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บทนา – เครื่องมือทางกฎหมายระหว่ างประเทศในการนิยามคาว่ า “ผู้ลีภ้ ยั ”
ก. เครื่องมือทางกฎหมายสมัยต้ น (ค.ศ. 1921 – 1946)
1
ในระยะต้ นศตวรรษที่ 20 ปั ญหาผู้ลี ้ภัยกลายเป็ นข้ อกังวลในระดับระหว่างประเทศ และประเทศต่างๆ ได้ เริ่ มเข้ ารับผิดชอบใน
การให้ ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยด้ วยเหตุผลทางมนุษยธรรม
2
องค์การสันนิบาตชาติได้ วางรากฐานการปฏิบตั ิระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้ลี ้ภัยซึ่งนาไปสูก่ ารรับรองข้ อตกลงระหว่างประเทศ
หลายฉบับเพื่อเป็ นประโยชน์ เครื่ องมือทางกฎหมายเหล่านี ้ได้ มีการอ้ างถึงในมาตรา 1A (1) ของอนุสญ
ั ญาปี 1951 เกี่ยวกับสถานภาพผู้
ลี ้ภัย (ดูยอ่ หน้ า 32)
3
คานิยามในเครื่ องมือทางกฎหมายข้ างต้ นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผู้ลี ้ภัยแต่ละประเภทเข้ ากับภูมิลาเนาที่บคุ คลนันมี
้ สญ
ั ชาติ
กับอาณาเขตที่บคุ คลเหล่านันจากมา
้
และกับการขาดการคุ้มครองทางการทูตจากประเทศภูมิลาเนาของบุคคลนัน้ จากการนิยามตาม
“ประเภท” ดังกล่าว ทาให้ การตีความง่ายและไม่สร้ างความยุง่ ยากในการที่จะระบุวา่ ผู้ใดเป็ นผู้ลี ้ภัย
4
แม้ ว่าจะมีจานวนคนไม่มากที่ตกอยูภ่ ายใต้ คานิยามตามเครื่ องมือทางกฎหมายในสมัยต้ น ที่จะร้ องขอให้ ตดั สินสถานะผู้ลี ้ภัย
ของตนอย่างเป็ นทางการในยุคปั จจุบนั อย่างไรก็ตามกรณีดงั กล่าวอาจเกิดขึ ้นได้ เป็ นครัง้ คราว กรณีนี ้เกี่ยวข้ องกับบทที่สอง ก บุคคลผู้มี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามนิยามดังระบุไว้ ในเครื่ องมือทางกฎหมายก่อนหน้ าอนุสญ
ั ญาฯ 1951 มักได้ รับการเรี ยกว่า “ผู้ลี ้ภัยตามธรรมนูญ”
(Statutory Refugee)
ข. อนุสัญญาปี 1951 ว่ าด้ วยสถานภาพผู้ลภี ้ ยั
5
ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่สองไม่นาน เนื่องจากปั ญหาเกี่ยวกับผู้ลี ้ภัยยังไม่ได้ รับการแก้ ไข เครื่ องมือทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศฉบับใหม่จึงเป็ นที่ต้องการเพื่อระบุสถานะทางกฎหมายของผู้ลี ้ภัย แทนที่จะใช้ ข้อตกลงเฉพาะกิจซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ผ้ ลู ี ้ภัย
เฉพาะกรณี จึ ง มี ก ารเรี ย กร้ องให้ มี เครื่ อ งมือ ทางกฎหมายที่ มีบ ทนิย ามทั่วไปในการพิจ ารณาสถานภาพผู้ลีภ้ ัย อนุสัญ ญาว่าด้ วย
สถานภาพผู้ลี ้ภัยเกิดขึ ้นจากการประชุมผู้แทนผู้ทรงอานาจเต็มของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 1951 และมีผลบังคับใช้ เมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 1951 ในย่อหน้ าต่อๆ ไป จะเรี ยกว่า “อนุสญ
ั ญาฯ 1951”
ค. พิธีสารว่ าด้ วยสถานภาพผู้ลภี ้ ยั
6

จากคานิยามทัว่ ไปในอนุสญ
ั ญาฯ 1951 ผู้ลี ้ภัย คือ ผู้ซงึ่
อยูน่ อกอาณาเขตรัฐแห่งสัญชาติของตน... อันเป็ นผลจากเหตุการณ์ก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1951 และด้ วยความ
หวาดกลัวซึง่ มีมลู อันจะกล่าวอ้ างได้ วา่ จะได้ รับการประหัตประหาร ...
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7
เกณฑ์แห่งเวลาตามอนุสญ
ั ญาฯ 1951 เกิดขึ ้นจากความประสงค์ของรัฐบาลประเทศต่างๆ ในขณะที่มีการรับรองอนุสญ
ั ญาอัน
จะจากัดพันธกรณีของตนในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับผู้ลี ้ภัย ซึ่งเป็ นที่ร้ ู กนั ว่ามีอยู่ในขณะนัน้ หรื ออาจจะเกิดขึ ้นในอนาคตอันเป็ นผล
จากเหตุการณ์ที่ได้ เกิดขึ ้นแล้ ว1
8
เมื่อเวลาผ่านไปประกอบกับสถานการณ์ ใหม่ๆ เกี่ยวกับผู้ลี ้ภัยได้ เกิดขึ ้น จึงมีความต้ องการเพิ่มขึ ้นที่จะทาให้ บทบัญญัติใน
อนุสญ
ั ญาฯ 1951 สามารถใช้ ได้ กบั ผู้ลี ้ภัยกลุม่ ใหม่ ด้ วยเหตุนี ้จึงได้ มีการร่างพิธีสารว่าด้ วยสถานภาพผู้ลี ้ภัย และได้ มีการภาคยานุวตั เิ มือ่
วันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1967 และมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1967 ภายหลัง นาเข้ าพิจารณาในที่ประชุมสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติแล้ ว
9
ในการภาคยานุวตั ิพธิ ีสารฯ 1967 รัฐนันๆ
้ จะต้ องปรับใช้ สารบัญญัติแห่งอนุสญ
ั ญาฯ 1951 โดยยกเว้ นข้ อกาหนดแห่งเวลาตาม
ปี ค.ศ. 1951 แม้ พิธีสารจะมีความเชื่อมโยงกับอนุสญ
ั ญาฯ ดังทีก่ ล่าวข้ างต้ น แต่อย่างไรก็ตามพิธีสารเป็ นเครื่ องมือทางกฎหมายอิสระ
กล่าวคือ การภาคยานุวตั ิพิธีสารฯ ไม่จากัดเฉพาะประเทศที่เป็ นภาคีของอนุสญ
ั ญาเท่านัน้
10

ในย่อหน้ าต่อๆ ไป พิธีสารปี 1967 ว่าด้ วยสถานภาพผู้ลี ้ภัยจะเรี ยกว่า “พิธีสารฯ 1967”

11

ในระหว่างการเรี ยบเรี ยงคูม่ ือฉบับนี ้ กว่า 78 ประเทศเข้ าร่วมเป็ นภาคีอนุสญ
ั ญาฯ 1951 หรื อพิธีสารฯ 1967 หรื อทังสองฉบั
้
บ

ง. บทบัญญัตหิ ลักของอนุสัญญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967
12

อนุสญ
ั ญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967 ประกอบด้ วยบทบัญญัติ 3 ประเภท ดังนี ้
(1)
บทที่ให้ คานิยามเบื ้องต้ นของบุคคลที่เป็ น (และไม่เป็ น) ผู้ลี ้ภัยและผู้ซงึ่ เคยเป็ นผู้ลี ้ภัยและถูกเพิกถอนสถานะแล้ ว การ
ถกหรื อตีความของบทบัญญัติเหล่านี ้นามาสูเ่ นื ้อหาหลักของคูม่ ือฉบับนี ้ซึง่ ประสงค์ให้ เป็ นแนวทางสาหรับผู้ที่ทางานรับผิดชอบ
การพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัย
(2)
บทบัญญัติ ที่นิยามสถานะทางกฎหมายของผู้ลี ้ภัย รวมถึง สิทธิ และหน้ าที่ของผู้ลี ้ภัยในประเทศที่ ตนลี ้ภัย แม้ ว่า
บทบัญญัติเหล่านี ้จะมิได้ มีอิทธิพลต่อกระบวนการพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัย แต่เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องในกระบวนการพึงทราบ
บทบัญญัติดงั กล่าวด้ วย เนื่องจากการตัดสินอาจส่งผลมากต่อบุคคลหรื อครอบครัวที่เกี่ยวข้ อง
(3)
บทบัญญัติอนั เกี่ยวข้ องกับการปรับใช้ เครื่ องมือทางกฎหมายต่างๆ จากจุดยืน ข้ อตกลงด้ านการทูตและการบริ หาร
โดยมาตรา 35 แห่งอนุสญ
ั ญาฯ 1951 และมาตรา 11 แห่งพิธีสารฯ 1967 กล่าวถึงการดาเนินการโดยประเทศภาคี ผ่านการ
ร่วมมือกับสานักงานข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยแห่งสหประชาติในการปฏิบตั ิงานตามบทบาทของสานักงานฯ โดยเฉพาะ เพื่อให้ ความ
สะดวกในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการควบคุมดูแลการปรับใช้ บทบัญญัติตา่ งๆ แห่งเครื่ องมือทางกฎหมายเหล่านี ้

จ. ธรรมนูญแห่ งสานักงานข้ าหลวงใหญ่ ผ้ ลู ภี ้ ยั แห่ งสหประชาชาติ
1

อนุสญ
ั ญาฯ 1951 กล่าวถึงการอาจจะนาเงือ่ นไขทางภูมิศาสตร์ มาใช้ ด้วย (ดูยอ่ หน้ า 108 ถึง 110)
6
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13
เครื่ องมือทางกฎหมายตามที่กล่าวถึงมาแล้ วตามบท ก. ถึง ค. นิยามบุคคลที่ได้ รับพิจารณาว่าเป็ นผู้ลี ้ภัย และได้ กาหนดให้ รัฐ
ภาคีอนุมตั ิสถานภาพที่แน่นอนแก่ผ้ ลู ี ้ภัยในอาณาเขตของตน
14
สานักงานข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ีภ้ ยั แห่งสหประชาชาติได้ จดั ตังเมื
้ ่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1951 ตามมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ ธรรมนูญของสานักงานฯ แนบอยูใ่ นภาคผนวกของมติที่ 428 (V) ของที่ประชุมสมัชชาใหญ่ซงึ่ ลงมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
ค.ศ. 1950 โดยตามธรรมนูญนัน้ หนึ่งในหน้ าที่ของสานักงานฯ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายอานาจหน้ าที่ของสานักงานฯ คือ การให้ ความคุ้มครอง
ระหว่างประเทศแก่ผ้ ลู ี ้ภัยภายใต้ ความอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ
15
ธรรมนูญประกอบด้ วยคานิยามบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้ ขอบข่ายอานาจหน้ าที่ของข้ าหลวงใหญ่ฯ โดยคานิยามนี ้ใกล้ เคียงกับคา
นิยามในอนุสญ
ั ญาฯ 1951 แต่ไม่เหมือนกันทีเดียว โดยอาศัยคานิยามเหล่านี ้ ข้ าหลวงใหญ่ฯ สามารถที่จะดาเนินการช่วยเหลือผู้ลี ้ภัย
โดยไม่ต้องคานึงถึงข้ อจากัดทางด้ านเวลา2 หรื อภูมิประเทศ3
16
ดังนัน้ บุคคลผู้เข้ าหลักเกณฑ์ของธรรมนูญของสานักงานฯ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการได้ รับความคุ้มครองจากสหประชาชาติผา่ น
ข้ าหลวงใหญ่ฯ ไม่วา่ บุคคลผู้นนจะอยู
ั้
ใ่ นประเทศทีเ่ ป็ นภาคีของอนุสญ
ั ญาฯ 1951 หรื อพิธีสารฯ 1967 หรื อไม่ หรื อ ไม่วา่ ประเทศทีใ่ ห้ ที่ลี ้
ภัยจะยอมรับบุคคลนันในฐานะผู
้
้ ลี ้ภัยภายใต้ เครื่ องมือทางกฎหมายอันใดอันหนึง่ หรื อไม่ โดยผู้ลี ้ภัยเหล่านี ้อยู่ภายใต้ อาณัติของข้ าหลวง
ใหญ่ฯ และจะถูกเรี ยกว่า “ผู้ลี ้ภัยตามอาณัติ”
17
ตามที่กล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าบุคคลหนึ่งอาจจะเป็ นทังผู
้ ้ ลี ้ภัยตามอาณัติและผู้ลี ้ภัยภายใต้ อนุสญ
ั ญาฯ 1951 หรื อพิธีสารฯ
1967 ได้ ในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าวอาจอยูใ่ นประเทศที่ไม่ผกู พันกับเครื่ องมือทางกฎหมายทังสองฉบั
้
บ หรื ออาจถูกคัด
ออกจากการรับรองตามอนุสญ
ั ญาผู้ลี ้ภัยจากข้ อจากัดทางเวลาและภูมิศาสตร์ ในกรณีเช่นนี ้บุคคลดังกล่าวอาจจะมีคณ
ุ สมบัติได้ รับการ
คุ้มครองจากข้ าหลวงใหญ่ฯ ภายใต้ คานิยามตามธรรมนูญฯ
18
ดังที่กล่าวข้ างต้ น มติที่ 428 (V) และธรรมนูญของสานักงานฯ เรี ยกร้ องให้ รัฐบาลประเทศต่างๆ ร่ วมมือกับ สานักงานข้ าหลวง
ใหญ่ฯ ในการจัดการเกี่ยวกับปั ญหาผู้ลี ้ภัย ข้ าหลวงใหญ่ฯ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้มีอานาจในการให้ ความคุ้มครองระหว่างประเทศแก่ผ้ ลู ี ้
ภัย และหนึ่งในบรรดาหน้ าที่คือส่งเสริ ม บทสรุ ปและส่งเสริ มการให้ สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองผู้ลี ้ภัย และให้
คาแนะนาดูแลการปรับใช้
19
ความร่ วมมือดังกล่าวประกอบกับหน้ าที่ในการแนะนาดูแลคือพื ้นฐานของหลักการในการพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัย ของข้ า
หลวงใหญ่ ฯ ภายใต้ อ นุสัญ ญาฯ 1951 และพิ ธี สารฯ 1967 ทัง้ นี ้ บททางของข้ า หลวงใหญ่ ฯ ในหลากหลายระดับ ถูก สะท้ อ นใน
กระบวนการพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัยของรัฐบาลต่างๆ
ฉ. ตราสารผู้ลภี ้ ยั ในระดับภูมิภาค

2
3

ดูยอ่ หน้ า 35 และ 36
ดูยอ่ หน้ า 108 และ 110
7
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20
นอกจากอนุสญ
ั ญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967 รวมถึงธรรมนูญของสานักงานฯ แล้ ว ในระดับภูมิภาคยังมีข้อตกลงรวมทัง้
อนุสญ
ั ญาและเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวกับผู้ลี ้ภัยอีกหลายฉบับ โดยเฉพาะในทวีปแอฟริ กา อเมริ กา และยุโรป เครื่ องมือทางกฎหมายในระดับ
ภูมิภาคมักจะเกี่ยวข้ องกับการให้ ที่ลี ้ภัย เอกสารการเดินทางและการให้ ความสะดวกในการเดินทาง เป็ นต้ น โดยบางฉบับมีการให้ นิยาม
คาว่า “ผู้ลี ้ภัย” หรื อบุคคลผู้ได้ รับอนุญาตให้ ลี ้ภัยได้ ด้วย
21
เครื่ องมือทางกฎหมายระดับภูมิภาคในละตินอเมริ กาหลายฉบับจัดทาขึ ้นเพื่อแก้ ไขปั ญหาการให้ ลี ้ภัยทางการทูตและให้ ที่ลี ้ภัย
ในดินแดน เช่น สนธิสญ
ั ญาว่าด้ วยกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ (Treaty on International Penal Law, Montevideo, 1889) ข้ อตกลง
ว่าด้ วยการส่งผู้ร้ายข้ ามแดน (Agreement on Extradition, Caracas, 1911) อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยที่พกั พิงลี ้ภัย (Convention on Asylum,
Havana, 1928) อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการลี ้ภัยการเมือง (Convention on Political Asylum, Montevideo, 1933) อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยที่พกั พิง
ลี ้ภัยทางการทูต (Convention on Diplomatic Asylum, Caracas, 1954) และอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการให้ ที่ลี ้ภัยในดินแดน (Convention
on Territorial Asylum, Caracas, 1954)
22
หนึง่ ในเครื่ องมือทางกฎหมายในระดับภูมิภาคที่จดั ทาเมื่อไม่นานมานี ้ คือ อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยลักษณะพิเศษของปั ญหาผู้ลี ้ภัยใน
แอฟริ กา (Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa) ซึ่งเป็ นผลจากการประชุมประมุข แห่งรัฐ
และรัฐบาลขององค์การเพื่อความเป็ นเอกภาพแห่ง แอฟริ กา (Organization of African Unity) เมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 1969 โดย
อนุสญ
ั ญานีป้ ระกอบด้ วยการนิยามคาว่า “ผู้ลี ้ภัย ” ซึ่ง แบ่งออกเป็ นสองส่วน ส่วนแรกมีความเหมือนกับคานิยามในพิธีสารฯ 1967
(กล่าวคือ คานิยามในอนุสญ
ั ญาฯ 1951 โดยปราศจากข้ อจากัดด้ านเวลาและภูมิศาสตร์ ) ในส่วนที่สองให้ คาว่า “ผู้ลี ้ภัย” ใช้ กบั
“บุคคลทุกคนด้ วยสาเหตุจากการคุกคามจากภายนอกประเทศ จากการยึดครอง การเข้ ามามีอานาจเหนือของต่างชาติ
หรื อจากเหตุการณ์รุนแรงอันก่อให้ เกิดความวุน่ วายแก่สาธารณชนทังประเทศ
้
หรื อบางส่วนของประเทศภูมิลาเนาและ
ประเทศสัญชาติตน ผู้ซงึ่ จาต้ องออกจากประเทศถิ่นฐานประจาเพือ่ หาที่ลี ้ภัยนอกประเทศภูมิลาเนาหรื อประเทศสัญชาติ”
23
คู่มือฉบับนี ้เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัยภายใต้ เครื่ องมือกฎหมายระหว่างประเทศสองฉบับซึ่งใช้ ในระดับสากล
ได้ แก่อนุสญ
ั ญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967
ช. การให้ ท่ พ
ี ักพิงและการปฏิบัติต่อผู้ลภี ้ ยั
24
คูม่ ือฉบับนี ้มิได้ ครอบคลุมถึงปั ญหาที่เกี่ยวเนื่องใกล้ ชิดกับการพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัย เช่น การให้ ที่พกั พิงแก่ผ้ ลู ี ้ภัย หรื อการ
ปฏิบตั ิทางกฎหมายต่อผู้ลี ้ภัยหลังจากได้ รับการรับรองเป็ นผู้ลี ้ภัยแล้ ว
25
แม้ ว่า จะมี ก ารอ้ า งถึ งที่ พัก พิ งในกรรมสารสุด ท้ ายของการประชุม ผู้แ ทนผู้มี อ านาจเต็ม ( Final Act of the Conference of
Plenipotentiaries) และในคาปราชญของอนุสญ
ั ญาฯ แต่ตวั อนุสญ
ั ญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967 มิได้ เกี่ยวข้ องกับการให้ ที่พกั พิงลี ้ภัย
ทังนี
้ ้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาข้ าหลวงใหญ่ ฯ ได้ พยายามเรี ยกร้ องขอให้ มีนโยบายการเอื ้อเฟื อ้ ที่พกั พิง โดยอ้ างถึงความมุ่งหมายของ
ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน และประกาศเกี่ยวกับที่พกั พิงตามเขตแดน ซึ่งรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อ
วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 และ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1967 ตามลาดับ
8
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26
สาหรับการปฏิบตั ิต่อผู้ลี ้ภัยภายในอาณาเขตของรัฐนัน้ ให้ เป็ นไปตามบทหลักของอนุสญ
ั ญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967 (ดูยอ่
หน้ า 12 (2) ข้ างต้ น) นอกจากนันยั
้ งควรพิจารณาข้ อเสนอแนะ จ. ในกรรมสารสุดท้ ายของการประชุมผู้แทนผู้มีอานาจเต็ม ซึ่งได้ รับรอง
อนุสญ
ั ญาฯ 1951 ดังนี ้
ที่ประชุม
“ได้ แสดงความหวังไว้ วา่ อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสถานภาพผู้ลี ้ภัยจะมีคณ
ุ ค่าในฐานะที่เป็ นตัวอย่างได้ เกินกว่าขอบเขตตามที่ระบุ
อนุสญ
ั ญา และชาติตา่ งๆ จะยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตามที่กาหนดภายใต้ อนุสญ
ั ญาฯ แก่บคุ คลที่เข้ ามาในอาณาเขต
รัฐในฐานะผู้ลี ้ภัยและผู้ที่อาจไม่อยูภ่ ายใต้ ขอบข่ายของบทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญานี”้
27
ข้ อเสนอแนะนี ้ทาให้ รัฐต่างๆ สามารถแก้ ปัญหาที่อาจเกิดขึ ้นอันเกี่ยวเนื่องด้ วยบุคคลซึง่ ไม่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์
ของคานิยาม “ผู้ลี ้ภัย”
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ภาคที่หนึ่ง ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ ยั
บทที่ 1 – หลักการทั่วไป
28
บุคคลบุคคลหนึง่ เป็ นผู้ลี ้ภัยตามความหมายที่ให้ ไว้ ในอนุสญ
ั ญาฯ 1951 เมื่อมีคณ
ุ สมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในคา
นิยาม การเป็ นผู้ลี ้ภัยนันย่
้ อมเกิดขึ ้นก่อนหน้ าที่จะได้ รับการรับรองสถานะภาพอย่างเป็ นทางการ การรับรองจึงมิได้ ถือว่าเป็ นการให้
สถานะผู้ลี ้ภัยหากเป็ นการประกาศว่าผู้นนเป็
ั ้ นผู้ลี ้ภัย กล่าวคือ บุคคลนันมิ
้ ได้ กลายเป็ นผู้ลี ้ภัยเพราะการรับรองสถานะแต่บคุ คลนันได้
้ รับ
การรับรองสถานะเพราะว่าบุคคลนันเป็
้ นผู้ลี ้ภัย
29
การพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัยเป็ นกระบวนการที่มีสองขันตอน
้
ขันแรกจ
้
าเป็ นจะต้ องยืนยันข้ อเท็จจริ งต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกรณี
นันๆ
้ ขันที
้ ่สองเป็ นการปรับใช้ คานิยามตามอนุสญ
ั ญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967 กับข้ อเท็จจริ งที่ได้ รับการยืนยันแล้ ว
30
บทบัญญัติตา่ งๆ ในอนุสญ
ั ญาฯ 1951 ที่นิยามว่าบุคคลใดเป็ นผู้ลี ้ภัยแบ่งออกเป็ นสามส่วนตามลาดับดังต่อไปนี ้ “วรรคคัดเข้ า”
“วรรคการสิ ้นสุดสถานะผู้ลี ้ภัย” และ “วรรคคัดออก”
31
วรรคคัดเข้ านิยามเกณฑ์ที่บคุ คลหนึ่งจะต้ องมีในการเป็ นผู้ลี ้ภัย โดยบทบัญญัติดงั กล่าวประกอบด้ วยหลักพื ้นฐานที่เป็ นคุณใน
การพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัย วรรคการสิ ้นสุดสถานะผู้ลี ้ภัยและวรรคคัดออกจะมีความสาคัญในแง่ลบ โดยกล่าวถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่
สถานะผู้ลี ้ภัยจะสิ ้นสุดลง และวรรคคัดออกได้ ระบุสภาพการณ์ต่างๆ ซึ่งทาให้ บคุ คลหนึ่งถูกคัดออกจากการปรับใช้ อนุสญ
ั ญาฯ 1951
แม้ วา่ บุคคลนันจะมี
้ คณ
ุ สมบัติต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในวรรคคัดเข้ าก็ตาม
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บทที่ 2 – วรรคคัดเข้ า
ก. คานิยาม
(1) ผู้ลีภ้ ยั ตามธรรมนูญ (Statutory Refugees)
32
มาตรา 1A (1) ของอนุสญ
ั ญาฯ 1951 มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ลี ้ภัยตามธรรมนูญ กล่าวคือ บุคคลผู้ได้ รับการพิจารณาเป็ นผู้ลี ้ภัย
ภายใต้ บทบัญญัติของเครื่ องมือทางกฏหมายระหว่างประเทศอันมีมาก่อนหน้ าอนุสญ
ั ญาฯ บทบัญญัติดงั กล่าวระบุวา่
“ตามอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ คาว่า “ผู้ลี ้ภัย” จะหมายถึงผู้ที่
(1) ได้ รับการพิจารณาแล้ วว่าเป็ นผู้ลี ้ภัยภายใต้ ข้อตกลง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 1926 และ 30 มิถนุ ายน 1928 หรื อภายใต้
อนุสญ
ั ญาลงวันที่ 28 ตุลาคม 1933 และ 10 กุมภาพันธ์ 1938 พิธีสาร ลงวันที่ 14 กันยายน 1939 หรื อ ธรรมนูญของ
องค์การผู้ลี ้ภัยระหว่างประเทศ”
ในกรณีที่บคุ คลใดได้ รับการวินิจฉัยจากองค์การผู้ลี ้ภัยระหว่างประเทศ ในห้ วงที่องค์การฯ ยังปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่นนั ้ ว่าขาด
คุณสมบัติ คาวินิจฉัยดังกล่าวไม่อาจกีดกันบุคคลนันจากการได้
้
รับสถานภาพผู้ลี ้ภัย หากเป็ นผู้ที่เข้ าเงื่อนไขตาม วรรค 2
ของส่วนข้ อกาหนดนี ้
33
การท้ าวความข้ างต้ นเป็ นการเชื่อมโยงอดีตและเน้ นให้ ทราบถึงความต่อเนื่องในการให้ ความคุ้มครองระหว่างประเทศแก่ผ้ ลู ี ้ภัย
ซึ่งได้ กลายเป็ นความกังวลของประชาคมระหว่างประเทศในช่วงระยะต่างๆ ที่ผ่านมา ดังที่ได้ กล่าวไว้ แล้ ว (ย่อหน้ าที่ 4) เครื่ องมือทาง
กฎหมายเหล่านี ้มีความสาคัญลดลงไปมากในปั จจุบนั และการถกประเด็นอันเกี่ยวกับกฎหมายเหล่านันจะให้
้
คณ
ุ ค่าเพียงเล็กน้ อยในทาง
ปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตามบุคคลผู้ได้ รับพิจารณาให้ เป็ นผู้ลี ้ภัยตามเครื่ องมือทางกฎหมายเหล่านัน้ จะเป็ นผู้ลี ้ภัยตามอนุสญ
ั ญาฯ 1951 โดย
ปริ ยาย ดังนัน้ ผู้ถือเอกสาร “หนังสือเดินทางนานเซ็น”4 หรื อ “หนังสือรับรองคุณสมบัติ” ซึ่งออกให้ โดยองค์การผู้ลี ้ภัยระหว่างประเทศ
จะต้ องได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นผู้ลี ้ภัยภายใต้ อนุสญ
ั ญาฯ 1951 นอกเสียจากว่าบุคคลนันจะเข้
้
ากรณีใดกรณีหนึ่งในวรรคการสิ ้นสุด
สถานะผู้ลี ้ภัย หรื อวรรคคัดออกตามอนุสญ
ั ญาฯ ทังนี
้ ้ หลักการนี ้ปรับใช้ กบั บุตรของผู้ลี ้ภัยตามธรรมนูญด้ วย
(2) คานิยามทั่วไปในอนุสัญญาฯ 1951
34

