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องค์การระหว่างประเทศเพื4อการโยกย้ ายถิ4นฐาน ((ไอโอเอ็ม) เรื4 อง การคุ้มครองผูโ้ ยกย้ายถิM นฐานทางทะเล ไปใช้
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Ø ส่ วนที$ 1: บันทึกแนวทางปฏิบัติ: ส่วนที4 1 ให้ คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในการดําเนินการตามหน้ าที4
ทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื4อปกป้องผู้โยกย้ ายถิ4นฐานทางทะเล ในส่วนนีจD ะระบุและให้ รายละเอียด
เกี4ยวกับความท้ าทายในทางปฏิบตั ิ การตอบสนองในบริ บทที4เกี4ยวกับการโยกย้ ายถิ4นฐานระหว่างประเทศ
ทางทะเล ซึง4 ใช้ ทงกฎหมายสิ
ัD
ทธิมนุษยชนและกฎหมายทะเล รวมถึงการตอบสนองต่อกรณีที4เกี4ยวข้ องกับผู้
แสวงหาที4ลี Dภัย ผู้โยกย้ ายถิ4นฐานที4เป็ นเด็กที4เดินทางโดยลําพัง ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ และบุคคลอื4น ๆ
ที4ได้ รับการคุ้มครองพิเศษตามกฎหมายระหว่างประเทศ
Ø ส่ วนที$ 2: สถานการณ์ ท$ อี าจเกิดขึน3 ในการปฏิบัตงิ าน: ส่วนที4 2 นําเสนอสถานการณ์ที4อาจเกิดขึ Dนในการ
ปฏิบตั ิงานเพื4อการอภิปรายและการพิจารณา เพื4อที4ผ้ ใู ช้ จะได้ ทําความเข้ าใจเกี4ยวกับการบังคับใช้ กฎหมาย
และหลักการที4กล่าวถึงในบันทึกแนวทางปฏิบตั ิและปรับใช้ ตามความเหมาะสม มีการนําเสนอสถานการณ์ใน
บริ บทของการค้ นหาและช่วยเหลือ การสกัดกันD / การขัดขวาง ตลอดจนการขึ Dนฝั4 งไปยังสถานที4ที4ปลอดภัย
และการให้ ความร่ วมมือ โดยจะนําเสนอคําตอบแบบสันD ๆ สําหรั บคําถามต่าง ๆในแต่ละสถานการณ์ ใน
หมวดที4 2 ของส่วนที4 2
กลุ่มเป้ าหมาย: เอกสารฉบับนีจD ดั ทําขึ Dนเพื4อนําเสนอให้ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียของรัฐบาลทังในระดั
D
บนโยบายและ
ระดับปฏิบตั ิการ ผู้มีหน้ าที4รับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศของรัฐในการให้
ความคุ้มครองแก่ผ้ โู ยกย้ ายถิ4นฐานทางทะเล หรื อผู้ที4ที4มิใช่เจ้ าหน้ าที4ของรัฐที4ให้ การสนับสนุนการทํางานของรัฐ
ตามพันธกรณีนี D รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคและการพัฒนาขีดความสามารถ
ระเบียบวิธี: ข้ อมูลเชิงลึกที4นําเสนอในแนวทางปฏิบตั ฉิ บับนี D รวบรวมมาจากการอภิปรายแบบโต๊ ะกลมที4จดั ขึ Dนเมื4อ
วันที4 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี การประชุมดังกล่าว จัดขึ Dนโดยสํานักงานสนับสนุน
ระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลี (RSO) ซึง4 รวบรวมผู้เชี4ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศมาร่วมหารื อกัน
เกี4ยวกับคําถามที4มีมาอย่างต่อเนื4อง ตามที4ระบุไว้ ในเอกสารของไอโอเอ็มฉบับแรกเรื4 อง การให้ความคุม้ ครองแก่ผู้
โยกย้ายถิM นฐานทางทะเล (ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) สถานการณ์สมมติที4นําเสนอในส่วนที4 2 ของเครื4 องมือนี Dถูก
นําไปใช้ เป็ นต้ นแบบในการอภิปรายโต๊ ะกลมและการอภิปรายเชิงโต้ ตอบเกี4ยวกับการสกัดกันทางทะเล
D
(รวมถึงการ
ลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐาน) ตลอดจนการค้ นหาและช่วยเหลือ (ซึง4 รวมถึงความท้ าทายที4เกี4ยวข้ องกับบุคคลที4
ได้ รับการช่วยเหลือให้ ขึ Dนฝั4งไปยัง 'สถานที4ปลอดภัย')
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ส่ วนที3 1 บันทึกแนวทางปฏิบตั ิ
1. เขตอํานาจและอาณาเขตทางทะเล
สําหรั บข้ อมูลเพิ$มเติม:
Ø ดู การให้ความคุม้ ครองแก่ผูโ้ ยกย้ายถิM นฐานทางทะเล (ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) หน้ า 3 - 18
ในบริ บททางทะเล อาณาเขตทางทะเลที4เป็ นปั ญหาและธงของเรื อที4เกี4ยวข้ องจะเป็ นตัวกําหนดเขตอํานาจศาลหรื อ
สิทธิv ในการใช้ อํานาจหน้ าที4 อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) กําหนดอาณาเขตทาง
ทะเล หรื อน่านนํ Dาที4เป็ นอาณาเขตของของรัฐชายฝั4ง ซึง4 หมายถึงระดับอํานาจหน้ าที4ที4รัฐสามารถบังคับใช้ กบั เรื อนันD
ได้ โดยทัว4 ไปแล้ วขึ Dนอยู่กบั ความใกล้ ของบริ เวณที4อยู่ติดกับแนวชายฝั4 ง ยิ4งเรื อแล่นออกไปไกลมากเท่าไหร่ เรื อนันD
จะยิ4งมีโอกาสที4จะตกอยู่ภายใต้ เขตอํานาจพิเศษของรั ฐเจ้ าของธงมากขึนD ในทะเลหลวง เขตอํานาจศาลจะ
เป็ นไปตามเรื อธง เว้ นแต่ในกรณีที4เรื อนันมี
D ส่วนร่ วมในการปล้ นสะดมทางทะเล การขนส่งทาส การกระจายเสียง
โดยไม่ได้ รับอนุญาต และการค้ ายาเสพติด

ภาพที M 1: เขตการเดิ นเรื อตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS)
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ความท้ าทายในทางปฏิบตั :ิ ข้ อจํากัดความรั บผิดชอบของรั ฐเจ้ าของธง
ธงประจําเรื อแสดงถึง 'สัญชาติ' โดยทั4วไป สัญชาติคือ สิ4งที4กําหนดความรั บผิดชอบทางกฎหมายต่อกิจกรรม
ต่าง ๆ ที4เกิดขึ Dนบนเรื อ รวมถึงอาชญากรรมที4อาจเกิดขึ Dนด้ วย1 รัฐเจ้ าของธงต้ องรับผิดชอบต่อเรื อที4ชกั ธงของตน:
“ทุกรั ฐจะต้ องใช้ เขตอํานาจศาลและการควบคุมของตนในด้ านการบริ หาร เรื4 องทางเทคนิค และสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อเรื อที4ชกั ธงของตน”2 ในด้ านการให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ โู ยกย้ ายถิ4นฐานทางทะเล มาตรา 94(3) ของ
UNCLOS อนุสญ
ั ญาดังกล่าวกําหนดให้ รัฐทุกรัฐ “จะต้ องมีมาตรการในการควบคุมเรื อที4ชกั ธงของตนตามความ
จําเป็ นเพื4อให้ เกิดความปลอดภัยในทะเลซึง4 รวมถึง: การก่อสร้ าง อุปกรณ์ และสภาพของเรื อที4พร้ อมออกทะเล ซึง4
หมายถึง การจัดการคนบนเรื อ สภาพแรงงาน และการฝึ กอบรมลูกเรื อ โดยจะต้ องคํานึงถึงการใช้ อุปกรณ์ หรื อ
เครื4 องมือที4ใช้ ในระดับสากล เช่น การใช้ สญ
ั ญาณต่าง ๆ การบํารุงรักษาอุปกรณ์สื4อสาร และการป้องกันการปะทะ
กัน” รั ฐ เจ้ า ของธงยัง มี ห น้ า ที4 รั บผิ ด ชอบในการตรวจสอบให้ มั4น ใจว่า เรื อ นันD มี ผ้ ูดูแ ลเป็ น บุค คลที4 มี คุณสมบัติ
เหมาะสม รวมทังD “ต้ องมีความเชี4ยวชาญและต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบระหว่างประเทศที4บงั คับใช้ เกี4ยวกับความ
ปลอดภัยของชีวิตในทะเล” (ตามมาตรา 94(4)(c) )) อีกด้ วย
UNCLOS ไม่มีกลไกในการแสดงความรับผิดชอบในกรณีที4รัฐเจ้ าของธงไม่ปฏิบตั ิตามพันธกรณี การใช้ เขตอํานาจ
ศาลในทะเลเป็ นสิ4งที4ท้าทาย ในทางปฏิบตั ิ รัฐเจ้ าของธงหลายรัฐไม่สามารถบังคับใช้ พนั ธกรณีของตนต่อบุคคลที4
อยูบ่ นเรื อที4ติดธงของรัฐดังกล่าวได้ บริ ษัทเอกชนที4ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางทะเลส่วนใหญ่ มักจะติดธงของรัฐต่าง
ๆ เพียงไม่กี4รัฐ ซึง4 ประกอบไปด้ วยประเทศปานามา หมูเ่ กาะมาร์ แชลล์ และไลบีเรี ย3 ด้ วยความสามารถที4จํากัดของ
รัฐต่าง ๆ ในการบังคับใช้ เขตอํานาจศาลในทะเล มักคาดหวังว่าเรื อส่วนใหญ่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย แต่ในความ
เป็ นจริ งแล้ ว จะพบว่ามีเรื อขนาดใหญ่หลายลําที4ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย เรื อที4ติดธงหลายลําในทะเลในปั จจุบนั
เป็ นเรื อที4ติด 'ธงแห่งความสะดวก' ซึ4งเป็ นธงของรัฐที4หลีกเลี4ยงการให้ สตั ยาบันในสนธิ สญ
ั ญาระหว่างประเทศ
หรื อไม่บังคับใช้ พันธกรณี ทางกฎหมาย 4 เนื4 องจากการบังคับใช้ กฎหมายทางทะเลที4 เกี4 ยวข้ องมี ค่าใช้ จ่ายสูง
โดยเฉพาะอย่างยิ4งเมื4อเรื อเดินทางออกห่างจากรัฐเจ้ าของธง รัฐเจ้ าของธงหลายรัฐไม่สามารถรับผิดชอบในการเฝ้า
ติดตามและบังคับใช้ กฎหมายได้ ทําให้ จําเป็ นต้ องคุ้มครองผู้โยกย้ ายถิ4นฐานทางทะเลให้ ดียิ4งขึ Dน
ในความเป็ นจริ ง คือ เรื อหลายลําที4ใช้ ขนส่งผู้โยกย้ ายถิ4นฐานไม่ได้ ติดธงของรัฐใด ๆ ด้ วยเหตุนี D รัฐอาจเพิ4มความ
เป็ นไปได้ ใ นการดํ า เนิ นการที4 เ กี4 ยวข้ องกับผู้โ ยกย้ า ยถิ4 นฐาน ทังD นี ขD ึนD อยู่กับสถานการณ์ ที4เ กิ ดขึนD รวมถึง การ
ดําเนินการเพื4อช่วยชีวิตผู้คนในทะเล

1

สําหรับข้ อมูลเพิ2มเติมเกี2ยวกับเขตอํานาจศาลของรัฐเจ้ าของธง โปรดดู Richard A Barnes, ‘Flag States’ ใน Donald R Rothwell et al (eds), The
Oxford Handbook of the Law of the Sea (Oxford University Press, 2015) หน้ า 304-324
2
มาตรา 94 อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายแห่งท้ องทะเล
3
https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1125024/Top-10-flag-states-2018
4
คณะกรรมการแนวทางปฏิบตั ทิ ี2เป็ นธรรมของสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศได้ จดั ทํารายการทะเบียนที2ระบุวา่ เป็ น ธงแห่งความสะดวก ตามที2จดั ทํา
ไว้ เมื2อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563 รวม 35 ประเทศ
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ตารางที5 1: เขตอํานาจศาลในอาณาเขตทางทะเล
อาณาเขตทางทะเล
ทะเลอาณาเขต / น่ านนํา3 อาณาเขต
จากเส้ นฐานของรัฐชายฝั4งวัดออกไปไม่เกิน 12 ไมล์
ทะเล (โดยปกติคือแนวนํ Dาลด ) หรื อ จากเส้ นฐาน
เส้ นตรงที4เชื4อมต่อจุดนอกสุดของแนวนํ Dาลด
เขตต่ อเนื$อง
พื Dนที4ที4อยูน่ อกเหนือทะเลอาณาเขตไม่เกิน 24 ไมล์
ทะเลจากเส้ นฐานซึง4 วัดจากทะเลอาณาเขต

เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ)
พื Dนที4อ้างสิทธิvเหนือทะเลอาณาเขตซึง4 ไม่เกิน 200 ไมล์
ทะเลจากเส้ นฐานโดยวัดจากทะเลอาณาเขต

ทะเลหลวง
ทุกส่วนของทะเลไม่รวมอยูใ่ นน่านนํ Dาภายใน ทะเล
อาณาเขต เขตต่อเนื4อง หรื อเขตเศรษฐกิจจําเพาะ

เขตอํานาจศาล
• รัฐชายฝั4ง: อธิปไตย
• รัฐอื4น ๆ : สิทธิในการผ่านโดยสุจริ ต (มาตรา 17
UNCLOS)
• รัฐชายฝั4ง: สามารถป้องกันและลงโทษการ
ละเมิดกฎหมายและข้ อบังคับด้ านศุลกากร
การคลัง การเข้ าเมือง หรื อการสุขาภิบาล
(มาตรา 33, UNCLOS)
• รัฐอื4น ๆ: เสรี ภาพในการเดินเรื อของเรื อทุกลํา
และเขตอํานาจศาลพิเศษของรัฐเจ้ าของธง
• รัฐชายฝั4ง: สิทธิอธิปไตยและเขตอํานาจศาล
เหนือทรัพยากรทางทะเล (มาตรา 56,
UNCLOS)
• รัฐอื4นๆ: เสรี ภาพในทะเลหลวง (มาตรา 58,
UNCLOS)
• รัฐทังหมด:
D
เสรี ภาพในทะเลหลวง (มาตรา 87,
UNCLOS) หมายถึงเขตอํานาจศาลพิเศษของรัฐ
เจ้ าของธง
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2. การสกัดกันI เรื อ / คําสั0งห้ าม
สําหรั บข้ อมูลเพิ$มเติม:
Ø ดู การให้ความคุม้ ครองแก่ผูโ้ ยกย้ายถิM นฐานทางทะเล (ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) หน้ า 31-67
ไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ Dนภายในอาณาเขตหรื อภายนอกอาณาเขตก็ตาม รัฐที4สกัดกันเรื
D อเดินทะเลจะสามารถเข้ า
ควบคุมเรื อโดยใช้ ‘การควบคุมที4มีประสิทธิผล’ได้ วิธีนี Dจะทําให้ รัฐมีอํานาจในการควบคุมผู้โยกย้ ายถิ4นฐาน ซึ4ง
รวมถึงพันธกรณีภายใต้ กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายด้ านมนุษยธรรม และกฎหมายด้ านผู้ลี Dภัย ตามวิธีของ
สนธิ สญ
ั ญาทังD สอง และสําหรับรัฐที4อาจไม่ได้ เป็ นภาคีของข้ อตกลงเฉพาะระหว่างประเทศที4ระบุตามกฎหมาย
จารี ตประเพณี5
กฎหมายระหว่างประเทศเปิ ดให้ โอกาสรั ฐสกัดกันD หรื อขัดขวางเรื อที4เข้ าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที4ขัดต่อ
กฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง พิ ธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิM นฐาน ไม่ได้ วางรากฐานทาง
กฎหมายที4ชดั เจนในการสกัดกันD แต่เสนอกรอบความร่วมมือให้ รัฐภาคีใช้ ในการสกัดกันเรื
D อที4สงสัยว่ามีการลักลอบ
ขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐาน พิธีสารนี Dกําหนดให้ รัฐต้ องแต่งตังผู
D ้ มีอํานาจส่วนกลางเพื4อจัดการตรวจสอบรัฐเจ้ าของธง และ
การยินยอมให้ ดําเนินการ (มาตรา 8(6)) รัฐสามารถใช้ สิทธิ ในการตรวจเยี4ยมเรื อที4ชักธงของตน หรื อเรื อที4ไม่มี
สัญชาติได้ หากมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเรื อลํานันมี
D ส่วนเกี4ยวข้ องกับการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐาน และมีสิทธิใน
การตรวจเยี4ยมเรื อที4ติดธงต่างประเทศ หากรัฐเจ้ าของธงอนุญาตให้ ใช้ มาตรการที4เหมาะสมกับเรื อที4ต้องสงสัย
มาตรการดังกล่าวรวมถึงการขึนD เรื อ การตรวจค้ น และหากพบหลักฐานการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐาน ให้ ใช้
'มาตรการที4เหมาะสม' ตามที4ได้ รับอนุญาตจากรัฐเจ้ าของธงตามกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศ
(มาตรา 8) พิธีสารว่าด้ วยการต่อต้ านการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐานไม่ก่อให้ เกิดข้ อผูกมัดใด ๆ ต่อรัฐเจ้ าของธงที4
อนุญาตให้ มีการสกัดกันD หากมีเหตุให้ สงสัยว่ามีการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐาน และไม่ได้ มีแนวทางเพิ4มเติม
เกี4ยวกับการออก 'มาตรการที4เหมาะสม'6
ไม่อนุญาตให้ ใช้ มาตรการเพิ4มเติมภายใต้ พิธีสารว่าด้ วยการต่อต้ านการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐานโดยปราศจาก
การยินยอมจากรัฐเจ้ าของธง ยกเว้ นตามที4ระบุไว้ ในมาตรา 8(5) "มาตรการที4จําเป็ นในการช่วยเหลือบุคคลที4ตกอยู่
ในอันตราย ซึ4งอาจถึงแก่ชีวิต หรื อบนพืนD ฐานของข้ อตกลงทวิภาคีหรื อพหุภาคี" พิธีสารว่าด้ วยการต่อต้ านการ
ลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐานขนยังระบุด้วยว่าเมื4อรัฐใช้ มาตรการกับเรื อตามมาตรา 8 รัฐจะต้ อง “ประกันความ
ปลอดภัยและการปฏิบตั ิต่อบุคคลบนเรื ออย่างมีมนุษยธรรม” (มาตรา 9(1)(a)) การปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดนีอD าจ
จําเป็ นต้ องใช้ มาตรการต่าง ๆ รวมถึงการรักษาสิทธิvของเด็กที4อยูบ่ นเรื อด้ วยการตอบสนองต่อความต้ องการเฉพาะ
5

คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) ข้ อคิดเห็นทัว2 ไปฉบับที2 31 วันที2 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (ลักษณะของภาระผูกพันทางกฎหมายทัว2 ไป
ที2บงั คับใช้ กบั รัฐภาคีแห่งกติกาฯ) ดูข้อมูลเพิ2มเติมได้ จากทาง www.refworld.org/docid/478b26ae2.html นอกจากนี •ยังสามารถดูได้ จาก: United Nations
Committee Against Torture (CAT), General Comment No. 2 of 24 January 2008 (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment - Implementation of Article 2 by States parties)
6
ในกรณีของ Harabi Hani คําตัดสินของการอุทธรณ์ในขันสุ
• ดท้ าย (20 สิงหาคม พ.ศ. 2557) ที2 36052/2015 ศาลฎีกาสูงสุดของอิตาลีพบว่า 'มาตรการที2
เหมาะสม' อนุญาตให้ มีการบีบบังคับ ทังเรื
• อต้ องสงสัย และบุคคลที2พบบนเรื อที2ต้องสงสัยว่ามีการลักลอบขนคนไร้ สญ
ั ชาติ และมีการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ2น
ฐาน ซึง2 เป็ นการพบว่าการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ2นฐานเป็ นข้ อยกเว้ นที2สามารถนํามาใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับข้ อกําหนดของพื •นฐานเขตอํานาจศาล
สําหรับคําสัง2 ห้ าม แต่ไม่ได้ มีการชี •แจงเหตุผลสําหรับการตัดสินใจครัง• นี • ดู: Thea Coventry, 'Appropriate Measures at Sea: Extraterritorial Enforcement
Jurisdiction over Stateless Migrant Smuggling Vessels' Maritime Safety and Security Law Journal Issue 7/2019-20, Special Issue on the EU
and Maritime Security, p.27.
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ของเด็ก และการประเมินความต้ องการของบุคคลอื4น ๆ ที4มีความเปราะบาง เช่น สตรี มีครรภ์ ผู้สงู อายุ หรื อผู้ที4อาจ
ได้ รับบาดเจ็บ และต้ องการการรักษาพยาบาลโดยเร่งด่วน
รัฐอาจมีการเจรจาข้ อตกลงทวิภาคีเพื4อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ในที4นี D ขอบเขตของสิทธิใดก็ตาม ในการ
สั4งห้ ามเรื อและการดํ าเนิ นการในขันD ต่อไป จะขึนD อยู่กับข้ อกํ าหนดเฉพาะของข้ อตกลงดังกล่าว ตัวอย่างเช่น
ปั จจุบนั สหรัฐอเมริ กามีข้อตกลงทวิภาคีกบั บาฮามาสและสาธารณรัฐโดมินิกนั และหนังสือทางการทูต / ขันตอน
D
การปฏิบตั ิงานกับเฮติและคิวบา ข้ อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริ กาและสาธารณรัฐโดมินิกนั พ.ศ. 2546 (ค.ศ 2003)
อนุญาตให้ สหรั ฐฯ ขึนD เรื อและค้ นหาเรื อที4ติดธงโดมินิกันในทะเลหลวง และเพื4อยับยังD เรื อที4ต้องสงสัยหากพบ
หลักฐานว่ามีการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐาน นอกจากนียD งั อนุญาตให้ ผ้ ูขบั เรื อของสหรัฐฯ ขึ Dนเรื อของโดมินิกนั
และอนุญาตให้ สหรั ฐฯ ติดตามเรื อไปยังน่านนํ าD ของสาธารณรั ฐโดมินิกันได้ และในทางกลับกันด้ วยเช่นกัน7
ในขณะที4ข้อตกลงดังกล่าวช่วยให้ เกิดความร่วมมือในการปฏิบตั ิงานในทะเล ข้ อตกลงดังกล่าวก็ไม่อนุญาตให้ ภาคี
หลีกเลี4ยงหน้ าที4ในการเคารพหลักการ ห้ามผลักดันไปเผชิ ญอันตราย หรื อลดพันธกรณีในการรักษาสิทธิมนุษยชน
ขันพื
D Dนฐานของบุคคลบนเรื อซึ4งอาจเป็ นผู้ลี Dภัยหรื อ บุคคลที4เสี4ยงต่อการถูกทรมานในขณะเคลื4อนย้ าย8 ที4สําคัญ
หลักการ ห้ามผลักดันไปเผชิ ญอันตราย ได้ รับการพิจารณาในวงกว้ างว่าเป็ นหลักการของกฎหมายจารี ตประเพณี
ระหว่างประเทศที4ผกู มัดรัฐทังหมดโดยไม่
D
คํานึงว่าประเทศนันเป็
D นผู้ลงนามในอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสถานภาพผู้ลี Dภัย
หรื อไม่9 ข้ อตกลงสหรัฐ - สาธารณรัฐโดมินิกัน พ.ศ. 2546 (ค.ศ 2003) ห้ ามมิให้ บุคคลเดินทางกลับประเทศที4
บุคคลดังกล่าวกลัวการกดขี4ข่มเหง หรื อมีเหตุอนั ควรเชื4อว่าบุคคลนันD จะตกอยู่ในอันตรายจากการถูกทรมาน10
อย่างไรก็ตาม มีข้อกังวลเกิดขึ Dนเกี4ยวกับบันทึกความเข้ าใจระหว่างอิตาลีและลิเบียในปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ 2017)
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ 'ขัดขวางกระแสการอพยพที4ไม่ปกติ' เนื4องจากไม่มีการอ้ างอิงชัดเจนถึงพันธกรณีด้าน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที4เฉพาะเจาะจง11 ในทางปฏิบตั ิ พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนยังคงมีผลบังคับใช้
โดยไม่คํานึงถึงข้ อตกลงเฉพาะกิจที4กล่าวถึง หรื อไม่ได้ กล่าวถึงข้ อตกลงที4เกี4ยวข้ องดังกล่าว
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ข้ อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริ กาและสาธารณรัฐโดมินิกนั ข้ อตกลงที2ลงนาม ณ กรุงวอชิงตัน 20 พฤษภาคม 2546 มาตรา 4.2 ดูได้ ที2:
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/03-0520 -Dominican-Republic-Migration-and-Refugees-Misc-Agreement-5.20.2003.pdf
8
Anne T. Gallagher และ Fiona David, The International Law of Migrant Smuggling (Cambridge, 2014) 99 หมายถึงข้ อตกลงในการหยุดการโยกย้ าย
ถิ2นฐานของผู้อพยพชาวเฮติไปยังสหรัฐอเมริ กาหน้ า 4
9
ความคิดเห็นของที2ปรึกษาเกี2ยวกับการยื2นคําร้ องนอกอาณาเขตของพันธกรณี ห้ามผลักดันไปเผชิ ญอันตราย ภายใต้ อนุสญ
ั ญาปี พ.ศ. 2494 เกี2ยวกับ
สถานภาพผู้ลี •ภัย และพิธีสารปี พ.ศ. 2510, UNHCR, 27 มกราคม พ.ศ. 2550 มาตรา 19(1) ของพิธีสารว่าด้ วยการต่อต้ านการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ2นฐาน
ระบุไว้ อย่างชัดเจนถึงหลักการ ห้ามผลักดันไปเผชิ ญอันตราย
10
ข้ อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริ กาและสาธารณรัฐโดมินิกนั ข้ อตกลงที2ลงนาม ณ กรุงวอชิงตัน 20 พฤษภาคม 2546 มาตรา 10 , ดูได้ ที2:
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/03-0520-Dominican-Republic-Migration-and-Refugees-Misc-Agreement-5.20.2003.pdf
11
Violeta Moreno-Lax, The Architecture of Functional Jurisdiction: Unpacking Contactless Control on Public Powers, S.S. and Others v Italy,
and the ‘Operational Model’, German Law Journal (2020) 21, หน้ า 385-416, หน้ า 391-2
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ตารางที5 2: พืMนทีท5 างทะเลในการสกัดกัMนในอาณาเขตทางทะเลต่ างๆ
เขต
ทะเลอาณาเขต (ถึง 12 ไมล์
ทะเล)
• รัฐเจ้ าของธง: การผ่าน
โดยสุจริ ต
• รัฐชายฝั4ง: อธิปไตย
เขตต่ อเนื$อง (ตังแต่
D 12 ถึง
24 ไมล์ทะเล)
• รัฐเจ้ าของธง: เสรี ภาพ
ในทะเลหลวง
• รัฐชายฝั4ง: ศุลกากร การ
คลัง การเข้ าเมือง การ
สุขาภิบาล (FISC)

การดําเนินการที$อาจเกิดขึน3 ภายใต้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ วย
กฎหมายทะเล (UNCLOS)
รัฐชายฝั4งสามารถ:
• ใช้ มาตรการที$จาํ เป็ น เพื4อป้องกัน การผ่ านโดยไม่ สุจริต
(มาตรา 25(1)) เป็ นทางผ่านที4กระทบต่อ สันติภาพ ความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย และความมั$นคง (มาตรา 19) ซึง4 อาจ
รวมถึง การขนถ่ ายที$ขัดต่ อกฎหมายคนเข้ าเมือง (มาตรา
19(2)(g))
รัฐชายฝั4งสามารถ:
• 'ใช้ การควบคุมที$จาํ เป็ น' เพื4อป้องกันและลงโทษการละเมิด
กฎหมายและข้ อบังคับด้ านศุลกากร การคลัง การเข้ าเมือง และ
การสุขาภิบาลที4กระทําภายในเขตต่อเนื4องหรื อน่านนํ Dาอาณาเขต
(มาตรา 33)
• 'ป้ องกัน' (หยุดและขึ Dนเรื อเพื4อไม่ให้ เข้ าไปในดินแดนที4มีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีเจตนาที4จะละเมิดกฎหมาย) และ 'ลงโทษ'
เรื อที4แล่นห่างจากชายฝั4งที4มีการละเมิดกฎหมาย

เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ)
เสรี ภาพในทะเลหลวงและเขตอํานาจศาลพิเศษของรัฐเจ้ าของธง (มาตรา
(ไม่เกิน 200 ไมล์ทะเล) และ
58 และมาตรา 87) โดยมีข้อยกเว้ นดังต่อไปนี D
ทะเลหลวง
• รัฐเจ้ าของธง: เสรี ภาพใน สิทธิในการตรวจเยี$ยม สถานที4:
ทะเลหลวงและเขตอํานาจ
• รัฐเจ้ าของธงยินยอม
ศาลพิเศษ
• เรื อมีสว่ นร่วมในการปล้ นสะดมทางทะเล (มาตรา 110(1)(a))
• เรื อมีสว่ นร่วมในการค้ าทาส (มาตรา 110(1)(b))
• เรื อไม่มีสญ
ั ชาติ (มาตรา 110(1)(d))
สิทธิการไล่ ตามติดพัน (มาตรา 111)
• โดยมีเหตุผลอันควรที4เชื4อว่าเรื อได้ ละเมิดกฎหมาย/ระเบียบ
ข้ อบังคับของรัฐชายฝั4ง
• การไล่ตามติดพันจะสิ Dนสุดลงเมื4อเรื อเข้ าสูน่ า่ นนํ Dาอาณาเขตของ
รัฐเจ้ าของธงหรื อของรัฐบุคคลที4สาม
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2.1. ทะเลหลวงและเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
สําหรั บข้ อมูลเพิ$มเติม:
Ø ดู การให้ความคุม้ ครองแก่ผูโ้ ยกย้ายถิM นฐานทางทะเล (ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) หน้ า 46-58
ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและในทะเลหลวง รัฐต่างๆ มีสทิ ธิในการตรวจเรื อโดยได้ รับความยินยอมจากรัฐเจ้ าของธง
หากเรื อมีสว่ นร่ วมในการปล้ นสะดมทางทะเล (มาตรา 110(1)(a)) หรื อการค้ าทาส (มาตรา 110) (1)(b)) หรื อหาก
เป็ นเรื อที4ไม่มีสญ
ั ชาติ อย่างไรก็ตาม ในขณะที4โอกาสในการดําเนินการกับเรื อนี Dมีอยู่ในกฎหมาย แต่ยงั ไม่ได้ มีการ
ทดลองการใช้ งานในทางปฏิบตั ิเพื4อจัดการกับสถานการณ์ ที4ผ้ ูคนถูกบังคับให้ ทํางานในลักษณะที4เทียบเท่ากับ
การค้ าทาส12 นอกจากนี D มาตรา 99 ของ UNCLOS ไม่อนุญาตให้ รัฐใช้ เขตอํานาจศาลในทะเลหลวง ต่อความผิด
เกี4ยวกับการเอาคนลงเป็ นทาส แต่กําหนดให้ รัฐต้ องใช้ มาตรการที4มีประสิทธิภาพในการป้องกันและลงโทษการ
ขนส่งทาสบนเรื อที4ติดธงของรัฐ ในส่วนที4เกี4ยวข้ องกับการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐาน คณะทํางานเกี4ยวกับการ
ลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐานได้ แนะนําให้ รัฐจัดตังเขตอํ
D
านาจศาลในการลักลอบนําเข้ าผู้อพยพในทะเลหลวงที4
เกี4ยวข้ องกับเรื อที4ไม่ได้ ตดิ ธง เพื4อปิ ดช่องว่างของการไม่ต้องรับโทษที4อาจเกิดขึ Dนกับอาชญากร13
ความท้ าทายในทางปฏิบตั :ิ รั ฐพยายามที$จะขยายเขตอํานาจศาลออกไปในทะเลหลวง
เนื4องด้ วยการโยกย้ ายถิ4นฐานทางทะเลจํานวนมากกลายเป็ นประเด็นที4น่ากังวลสําหรับรัฐบาลหลายแห่งทัว4 โลก รัฐ
ที4ต้องการหาทางแก้ ไขโดยพยายามใช้ เขตอํานาจศาลนอกอาณาเขตและในทะเลหลวงจะพบกับอุปสรรคทาง
กฎหมายในมาตรา 89 ของ UNCLOS ที4ว่า “รัฐไม่สามารถอ้ างความชอบธรรมใด ๆ เพื4อครอบครองส่วนหนึ4งส่วน
ใดของทะเลหลวงให้ ตกอยู่ภายใต้ อํานาจอธิ ปไตยของตนได้ ” ในทํานองเดียวกัน พิธีสารว่าด้ วยการต่อต้ านการ
ลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐานก็ไม่ได้ เสนอเกณฑ์ใด ๆ ที4จะขยายเขตอํานาจศาลในทะเลหลวง หากรัฐใดประสงค์จะ
สกัดกันD เรื อที4ติดธงต่างประเทศในทะเลหลวง จะต้ องขออนุญาตจากรัฐเจ้ าของธงเพื4อดําเนินการดังกล่าวก่อน
แม้ ว่าเรื อไร้ สญ
ั ชาติจะไม่เข้ าใจว่าตนมีสิทธิ เสรี ภาพ หรื อการคุ้มครองภายใต้ กฎหมายระหว่างประเทศ แต่ก็ยงั มี
ข้ อโต้ แย้ งว่าจะต้ องมีการเชื4อมโยงเขตอํานาจศาลกับเรื อที4ไม่ติดธงหรื อไม่ เพื4อรัฐจะได้ ใช้ เขตอํานาจศาลบังคับ
ได้ 14 แนวปฏิบตั ิของรัฐบ่งชี Dถึงการจัดทําข้ อยกเว้ นในข้ อกําหนดว่ามีความเชื4อมโยงระหว่างรัฐที4สกัดกันกั
D บเรื อที4ไม่
15
ติดธง
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ในบางสถานการณ์ การค้ ามนุษย์ที2พบในบริ บททางทะเลอาจเทียบเท่ากับสถานการณ์การเอาคนลงเป็ นทาส การเอาคนลงเป็ นทาส (หรื อ การค้ าทาส) เป็ น
รูปแบบของการแสวงประโยชน์ที2มีอยูใ่ นคําจํากัดความของการค้ ามนุษย์ที2กําหนดไว้ ใน อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการปราบปรามการค้าทาสและการเอาคนลงเป็ น
ทาส พ.ศ. 2469 ว่าเป็ น "สถานะหรื อสภาพของบุคคลซึง2 ถูกบุคคลใดบุคคลหนึง2 หรื อทังหมด
•
ใช้ อํานาจยึดถือสิทธิความเป็ นเจ้ าของ” มีการกล่าวว่าการเอาคน
ลงเป็ นทาสถือเป็ นอาชญากรรมของศาลในระดับสากล ทําให้ รัฐใช้ อํานาจเหนือน่านนํ •าของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
13
รายงานการประชุมคณะทํางานด้ านการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ2นฐานที2กรุงเวียนนา ระหว่างวันที2 18 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, ข้ อเสนอแนะ 5, ส่วน
A, ดูได้ ที2 www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working-group-on- the-smuggling-ofmigrants-2015.html
14
Anne T. Gallagher และ Fiona David, The International Law of Migrant Smuggling (Cambridge, 2014), หน้ า 422-3 ซึง2 ผู้เขียนอ้ างถึงศาลอุทธรณ์
แห่งสหรัฐอเมริ กาและสมาชิกสหภาพยุโรประบุวา่ เรื อที2ไม่ตดิ ธงไม่สามารถเรี ยกร้ องเสรี ภาพในทะเลหลวง และรัฐใดๆ ก็ตามสามารถใช้ อํานาจเหนือเขต
อํานาจของตนได้ หรื อในอีกมุมหนึง2 การดําเนินการบังคับใช้ กําหนดให้ มีการเชื2อมโยงเขตอํานาจศาล หรื อกําหนดให้ มีการอนุญาต (เช่น การค้ าทาส การ
ปล้ นสะดมทางทะเล หรื อการแพร่ภาพโดยไม่ได้ รับอนุญาต) ได้ รับการยืนยันโดยนักวิชาการรวมทัง• Barnes, Churchill and Lowe, Guilfoyle, Mallia และ
Moreno-Lax
15
ดู Thea Coventry, 'มาตรการที2เหมาะสมในทะเล: เขตอํานาจศาลบังคับใช้ นอกอาณาเขตเหนือเรื อลักลอบนําเข้ าผู้อพยพย้ ายถิ2นฐานไร้ สญ
ั ชาติ' วารสาร
กฎหมายความปลอดภัยและความมันj คงทางทะเล ฉบับที j 7/2019-20, Special Issue on the EU and Maritime Security, หน้ า 15
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ความท้ าทายในทางปฏิบัติ: ข้ อตกลงแบบทวิภาคีหรื อข้ อตกลงในระดับภูมิภาคในการขยายเขตอํานาจ
ศาล
รัฐที4ใช้ ข้อตกลงทวิภาคีเพื4อทําหน้ าที4ควบคุมพรมแดนภายในน่านนํ Dาของรัฐอื4น อาจพยายามขยายเขตอํานาจการ
บังคับใช้ ของตนออกไปนอกอาณาเขต ในขณะเดียวกันก็ปลดภาระรับผิดชอบที4ปกติจะเกิดขึ Dนจากหลักการ "การ
ควบคุมที4มีประสิทธิผล" ไปพร้ อม ๆ กัน ข้ อตกลง 'ผู้ขบั เรื อ' ซึง4 อนุญาตให้ มีการบังคับใช้ กฎหมายเพื4อตรวจค้ นเรื อ
ที4สงสัยว่ามีการกระทําความผิดทางอาญาในน่านนํ Dาของรัฐที4ให้ ความร่ วมมือ ถือว่าไม่เพียงพอที4จะพ้ นจากความ
รับผิดชอบของรัฐเจ้ าของธงได้ กล่าวโดยย่อ แม้ ว่าข้ อตกลงทวิภาคีและระดับภูมิภาคจะได้ รับอนุญาตจากระบอบ
กฎหมายระหว่างประเทศว่า เป็ นวิธีการที4มีประสิทธิ ภาพในการดําเนินการตามข้ อกําหนดด้ านความร่ วมมือใน
สนธิสญ
ั ญา ข้ อตกลงใดก็ตามที4บงั คับใช้ ต้องไม่มีข้อกําหนดที4ทําลายพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิใน
การขอลี Dภัย หรื อ ที4มีผลในการกระทําการดังกล่าว เช่น การทําให้ ผ้ ขู อลี Dภัยต้ องถูกผลักดันไปเผชิญอันตราย16

16

มาตรา 16 และ 17 ขององค์การสหประชาชาติ, คณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศ, รายงานการทํางานของสมัยที2 53 (23 เมษายน - 1 มิถนุ ายน และ
2 กรกฎาคม-10 สิงหาคม พ.ศ. 2554), สมัชชา, บันทึกอย่างเป็ นทางการ, สมัยที2 55, ภาคผนวกหมายเลข 10 (A/56/10) ตามลําดับหมายถึงพันธกรณีที2จะ
ไม่ 'ช่วยเหลือหรื ออํานวยความสะดวก' หรื อ 'สัง2 การหรื อควบคุม' การกระทําผิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยรัฐอื2น
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กล่ อง: S.S. and others v Italy ที$อยู่ในระหว่ างการพิจารณาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
ข้ อเท็จจริ งที4 เกี4 ยวข้ องในกรณี ของ S.S. and others v Italy (คํ าขอหมายเลข 21660/18) ซึ4งอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปที4เกี4ยวข้ องกับการสกัดกัน/ช่
D วยเหลือเรื อบดเล็กของผู้โยกย้ ายถิ4นฐานจํานวน
150 คนในทะเลหลวงโดยหน่วยยามฝั4 งลิเบีย (Libyan Coast Guard: LCG) เรื อดังกล่าวออกจากตริ โปลีเมื4อวันที4
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) และเริ4 มพลิกควํ4าหลังจากนันD ไม่นาน ศูนย์ ประสานงานการค้ นหาและ
ช่วยเหลือในพื Dนที4ทางทะเล (Maritime Search and Rescue Center: MRCC) ในกรุงโรมได้ ทําการติดต่อแจ้ งเหตุ
ไปยังเรื อทุกลําที4แล่นผ่านพื Dนที4 รวมทังD Sea Watch 3 และ Ras Al Jadar ของ LCG มีผ้ มู าถึงสถานที4เกิดเหตุก่อน
แต่ไม่ได้ เริ4 มให้ การช่วยเหลือในทันที ผู้รอดชีวิตรายงานว่า แทนที4จะให้ การช่วยเหลือ ลูกเรื อกลับถ่ายภาพและ
สาปแช่งเขา ใช้ เชือกฟาดเขาขณะที4ลอยอยู่ในนํ Dา และเป็ นสาเหตุให้ เกิดคลื4นและทําให้ คนที4อยู่ในนํ Dา รวมทังเด็
D ก
ลอยห่างออกไป เรื อของ LCG ถูกกล่าวหาว่าได้ บอกให้ เรื อ Sea Watch 3 ลอยอยูห่ า่ ง ๆ โดยบอกว่า เรื อของ LCG
เป็ นผู้รับผิดชอบการช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามเรื อ Sea Watch 3 พยายามช่วยเหลือผู้โยกย้ ายถิ4นฐานที4เสี4ยงต่อการ
สูญหาย ในช่วงเวลาที4เกิดความสับสน บางคนปี นขึ Dนไปบนเรื อ LCG ขณะที4คนอื4น ๆ พยายามไปให้ ถึงเรื อ Sea
Watch 3 ลูกเรื อของเรื อ LCG ตะโกนและขว้ า งปาสิ4 ง ของใส่พวกเขา ทํ าให้ เ รื อ Sea Watch 3 ต้ อ งถอนความ
ช่วยเหลือ ผู้โยกย้ ายถิ4นฐานต้ องลอยคออยู่ในนํ Dา และจมนํ Dาหายไป ส่วนคนที4สามารถขึ Dนบนเรื อ LCG ได้ นนก็
ั D ถกู
มัดและเฆี4ยนตี ผู้โยกย้ ายถิ4นฐานจํานวน 6 คนสามารถกระโดดลงนํ Dาได้ และได้ รับการช่วยเหลือในเวลาต่อมา
โดยเรื อ Sea Watch 3 ซึ4งช่วยผู้รอดชีวิตมาได้ ทงหมด
ัD
59 คนและพาเขาไปยังอิตาลี ผู้ที4ถกู นําขึ Dนเรื อ LCG ถูกนํา
ตัวไปยังลิเบียและถูกทําร้ ายในค่ายพัก จากนันถู
D กส่งตัวกลับไปยังไนจีเรี ย และบางส่วนยังคงอยูใ่ นลิเบีย เหตุการณ์
ทังหมดนี
D
เD กิดขึ Dนในช่วงที4มีการทําข้ อตกลงความร่ วมมือ โดยอิตาลี (และสหภาพยุโรป) ได้ ให้ การสนับสนุนทาง
การเงินและอื4น ๆ แก่ลิเบียเพื4อหยุดการโยกย้ ายถิ4นฐานที4ไม่ปกติไปยังยุโรป ก่อนที4ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจะตังD
คําถามเกี4 ยวกับขอบเขตของรั ฐ ในกรณี นีปD ระเทศอิตาลีได้ รักษาพันธกรณี ด้านสิทธิ มนุษยชนโดยอาศัยความ
ร่ วมมือกับอีกรัฐหนึ4ง ไม่ว่าบุคคลที4เกี4ยวข้ องจะอยู่ในเขตอํานาจศาลของอิตาลีหรื อไม่ เพื4อบรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
มาตรา 1 ของอนุสญ
ั ญาแห่งยุโรปว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน17

17

โปรดดูที2 inter alia, Violeta Moreno-Lax, The Architecture of Functional Jurisdiction: Unpacking Contactless Control - on Public Powers, S.S.
and Others v Italy, and the ‘Operational Model’, German Law Journal (2020) 21, หน้ า 385-416, ที2หน้ า 389-90; Efthymios Papastavridis, The
European Convention of Human Rights and Migration at Sea: Reading the “Jurisdictional Threshold” of the Convention Under the Law of the
Sea Paradigm, German Law Journal (2020) 21, หน้ า 417-435
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ความท้ าทายในทางปฏิบตั :ิ การค้ ามนุษย์ หรื อการเอาคนลงเป็ นทาสที$พบในทะเลหลวง
กฎหมายระหว่างประเทศในปั จจุบนั ให้ เหตุผลเพียงเล็กน้ อยในการแทรกแซงเรื อที4ติดธงต่างประเทศในทะเลหลวง
แม้ แต่ในกรณีที4สงสัยว่ามีการก่ออาชญากรรม เช่น การค้ ามนุษย์หรื อการเอาคนลงเป็ นทาส ในช่วงต้ นศตวรรษที4
19 โดยเฉพาะอย่างยิ4งการค้ าทาสถือเป็ นอาชญากรรมที4อยู่ในเขตอํานาจศาลสากล โดยจะอนุญาตให้ รัฐสามารถ
สกัดกันและจั
D
บกุมเรื อที4ต้องสงสัยว่ามีสว่ นเกี4ยวข้ องกับการค้ าทาสได้ อย่างไรก็ตาม เขตอํานาจศาลของรัฐเจ้ าของ
ธงได้ กลายเป็ นบรรทัดฐานภายในเวลาที4รวดเร็ ว โดยอํานาจดังกล่าวอนุญาตให้ มีการตรวจเยี4ยมเรื อต่างชาติเพื4อ
ปราบปรามการค้ าทาสในทะเลได้ ซึง4 จะได้ รับอนุญาตเฉพาะในกรณีที4มีการทําข้ อตกลงระหว่างประเทศแล้ วเท่านันD
แนวทางนี Dได้ รับการยืนยันใน UNCLOS หลักการของอํานาจอธิปไตยของรัฐเจ้ าของธงก็ยงั คงมีอยู่ แนวคิดที4วา่ รัฐ
สามารถใช้ 'สิทธิในการตรวจเยี4ยม' บนเรื อที4ประกอบการค้ าทาสในทะเลหลวงได้ ทังนี
D Dยังขาดเกณฑ์เชิงบรรทัดฐาน
ที4เพียงพอในการตกลงกันเป็ นกฎหมายจารี ตประเพณีระหว่างประเทศ18 UNCLOS ไม่ได้ ให้ เขตอํานาจศาลสากล
ในการค้ าทาส (ในลักษณะเดียวกับการปล้ นสะดมทางทะเลตามมาตรา 100) แต่เป็ นการยืนยันว่ารัฐเจ้ าของธงมี
เขตอํานาจศาล: มาตรา 99 กล่าวว่า “รัฐทุกรัฐจะต้ องดําเนินมาตรการที4มีประสิทธิภาพในการป้องกันและลงโทษ
การขนส่งทาสในเรื อที4ได้ รับอนุญาตให้ ชกั ธงของตน และเพื4อป้องกันการใช้ ธงของตนที4มิชอบโดยกฎหมายเพื4อ
วัตถุประสงค์นน”
ั D 19
18

