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อารัมภบท
รัฐภาคีผ้ ทู าสัญญา
พิจารณาว่ากฎบัตรสหประชาชาติ และปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 ได้ ยืนยันในหลักการที่ว่ามนุษยชนมีสิทธิและเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐานได้ โดย
ปราศจากการถูกเลือกประติบตั ิ
พิจารณาว่าสหประชาชาติได้ แสดงความห่วงใยอย่างยิง่ ต่อผู้ลี ้ภัยในหลากหลายสถานการณ์ และแสวงหาการรับรองสิทธิ
และเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐานให้ กบั ผู้ลี ้ภัยให้ ครอบคลุมมากที่สดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นได้
พิจารณาว่าสมควรที่จะปรับแก้ และรวบรวมข้ อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถานภาพผู้ลี ้ภัย และเพื่อการ
ขยายขอบเขตของข้ อตกลงต่างๆ และความคุ้มครองตามที่กาหนดไว้ ในข้ อตกลงเหล่านัน้ ด้ วยการทาข้ อตกลงฉบับใหม่
พิจารณาว่าการให้ ที่พกั พิงอาจทาให้ เกิดภาระอันหนักหน่วงเกินไปสาหรับบางรัฐ และความร่ วมมือระหว่างนานาประเทศ
นันจ
้ าเป็ นอย่างยิ่งต่อการหาทางออกสาหรับปั ญหาที่สหประชาชาติยอมรับว่าเป็ นปั ญหาที่มีขอบเขตและลักษณะระดับ
นานาชาตินนั ้
ทัง้ นี ้ หวัง ให้ รัฐทัง้ หลายตระหนักว่า ปั ญหาผู้ลีภ้ ัยมีลักษณะทางสังคมและมนุษยธรรม รั ฐจาเป็ นต้ องทาทุกสิ่งภายใต้
อานาจของตนเพื่อป้องกันมิให้ ปัญหานี ้ก่อให้ เกิดความตึงเครี ยดระหว่างรัฐ
อนึ่ง ข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยสหประชาชาติ ได้ รับมอบหมายให้ จดั การดูแลอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศต่างๆ ที่ เกี่ยวข้ องกับการ
ให้ ความคุ้มครองผู้ลี ้ภัย และตระหนักว่า การประสานงานที่มีประสิทธิภาพในการแก้ ไขปั ญหานี ้ย่อมขึ ้นอยู่กบั ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐต่างๆ กับข้ าหลวงใหญ่ฯ
จึงได้ ทาข้ อตกลงดังต่อไปนี ้
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บทที่หนึ่ง
บททั่วไป
มาตรา 1
คานิยามของ ผู้ลี ้ภัย
A. ตามอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ คาว่า ผู้ลี ้ภัย หมายถึงผู้ที่
(1) ได้ รับการพิจารณาแล้ วว่าเป็ นผู้ลี ้ภัยภายใต้ ข้อตกลง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 19261 และ 30 มิถนุ ายน ค.ศ. 19282 หรื อ
ภายใต้ อนุสญ
ั ญา ลงวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 19333 และ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 19384 พิธีสาร ลงวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 19395
หรื อ ธรรมนูญขององค์การผู้ลี ้ภัยระหว่างประเทศ6
ในกรณีที่บคุ คลใดได้ รับการวินจิ ฉัยจากองค์การผู้ลี ้ภัยระหว่างประเทศ ในห้ วงที่องค์การฯ ยังปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่นนั ้ ว่าขาด
คุณสมบัติ คาวินิจฉัยดังกล่าวไม่อาจกีดกันบุคคลนันจากการได้
้
รับสถานภาพผู้ลี ้ภัย หากบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้ที่เข้ าเงื่อนไข
ตาม วรรคสอง
ของข้ อกาหนดนี ้
(2) ด้ วยผลจากเหตุการณ์ก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1951 และด้ วยความหวาดกลัวซึง่ มีมลู อันจะกล่าวอ้ างได้ ว่าจะได้ รับการ
ประหัตประหารด้ วยสาเหตุทางเชื ้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ ทางสังคม หรื อความคิดเห็น
ทางการเมือง เป็ นบุคคลที่อยู่นอกอาณาเขตรัฐแห่งสัญชาติตน และไม่สามารถหรื อไม่สมัครใจทีจ่ ะได้ รับความคุ้มครองจาก
รัฐแห่งสัญชาติตนเนื่องจากความหวาดกลัวดังกล่าว หรื อนอกจากนี ้เป็ นบุคคลไร้ สญ
ั ชาติซงึ่ อยู่นอกอาณาเขตรัฐ เดิมที่ตนมี
ถิ่นฐานพานักประจาแต่ไม่สามารถ หรื อไม่สมัครใจที่จะกลับไปเพื่อพานักในรัฐดังกล่าว ด้ วยเหตุแห่งความหวาดกลัว
ข้ างต้ น
ในกรณีของบุคคลที่มีหลายสัญชาติ คาว่า รัฐแห่งสัญชาติตน หมายถึง ทุกรัฐที่บคุ คลนันมี
้ สญ
ั ชาติ และไม่อาจถือได้ วา่
บุคคลนันขาดความคุ
้
้ มครองของรัฐแห่งสัญชาติตนหากว่าบุคคลนันเมิ
้ นเฉยต่อการใช้ สิทธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองของ
รัฐใดรัฐหนึง่ ที่ตนมีสญ
ั ชาติ ทังนี
้ ้ ยกเว้ นกรณีที่การเมินเฉยเช่นนันมี
้ เหตุจากความหวาดกลัวอันมีมลู จะกล่าวอ้ างได้
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B. (1) ตามอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ วลี “เหตุการณ์ก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1951” ในมาตรา 1 ส่วนข้ อกาหนด A ให้ หมายถึง
(a) “เหตุการณ์ซงึ่ เกิดขึ ้นในยุโรปก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1951” หรื อ
(b) “เหตุการณ์ซงึ่ เกิดขึ ้นในยุโรปหรื อทึ่อื่นใดก่อนวันที่ 1 มกราคม 1951” และเมื่อลงนาม สัตยาบันหรื อภาคยานุวตั ิ ให้ แต่
ละรัฐภาคีผ้ ทู าสัญญาระบุให้ ประจักษ์ว่าตนหมายถึงเหตุการณ์ใดข้ างต้ นในการปฏิบตั ิตามพันธกรณีตามอนุสญ
ั ญา
ฉบับนี ้
(2) รัฐภาคีผ้ ทู าสัญญาใดที่ได้ เลือกรับ (a) อาจขยายพันธะกรณีของตนด้ วยการเลือกรับ (b) เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้ งให้
เลขาธิการสหประชาชาติทราบ
C. ให้ ยกเลิกการปรับใช้ อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้กับบุคคลใดๆ ตามความหมายของส่วนข้ อกาหนด A หากบุคคลนัน้
(1)
(2)
(3)
(4)

