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ค�ำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
มาตรฐานขั้นต�่ำสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการไม่ควบคุมตัว
(ข้อก�ำหนดโตเกียว)
United Nations Standard Minimum Rules
for Non-custodial Measures
(The Tokyo Rules)

สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ,
ค� ำ นึ ง ถึ ง ปฏิ ญ ญาสากลเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
ข้อตกลงสากลเกี่ยวกับพลเมืองและสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและ
ข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลกับ
ข้อขัดแย้งทางกฎหมาย
ค�ำนึงถึงมาตรฐานขั้นต�่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุมใหญ่ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิด ครัง้ ที่ 1 และการปฏิบตั ติ อ่ การสนับสนุน
อย่างเต็มก�ำลังในการน�ำไปใช้และปฏิบัติ
ระลึกถึงมติที่ประชุมข้อที่ 8 ในการประชุมใหญ่ว่าด้วย
การป้ อ งกั น อาชญากรรมและการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ครั้ ง ที่ 6
เกี่ยวกับทางเลือกอื่นแทนการจ�ำคุก
ระลึกถึงมติท่ีประชุมข้อที่ 16 ในการประชุมใหญ่ว่าด้วย
การป้ อ งกั น อาชญากรรมและการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ครั้ ง ที่ 7
ในการลดจ�ำนวนผูต้ อ้ งขัง ทางเลือกอืน่ แทนการจ�ำคุก และการกลับคืน
สู่สังคมของผู้กระท�ำผิด
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ระลึ ก ว่ า มาตราที่ 11 เกี่ ย วกั บ มติ ค ณะกรรมาธิ ก าร
เศรษฐกิจและสังคมที่ 1986/10 วันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1986
ในหั ว ข้ อ ทางเลื อ กอื่ น แทนการจ� ำ คุ ก โดยขอให้ เ ลขาธิ ก ารเตรี ย ม
รายงานเกี่ ย วกั บ มาตรการทางเลื อ กแทนการจ� ำ คุ ก ส� ำ หรั บ การ
ประชุ ม ใหญ่ ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น อาชญากรรมและการปฏิ บั ติ ต ่ อ
ผู้กระท�ำผิด ครั้งที่ 8 และให้ศึกษาข้อค�ำถามที่เกี่ยวกับการก�ำหนด
หลั ก การดั ง กล่ า ว โดยให้ ข อความช่ ว ยเหลื อ จากองค์ ก ารต่ า ง ๆ
ของสหประชาชาติ เ พื่ อ การป้ อ งกั น อาชญากรรมและการปฏิ บั ติ
ต่อผู้กระท�ำผิด
ยอมรับว่า มีความจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาแนวทางและ
ยุทธศาสตร์ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ ด้านการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดแบบไม่ควบคุมตัว และมี
ความจ� ำ เป็ น ในการก� ำ หนดมาตรฐานขั้ น ต�่ ำ ตามที่ ไ ด้ เ น้ น ย�้ ำไว้ ใ น
รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม
ครั้งที่ 4 ว่าด้วยวิธีและมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการ
ป้องกันอาชญากรรมและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด
เชื่อว่า มาตรการทางอื่นแทนการจ�ำคุกสามารถท�ำให้
เป็นมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิดในชุมชนได้
ซึ่งเป็นผลดีแก่ทั้ง 2 ฝ่ายทั้งสังคมและผู้กระท�ำผิด
ตระหนักว่า การจ�ำกัดอิสรภาพนัน้ เป็นไปเพือ่ วัตถุประสงค์
ด้านความปลอดภัยของสังคม การป้องกันอาชญากรรม การสร้างความ
เป็นธรรม และการข่มขู่ยับยั้ง และเป้าหมายอันสูงสุดของกระบวนการ
ยุติธรรมควรเป็นไปเพื่อคืนผู้กระท�ำผิดสู่สังคม
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เน้นย�้ำว่า การเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังและภาวะผู้ต้องขังล้น
เรือนจ�ำในหลายประเทศเป็นปัจจัยที่สร้างปัญหาและความยุ่งยาก
ในการน�ำมาตรฐานขั้นต�่ำในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังไปปฏิบัติ
รั บ ทราบด้ ว ยความชื่ น ชมในความส� ำ เร็ จ ของคณะ
กรรมการป้ อ งกั น และควบคุ ม อาชญากรรม ความส� ำ เร็ จ ของการ
ประชุมระหว่างภูมิภาคเพื่อเตรียมการประชุมใหญ่ว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ครั้ ง ที่ 8 ในหั ว ข้ อ ที่ 2
“นโยบายงานอาชญากรรมเกี่ยวกับการจ�ำคุก มาตรการลงโทษอื่น ๆ
และมาตรการทางเลื อ กอื่ น ” และความส� ำ เร็ จ ของการประชุ ม
เตรียมงานระดับภูมิภาคส�ำหรับการประชุมครั้งที่ 8
แสดงออกถึ ง ความขอบคุ ณ แก่ ส ถาบั น การป้ อ งกั น
อาชญากรรมและการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ของสหประชาชาติ
ภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกลส�ำหรับความส�ำเร็จในการพัฒนา
มาตรฐานขั้ น ต�่ ำ สหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการไม่ ค วบคุ ม ตั ว และ
องค์กรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ มูลนิธปิ อ้ งกันอาชญากรรม
และการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดระหว่างประเทศ
1. รับรองมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ สหประชาชาติวา่ ด้วยมาตรการ
ไม่ควบคุมตัวซึ่งปรากฏในส่วนต่อไป และเห็นชอบข้อแนะน�ำของ
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม ให้เรียกมาตรฐานนี้
ว่า “ข้อก�ำหนดโตเกียว”
2. แนะน� ำ ให้ น� ำ ข้ อ ก� ำ หนดโตเกี ย วไปใช้ ใ นระดั บ
ประเทศ ภูมิภาคและระหว่างประเทศโดยค�ำนึงถึงสภาพทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
3. เรี ย กร้ อ งให้ ป ระเทศสมาชิ ก น� ำ ข้ อ ก� ำ หนดโตเกี ย ว
ไปใช้ และปฏิบัติ
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4. เชื้ อ เชิ ญ ประเทศสมาชิ ก ให้ เ ผยแพร่ ข ้ อ ก� ำ หนด
โตเกียวให้เป็นที่รู้จักแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย พนักงานอัยการ
ผู ้ พิ พ ากษา พนั ก งานคุ ม ประพฤติ นั ก กฎหมาย ผู ้ เ สี ย หาย
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด หน่ ว ยงานองค์ ก รสวั ส ดิ ก ารสั ง คม และองค์ ก รที่ มิ ใช่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับมาตรการไม่ควบคุมตัว รวมถึง สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสาธารณชนทั่วไป
5. ร้องขอให้ประเทศสมาชิกรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามข้อก�ำหนดโตเกียว ทุก ๆ 5 ปี โดยเริ่มในปี 1994
6. สนับสนุนคณะกรรมการระดับภูมิภาค สถาบันของ
สหประชาชาติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น อาชญากรรมและการปฏิ บั ติ
ต่อผู้กระท�ำผิด หน่วยงานเฉพาะด้าน หน่วยงานภายในสหประชาชาติ
องค์ ก รที่ มิ ใช่ ข องรั ฐ ที่ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาของคณะมนตรี เ ศรษฐกิ จ
และสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการน�ำข้อก�ำหนดโตเกียวไปปฏิบัติ
7. เรี ย กร้ อ งให้ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และควบคุ ม
อาชญากรรมให้ความส�ำคัญกับการน�ำมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติ
8. ร้องขอให้เลขาธิการเข้ามามีบทบาทในการเตรียมการ
ที่ จ� ำ เป็ น ในการให้ ข ้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ ก� ำ หนดโตเกี ย วซึ่ ง จะน� ำ
ไปเข้ า สู ่ ว าระการประชุ ม ป้ อ งกั น และควบคุ ม อาชญากรรมในการ
ประชุมครั้งที่ 12 เพื่อให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบและเผยแพร่ต่อไป
และร้ อ งขอให้ เ ลขาธิ ก ารให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ข้ อ ป้ อ งกั น ทางด้ า น
กฎหมาย และการน�ำกฎระเบียบต่าง ๆ ไปปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนา
โครงงานที่เป็นรูปแบบเดียวกันในระดับภูมิภาค
9. เชิญสถาบันต่าง ๆ ของสหประชาชาติทปี่ ฏิบตั งิ านด้าน
การป้องกันอาชญากรรมและปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดให้มาช่วยเหลือ
เลขาธิการในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
4