Jean Allain, The Law and Slavery (Brill Nijhoff, 2013) 7-8; Jean Allain (ed), Slavery in International Law: Of Human Exploitation and
Trafficking (Martinus Nijhoff, 2013) xi, 58
19
Jean Allain, The Law and Slavery (Brill Nijhoff, 2013) 7-9.
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ในทางปฏิบตั ิ หากสงสัยว่าเรื อที4ติดธงต่างประเทศในทะเลหลวงมีสว่ นเกี4ยวข้ องกับการเอาคนลงเป็ นทาส เรื อของ
รัฐที4เข้ าทําการสกัดกันสามารถยื
D
นยันสิทธิvในการเข้ าตรวจเยี4ยมตามมาตรา 110 ของ UNCLOS แต่จะมีผลเฉพาะ
ในการตรวจสอบสัญชาติของเรื อเท่านันD UNCLOS ไม่อนุญาตให้ มีการดําเนินการในกรณี ที4ข้อสงสัยได้ รับการ
ยืนยัน20 มาตรา 99 ของ UNCLOS ระบุชดั เจนว่า “ทาสคนใดที4ลี Dภัยบนเรื อ ไม่ว่าจะติดธงแบบใดก็ตาม แท้จริ ง
แล้ว จะเป็ นอิสระ” เพราะฉะนันD บุคคลที4หนี ออกจากเรื อเพื4อไปลีภD ัยในเรื อที4เข้ าตรวจเยี4ยมนันD ถื อว่าเป็ นอิสระ
อนุสญ
ั ญาต่อต้านความเป็ นทาส อาจเสนอทางเลือกอื4น หากรัฐเจ้ าของธงปฏิเสธหลายครังD โดยไม่ยอมให้ มีการ
สกัดกันเพื
D 4อวัตถุประสงค์ในการปกป้องผู้คนบนเรื อที4เชื4อว่าจะนําคนลงเป็ นทาส รัฐเจ้ าของธงก็มีแนวโน้ มว่าจะฝ่ า
ฝื นพันธกรณีระหว่างประเทศของตนในการขจัดการเอาคนลงเป็ นทาสทุกรู ปแบบ ดังนันจึ
D งถือเป็ นความรับผิดทาง
อาญาเนื4องจากการเอาคนลงเป็ นทาสนันD ไม่เหมือนกับการค้ ามนุษย์ ซึง4 ตรงกันข้ ามกับบรรทัดฐานของกฎหมาย
บังคับเด็ดขาด อนุสญ
ั ญาเรื M องการเอาคนลงเป็ นทาส พ.ศ. 2469 (ค.ศ.1926) ที4ยงั อนุญาตให้ มีการทําข้ อตกลง
ระดับภูมิภาค โดยอาจมีการนําไปใช้ เพื4อแก้ ไขปั ญหาระบอบกฎหมายที4ถูกมองว่าไม่เพียงพอต่อการรับมือกับ
สภาพแวดล้ อมทางทะเลในปั จจุบนั ทังนี
D Dในปั จจุบนั ยังไม่มีข้อตกลงดังกล่าวในระดับภูมิภาค21
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20

Jean Allain (ed), Slavery in International Law: Of Human Exploitation and Trafficking (Martinus Nijhoff, 2013) 99-102
บันทึกในบริ บทของการเอาคนลงเป็ นทาส คือคําตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างอเมริ กาของ López Soto and others v Venezuela (พ.ศ. 2561)
ซึง2 เป็ นคําตัดสินครัง• แรกที2ศาลสิทธิมนุษยชนพบว่า รัฐมีหน้ าที2รับผิดชอบต่อการเอาคนลงเป็ นทาส โดยมีภาคเอกชนเป็ นผู้กระทําความผิด สืบเนื2องจากการ
ละเลยของรัฐ ซึ2งทําให้ การเอาคนลงเป็ นทาสเกิดขึ •นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ศาลเรี ยกร้ องให้ รัฐตระหนักถึงหน้ าที2ในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมถึงการกระทําโดยภาคเอกชน และในกรณีนี •พบว่าบุคคลนันล้
• มเหลวในการใช้ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเพื2อป้องกันไม่ให้ มีการเอาคนลงเป็ นทาส ซึง2
เป็ นการละเมิดมาตรา 6 ของอนุสัญญาอเมริ กาว่าด้ วยสิทธิ มนุษยชน: สนธิ สัญญาซานโฮเซ คอสตาริ กา” ลงนามที2ซานโฮเซ คอสตาริ กาเมื2อวันที2 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2512

21
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2.2. เขตต่ อเนื0อง
สําหรั บข้ อมูลเพิ$มเติม:
Ø ดู การให้ความคุม้ ครองแก่ผูโ้ ยกย้ายถิM นฐานทางทะเล (ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) หน้ า 59-60
ใน เขตต่ อเนื$ อง รัฐอาจ 'ดําเนินการควบคุมตามความจําเป็ น' เพื4อป้องกันและลงโทษการละเมิดกฎหมายและ
ข้ อบังคับว่าด้ วยศุลกากร การคลัง การเข้ าเมือง หรื อการสุขาภิบาล ที4ได้ กระทําขึ Dนในอาณาเขตของตนหรื อน่านนํ Dา
ในอาณาเขตของตน (มาตรา 33, UNCLOS) โอกาสในการดําเนินการในเขตต่อเนื4องเพื4อคุ้มครองผู้โยกย้ ายถิ4น
ฐานขึ Dนอยู่กบั เนื Dอหาของกฎหมายว่าด้ วยศุลกากร การคลัง การเข้ าเมือง หรื อการสุขาภิบาลของรัฐชายฝั4 ง และ
ขอบเขตที4กฎหมายปกป้องผู้คน รวมถึงคนที4ไม่ใช่พลเมืองของรัฐชายฝั4 ง ในบริ บทของการย้ ายถิ4นทางทะเลแบบ
ผสม อํานาจการควบคุมนี Dสามารถยืนยันได้ ว่าเป็ นเหตุผลเพียงพอในการหยุด และตรวจเรื อไม่ให้ เข้ ามาในอาณา
เขต ซึง4 มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีเจตนาที4จะละเมิดกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง และลงโทษโดยการดําเนินคดีกบั เรื อ
ที4ได้ ฝ่าฝื นกฎหมายดังกล่าวแล้ ว
ความท้ าทายในทางปฏิบตั :ิ รั ฐต่ างๆ กําลังดําเนินการเพื$อ 'ผลัก' เรื อให้ ออกจากเขตต่ อเนื$อง
หากเรื อที4ขนส่งผู้โยกย้ ายถิ4นฐานที4ไม่ปกติเข้ าสูเ่ ขตต่อเนื4องของรัฐชายฝั4 ง รัฐชายฝั4 งสามารถดําเนินการป้องกันได้
โดยที4การป้องกันดังกล่าวต้ องไม่เป็ นการแทรกแซงสิทธิ ในการแสวงหาที4ลี Dภัยของผู้ที4อยู่ในเรื อ หรื อไม่เป็ นการ
แทรกแซงการได้ รับสิทธิมนุษยชน ดังนันD รัฐชายฝั4 งซึง4 พยายาม 'ผลัก' เรื อให้ ออกจากเขตต่อเนื4องจะถูกพิจารณา
ว่าเป็ นการใช้ มาตรการ 'การควบคุมที4มีประสิทธิผล' กับเรื อลําดังกล่าว ด้ วยเหตุนี D อาจส่งผลให้ รัฐชายฝั4 งละเมิด
กฎหมายระหว่างประเทศโดยการเข้ าแทรกแซงสิทธิในการแสวงหาที4ลี Dภัย บางรัฐมีความพยายามในการใช้ ปืนใหญ่
ฉีดนําD เพื4อป้องกันไม่ให้ เรื อดังกล่าวเข้ าสู่เขตต่อเนื4อง เพื4อที4จะหลีกเลี4ยง "การควบคุมที4มีประสิทธิผล" แม้ ว่าการ
ดําเนินการนีจD ะสอดคล้ องกับกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ก็มีแนวโน้ มว่าจะเป็ นการละเมิดเจตนารมณ์ ของรัฐ
ความพยายามของรัฐในการดําเนินการ 'การควบคุมแบบไร้ สมั ผัส' ทําให้ เกิดคําถามมากมาย เกี4ยวกับความหมาย
ของการควบคุมที4มีประสิทธิ ผล ที4ยังไม่มีการให้ นิยามที4ชัดเจนในกฎหมายระหว่างประเทศ22 ในระหว่างการ
พิจารณาคดีของ S.S. and others v Italy โดยศาลสิทธิ มนุษยชนยุโรป ผู้ยื4นคําร้ องโต้ แย้ งว่าอิตาลีกําลังใช้ เขต
อํานาจศาลผ่านตัวแทนที4เป็ นหน่วยยามฝั4 งลิเบีย ทําให้ เกิดพันธกรณีสิทธิมนุษยชนภายใต้ อนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วย
23
สิทธิมนุษยชน

22

สําหรับข้ อมูลเพิ2มเติมเกี2ยวกับความหมายของการควบคุมที2มีประสิทธิผล โปรดดูที2 Violeta Moreno-Lax, The Architecture of Functional Jurisdiction:
Unpacking Contactless Control - on Public Powers, S.S. and Others v Italy, และ ‘Operational Model’, German Law Journal (2020) 21, หน้ า
385-416.
23
ดู Violeta Moreno-Lax, The Architecture of Functional Jurisdiction: Unpacking Contactless Control - on Public Powers, S.S. and Others v
Italy และ ‘Operational Model’, German Law Journal (2020) 21, หน้ า 385-416
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2.3. ทะเลอาณาเขต
สําหรั บข้ อมูลเพิ$มเติม:
Ø ดู การให้ความคุม้ ครองแก่ผูโ้ ยกย้ายถิM นฐานทางทะเล (ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) หน้ า 60-67
รัฐชายฝั4 งมีอธิปไตยในทะเลอาณาเขต สามารถใช้ มาตรการที4จําเป็ นกับ การผ่ านโดยไม่ สุจริ ต (มาตรา 25(1))
ป็ นการผ่านที4ก่อให้ เกิดผลเสียต่อ 'ความสงบ เรี ยบร้ อย หรื อความมัน4 คง' (มาตรา 19) ของรัฐชายฝั4 ง รัฐชายฝั4 ง
สามารถใช้ อํานาจศาลตามกฎหมายกับเรื อที4ติดธงต่างชาติ ผลที4ตามมาของอาชญากรรมที4อยู่บนเรื อนันจะขยาย
D
ไปถึงรัฐชายฝั4 ง อาชญากรรมนันรบกวนความสงบของรั
D
ฐชายฝั4 งหรื อความสงบเรี ยบร้ อยของทะเลอาณาเขต หรื อ
หากนายเรื อหรื อเจ้ าหน้ าที4ทางการทูตหรื อกงสุลของรัฐเจ้ าของธงขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท้ องถิ4น (มาตรา
27, UNCLOS) ความเกี4ยวข้ องในบริ บทของผู้โยกย้ ายถิ4นฐานในทะเล การผ่านโดยไม่สจุ ริ ต รวมถึงการขนถ่าย
ผู้โ ดยสารของเรื อ ที4 ขัด ต่ อ กฎหมายคนเข้ า เมื อ ง (มาตรา 19(2)(g)) อย่ า งไรก็ ต าม รั ฐ ชายฝั4 ง อาจไม่ บัง คับ ใช้
กฎหมายอาญาของตนกับเรื อที4แล่นผ่านน่านนํ Dาของตน "โดยสุจริ ต" แม้ วา่ เรื อดังกล่าวจะเพิ4งก่ออาชญากรรมก่อน
จะเข้ าสูน่ า่ นนํ Dาอาณาเขต (มาตรา 27(1) และ (5 ), UNCLOS)
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ความท้ าทายในทางปฏิบตั :ิ เรื อขนส่ งผู้โยกย้ ายถิ$นฐานกําลังแล่ นผ่ านทะเลอาณาเขต
เรื อที4บรรทุกผู้โยกย้ ายถิ4นฐานแบบไม่ปกติ ซึง4 กําลังเดินทางผ่านน่านนํ Dาอาณาเขตของรัฐชายฝั4 งถือเป็ น 'การผ่าน
โดยสุจริ ต' โดยจะต้ องไม่พยายามนํ าผู้โดยสารขึนD ฝั4 ง หรื อกระทํ าการใด ๆ ที4 เป็ นภัยต่อ 'สันติภาพ ความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย และความปลอดภัย' ของรัฐชายฝั4 ง นอกจากนี D UNCLOS ไม่สามารถตีความเพื4อขยายคําจํากัด
ความของการผ่านโดยไม่สจุ ริ ตเพื4อให้ เป็ นส่วนหนึง4 ของเขตอํานาจศาลนี Dได้ 24
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ ต่อต้านองค์ กรอาชญากรรมข้ามชาติ (UNTOC) และ พิ ธีสารว่าด้วยการต่อต้านการ
ลักลอบขนผู้โยกย้ายถิM นฐานทางบก ทะเล และอากาศ (พิธีสารว่าด้ วยการต่อต้ านการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4น
ฐาน) อาจใช้ เป็ นหลักพื Dนฐานสําหรับรัฐภาคีในการสกัดกันเรื
D อที4เชื4อว่ามีสว่ นเกี4ยวข้ องกับการลักลอบขนผู้โยกย้ าย
ถิ4นฐาน โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากรัฐเจ้ าของธง หากสามารถพิสจู น์ได้ ว่าเป็ นกิจกรรมการลักลอบขนย้ ายผู้โยกย้ าย
ถิ4 น ฐานระหว่ า งประเทศ (ซึ4 ง การลัก ลอบขนผ่ า นน่ า นนํ าD จะเป็ น ตัว ยื น ยัน ) และเกี4 ย วข้ องกั บ 'กลุ่ม องค์ ก ร
อาชญากรรม'25 อย่างไรก็ตาม มาตรา 4 ของ UNTOC จะยืนยันอีกครังD ว่ารัฐภาคีจะต้ องปฏิบตั ิตามพันธกรณีใน
ลักษณะที4สอดคล้ องกับหลักการของความเท่าเทียมกันในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐ และไม่มีข้อใด
ใน UNTOC ที4ให้ สิทธิvรัฐภาคีในการใช้ เขตอํานาจศาลในอาณาเขตของรัฐอื4น หรื อปฏิบตั ิหน้ าที4ที4สงวนไว้ เฉพาะ
สําหรับเจ้ าหน้ าที4ของรัฐอีกรัฐหนึง4 นันตามกฎหมายภายในประเทศ
D

24

สํ า หรั บ ข้ อมู ล เพิ2 ม เติ ม เกี2 ย วกั บ การตี ค วามของการผ่ า นโดยสุ จ ริ ต โปรดดู ที2 RR Churchill and AV Lowe, The Law of the Sea, (3 rd ed., Juris
Publishing, Manchester University Press, 1999) 83-85
25
“กลุม่ องค์กรอาชญากรรม” หมายถึง “คณะบุคคลที2ประกอบไปด้ วยบุคคลตังแต่
• สามคนขึ •นไป โดยรวมกลุม่ กันในระยะเวลาหนึง2 และร่วมมือกันเพื2อการก่อ
อาชญากรรมร้ ายแรงตังแต่
• หนึง2 ฐานความผิดขึ •นไปในประเภทที2ระบุไว้ ในอนุสญ
ั ญานี • เพื2อให้ ได้ มาซึง2 ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์ทางวัตถุอย่าง
อื2นไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม” (อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติต่อต้ านองค์กรอาชญากรรมข้ ามชาติ มาตรา 2(a)) ความผิดมีลกั ษณะ 'ข้ ามชาติ' หาก “(a) เป็ น
การกระทําที2เกิดขึ •นในรัฐมากกว่าหนึ2งรัฐ (b) มีภาระผูกพันในรัฐหนึ2ง แต่ส่วนสําคัญของการเตรี ยมการ การวางแผน การชี •นํา หรื อการควบคุมของรัฐนัน•
เกิดขึ •นในอีกรัฐหนึ2ง (c) การกระทํานันกระทํ
•
าในรัฐเดียวแต่เกี2ยวข้ องกับกลุม่ องค์กรอาชญากรรม ซึง2 ประกอบกิจกรรมทางอาญาในรัฐมากกว่าหนึ2งรัฐ หรื อ
(d) กระทําในรัฐหนึง2 แต่มีผลกระทบอย่างสําคัญในอีกรัฐหนึง2 ” (อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติตอ่ ต้ านองค์กรอาชญากรรมข้ ามชาติ มาตรา 3(2))
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3. การค้ นหาและช่ วยเหลือ
รัฐมี ภาระผูกพันตามกฎหมายจารี ตประเพณีระหว่ างประเทศ ในการดําเนินการค้ นหาและช่วยเหลือผู้คนที4
ได้ รับภัยพิบตั หิ รื อตกอยูใ่ นอันตราย ภาระผูกพันดังกล่าวได้ รับการประมวลไว้ ในสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
หน้ าที$ในการช่ วยเหลือในกฎหมายระหว่ างประเทศ
หน้ าที4ในค้ นหาและให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ทู ี4ประสบภัยในทะเลนันได้
D กําหนดไว้ ในมาตรา 98(1) ของ UNCLOS ซึง4
กําหนดให้ เรื อของรัฐและของเอกชนต้ อง:
(a)
(b)

(c)

ให้ ความช่วยเหลือบุคคลใดก็ตามที4อาจตกอยูใ่ นอันตรายจากการสูญหายในทะเล
ดําเนินการด้ วยความรวดเร็ วเท่าที4จะทําได้ เพื4อช่วยเหลือผู้ที4ตกอยู่ในภัยพิบตั ิให้ ได้ มากที4สดุ เท่าที4
จะเป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล และ
หลังจากเกิดเหตุเรื อชนกัน ให้ ช่วยเหลือเรื ออีกลํา รวมทังลู
D กเรื อ และผู้โดยสารของเรื ออีกลําด้ วย และ
หากเป็ นไปได้ ให้ แจ้ งชื4อเรื อของตน ท่าเรื อที4จดทะเบียน และท่าเรื อที4ใกล้ ที4สดุ เพื4อให้ เรื ออีกลําจอด
พักได้

นอกจากนี Dภาระผูกพันดังกล่าวยังรวมไว้ ใน
• อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) (บทที4 5 ข้ อกําหนด 7 และ 33) และ
• อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทางทะเล (SAR)
บทบัญญัติที4คล้ ายคลึงกันได้ บญ
ั ญัติไว้ ใน อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการช่วยเหลื อกู้ภยั ทางทะเล พ.ศ.
2532 เกี4ยวกับการให้ ความช่วยเหลือแก่บคุ คลใดก็ตามที4อาจตกอยู่ในอันตรายจากการสูญหายในทะเล (มาตรา
10)
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการค้ นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (SAR) ให้ คําจํากัดความ ' ภัยพิบัติ ' ไว้ ว่า "เป็ น
สถานการณ์ ที4เ ห็ นได้ ชัดเจนสมเหตุสมผลว่า บุคคล เรื อ หรื อยานพาหนะอื4 น ๆ ถูกคุกคามจากการตกอยู่ใ น
ภยันตรายที4ใกล้ เข้ ามาถึง และอาจถึงแก่ความตายได้ และต้ องการความช่วยเหลือโดยทันที" (อนุสญ
ั ญา SAR,
1.13) นายเรื อควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะให้ ความช่วยเหลืออย่างไร
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ตารางที5 3: คําจํากัดความทีเ5 กี5ยวข้ องกับการค้ นหาและช่ วยเหลือ
ค้ นหา

ช่ วยเหลือ

การดําเนินการ ซึง4 ปกติแล้ วจะประสานงานโดยศูนย์ประสานงานช่วยเหลือหรื อ
ศูนย์ยอ่ ยที4ให้ การช่วยเหลือ โดยใช้ บคุ ลากรและสิง4 อํานวยความสะดวกที4มีอยู่
เพื4อค้ นหาบุคคลที4ได้ รับภัยพิบตั ิ
ที4มา: อนุสญ
ั ญา SAR ภาคผนวก บทที4 1, 1.3.1
การดําเนินการเพื4อช่วยผู้ประสบภัย ให้ การรักษาพยาบาลเบื Dองต้ น หรื อความ
ต้ องการอื4น ๆ และส่งผู้ประสบภัยไปยังสถานที4ที4ปลอดภัย
ที4มา: อนุสญ
ั ญา SAR ภาคผนวก บทที4 1, 1.3.2

