยังรัฐภาคีที่เกีย่ วของ พรอมดวยความคิดเห็นหรือขอแนะนํา
ที่เห็นเหมาะสม เมื่อคํานึงถึงสถานการณนั้น

๑๒
๕. การดําเนินกระบวนการพิจารณาทั้งปวงของคณะกรรมการฯ ตามที่อา งถึงในวรรค ๑ ถึง วรรค ๔ ของ
ขอนี้ ใหกระทําในทางลับ และในทุกขั้นตอนของการดําเนินกระบวนการพิจารณานัน้ ใหขอความรวมมือจาก
รัฐภาคี หลังจากทีก่ ารดําเนินกระบวนการพิจารณาเชนวาสิ้นสุดลงในสวนที่เกีย่ วกับการไตสวนทีก่ ระทํา
ตามวรรค ๒ แลว คณะกรรมการฯ สามารถวินิจฉัยหลังจากการหารือกับรัฐภาคีที่เกี่ยวของ ใหรวมเนื้อหา
โดยสรุปของผลการดําเนินกระบวนการพิจารณานัน้ ไวในรายงานประจําปทที่ ําตามขอ ๒๔ ได
ขอ ๒๑
๑. รัฐภาคีของอนุสัญญานี้ รัฐใดรัฐหนึ่งสามารถที่จะประกาศตามขอนี้เมือ่ ไรก็ไดวาตนยอมรับอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ที่จะรับและพิจารณาคํารองเรียนวารัฐภาคีใดรัฐหนึ่งอางวารัฐภาคีอีกรัฐหนึง่ ไมปฏิบัติตาม
พันธกรณีตางๆ ของรัฐนั้นตามอนุสัญญานี้ คํารองเรียนเชนวาสามารถรับไวและไดรับการพิจารณาตาม
กระบวนการทีก่ ําหนดไวในขอนี้ได เมื่อถูกเสนอขึ้นมาโดยรัฐภาคีที่ไดประกาศรับอํานาจของคณะกรรมการฯ
ในสวนที่เกี่ยวกับตนเองดวยเทานัน้ คณะกรรมการฯจะดําเนินการกับคํารองเรียนตามขอนี้มิได หากคํา
รองเรียนนั้นเกีย่ วกับรัฐภาคีที่มิไดประกาศเชนวาใหดาํ เนินการกับคํารองเรียนที่ไดรับไวตามกระบวนการ
ตอไปนี้
(ก) หากรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งเห็นวารัฐภาคีอีกรัฐหนึง่ ไมปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ รัฐ
ภาคีนั้นสามารถจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาสูความรับทราบของอีกรัฐภาคีนั้นได โดยการแจงเปนลายลักษณอักษร
ภายในสามเดือนหลังจากที่ไดรับคํารองเรียนนั้น รัฐที่ไดรับคํารองเรียนตองสงคําอธิบายหรือคําแถลงอื่นเพื่อ
ชี้แจงเปนลายลักษณอักษรไปใหรัฐที่ออกรองเรียนนัน้ ทราบ ซึง่ ควรจะรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการ
ภายในและการเยียวยาที่ไดกระทําไปแลว หรือทีก่ ําลังดําเนินการอยู หรือที่มีชองทางที่จะกระทําไดในเรื่องนี้
ใหครอบคลุมและเกี่ยวของมากที่สุดเทาที่จะทําได
(ข) หากเรื่องนี้ไมไดรับการปรับใหเปนทีพ่ อใจของรัฐภาคีทั้งสองฝายที่เกีย่ วของภายในหกเดือน
หลังจากรัฐผูรบั ไดรับคํารองเรียนฉบับแรก รัฐใดรัฐหนึง่ จะมีสิทธิที่จะสงเรื่องนั้นไปใหคณะกรรมการฯ โดย
การแจงถึงคณะกรรมการฯ และรัฐอีกฝายหนึ่ง
(ค) คณะกรรมการฯ จะดําเนินเรื่องที่สงมาใหตนตามขอนี้ไดหลังจากที่ทราบเปนที่แนชดั แลววาการ
เยียวยาภายในไดถูกนํามาใชและดําเนินการไปจนสิ้นสุดกระบวนการในเรื่องนี้ตามหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศซึ่งเปนทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปแลว สิ่งนี้ไมถือเปนกฎเกณฑหากการใชการเยียวยานัน้ ยืดเยือ้ ออกไป
โดยไมมีเหตุผล หรือไมนา จะทําใหเกิดการบรรเทาทุกขอยางมีประสิทธิผลตอผูที่เปนผูเสียหายจากการ
