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ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ได้จัดท าบันทึกแนวทางปฏิบัติตามอาณัติที่ได้ระบุใน 
ธรรมนญูส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิค.ศ. 1950 ประกอบมาตรา 35 แหง่อนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพ
ผู้ลีภ้ยั ค.ศ. 1951 และ มาตรา II แหง่พิธีสารวา่ด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ยั ค.ศ.1967 
 
บนัทกึแนวทางปฏิบตัิจดัท าขึน้จากการวิเคราะห์หลกัการทางกฎหมายระหวา่งประเทศและเนือ้หาที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ความ
ชดัเจนด้านการปรับใช้กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่มีความเก่ียวข้องกบัเร่ืองที่มีประเด็นเฉพาะ เพื่อเป็นแนวทาง
ในเร่ืองนัน้ๆ วตัถุประสงค์หลกัของบนัทึกแนวทางปฏิบตัิคือการพฒันาการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยัผ่าน
การปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลในการคุ้มครองผู้ลีภ้ยั  
 
บนัทึกแนวทางปฏิบตัิเป็นเอกสารที่เป็นของสาธารณะซึง่จดัท าไว้ให้แก่รัฐบาลตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้วางนโยบายและ
สมาชิกสภานิติบญัญตัิ ฝ่ายตลุาการ นกักฎหมาย ผู้ที่มีอ านาจตดัสนิในเร่ืองการขอลีภ้ยั บคุคลอื่นๆ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง และ
พันธมิตรที่เก่ียวข้องกับการคุ้ มครองผู้ ลีภ้ัยและผู้ ขอลีภ้ัย บันทึกแนวทางปฏิบัตินีย้ ังสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับ
ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติในการเข้าแทรกแซงเพื่อให้ความคุ้มครองในกรณีต่างๆ อีกด้วย ส านกังาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติสง่เสริมให้รัฐน าหลกัการและมาตรการตามที่ระบไุว้ในบนัทกึแนวทางปฏิบตัินีเ้ข้าไป
ปรับใช้กบักรอบทางกฎหมายภายในประเทศเช่นกนั  
 
หากมีค าถามเก่ียวข้องกับประเด็นใดๆ ที่ระบุไว้ในบนัทึกแนวทางปฏิบตัินี ้โปรดติดต่อแผนกนโยบายการคุ้มครองและ
ค าแนะน าด้านกฎหมาย กองบริการการคุ้มครองระหวา่งประเทศ กรุงเจนีวา  
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บทที่หน่ึง  ภมิูหลังและบริบท 
 

1. การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนเป็นกระบวนการทางการที่เก่ียวข้องกบัการสง่มอบบคุคลจากรัฐหนึ่ง (รัฐผู้ ได้รับค าร้องขอ) 
ให้กบัเจ้าหน้าที่ของอีกรัฐหนึ่ง (รัฐผู้ ร้องขอ) เพื่อด าเนินคดีอาญาหรือบงัคบัคดีตามค าพิพากษา การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้
เป็นกระบวนการท่ีท าให้รัฐมัน่ใจวา่บคุคลที่กระท าความผิดร้ายแรงทางอาญาจะต้องรับผิดชอบตอ่การกระท าความผิดของ
ตน การส่งผู้ ร้ายข้ามแดนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการต่อสู้การรอดพ้นจากการลงโทษ รวมถึงในกรณี อาทิ การละเมิด
กฎหมายสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ และกฎหมายมนษุยธรรมในรูปแบบของการประหตัประหารซึ่งเป็นเหตุของการ
ย้ายถ่ินฐาน ตามที่ยกตวัอย่างข้างต้น ดงันัน้ การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนจึงถือเป็นวิธีการที่ส าคญัของรัฐในการต่อต้านการก่อ
การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบตา่งๆ อีกด้วย 
 
2.  การคุ้ มครองผู้ ลีภ้ัยระหว่างประเทศและการบังคับใช้กฎหมายอาญาสามารถเกิดขึน้ได้ในเวลาเดียวกัน 
อนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ยั ค.ศ. 1951 และพิธีสารวา่ด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ยั ค.ศ.1967 ไมไ่ด้ปกป้องผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอ
ลีภ้ยัที่มีสว่นร่วมในการกระท าทางอาญาจากการด าเนินคดี และกฎหมายระหวา่งประเทศวา่ด้วยผู้ลีภ้ยั ก็ไมไ่ด้ห้ามการสง่
ผู้ ร้ายข้ามแดนในทกุพฤติการณ์1 อยา่งไรก็ตาม หากบคุคลที่ถกูร้องขอให้สง่ผู้ ร้ายข้ามแดน (บคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวั) เป็น
ผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยั ความต้องการความคุ้มครองที่เป็นพิเศษของคนเหลา่นัน้จะต้องถกูน ามาพิจารณาร่วมด้วย 
 
3. การมีผลตอ่กนัระหวา่งการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนและค าถามที่เก่ียวข้องกบัการคุ้มครองผู้ลีภ้ยัระหวา่งประเทศจะต้อง
ถูกพิจารณาร่วมกับภูมิหลงัของกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนและการใช้กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
กาลเวลา ความสมัพนัธ์ในการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนระหวา่งรัฐนัน้ตามธรรมเนียมแล้วจะมีสนธิสญัญาสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนแบบ
ทวิภาคีและพหภุาคี รวมถึงตวับทกฎหมายภายในประเทศ2 กฎหมายสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนสว่นใหญ่แล้วเป็นกฏที่สะท้อนให้
เห็นถึงความพ้องต้องกนัของรัฐ จึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อเป็นการตอบโต้อาชญากรรมรูปแบบใหม่และปัญหา

                                                           
1 กฎหมายที่กลา่วนีร้วมถึงกฎหมายผู้ลีภ้ยัระดบัภมิูภาค เชน่ อนสุญัญาองค์การรัฐเอกภาพแหง่ภาคพืน้ทวีปแอฟริกา (OAU) วา่ด้วยการใช้
บงัคบัในลกัษณะเฉพาะของปัญหาผู้ลีภ้ยัในภาคพืน้ทวปีแอฟริกา ค.ศ. 1969 (อนสุญัญา OAU) (จาก: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae6b36018) และ ปฏิญญาคาร์ทาเฮนา วา่ด้วยผู้ลีภ้ยั ค.ศ. 1984 (จาก: 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid= 3ae6b36ec), รวมถึง ธรรมนญูส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่
สหประชาชาติ ค.ศ. 1950 (ภาคผนวกของมติสมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาต ิ428 (V) ณ วนัที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1950) (จาก: 
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae6b3628). 
2 เกณฑ์กฎหมายส าหรับการอนญุาตหรือการปฏิเสธการค าร้องขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนจะถกูพิจารณาตามสนธิสญัญาสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนแบบ
ทวิภาคี หรือ สนธิสญัญาสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนแบบพหภุาคีซึง่มีผลบงัคบัใช้กบัสองรัฐที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงกฎหมายในประเทศของรัฐผู้ ได้รับค า
ร้องขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดน สนธิสญัญาสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนและบทบญัญตัิที่เก่ียวข้องในกฎหมายในประเทศจะก าหนดนิยามความผิดที่อาจ
สามารถสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนได้ (ความผิดที่สง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนได้); เหตผุลในการปฏิเสธค าร้องขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดน (refusal grounds); 
และเกณฑ์ส าหรับเอกสารเพ่ิมเติม และ/หรือ หลกัฐานที่ต้องถกูสง่โดยรัฐผู้ยื่นค าขอ โดยปรกตแิล้ว กระบวนการพิจารณาค าร้องขอสง่ตวัผู้ ร้าย
ข้ามแดนจะถกูตดัสินโดยกฎหมายในประเทศของประเทศผู้ถกูได้รับค าร้องขอ ส าหรับค าอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบักฎหมายการสง่ตวัผู้ ร้ายข้าม
แดนและความสมัพนัธ์กบัการขอลีภ้ยั สามารถดเูพ่ิมเติมได้ที่ S. Kapferer, The Interface between Extradition and Asylum (“Extradition 
and Asylum”), UNHCR, Legal and Protection Policy Research Series, PPLA/2003/05, พฤศจิกายน 2003, จาก: 
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/ rwmain?docid=3fe846da4. 



ต้นฉบบั:  United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidance Note on Extradition and International Refugee Protection,  April 2008 

หากมีข้อกงัขาเร่ืองค าศพัท์หรือค าแปล ให้อิงตามความในต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั      In case of dispute over translation, original English text shall prevail. 

 

5 
 

ด้านความมัน่คง รวมถึงภยัอนัเนื่องมาจากการก่อการร้ายข้ามชาติในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากนีก้ารพฒันา
ของกฎหมายระหวา่งประเทศในด้านตา่ง ๆ ตัง้แต ่ค.ศ. 1945 สง่ผลตอ่กรอบกฎหมายวา่ด้วยการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนเช่นกนั 
 
4. สนธิสญัญาสิทธิมนุษชนระหว่างประเทศ อนุสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการต่อต้านการก่อการร้าย และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ มกัมีบทบญัญัติที่ระบุถึงหน้าที่ในการส่งบุคคลที่ถูกสงสยัว่าจะต้องรับผิดต่อ
อาชญากรรม โดยทัว่ไป ตามบทบญัญัติที่กลา่วมานัน้รัฐภาคีจะต้องแน่ใจว่าการกระท าดงักลา่วเป็นความผิดทางอาญา
ตามกฎหมายอาญาและอาจใช้เป็นมลูฐานในการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนแม้วา่จะไม่มีสนธิสญัญาสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนระหวา่งรัฐที่
เก่ียวข้อง3 อย่างไรก็ตาม พันธกรณีในการห้ามผลกัดันกลบั (non-refoulement) ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ ก าหนดมิให้สง่ผู้ ร้ายข้ามแดนภายใต้พฤติการณ์บางประการที่นอกเหนือจากที่ก าหนดในกฎหมายระหวา่งประเทศ
วา่ด้วยผู้ลีภ้ยั 

 
5. ในกรณีที่การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนมีความเก่ียวข้องกบัผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยั หลกัการและบทบญัญัติบางประการที่
ระบุในกฎหมายการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนได้ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายต่อบคุคลดงักล่าว บุคคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัอาจ
ได้รับประโยชน์จากการบงัคบัใช้ตามหลกัเกณฑ์วา่ด้วยการพิจารณาความผิดเฉพาะเร่ือง (the rule of speciality) ข้อจ ากดั
ในการสง่ต่อผู้ ร้ายข้ามแดนจากรัฐผู้ ร้องขอไปยงัรัฐที่สาม ความเป็นไปได้ในการอนญุาตให้มีการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนภายใต้
เง่ือนไขที่ว่าการสง่ตวับคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัไปยงัรัฐผู้ ร้องขอหลงัจากการด าเนินคดีอาญาหรือรับโทษสิน้สดุ กฎในการ
ไม่สง่ผู้ ร้ายข้ามแดนส าหรับความผิดทางการเมืองหรือเหตุผลอื่นๆในการปฏิเสธการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนโดยเฉพาะที่เก่ียวกบั
โทษประหาร ความยตุิธรรมและความเป็นธรรม นอกจากนีย้งัมีข้อก าหนดในการเลือกปฏิบตัิ (Discrimination clauses) 
ซึ่งเป็นพฒันาการใหม่ทางกฎหมายการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน กลา่วคือการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนอาจจะหรือต้องถกูปฏิเสธเมื่อมี
แรงจูงใจทางการเมือง หรือมีเจตนาที่จะประหตัประหาร หรือเลือกปฎิบตัิ4 หลกัประกนัการคุ้มครองที่กลา่วมาในกฎหมาย
การส่งผู้ ร้ายข้ามแดนอาจคาบเก่ียวไม่มากก็น้อยกับพนัธกรณีของรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอ ภายใต้กฎหมายผู้ลีภ้ยัระหว่าง
ประเทศและกฎหมายสทิธิมนษุชนระหวา่งประเทศ 

 
6. บนัทึกแนวทางปฏิบตัินี ้กลา่วถึงจดุยืนของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติเก่ียวกบัปัญหาด้าน
สารบญัญัติและวิธีสบญัญัติที่เกิดขึน้เมื่อค าร้องขอให้สง่ผู้ ร้ายข้ามแดนเก่ียวข้องกบัผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยั โดยบทที่สองของ
บนัทึกนีไ้ด้ให้รายละเอียดเก่ียวกบัการพิจารณาพนัธกรณีของรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอในการห้ามผลกัดนักลบัภายใต้กฎหมาย
วา่ด้วยผู้ลีภ้ยัและกฎหมายสทิธิมนษุชนระหวา่งประเทศในบริบทของการด าเนินการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนท่ีเป็นผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอ
ลีภ้ยั นอกจากนี ้บทนีย้งัได้พดูถึงขอบเขตของหลกัการและบทบญัญตัิของกฎหมายการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนที่มีอยู่ซึง่สมัพนัธ์
กบัหลกัการว่าด้วยการห้ามผลกัดนักลบั  บทที่สาม ให้รายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน หลกัประกนั
การคุ้มครองที่จ าเป็นในการท าให้มัน่ใจว่าได้พิจารณาสถานการณ์พิเศษของผู้ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยัอย่างถ่ีถ้วนแล้ว รวมถึง

                                                           
3 ในหลายกรณี กฎหมายดงักลา่วได้บญัญัติถึงพนัธกรณีที่จะสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนหรือด าเนินคดี (aut dedere aut judicare) ทัง้นี ้โปรดทราบ
วา่ไมมี่พนัธกรณีทัว่ไปใดๆที่จะต้องสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนภายใต้กฎหมายระหวา่งประเทศ สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ S. Kapferer, 
Extradition and Asylum, เชิงอรรถ 2, ยอ่หน้าที่ 21–32. 
4  ส าหรับการอภิปรายอยา่งละเอียดเก่ียวกบับทบญัญัตแิละหลกัปฏบิตัิแหง่กฎหมายการสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดน อา่นได้ในยอ่หน้าที่ 38-45 ใน
บนัทกึฉบบันี ้
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ความสมัพนัธ์ที่เหมาะสมระหว่างการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนและกระบวนการขอลีภ้ยั  ในบทนีย้งัได้พิจารณาถึงบทบาทของ
ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติระหว่างการด าเนินการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนที่มีผลต่อบคุคลในความหว่งใย
ของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติด้วย  บททีส่ี ่พิจารณาถึงการที่ข้อมลูที่เก่ียวกบัค าร้องขอสง่ผู้ ร้ายข้าม
แดนอาจมีผลตอ่คณุสมบตัิการได้รับความคุ้มครองผู้ลีภ้ยัระหวา่งประเทศ และเน้นถึงหลกัประกนักระบวนการในการขอลี ้
ภยั ที่กรณีที่ผู้ ขอลีภ้ยัเป็นบุคคลที่เป็นผู้ ต้องการตวั บทที่ห้า ของบนัทึกนีเ้สนอข้อสงัเกตโดยสรุปเก่ียวกบัความสมัพนัธ์
ระหว่างการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนและการขอลีภ้ยั รวมถึงความจ าเป็นที่จะท าให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิในการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน
ของรัฐนัน้มีความสอดคล้องกบัพนัธกรณีภายใต้กฎหมายระหวา่งประเทศ   
 

บทที่สอง  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนและหลกัการห้ามผลกัดนักลับ 
 

7. บทนีจ้ะพิจารณาขอบเขตและเนือ้หาของพันธกรณีในการห้ามผลกัดันกลบัของรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอภายใต้
กฎหมายผู้ลีภ้ยัระหวา่งประเทศ กฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศและการด าเนินการในบริบทของการร้องขอการสง่
ผู้ ร้ายข้ามแดนที่เป็นผู้ ลีภ้ัยหรือผู้ ขอลีภ้ัย บทนีจ้ะพิเคราะห์ว่าการคุ้ มครองจากการผลักดันกลับ มีผลกระทบกับ
กระบวนการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนของรัฐผู้ได้รับค าร้องขออยา่งไร 
 
ก. ขอบเขตและเนือ้หาของหลักการห้ามผลักดันกลับในกฎหมายผู้ลีภ้ัยระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ 
1. การคุ้มครองจากการผลักดันกลับภายใต้กฎหมายผู้ลีภ้ยัระหว่างประเทศ 

 
8.   หลกัการห้ามผลกัดันกลบั ซึ่งห้ามการบังคบัเคลื่อนย้ายผู้ ลีภ้ัยสู่ความเสี่ยงต่อการประหัตประหาร เป็นหลกั
พืน้ฐานส าคญัของระบอบการคุ้มครองผู้ลีภ้ยัระหวา่งประเทศ5 ตามที่ระบใุนมาตรา 33 แห่งอนสุญัญาฯ ค.ศ. 19516 ซึ่งมิ
อาจลดทอนได้7 หลกัการห้ามผลกัดนักลบั ตามมาตรา 33 แหง่อนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 ยงัเป็นสว่นหนึง่ของกฎหมายจารีต
ประเพณีระหวา่งประเทศ ดงันัน้หลกัการนีจ้ึงผกูพนักบัทกุรัฐรวมถึงรัฐที่ยงัไม่ได้เป็นภาคีของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 และ/
หรือ พิธีสารฯ ค.ศ. 19678 

                                                           
5 ส าหรับค าวิเคราะห์อยา่งละเอียด อ่านได้ที่ E. Lauterpacht and D. Bethlehem, “The scope and content of the principle of non-
refoulement: Opinion”, in E. Feller, V. Türk and F. Nicholson (eds.), Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global 
Consultations on International Protection, Cambridge University Press, Cambridge (2003), หน้า. 87–177. รวมถึง UNHCR, 
Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the 
Status of Refugees and its 1967 Protocol, 26 January 2007, จาก: 
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=45f17a1a4 
6  กฎหมายผู้ลีภ้ยัระดบัภมิูภาคมีการบญัญัติหลกัการห้ามผลกัดนักลบัไว้ โดยเฉพาะ มาตรา II(3) ของอนสุญัญาองค์การรัฐเอกภาพแหง่
ภาคพืน้ทวีปแอฟริกา ค.ศ. 1969 และ ตอนที่ III(5) ในปฏิญญาคาร์ทาเฮน่าวา่ด้วยผู้ลีภ้ยั ค.ศ. 1984 บทบญัญัติแหง่ปฏิญญาคาร์ทาเฮน่า
ถึงแม้วา่จะไมมี่ผลผกูพนัทางกฎหมาย แตก็่ได้ถกูน ามารวมเข้าไว้ในกฎหมายในประเทศของหลายประเทศในภมิูภาคลาตินอเมริกา 
7 มาตรา 42(1) ในอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 และมาตรา VII(1) ในพิธีสารฯ ค.ศ. 1967 ได้บญัญตัิวา่มาตรา 33 เป็นบทบญัญัติในอนสุญัญาฯ ค.ศ. 
1951 ที่มิได้อนญุาตให้มีการตัง้ข้อสงวนได้ 
8 อา่นได้จาก UNHCR, The Principle of Non-Refoulement as a Norm of Customary International Law, Response to the Questions 
posed to UNHCR by the Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany in cases 2 BvR 1938/93, 2 BvR 1953/93, 
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9. มาตรา 33(1) แหง่ อนสุญัญาวา่ฯ ค.ศ. 1951 บญัญตัิวา่  

“รัฐภาคีจะไม่ขบัไลห่รือสง่กลบั (ผลกัดนั) ผู้ลีภ้ยัไม่ว่าจะโดยลกัษณะใด ๆ ไปยงัชายเขตแห่งดินแดนซึง่ ณ ที่นัน้
ชีวิตหรือ อิสระภาพของผู้ลีภ้ยัจะถกูคกุคามด้วยสาเหตทุางเชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ สมาชิกภาพในกลุม่ใดกลุม่หนึง่ทาง
สงัคม หรือทางความคิดด้านการเมือง” 

 
10.  บทบัญญัติข้างต้นนีส้ามารถปรับใช้ได้ตลอดทัง้หมดในบริบทของการส่งผู้ ร้ายข้ามแดน ทัง้นี  ้จะเห็นได้จาก
ถ้อยค าในตวับทมาตรา 33 (1) แหง่อนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 ซึง่กลา่วถึง การขบัไลห่รือการสง่กลบั “ไมว่า่จะโดยลกัษณะใด 
ๆ” อนึ่ง คณะกรรมการบริหารโครงการของข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัสหประชาชาติ (Executive Committee) กลา่วถึงประเด็น
ตา่ง ๆ ของการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนอนัสง่ผลกระทบตอ่ผู้ลีภ้ัย ดงันี ้ 
 
 “(b) ยืนยนัลกัษณะพืน้ฐานของหลกัการห้ามผลกัดนักลบัซึง่ได้รับการรับรองโดยทัว่ไปอีกครัง้ 
  (c) รับรองวา่ผู้ลีภ้ยัควรจะได้รับการคุ้มครองจากการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนไปยงัประเทศที่พวกเขามีเหตผุลอนัมีมลูที่

ชัดแจ้งถึงความหวาดกลวัต่อการประหตัประหารภายใต้เหตุผลที่ระบุใน มาตรา 1 A(2) แห่งอนุสญัญาฯ ค.ศ. 
1951 

  (d) เรียกร้องให้รัฐต่างๆ “ท าให้มัน่ใจว่าหลกัการห้ามผลกัดนักลบัได้รับการพิจารณาในสนธิสญัญาที่เก่ียวข้อง
กบัการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนและในบทกฎหมายภายในประเทศตามความเหมาะสม”  

  (e) แสดงความหวงัว่าจะมีการค านึงถึงหลกัการห้ามผลกัดนักลบัอย่างสมควรในการปรับใช้สนธิสญัญาใน
ปัจจบุนัท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน”9  

 
11. การคุ้มครอง ตามมาตรา 33(1) ปรับใช้กับบุคคลใด ๆ ที่เป็นผู้ลีภ้ยัภายใต้นิยามของอนุสญัญาฯ ค.ศ. 1951 
กลา่วคือ บคุคลที่ผ่านคณุสมบตัิของนิยามผู้ลีภ้ยั ภายใต้มาตรา 1 A(2) อนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 (เกณฑ์การคดัเข้า หรือ 

                                                           
2 BvR 1954/93, เข้าถึงได้ที่: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=437b6db64; UNHCR, Note on the 
Principle of Non-Refoulement (EU Seminar on the Implementation of the 1995 EU Resolution on Minimum Guarantees for Asylum 
Procedures), 1 November 1997, จาก: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=438c6d972. รวมถึง the 
Declaration of States Parties to the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol adopted at the Ministerial Meeting of States Parties 
of 12–13 December 2001, HCR/MMSP/2001/09, อารัมภกถา ยอ่หน้า 4, จาก: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3d60f5557; New Zealand Court of Appeal, Zaoui v. Attorney General (No 2) [2005] 1 NZLR 
690, 30 กนัยายน 2004, ยอ่หน้า 34 และ 136, จาก: http://www.nzlii.org/cgi-bin/sinodisp/nz/cases/NZCA/2004/244.html ส าหรับค า
พิจารณาอยา่งละเอียดถึงขอบข่ายและเนือ้หาของหลกัปฏิบตัแิหง่หลกัการห้ามผลกัดนักลบัภายใต้กฎหมายจารีตระหวา่งประเทศ สามารถ
อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ E. Lauterpacht and D. Bethlehem, เชิงอรรถที่ 5, ยอ่หน้า 193–219. 
9 อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ UNHCR, Executive Committee, Conclusion No. 17 (XXXI) – 1980 on Problems of Extradition affecting Refugees, 
at ยอ่หน้า (b)–(e), จาก: http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain? docid=3ae68c4423 
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inclusion criteria)10 และไม่เข้าข่ายขอบเขตของหนึ่งในวรรคที่บัญญัติเกณฑ์การคดัออก11 หลกัการห้ามผลกัดนักลบั
ภายใต้บทบญัญัติ มาตรา 33 (1) อนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 ยงัปรับใช้กบับคุคลใด ๆ ที่ผ่านเกณฑ์ที่บญัญัติตาม มาตรา 1 
แหง่ อนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 แตย่งัไมไ่ด้รับการรับรองสถานะผู้ลีภ้ยัอยา่งเป็นทางการ12 กรณีนีเ้ก่ียวข้องโดยเฉพาะกบัผู้ขอ
ลีภ้ยั ซึง่บคุคลดงักลา่วอาจเป็นผู้ลีภ้ยัได้ ดงันัน้ผู้ขอลีภ้ยัจึงไมค่วรถกูสง่กลบั หรือขบัไล่ ในขณะท่ีการพิจารณาสถานะของ
ตนยงัไมส่ิน้สดุ13 
 
12. หลกัการห้ามผลกัดนักลบันัน้ปรับใช้ไม่เพียงแต่กับประเทศภูมิล าเนาของผู้ ลีภ้ยั แต่ยงัรวมถึงประเทศอื่นๆ ที่
บคุคลนัน้มีเหตผุลให้กลวัการประหตัประหารภายใต้หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเหตุที่ระบใุน มาตรา 1 A(2) แห่งอนสุญัญาฯ 
ค.ศ. 1951 หรือ ที่ที่บคุคลนัน้สามารถถกูสง่ไปยงัอีกประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการประหตัประหารอนัเก่ียวเนื่องกบัเหตุที่
ระบใุนอนสุญัญาฯ ค.ศ. 195114 
 
13.  ข้อยกเว้นของหลกัการห้ามผลกัดนักลบั สามารถมีได้ภายใต้กฎหมายผู้ลีภ้ยั ระหวา่งประเทศ เฉพาะใน

พฤติการณ์ที่ระบไุว้ใน มาตรา 33(2) ท่ีระบวุา่ 

                                                           
10 ภายใต้บทบญัญัตินีซ้ึง่ถกูรวมเข้าไว้ในมาตรา 1 ในพิธีสารฯ ค.ศ. 1967 ค าจ ากดัความของ “ผู้ลีภ้ยั” นัน้ใช้ได้กบับคุคล “ซึง่มีความหวาดกลวั
ซึง่มีมลูอนัจะกลา่วอ้างได้วา่จะได้รับการประหตัประหารด้วยสาเหตทุางเชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ สมาชิกภาพในกลุม่ใดกลุม่หนึ่งทางสงัคม 
หรือความคิดด้านการเมือง เป็นผู้อยูน่อกอาณาเขตรัฐแหง่สญัชาติของตน และในขณะเดียวกนัไมส่ามารถหรือไมส่มคัรใจ ที่จะรับความ
คุ้มครองจากรัฐแหง่สญัชาติเน่ืองจากความหวาดกลวัดงักลา่ว หรือนอกจากนีเ้ป็นบคุคลไร้สญัชาติซึง่อยูน่อกอาณาเขตรัฐที่เดิมมีถ่ินฐานพ านกั
ประจ า แตไ่มส่ามารถหรือไมส่มคัรใจทีจ่ะกลบัไปเพ่ือพ านกัในรัฐดงักลา่ว ด้วยเหตแุหง่ความหวาดกลวัที่กลา่วมาข้างต้น” 
11 บญัญัติเกณฑ์การคดัออกที่ถกูบรรจไุว้ในอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 มีดงันี ้ย่อหน้าแรกของอนมุาตรา 1D (ซึง่มีผลใช้กบับคุคลที่ในขณะนีไ้ด้รับ
ความคุ้มครองหรือความชว่ยเหลือจากองค์กรหรือหน่วยงานของสหประชาชาตินอกเหนือจากข้าหลวงผู้ลีภ้ยัของสหประชาชาติ); อนมุาตรา 1E 
(ซึง่มีผลใช้กบับคุคลที่เจ้าพนกังานผู้ มีอ านาจในรัฐที่ตนพ านกัอยู ่ ยอมรับวา่มีสิทธิและหน้าที่เยี่ยงผู้ ถือสญัชาติของรัฐนัน้); และอนมุาตรา 1F 
(ซึง่มีผลใช้กบับคุคลซึง่มีเหตผุลหนกัแน่นในอนัที่จะท าให้พิจารณาได้วา่บคุคลนัน้ได้ประกอบอาชญากรรมหรือการกระท าร้ายแรง) บทบญัญัติ
เกณฑ์การคดัออกนัน้ได้ถกูบรรจเุข้าไว้เชน่กนัในอนสุญัญาองค์การรัฐเอกภาพแหง่ภาคพืน้ทวีปแอฟริกา ค.ศ. 1969  และในธรรมนญูส านกังาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิค.ศ. 1950 ซึง่เป็นภาคผนวกของข้อมติสมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาติ 428 (V) ณ วนัที่ 14 ธันวาคม 
1950 อา่นเพ่ิมเติมได้ในยอ่หน้าที่ 78 ในบนัทกึฉบบันี ้
12 อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ UNHCR, Executive Committee Conclusion No. 6 (XXVIII) – 1977 on Non-refoulement, ยอ่หน้า (c), จาก: 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae68c43ac; Conclusion No. 79 (XLVII) – 1996 on International 
Protection, ยอ่หน้า (j), จาก: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae68c430; and Conclusion No. 81 
(XLVIII) – 1997 on International Protection, ยอ่หน้า (i), จาก: http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid= 
3ae68c690. 
13 อา่นเพ่ิมเติมได้เชน่ ที่ UNHCR, Global Consultations on International Protection/Third Track: Asylum Processes (Fair and Efficient 
Asylum Procedures) (hereinafter: “Asylum Processes”), EC/GC/01/12, 31 May 2001, ยอ่หน้า 4, 8, 13 and 50(c), จาก: 
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3b36f2fca. อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ E. Lauterpacht and D. Bethlehem, เหนือ
เชิงอรรถเชิงอรรถ 5, ยอ่หน้า 87–99. 
14 อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ UNHCR, Note on Non-Refoulement, EC/SCP/2, 1977, ยอ่หน้า 4, จาก: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae68ccd10. อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ Paul Weis, The Refugee Convention, 1951: The Travaux 
Préparatoires Analyzed with a Commentary by Dr. Paul Weis, Cambridge University Press Cambridge (1995), หน้า 341. 
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 “ประโยชน์อนัเกิดจากบทบญัญตันิี ้มิให้ยกขึน้กลา่วอ้างโดยผู้ลีภ้ยัซึง่มเีหตอุนัสมควรอนัถือได้วา่เป็นภยัตอ่ความ

