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Bali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ)໌ ກ່ຽວກັບການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, 
ການຄາ້ມະນດຸ ແລະ ອາຊະຍາກາໍຂ້າມຊາດທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ (Bali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ)໌)
ໄດຖື້ກສ້າງຂ້ຶນ ໃນປ ີ2002 ແລະ ແມ່ນຂະບວນການປຶກສາຫາລ ືດ້ວຍຄວາມສະໝກັໃຈ 
ແລະ ບ່ໍມຂ້ໍີຜູກພັນຊ່ຶງເປັນເຈົາ້ການຮ່ວມໂດຍລດັຖະບານອດົສະຕຣາລີ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ 
ແລະປະກອບມີ 45 ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ອົງການຈດັຕັ້ງຕ່າງໆເຂ້ົາຮ່ວມ 

ບັນດາຂ້ໍສົງໃສກ່ຽວກັບຄູ່ມືນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ ຈະຕ້ອງສະເໜຕີໍ່ 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 ຕໍ່ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ວາ່ດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ (the United 
Nations Convention against Transnational Organized 
Crime (Organized Crime Convention) ແລະ ອະນສຸັນຍາເພ່ີມເຕີມ 
ສອງສະບັບຂອງສົນທິສັນຍານັນ້: ອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການ 
ລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-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) . ຄໍາສັບທ່ີນາໍໃຊ້ໃນຄູ່ມືນະໂຍບາຍ 
ນີ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດານຕິິກຳສາກົນທັງສາມສະບັບນີ້ເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພ່ືອຈດຸປະສົງຂອງການແປເອກະສານ, ການແປສົນທິສັນຍາ 
ແລະ ອະນສຸັນຍາເຫ່ົຼານີ້ ຄວນມີການຮັບຮອງທາງການ ເພ່ືອທ່ີຈະໃຊ້ເປັນເອກະ 
ສານອ້າງອີງໄດ້ ໃນການນາໍໃຊ້ຄຳສັບໃນຄູ່ມືນະໂຍບາຍສະບັບນີ້.  
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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
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ຄຳ
ນາໍ

ຄຳນາໍ
ນັບແຕ່ໄດ້ມີການເລ່ີມຕົ້ນ Bali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ໌) ໃນປີ 2002, Bali Process 
(ບາລີ ໂປຣເຊສ໌) ກ່ຽວກັບການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ 
ອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວາ່Bali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ)໌) ໄດ້ປູກຈດິສໍານຶ
ກໃນພາກພ້ືນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, 
ການຄ້າມະນດຸ ແລະ ອາຊະຍາກາໍຂ້າມຊາດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຍັງໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດບັນດາຍດຸທະສາດ 
ແລະ ການຮ່ວມມືໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈງິໃນເລື່ອງດັ່ງກ່າວ. ໄດ້ມີສະມາຊິກຫຼາຍກວາ່ 45 ປະເທດ ແລະ 
ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ລວມທັງບັນດາປະເທດທ່ີສງັເກດການຈາໍນວນໜຶງ່ ແລະ ອງົກອນສາກນົຕ່າງໆ ໄດ້
ເຂ້ົາຮ່ວມກອງະຊຸມປຶກສາຫາລືແບບສະໝກັໃຈນີ້.

ກອງປະຊຸມລດັຖະມນົຕຂີອງBali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ)໌ຄັງ້ທີ V ທ່ີຈດັຂ້ຶນໃນເດອືນ ເມສາ 2013, ບັນດາລດັຖະມນົຕຕີກົລງົວາ່ 
ຄວນສ້າງຄູ່ມືນະໂຍບາຍເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດງານຕົວຈິງໃນການກໍານົດ ການລັກລອບເອົາຄົນ

 ເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ແລະ ການຄ້າມະນດຸ ໃຫ້ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ. ບັນດາລດັຖະມນົຕໄີດ້ມອບໃຫ້ຫ້ອງການ Regional 
Support Office (RSO) ໃນພາກພ້ືນເພ່ືອການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາສະມາຊິກທ່ີມີຄວາມສົນໃຈ ສ້າງຄໍາແນະນໍາ ເພ່ືອ 
ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາໜ່ວຍງານພາຍໃນປະເທດໄດ້ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີແນ່ນອນ ກ່ຽວກັບພັນທະກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ເພ່ືອ

 ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາກົດໝາຍພາຍໃນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.ນອກຈາກນີ້ ຕາມຄໍາແນະນໍາ ຫ້ອງການ Regional Support 
Office (RSO) ໃນພາກພ້ືນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຮ່າງຄໍາແນະນໍາທ່ີປະກອບດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານຈາກສະມາຊິກ

 ຂອງ Bali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ໌) ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພ່ືອສ້າງຄູ່ມືນະໂຍບາຍນີ້. 

ຄູ່ມືນະໂຍບາຍນີ້ ແມ່ນເປັນຄໍາສະເໜີແນະນໍາ, ບ່ໍບັງຄັບ ແລະ ມີເຈຕະນາໃຫ້ນໍາໃຊ້ເປັນນິຕິກໍາ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ບັນດາ
 ໜວ່ຍງານຕາ່ງໆພາຍໃນ ປະເທດສະມາຊິກ Bali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ)໌. ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ບັນດາຄາໍແນະນາໍໃນຄູມ່ນືະໂຍບາຍ 

ສັນ້, ກະທັດຮັດ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ ແລະ ນາໍໃຊ້ໄດງ້າ່ຍ, ຄູມ່ນືະໂຍບາຍແມນ່ສມຸໃສ ່ການກາໍນດົການລັກລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກ
 ປະເທດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ໃນກົດໝາຍພາຍໃນເພ່ືອເຮັດແນວໃດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ມີປະສິດທິຜົນ. 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)
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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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ການຄາ້ຄນົ-ເອີ້ນອກີວາ່ ການຄາ້ມະນດຸ, ເປັນການຄາ້ຂາຍມະນດຸ ຫືຼ ການຄາ້ຂາຍຄນົ ແມນ່ການຊອກຫາ, ການຂົນສົງ່, ການຖ່າຍໂອນ, 
ຫືຼການຮັບເອົາບຸກຄົນດ້ວຍການຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ, ບັງຄັບ ຫືຼ ດ້ວຍວທີິການອື່ນໆ ທ່ີບ່ໍເໝາະສົມເພ່ືອຈດຸປະສົງຂອງການຂູດຮີ
ດບຸກຄົນນັນ້. ການຄ້າມະນດຸສາມາດເກີດຂ້ຶນໃນພາຍໃນປະເທດ ຫືຼ ລະຫວາ່ງປະເທດ.

ບັນດາລດັຕອ້ງມກີດົໝາຍທ່ີເຂ້ັມແຂງເພ່ືອຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ທ່ີຕກົເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. ມນີຕິກິາໍຂອງສາກນົສອງສະບັ
ບທ່ີສາໍຄນັນັນ້ແມ່ນລະບົບກດົໝາຍສາກນົ ກ່ຽວກບັການຄ້າມະນດຸ: ອະນສຸນັຍາເພືອປ້ອງກນັ,ປາບປາມ ແລະ ລງົໂທດການຄ້າມະນດຸ 
ໂດຍສະເພາະ ການຄ້າຂາຍແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, (ອະນຸສັນຍາການຄ້າມະນຸດ) ຊ່ຶງເພ່ີມເຕີມໃສ່ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້
ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈັດຕັ້ງຂ້າມຊາດ(ສົນທິສັນຍາອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ). ການຄ້າມະນຸດແມ່ນມິຄວາມແຕກຕ່າງ ຈາກ 
ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ຊ່ຶງດັດປັບໂດຍອະນສຸັນຍາສະບັບອື່ນແຍກຕ່າງຫາກ ແຕ່ອະນສຸັນຍາທັງສອງສະບັບນັນ້ຢູ່
ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທ່ີມີການຈດັຕັ້ງເຊ່ັນດຽວກັນ.

ອະນສຸັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນດຸຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດພາຄີກໍານດົການຄ້າມະນດຸເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ. ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 3(a) 
ຂອງອະນສຸັນຍາ, ການຄ້າມະນດຸແມ່ນມີ ສາມອົງປະກອບ:

• ການກະທໍາ- ແມ່ນ ການຊອກຫາ, ການຂົນສົ່ງ, ການໂອນຖ່າຍ, ຫືຼການຮັບເອົາບຸກຄົນ; 

• ວທີິການ ແມ່ນການປະຕິບັດ ຫືຼ ການໃຊ້ກໍາລັງບັງຄັບ ຫືຼ ດ້ວຍຮູບແບບອື່ນໆຂອງການບັງຄັບ, ດ້ວຍການລັກພາຕົວ, 
ດວ້ຍການຫຼອກລວງ, ດ້ວຍການໃຊ້ອບຸາຍ,ດ້ວຍການໃຊ້ກາໍລງັທາລນຸ, ດ້ວຍພາວະທ່ີອອ່ນແອກວາ່ ຫືຼ ດ້ວຍການໃຫ້ ຫືຼ 
ດວ້ຍການຮັບເງນິ ຫືຼ ຜົນປະໂຫຍດ ເພ່ືອໃຫ້ໄດຮັ້ບການຍິນຍອມຈາກບຸກຄນົທ່ີຕກົຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄວບຄມຸຂອງຜູ້ອື່ນ; ແລະ 

• ວັດຖຸປະສົງເພ່ືອກົດຂ່ີຂູດຮີດ

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນ ເດກັນອ້ຍ, ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນດຸ ແມນ່ປະກອບມ ີ“ການກະທໍາ” ວດັຖຸປະສງົແມ່ນ 
ເພ່ືອການກົດຂ່ີຂູດຮີດ ໂດຍບ່ໍມີຄວາມຈາໍເປັນໃດໆທ່ີຈະຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີການພິສູດເຖິງ ‘’ວທີິການ”.

ອະນສຸັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນດຸຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດພາຄີຕ້ອງກໍານດົເອົາຄວາມພະຍາຍາມໃນການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້
າມະນດຸ (ຂ້ຶນກັບລະບົບກົດໝາຍພາຍໃນຂອງລັດນັນ້) ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ແລະ ການຈດັຕັ້ງ ຫລືດ້ວຍວທີິການອື່ນໂດຍທາງກົງ 
ເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມໃນການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນດຸແມ່ນເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ.

ການດາໍເນນີການທາງອາຍາທ່ີພົວພັນເຖິງການຄ້າມະນດຸ ຕອ້ງໄດປ້ະຕບັິດໃນຫຼາຍໆປະເທດ, ດັງ່ນັນ້ ມນັຈຶງ່ເປັນສິງ່ທ່ີຈາໍເປັນສາໍລບັ
ລັດໃນການສ້າງຕັ້ງອໍານາດສານ -ຫືຼ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍ ເພ່ືອປະຕິບັດສິດອໍານາດນອກເໜອືຂອບເຂດດິນແດນ-ທ່ີ
ກ່ຽວພັບກັບການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນດຸ.

ສິງ່ສໍາຄນັທ່ີເຮັດອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ມຄີວາມຍືນຍົງ, ລວມທັງການສ່ຽງໄພໃນການຄ້າມະນດຸນັນ້ແມ່ນເງນິທຶນ. ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ອງົການ 
ບັງຄບັໃຊ້ກດົໝາຍສາມາດໄດເ້ອາົໝາກຜົນຂອງການກະທໍາຜິດຈາກອງົກອນອາຊະຍາກາໍເຫ່ົຼານີ້, ບັນດາລັດຕອ້ງໄດມ້ກີດົໝາຍຕາ້ນ 
ການຟອກເງນິ ແລະ ກດົໝາຍກ່ຽວກບັການຮິບຊັບທ່ີໄດ້ມາຈາກການຟອກເງນິ ທ່ີເຂ້ັມແຂງ ແລະ ແຍກອອກຕ່າງຫາກເປັນຄນົລະສະບັບ. 
ບັນດາລດັ ຍັງຕ້ອງມກີານກດົໝາຍກ່ຽວກບັການຮ່ວມມທືາງດ້ານອາຍາລະຫວາ່ງຊາດທ່ີເຂ້ັມແຂງ, ລວມທັງກດົໝາຍກ່ຽວກບັການ 
ຊ່ວຍເຫືຼອທາງດາ້ນກດົໝາຍເຊ່ິງກນັແລະກນັ. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນທ່ີມປີະສດິທິຜົນຈະຊ່ວຍໃຫ້ອງົການບັງຄບັ 
ໃຊ້ກດົໝາຍສາມາດນາໍຕວົຜູ້ກະທໍາຜິດມາສູສ່ານທີມອີາໍນາດ ເພ່ືອຮ້ອງຟ້ອງດາໍເນນີຄະດໄີດ.້ ກດົໝາຍກຽ່ວກບັການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກນັ 
ແລະ ກນັທາງດ້ານກດົໝາຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອງົການສບືສວນ-ສອບສວນໄດ້ເກບັກໍາຫັຼກຖານ ແລະ ແລກປ່ຽນຫັຼກຖານລະຫວາ່ງປະເທດ, 
ເຊ່ັນ ບັນທຶກບັນຊີທະນາຄານ, ບັນທຶກການໂທລະສັບ ແລະ ຄໍາໃຫ້ການຂອງພະຍານ.

ຍ້ອນວ່າບັນດາອາຊະຍາກໍາທ່ີເປັນກຸ່ມໄດ້ລວມຕົວແລະມີການຈັດຕັ້ງຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ມີການຮ່ວມມືປະສານງານເປັນສາຍໃຍການ 
ຈດັຕັ້ງທ່ີເຂ້ັມແຂງ, ມັນຈຶງ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍທ່ີສຸດທ່ີບັນດາປະຊາຊາດໃນໂລກຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັນ ເພ່ືອຮັບປະກັນວາ່ບັນດາກົດ
ໝາຍຈະສອດຄ່ອງກັນເທ່ົາທ່ີຈະເຮັດໄດ້ ເພ່ືອປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ບັນດາອາຊະຍາກອນທ່ີສວຍໃຊ້ຊ່ອງຫວາ່ງຈາກກົດໝາຍ. 