10. สนั บ สนุ น องค์ ก รที่ มิ ใ ช่ ข องรั ฐ และหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้มามีส่วนร่วมกับข้อก�ำหนดโตเกียว
11. ร้องขอให้เลขาธิการประชาสัมพันธ์ขอ้ ก�ำหนดโตเกียว
ให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานรัฐบาล องค์กรที่มิใช่ของรัฐ และองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
12. รวมทั้งร้องขอให้เลขาธิการจัดเตรียมรายงานทุก ๆ
5 ปี ในการน�ำข้อก�ำหนดโตเกียวไปปฏิบัติและน�ำส่งคณะกรรมการ
ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม โดยเริ่มปฏิบัติปี 1994
13. ร้องขอเลขาธิการให้ช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการ
น�ำข้อก�ำหนดโตเกียวไปปฏิบัติและน�ำส่งรายงานต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมด้วย
14. ร้ อ งขอให้ น� ำ มติ ใ นส่ ว นนี้ ร วมถึ ง ภาคผนวกนี้
เข้าไว้ในทุกส่วนของงานสหประชาชาติและให้รวมไว้ให้สื่อสิ่งพิมพ์
ของสหประชาชาติ ใ นฉบั บ ต่ อ ไป ในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน :
การรวบรวมเครื่องมือระดับนานาชาติ
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ภาคผนวก

มาตรฐานขั้นต�่ำสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการไม่ควบคุมตัว
(ข้อก�ำหนดโตเกียว)