มัน่คงของประเทศที่ได้เข้าไปพ านกั หรือผู้ซึง่โดยค าพิพากษาอนัถึงที่สดุถกูตดัสนิวา่ กระท าความผิดอาญาร้ายแรงอนัเป็น

ภยัตอ่ประชาคมของประเทศนัน้” 

14. การปรับใช้บทบญัญตัินี ้จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยประเทศที่ให้ที่ลีภ้ยั ตามแตก่รณีวา่ กรณีดงักลา่วครบ
องค์ประกอบอนัเก่ียวเนื่องกบัข้อยกเว้นของหลกัการห้ามผลกัดนักลบั ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(1) การปรับใช้ข้อยกเว้นในกรณี “ความมัน่คงของประเทศ” จะต้องพิสจูน์ให้ได้วา่ผู้ลีภ้ยัเป็นภยัต่อประเทศ
ผู้ รับในปัจจุบนัหรือในอนาคต มากกว่าความผิดที่ร้ายแรงน้อยกว่านัน้ โดยอนัตรายดงักลา่วจะต้องรุนแรงและ
ก่อให้เกิดภยัตอ่ความมัน่คงของชาติของประเทศผู้ รับ15  
 
(2) การปรับใช้ข้อยกเว้นในกรณีที่ภัยอันตรายต่อชุมชนนัน้ ผู้ ลีภ้ัยไม่เพียงจะต้องได้รับค าพิพากษาว่า
ประกอบอาชญากรรมที่มีลกัษณะร้ายแรง แตจ่ะต้องเป็นท่ีพิสจูน์ได้วา่ตามอาชญากรรมและค าตดัสนิดงักลา่ว ผู้
ลีภ้ยัจะเป็นภยัที่ร้ายแรงทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตตอ่ชมุชนของประเทศผู้ รับ ทัง้นี ้ข้อเท็จจริงที่บคุคลหนึง่ต้องค า
พิพากษาคดีร้ายแรงอาจมิได้หมายความว่าบุคคลนัน้จะผ่านองค์ประกอบของ “การเป็นภัยต่อชุมชน” การ
พิจารณาวา่ถือเป็นกรณีดงักลา่วหรือไม่ จะขึน้อยู่กบัลกัษณะและพฤติการณ์ของอาชญากรรมนัน้ ๆ และ ปัจจยั
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (อาทิ หลกัฐาน หรือ แนวโน้มการกระท าซ า้อีก)16  
 

15.  ตามข้อยกเว้นของหลกัการคุ้ มครองห้ามผลกัดนักลบัตามอนุสญัญาฯ ค.ศ. 1951 ระบุให้ตีความอย่างจ ากดั 
และบงัคบัให้ต้องมีความเช่ือมโยงอยา่งเป็นเหตเุป็นผลระหวา่งการเคลือ่นย้ายผู้ลีภ้ยัและการขจดัภยัอนัเป็นผลมาจากการ
คงอยู่ของบุคคลนัน้กระทบต่อความมัน่คงหรือชุมชนของประเทศผู้ รับ17 การปรับใช้อย่างจ ากัดยงัหมายความว่า การ
ผลกัดนักลบัจะต้องเป็นมาตรการสดุท้ายที่เป็นไปได้ในการขจัดภยัเพื่อความปลอดภยัหรือเพื่อชุมชนของประเทศผู้ รับ 
นอกจากนีอ้นัตรายที่จะเป็นผลต่อประเทศผู้ รับจะต้องมีน า้หนกัมากกวา่ความเสี่ยงภยัที่บคุคลทีเ่ป็นผู้ ต้องการตวัจะเผชิญ
อนัเนื่องมาจากการผลกัดนักลบัดงักลา่วอีกด้วย18 ทัง้นี ้การพิจารณาวา่ข้อยกเว้นภายใต้ มาตรา 33 (2) สามารถปรับใช้ได้

                                                           
15 อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ UNHCR, Factum of the Intervenor, UNHCR, Suresh v. the Minister of Citizenship and Immigration; the Attorney 
General of Canada, SCC No. 27790, จาก: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/ rwmain?docid=3e71bbe24 (ดงัตอ่ไปนี ้
“UNHCR, Suresh Factum”) ใน 14:1 International Journal of Refugee Law (2002), at ยอ่หน้า 68–73. See also E. Lauterpacht and D. 
Bethlehem, อา่นได้ที่เชิงอรรถ 5, ยอ่หน้า 164–166; และ A. Grahl-Madsen, Commentary on the Refugee Convention, Articles 2–11, 
13–37, เผยแพร่โดย UNHCR (1997) จาก: http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid =4785ee9d2, ค าอธิบาย
มาตรา 33 ยอ่หน้า 8 โดยค าอภิปรายของผู้ ร่างอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 ในประเด็นดงักลา่วนัน้ สามารถสรุปได้ดงันี ้ “หากกลา่วโดยทัว่ไปแล้ว 
‘ความมัน่คงของประเทศ’ อาจน ามาใช้อ้างเป็นข้อยกเว้นได้ ในกรณีที่มีการกระท าที่มีลกัษณะร้ายแรง เป็นภยัทัง้โดยตรงและทางอ้อมตอ่
รัฐธรรมนญู รัฐบาล อธิปไตยทางดินแดน เอกราช หรือความสงบสขุภายนอกของประเทศนัน้ๆ   
16 อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ E. Lauterpacht and D. Bethlehem, เชิงอรรถ 5, ยอ่หน้า 190-192 
17 การผลกัดนักลบันัน้ จะไมมี่ความชอบธรรมภายใต้มาตรา 33(2) ในอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 หากสามารถใช้มาตรการที่มีความรุนแรงน้อยกวา่
ได้ในการก าจดัภยัคกุคามที่ผู้ลีภ้ยัมีตอ่ความมัน่คงของประชาคมของประเทศผู้ รับ 
18 อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ UNHCR, Suresh Factum, เชิงอรรถ 15, ยอ่หน้า 74-84; อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ E. Lauterpacht and D. Bethlehem, เชิงอรรถ 
5, ยอ่หน้า 177–179. 
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หรือไม่จะต้องมีหลกัประกนักระบวนการที่เพียงพอ19 เมื่อการปรับใช้มาตรา 33(2) ได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการส่งผู้ ร้ายข้ามแดน รัฐผู้ ได้รับค าร้องขอจะต้องยืนยนัว่า ข้อก าหนดทัง้ทางสารบญัญัติและวิธีสบญัญัติได้ถกู
พิจารณาอยา่งครบถ้วนทัง้กระบวนการแล้ว20 
 
16. อยา่งไรก็ตาม บทบญัญตัิของมาตรา 33(2) อนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 ไมก่ระทบตอ่พนัธกรณีหลกัการห้ามผลกัดนั
กลบัของรัฐผู้ได้รับค าร้องขอ ภายใต้กฎหมายสทิธิมนษุยชนซึง่ไมส่ามารถลดทอนได้ ดงันัน้รัฐผู้ได้รับค าร้องขอ จะถกูกีดกนั
จากการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนที่เป็นผู้ ลีภ้ัยหากการกระท าดงักล่าวจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรมานของบุคคลนัน้21 
เช่นเดียวกบัการพิจารณาการปรับใช้การห้ามผลกัดนักลบัไปเจอภยัอื่น ๆ อนัมิอาจแก้ไขได้ 
 
2.   การคุ้มครองจากการห้ามผลักดันกลับภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
 
17. ภายใต้กฎหมายสทิธิมนษุยชน พนัธกรณีการห้ามผลกัดนักลบัของรัฐผู้ได้รับค าร้องขอ บญัญตัิกีดกนัการสง่ผู้ ร้าย
ข้ามแดนในกรณีที่การส่งมอบตวับุคคลที่ต้องการตวัไปประสบความเสี่ยงต่อการทรมานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ร้ายแรง  
 
18. มาตรา 3 แห่งอนสุญัญาวา่ด้วยการตอ่ต้านการทรมาน และการกระท าอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือที่ย ่ายี
ศกัดิ์ศรี ค.ศ. 1984 ระบอุยา่งชดัเจนวา่ “รัฐภาคีต้องไมข่บัไล ่สง่กลบั (ผลกัดนักลบั) หรือสง่บคุคลเป็นผู้ ร้ายข้ามแดนไปยงั
อีกรัฐหนึ่ง เมื่อมีเหตอุนัควรเช่ือได้วา่บคุคลนัน้จะตกอยู่ภายใต้อนัตรายที่จะถกูทรมาน” ตามที่ปรากฎในสว่นของการห้าม
ทรมานภายใต้กฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศซึง่อยู่ในล าดบัศกัดิ์ของกฎหมายบงัคบัเด็ดขาด (jus cogens) การ
ห้ามผลกัดนักลบัไปยงัสถานที่ที่มีการปฏิบตัิอนัเป็นภยัอนัตราย ผกูพนักบัทกุรัฐรวมถึงรัฐที่มีได้เป็นภาคีในสนธิสญัญาที่
เก่ียวข้อง22  

                                                           
19 ในมมุมองของ UNHCR ควรมีหลกัประกนักระบวนการที่เสมือนกนัส าหรับการขบัไลภ่ายใต้มาตรา 32 ในอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 เป็นอยา่ง
น้อย มาตรา 32(1) อนญุาตให้มีการขบัไลผู่้ลีภ้ยัด้วยเหตผุลเพ่ือความมัน่คงของประเทศหรือเพ่ือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ไปสูป่ระเทศ
นอกเหนือจากประเทศที่ผู้ลีภ้ยัดงักลา่วมีความหวาดกลวัจากการถกูประหตัประหาร มาตรา 32(1) และมาตรา (3) กลา่วถึงหลกัประกนัขัน้ต า่ 
รวมถึง สิทธิในการได้รับการพิจารณราและสิทธิอทุธรณ์ และสิทธิในการมรเวลาที่เพียงพอตอ่การเสาะหาการเข้าถงึรัฐอ่ืนโดยถกูกฎหมาย อา่น
เพ่ิมเติมได้ที่ E. Lauterpacht and D. Bethlehem, เชิงอรรถ 5, ยอ่หน้า 159 
20 อา่นเพ่ิมเติมได้จากยอ่หน้า 52-53 ในบนัทกึฉบบันี ้
21 อา่นเพ่ิมเติมได้จาก UNHCR, Suresh Factum, เชิงอรรถ 15, ยอ่หน้า 18-50; E. Lauterpacht and D. Bethlehem, เชิงอรรถ 5, ยอ่หน้า 
159(ii), 166 และ 179 
22 อา่นเพ่ิมเติมได้ เชน่ที่ Human Rights Committee, General Comment No. 29: Article 4: Derogations during a State of Emergency, 
U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 August 2001, ยอ่หน้า 11, จาก: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=453883fd1f; อา่นค าพิพากษาของศาลอาญาระหวา่งประเทศส าหรับอดตียโูกสลาเวีย (International 
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) (ICTY) ใน Prosecutor v Delalic and Others, Trial Chamber judgement of 16 
November 1998, ยอ่หน้า 454, จากhttp://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=41482bde4; Prosecutor v. 
Furundzija, Trial Chamber judgement of 10 December 1998, ยอ่หน้า 134–164, จาก: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=40276a8a4; Prosecutor v. Kunarac and Others, Trial Chamber judgement of 22 February 
2001, ยอ่หน้า 466, จาก: http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae6b7560; และค าตดัสิน the House of 
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19. การห้ามการริดรอนชีวิตและการทรมาน และการกระท าหรือการลงโทษอื่น ๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือที่ย ่ายี
ศกัดิ์ศรี โดยมิชอบ ตามมาตรา 6 และ 7 แห่งกติการะหวา่งประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 
ตามการตีความของคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนนัน้ รวมการห้ามกผลกดนักลบัไปเจอภยัในการกระท าดงักลา่วด้วย23 การ
ห้ามไมใ่ห้ผลกัดนักลบัภายใต้กฎหมายสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศเพื่อประสบความเสีย่ง “ภยัอนัร้ายแรงที่ไมอ่าจแก้ไข
ได้” ครอบคลมุทัง้บุคคลที่คนที่อยู่ภายใต้อาณาเขตของรัฐ หรือเขตอ านาจรัฐ24 ซึ่งกรณีนีร้วมถึงผู้ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยัด้วย 
หลกัการดงักลา่วยงัปรับใช้กบักรณีที่ประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนย้าย หรือ ประเทศใด ๆ  ที่บคุคลอาจถกู
สง่ตอ่ไป25 หลกัการนีเ้ป็นหลกัการที่ไมส่ามารถลดทอน หรือตัง้ข้อยกเว้นได้26 
 
20. พนัธกรณีตามหลกัการห้ามผลกัดนักลบั ซึ่งกีดกันการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนในกรณีที่มีความเสี่ยงภยัต่อชีวิตและ
ความบริบรูณ์ของร่างกายของบคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวั ยงัปรากฎในสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนในระดบัภูมิภาค อาทิ ใน
ทวีปอเมริกา ตามมาตรา 22(8) แห่งตราสารสิทธิมนษุยชนแห่งทวีปอเมริกา ค.ศ. 1969 ระบวุ่า “คนต่างด้าวจะต้องไมถ่กู
ขบัไลห่รือสง่กลบัไปยงัประเทศใดก็ตาม โดยมิจ ากดัเฉพาะประเทศภมูิล าเนา หากพบว่าในประเทศนัน้สิทธิในการมีชีวิต
หรือเสรีภาพส่วนบคุคลจะเป็นอนัตรายและถกูละเมิดเนื่องจาก เชือ้ชาติ สญัญาติ ศาสนา สถานะทางสงัคม หรือความ

                                                           
Lords in Pinochet, re. [1999] 2 All ER 97, ยอ่หน้า 108–109, จาก: http://www.parliament.the-stationery-
office.co.uk/pa/ld199899/ldjudgmt/jd990115/pino01.htm. ตามมาตรา 53 แหง่อนสุญัญากรุงเวียนนาวา่ด้วยกฎหมายสนธิสญัญา ค.ศ. 
1969, “กฎเกณฑ์ทัว่ไปแหง่กฎหมายระหวา่งประเทศที่มีลกัษณะเป็นกฎหมายเด็ดขาดซึง่จะละเมิดมิได้ (jus cogens)” หรือ กฎหมายบงัคบั
เด็ดขาดของกฎหมายระหวา่งประเทศ “คือบรรทดัฐานที่เป็นที่ยอมรับใน ประชาคมระหวา่งประเทศในฐานะบรรทดัฐานที่ไมอ่นญุาติให้ลดทอน
กฎหมายในบางสว่นได้ และสามารถแก้ไขได้เพียงเฉพาะจากบรรทดัฐานทีต่ามมาจากกฎหมายระหวา่งประเทศทัว่ไปที่มีลกัษณะเดียวกนั
เทา่นัน้” อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ UNHCR, Factum of the Intervenor, UNHCR, Suresh v. the Minister of Citizenship and Immigration; the 
Attorney General of Canada, SCC No. 27790, จาก: http://www.unhcr.org/cgi/bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3e71bbe24 
(ดงัตอ่ไปนี:้ “UNHCR, Suresh Factum”), ใน 14:1 International Journal of Refugee Law (2002), ยอ่หน้า 42-50. อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ E. 
Lauterpacht and D. Bethlehem, เชิงอรรถ 5, ยอ่หน้า 222-237. 
23 อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ Human Rights Committee, General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of torture, or other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment), 10 March 1992, U.N. Doc. HRI/ GEN/1/Rev.7 ยอ่หน้า 9, จาก: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=453883fb0; และ General Comment No. 31 on the Nature of the General Legal Obligation on 
States Parties to the Covenant, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 21 April 2004, ยอ่หน้า12, จาก: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=478b26ae2. อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6 
(2005) on the Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, U.N. Doc. CRC/GC/2005/6, 3 
June 2005, ยอ่หน้า 27, จาก: http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=42dd174b4. 
24 ส าหรับรัฐภาคขีองกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ค.ศ. 1966 หลกัการนีถ้กูท าให้ชดัแจ้งโดย
ความเห็นทัว่ไป (General Comment) ฉบบัที่ 31 ของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน, เชิงอรรถ 23, ยอ่หน้า 10 
25 อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ ความเห็นทัว่ไป (General Comment) ฉบบัที่ 31 ของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน, เชิงอรรถ 23, ยอ่หน้า 12 
26 ส าหรับการอภิปรายอยา่งละเอียด และข้อมลูเพ่ิมเติม อา่นได้ที่ UNHCR, Note on Diplomatic Assurances and International Refugee 
Protection (hereafter: “Note on Diplomatic Assurances”), 10 August 2006, ยอ่หน้า 16–19, จาก: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=44dc81164, และUNHCR, Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-
Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 26 January 2007, 
ยอ่หน้า 17–22, จาก: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=45f17a1a4. 
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คิดเห็นทางการเมืองของบคุคลดงักลา่ว ไม่ว่าในกรณีใดทัง้สิน้” มาตรา 13(4) แห่งอนสุญัญาแห่งทวีปอเมริกาเพื่อป้องกนั
และลงโทษตอ่การทรมาน ค.ศ. 1985 ระบวุา่ “การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนมิอาจกระท าได้ หรือบคุคลมิอาจถกูสง่กลบัหากมีเหตุ
อนัควรเช่ือว่าชีวิตของบคุคลนัน้ตกอยู่ในอนัตราย และบคุคลนัน้จะถกูทรมานหรือได้รับการปฏิบตัิที่ทารุณ ไร้มนษุยธรรม 
หรือย ่ายีศกัดิ์ศรี หรือบคุคลนัน้จะถกูด าเนินคดีภายใต้ศาลพิเศษ หรือศาลเฉพาะกิจของรัฐผู้ ร้องขอ” ศาลสิทธิมนษุยชน
แห่งยโุรปมีค าตดัสินสอดคล้องกนัในหลายคดีวา่ พนัธกรณีตามหลกัการห้ามผลกัดนักลบัเป็นสว่นหนึง่ของพนัธกรณีตาม
หลกัการทรมานหรือ ปฏิบตัิหรือลงโทษ อย่างไร้มนุษยธรรม หรือย ่ายีศกัดิ์ศรี ตามมาตรา 3 แห่งอนุสญัญายุโรปว่าด้วย
สิทธิมนษุยชน ค.ศ. 1950 และพนัธกรณีนีถ้กูน ามาใช้เมื่อใดก็ตามที่มีความเสี่ยงตอ่ได้รับการปฏิบตัิอนัเนื่องมากจากการ
บงัคบัเคลือ่นย้ายรวมไปถึงการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน27 
 
3.  ล าดับศักดิ์ของพันธกรณี  
 
21. เมื่อพิจารณาว่าควรอนุญาตให้ส่งผู้ ร้ายข้ามแดนหรือไม่ รัฐผู้ ได้รับค าร้องขออาจมีข้อสงสยัว่าพนัธกรณีต่างๆ
ขดักนัหรือไม ่ในขณะท่ีหน้าที่การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนอาจเกิดจากข้อตกลงการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนในระดบัทวิภาคีหรือพหุภาคี 
ซึ่งรัฐผู้ ร้องขอและรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอเป็นภาคี หรือเกิดจากบทบญัญัติของกฎหมายระหวา่งประเทศหรือระดบัภมูิภาคซึง่
ก าหนดหน้าที่การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนหรือด าเนินคดี ในทางกลบักนั รัฐผู้ ได้รับค าร้องขอก็ผกูพนักบัพนัธกรณีตามหลกัการ
ห้ามผลกัดนักลบัภายใต้กฎหมายผู้ลีภ้ยัระหวา่งประเทศหรือกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ ซึง่ท าให้การสง่ผู้ ร้าย
ข้ามแดนในกรณีของผู้ ลีภ้ัยหรือผู้ ขอลีภ้ัยให้กับรัฐผู้ ร้องขอภายใต้เง่ือนไขที่กล่าวเบือ้งต้นไม่สามารถด าเนินการได้ ใน
สถานการณ์เช่นนี ้การกีดกนัการมอบตวับคุคลภายใต้กฎหมายผู้ลีภ้ยัระหวา่งประเทศหรือกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหว่าง
ประเทศมีล าดบัศกัดิ์เหนือกวา่พนัธกรณีใดๆในการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน  
 

                                                           
27 อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ เชน่ Soering v. United Kingdom, Application No. 14038/88, 7 กรกฎาคม 1989, จาก: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae6b6fec, คดีที่ตามาภายหลงั รวมไปถึง Cruz Varas v. Sweden, Application No. 15567/89, 20 
March 1991, จาก:  http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae6b6fe14; Vilvarajah et al. v. United Kingdom, 
Application No. 13163/87 et al., 30 ตลุาคม 1991, จาก: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain? docid=3ae6b7008; 
Chahal v. United Kingdom, Application No. 22414/93, 15 November 1996, จาก: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae6b69920; Ahmed v. Austria, Application No. 25964/94, 17 ธันวาคม 1996, จาก: 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae6b62f2c; TI v. United Kingdom, Application No. 43844/98 
(Admissibility), 7 มีนาคม 2000, จาก: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae6b6dfc. In Saadi v. Italy, 
Application No. 37201/06, 28 กมุภาพนัธ์ 2008, จาก: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=47c6882e2, 
ศาลสิทธิมนษุยชนยโุรปได้ย า้ถึงหลกักฎหมายก่อนหน้าของตนที่เก่ียวกบัการห้ามการทรมานและการประติบตัิหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้
มนษุยธรรม หรือที่ย ่ายีศกัดิ์ศรีในมาตรา 3 ของอนสุญัญายโุรปวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน ซึง่รวมถึงพนัธกรณีห้ามผลกัดนักลบัวา่เป็นพนัธกรณี
เด็ดขาดและยงัมีผลใช้โดยไมว่า่การกระท าของบคุคลดงักลา่วจะไมพ่งึปรารถนาหรืออนัตรายเพียงใด หรือถกูกลา่วหาวา่ได้กระท าความผิดใน
ลกัษณะใดก็ตาม ศาลสิทธิมนษุยชนยโุรปได้ย า้ถึงค าตดัสินของศาลก่อนหน้าวา่ การชัง่น า้หนกัระหวา่งความเสีย่งของบคคลุตอ่การถกูกระท า
ทารุณ กบัเหตทุี่ถกูน ามาใช้ในการขบัไล ่ ไมส่ามารถน ามาใช้เพ่ือประกอบการพิจารณาวา่รัฐมีหน้าที่หรือไมต่ามพนัธกรณี ตามมาตรา 3 ของ
อนสุญัญายโุรปวา่ด้วยสิทธิมนษุยชนได้ 
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22.  ล าดับศักดิ์ของพันธกรณีตามหลกัสิทธิมนุษยชนที่ถือเป็นบรรทัดฐานนัน้ ไม่ได้ขึน้อยู่กับการมีอยู่หรือไม่ของ
บทบญัญัติเฉพาะซึ่งก าหนดหน้าที่การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนในสนธิสญัญา28 ทัง้นี ้ความเป็นเอกของพนัธกรณีตามหลกัสิทธิ
มนษุยชน ซึ่งมีศกัดิ์เหนือกวา่หน้าที่ตามสนธิสญัญาการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน นัน้เป็นไปตามลกัษณะธรรมชาติของพนัธกรณี
ตามหลกัสิทธิมนษุยชน29 และต าแหน่งของพนัธกรณีภายใต้ล าดับศกัดิ์ของกฎหมายระหวา่งประเทศเองตามมาตรา 103 
ประกอบ มาตรา 55(c) และ 56 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ อนึ่ง มาตรา 103 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติก าหนดว่า 
พนัธกรณีตามกฎบตัรมีล าดบัศกัดิ์เหนือพนัธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศใดๆ30 นอกเหนือจากนี ้ตามมาตรา 55(c) 
และ 56 แหง่กฎบตัรฯ รัฐสมาชิกของสหประชาชาติผกูพนัในการท างานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของสหประชาชาติ ซึง่รวมถึง
การเคารพหลกัการสากล และปฏิบตัิตามสิทธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานโดยปราศจากการแบ่งเชือ้ชาติ เพศ ภาษา 
และ ศาสนา31 
 
23.  ภายใต้บริบทความพยายามของรัฐที่จะปราบปรามและป้องกันการก่อการร้าย พนัธกรณีตามกฎหมายผู้ลีภ้ยั
ระหวา่งประเทศ และกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ มีล าดบัศกัดิ์เหนือสนธิสญัญาระหวา่งประเทศเชน่กนั32 คณะ
มนตรีความมัน่คงและสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กลา่วย า้ว่ารัฐจะต้องท าให้มัน่ใจว่ามาตรการที่ตนด าเนินการ ใน
การต่อต้านการก่อการร้ายนัน้ จะต้องสอดคล้องกบัพนัธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายสิทธิ
มนษุยชน กฎหมายผู้ลีภ้ยั และกฎหมายมานษุยธรรม33 ทัง้คณะมนตรีความมัน่คงและสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้

                                                           
28  อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ มาตรา 6 แหง่อนสุญัญาวา่ด้วยการสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนระหวา่งประเทศอเมริกนั (Inter-American Convention on 
Extradition) (1981), จาก: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae6b38510 ที่บญัญัติไว้วา่ “ไมมี่บทบญัญัติ
ใดๆในอนสุญัญานีท้ีส่ามารถน ามาตคีวามเพ่ือใช้จ ากดัสิทธิในการขอลีภ้ยั ที่เป็นการใช้อยา่งเหมาะสมได้” 
29 สิทธิมนษุยชนและกฎหมายทีใ่ห้ความคุ้มครองผู้ลีภ้ยัจดัตัง้ให้มี “ล าดบักฎหมายเฉพาะทางที่เก่ียวกบัพนัธกรณีทางภววิสยัเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
มนษุยชน” ซึ่งตา่งจากสนธิสญัญาตา่งๆที่กลา่วถึงเพียงอตัวิสยั สิทธิตา่งตอบแทน และหน้าที่ระหวา่งรัฐ, อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ M.N. Shaw, 
International law, 4th edn., Cambridge University Press, Cambridge (1997), หน้า 696.   
30มาตรา 103 แหง่กฎบตัรสหประชาชาติ, จาก: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/ refworld/rwmain?docid=3ae6b3930 บญัญัติวา่ 
“ในกรณีการขดัแย้งกนัระหวา่งข้อผกูพนัของสมาชิกสหประชาชาตติามกฎบตัรฉบบัปัจจบุนั และตามข้อผกูพนัตามความตกลงระหวา่งประเทศ
อ่ืนใด ข้อผกูพนัตามกฎบตัรฉบบัปัจจบุนัจกัต้องใช้บงัคบัมีศกัดิ์เหนือกวา่” 
31 มาตรา 55(c) แหง่กฎบตัรสหประชาชาติ บญัญตัิวา่ “เพ่ือความมัน่คงและสมบรูณ์ซึง่จ าเป็นตอ่ความสมัพนัธ์อนัดีและสนัติตอ่กนัระหวา่งรัฐ 
บนพืน้ฐานการเคารพในหลกัสิทธิเทา่เทียมและการปกครองตนเอง สหประชาชาติสง่เสริม  (c) “การเคารพโดยสากลและการปฏบิตัิตามสิทธิ
มนษุยชนและอิสรภาพอนัเป็นหลกัมลูส าหรับทกุคน โดยปราศจากความแตกตา่งในทางเชือ้ชาติเพศ ภาษา หรือศาสนา” และมาตรา 56 แหง่กฎ
บตัรสหประชาชาต,ิ บญัญัติวา่ “สมาชิกทัง้ปวงให้ค ามัน่วา่จะด าเนินการร่วมกนั และแยกกนั ในการร่วมมือกบัองค์การเพื่อให้บรรลผุลแหง่
ความมุง่หมาย ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 55” 
32 อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ Security Council Resolution S/RES/1624(2005) วนัที่ 14 กนัยายน ค.ศ. 2005, ที่ บทความเบือ้งต้น ยอ่หน้า 2 และ 7, 
และ operative ยอ่หน้า 4 (รวมถึงการค านึงถึงสิทธิที่จะแสวงหาและที่จะได้ที่ลีภ้ยั ตามที่บญัญัติในมาตรา 14 แหง่ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิ
มนษุยชน) อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, 
annexed to General Assembly Resolution A/RES/51/210 of 16 January 1997, ที่ บทความเบือ้งต้น ยอ่หน้า 8; A/RES/60/158 วนัที่ 28 
กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2006 วา่ด้วย Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, ที่ บทความเบือ้งต้น 
ยอ่หน้า 7 และ operative ยอ่หน้า 5 
33 อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ Security Council Resolutions SC/RES/1269 (1999) วนัที่ 19 ตลุาคม ค.ศ. 1999, ยอ่หน้า 4(iv); SC/RES/1373 (2001) 
วนัที่ 28 กนัยายน ค.ศ.2001, ยอ่หน้า 3(f) และ 3(g); S/RES/1456(2003) วนัที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2003, ภาคผนวก, ยอ่หน้า 6; 
S/RES/1535(2004) วนัที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 2004, ภาคผนวก, อารัมภกถา ยอ่หน้า 6; S/RES/1566(2004) วนัที่ 8 ตลุาคม ค.ศ. 2004, อารัมภ
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อ้างอิงถึงพนัธกรณีตามอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 และ พิธีสารฯ ค.ศ. 1967 รวมถึงหลกัการห้ามผลกัดนักลบั34 ความจ าเป็น
ให้รัฐเคารพพนัธกรณีกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายสิทธิมนษุยชน กฎหมายว่าด้วยผู้ลีภ้ยั และกฎหมาย
มานษุยธรรม โดยเฉพาะในเร่ืองของการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้ ได้รับการยืนยนัอีกครัง้ในแผนปฏิบตัิงานตามภาคผนวกของ
ยทุธศาสตร์การตอ่ต้านการก่อการร้ายระดบัโลกของสหประชาชาติ ที่เป็นท่ีรับโดยสมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาติ เมื่อวนัท่ี 
6 กนัยายน ค.ศ. 2006 
 
