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บทนา
1. สิทธิในเสรีภำพและควำมมันคงของมนุ
่
ษย์ (rights to liberty and security) เป็ นสิทธิมนุ ษยชนขัน้
พื้นฐำน ซึ่งปรำกฎในข้อ ห้ำมในทำงระหว่ำงประเทศมิใ ห้มกี ำรควบคุ มตัว โดยพลกำร (arbitrary
detention) และสอดคล้องกับหลักเสรีภำพในกำรเคลื่อนที่ (right to freedom of movement) ทัง้ นี้
UNHCR ตระหนักดีถงึ ปญั หำและควำมท้ำทำยของกำรเคลื่อนย้ำยถิน่ ฐำนอันไม่ชอบด้วยกฎหมำย
อันส่งผลกระทบต่อระบบกำรดำเนินงำนด้ำนผู้ล้ภี ยั ของรัฐ และในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึง สิทธิ
ต่ำงๆ ของรัฐในกำรควบคุมกำรเดินทำงเข้ำประเทศและกำรพำนักอยูใ่ นประเทศของบุคคลทีไ่ ม่ได้ถอื
สัญ ชำติข องรัฐ นัน้ ซึ่ง กระท ำได้ภ ำยใต้ ก รอบมำตรฐำนด้ำ นสิท ธิม นุ ษ ยชนและสิท ธิข องผู้ล้ีภ ัย
UNHCR ได้จดั ทำแนวปฏิบตั ิฯ นี้ข้นึ เพื่อแสดงให้เห็นพัฒนำกำรของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ
เกีย่ วกับกำรควบคุมตัวผูข้ อลีภ้ ยั โดยมุง่ เสนอต่อ :
(ก) รัฐบำล ในกำรออกนโยบำยและใช้นโยบำยเกี่ยวกับกำรลีภ้ ยั และกำรเข้ำเมืองในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
กับกำรควบคุมตัวบุคคล และ
(ข) ผูม้ อี ำนำจในกำรออกคำสังควบคุ
่
มตัวรวมถึงผูพ้ พิ ำกษำ ในกำรพิจำรณำถึงควำมจำเป็ นของกำร
ควบคุมตัวในแต่ละกรณี
2. เมื่อ พิจำรณำถึงควำมยำกล ำบำกที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถู กควบคุ มตัว รวมถึง มำตรฐำนและกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยผูล้ ภ้ี ยั และสิทธิมนุ ษยชนทีม่ อี ยู่ รัฐควรหลีกเลีย่ งกำรควบคุมตัวผูข้ อลีภ้ ยั และ
ใช้ว ิธ ีก ำรดัง กล่ ำ วเป็ น มำตรกำรขัน้ สุ ด ท้ำ ย เนื่ อ งจำกกำรแสวงหำที่ล้ีภ ัย ไม่ใ ช่ ก ำรกระท ำที่ผ ิด
กฎหมำย กำรจ ำกัดเสรีภำพของผู้ท่ีใ ช้ส ิท ธิข อลี้ภยั จึง ควรมีบทบัญ ญัติรบั รองไว้ใ นกฎหมำย มี
ขอบเขตกำหนดอย่ำงชัดเจน และมีกำรทบทวนอยู่เสมอ กำรดำเนินกำรควบคุมตัว จะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมือ่ มีวตั ถุประสงค์ทช่ี อบด้วยกฎหมำย และได้รบั กำรพิจำรณำแล้วว่ำมีควำมจำเป็ นและได้สดั ส่วน
ตำมแต่กรณี กำรเคำรพสิทธิในกำรแสวงหำทีล่ ภ้ี ยั นัน้ หมำยรวมถึงกำรมีระบบกำรจัดกำรผูข้ อลีภ้ ยั ที่
เปิดกว้ำงและมีมนุษยธรรม และกำรปฏิบตั ติ ่อบุคคลเหล่ำนัน้ โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย ศักดิ ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์และควำมสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ
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3. นอกเหนือจำกวิธกี ำรควบคุมตัว ยังมีวธิ กี ำรอื่นอีกหลำกหลำยที่รฐั บำลสำมำรถเลือกใช้จดั กำรกับ
ปญั หำกำรเข้ำเมืองผิดกฎหมำย ซึง่ อำจตอบสนองต่อข้อกังวลต่ำงๆ ของรัฐบำล รวมถึงสถำนกำรณ์
เฉพำะของบุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ งนัน้ ทัง้ นี้ ไม่เ คยมีห ลัก ฐำนปรำกฏว่ ำ กำรควบคุ ม ตัว ใช้ย บั ยัง้ กำร
เคลื่อนย้ำยถิ่นฐำนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยได้ โดยทัวไปแล้
่
ว นโยบำยกำรควบคุมตัว บุคคลเพื่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ด ัง กล่ ำ วมัก ขัด ต่ อ หลัก กฎหมำยสิทธิม นุ ษ ยชนระหว่ำ งประเทศเนื่ อ งจำกนโยบำย
เหล่ำนัน้ ไม่มกี ำรพิจำรณำควำมจำเป็ นในกำรควบคุมตัวของบุคคลในแต่ละกรณี นอกจำกกำรปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนด้ำนสิทธิมนุ ษยชนแล้ว รัฐบำลควรทบทวนนโยบำยในกำรควบคุมตัวและ
แนวปฏิ บ ัติ ต่ ำ งๆ โดยสำมำรถอ้ ำ งอิ ง จำกผลกำรศึ ก ษำวิจ ัย ล่ ำ สุ ด เกี่ ย วกับ ทำงเลื อ กอื่ น ๆ
นอกเหนือจำกกำรควบคุมตัว (ซึ่งบำงส่วนมีอยู่ในแนวทำงปฏิบตั ิฯ เล่มนี้แล้ว) ในกำรนี้ UNHCR
พร้อมที่จะให้ควำมช่วยเหลือรัฐบำลในกำรริเริม่ แนวทำงปฏิบตั ทิ ส่ี ำมำรถนำมำใช้แทนที่กำรควบคุม
ตัวต่อไป (alternative to detention programmes)
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ขอบข่าย
4. แนวทำงปฏิบตั ฯิ นี้สะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็ นไปของกฎหมำยระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับกำร
ควบคุมตัว เพรำะกำรเข้ำเมืองผิดกฎหมำยของผู้ขอลี้ภยั และบุคคลอื่นๆ ที่แสวงหำควำมคุ้มครอง
ระหว่ำ งประเทศ แนวทำงปฏิบตั ิฯ นี้ปรับใช้ได้กับ ผู้ล้ภี ยั และผู้ท่ีแ สวงหำควำมคุ้มครองระหว่ำ ง
ประเทศหำกว่ำบุคคลเหล่ำนัน้ ถูกควบคุมตัวด้วยเหตุทเ่ี กี่ยวข้องกับกำรเข้ำเมือง และยังใช้กบั บุคคล
ไร้สญ
ั ชำติซ่งึ แสวงหำที่ล้ภี ยั อย่ำงไรก็ตำม แนวทำงปฏิบตั ิฯ นี้ไม่ได้เฉพำะเจำะจงใช้กบั บุคคลไร้
สัญชำติทไ่ี ม่ได้ขอลีภ้ ยั รวมถึงผูท้ พ่ี จิ ำรณำแล้วว่ำไม่จำเป็นต้องได้รบั ควำมคุม้ ครองระหว่ำงประเทศ
และผูอ้ พยพอื่นๆ แม้ว่ำมำตรกำรหลำยๆ ข้อในแนวทำงปฏิบตั ฯิ นี้อำจบังคับใช้กบั บุคคลเหล่ำนี้ได้
โดยอนุ โลม โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในกรณีของบุ คคลไร้สญ
ั ชำติทม่ี ใิ ช่ผลู้ ้ภี ยั ซึง่ เผชิญกับควำมเสีย่ งสูง ที่
จะถูกควบคุมตัวโดยพลกำรในบริบทของกำรอพยพย้ำยถิน่ ทัง้ นี้ แนวทำงปฏิบตั ฯิ นี้ไม่ครอบคลุมถึง
กรณีทผ่ี ขู้ อลีภ้ ยั หรือผูล้ ภ้ี ยั ถูกจำคุกอันเนื่องมำจำกกำรกระทำควำมผิดทำงอำญำอื่นๆ

7

คาศัพท์
“การควบคุมตัว” (Detention)
5. ในแนวทำงปฏิบตั ฯิ เล่มนี้ คำว่ำ “การควบคุมตัว” หมำยถึงกำรพรำกเสรีภำพไปจำกบุคคลหรือ
กำรกักขังให้อยู่ในพื้นที่จำกัดโดยไม่ได้รบั อนุ ญำตให้ออกไปจำกพื้นที่นัน้ พื้นที่ดงั กล่ำวนี้ รวมถึง
เรือนจำ อำคำรทีส่ ร้ำงไว้เพื่อกำรควบคุมตัว พืน้ ทีร่ องรับแบบปิด ศูนย์หรือสถำนทีร่ องรับต่ำงๆ
6. สถำนทีค่ วบคุมตัวอำจบริหำรจัดกำรโดยองค์ก รของรัฐหรือผูร้ บั จ้ำงเอกชน กำรควบคุมตัวอำจเกิด
จำกกระบวนกำรทำงกำรปกครองหรือกระบวนกำรยุตธิ รรม หรือบุคคลผูน้ ัน้ อำจถูก ควบคุมตัวโดย
ผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกระบวนกำร “โดยชอบด้วยกฎหมำย” ก็ได้ กำรควบคุมตัวหรือกำรคุมขังอย่ำงเต็ม
ขัน้ (full confinement) ถือเป็ นกำรพรำกเสรีภำพจำกบุคคลในระดับสูงสุด (ดูรปู ที่ 1) ทัง้ นี้ ในบริบท
ของกำรอพยพย้ำยถิน่ กำรจำกัดเสรีภำพในกำรเคลื่อนที่ในแบบอื่นๆ ก็อยู่ภำยใต้มำตรฐำนระหว่ำง
ประเทศเช่นกัน กำรพรำกเสรีภำพ (กำรควบคุมตัว ) และกำรจำกัดกำรเคลื่อนที่แบบอื่นที่มคี วำม
เข้มข้นน้อยกว่ำแตกต่ำงกันที่ “ระดับ (degree) หรือความเข้มข้น (intensity) ไม่ใช่สภาพ (nature)
หรือวิธกี าร (substance)” แม้ว่ำแนวทำงปฏิบตั ิฯ นี้จะมุ่งเน้นที่เรื่องของกำรควบคุมตัว (หรือกำรคุม
ขังอย่ำงเต็มขัน้ ) แต่กม็ บี ำงส่วนอธิบำยถึงมำตรกำรอื่นทีเ่ ข้มข้นน้อยกว่ำกำรคุมขังอย่ำงเต็มขัน้ ด้วย
7. กำรควบคุมตัวอำจเกิดขึน้ ได้ในหลำยสถำนที่ เช่น พรมแดนทำงบกและทำงทะเล ใน “พืน้ ที่ระหว่ำง
ประเทศ” ในสนำมบิน บนเกำะ ในเรือ รวมถึงในค่ำยผู้ล้ภี ยั แบบปิด ในบ้ำนพักอำศัยของบุคคลนัน้
(กำรคุมตัว ให้อยู่ในบ้ำน) หรือ แม้แต่ นอกอำณำเขตของประเทศ ไม่ว่ำสถำนที่ค วบคุมตัว จะมีช่อื
เรียกว่ำอย่ำงไร คำถำมสำคัญคือผู้แสวงหำที่ล้ภี ยั ถูกพรำกเสรีภำพ โดยพฤตินัย หรือไม่ และกำร
พรำกเสรีภำพนัน้ เป็นไปตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศหรือไม่

เสรีภาพ

การจากัดเสรีภาพ

การควบคุมตัว

รูปที่ 1
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“มาตรการทางเลือกอื่นนอกเหนื อจากการควบคุมตัว” (Alternatives to Detention)
8. “มาตรการทางเลื อกอื่ นนอกเหนื อจากการควบคุมตัว ” ไม่ใช่ศ ัพท์กฎหมำย แต่ ในแนวทำง
ปฏิบตั ฯิ เล่มนี้จะใช้เป็ นคำสัน้ ๆ ที่ส่อื ถึงกฎหมำย นโยบำย หรือ ทำงปฏิบตั ใิ ดๆ ที่อนุ ญำตให้ผู้ขอลี้
ภัยอำศัยอยู่ใ นชุมชน โดยอยู่ภำยใต้เ งื่อ นไขหรือ ข้อ จำกัดด้ำนเสรีภำพในกำรเคลื่อ นที่บำงอย่ำง
เนื่ อ งจำกทำงเลือ กบำงประกำรที่น อกเหนื อ จำกกำรควบคุ มตัว เป็ น กำรจ ำกัด กำรเคลื่อ นที่ห รือ
เสรีภำพ (และบำงประเภทอำจจัดเป็ นกำรควบคุมตัวอย่ำงหนึ่ง) ทำงเลือกเหล่ำนี้จงึ ต้องเป็ นไปตำม
มำตรฐำนในทำงระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนเช่นกัน (ดูรปู ทีส่ องในหน้ำ19)
“ผูข้ อลี้ภยั ” (Asylum-Seeker)
9. คำว่ำ “ผู้ขอลี้ภ ยั ” ในแนวทำงปฏิบตั ิฯ เล่ มนี้หมำยถึงบุค คลที่กำลัง อยู่ใ นขัน้ ตอนกำรขอรับรอง
สถำนะผูล้ ภ้ี ยั ตำมทีอ่ ำ้ งถึงในคำจำกัดควำมของ “ผูล้ ภ้ี ยั ” ในอนุ สญ
ั ญำว่ำด้วยสถำนภำพผูล้ ภ้ี ยั 1951
(อนุ ส ัญ ญำฯ 1951) และพิธ ีส ำรแนบท้ำ ยฯ 1967 (พิธ ีส ำร 1967) หรือ บทบัญ ญัติร ะดับ ภูม ิภ ำค
เกี่ยวกับกำรลี้ภยั ระดับภูมภิ ำค รวมถึงบุคคลใดๆ ที่แสวงหำควำมคุ้มครองในรูปแบบที่เ ป็ นกำร
เยียวยำควำมเดือดร้อนหรือกำรให้ควำมคุม้ ครองชัวครำว
่
แนวทำงปฏิบตั ฯิ เล่มนี้ครอบคลุมถึงบุคคล
ที่กำลังอยู่ในระหว่ำงรอกำรพิจำรณำสถำนภำพผู้ล้ภี ยั กระบวนกำรพิจำรณำอนุ ญำตให้เข้ำเมือ ง
กระบวนกำรคัดกรองเบือ้ งต้น หรือกระบวนกำรอื่นๆ ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน และยังรวมถึงบุคคลที่
ใช้สทิ ธิในทำงศำลขอตรวจสอบควำมชอบด้วยกฎหมำยในกำรพิจำรณำคำร้องขอควำมคุ้มครอง
ระหว่ำงประเทศ
“บุคคลไร้สญ
ั ชาติ ” (Stateless Person)
10. คำว่ำ “บุคคลไร้สญ
ั ชาติ ” ตำมที่นิยำมไว้ในกฎหมำยระหว่ำงประเทศ หมำยถึง บุคคลที่ “ไม่ได้รบั
กำรรับ รองว่ ำ มีส ัญ ชำติข องรัฐ ใดๆ ตำมกฎหมำยของรัฐ เหล่ ำ นั น้ ” บุ ค คลไร้ส ัญ ชำติท่ีข อลี้ภ ัย
หมำยถึง บุคคลไร้สญ
ั ชำติทข่ี อกำรรับรองสถำนะผูล้ ภ้ี ยั ตำมอนุ สญ
ั ญำฯ 1951 หรือควำมคุม้ ครองใน
รูปแบบอื่น
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ข้อเสนอของ UNHCR
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิ ในการควบคุมตัว
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2

กำรเคำรพสิทธิในกำรแสวงหำทีล่ ภ้ี ยั ของบุคคล
สิทธิในเสรีภำพและสวัสดิภำพของบุคคลและสิทธิในกำรมีเสรีภำพในกำรเคลื่อนทีข่ อง
ผูข้ อลีภ้ ยั

แนวทางที่ 3
แนวทางที่ 4

กำรควบคุมตัวต้องมีกฎหมำยอนุญำตและเป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
กำรควบคุมตัวจะต้องไม่กระทำโดยพลกำรและคำสังควบคุ
่
มตัวบุคคลต้องมีกำร
พิจำรณำสถำนกำรณ์แวดล้อมตำมแต่กรณีของแต่ละบุคคล
แนวทาง 4.1
แนวทาง 4.2
แนวทาง 4.3
กำรควบคุมตัวเป็ นมำตรกำร
พิเศษและต้องเป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ตัวทีช่ อบด้วยกฎหมำยเท่ำนัน้

แนวทางที่ 5
แนวทางที่ 6
แนวทางที่ 7

กำรควบคุมตัวจะกระทำได้ก็ มำตรกำรอื่นๆ ทีค่ วรนำมำ
ต่อเมื่อได้รบั กำรพิจำรณำแล้ว พิจำรณำแทนกำรควบคุมตัว
ว่ำมีควำมจำเป็ น มีเหตุผลตำม
ควรแก่พฤติกำรณ์ ได้สดั ส่วน
และเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
อันชอบด้วยกฎหมำย

กำรควบคุมตัวต้องไม่เป็นกำรเลือกปฏิบตั ิ
กำรควบคุมตัวโดยไม่มกี ำหนดระยะเวลำเป็ นกำรกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยและ
ควรมีกฎหมำยกำหนดกรอบระยะเวลำสูงสุดในกำรควบคุมตัว
กำรออกคำสังควบคุ
่
มตัวหรือกำรขยำยระยะเวลำกำรควบคุมตัว
ต้องเคำรพสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำนในเชิงกระบวนกำร (Procedural safeguards)
ของผูข้ อลีภ้ ยั