ส่วนที่ 1 หลักการทั่วไป
1. จุดมุ่งหมายพื้นฐาน
1.1 มาตรฐานฉบับนี้ก�ำหนดหลักการพื้นฐานที่จะ
ส่งเสริมการใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวควบคู่ไปกับมาตรฐานขั้นต�่ำ
ในการคุ ้ ม ครองบุ ค คลที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ม าตรการทางเลื อ กอื่ น ที่ ใช้ แ ทน
โทษจ�ำคุก
1.2 มาตรฐานฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการบริหารจัดการในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแลผู้กระท�ำผิดพร้อม ๆ กับการ
ส่งเสริมให้ผู้กระท�ำผิดได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
1.3 มาตรฐานฉบับนีพ้ งึ ได้รบั การสนับสนุนให้บรรลุผล
ทั้งโดยเงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
แต่ละประเทศ ตลอดจนพึงเป็นจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นด้วย
1.4 ในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานฉบับนี้ ประเทศสมาชิก
พึ ง ใช้ ค วามพยายามอย่ า งยิ่ ง ยวดในการสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งสิ ท ธิ
ของผู้กระท�ำผิด สิทธิของผู้เสียหาย และความปลอดภัยของสังคม
รวมถึงการป้องกันอาชญากรรม
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1.5 ประเทศสมาชิ ก พึ ง พั ฒ นาให้ มี ม าตรการไม่
ควบคุมตัวนั้นไว้ในระบบกฎหมายของตนเพื่อเป็นทางเลือกอื่น ๆ และ
เพื่อลดการใช้โทษจ�ำคุก กับพึงพัฒนานโยบายการบริหารกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมทางอาญาให้ มี ค วามเหมาะสม ซึ่ ง จะต้ อ งด� ำ เนิ น การให้
สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการให้สังคมมีส่วนร่วม
ในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการบ�ำบัดแก้ไขผู้กระท�ำผิด
2. ขอบเขตของการใช้มาตรการไม่ควบคุมตัว
2.1 หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานฉบับนี้ให้ใช้กับบุคคล
ทุกคนที่อยู่ระหว่างด�ำเนินคดี พิจารณาคดี หรือลงโทษ หรือตลอด
ทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งต่อไปมาตรฐาน
ฉบับนี้จะเรียกโดยย่อว่า “ผู้กระท�ำผิด” ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็น
ผู้ต้องสงสัย ผู้ถูกกล่าวหา หรือนักโทษก็ตาม
2.2 มาตรฐานฉบับนี้พึงใช้บังคับโดยปราศจากการ
เลื อ กปฏิ บั ติ ไ ม่ ว ่ า จะด้ ว ยเหตุ แ ห่ ง เชื้ อ ชาติ สี ผิ ว เพศ อายุ ภาษา
ศาสนา ความคิดทางการเมืองหรือความคิดเห็นทางอื่น แหล่งก�ำเนิด
ทางชาติหรือสังคม สถานะทางทรัพย์สิน ก�ำเนิดหรืออื่นใด
2.3 ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรจัด
ให้ มี ม าตรการไม่ ค วบคุ ม ตั ว ให้ มี ค วามหลากหลายและมี ข อบเขต
ที่ ก ว้ า งขวางตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนก่ อ นการฟ้ อ งร้ อ งไปจนถึ ง ขั้ น ตอนหลั ง
มีค�ำพิพากษาลงโทษแล้ว โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะ
และความร้ า ยแรงของความผิ ด บุ ค ลิ ก ภาพและภู มิ ห ลั ง ของ
ผู้กระท�ำผิดการคุ้มครองสังคม และการหลีกเลี่ยงการใช้โทษจ�ำคุก
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โดยไม่ จ� ำ เป็ น ทั้ ง นี้ ก ารก� ำ หนดจ� ำ นวนและประเภทของมาตรการ
ไม่ ค วบคุ ม ตั ว นั้ น ควรพิ จ ารณาถึ ง การปรั บ ใช้ กั บ โทษที่ ยั ง คงมี อ ยู ่
เท่าที่จะเป็นไปได้ด้วย
2.4 การพัฒนามาตรการใหม่ ๆ ที่ไม่ควบคุมตัวนั้น
พึงได้รับการส่งเสริม ควบคุม และประเมินผลการใช้มาตรการนั้นอย่าง
เป็นระบบและใกล้ชิดด้วย
2.5 พึ ง จั ด ให้ มี ก ารใช้ ม าตรการดู แ ลผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
โดยชุ ม ชนแทนการส่ ง ตั ว ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ไปด� ำ เนิ น คดี ใ นศาลตาม
รู ป แบบปกติ แต่ ทั้ ง นี้ ต ้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องกฎหมาย
และหลักนิติธรรม
2.6 การใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวนัน้ ควรให้สอดคล้อง
กั บ หลั ก การที่ ว ่ า การแทรกแซงเสรี ภ าพของมนุ ษ ย์ น้ั น พึ ง กระท� ำ
ให้น้อยที่สุด
2.7 การใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวนั้นยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของการลดการใช้โทษจ�ำคุก และลดการใช้มาตรการทางอาญานั้น
โดยตรง ซึ่งเป็นแนวทางที่น�ำมาใช้แทนที่หรือลดการที่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาจะเข้าไปจัดการกับการกระท�ำความผิดทั้งหมด
3. แนวทางกฎหมายในการคุ้มครอง
3.1 ค� ำ น� ำ ค� ำ จ� ำ กั ด ความ และการบั ง คั บ ใช้ ข อง
มาตรการไม่ควบคุมตัวนั้นพึงมีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย
3.2 การเลือกว่าจะใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวนัน้ หรือ
ไม่ ใ ห้ ป ระเมิ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะและระดั บ ความ
ร้ายแรงของความผิด บุคลิกภาพและภูมิหลังของผู้กระท�ำความผิด
วัตถุประสงค์ของการลงโทษ และสิทธิของผู้เสียหาย
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3.3 ศาลหรือองค์กรอื่นที่มีอ�ำนาจหน้าที่นั้นพึงใช้
ดุลยพินิจที่เหมาะสมในทุกขั้นตอนของการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจได้ ว ่ า ใช้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเต็ ม ที่ และ
โดยสอดคล้องกับหลักนิติธรรม
3.4 การจะใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวในขั้นตอนก่อน
การพิจารณาคดีหรือแทนการด�ำเนินคดีในศาลตามปกตินั้นพึงได้รั บ
ความยินยอมจากผู้กระท�ำผิดนั้นก่อน
3.5 ค�ำพิพากษาที่ให้ใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวนั้น
พึงถูกตรวจสอบหรือให้ผู้กระท�ำผิดมีสิทธิอุทธรณ์ได้
3.6 ผูก้ ระท�ำผิดมีสทิ ธิทจี่ ะร้องขอต่อศาลหรือเรียกร้ อ ง
ต่ อ องค์ ก รที่ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ เ พื่ อ ตรวจสอบกรณี ที่ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด นั้ น
เห็นว่าตนถูกกระทบสิทธิจากการที่ถูกบังคับใช้มาตรการไม่ควบคุมตัว
นั้นได้
3.7 พึงมีกลไกที่เหมาะสมส�ำหรับการแก้ไขเยียวยา
ที่เป็นไปได้เมื่อเกิดเหตุกรณีการกระทบสิทธิใด ๆ อันสืบเนื่องมาจาก
การที่มีการไม่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนนั้น
3.8 มาตรการไม่ควบคุมตัวนั้นจะต้องไม่มีการใช้วิธี
ทดลองทางการแพทย์ ห รื อ ทางจิ ต วิ ท ยา หรื อ การกระท� ำ ที่ ก ่ อ ให้
เกิ ด ความเสี่ ย งอั น ตรายโดยไม่ ส มควรต่ อ ร่ า งกายหรื อ สภาพจิ ต ใจ
ของผู้กระท�ำผิด
3.9 ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของผูก้ ระท�ำผิดทีจ่ ะถูกใช้
มาตรการไม่ควบคุมตัวนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองอยู่เสมอ
3.10 ในการก�ำหนดมาตรการไม่ควบคุมตัวนัน้ จะต้อง
ไม่ ท� ำ ให้ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ถู ก จ� ำ กั ด สิ ท ธิ ห นั ก กว่ า โทษปกติ ที่ พึ ง ได้ รั บ
แต่แรกหากไม่มีการใช้มาตรการดังกล่าวนั้น
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3.11 ในการใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวนัน้ สิทธิในความ
เป็ น ส่ ว นตั ว ทั้ ง ของผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด และครอบครั ว ของผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
พึง ได้ รั บ ความเคารพด้ ว ยเช่ น กั น
3.12 ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด พึ ง มี ก าร
เก็บรักษาไว้เป็นความลับและปกปิดต่อบุคคลที่สาม การตรวจข้อมูล
ดั ง กล่ า วจะกระท�ำได้เฉพาะโดยบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินคดีกั บ
ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด นั้ น หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย
โดยตรง
4. ข้อจ�ำกัด
4.1 การตีความมาตรฐานฉบับนี้จะต้องไม่ขัดแย้ง
กั บ มาตรฐานขั้ น ต�่ ำ ในการปฏิ บั ติ ต ่ อ นั ก โทษ มาตรฐานขั้ น ต�่ ำ ของ
สหประชาชาติ ว่าด้วยการบริหารกระบวนการยุตธิ รรมส�ำหรับเยาวชน
หลั ก การเพื่ อ การคุ ้ ม ครองบุ ค คลทุ ก คนที่ ถู ก คุ ม ขั ง หรื อ จ� ำ คุ ก หรื อ
หลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรฐานระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิด และการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
พื้นฐานของบุคคลดังกล่าว
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนก่อนชั้นพิจารณาคดี
5. การด�ำเนินการก่อนชั้นพิจารณาคดี
5.1 ในกรณีทสี่ มควรและสอดคล้องกับระบบกฎหมาย
ของประเทศนั้น ต�ำรวจ อัยการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินคดีอาญาพึงมีอำ� นาจทีจ่ ะยุตกิ ารด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำผิดได้
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หากพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การด� ำ เนิ น คดี อ าญาต่ อ ไปเป็ น การ
ไม่จ�ำเป็นเมื่อพิจารณาถึงการคุ้มครองสังคม การป้องกันอาชญากรรม
การส่ ง เสริ ม การเคารพต่ อ กฎหมายบ้ า นเมื อ งและสิ ท ธิ ข อง
ผู ้ เ สี ย หายทั้ ง นี้ ก ารพิ จ ารณาว่ า มี เ หตุ ผ ลอั น สมควรที่ จ ะยุ ติ
การด� ำ เนิ น คดี ห รื อ ไม่ นั้ น ควรมี ก ารจั ด ท� ำ หลั ก เกณฑ์ แ ละพั ฒ นา
หลั ก เกณฑ์ ภ ายใต้ ร ะบบกฎหมายนั้ น นอกจากนี้ ใ นบรรดาคดี
เล็กๆ น้อยๆ ทั้งหลาย อัยการอาจก�ำหนดมาตรการไม่ควบคุมตัว
ที่เหมาะสมเพื่อใช้แทนการด�ำเนินคดีนั้นได้ตามสมควรด้วย
6. การหลีกเลี่ยงการคุมขังก่อนชั้นพิจารณา
6.1 การคุ ม ขั ง ในขั้ น ตอนก่ อ นชั้ น พิ จ ารณาคดี นั้ น
พึ ง ใช้ ต่ อ เมื่ อ เป็ น หนทางสุ ด ท้ า ยที่ ไ ม่ มี วิ ธี ก ารอื่ น ที่ เ หมาะสม
กว่ า แล้ ว โดยในการจะใช้ พึ ง ค� ำ นึ ง ถึ ง ความจ� ำ เป็ น ต่ อ การสอบสวน
ความผิดตามข้อกล่าวหาตลอดจนการคุ้มครองสังคมและผู้เสียหาย
เป็นส�ำคัญ
6.2 ทางเลือกอื่น ๆ ที่อาจน�ำมาใช้แทนการคุมขัง
ในขั้ น ตอนก่ อ นชั้ น พิ จ ารณาคดี นั้ น ถู ก น� ำ มาใช้ ตั้ ง แต่ แรกเท่ า ที่ จ ะ
กระท�ำได้ ส่วนการน�ำเอาการคุมขังในขั้นตอนก่อนชั้นพิจารณาคดี
มาใช้นนั้ จะต้องไม่เกินไปกว่าความจ�ำเป็นเพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ในข้ อ 5.1 อี ก ทั้ ง พึ ง ปฏิ บั ติ โ ดยความเคารพต่ อ ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น
มนุษย์และอย่างมีมนุษยธรรม
6.3 ผู้กระท�ำผิดพึงมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อศาลหรือ
องค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรมของ
การคุ ม ขั ง ในกรณี ที่ มี ก ารคุ ม ขั ง ในขั้ น ตอนก่ อ นชั้ น พิ จ ารณาคดี นั้ น
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ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการพิจารณาคดีในศาลและการลงโทษ
7. รายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงทางสังคม
7.1 ศาลพึงพิจารณารายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริง
และความประพฤติ ข องผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ หน่ ว ยงาน
ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้น รายงานดังกล่าวพึงมีข้อมูล
เชิงสังคมเกี่ยวกับผู้กระท�ำผิดทั้งในเรื่องประวัติการกระท�ำความผิด
และพฤติกรรมการกระท�ำความผิด ตลอดจนข้อมูลและความเห็น
เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารลงโทษที่ เ หมาะสมเกี่ ย วกั บ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด นั้ น ทั้ ง นี้
รายงานดังกล่าวจะต้องตั้งอยู่บนฐานแห่งข้อเท็จจริง มีความเป็น
กลางปราศจากอคติ กับจะต้องแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
อย่างชัดเจน
8. การลงโทษ
8.1 ในกรณีที่ศาลจะพิจารณาก�ำหนดให้ใช้มาตรการ
ไม่ควบคุมตัวกับผู้กระท�ำผิดว่าจะใช้มาตรการประเภทใดที่มีอยู่นั้น
พึ ง ค� ำ นึ ง ถึ ง การบ� ำ บั ด แก้ ไ ขผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด การคุ ้ ม ครองสั ง คม
และประโยชน์ของผู้เสียหาย ซึ่งศาลควรที่จะสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เสียหายตามสมควรด้วย
8.2 หน่ ว ยงานทั้ ง หลายที่ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ก� ำ หนด
มาตรการทางอาญาพึงพิจารณาน�ำเอามาตรการดังต่อไปนี้มาใช้
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		 (ก) มาตรการตักเตือนด้วยวาจา เช่น การว่ากล่าว
			 อบรม และตักเตือน
		 (ข) การยุติการด�ำเนินคดี โดยมีเงื่อนไข
		 (ค) โทษทางสถานภาพ หรื อ การตั ด สิ ท ธิ
			 บางประการ
		 (ง) มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการเงิน
			 เช่น โทษปรับ และค่าปรับที่ค�ำนวณตาม
			 รายได้ต่อวัน
		 (จ) การยึด หรือริบทรัพย์สิน
		 (ฉ) การสั่งให้ชดใช้เยียวยาหรือจ่ายค่าสินไหม
			 ทดแทนแก่ผู้เสียหาย
		 (ช) การรอการก�ำหนดโทษ หรือการรอการ
			 ลงโทษ
		 (ซ) การคุมประพฤติและการควบคุมสอดส่อง
			 ตามค�ำสั่งศาล
		 (ฌ) การให้ท�ำงานบริการสังคม
		 (ญ) การให้ ไ ปรั บ การฝึ ก อบรมที่ ส ถานที่
			 ที่ฝึกอบรมพิเศษที่ก�ำหนด
		 (ฎ) การควบคุมตัวไว้ที่บ้านของผู้นั้น
		 (ฏ) การดูแลด้วยวิธีอื่นที่ไม่ต้องคุมขังผู้นั้น
		 (ฐ) การผสมผสานระหว่างมาตรการดังกล่าวข้างต้น
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ส่วนที่ 4 ขั้นตอนหลังจากมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งลงโทษ
9. การจัดการตามค�ำพิพากษาลงโทษ
9.1 องค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่ปฏิบัติการบังคับโทษตาม
ค� ำ พิ พ ากษาหรื อ ค� ำ สั่ ง ศาลนั้ น พึ ง ใช้ ม าตรการทางเลื อ กต่ า ง ๆ
มาลดการน� ำ ตั ว ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ไปคุ ม ขั ง หรื อ จ� ำ คุ ก และพึ ง ช่ ว ยเหลื อ
ให้ผู้กระท�ำผิดได้กลับคืนไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขโดยเร็ว
9.2 มาตรการดังกล่าว ได้แก่
		 (ก) การพักการลงโทษและจัดให้มีบ้านกึ่งวิถี
		 (ข) การอนุ ญ าตให้ อ อกไปเรี ย นหนั ง สื อ หรื อ
			 ท�ำงานเป็นเวลา
		 (ค) รู ป แบบที่ ห ลากหลายของการปล่ อ ยตั ว
			 โดยมีทัณฑ์บน
		 (ง) การลดหย่อนผ่อนโทษ
		 (จ) การอภัยโทษ
9.3 ค�ำสั่งที่ใช้มาตรการทางเลือกต่าง ๆ ดังกล่าว
ยกเว้นกรณีของการอภัยโทษ พึงถูกตรวจสอบได้โดยศาลหรือองค์กร
อื่นที่มีอ�ำนาจหน้าที่โดยเฉพาะ ทั้งนี้โดยการร้องขอหรืออุทธรณ์ของ
ผู้กระท�ำผิด
9.4 รูปแบบต่าง ๆ ของการปล่อยตัวผู้กระท�ำผิด
ออกจากเรือนจ�ำหรือสถานที่คุมขังเพื่อน�ำเอามาตรการอื่น ๆ ที่ไม่ต้อง
ควบคุมตัวผู้กระท�ำผิดมาใช้แทนนั้นพึงได้รับการพิจารณาแต่เนิ่น ๆ
ที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้
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ส่วนที่ 5 การด�ำเนินการมาตรการไม่ควบคุมตัว
10. การควบคุมและสอดส่อง
10.1 วัตถุประสงค์ของการควบคุมและสอดส่อง
ก็คือเพื่อป้องกันการกระท�ำความผิดซ�้ำและเพื่อช่วยให้ผู้กระท�ำผิ ด
สามารถกลั บ ไปใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมได้ โ ดยปกติ สุ ข และโดยที่ ไ ม่ ไ ป
ข้องแวะกับอาชญากรรมต่าง ๆ อีก
10.2 ในกรณีทมี่ าตรการนัน้ ๆ ได้กำ� หนดเงือ่ นไขว่า
จะต้ อ งมี ก ารควบคุ ม และสอดส่ อ ง การควบคุ ม และสอดส่ อ งนั้ น
จะต้ อ งกระท� ำ โดยองค์ ก รที่ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ห ลั ก เกณฑ์
พิเศษบัญญัติไว้ในกฎหมายโดยเฉพาะ
10.3 ภายในกรอบของมาตรการไม่ควบคุมตัวทีม่ อี ยู่
การก�ำหนดประเภทของการควบคุมและสอดส่องพึงจัดให้เหมาะสม
กั บ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด แต่ ล ะรายเพื่ อ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู ้ ก ระผิ ด นั้ น ได้ แ ก้ ไข
ปรั บ ปรุ ง ตนเอง อี ก ทั้ ง พึ ง มี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารใช้
มาตรการและการควบคุ ม และสอดส่ อ งนั้ น ให้ เ หมาะสมอยู ่ เ สมอ
ตามความจ�ำเป็น
10.4 ผู้กระท�ำผิดพึงได้รับความช่วยเหลือในด้าน
จิ ต วิ ท ยา สั ง คม และวั ต ถุ ตามความจ� ำ เป็ น และพึ ง ได้ รั บ โอกาส
ที่ จ ะติ ด ต่ อ สื่ อ สารและมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ สั ง คมเพื่ อ ประโยชน์
ต่อ การกลั บ ไปใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมนั้ น ด้ วย
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11. ระยะเวลา
11.1 ระยะเวลาของการใช้มาตรการไม่ควบคุมตัว
ดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่องค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่นั้น
ได้ก�ำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ในกฎหมาย
11.2 การลดระยะเวลาลงเพื่อให้การบังคับโทษนั้น
เสร็จสิน้ เร็วขึน้ เนือ่ งจากผูก้ ระท�ำผิดได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขเป็นอย่างดีนนั้
สามารถกระท�ำได้
12. เงื่อนไข
12.1 การก�ำหนดเงือ่ นไขของการใช้มาตรการต่าง ๆ
ดั ง กล่ า วพึ ง พิ จ ารณาโดยค� ำ นึ ง ถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามของผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
ซึ่ ง ในกรณี เช่ น นั้ น จะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ความต้ อ งการของสั ง คม
ตลอดจนความต้ อ งการและสิ ท ธิ ข องผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด และผู ้ เ สี ย หาย
ควบคู่กันไปด้วย
12.2 เงื่ อ นไขดั ง กล่ า วพึ ง มี ลั ก ษณะที่ ส ามารถ
ปฏิบัติได้มีความชัดเจนและมีจ�ำนวนเงื่อนไขน้อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
อี ก ทั้ ง จะต้ อ งมี เ ป้ า หมายเพื่ อ การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด กลั บ ไป
ข้องแวะกับอาชญากรรมอีก พร้อม ๆ กับการจัดให้ผู้กระท�ำผิดได้
มีโอกาสเสริมสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีกับสังคม ทั้งนี้โดยค�ำนึงถึง
ความต้องการของผู้เสียหายประกอบกันด้วย
12.3 จะต้องมีการอธิบายถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในมาตรการนั้ น ๆ ให้ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ได้ เข้ า ใจตั้ ง แต่ แรกของการใช้
มาตรการนั้น โดยจะต้องอธิบายทั้งวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยมีรายละเอียดของเงื่อนไขตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้กระท�ำผิด
ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการนั้นด้วย
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12.4 เงื่ อ นไขต่ า ง ๆ นั้ น อาจมี ก ารปรั บ ปรุ ง
แก้ไขใหม่ได้โดยองค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลนั้น โดยค�ำนึงถึง
ความประพฤติ แ ละการปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ทั้ ง นี้
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมาย
13. กระบวนการบ�ำบัดแก้ไขผู้กระท�ำผิด
13.1 ในการใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวนั้น ควรมี
โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ มี ค วามหลากหลายมาสนั บ สนุ น ตาม
ความเหมาะสมด้วย เช่น การดูแลเป็นรายกรณี การบ�ำบัดฟื้นฟู
โดยกลุ ่ ม กิ จ กรรมการจั ด หาที่ พั ก อาศั ย ให้ และการดู แ ลเยี ย วยา
เป็นพิเศษให้แก่ผู้กระท�ำผิดแต่ละประเภท ซึ่งโครงการหรือกิจกรรม
เหล่านี้ควรมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้กระท�ำผิด
นั้นด้วย
13.2 การบ�ำบัดแก้ไขผู้กระท�ำผิดควรด�ำเนินการ
โดยผู้ที่มีวิชาชีพด้านนี้โดยเฉพาะซึ่งต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ
13.3 ในกรณีทมี่ กี ารพิจารณาแล้วว่าการบ�ำบัดแก้ไข
ผูก้ ระท�ำผิดนัน้ เป็นกรณีทจี่ ำ� เป็นจะต้องมีการศึกษาและท�ำความเข้าใจ
เกี่ยวกับประวัติ บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา ค่านิยม ตลอดจน
พฤติการณ์ต่าง ๆ ที่น�ำไปสู่การกระท�ำความผิดของผู้กระท�ำผิดนั้น
13.4 องค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนี้
พึงแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนและระบบการสนับสนุนของสังคม
ในการจัดการมาตรการดังกล่าว
13.5 ส�ำหรับปริมาณคดีที่จะอยู่ในการจัดการตาม
มาตรการนีพ้ งึ อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้การจัดการมีประสิทธิภาพ
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13.6 ส� ำ หรั บ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด แต่ ล ะราย องค์ ก รที่ มี
อ� ำ นาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนั้ น พึ ง จั ด ให้ มี ก ารด� ำ เนิ น การท� ำ บั น ทึ ก
รายละเอียดของคดีที่มีการด�ำเนินมาตรการดังกล่าว
14. ระเบียบวินัยและการผิดเงื่อนไข
14.1 กรณีทผี่ กู้ ระท�ำผิดท�ำผิดเงือ่ นไขหรือไม่ทำ� ตาม
มาตรการนั้น ๆ จะมีผลให้มาตรการดังกล่าวอาจถูกยกเลิกหรือแก้ไข
14.2 การยกเลิ ก หรื อ แก้ ไขมาตรการดั ง กล่ า ว
อาจจะท�ำโดยองค์กรทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการออกมาตรการนัน้ แต่ทงั้ นี้
จะต้ อ งมี ก ารตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง จากเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ค วบคุ ม ดู แ ล
และผู้กระท�ำผิดนั้นก่อน
14.3 การท�ำผิดเงื่อนไขหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกล่าวนั้นมิได้น�ำไปสู่การเปลี่ยนเป็นโทษจ�ำคุกโดยอัตโนมัติ
14.4 องค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการยกเลิกหรือ
แก้ไขมาตรการดังกล่าวจะต้องพยายามพิจารณาถึงรูปแบบอื่น ๆ
ของการใช้มาตรการการลงโทษที่ไม่ควบคุมตัวนั้นมาใช้แทนโทษจ�ำคุก
จะก� ำ หนดในกรณี นี้ ไ ด้ ต ่ อ เมื่ อ ไม่ มี รู ป แบบอื่ น ๆ ของมาตรการ
ดั ง กล่ า วที่ เ หมาะสมจะน� ำ มาใช้ ไ ด้ ห รื อ รู ป แบบอื่ น ๆ ดั ง กล่ า ว
ไม่สามารถใช้ได้ผลแล้วเท่านั้น
14.5 อ�ำนาจในการจับกุมหรือควบคุมผู้กระท�ำผิด
ในกรณีทที่ ำ� ผิดเงือ่ นไขหรือไม่ยอมท�ำตามมาตรการดังกล่าวนัน้ จะต้อง
มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในกฎหมาย
14.6 ในกรณี ที่ มี ก ารยกเลิ ก หรื อ แก้ ไขมาตรการ
ดังกล่าวให้ผู้กระท�ำผิดมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อศาลหรือองค์กรอื่นที่มี
อ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาค�ำอุทธรณ์นั้นได้
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ส่วนที่ 6 เจ้าหน้าที่
15. การคัดเลือกบุคคลเข้าท�ำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่
15.1 ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท�ำหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบการด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ มาตรการไม่ ค วบคุ ม ตั ว
ดั ง กล่ า วนั้ น จะต้ อ งไม่ มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ เ พราะเหตุ แ ห่ ง เชื้ อ ชาติ
สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา ความคิดทางการเมืองหรือความคิดเห็น
ทางอื่นแหล่งก�ำเนิดทางชาติหรือสังคม สถานะทางทรัพย์สิน ก�ำเนิด
หรื อ สถานะอื่ น ๆ นอกจากนี้ น โยบายในการคั ด เลื อ กเจ้ า หน้ า ที่
ดั ง กล่ า วควรบรรจุ เ ป็ น นโยบายระดั บ ชาติ แ ละควรก� ำ หนด
เป็ น หลั ก เกณฑ์ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ความจ� ำ เป็ น ในการควบคุ ม สอดส่ อ ง
ผู้กระท�ำผิดที่มี ค วามหลากหลายแตกต่ า งกั น อย่ า งเหมาะสมด้ วย
15.2 ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
ดูแลมาตรการดังกล่าวควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยเฉพาะ
กับงานโดยควรผ่านการฝึกอบรมทางวิชาชีพนั้นและมีประสบการณ์
ภาคปฏิ บั ติ พ อสมควร รายละเอี ย ดของคุ ณ สมบั ติ ข องเจ้ า หน้ า ที่
ดังกล่าวควรมีการก�ำหนดอย่างชัดเจน
15.3 เพื่ อ ให้ ไ ด้ เจ้ า หน้ า ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม
และสามารถรักษาเจ้าหน้าที่นั้นไว้ได้ เจ้าหน้าที่ดังกล่าวควรได้รั บ
การจั ด ให้ มี ส ถานภาพ เงิ น เดื อ น และสวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสมกั บ
สภาพของงาน กับพึงได้รับโอกาสที่จะก้าวหน้าในวิชาชีพ
16. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
16.1 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่
ดั ง กล่ า วคื อ เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ นั้ น เกิ ด ความตระหนั ก ชั ด เจนถึ ง
ความรั บ ผิ ด ชอบในการบ� ำ บั ด ดู แ ลผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข อง
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ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด และสั ง คม ตลอดจนมี ค วามเข้ า ใจอย่ า งแจ่ ม ชั ด ถึ ง
ความจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งประสานงานและแสวงหาความร่ ว มมื อ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการจัดการดูแล
มาตรการดังกล่าว
16.2 ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ยังพึงได้รับ
การฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของการใช้ ม าตรการไม่ ค วบคุ ม ตั ว
ตลอดจนรู ป แบบที่ ห ลากหลายของมาตรการดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง
วัตถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ ม ดู แ ลผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ด้วย
16.3 เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้น้ันได้เข้าปฏิบัติหน้าที่แล้ว
ก็จะต้องพัฒนาความรู้และความสามารถในวิชาชีพโดยเข้าฝึกอบรม
ในหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ ในหน่ ว ยงานและหลั ก สู ต รการส่ ง เสริ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพที่ เ กี่ ย วข้ อ งนั้ น อยู ่ เ สมอ ซึ่ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ควรสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมเพิ่ ม ดั ง กล่ า วนั้ น ด้วย
ส่วนที่ 7 อาสาสมัครและการสนับสนุนของชุมชน
17. การมีส่วนร่วมของสาธารณชน
17.1 การมี ส ่ ว นร่ ว มของสาธารณชนต่ อ การใช้
มาตรการ ไม่ควบคุมตัวดังกล่าวนั้นถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดในการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท�ำผิดนั้นที่ถูกใช้มาตรการดังกล่าว
กั บ ครอบครั ว และชุ ม ชนของผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด นั้ น ดั ง นั้ น กระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญาจึงควรต้องส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของสาธารณชนนัน้
อย่างเต็มที่
17.2 การมีส่วนร่วมของสาธารณชน ควรได้รับการ
ยอมรั บ ว่ า เป็ น การที่ ส มาชิ ก ของชุ ม ชนได้ มี โ อกาสช่ ว ยเหลื อ
ในการคุ้มครองสังคมของตนเองด้วย
20

