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คำ�นำ�

โดย สำ�นักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ
(UNHCR)

สมั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง สหประชาชาติ ได้จัดการประชุมผู้มีอำ�นาจเต็ม

(Conference of Plenipotentiaries) ในปี ค.ศ. 1951 เพื่อร่างสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐ และได้มีการรับรองอนุสัญญาว่าด้วย
สถานภาพผู้ลี้ภัย (Convention relating to the Status of Refugees) ในปีเดียวกัน
ในขณะที่การเจรจาระหว่างประเทศในประเด็นเรื่องการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐยังไม่
สิน้ สุด จนกระทัง่ ได้มกี ารรับรองอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รฐั (Convention
relating to the Status of Stateless Persons)* เมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1954 และ
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1960 โดยกำ�หนดกรอบการให้ความคุ้มครอง
ระหว่างประเทศ และมีการรวบรวมสิทธิต่างๆ ของบุคคลไร้รัฐที่ครอบคลุมมากที่สุด
ในระดับสากล
เนื้อหาในอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. 1954 ที่มีความ
สำ�คัญต่อกฎหมายระหว่างประเทศคือ การนิยามคำ�ว่า “บุคคลไร้รัฐ” ซึ่งหมายถึง
“บุคคลทีไ่ ม่ถกู พิจารณาว่าเป็นคนสัญชาติของรัฐใดเลยภายใต้ผลบังคับแห่งกฎหมาย
ของรัฐนัน้ ” และได้ระบุมาตรฐานการปฏิบตั ขิ นั้ พืน้ ฐานต่อบุคคลไร้รฐั ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ าม
คำ�นิยาม โดยระบุให้บุคคลไร้รัฐมีสิทธิเช่นเดียวกับคนที่ถือสัญชาติในเรื่องเสรีภาพใน
การนับถือศาสนาและการศึกษาของบุตรหลานของพวกเขา และให้ได้รับการปฏิบัติ
เช่นเดียวกับคนต่างชาติในสิทธิอื่นๆ เช่น สิทธิในการเข้าร่วมสมาคม สิทธิในการจ้าง
งาน เป็นต้น
ในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงอันส่งผลกระทบต่อบุคคล
ไร้รฐั และช่วยแก้ปญ
ั หาทีพ่ วกเขาเผชิญในชีวติ ประจำ�วันนัน้ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะ
ของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. 1954 ส่งเสริมสิทธิด้านเสรีภาพในการเดินทางของบุคคลไร้รัฐ
ทีพ่ �ำ นักอยูใ่ นอาณาเขตโดยชอบด้วยกฎหมาย และกำ�หนดให้รฐั ต้องออกเอกสารประจำ�
ตัวและเอกสารเดินทางให้แก่บุคคลดังกล่าว อีกทั้งยังห้ามการขับไล่บุคคลไร้รัฐซึ่ง
พำ�นักอยูใ่ นอาณาเขตโดยชอบด้วยกฎหมายของรัฐทีเ่ ป็นภาคีอนุสญ
ั ญา เนือ่ งจากการ
คุม้ ครองบุคคลไร้รฐั ไม่ใช่การทดแทนการมีสญ
ั ชาติ อนุสญ
ั ญานีจ้ งึ กำ�หนดให้รฐั อำ�นวย
* เอกสารฉบับนีใ้ ช้ค�ำ ว่า “ไร้รฐั ” (statelessness) แทนคำ�ว่า “ไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ” แต่ยงั คงความหมายครอบคลุม
ตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รฐั ค.ศ. 1954 และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รฐั ค.ศ. 1961
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าวและบริบทสากล
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ความสะดวกในการผสมกลมกลืนและการแปลงสัญชาติของบุคคลไร้รัฐ อย่างไรก็ดี
อนุสญ
ั ญานีไ้ ม่น�ำ มาใช้ตอ่ บุคคลซึง่ มีเหตุผลอันหนักแน่นในอันทีจ่ ะทำ�ให้พจิ ารณาได้วา่
บุคคลนัน้ ได้ประกอบอาชญากรรมต่อสันติภาพ อาชญากรรมสงคราม อาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติ หรืออาชญากรรมร้ายแรงทีไ่ ม่ใช่อาชญากรรมการเมือง ภายนอกประเทศที่
ตนพำ�นักอยู่ ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับอนุสัญญาว่าด้วยสภานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951
ตัง้ แต่การก่อตัง้ ของสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั สหประชาชาติ (UNHCR)
เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1951 เป็นต้นมา UNHCR ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือ
ผูล้ ภี้ ยั ทีไ่ ร้รฐั ด้วย แต่หลังจากทีอ่ นุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รฐั ค.ศ. 1954 และ
อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. 1961 มีผลบังคับใช้แล้วนั้น UNHCR ได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐที่มิได้เป็นผู้ลี้ภัย
ด้วย ในฐานะที่เป็นบุคคลในความห่วงใยอีกกลุ่มหนึ่งอย่างชัดเจน โดยผลดังกล่าวนี้มี
ที่มาจากมติและข้อสรุปต่างๆ จากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึ่งจะต้อง
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมาธิการบริหารโครงการของข้าหลวงใหญ่ (Executive
Committee of the High Commissioner’s Programme) ในการนี้ UNHCR จึงมี
หน้าที่ในการระบุ ป้องกัน และลดภาวะไร้รัฐ รวมถึงการส่งเสริมการคุ้มครองบุคคล
ไร้รัฐด้วย
ในปัจจุบัน อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. 1954 มีความ
สำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้คนนับล้านทั่วโลกยังคงเผชิญกับความยากลำ�บากด้วย
เหตุของความไร้รัฐ อย่างไรก็ตาม มีรัฐจำ�นวนไม่มากที่เป็นภาคีอนุสัญญานี้ ดังนั้น
ภายใต้การเรียกร้องของข้าหลวงใหญ่ (High Commissioner) เพือ่ ยุตภิ าวะไร้รฐั ให้หมด
ไปภายในปี ค.ศ. 2024 UNHCR มุ่งมั่นที่จะสานต่อความพยายามในการสนับสนุนให้
รัฐเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความไร้รัฐทั้งสองฉบับ โดยอนุสัญญาว่าด้วย
สถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. 1954 นี้ ได้เสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาแก่รัฐที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของบุคคลไร้รฐั ในลักษณะทีป่ ระกันความปลอดภัย
และศักดิ์ศรีของบุคคลดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์ของพวกเขาจะได้รับการแก้ไข
ดังนัน้ จึงเป็นความจำ�เป็นทีว่ า่ บทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญานีไ้ ด้รบั การรับรูอ้ ย่างกว้างขวาง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เข้าร่วมกับ UNHCR เพื่อส่งเสริมการภาคยานุวัติ
อนุสัญญาฉบับนี้ เพื่อให้สถานการณ์ของบุคคลไร้รัฐทั่วโลกได้รับการแก้ไข
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การภาคยานุ วั ติ อ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสถานะของบุ ค คล
ไร้รัฐ ค.ศ. 1954 อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. 1961 รวมทั้งรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถหาดูได้จาก UNHCR หรือที่เว็บไซต์ Refworld ของ UNHCR
ที่ www.refworld.org/statelessness.html
เจนีวา พฤษภาคม ค.ศ. 2014
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อนุสัญญา

