Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
อนุสัญญาวาดวยลักษณะทางแพงในการลักพาเด็กขามชาติ
The States signatory to the present Convention.
Firmly convinced that the interests of children
are of paramount importance in matters relating
to their custody.
Desiring to protect children internationally from
the harmful effects of their wrongful removal or
retention and to establish procedures to ensure
their pro
mpt return to the State of their habitual
residence, as well as to secure protection for
rights of access.

รัฐซึ่งรวมลงนามในอนุสัญญานี้
เชื่อมั่นวาในเรื่องที่เกี่ยวกับอํานาจปกครองเด็กนั้น
ประโยชนของเด็กเปนสิ่งสําคัญสูงสุด

CHAPTER 1 – SCOPE OF THE CONVENTION
Article 1
The objects of the present Convention area to secure the prompt return of children
wrongfully removed to or retained in any
Contracting State ; and
b to ensure that rights of custody and of access
under the law of one Contracting State are
effectively respected in the other Contracting
States.

หมวด 1 ขอบขายของอนุสัญญา
ขอ 1 อนุสัญญานี้มีวัตถุประสงคที่จะ
ก ใหมีการประกันการดําเนินการสงตัวเด็ก
ซึ่งถูกลักพา หรือถูกหนวงเหนี่ยวโดยมิชอบดวย
กฎหมายที่อยูในรัฐภาคีใดกลับคืนโดยเร็ว และ
ข ใหมีการประกันวาอํานาจในการปกครอง
และสิทธิที่จะไดพบและเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน
ภายใตกฎหมายของรัฐภาคีหนึ่ง จะไดรับการ
รับรองใหมีผลในรัฐภาคีนั้น

ปรารถนาที่จะปกปองเด็กในระดับระหวาง
ประเทศใหพนจากภยันตรายที่เกิดจากการถูก
เคลื่อนยายหรือถูกหนวงเหนี่ยวโดยมิชอบ และ
จะจัดใหมีกระบวนการในการสงคืนเด็กกลับสู
ประเทศที่เปนถิ่นที่อยูปกติโดยรวดเร็ว รวมทั้งจะ
รับรองใหมีการคุมครองสิทธิที่จะไดพบและเยี่ยม
เยียนซึ่งกันและกัน (ระหวางเด็กกับบิดาหรือ
มารดา)
จึงไดรวมกันกําหนดใหมีอนุสัญญานี้ขึ้นเพื่อ
Have resolved to conclude a Convention to this วัตถุประสงคดังกลาว และไดตกลงกันใน
บทบัญญัติตอไปนี้
effect, and have agreed upon the following
provisions.-

-2Article 2
Contracting States shall take all appropriate
measures to secure within their territories the
implementation of the objects of the
Convention. For this purpose they shall use
the most expeditious procedures available.

ขอ 2 รัฐภาคีจะตองใชมาตรการที่เหมาะสมทุก
ประการ เพื่อใหประกันวาจะมีการอนุวัตรการให
เปนไปตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาภายใน
อาณาเขตของรัฐนั้น
เพื่อวัตถุประสงคดังกลาว รัฐภาคีจะตองใช
กระบวนพิจารณาที่รวดเร็วที่สุดเทาที่มีอยู

Article 3
The removal or the retention of a child is to
be considered wrongful whereA it is in breach of rights of custody
attributed to a person, an instirution or any
other body, either jointly or alone, under the
law of the State in which the child was
habitually resident immediately before the
removal or retention ; and
B at the time of removal or retention those
rights were actually exercised, either jointly or
alone, or would have been so exercised but
for the removal or retention.

ขอ 3 การเคลือ่ นยายหรือการหนวงเหนี่ยวเด็ก
ถือวาเปนการกระทําที่มชิ อบดวยกฎหมาย เมื่อ
ก เปนการละเมิดอํานาจในการปกครองเด็ก
ที่กําหนดใหแกบุคคล สถาบัน หรือองคกรใด ๆ
ไมวาจะเปนผูใชอํานาจรวมกันหรือโดยลําพัง
ภายใตกฎหมายของรัฐที่เด็กมีถิ่นที่อยูปกติเปนแหง
สุดทายกอนถูกลักพาหรือถูกหนวงเหนี่ยว และ

ข ในขณะที่มีการเคลื่อนยายหรือการหนวง
เหนี่ยวเด็กไดมีการใชอํานาจปกครองเด็กนั้นอยู
ตามความเปนจริง ไมวา จะเปนการใชรวมกันหรือ
โดยลําพัง หรือหากไมมีการเคลื่อนยายหรือหนวง
เหนี่ยวก็จะไดมีการใชอํานาจปกครองนั้น
The rights of custody mentioned in subอํานาจในการปกครองที่กลาวถึงในขอ (ก) กลาว
paragraph a above, may arise in particular by โดยเฉพาะอาจเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายหรือโดย
operation of law or by reason of a judicial or คําวินิจฉัยของศาล หรือเจาหนาที่ฝายปกครอง
administrative decision, or by reason of an
หรือเปนผลจากขอตกลงที่มีผลตามกฎหมาย ทั้งนี้
agreement having legal effect under the law
ภายใตกฎหมายของรัฐนั้น
of that State.

-3Artcle 4
ขอ 4 อนุสัญญานี้จะใชแกเด็กที่มีถิ่นที่อยูปกติเปน
The Convention shall apply to any child who แหงสุดทายอยูในรัฐภาคี กอนการละเมิดอํานาจ
was habitually resident in a Contracting State ปกครองหรือสิทธิที่จะไดพบและเยี่ยมเยียนซึ่งกัน
immediately before any breach of custody or และกัน และจะยุติการบังคับใชเมื่อเด็กมีอายุครบ
access rights. The Convention shall cease to 16 ป
apply when the child attains the age of 16
years.
Article 5
For the purposes of this Conventionขอ 5 เพื่อวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้
A ‘rights of custody’ shall include rights
relating to the care of the person of the child
ก อํานาจในการปกครอง หมายรวมถึง
and, in particular, the right to determine the สิทธิที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเด็กและหมายถึง
child’s place of residence;
โดยเฉพาะสิทธิในการกําหนดถิ่นที่อยูของเด็ก
B ‘rights of access’ shall include the right to
take a child for a limited period of time to a
ข สิทธิที่จะไดพบและเยี่ยมเยียนซึ่งกันและ
place other than the child’s habitual residence. กัน หมายรวมถึง สิทธิในการนําเด็กออกไปนอก
ถิ่นที่อยูปกติไปยังสถานที่อื่นไดภายในระยะเวลา
CHAPTER II – CENTRAL AUTHORITIES
จํากัด
Article 6
หมวด 2 ผูประสานงานกลาง
A Contracting State shall designate a Central ขอ 6 ใหรัฐภาคีจัดใหมีผูประสานงานกลางมีหนาที่
Authority to discharge the duties which are
ปฏิบัติการตามที่อนุสัญญากําหนดไว
imposed by the Convention upon such
authorities.
Federal States. States with more than one
system of law or States having autonomous
สหพันธรัฐ รัฐซึ่งมีกฎหมายมากกวา 1 ระบบ หรือ
tewitorial organizations shall be free to
รัฐซึ่งมีเขตปกครองอิสระอาจแตงตั้งผูประสานงาน
appoint more than one Central Authority and กลางไดมากกวา 1 หนวย โดยใหกําหนดเขต
to specify the territorial extent of their
อํานาจของผูป ระสานงานกลางนั้นไว
powers.

-4Where a State has appointed more than one
Central Authority, it shall designate the Central
Authority to which applications may be
addressed for transmission to the appropriate
Central Authority within that State.