ได้ กลับมาใช้ สิทธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติตนอีกวาระหนึง่ ด้ วยความสมัครใจ หรื อ
ได้ รับสัญชาติเดิมคืนมาด้ วยความสมัครใจ หลังจากได้ สญ
ู เสียสัญชาตินนไป
ั ้ หรื อ
ได้ มาซึง่ สัญชาติใหม่และได้ รับความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติใหม่ของตน หรื อ
ได้ กลับเข้ าไปตั ้งถิ่นฐานด้ วยความสมัครใจในรัฐทีต่ นได้ จากมา หรื อรัฐที่ตนอยู่ภายนอกอาณาเขตเนื่องจากความ
หวาดกลัวจากการประหัตประหาร หรื อ
(5) ไม่อาจปฏิเสธที่จะใช้ สิทธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติตน เนื่องจากสถานการณ์ที่ทาให้ ถือได้ ว่า
บุคคลนันเป็
้ นผู้ลี ้ภัยได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว
ทังนี
้ ้ จะไม่ใช้ วรรคนี ้ต่อผู้ลี ้ภัยตามส่วนข้ อกาหนด A(1) แห่งมาตรานี ้ หากสามารถอ้ างเหตุจาเป็ นตามที่เคยมีการ
ประหัตประหารมาก่อนหน้ านันเพื
้ ่อปฏิเสธที่จะใช้ สิทธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติตน
(6) เป็ นบุคคลไร้ สญ
ั ชาติซงึ่ สามารถกลับสู่รัฐเดิมทีต่ นมีถิ่นฐานพานักประจาได้ เนื่องจากสถานการณ์ที่ทาให้ ถือว่าบุคคล
นันเป็
้ นผู้ลี ้ภัยสิ ้นสุดแล้ ว
ทังนี
้ ้ จะไม่ใช้ วรรคนี ้ต่อผู้ลี ้ภัยตามส่วนข้ อกาหนด A(1) แห่งมาตรานี ้ หากสามารถอ้ างเหตุจาเป็ นตามที่เคยมีการ
ประหัตประหารมาก่อนหน้ านันเพื
้ ่อปฏิเสธที่จะใช้ สิทธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐที่ตนเดิมมีถิ่นฐานพานัก
ประจา
D. อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้จะไม่ใช้ ต่อบุคคลที่ ณ เวลาปัจจุบนั ได้ รับความคุ้มครองหรื อความช่วยเหลือจากองค์กรหรื อหน่วยงานอื่น
ของสหประชาชาตินอกจากข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยสหประชาชาติ
เมื่อความคุ้มครองหรื อความช่วยเหลือดังกล่าวได้ สิ ้นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม
โดยปราศจากการวินิจฉัยชี ้ขาดถึง
สถานะของบุคคลดังกล่าวตามทีม่ ติที่เกี่ยวข้ องของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ กาหนดไว้ ให้ ถือด้ วยเหตุนี ้ ว่าบุคคลนันมี
้
สิทธิที่จะได้ รับประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้
E. อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้จะไม่ใช้ ต่อบุคคลที่เจ้ าพนักงานผู้มีอานาจในรัฐทีต่ นพานักอยูย่ อมรับว่า
สัญชาติของรัฐนัน้

มีสิทธิและหน้ าที่เยีย่ งผู้ถือ
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F. ข้ อกาหนดแห่งอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้จะไม่ใช้ ต่อบุคคลซึง่ มีเหตุผลหนักแน่นในอันที่จะทาให้ พจิ ารณาได้ ว่า
(a) บุคคลนันได้
้ ประกอบอาชญากรรมต่อสันติภาพ อาชญากรรมสงครามหรื ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามที่บญ
ั ญัติ
ไว้ ในกรรมสารระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอาชญากรรมดังกล่าว
(b) บุคคลนันได้
้ ประกอบอาชญากรรมร้ ายแรงซึง่ มิใช่อาชญากรรมทางการเมืองนอกเขตรัฐที่ตนขออาศัยลี ้ภัยก่อนที่รัฐนัน้
จะยอมรับเข้ าอาณาเขตในฐานะผู้ลี ้ภัย
(c) บุคคลที่มีความผิดในการละเมิดวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ
มาตรา 2
หน้ าที่ทวั่ ไป
ผู้ลี ้ภัยทุกคนมีหน้ าที่ต่อรัฐทีต่ นเข้ ามาอยู่ในอาณาเขต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ าทีใ่ นการปฏิบตั ิตนตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับต่างๆ รวมถึงมาตรการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน
มาตรา 3
การไม่เลือกประติบตั ิ
รัฐภาคีจะต้ องปรับใช้ ข้อกาหนดในอนุสญ
ั ญานี ้ต่อผู้ลี ้ภัยทุกคนโดยไม่เลือกประติบตั ิด้วยเหตุทเี่ กี่ยวกับเชื ้อชาติ ศาสนา
หรื อประเทศต้ นทางที่มา
มาตรา 4
ศาสนา
รัฐภาคีจะต้ องปฏิบตั ติ ่อผู้ลี ้ภัยในอาณาเขตของรัฐตน อย่างน้ อยทีส่ ดุ โดยเท่าเทียมกับการปฏิบตั ิกบั บุคคลสัญชาติตน ใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับเสรี ภาพในการประกอบศาสนกิจ รวมถึงเสรี ภาพในการให้ การศึกษาทางศาสนาแก่บตุ รหลานของผู้ลี ้ภัยที่
ติดตามมาด้ วย
มาตรา 5
สิทธิอื่นๆ ทีร่ ับรองนอกเหนือจากทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นอนุสญ
ั ญานี ้
ไม่มีข้อกาหนดใดในอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ลดทอนสิทธิและผลประโยชน์ที่รัฐภาคีรับรองแก่ผ้ ลู ี ้ภัย เว้ นแต่จะบัญญัติไว้ ใน
อนุสญ
ั ญานี ้
มาตรา 6
วลีที่ว่า ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน
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ตามเจตนาแห่งอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ วลีที่ว่า ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน หมายถึงข้ อกาหนดใดๆ (ทังที
้ เ่ กี่ยวกับระยะเวลา
และเงื่อนไขในการเยือนหรื อพานัก) ที่บคุ คลต่างๆ พึงปฏิบตั ิตามเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิทเี่ กี่ยวข้ อง แม้ บคุ คลนันมิ
้ ใช่ผ้ ลู ี ้ภัย
บุคคลนันก็
้ พึงปฏิบตั ิตามอยู่แล้ ว ยกเว้ นในกรณีที่ข้อกาหนดนันไม่
้ สามารถกระทาได้ เนื่องจากสถานภาพความเป็ นผู้ลี ้ภัย
มาตรา 7
การยกเว้ นจากการต่างตอบแทน
1. รัฐภาคีจะต้ องปฏิบตั ติ ่อผู้ลี ้ภัยเสมือนกับที่ปฏิบตั ิต่อคนต่างด้ าวทัว่ ไป ยกเว้ นในกรณีที่อนุสญ
ั ญานี ้บัญญัติให้ ปฏิบตั ิดกี ว่า
2. หลังจากพานักเป็ นระยะเวลาสามปี ให้ ผ้ ลู ี ้ภัยสามารถได้ รับการยกเว้ นจากการต่างตอบแทนทางนิติบญ
ั ญัติ ในอาณาเขต
ของรัฐภาคี
3. นับจากวันที่อนุสญ
ั ญานี ้มีผลบังคับใช้ กบั รัฐภาคีแต่ละรัฐ หากไม่มีการต่างตอบแทน ให้ รัฐภาคีนนรั
ั ้ บรองสิทธิและ
ผลประโยชน์ต่อผู้ลี ้ภัยต่อไปตามที่พึงมีอยู่
4. หากไม่มกี ารต่างตอบแทน รัฐภาคีต้องพิจารณาอย่างเป็ นคุณในการสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้ลี ้ภัย นอกเหนือจากที่
กาหนดว่าได้ รับอยูแ่ ล้ วตามวรรคสองและสาม และให้ ขยายข้ อยกเว้ นจากการต่างตอบแทนต่อผู้ลี ้ภัยที่ไม่เข้ าเงื่อนไขตามที่
กาหนดไว้ ในวรรคสองและสาม
5. ข้ อกาหนดวรรคสองและสามปรับใช้ ต่อสิทธิและผลประโยชน์ตามที่กล่าวถึงในมาตรา 13 18 19 21 และ 23 ของ
อนุสญ
ั ญานี ้ ตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์ที่มิได้ บญ
ั ญัติไว้ ในอนุสญ
ั ญานี ้ด้ วย
มาตรา 8
ข้ อยกเว้ นจากมาตรการพิเศษ
ว่าด้ วยมาตรการพิเศษใดๆ ทีร่ ัฐปรับใช้ ต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรื อ ผลประโยชน์ของผู้ที่มีสญ
ั ชาติอื่น รัฐภาคีต้องงดเว้ นการ
ปรับใช้ มาตรการเหล่านันต่
้ อผู้ลี ้ภัยซึง่ เคยเป็ นผู้มีสญ
ั ชาติของรัฐดังกล่าวเพียงเพราะเหตุแห่งสัญชาตินนั ้ ในกรณีที่รัฐมี
กฎหมายห้ ามมิให้ มกี ารปรับใช้ หลักการทัว่ ไปที่บญ
ั ญัติไว้ ในอนุสญ
ั ญานี ้ รัฐภาคีดงั กล่าวควรกาหนดให้ มีข้อยกเว้ นที่เป็ น
คุณแก่ผ้ ลู ี ้ภัย ตามความเหมาะสม
มาตรา 9
มาตรการเฉพาะกาล
ไม่มีข้อกาหนดใดในอนุสญ
ั ญานี ้ที่ห้ามรัฐภาคีมใิ ห้ ใช้ มาตราการเฉพาะกาล ไม่วา่ ในช่วงเวลาสงคราม หรื อสถานการณ์
ร้ ายแรงและพิเศษอื่นใด หากพิจารณาแล้ วว่าจาเป็ นต่อความมัน่ คงแห่งชาติในกรณีที่บคุ คลที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
สถานะโดยรัฐภาคีวา่ เป็ นผู้ลี ้ภัยหรื อไม่ และหากจาเป็ นต้ องใช้ มาตราการนันต่
้ อเพือ่ ผลประโยชน์ความมัน่ คงแห่งชาติ
มาตรา 10
การพานักต่อ
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1. ในกรณีผ้ ลู ี ้ภัยถูกบังคับให้ พลัดถิน่ ในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่สอง และถูกส่งเข้ าไปพานักในอาณาเขตของรัฐภาคี และมี
ถิ่นที่อยู่ ณ ที่นนั ้ ให้ พิจารณาว่าระยะเวลาในการเยือนโดยบังคับ เป็ นการพานักอยู่ในอาณาเขตนันโดยชอบด้
้
วยกฎหมาย
ในอาณาเขตตน
2. ในกรณีผ้ ลู ี ้ภัยถูกบังคับให้ พลัดถิน่ จากอาณาเขตของรัฐภาคีในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่สอง และได้ กลับมายังรัฐภาคีด้วย
เจตนาที่จะพานักเป็ นถิ่นที่อยู่ ก่อนอนุสญ
ั ญานี ้มีผลบังคับใช้ ให้ พจิ ารณาถือว่าระยะเวลาที่อยู่ก่อนหน้ าและภายหลังการ
พลัดถิ่นนันเป็
้ นระยะที่ต่อเนื่องกัน เพื่อการใดก็ตามทีจ่ าเป็ นต้ องให้ มีการพิสจู น์ระยะต่อเนื่องในการพานัก
มาตรา 11
กะลาสีลี ้ภัย
ในกรณีที่ผ้ ลู ี ้ภัยทาหน้ าที่ประจาเป็ นกะลาสีเรื อที่ชกั ธงของรัฐภาคี ให้ รัฐนันพิ
้ จารณาด้ วยความเมตตาในการตั ้งถิ่นฐานใน
อาณาเขตของตน และออกเอกสารเดินทางให้ หรื อเอกสารการเข้ าอาณาเขตรัฐตนชัว่ คราวเพื่อเอื ้ออานวยต่อการตั ้งถิ่น
ฐานในประเทศอื่นต่อไป