ข.  การปรับใช้หลักการห้ามผลักดันกลับในกรณีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นผู้ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยั  
1. ผู้ลีภ้ยั 

 
ค ำร้องขอส่งผูร้้ำยข้ำมแดนจำกประเทศภูมิล ำเนำของผูลี้ภ้ยั35 
 
24. ในกรณีค าร้องขอที่ให้สง่ผู้ ร้ายข้ามแดนของผู้ลีภ้ยัไปยงัประเทศภมูิล าเนาของบคุคลนัน้ รัฐผู้ได้รับค าร้องขอจะถกู
กีดกนัจากการสง่บคุคลท่ีต้องการตวั ตามมาตรา 33(1) แห่งอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 หรือ กฎหมายจารีตประเพณีระหวา่ง
ประเทศ โดยในกรณีนีห้ลกัการห้ามผลกัดนักลบัภายใต้กฎหมายผู้ลีภ้ยัระหว่างประเทศหลกักีดกนัการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน 
เว้นแต่กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอพิสจูน์ได้ว่าบคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัเข้าข่ายหนึ่งในข้อยกเว้นตามมาตรา 
33(2) ของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 195136 อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่อาจพิสจูน์ได้ตามข้างต้น รัฐผู้ได้รับค าร้องขอยงัคงต้องเคารพ
หลกัการห้ามผลกัดนักลบัภายใต้กฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ37 
 

                                                           

กถา ยอ่หน้า 4; SC/RES/1617 (2005) วนัที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2005, อารัมภกถา ยอ่หน้า 4; S/RES/1624 (2005) วนัที่ 14 กนัยายน ค.ศ. 
2005, อารัมภกถา ยอ่หน้า 2 และ operative ยอห่น้า 4. อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ General Assembly Resolutions A/RES/49/60 วนัที่ 9 ธันวาคม 
ค.ศ. 1994, ภาคผนวกที่ ยอ่หน้า 5; A/RES/51/210 วนัที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1996, ภาคผนวก, อารัมภกถา ยอ่หน้า 6 (อ้างอิงถึงมาตรา 1, 2, 32 
และ 33 แหง่อนสุญัญาฯ 1951) และ 7; A/RES/57/219 วนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2003 วา่ด้วย Protection of human rights and fundamental 
freedoms while countering terrorism, ที่ ยอ่หน้า 1; A/RES/58/187 วนัที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 2004 วา่ด้วย Protection of human rights and 
fundamental freedoms while countering terrorism, ที่ ยอ่หน้า 1; A/RES/60/1 วนัที่ 24 ตลุาคม ค.ศ. 2005 เก่ียวกบั 2005 World Summit 
Outcome, ที่ ยอ่หน้า 85; A/60/43 วนัที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2006, อารัมภกถา ยอ่หน้า 11 และ 19, op. ยอ่หน้า 3; A/RES/60/158 of 28 February 
2006 on Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, at อารัมภกถา ยอ่หน้า 7 และ 13, op. ยอ่
หน้า 1 and 5; A/RES/62/71 of 8 January 2008 on Measures to eliminate international terrorism, at อารัมภกถา ยอ่หน้า 12 and 20; 
และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง, A/RES/62/159 วนัที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2008 วา่ด้วย Protection of human rights and fundamental freedoms while 
countering terrorism.    
34  อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ General Assembly Resolution A/60/288 วนัที่ 6 กนัยายน ค.ศ. 2006 วา่ด้วย United Nations Global Counter-
Terrorism Strategy, ภาคผนวกที่ II.3. 
35 ค าวา่ “ประเทศภมิูล าเนา” ที่ใช้ในบนัทกึนีอ้้างอิงถึงประเทศสญัชาติของบคุคลนัน้ๆหรือในกรณีทีบ่คุคลไร้สญัชาติเป็นผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยัจะ
หมายถึงประเทศที่มีถ่ินฐานพ านกัประจ า 
36 อา่นได้ที่ยอ่หน้าที่ 13-15 ในบนัทกึฉบบันี ้
37 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 17-20 ในบนัทกึฉบบันี ้และอา่นเพ่ิมเติ่มได้ที่ UNHCR, Suresh Factum, เชิงอรรถ 15, หน้าที่ 141–157; UNHCR, Note 
on Diplomatic Assurances, เชิงอรรถ 26, ยอ่หน้า 31; และการอภิปรายใน E. Lauterpacht และ D. Bethlehem, เชิงอรรถ 5, ยอ่หน้า 159(ii), 
166 และ 179.   



ต้นฉบบั:  United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidance Note on Extradition and International Refugee Protection,  April 2008 

หากมีข้อกงัขาเร่ืองค าศพัท์หรือค าแปล ให้อิงตามความในต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั      In case of dispute over translation, original English text shall prevail. 

 

15 
 

25.  กรณีนีส้ามารถปรับใช้ได้อยา่งเต็มที่กบักรณีที่รัฐผู้สง่ค าร้องขอให้ค ามัน่วา่บคุคลที่จะถกูสง่ตวัจะไมต่กอยู่ภายใต้
การประหตัประหารหรือภยัในรูปแบบอื่นใดหลงัจากการสง่ตวั ในมมุมองของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัสหประชาชาติ 
ต่อการกระท าเช่นนีซ้ึ่งโดยทัว่ไปมกัเรียกว่า การให้ค ามัน่ทางการทตู ควรจะไม่ให้น า้หนกัเมื่อผู้ลีภ้ยัผู้ ได้รับความคุ้มครอง
ตามมาตรา 33(1) ของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 วา่จะถกูสง่กลบัไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมไปยงัประเทศภมูิล าเนาของตน38 
โดยเหตุผลคือประเทศที่ให้ลีภ้ัยได้พิจารณาและรับรองแล้วว่าในกรณีของบุคคลนัน้มีความหวาดกลัว ต่อการ
ประหตัประหารในประเทศภมูิล าเนา เมื่อประเทศที่ให้ลีภ้ยัได้พิสจูน์แล้ว ดงันัน้ในการสง่บคุคลนัน้กลบัไปยงัที่ที่ตนได้รับ
การประหตัประหารแม้ว่าจะมีการให้ความเช่ือมั่นว่าผู้ ลีภ้ยัจะได้รับการดูแลอย่างดีเมื่อไปถึงอาจไม่สอดคล้องกับการ
คุ้มครองตามอนสุญัญาฯ ค.ศ. 195139 
  
ค ำร้องขอส่งผูร้้ำยข้ำมแดนจำกประเทศอืน่ ๆ นอกเหนือจำกประเทศภูมิล ำเนำของผูลี้ภ้ยั  
 
26. หากประเทศที่ประสงค์ขอส่งผู้ ร้ายข้ามแดนเป็นประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศที่ผู้ลีภ้ยัมีภูมิล าเนา รัฐผู้
ได้รับค าร้องขอจะต้องพิจารณาวา่การสง่ตวัผู้ลีภ้ยัจะสอดคล้องกบัพนัธกรณีหลกัการห้ามผลกัดนักลบัภายใต้กฎหมายผู้ลี ้
ภยัระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศหรือไม่40 ในกรณีนี ้รัฐผู้ ได้รับค าร้องขอจะต้องพิสจูน์ให้
แน่ใจว่าการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนไปประเทศดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงภยัในการถูกประหตัประหาร ทรมาน หรือ
อนัตรายที่มิอาจแก้ไขได้ตอ่ตวัผู้ลีภ้ยั รวมไปถึงความเสีย่งในการจะถกูสง่ตอ่ไปยงัประเทศภมูิล าเนาหรือประเทศที่สามที่มี
ความเสีย่งภยัดงักลา่ว  
 
27. การพิจารณาตามหลกัข้างต้น รัฐผู้ รับการร้องขอต้องท าการประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึน้กบับคุคลที่ต้องการ
ตวัหากบคุคลดงักล่าวถกูส่งตวัไปยงัรัฐผู้ ร้องขอ สิ่งเหล่านีย้งัมีความจ าเป็นที่จะต้องประเมินภายใต้พฤติการณ์ต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง ถึงแม้จะมีการให้ค ามัน่ทางการทตูทีก่ลา่วถึงการปฏิบตัิที่ดีตอ่ผู้ลีภ้ยัเมื่อสง่ตวัแล้วก็ตาม  
 
28. ภายใต้กฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ รัฐจะต้องสามารถสง่ตอ่บคุคลไปยงัอีกประเทศหนึง่ตามที่ระบใุน
ค ามัน่ทางการทูตได้ในเพียงกรณีที่การให้ค ามัน่ดงักล่าวจะขจดัความเสี่ยงที่บุคคลดงักล่าวจะถกูละเมิดสิทธิมนษุยชน
อยา่งร้ายแรงได้อยา่งสมบรูณ์ การท่ีค ามัน่จะสมบรูณ์ตามกรณีนีไ้ด้ จะต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 
 
 (1) เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมที่จะขจดัภยัที่จะเกิดกบับคุคลที่ถกูสง่กลบั และ 
 (2) รัฐผู้ได้รับค าร้องขอพิจารณาค ามัน่แล้ววา่นา่เช่ือถือตามหลกัสจุริต41 

                                                           
38 อา่นได้จาก UNHCR, Suresh Factum, เชิงอรรถ 15, ยอ่หน้า 51 
39 อา่นได้จาก UNHCR, Suresh Factum, เชิงอรรถ 15, ยอ่หน้า 52 
40 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 8-20ในบนัทกึฉบบันี ้
41 เกณฑ์ที่กลา่วมานัน้ได้ถกูพฒันาในระบบกฎหมายระหวา่งประเทศ ระดบัภมิูภาค และศาลภายในประเทศในกรณีที่เก่ียวข้องกบัการสง่ผู้ ร้าย
ข้ามแดนเพ่ือไปเจอความเสี่ยงตอ่การถกูประการชีวิตหรือการละเมิดการพิจารณาคดด้ีวยความเป็นธรรมอยา่งร้ายแรง รวมถึงการขบัไลห่รือการ
สง่กลบัไปเจอการทรมานและการปฏบิตัิอื่นๆที่ทารุณโหดร้าย ประเด็นนีไ้ด้ถกูกลา่วถึงโดยคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนและ
ผู้ เช่ียวชาญที่ได้รับอาณตัิจากคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมโดยละเอียด สามารถอา่นได้ที่ UNHCR, Note 
on Diplomatic Assurances, เชิงอรรถ 26, ยอ่หน้าที่ 20–26.   
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29. ในขณะที่การพิจารณาความเหมาะสมและความน่าเช่ือถือของค ามัน่ทางการทูตในกรณีที่มีความเก่ียวข้อง
โดยตรงกับโทษประหารชีวิตนัน้ค่อนข้างดูได้ง่าย แต่ในกรณีที่ค ามัน่นัน้เก่ียวข้องกับความเสี่ยงต่อการทรมานหรือการ
ปฏิบตัิที่โหดร้ายด้วยวิธีอื่นๆ อาจไม่สามารถพิจารณาได้ง่ายดายนกั42 ในรายงานหนึง่ที่กลา่วถึงตวัอยา่งการปฏิบตัิของรัฐ
ในกรณีที่เก่ียวข้องกบัค ามัน่ทางการทตู อ้างอิงถึงผู้รายงานพิเศษแหง่สหประชาชาติวา่ด้วยการทรมานและการปฏิบตัิหรือ
การลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี ที่กลา่วถึงมมุมองวา่ “ค ามัน่โดยทัว่ไปนัน้ไมน่า่เช่ือถือ และไมม่ี
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองต่อต้านการทรมาน และการปฏิบตัิที่โหดร้ายทารุนด้วยวิธีการอื่น ๆ เนื่องจากค ามัน่ดงักลา่ว
มกัมาจากรัฐที่มีการปฏิบตัิการซ้อมทรมานอยา่งเป็นระบบ หรือระบบในการตรวจสอบภายหลงัจากสง่กลบันัน้ไม่สามารถ
เป็นที่รับรองได้ว่าจะไม่มีการซ้อมทรมาน รวมทัง้ค ามัน่เช่นว่าไม่มีพนัธกรณีทางกฎหมาย จึงไม่มีผลผกูพนัหรือท าให้เกิด
ความรับผิดชอบในกรณีที่มีการละเมิด นอกจากนีบ้คุคลผู้ที่จะได้รับความคุ้มครองตามค ามัน่มิอาจเรียกร้องได้หากค ามัน่
ดงักลา่วถกูละเมิด ผู้ รายงานพิเศษฯให้ความเห็นวา่ รัฐไม่สามารถใช้ค ามัน่ทางการทตูเพื่อเป็นหลกัประกนัว่าจะไม่มีการ
ซ้อมทรมานและการปฏิบตัิอย่างทารุณโหดร้าย หากมีเหตคุวรเช่ือว่าบคุคลที่ถกูสง่กลบัจะตกอยู่ในอนัตรายจากการซ้อม
ทรมานหรือ การปฏิบตัิอยา่งทารุณโหดร้ายเมื่อเดินทางกลบัไป”43 
 
30. ในมมุมองของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ การให้ค ามัน่ทางการทตูซึ่งกระท าโดยประเทศ
อื่นๆที่นอกเหนือจากประเทศภมูิล าเนาของผู้ลีภ้ยัภายใต้บริบทที่เก่ียวกบัการร้องขอการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนที่เป็นผู้ลีภ้ยันัน้ 
ควรได้รับการพิจารณาในมาตรฐานเดียวกนักบัค ามัน่ทีป่ระเทศภมูิล าเนาของลีภ้ยัเป็นผู้ให้ เพื่อให้มัน่ใจได้วา่รัฐจะท าตาม
พันธกรณีตามหลักการห้ามผลักดันกลับภายใต้กฎหมายผู้ ลีภ้ัย ระหว่างประเทศ รัฐผู้ ได้รับค าร้องขอจ าเป็นจะต้อง
พิจารณาค ามั่นว่าสามารถถือเป็นหลักประกันที่เหมาะสมและเช่ือถือได้หรือไม่ในการต่อต้านความเสี่ยงจากการ
ประหตัประหารในรัฐผู้ ร้องขอ หรือจากภยัที่จะเกิดขึน้หากมีการสง่ตวัตอ่ไปยงัประเทศภมูิล าเนาภายหลงัหรือประเทศอืน่ใด
ที่บคุคลนัน้จะโดนประหตัประหาร44  
 
2.  ผู้ขอลีภ้ยั 

                                                           
42 ประเด็นที่กลา่วมานัน้ อาทิ ศาลสงูของประเทศแคนาดา ค าตดัสินกรณี Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 
[2002] 1 S.C.R. 3, 2002, SCC 1, ที่ ยอ่หน้า 124, จาก: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3c42bdfa0: 
“อาจมีประโยชน์ที่จะให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมด้านค ามัน่ซึง่อาจมีความแตกตา่งระหวา่งค ามัน่ที่ให้โดยรัฐวา่จะไมป่รับใช้โทษประหารชีวติ (ผ่าน
ทางกระบวนการตามกฎหมาย) และค ามัน่ที่ให้โดยรัฐวา่จะไมใ่ช้การทรมาน (ซึง่เป็นกระบวนการที่ผิดกฎหมาย) ศาลจะให้สญัญาณเก่ียวกบั
ความยุง่ยากที่จะเช่ือในค ามัน่ที่ให้โดยรัฐมากเกินไปที่จะขดัขวางจากการทรมานในอนาคตเม่ือมีความเก่ียวข้องกบัการทรมานอยา่งผิด
กฎหมายหรือการอนญุาตให้ผู้ อ่ืนกระท าในอาณาเขตของตนในอดีต ความยุง่ยากจะมีความรุนแรงมากขึน้ในกรณีที่การทรมานถกูกระท าไมใ่ช่
แคจ่ากการสมรู้ร่วมคิดแตผ่่านทางความออ่นแอของรัฐที่จะควบคมุพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐของตน ดงันัน้ความจ าเป็นที่จะต้องแบง่แยก
ระหวา่งการให้ค ามัน่เก่ียวกบัโทษประหานชีวิตและค ามัน่เก่ียวกบัการทรมาน อยา่งไรก็ตามการเผ้าสงัเกตโทษประหารชีวิตจ ากระท าได้งา่ยกว่า
และมีความเชื่อถือมากกวา่การเผ้าสงัเกตกุารทรมาน” 
43 อา่นได้จากผู้ รายงานพิเศษแหง่สหประชาชาติวา่ด้วยการตอ่ต้านการทรมาน และการกระท าอ่ืนๆ ที่โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือที่ย ่ายีศกัดิ์ศรี, 
Interim Report to the General Assembly, U.N. Doc. A/60/316, 30 August 2005, ที่ยอ่หน้า 51, เข้าถึงได้ที่: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=43f30fb40 
44 ส าหรับการอภิปรายอยา่งละเอียด อา่นได้ที่ UNHCR, Note on Diplomatic Assurances, เชิงอรรถ 26, ยอ่หน้าที่ 20–26 และ 48–55 และ
สามารถอา่นได้ในยอ่หน้าที่ 32 ในบนัทกึฉบบันี ้
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ค ำร้องขอจำกประเทศภูมิล ำเนำของผูข้อลีภ้ยั 
 
31. อาศยัอ านาจมาตรา 33(1) แหง่อนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 และกฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ ผู้ขอลีภ้ยัจะ
ได้รับการคุ้มครองจากการผลกัดนักลบัตลอดช่วงระยะเวลาในการด าเนินการขอลีภ้ยัทัง้หมด รัฐผู้ได้รับค าร้องขอ ไมอ่าจสง่
ตวัผู้ขอลีภ้ยักลบัไปยงัประเทศภมูิล าเนาของบคุคลนัน้ในขณะที่สถานะผู้ลีภ้ยัของบคุคลนัน้ก าลงัถกูพิจารณาอยู ่ซึง่รวมถึง
ระหวา่งชัน้อทุธรณ์ด้วย45  
 
32. กรณีนีย้งัปรับใช้หากรัฐผู้ ร้องขอให้ค ามัน่ทางการทตูเก่ียวกบัการปฏิบตัิต่อผู้ขอลีภ้ัยหากบคุคลดงักลา่วเดินทาง
กลบัเช่นกนั ในมมุมองของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติในกรณีดงักลา่วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ เก่ียวข้อง
กบัการลีภ้ยัในรัฐผู้ รับค าร้อง สามารถใช้ค ามัน่ทางการทตูใดๆที่มาจากรัฐผู้ ร้องเป็นหนึ่งปัจจยัในการพิจารณาว่าบคุคลท่ี
จะถูกส่งกลบันัน้มีความหวาดกลวัอันมีมูลว่าจะถูกประหัตประหารหรือไม่ได้ ในการประเมินความส าคัญของค ามัน่
ทางการทตูในกรณีเช่นวา่ รัฐผู้ รับค าร้องอาจต้องการพิจารณาอยา่งถ่ีถ้วนตามเกณฑ์ที่ระบใุนย่อหน้าที่ 28 ข้างต้น ในการ
จะผา่นเกณฑ์ความเหมาะสม ค ามัน่ทางการทตูจะต้องแสดงประสทิธิภาพในการขจดัความเสีย่งในการประหตัประหารใน
ทุกทางที่เป็นไปได้ในกรณีของบุคคลนัน้  การประเมินจ าเป็นจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงถึงความเข้าใจของ “การ
ประหตัประหาร” รวมไปถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงในบริบทของกฎหมายผู้ลีภ้ยัระหวา่งประเทศ การละเมิดสทิธิมนษุยชนร้ายแรง 
เช่น การพรากชีวิตหรือเสรีภาพ การทรมาน หรือ การปฏิบัติหรือลงโทษท่ีโหดร้าย ทารุณ หรือย า้ยีศักดิ์ศรีด้วย46 เมื่อ
พิจารณาความน่าเช่ือถือของค ามั่นที่ให้ไว้ รัฐผู้ ได้รับค าร้องจะต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์ในประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึง
ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิตามค ามัน่ดงักล่าว รวมถึงการมีกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
หรือไมด้่วย47 
 
33. หากผู้ขอลีภ้ยัได้รับการพิจารณาวา่เข้าองค์ประกอบของผู้ลีภ้ยั หลกัการห้ามผลกัดนักลบัตามมาตรา 33(1) แหง่
อนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 จะบงัคบักีดกนัการสง่ผู้ลีภ้ยัข้ามแดน เว้นแต่กรณีที่บคุคลที่จะถกูสง่ตวัเข้าข่ายหนึ่งในข้อยกเว้น

                                                           
45 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 11 และยอ่หน้าที ่61–68 ในบนัทกึฉบบันี ้ส าหรับการอภปิรายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ที่เหมาะสมระหวา่งการสง่ผู้ ร้ายข้าม
แดนและกระบวนการขอลีภ้ยั 
46  การประหตัประหารอาจแสดงออกในหลากหลายรูปแบบ รวมถึง อาท ิ มาตรการการเลือกปฏิบตัใินตวัของตวัเองหรือเม่ือสะสมกนัแล้ว
ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีกิจจะลกัษณะที่ท าให้เกิดความเสียหาย ข้อจ ากดัทางสิทธิทางสงัคมและเศรษฐกิจอาจก่อให้เกิดการประหตัประหารถ้า
มีผลที่จะก่อให้เกิดการพรากสิทธิที่จะหาเลีย้งชีพเพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีจากผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ ดเูพ่ิมเติมที่ UNHCR, Handbook on 
Procedures and Criteria for Determining Refugee Status (“Handbook”), Geneva 1979, re-edited 1992, ยอ่หน้าที่ 51–64, จาก: 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae6b3314 
47 ส าหรับการอภิปรายอยา่งละเอียด อา่นได้ที่ UNHCR, Note on Diplomatic Assurances, เชิงอรรถ 26, ยอ่หน้าที่ 36 และ 44-55 
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ตามมาตรา 33(2) แห่ง อนุสญัญาฯ ค.ศ. 195148 อย่างไรก็ตาม การกีดกันการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายสิทธิ
มนษุยชนระหวา่งประเทศยงัปรับใช้อยา่งตอ่เนื่องและอาจท าให้มีการกีดกนัการสง่ตวับคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวั49 
 
34. หากพบว่าผู้ขอลีภ้ยัไม่เข้าองค์ประกอบของค านิยามผู้ลีภ้ยั หรือหากปรับใช้วรรคคดัออก บุคคลที่จะถูกส่งตวั
กลบัจะไม่ได้รับประโยชน์ในความคุ้มครองภายใต้กฎหมายผู้ลีภ้ยั ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามรัฐผู้ รับค าร้องขออาจถกู
กีดกนัการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนตามพนัธกรณีของหลกัการห้ามผลกัดนักลบัตามกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ50 
 
ค ำร้องขอส่งผูร้้ำยข้ำมแดนจำกประเทศอืน่ ๆ นอกเหนือจำกประเทศภูมิล ำเนำของผูข้อลีภ้ยั 
 
35. ในกรณีที่ประเทศที่ขอสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนมิใช่ประเทศภมูิล าเนาของผู้ขอลีภ้ยั รัฐผู้ ได้รับค าร้องขอจะต้องประเมิน
ความเสี่ยงจากการส่งบคุคลนัน้ไปยงัประเทศดงักล่าว ตามกฎหมายผู้ลีภ้ยัระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนษุยชน
ระหวา่งประเทศ รัฐผู้ได้รับค าร้องขอจ าต้แองพิจารณาค ามัน่ทางการทตูใดๆที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตอ่ผู้ขอลีภ้ยัในการสง่
ตวัของบคุคลดงักลา่วอย่างถ่ีถ้วน ซึ่งถือเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการพิจารณาว่าการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนของบคุคลนัน้จะ
น าไปสูอ่นัตรายตอ่การประหตัประหาร ทรมาน หรือภยัที่ไมอ่าจแก้ไขได้ หรือไม่51  
 
36. หากบคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัจะมีความเสี่ยงตอ่การประหตัประหารตามเหตแุห่งอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 ในรัฐผู้
ร้องขอหรือในกรณีถกูสง่กลบัไปยงัประเทศภมูิล าเนา รัฐผู้ได้รับค าร้องขอจะมีพนัธกรณีตามมาตรา 33(1) แหง่อนสุญัญาฯ 
ค.ศ. 1951 หรือกฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ และจะถกูกีดกนัจากการสง่ผู้ขอลีภ้ยัข้ามแดน52 รัฐผู้ ได้รับค าร้อง
ขอจ าเป็นต้องท าให้แน่ใจว่าการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนไปยงัรัฐผู้ ร้องขอสอดคล้องกบัพนัธกรณีตามหลกัการห้ามผลกัดนักลบั
ตามกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศด้วย53 
 
37. หากพิจารณาแล้วว่าการส่งตวัไปยงัรัฐผู้ ร้องขอไม่ถึงกับเป็นการละเมิดพนัธกรณีของรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอตาม
หลกัการห้ามผลกัดนักลบัตามกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้ขอลีภ้ยัอาจถกูสง่ตวัข้ามแดนได้ อย่างไรก็ตาม รัฐที่เก่ียวข้อง
จะต้องท าให้มัน่ใจวา่บคุคลนัน้จะสามารถเข้าถึงกระบวนการขอลีภ้ยัที่ชอบธรรมและมีประสทิธิภาพไมว่า่จะในรัฐผู้ ร้องขอ
หรือในรัฐผู้ได้รับค าร้องขอก็ตาม54 
 

                                                           
48 โปรดทราบวา่เกณฑ์ที่ระบใุนมาตรา 33 (2) แหง่อนสุญัญาฯ ค.ศ.1951 ไมไ่ด้เป็นสว่นหนึ่งของเกณฑ์คณุลกัษณะแหง่การรับรองสถานะผู้ลีภ้ยั
และไมค่วรถกูน ามาพิจารณาเม่ือพิจารณาวา่ผู้ขอลีภ้ยัมีคณุสมบตัิตรงตามสถานะผู้ลีภ้ยัหรือไม ่ แตว่า่การใช้ข้อยกเว้นตามมาตรา 33(2) แหง่
อนสุญัญาฯ ค.ศ.1951 นัน้หมายถึงการที่บคุคลดงักลา่วได้สญูเสียความคุ้มครองที่จะถกูผลกัดนักลบัแม้วา่จะได้รับสถานะผู้ลีภ้ยั 
49 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 16-20 และ 24ในบนัทกึฉบบันี ้
50 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 17-20ในบนัทกึฉบบันี ้
51 การประเมินนีมี้ความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาความเหมาะสมและความน่าเช่ือถือของค ามัน่ที่ได้มอบให้ อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 28 และ 32ใน
บนัทกึฉบบันี ้ส าหรับการอภิปรายอยา่งละเอียด อา่นได้ที่ UNHCR, Note on Diplomatic Assurances, เชิงอรรถ 26, ยอ่หน้าที่ 37 
52 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 11, 31 และ 33 ในบนัทกึฉบบันี ้
53 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 17-20 ในบนัทกึฉบบันี ้
54 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 67-68 และ 88-89 ในบนัทกึฉบบันี ้
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ค. ผลกระทบจากพันธกรณีการห้ามผลักดันกลับในกรณีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นผู้ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยั 
 