ในกรณีที่รัฐใดไดแตงตั้งผูประสานงานกลาง
มากกวา 1 หนวย รัฐนั้นตองกําหนดวาจะใหผู
ประสานงานกลางหนวยใดเปนผูรับคํารองขอ เพื่อ
สงคํารองนั้นตอไปยังผูประสานงานกลางที่
เหมาะสมภายในรัฐนั้น

Article 7
Central Authorities shall co-operate with each
other and promote co-operation amongst the
competent authorities in their respective States
to secure the prompt return of children and to
achieve the other objects of this Convention.

ขอ 7 ใหผูประสานงานกลางทั้งหลายรวมมือซึ่งกัน
และกัน รวมทั้งสงเสริมความรวมมือระหวาง
เจาหนาที่ผูมีอํานาจในแตละของรัฐ เพื่อจัดใหมี
การสงตัวเด็กกลับคืนโดยเร็ว และเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคอื่นของอนุสญ
ั ญา

In particular, either directly or through any
intermediary, they shall take alll appropriate
measures-

โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะดําเนินการตาม
มาตรการที่เหมาะสม ไมวาทางตรงหรือทางออม
เพื่อ

A to discover the whereabouts of a child who
has been wrongfully removed or retained;
ก คนหาแหลงที่อยูของเด็กซึ่งถูกเคลื่อนยาย
B to prevent further harm to the child or
หรือถูกหนวงเหนี่ยวโดยมิชอบ
prejudice to interested parties by taking or
ข ปองกันเด็กมิใหไดรับอันตรายเพิ่มขึ้นหรือ
causing to be taken provisional measures;
ปองกันการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอผูมี
ผลประโยชนเกี่ยวของ โดยดําเนินการเองหรือกอ
C to secure the voluntary return of the child ใหมีการดําเนินการตามมาตรการชั่วคราว
or to bring about an amicable resolution of
ค จัดใหมีการสงคืนตัวเด็กโดยสมัครใจ หรือ
the issues;
ดําเนินการใหมีการระงับขอขัดแยงโดยวิธีการฉันท
D to exchange, where desirable, information
มิตร
relating to the social background of the child;
ง แลกเปลี่ยนขอมูล เกี่ยวกับขอมูลภูมิหลัง
ทางสังคมของเด็กในกรณีจําเปน

-5E to provide information of a general character
as to the law of their State in connection
with the application of the Convention;
F to initiate or facilitate the institution of
judicial or administrative proceedings with a
view to obtaining the return of the child and,
in a proper case, to make arrangements for
organizing or securing the effective exercise of
rights of access;
G where the circumstances so require, to
provide or facilitate the provision of legal aid
and advice, including the participation of legal
counsel and advisers;
H to provide such administrative arrangements
as may be necessary and appropriate to secure
the safe return of the child;
I to keep each other informed with respect to
the operation of this Convention and, as far
as possible, to eliminate any obstacles to its
application.
CHAPTER III – RETURN OF CHILDREN
Article 8
Any person, institution or other body claiming
that a child has been removed or retained in
breach of custody rights may apply either to
the Central Authority of the child’s habitual
residence or to the Central Authority of any
other Contracting State for assistance in

จ ใหขอมูลทั่วไปในดานกฎหมายของรัฐ
ในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามอนุสัญญา
ฉ ริเริ่ม สนับสนุน การจัดใหมีกระบวนการ
ทางศาลหรือทางฝายปกครอง โดยมุงหมายใหมี
การสงตัวเด็กกลับคืน และในกรณีที่เหมาะสม
ดําเนินการจัดการหรือประกันใหการใชสิทธิที่จะ
ไดพบและเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน เปนไปอยางมี
ประสิทธิผล
ช ในกรณีที่จําเปน จัดหรือสนับสนุนใหมี
ความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือการใหคําปรึกษา
ทางกฎหมาย รวมทั้งการจัดใหมีทนายความหรือที่
ปรึกษาทางกฎหมายเขารวมดวย
ซ จัดใหมีการเตรียมการดําเนินการทาง
ปกครองเทาที่จําเปนและเหมาะสม เพื่อประกัน
การสงคืนตัวเด็กโดยสวัสดิภาพ
ญ ประสานขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามอนุสัญญา และดําเนินการตาง ๆ เทาที่สามารถ
จะกระทําได เพื่อขจัดอุปสรรคในการดําเนินงาน
หมวด 3 การสงคืนตัวเด็ก
ขอ 8 บุคคล สถาบัน หรือองคกรอื่นใดที่อางวา
เด็กถูกเคลื่อนยาย หรือหนวงเหนี่ยวกักขังโดย
ละเมิดอํานาจปกครอง อาจยื่นคํารองขอตอผู
ประสานงานกลางซึ่งเด็กมีถิ่นที่อยูปกติอยูในเขต
อํานาจหรือตอผูประสานงานกลางของรัฐภาคีอื่น
เพื่อขอความชวยเหลือในการดําเนินการสงคืนตัว
เด็ก

securing the return of the child.
-6The application shall contain–
A information concerning the identity of the
applicant, of the child and of the person
alleged to have removed or retained the child:
B where available, the date of birth of the
child:
C the grounds on which the applicant’s claim
for return of the child is based:
D all available information relating to the
whereabouts of the child and the identity of
the person with whom the child is presumed
to be.
The application may be accompanied or
supplemented byE an authenticated copy of any relevant
decision or agreement:
F a cerificate or an affidavit emanating from
a Central Authority, or other competent
authority of the State of the child’s habitual
residence, or from a qualified person,
concerning the relevant law of that State:
G any other relevant document.
Article 9
If the Central Authority which receives an
application referred to in Article 8 has reason
to believe that the child is in another
Contracting State, it shall directly and without

คํารองขอจะตองระบุ
ก ขอมูลเกี่ยวกับหลักฐานแสดงตัวบุคคล
ของผูรองขอ ของเด็ก และของผูถูกกลาวเปนผู
เคลื่อนยายหรือหนวงเหนี่ยวกักขังเด็ก
ข วัน เดือน ปเกิดของเด็ก (ถามี)
ค เหตุผลที่สนับสนุนขออางของผูรองขอ
เพื่อใหมีการสงคืนตัวเด็ก
ง ขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่อยูของเด็กและขอมูล
แสดงตัวบุคคลของผูท่เี ชื่อวาเด็กนาจะอยูดวย

คํารองขอประกอบดวย
จ สําเนาคําวินิจฉัย หรือขอตกลงที่เกี่ยวของ
ซึ่งมีคํารับรองถูกตอง
ฉ หนังสือรับรอง หรือคําใหการเปนลาย
ลักษณอักษรที่เกี่ยวกับกฎหมายของรัฐ ซึ่งเด็กมีถิ่น
ที่อยูปกติที่ออกใหโดยผูประสานงานกลาง หรือ
เจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐดังกลาว หรือจากบุคคล
อื่นซึ่งมีคุณวุฒิในเรื่องนั้น
ช เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ขอ 9 ในกรณีที่ผูประสานงานกลาง ซึ่งไดรับคํา
รองตามความในขอ 8 มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเด็ก
อยูในรัฐภาคีอื่น จะตองดําเนินการสงคํารองขอนั้น
ไปใหผูประสานงานกลางของรัฐภาคีดังกลาว
โดยตรงอยางไมชักชา พรอมกับแจงใหผู

ประสานงาน
-7delay transmit the application to the Central
กลางที่รองขอ หรือผูรองขอแลวแตกรณีไดทราบ
Authority of that Contraction State and inform
the requesting Central Authority, or the
applicant, as the case may be.
Article 10
The Central Authority of the State where the
child is shall take or cause to be taken all
appropriate measures in order to obtain the
voluntary return of the child.