บทที่สอง
สถานภาพทางกฎหมาย
มาตรา 12
สถานภาพส่วนบุคคล
1. ให้ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ลี ้ภัยขึ ้นอยู่กบั กฎหมายของรัฐภูมิลาเนาของตน หรื อหากเป็ นผู้ไร้ ภมู ิลาเนา ให้ ขึ ้นกับ
กฎหมายของประเทศที่พานักอยู่
2. รัฐภาคีจะต้ องเคารพสิทธิที่ขึ ้นอยูก่ บั สถานภาพบุคคลซึง่ ผู้ลี ้ภัยได้ รับการรับรองไว้ ก่อนหน้ า โดยเฉพาะสิทธิที่ได้ มาจากการ
สมรส โดยการเคารพสิทธิเช่นว่านี ้ ผู้ลี ้ภัยจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อข้ อกาหนดทางกฎหมายของรัฐนัน้ เสมือนว่าสิทธิ
ดังกล่าวนันเป็
้ นสิทธิที่รัฐภาคีได้ รับรองให้ กบั บุคคลที่ไม่มีสถานะผู้ลี ้ภัย

มาตรา 13
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
รัฐภาคีจะต้ องปฏิบตั ติ ่อผู้ลี ้ภัยอย่างเป็ นคุณเท่าที่เป็ นไปได้ และไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ต้ องไม่ด้อยกว่าที่ปฏิบตั ิต่อคนต่างด้ าว
อื่นๆ ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน ในกรณีที่เกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สังหาริมทรพย์และอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิที่เกี่ยวข้ อง
รวมไปถึงการทาสัญญาเช่า และสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
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มาตรา 14
ศิลปสิทธิและทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
ผู้ลี ้ภัยจะต้ องได้ รับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เช่นสิ่งประดิษฐ์ งานออกแบบหรื อ แบบจาลอง
เครื่ องหมายการค้ า ชื่อการค้ า รวมถึงสิทธิในงานวรรณคดี ศิลปะ วิทยศาสตร์ ในรัฐที่ผ้ ลู ี ้ภัยมีถิ่นพานักประจา เสมือน
บุคคลผู้มีสญ
ั ชาตินนพึ
ั ้ งได้ รับความคุ้มครอง หากเป็ นกรณีในอาณาเขตรัฐภาคีอื่น ผู้ลี ้ภัยนันจะต้
้ องได้ รับความคุ้มครอง
เสมือนบุคคลผู้มีสญ
ั ชาติของรัฐทีบ่ คุ คลนันมี
้ ถิ่นพานักประจา
มาตรา 15
สิทธิในการสมาคม
ในการเข้ าร่วมสมาคมที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการเมืองและไม่แสวงผลกาไร รวมถึงสหภาพแรงงาน ให้ รัฐภาคีปฏิบตั ิต่อผู้ลี ้ภัยที่
อยู่ในอาณาเขตของรัฐตนโดยชอบด้ วยกฎหมาย อย่างเป็ นคุณที่สดุ เสมือนที่ปฏิบตั ิต่อบุคคลสัญชาติของรัฐตนใน
สถานการณ์เดียวกัน
มาตรา 16
การเข้ าสู่กระบวนการศาล
1. ผู้ลี ้ภัยต้ องสามารถเข้ าถึงกระบวนการศาลยุติธรรม ในอาณาเขตของรัฐภาคีทกุ รัฐ
2. ผู้ลี ้ภัยต้ องได้ รับการปฏิบตั ิเสมือนบุคคลสัญชาติของรัฐภาคี ในกระบวนการการนาเรื่ องขึ ้นสู่ศาล รวมถึงการได้ รับการ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย และการได้ รับการยกเว้ นจากการตัดสินโดยไม่มีหลักประกัน
3. ในอาณาเขตรัฐอื่นที่ผ้ ลู ี ้ภัยมิได้ ถนิ่ พานัก ผู้ลี ้ภัยยังคงต้ องได้ รับการปฏิบตั ิเสมือนบุคคลสัญชาติ ของรัฐที่ผ้ ลู ี ้ภัยนันพ
้ านัก
ประจาอยู่ ในกรณีที่เกี่ยวข้ องตามวรรคสอง

