สาระสาคัญ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2509 และมีผลบั งคับใช้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2519 ปัจจุบันมีประเทศลงนามแล้ ว
จานวน 64 ประเทศ และมีประเทศที่เป็นภาคีแล้ว 167 ประเทศ (ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2556)
การเข้าเป็นภาคีของไทย
ประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ (Accession) เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 โดยไม่ได้ตั้งข้อสงวนแต่อย่างใด และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2540 แต่ได้ทาคาแถลงตีความไว้ 4 ประเด็น
ประเทศไทยได้จัดทาคาแถลงตีความ (Interpretive Declarations) 4 ประเด็น ดังนี้
1) ข้อบทที่ 1 วรรค 1 เรื่ อ งการใช้ สิ ทธิใ นการกาหนดเจตจานงของตนเอง การกาหนดสถานะ
ทางการเมือง การดาเนินการทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเสรีว่าประเทศไทยเข้าใจการตีความของ
การใช้สิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเองตามที่ปรากฏในปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ ซึ่งได้รับการ
รับรองจากที่ประชุมระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อันเป็นเอกสารระหว่างประเทศฉบับล่าสุดที่มีการตีความ
เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว ซึ่งเอกสารฉบับนี้ ระบุว่าการใช้สิทธินี้ไม่เกี่ยวกับการกระทาที่มีผลกระทบต่อบูรณภาพ
แห่งดินแดนหรือเอกภาพทางการเมือง
2) ข้อบทที่ 6 วรรค 5 เรื่องการพิพากษาประหารชีวิตบุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี ซึ่งประเทศไทยได้ทาคา
แถลงตีความเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติของไทยตามประมวลกฎหมายอาญาว่า ตามกฎหมายดังกล่าวในทาง
ปฏิบัติประเทศไทยไม่เคยมีการพิพากษาประหารชีวิตบุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี ทั้งนี้ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 74 บัญญัติว่า เด็กอายุไม่เกิน 14 ปี ไม่ต้องรับโทษสาหรับความผิดที่กระทา และมาตรา 75 บัญญัติว่า
เด็กอายุกว่า 14 ปี แต่ยังไม่เกิน 17 ปี หากศาลจะพิพากษาลงโทษ ศาลต้องลดมาตราส่วนโทษที่กาหนดไว้
สาหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง ส่วนผู้ที่มีอายุกว่า 17 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี นั้น มาตรา 76 บัญญัติมีผลว่า แม้กระทา
ความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิต แต่กฎหมายไทยก็ได้ให้อานาจศาลใช้ดุล ยพินิจว่าจะลดมาตราส่วนโทษที่
กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได้ และในทางปฏิบัติศาลได้ใช้ดุลยพินิจลดมาตราส่วน
โทษให้เสมอ จึงไม่เคยมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตบุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี
3) ข้อบทที่ 9 วรรค 3 เรื่ องระยะเวลาในการนาผู้ ถูกจับกุมไปศาล ซึ่งกติกาใช้คาว่า “โดยพลั น ”
(promptly) นั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2525 มาตรา 87 วรรค
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สาม ได้ให้อานาจพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาก่อนนาตัวไปศาลไว้ได้ 48 ชั่วโมง แต่หากการสอบสวน
ไม่เสร็จสิ้น ก็สามารถควบคุมตัวต่อได้ถึง 7 วันนั้น ไม่สอดคล้องกับกติกา ดังนั้นประเทศไทยจึงได้ทาคาแถลง
ชี้แจงว่า ไทยจะปฏิบัติตามพันธกรณีในข้อบททีน่ ี้ในลักษณะที่กฎหมายไทยกาหนดไว้ในขณะนั้น
4) ข้อบทที่ 20 วรรค 1 เรื่อง การห้ามการโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อสงครามนั้น ประเทศไทยได้ทาคาแถลง
ในข้อบทนี้ชี้แจงว่า ประเทศไทยตีความว่าสงครามตามกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงการทา
สงครามเพื่อป้องกันตนเอง
การถอนคาแถลงตีความ
ปัจจุบัน ประเทศไทยได้นาส่งตราสารถอนคาแถลงตีความ ข้อบทที่ 6 วรรค 5 (เรื่องการพิพากษาประหาร
ชีวิตบุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี) และข้อบทที่ 9 วรรค 3 (เรื่องการนาตัวผู้ถูกจับกุมไปยังศาลโดยพลัน ) แล้ว โดย
การถอนคาแถลงตีความของไทยมีผล ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป
สาระสาคัญ

ประกอบด้วยวรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 53 ข้อบท ซึ่งแบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้
วรรคอารัมภบท กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐ ด้านสิ ทธิมนุษยชนตามกฎบัตร สหประชาชาติ
รวมทั้งหน้าที่ของรัฐที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และได้รับสิทธิทั้งด้านพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
ส่วนที่ 1 (ข้อบทที่ 1) กล่าวถึงสิทธิในการกาหนดเจตจานงตนเอง (right of self -determination)
ส่วนที่ 2 ( บทที่ 2-5) กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่รับรองจะเคารพและประกันสิทธิ
ของบุคคล รวมถึงการห้ามการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทาง เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถิ่นกาเนิด หรือสภาพอื่นใด โดยจะดาเนินการให้
เกิดผลในทางปฏิบัติภายในประเทศ ประกันว่าบุคคลที่ถูกละเมิดจะได้รับการเยียวยา ไม่ว่าบุรุษหรือสตรีจะ
ได้รับสิทธิพลเมืองและการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน การลิดรอนสิทธิในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการห้ามการ
ตีความกติกาในอันที่จะไปจากัดสิทธิและเสรีภาพอื่นๆ ลง
ส่วนที่ 3 (ข้อบทที่6-27 )กล่าวถึงสาระของสิทธิในส่วนที่เป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตอยู่ เสรีภาพจากการถูกทรมาน การห้ามบุคคลมิให้ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาส กา ร