แนวทางที่ 8

กำรควบคุมตัวจะต้องคำนึงถึงหลักมนุ ษยธรรมและเคำรพในศักดิ ์ศรีควำมเป็ นมนุ ษย์
ของผูข้ อลีภ้ ยั
แนวทางที่ 9 กำรควบคุมตัวต้องมีกำรพิจำรณำสถำนกำรณ์แวดล้อมและควำมต้องกำรเฉพำะด้ำน
ของผูข้ อลีภ้ ยั
แนวทางที่ 10 กำรควบคุมตัวต้องสำมำรถสอดส่องดูแลและตรวจสอบได้อย่ำงเป็นอิสระ
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แนวทางที่ 1: การเคารพสิ ทธิ ในการแสวงหาที่ลี้ภยั ของบุคคล
11. มนุษย์ทุกคนมีสทิ ธิในกำรแสวงหำทีล่ ภ้ี ยั ในประเทศอื่น และมีสทิ ธิในกำรได้รบั ควำมคุม้ ครองจำกภัย
ประหัตประหำร กำรละเมิดสิทธิมนุ ษยชนขัน้ ร้ำยแรง รวมถึงภัยอันตรำยร้ำยแรงอื่นๆ ดังนัน้ กำร
แสวงหำทีล่ ภ้ี ยั จึงไม่ใช่กำรกระทำทีผ่ ดิ กฎหมำย นอกจำกนี้ อนุสญ
ั ญำฯ 1951 ยังกำหนดว่ำผูข้ อลีภ้ ยั
จะไม่ตอ้ งรับโทษจำกกำรเข้ำเมืองและพักอำศัยโดยไม่ได้รบั อนุ ญำตตำมกฎหมำย หำกบุคคลเหล่ำนี้
ได้รำยงำนตัวกับทำงกำรโดยไม่ชกั ช้ำและได้ช้แี จงถึงเหตุผลอันสมควรในกำรเข้ำเมืองหรือ กำรอยู่
อำศัย โดยผิด กฎหมำย ในกำรใช้ส ิทธิแสวงหำที่ล้ภี ยั ผู้ ขอลี้ภยั อำจถู กสถำนกำรณ์ บงั คับให้ต้อ ง
เดินทำงไปถึงเขตแดนหรือเข้ำเมืองโดยที่ยงั ไม่ได้รบั อนุ ญำต ดังนัน้ ผู้ขอลี้ภยั จึงมีสถำนะแตกต่ำง
จำกผู้อพยพย้ำยถิน่ ทัวไป
่ เนื่องจำกบุคคลเหล่ำนี้ตกอยู่ในสภำวะที่ไม่อำจปฏิบตั ติ ำมกระบวนทำง
กฎหมำยในกำรเข้ำเมือ งตำมปกติไ ด้ ตัว อย่ำงเช่น บุค คลเหล่ำนี้ อำจไม่ส ำมำรถจัดหำเอกสำรที่
จำเป็ นก่อนกำรหลบหนีเนื่องด้วยหวำดกลัวกำรถูกจับ และ/หรือด้วยควำมเร่งด่วนของกำรเดินทำง
เรำจึงต้องพิจำรณำปจั จัยเหล่ำนี้และพิจำรณำข้อเท็จจริงที่ว่ำผู้ขอลี้ภยั มักผ่ำนเหตุกำรณ์ท่เี จ็บปวด
สะเทือนใจอย่ำงรุนแรงก่อนทีจ่ ะกำหนดวิธจี ำกัดเสรีภำพในกำรเคลื่อนทีข่ องบุคคลเหล่ำนี้
แนวทางที่ 2: สิ ทธิ ในเสรีภาพและสวัสดิ ภาพของบุคคลและสิ ทธิ ในการมีเสรีภาพในการเคลื่อนที่
ของผูข้ อลี้ภยั
12. สิทธิขนั ้ พืน้ ฐำนในเสรีภำพและควำมมันคงของบุ
่
คคลและเสรีภำพในกำรเคลื่อนที่เป็ นสิทธิทไ่ี ด้รบั กำร
รับรองตำมบทบัญญัติด้ำนสิทธิมนุ ษยชนที่สำคัญในระดับภูมภิ ำคและระดับนำนำชำติทุกฉบับและ
เป็ นองค์ประกอบที่สำคัญ ของระบบกฎหมำยทีต่ งั ้ อยู่บนหลักนิตธิ รรม สิทธิต่ำงๆ ดังกล่ำวเป็ นสิทธิ
ขัน้ พื้นฐำนที่มนุ ษย์ทุกคนพึงมี ไม่ว่ำบุคคลเหล่ำนัน้ จะเป็ นผู้อพยพย้ำยถิ่น ผู้ล้ภี ยั ผู้ ขอลี้ภยั หรือ
บุคคลทีอ่ ยูใ่ นสถำนภำพอื่นๆ และคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรของข้ำหลวงใหญ่ฯ (The Executive
Committee of the High Commissioner’s Programme) ได้กล่ำวถึงเรือ่ งนี้ไว้ในหลำยโอกำส
13. ตำมข้อที่ 31 ของอนุสญ
ั ญำฯ 1951 มีกำรระบุไว้อย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับกำรไม่ลงโทษผูล้ ภ้ี ยั (หรือผู้ขอ
ลี้ภยั ) ที่เข้ำเมืองหรืออยู่อำศัยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หำกว่ำบุคคลเหล่ำนัน้ ได้รำยงำนตัวต่ อ
ทำงกำรโดยไม่ล่ำช้ำและแสดงเหตุผลอันสมควรต่อกำรเข้ำเมืองหรืออยู่อำศัยอย่ำงผิดกฎหมำยนัน้
อนุ สญ
ั ญำฯ ยังระบุด้วยว่ำจะต้องไม่มกี ำรจำกัด เสรีภำพในกำรเคลื่อนที่ของผู้ล้ภี ยั (หรือผู้ขอลี้ภยั )
นอกเสียจำกกรณีท่มี คี วำมจำเป็ น โดยกำรจำกัดเสรีภำพนัน้ จะสำมำรถกระทำได้จนกระทังบุ
่ คคล
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เหล่ำนี้ได้รบั รองสถำนภำพตำมกฎหมำยหรือได้รบั กำรอนุ ญำตให้เดินทำงไปยัง ประเทศอื่นเท่ำนัน้
ข้อที่ 26 ของอนุ สญ
ั ญำฯ 1951 ระบุให้รฐั ภำคีของอนุ สญ
ั ญำฯ ให้เสรีภำพในกำรเคลื่อนที่และ
ทำงเลือกด้ำนที่พกั อำศัยแก่ผู้ล้ภี ยั ที่เข้ำเมืองและพำนัก ภำยในอำณำเขตของรัฐ อย่ำงถูก ต้องตำม
กฎหมำย นอกจำกนี้ เพื่อให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดนี้ ให้ถอื ว่ำ ผูข้ อลี้ภยั มีอสิ ระทีจ่ ะ
พักอำศัยในอำณำเขตของรัฐได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยด้วยเช่นกัน
14. เมื่อพิจำรณำถึงสิทธิเหล่ำนี้ร่วมกัน อันได้แก่ สิทธิในกำรแสวงหำทีล่ ้ภี ยั สิทธิท่จี ะไม่ต้องรับโทษใน
กำรเข้ำเมืองหรือพำนักอำศัยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย สิทธิในเสรีภำพและควำมมันคงปลอดภั
่
ย ของ
บุคคล และเสรีภำพในกำรเคลื่อนที่ ย่อมหมำยควำมรวมว่ำกำรควบคุมตัวผูข้ อลีภ้ ยั ควรเป็ นมำตรกำร
สุดท้ำยทีจ่ ะนำมำใช้โดยให้คำนึงถึงเสรีภำพของผูข้ อลีภ้ ยั เป็นประกำรแรก
แนวทางที่ 3: การควบคุมตัวต้องมีกฎหมายอนุญาตและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
15. กำรควบคุมตัวหรือพรำกเสรีภำพของบุคคลจะต้องดำเนินกำรโดยชอบด้วยกฎหมำยและได้รบั อำนำจ
จำกกฎหมำย กำรพรำกเสรีภำพของบุคคลโดยปรำศจำกกฎหมำยรองรับ เป็ นกำรกระทำที่ผดิ ต่อ
กฎหมำยภำยในและกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ขณะเดียวกัน กำรทีก่ ฎหมำยภำยในให้อำนำจในกำร
ควบคุ ม ตัว บุ ค คลได้นัน้ “มิใ ช่ อ งค์ป ระกอบทีช่ ้ีข าดความถู ก ต้ อ งเหมาะสมของการพรากไปซึง่
เสรีภาพ” สิง่ สำคัญทีค่ วรพิจำรณำคือวัตถุประสงค์แท้จริงทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังข้อกฎหมำยนัน้ ๆ ซึง่ ก็คอื กำร
ป้องกันมิให้บุคคลถูกพรำกเอำเสรีภำพไปโดยพลกำร
16. กฎหมำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรควบคุมตัวจะต้องสอดคล้องกับหลักควำมแน่ นอนของกฎหมำย (legal
certainty) ควำมแน่ นอนดังกล่ำวจะมีได้เมื่อกฎหมำยและผลทีเ่ กิดขึน้ ตำมมำจำกกำรใช้กฎหมำยนัน้
สำมำรถคำดเห็นและคำดกำรณ์ได้ ตัวอย่ำงเช่น กฎหมำยทีอ่ นุญำตให้มกี ำรควบคุมตัวจะต้องไม่มผี ล
บังคับใช้ย้อ นหลัง กำรระบุเ หตุ ผ ลในกำรควบคุ มตัว อย่ำ งชัดเจนในกฎหมำยภำยในจึงเป็ นสิ่ง ที่
ถูกต้องตำมหลักควำมแน่นอนทำงกฎหมำย
17. กำรที่กฎหมำยไม่มหี ลักประกันอย่ำงเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกำรควบคุมตัวโดยพลกำร เช่น
ไม่มกี ำรกำหนดข้อจำกัดด้ำนระยะเวลำในกำรควบคุมตัว หรือกำรให้โอกำสผู้ถูกควบคุมตัวในกำร
โต้แย้งกำรใช้อำนำจ อำจทำให้เกิดข้อโต้แย้งเรือ่ งควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำรควบคุมตัวได้
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แนวทางที่ 4: การควบคุมตัวจะต้ องไม่กระทาโดยพลการและคาสังควบคุ
่
มตัวบุคคลต้ องมีการ
พิ จารณาสถานการณ์แวดล้อมตามแต่ กรณี ของแต่ละบุคคล
18. กำรควบคุมตัวบุคคลในกรณีกำรเข้ำเมืองผิดกฎหมำยไม่ได้เป็ นข้อห้ำมปฏิบตั ิในกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศและสิทธิในเสรีภำพของบุคคลนัน้ ก็ไม่เป็ นสิทธิเด็ดขำด อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยระหว่ำง
ประเทศได้บญ
ั ญัติเนื้อหำอันมีสำระสำคัญ ในกำรคุ้มครองบุคคลจำกกำรควบคุมตัวที่ ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย (ดูแนวทำงที่ 3) เช่นเดียวกับกำรควบคุมตัวโดยพลการ คำว่ำ “โดยพลกำร” จะต้องมีกำร
ตีค วำมโดยกว้ำง และมิไ ด้จ ำกัด เพีย งควำมไม่ช อบด้ว ยกฎหมำยเท่ำนัน้ แต่ ย งั รวมถึง ควำมไม่
เหมำะสม ไม่ยุติธรรม และไม่สำมำรถกำรคำดกำรณ์ ได้ ทัง้ นี้ เพื่อมิให้กำรควบคุมตัว เป็ นไปโดย
พลกำร ผูเ้ กี่ยวข้องจะต้องพิจำรณำควำมจำเป็ นตำมแต่กรณีของแต่ละบุคคล ควำมสมเหตุสมผลกับ
สถำนกำรณ์ แ วดล้อ ม และควำมได้ส ัด ส่ ว นเหมำะสมกับ วัต ถุ ป ระสงค์ อ ัน ชอบด้ว ยกฎหมำย (ดู
แนวทำง 4.1 และ 4.2) นอกจำกนี้ กำรควบคุมตัวอำจถูกพิจำรณำได้ว่ำเป็ นกำรกระทำโดยพลกำร
(แนวทำง 4.3) หำกมีกำรดำเนินกำรไปโดยมิได้พจิ ำรณำถึงวิธกี ำรอื่นๆ ที่รุนแรงและก้ำวก่ำยน้อย
กว่ำ
19. ตำมสิทธิขนั ้ พื้นฐำน คำสังควบคุ
่
มตัว บุคคลจะต้องเกิดจำกกำรพิจำรณำอย่ำงละเอียดและเป็ นรำย
กรณีว่ำกำรควบคุ มตัว นัน้ มีค วำมจำเป็ น ตำมวัต ถุประสงค์อ ันชอบด้ว ยกฎหมำยหรือ ไม่ กำรวำง
แนวทำงพิจำรณำหรือกำรคัดกรองที่เหมำะสมจะช่วยให้ผู้มอี ำนำจออกคำสังท
่ ำหน้ำที่ได้ดขี น้ึ โดย
แนวทำงพิจำรณำเหล่ำนี้ควรประกอบไปด้วยข้อพิจำรณำเกี่ยวกับสถำนกำรณ์แวดล้อมและควำม
ต้องกำรเฉพำะด้ำนของผู้ขอลี้ภยั บำงกลุ่ม (ดูแนวทำงที่ 9) ปจั จัยที่สำมำรถเป็ นแนวทำงในกำร
ตัดสินใจอำจรวมถึง ระยะที่บุคคลนัน้ ๆ อยู่ในกระบวนกำรขอลี้ภยั จุดหมำยปลำยทำงสุดท้ำยของ
บุคคลผูน้ ัน้ ควำมเชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชน พฤติกรรมที่ผ่ำนมำในด้ำนกำรให้ควำมร่วมมือ
กับรัฐและลักษณะนิสยั รวมถึงควำมเสีย่ งในกำรหลบหนีหรือกำรแสดงออกอย่ำงชัดแจ้งถึงควำมเต็ม
ใจและควำมเข้ำใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบ
20. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทำงเลือกอื่นที่นอกเหนือจำกกำรควบคุมตัว โดยวิธใี ช้ชุมชนควบคุมดูแล (ดู
แนวทำงที่ 4.3 และภำคผนวก ก) ระดับและควำมเหมำะสมของกำรให้บุคคลเข้ำสู่ชุมชนจะต้องได้
สมดุลระหว่ำงสถำนกำรณ์แวดล้อมของแต่ละบุคคลและควำมเสี่ยงใดๆที่อำจเกิดขึน้ กับชุมชนนัน้ ๆ
กำรเลือกชุมชนที่เหมำะสมที่บุคคลและครอบครัวจะพักอำศัย รวมไปถึง กำรประเมินระดับ ควำม
ต้อ งกำรบริก ำรและกำรสนับสนุ นต่ำงๆ ที่จำเป็ นและสำมำรถจัดหำได้ ค วรเป็ นส่ว นหนึ่งของกำร
ประเมินเสมอ กำรควบคุมตัวตำมข้อบังคับหรือโดยอัตโนมัตถิ อื เป็ นกำรกระทำโดยพลกำร เนื่องจำก
ไม่ได้มกี ำรพิจำรณำควำมจำเป็นในกำรควบคุมตัวของแต่ละบุคคลก่อน
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แนวทางที่ 4.1 การควบคุมตัวเป็ นมาตรการพิ เศษและต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมตัวโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้
21. กำรควบคุมตัว เป็ นมำตรกำรที่จะนำไปใช้ได้เฉพำะในกรณียกเว้น และเมื่อมีวตั ถุประสงค์ท่ถี ูกต้อง
ตำมกฎหมำย หำกปรำศจำกวัตถุประสงค์ดงั กล่ำวจะถือว่ำกำรควบคุมตัว นัน้ เป็ นกำรกระทำโดย
พลกำรแม้ว่ำบุคคลจะเข้ำเมืองอย่ำงผิดกฎหมำยก็ตำม วัตถุประสงค์ในกำรควบคุมตัวจะต้องมีกำร
ระบุอย่ำงชัดเจนในกฎหมำยและ/หรือกฎระเบียบต่ำงๆ (ดูแนวทำงที่ 3) ในบริบทของกำรควบคุมตัว
ผู้ขอลี้ภ ัย กฎหมำยระหว่ำงประเทศยอมให้มกี ำรควบคุ มตัว บุ ค คลเพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ 3 ประกำร
กล่ำวคือ เพื่อคุม้ ครอง ความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ สุขอนามัยส่วนรวม และความมันคง
่
ของชาติ