18. ความเข้าใจและความร่วมมือของสาธารณชน
18.1 หน่ ว ยงานของรั ฐ ภาคเอกชนตลอดจน
สาธารณชนพึ ง สนั บ สนุ น องค์ ก รของอาสาสมั ค รที่ จ ะมาช่ ว ยเหลื อ
การด�ำเนินการของมาตรการไม่ควบคุมตัวนั้น
18.2 ควรจะมีการจัดประชุม สัมมนาและการระดม
ความคิ ด เห็ น ตลอดจนกิ จ กรรมอื่ น ๆ เป็ น ประจ� ำ เพื่ อ ปลุ ก เร้ า
ความตระหนั ก ถึ ง ความจ� ำ เป็ น ในการให้ ส าธารณชนมี ส ่ ว นร่ ว ม
ช่วยเหลือในการด�ำเนินมาตรการไม่ควบคุมตัวนั้น
18.3 การประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนทุกรูปแบบ
ควรมี ก ารน� ำ มาใช้ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการเสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี
ให้ แ ก่ ส าธารณชน ซึ่ ง จะน� ำ ไปสู ่ ก ารสนั บ สนุ น การใช้ ม าตรการ
ไม่ ค วบคุ ม ตั ว นั้ น อย่ า งกว้ า งขวางมากขึ้ น รวมทั้ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม
โอกาสที่ผู้กระท�ำผิดจะได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยปกติสุข
18.4 พึงใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการสื่อสาร
ให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในบทบาทของสาธารณชน
ต่อการใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวนั้น
19. อาสาสมัคร
19.1 การคัดเลือกอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมช่วยเหลือ
โครงการต่าง ๆ ของมาตรการไม่ควบคุมตัวดังกล่าวนั้นพึงด�ำเนินการ
อย่ า งรอบคอบ โดยคั ด เลื อ กจากผู ้ ส มั ค รที่ มี ค วามถนั ด และ
ความสนใจในงานนั้น และอาสาสมัครดังกล่าวพึงได้รับการฝึกอบรม
อย่ า งพอเพี ย งเพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ มในการปฎิ บั ติ ห น้ า ที่ ซึ่ ง ต้ อ ง
อาศั ย ความรั บ ผิ ด ชอบเป็ น พิ เ ศษ และอาสาสมั ค รดั ง กล่ า วควร
ได้รับการสนับสนุนและให้ค�ำแนะน�ำตลอดจนมีโอกาสขอค�ำปรึกษา
หารือจากองค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องนั้น
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19.2 อาสาสมัครควรให้ก�ำลังใจผู้กระท�ำผิดและ
ครอบครัวของผู้กระท�ำผิดนั้นในการพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน
และเสริ ม สร้ า งโอกาสของการติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้ ก ว้ า งขึ้ น โดยการ
ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ ตลอดจนให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ที่ เ หมาะสม
เท่ า ที่ อ าสาสมั ค รจะสามารถท� ำ ได้ แ ละโดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการ
ของผู้กระท�ำผิดนัน้
19.3 อาสาสมัครพึงได้รับการประกันอุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บตลอดจนได้รับการประกันความรับผิดเกี่ยวกับการปฎิบัติ
หน้าที่ นอกจากนี้อาสาสมัครยังพึงมีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าใช้จ่าย
ทั้ ง หลายที่ ต นได้ ท ดรองจ่ า ยไปก่ อ นนั้ น จากหน่ ว ยงานที่ มี อ� ำ นาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องด้วย สาธารณชนพึงตระหนักถึงคุณค่าของอาสาสมัคร
ในงานที่อาสาสมัครได้กระท�ำเพื่อความผาสุกของชุมชนนั้น
ส่วนที่ 8 การวิจยั การวางแผน การก�ำหนดและการประเมินนโยบาย
20. การวิจัยและการวางแผน
20.1 โดยสาระส�ำคัญของกระบวนการวางแผนนั้น
ควรแสวงหาหนทางให้ทั้งภาคสาธารณะและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วม
และส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวดังกล่าว
20.2 การวิจัยควรมีการด�ำเนินการอยู่เสมอในเรื่อง
ปั ญ หาที่ ผู ้ ป ฎิ บั ติ ง าน ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ชุ ม ชน และผู ้ ก� ำ หนดนโยบาย
ได้ประสบพบเห็น
20.3 การวิจัยและระบบข้อมูลนั้นควรมีการจัดตั้ง
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติของการใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวดังกล่าว
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21. การก�ำหนดนโยบายและการพัฒนารายการกิจกรรม
21.1 รายการกิจกรรมที่จัดส�ำหรับรองรับมาตรการ
ไม่ ค วบคุ ม ตั ว นั้ น ควรมี ก ารวางแผนจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบและ
ควรมี ก ารพั ฒ นาในระดั บ ชาติ ใ ห้ เ ป็ น งานส� ำ คั ญ ส่ ว นหนึ่ ง ใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
21.2 ควรมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านอย่ า ง
สม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้การด�ำเนินมาตรการไม่ควบคุมตัวนั้นมีประสิทธิภาพ
21.3 ควรมี ก ารทบทวนเป็ น ระยะ ๆ เกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์บทบาทหน้าที่และประสิทธิภาพของการใช้มาตรการ
ไม่ ค วบคุ ม ตั ว นั้น
22. ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและกิจกรรม
22.3 ควรมีกลไกที่เหมาะสมในหลากหลายระดับ
ส� ำ หรั บ การประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการด� ำ เนิ น มาตรการไม่ ค วบคุ ม ตั ว ตลอดจนหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา หน่ ว ยงานด้ า นการพั ฒ นา
สังคม และสวัสดิการ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะ
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข การเคหะ การศึ ก ษา แรงงาน
และสื่ อ สารมวลชน
23. ความร่วมมือระหว่างประเทศ
23.1 พึงมีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
อย่ า งจริ ง จั ง ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด มาตรการไม่ ค วบคุ ม ตั ว
นอกจากนี้การวิจัย การฝึกอบรม ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและ
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การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารระหว่ า งประเทศสมาชิ ก ในเรื่ อ ง
ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด มาตรการดั ง กล่ า วควรได้ รั บ การสนั บ สนุ น อย่ า ง
แข็ ง ขั น ผ่ า นส่ ว นงานขององค์ ก ารสหประชาชาติ ที่ ท� ำ หน้ า ที่
ส่งเสริมด้านการป้องกันอาชญากรรมและการปฎิบัติต่อผู้กระท�ำผิด
อี ก ทั้ ง พึ ง มี ก ารร่ ว มมื อ กั น อย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ส่ ว นงานกลางของการ
ป้ อ งกั น อาชญากรรมและกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา
เพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและกิ จ การด้ า นมนุ ษ ยธรรมขององค์ ก าร
สหประชาชาติด้วย
23.2 พึ ง มี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บและพั ฒ นา
ความสอดคล้ อ งของหลั ก เกณฑ์ ท างกฎหมายเพื่ อ ที่ จ ะขยาย
ขอบเขตของการใช้ ม าตรการทางเลื อ กที่ ไ ม่ ค วบคุ ม ตั ว ตลอดจน
สนับสนุนการใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวนั้นให้แพร่หลายในระหว่าง
ประเทศต่างๆ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับสนธิสัญญาต้นแบบว่าด้วย
การโอนการควบคุมดูแลผู้กระท�ำความผิดทั้งกรณีการลงโทษมีเงื่อนไข
และกรณีการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขนั้น
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United Nations Standard Minimum Rules
For Non-custodial Measures
(The Tokyo Rules)
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United Nations Standard Minimum Rules
For Non-custodial Measures
(The Tokyo Rules)