ตามความในมาตรา 1A (2) ของอนุสญ
ั ญาฯ 1951 คาว่า “ผู้ลี ้ภัย” ใช้ กบั บุคคลผู้ซงึ่
อยูน่ อกอาณาเขตรัฐแห่งสัญชาติตน อันเป็ นผลจากเหตุการณ์ก่อนวันที่ 1 มกราคม 1951 และด้ วยความหวาดกลัวซึง่ มีมลู
อันจะกล่าวอ้ างได้ วา่ จะได้ รับการประหัตประหารด้ วยสาเหตุทางเชื ้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง
ทางสังคม หรื อความคิดเห็นทางการเมือง และในขณะเดียวกันบุคคลผู้นี ้ไม่สามารถหรื อไม่สมัครใจที่ได้ รับความคุ้มครอง
จากรัฐแห่งสัญชาติเนื่องจากความหวาดกลัวดังกล่าว หรื อนอกจากนี ้เป็ นบุคคลไร้ สญ
ั ชาติซงึ่ อยูน่ อกอาณาเขตรัฐที่เดิมมี

4

หนังสือเดินทางนานเซ็น คือบัตรประจาตัวใช้ ในการเดินทางซึง่ ออกให้ แก่ผ้ ลู ี ้ภัยภายใต้ บญ
ั ญัติในเอกสารสมัยก่อนสงคราม
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ถิ่นฐานพานักประจาแต่ไม่สามารถหรื อไม่สมัครใจที่จะกลับไปเพื่อพานักในรัฐดังกล่าว ด้ วยเหตุแห่งความหวาดกลัวที่
กล่าวมาข้ างต้ น
รายละเอียดของคานิยามทัว่ ไป ปรากฏในความต่อไปนี ้
ข. การตีความ
(1) “เหตุการณ์ ก่อน 1 มกราคม 1951”
35
ที่ ม าของเงื่ อ นไขด้ า นเวลาโดยถื อ เอาปี ค.ศ. 1951 เป็ นเกณฑ์ ได้ อ ธิ บ ายไว้ ใ นย่อ หน้ า ที่ 7 ของบทน า เมื่ อ มี พิ ธี สารฯ
1967 เงื่อนไขด้ านเวลานี ้ลดความสาคัญทางปฏิบตั ิลงไปมาก การตีความคาว่า “เหตุการณ์ ” จึงเป็ นที่สนใจเฉพาะประเทศภาคีของ
อนุสญ
ั ญาฯ 1951 ทีไ่ ม่ได้ เป็ นภาคีของพิธีสารฯ 19675
36
อนุสญ
ั ญาฯ 1951 มิได้ ให้ คานิยามคาว่า “เหตุการณ์” แต่เป็ นที่เข้ าใจกันว่าหมายถึง “เหตุการณ์อนั สาคัญยิ่งเกี่ยวข้ องกับการ
เปลี่ย นแปลงด้ า นเขตแดน หรื อ ทางการเมื อ งที่ ยิ่ งใหญ่ รวมไปถึ ง การประหัต ประหารอย่า งเป็ นระบบซึ่ง เป็ นผลสืบ เนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น”6 เงื่อนไขด้ านเวลาอ้ างถึง “เหตุการณ์ ” ที่สง่ ผลให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งกลายเป็ นผู้ลี ้ภัย มิใช่วนั ที่ซึ่งบุคคลผู้นนมี
ั้
สภาพเป็ นผู้ลี ้ภัยหรื อวันที่เขาออกจากประเทศ ผู้ลี ้ภัยอาจจะออกจากประเทศก่อนหรื อหลังกาหนดระยะเวลานัน้ ถ้ าหากความกลัวการ
ประหัตประหารมีสาเหตุมาจาก “เหตุการณ์” ทีเ่ กิดก่อนเงื่อนไขด้ านเวลาหรื อจากผลสืบเนื่องที่เกิดขึ ้นภายหลังเหตุการณ์นนั ้ 7
(2) “ความกลัวอันมีมูลจะกล่ าวอ้ างได้ ว่าจะได้ รับการประหัตประหาร”
(ก) บทวิเคราะห์ ท่ วั ไป
37
วลีที่ว่า “ความกลัวอันมีมลู จะกล่าวอ้ างได้ วา่ จะได้ รับการประหัตประหาร” เป็ นกุญแจสาคัญในคานิยาม วลีนี ้สะท้ อนมุมมอง
ของผู้ร่างกฎหมายว่าเป็ นปั จจัยหลักของลักษณะของผู้ลี ้ภัย วลีนี ้เข้ ามาแทนที่วิธีการให้ คานิยามที่มีมาก่อนหน้ านี ้ ในการแบ่งผู้ลี ้ภัยเป็ น
ประเภทต่างๆ (กล่าวคือ บุคคลผู้ที่ไม่ได้ รับความคุ้มครองจากบางประเทศ ที่เป็ นรัฐสัญชาติตน) โดยนาความ “กลัว” มาเป็ นสาเหตุหลัก
ในการให้ คานิยามผู้ลี ้ภัย เนื่องจากความกลัวนันเป็
้ นอัตวิสยั (subjective) คานิยามผู้ลี ้ภัยจึงรวมองค์ประกอบเชิงอัตวิสยั ของผู้ยื่นคาร้ อง
ขอรับรองสถานะผู้ลี ้ภัยด้ วย การพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัยในขันต้
้ นจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องมีการประเมินคาให้ การของผู้ร้องมากกว่า
ที่จะตัดสินจากสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในประเทศภูมิลาเนาของบุคคลนัน้
38
ในปั จจัยความหวาดกลัวซึ่งเป็ นสภาวะทางจิตใจและเป็ นเงื่อ นไขเชิงอัตวิสยั ได้ รับการเพิ่มเงื่อนไข “อันมีมลู จะกล่าวอ้ างได้ ”
ย่อมแสดงนัยยะว่าไม่เพียงแต่สภาวะทางจิตใจของบุคคลที่เข้ ารับการพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัย แต่ความรู้ สกึ ดังกล่าวจะต้ องได้ รับการ
สนับสนุนจากองค์ประกอบเชิงวัตถุวิสยั ด้ วย (objective) วลี “อันมีมูลจะกล่าวอ้ างได้ ” จึงประกอบด้ วยปั จจัยเชิงอัต วิสยั และวัตถุวิสยั
การพิจารณาว่าความกลัวมีมลู จะกล่าวอ้ างได้ หรื อไม่นนั ้ จาต้ องพิจารณาจากปั จจัยทังสองประการ
้
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ดูเอกสารแนบท้ าย 4
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ตามที่อ้างอิงก่อนหน้ า
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39
อาจอนุมานได้ วา่ บุคคลใดหากมิได้ ต้องการการผจญภัยหรื อเพียงปรารถนาจะเห็นโลกกว้ างแล้ ว โดยปกติจะไม่ละถิ่นฐานและ
ประเทศของตนโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ดันนันอาจมี
้
เหตุผลหลายประการที่บีบบังคับและเป็ นที่เข้ าใจได้ แต่สาเหตุที่ทาให้ บคุ คล
นัน้ เป็ นผู้ลีภ้ ัย มี ป ระการเดีย ว ด้ ว ยเหตุผลดัง กล่า วนี ้ จากการระบุสานวนที่ ว่า “ความกลัวอัน มี มูลจะกล่าวอ้ างได้ ว่าจะได้ รับการ
ประหัตประหาร” โดยเฉพาะเจาะจงทาให้ เหตุผลอื่นๆ ในการหนีออกนอกประเทศไม่เข้ าข่ายคานิยามทันที วลีนี ้ทาให้ แยกแยะผู้ที่ประสบ
กับทุพภิกขภัยหรื อภัยธรรมชาติไม่เข้ าข่ายคานิยามผู้ลี ้ภัย เว้ นแต่บุคคลเหล่านันจะมี
้
ความกลัวอันมีมลู จะกล่าวอ้ างได้ ว่าจะได้ รับการ
ประหัตประหารจากหนึ่งในเหตุผลที่ระบุตามอนุสญ
ั ญาฯ อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าเหตุจูงใจอย่างอื่นจะไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงในการพิจารณา
สถานภาพผู้ลี ้ภัยแต่การพิจารณาถึงเหตุการณ์ทกุ อย่างที่เกี่ยวข้ องมีความจาเป็ นเพื่อจะได้ เข้ าใจถึงกรณีของผู้ร้องได้ อย่างเหมาะสม
40
การประเมินปั จจัยเชิงอัตวิสยั ไม่สามารถแยกออกจากการพิจารณาบุคลิกภาพของผู้ร้อง เนื่องจากการตอบสนองเชิงจิตวิทยา
ของบุคคลแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันแม้ จะเผชิญสภาวการณ์เดียวกัน บุคคลหนึ่งอาจจะมีความเชื่อมัน่ ทางศาสนาหรื อทางการเมือง
อย่างรุ นแรง การเลิกเชื่อในสิ่งนันอาจท
้
าให้ ชีวิตผู้นนทุ
ั ้ กข์เกินจะทนได้ ในขณะที่อีกคนอาจจะไม่มีความเชื่ออย่างแรงกล้ าในสิ่งนัน้ บาง
คนอาจจะตัดสินใจหนีฉบั พลันทันทีแต่อีกคนอาจจะวางแผนการหนีอย่างรอบคอบ
41
เนื่องจากความสาคัญของคานิยามเกี่ยวข้ องกับปั จจัยเชิงอัตวิสยั การประเมินความน่าเชื่อถือ จึงเป็ นเรื่ องจาเป็ น ในกรณีที่
ข้ อเท็จจริ งไม่ชดั เจนมากพอจากการบันทึก ดังนันการพิ
้
จารณาจากภูมิหลังส่วนตัว และครอบครัวของผู้ร้อง ดูสมาชิกภาพของผู้นนใน
ั้
กลุ่มเชื ้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สังคม หรื อการเมือง การตีความสถานการณ์ตลอดจนประสบการณ์ ของบุคคลนันเองจึ
้
งมีความสาคัญ
กล่าวคือ ตรวจสอบทุกอย่างที่อาจจะชี ้นาว่าสาเหตุจงู ใจใหญ่ของการยื่นคาร้ อง คือ ความกลัว ความกลัวนันจะต้
้
องมีเหตุผล อย่างไรก็
ตามความกลัวเกินกว่าที่จะเป็ นจริ งอาจมีมูลอันจะกล่าวอ้ างได้ หากได้ พิจารณาเหตุการณ์ อื่นประกอบแล้ ว อาจปรากฎว่าความกลัว
เช่นนันมี
้ เหตุผล
42
สาหรับปั จจัยเชิงวัตถุวิสยั จาเป็ นต้ องประเมินคาให้ การของผู้ร้อง เจ้ าหน้ าที่ผ้ พู ิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัยไม่จาเป็ นต้ องพิจารณา
คาตัดสินจากปั จจัยแวดล้ อมในประเทศภูมิลาเนาของผู้ร้องขอ อย่างไรก็ ตามการพิจารณาคาให้ การของผู้ร้องมิอาจประเมินในเชิง
นามธรรมได้ หากแต่จาเป็ นที่จะต้ องพิจารณาบริ บทของภูมิหลังที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ด้วย ความรู้ ในปั จจัยแวดล้ อมของประเทศ
ภูมิลาเนาของผู้ร้องมีความสาคัญในการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ร้องแม้ จะมิใช่จุดประสงค์หลัก โดยทัว่ ไปแล้ วความกลัวของผู้ร้อง
ควรได้ รับการพิจารณาว่ามีมลู เหตุอนั น่าเชื่อถือตามมาตรฐานการพิสจู น์วา่ มีความสมเหตุสมผล (to a reasonable degree) หากบุคคล
นันสามารถพิ
้
สจู น์ได้ วา่ การอยูใ่ นประเทศภูมิลาเนาต่อหรื อการกลับที่แห่งนันจะท
้ าบุคคลนันไม่
้ สามารถทนได้ เนื่องจากสาเหตุที่ระบุในคา
นิยาม
43
การพิจารณาดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องอาศัยประสบการณ์ของผู้ร้องเอง ตัวอย่างเช่น สิ่งที่เกิดขึ ้นกับเพื่อน เครื อญาติ หรื อบุคคล
อื่นๆ ในเชื ้อชาติหรื อกลุม่ ทางสังคมเดียวกันอาจจะชี ้ให้ เห็นว่าไม่ช้าก็เร็ ว บุคคลนันอาจกลายเป็
้
นเหยื่อของการประหัตประหารที่มีมลู อัน
ควรเชื่อ ทังนี
้ ้ควรพิจารณาถึงกฎหมายของประเทศภูมิลาเนาโดยเฉพาะวิธีดาเนินการตามกฎหมายด้ วย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของ
แต่ละบุคคลก็ต้องได้ รับการประเมิ นจากตัวเนื ้อหาของมันเอง เช่นในกรณีของผู้ที่มีชื่อเสียง ความเป็ นไปได้ ของการประหัตประหารอาจ
มากกว่าบุคคลทัว่ ไป ปั จจัยทังหมด
้
อาทิ บุคลิกลักษณะของบุคคลนัน้ ภูมิหลัง อิทธิพล ความร่ ารวยและความกล้ าพูดเปิ ดเผย นามาสูข่ ้ อ
สรุปว่าความกลัวแห่งการประหัตประหารนัน้ “มีมลู อันควรเชื่อ”
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44
แม้ ว่าการพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัย จะต้ องกระทาเป็ นรายกรณี แต่ในหลายๆ สถานการณ์ ที่เกิดขึ ้นส่งผลให้ กลุ่มคนทังหมด
้
ภายใต้ สถานการณ์ดงั กล่าวต้ องพลัดถิ่นฐาน ก็สามารถใช้ บง่ ชี ้ว่าสมาชิกของกลุม่ นันสามารถพิ
้
จารณาเป็ นรายบุคคลว่าเป็ นผู้ลี ้ภัยได้ ใน
สถานการณ์เช่นนี ้การให้ ความช่วยเหลือมักต้ องเร่งด่วนอย่างมาก และด้ วยเหตุผลในทางปฏิบตั ิอาจเป็ นไปไม่ได้ ที่จะดาเนินการพิจารณา
สถานภาพผู้ลี ้ภัยของสมาชิกกลุม่ นันเป็
้ นรายบุคคล ดังนันจึ
้ งมีการพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัยเป็ นกลุม่ (Group determination) ซึง่ ทาให้
สมาชิกแต่ละคนในกลุม่ จะถือว่าเป็ นผู้ลี ้ภัยในเบื ้องต้ น (Prima facie refugee) (กล่าวคือ ไม่มีหลักฐานชี ้เป็ นอย่างอื่นว่าไม่ใช่ผ้ ลู ี ้ภัย)
45
นอกจากสถานการณ์ที่ได้ กล่าวมาแล้ วในย่อหน้ าที่ผ่านมา โดยปกติผ้ ยู ื่นคาร้ องขอสถานะผู้ลี ้ภัยมักจะต้ องแสดงเหตุผลที่ดีวา่
เหตุใ ดบุคคลนัน้ จึงมีค วามกลัวการประหัต ประหาร หรื อ อาจอนุม านได้ ว่าบุค คลนัน้ มีค วามหวาดกลัวอัน มีมูลจะเชื่ อได้ ว่าจะถูก
ประหัตประหารหากบุคคลนันเคยตกเป็
้
นเหยื่อการประหัตประหารจากสาเหตุใดสาเหตุหนึง่ ดังที่ระบุในอนุสญ
ั ญาฯ 1951 อย่างไรก็ตาม
คาว่า “กลัว” มิได้ ใช้ เฉพาะกับบุคคลที่เคยถูกประหัตประหารแล้ วเท่านัน้ แต่อาจจะใช้ กบั ผู้ที่ต้องการจะหลีกเลีย่ งสถานการณ์ที่เป็ นความ
เสีย่ งต่อการถูกประหัตประหาร
46
โดยทัว่ ไป สานวน “ความหวาดกลัวแห่งการประหัตประหาร” หรื อ “การประหัตประหาร” จะไม่ใช่ศพั ท์ที่เป็ นที่ค้ นุ เคยของผู้ลี ้ภัย
ความจริ งแล้ วผู้ลี ้ภัยเองแทบจะไม่ได้ ใช้ คาว่า “ความหวาดกลัวแห่งการประหัตประหาร” หากแต่วา่ ความกลัวนี ้จะปรากฏให้ เห็นเป็ นนัยได้
ในเรื่ องราวของบุคคลนัน้ ทังนี
้ ้ เนื่องจากเหตุผลด้ านจิตวิทยา แม้ ผ้ ลู ี ้ภัยแม้ จะมีความเห็นที่ชดั เจนต่อสถานการณ์ที่ตนต้ องทนทุกข์ทรมาน
บุคคลนันอาจไม่
้
สามารถอธิบายประสบการณ์หรื อสถานการณ์โดยใช้ ภาษาทางการเมืองได้
47
การที่จะดูว่ามีความกลัวสมเหตุสมผลหรื อไม่นนั ้ ยกตัวอย่างในกรณี ที่เห็นบ่อยเมื่อต้ องพิจารณาผู้ยื่นคาร้ องที่ ถือหนังสือ
เดินทางของประเทศแห่งรัฐตนที่ยงั ใช้ การได้ บางครัง้ อาจจะกล่าวอ้ างได้ ว่า การถือหนังสือเดินทางของประเทศของตนหมายความว่า
เจ้ าหน้ าที่ในประเทศผู้ออกหนังสือไม่ได้ มีเจตนาที่จะกระทาการประหัตประหารผู้ถือหนังสือเดินทางแต่อย่างใดมิฉะนันก็
้ คงไม่ออก
หนังสือเดินทางให้ แม้ ว่ากรณี เช่นนีอ้ าจเป็ นจริ งในบางกรณี แต่ขณะเดียวกันหลายคนก็ใช้ หนังสือเดินทางเพียงเพื่อให้ ได้ ออกนอก
ประเทศโดยถูกกฎหมาย ซึ่งเป็ นหนทางเดียวที่จะหลบหนีออกมาได้ โดยไม่ต้องเปิ ดเผยความคิดทางการเมืองของตน ซึ่งหากปรากฏ
ออกมาอาจทาให้ บคุ คลนันตกอยู
้
ใ่ นสถาณการณ์อนั ตรายในการเผชิญหน้ ากับเจ้ าหน้ าที่รัฐ
48
ฉะนัน้ การครอบครองหนังสือเดินทางไม่สามารถนามาพิจารณาเป็ นหลักฐานแสดงความภักดีต่อประเทศของตน หรื อเป็ น
ตัวชี ้วัดการปราศจากความหวาดกลัวได้ ทังนี
้ ้อาจมีการออกหนังสือเดินทางให้ กบั บุคคลที่ไม่ต้องการให้ อยูใ่ นประเทศภูมิลาเนาเพียงเพื่อ
นามาซึง่ การออกนอกประเทศของบุคคลนัน้ และอาจมีบางกรณีที่ได้ รับหนังสือเดินทางอย่างลับๆ ดังนันสรุ
้ ปได้ วา่ การครอบครองหนังสือ
เดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุของประเทศของตนมิอาจเป็ นข้ ออ้ างในการไม่รับรองสถานะผู้ลี ้ภัย
49
ในทางกลับกัน หากผู้ยื่นคาร้ องยังยืนยันที่จะถือหนังสือเดินทางของประเทศที่เขาไม่ต้องการได้ รับความคุ้มครองโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร อาจจะก่อให้ เกิดความสงสัยใน “ความหวาดกลัว ที่มีมลู อันควรเชื่อ” ตามที่กล่าวอ้ างได้ เมื่อผู้ลี ้ภัยได้ รับการรับรอง
สถานะแล้ ว ตามปกติผ้ ลู ี ้ภัยไม่ควรจะถือหนังสือเดินทางของประเทศภูมิลาเนาอีก
50
อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณียกเว้ นที่บคุ คลผู้เข้ าข่ายในเกณฑ์ผ้ ลู ี ้ภัยจะยังถือหนังสือเดินทางของประเทศภูมิลาเนา หรื อต่อหนังสือ
เดินทางฉบับใหม่จากเจ้ าหน้ าที่ รัฐตนภายใต้ ข้อตกลงพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้ อตกลงพิเศษนันไม่
้ ได้ ระบุ โดยนัยว่าผู้ถือหนังสือ
เดินทางสามารถเดินทางกลับประเทศของตนได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องได้ รับอนุญาตล่วงหน้ า
14

ต้ นฉบับ: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on
International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, April 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4
หากมีข้อกังขาเรื่ องคาศัพท์หรื อคาแปล ให้ อิงตามความในต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นหลัก In case of dispute over translation, original English text shall prevail.

