(คําแปล)
อนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต
รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญานี้
โดยระลึกว่า ประชาชนของชาติท้งั มวลตั้งแต่โบราณกาลมา ได้ยอมรับนับถือสถานภาพของตัวแทนทางทูต
โดยคํานึงถึง ความมุ่งประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ เกี่ยวกับความเสมอภาคทางอธิปไตยของรัฐ การ
ธํารงสันติภาพและความมัน่ คงระหว่างประเทศ และการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ฉนั มิตรระหว่างชาติ
โดยเชื่อว่า อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการติดต่อ เอกสิ ทธิและความคุม้ กันทางทูตจะมีส่วนช่วยพัฒนาความสัมพันธ์
ฉันมิตรระหว่างชาติ โดยไม่คาํ นึงถึงความแตกต่างกันในระบบแห่งธรรมนูญและระบบสังคมของชาติเหล่านั้น
โดยตระหนักว่า ความมุ่งประสงค์ของเอกสิ ทธิและความคุม้ กันเช่นว่านี้ มิใช่เพื่อที่จะให้เป็ นคุณประโยชน์แก่ตวั บุคคล
แต่เพื่อที่จะประกันการปฏิบตั ิการหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพของคณะผูแ้ ทนทางทูตในฐานะที่เป็ นผูแ้ ทนของรัฐ
โดยยืนยันว่า กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศ ควรใช้บงั คับต่อไปแก่ปัญหาที่มิได้กาํ หนดไว้อย่างชัด
แจ้งโดยบทของอนุสญ
ั ญานี้
ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑
เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสญ
ั ญานี้ ให้ถอ้ ยคําต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้กาํ หนดไว้ขา้ งท้ายนี้
(ก) “หัวหน้าคณะผูแ้ ทน” คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากรัฐผูส้ ่ งให้มีหน้าที่กระทําการในฐานะนั้น
(ข) “บุคคลในคณะผูแ้ ทน” คือ หัวหน้าคณะผูแ้ ทนและบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผูแ้ ทน
(ค) “บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผูแ้ ทน” คือ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูต คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ าย
วิชาการ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ การ ของคณะผูแ้ ทน
(ง) “บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูต” คือ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผูแ้ ทนซึ่งมีตาํ แหน่งทางทูต
(จ) “ตัวแทนทางทูต” คือ หัวหน้าของคณะผูแ้ ทน หรื อบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผูแ้ ทน
(ฉ) “บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ และฝ่ ายวิชาการ” คือ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผูแ้ ทน ซึ่งทํางานเกี่ยวกับ
บริ การฝ่ ายธุรการและฝ่ ายวิชาการของคณะผูแ้ ทน
(ช) “บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ การ” คือ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผูแ้ ทนในฝ่ ายบริ การรับใช้ของคณะผูแ้ ทน
(ซ) “คนรับใช้ส่วนตัว” คือ บุคคลซึ่งอยูใ่ นฝ่ ายบริ การรับใช้ของบุคคลในคณะผูแ้ ทน และซึ่งมิได้เป็ นลูกจ้างของรัฐผูส้ ่ ง
(ฌ) “สถานที่ของคณะผูแ้ ทน” คือ อาคารหรื อส่ วนของอาคาร และที่ดินซึ่งอาคารตั้งอยู่ ซึ่งใช้เพื่อความมุ่งประสงค์ของ
คณะผูแ้ ทนโดยไม่คาํ นึงถึงกรรมสิ ทธิ์ รวมถึงที่อยูข่ องหัวหน้าคณะผูแ้ ทนด้วย
ข้อ ๒
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางทูตระหว่างรัฐ และการส่ งคณะผูแ้ ทนถาวรทางทูตมีข้ ึนได้ดว้ ยความยินยอมของกันและกัน
ข้อ ๓
๑. นอกจากประการอื่นแล้ว การหน้าที่ของคณะผูแ้ ทนทางทูตประกอบด้วย
(ก) เป็ นผูแ้ ทนรัฐผูส้ ่ งในรัฐผูร้ ับ
(ข) คุม้ ครองผลประโยชน์ของรัฐผูส้ ่ งและของคนชาติของรัฐผูส้ ่ งในรัฐผูร้ ับ ภายในขีดที่จาํ กัดที่กฎหมายระหว่างประเทศ

อนุญาตให้

ของรัฐผูส้ ่ ง

(ค) เจรจากับรัฐบาลของรัฐผูร้ ับ
(ง) สื บเสาะให้แน่ดว้ ยวิถีทางทั้งมวลอันชอบด้วยกฎหมาย ถึงสภาวะและพัฒนาการในรัฐผูร้ ับ และรายงานไปยังรัฐบาล

(จ) ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ฉนั มิตรระหว่างรัฐผูส้ ่ งกับรัฐผูร้ ับและพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
วิทยาศาสตร์ของรัฐผูส้ ่ งและรัฐผูร้ ับ
๒. ไม่มีขอ้ ความในอนุสญ
ั ญานี้ที่จะแปลความได้วา่ เป็ นการห้ามคณะผูแ้ ทนทางทูตปฏิบตั ิการหน้าที่ทางกงสุ ล
ข้อ ๔
๑. รัฐผูส้ ่ งต้องทําให้เป็ นที่แน่นอนว่า รัฐผูร้ ับได้ให้ความเห็นชอบแล้วสําหรับบุคคลที่รัฐผูส้ ่ งเสนอขอแต่งตั้งเป็ นหัวหน้า
คณะผูแ้ ทนไปยังรัฐนั้น
๒. รัฐผูร้ ับไม่จาํ ต้องให้เหตุผลแก่รัฐผูส้ ่ งในการปฏิเสธการให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๕
๑. หลังจากที่ได้บอกกล่าวแก่รัฐผูร้ ับที่เกี่ยวข้องตามสมควรแล้ว รัฐผูส้ ่ งอาจแต่งตั้งหัวหน้าคณะผูแ้ ทน หรื อแต่งตั้งบุคคล
ใดในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูต แล้วแต่กรณี ไปยังมากกว่ารัฐหนึ่งก็ได้ นอกจากจะมีการคัดค้านอย่างชัดแจ้งโดยรัฐผูร้ ับรัฐใดรัฐหนึ่ง
๒. ถ้ารัฐผูส้ ่ งแต่งตั้งหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไปยังรัฐอื่นหนึ่งรัฐหรื อมากกว่านั้น รัฐผูส้ ่ งอาจสถาปนาคณะผูแ้ ทนทางทูตโดยมี
อุปทูตชัว่ คราวเป็ นหัวหน้าในแต่ละรัฐที่หวั หน้าคณะผูแ้ ทนไม่มีที่นงั่ ทํางานของตนเป็ นประจําก็ได้
๓. หัวหน้าคณะผูแ้ ทน หรื อบุคคลหนึ่งใดในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผูแ้ ทน อาจกระทําการในฐานะเป็ นผูแ้ ทนของ
รัฐผูส้ ่ งในองค์การระหว่างประเทศใด ก็ได้
ข้อ ๖

