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ຄຳແນະນາໍ ສຳລັບຜູ້ກໍານດົນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຜູ້ຈດັຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະດ້ານ 
ກົດໝາຍສາກົນ ເພ່ືອກໍານດົການ 
ລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ 
ໃຫ້ເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ 
ໃນກົດໝາຍພາຍໃນ 

ຄູ່ມືນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ 
ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ 
ເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ
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Bali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ)໌ ກ່ຽວກັບການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກ 
ປະເທດ, ການຄາ້ມະນດຸ ແລະ ອາຊະຍາກາໍຂ້າມຊາດທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ (Bali Process 
(ບາລ ີໂປຣເຊສ)໌)ໄດຖື້ກສາ້ງຂ້ຶນ ໃນປີ 2002 ແລະ ແມນ່ຂະບວນການປຶກສາຫາລື 
ດ້ວຍຄວາມສະໝກັໃຈ ແລະ ບ່ໍມີຂ້ໍຜູກພັນຊ່ຶງເປັນເຈົາ້ການຮ່ວມໂດຍລັດຖະບານ
ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະປະກອບມີ 45 ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ 
ອົງການຈດັຕັ້ງຕ່າງໆເຂ້ົາຮ່ວມ 

ບັນດາຂ້ໍສງົໃສກຽ່ວກບັຄູມ່ນືະໂຍບາຍນີໄ້ດ ້ຈະຕອ້ງສະເໜຕີໍ ່Regional Support 
Office (RSO) ຂອງ Bali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ)໌ຕາມບ່ອນຢູ່:

     Email: info@rso.baliprocess.net

     RSO website:

     http://www.baliprocess.net/regional-support-office

ພິມເຜີຍແຜ່ ເດືອນ ສິງຫາ  2014.

ອອກແບບໜາ້ຕາເອກະສານໂດຍ ໄອຍະການສູງສຸດ 

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, 

ຄູ່ມືນະໂຍບາຍສະບັບນີ້ ອາດຖືກນາໍໃຊ້ ໂດຍບັນດາປະເທດທັງໝດົທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ 
Bali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ)໌, ລວມທັງບັນດາປະເທດທ່ີບ່ໍທັນໄດ້ລົງນາມ ແລະ/ຫືຼ 
ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວາ່ດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍ
າກຳຂ້າມຊາດທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ (the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime (Organized Crime Convention) 
ແລະ ອະນສຸັນຍາເພ່ີມເຕີມສອງສະບັບຂອງສົນທິສັນຍານັນ້: ອະນສຸັນຍາ 
ວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ໂດຍທາງບົກ, ທະເລ ແລະ 
ອາກາດ (the Protocol against the Smuggling of Migrants by 
Land, Sea and Air) ແລະ ອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ, ການປາບປາມ 
ແລະ ການລົງໂທດຜູ້ຄ້າມະນດຸ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ (the Protocol 
to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 
Especially Women and Children) . ຄໍາສັບທ່ີນາໍໃຊ້ໃນຄູ່ມືນະໂຍບາຍນີ້ 
ສອດຄ່ອງກັບບັນດານຕິິກຳສາກົນທັງສາມສະບັບນີ້ເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ 
ເພ່ືອຈດຸປະສົງຂອງການແປເອກະສານ, ການແປສົນທິສັນຍາ ແລະ ອະນສຸັນຍາເຫ່ົຼານີ້ 
ຄວນມີການຮັບຮອງທາງການ ເພ່ືອທ່ີຈະໃຊ້ເປັນເອກະສານອ້າງອີງໄດ້ ໃນການນາໍໃຊ້ຄຳສັບ 
ໃນຄູ່ມືນະໂຍບາຍສະບັບນີ້. 



iii

ການສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ຄູ່ມືນະໂຍບາຍສະບັບນີ້ ໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນໂດຍສະມາຊິກຂອງBali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ໌) , 
ໄດ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍຫ້ອງການສະໜັບສະໜູນໃນພາກພ້ືນ ແລະ ຊ້ີນໍາໂດຍ 
ຄະນະກໍາມະການຮ່າງນະໂຍບາຍແນະນາໍຂອງBali Process (ບາລ ີໂປຣເຊສ)໌, ປະກອບດວ້ຍສະມາຊິກ 
ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

Dananthi Galapitage (ດານາທີ ກາລາພີຕາເກ),  
ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີກດົໝາຍ ລະດບັຜູ້ອາວໂຸສ, 
ພະແນກຮ່ວມມສືາກນົດາ້ນອາຊະຍາກາໍ 
ອົງການໄອຍະການສງູສດຸ, 
ປະເທດອົດສະຕຣາລີ (ປະທານຮ່ວມ)  

Chatchom Akapin (ຊັດຈອມ ອາກາພິນ), 
ຫົວໜາ້, 
ພົວພັນຕ່າງປະເທດ (ເຂດ 1), 
ຫ້ອງການອົງການໄອຍະການສງູສດຸ, 
ປະເທດໄທ (ປະທານຮ່ວມ)

Andhika Chrisnayudhanto (ອາທີກາ ຄລສີນາຍດດາໂຕ), 
ຮັກສາການຮອງຫົວໜາ້ກມົ, 
ກມົສນົທິສນັຍາຄວາມໝັ້ນ້ຄງົ ແລະ ການເມອືງ, 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ, 
ປະເທດອິນໂດເນເຊັຍ

Rebecca Miller (ເຮເບັກກາ ມເີລ)ີ,  
ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ Bali Process (ບາລ ີໂປຣເຊສ)໌, 
ຫ້ອງການກວດຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ນວິແວນເຊລງັ, 
ກະຊວງທລຸະກດິ, ສິງ່ປະດດິ ແລະ ການຈາ້ງງານ,  
ປະເທດນວິແວນເຊລງັ

Anusha Abeywickrama-Munasinghe (ອານສຸາ ອາບີວກິຣາມາ-ມນູນາຊີງ), 
ຜູ້ຊ່ວຍລະດບັອາວໂຸສ, 
ກມົກດົໝາຍ, 
ກະຊວງຍຕຸທິຳ, 
ປະເທດສລັີງກາ

Sebastian Baumeister (ເຊບາດສະຕຽນ ໂບໄມສະເຕີ), 
ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ, 
ສຳນກັງານ ພາກພ້ືນອາຊີຕາເວນັອອກສຽ່ງໃຕແ້ລະປາຊິຟິກ ອົງການ UNODC

ການຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ີມເຕມີແກ່ຄະນະຮ່າງນະໂຍບາຍຈາກ:  
Sophie Nonnenmacher (ໂຊຟີ ໂນນເນເມເຊີ) 
ຜູ່ຕາງໜາ້ Regional Support Office ຂອງອງົການ IOM

 

ບັນດາຂ້ໍສງົໃສກຽ່ວກບັຄູມ່ນືະໂຍບາຍນີ ້ຄວນຈະສະເໜຕີໍຫ້່ອງການ RSO ຕາມອເີມລ  info@rso.baliprocess.net

IOM • OIM



Policy Guide on Criminalizing Migrant Smugglingiv



v

ຄຳນາໍ
ນັບແຕ່ໄດ້ມີການເລ່ີມຕົ້ນ Bali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ)໌ ໃນປີ 2002, Bali Process (ບາລີ 
ໂປຣເຊສ)໌ກຽ່ວກບັການລັກລອບເອົາຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, ການຄາ້ມະນດຸ ແລະ ອາຊະຍາກາໍຂ້າມຊາດທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ 
( ຕໍ່ ໄ ປ ນີ້ ເ ອີ້ ນ ວ່ າ B a l i  P r o c e s s  ( ບ າ ລີ  ໂ ປ ຣ ເ ຊ ສ໌ ) )  ໄ ດ້ ປູ ກ

 
ຈດິສາໍນກຶໃນພາກພ້ືນຢ່າງມປີະສດິທິຜົນກ່ຽວກບັຜົນສະທ້ອນຂອງການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, 
ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຍັງໄດ້ ພັດທະນາ ແລະ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນເລ່ືອງດັ່ງກ່າວ. 
ໄດ້ມີສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າ 45 ປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ລວມທັງບັນດາປະເທດທ່ີສັງເກດກ
ານຈໍານວນໜຶງ່ ແລະ ອົງກອນສາກົນຕ່າງໆ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງະຊຸມປຶກສາຫາລືແບບສະໝກັໃຈນີ້. 

ກອງປະຊຸມລດັຖະມນົຕຂີອງBali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ)໌ຄັງ້ທີ V ທ່ີຈດັຂ້ຶນໃນເດອືນ ເມສາ 2013, ບັນດາລດັຖະມນົຕຕີກົລງົວາ່ 
ຄວນສ້າງຄູ່ມືນະໂຍບາຍເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດງານຕົວຈງິໃນການກໍານດົ ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-
ອອກປະເທດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີໄດ້ມອບໃຫ້ຫ້ອງການ Regional 
Support Office (RSO) ໃນພາກພ້ືນເພ່ືອການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາສະມາຊິກທ່ີມີຄວາມສົນໃຈ ສ້າງຄໍາແນະນໍາ ເພ່ືອ 
ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາໜ່ວຍງານພາຍໃນປະເທດໄດ້ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີແນ່ນອນ ກ່ຽວກັບພັນທະກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ເພ່ືອ

 ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາກົດໝາຍພາຍໃນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.ນອກຈາກນີ້ ຕາມຄໍາແນະນໍາ ຫ້ອງການ Regional Support 
Office (RSO) ໃນພາກພ້ືນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຮ່າງຄໍາແນະນໍາທ່ີປະກອບດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານຈາກສະມາຊິກຂ
ອງ Bali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ໌) ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພ່ືອສ້າງຄູ່ມືນະໂຍບາຍນີ້. 

ຄູ່ມືນະໂຍບາຍນີ້ ແມ່ນເປັນຄໍາສະເໜແີນະນາໍ, ບ່ໍບັງຄັບ ແລະ ມີເຈຕະນາໃຫ້ນາໍໃຊ້ເປັນນຕິິກໍາ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ບັນດາໜວ່ຍ
 ງານຕ່າງໆພາຍໃນ ປະເທດສະມາຊິກ Bali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ໌). ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ບັນດາຄໍາແນະນໍາໃນຄູ່ມືນະໂຍບາຍ 

ສັ້ນ, ກະທັດຮັດ ສາມາດຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນາໍໃຊ້ໄດ້ງາ່ຍ, ຄູ່ມືນະໂຍບາຍແມ່ນສຸມໃສ່ ການກໍານດົການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-
ອອກປະເທດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ໃນກົດໝາຍພາຍໃນເພ່ືອເຮັດແນວໃດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັ
ດມີປະສິດທິຜົນ. ບັນຫາການປົກປ້ອງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ຜູ້ທ່ີຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ 
ແລະ ການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງຄໍາແນະນໍານີ້ຢ່າງຮອບດ້ານ, ແຕ່ກໍເປັນທ່ີຄາດຫວັງວ່າ ບັນດາບັນ
ຫາເຫ່ົຼານີ້ອາດຖືກຜັນຂະຫຍາຍຕື່ມອີກໃຫ້ກວາ້ງຂວາງ ເພ່ືອແກໄ້ຂໄດຢ່້າງຮອບດາ້ນໂດຍຄູມ່ນືະໂຍບາຍທ່ີອອກໃໝໃ່ນອະນາຄດົ. 
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຄໍາສະເໜີແນະນໍາຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຄັ້ງທີ  V ໃນເດືອນ ເມສາ 2013, ຄູ່ມືນະໂຍບາຍສະບັບນີ້ 
ຈະເວົ້າເຖິງນະໂຍບາຍຂອງເວທີບາລີ ທ່ີກວມເອົາຂົງເຂດທ່ີBali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ໌)ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ 
ບັນຫາສະເພາະທ່ີສະມາຊິກຂອງBali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ໌) ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ.

Bebeb A.K.N. Djundjunan (ເບເບບ ຈນຸຈນູານ)
ຮ່ວມຕໍາແໜງ່ຫົວໜາ້ RSO (ອີນໂດເນເຊຍ) 

Greg Kelly (ກຣິກ ເຄລີ) 
ຮ່ວມຕໍາແໜງ່ຫົວໜາ້ RSO (ອົດສະຕຣາລີ)

ຄຳ
ນາໍ



ຄູມ່ນືະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການເຮັດໃຫ້ການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາvi

ຄໍາຫຍ້ໍ ແລະ ຄວາມໝາຍ 
 
ອາຊຽນ (ASEAN) ສະມາຄົມປະຊາຊາດຕາເວນັອອກສ່ຽງໄຕ້ (Association of Southeast 

Asian Nations)

Bali Process  
(ບາລີ ໂປຣເຊສ)໌

Bali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ)໌ ໂຄງການລະດັບສາກົນກ່ຽວ
ກັບການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, ການຄ້າມະນດຸ ແລະ 
ອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ

FATF ຄະນະກໍາມະການສະເພາະກິດ ເພ່ືອດໍາເນນີມາດຕະການທາງການເງນິຕ້ານການ
ຟອກເງນິ (Financial Action Task Force)

IOM ອົງການສາກົນເພ່ືອການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ (International 
Organization for Migration)

MLA ການຊ່ວຍເຫືຼອ ເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ທາງດ້ານກົດໝາຍ (Mutual legal 
assistance)

Organized Crime 
Convention (TOCC)

ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການສປຊ ວາ່ດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທ່ີມີການ
ຈດັຕັ້ງ (United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime)

RSO ຫ້ອງການສະໜບັສະໜນູໃນພາກພ້ືນ (Regional Support Office)

Organized Crime 
Convention Protocols

ອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ 
ໂດຍທາງບົກ, ທະເລ ແລະ ອາກາດ, ເປັນເອກະສານເພ່ີມເຕີມໃຫ້ແກ່ສົນທິສັ
ນຍາຂອງອົງການສປຊ ວາ່ດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທ່ີມີການຈັ
ດຕັ້ງ (Protocol against the Smuggling of Migrants by 
Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime)

ອົງການ ສປຊ (UN) ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (United Nations)

UNCAC ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການ ສປຊ ວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ 
(United Nations Convention against Corruption)

UNODC ຫ້ອງການຂອງອົງການ ສປຊ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ (United 
Nations Office on Drugs and Crime)
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ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ- ຫືຼ ການລັກລອບນາໍຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ແມ່ນ ການເຄື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນທ່ີບ່ໍປົກກະຕິ 
ຂອງຄົນ ແລະ ມີການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍນັນ້ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດທາງການເງນິ ຫືຼ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານອື່ນໆ. 

ບັນດາລັດຕ້ອງມີກົດໝາຍທ່ີເຂ້ັມແຂງເພ່ືອຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ທ່ີຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້
າຍ. ມີນິຕິກໍາຂອງສາກົນສອງສະບັບທ່ີຊຸກຍູ້ການສ້າງຕັ້ງເຄົ້າໂຄງຮ່າງທາງດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເ
ຂ້ົາ-ອອກປະເທດແມ່ນ: ອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດໂດຍທາງບົກ, ທະເລ ແລະ ອາກາດ 

 ຊ່ຶງເປັນເອກະສານເພ່ີມເຕີມໃຫ້ແກ່ນິຕິກໍາອີກສະບັບໜຶ່ງກໍຄືສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ. 
ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ແຕກຕ່າງກັນຈາກການຄ້າມະນດຸ ຊ່ຶງດັດປັບໂດຍອະນສຸັນຍາສະບັບອື່ນແຍກຕ່າງຫາກ ແຕ່ອ
ະນສຸັນຍາທັງສອງສະບັບນັນ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທ່ີມີການຈດັຕັ້ງເຊ່ັນດຽວກັນ.

ອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ກໍານດົໃຫ້ບັນດາລັດພາຄີຕ້ອງກໍານດົການກະທໍາຜິດດັ່ງລຸ່ມນີ້ເປັ
ນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ: 

• ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ-ແມ່ນການດຳເນນີການໃຫ້ຄົນເຂ້ົາປະເທດໜຶງ່ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ;

• ການໃຫ້ບ່ອນຢູ່ອາໄສຢ່າງຜິດກົດໝາຍ-ແມ່ນການຈດັຫາບ່ອນຢູ່ອາໄສໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶງ່ໃນປະເທດໃດໜຶງ່ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ເຖິງ
ແມ່ນວາ່ບຸກຄົນນັນ້ຫາກເຂ້ົາປະເທດຢ່າງຖືກກົດໝາຍກໍ

• ການສ້າງເອກະສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ເຊ່ັນຕົວຢ່າງ, ການສ້າງເອກະສານປອມ 
ສຳລັບການເດີນທາງ ເຊ່ັນ ວຊີາປອມ ແລະ ບັດປະຈາໍຕົວປອມ.

ອະນຸສັນຍາຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດພາຄີກໍານົດເອົາ ຄວາມພະຍາຍາມກະທໍາຜິດຂ້າງເທິງນີ້ ໃຫ້ເປັນເປັນການກະທໍາຜິດທາງ
 ອາຍາເຊ່ັນດຽວກັນ ເຊ່ັນ ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນບັນດາການກະທໍາຜິດເຫ່ົຼານີ້, ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຫືຼ ການສັ່ງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຫືຼ 

ຫຼາຍຄົນໃຫ້ກະທໍາຜິດດັ່ງກ່າວ. ບັນດາລັດພາຄີ ຄວນຮັບປະກັນວາ່ ການກະທໍາຜິດເຫ່ົຼານີ້ຈະຖືກລົງໂທດໜກັໄດ້ໃນກໍລະນທ່ີີຮ້າຍແຮງ 
ເຊ່ັນ ຊີວດິຂອງຜູ່ທ່ີຖືກລັກລອບ ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. 

ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດຍ່ອມມີລັກສະນະຂ້າມຊາດ ແລະ ຕາມຄໍານຍິາມແລ້ວ ຕ້ອງປະກອບມີການເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງ
 ຜິດກົດໝາຍຂ້າມແດນປະເທດໜຶ່ງ. ສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງສໍາຄັນສໍາລັບລັດໜຶ່ງທ່ີຈະຮັບປະກັນສິດອໍານາດສານຢູ່ ນອກດິນແດນ ຫືຼ  

ມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ສິດອໍານາດນອກດິນແດນຂອງຕົນ-ເພ່ືອນໍາໃຊ້ກົດໝາຍຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. 
ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ລັດຕ່າງໆໄດ້ສຸມໃສ່ຜູ້ລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການລັກລອບເອົາຄົນ

 ເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ທ່ີເຄື່ອນໄຫວກະທໍາຜິດທາງອາຍາຜ່ານຫຼາຍປະເທດ.  

ສິງ່ສາໍຄນັທ່ີເຮັດອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ມຄີວາມຍືນຍົງ, ລວມທັງການລັກລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດນັນ້ແມນ່ເງນິທຶນ. ເພ່ືອເຮັດໃຫ້
ອງົການບັງຄບັໃຊ້ກດົໝາຍສາມາດໄດເ້ອົາໝາກຜົນຂອງການກະທໍາຜິດຈາກອງົກອນອາຊະຍາກາໍເຫ່ົຼານີ້, ບັນດາລດັຕ້ອງໄດມ້ກີດົໝາຍຕາ້
ນການຟອກເງນິ ແລະ ກດົໝາຍກ່ຽວກບັການຮິບຊັບທ່ີໄດ້ມາຈາກການຟອກເງນິ ທ່ີເຂ້ັມແຂງ ແລະ ແຍກອອກຕ່າງຫາກເປັນຄນົລະສະບັບ. 
ບັນດາລດັ ຍັງຕອ້ງມກີານກດົໝາຍກຽ່ວກບັການຮ່ວມມທືາງດາ້ນອາຍາລະຫວາ່ງຊາດທ່ີເຂ້ັມແຂງ, ລວມທັງກດົໝາຍກຽ່ວກບັການຊ່ວ
ຍເຫືຼອທາງດ້ານກົດໝາຍເຊ່ິງກັນແລະກັນ. ກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນທ່ີມີປະສິດທິຜົນຈະຊ່ວຍໃຫ້ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົ
ດໝາຍສາມາດນາໍຕວົຜູ້ກະທໍາຜິດມາສູສ່ານທີມອໍີານາດ ເພ່ືອຮ້ອງຟ້ອງດາໍເນນີຄະດໄີດ້. ກດົໝາຍກ່ຽວກບັການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກນັ ແລະ 
ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນໄດ້ເກັບກໍາຫັຼກຖານ ແລະ ແລກປ່ຽນຫັຼກຖານລະຫວາ່ງປະເທດ, ເຊ່ັນ 
ບັນທຶກບັນຊີທະນາຄານ, ບັນທຶກການໂທລະສັບ ແລະ ຄໍາໃຫ້ການຂອງພະຍານ.

ຍ້ອນວ່າບັນດາອາຊະຍາກໍາທ່ີເປັນກຸ່ມໄດ້ລວມຕົວແລະມີການຈັດຕັ້ງຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ມີການຮ່ວມມືປະສານງານເປັນສາຍໃຍການ
 ຈດັຕັງ້ທ່ີເຂ້ັມແຂງ, ມນັຈຶງ່ມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍທ່ີສດຸທ່ີບັນດາປະຊາຊາດໃນໂລກຈະຕອ້ງໄດຮ່້ວມມກືນັ ເພ່ືອຮັບປະກນັວາ່ບັນດາກດົໝາ

ຍຈະສອດຄ່ອງກັນເທ່ົາທ່ີຈະເຮັດໄດ້ ເພ່ືອປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ບັນດາອາຊະຍາກອນທ່ີສວຍໃຊ້ຊ່ອງຫວາ່ງ

ສັງລວມຫຍ້ໍ



3

1.1. ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ: ອາຊະຍາກໍາທ່ີທ້າທາຍ
ການລັກລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ (ການຊ່ວຍບຸກຄນົໃດໜຶງ່ໃຫ້ເຂ້ົາໃນປະເທດໜຶງ່ຢ່າງຜິດກດົໝາຍ ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດທາງການເງນິ 
ຫືຼ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ) ເກີດຂ້ຶນໃນທຸກຂົງເຂດທຸກພາກພ້ືນໃນໂລກ. ຍັງບ່ໍທັນມີສະຖິຕິທ່ີ ເຊ່ືອຖືໄດ້ເທ່ືອກ່ຽວກັບຈໍານວນຂອງ 
ຄົນທ່ີຖືກລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ເນື່ອງຈາກມີຫຼາຍສິ່ງທ້າທາຍ ເຊ່ັນ ການປົກປິດ ການເຊ່ືອງອໍາບັນຫານີ້  ແລະ 
ການບ່ໍມີລະບົບເກັບກໍາຂ້ໍມູນ. 

ພວກເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ ?

• ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ແມ່ນທລຸະກິດແຫ່ງຄວາມຕາຍ. ຊີວດິຂອງຫຼາຍຮ້ອຍຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ແຂວນຢູ່ເທິງ 
ສະພາບ ທ່ີເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ ແລະ ຖືກປະຕິບັດຢ່າງໄຮ້ມະນດຸສະທໍາ ແລະ ໄດ້ສູນເສຍຊີວດິ ຍ້ອນການກະທໍາຂອງຜູ້ລັກລອບ 
ທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ປະໝາດເລີ່ນເລີ້

• ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ແມ່ນທລຸະກິດທ່ີໃຫ້ຜົນກໍາໄລຢ່າງງາມສູງ ຊ່ຶງບັນດາອາຊະຍາກອນມີຄວາມສ່ຽງ 
ໜອ້ຍຫຼາຍ ທ່ີຈະຖືກດຳເນນີຄະດີ ຫືຼ ຖືກລົງໂທດ. ຍ້ອນແນວນີ້, ອາຊະຍາກໍາປະເພດນີ້ ຈຶງ່ເພ່ີມທະວຂ້ຶີນສູງ ແລະ  
ຜູ້ລັກລອບກໍເລີ່ມມີການຈດັຕັ້ງກັນເປັນສາຍໃຍຢ່າງຄັກແນ.່ 

• ຜູ້ລັກລອບປ່ຽນແປງແກ້ໄຂບັນດາເສັ້ນທາງ ແລະ ວທີິການຕ່າງໆ ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາກັບການປ່ຽນແປງຂອງການຄຸ້ມຄອງຊາຍ 
ແດນ ແລະ ສະພາບການຕ່າງໆ. ສິ່ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຖືກລັກລອບເອົາເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. 

• ອາຊະຍາກອນຈດັໃຫ້ລັກລອບເຂ້ົາ-ອອກປະເທດຊ່ຶງຫົຼບຫີຼກລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ, ລະບຽບການກ່ຽວກັບການ 
ເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, ແລະ ການຂໍວຊີາເຂ້ົາປະເທດ. ນະໂຍບາຍນບັມື້ນບັເຂ້ັມງວດຫຼາຍຂ້ຶນກວາ່ເກົ່າ ຫຼາຍເທ່ົາໃດ ຍ່ິງເຮັດໃຫ້ 
ມີຜູ້ຖືກລັກລອບ ຫຼາຍຂ້ຶນເທ່ົານັນ້ ຍ້ອນເຂົາເຈົາ້ຖືກຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ຈາກຜູ້ລັກລອບ ໃຫ້ໃຊ້ບໍລິການຂອງເຂົາເຈົາ້. 
ບັນດາຜູ້ລີ້ໄພ ທ່ີສະແຫວງຫາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປົກປ້ອງ ກໍອາດໃຊ້ການບໍລິການ ຈາກຜູ້ລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-
ອອກປະເທດກໍໄດ້. 

• ຜູ້ລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດຄ່ອຍເຊາະເຈືອນຄວາມສາມາດຂອງປະເທດຂອງຕົນໃນການນຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ 
ແລະ ອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງລັດຕົນ. 

• ວຽກງານຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ເປັນວຽກງານໜຶງ່ທ່ີຕ້ອງໄດ້ທມຸເທຊັບພະຍາກອນຫຼາຍ ສໍາລັບລັດ 
ໜຶງ່. ການດໍາເນນີການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ກັກຂັງ, ການຊອກຫາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອ, ການສົ່ງກັບຄືນປະເທດ 
ຮຽກຮ້ອງບົປະມານທ່ີຫຼວງຫຼາຍ.

• ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ແລະ ຊ່ອງຫວາ່ງທ່ີຂ້ຶນມາພ້ອມໆກັນນັນ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດປັດໄຈທ່ີສຳຄັນເປັນເຊ້ືອເພິງ
ຢ່າງດີໃຫ້ແກ່ການຄ້າມະນດຸ ໃນຕະຫຼອດພາກພ້ືນBali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ)໌. 

ສາໍລບັ ບັນດາລດັ ເພ່ືອຍດຸຕຂິະບວນການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດຢ່າງມປີະສດິທິຜົນ, ມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີສດຸທ່ີຕອ້ງກາໍນດົໃຫ້
 

ການກະທໍານີ້ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາໃນກດົໝາຍພາຍໃນຂອງຕນົ, ໂດຍສອດຄອ່ງກບັບັນດາພັນທະທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງສາກນົ.  

1.2. ນຕິິກຳສາກົນ ທ່ີສໍາຄັນ
ມນີຕິກິາໍສາກນົຫັຼກສອງສະບັບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກງົກບັການຕ້ານການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ: ອະນສຸນັຍາວາ່ດວ້ຍການຕ້ານ

 ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ໂດຍທາງບົກ, ທະເລ ແລະ ອາກາດ, ທ່ີເປັນເອກະສານເພ່ີມເຕີມໃຫ້ແກ່ສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍ
 ການຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ (ອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ)1

1 ອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ບ່ໍແມ່ນນິຕິກຳດຽວສະເພາະ. ສົນທິສັນຍາດັດປັບບັນຫາສະເພາະທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການ 
ລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ  ຊ່ຶງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງກອບການຮ່ວມມືໃນການຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດຕາມສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາ
ກໍາຂ້າມຊາດທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ. ບັນດາລັດທ່ີເປັນພາຄີອະນຸສັນຍາສະບັບນີ້  ຕ້ອງເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ
ເສຍກ່ອນ, ຊ່ຶງນີ້ ເປັນເຫດຜົນທີວ່າພາກ 2 ຂອງຄູ່ມືນະໂຍບາຍສະບັບນີ້ກຳນົດກ່ຽວກັບພັນທະເພ່ີມເຕີມພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ພາກ 1
ການສະເໜີກ່ຽວກັບການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ແລະ  
ເຄົ້າໂຄງຮ່າງກົດໝາຍສາກົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
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ຄູມ່ນືະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການເຮັດໃຫ້ການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ4

ອະນສຸັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວເປັນນຕິິກໍາຂອງສາກົນຕົ້ນຕໍ ແລະ ເປັນນຕິິກໍາສາກົນທ່ີສໍາຄັນພ້ືນຖານທ່ີສຸດກ່ຽວກັບການຕ້ານການລັກ
ລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. ອະນສຸັນຍາສະບັບນີ້ ເລີ່ມຕົ້ນມີຜົນສັກສິດໃນວນັທີ 28 ມັງກອນ 2004.2 

ອະນສຸັນຍາສະບັບນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດພາຄີ ກໍານດົເອົາການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອ
າຍາຕາມທ່ີໄດ້ກໍານດົໄວໃ້ນອະນສຸັນຍາ 

ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ ແມ່ນເປັນນິຕິກໍາສາກົນ 
ໃນການຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ ທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ ຊ່ຶງມີຜົນສັກສິດໃນ ວນັທີ 29 ກັນຍາ 2003.3

ເພ່ືອຈະເປັນພາຄຂີອງອະນສຸນັຍາວາ່ດວ້ຍການຕ້ານການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, ລັດຕ້ອງໄດ້ກາຍເປັນພາຄຂີອງສນົທິ
ສັນຍາວາ່ດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທ່ີມີການຈດັຕັ້ງເສຍກ່ອນ. 

1.3. ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ແລະ ການກຳນດົເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ 

1.3.1. ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວາ່ “ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ” 

ຄໍາສັບ “ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ” ໄດ້ຖືກນຍິາມໄວໃ້ນມາດຕາ 3 (ກ) ແລະ (ຂ) ຂອງອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການລັກ
ລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ:

“ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ” ໝາຍເຖິງ ການຈັດຫາ ເພ່ືອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງການເ
ງນິ ຫືຼ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ ໂດຍທາງກົງ ຫືຼ ທາງອ້ອມ ຈາກການເຂ້ົາປະເທດຂອງບຸກຄົນໜຶ່ງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ 
ຊ່ຶງບຸກຄົນນັນ້ບ່ໍແມ່ນພົນລະເມືອງ ຫືຼ ມີທ່ີຢູ່ຖາວອນໃນປະເທດນັນ້.

 “ການເຂ້ົາປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ” ໝາຍເຖິງການຂ້າມຊາຍແດນໂດຍບ່ໍປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເງືອ່ນໄຂທ່ີຈາໍເປັນສໍ
າລັບການເຂ້ົາມາຍັງລັດໜຶງ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ແຜນວາດ 1 ລຸ່ມນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ

ແຜນວາດ 1: ອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງຄໍານຍິາມສາກົນຂອງຄໍາ ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ 

2 ໃນວນັທີ 1 ກໍລະກົດ 2014, ມີ 138 ປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຕໍ່ອະນສຸັນຍາວາ່ການຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. ຖ້າຕ້ອງການກວດ 
ເບ່ິງວາ່ມີຈກັປະເທດ ແລ້ວທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ, ຂໍໃຫ້ເບ່ິງໄດ້ທ່ີ http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/.