ขอ 10 ผูประสานงานกลางของรัฐที่เด็กอยู จะตอง
ดําเนินการหรือจัดใหมีการดําเนินการตามมาตรการ
ที่เหมาะสมเพื่อที่จะนําเด็กสงกลับคืนโดยสมัครใจ

Artcle 11
The judicial or administrative authorities of
Contracting States shall act expeditiously in
proceedings for the return of children.
If the judicial or administrative authority
concerned has not reached a decision within
six weeks from the date of commencement of
the proceedings, the applicant or the Central
Authority of the requested State, on its own
initiative or if asked by the Central Authority
of the requesting State. Shall have the right to
request a statement of the reasons for the
delay. If a reply is received by the Central
Authority of the requested State, that
Authority shall transmit the reply to the
Central Authority of the requesting State, or
to the applicant, as the case may be.

ขอ 11 หนวยงานทางฝายตุลาการหรือทางฝาย
ปกครองของรัฐภาคีจะตองดําเนินการตาม
กระบวนการตางๆ อยางเรงดวนเพื่อการสงคืนตัว
เด็ก
ในกรณีที่หนวยงานทางฝายตุลาการหรือทาง
ฝายปกครองที่เกี่ยวของมิไดมีคําวินิจฉัยใด ๆ
ภายใน 6 สัปดาห นับแตวันเริ่มตนของการ
ดําเนินการตามกระบวนการ เพื่อใหมีการสงคืนเด็ก
ผูรองขอ หรือผูประสานงานกลางของรัฐที่ไดรับ
คํารองขอ จะโดยความริเริ่มของตนเองหรือเมื่อได
รับคําขอจากผูประสานงานกลางของรัฐที่รองขอก็
ตาม มีสิทธิที่จะขอทราบเหตุแหงความลาชานั้นได
ถาผูประสานงานกลางของรัฐที่ไดรับคํารองขอ
ไดรับคําตอบแลว ใหผูประสานงานกลางนั้นสง
คําตอบตอไปยังผูประสานงานกลางของรัฐที่รอง
ขอ หรือผูรองขอแลวแตกรณี
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Article 12
Where a child has been wrongfully removed
or retained in terms of Article 3 and, at the
date of the commencement of the proceedings
before the judicial or administrative authority
of the Contracting State where the child is, a
period of less than one year has elapsed from
the date of the wrongful removal or relention,
the authority concerned shall order the return
of the child forthwith.
The judicial or administrative authority, even
where the proceedings have been commenced
after the expiration of the period of one year
referred to in the preceding paragraph, shall
also order the return of the child, unless it is
demonstrated that the child is now settled in
its new environment.
Where the judicial or administrative authority
in the requested State has reason to believe
that the child has been taken to another State,
it may stay the proceedings or dismiss the
application for the return of the child.

Article 13
Notwithstanding the provisions of the
preceding Article, the judical or administrative
Authority of the requested State is not bound
to order the return of the child if the person,

ขอ 12 ในกรณีที่เด็กถูกเคลื่อนยายหรือหนวง
เหนี่ยวกักขังโดยมิชอบตามความในขอ 3 และ
ระยะเวลาตั้งแตเด็กถูกเคลื่อนยายหรือหนวงเหนี่ยว
กักขังไดผานพนไปยังไมถึง 1 ป ใหหนวยงานทาง
ฝายตุลาการหรือฝายปกครองที่เกี่ยวของสงคืนตัว
เด็กโดยพลันได ณ วันเริ่มตนของการดําเนิน
กระบวนการตอหนวยงานทางฝายตุลาการหรือทาง
ฝายปกครองของรัฐภาคีที่เด็กมีตัวอยู

ถึงแมวาการดําเนินกระบวนการเพื่อขอใหมี
การสงคืนตัวเด็ก จะไดเริ่มตนหลังจากกําหนดเวลา
1 ป ตามความในวรรคหนึ่งไดผานพนไปแลว
หนวยงานทางฝายตุลาการหรือทางฝายปกครองก็
ยังคงสามารถสั่งใหมีการสงคืนตัวเด็กได เวนแตจะ
แสดงไดวาเด็กนั้นไดปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ใหมนั้นแลว
ในกรณีที่หนวยงานทางฝายตุลาการหรือทาง
ฝายปกครองของรัฐที่ไดรับคํารองขอ มีเหตุอันควร
เชื่อไดวาเด็กไดถูกนําตัวไปยังรัฐอื่นแลว
หนวยงานดังกลาวจะมีคําสั่งใหพักการดําเนิน
กระบวนการ หรือจําหนายคํารองขอเพื่อการสงคืน
ตัวเด็กเสียก็ได
ขอ 13 หนวยงานทางฝายตุลาการหรือทางฝาย
ปกครองของรัฐที่ไดรับคํารองขอไมจําตองมีคําสั่ง
ใหสงคืนตัวเด็กตามความในบทบัญญัติขอ 12 ถา
บุคคลหรือสถาบันหรือองคกรอื่นใด ซึ่งคัดคาน
การขอใหสงคืนตัวเด็กสามารถพิสูจนไดวา
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Institution or other body which opposes its
return estblishes thatA the person, institution or other body having
the care of the person of the child was not
actually exercising the custody rights at the
time of removal or retention, or had consented
to or subsequently acquiesced in the removal
or retention; or
B there is a grave risk that his or her return
would expose the child to physical or
psychological harm or otherwise place the
child in an intolerable situation.
The judicial or administrative authority may
also refuse to order the return of the child if
it finds that the child objects to being
returned and has attained an age and degree
of maturity at which it is appropriate to take
account of its views.
In considering the circumstances referred to in
this Article, the judicial and administrative
authorities shall take into account the
information relating to the social background
of the child provided by the Central Authority
or other competent authority of the child’s
habitual residence.

ก ในขณะที่มีการเคลื่อนยายหรือหนวง
เหนี่ยว กักขัง เด็ก บุคคลหรือสถาบัน หรือ
องคกรอื่นใดที่ดูแลตัวเด็กนั้นอยู มิใชผใู ชอํานาจ
ปกครองอยางแทจริง หรือไดใหความยินยอม
หรือยอมรับในภายหลังในการเคลื่อนยายหรือ
หนวงเหนี่ยวกักขังนั้น
ข มีความเสี่ยงอยางสูงวาการสงคืนตัวเด็ก
จะทําใหเด็กประสบกับอันตรายแกรางกายหรือ
จิตใจ หรือมิเชนนั้นก็จะทําใหเด็กนั้นตกอยูใน
สภาพที่ไมพึงปรารถนา
หนวยงานทางฝายตุลาการหรือทางฝาย
ปกครอง อาจปฏิเสธที่จะสั่งใหสงคืนตัวเด็ก ถา
ปรากฏวาเด็กนั้นโตแยงการสงกลับและเด็กนั้นมี
อายุและวุฒิภาวะในระดับที่สมควรที่จะตอง
คํานึงถึงความเห็นของเด็กนั้นดวย
ในการพิจารณาถึงสถานการณที่อางถึงในขอ
นี้ หนวยงานทางฝายตุลาการและทางฝายปกครอง
จะตองคํานึงถึงขอมูลที่เกี่ยวกับภูมิหลังทางสังคม
ของเด็กตามที่นําเสนอ โดยผูประสานงานกลาง
หรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจแหงทองที่ที่เด็กมีถิ่นที่อยู
ปกติ
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Article 14
In ascertaining whether there has been a
wrongful removal or retention within the
meaning of Article 3, the judicial or
administrative authorities of the requested State
may take notice directly of the law of, and of
judicial or administrative decisions, formally
recognized or not in the State of the habitual
residence of the child, without recourse to the
specific procedures for the proof of that law
or for the recognition of foreign decisions
which would otherwise be applicable.