ละเมิดอนุสัญญานี้
(ง) ใหคณะกรรมการฯ จัดประชุมลับเมื่อพิจารณาคํารองเรียนทัง้ ปวงตามขอนี้

๑๓
(จ) ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของอนุวรรค (ค) ใหคณะกรรมการฯ พรอมที่จะทําหนาที่เปน
สื่อกลางใหมีการเจรจากันสําหรับรัฐภาคีทั้งปวงที่เกีย่ วของเพื่อใหมีการแกปญหาฉันมิตรในเรื่องนั้นได บน
พื้นฐานของการเคารพพันธกรณีทั้งปวงทีบ่ ัญญัติไวในอนุสัญญานี้ เพือ่ ความมุง ประสงคนี้ เมื่อเปนการ
สมควร คณะกรรมการฯ สามารถตั้งคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจขึ้นมาได
(ฉ) ในเรื่องใดที่สง มายังคณะกรรมการฯ ตามขอนี้ คณะกรรมการฯ สามารถขอใหรัฐภาคีทั้งปวงที่
เกี่ยวของตามที่อางถึงในอนุวรรค (ข) จัดสงขอสนเทศที่เกี่ยวของใหได
(ช) รัฐภาคีทั้งปวงที่เกีย่ วของที่อา งถึงในอนุวรรค (ข) มีสิทธิที่จะใหมีผูแทนของตนรวมอยูดวยเมื่อเรื่อง
นั้นกําลังไดรับการพิจารณาโดยกรรมการฯ และที่จะแถลงดวยวาจาและ/หรือเปนลายลักษณอักษร
(ซ) ภายในสิบสิงเดือนหลังจากวันที่ไดรับการแจงตามอนุวรรค (ข) ใหคณะกรรมการฯ เสนอรายงาน
(๑) หากบรรลุการแกปญหาตามความในอนุวรรค (จ) ได ใหคณะกรรมการฯ จํากัดรายงานของ
ตนเพียงคําแถลงสรุปขอเท็จจริงและวิธกี ารแกปญหาที่บรรลุเทานัน้
(๒) หากไมสามารถบรรลุการแกปญหาตามความในอนุวรรค (จ) ได ใหคณะกรรมการฯ จํากัด
รายงานของตนเพียงคําแถลงสรุปขอเท็จจริง โดยตองแนบคําแถลงที่เปนลายลักษณอักษร
และบันทึกคําแถลงดวยวาจาของรัฐภาคีทงั้ ปวงที่เกี่ยวของไวในรายงานดวย
ในทุกๆ เรื่อง ใหสงรายงานไปใหรัฐภาคีทงั้ ปวงที่เกีย่ วของ
๒. บทบัญญัติของขอนี้จะมีผลบังคับใชเมื่อรัฐภาคีของอนุสัญญานี้จาํ นวนหารัฐไดทาํ การประกาศตาม
วรรค ๑ ของขอนี้แลว ใหรัฐภาคีมอบคําประกาศเชนวาใหเลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษาไวโดย
เลขาธิการสหประชาชาติตองสงสําเนาคําประกาศเหลานั้นไปใหรัฐภาคีอ่นื ๆ คําประกาศนี้สามารถถูกเพิก
ถอน เมื่อไรก็ไดโดยการแจงใหเลขาธิการฯ ทราบ การเพิกถอนเชนวาจะไมมีผลกระทบตอการพิจารณาใน
เรื่องใดซึ่งเปนเรื่องที่มีคาํ รองเรียนซึ่งไดสงไปแลวตามขอนี้คํารองเรียนเพิ่มเติมใดทีท่ าํ โดยรัฐภาคีใดรัฐหนึ่ง
จะรับไวมิไดหลังจากที่เลขาธิการฯ ไดรับการแจงการเพิกถอนคําประกาศนัน้ แลว เวนแตรัฐภาคีที่เกี่ยวของ
จะไดทําการประกาศใหมอกี
ขอ ๒๒
๑. รัฐภาคีแหงอนุสัญญานี้รัฐใดรัฐหนึง่ สามารถที่จะประกาศตามขอนี้เมือ่ ไรก็ได วาตนยอมรับอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ในอันที่จะรับไวและพิจารณาคํารองเรียนทั้งปวงที่มาจากหรือกระทําในนามของปจเจก
บุคคลที่อยูภายใตอํานาจของตน ซึ่งอางวาไดตกเปนผูเสียหายจากการละเมิดบทบัญญัติตางๆ ของ

๑๔
อนุสัญญานีโ้ ดยรัฐใดรัฐหนึง่ คณะกรรมการฯ จะรับคํารองเรียนที่เกีย่ วกับรัฐภาคีที่เกีย่ วกับรัฐภาคีที่มิไดทํา
การประกาศเชนวามิได