จะแจ้งการคัดค้าน

รัฐสองรัฐหรื อมากกว่านั้น อาจแต่งตั้งให้บุคคลคนเดียวกัน เป็ นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไปยังรัฐอื่นก็ได้ เว้นแต่วา่ รัฐผูร้ ับ
ข้อ ๗

ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติของข้อ ๕, ๘, ๙, และ ๑๑ รัฐผูส้ ่ งอาจแต่งตั้งบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผูแ้ ทนได้โดย
เสรี ในกรณี ของผูช้ ่วยทูตฝ่ ายทหารบก ทหารเรื อ หรื อทหารอากาศ รัฐผูร้ ับอาจเรี ยกร้องให้เสนอนามล่วงหน้า เพื่อรับความเห็นชอบของตนก็ได้
ข้อ ๘
๑. บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผูแ้ ทนนั้น ในหลักการควรมีสญ
ั ชาติของรัฐผูส้ ่ ง
๒. บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผูแ้ ทนนั้น ไม่อาจแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีสญ
ั ชาติของรัฐผูร้ ับได้ เว้นแต่ดว้ ย
ความยินยอมของรัฐผูร้ ับ ซึ่ งอาจจะเพิกถอนเสี ยในเวลาใดก็ได้
๓. รัฐผูร้ ับอาจสงวนสิ ทธิเช่นเดียวกันนี้ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับคนชาติของรัฐที่สาม ซึ่งมิใช่เป็ นคนชาติของรัฐผูส้ ่ งด้วยก็ได้

ข้อ ๙
๑. รัฐผูร้ ับอาจบอกกล่าวแก่รัฐผูส้ ่ งในเวลาใดก็ได้ และโดยมิตอ้ งชี้แจงถึงการวินิจฉัยของตนว่า หัวหน้าคณะผูแ้ ทนหรื อ
บุคคลใดในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผูแ้ ทนเป็ นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนา หรื อว่าบุคคลอื่นใดในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผูแ้ ทนเป็ นที่ไม่พึง
ยอมรับได้ ในกรณี ใดเช่นว่านี้ ให้รัฐผูส้ ่ งเรี ยกบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นกลับ หรื อเลิกการหน้าที่ของผูน้ ้ นั กับคณะผูแ้ ทนเสี ยก็ได้ตามที่เหมาะสม
บุคคลอาจจะถูกประกาศให้เป็ นผูไ้ ม่พึงปรารถนา หรื อไม่พึงยอมรับได้ ก่อนที่จะมาถึงในอาณาเขตของรัฐผูร้ ับก็ได้
๒. ถ้ารัฐผูส้ ่ งปฏิเสธ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพันของตนภายใต้วรรค ๑ ของข้อนี้ภายในระยะเวลาอันสมควร รัฐผูร้ ับอาจ
ปฏิเสธที่จะยอมรับนับถือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นว่าเป็ นบุคคลในคณะผูแ้ ทนก็ได้
ข้อ ๑๐

ผูแ้ ทนของบุคคลนั้น

๑. กระทรวงการต่างประเทศของรัฐผูร้ ับ หรื อกระทรวงอื่น เช่น ที่อาจจะตกลงกันจะได้รับการบอกกล่าวถึง
(ก) การแต่งตั้งบุคคลในคณะผูแ้ ทน การมาถึงและการเดินทางออกไปท้ายที่สุด หรื อการสิ้ นสุ ดของการหน้าที่กบั คณะ

(ข) การมาถึงและการเดินทางออกไปท้ายที่สุดของคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผูแ้ ทน และเมื่อสมควร การที่
บุคคลใดเป็ นหรื อพ้นจากเป็ นคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผูแ้ ทน
(ค) การมาถึงและการเดินทางออกไปท้ายที่สุดของคนรับใช้ส่วนตัวของบุคคลที่ได้กล่าวไว้ในอนุวรรค (ก) ของวรรคนี้
และการที่บุคคลนั้นออกจากการเป็ นลูกจ้างของบุคคลเช่นว่านั้น
(ง) การว่าจ้างและการปลดบุคคลที่มีถ่ินที่อยูใ่ นรัฐผูร้ ับ ในฐานะเป็ นบุคคลในคณะผูแ้ ทน หรื อคนรับใช้ส่วนตัวซึ่งมีสิทธิ
ที่จะได้รับเอกสิ ทธิและความคุม้ กัน
๒. เมื่อกระทําได้ ให้บอกกล่าวล่วงหน้าถึงการมาถึง และการเดินทางออกไปท้ายที่สุดด้วย
ข้อ ๑๑
๑. เมื่อไม่มีความตกลงจําเพาะในเรื่ องขนาดของคณะผูแ้ ทน รัฐผูร้ ับอาจเรี ยกร้องให้ขนาดของคณะผูแ้ ทนอยูใ่ นขีดจํากัด
ที่ตนเห็นว่าสมควรและปกติได้ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณ์และสภาวะในรัฐผูร้ ับและความจําต้องการของคณะผูแ้ ทนเฉพาะราย
๒. ภายในขอบเขตที่คล้ายคลึงกันและบนมูลฐานที่ไม่เลือกปฏิบตั ิ รัฐผูร้ ับอาจปฏิเสธได้เช่นกันที่จะยอมรับพนักงาน
ประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้
ข้อ ๑๒
รัฐผูส้ ่ งไม่อาจตั้งที่ทาํ การซึ่ งประกอบเป็ นส่ วนของคณะผูแ้ ทนขึ้นในท้องถิ่นอื่น นอกจากท้องถิ่นที่คณะผูแ้ ทนนั้นเอง
ตั้งอยูไ่ ด้ โดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งของรัฐผูร้ ับ
ข้อ ๑๓
๑. หัวหน้าคณะผูแ้ ทนพึงถือว่าได้เข้ารับการหน้าที่ของตนในรัฐผูร้ ับ เมื่อตนได้ยนื่ สาสน์ตราตั้งหรื อเมื่อตนได้บอกกล่าว
การมาถึงของตน และได้เสนอสําเนาที่ถูกต้องของสาสน์ตราตั้งของตนต่อกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผูร้ ับ หรื อกระทรวงอื่นที่อาจจะตกลง
กันตามทางปฏิบตั ิที่มีอยูใ่ นรัฐผูร้ ับซึ่ งจะต้องปฏิบตั ิโดยเท่าเทียมกัน
๒. ลําดับของการยืน่ สาสน์ตราตั้ง หรื อสําเนาที่ถูกต้องของสาสน์ตราตั้ง จะได้พิจารณากําหนดตามวันและเวลาของการ