ธรรมเนียมปฏิบตั ิในการค้ นหาและช่วยเหลือทางทะเลที4เป็ นที4ยอมรับได้ เกิดขึ DนครังD แรกในช่วงเวลาที4ผ้ ไู ด้ รับความ
ช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็ นชาวประมง หรื อพ่อค้ าเดินเรื อซึ4งจะถูกนําไปยังท่าเรื อถัดไปที4มีเรื อจอดพัก จากนันจะถู
D
ก
ส่งกลับยังภูมิลําเนา แต่ข้อสันนิษฐานอ้ างอิงในช่วงเวลานันไม่
D สามารถใช้ ได้ กบั บริ บทสมัยใหม่ของการโยกย้ ายถิ4น
ฐานทางทะเลเป็ นจํ านวนมากได้ ตัวอย่างเช่น กัปตันเรื อที4ประสบปั ญหาเกี4 ยวกับเครื4 องยนต์ ขัดข้ องในสภาพ
อากาศที4เป็ นอันตรายในทะเลหลวง อาจไม่เต็มใจที4จะยอมรับว่าสถานการณ์ นีเD ป็ นภัยพิบตั ิ ถ้ าเรื อลักลอบขนผู้
โยกย้ ายถิ4นฐาน และกัปตันเองกลัวที4จะถูกตรวจพบ กฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้ ระบุอย่างชัดเจนว่าใครเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจว่าสถานการณ์ ใดทําให้ เกิดภัยพิบตั ิ และดูเหมือนว่าจะมีการตัดสินภัยพิบตั ินนั D ผ่าน
กระบวนการประสานงานและการสือ4 สารระหว่างรัฐภาคีที4เกี4ยวข้ อง
สถานการณ์ที4ซบั ซ้ อนอื4น ๆ เกิดขึ Dนเมื4อผู้โยกย้ ายถิ4นฐานได้ รับคําสัง4 จากผู้ลกั ลอบขนทําลายเรื อ อันเป็ นการบังคับ
ให้ มีการช่วยเหลือ หรื อผู้ที4ไม่ต้องการกลับสูภ่ มู ิลําเนา หรื ออาจไม่สามารถทําได้ เนื4องจากหลักการ ห้ามผลักดันไป
เผชิ ญอันตราย ผู้โยกย้ ายถิ4นฐานที4ได้ รับการช่วยเหลืออาจบังคับหรื อข่มขู่เจ้ าหน้ าที4ช่วยเหลือให้ พาไปยังจุดหมาย
ปลายทาง และอาจเสี4ยงต่อการถูกดําเนินคดี เนื4องจากการกระทํานันเป็
D นการอํานวยความสะดวกในการย้ ายถิ4น
แบบไม่ปกติ การโยกย้ ายถิ4นฐานทางทะเลจํานวนมากทําให้ มีการตังคํ
D าถามว่ารัฐมีความสามารถในการจัดการได้
หรื อไม่ (เช่น ในศาลระดับชาติหรื อศาลอื4น ๆ) เนื4องจากรัฐไม่สามารถแก้ ปัญหาสถานการณ์ ภยั พิบตั ิในพื Dนที4ทาง
ทะเลที4รัฐมีความรับผิดชอบอยูไ่ ด้
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แม้ ว่าความท้ าทายในการรักษาหน้ าที4ให้ ความช่วยเหลือจะไม่ลดความสําคัญพื DนฐานของการกระทํานันD แต่ความ
เป็ นจริ งทางการเมืองในปั จจุบนั ก็เป็ นเช่นนันD จนทําให้ รัฐต่างๆและผู้ดําเนินการอื4นๆ อาจเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ิตาม
พัน ธกรณี ที4 มี ต่ อ ผู้ค นในทะเล ผลที4 ไ ด้ คื อ อาจมี ก ารตี ค วามกฎหมายระหว่ า งประเทศในลัก ษณะที4 ย กระดับ
ผลประโยชน์ของรัฐเหนือสิทธิของผู้โยกย้ ายถิ4นฐาน เพื4อป้องกันไม่ให้ บคุ คลขอลี Dภัยในอาณาเขตของตน ในขณะที4
รัฐหลายรัฐได้ ทําข้ อตกลงเพื4อจัดตังเขตการค้
D
นหาและช่วยเหลือ (Search and Rescue Region: SRR) ข้ อตกลง
ต่างๆ นีใD ช้ เพื4อกําหนดรัฐที4รับผิดชอบในการ ประสานงาน การค้ นหาและช่วยเหลือในพืนD ที4ทางทะเล แต่ไม่ได้
บังคับให้ รัฐทําหน้ าที4ประสานงานดําเนินการค้ นหาและช่วยเหลือ
ดังนันD จึงเกิ ดความสับสนอย่างต่อเนื4 องว่าใครจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้โยกย้ ายถิ4 นฐานในทะเล
ระหว่าง
• รัฐที4รับผิดชอบเขตการค้ นหาและช่วยเหลือ (SRR)
• รัฐที4มีความสามารถในการปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือและ
• รัฐเจ้ าของธงที4อยูใ่ กล้ เรื อที4สดุ ที4สามารถช่วยเหลือผู้โยกย้ ายถิ4นฐานได้
หน้ าที4ในการให้ ความช่วยเหลือทางทะเลจะมีผลบังคับใช้ ในทุกอาณาเขตทางทะเล สําหรับ 'บุคคลใดก็ตาม' ที4
พบว่าประสบภัยพิบตั ิในทะเล โดยไม่คํานึงถึงสัญชาติ สถานะทางกฎหมาย หรื อเหตุผลที4ต้องอยู่ในทะเล แม้ ว่า
ภาระผูกพันจะมีการระบุไว้ ชดั เจน แต่ก็ก่อให้ เกิดความท้ าทายในทางปฏิบตั ิ
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3.1. หน้ าที0ในการประสานงานและการให้ ความร่ วมมือ
สําหรั บข้ อมูลเพิ$มเติม:
Ø ดู การให้ความคุม้ ครองแก่ผูโ้ ยกย้ายถิM นฐานทางทะเล ((ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) หน้ า 75-83
อนุส ัญ ญาว่ า ด้ว ยการค้น หาและช่ ว ยเหลื อ ผู้ป ระสบภัย ทางทะเล พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) (อนุสัญญา SAR)
กํ า หนดให้ รั ฐ ภาคี ต้ อ งจัด ตังD เขตการค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ (SRR) ที4 อ ยู่ใ กล้ กัน และศูน ย์ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ประสานงาน (Rescue Coordination Centres: RCC) “เพื4อให้ แน่ใจว่าได้ มีการให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ทู ี4ประสบ
ภัยในทะเล” RCC แต่ละแห่งมีหน้ าที4ในการประสานงานช่วยเหลือเรื อที4ประสบภัยพิบตั ิ หรื อบุคคลที4ตกอยู่ใน
อันตรายจากการสูญหายในทะเลภายในเขตการค้ นหาและช่วยเหลือ (SRR) นับตังแต่
D มีการนําอนุสญ
ั ญา SAR ไป
ใช้ โลกได้ ถกู แบ่งพื Dนที4รับผิดชอบในการค้ นหาและช่วยเหลือออกเป็ น 13 เขต โดยมีรูปร่างและขนาดของแต่ละพื Dนที4
ขึนD อยู่กับความ หนาแน่ น และรู ปแบบของเรื อ ทรั พยากร เครื อข่ายการสื4อสาร และ “ตามข้ อตกลงของภาคีที4
เกี4ยวข้ อง”26 ด้ วยเหตุผลนี D เขตการค้ นหาและช่วยเหลือ (SRR) ของแต่ละประเทศ อาจไม่สอดคล้ องกับอาณาเขต
ทางทะเลของรัฐชายฝั4ง อนุสญ
ั ญา SAR ยังกําหนดให้ รัฐภาคีจดั ตังศู
D นย์ให้ ความช่วยเหลือประสานงาน (RCC)
นอกจากนี D ยังมีการเพิ4มภาคผนวกที4ผ่านการปรับปรุงแก้ ไขแล้ วในกฎหมายฉบับแก้ ไขเพิ4มเติมของอนุสญ
ั ญา SAR
ในปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998) อันมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เพื4อชีแD จงเกี4ยวกับการให้ บริ การของ
องค์กรและการประสานงานในการค้ นหาและกู้ภยั ความร่ วมมือที4จําเป็ นระหว่างรัฐ ขันตอนการปฏิ
D
บตั ิงาน และ
27
ระบบการรายงานของเรื อ กฎหมายฉบับแก้ ไขเพิ4มเติมของอนุสญ
ั ญา SAR ในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ได้
เพิ4มย่อหน้ าใหม่ที4เกี4ยวข้ องกับคําจํากัดความของ 'บุคคลที4ประสบภัย' (หมวดที4 2) การช่วยเหลือนายเรื อเพื4อส่งผู้ที4
ได้ รับการช่วยเหลือในทะเลไปยังสถานที4ปลอดภัย (หมวดที4 3) และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเพื4อเริ4 มกระบวนการ
ระบุสถานที4ที4เหมาะสมที4สดุ ในการส่งผู้ประสบภัยในทะเลขึ Dนฝั4ง (หมวดที4 4)

26

มาตรา 2.1.4, องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO), อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยการค้ นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล, 27 เมษายน
2522, 1404 UNTS
27
คูม่ ือการค้ นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรื อที2ประสบภัยระหว่างประเทศ (IAMSAR) มีรายละเอียดเพิ2มเติม
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ภาระหน้ าที$ในการจัดตัง3 ศูนย์ การค้ นหาและช่ วยเหลือ: อนุสัญญาว่ าด้ วยการค้ นหาและช่ วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางทะเลพ.ศ. 2522 (ค.ศ.1979)
บทที M 2: 2.1. การจัดเตรี ยมในการจัดหาและประสานงานบริ การค้นหาและช่วยเหลือ
2.1.1. รัฐภาคีต้องแน่ใจว่ามีการเตรี ยมการที4จําเป็ นในการให้ บริ การค้ นหาและช่วยเหลือที4เพียงพอสําหรับ
ผู้ที4ประสบภัยทางทะเลรอบชายฝั4 ง แนวความคิดเรื4 องบุคคลที4ประสบภัยทางทะเลยังรวมถึงบุคคลที4
ต้ องการความช่วยเหลือที4ลี Dภัยไปยังชายฝั4 งในพืนD ที4ห่างไกลภายในบริ เวณมหาสมุทร และไม่สามารถ
เข้ าถึงศูนย์ชว่ ยเหลืออื4นใดนอกจากที4กําหนดไว้ ในภาคผนวก
2.1.10. รัฐภาคีจะต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามีการให้ ความช่วยเหลือแก่บุคคลใดก็ตามที4ประสบภัยทาง
ทะเล การให้ ความช่วยเหลือดังกล่าวจะกระทําโดยไม่คํานึงถึงสัญชาติ สถานะของบุคคลหรื อสถานการณ์
ที4พบบุคคลนันD
บทที M 3: 3.1. ความร่ วมมื อระหว่างรัฐ
3.1.1. รัฐภาคีจะประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที4ทําการค้ นหาและช่วยเหลือ และควรประสานการค้ นหา
และช่วยเหลือกับรัฐเพื4อนบ้ านด้ วย หากจําเป็ น
3.1.2. เว้ นแต่รั ฐที4 เ กี4 ยวข้ องจะตกลงกันไว้ เ ป็ นอย่างอื4 น ภาคี ควรอนุญาต ภายใต้ กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบของประเทศที4บังคับใช้ ให้ เข้ าไปในหรื อเหนือทะเลอาณาเขตของตนทันทีหรื ออาณาเขตของ
หน่วยกู้ภยั ของภาคีอื4น ๆ เพื4อจุดประสงค์ในการค้ นหาตําแหน่งที4มีผ้ บู าดเจ็บและเสียขีวิตทางทะเล และ
การช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าวเท่านันD ในกรณีดงั กล่าว การดําเนินการ
ค้ นหาและช่วยเหลือจะต้ องประสานงานโดยศูนย์ประสานงานช่วยเหลือที4เหมาะสมของรัฐภาคีที4ได้ รับ
อนุญาตให้ เข้ ามาช่วยเหลือหรื อหน่วยงานอื4นตามที4รัฐภาคีกําหนดไว้
3.1.9. รั ฐภาคีจะต้ องประสานงานและร่ วมมือกัน เพื4อให้ แน่ใจว่านายเรื อที4ให้ ความช่วยเหลือและนํ า
บุคคลที4ประสบภัยพิบตั ิในทะเลลงเรื อ จะหลุดพ้ นจากภาระผูกพันของตน เพื4อให้ นายเรื อหลุดพ้ นจาก
หน้ าที4ในการให้ ความช่วยเหลือโดยมีผลกระทบต่อเส้ นทางการเดินเรื อที4กําหนดไว้ ให้ น้อยที4สดุ อย่างไรก็
ตาม การหลุดพ้ นจากหน้ าที4ของนายเรื อดังกล่าวต้ องไม่สง่ ผลให้ เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของชีวิต
ในทะเล รัฐภาคีที4รับผิดชอบในเขตการค้ นหาและช่วยเหลือ โดยการให้ ความช่วยเหลือดังกล่าวจะต้ อง
แสดงความรั บผิดชอบหลักในการสร้ างความมั4นใจในการประสานงานและความร่ วมมื อกัน เพื4 อนํ า
ผู้ป ระสบภัย ขึนD จากเรื อ และส่ง ไปยัง สถานที4 ป ลอดภัย โดยคํ า นึง ถึ ง สถานการณ์ เ ป็ น รายกรณี และ
ดําเนินการตามแนวทางที4จัดทําโดยองค์การระหว่างประเทศ ในกรณี ดงั กล่าว รั ฐภาคีที4เกี4ยวข้ องต้ อง
จัดเตรี ยมเพื4อให้ มีการนําผู้ประสบภัยขึ Dนจากเรื อและให้ ความช่วยเหลือโดยเร็วที4สดุ เท่าที4จะสามารถทําได้
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ความท้ าทายในทางปฏิบตั :ิ การพิจารณาว่ ารั ฐใดมีหน้ าที$รับผิดชอบในการค้ นหาและช่ วยเหลือ
ปั ญหาในการดําเนินการตามพันธกรณีทางกฎหมายในการประสานงานด้ านการช่วยเหลือเกิดขึ Dน เมื4อรัฐเข้ ามามี
ส่วนรับผิดชอบในการค้ นหาและช่วยเหลือ ซึ4งจะเพิ4มศักยภาพในการปฏิบตั ิงานของตน หรื อเมื4อต้ องเผชิญกับ
สถานการณ์ที4ท้าทายผลประโยชน์ด้านนโยบายของตน เช่น กรณีที4เกี4ยวข้ องกับผู้ย้ายถิ4นฐานแบบไม่ปกติ และผู้
แสวงหาที4ลี Dภัย ความท้ าทายยังเกิดขึ Dนเมื4อรัฐไม่ให้ ความร่วมมือ หรื อไม่เห็นด้ วยกับความรับผิดชอบของตน
ในทางปฏิ บัติ ศูน ย์ ป ระสานงานการกู้ภัย ทางทะเลที4 รั บ รู้ ถึ ง สถานการณ์ ข องภัย พิ บัติ เ ป็ น รายแรกจะยัง เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการประสานงานจนกว่าจะสามารถโอนความรับผิดชอบไปยังศูนย์ประสานงานการกู้ภยั ทางทะเล
ของรัฐอื4นได้ หรื อบุคคลที4เสีย4 งต่อการสูญหายได้ ไปถึงสถานที4ที4ปลอดภัย โดยไม่คํานึงถึงเขตพื Dนที4ในการค้ นหาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื Dนที4ที4เรื อที4ประสบภัยนันตั
D งอยู
D ่
ความท้ าทายในทางปฏิบตั :ิ เรื อที$ประสบภัยพิบตั อิ ยู่ในน่ านนํา3 ของรั ฐอื$น
ศูนย์ประสานงานการกู้ภยั ทางทะเลที4รับรู้ ถึงสถานการณ์ภยั พิบตั ิในตอนแรกยังคงรับผิดชอบในการประสานการ
ตอบสนอง แม้ วา่ เรื อที4ประสบภัยจะอยูใ่ นน่านนํ Dาของรัฐอื4น ในกรณีเช่นนี D แทนที4จะสัง4 ให้ กองทัพเรื อ หรื อเรื อของรัฐ
อื4นให้ ความช่วยเหลือ ศูนย์ประสานงานการกู้ภยั ทางทะเลสามารถขอความช่วยเหลือ หรื อเรี ยกเรื อเอกชนเข้ ามา
ช่วยเหลือได้ ซึง4 จะช่วยลดความเสี4ยงที4รัฐชายฝั4 งจะตีความว่าเป็ นการแทรกแซงอย่างไม่ถกู ต้ องหรื อมองว่าเป็ นการ
บุกรุ กอาณาเขตของตนโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย มาตรา 18(2) ของ UNCLOS อธิบายว่าเพื4อให้ เป็ นการผ่านโดย
สุจริ ตนันD จะต้ องเป็ นการผ่านอย่างต่อเนื4องและรวดเร็ ว แต่ก็สามารถ 'หยุดและทอดสมอ' ได้ หากจําเป็ น โดย เหตุ
สุดวิ สยั หรื อประสบภัยพิบตั ิ หรื อเพื4อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือบุคคล เรื อหรื อเครื4 องบินที4ตกอยูใ่ นอันตรายหรื อ
ประสบภัย เรื อต่างชาติที4เข้ ามาในน่านนํ Dาของรัฐอื4น เพื4อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการช่วยเหลือนันไม่
D สามารถ
ยืนยันได้ วา่ กําลังใช้ สทิ ธิvในการผ่านโดยสุจริ ต ตามมาตรา 19(2) ของ UNCLOS และอาจเสี4ยงต่อการถูกดําเนินคดี
ทางอาญา28 อย่างไรก็ตาม ผู้เชี4ยวชาญบางคนชี Dให้ เห็นว่าสถานการณ์พิเศษในลักษณะนี Dอาจขัดขวางการกระทํา
ผิดได้ เช่น ภายใต้ กฎหมายความรับผิ ดชอบของรัฐ ดังนันD การประสานงานในเขตพื นD ที4 ค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจึงเป็ นเรื4 องสําคัญ โดยจะต้ องรายงานสถานะการปฏิบตั ิการและการดําเนินการจนกว่าการดําเนินการ
ช่วยเหลือจะเสร็จสิ Dน
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ดูเพิ2มเติมที2: องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO), อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการค้ นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล, 27 เมษายน 2522, 1404 UNTS.:
3.1.3. เว้ นแต่จะตกลงกันเป็ นอย่างอื2นระหว่างรัฐที2เกี2ยวข้ อง เจ้ าหน้ าที2ของภาคีที2ต้องการให้ หน่วยกู้ภยั ของตนเข้ าไปใน หรื อเหนือทะเลอาณาเขต หรื ออาณา
เขตของภาคีอื2นเพียงเพื2อวัตถุประสงค์ในการค้ นหาตําแหน่งของการบาดเจ็บล้ มตายทางทะเล และการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากการบาดเจ็บล้ มตายดังกล่าว
จะต้ องส่งคําขอโดยให้ รายละเอียดภารกิจทังหมดที
•
2คาดการณ์ไว้ และความจําเป็ นในภารกิจดังกล่าวไปยังศูนย์ประสานงานกู้ภยั ของภาคีอีกฝ่ ายหนึง2 หรื อไป
ยังหน่วยงานอื2น ๆ ที2ได้ รับมอบหมายจากภาคีนนั •
3.1.4 เจ้ าหน้ าที2ผ้ มู ีอํานาจของภาคีจะต้ อง: 1 รับทราบการร้ องขอดังกล่าวทันที; และ 2 ระบุเงื2อนไข (ถ้ ามี) ภายใต้ ภารกิจที2คาดการณ์ไว้ โดยเร็วที2สดุ
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ความท้ าทายในทางปฏิบตั :ิ เรื อที$เกี$ยวข้ องกับการค้ นหาและการช่ วยเหลือที$ไม่ ใช่ ของรั ฐ
ศูนย์ประสานงานการกู้ภยั ทางทะเล (RCC) ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ที4จะต้ องส่งเรื อของรัฐบาลเพื4อดําเนินการค้ นหา
และช่วยเหลือ อาจใช้ เรื อของรัฐหรื อเอกชนในการประสานงานการค้ นหาและช่วยเหลือได้ เรื อเอกชนมีหน้ าที4ตาม
มาตรา 98 ของ UNCLOS ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ภยั พิบตั ิ หากเป็ นการตอบสนองที4 “สมเหตุสมผล” ที4
เรื อเอกชนต้ องทํา ทังนี
D Dรวมถึงการตอบสนองในเชิงบวกต่อคําแนะนําใด ๆ จาก RCC คําแนะนําจาก RCC ไม่มีข้อ
ผูกมัดใด ๆ ต่อนายเรื อประจําเรื อเอกชนที4ชักธงต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้ ผ้ ูเชี4ยวชาญ
กําหนด 'ความสมเหตุสมผล' ได้ ดังนันD นายเรื อจึงได้ รับอนุญาตให้ ปฏิเสธคําแนะนําในการให้ เรื อของตนเข้ าไป
ช่วยเหลือได้ หากมีการบันทึกไว้ ในบันทึกของเรื อถึงสาเหตุของการปฏิเสธ และแจ้ งหน่วยค้ นหาและช่วยเหลือให้
ทราบ29 ศาลอิตาลีตดั สินว่านายเรื อประจําเรื อเอกชนสามารถหลีกเลี4ยงความรับผิดทางอาญาได้ หากละเลยคําสัง4
ของศูนย์ประสานงานการกู้ภยั ทางทะเลให้ ช่วยผู้ที4ได้ รับการช่วยเหลือขึ Dนฝั4 ง ในสภาวะที4เชื4อว่าตนไม่ปลอดภัย30
นายเรื อ ประจํ า เรื อ เอกชนจะไม่ มี ค วามผิ ด ทางอาญาในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภัย ในอาณาเขตของศูน ย์
ประสานงานการกู้ภยั ทางทะเลขึ Dนฝั4 ง ศูนย์นีหD ้ ามมิให้ กระทําการดังกล่าวอย่างเด็ดขาด หากจําเป็ นต้ องทํา ต้ อง
มัน4 ใจว่าเป็ นไปเพื4อความปลอดภัยของผู้ที4อยูบ่ นเรื อ นายเรื อประจําเรื อเอกชนมีข้อผูกมัดด้ านสิทธิมนุษยชนกับผู้ที4
ได้ รับการช่วยเหลือเสมือนหนึ4งเป็ นเจ้ าหน้ าที4ของรัฐ แม้ ว่าในการช่วยเหลือจะไม่ชดั เจนว่าเรื อเอกชนเป็ นตัวแทน
ของรัฐหรื อไม่
รัฐเจ้ าของธงจะเป็ นผู้ควบคุมเรื อขององค์กรพัฒนาเอกชน แม้ ว่าอาจจะเป็ นธงของรัฐชายฝั4 ง หรื อรัฐของเขตพื Dนที4
ค้ นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที4มีความท้ าทายทางการเมืองอย่างชัดเจน ในกรณี นันD เรื อขององค์กรพัฒนา
เอกชนก็ไม่ได้ มีสทิ ธิแตกต่าง หากแต่มีสทิ ธิและพันธกรณีเช่นเดียวกับเรื อเอกชนอื4น ๆ