(ข) การประหัตประหาร
51
ปั จจุบันยังไม่มีคานิยามคาว่า “ประหัตประหาร” ที่ยอมรั บกัน โดยทั่วไป และความพยายามที่จะหาคานิยามก็ ไม่ประสบ
ความสาเร็ จนัก จากมาตรา 33 ของอนุสญ
ั ญาฯ 1951 อาจกล่าวได้ ว่า การประหัตประหาร อาจหมายถึง การคุกคามชีวิตและเสรี ภาพ
ด้ วยสาเหตุทางเชื อ้ ชาติ ศาสนา สัญชาติ ความคิ ดทางการเมือง หรื อการเป็ นสมาชิ กของกลุ่ม ใดกลุ่มหนึ่งของสังคม ถื อเป็ นการ
ประหัตประหาร การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ ายแรงอื่นๆ อาจพิจารณาว่าเป็ นการประหัตประหารได้ หากเป็ นเพราะเหตุผลเดียวกัน
52
การกระทาอย่างที่มีอคติหรื อการข่มขูจ่ ะนับได้ วา่ เป็ นการประหัตประหารหรื อไม่ ขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์แวดล้ อมของแต่ละกรณี
อันรวมไปถึงองค์ประกอบอัตวิสยั ซึง่ ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ลักษณะเชิงอัตวิสยั ของความกลัวแห่งการประหัตประหารนี ้ต้ องประเมิน จาก
ความคิดและความรู้สกึ ของบุคคลนันๆ
้ และจาเป็ นที่จะต้ องพิจารณามาตรการที่ถกู นามาใช้ หรื อคาดว่าจะใช้ กบั บุคคลนันๆ
้ โดยคานึงถึง
ความคิดและความรู้สกึ เนื่องด้ วยความหลากหลายเชิงจิตใจของแต่ละบุคคลและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การตีความว่าการกระทาใด
ถือเป็ นการประหัตประหารย่อมมีความหลากหลาย
53
นอกจากนัน้ ผู้ ยื่ น ค าร้ องอาจได้ เผชิ ญ กับ มาตรการที่ ห ลากหลายซึ่ ง ในตั ว ของมาตรการนัน้ ๆเองไม่ อ าจถื อ เป็ นการ
ประหัตประหาร (เช่น การเลือกปฏิบตั ิในบางรู ปแบบ) ในบางกรณีอาจประกอบกับปั จจัยที่สง่ ผลเสีย (เช่น บรรยากาศความไม่ปลอดภัย
โดยทัว่ ไปในประเทศภูมิลาเนา) ในสถานการณ์เช่นนีเ้ มื่อพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องรวมกันแล้ วส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ร้องขอ
ซึ่ง อาจจะอธิ บ ายได้ อ ย่างสมเหตุสมผลถึง ความกลัวอัน มีมูลจะกล่าวอ้ า งได้ ว่าจะได้ รั บ การประหัตประหาร “ที่ ม าจากผลสะสม”
(cumulative grounds) แน่นอนว่าเป็ นไปไม่ได้ ที่จะวางกฎตายตัวว่าสาเหตุใดบ้ างที่อาจนามาสะสมรวมกันได้ เพื่อนาไปสูก่ ารให้ สถานะผู้
ลี ้ภัย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์แวดล้ อมทังหลาย
้
รวมทังบริ
้ บททางด้ านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และชนชาติ
(ค) การเลือกปฏิบตั ิ
54
การปฏิบตั ิที่หลากหลายต่อกลุ่มต่างๆ ปรากฎไม่มากก็น้อยในหลายๆ สังคม บุคคลผู้ได้ รับการปฏิบตั ิที่ไม่ดีนกั ด้ วยเหตุจาก
ความแตกต่างนัน้ อาจจะไม่ ถือเป็ นเหยื่อของการประหัตประหารเสมอไป การเลือกปฏิบตั ิจะถือเป็ นการประหัตประหารได้ ขึ ้นอยู่กบั
สถานการณ์ แวดล้ อมเฉพาะ มาตรการการเลือกปฏิบตั ิจะเป็ นการประหัตประหารหากนาไปสู่ผลลัพธ์ ของลักษณะที่มีอคติซึ่งมีความ
ต่อเนื่องยาวนาน (consequences of a substantially prejudicial nature) ต่อบุคคลนัน้ เช่น การจากัดสิทธิ ความเป็ นอยู่อย่างรุ นแรง
สิทธิในการปฏิบตั ิศาสนกิจ หรื อ การได้ รับการศึกษาตามปกติในสถานศึกษาที่มีอยู่
55
แม้ ว่ า มาตรการต่ า งๆ ในการเลื อ กปฏิ บัติ จ ะไม่ รุ น แรงนัก ในตัว ของมัน เอง แต่ ก็ อ าจจะท าให้ เ กิ ด ความกลัว ต่ อ การถูก
ประหัตประหาร ถ้ าทาให้ จิตใจของบุคคลนันรู
้ ้ สกึ กลัว และรู้ สกึ ไม่มนั่ คงในการดารงชีพในอนาคต มาตรการการเลือกปฏิบตั ินบั เป็ นการ
ประหัตประหารหรื อไม่นนจะต้
ั้
องพิจารณาจากเหตุการณ์แวดล้ อมทุกๆ ด้ าน การอ้ างว่ามีความกลัวการถูกประหัตประหารจะมีน ้าหนัก
ขึ ้น หากบุคคลนันเคยตกเป็
้
นเหยื่อของมาตรการเลือกปฏิบตั ิตา่ งๆ หลายๆ ครัง้ ดังนันจึ
้ งมีปัจจัยความสะสม (cumulative element) มา
8
เกี่ยวข้ องด้ วย
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(ง) การลงโทษ
56
การถูกประหัตประหารจาเป็ นต้ องแยกแยะให้ แตกต่างชัดเจนจากการถูกลงโทษจากการกระทาความผิดตามกฎหมาย บุคคลที่
หลบหนีจากการดาเนินคดีหรื อการลงโทษในการกระทาผิดมักจะไม่ใช่ผ้ ลู ี ้ภัย อย่างไรก็ตามควรตระหนักว่าผู้ลี ้ภัยเป็ นเหยื่อหรื อมี ผ้ มู ี
ความเป็ นไปได้ วา่ จะเป็ นเหยื่อของความอยุติธรรม มิใช่ผ้ หู ลบหนีคดีจากความยุติธรรม
57
อย่างไรก็ตามการแยกแยะเช่นนี ้อาจคลุมเครื อในบางครัง้ ประการแรก บุคคลผู้กระทาผิด ตามกฎหมายอาจจะได้ รับโทษหนัก
เกินควร ซึ่งอาจจะถือเป็ นการประหัตประหารในขอบข่ายของคานิยามได้ นอกจากนันการตั
้
ดสินคดีอาญาเนื่องจากการกระทาผิดตาม
สาเหตุที่ระบุในคานิยาม (เช่น ในการสอนศาสนา “โดยมิชอบด้ วยกฎหมาย” แก่เด็ก) อาจจะถือเป็ นการประหัตประหารในตัวได้ ด้วย
58
ประการที่สอง อาจจะมีกรณีที่บคุ คลอาจจะมี “ความกลัวอันมีมลู ว่าจะถูกประหัตประหาร” ได้ นอกเหนือจากกลัวการดาเนินคดี
หรื อการลงโทษตามกฎหมายจารี ต กรณีนี ้อาจจะถือได้ วา่ บุคคลนันเป็
้ นผู้ลี ้ภัย อย่างไรก็ตาม อาจจาเป็ นต้ องพิจารณาว่าอาชญากรรมที่
เป็ นปั ญหานันมิ
้ ได้ มีลกั ษณะรุนแรงอันจะทาให้ ผ้ รู ้ องตกอยูใ่ นขอบข่ายของ “วรรคคัดออก”9
59
ในการที่จะตัดสินว่าการดาเนินคดีถือเป็ นการประหัตประหารหรื อ ไม่นนั ้ จาเป็ นจะต้ องพิจารณากฎหมายของประเทศที่
เกี่ยวข้ อง เพราะอาจจะเป็ นไปได้ ที่กฎหมายของประเทศนันไม่
้ สอดคล้ องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนอันเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป อย่างไรก็
ตาม บ่อยครัง้ ที่ตวั กฎหมายไม่ได้ เป็ นประเด็นแต่เป็ นการปรับใช้ กฎหมายที่เลือกปฏิบตั ิ ยกตัวอย่างเช่นการดาเนินคดีการกระทาผิดต่อ
“ความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน” ในกรณีการแจกใบปลิว ซึ่งคดีอาจถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือในการประหัตประหารบุคคลผู้หนึ่ง เนื่องจาก
เนื ้อหาของสิง่ พิมพ์เกี่ยวข้ องกับการเมือง
60
ในกรณีเช่นนี ้ เนื่องจากปั ญหายุ่งยากในการประเมินกฎหมายของอีกประเทศหนึ่ง เจ้ าหน้ าที่รัฐมักตัดสินจากกฎหมายของ
ประเทศตนเป็ นเกณฑ์ นอกจากนัน้ การอิงหลักการตามเครื่ องมือทางกฎหมายสิทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศอาจจะเป็ นประโยชน์
โดยเฉพาะกติกาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (International Covenant on Human Rights) ซึ่งระบุถึงหน้ าที่ผกู พันของภาคีสมาชิก และ
เป็ นกฎหมายที่หลายๆ รัฐภาคีของอนุสญ
ั ญาฯ 1951 ได้ ภาคยานุวตั ิ
(จ) ผลสืบเนื่องจากการออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมาย หรือการอยู่นอกประเทศภูมิลาเนาโดยไม่ ได้ รับอนุญาต
61
ในบางรัฐมีการออกกฎหมายลงโทษรุนแรงแก่ประชาชนที่หนีออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมายและอยูต่ า่ งประเทศโดยไม่ได้ รับ
อนุญาต เมื่อมีเหตุผลจะเชื่อได้ วา่ บุคคลใดถ้ าหากจะต้ องถูกลงโทษอย่างหนักเนื่องจากเดินทางออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมาย หรื ออยู่
ต่างประเทศโดยมิได้ รับอนุญาต การรับรองสถานะผู้ลี ้ภัยของบุคคลนันจะต้
้
องพิสจู น์ได้ ว่าสาเหตุจูงใจในการหลบหนีออกนอกประเทศ
หรื อไม่ยอมกลับประเทศนันสั
้ มพันธ์กบั เหตุผลดังปรากฏในมาตรา 1A (2) ของอนุสญ
ั ญาฯ 1951 (ดูยอ่ หน้ า 66)
(ฉ) ผู้อพยพด้ วยสาเหตุทางเศรษฐกิจซึ่งแตกต่ างจากผู้ลภี ้ ยั
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62
ผู้อพยพ คือ บุคคลผู้ออกจากประเทศโดยสมัครใจที่จะไปอยูใ่ นประเทศอื่นด้ วยเหตุผลอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในคานิยาม
บุคคลนันอาจจะได้
้
รับแรงจูงใจจากความต้ องการเปลีย่ นแปลงหรื อผจญภัย หรื อด้ วยเหตุผลด้ านครอบครัว ตลอดจนเหตุผลส่วนตัวอื่นๆ
ถ้ าหากบุคคลเดินทางด้ วยเหตุจงู ใจด้ านเศรษฐกิจโดยเฉพาะแล้ ว บุคคลนันเป็
้ นผู้อพยพทางเศรษฐกิจมิใช่ผ้ ลู ี ้ภัย
63
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างผู้อพยพทางเศรษฐกิจกับผู้ลี ้ภัยบางครัง้ ก็ยากที่จะจาแนกได้ อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับ
ความแตกต่างระหว่างมาตรการทางเศรษฐกิจกับมาตรการทางการเมืองในประเทศภูมิลาเนาของผู้ร้องขอซึง่ บางทีก็มกั จะไม่ค่อยชัดเจน
เบื ้องหลังมาตรการทางเศรษฐกิจซึง่ มีอิทธิพลต่อความเป็ นอยูข่ องบุคคลอาจจะเป็ นจุดมุง่ หมายหรื อความตังใจทางเชื
้
้อชาติ ศาสนา หรื อ
การเมือง ซึ่งมุ่งกระทาต่อกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งโดยเฉพาะ เมื่อมาตรการเศรษฐกิจทาลายเศรษฐกิจของประชากรบางกลุม่ โดยเฉพาะ (เช่น
การเพิกถอนสิทธิทางการค้ า การปรับหรื อจัดเก็บภาษี สงู จนเกินเหตุสาหรับกลุม่ ทางศาสนา หรื อเชื ้อชาติหนึ่งชาติใดโดยเฉพาะ) เหยื่อ
จากสภาวะแวดล้ อมเช่นนี ้อาจเป็ นผู้ลี ้ภัยเมื่อออกนอกประเทศ
64
การพิจารณาว่าการปรับใช้ นนเหมื
ั ้ อนกันกับเหยื่อของมาตรการทางเศรษฐกิจทัว่ ไปหรื อไม่ (เช่น มาตรการที่ใช้ กบั ประชาชนทัง้
ประเทศโดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ) ขึ ้นอยู่กบั สภาพแวดล้ อมในแต่ละกรณี การขัดขืนมาตรการทางเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปมิใช่เหตุผลที่ดีที่จะ
ใช้ กล่าวอ้ างเพื่อขอรับรองสถานะผู้ลี ้ภัย ในทางกลับกัน สิ่งที่เมื่อดูผิวเผินว่าเป็ นสาเหตุจูงใจทางเศรษฐกิจในการหลบหนีมาแท้ จริ งแล้ ว
อาจจะมีปัจจัยทางด้ านการเมืองเข้ ามาเกี่ยวข้ องในความเป็ นจริ ง และอาจจะเป็ นความคิดเห็นทางการเมืองของบุคคลนันเองที
้
่ทาให้ เขา
ต้ องประสบกับผลลัพธ์ทรี่ ุนแรงมากกว่าการขัดขืนมาตรการทางเศรษฐกิจด้ วยตัวของมันเอง
(ช) ตัวการของการประหัตประหาร
65
โดยปกติแล้ วการประหัตประหารมักจะสัมพันธ์กบั การกระทาโดยเจ้ าหน้ าที่ รัฐซึง่ อาจจะเกิดจากประชากรไม่เคารพมาตรฐานที่
กาหนดโดยกฎหมายของประเทศ เช่น กรณี การไม่ยอมรั บให้ มีการนับถือศาสนาในประเทศที่ไม่เคร่ งศาสนาแต่มีประชาชนจานวน
ค่อนข้ างมากไม่ยอมเคารพความเชื่อในศาสนาของเพื่อนบ้ านของตนอาจจะนาไปสูก่ ารประหัตประหาร การเลือกปฏิบตั ิที่รุนแรงหรื อการ
ทาร้ ายอย่างอื่นโดยประชากรท้ องถิ่น อาจพิจารณาได้ ว่าเป็ นการประหัตประหาร หากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเพิกเฉยแม้ จะรู้ ถึงการกระทานัน้
หรื อหากเจ้ าหน้ าที่ปฏิเสธ หรื อพิสจู น์ได้ วา่ ไม่สามารถให้ การคุ้มครองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) “ด้ วยสาเหตุทางเชือ้ ชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ ว่าทางสังคมหรือทางความคิดด้ านการเมือง”
(ก) บทวิเคราะห์ ท่ วั ไป
66
ในการที่จะได้ รับการพิจารณารับรองสถานะผู้ลี ้ภัย บุคคลจะต้ องแสดงให้ เห็นถึง ความกลัวอันมีมลู จะกล่าวอ้ างได้ ว่าจะได้ รับ
การประหัตประหารจากหนึง่ ในสาเหตุที่กล่าวข้ างต้ น ไม่สาคัญว่าการประหัตประหารนันจะเกิ
้
ดจากสาเหตุเดียวหรื อ หลายสาเหตุรวมกัน
บ่อยครัง้ ที่ผ้ ูร้องเองก็ไม่ทราบถึงสาเหตุของการประหัตประหารที่ เขากลัว อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่หน้ าที่ของผู้ร้องที่จะวิเคราะห์ชี ้แจงสาเหตุ
ต่างๆ อย่างละเอียด
67
เป็ นหน้ าที่ของผู้พิจารณาเมื่อสืบสวนข้ อเท็จจริ งของกรณี ที่จะต้ องยืนยันเหตุผลของการประหัตประหารที่บคุ คลนันกลั
้ ว และ
ตัดสินว่าเข้ าข่ายคานิยามของอนุสญ
ั ญาฯ 1951 หรื อไม่ เห็นได้ ชดั ว่าสาเหตุการประหัตประหารภายใต้ หวั ข้ อนี ม้ กั จะทับซ้ อนกัน โดย
ปกติแล้ วบุคคลมักจะมีปัจจัยสาเหตุของการถูกประหัตประหารมากกว่าหนึง่ ประการ เช่น บุคคลต่อต้ านทางการเมืองซึง่ เป็ นสมาชิกของ
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กลุ่มทางศาสนา หรื อกลุ่มทางสัญชาติ หรื อทังสองอย่
้
าง เหตุผลหลากหลายที่ประกอบกันอาจเกี่ยวข้ องในการประเมินความกลัวอัน
สมเหตุสมผลของบุคคลนันได้
้
(ข) เชือ้ ชาติ
68
เชื ้อชาติในกรณีนี ้ให้ เป็ นที่เข้ าใจว่ามีความหมายอย่างกว้ างครอบคลุมถึงกลุม่ ชาติพนั ธุ์ทกุ กลุ่มซึ่งจะเรี ยกว่า “เชื ้อชาติ” ตาม
ความหมายที่ใช้ ทวั่ ไป ในหลายกรณีที่จะรวมถึงสมาชิ กของกลุม่ สังคมที่สืบทอดกันมาจากสร้ างรวมกลุม่ ของชนกลุม่ น้ อยในประชากร
กลุม่ ใหญ่ การเลือกปฏิบตั ิเพราะเหตุทางเชื ้อชาติได้ รับการประณามทัว่ โลกว่าเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ ายแรงที่สดุ อย่างหนึง่
ดังนัน้ การเลือกปฏิบตั ิตามเชื ้อชาติจึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการตัดสินว่ามีการประหัตประหารหรื อไม่
69
การเลือกปฏิบตั ิด้วยเหตุผลทางเชื ้อชาติมกั ได้ รับพิจารณาว่าเป็ นการประหัตประหารตามความหมายในอนุสญ
ั ญาฯ 1951 โดย
หากผลจากการเลือกปฏิบตั ิเพราะเชื ้อชาติกระทบศักดิ์ศรี บคุ คลในระดับที่ทาลายสิทธิมนุษยชนขันพื
้ ้นฐาน และสิทธิที่มนุษย์ทกุ คนจะพึง
มี หรื อเมื่อการละเลยการกีดกันเชื ้อชาติก่อให้ เกิดผลร้ ายแรงตามมา
70
โดยปกติแล้ วเพียงเพราะมีเชื ้อชาติใดเชื ้อชาติหนึง่ ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนคาร้ องขอสถานะผู้ลี ้ภัย อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบาง
กรณีที่สภาวการณ์เฉพาะส่งผลกระทบต่อกลุม่ เชื ้อชาติทงกลุ
ั ้ ม่ การเป็ นสมาชิกในกลุม่ นีจ้ ึงอาจจะเพียงพอที่จะได้ รับการพิจารณาว่ามี
เหตุให้ กลัวการประหัตประหาร
(ค) ศาสนา
71
ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights) และกติกาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Covenant) ได้ ประกาศถึงสิทธิ ที่จะมีเสรี ภาพทางความคิดและการนับถือศาสนา ซึ่งสิทธิ ดงั กล่าวรวมถึงเสรี ภาพของ
บุคคลในการจะเปลีย่ นศาสนาและเสรี ภาพทังในการประกอบศาสนกิ
้
จทังในที
้ ่สาธารณะและในที่รโหฐาน ด้ วยการสอน การเผยแพร่ การ
นับถือ บูชา และฉลองเทศกาลทางศาสนา
72
การประหัตประหารด้ วยสาเหตุทางศาสนาอาจจะมีหลายรู ปแบบ เช่น การห้ ามเข้ าเป็ นสมาชิกกลุม่ ศาสนา ห้ ามการบูชาในที่
สาธารณะและรโหฐาน ห้ ามสอน หรื อมีมาตรการอื่นใดทีก่ ีดกันอย่างเลือกปฏิบตั ิแก่บคุ คลเหล่านันเพราะพวกเขาปฏิ
้
บตั ิศาสนา หรื อเป็ น
สมาชิกกลุม่ ศาสนาใดศาสนาหนึง่
73
เพียงแค่เป็ นสมาชิกของกลุม่ ศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยปกติแล้ วจะไม่เพียงพอจะสนับสนุนการร้ องขอสถานะผู้ลี ้ภัย อย่างไรก็
ตาม อาจจะมีบางสภาวการณ์ทเี่ พียงการเป็ นสมาชิกอย่างเดียวอาจเป็ นเหตุผลที่เพียงพอ
(ง) สัญชาติ
74
คาว่า “สัญชาติ” ในเรื่ องนี ้มิได้ มีความหมายเฉพาะ “ความเป็ นพลเมือง” แต่หมายถึงการเป็ นสมาชิกของกลุม่ เชื ้อชาติหรื อภาษา
ซึง่ อาจจะซ ้าซ้ อนกับคาว่า “ เชื ้อชาติ” ในบางครัง้ การประหัตประหารด้ วยเหตุผลด้ านสัญชาติอาจจะประกอบด้ วยทัศนคติที่เป็ นปฏิปักษ์
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และมาตรการที่ใช้ ตอ่ ต้ านชนกลุม่ น้ อยทางสัญชาติ (ชาติพนั ธุ์ ภาษา) และในสภาวการณ์บางอย่าง การเป็ นสมาชิกชนกลุม่ น้ อย อาจจะ
ทาให้ เกิดความกลัวอันมีมลู จะกล่าวอ้ างได้ วา่ จะได้ รับการประหัตประหาร
75
การที่ชนชาติกว่าสองชนชาติขึ ้นไป (เผ่าพันธุ์ ภาษา) อยู่ร่วมกันภายในพรมแดนเดียวกัน อาจจะก่อให้ เกิดสภาวการณ์ขดั แย้ ง
และการประหัตประหารหรื ออันตรายจากการประหัตประหาร อาจจะไม่ง่ายนักที่ จะแยกแยะระหว่างการประหัตประหารด้ วยสาเหตุทาง
สัญ ชาติ กับ สาเหตุท างความคิ ดทางการเมื อ งเมื่ อความขัดแย้ งระหว่างสัญ ชาติ มัก จะประกอบด้ วยการเคลื่อ นไหวทางการเมือง
โดยเฉพาะเมื่อการเคลือ่ นไหวทางการเมืองได้ รับการระบุวา่ เป็ นของสัญชาติหนึง่ โดยเฉพาะ
76
กรณีการประหัตประหารด้ วยสาเหตุทางสัญชาติส่วนใหญ่มกั ก่อให้ เกิดความหวาดกลัว แก่บุคคลในชนกลุม่ น้ อย แต่มีหลาย
กรณีในหลายทวีปที่บคุ คลในกลุม่ ชนส่วนใหญ่อาจหวาดกลัวการประหัตประหารโดยชนกลุม่ น้ อยที่มีอานาจเหนือกว่า
(จ) การเป็ นสมาชิกภาพในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
77
“สมาชิกภาพในกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง” มักจะประกอบด้ วยบุคคลหลายคนที่มีภมู ิหลัง อุปนิสยั หรื อสถานภาพทางสังคมเหมือนกัน
การอ้ างความกลัวอันมีมลู จะกล่าวอ้ างได้ วา่ จะได้ รับการประหัตประหารในหัวข้ อนี ้อาจทับซ้ อนกับความกลัวที่กล่าวด้ วยด้ วยสาเหตุอื่น
เช่น เชื ้อชาติ ศาสนา หรื อสัญชาติ
78
การเป็ นสมาชิกภาพกลุม่ สังคมกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ อาจเป็ นเหตุของการประหัตประหารได้ เพราะมีความไม่แน่ใจในความภักดีของ
คนในกลุม่ ต่อรัฐบาล หรื ออาจจะเป็ นเพราะลักษณะความคิดเห็นทางการเมือง ภูมิหลังหรื อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสมาชิก หรื อการมี
ตัวตนอยูข่ องกลุม่ สังคมเช่นนี ้เองทีถ่ ือว่าเป็ นอุปสรรคต่อนโยบายของรัฐบาล
79
เพียงแค่การเป็ นสมาชิกของกลุม่ สังคมเฉพาะแต่เพียงอย่างเดียวโดยปกติแล้ วไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการอ้ างสถานะผู้ลี ้ภัย
อย่างไรก็ตาม ก็มสี ภาวการณ์พิเศษทีท่ าให้ เหตุผลนี ้เพียงพอสาหรับความกลัวต่อการประหัตประหาร
(ฉ) ความคิดเห็นทางการเมือง
80
การมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างจากรัฐบาลด้ วยตัวของมันเองแล้ วไม่เป็ นเหตุผลพอที่จะใช้ อ้างสถานะผู้ลี ้ภัย และผู้ร้อง
จะต้ องแสดงให้ เห็นว่าเขามีความหวาดกลัวจากการมีความคิดทางการเมืองเช่นนัน้ ดังนันอาจตั
้
งข้
้ อสมมติลว่ งหน้ าว่าผู้ร้องมีความคิด
วิพากษ์ วิจารณ์นโยบายหรื อการดาเนินงานต่างๆ ซึง่ ทางรัฐบาลไม่อาจทนได้ เป็ นที่อนุมานอีกว่าเจ้ าหน้ าที่ได้ ลว่ งรู้ถงึ ความคิดเช่นนันแล้
้ ว
หรื อเจ้ าหน้ าที่อาจกล่าวหาว่าบุคคลนันมี
้ ความคิดเห็นทางการเมืองเหล่านัน้ ความคิดเห็นทางการเมืองของครู อาจารย์ หรื อนักเขียน
อาจจะเห็นได้ ชดั เจนกว่าของบุคคลซึง่ อยูใ่ นตาแหน่งที่ถกู เปิ ดเผยน้ อยกว่า ความสาคัญและความยืนหยัดในความคิดของผู้ร้องมีความ
เกี่ยวข้ องหากมีเหตุแวดล้ อมสนับสนุนอื่นๆ
81
ในคานิยามกล่าวถึงการประหัตประหาร “อันมีสาเหตุจากความคิดเห็นทางการเมือง” อาจไม่สามารถเป็ นไปได้ เสมอไปที่จะ
เชื่อมโยงความเกี่ยวเนื่องระหว่างความคิดเห็นที่ได้ รับการถ่ายทอดกับมาตรการที่ผ้ รู ้ องได้ ประสบหรื อกลัว มาตรการเหล่านี ้นันน้
้ อยครัง้ ที่
จะมีพื ้นฐานมาจาก “ความคิดเห็น” มาตรการเหล่านี ้มักจะออกมาในรู ปแบบการห้ ามการกระทาอันถือว่าเป็ นอาชญากรรมอันให้ โทษแก่
19
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อานาจรัฐ ดังนันจึ
้ งจาเป็ นที่จะต้ องพิสจู น์ให้ เห็นว่า ความคิดเห็นทางการเมืองของผู้ร้องเป็ นสาเหตุในการกระทาของเขาและได้ นาไปสู่
หรื ออาจนาไปสูก่ ารประหัตประหารที่เขาอ้ างว่ามีความกลัว
82
ดังทีไ่ ด้ บรรยายมาข้ างต้ นแล้ วว่า การประหัตประหาร “อันมีสาเหตุจากความคิดเห็นทางการเมือง” ส่อให้ เห็นว่าผู้ร้องมีความคิด
ที่ได้ แสดงออกมาให้ เห็นหรื อถูกรับรู้โดยเจ้ าหน้ าที่รัฐแล้ ว อย่างไรก็ตาม อาจจะมีสถานการณ์ที่ผ้ รู ้ องยังมิได้ แสดงออกซึง่ ความคิดเห็นของ
เขา แต่ด้วยความยึดถือในความคิดทางการเมืองอย่างรุ นแรง อาจจะสรุ ปได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าไม่ช้าก็เร็ วจะต้ องมีการแสดงความ
คิดเห็น และทาให้ ผ้ ูร้องเป็ นปฏิปักษ์ กับเจ้ าหน้ าที่รัฐ ถ้ าหากสรุ ปได้ เช่นนีผ้ ้ ูร้องก็ อาจจะได้ รับการพิจารณาว่ามีความกลัวว่าจะถูก
ประหัตประหารอันเนื่องมาจากความคิดเห็นทางการเมืองได้
83
ผู้ยื่นคาร้ องที่อ้างว่ามีความกลัวการประหัตประหารอันเนื่องจากความคิดเห็นทางด้ านการเมือง ไม่จาเป็ นต้ องพิสูจน์ ว่า
เจ้ าหน้ าที่รัฐในประเทศของตนรู้ ถึงความคิดเห็นทางการเมืองของตนก่อนเดินทางออกนอกประเทศ เขาอาจจะปิ ดบังความคิดทางการ
เมืองของเขาและที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยได้ รับการเลือกปฏิบตั ิหรื อไม่เคยถูกประหัตประหาร อย่างไรก็ตาม การที่เขาไม่ยอมรับการ
คุ้มครองจากรัฐบาลของเขาหรื อไม่เต็มใจที่จะได้ รับการคุ้มครองของรัฐบาลของเขา หรื อปฏิเสธการเดินทางกลับ อาจแสดงให้ เห็นสภาพ
จิตใจที่แท้ จริ งของผู้ร้องและมีเหตุเพียงพอสาหรับความกลัวว่าจะถูกประหัตประหาร ในสภาวการณ์ เช่นนี ้ การทดสอบความกลัวอัน
สมเหตุสมผลขึน้ อยู่กบั การประเมินผลลัพธ์ วา่ ผู้ร้องผู้ซงึ่ มีความคิดทางการเมืองเช่นนี ้จะได้ รับผลประการใดเมื่อกลับประเทศ กรณีเช่นนี ้
มักจะเรี ยกผู้ลี ้ภัยกลุม่ นี ้ว่า เป็ นผู้ลี ้ภัย ณ ถิ่นนัน้ (sur place)10
84
กรณีที่บคุ คลตกเป็ นผู้ถกู ดาเนินคดีหรื อหรื อต้ องโทษด้ วยความผิดทางการเมือ ง ต้ องแยกว่าการตัดสินลงโทษในการกระทาผิด
นัน้ มีสาเหตุมาจาก “ความคิด” ทางการเมือง หรื อ “การกระทา” อันมีเหตุจูงใจทางการเมือ ง ถ้ าการตัดสินลงโทษการกระทาผิดนัน้
เนื่องมาจากการกระทาอันสมควรได้ รับโทษจากสาเหตุอื่นนอกเหนือจากเหตุจงู ใจทางการเมือง และหากการลงโทษซึง่ อาจจะเกิดขึ ้นนัน้
สอดคล้ องกับตามกฎหมายทัว่ ไปในประเทศนัน้ ความกลัวในการดาเนินคดีด้วยตัวของมันเองจะไม่ทาให้ ผ้ รู ้ องขอเป็ นผู้ลี ้ภัย
85
การที่ผ้ กู ระทาผิดทางการเมืองจะได้ รับการพิจารณาให้ เป็ นผู้ลี ้ภัยหรื อไม่ ขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายประการ เมื่อพิจารณาจาก
เหตุการณ์ แวดล้ อมต่างๆ การดาเนินคดีในข้ อหาหนึ่ง อาจจะเป็ นเพียงเหตุผลที่นามาใช้ กล่าวอ้ างเพื่อลงโทษจาเลยด้ วยสาเหตุจาก
ความคิดทางการเมืองหรื อการแสดงออกซึ่งความคิดนัน้ และอาจมีเหตุผลที่เชื่อได้ ว่าผู้กระทาผิดทางการเมืองอาจจะตกเป็ นเหยื่อของ
การลงโทษที่เกินกว่าเหตุหรื อตามอาเภอใจสาหรับการกระทาผิดที่ถกู กล่าวหา ซึง่ ถึอได้ วา่ เป็ นการประหัตประหาร
86
การที่จะตัดสินใจว่าผู้กระทาผิดทางการเมืองจะได้ รับ พิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัย หรื อ ไม่ จะต้ องพิจารณาปั จจั ยดังนีด้ ้ วย
บุคลิกภาพของผู้ร้อง ความเห็นทางการเมือง เหตุจูงใจในการกระทา ลักษณะการกระทา ลักษณะการดาเนินคดี และเหตุจูงใจในการ
ฟ้ องร้ อง และท้ ายที่สุด คือลักษณะของกฎหมายที่ใช้ ดาเนินคดี ปั จจัยเหล่านี อ้ าจแสดงให้ เห็นว่าผู้ที่เกี่ ยวข้ องมีความกลัวว่าจะถูก
ประหัตประหาร มิใช่เพียงแต่กลัวการดาเนินคดีหรื อการลงโทษตามกฎหมายจากการกระทาความผิดของบุคคลดังกล่าว
(4) “อยู่นอกอาณาเขตรัฐตน”
(ก) บทวิเคราะห์ ท่ วั ไป
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ดูยอ่ หน้ า 94 ถึง 96
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87
ในบริ บทนี ้ “สัญชาติ” หมายถึง “ความเป็ นพลเมือง” วลีที่ว่า “อยู่นอกอาณาเขตรัฐตน” กล่าวถึงบุคคลที่มีสญ
ั ชาติซึ่งแตกต่าง
จากบุคคลไร้ สญ
ั ชาติ ส่วนใหญ่แล้ วผู้ลี ้ภัยยังคงถือสัญชาติของประเทศที่มาของตน
88
คุณสมบัติจาเป็ นข้ อหนึ่งของสถานภาพผู้ลี ้ภัย คือผู้ร้องที่เป็ นผู้ถือสัญชาติหนึ่ง จะต้ องอยู่นอกประเทศที่เขาถือสัญชาติ โดย
หลักการนี ้ไม่มีข้อยกเว้ น การคุ้มครองระหว่างประเทศไม่อาจจะนามาใช้ แก่บคุ คลผู้ยงั อยูภ่ ายในอาณาเขตประเทศของตนได้ 11
89
ดังนันถ้
้ าหากผู้ร้องกล่าวอ้ างว่ามีความกลัวการประหัตประหารอันเกี่ยวเนื่องกับประเทศที่เขาถือสัญชาติอยู่ ก็ต้องทาให้ แน่ใจ
ว่าบุคคลดังกล่าวมีสญ
ั ชาติของประเทศนัน้ อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณีที่มีความไม่แน่นอนว่าบุคคลนันมี
้ สญ
ั ชาติ หรื อไม่ บุคคลนันเอง
้
อาจจะไม่ร้ ู ความจริ งว่าตนมีสญ
ั ชาตินนั ้ หรื อบุคคลนันอาจอ้
้
างอย่างผิดพลาดว่าถือสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งหรื อไร้ สญ
ั ชาติ ในกรณีที่ไม่
อาจพิสจู น์ได้ ว่าบุคคลนันถื
้ อสัญชาติใด การพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัยของบุคคลนันควรใช้
้
วิธีการที่ใช้ กับบุคคลไร้ สัญชาติ กล่าวคือ
แทนที่จะพิจารณาประเทศที่บุคคลนันถื
้ อสัญชาติก็ต้องหันมาใช้ ประเทศที่ บุคคลนันเดิ
้ มมีถิ่นฐานพานักประจา (ดูย่อหน้ าที่ 101 และ
105)
90
ดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ความกลัวอันมีมูลว่าจะถูกประหัตประหารของผู้ร้องจะต้ องเกี่ยวเนื่องกับประเทศที่ตนถือสัญชาติ
ตราบใดที่บคุ คลนันปราศจากความกลั
้
วจากประเทศซึง่ ตนถือสัญชาติแล้ ว ถือว่าบุคคลนันสามารถแสวงหาความคุ
้
้ มครองจากประเทศที่
ตนมีสญ
ั ชาตินนได้
ั ้ ดังนันบุ
้ คคลนันย่
้ อมไม่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศ และจึงไม่ใช่ผ้ ลู ี ้ภัย
91
ความกลัวการถูกประหัตประหารไม่จาเป็ นต้ องครอบคลุมเขตแดนทังหมดของประเทศที
้
่ผ้ ลู ี ้ภัยถือสัญชาติ ดังนันในการปะทะ
้
กันระหว่างชนชาติภายในประเทศ หรื อกรณีที่มีความไม่สงบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์สงครามกลางเมือง การประหัตประหารต่อเชื ้อ
ชาติใดหรื อกลุม่ สัญชาติใดอาจเกิดขึ ้นเพียงบางส่วนของประเทศ ในสถานการณ์เช่นนี ้หากพิจารณาสภาวการณ์แวดล้ อมทังหมดแล้
้
วเห็น
ว่าไม่สมเหตุสมผลที่จะคาดหวังให้ บคุ คลนันกระท
้
าเช่นนัน้ บุคคลนันจะไม่
้
ถกู กีดกันจากสถานะผู้ลี ้ภัยเพียงเพราะมีความคาดหวังว่าเขา
สามารถหาที่ลี ้ภัยในส่วนอื่นของประเทศได้
92