มาถึงของหัวหน้าคณะผูแ้ ทน
ข้อ ๑๔
๑. หัวหน้าคณะผูแ้ ทนแบ่งออกเป็ น ๓ ชั้น กล่าวคือ
(ก) ชั้นเอกอัครราชทูต หรื อเอกอัครสมณทูต ซึ่งแต่งตั้งไปยังประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะผูแ้ ทนอื่นที่มีช้ นั เท่ากัน
(ข) ชั้นรัฐทูต อัครราชทูต และอัครสมณทูต ซึ่งแต่งตั้งไปยังประมุขของรัฐ
(ค) ชั้นอุปทูต ซึ่ งแต่งตั้งไปยังรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
๒. เว้นแต่ที่เกี่ยวกับลําดับอาวุโสและมารยาทแล้ว ไม่ให้มีความแตกต่างกันระหว่างหัวหน้าคณะผูแ้ ทน โดยถือเหตุผล
ของชั้นของหัวหน้าคณะผูแ้ ทน
ข้อ ๑๕
ชั้นที่จะกําหนดให้แก่หวั หน้าคณะผูแ้ ทนนั้น ให้ทาํ ความตกลงกันระหว่างรัฐ
ข้อ ๑๖
๑. ให้หวั หน้าคณะผูแ้ ทนมีลาํ ดับอาวุโสในแต่ละชั้นของตนตามลําดับวันและเวลาที่เข้ารับหน้าที่ตามข้อ ๑๓
๒. การเปลี่ยนแปลงในสาสน์ตราตั้งของหัวหน้าคณะผูแ้ ทนซึ่งไม่เกี่ยวพันกับการเปลี่ยนชั้นอย่างใด จะไม่
กระทบกระเทือนลําดับอาวุโสของหัวหน้าคณะผูแ้ ทน
๓. ข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนต่อทางปฏิบตั ิใดซึ่งมีอยูใ่ นรัฐผูร้ ับในเรื่ องลําดับอาวุโสของผูแ้ ทนของรัฐสันตะปาปา
ข้อ ๑๗
ลําดับอาวุโสของสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผูแ้ ทนนั้น ให้หวั หน้าคณะผูแ้ ทนเป็ นผูบ้ อกกล่าวแก่กระทรวง
การต่างประเทศหรื อกระทรวงอื่นเช่นที่อาจจะตกลงกัน
ข้อ ๑๘
วิธีดาํ เนินการที่จะต้องปฏิบตั ิในแต่ละรัฐ สําหรับการรับหัวหน้าคณะผูแ้ ทน จะต้องเป็ นเอกรู ปในแต่ละชั้น
ข้อ ๑๙
๑. ถ้าตําแหน่งของหัวหน้าคณะผูแ้ ทนว่างลง หรื อถ้าหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไม่สามารถปฏิบตั ิการหน้าที่ของตนได้ อุปทูต
ชัว่ คราวจะปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะหัวหน้าคณะผูแ้ ทนเป็ นการชัว่ คราวได้ หัวหน้าคณะผูแ้ ทนหรื อ ในกรณี ที่หวั หน้าคณะผูแ้ ทนไม่สามารถจะ
กระทําได้ กระทรวงการต่างประเทศของรัฐผูส้ ่ งจะแจ้งนามอุปทูตชัว่ คราวไปยังกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผูร้ ับ หรื อกระทรวงอื่น เช่นที่
อาจจะตกลงกัน
๒. ในกรณี ที่ไม่มีบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผูแ้ ทนอยูใ่ นรัฐผูร้ ับ ด้วยความยินยอมของรัฐผูร้ ับ บุคคลใน
คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ ายวิชาการ อาจจะได้รับแต่งตั้งโดยรัฐผูส้ ่ งให้รักษาการในกิจการด้านบริ หารโดยปกติของคณะผูแ้ ทนก็ได้

ข้อ ๒๐
คณะผูแ้ ทนและหัวหน้าคณะผูแ้ ทนมีสิทธิใช้ธงและเครื่ องหมายของรัฐผูส้ ่ ง ณ สถานที่ของคณะผูแ้ ทน รวมถึงที่อยูข่ อง
หัวหน้าคณะผูแ้ ทนและที่พาหนะในการขนส่ งของหัวหน้าคณะผูแ้ ทนด้วย
ข้อ ๒๑
๑. รัฐผูร้ ับจะให้ความสะดวกในการได้มาในอาณาเขตของตนตามกฎหมายของตนโดยรัฐผูส้ ่ ง ซึ่งสถานที่ที่จาํ เป็ นสําหรับ
คณะผูแ้ ทนของรัฐผูส้ ่ ง หรื อช่วยเหลือคณะผูแ้ ทนในการหาที่อาศัยโดยวิธีอื่น
๒. เมื่อจําเป็ น รัฐผูร้ ับจะช่วยเหลือคณะผูแ้ ทนในการหาที่อาศัยที่เหมาะสมสําหรับบุคคลในคณะผูแ้ ทนด้วย
ข้อ ๒๒
๑. สถานที่ของคณะผูแ้ ทนจะถูกละเมิดมิได้ ตัวแทนของรัฐผูร้ ับไม่อาจเข้าไปในสถานที่น้ นั ได้ เว้นแต่ดว้ ยความยินยอม
ของหัวหน้าคณะผูแ้ ทน
๒. รัฐผูร้ ับมีหน้าที่พิเศษที่จะดําเนินการทั้งมวลที่เหมาะสม เพื่อคุม้ ครองสถานที่ของคณะผูแ้ ทนจากการบุกรุ ก หรื อความ
เสี ยหายใด และที่จะป้ องกันการรบกวนใดต่อความสงบสุ ขของคณะผูแ้ ทน หรื อการทําให้เสื่ อมเสี ยเกียรติของคณะผูแ้ ทน
๓. สถานที่ของคณะผูแ้ ทน เครื่ องตกแต่ง และทรัพย์สินอื่นของคณะผูแ้ ทนในสถานที่น้ นั และพาหนะในการขนส่ งของ
คณะผูแ้ ทนจะได้รับความคุม้ กันจากการค้น การเรี ยกเกณฑ์ การอายัด หรื อการบังคับคดี
ข้อ ๒๓
๑. นอกจากที่เป็ นการชําระค่าบริ การจําเพาะที่ได้ให้ รัฐผูส้ ่ งและหัวหน้าคณะผูแ้ ทนจะได้รับยกเว้นจากค่าติดพันและภาษี
ทั้งมวลของชาติ ท้องถิ่น หรื อเทศบาล ในส่ วนที่เกี่ยวกับสถานที่ของคณะผูแ้ ทนไม่วา่ จะได้เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์หรื อได้เช่ามา
๒. การยกเว้นจากการเก็บภาษีที่ได้อา้ งถึงในข้อนี้ จะไม่ใช้กบั ค่าติดพันและภาษีที่จะต้องชําระภายใต้กฎหมายของรัฐผูร้ ับ
โดยบุคคลผูท้ าํ สัญญากับรัฐผูส้ ่ ง หรื อกับหัวหน้าคณะผูแ้ ทน
ข้อ ๒๔
บรรณสารและเอกสารของคณะผูแ้ ทนจะถูกละเมิดมิได้ ไม่วา่ เวลาใด และไม่วา่ จะอยู่ ณ ที่ใด
ข้อ ๒๕
รัฐผูร้ ับจะประสาทความสะดวกอย่างเต็มที่สาํ หรับการปฏิบตั ิการหน้าที่ของคณะผูแ้ ทน
ข้อ ๒๖
ภายในบังคับของกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผูร้ ับเกี่ยวกับการเข้าไปในเขตที่ได้หวงห้าม หรื อที่ได้วางระเบียบไว้โดย

