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การยืน่ ร้ องเรียนกับ EOC (ผังงาน)
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คดีทมี่ กี ารเจรจาไกล่ เกลีย่

6

เจาะลึกเรื่ องเครื่ องแต่งกาย
(การเลือกปฏิ บัติทางเพศ)

9

การตั้งครรภ์ไม่ใช่ความผิด
(การเลือกปฏิ บัติอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ )

12

อํานาจที่ไม่สมดุล
(การล่ วงละเมิดทางเพศ)

15

จากป่ วยถึงเลิกจ้าง
(การเลือกปฏิ บัติอันเนื่องมาจากความทุพลภาพ)

18

การต่อสูข้ องเด็กเพื่อที่เรี ยน
(การเลือกปฏิ บัติอันเนื่องมาจากความทุพลภาพ)

21

การเลือกปฏิบตั ิในการจัดที่นงั่
(การเลือกปฏิ บัติอันเนื่องมาจากความทุพลภาพ)

24

การต่อสูท้ ี่ยาวนานเพื่อทางเข้าที่มีศกั ดิ์ศรี
(การเลือกปฏิ บัติอันเนื่องมาจากความทุพลภาพ)

27

ครอบครัวหรื องานก่อน
(การเลือกปฏิ บัติอันเนื่องมาจากสถานภาพครอบครั ว)

30

ให้ความสําคัญเพียงพอต่อวัฒนธรรมหรื อไม่?
(การเลือกปฏิ บัติทางเชื ้อชาติ )

33

การกระทําผิดกฎหมายในการยุให้เกิดความเกลียดชังผ่านอินเตอร์เน็ต
(การว่ าร้ ายทางเชื ้อชาติ)

36

การยืน่ ขอความช่ วยเหลือด้ านกฎหมาย (ผังงาน)
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37

คดีความ

37

B v กลุ่มบริ ษทั คิงออฟเดอะคิงจํากัด (King of the King Group Limited)
(การล่ วงละเมิดทางเพศ)

38

L v เดวิด รอย เบอร์ตนั (David Roy Burton)
(การล่ วงละเมิดทางเพศ)

40

A v ชาน ไหว่ ตง (Chan Wai Tong)
(การล่ วงละเมิดทางเพศ)

43

แลม หวิง ไหล่ v วายที เชง (ชิงไต๋ ) จํากัด (Lam Wing Lai v YT Cheng (Chingtai) Ltd)
(การเลือกปฏิ บัติอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ )

45

ชาน ฉ่อย หยิน v ท็อปแพน ฟอร์ม (ฮ่องกง) จํากัด (Chan Choi Yin v Toppan Forms (Hong Kong)
Ltd)
(การเลือกปฏิ บัติอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ )

48

คณะกรรมาธิ การเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส v ผูอ้ าํ นวยการการศึกษา (Equal Opportunities
Commission v Director of Education)
(การพิจารณาความชอบด้ วยรั ฐธรรมนูญของกฎหมายในหั วข้ อที่ เกี่ยวข้ องกับ SDO)

50

ควอก วิง ซุน v หลอ ตุง ไก เทรดดิ้ง ในฐานะของโรงงาน หวัน เคา เมทัลแอนด์พลาสติก (Kwok
Wing Sun v Law Tung Kai Trading as Wan Kou Metal & Plastic Factory)
(การเลือกปฏิ บัติอันเนื่องมาจากความทุพลภาพ)

51

K & Ors v กระทรวงยุติธรรม (K & Ors v Secretary for Justice)
(การเลือกปฏิ บัติอันเนื่องมาจากความทุพลภาพ)

54

กระทรวงยุติธรรม v ชาน หวา (Secretary for Justice v Chan Wah)
(คดีที่ EOC ทาหน้ าที่ เป็ นที่ ปรึ กษาของศาล)

56

กระทรวงยุติธรรม v เหยา ยุก หลัง (Secretary for Justice v Yau Yuk Lung)
(คดีที่ EOC ทาหน้ าที่ เป็ นที่ ปรึ กษาของศาล)
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คานา
คณะกรรมาธิ การเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส (Equal Opportunities Commission หรื อ EOC) เป็ นองค์กรที่จดั ตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายในปี ค.ศ. 1996 เพื่อที่จะใช้กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิสี่ขอ้ ในฮ่องกง คือ กฎหมายว่าด้วย
การเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศ (Sex Discrimination Ordinance หรื อ SDO) กฎหมายว่าด้วยการเลือก
ปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางความทุพลภาพ (Disability Discrimination Ordinance หรื อ DDO) กฎหมายว่าด้วยการ
เลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางสถานภาพครอบครัว (Family Status Discrimination Ordinance หรื อ FSDO)
และกฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเชื้อชาติ (Race Discrimination Ordinance หรื อ RDO)
กฎหมายเหล่านี้ป้องกันการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากเพศ สถานภาพการสมรส การตั้งครรภ์ ความทุพลภาพ
สถานภาพครอบครัวและเชื้อชาติ

ภารกิจของเราคือการขจัดการเลือกปฏิบตั ิและส่งเสริ มสังคมอันกว้างขวางที่

ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความเคารพและศักดิ์ศรี
EOC มีหน้าที่หลายด้าน รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ความช่วยเหลือด้านการดําเนินคดี
การส่งเสริ มความเสมอภาคทางโอกาสของประชาชนผ่านการศึกษาและการฝึ กอบรม

และการทําวิจยั และ

สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบตั ิและความเสมอภาคทางโอกาส
เมื่อได้รับการร้องเรี ยน ทาง EOC จะตรวจสอบเรื่ องดังกล่าวและถ้ามีความเป็ นไปได้ ทําหน้าที่เป็ นผูอ้ าํ นวยความ
สะดวกที่เป็ นธรรมเพื่อส่งเสริ มให้เกิดการตกลงกันระหว่างคู่กรณี โดยสมัครใจ ในช่วงเวลานับตั้งแต่การก่อตั้งของ
เราในเดือนกันยายน ค.ศ. 1996 จนถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2012 คณะกรรมาธิ การได้รับเรื่ องร้องเรี ยน 11, 252 เรื่ อง
ครึ่ งหนึ่งเป็ นเรื่ องที่ตกอยูภ่ ายใต้ DDO ตามมาอย่างติดๆ ด้วย SDO (45%) FSDO (4%) และ RDO (1%) EOC
ประสบความสําเร็ จในการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยรวม 69% เงื่อนไขการตกลงแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี และรวมทั้ง
การขอโทษ การเปลี่ยนแปลงในนโยบายและการปฏิบตั ิ และการชดเชยทางการเงิน
หากการเจรจาไกล่เกลี่ยล้มเหลว ผูร้ ้องเรี ยนสามารถขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายได้จาก EOC เพื่อนําเรื่ องขึ้น
ศาลแขวง คณะกรรมาธิ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้วยหลายๆ เหตุผล รวมถึงกรณี ที่ คดีสร้างคําถามเรื่ อง
หลักการและระดับของความซับซ้อนในคดี
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ในการจัดทําหนังสื อเล่มนี้ EOC มีจุดประสงค์หลายชั้น ชั้นแรก โดยการพูดคุยเรื่ องคดีการเลือกปฏิบตั ิทวั่ ไป
คณะกรรมาธิ การหวังที่จะเข้าถึงผูท้ ี่เคยเผชิญสถานการณ์ที่คล้ายกัน และกระตุน้ ให้พวกเขาแสวงหาการ ปรับปรุ ง
คดีน้ นั ยังสามารถเป็ นพื้นฐานที่มีประโยชน์สาํ หรับนายจ้างและผูใ้ ห้บริ การให้เข้าใจความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของพวกเขาดีข้ ึน นอกจากนี้ คดีน้ นั อาจช่วยให้ความกระจ่างในการประยุกต์ใช้แบบวันต่อวันของกฎหมายต่อต้าน
การเลือกปฏิบตั ิ และทําให้ทุกคนตระหนักถึงสิ ทธิ และความรับผิดชอบมากขึ้น
ประการที่สอง คดีแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมาธิ การพิจารณาและจัดการกับข้อร้องเรี ยนอย่างไร EOCตระหนักดีวา่
ประชาชนต้องการความโปร่ งใสในการทํางานของเราและเรามุ่งมัน่ ที่จะสนองตอบความต้องการนี้ เราหวังว่าคดี
ต่อไปนี้จะทําให้เกิดความเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดการคําร้องเรี ยนและการพิจารณาของ EOC อย่างชัดเจนขึ้น
ท้ายที่สุด EOC หวังว่าคดีต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบอย่างเป็ นรู ปธรรมว่างานของเราได้มีการสร้างสังคมที่
เท่าเทียมกันมากขึ้น การเลือกปฏิบตั ิเป็ นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชาวฮ่องกงทั้งหมด

ด้วยความช่วยเหลือและ

ความสํานึกของคุณ เราสามารถทํางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุถึงความเป็ นธรรมและสร้างเมืองที่ดีข้ ึนสําหรับทุกคน
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การยืน่ ร้ องเรียนกับ EOC (ผังงาน)
ร้องเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

-

การประเมิน :
เรื่ องอยูใ่ นอํานาจของ EOC หรื อไม่?
หรื อไม่?
EOC ควรตรวจสอบหรื อไม่ ?
ใช่
การเจรจาไกล่เกลี่ยในช่วงต้น

ไม่

-ขาดการกระทําที่ผิดกฎหมาย
ยุติการดําเนินการ

-ขาดสาระสําคัญ

ไม่ประสบความสําเร็ จ

ประสบความสําเร็ จ
ความสําเร็ จ

การตรวจสอบ
มีแนวโน้มที่จะกระทําผิดกฎหมาย
เจรจาไกล่เกลี่ย

ไม่ประสบความสําเร็ จ

ประสบความสําเร็ จ
ความสําเร็ จ

ผูร้ ้องเรี ยนอาจขอความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
ช่วยเหลือด้านกฎหมาย

ปิ ดคดี

Equal Opportunities Casebook

5

คดีที่มีการเจรจาไกล่เกลีย่

เจาะลึกเรื่องเครื่องแต่ งกาย (การเลือกปฏิบัตทิ างเพศ)

ในการต่ อต้ านทางกฎหมายครั้ งแรกของฮ่ องกงเกี่ยวกับการเลือกปฏิ บัติทางเพศในชุดทางาน EOC พยายามสร้ าง
แนวปฏิ บัติที่เป็ นธรรมในการสร้ างกฎเกี่ยวกับเครื่ องแบบชายและหญิงในสถานที่ ทางาน และ ท้ าทายข้ อคิ ดที่ ฝังใจ
เกี่ยวกับบทบาทเพศหญิงและชายที่ อยู่เบือ้ งหลังกฎระเบียบดังกล่ าว ต่ อมา คดีนีม้ ีการตกลงกันนอกศาล


เรื่องร้ องเรียน

เจนนิเฟอร์ได้รับจ้างมาเป็ นครู ที่โรงเรี ยนมัธยมแห่งหนึ่ง ใน การประชุมพนักงานก่อนที่จะเริ่ มปี การศึกษา ครู ใหญ่
ของโรงเรี ยนประกาศว่าครู ผหู ้ ญิงจะต้องสวมชุดกระโปรงหรื อกระโปรงมาทํางาน
เจนนิเฟอร์รายงานตัวที่โรงเรี ยนในชุดเสื้ อไหมพรมและกางเกงในวันเปิ ดเรี ยนวันแรก
เกี่ยวกับเรื่ องเครื่ องแต่งกายของเธอ แต่ในภายหลังครู ใหญ่

และถูกครู ใหญ่เรี ยกตัว

ก็ยอมตกลงว่าหากเธอจะไม่ใส่ชุดกระโปรงหรื อ

กระโปรง เจนนิเฟอร์มีสิทธิ์ ที่จะสวมใส่ชุดสูทกางเกงได้แทน แม้จะมีขอ้ ตกลงนี้ เจนนิเฟอร์กย็ งั ถูกวิจารณ์ เมื่อเธอ
ไม่สวมชุดกระโปรงหรื อกระโปรงอยูห่ ลายครั้ง โดยบางครั้งนั้นเกิดขึ้นต่อหน้านักเรี ยน ขณะเดียวกันครู ชายไม่
จําเป็ นต้องสวมใส่เสื้ อผ้าชนิดใดชนิดหนึ่งนอกเหนือจากการห้ามสวมเสื้ อยืดและกางเกงยีนส์ เจนนิเฟอร์ แย้งว่าครู
ชายได้รับอนุญาตให้สวมกางเกงที่ดูลาํ ลองมากกว่าและไม่จาํ เป็ นต้องใส่เสื้ อคลุม
เจนนิเฟอร์เชื่อว่าทางโรงเรี ยนได้เลือกปฏิบตั ิ ต่อเธอเพราะโรงเรี ยนได้จาํ กัดตัวเลือกเสื้ อผ้าชุดทํางานของเธอ
ในขณะที่ครู ชายไม่ได้ถูกจํากัดภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน เจนนิเฟอร์รู้สึกเสี ยเกียรติ และจึงยื่นร้องเรี ยนเกี่ยวกับ
การเลือกปฏิบตั ิทางเพศของโรงเรี ยนต่อ EOC


EOC ทาอย่ างไร

เมื่อได้รับการร้องเรี ยน เจ้าหน้าที่ดูแลคดีของ EOC ได้ตรวจสอบในเรื่ องนี้และพยายามที่จะอํานวยความสะดวกใน
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การทําข้อตกลงด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย อย่างไรก็ตาม ความพยายามนี้ไม่ประสบความสําเร็ จ ต่อมาทาง EOC ได้
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในกรณี น้ ีบนพื้นฐานที่วา่ คดีน้ ีเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบตั ิทางเพศในด้านการจ้าง
งาน โดยที่ขอ้ จํากัดที่สร้างขึ้นส่งผลกระทบต่อสมาชิกของเพศหนึ่งมากกว่าสมาชิกของอีกเพศ
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศ (Sex Discrimination Ordinance หรื อ SDO) มัน
เป็ นเรื่ องผิดกฎหมายหากนายจ้างได้มีการปฏิบตั ิต่อบุคคลหนึ่งในทางที่แย่กว่าอีกบุคคลที่อยูใ่ นสถานการณ์ที่
เปรี ยบเทียบกันได้เพราะเพศของบุคคลนั้น ในกรณี น้ ีครู หญิงถูก บังคับให้สวมเครื่ องแต่งกายที่เข้มงวดมากกว่าครู
ชาย ซึ่งสร้างความเสี ยหายต่อครู หญิง กฎระเบียบการแต่งกายใดๆที่กาํ หนดให้สมาชิกของทั้งสองเพศแต่งตัวใน
มาตรฐานความโก้เก๋ และประเพณี นิยมที่เทียบเท่ากันควรจะต้องมีเหตุผลและมีความจําเป็ นแท้จริ งตามลักษณะ
ของงาน กฎนั้นๆควรจะถูกนํามาใช้อย่างเท่าเทียมกันระหว่างทั้งสองเพศ
หลังจากมีหมายศาลออกมา โรงเรี ยนตกลงที่จะขอโทษและชดเชยเงินให้แก่เจนนิเฟอร์ โรงเรี ยนยังตกลง