สถานการณ์สาหรับบุคคลผู้ถือสัญชาติมากกว่าหนึง่ สัญชาติขึ ้นไป ปรากฏตามย่อหน้ าที่ 106 และ 107 ด้ านล่างนี ้

93
สัญชาติอาจพิสจู น์จากการครอบครองหนังสือเดินทางของประเทศใดประเทศหนึง่ การครอบครองหนังสือเดินทางสร้ างข้ อสันนิ
ฐานเบื ้องต้ นว่าผู้ถือมีสญ
ั ชาติตามประเทศที่ออกหนังสือให้ นอกเสียจากว่าในหนังสือเดินทางจะระบุเป็ นอื่น หากบุคคลผู้ถือหนังสือ
เดินทางซึง่ ระบุวา่ บุคคลนันถื
้ อสัญชาติของประเทศที่ออกหนังสือให้ นนอ้
ั ้ างว่าตนมิได้ ถือสัญชาติของประเทศนันจะต้
้ องมีหลักฐานอื่นมา
พิสจู น์ เช่น การแสดงหนังสือเดินทางซึง่ เรี ยกว่า “หนังสือเดินทางชัว่ คราว” (Passport of convenience - เป็ นหนังสือเดินทางปกติที่ออก
ให้ โดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจแก่บคุ คลที่มิได้ ถือสัญชาติของประเทศนัน)
้ อย่างไรก็ตาม การที่ผ้ ถู ือหนังสือเดินทางจะอ้ างว่าหนังสือเดินทาง
ได้ ออกให้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางเท่านันไม่
้ เพียงพอที่จะหักล้ างข้ อสรุ ปเบื ้องต้ นเกี่ยวกับสัญชาติของ บุคคลนัน้ ในบางกรณี
อาจจะเป็ นไปได้ ที่จะขอทราบเรื่ องราวจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ อู อกหนังสือเดินทางให้ หากไม่สามารถเก็บข้ อมูลดังกล่าวได้ หรื อไม่สามารถกระทา
11

บางประเทศเฉพาะแถบละตินอเมริกา มีประเพณี “การให้ ที่พกั พิงทางการทูต” คือ การให้ ที่พกั พิงแก่ผ้ ลู ี ้ภัยทางการเมืองภายในสถานทูตต่างประเทศ การที่ผ้ ู
ที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี ้ อาจจะได้ รับการพิจารณาว่าอยู่นอกเขตอานาจประเทศของตน แต่เขาก็ยงั ไม่พ้นจากเขตแดนของประเทศ และไม่อาจพิจารณาว่าเข้ า
ข่า ยอนุสัญ ญาฯ 1951 ด้ ว ยการใช้ “สิท ธิ อัน ไม่อาจละเมิด ” ตามอนุสัญ ญาเวี ยนนาว่า ด้ ว ยความสัมพัน ธ์ ท างการทูต ปี 1961 (Vienna Convention on
Diplomatic Relation)
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ได้ ภายในช่วงเวลาอันสมควร ผู้พิจารณาจะต้ องตัดสินความน่าเชื่อถือของคาให้ การของผู้ร้องโดยประเมินจากทุกองค์ประกอบที่มี
เกี่ยวกับเรื่ องของผู้ร้อง
(ข) ผู้ลภี ้ ยั ณ ถิ่นนัน้ (sur place)
94
ข้ อกาหนดที่ว่าบุคคลที่จะเป็ นผู้ลี ้ภัยต่อจะต้ องอยู่นอกประเทศของบุคคลนัน้ ไม่ได้ บงั คับว่าบุคคลนันจะต้
้ องออกนอกประเทศ
นันมาโดยผิ
้
ดกฎหมาย หรื อเดินทางออกนอกประเทศเพราะความกลัวอัน มีมลู บุคคลนันอาจจะตั
้
ดสินใจร้ องขอสถานะผู้ลี ้ภัยภายหลัง
จากอยูน่ อกประเทศมาระยะเวลาหนึง่ แล้ ว บุคคลที่มิได้ เป็ นผู้ลี ้ภัย ณ ขณะทีอ่ อกจากประเทศแต่กลายเป็ นผู้ลี ้ภัยภายหลังเช่นนี ้เรี ยกว่า ผู้
ลี ้ภัย “ณ ถิ่นนัน”
้
95
บุคคลจะกลายเป็ นผู้ลี ้ภัย “ณ ถิ่นนัน”
้ ด้ วยสภาวการณ์ แวดล้ อมที่เกิดขึ ้นในประเทศถิ่นกาเนิดของบุคคลนันขณะที
้
่เขามิได้ อยู่
ในประเทศ มีคณะทูตและเจ้ าหน้ าที่อื่นที่ปฏิบัติงานอยู่นอกประเทศ เชลยศึก นักเรี ยน ผู้อพยพไปทางาน และบุคคลอื่นๆ ที่ร้องขอ
สถานภาพผู้ลี ้ภัยขณะที่อยูน่ อกประเทศและได้ รับการรับรองเป็ นผู้ลี ้ภัย
96
บุคคลอาจกลายเป็ นผู้ลี ้ภัย “ณ ถิ่นนัน”
้ เพราะผลของการกระทาของตนเอง เช่น การสมาคมกับผู้ลี ้ภัยที่ ได้ รับการรับรองแล้ ว
หรื อแสดงออกซึง่ ความคิดเห็นทางการเมืองในประเทศที่บคุ คลนันพั
้ กพิง การกระทาเช่นนันจะเพี
้
ยงพอที่จะตัดสินว่ามีความกลัวอัน มีมูล
ว่าจะถูกประหารหรื อไม่ ต้ องอาศัยการพิจารณาสภาวการณ์อย่างระมัดระวัง ทังนี
้ ้ ควรพิจารณาด้ วยว่าเจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อบุคคลในประเทศ
ที่มาของบุคคลนันรู
้ ้ ถึงการกระทานันหรื
้ อไม่ และจะมีความคิดอย่างไรต่อการกระทานันๆ
้ ของบุคคลนัน้
(5) “ไม่ สามารถหรือไม่ สมัครใจที่จะรับความคุ้มครองจากรัฐใดรัฐหนึ่งที่ตนมีสัญชาติเนื่องจากความหวาดกลัวดังกล่ าว”
97
วลีข้างต้ นนี ้ใช้ กบั บุคคลผู้มีสญ
ั ชาติซึ่งต่างจากวลี ภายใต้ ข้อ (6) ด้ านล่างนี ้ ผู้ลี ้ภัยจะต้ องเป็ นบุคคลผู้ที่ไม่ได้ รับความคุ้มครอง
ไม่วา่ เป็ นเพราะไม่สามารถหรื อไม่สมัครใจที่จะรับความคุ้มครองจากรัฐบาลของเขาก็ตาม
98
การ “ไม่สามารถ” จะรั บความคุ้มครองแสดงให้ เห็นโดยนัยว่าเป็ นสภาวการณ์ ที่อยู่นอกเหนือเจตนารมณ์ ของบุคคลนันๆ
้
ตัวอย่างเช่น อยู่ในภาวะสงคราม สงครามกลางเมืองหรื อความไม่สงบอย่างรุ นแรงอื่นๆ ซึ่งทาให้ ประเทศแห่งสัญชาติตนไม่อาจจะให้
ความคุ้มครองได้ หรื อความคุ้มครองนันไม่
้ มีประสิทธิภาพ ประเทศแห่งสัญชาติตนอาจจะปฏิเสธไม่ให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ รู ้ อง ซึ่งอาจจะ
ช่วยยืนยันหรื อเสริ มความกลัวการที่จะถูกประหัตประหารของผู้ร้องขอและอาจเป็ นปั จจัยหนึง่ ของการประหัตประหารนัน่ เอง
99
การถือว่าเป็ นการปฏิเสธความคุ้มครอง จาเป็ นต้ องพิจารณาตามสภาพแวดล้ อมในแต่ละกรณี หากปรากฏว่าผู้ร้องเคยได้ รับ
การปฏิเสธการบริ การต่างๆ (เช่น การปฎิเสธที่จะออกหนังสือเดินทางหรื อต่ออายุหนังสือเดินทางให้ หรื อการปฏิเสธที่จะรับเข้ าประเทศ)
ในขณะที่ยงั มีการดาเนินการแก่เพื่อนร่วมชาติคนอื่นๆ ตามปกติ อาจนับว่าเป็ นการปฏิเสธที่จะให้ ความคุ้มครองตามคานิยามได้
100 คาว่า “ไม่สมัครใจ” ใช้ กบั ผู้ลี ้ภัยผู้ปฏิเสธความคุ้มครองจากรัฐบาลของประเทศภูมิลาเนา12 คาว่าไม่สมัครใจถูกขยายความด้ วย
วลี “ด้ วยสาเหตุจากความกลัวนี ้” หากบุคคลเต็มใจที่จะรับความคุ้มครองจากประเทศภูมิลาเนาของตน ความเต็มใจเช่นนี ้โดยปกติจะไม่
12
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สอดคล้ องกับการอ้ างว่าตนอยูน่ อกอาณาเขตประเทศ “ด้ วยความหวาดกลัวซึง่ มีมลู อันจะกล่าวอ้ างได้ วา่ จะถูกประหัตประหาร” เมื่อใดก็
ตามที่ความคุ้มครองของประเทศแห่งสัญชาติตนยังคงอยู่และสามารถใช้ ได้ และไม่มีเหตุผลจากความกลัวอัน มีมลู ที่จะปฏิเสธการให้
ความคุ้มครองดังกล่าว บุคคลผู้นนไม่
ั ้ มีความจาเป็ นต้ องรับความคุ้มครองระหว่างประเทศและมิใช่ผ้ ลู ี ้ภัย
(6) “หรือนอกจากนีเ้ ป็ นบุคคลไร้ สัญชาติซ่ งึ อยู่นอกอาณาเขตรัฐที่เดิมมีถ่ นิ ฐานพานักประจาแต่ ไม่ สามารถ หรือไม่ สมัครใจที่
จะกลับไปเพื่อพานักในรัฐดังกล่ าว”
101 วลีนี ้ใช้ ค่กู ับวลีซึ่งใช้ กับผู้ลี ้ภัยที่มีสญ
ั ชาติ ที่กล่าวมาข้ างต้ น โดยวลีนี ้เกี่ยวข้ องกับผู้ลี ้ภัยไร้ สัญชาติ ในกรณีผ้ ลู ี ้ภัยไร้ สัญชาติ
ข้ อความว่า “ประเทศที่มีถิ่นฐานพานักประจา” ใช้ แทน “รัฐแห่งสัญชาติ” และข้ อความ “ไม่สมัครใจที่จะกลับไปเพื่อพานักในรัฐดังกล่าว”
ใช้ แทน “ไม่สมัครใจที่จะรับความคุ้มครอง” กรณีของผู้ลี ้ภัยไร้ สญ
ั ชาตินี ้จะไม่มีปัญ หาเกี่ยวกับ “การมีอยูข่ องความคุ้มครอง” ของประเทศ
ทีเ่ คยมีถิ่นฐานพานักประจา นอกจากนี ้ เมื่อบุคคลไร้ สญ
ั ชาติออกจากประเทศที่เดิมมีถิ่นฐานพานักประจาด้ วยเหตุผลดังระบุในคานิยาม
แล้ ว เขามักจะไม่สามารถกลับไปอีกได้
102 ควรสังเกตว่าไม่ใช่บคุ คลไร้ สญ
ั ชาติทกุ คนจะเป็ นผู้ลี ้ภัย บุคคลเหล่านันจะต้
้ องออกมาอยูน่ อกอาณาเขตประเทศที่เดิมมีถิ่นฐาน
พานักประจาด้ วยเหตุผลทีร่ ะบุในคานิยาม หากไม่มีเหตุผลต่างๆ เช่นนี ้ปรากฎแล้ ว บุคคลไร้ สญ
ั ชาติผ้ นู นมิ
ั ้ ใช่ผ้ ลู ี ้ภัย
103 เหตุผลดังกล่าวจะต้ องได้ รับการตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับ รัฐที่เดิมมีถิ่นฐานพานักประจา ที่ซึ่งมีความกลัวตามที่กล่าว
อ้ าง ผู้ร่างอนุสญ
ั ญาฯ 1951 ได้ นิยามว่ากล่าวถึง “ประเทศที่บคุ คลหนึ่งพานักมาและเป็ นสถานที่ที่บคุ คลนันทนทรมานหรื
้
อกลัวว่าจะ
ได้ รับความทรมานจากการประหัตประหารหากต้ องกลับไป”13
104 บุคคลไร้ สัญชาติอาจจะมีประเทศที่เดิมมีถิ่นฐานพานักประจามากกว่าหนึ่ง ที่ และบุคคลนันอาจมี
้
ความกลัวว่าจะได้ รับการ
ประหัตประหารจากประเทศเหล่านันมากกว่
้
าหนึง่ ประเทศ คานิยามมิได้ ระบุวา่ เขาจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเข้ าเกณฑ์เกี่ยวกับทุกประเทศทีเ่ ขา
เคยพานัก
105 เมื่อบุคคลไร้ สัญชาติได้ รับพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัย ซึ่งเกี่ ยวเนื่องกับ “ประเทศที่เดิมมีถิ่นฐานพานักประจา” แล้ ว ความ
เปลีย่ นแปลงต่อๆ มาภายในประเทศนัน้ จะไม่มีผลต่อสถานภาพผู้ลี ้ภัยของเขา
(7) บุคคลสองสัญชาติหรือหลายสัญชาติ
มาตรา 1A (2) ย่อหน้ า 2 ของอนุสญ
ั ญาฯ 1951
ในกรณีของบุคคลที่มีหลายสัญชาติ คาว่า “รัฐแห่งสัญชาติตน” หมายถึงทุกรัฐที่บคุ คลนันมี
้ สญ
ั ชาติและไม่อาจจะถือได้ ว่า
บุคคลนันขาดจากความคุ
้
้ มครองของรัฐแห่งสัญชาติของตนจากการที่บคุ คลนันเมิ
้ นเฉยต่อการใช้ สิทธิสืบเนื่องจากความ
คุ้มครองของรัฐใดรัฐหนึง่ ที่ตนมีสญ
ั ชาติ ทังนี
้ ้ยกเว้ นกรณีที่การเมินเฉยนันมี
้ เหตุจากความหวาดกลัว อันมีมลู

13

ตามที่อ้างข้ างต้ น
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106 ข้ อความในวรรคนี ้ได้ อธิบายชัดเจนในตัวแล้ วและประสงค์เพื่อไม่ให้ สถานะผู้ลี ้ภัยแก่บคุ คลผู้มีสองสัญชาติหรื อหลายสัญชาติซงึ่
สามารถได้ รับความคุ้มครองจากประเทศที่ตนถื อสัญชาติอย่างน้ อยหนึ่ง ประเทศ เมื่อใดก็ ตามที่ความคุ้มครองของรั ฐนัน้ มีอยู่และ
สามารถใช้ ได้ ความคุ้มครองของรัฐนันย่
้ อมสาคัญและมาก่อนความคุ้มครองระหว่างประเทศ
107 อย่างไรก็ตาม ในการประเมินกรณีของผู้ถือสองสัญชาติหรื อหลายสัญชาติ จาเป็ นที่จะต้ องแยกระหว่างการถือสัญชาติตาม
กฎหมาย และการมีอยู่ของความคุ้มครองที่ประเทศนันๆ
้ สามารถจะให้ ได้ อาจมีกรณีที่ผ้ รู ้ องถือสัญชาติของประเทศที่ตนไม่ได้ อ้างว่ามี
ความหวาดกลัว แต่การมีสญ
ั ชาติดงั กล่าวไม่อาจถือว่ามีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่ สามารถนามาซึง่ การได้ รับความคุ้มครองตามปกติใน
ฐานะพลเมืองได้ ในสภาพการณ์เช่นนี ้ การถือสัญชาติที่สองไม่ถือว่าขัด แย้ งกับสถานะผู้ลี ้ภัย โดยหลักแล้ วจะต้ องมีการทาการคาร้ องขอ
และถูกปฏิเสธความคุ้มครองก่อน จึงจะพิสจู น์ได้ ว่าการมีสญ
ั ชาตินนไม่
ั ้ มีประสิทธิภาพ ถ้ าหากไม่มีการปฏิเสธความคุ้มครองอย่างแจ้ ง
ชัด การปราศจากการตอบรับภายในระยะเวลาอันควรอาจถือได้ วา่ เป็ นการปฏิเสธการให้ ความคุ้มครองได้
(8) เงื่อนไขพืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์
108 ขณะร่ างอนุสญ
ั ญาฯ 1951 หลายรัฐประสงค์ที่จะไม่รับพันธกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ความประสงค์นี ้นาไปสูก่ ารกาหนด
เงื่อนไขทางเวลาให้ เป็ นปี 1951 ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น (ย่อหน้ า 35 และ 36) และเพื่อตอบสนองความต้ องการของรัฐบาลบาง
ประเทศ อนุสัญ ญาฯ 1951 ได้ ยิ น ยอมให้ รั ฐภาคีจากัด พัน ธกรณี ภายใต้ อนุสัญญาเฉพาะต่อบุคคลผู้ ที่เป็ นผู้ลีภ้ ัยด้ วยเหตุผลจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในยุโรปเท่านัน้
109

ดังนัน้ มาตรา 1B ของอนุสญ
ั ญาฯ 1951 จึงกล่าวว่า
(1) ตามอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ วลี “เหตุการณ์ก่อนวันที่ 1 มกราคม 1951” ในมาตรา 1 ส่วนข้ อกาหนด A ให้ หมายถึง
(a) “เหตุการณ์ซงึ่ เกิดขึ ้นในยุโรปก่อนวันที่ 1 มกราคม 1951” หรื อ
(b) “เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ ้นในยุโรปหรื อทึอ่ ื่นใดก่อนวันที่ 1 มกราคม 1951” และเมื่อลงนาม สัตยาบันหรื อภาคยานุวตั ิให้ แต่
ละรัฐภาคีผ้ ทู าสัญญาระบุให้ ประจักษ์ วา่ ตนหมายถึงเหตุการณ์ใดข้ างต้ น ในการปฏิบตั ิตามพันธกรณีตามอนุสญ
ั ญาฉบับ
นี ้
(2) รั ฐ ภาคี ผ้ ูท าสัญ ญาใดที่ ได้ เลือ กรั บ (a) อาจขยายพัน ธะกรณี ของตนเมื่ อไรก็ ได้ ด้วยการเลือ กรั บ (b) โดยแจ้ งให้
เลขาธิการสหประชาชาติทราบ

110 ในบรรดารัฐภาคีของอนุสญ
ั ญาฯ 1951 ในขณะที่เรี ยบเรี ยงคู่มือนี ้มีอยู่ 9 ประเทศที่เลือกข้ อ (a) “เหตุการณ์ เกิดขึ ้นในยุโรป”
แม้ วา่ บางประเทศเหล่านี ้จะรับผู้ลี ้ภัยจากทีอ่ ื่นของโลกเข้ ามาลี ้ภัยบ่อยครัง้ แต่มิได้ ให้ สถานภาพผู้ลี ้ภัยตามอนุสญ
ั ญาฯ 1951
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บทที่ 3 – วรรคสิน้ สุดสถานะผู้ลีภ้ ยั
ก. บททั่วไป
111 “วรรคสิ ้นสุดสถานะผู้ลี ้ภัย” (มาตรา 1C (1) ถึง (6) ของอนุสญ
ั ญาฯ 1951) ระบุเงื่อนไขต่างๆ ที่ทาให้ ผ้ ลู ี ้ภัยสิ ้นสภาพความเป็ น
ผู้ลี ้ภัย โดยมีพื ้นฐานจากการพิจารณาว่าไม่ควรได้ รับความคุ้มครองระหว่างประเทศเมื่อหมดความจาเป็ น หรื อไม่มีเหตุผลที่จาเป็ นอีก
ต่อไป
112 เมื่อได้ รับการรับรองสถานะผู้ลี ้ภัยแล้ ว สถานะผู้ลี ้ภัยจะยังคงอยูไ่ ปตลอดจนกว่าจะเข้ าข่ายตามวรรคการสิ ้นสุดสถานะผู้ลี ้ภัยข้ อ
ใดข้ อหนึ่ง14 แนวการพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัยอย่างเคร่ งครัดนี ้เป็ นผลมาจากความจาเป็ นที่จะทาให้ ผ้ ลู ี ้ภัยมัน่ ใจว่าจะไม่มีการทบทวน
สถานะผู้ลี ้ภัยเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงสถานการณ์ชวั่ คราวที่มิได้ กระทบต่อลักษณะพื ้นฐานของประเทศที่มา
113

มาตรา 1C ของอนุสญ
ั ญาฯ 1951 ระบุวา่
ให้ เลิกใช้ อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้กับบุคคลใดๆตามความหมายของส่วนข้ อกาหนด A หากบุคคลนัน้
(1) ได้ ใช้ สทิ ธิสบื เนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติตนอีกวาระหนึง่ ด้ วยความสมัครใจ หรื อ
(2) ได้ รับสัญชาติเดิมคืนมาด้ วยค;ามสมัครใจ หลังจากได้ สญ
ู เสียสัญชาตินนไป
ั ้ หรื อ
(3) ได้ มาซึง่ สัญชาติใหม่และได้ รับการคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติใหม่ของตน หรื อ
(4) ได้ กลับเข้ าไปตังถิ
้ ่นฐานด้ วยความสมัครใจในรั ฐที่ตนได้ จากมา หรื อรัฐที่ตนอยู่ภายนอกอาณาเขตเนื่องจากความ
หวาดกลัวจากการประหัตประหาร หรื อ
(5) ไม่อาจปฏิเสธที่จะใช้ สิทธิ สืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติตน เนื่องจากสถานการณ์ ที่ทาให้ ถือได้ ว่า
บุคคลนันเป็
้ นผู้ลี ้ภัยได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว
ทัง้ นี ้ จะไม่ใ ช้ ว รรคนี ต้ ่อ ผู้ลี ภ้ ัย ตามส่ว นข้ อ ก าหนด A(1) แห่ง มาตรานี ้ หากสามารถอ้ า งเหตุจ าเป็ นตามที่ เ คยมี ก าร
ประหัตประหารมาก่อนหน้ านันเพื
้ ่อปฏิเสธที่จะใช้ สทิ ธิสบื เนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติ ตน
(6) เป็ นบุคคลไร้ สญ
ั ชาติซึ่งสามารถกลับสูร่ ัฐที่ตนเดิมมีถิ่นฐานพานักประจาได้ เนื่องจากสถานการณ์ที่ทาให้ ถือว่าบุคคล
นันเป็
้ นผู้ลี ้ภัยสิ ้นสุดแล้ ว
ทัง้ นี ้ จะไม่ใ ช้ ว รรคนี ต้ ่อ ผู้ลีภ้ ัย ตามส่ว นข้ อ ก าหนด A(1) แห่ง มาตรานี ้ หากสามารถอ้ า งเหตุ จ าเป็ นตามที่ เ คยมี ก าร
ประหัตประหารมาก่อนหน้ านันเพื
้ ่อปฏิเสธที่จะใช้ สทิ ธิสบื เนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐ ทีต่ นเดิมมีถิ่นฐานพานักประจา