29

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล บทที2 5 ระเบียบที2 33 ว่าด้ วยสถานการณ์ภยั พิบตั ิ: พันธกรณีและขันตอน:
•
“หากเรื อที2ได้ รับแจ้ งการเตือน
ว่ามีภยั พิบตั ิไม่สามารถ หรื ออยู่ในกรณีที2เป็ นสถานการณ์พิเศษ ถือว่าไม่มีเหตุผลหรื อไม่จําเป็ นที2จะต้ องดําเนินการให้ ความช่วยเหลือ นายเรื อต้ องบันทึก
เหตุผลที2ไม่สามารถดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ ในสมุดบันทึก โดยคํานึงถึงข้ อเสนอแนะขององค์กร เพื2อแจ้ งบริ การค้ นหาและช่วยเหลือที2เหมาะสม
ต่อไป”
30
ตัวอย่างเช่น เมื2อวันที2 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ศาลฎีกาสูงสุดของอิตาลีตดั สินว่าการจับกุมกัปตัน Carola Rackete ที2เทียบท่าที2ท่าเรื อลัมเปดูซาในซิซิลี
เพื2อนําผู้โยกย้ ายถิ2นฐานที2ได้ รับการช่วยเหลือจํานวน 42 คนขึ •นฝั2 งนันไม่
• สมควร ศาลยืนยันว่ากัปตัน Rackete ได้ ทําหน้ าที2ในการช่วยชีวิตตามที2 UNCLOS
กําหนดไว้
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แนวปฏิบัตทิ ด5ี ใี นการร่ วมมือและประสานงาน
• ปรับปรุงข้ อตกลงระหว่างหน่วยงานที4ทําหน้ าที4ค้นหาและช่วยเหลือของประเทศอย่างสมํ4าเสมอ
• กําหนดเงื4อนไขการยกเว้ นการกวาดล้ างทางการทูตในอนุสญ
ั ญาทวิภาคี SAR เพื4อหลีกเลี4ยงการขอ
อนุญาตให้ เครื4 องบินหรื อเรื อของรัฐเข้ าสูน่ า่ นนํ Dาในการจัดการกับเหตุการณ์การค้ นหาและช่วยเหลือ
• จัดให้ มีการประสานงานระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคีในการแบ่งปั นข้ อมูล (รวมถึงระบบการสื4อสาร
ที4มีการจัดการทุกวันตลอด 24 ชัว4 โมง) เพื4อแก้ ไขปั ญหาในการดําเนินงานและหลีกเลี4ยงข้ อพิพาทและ
ความขัดแย้ ง
• จัด ให้ มี ก ารจัด การและกลไกการแบ่ง ภาระทางการเงิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ ร ะดับ ภูมิภ าค เพื4 อ จัด สรร
ทรัพยากรและสิ4งอํานวยความสะดวกของรัฐที4สามเพื4อลดภาระของรัฐชายฝั4 งที4รับผิดชอบเขตพื Dนที4
ค้ นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขนาดใหญ่
• จัดการกับการค้ ามนุษย์ในทะเล การลักลอบขนคนเข้ าเมือง และการโยกย้ ายถิ4นฐานแบบผสมในการ
ประชุม เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารการสร้ างขี ด ความสามารถร่ ว มกัน และการฝึ ก ซ้ อ มแผนบนโต๊ ะ ที4 ส่ง เสริ ม
ความสัมพันธ์และการสร้ างเครื อข่ายระหว่างรัฐ
ที4มา: การให้ความคุม้ ครองผูโ้ ยกย้ายถิM นฐานทางทะเล (ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561); การเรี ยนรู้ความปลอดภัยทาง
ทะเล (Safeseas, พ.ศ. 2561)

3.2. หน้ าที$ในการรั บผิดชอบต่ อสถานการณ์ 'ภัยพิบตั 'ิ
สําหรั บข้ อมูลเพิ$มเติม:
Ø ดู การให้ความคุม้ ครองผูโ้ ยกย้ายถิM นฐานทางทะเล (ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) หน้ า 84-92
มาตรา 98 ของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) กําหนดให้ รัฐต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่า
เรื อที4ติดธงทุกลําต้ องมีความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์ ภยั พิบตั ิ อย่างไรก็ตาม กฎหมายระหว่าง
ประเทศไม่ได้ ระบุอย่างชัดเจนว่าใครเป็ นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจว่าสถานการณ์ใดเป็ นภัยพิบตั ิ ในทางปฏิบตั ิ
กระบวนการประสานงานและการสื4อสารระหว่างภาคีที4เกี4ยวข้ องรวมถึงนายเรื อประจําเรื อที4ประสบภัย จะเป็ นผู้
กําหนดองค์ประกอบของภัยพิบตั ิ ตามแนวทางองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) การประเมินของนายเรื อ
เป็ นตัวบ่งชี Dสําคัญในการกําหนดภัยคุกคามที4เกิดขึ Dนจริ งและที4คาดการณ์ล่วงหน้ าในทะเล31 แท้ จริ งแล้ ว นายเรื อ
ในฐานะบุคคลที4รับผิดชอบด้ านความปลอดภัยและความมัน4 คงของเรื อและผู้โดยสาร ก็มีหน้ าที4รับผิดชอบในการ
พิ จารณาว่าเมื4 อใดที4 จําเป็ นต้ องขอความช่วยเหลื อจากหน่วยงานภายนอกเพื4 อความปลอดภัยและมั4นคง32
แนวทางองค์ การทางทะเลระหว่างประเทศเกี Mยวกับการปฏิ บตั ิ ต่อผูป้ ระสบภัยในทะเล ยืนยันว่าในบางกรณี ศูนย์
ประสานงานการกู้ภยั ทางทะเลอาจแนะนําให้ ศนู ย์ประสานงานการกู้ภยั ทางทะเลจัดให้ มีการค้ นหาและช่วยเหลือ
หรื อบุคลากรอื4น ๆ เพื4อตรวจเยี4ยมเรื อที4ให้ ความช่วยเหลือ ประเมินสถานการณ์บนเรื อ ช่วยในการตอบสนองความ
ต้ องการบนเรื อ หรื อเพื4ออํานวยความสะดวกและคุ้มครองในการขึ Dนฝั4งของผู้ที4ได้ รับการช่วยเหลือ33
แนวทางองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเกีAยวกับการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ประสบภัยในทะเล (MSC 78/26/Add.2) [5.1.2], [5.1.5]-[5.1.6])
ข้ อบังคับของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) 34-1
33
แนวทางองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเกีAยวกับการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ประสบภัยในทะเล (MSC 78/26/Add.2) [6.11])
31
32
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ตารางที5 4: ระยะฉุกเฉินทีก5 าํ หนดไว้ ในอนุสัญญา SAR
ระยะฉุกเฉิน
ภาคผนวก บทที4 1, 1.3.10.

ความหมายทัว4 ไป แล้ วแต่กรณี ระยะที4ไม่แน่นอน ระยะการแจ้ งเตือน
หรื อระยะที4ประสบภัย

ระยะที$มีความไม่ แน่ นอน
ภาคผนวก บทที4 1, 1.3.11.

สถานการณ์ที4ไม่มีความไม่แน่นอนเกี4ยวกับความปลอดภัยของบุคคล
เรื อ หรื อยานพาหนะ

ระยะการแจ้ งเตือน
ภาคผนวก บทที4 1, 1.3.12.

สถานการณ์ที4มีความหวาดหวัน4 ต่อความปลอดภัยของบุคคล เรื อ หรื อ
ยานพาหนะอื4นๆ

ระยะภัยพิบตั ิ
ภาคผนวก บทที4 1, 1.3.13.

สถานการณ์ที4เห็นได้ ชดั เจนเป็ นไปตามเหตุและผลว่า บุคคล เรื อ หรื อ
ยานพาหนะอื4นๆ ถูกคุกคามจากภยันตรายที4ใกล้ มาถึง และอาจถึงแก่
ความตาย และต้ องการความช่วยเหลือโดยทันที

กฎหมายของสหภาพยุโรปยังเสนอข้ อแนะนํ าเกี4 ยวกับปั จจัยที4 เกี4 ยวข้ องในการพิจารณาสถานการณ์ ภัยพิบัติ
ระเบี ยบการแบ่งขอบเขตทางทะเลของสหภาพยุโรป ระบุวา่ การขอความช่วยเหลือไม่ใช่ปัจจัยเดียวในการพิจารณา
ภัยพิบตั ิ แต่อาจมีปัจจัยอื4นๆ เข้ ามาเกี4ยวข้ องด้ วย ได้ แก่
•
•
•
•
•
•
•

ความพร้ อมในการเดินทางของเรื อ และโอกาสในการไปถึงจุดหมายปลายทาง
จํานวนคนบนเรื อตามประเภท และสภาพของเรื อ
ความพร้ อมของเครื4 องมือและอุปกรณ์ที4จําเป็ น เช่น เชื Dอเพลิง นํ Dา และอาหาร เพื4อไปถึงฝั4ง
การปรากฏตัวของลูกเรื อที4มีคณ
ุ สมบัตคิ รบและผู้บงั คับบัญชาเรื อ
ความพร้ อมใช้ งานและความสามารถของอุปกรณ์ความปลอดภัย ระบบนําทางและการสือ4 สาร
มีบคุ คลที4ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนบนเรื อ มีผ้ เู สียชีวิตบนเรื อ
ในเรื อมีสตรี มีครรภ์หรื อเด็ก สภาพอากาศและสภาพทะเล รวมถึงการพยากรณ์ทางอากาศและทาง
ทะเล34

34

ดู: ระเบียบ (EU) 656/2014 เกี2 ยวกับการเฝ้าระวังชายแดนทะเลภายนอกในบริ บทของความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานที2ประสานงานโดย FRONTEX
(ระเบียบการแบ่งขอบเขตทางทะเลของสหภาพยุโรป) [2014] OJ L 189, มาตรา 9(2)(f)
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ความท้ าทายในทางปฏิบัติ: รั ฐที$รับผิดชอบเขตพืน3 ที$ค้นหาและช่ วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ ตอบสนองต่ อ
สถานการณ์ ภยั พิบตั ทิ $ เี กิดขึน3
ในขณะที4รัฐที4เลือกที4จะไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์ภยั พิบตั ิในเขตพื Dนที4ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยของตน
แต่รัฐยังคงมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบในการดําเนินการร่ วมกับรัฐผู้ประสานงาน ดูเหมือนว่าจะมีตวั เลือกทาง
กฎหมายที4ทําให้ รัฐไม่ตอบสนองความรับผิดชอบ35 ในกรณีที4ไม่มีเงื4อนไขความรับผิดในตราสารระหว่างประเทศ
สามารถขอการเยี ย วยาจากศาลในรั ฐ ที4 ไ ม่ ต อบสนองได้ หรื อ อาจดํ า เนิ น การเพื4 อ จํ า กัด เขตพื นD ที4 ค้ น หาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของรัฐที4ไม่ตอบสนอง หากไม่มีการตอบสนองปรากฏขึ Dน36
ความท้ าทายในทางปฏิบตั :ิ การช่ วยเหลือเรื อประสบภัยที$นายเรื อปฏิเสธ
นายเรื อมีหน้ าที4รับผิดชอบอย่างเต็มที4ในเรื อลํานันD และหากนายเรื อปฏิเสธไม่รับรู้ เกี4ยวกับสถานการณ์ภยั พิบตั ิบน
เรื อแล้ ว จะไม่สามารถบังคับให้ ช่วยเหลือเรื อหรื อผู้โดยสารบนเรื อได้ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมาย
ภายในประเทศอาจบัญญัติไว้ ชดั เจนว่านายเรื อต้ องดําเนินการเมื4อไรและอย่างไร ในความเป็ นจริ งอาจก่อให้ เกิด
ความท้ าทายในการให้ ความคุ้มครองผู้โยกย้ ายถิ4นฐานทางทะเล เช่น เมื4อนายเรื อเป็ นผู้ลกั ลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4น
ฐาน หรื อกําลังทําร้ ายแรงงานบนเรื อในทะเล โปรดสังเกตว่าบุคคลที4ได้ รับการพิจารณาว่าเป็ น 'นายเรื อ' ประจําเรื อ
ไม่ได้ มีคณ
ุ สมบัตขิ นตํ
ั D 4าหรื อการรับรองในการเป็ นนายเรื อเลย
ในกรณีที4ข้อเสนอการช่วยเหลือถูกปฏิเสธจากนายเรื อของเรื อที4ติดธง เรื อของรัฐบาลที4ช่วยเหลืออาจใช้ สิทธิvในการ
ตรวจเยี4ยมเพื4อตรวจสอบข้ อมูลการลงทะเบียนของรัฐเจ้ าของธง ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจประเมินสถานการณ์ภยั
พิบตั ิที4อาจเป็ นประเด็นข้ อพิพาทได้ ดีขึ Dนด้ วย หากเรื อที4เข้ าตรวจมัน4 ใจว่าในการประเมินเรื อหรื อผู้โดยสารในเรื อนันD
ตกอยู่ในอันตรายจากการสูญหาย หรื อระบุการกระทํา หรื อกิจกรรมทางอาญาหรื อปั ญหาอื4น ๆ บนเรื อ เรื อที4เข้ า
ตรวจจะต้ องร้ องขอ และได้ รับอนุญาตจากรัฐเจ้ าของธงก่อนในการดําเนินการเพิ4มเติมเพื4อช่วยเหลือชีวิต อย่างไรก็
ตาม ตามพิธีสารว่าด้ วยการต่อต้ านการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐาน รัฐจะต้ องไม่ใช้ มาตรการเพิ4มเติมหากไม่ได้ รับ
อนุญาตจากรัฐเจ้ าของธง "ยกเว้ นตามความจําเป็ นในการบรรเทาอันตรายที4ใกล้ จะเกิดขึ Dนต่อชีวิตของบุคคลหรื อ
บุคคลที4เป็ นผลมาจากข้ อตกลงทวิภาคีหรื อพหุภาคีที4เกี4ยวข้ อง ”37

35

รัฐที2ไม่ตอบสนองอาจถูกเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน ในกรณีละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศ แม้ วา่ จะเป็ นเรื2 องยากและไม่นา่ เป็ นไปได้
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการค้ นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล 27 เมษายน พ.ศ. 2522 1404 UNTS.: 2.1.4
“พื •นที2ค้นหาและช่วยเหลือแต่ละเขตจะถูกจัดตังขึ
• •นจากข้ อตกลงร่วมกันระหว่างภาคีที2เกี2ยวข้ อง โดยเลขาธิการจะได้ รับแจ้ งข้ อตกลงร่วมกันดังกล่าว”
37
พิธีสารว่าด้ วยการต่อต้ านการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ2นฐาน มาตรา 8(5)
36
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ความท้ าทายในทางปฏิบตั :ิ ผู้ท$ ไี ด้ รับการช่ วยชีวติ จําเป็ นต้ องได้ รับความคุ้มครอง
เป็ นที4ทราบกันดีว่าผู้ลกั ลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐานทําให้ ผ้ โู ยกย้ ายถิ4นฐานตกอยู่ในสถานการณ์บงั คับเพื4อขอความ
ช่วยเหลือ ดังนันD จึงใช้ ประโยชน์ จากพันธกรณี ทางกฎหมายในการช่วยเหลือของรั ฐเพื4 อไม่ให้ ถูกส่งคืนกลับสู่
ภูมิลําเนา หรื อบุคคลที4ถกู ผลักดันไปเผชิ ญอันตราย ซึง4 มีความเสี4ยงที4จะถูกทรมานหรื อถูกกดขี4ข่มเหงในรู ปแบบ
อื4นเมื4อถูกส่งตัวกลับ ไม่วา่ รัฐจะกําหนดให้ ปฏิบตั กิ ารเป็ น 'การช่วยเหลือ' หรื อ 'การสกัดกัน'D ในทะเลหลวง หลักการ
ชี Dแนะก็คือ 'การควบคุมที4มีประสิทธิผล' หากมีการควบคุมที4มีประสิทธิผล พันธกรณีของรัฐที4ช่วยเหลือ/สกัดกันที
D 4มี
ต่อผู้โดยสารและลูกเรื อยังคงเหมือนเดิม และสิทธิของผู้โดยสารและลูกเรื อจําเป็ นต้ องได้ รับการคุ้มครอง
ในทางปฏิบตั ิ หมายความว่ารัฐที4ให้ ความช่วยเหลือจะฝ่ าฝื นพันธกรณีของตน หากเป็ นการลากหรื อขนส่งลูกเรื อ
หรื อผู้โดยสารของเรื ออีกลําไปยังรัฐที4บุคคลที4ได้ รับการช่วยชีวิตและลงจากเรื อไม่สามารถเข้ าถึงสิทธิขนพื
ั D Dนฐาน
รวมถึงการคุ้มครองจากการทรมาน ซึ4งถือเป็ นการปฏิบตั ิที4ไร้ มนุษยธรรมและเสื4อมเสียจากการถูก ผลักดันไป
เผชิ ญอันตราย หากมีผ้ แู สวงหาที4ลี Dภัยอยู่บนเรื อ จะต้ องมีการประเมินความน่าเชื4อถือ และการทํางานของระบบลี D
ภัยของรัฐที4สามก่อนที4จะให้ ขึ Dนฝั4 ง นายเรื อประจําเรื อกู้ภยั ยังมีภาระหน้ าที4เชิงบวกในการพิจารณาว่าผู้โดยสารที4
ได้ รับการช่วยเหลือรายใดกลัวการเดินทางกลับสูภ่ มู ิลาํ เนาของตนก่อนที4จะกําหนดสถานที4นําตัวขึ Dนฝั4ง
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4. การนําขึนI ฝั0 ง
สําหรั บข้ อมูลเพิ$มเติม:
Ø ดู การให้ความคุม้ ครองผูโ้ ยกย้ายถิM นฐานทางทะเล ((ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) หน้ า 93-101
การดําเนินการช่วยเหลือจะไม่สิ Dนสุดจนกว่าผู้ที4ได้ รับการช่วยชีวิตจะถูกส่งไปยัง สถานที$ปลอดภัย ตามแนวทาง
ของ IMO อธิบายว่าเป็ นสถานที4ที4ผ้ ไู ด้ รับการช่วยชีวิตจะไม่ถกู คุกคามอีกต่อไป พร้ อมกับสามารถตอบสนองความ
ต้ องการขันD พื Dนฐานของมนุษย์ (อาหาร ที4พกั พิง ความต้ องการทางการแพทย์) และพาไปยังจุดหมายปลายทาง
ถัดไปหรื อสุดท้ ายได้ 38
ในปี พ.ศ. 2555 ศาลสิทธิ มนุษยชนยุโรปได้ มีการตัดสินคดี Hirsi Jamaa and Others v Italy (คําร้ องหมายเลข
27765/09) ตามหลัก การที4 ว่า สถานที4 ป ลอดภัย ไม่ ส ามารถรวมรั ฐ ที4 ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ภาคี ข องตราสารหลัก ด้ า นสิ ท ธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศได้ รวมทังอนุ
D สญ
ั ญาว่าด้ วยผู้ลี Dภัย พ.ศ. 2494 (ค.ศ.1951) และไม่อาจรวมถึงสถานที4ที4มี
แนวโน้ มในการปฏิบัติต่อมนุษย์ แบบไร้ มนุษยธรรมหรื อมี สภาพที4 ยํ4าแย่ไม่ได้ มาตรฐานตามสิทธิ มนุษยชนขันD
พื Dนฐาน เรื อไม่ควรถือว่าเป็ นสถานที4ปลอดภัยสําหรับวัตถุประสงค์ในการดําเนินการเรี ยกร้ องขอลี Dภัย เนื4องจากไม่
สามารถตัดสินการเรี ยกร้ องลี Dภัยอย่างเป็ นธรรมในสภาพแวดล้ อมดังกล่าวได้ รวมถึงการอนุญาตให้ อทุ ธรณ์ การ
ตัดสินใจในกรณีที4การเรี ยกร้ องถูกปฏิเสธ ซึง4 ไม่ได้ ตดั ความเป็ นไปได้ ในการกําหนดสถานะผู้ลี Dภัยที4อาจเกิดขึ Dนในรัฐ
ที4สาม หรื อภายในสถานที4ปลอดภัย (เช่น ค่ายผู้ลี Dภัย) ในประเทศที4ไม่ปลอดภัย และไม่ได้ กีดกันความเป็ นไปได้ ที4
เรื ออาจจะเป็ นสถานที4ปลอดภัยก่อนที4จะนําผู้ลี Dภัยขึ Dนจากเรื อ39
ไม่มีพนั ธกรณีในกฎหมายระหว่างประเทศที4จะอนุญาตให้ ขึ Dนฝั4 งได้ ในทางปฏิบตั ิ ภาระผูกพันดังกล่าวจะไม่จงู ใจ
ให้ รัฐดําเนินการค้ นหาและช่วยเหลือ และจะทําให้ ระบอบการช่วยเหลือเสี4ยงต่อความผิด ดังนันจึ
D งจําเป็ นต้ องแยก
หน้ าที4 การช่วยเหลือออกจากพันธกรณี ในการลงจากเรื อ เพื4 อไม่ให้ มีการกี ดกันการให้ ความช่วยเหลือขึนD ใน
ขณะเดี ยวกัน อาจมี การเชื4 อมโยงพันธกรณี ของ UNCLOS และ IMO เพื4 อเป็ นแนวทาง กล่าวอี กนัยหนึ4ง การ
พิจารณากฎหมายทางทะเลและการควบคุมชายแดนจะต้ องแยกจากกันอย่างชัดเจน

38

แนวทางองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเกี2ยวกับการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ประสบภัยในทะเล (พ.ศ. 2557) แนวทาง 6.12, 6.13 และ 6.14.
แนวทาง IMO ว่าด้ วยการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ที2ได้ รับการช่วยเหลือในทะเล (MSC 78/26/Add.2), 6.14: “ สถานที2ปลอดภัยอาจอยูบ่ นบก หรื ออาจอยูใ่ นหน่วยกู้ภยั
หรื อบนเรื อหรื อสิ2งอํานวยความสะดวกอื2น ๆ ที2เหมาะสมในทะเลที2สามารถเป็ นสถานที2ปลอดภัยจนกว่าผู้รอดชีวิตจะลงจากเรื อไปยังจุดหมายปลายทาง
ต่อไป”

39
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กล่ อง: กรณี ศึกษาเกี$ยวกับการสร้ างสมดุลให้ กับสิทธิอธิปไตยของรั ฐพร้ อมกับหน้ าที$ในการให้ ความ
ช่ วยเหลือ
กัปตัน Carola Rackete ชาวเยอรมันถูกตังD ข้ อหาว่าฝ่ าฝื นประมวลกฎหมายทหารเรื อของอิตาลีและประมวล
กฎหมายอาญาของอิตาลี ที4เกี4ยวข้ องกับกิจกรรมของเธอขณะเทียบท่าที4ท่าเรื อลัมเปดูซาของอิตาลี เพื4อขนย้ ายผู้
โยกย้ ายถิ4นฐานที4ได้ รับการช่วยเหลือ ซึง4 เป็ นการขัดคําสัง4 ทางการของเจ้ าหน้ าที4ชายแดนของอิตาลี ในตัวอย่างแรก
ศาลอากริ เจนโตเน้ นว่า “หลักการของเสรี ภาพของรัฐในการควบคุมกระแสการเข้ าสูด่ ินแดนของตน (การแสดงออก
ถึ ง อํ า นาจอธิ ป ไตย)” ควรสอดคล้ อ งกับ “ข้ อ จํ า กัด ที4 เ กิ ด จากกฎหมายจารี ต ประเพณี แ ละจากข้ อ จํ า กัด ที4 รั ฐ
ดําเนินการโดยปฏิบตั ิตามสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ” ซึ4งได้ แก่ “หน้ าที4ให้ ความช่วยเหลือแก่เรื อที4มีปัญหาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล และภาระหน้ าที4 ในส่วนของหน่วยงานของรั ฐในการให้ การปฐมพยาบาลและ
ช่วยเหลือชาวต่างชาติที4ได้ เข้ ามาในอาณาเขตของรัฐ ถึงแม้ จะเข้ ามาอย่างไม่ปกติก็ตาม”40 เมื4อวันที4 17 มกราคม
พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ศาลฎีกาสูงสุดของอิตาลี ตัดสินให้ กปั ตัน Rackete พ้ นผิดในทุกข้ อกล่าวหา โดยพิจารณา
วินิจฉัยว่าเธอได้ ทําหน้ าที4ในการช่วยชีวิตตามมาตรา 98 ของ UNCLOS ตลอดจนอนุสญ
ั ญา SOLAS และ SAR