4.1.1 เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ
การป้ องกันการหลบหนี และ/หรือกรณี ที่มีแนวโน้ มจะเกิ ดการไม่ให้ความร่วมมือ
22. ในกรณีท่มี เี หตุผลหนักแน่ นพอจะเชื่อได้ว่ำผู้ขอลีภ้ ยั บำงคนมีแนวโน้มที่จะหลบหนีหรืออำจปฏิเสธ
ไม่ให้ควำมร่วมมือกับทำงกำร กำรควบคุมตัวอำจเป็ นสิง่ จำเป็ นสำหรับบุคคลนัน้ ๆ ประเด็นต่ำงๆ ที่
ต้องนำมำประกอบกำรพิจำรณำถึงควำมจำเป็ นในกำรควบคุมตัวนัน้ อำจรวมถึงประวัตกิ ำรให้ควำม
ร่วมมือหรือไม่ให้ควำมร่วมมือ กำรปฏิบตั ติ ำมหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมเงือ่ นไขกำรปล่อยตัวหรือกำรประกัน
ตัวในอดีต ควำมเชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชน หรือเครือข่ำยสนับสนุ นอื่นๆ ในประเทศที่ล้ภี ยั
ควำมเต็มใจหรือกำรปฏิเสธทีจ่ ะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับองค์ประกอบพืน้ ฐำนในกำรขอลีภ้ ยั หรือเนื้อหำของ
คำร้องขอลี้ภยั ว่ำมีเหตุอนั สมควรหรือไม่และเป็ นกำรหำประโยชน์จำกระบบโดยไม่ เหมำะสมหรือไม่
วิธกี ำรประเมินและคัดกรองอย่ำงเหมำะสมเป็ นสิง่ จำเป็ นอย่ำงยิง่ เพื่อให้แน่ ใจว่ำผู้ขอลีภ้ ยั ทีป่ ระพฤติ
ตำมหลักสุจริตจะไม่ถูกควบคุมตัวอย่ำงไม่ถูกต้องตำมหลักกำร
กรณี เกี่ยวเนื่ องกับกระบวนการพิ จารณาคาขอลี้ภยั แบบเร่งรัดในกรณี คาขอขาดเหตุผลอัน
สมควร (manifestly unfounded) หรือเห็นโดยชัดแจ้งว่ามีการแสวงหาประโยชน์ โดยมิ ชอบ
(clearly abusive claims)
23. กำรควบคุมตัวผู้ขอลี้ภยั ระหว่ำงพิจำรณำคำขอลี้ภยั แบบเร่งรัดในกรณีคำขอขำดเหตุผลอันสมควร
หรือเห็นได้โดยชัดว่ำเป็ นกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบต้องอยู่ภำยใต้กฎหมำยและต้องมีกำรชัง่
น้ ำ หนัก ของส่ ว นได้ส่ ว นเสียต่ ำ งๆ ตำมหลัก กำรพิจ ำรณำเรื่อ งควำมได้ส ัด ส่ ว น (proportionality
considerations) กำรควบคุมตัวใดๆ ระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำคำขอลีภ้ ยั แบบเร่งรัดควรนำมำใช้
เฉพำะกรณีทม่ี กี ำรพิจำรณำแล้วว่ำ เป็ นกำรขอลีภ้ ยั โดย “ขำดเหตุผลอันสมควรในกำรขอลีภ้ ยั ” และ
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“เป็ นกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ” เท่ำนัน้ และผู้ทถ่ี ูกควบคุมตัวจะต้องได้รบั กำรคุม้ ครองสิทธิ
ตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในแนวทำงปฏิบตั ฯิ เล่มนี้
เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ใ นการตรวจสอบอัต ลัก ษณ์ ใ นเบื้ อ งต้ น และ/หรื อ การตรวจสอบความ
ปลอดภัย
24. กำรควบคุมตัวระยะสัน้ ๆ นัน้ อำจกระทำได้เพื่อกำรตรวจสอบตัวตนของบุคคลและตรวจสอบควำม
ปลอดภัยในกรณีท่ไี ม่อำจระบุตวั ตนได้หรือ ยังขำดควำมแน่ นอนด้ำนข้อมูล หรือเมื่อมีสงิ่ บ่งชี้ว่ำมี
ปจั จัยเสี่ยงด้ำ นควำมปลอดภัย ในขณะเดีย วกัน กำรควบคุ มตัว จะดำเนิ นไปจนกระทังได้
่ มกี ำร
ดำเนินกำรอย่ำงสมเหตุสมผลเพื่อตรวจสอบตัวตนหรือตรวจสอบควำมปลอดภัย เท่ำนัน้ และควรอยู่
ในระยะเวลำทีจ่ ำกัดตำมทีก่ ฎหมำยระบุไว้ (ดูดำ้ นล่ำง)
25. เรำควรตระหนักว่ำผู้ขอลี้ภยั ส่วนใหญ่ มเี หตุจำเป็ นในกำรเข้ำเมืองหรือ กำรย้ำยถิน่ โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย รวมถึงกำรเดินทำงโดยปรำศจำกเอกสำรระบุตวั ตน จำเป็นอย่ำงยิง่ ทีบ่ ทบัญญัตวิ ่ำด้วยกำร
เข้ำเมืองจะไม่รอ้ งขอให้ผู้ขอลีภ้ ยั ต้องแสดงเอกสำรระบุตวั ตนในปริมำณและคุณภำพทีเ่ ป็ นไปไม่ได้
แม้ว่ำผูข้ อลีภ้ ยั จะขำดเอกสำรดังกล่ำว กำรระบุตวั ตนก็สำมำรถทำได้จำกข้อมูลอื่นๆ เช่นกัน กำรทีผ่ ู้
ขอลีภ้ ยั ไม่สำมำรถยืน่ แสดงเอกสำรไม่ควรเป็นเหตุให้ตคี วำมโดยอัตโนมัตวิ ่ำบุคคลนัน้ ๆ ไม่ยนิ ดีทจ่ี ะ
ให้ควำมร่วมมือ หรือ เป็ นเหตุให้ประเมินบุคคลดังกล่ำวในทำงลบ ผู้ขอลี้ภยั ที่ไม่มเี อกสำรมำแสดง
อำจจะหำเอกสำรนัน้ ไม่ได้ในประเทศที่บุคคลเหล่ำนัน้ จำกมำ ดังนัน้ จึงไม่ควรถูกควบคุมตัว เพรำะ
เหตุผลนี้เพียงอย่ำงเดียว สิง่ ทีค่ วรประเมินคือ ผู้ขอลีภ้ ยั มีคำอธิบำยที่สมเหตุสมผลหรือไม่ว่ำเหตุใด
บุคคลดังกล่ำวจึงไม่มเี อกสำร เหตุใดเอกสำรจึงถูกทำลำยหรือ เพรำะเหตุใดจึงครอบครองเอกสำร
ปลอม ควรประเมินว่ำบุคคลนัน้ มีเจตนำทีจ่ ะทำให้ทำงกำรเข้ำใจผิดหรือไม่ หรือปฏิเสธทีจ่ ะให้ควำม
ร่วมมือกับกระบวนกำรตรวจสอบอัตลักษณ์หรือไม่
26. ควรให้มกี ำรกำหนดระยะเวลำทีช่ ดั เจนแน่ นอนในกำรควบคุมตัวเพื่อตรวจสอบอัตลักษณ์ เนื่องจำก
กำรขำดเอกสำรมักจะทำให้ต้องมีกำรควบคุมตัวโดยไม่มกี ำหนดเวลำหรือกำรควบคุมตัวที่ต่อเนื่อง
ยืดยำว
27. โดยปกติแล้ว สัญชำติเป็ นส่วนหนึ่งของสิง่ ที่ใช้ระบุตวั ตนของบุคคล แต่ อำจเป็ นประเด็นที่มคี วำม
ยุ่งยำกซับซ้อนโดยเฉพำะในกรณีของผู้ล้ภี ยั ที่เป็ นคนไร้สญ
ั ชำติ จึงควรมีกระบวนกำรที่เหมำะสม
ตำมแต่กรณี
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เพื่อวัตถุประสงค์ในการทาบันทึกกรณี การสัมภาษณ์ เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งอันเป็ นที่มา
ของเหตุ ผลในการขอความคุ้ม ครองระหว่ างประเทศ ซึ่ ง ไม่ อ าจได้ มาโดยปราศจากการ
ควบคุมตัว
28. กำรควบคุมตัวผู้ขอลี้ภยั เป็ นระยะเวลำสัน้ ๆ ในเบื้องต้นสำมำรถทำได้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทำ
บันทึกกำรสัมภำษณ์เบื้องต้นเพื่อรับทรำบคำร้องขอควำมคุ้มครองระหว่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม
กำรควบคุมตัวเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่ำวจะชอบธรรมก็ต่อเมื่อข้อมูลนัน้ เป็ นสิง่ หำไม่ได้ถ้ำไม่ควบคุม
ตัวผูข้ อลีภ้ ยั ทัง้ นี้ อำจมีกำรสัมภำษณ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีส่ ำคัญและจำเป็น เช่น เหตุผลในกำรแสวงหำ
ทีล่ ภ้ี ยั แม้ว่ำโดยปกติแล้วจะยังไม่จำเป็ นต้องพิจำรณำคำร้องโดยละเอียดในขัน้ นี้ อนึ่ง กำรควบคุม
ตัวในลักษณะนี้ถอื เป็ นข้อยกเว้นจำกหลักกำรทัวไปที
่
่ว่ำ กำรควบคุมตัวผู้ขอลี้ภยั ควรเป็ นมำตรกำร
สุดท้ำยเท่ำนัน้ เพรำะฉะนัน้ กำรควบคุมตัวผูข้ อลีภ้ ยั ตลอดกระบวนกำรพิจำรณำคำร้องหรือพิจำรณำ
สถำนภำพหรือโดยไม่มกี ำหนดระยะเวลำแน่ นอนจึงไม่สำมำรถกระทำได้

4.1.2 เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสุขอนามัยส่วนรวม
29. กำรตรวจสุขภำพผูข้ อลีภ้ ยั ถือเป็ นเหตุผลทีช่ อบด้วยกฎหมำยในกำรควบคุมตัวในระยะเวลำหนึ่ง แต่
กำรควบคุมตัวเพื่อวัตถุประสงค์น้ีต้องมีเหตุผลตำมสมควรแก่กรณี หรือเป็ นส่วนหนึ่งของมำตรกำร
ป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบำดในบริบทของกำรอพยพย้ำยถิน่ ในกรณีน้ี อำจต้องดำเนินกำรตรวจ
สุขภำพโดยเร็วที่สุดทันทีทบ่ี ุคคลนัน้ เข้ำสู่ประเทศ กำรขยำยระยะเวลำกำรควบคุมตัวหรือจำกัดกำร
เคลื่อนทีข่ องบุคคลด้วยเหตุน้กี ระทำได้เมือ่ มีควำมจำเป็นในกำรรักษำตำมควำมเห็นของบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ท่เี หมำะสม และในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ควรควบคุมตัวบุคคลไว้จนเมื่อ กำรรักษำเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ แล้ว เท่ำนัน้ นอกจำกนัน้ กำรควบคุ ม ตัวต้อ งกระทำในสถำนที่อนั เหมำะสม เช่น คลินิ ก
โรงพยำบำล หรือศูนย์กำรแพทย์ทเ่ี ป็นสัดเป็นส่วนในสนำมบินหรือบริเวณชำยแดน กำรออกคำสังให้
่
ยืดระยะเวลำกำรควบคุมตัวด้วยเหตุผลเรื่องสุขภำพทีอ่ ยู่นอกเหนือจำกกำรตรวจสุขภำพเบือ้ งต้นทำ
ได้โดยบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีเหมำะสมเท่ำนัน้ และกำรออกคำสังนั
่ น้ ต้องถูกตรวจสอบได้ตำม
กระบวนกำรยุตธิ รรม

4.1.3 เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองความมันคงของชาติ
่
30. รัฐบำลอำจจำเป็ นต้องควบคุมตัวบุคคลที่ดูจะเป็ นภัยต่อ ควำมมันคงของชำติ
่
(national security)
แม้ว่ำรัฐบำลจะเป็ นผู้กำหนดว่ำสิง่ ใดเป็ นภัยต่อควำมมันคงของชำติ
่
แต่มำตรกำรที่นำไปใช้ (เช่น
กำรควบคุมตัว ) จะต้อ งสอดคล้องกับมำตรฐำนในแนวทำงปฏิบตั ิ ฯ เล่มนี้ โดยกำรควบคุมตัว นัน้
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จะต้องมีควำมจำเป็ น ได้สดั ส่วนเหมำะสมกับระดับของภัยควำมมันคง
่ ไม่เลือกปฏิบตั ิ และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ตำมกระบวนกำรยุตธิ รรม

4.1.4 วัตถุประสงค์ของการควบคุมตัวอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
31. กำรควบคุมตัวทีไ่ ม่มวี ตั ถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมำยถือเป็ นกำรกระทำโดยพลกำร ดังจะกล่ำวถึง
ต่อไปนี้
การควบคุม ตัว โดยมี ว ตั ถุป ระสงค์เ พื่ อ เป็ นบทลงโทษส าหรับ การเข้ า เมื อ งโดยไม่ ไ ด้ ร บั
อนุญาตและ/หรือเพื่อยับยัง้ การแสวงหาที่ลี้ภยั
32. ตำมทีร่ ะบุไว้ในแนวทำงที่ 1 และ 2 กำรควบคุมตัวเพียงเพรำะเหตุผลว่ำบุคคลผูน้ นั ้ ขอลีภ้ ยั เป็ นสิง่ ที่
ขัดต่อกฎหมำยระหว่ำงประเทศ กำรเข้ำเมืองหรืออยูอ่ ำศัยอย่ำงผิดกฎหมำยของผู้ขอลีภ้ ยั ไม่ทำให้รฐั
มีอำนำจโดยอัตโนมัตทิ จ่ี ะควบคุมตัวหรือจำกัดเสรีภำพในกำรเคลื่อนที่ของผูข้ อลีภ้ ยั กำรควบคุมตัว
ทีก่ ระทำเพื่อขัดขวำงยับยัง้ ไม่ให้มกี ำรแสวงหำที่ล้ภี ยั ในอนำคต หรือเพื่อห้ำมมิให้ผทู้ ่ไี ด้เริม่ ต้นกำร
ขอลีภ้ ยั ไปแล้วดำเนินกำรต่อถือว่ำไม่ส อดคล้องกับมำตรฐำนในทำงระหว่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ยัง
ไม่อนุญำตให้ใช้กำรควบคุมตัวเป็นกำรลงโทษ เช่น เป็นมำตรกำรทำงอำญำในกำรลงโทษผูข้ อลีภ้ ยั ที่
เข้ำเมืองหรือพำนักในประเทศโดยไม่ได้รบั อนุ ญำต กำรกระทำเช่นนี้นอกจำกจะเป็ นควำมผิดตำมข้อ
ที่ 35 แห่งอนุ สญ
ั ญำฯ 1951 แล้ว อำจยังถือเป็ นกำรลงโทษแบบเหมำรวม (collective punishment)
ซึง่ ละเมิดกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศด้วย
การควบคุมตัวผูข้ อลี้ภยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขับออกนอกประเทศ
33. ตำมหลักกำรโดยทัวไป
่ กำรควบคุมตัวผู้ขอลี้ภยั ที่กำลังอยู่ในกระบวนกำรขอลี้ภยั เพื่อขับออกนอก
ประเทศ (grounds of expulsion) เป็ นกำรกระทำทีผ่ ดิ กฎหมำย เพรำะผูข้ อลีภ้ ยั จะถูกผลักดันกลับ
ไม่ได้ จนกว่ำจะมีกำรตัดสินชีข้ ำดคำร้องขอลีภ้ ยั กำรควบคุมตัวเพื่อขับออกนอกประเทศจะเกิดขึน้ ได้
หลังจำกมีกำรตัดสินและปฏิเสธคำร้องขอลีภ้ ยั นัน้ จนครบตำมกระบวนกำรแล้ว อย่ำงไรก็ตำม หำกมี
เหตุผลที่เชื่อได้ว่ำผู้ขอลี้ภยั ยื่นอุทธรณ์หรือสร้ำงเรื่องที่จะขอลี้ภยั ขึ้นมำเพียงเพื่อจะถ่วงเวลำหรือ
ขัดขวำงกำรออกคำสังขั
่ บออกนอกประเทศหรือกำรเนรเทศ ทำงกำรอำจพิจำรณำดำเนินกำรควบคุม
ตัวตำมที่เห็นว่ำจำเป็ นและในสัดส่วนที่เหมำะสมในแต่ละกรณี เพื่อป้องกันกำรหลบหนีระหว่ำงที่ม ี
กำรพิจำรณำคำร้องขอลีภ้ ยั
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แนวทางที่ 4.2 การควบคุมตัวจะกระทาได้กต็ ่อเมื่อได้รบั การพิ จารณาแล้วว่ามีความจาเป็ น มี
เหตุผลสมควรแก่พฤติ การณ์ ได้สดั ส่วน และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมาย
34. ในกำรพิจำรณำออกคำสังควบคุ
่
มตัว ในแต่ละกรณีตงั ้ แต่เริม่ ต้นและตลอดทัง้ กระบวนกำรนัน้ ต้อง
คำนึงถึงควำมจำเป็ น ควำมสมเหตุสมผล และควำมได้สดั ส่วน (ดูแนวทำงที่ 6) กำรพิจำรณำควำม
จำเป็ น ในกำรควบคุ ม ตัว ในแต่ ล ะกรณีจะต้อ งพิจำรณำถึง วัต ถุ ประสงค์ใ นกำรควบคุ ม ตัว นัน้ (ดู
แนวทำงที่ 4.1) รวมถึงควำมสมเหตุสมผลทัง้ ปวงของกำรควบคุมตัวนัน้ ในสถำนกำรณ์แวดล้อม
ทัง้ หมด ซึ่งกำรพิจำรณำส่วนหลังนี้จำเป็ นต้องประเมินควำมต้องกำรเฉพำะด้ำนหรือพิจำรณำเป็ น
รำยบุคคล(ดูแนวทำงที่ 9) หลักกำรโดยทัวไปของควำมได้
่
สดั ส่วน (general principle of
proportionality) กำหนดให้ต้องมีกำรหำสมดุลระหว่ำงกำรเคำรพสิทธิในเสรีภำพ ควำมมันคงของ
่
มนุ ษย์ และเสรีภำพในกำรเคลื่อนที่ รวมถึงเป้ำประสงค์ในเชิงนโยบำยสำธำรณะที่ทำให้ต้องจำกัด
หรือปฏิเสธสิทธิเหล่ำนี้ ผู้มอี ำนำจตัดสินใจจะต้องไม่ดำเนินกำรใดๆ ที่เกินกว่ำควำมจำเป็ น อย่ำง
แท้จริงในกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ในแต่ละกรณี กำรพิจำรณำควำมจำเป็ นและควำมได้สดั ส่วนยังต้อง
ประเมินว่ำมีมำตรกำรควบคุมแบบอื่นหรือไม่ท่มี ขี ้อจำกัดหรือควำมเข้มข้นน้อยกว่ำ (มำตรกำร
ทำงเลือกอื่นนอกเหนือจำกกำรควบคุมตัว) ทีส่ ำมำรถนำมำใช้กบั บุคคลนัน้ และใช้ได้ผลในกรณีนัน้
(ดูแนวทำง 4.3 และภำคผนวก ก)