ที่จะ

พิจารณากฎระเบียบการแต่งกายใหม่ดว้ ย
จุดทีค่ วรจา:


ในขณะที่กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่ากฎระเบียบการแต่งกายนั้นผิดกฎหมาย
นายจ้างควรหลีกเลี่ยงการตั้งกฎเรื่ องเครื่ องแต่งกายที่สร้างการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่ได้ต้ งั ใจเนื่องจากเพศ
การตั้งครรภ์ ความทุพลภาพ หรื อเชื้อชาติ กฎระเบียบและมาตรฐานควรจะอยูบ่ นพื้นฐานความจําเป็ นของ
งาน ไม่ใช่กาํ หนดกฎเกณฑ์ข้ ึนจากข้อสมมุติทวั่ ไป



นายจ้างควรใช้ความระมัดระวังและความผ่อนปรนในการพิจารณาข้อยกเว้นจากกฎระเบียบการแต่งกาย
สําหรับผูท้ ี่มีความต้องการพิเศษเนื่องจากความทุพลภาพหรื อประเพณี ทางศาสนาของพวกเขา



เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิที่ดี

นายจ้างควรทบทวนกฎระเบียบการแต่งกายเป็ นระยะๆ เพื่อพิจารณาถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางขนบธรรมเนียมสังคมด้วย
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เคล็ดลับ: สาหรั บข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหลักปฏิ บัติการบริ หารที่ ดีของ EOC เรื่ องกฎระเบียบการแต่ งกายและ
ภาพลักษณ์
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การตั้งครรภ์ ไม่ ใช่ ความผิด
(การเลือกปฏิบัตอิ นั เนื่องมาจากการตั้งครรภ์)
การเลือกปฏิ บัติอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ ถือเป็ นการร้ องเรี ยนที่ EOC ได้ รับบ่ อยครั้ งภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยการ
เลือกปฏิ บัติโดยไม่ เป็ นธรรมทางเพศ ด้ วยการกระทามักจะเกิดขึน้ ในรู ปของการให้ ออกจากงานหลังจากที่
พนักงานกลับมาจากการลาคลอด


ผู้ร้องเรียน

ซาร่ าห์ทาํ งานเป็ นผูจ้ ดั การที่บริ ษทั ผลิตพันธ์มานานกว่า 12 ปี เธอมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงานของเธอทุก
คนและไม่เคยมีปัญหาใดๆกับฝ่ ายบริ หาร แต่เธอถูกไล่ออกเมื่อเธอกลับมาทํางานหลังจากการลาคลอด
เมื่อเธอถามหัวหน้าของเธอเกี่ยวกับสาเหตุการยกเลิกสัญญาของเธอ เขาอ้างว่าเป็ นเพราะภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าและ
ไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ของเธอ แต่ซาร่ าห์ไม่พอใจและเชื่อว่าสาเหตุที่แท้จริ งเป็ นเพราะว่าเธอตั้งครรภ์ เธอยัง
จําได้วา่ หัวหน้าของเธอได้กล่าวว่าเธอดูเหมือนหมูในระหว่างที่เธอตั้งครรภ์
ถึงแม้วา่ เธอจะรู ้สึกขุ่นเคือง เธอเสนอที่จะทํางานด้วยเงินเดือนที่นอ้ ยลง

หากการเลิกจ้างเป็ นเพราะเหตุผลทาง

เศรษฐกิจ แต่เจ้านายของเธอปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอนั้น เพื่อนร่ วมงานอีกคนเสนอตัวลาออกและให้ซาร่ าห์
แทนที่ในตําแหน่งของเธอ แต่เจ้านาย ก็ปฏิเสธข้อเสนอนั้นด้วย เมื่อข้อเสนอทั้งสองถูกปฏิเสธ เพื่อนร่ วมงานของ
ซาร่ าห์อีกคนหนึ่งแนะนําให้เจ้านายของเธอพิจารณาที่จะลดเงินเดือนของพนักงานทุกคน อย่างไรก็ตามเจ้านาย
ปฏิเสธข้อเสนอนี้ดว้ ยเช่นกัน
ต่อมาซาร่ าห์ยื่นร้องเรี ยนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากการตั้งครรภ์ของบริ ษทั ต่อ EOC


EOC ทาอย่ างไร

เมื่อได้รับการร้องเรี ยน เจ้าหน้าที่คดี

EOC ติดต่อกับบริ ษทั และแจ้งเรื่ องการร้องเรี ยนและอธิ บายข้อกําหนด

เกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิต่อหญิงตั้งครรภ์ในการจ้างงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม
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ทางเพศ (Sex Discrimination Ordinance หรื อ SDO)
SDO ทําให้เป็ นเรื่ องผิดกฎหมายหากนายจ้างทําให้ผหู ้ ญิงเสี ยเปรี ยบหรื อเลิกจ้างผูห้ ญิงเนื่องจากการตั้งครรภ์ของ
เธอ (SDO มาตรา 8) ในขณะที่การเลิกจ้างของพนักงานในระหว่างที่เธอตั้งครรภ์อาจจะเห็นได้ชดั เจนว่าเป็ นการ
เลือกปฏิบตั ิ การเลิกจ้างหลังจากที่กลับมาจากการลาคลอดบุตร นั้นอาจจะมีความชัดเจนน้อยกว่าว่าเป็ นการเลือก
ปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม หากเป็ นสิ่ งที่เห็นได้ชดั เจนว่าพนักงานจะไม่ถูกเลิกจ้างถ้าเธอ
ไม่ได้ต้ งั ครรภ์และลาคลอด การเลิกจ้างนั้นอาจเป็ นเรื่ องผิดกฎหมายและทําเป็ นเรื่ องร้องเรี ยนได้
ทั้งสองฝ่ ายตกลงที่จะเข้าร่ วมประชุมไกล่เกลี่ยเบื้องต้นและข้อโต้แย้งยุติลงเมื่อบริ ษทั ตกลงที่จะจ่ายเงินชดเชยใน
จํานวนเท่ากับเงินเดือนหนึ่งปี ให้กบั ซาร่ าห์
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จุดทีค่ วรจา:


การคุม้ ครองของ SDO มีขอบเขตที่กว้างมากกว่าระยะเวลาของการตั้งครรภ์และครอบคลุมทั้งขั้นตอนการ
สรรหาบุคคลจนถึงช่วงเวลาหลังจากลาคลอด ข้อพิจารณาที่สาํ คัญไม่ใช่ “เมื่อไหร่ ” ที่พนักงานถูกเลิกจ้าง
(เช่น ในช่วงที่ต้ งั ครรภ์และการลาคลอด) แต่ “ทําไม” พนักงาน ถึงถูกเลิกจ้าง ถ้าการตั้งครรภ์เป็ นเหตุผล
สําหรับการกระทําที่ ทาํ ให้เกิดการกีดกัน การกระทํานั้นอาจผิดกฎหมาย



การเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากการตั้งครรภ์อาจมีรูปแบบอื่น ๆนอกเหนือจากการเลิกจ้าง และอาจรวมถึง
การปฏิเสธที่จะให้โอกาสการฝึ กอบรม หรื อ เลื่อนตําแหน่ง หรื อเพิม่ เงินเดือนน้อยลง



นายจ้างควรใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานและไม่เลือกปฏิบตั ิ ในการสรรหาบุคคล เลื่อนตําแหน่งและ
การเลิกจ้าง

เคล็ดลับ: สาหรั บข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาอ่ านเอกสารให้ ความรู้ ชื่อ "
การเลือกปฏิ บัติอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ "
ของ EOC
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อานาจทีไ่ ม่ สมดุล (การล่ วงละเมิดทางเพศ)
การล่ วงละเมิดทางเพศเป็ นเรื่ องการร้ องเรี ยนที่ พบเห็นบ่ อยภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิ บัติโดยไม่ เป็ นธรรม
ทางเพศ กระทาผิดกฎหมายรวมถึง การกระทาตัวต่ อตัวทางเพศที่ ไม่ พึงปรารถนาและสภาพแวดล้ อมที่ ไม่ เป็ นมิตร
ทางเพศ


ผู้ร้องเรียน

แครอลไม่เคยคิดว่าหลังจากที่ทาํ งานมาในบริ ษทั เทรดดิ้งมาสิ บปี เธอจะต้องออกจากงานด้วยวิธีน้ ี “ผลงานของฉัน
ดีอย่างต่อเนื่องและฉันได้เลื่อนตําแหน่งเมื่อสามปี ที่แล้ว งานของฉันกําหนดว่าฉันจะต้องมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ทางสังคมนอกสํานักงาน และเดินทางไปทํางานต่างประเทศกับเจ้านายของฉัน ที่ชื่อนายฉ่วง บ่อยครั้งที่นายฉ่วง
ขอให้ฉนั นัง่ ข้างเขา และเขาใช้ทุกโอกาสที่มี เพื่อแตะต้องตัวฉัน เขายัง บอกเล่าลักษณะรู ปร่ างของฉันต่อหน้าคน
อื่นๆ ฉัน พยายามทําหน้าตาและท่าทางไม่เป็ นมิตรเพื่อแสดงให้ชดั เจนกับเขาว่าพฤติกรรมของเขาไม่น่าพอใจอย่าง
ยิง่ ฉันหลีกเลี่ยงที่จะพบเขา แต่เขาขู่วา่ จะลดตําแหน่งฉัน ถ้าฉันไม่คุยกับเขาตัวต่อตัว” แครอลกล่าว
กังวลและทุกข์ทรมานจากจนนอนไม่หลับ แครอลไม่สามารถมีสมาธิ กบั งานของเธอได้ การร้องเรี ยนต่อฝ่ ายบุคล
คลของเธอก็ถูกเพิกเฉย จากนั้นเธอก็ขอความช่วยเหลือจากผูจ้ ดั การอาวุโส

ซึ่งเขาสัญญาว่าจะย้ายเธอไปทํางาน

ตําแหน่งที่บริ ษทั ย่อยซึ่งคล้ายคลึงกับงานปัจจุบนั ของเธอ อย่างไรก็ตามเธอถูกเสนอตําแหน่งที่ต่าํ กว่าพร้อม
เงินเดือนที่นอ้ ยลง ในที่สุดเธอก็ลาออก


EOC ทาอย่ างไร

แครอลร้องเรี ยนต่อ EOC เกี่ยวกับ เจ้านายของเธอ นายฉ่วง ในข้อหา ล่วงละเมิดทางเพศและเกี่ยวกับบริ ษทั ใน
ข้อหา )ก( ทําให้เธอตกเป็ นผูร้ ับเคราะห์ )ข( ในฐานะตัวแทนที่ตอ้ งรับผิดชอบการกระทําผิดกฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ดูแลคดี EOC ได้อธิ บายเรื่ องการจัดการและขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ย ต่อแครอล และข้อกําหนดของ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศ ( Sex Discrimination Ordinance หรื อ SDO) ได้ถูก
อธิ บายให้นายฉ่วงและบริ ษทั ทราบด้วย ภายใต้ SDO การล่วงละเมิดทางเพศรวมถึงการกระทําที่ไม่พึงปรารถนา
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ทางเพศ ซึ่งคนที่มีเหตุผลจะมองว่าน่ารังเกียจ น่ารําคาญหรื อ ทําให้รู้สึกกลัวได้ การล่วงละเมิดทางเพศอาจเป็ นการ
กระทําโดยตรงหรื อโดยอ้อม ทั้งทางกายภาพหรื อทางวาจา และอาจรวมถึง การใช้ภาษาที่หยาบทางเพศหรื อชี้ชวน
ไปทางเรื่ องทางเพศ หรื อการสัมผัสที่ไม่เหมาะสม
หลังจากการเจรจาต่อรองหลายรอบ ทั้งสองฝ่ ายตกลงที่จะเจรจา ไกล่เกลี่ยเบื้องต้น บริ ษทั เทรดดิ้งตกลงที่จะออก
หนังสื อรับรองงานให้แครอลและชดเชยเงินประมาณเท่ากับเงินเดือนสามปี ของเธอ แม้วา่ นายฉ่วงจะยํ้าว่าเขาไม่
เคยมีความตั้งใจที่จะทําการล่วงเกินต่อแครอล เขาตกลงที่จะเขียนจดหมายขอโทษ
บริ ษทั นายจ้างจะต้องรับผิดชอบในการล่วงละเมิดทางเพศที่ผิดทางกฎหมายของพนักงาน

ไม่วา่ นายจ้างจะรู ้

หรื อไม่รู้หรื อเห็นพ้องกับพฤติกรรมดังกล่าวก็ตาม นอกจากนี้ มันยังเป็ นเรื่ องผิดกฎหมายหากนายจ้างทําให้บุคคล
ตกเป็ นผูร้ ับเคราะห์ เช่นปฏิบตั ิต่อบุคคลนั้นในทางที่ดอ้ ยกว่าเพราะเขาหรื อเธอยื่นคําร้องเรี ยนเรื่ องการเลือกปฏิบตั ิ
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จุดทีค่ วรจา:


ตามที่เราทราบว่าการล่วงละเมิดทางเพศมักจะเกิดขึ้นเวลาที่คนอยูต่ ามลําพัง EOC จะพิจารณาสถานการณ์
และข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผูร้ ้องเรี ยนในการสื บสวนของเรา แม้ในกรณี ที่ไม่มีหลักฐานที่เป็ นรู ปธรรม



SDO ป้ องกันการกระทําผิดกฎหมายในการจ้างงานถึงแม้วา่ การกระทํานั้นๆจะเกิดขึ้นนอกฮ่องกง ตราบ
ใดที่ลูกจ้างทํางานทั้งหมดหรื อส่วนใหญ่ในฮ่องกง



ไม่จาํ เป็ นที่จะต้องมีเจตนาที่จะเลือกปฏิบตั ิหรื อล่วงละเมิด การกระทําทางเพศที่ไม่ได้ต้ งั ใจ เช่น การ
ล้อเลียน อาจจะยังคงเป็ นเรื่ องผิดกฎหมายภายใต้ SDO

เคล็ดลับ: สาหรั บข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาอ่ านเอกสารให้ ความรู้ ของ EOCชุด "เรี ยนรู้ สิทธิ ของท่ าน” เรื่ องการล่ วง
ละเมิดทางเพศ

Equal Opportunities Casebook

14

จากป่ วยถึงเลิกจ้ าง (การเลือกปฏิบัตอิ นั เนื่องมาจากความทุพลภาพ)
การร้องเรี ยนที่ EOC รับเรื่ องบ่อยมากที่สุดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางความทุพล
ภาพ (Disability Discrimination Ordinance หรื อ DDO) เกี่ยวข้องกับการลาป่ วย การกระทําเลือกปฏิบตั ิอาจมี
หลายรู ปแบบ รวมถึงการเลิกจ้าง การประเมินผลงานตํ่า การจํากัดโอกาสการฝึ กอบรม และการปฏิเสธที่จะขึ้น
เงินเดือน