ความท้ าทายในทางปฏิบตั :ิ ท่ าเรื อปลอดภัยที$ใกล้ ท$ สี ุดที$ไม่ ยอมให้ ขนึ 3 ฝั$ ง
ความรับผิดชอบเบื Dองต้ นเพื4อให้ มนั4 ใจว่าผู้ประสบภัยจะได้ ขึ Dนฝั4 งและถูกส่งไปยังสถานที4ปลอดภัย โดยรัฐจะทํา
หน้ าที4รับผิดชอบในการประสานงานการค้ นหาและช่วยเหลือ
การแก้ ไขเพิ4 ม เติ ม ทั งD อนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ วยความปลอดภั ย แห่ ง ชี วิ ต ในทะเล (International
Convention for the Safety of Life at Sea: SOLAS) และอนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ วยการค้ นหาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (International Convention on Maritime Search and Rescue: SAR) เน้ นยํ Dาถึง
ความจําเป็ นที4รัฐต้ องร่ วมมือในการช่วยเหลือเรื อเอกชนที4มีผ้ รู อดชีวิต แต่ในทางปฏิบตั ิก็มีกรณีเรื อที4ไม่มีสญ
ั ชาติ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ ขึ Dนฝั4ง หมายความว่ามีการขัดขวางเรื อไม่ให้ บรรทุกผู้ประสบภัย
รัฐที4ได้ ก้ ภู ยั เรื อที4ประสบภัยโดยไม่คํานึงถึงเขตอํานาจทางทะเล จะมีข้อผูกมัดในการให้ ความช่วยเหลือด้ านต่างๆ
เช่น อาหาร นํ Dา เชื Dอเพลิง ฯลฯ จนถึงจุดที4ผ้ ปู ระสบภัยไม่มีความเสี4ยงอีกต่อไป กฎหมายระหว่างประเทศกําหนดว่า
รัฐเจ้ าของศูนย์ประสานงานการกู้ภยั (Rescue Co-ordination Center: RCC) จะต้ องประสานงานการกู้ภยั ให้ มี
การดําเนินงานอย่างต่อเนื4องจนกว่าผู้ประสบภัยจะได้ "สถานที4ปลอดภัย" แต่การประสานงานด้ านกู้ภัยไม่ได้
ก่ อให้ เกิ ดข้ อผูกมัดกับรั ฐที4 ให้ ความช่วยเหลือในการยิ นยอมให้ ขึนD ฝั4 งในอาณาเขตของตน เว้ นแต่ว่ารั ฐนันD ได้
ดําเนินการโดยใช้ หลัก "การควบคุมที4มีประสิทธิผล" เหนือเรื อที4กําลังประสบภัยหรื อผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม หาก
เรื อยามฝั4 งของรัฐประสานงานได้ โยกย้ ายผู้โยกย้ ายถิ4นฐานมาอยู่บนเรื อยามฝั4 งนันD แทนที4จะจัดแค่หาอาหารหรื อ
เชื Dอเพลิงให้ ผ้ โู ยกย้ ายถิ4นฐาน กฎหมายระหว่างประเทศจะถือว่าบุคคลนันอยู
D ่ภายใต้ การควบคุมของรัฐนันD ทําให้
เกิดข้ อผูกมัดด้ านสิทธิมนุษยชนอันมีข้อห้ ามเรื4 องความล่าช้ าที4ไม่จําเป็ นในการส่งผู้ประสบภัยไปยังท่าเรื อ ในการ
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บทสรุปฐานข้ อมูลกฎหมายที2ได้ จากคําพิพากษาบรรทัดฐานของ UNODC คําตัดสินของศาลอากริ เจนโตเมื2อวันที2 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562; ศาลสูงสุดของ
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พยายามที4จะแก้ ไขปั ญหาการขึ Dนฝั4 ง บางรัฐได้ โต้ แย้ งว่าการขึ Dนฝั4 งควรเกิดขึ Dน ณ ท่าเรื อที4ใกล้ ที4สดุ ที4มีอยู่ ในขณะที4
บางรัฐได้ โต้ แย้ งให้ มีการไปเทียบท่า ณ ท่าเรื อถัดไป การตัดสินใจว่าจะให้ ผ้ ปู ระสบภัยทางทะเลขึ Dนฝั4 ง ณ จุดใด
จําเป็ นต้ องพิจารณาความสมดุลระหว่างสิทธิอธิปไตยของรัฐ เพื4อกําหนดว่าจะอนุญาตให้ ใครเข้ ามาในเขตแดน
ของตน ตลอดจนพิจารณาถึงหน้ าที4และข้ อผูกมัดต่อผู้ประสบภัยเฉพาะราย
ความท้ าทายในทางปฏิบตั :ิ การกู้ภยั ในทะเลที$จาํ เป็ นต้ องนําผู้ประสบภัยขึน3 ฝั$ ง
การพิจารณาช่วยเหลือผู้โยกย้ ายถิ4นฐานในทะเลนันอยู
D ่ภายใต้ เงื4อนไขทางการเมือง ไม่ได้ พิจารณาช่วยเหลือตาม
ฐานะความรํ4 ารวยของผู้โดยสารเรื อที4ประสบภัยนันD รัฐอาจกังวลถึงผลกระทบที4ตามมา หากกู้ภยั เรื อที4บรรทุกผู้
แสวงหาที4ลี Dภัย ตัวอย่างเช่น รัฐจะถูกบังคับให้ ยินยอมอนุญาตให้ ขึ Dนฝั4 งในอาณาเขตของตนโดยพฤติการณ์ ด้ วย
เหตุนี Dรัฐจึงจําเป็ นต้ องจัดการกับการร้ องขอลี Dภัยของผู้แสวงหาที4ลี Dภัย ซึ4งอาจเป็ นระยะเวลาที4ยืดเยื Dอ และจะต้ อง
พิจารณาถึงงบประมาณทางการเงินจํานวนมากหรื ออาจเป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ ประชากรในท้ องถิ4น โดยเฉพาะอย่างยิ4งใน
บริ บทของเรื อลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐานหรื อผู้แสวงหาที4ลี Dภัยแบบไม่ปกติ อันเป็ นความท้ าทายอย่างต่อเนื4อง
ในกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับเรื อกู้ภยั ในการนําส่งผู้โยกย้ ายถิ4นฐานที4ได้ รับการช่วยเหลือใน
ทะเลขึ Dนฝั4 งบนอาณาเขตของรัฐเจ้ าของธง หลังจากได้ รับความปลอดภัยในชีวิตแล้ ว รัฐชายฝั4 งอาจพิจารณาการ
ร้ องขอความช่วยเหลือจากเรื อที4ประสบภัย โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของตนเอง สิทธิ ที4ได้ รับการช่วยเหลือจาก
สถานการณ์ภยั พิบตั ิทางทะเลนันไม่
D ได้ สร้ างข้ อผูกมัดใดๆ ให้ กบั รัฐเพื4อรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ ามายังท่าเรื อ
เฉพาะหรื อน่านนํ Dาเฉพาะ
ความท้ าทายในทางปฏิบตั :ิ รั ฐเจ้ าของธงประจําเรื อที$ประสบภัยไม่ ตอบรั บการช่ วยเหลือ
หากนายเรื อประจําเรื อกู้ภยั เห็นว่าจําเป็ นต้ องช่วยชีวิตหรื อจําเป็ นต้ องอยู่บนเรื อต่อไป และมีเวลาไม่พอที4จะขอ
อนุญาตจากรัฐเจ้ าของธง หรื อรัฐเจ้ าของธงไม่ตดิ ต่อกลับในการพยายามติดต่อสือ4 สาร การกระทําใด ๆ ที4ทําไปโดย
ไม่ได้ รับอนุญาตนันD ถื อเป็ นการละเมิดหลักเขตอํานาจแห่งรั ฐเจ้ าของธงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าการ
กระทําได้ กระทําในทะเลหลวงเพื4อช่วยชีวิตคนที4ต้องการความช่วยเหลือ หรื อแม้ แต่กระทําเพื4อป้องกันการล่วง
ละเมิดเด็ก หรื อเพื4อป้องกันการเกิดการฆาตกรรมในสถานที4นนั D ความจริ งแล้ ว หากต้ องสงสัยว่ามีการขนส่งทาส
ในทะเลหลวง โดยปกติแล้ วเรื อกู้ภยั สามารถใช้ สิทธิขึ Dนตรวจเรื อได้ แต่ขณะนี Dกฎหมายระหว่างประเทศไม่อนุญาต
ให้ กระทําการใดๆ หากไม่ได้ รับอนุญาตจากรัฐเจ้ าของธงก่อน
อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ หลักการเรื4 องเขตอํานาจรัฐเจ้ าของธงเป็ นหลักสําคัญตามกฎหมายทะเล แต่นายเรื อที4ตกอยูใ่ น
สถานการณ์เช่นนี Dอาจต้ องชัง4 นํ Dาหนักระหว่างสิ4งที4เผชิญกับหลักการการให้ ความสําคัญกับชีวิตและกระทําตามนันD
เพื4อให้ เกิดการช่วยเหลือ ในกรณีเช่นนี D หากรัฐเจ้ าของธงโต้ แย้ งว่าไม่ควรดําเนินการช่วยเหลือหากไม่ได้ รับอนุญาต
ก่อนนันD ประเด็น 'ภัยพิบตั ใิ นทะเล' อาจเรี ยกได้ วา่ เป็ นการแทรกแซงเขตอํานาจพิเศษของรัฐเจ้ าของธง
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5. บทสรุ ป
กฎหมายระหว่างประเทศเกี4ยวกับทะเลมีช่องว่างที4สําคัญในการให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ โู ยกย้ ายถิ4นฐานทางทะเล
การปล่อยให้ รัฐอยู่ในฐานะที4จะกํากับควบคุมเองในการปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบต่อผู้ที4อยู่ในเขตอํานาจทาง
ทะเลของตน รัฐได้ พิสจู น์ให้ เห็นว่าไม่เต็มใจที4จะขยายการบังคับใช้ อํานาจของรัฐเพื4อคุ้มครองผู้คนในทะเล ในทาง
ตรงกันข้ ามซึ4งเป็ นเรื4 องจริ งที4รัฐไม่ค่อยดําเนินการใด ๆ ในการบังคับใช้ กฎหมายเพื4อคุ้มครองผู้โยกย้ ายถิ4นฐานที4
ชีวิตตกอยู่ในอันตราย แต่กลับสํารวจความสามารถของกฎหมายที4จะตีความและนําไปใช้ ในลักษณะที4หลีกเลี4ยง
ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ4ง รัฐเจ้ าของธงจะใช้ ระบบติดธงประจําเรื อเพื4อสร้ างรายได้ มากกว่าที4จะเป็ น
โอกาสในการให้ ความคุ้มครองผู้ที4ต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี Dยังเห็นได้ ชดั เจนว่าการดําเนินการของรัฐเพื4อ
หลีกเลีย4 งความรับผิดชอบต่อผู้ที4ได้ รับการช่วยเหลือในทะเล
สิ4งสําคัญในการตีความและการใช้ กฎหมายระหว่างประเทศในบริ บททางทะเลคือการให้ ความสําคัญกับชีวิตใน
ทะเลเป็ นอันดับแรก41 กฎหมายทะเลเกิ ดขึนD จากประเพณี การเดิ นเรื อที4 มีมาช้ านาน ตลอดวิ วัฒนาการของ
กฎหมายนันD ความปลอดภัยของชีวิตในทะเลยังคงเป็ นปั จจัยหลักในการตีความและประยุกต์ใช้ กฎหมาย ความท้ า
ทายที4มีต่อหลักการนันซั
D บซ้ อนมากขึ Dนในด้ านภูมิทศั น์ปัจจุบนั ในการเดินเรื อทางทะเล การมีส่วนร่ วมของอาชญา
กรข้ ามชาติที4อํานวยความสะดวก ตลอดจนเส้ นทางและความหลากหลายของเส้ นทางและวิธีการที4ใช้ อย่างไรก็
ตามแท้ จริ งแล้ ว ตามที4กล่าวมานันD ไม่ใช่ความท้ าทายจากการใช้ กฎหมายทังD หมด ในทางปฏิบตั ิการจูงใจทาง
การเมืองและการเงินนันD มีส่วนเกี4 ยวข้ องด้ วย กฎหมายระหว่างประเทศบางฉบับพัฒนาขึนD ในช่วงเวลาที4ผ้ ูร่าง
กฎหมายไม่ได้ คาดการณ์ลว่ งหน้ าว่าจะเกิดการเคลื4อนไหวของมวลชนในทะเลซึง4 อาจอยูใ่ นมือของอาชญากรที4อาจ
ได้ รับผลประโยชน์จากการเคลื4อนย้ ายของผู้คนเหล่านันD และดําเนินการตามขันตอนเพื
D
4อแสวงหาผลประโยชน์จาก
ข้ อผูกมัดที4กําหนดไว้ ในรัฐแห่งนันD
แต่ความท้ าทายนี ไD ม่ได้ ลดทอนการให้ ความสําคัญกับความปลอดภัยของชี วิตในทะเลซึ4งใช้ เป็ นหลักในการ
พิ จ ารณาความสํ า คัญ พื นD ฐานของการสนับ สนุน กฎหมายระหว่ า งประเทศ รวมถึ ง สิ ท ธิ ม นุษ ยชน กฎหมาย
มนุษยธรรม กฎหมายผู้ลี Dภัย กฎหมายอาญากรรมข้ ามชาติ และกฎหมายจารี ตประเพณีควบคูไ่ ปกับกฎหมายทาง
ทะเล ยังคงมี อยู่ โดยหวังว่ารั ฐภาคี จะฉวยโอกาสมากขึนD เรื4 อย ๆ ในการใช้ ประโยชน์ จากกรอบการทํ างานนี D
ตลอดจนบรรทัดฐานและมาตรฐานที4สนับสนุนกรอบนี D เพื4อบรรลุพนั ธกรณีการให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ โู ยกย้ ายถิ4น
ฐานทางทะเล
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ดูที2: สมัชชาสหประชาชาติ ปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 217 A (3) (หัวข้ อที2 3); และสมัชชาแห่งสหประชาชาติ กติ กา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมื องและสิ ทธิ ทางการเมื อง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2509 สนธิสญ
ั ญาสหประชาชาติ เล่มที2 999 (หัวข้ อที2 6)
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ส่ วนที' 2
สถานการณ์ ท5 อี าจเกิดขึน; ในการปฏิบตั งิ าน
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ส่ วนที3 2 สถานการณ์ ท3 อี าจเกิดขึนC ในการปฏิบตั งิ าน
ส่ วนที0 1 สถานการณ์ เชิงอภิปราย
การสกัดกันI เรื อ / คําสั0งห้ าม
สถานการณ์ 1เอ (15 นาที)
เรื อบรรทุกกลุ่มคนที$อาจเป็ นผู้โยกย้ ายถิ$นฐานแบบไม่ ปกติและผู้แสวงหาที$ลีภ3 ยั กําลังแล่ นผ่ านน่ านนํา3
เวนูเวียไปยังยูโทเปี ย

• สถานการณ์นี Dถือเป็ นการผ่านโดยสุจริ ตหรื อเป็ นผลเสียต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อความมัน4 คงของเวนูเปี ย
(มาตรา 19, อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล) หรื อไม่ เพราะเหตุใด
• หากสถาการณ์ นีเD กิดขึ Dนในเขตต่อเนื4องกัน เวนูเปี ยจะใช้ มาตรการใดระหว่าง อนุสญ
ั ญาสหประชาติว่า
ด้ วยกฎหมายทะเล (มาตรา 27) และ พิธีสารว่าด้ วยการต่อต้ านการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐาน (มาตรา
8)
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สถานการณ์ 1บี (15 นาที)
เรื อลํานีซ3 $ ึงมีผ้ ูโยกย้ ายถิ$นฐานแบบไม่ ปกติและอาจเป็ นผู้แสวงหาที$ลีภ3 ัยเดินทางเข้ าสู่เขตต่ อเนื$องของยู
โทเปี ย

• สถานการณ์ ไ หนที4 จ ะถื อ ว่ า เป็ น การละเมิ ด กฎหมายคนเข้ า เมื อ งของยูโ ทเปี ย (ตามมาตรา 33 ของ
อนุสญ
ั ญาสหประชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล) จะอ้ างว่าการขอลี Dภัยเป็ นการละเมิดกฎหมายคนเข้ าเมืองได้
หรื อไม่
• ยูโทเปี ยกระทําการใดได้ บ้างเพื4อ 'ดําเนินการควบคุมตามความจําเป็ น' เพื4อป้องกันการละเมิดกฎหมายคน
เข้ าเมือง และกระทําการใดไม่ได้ บ้าง (เช่น ผลักดันกลับประเทศต้ นทาง / ลากกลับทะเลหลวง)

34 การให้ความคุ้มครองแก่ผ้โู ยกย้ายถิ4นฐานทางทะเล

สถานการณ์ 2เอ (15 นาที)
ยูโทเปี ยรั บทราบเรื$ องเรื อธงทรานส์ เอเวียนในทะเลหลวงซึ$งใช้ ในการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ$นฐานไปยังยู
โทเปี ย ตาม 'กฎหมายมหาสมุทร' ของยูโทเปี ยได้ กาํ หนดเรื$ องการขยายการบังคับใช้ ขอบเขตอํานาจศาล
ในทะเลไปยังทะเลหลวง

• กฎหมายมหาสมุทรนี D มีพื Dนฐาน/ความชอบธรรม อะไร (ถ้ ามี) ในกฎหมายระหว่างประเทศ
• กฎหมายระหว่างประเทศใดบ้ างที4กําหนดสิง4 ที4ยโู ทเปี ยทําได้ และทําไม่ได้ ในการโต้ ตอบ
• หลักการของการใช้ กํา ลัง (Use of Force) และ / หรื อกฎการปะทะ (Rules of Engagement) มี ความ
เกี4ยวข้ องอย่างไรในการพิจารณาว่ายูโทเปี ยทําอะไรได้ และทําอะไรไม่ได้
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สถานการณ์ 2บี (15 นาที)
เรื อทรานส์ เอเวียแจ้ งกับยูโทเปี ยว่ าได้ ยกเลิกการติดธงเรื อที$เป็ นสัญลักษณ์ การลักลอบนําเข้ าผู้โยกย้ าย
ถิ$นฐานแล้ ว

• ยูโทเปี ยสามารถดําเนินการใดได้ บ้างตามมาตรา 110 ของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล
และจะต้ องดําเนินการอย่างไร (ถ้ ามี)
• ตามหลักการของพิธีสารว่าด้ วยการต่อต้ านการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐาน ยูโทเปี ยสามารถดําเนินการ
อะไรกับเรื อที4ลกั ลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐานได้ บ้าง 'มาตรการที4เหมาะสม’ ควรเป็ นอย่างไร

36 การให้ความคุ้มครองแก่ผ้โู ยกย้ายถิ4นฐานทางทะเล

สถานการณ์ 2ซี (15 นาที)
ทรานส์ เอเวียเผยแพร่ ข้อมูลลับต่ อยูโทเปี ยว่ าในบรรดาผู้โดยสาร 64 คนที$อยู่บนเรื อมีผ้ ูถูกค้ ามนุษย์ อยู่
ด้ วย โดยเป็ นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 1 คน และเด็ก 1 คน

• ยูโทเปี ยสามารถทําอะไรที4เกี4ยวข้ องกับเรื อลํานี Dได้
• ภายใต้ สถานการณ์ใด (หากมี) ที4ยูโทเปี ยต้องเข้ าไปดําเนินการ
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สถานการณ์ 3 (30 นาที)
เรื อของกองทัพเรื อกลอรี แลนด์ ได้ รับข้ อมูลลับว่ าลูกเรื อในเรื อประมงที$อยู่ใกล้ เคียงนัน3 เอาแรงงานข้ าม
ชาติลงเป็ นทาส เรื อลํานีอ3 ยู่ในทะเลหลวงและติดธงทรานส์ เอเวีย

• กลอรี แลนด์สามารถ/ ต้ อง ดําเนินการภายใต้ กฎหมายระหว่างประเทศฉบับใดบ้ าง ถ้ ามี ต้ องดําเนินการ
อะไรบ้ าง (เช่น อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล, อนุสญ
ั ญาต่อต้ านความเป็ นทาส, พิธีสาร
ว่าด้ วยการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ , กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิ พลเมื องและสิทธิ ทางการเมื อง
(ICCPR) อนุสญ
ั ญา ILO, อื4นๆ)
• สถานการณ์นี Dเป็ นการประสบ 'ภัยพิบตั ิ' ได้ อย่างไร ใครจะเป็ นผู้ตดั สินว่าเป็ นภัยพิบตั ิ (เช่น ระหว่างกลอรี4
แลนด์ ทรานส์เอเวีย กัปตัน และแรงงานบนเรื อ)

38 การให้ความคุ้มครองแก่ผ้โู ยกย้ายถิ4นฐานทางทะเล

การค้ นหาและช่ วยเหลือ
สถานการณ์ 1เอ (20 นาที)
ศูนย์ ประสานงานการกู้ภยั ทางทะเลของอัลเลนส์ วลิ ล์ (Allensville RCC) ได้ รับโทรศัพท์ แจ้ งเหตุจากเรื อที$
ติดธงต่ างประเทศภายในเขตพืน3 ที$ค้นหาและช่ วยเหลือผู้ประสบภัย (SRR) ของกลอรี$ แลนด์ เชื$อกันว่ า
เรื อลํานี ก3 ําลังขนส่ งผู้แสวงหาที$ลีภ3 ัย ศูนย์ ประสานงานการกู้ภัยของโจนส์ วิลล์ (Jonesville RCC) ได้ รับ
แจ้ งแต่ ไม่ ได้ ส่งสัญญาณตอบรั บว่ าจะให้ การช่ วยเหลือ

• หากศูนย์ประสานงานการกู้ภยั เรี ยกร้ องให้ ศนู ย์ประสานงานการกู้ภยั ของรัฐอื4นช่วยเหลือ ภาระผูกพันจะ

อยูท่ ี4ไหน

o รัฐที4ตระหนักถึงสถานการณ์ภยั พิบตั ิ จะได้ รับการยกเว้ นความรับผิดชอบภายใต้ กฎหมาย
ระหว่างประเทศหรื อไม่ หากการช่วยเหลือและค้ นหาอยูใ่ นเขตพื Dนที4ค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยของรัฐอื4น
o เกิดอะไรขึ Dนหากเรื ออยูใ่ นทะเลอาณาเขตของกลอรี แลนด์
• ใครควรรับผิดชอบในการประสานงานกู้ภยั ทางทะเล ถ้ าหน่วยงานการค้ นหาและกู้ภยั (SAR) ไม่