14

ในบางกรณีสถานภาพผู้ลี ้ภัยอาจจะยังคงอยูถ่ ึงแม้ เหตุผลสาหรับสถานภาพเช่นนี ้จะหมดไป (เทียบดูข้อ (5) และ (6) (ย่อหน้ า 135 ถึง 139)
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114 ตามบทบัญญัติของวรรคการสิ ้นสุดสถานะผู้ลี ้ภัยทัง้ 6 วรรคนัน้ 4 ข้ อแรกสะท้ อนถึงการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ของผู้ลี ้ภัย
อันเกิดจากตัวเอง เช่น
(1) การใช้ สทิ ธิแสวงความคุ้มครองจากประเทศสัญชาติด้วยความสมัครใจ
(2) การได้ รับสัญชาติเดิมคืนด้ วยความสมัครใจ
(3) การได้ มาซึง่ สัญชาติใหม่
(4) ได้ กลับเข้ าไปตังถิ
้ ่นฐานด้ วยความสมัครใจในรัฐที่ตนได้ จากมาเพราะเคยกลัวการถูกประหัตประหาร
115 สองข้ อสุดท้ ายคือ ข้ อที่ 5 และ 6 มีพื ้นฐานจากการพิจารณาว่าการคุ้มครองระหว่างประเทศไม่จาเป็ นอีกต่อไป เพราะการ
เปลี่ ย นแปลงในประเทศซึ่ ง บุ ค คลนั น้ เคยกลั ว การประหั ต ประหาร และเป็ นเหตุ ที่ ท าให้ เขาเป็ นผู้ ลี ภ้ ั ย นั น้ ได้ สิ น้ สุ ด ลง
116 วรรคการสิ น้ สุด สถานะผู้ลี ภ้ ัย มี ลัก ษณะในเชิ ง ลบและได้ รั บ การระบุไ ว้ โ ดยครบถ้ ว น ดัง นัน้ จึ ง ควรมี ก ารตี ค วามอย่า ง
เคร่งครัด และไม่ให้ อนุโลมเพิ่มเหตุอื่นโดยอุปมาเพื่อทาให้ การสิ ้นสุดของสถานภาพผู้ลี ้ภัยมีความชอบธรรม อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะโดย
เหตุผลใดก็ตาม หากผู้ลี ้ภัยไม่ปรารถนาจะเป็ นผู้ลี ้ภัยต่อไป จะไม่มีการเรี ยกบุคคลนันในการมารั
้
บการต่อสถานะผู้ลี ้ภัยและให้ ความ
คุ้มครองระหว่างประเทศต่อไป
117 มาตรา 1C มิได้ กล่าวถึงวรรคยกเลิกสถานะผู้ลี ้ภัย อย่างไรก็ตาม สภาวการณ์ อาจชัดเจนขึ ้นและจะบ่งชี ้ว่าบุคคลใดไม่ควรจะ
ได้ รับการรับรองว่าเป็ นผู้ลี ้ภัยมาตังแต่
้ แรก เช่น การปรากฏภายหลังว่าสถานะผู้ลี ้ภัยได้ รับการรับรองจากการบิดเบือนความจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญ หรื อบุคคลนัน้ ถื ออีกสัญชาติห นึ่ง หรื อหากปรากฏว่า บุคคลนัน้ เข้ าข่ายตามวรรคคัดออกวรรคใดวรรคหนึ่ง ในกรณี
เช่นนี ้ การพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัยของบุคคลนันย่
้ อมถูกยกเลิก

ข. การตีความ
(1) ได้ ใช้ สทิ ธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่ งสัญชาติตนอีกวาระหนึ่งด้ วยความสมัครใจ
มาตรา 1C (1) ของอนุสญ
ั ญาฯ 1951
ได้ ใช้ สทิ ธิสบื เนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติของตนอีกวาระหนึง่ ด้ วยความสมัครใจ
118 ความในข้ อนี ้ อ้ างถึงผู้ลี ้ภัยผู้ถือสัญชาติหนึง่ ผู้ซงึ่ อยูน่ อกอาณาเขตรัฐแห่งสัญชาติตน (กรณีที่ผ้ ลู ี ้ภัยเดินทางกลับสูร่ ัฐแห่งสัญชาติ
ตน ได้ ระบุตามความในข้ อ 4 ซึ่งกล่าวถึงบุคคลผู้ที่กลับเข้ าไปตังถิ
้ ่นฐานในรัฐนัน)
้ ผู้ลี ้ภัยที่ได้ ใช้ สทิ ธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐ
แห่งสัญชาติของตนอีกวาระหนึ่งด้ วยความสมัครใจจะไม่ได้ รับการคุ้มครองระหว่างประเทศอีกต่อไป เนื่องจากบุคคลนันไม่
้ สามารถ
แสดงให้ เห็นได้ วา่ “ไม่สามารถหรื อไม่สมัครใจที่จะได้ รับความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติ” อีกต่อไป
119 ความในข้ อนี ้ มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
(1) ความสมัครใจ ผู้ลี ้ภัยต้ องกระทาโดยสมัครใจ
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(2) ความตังใจ
้
ผู้ลี ้ภัยจะต้ องตังใจที
้ ่จะใช้ สทิ ธิสบื เนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติตนอีกวาระหนึง่
(3) การใช้ สทิ ธิสบื เนื่องจากความคุ้มครอง (re-availment) ผู้ลี ้ภัยจะต้ องได้ รับการคุ้มครองเช่นนันจริ
้ งๆ
120 หากผู้ลี ้ภัยมิได้ กระทาโดยสมัครใจ บุคคลนันจะไม่
้
พ้นจากสถานะผู้ลี ้ภัย ถ้ าหากเขาได้ รับคาสัง่ จากเจ้ าหน้ าที่ เช่น จากประเทศ
ทีพ่ านักให้ ฝืนใจกระทาการทีอ่ าจตีความว่าเป็ นการใช้ สทิ ธิสบื เนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติของตนอีกวาระหนึง่ อาทิ การ
ยื่นคาร้ องขอหนังสือเดินทางจากสถานกงสุล การกระทาดังกล่าวจะไม่ทาให้ บคุ คลนันต้
้ องพ้ นจากสภาพการเป็ นผู้ลี ้ภัยเพียงเพราะทา
ตามคาสัง่ ในการขอรับความคุ้มครองจากประเทศภูมิลาเนาภายใต้ สภาวการณ์นอกเหนือการควบคุมของเขา เขาอาจจะจาเป็ นในการ
ขอหย่าในประเทศภูมิลาเนาเนื่องจากการหย่าในรู ปแบบอื่นๆ อาจจะไม่เป็ นที่ยอมรับระหว่างประเทศ การกระทาเช่นนี ้ไม่อาจถือได้ วา่
เป็ น “การได้ ใช้ สทิ ธิสบื เนื่องจากความคุ้มครองโดยสมัครใจ” และจะไม่ทาให้ สถานภาพผู้ลี ้ภัยสิ ้นสุดลง
121 ในการพิจารณาว่าสถานภาพผู้ลี ้ภัยจะสิ ้นสุดด้ วยเหตุจากสภาวการณ์ต่างๆหรื อไม่ จาเป็ นต้ องแยกแยะระหว่างการใช้ สิทธิสืบ
เนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติตนอีกวาระหนึ่ง ที่เป็ นจริ ง กับการติดต่อเจ้ าหน้ าที่รัฐของประเทศนันเป็
้ นครัง้ คราวหรื อโดย
บังเอิญ หากผู้ลี ้ภัยได้ ยื่นเรื่ องขอและได้ รับหนังสือเดินทางหรื อได้ รับการต่ออายุหนังสือเดินทางของประเทศตน และหากไม่มีข้อพิสจู น์
เป็ นอื่นแล้ ว อาจจะอนุมานได้ วา่ เขาตังใจที
้ ่จะแสวงหาความคุ้มครองจากประเทศแห่งสัญชาติตนจริ ง แต่ในทางกลับกัน การได้ รับหลัก
ฐานเอกสารจากเจ้ าหน้ าที่รัฐ เช่น สูติบตั รหรื อทะเบียนสมรสหรื อบริ การอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันกับที่บคุ คลที่ไม่ได้ มีสญ
ั ชาตินนต้
ั ้ องขอ
เช่นกัน กรณีเช่นนี ้จะไม่ถือว่าเป็ นการได้ รับความคุ้มครองอีกครัง้
122 ผู้ลี ้ภัยที่ร้องขอความคุ้มครองจากเจ้ าหน้ า รัฐที่ตนมีสญ
ั ชาติ ให้ ถือว่าเขาได้ ใช้ สิทธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองก็ต่อเมื่อมีการ
มอบความคุ้มครองให้ ตามคาร้ องขอนันจริ
้ ง กรณีการใช้ สทิ ธิสบื เนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติตนอีกวาระหนึง่ ที่มกั เกิดขึ ้น
บ่อยที่สดุ คือ กรณีผ้ ลู ี ้ภัยประสงค์เดินทางกลับไปยังรัฐแห่งสัญชาติตน ทังนี
้ ้ เขามิได้ หมดสภาพการเป็ นผู้ลี ้ภัยเพียงเพราะได้ ทาการร้ อง
ขอกลับมาตุภูมิ ในทางกลับกัน การได้ รับ อนุญาตให้ เข้ าเมือง หรื อได้ รับหนังสือเดินทางของประเทศตนด้ วยจุดประสงค์เพื่อให้ กลับ
ประเทศได้ หากไม่มีข้อพิสจู น์เป็ นอย่างอื่น แล้ ว จะถือว่าสถานะผู้ลี ้ภัยสิ ้นสุดลง 15 อย่างไรก็ตาม มิได้ หมายความว่า เขาจะไม่ได้ รับ
ความช่วยเหลือจากสานักงานข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ ในการดาเนินการช่วยเหลือให้ กลับคืนถิ่น
123 ผู้ลี ้ภัยอาจจะได้ รับหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนถือสัญชาติโดยสมัครใจ ด้ วยจุดประสงค์ ที่จะแสวงความคุ้มครองจาก
ประเทศที่มาขณะอยู่นอกประเทศ หรื อเพื่อกลับไปยังประเทศนัน้ ดังที่กล่าวมาแล้ วว่า เมื่อเขาได้ รับเอกสารเหล่านี ้โดยปกติแล้ วจะถือ
ว่าบุคคลนันสิ
้ ้นสุดสถานภาพผู้ลี ้ภัย อย่างไรก็ตาม สถานภาพผู้ลี ้ภัยของเขาจะต้ องได้ รับการพิจารณาใหม่ หากต่อมาเขาได้ ปฏิเสธ
ความตังใจนั
้ นแล้
้ ว โดยบุคคลนันจ
้ าเป็ นต้ องอธิบายเหตุในการเปลี่ยนใจ และจะต้ องพิสจู น์ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
เงื่อนไขที่ทาให้ เขาได้ รับการรับรองเป็ นผู้ลี ้ภัยแต่แรก
124 ภายใต้ พฤติการณ์พิเศษบางกรณี การได้ รับหนังสือเดินทางหรื อการต่ออายุหนังสือเดินทางของประเทศแห่งสัญชาติตนอาจจะ
ไม่ทาให้ สิ ้นสถานภาพผู้ลี ้ภัย (ดูย่อหน้ า 120) ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผ้ ถู ือหนังสือเดินทางของประเทศตนไม่ได้ รับ อนุญาตให้ กลับเข้ า
ประเทศที่ตนมีสญ
ั ชาติได้ หากไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นพิเศษ
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ความข้ างต้ นนี ้ใช้ กบั ผู้ลี ้ภัยซึง่ ยังอยูน่ อกประเทศตน ควรสังเกตุวา่ บทว่าด้ วยการสิ ้นสุดข้ อ 4 กล่าวว่าสถานะผู้ลี ้ภัยจะสิ ้นสุดเมื่อสมัครใจจะกลับไปตังถิ
้ ่น
ฐานในประเทศแห่งสัญชาติตนหรือที่เดิมที่มีถิ่นฐานพานักประจา
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125 ในกรณีที่ผ้ ลู ี ้ภัยกลับไปเยี่ยมประเทศภูมิลาเนาโดยไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางของประเทศนัน้ แต่ถือเอกสารการเดินทางซึง่ ออกให้
โดยประเทศที่พานัก ในบางประเทศอาจถือว่าบุคคลนันได้
้ ใช้ สิทธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติของตนอีกวาระหนึง่
และจะสูญเสียสถานะผู้ลี ้ภัยภายใต้ บทบัญญัตินี ้ อย่างไรก็ตาม กรณีเช่นนี ้ควรได้ รับพิจารณาเป็ นรายกรณี การไปเยี่ยมบิดามารดาที่
ชราหรื อป่ วยอาจจะมีน ้าหนักต่างไปจากการไปเที่ยวพักผ่อนตามปกติหรื อการไปเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในประเทศภูมิลาเนา
(2) ได้ รับสัญชาติเดิมคืนมาด้ วยความสมัครใจ หลังจากได้ สูญเสียสัญชาตินัน้ ไป
มาตรา 1C (2) ของอนุสญ
ั ญาฯ 1951
ได้ รับสัญชาติเดิมคืนมาด้ วยความสมัครใจ หลังจากได้ สญ
ู เสียสัญชาตินนไป
ั้
126 ความในข้ อนี ้คล้ ายคลึงกับความในข้ อก่อนหน้ า กล่าวคือ ปรับใช้ ในกรณีที่ผ้ ลู ี ้ภัยได้ สญ
ู เสียสัญชาติของประเทศตนทาให้ บคุ คล
นันได้
้ รับการรับรองว่ามีความหวาดกลัวซึ่งมีมลู อันจะกล่าวอ้ างได้ ว่าจะถูกประหัตประหาร แล้ วภายหลังได้ รับสัญชาติเดิมคืนมาโดย
สมัครใจ
127 ภายใต้ บทบัญญัติในข้ อก่อนหน้ า (มาตรา 1C (1)) บุคคลผู้มีสญ
ั ชาติจะสิ ้นสถานะผู้ลี ้ภัยหากกลับไปแสวงความคุ้มครองจากรัฐ
สัญชาติตนอีกครัง้ หนึง่ แต่ในความในข้ อนี ้ (มาตรา 1C (2)) บุคคลจะสิ ้นสถานะผู้ลี ้ภัยเมื่อได้ รับสัญชาติเดิมที่ได้ สญ
ู เสียไปคืนมาใหม่16
128 การได้ สญ
ั ชาติเดิมคืนมาจะต้ องเป็ นไปโดยสมัครใจ การมอบให้ ซงึ่ สัญชาติตามกระบวนการทางกฎหมาย หรื อการประกาศทาง
กฎหมาย มิ ได้ มี นัย ยะว่า เป็ นการได้ รั บ สัญ ชาติ เดิ มคื น โดยสมัค รใจ เว้ น แต่ผ้ ูรั บ จะยอมรั บ ซึ่งสัญ ชาติ นัน้ อย่า งเปิ ดเผยหรื อโดย
ปริ ยาย บุคคลจะไม่สิ ้นสถานะผู้ลี ้ภัยเพียงเพราะเขาสามารถจะเลือกรับสัญชาติเดิมคืนหากไม่มีการดาเนินการคืนสัญชาติในความเป็ น
จริ ง หากมีการคืนสัญชาติโดยกระบวนการทางกฎหมายซึง่ ผู้ลี ้ภัยอาจจะเลือกที่จะปฏิเสธได้ กรณีที่ผ้ ลู ี ้ภัยทราบถึงข้ อเท็จจริ งดังกล่าว
และไม่ปฏิเสธในการใช้ สิทธิ จะถือได้ ว่าบุคคลนันได้
้ รับการคืนสัญชาติโดยสมัครใจนอกเสียจากว่าเขาจะสามารถหาเหตุผลพิเศษมา
แสดงว่าแท้ ที่จริ งเขามิได้ ประสงค์ที่จะได้ รับการคืนสัญชาติ
(3) ได้ มาซึ่งสัญชาติใหม่ และได้ รับการคุ้มครองจากรัฐแห่ งสัญชาติใหม่ ของตน
มาตรา 1C (3) ของอนุสญ
ั ญาฯ 1951
ได้ มาซึง่ สัญชาติใหม่และได้ รับการคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติใหม่ของตน
129 เช่นเดียวกับในกรณีการคืนสัญชาติเดิม ความในข้ อที่ 3 นี ้ เกิดจากหลักการที่วา่ บุคคลที่ได้ รับความคุ้มครองจากประเทศหนึง่ ไม่
มีความจาเป็ นต้ องรับความคุ้มครองระหว่างประเทศ
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กรณีส่วนใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยจะคงสัญชาติของประเทศเดิมไว้ การถือสัญชาติอาจเสียไปเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นมาตรการสาหรับบางกลุ่ม สถานภาพผู้ลี ้ภัยจึง
ไม่ได้ เป็ นนัยว่าจะต้ องสูญเสียสัญชาติ (ไร้ สญ
ั ชาติ)
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130 บ่อยครัง้ ที่ผ้ ลู ี ้ภัยได้ รับสัญชาติของประเทศที่ ลี ้ภัย ในบางกรณีผ้ ลู ี ้ภัยที่อยู่ในประเทศหนึ่งอาจจะได้ รับสัญชาติจากอีกประเทศ
หนึ่ง ซึ่งสถานะผู้ลี ้ภัยของบุคคลนันจะสิ
้
้นสุดลงเช่นกันหากประเทศแห่งสัญชาติใหม่นนให้
ั ้ สิทธิความคุ้มครอง ข้ อกาหนดนี ้เป็ นผลจาก
วลีที่วา่ “และได้ รับความคุ้มครองจากประเทศที่ตนมีสญ
ั ชาติใหม่”
131 หากบุคคลหนึ่งสิ ้นสถานะผู้ลี ้ภัยโดยการรับสัญชาติใหม่ และอ้ างว่ามีความกลัว อันมีมูลว่าจะถูกประหัตประหารในประเทศ
เจ้ าของสัญชาติใหม่ กรณีนี ้ถือเป็ นสถานการณ์ใหม่และสถานะผู้ลี ้ภัยจะต้ องได้ รับการพิจารณาโดยมองถึงสถานการณ์ในประเทศที่ตน
มีสญ
ั ชาติใหม่
132 หากสถานภาพผู้ลี ้ภัยสิ ้นสุดลงเพราะได้ รับสัญชาติใหม่ แต่ต่อมาได้ สญ
ู เสียสัญชาติใหม่ไป เมื่อนัน้ สถานภาพผู้ลี ้ภัยของเขา
อาจจะได้ รับการรื อ้ ฟื น้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นในการสูญเสียสัญชาตินนไป
ั้
(4) ได้ กลับเข้ าไปตัง้ ถิ่นฐานด้ วยความสมัครใจในรัฐที่มีความหวาดกลัวจากการประหัตประหาร
มาตรา 1C (4) ของอนุสญ
ั ญาฯ 1951
ได้ กลับเข้ าไปตังถิ
้ ่นฐานด้ วยความสมัครใจในรัฐทีต่ นได้ จากมา หรื อรัฐที่ตนอยูภ่ ายนอกอาณาเขตเนื่องจากความ
หวาดกลัวจากการประหัตประหาร
133 ข้ อที่ 4 นี ้ปรับใช้ กบั ผู้ลี ้ภัยทังที
้ ่มีสญ
ั ชาติและไร้ สญ
ั ชาติ ในกรณีที่ผ้ ลู ี ้ภัยเดินทางกลับประเทศภูมิลาเนาหรื อทีท่ ี่ตนมีถิ่นฐานพานัก
ประจา โดยมิได้ สิ ้นสถานะผู้ลี ้ภัยภายใต้ บทบัญญัติตามข้ อที่ 1 และ 2 ขณะที่อยูใ่ นประเทศที่ให้ ที่ลี ้ภัย
134 ความตามข้ อนี ้ หมายถึง “การกลับเข้ าไปตังถิ
้ ่นฐานด้ วยความสมัครใจ” อันเป็ นที่เข้ าใจหมายถึงการกลับไปยังประเทศที่ตนถือ
สัญชาติหรื อที่ที่ตนมีถิ่นฐานพานักประจาโดยมีเจตนาจะไปอาศัยเป็ นการถาวร การที่ผ้ ลู ี ้ภัยไปเยี่ยมประเทศภูมิลาเนาของตนชัว่ คราว
โดยมิได้ ถือหนังสือเดินทาง แต่อาจจะใช้ หลักฐานการเดินทางซึง่ ประเทศที่พานักออกให้ ไม่ถือว่าเป็ น “การกลับเข้ าไปตังถิ
้ ่นฐาน” และ
ไม่เกี่ยวกับการสิ ้นสุดสถานะผู้ลี ้ภัยภายใต้ ความในข้ อนี17้
(5) ผู้ท่ มี ีสัญชาติและเหตุท่ ที าให้ ถอื ได้ ว่าบุคคลนัน้ เป็ นผู้ลภี ้ ยั ได้ สิน้ สุดลงแล้ ว
มาตรา 1C (5) ของอนุสญ
ั ญา 1951
ไม่อาจปฏิเสธที่จะใช้ สิทธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติตน เนื่องจากสถานการณ์ที่ทาให้ ถือได้ ว่าบุคคล
นันเป็
้ นผู้ลี ้ภัยได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว
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ทัง้ นี จ้ ะไม่ใ ช้ ว รรคนี ต้ ่อ ผู้ลี ภ้ ัย ตามส่ว นข้ อ ก าหนด A(1) แห่ง มาตรานี ้ หากสามารถอ้ า งเหตุ จ าเป็ นตามที่ เ คยมี ก าร
ประหัตประหารมาก่อนหน้ านันเพื
้ ่อปฏิเสธที่จะใช้ สทิ ธิสบื เนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติ
135 “สถานการณ์ ” ในที่นีห้ มายถึง การเปลี่ยนแปลงพืน้ ฐานในประเทศ ซึ่ง อาจอนุมานได้ ว่า ทาให้ เหตุแห่งการหวาดกลัวการ
ประหัตประหารนันหมดไป
้
ทังนี
้ ้ การเปลีย่ นแปลงชัว่ คราวที่ไม่ได้ ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงสาคัญจะไม่เพียงพอที่จะปรับใช้ บทบัญญัติ
นี ้ได้ ตามหลักแล้ ว สถานะผู้ลี ้ภัยไม่ควรที่จะได้ รับการพิจารณาใหม่บอ่ ยๆ อันจะกระทบต่อความรู้สกึ ปลอดภัยอันเป็ นความประสงค์ใน
การให้ ความคุ้มครองระหว่างประเทศ
136 ย่อหน้ าที่สองของข้ อนี ้ระบุข้อยกเว้ นในย่อหน้ าที่หนึง่ ย่อหน้ านี ้กล่าวถึงสถานการณ์พิเศษซึง่ บุคคลอาจจะเคยถูกประหัตประหาร
อย่างร้ ายแรงในอดีตและไม่อาจสิ ้นสถานะผู้ลี ้ภัยได้ แม้ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นในประเทศภูมิลาเนาก็ตาม ตามมาตรา 1A (1) ชี ้
ว่าข้ อยกเว้ นนี ้ปรับใช้ กบั “ผู้ลี ้ภัยตามธรรมนูญ” ในขณะร่างอนุสญ
ั ญาฯ 1951 ผู้ลี ้ภัยส่วนใหญ่ตกอยูใ่ นข่ายของบทบัญญัตินี ้ อย่างไรก็
ตาม ข้ อ ยกเว้ นนีไ้ ด้ สะท้ อนให้ เห็นหลัก มนุษยธรรมซึ่งอาจปรั บใช้ ได้ กับผู้ลี ้ภัยอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ลี ้ภัยตามธรรมนูญ ทัง้ นี ้ เป็ นที่
ยอมรับโดยทัว่ ไปว่า ไม่ควรคาดหวังว่าบุคคลผู้ซึ่งตนเองหรื อครอบครัวเคยประสบการถูกประหัตประหารอย่างเลวร้ ายมาแล้ ว จะต้ อง
กลับคืนไปยังประเทศของตนอีก แม้ จะมีการเปลีย่ นแปลงระบอบการปกครองในประเทศแล้ ว ก็มิได้ หมายความว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง
ทัศนคติของประชาชนโดยสิ ้นเชิง หรื อในความคิดของผู้ลี ้ภัยต่อประสบการณ์ในอดีต
(6) บุคคลไร้ สัญชาติซ่ งึ เหตุผลที่ทาให้ ตนกลายเป็ นผู้ลภี ้ ยั ได้ สนิ ้ สุดลง
มาตรา 1C (6) ของอนุสญ
ั ญาฯ 1951
เป็ นบุคคลไร้ สญ
ั ชาติซึ่งสามารถกลับสูร่ ัฐที่ตนเดิมมีถิ่นฐานพานักประจาได้ เนื่องจากสถานการณ์ที่ทาให้ ถือว่าบุคคลนัน้
เป็ นผู้ลี ้ภัยสิ ้นสุดแล้ ว
ทัง้ นี ้ จะไม่ใ ช้ ว รรคนี ต้ ่อ ผู้ลีภ้ ัย ตามส่ว นข้ อ ก าหนด A(1) แห่ง มาตรานี ้ หากสามารถอ้ า งเหตุ จ าเป็ นตามที่ เ คยมี การ
ประหัตประหารมาก่อนหน้ านันเพื
้ ่อปฏิเสธที่จะใช้ สทิ ธิสบื เนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐ ที่ตนเดิมมีถิ่นพานักประจา
137 ข้ อที่หก อันเป็ นบทข้ อสุดท้ ายปรับใช้ ค่กู นั กับข้ อที่ห้าซึง่ กล่าวถึงบุคคลผู้มีสญ
ั ชาติ บทที่หกนี ้ว่าด้ วยบุคคลผู้ไร้ สญ
ั ชาติเฉพาะผู้
ซึง่ สามารถจะกลับคืนสูร่ ัฐที่ตนเดิมมีถิ่นฐานพานักประจาได้
138 “สถานการณ์” ควรจะได้ รับการตีความเช่นเดียวกับข้ อที่ห้า
139 ควรจะเน้ นว่านอกจากสภาพแวดล้ อมที่เปลีย่ นแปลงไปในรัฐที่ตนเดิมมีถิ่นฐานพานักประจาแล้ ว บุคคลนันจะต้
้ องสามารถกลับ
สูป่ ระเทศนันได้
้ ในความเป็ นจริ ง ซึง่ ในกรณีบคุ คลไร้ สญ
ั ชาตินนไม่
ั ้ อาจเป็ นไปได้ ทกุ กรณี
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บทที่ 4 – วรรคคัดออก
ก. บททั่วไป
140 อนุมาตรา D E และ F ของมาตรา ในอนุสญ
ั ญาฯ 1951 ประกอบด้ วยบทบัญญัติที่ระบุถึงบุคคลที่แม้ จะเข้ าลักษณะผู้ลี ้ภัยตาม
คานิยามในมาตรา 1A ต้ องถูกคัดออกจากสถานะผู้ลี ้ภัย บุคคลกลุม่ นี ้สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภท ประเภทแรก (มาตรา 1D)
ประกอบด้ วยบุคคลผู้ได้ รับความคุ้มครองหรื อ ความช่วยเหลือจากสหประชาชาติอยูแ่ ล้ ว ประเภทที่ 2 (มาตรา 1E) ได้ แก่ บุคคลที่ไม่ได้
รับการพิจารณาว่ามีความจาเป็ นจะต้ องได้ รับ ความคุ้มครองระหว่างประเทศ และประเภทที่ 3 (มาตรา 1F) ระบุถึงบุคคลซึ่งไม่ถือว่า
สมควรที่จะได้ รับการคุ้มครองในทางระหว่างประเทศ
141 โดยปกติแล้ วข้ อเท็จจริ งที่อาจเข้ าข่ายวรรคคัดออกอาจปรากฎระหว่างการพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัย อย่างไรก็ตาม อาจมีบาง
กรณีที่ข้อเท็จจริ งดังกล่าวปรากฏภายหลังจากการรับรองสถานะผู้ลี ้ภัยแล้ ว ในกรณีเช่นนี ้วรรคคัดออกจะบังคับให้ ยกเลิกคาตัดสินที่ได้
ให้ ไปแล้ ว
ข. การตีความ
(1) บุคคลผู้ได้ รับความคุ้มครองหรือความช่ วยเหลือจากสหประชาชาติอยู่แล้ ว
มาตรา 1D ของอนุสญ
ั ญาฯ 1951
อนุสญ
ั ญาฉบับนีจ้ ะไม่ใช้ ต่อบุ คคลที่ในขณะนีไ้ ด้ รับความคุ้มครองหรื อความช่วยเหลือจากองค์กรหรื อหน่วยงานของ
สหประชาชาตินอกจากข้ าหลวงผู้ภยั สหประชาชาติ
เมื่อความคุ้มครองหรื อความช่วยเหลือดังกล่าวได้ สิ ้นสุดลงไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตามโดยปราศจากการวินิจฉัยชี ้ขาดถึงสถานะ
ของบุคคลดังกล่าวตามที่มติของสมัชชาของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้ องได้ กาหนดไว้ ให้ ถือด้ วยเหตุนี ้ว่าบุคคลนันมี
้ สทิ ธิ ที่จะ
ได้ รับประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้
142 การคัดออกภายใต้ วรรคนี ้ใช้ กบั บุคคลใดก็ตามซึง่ ในขณะนี ้ได้ รับความคุ้มครองหรื อความช่วยเหลือจากองค์กรหรื อหน่วยงานของ
สหประชาชาตินอกเหนือจากสานักงานข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ การให้ ความคุ้มครองหรื อความช่วยเหลือเช่นนันอาจเคย
้
มอบให้ โดยองค์การปฏิรูปเกาหลีแห่งสหประชาชาติ (United Nations Korean Reconstruction Agency - UNKRA) ซึ่ง ปั จจุบนั ได้
ล้ มเลิกไปแล้ ว และในปั จจุบนั โดยองค์การบรรเทาทุกข์และกิจการสาหรับผู้ลี ้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ แห่งสหประชาชาติ
(United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - UNRWA) และในอนาคตอาจจะมี
สถานการณ์อื่นๆ ที่คล้ ายกัน
143 กรณีของผู้ลี ้ภัยจากปาเลสไตน์นนควรสั
ั้
งเกตุว่า องค์การบรรเทาทุกข์และกิจการสาหรับผู้ลี ้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้
แห่งสหประชาชาติ ดาเนินงานเพื่อให้ ความช่วยเหลือและคุ้มครองในบริ เวณบางพืน้ ที่ในตะวันออกกลางเท่านัน้ ดังนัน้ ผู้ลี ้ภัยจาก
ปาเลสไตน์ผ้ อู ยู่นอกบริ เวณนันจะไม่
้
ได้ รับความช่วยเหลือดังกล่าวและอาจจะได้ รับ พิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัย ภายใต้ หลักเกณฑ์ของ
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อนุสญ
ั ญาฯ 1951 ปกติแล้ วอาจจะมีเหตุผลเพียงพอว่าสภาวการณ์ อนั ทาให้ บคุ คลนันมี
้ คณ
ุ สมบัติพอจะรับความคุ้มครองหรื อความ
ช่วยเหลือจากองค์การบรรเทาทุกข์และกิจการสาหรับผู้ลี ้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ แห่งสหประชาชาติ ยงั คงมีอยู่ และบุคคล
นันมิ
้ ได้ หมดสภาพผู้ลี ้ภัยภายใต้ บทบัญญัติว่าด้ วยการสิ ้นสุดสถานะผู้ลี ้ภัย หรื อถูกพิจารณาคัดออกจากการปรับใช้ อนุสญ
ั ญาภายใต้
วรรคคัดออก
(2) บุคคลผู้ไม่ ถกู ถือว่ าจาเป็ นต้ องรับความคุ้มครองระหว่ างประเทศ
มาตรา 1E ของอนุสญ
ั ญาฯ 1951
อนุสญ
ั ญาฉบับนีจ้ ะไม่ใช้ ต่อบุคคลที่เจ้ าพนักงานผู้มีอานาจในรั ฐที่ตนพานักอยู่ยอมรั บว่ามีสิ ทธิ และหน้ าที่เยี่ยงผู้ถือ
สัญชาติของรัฐนัน้
144 บทนี ้ว่าด้ วยบุคคลผู้อาจจะมีคณ
ุ สมบัติครบตามสถานะผู้ลี ้ภัย แต่ได้ รับการรับตัวเข้ ามาในประเทศที่มอบสิทธิเยี่ยงพลเมืองใน
ประเทศนันแม้
้ จะยังไม่ได้ เป็ นพลเมืองอย่างเป็ นทางการ (บุคคลกลุม่ นี ้มักจะเรี ยกว่า “ผู้ลี ้ภัยของชาติ” (National refugee)) ประเทศที่
รับบุคคลเหล่านี ้มักจะมีประชากรที่มีต้นกาเนิดจากเชื ้อชาติเดียวกัน18
145 ยังไม่มีคานิยาม “สิทธิและหน้ าที่” ทีแ่ น่นอนซึง่ ใช้ เป็ นเหตุผลในการคัดออกภายใต้ วรรรคนี ้ อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ วา่ การคัด
ออกจะปรั บใช้ เมื่อสถานภาพของบุคคลนัน้ กลมกลืน ไปกับพลเมื องของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ได้ รับความคุ้มครอง
เช่นเดียวกับพลเมืองจากการเนรเทศหรื อการขับออกนอกประเทศ
146 วรรคนี ้ว่าด้ วยบุคคลผู้ “อาศัย” ในประเทศที่เกี่ยวข้ อง ความในวรรคนี ้มีนยั ว่ายังมีที่พกั สืบมาจนถึงปั จจุบนั และไม่เป็ นการเพียงไป
เยี่ยมเพียงชั่วคราวเท่านัน้ วรรคคัดออกจะไม่กระทบต่อ บุคคลผู้พานักอยู่นอกประเทศและไม่ได้ รับความคุ้มครองทางการฑูตจาก
ประเทศนัน้
(3) บุคคลผู้ถอื ว่ าไม่ สมควรได้ รับความคุ้มครองระหว่ างประเทศ
มาตรา 1F ของอนุสญ
ั ญาฯ 1951
ข้ อกาหนดแห่งอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้จะไม่ใช้ ตอ่ บุคคลซึง่ มีเหตุผลหนักแน่นในอันที่จะทาให้ พิจารณาได้ วา่
(a) บุคคลนันได้
้ ประกอบอาชญากรรมต่อสันติภาพ อาชญากรรมสงครามหรื ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามที่บญ
ั ญั ติไว้
ในกรรมสารระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอาชญากรรมดังกล่าว