เหตุผลของความมัน่ คงแห่งชาติ รัฐผูร้ ับจะให้หลักประกันแก่สมาชิกทั้งมวลของคณะผูแ้ ทนซึ่งเสรี ภาพในการเคลื่อนไหวและการเดินทางใน
อาณาเขตของตน
ข้อ ๒๗
๑. รัฐผูร้ ับจะอนุญาตและคุม้ ครองการสื่ อสารโดยเสรี ในส่ วนของคณะผูแ้ ทน เพื่อความมุ่งประสงค์ในทางการทั้งมวล ใน
การติดต่อกับรัฐบาล และกับคณะผูแ้ ทนและสถานกงสุ ลอื่นของรัฐผูส้ ่ งไม่วา่ ตั้งอยูท่ ี่ใด คณะผูแ้ ทนอาจใช้วถิ ีทางอันเหมาะสมทั้งมวลได้ รวมทั้ง
ผูถ้ ือสารทางทูตและสารเป็ นรหัส หรื อตัวเลขรหัส อย่างไรก็ดี คณะผูแ้ ทนอาจติดตั้งและใช้เครื่ องส่ งวิทยุได้ดว้ ยความยินยอมของรัฐผูร้ ับเท่านั้น
๒. หนังสื อโต้ตอบทางการของคณะผูแ้ ทนจะถูกละเมิดมิได้ หนังสื อโต้ตอบทางการหมายถึงหนังสื อโต้ตอบทั้งมวลที่
เกี่ยวกับคณะผูแ้ ทนและการหน้าที่ของคณะผูแ้ ทน
๓. ถุงทางทูตจะไม่ถูกเปิ ดหรื อถูกกักไว้
๔. หี บห่อซึ่ งรวมเป็ นถุงทางทูตจะต้องมีเครื่ องหมายภายนอกที่เห็นได้แสดงลักษณะของถุงทางทูต และอาจบรรจุได้แต่
เอกสารหรื อสิ่ งของทางทูตซึ่ งได้เจตนาเพื่อใช้ในทางการเท่านั้น
๕. ผูถ้ ือสารทางทูต ซึ่ งจะได้รับเอกสารทางการแสดงสถานภาพของตน และแสดงจํานวนหี บห่อซึ่งรวมเป็ นถุงทางทูต
นั้น จะได้รับความคุม้ ครองจากรัฐผูร้ ับในการปฏิบตั ิการหน้าที่ของตน ผูถ้ ือสารทางทูตจะได้อุปโภคความละเมิดมิได้ส่วนบุคคล และต้องไม่ถูก
จับกุมหรื อกักขังในรู ปใด
๖. รัฐผูส้ ่ ง หรื อคณะผูแ้ ทน อาจแต่งตั้งผูถ้ ือสารทางทูตเฉพาะกรณี ได้ ในกรณี เช่นว่านี้ให้นาํ บทบัญญัติแห่งวรรค ๕ ของ
ข้อนี้มาใช้ดว้ ยเว้นแต่วา่ ความคุม้ กันที่ได้กล่าวไว้ในวรรคนั้นจะไม่ใช้เมื่อผูถ้ ือสารเช่นว่านี้ได้ส่งถุงทางทูตในหน้าที่ของตนให้แก่ผรู ้ ับแล้ว
๗. ถุงทางทูตอาจจะมอบหมายไว้แก่ผบู ้ งั คับการของเครื่ องบินพาณิ ชย์ ซึ่งได้กาํ หนดจะลง ณ ท่าเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาต
แล้วได้ ผูบ้ งั คับการของเครื่ องบินพาณิ ชย์จะได้รับเอกสารทางการแสดงจํานวนหี บห่อซึ่งรวมเป็ นถุง แต่ไม่ให้ถือว่าผูบ้ งั คับการของเครื่ องบิน
พาณิ ชย์เป็ นผูถ้ ือสารทางทูต คณะผูแ้ ทนอาจส่ งบุคคลหนึ่งในคณะผูแ้ ทนไปรับมอบถุงทางทูตได้โดยตรงและโดยเสรี จากผูบ้ งั คับการของ
เครื่ องบิน
ข้อ ๒๘
ค่าธรรมเนียมและค่าภาระที่ได้เรี ยกเก็บโดยคณะผูแ้ ทนตามวิถีของการปฏิบตั ิหน้าที่ทางการของคณะผูแ้ ทน จะได้รับ
ยกเว้นจากค่าติดพันและภาษีท้ งั มวล
ข้อ ๒๙
ตัวบุคคลของตัวแทนทางทูตจะถูกละเมิดมิได้ ตัวแทนทางทูตจะไม่ถูกจับกุมหรื อกักขังในรู ปใด รัฐผูร้ ับจะปฏิบตั ิต่อ
ตัวแทนทางทูตด้วยความเคารพตามสมควร และจะดําเนินการที่เหมาะสมทั้งมวลที่จะป้ องกันการประทุษร้ายใดๆ ต่อตัวบุคคล เสรี ภาพ หรื อ
เกียรติของตัวแทนทางทูต
ข้อ ๓๐
๑. ที่อยูส่ ่ วนตัวของตัวแทนทางทูตจะได้อุปโภคความละเมิดมิได้และความคุม้ ครองเช่นเดียวกับสถานที่ของคณะผูแ้ ทน
๒. กระดาษเอกสาร หนังสื อโต้ตอบ และยกเว้นตามที่ได้บญั ญัติไว้ในวรรค ๓ ของข้อ ๓๑ ทรัพย์สินของตัวแทนทางทูต
จะได้อุปโภคความละเมิดมิได้เช่นกัน

ข้อ ๓๑
๑. ตัวแทนทางทูตจะได้อุปโภคความคุม้ กันจากอํานาจศาลทางอาญาของรัฐผูร้ ับตัวแทนทางทูตจะได้อุปโภคความคุม้ กัน
จากอํานาจศาลทางแพ่ง และทางปกครองของรัฐผูร้ ับด้วย เว้นแต่ในกรณี ของ
(ก) การดําเนินคดีกรรมสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิครอบครองเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ส่วนตัว ที่ต้ งั อยูใ่ นอาณาเขตของรัฐผูร้ ับ
นอกจากตัวแทนทางทูตครอบครองไว้ในนามของรัฐผูส้ ่ งเพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผูแ้ ทน
(ข) การดําเนินคดีเกี่ยวกับการสื บมรดกซึ่งเกี่ยวพันถึงตัวแทนทางทูตในฐานะผูจ้ ดั การมรดกโดยพินยั กรรม ผูจ้ ดั การ
มรดกโดยศาลตั้ง ทายาทหรื อผูร้ ับมรดกในฐานะเอกชนและมิใช่ในนามของรัฐผูส้ ่ ง
(ค) การดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจกรรมใดในทางวิชาชีพ หรื อพาณิ ชย์ซ่ ึงตัวแทนทางทูตได้กระทําในรัฐผูร้ ับ นอกเหนือจาก
การหน้าที่ทางการของตน
๒. ตัวแทนทางทูตไม่จาํ ต้องให้การในฐานะเป็ นพยาน
๓. มาตรการบังคับคดีไม่อาจดําเนินได้ในส่ วนที่เกี่ยวกับตัวแทนทางทูต เว้นแต่ในกรณี ซ่ ึงอยูภ่ ายใต้อนุวรรค (ก) (ข) และ
(ค) ของวรรค ๑ ของข้อนี้ และโดยมีเงื่อนไขว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องอาจดําเนินไปได้โดยปราศจากการละเมิดต่อความละเมิดมิได้ในตัวบุคคลของ
ตัวแทนทางทูตหรื อที่อยูข่ องตัวแทนทางทูต
๔. ความคุม้ กันของตัวแทนทางทูตจากอํานาจศาลของรัฐผูร้ ับ ไม่ยกเว้นตัวแทนทางทูตจากอํานาจศาลของรัฐผูส้ ่ ง
ข้อ ๓๒