ขอ 14 ในการพิจารณาใหแนชัดวามีการเคลื่อนยาย
หรือหนวงเหนี่ยวกักขังเด็กโดยมิชอบตามความใน
ขอ 3 หรือไม หนวยงานทางฝายตุลาการหรือทาง
ฝายปกครองของรัฐที่ไดรับคํารองขอ ทั้งนี้ โดยไม
จําเปนตองดําเนินการตามกระบวน วิธีพิจารณา
เฉพาะเพื่อการพิสูจนขอกฎหมายหรือการยอมรับ
คําวินิจฉัยจากตางประเทศ ซึ่งใชบังคับอยูในกรณี
ทั่วไป อาจรับทราบไดโดยตรงถึงหลักกฎหมาย
และคําวินิจฉัยทางฝายตุลาการหรือทางฝาย
ปกครองของรัฐ ซึ่งเด็กมีถิ่นที่อยูปกติ ไมวาหลัก
กฎหมายและคําวินิจฉัยนั้น จะไดรับการยอมรับ
อยางเปนทางการในรัฐดังกลาวหรือไมก็ตาม

Article 15
The judicial or administrative authorities of a
Contracting State may, prior to the making of
an order for the return of the child, request
that the applicant obtain from the authorities
of the State of the habitual residence of the
child a decision or other determination that
the removal or retention was wrongful within
the meaning of Article 3 of the Convention,
where such a decision or determination may
be obtained in that State. The Central
Authorities of the Contracting States shall so
far as practicable assist applicants to obtain
such a decision or deternination.

ขอ 15 กอนที่จะมีคําสั่งใหสงคืนตัวเด็ก หนวยงาน
ทางฝายตุลาการหรือทางฝายปกครองของรัฐภาคี
อาจขอใหผูรอ งขอไดมาซึง่ คําวินิจฉัยชี้ขาดจาก
องคกรที่มีอํานาจของรัฐที่เด็กมีถิ่นที่อยูปกติ ที่
แสดงวาการเคลื่อนยายหรือหนวงเหนี่ยวกักขังเด็ก
เปนการกระทําโดยมิชอบตามความในขอ 3 ของ
อนุสัญญานี้ ในกรณีที่คําวินิจฉัยชี้ขาดนั้น อาจ
ขอรับไดในรัฐดังกลาว ผูประสานงานกลางของรัฐ
ภาคีจะตองใหความชวยเหลือแกผูรองขอเทาที่
สามารถจะปฏิบัติได เพื่อใหไดรับคําวินิจฉัยชี้ขาด
ดังกลาว
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Article 16
After receiving notice of a wrongful removal
or retention of a child in the sense of Article
3, the judicial or administrative authoritites of
the Contracting State to which the child has
been removed or in which it has been
retained shall not decide on the merits of
rights of cnstody until it has been determined
that the child is not to be returned under this
convention or unless an application under this
convention is not lodged within a resonable
time following receipt of the notice.

ขอ 16 หลังจากที่ไดรับแจงเรื่องการเคลือ่ นยายหรือ
หนวงเหนี่ยวกักขังเด็กโดยมิชอบตามความในขอ 3
หนวยงานทางฝายตุลาการหรือทางฝายปกครอง
ของรัฐภาคีซงึ่ เด็กถูกเคลื่อนยายไปอยูหรือถูกหนวง
เหนี่ยวกักขังอยู จะตองไมวินิจฉัยในเนื้อหาแหง
อํานาจปกครองของเด็กจนกวาจะมีการชี้ขาด
เสียกอนวาเด็กนั้นจะไมถูกสงคืนหรือเวนแตคํารอง
ขอที่ยื่นตามอนุสัญญานี้ จะมิไดยื่นภายใน
กําหนดเวลาตามสมควร หลังจากที่ไดรับแจงถึง
เรื่องการเคลื่อนยายหรือถูกหนวงเหนี่ยว กักขัง
เด็กโดยมิชอบ

Article 17
The sole fact that a decision relating to
custody has been given in or is entitled to
recognition in the requested State shall not be
a ground for refusing to return a child under
this Convention, but the judicial or
administrative authorities of the requested State
may take account of the reasons for that
decision in applying this Convention.

ขอ 17 ขอเท็จจริงเพียงประการเดียวที่วาอํานาจ
ปกครองเด็กไดมีการวินิจฉัยหรือไดรับการยอมรับ
ในรัฐที่ถูกรองขอแลว จะไมอาจใชเปนเหตุแหง
การปฏิเสธที่จะไมสงคืนตัวเด็กตามอนุสัญญานี้
แตหนวยงานทางฝายตุลาการหรือทางฝายปกครอง
ของรัฐที่ไดรับคํารองขออาจรับฟงเหตุผลของคํา
วินิจฉัยดังกลาวประกอบการดําเนินการตาม
อนุสัญญานี้ก็ได

Article 18
The provisions of this Chapter do not limit
the power of a judicial or administrative
authority to order the return of the child at
any time.

ขอ 18 บทบัญญัติแหงหมวดนี้ มิไดจํากัดอํานาจ
ของหนวยงานทางฝายตุลาการหรือทางฝาย
ปกครองที่จะออกคําสั่งใหสงคืนตัวเด็กไมวาใน
เวลาใด
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Article 19
A decision under this Convention concerning
the return of the child shall not be taken to
be a deternination on the merits of any
custody issue.

ขอ 19 คําวินิจฉัยที่เกี่ยวกับการสงคืนตัวเด็กตาม
อนุสัญญานี้ มิใหถือวาเปนคําวินิจฉัยชี้ขาดใน
เนื้อหาของประเด็นที่เกี่ยวกับอํานาจปกครองใด ๆ

Article 20
The return of the child under the provisions
of Article 12 may be refused if this would
not be permitted by the fundamental principles
of the requested State relating to the
protection of human rights and fundamental
freedoms.

ขอ 20 การสงคืนตัวเด็กตามความในขอ 12 อาจจะ
ถูกปฏิเสธได ถาการสงคืนตัวเด็กนี้ จะเปนการขัด
ตอหลักการพื้นฐานของรัฐที่ไดรับคํารองขอที่
เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน

หมวด 4 สิทธิที่จะไดพบและเยี่ยมเยียนซึ่งกันและ
กัน
ขอ 21 คํารองขอใหมีการเตรียมการเพื่อนําไปสูการ
Article 21
ใชสิทธิที่จะไดพบและเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันได
An application to make arrangements for
organizing or securing the effective exercise of อยางมีประสิทธิภาพ สามารถยื่นตอผูประสานงาน
กลางของรัฐภาคีได โดยวิธีเดียวกันกับการยื่นคํา
rights of access may be presented to the
Central Authoritites of the Contracting States รองขอเพื่อใหมีการสงคืนตัวเด็ก
in the same way as an application for the
return of a child.
ผูประสานงานกลางจะตองถูกผูกพันตาม
The Central Authorities are bound by the
obligations of co-operation which are set forth พันธกรณีแหงความรวมมือที่ระบุไวในขอ 7 เพื่อ
in Article 7 to promote the peaceful enjoyment สงเสริมใหการใชสิทธิที่จะไดพบและเยี่ยมเยียนซึ่ง
กันและกันเปนไปไดอยางราบรื่น และเพื่อการ
of access rights and the fulfilment of any
บรรลุผลแหงเงื่อนไขตาง ๆ ที่กํากับการใชสิทธิ
conditions to which the exercise of those
rights may be subject. The Central Authoritites ดังกลาว ผูประสานงานกลางจะตองดําเนินการ
shall take steps to remove, as far as possible, เทาที่จะสามารถกระทําได เพื่อขจัดอุปสรรคตอ
การใช
CHAPTER IV - RIGHTS OF ACCESS
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The Central Authorities, either directly or
through intermediaries, may initiate or assist in
the institution of proccedings with a view to
organizing or protecting these rights and
cecuring respect for the conditions to which
the exercise of these rights may be subject.