บทที่สาม
การประกอบอาชีพเพื่อหารายได้
มาตรา 17
การรับจ้ างเพื่อค่าแรง
1. รัฐภาคีต้องปฏิบตั ิต่อผู้ลี ้ภัยที่พานักอยู่ในอาณาเขตรัฐตนโดยชอบด้ วยกฎหมายอย่างเป็ นคุณที่สดุ เสมือนกับที่ปฏิบตั ิต่อ
บุคคลสัญชาติรัฐของตนในสถานการณ์เช่นเดียวกัน ในเรื่ องที่เกี่ยวกับสิทธิในการประกอบอาชีพรับจ้ างเพื่อค่าแรง
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2. ในกรณีใดก็ตาม มิให้ ใช้ มาตรการจากัดต่อคนต่างด้ าว หรื อจากัดการจ้ างงานคนต่างด้ าวเข้ าทางานเพื่อปกป้อง
ตลาดแรงงานแห่งชาติ ต่อผู้ลี ้ภัยที่ได้ รับการยกเว้ นในข้ อนี ้แล้ วตั ้งแต่วนั ที่อนุสญ
ั ญานี ้มีผลบังคับใช้ ต่อรัฐภาคี หรื อต่อผู้ลี ้
ภัยที่เข้ าตามเงื่อนไขต่อไปนี ้
(a) ได้ พานักอยูใ่ นรัฐนันมาครบสามปี
้
แล้ ว
(b) มีค่สู มรสเป็ นบุคคลสัญชาติของรัฐที่พานักอยู่ ทังนี
้ ้ ผู้ลี ้ภัยไม่สามารถอ้ างประโยชน์จากบทบัญญัตนิ ี ้ได้ หากได้ ทอดทิ ้ง
คู่สมรสแล้ ว
(c) มีบตุ รที่มีสญ
ั ชาติของรัฐที่พานักอยู่
3. รัฐภาคีต้องคานึงอย่างเมตตาต่อการปรับสิทธิของผู้ลี ้ภัยที่เกี่ยวกับการรับจ้ างเพื่อค่าแรงให้ เท่าเทียมกับบุคคลสัญชาติ ของ
รัฐตน โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับผู้ลี ้ภัยที่เข้ ามาในอาณาเขตรัฐตนผ่านโครงการรับสมัครแรงงานงานหรื อคนเข้ าเมือง
มาตรา 18
การประกอบธุรกิจส่วนตัว
รัฐภาคีจะต้ องปฏิบตั ติ ่อผู้ลี ้ภัยที่อยู่ในอาณาเขตของรัฐตนโดยชอบด้ วยกฎหมายอย่างเป็ นคุณเท่าที่เป็ นได้ และไม่ว่า
อย่างไรก็ตาม ต้ องไม่ด้อยกว่าทีป่ ฏิบตั ิต่อคนต่างด้ าวอื่นๆ ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน ในกรณีที่เกี่ยวกับสิทธิในการ
ประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรม หัตถกรรม การพาณิชย์ และการจัดตั ้งบริษัทการค้ าหรื ออุตสาหกรรมของตน
มาตรา 19
วิชาชีพอิสระ
1. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้ องปฏิบตั ิอย่างเป็ นคุณที่สดุ ต่อผู้ลี ้ภัยที่พานักอยู่ในอาณาเขตของรัฐตนโดยชอบด้ วยกฎหมาย ที่มวี ฒ
ุ ิ
ที่ได้ รับการยอมรับจากเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ มู ีอานาจรัฐของรัฐนัน้ ที่ต้องการประกอบวิชาชีพอิสระ และไม่วา่ อย่างไรก็ตาม ต้ องไม่
ด้ อยกว่าที่ปฏิบตั ิต่อคนต่างด้ าวอืน่ ๆ ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน
2. รัฐภาคีต้องพยามยามอย่างยิ่งยวดและต่อเนื่องตามที่สอดคล้ องกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญของรัฐตน เพื่อให้ ผ้ ลู ี ้ภัยนันได้
้
ตั ้งถิ่นฐานในอาณาเขตดินแดนทีต่ นมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการรับผิดชอบดูแล นอกเหนือจากอาณาเขตหลัก
ของรัฐตน