แนวทางที่ 4.3 มาตรการอื่นๆ ที่ควรนามาพิ จารณาแทนการควบคุมตัว
35. กำรพิจำรณำมำจรกำรทางเลือกอื่นนอกเหนื อจากการควบคุมตัว เช่น กำรเรียกให้มำรำยงำนตัว
กำรควบคุ ม ดู แ ลโดยชุ ม ชนอย่ ำ งเป็ น ระบบ และ/หรือ กำรจัด ให้ ม ีผู้ ดู แ ลเป็ น รำยกรณี (case
management) (ดูภำคผนวก ก) ถือเป็ นส่วนหนึ่งของกำรประเมิน ควำมจำเป็ น ควำมสมเหตุสมผล
และควำมได้สดั ส่วนของกำรควบคุมตัว (ดูแนวทำงที่ 4.2) กำรพิจำรณำเช่นนี้จะช่วยให้แน่ ใจได้ว่ำ
กำรควบคุมตัวผูข้ อลีภ้ ยั จะเป็นมำตรกำรสุดท้ำย ไม่ใช่มำตรกำรแรกทีเ่ ลือกใช้ ทัง้ นี้ ต้องแสดงให้เห็น
ว่ำเมือ่ พิจำรณำจำกสถำนกำรณ์แวดล้อมของผูข้ อลีภ้ ยั ตำมแต่กรณีแล้ว ไม่มวี ธิ กี ำรอื่นใดที่มขี อ้ จำกัด
หรือ ควำมเข้ม ข้น น้ อ ยกว่ ำ ซึ่ง สำมำรถน ำมำใช้เ พื่อ บรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์เ ดีย วกัน นี้ไ ด้ ดัง นัน้ กำร
พิจำรณำควำมเป็นไปได้ ประสิทธิภำพ และควำมเหมำะสมของมำตรกำรทำงเลือกอื่นนอกเหนือจำก
กำรควบคุมตัวในแต่ละกรณีจงึ มีควำมจำเป็นอย่ำงยิง่
36. เช่นเดียวกับ กำรควบคุ มตัว มำตรกำรทำงเลือ กอื่นนอกเหนือ จำกกำรควบคุ ม ก็ต้อ งเป็ นไปตำม
กฎหมายและกฎระเบียบต่ างๆ เพื่อหลีกเลีย่ งกำรจำกัดเสรีภำพหรืออิสรภำพในกำรเคลื่อนที่โดย
พลกำร และเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ หลักควำมแน่ นอนทำงกฎหมำย จึงต้องมีกำรกำหนดข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมทำงเลือกเหล่ำนี้ (ดูแนวทำงที่ 3) ข้อบังคับทำงกฎหมำยควรมีลกั ษณะ
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เฉพำะเจำะจงและอธิบำยถึงทำงเลือกอื่นๆ อันหลำกหลำยทีม่ อี ยู่ หลักเกณฑ์ทค่ี วบคุมกำรบังคับใช้
ทำงเลือกเหล่ำนัน้ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรที่มอี ำนำจในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและบังคับใช้
กฎระเบียบต่ำงๆ
37. มำตรกำรทำงเลือกอื่นที่นอกเหนือจำกกำรควบคุมตัว ที่จำกัดเสรีภำพของผู้ขอลี้ภยั อำจกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนของบุคคลเหล่ำนัน้ จึงต้องตกอยู่ภายใต้ มาตรฐานสิ ทธิ มนุษยชน รวมทัง้ ต้องมีกำร
พิจ ำรณำทบทวนค ำสัง่ ภำยในระยะเวลำที่เ หมำะสมโดยองค์ก รอิส ระ ผู้ท่ีไ ด้ร ับ ผลกระทบจำก
มำตรกำรทำงเลือกอื่นๆ นี้จะต้องสำมำรถเข้ำถึงกลไกกำรร้องเรียนที่มปี ระสิทธิภำพและทันท่วงที
รวมถึงมำตรกำรเยียวยำควำมเสียหำยหำกมีควำมจำเป็ น ทำงเลือกอื่นทีน่ อกเหนือจำกกำรควบคุม
ตัวไม่ควรเป็นเพียงบทบัญญัตเิ ท่ำนัน้ แต่ตอ้ งนำมำใช้ในทำงปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ย
38. สิ่งที่ค วรระลึก คือ มำตรกำรทำงเลือ กนอกเหนือ จำกกำรควบคุ ม ตัว จะต้ อ งไม่ ถ กู นาไปใช้ เป็ น
รูป แบบหนึ่ ง ในการควบคุม ตัว และไม่ค วรกลำยเป็ น มำตรกำรแทนกำรปล่ อ ยตัว นอกจำกนี้
มำตรกำรเหล่ำนี้ยงั ไม่ควรนำมำใช้แทนทีม่ ำตรกำรตำมปกติในกำรรองรับผูข้ อลี้ภยั แบบเปิด (open
reception arrangements) ซึง่ ไม่ตอ้ งมีกำรจำกัดเสรีภำพในกำรเคลื่อนทีข่ องบุคคลเหล่ำนัน้
รูปที่ 2
การใช้ เครื่ อง
การกาหนดที่อยู่