สิทธิดังกลาว ผูประสานงานกลางไมวาโดยตนเอง
หรือผานหนวยงานอื่น อาจริเริ่มหรือใหความ
ชวยเหลือ ในการดําเนินกระบวนการตาง ๆ โดย
มุงที่จะจัดตั้งหรือคุมครองสิทธินั้น และจัดใหมี
การปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่กํากับสิทธิดังกลาว

CHAPTER V – GENERAL PROVISIONS
Article 22
No security, bond or deposit, however
described, shall be required to guarantee the
payment of costs and expenses in the judicial
or administrative proceedings falling within the
scope of this Convention.

หมวด 5 ขอบัญญัติทั่วไป
ขอ 22 การเรียกประกัน หลักประกันหรือมัดจําไม
วาในลักษณะใด เพื่อเปนประกันแกการชําระ
คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดีทาง
ศาล หรือทางปกครองภายในขอบเขตแหง
อนุสัญญานี้จะกระทํามิได

Article 23
No legalization or similar farmality may be
required in the context of this Convention.

ขอ 23 การดําเนินการภายในบริบทแหงอนุสัญญา
นี้ ไมจําเปนตองจัดใหมีการทํานิติกรณ หรือการ
ทําแบบพิธีในการรับรองแบบอื่นที่คลายคลึงกัน

Article 24
Any application, communication or other
document sent to the Central Authority of the
requested State shall be in the original
language, and shall be accompanied by a
translation into the official language or one of
the official languagcs of the requested State
or, where that is not feasible, a translation
into French or English.

ขอ 24 คํารองขอ (หนังสือสื่อสาร) หรือเอกสารอื่น
ที่ยื่นตอผูประสานงานกลางของรัฐที่ไดรับคํารอง
ขอ จะตองเปนภาษาของรัฐที่รองขอ และตองมีคํา
แปลเปนภาษาราชการของรัฐที่ไดรับคํารองขอ
ประกอบดวย หรือในกรณีที่ไมสามารถจะทําคํา
แปลเชนนั้นได ใหทําคําแปลเปนภาษาฝรั่งเศสหรือ
ภาษาอังกฤษ

- 14 However, a Contracting State may, by making
a reservation in accordance with Article 42,
object ot the use of either French or English,
but not both, in any application, communication or other document sent to its Central
Authority.

อยางไรก็ตาม หากมีการตั้งขอสงวนไวตามความ
ในขอ 42 รัฐภาคีอาจจะปฏิเสธการใชภาษาฝรั่งเศส
หรือภาษาอังกฤษ ภาษาใดภาษาหนึ่งในคํารองขอ
(หนังสือสื่อสาร) หรือเอกสารอยางอื่นที่ยื่นตอผู
ประสานงานกลางของรัฐนั้น

Article 25
Nationals of the Contracting States and
persons who are habitually resident within
those States shall be entitled in matters
concerned with the application of this
Convention to legal aid and advice in any
other Contracting State on the same conditions
as if they themselves were nationals of and
habitually resident in that State.

ขอ 25 คนชาติของรัฐภาคีและบุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู
ปกติอยูในรัฐภาคีนั้น มีสิทธิที่จะไดรับความ
ชวยเหลือและคําแนะนําทางกฎหมายในรัฐภาคีอื่น
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามอนุสัญญานี้
ในลักษณะเดียวกับคนตางชาติของรัฐดังกลาวหรือ
ผูที่มีถิ่นที่อยูปกติอยูในรัฐนั้น

Article 26
Each Central Authority shall bear its own
costs in applying this Convention.
Central Authorities and other public services
of Contracting States shall not impose any
charges in relation to applications submitted
under this Convention, In particular, they may
not require any payment from the applicant
towards the costs and expenses of the
proceedings or, where applicable, those arising

ขอ 26 ในการดําเนินงานตามอนุสัญญานี้ ผู
ประสานงานกลางแตละแหง จะตองรับภาระ
คาใชจายของตนเอง
ผูประสานงานกลางและองคกรบริการ
สาธารณะอื่นของรัฐภาคีจะตองไมเรียกรอง
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ ในสวนที่เกี่ยวกับ
การรองขอทัง้ ยื่นตามอนุสัญญานี้ กลาวโดยเฉพาะ
ก็คือผูยื่นคํารองขอจะไมถูกเรียกรองใหตองชําระ
เงินจํานวนใด ๆ เพื่อเปนคาธรรมเนียมและ
คาใชจายสําหรับการดําเนินการในเรื่องนั้น หรือ
หากมีทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเขา
รวมดําเนินการในเรื่องนั้น
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advisers. However, they may require the
pyment of the expenses incurred or to be
incurred in implementing the return of the
child.
However, a Contracting State may, by making
a reservation in accordance with Article 42,
declare that it shall not be bound to assume
any costs referred to in the preceding
paragraph resulting from the participation of
legal counsel or advisers or from court
proceedings, except insofar as those costs may
be covered by its system of legal aid and
advice.
Upon ordering the return of a child or issuing
an order concerning rights of access under
this Convention, the judicial or administrative
authorities may, where appropriate, direct the
person who removed or retained the child, or
who prevented the exercise of rights of
access, to pay necessary expenses incurred by
or on behalf of the applicant, including travel
expenses, any costs incurred or payments
made for locating the child, the costs of legal
representation of the applicant, and those of
returning the child.

ผูรองขอไมตองรับผิดชอบในคาใชจายอันเกิดจาก
การดังกลาว อยางไรก็ตาม ผูประสานงานกลาง
หรือองคกรบริการทางสาธารณะอาจเรียกรอง
คาใชจายที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น จากการสงคืน
ตัวเด็กก็ได
อยางไรก็ตาม หากมีการตั้งขอสงวนไวตาม
ความในขอ 42 รัฐภาคีอาจแสดงเจตจํานงวาจะไม
รับภาระในคาธรรมเนียม คาใชจายที่เกิดจากการใช
ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายหรือจากการ
ดําเนินการกระบวนพิจารณาทางศาล เวนแต
คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวนั้น จะไดรับ
ความชวยเหลือจากระบบการใหความชวยเหลือ
หรือคําปรึกษาทางกฎหมายของรัฐดังกลาวอยูแลว
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เมื่อมีการออก
คําสั่งใหสงคืนตัวเด็ก หรือคําสั่งเกี่ยวกับสิทธิที่จะ
พบปะและเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันตามอนุสัญญานี้
หนวยงานทางฝายตุลาการหรือทางฝายปกครอง
อาจจะกําหนดใหบุคคลที่เคลื่อนยาย หนวงเหนี่ยว
กักขัง หรือบุคคลที่ขัดขวางการใชสิทธิที่จะพบปะ
และเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน ตองรับผิดชอบ
คาใชจายเทาที่จําเปนที่เกิดแกผูยื่นคํารองหรือใน
นามของผูยื่นคํารองขอ รวมทั้งคาใชจายในการ
เดินทาง คาธรรมเนียมหรือการชําระเงินจํานวนใด
ๆ ที่เกิดจากการสืบหาแหลงที่อยูของเด็ก
คาธรรมเนียม และคาใชจายของการมีตัวแทนของ
กฎหมายของผูยื่นคํารองขอและคาธรรมเนียมและ
คาใชจา ยในการสงคืนตัวเด็ก
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When it is manifest that the requirements of
this Convention are not fulfilled or that the
application is otherwise not well founded, a
Central Authority is not bound to accept the
application. In that case, the Central Authority
shall forthwith inform the applicant or the
Central Authority through which the
application was submitted, as the case may
be, of its reasons.