The General Assembly,
Bearing in mind the Universal Declaration of
Human Rights and the international Convenant on Civil
and Political Rights, as well as other international human
rights instrument pertaining to the rights of persons in
conflict with the law,
Bearing in mind also the Standard Minimum
Rules for the Treatment of Prisoners, adopted by the
First United Nations Congress on the Prevention of
Crime and the Treatment of Offenders, and the
important contribution of those Rules to national
policies and practices,
Recalling resolution 8 of the Sixth United
Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment
of Offenders on alternatives to imprisonment,
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Recalling also resolution 16 of the Seventh
United Nations Congress on the Prevention of Crime
and the Treatment of Offenders on the reduction of the
prison population, alternatives to imprisonment, and
social integration of offenders.
Recalling further section XI of Economic and
Social Council resolution 1986/10 of 21 May 1986, on
alternatives to imprisonment, in which the SecretaryGeneral was requested to prepare of report on
alternatives to imprisonment for the Eighth United
Nations Congress on the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders and to study that question with
a view to the formulation of basic principles in that area,
with the assistance of the United Nations institutes for
the prevention of crime and the treatment of offenders,
Recognizing the need to develop local,
national, regional and international approaches and
strategies in the field of non-institutional treatment of
offenders and the need to formulate standard minimum
rules, as emphasized in the section of the report of
the Committee on Crime Prevention and Control on its
fourth session, concerning the methods and measures
likely to be most effective in preventing crime and
improving the treatment of offenders,
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Convinced that alternatives to imprisonment
can be an effective means of treating offenders within
the community to the best advantage of both the
offenders and society,
Aware that the restriction of liberty is
justifiable only from the viewpoints of public safety,
crime prevention, just retribution and deterrence and
that the ultimate goal of the criminal justice system
is the reintegration of the offender into society,
Emphasizing that the increasing prison
population and prison overcrowding in many countries
constitute factors that create difficulties for the proper
implementation of the Standard Minimum Rules for the
Treatment of Prisoners,
Noting with appreciation the work accomplished
by the Committee on Crime Prevention and Control, as
well as by the Interregional Preparatory Meeting for the
Eighth United Nations Congress on the Prevention of
Crime and the Treatment of Offenders on topic II,
“Criminal justice policies in relation to problems of
imprisonment, other penal sanctions and alternative
measures”, and by the regional preparatory meetings
for the Eighth Congress,
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Expressing its gratitude to the United Nations
Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime
and the Treatment of Offenders for the work accomplished in the development of standard minimum rules for
non-custodial measures, as well as to the various intergovernmental and non-governmental organizations involved,
in particular, the international Penal and Penitentiary
Foundation for its contribution to the preparatory work,
1. Adopts the United Nations Standard Minimum Rules
for Non-custodial Measures, contained in the annex to the
present resolution, and approves the recommendation of
the Committee on Crime Prevention and Control that
the Rules should be known as “the Tokyo Rules”;
2. Recommends the Tokyo Rules for implementation
at the national, regional and interregional levels, taking
into account the political, economic, social and cultural
circumstances and traditions of countries;
3. Calls upon Member States to apply the Tokyo
Rules in their policies and practice;
4. Invites Member States to bring the Tokyo Rules
to the attention of, in particular, law enforcement officials,
persecutors, judges, probation officers, lawyers, victims,
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offenders, social services and non-governmental
organizations involved in the application of non-custodial
measures, as well as members of the executive, the
legislature and the general public;
5. Requests Member States to report on the
implementation of the Tokyo Rules every five years
beginning in 1994;
6. Urges the regional commissions, the United Nations
institutes for the prevention of crime and the treatment
of offenders, specialized agencies and others entities
within the United Nations System, other intergovernmental
organizations concerned and non-governmental organizations
in consultative status with the Economic and Social Council
to be actively involved in the implementation of the
Tokyo Rules;
7. Calls upon the Committee on Crime Prevention
and Control to consider, as a matter of priority, the
implementation of the present resolution;
8. Requests the Secretary-General to take the
necessary steps to prepare a commentary to the Tokyo
Rules, which is to be submitted to the Committee on
Crime Prevention and Control at its twelfth session for
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approval and further dissemination, paying special
attention to the legal safeguards, the implementation of
the Rules and the development of similar guidelines at
the regional level;
9. Invites the United Nations institutes for the
prevention of crime and the treatment of offenders to
assist the Secretary-General in that task;
10. Urges intergovernmental and non-governmental
organizations and other entities concerned to remain
actively involved in this initiative.
11. Requests the Secretary-General to take steps, as
appropriate, to eunsure the widest possible dissemination
of the Tokyo Rules, including their transmission to
Governments, interested intergovernmental and
non-governmental organizations and other parties concerned;
12. Also requests the Secretary-General to prepare
every five years, beginning in 1994, a report on the
implementation of the Tokyo Rules for submission to
the Committee on Crime Prevention and Control;
13. Further requests the Secretary-General to assist
Member States, at their request, in the implementation
of the Tokyo Rules and to report regularly thereon to
the Committee on Crime Prevention and Control;
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14. Requests that the present resolution and the
text of the annex be brought to the attention of all
United Nations bodies concerned and be included in
the next edition of the United Nations publication
entitled Human Rights: A Compilation of International
Instruments.
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ANNEX
United Nations Standard Minimum Rules for
Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)