ห้ามบุคคลมิให้ถูกจับกุมโดยตามอาเภอใจ การปฏิบัติต่อผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพอย่างมีมนุษยธรรม การห้ามบุคคล
ถูกจาคุกด้วยเหตุที่ไม่สามารถชาระหนี้ตามสัญญาได้ เสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐาน ความเสมอภาคของบุคคล
ภายใต้กฎหมาย การห้ามมิให้มีการบังคับใช้กฎหมายอาญาย้อนหลัง สิทธิการได้รับรองเป็นบุคคลตามกฎหมาย
การห้ามแทรกแซงความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
การแสดงออก การห้ามการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อการสงครามหรือก่อให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ สิทธิที่จะ
ชุมนุ มอย่ างสัน ติ การรวมกัน เป็ น สมาคม สิ ทธิของชายหญิงที่อยู่ในวัยที่เหมาะสมในการมีครอบครัว การ
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คุ้มครองสิทธิเด็ก และการที่พลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนในกิจการสาธารณะ การรับรองว่าบุคคลทั้งปวงย่อม
เสมอภาคกัน ตามกฎหมายและได้รั บ การคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน การรับรองสิ ทธิของชนกลุ่ มน้อยทาง
เผ่าพันธุ์ ศาสนา และภาษาภายในรัฐ
ส่วนที่ 4 (ข้อบทที่28-45) กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights
Committee - HRC) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีที่กาหนดไว้ในกติกา
ICCPR รวมถึงพันธกรณีในการเสนอรายงานของรัฐภาคี การยอมรับอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
และขั้นตอนการพิจารณาข้อร้องเรียน
ส่วนที่ 5 (ข้อบทที4่ 6-47) กล่าวถึงการห้ามการตีความไปในทางขัดกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศอื่นๆ รวมทั้งการมิให้ ตีความในการที่จะลิดรอนสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ส่วนที่6 (ข้อบทที่48-53) กล่าวถึงการเข้าเป็นภาคี และการแก้ไขเพิ่มเติมกติกา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) เป็นคณะกรรมการประจากติกา ICCPR
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจานวน 18 คน โดยการเลือกตั้งจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐภาคี กรรมการแต่ละ
คนปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นตัวแทนในนามรัฐของตน มีวาระ
ครั้งละ 4 ปี โดยมีหน้าที่หลัก 4 ประการ คือ
1) การตรวจรายงานของรัฐภาคี และให้ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะแก่รัฐภาคีเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
2) การให้ข้อวินิจฉัย (General comments) เกี่ยวกับเรื่องต่างๆในการตีความตามพันธกรณี
3) ในกรณีที่เป็นไปตามข้อกาหนด คณะกรรมการอาจรับข้อร้องเรียนจากรัฐภาคีใด เมื่อรัฐภาคีนั้นอ้างว่า
ถูกละเมิดจากรัฐภาคีอื่นๆ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้
4) การรับข้อร้องเรียนจากบุคคล (Individuals) ในกรณีที่บุคคลนั้นๆถูกละเมิดสิทธิตามที่กาหนดในกติกา
ซึ่งพิธีสารเลือกรับต่อท้ายกติการะหว่างประเทศได้ให้อานาจไว้
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กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง1
(International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)
อารัมภบท
รัฐภาคีแห่งกติกานี้
พิจารณาว่า ตามหลักการที่ได้ประกาศไว้ในกฎบัตรสหประชาชาตินั้น การยอมรับในศักดิ์ศรีแต่กาเนิด
และสิทธิที่เท่าเทียมกันและไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาตินั้นเป็นรากฐานของเสรีภาพ
ความยุติธรรม และสันติธรรมในโลก
ยอมรับว่า สิทธิเหล่านี้มาจากศักดิ์ศรีแต่กาเนิดของมนุษย์
ยอมรับว่า ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อุดมการณ์ที่ว่าเสรีชนอุปโภคเสรีภาพทางพลเมือง
และเสรีภาพทางการเมือง และโดยปราศจากความกลัวและความต้องการนั้นสามารถสัมฤทธิ์ผลหากมีการสร้าง
สภาวะซึ่งทุกคนจะอุปโภคสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
พิจารณาถึง พันธกรณีแห่งรัฐบาลภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติที่จะส่งเสริมการเคารพและการยอมรับ
โดยสากลต่อสิทธิและเสรีภาพมนุษยชน
ตระหนักว่า ปัจเจกบุคคลซึ่งมีหน้าที่ต่อปัจเจกบุคคลอื่นและต่อประชาคมของตน มีความรับผิดชอบที่
จะเพียรพยายามในการส่งเสริมและการยอมรับสิทธิที่รับรองไว้ในกติกานี้
ตกลงกันในข้อบททีต่ ่อไปนี้
ภาค 1
ข้อบทที่ 1
1. ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเอง โดยอาศัยสิทธินั้น ประชาชนจะกาหนด
สถานะทางการเมืองของตนอย่างเสรี รวมทั้งดาเนินการอย่างเสรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของตน
2. เพื่อจุดมุ่งหมายของตน ประชาชนทั้งปวงอาจจัดการโภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติของตนได้
อย่างเสรี โดยไม่กระทบต่อพันธกรณีใดๆ อันเกิดจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่บน
พื้นฐานของหลักการแห่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และกฎหมายระหว่างประเทศ ประชาชนจะไม่ถูกลิดรอน
จากวิถีทางแห่งการยังชีพของตนไม่ว่าในกรณีใดๆ
1

http://www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/iccprt.pdf
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3. รัฐภาคีแห่งกติกานี้ รวมทั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารดินแดนที่ไม่ได้ปกครองเอง และดินแดนใน
ภาวะทรัสตี จะส่งเสริมสิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเองให้บรรลุผลเป็นจริง และต้องเคารพสิทธินั้นตาม
บทบัญญัติแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ
ภาค 2
ข้อบทที่ 2
1. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพและประกันแก่ปัจเจกบุคคลทั้งปวงภายในดินแดนของตน
และภายใต้เขตอานาจของตนในสิทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ในกติกานี้ โดยปราศจากการแบ่งแยกใดๆ อาทิ เชื้อ
ชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม
ทรัพย์สิน กาเนิด หรือสถานะอื่นๆ
2. ในกรณีที่ยังไม่มีมาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นใด รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะ
ดาเนินการตามขั้นตอนที่จาเป็น ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของตนและบทบัญญัติแห่งกติกานี้เพื่อให้มี
มาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นใดที่อาจจาเป็น เพื่อให้สิทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ในกติกานี้เป็นผล
3. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะ
ก. ประกันว่า บุคคลใดที่สิทธิหรื อเสรีภาพของตนซึ่งรับรองไว้ในกติกานี้ถูกละเมิดต้องได้รับการ
เยี ย วยาอย่ า งเป็ น ผลจริ ง จั ง โดยไม่ ต้ อ งค านึ ง ว่ า การละเมิ ด นั้ น จะถู ก กระท าโดยบุ ค คลผู้
ปฏิบัติการตามหน้าที่
ข. ประกันว่า บุคคลใดที่เรียกร้องการเยียวยาดังกล่าวย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากฝ่าย
ตุลาการ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอานาจ หรือจากหน่วยงานอื่นที่มีอานาจตามที่
กาหนดไว้ โดยระบบกฎหมายของรัฐ และจะพัฒ นาหนทางการเยียวยาด้ว ยกระบวนการ
ยุติธรรมทางศาล
ค. ประกันว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจต้องบังคับการให้การเยียวยานั้นเป็นผล
ข้อบทที่ 3
รั ฐ ภาคีแห่ งกติกานี้ รั บ ที่จ ะประกันสิ ทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี ในการที่จะอุปโภคสิ ทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองทั้งปวงดังที่ได้ระบุไว้ในกติกานี้
ข้อบทที่ 4
1. ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยู่รอดของชาติ และได้มีการประกาศนั้นอย่างเป็น
ทางการแล้ว รัฐภาคีแห่งกติกานี้อาจใช้มาตรการที่เป็นการเลี่ยงพันธกรณีของตนภายใต้กติกานี้ได้เพียงเท่าที่
จาเป็นตามความฉุกเฉินของเหตุการณ์ ทั้งนี้ มาตรการเช่นว่านั้นจะต้องไม่ขัดแย้งต่อพันธกรณีอื่นๆ ของตน
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ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติเพียงเหตุแห่งเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือ
เผ่าพันธุ์ทางสังคม
2. การเลี่ยงพันธกรณีตามข้อบทที่ 6 ข้อบทที่ 7 ข้อบทที่ 8 (วรรค 1 และ 2) ข้อบทที่ 11 ข้อบทที่
15 ข้อบทที่ 16 และข้อบทที่ 18 ไม่อาจทาได้ภายใต้บทบัญญัติของข้อบททีน่ ี้
3. รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้ที่ใช้สิทธิเลี่ยงดังกล่าวต้องแจ้งรัฐภาคีอื่นแห่งกติกานี้โดยทันทีเพื่อให้ทราบ
ถึงบทบัญญัติซึ่งตนได้เลี่ยงและเหตุผลแห่งการเลี่ยงดังกล่าว โดยให้เลขาธิการสหประชาชาติเป็นสื่อกลาง ให้มี
การแจ้งโดยผ่านสื่อเดิม
ข้อบทที่ 5
1. ไม่มีความใดในกติกานี้ที่อาจนาไปตีความไปในทางที่จะให้รัฐใด กลุ่มหรือบุคคลใดได้สิทธิ ที่จะ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรม หรือกระทาการใดอันมีจุดมุ่งหมายในการทาลายสิทธิและเสรีภาพประการใดที่
รับรองไว้ในกติกานี้ หรือเป็นการจากัดสิทธินั้นยิ่งไปกว่าที่ได้บัญญัติไว้ในกติกานี้
2. จะต้องไม่มีการจากัดหรือเลี่ยงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรอง หรื อที่มีอยู่ในรัฐภาคี
ใดในกติกานี้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญา กฎระเบียบ หรือจารีตประเพณี โดยอ้างว่ากติกานี้ไม่รับรองสิทธิ
เช่นว่านั้น หรือรับรองสิทธินั้นในระดับที่ด้อยกว่า
ภาค 3
ข้อบทที่ 6
1. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่กาเนิด สิทธินี้ต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายบุคคล
จะต้องไม่ถูกทาให้เสียชีวิตโดยอาเภอใจ
2. ในประเทศที่ยังมิได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต การลงโทษประหารชีวิตอาจกระทาได้เฉพาะคดี
อุกฉกรรจ์ที่สุดตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะกระทาความผิด และไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกติกานี้ และต่อ
อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ การลงโทษเช่นว่านี้จะกระทาได้ก็แต่โดย
คาพิพากษาถึงที่สุดของศาลที่มีอานาจ
3. ในกรณีที่การทาให้เสียชีวิตมีลักษณะเป็นอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ ย่อมเป็นที่เข้าใจว่าข้อบทที่นี้
มิได้ให้อานาจรัฐภาคีใดแห่งกติกานี้ในอันที่จะเลี่ยงจากพันธกรณีใดที่มีตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการ
ป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์
4. บุคคลใดต้องคาพิพากษาประหารชีวิต ย่อมมีสิทธิขออภัยโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษตามคา
พิพากษา การนิรโทษกรรม การอภัยโทษ หรือการลดหย่อนผ่อนโทษตามคาพิพากษาประหารชีวิตอาจให้ได้ ใน
ทุกกรณี
5. บุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี ที่กระทาความผิดจะถูกพิพากษาประหารชีวิตมิได้ และจะดาเนินการ
ประหารชีวิตสตรีขณะมีครรภ์ไม่ได้
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6.

รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้จะยกข้อบทนี้ขึ้นอ้างเพื่อประวิง หรือขัดขวางการยกเลิกโทษประหารชีวิตมิได้

ข้อบทที่ 7
บุคคลจะถูกทรมาน หรื อได้รั บ การปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือต่าช้ามิได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง บุ คคลจะถูกใช้ในการทดลองทางการแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์โ ดยปราศจากความ
ยินยอมอย่างเสรีของบุคคลนั้นมิได้
ข้อบทที่ 8
1.
2.
3.

