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รัฐภาคีแห่งพธีิสารฉบบัปัจจบุนั  

พิจารณาว่า อนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ที่ได้มีการเปิดให้ลงนาม ณ กรุงเจนวีา ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1951 
(ต่อไปนีเ้รียกวา่ อนสุญัญา)  ครอบคลมุเพียงบคุคลกลุ่มทีเ่ป็นผู้ ลีภ้ยั ด้วยผลจากจากเหตกุารณ์ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1951 

พิจารณาว่า สถานการณ์ใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดผู้ ลีภ้ยัได้อบุตัิขึน้หลงัจากทีม่ีการรับอนสุญัญา ดงันัน้ จึงท าให้ผู้ ลีภ้ยักลุ่มนีไ้ม่อยูใ่น
ขอบเขตที่ก าหนดในอนสุญัญา   

พิจารณาว่า ผู้ ลีภ้ยัทกุคนควรมสิีทธิในสถาณภาพเท่าเทียมกนั ตามค านิยามแหง่อนสุญัญา โดยไม่ต้องค านงึถึงข้อจ ากดั
ทางด้านเวลาเฉพาะวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1951 

จึงเห็นสมควร ดงัต่อไปนี ้ 

 
มาตรา 1 
บททัว่ไป 

 
1. รัฐภาคีแห่งพธีิสารฉบบันีจ้ะต้องด าเนินการปรับใช้มาตรา 2 ถึง มาตรา 34 แห่งอนสุญัญา กบัผู้ ลีภ้ยัตามนิยามต่อไปนี ้ 
2. เพื่อวตัถปุระสงค์ของพิธีสารฉบบันี ้ค าว่า ผู้ ลีภ้ยั หมายถึง บคุคลภายใต้ค านิยามตามมาตรา 1 แห่งอนสุญัญาฉบบัปี 1951 

ประหน่ึงว่าวลี “ด้วยผลจากเหตกุารณ์ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ.1951..” และวลี “ผลจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว” แห่งมาตรา 1 
A (2) ได้ถกูตดัออกไป ยกเว้นการปรับใช้ตามวรรคสามของมาตรานี ้  

3. พิธีสารฉบบันีป้รับใช้กบัรัฐภาคีทกุรัฐโดยปราศจากข้อจ ากดัด้านภมูิศาสตร์  ทัง้นี ้ ให้คงไว้ซึง่ประกาศแถลงการณ์โดยรัฐ
ภาคีที่ท าไว้กอ่นหน้าตามมาตรา 1 B (1)(a) แห่งอนสุญัญา นอกเหนือจากที่ได้ขยายพนัธกรณีภายใต้มาตรา 1 B (2)  

 
มาตรา 2 

การให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่รัฐต่อองคก์ารสหประชาชาติ 
 
1. รัฐภาคีแห่งพธีิสารฉบบันีต้้องให้ความร่วมมือกบัส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัสหประชาชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายใต้ 

องค์การสหประชาชาติที่รับช่วงตอ่ภารกิจของส านกังานฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ต้องอ านวยความสะดวกในการท าหน้าที่
ตามอ านาจของส านกังานฯ ในการตรวจสอบการปรับใช้บทบญัญัติแห่งพิธีสารฉบบันี ้ 

2. เพื่ออ านวยการให้ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัสหประชาชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายใต้องค์การสหประชาชาติที่รับชว่ง
ต่อภารกิจของส านกังานฯสามารถจดัท ารายงานเพื่อน าเสนอแก่หน่วยงานที่มีอ านาจขององค์การสหประชาชาติ 
รัฐภาคีต้องจดัแสดงข้อเท็จจริง และข้อมลูสถิติ ในรูปแบบท่ีเหมาะสมตามทีม่ีการร้องขอ ในประเด็นต่อไปนี ้
(a) สถานการณ์ทัว่ไปของผู้ ลีภ้ยั  
(b) การบงัคบัใช้พธีิสารฉบบันี ้และ  
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(c) กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั และพระราชกฤษฎีกาที่เก่ียวข้องกบัผู้ลีภ้ยั ซึง่ได้มีการบงัคบัใช้ ณ ปัจจบุนั หรือ จะมีการ
บงัคบัใช้ต่อไปในภายหน้า  

 
มาตรา 3 

ข้อมลูว่าด้วยการออกกฎหมายภายในประเทศ 
 
รัฐภาคีแห่งพธีิสารฉบบันี ้ ต้องน าเสนอกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัซึง่รัฐตนได้บงัคบัใช้ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อ
รับประกนัการปรับใช้พิธีสารฉบบันี ้
 