I. General principles
1. Fundamental aims
1.1 The present Standard Minimum Rules provide a set
of basic principles to promote the use of non-custodial
measures, as well as minimum safeguards for persons
subject to alternatives to imprisonments.
1.2 The Rules are intended to promote greater community involvement in the management of criminal justice,
specifically in the treatment of offenders, as well as to
promote among offenders a sense of responsibility
towards society.
1.3 The Rules shall be implemented taking into account
the political, economic, social and cultural conditions of
each country and the aims and objectives of its criminal
justices system.
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1.4 When implementing the Rules, Member states shall
endeavour to ensure a proper balance between the
rights of individual offenders, the right of victims, and
the concern of society for public safety and crime
prevention.
1.5 Member states shall develop non-custodial measures
within their legal systems to provide other options, thus
reducing the use of imprisonment, and to rationalize
criminal justice policies, taking into account the
observance of human rights, the requirement of social
justice and the rehabilitation needs of the offender.
2. The scope of non-custodial measures
2.1 The relevant provisions of the present Rules shall be
applied to all persons subject to prosecution, trial or the
execution of a sentence, at all stages of the administration
of criminal justice. For the purpose of the Rules, these
persons are referred to as “offenders”, irrespective of
whether they are suspected, accused or sentenced.
2.2 The Rules shall be applied without any discrimination
on the grounds of race, color, sex, age, language, religion,
political or other opinion social origin, property, birth
or other status.
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2.3 In order to provide greater flexibility consistent with
the nature and gravity of the offence, with the personality
and background of the offender and with the protection
of society and to avoid unnecessary use of imprisonment,
the criminal justice system should provide a wide range
of non-custodial measures, from pre-trial to post
sentencing dipositions. The number and types of noncustodial measures available should be determined in
such a way so that consistent sentencing remains possible.
2.4 The development of new non-custodial measures
should be encouraged and closely monitored and their
use systematically evaluated.
2.5 Considerations shall be given to dealing with offenders
in the community avoiding as far as possible resort to
formal proceedings or trail by a court, in accordance
with legal safeguards and the rule of law.
2.6 Non-custodial measures should be in accordance
with the principle of minimum intervention.
2.7 The use of non-custodial measures should be part of
the movement towards de-penalization and decriminalization instead of interfering with or delaying efforts in that
direction.
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3. Legal safeguards
3.1 The introduction, definition and application of noncustodial measures shall be prescribed by law.
3.2 The selection of non-custodial measure shall be
based on an assessment of established criteria in respect
of both the nature and gravity of the offence and the
personality, background of the offender, the purposes of
sentencing and the rights of victims.
3.3 Discretion by the judicial or other competent
independent authority shall be exercised at all stages
of the proceedings by ensuring full accountability and only
in accordance with the rule of law.
3.4 Non-custodial measures imposing an obligation on
the offender, applied before or instead of formal proceedings
of trial, shall require the offender’s consent.
3.5 Decisions on the imposition of non-custodial
measures shall be subject to review by a judicial or other
competent independent authority, upon application by the
offender.
3.6 The offender shall be entitled to make a request or
complaint to a judicial or other competent independent
authority on matters affecting his or her individual rights
in the implementation of non-custodial measures.