ผู้ร้องเรียน

สตีฟเป็ นผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาคาร ปี ที่แล้วเขาลาป่ วยนานสองเดือนเนื่องจากมะเร็ งลําไส้ใหญ่ หลังจากการรักษาทาง
การแพทย์ เขาฟื้ นตัวอย่างเต็มที่และกลับไปทํางาน
“ผมทํางานนานห้าปี ผลงานก็ไม่เคยเป็ นที่น่าเป็ นห่วงจนกระทัง่ ผมกลับมาทํางานหลังจากลาป่ วย” สตีฟกล่าว เขา
พบว่าเขาได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมจากนายจ้างของเขา “ผมทราบมาว่าหัวหน้าของผมประเมินผลงานของ
ผมว่า “พอใจ” แต่ผจู ้ ดั การผูท้ ี่ มีอาวุโสมากกว่านั้นได้ปรับลดคะแนนโดยไม่แจ้งให้ผมทราบ แล้วผลที่ตามมาคือ
ผมไม่ได้รับเงินโบนัสตอนปลายปี แล้วไม่นานหลังจากนั้น ผมก็ถูกปลดออกจากงาน”
เขายังคงเล่าต่อว่า "พวกเขามีไม่มีเหตุผลที่เป็ นธรรมสําหรับการปฏิบตั ิต่อผมแบบนี้ ที่น่าตกใจยิ่งขึ้นคือเมื่อผมพบ
ในภายหลังว่าเหตุผลเดียวที่พวกเขาลดคะแนนของผมเป็ นเพราะผมขาดงานยาว และหาว่ามีพนักงานเกินพอเพื่อ
ใช้เป็ นข้ออ้างเพื่อกําจัดผม” สตีฟยื่นร้องเรี ยนกับ EOC ต่อนายจ้างของเขาสําหรับการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจาก
ความทุพลภาพ


EOC ทาอย่ างไร

ผูส้ อบสวนของ EOC พิจารณาข้อร้องเรี ยนและอธิ บายให้ท้ งั สองฝ่ ายรับทราบเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย
ต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ

Equal Opportunities Casebook

15

ภายใต้ DDO มันเป็ นเรื่ องผิดกฎหมายสําหรับนายจ้างที่เลือกปฏิบตั ิกบั คนที่มีความทุพลภาพหรื อเจ็บป่ วยโดยการ
ไล่คนคนนั้นออก เมื่อความทุพลภาพของพนักงานเป็ นอุปสรรคในการทํางาน นายจ้าง จะต้องพิจารณาการให้การ
ผ่อนผันและช่วยเหลืออย่างพอสมควรต่อพนักงาน เว้นแต่พนักงานไม่สามารถที่จะ ทําตามข้อกําหนดโดยเนื้อหา
ของงานแม้จะได้ความช่วยเหลือดังกล่าว หรื อหากการช่วยเหลือนั้นจะทําให้เกิดความยากลําบากอย่างไม่มีเหตุผล
พอที่จะรับได้แก่นายจ้าง
นายจ้างยอมรับว่าได้มีการมีการปรับคะแนนการประเมินผลงานของสตีฟลดลงเพราะการลาป่ วยยาวของเขา แต่
พวกเขายืนยันว่าการเลิกจ้างนั้นเป็ นผลของการปรับเปลี่ยนหน้าที่การทํางานเท่านั้น อย่างไรก็ตามการสื บสวนของ
EOC เปิ ดเผยว่านายจ้างได้จา้ งคนอื่นมาแทนที่สตีฟไม่นานหลังจากที่เขาออก
ทั้งสองฝ่ ายตกลงที่จะดําเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อยุติขอ้ พิพาท เรื่ องนี้ได้รับการ

ยุติโดยนายจ้างเห็นพ้องที่จะ

ชดเชยเงินและออกหนังสื อรับรองงานที่ดีให้สตีฟ
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จุดทีค่ วรจา:


การขาดงานที่เกี่ยวข้องกับความทุพลภาพมักจะเป็ นเรื่ องจําเป็ นสําหรับพนักงานเพื่อพักฟื้ นจากการ
เจ็บป่ วยและความทุพลภาพ นายจ้างควร พิจารณาระหว่างการช่วยเหลืออย่างพอสมควรและข้อกําหนดใน
การดําเนินงาน



บางครั้ง การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวอาจก่อให้นายจ้างเกิด ความยากลําบากอย่างไม่มีเหตุผลพอที่จะรับ
ได้ ในการ ตัดสิ นว่า “ ความยากลําบากอย่างไม่มีเหตุผลพอที่จะรับได้” หมายความว่าอย่างไร ทุก
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องจะถูกพิจารณา รวมทั้ง ความสมเหตุสมผลของความช่วยเหลือทีข่ อและทรัพยากร
ทางการเงินของนายจ้าง เปรี ยบเทียบกับ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการให้ความช่วยเหลือ หากนายจ้าง
ต้องการใช้เหตุผลนี้เป็ นข้อกล่าวอ้าง ภาระหน้าที่ในการพิสูจน์น้ ีจะตกเป็ นของนายจ้าง



การฝึ กอบรม การสรรหา บุคลากรและการให้พนักงานออก ควรจะดําเนินการอย่างเป็ นธรรม และใช้
หลักเกณฑ์การคัดสรรที่เสมอต้นเสมอปลายและไม่เลือกปฏิบตั ิ และควรให้เหตุผลในการตัดสิ นใจแต่ละ
ครั้ง
เคล็ดลับ: สาหรั บข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่ านหลักปฏิ บัติในการจ้ างงานของ EOC ภายใต้ DDO
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การต่ อสู้ ของเด็กเพือ่ ทีเ่ รียน (การเลือกปฏิบัตอิ นั เนื่องมาจากความทุพลภาพ)
EOC เชื่ อว่ าเด็กทุกคนควรมีสิทธิ์ เท่ าเที ยมกันในการได้ การศึกษาที่ มีคุณภาพ สิ ทธิ ความเสมอภาคทางโอกาส
ทางการศึกษาได้ รับการคุ้มครองภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิ บัติโดยไม่ เป็ นธรรมทางความทุพลภาพ
(Disability Discrimination Ordinance หรื อ DDO)



ผู้ร้องเรียน

ลิซ่าเป็ นนักเรี ยนวัย 11 ปี ที่เป็ นโรคสมาธิ ส้ นั (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder หรื อ ADHD) ซึ่งบัน่
ทอนความสามารถในการมีสมาธิ ของเธอ โรงเรี ยนประถมศึกษา ABC รับทราบความต้องการทางการศึกษาของ
เธอตอนที่รับเธอเข้า เมื่อเทอมการศึกษาเริ่ มต้น นักเรี ยน ชั้นประถม 6 ทุกคนคนรวมทั้งลิซ่าถูกขอให้ชาํ ระเงินมัด
จําเพื่อจองที่เรี ยนไปจนถึงชั้นมัธยม 1 ผ่านระบบ “through train” ซึ่งจะช่วยให้โรงเรี ยนมัธยมสามารถรับนักเรี ยน
ป. 6 ทุกคนเข้าจากโรงเรี ยนประถมที่เชื่อมโยงกัน
ในช่วงปลายปี เรี ยน โรงเรี ยนประถมขอให้ลิซ่าถอนตัวการสมัครเพื่อเข้าศึกษาในชั้นมัธยม 1 ของโรงเรี ยนมัธยมที่
เชื่อมโยงกัน หรื อมิฉะนั้นให้ส่งรายงานการประเมินโรคสมาธิ ส้ นั ของลิซ่าภายในเวลาไม่กี่สปั ดาห์ พ่อแม่ของลิซ่า
เองจะต้องรับประกันว่าพวกเขาจะทําตามคําแนะนําทั้งหมดในรายงานการประเมินโรคล่าสุ ดนี้ก่อนที่ทางโรงเรี ยน
มัธยมที่เชื่อมโยงกันจะพิจารณายอมรับลิซ่าเข้าเรี ยน
ด้วยความตกใจกับข่าว พ่อแม่ของลิซ่าได้ประชุมกับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรี ยนประถม ABC ซึ่งทั้งสองอธิ บายให้
โรงเรี ยนทราบว่ามันเป็ นไปไม่ได้ที่จะออกผลการประเมินภายในระยะเวลาที่ส้ นั แบบนั้นเพราะตามธรรมดาต้อง
ใช้เวลาสองสามเดือนในการทํารายงาน พ่อแม่ของลิซ่าขอร้องให้ทางโรงเรี ยนให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม
กันแก่ลิซ่า แต่ไม่มีประโยชน์ ด้วยความผิดหวังและความกังวลอย่างมากสําหรับอนาคตลูกสาว พ่อแม่

จึงยื่น

ร้องเรี ยนต่อ EOC ว่าโรงเรี ยนกีดกันลิซ่าเนื่องจากความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ (learning disability) ของเธอ
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EOC ทาอย่ างไร

เจ้าหน้าที่ดูแลคดี EOC อธิ บายขั้นตอนการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนของ EOC และบทบัญญัติทางกฎหมายของ DDO
ในด้านการศึกษา
ภายใต้ DDO มันเป็ นเรื่ องผิดกฎหมายสําหรับสถานประกอบการการศึกษาที่เลือกปฏิบตั ิกบั คนที่มีความทุพลภาพ
โรงเรี ยนควรให้ความช่วยเหลืออย่างพอสมควรต่อนักเรี ยนเว้นแต่วา่ การจัดเตรี ยมความช่วยเหลือดังกล่าวจะสร้าง
ความยากลําบากอย่างไม่มีเหตุผลพอที่จะรับได้แก่สถาบัน โรงเรี ยนยังมีความรับผิดชอบที่จะต้องรับรองว่าคนที่มี
ความทุพลภาพสามารถมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับนักเรี ยนคนอื่นๆ
ทั้งสองฝ่ ายยินดีที่จะตกลงเจรจาไกล่เกลี่ยเบื้องต้น ตามคําขอของพ่อแม่ของลิซ่า โรงเรี ยนประถม ABC ตกลงที่จะ
เขียนจดหมายขอโทษไปยังผูป้ กครอง ชดเชยเป็ นเงินและทบทวนนโยบายและวิธีการรับนักเรี ยนเข้าเรี ยน
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จุดทีค่ วรจา:


ครู หลายคนมีประสบการณ์หรื อการฝึ กอบรมในการทํางานกับนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษค่อนข้าง
จํากัด ต้องใช้ทรัพยากรและการฝึ กอบรมมากขึ้นเพื่อให้ครู สามารถ ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการ
การเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันของนักเรี ยน



เด็กที่มีสมาธิ ส้ นั มักจะถูกมองผิดๆว่าเป็ นเด็กซนเพราะความตระหนักของประชาชนถึงโรคนี้ยงั มีค่อนข้าง
จํากัด ในการสํารวจของ EOC ในปี 2010 กว่าครึ่ งหนึ่งของผูต้ อบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยว่าการเรี ยน
ร่ วม (Integrated Education) นั้นดีกว่าโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ จากผูต้ อบแบบสํารวจเหล่านี้ 80% รู ้สึกว่า
นักเรี ยนในโรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วมจะไม่ทราบว่าควรแสดงปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเพื่อนร่ วมชั้นที่มีความทุ
พลภาพต้องการความช่วยเหลือ



นักเรี ยนที่มีความทุพลภาพมักต้องเผชิญกับการคุกคามและโดนรังแกในโรงเรี ยนของตน DDO ห้ามไม่ให้
มีการคุกคามกันในสถานศึกษา รวมถึงการรังแกนักเรี ยนที่มีความทุพลภาพโดยนักเรี ยนคนอื่นๆ

เคล็ดลับ: สาหรั บข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาอ่ านเอกสารให้ ความรู้ ของ EOC ชุด "ความทุพลภาพและการศึกษา”และ
หลักปฏิ บัติในการศึกษาภายใต้ DDO
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การเลือกปฏิบัตใิ นการจัดทีน่ ั่ง (การเลือกปฏิบัตอิ นั เนื่องมาจากความทุพลภาพ)

การร้ องเรี ยนที่ เกี่ยวข้ องกับการจัดหาสิ นค้ า สิ่ งอานวยความสะดวก และบริ การภายใต้

กฎหมายว่ าด้ วยการเลือก

ปฏิ บัติโดยไม่ เป็ นธรรมทางความทุพลภาพ ( DDO) ยังคงเกิดขึน้ บ่ อยครั้ งและอาจเกิดจากความคิ ดฝั งใจของคน
ส่ วนใหญ่ เกี่ยวกับคนที่ ความทุพลภาพรวมกับความกังวลเรื่ องความรั บผิดชอบของผู้ให้ บริ การ


ผู้ร้องเรียน

นายลีเป็ นคนตาบอด เขาเดินทางกับเพื่อน ๆ ซึ่ง บางคนก็มีความบกพร่ องทางการมองเห็นด้วยเช่นกัน พวกเขา
เดินทางด้วยเครื่ องบินไปและกลับจากฮ่องกงและขอให้พนักงานเช็คอินจัดให้พวกเขาได้นงั่ ด้วยกันเพื่อที่คนที่ไม่มี
ความบกพร่ องทางการมองเห็นจะสามารถให้การช่วยเหลือต่อผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางการมองเห็นได้ อย่างไรก็
ตามหลังจากที่พวกเขาขึ้นเครื่ องบินแล้ว

พนักงานลูกเรื อก็ขอให้ผทู ้ ี่มีความบกพร่ องทางการมองเห็นทั้งหมด

เปลี่ยนที่นงั่ ของพวกเขาให้ไปนัง่ ถัดจากหน้าต่างโดยไม่ให้เหตุผลใดๆ นายลีและเพื่อนของเขา จึงต้องนัง่ กระจัด
กระจายกันระหว่างที่บิน และผูโ้ ดยสารที่มีความบกพร่ องทางการมองเห็นทั้งหมดถูกทิง้ ไว้เพียงลําพัง
นายลีไม่พอใจและผิดหวัง เขารู ้สึกว่าเขาและเพื่อนของเขาได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม เพราะพวกเขาถูกตัด
สิ ทธิ์ ที่จะได้นงั่ ด้วยกันเนื่องจากความบกพร่ องทางการมองเห็น ซี่งทําให้

พวกเขาบางคนถูกทิ้งไว้เพียงคนเดียว

ต่อมานายลียื่นร้องเรี ยนการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากความทุพลภาพของสายการบินต่อ EOC


EOC ทาอย่ างไร

เมื่อได้รับการร้องเรี ยน เจ้าหน้าที่คดีของ EOC ได้ติดต่อทั้งนายลีและสายการบิน ภายใต้กฎหมายการเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็ นธรรมทางความทุพลภาพ มันเป็ นเรื่ องผิดกฎหมาย หากมีการเลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลที่มีความทุพลภาพ
ในแง่หรื อเงื่อนไขที่จะใช้บริ การสิ่ งอํานวยความสะดวก โดยที่