1.   บทบัญญัติการห้ามผลักดันกลับในบริบทของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

 
38. ในหลายๆรัฐตวับทกฎหมายภายในประเทศได้บญัญัติไว้ถึงการปฏิเสธการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนหากบคุคลที่เป็นผู้
ต้องการตวัเป็นผู้ลีภ้ยั55 และ/หรือมีความเสีย่งตอ่การถกูทรมาน หรือการละเมิดสทิธิมนษุยชนอยา่งร้ายแรงจากการสง่ตวั56 
การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนซึง่เป็นผู้ขอลีภ้ยัได้ถกูห้ามไว้อยา่งชดัเจนในบางประเทศ57 สว่นในประเทศอื่นๆ การปรับใช้บทบญัญตัิ
การห้ามผลกัดนักลับแก่ผู้ ที่ถูกรับรองว่าเป็นผู้ ลีภ้ัยก็รวมไปถึงผู้ ขอลีภ้ัยด้วย ข้อก าหนดการห้ามผลกัดนักลบัในตวับท
กฎหมายที่เก่ียวกบัการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนหรืกฎหมายเก่ียวกบัคนตา่งด้าวได้ก าหนดไว้วา่ การกีดกนัการเคลื่อนย้ายบคุคล 
รวมถึงในการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนของบคุคลใดๆที่มีความเสี่ยงตอ่ชีวิตหรือเสรีภาพในรัฐผู้ ร้องขอ นัน้สามารปรับใช้รวมถึงผู้ลี ้
ภยัและผู้ขอลีภ้ยัด้วย 
 
39. ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติมองว่า  ควรมีบทบัญญัติที่ชัดเจนในตัวบทกฎหมาย
ภายในประเทศเพื่อผกูมดัให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องปฏิเสธที่จะสง่ผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยัหากเป็นการย้อนแย้งกบัพนัธกรณีของ
รัฐในการห้ามผลกัดนักลบัภายใต้กฎหมายผู้ลีภ้ยัระหวา่งประเทศและกฎหมายสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ บทบญัญัติ
ดังกล่าวเป็นหลกัประกันส าคัญอย่างยิ่งในการแสดงเจตนาตามเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้อง
พิจารณาในบริบทของการด าเนินการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนที่เป้นผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยั อย่างไรก็ตาม ในด้านพนัธกรณีการห้าม
ส่งตวับุคคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัเนื่องจากการส่งตวัจะก่อให้เกิดการละเมิดหลกัการว่าด้วยการห้ามผลกัดนักลบัภายใต้
กฎหมายผู้ลีภ้ยัระหวา่งประเทศและ/หรือกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศนัน้ จะผกูพนักบัรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอแม้วา่
ตวับทกฎหมายภายในประเทศจะไมไ่ด้ระบชุดัเจนเก่ียวกบัการห้ามไมใ่ห้สง่ผู้ ร้ายข้ามแดนตามเหตทุี่ระบุก็ตาม58 

 

                                                           
55 บทบญัญัตดิงักลา่วอาจระบไุว้ในกฎหมายภายในวา่ด้วยการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ/หรือกฎหมาย
รัฐธรรมนญู ตวับทกฎหมายวา่ด้วยการลีภ้ยัอาจระบบุทบญัญัติที่เก่ียวข้องกบัค าร้องสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนเก่ียวกบัผู้ลีภ้ยัและ/หรือผู้ขอลีภ้ยั 
สามารถดเูพ่ิมเติมได้ที่ S. Kapferer, Extradition and Asylum, เชิงอรรถ 2, เชิงอรรถ 401 
56 ตวัอยา่งบทบญัญตัิกีดกนัการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนในกรณีที่มีความเสี่ยงตอ่การทรมาน สามารถดเูพ่ิมเติมที่ S. Kapferer, Extradition and 
Asylum, เชิงอรรถ 1, ยอ่หน้าที่ 132–133 
57  สามารถอา่นได้จากตวัอยา่ง อาทิ s. 415(1)(b) แหง่ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา; s. 501 (b) แหง่
ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาของสาธารณรัฐสโลวกั 
58 หลกัการที่วา่รัฐมีความรับผิดชอบตอ่การกระท าใดๆที่ละเมิดพนัธกรณีภายใต้กฎหมายระหวา่งประเทศและรวมถึงการปรับใช้กบัการกระท า
หรือการละเลยที่จะกระท าการในทกุภาคสว่น รวมถึงหน่วยงานยอ่ยๆ และบคุคลที่มีหน้าทีป่ฏิบตัติามอ านาจนิตบิญัญัติ ตลุาการ และบริหาร 
รวมถึงการกระท าอื่นๆที่มีศกัยภาพคล้ายคลงึกนัตามที่ระบไุว้ในกฎหมายระหวา่งประเทศ การปรับใช้ดงักลา่วใช้ได้กบัหลกัการที่วา่รัฐอาจไม่
จะต้องท าตามบทบญัญตัิที่ระบใุนกฎหมายภายในเม่ือไมส่ามารถที่จะปฏิบตัิตามพนัธกรณีภายใต้กฎหมายระหวา่งประเทศ สามารถอา่นได้
จากตวัอยา่ง อาทิ มาตรา 4 และมาตรา 32, Articles on State Responsibility, annexed to General Assembly annexed the Articles on 
State Responsibility to its resolution 56/83 วนัที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2001 on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts; 
และ the commentary to these Articles in International Law Commission, Annual Report 2001, Chapter IV, จาก: 
http://untreaty.un.org/ilc/ reports/2001/2001report.htm 
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2.  บทบัญญัติอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง และหลักการเกี่ยวกับกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนและความสัมพันธ์กับ
หลักการการห้ามผลักดันกลับ 
 
ข้อก ำหนดในกำรเลือกปฏิบติั (Discrimination clauses) 
 
40.  หลายสนธิสญัญาที่เก่ียวกบัการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนและกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปราม ป้องกนั 
และลงโทษการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ รวมถึงกฎหมายในประเทศที่เก่ียวกับการสง่ผู้ ร้าย
ข้ามแดนภายนัน้ มีบทบญัญตัิวา่รัฐผู้ได้รับค าร้องขออาจจะหรือควรท่ีจะปฏิเสธที่จะสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนหากพิจารณาแล้วว่า
ค าร้องขอให้สง่ผู้ ร้ายข้ามแดนส าหรับการกระท าผิดทางอาญาโดยทัว่ไปนัน้มี เจตนาที่จะประหตัประหารหรือเลือกปฎิบตัิ 
เหตุในการปฏิเสธที่จะส่งผู้ ร้ายข้ามแดนในกรณีนีม้กัเรียกว่าข้อก าหนดในการเลือกปฏิบตัิ และมีความเก่ียวข้องอย่าง
ใกล้ชิดกบับทบญัญตัิการห้ามผลกัดนักลบัตามมาตรา 33(1) แหง่อนสุญัญาฯ ค.ศ.195159 
 
41.  เพื่อท าให้แน่ใจว่ารัฐที่ได้รับค าร้องขอจะปฏิบตัิตามพนัธกรณีว่าด้วยการห้ามผลกัดนักลบัตามกฎหมายผู้ลีภ้ยั
ระหว่างประเทศ ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติเห็นวา่เป็นการสมควรที่จะระบหุลกัประกนัดงักลา่วเป็น
มาตรการบงัคบัในกฎหมายสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน มากกวา่อนญุาตให้รัฐผู้ได้รับค าร้องขอสามารถใช้ดลุพินิจได้60 โปรดทราบวา่
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ขอบเขตของข้อก าหนดในการเลือกปฏิบัติ ในกฎหมายส่งผู้ ร้ายข้ามแดนมีขีดจ ากัดมากกว่าและ
แตกต่างจากหลกัการว่าด้วยการห้ามผลกัดันกลบัตามกฎหมายผู้ลีภ้ยั ระหว่างประเทศ ดงันัน้ข้อก าหนดในการเลือก
ปฏิบัติไม่ควรจะเป็นข้อก าหนดเดียวที่ถูกน ามาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการผลกัดนัผู้ลีภ้ัยหรือผู้ขอลีภ้ัยกลบัผ่านช่อง
ทางการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน61 รัฐที่ได้รับค าร้องขอให้สง่ตวัผู้ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยัยงัคงถกูผกูพนัตามพนัธกรณีตามหลกัการห้าม
ผลกัดนักลบัภายใต้กฎหมายผู้ลีภ้ยัระหวา่งประเทศและกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ 
                                                           
59 สามารถอา่นได้จากตวัอยา่ง อาทิ มาตรา 3(2) แหง่ อนสุญัญายโุรปวา่ด้วยการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1957, จาก: 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae6b36b0, ที่ระบไุว้วา่การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนไมค่วรได้รับการอนญุาต 
“หากฝ่ายที่ถกูร้องขอมีเหตทุี่เป็นกิจจะลกัษณะที่เป็นอนัเช่ือวา่ค าร้องขอสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนส าหรับการกระท าผิดทางอาญาโดยทัว่ไปมี
จดุประสงค์เพ่ือด าเนินคดีหรือพิพากษาลงโทษบคุคลอนัเน่ืองมาจาก เชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ หรือความคิดเห็นด้านการเมือง ซึง่อาจมี
ผลกระทบตอ่ต าแหน่งของบคุคลนัน้อนัเน่ืองมาจากเหตผุลใดๆก็ตามที่ได้กลา่วไปข้างต้น” ศาลแหง่สมาพนัธรัฐสวสิ อ้างอิงถึงบทบญัญัตินีเ้พ่ือ
เป็นการแสดงถึงหลกัการห้ามผลกัดนักลบัที่ระบไุว้ในกฎหมายวา่ด้วยผู้ลีภ้ยัในบริบทของกฎหมายวา่ด้วยการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน (สามารถดคู า
ตดัสินวนัที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1990, 1.A127/1990/tg, หมายเลขคดี IJRL/0152, 5:2 International Journal of Refugee Law (1993), หน้าที่ 
271–273; 11 กนัยายน ค.ศ. 1996, BGE 122 II 373, หน้าที่ 380–382; และ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2005, 1A.267/2005/gji, ที่ 3.1). ส าหรับ
ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเนือ้หาและขอบเขตเก่ียวกบั discrimination clauses ในกฎหมายการสง่ผู้ ร้านข้ามแดน อา่นได้ที่ S. Kapferer, 
Extradition and Asylum, เชิงอรรถ 2, ยอ่หน้าที่ 88–104 และ 249–252 
60 สามารถอา่นได้จาก มาตรา 3(b) แหง่ Model Treaty on Extradition adopted by the General Assembly ปี 1990 (A/RES/45/116 วนัที่ 
14 ธันวาคม ค.ศ. 1990, Annex), จาก: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3b00f18618, และมาตรา 5 แหง่ 
Model Law on Extradition (2004) ที่ถกูพฒันาโดยส านกังานวา่ด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแหง่สหประชาชาติ (UNODC) ที่แนะน าให้
ปรับใช้“ข้อก าหนดในการเลือกปฏิบตัิ” อนัเป็นเหตผุลที่บงัคบัใช้ในการปฏิเสธการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน 
61 สว่นใหญ่สนธิสญัญาสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนและกฎหมายภายในจะไมก่ลา่วถึงสมาชิกภาพในกลุม่ใดกลุม่หนึ่งที่บคุคลนัน้ๆอาจอ้างเป็นเหตทุี่ท า
ให้ถกูสง่ตวั ดงันัน้ถ้าบคุคลนัน้เข้าข่ายเหตทุี่การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนถกูปฏิเสธ แม้วา่ ข้อก าหนดในการเลือกปฏิบตัิที่ระบใุนกฎหมายว่าด้วยการ
สง่ผู้ ร้ายข้ามแดนไมน่านมานีจ้ะประกอบด้วยองค์ประกอบบางอยา่งที่ครอบคลมุถึงสมาชิกภาพในกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง นอกจากนี ้ข้อก าหนดใน
การเลือกปฏิบตัิพดูถึงความกงัวลเป็นอยา่งยิ่งถึงความเสี่ยงตอ่การประหตัประหารรวมถึงผลกระทบตา่งๆในบริบทของการด าเนินคดีอาญาหรือ
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เหตอืุน่ๆ ในกำรปฏิเสธกำรส่งผูร้้ำยข้ำมแดนในกฎหมำยส่งผูร้้ำยข้ำมแดน 
 
42.  เหตอุื่นๆ ที่จะปฏิเสธการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนในกฎหมายสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนสามารถปรับใช้ได้กบัผู้ลีภ้ยั หรือผู้ขอลี ้
ภัยเช่นกัน รัฐที่ได้รับค าร้องขออาจปฏิเสธการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนถ้าพิจารณาแล้วว่าการกระท าผิดนัน้มีลกัษณะทาง
การเมือง (การละเว้นส าหรับความผิดทางการเมือง)62 ตัง้แต่ช่วงทศวรรษที่ 70 (ค.ศ.)ขอบเขตของเหตทุี่จะปฏิเสธการสง่
ผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้ลดลงอย่างมาก เนื่องจากจ านวนอาชญากรรมที่ถูกก าหนดว่าไม่ใช่การเมืองมีเพิ่มมากขึน้ตาม
วตัถุประสงค์ให้ส่งผู้ ร้ายข้ามแดนในสนธิสญัญาส่งผู้ ร้ายข้ามแดนและกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ รวมถึงอนสุญัญา
และพิธีสารว่าด้วยการก่อการร้าย แม้กระทั่งการปรับใช้บทบญัญัติเข้ากับตวับทกฎหมายภายในประเทศ การละเว้น
ส าหรับความผิดทางการเมืองอาจยงัมีความเก่ียวเนื่องกบักรณีของผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยัก็เป็นได้63  
 
43.  ตามความคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัความยตุิธรรมและความเป็นธรรมของรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอ64หรือเหตผุลทางด้าน
มนษุยธรรม65 การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนอาจถกูปฏิเสธได้หากบคุคลนัน้มีความเสี่ยงตอ่โทษประหารชีวิตในรัฐผู้ ร้องขอ66 ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับพฤติการณ์ ในกรณีที่เก่ียวข้องกบัโทษประหารชีวิตนัน้การส่งผู้ ร้ายข้ามแดนอาจกระท าได้แม้มีหลกัการกีดกนั
ข้างต้นหากรัฐผู้ ร้องขอได้ให้ค ามัน่ที่นา่เช่ือวา่โทษประหารชีวิตจะไม่ถกูน ามาใช้หรือก าหนดใช้กบับคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวั 

                                                           

การลงโทษผู้หลบหนีหลงัจากถกูมอบตวั และในบางกรณียงัได้ระบไุว้อยา่งชดัเจนถึงอนัตรายของ”การไตส่วน”อยา่งไมเ่ป็นธรรม อยา่งไรก็ตาม 
ข้อก าหนดในการเลือกปฏิบตัิไมส่ามารถปรับใช้ได้เม่ือบคุคลดงักลา่วอาจมีความเสี่ยงตอ่การประหตัประหารในรูปแบบอ่ืนๆ ส าหรับกรณีผู้ลีภ้ยั
และผู้ขอลีภ้ยันัน้ หลกัการไมผ่ลกัดนักลบัอาจให้การคุ้มครองที่กว้างขวางกวา่เน่ืองจากการปรับใช้กบัการปฏบิตัิใดๆก็ตามที่ก่อให้เกิดการ
ประหตัประหารถ้ามีความสมัพนัธ์กบัเชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ สมาชิกภาพในกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง หรือความคิดเห็นทางการเมือง ในอีกมมุนึง 
ขอบเขตของข้อก าหนดในการเลือกปฏบิตั ิไมไ่ด้ถกูจ ากดัไว้ปรับใช้แคก่บัผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยั ในกรณีที่มีความเสี่ยงตอ่การประหตัประหารโดยมี
แรงจงูใจมาจากการเมืองหรือมีผลกระทบที่เก่ียวข้องตา่งๆ เหตทุี่จะปฏิเสธการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนภายใต้กฎหมายวา่ด้วยการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน
จะปรับใช้ได้แม้วา่บคุคลดงักลา่วจะถกูคดัออกจากความคุ้มครองวา่ด้วยผู้ลีภ้ยัภายใต้อนสุญัญาฯ ค.ศ.1951 สามารถอา่นได้จาก S. 
Kapferer, Extradition and Asylum, เชิงอรรถ 2, ยอ่หน้าที่ 249–252 
62 เร่ิมจากกลางศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ข้อตกลงในการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนและตวับทกฎหมายภายในประเทศได้ปรับใช้แนวคิดทีว่า่การสง่ผู้ ร้าย
ข้ามแดนนัน้ควรถกูปฏิเสธถ้ารัฐที่ถกูร้องขอพิจารณาแล้ววา่การกระท าผิดนัน้มีลกัษณะทางการเมือง 
63 ตวัอยา่ง อาทิ ในกรณีที่เก่ียวกบัการกระท า เชน่ การกบฎ การก่อความไมส่งบ การหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ จารกรรม การโฆษณาชวนเชื่อ
ให้เกิดการบอ่นท าลาย การก่อตัง้หรือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ถกูต้องห้าม หรือการโกงการเลือกตัง้ ที่ถกูมองวา่เป็นการกระท าความผิด
ทางการเมือง ที่ก่อให้เกิดการปฏิเสธการสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดน ส าหรับการอภปิรายอยา่งละเอียดเก่ียวกบัเหตทุี่จะปฏิเสธการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนใน
กฎหมายสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน อา่นได้ที่ S. Kapferer, Extradition and Asylum, เชิงอรรถ 2, ยอ่หน้าที่ 72–85 และ 244–248และอา่นเพ่ิมเติมได้ที่
ยอ่หน้าที่ 81ในบนัทกึฉบบันี ้
64 รัญจ านวนมากขึน้เร่ือยๆผกูพนัจ าต้องปฏิเสธที่จะสง่ตวัเพื่อไปเจอความเสี่ยงตอ่โทษประหารชีวิต อนัเน่ืองมาจากพนัธกรณีภายใต้กฎหมาย
สิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ และ/หรือบทบญัญัติตามกฎหมายภายใน (กฎหมายรัฐธรรมนญู) อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ S. Kapferer, Extradition 
and Asylum, เชิงอรรถ 2, ยอ่หน้าที่ 109 และ 143–147.   
65 สามารถปรับใช้ในกรณี อาทิ เม่ือการด าเนินคดขีองคนที่ถกูต้องการตวัจะละเมิดหลกัการ ne bis in idem (อีกชื่อหนึ่งคือ “double 
jeopardy”); ในกรณีที่เก่ียวข้องกบัการพิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลยหรือโดยศาลพิเศษที่เป็นการละเมิดสิทธิการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม 
อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ S. Kapferer, Extradition and Asylum, เชิงอรรถ 2, ยอ่หน้าที่ 107–108 และ 253 
66 ตวัอยา่งเชน่ อายทุี่สงูขึน้ หรือการเจ็บป่วย ของบคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวั อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ S. Kapferer, Extradition and Asylum, เชิงอรรถ 
2, ยอ่หน้าที่ 112 และ 253 
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ค ามัน่ดงักล่าวยงัปรับใช้ได้ในกรณีที่มีความกังวลเก่ียวกับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม อย่างไรก็ตามค ามัน่ดงักล่าวไม่
สามารถน ามาละเว้นพนัธกรณีชองรัฐที่ได้รับค าร้องขอวา่ด้วยการห้ามผลกัดนักลบัผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยัไปเจอความเสีย่งที่
จะถูกประหตัประหาร ทรมาน หรือความเสียหายที่มิอาจแก้ไข้ให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมได้ ตามที่ระบไุว้ในกฎหมายผู้ลีภ้ยั
ระหวา่งประเทศและกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ67 

 
หลกัเกณฑ์อืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบักฎหมำยส่งผูร้้ำยข้ำมแดน  
 
44.  หลกัเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักฎหมายสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน อาจน ามาใช้ได้กบัผู้ลีภ้ยัภายใต้สนธิสญัญาสง่ผู้ ร้าย
ข้ามแดนท่ีเก่ียวข้องและ/หรือตวับทกฎหมาย 
 
 ตามหลกัเกณฑ์วา่ด้วยการพิจารณาความผิดเฉพาะเร่ือง รัฐผู้ ร้องขออาจไมด่ าเนินคดีผู้ที่ถกูสง่ตวัเป็นผู้ ร้ายข้าม

แดนในการกระท าความผิดนอกเหนือจากที่ระบุวา่การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้อนญุาตให้ท าได้เว้นแต่รัฐผู้ ได้รับค า
ร้องขอได้ให้การยินยอม  
 

 กฎหมายสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนอาจก าหนดให้ต้องมีการยินยอมของรัฐที่ได้รับค าร้องขอ เป็นเง่ือนไขเบือ้งต้นในกรณีที่
มีการสง่ตวับคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัอีกครัง้จากรัฐผู้ ร้องขอไปยงัประเทศที่สามในการกระท าความผิดซี่งเกิดขึน้
ก่อนการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนจากประเทศผู้ได้รับค าร้องขอ  

 
 นอกจากนี ้กฎหมายสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนได้เปิดทางให้รัฐผู้ ได้รับค าร้องขออนญุาตให้มีการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนโดยมี

เง่ือนไขวา่บคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัจะถกูสง่ตวักลบัไปภายหลงัจากการพิจารณาคดีเพื่อรับโทษ 
 
45.  หลกัเกณฑ์อนัเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิของกฎหมายการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้มีผลเป็นหลกัประกนัทางกฎหมายแก่
บคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวั อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจ ากดัและขอบเขตที่ระบุไว้อย่างชดัเจน หลกัเกณฑ์นีไ้ม่ได้ให้ความ
คุ้ มครองอย่างเพียงพอในบริบทของผู้ ลีภ้ัยและผู้ ขอลีภ้ัยต่อต้านการเดินทางกลับไปเจอความเสี่ยงต่อการถูก
ประหตัประหาร ทรมาน หรือความเสียหายที่มิอาจแก้ไขได้ รัฐผู้ ได้รับค าร้องขอผกูพนัที่จะท าให้แน่ใจว่าการที่จะสง่ตวั
บุคคลที่เป็นผู้ ต้องการตัวนัน้สอดคล้องกับพันธกรณีของหลกัการว่าด้วยการห้ามผลกัดันกลบัภายใต้กฎหมายผู้ ลีภ้ยั
ระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ นอกจากนี ้ทัง้ตามหลกัเกณฑ์วา่ด้วยการพิจารณาความผิด
เฉพาะเร่ือง และความรับผิดชอบของรัฐผู้ ร้องขอเก่ียวกบัการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนหรือการเดินทางกลบัหลงัจากการพิจารณา
คดีอาญา ไมส่ามารถน ามาอ้างเป็นเหตผุลได้ในการสง่ผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยัข้ามแดนไปยงัประเทศภมูิล าเนาหรือประเทศใด
ก็ตามที่บคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัมีความเสี่ยงต่อการประหตัประหาร68 ในกรณีที่การส่งตวัผู้ลีภ้ยัมีพฤติการณ์อนัจ าต้อง
                                                           
67 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 17-20ในบนัทกึฉบบันี ้
68 ศาลรัฐธรรมนญูสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (German Federal Constitutional Court)ได้กลา่ววา่การให้ค ามัน่โดยการที่รัฐผู้ ร้องขอวา่ 
หลกัเกณฑ์วา่ด้วยการพิจารณาความผิดเฉพาะเร่ือง จะได้รับการเคารพ อาจเป็นการรับประกนัที่เพียงพอตอ่การตอ่ต้านการประหตัประหาร
ทางการเมืองโดยเฉพาะประเทศที่มีการเคารพประชาธิปไตยและหลกัแหง่กฎหมายแตไ่มไ่ด้รับประกนัตามกฎโดยทัว่ไป (1 BvR 1457/81, 4 
May 1982) ศาลแหง่สมาพนัธรัฐสวสิ (Swiss Federal Court) ได้กลา่ววา่ หลกัเกณฑ์วา่ด้วยการพิจารณาความผิดเฉพาะเร่ือง และหลกัสจุริต 
ไมเ่พียงพอที่จะคุ้มครองบคุคลดงักลา่วจากการประหตัประหาร และความพิเศษที่วา่นัน้ไมส่ามารถมองวา่จะก่อให้เกิดการทดแทนที่จะให้ความ
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ปรับใช้ข้อยกเว้นตามมาตรา 33(2) ตามอนสุญัญาฯ ค.ศ.1951 บทบญัญัติว่าด้วยหลกัเกณฑ์การห้ามผลกัดนักลบัตามที่
ระบใุนกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศยงัสามารถน ามาบงัคบัใช้เพื่อท่ีจะกีดกนัการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนได้อยู ่หากรัฐ
ผู้ ร้องขอมิใช่ประเทศภมูิล าเนาของผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยั รัฐผู้ได้รับค าร้องขอจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาวา่การสง่มอบบคุคลที่
เป็นผู้ ต้องการตวั จะท าให้เกิดความเสีย่งตอ่การถกูประหตัประหาร ทรมาน หรือความเสยีหายที่มิอาจแก้ไข้ได้ หรือไม่69 

 

บทที่สาม กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและความคุ้มครองผู้ลีภ้ยัระหว่างประเทศ 
 

ก.   การพิจารณาทั่วไป 
 

46. ตามธรรมเนียมแล้วการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนได้ถูกมองว่าเป็นประเด็นระหว่างรัฐ  และบุคคลที่เป็นผู้ ต้องการตวั 
สามารถคดัค้านการสง่มอบตวัไปยงัรัฐผู้ ร้องขอเฉพาะในกรณีที่มีการละเมิดการปรับใช้ข้อตกลงระหวา่งรัฐ พฒันาการของ
กฎหมายผู้ลีภ้ยัระหวา่งประเทศและกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศได้เปลีย่นจดุยืนของบคุคลที่อยู่ในกระบวนการ
การส่งผู้ ร้ายข้ามแดน  โดยการพิจารณาค าร้องขอส่งผู้ ร้ายข้ามแดนของรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอมีผลส าคัญอย่างยิ่งต่อ
สถานการณ์ของบุคคลที่ต้องการตัว ทัง้นี ้เนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับบุคคลดังกล่าว จึงควรมีหลักประกัน
กระบวนการเพื่อท าให้แนใ่จวา่พฤติการณ์ของบคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวั และความเสีย่งตา่งๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการสง่ตวัไป
ยงัประเทศผู้ ร้องขอถกูพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการส่งผู้ ร้ายข้ามแดน การนีม้ีความส าคญัสงูสดุในกรณีที่
เก่ียวกบัผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยัซึง่การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้อาจหมายถึงการกลบัไปถกูการประหตัประหาร  
 
47.  เกณฑ์ส าหรับรัฐที่ได้รับค าร้องขอในการปรับใช้หลกัประกนัที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านการละเมิด
สทิธิขัน้พืน้ฐานของบคุคลดงักลา่วในกระบวนการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน เป็นท่ีเห็นได้มากขึน้ในตวับทกฎหมายภายในประเทศ
เก่ียวกบัการส่งผู้ ร้ายข้ามแดน อย่างไรก็ตาม สิทธิในเชิงกระบวนการของบุคคลที่เป็นผู้ ต้องการตวันัน้ต่างกันตามแต่ละ
ประเทศ70 
 
48.  สนธิสญัญาเก่ียวกบัการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนโดยปกติแล้วจะไม่บญัญัติถึงกระบวนการในการพิจารณาค าร้องใน
การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน ตามกฎโดยทัว่ไป ตวับทกฎหมายภายในรัฐของรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอจะก าหนดกระบวนการ รวมถึง
เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการพิจารณาว่าค าร้องในการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้ตรงตามข้อก าหนดอนัเป็นทางการและ
ตรงตามสารบญัญัติที่บงัคบัใช้ และ/หรือการอนญุาต หรือการปฏิเสธการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนหรือไม ่กระบวนการที่ได้จดัตัง้
ขึน้ในกฎหมายภายในประเทศนัน้มีความแตกตา่งกนัออกไป ขึน้อยู่กบัระบบของกฎหมายในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม
รัฐหลายๆรัฐมีกระบวนการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนท่ีมีความเก่ียวพนักนัหลายระดบัและมีเจ้าหน้าที่หลายหนว่ยที่เก่ียวข้อง อาทิ 
                                                           