37

3.7 Appropriate machinery shall be provided for the
recourse and, if possible, redress of any grievance
related to non-compliance with internationally recognized
human rights.
3.8 Non-custodial measures shall not involve medical or
psychological experimentation on, or undue risk of physical or
mental injury to, the offender.
3.9 The dignity of the offender subject to non-custodial measures shall be protected at all times.
3.10 In the implementation of non-custodial measures,
the offender’s right shall not be restricted further than
was authorized by the competent authority that rendered
the original decision
3.11 In the application of non-custodial measures, the
offender’s right to privacy shall be respected, as shall
be the right to privacy of the offender’s family.
3.12 The offender’s personal records shall be kept
strictly confidential and closed to third parties. Access
to such records shall be limited to persons directly
concerned with the disposition of the offender’s case or
the other duly authorized persons.
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4. Saving Clause
4.1 Nothing in these Rules shall be interpreted as
precluding the application of the Standard Minimum
Rules for the Treatment of Prisoners, the United Nations
Standard Minimum Rules for the Administration of
Juvenile Justice, the Body of Principles for the Protection of
All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment
or any other human rights instruments and standards
recognized by the international community and relating
to the treatment of offenders and the protection of
their basic human rights.

II. Pre-trial stage
5. Pre-trial dispositions
5.1 Where appropriate and compatible with the legal
system, the police, the prosecution service or other
agencies dealing with criminal cases should be
empowered to discharge the offender if they consider
that it is not necessary to proceed with the case for the
protection of society, crime prevention or the promotion
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of respect for the law and the rights of victim. For the
purpose of deciding upon the appropriateness of discharge
or determination of proceedings, a set of established
criteria shall be developed within each legal system.
For minor cases the prosecutor may impose suitable
non-custodial measures, as appropriate.
6. Avoidance of pre-trial detention
6.1 Pre-trial detention shall be used as a means of last resort
in criminal proceedings, with due regard for the investigation
of the alleged offence and for the protection of society and
the victim.
6.2 Alternatives to pre-trial detention shall be employed at as
early a stage as possible. Pre-trial detention shall last no longer
than necessary to achieve the objectives stated under rule 5.1
and shall be administered humanely and with respect for the
inherent dignity of human beings.
6.3 The offender shall have the right to appeal to a judicial
or other competent independent authority in cases where
pre-trial detention is employed.
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III. Trial and sentencing stage
7. Social inquiry reports
7.1 If the possibility of social inquiry reports exists, the
judicial authority may avail itself of a report prepared by
a competent, authorized official or agency. The report
should contain social information on the offender that is
relevant to the person’s pattern of offending and
current offenses. It should also contain information and
recommendations that are relevant to the sentencing
procedure. The report shall be factual, objective and
unbiased, with any expression of opinion clearly identified.
8. Sentencing dispositions
8.1 The judicial authority, having at its disposal a range
of non-custodial measures, should take into consideration
in making its decision the rehabilitative needs of the
offender, the protection of society and the interests of
the victim, who should be consulted whenever appropriate.
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8.2 Sentencing authorities may dispose of cases in the
following ways.
		