ผูส้ ่ ง

๑. ความคุม้ กันจากอํานาจศาลของตัวแทนทางทูต และของบุคคลที่อุปโภคความคุม้ กันภายใต้ขอ้ ๓๗ อาจสละได้โดยรัฐ

๒. การสละต้องเป็ นที่ชดั แจ้งเสมอ
๓. การริ เริ่ มคดีโดยตัวแทนทางทูต หรื อโดยบุคคลที่อุปโภคความคุม้ กันจากอํานาจศาลภายใต้ขอ้ ๓๗ จะตัดตัวแทนทาง
ทูตหรื อบุคคลนั้นจากการอ้างความคุม้ กันจากอํานาจศาลในส่ วนที่เกี่ยวกับการฟ้ องแย้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการฟ้ องคดีน้ นั
๔. การสละความคุม้ กันจากอํานาจศาลในส่ วนที่เกี่ยวกับคดีแพ่งหรื อคดีปกครอง จะไม่ถือว่าเป็ นการสละความคุม้ กันใน
ส่ วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษา ซึ่ งจําเป็ นต้องมีการสละต่างหากอีก
ข้อ ๓๓
๑. ภายในบังคับของบทบัญญัติของวรรค ๓ ของข้อนี้ ในส่ วนที่เกี่ยวกับบริ การที่ได้ให้เพื่อรัฐผูส้ ่ ง ตัวแทนทางทูตจะ
ได้รับการยกเว้นจากบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการประกันสังคมซึ่งอาจจะใช้บงั คับอยูใ่ นรัฐผูร้ ับ
๒. การยกเว้นที่ได้บญั ญัติไว้ในวรรค ๑ ของข้อนี้ จะใช้แก่คนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเป็ นลูกจ้างแต่ถ่ายเดียวของตัวแทนทางทูต
ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า
(ก) คนรับใช้น้ นั มิใช่เป็ นคนชาติของรัฐผูร้ ับ หรื อเป็ นบุคคลผูม้ ีถิ่นที่อยูถ่ าวรในรัฐผูร้ ับ และ
(ข) คนรับใช้น้ นั อยูใ่ นบังคับของบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกันสังคม ซึ่งอาจจะใช้บงั คับอยูใ่ นรัฐผูส้ ่ ง หรื อรัฐที่สาม
๓. ตัวแทนทางทูตซึ่ งจ้างบุคคลที่การยกเว้นตามวรรค ๒ ของข้อนี้ไม่ใช้ จะปฏิบตั ิตามข้อผูกพันซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ประกันสังคมของรัฐผูร้ ับตั้งบังคับแก่นายจ้าง
๔. การยกเว้นที่ได้บญั ญัติไว้ในวรรค ๑ และ ๒ ของข้อนี้จะไม่ให้ตดั การเข้ามีส่วนร่ วมโดยสมัครใจในระบบ
ประกันสังคมของรัฐผูร้ ับหากว่ารัฐนั้นได้อนุญาตการเข้ามีส่วนร่ วมเช่นว่านั้น
๕. บทบัญญัติของข้อนี้จะไม่กระทบกระเทือนถึงความตกลงสองฝ่ าย หรื อหลายฝ่ ายเกี่ยวกับการประกันสังคม ซึ่งได้ทาํ
กันไว้ก่อนแล้วและจะไม่กีดกันการทําความตกลงเช่นนี้ในอนาคต

ข้อ ๓๔

ทรัพย์สิน เว้นแต่

ตัวแทนทางทูตจะได้รับยกเว้นจากค่าติดพันและภาษีท้ งั ปวงของชาติของท้องถิ่น หรื อของเทศบาล ในส่ วนบุคคลหรื อใน

(ก) ภาษีทางอ้อมชนิดที่ตามปกติรวมอยูใ่ นราคาของสิ นค้าหรื อบริ การแล้ว
(ข) ค่าติดพันและภาษีจากอสังหาริ มทรัพย์ส่วนตัวซึ่งตั้งอยูใ่ นอาณาเขตของรัฐผูร้ ับ นอกจากตัวแทนทางทูตครอบครอง
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั ไว้ในนามของรัฐผูส้ ่ ง เพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผูแ้ ทน
(ค) อากรกองมรดก การสื บมรดก หรื อการรับรองซึ่งรัฐผูร้ ับเรี ยกเก็บ ภายในบังคับแห่งบทของวรรค ๔ ของข้อ ๓๙
(ง) ค่าติดพันและภาษีจากเงินได้ส่วนตัวซึ่งมีแหล่งกําเนิดในรัฐผูร้ ับ และภาษีเก็บจากเงินทุนซึ่งได้ลงทุนประกอบการ
พาณิ ชย์ในรัฐผูร้ ับ
(จ) ค่าภาระซึ่ งเรี ยกเก็บสําหรับบริ การจําเพาะที่ได้ให้
(ฉ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมศาลหรื อสํานวนความ ค่าติดพันในการจํานองและอากรแสตมป์ ในส่ วนที่
เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติของข้อ ๒๓
ข้อ ๓๕
รัฐผูร้ ับจะยกเว้นตัวแทนทางทูตจากบริ การส่ วนบุคคลทั้งมวล จากบริ การส่ วนสาธารณะทั้งมวลไม่วา่ ชนิดใดก็ตาม และ
จากข้อผูพ้ นั ทางทหาร เช่นที่เกี่ยวกับการเรี ยกเกณฑ์ ส่ วนบํารุ ง และการเรี ยกเอาที่อยูเ่ พื่อการทหาร
ข้อ ๓๖
๑. รัฐผูร้ ับจะอนุญาตให้นาํ เข้าและยกเว้นจากอากรศุลกากร ภาษีและค่าภาระเกี่ยวข้องทั้งมวลนอกจากค่าภาระในการเก็บ
รักษา การขนส่ งและบริ การ ในทํานองเดียวกันตามกฎหมายและข้อบังคับซึ่งรัฐผูร้ ับอาจกําหนดไว้ แก่
(ก) สิ่ งของสําหรับใช้ในทางการของคณะผูแ้ ทน
(ข) สิ่ งของสําหรับใช้ส่วนบุคคลของตัวแทนทางทูต หรื อคนในครอบครัวของตัวแทนทางทูต ซึ่งประกอบเป็ นส่ วนของ
ครัวเรื อนของตัวแทนทางทูต รวมทั้งสิ่ งของที่ได้เจตนาสําหรับการตั้งถิ่นฐานของตัวแทนทางทูตด้วย
๒. หี บห่อส่ วนบุคคลของตัวแทนทางทูตจะได้รับยกเว้นจากการตรวจตรา นอกจากมีมูลเหตุอนั ร้ายแรงที่ทาํ ให้
สันนิษฐานได้วา่ หี บห่อส่ วนตัวนั้นบรรจุส่ิ งของซึ่ งไม่อยูใ่ นข่ายแห่งการยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในวรรค ๑ ของข้อนี้ หรื อสิ่ งของซึ่งการนําเข้าหรื อ
ส่ งออกต้องห้ามตามกฎหมายหรื อถูกควบคุมตามข้อบังคับว่าด้วยการกักตรวจโรคของรัฐผูร้ ับ การตรวจตราเช่นว่านี้จะกระทําต่อหน้าตัวแทน
ทางทูต หรื อต่อหน้าผูแ้ ทนที่ได้รับมอบอํานาจของตัวแทนทางทูตเท่านั้น
ข้อ ๓๗
๑. คนในครอบครัวของตัวแทนทางทูต ซึ่งประกอบเป็ นส่ วนของครัวเรื อนของตัวแทนทางทูต ถ้าไม่ใช่คนชาติของรัฐ
ผูร้ ับ จะได้อุปโภคเอกสิ ทธิและความคุม้ กันที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๒๙ ถึง ๓๖
๒. บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ผา่ ยธุรการ และฝ่ ายวิชาการของคณะผูแ้ ทน รวมทั้งคนในครอบครัวของตน ซึ่งประกอบเป็ น
ส่ วนของครัวเรื อนของตนตามลําดับ ถ้าไม่ใช่คนชาติของรัฐผูร้ ับ หรื อมีถิ่นที่อยูถ่ าวรในรัฐผูร้ ับ จะได้อุปโภคเอกสิ ทธิและความคุม้ กันที่ได้ระบุ
ไว้ในข้อ ๒๙ ถึง ๓๕ เว้นแต่วา่ ความคุม้ กันจากอํานาจศาลทางเพ่งและทางปกครองของรัฐผูร้ ับที่ได้ระบุไว้ในวรรค ๑ ของข้อ ๓๑ นั้น ไม่ขยาย
ไปถึงการกระทําที่ได้ปฏิบตั ิไปนอกวิถีทางของหน้าที่ของตน บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ ายวิชาการ จะได้อุปโภคเอกสิ ทธิที่ได้ระบุ
ไว้ในข้อ ๓๖ วรรค ๑ ในส่ วนที่เกี่ยวกับสิ่ งของที่ได้นาํ เข้าเมื่อเข้ารับหน้าที่ครั้งแรกด้วย