18

เพื่อขยายความวรรคคัดออก คณะผู้ร่างอนุสญ
ั ญาโดยหลักแล้ วได้ มงุ่ ถึงผู้ลี ้ภัยเชื ้อสายเยอรมัน ซึง่ อพยพมายังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และได้ รับการรั บรอง
ว่ามีสิทธิและหน้ าที่เช่นเดียวกับที่ชาวเยอรมันผู้ถือสัญชาติ
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(b) บุคคลนันได้
้ ประกอบอาชญากรรมร้ ายแรงซึ่งมิใช่อาชญากรรมการเมืองนอกเขตรัฐที่ตนขออาศัยลี ้ภัยก่อนที่รัฐนันจะ
้
ยอมรับเข้ าอาณาเขตในฐานะผู้ลี ้ภัย
(c) บุคคลที่มีความผิดในการละเมิดวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ
147 เครื่ องมือทางกฏหมายระหว่างประเทศซึ่งนิยามผู้ลี ้ภัยประเภทต่างๆ สมัยก่อนสงครามนันไม่
้ มีบทบัญญัติคดั อาชญากรออก
ภายหลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เสร็ จสิ ้น ได้ มีการบัญญัติบทพิเศษขึ ้นเป็ นครัง้ แรกทันทีเพื่อคัดบุคคลผู้ไม่สมควรได้ รับความคุ้มครอง
ระหว่างประเทศออกจากผู้ลี ้ภัยกลุม่ ใหญ่ที่ได้ รับความช่วยเหลืออยู่
148 ณ ขณะทีร่ ่างอนุสญ
ั ญานัน้ ความทรงจาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอาชญากรสงครามคนสาคัญๆ ยังคงชัดเจนอยู่ และมีข้อตกลง
โดยประเทศต่างๆ ว่าอาชญากรสงครามไม่ควรที่จะได้ รับความคุ้มครอง นอกจากนี ้ ยังมีบางประเทศที่มีความต้ องการปฏิเสธการรับ
อาชญากรเข้ าไว้ ในเขตแดนของตนด้ วยเหตุที่เขาอาจจะเป็ นอันตรายต่อความมั่นคงและความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน
149 การที่จะตัดสินว่าวรรคคัดออกเหล่านี ้จะใช้ กบั กรณีใดๆได้ หรื อไม่ ขึ ้นอยูก่ บั รัฐภาคีที่ผ้ รู ้ องยื่นคาร้ องขอพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัย
การปรับใช้ ความในบทคัดออกจะต้ องพิสจู น์ให้ ได้ วา่ มีเหตุผลอย่างหนักแน่นในการพิจารณา (serious reasons for considering) ว่ามี
การกระทานันเกิ
้ ดขึ ้น อย่างไรก็ตามไม่จาเป็ นต้ องมีการพิสจู น์อย่างเป็ นทางการว่ามีการดาเนินคดีตอ่ การกระทานัน้ แต่เมื่อพิจารณาถึง
ผลลัพธ์ร้ายแรงที่มาจากการคัดออกแล้ ว การตีความวรรคคัดออกจะต้ องเป็ นไปอย่างเคร่งครัด
(ก) อาชญากรรมสงคราม ฯลฯ
(a)
บุคคลนันได้
้ ประกอบอาชญากรรมต่อสันติภาพ อาชญากรรมสงครามหรื ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามที่
บัญญัติไว้ ในกรรมสารระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอาชญากรรมดังกล่าว
150 เมื่อกล่าวถึงอาชญากรรมอันขัดต่อสันติภาพ อาชญากรรมสงคราม หรื อสงครามอันขัดต่อมนุษยชาติ อนุสญ
ั ญาฯ อ้ างถึง “กรรม
สารระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอาชญากรรมดังกล่าว” เครื่ องมือทางกฎหมายตังแต่
้ ภายหลังจากสิ ้นสุดสงครามโลกครัง้ ที่ 2
มาจนถึงปั จจุบนั นันมี
้ มากมายหลายฉบับ ทุกฉบับมีคานิยามของสิ่งที่ประกอบขึ ้นเป็ น “อาชญากรรมต่อสันติภาพ อาชญากรรม
สงคราม และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” คานิยามที่ละเอียดดีที่สดุ ปรากฎตามข้ อตกลงลอนดอน ค.ศ. 1945 (London Agreement)
และธรรมนูญของศาลทหารระหว่างประเทศ (International Military Tribunal)
(ข) อาชญากรรมทั่วไป
(b)
บุคคลนันได้
้ ประกอบอาชญากรรมร้ ายแรงซึ่งมิใช่อาชญากรรมการเมืองนอกอาณาเขตรัฐที่ตนขออาศัยลี ้ภัย
ก่อนที่รัฐนันจะยอมรั
้
บเข้ าอาณาเขตในฐานะผู้ลี ้ภัย
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151 จุด ประสงค์ ข องวรรคคัด ออกนี ป้ ้ องกัน มิ ใ ห้ ป ระชาคมในประเทศที่ ใ ห้ ลีภ้ ัย ต้ อ งเผชิ ญ อัน ตรายจากการรั บ ผู้ลีภ้ ัย ที่ เ คยก่ อ
อาชญากรรมรุ นแรงมาแล้ ว และพยายามให้ ความยุติธรรมแก่ผ้ ลู ี ภ้ ยั ที่เคยก่ออาชญากรรมทัว่ ไปที่ไม่ร้ายแรง หรื อกระทาความผิด
ทางการเมือง
152 ในการจะตัดสินว่าการกระทาความผิดนัน้ “มิใช่ทางการเมือง” หรื อที่จริ งแล้ วเป็ นความผิดทางการเมือง ควรพิจารณาเบื ้องต้ น
จากลักษณะการกระทา และความมุง่ หมาย อาทิ การกระทานันเกิ
้ ดจากสาเหตุจงู ใจทางการเมืองมิใช่เพียงเพื่อเหตุผลหรื อผลประโยชน์
ส่วนตน ควรจะมีความเกี่ยวข้ องอย่างใกล้ ชิดระหว่างอาชญากรรมที่ก่อและจุดมุ่งหมายทางการเมือง องค์ประกอบทางการเมืองของ
การกระทาผิดควรจะมีน ้าหนักกว่าลักษณะทางกฎหมายจารี ตประเพณี มิใช่วา่ การกระทานันรุ
้ นแรงเกินสัดส่วนกับวัตถุประสงค์ที่กล่าว
อ้ าง จึงเป็ นการยากที่จะรับว่าเป็ นการกระทาความผิดทางการเมืองหากการกระทานันเข้
้ าลักษณะที่เลวร้ าย
153 อาชญากรรมที่ผ้ รู ้ องได้ กระทาหรื อเชื่อว่าได้ วา่ กระทา “นอกอาณาเขตรัฐที่ตนขออาศัยลี ้ภัยก่อนที่รัฐนันจะยอมรั
้
บเข้ าอาณาเขต
ในฐานะผู้ลี ้ภัย” เป็ นเหตุผลในการคัดออก ประเทศนอกอาณาเขตตามความหมายข้ างต้ น มักจะเป็ นประเทศภูมิลาเนาแต่ก็อาจเป็ น
ประเทศอื่นได้ ยกเว้ นประเทศที่ผ้ รู ้ องกาลังขอดาเนินการให้ รับรองสถานะผู้ลี ้ภัย
154 ผู้ลี ้ภัยที่ก่ออาชญากรรมรุ นแรงในประเทศที่ตนลี ้ภัยจะต้ องถูกดาเนินคดีตามกฎหมายของประเทศนันตามหลั
้
กนิติธรรม ในกรณี
ที่ร้ายแรงที่สดุ มาตรา 33 ย่อหน้ า 2 ของอนุสญ
ั ญาฯ อนุญาตให้ ส่งกลับหรื อขับไล่ผ้ ลู ี ้ภัยกลับไปยังประเทศภูมิลาเนาได้ หากได้ รับ
พิพากษาถึงที่สดุ ก่อนว่าอาชญากรรมทัว่ ไปนันมี
้ ลกั ษณะร้ ายแรงจนนับได้ วา่ บุคคลนันเป็
้ นภัยต่อประชาคมที่บคุ คลนันลี
้ ้ภัย
155 เป็ นการยากที่จะนิยามว่าอะไรบ้ างที่ ถือเป็ นอาชญากรรมทัว่ ไปที่รุนแรงและมิใช่อาชญากรรมทางการเมืองในกรณีของวรรคคัด
ออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาว่า “อาชญากรรม” มีความหมายต่างกันไปในระบบกฎหมายต่างๆ ในบางประเทศคาว่า “อาชญากรรม”
หมายถึง การกระทาผิดอาญาที่มีลกั ษณะร้ ายแรงเท่านัน้ ขณะที่บางประเทศหมายความรวมถึงอาชญากรรมใดๆ ก็ตามตังแต่
้ การลัก
เล็กขโมยน้ อยไปจนถึงการฆาตกรรม อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี ้ อาชญากรรมที่ “ร้ ายแรง” จะต้ องเป็ นอาชญากรรมที่อกุ ฉกรรจ์หรื อมีโทษ
หนักมาก การกระทาความผิดเล็กๆ น้ อยๆ ซึ่งจะถูกลงโทษในระดับกลางมิอาจใช้ เป็ นเหตุผลสาหรับการคัดออกภายใต้ มาตรา 1F (b)
ถึงแม้ วา่ จะเรี ยกว่า “อาชญากรรม” ตามกฎหมายอาญาของประเทศที่เกี่ยวข้ อง
156 ในการปรับใช้ วรรคคัดออกจาเป็ นจะต้ องชั่งน ้าหนักให้ ดีระหว่างลักษณะความผิดซึ่ง เชื่อได้ ว่าผู้ร้องกระทาและระดับการถูก
ประหัตประหารที่บคุ คลนันหวาดกลั
้
ว ถ้ าหากบุคคลนันมี
้ ความกลัวอันมีมลู กล่าวอ้ างได้ วา่ จะได้ รับการประหัตประหารที่มีความร้ ายแรง
อย่างมาก เช่น การประหัตประหารที่เป็ นอันตรายต่อชีวิตหรื ออิสรภาพ อาชญากรรมนันจะต้
้ องมีความร้ ายแรงมากจึงจะเข้ าข่ายการคัด
ออก ถ้ าการประหัตประหารที่บคุ คลนันหวาดกลั
้
วไม่รุนแรงมาก อาจจาเป็ นต้ องพิจารณาลักษณะอาชญากรรมที่คาดว่า เป็ นที่เชื่อว่า
บุคคลนันได้
้ กระทาไป เพื่อจะพิสจู น์วา่ ผู้ร้องมิใช่ผ้ ทู ี่หนีจากกระบวนการยุติธรรม หรื อว่าลักษณะอาชญากรรมที่บคุ คลนันกระท
้
ามิได้ มี
น ้าหนักเกินกว่าลักษณะความเป็ นผู้ลี ้ภัยโดยสุจริ ตใจ
157 ในการประเมินลักษณะของอาชญากรรมที่ เชื่ อ ได้ ว่าบุคคลได้ กระทาจะต้ องพิจารณาปั จจัย ที่เกี่ ยวข้ องทุกประการรวมทัง้
พฤติการณ์ แวดล้ อม รวมถึงปั จจัยที่ทาให้ เบาบางที่เกี่ยวข้ องด้ วย และยังจาเป็ นจะต้ องพิจารณาปั จจัยที่ทาให้ หนักหนาเช่นกัน เช่น
ข้ อเท็จจริ งที่ผ้ รู ้ องมีประวัติอาชญากรรม ข้ อเท็จจริ งทีผ่ ้ รู ้ องได้ เคยก่ออาชญากรรมที่มิใช่ทางการเมืองอันรุนแรงและได้ รับโทษ หรื อได้ รับ
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การอภัยโทษ หรื อได้ รับนิรโทษกรรม ในกรณี ที่มีการอภัยโทษหรื อนิรโทษกรรมอาจตังสมมติ
้
ฐานได้ วา่ กรณีนี ้ไม่ตกภายใต้ วรรคคัดออก
นอกจากจะพิสจู น์ได้ วา่ ผู้ร้องยังคงลักษณะอาชญากรอยูแ่ ม้ จะได้ รับการอภัยโทษหรื อนิรโทษกรรมแล้ ว
158 จะใช้ การพิจารณาตามที่ได้ กล่าวมาในย่อหน้ าข้ างต้ น เมื่อมีการก่ออาชญากรรม (ในความหมายอย่างกว้ าง) เพื่อเป็ นวิธีการ
หลบหนีออกนอกประเทศ หรื อกระทาระหว่างการหลบหนีออกนอกประเทศที่บุคคลนันกลั
้ วการประหัตประหาร อาชญากรรมเช่นนี ้
อาจจะเริ่ มตังแต่
้ โจรกรรมของที่ใช้ ในการเดินทางไปจนถึงการทาร้ าย หรื อฆ่าผู้บริ สทุ ธิ์ สาหรับการพิจารณาปรับใช้ วรรคคัดออกอาจ
พิจารณาว่าไม่สามารถมีหนทางอื่นในการหลบหนี จึงเป็ นไปได้ ที่จะมองข้ ามข้ อเท็จจริ งที่วา่ ผู้ลี ้ภัยขับรถชนเขตกันพรมแดนโดยใช้
้
รถที่
ขโมยมา แต่การพิจารณาจะยากขึ ้นหากเป็ นกรณีที่มีการจี ้เครื่ องบินโดยการบังคับลูกเรื อด้ วยอาวุธหรื อทาร้ ายร่างกายเพื่อให้ เปลีย่ นจุด
ปลายทางให้ บคุ คลนันไปยั
้ งประเทศที่ต้องการลี ้ภัย
159 กรณีการจีเ้ ครื่ องบิน อาจมีการตังค
้ าถามว่าการกระทาเพื่อหลบหนีการประหัตประหารถือว่าเป็ นการก่ออาชญากรรมที่มิใช่
ทางการเมืองตามความหมายในบทว่าด้ วยการคัดออกหรื อไม่ รัฐบาลต่างๆได้ พิจารณาการยึดเครื่ องบินที่มิชอบด้ วยกฎหมายในหลาย
กรณีภายใต้ กรอบของสหประชาชาติ และยังมีเครื่ องมือทางกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้ แต่ไม่มีฉบับใดกล่าวถึ งกรณีผ้ ลู ี ้
ภัย อย่างไรก็ตามมี รายงานฉบับหนึ่งซึ่งนาไปสู่การลงมติในเรื่ องนี ้ว่า “การรับมติที่ร่างขึ ้นไม่อาจสร้ างอคติ ต่อสิทธิ หรื อหน้ าที่ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศของประเทศต่างๆ ดังระบุไว้ ในกฎหมายที่ เกี่ยวกับสถานภาพผู้ลี ้ภัยและบุคคลไร้ สญ
ั ชาติ ” รายงานอีกฉบับ
หนึง่ กล่าวว่า “การรับร่างมติไม่อาจจะมีผลภัยต่อสิทธิและหน้ าที่ของรัฐที่เกี่ยวกับการลี ้ภัยตามที่กฎหมายระหว่างประเทศระบุ”19
160 อนุสญ
ั ญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง20มักว่าด้ วยเรื่ องวิธีการปฏิบตั ิต่อผู้กระทาผิด และมักให้ ประเทศภาคีเลือกที่จะส่งบุคคลออกนอก
ประเทศ หรื อดาเนินคดีอาญาภายในเขตแดนของตนเอง ซึง่ มีแสดงถึงนัยยะถึงสิทธิที่จะให้ ลี ้ภัยได้ 21
161 การให้ ที่ลี ้ภัยอาจจะมีความเป็ นไปได้ ทังนี
้ ้ จะต้ องมีการพิจารณาความรุนแรงของการประหัตประหารที่บคุ คลนันหวาดกลั
้
ว และ
ความสมเหตุสมผลของความกลัวนัน้ จะต้ องได้ รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในกระบวนการพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัยภายใต้ อนุสญ
ั ญา
1951 ดังนัน้ กรณีของการจี ้เครื่ องบินโดยมิชอบด้ วยกฎหมายก็ต้องได้ รับการพิจารณาโดยระมัดระวังในส่วนของการปรับใช้ วรรคคัด
ออกภายใต้ มาตรา 1F (b) เป็ นรายกรณีไป
(ค) การกระทาอันเป็ นการขัดต่ อวัตถุประสงค์ และหลักการของสหประชาชาติ