ติดตาม

อาศัย

ตัวอิเล็คโทรนิกส์

การลงทะเบียน

การปล่อยตัวสู่

การกักบริเวณให้

และ/หรื อการมอบ

ชุมชน/การ

อยูเ่ ฉพาะในบ้ าน

เอกสารให้ เก็บไว้

ควบคุมดูแล

เสรี ภาพ

การวางเงิน
ประกัน/การ
ประกันตัว

การรายงานตัว

การควบคุมตัว
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39. ในกำรออกแบบมำตรกำรทำงเลือกอื่นทีน่ อกเหนือจำกกำรควบคุมตัว รัฐจะต้องใช้ วิธีการที่ กระทบ
กับเสรีภาพของบุคคลให้น้อยที่สดุ และจะต้องคำนึงถึงสถำนกำรณ์เฉพำะของกลุ่มบุคคลทีม่ คี วำม
เปรำะบำงบำงกลุ่ม เช่น เด็ก หญิงมีครรภ์ ผูส้ ูงอำยุ คนพิกำร หรือผูท้ เ่ี ผชิญกับเหตุกำรณ์สะเทือนใจ
(ดูแนวทำงที่ 9)
40. มำตรกำรทำงเลือกอื่นทีน่ อกเหนือจำกกำรควบคุมตัวอาจมีได้หลายรูปแบบ ขึน้ อยู่กบั พฤติกำรณ์
แห่งกรณี มำตรกำรทำงเลือกต่ำงๆ นี้อำจเป็ นกำรลงทะเบียนและ/หรือกำรส่งมอบ/ฝำกเอกสำรให้
เก็บไว้ กำรวำงเงินประกัน/กำรประกันตัว/กำรค้ำประกัน กำรรำยงำนตัวตำมทีก่ ำหนด กำรปล่อยตัว
ให้อยู่ในชุมชนโดยมีกำรควบคุมดูแล กำรกำหนดที่พกั อำศัย กำรติดตำมด้วยอุปกรณ์อเิ ล็กโทรนิกส์
หรือ กำรกัก บริเ วณให้อ ยู่เ ฉพำะในบ้ำ น (ส ำหรับ ค ำอธิบ ำยเกี่ย วกับ ทำงเลือ กเหล่ ำ นี้ ดูไ ด้จ ำก
ภำคผนวก ก) เนื่องจำกมำตรกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้มคี วำมเข้มงวดทีไ่ ม่เท่ำกัน ดังนัน้ จึง อำจส่งผลให้เกิด
กำรจำกัดเสรีภำพในกำรเคลื่อนที่ของบุคคลมำกน้ อยแตกต่ำงกัน (ดูรูปที่ 2) ตัวอย่ำงเช่น กำร
รำยงำนตัวทำงโทรศัพท์และกำรใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัยอื่นๆ อำจถือเป็ นแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ กับผูท้ ม่ี คี วำมยำกลำบำกในกำรเดินทำง ขณะเดียวกัน กำรติดตำมตัวด้วยอุปกรณ์อเิ ล็กโทร
นิกส์ทข่ี อ้ มือหรือข้อเท้ำอำจทำให้บุคคลถูกตรำว่ำเป็นผูก้ ่ออำชญำกรรม จึงควรหลีกเลีย่ งให้มำกทีส่ ุด
เท่ำทีจ่ ะทำได้
41. ตัวอย่ำงของกำรปฏิบตั ทิ ด่ี ี (best practice) ชีใ้ ห้เห็นว่ำมำตรกำรทำงเลือกอื่นทีน่ อกเหนือจำกกำร
ควบคุมตัวอำจมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกว่ำเมือ่ ผูข้ อลีภ้ ยั :
 ได้รบั กำรปฏิบตั ิอ ย่ำงอย่ำงมีมนุ ษ ยธรรม และเคำรพศัก ดิ ์ศรีค วำมเป็ นมนุ ษ ย์ต ลอด
กระบวนกำรขอลีภ้ ยั
 ได้ ร ับ แจ้ ง อย่ ำ งชัด เจนตัง้ แต่ ต้ น ถึง สิท ธิแ ละหน้ ำ ที่ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ มำตรกำรอื่น ที่
นอกเหนือจำกกำรควบคุมตัว รวมถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ หำกไม่ปฏิบตั ติ ำม
 ได้รบั โอกำสทีจ่ ะได้รบั คำปรึกษำทำงกฎหมำยตลอดกระบวนกำรขอลีภ้ ยั
 ได้รบั กำรสนับสนุ นทำงวัต ถุ ท่จี ำเป็ น ที่อ ยู่อ ำศัย และปจั จัยอื่นๆ ที่เ พียงพอ รวมถึง
ควำมช่วยเหลืออื่นๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรแรกรับ (reception conditions) ได้รบั โอกำสในกำร
ยังชีพ (สิทธิในกำรทำงำน) และ
 ได้รบั ประโยชน์จำกกำรบริหำรจัดกำรเป็ นรำยกรณี (case management services) ใน
เรือ่ งกำรขอลีภ้ ยั (มีคำอธิบำยเพิม่ เติมในภำคผนวก ก)
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42. การออกเอกสารรับรองให้ ถือเป็ นมำตรกำรสำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรดำเนินกำรตำมทำงเลือกอื่น
นอกเหนือจำกกำรควบคุมตัว เพื่อให้แน่ใจว่ำผูข้ อลีภ้ ยั (และสมำชิกทุกคนในครอบครัวของผูข้ อลีภ้ ยั )
มีหลักฐำนทีแ่ สดงถึงสิทธิในกำรอำศัยอยู่ในชุมชน นอกจำกนี้ เอกสำรดังกล่ำวยังช่วยป้องกันไม่ให้
เกิด กำรควบคุ ม ตัว และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช่ ำ ที่พ ัก หำงำน รับ บริก ำรด้ำ นสุ ข ภำพ
กำรศึกษำ และ/หรือบริกำรอื่นๆ ตำมสมควร โปรดดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับมำตรกำรประเภทต่ำงๆ
นอกเหนือจำกกำรควบคุมตัว รวมถึงมำตรกำรเสริมอื่นๆ มีอยูใ่ นภำคผนวก ก
แนวทางที่ 5: การควบคุมตัวจะต้องไม่มีลกั ษณะเลือกปฏิ บตั ิ
43. กฎหมำยระหว่ำงประเทศห้ำมมิให้ควบคุมตัวหรือจำกัดเสรีภำพในกำรเคลื่อ นทีข่ องบุคคลด้วยเหตุ
ทำงเชือ้ ชำติ สีผวิ เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองหรือควำมคิดเห็นด้ำนอื่นๆ ประเทศ
หรือสังคมต้นกำเนิด (social origin) ทรัพย์สนิ สถำนภำพกำรเกิดหรือสถำนภำพอื่นๆ (birth or
other status) เช่น กำรเป็ นผู้ขอลี้ภยั หรือผู้ล้ภี ยั กำรควบคุมตัวจะต้องไม่เป็ นกำรเลือกปฏิบตั ิ
แม้กระทังในช่
่ วงเวลำที่มเี หตุฉุกเฉินเกิดขึน้ รัฐอำจมีควำมผิดโทษฐำนเลือกปฏิบตั ทิ ำงเชือ้ ชำติหำก
ทำกำรควบคุมตัว บุคคลเนื่องจำก “เชื้อชำติใดเชื้อชำติหนึ่ง” อย่ำงน้อยที่สุด บุคคลต้องมีสทิ ธิท่จี ะ
โต้แย้งเมือ่ ถูกควบคุมตัวด้วยสำเหตุดงั กล่ำว ในกรณีทม่ี กี ำรปฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่ำงกันระหว่ำงคนชำติกบั
บุคคลทีไ่ ม่ได้มสี ญ
ั ชำติของรัฐ หรือระหว่ำงบุคคลทีไ่ ม่ได้มสี ญ
ั ชำติของรัฐด้วยกันเอง รัฐต้องอธิบำย
เหตุผลและสำเหตุอนั เป็นรูปธรรมในกำรปฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่ำงได้
แนวทางที่ 6: การควบคุมตัวโดยไม่มีกาหนดระยะเวลาเป็ นการกระทาที่ ไม่ชอบและควรมีการ
กาหนดกรอบระยะเวลาสูงสุดในการควบคุมตัวไว้ในกฎหมาย
44. ตำมทีร่ ะบุไว้ในแนวทำงที่ 4.2 กำรพิจำรณำควำมได้สดั ส่วนต้องทำทัง้ ก่อนกำรออกคำสังควบคุ
่
มตัว
ครัง้ แรกและเมือ่ มีกำรขยำยระยะเวลำกำรควบคุมตัวในเวลำต่อมำ ระยะเวลำของกำรควบคุมตัวทีไ่ ม่
เหมำะสมอำจทำให้คำสังควบคุ
่
มตัวทีถ่ ูกต้องตำมกฎหมำยกลำยเป็ นกำรควบคุมตัวที่ไม่เป็ นไปตำม
หลักควำมได้สดั ส่วน และเป็นกำรควบคุมตัวโดยพลกำรได้ กำรควบคุมตัวโดยไม่มกี ำหนดระยะเวลำ
อันเนื่องมำจำกควำมผิดเกี่ยวกับ กำรเข้ำเมืองถือเป็ นกำรกระทำโดยพลกำรซึ่งขัดต่อกฎหมำยสิทธิ
มนุษยชนระหว่ำงประเทศ
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45. ผู้ขอลี้ภยั จะต้องไม่ถูกควบคุมตัวยำวนำนเกินจำเป็ น หำกไม่มเี หตุผลอันชอบธรรมที่จะควบคุมตัว
บุคคลไว้อกี ต่อไป ควรต้องปล่อยตัวผูข้ อลีภ้ ยั โดยทันที (แนวทำงที่ 4.1)
46. เพื่อป้องกันไม่ให้มกี ำรควบคุมตัวโดยพลกำร ควรมีกำรกำหนดระยะเวลำกำรควบคุมตัวสูงสุดไว้ใน
กฎหมำยของประเทศนัน้ ๆ หำกไม่มกี ำหนดเวลำเช่นว่ำนัน้ กำรควบคุมตัว อำจยำวนำนออกไป
เรื่อยๆ และในบำงกรณีกลำยเป็ นกำรควบคุมตัวโดยไม่มกี ำหนด (indefinite detention) กำรกำหนด
ระยะเวลำควบคุมตัวเช่นว่ำนี้ปรับใช้กบั กรณีผูข้ อลีภ้ ยั ทีเ่ ป็ นคนไร้สญ
ั ชำติเช่นกัน ทัง้ นี้ รัฐไม่สำมำรถ
ทีจ่ ะขยำยเวลำต่อจำกระยะเวลำกำรควบคุมตัวสูงสุดได้อกี โดยกำรปล่อยตัวผูข้ อลีภ้ ยั เป็ นระยะเวลำ
สัน้ ๆ เพื่อนำตัวกลับมำควบคุมตัวใหม่ดว้ ยเหตุผลเดิม
แนวทางที่ 7: การออกคาสังควบคุ
่
มตัวหรือการขยายระยะเวลาการควบคุมตัว
ต้องเคารพสิ ทธิ ขนั ้ พื้นฐานในเชิ งกระบวนการ (Procedural safeguards) ของผูข้ อลี้ภยั
47. หำกผู้ขอลี้ภยั ตกอยู่ในสถำนกำรณ์ท่กี ำลังจะถูกควบคุมตัวหรือระหว่ำงที่ถูกควบคุมตัว ผู้ขอลี้ภยั มี
สิทธิทจ่ี ะได้รบั กำรประกันสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำนในเชิงกระบวนกำรดังต่อไปนี้
(1) ได้รบั แจ้งเหตุผลในกำรควบคุมตัวเมื่อมีกำรจับกุมหรือระหว่ำงที่ถูกควบคุมตัว รวมทัง้ รับทรำบ
ข้อมูลเรือ่ งสิทธิต่ำงๆ ในกำรโต้แย้งคำสังและกระบวนกำรพิ
่
จำรณำทบทวนคำสังควบคุ
่
มตัว ด้วย
ภำษำและคำศัพท์ทบ่ี ุคคลเหล่ำนัน้ สำมำรถเข้ำใจได้
(2) ได้รบั แจ้งถึงสิทธิท่จี ะได้รบั คำปรึกษำทำงกฎหมำย รัฐควรจัดให้มกี ำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กฎหมำยโดยไม่มคี ่ำใช้จ่ำย เช่นเดียวกับในกรณีท่ปี ฏิบตั ติ ่อ บุคคลทีเ่ ป็ นพลเมืองในสถำนกำรณ์
เดียวกันและโดยเร็ว ที่สุ ดเท่ำที่จะทำได้หลังจำกถู กจับกุ มหรือ เมื่อ ถู ก ควบคุ มตัว เพื่อ ให้ผู้ถู ก
ควบคุมตัวเข้ำใจถึงสิทธิของตนเอง กำรสื่อสำรระหว่ำงผูใ้ ห้คำปรึกษำทำงกฎหมำยและผู้ขอลีภ้ ยั
จะต้องอยู่ภำยใต้หลักกำรรักษำควำมลับระหว่ำงทนำยควำมและลูกควำม ทนำยควำมจะต้อง
สำมำรถเข้ำถึงตัวลูกควำม บันทึกต่ำงๆ เกี่ยวกับลูกควำม และสำมำรถพบปะกับลูกควำมได้ใน
สถำนทีท่ ป่ี ลอดภัยและเป็นส่วนตัว
(3) ผู้ถู ก ควบคุ มตัวจำเป็ นต้อ งปรำกฏตัว ต่ อ ศำลหรือ องค์กรอิส ระอื่นๆ โดยเร็ว เพื่อ ขอพิจำรณำ
ทบทวนคำสังในกำรควบคุ
่
มตัวนัน้ กำรพิจำรณำทบทวนดังกล่ำวควรเป็ นไปโดยอัตโนมัตแิ ละ
เกิดขึน้ ภำยใน 24-48 ชัวโมงแรกหลั
่
งมีคำสังควบคุ
่
มตัวผูข้ อลี้ภยั องค์คณะผู้พจิ ำรณำทบทวน
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คำสังจะต้
่ องเป็นอิสระและไม่ขน้ึ กับผูม้ อี ำนำจสังควบคุ
่
มตัว และองค์คณะดังกล่ำวต้องมีอำนำจใน
กำรออกคำสังปล่
่ อยตัวหรือเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขใดๆ ในกำรปล่อยตัว
(4) หลังจำกพิจำรณำทบทวนคำสังให้
่ ควบคุมตัวในครัง้ แรกแล้ว ควรต้องให้ศำลหรือองค์กรอิสระ
อื่นๆ พิจำรณำทบทวนควำมจำเป็ นในกำรดำเนินกำรควบคุมตัวบุคคลต่อไปเป็ นระยะๆ โดยทีผ่ ู้
ขอลีภ้ ยั และทีป่ รึกษำทำงกฎหมำยมีสทิ ธิทจ่ี ะเข้ำร่วมฟงั กำรพิจำรณำด้วย ตัวอย่ำงกำรปฏิบตั ทิ ด่ี ี
ระบุว่ำหลังจำกมีกำรยืนยันจำกศำลให้มกี ำรควบคุมตัว ในครัง้ แรกแล้ว จะต้องมีกำรพิจำรณำ
ทบทวนทุ ก ๆ 7 วันจนกระทังครบ
่
1 เดือ น จำกนัน้ ให้มกี ำรทบทวนทุกเดือ นจนกว่ ำจะครบ
ระยะเวลำสูงสุดในกำรควบคุมตัวตำมทีร่ ะบุไว้ในกฎหมำย
(5) สิทธิในกำรโต้แย้งควำมชอบด้วยกฎหมำยของคำสังควบคุ
่
มตัวในชัน้ ศำลของผู้ทถ่ี ูกควบคุมตัว
หรือทนำยควำมต้องได้รบั ควำมเคำรพ โดยเป็ นสิทธิท่แี ยกต่ำงหำกจำกกำรพิจำรณำทบทวน
คำสังให้
่ ควบคุมตัวทีก่ ล่ำวในข้อย่อยที่ (3) และ (4) ผูม้ อี ำนำจสังควบคุ
่
มตัวมีภำระในกำรพิสูจน์
ควำมชอบด้วยกฎหมำยในกำรควบคุมตัว ตำมทีก่ ล่ำวไว้ในแนวทำงที่ 4 เจ้ำหน้ำทีผ่ ู้ออกคำสัง่
จะต้องแสดงให้เห็นโดยชัดว่ำมีพน้ื ฐำนทำงกฎหมำยรองรับ กำรควบคุมตัวนัน้ และสำมำรถแสดง
ให้เห็นว่ำกำรควบคุมตัวเป็นไปตำมหลักควำมจำเป็ น หลักควำมสมเหตุสมผล และหลักควำมได้
สัดส่วน และไม่มมี ำตรกำรอื่นทีร่ นุ แรงน้อยกว่ำในกำรทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์เดียวกันในกรณีของ
บุคคลนัน้ ๆ
(6) บุคคลทีถ่ ูกควบคุมตัวจะต้องสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรขอลีภ้ ยั และกำรควบคุมตัวนัน้ จะต้องไม่
เป็ น อุ ป สรรคต่ อ กำรขอลี้ภ ัย กำรเข้ำ ถึง กระบวนกำรขอลี้ภ ัย จะต้ อ งปฏิบ ัติไ ด้ จ ริง และมี
ประสิทธิภำพ และมีกรอบเวลำกำรยื่นหลักฐำนสนับสนุ นทีเ่ หมำะสมสำหรับผูท้ ก่ี ำลังถูกควบคุม
ตัว นอกจำกนี้ บุ ค คลดัง กล่ ำ วจะต้อ งสำมำรถเข้ำถึง ควำมช่ว ยเหลือ ทำงกฎหมำยและล่ ำ ม
แปลภำษำ นอกจำกนี้ ผู้ขอลี้ภยั ซึ่งกำลังถูก ควบคุมตัว จำเป็ นต้องได้รบั ข้อมูลทำงกฎหมำยที่
ถูกต้องเกีย่ วกับขัน้ ตอนต่ำงๆ ในกำรขอลีภ้ ยั และสิทธิต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(7) ผูท้ ถ่ี ูกควบคุมตัวต้องสำมำรถติดต่อหรือได้รบั กำรติดต่อจำก UNHCR รวมทัง้ ต้องสำมำรถติดต่อ
องค์ก รอื่นๆ เช่น องค์ก รรัฐที่ดูแ ลผู้ล้ภี ยั หรือ องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ ง เช่น องค์กรที่มหี น้ ำที่
ตรวจสอบ คณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน หรือองค์กรไม่แสวงหำผลกำไรต่ำงๆ ได้ นอกจำกนัน้
บุคคลเหล่ำนี้ควรได้รบั สิทธิในกำรสื่อสำรกับ ผู้แทนของผู้ถูกควบคุมตัว อย่ำงเป็ นส่วนตัว และ
ได้รบั กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อผูแ้ ทนดังกล่ำว
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(8) กำรคุม้ ครองข้อมูลและหลักกำรในกำรรักษำควำมลับของข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้ขอลีภ้ ยั รวมถึง
เรือ่ งสุขภำพของผูล้ ภ้ี ยั จะต้องได้รบั กำรดูแล
(9) หำกผูข้ อลีภ้ ยั ไม่สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ รัฐจำเป็ นต้องมีกลไกทีท่ ำให้ผู้ขอลีภ้ ยั “ดำเนินกำรยื่น
คำร้อง” ได้ รวมถึงกำรขอพบทนำยควำม แพทย์ ผูเ้ ข้ำเยีย่ ม หรือกำรยืน่ เรือ่ งร้องเรียน
แนวทางที่ 8: การควบคุมตัวจะต้องคานึ งถึงหลักมนุษยธรรมและเคารพศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์
ของผูข้ อลี้ภยั
48. ในกรณีทม่ี กี ำรควบคุมตัวผูข้ อลีภ้ ยั ผูข้ อลีภ้ ยั มีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั กำรปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนดังต่อไปนี้เป็ น
อย่ำงน้อย
(1) กำรควบคุมตัวจะถูกต้องตำมกฎหมำยก็ต่อเมื่อเกิดขึน้ ในสถำนที่ซ่งึ ได้ รบั กำรยอมรับอย่ำงเป็ น
ทำงกำรว่ำเป็ นสถำนที่สำหรับควบคุมตัว กำรควบคุมตัวในห้องขังของสถำนีตำรวจถือเป็ นกำร
ควบคุมตัวทีไ่ ม่เหมำะสม
(2) ผูข้ อลีภ้ ยั ต้องได้รบั กำรปฏิบตั อิ ย่ำงเคำรพในศักดิ ์ศรีควำมเป็ นมนุ ษย์และสอดคล้องกับมำตรฐำน
ในทำงระหว่ำงประเทศ
(3) กำรควบคุมตัวผู้ขอลี้ภยั ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับกำรเข้ำเมืองต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการลงโทษ
ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้เรือนจำ ห้องขัง หรือสถำนที่ซง่ึ ออกแบบไว้หรือทำหน้ำทีเ่ ป็ นเรือนจำหรือ
ห้องขัง แต่หำกผู้ขอลี้ภยั จำเป็ นต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในสถำนทีด่ งั กล่ำวมำนี้ ก็ควรมีกำรแยกผู้
ขอลี้ภยั จำกผู้ถูกควบคุมตัวคนอื่นๆ กำรนำมำตรกำรทำงอำญำมำใช้ถอื ว่ำเป็ นกำรไม่เหมำะสม
(เช่น ให้สวมเครือ่ งแบบนักโทษ หรือล่ำมโซ่ตรวน)
(4) ข้อมูลของผู้ถูกควบคุมตัว สถำนที่ทใ่ี ช้ในกำรควบคุมตัว และผูร้ บั ผิดชอบดำเนินกำรควบคุมตัว
จะต้องมีการบันทึกไว้ในทะเบียน ซึง่ ทุกฝำ่ ยทีเ่ กี่ยวข้องรวมถึงญำติและทีป่ รึกษำทำงกฎหมำย
สำมำรถเข้ำถึงได้เสมอ แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรเข้ำถึงข้อมูลเหล่ำนี้จะต้องเป็ นไปตำมหลักควำม
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (confidentiality)
(5) ในสถำนทีค่ วบคุมตัวซึง่ มีทงั ้ ชำยและหญิง ควรมีกำรแบ่งแยกชายหญิ งเว้นแต่ในกรณีท่บี ุคคล
เหล่ำนี้เป็ นครอบครัวเดียวกัน เด็กก็ควรแยกจำกผูใ้ หญ่เว้นแต่ว่ำเป็ นเครือญำติกนั หำกเป็ นไป
ได้ ควรจัดหำที่พกั ซึ่งรองรับได้ทงั ้ ครอบครัว เพรำะที่พกั สำหรับครอบครัวนัน้ จะช่วยป้องกัน
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ไม่ให้บำงครอบครัว (โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ครอบครัวที่พ่อเดินทำงมำกับลูกๆ ตำมลำพัง) ต้องถูก
ขังเดีย่ วเนื่องจำกปรำศจำกทำงเลือกอื่น
(6) จะต้องมีการดูแลทางการแพทย์อย่างเหมาะสมเมื่อมีความจาเป็ น รวมถึงกำรให้คำปรึกษำ
ทำงจิต เวชด้ว ย ควรมีก ำรส่ งตัว ผู้ถู ก ควบคุ มตัว ที่ต้อ งได้รบั กำรดูแลทำงกำรแพทย์ไปอยู่ใ น
สถำนทีท่ เ่ี หมำะสมต่อกำรรักษำ หรือได้รบั กำรรักษำในสถำนทีค่ วบคุมตัวกรณีทส่ี ถำนทีน่ นั ้ มีสงิ่
อำนวยควำมสะดวกครบถ้วน ควรมีกำรตรวจวินิจฉัยสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจผู้ถูกควบคุมตัว
ตัง้ แต่วนั แรกรับโดยผูเ้ ชีย่ วชำญทำงกำรแพทย์ และระหว่ำงทีถ่ ูก ควบคุมตัว ผูถ้ ูกควบคุมตัวควร
ได้รบั กำรตรวจประเมินสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจเป็ นระยะ เนื่องจำกผู้ขอลี้ภยั จำนวนมำกได้รบั
ควำมกระทบกระเทือนต่อร่ำงกำยและจิตใจจำกกำรถูก ควบคุมตัว ดังนัน้ จึงมีควำมจำเป็ นต้อง
ประเมินสุขภำพเป็ นระยะแม้ว่ำบุคคลนัน้ จะไม่ได้แสดงอำกำรเจ็บป่วยใดๆ เมื่อไปถึงสถำนที่
ควบคุมตัวในตอนแรก หำกตรวจพบปญั หำหรือควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพหรือ ในกรณีท่ปี ญั หำนี้
เกิดขึน้ ขณะทีถ่ ูกควบคุมตัว บุคคลนัน้ จะต้องได้รบั กำรรักษำดูแลอย่ำงเหมำะสม ทัง้ นี้รวมทัง้ กำร
พิจำรณำปล่อยตัวด้วย
(7) ผู้ขอลี้ภยั ที่ถูกควบคุ มตัว จะต้องสามารถติ ดต่ อ(ทำงโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตถ้ำเป็ นไปได้)
และได้ ร บั อนุ ญ าตให้ เ ข้ า เยี่ ย มจากญาติ คนรู้จ กั และองค์ก รศาสนา องค์ ก รระหว่ า ง
ประเทศและ/หรือองค์กรที่ ไม่แสวงหากาไรได้ อย่ างสมา่ เสมอหำกบุคคลเหล่ำนี้ต้องกำร
นอกจำกนี้ ยังต้องให้บุคคลเหล่ำนี้ สำมำรถติดต่อและรับกำรติดต่อจำก UNHCR ได้ ควรมี
สถำนทีจ่ ดั เตรียมไว้สำหรับกำรเข้ำเยีย่ ม และปกติแล้วกำรเยีย่ มควรมีควำมเป็ นส่วนตัว เว้นแต่ม ี
เหตุผลจำเป็นทีเ่ กีย่ วข้องกับควำมมันคงและควำมปลอดภั
่
ยจนไม่อำจอนุญำตเช่นนัน้ ได้
(8) ควรจัดให้ม กี ิ จกรรมส่ ง เสริ มสุขภาพ โดยให้มกี ิจกรรมนันทนำกำรสันทนำกำรทัง้ ในร่มและ
กลำงแจ้ง รวมถึงให้ผู้ท่ถี ูกควบคุมตัวได้ใช้เวลำในพื้นที่กลำงแจ้งที่เหมำะสม และสถำนที่ๆ มี
อำกำศถ่ ำยเทและมีแสงสว่ำงตำมธรรมชำติ นอกจำกนี้ ยังจำเป็ นต้อ งมีกิจกรรมที่ได้รบั กำร
ออกแบบมำเฉพำะสำหรับผูห้ ญิงและเด็กโดยพิจำรณำถึงปจั จัยทำงวัฒนธรรมด้วย
(9) เคำรพสิทธิในกำรปฏิ บตั ิ กิจทางศาสนาของผูถ้ ูกควบคุมตัว
(10) มีกำรจัดสิ่ งจาเป็ นพื้นฐาน เช่น เตียง ฟูกนอนที่เหมำะสมกับภูมอิ ำกำศ สถำนที่อำบน้ ำ และ
เสื้อผ้ำสะอำดให้กบั ผู้ขอลี้ภยั ที่ถูกควบคุมตัว บุคคลเหล่ำนี้ควรได้รบั สิทธิในกำรสวมใส่เสื้อผ้ำ
ของตนเอง มีค วำมเป็ น ส่ ว นตัว ในกำรใช้ห้อ งน้ ำ โดยสอดคล้อ งกับ กำรบริห ำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยของสถำนที่
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(11) มีกำรจัดหาอาหารที่ มีคุณค่ าทางโภชนาการ เหมำะสมกับอำยุ สุ ขภำพ และพื้นฐำนทำง
วัฒนธรรม/ศำสนำ ควรมีอำหำรพิเศษสำหรับ ผูห้ ญิงมีครรภ์และผูห้ ญิงทีใ่ ห้นมบุตรด้วย สถำนที่
ซึง่ เป็นบริเวณทีใ่ ช้สำหรับจัดอำหำรและรับประทำนอำหำรจะต้องสะอำดและถูกสุขอนำมัย
(12) ผูข้ อลี้ภยั ควรจะได้เข้ำถึงสิ่ งพิ มพ์และข้อมูลที่ เป็ นปั จจุบนั หำกเป็ นไปได้ (เช่น หนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต และโทรทัศน์)
(13) ผู้ขอลี้ภยั ควรได้รบั สิทธิท่จี ะเข้าถึงการศึ กษาและ/หรือการฝึ กอบรมวิ ชาชี พ ซึ่ งเหมาะสม
กับระยะเวลาที่ จะถูกควบคุมตัว เด็กๆ ทุกคนไม่ว่ำจะอยู่ใ นสถำนภำพใดหรือมีกำหนดถู ก
ควบคุมตัวนำนเพียงใดจะต้องได้รบั กำรศึกษำระดับประถมศึกษำเป็ นอย่ำงน้อย เด็กควรจะได้รบั
กำรส่งไปศึกษำนอกสถำนทีซ่ ง่ึ ถูกควบคุม เช่น โรงเรียนประจำท้องถิน่
(14) ควรหลีกเลีย่ งกำรย้ำยผู้ขอลีภ้ ยั จำกสถำนที่ควบคุมตัวแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งบ่อยๆ เพรำะ
อำจกีดขวำงกำรเข้ำถึงและกำรติดต่อตัวแทนด้ำนกฎหมำยของผูข้ อลีภ้ ยั
(15) จะต้องมีกลไกการร้องทุกข์ (หรือกระบวนกำรร้องทุกข์) ทีไ่ ม่เป็นกำรเลือกปฏิบตั ิ โดยสำมำรถ
แจ้งร้องทุกข์ต่อผูม้ อี ำนำจในกำรควบคุมตัวได้โดยตรงและเป็นควำมลับ หรือต่อองค์กรอิสระหรือ
องค์กรที่ควบคุมดูแลผู้ใช้อำนำจ และจำเป็ นต้องมีกำรติดประกำศขัน้ ตอนกำรยื่นคำร้องทุกข์
รวมถึงกระบวนกำรอุทธรณ์แ ละกำหนดเวลำต่ำงๆ ที่ได้รบั กำรแปลเป็ นภำษำต่ ำงๆ ให้ผู้ถู ก
ควบคุมตัวได้รบั ทรำบและเข้ำถึงข้อมูลได้
(16) เจ้ำ พนั ก งำนทุ ก คนที่ท ำงำนกับ ผู้ ถู ก ควบคุ ม ตัว จะต้ อ งได้ ร ับ การฝึ กอบรมที่ เ หมาะสม
โดยเฉพำะในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรขอลีภ้ ยั ควำมรุนแรงทำงเพศ ควำมรุนแรงอันเนื่องมำจำก
เพศสภำพ กำรระบุอำกำรของผูท้ ถ่ี ูกกระทบกระเทือนทำงจิตใจอย่ำงรุนแรงและหรือผูท้ ต่ี กอยู่ใน