คุ้มครองโดยการไมส่ง่ผู้ ร้ายข้ามแดน(1A.127/1990/tg, 18 December 1991, case abstract No. IRJL/0152, 5:2 International Journal of 
Refugee Law (1993), at pp. 271–273). ดคู าตดัสินเพ่ิมเติมได้ที่ French Conseil d’Etat: CE, 10 April 1991, Kilic, ที่ตดัสินเก่ียวกบัการสง่
ผู้ ร้ายข้ามแดนของผู้ที่ได้รับการรับรองสถานะผู้ลีภ้ยัไปยงัประเทศยโุรปอ่ืนๆ การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนดงักลาวนัน้ได้รับการอนญุาตให้ท าได้ภายใต้
เง่ือนไขที่วา่บคุคลนัน้จะไมถ่กูสง่ตวัไปยงัประเทศภมิูล าเนา ตามหลกัการทัว่ไปของกฎหมายการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน ได้เพ่ิมได้ที่ S. Kapferer, 
Extradition and Asylum, เชิงอรรถ 2, ยอ่หน้าที่ 65–68 และ122 
69 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 26 ในบนัทกึฉบบันี ้
70 อา่นได้จาก S. Kapferer, Extradition and Asylum, เชิงอรรถ 2, ยอ่หน้าที่ 170-175 
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ก. ขัน้ตอนฝ่ายปกครองขัน้ต้น (Initial administrative phase) ประกอบด้วยการพิจารณาเกณฑ์เฉพาะทาง71 

และบางครัง้อาจรวมถึงการประเมินเบือ้งต้นวา่ค าร้องนัน้มีโอกาสที่จะได้รับการอนญุาตหรือไม ่ตามด้วย 
 

ข. กระบวนการพิจารณาภายใต้กระบวนการยตุิธรรม (Judicial determination) ว่าค าร้องในการสง่ผู้ ร้ายข้าม
แดนตรงตามเง่ือนไขตามสารบัญญัติที่ระบุไว้ในตัวบทกฎหมายที่เก่ียวข้อง  และ/หรือ การบังคับใช้
สนธิสญัญาวา่ด้วยการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนหรือไม ่และ 

 
ค. การตดัสินใจขัน้สดุท้ายของฝ่ายบริหาร (A final executive decision) ว่าจะอนญุาตตามค าร้องขอหรือไม่ 

ในหลายประเทศค าวินิจฉยัของเจ้าหน้าที่ตลุาการที่มีอ านาจที่พบวา่กรณีดงักลา่วไม่ตรงตามข้อก าหนดใน
กฎหมายในการอนญุาตให้สง่ผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้ ย่อมผกูพนักบัฝ่ายบริหารด้วย ดงันัน้การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน
จะต้องถกูปฏิเสธ ในกรณีที่การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนได้รับการอนญุาตโดยศาล รัฐมนตรีที่มีอ านาจจะใช้ดลุพนิจิ
ตามเง่ือนไขในการอนมุตัิให้สง่มอบตวัผู้หลบหนีการด าเนินคดี หรือปฏิเสธที่จะสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน72  

 
49.  กฎหมายวา่ด้วยการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนไม่ได้ก าหนดกฎที่ผกูมดัในขัน้ตอนการด าเนินการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน โดยใน
ขัน้ตอนดงักลา่วต้องพิจารณาประเด็นเก่ียวข้องกบัสถานะของบคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัวา่เป็นผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยัด้วย ใน
บางประเทศตวับทกฎหมายภายในไม่อนญุาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ได้รับค าร้องขอด าเนินการเก่ียวกบัค าร้องขอในการสง่
ผู้ ร้ายข้ามแดนของผู้ลีภ้ยัที่ประเทศภมูิล าเนาเป็นผู้ยื่นเร่ือง73 ในบางประเทศ ค าร้องในการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนอาจถกูปฏิเสธ
ตัง้แตต้่นหากเจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจทราบถึงสถานะผู้ลีภ้ยัของบคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัซึง่จะก่อให้เกิดกีดกนัในการในการสง่
ผู้ ร้ายข้ามแดน โดยทัว่ไปแล้วประเด็นที่เก่ียวข้องกับการอ้างถึงความเสี่ยงที่จะถูกประหตัประหาร  หรือภยัร้ายแรงต่างๆ 
จากการสง่มอบตวัในกระบวนการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้จะถกูพิจารณาในกระบวนการตลุาการ และ/หรือการตดัสินใจขัน้
สดุท้ายของฝ่ายบริหาร 
 
                                                           
71 ตามปกติแล้วจะดวูา่ได้พดูถึงเจ้าหน้าที่ที่มีสว่นรับผิดชอบหรือไม ่ได้รับการลงนามอยา่งเหมาะสมหรือไม ่เนือ้หาในค าร้องได้ระบถุึง
จดุประสงค์ที่จ าเป็นเก่ียวกบับคุคลที่ต้องการตวัและการกระท าผิดที่ได้กลา่วหาหรือไม ่และค าร้องได้มีการยื่นเอกสารที่จ าเป็นตามสนธิสญัญา
สง่ผู้ ร้ายข้ามแดนและ/หรือตวับทกฎหมายของรัฐผู้ ได้รับการร้องขอหรือไม่ 
72 กฎหมายภายในแหง่บางประเทศได้ระบถุึงการด าเนินการทีแ่บง่เป็นสองระดบัโดยมีค าตดัสินขัน้สดุท้ายโดยศาลในบางประเทศ สว่นในบาง
ประเทศเจ้าหน้าที่ตลุาการซึง่มีอ านาจได้จดัท าความเห็นที่ไมมี่ข้อผกูมดั ในข้อตกลงวา่ด้วยการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนได้ระบไุว้ถึงกระบวนการ
ท างานที่ชดัเจนโดยมีจดุประสงค์ที่จะให้กระบวนการมีความรวดเร็วขึน้และลดรายจา่ย สหภาพยโุรปมีระบบที่เก่ียวข้องกบัหมายจบัซึง่มีการตก
ลงกนัและถกูน ามาใช้ในปี ค.ศ. 2004 แทนที่การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนระหวา่งรัฐสมาชิก (ข้อมลูเพ่ิมเติมสามารถดไูด้ที่:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/criminal/extradition/fsj_criminal_extradition_en.htm) การอธิบายอยา่งละเอียดเก่ียวกบัการ
ด าเนินการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนสามารถอา่นได้จาก S. Kapferer, Extradition and Asylum, เชิงอรรถ 2, ยอ่หน้าที่ 155–169.   
73 ตวัอยา่งในกรณีนี ้อาทิ ในอาร์เจนตินา (pursuant to s. 20 of the Law. No. 24.767 of 1997 on International Cooperation in Criminal 
Matters), จาก: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/ rwmain?docid=3db93d784; บราซิล (pursuant to s. 33 of the Law 
No. 9.474 of 1997 on Mechanisms for the Implementation of the 1951 Convention), จาก: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/ rwmain?docid=3f4dfb134; หรือปารากวยั (pursuant to s. 7 of the Law No. 1938 of 2002 on Refugees), จาก: 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3d48f0984 
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50.  กฎหมายผู้ลีภ้ยัระหวา่งประเทศไมไ่ด้ก าหนดถึงขัน้ตอนในการพิจารณาค าร้องในการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้ ลีภ้ัยหรือผู้ ขอลีภ้ัย แต่อย่างไรก็ตาม ผลที่ของกระบวนการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้เป็นผลมาจากพนัธกรณีระหว่าง
ประเทศของรัฐที่ถกูร้องขอวา่ด้วยความคุ้มครองที่เก่ียวข้องกับบคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวั ค าอธิบายในบนัทึกนีจ้ะพิจารณา
หลกัประกนัที่จ าเป็นที่จะต้องมีในกระบวนการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนเพื่อที่จะท าให้รัฐที่ถกูร้องขอปฏิบตัิตามพนัธกรณีดงักลา่ว
เมื่อบุคคลที่เป็นผู้ ต้องการตัวเป็นผู้ ลีภ้ัยหรือผู้ ขอลีภ้ัย และพูดถึงมุมมองของส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่ง
สหประชาชาติเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ที่เหมาะสมระหวา่งการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนและกระบวนการขอลีภ้ยั74 
 
ข.   กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นผู้ลีภ้ยั 
 
51.  ในกรณีที่ค าร้องขอส่งผู้ ร้ายข้ามแดนเก่ียวข้องกับผู้ ลีภ้ัย ความกังวลส่วนใหญ่จากมุมมองของการให้ความ
คุ้มครองระหวา่งประเทศคือการท าให้มัน่ใจวา่หลกัการวา่ด้วยการห้ามผลกัดนักลบัได้ถกูค านงึถึงอยา่งถ่ีถ้วน ยอ่หน้าที่ 52 
ถึง 56 ในเอกสารนีไ้ด้พิจารณาถึงหลกัประกันกระบวนการที่เก่ียวข้องในกระบวนการส่งผู้ ร้ายข้ามแดน ในการแบ่งปัน
ข้อมูลในบริบทของการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้ รัฐควรค านึงถึงรักษาความลบัที่เป็นไปตามหลกักฎหมายและประโยชน์
ส่วนตัวของผู้ ลีภ้ัยซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ทัง้นี ้รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ได้กับบุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องด้วย ซึ่ง
ประเด็นนีไ้ด้มีการพดูถึงในยอ่หน้าที ่57 ถึง 58  
 
1.  หลักประกันเพื่อให้แน่ใจว่าการด าเนินการเป็นไปตามหลักการว่าด้วยการห้ามผลักดันกลับ 
 
ค ำร้องขอส่งผูร้้ำยข้ำมแดนทีเ่กี่ยวข้องกบัผูที้ไ่ดร้บัรองว่ำเป็นผูลี้ภ้ยัโดยรฐัผูไ้ดร้บัค ำร้องขอ 
 
52.  เมื่อค าร้องขอส่งผู้ ร้ายข้ามแดนที่ได้ถกูส่งจากประเทศภูมิล าเนาเก่ียวข้องกับผู้ที่ได้รับรองว่าเป็นผู้ลีภ้ยัตามค า
นิยามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1951 ในรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอ ในมุมมองของส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่ง
สหประชาชาติ การพิจารณาสถานะผู้ลีภ้ยัโดยหน่วยงานรับผิดชอบเร่ืองการขอลีภ้ยัควรมีผลผกูพนัต่อกลไกและสถาบนั
ของรัฐที่ต้องจดัการกบัค าร้องขอสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน75 ในกรณีดงักลา่วหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองการขอลีภ้ยัของรัฐที่ได้รับ
รองความกลวัอนัมีมลูของบคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัที่เช่ือได้วา่จะถกูประหตัประหารในรัฐผู้ ร้องขอแล้ว76 ซึ่งหมายความวา่
การใช้ได้ของการกีดกันไม่ให้ส่งผู้ลีภ้ยัตามมาตรา 33(1) ของอนุสญัญาฯ ค.ศ.1951 หรือตามกฎหมายจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศนัน้เป็นที่ประจักษ์แล้ว หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนอาจจ าเป็นที่จะต้องพิจารณา

                                                           
74 ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัต าแหนง่ของบคุคลที่อยูใ่นกระบวนการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนและตวัอยา่งของบทับญัญตัใินกฎหมายภายในของ
บางรัฐที่ระบอุยา่งชดัเจนถึงความจ าเป็นที่จะต้องน าพนัธกรณีระหวา่งประเทศมาพิจารณาเม่ือพิจารณาวา่จะอนญุาตให้เกิดการสง่ผู้ ร้ายข้าม
แดนหรือไมร่วมถึงการใช้กฎหมายตา่งๆที่เก่ียวข้อง อา่นได้จาก S. Kapferer, Extradition and Asylum, เชิงอรรถ 2, ยอ่หน้าที่ 170-210 
75 ในกรณีนี ้ตวัอยา่งเชน่ ค าตดัสนิจากหน่วยงานการขอลีภ้ยัของสวิสเซอร์แลนด์  ( ดคู าตดัสินของ Swiss Federal Tribunal วนัที่ 13 มีนาคม 
ค.ศ. 1989, BGE 115 V 4, ที่ 6–7, และ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2005, 1A.267/2005/gij, ที่ 3.3), เข้าถึงได้ที่: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain? docid=3ae6b64bc; และ Commission de recours des réfugiés ของฝร่ังเศส (อา่นได้จาก Conseil 
d’Etat, Ass. 25 March 1988, Bereciartua-Echarri, เข้าถึงได้ที่: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain? 
docid=3ae6b7264).   
76 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 25ในเอกสารฉบบันี ้
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พฤติการณ์ของแต่ละกรณีว่าบคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัเข้าข่ายหนึ่งในข้อยกเว้นที่ระบใุน มาตรา 33(2) ของหลกัเกณฑ์วา่
ด้วยการห้ามผลกัดนักลบัแห่งอนสุญัญาฯ ค.ศ.1951หรือไม่ หากการพิจารณาดงักลา่วได้ถกูจดัท าโดยเป็นสว่นหนึ่งของ
กระบวนการส่งผู้ ร้ายข้ามแดน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจะต้องประเมินสถานการณ์ของบุคคลที่เป็นผู้ ต้องการตวั ในแง่ของ
เกณฑ์สารบัญญัติตามมาตรา 33(2) โดยที่กระบวนการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนจะต้องมีหลกัประกันกระบวนการและต้อง
รับประกนัการบงัคบัใช้บทบญัญตัินี ้77 

 
53.  อยา่งไรก็ตาม ตามตวับทกฎหมายในบางประเทศการพิจารณาสถานะผู้ลีภ้ยัที่กระท าโดยหนว่ยงานที่ปฎิบตัิงาน
เร่ืองขอลีภ้ยัไม่มีผลผกูพนักบัหน่วยงานด้านการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน ในกรณีนีรั้ฐผู้ ได้รับค าร้องขอจะต้องท าให้แน่ใจว่าการ
ตดัสนิค าร้องขอสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลีภ้ยัสอดคล้องกบัพนัธกรณีวา่ด้วยการห้ามผลกัดนักลบัภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศวา่ด้วยผู้ลีภ้ยัและกฎหมายสิทธิมนษุยชน78 เมื่อบคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัได้ถกูพิจารณาสถานะวา่เป็นผู้ลี ้
ภยัแล้ว หนว่ยงานที่รับผิดชอบในการตดัสนิค าร้องการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนจะต้องค านงึถึงการห้ามมิให้สง่ตวัเพื่อเผชิญความ
เสี่ยงต่อการถูกประหตัประหารตามที่ระบุไว้ในมาตรา 33(1) แห่งอนุสญัญาฯ ค.ศ.1951 และกฎหมายจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศ กลา่วคือ หน่วยงานที่รับผิดชอบการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาถึงทกุพฤติการณ์ที่
เก่ียวข้องกับกรณีนัน้ๆและพิสูจน์ว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกประหตัประหารในขัน้ตอนใดก็ตามภายหลงัการส่งตัวหรือไม่ 
รวมถึงในกรณีที่มีการด าเนินคดีอาญา รวมถึงภายหลงัพิจารณาคดี และ/หรือการรับโทษ กรณีนีป้รับใช้รวมถึงรัฐผู้ ร้องขอ
ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศภมูิล าเนาของผู้ลีภ้ยัด้วย79 เมื่อข้อเท็จจริงของกรณีดงักลา่วก่อให้เกิดข้อสงสยัถึงการปรับใช้
มาตรา 33(2) ของอนุสญัญาฯ ค.ศ.1951 กระบวนการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนต้องท าให้แน่ใจว่าได้มีการพิจารณาเกณฑ์สาร
บญัญตัิตามบทบญัญตัินีแ้ละความยตุิธรรมเชิงกระบวนการด้วย80 

 
54.  ไม่ว่าการพิจารณาสถานะผู้ ลีภ้ัยโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองการขอลีภ้ัยจะมีผลผูกพันกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนหรือไม่ รัฐผู้ ได้รับค าร้องขอยงัคงต้องท าให้มัน่ใจว่าปฏิบตัิตามหลกัการว่าด้วยการห้าม
ผลกัดนักลบั ภายใต้พนัธกรณีตามกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ81  

 
ค ำร้องขอส่งผูร้้ำยข้ำมแดนทีเ่ป็นผูไ้ดก้ำรรบัรองว่ำเป็นผูลี้ภ้ยัโดยประเทศนอกเหนือจำกรฐัทีไ่ดร้บัค ำร้องขอ 
 

                                                           
77 เก่ียวกบัเกณฑ์เชิงกระบวนการส าหรับการใช้มาตรา Article 33(2) แหง่อนสุญัญาฯ 1951, อา่นได้จาก ยอ่หน้าที่ 15ในเอกสารฉบบันี ้
78 ในประเทศเยอรมนี ตวัอยา่ง อาทิ s. 4 แหง่ Asylum Procedure Act ระบไุว้ชดัเจนวา่ค าตดัสินของเจ้าหน้าที่ที่ท าเร่ืองขอลีภ้ยัไมมี่ข้อผกูมดั
ตามจดุประสงค์ของการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน อยา่งไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนญูสหพนัธ์ได้กลา่วไว้วา่ ศาลวา่ด้วยการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนมีหน้าทีใ่นการ
พิจารณาความเป็นไปได้ของการประหตัประหารในประเทศผู้ ร้องขอ และการรับรองสถานะผู้ลีภ้ยัโดยเจ้าหน้าที่รัฐของเยอรมนีหรือเจ้าหน้าที่อีก
ประเทศหนึ่งควรได้รับการพิจารณาเพ่ือแสดงให้เห็นถึงภยัอนัเน่ืองมาจากการประหตัประหาร (ศาลมีค าตดัสินวนัที ่4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1979, 
1 BvR 654/79) 
79 ในกรณีดงักลา่ว กระบวนการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนจ าเป็นที่จะต้องให้หลกัประกนักระบวนการที่เพียงพอกบับคุคลดงักลา่ว รวมถึง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง ความเป็นไปได้ที่บคุคลผู้ถกูต้องการตวัจะเสนอข้อมลูเก่ียวกบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการสง่ตวัไปยงัรัฐผู้ ร้องขอกบัเจ้าหน้าที่ด้าน
การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนและโอกาสที่จะอทุธรณ์ตอ่ค าตดัสินซึง่มีผลไปถึงการให้ความคุ้มครองในการกีดกนัการผลกัดนักลบั 
80 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 15 ในเอกสารฉบบันี ้
81 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 16-20 ในเอกสารฉบบันี ้
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55.  ในกรณีที่บคุคลที่ได้การรับรองว่าเป็นผู้ลีภ้ยัโดยอีกประเทศหนึ่ง สถานะผู้ลีภ้ยัของบคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัใน
ประเทศนัน้ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัและต้องถกูน ามาพิจารณาโดยหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนของรัฐ
ผู้ ได้รับค าร้องขอ เมื่อพิจารณาว่าการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้สอดคล้องกบัหลกัการว่าด้วยการห้ามผลกัดนักลบัหรือไม่ การ
พิจารณาโดยรัฐวา่บคุคลนัน้เป็นผู้ลีภ้ยัตามอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 มีผลสภาพนอกอาณาเขตโดยอยา่งน้อยที่สดุตอ่รัฐภาคี
ของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 สถานะผู้ลีภ้ยัที่ถกูพิจารณาโดยรัฐภาคีไมค่วรเป็นที่กงัขาโดยอีกรัฐภาคี เว้นแตใ่นกรณียกเว้น
ที่พบวา่บคุคลนัน้ไมต่รงตามเกณฑ์ตามอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 อยา่งเห็นได้ชดั อาทิ เมื่อข้อเท็จจริงบง่ชีใ้ห้เห็นวา่ค ากลา่ว
อ้างเป็นการฉ้อโกงหรือแสดงให้เห็นว่าบุคคลดงักล่าวเข้าข่ายตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในวรรคคดัออกของอนุสญัญาฯ ค.ศ.
195182 
 
ค ำร้องขอส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่ได้กำรรับรองว่ำเป็นผู้ลี้ภัยโดยส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชำชำติ 
 
56.  เมื่อบคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัได้รับการพิจารณาโดยส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติว่าเป็นผู้ลี ้
ภยัภายใต้อาณตัิการให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศ83 รัฐผู้ ได้รับค าร้องขอควรค านึงถึงข้อเท็จจริงนี ้การตดัสินรับรอง
สถานะผู้ลีภ้ยัโดยส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติหมายความว่าบคุคลนัน้ถูกพิจารณาแล้วว่าควรได้รับ
และมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมที่จะได้รับความคุ้มครองระหวา่งประเทศตามที่ก าหนดไว้ในอนสุญัญาฯ ค.ศ.1951 ในมมุมอง
ผ่านอาณตัิในการให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติตามมาตรา 35 แห่ง

                                                           
82 อา่นได้จาก UNHCR Executive Committee, Conclusion No. 12 (XXIX) – 1978 on the Extraterritorial Effect of the Determination of 
Refugee Status, at para. (g), เข้าถึงได้ที่: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae68c4447. อา่นได้จาก 
UNHCR, Note on the Extraterritorial Effect of the Determination of Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 
Protocol Relating to the Status of Refugees, EC/SCP/9, 24 August 1978, เข้าถึงได้ที่: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/ 
refworld/rwmain?docid=3ae68cccc. German Federal Constitutional Court กลา่ววา่เม่ือผู้ลีภ้ยัได้รับการรับรองสถานะโดยอีกรัฐภาคีของ
อนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 โดยไมไ่ด้มีความผกูมดัทางกฎหมายกบัเจ้าหน้าทีด้่านการสง่ผู้ ร้ายขามแดนของเยอรมนี การที่ไมต่ิดตอ่กบัเจ้าหน้าที่
ของประเทศที่บคุคลนัน้ขอลีภ้ยัและได้รับมมุมองเก่ียวกบัสถานการณ์ของบคุคลนัน้ ศาลวา่ด้วยการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนถือวา่ไมไ่ด้ปฏิบตัติาม
หน้าที่ที่จะค้นหาข้อเท็จจริงอยา่งถ่ีถ้วนเพ่ือที่จะตดัสินวา่บคุคลดงักลา่วมีความเสี่ยงตอ่การประหตัประหารหรือไม ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
องค์ประกอบที่มีความส าคญัตอ่การหาข้อเท็จจริงนัน้ ในมมุมองของศาล การรับรองสถานะโดยอีกรัฐภาคีของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 วา่บคุคล
ดงักลา่วมีความกลวัอนัมีมลูที่จะถกูประหตัประหารในประเทศผู้ ร้องขอเข้าข่ายกรณีที่กลา่วไป และมากไปกวา่นัน้ถ้าประเทศที่ขอลีภ้ยัได้
ปฏิเสธค าร้องขอสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนจากรัฐที่ร้องขอส าหรับการกระท าความผิดชนิดเดียวกนั และการปฏิเสธที่จะสง่ตวัขึน้กบัสถานะผู้ลีภ้ยัของ
บคุคลนัน้(ค าตดัสินวนัที่ 14 มิถนุายน ค.ศ. 1979, 1 BvR 654/79). โปรดทราบวา่ในกรณีดงักลา่ว รัฐที่รับรองผู้ที่ถกูต้องการตวัวา่เป็นผู้ลีภ้ยั
อาจใช้ความคุ้มครองทางการทตูที่จะคุ้มครองบคุคลดงักลา่ว 
83 ภายใต้อาณตัิความคุ้มครองระหวา่งประเทศ ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติอาจพิจารณาสถานะผู้ลีภ้ยัเม่ือมีเหตผุลที่
จ าเป็นในการให้ความคุ้มครอง อ านาจของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาตทิี่จะพิจารณาสถานะผู้ลีภ้ยัได้มาจากธรรมนญู
ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัสหประชาชาติ ค.ศ. 1950, เชิงอรรถ 11, ซึง่ได้รับการพฒันาและท าให้ดขีึน้ในข้อมติของสมชัชาใหญ่และคณะ
มนตรีเศรษฐกิจและสงัคมแหง่สหประชาชาติ 
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อนสุญัญาฯ ค.ศ.1951 และมาตรา 1 ของพิธีสาร ค.ศ. 1967 ประกอบยอ่หน้า 8(a) แหง่ธรรมนญูส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้
ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ ค.ศ. 1951 ค าตดัสนิดงักลา่วนัน้จึงควรให้น า้หนกัในกระบวนพิจารณาการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน84 
 
2.  การรักษาความลับ 

 
57.  ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติมีมมุมองว่าโดยทัว่ไปแล้วรัฐควรที่จะยบัยัง้การเปิดเผยข้อมูล
ใดๆเก่ียวกบัสถานะผู้ลีภ้ยัของบคุคลนัน้ๆแก่เจ้าหน้าที่อีกรัฐหนึง่เว้นแตบ่คุคลดงักลา่วจะให้การยินยอมที่จะแบง่ปันข้อมลู
นัน้ๆ ประเด็นนีม้ีความเก่ียวข้องอย่างยิ่งในกรณีที่รัฐหนึ่งเป็นรัฐที่เป็นภมูิล าเนาของผู้ลีภ้ยั และรวมไปถึงใช้ข้อมลูสว่นตวั
ของผู้ลีภ้ยัและองค์ประกอบอื่นๆที่เก่ียวข้องกับค าร้องขอลีภ้ยั รวมถึงข้อเท็จจริงว่ามีการยื่นขอลีภ้ัย การเปิดเผยข้อมูล
ดงักลา่วโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเปิดเผยข้อมลูที่เกินกวา่ความจ าเป็น จะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิสว่นบคุคลุของผู้ลี ้
ภยั85 ซึง่อาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่ความปลอดภยัของผู้ลีภ้ยัหรือบคุคลที่มีสว่นเก่ียวกบัผู้ลีภ้ยัอีกด้วย86 
 
58. รัฐจะต้องท าให้แน่ใจว่าการเก็บความลบัของข้อมูลที่เก่ียวกับค าร้องขอลีภ้ัย ซึ่งรวมถึงข้อมูลในระหว่างการ
ปฏิสมัพนัธ์ในบริบทที่เก่ียวกบัการด าเนินการที่อาจสง่ผลตอ่การสง่ผู้ลีภ้ยัข้ามแดน ในกรณีนีป้ระโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ของรัฐผู้ ร้องขอในการด าเนินคดีกับบุคคลต้องรับผิดต่อการกระท าความผิดทางอาญาอาจท าให้เกิดการเปิดเผยข้อมลู
สว่นตวับางสว่น อย่างไรก็ตามรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านความคุ้มครองที่อาจเกิดขึน้อนั
เนื่องมาจากการแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบับคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัผา่นทางการติดตอ่กบัเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ร้องขอ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งรัฐที่เป็นภมูิล าเนาของผู้ลีภ้ยั87 ตามพนัธกรณีเก่ียวกบัความคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหวา่งประเทศวา่ด้วยผู้ลีภ้ยั

                                                           
84 ตามที่ระบไุว้ใน G.S. Goodwin-Gill and J. McAdam, The Refugee in International Law, 3nd edition, Oxford University Press 
(2007), หน้าที่ 553, “[…] ค านิยามของผู้ลีภ้ยั […] incorporates areas of appreciation, ในทางปฏิบตัินัน้จดุยืนของส านกังานข้าหลวงใหญ่
ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติตอ่บคุคลหรือกลุม่คนอาจเกิดปัญหาได้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม, […] ความคิดเห็นของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่
สหประชาชาตคิวรได้รับการพิจารณาโดยรัฐที่คดัค้านอยา่งสจุริตและการปฏิเสธที่จะยอมรับค าตดัสินควรได้รับการให้เหตผุลวา่ด้วยชอบด้วย
กฎหมายอยา่งแท้จริง” อา่นได้จาก V. Türk, “UNHCR’s supervisory responsibility”, 14.1 Revue québécoise de droit international 
(2001), หน้าที่ 135–158 
85 กฎหมายสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศรับรองให้ทกุคนมีสิทธิในความเป็นสว่นตวัและคุ้มครองบคุคลใดจากการถกูแทรกแซงตามอ าเภอใจ
และไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย (อา่นได้จากตวัอยา่ง อาทิ มาตรา 12 แหง่ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน; มาตรา 17 (1) แหง่กติการะหวา่ง
ประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง; มาตรา 8 แหง่อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิมนษุยชนยโุรป; มาตรา 11 แหง่อนสุญัญาสิทธิ
มนษุยชนแหง่ทวีปอเมริกา) 
86 มาตรการที่มีประสิทธิผลควรถกูน ามาปรับใช้เพ่ือท าให้แน่ใจวา่ข้อมลูที่เก่ียวกบัชีวิตสว่นตวัของบคุคลดังกลา่วไมต่กไปถึงบคุคลที่สามที่
อาจจะใช้ข้อมลูนัน้ไปในทางที่ไมเ่ป็นไปตามกฎหมายสิทธิมนยุชน ดไูด้ทีค่ณะกรรมการสิทธิมนษุยชน, General Comment No. 16: มาตรา 17 
(Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and 
Reputation, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1, 8 April 1988, ยอ่หน้าที่ 10, เข้าถึงได้ที่: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/ 
refworld/rwmain?docid=453883f922. ดเูพ่ิมเติมได้ที่ UNHCR, Advisory Opinion on the rules of confidentiality regarding asylum 
information, 31 March 2005, เข้าถึงได้ที่: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/ refworld/rwmain?docid=42b9190e4 (เรียกวา่ 
“UNHCR, Advisory Opinion on the rules of confidentiality”). ดเูพ่ิมเติมที่ยอ่หน้า 69, 93 และ 96 ข้างใต้  
87 ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติตระหนกัถึงความส าคญัในการแบง่ปันข้อมลูระหวา่งรัฐที่จะตอ่ต้านการก่อการร้ายและการ
ติดตอ่กบัเจ้าหน้าทีข่องประเทศภมิูล าเนาที่อาจกระท าได้ในกรณีที่มีความสงสยัถึงการกระท าซึง่เป็นการก่อการร้ายที่กระท าในอดีตและ
ปัจจบุนั หรือเม่ือความมัน่คงของชาติตกอยูใ่นความเสี่ยง อยา่งไรก็ตามในกรณีทัง้หมดทัง้ปวงนีก้ารมีอยูข่องค าร้องขอลีภ้ยัควรถกูปิดเป็น
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และกฎหมายสิทธิมนุษยชน รวมถึงหลกัเกณฑ์โดยทัว่ไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลู รัฐผู้ ได้รับร้องขออาจผูกพนัไม่ให้สง่
ข้อมลูสว่นตวัและ/หรือข้อมลูอื่นๆ แก่รัฐผู้ ร้องขอ หรือจ ากดัข้อมลูที่แบ่งปันได้โดยขึน้อยูก่บัพฤติการณ์88 ข้อก าหนดในการ
รักษาความลบัควรถกูก าหนดในทกุขัน้ตอนของกระบวนการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน รวมถึงการสือ่สารกนักบัรัฐผู้ ร้องขอเก่ียวกบั
เหตทุี่ท าให้ปฏิเสธที่จะสง่ตวัในกรณีที่เก่ียวข้องกบัผู้ลีภ้ยั ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาตเิห็นวา่การมีสว่น
ร่วมของหน่วยงานที่ปฎิบัติงานเร่ืองขอลีภ้ัยในการมีส่วนตัดสินที่จะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้ ลีภ้ัยในบริบทของการ
ด าเนินการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนเป็นสิ่งส าคญัเพื่อท าให้มัน่ใจวา่บคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัได้รับความคุ้มครองระหวา่งประเทศ
ตามที่จ าเป็น89 
 