บุคคลจะถูกเอาตัวลงเป็นทาสมิได้ การเอาคนลงเป็นทาสและการค้าทาสทุกรูปแบบจะต้องถูกห้าม
บุคคลจะถูกบังคับให้ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาสมิได้
(ก) บุคคลจะถูกเกณฑ์แรงงานหรือบังคับใช้แรงงานมิได้
(ข) ในประเทศที่การลงโทษจาคุกควบคู่กับการทางานหนักเป็นโทษทางอาญาอย่างหนึ่งความ
ในวรรค 3 (ก) มิได้ห้ามการทางานหนักตามคาพิพากษาที่ให้ลงโทษเช่นว่านั้นของศาลที่มีอานาจ
(ค) เพื่อวัตถุประสงค์ของวรรคนี้ คาว่า “แรงงานที่ถูกเกณฑ์หรือถูกบังคับ” ไม่หมายรวมถึง
(1) งานหรือบริการใด ซึ่งมิได้อ้างถึงในอนุวรรค (ข) ซึ่งโดยปกติบุคคลผู้ถูกควบคุมโดย
ผลของคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของศาล หรือบุคคลผู้อยู่ระหว่างการปล่อยตัว จาก
การควบคุมโดยมีเงื่อนไปต้องกระทาตามคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(2) การปฏิบัติงานใดในลักษณะทางทหาร และการรับใช้ชาติที่กฎหมายกาหนดให้ผู้
คัดค้านการเป็นทหารเพราะขัดกับมโนธรรมต้องปฏิบัติ ในประเทศที่ยอมรับการ
คัดค้านเช่นว่านั้น
(3) การเกณฑ์ให้ปฏิบัติงานใดในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีภัยพิบัติที่คุกคามความอยู่รอด
หรือความผาสุกของชุมชน
(4) งานหรือบริการใดอันเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ปกติของพลเมือง
ข้อบทที่ 9
1. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย บุคคลจะถูกจับกุมหรือควบคุม
โดยอาเภอใจมิได้ บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้ ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็นไปตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมาย
2. ในขณะจับกุม บุคคลใดที่ถกจับกุมจะต้องได้รับแจ้งถึงเหตุผลในการจับกุม และจะต้องได้รับแจ้ง
ถึงข้อหาที่ถูกจับกุมโดยพลัน
3. บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในข้อหาทางอาญา จะต้องถูกนาตัวโดยพลันไปยังศาลหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นที่มีอานาจตามกฎหมายที่จะใช้อานาจทางตุลาการ และจะต้องมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีภายใน
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เวลาอันสมควร หรือได้รับการปล่อยตัวไป มิให้ถือเป็นหลักทั่วไปว่าจะต้องควบคุมบุคคลที่รอการพิจารณาคดี
แต่ ใ นการปล่ อยตั ว อาจก าหนดให้ มี การประกัน ว่ าจะมาปรากฏตั ว ในการพิ จารณาคดี ในขั้ นตอนอื่น ของ
กระบวนการพิจารณา และจะมาปรากฏตัวเพื่อการบังคับตามคาพิพากษา เมื่อถึงวาระนั้น
4. บุคคลใดที่ถูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจับกุมหรือการควบคุม มีสิทธินาคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาล
ตัดสินโดยไม่ชักช้าถึงความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมผู้นั้น และหากการควบคุมไม่ชอบด้ว ยกฎหมายก็
ให้ศาลมีคาสั่งปล่อยตัวไป
5. บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือถูกควบคุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน
ข้อบทที่ 10
1. บุคคลทั้งปวงที่ถูกลิดรอนแสรีภาพต้องได้รับการประติบัติด้วยความมีมนุษยธรรม และความ
เคารพในศักดิ์ศรีแต่กาเนิดแห่งความเป็นมนุษย์
2. (ก) ยกเว้นในสภาพการณ์พิเศษ ผู้ต้องหาต้องได้รับการจาแนกออกจากผู้ต้องโทษ และต้องได้รับ
การประติบัติที่แตกต่างออกไปให้เหมาะสมกับสถานะที่ไม่ใช่ผู้ต้องโทษ
(ข) ต้องแยกผู้ ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนออกจากผู้ ต้องหาที่เป็นผู้ ใหญ่ และให้ นาตัว ขึ้น
พิจารณาพิพากษาคดีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้
3. ระบบราชทัณฑ์ ต้องประกอบด้ ว ยการประติบั ติต่อ นักโทษ โดยมี จุดมุ่ งหมายส าคัญที่ จะให้
นักโทษกลับตัวและฟื้นฟูทางสังคม ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนต้องได้รับการจาแนกออกจากผู้กระทาผิด
ที่เป็นผู้ใหญ่ และต้องได้รับการประติบัติให้เหมาะสมกับวัยและสถานะทางกฎหมาย
ข้อบทที่ 11
บุคคลจะถูกจาคุกเพียงเพราะเหตุว่าไม่สามารถปฏิบัติการชาระหนี้ตามสัญญามิได้
ข้อบทที่ 12
1. บุ คคลทุ กคนที่อ ยู่ ในดิน แดนของรัฐ ใดโดยชอบด้ว ยกฎหมาย ย่อ มมี สิ ทธิ ในเสรี ภ าพในการ
โยกย้าย และเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในดินแดนของรัฐนั้น
2. บุคคลทุกคนย่อมมีเสรีจะออกจากประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศของตนได้
3. สิทธิดังกล่าวข้างต้นไม่อยู่ภายใต้ ข้อจากัดใดๆ เว้นแต่เป็น ข้อจากัดตามกฎหมาย และที่จาเป็น
เพื่อรั กษาความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุ ข หรือศีล ธรรมของประชาชนหรือเพื่อ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และข้อจากัดนั้นสอดคล้องกับสิทธิอื่นๆ ที่รับรองไว้ในกติกานี้
4. บุคคลจะถูกลิดรอนสิทธิในการเดินทางเข้าประเทศของตนโดยอาเภอใจมิได้
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ข้อบทที่ 13
คนต่างด้าวผู้อยู่ในดินแดนของรัฐภาคีแห่งกติกานี้โดยชอบด้วยกฎหมายอาจถูกไล่ออกจากรัฐนั้นได้โดย
คาวินิจฉัยอันได้มาตามกฎหมายเท่านั้น และผู้นั้นย่อมได้รับอนุญาตให้ชี้แจงแสดงเหตุผลคัดค้านการขับไล่ออก
จากรัฐนั้น และขอให้มีการทบทวนเรื่องของตนโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ หรือบุคคล หรือคณะบุคคล ที่แต่งตั้งขึ้น
เฉพาะการนี้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอาจ โดยได้รับอนุญาตให้มีผู้แทนเพื่อ วัตถุประสงค์ข้างต้นได้เว้นแต่ในกรณีที่มี
เหตุผลจาเป็นอย่างอื่นด้านความมั่นคงแห่งชาติ
ข้อบทที่ 14
1.
บุ ค คลทั้ ง ปวงย่ อ มเสมอกั น ในการพิ จ ารณาของศาลและคณะตุ ล าการ ในการพิ จ ารณา
คดีอาญา ซึ่งตนต้องหาว่ากระทาผิด หรือการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตน บุคคลทุกคนย่อ มมี
สิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม โดยคณะตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีอานาจ มีความ
เป็นอิสระ และเป็นกลาง สื่อมวลชนและสาธารณชนอาจถูกห้ามเข้าฟังการพิจารณาคดีทั้งหมดหรือบางส่วนก็
ด้วยเหตุผลทางศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของชาติในสังคมประชาธิปไตยหรือ
เพื่อความจาเป็ นเกี่ยวกับส่วนได้เสียในเรื่องชีวิตส่วนตัวของคู่กรณี หรือในสภาพการณ์พิเศษซึ่งศาลเห็นว่า
จาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อการพิจารณาโดยเปิดเผยนั้นอาจเป็นการเสื่อมเสียต่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม แต่คา
พิพ ากษาในคดี อาญา หรื อ ค าพิพ ากษาหรื อ ค าวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ พิ พ าทในคดี อื่ น ต้ อ งเปิ ด เผย เว้ นแต่ จ าเป็ น เพื่ อ
ประโยชน์ ของเด็กและเยาวชน หรือเป็ นกระบวนพิจารณาเกี่ยวด้ว ยข้อพิพาทของคู่สมรสในเรื่องการเป็น
ผู้ปกครองเด็ก
2.
บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระทาผิดอาญา ต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้ บริสุทธิ์
จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด
3.
ในการพิจารณาคดีอาญา บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระทาผิดย่อมมีสิทธิที่จะได้รับหลักประกัน
ขั้นต่าดังต่อไปนี้โดยเสมอภาค
(ก) สิ ทธิที่จ ะได้รั บแจ้งโดยพลันซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและเหตุแห่งความผิดที่ถูก
กล่าวหา ในภาษาซึ่งบุคคลนั้นเข้าใจได้
(ข) สิทธิที่จะมีเวลา และได้รับความสะดวกเพียงพอแก่การเตรียมการเพื่อต่อสู่คดี และติดต่อ
กับทนายความที่ตนเลือกได้
(ค) สิทธิทีจะได้รับการพิจารณาโดยไม่ชักช้าเกินความจาเป็น
(ง) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้าบุคคลนั้น และสิทธิที่จุต่อสู่คดีด้ วยตนเอง หรือโดย
ผ่านผู้ ช่ว ยเหลือทางกฎหมายที่ตนเลือก สิทธิที่บุคคลจะได้รับแจ้งให้ ทราบถึงสิ ทธิในการมีผู้ช่วยเหลื อทาง
กฎหมาย หากบุคคลนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย ในกรณีใดๆ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมบุคคลนั้นมี
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สิทธิที่จะมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งมีการแต่ง ตั้งให้โดยปราศจากค่าตอบแทน ในกรณีที่บุคคลนั้นไม่สามารถ
รับภาระในการจ่ายค่าตอบแทน
(จ) สิทธิที่จะซักถามพยานซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อตน และขอให้เรียกพยานฝ่ายตนมาซักถามภายใต้
เงื่อนไขเดียวกับพยานซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อตน
(ฉ) สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากล่ามโดยไม่คิดมูลค่า หากไม่สามารถเข้าใจหรือพูดภาษา
ที่ใช้ในศาลได้
(ช) สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความเป็นปรปักษ์ต่อตนเอง หรือให้รับสารภาพผิด
4.
ในกรณีของบุคคลที่เป็นเด็กหรือเยาวชน วิธีพิจารณาความให้เป็นไปโดยคานึงถึงอายุและ
ความปรารถนาที่จะส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูความประพฤติของบุคคลนั้น
5.
บุคคลทุกคนที่ต้องคาพิพากษาลงโทษในความผิดอาญา ย่อมมีสิทธิที่จะให้คณะตุลาการระดับ
เหนือขึ้นไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและคาพิพากษาโดยเป็นไปตามกฎหมาย
6.
เมื่อบุคคลใดต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดอาญา และภายหลังจากนั้นมีการ
กลับคาพิพากษาที่ให้ลงโทษบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นได้รับอภัยโทษ โดยเหตุที่มีข้อเท็จจริงใหม่หรือมีข้อเท็จจริง
ที่ได้ค้นพบใหม่อันแสดงให้เห็น ว่าได้มีการดาเนินกระบวนการยุติธรรมที่มิช อบ บุคคลที่ได้รับความทุกข์อัน
เนื่องมาจากการลงโทษตามผลของคาพิพากษาลงโทษเช่นว่า ต้องได้รับการชดเชยตามกฎหมายเว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่า การไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ยังไม่รู้ให้ทันเวลาเป็นผลจากบุคคลนั้นทั้งหมด หรือบางส่วน
7. บุคคลย่อมไม่ถูกพิจารณา หรือลงโทษซ้าในความผิดซึ่งบุคคลนั้นต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้
ลงโทษ หรือให้ปล่อยตัวแล้วตามกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญาของแต่ละประเทศ

ข้อบทที่ 15
1.
บุคคลย่อมไม่ต้องรับผิดทางอาญาเพราะกระทาหรืองดเว้นกระทาการใดซึ่งในขณะที่กระทา
ไม่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ และจะลงโทษให้หนักกว่าโทษที่มีอยู่
ในขณะที่ได้กระทาความผิดอาญาไม่ได้ หากภายหลังการกระทาความผิ ดนั้น ได้มีบทบัญญัติของกฎหมาย
กาหนดโทษเบาลง ผู้กระทาผิดย่อมได้รับประโยชน์จากบทบัญญัตินั้น
2.
ความในข้อบทนี้ย่อมไม่กระทบต่อการพิจารณาคดี และการลงโทษบุคคลซึ่งได้กระทาการหรือ
งดเว้นกระทาการใดอันเป็นความผิดอาญาตามหลักกฎหมายทั่วไปอันเป็นที่รับรองโดยประชาคมนานาชาติใน
ขณะที่มีการกระทานั้น
ข้อบทที่ 16
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายในทุกแห่งหน
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ข้อบทที่ 17
1.
บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นส่ วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อสื่ อสารโดย
พลการหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้ และจะถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้
2.
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมิให้ถูกแทรกแซงหรือลบหลู่เช่นว่า
นั้น
ข้อบทที่ 18
1.
บุคคลทุกคนย่ อมมีสิ ทธิในเสรีภ าพทางความคิด มโนธรรมและศาสนา สิ ทธินี้ย่อมรวมถึง
เสรีภ าพในการมีหรื อนับ ถือศาสนา หรื อมีความเชื่อตามคตินิยมของตน และเสรีภ าพในการแสดงออกทาง
ศาสนา หรือความเชื่อของตนโดยการสักการบูชา การปฏิบัติ การประกอบพิธีกรรม และการสอน ไม่ว่าจะโดย
ลาพังตัวเอง หรือในชุมชนร่วมกับผู้อื่น และไม่ว่าต่อสาธารณชน หรือเป็นการส่วนตัว
2.
บุคคลจะถูกบีบบังคับให้เสื่อมเสียเสรีภาพในการมีหรือนับถือศาสนาหรื อความเชื่อตามคติ
นิยมของตนมิได้
3.
เสรี ภ าพในการแสดงออกทางศาสนา หรือ ความเชื่อ ของบุ คคลอาจอยู่ ภ ายใต้บั งคั บแห่ ง
ข้อจากัดเฉพาะที่บัญญัติโดยกฎหมาย และตามความจาเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัย ความสงบเรีย บร้อย
สุขอนามัย หรือศีลธรรมของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของบุคคลอื่นเท่านั้น
4.