ว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ
อารัมภบท

บรรดาอัครภาคีผู้ทำ�สัญญา
ตามที่ กฎบัตรสหประชาชาติพร้อมทั้งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 1948 ได้ยืนยัน
หลักการที่ให้มนุษย์ได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยปราศจากการเลือกปฎิบัติ
ตามที่ สหประชาชาติได้แสดงความห่วงใยอย่างมาก เกี่ยวกับบุคคลไร้รัฐในหลาย
โอกาส และพยายามให้บุคคลไร้รัฐได้มาซึ่งสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นได้
ตามที่ มีเพียงบุคคลไร้รฐั ซึง่ เป็นผูล้ ภี้ ยั ด้วยเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองโดยอนุสญ
ั ญาว่า
ด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 1951 และยังมีบุคคลไร้รัฐจำ�นวนมากที่
ไม่ได้รับความคุ้มครองจากอนุสัญญานี้
ด้วยเห็นว่า เป็นการสมควรที่จะกำ�หนดและปรับปรุงสถานะของบุคคลไร้รัฐด้วย
ข้อตกลงระหว่างประเทศ
ได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี้
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หมวดที่ 1 : หมวดทั่วไป

มาตรา 1

นิยามของคำ�ว่า “บุคคลไร้รัฐ”
1. ตามจุดมุ่งหมายของอนุสัญญาฉบับนี้ คำ�ว่า “บุคคลไร้รัฐ” หมายถึง บุคคลที่ไม่ถูก
พิจารณาว่าเป็นคนสัญชาติของรัฐใดเลยภายใต้ผลบังคับแห่งกฎหมายของรัฐนั้น
2. อนุสัญญาฉบับนี้ไม่ใช้
(i) ต่อบุคคลที่ขณะนี้ได้รับความคุ้มครองหรือความช่วยเหลือจากองค์กรหรือ
หน่วยงานขององค์การสหประชาชาตินอกจากสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัย
แห่งสหประชาชาติตราบเท่าที่ยังได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือนั้น
(ii) ต่อบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานผู้มีอำ�นาจของประเทศซึ่งพวกเขา
ได้พำ�นักในฐานะที่มีสิทธิและหน้าที่เยี่ยงผู้ถือสัญชาติของประเทศนั้น
(iii) ต่อบุคคลซึ่งมีเหตุผลอันหนักแน่นในอันที่จะทำ�ให้พิจารณาได้ว่า
(a) บุคคลนัน้ ได้ประกอบอาชญากรรมต่อสันติภาพ อาชญากรรมสงครามหรือ
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามที่บัญญัติไว้ในกรรมสารระหว่างประเทศ
ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้
(b) บุคคลนัน้ ได้ประกอบอาชญากรรมร้ายแรง ซึง่ ไม่ใช่อาชญากรรมการเมือง
ภายนอกประเทศที่ ต นพำ � นั ก อยู่ ก่ อ นที่ ป ระเทศนั้ น จะยอมรั บ ตนเข้ า
อาณาเขต
(c) บุคคลที่มีความผิดในการละเมิดวัตถุประสงค์และหลักการขององค์การ
สหประชาชาติ
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มาตรา 2

พันธะโดยทั่วไป
บุคคลไร้รัฐทุกคนมีหน้าที่ต่อประเทศที่ตนเข้ามาอยู่ในอาณาเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับรวมทัง้ มาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน
มาตรา 3

การไม่เลือกปฏิบัติ
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องนำ�บทบัญญัติของอนุสัญญานี้มาใช้แก่บุคคลไร้รัฐโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา หรือประเทศต้นทาง
มาตรา 4

ศาสนา
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐภายในอาณาเขตของตนอย่างน้อย
เท่าเทียมกับที่ปฏิบัติต่อคนสัญชาติของตนในเรื่องเสรีภาพการประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาและเสรีภาพการให้การศึกษาด้านศาสนากับบุตรหลาน
มาตรา 5

สิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากอนุสัญญาฉบับนี้
ให้ถอื ว่าไม่มสี งิ่ ใดในอนุสญ
ั ญานีท้ ล่ี ดิ รอนสิทธิและผลประโยชน์ทบี่ คุ คลไร้รฐั ได้รบั จาก
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา นอกเหนือจากที่กำ�หนดในอนุสัญญาฉบับนี้
มาตรา 6

ข้อความ “ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน”
เพื่อประโยชน์ของอนุสัญญาฉบับนี้ ข้อความ “ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน” หมายถึง
เงื่อนไขใดๆ (รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาและเกี่ยวกับการเข้ามาหรือการพำ�นัก)
ทีก่ �ำ หนดให้บคุ คลต้องปฏิบตั ติ ามเป็นการเฉพาะเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิทธิทเี่ กีย่ วข้อง แม้วา่
บุคคลนั้นไม่ได้เป็นบุคคลไร้รัฐก็จะต้องปฏิบัติเงื่อนไขดังกล่าว โดยยกเว้นเงื่อนไขที่ไม่
สามารถปฏิบัติได้ ด้วยเหตุแห่งสภาพความเป็นบุคคลไร้รัฐ
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มาตรา 7

ข้อยกเว้นจากภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
1. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อบุคคล
ต่างด้าวโดยทั่วไป ยกเว้นว่า อนุสัญญาฉบับนี้มีข้อกำ�หนดที่ให้ประโยชน์มากกว่า
2. ภายหลังการพำ�นักเป็นระยะเวลาสามปี ให้บคุ คลไร้รฐั ทุกคนได้รบั สิทธิยกเว้นจาก
การถ้อยทีถ้อยปฏิบัติในทางนิติบัญญัติในอาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
3. ในกรณีที่ไม่มีภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาแต่ละแห่งจะต้องคง
ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลไร้รฐั ตามสิทธิและเสรีภาพทีพ่ วกเขาพึงมีอยูแ่ ล้ว นับแต่วนั ทีอ่ นุสญ
ั ญา
มีผลบังคับใช้ต่อรัฐนั้น
4. ในกรณีทไี่ ม่มภี าวะถ้อยทีถอ้ ยปฏิบตั ิ รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะต้องพิจารณาอย่าง
เป็นคุณในอันที่จะเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐ ในสิทธิและประโยชน์
ที่นอกเหนือจากที่ได้บัญญัติไว้ตามวรรค 2 และ 3 และเพื่อขยายข้อยกเว้นจากภาวะ
ถ้อยทีถอ้ ยปฏิบตั ติ อ่ บุคคลไร้รฐั ทีไ่ ม่มคี ณ
ุ สมบัตติ รงตามเงือ่ นไขทีใ่ ห้ไว้ในวรรค 2 และ 3
บทบัญญัติของวรรค 2 และ 3 ใช้ต่อสิทธิและประโยชน์ที่ได้กล่าวถึงในมาตรา 13, 18,
19, 21 และ 22 ของอนุสัญญาฉบับนี้และต่อสิทธิและประโยชน์ที่อนุสัญญาฉบับนี้ไม่
ได้บัญญัติไว้
มาตรา 8

การยกเว้นจากมาตรการพิเศษ
สำ�หรับมาตรการพิเศษที่อาจใช้กับบุคคล ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ของคนสัญชาติ
หรือของผู้ที่เคยเป็นคนสัญชาติของรัฐต่างประเทศนั้น รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้อง
ไม่ใช้มาตรการดังกล่าวกับบุคคลไร้รัฐ ด้วยเหตุที่เขาเคยถือสัญชาติของรัฐอื่นเป็น
อย่างเดียว รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาที่บทบัญญัติของกฎหมายตนไม่ให้ใช้หลักการทั่วไป
ที่อยู่ในมาตรานี้ ให้รัฐนั้นให้การยกเว้นที่เป็นคุณแก่บุคคลไร้รัฐดังกล่าว ตามความ
เหมาะสม
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มาตรา 9