คนที่มีความบกพร่ องทางการมองเห็นมีสิทธิ

เช่นเดียวกับผูท้ ี่ไม่ได้บกพร่ องทางการมองเห็นในการเลือกเพื่อนนัง่ และที่นงั่ ของพวกเขาในระหว่างเที่ยวบิน หาก
มีที่นงั่ ว่างอยู่ ในกรณี น้ ี สายการบินซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริ การควร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าว่านโยบายของบริ ษทั จะไม่ส่งผล
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กระทบทําให้การบริ การดูแลลูกค้าที่มีความทุพลภาพนั้นน้อยกว่าลูกค้าคนอื่น
ในระหว่างการประชุมเจรจาไกล่เกลี่ย ตัวแทนสายการบินกล่าวว่าพนักงานที่ ทําการเปลี่ยนแปลงที่นงั่ ได้ทาํ ลงไป
เพราะเขาคิดว่ามันเป็ นข้อกําหนดในเรื่ องความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารภายใต้คู่มือของกรมการบินพลเรื อน ( Civil
Aviation Department) แต่ตวั แทนยอมรับว่า “การจัดที่นงั่ ริ มหน้าต่าง”ให้บุคคล ผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางการ
มองเห็นนั้นไม่ได้มีการระบุอยูใ่ นคู่มือ แต่เป็ นการตีความของบริ ษทั เอง
ทั้งสองฝ่ ายเลือกใช้การเจรจาไกล่เกลี่ยเบื้องต้น และสายการบินเสนอตัว๋ เครื่ องบินฟรี สําหรับการเดินทางระยะสั้น
สองสามเที่ยวให้แก่ผโู ้ ดยสารที่ได้รับผลกระทบ คดีจึงลงเอยด้วยดี
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จุดทีค่ วรจา:


บ่อยครั้ง คนส่วนใหญ่ยงั มีแนวความคิดฝังใจเกี่ยวกับความสามารถของคนที่มีความทุพลภาพในการใช้
ชีวิตที่เต็มและอิสระ ซึ่งมักจะนําไปสู่ทศั นคติและการกระทําที่เลือกปฏิบตั ิ ในการสํารวจของ EOC ในปี
2010 เกือบหนึ่งในสามของผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่าคนที่มีความทุพลภาพ ทางอวัยวะภายในจะไม่
สามารถที่จะมีความสุ ขและเติมเต็มในชีวิตได้ แม้วา่ จะได้รับการรักษาแล้วก็ตาม



ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการอํานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตได้เพิ่มความอิสระที่จะเข้าร่ วมใน
กิจกรรมชีวิตประจําวันสําหรับผูท้ ี่มีความทุพลภาพ และยังสร้างตลาดของผูบ้ ริ โภคที่มีความทุพลภาพด้วย
ธุ รกิจการค้าไม่ควรละเลยผูท้ ี่มีความทุพลภาพทั้งในฐานะทรัพยากรมนุษย์และลูกค้า



ขอแนะนําว่าผูใ้ ห้บริ การควรให้พนักงานที่ตอ้ งมีการสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั คนที่มีความ
ต้องการที่แตกต่างกันเข้าการฝึ กอบรมเพื่อเพิม่ ความสํานึกและความเข้าใจในด้านนี้ การกระทํานี้ อาจช่วย
เปิ ดโอกาสทางธุ รกิจมากขึ้นและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายในระยะยาว

เคล็ดลับ: สาหรั บข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาไปที่ เว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับความทุพลภาพของ EOC ชื่ อ “ชี วิตที่ ไร้
อุปสรรค”
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การต่ อสู้ ทยี่ าวนานเพือ่ ทางเข้ าทีม่ ศี ักดิ์ศรี
(การเลือกปฏิบัตอิ นั เนื่องมาจากความทุพลภาพ)
ฮ่ องกงกาลังเข้ าสู่ภาวะประชากรสูงอายุ

ซึ่ งทาให้ การเข้ าถึงเป็ นปั ญหาของทุกคน การเข้ าถึง เป็ นหนึ่งในเรื่ อง

ร้ องเรี ยนที่ ไม่ เกี่ยวข้ องกับการจ้ างงานที่ EOC ได้ รับบ่ อยครั้ งภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิ บัติโดยไม่ เป็ น
ธรรมทางความทุพลภาพ (Disability Discrimination Ordinance หรื อ DDO)


ผู้ร้องเรียน

ทีน่าต้องใช้เก้าอี้รถเข็นเพราะโรคอัมพาตสมองใหญ่ (Cerebral Palsy)และการพัฒนาการล่าช้าโดยรวม ตอนนี้เธอ
อายุ 20กว่าและได้อาศัยอยูใ่ นตึกเดิมตั้งแต่เกิด
ทุกครั้งที่ทีน่าเข้าหรื อออกอาคาร แม่ที่สูงวัยของเธอจะต้องดึงทั้ง เก้าอี้รถเข็นและตัวทีน่าขึ้น/ลงบันไดห้าขั้น แม่
ของทีน่าได้ทาํ จดหมายขอสิ่ งอํานวยความสะดวกในการเข้าออกสําหรับผูใ้ ช้เก้าอี้เข็นไปยังกลุ่มเจ้าของร่ วม
(Incorporated Owners หรื อ IO) ของอาคารหลายครั้งแต่กย็ งั ไม่ได้รับคําตอบ แม้วา่ อาคารได้รับการบูรณะมาสอง
ครั้งแล้วก็ตาม
ในที่สุด แม่ของทีน่าจึงร้องเรี ยนไปยัง EOC ขอให้มีทางลาดหรื อบันไดลิฟท์ที่ทางเข้าของตึก


EOC ทาอย่ างไร

ภายใต้ DDO การเลือกปฏิบตั ิกบั ผูม้ ีความทุพลภาพในการจัดเตรี ยมทางเข้าออกสถานที่เป็ นเรื่ องผิดกฎหมาย สิ่ ง
อํานวยความสะดวกเพื่อการเข้าออก เช่นทางลาด ยัง มีประโยชน์แก่ผอู ้ าศัยคนอื่นๆ เช่น ผูใ้ ช้รถเข็นเด็กหรื อผูท้ ี่ใช้
เก้าอี้รถเข็นเนื่องจากความสูงอายุ
เจ้าหน้าที่ดูแลคดีของ EOC หลังจากการตรวจสอบ พยายามที่จะอํานวยความสะดวกในการเจรจาไกล่เกลี่ย
ระหว่างทั้งสองฝ่ าย แต่ไม่เป็ นผลสําเร็ จ ในภายหลัง IO ได้ติดตั้งเครื่ องไต่บนั ไดสําหรับรถเข็นที่ประตูทางเข้าของ
อาคาร อย่างไรก็ตาม เครื่ องไต่บนั ไดไม่ตรงกับความต้องการของทีน่า เธอพยายามใช้มนั สามครั้ง เธอพบว่าใน
ครั้งแรกเครื่ องแบตเตอรี่ หมด ในครั้งที่สองเครื่ องเสี ย และในครั้งที่สาม เครื่ องไม่เหมาะสมต่อทีน่าเพราะมันทําให้
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รถเข็นเอนไปข้างหลังและอาจทําให้เสี ยสมดุลได้
แม่ของทีน่าได้ขอคําแนะนําทางเทคนิค และพบว่าทางลาดหรื อ ลิฟท์บนั ไดสําหรับรถเข็นน่าจะเป็ นวิธีแก้ปัญหาที่
เป็ นไปได้ซ่ ึงอาจจะดีกว่าเครื่ องไต่บนั ไดสําหรับการเข้าออก ทีน่าและแม่ของเธอเลยขอความช่วยเหลือทาง
กฎหมายจาก EOC ซึ่งก็ได้รับอนุมตั ิ
คดีถูกกําหนดขึ้นศาลช่วงกลางปี 2011 ระหว่างการพิจารณาคดีก่อนขึ้นศาล IO ยินยอมให้ติดตั้งทางลาดหรื อ ลิฟท์
บันไดสําหรับรถเข็นภายในระยะเวลาที่ท้ งั สองฝ่ ายเห็นด้วย คดีจึงยุติลง
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จุดทีค่ วรจา:


เป็ นเรื่ องสําคัญที่ทุกคนควรพยายามที่จะตอบสนองความต้องการที่แท้จริ งของผูใ้ ช้ท้ งั หมด รวมทั้งคนที่มี
ความทุพลภาพ ในการจัด ทางเข้าออกที่ใช้ได้โดยอิสระ ไม่ตอ้ งมีความช่วยเหลือและปราศจากสิ่ งกีดขวาง
และควรตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจด้วยว่าเครื่ องอํานวยความสะดวกนั้นสามารถใช้ได้จริ ง ในหลาย ๆ กรณี
วัสดุกีดขวางยังคงมีอยูแ่ ม้ในสถานที่ที่มีมาตรการที่ดูเหมือนจะได้รับการปรับปรุ งทางเข้าออกแล้วก็ตาม



ควรจัดเตรี ยมทางเข้าออกสถานที่ที่ใช้ได้โดยอิสระ เว้นแต่การจัดเตรี ยมนั้นจะทําให้เกิด ความยากลําบาก
อย่างไม่มีเหตุผลพอที่จะรับได้ต่อผูจ้ ดั การสถานที่หรื อเจ้าของ การผ่อนผันและช่วยเหลืออย่างพอสมควร
หมายถึงการปรับเปลี่ยนหรื อการปรับแต่งสภาพแวดล้อมที่ทาํ ให้บุคคลที่มีความทุพลภาพสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากสิ่ งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันกับคนอื่นๆ



EOC สนับสนุนให้หลักการของการออกแบบเพื่อมวลชน ( universal design) เป็ นส่วนหนึ่งของความคิด
ทัว่ ไป ทุกคนจะได้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการวางแผนด้วยการคํานึงถึงความ
ต้องการของแต่ละบุคคลให้ทุกคนสามารถใช้งานได้มากที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้โดยไม่ตอ้ งพะวงเรื่ องอายุ
และความทุพลภาพและไม่ตอ้ งมีการปรับแต่งราคาแพงหรื อการออกแบบเป็ นพิเศษในหลายปี ต่อมา

เคล็ดลับ: สาหรั บข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่ านรายงานการตรวจสอบอย่ างเป็ นทางการของ EOC เรื่ อง ”การเข้ าออก
สถานที่ ที่สาธารณชนเข้ าได้ ”
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ครอบครัวหรืองานก่ อน (การเลือกปฏิบัตติ ่ อสถานภาพครอบครัว)
เราทุกคนมีความรั บผิดชอบที่ จะดูแลครอบครั วของเรา แต่ ชั่วโมงการทางานที่ ยาวนาน ความขาดแคลนมาตรการ
ในการทางานที่ เป็ นมิตรต่ อชี วิตครอบครั ว และแนวความคิ ด ที่ ฝังใจเกี่ยวกับหน้ าที่ ของแต่ ละเพศซึ่ งยังแพร่ หลาย
หมายความว่ าความสมดุลระหว่ างการทางานและครอบครั วยังคงเป็ นเรื่ องยากสาหรั บชาวฮ่ องกงที่ ทางานหลายๆ
คน


ผู้ร้องเรียน

นางอิงทํางานเป็ นพนักงานในสถาบันการเงิน ดึกคืนหนึ่งเธอต้องรี บพาลูกชายของเธอไปที่โรงพยาบาล เขาได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคทางเดินหายใจเฉี ยบพลัน และถูกรับเข้า รักษาเป็ นผูป้ ่ วยภายในทันทีเนื่องจากอาการของเด็ก
นั้นวิกฤต
เช้าวันรุ่ งขึ้น นางอิงได้แจ้งหัวหน้าและเพื่อนร่ วมงานของเธอเรื่ องที่จะขาดงานเพื่อดูแลลูกชายของเธอ ต่อมาในวัน
เดียวกัน แพทย์บอกเธอว่าลูกชายของเธอจะต้องอยูใ่ นโรงพยาบาลอีกสองสามวัน เธอจึงโทรหาหัวหน้าของเธอใน
ตอนเย็นเพื่อขอหยุดเพิ่มอีกหนึ่งวัน แต่เขากลับถามเธออย่างห้วนๆว่าเธอต้องการงานหรื อครอบครัวของเธอ
เมื่อนางอิงไปทํางานในวันรุ่ งขึ้น นางอิงก็ โดนเรี ยกไปที่หอ้ งประชุมและโดนหัวหน้าของเธอดุวา่ สองชัว่ โมง
ต่อมาเธอได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลขอให้เธอไปพบแพทย์ทนั ทีเพราะอาการของลูกชายเธอทรุ ดลงมาก เธอ
ขอหัวหน้าของเธอลากรณี ฉุกเฉิ น แต่ถูกปฏิเสธ ด้วยความรู ้สึกไม่มีทางเลือก เธอจึงยื่นใบลาออกและออกจาก
บริ ษทั ทันที
ต่อมาภายหลังนางอิงได้ยื่นคําร้องต่อ EOC โดยกล่าวหาว่าหัวหน้าของเธอเลือกปฏิบตั ิต่อเธอและบริ ษทั ของเธอ
นั้นมีความรับผิดชอบต่อการกระทําของหัวหน้าของเธอ


EOC ทาอย่ างไร
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เมื่อได้รับจดหมายจากนางอิง เจ้าหน้าที่ดูแลคดีของ EOC ได้แจ้งให้บริ ษทั รับทราบเกี่ยวกับข้อกล่าวหา
กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางสถานภาพครอบครัว (Family Status Discrimination
Ordinance หรื อ FSDO) ห้ามบุคคลหรื อองค์กรจากการเลือกปฏิบตั ิกบั บุคคลใด ๆ บนพื้นฐานของสถานภาพ
ครอบครัวของเขาหรื อเธอ ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบของบุคคลในการดูแลสมาชิกครอบครัว - บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันทางสายเลือด การแต่งงาน การรับเลี้ยงหรื อความใกล้ชิด เป็ นไปได้มากที่บริ ษทั ได้เลือกปฏิบตั ิต่อนางอิงในการ
ปฏิเสธการลากรณี ฉุกเฉิ นของเธอแม้วา่ เธอจะมีความรับผิดชอบที่จะดูแลบุตรชาย ซึ่งเป็ นบุคคลที่กฎหมายรับว่า
เป็ นญาติโดยสายเลือดของเธอ
ทั้งสองฝ่ ายตกลงที่จะชําระคดีโดยวิธีการไกล่เกลี่ยเบื้องต้นและมีขอ้ ตกลง ตามที่นางอิงเรี ยกร้อง บริ ษทั ได้ออก
จดหมายแนะนําใหม่สาํ หรับเธอ

และได้ยกเว้นการชําระเงินซึ่งเธอควรจะชดใช้แทนระยะเวลาแจ้งออกจากงาน

นางอิงตัดสิ นใจที่จะไม่ตามเรื่ องต่อหัวหน้าของเธอเนื่องจากว่าเขาออกจากงานหลังจากที่เธอได้ยื่นเรื่ องร้องเรี ยน
กับ EOC
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จุดทีค่ วรจา:


