สาระสาคัญ

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance:
CED)
ข้อมติสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ (United Nations General Assembly-UNGA) สมัยที่
61 ได้รับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2549 โดยได้เปิดให้มีการลงนามตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23
ธันวาคม 2553 ปัจจุบันมีประเทศลงนามแล้ว จานวน 93 ประเทศ และประเทศที่เป็นภาคีแล้ว จานวน 40
ประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556)
การเข้าเป็นภาคีของไทย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เห็นชอบการลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอและกระทรวง
การต่างประเทศได้ดาเนินการลงนาม (Signature) ในอนุสัญญาดังกล่าวต่อองค์การสหประชาชาติแล้ว เมื่อวันที่
9 มกราคม 2555
อย่างไรก็ตามการลงนามดังกล่าวแม้จะยังไม่มีผลบัง คับใช้กับประเทศไทย แต่ถือเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่มีความตั้งใจจริงในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเห็น
ความสาคัญของการแก้ไขปัญหาการบังคับให้บุคคลสูญหาย ซึ่งจะได้ดาเนินการเข้าเป็นภาคีในอนาคตอันใกล้นี้
สาระสาคัญ
มีวัตถุป ระสงค์เพื่อกาหนดให้ การทาให้ บุ คคลหายสาบสู ญโดยถูกบังคับเป็นฐานความผิดตาม
กฎหมายอาญา (เน้นการกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือการกระทาในนามเจ้าหน้าที่รัฐ ) รวมทั้งกาหนดโทษของ
ความผิดดังกล่าว โดยรัฐจะต้องกาหนดให้ตนมีเขตอานาจศาลเหนือความผิดฐานกระทาให้บุคคลหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ ถึงแม้ว่าบุคคลที่หายสาบสูญ หรือบุคคลที่ประกอบอาชญากรรมดังกล่าวจะไม่ใช่คนชาติของตน
และการทาให้หายสาบสูญก็มิได้เกิดขึ้นในดินแดนของรัฐตน ทั้งนี้ คาสั่งของผู้บังคับบัญชาจะไม่สามารถยกขึ้น
เป็นข้ออ้างสาหรับการกระทาให้บุคคลหายสาบสูญได้ นอกจากนี้ ยังกาหนดให้รัฐมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
และจัดให้เหยื่อและสมาชิกในครอบครัวได้รับการเยียวยาและชดเชยอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (Committee on Enforced Disappearances)
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับด้านสิทธิมนุษยชน จานวน 10 คน ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นอิสระ จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐภาคี โดยคานึงถึงหลักกระจายตามภูมิศาสตร์ มีสัดส่วนหญิง
ชายที่เท่าเทียมกัน โดยมีวาระดารงตาแหน่งครั้งละ 4 ปี
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คณะกรรมการว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ มีหน้าที่
1. พิจารณารายงานของรัฐภาคี และให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (Observations,
Recommendations) แก่รัฐในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญา
2. ให้ข้อวินิจฉัย (General Comments) ในการตีความพันธกรณี
3. การรับข้อร้องเรียนจากญาติ หรือผู้แทนทางกฎหมายของผู้สูญหาย ในกรณีเร่งด่วน เพื่อให้ติดตามหา
ผู้สูญหายได้
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ร่างคาแปลอย่างไม่เป็นทางการ
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โดยถูกบังคับ
อารัมภบท
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้
พิจารณาถึงพันธกรณีของรัฐภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ ในที่จะส่งเสริมการเคารพและการยอมรับโดย
สากลต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
คานึงถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ราลึกถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และตราสารระหว่ างประเทศด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมาย
มนุษยธรรมและกฎหมายอาญาระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ราลึกเช่นกันถึงปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ซึ่งได้รับการรับรอง
จากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ตามข้อมติสมัชชาฯ ที่ 47/133 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2535
ตระหนั ก ถึ ง ความร้ า ยแรงอย่ า งยิ่ ง ของการกระท าให้ บุ ค คลหายสาบสู ญ โดยถู ก บั ง คั บ ซึ่ ง ถื อ เป็ น
อาชญากรรม และในบางสถานการณ์ตามที่นิยามภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ถือเป็นอาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติ
โดยมุ่งมั่นที่จะป้องกันบุ คคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับและต่อสู้ กับการไม่นาตัว ผู้กระทาผิ ด
ดังกล่าวมาลงโทษ
โดยพิจารณาถึงสิทธิของบุคคลทุกคนที่จะไม่ถูกกระทาให้หายสาบสูญโดยถูกบังคับ และสิทธิของเหยื่อที่
จะได้รับความยุติธรรมและการชดใช้ค่าเสียหาย
ยืนยันถึงสิทธิของเหยื่อทุกคนที่จะทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์แวดล้อม
การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และชะตากรรมของบุคคลที่หายสาบสูญ ตลอดจนสิทธิที่จะมีเสรีภาพใน
การแสวงหา ได้รับและให้ข้อมูลเพื่อการนี้
ได้ตกลงกันในข้อต่อไปนี้
ภาค 1
ข้อ 1
1. บุคคลจะถูกกระทาให้หายสาบสูญโดยถูกบังคับไม่ได้
2. ไม่มีพฤติการณ์พิเศษใด ไม่ว่าจะเป็นสภาวะสงคราม หรือสภาพคุกคามที่จะเกิดจากสงคราม การขาด
เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะอื่นใดที่ยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างที่มีเหตุผล
สาหรับการกระทาให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับได้



แปลโดย กระทรวงการต่างประเทศ
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ข้อ 2
เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ คาว่า “การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ” หมายถึง การจับกุม กักขัง
ลักพาตัว หรือการกระทาในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ที่เป็นการลิดรอนเสรีภาพโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลซึ่งดาเนินการโดยได้รับการอนุญาต การสนับสนุนหรือการยอมรับโดยปริยายของรัฐ ตามมาด้วยการ
ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าได้มีการลิดรอนเสรีภาพ หรือการปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลที่หายสาบสูญ ซึ่ง
ส่งผลให้บุคคลดังกล่าวตกอยู่ภายนอกการคุ้มครองของกฎหมาย
ข้อ 3
รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสอบสวนการกระทาที่นิยามไว้ในข้อ 2 ซึ่งดาเนินการ
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสนับสนุนหรือการยอมรับโดยปริยายจากรัฐ และนาตัวผู้ที่
ต้องรับผิดชอบมาดาเนินคดี
ข้อ 4
รั ฐ ภาคีแต่ล ะรั ฐ ต้องดาเนิ น มาตรการที่จาเป็นเพื่อประกันว่าการหายสาบสู ญโดยถูกบังคับเป็นฐาน
ความผิดภายใต้กฎหมายอาญาของตน
ข้อ 5
การกระท าให้ บุ คคลหายสาบสู ญโดยถูก บังคับซึ่งด าเนิน การอย่างกว้ างขวางหรือเป็นระบบถือเป็ น