มาตรการชั่วคราว
ไม่ มี สิ่ ง ใดในอนุ สั ญ ญานี้ ห้ า มรั ฐ ภาคี แ ห่ ง อนุ สั ญ ญา ในช่ ว งเวลาสงครามหรื อ
สถานการณ์อื่นที่พิเศษและร้ายแรงจากการใช้มาตราการชั่วคราวซึ่งพิจารณาว่าเป็น
ความจำ�เป็นต่อความมั่นคงของชาติในกรณีของบุคคลนั้นๆ ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาโดยรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาว่า บุคคลนัน้ แท้จริงแล้วคือบุคคลไร้รฐั และมีความ
จำ�เป็นต้องใช้มาตรการนั้นต่อบุคคลนั้นเพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติ
มาตรา 10

การให้พำ�นักอยู่ต่อไป
1. ในกรณีที่บุคคลไร้รัฐต้องพลัดถิ่นโดยการบังคับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและ
ถูกย้ายไปยังอาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา และพำ�นักในที่นั้น ให้ถือว่าระยะ
เวลาที่ถูกบังคับให้พำ�นักอยู่นั้นเป็นการพำ�นักในอาณาเขตโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. ในกรณีที่บุคคลไร้รัฐต้องพลัดถิ่นโดยการบังคับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจาก
อาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาและได้กลับไปยังอาณาเขตนั้นด้วยวัตถุประสงค์
ของการพำ�นักก่อนการบังคับใช้อนุสญ
ั ญานี้ ให้ถอื ว่าช่วงระยะเวลาการพำ�นักก่อนหน้า
และภายหลังการถูกบังคับให้พลัดถิน่ เป็นช่วงเวลาต่อเนือ่ งกันเพือ่ การใดก็ตามทีจ่ �ำ เป็น
ต้องแสดงว่า มีการพำ�นักที่ต่อเนื่องกัน
มาตรา 11

คนเดินทะเลที่ไม่มีสัญชาติ
ในกรณีของคนเดินทะเลทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติท�ำ งานในฐานะลูกเรือบนเรือทีช่ กั ธงของรัฐภาคี
แห่งอนุสญ
ั ญา ให้รฐั นัน้ พิจารณาด้วยความเมตตาในการตัง้ ถิน่ ฐานบนอาณาเขตและ
ออกเอกสารเดินทางให้หรืออนุญาตเป็นการชั่วคราวให้การเข้าประเทศเป็นการเฉพาะ
เพื่อเอื้ออำ�นวยต่อการตั้งถิ่นฐานในประเทศอื่นแก่บุคคลนั้น
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หมวดที่ 2 : สถานะทางกฎหมาย

มาตรา 12

สถานะบุคคล
1. สถานะบุคคลของบุคคลไร้รฐั จะขึน้ อยูก่ บั กฎหมายของประเทศแห่งภูมลิ �ำ เนาหรือ
ในกรณีที่ไม่มีภูมิลำ�เนา ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่พำ�นัก
2. ให้รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาเคารพต่อสิทธิของบุคคลไร้รัฐที่มีอยู่เดิม ซึ่งขึ้นอยู่กับ
สถานะของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิทธิเกีย่ วเนือ่ งกับการสมรส โดยสิทธิดงั กล่าวต้อง
เป็นสิทธิทกี่ ฎหมายของรัฐภาคีให้การรับรองหากว่าบุคคลนัน้ ไม่ได้เป็นบุคคลไร้รฐั และ
ต้องสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติที่กฎหมายของรัฐนั้นกำ�หนดไว้ ตามความจำ�เป็น
มาตรา 13

สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
ให้รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา ปฏิบัติในลักษณะที่เป็นคุณต่อบุคคลไร้รัฐเท่าที่จะทำ�ได้ใน
กรณีใดๆ โดยไม่น้อยกว่าที่ปฏิบัติต่อบุคคลต่างด้าวโดยทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญาเช่าหรือสัญญาอื่นๆ เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
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มาตรา 14

สิทธิในศิลปกรรมและทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
บุคคลไร้รัฐจะต้องได้รับความคุ้มครองในประเทศที่เขามีถิ่นพำ�นักประจำ�เช่นเดียว
กับความคุ้มครองที่คนสัญชาติของประเทศนั้นได้รับในด้านการคุ้มครองทรัพย์ทาง
อุตสาหกรรม ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์หรือตัวอย่างแบบ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า
และสิทธิในผลงานทางวรรณคดี ศิลปะและวิทยาศาสตร์ บุคคลไร้รฐั จะต้องได้รบั ความ
คุ้มครองในอาณาเขตของรัฐภาคีอื่นๆ แห่งอนุสัญญาที่เขามีถิ่นพำ�นักประจำ�เช่นเดียว
กับความคุ้มครองที่คนสัญชาติในอาณาเขตของประเทศนั้นได้รับ
มาตรา 15

สิทธิในการเข้าร่วมสมาคม
ในด้านการเข้าร่วมสมาคมและสหภาพแรงงานที่ไม่ได้หวังผลทางการเมืองและผล
กำ�ไร รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะต้องปฏิบตั ติ อ่ บุคคลไร้รฐั ทีอ่ ยูอ่ ย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในอาณาเขตแดนแห่งรัฐอย่างเป็นคุณเท่าที่จะเป็นไปได้ และไม่ว่าในกรณีใด ต้องไม่
น้อยกว่าที่ปฏิบัติต่อบุคคลต่างด้าวในสถานการณ์เดียวกัน
มาตรา 16

การนำ�คดีขึ้นสู่ศาล
1. บุคคลไร้รัฐจะต้องมีเสรีภาพในการนำ�คดีขึ้นสู่ศาลในอาณาเขตของรัฐภาคีแห่ง
อนุสัญญาทุกแห่ง
2. บุคคลไร้รฐั มีสทิ ธิได้รบั ผลปฏิบตั จิ ากรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาทีเ่ ขาพำ�นักอยูเ่ ช่นเดียว
กับที่รัฐนั้นให้ต่อคนสัญชาติของรัฐในการนำ�คดีขึ้นสู่ศาล รวมทั้งความช่วยเหลือทาง
กฎหมายและข้อยกเว้นจากการวางหลักประกัน
3. การปฎิบัติดังได้กล่าวไว้ในวรรค 2 ให้บุคคลไร้รัฐได้รับผลปฏิบัติจากประเทศที่
เขามิได้มีถิ่นพำ�นักประจำ� เช่นเดียวกับผลปฏิบัติที่คนสัญชาติได้รับในประเทศที่เขามี
ถิ่นพำ�นักประจำ�
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หมวดที่ 3 : การประกอบอาชีพเพื่อหารายได้

มาตรา 17

ค่าตอบแทนจากการจ้างงาน
1. รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะต้องปฎิบตั ติ อ่ บุคคลไร้รฐั ทีอ่ ยูอ่ ย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในอาณาเขตแดนแห่งรัฐอย่างเป็นคุณเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้และไม่วา่ ในกรณีใดต้องไม่นอ้ ย
ไปกว่าทีป่ ฎิบตั ติ อ่ บุคคต่างด้าวโดยทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ในด้านสิทธิการทำ�งาน
เพื่อได้รับค่าจ้าง
2. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องให้การพิจารณาโดยคำ�นึงถึงปัญหาของบุคคลไร้รัฐ
ในการปรับสิทธิของบุคคลไร้รัฐให้เช่นเดียวกับคนสัญชาติของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต่อบุคคลไร้รัฐที่เข้ามาในอาณาเขตตามโครงการการจ้างแรงงานหรือภายใต้โครงการ
แรงงานอพยพ
มาตรา 18