ค.  กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นผู้ขอลีภ้ยั 
 
59.  เมื่อค าร้องขอส่งผู้ ร้ายข้ามแดนเก่ียวข้องกับผู้ขอลีภ้ยั รัฐผู้ ได้รับค าร้องขอนัน้ไม่เพียงจ าเป็นที่จะต้องให้ความ
คุ้มครองจากการผลกัดนักลบัตามกฎหมายระหวา่งประเทศวา่ด้วยผู้ลีภ้ยัและกฎหมายสิทธิมนษุยชน แต่รัฐผู้ ได้รับค าร้อง
ขอต้องท าให้แน่ใจว่าค าร้องเพื่อให้ได้รับสถานะผู้ ลีภ้ัยที่ได้ยื่นต่อหน่วยงานรัฐตนนัน้ได้ถูกพิจารณาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับมาตรฐานและเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามอนุสัญญาฯ ค.ศ.1951 โดยข้อมูลที่ถูกน าเสนอในบริบทของ
กระบวนการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนอาจมีผลต่อการพิจารณาค าร้องขอลีภ้ยั  โดยที่ผลจากกระบวนการพิจารณาสถานะผู้ ลีภ้ยั
เป็นองค์ประกอบส าคญัที่ควรถูกพิจารณาโดยรัฐที่ถูกร้องขอเมื่อพิสจูน์ได้ว่าบุคคลที่เป็นผู้ ต้องการควรอาจถูกส่งตวัได้
อยา่งถกูกฎหมายหรือไม ่
 
60. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนและประเด็นในการขอลีภ้ยัมีผลในเชิงกระบวนการ หวัข้อย่อยข้างลา่งนีไ้ด้
ถกประเด็นเก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนและกระบวนการขอลีภ้ยัที่เหมาะสม รวมถึงล าดบัการ
ตดัสนิใจในกระบวนการและมาตรการการคุ้มครองภายใต้กระบวนการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนในกรณีของผู้ขอลีภ้ยั บทบาทของ
ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติที่เก่ียวข้องกบักระบวนการทัง้นีค้ าถามเก่ียวกบักระบวนการสง่ผู้ ร้ายข้าม
แดนในกระบวนการพิจารณาขอลีภ้ยัได้ถกูอภิปรายไว้ในบทที่สี.่ข.2.  
 

                                                           
ความลบั ดเูพ่ิมเติมที่UNHCR, Addressing Security Concerns without Undermining Refugee Protection – UNHCR’s Perspective, 
November 2001, ยอ่หน้าที่ 11, เข้าถงึได้ที่: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3c0b880e0. ดเูพ่ิมเติมที่ 
UNHCR, Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention 
relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/03/05, 4 September 2003, Annex E, (เรียกวา่ “Guidelines on Exclusion”), เข้าถึงได้ที่: 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain? docid=3f5857684 
88 ตามหลกัการทัว่ไปในเร่ืองการคุ้มครองข้อมลู การแบง่ปันข้อมลูใดๆก็ตามควรมีขีดจ ากดัวา่ข้อมลูนัน้มีความจ าเป็นที่น ามาใช้เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ถกูขอหรือไม ่โปรดทราบวา่การสื่อสารระหวา่งเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานของรัฐผู้ถกูร้องขอยงัคงต้องน า
หลกัการคุ้มครองข้อมลูที่ก าหนดขีดจ ากดัวา่ระดบัไหนถึงแบง่ปันข้อมลูได้และข้อมลูลกัษณะแบบไหนที่อาจแบง่ปันได้มาปรับใช้ 
89 กระบวนการที่หน้าที่ในการตดัสินใจทีจ่ะเปิดเผยข้อมลูตกเป็นของเจ้าหน้าทีท่ี่ท าเร่ืองขอลีภ้ยัเป็นรูปแบบปฏบิตัิที่ดทีี่สดุ ในกรณีของ
สวิสเซอร์แลนด์ หากค าร้องขอข้อมลูนัน้เก่ียวข้องกบัผู้ลีภ้ยัหรือผู้ ขอลีภ้ยั เจ้าหน้าที่ต ารวจของรัฐบาลกลาง (Federal Police Authority) จ าเป็น
ที่จะต้องยอมท าตามเจ้าหน้าที่ของส านกังานด้านการขอลีภ้ยักลาง (Federal Asylum Office) รวมถึงในบริบทของการด าเนินการสง่ผู้ ร้ายข้าม
แดนและประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง อาทิ หมายจบัที่ออกโดยต ารวจสากล (Interpol) “หมายแดง” (wanted red notice) ด้วย 
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1.  การแยกกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนออกจากกระบวนการขอลีภ้ยั 
 

61.  การส่งผู้ ร้ายข้ามแดนและการพิจารณาสถานะผู้ ลีภ้ัยเป็นกระบวนการที่ต่างกันอย่างชัดเจน มีจุดประสงค์ที่
ตา่งกนัและถกูควบคมุโดยเกณฑ์ทางกฎหมายที่ตา่งกนั ผู้มีอ านาจตดัสนิใจในทัง้สองกระบวนการต้องมีความรู้เฉพาะทาง 
ความช านาญ และมีทักษะ ในกรณีที่การพิจารณาว่าบุคคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัมีความกลวัอันมีมูลจะเช่ือได้ว่าจะถูก
ประหตัประหารหรือไมน่ัน้ได้ถกูพิจารณเป็นสว่นหนึง่ภายใต้กระบวนการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้ จะท าให้โอกาสของผู้ขอลีภ้ยั
ในการได้รับการพิจารณาค าร้องขอลีภ้ยัน้อยลง และอาจมีข้อจ ากดัในการเยียวยาในกรณีที่สถานะถกูปฏิเสธ ส านกังาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติเห็นว่าการตดัสินค าร้องขอลีภ้ยัและค าร้องขอสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนควรถูกตดัสินโดย
แยกกระบวนการออกจากกนั 
 
62.  ตามที่กล่าวไปข้างต้นไม่ได้หมายความว่าทัง้สองกระบวนการควรปฏิบัติโดยล าพงั ตามที่กล่าวมาในบนัทึก
แนวทางปฏิบัติฉบับนี ้การที่บุคคลที่เป็นผู้ ต้องการตัวมีคุณสมบัติที่จะได้รับสถานะผู้ ลีภ้ัยหรือไม่นัน้ส่งผลส าคัญต่อ
ขอบเขตพนัธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศของรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอและการตดัสินค าร้องขอส่งผู้ ร้ายข้ามแดน ใน
ขณะเดียวกัน ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับค าร้องขอส่งผู้ ร้ายข้ามแดนอาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาค าร้องขอลีภ้ัย ดังนัน้ 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายๆ อย่างที่เก่ียวข้องเพื่อที่จะท าให้การตดัสินใจของ
กระบวนการขอลีภ้ยัและการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้เป็นไปอยา่งเหมาะสม 
 
2.  การพิจารณาค าร้องขอลีภ้ยัโดยหน่วยงานที่ท าเร่ืองขอลีภ้ยัในรัฐผู้ได้รับค าร้องขอ 
 
63.  เพื่อที่จะท าให้มัน่ใจว่าการพิจารณาความต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศของบุคคลนัน้ๆ  เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 ค าร้องขอลีภ้ยัควรถกูพิจารณาโดยเหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวินิจฉยัค า
ขอเพื่อการพิจารณาสถานะผู้ลีภ้ยัในรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอ90 เจ้าหน้าที่ที่ท าเร่ืองขอลีภ้ยัควรพิจารณาข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงค าร้องขอสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนและข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่มีผลตอ่ค าร้องขอลีภ้ยัของผู้ยื่นค าร้อง91 

 
3.  ล าดับค าตัดสินของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการพิจารณาสถานะลีภ้ยั 
 
ค ำร้องขอส่งผูร้้ำยข้ำมแดนทีม่ำจำกประเทศภูมิล ำเนำของผูข้อลีภ้ยั  
 
64.  หากค าร้องขอสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนสง่โดยเจ้าหน้าที่จากประเทศภมูิล าเนาของผู้ขอลีภ้ยั ค าถามเก่ียวกบัสถานะผู้ลี ้
ภยัควรถกูน ามาตดัสินเพื่อที่วา่รัฐผู้ ได้รับค าร้องขอจะได้อยูใ่นจดุที่ตดัสินได้วา่บคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัจะถกูสง่ตวักลบัไป
อย่างถกูกฎหมายหรือไม่ กระบวนการนีก้ระท าภายใต้หน้าที่ของรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอในการเคารพหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการ
ห้ามผลกัดนักลบัภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลีภ้ยัหรือกฎหมายสิทธิมนษุยชน ในทางหนึ่ง ผู้ขอลีภ้ยัซึ่งเป็น

                                                           
90 แนวปฏิบตัิที่ดีของรัฐเก่ียวกบัเร่ืองนีค้ือการให้เพียงเจ้าหน้าที่ด้านการขอลีภ้ยักลาง(central asylum authority) และกระบวนการซึง่เป็นระบบ
เดียวเป็นผู้ประเมินค าร้องขอลีภ้ยัของผู้ที่ร้องขอสถานะผู้ลีภ้ยัหรือความคุ้มครองในรูปแบบอ่ืนๆเพ่ิมเติม (other complementary protection) 
อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ UNHCR, Asylum Processes, เชิงอรรถ 13, ยอ่หน้าที่ 48 และ 50(e) และ (i) 
91 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 62 และยอ่หน้า 73-85ในเอกสารฉบบันี ้
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บคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวั ควรได้รับการคุ้มครองจากการผลกัดนักลบัไปยงัประเทศภมูิล าเนาตลอดช่วงเวลาที่อยู่ระหวา่ง
กระบวนการด าเนินการเก่ียวกบัการขอลีภ้ยัรวมถึงการอทุธรณ์  ในอีกทางหนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอใน
พนัธกรณีวา่ด้วยการห้ามผลกัดนักลบัภายใต้กฎหมายระหวา่งประเทศนัน้จะตา่งกนัไป ขึน้กบัว่าบคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวั
เป็นผู้ลีภ้ยัหรือไม่ ค าถามเก่ียวกบัสถานะผู้ลีภ้ยัควรถกูท าให้แน่ชดัก่อนที่จะพิสจูน์วา่การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้เป็นไปตาม
เกณฑ์ตามกฎหมายหรือไม ่
 
65.  ในกรณีที่ผลสรุปคือการส่งมอบตัวผู้ ขอลีภ้ัยให้กับประเทศภูมิล าเนา การด าเนินการค าขอลีภ้ัยต้องได้รับ
การปฏบตัิและพิจารณาจนสิน้สดุทกุขัน้ตอน ก่อนที่ค าร้องขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนจะถกูตดัสนิ 
 
66.  ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติเห็นว่าจะเป็นการปฏิบตัิที่รอบคอบกว่าหากการด าเนินการส่ง
ผู้ ร้ายข้ามแดนท าเป็นคู่ขนานกบัการด าเนินการขอลีภ้ยั การปฏิบตัิเช่นนีจ้ะเป็นมีประสิทธิภาพกวา่เนื่องจากกระบวนการ
สง่ผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้อาจสง่ผลกบัข้อมลูที่ปรากฎซึง่มีผลกบัคณุสมบตัิทางสถานะผู้ลีภ้ยัของบคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวั และ
อาจจ าเป็นที่ต้องน ามาพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเร่ืองการขอลีภ้ยั92 อย่างไรก็ตามอาจมีความจ าเป็นที่จะระงบั
การตดัสนิค าร้องขอสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนจนกวา่การพิจารณาค าร้องขอลีภ้ยัจะถกูตดัสนิวา่เป็นท่ีสดุ93 
 
ค ำร้องขอกำรส่งผูร้้ำยข้ำมแดนจำกประเทศอืน่ๆ นอกเหนือจำกประเทศภูมิล ำเนำของผูข้อลีภ้ยั 
 
67.  หากค าร้องขอสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนของผู้ขอลีภ้ยัมาจากประเทศอื่นๆนอกเหนือจากประเทศภมูิล าเนาของบคุคลนัน้ 
ในบางพฤติการณ์ บคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวัอาจถกูสง่ตวัก่อนค าร้องขอลีภ้ยัจะถกูพิจารณาตดัสินแล้วเสร็จในรัฐผู้ ได้รับค า
ร้องขอ  ในการจะท าให้สอดคล้องกบักฎหมายว่าด้วยผู้ลีภ้ยัระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ 
รัฐผู้ได้รับค าร้องขอนัน้จะต้อง 
 

(1) พิสูจน์ให้เห็นว่าการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนไปยังรัฐผู้ ร้องขอนัน้จะไม่ก่อให้ผู้ ขอลีภ้ัยเกิดความเสี่ยงที่จะถูก
ประหตัประหาร ทรมาน หรือความเสยีหายที่มิอาจแก้ไขได้ และ 

(2) รับผิดชอบในหน้าที่หลกัในการพิจารณาค าร้องขอลีภ้ยัให้เป็นไปตามเกณฑ์ของอนสุญัญาฯ ค.ศ.1951 และ
มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับเก่ียวกับความเป็นธรรมและความมีประสิทธิภาพ และรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอควรท าให้
แนใ่จวา่ผู้ขอลีภ้ยัจะเข้าถึงกระบวนการพิจารณาขอลีภ้ยัที่เป็นไปตามมาตรฐานดงักลา่ว 
 
68.  หากทัง้สองเง่ือนไขได้รับการเติมเต็ม กระบวนการขอลีภ้ยัที่ได้มีการริเร่ิมไปแล้วในรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอนัน้อาจถกู
ระงบัชัว่คราว94 ซึ่งในกรณีนีก้ารพิจารณาค าขอลีภ้ยัจะถกูด าเนินตอ่อีกครัง้และตดัสินจนสิน้สดุหลงัจากการด าเนินคดี ไม่
                                                           
92 ส าหรับการอภิปรายเก่ียวกบัค าถามด้านสารบญัญัติที่เก่ียวข้องกบัคณุสมบตัิของสถานะผู้ลีภ้ยัที่เกิดขึน้ในบริบทของการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน 
อา่นได้จากยอ่หน้าที7่1-85 
93 อาทิ ค าตดัสินจากศาลกลางสหพนัธรัฐสวิสเก่ียวกบักรณีดงักลา่วได้ระบวุา่ ในกรณีที่อยูร่ะหวา่งการด าเนินการขอลีภ้ยั การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน
ของบคุคลผู้ เป็นที่ต้องการตวัอาจกระท าได้ภายใต้เง่ือนไขที่วา่บคุคลนัน้จะไมไ่ด้รับการอนญุาตให้ขอลีภ้ยัจากเจ้าหน้าที่ด้านการขอลีภ้ยั (ดคู า
ตดัสินวนัที่ 11 กนัยายน ค.ศ. 1996, BGE 122 II 373, หน้าที่ 380–382, และค าตดัสินวนัที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2005, 1A.267/2005/gij, ที่ 3.2) 
94 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 37 และ ยอ่หน้าที่ 88-89 ในเอกสารฉบบันี ้
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ว่าจะเป็นการพิพากษาและลงโทษ หรือการปลอ่ยตวั ซึ่งสามารถกระท าได้ในรัฐผู้ ได้รับค าร้องขอเมื่อค าร้องขอลีภ้ยัอยูใ่น
ระหว่างการริเร่ิมพิจารณาผ่านข้อตกลงให้กลบัเข้ามาในรัฐนัน้ได้อีกครัง้ หรือผ่านการโอนความรับผิดชอบในการพิจารณา
ค าร้องขอลีภ้ยัแก่รัฐผู้ ร้องขอให้สง่ผู้ ร้ายข้ามแดน โดยเป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินการที่คล้ายคลงึกนั95  
 
4.   การรักษาความลับในกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอลีภ้ยั 
 
69.  เมื่อมีการด าเนินการเก่ียวกบัค าร้องขอสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนที่เก่ียวข้องกับผู้ขอลีภ้ยั เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ
จ าเป็นท่ีจะต้องท าให้แนใ่จวา่ได้เคารพหลกัการรักษาความลบั โดยตามปกติแล้วไมค่วรแบง่ปันข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัค าขอลี ้
ภยัหรือข้อเท็จจริงที่ว่ามีการยื่นค าขอลีภ้ยันัน้ ให้แก่รัฐผู้ ร้องขอให้ส่งผู้ ร้ายข้ามแดนไม่ว่าจะเป็นประเทศภูมิล าเนาหรือ
ประเทศที่สาม การพิจารณาดงักลา่วได้ถกูระบไุว้ในย่อหน้าที่  57 และ 58 เก่ียวกบัผู้ลีภ้ยั และสามารถปรับใช้ได้กบัผู้ขอลี ้
ภยัอยา่งเทา่เทียมกนั96 
 
ง.  บทบาทของส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติในกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 
70.  ในกรณีที่บุคคลที่ถูกขอให้ส่งผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้เป็นผู้ ลีภ้ัยหรือผู้ ขอลีภ้ัย ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่ง
สหประชาชาติมีอาณัติและความเก่ียวข้องด้านความคุ้มครองซึ่งสามารถกระท าการที่มีความจ าเป็นเพื่อท าให้แน่ใจว่า
บคุคลดงักลา่วได้รับความคุ้มครองโดยขึน้กบัแต่ละพฤติการณ์ การกระท านีอ้าจเก่ียวข้องกบัการแทรกแซงผ่านเจ้าหน้าที่
ระดบัการทตูของรัฐผู้ได้รับค าร้องขอ หรือในบริบทของการด าเนินการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนทัง้ทางตรง หรือผา่นทางทนาย หรือ
บคุคลที่เป็นตวัแทนของบคุคลในความคุ้มครองของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ ส านกังานข้าหลวง
ใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติจะปรับใช้มาตรการที่เหมาะสมแม้ว่าตวับทกฎหมายด้านการด าเนินการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน
ของรัฐผู้ได้รับค าร้องขอจะไมไ่ด้ค านงึถึงบทบาทที่เป็นทางการของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ อาณตัิ
ของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติที่เป็นตวัแทนของบคุคลในความคุ้มครองที่เป็นบคุคลที่ระบอุยูใ่นค า
ร้องขอสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้ มาจากธรรมนญูส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ ค.ศ. 1950 ประกอบมาตรา 
35 แห่งอนสุญัญาฯ ค.ศ.1951 อนัเก่ียวกบัความรับผิดชอบในการควบคมุดแูล และมาตรา 1 ของพิธีสาร ค.ศ. 1967 และ
วรรค 8(a) แหง่ธรรมนญูส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญตัิ รัฐควรให้ข้อมลูกบั
ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติที่เก่ียวข้องกบักรณีดงักลา่ว97 นอกจากนีผู้้ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยัที่เป็นบคุคล

                                                           
95 อา่นได้จาก UNHCR, Recommendations on the European Commission Proposal for a Council Framework Decision on the 
European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States COM(2001)522 final 2001/0215 (CNS), 
October 2001; ดเูพ่ิมเติมได้จาก UNHCR, Provisional Comments on the Proposal for a European Council Directive on Minimum 
Standards on Procedures in Member States for Granting and Withdrawing Refugee Status (Council Document 14203/04, Asile 
64, of 9 November 2004), 10 February 2005 (เรียกวา่ “UNHCR, Provisional Comments”), เข้าถึงได้ที่: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/ refworld/rwmain?docid=42492b302, ค าแนะน าเก่ียวกบัมาตรา 6 
96 ดเูพ่ิมเติมได้จาก UNHCR, Advisory Opinion on the rules of confidentiality, เชิงอรรถ 86 และดเูพ่ิมเติมได้จากยอ่หน้าที่ 93 ในเอกสาร
ฉบบันี ้
97 อา่นได้จาก V. Türk, เชิงอรรถ 84, หน้าที่ 135–158 
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ที่ระบุตามค าร้องขอส่งผู้ ร้ายข้ามแดนควรได้รับอนญุาตให้ติดต่อส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ และ/
หรือองค์กรไมแ่สวงผลก าไรท่ีผา่นการรับรอง และทนายที่ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย98 
 

บทที่สี่ คุณสมบัตสิ าหรับความคุ้มครองผู้ลีภ้ยัและการส่งตวัผู้ร้ายข้ามแดน 
 
ก.   การพิจารณาทั่วไป 

 
71. ดงัที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น ข้อมลูที่ถกูเก็บรวบรวมได้ในบริบทของกระบวนการพิจารณาสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้ ขอลีภ้ัยอาจมีความเก่ียวโยงกับคุณสมบัติที่ จะเข้าข่ายการได้รับความคุ้ มครองระหว่างประเทศ 99 เจ้าหน้าที่ที่
ปฎิบตัิงานเร่ืองขอลีภ้ยัที่ก าลงัตรวจสอบค าร้องขอของผู้ เป็นท่ีต้องการตวันัน้ต้องประเมินค ายืนยนัจากรัฐผู้ ร้องขอวา่บคุคล
ที่เป็นผู้ ต้องการตวันัน้ได้เก่ียวข้องกบัความผิดทางอาญาหรือไม่อยา่งระมดัระวงั ดงันัน้ข้อมลูอื่นๆท่ีเก่ียวข้องกบัเหตผุลและ
พฤติการณ์ของการหลบหนีของผู้ยื่นค าขอลีภ้ยั รวมไปถึงผลของการกลบัสู่ประเทศภมูิล าเนาของบคุคลดงักลา่วจะต้องถกู
น ามาพิจารณาวา่ผู้ขอลีภ้ยันัน้มีความจ าเป็นและสมควรท่ีจะได้รับความคุ้มครองระหวา่งประเทศเป็นผู้ลีภ้ยัหรือไม่ 
 
72.  ค าถามที่เก่ียวกบัคณุสมบตัิการได้สถานะผู้ลีภ้ยัอาจจะถกูตัง้ขึน้โดยเป็นผลมาจากการพิจารณาการสง่ตวัผู้ ร้าย
ข้ามแดน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัพฤติการณ์ สิ่งนีอ้าจจะท าให้ต้องมีการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ัยของบคุคลผู้ เป็นที่ต้องการตวันัน้
ใหม ่ในกระบวนการการยกเลกิหรือการเพิกถอนสถานภาพผู้ลีภ้ยั 
 
73.  ในกรณีทัง้หลายเหลา่นี ้ความนา่เช่ือถือของข้อมลูที่เก่ียวกบัค าร้องขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนรวมไปถึงความส าคญั
ของข้อมลูดงักลา่ว ในการพิจารณาคุณสมบตัิเพื่อรับรองสถานภาพผู้ลีภ้ยันัน้จะต้องถกูประเมินโดยค านึงถึงพฤติการณ์
ทัง้หมดในกรณีนัน้ๆ100 นอกจากนี ้ขัน้ตอนการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยั รวมไปถึงกระบวนการต่างๆที่อาจน าไปสูก่าร
ยกเลิกหรือการเพิกถอนสถานภาพผู้ลีภ้ยันัน้ต้องมีมาตรการเชิงกระบวนการที่สมบูรณ์ หวัข้อข้างล่างนีจ้ะพิเคราะห์ถึง 
ประเด็นเชิงสารบญัญัติและวิธีสบญัญัติที่อาจเกิดขึน้เมื่อมีการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัที่เก่ียวข้องกบัค าขอสง่ตวัผู้ ร้าย
ข้ามแดน 
 
ข.   การพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน 
 
1.  เกณฑ์เชิงสารบัญญัติ  

 
หลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำสถำนภำพผูลี้ภ้ยัภำยใตค้ ำจ ำกดัควำมของผูลี้ภ้ยัจำกมำตรำ 1A (2) ของอนสุญัญำฯ ค.ศ. 1951 
 

                                                           
98 อา่นได้จาก UNHCR, Asylum Processes, เชิงอรรถ 13, ยอ่หน้าที่ 50(g) 
99 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 59, 62 และ 64 ในเอกสารฉบบันี ้
100 รวมถึงในกรณีที่การด าเนินการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนเก่ียวข้องกบัผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยัผู้ถกูออก“หมายแดง” (wanted (red) notice)โดยต ารวจ
สากลตามค าร้องของรัฐสมาชิก ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบั “หมายแดง” ตามที่รัฐสมาชิกร้องขอควรถกูพิจารณาไปในทางเดียวกนักบักรณีค าร้องขอ
สง่ตวัที่ยื่นขอโดยรัฐผู้ ร้องขอ ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหมายตา่งๆที่ออกโดยต ารวจสากล สามารถเข้าถึงได้ที่: http://www.interpol.int 
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74.  ในการพิจารณาว่าผู้ขอลีภ้ยัที่เป็นผู้ ต้องการตวัโดยเจ้าหน้าที่จากประเทศภูมิล าเนาของบุคคลนัน้มีคุณสมบตัิ
ส าหรับสถานภาพผู้ลีภ้ยัหรือไม่นัน้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานเก่ียวข้องกบัการขอลีภ้ยัต้องประเมินวา่บคุคลดงักลา่วนัน้ก าลงั
แสวงหาการหลบหนีจากการด าเนินคดีทางกฎหมายที่ชอบธรรม หรือการลงโทษจากการกระท าในทางอาญามากกวา่ที่จะ
เป็นการหนีจากการประหัตประหารในประเทศดังกล่าวหรือไม่ ถ้าหากมีการพบว่าผู้ ขอลีภ้ัยนัน้เป็นผู้ หลบหนีจาก
กระบวนการยุติธรรมมากกว่าที่หนีจากการประหตัประหาร บุคคลดงักล่าวจะไม่เข้าข่ายนิยามผู้ลีภ้ยัที่ได้บญัญัติไว้ใน
มาตรา 1A (2) ของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 (หลกัเกณฑ์การคดัเข้า) และค าขอลีภ้ยัของบคุคลดงักลา่วนัน้ควรถกูปฏิเสธ101 
 
75.  ผู้ตดัสินค าขอลีภ้ยันัน้ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ในประเทศภมูิล าเนาของผู้ขอลีภ้ยันัน้ได้ใช้การ
ด าเนินคดีทางกฎหมายเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการประหตัประหาร หรือค าขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้ถกูสง่เพื่อให้มีการส่ง
มอบตวับุคคลผู้ เป็นที่ต้องการตวั โดยมีเจตนาเพื่อการประหตัประหาร ทัง้นี ้ยงัอาจมีสถานการณ์อื่นที่ผู้ ขอลีภ้ยัอาจถกู
ด าเนินคดีอย่างชอบธรรม แต่ผู้ขอลีภ้ยันัน้มีเหตุแห่งความกลวัอนัมีมูลจะเช่ือได้ว่าจะถูกประหตัประหาร ซึ่งอาจอยู่ใน
บริบทของการด าเนินคดีของบคุคลดงักลา่ว (อาทิ ความเสี่ยงที่จะถกูทรมานในระหวา่งการกกัตวัก่อนการด าเนินคดี) หรือ
โดยเหตผุลต่างๆที่มิได้เก่ียวข้อง102 ภายใต้พฤติการณ์เหลา่นี ้ผู้ยื่นค าขอลีภ้ยัจะมีคณุสมบตัิส าหรับสถานภาพผู้ลีภ้ยัที่ถกู
บญัญัติไว้ในมาตรา 1A (2) ของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 หากมีข้อเก่ียวโยงระหวา่งความกลวัการประหตัประหารกบัเหตทุี่
ระบตุาม อนสุญัญาฯ 1951103  
 
76.  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบุคคลผู้ เป็นที่ต้องการตวันัน้พิสจูน์ได้ว่ามีคุณสมบตัิตามนิยามของผู้ลีภ้ยั อาจจะมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องมีการพิจารณาการปรับใช้วรรคคดัออกภายใต้มาตรา 1F ของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 
 
กำรคดัออกโดยมีพืน้ฐำนจำกเกณฑ์ในมำตรำ 1F  ของอนสุญัญำฯ ค.ศ. 1951 
 
77.  ค าขอสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน และ/หรือ ข้อมลูที่เก่ียวข้องจะก่อให้เกิดวามจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาการคดัออกภายใต้
มาตรา 1F  ของอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1951 ถ้าหากมีข้อบ่งชีว้่าบุคคลดังกล่าวอาจได้ก่อ หรือได้มีส่วนร่วมในการก่อ
อาชญากรรมที่เข้าขา่ยในบทบญัญตัินัน้104 
                                                           
101 อา่นได้จาก UNHCR, Handbook, เชิงอรรถ 46, ยอ่หน้าที่ 56–60 
102 หากรัฐผู้ ร้องขอได้ให้ค ามัน่ทางการทตูเก่ียวกบัการปฏบิตัิภายหลงัการสง่ตวัของบคุคลผู้ เป็นที่ต้องการตวั การกระท าดงักลา่วควรได้รับการ
พิจารณาตามเกณฑ์ที่ระบไุว้ในยอ่หน้าที่ 28 ในเอกสารฉบบันี ้และตามที่อภิปรายอยา่งละเอียดใน UNHCR, Note on Diplomatic 
Assurances, เชิงอรรถ 26 
103 ภายใต้ ข้อก าหนดอนัเก่ียวเน่ืองกบัความเชื่อมโยง (nexus requirement) บคุคลที่ตรงตามเกณฑ์ก าหนดตามอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 คือ
บคุคลที่มีความกลวัที่มีมลูจะเชื่อได้วา่จะถกูประหตัประหารด้วยสาเหตทุางเชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ สมาชิกภาพในกลุม่ใดกลุม่หนึ่งทางสังคม 
หรือความคิดทางการเมือง ส าหรับแนวทางปฏิบตัิเพิ่มเติมเก่ียวกบัเกณฑ์ก าหนดตามอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 สามารถอา่นได้จาก UNHCR, 
Handbook, เชิงอรรถ 46, และ UNHCR’s Guidelines on International Protection on specific aspects of the application of Article 
1A(2) of the 1951 Convention, สามารถเข้าถึงได้ที่: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=rsd 
104 มาตรา 1F แหง่อนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 บญัญัติวา่ “ข้อก าหนดแหง่อนสุญัญาฉบบันีจ้ะไมใ่ช้ตอ่บคุคลซึง่มีเหตผุลหนกัแน่นในอนัที่จะท าให้
พิจารณาได้วา่ 
(a) บคุคลนัน้ได้ประกอบอาชญากรรมตอ่สนัติภาพ อาชญากรรมสงครามหรืออาชญากรรมตอ่มนษุยชาติตามที่บญัญัติไว้ในกรรมสารระหวา่ง
ประเทศตา่งๆเก่ียวกบัเร่ืองนี ้



ต้นฉบบั:  United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidance Note on Extradition and International Refugee Protection,  April 2008 

หากมีข้อกงัขาเร่ืองค าศพัท์หรือค าแปล ให้อิงตามความในต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั      In case of dispute over translation, original English text shall prevail. 