(1) Verbal sanctions, such as admonition,
			 reprimand and warning;
		
(2) Conditional discharge;
		
(3) Status penalties;
		
(4) Economic sanctions and monetary penalties,
			 such as fines and day-fines;
		
(5) Confiscation or an expropriation order;
		
(6) Restitution to the victim or a
			 compensation order;
		
(7) Suspend or deferred sentence;
		
(8) Probation and judicial supervision;
		
(9) A community service order;
		 (10) Referral to on attendance centre;
		 (11) House arrest;
		 (12) Any other mode of non-institution treatment;
		 (13) Some combination of the measures
			 listed above
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IV. Post-sentencing stage
9. Post-sentencing dispositions
9.1 The competent authority shall have at its disposal a wide
range of post-sentencing alternatives in order to avoid institutionalization and to assist offenders in their early reintegrating
into society.
9.2 Post-sentencing dispositions may include:
		
(1) Furlough and half-way houses
		
(2) Work or education release
		
(3) Various forms of parole
		
(4) Remission
		
(5) Pardon
9.3 The decision on post-sentencing dispositions, except in
the case of pardon, shall be subject to review by a judicial or
other competent independent authority, upon application of
the offender.
9.4 Any form of release from an institution to a non-custodial
programmer shall be considered at the earliest possible stage.
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V. Implementation of non-custodial measures
10. Supervision
10.1 The purpose of supervision is to reduce reoffending
and to assist the offender’s integrating into society in a
way which minimizes the likelihood of a return to crime.
10.2 If a non-custodial measure entails supervision, the
latter shall be carried out by a competent authority
under the specific conditions prescribe by law.
10.3 Within the framework of a given non-custodial
measure, the most suitable type of supervision and
treatment should be determined for each individual
case aimed at assisting the offender to work on his
or her offendering. Supervision and treatment should be
periodically reviewed and adjusted as necessary.
10.4 Offenders should, when needed, be provided with
psychological, social and material assistance and with
opportunities to strengthen links the community and
facilitate their reintegration into society.
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11. Duration
11.1 The duration of a non-custodial measure shall not
exceed the period established by the competent authority
in accordance with the law.
11.2 Provision may be made for early termination of the measure if the offender has responded favorably to it.
12. Conditions
12.1 If the competent authority shall determine the
conditions to be observed by the offender, it should
take into account both the needs of society and the
needs and rights of the offender and the victim.
12.2 The conditions to be observed shall be practical, precise and as few as possible, and be aimed at
reducing the likelihood of an offender relapsing into
criminal behavior and of increasing the offender’s
chances of social integration, taking into account the
needs of the victim.
12.3 At the beginning of the application of a noncustodial measure, the offender shall receive an
explanation, orally and in writing, of the conditions
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governing the application of the measure, including the
offender’s obligations and rights.
12.4 The conditions may be modified by the competent
authority under the established statutory provisions, in
accordance with the progress made by the offender.
13. Treatment process
13.1 Within the framework of a given non-custodial
measure, in appropriate cases, various schemes, such as
case-work, group therapy, residential programmer and
the specialized treatment of various categories of
offenders, should be developed to meet the needs of
offenders more effectively.
13.2 Treatment should be conducted by professionals
who have suitable training and practical experience.
13.3 When it is decided that treatment is necessary,
efforts should be made to understand the offender’s
background, personality, aptitude, intelligence, values
and, especially, the circumstances leading to the
commission of the offence.
13.4 The competent authority may involve the community and social support systems in the application of noncustodial measures.
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13.5 Case-load assignments shall be maintained as far as practicable at a manageable level to ensure the effective implementation of treatment programmer.
13.6 For each offender, a case record shall be established
and maintained by the competent authority.
14. Discipline and breach of condition
14.1 A breach of the conditions to be observed by the
offender may result in a modification or revocation of
the non-custodial measure.
14.2 The modification or revocation of the non-custodial
measure shall be made by the competent authority;
this shall be done only after a careful examination of
the facts adduced by both the supervising officer and
the offender.
14.3 The failure of a non-custodial measure should not
automatically lead to the imposition of a custodial
measure.
14.4		 In the event of a modification or revocation of the
non-custodial measure, the competent authority shall
attempt to establish a suitable alternatives non-custodial
measure. A sentence of imprisonment may be imposed
only in the absence of other suitable.
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14.5 The power to arrest and detain the offender under
supervision in cases where there is a branch of the
conditions shall be prescribed by law.
14.6		 U p o n m o d i fi c a t i o n o r r e v o c a t i o n o f t h e
non-custodial measure, the offender shall have the
right to appeal to a judicial or other competent
independent authority.

VI. Staff
15. Recruitment
15.1 There shall be no discrimination in the recruitment
of staff on the grounds of race, color, sex, age, language,
religion, political or other opinion, national or social origin,
property, birth or other status. The policy regarding staff
recruitment should take into consideration national
policies of affirmative action and reflect the diversity
of the offenders to be supervised.
15.2 Persons appointed to apply non-custodial measures
should be personally suitable and, whatever possible,
have appropriate professional training and practical
experience. Such qualifications shall be clearly specified.
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15.3 To secure and retain qualified professional staff,
appropriate service status, adequate salary and benefits
commensurate with the nature of the work should be
ensured and ample opportunities should be provided
for professional growth and career development.
16. Staff training
16.1 The objective of training shall be to make clear to
staff their responsibilities with regard to rehabilitating
the offender, ensuring the offender’s rights and protecting
society. Training should also give staff an understanding
of the need to cooperate in and coordinate activities
with the agencies concerned.
16.2 Before entering duty, staff shall be given training
that includes instruction on the nature of non-custodial
measures, the purposes of supervision and the various
modalities of the application of non-custodial measures.
16.3 After entering duty, staff shall maintain and improve
their knowledge and professional capacity by attending
in-service training and refresher courses. Adequate
facilities shall be made available for that purpose.
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VII. Volunteers and other community resources
17. Public participation
17.1 Public participation should be encouraged as it is a
major resource and one of the most important factors in
improving ties between offenders undergoing non-custodial measure and the family and community. It should
complement the efforts of the criminal justice administration.
17.2 Public participation should be regarded as an
opportunity for members of the community to contribute
to the protection of their society.
18. Public understanding and co-operation
18.1 Government agencies, the private sector and the
general public should be encouraged to support
voluntary organizations that promote non-custodial
measures.
18.2 Conferences, seminars, symposia and other
activities should be regularly organized to stimulate
awareness of the need for the public participation in
the application of non-custodial measures.
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18.3 All forms of the mass media should be utilized
to help to create a constructive public attitude,
leading to activities conductive to a broader application
of non-custodial treatment and the social integration
of offenders.
18.4 Every effort should be made to inform the public
of the importance of its role in the implementation of
non-custodial measures.

19. Volunteers
19.1 Volunteers shall be carefully screened and
recruited on the basis of their aptitude for an interest
in the work involved. They shall be properly trained
for the specific responsibilities to be discharged by
them and shall have access to support and counseling
from, and the opportunity to consult with, the competent
authority.
19.2 Volunteers should encourage offenders and their
families to develop meaningful ties with community
and broader sphere of contact by providing counseling
and other appropriate forms of assistance according to
their capacity and the offender’s needs.
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19.3 Volunteers shall be insured against accident, injury
and public liability when carrying out their duties. They
shall be reimbursed for authorized expenditures
incurred in the course of their work. Public recognition
should be extended to them for the services they
render for the well-being of the community.

VIII. Research, planning, policy formulation and
evaluation
20. Research and planning
20.1 As an essential aspect of the planning process,
efforts should be made to involve both public and
private bodies in the organization and promotion of
research on the non-custodial treatment of offenders.
20.2 Research on the problems that confront clients,
practitioners, the community and policy-makers
should be carried out on a regular basis.
20.3 Research and information mechanism should be
built into the criminal justice system for the collection
and analysis of data and statistics on the implementation
of non-custodial treatment for offenders.
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21. Policy formulation and program development
21.1 Programmer for non-custodial measures should be
systematically planned and implemented as an integral
part of the criminal justice system within the national
development process.
21.2 Regular evaluations should be carried out with a
view to implementing non-custodial measures more
effectively.
21.3 Periodic reviews should be concluded to assess the
objective, functioning and effectiveness of noncustodial measures.
22. Linkages with reteant agencies and activities
22.1 Suitable mechanisms should be evolved at various
levels to facilitate the establishment of linkages between
services responsible for non-custodial measures,
other branches of the criminal justice system, social
development and welfare agencies, both governmental and
non-governmental, in such fields as health, housing,
education and labour and the mass media.
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23. International cooperation
23.1 Efforts shall be made to promote scientific
cooperation between countries in the field of noninstitutional treatment. Research, training, technical
assistance and the exchange of information among
Member states on non-custodial measures should be
strengthened, through the United Nation institutes for
the prevention of crime and the treatment of offenders,
in close collaboration with the Crime Prevention
and Criminal Justice Brand of the Centre for Social
Development and Humanitarian Affairs of the United Nations
Secretariat.
23.2 Comparative studies and the harmonization of
legislative provisons should be furthered to expand the range
of non-institutional options and facilitate their application
across national frontiers, in accordance with the Model Treaty
on the Transfer of Supervision of Offenders Conditionally
Sentenced or Conditionally Released.
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