ສັງລວມຫຍ້ໍ
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1.1. ການຄ້າມະນດຸ: ເປັນອາຊະຍາກໍາທ່ີທ້າທ່າຍ
ການຄ້າມະນດຸໝາຍເຖິງ ການຊອກຫາ, ການຂົນສົ່ງ, ການສົ່ງຕໍ່ ຫືຼການຮັບເອົາບຸກຄົນດ້ວຍການຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ, ບັງຄັບ ຫືຼ 
ດ້ວຍວທີິການອື່ນໆ ທ່ີບ່ໍເໝາະສົມ ເພ່ືອຈດຸປະສົງຂອງການກົດຂ່ີຂູດຮີດບຸກຄົນນັນ້. ການຄ້າມະນດຸ ສາມາດເກີດຂ້ຶນໃນພາຍໃນປະເທດ 
ຫືຼ ລະຫວາ່ງປະເທດ. ມັນແມ່ນເຄື່ອຄ່າຍອາດຊະຍາກໍາໃນທ່ົວໂລກທ່ີສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ທກຸໆປະເທດ. ເນື່ອງຈາກການຂາດແຄນຂ້ໍມູນທ່ີ
ຊັດເຈນ ແນນ່ອນ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດ ແລະ ຂະໜາດຂອງການຄ້າມະນດຸດ້ວຍເຫດຜົນຫລາຍຢ່າງ ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍບັນຫາທໍາມະຊາ
ດທ່ີຊ້ອນເລັ້ນຢູ່, ຄວາມສັບສົນລະຫວາ່ງການຄ້າມະນດຸ ແລະ ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, ຂາດລະບົບການບັນທຶກຂ້ໍມູນ
ທ່ີຊັດເຈນ ແນນ່ອນ, ແລະຂາດແຄນການແບ່ງປັນຂ້ໍມູນ ລະຫວາ່ງບັນດາອົງການຈດັຕັ້ງຕ່າງໆ.

ພວກເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ ?

• ການຄ້າມະນດຸແມ່ນອາຊະຍາກໍາໃນລະດັບໂລກ ທ່ີສາມາດສ້າງຜົນກໍາໄລຢ່າງມະຫາສານ, ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ເປັນຈາໍນວນ
ຫລາຍພັນຕື້ໂດລາ ຕໍ່ຈາໍນວນຫລາຍພັນລ້ານຜູ້ຖືກເຄາຮ້າຍ, ຈາໍນວນສ່ວນຫລາຍແມ່ນເດັກນອ້ຍ, ຜູ້ທ່ີຖືກປະຕິບັດຕໍ່ຢ່າງໄຮ້
ມະນດຸສະທໍາ ໂດຍບໍມີກຽດສັກສີ ແລະ ຖືກຕັດອິດສະລະພາບຂອງພວກເຂົາ.1

• ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເດັກນອ້ຍ ແມ່ນໄດ້ຖືກຂາຍເພ່ືອຈດຸປະສົງຂອງການກົດຂ່ີຂູດຮີດທາງເພດ ລວມທັງການກົດຂ່ີຂູດຮີດໃນກ
ານອອກແຮງງານໃນຂະແໜງ ການດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ເຊັນ: ກະສິກໍາ, ການກໍ່ສ້າງ, ການປະມົງ, 
ວຽກຢູ່ພາຍໃນ, ແປຮູບອາຫານທະເລ, ໂຮງງານການຜະລິດ, ຂໍທານ, ຂາຍເຄື່ອງຕາມຖະໜນົ. ຜູ້ຕົກເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 
ອາດຈະຖືກຂາຍເພ່ືອບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ງງານ, ປ່ຽນອະໄວຍະວະ ຫືຼ ຈດຸປະສົງການຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກການຂູດຮີດອື່ນໆ.

• ອີງຕາມບົດລາຍງານສາກົນກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອການຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ 
ປາບປາມອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ (UNODC) ໃນປີ 2012, ຢ່າງໜອ້ຍມີເຖິງ 136 ຊາດທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຄ້າ 
ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນ ຈາກບັນດາປະເທດທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ແມ່ນ 116 ປະທດ ໃນບົດລາຍງານໄລຍະ (2007-2010).2

• ເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຮັບຮູ້ໄດ້ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ແຕ່ອາຊະຍາກໍາແມ່ນຍັງຄົງຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດ, 

 
ກົດໝາຍຕ້ານອາຊະຍາກໍາການຄ້າມະນດຸແມ່ນຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບການຍົກສູງ 

• ຍັງມຄີະດອີາຍາສວ່ນໜອ້ຍທ່ີມກີານຕດັສນິລງົໂທດ ແລະຈາໍນວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍສວ່ນຫລາຍແມນ່ຍັງບ່ໍທັນໄດຮັ້ບການຊ່ວຍເຫືຼອ. 

ບັນດາລດັຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກນັເພ່ືອຢຸດຕກິານຄ້າມະນດຸ ເນື່ອ່ງຈາກວາ່ການຄ້າມະນດຸແມ່ນເປັນອາຊະຍາກໍາທ່ີມຜົີນກາໍໄລສງູສດຸ 
ແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍາ ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ຈາໍນວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຫລາຍລ້ານຄົນທ່ີຕົກຢູ່ໃນສະພາບຂາດອິດສະລະພາບ ແລະ ສິດທິມະນດຸ ແລະ 

 ເຮັດໃຫ້ເກດີຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫລບ່ໍືສາມາດແກໄ້ຂໄດ.້ ລັດມພັີນທະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ຖືກຄາ້ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຂົາ

 
ເຈົາ້ຖືກລົງໂທດໃນສະຖານການກະທໍາຜິດທາງອາຍາໃນເວລາທ່ີຕົກເປັນຖືກຄ້າມະນດຸຢູ່ນັນ້.  

1 ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດຂອງ UNODC ໃນປີ 2012, ຂໍໃຫ້ເບ່ິງໄດ້ທ່ີ http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/
glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf; ILO, ພັນທະມິດສາກົນຕ້ານການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ  2005, ຂໍໃຫ້ເບ່ິງໄດ້ທ່ີເວບໄຊ 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_081882.
pdf; ບົດສະຫຸຼບຫຍ້ໍຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ 2012 ການຄາດຄະເນສາກົນຂອງການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ຂໍໃຫ້ເບ່ິງຕາມເວບໄຊ  http://www.ilo.
org/sapfl/Informationresources/ ILOPublications/WCMS_181953/lang--en/index.htm; ພະແນກຕ້ານການຄ້າມະນຸດ 
ຂ້ໍມູນດ້ານການຄ້າມະນຸດສາກົນຂອງ IOM ຂໍໃຫ້ເບ່ິງຕາມເວບໄຊ https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/
activities/ct/iom_ctm_database.pdf.

2 Ibid.

ໝວດທ່ີ 1
ການສະເໜກີ່ຽວກັບການຄ້າມະນດຸ ແລະ ພັນທະດ້ານກົດໝາຍສາກົນທ່ີສໍາຄັນ

ໝ
ວດ

ທີ່
 1



ຄູມ່ນືະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການເຮັດໃຫ້ການຄາ້ມະນດຸເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ4

1.2. ນຕິິກຳສາກົນທ່ີສຳຄັນ
ນຕິິກໍາສາກົນຫລັກສອງສະບັບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບການຄ້າມະນດຸ:

ອະນສຸັນຍາເພ່ືອປ້ອງກັນ, ປາບປາມ ແລະ ລົງໂທດການຄ້າມະນດຸ ໂດຍສະເພາະ ການຄ້າຂາຍແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນອ້ຍ, ຊ່ຶງເພ່ີມເຕີມ 
ໃສສ່ນົທິສນັຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດວາ່ດວ້ຍການຕາ້ນການອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ຂ້າມຊາດ (ອະນສຸນັຍາຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ)3

ອະນຸສັນຍາດັ່ງກ່າວເປັນນິກໍາສາກົນຕົ້ນຕໍ ແລະເປັນນິຕິກໍາທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດກ່ຽວກັບການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ. ອະນຸສັນຍາສະບັບນີ້ 
ເລີ່ມຕົ້ນມີຜົນສັກສິດ ວນັທີ 25 ທັນວາ 2003. 4

ອະນສຸັນຍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດພາຄີກໍານດົການຄ້າມະນດຸເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາດັ່ງທ່ີໄດ້ກໍານດົໄວໃ້ນອານສຸັນຍາ.

ສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດວາ່ດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງຂ້າມຊາດ (ອະນສຸັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນດຸ)

ອະນສຸນັຍານີ້ແມ່ນນຕິກໍິາສາກນົຫລກັໃນການຕໍສູ່ຕ້າ້ນອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ຂ້າມຊາດ. ອະນສຸນັຍາສະບັບນີ້ ເລີ່ມຕົນ້ມຜົີນສກັສດິ 
ໃນວນັທີ 29 ກັນຍາ 2003 5

ເພ່ືອຈະກາຍເປັນພາຄີຂອງ ອະນສຸັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນດຸ, ລັດຈະຕ້ອງເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍ ການຕ້ານອາຊະຍາກໍາ 
ທ່ີມີການຈດັຕັ້ງຂ້າມຊາດ, ໃນຄະນະທ່ີອະນສຸັນຍາກ່ຽວກັບການຄ້າມະນດຸແມ່ນພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ກໍານດົເຄື່ອງມືໃນການແກ້ໄຂບັນຫາກາ
ນຄ້າມະນດຸເທ່ົານັນ້, ເປັນພາກສ່ວນຂອງກົດໝາຍສາກົນເພ່ືອສິດທິມະນດຸ ແລະ ສົນທິສັນຍາແຮງງານ ຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶງ່ ຂອງ 

 
ເຄົ້າໂຄງກົດໝາຍທ່ີສາມາດປັບໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຄ້າມະນດຸ.7

1.3. ຄວາມໝາຍຂອງການຄ້າມະນດຸ ແລະ ການກຳນດົການກະທຳຜິດເປັນການກະທຳຜິດທາ
ງອາຍາ

1.3.1. ຄວາມໝາຍຂອງ ‘ການຄ້າມະນດຸ’

ກໍານດົ ‘ການຄ້າມະນດຸ’ ແມ່ນໄດ້ຖືກນຍິາມໃນມາດຕາ 3(a) ຂອງອະນສຸັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນດຸ:

“ການຄ້າມະນດຸ”ໝາຍເຖິງ ການຊອກຫາ, ການຂົນສົງ່, ການສົງ່ຕໍ,່ ການຊຸກເຊ່ືອງ ຫືຼການຮັບເອາົບຸກຄນົ, ດ້ວຍວທີິການຂ່ົມຂູ້ 
ຫລກືານບັງຄບັ ຫລດ້ືວຍຮບູແບບອື່ນຂອງການບັງຄບັ, ການລັກພາຕວົ, ການຫລອກລວງ, ການໃຊ້ອບຸາຍ, ການຂ່ົມຂູດ້ວ້ຍອາໍນາດ 
ຫລໜືາ້ທ່ີຕໍາແໜງຕໍຜູ້່ທ່ີອ່ອນແອກວາ່ ຫລກືານໃຫ້ ຫລກືານຮັບເອາົເງນິ ຫລືຜົນປະໂຫຍດເພ່ືອໃຫ້ໄດຮັ້ບການຍິນຍອມຈາກບຸກຄົ
ນທ່ີຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄວບຄມຸຂອງບຸກຄນົອ່ືນ, ການບັງຄບັໃຊ້ແຮງງານ ຫລກືານບໍລກິານ, ການເປັນທາດ ຫລກືານປະຕບັິດຕໍຄ່ທືາດ, 
ຄວາມເປັນທາດ ຫລືການຕັດເອົາອະໄວຍະວະ.”

3 ອະນຸສັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນຸດບ່ໍແມ່ນເປັນນິຕິກຳທ່ີເອກະລາດ. ຊ່ຶງມັນລົງເລິກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍສະເພາະ ການຄ້າມະນຸດຊ່ຶງແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂ
ອງເຄົ້າໂຄງສ້າງທ່ີໄດ້ສ້າງຕັ້ງຕາມສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກຳທ່ີມີການຈັດຕັ້ງຂ້າມຊາດ. ລັດພາຄີຕໍ່ອະນຸສັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຈະຕ້ອງ
ໄດ້ເຂ້ົາເປັນພາຄີສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກຳທ່ີມີການຈັດຕັ້ງຂ້າມຊາດ ຊ່ຶງວ່າເປັນຍ້ອນຫຍັງໃນໝວດທ່ີ 2 ຂອງຄໍາແນະນໍານີ້  ຈຶ່ງໄດ້ອອກບົດ
ບັນຍັດພັນທະພ້ຶນຖານພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກຳທ່ີມີການຈັດຕັ້ງຂ້າມຊາດ.

4 ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2014, ໄດ້ມີ 159 ປະເທດຮັບຮອງເອົາອະນຸສັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ປັດຈບັຸນນີ້ ບັນດາລໍາດັບປະເທດທ່ີລົງນາມ ແລະ ເປັນພາຄີ 
ຂໍໃຫ້ເບ່ິງຕາມເວບໄຊ http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/.

5 ວັນ1 ກໍລະກົດ 2014, ໄດ້ມີ 179 ປະເທດ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈັດຕັ້ງຂ້າມຊາດ ແລະປັດຈບັຸນນີ້ ບັນດາ
ລໍາດັບປະເທດທ່ີລົງນາມ ແລະ ເປັນພາຄີ ຂໍໃຫ້ເບ່ິງຕາມເວບໄຊ  http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/.

6 ຂ້ໍສັງເກດ ເຫັນວ່າ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ແມ່ນສາມາດໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໃນເວລາດຽວກັນໄດ້.

7 ສົນທິສັນຍາອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວພັນໃນຂົງເຂດຂອງການຄ້າມະນຸດ ປະກອບມີດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

• ສົນທິສັນຍາເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການລົບລ້າງການເປັນຂ້າທາດ, ການຄ້າຂາຍທາດ, ແລະ ອົງກອນ ແລະ ການປະຕິບັດຄືກັບການເປັນຂ້າທາດ;

• ສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການລົບລ້າງທກຸຮູບການທ່ີເປັນການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ;

• ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບສິດທິທາງການເມືອງ ຂອງພົນລະເມືອງ

• ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບສິດທິ ທາງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ;

• ສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ ແລະ ອະນຸສັນຍາເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບ “ການຂາຍເດັກ, ໂສເພນີເດັກ ແລະ ການອານາຈານເດັກ ແລະ 
ກ່ຽວ ພັນເຖິງເດັກນ້ອຍທ່ີມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນພິເສດໃນກໍາລັງປະກອບອາວຸດ;

• ສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການທໍລະມານ ແລະ ການກໍໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບປວດອ່ືນໆ, ຄວາມໂຫດຮ້າຍປ່າເຖ່ືອນ ຫືຼ 
ເຊ່ືອມໂຍງເຖິງການ  ປະຕິບັດການລົງໂທດ; ແລະ 

• ໃນຈໍານວນຂອງສົນທິສັນຍາແຮງງານສາກົນ ກ່ຽວກັບການບັງຄັບແຮງງານເດັກ, ແຮງງານບັງຄັບທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດ.