ในการพิจารณาสถานภาพของครอบครัว ปัจจัย

สําคัญเกี่ยวข้องกับ “ความรับผิดชอบในการดูแล”

โดยทัว่ ไปหมายถึงเป็ นความรับผิดชอบเฉพาะเจาะจงในการดูแลบุคคลดังกล่าว (สมาชิกครอบครัว) เป็ น
ปรกติ


นโยบายการจ้างงานที่เป็ นมิตรต่อชีวิตครอบครัวสามารถช่วยในการคงรักษาบุคลากรและสร้างขวัญ
กําลังใจของพนักงาน การวิจยั จาก องค์กรเอกชน Community Business ได้แสดงให้เห็นว่าเกือบร้อยละ 40
ของผูต้ อบแบบสอบถามจะออกจากงานปัจจุบนั ของพวกเขาเพื่อความสมดุลที่ดีข้ ึนระหว่างชีวิตส่วนตัว
และการทํางาน



นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทําที่เลือกปฏิบตั ิของพนักงานของตนซึ่งกระทําในการจ้างงาน ไม่
ว่านายจ้างจะรู ้เห็นหรื ออนุมตั ิการกระทําเหล่านี้หรื อไม่กต็ าม เว้นแต่นายจ้างได้ดาํ เนินการตามขั้นตอนที่
เหมาะสมแล้วเพื่อป้ องกันการกระทําดังกล่าว EOC ส่งเสริ มให้นายจ้างกําหนดนโยบายที่ชดั เจนในการ
กําจัดการเลือกปฏิบตั ิบนพื้นฐานของสถานภาพครอบครัวในที่ทาํ งาน
เคล็ดลับ: สาหรั บข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่ านหลักปฏิ บัติในการจ้ างงานของ EOC ภายใต้ FSDO
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ให้ ความสาคัญเพียงพอต่ อวัฒนธรรมหรือไม่? (การเลือกปฏิบัตทิ างเชื้อชาติ)
ตั้งแต่ กฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิ บัติโดยไม่ เป็ นธรรมทางเชื ้อชาติ (Race Discrimination Ordinance หรื อ RDO) มี
ผลในปี 2009 การร้ องเรี ยนส่ วนใหญ่ ที่

EOC ได้ รับเกี่ยวข้ องกับการจัดหาสิ นค้ า สิ่ งอานวยความสะดวกและ

บริ การ


ผู้ร้องเรียน

ไลลาเป็ นมุสลิมที่มีพ้นื เพมาจากปากีสถาน เธอสนุกกับการว่ายนํ้าในสระว่ายนํ้าระแวกบ้าน เนื่องจากประเพณี ทาง
ศาสนาของเธอ ไลลาต้องปกปิ ดรู ปร่ างของเธอ ดังนั้น เวลาที่เธอว่ายนํ้าเธอจึงสวมกางเกงขายาว (คลุมหัวเข่า) และ
เสื้ อยืดสะอาดๆ ทับชุดว่ายนํ้า เธอมักจะสวมชุดว่ายนํ้าแบบนี้ที่สระว่ายนํ้าระแวกบ้านโดยที่ไม่มีปัญหาใดๆ
อย่างไรก็ตามวันหนึ่งเธอถูกห้ามโดยพนักงานของสระเรื่ องเครื่ องแต่งกายของเธอ เธอกล่าวว่าเธอเคยเห็นผูห้ ญิง
ชาวจีนสวมชุดที่มีลกั ษณะคล้ายกันมากมาใช้สระ ไลลารู ้สึกว่าเธอได้รับการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรมและตัดสิ นใจที่
จะยื่นเรื่ องร้องเรี ยนต่อทาง EOCว่าฝ่ ายดูแลจัดการสถานทีไ่ ด้เลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติต่อเธอ


EOC ทาอย่ างไร

เจ้าหน้าที่ดูแลคดี EOC ติดต่อฝ่ ายดูแลจัดการสถานที่ของสระว่ายนํ้าและอธิ บายบทบัญญัติของ RDO แก่พวกเขา
ภายใต้มาตรา 27 ของ RDO มันเป็ นเรื่ องผิดกฎหมายหากมีการเลือกปฏิบตั ิกบั บุคคลบนพื้นฐานด้านเชื้อชาติใน
การจัดให้สินค้า สิ่ งอํานวยความสะดวก และบริ การ ในขณะที่ RDO ใช้ไม่ได้กบั การเลือกปฏิบตั ิบนพื้นฐานของ
ศาสนา ข้อกําหนดหรื อเงื่อนไขบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอาจส่งผลทางอ้อมต่อกลุ่มเชื้อชาติบางกลุ่ม ซึ่งอาจ
ทําให้ RDO มีผลได้ ในกรณี น้ ีหญิงชาวมุสลิมจํานวนมากแต่งกายเรี ยบร้อยตามประเพณี ทางศาสนาของพวกเขา
ซึ่งเป็ นเหตุผลที่ไลลาสวมเสื้ อยืดและกางเกงขายาวทับชุดว่ายนํ้าของเธอ หากสระว่ายนํ้ามีนโยบายต่อต้านการสวม
ใส่เครื่ องแต่งกายดังกล่าว มันอาจเป็ นการ เลือกปฏิบตั ิต่อชาวมุสลิมโดยตรงและต่อชาวปากีสถานทางอ้อมเพราะ
ชาวปากีสถานส่วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิม และสามารถนํา RDO มาใช้ได้ในสถานการณ์เช่นนี้
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ฝ่ ายดูแลจัดการสถานที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติและอธิ บายว่าในความเป็ นจริ งแล้ว การสวม
ใส่เครื่ องแต่งกายว่านนํ้าดังกล่าวได้รับอนุญาตตามนโยบายของพวกเขา ฝ่ ายดูแลจัดการสถานที่อา้ งว่าเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดระหว่างไลลาและพนักงานประจําสระว่าไลลาได้สวมชุดว่ายนํ้าใต้เสื้ อยืด
ของเธอหรื อไม่
ทั้งสองฝ่ ายตกลงที่จะเจรจาไกล่เกลี่ย พนักงานที่เกี่ยวข้องตกลงที่จะขอโทษไลลาสําหรับการทําให้เธอรู ้สึกไม่
พอใจ ฝ่ ายดูแลจัดการสถานที่ ได้ให้การยืนยันว่าคนที่ใส่เสื้ อยืดและกางเกงหลวมๆ (คลุมหัวเข่า) ทับชุดว่ายนํ้า
สามารถใช้สระว่ายนํ้าได้
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จุดทีค่ วรจา:


ภายใต้กฎหมาย เจตนาการเลือกปฏิบตั ิน้ นั ไม่ สําคัญ การเลือกปฏิบตั ิ ทางเชื้อชาติท้ งั ทางตรงและทางอ้อม
ซึ่งเกิดขึ้นจากความขาดความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม แม้จะไม่มีเจตนาเลือกปฏิบตั ิ ยังอาจเป็ นเรื่ องไม่
ชอบด้วยกฎหมาย



ภายใต้ RDO นายจ้างอาจจะเป็ นตัวแทนรับผิดชอบในการกระทําเลือกปฏิบตั ิใด ๆ ของพนักงานใน
ระหว่างการจ้างงานของพวกเขา แม้ในกรณี ที่นายจ้างไม่ทราบหรื อไม่เห็นด้วยกับสิ่ งที่พนักงานได้ทาํ
นายจ้างควรหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่ได้ต้ งั ใจด้วยการให้พนักงานของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผูท้ ี่ตอ้ งติดต่อโดยตรงกับลูกค้า ได้รับความรู ้และทักษะในการรับมือกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันอย่าง
ละมุนละม่อม



EOC ส่งเสริ มให้ผจู ้ ดั เตรี ยมสิ นค้า สิ่ งอํานวยความสะดวกและบริ การเปิ ดขยายบริ การต่อลูกค้าหลากหลาย
ประเภท ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งเสริ มความสามัคคีทางเชื้อชาติ แต่ยงั ขยายโอกาสทางธุ รกิจอีกด้วย

เคล็ดลับ: สาหรั บข้ อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่ านหลักปฏิ บัติในการจ้ างงานของ EOC ภายใต้ RDO
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การกระทาผิดกฎหมายในการยุให้ เกิดความเกลียดชังผ่านอินเตอร์ เน็ต
(การว่ าร้ ายทางเชื้อชาติ)

สื่ ออิ นเทอร์ เน็ตและโซเชี ยลมีเดียได้ กลายเป็ นสื่ อยอดนิยมสาหรั บการแสดงออกของตัวตน แต่ ควรใช้ ความ
ระมัดระวังเพื่อป้ องกันการกระทาที่ อาจก่ อให้ เกิดความเกลียดชังทางเชื ้อชาติหรื อความขัดแย้ งใด ๆ


ผู้ร้องเรียน

ลาน่ามาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ในขณะที่อ่านเว็บฟอรั่มในเว็บไซต์ เธอเห็นข้อความที่กล่าวถึงคน
สัญชาติเดียวกับเธออย่างเสี ยหายและลดเกียรติทางเชื้อชาติ เช่น หาว่าชาวกลุ่มนี้ “หมู” และ “ดุยิ่งกว่าหมา”
ลาน่ารู ้สึกว่าถูกลบหลูแ่ ละจึงยื่นร้องเรี ยนต่อ EOC เกี่ยวกับ การเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ ของบริ ษทั เว็บไซต์ ใน
ฐานะที่บริ ษทั ได้ปล่อยให้สมาชิกโพสต์คาํ พูดซึ่งอาจปลุกระดมความเกลียดชังต่อคนจากเชื้อชาติของเธอ


EOC ทาอย่ างไร

เจ้าหน้าที่ดูแลคดี

EOC สอบสวนในเรื่ องดังกล่าวและส่งจดหมายไปยังบริ ษทั เว็บไซต์เพื่อแจ้งเกี่ยวกับการ

ร้องเรี ยน
ภายใต้มาตราที่ 45 ของกฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเชื้อชาติ ( Race Discrimination
Ordinance หรื อ RDO) เรื่ องการว่าร้าย มันเป็ นเรื่ องผิดกฎหมาย หากบุคคล (ในกรณี น้ ีคนเขียนที่เขียนและโพสต์
ข้อความว่าร้าย) จะทําการกระทํา ในที่สาธารณะต่อผูอ้ ื่นหรื อสมาชิกต่างๆของชนชั้นหนึ่ง บนพื้นฐานของเชื้อชาติ
ของบุคคลหรื อสมาชิกของชนชั้นนั้น ซึ่งมีผล ปลุกระดมความเกลียดชัง ดูถูกหรื อเยาะเย้ยรุ นแรงผูอ้ ื่นหรื อสมาชิก
ของชนชั้นอื่น
ภายใต้ มาตราที่ 48 ของ RDO อาจถือได้วา่ บริ ษทั เว็บไซต์ได้ให้ความช่วยเหลือการกระทําผิดกฎหมาย ถ้าอนุญาต
ให้สมาชิกโพสต์คาํ พูดดังกล่าว
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บริ ษทั ตอบว่าฟอรั่มมาสเตอร์ไม่ได้รู้เรื่ องเกี่ยวกับการพูดให้เกิดความเสี ยหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั เว็บไซต์ลบ
ความคิดเห็นออกจากเว็บฟอรั่มทันที คดี ยุติลงได้อย่างรวดเร็ ว หลังจากที่ได้ หารื อกับ EOCไม่นาน บริ ษทั เว็บไซต์
ก็มีการโพสต์ขอ้ ความเตือนผูใ้ ช้และสมาชิกว่าการแสดงคําพูดดูถูกเชื้อชาติน้ นั ผิดกฎหมาย RDO นอกจากนี้ยงั
เตือนสมาชิกว่าบริ ษทั จะลบข้อความและยกเลิกบัญชีของสมาชิกที่โพสต์หากโพสต์คาํ พูดที่เลือกปฏิบตั ิที่ผิด
กฎหมาย
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จุดทีค่ วรจา:


แม้วา่ อินเทอร์เน็ตเป็ นพื้นที่ที่บุคคลแสดงความคิดเห็นอย่างนิรนาม ข้อความทั้งทาง วาจาและลายลักษณ์
อักษรซึ่งทําให้บุคคลอื่นเสี ยชื่อบนพื้นฐานของเชื้อชาติอาจจะเป็ นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นอกเหนือจากความเห็นดังกล่าว การว่าร้ายครอบคลุม “กิจกรรมในที่สาธารณะ” ทุกประเภท ( เช่นการ
กระจายเสี ยง การ ฉายและเล่นข้อความเนื้อหาที่บนั ทึกไว้) หรื อการกระทําที่เห็นได้โดยสาธารณะ (เช่น
ท่าทาง ธง สัญญาณหรื อสัญลักษณ์ใดๆ) หรื อการแจกจ่ายหรื อเผยแพร่ เรื่ องดังกล่าวแก่สาธารณะ



การว่าร้ายทางเชื้อชาติมกั จะเกิดจากความคิดอคติเกี่ยวกับเชื้อชาติต่างๆ ชนกลุ่มน้อยประกอบประมาณ
6% ของประชากรฮ่องกง แต่การไม่คุน้ เคยกับธรรมเนียม วัฒนธรรมและภาษาของคนอื่นอาจก่อให้เกิด
อคติและทัศนคติโดยรวมต่อกลุ่มทีแ่ ตกต่าง EOC สนับสนุนให้ประชาชนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับประเพณี และ
วัฒนธรรมของกันและกันเพื่อเพิ่มความเข้าใจของทุกฝ่ ายและส่งเสริ มความเสมอภาคทางเชื้อชาติ



การยุยงทางเชื้อชาติที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามเป็ นภัยต่อร่ างกาย ต่อบุคคลหรื อทรัพย์สินหรื อสถานที่ของ
พวกเขา ถือเป็ นการว่าร้ายอย่างรุ นแรง และต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าปรับสูงสุ ด 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
และจําคุกสูงสุ ดสองปี
เคล็ดลับ: สาหรั บข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ ข้อมูลของ EOC เรื่ องเชื ้อชาติ ชื่อ “โลกแห่ งสี สรร”
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การยืน่ ขอความช่ วยเหลือด้ านกฎหมาย (ผังงาน)
wing cases, unless otherwise indicated, were granted legal assistance by the EOC after conciliation attempts

ข้were
อร้ อunsuccessful
งเรียนที่ยduring
นื่ มาไม่
มี
สมัครขอความช่ วยเหลือ
ผู้ร้องเรียน handling process. กรณีต่อไปนีเ้ ว้ นแต่ ทรี่ ะบุไว้ เป็ นอย่ างอืน่ ได้ รับความ
การตกลง
ทางกฎหมายจาก EOC
ช่ วยเหลือทางกฎหมายโดย EOC หลั

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

ตกลงตามเงือ่ นไขและ
ข้ อตกลงการให้ ความ
ช่ วยเหลือของ EOC*

ยุติความ
ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือเดินหน้าต่อ
ประสบความสําเร็ จ
ความสําเร็ จ

การเจรจาก่ อนขั้นตอนทาง
กฎหมายอย่ างเป็ นทางการเริ่ม
ขึน้ *

การประเมินโดยคณะกรรมการ
กฎหมายและการร้ องเรียนดู
ปัจจัยสาคัญหลายอย่ างของคดี
เช่ น:
- ก่อให้เกิดคําถามเกี่ยวกับ
หลักการหรื อไม่?
- ทําให้เกิดกรณี ตวั อย่างทาง
กฎหมายได้หรื อไม่?
- ทําให้ประชาชนตระหนักถึง
เรื่ องการเลือกปฏิบตั ิเพิ่มขึ้นได้
หรื อไม่?