รับผิดชอบ

• หากการกู้ภยั ไม่ประสบผลสําเร็ จ จะเพิ4มความรับผิดชอบกันอย่างไร
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สถานการณ์ 1บี (20 นาที)
เรื อตํารวจยูโทเปี ยพบเรื อที$ไม่ ได้ ติดธงภายในเขตพืน3 ที$ค้นหาและช่ วยเหลือผู้ประสบภัยของเวนู เวีย
(Venuvia SRR) ในทะเลหลวง ซึ$งบรรทุกผู้โยกย้ ายถิ$นฐานแบบไม่ ปกติ (อาจเป็ นผู้แสวงหาที$ลีภ3 ยั ) จากบ
ราโวแลนด์ ไปยังยูโทเปี ย กัปตันเรื อตํารวจแจ้ งศูนย์ ประสานงานการกู้ภัยทางทะเลของโจนส์ วิลล์ ว่าเรื อ
ลํานั น3 ไม่ สามารถเข้ าฝั$ งได้ และได้ รับอนุ ญาตให้ ลากไปยังท่ าเรื อที$ใกล้ ท$ ีสุดในกลอรี แลนด์ กัปตันเรื อ
ตํารวจได้ ให้ ผ้ ูโดยสารอยู่บนเรื อก่ อน แต่ ได้ จัดหาอาหารและนํา3 ดื$มให้ ผ้ ูโดยสารก่ อนที$จะพ่ วงเรื อลาก
ผู้โดยสารไปที$กลอรี$ แลนด์ ทัง3 นี 3 กลอรี$ แลนด์ ไม่ ได้ เป็ นภาคีของอนุสัญญาว่ าด้ วยสถานภาพผู้ลีภ3 ัย พ.ศ.
2494 (ค.ศ. 1951) และมีนโยบายในการกักขังผู้โยกย้ ายถิ$นฐานแบบไม่ ปกติในสภาพที$ย$าํ แย่

• สถานการณ์นี Dเป็ นการช่วยเหลือหรื อเป็ นการขัดขวาง ใครมีอํานาจพิจารณาว่าการดําเนินการนี Dมีลกั ษณะ
อย่างไรและเป็ นการดําเนินการบนพื Dนฐานอะไร
• ยูโทเปี ยมีข้อผูกมัดอะไรต่อผู้โยกย้ ายถิ4นฐานจากบราโวแลนด์
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สถานการณ์ 1ซี (20 นาที)
เรื อยามฝั$ งเวนู เวี ยน พบเรื อลากอวนประมงติดธงต่ างประเทศที$บรรทุกเกินพิกัดในสภาพอากาศที$
เลวร้ ายในทะเลหลวง กัปตันเรื อสงสัยว่ าผู้โดยสารที$อยู่บนเรื อเป็ นผู้โยกย้ ายถิ$นฐานแบบไม่ ปกติ และ
เห็นเด็กอย่ างน้ อย 12 คนบนเรื อที$ขาดสารอาหารหรื อมีอาการป่ วย นายเรื อประมงปฏิเสธการให้ ความ
ช่ วยเหลือเรื อยามฝั$ งเวนูเวีย

• การให้ ความช่วยเหลือ (หากมี) อยูบ่ นพื Dนฐานอะไร
• ขอบข่ายของ "บุคคลที4ถกู พบในทะเลซึง4 ประสบอันตรายหรื อสูญหาย" ตามที4กําหนดไว้ คืออะไร
• ข้ อผูกมัดในการให้ ความช่วยเหลือหมายความว่า:
o

สิทธิที4มีความสอดคล้ องกันจึงจะได้ รับการกู้ภยั ;

o

ข้ อผูกมัดที4มีความสอดคล้ องกันจึงจะได้ รับการช่วยเหลือ

• หากเรื อเวนูเวียเป็ นเรื อสํารวจของรัฐบาล ข้ อผูกมัดจะเปลีย4 นไปหรื อไม่
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สถานการณ์ 1ดี (20 นาที)
เรื อสินค้ าจากบราโวแลนด์ (ประเทศที$ห่างไกลจากแผนที$) แล่ นผ่ านน่ านนํ า3 ทรานสเอเวี ยนและอยู่
ระหว่ างทางไปยังยูโทเปี ย ช่ วยชีวิตผู้โยกย้ ายถิ$นฐานชาวทรานส์ เอเวียนจํานวน 150 คนจากเรื อที$กําลัง
จม จากนั น3 ผู้ โยกย้ ายถิ$นฐานมี พฤติกรรมข่ มขู่ และสั$ งให้ นายเรื อพาไปที$เวนู เวี ยเพื$อหาที$ลีภ3 ัย ศู นย์
ประสานงานการกู้ ภั ย ทางทะเลของอั ล เลนส์ วิ ล ล์ แ นะนํ า ให้ น ายเรื อ พาผู้ โ ยกย้ า ยถิ$ น ฐานนั 3น ไปที$
กลอรี แลนด์

• ขอบเขตของข้ อผูกมัดที4เรื อเอกชนมีต่อผู้ได้ รับการช่วยเหลือจากเรื อคืออะไร (หากมี) ข้ อผูกมัดนันD จะ
สิ Dนสุดเมื4อไรและอย่างไร (หากรัฐไม่ให้ ความร่วมมือ)
• เจ้ าหน้ าที4ทางการทูตหรื อกงสุลของทรานส์เอเวียนมีสิทธิที4จะได้ รับแจ้ งเกี4ยวกับสถานการณ์ ดงั กล่าวซึ4ง
เกี4ยวข้ องกับคนในชาติของตนหรื อไม่ ถ้ ามี ข้ อผูกมัดต่อผู้ได้ รับการช่วยเหลือนี Dอยูจ่ ะตกอยูก่ บั ใคร
• ขอบเขตของข้ อผูกมัดในการแจ้ งหน่วยงานกงสุลทรานส์เอเวียนจะเปลี4ยนแปลงหรื อไม่ หากผู้โยกย้ ายถิ4น
ฐานปฏิเสธที4จะยื4นคําร้ องขอลี Dภัยเมื4อขึ Dนฝั4งในกลอรี4 แลนด์
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สถานการณ์ 1อี (20 นาที)
เรื อ เอกชนออกเดิ น ทางจากทรานส์ เ อเวี ย ไปยั ง ยู โ ทเปี ย เมื$ อ ไปถึ ง เขตพื น3 ที$ ค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยของยูโทเปี ย แต่ อยู่นอกน่ านนํา3 ของยูโทเปี ย ผู้แสวงหาที$ลีภ3 ยั จํานวน 50 คนบนเรื อได้ รวมตัว
กันบนแพชูชีพแบบเป่ าลมในขณะที$นายเรื อขอความช่ วยเหลือไปยังศูนย์ ประสานงานการกู้ภยั ทางทะเล
จอร์ จทาวน์ เรื อพาณิ ชย์ เอกชนของยูโทเปี ยและเวนู เวี ยอยู่ในบริ เวณใกล้ เคี ยงและสามารถให้ การ
ช่ วยเหลือได้ ศูนย์ ประสานงานการกู้ภัยทางทะเลจอร์ จทาวน์ ติดต่ อและสั$งเรื อเอกชนที$ตดิ ธงเวนูเวียให้
ดําเนินการค้ นหาและช่ วยเหลือ (SAR)

• ประเทศอื4นนอกเหนือจากรัฐเจ้ าของธง สามารถออกคําสัง4 ผูกมัดเรื อเอกชนที4เกี4ยวกับการปฏิบตั กิ ารค้ นหา
และช่วยเหลือ (SAR) ได้ หรื อไม่
• เรื อเอกชนสามารถปฏิเสธไม่ปฏิบตั ิตามคําขอจากศูนย์ประสานงานการกู้ภยั ทางทะเลในบริ บทการค้ นหา
และช่วยเหลือทางทะเล โดยอ้ างอิงหลักการใด
• รั ฐมี ตัวเลือกทางกฎหมายหรื อไม่ เพื4 อป้องกันสถานการณ์ ที4ผ้ ูโยกย้ ายถิ4 นฐานพาตนเองให้ ตกอยู่ใน
อัน ตรายโดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ ฉพาะให้ มี ก ารช่ ว ยเหลื อ ที4 ส อดคล้ อ งกับ ข้ อ ความและเจตนารมณ์ ข อง
กฎหมายระหว่างประเทศ
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การขึนI ฝั0 งเพื0อไปยังสถานที0ปลอดภัย
สถานการณ์ 1เอ (20 นาที)
ศูนย์ ประสานงานการค้ นหาและช่ วยเหลือของอัลเลนส์ วลิ ล์ ได้ แจ้ งไปยังเรื อเอกชนของทรานส์ เอเวียนว่ า
เรื อเอกชนลํานีอ3 ยู่ใกล้ เรื อประมงที$ประสบภัยพิบัตใิ นทะเลหลวงมากที$สุด เรื อเอกชนลํานีไ3 ด้ ช่วยลูกเรื อ
และผู้โดยสาร รวมทัง3 ผู้แสวงหาที$ลีภ3 ยั ชาวทรานส์ เอเวีย จํานวน 10 คน หลังจากรายงานการช่ วยเหลือที$
ประสบความสําเร็ จไปยังศูนย์ ประสานงานการค้ นหาและช่ วยเหลือของอัลเลนส์ วิลล์ แล้ ว นายเรื อก็ขอ
อนุ ญาตนําผู้โดยสารขึน3 ฝั$ ง แต่ การขออนุ ญาตนีเ3 วนูเวียปฏิเสธก่ อน จากนัน3 กลอรี$ แลนด์ และยูโทเปี ยก็
ปฏิเสธด้ วยเช่ นกัน โดยยูโทเปี ยแจ้ งว่ าจะดําเนินคดีกับเรื อเอกชนลํานีใ3 นข้ อหาลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ$น
ฐานหากเรื อเอกชนเข้ าน่ านนํา3 ของตน

• รัฐชายฝั4 งทะเล รวมทังรั
D ฐเจ้ าของเขตพื Dนที4ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลซึง4 ให้ การช่วยเหลือ
เรื อประสบภัย มีข้อผูกมัดทางกฎหมายที4จะต้ องอนุญาตให้ ขึ Dนฝั4งหรื อไม่ รัฐสามารถนําเหตุผลอะไรมาอ้ าง
เพื4อปฏิเสธเรื อที4อ้างด้ านมนุษยธรรมในการพยายามขอขึ Dนฝั4ง
• หากรัฐทังสามรั
D
ฐปฏิเสธไม่ให้ ขึ Dนฝั4ง ใครจะต้ องแสดงความรับผิดชอบมากกว่าในการยินยอมให้ ขึ Dนฝั4ง โดย
อ้ างหลักการใด
• เรื อกู้ภยั มีสทิ ธิvเข้ าถึงท่าเรื อเพื4อหาที4ลี Dภัยโดยอ้ าง เหตุสดุ วิ สยั ได้ หรื อไม่
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สถานการณ์ 1บี (20 นาที)
นายเรื อลําเล็กที$ติดธงต่ างประเทศช่ วยผู้โยกย้ ายถิ$นฐานชาวทรานส์ เอเวียจํานวน 50 คนในเขตพืน3 ที$
ค้ นหาและช่ วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลของกลอรี แลนด์ [เรื อไม่ มีอุปกรณ์ เพียงพอสําหรั บรองรั บ
ผู้โดยสารเพิ$มเติมเป็ นเวลานาน] ทัง3 นี 3 กลอรี$ แลนด์ ไม่ ได้ เข้ าร่ วมอนุสัญญาว่ าด้ วยสถานภาพผู้ลีภ3 ัย พ.ศ.
ƒ„…„ (ค.ศ. 1951) หรื อสนธิสัญญาว่ าด้ วยสิทธิมนุษยชนที$สําคัญใดๆ เป็ นที$ทราบกันดีว่ามีการบังคับใช้
นโยบายกักขังผู้โยกย้ ายถิ$นฐานแบบไม่ ปกติในกลอรี$ แลนด์ ทําให้ ต้องจ่ ายค่ าปรั บและค่ าขนส่ งในการ
ปล่ อยตัวและกลับบ้ าน

• กลอรี4 แลนด์ถือว่าเป็ น 'สถานที4ปลอดภัย' ได้ หรื อไม่ การกําหนดสถานที4ปลอดภัยควรใช้ กระบวนการ
(หลักเกณฑ์) ใด
• สมมติว่าผู้โยกย้ ายถิ4 นฐานจํ านวน 50 คนที4มีอายุตํ4ากว่า 18 ปี รั ฐเจ้ าของธงของเรื อกู้ภัยจะฝ่ าฝื นข้ อ
ผูกมัดว่าด้ วย 'ผลประโยชน์สงู สุดของเด็ก' หรื อไม่ หากต้ องขึ Dนฝั4งในกลอรี4 แลนด์
• ในกรณีที4ไม่สามารถขึ Dนฝั4งได้ ณ ท่าเรื อที4ใกล้ ที4สดุ รัฐไหนจะเป็ นผู้รับผิดชอบให้ ขึ Dนฝั4ง
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สถานการณ์ 1ซี (20 นาที)
เรื อเอกชนติดธงยูโทเปี ยช่ วยชีวติ ผู้โยกย้ ายถิ$นฐาน จํานวน 100 คนในเขตพืน3 ที$ค้นหาและช่ วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางทะเลของยูโทเปี ย ศูนย์ ประสานงานการกู้ภยั ทางทะเลของจอร์ จทาวน์ ส่งทีมพิจารณา
สถานภาพผู้ลีภ3 ยั (RSD) เพื$อประเมินสถานะของผู้ลีภ3 ยั ที$อยู่บนเรื อ

• เรื อกู้ภยั เป็ น 'สถานที4ปลอดภัย' ได้ หรื อไม่ หากไม่มีรัฐใดอนุญาตให้ ขึ Dนฝั4 งได้ หรื อผู้ลี Dภัยที4อยู่บนเรื อจะถูก
กักขังโดยไม่มีระยะเวลากําหนด รัฐใดควรรับผิดชอบในการกักกันดังกล่าวและอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
หน่วยงานใด
• ขันตอนการขอลี
D
Dภัยสามารถดําเนินการบนเรื อกู้ภยั ได้ หรื อไม่ เงื4อนไขใดที4จําเป็ นในกระบวนการพิจารณา
สถานภาพผู้ลี Dภัย (RSD) เพื4อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานความเป็ นธรรมและมีประสิทธิภาพ
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ความร่ วมมือ
สถานการณ์ 1 (20 นาที)
ยูโทเปี ยและเวนูเวียมีข้อตกลงทวิภาคีท$ ีระบุว่าผู้แสวงหาที$ลีภ3 ัยไม่ สามารถเรี ยกร้ องที$ลีภ3 ัยในยูโทเปี ยได้
ถ้ าผู้แสวงหาที$ลีภ3 ยั ได้ เดินผ่ านเวนูเวียไปยังยูโทเปี ย เพราะว่ าเขาสามารถเรี ยกร้ องที$ลีภ3 ยั ในเวนูเวียได้

• ข้ อตกลงที4ไม่เป็ นทางการและการจัดการระหว่างรั ฐต่างๆ ว่าด้ วยการโยกย้ ายถิ4 นฐานทางทะเลแบบ
ผสมผสาน จะเป็ นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศได้ หรื อไม่ โดยอ้ างอิงหลักการใด
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สถานการณ์ 2 (20 นาที)
ยูโทเปี ยให้ ความสนใจในการสร้ างขีดความสามารถของทรานส์ เอเวียเพื$อต่ อสู้กับการค้ ามนุษย์ และการ
ลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ$นฐาน โดยการจัดหาเรื อตรวจตรา อุปกรณ์ เฝ้ าระวัง และการฝึ กอบรมให้ แก่ ท
รานส์ เอเวีย

• ยูโทเปี ยมีข้อผูกมัดใดๆ หรื อไม่ เพื4อให้ เกิดความมัน4 ใจว่าทรานส์เอเวียจะใช้ ทรัพยากรนี Dสอดคล้ องกับ
กฎหมายระหว่างประเทศ
• ยูโทเปี ยจะรับผิดชอบหรื อไม่ หากทรานส์เอเวียใช้ การลงทุนนี Dเพื4อละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ (เช่น
กิจกรรมผลักดันกลับที4ละเมิดหลักการ ห้ามผลักดันไปเผชิ ญอันตราย)
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ส่ วนที3 2: การตอบคําถามเกี3ยวกับความท้ าทายในทางปฏิบตั เิ พื3อให้
บรรลุพนั ธกรณีระหว่ างประเทศในการให้ ความคุ้มครองผู้โยกย้ ายถิ3น
ฐาน
การสกัดกันI เรื อ / คําสั0งห้ าม
คําถาม

คําตอบ

ทะเลอาณาเขต
หากเรื อที4บรรทุกผู้โยกย้ ายถิ4นฐานและผู้แสวงหาที4ลี D สถานการณ์นี Dเป็ นการผ่านโดยสุจริ ตซึง4 ไม่กระทบต่อ
ภัยเกินพิกดั แล่นผ่านทะเลอาณาเขต การผ่านนี Dเป็ น ความสงบเรี ยบร้ อยและความมัน4 คง นอกจากนี D
การผ่านน่านนํ Dาของรัฐอื4นโดยสุจริ ตหรื อไม่ หรื อเป็ น ประชาชนมีสทิ ธิขอที4ลี Dภัย ในกรณีที4เรื อถูกระบุวา่ เป็ น
ผลเสียต่อความสงบเรี ยบร้ อยและความมัน4 คงหรื อไม่ เรื อลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐาน หมายความว่ามี
(อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล ข้ อ 9) อาชญากรรมเกิดขึ Dนในทะเลอาณาเขต พิธีสารว่าด้ วย
การต่อต้ านการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐานอาจมีผล
บังคับใช้ และนําอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วย
กฎหมายทะเล (UNCLOS) มาตรา 27 มาบังคับใช้
ซึง4 ทําให้ เกิดความเชื4อมโยงระหว่างอาชญากรรม (การ
ลักลอบเข้ าเมือง) และรัฐชายฝั4งได้
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คําถาม

คําตอบ

เขตต่ อเนื5อง
หากเรื อที4บรรทุกผู้โยกย้ ายถิ4นฐานและผู้แสวงหาที4ลี D มาตรการที4สามารถนําบังคับใช้ ภายใต้ มาตรา 33 เพื4อ
ภัยบรรทุกเกินพิกดั แล่นผ่าน เขตต่ อเนื$อง มาตรการ ดําเนินการควบคุมที4จําเป็ นและป้องกันการฝ่ าฝื น
ใดบ้ างที4สามารถนํามาดําเนินการภายใต้ อนุสญ
ั ญา กฎหมายระหว่างกฎหมายการเข้ าเมืองภายในทะเล
สหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล
อาณาเขตของตนกับกฎหมายระหว่างประเทศอื4นๆ
(อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล
กําหนดไว้ วา่ ต้ องมีความเชื4อมโยงกันระหว่างเรื อที4แล่น
ผ่านและรัฐชายฝั4ง ถ้ าเรื อนันเป็
D นเรื อลักลอบขนย้ ายผู้
มาตรา 33)
โยกย้ ายถิ4นฐาน รัฐชายฝั4งอาจสัง4 ห้ ามลักลอบขึ Dนฝั4งได้
ก็ตอ่ เมื4อได้ รับอนุญาตจากรัฐเจ้ าของธงแล้ ว หากเรื อ
ลักลอบขนย้ ายไม่ตดิ ธง รัฐชายฝั4งสามารถขึ Dนเรื อและ
ตรวจสอบได้ แต่ไม่มีข้อผูกมัดให้ รัฐชายฝั4งกระทํา
เช่นนันD
เรื ออพยพแบบผสมที4เข้ าสูเ่ ขตต่อเนื4องถือเป็ นการ
ละเมิดกฎหมายคนเข้ าเมือง ตามมาตรา 33 แห่ง
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล
หรื อไม่

การเข้ าสูเ่ ขตต่อเนื4องทําให้ รัฐมีอํานาจบังคับใช้
กฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม ในบริ บทนี D มาตรา 31 แห่ง
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสถานภาพผู้ลี Dภัยระบุวา่ การเข้ าเมือง
โดยผิดกฎหมายเพื4อวัตถุประสงค์ในการขอลี Dภัยไม่ควร
ถูกลงโทษทางอาญา

อะไรคือสิง4 ที4ทําได้ และทําไม่ได้ ในการ 'ดําเนินการ
การดําเนินการใดๆ รวมถึงการจับกุมที4ทําให้ เกิด 'การ
ควบคุมที$จาํ เป็ น' เพื4อป้องกันการฝ่ าฝื นกฎหมายคน ควบคุมที4มีประสิทธิผล' จะส่งผลให้ เกิดข้ อผูกมัดใน
การปกป้อง เคารพ และปฏิบตั ติ ามสิทธิของบุคคลที4
เข้ าเมือง
อยูภ่ ายใต้ การควบคุมที4มีประสิทธิผลอย่างเต็มที4
นอกจากนี D หลักการ ห้ามผลักดันไปเผชิ ญอันตราย
(non-refoulement) จะดําเนินการเพื4อห้ ามการ
ผลักดันกลับเข้ าไปในดินแดนที4บคุ คลนันจะมี
D ความ
เสีย4 ง หลักการนี Dจะป้องกัน 'การผลักดันกลับ' เป็ นส่วน
ใหญ่
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ทะเลหลวง

รัฐสามารถขยายการบังคับใช้ เขตอํานาจศาลทาง
ทะเล ของตนไปยังทะเลหลวงโดยอ้ างหลักการใด
(ถ้ ามี)

รัฐไม่สามารถขยายเขตอํานาจศาลของตนออกไปใน
ทะเลหลวงเพียงฝ่ ายเดียว มาตรา 27 ของอนุสญ
ั ญา
เวียนนาว่าด้ วยกฎหมายสนธิสญ
ั ญาห้ ามมิให้ รัฐยก
กฎหมายภายในประเทศของตนขึ Dนแสดงเหตุผลที4ไม่
สามารถปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญาได้ รัฐอาจขยายการ
บังคับใช้ เขตอํานาจศาลทางทะเลโดยการทําข้ อตกลง
ทวิภาคีกบั อีกรัฐหนึง4

กฎหมายระหว่างประเทศใดบ้ างที4ควบคุมสิง4 ที4รัฐทํา
ได้ และทําไม่ได้ ใน การบังคับใช้ เขตอํานาจศาล ใน
ทะเลหลวง

ในทะเลหลวง รัฐเจ้ าของธงมีเขตอํานาจพิเศษเหนือ
เรื อที4ชกั ธงของตนโดยมีข้อยกเว้ นบางประการ (เช่น
การปล้ นสะดมทางทะเลและการแพร่ภาพโดยไม่ได้ รับ
อนุญาต) รัฐสามารถบังคับใช้ เขตอํานาจศาลกับเรื อ
ของตนในทะเลหลวงได้ โดยรัฐเจ้ าของธงอนุญาตให้
รัฐอื4นบังคับใช้ เขตอํานาจศาลกับเรื อได้