การประกอบกิจการส่วนตัว
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตของรัฐ
อย่างเป็นคุณเท่าที่จะเป็นไปได้และไม่ว่าในกรณีใดต้องไม่น้อยกว่าที่ปฎิบัติต่อบุคคล
ต่างด้าวโดยทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ในด้านสิทธิการประกอบการทางเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม หัตถกรรมและการพาณิชย์และการจัดตัง้ บริษทั การค้าและอุตสาหกรรม
ของตน
มาตรา 19

การประกอบอาชีพอิสระ
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐที่พำ�นักอยู่ในอาณาเขตของตน
โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีคุณวุฒิที่หน่วยงานผู้มีอำ�นาจของรัฐให้การรับรอง และผู้ที่
ต้องการจะประกอบอาชีพอิสระในกรณีใดๆ ไม่น้อยไปกว่าที่ปฏิบัติต่อบุคคลต่างด้าว
ในสถานการณ์เดียวกัน
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หมวดที่ 4: สวัสดิการ

มาตรา 20

การปันส่วน
ในกรณีทมี่ รี ะบบการปันส่วนซึง่ ใช้กบั ประชากรจำ�นวนมากและบังคับใช้ในการกระจาย
สินค้าในช่วงขาดแคลน จะต้องปฏิบตั ติ อ่ บุคคลไร้รฐั เช่นเดียวกับทีป่ ฏิบตั ติ อ่ คนสัญชาติ
มาตรา 21

ที่อยู่อาศัย
ในด้านที่พักอาศัย ตราบเท่าที่อยู่ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ หรือการควบคุมของ
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง ให้รฐั ภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาปฏิบตั ติ อ่ บุคคลไร้รฐั ทีอ่ ยูอ่ ย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายในอาณาเขตแดนแห่งรัฐอย่างเป็นคุณเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ และไม่วา่ ในกรณี
ใด ต้องไม่น้อยกว่าที่ปฏิบัติต่อบุคคลต่างด้าวในสถานการณ์เดียวกัน
มาตรา 22

การศึกษาของรัฐ
1. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อคน
สัญชาติของรัฐในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะต้องปฏิบตั ติ อ่ บุคคลไร้รฐั อย่างเป็นคุณเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
และไม่วา่ ในกรณีใดต้องไม่นอ้ ยกว่าทีป่ ฎิบตั ติ อ่ บุคคลต่างด้าวโดยทัว่ ไปในสถานการณ์
เดียวกัน ในด้านการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเรื่องการเข้าถึงการศึกษา การให้การรับรอง ประกาศนียบัตรอนุปริญญาและ
ปริญญาบัตรของสถานศึกษาต่างชาติ การยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม และ
การให้ทุนการศึกษา
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มาตรา 23

การบรรเทาทุกข์
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฎิบัติต่อบุคคลไร้รัฐที่อยู่ในอาณาเขตอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อคนสัญชาติของรัฐ ในด้านการบรรเทาทุกข์และความ
ช่วยเหลือสาธารณะ
มาตรา 24

กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
1. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฎิบัติต่อบุคคลไร้รัฐที่อยู่ในอาณาเขตอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อคนสัญชาติของรัฐ ในประเด็นดังต่อไปนี้
(a) ในกรณีที่ได้รับการกำ�กับดูแลโดยกฎหมายหรือข้อบังคับหรือเป็นกรณีที่ต้อง
ควบคุมจากหน่วยงานบริหาร: ค่าตอบแทน รวมทั้งเบี้ยเลี้ยงครอบครัวที่เป็น
ส่วนหนึ่งของค่าตอบแทน ชั่วโมงการทํางาน การทํางานล่วงเวลาวันหยุดที่ได้
รับค่าแรง ข้อจํากัดในการทํางานทีบ่ า้ น อายุขนั้ ตํา่ ของการจ้างงาน การฝึกงาน
และการฝึกอบรม การทํางานของสตรีและการทํางานของเยาวชน และการใช้
สิทธิประโยชน์ของการเจรจา ต่อรอง
(b) การประกันสังคม (ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บที่เกิดจากการจ้างงาน
โรคที่เกิดจากอาชีพ การลาคลอด การเจ็บป่วย การพิการ ความชรา การตาย
การว่างงาน ความรับผิดชอบต่อครอบครัว และในกรณีฉกุ เฉินอืน่ ตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบภายในประเทศทีค่ รอบคลุมโดยโครงการประกันสังคม) จะต้อง
มีตามข้อจํากัด
(i) อาจมีการดำ�เนินการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ดำ�รงสิทธิทไี่ ด้รบั แล้วและสิทธิทจี่ ะได้
รับเพิ่มเติม
(ii) กฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศที่พำ�นักอาจกำ�หนดการจัดการพิเศษ
สำ�หรับผลประโยชน์หรือเงินช่วยเหลือทัง้ หมดหรือบางส่วนจากเงินกองทุน
สาธารณะ และเกี่ยวกับเงินซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ทำ�ตามเงื่อนไขในการ
สะสมซึ่งกำ�หนดไว้ในการจ่ายบำ�นาญตามปกติ
2. สิทธิทจี่ ะได้รบั เงินชดเชยการเสียชีวติ ของบุคคลไร้รฐั ซึง่ เป็นเหตุมาจากการบาดเจ็บ
ในการทำ�งานหรือจากโรคจากการประกอบอาชีพจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากข้อเท็จจริง
ที่ว่า ผู้ได้รับผลประโยชน์พำ�นักอยู่นอกอาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
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3. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องอำ�นวยประโยชน์จากการตกลงที่มีระหว่างตนให้แก่
บุคคลไร้รัฐหรือที่ทำ�ในภายภาคหน้า เกี่ยวกับการดำ�รงไว้ซึ่งสิทธิที่ได้รับมาและสิทธิที่
จะได้รับเกี่ยวกับประกันสังคม เฉพาะเงื่อนไขที่บังคับใช้กับคนสัญชาติของรัฐภาคีแห่ง
อนุสัญญาในความตกลงดังกล่าว
4. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะพิจารณาด้วยความเมตตาที่จะอำ�นวยประโยชน์อันเกิด
จากข้อตกลงอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันนี้แก่บุคคลไร้รัฐมากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ ในกรณีที่ข้อ
ตกลงดังกล่าวใช้บังคับระหว่างรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาและรัฐที่ไม่ได้ทำ�สัญญา
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หมวดที่ 5: มาตรการบริหาร

มาตรา 25

ความช่วยเหลือจากด้านบริหาร
1. เมื่อการใช้สิทธิตามปกติของบุคคลไร้รัฐต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ในต่างประเทศซึ่งไม่อาจเข้าถึงหน่วยงานดังกล่าวได้ รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาที่บุคคล
นั้นพำ�นักอยู่จะต้องดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้นั้นโดยเจ้าหน้าที่ของตน
2. หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ตามที่กล่าวถึงในวรรค 1 จะต้องส่งหรือจัดให้มีการจัดส่ง
เอกสารหรือคำ�รับรองต่างๆ ภายใต้การกำ�กับดูแลของตนไปยังบุคคลไร้รฐั นัน้ ตามปกติ
เช่นเดียวกับที่จัดส่งให้บุคคลต่างด้าวโดยหรือผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น
3. เอกสารหรือคำ�รับรองต่างๆ ที่จัดส่งให้นั้นจะใช้แทนเอกสารราชการที่จัดสั่งให้กับ
บุคคลต่างด้าวโดยหรือผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นและจะต้องได้รับความเชื่อถือเมื่อไม่มี
ข้อพิสูจน์เป็นอย่างอื่น
4. เว้นในกรณีทอี่ าจให้ผลปฏิบตั พิ เิ ศษต่อผูย้ ากไร้ บริการต่างๆ ซึง่ กล่าวไว้ ณ ทีน่ ี้ อาจ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ แต่คา่ ธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกเก็บได้ในอัตราสมควรและ
สมสัดส่วนกับอัตราที่เรียกเก็บจากคนสัญชาติของรัฐสำ�หรับบริการที่คล้ายคลึงกัน
5. บทบัญญัติในมาตรานี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรา 27 และ 28
มาตรา 26