ไม่ประสบความสําเร็ จ

การตกลงก่อนคํา
คําตัดสิ น

ปิ ดคดี

การฟ้ องร้ องทางกฎหมาย
(การเรียกร้ องทางแพ่ ง) ถูก
นาเข้ าสู่ ศาลแขวง*

ฟังคําตัดสิ นของศาล

คาตัดสิ นของศาล

* EOC จะประเมินคดีอย่างต่อเนื่องและพิจารณาการพัฒนาใดๆของคดี และอาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการให้ความช่วยเหลือหรื อ
แม้กระทัง่ ยุติการให้ความช่วยเหลือ
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คดีดังต่ อไปนี ้ เว้ นแต่ ที่ระบุไว้ เป็ นอย่ างอื่ น ได้ รับความช่ วยเหลือทางกฎหมายจาก EOC หลังจากที่ การเจรจาไกล่
เกลี่ยไม่ ประสบความสาเร็ จในช่ วงกระบวนการจัดการเรื่ องร้ องเรี ยน
ในหลายๆ คดีที่ได้ รับการตัดสิ นที่ เกิดความเสี ยหายต่ อความรู้ สึก โดยทั่วไปศาลจะพิจารณากรณี ตัวอย่ างทั้งใน
ประเทศและต่ างประเทศที่ มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน

การล่ วงละเมิดทางเพศ

1



B v กลุ่มบริษัทคิงออฟเดอะคิงจากัด (King of the King Group Limited)
DCEO 9/2010
ประวัตคิ วามเป็ นมา

โจทก์ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยคนงานทําติ่มซําซึ่งจําเลยจ้าง โดยเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับการที่คนงานพูดจาล่วงละเมิดทางเพศและสัมผัสหน้าอกเธอ โจทก์ ได้ร้องเรี ยนต่อกับจําเลย แต่ จําเลยไม่ได้
ดําเนินการใด ๆ อย่างรวดเร็ วเพื่อจัดการกับข้อร้องเรี ยน ตอนที่โจทก์ตอ้ งการแจ้ง ความกับตํารวจเรื่ องการล่วง
ละเมิด จําเลยยังกดดันไม่ให้เธอดําเนินการต่อไปไม่ง้ นั ทั้งเธอและผูท้ ี่ทาํ การล่วงละเมิดจะถูกไล่ออก
ในที่สุดจําเลยได้จดั ให้มีการประชุมเพื่อให้ผลู ้ ่วงละเมิดกล่าวขอโทษโจทก์ แต่เขาได้กล่าว

นั้นในลักษณะที่ไม่

สุ ภาพ ด้วยความไม่พอใจเพราะท่าทีที่ไม่เคารพของผูล้ ่วงละเมิด โจทก์เลยตบหน้า เขาและเธอเลยถูกจําเลยไล่ออก
โจทก์ยื่นคําร้องต่อ EOC โดยอ้างว่าคนงานได้ล่วงละเมิดทางเพศต่อเธอและจําเลยนั้นมีความรับผิดแทนในการ
ล่วงละเมิดของคนงานของตน การเรี ยกร้องของโจทก์กบั ผูล้ ่วงละเมิด ได้ตกลงกันผ่านการเจรจาไกล่เกลี่ย ในขณะ
ที่กรณี ของโจทก์และจําเลยถูกนําขึ้นศาลภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศ (
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Discrimination Ordinance หรื อ SDO)


คาตัดสิ นของศาล

ศาลยอมรับหลักฐานของโจทก์และพบว่าการกระทําของผูล้ ่วงละเมิดถือเป็ นการล่วงละเมิดทางเพศที่ผิดกฎหมาย
จําเลยในฐานะที่เป็ นนายจ้างของผูล้ ่วงละเมิดต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของเขาเพราะไม่ได้ทาํ ตามขั้นตอนที่
เหมาะสมเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศกับโจทก์ในที่ทาํ งาน อย่างไรก็ตามศาลตัดสิ น ว่าการเลิกจ้าง
โจทก์เกิดขึ้นเพราะโจทก์ตบผูล้ ่วงละเมิด ไม่ใช่เพราะเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศหรื อเธอเป็ นผูห้ ญิง ศาลตัดสิ นให้
โจทก์ได้รับเงินชดเชยต่อความเสี ยหายถึงแก่จิตใจ รวมเป็ นเงิน 80,000 ฮ่องกงดอลล่าร์พร้อมกับให้ค่าใช้จ่ายแก่
โจทก์
L v เดวิด รอย เบอร์ ตนั (David Roy Burton)

2



DCEO15/2009
ประวัตคิ วามเป็ นมา

โจทก์ได้รับเสนอตําแหน่งงานกับบริ ษทั การตลาดซึ่งจําเลยทํางานเป็ นผูจ้ ดั การใหญ่ ก่อนที่โจทก์จะเริ่ มงานและใน
ระหว่างการทํางานของเธอ จําเลยได้พดู จา และปฏิบตั ิอย่างล่วงเกินทางเพศต่อเธอหลายครั้งและยังสัมผัสแตะต้อง
เธออย่างไม่เหมาะสมสองครั้ง โจทก์ปฏิเสธการ กระทําของจําเลยทุกครั้ง ทัศนคติของจําเลยต่อโจทก์แย่ลงและใน
ที่สุดเขาก็ไล่เธอออก ตอนที่แจ้ง ไล่เธอออก เขาคว้าข้อมือ ของโจทก์อย่างแรงและทําข้อมือของเธอชํ้า โจทก์ยื่น
ร้องเรี ยนไปที่ EOC แต่ความพยายามที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ประสบความสําเร็ จ ด้วยความช่วยเหลือของ EOC
โจทก์ยื่นฟ้ องจําเลยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศ

(Sex

Discrimination

Ordinance หรื อ SDO)


คาตัดสิ นของศาล

ศาลพบว่ามีคดีการล่วงละเมิดทางเพศที่ชดั เจนภายใต้ SDO จากหลักฐานของโจทก์ที่จาํ เลยไม่ได้ขดั แย้ง ศาลได้
ตัดสิ นให้จาํ เลยจ่ายเงินชดเชยต่อความเสี ยหายถึงแก่จิตใจ เงินชดเชย

การสูญเสี ยรายได้และค่าเสี ยหายเพื่อเป็ น

เยี่ยงอย่าง
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เงินชดเชยต่ อความเสี ยหายถึงแก่ จิตใจ

HK$ 100,000

เงินชดเชยการสู ญเสี ยรายได้

HK$ 77,039

ค่ าเสี ยหายเพือ่ เป็ นเยีย่ งอย่ าง

HK$ 20,000
HK$197,039

เงินชดเชยต่อความเสี ยหายถึงแก่จิตใจเป็ นจํานวน 100, 000 ฮ่องกงดอลล่าร์ โดยนับจากการกระทําการล่วงละเมิด
ทางเพศและการเลิกจ้างทั้งคู่ ในการประเมินเงินชดเชย ศาลได้พิจารณาข้อเท็จจริ งที่วา่ พฤติกรรมที่น่ารังเกียจของ
จําเลยเกิดขึ้นนานกว่าหนึ่งเดือน และการบอกเลิกจ้างโจทก์เป็ นการทําร้ายจิตใจและ เหยียดหยามศักดิ์ศรี ของโจทก์
ผลจากการล่วงละเมิดทางเพศ โจทก์ได้รับความเดือดร้อนจากความวิตกกังวล ความเครี ยด รู ้สึกขายหน้า บาดเจ็บ
ทางร่ างกายและนอนไม่หลับ
สําหรับการสูญเสี ยรายได้ ศาลได้ให้ชดเชยเป็ นจํานวนเท่ากับรายได้หา้ เดือนกับ 14 วัน ตามที่โจทก์วา่ งงานในช่วง
นั้นก่อนที่จะหางานอื่นได้
ศาลยังได้ให้ชดเชยค่าเสี ยหายเพื่อเป็ นเยี่ยงอย่างจํานวน 20,000 ฮ่องกงดอลล่าร์ จุดประสงค์ของค่าเสี ยหายเพื่อเป็ น
เยี่ยงอย่างคือการลงโทษจําเลยในการกระทําของเขาและเพื่อ แสดงว่าศาลไม่เห็นชอบต่อการกระทําดังกล่าวของ
จําเลย เนื่องจากเงินชดเชยเป็ นการลงโทษไม่เพียงพอสําหรับจําเลยในคดีปัจจุบนั
ศาลยังให้จาํ เลยชดเชยค่าใช้จ่ายตามกฎหมายแก่โจทก์ ซึ่งศาลพบว่ามีเหตุผลสมควร
โจทก์ได้ดาํ เนินการตามกฎหมายอย่างมีเหตุผล ในขณะที่จาํ เลยปฏิเสธที่จะ

ตามสถานการณ์ของคดีน้ ี

รอมชอมหรื อขอโทษสําหรับการ

กระทําผิดของตน นอกจากนี้ศาลเห็นว่าจําเลยน่าจะรู ้ต้ งั แต่แรกว่าการกระทําของเขาเป็ นเรื่ องที่ผิด เพราะผูใ้ หญ่ทุก
คนควรทราบว่าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูอ้ ื่นเป็ นความผิด

3

A v ชาน ไหว่ ตง (Chan Wai Tong)
DCEO 7/2009
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ประวัตคิ วามเป็ นมา

โจทก์ทาํ งานร่ วมกับจําเลยในกรมอนามัยอาหารและสิ่ งแวดล้อม ( Food

and

Environmental

Hygiene

Department-FEHD) เป็ นผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมหาบเร่ ในที่ทาํ งานจําเลยคุกคามทางเพศ ต่อโจทก์โดยการพูดจา
ส่อไปทางเพศ การสัมผัสทางกาย และการกระทําที่ไม่น่าพึงพอใจอื่น ๆ ต่อเธอ โจทก์ร้องเรี ยนต่อ

FEHD ซึ่ง

ดําเนินการตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตามพบว่าข้อร้องเรี ยนของโจทก์ไม่มีมูลเพียงพอ
ถึงแม้วา่ การร้องเรี ยนภายในของเธอจะไม่ประสบความสําเร็ จ โจทก์ยืน กรานดําเนินการต่อและยื่นเรื่ องร้องเรี ยน
กับ EOC จําเลยปฏิเสธข้อกล่าวหา และอ้างว่าการร้องเรี ยนของโจทก์เป็ นการแก้แค้น ที่เขาได้มีการซุบซิบนินทา
กับเพื่อนร่ วมงานคนอื่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับหัวหน้างานของเธอคนหนึ่ง โจทก์ยื่นร้องเรี ยนกับจําเลย
ต่อศาลภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศ ( Sex Discrimination Ordinance หรื อ
SDO)


คาตัดสิ นของศาล

ศาลยอมรับข้อกล่าวอ้างของโจทก์ ซึ่งระยะเวลาและรายละเอียด

ได้รับการยืนยันจากพยานและสนับสนุนด้วย

บันทึกการกระทําของเธอเอง พบว่าจําเลยได้กระทําการล่วงละเมิดทางเพศ ที่ผิดกฎหมาย และปฏิเสธคําแก้ตวั ของ
เขาที่อา้ งว่าโจทก์ทาํ เพื่อเป็ นการตอบโต้การนินทาของเขา
ศาลชี้ให้เห็นว่าผลจากการตรวจสอบภายในไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคดีในกรณี ปัจจุบนั เพราะการ
ตรวจสอบภายในใช้มาตรฐานการพิสูจน์แบบ “ปราศจากข้อสงสัย” (beyond all reasonable doubt) ซึ่งเข้มงวดกว่า
มาตรฐานการพิสูจน์ทวั่ ไปซึ่งพิจารณา "ความโน้มเอียงของข้อเท็จจริ ง" (balance of probability) ที่ศาลใช้
ศาลมีคาํ สัง่ ว่าจําเลยควรเขียนจดหมายขอโทษให้โจทก์ นอกจากนี้ยงั ให้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายและเงินชดเชยให้แก่
โจทก์ดงั นี้:
เงินชดเชยต่ อความเสี ยหายถึงแก่ จิตใจ

HK$ 50,000
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ค่ าเสี ยหายเพือ่ เป็ นเยีย่ งอย่ าง

HK$ 10,000
HK$60,000

ศาลได้ให้ชดเชยสําหรับความเสี ยหายจากการถูกทําร้ายจิตใจเป็ นจํานวน50,000 ฮ่องกงดอลล่าร์ ศาลยังให้จ่ายเงิน
เพิ่มเติมอีก 10,000 ฮ่องกงดอลล่าร์ เป็ นค่าเสี ยหายเพื่อเป็ นเยี่ยงอย่างเพื่อลงโทษจําเลยสําหรับการกระทําของเขาใน
การทําให้เกิดความเสี ยหาย จากการที่เขาได้แต่งเรื่ องว่าข้อแก้ตวั คําร้องของโจทก์เป็ นการแก้แค้นคําซุบซิบนินทา
ของเขา
ศาลยังได้ให้ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายแก่โจทก์เพราะจําเลยปฏิเสธที่จะพยายามเจรจาไกล่เกลี่ยตามที่ EOC จัดและกุ
เรื่ องข้อแก้ตวั ขึ้นทั้งหมด
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การเลือกปฏิบัตอิ นั เนื่องมาจากการตั้งครรภ์