ควำมเครียด รวมถึงมำตรฐำนต่ำงๆ ด้ำนสิทธิมนุ ษยชนและผูล้ ้ภี ยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับ กำรควบคุมตัว
สัด ส่ ว นระหว่ ำ งพนั ก งำนและผู้ถู ก ควบคุ ม ตัว จะต้ อ งได้ ม ำตรฐำนในทำงระหว่ ำ งประเทศ
นอกจำกนี้ ควรให้เจ้ำหน้ำที่ลงชื่อรับทรำบเนื้อหำของจรรยำบรรณและให้ปฏิบตั ติ นด้วยควำม
เคำรพในจรรยำบรรณของกำรทำงำน
(17) กำรกำหนดให้ผรู้ บั จ้ำงเอกชนมีหน้ำทีใ่ นทำงกฎหมำย (statutory duty) ทีจ่ ะดูแลควำมเป็ นอยู่
ของผู้ถู ก ควบคุ มตัว ถือ เป็ นแนวปฏิบตั ิท่ีดี อย่ำงไรก็ ด ี หน่ ว ยงำนรัฐ ที่ม ีหน้ ำ ที่รบั ผิดชอบไม่
สำมำรถหลีกเลีย่ งภำระควำมรับผิดชอบของรัฐภำยใต้กฎหมำยผูล้ ้ภี ยั ระหว่ ำงประเทศและสิทธิ
มนุ ษยชนได้ แม้ว่ำจะได้จำ้ งบุคคลภำยนอกมำทำหน้ำที่น้ี และยังคงควำมรับผิดตำมกฎหมำย
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ระหว่ำงประเทศ ด้วยเหตุน้ี รัฐจึงควรมีมำตรกำรในกำรควบคุมดูแลกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ของ
ผู้รบั จ้ำงเอกชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มกี ลไกกำรสอดส่องดูแลและกลไกตรวจสอบที่
เพียงพอและเป็ นอิส ระ รวมถึงกำรยกเลิกสัญ ญำว่ำจ้ำงหรือ ข้อ ตกลงต่ ำงๆ หำกผู้รบั จ้ำงไม่
สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้อย่ำงเหมำะสม
(18) เด็ก ที่เ กิด ระหว่ ำ งกำรถู ก ควบคุ ม ตัว จะต้อ งได้รบั กำรจดทะเบีย นเกิด ทัน ทีห ลัง คลอด โดย
สอดคล้องกับมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ รวมทัง้ ได้รบั กำรออกใบสูตบิ ตั รด้วย
แนวทางที่ 9: การควบคุมตัวต้ องมีการพิ จารณาสถานการณ์ แวดล้อมและความต้องการเฉพาะ
ด้านของผูข้ อลี้ภยั
แนวทางที่ 9.1 เหยื่อที่ตกอยู่ในสภาวะบอบชา้ ทางจิ ตใจหรือถูกทรมาน
49. ผู้ขอลี้ภยั อำจมีควำมเจ็บป่วยทำงจิตใจ ได้รบั ควำมกระทบกระเทือนทำงจิตใจ อยู่ในภำวะซึมเศร้ำ
วิตกกังวล ก้ำวร้ำว รวมถึงได้รบั ผลกระทบอื่นๆ ทำงร่ำงกำย จิตใจ และอำรมณ์ อันเป็ นผลมำจำก
ประสบกำรณ์ในกำรแสวงหำทีล่ ภ้ี ยั และเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ทีอ่ ำจกระทบกระเทือนจิตใจอย่ำงรุนแรงใน
อดีต จึงควรให้ค วำมส ำคัญ กับ ป จั จัยเหล่ ำ นี้ ใ นกำรพิจ ำรณำควำมจำเป็ นของกำรควบคุ มตัว (ดู
แนวทำงที่ 4) เหยื่อทีถ่ ูกทรมำน ถูกทำร้ำยร่ำงกำยและจิตใจอย่ำงรุนแรง หรือถูกกระทำรุนแรงทำง
เพศและทำงจิตใจจะต้องได้รบั กำรดูแลเป็นพิเศษ และโดยทัวไปแล้
่
วจะต้องไม่ถูกควบคุมตัว
50. กำรควบคุมตัวทำให้ควำมเจ็บป่วยและอำกำรต่ำงๆ ของผู้ถูกควบคุมตัว ทรุดหนักลงหรือก่อให้เกิด
ควำมเจ็บป่วยและอำกำรต่ำงๆ ดังที่กล่ำวมำ ทัง้ ที่บุคคลนัน้ ไม่ได้แสดงอำกำรเจ็บป่วยออกมำใน
ขณะที่ถู ก ควบคุ มตัว ผู้ค วบคุ ม ตัว ต้อ งได้ร บั กำรตรวจสุ ข ภำพร่ำงกำยและจิต ใจโดยแพทย์ห รือ
ผู้เชี่ยวชำญอย่ำงเหมำะสมทัง้ ในตอนต้นและเป็ นครัง้ ครำวเนื่องจำกผลกระทบอันรุนแรงของกำร
ควบคุ มตัว ต่ อ สุ ขภำพ หลังจำกนัน้ จะต้อ งให้บุค คลนัน้ ได้รบั กำรรักษำเยีย วยำที่เ หมำะสมและมี
รำยงำนทำงกำรแพทย์เพื่อนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำทบทวนกำรควบคุมตัวนัน้
แนวทางที่ 9.2 เด็ก
51. หลักกำรทัวไปที
่
่เกี่ยวข้องกับ กำรควบคุมตัวที่มอี ยู่ในแนวทำงปฏิบตั เิ ล่มนี้ควรจะต้องนำไปใช้อย่ำง
เคร่งครัดยิง่ ขึน้ ในกรณีของกำรควบคุมตัวเด็ก ซึ่งโดยหลักแล้วไม่สมควรถูกควบคุมตัว อนุ สญ
ั ญำ
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ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ได้กำหนดพันธะกรณีทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศอัน
เกีย่ วข้องกับเด็ก และกำหนดหลักกำรไว้หลำยข้อด้วยกันในกำรให้ควำมคุม้ ครองเด็ก
 กำรกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก รวมถึงเด็กทีเ่ ป็ นผูข้ อลีภ้ ยั และผู้ลภ้ี ยั ควรคานึ งถึง
ประโยชน์ สูงสุดของเด็ก (best interest of the child) (ข้อที่ 3 ประกอบกับข้อที่ 22
ของ CRC)
 จะต้องไม่มีการเลือกปฏิ บตั ิ ด้วยเหตุผลด้ำนเชื้อชำติ สีผวิ เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำม
คิดเห็นทำงกำรเมือ ง ควำมคิด เห็นด้ำนอื่นๆ ชนชำติ ชำติพนั ธุ์หรือ สังคมต้นกำเนิด
ทรัพ ย์ส ิน ทุพ พลภำพ สถำนภำพกำรเกิด หรือ สถำนภำพอื่นๆ หรือ ด้ว ยเหตุ ผ ลอัน
เนื่องมำจำกสถำนะ กิจกรรมทีท่ ำ ควำมคิดเห็นทีไ่ ด้แสดงออก หรือควำมเชื่อของพ่อแม่
ผูป้ กครอง หรือสมำชิกในครอบครัวของเด็ก (ข้อที่ 2 ของ CRC)
 เด็กแต่ละคนมีสิทธิ ขนั ้ พื้นฐานที่ จะมีชีวิต อยู่รอด และพัฒนาเติ บโตมำกทีส่ ุดเท่ำที่
จะเป็นไปได้ (ข้อที่ 6 ของ CRC)
 เด็กควรได้รบั กำรรับรองสิ ทธิ ในการแสดงความคิ ดเห็นของตนเองอย่างอิ สระ และ
ควำมคิดเห็น ของเด็ก ควรได้รบั “กำรให้น้ ำ หนักหรือ ควำมสำคัญ ตำมสมควร” โดย
สอดคล้องกับอำยุและระดับวุฒภิ ำวะของเด็ก (ข้อที่ 12 ของ CRC)
 เด็กมีสิทธิ ที่จะได้อยู่กบั ครอบครัว (ข้อที่ 5 ข้อที่ 8 และ ข้อที่ 16 ของ CRC ประกอบ
กับข้ออื่นๆ) และสิทธิท่จี ะไม่ถูกพรำกไปจำกพ่อ แม่ของตนโดยไม่เต็มใจ (ข้อที่ 9 ของ
CRC) ข้อที่ 20 (1) ของ CRC ระบุว่ำเด็กทีถ่ ูกพรำกจำกครอบครัวโดยชัวครำวหรื
่
อ
ถำวร หรือเด็กที่พจิ ำรณำแล้วว่ำไม่ควรอยู่ร่วมกับครอบครัวตำมหลักประโยชน์ สูงสุด
ของเด็ก จะต้องได้รบั การคุ้มครองและความช่วยเหลือเป็ นพิ เศษจำกรัฐ
 ข้อ 20 (2) และ (3) ของ CRC เรียกร้องให้รฐั ภำคีดำเนินกำรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำเด็กใน
กรณี ดงั กล่าวจะได้รบั การดูแล โดยสอดคล้องกับกฎหมำยของประเทศ กำรดูแลนัน้
รวมถึง กำรส่งไปอยูก่ บั ครอบครัวอุปถัมภ์ หรือในกรณีทจ่ี ำเป็ นอำจเป็ นกำรส่งเด็กไปอยู่
กับ หน่ ว ยงำนที่เ หมำะสมที่จ ะดูแ ลเด็ก เมื่อ พิจ ำรณำทำงเลือ กต่ ำ งๆ แล้ว ควรให้
ควำมสำคัญเป็ นพิเศษกับควำมควำมต่อเนื่องในกำรเลี้ยงดู และภูมหิ ลังทำงเชื้อชำติ
ศำสนำ วัฒนธรรม และภำษำของเด็ก
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 ข้อที่ 22 ของ CRC เรียกร้องให้ฝำ่ ยต่ำงๆ ของรัฐใช้มำตรกำรทีเ่ หมำะสมเพื่อให้แน่ ใจว่ำ
เด็กที่ขอลี้ภยั หรือได้รบั กำรรับรองสถำนะผู้ล้ภี ยั แล้วได้ รบั ความคุ้มครองและความ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ไม่ว่ำเด็กจะมีผปู้ กครองมำด้วยหรือไม่กต็ ำม
 ข้อที่ 37 ของ CRC เรียกร้องให้รฐั ภำคีให้ควำมมันใจว่
่ ำการควบคุมตัวเด็กจะเป็ น
มาตรการสุด ท้ า ยที่ จ ะนามาใช้ โดยให้ด าเนิ นไปในระยะเวลาที่ ส นั ้ ที่ สุ ด เท่ า ที่
เป็ นไปได้
 ในกรณีท่กี ำรแยกเด็ก ออกจำกพ่อ แม่ เ ป็ น สิ่งที่ไม่อ ำจหลีกเลี่ย งได้ ใ นบริบทของกำร
ควบคุมตัว ทัง้ พ่อแม่และเด็กมีสทิ ธิท่จี ะได้รบั ทรำบข้อมูลที่จำเป็ นจำกรัฐเกี่ยวกับที่อยู่
ของอีกฝำ่ ยหนึ่ง เว้นแต่ถำ้ ข้อมูลนัน้ จะเป็ นอันตรำยหรือเป็ นภัยกับเด็ก (ข้อที่ 9 (4) ของ
CRC)
52. โดยรวมแล้ว กำรปฏิสมั พันธ์กบั เด็กที่เป็ นผู้ขอลี้ภยั และเด็กที่อยู่กบั ครอบครัวควรวำงอยู่บนหลัก
แห่งความเอื้ออาทร ไม่ใช่กำรบังคับ โดยเห็นแก่ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็ นหลัก ควำมเปรำะบำง
เป็ น พิเ ศษของเด็ก จะต้อ งมำก่ อ นสถำนะควำมเป็ น “คนต่ ำ งด้ำ วผิด กฎหมำย” รัฐ ควรที่จ ะ “ใช้
กระบวนการทีเ่ หมาะสมในการพิจารณากาหนดประโยชน์ทดี ่ ที สี ่ ุดสาหรับเด็ก ภายใต้ขอบข่ายของ
ระบบคุ้มครองเด็ก ซึง่ เอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเด็กอย่างเพียงพอโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
และมีการให้ความสาคัญกับ ความคิดเห็นของเด็ก ตามสมควรแก่อายุและวุฒภิ าวะ และชังน
่ ้ าหนัก
ระหว่างปจั จัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ทีจ่ ะประเมินหาทางเลือกทีด่ ที สี ่ ุด”
53. รัฐควรพิจำรณำมำตรกำรทำงเลือกอื่นทีเ่ หมำะสมในกำรดูแลเด็กในกรณีทเ่ี ด็กเดิ นทางมากับพ่อแม่
ทัง้ นี้ มีหลักฐำนยืนยันว่ำกำรควบคุมตัวส่งผลกระทบในทำงลบต่อสภำพควำมเป็ นอยู่ของเด็กรวมถึง
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ กำรควบคุมตัว เด็กไว้กบั พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องคำนึงถึงควำม
สมดุลระหว่ำงสิทธิในกำรอยู่ร่วมเป็ นครอบครัวและควำมเป็ นส่วนตัวของครอบครัวโดยรวม ควำม
เหมำะสมของสถำนทีใ่ นกำรควบคุมตัวเด็ก และประโยชน์สงู สุดของเด็ก
54. โดยทัวไปแล้
่
ว ไม่ควรควบคุมตัว เด็กที่ พลัด พรากจากพ่ อ แม่ห รือไม่มีผ้ปู กครองมาด้ วย กำร
ควบคุ ม ตัว ไม่ อ ำจกระท ำได้โ ดยยึด เหตุ ผ ลเพีย งว่ ำ เด็ก นั น้ พลัด พรำกจำกผู้ป กครองหรือ ไม่ ม ี
ผูป้ กครองมำด้วย หรือด้วยเหตุผลจำกสถำนภำพกำรอยู่อำศัยหรือกำรเข้ำเมือง หำกเป็ นไปได้ ควร
ปล่อยตัวเด็กให้อยู่ภำยใต้กำรดูแลของสมำชิก ในครอบครัวที่พำนักอำศัยอยู่ในประเทศนัน้ อยู่แล้ว
หำกไม่อำจกระทำเช่นนัน้ ได้ ควรให้เจ้ำหน้ำที่ซ่งึ มีควำมเชี่ยวชำญในกำรดูแลเด็กพิจำรณำหำทำง
เลือกอื่นในกำรดูแลเด็กต่อไป เช่น ส่งไปอยู่กบั ครอบครัวอุ ปถัมภ์หรือบ้ำนพักอำศัยเพื่อให้แน่ ใจว่ำ
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เด็ก จะได้รบั กำรติดตำมดูแลอย่ำงเหมำะสม บ้ำนพักอำศัยหรือ ครอบครัวอุ ปถัมภ์ต้องจัดหำสิง่ ที่
จำเป็ นเพื่อ ให้เ ด็ก มีพ ฒ
ั นำกำรอย่ำงที่ค วรจะเป็ น (ทัง้ ด้ำนร่ำงกำยและจิต ใจ) ในระหว่ำงที่มกี ำร
พิจำรณำหำทำงออกสำหรับปญั หำในระยะยำว ทัง้ นี้ มีเป้ำหมำยหลักอยูท่ ป่ี ระโยชน์สงู สุดสำหรับเด็ก
55. กำรประเมินอำยุของเด็กทีเ่ ป็ นผูข้ อลีภ้ ยั เป็ นควำมท้ำทำยในหลำยสถำนกำรณ์ และจำเป็ นต้องอำศัย
วิธกี ำรประเมินที่เหมำะสมซึง่ ไม่ขดั ต่อมำตรฐำนสิทธิมนุ ษยชน กำรประเมินอำยุทไ่ี ม่เหมำะสมหรือดี
เพียงพออำจนำไปสู่กำรควบคุมตัวเด็กโดยพลกำร และกำรเอำผูใ้ หญ่มำอยู่ปะปนกับเด็ก นอกจำกนี้
จำเป็นทีจ่ ะต้องมีทอ่ี ยูอ่ ำศัยอันเหมำะกับอำยุและเพศของเด็ก
56. เด็ ก ที่ถู ก ควบคุ ม ตัว จะต้ อ งได้ ร ับ การประกัน สิ ทธิ ขัน้ พื้ น ฐาน(minimum
procedural
guarantees) เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ แต่กำรประกันเหล่ำนัน้ จะต้องถูกปรับให้เ หมำะสมกับควำม
ต้องกำรเฉพำะของเด็ก (ดูแนวทำงที่ 9) ควรมีกำรจัดหำผู้ดแู ลและผู้ให้คาปรึกษาทางกฎหมายที่
มีคุณสมบัตทิ เ่ี หมำะสมและเป็ นกลำงให้กบั เด็กทีพ่ ลัดพรำกจำกครอบครัวหรือไม่มผี ู้ปกครองมำด้วย
ในขณะที่ถู ก ควบคุ ม ตัว นัน้ เด็ก มีสิ ท ธิ ที่ จ ะได้ ร บั การศึ ก ษา ซึ่ง ทำงที่ดีท่ีสุ ด ก็ค ือ ให้เ ด็ก ได้ร ับ
กำรศึกษำภำยนอกสถำนที่ควบคุมตัวเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรศึกษำต่อให้กบั เด็กๆ หลังจำก
ได้รบั กำรปล่อยตัวแล้ว นอกจำกนี้ ควรจัดให้มกี ิ จกรรมนันทนาการและสันทนาการ รวมทัง้ เปิ ด
โอกาสให้ ทากิ จกรรมกับเด็กคนอื่นๆ ซึ่งสำคัญอย่ำงยิง่ ต่อกำรพัฒนำด้ำนจิตใจของเด็ก และจะ
ช่วยบรรเทำควำมเครียดและสภำวะบอบช้ำทำงจิตใจ (ดูแนวทำงที่ 8)
57. ควรพยำยำมทุกวิถที ำงให้มกี ำรปล่อยตัวเด็กจำกกำรควบคุมตัวโดยทันทีและจัดให้เด็กได้อยู่ในทีพ่ กั
อำศัยในรูปแบบอื่นทีเ่ หมำะสม ทัง้ นี้ ควรจัดลำดับควำมสำคัญของคำร้องของผูข้ อลีภ้ ยั ทีเ่ ป็ นเด็ก ไว้
ในลำดับต้นๆ และให้มกี ำรพิจำรณำรับรองสถำนภำพให้เสร็จสิน้ โดยไม่ชกั ช้ำ
แนวทางที่ 9.3 ผูห้ ญิ ง
58. โดยหลักกำรแล้ว ผูห้ ญิงมีครรภ์และผูห้ ญิงทีก่ ำลังให้นมบุตร เป็นกลุ่มทีม่ คี วำมต้องกำรพิเศษ และไม่
ควรถูกควบคุมตัว ในกำรจัดหำมำตรกำรอื่นนอกเหนือจำกกำรควบคุมตัวนัน้ ควรพิจำรณำควำม
ต้อ งกำรเฉพำะด้ำนของบุค คลเหล่ ำนี้ รวมทัง้ มำตรกำรป้องกันภัยจำกควำมรุนแรงทำงเพศหรือ
เกีย่ วกับเพศสภำพ รวมทัง้ กำรถูกแสวงหำประโยชน์ นอกจำกนี้ ควรมีกำรพิจำรณำถึงมำตรกำรอื่นที่
นอกเหนือจำกกำรควบคุมตัว โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในกรณีทไ่ี ม่มสี ถำนทีค่ วบคุมตัวทีแ่ ยกออกมำเป็ น
สัดส่วนสำหรับผูห้ ญิงและ/หรือครอบครัว
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59. เมือ่ ไม่สำมำรถหลีกเลีย่ งกำรควบคุมตัวผูห้ ญิงทีข่ อลีภ้ ยั ได้ ควรจัดสถำนทีแ่ ละจัดหำสิง่ อำนวยควำม
สะดวกและสิง่ ของต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่อสุขอนำมัยของผูห้ ญิง ควรสนับสนุ นให้มกี ำรใช้เจ้ำหน้ำทีร่ กั ษำ
ควำมปลอดภัยและผู้คุ มที่เ ป็ น ผู้ห ญิง พนักงำนทุกคนที่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ซ่งึ เกี่ยวข้อ งกับผู้หญิง ที่ถู ก
ควบคุมตัวจำเป็ นต้องได้รบั กำรฝึกอบรมทีเ่ กี่ยวข้องกับควำมต้องกำรเฉพำะตำมเพศสภำพและสิทธิ
มนุษยชนของผูห้ ญิง
60. ผู้ขอลี้ภยั ที่เป็ นหญิงและถูกควบคุมตัวที่ได้แจ้งว่ำตนถูกทำร้ำยจะต้องได้รบั ควำมคุ้มครอง รวมถึง
ควำมช่วยเหลือและและคำปรึกษำโดยทันที คำร้องเรียนของบุคคลเหล่ำนี้ต้องได้รบั กำรสอบสวนโดย
องค์กรอิสระทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญและดำเนินกำรโดยเคำรพต่อหลักกำรรักษำข้อมูลให้เป็ นควำมลับ ซึง่
รวมถึงในกรณีท่ผี ู้หญิงถูกควบคุมตัวพร้อมกับสำมี/คู่ครอง/หรือญำติ มำตรกำรกำรคุ้มครองบุคคล
เหล่ำนี้จะต้องพิจำรณำถึงควำมเสีย่ งในกำรถูกตอบโต้กลับหรือกำรแก้แค้นจำกอีกฝำ่ ยด้วย
61. ผูข้ อลี้ภยั ทีเ่ ป็ นหญิงซึ่งถูกควบคุมตัวและเคยถูกล่วงละเมิดทำงเพศ รวมถึงในกรณีท่มี กี ำรตัง้ ครรภ์
เกิดขึน้ จะต้องได้รบั คำแนะนำและควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย์ รวมทัง้ ได้รบั กำรดูแลสุขภำพกำย
และใจ กำรสนับสนุน และควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย
แนวทางที่ 9.4 เหยื่อหรือผูท้ ี่มีโอกาสตกเป็ นเหยื่อของการค้ ามนุษย์
62. กำรป้องกันบุคคลจำกกำรค้ำมนุ ษย์หรือกำรตกเป็ นเหยื่อของกำรค้ำมนุ ษย์ซ้ำๆ (re-trafficking) ไม่
ควรถูกนำมำใช้เป็ นเหตุผลแบบเหมำรวมเพื่อควบคุมตัวบุคคล เว้นแต่กำรควบคุมตัว นัน้ มีเหตุอนั
ชอบธรรมตำมแต่ กรณีของบุคคลนัน้ (ดูแนวทำงที่ 4.1) บำงครัง้ อำจมีควำมจำเป็ นที่จะต้องใช้
ทำงเลือกอื่น อำทิ บ้ำนพักฉุ กเฉิน และกำรจัดกำรดูแลแบบอื่นๆ สำหรับเหยื่อหรือผู้ท่มี โี อกำสตก
เป็นเหยือ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในกลุ่มของเด็ก
แนวทางที่ 9.5 ผูข้ อลี้ภยั ที่ทุพพลภาพ
63. ผูข้ อลี้ภยั ที่ทุพพลภำพต้องได้รบั สิทธิต่ำงๆที่ระบุไว้ในแนวทำงปฏิบตั เิ ล่มนี้โ ดยไม่มกี ำรกีดกันหรือ
เลือกปฏิบตั ิ บุคคลเหล่ำนี้ อำจร้องขอให้รฐั จัดหำ “ทีพ่ กั ที่เหมำะสม” หรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยและ
แนวปฏิบตั ใิ นกำรควบคุมตัวให้เหมำะสมกับควำมจำเป็ นและควำมต้องกำรเฉพำะของบุคคลเหล่ำนี้
นอกจำกนี้ รัฐควรทำกำรระบุต ัวบุคคลและขึ้นทะเบียนบุค คลในกลุ่มนี้โ ดยเร็วและเป็ นระบบเพื่อ
หลีกเลี่ยงกำรควบคุมตัว โดยพลกำร กำรจัดหำทำงเลือกอื่นๆ แทนกำรควบคุมตัว อำจต้อ งมีกำร
ปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรพิเศษของบุคคลเหล่ำนี้ เช่น กำรรำยงำนตัวทำงโทรศัพท์
สำหรับผูท้ ม่ี ขี อ้ จำกัดทำงกำยภำพ ตำมหลักกำรทัวไป
่ ผู้ขอลีภ้ ยั ทีม่ คี วำมพิกำรระยะยำวด้ำนร่ำงกำย
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จิต ใจ สมอง และประสำทสัมผัส ไม่ ค วรถู ก ควบคุ ม ตัว นอกจำกนี้ ผู้ท่มี คี วำมทุพพลภำพจะต้อ ง
สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรต่ำงๆ ในกำรตรวจคนเข้ำเมืองรวมถึงในกรณีท่ีต้องมีกำรดำเนินกำรตำม
ขัน้ ตอนต่ำงๆ เพื่อให้บุคคลเหล่ำนี้ไม่ถูกจำกัดเสรีภำพในกำรเคลื่อนที่
แนวทางที่ 9.6 ผูข้ อลี้ภยั ที่เป็ นผูส้ งู อายุ
64. ผู้ขอลี้ภยั ที่เป็ นผู้สูงอำยุอำจจำเป็ นต้องมีกำรดูแลช่วยเหลือเป็ นพิเศษเนื่องจำกมีอำยุมำก มีควำม
เปรำะบำงและควำมคล่องแคล่วที่ลดลง รวมถึงมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิต และสภำวะอื่นๆ ที่ไม่
สมบูรณ์ กำรควบคุมตัว อำจไม่ชอบด้วยกฎหมำยหำกปรำศจำกกำรช่ว ยเหลือดูแลนี้ และในกำร
พิจำรณำทำงเลือกอื่นๆ จะต้องคำนึงถึงควำมต้องกำรทีจ่ ำเพำะของบุคคลเหล่ำนี้ รวมถึงสวัสดิภำพ
ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจด้วย
แนวทางที่ 9.7 ผู้ขอลี้ภยั ที่ เป็ นหญิ งรักร่วมเพศ ชายรักร่วมเพศ ผู้ที่รกั ร่วมสองเพศ ผู้ที่ผ่านการ
ผ่าตัดแปลงเพศ และผูท้ ี่มีทงั ้ สองเพศ
65. กรณีกำรควบคุมตัวผู้ขอลี้ภยั ที่เป็ นหญิงรักหญิง ชำยรักชำย คนที่รกั ได้มำกกว่ำหนึ่งเพศ คนข้ำม
เพศ และคนที่มลี กั ษณะเพศทำงชีววิทยำไม่ตรงตำมนิยำมเพศชำยหญิง (lesbian, gay, bisexual,
transgender และ intersex) ควรกำหนดให้มมี ำตรำกำรต่ำงๆ เพื่อ คุม้ ครองบุคคลเหล่ำนี้จำกควำม
เสีย่ งต่อกำรถูกกระทำรุนแรง กำรถูกทำร้ำยทำงร่ำงกำยและจิตใจ และกำรล่วงละเมิดทำงเพศ บุคคล
เหล่ำนี้ควรได้รบั ควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย์และกำรให้คำปรึกษำเมื่อมีควำมจำเป็ น บุคลำกรที่
เกี่ยวข้อ งในงำนควบคุ มตัว รวมถึงเจ้ำหน้ ำที่ร ฐั และเจ้ำหน้ ำ ที่เ อกชนที่ทำงำนเกี่ยวข้อ งกับ กำร
ควบคุมตัวต้องมีคุณสมบัตเิ หมำะสมและได้รบั กำรฝึกอบรมเกี่ยวกับมำตรฐำนสิทธิมนุ ษยชนระหว่ำง
ประเทศ หลักกำรด้ำนควำมเสมอภำค และกำรไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยเฉพำะในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับ เพศ
วิถแี ละอัตลักษณ์ ทำงเพศ หำกมีกรณีทผ่ี คู้ วบคุมตัวไม่สำมำรถให้กำรรับรองด้ำนควำมปลอดภัยแก่
บุคคลเหล่ำนี้ได้ ควรพิจำรณำปล่อยตัวหรือใช้ทำงเลือกอื่นนอกเหนือ จำกกำรควบคุมตัว ในประเด็น
นี้ กำรขังเดีย่ วไม่ใช่วธิ กี ำรจัดกำรทีเ่ หมำะสมหรือถือเป็นวิธกี ำรให้ควำมคุม้ ครองบุคคลเหล่ำนี้
แนวทางที่ 10: การควบคุมตัวต้องสามารถสอดส่องดูแลและตรวจสอบได้อย่างเป็ นอิ สระ
66. เพื่อให้กำรควบคุมตัวในส่วนของกำรตรวจคนเข้ำเมืองสอดคล้องกับหลักกำรของกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศ สถำนควบคุ มตัว ของหน่ ว ยงำนตรวจคนเข้ำ เมือ งจ ำเป็ น ต้อ งได้ร บั กำรตรวจสอบและ
สอดส่องดูแลโดยสถำบันและองค์กรอิสระทัง้ ในระดับประเทศและในทำงระหว่ำงประเทศ ทัง้ นี้ แนว
ทำงกำรสอดส่องดูแลและตรวจสอบ อำจรวมถึง กำรอนุ ญำตให้มกี ำรเยีย่ มผูถ้ ูกควบคุมตัวเป็ นประจำ
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โดยเคำรพซึ่งหลักกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและควำมเป็ นส่วนตัว ของผูถ้ ูกควบคุมตัว หรือกำร
อนุ ญำตให้มกี ำรตรวจสอบโดยไม่บอกกล่ำวล่วงหน้ำ เพื่อปฏิบตั ติ ำมพันธกรณีตำมสนธิสญ
ั ญำและ
มำตรฐำนกำรคุ้มครองระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง ผู้ถูก ควบคุมตัวจะต้องสำมำรถเข้ำถึง UNHCR
และองค์ก รระดับภูมภิ ำคและระดับนำนำชำติ ท่มี อี ำนำจในกำรตรวจสอบกำรควบคุ มตัว หรือกำร
ปฏิบ ัติอ ย่ ำ งมีม นุ ษ ยธรรมได้ นอกจำกนี้ ควรอ ำนวยควำมสะดวกให้ ผู้ ถู ก ควบคุ ม ตัว เข้ำ ถึง
ผู้ปฏิบตั ิงำนภำคประชำสังคมและองค์กรไม่หวังผลกำไรซึ่งต้องทำกำรติดตำมดูแลผู้ขอลี้ภยั ตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ กำรประเมินผลและกำรตรวจสอบติดตำม (evaluation and monitoring) อย่ำง
เป็ นอิสระและโปร่งใสยังเป็ น องค์ประกอบสำคัญ ของมำตรกำรทำงเลือกอื่นๆ นอกเหนือจำกกำร
ควบคุมตัวไม่ว่ำจะโดยวิธใี ด
67. ในด้ำนกำรตรวจสอบสภำพกำรควบคุ มตัว และกำรปฏิบตั ิต่ อผู้ถูก ควบคุมตัว ที่เ ป็ น ผู้หญิง กลุ่มผู้
ตรวจสอบจะต้องมีสมำชิกทีเ่ ป็นเพศหญิงด้วย
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ภาคผนวก ก.