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ตามที่นิยามภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ และจะต้องนามาซึ่งผลลัพธ์
ตามที่กาหนดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับดังกล่าว
ข้อ 6
1. รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่ออย่างน้อยที่สุดให้บุคคลต่อไปนี้มีความผิดทางอาญา
(ก) บุ คคลใดก็ตามที่กระทา สั่ งการ ชักจูง หรื อโน้มน้าวให้ กระทาการพยายามที่จ ะกระทาการ
ดังกล่าว เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือมีส่วนร่วมในการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
(ข) ผู้บังคับบัญชาซึ่ง
(i) ทราบหรือเจตนาละเลยข้อมูลซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาภายใต้อานาจและการ
ควบคุมที่มีผลของตน ได้กระทาหรือจะกระทาความผิดฐานกระทาให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
(ii) มีอานาจความรับผิดชอบและการควบคุมอย่างมีผลเหนือกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิด
ฐานกระทาให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
(iii) ไม่ได้ดาเนินมาตรการต่างๆ ทั้งหมดที่จาเป็นและเหมาะสมภายใต้อานาจของตนเพื่อป้องกัน
หรือระงับการกระทาให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับหรือเสนอเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจเพื่อดาเนินการ
สอบสวนและดาเนินคดี
(ค) วรรค ข.ข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อมาตรฐานความรับผิดชอบที่สูงกว่าซึ่งใช้บังคับต่อผู้บังคับบัญชา
ทางทหารหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นผู้บังคับบัญชาทางทหาร ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง
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2. คาสั่งหรือการสั่งการจากผู้มีอานาจสาธารณะ พลเรือนหรือทางทหารหรืออื่นๆ ไม่สามารถยกขึ้นเป็น
ข้ออ้างที่มีเหตุผลสาหรับความผิดฐานกระทาให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับได้
ข้อ 7
1. รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องกาหนดให้การกระทาให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับเป็นความผิดที่ลงโทษได้
โดยมีบทลงโทษที่เหมาะสม และโดยคานึงถึงความร้ายแรงอย่างยิ่งของความผิดดังกล่าว
2. รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจกาหนด
(ก) เหตุบรรเทาโทษ โดยเฉพาะสาหรับบุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการกระทาให้บุคคลหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ แต่ได้มีส่วนช่วยให้ค้นพบบุคคลที่หายสาบสูญโดยยังมีชีวิตอยู่ หรือทาให้สามารถคลี่คลาย
คดีการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ หรือชี้ตัวผู้กระทาผิด
(ข) เหตุที่ทาให้โทษหนักขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่บุคคลที่หายสาบสูญเสียชีวิต หรือการกระทาให้สตรี
มีครรภ์ ผู้เยาว์ ผู้พิการ หรือบุคคลที่อ่อนแอเป็นพิเศษอื่นๆ หายสาบสูญโดยถูกบังคับ ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อ
วิธีพิจารณาความทางอาญาอื่นๆ
ข้อ 8
โดยไม่กระทบต่อข้อ 5
1.รัฐภาคีซึ่งใช้อาญาความต่อคดีการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ต้องดาเนินมาตรการที่จาเป็นต่างๆ เพื่อ
ประกันว่าอายุความในการพิจารณาความอาญา
(ก) มีกาหนดที่ยาวและเหมาะสมกับความร้ายแรงของความผิด
(ข) เริ่มนับตั้งแต่การกระทาความผิดฐานกระทาให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับยุติลง โดยคานึงถึง
ลักษณะที่ต่อเนื่องของความผิดดังกล่าว
2. รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องประกันสิทธิของเหยื่อจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับที่จะได้รับการเยียวยา ที่มี
ประสิทธิผลในระหว่างช่วงอายุความ
ข้อ 9
1. รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องดาเนินมาตรการต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อให้ตนมีเขตอานาจศาลเหนือความผิดฐาน
กระทาให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
(ก) เมื่อความผิดกระทาในอาณาเขตใดภายใต้เขตอานาจศาลของรัฐดังกล่าว หรือบนเรือหรืออากาศ
ยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น
(ข) เมื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดเป็นคนชาติของรัฐนั้น
(ค) เมื่อผู้หายสาบสูญเป็นคนชาติของรัฐนั้น และรัฐภาคีนั้นเห็นเป็นการสมควร
2. ในทานองเดียวกัน รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องดาเนินมาตรการเท่าที่จาเป็น เพื่อให้ตนมีเขตอานาจเหนือ
ความผิดฐานกระทาให้บุคคลหายสาบสูญโดยถู กบังคับ เมื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาอยู่ในอาณาเขตใดที่อยู่ภายใต้เขต
อานาจรัฐของตน ยกเว้นแต่ว่า รัฐนั้นจะส่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนหรือ
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ส่งมอบให้รัฐอื่นตามพันธกรณีระหว่างประเทศ หรือส่งมอบให้แก่ศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งมีเขต
อานาจเป็นที่ยอมรับของรัฐนั้น
3. อนุสัญญานี้ไม่ได้ยกเว้นเขตอานาจทางอาญาใดตามกฎหมายภายใน
ข้อ 10
1. เมื่อเป็นที่พอใจ หลังจากการตรวจสอบข้อสนเทศที่ตนมีอยู่แล้วว่าพฤติการณ์แวดล้อมบังคับให้ต้อง
ดาเนินการเช่นนั้น รัฐภาคีใดที่พบว่ามีผู้ต้องสงสัยว่ามีความผิดฐานกระทาให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคั บ
พานักอยู่ในอาณาเขตของตน ต้องนาบุคคลนั้นไปกักกันไว้หรือดาเนินมาตรการทางกฎหมายอื่นๆ ที่จาเป็นเพื่อ
ประกันการคงอยู่ของบุคคลนั้น การควบคุมตัวและมาตรการทางกฎหมายอื่นต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายของรัฐนั้น แต่สามารถควบคุมตัวและดาเนินมาตรการนั้นต่อไปได้เ พียงเท่าที่จาเป็นที่จะประกันการคง
อยู่ของบุคคลนั้นในการดาเนินกระบวนการทางอาญา กระบวนการส่งมอบหรือส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
2. รัฐภาคีซึ่งได้ดาเนินมาตรการตามที่อ้างถึงในวรรค 1 ของข้อนี้ ต้องเร่งดาเนินการสอบปากคาหรือ
สอบสวนในเบื้องต้นโดยทันที เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง นอกจากนี้ รัฐดังกล่าวต้องแจ้งให้บรรดารัฐภาคีที่อ้างถึงใน
ข้อ 9 วรรค 1 ทราบเกี่ยวกับมาตรการที่ได้ดาเนินการตามวรรค 1 ของข้อนี้ รวมถึงการคุมขังและพฤติการณ์
แวดล้อมทั้งหลายที่ทาให้จาเป็นต้องกักตัวบุคคลนั้นไว้ ตลอดจนผลการสอบปากคาหรือสอบสวนเบื้องต้น โดย
ระบุว่าตนมีความตั้งใจที่จะใช้อานาจศาลเหนือคดีนี้หรือไม่
3. บุคคลใดก็ตามที่ถูกควบคุมตัวตามวรรค 1 ของข้อนี้อาจติดต่อโดยทันทีกับผู้แทนที่เหมาะสมและใกล้
ที่สุดของรัฐซึ่งตนเป็นคนชาติ หรือในกรณีที่เป็นบุคคลไร้รัฐ ก็อาจติดต่อกับผู้แทนของรัฐที่ตนพานักอาศัยอยู่
ประจา
ข้อ 11
1. รัฐภาคีซึ่งพบตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาความผิดอยู่ในอาณาเขตซึ่งอยู่ภายในเขตอานาจรัฐ
ของตน ต้องมอบเรื่องให้เจ้าพนักงานผู้มีอานาจของตนเพื่อความมุ่งประสงค์ในการฟ้องร้องดาเนินคดี หากรัฐ