๓. บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ การของคณะผูแ้ ทน ซึ่งไม่ใช่คนชาติของรัฐผูร้ ับหรื อมีถิ่นที่อยูถ่ าวรในรัฐผูร้ ับ จะได้
อุปโภค ความคุม้ กันในส่ วนที่เกี่ยวกับการกระทําที่ได้ปฏิบตั ิไปในวิถีทางของหน้าที่ของตน การยกเว้นจากค่าติดพันและภาษีสาํ หรับค่าบําเหน็จ
ที่ตนได้รับโดยเหตุผลของการรับจ้างของตน และการยกเว้นที่ได้บรรจุไว้ในข้อ ๓๓
๔. คนรับใช้ส่วนตัวของบุคคลในคณะผูแ้ ทน ถ้าไม่ใช่คนชาติของรัฐผูร้ ับหรื อมีถิ่นที่อยูถ่ าวรในรัฐผูร้ ับ จะได้รับยกเว้น
จากค่าติดพันและภาษีสาํ หรับค่าบําเหน็จที่ตนได้รับโดยเหตุผลของการรับจ้างของตนในส่ วนอื่น คนรับใช้ส่วนตัวเช่นว่านี้อาจได้อุปโภคเอก
สิ ทธิและความคุม้ กันเท่าที่รัฐผูร้ ับยอมให้เท่านั้น อย่างไรก็ดี รัฐผูร้ ับต้องใช้อาํ นาจของตนเหนือบุคคลเช่นว่านี้ในทํานองเช่นที่จะไม่แทรกสอด
โดยไม่สมควรในการปฏิบตั ิการหน้าที่ของคณะผูแ้ ทน
ข้อ ๓๘
๑. เว้นแต่เท่าที่เอกสิ ทธิและความคุม้ กันเพิ่มเติมซึ่งรัฐผูร้ ับอาจจะให้ ตัวแทนทางทูตซึ่งเป็ นคนชาติของรัฐนั้นหรื อมีถิ่นที่
อยูถ่ าวรในรัฐนั้น จะได้อุปโภคความคุม้ กันจากอํานาจศาลและความละเมิดมิได้ ในส่ วนที่เกี่ยวกับการกระทําในทางการที่ได้ปฏิบตั ิไปในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเท่านั้น
๒. บุคคลอื่นในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผูแ้ ทน และคนรับใช้ส่วนตัว ซึ่งเป็ นคนชาติของรัฐผูร้ ับหรื อมีถิ่นที่อยูถ่ าวรในรัฐ
ผูร้ ับ จะได้อุปโภคเอกสิ ทธิและความคุม้ กันเท่าที่รัฐผูร้ ับได้ยอมให้เท่านั้น อย่างไรก็ดีรัฐผูร้ ับต้องใช้อาํ นาจของตนเหนือบุคคลเช่นว่านี้ในทํานอง
เช่นที่จะไม่แทรกสอดโดยไม่สมควรในการปฏิบตั ิการหน้าที่ของคณะผูแ้ ทน
ข้อ ๓๙
๑. บุคคลทุกคนที่มีสิทธิจะได้รับเอกสิ ทธิและความคุม้ กัน จะได้อุปโภคเอกสิ ทธิและความคุม้ กันนั้น ตั้งแต่ขณะที่บุคคล
นั้นเข้ามาในอาณาเขตของรัฐผูร้ ับในการเดินทางไปรับตําแหน่งของตน หรื อถ้าอยูใ่ นอาณาเขตของรัฐผูร้ ับแล้ว ตั้งแต่ที่ได้บอกกล่าวการแต่งตั้ง
ของตนต่อกระทรวงการต่างประเทศ หรื อต่อกระทรวงอื่นเช่นที่อาจจะตกลงกัน
๒. เมื่อการหน้าที่ของบุคคลซึ่ งอุปโภคเอกสิ ทธิและความคุม้ กันยุติลง เอกสิ ทธิและความคุม้ กันเช่นว่า ตามปกติจะสิ้ นสุ ด
ลงขณะที่บุคคลนั้นออกไปจากประเทศ หรื อเมื่อสิ้ นกําหนดระยะเวลาอันสมควรที่จะทําเช่นนั้น แต่จะยังมีเอกสิ ทธิและความคุม้ กันอยูจ่ นกระทัง่
ถึงเวลานั้น แม้ในกรณี ของการขัดกันด้วยอาวุธ อย่างไรก็ดี ในส่ วนที่เกี่ยวกับการกระทําที่ได้ปฏิบตั ิไปโดยบุคคลเช่นว่านั้น ในการปฏิบตั ิการ
หน้าที่ของตนในฐานะเป็ นบุคคลในคณะผูแ้ ทน ความคุม้ กันนั้นให้มีอยูส่ ื บไป
๓. ในกรณี การถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผูแ้ ทน คนในครอบครัวของบุคคลในคณะผูแ้ ทนจะได้อุปโภคเอกสิ ทธิและ
ความคุม้ กันซึ่งเขามีสิทธิที่จะได้สืบไปจนกว่าจะสิ้ นกําหนดระยะเวลาอันสมควรที่จะออกไปจากประเทศ
๔. ในกรณี การถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผูแ้ ทนซึ่งไม่ใช่คนชาติของรัฐผูร้ ับหรื อมีถิ่นที่อยูถ่ าวรในรัฐผูร้ ับ หรื อของ
คนในครอบครัวซึ่ งประกอบเป็ นส่ วนของครัวเรื อนของบุคคลในคณะผูแ้ ทนดังกล่าวรัฐผูร้ ับจะอนุญาตให้ถอนสังหาริ มทรัพย์ของผูว้ ายชนม์ไป
ยกเว้นแต่ทรัพย์สินใดที่ได้มาในประเทศที่การส่ งออกซึ่ งทรัพย์สินนั้นเป็ นอันต้องห้ามในเวลาที่บุคคลในคณะผูแ้ ทนหรื อคนในครอบครัวของ
บุคคลในคณะผูแ้ ทนนั้นถึงแก่กรรม อากรกองมรดก การสื บมรดก และการรับมรดกนั้นจะไม่เรี ยกเก็บแก่สงั หาริ มทรัพย์ซ่ ึงอยูใ่ นรัฐผูร้ ับ เพราะ
การไปอยู่ ณ ที่น้ นั แต่ถ่ายเดียวของผูว้ ายชนม์ในฐานะเป็ นบุคคลในคณะผูแ้ ทนหรื อในฐานะเป็ นคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผูแ้ ทน
ข้อ ๔๐
๑. ถ้าตัวแทนทางทูตเดินทางผ่าน หรื ออยูใ่ นอาณาเขตของรัฐที่สามซึ่งได้ให้การตรวจลงตราหนังสื อเดินทางแก่ตวั แทน
ทางทูตนั้นถ้าการตรวจลงตราเช่นนั้นเป็ นการจําเป็ น ขณะเดินทางไปรับหรื อกลับไปยังตําแหน่งของตน หรื อเมื่อกําลังกลับไปยังประเทศของตน
รัฐที่สามจะต้องอํานวยความละเมิดมิได้และความคุม้ กันอย่างอื่นเช่นที่อาจจําเป็ นเพื่อประกันการผ่านหรื อการกลับของตัวแทนทางทูตนั้น ความ
ละเมิดมิได้และความคุม้ กันอย่างอื่นเช่นเดียวกันนี้จะใชัในกรณี ที่คนใดในครอบครัวของตัวแทนทางทูตซึ่งอุปโภคเอกสิ ทธิหรื อความคุม้ กัน และ
ซึ่งร่ วมเดินทางไปกับตัวแทนทางทูต หรื อเดินทางต่างหากเพื่อไปรวมกับตัวแทนทางทูตหรื อเพื่อกลับไปยังประเทศของตนด้วย