มาตรา 4 
การระงบัข้อพิพาท 

 
ข้อพิพาทใดๆ ระหวา่งรัฐภาคีแห่งพิธีสารฉบบันีท้ี่เก่ียวข้องกบัการตีความหรือการปรับใช้ ซึง่ไมส่ามารถระงบัด้วยวิธีการอื่นได้ 
ให้รัฐภาคคีู่กรณีแหง่ข้อพิพาทดงักล่าว ร้องขอต่อศาลยตุิธรรมระหว่างประเทศเพื่อพิจารณาต่อไป  
  

มาตรา 5 
การภาคยานวุตั ิ

 
พิธีสารฉบบันีเ้ปิดให้ภาคยานวุตัิโดยตวัแทนของรัฐภาคีทกุรัฐแห่งอนสุญัญา และตวัแทนของรัฐอื่นๆที่เป็นสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติ  หรือองค์กรพิเศษใดๆ หรือรัฐที่ได้รับจดหมายเชิญภาคยานวุตัจิากสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ ทัง้นี ้ การ
ภาคยานวุตัจิะมีผลบงัคบัใช้เมื่อได้มีการส่งมอบภาคยานวุตัิสารให้กบัเลขาธิการสหประชาชาติ  
 

มาตรา 6 
สหพนัธรัฐ 

 
ในกรณีของรัฐที่มีการปกครองรูปแบบสหพนัธรัฐ หรือรัฐที่ไม่ใช่เอกรัฐ ให้ปรับใช้บทบญัญัติดงัต่อไปนี ้ 

(a) มาตราใดๆแห่งอนสุญัญา ที่เก่ียวข้องกบัการปรับใช้มาตรา 1 วรรคหน่ึงของพิธีสารฉบบันี ้ ที่อยู่ใต้เขตอ านาจกฎหมายของ
หน่วยงานนิติบญัญัตขิองสหพนัธรัฐ ให้พนัธกรณีที่สหพนัธรัฐมี เทียบเท่ากบัพนัธกรณีของรัฐภาคทีี่ไม่ใช่สหพนัธรัฐ 

(b) มาตราใดๆแห่งอนสุญัญา ที่เก่ียวข้องกบัการปรับใช้มาตรา 1 วรรคหนึ่งของพิธีสารฉบบันี ้  ที่อยู่ใต้เขตอ านาจกฎหมาย 
ของมลรัฐ จงัหวดั หรือมณฑลทีเ่ป็นเขตการปกครองที่ไม่ได้ผกูพนัในการด าเนินการทางกฎหมายภายใต้ระบบรัฐธรรมนญู 
แห่งสหพนัธรัฐ ให้รัฐบาลสหพนัธรัฐแจ้งมาตราเหล่านัน้และพนัธกรณีโดยจดัท าข้อแนะน าให้พจิารณาอนเุคราะห์ ไปยงั
เจ้าหน้าที่แห่งมลรัฐ จงัหวดั หรือ มณฑล ตามความเหมาะสมและโดยเร็วที่สดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้  
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(c) เมื่อรัฐภาคีอื่นๆได้ท าการร้องขอผ่านเลขาธิการสหประชาชาติ ให้สหพนัธรัฐผู้ เป็นภาคีแห่งพิธีสารฉบบันี ้ ส่งแถลงการณ์ว่า
ด้วยกฎหมาย และหลกัปฏิบตัิของสหพนัธรัฐ และ มลรัฐของตน ในเร่ืองที่เก่ียวกบับทบญัญัติเฉพาะเร่ืองแหง่อนสุญัญา ที่
เก่ียวข้องกบัการปรับใช้มาตรา 1 วรรคหนึ่งของพธีิสารฉบบันี ้  อนัแสดงถึงขอบเขตของผลบงัคบัใช้ทางกฎหมาย หรือการ
ด าเนินการอื่นๆ   

 
มาตรา 7 

ข้อสงวน และ ประกาศแถลงการณ์  
 

1. ณ เวลาทีภ่าคยนวุตัิ รัฐภาคีสามารถตัง้ข้อสงวน ซึง่เก่ียวข้องกบัมาตรา 4 ของพธีิสารฉบบันี ้  และเก่ียวข้องกบัการปรับใช้
ตามมาตรา 1 ของพิธีสารฉบบันี ้ต่อบทบญัญัติใดๆแห่งอนสุญัญาได้ นอกเหนือไปจากที่มีอยู่ตามมาตรา 1, 3, 4, 16 (1) 
และ มาตรา 33 โดยกรณีที่รัฐภาคีแห่งอนสุญัญาได้ตัง้ข้อสงวนตอ่มาตรานี ้ จะไม่สง่ผลครอบคลมุไปถึงผู้ ลีภ้ยัที่ได้รับการ
รับรองสถานภาพภายใต้อนสุญัญา  