นั้นไม่ยอมส่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนหรือส่งมอบให้กับรัฐอื่น ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ หรือส่ง
มอบต่อศาลอาญาระหว่างประเทศที่มีเขตอานาจเป็นที่ยอมรับของรัฐนั้น
2. เจ้าพนักงานที่มีอานาจจะต้องทาคาวินิจฉัยของตนในลักษณะเดียวกันกับในกรณีของความผิดธรรมดา
ที่มีลักษณะร้ายแรงตามกฎหมายของรัฐภาคีนั้น ในกรณีต่างๆ ที่อ้างถึงในข้อ 9 วรรค 2 มาตรฐานทั้งหลายของ
พยานหลักฐานที่จาเป็น ต้องเข้มงวดไม่น้อยกว่ามาตรฐานทั้งหลายที่ใช้บังคับสาหรับกรณีต่างๆ ที่อ้างถึงในข้อ 9
วรรค 1
3. บุคคลใดที่ถูกดาเนินคดีฐานกระทาให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับจะต้องได้รับประกันการปฏิบัติที่
เป็นธรรมในทุกขั้นตอนของการดาเนินคดี บุคคลใดที่ถูกดาเนินคดีในความผิดฐานกระทาให้บุคคลหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ จะต้องได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมต่อหน้าศาลที่มีอานาจ อิสระและเป็นกลาง หรือศาล
ที่จัดตั้งตามกฎหมาย
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ข้อ 12
1. รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องประกันว่าบุคคลใดที่ร้องเรียนเรื่องบุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับ จะต้องมีสิทธิที่
จะรายงานข้อเท็จจริงต่อเจ้าพนักงานที่มีอานาจ ซึ่งจะต้องพิจารณาข้อร้องเรียนโดยพลันและอย่างเป็นกลาง
และเมื่อจ าเป็ น ต้องดาเนิน การสอบสวนอย่างละเอียดและเป็นกลางโดยไม่ประวิงเวลา ต้องมีการดาเนิน
ขั้นตอนที่เหมาะสมเมื่อจาเป็นเพื่อประกันว่าผู้ฟ้องร้อง พยาน ญาติของบุคคลหายสาบสูญ และทนายของบุคคล
ดังกล่าว ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในการสอบสวน ได้รับการคุ้มครองจากการปฏิบัติที่เลวร้าย หรือการ
ข่มขู่ ซึ่งเป็นผลจากการฟ้องร้องหรือพยานหลักฐานที่ได้ให้
2. เมื่อมีมูลเหตุอันมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าบุคคลถูกกระทาให้หายสาบสูญโดยถูกบังคับ เจ้าหน้าที่ที่อ้างถึง
ในวรรค 1 ของข้อนี้ ต้องดาเนินการสอบสวน แม้ว่าจะไม่ได้มีการฟ้องร้องอย่างเป็นทางการก็ตาม
3. รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องประกันว่าเจ้าพนักงานที่อ้างถึงในวรรค 1 ของข้อนี้
(ก) มีอานาจและทรัพยากรที่เพียงพอที่จะดาเนินการสอบสวนอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงการ
สามารถเข้าถึงเอกสารและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
(ข) สามารถเข้าถึงสถานที่กักขังหรือสถานที่ใดๆ ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลที่หายสาบสูญอาจอยู่
ณ ที่นั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่จาเป็น โดยได้รับการอนุญาตจากอานาจศาลซึ่งต้องพิจารณาเรื่องนี้โดยพลัน
4. รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อป้องกันและห้ามการกระทาซึ่งขัดขวางการ สอบสวน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องประกันว่าบุคคลที่ต้องสงสัยว่ากระทาความผิดให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคั บ ไม่
อยู่ในตาแหน่งที่จะสามารถมีอิทธิพลเหนือความคืบหน้าในการสอบสวนโดยวิธีการกดดันหรือการกระทาอันเป็น
การข่มขู่หรือการตอบโต้ผู้ฟ้องร้อง พยาน ญาติของบุคคลหายสาบสูญ หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือบุคคลที่
มีส่วนร่วมในการสอบสวน
ข้อ 13
1. เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งตัวบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างรัฐภาคี ความผิดในการกระทาให้
บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับไม่ถือเป็นความผิดทางการเมือง หรือเกี่ยวข้องกับความผิดทางการเมือง หรือ
ความผิ ดที่กระทาเพราะจุ ดมุ่งหมายทางการเมือง ด้ว ยเหตุนี้ คาขอส่ งผู้ ร้ายข้ามแดนซึ่งตั้งอยู่บนความ ผิ ด
ดังกล่าวไม่สามารถได้รับการปฏิเสธเพราะเหตุผลดังกล่าวเพียงเท่านั้น
2. ความผิดฐานการกระทาให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับจะต้องรวมอยู่ในบรรดาความผิดที่
สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งมีอยู่ระหว่างรัฐภาคีก่อนที่อนุสัญญานี้จะมีผลใช้
บังคับ
3. ให้รัฐภาคีต่างๆ ดาเนินการเพื่อรวมให้ความผิดฐานกระทาให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับเป็น
ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งจะจัดทาระหว่างกันต่อไป
4. หากรัฐภาคีใดซึ่งมีข้อกาหนดให้การส่งผู้ร้ายแดนขึ้นอยู่กับการมีสนธิสัญญาระหว่างกัน ได้รับคาขอให้
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งซึ่งตนไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย รัฐภาคีนั้นอาจพิจารณาให้
อนุสัญญานี้เป็นพื้นฐานกฎหมายที่จาเป็นสาหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีความผิดฐานกระทาให้บุคคลหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ
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5. รัฐ ภาคีซึ่งไม่ได้กาหนดให้การส่งผู้ร้ายแดนขึ้นอยู่กับการมีสนธิสัญญาระหว่างกัน ต้องยอมรับให้
ความผิดฐานกระทาให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับเป็นความผิดที่สามารถส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันได้
6. ในทุกกรณี การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บัญญัติตามกฎหมายของรัฐภาคีที่ได้รับ
การร้องขอ หรือสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโทษขั้น
ต่าสุดที่กาหนดสาหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และมูลเหตุที่รัฐภาคีซึ่งได้รับการร้องขออาจปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน หรือกาหนดเงื่อนไขในการส่งตัว
7. ไม่มีความใดในอนุสัญญานี้ที่จะตีความได้ว่าเป็นการกาหนดพันธกรณีให้ต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากรัฐ
ภาคีที่ได้รับการร้องขอมีมูลเหตุเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่า คาขอนั้นกระทาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินคดีหรือ
ลงโทษบุคคลเพราะเหตุผลในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ ความคิดเห็ นทางการเมืองหรือการเป็น
สมาชิกกลุ่ มสังคมบางกลุ่ม หรื อการปฏิบัติตามคาขอจะก่ออันตรายให้ แก่บุคคลดังกล่าวเพราะเหตุผ ลใดที่
กล่าวถึงนี้
ข้อ 14
1. รั ฐ ภาคี จ ะต้ อ งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ทางอาญาให้ ม ากที่ สุ ด ในกรณี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการทางอาญาซึ่งได้มีการดาเนินการเพื่อพิจารณาความผิดฐานกระทาให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูก
บังคับ รวมทั้งการให้พยานหลักฐานที่มีอยู่ซึ่งจาเป็นต่อการดาเนินคดี
2. ความร่วมมือทางกฎหมายดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติภายใต้กฎหมายภายในของรัฐที่