ขอ 27 เมื่อปรากฎวา กรณีมิไดเปนไปตามเงื่อนไข
แหงอนุสัญญานี้ หรือคํารองขอไมมีมูล ผู
ประสานงานกลางยอมไมผูกพันที่จะรับคํารองขอ
ในกรณีเชนวานี้ ผูประสานงานกลางจะตองแจง
เหตุผลแหงการไมรับคํารองนั้น ใหผูรองขอหรือผู
ประสานงานกลางซึ่งดําเนินการแทนผูรองขอทราบ
โดยพลัน

Article 28
A Central Authority may require that the
application be accompanied by a written
authorization empowering it to act on behalf
of the applicant, or to designate a
representative so to act.

ขอ 28 ผูประสานงานกลางอาจกําหนดใหตองแนบ
หนังสือมอบอํานาจใหผูประสานงานกลาง
ดําเนินการแทนผูรองขอ หรือแตงตั้งผูแทนเปน
ผูดําเนินการแทนผูรองขอมาพรอมกับคํารองขอ
ดวยก็ได

Article 29
This Convention shall not preclude any
person, institution or body who claims that
there has been a breach of custody or access
rights within the meaning of Article 3 or 21
from applying directly to the judicial or
administrative authorities of a Contracting
State, whether or not under the provisions of
this Convention.

ขอ 29 อนุสญ
ั ญานี้จะไมตัดสิทธิบุคคล สถาบัน
หรือองคกรใดที่อางวามีการละเมิดอํานาจปกครอง
หรือสิทธิที่จะไดพบและเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน
ตามความในขอ 3 หรือขอ 21 ที่จะยื่นคํารองขอ
โดยตรงตอหนวยงานทางฝายตุลาการหรือทางฝาย
ปกครองของรัฐภาคี ทั้งนี้ไมวาจะเปนการยื่นคํา
รองตามความแหงอนุสัญญานี้หรือไมก็ตาม
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Article 30
Any application submitted to the Central
Authoritites or directly to the judicial or
administrative authorities of a Contracting
State in accrdance with the terms of this
Convention, together with documents and any
other information appended thereto or provided
by a Central Authority, shall be admissible in
the courts or administrative authorities of the
contracting States.

ขอ 30 คํารองขอที่ยื่นตอผูประสานงานกลางหรือ
ยื่นโดยตรงตอหนวยงานทางฝายตุลาการหรือทาง
ฝายปกครองของรัฐภาคีตามความแหงอนุสัญญานี้
รวมทั้งเอกสารและขอมูลอืน่ ที่ยื่นประกอบคํารอง
ขอหรือที่ออกใหโดยผูประสานกลาง สามารถใช
เปนพยานหลักฐานที่รับฟงไดในศาล หรือ
หนวยงานทางฝายปกครองของรัฐภาคีนั้น

Article 31
In relation to a State which in matters of
custody of Children has two or more systems
of law applicable in different territorial unitsA any reference to habitual residence in that
State shall be construed as referring to
habitual residence in a territorial unit of that
State:
B any reference to the law of the State of
habitual residence shall be construed as
referring to the law of the territorial unit in
that State where the child habitually resides.

ขอ 31 สวนที่เกี่ยวกับรัฐที่มีกฎหมายสองระบบ
หรือมากกวา บังคับใชอยูในเขตพื้นที่ตางกัน

Article 32
In relation to a State which in matters of
custody of children has two or more systems
of law applicable to different categories of
persons, any reference to the law of that State
shall be construed as referring to the legal
system specified by the law of that State.

ก การอางถึงถิ่นที่อยูปกติของบุคคลในรัฐ
ดังกลาว ใหหมายความถึงถิ่นที่อยูปกติภายในเขต
พื้นที่ของรัฐนั้น
ข การอางถึงกฎหมายของรัฐซึ่งเปนถิ่นที่อยู
ปกติ ใหหมายความถึง เขตพื้นที่ในรัฐนั้น ซึ่งเด็กมี
ถิ่นที่อยูปกติ
ขอ 32 ในสวนที่เกี่ยวกับรัฐที่มีกฎหมายสองระบบ
หรือมากกวานั้น ใชบังคับในเรื่องของการปกครอง
เด็ก แตกตางกันไปตามประเภทของบุคคล การ
อางถึงกฎหมายรัฐดังกลาว ใหหมายความถึงระบบ
กฎหมายที่กําหนดไวโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ของประเทศนั้น
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Article 33
A State within which different territorial units
have their own rules of law in respect of
custody of children shall not be bound to
apply this Convention where a State with a
unified system of law would not be bound to
do so.

ขอ 33 ในกรณีที่รัฐที่มีระบบกฎหมายเพียงระบบ
เดียว ไมจําตองปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ รัฐซึ่งมี
ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองเด็กหลายระบบ
แตกตางกันไปตามเขตพื้นที่ก็ไมตองถูกผูกพันตาม
อนุสัญญานี้ในกรณีเชนนั้น

Article 34
This Convention shall take priority in matters
within its scope over the Convention of 5
October 1961 concerning the powers of
authorities and the law applicable in respect
of the protection of minors, as between Parties
to both Conventions. Otherwise the present
Convention shall not restrict the application of
an international instrument in force between
the State of origin and the State addressed or
other law of the State addressed for the
purposes of obtaining the return of a child
who has been wrongfully removed or retained
or of organizing access rights.

ขอ 34 อนุสญ
ั ญานี้มีศักดิ์เหนือกวาอนุสัญญาที่ทํา
ขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1961 ในสวนที่เกี่ยวกับ
อํานาจของฝายเจาหนาที่ และกฎหมายที่ใชบังคับ
เพื่อการคุมครองผูเยาว เฉพาะในระหวางรัฐที่เปน
ภาคีทั้ง 2 อนุสัญญานั้น ในกรณีนอกจากที่กลาวมา
ขางตน อนุสัญญานี้จะไมจํากัดตัดรอนการใช
บังคับความตกลงระหวางประเทศที่มีผลผูกพัน
ซึ่งมีวัตถุประสงคในการสงคืนตัวเด็กที่ไดมีการ
เคลื่อนยายหรือหนวงเหนี่ยว

Article 35
This Convention shall apply as between.
Contractiong States only to wrongful removals
or retentions occurring after its entry into
force in those States.

ขอ 35 อนุสญ
ั ญาฉบับนี้มีผลใชบังคับระหวางรัฐ
ภาคีเฉพาะในกรณีที่การเคลื่อนยายหรือหนวง
เหนี่ยวกักขังเด็กโดยมิชอบไดเกิดขึ้นภายหลังที่
อนุสัญญานี้มผี ลใชบังคับแกรัฐภาคีนั้น

- 19 Where a declaration has been made under
ในกรณีที่ไดมีการแสดงเจตนจํานงตามขอ 39
Article 39 or 40, the reference in the
หรือขอ 40 การอางถึงรัฐภาคีตามความในวรรค
preceding paragraph to a Contracting State
หนึง่ ใหความหมายคือเขตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดหรือ
shall be taken to refer to the territorial unit or หลายเขต ซึ่งอนุสัญญานี้มผี ลบังคับได
units in relation to which this Convention
applies.
Article 36
Nothing in this Convention shall prevent two
or more Contracting States, in order to limit
the restrictions to which the return of the
child may be subject, from agreeing among
themselves to derogate from any provisions of
this Convention which may imply such a
restriction.