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพเสรีภาพของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายในการ
ให้การศึกษาทางศาสนาและศีลธรรมแก่เด็กตามความเชื่อของตน
ข้อบทที่ 19
1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง
2. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยไม่คานึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือการตีพิมพ์ ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก
3. การใช้สิทธิตามที่บั ญญัติในวรรค 2 ของข้อนี้ ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไป
ด้วย การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจากัดในบางเรื่อง แต่ทั้งนีข้ ้อจากัดนั้นต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายและจาเป็นต่อ
(ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
(ข) การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรม
ของประชาชน
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ข้อบทที่ 20
1. การโฆษณาชวนเชื่อใดๆ เพื่อการสงคราม เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
2. การสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด ความเกลี ยดชัง ในชาติ เผ่ า พั นธุ์ หรือ ศาสนา ซึ่ ง ยั่ว ยุใ ห้ เ กิ ดการเลื อ ก
ประติบัติ การเป็นปฏิปักษ์ หรือการใช้ความรุนแรง เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
ข้อบทที่ 21
สิทธิในการชุมนุ มโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง การจากัดการใช้สิ ทธินี้จะกระทามิได้นอกจากจะ
กาหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จาเป็นสาหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ
หรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น
ข้อบทที่ 22
1. บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม รวมทั้งสิทธิที่จะก่อตั้งและเข้าร่วม
สหภาพแรงงานเพื่อปกป้องประโยชน์ของตน
2. การจากัดการใช้สิทธินี้จะกระทามิได้ นอกจากจะกาหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จาเป็น
สาหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย
การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นความในข้อบทนี้ไม่
ห้ามการวางข้อจากัดอันชอบด้วยกฎหมาย ในการใช้สิทธินี้ของทหารและตารวจ
3. ความในข้อบทนี้ไม่ให้อานาจรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม
4. ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในการจัดตั้ง ค.ศ. 1948 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในอันที่
จะมีมาตรการทางนิติบัญญัติ หรือบังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่จะกระทบต่อหลักประกันต่างๆ ที่บัญญัติไว้ใน
อนุสัญญาดังกล่าว
ข้อบทที่ 23
1. ครอบครัวเป็นหน่วยรวมของสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานและเป็นธรรมชาติ และย่อมมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองจากสังคมและรัฐ
2. สิทธิของชายและหญิงในวัยที่อาจสมรสได้ในการที่จะสมรสและมีครอบครัวย่อมได้รับการรับรอง
3. การสมรสจะกระทาโดยปราศจากความยินยอมอย่างเต็มใจของผู้ที่เจตนาจะสมรสกันมิได้
4. รัฐภาคีแห่งกติกานี้จะดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อประกันความเสมอภาคแห่งสิทธิและความ
รับผิดชอบของคู่สมรสในการที่จะสมรส ระหว่างการสมรสและเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง ในกรณีการสิ้นสุดของ
การสมรส จะต้องมีบทบัญญัติเพื่อการคุ้มครองที่จาเป็นแก่บุตร
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ข้อบทที่ 24
1. เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยมาตรการต่างๆ ที่จาเป็นตามสถานะของผู้เยาว์
จากครอบครัวของตน สังคมและรัฐ โดยปราศจากการเลือกประติบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา
ศาสนา เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน หรือกาเนิด
2. เด็กทุกคนต้องได้รับการจดทะเบียนทันทีภายหลังการเกิด และต้องมีชื่อ
3. เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสัญชาติ
ข้อบทที่ 25
พลเมืองทุกคนย่อมมีสิทธิและโอกาส โดยปราศจากความแตกต่างดังกล่าวไว้ในข้อบทที่ 2 และโดย
ปราศจากข้อจากัดอันไม่สมควร
(ก) ในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจโดยตรง หรือผ่านทางผู้แทนซึ่งได้รับเลือกมาอย่าง
เสรี
(ข) ในการที่จะออกเสียงหรือได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งอันแท้จริงตามวาระ ซึ่งมีการออกเสียง
โดยทั่วไปและเสมอภาค และโดยการลงคะแนนลับเพื่อประกันการแสดงเจตนาโดยเสรีของผู้เลือก
(ค) ในการที่จะเข้าถึงการบริการสาธารณะในประเทศของตน ตามหลักเกณฑ์ทั่วไปแห่งความเสมอภาค
ข้อบทที่ 26
บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
โดยปราศจากการเลือกประติบัติ ใดๆ ในกรณีนี้ กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกประติบัติใดๆ และต้องประกัน
การคุ้มครองบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการเลือกประติบัติด้วยเหตุผลใด เช่น เชื้อชาติ
ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรั พย์สิน
กาเนิด หรือสถานะอื่นๆ
ข้อบทที่ 27
ในรัฐทั้งหลายซึ่งมีชนกลุ่มน้อยทางเผ่าพันธุ์ ศาสนา หรือภาษาอยู่ บุคคลผู้เป็นชนกลุ่มน้อยดังกล่าวจะ
ไม่ถูกปฏิเสธสิทธิในอันที่จะมีวัฒนธรรมของตนเอง ปรือนับถือและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตนเอง หรือ
ใช้ภาษาของตนเอง ภายในชุมชนร่วมกับสมาชิกอื่นๆ ของชนกลุ่มน้อยด้วยกัน
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ภาค 4
ข้อบทที่ 28
1. ให้จัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขึ้นคณะหนึ่ง (ซึ่งต่อไปในกติกานี้เรียกว่า คณะกรรมการ)
คณะกรรมการนี้ประกอบด้วยกรรมการสิบแปดคน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ต่อไปนี้
2. คณะกรรมการจะประกอบด้ว ยคนชาติ ของรัฐ ภาคีแห่ งกติกานี้ซึ่งเป็นผู้ มีศีล ธรรมสู ง และมี
ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ในด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงประโยชน์ของการมีกรรมการบางคนผู้ มี
ประสบการณ์ทางกฎหมายร่วมอยู่ด้วย
3. กรรมการของคณะกรรมการนี้จะได้รับเลือกตั้ง และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเฉพาะตัว
ข้อบทที่ 29
1. กรรมการของคณะกรรมการนี้จะได้รับเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับจากรายนามบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบทที่ 28 และได้รับการเสนอนามเพื่อการนี้โดยรัฐภาคีแห่งกติกานี้
2. รัฐภาคีแห่งกติกานี้แต่ละรัฐอาจเสนอนามบุคคลได้ไม่เกินสองคน บุคคลเหล่านี้จะต้องเป็นคน
ชาติของรัฐที่เสนอนาม
3. บุคคลมีสิทธิได้รับการเสนอนามซ้าอีกได้
ข้อบทที่ 30
1.