ได้รับการร้องขอ หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือทางอาญาที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลที่รัฐภาคีที่ได้รับการร้องขออาจปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือทางกฎหมาย
หรืออาจตั้งเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือ
ข้อ 15
รัฐภาคีต่างๆ ต้องร่วมมือกันและให้ความช่วยเหลือต่างตอบแทนให้มากที่สุด เพื่อช่วยเหลือเหยื่อของการ
หายสาบสูญโดยถูกบังคับ และในการค้นหา สืบทราบที่อยู่และปลดปล่อยผู้ที่หายสาบสูญ ตลอดจนการขุดศพ
และระบุตัวบุคคลและส่งคืนซากศพ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว
ข้อ 16
1. จะไม่มีรัฐภาคีใดขับไล่ ส่งกลับ ส่งคืนหรือโอนตัวบุคคลไปยังอีกรัฐหนึ่ง หากมีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อ
ว่าบุคคลผู้นั้นจะอยู่ในอันตรายจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
2. เพื่อจะจุดประสงค์ในการกาหนดว่ามีเหตุผลดังกล่าวเพียงพอหรือไม่ เจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบจะต้อง
พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและสม่าเสมอ หรือการละเมิด
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างรุนแรง (หากมี)
ข้อ 17
1. จะไม่มีบุคคลใดถูกขังในที่ลับ
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

2. โดยเคารพต่อพันธกรณีระหว่างประเทศของรัฐภาคีเกี่ยวกับการลิดรอนเสรีภาพ รัฐภาคีแต่ละรัฐ
จะต้อง ในกฎหมายของตน
(ก) กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคาสั่งให้ทาการลิดรอนเสรีภาพ
(ข) กาหนดเจ้าพนักงานที่จะเป็นผู้ออกคาสั่งลิดรอนเสรีภาพ
(ค) รับประกันว่าบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะต้องถูกกักกันในสถานที่ซึ่งได้รับการยอมรับและตรวจ
ตราอย่างเป็นทางการเท่านั้น
(ง) รับประกันว่าบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะต้องได้รับการอนุญาตให้ติดต่อสื่อสารและได้รับการ
เยี่ยมจากครอบครัว ที่ปรึกษาหรือบุคคลใดตามที่ตนต้องการ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ภายใต้
กฎหมาย หากบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพเป็นชาวต่างชาติ ก็จะต้องได้รับการอนุ ญาตให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่
กงสุล ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(จ) รับประกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐและสถาบันที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงสถานที่ที่บุคคลถูกลิดรอนเสรีภาพ
(ฉ) รับประกันว่าบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ หรือในกรณีต้องสงสัยว่าบุคคลนั้นเป็นเหยื่อจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับรับประกันว่าบุคคลใดที่มีส่วนได้เสีย อาทิ ญาติ ผู้แทนหรือที่ปรึกษาจะสามารถดาเนิน
กระบวนการทางศาลเพื่อศาลจะได้ตัดสินโดยพลันว่าการลิดรอนเสรีภาพนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และจะ
ได้มีคาสั่งปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวหากการลิดรอนเสรีภาพนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
3. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องรวบรวมและเก็บทะเบียนและ/หรือประวัติของบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ ซึ่ง
จะต้องเปิดเผยได้โดยพลันหากมีคาร้องขอต่อเจ้าหน้าที่หรือสถาบันตุลาการและเจ้าหน้าที่หรือสถาบันอื่นที่มี
อานาจในการนั้นโดยได้รั บการรับรองโดยกฎหมายของรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องซึ่งรัฐเป็นภาคี ข้อมูลนั้นควรครอบคลุมถึง เป็นอย่างน้อย
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ
(ข) วัน เวลาและสถานที่ซึ่งบุคคลถูกลิดรอนเสรีภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพนักงานซึ่ง ลิดรอน
เสรีภาพของบุคคลดังกล่าว
(ค) เจ้าพนักงานที่มีคาสั่งให้มีการลิดรอนเสรีภาพและเหตุสาหรับการลิดรอนเสรีภาพ
(ง) เจ้าพนักงานซึ่งรับผิดชอบต่อการตรวจตราการลิดรอนเสรีภาพ
(จ) สถานที่ของการลิดรอนเสรีภาพ วันและเวลาของการนาส่งบุคคลดังกล่าวสู่สถานที่ซึ่งใช้ลิดรอน
เสรีภาพ และเจ้าพนักงานที่รับผิดชอบสถานที่ทาการลิดรอนเสรีภาพ
(ฉ) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ
(ช) ในกรณีที่มีการเสีย ชีวิตระหว่างการลิดรอนเสรีภาพ พฤติการณ์แวดล้อมและสาเหตุของการ
เสียชีวิต และจุดหมายปลายทางของศพ
(ซ) วันและเวลาที่ปล่อยหรือโอนตัวบุคคลไปยังสถานกักกันอื่น จุดหมายปลายทางและเจ้าพนักงานที่
รับผิดชอบเรื่องการโอนตัว
ข้อ 18
1. โดยขึ้นอยู่กับข้อ 19 และ 20 แต่ละรัฐภาคีจะต้องรับประกันต่อบุคคลใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง อาทิ
ญาติของบุคคลที่หายสาบสูญ ผู้แทนหรือที่ปรึกษาถึงการเข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
(ก) เจ้าพนักงานที่ออกคาสั่งให้มีการลิดรอนเสรีภาพ
(ข) วัน เวลาและสถานที่ซึ่งบุคคลถูกลิดรอนเสรีภาพ
(ค) เจ้าพนักงานที่สั่งให้มีการลิดรอนเสรีภาพและเหตุสาหรับการลิดรอนเสรีภาพ
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

(ง) สถานที่ที่บุคคลถูกลิดรอนเสรีภาพ รวมทั้ง ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่กักกันอื่น
จุดหมายปลายทางและเจ้าพนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนย้าย
(จ) วัน เวลาและสถานที่ของการปล่อยตัว
(ฉ) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ
(ช) ในกรณีที่มีการเสีย ชีวิตระหว่างการลิดรอนเสรีภาพ พฤติการณ์แวดล้อมและสาเหตุของการ
เสียชีวิต และจุดหมายปลายทางของศพ
2. จะมีการดาเนินมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองบุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงในวรรค 1 ของข้อนี้
เช่นเดียวกับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสอบสวนจากการปฏิบัติที่เลวร้าย การข่มขู่หรือการตอบโต้อันเป็นผล
เนื่องมาจากการเสาะหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่หายสาบสูญ
ข้อ 19
1. ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งข้อมูลทางด้านการแพทย์และพันธุกรรม ซึ่งได้รับการรวบรวมและ/หรือ
ส่ งผ่ านในระหว่า งการเสาะหาบุ คคลหายสาบสู ญ จะต้องไม่ถู กนามาใช้ห รือเปิดเผยเพื่อ จุดประสงค์อื่ นใด
นอกเหนือไปจากการเสาะหาบุคคลหายสาบสูญนั้น ทั้งนี้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้ข้อมูลนี้ในกระบวนการ
ทางอาญาที่เกี่ย วเนื่องกับ ความผิ ดการทาให้ ห ายสาบสู ญโดยถูกบังคับหรือในการใช้สิทธิในการที่จะได้รับ
ค่าเสียหาย
2. การรวบรวม การดาเนิ นขั้นตอน การใช้และการจัดเก็บข้ อมูล ส่ว นบุคคล อันหมายรวมถึงข้อมูล
ทางด้านการแพทย์และพันธุกรรม จะต้องไม่ละเมิดหรือมีผลก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้น
พื้นฐานหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล
ข้อ 20
1. ต่อเมื่อบุคคลอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายและการลิดรอนเสรีภาพอยู่ในอานาจของตุ ลาการ