3 ໃນວນັທີ 1 ກໍລະກົດ 2014, ມີ 179 ປະເທດໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ. ຖ້າຕ້ອງການກວດເບ່ິງ 
ວາ່ມີຈກັປະເທດແລ້ວທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ, ຂໍໃຫ້ເບ່ິງໄດ້ທ່ີ http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/.

ການຈດັຫາ ການເຂ້ົາ 
ປະເທດຢ່າງຜິດກດົໝາຍ ຫືຼ 
ການຈດັຫາທ່ີຢູ່ຖາວອນ 

ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ 
ໃຫ້ບຸກຄົນໜຶງ່ 

ເຂ້ົາມາໃນປະເທດໜຶງ່ 
ຊ່ຶງບຸກຄົນນັນ້ບ່ໍແມ່ນຄົນສັນ   

ຊາດ ຫືຼ ມີທ່ີຢູ່ຖາ 
ວອນໃນປະເທດນັນ້

ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດ 
ທາງການເງນິ ຫືຼ 
ຜົນປະໂຫຍດອື່ນ 

ໂດຍກົງ ຫືຼ ທາງອ້ອມ 

ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ 
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ເມື່ອມີອົງປະກອບຄົບທັງສາມອົງປະກອບຕາມແຜນວາດ 1 ນັນ້ ຖືວາ່ເປັນການກະທໍາຜິດທ່ີຄົບຖ້ວນໃນສະຖານການລັກລອບເອົາຄົນເ
ຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. ບຸກຄົນທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດໂດຍຕັ້ງໃຈ ບ່ໍວາ່ໃນທາງກົງ ຫືຼ ທາງອ້ອມ ເອີ້ນວາ່ 
ຜູ້ລັກລອບ. ບຸກຄົນທ່ີຖືກຊ່ວຍເຫືຼອໂດຍຜູ້ລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ເອີ້ນວ່າ ຜູ້ຖືກລັກລອບ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ລັກລອບ 
ແລະ ຜູ້ຖືກລັກລອບ ໄດ້ຕົກລົງເປັນສັນຍາໃຫ້ມີການສົ່ງອອກຫືຼເຂ້ົາປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍກໍຕາມ, ຈດຸປະສົງຂອງອະນຸສັນຍາ 
ບ່ໍໄດມ້ເີປ້ົາໝາຍແນໃສກ່ານເຂ້ົາ-ອອກປະເທດຢ່າງຜິດກດົໝາຍແບບທ່ົວໄປ, ແຕ່ແນໃສ່ ຕໍຕ່າ້ນການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ 
ທ່ີມີການຈດັຕັ້ງຂອງກຸ່ມອາຊະຍາກອນເປັນຜູ້ກະທໍາ. 

1.3.2. ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ-ການດຳເນນີການໃຫ້ເຂ້ົາປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ

ອງີຕາມນຍິາມຄາໍສບັໃນມາດຕາ 3 ຂອງອະນສຸນັຍາວາ່ດວ້ຍການຕາ້ນການລກັລອບເອົາຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານ
 

ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍສາມອົງປະກອບຂ້າງເທິງນັ້ນ. ຈດຸປະສົງຂອງການກະທໍາຜິດສະຖານນີ້
 

ແມ່ນ ການຈດັຫາ ຫືຼ ການດໍາເນນີການໃຫ້ມີ (ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ) ການເຂ້ົາປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ບ່ໍແມ່ນກະໂຕພຶດຕິກໍາ
 ການເຂ້ົາປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.

ການເຂ້ົາປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍຕາມທ່ີໄດ້ກໍານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 3(ຂ) ຂອງອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-
ອອກປະເທດແມ່ນ “ຂ້າມຊາຍແດນໂດຍບ່ໍປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເງືອ່ນໄຂທ່ີຈາໍເປັນສໍາລັບການເຂ້ົາລັດໜຶງ່”. ຕົວຢ່າງ ການອໍານວຍ

 ຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶງ່ເຂ້ົາມາຍັງປະເທດໜຶງ່ ໂດຍທ່ີຜູ້ນັນ້ບ່ໍມວີຊີາເຂ້ົາຢ່າງຖືກຕອ້ງ ຫືຼ ເອກະສານສະບັບອື່ນໆທ່ີອອກໂດຍລັດສາໍລບັ
 ການເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ.  

ອົງປະກອບຂອງ “ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງນິ ຫືຼ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ” ໄດ້ຖືກຕີຄວາມໝາຍໄປໃນທາງທ່ີກວາ້ງຂວາງ. ຕົວຢ່າງ, 
ຜົນປະໂຫຍດອາດກວມການນາໍໃຊ້ການຊັກຊວນ, ການຈງູໃຈ, ການຈອບອອຍ ທ່ີຜົນປະໂຫຍດນັນ້ບ່ໍມີລັກສະນະທາງການເງນິ (ເຊ່ັນ: 
ການໄດ້ປຽບອນັໜຶງ່, ສດິທິພິເສດອນັໜຶງ່, ການບໍລກິານທາງເພດ ຫືຼ ຮບູການອື່ນໆ) ທ່ີເກດີມາຈາກການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. 

1.3.3. ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ມີທ່ີຢູ່ອາໄສຢ່າງຜິດກົດໝາຍ

ແຕກ່ານກະທໍາຜິດທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ມກີານຢູ່ອາໄສຢ່າງຜິດກດົໝາຍ ພົວພັນເຖິງການຈດັຫາໃຫ້ມກີານຢູ່ອາໄສໃນປະເທດໜຶງ່ ໂດຍບ່ໍຖືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. 
ອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດພາຄີ ໄດ້ກໍານດົການກະທໍາທ່ີເປັນການຊ່ວຍເຫືຼ
ອໃຫ້ມີການຢູ່ອາໄສຢ່າງຜິດກົດໝາຍເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດ ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ (ມາດຕາ 6.1 (ຄ)). 

ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານ “ການຊ່ວຍໃຫ້ມີການຢູ່ອາໄສຢ່າງຜິດກົດໝາຍ” ປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

• ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນໜຶ່ງຍັງຢູ່ໃນລັ

• ຊ່ຶງບຸກຄົນນັ້ນບ່ໍແມ່ນພົນລະເມືອງ ຫືຼ ມີທ່ີຢູ່ຖາວອນໃນລັດນັ້ນ ແລະ ບຸກຄົນນັ້ນ ບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທ່ີຖືກຕ້ອງຕ
າມກົດ 
ໝາຍໃນການອາໄສຢູ່ໃນລັດນັ້ນ;

• ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດທາງການເງນິ ຫືຼ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ ໃນທາງກົງ ຫືຼ ທາງອ້ອມ; ແລະ 

• ກະທໍາໂດຍເຈດຕະນາ. 

ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຊ່ວຍໃຫ້ມກີານຢູ່ອາໄສຢ່າງຜິດກດົໝາຍ ເກດີຂ້ຶນໃນເວລາທ່ີມກີານຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກລກັລອບໃຫ້ສາມາດເຂ້ົາ
 ມາຍັງລດັໜຶງ່ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກດົໝາຍ, ແຕ່ເປັນການນາໍໃຊ້ວທີິການທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມກດົໝາຍ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຖືກລັກລອບນັນ້ສາມາດ

ອາໄສຢູ່ໃນລດັນັນ້. ຕວົຢ່າງ, ຜູ້ລກັລອບຈດັຫາວຊີາທ່ີຖືກຕອ້ງ ເຊ່ັນ ວຊີາດາໍເນນີທລຸະກດິຊ່ົວຄາວ ຫືຼ ການບໍລກິານອື່ນໆທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັ
 ວຊີາໃຫ້ຜູ້ຖືກລັກລອບ ແຕ່ບົນພ້ືນຖານຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຊ່ຶງຮູ້ດີວາ່ ຜູ້ຖືກລັກລອບເຫ່ົຼານີ້ເຈດຕະນາຈະຢູ່ປະເທດທ່ີຕ້ອງການຢ່າງຖາວ

ອນ. ຜູ້ລັກລອບ ສ້າງກໍາໄລຢ່າງມະຫາສານຈາກຜູ້ຖືກລັກລອບສໍາລັບການບໍລິການນີ້.     

1.3.4. ການກະທໍາຜິດກ່ຽວກັບເອກະສານ

ອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດພາຄີ ໄດ້ອອກກົດໝາຍກໍານດົການປອມແປ
ງເອກະສານ ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ 6.1.(ຂ). ໂດຍສະເພາະ, ລັດພາຄີຕ້ອງກໍານດົການຜະລິດ, ການຈດັຫາ, ການສະໜອງ 
ຫືຼ ການຄອບຄອງ ເອກະສານເດີນທາງ ຫືຼ ບັດປະຈໍາຕົວທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ເພ່ືອຈດຸປະສົງຂອງການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ 
ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ. 

ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານທ່ີກຽ່ວກບັເອກະສານແມນ່ມຜົີນປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການຕໍຕ່າ້ນການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ຍ້ອນ
ວາ່ມນັຊ່ວຍໃຫ້ການຮ້ອງຟ້ອງດາໍເນນີຄະດຕີໍຜູ້່ທ່ີມບົີດບາດສາໍຄນັໃນຕານາ່ງການລກັລອບເອົາຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, ຊ່ຶງແມນ່ຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້
ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ກັບການກະທໍາຜິດຕົວຈງິໃນການຈດັສົ່ງຜູ້ຖືກລັກລອບ ຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.  
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ຄູມ່ນືະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການເຮັດໃຫ້ການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ6

ຄໍາສັບ “ເອກະສານເດີນທາງ ຫືຼ ບັດປະຈໍາຕົວທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ” ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ກັບທກຸປະເພດເອກະສານລັກສະນະດຽວກັນທ່ີອອກໂດຍ
ລັດໃດໜຶງ່ ເຊ່ັນ ໜງັສືເດີນທາງ, ວີຊາ, ແລະ ບັດປະຈໍາຕົວຮູບແບບໃດກໍຕາມ. ຄໍາສັບນີ້ ໄດ້ຖືກກໍານົດຂ້ຶນຢ່າງມີເນື້ອໃນກວ້າງຂ
ວາງ ແລະ ລວມເອົາທກຸເອກະສານ ທ່ີເຮັດຂ້ຶນດ້ວຍການປອມແປງ ຫືຼ ສ້າງຂ້ຶນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ແລະທັງເອກະສານທ່ີຖືກຕ້ອງ 
ແຕ່ຖືກນາໍໃຊ້ຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ໄດ້ມາ ຈາກການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫືຼ

ຖ້າປະເທດ ກ ມີພຽງແຕ່ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການເຂ້ົາ-ອອກເມືອງ, ກົດໝາຍກໍບ່ໍສາມາດດັດປັບສາຍພົວພັນທ່ີມີຢູ່ທັງໝດົ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າປະເທດ ກ ໄດ້ມີກົດໝາຍກ່ຽວກັບການລັກລອບທ່ີເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ກໍຈະສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຜູ້ກະທໍາຜິດໄດ້ 
ຕໍ່ການກະທໍາ ທ່ີເກີດຂ້ຶນຢູ່ປະເທດຕົ້ນທາງ, ປະເທດ ກ. ໝາຍເຫດ ໃນບາງກໍລະນກີານລັກລອບອາດຈະຜ່ານຫຼາຍປະເທດ. 

ຂ້ໍຄດິເຫັນ: ມກີດົໝາຍກຽ່ວກບັການເຂ້ົາ-ອອກປະເທດແລ້ວ ຍັງບ່ໍພຽງພໍ

ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ຊ່ຶງກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂ້ົາ-ອອກເມືອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍເທ່ົານັ້ນ 
 ອາດຈະບ່ໍພຽງພໍໃນການເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກໍາການລັກລອກເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ. 

ປະເທດຕ່າງໆ ຍັງຕ້ອງໄດ້ສ້າງກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງກ່າວ ຢ່າງລະອຽດຄົບຖ້ວນແຍກຕ່າງຫາກ, ຊ່ຶງແນໃສ່ການ
ເຄື່ອນໄຫວທ່ີເກີດຂ້ຶນຢູ່ນອກປະເທດ

ການກະທໍາຜິດກ່ຽວກັບການລັກລອບທ່ີລະອຽດຮັດກຸມຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຄະດີອາຍາຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ
 ໃນເຫດການສົມມຸດທ່ີສະແດງໃນແຜນວາດ 2 ລຸ່ມນີ້: ການຈດັຕັ້ງ ການດໍາເນນີການລັກລອບໃຫ້ອອກໄປປະເທດ 

ໜຶ່ງຢ່າງຖືກກົດໝາຍ (ປະເທດ ກ), ການຜ່ານອີກປະເທດໜຶ່ງ (ປະເທດ ຂ) ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, 
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ໄປເຖິງອກີປະເທດໜຶງ່ (ປະເທດ ຄ) ຢ່າງຜິດກດົໝາຍ. ໝາຍເຫດ: ສະຖານະການທ່ີສະເໜນີີ້ພົວພັນເຖິງ 
ການນາໍໃຊ້ສິດອໍານາດສານ ທ່ີອະນຍຸາດໃຫ້ດໍາເນນີການ ພາຍໃຕ້ ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທ່ີມີການ
ຈດັຕັ້ງ (ອະທິບາຍຕື່ມຕາມພາຍຫັຼງໃນພາກນີ້). 

ປະເທດຕົ້ນທາງ ແລະ ບ່ອນຢູ່ຂອງ 
ຜູ້ກະທໍາຜິດ- ປະເທດ ກ

ຜູ້ກະທໍາຜິດໃນການລັກລອບ ດຳເນີນການ ຢູ່ປະເທດກ: 
ດໍາເນີນການເອົາຄົນອອກປະເທດຢ່າງຖືກກົດໝາຍແນໃສ່
ເຂ້ົາປະເທດ ຄ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍໂດຍຜ່ານປະເທດ ຂ.

ປະເທດທາງຜ່ານ-ປະເທດ ຂ

ຜູ້ຖືກລັກລອບສາມາດເຂ້ົາປະເທດ 
ຂ ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າກໍອອກຈາກປະເທດ ຂ 
(ຊ່ຶງເປັນປະເທດທາງຜ່ານ) ໄປຍັງປະເທດ ຄ ໂດຍ 
ຜູ້ທ່ີເຮັດວຽກກັບຜູ້ຈັດຫາ/ຜູ້ກະທໍາຜິດ ຢູ່ປະເທດ ກ

ປະເທດປາຍທາງ - ປະເທດ ຄ. 

ຜູ້ຖືກລັກລອບເຂ້ົາປະເທດປາຍທາງ ປະເທດ ຄ 
ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຊ່ຶງປະເທດ ຄ ປະເທດປາຍທາງ.

1

2

3

ແຜນວາດ 2: ຄວາມຈາໍເປັນໃນການກໍານດົການກະທໍາຜິດກ່ຽວກັບການລັກລອບ ຢ່າງຮັດກຸມຮອບຄອບ 
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ຍ້ອນແນວນີ້ ກດົໝາຍສາມນັທ່ົວໄປພຽງຢ່າງດຽວ ຈຶງ່ບ່ໍພຽງພໍ ໃນການດດັປັບທກຸຮບູແບບ ແລະ ຮບູການຂອງການກະທໍາຜິດທ່ີສະຫັຼ
ບຊັບຊ້ອນ ນີ້. ຫຼາຍປະເທດຈາໍເປັນຕ້ອງໄດ້ກາໍນດົຄວາມຜິດກ່ຽວກບັການລກັລອບ ໂດຍເລງັໃສ່ການຈດັຫາ-ການດໍາເນນີການກ່ຽວກບັ
ການເຂ້ົາເມອືງຢ່າງຜິດ ກດົໝາຍ, ບ່ໍພຽງແຕກ່າໍນດົການເຂ້ົາ-ອອກປະເທດຢ່າງຜິດກດົໝາຍເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາເທ່ົານັນ້.