 ເບ່ິງຕາມ ການສັງລວມສົນທິສັນຍາໃນເວບໄຊຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ  https://treaties.un.org/
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ແຜນວາດ 1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສາມອົງປະກອບທ່ີຕ້ອງນາໍສະເໜໃີນສະຖານະການຂອງການຄ້າມະນດຸ(ຜູ່ໃຫ່ຍ). ໃນເມື່ອໜຶງ່ໃນສາມ
ອົງປະກອບຈາກແຕ່ລະຖັນລຸ່ມນີ້ໄດ້ຖືກລວມເຂ້ົາກັນ ແລະ  ນາໍໄປໃຊ້ກັບສະຖານະການຂອງຜູ້ໃຫ່ຍ, ຜູ້ໃຫ່ຍທ່ີຖືກພິຈະລະນາວາ່ເປັນຜູ່
ຖືກຄ້າມະນດຸ. ສໍາລັບເດັກນອ້ຍທ່ີມີອາຍຸຕໍ່າກວາ່ 18 ປີ ອົງປະກອບ (ວທີິການ) ແມ່ນບ່ໍມີຄວາມຈາໍເປັນ, ດັ່ງທ່ີໄດ້ອະທິບາຍໃນ ໝວດ 
1.3.3 ຂ້າງລຸ່ມນີ້ 

ແຜນວາດ 1 :  ອົງປະກອບທ່ີສໍາຄັນຂອງຄວາມໝາຍທາງດ້ານກົດໝາຍສາກົນກ່ຽວກັບການຄ້າມະນດຸ

ອີງຕາມອະນສຸັນຍາ ບ່ໍຈາໍເປັນຕ້ອງມີການຂູດຮີດເກີດຂ້ຶນກໍສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຄະດີການຄ້າມະນດຸໄດ້. ເຖິງແມ່ນວາ່ຈະພົບຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກໃນການພິສູດຢູ່ສະເໝ,ີ ແຕ່ສິ່ງທ່ີຮຽກຮ້ອງແມ່ນທ່ີສາມາດຕັ້ງຂ້ໍກ່າວຫາແມ່ນເຈດຕະນາທ່ີຈະຂູດຮີດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.

1.3.2. ການຍິນຍອມ

ມາດຕາ 3(b) ຂອງອະນສຸັນຍາການຄ້າມະນດຸ ໄດ້ເນັນ້ໝກັວາ່ ການຍິນຍອມຂອງ (ຜູ່ໃຫ່ຍ)ທ່ີຖືກຄ້າມະນດຸ ດ້ວຍເຈດຕະນາຂູດຮີດ
 ແມ່ນບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນກໍລະນມີີການຫຼອກລວງ, ການບັງຄັບ ຫືຼ ໄດ້ນາໍໃຊ້ວທີິການອື່ນທ່ີບ່ໍເໝາະສົມ. 

ດັ່ງນັນ້, ເມື່ອອົງປະກອບຂອງອາຊະຍາກໍາກ່ຽວກັບການຄ້າມະນດຸ ລວມທັງ ວທີິການ(ການບັງຄັບຂູ່ເຂັນ, ການຫຼອກລວງ ແລະ ອື່ນໆ) 
ໄດ້ຖືກພິສູດ, ປ້ອງກັນ ຫືຼ ການແນະນາໍວາ່ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ‘“ “ໄດ້ຍິນຍອມ” ແມ່ນບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ.

ຍ້ອນມກີານອາ້ງອງີວາ່ ““ການຍິນຍອມ” ໄດດ້ວ້ຍວທີິການທ່ີບ່ໍເໝາະສມົ, ໄດມ້າໂດຍບ່ໍເຕມັຮບູແບບ ແລະ ບ່ໍມອິີດສະລະ, ໄດຮັ້ບມາພຽງບາງສວ່ນ 
ຫືຼ ຖືກຖອນຄືນໃນພາຍຫັຼງ. ການຍິນຍອມຂອງຜູ້ຕົກເປັນຜູ້ຖືກເຄາະແມ່ນ ບ່ໍສາມາດປ້ອງກັນຜູ້ກະທໍາຜິດຢູ່ໃນສານ. ໃນເວລາດຽວກັນ, 
ການຂາດການຍິນຍອມແມ່ນບ່ໍເປັນສິ່ງທ່ີຈາໍເປັນສໍາລັບການພິສູດອາຊະຍາກໍາກ່ຽວກັບການຄ້າມະນດຸ.

1.3.3. ການຄ້າເດັກ 

ອະນສຸັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນດຸ(ມາດຕາ 3(c)) ແມ່ນກໍານດົຄວາມໝາຍທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ສໍາລັບການຄ້າຂາຍເດັກ ແມ່ນບ່ໍມີຄວາມຈາໍເ
ປັນທ່ີຕ້ອງໄດ້ພິສູດ “ ‟ວທີິການ” ຂອງການຄ້າຂາຍນັນ້. ເມື່ອບຸກຄົນທ່ີມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 18 ປີ (ເປັນເດັກນອ້ຍ) ສິ່ງທ່ີຈາໍເປັນແມ່ນການພິ
ສູດ(ການກະທໍາ) ເຊັນການຊອກຫາ, ການຂົນສົ່ງ, ຫືຼການຮັບເອົາເພ່ືອ“ວດັຖຸປະສົງ”ຂອງການຂູດຮີດ.

ການຄ້າມະນດຸ

ການກະທຳ
ການຊອກຫາ

ການຂົນສົ່ງ

ການສົ່ງຕໍ່

ການຊຸກເຊືອງ ຫລືປົກປິດ

ການຮັບເອົາ

ວທີິການ
ການຂ່ົມຂູ່ ຫລືໃຊ້ກຳລັງບັງຄັບ

ການບັງຄັບ

ການຫລອກຫລວງ

ການລັກພາຕົວ

ການໃຊ້ອຸບາຍ

ການໃຊ້ອຳນາດບັງຄັບ

ການບັງຄັງຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນສະຖານະທ່ີອ່
ອນແອກວາ່

ການໃຫ້ ຫລືການຮັບເອົາເງນິ 
ຫລືຜົນປະໂຫຍດ ອື່ນ

ຈດຸປະສົງ
ການກົດຂ່ີຂູດຮີດ ລວມທັງ:

 ການຂູດຮີດດ້ວຍການເປັນໂສເພນີ

ຮູບແບບອື່ນໆຂອງການຂູດຮີດ

ການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ຫືຼ 
ການບໍລິການ

ການເປັນຂ້າທາດ ຫືຼ 
ການປະຕິບັດຕໍ່ຄືຂ້າທາດ

ຄວາມເປັນຂ້າທາດ

ການຕັດເອົາອະໄວຍະວະ

ໝ
ວດ

ທີ່
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ຄູມ່ນືະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການເຮັດໃຫ້ການຄາ້ມະນດຸເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ6

ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ຄວາມໝາຍໃນທາງກ້ວາງຂອງການກະທໍາຜິດໃນ 
  ສະຖານການຄ້າມະນດຸ

ອະນສຸນັຍາຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ ປະກອບດວ້ຍ ບັນດາຂ້ໍກາໍນດົເພ່ືອປົກປ້ອງ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການດາໍເນນີການ
ຂດູຮີດດວ້ຍຫຼາຍຮບູແບບທ່ີກ້ວາງ. ໃນລະດບັຕໍາ່ສດຸ ການຂດູຮີດລວມມ ີການຂດູຮີດດ້ວຍການເປັນໂສເພນຂີອງບຸກ

 
ຄົນອື່ນ ແລະ ການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ລວມທັງການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ, ການເປັນຂ້າທາດ, ຄວາມເປັນທາດ, 
ແລະ ການຕັດເອົາອະໄວຍະວະ. ບັນດາລັດສາມາດສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ດັດປັບກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາໂດຍ
ການເພ່ີມວດັຖຸປະສົງໃນການຂູດຮີດຊ່ຶງບໍໄດ້ກໍານດົຢູ່ໃນມາດຕາ 3 ຂອງອະນສຸັນຍາ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນຮູບ
ແບບຂອງລັດຕົນ. ຕົວຢ່າງ ການຄ້າຂາຍເພ່ືອບັງຄັບໃຫ້ຂໍທານ ແລະ ການຄ້າຂາຍເພ່ືອເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາທ່ີເປັນ
ການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ.

ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ການກະທໍາຜິດດ້ານດຽວເພ່ືອການດໍາເນນີການຂູດຮີດ

ອະນສຸັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນດຸບ່ໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດພາຄີກໍານດົການກໍາການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການ
ຂູດຮີດໃນ ແລະດ້ວຍຕົວມັນເອງເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາດ້ານດຽວ- ຕົງຢ່າງ: ການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ, 
ແລະການປະຕິບັດຄືຂ້າທາດ, ລວມທັງໜີ້ສິນໃນການເປັນທາດ(ຊ່ຶງເປັນລະບົບໂດຍທ່ີຄົນໄດ້ຖືກເກັບໄວເ້ປັນທາດ 
ຜ່ານການບັງຄັບປະຕິບັດສັນຍາໜີ້ສິນ ທ່ີບ່ໍເປັນທໍາ).8  ການດໍາເນນີຂະບວນການຂູດຮີດແມ່ນໄດ້ຖືກຫ້າມພາ
ຍໃຕ້ລະບົບກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນວາ່ ສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍສິດທິມະນດຸ, ສົນທິສັນຍາເພ່ີມເຕີມການເປັນ

 ຂ້າທາດ ແລະ ສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍ ອົງການຈດັຕັ້ງແຮງງານສາກົນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ການດາໍເນນີການຂດູຮີດ ເຊັນວາ່ ການບັງຄບັໃຊ້ແຮງງານ, ການເປັນທາດ ແລະ ການປະຕບັິດຕໍ່
ຄຂ້ືາທາດແມນ່ການກະທໍາຜິດທ່ີຮ້າຍແຮງ ແລະ ເປັນການກະທໍາຜິດທ່ີສ້າງຂ້ຶນດ້ານດຽວ ສາໍລບັການດາໍເນນີການນີ້ 
ແມນ່ໄດສ້ະໜອງໃຫ້ບັນດາລດັພາຄດີວ້ຍເຄົາ້ໂຄງຮ່າງກດົໝາຍທ່ີເຂ້ັມງວດ ເພ່ືອດໍາເນນີຄະດທີາງອາຍາຕໍຜູ້່ກະທໍາຜິດ, 
ຕວົຢ່າງ: ອງົປະກອບບາງສ່ວນຂອງການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນດຸແມ່ນມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍໃນການພິ
ສດູ(ຕວົຢ່າງ: ການເຄື່ອນຍ້າຍ ຫືຼ ອງົປະກອບທ່ີອາໍນວຍຄວາມສະດວກ) ການດາໍເນນີການທ່ີປາຍທາງສາມາດຖືກດໍ
າເນນີຄະດໂີດຍນາໍໃຊ້ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການບັງຄບັໃຊ້ແຮງງານ ຫືຼ ການເປັນຂ້າທາດແຍກອອກຕ່າງຫາກ.

ບັນດາລັດພາຄີຈະຕ້ອງພິຈະລະນາສ້າງການກະທໍາຜິດດ້ານດຽວເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການຂູດຮີດເປັນການກະທໍາຜິດທາ
ງອາຍາໃນກົດໝາຍອາຍາ, ໂດຍບ່ໍຄໍານງຶເຖິງວທີິການທ່ີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ເຂ້ົາມາສູ່ສະພາບແວດລ້ອມເຫ່ົຼານັນ້, 
ນອກຈາກນັນ້ ຕໍ່ການກະທໍາຜິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄ້າມະນດຸ.

8 ມາດຕາ 1 ສົນທິສັນຍາເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການລົບລ້າງການເປັນຂ້າທາດ, ການຄ້າຂາຍຂ້າທາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕໍ່ຄືກັບຂ້າທາດ ໃຫ້ຕົວຢ່າງ
ຂອງ”ການປະຕິບັດຕໍ່ຄືການເປັນຂ້າທາດ”  ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍສະພາບເປັນທາດ, ໜີ້ສິນຈາກການເປັນທາດ, ແຕ່ງດອງເປັນຄົນຮັບໃຊ້ ແລະ ການຂູດຮີດເດັກ 
ຂໍໃຫ້ເບ່ິງຕາມເວບໄຊ  UN https://treaties.un.org/.
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1.3.4. ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຄວາມຮັບຜີດຊອບທາງອາຍາ

ມາດຕາ 5(2) ຂອງອະນສຸັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນດຸ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາໃກ້ກວມເອົາ: 

• ຄວາມພະຍາຍາມກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນຸດ (ຂ້ຶນກັບລະບົບກົດໝາຍພາຍໃນຂອງລັດ);

• ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ວຍສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນຸດ; ແລະ 

• ການດໍາເນີນການ ຫລືຊ້ີນໍາໃຫ້ຜູ້ອື່ນກະທໍາຜິດໃນສະຖານດຽວກັນ.

ມາດຕາ 5(1)(ກ) ຂອງສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດພາຄກີາໍນດົການມສີວ່ນຮ່ວມໃນກຸມ່
 ຄົນໃນການກະທໍາຜິດ ກໍເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາເຊ່ັນດຽວກັນ. ຫຼາຍລັດອາດຈດັຕັ້ງປະຕິບັດຂ້ໍຮຽກຮ້ອງນີ້ ໂດຍກໍານດົເອົາການ

ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກະທໍາຜິດໃຫ້ເປັນການກະທໍາຜິດ ຫືຼ ໂດຍກໍານດົການມີສ່ວນພົວພັນກັບກຸ່ມທ່ີກະທໍາຜິດ ຫືຼການມີສ່ວນເຂ້ົາຮ່ວມໃນກຸ່ມ 
ໃຫ້ເປັນການກະທໍາຜິດ.  

ຜູ້ທ່ີມີສ່ວນພົວພັນກັບອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ ອາດຫົຼບຊ່ອນຢູ່ພາຍໃຕ້ຮ່ົມເງາົຂອງນິຕິບຸກຄົນເຊ່ັນ ບໍລິສັດ, ສະມາຄົມ ຫືຼ 
ມູນນທິິຊ່ວຍເຫືຼອ ຕ່າງໆ. ສະນັນ້ ມາດຕາ 10 ຂອງ ສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດພາຄີ 
ຕອ້ງຮັບປະກນັວາ່ ນຕິບຸິກຄນົ ທ່ີມສີວ່ນພົວພັນໃນອາຊະຍາກາໍທ່ີຮ້າຍແຮງ ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ ກມໍຄີວາມຮັບຜິດ 
ຊອບທາງອາຍາເຊ່ັນດຽວກັນ ແລະ ບັນດາ ການກະທໍາຜິດສະເພາະພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການກະທໍາຜິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ 
ຂະບວນການໃນການຟອກເງນິ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການຂັດຂວາງຄວາມຍຸຕິທໍາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍານີ້ 
ກໍບ່ໍໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ຂອງນິຕິບຸກຄົນ, ແຕ່ລັດພາຄີຕ້ອງກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນິຕິບຸກຄົນ 
ດ້ວຍຮູບການໃດໜຶງ່ - ຕົວຢ່າງ, ພາຍໃຕ້ກົນໄກບໍລິຫານ ຫືຼ ແພ່ງ.