 

35 
 

 
78.  กฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวกับผู้ ลีภ้ัยอื่นๆ นัน้มีการบัญญัติวรรคคัดออกเช่นกัน อนุสญัญาองค์การรัฐ
เอกภาพแห่งภาคพืน้ทวีปแอฟริกา ว่าด้วยการบังคับในลักษณะเฉพาะของปัญหาผู้ ลีภ้ัยในภาคพืน้แอฟริกา (OAU 
Convention) ค.ศ. 1969 บญัญัติไว้ในมาตรา I(5) โดยได้คดัลอกบทกฎหมายจากมาตรา 1F  ของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 
นอกจากการอ้างถึงหลักการและจุดประสงค์ของอนุสัญญาองค์การรัฐเอกภาพแอฟริกาฯ ว่าด้วยการบังคับใน
ลกัษณะเฉพาะของปัญหาผู้ลีภ้ยัในภาคพืน้แอฟริกา นอกจากนี ้อนสุญัญาองค์การรัฐเอกภาพแอฟริกาฯ ได้บญัญตัิถึงการ
สิน้สดุของความคุ้มครองผู้ลีภ้ยัถ้าหากผู้ลีภ้ยั “ได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงที่มิได้เป็นอาชญกรรมทางการเมืองนอกประเทศ
ที่ขอลีภ้ยัหลงัจากที่บุคคลดงักล่าวได้ถกูรับเข้าประเทศในฐานะผู้ลีภ้ยั”105 หรือหากผู้ลีภ้ยันัน้ได้เข้าร่วมในกิจกรรมบ่อน
ท าลายต่อประเทศภาคีขององค์การรัฐเอกภาพแอฟริกาฯ 106 ถึงแม้ว่าจะถูกบญัญัติอยู่ในวรรคการสิน้สดุสภาพผู้ ลีภ้ัย 
บทบัญญัติเหล่านีม้ีผลบังคับตามบทพืน้ฐานจากการพิจารณาวรรคคดัออก เนื่องจากอนุสญัญาองค์การรัฐเอกภาพ
แอฟริกาฯ นัน้เป็นสว่นเติมเต็มของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 บทบญัญัติเหลา่นีค้วรถกูตีความในขอบข่ายของอนสุญัญาฯ 
ค.ศ. 1951 และถูกน ามาใช้ในลกัษณะที่สอดคล้องกับอนุสญัญาฯ ค.ศ. 1951 ดังนัน้การอ้างถึง “การกระท าที่ขดัต่อ
วตัถปุระสงค์และหลกัการขององค์การรัฐเอกภาพแอฟริกาฯ” นัน้ควรถกูรวมอยู่ในข้อ 1F(c) ของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 
ในขณะท่ีกิจกรรมใดๆของผู้ลีภ้ยัหลงัจากการรับรองสถานะผู้ลีภ้ยัอาจก่อให้เกิดการเพิกถอนสถานะผู้ลีภ้ยัเนื่องด้วยวา่การ
กระท าดงักลา่วนัน้เข้าข่ายข้อ 1F (a) หรือ (c) ของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951107 เท่านัน้ บทบญัญัติที่เป็นวรรคคดัออกนัน้ได้
รวมอยูใ่นวรรคที่ 7(d) ของธรรมนญูส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ ค.ศ. 1951 ด้วย108 
 
79.  ค าแนะน าอย่างละเอียดในมมุเชิงสารบญัญัติและวิธีสบญัญัติ ที่เก่ียวกบัการใช้วรรคคดัออกนัน้สามารถดไูด้ใน 
แนวทางการให้ความคุ้มครองระหวา่งประเทศ วา่ด้วยการปรับใช้บทคดัออก มาตรา 1F  แหง่อนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้
ลีภ้ยั ค.ศ. 1951 ประกอบ บนัทึกภมูิหลงั ฉบบัวนัที่ 4 กนัยายน ค.ศ. 2003109 ค าแนะน าเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกบัวรรคคดั
ออกในกรณีที่เก่ียวข้องกบัการกระท าที่ถือได้ว่าเป็นการเข้าข่ายการก่อการร้ายนัน้สามารถดไูด้ใน แนวทางการให้ความ

                                                           

(b) บคุคลนัน้ได้ประกอบอาชญากรรมร้ายแรงซึง่มิใชอ่าชญากรรมการเมือง นอกอาณาเขตรัฐที่ตนขออาศยัลีภ้ยักอ่นที่รัฐนัน้จะยอมรับเข้า
อาณาเขตในฐานะผู้ลีภ้ยั 
(c) “บคุคลที่มีความผิดในการละเมิดวตัถปุระสงค์และหลกัการของสหประชาชาติ” 
105 มาตรา 1(4)(f) แหง่อนสุญัญาองค์การรัฐเอกภาพแอฟริกา (OAU Convention) 
106 มาตรา 1(4)(g) ร่วมกบั มาตรา 3 แหง่อนสุญัญาองค์การรัฐเอกภาพแอฟริกา (OAU Convention) 
107 เกณฑ์ก าหนดเก่ียวกบัการเพิกถอนสถานะผู้ลีภ้ยั อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 94-96 ในเอกสารฉบบันี ้
108 เน่ืองจากมาตรา 1(F) แหง่อนสุญัญาฯ ค.ศ.1951 ระบกุารก าหนดที่มีความเฉพาะเจาะจงเก่ียวเน่ืองบคุคลภายใต้ วรรค 7(d) แหง่ธรรมนญู
ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัสหประชาชาติ เจ้าหน้าที่ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัสหประชาชาติควรปรับใช้ อนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 ในการ
พิจารณากรณีคดัออก 
109 อา่นได้จาก Guidelines on Exclusion, เชิงอรรถ 87, และ Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F 
of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, 4 September 2003, สามารถเข้าถึงได้ที่: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3f5857d24 (เรียกวา่ “Background Note on Exclusion”) 
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คุ้มครองระหวา่งประเทศ ว่าด้วยการปรับใช้บทคดัออก มาตรา 1F  แห่งอนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ยั ค.ศ. 1951 ใน
กรณีที่การกระท าเก่ียวข้องกบัการการก่อการร้าย ฉบบั พฤษภาคม ค.ศ. 2008110 
 
80.  ถึงแม้ว่าจะมีความเช่ือมโยงระหว่างการส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดนและวรรคคดัออก 111 ผู้พิจารณาค าขอลีภ้ยันัน้พึง
ค านงึวา่การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนและวรรคคดัออกนัน้มจีดุประสงค์ที่ตา่งกนั และยงัถกูควบคมุโดยเกณฑ์ก าหนดทางกฎหมาย
ที่แตกต่างกัน การส่งผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้เป็นเคร่ืองมือที่ รัฐต่างๆให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเร่ืองที่เก่ียวกับ
อาชญากรรมตามสนธิสญัญาส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดนและกฎหมายในประเทศต่างๆ รวมถึงบทบญัญัติที่เก่ียวกับการสง่ตวั
ผู้ ร้ายข้ามแดนในสนธิสญัญาระหว่างประเทศอื่นๆ การคดัออกนัน้จะเก่ียวข้องกบัการปฏิเสธการให้ความคุ้มครองผู้ลีภ้ยั
ระหว่างประเทศต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามค านิยามผู้ ลีภ้ัยในอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1951 แต่มีเหตุหนักแน่นที่จะท าให้
พิจารณาว่าพวกเขานัน้ได้มีความผิดในคดีร้ายแรงหรือการกระท าที่ทารุณโหดร้าย การก่ออาชญากรรมประเภทดงักลา่ว
นัน้อาจก่อให้เกิดการคดัออกจากการให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศแก่ผู้ลีภ้ยัที่ได้บญัญัติไว้อย่างถ่ีถ้วนในมาตรา 1F 
ของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 
 
81.  การที่บคุคลหนึ่งมีคณุสมบตัิที่จะถกูสง่ตวัเป็นผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้ มิใช่หมายความว่าการคดัออกตามมาตรา 1F  
จะปรับใช้กบับคุคลดงักลา่วเสมอไป ถึงแม้ว่าในคดีอาญาต่างๆ ที่อาจถกูให้สง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้เข้าข่ายวรรคคดัออก
ตามมาตรา 1F  ในเร่ืองดงักล่าว แต่ก็ไม่มีการเช่ือมโยงโดยปริยายระหว่าง คดีที่ “คดัออกได้” และคดีที่ “สามารถสง่ตวั
ผู้ ร้ายข้ามแดนได้” ภายใต้สนธิสญัญาหรือบทบญัญัติสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนที่มีผลบงัคบัใช้ รัฐต่างๆ สามารถอนญุาตให้สง่
ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนในคดีที่มิได้เข้าข่ายมาตรา 1F  ของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 ในทางกลบักนั คดีอาญาที่อาจสง่ผลให้เกิด
การคดัออกภาคใต้มาตรา 1F  อาจมิใช่คดีที่สามารถส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดนได้ตามข้อตกลงของการส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดน
ระหว่างสองประเทศที่เก่ียวข้อง ดังนัน้ เมื่อมีการพิจารณาถึงการใช้บทคัดออก ผู้พิจารณาค าขอลีภ้ัยต้องตรวจสอบ
ลกัษณะและความหนกัหนาของการกระท าดงักลา่วภายใต้ข้อก าหนดใน อนมุาตรา 1F  
 
82.  แนวทางดงักล่าวนัน้ปรับใช้กับทุกกรณีที่มีความเป็นไปได้ของการคดัออก ซึ่งรวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องกับการ
กระท าที่อาจถือเป็น “ความผิดร้ายแรงที่มิใช่ความผิดทางการเมือง” ภายใต้ค าจ ากดัความของมาตรา 1F (b) ในทางหนึง่ 
การคดัออกจะชอบธรรมได้เมื่ออาชญากรรมนัน้ๆ มีความร้ายแรงเพียงพอให้ปฏิเสธความคุ้มครองระหวา่งประเทศ ในอีก

                                                           
110 อา่นได้จาก UNHCR, Guidelines on International Protection: Application of the Exclusion Clauses of Article 1F of the 1951 
Convention Relating to the Status of Refugees in relation to acts considered to be terrorist in nature (HCR/GIP/03/05/Add.1, May 
2008 (forthcoming) (เรียกวา่ “Guidelines on Exclusion and acts of terrorism”). 
111 การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนและวรรคคดัออกมีความเก่ียวพนักนัอยา่งใกล้ชิดทัง้ในแนวความคิดและเบือ้หลงัตามประวตัศิาสตร์ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในกรณีที่มีการกลา่วหาวา่บคุคลดงักลา่วกระท าผิดทางอาญาซึง่อาจท าให้บคุคลดงักลา่วเข้าข่ายมาตรา1F(b) แหง่อนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 
ในบางชว่งขณะหนึ่ง การไมส่ง่ผู้ ร้ายข้ามแดนในกรณีที่เก่ียวกบัคดีทางการเมืองตามที่ได้ระบไุว้ใน เหตผุลส าหรับการปฏิเสธค าร้องขอสง่ตวั
ผู้ ร้ายข้ามแดน (refusal ground) ภายใต้ “ข้อยกเว้นที่เก่ียวกบัความผิดทางการเมือง” (political offence exemption) ถือวา่เป็นหลกัส าคญั
ของการลีภ้ยั อนสุญัญาฯ ค.ศ.1951ไมไ่ด้เช่ือมโยงระหวา่งการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนและวรรคคดัออก อยา่งไรก็ตาม การที่มีการรวมวรรคคดัออก
ตามมาตรา 1F ชีใ้ห้เห็นวา่ผู้ ร่างอนสุญัญาฯ ค.ศ.1951 ต้องการท าให้แน่ใจวา่ผู้ที่กระท าผิดที่เลวร้ายและอาชญากรรมที่ร้ายแรงไมไ่ด้ใช้
กระบวนการการลีภ้ยัในทางทีผิ่ดเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความรับผิดทางอาญา อา่นได้จาก UNHCR, Guidelines on Exclusion, เชิงอรรถ 87, 
ยอ่หน้าที่ 2 ดเูพ่ิมเติมได้จาก S. Kapferer, Extradition and Asylum, เชิงอรรถ 2, ยอ่หน้าที่ 318–319 
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ทางหนึ่ง อาชญากรรมนัน้ต้องมีลกัษณะที่ “ไม่เป็นการเมือง” ในบริบทของการประเมินการคดัออก เกณฑ์ก าหนดเพื่อ
ตดัสินว่าความผิดหนึ่งใดนัน้มีลกัษณะเป็นความผิดทางการเมืองหรือไม่นัน้  มาจากแนวทางที่ถูกใช้ในหลกันิติศาสตร์
ภายใต้กฎหมายส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดน ปัจจัยที่เก่ียวข้องรวมถึง แรงจูงใจ บริบท วิธีการ และสดัส่วนของอาชญากรรมต่อ
วัตถุประสงค์112 ขณะที่มีการก าหนดให้การกระท าทางอาญาต่างๆ ให้เป็นคดีที่  “มิใช่คดีการเมือง” มากขึน้โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดน113 การก าหนดดงักลา่วมีความส าคญัต่อการตดัสินองค์ประกอบในทางการเมือง
ของอาชญากรรมในบริบทของการพิจารณาวรรคคดัออก อยา่งไรก็ตาม การปรับใช้ของมาตรา 1F (b) ในอนสุญัญาฯ ค.ศ. 
1951 นัน้ จะขึน้อยู่กับการแยกพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป 114 นอกจากนี ้เพื่อให้มาตรา 1F(b) มีผลใช้ 
อาชญากรรมที่ก่อนัน้ต้องเกิด “นอกประเทศที่ขอลีภ้ยัก่อนท่ีบคุคลนัน้จะถกูรับเข้าประเทศนัน้ๆ ในฐานะผู้ลีภ้ยั”115 
 
83.  การตรวจสอบลกัษณะ ความร้ายแรง และบริบทของความผิดทางอาญาที่บคุคลถกูกลา่วหาในบริบทของค าขอ
สง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดน และการประเมินตามเกณฑ์กฎหมายภายใต้กฎหมายผู้ลีภ้ยัระหว่างประเทศนัน้ มีความจ าเป็นเมื่อ
การกระท านัน้เข้าขา่ยลกัษณะการก่อการร้าย ในหลายกรณี การกระท าดงักลา่วเข้าข่ายหนึ่งในหลายอนมุาตราในมาตรา 
1F ในอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 อยา่งไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่วา่การกระท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ถกูจดัเป็น “การก่อการร้าย” ไมว่า่
จะเป็นค าจ ากดัความของการก่อการร้ายในกฎหมายระหว่างประเทศในระดบัภมูิภาค หรือกฎหมายในประเทศ ค าขอสง่
ผู้ ร้ายข้ามแดนไมไ่ด้แสดงให้เห็นวา่จะต้องมีการปรับใช้วรรคคดัออกในอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 ถึงแม้วา่การตรวจสอบการ
น ามาใช้ของวรรคคดัออกนัน้จ าเป็นท่ีจะต้องเกิดขึน้ในกรณีดงักลา่ว116 
 
84.  อยา่งไรก็ตามพงึพิจารณาวา่ เพื่อที่จะให้การคดัออกนัน้ชอบธรรมจะต้องมีการพิสจูน์วา่บคุคลดงักลา่วนัน้มคีวาม
รับผิดตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้จากอาชญากรรมซึง่เข้าขา่ยมาตรา 1F ในอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 ภายใต้บทบญัญตัินัน้ ผู้
มีอ านาจตดัสินใจจ าเป็นต้องมีหลกัฐานที่ชดัแจ้งและเช่ือถือได้ซึ่งมีเหตผุลอนัหนกัแน่นในอนัที่จะให้พิจารณาส าหรับการ
คดัออกจากการให้ความคุ้มครองผู้ลีภ้ยัระหว่างประเทศ ข้อมลูที่ถกูสง่เพื่อสนบัสนนุค าขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้อาจไม่
เพียงพอตามมาตรฐานการพิสจูน์117 

                                                           
112 ส าหรับการอภิปรายอยา่งละเอียด อา่นได้ที่ UNHCR, Background Note on Exclusion, เชิงอรรถ 109, ยอ่หน้าที่ 41–43  
113 ตามที่กลา่วไปในยอ่หน้าที่ 42 ขอบเขตของ “ข้อยกเว้นที่เก่ียวกบัความผิดทางการเมือง” (political offence exemption) ได้ลดลงในชว่ง
ศตวรรษทีผ่่านมา เน่ืองมาจากจ านวนอาชญากรรมที่ถกูก าหนดวา่ไมมี่ลษัณะทางการเมืองที่เพิ่มขึน้ตามจดุประสงค์ของการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน 
ส าหรับการอภิปรายอยา่งละเอียดเก่ียวกบั “ข้อยกเว้นที่เก่ียวกบัความผิดทางการเมือง” (political offence exemption) ในกฎหมายการสง่
ผู้ ร้ายข้ามแดน อา่นได้จาก S. Kapferer, Extradition and Asylum, เชิงอรรถ 2, ยอ่หน้าที่ 72–87   
114 อา่นได้จาก UNHCR, Background Note on Exclusion, เชิงอรรถ 109, ยอ่หน้าที่ 85–86 ส าหรับการอภิปรายเก่ียวกบัพฤติการณ์ อาทิ 
การจีเ้คร่ืองบิน ซึง่อาจถกูพิจารณาว่าเป็นการกระท าทางการเมืองและไมเ่ข้าข่ายวรรคคดัออก (exclusion) จากสถานะผู้ลีภ้ยั การพิจารณาที่
คล้ายคลงึกนัสามารถปรับใช้ได้กบัอาชญากรรมในรูปแบบอ่ืนๆที่ถกูก าหนดวา่ “ไมใ่ชเ่ป็นความผิดทางการเมือง” ในสนธิสญัญาระหวา่ง
ประเทศ 
115 ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตีความมาตรา 1F(b) อา่นได้จาก UNHCR, Background Note on Exclusion, เชิงอรรถ 109, ยอ่หน้าที่ 
37–45 และยอ่หน้าที่ 81 อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ S. Kapferer, Extradition and Asylum, เชิงอรรถ 2, ยอ่หน้าที่ 315–338 
116 รายละเอียดเพิ่มเติมทางแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัวรรคคดัออก (exclusion) ในกรณีที่เก่ียวพนักบัการกระท าโดยทัว่ไปที่ถกูพิจารณาวา่เป็น
การก่อการร้าย สามารถอา่นเพ่ิมเติมได้ที่ UNHCR’s Guidelines on Exclusion and acts of terrorism, เชิงอรรถ 110 
117 โดยทัว่ไปค าร้องขอสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนจะต้องระบถุึงบคุคลผู้ เป็นที่ต้องการตวัและระบสุาเหตวุา่ท าไมจงึประสงค์อยากให้มีการสง่มอบตวั 
สว่นใหญ่แล้วรัฐผู้ ร้องขอจ าเป็นที่จะต้องสง่ส าเนาหมายจบัหรือการพิพากษาลงโทษ เนือ้หาเก่ียวกบับทบญัญตัิที่เก่ียวข้อง ข้อมลูที่สามารถระบุ
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85.  ถ้าหากบคุคลดงักลา่วนัน้ได้ถกูคดัออกจากสถานะผู้ลีภ้ยั บคุคลนัน้จะไม่ได้รับผลประโยชน์ในการคุ้มครองจาก
การผลกัดนักลบัภายใต้กฎหมายระหวา่งประเทศ ถึงแม้วา่การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนอาจจะยงัถกูกีดกนับนพืน้ฐานของหลกัการ
ห้ามผลกัดนักลบัที่บญัญัติไว้ในสนธิสญัญากฎหมายสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ หรือภายใต้สนธิสญัญสง่ผู้ ร้ายข้าม
แดนหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ถ้าประเทศที่ให้ทีพ่ านกัมีอ านาจศาลเหนือการกระท าที่อาจเข้าขา่ยการคดัออก ประเทศนัน้ๆ 
สามารถด าเนินการทางกฎหมายในระบบยตุิธรรมภายในประเทศนัน้ๆได้118 ในกรณีของอาชญากรรมที่คดัออกได้ในบาง
กรณี กฎหมายระหวา่งประเทศบญัญตัิเกณฑ์ไว้เพื่อ “สง่ผู้ ร้ายข้ามแดนหรือด าเนินคดี” (aut dedere aut judicare)119 
 
2.  ค าถามที่เกี่ยวกับกระบวนการ 

 
86. ดงัที่ได้บญัญัติไว้ในมาตรา 14 แห่งปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน และเป็นลกัษณะส าคญัของการท างาน
อยา่งเหมาะสมของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 และพิธีสารเก่ียวกบัสถานภาพผู้ลีภ้ยั ค.ศ.1967 สทิธิในการแสวงหาและได้รับ
ทีล่ีภ้ยัได้รวมถึงหน้าที่ของรัฐตา่งๆ ที่จะจดัให้มีกระบวนการท่ีเป็นธรรมและมีประสทิธิภาพในการตรวจสอบการใช้กฎหมาย
ผู้ ลีภ้ัยระหว่างประเทศนอกจากในสถานการณ์ที่มีผู้ ลีภ้ัยหลั่งไหลเข้าประเทศเป็นจ านวนมาก 120 ขณะที่ขัน้ตอนการ
ตรวจสอบค าขอลีภ้ยัจะแตกตา่งกนัไปตามธรรมเนียมด้านการบริหาร และ/หรือ ระบบกฎหมายที่มีอยู ่สว่นประกอบส าคญั
ตา่งๆ นัน้มีความจ าเป็นส าหรับการพิจารณาเพื่อให้มีมาตรฐานการตามหลกัความคุ้มครองสากล121 
 

                                                           

ตวัผู้หลบหนี และค าอธิบายเก่ียวกบัข้อกลา่วหาตอ่บคุคลนัน้ รัฐผู้ถกูร้องขอสามารถขอทราบข้อมลูเพ่ิมเติมถ้าพิจารณาแล้ววา่มีความจ าเป็น 
บางประเทศ (โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในทางกฎหมายจารีตประเพณี) อาจขอให้สง่หลกัฐาน (อาทิ ค าให้การเป็นลายลกัษณ์อกัษร) หรือ ผ่านมาตร
วดั (อาทิ มีความเพียงพอที่จะสนบัสนนุวา่คดขีองบคุคลผู้ ต้องการตวัมีมลู) ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติม อา่นได้ที่ S. Kapferer, Extradition and 
Asylum, เชิงอรรถ 2, ยอ่หน้าที่ 46–55 
118 ตามที่กลา่วไปในยอ่หน้าที่ 2 ในเอกสารฉบบันี ้ข้อเท็จจริงที่วา่การเป็นผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยันัน้ มิได้ท าให้บคุคลนัน้ถกูยกเว้นจากการถกู
ด าเนินคดี มาตรา 2 แหง่อนสุญัญาฯ ค.ศ.1951 ได้แสดงให้เห็นถึงการก าหนดให้ผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยัปฏิบตัติามกฎหมายและกฎข้อบงัคบัของ
ประเทศผู้ รับ และบคุคลที่ไมป่ฏิบตัติามอาจถกูด าเนินคดีตามกฎหมายในประเทศผู้ รับตามกฎหมายก าหนด 
119 อา่นได้จาก S. Kapferer, Extradition and Asylum, เชิงอรรถ 2, ยอ่หน้าที่ 21–32 
120 อา่นได้จาก UNHCR, Asylum Processes, เชิงอรรถ 13, ยอ่หน้าที่ 4–5; อา่นได้เพ่ิมเติมจาก Executive Committee Conclusions No. 8 
(XXVIII) – 1977 วา่ด้วยการพิจารณาสถานะผู้ลีภ้ยั; No. 15 (XXX) – 1979 วา่ด้วยผู้ลีภ้ยัที่ไมมี่ประเทศลีภ้ยั; No. 30 (XXXIV) – 1983 วา่ด้วย
ปัญหาเก่ียวกบัการที่ไมมี่มลูอยา่งชดัแจ้งหรือการยื่นค าร้องของสถานะผู้ลีภ้ยัโดยไมบ่ริสทุธ์ิใจ; No. 58 (XL) – 1989 วา่ด้วยการเดินทางอยา่ง
ไมป่กติของผู้ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยัจากประเทศที่ได้รับความคุ้มครองแล้ว ความส าคญัของการเข้าถึงกระบวนการที่ยตุธิรรมและมีประสิทธิภาพ
ได้รับการยืนยนัโดย Executive Committee ใน General Conclusions No. 29 (XXXIV) – 1983; No.55 (XL) – 1989; No. 65 (XLII) – 1991; 
No. 68 (XLIII) – 1992; No. 71 (XLIV) – 1993; No. 74 (XLV) – 1994; No. 81 (XLVIII) – 1997; No. 85 (XLIX) – 1998; No. 92 (LIII) – 
2002; และ Conclusion No. 82 (XLVIII) – 1997 วา่ด้วยความคุ้มครองการลีภ้ยั ดเูพ่ิมเติมได้จาก Goal 1, Objective 2, point 2 ใน 
Programme of Action for the implementation of the Agenda for Protection, จดัท าขึน้ระหวา่งการประชมุรัฐมนตรีของรัฐภาคีแหง่
อนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 และพิธีสาร ค.ศ. 1967 วา่ด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ยั ณ กรุงเจนีวา 12- 13 ธันวาคม 2001, and endorsed by the 
Executive Committee in its Conclusion No. 92 (LIII) – 2002, ยอ่หน้า (a). The Conclusions on International Protection เข้าถึงได้ที่: at 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page= type&amp;skip=0&amp;type=EXCONC        
121 ส าหรับการอธิบายโดยสรุปวา่ด้วยแนวปฏิบตัิทีด่ีของรัฐเก่ียวกบัองค์ประกอบหลกัๆเหลา่นี ้อา่นได้จาก UNHCR, Asylum Processes, 
เชิงอรรถ 13, ยอ่หน้าที่ 50 
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87.  กรณีนีป้รับใช้ได้เช่นเดียวกนัในสถานการณ์ที่ผู้ขอลีภ้ยัเป็นผู้ถกูร้องขอให้สง่ผู้ ร้ายข้ามแดน ในกรณีดงักลา่ว จาก
มมุมองของการให้ความคุ้มครองผู้ลีภ้ยัระหวา่งประเทศ ข้อกงัวลหลกัคือการต้องท าให้มัน่ใจวา่ค าขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดน
นัน้ จะไม่ขดัขวางผู้ขอลีภ้ยัจากขัน้ตอนการขอลีภ้ยั หรืออาจจะก่อให้เกิดการจ ากดัมาตรการความคุ้มครองที่ส าคญัใน
ขัน้ตอนการขอลีภ้ยั สิ่งนีจ้ะมีความส าคญัมากเป็นพิเศษเนื่องจากข้อเท็จจริงที่วา่การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนอาจท าให้ผู้ขอลีภ้ยั
ต้องกลบัประเทศที่ผู้ขอลีภ้ยักลา่วอ้างวา่จะมีอนัตรายจากการถกูประหตัประหาร 
 