ขอ 36 อนุสญ
ั ญานี้ไมหามมิใหรัฐภาคีตั้งแตสองรัฐ
ขึ้นไป ซึ่งวัตถุประสงคจะลดขอจํากัดในการสงคืน
ตัวเด็กตามอนุสัญญานี้ โดยการทําความตกลง
ระหวางกันที่จะไมบังคับตามบทบัญญัติแหง
อนุสัญญานี้ ในสวนที่เกี่ยวโดยปริยายถึงขอจํากัด
การสงคืนตัวเด็ก

CHAPTER VI – FINAL CLAUSES
Article 37
The Convention shall be open for signature by
the States which were Menbers of the Hague
Conference on Private International Law at the
time of its Fourteenth Session.
It shall be ratified, accepted or approved and
the instruments of ratification, acceptance or
approval shall be deposited with the Ministry
of Foreign Affairs of the Kingdom of the
Netherlands.

หมวด 6 บทสงทาย
ขอ 37 อนุสญ
ั ญานี้ จะเปดใหมีการลงนามโดยรัฐ
ซึ่งเปนรัฐสมาชิกของการประชุมกรุงเฮกดาน
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลในการ
ประชุมครั้งที่ 14
จะมีการใหสัตยาบัน ยอมรับหรือใหความเห็นชอบ
และสัตยาบันสารหนังสือยอมรับหรือหนังสือ
เห็นชอบ จะเก็บรักษาไวที่กระทรวงการ
ตางประเทศของราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
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Any other State may accede to the
Convention.
The instrument of accession shall be deposited
with the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of the Netherland.
The Convention shall enter into force for a
State acceding to it on the first day of the
third calendar month after the deposit of its
instrument of accession.
The accession will have effect only as regards
the relations between the acceding State and
such Contracting States as will have declared
their acceptance of the accession. Such a
declaration will also have to be made by any
Member State ratifying, accepting or approving
the Convention after an accession. Such
declaration shall be deposited at the Ministry
of Foreign Affairs of the Kingdom of the
Netherlands; this Ministry shall forward,
through diplomatic channels, a certified copy
to each of the Conracting States.
The Convention will enter into force as
between the acceding State and the State that
has declared its acceptance of the accession
on the first day of the third calendar month
after the deposit of the declaration of
acceptance.

ขอ 38 รัฐอื่นใดสามารถใหภาคยานุวัตรอนุสัญญา
นี้
ภาคยานุวัตรสารจะตองเก็บรักษาไวที่
กระทรวงการตางประเทศของราชอาณาจักร
เนเธอรแลนด
อนุสัญญานี้จะมีผลบังคับใชตอรัฐที่ใหภาค
ยานุวัตร ณ วันแรกของเดือนที่สามตามปปฏิทิน
หลังจากที่ไดสงมอบภาคยานุวัตรสารแลว
การภาคยานุวัตรจะมีผลผูกพันระหวางรัฐภาคี
เดิมกับรัฐที่ใหภาคยานุวัตรตอเมื่อรัฐภาคีเดิม
ประกาศการยอมรับการภาคยานุวัตรนั้น การ
ประกาศดังกลาวจะตองกระทําโดยรัฐที่เปนสมาชิก
โดยการใหสัตยาบัน ยอมรับ หรือการเห็นชอบแก
อนุสัญญานี้ ภายหลังการภาคยานุวัตรดวย
ประกาศดังกลาวจะตองเก็บรักษาไวที่กระทรวง
การตางประเทศของราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
ซึ่งกระทรวงเชนวานี้จะตองจัดสงสําเนารับรอง
ถูกตองของประเทศดังกลาวไปใหแตละรัฐภาคีโดย
ผานชองทางการทูต
อนุสัญญาจะมีผลบังคับใชระหวางรัฐที่ใหภาค
ยานุวัตรกับรัฐที่ประกาศยอมรับการภาคยานุวัตร
นั้นในวันแรกของเดือนที่สามตามปฏิทิน หลังจาก
ที่ไดการสงมอบประกาศยอมรับนั้นแลว
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ขอ 39 นับแตวันที่รัฐไดลงนาม ใหสัตยาบัน ให
Any State may, at the time of signature,
การยอมรับ เห็นดวย หรือใหการภาคยานุวัตร รัฐ
ratification, acceptance, approval or accession, นั้นมีสิทธิประกาศวาอนุสัญญานั้นจะมีผล
declare that the Convention shall extend to all ครอบคลุมไปยังเขตอํานาจรัฐทั้งหมด ในเรื่อง
the territories for the international relations of ความสัมพันธระหวางประเทศทั้งบางสวนหรือ
which it is responsible, or to one or more of มากกวาที่รับผิดชอบประกาศจะมีผลบังคับใชนับ
them, Such a declaration shall take effect at แตวันที่อนุสัญญามีผลบังคับใชตอรัฐนั้น
the time the Convention enters into force for
that State.
Such declaration, as well as any subsequent
ประกาศดังกลาวรวมถึงผลบังคับที่ใช
extension, shall be notified to the Ministry of ครอบคลุมถึงจะตองแจงตอกระทรวงการ
Foreign Affairs of the Kingdom of the
ตางประเทศ แหงราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
Netherlands.
Article 40
If a Contracting State has two or more
territorial units in which different systems of
law are applicabel in relation to matters dealt
with in this Convention it may at the time of
signature, ratification acceptance, approval or
accession declare that this Convention shall
entend to all its territorial units or only to
one or more of them and may modify this
declaration by submitting another declaration
at any time.
Any such declaration shall be notified to the
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom
of the Netherlands and shall state expressly
the territorial units to which the Convention
applies.

ขอ 40 รัฐที่มีเขตปกครองสองเขตหรือมากกวานั้น
ที่ใชระบบกฎหมายที่แตกตางกันในเรื่องเกี่ยวกับ
อนุสัญญานี้ อาจประกาศในเวลาที่ลงนาม ให
สัตยาบัน ยอมรับ เห็นดวย หรือภาคยานุวัตรวา
อนุสัญญานี้มผี ลตอเขตปกครองทุกเขตหรือเขต
เดียวหรือมากกวานั้น โดยประกาศดังกลาว
สามารถแกไข และยื่นประกาศที่แกไขแลวได
ตลอดเวลา

ประกาศดังกลาวตองแจงตอกระทรวงการ
ตางประเทศแหงราชอาณาจักรเนเธอรแลนดทราบ
และตองระบุใหแจงชัดถึงเขตอํานาจที่อนุสัญญาจะ
มีผลบังคับใช
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Article 41
Where a Contracting State has a system of
government under which executive, judicial
and legislative powers are distributed between
central and other authorities within that State,
its signature or ratification, acceptance or
approval of, or accession to this Convention,
or its making of any declaration in terms of
Article 40 shall carry no implication as to the
internal distribution of powers within that
State.

ขอ 41 รัฐภาคีที่ระบบการปกครองที่มีอํานาจ
บริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติที่กระจายกันอยู
ในระหวางสวนกลางและองคกรอื่นที่ใชอํานาจ
ภายในรัฐนั้น องคกรทางกฎหมาย และอํานาจนิติ
บัญญัติ มีการกระจายอํานาจระหวางอํานาจบริหาร
และองคกรอื่นภายในรัฐ การลงนาม การให
สัตยาบัน การยอมรับ เห็นดวย หรือภาคยานุวัตร
รวมถึงประกาศตามขอ 40 จะไมกระทบกระเทือน
ถึงการกระจายอํานาจภายในรัฐนั้น

Article 42
Any State may, not later than the time of
ratification, acceptance, approval or accession,
or at the time of making a declaration in
terms of Article 39 or 40, make one or both
of the reservations provided for in Article 24
and Article 26 third paragraph. No other
reservation shall be permitted.
Any State may at any time withdraw a
reservation it has made. The withdrawal shall
be notified to the Ministry of Foreign Affairs
of the Kingdom of the Netherlands.
The reservation shall cease to have effect on
the first day of the third calendar month after
the notification referred to in the preceding
paragraph.