อิสรภาพในการเคลื่อนย้าย
รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะให้บคุ คลไร้รฐั ซึง่ อยูใ่ นอาณาเขตตนโดยชอบด้วยกฎหมายได้
รับสิทธิทจี่ ะเลือกทีอ่ ยูอ่ าศัยและเคลือ่ นย้ายได้อย่างเสรีภายในอาณาเขตของรัฐ ทัง้ นีจ้ ะ
ต้องอยูภ่ ายใต้ระเบียบข้อบังคับซึง่ ใช้กบั คนต่างด้าวโดยทัว่ ๆ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
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มาตรา 27

เอกสารแสดงตน
รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะต้องออกเอกสารแสดงตนแก่บคุ คลไร้รฐั ภายในอาณาเขตของ
ตน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีเอกสารเดินทางที่สามารถใช้ได้
มาตรา 28

เอกสารเดินทาง
รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะต้องออกเอกสารเดินทางแก่บคุ คลไร้รฐั ซึง่ อยูใ่ นอาณาเขตของ
รัฐนัน้ โดยชอบด้วยกฎหมาย เพือ่ วัตถุประสงค์ในการเดินทางภายนอกอาณาเขตของรัฐ
นั้น เว้นเสียแต่ว่าจะทำ�มิได้เนื่องจากเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ข้อบัญญัติของกำ�หนดรายการของอนุสัญญานี้จะนำ�มาใช้กับ
เอกสารดังกล่าว รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาอาจจะออกเอกสารเดินทางทีว่ า่ นีแ้ ก่บคุ คลไร้รฐั
ภายในอาณาเขตรัฐ รัฐจะพิจารณาด้วยความเมตตาในการออกเอกสารเดินทางเช่นว่านี้
แก่บคุ คลไร้รฐั ทีอ่ ยูใ่ นอาณาเขตรัฐซึง่ ไม่สามารถได้รบั เอกสารเดินทางจากประเทศทีต่ น
มีถนิ่ พำ�นักโดยชอบด้วยกฎหมาย รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะต้องออกเอกสารแสดงตนแก่
บุคคลไร้รฐั ผูใ้ ดก็ตามในอาณาเขตของตนซึง่ ไม่สามารถรับเอกสารเดินทางทีใ่ ช้ได้การได้
มาตรา 29

ภาษีเงินได้ของแผ่นดิน
1. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะไม่เรียกเก็บอากร เงินอันพึงชำ�ระหรือภาษีในลักษณะใด
ก็ตามจากบุคคลไร้รัฐไม่ว่าในรูปแบบอื่นใดหรือสูงกว่าที่เรียกเก็บจากคนสัญชาติของ
รัฐในสถานการณ์คล้ายคลึงกัน
2. ความในวรรคหนึง่ ข้างต้นไม่ตดั สิทธิในการประยุกต์กฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ กับ
บุคคลไร้รัฐเช่นเดียวกับที่ใช้กับคนต่างด้าว ในเรื่องการเรียกเก็บเงินอันพึงชำ�ระซึ่งเกิด
จากการออกเอกสารราชการต่างๆ รวมทั้งหนังสือแสดงตน
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มาตรา 30

การโอนทรัพย์สิน
1. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐให้บุคคล
ไร้รัฐโอนสินทรัพย์ซึ่งได้นำ�เข้ามาอาณาเขตของตนไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งยอมรับให้
มีการตั้งถิ่นฐาน
2. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องพิจารณาด้วยความเมตตาในคำ�ขออนุญาตโอน
สินทรัพย์ของบุคคลไร้รัฐซึง่ จำ�เป็นในการตั้งถิ่นฐานอีกประเทศหนึ่งซึ่งได้ยอมรับตนไม่
ว่าสินทรัพย์เหล่านั้นจะอยู่ที่ใด
มาตรา 31

การขับไล่
1. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะไม่ขับไล่บุคคลไร้รัฐที่อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายใน
อาณาเขตแดนแห่งรัฐเว้นแต่ด้วยเหตุผลความมั่นคงของชาติและความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน
2. การขับไล่บุคคลไร้รัฐดังกล่าวจะดำ�เนินการได้ด้วยการตัดสินใจที่เป็นไปตาม
กระบวนการทางกฎหมายเท่านั้นเว้นเสียแต่ว่า เป็นเหตุผลบังคับด้านความปลอดภัย
ของชาติ บุคคลไร้รัฐจะต้องได้รับอนุญาตให้ยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ตัวเองและเพื่อ
อุทธรณ์และให้มตี วั แทนเพือ่ จุดมุง่ หมายดังกล่าวต่อหน่วยงานผูม้ อี �ำ นาจหรือเจ้าหน้าที่
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานผู้มีอำ�นาจ
3. รั ฐภาคี แ ห่ ง อนุสัญ ญาจะต้องอนุญ าตให้บุค คลไร้รัฐมีเ วลาพอสมควรในการ
แสวงหาการเข้าเมืองตามกฎหมายให้เข้าไปอยูใ่ นประเทศอืน่ รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะ
ต้องสงวนสิทธิทจี่ ะใช้มาตรการภายในบางประการในระหว่างช่วงเวลานัน้ ตามทีเ่ ห็นว่า
จำ�เป็น
มาตรา 32

การแปลงสัญชาติ
รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะต้องอำ�นวยความสะดวกเท่าทีท่ �ำ ได้ในการทำ�ให้บคุ คลไร้รฐั มี
ความผสมกลมกลืนและในการแปลงสัญชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ รัฐจะต้องพยายามทุก
วิถีทางที่จะรีบเร่งกระบวนการแปลงสัญชาติและลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่จะเกิดจากกระบวนการนั้นเท่าที่ทำ�ได้
18
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หมวดที่ 6: ข้อกำ�หนดสุดท้าย

มาตรา 33

รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายภายในประเทศ
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะแจ้งให้เลขาธิการสหประชาชาติทราบถึงกฎหมายและข้อ
บังคับต่างๆ ซึ่งรัฐอาจดำ�เนินการเพื่อบังคับใช้อนุสัญญานี้
มาตรา 34

การระงับข้อพิพาท
ข้อพิพาทใดๆ ระหว่างรัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้ที่เกี่ยวกับการตีความหรือการบังคับใช้
ซึ่งไม่สามารถระงับได้โดยวิธีอื่นๆ จะต้องให้ส่งไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดย
การร้องขอของรัฐคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มาตรา 35

การลงนาม การให้สัตยาบัน และการภาคยานุวัติ
1. อนุสญ
ั ญานีเ้ ปิดให้ลงนาม ณ สำ�นักงานใหญ่สหประชาชาติจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
1955
2. จะเปิดให้ลงนามในนามของ
(a) รัฐสมาชิกใดๆ ของสหประชาชาติ
(b) รัฐอื่นๆ ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสถานะของ
บุคคลไร้รัฐ และ
(c) รัฐใดๆ ซึง่ ได้รบั เชิญให้ลงนามหรือลงนามในอนุสญ
ั ญาซึง่ ระบุโดยสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ
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3. จะต้องได้รับการให้สัตยาบันและสัตยาบันสารจะได้ต้องเก็บรักษาไว้ท่ีเลขาธิการ
สหประชาชาติ
4. อนุสัญญานี้จะเปิดเพื่อการภาคยานุวัติโดยรัฐที่อ้างในวรรค 2 ของมาตรานี้ การ
ภาคยานุวัติจะมีผลเมื่อมีการส่งมอบภาคยานุวัติสารไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ
มาตรา 36