บทที่ส่ ี
สวัสดิการ
มาตรา 20
การปั นส่วน
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ในกรณีที่รัฐมีระบบการปั นส่วนทีป่ รับใช้ กบั ประชากรทัว่ ไปซึง่ ควบคุมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ขาดแคลนทัว่ ไป ให้ ผ้ ลู ี ้ภัย
ได้ รับการปฏิบตั ิเสมือนกับที่ปฏิบตั ิต่อบุคคลสัญชาติรัฐของตน
มาตรา 21
การเคหะ
รัฐภาคีจะต้ องปฏิบตั ติ ่อผู้ลี ้ภัยที่อยู่ในอาณาเขตของรัฐตนโดยชอบด้ วยกฎหมายอย่างเป็ นคุณเท่าที่เป็ นได้ และไม่ว่า
อย่างไรก็ตาม ต้ องไม่ด้อยกว่าทีป่ ฏิบตั ิต่อคนต่างด้ าวอื่นๆ ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน ในกรณีที่เกี่ยวกับการเคหะ ตาม
มาตรการ ระเบียบข้ อบังคับ หรื อการควบคุมของเจ้ าหน้ าที่รัฐ
มาตรา 22
การศึกษาภาครัฐ
1. ในการเข้ าศึกษาในระดับประถมศึกษา รัฐภาคีจะต้ องปฏิบตั ิต่อผู้ลี ้ภัยเสมือนกับที่ปฏิบตั ิต่อบุคคลสัญชาติรัฐของตน
2. ในกรณีท่เี ป็ นการศึกษานอกเหนือจากระดับประถมศึกษา รัฐภาคีจะต้ องปฏิบตั ติ ่อผู้ลี ้ภัยในทางที่เป็ นคุณเท่าทีจ่ ะเป็ นไป
ได้ และไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ต้ องไม่ด้อยกว่าที่ปฏิบตั ติ ่อคนต่างด้ าวอื่นๆ ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการเข้ าถึง
การศึกษา การรองรับประกาศนียบัตรที่ออกโดยโรงเรียนต่างประเทศ ใบประกาศนียบัตร และปริญญาบัตร การลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา และการให้ ทนุ การศึกษา
มาตรา 23
การบรรเทาทุกข์สาธารณะ
รัฐภาคีจะต้ องปฏิบตั ติ ่อผู้ลี ้ภัยที่อยู่ในอาณาเขตของรัฐตนโดยชอบด้ วยกฎหมายในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการบรรเทาทุกข์
สาธารณะ และการให้ ความช่วยเหลือ เสมือนกับที่ปฏิบตั ิต่อบุคคลสัญชาติรัฐของตน
มาตรา 24
กฎหมายว่าด้ วยแรงงานและประกันสังคม
1. รัฐภาคีจะต้ องปฏิบตั ติ ่อผู้ลี ้ภัยที่อยู่ในอาณาเขตของรัฐตนโดยชอบด้ วยกฎหมาย เสมือนกับที่ปฏิบตั ิต่อบุคคลสัญชาติรัฐ
ของตน ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นต่างๆต่อไปนี ้
(a) ค่าตอบแทน ซึง่ รวมไปถึงเบี ้ยเลี ้ยงครอบครัวหากเบี ้ยเลี ้ยงนันเป็
้ นองค์ประกอบหนึง่ ของค่าตอบแทน ชัว่ โมงทางาน
การบริหารการทางานล่วงเวลา การลาพักโดยทีย่ งั ได้ รับค่าจ้ าง ข้ อห้ ามในการทางานที่บ้าน อายุขนต
ั ้ ่าในการจ้ างงาน
การฝึ กงาน และการฝึ กอบรม งานสาหรับผู้หญิงและงานสาหรับผู้เยาว์ และการได้ รับสิทธิประโยชน์จากการเจรจา
ต่อรอง ตราบเท่าที่ประเด็นเหล่านี ้อยู่ภายใต้ การปกครองของกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ หรื อ ขึ ้นอยู่กบั การ
ควบคุมของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง
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(b) ประกันสังคม (บทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ โรคต่างๆอันเกิดจากการ
ประกอบอาชีพ การตั ้งครรภ์ การเจ็บป่ วย การทุพพลภาพ ชราภาพ การว่างงาน ภาระหน้ าทีต่ ่อครอบครัว และการ
จัดการชัว่ คราวอื่นๆ ที่ประกันสังคมให้ การคุ้มครอง ตามทีก่ ฎหมายภายในรัฐกาหนด) ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดต่างๆ
ต่อไปนี ้
(i) กรณีที่มกี ารจัดการอื่นๆที่เหมาะสม เพื่อที่จะรักษาสภาพของสิทธิต่างๆที่ได้ มา หรื อ สิทธิใดๆ ในกระบวนการนัน้
(ii) กรณีที่กฎหมายภายในของรัฐ หรื อกฎระเบียบของรัฐที่พานักอยู่นนั ้ มีการจัดการพิเศษที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์
หรื อ บางส่วนของผลประโยชน์ ซึง่ การชาระเงินทังหมดมาจากกองทุ
้
นสาธารณะ และการจัดการพิเศษที่เกี่ยวข้ องกับ
เบี ้ยเลี ้ยงที่จา่ ยให้ บคุ คลทีไ่ ม่สามารถทาตามเงื่อนไขที่กาหนดในการให้ เงินสนับสนุนเพื่อให้ ได้ รับเงินบานาญโดยปกติ
ทัว่ ไป
2. สิทธิในการได้ รับการชดเชยจากการเสียชีวิตของผู้ลี ้ภัยโดยมีเหตุมาจากการบาดเจ็บระหว่างประกอบอาชีพ หรื อ จากโรคที่
เกิดจากการประกอบอาชีพ ต้ องไม่ได้ รับผลกระทบด้ วยเหตุที่ผ้ รู ับประโยชน์จากสิทธินนอาศั
ั ้ ยอยู่นอกอาณาเขตรัฐภาคี
3. รัฐภาคีต้องเอื ้อผลประโยชน์แก่ผ้ ลู ี ้ภัย ในเรื่ องของการรักษาไว้ ซงึ่ สิทธิที่ได้ จากประกันสังคม หรื อสิทธิที่พึงมีในระหว่างรอ
รับการทาประกันสังคม ในกรณีทมี่ ีการตกลงทาสัญญา หรื ออาจตกลงทาสัญญาในอนาคตระหว่างผู้ลี ้ภัยกับรัฐ โดย
เงื่อนไขใดๆทีป่ รับใช้ ต้องไม่ต่างจากที่ปรับใช้ กบั บุคคลผู้ถือสัญชาติของรัฐภาคีของสัญญานันๆ
้
4. รัฐภาคีต้องให้ การพิจารณาอย่างเมตตาที่จะเอื ้อประโยชน์ใดๆ ทีเ่ กิดจากสัญญาทีค่ ล้ ายกันเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ซึง่ สัญญาที่
คล้ ายกันดังกล่าวสามารถบังคับใช้ ระหว่างรัฐภาคีและรัฐที่ไม่ได้ เป็ นภาคีในเวลาใดก็ได้