เท่านั้น สิทธิที่จะได้รับข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 18 จึงถูกจากัดได้ บนพื้นฐานเฉพาะกรณีพิเศษ เมื่อมีความ
จาเป็นอย่างเร่งด่วนหรือเมื่อกฎหมายกาหนดให้กระทาได้ และถ้าการส่งต่อข้อมูลนี้จะมีผลกระทบในทางลบต่อ
สิ ทธิส่ ว นบุ คคลหรื อความปลอดภัย ของบุคคล เป็นอุ ปสรรคต่อการสื บสวนทางอาญา หรือจะด้ว ยเหตุผ ล
ประการใดตามกฎหมายและกฎหมายระหว่างประเทศและจุดประสงค์ของอนุสัญญานี้ อย่างไรก็ดี การจากัด
สิทธิที่จะได้รับข้อมูลตามที่ระบุไว้ในข้อ 18 อันจะก่อให้เกิดการกระทาตามที่จากัดความไว้ในข้อ 2 หรือถือเป็น
การละเมิดข้อ 17 วรรค 1 ย่อมไม่สามารถกระทาได้
2. โดยเคารพต่อความถูกต้องทางกฎหมายของการลิดรอนเสรีภาพของบุคคล รัฐภาคีจะต้อง รับประกัน
ต่อบุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงในข้อ 18 วรรค 1 ถึงสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาทางตุลาการโดยรวดเร็วและอย่าง
มีประสิทธิภาพในฐานะที่เป็นวิธีหนึ่งที่จะได้รับข้อมูลตามข้อ18 โดยเร็ว ทั้งนี้ สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาจะต้อง
ไม่ได้รับการยกเลิกหรือจากัดในสถานการณ์ใดๆ
ข้อ 21
รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องดาเนินมาตรการที่จาเป็นที่จะรับรองว่าบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพได้รับการปล่อย
ตัวในลักษณะที่สามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการปล่อยตัวแล้วจริง แต่ละรัฐภาคีจะต้องดาเนิน
มาตรการที่จาเป็นในการรับรองความสมบูรณ์ทางร่างกายของบุคคลนั้นและความสามารถของบุคคลดังกล่าวใน
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ ณ เวลาที่ได้รับการปลดปล่อย โดยเคารพต่อพันธกรณีในกฎหมายภายในซึ่งบังคับใช้กับ
บุคคลดังกล่าว
ข้อ 22
โดยคานึงข้อ 6 แต่ละรัฐภาคีจะต้องดาเนินมาตรการที่จาเป็นในการป้องกันและกาหนดการลงโทษ
สาหรับการกระทาต่อไปนี้
(ก) การทาให้การเยียวยาล่าช้าหรือการขัดขวางการเยียวยาตามที่ระบุไว้ในข้อ 17 วรรค 2 ย่อหน้า
(ฉ) และข้อ 20 วรรค 2
(ข) การไม่บัน ทึกข้อมูลการลิดรอนเสรีภ าพของบุคคลใดๆ หรือการบันทึกข้อมูลที่เจ้าพนักงาน
ผู้รับผิดชอบเรื่องการลงทะเบียนรู้หรือควรจะรู้ว่าไม่ถูกต้อง
(ค) การปฏิเสธที่จะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการลิดรอนเสรีภาพของบุคคล หรือการจัดเตรียมข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่าจะปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายในการจัดเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วก็ตาม
ข้อ 23
1. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องรับรองว่าการฝึกอบรมบุคลากรผู้บังคับใช้กฎหมาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ทหารและแพทย์ เจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลอื่นผู้ซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุมขังหรือการปฏิบัติต่อบุคคลที่
ถูกลิดรอนเสรีภาพนั้น รวมถึงการให้การศึกษาที่จาเป็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้อบทของอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะ
(ก) ป้องกันการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นในการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
(ข) เน้นย้าความสาคัญของการป้องกันและสอบสวนการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
(ค) ประกันความจาเป็นอย่างเร่งด่วนในการแก้ไขคดีการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
2. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องรับรองการห้ามมิให้มีคาสั่งหรือคาแนะนาที่บัญญัติ ให้อานาจหรือส่งเสริมการ
หายสาบสูญโดยถูกบังคับ แต่ละรัฐภาคีจะต้องรับประกันว่าบุคคลที่ปฏิเสธที่จะเชื่อฟังคาสั่งนั้นจะไม่ได้รับโทษ
3. แต่ละรัฐภาคีจะต้องดาเนินมาตรการที่จาเป็นที่จะรับรองว่าบุคคลที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งของข้อนี้ผู้ซึ่งมี
เหตุผลในการเชื่อว่ามีการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเกิดขึ้นหรือมีการวางแผนในเรื่องดังกล่าวรายงานเรื่อง
ดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชา และหากจาเป็น รายงานแก่เจ้าพนักงานหรื อองค์กรที่เหมาะสมที่มีอานาจในการ
ทบทวนหรือเยียวยา
ข้อ 24
1. เพื่อจุดมุ่งหมายของอนุสัญญานี้ เหยื่อหมายถึงบุคคลที่หายสาบสูญและบุคคลที่ได้รับความทรมาน
จากภัยอันเป็นผลโดยตรงของการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
2. เหยื่ อแต่ล ะรายมีสิ ทธิที่จ ะรู้ ความจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมของการหายสาบสู ญโดยถูกบังคับ
ความก้าวหน้าและผลจากการสืบสวนและชะตากรรมของบุคคลที่หายสาบสูญ แต่ละรัฐภาคีจะต้องดาเนิน
มาตรการในเรื่องนี้
3. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องดาเนินมาตรการที่เหมาะสมในการค้นหา จัดหาที่พัก และปล่อยตัวบุคคลที่
หายสาบสูญและในกรณีที่มีการเสียชีวิต ให้ดาเนิ นมาตรการในการจัดหาที่เก็บ แสดงความเคารพและคืน
ซากศพของผู้เสียชีวิต
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

4. แต่ละรัฐภาคีจะต้องรับรองในระบบกฎหมายของตนว่าเหยื่อจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับมีสิทธิ
ที่จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนอย่างยุติธรรม เพียงพอและโดยพลัน
5. สิทธิที่จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย ตามวรรค 4 ของข้อนี้ครอบคลุมความเสียหายที่เป็นทั้งรูปธรรม
และนามธรรมและ หากเหมาะสม การชดใช้ค่าเสียหายในรูปแบบอื่น อาทิ
(ก) การทาให้กลับคืนสภาพเดิม
(ข) การฟื้นฟู
(ค) การทาให้พอใจ รวมถึงการคืนศักดิ์ศรีและชื่อเสียง
(ง) การประกันว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก
6. รั ฐ ภาคีแต่ล ะรั ฐ จะต้องดาเนิ นขั้นตอนที่เหมาะสมเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของบุคคลที่ห าย
สาบสูญซึ่งชะตากรรมยังไม่เป็นประจักษ์และสถานะของญาติของบุคคลดังกล่าวในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ
สังคม การเงิน กฎหมายครอบครัวและสิทธิในทรัพย์สิน ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อพันธกรณีใ นอันที่จะดาเนินการ
การสืบสวนต่อไปจนกว่าจะทราบชะตากรรมของบุคคลที่หายสาบสูญโดยแน่ชัด
7.รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องประกันสิทธิที่จะจัดตั้งและมีส่วนร่วมอย่างเสรีในองค์กรหรือสมาคมที่พยายาม
จะสืบหาสภาพแวดล้อมและชะตากรรมของบุคคลหายสาบสูญและเพื่อช่วยเหลือเหยื่อจากการหายสาบสูญโดย
ถูกบังคับ
ข้อ 25
1. รัฐภาคีแต่ละจะต้องดาเนินมาตรการที่จาเป็นในการป้องกันและลงโทษภายใต้กฎหมายอาญาของตน
(ก) การขนย้ ายเด็กผู้ ซึ่งถูกใช้กาลั งบังคับให้ ห ายสาบสู ญ เด็กผู้ ซึ่งบิดามารดาหรือผู้ ปกครองตาม
กฎหมายถูกใช้กาลังบังคับให้หายสาบสูญ หรือเด็กที่เกิดระหว่างการถูกคุมขังของมารดาที่ถูกใช้กาลังบังคับให้
หายสาบสูญ
(ข) การบิดเบือน ปิดบังหรือทาลายเอกสารพิสูจน์ลักษณะบ่งชี้ที่แท้จริงของเด็กที่ได้ระบุไว้ในอนุวรรค