88.  กรณีนีห้มายความวา่การขอลีภ้ยันัน้ไมค่วรถกูตดัสนิให้ไมรั่บไว้พิจารณาเพียงเพราะเหตผุลเดียววา่ค าขอลีภ้ยันัน้
ถกูสง่หลงัจากเจ้าหน้าที่รัฐผู้ ได้รับค าขอได้รับค าขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดน การรับเข้าสูข่ัน้ตอนการขอลีภ้ยันัน้อาจถกูปฏิเสธ
ได้ในเฉพาะกรณีที่พิสจูน์ได้แล้วว่าบคุคลดงักลา่วได้มีความคุ้มครองที่มีมาตรฐานเดียวกบัในอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 ใน
ประเทศอื่น หรือบคุคลดงักลา่วสามารถเข้าถึงขัน้ตอนการพิจารณาค าขอลีภ้ยัและความคุ้มครองได้ในประเทศอื่น122 ใน
กรณีอื่นๆนัน้ มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินเชิงเนือ้หาค าขอลีภ้ยัจากผู้ยื่นค าขอลีภ้ยั ด้วยเหตผุลที่กลา่วมาทัง้ปวง 
การพิจารณาสถานะผู้ลีภ้ยันัน้ควรกระท าโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจที่เก่ียวกบัการลีภ้ยัของรัฐผู้ได้รับค าร้องขอ123  
 
89.  ดงัที่ได้กล่าวไว้ หากมีการส่งค าขอส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดนหลงัจากที่กระบวนการขอลีภ้ยัได้เร่ิมไปแล้ว ตามหลกั
ทัว่ไปกระบวนการขอลีภ้ยันัน้ควรถกูด าเนินตอ่ไปในรัฐผู้ได้รับค าร้องขอ124 
 
90.  ข้อเท็จจริงที่วา่ค าขอสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้ถกูสง่แล้วไม่สามารถเป็นมลูฐานของการปฏิเสธค าขอลีภ้ยัของบคุคลที่
เป็นท่ีต้องการตวั และค าขอลีภ้ยัจะไมส่ามารถถกูพิจารณาวา่ไมม่ีมลูอยา่งชดัแจ้ง หรือไม่บริสทุธ์ิใจเพียงเพราะวา่มีการยื่น
ค าขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดน สิ่งนีม้ีผลใช้ในกรณีที่บคุคลหนึ่งได้สง่ค าขอลีภ้ยัหลงัจากที่ได้รับทราบเก่ียวกบัค าขอสง่ตัวผู้ ร้าย
ข้ามแดน เนื่องจากการกระท าดงักลา่วอาจได้เตือนให้บคุคลนัน้ให้รู้ถึงความเสีย่งตอ่การถกูประหตัประหาร ค าขอลีภ้ยันัน้
ควรถูกควรสอบในกระบวนการขอลีภ้ยัทัว่ไปนอกจากว่าค าขอนัน้จะไม่มีมลูอย่างชดัแจ้งด้วยเหตผุลอื่นๆ125 ทัง้นี ้อาจมี
ความเหมาะสมในการจดัล าดบัให้มีกระบวนการพิจารณาค าขอลีภ้ยัก่อน 
 

                                                           
122 การย้ายบคุคลไปยงัประเทศที่บคุคลนัน้ได้รับรองสถานะผู้ลีภ้ยัแล้ว (first country of asylum) จะมีความเหมาะสมเม่ือแน่ใจตัง้แตต้่นแล้ว
วา่บคุคลนัน้ได้รับการยอมรับให้เดินทางกลบัและสามารถได้รับความคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพในประเทศนัน้ การเดนิทางกลบัไปยงัประเทศ
ทางผ่าน (safe third country) เพ่ือการสง่ใบสมคัรเพ่ือขอลีภ้ยัจะมีความเหมาะสมเม่ือความรับผิดชอบในการประเมินค าร้องขอลีภ้ยัได้ถกู
กระท าในประเทศทีส่าม ถ้าผู้ขอลีภ้ยัได้รับความคุ้มครองจากการผลกัดนักลบัและจะสามารถแสวงหาทีล่ีภ้ยัและถ้าได้รับการรับรองสถานะจะ
สามารถลีภ้ยัตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ อา่นได้จาก UNHCR, Asylum Processes, เชิงอรรถ 13, ยอ่หน้าที่ 7–18 และ 50(b)–(c) 
และดเูพ่ิมเติมได้จาก UNHCR Executive Committee Conclusion No. 15 (XXX) at 1979 วา่ด้วยผู้ลีภ้ยัที่ไมมี่ประเทศลีภ้ยั, เข้าถึงได้ที่: 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae68c960 
123 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 63 ในเอกสารฉบบันี ้
124 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 64-68 ในเอกสารฉบบันี ้
125 อา่นเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ถึงคณุสมบตัทิี่จะถือได้วา่ “ไมมี่มลูอยา่งชดัแจ้ง” ได้จาก UNHCR Executive Committee Conclusion No. 30 
(XXXIV) – 1983 วา่ด้วยปัญหาเก่ียวกบัการที่ไมมี่มลูอยา่งชดัแจ้งหรือการยื่นค าร้องของสถานะผู้ลีภ้ยัโดยไมบ่ริสทุธ์ิใจ, เข้าถึงได้ที่: 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae68c6118. ดเูพ่ิมเติมได้จาก UNHCR, Asylum Processes, เชิงอรรถ 
13, ยอ่หน้าที่ 24–33 และ 50(d) 
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91.  ค าร้องที่มีประเด็นเก่ียวกบัวรรคคดัออกภายใต้มาตรา 1F ของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 นัน้ควรถกูตรวจสอบใน
กระบวนการขอลีภ้ยัทัว่ไป โดยมีการประเมินข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่วิเคราะห์ทกุแง่มมุของแตล่ะกรณีโดยเจ้าหน้าที่ที่
มีคุณสมบัติครบถ้วน มากกว่ากระบวนการพิจรณาผ่านขัน้ตอนระหว่างการรับเข้ามาเบือ้งต้นหรือในกระบวนการที่
เร่งดว่น126 อยา่งไรก็ตาม ด้วยเหตผุลเพื่อประสทิธิภาพรวมถึงเพื่อรับรองการปรับใช้วรรคคดัออกอยา่งเหมาะสม ค าขอลีภ้ยั
ที่มีประเด็นคัดออกนัน้อาจถูกจัดล าดับให้มีการพิจารณาก่อนโดยหน่วยที่มีความเช่ียวชาญในวรรคคัดออกภายใน
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการพิจารณาสถานะผู้ลีภ้ยั127 
 
92.  ในกระบวนการพิจารณาค าขอลีภ้ยันัน้ มีความส าคญัอย่างมากที่จะต้องมีหลกัประกนักระบวนการที่สมบรูณ์
โดยเฉพาะในเร่ืองที่เก่ียวกบัสิทธิในการอทุธรณ์กบัหน่วยงานอทุธรณ์ที่เป็นอิสระและเป็นกลางในกรณีที่ผลการพิจารณา
สถานะผู้ลีภ้ยัเป็นเชิงลบ และความคุ้มครองจากการผลกัดนักลบัตลอดระยะเวลาการพิจารณาค าขอลีภ้ยั ซึ่งรวมถึงใน
ขัน้ตอนอุทธรณ์ และ/หรือ ขัน้ตอนพิจารณาใหม่128 หลกัการนีน้ัน้มีความส าคญัเป็นพิเศษในกรณีที่ผู้ ขอลีภ้ยัก าลงัเป็น
บคุคลทีเ่ป็นผู้ ต้องการตวัให้สง่ผู้ ร้ายข้ามแดน เพราะการปฏิเสธสถานะผู้ลีภ้ยันัน้อาจสง่ผลให้เกิดค าตดัสนิให้มีการสง่มอบ
บคุคลดงักลา่วให้กบัเจ้าหน้าที่รัฐในประเทศที่บคุคลนัน้กลา่วอ้างวา่มีความกลวัตอ่การประหตัประหาร 
 
93.  ตลอดกระบวนการขอลีภ้ยั ควรมีการเก็บความลบัในทกุๆ ประเด็นของค าขอลีภ้ยั129 โดยหลกัทัว่ไปแล้วไมค่วรมี
ข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการขอลีภ้ยั หรือข้อเท็จจริงที่วา่ได้มีการยื่นขอลีภ้ยัที่ถกูเปิดเผยตอ่ประเทศภมูิล าเนาหรือประเทศ
ใดๆ หลกัการนีใ้ช้ได้กบักรณีที่ผู้ขอลีภ้ยัอาจมีสว่นร่วมในการกระท าทางอาญา ไมว่า่จะเป็นในประเทศภมูิล าเนาของบคุคล
นัน้ๆ หรือในประเทศที่สามก็ตาม หากมีการลงความเห็นอยา่งเป็นกรณีพิเศษที่จะติดตอ่เจ้าหน้าที่รัฐนัน้ๆ ในกรณีที่มีความ
ต้องการข้อมลูเพิ่มเติมที่สามารถหาได้จากเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านัน้เพื่อเหตผุลในการตดัสินค าขอส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดนหรือ
ตดัสินค าขอลีภ้ยัที่เก่ียวข้องกบัค าขอส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดน ข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคลดงักล่าวได้ยื่นค าขอลีภ้ยันัน้ก็ไม่ควรถกู
เปิดเผยเช่นกนั130 
 
ค.  การยกเลิกและการเพิกถอนสถานะผู้ลีภ้ยั 
 

                                                           
126 อา่นได้จาก UNHCR, Guidelines on Exclusion, เชิงอรรถ 87, ยอ่หน้าที่ 31; อา่นเพ่ิมเติมได้จาก UNHCR, Background Note on 
Exclusion, เชิงอรรถ 109, ยอ่หน้าที่ 99 
127 อา่นได้จาก UNHCR, Background Note on Exclusion, เชิงอรรถ 109, ยอ่หน้าที่ 101 โปรดทราบวา่ค าร้องขอลีภ้ยัที่เก่ียวข้องกบัค าถามที่
เก่ียวกบัวรรคคดัออก (exclusion) ภายใต้มาตรา 1F แหง่อนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 ไมค่วรปฏิบตัิดัง่กรณีที่ไมมี่มลูอยา่งชดัแจ้ง (manifestly 
unfounded), เพราะอาจจะท าให้เกิดความยุง่ยากในประเด็นใจความส าคญัและความน่าเชื่อถือที่ไมไ่ด้รับการพิจารณาอยา่งเหมาะสมใน
กระบวนการที่มีการเร่งพิจารณา. อา่นได้จาก UNHCR, Asylum Processes, เชิงอรรถ 13, ยอ่หน้าที่ 29 
128 อา่นได้จาก UNHCR, Asylum Processes, เชิงอรรถ 13, ยอ่หน้าที่ 41–43 และ 50(p). ดเูพ่ิมเติมได้จาก UNHCR, Background Note on 
Exclusion, เชิงอรรถ 109, ยอ่หน้าที่ 98 
129 อา่นได้จาก UNHCR, Asylum Processes, เชิงอรรถ 13, ยอ่หน้าที่ 50(m). ดเูพ่ิมเติมได้จาก UNHCR, Advisory Opinion on the rules of 
confidentiality, เชิงอรรถ 86.   
130 อา่นได้จากยอ่หน้าที่ 57-58 และ 69 ในเอกสารฉบบันี ้
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94.  หากบคุคลที่ถกูให้ขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้ได้รับการรับรองวา่เป็นผู้ลีภ้ยัไปก่อนหน้าแล้ว ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบั
ค าขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนของบคุคลดงักลา่วอาจก่อให้เกิดค าถามถึงคณุสมบตัิของบคุคลนัน้ตอ่การรับความคุ้มครองผู้ลี ้
ภยั สิ่งนีอ้าจน าไปสูก่ระบวนการที่อาจน าไปสูค่ าตดัสินให้ยกเลิกหรือถอนสถานะผู้ลีภ้ยัของบคุคลที่ถกูยื่นขอสง่ตวัผู้ ร้าย
ข้ามแดนได้ ขึน้อยูก่บัพฤติการณ์ 
 

 “การยกเลิก” นัน้อ้างอิงถึงค าตดัสินที่ท าให้สถานะผู้ลีภ้ยัเป็นโมฆะ กลา่วคือ สถานะผู้ลีภ้ยั ไม่สมควร
ถูกให้ตัง้แต่แรกเพราะบุคคลดงักล่าวไม่ได้มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ในขณะที่มีค าตดัสินดัง้เดิม 131 การ
ยกเลกินัน้สง่ผลตอ่ค าพิจารณาที่มีผลถือเป็นที่สิน้สดุ หมายความวา่ ค าตดัสนินัน้ต้องไมอ่ยูภ่ายใต้การ
อทุธรณ์หรือการพิจารณาใหม่ ผลดงักลา่วจะสง่ผลย้อนหลงัตัง้แตช่่วงเวลาที่มีการเร่ิมต้นกระบวนการ
การพิจารณาที่มีความผิดพลาด (ab initio or ex tunc – จำกจุดเร่ิมตน้หรือจำกอดีต)132 
 

 “การเพิกถอน” หมายถึงการถอนสถานะผู้ลีภ้ยัในสถานการณ์ที่บคุคลที่ได้รับการรับรองสถานะอย่าง
ถกูต้อง ต้องรับผิดจากความเสียหายที่เกิดขึน้จากอาชญกรรมที่ตนก่อ ซึ่งเป็นการกระท าที่เข้าข่ายใน
มาตรา 1F(a) หรือ 1F(c) ของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 ภายหลงัจากที่มีการรับรองสถานะผู้ลีภ้ยัแล้ว133 
หลกัการนีม้ีผลส าหรับอนาคต (ex nunc – จำกปัจจุบนัเป็นตน้ไป)134 

 
95.   ไมใ่ช่ทกุค าขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลีภ้ยัจะกระตุ้นให้เกิดการพิจารณายกเลกิหรือเพิกถอนสถานะ
ผู้ลีภ้ยั ความจ าเป็นว่าจะต้องมีการตรวจสอบสถานะผู้ลีภ้ยัที่ถกูยื่นขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนอีกครัง้หรือไม่นัน้ จะขึน้อยู่กบั
ลกัษณะของข้อมลูที่หาได้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ได้รับค าร้องนัน้จ าเป็นที่จะต้องประเมินความน่าเช่ือถือของค าขอสง่ตวัผู้ ร้าย
ข้ามแดนและข้อมูลที่เก่ียวข้องที่ถกูส่งมาด้วยกนั รวมไปถึงความส าคญัของการประเมินคณุสมบตัิของผู้ถูกยื่นขอสง่ตวั
ผู้ ร้ายข้ามแดนส าหรับความคุ้มครองผู้ลีภ้ยัระหว่างประเทศ กฎหมายในประเทศอาจก าหนดระยะเวลาหรือเกณฑ์อื่นๆ
ส าหรับการพิจารณาใหม่อีกครัง้ ส าหรับกรณีที่ค าตดัสินสถานะผู้ลีภ้ยัที่เป็นท่ีสิน้สดุ จากมมุมองของการคุ้มครองระหวา่ง
ประเทศแล้ว การเร่ิมกระบวนการยกเลิกสถานะผู้ลีภ้ยัจะมีความเหมาะสมหากมีมลูเหตทุี่จะสงสยัถึงความถกูต้องในค า
ตดัสนิให้รับรองสถานะผู้ลีภ้ยัตัง้แตแ่รก ในท านองเดียวกนั หากมีข้อมลูที่เช่ือถือได้ที่ชีช้ดัวา่ผู้ที่ได้รับการรับรองสถานะเป็น
ผู้ลีภ้ยัแล้วแตภ่ายหลงัได้มีการข้องเก่ียวกบัการกระท าที่อาจเข้าขา่ยมาตรา 1F(a) หรือ 1F(c) ของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951  
อาจเป็นเหตแุหง่การเร่ิมต้นขัน้ตอนการเพิกถอนสถานะผู้ลีภ้ยั 

                                                           
131 อาจเป็นเพราะวา่บคุคลนัน้ไมมี่ความหวาดกลวัซึง่มีมลูอนัจะกลา่วอ้างได้วา่จะได้รับการประหตัประหารด้วยสาเหตทุางเชือ้ชาติ ศาสนา 
สญัชาติ สมาชิกภาพในกลุม่ใดกลุม่หนึ่งหรือทางความคิดด้านการเมือง หรือเพราะวา่บคุคลนัน้เข้าข่ายหนึ่งในวรรคคดัออกจากการได้รับความ
คุ้มครองวา่ด้วยผู้ลีภ้ยัตามที่ระบใุนอนสุญัญาฯ ค.ศ.1951ในขณะนัน้ 
132 การอภิปรายอยา่งละเอียดเก่ียวกบัมาตรฐานและเกณฑ์เก่ียวกบัการยกเลิกสถานะผู้ลีภ้ยั (cancellation of refugee status)สามารถอา่นได้
จาก UNHCR’s Note on the Cancellation of Refugee Status วนัที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004, เข้าถึงได้ที่: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=41a5dfd94 
133 วรรคคดัออกในมาตรา 1F(a) และ 1F(b) แหง่อนสุญัญาฯ ค.ศ.1951 ไมไ่ด้ใช้แคช่ัว่ครัง้ชัว่คราวหรือจ ากดัแคใ่นบางพืน้ที่เทา่นัน้ 
134 แนวทางปฏิบตัิอยา่งละเอียดตามเกณฑ์สารบญัญัตแิละการพิจารณาความส าหรับการปรับใช้มาตรา 1F (a) และ 1F(c) แหง่อนสุญัญาฯ 
ค.ศ.1951 ได้อธิบายไว้ในUNHCR, Guidelines on Exclusion, เชิงอรรถ 89 และ UNHCR, Background Note on Exclusion, เชิงอรรถ 109. 
อา่นเพ่ิมเติมได้จาก UNHCR, Guidelines on Exclusion and acts of terrorism, เชิงอรรถ 110 
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96.  ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม การสญูเสียสถานะผู้ลีภ้ยัจะสอดคล้องกบักฎหมายผู้ลีภ้ยัระหว่างประเทศต่อเมื่อเกณฑ์
เชิงสารบญัญัติส าหรับการยกเลิกหรือเพิกถอนได้ก าหนดให้เป็นไปตามกระบวนการที่มีมาตรการคุ้มครองให้กบัปัจเจกชน
นัน้อย่างสมบรูณ์135 รวมถึงสิทธิในการสง่หลกัฐานที่เก่ียวข้องและโอกาสเข้าถึงการอทุธรณ์และการทบทวนค าตดัสินท่ีจะ
ยกเลกิหรือเพิกถอนสถานะบนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงและกฎหมาย136 อนึง่ พงึพิจาณาวา่หลกัการห้ามผลกัดนักลบัภายใต้
กฎหมายผู้ลีภ้ยัระหว่างประเทศนัน้ยงัคงมีผลกีดกันมิให้การสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนเกิดขึน้จนกว่าค าตดัสินที่จะยกเลิกหรือ
เพิกถอนสถานะผู้ลีภ้ยัเป็นที่สิน้สดุ ขณะที่กฎหมายสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนได้จ ากดัระยะเวลาการพิจารณาค าขอสง่ตวัผู้ ร้าย
ข้ามแดน รัฐผู้ ได้รับค าร้องขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้อาจจะถกูบงัคบัให้ปฏิเสธค าขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนหากขัน้ตอนการ
ยกเลกิหรือเพิกถอนสถานะยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์137 กฎเกณฑ์ที่เก่ียวกบัการรักษาความลบัของข้อมลูที่เก่ียวกบัผู้ลีภ้ยัดงักลา่ว
นัน้จะมีผลบงัคบัใช้เช่นเดียวกบัในระหวา่งกระบวนการพิจารณาสถานะผู้ลีภ้ยั138 
 
 

บทที่ห้า  สรุป 
 
97.  ดงัที่ได้อธิบายไว้ในบนัทึกแนวทางปฏิบตัินี ้การส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้มีความเก่ียวพนักบัการลีภ้นัในหลายๆ 
ทางหากบคุคลที่เป็นผู้ ต้องการตวันัน้เป็นผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยั ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติรับรู้ถึงข้อ
กังวลที่มีเหตุผลของรัฐต่างๆ ในการท าให้มั่นใจว่าอาชญากรผู้หลบหนีคดีนัน้ จะถูกน าตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
กระบวนการสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้เป็นเคร่ืองมือส าคญัในเร่ืองนี ้อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี ค าขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนถกู
ใช้โดยมีจุดประสงค์ที่จะประหตัประหาร เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองที่น่าวิตกกังวลเนื่องจากการส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้อาจมีผล
เท่ากบัการสง่ตวัผู้ลีภ้ยั ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม กลบัสูป่ระเทศที่ผู้ลีภ้ยัจะมีภยัถกูประหตัประหาร หรือภยัอื่นๆ 
อนัมิอาจแก้ไขได้ 
 

                                                           
135 การพิจารณาสารบญัญัติที่อธิบายด้านบนในบททีส่ี่.ข.1. ใช้ได้อยา่งเทา่เทียมกนัถ้าสถานะผู้ลีภ้ยัของบคุคลผู้ถกูต้องการตวัได้รับการ
พิจารณาในบริบทของการด าเนินการยกเลิกหรือเพิกถอนสถานะผู้ลีภ้ยั 
136 ส าหรับการอภิปรายเก่ียวกบัเกณฑ์ความยตุิธรรมเชิงกระบวนการในการด าเนินการยกเลิกสถานะผู้ลีภ้ยั อา่นได้จาก UNHCR, Note on 
Cancellation of Refugee Status, เชิงอรรถ 132, ยอ่หน้าที่ 42–43 แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัหลกัประกนักระบวนการ (procedural 
safeguards) ที่ควรถกูน ามาใช้ในการด าเนินการที่เก่ียวข้องกบัความเป็นไปได้ในการปรับใช้มาตรา1F แหง่อนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 สามารถ
อา่นได้จาก UNHCR, Background Note on Exclusion, เชิงอรรถ 109, ยอ่หน้าที่ 98 
137 อา่นได้จาก อาทิ ค าตดัสนิของ ศาลกลางสหพนัธรัฐสวสิ (Swiss Federal Tribunal) วนัที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2005, 1A.267/2005/gij, ที่ 3.4 
138 อาทิ ในมาตรา 38(1)(d) แหง่ค าสัง่สภาสหภาพยโุรป 2005/85/EC วนัที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2005 วา่ด้วยมาตรฐานขัน้ต ่าเก่ียวกบัการ
ด าเนินการของรัฐสมาชิกในการให้และเพิกถอนสถานะผู้ลีภ้ยั (minimum standards on procedures in Member States for granting and 
withdrawing refugee status), เข้าถึงได้ที่: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=4394203c4, ระบไุว้วา่ “…รัฐ
สมาชิกควรท าให้แน่ใจในกรอบของกระบวนการ [ที่จะพิจารณาสถานะผู้ ลีภ้ยัของบคุคลนัน้ซ า้อีกครัง้]: …ในกรณีที่ข้อมลูของบคุคลดงักลา่วได้
ถกูรวบรวมเพื่อพิจารณาสถานะผู้ลีภ้ยัอีกครัง้ จะมิได้มาจากตวัการแหง่การประหตัประหารซึง่จะก่อให้ ตวัการนัน้ได้ทราบข้อเท็จจริงวา่บคุคล
ดงักลา่วเป็นผู้ลีภ้ยัที่สถานะได้ถกูน ามาพิจารณาซ า้อีกครัง้ หรือท าให้เสี่ยงตอ่บรูณภาพทางร่างกาย ของบคุคลดงักลา่วและผู้ติดตาม หรือ
เสรีภาพและความปลอดภยัตอ่ครอบครัวของบคุคลนัน้ที่อาศยัอยู่ในประเทศภมูิล าเนา”   
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98.  จากมมุมองของการให้ความคุ้มครองระหวา่งประเทศ ข้อกงัวลหลกัเก่ียวกบักรณีที่มีการสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนนัน้
คือการต้องท าให้แน่ใจว่าผู้ที่มีความจ าเป็นและเหมาะสมกบัความคุ้มครองระหว่างประเทศจะสามารถเข้าถึงและได้รับ
ประโยชน์จากการคุ้มครอง โดยในขณะเดียวกนัก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้องค์กรที่เก่ียวกบัการขอลีภ้ยัถกูใช้ในทางที่ผิดโดย
บคุคลที่แสวงหาที่หลบซอ่น โดยมีจดุประสงค์ที่จะหลบเลีย่งผลของคดีร้ายแรงที่ตนได้ก่อไว้ 
 
99.  ในแง่หนึ่ง ขัน้ตอนนีจ้ าเป็นต้องมีการประเมินคุณสมบตัิส าหรับการคุ้มครองผู้ลีภ้ยัของบุคคลที่เป็นที่ต้องการ
ตวัอยา่งเข้มงวด จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ และมีกระบวนการสงัเกตการณ์ของเกณฑ์เชิงกระบวนการพิจารณาที่
เป็นธรรม ดงัที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น บคุคลที่ต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมต่างๆนัน้อาจไม่มีคณุสมบตัิที่จะได้รับสถานะผู้ลี ้
ภยั ไมว่า่จะเป็นเพราะพวกเขาไมม่ีคณุสมบตัิเพียงพอตามค านิยามของผู้ลีภ้ยัที่ได้บญัญตัิไว้ในมาตรา 1A(2) ในอนสุญัญา
ฯ ค.ศ. 1951 หรือเพราะการมีส่วนเก่ียวข้องในอาชญากรรมร้ายแรงหรือการกระท าที่ชัว่ร้ายนัน้ได้ส่งผลให้มีการปรับใช้
วรรคคดัออกในมาตรา 1F ของอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1951 
 
100.  ในอีกแง่หนึง่ หากผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยันัน้ถกูยื่นขอสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดน รัฐตา่งๆ ต้องรับรองการปฏิบตัิตามหน้าที่
ที่ต้องให้ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายผู้ลีภ้ยัและกฎหมายสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ ภาระหน้าที่เหลา่นีส้ร้าง กรอบ
ของกฎหมายในการด าเนินการการสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดน และต้องมีการน ามาพิจารณาในขณะที่ประเมินว่าบคุคลผู้ เป็นที่
ต้องการตวัจะสามารถถกูสง่มอบตวัสูรั่ฐผู้ ร้องขออยา่งถกูต้องตามกฎหมายได้หรือไม ่สิง่ส าคญัที่สดุในการพิจารณาการสง่
ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนของผู้ลีภ้ยัหรือผู้ขอลีภ้ยั ก็คือการท่ีรัฐตา่งๆต้องผกูพนัในการปฏิบตัิตามหลกัการห้ามผลกัดนักลบัภายใต้
กฎหมายผู้ลีภ้ยัและกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ 
 
101. การสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนและกระบวนการพิจารณาสถานะผู้ลีภ้ยัจะต้องมีการประสานงานร่วมกนัเพื่อให้รัฐสามารถ
จะอาศยัการสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนให้เป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกนัการได้รับยกเว้นจากการลงโทษ และเป็น
การตอ่สู้กบัอาชญากรรมระหวา่งประเทศซึง่สอดคล้องกบัหน้าที่การให้ความคุ้มครองระหวา่งประเทศทัง้มวล 
 