บทที่ห้า
มาตรการในการดาเนินการ
มาตรา 25
การช่วยเหลือในการดาเนินการ
1. เมื่อใดที่การใช้ สิทธิอนั พึงมีของผู้ลี ้ภัยต้ องอาศัยความช่วยเหลือของเจ้ าหน้ าทีจ่ ากรัฐที่ผ้ ลู ี ้ภัยไม่สามารถเข้ าถึงความ
ช่วยเหลือได้ รัฐภาคีแห่งอาณาเขตที่ผ้ ลู ี ้ภัยพานักอยู่ ต้ องจัดให้ หน่วยงานของรัฐตน หรื อหน่วยงานระหว่างประเทศ ให้ การ
ช่วยเหลือต่อผู้ลี ้ภัยบุคคลนัน้
2. หน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ต้ องส่งมอบหรื อจัดการใดๆเพื่อส่งมอบเอกสารหรื อหนังสือรับรองตามอานาจหน้ าทีต่ นต่อผู้ลี ้ภัย
เสมือนกับที่คนต่างด้ าวอื่นๆได้ รับการจัดการช่วยเหลือจากเจ้ าหน้ าที่แห่งรัฐของสัญชาติตน
3. เอกสารหรื อหนังสือรับรองใดๆที่ได้ ส่งมอบนัน้ มีสถานะเป็ นเอกสารทางการที่ให้ แก่คนต่างด้ าวโดยหรื อผ่านหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ และให้ ใช้ เป็ นหลักฐานที่มกี ารรับรองใช้ แทนเนื่องจากไม่มเี อกสารพิสจู น์อื่น ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่า
เอกสารดังกล่าวไม่สามารถใช้ ได้
4. การคิดค่าธรรมเนียมในการบริการเช่นว่าสามารถทาได้ ยกเว้ นเป็ นกรณีพิเศษต่อบุคคผู้ยากไร้ อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียม
นันต้
้ องเทียบเท่ากับที่เรี ยกเก็บในการดาเนินการให้ กบั บุคคลสัญชาติรัฐของตน
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5. บทบัญญัติในมาตรานี ้ต้ องตีความโดยปราศจากอคติ เมื่อปรับใช้ ร่วมกับมาตรา 27 และ 28 ของอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้
มาตรา 26
เสรี ภาพในการเคลื่อนที่
รัฐภาคีจะต้ องรับรองสิทธิในการแสวงหาที่พานักและเสรี ภาพในการเคลื่อนที่ภายในอาณาเขตรัฐต่อผู้ลี ้ภัยที่อยู่ในอาณา
เขตของรัฐตนโดยชอบด้ วยกฎหมาย ตามกฎระเบียบใดๆที่ปรับใช้ ต่อคนต่างด้ าวในสถานการณ์เช่นเดียวกัน
มาตรา 27
เอกสารแสดงตัวบุคคล
รัฐภาคีต้องออกเอกสารแสดงตัวบุคคลแก่ผ้ ลู ี ้ภัยทุกคนในอาณาเขตรัฐที่ไม่มีเอกสารเดินทางที่ถกู ต้ อง
มาตรา 28
เอกสารเดินทาง
1. รัฐภาคีต้องออกเอกสารเดินทางเพื่อใช้ ในวัตถุประสงค์การเดินทางออกนอกอาณาเขตรัฐ ให้ แก่ผ้ ลู ี ้ภัยที่พกั อยู่ในอาณาเขต
ของรัฐตนโดยชอบด้ วยกฎหมาย นอกเสียจากจะมีเหตุผลจาเป็ นด้ านความมัน่ คงของประเทศหรื อความสงบเรี ยบร้ อยของ
ประชาชน ในการดาเนินการออกเอกสารเหล่านี ้ให้ ปรับใช้ ข้อกาหนดต่อท้ ายอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ รัฐภาคีสามารถออกเอกสาร
เดินทางให้ แก่ผ้ ลู ี ้ภัยคนอื่นๆในอาณาเขตแห่งรัฐได้ โดยต้ องพิจารณาอย่างมีเมตตาเพื่อการออกเอกสารเดินทางให้ แก่ผ้ ลู ี ้ภัย
ในอาณาเขตรัฐที่ไม่สามารถขอเอกสารเดินทางจากประเทศที่ตนมีถิ่นฐานอยู่ตามกฎหมายได้
2. ให้ รัฐภาคีรับรองและดาเนินการต่อเอกสารการเดินทางที่ออกให้ ผ้ ลู ี ้ภัยภายใต้ กรรมสารระหว่างประเทศอื่นๆก่อนหน้ านี ้
เสมือนว่าเป็ นเอกสารเดินทางที่ได้ ออกภายใต้ มาตรานี ้
มาตรา 29
ค่าธรรมเนียมการคลัง
1. รัฐภาคีจะต้ องไม่กาหนดให้ ผ้ ลู ี ้ภัย มีหน้ าที่ เสียค่าธรรมเนียม หรื อภาษีไม่วา่ จะเป็ นประเภทใด นอกเหนือหรื อเกินกว่าที่ได้
มีการกาหนดให้ บคุ คลสัญชาติรัฐของตนต้ องจ่าย ภายใต้ สถานการณ์ที่คล้ ายกัน
2. ไม่มีข้อกาหนดใดในวรรคข้ างต้ นห้ ามมิให้ มีการปรับใช้ กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซึง่ ว่าด้ วยค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้ อง
กับการออกเอกสารทางราชการให้ แก่คนต่างด้ าว รวมไปถึง เอกสารแสดงตัวตน ต่อผู้ลี ้ภัย
มาตรา 30
การโอนทรัพย์สิน
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1. รัฐภาคีต้องอนุญาตให้ ผ้ ลู ี ้ภัยสามารถโอนทรัพย์สินที่ได้ นาเข้ ามาภายในอาณาเขตแห่งรัฐตนออกไปยังประเทศที่ผ้ ลู ี ้ภัย
ได้ รับเลือกให้ ไปตั ้งถิ่นฐานใหม่ โดยดาเนินการให้ สอดคล้ องต่อการบังคับใช้ กฎหมายและกฎระเบียบภายใน
2. รัฐภาคีต้องพิจารณาคาร้ องขอจากผู้ลี ้ภัยอย่างมีเมตตา ในการโอนทรัพย์สินที่จาเป็ นไปในประเทศใดๆก็ตามที่ผ้ ลู ี ้ภัยนัน้
ได้ รับเลือกให้ ไปตั ้งถิ่นฐานใหม่
มาตรา 31
ผู้ลี ้ภัยที่อยู่ในประเทศที่ตนลี ้ภัยอย่างมิชอบด้ วยกฎหมาย
1. รัฐภาคีต้องไม่กาหนดโทษตามกฎหมาย ด้ วยเหตุการเข้ าเมืองผิดกฎหมาย หรื อการพานักอยู่อย่างผิดกฎหมาย ต่อผู้ลี ้ภัยที่
เดินทางออกมาโดยตรงจากอาณาเขตทีช่ ีวติ และเสรี ภาพของตนได้ รับการคุกคาม ตามนิยามที่บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา 1 ของ
อนุสญ
ั ญานี ้ และเข้ ามาหรื ออยูใ่ นอาณาเขตรัฐของรัฐภาคีโดยไม่ได้ รับอนุญาต หากว่าผู้ลี ้ภัยนันได้
้ รายงานตัวต่อเจ้ าหน้ าที่
รัฐทันที และแสดงเหตุผลอันควรที่จะต้ องเข้ าเมืองหรื ออาศัยอยูใ่ นเมืองอย่างผิดกฎหมาย
2. รัฐภาคีต้องไม่บงั คับใช้ ข้อจากัดในการเคลื่อนที่ของผู้ลี ้ภัย นอกเสียจากจะมีความจาเป็ น และการจากัดการเคลื่อนที่
ดังกล่าวสามารถบังคับใช้ ได้ จนกว่าสถานะของผู้ลี ้ภัยจะได้ รับการรับรองในรัฐนันหรื
้ อจนกว่าผู้ลี ้ภัยจะได้ รับการอนุญาตให้
เดินทางเข้ าไปอีกประเทศหนึง่ เท่านัน้ รัฐภาคีต้องจัดสรรเวลาในระยะที่สมเหตุสมผล และอานวยความสะดวกเพื่อให้ ผ้ ลู ี ้
ภัยผู้นนได้
ั ้ รับการอนุญาตให้ เดินทางเข้ าไปอีกประเทศหนึ่ง

มาตรา 32
การขับไล่ออกนอกประเทศ
1. รัฐภาคีต้องไม่ขบั ไล่ผ้ ลู ี ้ภัยที่อยู่ในอาณาเขตของรัฐตนโดยชอบด้ วยกฎหมายออกจากอาณาเขตรัฐ เว้ นแต่จะมีเหตุด้าน
ความมัน่ คงของชาติ หรื อ ความสงบสุขของประชาชน
2. การขับไล่ผ้ ลู ี ้ภัยดังกล่าว จะทาได้ ต่อเมื่อมีคาตัดสินตามกระบวนการที่ชอบด้ วยกฎหมายเท่านัน้ ผู้ลี ้ภัยต้ องได้ รับอนุญาต
ให้ ยื่นหลักฐานเพื่อยืนยันความสุจริตของตน อุทธรณ์ และมีผ้ แู ทนทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ การต่อ
หน่วยงานผู้มีอานาจ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากหน่วยงานผู้มีอานาจ เว้ นแต่จะมีเหตุบงั คับด้ านความมัน่ คงของประเทศ
เข้ ามาเกี่ยวข้ อง
3. รัฐภาคีต้องจัดสรรระยะเวลาที่เหมาะสมให้ แก่ผ้ ลู ี ้ภัยในจัดการเพื่อเข้ าประเทศอื่นอย่างถูกกฎหมาย ในระหว่างห้ วง
ดังกล่าว รัฐภาคีมีสิทธิในการปรับใช้ มาตราการภายในตามที่จาเป็ น
มาตรา 33
การห้ ามมิให้ ขบั ไล่หรื อส่งกลับ (การผลักดันกลับ)
1. รัฐภาคีไม่สามารถขับไล่ หรื อส่งตัวผู้ลี ้ภัยกลับ (ผลักดันกลับ) ไม่วา่ จะด้ วยวิธีใดก็ตาม ไปยังพรมแดนแห่งอาณาเขตที่ชีวติ
หรื อเสรี ภาพของผู้ลี ้ภัยจะตกอยูภ่ ายใต้ ภยั คุกคาม เพราะเหตุแห่ง เชื ้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพของกลุ่มทาง
สังคม หรื อความคิดเห็นทางการเมือง
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2. ผลประโยชน์ของบทบัญญัตขิ ้ อนี ้ ไม่สามารถใช้ อ้างโดยผู้ลี ้ภัยที่มเี หตุอนั สมควรเชื่อได้ ว่าเป็ นภัยต่อความความมัน่ คงของ
รัฐที่ผ้ ลู ี ้ภัยนันพ
้ านักอยู่ หรื อ ผู้ที่ได้ รับการตัดสินเป็ นที่สิ ้นสุดว่าได้ ก่ออาชญากรรมร้ ายแรงที่เป็ นภัยต่อประชาคมแห่งรัฐนัน้
มาตรา 34
การเข้ าเป็ นพลเมือง
รัฐภาคีต้องกระทาการใดๆเพื่ออานวยความสะดวกต่อการปรับตัวเข้ ากับสังคมและการเข้ าเป็ นพลเมืองของผู้ลี ้ภัย
โดยเฉพาะในการทาให้ กระบวนการการเข้ าเป็ นพลเมืองนันรวดเร็
้
วขึ ้น และต้ องลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยของ
กระบวนการดังกล่าว เท่าทีจ่ ะทาได้