๒. ในพฤติการณ์คล้ายคลึงกับที่ได้ระบุไว้ในวรรค ๑ ของข้อนี้รัฐที่สามจะไม่ขดั ขวางการเดินทางของบุคคลในคณะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ ายวิชาการ หรื อฝ่ ายบริ หารของคณะผูแ้ ทนและของคนในครอบครัวของบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่เหล่านี้ ผ่านอาณาเขต
ของตน
๓. รัฐที่สามจะประสาทให้เสรี ภาพและความคุม้ ครองแก่หนังสื อโต้ตอบทางการและการติดต่อทางการอย่างอื่นในการ
ผ่าน รวมทั้งสารเป็ นรหัสหรื อตัวเลขรหัส เช่นเดียวกันกับที่รัฐผูร้ ับประสาทให้ รัฐที่สามจะประสาทให้ความละเมิดมิได้และความคุม้ ครองแก่ผู ้
ถือสารทางทูตซึ่งได้รับการตรวจลงตราหนังสื อเดินทาง ถ้าการตรวจลงตราเช่นนั้นเป็ นการจําเป็ น และแก่ถุงทางทูต ในการผ่านเช่นเดียวกันกับที่
รัฐผูร้ ับมีพนั ธะที่จะต้องประสาทให้
๔. ข้อผูกพันของรัฐที่สามภายใต้วรรค ๑, ๒ และ ๓ ของข้อนี้จะใช้แก่บุคคลที่ได้บ่งไว้ตามลําดับในวรรคเหล่านั้น และ
แก่การติดต่อทางการและถุงทางทูต ซึ่ งปรากฏอยูใ่ นอาณาเขตของรัฐที่สามนั้นเพราะเหตุสุดวิสยั ด้วย
ข้อ ๔๑
๑. โดยไม่กระทบกระเทือนต่อเอกสิ ทธิและความคุม้ กันของตนเป็ นหน้าที่ของบุคคลทั้งมวล ซึ่งอุปโภคเอกสิ ทธิและ
ความคุม้ กันเช่นว่านี้ที่จะเคารพกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผูร้ ับ บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ที่จะไม่แทรกสอดในกิจการภายในของรัฐนั้นด้วย
๒. ธุรกิจในทางการทั้งมวลกับรัฐผูร้ ับ ซึ่งรัฐผูส้ ่ งได้มอบหมายแก่คณะผูแ้ ทน จะกระทํากับหรื อผ่าน กระทรวงการ
ต่างประเทศของรัฐผูร้ ับ หรื อกระทรวงอื่นเช่นที่อาจจะตกลงกัน
๓. สถานที่ของคณะผูแ้ ทนต้องไม่ใช่ในลักษณะซึ่งไม่ตอ้ งด้วยกับการหน้าที่ของคณะผูแ้ ทนดังที่ได้กาํ หนดลงไว้ใน
อนุสญ
ั ญานี้ หรื อโดยกฎเกณฑ์อื่นของกฎหมายระหว่างประเทศทัว่ ไป หรื อโดยความตกลงพิเศษใดที่ใช้บงั คับอยูร่ ะหว่างรัฐผูส้ ่ งกับรัฐผูร้ ับ
ข้อ ๔๒
ตัวแทนทางทูตจะต้องไม่ปฏิบตั ิกิจกรรมใดทางวิชาชีพหรื อพาณิ ชย์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวในรัฐผูร้ ับ
ข้อ ๔๓
นอกจากประการอื่นแล้ว การหน้าที่ของตัวแทนทางทูตยุติลง
(ก) เมื่อมีการบอกกล่าวโดยรัฐผูส้ ่ งไปยังรัฐผูร้ ับว่า การหน้าที่ของตัวแทนทางทูตได้ยตุ ิลงแล้ว
(ข) เมื่อมีการบอกกล่าวโดยรัฐผูร้ ับไปยังรัฐผูส้ ่ งตามวรรค ๒ ของข้อ ๙ ว่า รัฐผูร้ ับปฏิเสธที่จะยอมรับตัวแทนทางทูตใน
ฐานะเป็ นบุคคลในคณะผูแ้ ทน
ข้อ ๔๔
แม้ในกรณี การขัดกันด้วยอาวุธ รัฐผูร้ ับต้องอํานวยความสะดวกเพื่อให้บุคคลซึ่งอุปโภคเอกสิ ทธิและความคุม้ กันนอกจาก
คนชาติของรัฐผูร้ ับ และคนในครอบครัวของบุคคลเช่นว่านี้โดยไม่คาํ นึงถึงสัญชาติของบุคคลเหล่านั้นออกไปโดยเร็ วที่สุดที่จะเป็ นไปได้ รัฐผูร้ ับ
ต้องจัดพาหนะในการขนส่ งที่จาํ เป็ นสําหรับตัวบุคคลเหล่านั้นและทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้นให้โดยเฉพาะในกรณี ที่ตอ้ งการ
ข้อ ๔๕
ถ้าความสัมพันธ์ทางทูตระหว่างสองรัฐขาดลง หรื อถ้าคณะผูแ้ ทนถูกเรี ยกกลับเป็ นการถาวรหรื อชัว่ คราว
(ก) แม้ในกรณี การขัดกันด้วยอาวุธ รัฐผูร้ ับต้องเคารพและคุม้ ครองสถานที่ของคณะผูแ้ ทนรวมทั้งทรัพย์สินและบรรณ