ขอบเขตพื้นที่การบังคับใช้อนุสัญญา
1. รัฐใดเมื่อลงนาม ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ อาจประกาศให้อนุสัญญานี้มีผล
ครอบคลุมทัว่ หรืออาณาเขตใดๆ ซึง่ จะต้องรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คำ�ประกาศนี้ให้ผลเมื่ออนุสัญญาใช้บังคับกับรัฐนั้น
2. ภายหลังจากการบังคับใช้อนุสัญญาเมื่อไหร่ก็ตาม จะต้องแจ้งต่อเลขาธิการ
สหประชาชาติซึ่งจะมีผลจากวันที่เก้าสิบหลังวันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับคำ�
บอกกล่าวนั้น หรือจากวันที่อนุสัญญาได้ถูกบังคับใช้กับรัฐที่ดังกล่าว แล้วแต่สิ่งใดจะ
เกิดขึ้นก่อนหลัง
3. ในส่วนที่เกี่ยวกับอาณาเขตที่อนุสัญญานี้ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาที่ลง
นาม ให้สัตยาบัน หรือภาคยานุวัติ แต่ละรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาความเป็นไป
ได้ในการดำ�เนินการขั้นตอนที่จำ�เป็นเพื่อบังคับใช้อนุสัญญานี้ไปยังอาณาเขตของตน
ด้วยความยินยอมของรัฐบาลของรัฐนั้นด้วยเหตุผลทางรัฐธรรมนูญตามความจำ�
มาตรา 37

ข้อกำ�หนดว่าด้วยสหพันธรัฐ
ในกรณีของสหพันธรัฐหรือรัฐซึ่งไม่ใช่เอกรัฐ ให้ใช้บทบัญญัติดังต่อไปนี้
(a) ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตราต่างๆ ของอนุสัญญานี้ ซึ่งอยู่ภายใต้เขตอำ�นาจ
กฎหมายของฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง สหพั น ธรั ฐ ให้ ค วามผู ก พั น ของรั ฐ บาล
สหพันธรัฐเป็นเช่นเดียวกันกับภาคีซึ่งไม่ใช่สหพันธรัฐ
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(b) ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ มาตราต่ า งๆ ของอนุ สั ญ ญานี้ ซี่ ง อยู่ ภ ายใต้ เ ขตอำ � นาจ
กฎหมายแห่งมลรัฐ จังหวัดหรือมณฑล ซึง่ ไม่ผกู พันตามระบบรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธรัฐทีจ่ ะดำ�เนินการทางกฎหมาย ให้รฐั บาลสหพันธรัฐแจ้งมาตราเหล่า
นัน้ โดยการทำ�คำ�แนะนำ�เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ไปยังเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องของ
มลรัฐ จังหวัด หรือมณฑลในโอกาสแรกที่ทำ�ได้
(c) สหพันธรัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้ โดยการร้องขอของรัฐภาคีอื่นๆ ผ่านทาง
เลขาธิการสหประชาชาติจะส่งคำ�แถลงเด้านกฎหมายและการปฏิบัติของ
สหพันธรัฐและหน่วยที่ประกอบเป็นสหพันธรัฐของตน ซึ่งเกี่ยวกับบทบัญญัติ
ใดบทบัญญัตหิ นึง่ โดยเฉพาะของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ อันแสดงขอบเขตการมีผล
บังคับแห่งบทบัญญัตนิ นั้ ทัง้ นีไ้ ม่วา่ โดยการดำ�เนินการทางกฎหมายหรือวิธอี นื่
มาตรา 38

ข้อสงวน
1. ณ เวลาที่ลงนาม ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ รัฐใดๆ อาจตั้งข้อสงวนต่อมาตรา
ต่างๆ แห่งอนุสัญญาได้ ยกเว้นมาตรา 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36-46 ทั้งหมด
2. รัฐซึง่ ตัง้ ข้อสงวนตามวรรค 1 แห่งมาตรานี้ อาจถอนข้อสงวนนัน้ ได้ในเวลาใดๆ โดย
การแจ้งไปยังเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อให้เกิดผลบังคับใช้
มาตรา 39

การมีผลบังคับใช้
1. อนุสญ
ั ญานีจ้ ะมีผลบังคับในวันทีเ่ ก้าสิบหลังจากวันทีส่ ตั ยาบันสาร หรือภาคยานุวตั ิ
สารได้มีการส่งมอบ
2. ในกรณีซึ่งรัฐให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสารฉบับนี้ ภายหลังที่สัตยาบัน หรือ
ภาคยานุวตั สิ ารได้สง่ ไปเก็บรักษาแล้ว ให้อนุสญ
ั ญามีผลบังคับในวันทีเ่ ก้าสิบหลังจาก
วันที่รัฐนั้นได้ส่งสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารไปเก็บ
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มาตรา 40

การเพิกถอน
1. รั ฐ ภาคี แ ห่ ง อนุ สั ญ ญาอาจเพิ ก ถอนอนุ สั ญ ญานี้ ใ นเวลาใดๆ โดยแจ้ ง ไปยั ง
เลขาธิการสหประชาชาติ
2. การเพิกถอนจะมีผลต่อรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา เมื่อเวลาหนึ่งปีผ่านไปนับจากวันที่
เลขาธิการสหประชาชาติได้รับแจ้งการเพิกถอน
3. รัฐใดซึ่งได้ประกาศหรือแจ้งตามมาตรา 36 อาจประกาศในเวลาใดๆ ภายหลัง
สามารถแจ้งไปยังเลขาธิการสหประชาชาติว่าให้ระงับการบังคับใช้อนุสัญญาฉบับนี้
ไปยังอาณาเชตนั้นภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่เลขาธิการได้รับคำ�บอกกล่าว
มาตรา 41

การแก้ไข
1. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอาจร้องขอให้มีการแก้ไขอนุสัญญานี้ในเวลาใดๆ โดยแจ้ง
ไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ
2. สมัชชาใหญ่สหประชาชาติจะแนะนำ�ขั้นตอนหากมี เพื่อดำ�เนินการให้เป็นไปตาม
คำ�ร้องขอนั้น
มาตรา 42

การแจ้งโดยเลขาธิการสหประชาชาติ
เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องรายงานแก่สมาชิกทัง้ หมดของสหประชาชาติและทัง้ ที่
มิใช่รัฐสมาชิกตามที่ระบุไว้ในมาตรา 35 ให้ทราบดังต่อไปนี้ คือ
(a) การลงนาม การให้สัตยาบันและภาคยานุวัติตามมาตรา 35
(b) การประกาศและการแจ้งตามมาตรา 36
(c) การสงวนและการถอนข้อสงวนตามมาตรา 38
(d) วันที่อนุสัญญามีผลบังคับใช้ตามมาตรา 39
(e) การเพิกถอนและการบอกกล่าวตามมาตรา 40
(f) การร้องขอเพื่อการแก้ไขตามมาตรา 41
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โดยความสุจริต ผู้ที่ลงชื่อข้างท้าย ตามที่ได้รับมอบอำ�นาจอย่างถูกต้อง ได้ลงชื่อ
อนุสัญญานี้ในนามของรัฐบาลตน
ทำ�ขึน้ ณ นครนิวยอร์ก วันทีย่ สี่ บิ แปด เดือนกันยายน หนึง่ พันเก้าร้อยห้าสิบสี่ ในเอกสาร
ฉบับเดียว โดยให้ถือข้อความในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสและสเปนเป็นบทหลักฐานเท่า
เทียมกัน ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำ�นักงานบรรณสารของสหประชาชาติ และให้ส่งคู่ฉบับ
ซึ่งรับรองว่าถูกต้องไปยังสมาชิกสหประชาชาติ และรัฐที่มิใช่สมาชิกตามมาตรา 35
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กำ�หนดรายการ