19

Report of the Sixth Committee on General Assembly Resolution 1645 (XXV) United Nations document/8716, and 2551 (XXIV), United
Nations document A/7845
20
Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, Tokyo, 14 กั น ยายน ค.ศ. 1963. Convention for the
Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, The Hague, 16 ธันวาคม ค.ศ. 1970. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the
Safety of Civil Aviation, Montreal, 23 กันยายน ค.ศ. 1971.
21
Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, Tokyo, 14 September 1963, Convention for the Suppression
of Unlawful Seizure of Aircraft, the Hague, 16 ตุลาคม ค.ศ. 1970, Convention for the Suppression of Unlawful acts Against the Safety of Civil
Aviation, Montreal, 23 กันยายน ค.ศ. 1971
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(c) บุคคลที่มีความผิดในการละเมิดวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ
162 จะเห็นได้ ว่าบทบัญญัติว่าด้ วยการคัดออกนี ้มีความกว้ างและซ้ อนทับกับบทบัญญัติตามมาตรา 1F (a) เพราะเห็นได้ ชัดว่า
อาชญากรรมต่อสันติภาพ อาชญากรรมสงคราม หรื ออาชญากรรมต่อ มนุษยชาติ ก็เป็ นการกระทาอันขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการ
ของสหประชาชาติ ในขณะที่มาตรา 1F (c) ไม่ได้ ระบุองค์ประกอบใหม่โดยเฉพาะ แต่บทบัญญัตินี ้มีความมุง่ หมายครอบคลุมเป็ นการ
ทั่วไปถึงการกระทาใดๆ ที่ขัดต่อวัตถุ ประสงค์ และหลักการของสหประชาชาติ ซึ่งบทว่า ด้ วยการคัดออกทัง้ สองข้ อ แรกอาจจะไม่
ครอบคลุมถึง หากโยงกับบทบัญญัติตามสองข้ อ แรกนัน้ ถึงแม้ จะไม่มีการระบุชดั เจนก็อาจตังสมมติ
้
ฐานได้ ว่า การกระทาที่ความใน
วรรคนี ้จะครอบคลุมนันต้
้ องเป็ นการกระทาที่เป็ นอาชญากรรม
163 เป้าหมายและหลักการของสหประชาชาติ ได้ มีระบุไว้ ในบทนาและมาตรา 1 และ 2 ของกฏบัตรสหประชาชาติ ซึ่ งได้ ให้ ระบุ
หลักการพื ้นฐานการปฏิบตั ิของรัฐภาคีที่มีต่อกัน และต่อประชาคมระหว่างประเทศ โดยอาจสรุ ปได้ ว่าบุคคลผู้กระทาการอันขัดต่อ
หลักการเหล่านี ้จะต้ องอยู่ในตาแหน่งอันทรงอานาจในประเทศสมาชิกและมีบทบาทสาคัญในการที่จะทาให้ รัฐ นันฝ่
้ าฝื นหลักการของ
สหประชาชาติ อย่างไรก็ตาม แทบไม่มีบรรทัดฐานหรื อบันทึกหลักฐานในการปรับใช้ วรรคนี ้เลย การปรับใช้ ข้อบัญญัตินี ้จึงควรเป็ นไป
โดยระมัดระวังเนื่องจากการครอบคลุมทีก่ ว้ างขวางของบทบัญญัติ
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บทที่ 5 – กรณีพเิ ศษ
ก.ผู้ลภี ้ ยั จากสงคราม
164 บุคคลที่ถกู บีบบังคับให้ จากประเทศภูมิลาเนาด้ วยสาเหตุจากความขัดแย้ งทังระหว่
้
างประเทศและภายในประเทศ โดยปกติจะ
ไม่ได้ รับพิจารณาว่าเป็ นผู้ลี ้ภัยภายใต้ อนุสญ
ั ญาฯ 1951 หรื อ พิธีสารฯ 196722 อย่างไรก็ตามบุคคลนันอาจยั
้
งได้ รับการคุ้มครองจาก
กฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น อนุสญ
ั ญาเจนีวาปี 1949 ว่าด้ วยการคุ้มครองผู้ตกเป็ นเหยื่อของสงคราม และพิธีสารปี 1977 เพิ่มเติม
จากอนุสญ
ั ญาปี 1949 ว่าด้ วยการให้ ความคุ้มครองผู้ตกเป็ นเหยื่อของความขัดแย้ งทางอาวุธระหว่างประเทศ
165 อย่ า งไรก็ ต าม การรุ ก รานหรื อ ครอบครองของต่ า งชาติ โ ดยทัง้ หมด หรื อ เพี ย งบางส่ว น ในบางครั ง้ อาจส่ง ผลให้ เกิ ด การ
ประหัตประหารด้ วยสาเหตุประการเดียวหรื อหลายประการตามที่ระบุในอนุสญ
ั ญาฯ 1951 กรณีเช่นนี ้สถานะผู้ลี ้ภัยจะขึ ้นอยู่กบั ว่าผู้ขอลี ้
ภัยว่าจะสามารถแสดงให้ เห็นว่าเขามี “ความหวาดกลัวซึง่ มีมลู อันจะกล่าวอ้ างได้ วา่ จะได้ รับการประหัตประหาร” ในดินแดนที่ถกู ยึดครอง
ได้ หรื อไม่ และมากไปกว่านัน้ เขาจะสามารถได้ รับความคุ้มครองจากรัฐบาลของประเทศตน หรื อจากผู้ค้ มุ ครองอื่น ที่มีอานาจพิ ทักษ์
ผลประโยชน์ของประเทศของเขาระหว่างความขัดแย้ งทางการทหารได้ หรื อไม่ และความคุ้มครองเหล่านันมี
้ ประสิทธิภาพหรื อไม่
166 การคุ้ม ครองอาจจะไม่ ส ามารถให้ ไ ด้ ห ากไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างการทูต ระหว่ า งประเทศขอลี ภ้ ัย กับ ประเทศภูมิ ล าเนา
ประสิทธิ ภาพของการคุ้มครองที่ รัฐบาลสามารถจะให้ ได้ อาจเป็ นที่สงสัยหากรัฐบาลของผู้ขอลี ้ภัยอยู่ต่างแดน ดังนัน้ การพิจารณาว่ามี
ความหวาดกลัวซึ่งมีมูลอันจะกล่าวอ้ างได้ ว่าจะได้ รับการประหัตประหารและการสามารถแสวงหาความคุ้มครองที่ มีประสิทธิภาพจาก
รัฐบาลของประเทศภูมิลาเนาตนหรื อไม่นนั ้ จะต้ องพิจารณาเป็ นรายกรณี ไป
ข.บุคคลที่หนีหรือเลี่ยงการเป็ นทหาร
167 บ่อยครัง้ ที่การไม่ทาหน้ าที่ระหว่างเกณฑ์จะมีโทษตามกฎหมายในประเทศที่มีการบังคับเกณฑ์ทหาร ยิ่งกว่านัน้ ไม่ว่าการเกณฑ์
ทหารจะเป็ นเรื่ องบังคับหรื อไม่ การหนีทหารเป็ นที่พิจารณาว่าเป็ นการกระทาผิดทางอาญาเสมอ โดยการลงโทษอาจจะแตกต่างกันในแต่
ละประเทศและโดยปกติไม่ถือว่าเป็ นการประหัตประหาร ความกลัวการถูกฟ้ องศาลและการลงโทษการหนี การเกณฑ์ทหารหรื อหลีกเลีย่ ง
การเป็ นทหารโดยหลักแล้ วไม่ถือว่าเป็ นความกลัวอันมีมลู อันจะอ้ างว่าจะได้ รับการประหัตประหารตามคานิยาม แต่การหนีทหารหรื อ
หลีกเลีย่ งการเกณฑ์ทหารมิได้ กีดกันบุคคลออกจากการเป็ นผู้ลี ้ภัย และบุคคลทีห่ นีทหารหรื อหลีกเลีย่ งการเป็ นทหารก็อาจเป็ นผู้ลี ้ภัยได้
168 บุคคลจะไม่ใช่ผ้ ลู ี ้ภัยหากเหตุผลการหนีการเกณฑ์ทหารหรื อเลี่ยงการเกณฑ์ทหารเป็ นเพียงเพราะไม่ชอบการเป็ นทหารหรื อกลัว
การสู้รบ อย่างไรก็ตาม บุคคลนันอาจจะเป็
้
นผู้ลี ้ภัยได้ หากการหนีการเกณฑ์ทหาร หรื อการหลีกเลี่ยงการเป็ นทหารเกิดขึ ้นพร้ อมเหตุจงู ใจ
อื่นทีเ่ กี่ยวข้ องซึง่ ทาให้ การหนีออกประเทศ หรื อการอยูน่ อกประเทศ หรื อมีเหตุผลอย่างอื่นที่กลัวการประหัตประหารตามคานิยาม
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ในกรณีแอฟริกา ดูคานิยามในมาตรา 1 (2) (ของอนุสญ
ั ญาองค์การรัฐเอกภาพแอฟริกา (OAU)) เกี่ยวกับลักษณะพิเศษของปั ญหาผู้ลี ้ภัยใน
แอฟริกา ดังยกมาอ้ างในย่อหน้ า 22
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169 ผู้ทหี่ นีทหารหรื อเลีย่ งการเป็ นทหารอาจจะได้ รับพิจารณาเป็ นผู้ลี ้ภัยก็ได้ หากสามารถแสดงได้ วา่ เขาอาจได้ รับโทษอย่างหนักซึง่ ไม่สม
สัดส่วนกับการกระทาผิดทางทหาร เนื่องมาจากเหตุผลทางเชื ้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งสังคม หรื อความคิด
ทางการเมือง และอาจปรับใช้ ได้ เช่นกันในกรณีที่บุคคลนันแสดงถึ
้
งความหวาดกลัวอันมีมูลจะเชื่อว่าจะได้ รับการประหัตประหารจาก
เหตุผลที่กล่าวข้ างต้ น และได้ รับการลงโทษจากการหนีทหาร
170 อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่ความจาเป็ นในการเข้ ารับเกณฑ์ทหารเพียงอย่างเดียวสามารถเป็ นเหตุผลในการร้ องขอสถานะผู้ลี ้ภัย
ได้ กล่าวคือ เมื่อบุคคลนันสามารถพิ
้
สจู น์ได้ ว่าการปฏิบตั ิหน้ าที่ทหารทาให้ เขาจะต้ องเข้ าร่ วมกิจกรรมทางทหารอันขัดต่อความเชื่อ ทาง
การเมือง ศาสนา หรื อศีลธรรม หรื อต่อความรู้สกึ ผิดชอบของเขา
171 ไม่ใช่ว่าความเชื่อทุกอย่างแม้ จะเป็ นความเชื่อที่แท้ จริ ง จะสามารถเป็ นเหตุผลเพียงพอสาหรับสถานะผู้ลี ้ภัยภายหลังจากการหนี
ทหารหรื อการหนีเกณฑ์ทหาร การที่บคุ คลไม่เห็นด้ วยกับการกระทาของรัฐบาลด้ วยเหตุผลทางการเมืองด้ านการปฏิบตั ิการทางทหารนันไม่
้
พอเป็ นเหตุที่จะอ้ างได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อการปฏิบตั ิการทางทหารที่บคุ คลนันไม่
้ ปรารถนาจะเกี่ยวข้ องด้ วยได้ รับการตาหนิจ ากประชาคม
ระหว่างประเทศว่าขัดต่อการปฏิบตั ิพื ้นฐานของความเป็ นมนุษย์ การลงโทษกรณีหนีทหารหรื อเลีย่ งการเกณฑ์ทหารอาจจะได้ รับพิจารณา
ว่าเป็ นการประหัตประหารได้ หากมีลกั ษณะอื่นๆ เข้ าเกณฑ์คานิยาม
172 การปฏิเสธที่จะเป็ นทหารอาจจะมีเหตุผลจากความเชื่อทางศาสนาก็ได้ ถ้ าผู้ร้องขอแสดงได้ วา่ ความเชื่อทางศาสนาของเขานันแท้
้ จริ ง
และผู้มีอานาจในประเทศมิได้ รับประเด็นนี ้พิจารณาในการบังคับให้ เขาเป็ นทหาร บุคคลดังกล่าวอาจอ้ างประเด็นนี ้ในการขอสถานะผู้ลี ้ภัย
ได้ ทังนี
้ ้ ข้ ออ้ างดังกล่าวจะต้ องมีการสนับสนุนว่าผู้ร้องขอหรื อครอบครัวอาจจะประสบความยุง่ ยากเนื่องจากความเชื่อทางศาสนาของพวก
เขา
173 การปฏิเสธไม่ยอมเป็ นทหารด้ วยสาเหตุวา่ ขัดต่อสานึกผิดชอบจะสามารถใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการร้ องขอสถานะผู้ลี ้ภัยได้ หรื อไม่นัน้
ต้ องพิจารณาพัฒนาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในปั จจุบนั มีประเทศจานวนมากที่ออกกฎหมายหรื อมีข้อบังคับในทางปกครองให้ บคุ คลสามารถ
ใช้ เหตุผลแห่งสานึกผิดชอบที่แท้ จริ งในการรับยกเว้ นการเป็ นทหารได้ โดยสิ ้นเชิง หรื อให้ ทางเลือกอื่นที่จะปฏิบตั ิ (เช่น เป็ นข้ าราชการพล
เรื อน) การออกกฎหมายหรื อข้ อบังคับในการปกครองเช่นนี ้เป็ นข้ อเสนอแนะที่องค์กรระหว่างประเทศมีเสมอมา 23 ด้ วยพัฒนาการต่างๆ นี ้
จึงขึ ้นอยู่กบั รั ฐภาคีเองที่จะให้ การรับรองสถานะผู้ลี ้ภัยกับบุคคลที่ปฏิเสธไม่ยอมเข้ ารับเกณฑ์ทหารด้ วยสาเหตุว่าขัดต่อสานึกผิดชอบที่
แท้ จริ งหรื อไม่
174 ความเชื่อทางการเมือง ศาสนา หรื อศีลธรรมที่แท้ จริ งของบุคคลหรื อสานึกผิดชอบเพื่อขัดขืนไม่ยอมเป็ นเข้ ารับการเป็ นทหาร
จาต้ องพิจารณาจากการบุคลิกภาพและภูมิหลังของบุคคลโดยละเอียด ข้ อเท็จจริ งที่วา่ เขาอาจแสดงความเห็นของเขาก่อนการถูกเรี ยกไป
เป็ นทหาร หรื อ อาจจะประสบความลาบากกับเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูมีอานาจด้ วยเหตุผลเพราะความเชื่อของเขา ข้ อเท็จจริ งดังกล่าวต้ องนามา
พิจารณาทังสิ
้ ้น การที่เขาถูกบังคับเกณฑ์มาหรื อสมัครใจจะเป็ นทหาร ก็อาจจะชี ้ให้ เห็นความเชื่อ ทีแ่ ท้ จริ งของเขา
ค.บุคคลผู้ใช้ กาลังหรือกระทาการรุ นแรง
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เทียบดู Recommendation 616 (1977 on the Right of Conscientious Objection to Military Service, adopted at the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe at its Twenieninths Ordinary Session (5-13 ตุลาคม ค.ศ. 1977)
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175 บ่อยครัง้ ที่บคุ คลที่ร้องขอรับรองสถานะผู้ลี ้ภัยเป็ นผู้ที่เคยใช้ กาลังหรื อกระทารุนแรง การกระทาดังกล่าวมักเกี่ยวโยงหรื อถูกอ้ างว่า
เกี่ยวโยงกับการกระทาทางการเมืองหรื อความคิดเห็นทางการเมือง โดยการกระทานันอาจเป็
้
นผลจากการริ เริ่ มของบุคคลคนเดีย ว หรื อ
อาจจะเป็ นการกระทาของกลุม่ บุคคล ซึง่ อาจจะเป็ นการรวมกลุม่ อย่างลับๆ หรื อเป็ นองค์กรกึ่งการเมืองกับทางทหารที่ได้ รับการยอมรับเป็ น
ทางการหรื อมีการกระทาเป็ นที่ร้ ู กนั โดยกว้ างขวาง 24 ควรพิจารณาด้ วยว่าการใช้ กาลังเป็ นลักษณะของการรักษากฎหมายและความสงบ
เรี ยบร้ อยซึง่ โดยนิยามก็อาจจะเป็ นการใช้ กาลังอย่างถูกต้ องตามกฎหมายที่ตารวจหรื อทหารทาได้ ในการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
176 คาร้ องขอรับรองสถานะผู้ลี ้ภัยโดยบุคคลผู้เคย (หรื อเชื่อได้ วา่ เคย) ใช้ กาลังหรื อเคยกระทารุ นแรงไม่วา่ จะด้ วยลักษณะหรื อบริ บท
ประการแรกจะต้ องได้ รับการพิจารณาเช่นเดียวกับการร้ องขอในกรณีอื่น ๆ ว่าเข้ า ข่ายวรรคคัดเข้ าตามนิยามของผู้ลี ้ภัยในอนุสญ
ั ญาฯ
1951หรื อไม่ (ย่อหน้ า 32-110 ข้ างต้ น)
177 เมื่อผู้ร้องได้ รับตัดสินว่ามีคณ
ุ สมบัติครบเกณฑ์ที่จะได้ เป็ นผู้ลี ้ภัย อาจมีปัญหาว่าการกระทาที่ใช้ กาลังหรื อกระทาอันรุ นแรงของ
บุคคลนันอยู
้ ่ภายใต้ เงื่อนไขในวรรคคัดออกหรื อไม่ ในบทว่าด้ วยการคัดออกเหล่านี ้ ซึ่งปรากฎในมาตรา 1F (a) ถึง (c) ของอนุสญ
ั ญาฯ
1951 ได้ กล่าวถึงแล้ ว (ย่อหน้ า 147 ถึง 163)
178
วรรคคัดออกตามมาตรา 1F (a) มีจุดประสงค์ขนต้
ั ้ นที่จะแยกสถานภาพผู้ลี ้ภัยจากบุคคลซึง่ มีเหตุผลอันหนักแน่นที่จะเชื่อได้ วา่
“ได้ กระทาอาชญากรรมต่อสันติภาพ อาชญากรรมสงคราม หรื ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” ในระหว่างการปฏิบัติหน้ าที่อย่างเป็ น
ทางการ วรรคคัดออกนี ้ใช้ ได้ กบั บุคคลผู้ได้ ก่ออาชญากรรมที่กล่าวข้ างต้ นภายในขอบข่ายกลุม่ ที่มิใช่ของรัฐบาล ไม่ว่าจะได้ รับการรับรอง
อย่างเป็ นทางการหรื อเป็ นองค์กรลับ หรื อโดยมีรูปแบบของตนเอง
179 วรรคคัดออกตามมาตรา 1F (b) ซึ่งกล่าวถึง “อาชญากรรมอันรุ นแรงที่มิใช่ทางการเมือง” มักจะไม่เกี่ยวข้ องกับการใช้ กาลังหรื อ
การกระทารุนแรงในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นทางการ การตีความวรรคคัดออกนี ้ได้ กล่าวถึงไว้ แล้ วเช่นเดียวกับการพิจารณาบทว่าด้ วยคัด
ออกในมาตรา 1F (c) ทังนี
้ ้การปรับใช้ ต้องเป็ นไปด้ วยความระมัดระวังเนื่องจากบทบัญญัตินี ้ได้ กาหนดเนื ้อหาไว้ อย่างกว้ างตามที่อธิบาย
ข้ างต้ น
180 เนื่องจากลักษณะการใช้ และผลอันรุ นแรงที่มีต่อบุคคลผู้ตกอยู่ในความกลัวต่ อการประหัตประหาร จึงต้ องระลึกไว้ วา่ การใช้ วรรคคัด
ออกจะต้ องเป็ นไปอย่างเคร่งครัด
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ขบวนการปลดปล่อยพวกหนึ่งซึ่งมักจะรวมกองกาลังทหารด้ วย ได้ รับการรับรองอย่างเป็ นทางการในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ สหประชาชาติ
ขบวนการปลดปล่อยอื่นๆ จะเป็ นที่ยอมรับโดยรัฐบาลจานวนที่จากัดจานวนเท่านัน้ ยังมีขบวนการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ รับการยอมรับอย่างเป็ นทางการ
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บทที่ 6 – หลักเอกภาพของครอบครัว
181 ปฎิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนกล่าวว่ า “ครอบครัวเป็ นหน่วยธรรมชาติและกลุม่ พื ้นฐานของสังคม และมีสิทธิที่จะได้ รับความ
คุ้มครองจากสังคมและรัฐ” เครื่ องมือทางกฎหมายในทางระหว่างประเทศหลายฉบับที่เกี่ยวด้ วยเรื่ องสิทธิมนุษยชนก็มีบทว่าด้ วยเรื่ องการ
ให้ ความคุ้มครองหน่วยของครอบครัวเช่นกัน
182

การประชุมร่างกฎหมายครัง้ สุดท้ ายซึง่ รับรองอนุสญ
ั ญาฯ 1951 ระบุวา่
เสนอแนะให้ รัฐบาลมีมาตรการทีจ่ าเป็ นในการให้ ความคุ้มครองแก่ครอบครัวของผู้ลี ้ภัยโดยเฉพาะเกี่ยวกับ
(1)
การทาให้ แน่ใจถึงการรักษาความเป็ นเอกภาพของครอบครัวในกรณีหวั หน้ าครอบครัวมีคณ
ุ สมบัติตามเงื่อนไขที่
จะเข้ าอยูใ่ นประเทศใดประเทศหนึง่
(2)
การให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ ลู ี ้ภัยซึง่ เป็ นผู้เยาว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก และเด็กผู้หญิง ที่ไม่มีผ้ ใู หญ่ดแู ล โดยเฉพาะ
กรณีที่อ้างอิงถึง การปกครองและรับเป็ นบุตรบุญธรรม

183 อนุสญ
ั ญาฯ 1951 มิได้ รวมหลักความเป็ นเอกภาพของครอบครัวในนิยามของคาว่าผู้ลี ้ภัย อย่างไรก็ตาม รัฐส่วนใหญ่ ได้ รับ
ข้ อเสนอข้ างต้ นของในการประชุมร่างกฎหมายครัง้ สุดท้ าย ไม่วา่ จะเป็ นรัฐภาคีของอนุสญ
ั ญาฯ 1951 หรื อ พิธีสารฯ 1967 หรื อไม่ก็ตาม
184 หากหัวหน้ าครอบครัวมีคณ
ุ สมบัติเข้ าเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในคานิยาม ผู้อยู่ใต้ การอุปการะมักได้ รับรับรองสถานะผู้ลี ้ภัยด้ วยตามหลัก
ความเป็ นเอกภาพของครอบครัว อย่างไรก็ตาม ผู้อยู่ใต้ การอุปการะจะไม่ได้ รับอนุมตั ิสถานะผู้ลี ้ภัยหากขัดกับสถานภาพทางกฎหมาย
ดังนัน้ สมาชิกในครอบครัวของผู้ลี ้ภัยอาจจะมีสญ
ั ชาติของประเทศที่ลี ้ภัยหรื อประเทศอื่น และอาจสามารถได้ รับความคุ้มครองจากประเทศ
นันได้
้ ในกรณีเช่นนี ้ บุคคลดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องมีสถานผู้ลี ้ภัย
185 ตามหลักเอกภาพของครอบครัว อย่างน้ อยที่สดุ จะต้ องรวมถึงคู่สมรสและบุตรผู้เยาว์ ในทางปฏิบตั ินนั ้ “ผู้อยู่ใต้ การอุปการะ”
เช่น บิดามารดาผู้ชราของผู้ลี ้ภัยอาจจะได้ รับการพิจารณาด้ วยถ้ าหากอยูใ่ นครอบครัวเดียวกัน ในทางกลับกัน หากหัวหน้ าครอบครัวมิใช่ผ้ ู
ลี ้ภัย ก็มิได้ มีสิ่งใดห้ ามมิให้ ผ้ อู ยู่ใต้ การอุปการะยื่นคาร้ องให้ รับรองสถานะผู้ลี ้ภัย ภายใต้ อนุสญ
ั ญาฯ 1951 หรื อพิธีสารฯ19 67 หากมี
เหตุผลของตนเองทีจ่ ะพิจารณาได้ ดังนันสรุ
้ ปได้ วา่ หลักเอกภาพของครอบครัวปรับใช้ เพื่อผลประโยชน์ของผู้อยูใ่ นอุปการะและมิใช่เพื่อเป็ น
ปฏิปักษ์ แก่พวกเขา
186 หลักเอกภาพของครอบครั วมิได้ ใช้ เฉพาะเมื่อ สมาชิ ก ครอบครั ว ทัง้ หมดเป็ นผู้ลีภ้ ัย ในคราเดียวกัน แต่สามารถใช้ กับกรณี ที่
ครอบครัวอาจะต้ องพลัดพรากกันชัว่ คราวเนื่องจากการหลบหนีของสมาชิกคนหนึง่ หรื อกว่านัน้
187 ถ้ าหากเอกภาพของครอบครัวเสียไปเพราะการหย่าขาด แยกกันอยู่ หรื อความตาย ผู้ อยู่ในอุปการะยังคงได้ รับสิทธิจะได้ รับการ
รับรองสถานะผู้ลี ้ภัยบนพื ้นฐานของความเป็ นเอกภาพของครอบครัวคงมีสถานะเป็ นผู้ลี ้ภัยต่อไป นอกเสียจากว่าไปเข้ าข่ายข้ อกาหนดใน
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วรรคสิ ้นสุดสถานะผู้ลี ้ภัย หรื อไม่มีเหตุผลอื่ นนอกจากเพียงเพื่อความสะดวกส่วนตนในการจะรักษาสถานภาพผู้ ลี ้ภัยไว้ หรื อตนเองไม่
ประสงค์ต้องการมีสถานะผู้ลี ้ภัยต่อไป
188