ຂ້ໍຄິດເຫັນ:  ການປົກປ້ອງ ແລະ ການບ່ໍລົງໂທດ    
  ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນດຸ

ການຄ້າມະນຸດທ່ີຖືວ່າເປັນການລະເມີດທ່ີຮ້າຍແຮງຕໍ່ສິດທິພ້ືນຖານ ແລະອິດສາຫລະພາບຂອງມະນຸດ. ຜູ້ຖືກ
 ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມບອບຊ້ໍາທາງດ້ານຈິດໃຈ, ຮ່າງກາຍ ແລະ/ຫືຼ 

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

ບັນດາລັດພາຄີບ່ໍຄວນລົງໂທດຜູ້ຖືກຄ້າມະນຸດສໍາລັບກໍລະນີການກະທໍາຜິດພາຍໃຕ້ການບັງຂັບ/ຂ່ົມຂູ່ ຫືຼ 
ເປັນຜົນຈາກການຕົກເປັນຜູ້ຖືກຄ້າ, ແຕ່ຄວນປະຕິບັດກັບພວກເຂົາຄືບຸກຄົນທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີການ

 ປົກປ້ອງ. ຕົວຢ່າງ ຜູ້ຖືກຄ້າແມ່ນຈະບ່ໍໄດ້ຖືກລົງໂທດໃນກໍລະນີຂອງການລັກລອບເຂ້ົາເມືອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, 
ການເຮັດວຽກທ່ີຜິດກົດໝາຍ, ຫືຼ ການເຮັດວຽກໃນອຸດສະຫະກໍາທາງເພດ ຖ້າຫາກວ່າການກະທໍານີ້ເປັນການ 
ກະທໍາທ່ີຜິດກົດໝາຍສະເພາະຂອງປະເທດໃດໜຶງ່. ການພິຈະລະນາພິເສດຄວນຈະພິຈາລະນາຕໍ່ສະຖານະການ
ສະເພາະກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍເດັກ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນ ທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການໃນການປົກປ້ອງເປັນພິເສດ.

ລັດມີພັນທະໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກຄ້າ, ຊ່ຶງລວມທັງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດທ່ີຖືກຮັບຮູ້ຈາກ
 ສາກົນ(ມາດຕາ 2, ອະນຸສັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນຸດ). ມາດຕາ 6 ຂອງອະນຸສັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນຸດກໍານົດອົງ
 ປະກອບທ່ີສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນດຸ ໄດ້ກໍານດົໄວວ້າ່ ບັນດາ

ລດັພາຄຕີອ້ງພິຈາລະນາໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດເພ່ືອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລອືຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ເປັນຕົນ້ ທາງດາ້ນຈດິໃຈ, 
ຮ່າງກາຍ ແລະ ການກັບຄືນມາສູ່ສັງຄົມຂອງພວກເຂົາ. ລະບົບກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດຈະຕ້ອງມີມາດຕະການ

 
ທ່ີສະໜອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ບຸກຄົນທ່ີຖືກຄ້າໄດ້ຮັບການທົດແທນຄືນຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຮັບ.

ມາດຕາ 14 ອະນຸສັນຍາໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ ບ່ໍມີຫຍັງໃນອະນຸສັນຍາຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິດທິ, ພັນທະ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັດາລດັພາຄ ີແລະ ຂອງບຸກຄນົ ບົນພ້ືນຖານກດົໝາຍສາກນົ, ລວມທັງກດົໝາຍສາກນົດາ້ນມະນດຸຊະທໍາ 
ແລະ ກດົໝາຍສາກນົດ້ານສດິທິມະນດຸ ແລະ, ໂດຍສະເພາະບ່ອນທ່ີສາມາດນາໍໃຊ້ສນົທິສນັຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 
ແລະ ອະນຸສັນຍາທ່ີກ່ຽວພັນເຖິງສະຖານະພາບຂອງການລີ້ໄພ(ອົບພະຍົບ) ແລະ ຫັຼກການຂອງຄວາມບ່ໍຍຸຕິທໍາ.

ໝ
ວດ

ທີ່
 1



ຄູມ່ນືະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການເຮັດໃຫ້ການຄາ້ມະນດຸເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ8

ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ການປົກປ້ອງພະຍານໃນຄະດີການຄ້າມະນດຸ

ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 24 ຂອງສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ, ແຕ່ລະລັດກໍານດົມາດຕະການຕ່າງໆ
 ທ່ີສອດຄ່ອງກັບວິທີການທ່ີສະໜອງການປົກປ້ອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຈາກຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີອາດຖືກ
 ຕອບໂຕ້ ຫືຼ ການຂ່ົມຂູ່ພະຍານໃນຂະບວນການດໍາເນນີຄະດີອາຍາ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີຈະໃຫ້ການກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະ

ທໍາຜິດ ທີ ກໍານດົໄວໃ້ນສົນທິສັນຍາ, ແລະ ຕາມທີເຫັນວາ່ເໝາະສົມ ປົກປ້ອງຍາດພ່ີນອ້ງຂອງພວກກ່ຽວ ແລະ 
ຜູ້ອື່ນທ່ີໃກ້ຊິດກັບເຂົາເຈົາ້ (ຈະອະທິບາຍຕື່ມອີກໃນພາກນີ້).

ການຄ້າມະນດຸ ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ

ຈດຸປະສົງຂອງ 
ອາຊະຍາກຳ

ວດັຖຸປະສົງການຄ້າມະນດຸແມ່ນການຂູດຮີດສະເໝີ

ການຂູດຮີດສາມາດເກີດຂ້ຶນໃນຕະຫລອດລະຍະເວລາ 
ໂດຍບ່ໍມີວນັສິ້ນສຸດ

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

ການຍິນຍອມ ແລະ 
ການເຮັດໃຫ້ຕົກເປັນ 
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ການເຫັນດີຂອງຜູ້ຖືກຄ້າມະນດຸ 
ແມ່ນບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະຍາກໍາ, ຍ້ອນວາ່ຖືກບັງຄັບ, 
ຫຼອກລວງ ຫືຼ ຂ່ົມຂູ່ຈາກຜູ້ຄ້າມະນດຸ. 

ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ຜູ້ຖືກລັກລອບເຫັນດີໃຫ້ຖືກລັກ
ລອບ.9  ຊ່ຶງນີ້ເປັນເຫດຜົນໃຫ້ບ່ໍຖືວາ່ເຂົາເຈົາ້ ເປັນ 
“ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການລັກລອບ...” ແຕ່ເຂົາເຈົາ້
ກາຍເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກອາຊະຍາກໍາອື່ນໃນວົ
ງຈອນຂອງການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. 
ຕົວຢ່າງ, ອາດມີການນາໍໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບຜູ້ຖືກລັ
ກລອບ, ຫືຼ ຊີວດິຂອງຜູ້ຖືກລັກລອບອາດຕົກຢູ່ໃນອັນ
ຕະລາຍ ຢູ່ໃນມືຜູ້ລັກລອບ.10

ລັກຊະນະຂ້າມຊາດ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ທັງຂ້າມຊາຍແດນ. ຂ້າມຊາຍແດນ.

ແຫລ່ງທ່ີມາຂອງ 
ຜົນປະໂຫຍດ

ໂດຍຜ່ານການຂູດຮີດຜູ້ທ່ີຖືກຄ້າມະນດຸ ໂດຍຜ່ານຜົນປະໂຫຍດທາງການເງນິ ຫືຼ ວດັຖຸສິ່ງ 
ຂອງ ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ເຂ້ົາ ຫືຼ 
ອາໄສຢູ່ປະເທດອື່ນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.

ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ຕໍ່ກັບທຸກຄົນ ທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວການຄ້າມະນຸດ 
ແມ່ນມີຄວາມຈາໍເປັນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ກັບຂະບວນການຄ້າມະນດຸ ທ່ີມີຄວາມ ສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ ທ່ີດໍາເນນີໂດຍຜ່ານເຄື່ອຄ່າຍຂອງຫຼາຍ
ຄົນທ່ີມີໜາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງຕົນ ຊ່ຶງສ່ວນຫຼາຍຈະຢູ່ໃນຂອບເຂດສິດອໍານາດສານທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຄ
ວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຕໍ່ທກຸຄົນ ຍັງຮັບປະກັນວາ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄ້າມະນດຸ ເຖິງແມ່ນວາ່ຈະບ່ໍສໍາເລັດກໍຕາມ ກໍຍັງຈະຖືກ
ຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນນີຄະດີອາຍາໄດ້. ຕົວຢ່າງ, ປະເທດໜຶງ່ ອາດພະຍາຍາມ ຮ້ອງຟ້ອງໃນສະຖານພະຍາຍາມກະທໍາຜິດ, ຈດັຕັ້ງ/ຊ້ີນາໍ, ແລະ 
ສົມຮູ້ຄວາມຄິດ ພາຍໃຕ້ບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍຕ້ານການຄ້າມະນດຸສະເພາະ ຫືຼ ໂດຍການກໍານດົໄວໃ້ນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ, ບົດບັນ
ຍັດທ່ົວໄປຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ທ່ີສາມາດນາໍໃຊ້ໄດ້ກັບທກຸການກະທໍາຜິດໃນປະເທດນັນ້.   

1.4. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງການຄ້າມະນດຸ ແລະ ການລັບລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ
ການຄ້າມະນຸດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ຕາມທ່ີລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງທີ 1 ຂ້າງລຸ່ມ. 

 ສະນັນ້ມັນຈຶງ່ມີຄວາມສໍາຄັນເພ່ືອຮັບປະກັນວາ່ຄວາມໝາຍຂອງ (ການຄ້າມະນດຸ) ແລະ (ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ) 
ແມ່ນມີຄວາມເຂ້ົາໃຈເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຖືກກໍານດົໄວໃ້ນນຕິິກໍາແຫ່ງຊາດ.

ຕາຕະລາງ 1: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງການຄ້າມະນດຸ ແລະ ການລັບລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ
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9 ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ່ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ່ປະຕິບັດງານເຫັນວ່າ “ການຍິນຍອມ ” ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-
ອອກປະເທດ, ມັນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທ່ີຈະສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ ອະນຸສັນຍາກ່ຽວກັບການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ໃນຄໍານິຍາມແມ່ນບ່ໍໄດ້ກໍາ
ນົດກ່ຽວກັບການຍິນຍອມ. ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດແມ່ນເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂ້າມຊາຍແດນທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ ການ
ຍ້າຍພູມລໍາເນົ່າໄປປະເທດອ່ືນໂດຍບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພ່ືອຈດຸປະສົງໃນການຫາເງນິ ຫືຼ ຜົນປະໂຫຍດອ່ືນ.

10 UNODC ຮູບແບບກົດໝາຍຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ປີ 2010, ຂໍໃຫ້ເບ່ິງໄດ້ທ່ີ http://www.unodc.org/documents/
human-traffick/Model_Law_Smuggling_of_Migrants_10-52715_Ebook.pdf

ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ການແຍກການກະທໍາຜິດລະຫວາ່ງການຄ້າມະນດຸ  
  ແລະ ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ

ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບປະເທດຕ່າງໆ ທ່ີຈະມີການແຍກການກະທໍາຜິດລະຫວ່າງການຄ້າມະນຸດ ແລະ 
ການລັກລອບເອົາຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. ນີ້ເປັນເລື່ອງທ່ີສາໍຄນັຍ້ອນວາ່ ສອງການກະທໍາຜິດນີ້ມອົີງປະກອບທ່ີແຕກຕາ່
ງກນັ ຊ່ຶງຈາໍເປັນຕອ້ງໄດນ້າໍມາພິຈາລະນາເມື່ອມກີານສບືສວນ-ສອບສວນອາຊະຍາກາໍ, ການລະບຸຕວົຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

 ຈາກການຄາ້ມະນດຸ ຫືຼ ຈາກການລະເມດີສດິທິມະນດຸຮບູການອ່ືນ, ແລະ ເມື່ອເວລາທ່ີຮອ້ງຟ້ອງຄະດອີາຍາຜູ້ກະທໍາຜິດ. 
ການແຍກການກະທໍາຜິດມຄີວາມສາໍຄນັສະເພາະ ເມື່ອເວລາທ່ີພົວພັນເຖິງການຮ່ວມມສືາກນົ (ການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກນັ 
ແລະ ກນັທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະການສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ) ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດຕາ່ງໆ ໄດຊ້ອກຫາຫັຼກຖານ 
ຫືຼ ຜູ້ຖືກສົງໄສ/ຜູ້ກະທໍາຜິດ ທ່ີພົວພັນເຖິງການກະທໍາຜິດສະເພາະດັ່ງກ່າວ ຊ່ຶງເຂົາເຈົາ້ອາດຢູ່ປະເທດອື່ນ 

ໃນພາກປະຕບັິດຕວົຈງິ, ອາດຈະມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຈາໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງການຄາ້ມະນດຸ ແລະ ການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-
ອອກປະເທດ. ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ຖືກຄ້າມະນຸດອາດຈະກາຍເປັນຜູ້ຖືກລັກລອບ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຈາກຈດຸໜຶ່ງໄປຫາຈດຸໜຶ່ງ. 
ລາວອາດຕດິຕໍຜູ້່ໃດຜູ້ໜຶງ່ ຫືຼ ກຸມ່ໃດໜຶງ່ ໃຫ້ຊ່ວຍເຫືຼອເຂ້ົາປະເທດໜຶງ່ຢ່າງຜິດກດົໝາຍ ແລະ ຈາ່ຍເງນິເພ່ືອສິງ່ນັນ້ເປັນການຕອບແທນ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ຜູ້ຖືກລກັລອບອາດຖືກເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນໜິ ້(ໂດຍຜ່ານການນາໍໃຊ້ການບັງຄບັນາບຂູ,່ ຂ່ົມຂູ ່ຫືຼ ຫຼອກລວງ) ຢ່າງໜກັໜວ່ງ 
ແລະ ຕ້ອງໄດຈ້າ່ຍ “ຄ່າສິນ້ເປອືງ” (ດ້ວຍເງນິ ຫືຼ ຮບູການອື່ນ) ໃຫ້ແກນ່າຍໜາ້ ຫືຼ ຜູ້ລັກລອບ, ຫືຼ ກາຍເປັນທາດຖືກບັງຄບັໃຫ້ອອກແຮງງານ 
ຍ້ອນວາ່ ສະຖານະພາບຂອງຕົນທ່ີຜິດກົດໝາຍໃນປະເທດທ່ີເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງ. ສະນັນ້, ຜູ້ຖືກລັກລອບສາມາດກາຍເປັນຜູ້ຖືກ 
ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນດຸກໍໄດ້.