การเลือกตั้งครั้งแรกจะมีขึ้นไม่ช้ากว่าหกเดือน นับแต่วันถัดจากวันที่กติกานี้มีผลใช้บังคับ
2.
นอกเหนือจากการเลือกตั้งเพื่อแทนตาแหน่งว่างตามข้อบทที่ 34 เลขาธิการสหประชาชาติ
ต้ อ งส่ ง ค าเชิ ญ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรไปยั ง รั ฐ ภาคี แ ห่ ง กติ ก านี้ อ ย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด สี่ เ ดื อ นก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการแต่ละครั้ง เพื่อให้รัฐภาคีเสนอรายนามกรรมการภายในสามเดือน
3.
เลขาธิการสหประชาชาติต้องจัดทารายนามบุคคลทุกคนซึ่งได้รับการเสนอนามตามลาดับ
อักษร พร้อมทั้งระบุรัฐภาคีที่เสนอนามเหล่านั้น และต้องเสนอราบนามดังกล่าวไปยังรัฐภาคีแห่งกติกานี้ไม่ช้า
กว่าหนึ่งเดือนก่อนวันเลือกตั้งแต่ละครั้ง
4.
การเลือกตั้งกรรมการของคณะกรรมการนี้จะกระทาในการประชุมรัฐภาคีแห่งกติกานี้ซึ่งเรียก
ประชุมโดยเลขาธิการสหประชาชาติ และกระทา ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ โดยในการประชุมดังกล่าวซึ่ง
ประกอบด้วยรัฐภาคีแห่งกติกานี้จานวนสองในสามเป็นองค์ประชุม บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
จะต้องเป็นผู้ได้รับการเสนอนามซึ่งได้รับคะแนนเสียงจานวนสูงที่สุดและเป็นเสียงข้างมากโดยเด็ดขาดของ
คะแนนเสียงจากผู้แทนรัฐภาคีที่เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
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ข้อบทที่ 31
1.
คณะกรรมการจะมีคนชาติจากรัฐเดียวกันเกินกว่าหนึ่งคนไม่ได้
2.
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการ ให้คานึงถึงการกระจายสัดส่วนจานวนกรรมการตามเขต
ภูมิศาสตร์อย่างทัดเทียมกันของสมาชิกภาพและการเป็นตัวแทนของรูปแบบที่แตกต่างกันของอารยธรรม และ
ระบบกฎหมายหลัก
ข้อบทที่ 32
1. กรรมการของคณะกรรมการนี้จะได้รับเลือกตั้งให้อยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และมีสิทธิได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้ หากได้รับการเสนอนามซ้าอีก อย่างไรก็ตาม วาระของกรรมการเก้าคนซึ่งได้รับเลือกในการ
เลือกตั้งครั้งแรกจะสิ้นสุดลงเมื่อครบกาหนดสองปี โดยประธานในที่ป ระชุมตามที่อ้างถึงในข้อบทที่ 30 วรรค 4
จะเป็นผู้คัดเลือกโดยการจับสลากรายนามกรรมการทั้งเก้าคนนี้ทันทีหลังการเลือกตั้งครั้งแรก
2. การเลือกตั้งเมื่อสิ้นสุดวาระการดารงตาแหน่ง ให้เป็นไปตามข้อบทก่อนๆ ในภาคนี้ของกติกานี้
ข้อบทที่ 33
1.
หากในความเห็นเป็นเอกฉันท์ของกรรมการอื่น กรรมการผู้หนึ่งผู้ใดในคณะกรรมการนี้ได้หยุด
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของตนไม่ว่า ด้ว ยสาเหตุ ใด นอกเหนื อจากการขาดการปฏิบัติ ห น้ าที่ ในลั ก ษณะชั่ ว คราว
ประธานคณะกรรมการจะต้องแจ้งเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งจะเป็นผู้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไปว่า
ตาแหน่งของกรรมการผู้นั้นว่าง
2.
ในกรณีที่กรรมการผู้หนึ่งผู้ใดของคณะกรรมการนี้ตายหรือลาออก ประธานจะต้องแจ้งโดย
ทันทีไปยังเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งจะเป็นผู้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าตาแหน่งดังกล่าวว่างนับแต่วันที่
กรรมการผู้นั้นตายหรือวันที่การลาออกมีผล
ข้อบทที่ 34
1.
เมื่อมีการประกาศตาแหน่งว่างตามข้อบทที่ 33 และถ้าวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ซึ่งจะถูกแทนที่ยังไม่สิ้นสุดลงภายในหกเดือนนับจากการประกาศตาแหน่งว่าง เลขาธิการสหประชาชาติต้อง
แจ้งไปยังรัฐภาคีแห่งกติกานี้แต่ละรัฐซึ่งแต่ละรัฐนั้นอาจยื่นรายนามผู้ได้รับการเสนอนามภายในสองเดือนตาม
ข้อบทที่ 29 เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาผู้เข้าแทนตาแหน่งที่ว่าง
2.
เลขาธิการสหประชาชาติต้องจัดทารายนามบุคคลทุกคนซึ่งได้รับการเสนอนามตามลาดับ
อักษร และต้องเสนอรายนามดังกล่าวไปยังรัฐภาคีแห่งกติกานี้ จากนั้นให้มีการเลือกตั้งเพื่อแทนตาแหน่งที่ว่าง
ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในภาคนี้ของกติกานี้
3.