(ก) ข้างต้น
2. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อที่จะเสาะหาและบ่งชี้เด็ กที่ได้ระบุไว้ตามวรรค 1
(ก) ของข้อนี้และส่งเด็กคืนสู่ครอบครัว โดยสอดคล้องกับกระบวนการกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง
3. รัฐภาคีจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเสาะหา บ่งชี้ และจัดหาที่อยู่แก่เด็กที่ระบุไว้ในวรรค 1
(ก) ของข้อนี้
4. เนื่องด้วยความจาเป็นที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของเด็กที่ได้ระบุไว้ตามวรรค 1(ก) ของข้อนี้
และสิทธิที่จะรักษา หรือมีลักษณะบ่งชี้ได้อีกอันหมายรวมถึงสัญชาติ ชื่อ ความสัมพันธ์กับครอบครัวตามที่
กฎหมายรั บรอง รั ฐ ภาคีที่ยอมรั บระบบการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหรือการอุปการะเด็ก ในรูปแบบอื่นๆ
จะต้องมีขั้นตอนทางกฎหมายที่ทบทวนการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหรือการอุปการะได้ และหากเป็นการ
เหมาะสม ให้ยกเลิกการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหรือการอุปการะเด็กซึ่งมีที่มาจากการใช้กาลังบังคับเพื่อให้
หายสาบสูญ
5.ในกรณีทั้งหมด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อนี้ ผลประโยชน์สูงสุดของ
เด็กจะเป็นข้อพิจารณาที่สาคัญที่สุดและเด็กผู้ซึ่งสามารถมีความคิดเห็นเป็นของตนเองได้แล้วจะมีสิทธิที่จะ
แสดงความคิดเห็นเหล่านั้นโดยเสรี ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวของเด็กจะได้รับการพิจารณาตามสมควรแก่อายุ
และวุฒิภาวะของเด็กนั้น
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

ภาค 2
ข้อ 26
1. ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการหายสาบสู ญ โดยถู ก บั ง คั บ (ซึ่ ง ต่ อ ไปในที่ นี้ เ รี ย กว่ า
“คณะกรรมการ”) ขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสิบคน ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีศีลธรรมสูงและมีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในด้านสิทธิมนุษยชน โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส่วนบุคคล
เป็นอิสระและเป็นกลาง สมาชิกคณะกรรมการจะได้รับการเลือกตั้งโดยรัฐภาคีโดยคานึงถึงหลักการกระจาย
ตามเขตภู มิ ศาสตร์ อ ย่ า งเป็ น ธรรม รวมทั้ งโดยค านึง ถึ งประโยชน์ จ ากการที่ คณะกรรมการจะมีบุ ค คลที่ มี
ประสบการณ์ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีสัดส่วนชาย-หญิงที่เท่าเทียมกันด้วย
2. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการโดยการลงคะแนนลับจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอ
จากรัฐภาคีซึ่งเป็นคนชาติของตนในการประชุมของรัฐภาคีทุกๆ สองปีซึ่งได้ จัดตั้งโดยเลขาธิการสหประชาชาติ
ซึ่งสองในสามของรัฐภาคีประกอบขึ้นเป็นองค์ประชุมนั้นบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ
คือผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุดและได้รับเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดจากผู้แทนที่เข้าร่วมและออกเสียง
3. การเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งแรกจะมีขึ้นไม่ช้ากว่าหกเดือนหลังจากวันที่อนุสัญญานี้มีผลใช้บังคับ
เลขาธิการสหประชาชาติจะมีหนังสือถึงรัฐภาคีสี่เดือนก่อนการเลือกตั้งในแต่ละครั้งเชิญให้รัฐภาคีส่งรายชื่อ
ผู้แทนภายในสามเดือน เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดทารายชื่อตามลาดับอักษรของผู้ที่ได้รับการเสนอนาม
โดยระบุรัฐภาคีที่เป็นผู้เสนอและส่งรายชื่อนี้ไปยังรัฐภาคี
4. สมาชิกของคณะกรรมการจะได้รับการเลือกตั้งให้อยู่ในวาระคราวละสี่ปี และจะมีสิทธิที่จะได้รับการ
เลือกตั้งซ้าได้อีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ดี สมาชิกห้าคนของสมาชิกทั้งหมดที่ได้รับเลือกตั้งในครั้งแรกจะหมดวาระ
เมือ่ อยู่ในตาแหน่งครบสองปี ประธานของที่ประชุมจะเป็นผู้ที่เลือกนามสมาชิกทั้งห้านั้นโดยการจับสลาก
5. หากมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งของคณะกรรมการเสียชีวิต หรือลาออก หรือประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการได้อีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด รัฐภาคีที่เสนอนามสมาชิกผู้นั้น จะแต่งตั้งผู้แทนซึ่งเป็น
คนชาติของตนใหม่เพื่อทาหน้าที่ตามวาระที่เหลือ ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบหากไม่มีรัฐภาคีกึ่งหนึ่งหรือ
มากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง คั ด ค้ า นภายในหกสั ป ดาห์ ภ ายหลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ การแจ้ ง ถึ ง การแต่ ง ตั้ ง นั้ น จากเลขาธิ ก าร
สหประชาชาติ
6. คณะกรรมการจะกาหนดระเบียบ ข้อบังคับการประชุมของตนเอง
7.เลขาธิการสหประชาชาติจ ะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบั ติงานที่มีประสิทธิผ ลของคณะกรรมการ และเลขาธิการสหประชาชาติจะจัดการประชุมครั้งแรกของ
คณะกรรมการ
8.สมาชิ ก ของคณะกรรมการจะต้ อ งได้ รั บ สิ่ ง อ านวยความสะดวก สิ ท ธิ พิ เ ศษและความคุ้ ม กั น ของ
ผู้เชี่ยวชาญในคณะผู้แทนประจาสหประชาชาติ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบทที่เกี่ยวข้องในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
พิเศษและความคุ้มกันของสหประชาชาติ
9.รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องร่วมมือกับคณะกรรมการและให้ความช่วยเหลือสมาชิกในการปฏิบัติตามอาณัติ
ของตนเท่าที่รัฐภาคีนั้นยอมรับหน้าที่ของคณะกรรมการ
ข้อ 27
ที่ประชุมของรัฐภาคีจะมีขึ้นอย่างเร็วที่สุดสี่ปีและอย่างช้าที่สุดหกปีหลังจากที่อนุสัญญานี้มีผลใช้บังคับเพื่อ
ประเมินการทางานของคณะกรรมการฯ และเพื่อตัดสินตามที่ระบุไว้ในข้อ 44 วรรค 2 ว่าสมควรมีการถ่ายโอน
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

หน้าที่ตรวจสอบอนุสัญญานี้ ตามอาณัติที่ระบุไว้ในข้อ 28 ถึง 36 ของอนุสัญญา ไปยังกลไกอื่นหรือไม่ ทั้งนี้
โดยไม่ตัดความเป็นไปได้ใดๆ
ข้อ 28
1. ภายใต้ก รอบของอาณั ติ ที่ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ตามอนุสั ญ ญาฯ นี้ คณะกรรมการจะต้ อ งร่ ว มมือ กั บ องค์ ก ร
สานักงาน ทบวงการชานาญพิเศษ และกองทุนของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการประจาอนุสัญญา
ต่างๆ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามตราสารระหว่างประเทศ กลไกพิเศษของสหประชาชาติและองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถาบันของรัฐที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานหรือสานักงานที่ ทางานด้าน
การปกป้องบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
2. ในการปฏิบัติตามอาณัติ ให้คณะกรรมการหารือกับคณะกรรมการประจาอนุสัญญาระหว่างประเทศ
อื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนที่จัดตั้งขึ้นโดยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อประกันความ