2. ข้อสงวนใดๆที่ได้ตัง้ขึน้โดยรัฐภาคีแห่งอนสุญัญาตามมาตรา 42 นัน้ จะมีผลบงัคบัเก่ียวเนื่องตามพนัธกรณีของรัฐนัน้
ภายใต้พธีิสารฉบบันี ้เว้นเสียแตว่่าจะได้มีการถอนข้อสงวนดงักลา่วไปก่อนหน้า  

3. รัฐใดๆที่ได้ตัง้ข้อสงวนตามวรรคหน่ึงของมาตรานี ้ สามารถถอนข้อสงวนดงักล่าว ณ เวลาใดก็ได้ โดยแจ้งไปยงัเลขาธิการ
สหประชาชาติ  

4. ประกาศแถลงการณ์ภายใต้มาตรา 40 วรรคหนึง่และวรรคสองของอนสุญัญาโดยรัฐภาคีที่ได้ท าการภาคยานวุตัิพธีิสาร
ฉบบันี ้ให้ปรับใช้ตามบริบทของพิธีสารฉบบันี ้นอกเสียจากว่า ณ เวลาที่ได้ท าการภาคยานวุตัินัน้ รัฐภาคีได้แจ้งเจตนาอื่น
ใดไปยงัเลขาธิการสหประชาชาต ิและให้บทบญัญัตติามมาตรา 40 วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา 44 วรรคสาม แหง่
อนสุญัญาน ามาปรับใช้โดยอนโุลมต่อพิธีสารฉบบันี ้ 

 
มาตรา 8  

การมีผลบงัคบัใช้  
 

1. พิธีสารฉบบันี ้มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีได้มีการส่งมอบภาคยานวุตัิสารเป็นครัง้ที่หก 
2. รัฐที่ภาคยานวุตัิพธีิสารหลงัจากที่ได้มีการส่งมอบภาคยานวุตัิสารเป็นครัง้ที่หก ให้พธีิสารฉบบันีม้ผีลบงัคบัใช้ ณ 

วนัท่ีได้มีการส่งมอบภาคยานวุตัสิารของรัฐตน 
 

มาตรา 9 
การถอนภาค ี

 
1. รัฐภาคีอาจถอนภาคีในพิธีสารฉบบันีเ้มื่อใดก็ได้ โดยแจ้งไปยงัเลขาธิการสหประชาติ 
2. การถอนภาคีจะมีผลต่อรัฐภาคเีมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีนบัจากวนัท่ีเลขาธิการสหประชาชาติได้รับหนงัสือแจ้งถอนภาคี 
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มาตรา 10 
แถลงการณ์โดยเลขาธิการสหประชาชาติ 

 
ให้เลขาธิการสหประชาติรายงานต่อทกุรัฐที่ระบไุว้ตามมาตรา 5 ของพิธีสารนี ้ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 
การภาคยนวุตั ิ ข้อสงวน การถอนข้อสงวน การถอนภาคีในพิธีสารฉบบันี ้ และประกาศแถลงการณ์และการแจ้งความประสงค์
ใดๆที่เก่ียวเนื่องกนั  
 

มาตรา 11 
จารึกทีเ่ก็บรักษาไว้ ณ หอจดหมายเหตสุหประชาชาติ  

 
พิธีสารฉบบัคดัลอก ซึง่บรรจขุ้อความเป็นภาษาจีน องักฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย และสเปน ที่มีความหมายดัง้เดมิเทา่เทียมกนั และ
ได้มีการลงนามโดยประธานที่ประชมุสมชัชาใหญ่และเลขาธิการสหประชาชาติ ให้เก็บรักษาไว้ในหอจดหมายเหต ุส านกังาน
เลขาธิการองค์การสหประชาชาต ิโดยที่เลขาธิการสหประชาชาติจะเผยแพร่เอกสารฉบบัคดัลอกที่ได้มีการรับรองแล้วไปยงัรัฐ
สมาชิกแห่งองค์การสหประชาชาติทกุรัฐ รวมถึงรัฐต่างๆที่ได้ระบไุว้ตามมาตรา 5 ข้างต้น  