เมื่อผู้อยูใ่ นอุปการะของผู้ลี ้ภัยเข้ าข่ายตามวรรคคัดออก สมาชิกผู้นนจะไม่
ั้
ได้ รับอนุมตั ิสถานะผู้ลี ้ภัย
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ภาคที่สอง ว่ าด้ วยกระบวนการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ ยั
ก.บททั่วไป
189 ดังที่ได้ ทราบมาแล้ วว่าอนุสญ
ั ญาฯ 1951 และพิธีสาร 1967 ให้ นิยามคาว่า“ผู้ลี ้ภัย” เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของเอกสาร
ทางกฎหมายเหล่านี ้ ในการที่จะทาให้ รัฐภาคีของอนุสญ
ั ญาฯ และพิธีสารฯ สามารถใช้ บทบัญญัติ ต่างๆ ได้ จะต้ องมีการบ่งชี ผ้ ้ ูลี ้ภัย
กล่าวคือ การพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัย ซึ่งแม้ จะมีการกล่าวไว้ ในอนุสญ
ั ญาฯ 1951 (เทียบดูมาตรา 9) แต่ก็มิได้ มีการวางหลักการไว้ โดย
เฉพาะเจาะจงในการพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อนุสญ
ั ญาฯ มิได้ ระบุวา่ จะใช้ กระบวนการใดในการพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัย ดังนัน้ จึง
เป็ นหน้ าที่ของรัฐภาคีเองที่จะกาหนดกระบวนการที่รัฐนั น้ เห็นว่าเหมาะสมโดยพิจารณาจากโครงสร้ างทางรัฐธรรมนูญและการปกครอง
ของรัฐ
190 พึงจะระลึกว่าผู้ร้องขอสถานะผู้ลี ้ภัยมักจะตกอยู่ในสถานะที่เปราะบาง บุคคลอาจอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ไม่ค้ นุ เคยและอาจจะ
ประสบกับความยากลาบากอย่างมากทังทางวิ
้
ธีเฉพาะและจิตใจในการเสนอเรื่ องราวของตนให้ เจ้ าหน้ าที่ในต่างประเทศ และบ่อยครัง้ มัก
ต้ องใช้ ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของตน คาร้ องรับรองสถานะผู้ลี ้ภัยของบุคคลนันจึ
้ งต้ องได้ รับการตรวจสอบภายในขอบข่ายของกระบวนการที่
จัดทาขึ ้นเป็ นพิเศษ โดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีประสบการณ์และความรู้ที่จาเป็ นและมีความเข้ าใจในความต้ องการและความยากลาบากของผู้ร้อง
191 ด้ วยเหตุที่อนุสญ
ั ญาฯ 1951 ไม่ได้ กาหนดกระบวนการ ดังนันกระบวนการพิ
้
จารณาที่ถกู รับรองโดยรัฐภาคีของอนุสญ
ั ญาฯ 1951
และพิธีสารฯ 1967 จึงมีความหลากหลายในหลายประเทศ ในหลายประเทศการพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัยนันมี
้ ขนตอนที
ั้
่เป็ นทางการและ
มีเป้าหมายเป็ นการเฉพาะ ในขณะที่ ประเทศอื่นประเด็นของสถานะผู้ลี ้ภัยจะได้ รับพิจารณาภายใต้ กระบวนการในการรับบุคคลต่างด้ าว
ทัว่ ไป และในบางประเทศสถานะผู้ลี ้ภัยได้ รับการพิจารณาโดยกระบวนการอันไม่เป็ นทางการ หรื อวิธีการเฉพาะการเพื่อความมุ่งหมาย
เฉพาะ เช่น การออกเอกสารเดินทาง
192 ในสถานการณ์ข้างต้ น และการที่รัฐภาคีของอนุสญ
ั ญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967 ไม่อาจสร้ างกระบวนการพิจารณาที่เหมือนกัน
ได้ ในการประชุมครัง้ ที่ 28 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1977 คณะกรรมการบริ หารของสานักงานข้ าหลวงใหญ่ เสนอแนะว่า กระบวนการ
พิจารณาควรจะมีสิ่งพื ้นฐานซึ่งสะท้ อนให้ เห็นสถานการณ์ พิเศษของผู้ขอรับรองสถานภาพผู้ลี ้ภัยตามที่อธิบายข้ างต้ น และจะต้ องทาให้
แน่ใจว่าผู้ร้องขอจะได้ รับหลักประกันที่สาคัญดังต่อไปนี ้
(1)
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูเกี่ยวข้ อง (เช่น เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ ตารวจชายแดน) ซึ่งผู้ร้องได้ รายงานตัวด้ วย ณ
บริ เวณชายแดน หรื อในอาณาเขตของรั ฐภาคี ควรจะได้ รับคาสัง่ ที่ชัดเจนในการดาเนินการในกรณี ที่อาจอยู่ภายใน
ขอบข่ายของเครื่ องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง เจ้ าหน้ าที่ผ้ นู นอาจต้
ั้
องปฏิบตั ิตามหลักการห้ ามผลักดัน
กลับ (non-refoulement) และเสนอเรื่ องไปยังเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงต่อไป
(2)
ผู้ร้องควรจะได้ รับคาแนะนาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาในลาดับต่อไป
(3)
ควรจะมีการระบุเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจอย่างชัดเจน หรื อถ้ าเป็ นไปได้ อาจมีหน่วยงานผู้มีอานาจกลางหนึง่ หน่วยทีม่ ี
หน้ าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบคาร้ องขอสถานะผู้ลี ้ภัยและตัดสินได้ ในชันต้
้ น
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(4)
ผู้ร้องควรได้ รับการอานวยความสะดวกที่จาเป็ น รวมถึงบริ การล่ามที่มีความสามารถในการจะเสนอเรื่ องราวให้
เจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ อง ผู้ร้องควรจะได้ รับโอกาสในการติดต่อผู้แทนของสานักงานข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยแห่งสหประชาชาติด้วย
(5)
เมื่อผู้ร้องได้ รับการรับรองสถานะผู้ลี ้ภัยแล้ ว ควรจะได้ รับแจ้ งผลพร้ อมออกเอกสารรับรองสถานะผู้ลี ้ภัย
(6)
ถ้ าหากผู้ร้องไม่ได้ รับการรับรองสถานะ บุคคลนันควรได้
้
รับเวลาเพียงพอเพื่อยื่นอุทธรณ์ให้ พิจารณาคาตัดสินใหม่
อีกครัง้ โดยอาจจะยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานเดิมหรื ออีกหน่วยงานหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นฝ่ ายปกครอง หรื อฝ่ ายตุลาการ ขึ ้นอยู่
กับระบบที่ใช้
(7)
เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจตาม ข้ อ (3) ควรอนุญาตให้ ผ้ รู ้ องอาศัยอยู่ภายในประเทศในระหว่างรอคาตัดสินคาร้ อง
ขันต้
้ น นอกจากเจ้ าหน้ าที่จะพิสจู น์ได้ ว่าคาร้ องของบุคคลนันมิ
้ ชอบอย่างชัดเจน และบุคคลนันควรจะได้
้
รับอนุญาตให้
อาศัยอยูใ่ นประเทศในระหว่างการพิจารณาคาอุทธรณ์ที่เสนอไปยังเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองระดับสูงหรื อศาล
193 คณะกรรมการบริ หารได้ แสดงความหวังว่า รั ฐภาคี ของอนุสญ
ั ญาฯ 1951 และรั ฐภาคีพิธีสารฯ 1967 และรั ฐอื่นๆ ที่ยังมิได้
ดาเนินการใดๆ จะมีการดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อสร้ างกระบวนการข้ างต้ นในอนาคตอันใกล้ อีกทังพิ
้ จารณาให้ สานักงานฯ เข้ าร่ วมใน
ขันตอนต่
้
างๆ ตามความเหมาะสม
194 การพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัย ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องใกล้ ชิดกับประเด็นการให้ ที่ลี ้ภัยและการรับให้ เข้ ามา ถือเป็ นเรื่ องในความ
ดูแลของข้ าหลวงใหญ่ในการปฏิบัติหน้ าที่การให้ ความคุ้มครองระหว่างประเทศแก่ผ้ ูลี ้ภัย สานักงานฯ ได้ เข้ าร่ วมในรู ปแบบต่างๆ ใน
กระบวนการพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัยในหลายประเทศ การเข้ าร่ วมดังกล่าวเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 35 ของอนุสญ
ั ญาฯ 1951
และมาตรา 11 ของพิธีสารฯ 1967 ซึง่ ระบุถึงความร่ วมมือของรัฐภาคีกบั สานักงานฯ
ข. การพิสูจน์ ความจริง
(1) หลักการและวิธีการ
195 ผู้ร้องจะต้ องเสนอข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องด้ วยตัวเองเป็ นลาดับแรก จากนันจะขึ
้
้นอยูก่ บั บุคคลผู้มีหน้ าที่ในการพิจารณาสถานภาพ
(ผู้พิจารณา) ที่จะประเมินคุณภาพของหลักฐานและความเชื่อถือได้ ของคาให้ การของผู้ร้อง
196 ตามหลักกฎหมายทัว่ ไปนัน้ ภาระในการพิสจู น์ (burden of proof) เป็ นของบุคคลผู้กล่าวอ้ าง อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผ้ รู ้ องสามารถ
หาหลักฐานมาสนับสนุนคาให้ การของเขาได้ นนมั
ั ้ กจะเป็ นเรื่ องที่พิเศษ มิใช่เป็ นข้ อกาหนดทัว่ ไป และในหลายกรณี ผู้ร้องอาจไม่สามารถหา
เอกสารหรื อข้ อพิสจู น์มาสนับสนุนคาให้ การของเขาได้ ส่วนใหญ่ แล้ ว บุคคลทีห่ นีภยั จากการประหัตประหารจะนาเฉพาะสิง่ ทีจ่ าเป็ นติดตัว
มาด้ วยและมักจะไม่มีเอกสารส่วนตัว ดังนัน้ แม้ ว่าตามหลักการภาระการพิสจู น์จะตกเป็ นของผู้ร้อง แต่การที่จะประเมิน ข้ อเท็จจริ งที่
เกี่ยวข้ องนันตกเป็
้
นภาระร่วมกันระหว่างผู้ร้องและผู้พิจารณา ในบางกรณีภาระการพิสจู น์อาจตกสูผ่ ้ พู ิจารณาเสียเองที่จะต้ องหาหลักฐาน
ที่จาเป็ นสนับสนุนคาร้ อง อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ การค้ นคว้ าหาข้ อมูลเช่นนี ้อาจจะไม่ประสบผลสาเร็ จเสมอไป และอาจจะมีบางคาให้ การที่ไม่
อาจพิสจู น์ได้ ในกรณีเช่นนี ้ถ้ าคาให้ การของผู้ร้องดูน่าเชื่อถือ เขาอาจจะได้ รับการยกประโยชน์ แห่งความสงสัย (benefit of the doubt) ได้
หากไม่สามารถหาเหตุผลอันน่าเชื่อถืออื่นมาโต้ แย้ ง
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197 ดังนัน้ ข้ อกาหนดด้ านหลักฐานไม่ควรปรับใช้ อย่างเคร่ งครัดเกิ นไป เมื่อคานึงถึงความยากลาบากในการพิสจู น์ซึ่งแฝงอยู่ใน
สถานการณ์พิเศษของผู้ร้อง การผ่อนปรนให้ ในกรณีที่ขาดหลักฐานเช่นนี ้ มิได้ หมายความว่า คาให้ การที่ขาดหลักฐานสนับสนุนนันจะเป็
้
น
ที่ยอมรับว่าเป็ นความจริ ง หากไม่สอดคล้ องกับคาให้ การทัว่ ๆ ไป ซึง่ ผู้ร้องได้ ให้ ไว้ ก่อนแล้ ว
198 บุคคลที่กลัวเจ้ าหน้ าที่ในประเทศตนจากที่เคยมีประสบการณ์ ในอดีต อาจจะมีความรู้ สกึ หวาดกลัวเจ้ าหน้ าที่ในประเทศอื่นได้
ดังนัน้ เขาอาจจะกลัวที่จะพูดโดยเปิ ดเผย หรื อให้ การครบถ้ วนตรงตามความจริ งในกรณีของตน
199 ขณะทีก่ ารสัมภาษณ์ขนแรกควรพอเพี
ั้
ยงที่จะทราบเรื่ องราวของผู้ร้องได้ บ้าง แต่ผ้ พู ิจารณาจาเป็ นจะต้ องทาให้ ความไม่สอดคล้ อง
ต่างๆ กระจ่างขึ ้น และแก้ ไขข้ อขัดแย้ งที่จะเกิดขึ ้นในการสัมภาษณ์ขนต่
ั ้ อไปด้ วย ตลอดจนหาคาอธิบายจากการนาเสนอเรื่ องราวที่ผิดพลาด
หรื อการปกปิ ดความจริ งที่สาคัญ คาให้ การนาเสนอเรื่ องราวที่ผิดพลาดมิใช่เหตุผลที่จะปฏิเสธสถานภาพผู้ลี ้ภัย และเป็ นหน้ าที่ของผู้
พิจารณาที่จะประเมินคาให้ การโดยเปรี ยบเทียบกับสภาวการณ์รอบด้ านของกรณีนนั ้
200 การพิเคราะห์อย่างลึกซึ ้งด้ วยวิธีการในการค้ นหาความจริ งไม่อยู่ในขอบข่ายของคู่มือฉบับนี ้ อย่างไรก็ตาม อาจจะกล่าวได้ ว่ามี
การให้ ข้อมูลพื ้นฐานโดยการกรอกแบบสอบถาม โดยข้ อมูลพื ้นฐานเช่นนี ้มักจะไม่เพียงพอที่จะทาให้ ผ้ ูพิจารณาตัดสินใจได้ และอาจต้ องมี
การสัมภาษณ์เป็ นการส่วนตัวอีกครัง้ หนึง่ หรื อหลายครัง้ เพื่อให้ ผ้ พู ิจารณามัน่ ใจว่าได้ ช่วยเหลือผู้ร้องในการนาเสนอกรณีของเขา และผู้ร้อง
ได้ อธิบายความเห็นและความรู้สกึ อย่างเต็มที่แล้ ว และที่สาคัญที่สดุ ในการสร้ างความมัน่ ใจ คือการเก็บรักษาความลับของผู้ร้อง และผู้ร้อง
ได้ รับการแจ้ งถึงหลักการนี ้
201 บ่อยครัง้ ที่กระบวนการหาข้ อเท็จจริ งจะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะมัน่ ใจในเหตุการณ์แวดล้ อมต่างๆ การพิจารณาเหตุการณ์ตา่ งๆ โดย
ไม่ได้ คานึงถึงบริ บทอาจจะทาให้ เข้ าใจผิดได้ ดังนัน้ จึงต้ องประเมินผลกระทบรวมของประสบการณ์ ทงั ้ หมดของผู้ร้องด้ วย หากไม่มี
เหตุการณ์ ใดที่มีลกั ษณะพิเศษเด่นขึน้ มา บางทีเหตุการณ์ เล็กน้ อยก็ อาจจะเป็ น “ฟางเส้ นสุดท้ าย” และแม้ ว่าจะไม่มี เหตุการณ์ หนึ่ง
เหตุการณ์ ใดที่จะพอเพียงจะพิจารณาถึงความกลัวของผู้ร้อง แต่เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ ทงหมดรวมกั
ั้
นอาจจะทาให้ ความกลัวของเขา
“สมเหตุสมผล” ได้ (ดูยอ่ หน้ า 53 ข้ างต้ น)
202 เนื่องจากการสรุ ปข้ อเท็จจริ งของกรณี แ ละเจตคติ ของผู้พิจารณาที่มีต่อ ผู้ร้ องจะนาไปสู่คาตัด สินที่ก ระทบต่อชี วิตมนุษย์ ผู้
พิจารณาจะต้ องปรับใช้ หลักเกณฑ์ด้วยความยุติธรรมและความเข้ าใจ การตัดสินจะต้ องไม่ลาเอียงโดยข้ อพิจารณาส่วนตัวที่วา่ ผู้ร้องอาจจะ
เป็ นกรณี “ไม่เหมาะสม” ที่จะได้ สถานะผู้ลี ้ภัย
(2) การยกประโยชน์ แห่ งความสงสัย
203 หลังจากผู้ร้องได้ แสดงความพยายามจริ งจังในการหาข้ อสนับสนุนเรื่ องราวของตนแต่อาจจะยังขาดหลักฐานมายืนยันคาให้ การ
บางส่วนของเขา ดังที่ได้ อธิบายไว้ ข้างต้ น (ย่อหน้ า 196) ว่าเป็ นไปได้ ยากที่จะผู้ลี ้ภัย “พิสจู น์” เรื่ องของเขาได้ ในทุกแง่มมุ และหากเรื่ องนี ้
ถูกกาหนดให้ มีความสาคัญในการพิจารณาแล้ ว ผู้ลี ้ภัยส่วนใหญ่จะไม่ได้ รับ การรับรองสถานะ บ่อยครัง้ จึงจาเป็ นต้ องยกประโยชน์ แห่ง
ความสงสัยให้ แก่ผ้ รู ้ อง
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204 อย่างไรก็ตาม การยกประโยชน์ แห่งความสงสัยควรทาต่อเมื่อได้ หลักฐานที่หามาได้ และตรวจสอบแล้ วปรากฎว่า ผู้พิจารณา
พอใจกับความน่าเชื่อถือ โดยภาพรวมของผู้ร้อง และคาให้ การของผู้ร้องต้ องมีความสอดคล้ องกันและน่าจะเป็ นไปได้ อีกทังจะต้
้ องไม่
ขัดแย้ งกับความจริ งซึง่ เป็ นที่รับรู้กนั โดยทัว่ ไป
(3)

กล่ าวโดยย่ อ

205

กระบวนการของการยืนยันและการประเมินข้ อเท็จจริ งสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
(ก)
ผู้ร้องควรจะ
(1)
บอกความจริ งและช่วยผู้พิจารณาอย่างเต็มความสามารถในการแสดงข้ อเท็จจริ งในกรณีของตน
(2)
พยายามหาหลักฐานมาสนับสนุนคาให้ การของตนและให้ คาอธิบายที่น่าพอใจในกรณีขาดหลักฐานและจาต้ อง
พยายามหาหลักฐานเพิ่มเติม
(3)
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและประสบการณ์ที่ผา่ นมาโดยละเอียดที่สดุ เท่าที่จาเป็ นในการจะทาให้ ผ้ ูพิจารณาทราบ
ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องได้ ผู้ร้องควรให้ คาอธิ บายที่มีความเชื่อมโยงในเหตุผลต่างๆ ที่เขาใช้ ในการสนับสนุน การร้ องขอ
สถานะผู้ลี ้ภัย และควรตอบคาถามทุกข้ อที่เขาได้ รับการถาม
(ข)
ผู้พิจารณาควรจะ
(1)
แน่ใจว่าผู้ร้องได้ ให้ การในกรณีของตนอย่างสมบูรณ์ที่สดุ ที่จะทาได้ พร้ อมด้ วยหลักฐานที่ทาได้ ทกุ อย่าง
(2)
ประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ร้องและประเมินหลักฐาน (และให้ ประโยชน์แห่งความสงสัยในกรณีที่จาเป็ น) เพื่อ
สร้ างองค์ประกอบภายนอกและภายในของกรณี
(3)
เชื่อมโยงองค์ประกอบข้ างต้ นกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องในอนุสญ
ั ญาฯ 1951 เพื่อให้ สามารถสรุปคาร้ องขอรับรอง
สถานะผู้ลี ้ภัยได้ อย่างถูกต้ อง

ง. กรณีปัญหาพิเศษในการพิสูจน์ ข้อเท็จจริง
(1) บุคคลที่มีปัญหาทางจิต
206

การพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัยจาเป็ นจะต้ องมีองค์ประกอบในเชิงอัตวิสยั และภววิสยั ของความกลัวที่มีมลู อันเชื่อได้

207 มีบ่อยครัง้ ที่ผ้ ูพิจารณาพบกับผู้ร้องที่มีสภาพจิตหรื ออารมณ์ ไม่ ปกติซึ่งเป็ นอุปสรรคในการพิจารณา อย่างไรก็ตาม บุคคลผู้มี
สภาพจิตผิดปกติอาจจะเป็ นผู้ลี ้ภัยได้ ฉะนัน้ คาร้ องขอของบุคคลดังกล่าวไม่อาจถูกเพิกเฉยได้ เพียงแต่การพิจารณาจาเป็ นต้ องใช้ วิธีการ
เฉพาะทีต่ า่ งออกไป
208 ในกรณีเช่นนี ้ หากเป็ นไปได้ ผู้พิจารณาควรขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ รายงานทางการแพทย์จะช่วยให้ ทราบถึง
ลักษณะและระดับความรุ นแรงของอาการ และควรจะประเมินความสามารถของผู้ร้องว่าจะสามารถให้ การได้ ครบตามความต้ องการ
ตามปกติหรื อไม่ (ดูยอ่ หน้ า 205 (ก) ข้ างตน) ข้ อสรุปของรายงานแพทย์จะกาหนดวิธีการที่ผ้ พู ิจารณาจะใช้ ในลาดับต่อไปได้
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209 วิธีการที่จะใช้ ย่อมจะต้ องแตกต่างออกไปตามระดับความป่ วยของผู้ร้องซึ่งทาให้ ไม่สามารถวางกฎที่แน่นอนตายตัวได้ ความ
ผิดปกติทางจิตมักพบได้ ในบุคคลที่ถกู ประหัตประหาร ดังนัน้ จึงต้ องพิจารณาสภาพและระดับความกลัวของผู้ร้อง เมื่อมีข้อบ่งชี ้ว่าความ
กลัวของผู้ร้องอาจจะไม่มีพืน้ ฐานมาจากประสบการณ์ ที่เกิ ดขึน้ จริ ง หรื ออาจจะเป็ นความกลัวที่เกินความจริ ง อาจจะจาเป็ นต้ อง มุ่ง
พิจารณาเหตุการณ์แวดล้ อมภายนอกมากกว่าคาให้ การของผู้ร้อง
210 ทังนี
้ ้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม จาเป็ นจะต้ องลดภาระการพิสจู น์ของผู้ร้องลง ในส่วนของข้ อมูลที่ไม่สามารถได้ รับจากผู้ร้องนันก็
้
อาจหาได้ เพิ่มเติมจากที่อื่น เช่น จากเพื่อน ญาติ และบุคคลอื่นซึ่งคุ้นเคยใกล้ ชิด กับ ผู้ร้ อง หรื อจากผู้ปกครอง ถ้ ามี นอกจากนี อ้ าจ
จาเป็ นต้ องหาข้ อสรุ ปจากเหตุการณ์แวดล้ อม อาทิ ถ้ าผู้ร้องเป็ นส่วนหนึ่งและอยูใ่ นกลุม่ ผู้ลี ้ภัย ก็ อาจจะสรุ ปได้ วา่ บุคคลนันร่
้ วมชะตากรรม
และมีคณ
ุ สมบัติเช่นเดียวกับผู้ลี ้ภัยในกลุม่ นันด้
้ วย
211 ดังนัน้ การพิจารณาคาร้ องในกรณีนี ้ ซึ่งอาจจะมีความน่าเชื่อถือน้ อยกว่า อาจเป็ นไปไม่ได้ ที่จะให้ ความสาคัญ ต่อองค์ประกอบ
“ความหวาดกลัว” เช่นเดียวกับในกรณีทวั่ ไปเนื่องจากอาจมีความน่าเชื่อถือน้ อยกว่า และอาจจะจาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญต่อสถานการณ์
ภายนอกมากกว่า
212 เมื่อคานึงถึงข้ อพิจารณาที่กล่าวข้ างต้ น โดยหลักแล้ วการพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัยของบุคคลผู้มีความผิดปกติทางจิต จะต้ อง
เสาะแสวงหาข้ อมูลมากกว่ากรณี “ปกติ” และจาเป็ นต้ องมีการตรวจสอบประวัติและพื ้นฐานเดิมของผู้ร้องอย่างใกล้ ชิด โดยใช้ แหล่งข้ อมูล
ภายนอกทุกอย่างที่มี
(2) ผู้เยาว์ ท่ เี ดินทางมาโดยลาพัง
213 ในอนุสญ
ั ญาฯ 1951 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสถานะผู้ลี ้ภัยในกรณีของผู้เยาว์เป็ นการเฉพาะ คานิยามของผู้ลี ้ภัยในกรณีของ
ผู้เยาว์อาจจะมีปัญหาเนื่องมาจากมีความยากที่จะใช้ หลักเกณฑ์ “ความกลัวอันมีมลู จะเชื่อได้ ” ในกรณีเช่นนี ้ ถ้ าผู้เยาว์มากับบิดามารดา
หรื อสมาชิ กในครอบครั วคนอื่นซึ่งเป็ นผู้ให้ ความอุปการะ ซึ่ง เป็ นผู้ร้องขอสถานภาพผู้ลี ้ภัย สถานภาพผู้ลี ้ภัยของผู้เยาว์ จะได้ รับการ
พิจารณาตามหลักเอกภาพของครอบครัว (ย่อหน้ า 181 ถึง 188)
214 ปั ญหาว่าผู้เยาว์ที่มิได้ มีผ้ ใู หญ่ในครอบครัวเดินทางมาด้ วย จะมีคณ
ุ สมบัติได้ รับสถานภาพผู้ลี ้ภัยหรื อไม่ จะต้ องพิจารณากันตาม
ระดับพัฒนาการด้ านจิตใจและวุฒิภาวะของผู้เยาว์ตงแต่
ั ้ แรก โดยทัว่ ไปแล้ วอาจจะจาเป็ นต้ องมีผ้ เู ชี่ยวชาญทางจิตใจของเด็กร่ วมด้ วย
ผู้เยาว์และวัยรุ่ นที่ยงั ไม่เป็ นอิสระตามกฎหมายควรมีผ้ ปู กครองซึง่ มีหน้ าที่สนับสนุนการตัดสินใจอันจะเป็ นประโยชน์ที่สดุ แก่ผ้ เู ยาว์ ในการ
พิจารณาตามความเหมาะสม ในกรณีที่ปราศจากบิดามารดา หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย เจ้ าหน้ าที่จะต้ องประกันประโยชน์สงู สุดของ
ผู้เยาว์ที่ร้องขอสถานะผู้ลี ้ภัย
215 ในกรณีที่ผ้ เู ยาว์มิใช่เด็กแต่เป็ นวัยรุ่น อาจจะเป็ นการง่ายในการพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัยเช่นเดียวกับกรณีผ้ ใู หญ่ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั
ระดับวุฒิภาวะของวัยรุ่นนันด้
้ วย หากปราศจากข้ อบ่งชี ้ที่ขดั แย้ งแล้ ว อาจจะอนุมานได้ วา่ บุคคลผู้มีอายุ 16 ปี ขึ ้นไป โดยปกติอาจจะถือว่า
เจริ ญด้ วยวุฒิภาวะพอที่จะมีความหวาดกลัวอันมีมลู จะเชื่อได้ วา่ จะถูกประหัตประหาร ผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี อาจจะอนุมานได้ วา่
ยังไม่มีวฒ
ุ ิภาวะพอ แม้ เขาอาจจะมีความกลัวและเจตจานงของตนเองแต่อาจจะไม่มากเท่าในกรณีของผู้ใหญ่
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216 อย่างไรก็ตาม ควรเน้ นว่าสิง่ เหล่านี ้เป็ นเพียงแนวทางกว้ างๆ ในการพิจารณาวุฒิภาวะทางจิตของผู้เยาว์ โดยปกติต้องทาโดยการ
พิจารณาจากภูมิหลัง ครอบครัว และวัฒนธรรมของบุคคลนัน้
217 ในกรณีผ้ เู ยาว์ไม่มีวฒ
ุ ิภาวะพอที่จะมีความกลัวอันสมเหตุสมผลเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ก็อาจจะจาเป็ นต้ องพิจารณาปั จจัยภายนอก
ตัวมากขึ ้น ดังนัน้ หากผู้เยาว์ที่ไม่มีผ้ ใู หญ่ในครอบครัวมาด้ วย และเดินทางมากับกลุม่ ผู้ลี ้ภัยคนอื่นๆ ข้ อเท็จจริ งนี ้อาจจะบ่งชี ้ได้ วา่ เขาเป็ น
ผู้ลี ้ภัย ทังนี
้ ้ แล้ วแต่สภาพแวดล้ อมต่างๆ ด้ วย
218 สภาวการณ์ ของบิดามารดาและสมาชิ กครอบครั วคนอื่น รวมทัง้ สถานการณ์ ในประเทศต้ นกาเนิดของผู้เยาว์ ต้องได้ รับการ
พิจารณาด้ วย ถ้ าหากมีเหตุผลพอจะเชื่อได้ ว่าบิดามารดาประสงค์ให้ บตุ รอยู่นอกประเทศภูมิลาเนาด้ วยสาเหตุแห่งความกลัว อันมีมลู จะ
เชื่อได้ วา่ จะถูกประหัตประหาร อาจถือได้ วา่ ผู้เยาว์นนมี
ั ้ ความกลัวเช่นเดียวกัน
219 กรณีที่ไม่สามารถยืนยันความประสงค์ของบิดามารดาได้ หรื อยังเป็ นที่สงสัยหรื อขัดกับความประสงค์ของเด็กเอง ผู้ พิจารณา
จะต้ องร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในการช่วยตัดสินความสมเหตุสมผลของความกลัวของผู้เยาว์จากสภาพแวดล้ อมที่ทราบ และอาจจะต้ องยก
ประโยชน์แห่งความสงสัยให้ กบั ผู้ร้อง ตามแต่กรณี

47

ต้ นฉบับ: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on
International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, April 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4
หากมีข้อกังขาเรื่ องคาศัพท์หรื อคาแปล ให้ อิงตามความในต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นหลัก In case of dispute over translation, original English text shall prevail.

สรุ ป
220 คู่มือฉบับนีพ้ ยายามกาหนดแนวทางตามประสบการณ์ ของสานักงานข้ าหลวงใหญ่ ผ้ ูลี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ ซึ่ง พบว่าเป็ น
ประโยชน์ในการพิจารณาสถานะผู้ลี ้ภัยตามเจตนารมณ์แห่งอนุสญ
ั ญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967 ว่าด้ วยสถานภาพผู้ลี ้ภัย ในการจัดทานี ้
ได้ ม่งุ ความสนใจไปที่คานิยามของคาว่า “ผู้ลี ้ภัย" ตามเครื่ องมือทางกฎหมายทังสองฉบั
้
บ และปั ญหาต่างๆ อันอาจเกิดขึ ้นจากคานิยาม
อีกทังได้
้ พยายามแสดงให้ เห็นว่าคานิยามนี ้สามารถปรับใช้ ในทางปฏิบตั ิได้ อย่างไร โดยมุง่ ความสนใจไปที่ปัญหาในเชิงกระบวนการซึง่ เป็ น
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัย
221 สานักงานฯ ทราบดีวา่ ในคูม่ ือเช่นนี ้ย่อมมีข้อบกพร่อง ด้ วยตระหนักดีวา่ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ ที่จะครอบคลุมถึงสถานการณ์ทกุ อย่างที่
บุคคลอาจจะร้ องขอสถานภาพผู้ลี ้ภัย สถานการณ์เช่นนี ้มีมากมายแตกต่างกันไป และขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในประเทศภูมิลาเนา
และปั จจัยเฉพาะของการร้ องขอพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัยแต่ละคน
222 คาอธิบายที่แสดงให้ เห็นว่าการพิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัยมิใช่กระบวนการทีม่ ีกลไกและปฏิบตั ิกนั เป็ นประจา ในทางตรงกันข้ าม
การพิจารณานันต้
้ องอาศัยความรู้ เฉพาะด้ าน การฝึ กฝน และประสบการณ์ และที่สาคัญ คือ ความเข้ าใจในสถานการณ์เฉพาะของผู้ร้อง
และปั จจัยเกี่ยวกับมนุษย์ด้วย
223

หวังว่าคูม่ ือฉบับนี ้อาจเป็ นแนวทางสาหรับผู้ที่พิจารณาสถานภาพผู้ลี ้ภัยแม้ อาจมีข้อจากัดบางประการในคูม่ ือเล่มนี ้
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