๒. ใหคณะกรรมการฯ ถือวาคํารองเรียนใดทีไ่ มปากฎนามผูสง หรือที่ตนเห็นวาเปนการใชสิทธิที่จะยืน่ คํา
รองเรียนเชนวาโดยมิชอบ หรือขัดตอบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ เปนสิ่งที่จะรับไวพจิ ารณามิได
๓. ภายใตบังคับของบทบัญญัติทั้งปวงของวรรค ๒ ใหคณะกรรมการฯ นําคํารองเรียนที่มีถงึ ตนเขามาสู
ความรับทราบของรัฐภาคีแหงอนุสัญญานีท้ ี่ไดทําการประกาศตามวรรค ๑ และซึง่ ตองหาวาไดละเมิด
บทบัญญัติใดของอนุสัญญานี้ รัฐผูรับตองยืน่ คําอธิบายทัง้ ปวงเปนลายลักษณอักษรหรือคําแถลงตางๆที่จะ
ใหความกระจางเกี่ยวกับเรื่องนี้และการเยียวยาที่รัฐนั้นไดกระทําไปแลวหากมีตอคณะกรรมการฯ ภายในหก
เดือน
๔. ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาคํารองเรียนทั้งปวงที่ไดรับตามขอนี้ โดยอาศัยขอสนเทศทั้งปวงที่สงมาให
ตนโดยหรือในนามของปจเจกบุคคลและโดยรัฐภาคีที่เกีย่ วของ
๕. คณะกรรมการฯ ตองไมพิจารณาบรรดาคํารองเรียนใดจากปจเจกบุคคลตามขอนี้ เวนแตจะแนใจแลว
วา
(ก) เรื่องเดียวกันนีม้ ิไดถูกตรวจสอบ หรือกําลังอยูระหวางการถูกตรวจสอบตามกระบวนพิจารณาของ
การสืบสวนสอบสวน หรือกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางประเทศอื่นอยู
(ข) ปจเจกบุคคลดังกลาวไดใชการเยียวยาภายในทั้งหมดที่มีอยูจนถึงทีส่ ุดแลว สิ่งนี้ไมถือวาเปน
กฎเกณฑหากการใชการเยียวยาเหลานัน้ ยืดเยื้อออกไปนาน โดยไมสมเหตุสมผล หรือไมนาจะทําใหเกิดการ
บรรเทาทุกขอยางมีประสิทธิผลตอผูที่เปนผูเสียหายจากการละเมิดอนุสัญญานี้
๖. ใหคณะกรรมการฯ จัดประชุมลับเมื่อพิจารณาคํารองเรียนทัง้ ปวงตามขอนี้
๗. ใหคณะกรรมการฯ สงขอคิดเห็นทั้งปวงของตนไปใหรัฐภาคีที่เกี่ยวของและปจเจกบุคคลนั้น
๘. บทบัญญัติของขอนี้จะมีผลบังคับใชเมื่อรัฐภาคีของอนุสัญญานี้ จํานวนหารัฐไดทาํ การประกาศตาม
วรรค ๑ ของขอนี้แลว ใหรัฐภาคีมอบคําประกาศทัง้ ปวงเหลานั้นใหเลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษาไว
โดยเลขาธิการฯ ตองสงสําเนาคําประกาศเหลานั้นไปใหรัฐภาคีอื่นๆ คําประกาศนี้สามารถถูกเพิกถอนเมื่อไร
ก็ได โดยการแจงใหเลขาธิการฯ ทราบ การเพิกถอนเชนวาจะไมมีผลกระทบตอการพิจารณาในเรื่องใดซึ่ง

๑๕
เปนเรื่องที่มีคาํ รองเรียนที่ไดสงตอออกไปตามขอนี้แลว คํารองเรียนเพิม่ เติมใดที่ทาํ โดยหรือในนามของ
ปจเจกบุคคลใดจะรับไวหลังจากที่เลขาธิการฯ ไดรับการแจงการเพิกถอนคําประกาศนั้นแลวมิได เวนแตรัฐ
ภาคีที่เกี่ยวของจะไดทาํ การประกาศใหมอกี
ขอ ๒๓
สมาชิกทั้งปวงของคณะกรรมการฯและของคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจที่อาจถูกแตงตั้ง
ขึ้นตามขอ ๒๑ วรรค ๑ (จ) มีสิทธิที่จะไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก เอกสิทธิ์และความคุมกันตาง ๆ ของ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติภารกิจใหสหประชาชาติ ตามที่กาํ หนดไวในหมวดตางๆ ที่เกีย่ วของของอนุสัญญาวา
ดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันของสหประชาชาติ
ขอ ๒๔
ใหคณะกรรมการฯ เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจกรรมของตนภายใตอนุสัญญานี้ตอรัฐภาคีทั้งปวง
และสมัชชาสหประชาชาติ
ภาค 3
ขอ ๒๕
๑. อนุสัญญานีเ้ ปดใหรัฐทุกรัฐลงนามได
๒. อนุสัญญานี้อยูภายใตเงื่อนไขของการใหสัตยาบัน สัตยาบันสารทัง้ ปวงตองมอบใหเลขาธิการ
สหประชาชาติเก็บรักษาไว
ขอ ๒๖
อนุสัญญานีเ้ ปดใหรัฐทุกรัฐภาคยานุวัติได การภาคยานุวัติใหกระทําโดยการมอบภาคยานุวัติสาร
ตอเลขาธิการสหประชาชาติ
ขอ ๒๗

๑๖

๑. อนุสัญญานีเ้ ริ่มมีผลบังคับใชในวันที่สามสิบหลังจากวันที่มกี ารมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติ
สารฉบับที่ยี่สบิ ตอเลขาธิการประชาชาติ
๒. สําหรับรัฐแตละรัฐที่ใหสัตยาบันอนุสัญญานี้หรือภาคยานุวัติเขาเปนภาคีในอนุสัญญานีห้ ลังจากที่
มีการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบแลว อนุสัญญานี้จะเริ่มมีผลบังคับใชใน
วันที่สามสิบหลังจากวันมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของรัฐนั้น
ขอ ๒๘
๑. รัฐแตละรัฐสามารถทีจ่ ะประกาศในขณะทีล่ งนามหรือใหสัตยาบันอนุสญ
ั ญานีห้ รือภาคยานุวัติการ
เขาเปนภาคี วาตนไมรับอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่บญ
ั ญัติไวในขอ ๒๐
๒. รัฐภาคีใดที่ไดตั้งขอสงวนตามวรรค ๑ ของขอนี้มีสิทธีจ่ ะเพิกถอนขอสงวนนี้เมื่อไรก็ไดโดยการแจง
ตอเลขาธิการสหประชาชาติ
ขอ ๒๙
๑. รัฐภาคีแหงอนุสัญญานี้รัฐใดสามารถที่จะเสนอขอแกไขเพิ่มเติมและยืน่ ขอเสนอนั้นตอเลขาธิการ
สหประชาชาติ ในทันทีที่ไดรบั ขอเสนอเชนวา เลขาธิการสหประชาชาติตองสงขอแกไขเพิ่มเติมที่ไดรับ
การเสนอนัน้ ใหแกรัฐภาคีทงั้ ปวงพรอมกับคํารองขอใหรัฐภาคีเหลานัน้ แจงใหตนทราบวารัฐภาคี
เหลานั้นสนับสนุนใหมีการประชุมรัฐภาคีทั้งปวงเพื่อพิจารณาและออกเสียงเกี่ยวกับขอเสนอแกไข
เพิ่มเติมนั้นหรือไม ในกรณีทภี่ ายในสี่เดือนนับจากวันที่แจงขอเสนอเชนวา ปรากฏวา อยางนอยหนึ่งใน
สามของรัฐภาคีทั้งปวงสนับสนุนใหมีการประชุมเชนวา ใหเลขาธิการฯ จัดประชุมภายใตความอุปถัมภ
ของสหประชาชาติ ใหเลขาธิการฯ สงแกไขเพิ่มเติมใดที่ไดรับการลงมติตกลงรับโดยคะแนนเสียงขาง
มากรัฐภาคีทั้งปวงที่เขารวมประชุมและออกเสียงไปใหรัฐภาคีทั้งปวง เพื่อการใหการยอมรับ
๒. ขอแกไขเพิ่มเติมที่ไดรับการลงมติตกลงรับตามวรรค ๑ ของขอนี้ จะเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อสองใน
สามของรัฐภาคีทั้งปวงแหงอนุสัญญานี้ไดแจงตอเลขาธิการสหประชาชาติวารัฐภาคีเหลานั้นไดใหการ
ยอมรับขอแกไขเพิ่มเติมนั้นตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญของรัฐเหลานัน้ แลว

๑๗
๓. เมื่อขอแกไขเพิ่มเติมเหลานัน้ มีผลบังคับใชแลว ขอแกไขเพิ่มเติมนั้นจะมีผลผูกพันรัฐภาคีทั้งปวงที่
ไดยอมรับขอแกไขเพิ่มเติมนัน้ สวนรัฐภาคีอื่นยังคงถูกผูกพัน โดยบทบัญญัติของอนุสัญญานี้และขอ