สารของคณะผูแ้ ทนด้วย
(ข) รัฐผูส้ ่ งอาจมอบหมายการพิทกั ษ์สถานที่ของคณะผูแ้ ทนรวมทั้งทรัพย์สินและบรรณสารของคณะผูแ้ ทนแก่รัฐที่สาม
ซึ่งเป็ นที่ยอมรับได้แก่รัฐผูร้ ับก็ได้
(ค) รัฐผูส้ ่ งอาจมอบหมายการอารักขาผลประโยชน์ของตนและของคนชาติของตนแก่รัฐที่สามซึ่งเป็ นที่ยอมรับได้แก่รัฐ
ผูร้ ับก็ได้
ข้อ ๔๖
ด้วยความยินยอมล่วงหน้าของรัฐผูร้ ับและโดยคําขอร้องของรัฐที่สาม ซึ่งไม่มีผแู ้ ทนอยูใ่ นรัฐผูร้ ับ รัฐผูส้ ่ งอาจรับให้การ
อารักขาชัว่ คราวแก่ผลประโยชน์ของรัฐที่สาม และของคนชาติของรัฐที่สามก็ได้
ข้อ ๔๗

ของตนในรัฐผูส้ ่ ง

๑. ในการใช้บทบัญญัติของอนุสญ
ั ญานี้ รัฐผูร้ ับจะไม่เลือกปฏิบตั ิในระหว่างรัฐ
๒. อย่างไรก็ดี จะไม่ถือว่าได้มีการเลือกปฏิบตั ิ
(ก) เมื่อรัฐผูร้ ับใช้บทบัญญัติขอ้ ใดข้อหนึ่งของอนุสญ
ั ญานี้อย่างกํากัด เพราะมีการใช้บทบัญญัติอย่างกํากัดแก่คณะผูแ้ ทน

(ข) เมื่อตามประเพณี หรื อความตกลง รัฐทั้งหลายขยายให้แก่กนั และกันซึ่งผลปฏิบตั ิที่เป็ นการอนุเคราะห์มากกว่าที่
จําต้องให้ตามบทบัญญัติของอนุสญ
ั ญานี้
ข้อ ๔๘
อนุสญ
ั ญานี้จะเปิ ดให้มีการลงนามโดยรัฐสมาชิกทั้งปวงของสหประชาชาติหรื อของทบวงการชํานัญพิเศษใด หรื อโดย
ภาคีใดของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และโดยรัฐอื่นใดที่สมัชชาสหประชาติเชิญให้เข้าเป็ นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา ดังต่อไปนี้: จนถึง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๖๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ณ กระทรวงการต่างประเทศของสหพันธ์ออสเตเรี ย และต่อไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๖๒
(พ.ศ. ๒๕๐๕) ณ สํานักงานใหญ่ของสหประชาชาติในนครนิวยอร์ก
ข้อ ๔๙
อนุสญ
ั ญานี้จะต้องได้รับการสัตยาบัน สัตยาบันสารจะมอบไว้กบั เลขาธิการสหประชาชาติ
ข้อ ๕๐
อนุสญ
ั ญานี้จะยังคงเปิ ดให้มีการภาคยานุวตั ิโดยรัฐใดที่อยูใ่ นประเภทหนึ่งใดในสี่ ประเภทที่ได้กล่าวไว้ในข้อ ๔๘
ภาคยานุวตั ิสารจะมอบไว้กบั เลขาธิการสหประชาชาติ
ข้อ ๕๑
๑. อนุสญ
ั ญานี้จะเริ่ มใช้บงั คับในวันที่สามสิ บต่อจากวันมอบสัตยาบันสาร หรื อภาคยานุวตั ิสาร ฉบับที่ยสี่ ิ บสอง ไว้กบั

เลขาธิการสหประชาชาติ
๒. สําหรับแต่ละรัฐที่ให้สตั ยาบันหรื อภาคยานุวตั ิแก่อนุสญ
ั ญานี้หลังจากการมอบสัตยาบันสาร หรื อภาคยานุวตั ิสาร ฉบับ
ที่ยสี่ ิ บสองแล้ว อนุสญ
ั ญานี้จะเริ่ มใช้บงั คับในวันที่สามสิ บหลังจากการมอบสัตยาบันสารหรื อภาคยานุวตั ิสาร โดยรัฐเช่นว่านั้น
ข้อ ๕๒
เลขาธิการสหประชาชาติจะแจ้งให้รัฐทั้งมวลที่อยูใ่ นประเภทหนึ่งใดในสี่ ประเภทที่ได้บ่งไว้ในข้อ ๔๘ ทราบถึง
(ก) การลงนามอนุสญ
ั ญานี้ และการมอบสัตยาบันสารหรื อภาคยานุวตั ิสาร ตามข้อ ๔๘, ๔๙ และ ๕๐
(ข) วันที่อนุสญ
ั ญานี้จะเริ่ มใช้บงั คับ ตามข้อ ๕๑
ข้อ ๕๓
ต้นฉบับของอนุสญ
ั ญานี้ ซึ่ งตัวบทภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซี ย และภาษาสเปน เป็ นหลักฐานเท่า
เทียมกันนั้น จะมอบไว้กบั เลขาธิการสหประชาชาติ ผูซ้ ่ ึ งจะส่ งสําเนาอนุสญ
ั ญาดังกล่าวที่ได้รับรองแล้วไปให้รัฐทั้งมวลที่อยูใ่ นประเภทหนึ่งใด
ในสี่ ประเภทที่ได้บ่งไว้ในข้อ ๔๘
เพื่อเป็ นพยานแก่การนี้ ผูม้ ีอาํ นาจเต็มที่ลงนามข้างท้ายนี้ซ่ ึงได้รับมอบอํานาจโดยถูกต้องเพื่อการนี้จากรัฐบาลของตนแต่
ละฝ่ าย ได้ลงนามอนุสญ
ั ญานี้
ทํา ณ กรุ งเวียนนา เมื่อวันที่สิบแปด เมษายน คริ สตศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิ บเอ็ด (พ.ศ. ๒๕๐๔)

« Back