บทที่หก
บทต่ อเนื่องและบทเฉพาะกาล
มาตรา 35
การให้ ความร่วมมือของเจ้ าหน้ าที่รัฐต่อองค์การสหประชาชาติ
1. รัฐภาคีต้องให้ ความร่วมมือกับสานักงานข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยสหประชาชาติ หรื อหน่วยงานอื่นภายใต้ องค์การ
สหประชาชาติที่รับช่วงต่อภารกิจ ในการดาเนินงานให้ ลลุ ่วง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้ องอานวยความสะดวกในการทาหน้ าที่
ตามอานาจของสานักงานฯ ในการตรวจสอบการปรับใช้ บทบัญญัติแห่งอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้
2. เพื่อให้ สานักงานข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยสหประชาชาติ หรื อหน่วยงานอื่นภายใต้ องค์การสหประชาชาติที่รับช่วงต่อภารกิจ
สามารถจัดทารายงานเพื่อนาเสนอแก่หน่วยงานที่มอี านาจขององค์การสหประชาชาติ รัฐภาคีต้องแสดงข้ อเท็จจริง และ
ข้ อมูลสถิติ ในรูปแบบที่เหมาะสมตามทีม่ ีการร้ องขอ ในประเด็นต่อไปนี ้
(a) สถานการณ์ทวั่ ไปของผู้ลี ้ภัย
(b) การบังคับใช้ อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ และ
(c) กฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ และ พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้ องกับผู้ลี ้ภัย ซึง่ ได้ มีการบังคับใช้ ณ ปั จจุบัน หรื อ จะมีการ
บังคับใช้ ต่อไปในภายหน้ า
มาตรา 36
ข้ อมูลว่าด้ วยการออกกฎหมายภายในประเทศ
รัฐภาคีต้องนาเสนอกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับซึง่ รัฐตนได้ บงั คับใช้ ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อรับประกันการปรับ
ใช้ อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้
มาตรา 37
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ว่าด้ วยความสัมพันธ์ต่ออนุสญ
ั ญาอื่นๆ ฉบับก่อนหน้ า
ให้ ใช้ อนุสญ
ั ญานี ้แทนที่ความตกลงระหว่างประเทศ ระหว่างรัฐภาคี ภายใต้ ข้อตกลงทีท่ าขึ ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ.
19227 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1924 12 พฤษภาคม ค.ศ. 19268 30 มิถนุ ายน ค.ศ. 19289 และ 30 มิถนุ ายน ค.ศ. 1935
ภายใต้ อนุสญ
ั ญา ลงวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 193310 และ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 193811 พิธีสาร ลงวันที่ 14 กันยายน ค.ศ.
193912 และ ข้ อตกลง ลงวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 194613 ทังนี
้ ้ โดยไม่ให้ มีผลกระทบต่อ มาตรา 28 วรรคสอง ของ
อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้

บทที่เจ็ด
บทส่ งท้ าย

มาตรา 38
การระงับข้ อพิพาท
ข้ อพิพาทใดๆ ระหว่างรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการตีความ หรื อการปรับใช้ ซึง่ ไม่สามารถระงับด้ วย
วิธีการอื่นได้ ให้ รัฐภาคีค่กู รณีแห่งข้ อพิพาทดังกล่าว ร้ องขอต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อพิจารณาต่อไป

มาตรา 39
การลงนาม การให้ สตั ยาบัน และการภาคยานุวตั ิ
1. อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้เปิ ดให้ มีการลงนาม ณ กรุงเจนีวา ในวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ.1951 โดยหลังจากนันให้
้ เก็บรักษาไว้ กบั
เลขาธิการสหประชาชาติ และเปิ ดให้ มกี ารลงนาม ณ องค์การสหประชาชาติ สานักงานยุโรป ตั ้งแต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม ถึง
31 สิงหาคม ค.ศ.1951 และเปิ ดให้ มีการลงนามอีกครัง้ ณ องค์การสหประชาชาติ สานักงานใหญ่ ตั ้งแต่วนั ที่ 17
กันยายน ค.ศ 1951 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.1952
7