1.5. ອໍານາດສານ-ລວມທັງສິດອໍານາດນອກຂອບເຂດດິນແດນ
ມາດຕາ 15 ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈັດຕັ້ງກໍານົດຂອບເຂດສິດອໍານາດ (ຫືຼ ສິດອໍານາດທາງກົດໝາຍ) 
ທ່ີລັດສາມາດກໍານດົ

ຂ້ຶນຕໍ່ກັບອາຊະຍາກໍາ ທ່ີກໍານດົໄວໃ້ນສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ ແລະ ອະນສຸັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນດຸ. ພາຍໃຕ້
 ສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ, ມັນເປັນການບັງຄັບໃຫ້ທກຸລັດພາຄີນາໍໃຊ້ສິດອໍານາດຂອງຕົນຕໍ່ການກະທໍາຜິດທ່ີສອ

ດຄ່ອງກັບອະນສຸັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນດຸ. ຫັຼກການສິດອໍານາດກໍານດົວາ່ ລັດພາຄີສາມາດສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍຕໍ່ການກະທໍາ
ທ່ີເປັນຄວາມຜິດທາງອາຍາ ທີເກີດຂ້ຶນຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຕົນ. ສິດອໍານາດຍັງກວມໄປເຖິງເຮືອກໍາປ່ັນທ່ີຕິດທງຸຊາດຂອງລັດໜຶງ່ ຫືຼ ຍົນ
ທ່ີຈດົທະບຽນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດໃດໜຶງ່. 

ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ສດິອາໍນາດພາຍໃນດນິແດນຂອງຕນົຍັງບ່ໍພຽງພໍ. ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ລດັພາຄໄີດຕ້ໍຕ່າ້ນການຄາ້ມະນດຸໄດຢ່້າງມປີະສດິທິຜົນ, 
ລັດພາຄີ ຄວນພິຈາລະນາຮັບປະກັນວາ່ເຂົາເຈົາ້ມີສິດອໍານາດນອກຂອບເຂດດິນແດນຂອງຕົນ ຕໍ່ກັບການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າ
ມະນດຸດັ່ງກ່າວ. ນີ້ແມ່ນການນາໍໃຊ້ສິດອໍານາດຂອງຕົນນອກດິນແດນຂອງລັດ.  ຖ້າບ່ໍດັ່ງນັນ້, ບັນດາກຸ່ມອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ ສາມາດ 
ລົບຫີຼກຊ່ອງຫວາ່ງກົດໝາຍຂອງລັດຕ່າງໆ ທ່ີແຕກຕ່າງກັນໄດ້ ແລະ ສາມາດຫົຼບໜຈີາກການຖືກຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນນີຄະດີໄດ້. 
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ຄູມ່ນືະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການເຮັດໃຫ້ການຄາ້ມະນດຸເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ10

ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດຂອງກົດໝາຍ ທ່ີຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ, ບັນດາລັດອາດກໍານດົສິດອໍານາດນອກດິນແ
ດນຂ້ຶນເມື່ອມີການກະທໍາຜິດໜຶງ່:

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

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

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

ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ (ມາດຕາ 15), ລັດປະຕິເສດການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ 
(ການມອບຕົວບຸກຄົນນັ້ນໃຫ້) ໃຫ້ປະເທດອື່ນ ເພ່ືອໄປດໍາເນີນຄະດີ ຍ້ອນວ່າຜູ້ກະທໍາຜິດນັ້ນເປັນພົນລະເມືອງຂອງຕົນເ
ອງ ແຕ່ລັດຕ້ອງໄດ້ກໍານົດສິດອໍານາດ ຖ້າວ່າຜູ້ກະທໍາຜິດ ເປັນພົນລະເມືອງຂອງຕົນ ແລະ ມີໜ້າຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຕົນ 
ລັດນັ້ນຈະດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວ. ນີ້ແມ່ນພັນທະຂອງລັດ ໃນການກໍານົດສິດອໍານາດໃນການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ 
ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກັບວ່າ ການກະທໍາຜິດນັ້ນໄດ້ເກີດຂ້ຶນຢູ່ບ່ອນໃດ. 

ສົນທິສັນຍາ ຍັງກໍານົດວ່າ ລັດພາຄີອາດກໍານົດສິດອໍານາດຕໍ່ກັບການກະທໍາຜິດທ່ີ ເກີດຂ້ຶນໃນດິນແດນຂອງຕົນ ແລະ ລັດສາມ
າດປະຕິເສດການສົ່ງຜູ້ກະທໍາຜິດ ດ້ວຍເຫດຜົນອ່ືນກໍໄດ້ (ທ່ີບ່ໍແມ່ນເຫດຜົນຍ້ອນວ່າຜູ້ກະທໍາຜິດເປັນພົນລະເມືອງຂອງຕົນ). 

ບົດບັນຍັດກ່ຽວກັບສິດອໍານາດນອກຂອບເຂດດິນແດນ ຊຸກຍູ້ (ແຕ່ບ່ໍແມ່ນບັງຄັບ) ໃຫ້ລັດໄດ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະການໃດໜຶ່ງ 
ຕໍ່ກັນກັບພົນລະເມືອງຂອງຕົນ ທ່ີໄດ້ກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ປະເທດອື່ນ. ບົດບັນຍັດເຫ່ົຼານີ້ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ລັດໃ
ດໜຶ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ສິດອໍານາດຂອງຕົນ ຕໍ່ກັບບຸກຄົນທ່ີດໍາເນີນການ-ກະທໍາຜິດຢູ່ນອກດິນແດ່ຂອງຕົນນໍາອີກ ເຊ່ັນຜູ້ທ່ີຄ້າມະນຸດໃນ
ດິນແດນຂອງຕົນ.

ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ສິດອໍານາດນອກຂອບເຂດດິນແດນໃນກົດໝາຍ 
  ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸ

ມນັມຄີວາມສໍາຄນັທ່ີຕ້ອງຮັບປະກນັວາ່ກດົໝາຍຕ້ານການຄ້າມະນດຸ ກາໍນດົສດິອາໍນາດນອກຂອບເຂດດນິແດນ. 
ນີ້ແມ່ນໝາກຫົວໃຈສາໍຄນັຍ້ອນວາ່ ຜູ້ຈດັຕັງ້ດາໍເນນີການຄາ້ມະນດຸ ແມນ່ຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດ-ຊ່ຶງແມນ່ປະເທດຕົນ້ທາງ, 
ປະເທດທາງຜ່ານ, ປະເທດປາຍທາງ ຫືຼ ປະເທດອື່ນ. ຄວາມຈາໍເປັນສໍາລັບການກໍານດົສິດອໍານາດນອກຂອບເຂ
ດດິນແດນອະທິບາຍໃນແຜນວາດ 

ຮູບພາບທ່ີ 2 ຄວາມຈາໍເປັນສໍາລັບນອກຂອບເຂດດິນແດນ

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

ຄນົຖືກຄາ້ຈາກປະເທດ ກ ຫາ 
ປະເທດ ຂ

ສະຖານທ່ີຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດ-ປະເທດ ຄ 
ຜູ້ດຳເນີນການລັກລອບ ແມ່ນພົນລະເມືອງປະເທດ ກ ແຕ່ ຈັດຕັ້ງ 

ດຳເນີນການຢູ່ປະເທດ ຄ.

ປະເທດຕົນ້ທາງ 
  – ປະເທດ ກ

ປະເທດປາຍທາງ 
   – ປະເທດ ຂ
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 1.6. ວ່າດ້ວຍໂທດ
ການຄ້າມະນດຸສາມາດເກີດຂ້ຶນຕໍ່ຄົນທ່ີມີຄວາມສ່ຽງໃນຊີວດິ-ໄພຄກຸຄາມທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນ 
ສະພາບທ່ີໄຮ້ມະນຸດຊະທໍາ. ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດມີປະສິດທິພາບ ບັນດາລັດພາຄີຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າການລົງໂທດມີ

 ສດັສວ່ນທ່ີເໝາະສມົກບັຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງການກະທໍາຜິດ, ດັງ່ທ່ີກາໍນດົໃນມາດຕາ 11 ຂອງສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການຕ້ານອາຊະຍາກາໍ
 ທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ, ຕົວຢ່າງ ບາງລັດໄດ້ກໍານດົໂທດຕັດອິດສາຫລະພາບສູງສຸດຕໍ່ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນດຸ 12 ປີ , ໃນ
 ກໍລະນີທ່ີການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນຸດມີຄວາມຮ້າຍແຮງ ແລະສະຫລັບສັບຊ້ອນຜູ້ກະທໍາຜິດຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດຕັດອິດ
 ສາຫລະພາບສູງສຸດ 20 ປີ ແລະ ໃນການຄ້າເດັກນອ້ຍຜູ້ກະທໍາຜິດຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດຕັດອິດສາຫລະພາບສູງສຸດ 25 ປີ.

ເຖິງວາ່ອະນສຸັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນດຸບ່ໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງສະເພາະສະຖານະການທ່ີຮ້າຍແຮງ ແລະສະຫລັບສັບຊ້ອນ, ນີ້ແມ່ນທາງເລືອກ

 ສາໍລບັບັນດາລດັພາຄເີພ່ືອພິຈະລະນາໃຫ້ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍພາຍໃນຂອງພວກເຂົາ. ໃນສະພາບການທ່ີຮ້າຍແຮງ ແລະສະລບັສບັຊ້ອນ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນດຸ ຈະຕ້ອງເພີມໂທດໃຫ້ສູງຂ້ຶນກວາ່ເກົ່າ ແລະ ຄວນຈະປະກອບດ້ວຍ:

• ບ່ອນທ່ີການກະທໍາຜິດມີຄວາມສ່ຽງ, ຫືຼ ເປັນຜົນໃຫ້ມີການບາດເຈບັທ່ີຮ້າຍແຮງ ຫືຼ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເສັຍຊີວດິ, 
ລວມທັງການຂ້າໂຕຕາຍ;

• ບ່ອນທ່ີຜູ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ-ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນເດັກນອ້ຍ ຫືຼ ຄົນພິການ;

• ບ່ອນທ່ີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕົກຢູ່ໃນໄພຄກຸຄາມທາງດ້ານຊີວດິ ການເຈບັເປັນ ເຊ່ັນ ເປັນພະຍາດ HIV/AIDS;

• ບ່ອນທ່ີການກະທໍາຜິດໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຫຼາຍຄົນ; ຫືຼ

• ບ່ອນທ່ີອາຊະຍາກໍາເກີດຂ້ຶນແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງກຸ່ມກໍອາດຊະຍາກໍາ.

ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ເຮັດໃຫ້ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນດຸ 
  ພາຍໃນປະເທດ ແລະລະຫວາ່ງປະເທດເປັນການ 
  ກະທຳຜິດທາງອາຍາ 

ການຄ້າມະນດຸສາມາດເກີດຂ້ຶນຂ້າມຊາຍແດນລະຫວາ່ງປະເທດ ຫືຼ ພາຍໃນຊາຍແດນຂອງປະເທດ. ການກະທຳ
ຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນດຸເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ, ບັນດາລັດພາຄີຈະຕ້ອງ:

•  ຮັບຮອງເອົາການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນດຸອັນດຽວ ຊ່ຶງລວມທັງການຄ້າມະນດຸຂ້າມຊາຍແດນ 
ລະຫວາ່ງປະເທດ ແລະ ການຄ້າມະນດຸພາຍໃນປະເທດ ໂດຍຕ້ອງຮັບປະກັນວາ່ການກະທໍາຜິດຈະບ່ໍລວມ 
ເຖິງການທ່ີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຖືກຄ້າຂ້າມຊາຍແດນ; ຫືຼ

•  ຮັບຮອງເອົາການກະທໍາຜິດທ່ີແຍກອອກຕ່າງຫາກ, ອັນໜຶງ່ແມ່ນລວມທັງການຄ້າມະນດຸຂ້າມຊາຍແດນ 
ລະຫວາ່ງປະເທດ ແລະ ອີກອັນອື່ນໆແມ່ນລວມເອົາການຄ້າມະນດຸພາຍໃນປະເທດ.

ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດໃນອະນສຸັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນດຸ  
  ສາມາດສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໄດ້ 

ອະນສຸັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນດຸກຳນດົມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດ ຊ່ຶງບັນດາລັດພາຄີຕ້ອງໄດ້ຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາປະເທດສາມາດສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ບັນດາມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດ ເຫ່ົຼານີ້ ໃຫ້ສາມາດຍົ
ກສູງຄວາມສາມາດເພ່ືອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບການຄ້າມະນດຸ. ຕົວຢ່າງລວມທັງ:

•  ຫຸຼດຜ່ອນວທີິການສໍາລັບອົງປະກອບທາງດ້ານຈດິໃຈໃນການກະທໍາຜິດໃດໜຶງ່ທ່ີແນນ່ອນ - ຮຽກຮ້ອງວາ່ 
ຜູ້ກະທໍາຜິດຕ້ອງການພຽງແຕ່ “ການໄຕຕອງ” ວາ່ບຸກຄົນຈະຕ້ອງຖືກຂູດຮີດ ຫຼາຍກວາ່ທ່ີຈະຮຽກຮ້ອງວາ່ 
ຜູ້ກະທໍາຜິດໄດ້ພິສູດວາ່ “ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ” ເພ່ືອການຂູດຮີດ; ແລະ

•  ນາໍໃຊ້ການລົງໂທດທ່ີສູງຂ້ຶນສໍາລັບການກະທໍາຜິດໃນສະຖານະການທ່ີຮ້າຍແຮງ ແລະສະລັບສັບຊ້ອນນັນ້.