4


แลม หวิง ไหล่ v YT เชง (ชิงไต๋ ) จากัด
DCEO 6/2004
ประวัตคิ วามเป็ นมา

โจทก์ถูกจ้างในปี 2001 ในตําแหน่งเลขาของผูอ้ าํ นวยการของจําเลย ผลการทํางานของเธอเป็ นที่น่าพอใจ ตามที่มี
หลักฐานเป็ นการขึ้นเงินเดือนของเธอหลังจากที่เธอได้ผา่ นการทดลองงาน ต่อมาโจทก์กต็ ้ งั ครรภ์ ในเดือน
กุมภาพันธ์ปี 2002 โจทก์ได้มีความเสี่ ยงแท้งบุตรและแจ้งเจ้านายของเธอเกี่ยวกับภาวะสุ ขภาพของเธอนั้น จาก
เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิ งหาคมปี 2002 โจทก์จาํ เป็ นต้องลาป่ วยบ่อยเนื่องจากโรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์
ในช่วงเวลานี้โจทก์พบว่าได้มีการรับเลขาคนใหม่แบบถาวรเข้าทํางาน เธอกังวลว่าเลขาคนใหม่จะมาแทนที่เธอ
แม้วา่ จําเลยจะรับประกันกับเธอในตอนนั้นว่าจะไม่เป็ นแบบนั้น
หลังจากที่โจทก์คลอด ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลากรบอกเธอว่าเจ้านายของเธอคิดว่าเธอควรจะอยูท่ ี่บา้ นเพื่อดูแลลูกของ
เธอและใช้เวลาพักผ่อนมากขึ้นเนื่องจากสุ ขภาพที่ไม่ดีของเธอ แต่ถึงกระนั้นโจทก์กลับไป ทําหน้าที่ของเธอเมื่อ
สิ้นสุ ดการลาคลอดบุตรในเดือนพฤศจิกายน 2002 ตามที่กาํ หนด อย่างไรก็ตามเธอถูกย้ายไป นัง่ ที่อื่นซึ่งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ไม่พร้อม นอกจากนี้เธอยังไม่ได้รับหน้าที่เดิมของเธอ สัปดาห์ต่อมาเธอถูกเลิกจ้างภายใต้ขอ้ อ้างว่า
ลูกค้าร้องเรี ยนเกี่ยวกับตัวเธอ
โจทก์ยื่นฟ้ องจําเลยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศ (

Sex

Discrimination

Ordinance หรื อ SDO) และกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางสถานภาพครอบครัว (Family
Status Discrimination Ordinance หรื อ FSDO)


คาตัดสิ นของศาล

ศาลพบว่าโจทก์สามารถหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาการเลือกปฏิบตั ิ เพราะการตั้งครรภ์และ
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สถานภาพครอบครัวของเธอ ในทางกลับกัน

จําเลยไม่สามารถให้คาํ อธิ บายที่เหมาะสมในการเลิกจ้างโจทก์ได้

ดังนั้นศาลพบว่าจําเลยเลือกปฏิบตั ิต่อโจทก์บนพื้นฐานของการตั้งครรภ์และสถานภาพครอบครัว
เป็ นผลให้โจทก์ได้รับเงินชดเชยรวม 163,500 ฮ่องกงดอลล่าร์ โดยมีรายละเอียดความเสี ยหายดังนี้:
สู ญเสี ยรายได้

HK$ 88,500

เงินชดเชยต่ อความเสี ยหายถึงแก่ จิตใจ

HK$ 75,000
HK$163,500

ศาลได้สงั่ ให้จาํ เลยชดเชยความเสี ยหายจากการสูญเสี ยรายได้เนื่องจากโจทก์ตอ้ งใช้เวลานานถึงสี่ เดือนครึ่ งเพื่อหา
งานใหม่ ในเมื่อเงินเดือนของงานใหม่ต่าํ กว่าเงินเดือนที่จาํ เลย เคยจ่าย ศาลเลยให้ชดเชยส่วนต่างของเงินเดือน
ให้แก่โจทก์ แต่จาํ กัดระยะเวลาสามเดือนตามที่ศาลตระหนักว่าการทํางานในภาคเอกชนไม่มีการรับประกัน
เงินเดือนและการจ้างงาน
สําหรับการทําร้ายจิตใจ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าโจทก์เคยทํางานกับจําเลยเป็ นเวลาหนึ่งปี ครึ่ งในตําแหน่งซึ่งเป็ นที่
เคารพนับถือและได้สร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่ วมงาน ดังนั้นจํานวนของการถูกทําร้ายจิตใจเลยสูงกว่าในคดีอื่น ๆ

5


ชาน ฉ่ อย หยิน v ท็อปแพน ฟอร์ ม (ฮ่ องกง) จากัด (Toppan Forms (Hong Kong) Ltd)
DCEO 6/2002
ประวัตคิ วามเป็ นมา

โจทก์เริ่ มงานของเธอในฐานะผูจ้ ดั การบัญชีกบั จําเลยในปี 19 97 ประมาณหนึ่งปี ต่อมา เธอก็ต้ งั ครรภ์ หลังจากมี
การแจ้งการตั้งครรภ์ต่อจําเลย โจทก์ตอ้ งเจอกับการกระทําไม่ดีหลายครั้งจากจําเลย ซึ่งรวมถึงคําพูดดูถูก

จาก

ผูบ้ ริ หารระดับสูงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของเธอ คําสัง่ ซํ้าแล้วซํ้าอีก จากหัวหน้าของเธอที่สงั่ ให้เธอกลับมาทํางานใน
ระหว่างลาป่ วยและสัญญาณเตือนภัยพายุฝนสี ดาํ (Black Rainstorm Warning) และถูกย้ายไปทีมใหม่ซ่ ึงมีผลทําให้
รายได้ของเธอลดลงของเธอมากและเพิม่ สภาพความยากลําบากในการทํางาน
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การกระทําที่ไม่น่าพึงพอใจยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเมื่อโจทก์กลับไปทําหน้าที่หลังการลาคลอดของเธอเสร็ จสิ้นในปี
1999 โดยเฉพาะอย่างยิง่ เธอถูกย้ายไปอีก แผนกโดยไม่เต็มใจ มีผลให้รายได้ของเธอลดลง เพิม่ ขึ้นและเธอถูกลด
ตําแหน่ง
เป็ นผลให้โจทก์ยื่นคําร้องต่อ EOC ต่อมาจําเลยบอกเธอว่าเธอจะต้องถูกให้ออกจากงานเนื่องจากการปิ ดแผนกของ
เธอ เธอยังถูกบอกให้ถอนคําร้องเรี ยนของเธอหรื อไม่เช่นนั้นเธอจะถูกไล่ออก ในที่สุดเธอก็ถูกไล่ออกในปี 2000
โจทก์ยื่นฟ้ องจําเลยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศ

(Sex

Discrimination

Ordinance หรื อ SDO)


คาตัดสิ นของศาล

ศาลพบว่าโจทก์สามารถหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาการเลือกปฏิบตั ิ เพราะการตั้งครรภ์และ
การตกเป็ นผูร้ ับเคราะห์ ในขณะที่จาํ เลยไม่สามารถให้คาํ อธิ บายที่เหมาะสม ต่อโจทก์เรื่ องการปฏิบตั ิตวั ที่ไม่น่าพึง
พอใจและการเลิกจ้างได้ ศาลพบว่าจําเลยเลือกปฏิบตั ิต่อโจทก์บนพื้นฐานของการตั้งครรภ์และโดยวิธี ทาํ ให้เธอตก
เป็ นผูร้ ับเคราะห์ภายใต้ SDO
เป็ นผลให้โจทก์ได้รับเงินชดเชยเป็ นจํานวนทั้งสิ้น 544,156.15 ฮ่องกงดอลล่าร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้:
สู ญเสี ยรายได้

HK$ 164,505.20

การสู ญเสี ยรายได้ ในอนาคต

HK$ 179,650.95

เงินชดเชยต่ อความเสี ยหายถึงแก่ จิตใจ

HK$ 200,000.00
HK$544,156.15

รายได้ที่สูญเสี ยคํานวณจากจํานวนเงินที่โจทก์จะได้รับถ้าเธอไม่ได้ถูกย้ายตําแหน่งงาน
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สําหรับการสูญเสี ยรายได้ในอนาคต ศาลตัดสิ นว่าโจทก์ควรจะได้เงินรายได้ที่หายไปหกเดือนคืน เพราะศาลเห็น
ว่าเธอจะสามารถที่จะหางานอื่นที่เงินเดือนคล้ายกันภายในระยะเวลานั้น
สําหรับการทําร้ายความรู ้สึก ศาลเห็นว่าควรชดเชยให้แก่โจทก์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ที่เธอได้รับมาเป็ น
เวลานาน

ในขณะที่การกระทําที่ไม่เป็ นธรรมของจําเลยที่มีต่อโจทก์เกิดขึ้นมานานสองปี นับตั้งแต่การตั้งครรภ์

ของเธอจนกระทัง่ จําเลยไล่เธอออก โจทก์ ยังสูญเสี ยโอกาสที่จะได้จดหมายแนะนําที่ดีจากจําเลยเป็ นเวลานานกว่า
สามปี ในช่วงที่กาํ ลังดําเนินการตามกฎหมาย
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การพิจารณาทบทวนความชอบด้ วยกฎหมายของเรื่องทีเ่ กีย่ วข้ องกับ SDO
คณะกรรมาธิการเพือ่ ความเท่ าเทียมทางโอกาส v ผู้อานวยการการศึกษา
HCAL 1555/2000

6


ประวัตคิ วามเป็ นมา

นับตั้งแต่ปี

1978 การวางอัตราส่วนเพศ การแบ่งคิวในการแบ่งกลุ่มของเด็กชายและเด็กหญิงและการกําหนด

โควต้าเพศในโรงเรี ยนสหศึกษาได้ถูกนํามาใช้เป็ นเกณฑ์ในระบบการจัดสรรที่เรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของ
รัฐบาล (Secondary School Placement Allocation หรื อระบบ SSPA) ในรายงาน การไต่สวนอย่างเป็ นทางการที่
ออกมาในปี 1990 EOC แนะว่าองค์ประกอบเหล่านี้เป็ นการเลือกปฏิบตั ิเนื่องจากเด็กชายและเด็กหญิงแต่ละคน
ได้รับการปฏิบตั ิที่ดีนอ้ ยลงเนื่องจากเพศล้วนๆ หลังจากที่ผอู ้ าํ นวยการการศึกษาได้ตดั สิ นใจที่จะคงลักษณะการ
เลือกปฏิบตั ิของระบบ SSPA ไว้ต่อไป ทาง

EOC จึงได้นาํ เรื่ องไปร้องเรี ยนกับศาลสูงเพื่อขอให้ศาลพิจารณา

ทบทวนความชอบด้วยกฎหมายของระบบ SSPA


คาตัดสิ นของศาล

ศาลถือว่าการดําเนินงานของระบบ SSPA เป็ นการเลือกปฏิบตั ิที่ผิดกฎหมายโดยตรงทางเพศต่อนักเรี ยนภายใต้
กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศ (Sex Discrimination Ordinance หรื อ SDO) ในทั้งสาม
องค์ประกอบบนพื้นฐานของเพศที่ EOC ได้นาํ มาร้องเรี ยน:
ข้อแรก มีกลไกซึ่งปรับคะแนนของนักเรี ยนจากโรงเรี ยนต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ สามารถมีการเปรี ยบเทียบระหว่างพวก
เขาได้ ภายใต้กลไกนี้ เด็กชายและเด็กหญิงถูกแยกต่างหากในขั้นตอนการปรับคะแนนด้วยมาตราการประเมินที่
แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าการจัดสรรที่เรี ยนในที่สุดแล้วขึ้นอยูใ่ นบางส่วนกับเพศ
ข้อที่สอง มีกลไกที่แบ่งกลุ่มนักเรี ยนทั้งหมดเป็ นกลุ่มตามคะแนนที่ปรับแล้วของพวกเขา โดยการตัดคะแนนของ
แต่ละกลุ่มนั้นแตกต่างกันระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง ยกตัวอย่างเช่น เด็กหญิงจําเป็ นต้องได้คะแนนที่สูงกว่า
เด็กชายสําหรับการจัดเข้ากลุ่มที่ดีที่สุด นัน่ หมายความว่าการจัดสรรที่ เรี ยนนั้นให้ความสําคัญในบางส่วนต่อเพศ
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อีกครั้ง
ข้อที่สาม มีโควต้าที่เกี่ยวกับเพศในโรงเรี ยนสหศึกษาระดับมัธยมเพื่อให้แน่ใจว่ามีอตั ราส่วนคงที่

ในการรับ

เด็กชายและเด็กหญิงเข้าแต่ละโรงเรี ยน นัน่ หมายความว่าการได้เข้าโรงเรี ยนอาจขึ้นอยูก่ บั เพศ
รัฐบาลพยายามอาศัยข้อยกเว้นมาตรการพิเศษภายใต้ SDO ในการแก้ต่าง ทางรัฐแย้งว่าองค์ประกอบการเลือกของ
ระบบไม่ผิดกฎหมาย เพราะองค์ประกอบนั้นมีเจตนาอันสมควรเพื่อรับรองว่าเด็กชายจะมีโอกาสเท่าเทียมกันกับ
เด็กหญิงโดยการลดความได้เปรี ยบอันเนื่องมาจากผลการเรี ยนที่ดีกว่าของเด็กหญิง ศาลปฏิเสธเรื่ องนี้ดว้ ยเหตุผล
สองประการ ประการแรก
จากเพศ และประการ

ว่าไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้วา่ มีความแตกต่างด้านพัฒนาการซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

ที่สองว่าองค์ประกอบการเลือกนั้นไม่สมส่วนกับวัตถุประสงค์ของการรับรองความเสมอ

ภาคทางโอกาสของเด็กผูช้ าย
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การเลือกปฏิบัตอิ นั เนื่องมาจากความทุพลภาพ
ควอก วิง ซุน v หลอ ตุง ไก เทรดดิง้ ในฐานะของโรงงาน หวัน เคา เมทัลแอนด์ พลาสติก (Kwok

7

Wing Sun v Law Yung Kai Trading as Wan Kou Metal & Plastic Factory)
DCEO 2/2007



ประวัตคิ วามเป็ นมา

โจทก์มีความบกพร่ องในผนังกั้นหัวใจห้องล่างและเป็ นโรคไตมานานหลายปี แม้วา่ เขาจะต้องตรวจสุ ขภาพเป็ น
ประจํา ตามความเห็นของแพทย์แล้วความสามารถในการทํางานของเขาไม่ได้ถูกกระทบจากโรคเหล่านี้ จําเลยได้
ว่าจ้างเขาให้เป็ นคนขับรถในเดือนพฤษภาคม 2005 และผ่านการทดลองงาน 3 เดือนในเดือนสิ งหาคม 2005
ในเดือนกันยายน 2005 โจทก์ได้ยื่นแบบฟอร์มขอลาป่ วยสําหรับการตรวจสุ ขภาพประจําแก่ภรรยาของจําเลย เธอ
โกรธและถามรายละเอียดความเจ็บป่ วยของเขา นับจากวินาทีน้ นั เธอก็เริ่ มที่จะหาเรื่ องโจทก์และ สร้างข้อกําหนด
ใหม่ในการทํางานของเขา ในเดือนมกราคม 2006 โจทก์ถูกจําเลยเลิกจ้างโดยไม่แจ้งเหตุผลใด ๆ
โจทก์ยื่นฟ้ องจําเลยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางความทุพลภาพ

(Disability

Discrimination Ordinance หรื อ DDO)


คาตัดสิ นของศาล

ศาลพอใจว่าโจทก์ได้ให้หลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์การเรี ยกร้องการเลือกปฏิบตั ิต่อความทุพลภาพของเขา ศาล
มองว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกจ้างโจทก์ ศาลพบว่าโจทก์