League of Nations, Treaty Series, Vol. XIII, p. 237; Vol. XV, p. 322; Vol. XIX, p. 284; Vol. XXIV, p. 178; Vol. XXVII, p. 420, Vol.
XLV, p. 103.
8
League of Nations, Treaty Series, Vol. LXXXIX, p. 47.
9
League of Nations, Treaty Series, Vol. LXXXIX, pp. 53 and 63; Vol. XCIII, p. 377; Vol. CCIV, p. 445, Vol. CCV, p. 193.
10
League of Nations, Treaty Series, Vol. CLIX, p. 199; Vol. CLXXII, p.432; Vol. CLXXXI, p.429; Vol. CCIV, p.464, Vol. CCV, p.214.
11
League of Nations, Treaty Series, Vol. CXCII, p. 59; Vol. CC, p. 572, Vol. CCV, p. 218.
12
League of Nations, Treaty Series, Vol. CXCVIII, p. 141, Vol. CCV, p. 219.
13
United Nations, Treaty Series, Vol. 11, p. 73; Vol. 76, p. 244; Vol. 82, p. 328; Vol. 91, p. 369, Vol. 97, p. 314.
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2. อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้เปิ ดให้ มีการลงนามโดยตัวแทนจากรัฐทุกรัฐทีเ่ ป็ นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ และตัวแทนจากรัฐอื่นๆ
ที่ได้ รับเชิญเข้ าร่วมการการประชุมผู้มีอานาจเต็มว่าด้ วยสถานภาพผู้ลี ้ภัยและบุคคลไร้ รัฐ หรื อผู้ที่ได้ รับจดหมายเชิญลง
นามจากสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ อนุสญ
ั ญานี ้จะต้ องได้ รับการสัตยาบัน และสัตยาบันสารจะถูกรักษาไว้ โดยเลขาธิการ
สหประชาชาติ
3. อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้เปิ ดให้ ภาคยานุวตั ิโดยรัฐที่ได้ ถกู ระบุในวรรคสองของมาตรานี ้ ตั ้งแต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1951 โดย
การภาคยานุวตั ิจะมีผลบังคับ เมือ่ ได้ เมื่อมีการส่งมอบภาคยานุวตั สิ ารให้ กบั เลขาธิการสหประชาชาติ
มาตรา 40
อาณาเขตแห่งการปรับใช้ อนุสญ
ั ญา
1. ณ เวลาที่ รัฐได้ ลงนาม สัตยาบันหรื อภาคยานุวตั ิ รัฐสามารถประกาศให้ มีการปรับใช้ อนุสญ
ั ญาโดยครอบคลุมอาณาเขต
ดินแดนทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่รัฐตนมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการรับผิดชอบดูแล โดยการประกาศดังกล่าวจะมี
ผลเมื่ออนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ได้ ถกู บังคับใช้ ภายในรัฐนัน้
2. การขยายอาณาเขตการปรับใช้ อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ สามารถทาได้ โดยการแจ้ งเลขาธิการสหประชาชาติ และจะมีผลใช้ ได้ เก้ า
สิบวันหลังจากที่เลขาธิการสหประชาชาติได้ รับแถลงการณ์แจ้ งความประสงค์ หรื อหลังจากวันที่อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ได้ ถกู
บังคับใช้ ในรัฐผู้ออกแถลงการณ์ โดยให้ ยดึ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นภายหลังเป็ นหลัก
3. อาณาเขตใดก็ตามที่อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ไม่ได้ ครอบคลุม ณ เวลาที่ลงนาม สัตยาบัน หรื อภาคยานุวตั ิ รัฐนันๆควรพิ
้
จารณา
ถึงความเป็ นไปได้ ในการดาเนินการตามจาเป็ น เพื่อปรับใช้ อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ให้ ครอบคลุมอาณาเขตแห่งรัฐตน ทังนี
้ ้ หากมี
เหตุผลความจาเป็ นในบริบททางรัฐธรรมนูญเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ให้ ขึ ้นอยู่กบั ความสมัครใจยินยอมจากรัฐบาลแห่งรัฐเจ้ าของ
อาณาเขตนัน้
มาตรา 41
สหพันธรัฐ
ในกรณีของรัฐที่มีการปกครองแบบสหพันธรัฐ หรื อรัฐที่ไม่ใช่เอกรัฐ ให้ ปรับใช้ บทบัญญัติดงั ต่อไปนี ้
(a) มาตราใดๆแห่งอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ ที่อยู่ใต้ เขตอานาจกฎหมายของหน่วยงานนิติบญ
ั ญัตขิ องสหพันธรัฐ ให้ พนั ธกรณีที่
สหพันธรัฐมีต่ออนุสญ
ั ญาฉบับนี ้เทียบเท่ากับพันธกรณีของรัฐภาคีที่ไม่ใช่สหพันธรัฐ
(b) มาตราใดๆแห่งอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ ทีอ่ ยู่ใต้ เขตอานาจกฎหมายของมลรัฐ จังหวัด หรื อมณฑล ที่เป็ นเขตการปกครองที่
ไม่ได้ ผกู พันในการดาเนินการทางกฎหมายภายใต้ ระบบรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ ให้ รัฐบาลสหพันธรัฐแจ้ งมาตรา
เหล่านันโดยจั
้
ดทาข้ อแนะนาให้ พิจารณาอนุเคราะห์ ไปยังเจ้ าหน้ าที่แห่งมลรัฐ จังหวัด หรื อ มณฑล ตามความ
เหมาะสมและโดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
(c) เมื่อรัฐภาคีอื่นๆได้ ทาการร้ องขอผ่านเลขาธิการสหประชาชาติ ให้ สหพันธรัฐผู้เป็ นภาคีส่งแถลงการณ์ว่าด้ วยกฎหมาย
และหลักปฏิบตั ิของสหพันธรัฐ และ มลรัฐของตน ในเรื่ องที่เกี่ยวกับบทบัญญัติเฉพาะเรื่ องแห่งอนุสญ
ั ญานี ้ อันแสดง
ถึงขอบเขตของผลบังคับใช้ ทางกฎหมาย หรื อการดาเนินการอื่นๆ
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มาตรา 42
การตั ้งข้ อสงวน
1.
2.

ณ เวลาที่ลงนาม สัตยาบัน หรื อภาคยานุวตั ิ รัฐสามารถตั ้งข้ อสงวนต่อมาตราใดๆแห่งอนุสญ
ั ญานีก้ ็ได้ ยกเว้ นมาตรา 1, 3,
4, 16 (1) และมาตรา 33 ถึง 46
รัฐที่ตั ้งข้ อสงวนตามวรรคหนึ่งของมาตรานี ้ สามารถถอนข้ อสงวนได้ โดยแจ้ งความประสงค์ไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ
มาตรา 43
การมีผลบังคับใช้

1. อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ เก้ าสิบวันนับหลังจากวันที่ได้ มกี ารส่งมอบสัตยาบันสารหรื อภาคยานุวตั ิสารเป็ นครัง้ ที่หก
2. รัฐที่สตั ยาบันหรื อภาคยานุวตั ิอนุสญ
ั ญาหลังจากที่ได้ มกี ารส่งมอบสัตยาบันสารหรื อภาคยานุวตั ิสารเป็ นครัง้ ที่หก ให้
อนุสญ
ั ญานี ้มีผลบังคับใช้ เก้ าสิบวันนับหลังจากวันที่ได้ มีการส่งมอบสัตยาบันสารหรื อภาคยานุวตั สิ ารของรัฐตน
มาตรา 44
การถอนภาคี
1. รัฐภาคีอาจถอนภาคีในอนุสญ
ั ญานี ้เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้ งไปยังเลขาธิการสหประชาติ
2. การถอนภาคีจะมีผลต่อรัฐภาคีเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปี นบั จากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้ รับหนังสือแจ้ งถอนภาคี
3. รัฐใดที่ได้ ทาการประกาศหรื อแจ้ งตามมาตรา 40 อาจประกาศโดยแจ้ งไปยังเลขาธิการสหประชาชาติเมื่อใดในภายหลังก็
ได้ ว่าให้ ระงับการขยายอานาจบังคับแห่งอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ไปยังเขตอานาจที่วา่ เมื่อเวลาหนึ่งปี ผ่านไปนับจากวันที่
เลขาธิการได้ รับการแจ้ งดังกล่าว
มาตรา 45
บทปรับแก้
1. รัฐภาคีสามารถร้ องขอให้ มีการปรับแก้ อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ ณ เวลาใดก็ได้ โดยแจ้ งไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ
2. ให้ สมัชชาใหญ่สหประชาชาติเป็ นผู้กาหนดขันตอนการส่
้
งคาร้ องดังกล่าวตามจาเป็ น

มาตรา 46
แถลงการณ์โดยเลขาธิการสหประชาชาติ
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ให้ เลขาธิการสหประชาติรายงานต่อทุกรัฐสมาชิกแห่งองค์การสหประชาชาติ และรัฐที่ไม่เป็ นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
ตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 39 ของอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

การประกาศและแถลงการณ์ใดๆ ตามมาตรา 1 (B)
การลงนาม การให้ สตั ยาบัน และ การภาคยานุวตั ิใดๆ ตามมาตรา 39
การประกาศเเละการแถลงการณ์ใดๆ ตามมาตรา 40
การตั ้งข้ อสงวนและการถอนข้ อสงวนใดๆ ตามมาตรา 42
วันที่อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ ตามมาตรา 43
การเพิกถอนและการเเถลงการณ์ตามมาตรา 44
คาร้ องขอให้ มกี ารปรับแก้ ตามมาตรา 45

ผู้ที่ได้ ลงนามข้ างท้ ายเอกสารฉบับนี ้ ได้ รับมอบอานาจอย่างเป็ นทางการ และลงนามโดยสุจริตใจในนามของรัฐบาลตน
ณ กรุงเจนีวา วันที่ 28 กรกฎามคม ค.ศ. 1951 ในเอกสารฉบับเดียว ซึง่ ข้ อความในเอกสารทังภาษาอั
้
งกฤษ และภาษา
ฝรั่งเศสมีความหมายดั ้งเดิมเท่าเทียมกัน และให้ เก็บรักษาไว้ ณ หอจดหมายเหตุสหประชาชาติ และเอกสารที่ได้ รับรอง
ความถูกต้ องเเล้ ว ให้ ส่งไปยังรัฐสมาชิกและ รัฐซึง่ ไม่ได้ เป็ นสมาชิกองค์การสหประชาชาติตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 39 แห่ง
อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้
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