ໝ
ວດ

ທີ່
 1



ຄູມ່ນືະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການເຮັດໃຫ້ການຄາ້ມະນດຸເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ12

2.1. ວທີິການທ່ີປະສມົປະສານທ່ີເກດີຜົນໃນເຮັດໃຫ້ການຄາ້ມະນດຸເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ
ຫຼາຍລດັພາຄເີຫັນວາ່ ເຂົາເຈົາ້ຈາໍເປັນຕ້ອງນາໍໃຊ້ວທີິການທ່ີປະສມົປະສານທ່ີເກດີຜົນໃນການເຮັດໃຫ້ການຄາ້ມະນດຸເປັນການກະທໍາຜິດ
ທາງອາຍາ ແລະ ສະນັນ້ເພ່ືອຮັບປະກັນວາ່ມັນຈະສາມາດທັບມ້າງ, ຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນນີຄະດີ, ລົງໂທດ ແລະ ສະກັດກັ້ນກຸ່ມອາຊະຍາກໍາທ່ີ
ມກີານຈດັຕັງ້ ທ່ີດາໍເນນີການຄາ້ມະນດຸ. ວທີິການທ່ີປະສມົປະສານເພ່ືອພັດທະນາກດົໝາຍທ່ີມປີະສດິທິພາບ ເພ່ືອກາໍນດົ ການຄາ້ມະນດຸ 
ມີປະສິດທິຜົນ ລວມມີ ບັນດາອົງປະກອບດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

• ລັດຈາໍເປັນຕ້ອງກໍານດົຢ່າງມີປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າມະນດຸ 
ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຕາມທ່ີກໍານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 5 ຂອງອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນດຸ;

• ລັດຈາໍເປັນຕ້ອງກໍານດົອົງການດໍາເນນີຄະດີອາຍາກ່ຽວກັບບັນດາຄະດີເຫ່ົຼານີ້ສະເພາະ ໂດຍຖືເອົາກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍການຕ້າ
ນການຟອກເງນິທ່ີເຂ້ັມແຂງ ແລະ ກົດໝາຍຮິບຊັບສິນທ່ີໄດ້ມາຈາກການກໍ່ອາຊະຍາກໍາ-ລວມທັງການຄ້າມະນດຸ-ທ່ີໄດ້ຜົນປ
ະໂຫຽດມາຈາກການກະທໍາຜິດເຫ່ົຼານີ້;

• ລັດພາຄີ ຈາໍເປັນຕ້ອງມີກົນໄກການຮ່ວມມືສາກົນທ່ີເຂ້ັມແຂງ- ລວມທັງກົດໝາຍ ແລະ ສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍ
ຂ້າມແດນ

• ແລະ ກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະກັນທາງກົດໝາຍ ລະຫວາ່ງລັດຖະບານ 
-ນອກຈາກການຊ່ວຍເຫືຼອອື່ນໆ ເພ່ືອຮັບປະກັນການເກັບກໍາຫັຼກຖານທ່ີພຽງພໍສໍາເລັບການຕ້ານການຄ້າມະນດຸ; ແລະ  

• ອົງການຈດັຕັ້ງຕ່າງໆ (ລວມທັງອົງການຈດັຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈດັຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ) ຈາໍເປັນຕ້
ອງຮ່ວມມືກັນໃນລະດັບພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນເພ່ືອຈດັຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.  

ມນັມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີຕ້ອງພິຈາລະນາ ພັນທະເພ່ີມເຕມີພາຍໃຕ້ສນົທິສນັຍາອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ ຍ້ອນວາ່ເພ່ືອກາຍເປັນພາຄຂີອງ 
ອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນດຸ, ລັດຈະຕ້ອງໄດ້ກາຍເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ ແລະ ຕ້ອງມີ
ກອບກົດໝາຍທ່ີຈດັຕັ້ງປະຕິບັດທັງສົນທິສັນຍາ ແລະ ອະນສຸັນຍາດັ່ງກ່າວ. 

2.2. “ຕິດຕາມເງນິ”-ແມ່ນຍຸດທະສາດໃນການຕ້ານການຄ້າມະນດຸ
ຕາມທ່ີເນັນ້ໜກັໃນສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ, ຄວາມຕ້ອງການຕົ້ນຕໍຂອງກຸ່ມອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງແມ່ນການ

 ໄດ້ຜົນປະໂຫຽດທາງການເງນິ ຫືຼ ຮບູການອື່ນໆ ໃນທາງກງົຫືຼທາງອ້ອມ. ສະນັນ້, ມນັຈຶງ່ສາໍຄນັຫຼາຍທ່ີອງົການປົກປ້ອງກດົໝາຍທ່ີມສີດິ
 

ອໍານາດ ມີຄວາມສາມາດໃນການທັບມ້າງຜົນປະໂຫຽດ ຫືຼລາຍໄດ້ຂອງກຸ່ມອາຊະຍາກອນທ່ີມີການຈດັຕັ້ງດັ່ງກ່າວ. ສະນັນ້ ຈຶງ່ມີຄວາມ
 ສາໍຄນັທ່ີອງົການປົກປ້ອງກດົໝາຍວາງເປ້ົາໝາຍໃສ່ຜົນປະໂຫຽດ ຫືຼ ແຫ່ຼງທຶນຂອງກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີມກີານຈດັຕັງ້, ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນສິງ່
 ຈງູໃຈໃນການດໍາເນນີການຄ້າມະນດຸ. ໝາຍຄວາມວາ່, ອງົການປົກປ້ອງກດົໝາຍ ຕ້ອງສາມາດ “ຕດິຕາມເງນິ” ຂອງຜູ້ດາໍເນນີການຄ້າມະນດຸ. 

ສິງ່ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງດາໍເນນີຄະດຕີໍ ່“ໂຕການໃຫຍ່” ຂອງຂະບວນການອາຊະຍາກາໍ ທ່ີເປັນຜູ້ຄວບຄມຸບັນດາຜົນປະໂຫຽດ 
ຫືຼ ເງນິທ່ີໄດ້ມາຈາກການຄ້າມະນດຸ ຫຼາຍກວາ່ຈະເປັນຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈງິ.

2.2.1. ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານຟອກເງນິ ແລະ ມາດຕະການອື່ນໆ 

ການຟອກເງນິກຽ່ວຂ້ອງກບັການເຊ່ືອງອາໍ, ຕົນ້ກາໍເນດີ, ຫືຼ ຈດຸໝາຍປາຍທາງ, ຫືຼ ການຄອບຄອງ ຫືຼ ການນາໍໃຊ້ ເງນິທ່ີໄດມ້າຈາກການເຄື່ອນ 
ໄຫວຜິດກົດໝາຍ. ເວົ້າອີກຄວາມໜຶ່ງວ່າ, ການຟອກເງນິແມ່ນການຈັດການກັບເງນິທ່ີໄດ້ມາຈາກການກະທໍາຜິດກົດໝາຍ. 
ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາ ກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດພາຄີ ກໍານດົຂະບວນການຈດັການກັບເງນິທ່ີໄດ້ມາຈາກການກະທໍາຜິດ
ກົດໝາຍເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຕາມທ່ີກໍານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 6(1)(ກ) ແລະ (ຂ). ເງືອ່ນໄຂຕົ້ນຕໍແມ່ນການກໍານດົໂທດອາຍາ 
ຕໍ່ການປ່ຽນເງນິທ່ີໄດ້ມາຈາກການກະທໍາຜິດ ຫືຼ ການໂອນ, ການເຊ່ືອງອໍາ ຫືຼ ປິດບັງທ່ີມາທ່ີແທ້ຈງິ ແລະ ການໄດ້ມາ, ການຄອບຄອງ, 
ຫືຼ ການນໍາໃຊ້ຊັບສິນດັ່ງກ່າວ ໂດຍເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຊ່ຶງຮູ້ດີວ່າຊັບສິນນັ້ນໄດ້ມາຈາກການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ. 
ເພ່ືອເປັນການເພ່ີມເຕມີໃສ່ ສນົທິສນັຍາຕ້ານອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້, ຍັງມເີຄື່ອງມສືາກນົຢູ່ຫຼາຍ ຢ່າງ ທ່ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ບັນດາລດັພາຄີ 
ກໍານດົການຟອກເງນິເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ມາດຕະການໃນການສະກັດກັ້ນການຟອກເງນິ.11

ພາກ 2
ພັນທະເພ່ີມເຕີ່ມທ່ີສໍາຄັນທ່ີກໍານດົໄວໃ້ນສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ
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ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ ຍັງກໍານດົພັນທະຕື່ມອີກໃຫ້ລັດພາຄີຕ້ອງກໍານດົການມີສ່ວນຮ່ວມ ຫືຼ ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ 
ຫືຼ ເຂ້ົາຮ່ວມການກະທໍາຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກະທໍາຜິດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອ, ການຍຸແຍ່, ການຊຸກຍູ້ ແລະ ການໃຫ້ການປຶກສາ 

 ໃນກະທໍາຜິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງນິ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບໂທດອາຍາ. 

ການກະທໍາຜິດ ທ່ີກ່າວມານີ້ນໍາໃຊ້ກັບທກຸການກະທໍາຜິດທາງອາຍາທ່ີຮ້າຍແຮງ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງນິ - ຊ່ຶງເອ້ີນວ່າ 
“ການກະທໍາຜິດຕົ້ນຕໍ.12 ດ້ວຍເຫດນີ້, ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ຄວນນອນໃນການກະທໍາຜິດຕົ້ນຕໍນີ້ ໃນກົດໝາຍວາ່ 
ດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງນິຂອງລັດພາຄີ. ການກະທໍາຜິດຕົ້ນຕໍ (ຕົວຢ່າງການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນດຸ) ບ່ໍຈາໍເປັນຕ້ອງເ
ກີດຂ້ຶນພາຍໃນດິນແດນຂອງລັດໜຶງ່ ເພ່ືອວາ່ລັດນັນ້ສາມາດຮ້ອງຟ້ງດໍາເນນີຄະດີອາຍາໃນສະຖານຟອກເງນິໄດ້.

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

ມາດຕາ 7 ຂອງສົນທິສັນຍາກໍານດົ ໃຫ້: 

• ສ້າງລະບອບລະບຽບ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງນິທ່ີບ່ໍແມ່ນທະນາຄານ;  

• ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປະສານງານ ແລະ ແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນຂ່າວສານລະຫວ່າງອົງການປົກປ້ອງກົດໝາຍ ແລະ 
ຜູ້ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ; 

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

• ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືສາກົນ ລະຫວ່າງອົງການປົກປ້ອງກົດໝຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທ່ີຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງນິ. 

ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ຮັບປະກນັວາ່ການຟອກເງນິ ແລະ ການກະທໍາຜິດຕົນ້ຕ ໍ 
  ສາມາດຖືກຮ້ອງຟ້ອງດຳເນນີຄະດ ີແຍກຈາກກນັຕາ່ງຫາກ້ 

ການກໍານດົເງືອ່ນໄຂວາ່ຕ້ອງຕັດສີນລົງໂທດການກະທໍາຜິດຕົ້ນຕໍກ່ອນ (ຕົວຢ່າງ ການຄ້າມະນດຸ) ອາດສະກັ້ນກັດ
ການຕັດສີນການຟອກເງນິໃນກໍລະນທ່ີີບ່ໍສາມາດຕັດສີນການກະທໍາຜິດຕົ້ນຕໍໄດ້ (ຕົວຢ່າງ ຜູ້ຖືກສົງໄສໄດ້ໜອີອກ
ຈາກສິດອຳນາດສານຂອງລັດໜຶງ່ ຫືຼ ການກະທໍາຜິດເດັດຖານໄດ້ເກີດຂ້ຶນຢູ່ໃນສິດອໍານາດສານຂອງລັດອື່ນ)  ແຕ່
ວາ່ມີຫັຼກຖານທ່ີຈະແຈງ້ສຳລັບການຕັດສີນຄະດີໃນສະຖານການຟອກເງນິ. ສະນັນ້, ຈຶງ່ມີຄວາມສໍາຄັນວາ່ ເຈົາ້ໜາ້ 
ທ່ີປົກປ້ອງກົດໝາຍ ມີສິດອໍານາດໃນການຕິດຕາມເປ້ົາໝາຍການຟອກເງນິແຍກຕ່າງຫາກຈາກການກະທໍາຜິດ 
ຕົ້ນຕໍ (ເຊ່ັນການຄ້າມະນດຸ)

11 ສົນທິສັນຍາຈາໍນວນໜຶງ່, ສົນທິສັນຍາ ຂອງອົງການສປຊວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະ ສານອອກລິດຕໍ່ຈດິປະສາດ (the United Nations 
Convention against Illicit Traffic of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances), ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການສປຊ 
ວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (United Nations Convention against Corruption), ແລະ ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ 
ທ່ີເວົາ້ຂ້າງເທິງນີ້ ໄດ້ກໍານດົພັນທະໃຫ້ລັດພາຄີໄດ້ກໍານດົການຟອກເງນິເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງນິ. ນອກຈາກນີ້ຄໍາແນະນາໍ 40 
ຂ້ໍຂອງ FATF ຍັງໄດ້ກໍານດົມາດຕະຖານຮອບດ້ານ ສຳລັບລັດພາຄີ ເພ່ືອນາໍໃຊ້ ໃນການເຮັດໃຫ້ລະບອບການຕ້ານການຟອກເງນິເຂ້ັມແຂງ. ບັນດາສົນທິສັນຍາເຫ່ົຼາ
ນີ້ສາມາດດາວໂລດໄດ້ຈາກ https://treaties.un.org/.

12 ອາຊະຍາກອນສ້າງຜົນກໍາໄລມະຫາສານຈາກອາຊະຍາກໍາທ່ີຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີການຈດັຕັ້ງ, ເຊ່ັນການຄ້າມະນດຸ, ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, 
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຄ້າຢາເສບຕິດ, ການຄ້າອາວດຸເສິກ, ການກໍ່ການຮ້າຍ, ການຫົຼບຫີຼກການເສັຍພາສີ. ບັນດາການກະທໍາຜິດເຫ່ົຼານີ້ເອີ້ນວາ່ 
ການກະທໍາຜິດຕົ້ນຕໍ (predicate offences) ໃນກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງນິ.
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2.2.2. ການຮິບຊັບຈາກການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ

ການຮິບຊັບຈາກການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຍັງເອ້ີນອີກວາ່ການຮິບຊັບສິນ, ການກອບກູ້ຊັບສິນ ຫືຼ ມາດຕະການຕໍ່ອາຊະຍາກໍາ. ນອ
ກຈາກການສ້າງລະບອບຕ້ານການຟອກເງນິທ່ີເຂ້ັມແຂງແລ້ວ, ບັນດາລັດຄວນມີອົງການຈດັຕັ້ງທ່ີລະບຸ, ກວດກາ, ຕິດຕາ ແລະ ຮິບຊັບ 
ພາຍໃຕສ້ດິອໍານາດຂອງຕນົ ເພ່ືອຮິບຊັບສດຸທ້າຍທ່ີຍັງມຢູ່ີ.11 ສິງ່ນີ້ສາມາດປະສບົຜົນສາໍເລດັໄດ້ໂດຍຜ່ານບົດບັນຍັດທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ທ່ີກາໍນດົ
ໄວໃ້ນກດົໝາຍອາຍາຂອງລດັກດົໝາຍຕ້ານການຟອກເງນິຂອງລດັນັນ້ ຫືຼ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດໍາເນນີການຮິບຊັບສະເພາະຕ່າງຫາກ. 

ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ລັດພາຄີສາມາດຮິບຊັບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າມະນດຸດ້ວຍສອງວທີິ:

 ເມື່ອໄດ້ມີການຕັດສີນຄະດີແລ້ວ (ການຕັດສີນຄະດີຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ); ຫືຼ

• ໃນກໍລະນີທ່ີບ່ໍມີຄໍາຕັດສີນຄະດີເທ່ືອ ແລະ ທ່ີສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າ ຊັບສິນໃດໜຶງ່ສະເພາະ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ
 ການກະທໍາຜິດໃນການຄ້າມະນຸດ (ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ບົນພ້ືນຖານທ່ີຍັງບ່ໍທັນມີຄໍາຕັດສີນເທ່ືອ-ເອີ້ນວ່າ 

ການຮິບ ຫືຼອາຍັດຊັບທາງແພ່ງ).  

ວທີິທ່ີສອງເປັນທາງເລືອກທ່ີເປັນປະໂຫຽດສໍາລັບລັດພາຄີ ທີມີເປ້ົາໝາຍຜູ້ກະທໍາຜິດແລ້ວ ແຕ່ບ່ໍສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວາ່ຜູ້ກ່ຽວຈະຖືກ
ຕັດສີນໃນສະຖານການຄ້າມະນດຸ. 

ພັນທະຕົນ້ຕຂໍອງລດັໃນການກາໍນດົກດົໝາຍ  ແມ່ນການກາໍນດົສດິອາໍນາດທ່ີສາມາດຮິບ ຫືຼ ອາຍັດຊັບທ່ີໄດ້ມາຈາກການກະທໍາຜິດທາງ
ອາຍາ, ລວມທັງການນາໍໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ. ກົດໝາຍດໍາເນນີຄະດີອາຍາ ອະນຍຸາດໃຫ້ ອົງການ 
ຫືຼ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີປົກປ້ອງກົດໝາຍ ໄດ້ນາໍໃຊ້ມາດຕະການທາງກົດໝາຍຕໍ່ທກຸການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ການກະທໍາຜິດທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍ, ບ່ໍພຽງ
ແຕ່ການກະທໍາຜິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງນິເທ່ົານັ້ນ. ສະຫຸຼບແລ້ວ, ມີຄວາມຈໍາເປັນທ່ີອົງການປົກປ້ອງກົດໝາຍຕ້ອງສືບສວນ-
ສອບສວນການກະທໍາຜິດຢ່າງຮອບດ້ານ ຊ່ຶງເປັນການກະທໍາຜິດທ່ີສາ້ງຜົນປະໂຫຽດ ຫືຼເງນິຢ່າງມະຫາສານ ຕາມທ່ີອະທິບາຍໃນແຜນວາດ 
3 ລຸ່ມນີ້.   

ແຜນວາດ 3: ມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການຕ້ານອາຊະຍາກໍາ ທ່ີສ້າງຜົນກໍາໄລມະຫາສານທາງການເງນິ

13 ‘ລາຍໄດ້ຈາກອາຊະຍາກໍາ’ ໝາຍເຖິງຊັບສິນໃດໜຶ່ງທ່ີໄດ້ມາຈາກການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ໂດຍທາງກົງ ຫືຼ ທາງອ້ອມ (ມາດຕາ 2(ຈ), 
ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາ ທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ).  
‘ຊັບສິນ’ ໝາຍເຖິງຊັບສິນທຸກປະເພດ, ບ່ໍວ່າຈະມີຕົວຕົນ ຫືຼ ບ່ໍມີຕົວຕົນ, ເຄື່ອນທ່ີ ຫືຼ ຄົງທ່ີ, ຈັບບາຍໄດ້ ຫືຼ ຈັບບາຍບ່ໍໄດ້ ແລະ ມີເອກະສານຢ້ັງຢືນຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ ມີເອກະສານທ່ີເປັນຫັຼກຖານຢ້ັງຢືນ, ຫືຼ ຜົນປະໂຫຽດ ຫືຼ ດອກເບ້ັຽ ໃນຊັບສິນດັ່ງກ່າວ (ມາດຕາ 2(ງ), ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີ
ມີການຈັດຕັ້ງ).  
‘ການອາຍັດ’  ຫືຼ ‘ການຮິບ’ ໝາຍເຖິງການຫ້າມໂອນ, ປ່ຽນແປງ, ຂາຍ ຫືຼ ເຄື່ອນຍ້າຍຊັບສິນເປັນການຊ່ົວຄາວ ຫືຼ ຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ 
ຄວບຄຸມຊັບສິນເປັນການຊ່ົວຄາວ ບົນພ້ືນ ຖານຄໍາສັ່ງທ່ີອອກໂດຍສານ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນທ່ີມີສິດອໍານາດ.  (ມາດຕາ 2(ສ), ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາ
ກໍາທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ).  
‘ການຮິບ’, ຊ່ຶງລວມທັງການຮິບທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້, ໝາຍເຖິງການຮິບຊັບສິນເປັນການຖາວອນໂດຍຄໍາສັ່ງສານ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງທ່ີມີສິດອໍານາດ (ມາດຕາ 
2(ຊ), ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ).

ຮ້ອງຟ້ອງດຳເນນີຄະດ ີ
ຟອກເງນິ

ນຳໃຊ້ມາດຕະການ 
ສະກດັກັນ້ທາງກດົໝາຍ

ຕໍສູ່ກ້ບັອາຊະຍາກຳ

ທ່ີສາ້ງຜົນປະໂຫຽດ

ທາງການເງນິ

ຮ້ອງຟ້ອງດາໍເນນີຄະດຕີົນ້ຕໍ 
(ເຊ່ັນການຄາ້ມະນດຸ)
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2.3. ການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ເງືອ່ນໄຂພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ
ລັດຕ່າງໆຈາໍເປັນຕ້ອງມີນຕິິກໍາຮ່ວມມືສາກົນທ່ີມີປະສິດທິພາບ ໃນເລື່ອງອາຍາ ເພ່ືອຕ້ານການຄ້າມະນດຸ. ກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍການຊ່ວຍ

 ເຫືຼອເຊ່ິງກນັແລະກນັດ້ານກດົໝາຍ ແລະ ການສົງ່ຜູູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ທ່ີມປີະສດິທິພາບ ແລະ ສນົທິສນັຍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນເລື່ອງດັງ່ກ່າວ ຫືຼ 
ການລງົຕາ່ງໆ ຈະເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມລືະຫວາ່ງປະເທດຕາ່ງໆ ເປັນໄປຢ່າງຄອ່ງຕວົ ແລະ ທັນກບັເວລາ. ໃນການຮ້ອງຟ້ອງຄະດອີາຍາຂ້າມຊາດ, 
ບັນດາລັດຈາໍຕ້ອງມີກົດໝາຍການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນທ່ີມີປະສິດທິພາບ ເພ່ືອນາໍເອົາຜູ້ກະທໍາຜິດມາສູ່ ຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ເພ່ືອຮ້ອງ

 ຟ້ອງດໍາເນນີຄະດໃີນລດັຂອງຕນົ. ບັນດາລດັຍັງຕ້ອງມກີດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກນັ ແລະ ກນັທາງດ້ານກດົໝາຍໃນເລື່ອງອາຍາ 
ທ່ີເຂ້ັມແຂງ ເພ່ືອ ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດໄດ້ຂ້ໍມນູຫັຼກຖານຈາກປະເທດອ່ືນ ເຊ່ັນ ບັນທຶກທະນາຄານ, ຂ້ໍມນູໂທລະສບັ ແລະ ຄາໍໃຫ້ການຂອງພະຍານ. 
ອີກຮູບການອື່ນຂອງການຮ່ວມມືສາກົນ ຍັງລວມມີການໂອນຕົວນກັໂທດ, ການຮ່ວມມືຮິບ ຫືຼ ອາຍັດຊັບ, ການຮ່ວມມືໃນການນາໍໃຊ້ເຕັກ
ນກິການສືບສວນ-ສອບສວນພິເສດ ແລະ ການສືບສວນ-ສອບສວນຮ່ວມກັນ.

ການຮ່ວມມສືາກນົກຽ່ວກບັການຕາ້ນອາຊະຍາກາໍ ສາມາດດາໍເນນີໄດທັ້ງໃນຮບູການທາງການ ແລະ ບ່ໍເປັນທາງການ.14  ການຮ່ວມມທືາງການ 
ລວມມີການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີອາຍາ ແລະ ການຮ້ອງຟ້ອງຄະດີຂ້ຶນສານ ລວມທັງຄໍາຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານກົດໝ
າຍ. ການຮ່ວມມືບ່ໍເປັນທາງການລວມມີການຊ່ວຍເຫືຼອລະຫວາ່ງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຕໍາຫຼວດ ຫືຼ ອົງການຈດັຕັ້ງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ທ່ີສາມາດນາໍໃຊ້ເ
ພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຂ້ໍມູນຂ່າວສານຈາກປະເທດອື່ນ ກ່ອນໜາ້ທ່ີຈະມີການອອກຄໍາຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານກົດໝາຍຢ່າງເປັນທາງການ. 
ທັງສອງຮູບການຮ່ວມມືສາກົນ ໄດ້ຖືກຂັດຂວາງ ຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະບົບກົດໝາຍ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງກົນໄກການປົກປ້ອງ 
ແລະ ບັງຄັບປະຕິບັດກົດໝາຍ, ວທີິການສື່ສານທ່ີຍັງຈາໍກັດ ກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ຂ້ໍມູນທາງອາຍາທ່ີໄດ້ມາຈາກການສືບໃນ
ທາງລັບ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຈາກພາສາ, ແລະ ການຂາດຄວາມເຊ່ືອໃຈກັນ, ນີ້ເປັນສິ່ງທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບໜວ່ຍງານຕ່າງໆ 
ທ່ີຈະຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນແຕ່ຫົວທີ ຢ່າງບ່ໍເປັນທາງການກ່ຽວກັບການພົວພັນສາກົນ.  

ສນົທິສນັຍາຕ້ານອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ ແລະ ອະນສຸນັຍາຕ້ານການຄ້າມະນດຸ ກາໍນດົວທີິການທ່ີລະອຽດ ຕໍກ່ານຮ່ວມມທັືງເປັນທາງການ 
ແລະ ບ່ໍເປັນທາງການ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ລັດພາຄີສາມາດນາໍໃຊ້ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາ ທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ ຊ່ຶງອະນສຸັນຍາດັ່ງກ່າວ ເປັນສິ່ງເພ່ີມເຕີມ ໄປພ້ອມກັບກົດໝາຍພາຍໃນຂອງຕົນ ເປັນພ້ືນຖານສໍາລັບການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນການປະຕິບັດຄໍາຮ້ອງຂໍການສົ່ງ

 
ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ແລະ ການຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານກົດໝາຍ.  

2.3.1. ການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ

ການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນແມ່ນຂະບວນການທ່ີເປັນທາງການ ເມື່ອລັດໜຶ່ງ (ລັດທ່ີຖືກຮ້ອງຂໍ) ສົ່ງບຸກຄົນທ່ີລະບຸໃນຄໍາຮ້ອງ
 ຂໍ ຂອງລັດອື່ນ(ລັດທ່ີຮ້ອງຂໍ), ຊ່ຶງບຸກຄົນນັນ້ຖືກຫາວາ່ໄດ້ກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຫືຼ ໄດ້ຖືກສານຕັດສີນລົງໂທດ ຢູ່ໃນດິນແດນ -ລວມທັງ 

ການນາໍໃຊ້ສດິອໍານາດນອກຂອບເຂດດນິແດນ-ຂອງລດັທ່ີຮ້ອງຂໍ. ລດັໜຶງ່ອາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ເພ່ືອວາ່ຜູ້ນັນ້ຈະສາມາດ 
ຕໍ່ສູ້ກັບການຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນີນຄະດີອາຍາຢູ່ລັດນັ້ນ ຫືຼ ປະຕິບັດໂທດອາຍາ ຢູ່ລັດນັ້ນ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທໍາຜິດທ່ີສາມາດສົ່ງ

 ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນໄດ້.

ບັນດາລດັອາດຂໍ ຫືຼ ສະໜອງການສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ໃນຄະດທ່ີີກຽ່ວຂ້ອງກບັການລກັລອບເອາົຄນົເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ໂດຍຜ່ານຫຼາຍ 
ຮບູການດາໍເນນີການທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ, ລວມທັງການດາໍເນນີການບົນພ້ືນຖານສນົທິສນັຍາສອງຝ່າຍ ຫືຼ ຫຼາຍຝ່າຍ, ເຊ່ັນດຽວກນັ ກບັການ 
ດາໍເນນີການບົນພ້ືນຖານກດົໝາຍພາຍໃນຂອງລດັນັນ້ ໃນກລໍະນບ່ໍີມສີນົທິສນັຍາ. ການກະທໍາຜິດ ທ່ີສາມາດສົງ່ເປັນຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນໄດ້ 
ແມ່ນການກະທໍາຜິດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍພາຍໃນຂອງສອງລັດ ທັງລັດທ່ີຮ້ອງຂໍ ແລະ ລັດທ່ີຖືກຮ້ອງຂໍ. ສິ່ງນີ້ເອີ້ນວາ່ ເງືອ່ນໄຂຄວາມຜິດ

 ທາງອາຍາຄູ່ສໍາລັບການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ-ບາງຄັ້ງກໍເອີ້ນວາ່ ຄວາມຜິດອາຍາຄູ່ (dual–criminality).

ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ(ມາດຕາ 16(1) ເມື່ອອ່ານພ້ອມກັນກັບອະນຸສັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນຸດ
 (ມາດຕາ 1(3)), ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນດຸເປັນການກະທໍາຜິດທ່ີສາມາດສົງ່ຂ້າມແດນ ພາຍໃຕ້ສະພາບການທ່ີແນນ່ອນ. 

ມາດຕາ 16(1) ຂອງສົນທິສັນຍາການຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ ນຍິາມຂອບເຂດຂອງພັນທະຜູກພັນທ່ີຈະສົ່ງຜູ່ຮ້າຍຂ້າມແດນ.

ໃນລະບຽບກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ, ລັດຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າການກະທໍາຜິດພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີ
 ການຈດັຕັ້ງ ແລະ ການກະທໍາຜິດຕາມອະນສຸັນຍາຕ້ານການຄ້າມະນດຸ ແມ່ນການກະທໍາຜິດທ່ີສາມາດສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ. ການຮ້ອງ

ຂໍການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນແມ່ນຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນທ່ີມີຜົນບັງຄັບ.