1.3.5. ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ

ມາດຕາ 6(2) ຂອງອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອ

• ຄວາມພະຍາຍາມກະທໍາຜິດໃນສະຖານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ (ຂ້ຶນກັບລະບົບກົດໝາຍຂອງລັດ); 

• ການມີສ່ວນຮ່ວມ ດ້ວຍການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ; ແລະ

• ດຳເນນີການ ຫືຼ ຊ້ີນາໍໃຫ້ຜູ້ອື່ນກະທໍາຜິດໃນສະຖານດັ່ງກ່າວ. 

ມາດຕາ 5(1)(ກ) ຂອງສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລດັພາຄກໍີານດົການມສ່ີວນຮ່ວມໃນກຸ່
ມຄນົໃນການກະທໍາຜິດ ກເໍປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາເຊ່ັນດຽວກນັ. ຫຼາຍລດັອາດຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂ້ໍຮຽກຮ້ອງນີ້ ໂດຍກາໍນດົເອາົກາ
ນສມົຮູ້ຮ່ວມຄດິກະທໍາຜິດໃຫ້ເປັນການກະທໍາຜິດ ຫືຼ ໂດຍກາໍນດົການມສີວ່ນພົວພັນກບັກຸມ່ທ່ີກະທໍາຜິດ ຫືຼການມສີວ່ນເຂ້ົາຮ່ວມໃນກຸມ່ 
ໃຫ້ເປັນການກະທໍາຜິດ.   

ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ຕໍກ່ບັທກຸຄນົ ທ່ີມສ່ີວນກຽ່ວຂ້ອງກບັການເຄືອ່ນໄຫວການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກ
 

ປະເທດ ແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປັນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ກບັຂະບວນການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ທ່ີມຄີວາມ ສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ 
ທ່ີດາໍເນນີໂດຍຫຼາຍຄນົທ່ີມໜີາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງຕນົ ຊ່ຶງສ່ວນຫຼາຍຈະຢູ່ໃນຂອບເຂດສດິອາໍນາດສານທ່ີແຕກຕ່າງກນັ. ການ

 ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຕໍທ່ກຸຄນົ ຍັງຮັບປະກນັວາ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກ 
ປະເທດ ເຖິງແມ່ນວາ່ຈະບ່ໍສໍາເລັດກໍຕາມ ກໍຍັງຈະຖືກຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນນີຄະດີອາຍາໄດ້. ຕົວຢ່າງ, ປະເທດໜຶງ່ ອາດພະຍາຍາມ 
ຮ້ອງຟ້ອງໃນສະຖານພະຍາຍາມກະທໍາຜິດ, ຈດັຕັງ້/ຊ້ີນາໍ, ແລະ ສມົຮູຄ້ວາມຄດິ ພາຍໃຕບົ້ດບັນຍັດຂອງກດົໝາຍຕາ້ນການລກັລອບ

 ສະເພາະ ຫືຼ ໂດຍການກໍານດົໄວໃ້ນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ, ບົດບັນຍັດທ່ົວໄປຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ທ່ີສາມາດນາໍໃ
ຊ້ໄດ້ກັບທກຸການກະທໍາຜິດໃນປະເທດນັນ້.

4 ຫັຼກການຫ້າມຍູ້ດັນກັບຄືນ (Non-refoulement) ແມ່ນຫັຼກການສໍາຄັນຂອງກົດໝາຍສາກົນ ທ່ີປົກປ້ອງບຸກຄົນຈາກການຖືກສົ່ງໄປດິນແດນປະເທດອື່ນ 
ບ່ໍວ່າດ້ວຍຮູບການໃດກໍຕາມ ທ່ີອາດເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ຕໍ່ ຊີວິດ ແລະ ເສລີພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

5 ມາດຕາ 31 ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຜູ້ລ້ີໄພກຳນົດວ່າ: “ບັນດາລັດພາຄີບ່ໍຄວນລົງໂທດ ໃນສະຖານການເຂ້ົາເມືອງຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ການລີ້ ໄພ 
ຜູ້ທ່ີມາຈາກດິນແດນ ທ່ີອາດເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ຕໍ່ ຊີວິດ ແລະ ເສລິພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ... ການເຂ້ົາມາ ຫືຼ ການມີໜ້າຢູ່ໃນດິນແດນໂດຍປາສະຈາກການໄດ້ຮັບອະນຸຍ
າດ, ແລະ ລັດພາຄີຄວນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງສະຖານະຂອງຕົນຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍບ່ໍຊັກຊ້າ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສະເໜີສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ເຂົາເ
ຈົ້າເຂ້ົາເມືອງ ຫືຼ ມີໜ້າຢູ່ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ”. 
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ຄູມ່ນືະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການເຮັດໃຫ້ການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ8

1.3.6. ສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ເພ່ີມຄວາມ

ອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດ ກໍານດົສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ເພ່ີມຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ທາງອາຍາ ຕໍ່ຜູ້ລັກລອບ ຊ່ຶງອາດຖືກຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນນີຄະດີໃນສະຖານຢູ່ອາໄສຢູ່ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການປອມແປງເອກະສານ 
(ມາດຕາ 6(3)).

ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ການປົກປ້ອງພະຍານໃນຄະດີການລັກລອບ 
ເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ

ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 24 ຂອງສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ, ແຕ່ລະລັດກໍານດົມາດຕະການຕ່າ
ງໆທ່ີສອດຄ່ອງກັບວທີິການທ່ີສະໜອງການປົກປ້ອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຈາກຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີອາດຖືກຕອບ
ໂຕ້ ຫືຼ ການຂ່ົມຂູ່ພະຍານໃນຂະບວນການດຳເນນີຄະດີອາຍາ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີຈະໃຫ້ການກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທໍ
າຜິດ ທີ ກຳນດົໄວໃ້ນສົນທິສັນຍາ, ແລະ ຕາມທີເຫັນວາ່ເໝາະສົມ ປົກປ້ອງຍາດພ່ີນອ້ງຂອງພວກກ່ຽວ ແລະ 
ຜູ້ອື່ນທ່ີໃກ້ຊິດກັບເຂົາເຈົາ້ 

ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ການບ່ໍກຳນດົການກະທຳຜິດທາງອາຍາ 
ໃສ່ຜູ້ຖືກລັກລອບ

ມາດຕາ 5 ຂອງອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ເວົາ້ວາ່ ຜູ້ຖືກລັກລອບບ່ໍຄວນຖືກຮ້ອງ
 ຟ້ອງຄະດີອາຍາ ຍ້ອນວາ່ລາວຖືກລັກລອບ. ມາດຕາ 19 ກໍານດົວາ່ ບ່ໍມີບົດບັນຍັດໃນໃນອະນສຸັນຍາທ່ີແຕະຕ້ອງສິດທິ, 

ພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆຂອງລັດພາຄີ ແລະ ບຸກຄົນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສາກົນ. 

ຈດຸປະສງົຂອງອະນສຸນັຍາວາ່ດວ້ຍການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ບ່ໍແມນ່ການກາໍນດົການກະທໍາຜິດທາງອາຍາໃສ່ ຜູ້ຖືກລກັລອບ, ແຕ່ອະນສຸນັຍາ ກບ່ໍໍໄດສ້ະກດັກັນ້ລດັພາຄຈີາກການນາໍໃຊ້ມາດຕະການຕໍຜູ້່ທ່ີກະທໍາຜິດໃນສະຖານການລກັລອບ
 ເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ພາຍໃຕ້ກດົໝາຍພາຍໃນຂອງຕນົເອງ (ມາດຕາ 6(4), ຂອງອະນສຸນັຍາ). ບັນດາມາດຕະການເຫ່ົຼານີ້ 

ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ສິດທິ ພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ ແລະ ຂອງບຸກຄົນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ
 

ສາກນົ ລວມທັງກດົໝາຍມະນດຸສະທໍາສາກນົ ແລະ ສດິທິມະນດຸສາກນົ, ໂດຍສະເພາະ  ເມື່ອໃດທ່ີມເີງືອ່ນໄຂ, ສນົທິສນັຍາ 
ແລະ ອະນສຸັນຍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະຖານະຂອງຜູ້ລີ້ໄພ ແລະ ຫັຼກການບ່ໍຍູ້ດັນສົ່ງກັບຄືນ 4 (ເບ່ິງມາດຕາ 19, ອະນຸ
ສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ).5 ຕົວຢ່າງ, ການເຂ້ົາປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ 
ບ່ໍແຕະຕ້ອງເຖິງສິດໃນການຂໍລີ້ໄພ. 

ບັນຫາສໍາຄັນ ເມື່ອມີການພັດທະນາກົດໝາຍພາຍໃນ ແມ່ນ ຈດຸສຸມຂອງອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການລັກລອບເອົາຄົນ
 

ເຂ້ົາ-ອອກປະເທດແມນ່ການຕໍຕ່າ້ນກບັການລກັລອບດັງ່ກາ່ວນີ້. ສະນັນ້ອະນສຸນັຍາຈຶງ່ບ່ໍໄດແ້ນໃ່ສລ່ງົໂທດຜູ້ທ່ີຖືກລກັລອບ.
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ສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ເພ່ີມຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ແມ່ນສະພາບທ່ີຜູ້ກະທໍາຜິດ ດໍາເນນີການທ່ີເປັນອນັຕະລາຍ ຫືຼ ຈະເປັນອນັຕະລາຍຕໍຊີ່ວດິ 
ຫືຼ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຖືກລກັລອບ ຫືຼ ການປະຕບັິດທ່ີເປັນການໄຮ້ມະນດຸສະທໍາ ຫືຼ ດໝູິນ່ສກັສຄີວາມເປັນມະນດຸ, ລວມທັງການກດົຂ່ີຂດູຮີດ. 
ເມື່ອໃດທ່ີມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍພາຍໃນຂອງປະເທດ, ສະພາບທ່ີເປັນການເພ່ີມຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຍັງຄວນຖືກນາໍ 
ໃຊ້ໃນກໍລະນທ່ີີມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ການຈດັຫາ ຫືຼ ການຊ້ີນາໍ ໃຫ້ມີການລັກລອບ ຫືຼ ການກະທໍາຜິດສະຖານອື່ນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. 

 ຈດິໃຈຂອງການກາໍນດົສະພາບທ່ີເປັນການເພ່ີມຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາໃຫ້ເປັນພັນທະນີ ້ຍ້ອນວາ່ ບັນດາລດັພາຄຕີອ້ງຮັບປະກນັວາ່ 
ບັນດາຜູ້ກະທໍາຜິດຈະໄດ້ຮັບໂທດໜກັກວາ່ເກົ່າ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົາ້ສ້າງສະພາບດັ່ງກ່າວ.

1.4. ວາ່ດ້ວຍໂທດ
ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ີອ່ອນແອຕົກເປັນເຫຍ່ືອໄດ້ງາ່ຍ ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວດິຂອງເຂົາເ
ຈົາ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຈົາ້ເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນເງືອ່ນໄຂທ່ີຖືກປະຕິບັດຢ່າງໄຮ້ມະນດຸສະທໍາ. ເພ່ືອຕ້ານກັບການລັກລອບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, 
ບັນດາລັດ ຈາໍຕ້ອງຮັບປະກັນວາ່ ໄດ້ມີການກໍານດົໂທດຢ່າງໜກັໜວ່ງໃສ່ການກະທໍາຜິດປະເພດນີ້ ຕາມທ່ີກໍານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 11 
ຂອງສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ.

ຕົວຢ່າງ, ໄດ້ມີລັດພາຄີຈາໍນວນໜຶງ່ ກໍານດົໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ສູງສຸດ 10 ປີສໍາລັບການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການລັກລອບເ
ອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, ສວ່ນການກະທໍາຜິດໃນສະຖານສາ້ງສະພາບທ່ີເພ່ີມຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາແມນ່ອາດຖືກລງົໂທດ

 
ຕັດອິດສະຫຼະພາບສູງສຸດ 20 ປີ. 

1.5. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ແລະ ການຄ້າມະນດຸ 
ການຄ້າມະນດຸແຕກຕ່າງຈາກການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ອະທິບາຍໃນຕາຕະລາງ 1 ລຸ່ມນີ້. ສະນັນ້ ຈຶງ່ມີຄວາມຈາໍເປັນ

 
ທ່ີຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວາ່ ນຍິາມຄໍາສັບ “ການຄ້າມະນດຸ” ແລະ “ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ” ໄດ້ເຂ້ົາໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
ແລະ ຖືກກໍານດົໄວໃ້ນກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ.

ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ເພ່ີມຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ      

ມີສອງວທີິ ທ່ີປະເທດຕ່າງໆ ໃຊ້ໃນການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ. 
ວິທີທີໜຶ່ງແມ່ນກໍານົດສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ເພ່ີມຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍສະເພາະ - ຊ່ຶງແມ່ນ ການກໍານົດການກະ
ທໍາຜິດສະຖານນີ້ແຍກອອກເປັນອັນສະເພາະພິເສດ ຊ່ຶງລວມເອົາທັງເງື່ອນໄຂດ້ານອົງປະກອບຂອງການກະທໍາຜິດ 
ທ່ີພາໃຫ້ມີການເພ່ີມໂທດທາງອາຍາ. 

ສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ເພ່ີມຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາເປັນສະເພາະພິເສດນີ້ ແຍກອອກເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເຫັນລະດບັໂທດທາງອາຍາ

ທ່ີໜກັກວາ່ ໂທດອາຍາຕົ້ນຕໍສໍາລັບການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. 

ອີກທາງເລືອກໜຶງ່ ແມ່ນສ້າງບົດບັນຍັດທ່ີແຍກກັນລະຫວ່າງໂທດຕົ້ນຕໍ ແລະ ໂທດທ່ີພາໃຫ້ເພ່ີມຄວາມຮັບຜິດຊອບ
 ທາງອາຍາ ຊ່ຶງເມື່ອສາມາດພິສູດການກະທໍາຜິດແລ້ວ, ກໍສາມາດວາງໂທດໃສ່ການກະທໍາຜິດໂດຍເບ່ິງໂທດຕົ້ນຕໍ ແລະ 

ສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ເພ່ີມໂທດ.  

ທັງສອງວິທີນີ້ຈະຮັບປະກັນວ່າ ການດໍາເນີນການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ໄດ້ຖືກນໍາມາພິຈາລະນາເປັນ 
ສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ມກີານເພ່ີມໂທດ ໃນກລໍະນທີີການກະທໍາຜິດທ່ີຮ້າຍແຮງ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດກາໍນດົໂທດທ່ີສງູກວາ່ຮ້າຍແຮງ

 ກວາ່ໄດ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ.
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ຄູມ່ນືະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການເຮັດໃຫ້ການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ10

ໃນພາກປະຕບັິດຕວົຈງິ, ອາດຈະມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຈາໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງການຄາ້ມະນດຸ ແລະ ການລກັລອບເອາົຄນົ
 ເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ຖືກຄ້າມະນຸດອາດຈະກາຍເປັນຜູ້ຖືກລັກລອບ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຈາກຈດຸໜຶງ່ໄປຫາຈດຸ

ໜຶງ່. ລາວອາດຕິດຕໍ່ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶງ່ ຫືຼ ກຸ່ມໃດໜຶງ່ ໃຫ້ຊ່ວຍເຫືຼອເຂ້ົາປະເທດໜຶງ່ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຈາ່ຍເງນິເພ່ືອສິ່ງນັນ້ເປັນກ
ານຕອບແທນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຖືກລັກລອບອາດຖືກເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນໜິ ້ (ໂດຍຜ່ານການນາໍໃຊ້ການບັງຄັບນາບຂູ່, ຂ່ົມຂູ່ ຫືຼ 

 ຫຼອກລວງ) ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ “ຄ່າສິ້ນເປືອງ” (ດ້ວຍເງນິ ຫືຼ ຮູບການອ່ືນ) ໃຫ້ແກ່ນາຍໜ້າ ຫືຼ ຜູ້ລັກລອບ, 

 
ຫືຼ ກາຍເປັນທາດຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກແຮງງານ ຍ້ອນວາ່ ສະຖານະພາບຂອງຕົນທ່ີຜິດກົດໝາຍໃນປະເທດທ່ີເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງ. 
ສະນັນ້, ຜູ້ຖືກລັກລອບສາມາດກາຍເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນດຸກໍໄດ້.8

ການຄ້າມະນຸດ ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ

ຈດຸປະສົງຂອງ 
ການກໍ່ອາຊະຍາກໍາ

ຈດຸປະສົງຂອງການຄ້າມະນດຸແມ່ນການກົດຂ່ີຂູດ 
ຮີດຢູ່ສະເໝ.ີ

ການກົດຂ່ີຂູດຮີດ ສາມາດເກີດຂ້ຶນໃນຕະຫຼອດ 
ລະຍະເວລາຢ່າງບ່ໍມີວນັສິ້ນສຸດ.

ຈດຸປະສົງຂອງການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-
ອອກປະເທດ ແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງກ
ານເງນິ ຫືຼ ຮູບການອື່ນ ໂດຍການຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ເຂ້ົາປະ
ເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດອື່ນຢ່າງ
ຜິດກົດໝາຍ.

ການຍິນຍອມ 
ແລະ ການຕົກເປັນ 
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ການຍິນຍອມຂອງຜູ້ຖືກຄ້າມະນດຸແມ່ນບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບອາຊະຍາກໍາ, ຍ້ອນວາ່ຖືກບັງຄັບ, ຫຼອກລວງ ຫືຼ 
ຂ່ົມຂູ່ຈາກຜູ້ຄ້າມະນດຸ. 

ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ຜູ້ຖືກລັກລອບເຫັນດີໃຫ້ຖືກລັກລ
ອບ.6  ຊ່ຶງນີ້ເປັນເຫດຜົນໃຫ້ບ່ໍຖືວາ່ເຂົາເຈົາ້ ເປັນ 
“ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການລັກລອບ...” ແຕ່ເຂົາເຈົາ້
ກາຍເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກອາຊະຍາກໍາອື່ນໃນວົ
ງຈອນຂອງການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. 
ຕົວຢ່າງ, ອາດມີການນາໍໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບຜູ້ຖືກລັ
ກລອບ, ຫືຼ ຊີວດິຂອງຜູ້ຖືກລັກລອບອາດຕົກຢູ່ໃນອັນ
ຕະລາຍ ຢູ່ໃນມືຜູ້ລັກລອບ.7

Transnational ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ທັງຂ້າມຊາຍແດນ. ຂ້າມຊາຍແດນ.

Source of 
profit

ໂດຍຜ່ານການກົດຂ່ີຂູດຮີດ ຜູ້ຖືກຄ້າມະນດຸ. ໂດຍຜ່ານຜົນປະໂຫຍດທາງການເງນິ ຫືຼ 
ວດັຖຸສິ່ງຂອງ ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ເຂ້ົາ ຫືຼ 
ອາໄສຢູ່ປະເທດອື່ນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.

6 ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດງານຕົວຈິງ ເບ່ິງວ່າ “ການເຫັນດີ” ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການລັກລອບກໍຕາມ, ສິ່ງທ່ີ 
ສໍາຄັນແມ່ນການກໍານົດຄວາມໝາຍຂອງການລັກລອບ ທ່ີບ່ໍເວົ້າເຖິງການເຫັນດີ ແຕ່ເວົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ຂ້າມຊາຍແດນໄປປະເທດໃດໜຶ່ງ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ 
ຫືຼ ການຈັດຫາໃຫ້ມີການຢູ່ອາໄສຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ປະເທດອື່ນ ຊ່ຶງການລັກລອບແນໃສ່ຜົນປະໂຫຍດທາງການເງນິ ຫືຼ ຜົນປະໂຫຍດຮູບການອື່ນ.

7 ກົດໝາຍຕົວແບບ ຂອງອົງການ UNODC ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ປີ 2010, ຂໍໃຫ້ເບ່ິງ http://www.unodc.org/
documents/human-trafficking/Model_Law_Smuggling_of_Migrants_10-52715_Ebook.pdf.

 8 ປ້ຶມຄູ່ມືຂອງ ASEAN ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສາກົນທາງດ້ານກົດໝາຍ ໃນຄະດີຄ້າມະນຸດ 2010, ຂໍໃຫ້ເບ່ິງ http://www.unodc.org/documents/
human-trafficking/ASEAN_Handbook_on_International_Legal_Cooperation_in_TIP_Cases.pdf.

ຕາຕະລາງ 1. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ແລະ ການຄ້າມະນດຸ  
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1.6. ສິດອຳນາດສານ-ລວມທັງສິດອໍານາດນອກຂອບເຂດດິນແດນ 
ມາດຕາ 15 ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈັດຕັ້ງກໍານົດຂອບເຂດສິດອໍານາດ (ຫືຼ ສິດອໍານາດທາງກົດໝາຍ) 
ທ່ີລັດສາມາດກໍານດົ

ຂ້ຶນຕໍກ່ບັອາຊະຍາກາໍ ທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນສນົທິສນັຍາວາ່ດ້ວຍອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ ແລະ ອະນສຸນັຍາການລັກລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກ
 

ປະເທດ. ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ, ມັນເປັນການບັງຄັບໃຫ້ທກຸລັດພາຄີນໍາໃຊ້ສິດອໍານາດຂອງ
 ຕນົຕໍກ່ານກະທໍາຜິດທ່ີສອດຄ່ອງກບັອະນສຸນັຍາການລັກລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. ຫັຼກການສດິອາໍນາດກໍານດົວາ່ ລດັພາຄສີາມາດສ້າງ 

ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍຕໍ່ການກະທໍາທ່ີເປັນຄວາມຜິດທາງອາຍາ ທີເກີດຂ້ຶນຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຕົນ. ສິດອໍານາດຍັງກວມໄປເຖິງເຮືອກໍາ
ປ່ັນທ່ີຕິດທງຸຊາດຂອງລັດໜຶງ່ ຫືຼ ຍົນທ່ີຈດົທະບຽນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດໃດໜຶງ່. 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິດອໍານາດພາຍໃນດິນແດນຂອງຕົນຍັງບ່ໍພຽງພໍ. ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ລັດພາຄີໄດ້ຕໍ່ຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດໄດ້ຢ່າງມີ
ປະສິດທິຜົນ

ເຊ່ັນ ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, ລັດພາຄີ ຄວນພິຈາລະນາຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົາ້ມີສິດອໍານາດນອກຂອບເຂດດິນແດນ 
ຂອງຕນົ ຕໍກ່ບັການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການລກັລອບດັງ່ກາ່ວ. ນີ້ແມນ່ການນາໍໃຊ້ສດິອາໍນາດຂອງຕນົນອກດນິແດນຂອງລດັ.  ຖ້າບ່ໍດັງ່ນັນ້, 
ບັນດາກຸ່ມອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ ສາມາດລົບຫີຼກຊ່ອງຫວາ່ງກົດໝາຍຂອງລັດຕ່າງໆ ທ່ີແຕກຕ່າງກັນໄດ້ ແລະ ສາມາດຫົຼບໜຈີາກ

 ການຖືກຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນນີຄະດີໄດ້. 

ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດຂອງກົດໝາຍ ທ່ີຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ, ບັນດາລັດອາດກໍານົດສິດອໍານາດນອກ 
ດິນແດນຂ້ຶນເມື່ອມີການກະທໍາຜິດໜຶງ່:

• ທ່ີແຕະຕ້ອງພົນລະເມືອງຂອງລັດນັນ້-ມາດຕາ 15(2)(ກ); 

• ໂດຍພົນລະເມືອງຂອງລັດນັນ້ ຫືຼ ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ ທ່ີເປັນຄົນບ່ໍມີສັນຊາດ ອາໄສຢູ່ໃນລັດນັນ້- ມາດຕາ 15(2)(ຂ); ຫືຼ 

• ນອກດິນແດນຂອງລັດໜຶງ່ ທ່ີເປັນອາຊະຍາກໍາຮ້າຍແຮງ ພາຍໃນດິນແດນຂອງລັດນັນ້- ມາດຕາ 15(2)(ຄ). 

ພາຍໃຕສ້ນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ (ມາດຕາ 15), ລດັປະຕເິສດການສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ (ການມອບຕວົບຸກຄນົນັນ້ໃຫ້) 
ໃຫ້ປະເທດອ່ືນ ເພ່ືອໄປດາໍເນນີຄະດ ີຍ້ອນວາ່ຜູ້ກະທໍາຜິດນັນ້ເປັນພົນລະເມອືງຂອງຕນົເອງ ແຕລ່ດັຕອ້ງໄດກ້າໍນດົສດິອາໍນາດ ຖ້າວາ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ 
ເປັນພົນລະເມືອງຂອງຕົນ ແລະ ມີໜາ້ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຕົນ ລັດນັນ້ຈະດໍາເນນີຄະດີຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວ. ນີ້ແມ່ນພັນທະຂອງລັດ ໃນການກໍານດົສິ
ດອໍານາດໃນການດໍາເນນີຄະດີຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບວາ່ ການກະທໍາຜິດນັນ້ໄດ້ເກີດຂ້ຶນຢູ່ບ່ອນໃດ. 

ສົນທິສັນຍາ ຍັງກໍານດົວາ່ ລັດພາຄີອາດກໍານດົສິດອໍານາດຕໍ່ກັບການກະທໍາຜິດທ່ີ ເກີດຂ້ຶນໃນດິນແດນຂອງຕົນ ແລະ ລັດສາມາດປະຕິເ
ສດການສົ່ງຜູ້ກະທໍາຜິດ ດ້ວຍເຫດຜົນອື່ນກໍໄດ້ (ທ່ີບ່ໍແມ່ນເຫດຜົນຍ້ອນວາ່ຜູ້ກະທໍາຜິດເປັນພົນລະເມືອງຂອງຕົນ). 

ບົດບັນຍັດກຽ່ວກບັສດິອໍານາດນອກຂອບເຂດດນິແດນ ຊຸກຍູ ້(ແຕບ່ໍ່ແມນ່ບັງຄບັ) ໃຫ້ລດັໄດນ້າໍໃຊ້ມາດຕະການໃດໜຶງ່ ຕໍກ່ນັກບັພົນລະເມອືງຂອງຕນົ 
ທ່ີໄດກ້ະທໍາຜິດໃນສະຖານການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ຢູ່ປະເທດອ່ືນ. ບົດບັນຍັດເຫ່ົຼານີ້ຍັງອະນຍຸາດໃຫ້ລດັໃດໜຶງ່ໄດນ້າໍໃຊ້
ສດິອາໍນາດຂອງຕນົ ຕໍກ່ບັບຸກຄນົທ່ີດາໍເນນີການ-ກະທໍາຜິດຢູ່ນອກດນິແດ່ຂອງຕນົນາໍອກີ ເຊ່ັນຜູ້ທ່ີລກັລອບນາໍຄນົເຂ້ົາດນິແດນຂອງຕນົ.

ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ການແຍກການກະທໍາຜິດລະຫວາ່ງການຄ້າມະນດຸ 
ແລະ ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ

ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບປະເທດຕ່າງໆ ທ່ີຈະມີການແຍກການກະທໍາຜິດລະຫວ່າງການຄ້າມະນຸດ ແລະ 
ການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. ນີ້ເປັນເລື່ອງທ່ີສາໍຄນັຍ້ອນວາ່ ສອງການກະທໍາຜິດນີ້ມອີງົປະກອບທ່ີແຕກຕ່າ
ງກນັ ຊ່ຶງຈາໍເປັນຕອ້ງໄດນ້າໍມາພິຈາລະນາເມື່ອມກີານສບືສວນ-ສອບສວນອາຊະຍາກາໍ, ການລະບຸຕວົຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ຈາກການຄ້າມະນດຸຫືຼ ຈາກການລະເມດີສດິທິມະນດຸຮບູການອື່ນ, ແລະ ເມື່ອເວລາທ່ີຮ້ອງຟ້ອງຄະດອີາຍາຜູ້ກະທໍາຜິດ. 
ການແຍກການກະທໍາຜິດມຄີວາມສາໍຄນັສະເພາະ ເມື່ອເວລາທ່ີພົວພັນເຖິງການຮ່ວມມສືາກນົ (ການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກນັ 
ແລະ ກນັທາງດ້ານກດົໝາຍ ແລະການສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ) ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໄດ້ຊອກຫາຫັຼກຖານ ຫືຼ 
ຜູ້ຖືກສງົໄສ/ຜູ້ກະທໍາຜິດ ທ່ີພົວພັນ ເຖິງການກະທໍາຜິດສະເພາະດັງ່ກ່າວ ຊ່ຶງເຂົາເຈົາ້ອາດຢູ່ປະເທດອື່ນ (ເບ່ິງ ພາກ 2).
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ຄູມ່ນືະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການເຮັດໃຫ້ການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ12

ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ສິດອຳນາດນອກຂອບເຂດດິນແດນ ໃນກົດໝາຍກ່ຽ
ວກັບການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ

ຕໍອ່າຊະຍາກາໍຂ້າມຊາດທັງໝດົ, ມນັມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີຕ້ອງຮັບປະກນັວາ່ການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ 
ກໍານດົສິດອໍານາດນອກຂອບເຂດດິນແດນ. ນີ້ແມ່ນໝາກຫົວໃຈສໍາຄັນຍ້ອນວາ່ ຜູ້ຈດັຕັ້ງດໍາເນນີການລັກລອບເອົາ
ຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ແມ່ນຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດ-ຊ່ຶງແມ່ນປະເທດຕົນ້ທາງ, ປະເທດທາງຜ່ານ, ປະເທດປາຍທາງ ຫືຼ 
ປະເທດອື່ນ. ຄວາມຈາໍເປັນສໍາລັບການກໍານດົສິດອໍານາດນອກຂອບເຂດດິນແດນອະທິບາຍໃນແຜນວາດ 

ແຜນວາດ 3: ຄວາມຈາໍເປັນສໍາລັບສິດອໍານາດນອກຂອບເຂດດິນແດນ

ຖ້າຫາກ ກົດໝາຍຕ້ານການລັກລອບຂອງປະເທດ ກ ສາມາດນໍາໃຊ້ນອກດິນແດນໄດ້, ປະເທດ ກ 
ຈະສາມາດນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ຕໍ່ກັບຜູ້ກະທໍາຜິດທ່ີຢູ່ ປະເທດ ຄ ໄດ້. 

ຜູ້ຖືກລັກລອບ ຈາກປະເທດ ກ 
ໄປຍັງປະເທດ ຂ.

ສະຖານທ່ີຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດ-ປະເທດ ຄ

ຜູ້ດຳເນນີການລັກລອບ ແມ່ນພົນລະເມືອງປະເທດ ກ  
ແຕ່ ຈດັຕັ້ງດຳເນນີການຢູ່ປະເທດ ຄ.