หลักการของ การใช้ กาํ ลัง (Use of Force) และ/หรื อ
กฎการปะทะ (Rules of Engagement) มีความ
เกี4ยวข้ องอย่างไรในการพิจารณาว่าจะกระทําอะไรได้
บ้ าง

ไม่มีการใช้ กําลังเกี4ยวกับประเด็นการโยกย้ ายถิ4นฐาน
กฎการปะทะเป็ นเรื4 องภายในประเทศ และการกระทํา
ใดๆ ที4เกิดขึ Dนจะเป็ นเรื4 องของความจําเป็ นและความ
เหมาะสมตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึง
กฎหมายสิทธิมนุษยชน

การลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิน5 ฐาน
' มาตรการที$เหมาะสม' ที4สามารถใช้ กบั เรื อลักลอบ
ขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐานที4ไม่ตดิ ธงตามมาตรา 8 แห่งพิธี
สารว่าด้ วยการต่อต้ านการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4น
ฐาน คืออะไร

พิธีสารว่าด้ วยการต่อต้ านการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4น
ฐานไม่ได้ ให้ อํานาจเพิ4มเติม แต่ให้ สทิ ธิvในการใช้
มาตรการตามกฎหมายภายในประเทศ ดังนันD
มาตรการที4เหมาะสมจะถูกกําหนดตามกฎหมาย
อาญาที4เกี4ยวข้ องกับการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐาน
และอาจรวมถึงการขึ Dนเรื อ การสอบสวน และการ
ดําเนินคดี
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การค้ ามนุษย์
การดําเนินการใดที4สามารถ / ต้ องดําเนินการที4 พิธีสารว่าด้ วยการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ไม่ได้ มอบเขตอํานาจ
เกี4ยวกับเรื อลักลอบนําเข้ าที4ได้ รับการยืนยันว่า ใดๆ แก่รัฐ และไม่ได้ กําหนดมูลเหตุใดๆ เพื4อให้ ดําเนินการ
มีผ้ ูเสียหายจากการค้ ามนุษย์ อยูบ่ นเรื อ
ดังนันในทางปฏิ
D
บตั ิ:
• การสกัดกันเรื
D ออาจอ้ างเหตุผลอื4น และอาจมีการ
สอบสวนเรื4 องการค้ ามนุษย์ในภายหลัง มาตรา 99
แห่งอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล
กําหนดให้ รัฐทุกรัฐต้ องป้องกันการขนส่งทาสในเรื อ
ที4ได้ รับอนุญาตให้ ชกั ธงของตน แต่ก็อาจเป็ นเรื4 อง
ยากที4จะพิสจู น์วา่ การค้ ามนุษย์เกิดขึ Dนเพื4อ
จุดประสงค์ในการเอาคนลงเป็ นทาส และ 'การเอา
คนลงเป็ นทาส' เองก็กําหนดเกณฑ์ไว้ สงู
• ทางเลือกอีกทางคือการใช้ สทิ ธิในการขึ Dนตรวจเรื อ
(ตามเหตุที4ระบุไว้ ในมาตรา 110 แห่งอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล) และหาก
พบว่าบุคคลบนเรื อกําลังประสบกับความเดือดร้ อน
ก็สามารถดําเนินการช่วยเหลือบุคคลนันได้
D
โดยเฉพาะอย่างยิ4ง เมื4อมีการใช้ การควบคุมที4มี
ประสิทธิผลมาควบคุมเรื อได้ บุคคลบนเรื อก็จะได้ รับ
การดูแลในด้ านสิทธิมนุษยชนด้ วย
การเอาคนลงเป็ นทาส
อะไรคือสิง4 ที4สามารถ/ต้ องดําเนินการกับ
การใช้ แรงงานทาสถือเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา 99 แห่ง
เรื อประมงที4ใช้ แรงงานทาส
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเลและ
กําหนดให้ รัฐต้ องดําเนินการ ซึง4 รวมถึงการใช้ สทิ ธิการขึ Dนเรื อ
และตรวจเรื อตามมาตรา 110(1)(บี) แห่งอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล การดําเนินการใน
สถานการณ์ของแรงงานบังคับหรื อการค้ ามนุษย์ นี Dไม่เป็ น
ความจริ ง
อย่างไรก็ตาม ในขันต้
D น รัฐเจ้ าของธงมีหน้ าที4ปอ้ งกันการเอา
คนลงเป็ นทาสในเรื อที4ได้ รับอนุญาตให้ ชกั ธงของรัฐนันD และ
ควรประเมินความล้ มเหลวในการทําเช่นนันD ในทางปฏิบตั ิ ไม่
มีข้อผูกมัดทางกฎหมายที4ชดั เจนในการดําเนินการเกี4ยวกับ
การเอาคนลงเป็ นทาส แต่มีข้อผูกมัดทางการทูต บทบาทของ
การบังคับใช้ เขตอํานาจด้ านอาชญากรรมระหว่างประเทศใน
การดําเนินคดีกบั การเอาคนลงเป็ นทาสในทะเลยังไม่ได้ รับ
การตรวจสอบ
จนถึงขณะนี D รัฐทุกรัฐได้ พิสจู น์แล้ วว่าไม่ได้ สนใจที4จะขยาย
เขตอํานาจเพื4อปกป้องผู้คนในทะเลหลวง
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หน้ าทีป5 ระสานงานและให้ ความร่ วมมือ
หากศูนย์ประสานงานกู้ภยั ทางทะเล (RCC) เรี ยกร้ อง เรื อทุกลํามีหน้ าที4รับผิดชอบภายใต้ กฎหมายจารี ต
ให้ ศนู ย์ประสานงานกู้ภยั ทางทะเลของรัฐอื4นช่วยเหลือ ประเพณีในการดําเนินการกู้ภยั โดยเรื อแต่ละลํามี
ข้ อผูกมัดในการช่วยเหลือจะตกอยูก่ บั ฝ่ ายใด
หน้ าที4รับผิดชอบและมีหน้ าที4ให้ ความร่วมมือในการ
กู้ภยั ด้ วย
รัฐที4รับรู้ถงึ สถานการณ์ภยั พิบตั ไิ ด้ รับการยกเว้ นความ
รับผิดชอบภายใต้ กฎหมายระหว่างประเทศหรื อไม่
หากการค้ นหาและช่วยเหลืออยูใ่ นเขตพื Dนที4ค้นหาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SRR) ของรัฐอื4น
ใครควรรับผิดชอบในการประสานงานกู้ภยั หาก
หน่วยงานการค้ นหาและกู้ภยั (SAR) ไม่รับผิดชอบ

หากการช่วยเหลือไม่ประสบผลสําเร็จ จะรับผิดชอบ
กันอย่างไรเพื4อให้ เกิดประสิทธิภาพ

เขตพื Dนที4ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SRR) ที4รับรู้
ว่ามีเรื อที4ประสบภัยในตอนแรกยังคงรับผิดชอบในการ
ประสานงานในการค้ นหาและช่วยเหลือจนถึงเวลาที4
เขตพื Dนที4ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื Dนที4อื4น
ยืนยันว่าได้ เข้ ามาดําเนินการประสานงานต่อ
กรณีที4รัฐดําเนินการรับผิดชอบในการประสานงาน
กู้ภยั ไม่ประสบผลสําเร็จ ก็ไม่ได้ ทําให้ รัฐอื4นพ้ นจาก
ความรับผิดชอบของตนในการจัดการกับสถานการณ์
ภัยพิบตั ิได้
ช่องทางทางการทูตสามารถมีสว่ นร่วมในการแก้ ไข
ปั ญหาความล้ มเหลวในการดําเนินการช่วยเหลือ
กฎหมายอาญาในประเทศอาจมีผลบังคับใช้ กบั ผู้มี
ส่วนรับผิดชอบต่อความล้ มเหลวในการช่วยเหลือ

หน้ าทีใ5 นการรั บผิดชอบต่ อสถานการณ์ 'ภัยพิบัต'ิ
ใครมีอํานาจในการพิจารณาว่าสถานการณ์นนควร
ัD
สกัดกันหรื
D อช่วยเหลือ และพิจารณาบนพื Dนฐานอะไร

ภัยพิบตั ไิ ม่ได้ หมายถึงภัยพิบตั ขิ องเรื อเท่านันD แต่ยงั
หมายถึงภัยพิบตั ทิ ี4เกิดกับคนบนเรื อด้ วย แม้ วา่
กฎหมายระหว่างประเทศจะยังไม่มีความชัดเจนว่าใคร
มีอํานาจในการพิจารณาว่าสถานการณ์ใดเป็ น
สถานการณ์ภยั พิบตั ิ แต่หลักอธิปไตยของรัฐเจ้ าของธง
จะจัดสรรความรับผิดชอบนี Dให้ กบั นายเรื อของเรื อที4
ประสบภัย
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หน้ าทีใ5 นการรั บผิดชอบต่ อสถานการณ์ 'ภัยพิบัต'ิ (ต่ อ)
จะพิจาณาบนพื Dนฐานใด หากสามารถช่วยชีวิตคนบน ประเด็นนี D มีคนไม่เห็นด้ วย ตามกฎหมายจารี ต
เรื อได้ แต่นายเรื อปฏิเสธความช่วยเหลือแม้ วา่ คนบน ประเพณีนนั D การขอตรวจค้ นเรื อสามารถทําได้ หาก
เรื อจะประสบภัยพิบตั อิ ย่างชัดเจน
พบว่าเรื อกําลังขนส่งทาส ถือว่ามีเหตุให้ ดําเนินการขอ
ตรวจค้ นเรื อได้ มิฉะนันD ก็จะไม่มีเหตุผลที4ชดั เจนในการ
ดําเนินการ โดยมี 2 แนวทาง:
• หากเรื อที4ต้องสงสัยติดธงของรัฐ จะมีข้อ
โต้ แย้ งว่ามีการใช้ เขตอํานาจพิเศษของรัฐ
เจ้ าของธงในทะเลหลวง ดังนันD ถึงแม้ จะรู้วา่ มี
การล่วงละเมิดสิทธิของเด็กในเรื อลําหนึง4 เป็ น
ต้ น เรื ออีกลําจะไม่มีเขตอํานาจในการขึ Dนเรื อ
หากไม่ได้ รับมอบอํานาจจากกัปตันหรื อรัฐ
เจ้ าของธง ในกรณีนี D จะใช้ เขตอํานาจพิเศษ
ของรัฐเจ้ าของธง
• ทางเลือกอีกทางหนึง4 มีข้อโต้ แย้ งที4เสนอแนะ
ว่ารัฐที4ตดั สินใจเข้ าไปแทรกแซงในเหตุ
ดังกล่าว อาจปกป้องตนเองจากการละเมิด
หลักอธิปไตยของรัฐเจ้ าของธงโดยอ้ างอิง
พันธกรณีในการช่วยชีวิตผู้คนในทะเล
ข้ อผูกมัดของเรื อเอกชน
ข้ อผูกมัดของเรื อเอกชนที4มีตอ่ ผู้โยกย้ ายถิ4นฐานที4
นายเรื อประจําเรื อเอกชนมีข้อผูกมัดเช่นเดียวกับเรื อ
ได้ รับการช่วยเหลือในทะเลคืออะไร และข้ อผูกมัด
ของรัฐในการนําบุคคลที4ได้ รับการช่วยชีวิตขึ Dนฝั4งไปยัง
เหล่านันจะสิ
D
Dนสุดเมื4อใด
สถานที4ปลอดภัย
ประเทศอื4นนอกเหนือจากรัฐเจ้ าของธง สามารถออก
คําสัง4 ผูกพันเรื อเอกชนในบริ บทของปฏิบตั กิ ารค้ นหา
และช่วยเหลือ (SAR) ได้ หรื อไม่

เฉพาะรัฐเจ้ าของธงเท่านันที
D 4สามารถออกคําสัง4 ผูกมัด
ได้

เรื อเอกชนสามารถปฏิเสธที4จะปฏิบตั ติ ามคําขอจาก
ศูนย์ประสานงานการกู้ภยั ทางทะเลในบริ บทการ
ค้ นหาและให้ ความช่วยเหลือ บนหลักการพื Dนฐาน
อะไร

สามารถออกคําสัง4 ให้ เรื อเอกชนทําหน้ าที4ประสานงาน
คําสัง4 นี Dไม่ใช่คําสัง4 ที4มีผลผูกมัด; การค้ นหาและ
ช่วยเหลือ (SAR) ไม่ใช่วิธีการขยายเขตอํานาจของรัฐ
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การขึนI ฝั0 ง
คําถาม

คําตอบ
สิทธิและหน้ าทีข5 องรั ฐ

รัฐชายฝั4ง รวมทังรัD ฐเจ้ าของเขตพื Dนที4ค้นหาและ
ไม่มีข้อผูกมัดในกฎหมายระหว่างประเทศที4จะต้ อง
ช่วยเหลือได้ ให้ การช่วยเหลือ มีข้อผูกมัดทางกฎหมาย อนุญาตให้ ขึ Dนฝั4งได้
ในการอนุญาตให้ ขึ Dนฝั4งหรื อไม่ สาเหตุอะไรบ้ างที4
สามารถอ้ างในการปฏิเสธการขึ Dนฝั4งได้
ผู้ที4ได้ รับการช่วยเหลือจะต้ องลงจากเรื อที4ทา่ เรื อที4ใกล้
ที4สดุ ซึง4 เป็ น 'สถานที4ปลอดภัย' รัฐที4มีหน้ าที4รับผิดชอบ
ในเขตพื Dนที4การค้ นหาและช่วยเหลือ มีหน้ าที4
รับผิดชอบในการค้ นหาสถานที4ปลอดภัย อาจเป็ น
ท่าเรื อที4ใกล้ ที4สดุ ในทางภูมิศาสตร์ หรื ออาจเป็ นท่าเรื อ
ถัดไปซึง4 มีการบ่ายเบี4ยงในการยินยอมให้ ขึ Dนฝั4งน้ อย
ที4สดุ
ในทางปฏิบตั ิ เมื4อรัฐปฏิเสธการขึ Dนฝั4ง เนื4องจากรัฐ
เหล่านันได้
D ยืนยันว่าได้ ปฏิบตั หิ น้ าที4โดยให้ ความ
ช่วยเหลืออย่างเพียงพอแล้ ว (เช่น ได้ ให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านอาหารและนํ Dา) เพื4อลดความรุนแรงของ
สถานการณ์ภยั พิบตั ิ รัฐได้ โต้ แย้ งว่าการขึ Dนฝั4งอาจ
ก่อให้ เกิดความไม่มนั4 คงและสร้ างความวุน่ วายใน
ท้ องถิ4น และปฏิเสธการขึ Dนฝั4งเพื4อเป็ นการยับยังเหตุ
D
ดังกล่าว

เรื อกู้ภยั มีสทิ ธิvเข้ าไปยังท่าเรื อเพื4อแสวงหาที4ลี Dภัยโดย
อ้ างเหตุสดุ วิ สยั ได้ หรื อไม่

ไม่มีการฝ่ าฝื นข้ อผูกมัดใดๆ ที4มีผลผูกพันทาง
กฎหมายว่ารัฐใดต้ องรับผิดชอบ หากรัฐอื4นปฏิเสธการ
ขึ Dนฝั4ง ในทางปฏิบตั ิ การแก้ ปัญหานี Dมักจะใช้ วธิ ีการ
ทางการเมืองมากกว่าทางกฎหมาย
เหตุสดุ วิ สยั เป็ นสภาวะของความจําเป็ นที4อยูเ่ หนือ
การควบคุมของมนุษย์และป้องกันการทําความผิด

ในกรณีที4ไม่สามารถลงจากเรื อ ณ ท่าเรื อที4ใกล้ ที4สดุ
จะกําหนดจุดขึ Dนฝั4งอย่างไร

ศูนย์ประสานงานการกู้ภยั ทางทะเล (RCC) มีหน้ าที4
หาสถานที4ปลอดภัยเพื4อให้ สามารถขึ Dนฝั4งได้
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คําถาม

คําตอบ

'สถานทีป5 ลอดภัย'
ประเทศที4ไม่ใช่ภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสถานภาพผู้ลี Dภัย ประเทศที4ไม่มีระบบลี Dภัยที4สามารถนํามาปฏิบตั ไิ ด้ จริ ง
พ.ศ. 2494 (ค.ศ.1951) หรื อสนธิสญ
ั ญาสิทธิ
และไม่สามารถปฏิบตั ติ ามพันธกรณีด้านสิทธิ
มนุษยชนที4สําคัญใดๆจะถือเป็ น 'สถานที4ปลอดภัย'
มนุษยชนขันพื
D Dนฐานได้ ไม่ถือว่าเป็ น 'สถานที4
ได้ หรื อไม่ 'สถานที4ปลอดภัย' ควรกําหนดโดย
ปลอดภัย' สําหรับผู้แสวงหาที4ลี Dภัย
กระบวนการหรื อหลักเกณฑ์ใด
หากไม่มีรัฐใดอนุญาตให้ ขึ Dนฝั4ง เรื อจะเป็ นสถานที4
ปลอดภัยได้ ในสถานการณ์ใด หากการกระทํานี Dเป็ น
'การกักขังอย่างไม่มีกําหนด' รัฐใดควรรับผิดชอบใน
การกักขังดังกล่าว และสถาบันใดควรเป็ นผู้ดําเนินการ

เรื อไม่ถือเป็ นสถานที4ปลอดภัยตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ในกรณีที4ผ้ โู ยกย้ ายถิ4นฐานถูกบังคับให้ อยูบ่ น
เรื อเพราะถูกปฏิเสธไม่ให้ ขึ Dนฝั4ง การกระทําเช่นนี Dก็
เท่ากับถูกกักขังโดยไม่มีกําหนด แม้ วา่ รัฐจะไม่มีข้อ
ผูกมัดในการอนุญาตให้ ขึ Dนฝั4ง แต่ก็ไม่มีความชัดเจน
ว่ารัฐใดเป็ นฝ่ ายผิด

ขัMนตอนการพิจารณาสถานะผู้ลMีภัย
ขันตอนการขอลี
D
Dภัยสามารถดําเนินการบนเรื อกู้ภยั ใน
สถานการณ์ใดได้ บ้าง เงื4อนไขใดบ้ างที4จําเป็ นใน
กระบวนการพิจารณาสถานภาพผู้ลี Dภัย (Refugee
Status Determination: RSD) เพื4อให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานความเป็ นธรรมและประสิทธิภาพ

ส่วนใหญ่แล้ ว เรื อจะไม่ถือว่าเป็ นสถานที4ที4เหมาะสม
เพื4อดําเนินการตามกระบวนพิจารณาสถานภาพ
ผู้ลี Dภัย เนื4องจากไม่สอดคล้ องกับภาระหน้ าที4ของเรื อ
ตามกระบวนการอันชอบธรรมแห่งกฎหมาย เช่น
การอนุญาตให้ มีการอุทธรณ์คําตัดสินเชิงลบ

ข้ อพิจารณาด้ านสิทธิมนุษยชน
จะรักษาผลประโยชน์สงู สุดของเด็กได้ อย่างไรบ้ าง
หากเด็กขึ Dนฝั4งเข้ าไปในประเทศที4ไม่ได้ ลงนามใน
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสถานภาพผู้ลี Dภัย พ.ศ. 2494
(ค.ศ.1951) หรื อสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนสําคัญใดๆ
รวมทังอนุ
D สญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก
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การพิจารณาความปลอดภัยของประเทศนันต้
D อง
พิจารณาในบริ บทที4วา่ สิง4 ที4อาจปลอดภัยสําหรับ
ผู้ใหญ่เพศชาย อาจไม่ปลอดภัยสําหรับผู้หญิงและเด็ก
การตัดสินใจเรื4 องนี Dต้ องกระทําเป็ นรายกรณีเฉพาะ
บุคคล (ฮิ รซี )

ความร่ วมมือ
คําถาม

คําตอบ

ผลกระทบด้ านข้ อตกลงทวิภาคีและระดับภูมภิ าคทีม5 ีต่อกฎหมายระหว่ างประเทศ
ข้ อตกลงที4ไม่เป็ นทางการระหว่างรัฐต่างๆ เกี4ยวกับ
การโยกย้ ายถิ4นฐานทางทะเลแบบผสมผสาน (หากมี)
จะเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายระหว่างประเทศบนพื Dนฐาน
หลักการใด

ไม่มีข้อตกลงทวิภาคีหรื อระดับภูมิภาคที4จะทําให้
กฎหมายระหว่างประเทศเป็ นโมฆะได้ ในทางปฏิบตั ิ
ในบริ บทของการเคลือ4 นย้ ายทางทะเลแบบผสมผสาน
ข้ อตกลงไม่สามารถทําลายหลักการไม่สง่ กลับ (รวมถึง
ในกรณีที4บคุ คลมีความเสีย4 งที4จะถูกย้ ายไปที4ซงึ4 มีการ
ฝ่ าฝื นหลักการไม่สง่ กลับ) หรื อส่งผลให้ เกิดการขับไล่
โดยรวม ข้ อตกลงที4จดั ทําขึ Dนเพื4อปฏิเสธโอกาสในการ
ขอลี Dภัยอาจเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายระหว่างประเทศได้

ข้ อผูกมัดของรั ฐทีใ5 ห้ ความช่ วยเหลือด้ านเทคนิคและความช่ วยเหลือด้ านอื5นๆ
รัฐมีหน้ าที4สร้ างความมัน4 ใจว่ามีการใช้ ทรัพยากรที4
มอบให้ กบั อีกรัฐหนึง4 ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
หรื อไม่ หากมีการฝ่ าฝื น ความรับผิดชอบจะอยูท่ ี4ใคร

แม้ จะไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายเชิงบวกจากรัฐที4ให้
ความช่วยเหลือเพื4อให้ เกิดความมัน4 ใจว่ามีการใช้
ทรัพยากรนันตามหลั
D
กสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม
หากรัฐที4ให้ ความช่วยเหลือทราบดีวา่ การช่วยเหลือนันD
จะนําไปใช้ เพื4อฝ่ าฝื นกฎหมายระหว่างประเทศอาจ
กําหนดข้ อผูกมัดทางกฎหมายขึ Dนได้ ข้ อผูกมัดนันอาจ
D
สะท้ อนถึงการพิจารณาด้ านสิทธิมนุษยชนโดยการจัด
อบรมเกี4ยวกับการต่อต้ านการลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4น
ฐาน (มาตรา 16 ของพิธีสารว่าด้ วยการต้ อต้ านการ
ลักลอบขนผู้โยกย้ ายถิ4นฐาน) เพื4อขจัดข้ อปฏิเสธที4รับ
ฟั งได้ ภาพสะท้ อนของการอบรมด้ านสิทธิมนุษยชน
และการรวบรวมผู้มีบทบาทด้ านมนุษยธรรมใน
ข้ อกําหนดอาจจะยังไม่เพียงพอในการปฏิเสธการ
เรี ยกร้ องนี D
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