วรรค 1
1. เอกสารเดินทางที่อ้างถึงในมาตรา 28 ของอนุสัญญานี้จะต้องระบุว่า ผู้ถือเอกสาร
คือบุคคลไร้รัฐภายใต้เงื่อนไขของอนุสัญญา 28 กันยายน ค.ศ. 1954
2. จะต้องจัดทำ�เอกสารอย่างน้อยสองภาษา หนึง่ ในนัน้ จะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ฝรั่งเศส
3. รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาจะต้องพิจารณาความต้องการในการรับรองรูปแบบเอกสาร
เดินทางที่แนบมานี้
วรรค 2
ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่มีอยู่ในประเทศผู้ออกเอกสาร เด็กอาจรวมอยู่ในเอกสารเดิน
ทางของผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่บุคคลอื่น ในสถานการณ์ยกเว้น
วรรค 3
ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารจะต้องไม่สูงกว่าอัตราตํ่าสุดของค่าธรรมเนียมที่คิด
ต่อหนังสือเดินทางของคนสัญชาติ
วรรค 4
ในกรณีพิเศษหรือกรณียกเว้น จะต้องดำ�เนินการจัดทำ�เอกสารให้ใช้การได้ในประเทศ
ต่างๆ จำ�นวนมากเท่าที่จะทำ�ได้
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วรรค 5
เอกสารจะต้องใช้การได้ไม่ตํ่ากว่าสามเดือนและไม่เกินสองปี
วรรค 6
1. การต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาการใช้งานของเอกสารขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่
ออกเอกสาร ตราบเท่าที่ผู้ถือเอกสารเดินทางไม่ได้ตั้งถิ่นฐานถูกต้องตามกฎหมายใน
เขตแดนอื่นและพำ�นักโดยชอบด้วยกฎหมายในเขตแดนของหน่วยงานดังกล่าว การ
ออกเอกสารใหม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานผู้ออกเอกสารฉบับที่แล้วภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
2. เจ้าหน้าทีส่ ถานทูตหรือสถานกงสุลอาจมีอ�ำ นาจในการขยายระยะเวลาการใช้งาน
เอกสารเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลของตนในระยะเวลาไม่เกินหกเดือน
3. รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาอาจพิจารณาด้วยความอนุเคราะห์ในการต่ออายุหรือขยาย
ระเวลาการใช้งานของเอกสารเดินทางหรือออกเอกสารใหม่ให้กับบุคคลไร้รัฐที่ไม่ได้
พำ�นักในเขตแดนของตนโดยชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไปซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่สามารถได้
รับเอกสารเดินทางจากประเทศที่ตนพำ�นักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
วรรค 7
รั ฐ ภาคี แ ห่ ง อนุ สั ญ ญาอาจรั บ รองความถู ก ต้ อ งของเอกสารเดิ น ทางที่ อ อกตาม
บทบัญญัติในมาตรา 28 แห่งอนุสัญญานี้
วรรค 8
หน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจของประเทศทีบ่ คุ คลไร้รฐั ปรารถนาจะเดินทางเข้าไปจะต้องติดตรา
การตรวจลงตรา (visa) ในเอกสารทีบ่ คุ คลนัน้ ถือ หากเตรียมการทีจ่ ะตอบรับบุคคลนัน้
และหากกำ�หนดให้ต้องมีการตรวจลงตรา
วรรค 9
1. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องดำ�เนินการออกการตรวจลงตราประเภทคนเดินทาง
ผ่าน (Transit Visa) แก่บุคคลไร้รัฐผู้ได้รับการตรวจลงตราสำ�หรับการเข้าเขตแดนของ
ประเทศจุดหมายปลายทางสุดท้าย
2. อาจปฏิเสธการออกการตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านดังกล่าวในกรณีเดียว
กับการปฏิเสธการตรวจลงตราสำ�หรับบุคคลต่างด้าวอื่น
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วรรค 10
ค่าธรรมเนียมสำ�หรับการออกการตรวจลงตราการออกจากประเทศ การเข้าประเทศ
หรือเดินทางผ่านราชอาณาจักรจะต้องไม่สูงกว่าอัตราตํ่าสุดของค่าธรรมเนียมสำ�หรับ
หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติ
วรรค 11
เมือ่ บุคคลไร้รฐั ดำ�เนินการพำ�นักโดยชอบด้วยกฎหมายในเขตแดนของรัฐอืน่ ทีเ่ ป็นภาคี
แห่งอนุสญ
ั ญา ความรับผิดชอบในการออกเอกสารใหม่แก่บคุ คลไร้รฐั จะต้องมีผลบังคับ
ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของมาตรา 28 โดยหน่วยงานผู้มีอำ�นาจของเขตแดนนั้น
วรรค 12
หน่วยงานผูอ้ อกเอกสารใหม่จะต้องเก็บเอกสารเก่าและจะต้องคืนเอกสารนัน้ ยังประเทศ
ทีอ่ อกเอกสาร หากระบุไว้ในเอกสารว่าต้องดำ�เนินการส่งคืน มิฉะนัน้ จะต้องดำ�เนินการ
เก็บและยกเลิกเอกสารนั้น
วรรค 13
1. เอกสารการเดินทางทีอ่ อกตามมาตรา 28 ของอนุสญ
ั ญานีจ้ ะต้องกำ�หนดให้ผถู้ อื สา
มารถเดินทางกลับเข้าเขตแดนของรัฐทีด่ �ำ เนินการออกเอกสารเมือ่ ใดก็ตามในช่วงเวลา
ที่เอกสารใช้การได้ เว้นเสียแต่ว่าระบุข้อความเป็นอย่างอื่น ระยะเวลาที่ผู้ถือเอกสาร
เดินทางกลับเข้าประเทศทีท่ �ำ การออกเอกสารจะต้องไม่ตาํ่ กว่าสามเดือนไม่วา่ กรณีใดๆ
ก็ตาม ยกเว้นกรณีประเทศที่บุคคลไร้รัฐต้องการเดินทางไม่ได้มีการระบุในเอกสารเดิน
ทางตามสิทธิการกลับเข้าประเทศ
2. ตามบทบัญญัติของวรรคย่อยก่อนหน้า รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอาจกำ�หนดให้ผู้ถือ
เอกสารปฏิบตั ติ ามระเบียบการตามทีร่ ะบุไว้วา่ ด้วยการเดินทางออกหรือกลับเข้ามาใน
เขตแดน
วรรค 14
ภายใต้เงื่อนไขของวรรค 13 เท่านั้น บทบัญญัติของข้อกำ�หนดรายการนี้ไม่ส่งผลต่อ
กฎหมายและข้อบังคับที่กำ�กับเงื่อนไขของการรับหรือ การเดินทางผ่านประเทศ การ
พำ�นักและการตั้งถิ่นฐานใน และเดินทางออกจากเขตแดนของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
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วรรค 15
ทั้งการออกเอกสารหรือการเข้าประเทศที่ดำ�เนินการจากนั้นไม่ได้กำ�หนดหรือส่งผลต่อ
ประเทศของผู้เอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติ
วรรค 16
การออกเอกสารไม่ได้เพิกถอนสิทธิแก่ผู้ถือจากความคุ้มครองของสถานทูตและสถาน
กงสุลของประเทศที่ออกเอกสาร และไม่ได้เป็นเหตุผลต่อรัฐในการละเลยสิทธิในการ
คุ้มครอง
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ภาคผนวก