ทางเลือกอื่นนอกเหนื อจากการควบคุมตัว
มำตรกำรทำงเลือกอื่นๆ ที่สำมำรถนำมำใช้แทนกำรควบคุมตัวมีหลำยหลำกวิธกี ำรตำมที่จะกล่ ำวถึง
ดังต่อไปนี้นัน้ บำงมำตรกำรสำมำรถนำมำปรับใช้ร่วมกันได้ และตำมที่ได้ระบุไว้ในส่วนเนื้อหำของเล่ม
ทำงเลือกบำงอย่ำงมีกำรจำกัดอิสรภำพและเสรีภำพในกำรเคลื่อนที่มำกกว่ำแบบอื่น ทัง้ นี้ มำตรกำร
ทำงเลือกทีจ่ ะกล่ำวถึงต่อไปนี้เป็นเพียงมำตรกำรบำงส่วนเท่ำนัน้
(1) การฝากหรื อ การส่ ง มอบเอกสารกับ รัฐ รัฐ อำจขอให้ ผู้ข อลี้ภ ัย ฝำกหรือ ส่ ง มอบเอกสำร
ประจำตัวหรือเอกสำรกำรเดินทำง (เช่น หนังสือเดินทำง) ของตนไว้กบั หน่ วยงำนของรัฐ ใน
กรณีเช่นนี้ ผู้ขอลี้ภยั จะต้องได้รบั กำรออกเอกสำรทดแทนที่แสดงกำรอนุ ญำตให้บุคคลเหล่ำนี้
พำนักอำศัยในอำณำเขตของรัฐ และ/หรือปล่อยตัวให้อำศัยอยูร่ ว่ มกับชุมชน
(2) การรายงานตัวกับรัฐ รัฐอำจกำหนดให้ผู้ขอลี้ภยั บำงคนไปรำยงำนตัวกับสำนักงำนตรวจคน
เข้ำเมืองหรือองค์กรอื่นๆ (เช่น ตำรวจ) เป็นระยะๆ ในขณะทีผ่ ขู้ อลีภ้ ยั รอผลกำรพิจำรณำสถำนะ
กำรรำยงำนตัว ดังกล่ ำวสำมำรถทำเป็ นระยะหรือ นัดหมำยให้มำในช่ว งใกล้กับกำรพิจำรณำ
รับรองสถำนะผูล้ ้ภี ยั และ/หรือนัดหมำยที่เป็ นทำงกำรอื่นๆ อำจเป็ นกำรรำยงำนตัวต่อองค์กรไม่
หวังผลกำไร หรือผู้รบั จ้ำงเอกชนที่ทำงำนร่วมกับหน่ วยงำนรัฐในกำรควบคุมดูแลผู้ขอลี้ภยั ใน
ชุมชน
อย่างไรก็ตาม การรายงานตัวที่ สร้างภาระมากเกิ นไป อำจทำให้ไม่ได้รบั ควำมร่วมมือจำกผู้
ขอลีภ้ ยั และทำให้บุคคลทีต่ งั ้ ใจจะปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขไม่ สำมำรถทำตำมข้อกำหนดได้ เช่น กำร
รำยงำนตัวทีบ่ งั คับให้ผรู้ ำยงำนตัวและครอบครัวต้องมีภำระในกำรเดินทำงและต้องเสียค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงเอง กำรกำหนดให้บุคคลต้องไปรำยงำนตัวในสภำวะดังกล่ำวยังถือเป็ นกำรเลือก
ปฏิบตั บิ นพืน้ ฐำนของฐำนะทำงเศรษฐกิจอีกด้วย
หลังจากพ้นระยะหนึ่ งแล้ว อาจเว้นระยะการรายงานตัวให้ ห่างขึ้นได้ ไม่ว่ำจะโดยอัตโนมัติ
หรือตำมคำร้องขอ ทัง้ นี้ เพื่อ ตรวจสอบว่ำสิง่ ทีบ่ ุคคลถูกกำหนดให้ต้องปฏิบตั ติ ำมนัน้ ยังมีควำม
จำเป็ น สมเหตุสมผล และได้สดั ส่วนที่เหมำะสมอยู่หรือไม่ กำรขอให้รำยงำนตัวถี่ข้นึ หรือกำร
เพิม่ เงื่อนไขอื่นๆ จะต้องได้สดั ส่วนทีเ่ หมำะสมกับวัตถุประสงค์ และต้องมีกำรพิจำรณำเป็ นรำย
กรณีตำมเหตุผล เช่น กรณีควำมเสีย่ งของกำรหลบหนี
(3) การกาหนดที่ พ กั อาศัย ผู้ขอลี้ภยั อำจได้รบั กำรปล่ อยตัวภำยใต้เงื่อ นไขว่ ำต้องพักอำศัยใน
สถำนที่ซ่ึงก ำหนดไว้ห รือ อยู่ภำยในพื้นที่เ ฉพำะในขณะที่รอกำรพิจำรณำค ำขอลี้ภยั บุค คล
เหล่ ำนี้ อ ำจต้อ งขออนุ ม ตั ิล่ ว งหน้ ำ ถ้ำ จะย้ำ ยที่อ ยู่จำกเขตพื้นที่ก ำรปกครองนัน้ หรือ แจ้ง ให้
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ทำงกำรทรำบหำกมีกำรเปลี่ยนที่อยู่ภำยในพืน้ ทีก่ ำรปกครองเดิม ในกำรพิจำรณำกำหนดทีพ่ กั
อำศัย ควรคำนึงถึงหลักควำมเป็ นเอกภำพของครอบครัว ควำมใกล้ชดิ ในหมู่ญำติ และ/หรือ
เครือข่ำยสนับสนุ นอื่นๆ ทีพ่ กั อำศัย อำจหมำยรวมถึงกำรอยู่ในพืน้ ทีร่ องรับทีก่ ำหนดไว้โดยไม่ม ี
กำรควบคุมตัวหรือสถำนทีพ่ กั สำหรับผูข้ อลีภ้ ยั ตำมกฎเกณฑ์ทไ่ี ด้วำงไว้
(4) การอยู่อาศัยในสถานรองรับแบบเปิ ดหรือกึ่งเปิ ด หรือการอยู่ในสถานที่ พกั สาหรับผู้ขอลี้
ภัย กำรอนุญำตให้อยูใ่ นสถำนรองรับแบบเปิดหรือกึง่ เปิด หรือกำรอยูใ่ นสถำนทีพ่ กั สำหรับผูข้ อลี้
ภัยถือ เป็ นรูปแบบหนึ่งของกำรกำหนดที่พกั อำศัย อำจมีกฎข้อบังคับเพื่อ กำรบริหำรจัดกำร
ภำยในสถำนที่ เช่น กำหนดเวลำห้ำมออกนอกที่พกั และ/หรือกำรลงชื่อเข้ำ-ออก แต่กระนัน้ ก็
ตำม รัฐควรให้ค วำมเคำรพในเสรีภำพในกำรเคลื่อนที่โดยทัวไปของผู
่
้ขอลี้ภยั ทัง้ ภำยในและ
ภำยนอกสถำนรองรับ เพื่อมิให้กำรอยู่อำศัยในสถำนที่ดงั กล่ำวกลำยเป็ นกำรควบคุมตัวในอีก
รูปแบบหนึ่ง
(5) การจัดหาผูร้ บั รอง/ผูค้ า้ ประกัน ทำงเลือกอีกทำงหนึ่งก็คอื กำรให้ผขู้ อลีภ้ ยั มีผรู้ บั รองหรือผูค้ ้ำ
ประกันที่จะรับรองได้ว่ำผูข้ อลี้ภยั จะมำรำยงำนตัวตำมนัดหมำยและนัดไต่สวนเรื่องกำรขอลี้ภยั
กับทำงกำร หรือมำรำยงำนตัวตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกำรปล่อยตัว โดยอำจมีกำรกำหนด
บทลงโทษกับผูร้ บั รองหรือผูค้ ้ำประกันหำกผูข้ อลีภ้ ยั ไม่มำรำยงำนตัว ตำมทีต่ กลงไว้ เช่น กำรยึด
เงินประกัน ผู้รบั รองหรือผู้คำประกันอำจเป็ นสมำชิกในครอบครัว เจ้ำหน้ำที่องค์กรไม่หวังผล
กำไร หรือกลุ่มชุมชน ก็ได้
(6) การวางเงิ นประกัน ผู้ขอลี้ภยั ที่ถูกควบคุมตัวสำมำรถยื่นขอปล่อยตัวโดยกำรวำงเงินประกัน
โดยอำจนำเงื่อนไขในข้อ (2) และ (5) มำใช้ร่วมด้วยก็ได้ กำรพิจำรณำกำรให้ประกันตัวควร
เป็ นไปโดยอัต โนมัติเ พื่อ ให้ผู้ ขอลี้ภยั ทุกคนสำมำรถใช้ประโยชน์ จำกกำรประกัน ตัว ได้อ ย่ำง
แท้จริง อีกวิธหี นึ่งคือกำรแจ้งให้ผู้ขอลี้ภยั ได้ทรำบถึงทำงเลือกในกำรวำงเงินประกันแทนกำร
ควบคุ มตัว ทัง้ นี้ ผู้ขอลี้ภยั ต้องเข้ำถึงสิทธิน้ีได้และใช้ส ิทธิน้ีได้ในทำงปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ กำรมีผู้ใ ห้
คำปรึกษำทำงกฎหมำยเป็ นองค์ประกอบสำคัญทีท่ ำให้ผขู้ อลีภ้ ยั เข้ำถึงกำรประกันตัวได้ จำนวน
เงินที่ใช้ในกำรประกันตัวต้องกำหนดให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ของบุคคลนัน้ และไม่ควรสูง
เกินไป มิเช่นนัน้ ระบบกำรอนุ ญำตให้ประกันตัวแทนกำรควบคุมตัว ก็จะเป็ นเพียงทฤษฎีท่ไี ม่
สำมำรถปฏิบตั ไิ ด้จริง
กำรประกันตัวและกำรใช้ผรู้ บั รอง/ผูค้ ้ำประกันบำงครัง้ อำจกลำยเป็ นกำรเลือกปฏิบตั ิต่อผูท้ ม่ี ที ุน
ทรัพย์จำกัดหรือผู้ท่ไี ม่มคี วำมเกี่ยวข้องใดๆ กับชุมชนมำก่ อน ทำให้ไม่สำมำรถหำบุค คลมำ
รับรองหรือค้ำประกันได้ ในกรณีทป่ี ระเทศนัน้ ๆ มีกฎหมำยหรือข้อกำหนดให้มกี ำรวำงเงินเพื่อ
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ประกันตัว รัฐบำลควรจะพิจำรณำทำงเลือกอื่นๆ นอกเหนือจำกนี้ทไ่ี ม่กำหนดให้ผขู้ อลีภ้ ยั ต้องนำ
เงินมำมอบให้ทำงกำร ตัวอย่ำงเช่น กำรให้องค์กรทีไ่ ม่หวังผลกำไร (NGO) เป็ นผูค้ ้ำประกันหรือ
ผู้รบั รอง (ดูข้อ (5)) หรือ กำรให้ประกันตัว ภำยใต้ข้อ ตกลงอื่นๆ ทัง้ นี้ กำรตรวจสอบและ
ควบคุมดูแลกำรดำเนินกำรโดยองค์กรทีไ่ ม่หวังผลกำไรและองค์กรอื่นๆ มีควำมจำเป็ น อย่ำงยิง่
เพื่อป้องกันมิให้มกี ำรนำกำรประกันตัวไปใช้ในทำงทีผ่ ดิ หรือในทำงแสวงหำประโยชน์ โดยมิชอบ
กำรกำหนดให้ผู้ขอลี้ภยั ต้องวำงเงินประกันหรือหำผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน ในทุกกรณีแทน
กำรควบคุมตัวโดยไม่มกี ำรประเมินควำมจำเป็ นในแต่ละกรณีอำจถือได้ว่ำเป็ นกำรควบคุมตัว
โดยพลกำร
(7) การควบคุม ดูแ ลขณะพัก อาศัย ในชุ ม ชน หมำยถึง แนวปฏิบ ัติต่ ำ งๆ ที่ใ ห้ผู้ ข อลี้ภ ัย และ
ครอบครัวได้รบั กำรปล่อยตัวออกไปอยู่ร่วมกับชุมชน โดยมีกำรสนับสนุ นและให้คำปรึกษำและ
แนะแนวตำมสมควร (ซึง่ ก็คอื กำรควบคุมดูแล) กำรสนับสนุ นนี้อำจรวมถึงกำรจัดหำทีพ่ กั อำศัย
สถำนศึกษำ และงำน หรือ ในบำงกรณี เป็นกำรจัดหำของใช้ต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นให้โดยตรง ตลอดจน
กำรออกเงินประกันสังคม ค่ำสำธำรณูปโภคอื่นๆ ให้ กำรควบคุมดูแลทำได้ในพืน้ ทีร่ องรับแบบ
เปิ ดหรือกึ่งเปิด หรือในสถำนที่พกั สำหรับผูข้ อลีภ้ ยั หรือภำยในสำนักงำนขององค์กรที่ มหี น้ำที่
จัดหำบริกำรต่ำงๆ โดยทีผ่ ขู้ อลีภ้ ยั สำมำรถใช้ชวี ติ อย่ำงมีอสิ ระในชุมชนได้ กำรควบคุมดูแลอำจ
เป็นเงือ่ นไขในกำรปล่อยตัว โดยกำหนดให้ผขู้ อลีภ้ ยั ต้องไปรำยงำนตัวโดยตรงกับผู้จดั หำบริกำร
หรือกับสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
รัฐอำจกำหนดให้กำรควบคุมดูแลเป็ นข้อกำหนดทีเ่ ลือกได้ กล่ำวคือ ผู้ขอลี้ภยั จะได้รบั ทรำบถึง
มำตรกำรทำงเลือกที่มอี ยู่ แต่ไม่ถูกบังคับให้ต้องเข้ำร่วม กำรควบคุมดูแลอำจจะรวมไปถึงกำร
บริหำรจัดกำรเป็ นรำยกรณี (case management) ด้วยเช่นกัน (โปรดดูรำยละเอียดในส่วน
ต่อไป)