สอดคล้องกันทั้งในเรื่องข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการดังกล่าว
ข้อ 29
1. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องนาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการโดยผ่านเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับ
มาตรการในประเทศที่ได้ดาเนินการเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ ภายในระยะเวลา 2 ปีหลังจาก
ที่อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้สาหรับรัฐภาคีนั้น
2. เลขาธิการสหประชาชาติจะดาเนินการให้รัฐภาคีทั้งหมดสามารถเข้าถึงรายงานดังกล่าวได้
3. คณะกรรมการจะพิจารณารายงานแต่ละฉบับ และให้ความเห็น ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะตามความ
เหมาะสม และแจ้ ง ไปยั ง รั ฐ ภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง รั ฐ ภาคี อ าจชี้ แ จงโดยสมั ค รใจหรื อ ตามค าร้ อ งขอขอ ง
คณะกรรมการ
4. คณะทางานอาจขอให้รัฐภาคีให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนาอนุสัญญาฯ ไปปฏิบัติ
ข้อ 30
1. ในกรณีที่มีความเร่งด่วน ญาติหรือผู้แทนทางกฎหมายของผู้สูญหาย ที่ปรึกษาหรือบุคคลที่ได้รับมอบ
อานาจจากผู้สูญหาย หรือบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียที่สมเหตุสมผล อาจยื่นข้อร้องเรียนให้มีการติดตามหาผู้สูญ
หายต่อคณะกรรมการได้
2. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าข้อร้องเรียนกรณีเร่งด่วนที่ได้ยื่นภายใต้วรรค 1 ของข้อนี้
(ก) มิได้เป็นข้อกล่าวหาเลื่อนลอยอย่างชัดแจ้ง
(ข) มิได้เป็นการใช้สิทธิยื่นคาร้องในทางที่ผิด
(ค) ได้มีการร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น หน่วยงานที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน
ในกรณีที่มีช่องทางที่จะกระทาได้
(ง) มิได้เป็นการขัดต่อบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ
(จ) มิได้อยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยกระบวนการระหว่างประเทศอื่น หรือการระงับข้อพิพาทอื่นที่มี
ลักษณะคล้ายกัน คณะกรรมการจักได้ขอให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว ภายในกรอบ
เวลาที่คณะกรรมการกาหนด
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3.เมื่อคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตามข้อ 30 วรรค 2 อาจพิจารณานาส่ง
ข้อเสนอแนะหรือคาร้องต่อรัฐ ภาคีเพื่อกาหนดให้มีมาตรการที่จาเป็น ซึ่งรวมไปถึงมาตรการชั่ว คราว เพื่อ
ติดตามและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญานี้ภายในเวลาที่กาหนด โดย
คานึงถึงความเร่งด่วนของสถานการณ์ โดยคณะกรรมการจะแจ้งบุคคลที่ยื่นข้อร้องเรียนกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะที่ได้นาส่งต่อรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ได้รับจากรัฐภาคีดังกล่าวในโอกาสแรก
4.คณะกรรมการจะประสานงานกับรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตราบใดที่ยังไม่ปรากฏสถานะที่ชัดเจนของบุคคล
ในคาร้องเรียน และจะแจ้งข้อมูลให้บุคคลที่ยื่นข้อร้องเรียนทราบอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 31
1. เมื่อให้ให้สัตยาบันหรือภายหลังจากนั้น รัฐภาคีอาจจะประกาศยอมรับอานาจของคณะกรรมการที่ จะ
รับและพิจารณาข้อร้องเรียนในเรื่องที่อยู่ในเขตอานาจศาลตน จากบุคคลหรือผู้แทนของบุคคลดังกล่าวที่อ้างว่า
เป็นเหยื่อจากการละเมิดบทบัญญัติอนุสัญญาฯ โดยรัฐภาคี คณะกรรมการจะไม่รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรัฐภาคี
ที่ไม่ได้ประกาศรับอานาจของคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการจะไม่สามารถรับข้อร้องเรียนได้ ในกรณีต่อไปนี้:
(ก) เป็นข้อร้องเรียนนิรนาม
(ข) เป็นข้อร้องเรียนที่ถือเป็นการใช้สิทธิยื่นคาร้องในทางที่ผิด หรือไม่สอดคล้องกับข้อบทของ
อนุสัญญาฯ
(ค) เรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยกระบวนการระหว่างประเทศอื่น หรือกระบวนการ
ระงับข้อพิพาทอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือ
(ง) ยังมิได้มีการใช้กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดในระดับประเทศซึ่งใช้การได้ โดยข้อยกเว้นนี้มิได้รวม
ไปถึงกรณีที่กระบวนการยุติธรรมที่ใช้เวลานานอย่างไร้เหตุผล
3. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าข้อร้องเรียนผ่านเงื่อนไขในข้อ 31 วรรค 2 จึงจะได้นาส่งข้อ
ร้ อ งเรี ย นไปยั ง รั ฐ ภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ไป เพื่ อ ขอให้ จั ด ท าข้ อ สั ง เกตและข้ อ คิ ด เห็ น ภายในกรอบเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด
4. ภายหลั งการได้รั บ ข้ อร้ องเรียน แต่ก่อนที่ จะมีการตัดสิ น ความน่ าเชื่อถื อของข้ อร้องเรียนนั้ น
คณะกรรมการอาจน าส่งเรื่องไปยังรัฐ ภาคีที่เกี่ ยวข้อง เพื่อพิจารณาอย่างเร่งด่วนว่าจะมีมาตรการชั่ว คราว
อย่างไรที่อาจจาเป็นต่อการป้องกันความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้ ที่อาจเกิดขึ้นต่อเหยื่อของการละเมิดที่ได้อ้าง
ถึง โดยที่คณะกรรมการมีอิสระในการตัดสินใจ การกระทาดังกล่าวไม่ได้เป็นการยอมรับข้อร้องเรียน หรือ
ยอมรับความน่าเชื่อถือของข้อร้องเรียนแต่อย่างใด
5. คณะกรรมการจะจัดการประชุมแบบปิดเมื่อมีการพิจารณาข้อร้องเรียนในข้อ 31 คณะกรรมการจะให้
ข้อมูลที่ได้รับการชี้แจงจากรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องแก่ผู้เขียนข้อร้องเรียน และเมื่อตัดสินแล้วว่าจะสิ้นสุดกระบวนการ
ตามหน้าที่ คณะกรรมการจะชี้แจงความเห็นของตนต่อรัฐภาคีและผู้ร้องเรียน
ข้อ 32
รัฐภาคีอาจประกาศเมื่อไรก็ได้ว่า ตนยอมรับอานาจของคณะกรรมการที่จะรับและพิจารณาคาร้องจาก
รัฐภาคีหนึ่งว่าอีกรัฐภาคีหนึ่งมิได้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ โดยที่คณะกรรมการจะไม่รับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับรัฐภาคีที่มิได้มีการประกาศยอมรับดังกล่าว และจะไม่รับข้อมู ลจากรัฐภาคีที่มิได้มีการประกาศ
ยอมรับดังกล่าว
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ข้อ 33
1. หากคณะกรรมการได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่บ่งชี้ว่ารัฐภาคีได้ละเมิดบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ อย่าง
รุนแรง ภายหลังการหารือกับรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการอาจจะข้อให้สมาชิกหนึ่งคนหรือมากกว่าไป
เยือนรัฐดังกล่าวและจัดทารายงานโดยทันที
2. คณะกรรมการจะต้องแจ้งต่อรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนาที่จะเยือน รวมทั้งแจ้ง
องค์ประกอบคณะและจุดประสงค์ของการเยือน โดยที่รัฐภาคีจะต้องตอบคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาที่สมควร
3. หากรัฐภาคีมีคาร้องที่มีน้าหนักเพียงพอ คณะกรรมการอาจพิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกการเยือน
4. หากรัฐภาคีตอบรับการเยือน คณะกรรมการและรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องจะตกลงร่วมกันในด้านรูปแบบของ