ถูกเลือกปฏิบตั ิอย่างผิดกฏหมายและถูกเลิกจ้าง

เนื่องจากความทุพลภาพของเขา
เป็ นผลให้โจทก์ได้รับการชดเชยรวม 98,500 ฮ่องกงดอลล่าร์ รายละเอียดดังนี้ :
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สู ญเสี ยรายได้

HK$ 43,500.00

เงินชดเชยต่ อความเสี ยหายถึงแก่ จิตใจ

HK$ 55,000.00
HK$98,500.00

สําหรับการสูญเสี ยของรายได้ ศาลพิจารณาว่าโจทก์ควรได้รับค่าเสี ยหายหกเดือนของรายได้ที่เสี ยไป ศาลเห็นว่า
เขาควรจะสามารถหางานที่มีเงินเดือนที่คล้ายกันภายในระยะเวลานั้น สําหรับ

เงินชดเชยต่อความเสี ยหายถึงแก่

จิตใจ ศาลพิจารณาจากระยะเวลาที่โจทก์เคยทํางานกับจําเลยและการปฏิบตั ิที่เขาได้รับในช่วงระยะเวลาการจ้าง
งานของเขา

8


K & Ors v กระทรวงยุตธิ รรม (K & Ors v Secretary for Justice)
DCEO 3, 4 and 7/1999
ประวัตคิ วามเป็ นมา

มีโจทก์สามคนในคดีน้ ี คือ

K Y และW พวกเขาได้สมัครงานตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประจํารถพยาบาลฉุ กเฉิ น

เจ้าหน้าที่ดบั เพลิงและเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามลําดับในหน่วยดับเพลิงและกรมศุลกากรและสรรพสามิต ในทั้งสาม
กรณี โจทก์ท้ งั สามได้รับการว่าจ้างแบบมีเงื่อนไข ซึ่งต่อมาถูกระงับหรื อยกเลิกเพราะพวกเขามี บิดาหรื อมารดาที่มี
ความเจ็บป่ วยทางจิต
เป็ นนโยบายของหน่วยงานทั้งสองที่จะต้องปฏิเสธผูส้ มัครงานที่มีความใกล้ชิดขั้นแรกตามพันธุ กรรมกับผูป้ ่ วยที่มี
ประวัติป่วยทางจิต หน่วยงานได้แย้งว่านโยบายดังกล่าว มีไว้เพื่อความปลอดภัยของเพื่อนพนักงานและประชาชน
ซึ่งเป็ นข้อกําหนดโดยเนื้อหาของงานอยูแ่ ล้ว และเมื่อโจทก์ไม่สามารถที่จะ ทําตามข้อกําหนดดังกล่าวได้ การ
ตัดสิ นใจของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นจึงไม่ผิดกฎหมาย


คาตัดสิ นของศาล

ศาลตัดสิ นว่าทั้งสองหน่วยงานได้เลือกปฏิบตั ิต่อโจทก์เพราะความเจ็บป่ วยทางจิตของญาติของพวกเขา หมายถึง
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ความทุพลภาพของคนทีม่ ีความเกี่ยวดองกันภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางความทุพล
ภาพ (Disability Discrimination Ordinance หรื อ DDO)
ศาลยังกล่าวต่อไปว่าหน่วยงานไม่สามารถใช้ขอ้ ยกเว้นของข้อกําหนดโดยเนื้อหาของงานภายใต้ DDOได้ ใน
มุมมองของศาล ศาลเห็นชอบ ว่าความปลอดภัยแก่เพื่อนพนักงานและประชาชนนั้นเป็ นข้อกําหนดโดยเนื้อหาของ
งานที่แท้จริ งสําหรับทั้งสามตําแหน่งข้างต้น อย่างไรก็ตาม หน่วยงานไม่ได้เตรี ยมหลักฐานที่เพียงพอที่จะพิสูจน์วา่
โจทก์ไม่สามารถที่จะทําตามข้อกําหนดดังกล่าวได้เพราะการเจ็บป่ วยทางจิตของพ่อแม่ของพวกเขา เนื่องจากไม่มี
ข้อมูลที่แสดงว่าโจทก์มีความเสี่ ยงที่จะมีความเจ็บป่ วยทางจิตสูงขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อความปลอดภัย
ดังนั้นการเลือกปฏิบตั ิของหน่วยงานไม่สามารถได้รับการยกเว้นและด้วยเหตุน้ ีจีงเป็ นเรื่ องที่ผิดกฎหมาย
ในการคํานวณเงินชดเชยต่อความเสี ยหายถึงแก่จิตใจ ศาลพิจารณาถึงระยะเวลายาวนานของการเจ็บ

ปวดที่เกิด

ขึ้นกับโจทก์จากการแก้ต่างการเลือกปฏิบตั ิและทัศนคติของหน่วยงาน ศาลยังพิจารณาถึงรายได้ที่สูญเสี ยไปและ
ในอนาคต รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น ที่อยูอ่ าศัยและเงินบํานาญตามสิ ทธิ ที่โจทก์จะได้หากพวกเขาสามารถที่
จะทํางานในหน่วยงานได้ เงินชดเชยที่แต่ละคนได้รับสรุ ปได้ดงั นี้

เงินชดเชยต่ อความเสี ยหายถึงแก่
จิตใจ
ดอกเบีย้ ในตอนนั้น (11.5%)

K

Y

W

HK $

HK $

HK $

100,000.00

100,000.00

150,000.00

23,000.00

28,206.94

46,478.70

106,510.28

96,939.54

97,884.13

การสู ญเสี ยรายได้ ในอดีต(รวม
ดอกเบีย้ )
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การสู ญเสี ยรายได้ ในอนาคต

194,224.00

114,300.00

42,480.00

บ้ าน

299,400.00

267,300.00

409,860.00

การสู ญเสี ยผลประโยชน์ เงินบานาญ

262,009.00

168,996.00

314,432.00

985,143.28

775,742.48

1,061,134.83

การสู ญเสี ยผลประโยชน์ ทเี่ กีย่ วกับ
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คดีที่ EOC ทาหน้ าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาของศาล

9



กระทรวงยุตธิ รรม v ชาน หวา (Secretary for Justice v Chan Wah)
FACV 11 and 13/2000
ประวัตคิ วามเป็ นมา

ชาวบ้านสองคนที่ไม่ใช่คนพื้นที่ด้ งั เดิมได้คดั ค้านความเป็ นเหตุเป็ นผลของการจัดการเลือกตั้งของตัวแทนหมู่บา้ น
ที่พวกเขาอาศัยอยู่ ในกรณี น้ ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองหลายข้อ และ
เกี่ยวข้องในคดีน้ ีโดยทําหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาของศาล

1

EOC มีส่วน

สําหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือก

ปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศ (Sex Discrimination Ordinance หรือ SDO) จุดที่เกี่ยวข้องในคําตัดสิ นของศาล
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเลือกปฏิบตั ิมีรายละเอียดดังนี้


คาตัดสิ นของศาล

ข้อแรกในหมู่บา้ นที่เกี่ยวข้อง หญิงที่ไม่ใช่คนพื้นที่ด้ งั เดิมที่แต่งงานกับคนพื้นที่ด้ งั เดิมมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ในขณะที่ชายที่ไม่ใช่คนพื้นที่ด้ งั เดิมแต่งงานกับคนพื้นที่ด้ งั เดิมไม่ได้รับสิ ทธิ เดียวกัน ศาลถือว่านี่เป็ นการเลือก
ปฏิบตั ิทางเพศกับผูช้ ายภายใต้ SDO
ข้อสองเนื่องจากการจัดข้างต้น หญิงที่ไม่ใช่คนพื้นที่ด้ งั เดิมที่แต่งงาน แล้วมีสิทธิ ลงคะแนนเสี ยง ในขณะที่หญิง
โสดที่ไม่ใช่คนพื้นที่ด้ งั เดิมไม่ได้สิทธิน้ ี นับเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ อนั เนื่องมาจากสถานภาพสมรส ภายใต้ SDO
ข้อที่สาม เพื่อให้มีสิทธิ ลงคะแนน ชาวบ้านหญิงจากพื้นที่ด้ งั เดิมที่แต่งงานแล้วต้องอาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นนานเจ็ดปี
ในขณะที่ไม่มีขอ้ กําหนดเดียวกันสําหรับชาวบ้านชายจากพื้นที่ด้ งั เดิมที่แต่งงานแล้ว ข้อที่สี่ ชาวบ้านหญิงจาก
พื้นที่ด้ งั เดิมไม่มีสิทธิ สมัครเป็ นผูแ้ ทนเลือกตั้ง ในขณะที่ไม่มีขอ้ ห้ามดังกล่าวต่อชาวบ้านชายที่เป็ นคนพื้นที่ด้ งั เดิม
Amicus Curiae: ผู ้ (ในฐานะบุคคลหรื อองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ) ที่ไม่ได้เป็ นโจทก์หรื อจําเลยในคดีเฉพาะ แต่ได้รับ
อนุญาตจากศาลที่จะให้คาํ แนะนําในส่ วนที่เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลโดยตรงต่อคดี (ที่มา : Merriam Webster Dictionary)
1

Equal Opportunities Casebook

52

เหล่านี้รวมเป็ นการเลือกปฏิบตั ิทางเพศต่อผูห้ ญิงภายใต้ SDO
ศาลอุทธรณ์สูงสุ ดยํ้าว่าหลักกฎหมายทัว่ ไปต่อไปนี้มีความเกี่ยวข้องกับคดีการเลือกปฏิบตั ิทางเพศทั้งหมด:
1. ในการพิจารณาว่าการจัดการดังกล่าวเป็ นการเลือกปฏิบตั ิหรื อไม่ ศาลจะนําการทดสอบ “ ยกเว้นเพราะ” (But
For Test) มาใช้ เพื่อดูวา่ มีการปฏิบตั ิที่น่าพึงใจน้อยกว่าบนพื้นฐานของเพศของบุคคลหรื อไม่ ตัวอย่างเช่น
หากหญิงควรได้รับการปฏิบตั ิเช่นเดียวกับเพศชาย ยกเว้นเพราะเพศของเธอทําให้การปฏิบตั ิแตกต่างไป ใน
กรณี น้ นั มีการเลือกปฏิบตั ิ
2. ความตั้งใจหรื อแรงจูงใจของจําเลยในการเลือกปฏิบตั ิไม่ได้เป็ นเงื่อนไขที่จาํ เป็ นเพื่อการรับผิดทางกฎหมาย
แต่มนั อาจจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณา

คดีการเลือกปฏิบตั ิที่มีมูลจะเกิดขึ้นเมื่อการจัดการบางอย่างมี

ผลกระทบในการให้การสนับสนุนบางคนเพราะเพศหรื อสถานภาพการสมรสของเขาหรื อเธอ

10



กระทรวงยุตธิ รรม v เหยา ยุก หลัง (Secretary for Justice v Yau Yuk Lung)
FACC 12/2006

ประวัตคิ วามเป็ นมา

นี่เป็ นคดีที่ฟ้องร้องไปยังศาลอุทธรณ์สูงสุ ด เพื่อ คัดค้านความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญของข้อ 118F(1) ของ
กฎหมายอาญา (Crimes Ordinance) ซึ่ง ออกประกาศิตว่าการเสพเวจมรรคนอกเหนือจากในที่ส่วนตัวนั้นเป็ นการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย ประเด็นหลักในคดีน้ ีคือ การพิจารณาว่าส่วนที่เกี่ยวข้องในกฎหมายเป็ นการเลือกปฏิบตั ิต่อ
รสนิยมทางเพศ การมีส่วนร่ วมของ EOC ในกรณี น้ ีจะทําหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาของศาล เพื่อให้ความช่วยเหลือใน
ส่วนของหลักการทัว่ ไปของกฎหมายการเลือกปฏิบตั ิ
ควรจะตั้งข้อสังเกตว่าแม้วา่ ในฮ่องกงในปัจจุบนั จะไม่มีกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิเพื่อคุม้ ครองจากการเลือก
ปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากรสนิยมทางเพศ การเลือกปฏิบตั ิ

อันเนื่องมาจากรสนิยมทางเพศฝ่ าฝื นบทบัญญัติภายใต้

มาตรา 25 ของกฎหมายพื้นฐาน (Basic Law) และมาตรา 22 ตามกฎหมายสิ ทธิ ของฮ่องกง (Bill of Rights
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Ordinance) ซึ่ง ให้การคุม้ ครองให้ทุกคนมีสิทธิ ที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย นอกจากนี้ หลักการที่ศาลได้อธิ บาย
ดังต่อไปนี้ ความจริ งแล้วนําไปใช้ได้ในการมองการปฏิบตั ิที่แตกต่างกันบนพื้นฐานทั้งหมดโดยทัว่ ไป


คาตัดสิ นของศาล

ในคดีน้ ี ศาลเห็นว่ากฎหมายควรจะปฏิบตั ิเหมือนกันกับสถานการณ์ที่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้โดยทัว่ ไป
อย่างไรก็ตาม การรับประกันความ เสมอภาคภายใต้กฎหมายไม่จาํ เป็ นต้องมีความเท่าเทียมกันที่แม่นยําเสมอไป
เพื่อตรวจสอบว่าการปฏิบตั ิที่แตกต่างกันนั้นมีเหตุผลสมควรหรื อไม่

ต้องมีการทดสอบโดยพิจารณาดูวา่ ความ

แตกต่าง:
1.

ทําเพื่อมุ่งไปยังวัตถุประสงค์ที่มีเหตุผลยอมรับได้ ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีความจําเป็ นที่แท้จริ งสําหรับ
ความแตกต่างนั้น

2.

เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่มีเหตุผลยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล

3.

ไม่ได้มากเกินความจําเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์มีเหตุผลยอมรับได้

ศาลจึงตรวจสอบความแตกต่างในการปฏิบตั ิในข้อ 118F(1) ของกฎหมายอาญา โดยใช้การทดสอบความสมควร
ข้างต้นและสรุ ปว่าความแตกต่างไม่สามารถผ่านแม้กระทัง่ ขั้นตอนข้อที่ 1 ของการทดสอบดังกล่าวได้เพราะ:
1.

การกระทําไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นมีผลกระทบต่อผูท้ ี่มีเพศสัมพันธ์ร่วมเพศเท่านั้น แต่ไม่

รวมผูท้ ี่มี

เพศสัมพันธ์กบั เพศตรงข้าม ดังนั้นทําให้เกิดการปฏิบตั ิที่แตกต่างกันบนพื้นฐานของรสนิยมทางเพศและ
2.

รัฐบาลไม่ได้พิสูจน์วา่ จําเป็ นที่จะต้องมีการปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน หมายความว่าไม่ ได้แสดงอย่างชัดเจนว่า
การปฏิบตั ิที่แตกต่างกันนั้นมีวตั ถุประสงค์ที่มีเหตุผลยอมรับได้

ดังนั้น ศาลจึงเห็นว่า ข้อ118 F(1) ของกฎหมายอาญาเป็ นการเลือกปฏิบตั ิและไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
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