แกไขเพิ่มเติมอื่นใดกอนหนานัน้ ที่รัฐภาคีเหลานั้นไดตกลงรับไวแลว
ขอ ๓๐
๑. ขอพิพาทใดระหวางรัฐภาคีสองรัฐหรือกวานั้นขึน้ ไปที่เกีย่ วกับการตีความหรือการใชบงั คับของ
อนุสัญญานี้ ทีไ่ มสามารถระงับไดโดยการเจรจา ตองมอบใหอนุสัญญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดตามคํา
รองขอของรัฐภาคีคูพิพาทรัฐใดรัฐหนึ่ง หากภายในหกเดือนนับจากวันที่มกี ารรองขอใหมีการวินิจฉัย ชี้
ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ คูพ ิพาทยังไมสามารถตกลงกันไดในเรื่องการจัดใหมีการวินจิ ฉัยชี้
ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ คูพ ิพาทฝายใดฝายหนึง่ มีสิทธิที่จะสงขอพิพาทนัน้ ไปยังศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศตามคํารองขอตามธรรมนูญของศาลฯ
๒. รัฐแตละรัฐสามารถทีจ่ ะประกาศในขณะทีล่ งนามหรือใหสัตยาบันอนุสญ
ั ญานี้ หรือภาคยานุวัติการ
เขาเปนภาคี วาตนไมถือวาตนถูกผูกพันโดยวรรค 1 ของขอนี้ รัฐภาคีอื่นๆ จะไมถกู ผูกพันโดยวรรค ๑
ของขอนี้ในสวนที่เกี่ยวกับรัฐภาคีที่ไดตั้งขอสงวนเชนวาไว
๓. รัฐภาคีใดที่ไดตั้งขอสงวนตามวรรค ๒ ของขอนี้ไวมีสิทธิที่จะเพิกถอนขอสงวนนี้เมื่อไรก็ได โดยการ
แจงตอเลขาธิการสหประชาชาติ
ขอ ๓๑
๑. รัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึง่ สามารถที่จะบอกเลิกอนุสัญญานี้ไดโดยการแจงเปนลายลักษณอักษรตอ
เลขาธิการสหประชาชาติ การบอกเลิกจะมีผลหลังจากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติไดรับการแจงเชน
วาแลวหนึง่ ป
๒. การบอกเลิกเชนวาจะไมมีผลเปนการปลอยรัฐภาคีใหพน จากพันธกรณีของตนตามอนุสัญญานี้ ใน
สวนที่เกีย่ วกับการกระทําหรือการละเวนกระทําการใดที่เกิดขึ้นกอนวันที่การบอกเลิกนั้นมีผล หรือการบอก
เลิกนัน้ จะไมกระทบแตอยางใดตอการพิจารณาที่ยงั ดําเนินอยูตอไปในเรื่องใดที่ไดเริ่มการพิจารณาไปแลว
กอนที่วนั ทีก่ ารบอกเลิกจะมีผล

๑๘
๓. หลังจากวันทีจ่ ะบอกเลิกของรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึง่ เริ่มมีผลแลว คณะกรรมการฯ ตองไมเริ่มการ
พิจารณาเรื่องใหมใดที่เกี่ยวกับรัฐนัน้
ขอ๓๒
ใหเลขาธิการสหประชาชาติตองใหรัฐภาคีทั้งปวงของสหประชาชาติและรัฐทั้งปวงที่ไดลงนามใน
อนุสัญญานีห้ รือที่ไดภาคยานุวัติเขาเปนภาคีทราบเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้
(ก) การลงนาม การใหสัตยาบันและการภาคยานุวัติทงั้ ปวงตามขอ ๒๕ และ ขอ ๒๖
(ข) วันที่เริ่มมีผลบังคับใชของอนุสัญญานี้ตามขอ ๒๗ และวันที่เริ่มมีผลบังคับใชของขอ
แกไขเพิ่มเติมใดตามขอ ๒๙
(ค) การบอกเลิกทัง้ ปวงตามขอ ๓๑
ขอ ๓๓
๑. ตนฉบับของอนุสัญญานี้ ซึง่ ตัวบทภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน มีความถูกตองเทาเทียมกัน ตองมอบใหเลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษาไว
๒. เลขาธิการสหประชาชาติตองสงสําเนาที่ไดรับการรับรองแลวของอนุสญ
ั ญานี้ใหแกทุกรัฐ