ປະເທດຕົ້ນທາງ- 
ປະເທດ ກ 

ປະເທດປາຍທາງ- 
ປະເທດ ຂ

ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດ ຂອງອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການ 
ລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ 
ສາມາດສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໄດ້

ອະນສຸນັຍາວາ່ດວ້ຍການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດກາໍນດົມາດຕະຖານຕໍາ່ສດຸ ຊ່ຶງບັນດາລດັພາຄຕີອ້ງໄດຈ້ັ
ດຕັ້ງປະຕິບັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາປະເທດສາມາດສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ບັນດາມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດ ເຫ່ົຼານີ້ 
ໃຫ້ສາມາດຍົກສູງຄວາມສາມາດເພ່ືອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ.
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ພາກ 2
ພັນທະເພ່ີມເຕີ່ມທ່ີສໍາຄັນທ່ີກໍານົດໄວ້ໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ

2.1. ວທີິການທ່ີປະສົມປະສານທ່ີເກີດຜົນໃນການເຮັດໃຫ້ການລັກລອບເອົາຄົນ 
ເຂ້ົາ-ອອກປະເທດເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ

ຫຼາຍລັດພາຄີເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາໃຊ້ວິທີການທ່ີປະສົມປະສານທ່ີເກີດຜົນໃນການເຮັດໃຫ້ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-
ອອກປະເທດ ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ສະນັ້ນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າມັນຈະສາມາດທັບມ້າງ, ຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນີນຄະດີ, 
ລົງໂທດ ແລະ ສະກັດກັ້ນກຸ່ມອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ ທ່ີດໍາເນນີການລັກລອບໄດ້. ວທີິການທ່ີປະສົມປະສານເພ່ືອພັດທະນາກົດ
ໝາຍທ່ີມີປະສິດທິພາບ ເພ່ືອກໍານດົ ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ມີປະສິດທິຜົນ ລວມມີ ບັນດາອົງປະກອບດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

• ລັດຈາໍເປັນຕ້ອງກຳນດົຢ່າງມີປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກ 
ປະເທດ ເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ຕາມທ່ີກໍານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 6 ຂອງອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການລັກລອບ 
ເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ;

• ລັດຈາໍເປັນຕ້ອງກໍານດົອົງການດຳເນນີຄະດີອາຍາກ່ຽວກັບບັນດາຄະດີເຫ່ົຼານີ້ສະເພາະ ໂດຍຖືເອົາກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍ 
ການຕ້ານການຟອກເງນິທ່ີເຂ້ັມແຂງ ແລະ ກົດໝາຍຮິບຊັບສິນທ່ີໄດ້ມາຈາກການກໍ່ອາຊະຍາກໍາ-ລວມທັງການ 
ລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ-ທ່ີໄດ້ຜົນປະໂຫຍດມາຈາກການກະທໍາຜິດເຫ່ົຼານີ້;

• ລັດພາຄີ ຈາໍເປັນຕ້ອງມີກົນໄກການຮ່ວມມືສາກົນທ່ີເຂ້ັມແຂງ- ລວມທັງກົດໝາຍ ແລະ ສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍການສົ່ງຜູ້
ຮ້າຍຂ້າມແດນ

• ແລະ ກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະກັນທາງກົດໝາຍ ລະຫວາ່ງລັດຖະບານ -ນອກຈາກການຊ່ວຍ 
ເຫືຼອອື່ນໆ ເພ່ືອຮັບປະກັນການເກັບກໍາຫັຼກຖານທ່ີພຽງພໍສຳເລັບການຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ; 
ແລະ  

• ອົງການຈດັຕັ້ງຕ່າງໆ (ລວມທັງອົງການຈດັຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈດັຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ)  
ຈາໍເປັນຕ້ອງຮ່ວມມືກັນໃນລະດັບພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນເພ່ືອຈດັຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.

ມນັມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີຕອ້ງພິຈາລະນາ ພັນທະເພ່ີມເຕມີພາຍໃຕສ້ນົທິສນັຍາອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ ຍ້ອນວາ່ເພ່ືອກາຍເປັນພາຄຂີອງ 
ອະນສຸນັຍາວາ່ດວ້ຍການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, ລດັຕອ້ງໄດກ້າຍເປັນພາຄຂີອງສນົທິສນັຍາອາຊະຍາ ກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ 
ແລະ ຕ້ອງມີກອບກົດໝາຍທ່ີຈດັຕັ້ງປະຕິບັດທັງສົນທິສັນຍາ 

2.2. “ຕິດຕາມເງນິ”- ແມ່ນຍຸດທະສາດສຳຄັນໃນການຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນ 
ເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ

ຕາມທ່ີເນັນ້ໜກັໃນສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ, ຄວາມຕ້ອງການຕົ້ນຕໍຂອງກຸ່ມອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງແມ່ນ
 ການໄດ້ຜົນປະໂຫຍດທາງການເງນິ ຫືຼ ຮູບການອື່ນໆ ໃນທາງກົງຫືຼທາງອ້ອມ. ສະນັນ້, ມັນຈຶງ່ສໍາຄັນຫຼາຍທ່ີອົງການປົກປ້ອງກົດ

ໝາຍທ່ີມີສິດອໍານາດ ມີຄວາມສາມາດໃນການທັບມ້າງຜົນປະໂຫຍດ ຫືຼລາຍໄດ້ຂອງກຸ່ມອາຊະຍາກອນທ່ີມີການຈດັຕັ້ງດັ່ງກ່າວ. 
ສະນັນ້ ຈຶງ່ມີຄວາມສໍາຄັນທ່ີອົງການປົກປ້ອງກົດໝາຍວາງເປ້ົາໝາຍໃສ່ຜົນປະໂຫຍດ ຫືຼ ແຫ່ຼງທຶນຂອງກຸ່ມອາຊະຍາກອນທ່ີມີການ

 ຈດັຕັງ້, ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນສິງ່ຈງູໃຈໃນການດໍາເນນີການລັກລອບເອົາຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. ໝາຍຄວາມວາ່, ອງົການປົກປ້ອງກດົໝາຍ 
ຕ້ອງສາມາດ “ຕິດຕາມເງນິ” ຂອງຜູ້ດໍາເນີນ ການລັກລອບໄດ້. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ “ໂຕການໃຫຍ່” 
ຂອງຂະບວນການອາຊະຍາກາໍ ທ່ີເປັນຜູ້ຄວບຄມຸບັນດາຜົນປະໂຫຍດ ຫືຼ ເງນິທ່ີໄດມ້າຈາກການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ 
ຫຼາຍກວາ່ຈະເປັນຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈງິ.  

2.2.1. ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຟອກເງນິ ແລະ ມາດຕະການອື່ນໆ 

ການຟອກເງນິກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊ່ືອງອໍາ, ຕົ້ນກໍາເນດີ, ຫືຼ ຈດຸໝາຍປາຍທາງ, ຫືຼ ການຄອບຄອງ ຫືຼ ການນາໍໃຊ້ ເງນິທ່ີໄດ້ມາ
ຈາກການເຄື່ອນໄຫວຜິດກົດໝາຍ. ເວົາ້ອີກຄວາມໜຶງ່ວາ່, ການຟອກເງນິແມ່ນການຈດັການກັບເງນິທ່ີໄດ້ມາຈາກການກະທໍາຜິດ

 
ກົດໝາຍ. ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາ ກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດພາຄີ ກໍານດົຂະບວນການຈດັການກັບເງນິທ່ີໄດ້ມາຈາກ

 ການກະທໍາຜິດກົດໝາຍເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຕາມທ່ີກໍານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 6(1)(ກ) ແລະ (ຂ). ເງືອ່ນໄຂຕົ້ນຕໍແມ່ນການ 
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ຄູມ່ນືະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການເຮັດໃຫ້ການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ14

9 ສົນທິສັນຍາຈໍານວນໜຶ່ງ, ສົນທິສັນຍາ ຂອງອົງການສປຊວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະ ສານອອກລິດຕໍ່ຈິດປະສາດ (the United Nations 
Convention against Illicit Traffic of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances), ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການສປຊ 
ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (United Nations Convention against Corruption), ແລະ ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີ
ມີການຈັດຕັ້ງ ທ່ີເວົ້າຂ້າງເທິງນີ້  ໄດ້ກໍານົດພັນທະໃຫ້ລັດພາຄີໄດ້ກໍານົດການຟອກເງນິເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງນິ. 
ນອກຈາກນີ້ຄໍາແນະນໍາ 40 ຂ້ໍຂອງ FATF ຍັງໄດ້ກໍານົດມາດຕະຖານຮອບດ້ານ ສຳລັບລັດພາຄີ ເພ່ືອນໍາໃຊ້ ໃນການເຮັດໃຫ້ລະບອບການຕ້ານການຟອກເງິ
ນເຂ້ັມແຂງ. ບັນດາສົນທິສັນຍາເຫ່ົຼານີ້ສາມາດດາວໂລດໄດ້ຈາກ https://treaties.un.org/.

10 ອາຊະຍາກອນສ້າງຜົນກໍາໄລມະຫາສານຈາກອາຊະຍາກໍາທ່ີຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງ, ເຊ່ັນການຄ້າມະນຸດ, ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, 
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຄ້າຢາເສບຕິດ, ການຄ້າອາວຸດເສິກ, ການກໍ່ການຮ້າຍ, ການຫົຼບຫີຼກການເສັຍພາສີ. ບັນດາການກະທໍາຜິດເຫ່ົຼານີ້ ເອ້ີນວ່າ 
ການກະທໍາຜິດຕົ້ນຕໍ (predicate offences) ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງນິ.

ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ຮັບປະກນັວາ່ການຟອກເງນິແລະ ການກະທໍາຜິດຕົນ້ຕ ໍ 
ສາມາດຖືກຮ້ອງຟ້ອງດຳເນນີຄະດແີຍກຈາກກນັຕາ່ງຫາກ້

ການກໍານົດເງື່ອນໄຂວ່າຕ້ອງຕັດສີນລົງໂທດການກະທໍາຜິດຕົ້ນຕໍກ່ອນ (ຕົວຢ່າງ ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-
ອອກປະເທດ) ອາດສະກັ້ນກັດການຕັດສີນການຟອກເງນິໃນກໍລະນີທ່ີບ່ໍສາມາດຕັດສີນການກະທໍາຜິດຕົ້ນຕໍໄດ້ 
(ຕວົຢ່າງ ຜູ້ຖືກສງົໄສໄດ້ໜອີອກຈາກສດິອໍານາດສານຂອງລດັໜຶງ່ ຫືຼ ການກະທໍາຜິດເດດັຖານໄດ້ເກດີຂ້ຶນຢູ່ໃນສດິ

 ອໍານາດສານຂອງລັດອື່ນ)  ແຕ່ວາ່ມີຫັຼກຖານທ່ີຈະແຈງ້ສໍາລັບການຕັດສີນຄະດີໃນສະຖານການຟອກເງນິ. ສະນັນ້, 
ຈຶງ່ມີຄວາມສໍາຄັນວາ່ ເຈົາ້ໜາ້ ທ່ີປົກປ້ອງກົດໝາຍ ມີສິດອໍານາດໃນການຕິດຕາມເປ້ົາໝາຍການຟອກເງນິແຍກຕ່
າງຫາກຈາກການກະທໍາຜິດຕົ້ນຕໍ (ເຊ່ັນການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ)

ກໍານດົໂທດອາຍາ ຕໍ່ການປ່ຽນເງນິທ່ີໄດ້ມາຈາກການກະທໍາຜິດ ຫືຼ ການໂອນ, ການເຊ່ືອງອໍາ ຫືຼ ປິດບັງທ່ີມາທ່ີແທ້ຈງິ ແລະ ການໄດ້ມາ, 
ການຄອບຄອງ, ຫືຼ ການນາໍໃຊ້ຊັບສິນດັ່ງກ່າວ ໂດຍເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຊ່ຶງຮູ້ດີວາ່ຊັບສິນນັນ້ໄດ້ມາຈາກການກະທໍາຜິດທ
າງອາຍາ. ເພ່ືອເປັນການເພ່ີມເຕີມໃສ່ ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ, ຍັງມີນຕິິກໍາສາກົນຢູ່ຫຼາຍ ຢ່າງ ທ່ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 
ບັນດາລັດພາຄີ ກໍານດົການຟອກເງນິເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ມາດຕະການໃນການສະກັດກັ້ນການຟອກເງນິ.9

ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ ຍັງກໍານດົພັນທະຕື່ມອີກໃຫ້ລັດພາຄີໄດ້ກໍານດົການມີສ່ວນຮ່ວມ ຫືຼ ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຫືຼ 
ເຂ້ົາຮ່ວມການກະທໍາຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກະທໍາຜິດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອ, ການຍຸແຍ່, ການຊຸກຍູ້ ແລະ ການໃຫ້ການປຶກສາ ໃນກະ
ທໍາຜິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງນິ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບໂທດອາຍາ. 

ການກະທໍາຜິດ ທ່ີກ່າວມານີ້ນໍາໃຊ້ກັບທກຸການກະທໍາຜິດທາງອາຍາທ່ີຮ້າຍແຮງ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງນິ - ຊ່ຶງເອ້ີນວ່າ 
“ການກະທໍາຜິດຕົນ້ຕ”ໍ.10 ດວ້ຍເຫດນີ້, ການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ຄວນນອນໃນການກະທໍາຜິດຕົນ້ຕນໍີ້ ໃນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ
ການຕາ້ນການຟອກເງນິຂອງລັດພາຄ.ີ ການກະທໍາຜິດຕົນ້ຕ ໍ(ຕວົຢ່າງການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການລັກລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ) 
ບ່ໍຈາໍເປັນຕ້ອງເກີດຂ້ຶນພາຍໃນດິນແດນຂອງລັດໜຶງ່ ເພ່ືອວາ່ລັດນັນ້ສາມາດຮ້ອງຟ້ງດໍາເນນີຄະດີອາຍາໃນສະຖານຟອກເງນິໄດ້.

ສນົທິສນັຍາຕາ້ນອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ ຍັງກາໍນດົມາດຕະການເພ່ີມເຕມີໃຫ້ລດັພາຄ ີ(ທັງເປັນການບັງຄບັ ແລະ ບ່ໍເປັນການບັງຄບັ) 
ໄດ້ນາໍໃຊ້ແນໃສ່ສະກັດກັ້ນການຟອກເງນິ, ລວມທັງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ສະຖາບັນການເງນິເພ່ືອສະກັດກັ້ນແຫ່ຼງທຶນຈາກອາຊະຍາ
ກໍາ ໄຫຼ ເຂ້ົາສູ່ລະດັບການເງນິ ແລະ ກວດສອບ ແລະ ຕິດຕາມ ຊັບສິນທ່ີຜິດກົດໝາຍ.  

ມາດຕາ 7 ຂອງສົນທິສັນຍາກໍານດົ 

• ສ້າງລະບອບລະບຽບ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງນິທ່ີບ່ໍແມ່ນທະນາຄານ; 

• ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປະສານງານ ແລະ ແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນຂ່າວສານລະຫວາ່ງອົງການປົກປ້ອງກົດໝາຍ ແລະ 
ຜູ້ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;

• ພິຈາລະນາສ້າງຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບ ແລະ ຕິດຕາມການເໜງີຕີງຂອງເງນິສົດທ່ີໄຫຼວຽນຕາ
ມຊາຍແດນ ຕາມເງືອ່ນໄຂທ່ີເຮັດໄດ້, ນາໍໃຊ້ອົງການຈດັຕັ້ງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນອະນພຸາກພ້ືນ, ພາກພ້ືນ ແລະ 
ສາກົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງນິ; ແລະ 

• ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືສາກົນ ລະຫວາ່ງອົງການປົກປ້ອງກົດໝຍ ແລະ ອົງການຈດັຕັ້ງທ່ີຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງນິ.
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ຮ້ອງຟ້ອງດຳເນນີຄະດີ 
ຟອກເງນິ

ນຳໃຊ້ມາດຕະການ 
ສະກັດກັ້ນທາງກົດໝາຍ

ພິຈ
າລ

ະນ
າ

ພິຈາລະນາ ພິຈາລະນາ

ຕໍ່ຕ້ານອາຊະຍາກຳ 
ທ່ີສ້າງຜົນປະໂຫຍດ 

ທາງການເງນິ

11 ‘ລາຍໄດ້ຈາກອາຊະຍາກໍາ’ ໝາຍເຖິງຊັບສິນໃດໜຶ່ງທ່ີໄດ້ມາຈາກການກະທໍາຜິດອາຍາ ທາງກົງ ຫືຼ ທາງອ້ອມ (ມາດຕາ 2(ຈ), 
ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາ ທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ). 
‘ຊັບສິນ’ ໝາຍເຖິງຊັບສິນທຸກປະເພດ, ບ່ໍວ່າຈະມີຕົວຕົນ ຫືຼ ບ່ໍມີຕົວຕົນ, ເຄື່ອນທ່ີ ຫືຼ ຄົງທ່ີ, ຈັບບາຍໄດ້ ຫືຼ ຈັບບາຍບ່ໍໄດ້ ແລະ 
ມີເອກະສານຢ້ັງຢືນຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ ມີເອກະສານທ່ີເປັນຫັຼກຖານຢ້ັງຢືນ, ຫືຼ ຜົນປະໂຫຍດ ຫືຼ ດອກເບ້ັຽ ໃນຊັບສິນດັ່ງກ່າວ (ມາດຕາ 2(ງ), ສົນ
ທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ). 
‘ການອາຍັດ’ ຫືຼ ‘ການຍຶດ’ ໝາຍເຖິງການຫ້າມໂອນ, ປ່ຽນແປງ, ຂາຍ ຫືຼ ເຄື່ອນຍ້າຍຊັບສິນເປັນການຊ່ົວຄາວ ຫືຼ ຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ 
ຄວບຄຸມຊັບສິນເປັນການຊ່ົວຄາວ ບົນພ້ືນ ຖານຄໍາສັ່ງທ່ີອອກໂດຍສານ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນທ່ີມີສິດອໍານາດ.  (ມາດຕາ 2(ສ), ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາ
ກໍາທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ). 
‘ການຮິບ’, ຊ່ຶງລວມທັງການຍຶດທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້, ໝາຍເຖິງການຮິບຊັບສິນເປັນການຖາວອນໂດຍຄໍາສັ່ງສານ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງທ່ີມີສິດອໍານາດ (ມາດຕາ 
2(ຊ), ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ).