การเยือน และรัฐภาคีจะจัดสรรและอานวยความสะดวกในสิ่งที่จาเป็นที่จะทาให้การเยือนเสร็จสิ้นด้วยดี
5. ภายหลังการเยือน คณะกรรมการจะแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 34
หากคณะกรรมการได้รับข้อมูลที่ปรากฏว่ามีสิ่งบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือว่ามีการหายสาบสูญโดยถูกบังคับอย่าง
กว้างขวางหรืออย่างเป็นระบบในเขตอาณาของรัฐภาคี ภายหลังการขอรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรั ฐภาคีนั้น
คณะกรรมการอาจจะนาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติโดยเร่งด่วนโดยผ่านเลขาธิการ
สหประชาชาติ
ข้อ 35
1. คณะกรรมการจะมีอานาจในการพิจารณาเรื่องการหายสาบสูญโดยถูกบังคับซึ่งจะเริ่มต้นภายหลังจาก
ที่อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้น
2. หากรั ฐ เข้ าเป็ น ภาคีอนุ สั ญญาฯ ภายหลั งที่ อนุสั ญญาฯ มีผ ลบัง คับใช้ พั นธกรณีที่ รัฐ นั้ นมีต่ อ
คณะกรรมการจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเท่านั้น และเฉพาะภายหลังที่อนุสัญญาฯ มีผล
บังคับใช้สาหรับรัฐนั้น
ข้อ 36
1. คณะกรรมการจะต้องเสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจกรรมภายใต้อนุสัญญาฯต่อรัฐภาคีและที่
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
2. ก่อนที่ข้อสังเกตเกี่ยวกับรัฐภาคีจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานประจาปี รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับ
แจ้งล่วงหน้าและได้รับเวลาพอสมควรในการชี้แจง รัฐ ภาคีนี้อาจร้องขอให้มีการตีพิมพ์ข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกต
ของตนในรายงานดังกล่าวได้
ภาค 3
ข้อ 37
จะไม่มีสิ่งใดในอนุสัญญาฯ นี้ที่จะส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติที่มุ่งในการคุ้มครองบุคคลทั้งปวงจากการ
หายสาบสูญโดยถูกบังคับที่มากกว่าที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาฯ นี้ และที่อาจระบุใน:
(ก) กฎหมายของรัฐภาคี
(ข) กฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้สาหรับรัฐภาคีนั้น
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ข้อ 38
1. อนุสัญญาฯ นี้เปิดให้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติได้ลงนาม
2. อนุ สั ญ ญาฯ ต้ อ งได้ รั บ การให้ สั ต ยาบั น โดยรั ฐ ภาคี ทั้ ง หมดของสหประชาชาติ โดยเลขาธิ ก า ร
สหประชาชาติเป็นผู้เก็บรักษาสัตยาบันสาร
3. อนุ สั ญ ญาฯ เปิ ด ให้ รั ฐ ภาคี ทั้ ง หมดของสหประชาชาติ ภ าคยานุ วั ติ การภาคยานุ วั ติ จ ะมี ผ ลเมื่ อ
เลขาธิการสหประชาชาติได้เก็บรักษาภาคยานุวัติสารแล้ว
ข้อ 39
1. อนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 นับจากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้เก็บสัตยาบันสารหรือ
ภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบแล้ว
2. ส าหรั บ รั ฐ ที่ไ ด้ ให้ สั ตยาบั น หรื อ ภาคยานุวั ติ ภ ายหลั งวั น ที่เ ลขาธิก ารสหประชาชาติไ ด้ เก็ บ รัก ษา
สัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบ อนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่สามสิบนับแต่วันที่รัฐนั้นได้ยื่น
สัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสาร
ข้อ 40
เลขาธิ ก ารสหประชาชาติ จ ะแจ้ ง ต่ อ รั ฐ สมาชิ ก สหประชาชาติ และรั ฐ ที่ ไ ด้ ล งนามหรื อ ภาคยานุ วั ติ
อนุสัญญาฯ ดังต่อไปนี้:
(ก) การลงนาม การให้สัตยาบัน การภาคยานุวัติ ภายใต้ข้อ 38
(ข) วันที่อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้ ภายใต้ข้อ 39
ข้อ 41
บทบั ญ ญั ติ ข องอนุ สั ญ ญาฯ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นของสหพั น ธรั ฐ โดยไม่ มี ข้ อ จ ากั ด หรื อ
ข้อยกเว้น
ข้อ 42
1. ข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีตั้งแต่ 2 รัฐขึ้นไปเกี่ยวกับการตีความและการนาอนุสัญญาฯ ไปปฏิบัติ ซึ่งไม่
สามารถยุติได้โดยการเจรจาหรือโดยกระบวนการใดๆ ที่ได้ระบุในอนุสัญญาฯ นี้ โดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้อง อาจ
ยื่นเรื่องข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากภายใน 6 เดือนจากวันที่มีการยื่นเรื่องดังกล่าว รัฐภาคีไม่สามารถตก
ลงเกี่ยวกับรูปแบบของอนุญาโตตุลาการได้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะยื่นเรื่องข้อพิพาทดังกล่ าวต่อศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ โดยที่คาร้องสอดคล้องกับบัญญัติของศาลฯ
2. ในขณะที่มีการลงนามและให้สัตยาบัน รัฐสามารถประกาศที่จะไม่ถูกผูกมัดโดยข้อ 42 วรรค 1 ซึ่งรัฐ
ภาคีอื่นๆ ที่ได้กระทาการดังกล่าวก็จะไม่ถูกผูกมัดโดยข้อ 42 วรรค 1 เช่นกัน
3. รัฐภาคีที่ได้มีการประกาศดัง ข้อ 42 วรรค 2 สามารถเพิกถอนคาประกาศดังกล่าวเมื่อไรก็ได้ โดยแจ้ง
ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ
ข้อ 43
อนุสัญญาฯ นี้ มิได้มีอคติต่อบทบัญญัติของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง พันธกรณี
ของรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาเจนีวา 4 ฉบับ ของวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 และพิธีสารเพิ่มเติม 2 ฉบับ ของ
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วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1977 หรือต่อโอกาสที่อานวยให้รัฐภาคีอนุญาตให้คณะกรรมการกาชาดสากลเข้าเยี่ยม
สถานที่กุมขังในสถานการณ์ที่ไม่ได้คุ้มครองโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ข้อ 44
1. รั ฐ ภาคีส ามารถเสนอแก้ไขอนุสั ญญาฯ โดยยื่นขอแก้ไขต่อเลขาธิการสหประชาชาติ เลขาธิการ
สหประชาชาติจะแจ้งข้อเสนอแก้ไขไปยังรัฐภาคีทั้งหมด โดยการขอให้มีการเห็นชอบว่าจะมีการประชุมรัฐภาคี
เพื่อพิจารณาลงมติต่อข้อเสนอแก้ไขดังกล่าวหรือไม่ หากภายในระยะเวลา 4 เดือนที่ได้มีการแจ้งดังกล่าว มีรัฐ
ภาคีอย่างน้อย 1 ใน 3 เห็นชอบด้วย เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดให้มีการประชุมดังกล่าวในนามองค์กร
สหประชาชาติได้
2. ข้อแก้ไขอนุสัญญาฯ ที่ได้รับการรับรองจาก 2 ใน 3 ของรัฐภาคีที่เข้าร่วมการประชุมและลงมติในที่
ประชุม เลขาธิการสหประชาชาติจะเสนอต่อรัฐภาคีเพื่อให้การยอมรับ
3. ข้อแก้ไขที่ได้รับการรับรองจากข้อ 44 วรรค 1 จะมีผลบังคับใช้เมื่อสองในสามของประเทศภาคีได้
แสดงการยอมรับข้อแก้ไขดังกล่าวตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของตน
4. เมื่อข้อแก้ไขมีผลบังคับใช้ จะมีผลผูกพันต่อรัฐที่ยอมรับข้อแก้ไขเท่านั้น รัฐอื่นๆ จะยังคงผูกพันต่อ
บทบัญญัติหรือข้อแก้ไขเดิมตามที่ตนได้ยอมรับ
ข้อ 45
1. อนุสัญญานี้มีตัวบทภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน ซึ่งมีความถูกต้องเท่าเทียม
กัน โดยจะเก็บรักษาไว้โดยเลขาธิการสหประชาชาติ
2. เลขาธิการสหประชาชาติจะนาส่งอนุสัญญาฯ ฉบับที่ได้รับการรับรองแล้วให้กับรัฐที่ได้กล่าวถึ งในข้อ
38
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