14 ການຮ່ວມມືທັງຮູບການທາງການ ແລະ ບ່ໍເປັນທາງການ ແມ່ນສ່ວນປະກອບເພ່ີມເຕີມ.ໃນບາງກໍລະນີ ການຮ່ວມມືບ່ໍເປັນທາງການ 
ຈະກາຍເປັນການຮ່ວມມືທາງການ, ແຕ່ເມື່ອການຮ່ວມມືໄດ້ເປັນທາງການແລ້ວ, ການຮ່ວມມືບ່ໍເປັນທາງການອາດຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນຢູ່. ຕົວຢ່າງ, 
ໃນຂ້ັນຕອນຕົ້ນຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການຮ່ວມມືບ່ໍເປັນທາງການລະຫວ່າງ ອົງການປົກປ້ອງກົດໝາຍແມ່ນເປັນປະໂຫຽດໃນການເກັບກໍາຂ້ໍມູນທ່ີ
ຈະນໍາໄປສູ່ການສືບສວນ-ສອບສວນ ໃນກໍລະນີທ່ີມີເວລາຈໍາກັດ. ນອກນັ້ນ, ຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ຮັບຢ່າງບ່ໍເປັນທາງການ ອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງໂດຍຜ່າ
ນວິທີທາງການ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນນັ້ນຈະຖືເປັນຂ້ໍມູນທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສານກໍຈະຮັບເອົາເປັນຫັຼກຖານ (UNODC 2011, ຄູ່ມືການຝຶກອົ
ບຮົມໃນລວງເລິກກ່ຽວກັບການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ການຮ້ອງຟ້ອງຄະດີການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, ໜ້າ 3, ຂໍໃຫ້ເບ່ິງໄດ້ທ່ີ  http://
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_en_
wide_use.pdf).
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ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ຮັບປະກນັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ  
  ຊຸກຍູກ້ດົໝາຍຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ 

ບັນດາລດັອາດນາໍໃຊ້ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການຕາ້ນອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ ເປັນພ້ືນຖານທາງດາ້ນກດົໝາຍໂດຍ
ກງົສາໍລບັການຮ້ອງຂໍ ແລະ ການອະນມຸດັສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ເມື່ອບັນດາລດັ ຫາກບ່ໍຍອມຮັບກາ
ນນາໍໃຊ້ສນົທິສນັຍາສະບັບນີ້ເທ່ືອ ເພ່ືອຈດຸປະສງົດັງ່ກ່າວນີ້ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາໍໃຊ້ບ່ອນອງີທາງດ້ານກດົໝາຍອ່ືນສໍາ
ລັບການສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ (ຕວົຢ່າງ ກດົໝາຍພາຍໃນ ຫືຼ ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນສະເພາະ), 
ບັນດາລດັກຄໍວນຮັບປະກນັວາ່ ການຄາ້ມະນດຸ ໄດລ້ວມໄວໃ້ນ ປະເພດການກະທໍາຜິດ ທ່ີສາມາດສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນໄດ.້ 
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າຫາກລັດໜຶງ່ ໄດ້ກໍານດົ“ປະເພດການກະທໍາຜິດ” ທ່ີສາມາດສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນໄດ້ ໃນກົດໝາຍວາ່ດ້
ວຍການສົງ່ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນຂອງຕນົ, ກມໍຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຮັ້ບປະກນັວາ່ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄາ້ມ
ະນດຸ ໄດ້ນອນໃນປະເພດການກະທໍາຜິດດັ່ງກ່າວ. ນີ້ຈະເປັນການຮັບປະກັນການປະຕິບັດພັນທະໃນການໃຫ້ຄວາມ
ຮ່ວມມືສາກົນ ຕາມສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ ຊ່ຶງນາໍໃຊ້ຕໍ່ການກະທໍາຜິດດັ່ງກ່າວ 
ໃນອະນສຸັນຍາວາ່ດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນດຸ. 

2.3.2. ການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍ

ການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກນັ ແລະກນັທາງດາ້ນກດົໝາຍ (Mutual legal assistance (MLA) ແມນ່ຂະບວນການໜຶງ່ ໂດຍລັດສະເໜ ີ
ແລະ ສະໜອງໃນຮູບການລັດ ຕໍ່ ລັດ ໃນການຊ່ວຍເຫືຼອສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີອາຍາ, ການຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນນີຄະດີ ແລະ ບາດກ້າວຕ່
າງໆໃນຂະບວນການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ ດັງ່ທ່ີກໍານດົໄວໃ້ນ ຮບູແບບທີ 4. ປະເພດຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອອາດຖືກກາໍນດົໄວໃ້ນສນົທິສນັຍາທ່ີ
ກຽ່ວຂ້ອງ ຫືຼ ກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດ. ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການ ຕາ້ນອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ ກໍານດົປະເພດຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຊ່ຶງອາດສະເໜຂໍີການຊ່ວຍເຫືຼອຄື:  

• ການເອົາຫັຼກຖານ ຫືຼ ຄໍາໃຫ້ການຂອງບຸກຄົນ;

• ການສົ່ງເອກະສານທາງດ້ານຕລຸາການ;

• ການດໍາເນີນການຄົ້ນຫາ ແລະ ການຮິບຊັບ ແລະ ອາຍັດຊັບສິນ;

• ການກວດກາວັດຖຸ ແລະ ສະຖານທ່ີ;

• ການສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ຫັຼກຖານ ແລະ ການຕີລາຄາຂອງຊ່ຽວຊານ;

• ການສະໜອງສະບັບຕົ້ນ ຫືຼ ສໍາເນົາເອກະສານ ແລະ ບັນທຶກຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງເອກະສານທາງການ, 
ບັນຊີທະນາຄານ, ການເງນິ ແລະ ບັນຊີວິສາຫະກິດ ຫືຼ ບໍລິສັດ;

• ລະບຸ ຫືຼ ດໍາເນີນການຍຶດຊັບ, ຊັບສິນ, ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ຫືຼ ສິ່ງອື່ນໆທ່ີໃຊ້ເປັນຫັຼກຖານ; ແລະ

• ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶງ່ມີໜາ້ ໂດຍສະໝກັໃຈ ຢູ່ລັດທ່ີຮ້ອງຂໍ.
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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 

ປະເທດ ຂ ປະຕິບັດຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ.  ອົງການໃຈກາງປະສານງານ ຂອງປະເທດ ຂ ວດັຖຸສິ່ງຂອງທ່ີຮ້ອງຂໍໃຫ້  
ປະເທດ ກ. ປະເທດ ກ ນາໍໃຊ້ ວດັຖຸສິ່ງຂອງໃນການດຳເນນີການສືບສວນ-

ສອບສວນ ຫືຼ ຮ້ອງຟ້ອງດຳເນນີຄະດີອາຍາຂອງຕົນ.

ຂ້ໍຄິດເຫັນ: ຮັບປະກນັວາ່ການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກນັແລະກນັທາງກດົໝາຍ 
  ໃນປະເທດຊຸກຍູກ້ານຮ້ອງຟ້ອງດຳເນນີຄະດກີານຄາ້ມະນດຸ 

ມາດຕາ 18(1) ຂອງສນົທິສນັຍາຕ້ານການອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ ກໍານດົລະບຽບກ່ຽວກບັການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງ
ກນັ ແລະກນັທາງດ້ານກດົໝາຍ ທ່ີຄບົຖ້ວນ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາລດັພາຄ ີໄດ້ຮ່ວມມ ືແລະ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງ
ກັນແລະກັນທາງກົດໝາຍຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນນີຄະດີອາຍາ ແລະ 
ການດາໍເນນີຄະດ ີທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັ ການກະທໍາຜິດ ທ່ີກາໍນດົໄວໂ້ດຍສນົທິສນັຍາ ແລະ ອະນສຸນັຍາຕ້ານການຄ້າມະນດຸ.

ຕົວຢ່າງ,  ເ ຖິງແມ່ນວ່າຄະດີການຄ້າມະນຸດອາດຖືກຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນີນຄະດີ ໃນປະເທດປາຍທາງ, 
ຫັຼກຖານສໍາຄັນອາດຢູ່ປະເທດຕົ້ນທາງ ຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ. ຮັບກະກັນວາ່ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຕໍາຫຼວດ, ໄອຍະການ ແລະ 
ສານສາມາດຮ່ວມມືກັນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂ້າມແດນ-ທັງຮູບການເປັນທາງການ ແລະ ບ່ໍເປັນທາງການ-ມັນ
ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການຮ້ອງຟ້ອງດໍາເນນີຄະດີການຄ້າມະນດຸ ແລະ ການຟອກເງນິ ຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

ແຜນວາດ 4: ສັງລວມຂະບວນການດໍາເນນີຄໍາຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍ
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ຄູມ່ນືະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການເຮັດໃຫ້ການຄາ້ມະນດຸເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ18

15 ມະຕິຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສປຊ ເລກທີ 55/25 ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2000, ສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ.
16 The UNCAC ອະທິບາຍສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກໍານົດກອບການຮ່ວມມືສາກົນທ່ີຮອບດ້ານເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາການສໍ້ລາດບັ

ງຫຼວງ.
17 ຄໍານໍາ, ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການສປຊວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

2.4. ການກໍານດົການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນຄະດີອາຍາ
ການກໍານົດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນຄະດີອາຍາແມ່ນພັນທະເພ່ີມເຕີມທ່ີສໍາຄັນໜຶ່ງຂອງສົນທິສັນຍາຕ້ານອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການ 
ຈັດຕັ້ງ ຊ່ຶງອາດຊ່ວຍສະກັດກັ້ນການກະທໍາ ຫືຼ ການກະທໍາຜິດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າມະນຸດ ເຊ່ັນອາຊະຍາກໍາທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການປອມແປງໜງັສເືດນີທາງ ໂດຍການໃຫ້ສນິບົນແກເ່ຈົາ້ໜາ້ທ່ີຢູ່ດາ່ນຊາຍແດນ ຫລກືານສມົຮູ້ຮ່ວມຄດິໃນອາຊະຍາກໍາການຄາ້ມະນດຸ. 

 ສນົທິສນັຍາຕາ້ນອາຊະຍາກາໍທ່ີມກີານຈດັຕັງ້ກາໍນດົເຄົາ້ໂຄງກດົໝາຍທ່ີຈາໍເປັນ ສໍາລບັການຮ່ວມມສືາກນົ ໃນການຕາ້ນການສໍລ້າດບັງຫຼວງ.15  

ມາດຕາ 8 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດພາຄີ ກໍານດົການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນການກະທໍາຜິດໃນຄະດີອາຍາ.

ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາເພ່ີມເຕີມ, ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການສປຊວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (the United Nations 
Convention against Corruption (UNCAC)16 ກໍານດົເຄົ້າໂຄງກົດໝາຍສາກົນທ່ີຄົບຊຸດ ເພ່ືອຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ 
ແລະ ຍັງເຊ່ືອມໂຍງກັນລະຫວາ່ງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈດັຕັ້ງ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທາງເສດຖະກິດ, ລວມທັງ 
ການຟອກເງນິ.17
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ສັງລວມຂ້ໍຄິດເຫັນສໍາລັບກົດໝາຍທ່ີມີປະສິດທິຜົນ 
ເພ່ືອກໍານດົການຄ້າມະນດຸເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ:


 ກໍານດົການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນດຸຢ່າງຮອບດ້ານ ຄົບຖ້ວນ, 

ລວມທັງການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ, ຄວາມເປັນທາດ, ການກະທໍາອື່ນໆ-ທ່ີຄ້າຍຄືກັບຂ້າທາດ.

 ພິຈະລະນາການສ້າງຄວາມຜິດໃນດ້ານດຽວເພ່ືອການດໍາເນນີການຂູດຮີດ.


 ເພ່ືອຮັບປະກັນວາ່ບັນດາກົດໝາຍໄດ້ກໍານດົໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້ທ່ີຖືກຄ້າຂາຍ, 

ແລະ ບ່ໍໄດ້ລົງໂທດພວກເຂົາໃນກໍລະນທ່ີີກະທໍາຜິດຍ້ອນຖືກບັງຄັບ ຫລື ມີຜົນໂດຍກົງມາຈາກການທ່ີ 
ຕົກເປັນຖືກຄ້າຂາຍນັນ້. 

 ຮັບປະກັນວາ່ພະຍານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃນການຄະດີການຄ້າມະນດຸ.


 ກໍານດົບົດບັນຍັດກ່່ຽວກັບການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນດຸ ແລະການລັກລອບ 

ແຍກອອກກັນຕ່າງຫາກ ຍ້ອນວາ່ອົງປະກອບຂອງການກະທໍາຜິດແຕກຕ່າງກັນ.


 ກໍານດົສິດອໍານາດນອກຂອບເຂດດິນແດນ ເພ່ືອຈະສາມາດເອົາຜິດກັບຜູ້ດໍາເນນີການ, ຜູ້ຈດັຕັ້ງກິດຈະ 

ການໃນການຄ້າມະນດຸຂ້າມຊາດ ບ່ໍສາມາດສວຍໃຊ້ຊ່ອງຫວາ່ງກົດໝາຍໃນປະເທດຕ່າງໆໄດ້.


 ສ້າງຕັ້ງການຕ້ານການກະທໍາຜິດໃນການຄ້າມະນດຸທ່ີສາມາດນາໍໃຊ້ໄດ້ທັງສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າຂ້າ

 ມຊາດ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ


 ຮັບຮູ້ວາ່ອະນສຸັນຍາ ຕ້ານການຄ້າມະນດຸກໍານດົມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດ ຊ່ຶງສາມາດພັດທະນາຕໍ່ໃຫ້ກົດໝາຍ

ພາຍໃນມີຄວາມເຂ້ັມງວດ ຊ່ຶງລວມໄປເຖິງບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆທ່ີເກີດຂ້ຶນ.


 ລວມທັງການກໍານດົໄວໃ້ນກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງນິ ທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນຕ້ອງຕັດສີນການກະທໍາຜິດຕົ້ນຕໍ 

(ຕົວຢ່າງ ການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນດຸ) ກ່ອນເພ່ືອນາໍໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ການກະທໍາຜິດ
 ການຟອກເງນິ. 

 ຮັບປະກັນວາ່ນຕິິກໍາການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນນາໍໄຊ້ສໍາລັບການກະທໍາຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນດຸ.


 ຮັບປະກັນວາ່ມາດຕະການຊ່ວຍເຫືຼອຊ່ຶງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍພາຍໃນ ຊຸກຍູ້ການຮ້ອງຟ້ອງ

 ດໍາເນນີຄະດີການຄ້າມະນດຸ.

ພາກທີ 3
ສັງລວມຂ້ໍຄິດເຫັນສຳລັບການສ້າງກົດໝາຍທ່ີມີປະສິດທິຜົນ

ພ
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ຕິດຕໍ່ພົວພັນ 

ຫ້ອງການສະໜບັສະໜນູໃນພາກພ້ືນ - Bali Process (ບາລີ ໂປຣເຊສ)໌ 
ຊ້ັນທີ 27th ຕຶກລັດຈານາກຣານ
183 ຖະໜົນສາທອນໃຕ້, ສາທອນ ບາງກອກ 10120, ປະເທດໄທ
Tel. +66 2 343 9477 Fax. +66 2 676 7337
info@rso.baliprocess.net
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http://www.baliprocess.net/