   ຮ້ອງຟ້ອງດຳເນນີຄະດີ
ຕົ້ນຕໍ (ເຊ່ັນການລັກລອບ...)

2.2.2. ການຮິບຊັບຈາກການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ

ການຮິບຊັບຈາກການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຍັງເອີ້ນອີກວາ່ການຮິບຊັບ, ການກອບກູ້ຊັບສິນ ຫືຼ ການຮິບໝາກຜົນຂອງການກະທໍາຜິດ. 
ນອກຈາກການສ້າງລະບອບຕ້ານການຟອກເງນິທ່ີເຂ້ັມແຂງແລ້ວ, ບັນດາລັດຄວນມີອົງການຈັດຕັ້ງທ່ີລະບຸ, ກວດກາ, ຕິດຕາ ແລະ 
ຮິບຊັບ ພາຍໃຕ້ສິດອໍານາດຂອງຕົນ ເພ່ືອຮິບຊັບສຸດທ້າຍທ່ີຍັງມີຢູ່.11 ນີ້ສາມາດປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ໂດຍຜ່ານບົດບັນຍັດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ທ່ີກໍານດົໄວໃ້ນກົດໝາຍອາຍາຂອງລັດ ກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງນິຂອງລັດນັນ້ ຫືຼ ກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍການດໍາເນນີການຮິບຊັບສະເພ
າະຕ່າງຫາກ. 

ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ລັດພາຄີສາມາດຮິບຊັບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດດ້ວຍສອງວທີິ:

• ເມື່ອໄດ້ມີການຕັດສີນຄະດີແລ້ວ (ການຕັດສີນຄະດີຕາມກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍການດຳເນນີຄະດີອາຍາ); ຫືຼ 

• ໃນກໍລະນທ່ີີບ່ໍມີຄໍາຕັດສີນຄະດີເທ່ືອ ແລະ ທ່ີສາມາດພິສູດໄດ້ວາ່ ຊັບສິນໃດໜຶງ່ສະເພາະ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການກະທໍາຜິດ
ຈາກການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ (ການດຳເນນີຄະດີອາຍາ ບົນພ້ືນຖານທ່ີຍັງບ່ໍທັນມີຄໍາຕັດສີນເທ່ືອ-ເອີ້ນວາ່ 
ການຮິບ ຫືຼອາຍັດຊັບທາງແພ່ງ). 

ວທີິທ່ີສອງເປັນທາງເລືອກທ່ີເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບລັດພາຄີ ທີມີເປ້ົາໝາຍຜູ້ກະທໍາຜິດແລ້ວ ແຕ່ບ່ໍສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວາ່ຜູ້ກ່ຽວຈະຖື
ກຕັດສີນໃນສະຖານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. 

ພັນທະຕົ້ນຕໍຂອງລັດໃນການກໍານດົກົດໝາຍ  ແມ່ນການກໍານດົສິດອໍານາດທ່ີສາມາດຮິບ ຫືຼ ອາຍັດຊັບທ່ີໄດ້ມາຈາກການກະທໍາຜິດ
ທາງອາຍາ, ລວມທັງການນາໍໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. ກົດໝາຍດໍາເນນີຄະດີອາຍາ ອະນຍຸາດໃຫ້ 
ອົງການ ຫືຼ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີປົກປ້ອງກົດໝາຍ ໄດ້ນາໍໃຊ້ມາດຕະການທາງກົດໝາຍຕໍ່ທກຸານເຄື່ອນໄຫວກໍ່ການກະທໍາຜິດທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍ, 
ບ່ໍພຽງແຕ່ການກະທໍາຜິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງນິເທ່ົານັນ້. ສະຫຸຼບແລ້ວ, ມີຄວາມຈາໍເປັນທ່ີອົງການປົກປ້ອງກົດໝາຍຕ້ອງສືບສ
ວນການກະທໍາຜິດຢ່າງຮອບດ້ານ ຊ່ຶງເປັນການກະທໍາຜິດທ່ີສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ຫືຼເງນິຢ່າງມະຫາສານ ຕາມທ່ີອະທິບາຍໃນແຜນວາດ 
4 ລຸ່ມນີ້. 

ແຜນວາດ 4: ມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການຕ້ານອາຊະຍາກໍາ ທ່ີສ້າງຜົນກໍາໄລມະຫາສານທາງການເງນິ  
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ຄູມ່ນືະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການເຮັດໃຫ້ການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ16

12 ການຮ່ວມມືທັງຮູບການທາງການ ແລະ ບ່ໍເປັນທາງການ ແມ່ນສ່ວນປະກອບເພ່ີມເຕີມ.ໃນບາງກໍລະນ ີການຮ່ວມມືບ່ໍເປັນທາງການ ຈະກາຍເປັນການຮ່ວມມືທາງການ, 
ແຕ່ເມື່ອການຮ່ວມມືໄດ້ເປັນທາງການແລ້ວ, ການຮ່ວມມືບ່ໍເປັນທາງການອາດຍັງສືບຕໍ່ດຳເນນີຢູ່. ຕົວຢ່າງ, ໃນຂ້ັນຕອນແຕ່ຫົວທີຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນ, 
ການຮ່ວມມືບ່ໍເປັນທາງການລະຫວາ່ງ ອົງການປົກປ້ອງກົດໝາຍສາມາດເປັນປະໂຫຍດໃນການເກັບກໍາຂ້ໍມູນທ່ີນາໍໄປສູ່ການສືບສວນ-ສອບສວນ ໃນກໍລະນທ່ີີມີເວລາ 
ຈາໍກັດ. ໃນຕອນອື່ນໆຈາກນັນ້, ຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ຮັບຢ່າງບ່ໍເປັນທາງການ ອາດຈາໍເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງໂດຍຜ່ານວທີິທາງການ ເພ່ືອຮັບປະກັນວາ່ຂ້ໍມູນນັນ້ຈະຖືວາ່
ເປັນຂ້ໍມູນທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສານ ຮັບເອົາເປັນຫັຼກຖານ (UNODC 2011, ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມໃນລວງເລິກກ່ຽວກັບການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ 
ການຮ້ອງຟ້ອງຄະດີການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, ໜາ້ 3, ເບ່ິງໄດ້ຈາກ  http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/
Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_en_wide_use.pdf).

2.3.ການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ເງືອ່ນໄຂພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ
ລັດຕ່າງໆຈາໍເປັນຕ້ອງມີນຕິິກໍາຮ່ວມມືສາກົນທ່ີມີປະສິດທິພາບ ໃນເລື່ອງອາຍາ ເພ່ືອຕ້ານກັບການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. 

 ກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນແລະກັນດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສົ່ງຜູູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ທ່ີມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສົນທິສັນຍາທ່ີກ່ຽວ

 ຂ້ອງໃນເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ຫືຼ ການຕົກລົງຕ່າງໆ ຈະເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືລະຫວາ່ງປະເທດຕ່າງໆ ເປັນໄປຢ່າງຄ່ອງຕົວ ແລະ ທັນກັບເວລາ. 
ໃນການຮ້ອງຟ້ອງຄະດອີາຍາຂ້າມຊາດ, ບັນດາລດັຈາໍຕອ້ງມກີດົໝາຍການສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນທ່ີມປີະສດິທິພາບ ເພ່ືອນາໍເອາົຜູ້ກະທໍາຜິດມາສູ່ 
ຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ເພ່ືອຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນນີຄະດີໃນລັດຂອງຕົນ. ບັນດາລັດຍັງຕ້ອງມີກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ 
ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍໃນເລື່ອງອາຍາ ທ່ີເຂ້ັມແຂງ ເພ່ືອ ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດໄດ້ຂ້ໍມູນຫັຼກຖານຈາກປະເທດອື່ນ ເຊ່ັນ ບັນທຶກທະນາຄານ, 
ຂ້ໍມນູໂທລະສບັ ແລະ ຄາໍໃຫ້ການຂອງພະຍານ. ອກີຮບູການອື່ນຂອງການຮ່ວມມສືາກນົ ຍັງລວມມກີານໂອນຕວົນກັໂທດ, ການຮ່ວມມຮິືບ 
ຫືຼ ອາຍັດຊັບ, ການຮ່ວມມືໃນການນາໍໃຊ້ເຕັກນກິການສືບສວນ-ສອບສວນພິເສດ ແລະ ການສືບສວນ-ສອບສວນຮ່ວມກັນ.

ການຮ່ວມມສືາກນົກຽ່ວກບັການຕາ້ນອາຊະຍາກາໍ ສາມາດດາໍເນນີໄດທັ້ງໃນຮບູການທາງການ ແລະ ບ່ໍເປັນທາງການ.12  ການຮ່ວມມທືາງການ 
ລວມມີການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີອາຍາ ແລະ ການຮ້ອງຟ້ອງຄະດີຂ້ຶນສານ ລວມທັງຄໍາຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານກົດໝ
າຍ. ການຮ່ວມມືບ່ໍເປັນທາງການລວມມີການຊ່ວຍເຫືຼອລະຫວາ່ງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຕໍາຫຼວດ ຫືຼ ອົງການຈດັຕັ້ງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ທ່ີສາມາດນາໍໃຊ້ເ
ພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຂ້ໍມູນຂ່າວສານຈາກປະເທດອື່ນ ກ່ອນໜາ້ທ່ີຈະມີການອອກຄໍາຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານກົດໝາຍຢ່າງເປັນທາງການ. 
ທັງສອງຮູບການຮ່ວມມືສາກົນ ໄດ້ຖືກຂັດຂວາງ 

ຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະບົບກດົໝາຍ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງກນົໄກປົກປ້ອງ ແລະ ບັງຄບັປະຕບັິດກດົໝາຍ, ວທີິການສື່ສານທ່ີຍັງຈາໍກດັ 
ກຽ່ວກບັຂ້ໍມນູຂ່າວສານ ແລະ ຂ້ໍມນູທາງອາຍາທ່ີໄດ້ມາຈາກການສບື-ສອບສວນໃນທາງລັບ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ສິງ່ທ້າທາຍຈາກພາສາ, 
ແລະ ການຂາດຄວາມເຊ່ືອໃຈກັນ, ນີ້ເປັນສິ່ງທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບໜວ່ຍງານຕ່າງໆ ທ່ີຈະຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນແຕ່ຫົວທີ ຢ່າງບ່ໍເປັນທາງການກ່ຽ
ວກັບການພົວພັນສາກົນ. 

ສນົທິສນັຍາຕາ້ນອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ ແລະ ອະນສຸນັຍາວາ່ດວ້ຍການຕາ້ນການລກັລອບເອົາຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ກາໍນດົວທີິການທ່ີລະອຽດ 
ຕໍ່ການຮ່ວມມືທັງເປັນທາງການ ແລະ ບ່ໍເປັນທາງການ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ລັດພາຄີສາມາດນໍາໃຊ້ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາ 
ທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ ຊ່ຶງອະນສຸັນຍາດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງເພ່ີມເຕີມ ໄປພ້ອມກັບກົດໝາຍພາຍໃນຂອງຕົນ ເປັນພ້ືນຖານສໍາລັບການຮ່ວມມືສາກົນ 
ໃນການປະຕິບັດຄໍາຮ້ອງຂໍສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ແລະ ການຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານກົດໝາຍ. 

2.3.1. ການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ

ການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນແມ່ນຂະບວນການທ່ີເປັນທາງການ ເມື່ອລັດໜຶ່ງ (ລັດທ່ີຖືກຮ້ອງຂໍ) ສົ່ງບຸກຄົນທ່ີລະບຸໃນຄໍາຮ້ອງຂໍ 
ຂອງລັດອື່ນ(ລັດທ່ີຮ້ອງຂໍ), ຊ່ຶງບຸກຄົນນັນ້ຖືກຫາວາ່ໄດ້ກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຫືຼ ໄດ້ຖືກສານຕັດສີນລົງໂທດ ຢູ່ໃນດິນແດນ -ລວມທັງ
ການນາໍໃຊ້ສິດອໍານາດນອກຂອບເຂດດິນແດນ-ຂອງລັດທ່ີຮ້ອງຂໍ. ລັດໜຶງ່ອາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ເພ່ືອວາ່ຜູ້ນັນ້ຈະສາມາ
ດຕໍ່ຕ້ານການຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນນີຄະດີອາຍາຢູ່ລັດນັນ້ ຫືຼ ປະຕິບັດໂທດອາຍາ ຢູ່ລັດນັນ້ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທໍາຜິດທ່ີສາມາດສົ່ງຜູ້ຮ້
າຍຂ້າມແດນໄດ້.

ບັນດາລດັອາດຂໍ ຫືຼ ສະໜອງການສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ໃນຄະດທ່ີີກຽ່ວຂ້ອງກບັການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ໂດຍຜ່ານຫຼາຍ
 ຮູບການດໍາເນນີການທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງການດໍາເນນີການບົນພ້ືນຖານສົນທິສັນຍາສອງຝ່າຍ ຫືຼ ຫຼາຍຝ່າຍ, ເຊ່ັນດຽວກັນ ກັ

ບການດໍາເນີນການບົນພ້ືນຖານກົດໝາຍພາຍໃນຂອງລັດນັ້ນ ໃນກໍລະນີບ່ໍມີສົນທິສັນຍາ. ການກະທໍາຜິດ ທ່ີສາມາດສົ່ງເປັນຜູ້ຮ້າຍ 
ຂ້າມແດນໄດ້ ແມ່ນການກະທໍາຜິດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍພາຍໃນຂອງສອງລັດ ທັງລັດທ່ີຮ້ອງຂໍ ແລະ ລັດທ່ີຖືກຮ້ອງຂໍ. ນີ້ເອີ້ນວາ່ ເງືອ່ນໄຂ

 ເປັນຄວາມຜິດທາງອາຍາໃນສອງດິນແດນສໍາລັບການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ-ບາງຄັ້ງກໍເອີ້ນວ່າ ຄວາມຜິດທາງອາຍາໃນສອງດິນແດນ 
(dual–criminality).