มาตรการเสริมหรือข้อควรพิจารณาอื่นๆ
การบริ หารจัดการเป็ นรายกรณี (Case Management)
กำรบริหำรจัดกำรเป็ นรำยกรณี ถือเป็ นองค์ประกอบแห่งควำมสำเร็จของนโยบำยและโครงกำรต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อ งกับทำงเลือ กนอกเหนื อ จำกกำรควบคุ ม ตัว และเป็ น ส่ ว นสำคัญ ของระบบกำรด ำเนิ นงำน
เกี่ยวกับผูข้ อลี้ภยั ทีด่ ี กำรบริหำรจัดกำรเป็ นรำยกรณีเป็ นกลยุทธ์ทใ่ี ช้สนับสนุ นกำรบริหำรจัดกำรบุคคล
และคำร้องขอลี้ภยั ในระหว่ำงทีม่ กี ำรพิจำรณำสถำนภำพผูล้ ้ภี ยั ของผู้รอ้ ง โดยมุ่งเน้นที่กำรตัดสินใจบน
พืน้ ฐำนของข้อมูล กำรหำคำตอบด้ำนสถำนภำพของบุคคลอย่ำงทันท่วงทีและยุตธิ รรม กำรปรับตัวและ
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สวัสดิภำพทีด่ ขี น้ึ ของบุคคลเหล่ำนัน้ นโยบำยเช่นทีว่ ่ำสนับสนุ นให้เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงสร้ำงสรรค์ใน
กระบวนกำรลีภ้ ยั และเพิม่ อัตรำกำรให้ควำมร่วมมือและกำรปฏิบตั ติ ำมกฎข้อบังคับของผูข้ อลีภ้ ยั
การบริ หารจัดการเป็ นรายกรณี เป็ นกระบวนกำรแบบบูรณำกำร (integrated process) โดยเริม่ ตัง้ แต่
ขัน้ ตอนแรกของกระบวนกำรขอลีภ้ ยั สืบเนื่องไปจนบุคคลได้รบั สถำนภำพผูล้ ภ้ี ยั หรือได้รบั อนุ ญำตให้อยู่
อำศัยอย่ำงถูกกฎหมำย หรือ กระทังมี
่ กำรดำเนินกำรให้บุคคลออกนอกประเทศ (deportation) แนวคิด
หลักของกำรบริหำรจัดกำรเป็ นรำยกรณีคอื กำรกำหนดให้ผู้ขอลี้ภยั แต่ละคนมี “ผู้จดั กำรเป็ นรำยกรณี”
เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบผูข้ อลีภ้ ยั โดยตลอดทุกขัน้ ตอน ทัง้ ในเรื่องกำรให้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน เทีย่ งตรง แก่ผขู้ อลี้
ภัย รวมถึงกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับ ขัน้ ตอนต่ำงๆ ในกำรขอลี้ภยั ขัน้ ตอนกำรอพยพย้ำยถิน่ และ/หรือ
กระบวนกำรขอคืนถิน่ เดิม เงื่อนไขในกำรปล่อยตัว และผลทีจ่ ะตำมมำจำกกำรไม่ให้ควำมร่วมมือ แม้ว่ำ
กำรบริหำรจัดกำรรำยกรณีอำจมีลกั ษณะเป็ นกระบวนกำรทีเ่ ป็ นเอกเทศ (stand-alone process) แต่ก็
ได้รบั กำรยอมรับว่ำเป็ น ทำงเลือกนอกเหนือกำรควบคุมตัวทีป่ ระสบควำมสำเร็จ เนื่องจำกมีกำรแบ่งปนั
ข้อมูลอย่ำงโปร่งใส สม่ำเสมอ และมีกำรร่วมมือกันระหว่ำงผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทุกฝ่ำยทำให้เกิดควำมไว้วำงใจ
ซึง่ กันและกันและอัตรำกำรปฏิบตั ติ ำมกฎข้อบังคับทีส่ งู ขึน้
ทักษะและบุคลิ กภาพของเจ้าหน้ าที่
ทักษะและบุคคลิกภำพของเจ้ำหน้ ำที่อำจส่งผลต่อควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวของมำตรกำรที่เป็ น
ทำงเลือกอื่น จึงต้องมีกำรสรรหำและฝึกอบรมพนักงำนเป็ นอย่ำงดีผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตรกำรเรียนรู้
และกำรออกประกำศนียบัตรรับรอง ตำมบริบทและสถำนกำรณ์ กำรออกและบังคับใช้จรรยำบรรณและ
กฎข้อบังคับอื่นๆ เกีย่ วกับพฤติกรรมของพนักงำนเป็นองค์ประกอบทีส่ ำคัญของมำตรกำรควบคุมตัวและ
มำตรกำรทีเ่ ป็นทำงเลือกอื่นๆ
ทางเลือกอื่นที่จดั การโดยองค์กรไม่หวังผลกาไรและผูร้ บั จ้างเอกชน
ในกรณีทม่ี ำตรกำรทำงเลือกอื่นแทนกำรควบคุมตัวได้รบั กำรดำเนินกำรโดยองค์กรเอกชนหรือองค์กรที่
ไม่ใช่ของรัฐ กำรทำข้อตกลงทีม่ ผี ลบังคับในทำงกฎหมำยระหว่ำงองค์กรดังกล่ำวกับหน่ วยงำนของรัฐที่
เกี่ย วข้อ งเป็ นเรื่อ งจำเป็ น นอกจำกนี้ ต้อ งกำหนดให้ม ีกำรตรวจสอบดูแลกำรทำงำนโดยรัฐบำล ผู้
ตรวจสอบอิสระ และ/หรือองค์กรระหว่ำงประเทศ (เช่น UNHCR) สัญญำหรือข้อตกลงนัน้ ควรระบุหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของแต่ละฝำ่ ย รวมทัง้ กำรจัดกำรคำร้องทุกข์และกำรตรวจสอบติดตำม โดยเปิดให้ม ี
กำรยกเลิกสัญญำหำกเงือ่ นไขไม่ได้รบั กำรปฏิบตั ติ ำม ทีส่ ำคัญคือข้อตกลงนัน้ จะต้องไม่สร้ำงแรงจูงใจให้
มีกำรใช้มำตรกำรทีเ่ ข้มงวดหรือควบคุมเกินควำมจำเป็น แม้ว่ำองค์กรเอกชนหรือองค์กรทีไ่ ม่ใช่ของรัฐจะ
มีบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรและ/หรือกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรทำงเลือกเหล่ำนี้ และแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี
ก็มกั จะระบุไว้ว่ำองค์กรเหล่ำนัน้ มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยในกำรดูแลสวัสดิภำพของผูถ้ ูก ควบคุมตัว ในทำง
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กฎหมำยระหว่ำงประเทศรัฐก็ยงั เป็ นผู้ทต่ี ้องดูแลรับผิดชอบให้มกี ำรเคำรพสิทธิมนุ ษยชนและมำตรฐำน
ต่ำงๆ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยผู้ลภ้ี ยั นอกจำกนี้ จำเป็ นที่จะต้องระลึกไว้เสมอว่ำองค์กรใดๆที่ไม่ใช่ของรัฐ
ไม่มสี ทิ ธิจะดำเนินกำรใดๆ ทีเ่ ป็นกำรจำกัดเสรีภำพหรืออิสรภำพในกำรเคลื่อนทีข่ องบุคคล
องค์กรเอกชนหรือองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐมีบทบำทที่หลำกหลำยในกระบวนการบังคับให้ เป็ นไปตาม
คาสังเมื
่ ่อเกิ ดกรณี ไม่ปฏิ บตั ิ ตามคาสังนั
่ น้ ๆ (enforcement of non-compliance orders) (เช่น กำร
รำยงำนกำรไม่มำปรำกฏตัวหรือกำรหลบหนีเพื่อให้องค์กรผู้มอี ำนำจดำเนินกำรติดตำม) อย่ำงไรก็ตำม
องค์กรเหล่ำนี้ไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในกระบวนกำรบังคับดังกล่ำว
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