รูปแบบของเอกสารเดินทาง
แนะนำ�ให้เอกสารอยูใ่ นรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก (ประมาณ 15 x 10 เซนติเมตร) และให้
พิมพ์ออกมาในลักษณะทีส่ ามารถตรวจพบการลบหรือเปลีย่ นแปลงโดยสารเคมีหรือวิธี
การอื่นๆ ได้โดยง่ายและให้มีการพิมพ์คำ�ว่า “อนุสัญญา 28 กันยายน ค.ศ. 1954» ซํ้าๆ
กันในแต่ละหน้าในภาษาของประเทศที่ออกหนังสือ
(หน้าปกหนังสือเล่มเล็ก)
เอกสารเดินทาง
(อนุสัญญา 28 กันยายน ค.ศ. 1954)
เลขที่......................................
(1)
เอกสารเดินทาง
(อนุสัญญา 28 กันยายน ค.ศ. 1954)
วันทีห่ มดอายุของเอกสาร ................................................................................................................
เว้นแต่จะได้รับการต่ออายุหรือขยายระเวลาการใช้งานของเอกสาร
นามสกุล ..................................................................................................................................................
ชือ่ ...........................................................................................................................................................
จำ�นวนเด็กที่เป็นผู้ติดตาม.........................................................................................................คน
1. เอกสารฉบั บ นี้ จั ด ทำ � ขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ ได้ มี เ อกสารเดิ น ทางที่ ส ามารถใช้ แ ทน
หนังสือเดินทางของคนสัญชาติเท่านั้น การออกเอกสารฉบับนี้เป็นไปอย่างไม่มีอคติ
และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสัญชาติของผู้ถือ
2. ผู้ถือได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้า.................................................................................
[ระบุชื่อประเทศของหน่วยงานผู้ออกเอกสาร] ภายในหรือก่อนวันที.่ ..................................
...............................................................................................................................................................

เว้นแต่จะได้รบั การระบุในภายหลัง [ระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื ได้รบั อนุญาตให้เดินทางกลับต้อง
ไม่ตาํ่ กว่าสามเดือน ยกเว้นกรณีประเทศทีบ่ คุ คลไร้รฐั ต้องการเดินทางไม่ได้มกี ารระบุใน
เอกสารเดินทางตามสิทธิการกลับเข้าประเทศ]
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3. หากผูถ้ อื ดำ�เนินการพำ�นักในประเทศอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ประเทศผูอ้ อกเอกสารฉบับปัจจุบนั
หากผู้ถือมีเจตนาจะเดินทางอีกครั้ง ให้ผู้ถือยื่นคำ�ขอต่อหน่วยงานผู้มีอำ�นาจของ
ประเทศที่ผู้ถือพำ�นักเพื่อให้มีการออกเอกสารใหม่ [เอกสารเดินทางฉบับเก่าจะถูก
เก็บโดยหน่วยงานผู้ออกเอกสารฉบับใหม่และดำ�เนินการส่งคืนไปยังหน่วยงานผู้ออก
เอกสารฉบับเก่า](1)
(เอกสารฉบับนี้มี 32 หน้า ไม่รวมหน้าปก)
(2)
สถานที่เกิดและวันเกิด ....................................................................................................................
อาชีพ....................................................................................................................................................
ที่พำ�นักปัจจุบัน..................................................................................................................................
นามสกุลก่อนสมรสและชื่อของภรรยา* .....................................................................................
...............................................................................................................................................................
นามสกุลและชื่อของสามี* ............................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ชื่อ

รายละเอียด
ส่วนสูง...............................................................................
สีผม...................................................................................
สีตา....................................................................................
จมูก...................................................................................
รูปหน้า..............................................................................
สีผิว....................................................................................
ตำ�หนิ.................................................................................
เด็กผู้ติดตาม
ชื่ออื่นๆ
สถานที่และวันเกิด

เพศ

.............................. .......................................... ................................................... .................................
.............................. .......................................... ................................................... .................................
.............................. .......................................... ................................................... .................................

*ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้อง ให้ขีดฆ่า
(เอกสารฉบับนี้มี 32 หน้า ไม่รวมหน้าปก)
(1) การใส่ข้อความที่อยู่ในวงเล็บเป็นไปตามที่รัฐบาลเห็นสมควร
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(3)
ภาพถ่ายของผู้ถือและตราประทับของหน่วยงานที่ออกเอกสาร
ลายนิ้วมือของผู้ถือ (ถ้าจำ�เป็น)
ลายมือชื่อผู้ถือ ...................................................................................................................................
(เอกสารฉบับนี้มี 32 หน้า ไม่รวมหน้าปก)
(4)
1. เอกสารฉบับนีม้ ผี ลใช้ได้ในประเทศดังต่อไปนี้ ...................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. เอกสารที่ใช้ประกอบในการออกเอกสารฉบับนี้ มีดังนี้ ..................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ออกให้ท.ี่ ...................................................
วันที.่ ..........................................................
ค่าธรรมเนียมที่ชำ�ระ:

ลายมือชื่อและตราประทับของหน่วยงาน
ที่ออกเอกสาร

(เอกสารฉบับนี้มี 32 หน้า ไม่รวมหน้าปก)

(5)
การต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาการใช้งานของเอกสาร
ค่าธรรมเนียมที่ชำ�ระ:
เริ่มมีผลวันที.่ .................................................
ถึงวันที.่ ...........................................................
ที.่ ........................................................................... วันที.่ ...............................................................
ลายมือชือ่ และตราประทับของหน่วยงาน
ทีต่ อ่ อายุหรือขยายระยะเวลาการใช้งาน
ของเอกสาร
การต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาการใช้งานของเอกสาร
ค่าธรรมเนียมที่ชำ�ระ:
เริ่มมีผลวันที.่ .................................................
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ถึงวันที.่ ...........................................................
ที.่ ........................................................................... วันที.่ ...............................................................
ลายมือชือ่ และตราประทับของหน่วยงาน
ทีต่ อ่ อายุหรือขยายระยะเวลาการใช้งาน
ของเอกสาร
(เอกสารฉบับนี้มี 32 หน้า ไม่รวมหน้าปก)
(6)
การต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาการใช้งานของเอกสาร
ค่าธรรมเนียมที่ชำ�ระ:
เริ่มมีผลวันที.่ .................................................
ถึงวันที.่ ...........................................................
ที.่ ........................................................................... วันที.่ ...............................................................
ลายมือชือ่ และตราประทับของหน่วยงาน
ทีต่ อ่ อายุหรือขยายระยะเวลาการใช้งาน
ของเอกสาร
การต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาการใช้งานของเอกสาร
ค่าธรรมเนียมที่ชำ�ระ:
เริ่มมีผลวันที.่ .................................................
ถึงวันที.่ ...........................................................
ที.่ ........................................................................... วันที.่ ...............................................................
ลายมือชือ่ และตราประทับของหน่วยงาน
ทีต่ อ่ อายุหรือขยายระยะเวลาการใช้งาน
ของเอกสาร
(เอกสารฉบับนี้มี 32 หน้า ไม่รวมหน้าปก)
(7-32)
การตรวจลงตรา (วีซ่า)
การตรวจลงตราต้องปรากฏชื่อผู้ถือเอกสารทุกครั้ง
(เอกสารฉบับนี้มี 32 หน้า ไม่รวมหน้าปก)
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จัดทําโดย
UNHCR
P.O. Box 2500
1211 Geneva 2
Switzerland
www.unhcr.org
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