ขอ 42 รัฐใด ๆ นับแตวันที่ไดใหสัตยาบัน ยอมรับ
เห็นดวย หรือภาคยานุวัตร หรือนับแตวันที่ได
ประกาศตามความในขอ 39 และ 40 สามารถตั้งขอ
สงวนไดเฉพาะตามความในขอ 24 และขอ 26
วรรคสาม เทานั้น สวนขออื่นไมอนุญาตใหตั้งขอ
สงวน

รัฐใด ๆ สามารถถอนขอสงวนที่ตั้งไวไดทุก
เวลา การถอนขอสงวนจะตองแจงตอกระทรวงการ
ตางประเทศแหงราชอาณาจักรเนเธอรแลนดทราบ
ขอสงวนจะสิ้นผลใชบังคับในวันแรกของ
เดือนที่สามตามปฏิทิน นับแตวันแจงตามวรรค
สอง
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The Convention shall enter into force on the
first day of the third calendar month after the
deposit of the third instrument of ratification,
acceptance, approval or accession referred to
in Articles 37 and 38.
Thereafter the Convention shall enter into
force1 for each State ratifying, accepting, approving
or acceding to it subsequently, on the first
day of the third calendar month after the
deposit of its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession:
2 for any territory or territorial unit to which
the Convention has been extended in
conformity with Article 39 or 40, on the first
day of the third calendar month after the
notification referred to in that Article.

ขอ 43 อนุสญ
ั ญานี้จะมีผลบังคับใชในวันแรกของ
เดือนที่สามตามปฏิทิน นับแตมีการมอบสัตยาบัน
สาร หนังสือยอมรับ หนังสือเห็นดวย หรือภาคยา
นุวัตร ฉบับที่ 3 แลวตามความในขอ 37 และขอ38

Article 44
The Convention shall remain in force for five
years from the date of its entry into force in
accordance with the first paragraph of Article
43 even for States which subsequently have
ratified, accepted, approved it or acceded to it.
If there has been no denunciation, it shall be
renewed tacitly every five years.

ขอ 44 อนุสญ
ั ญาจะมีสภาพบังคับใชเปนเวลา 5 ป
นับแตวันที่มีผลใชบังคับตามความในวรรคแรก
ของขอ 43 ตอรัฐ ซึ่งไดใหสัตยาบันยอมรับ เห็น
ดวย หรือภาคยานุวัตร

อนุสัญญานี้จะมีผลบังคับใช
1. สําหรับแตละรัฐที่ใหสัตยาบัน ยอมรับ
เห็นดวย หรือภาคยานุวัตรดังกลาวนั้น ตามลําดับ
ในวันแรกของเดือนที่สามตามปฏิทิน หลังจากการ
สงมอบสัตยาบันสาร หนังสือยอมรับ หนังสือเห็น
ดวย หรือภาคยานุวัตรสาร
2. สําหรับเขตดินแดนหรือเขตปกครองที่
อนุสัญญามีผลครอบคลุมตามความในขอ 39 หรือ
ขอ 40 มีผลในวันแรกของเดือนที่สามตามปฏิทิน
หลังจากการแจงตามความในขอดังกลาวแลว

ถาไมมีการบอกเลิกอนุสัญญา ก็จะมีผล
บังคับใชตอไปโดยปริยายทุกๆ 5 ป

- 24 Any denunciation shall be notified to the
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom
of the Netherlands at least six months before
the expiry of the five year period. It may be
limited to certain of the territories or
territorial units to which the Convention
applies.
The denunciation shall have effect only as
regards the State which has notified it. The
convention shall remain in force for the other
Contracting States.

การบอกเลิกอนุสัญญาจะตองแจงตอ
กระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักร
เนเธอรแลนดอยางนอย 6 เดือน กอนอนุสัญญาจะ
สิ้นการบังคับใชในปที่ 5 การบอกเลิกจะจํากัด
เฉพาะเขตหรือหลายเขตที่อนุสัญญานี้มผี ลใชบังคับ

Article 45
The Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of the Netherlands shall notify the
States Members of the Conference, and the
States which have acceded in accordance with
Article 38, of the following1 the signatures and ratifications, acceptances
and approvals referred to in Article 37:
2 the accessions referred to in Article 38:
3 the date on which the Convention enters
into force in accordance with Article 43:
4 the extensions referred to in Article 39:

ขอ 45 กระทรวงการตางประเทศแหง
ราชอาณาจักรเนเธอรแลนดตองแจงรัฐสมาชิกของ
การประชุม และรัฐที่ภาคยานุวัตรตามความในขอ
38 ทราบดังนี้

การบอกเลิกอนุสัญญาจะมีผลใชบังคับ
เฉพาะรัฐที่แจงเทานั้น สําหรับรัฐภาคีอื่นอนุสัญญา
ยังคงมีผลบังคับใชตอไป

1. การลงนามและการใหสัตยาบัน การ
ยอมรับและการเห็นดวยตามความในขอ 37
2. การภาคยานุวัตรตามความในขอ 38
3. วันที่อนุสัญญามีผลใชบังคับตามความใน
ขอ 43
4. เขตอํานาจที่อนุสัญญามีผลบังคับใชตาม
ความในขอ 39
5. การประกาศตามความในขอ 38 และขอ 40

5 the declarations referred to in Articles 38
and 40
6 the reservations referred to in Article 24 and
6. การตั้งขอสงวนตามความในขอ 24 และ
Article 26, third paragraph, and the
ขอ 26 วรรคสาม และการถอนขอสงวนตามความ
withdrawals referred to in Article 42:
ในขอ 42

- 25 7 the denunciations referred to in Article 44.
In witness whereof the undersigned, being
duly authorized there to, have signed this
Convention.
Done at The Hague, on the 25th day of
October, 1980, in the English and French
languages, both texts being equally authentic,
in a single copy which shall be deposited in
the archives of the Government of the
Kingdom of the Netherlands, and of which a
certified copy shall be sent, through diplomatic
channels, to each of the States Members of
the Hague Conference on Private International
Law at the date of its Fourteenth Session.

7. การบอกเลิกตามความในขอ 44 เพื่อเปน
พยานแกการนี้ ผูมีอํานาจเต็มที่ลงนามขางทายนี้
ไดลงนามในอนุสัญญานี้
ทํา ณ กรุงเฮก ในวันที่ 25 ตุลาคม 1980 ใน
ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส โดยถือวาทั้ง 2
ภาษามีความถูกตอง เทาเทียมกัน ดังปรากฎอยูใน
สําเนาเอกสารฉบับเดียวกัน ซึ่งเก็บไว ณ หอ
เอกสารสําคัญของรัฐบาลของราชอาณาจักร
เนเธอรแลนด และสําเนารับรองถูกตองแหง
เอกสารดังกลาว จะถูกสงผานชองทางการทูตไปยัง
แตละรัฐ สมาชิกของรัฐ ซึ่งเปนสมาชิกของการ
ประชุมกรุงเฮกวาดวยกฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีบุคคล ณ วันที่ที่มีการประชุมสมัยที่ 14