ສນົທິສນັຍາການຕາ້ນອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ (ມາດຕາ 16(1)) ແລະ ອະນສຸນັຍາວາ່ດວ້ຍການຕາ້ນການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກ
 ປະເທດ (ມາດຕາ 1(3)), ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການລັກລອບ... ເປັນເປ້ົາໝາຍດັດປັບຂອງສົນທິສັນຍາ) ແມ່ນ 

ຕົວຢ່າງຂອງສົນທິສັນຍາຫຼາຍຝ່າຍ ໃນການດໍາເນນີການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ. ມາດຕາ 16(1) ຂອງສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີ
 ການຈດັຕັງ້ ກໍານດົຂອບເຂດພັນທະໃນການສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ. ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍພາຍໃນ, ລດັພາຄຕີອ້ງຮັບປະກນັວາ່ການກະທໍາຜິດ

ພາຍໃຕ້ສນົທິສນັຍາຕ້ານອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ ແລະ ການກະທໍາຜິດໃນອະນສຸນັຍາວາ່ດວ້ຍການຕາ້ນການລກັລອບ... ແມ່ນການກ
ະທໍາຜິດທ່ີສາມາດສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນໄດ້. ຄາໍຮ້ອງການສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນຄວນດໍາເນນີໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍສາກນົທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.  
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ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ຮັບປະກນັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ຊຸກ
ຍູກ້ດົໝາຍຕາ້ນການລກັລອບເອົາຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ

ບັນດາລັດອາດນໍາໃຊ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ ເປັນພ້ືນຖານທາງດ້ານກົດໝາ
ຍໂດຍກົງສໍາລັບການຮ້ອງຂໍ ແລະ ການອະນມຸັດສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອບັນດາລັດ ຫາກ
ບ່ໍຍອມຮັບການນາໍໃຊ້ສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ເທ່ືອ ເພ່ືອຈດຸປະສົງດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາໍໃຊ້ບ່ອນອີງທາງ

 ດ້ານກົດໝາຍອື່ນສໍາລັບການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ (ຕົວຢ່າງ ກົດໝາຍພາຍໃນ ຫືຼ ສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍການສົ່ງຜູ້
ຮ້າຍຂ້າມແດນສະເພາະ), ບັນດາລັດກໍຄວນຮັບປະກັນວາ່ ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ໄດ້ລວມໄວໃ້ນ 
ປະເພດການກະທໍາຜິດ ທ່ີສາມາດສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນໄດ.້ ຕວົຢ່າງ, ຖ້າຫາກລດັໜຶງ່ ໄດກ້າໍນດົ“ປະເພດການກະທໍາຜິດ” 
ທ່ີສາມາດສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນໄດ້ ໃນກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນຂອງຕົນ, ກໍມີຄວາມຈາໍເປັນຕ້ອງ

 
ໄດ້ຮັບປະກັນວາ່ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ໄດ້ນອນໃນປະເພດການກະທໍ
າຜິດດັ່ງກ່າວ. ນີ້ຈະເປັນການຮັບປະກັນການປະຕິບັດພັນທະໃນການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືສາກົນ ຕາມສົນທິສັນຍາວາ່

 ດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ ຊ່ຶງນາໍໃຊ້ຕໍ່ການກະທໍາຜິດດັ່ງກ່າວ ໃນອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການຕ້ານ
 ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ.

2.3.2. ການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍ

ການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະກັນທາງດ້ານກົດໝາຍ (Mutual legal assistance (MLA)) ແມ່ນຂະບວນການໜຶ່ງ 
ໂດຍລັດສະເໜ ີແລະ ສະໜອງໃນຮູບການລັດ ຕໍ່ ລັດ ໃນການຊ່ວຍເຫືຼອສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີອາຍາ, ການຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນນີຄະດີ 
ແລະ ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນຂະບວນການດໍາເນນີຄະດີທາງອາຍາ. ປະເພດຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອອາດຖືກກໍານດົໄວໃ້ນສົນທິສັນຍາທ່ີກ່ຽວ
ຂ້ອງ ຫືຼ ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ. ສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍການ ຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ ກໍານດົປະເທດຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຊ່ຶງອາດສະເໜຂໍີການຊ່ວຍເຫືຼອຄື: 

• ການເອົາຫັຼກຖານ ຫືຼ ຄໍາໃຫ້ການຂອງບຸກຄົນ;

• ການສົ່ງເອກະສານທາງດ້ານຕລຸາການ;

• ການດຳເນນີການຄົ້ນຫາ ແລະ ການຮິບຊັບ ແລະ ອາຍັດຊັບສິນ; 

• ການກວດກາວດັຖຸ ແລະ ສະຖານທ່ີ; 

• ການສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ຫັຼກຖານ ແລະ ການຕີລາຄາຂອງຊ່ຽວຊານ; 

• ການສະໜອງສະບັບຕົ້ນ ຫືຼ ສຳເນາົເອກະສານ ແລະ ບັນທຶກຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງເອກະສານທາງການ, 
ບັນຊີທະນາຄານ, ການເງນິ ແລະ ບັນຊີວສິາຫະກິດ ຫືຼ ບໍລິສັດ;

• ລະບຸ ຫືຼ ດຳເນນີການຮິບຊັບ, ຊັບສິນ, ນຕິິກຳອຸປະກອນ ຫືຼ ສິ່ງອື່ນໆທ່ີໃຊ້ເປັນຫັຼກຖານ; ແລະ 

• ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶງ່ມີໜາ້ ໂດຍສະໝກັໃຈ ຢູ່ລັດທ່ີຮ້ອງຂໍ. 
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ຄູມ່ນືະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການເຮັດໃຫ້ການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ18

ປະເທດ ກ ພະຍາຍາມຮ້ອງຟ້ອງຄະດີອາຍາພົນລະເມືອງ, ຊ່ຶງການກະທໍາຜິດເກີດຂ້ຶນຢູ່ປະເທດ ຂ.

ອົງການປົກປ້ອງກົດໝາຍ ຫືຼ ອົງການໄອຍະການຂອງປະເທດ ກ ກໍານດົຄວາມຈາໍເປັນສໍາລັບການຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ  
ສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອໄປຍັງອົງການໃຈກາງປະສານງານຂອງຕົນ

ອົງການໃຈກາງປະສານງານຂອງປະເທດ ກ ກໍານດົລັກສະນະ ແລະ ປະເພດຂອງການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ 
ທ່ີຈະຂໍຈາກປະເທດ ຂ ເຊ່ັນ:

ຫັຼກຖານ ແລະ 
ເອກະສານ

ຄົ້ນຫາ ແລະ 
ຮິບຊັບ

ການຈດັຫາວດັຖຸສິ່ງຂອງ 
ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງໜວ່ຍ 

ງານປົກປ້ອງກົດໝາຍ

ຂໍເອົາຄໍາໃຫ້ການ, ຫັຼກຖານ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອ 
ສືບສວນ-ສອບສວນຢູ່ຕ່າງປະເທດ 

ປະເທດ ຂ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຈາກ ປະເທດ ກ ແລະ ປະເມີນຄໍາຮ້ອງຂໍ.

ປະເທດ ຂ ອະນມຸັດ ຫືຼ ປະຕິເສດຄຳຮ້ອງ, ໂດຍພິຈາລະນາເງືອ່ນໄຂສຳລັບການປະຕິເສດຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ 
ເງືອ່ນໄຂຂອງສົນທິສັນຍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

ປະເທດ ຂ ປະຕິບັດຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ.  ອົງການໃຈກາງປະສານງານ ຂອງປະເທດ ຂ ວດັຖຸສິ່ງຂອງທ່ີຮ້ອງຂໍໃຫ້  
ປະເທດ ກ. ປະເທດ ກ ນາໍໃຊ້ ວດັຖຸສິ່ງຂອງໃນການດໍາເນນີການ 
ສືບສວນ-ສອບສວນ ຫືຼ ຮ້ອງຟ້ອງດຳເນນີຄະດີອາຍາຂອງຕົນ.

ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ຮັບປະກັນວາ່ການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນແລະກັນທາງ
ກົດໝາຍ ໃນປະເທດຊຸກຍູ້ການຮ້ອງຟ້ອງດຳເນນີ 
ຄະດີການລັກລອບ... 

ມາດຕາ 18(1) ຂອງສນົທິສນັຍາຕ້ານການອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ ກໍານດົລະບຽບກ່ຽວກບັການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງ
ກນັ ແລະກນັທາງດ້ານກດົໝາຍ ທ່ີຄບົຖ້ວນ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາລດັພາຄ ີໄດ້ຮ່ວມມ ືແລະ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງ
ກັນແລະກັນທາງກົດໝາຍຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນນີຄະດີອາຍາ ແລະ 
ການດໍາເນນີຄະດີ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການກະທໍາຜິດ ທ່ີກໍານດົໄວໃ້ນໂດຍສົນທິສັນຍາ ແລະ ອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການ
ຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. ຕົວຢ່າງ, ເຖິງແມ່ນວາ່ຄະດີການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ
ອາດຖືກຮ້ອງຟ້ອງດາໍເນນີຄະດໃີນປະເທດປາຍທາງ, ຫັຼກຖານສາໍຄນັອາດຢູ່ປະເທດຕົນ້ທາງ ຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ. 
ຮັບກະກັນວາ່ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຕໍາຫຼວດ, ໄອຍະການ ແລະ ສານສາມາດຮ່ວມມືກັນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂ້າມແດນ-
ທັງຮູບການເປັນທາງການ ແລະ ບ່ໍເປັນທາງການ-ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນນີຄະດີການ

 
ລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ແລະ ການຟອກເງນິ ຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

ແຜນວາດ 5: ສັງລວມຂະບວນການດໍາເນນີຄໍາຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍ 
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13 ມະຕິຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສປຊ ເລກທີ 55/25 ວນັທີ 15 ພະຈກິ 2000, ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ.
14 The UNCAC ອະທິບາຍສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ ແລະ ກໍານດົກອບການຮ່ວມມືສາກົນທ່ີຮອບດ້ານເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
15 ຄໍານາໍ, ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການ ສປຊ ວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

2.4. ການກໍານດົການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນຄະດີອາຍາ
ການກໍານດົການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນຄະດີອາຍາແມ່ນພັນທະເພ່ີມເຕີມທ່ີສໍາຄັນໜຶງ່ຂອງສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ 
ຊ່ຶງອາດຊ່ວຍສະກັດກັ້ນການກະທໍາ ຫືຼ ການກະທໍາຜິດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ເຊ່ັນອາຊະຍາກໍາທ່ີ 
ກຽ່ວຂ້ອງກບັ ການປອມແປງໜງັສເືດນີທາງ ໂດຍການໃຫ້ສນິບົນແກເ່ຈົາ້ໜາ້ທ່ີຢູ່ດາ່ນຊາຍແດນ. ສນົທິສນັຍາຕ້ານອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານ
ຈດັຕັງ້ກາໍນດົກອບກດົໝາຍທ່ີຈາໍເປັນ ສາໍລບັການຮ່ວມມສືາກນົ ໃນການຕາ້ນການສໍລ້າດບັງຫລວງ.13  ມາດຕາ 8 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລດັພາຄີ 
ກໍານດົການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນການກະທໍາຜິດໃນຄະດີອາຍາ.

ສໍາລັບຄໍາແນະນາໍເພ່ີມເຕີມ, ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການ ສປຊ ວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (the United Nations 
Convention against Corruption (UNCAC))14  ກໍານດົກອບກົດໝາຍສາກົນທ່ີຄົບຊຸດ ເພ່ືອຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ 
ແລະ ຍັງເຊ່ືອມໂຍງກັນລະຫວາ່ງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທາງເສດຖະກິດ, ລວມທັງ 
ການຟອກເງນິ.15
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ພາກ 3
ສັງລວມຂ້ໍຄິດເຫັນສຳລັບການສ້າງກົດໝາຍທ່ີມີປະສິດທິຜົນ

ສະຫຸຼບຂ້ໍຄິດເຫັນສໍາລັບການສ້າງກົດໝາຍທ່ີມີປະສິດທິຜົນ ເພ່ືອກໍານດົການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດເປັນ 
ການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ:

	
ກໍານດົການກະທໍາຜິດກ່ຽວກັບການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ຢ່າງຮອບດ້ານຄົບຖ້ວນ ຍ້ອນພັນທ
ະສາກົນຮຽກຮ້ອງຫຼາຍກວາ່ກໍານດົເປັນກົດໝາຍສາມັນທ່ີແນໃສ່ການເຂ້ົາເມືອງຜິດກົດໝາຍເທ່ົານັນ້. 

	
ຮັບປະກັນວາ່ຜູ້ຖືກລັກລອບບ່ໍຖືກຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນນີຄະດີອາຍາ ຍ້ອນເຫດຜົນລາວຖືກລັກລອບ. ຮັບຮູ້ວາ່ 

 ອະນສຸັນຍາຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ກໍານດົການປົກປ້ອງສິດທິຂອງຜູ້ຖືກລັກລອບໃຫ້
 ສອດຄ່ອງກັບພັນທະຂອງ “ລັດພາຄີ” ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສາກົນ. (ກົງກັນຂ້າມ, ອະນສຸັນຍາກໍານດົໃຫ້ລົງໂທດ

ຜູ້ດໍາເນນີການ, ຜູ້ຈດັຕັ້ງກິດຈະການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ). ບັນດາລັດພາຄີ ຄວນພິຈາລະນາ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະຂອງແມ່ຍິງ 

	
ຮັບປະກັນວາ່ພະຍານ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃນຄະດີການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. 

	
ຮັບປະກັນວາ່ ຜູ້ກະທໍາຜິດ ຕົກຢູ່ໃນເງືອ່ນໄຂຂອງສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ມີການເພ່ີມໂທດທາງອາຍາເພ່ືອໃຫ້ໄດ້

 ຮັບໂທດທ່ີສູງກວາ່.

	
ກໍານດົບົດບັນຍັດກ່່ຽວກັບການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການລັກລອບ ແລະ 
ການຄ້າມະນດຸແຍກອອກກັນຕ່າງຫາກ ຍ້ອນວາ່ອົງປະກອບຂອງການກະທໍາຜິດແຕກຕ່າງກັນ.

	
ກໍານດົສິດອໍານາດນອກຂອບເຂດດິນແດນ ເພ່ືອຈະສາມາດເອົາຜິດກັບຜູ້ດໍາເນນີການ, 
ຜູ້ຈດັຕັ້ງກິດຈະການເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ບ່ໍສາມາດສວຍໃຊ້ຊ່ອງຫວາ່ງກົດໝາຍໃນປະເທດຕ່າງໆໄດ້.

	
ຮັບຮູ້ວາ່ ອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ກໍານດົມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດ, 
ຊ່ຶງສາມາດພັດທະນາຕໍ່ໃຫ້ເຂ້ັມແຂງໃນກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ.

	
ລວມທັງການກໍານດົໄວໃ້ນກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງນິ ທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນຕ້ອງຕັດສີນການກະທໍາຜິດຕົ້ນຕໍ 
(ຕົວຢ່າງ ການກະທໍາຜິດໃນການລັກລອບ...) ກ່ອນເພ່ືອນາໍໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ການກະທໍາຜິດການຟອກເງນິ. 

	
ຮັບປະກັນວາ່ການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ນາໍໃຊ້ກັບການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກ 
ປະເທດ.  

	
ຮັບປະກັນວາ່ມາດຕະການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ ຊຸກຍູ້ ການຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນນີຄະດີການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. 
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ຕິດຕໍ່ພົວພັນ 

ຫ້ອງການສະໜບັສະໜນູໃນພາກພ້ືນ - Bali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ)໌ 
ຊ້ັນທີ 27th ຕຶກລັດຈານາກຣານ
183 ຖະໜົນສາທອນໃຕ້, ສາທອນ ບາງກອກ 10120, ປະເທດໄທ
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