กรรมการของคณะกรรมการนี้ที่ได้รับเลือกเพื่อแทนตาแหน่งที่ว่างดังที่ประกาศไว้ตามข้อบทที่
33 จะอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามบทบัญญัติในข้อบทนั้น
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ข้อบทที่ 35
โดยความเห็นชอบของสมัชชาสหประชาชาติ กรรมการของคณะกรรมการนี้ย่อมได้รับค่าตอบแทนจาก
แหล่งการเงิน ของสหประชาชาติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขซึ่งสมัช ชาสหประชาชาติพิจารณากาหนดโดย
คานึงถึงความสาคัญของภาระรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อบทที่ 36
เลขาธิ ก ารสหประชาชาติ จ ะจั ด เจ้ า หน้ า ที่ แ ละสิ่ ง ต่ า งๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการตามกติกานี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อบทที่ 37
1. เลขาธิ ก ารสหประชาชาติ จ ะเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการเป็ น ครั้ ง แรก ณ ส านั ก งานใหญ่
สหประชาชาติ
2. ภายหลังการประชุมครั้งแรก คณะกรรมการต้องประชุมตามเวลาที่กาหนดในระเบียบข้อบังคับ
การประชุม
3. โดยปกติ ค ณะกรรมการจะประชุ ม กั น ณ ส านั ก งานใหญ่ ส หประชาชาติ หรื อ ส านั ก งาน
สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
ข้อบทที่ 38
ก่อนเริ่มการปฏิบั ติหน้าที่ กรรมการทุกคนของคณะกรรมการนี้จะต้องปฏิญาณตนต่อที่ประชุมอัน
เปิดเผยของคณะกรรมการว่า ตนจะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ลาเอียงและโดยมีมโนธรรม
ข้อบทที่ 39
1. คณะกรรมการจะเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆ ของคณะกรรมการ โดยมีวาระคราวละสองปี
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งซ้าได้
2. คณะกรรมการจะกาหนดระเบียบข้อบังคับการประชุมของตน แต่ระเบียบข้อบังคับการประชุม
เหล่านี้ นอกเหนือจากประการอื่นแล้ว จะต้องกาหนดว่า
(ก) กรรมการสิบสองคนจะประกอบเป็นองค์ประชุม
(ข) การตัดสินใจต่างๆ ของคณะกรรมการให้กระทาโดยเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม
ข้อบทที่ 40
1. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะเสนอรายงานว่าด้วยมาตรการต่างๆ ซึ่งรัฐนั้นๆ ได้รับไว้ในอันที่จะทา
ให้สิทธิที่ได้รับรองไว้ในกติกานี้เป็นผลจริง และว่าด้วยความก้าวหน้าในการอุปโภคสิทธิเหล่านั้น
(ก) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กติกานี้มีผลใช้บังคับสาหรับรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
(ข) ภายหลังจากนั้น เมื่อไดก็ตามที่คณะกรรมการร้องขอ
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2. ให้ส่งรายงานทั้งปวงต่อเลขาธิการสหประชาชาติผู้ซึ่งจะนาส่งต่อไปให้คณะกรรมการ
พิจารณา รายงานนั้นให้ระบุปัจจัยและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งกระทบต่อการปฏิบัติตามกติกานี้ หากมี
3. ภายหลังจากที่ได้หารือกับคณะกรรมการแล้ว เลขาธิการสหประชาชาติอาจนาส่งสาเนา
รายงานบางส่วนเท่าที่อยู่ในขอบเขตอานาจหน้าที่ของทบวงการชานัญพิ เศษใดไปยังทบวงการชานัญพิเศษที่
เกี่ยวข้องนั้น
4.
ให้คณะกรรมการศึกษารายงานที่รัฐภาคีแห่งกติกานี้ได้เสนอ คณะกรรมการจะจัดส่งรายงาน
ของตนและความเห็นทั่วไปตามที่เห็นสมควรไปยังรัฐภาคีนั้นๆ คณะกรรมการอาจส่งความเห็นดังกล่าวพร้อม
ด้วยสาเนารายงานที่ได้รับจากรัฐภาคีแห่งกติกานี้ไปยังคณะมนตรีเศรษฐกิจ และสังคมด้วย
5.
รั ฐภาคี แห่ งกติ กานี้ อาจเสนอข้ อสั งเกตต่ อความเห็ นที่ ได้ ให้ ไว้ ตามวรรค 4 ของข้ อบทนี้ ต่ อ
คณะกรรมการ
ข้อบทที่ 41
1.
รัฐภาคีแห่งกติกานี้อาจประกาศตามบทบัญญัติในข้อบทนี้ ในเวลาใดๆ ว่าตนยอมรับอานาจ
ของคณะกรรมการในอันที่จะรับและพิจารณาคาแจ้งที่มีผลว่ารัฐภาคีหนึ่งกล่าวอ้างว่ารัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งไม่ได้
ปฏิบัติตามพันธกรณีของตนตามกติกานี้ การรับและพิจารณาคาแจ้งตามข้อบทนี้จะกระทาได้ต่อเมื่อเป็นคาแจ้ง
ซึ่งได้เสนอโดยรัฐภาคีซึ่งได้ประกาศยอมรับอานาจของคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการจะไม่รับคาแจ้งใดๆ
หากคาแจ้งนั้นเกี่ยวข้องกับรัฐภาคีซึ่งมิได้ทาคาประกาศเช่นว่านั้น การพิจารณาคาแจ้งที่ได้รับตามข้อบทนี้ให้
เป็นไปตามวิธีพิจารณาต่อไปนี้
(ก) ถ้ารัฐภาคีห นึ่งแห่งกติกานี้พิจารณาเห็ นว่ารัฐภาคีอีกรัฐ หนึ่งมิได้ทาให้บทบัญญัติแห่ ง
กติกานี้มีผลจริง รัฐนั้นอาจทาคาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งนั้น ภายในเวลาสามเดือนนับ
แต่วันที่ได้รับคาแจ้ง ให้รัฐที่ได้รับแจ้งตอบรัฐที่ส่งคาแจ้งโดยทาเป็นคาอธิบายหรือคาแถลงอื่นเป็นลายลักษณ์
อักษรชี้แจงรายละเอียดของเรื่องซึ่งควรรวมถึงการอ้างองกระบวนการภายในของรัฐนั้นและการเยียวยาที่ได้
ดาเนินการไป หรือที่อยู่ระหว่างดาเนินการ หรือที่มีอยู่ ทั้งนี้เท่าที่เกี่ยวข้องและเป็นไปได้
(ข) ถ้ากรณีที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับการปรับแก้ให้เป็นที่พอใจแก่รัฐภาคี ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย
ภายในหกเดือนนับแต่วันที่รัฐผู้รั บได้รับคาร้องเรียนครั้งแรก รัฐใดรัฐหนึ่งย่อมมีสิทธิที่จะเสนอกรณีดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการ โดยแจ้งให้คณะกรรมการและอีกรัฐหนึ่งทราบ
(ค) คณะกรรมการจะดาเนินการกับกรณีที่เสนอมาได้ก็ต่อเมื่อเป็นที่แน่ใจแก่คณะกรรมการ
แล้วว่า การเยียวยาภายในประเทศได้นามาใช้โดยถึงที่สุด แล้วโดยสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป หลักเกณฑ์นี้ไม่ใช้บังคับ ในกรณีที่การเยียวยาจะเนิ่นนานออกไปอย่างไม่มีเหตุผลอัน
สมควร
(ง) ให้คณะกรรมการจัดประชุมลับ เมื่อมีการพิจารณาคาร้องเรียนตามข้อบทนี้
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(จ) ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของอนุวรรค (ค) คณะกรรมการจะช่วยเป็นสื่อกลางให้แก่
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อการหาข้อยุติฉันเพื่อนบนพื้นฐานแห่งความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูล
ฐานที่ได้รับรองไว้ในกติกานี้
(ฉ) คณะกรรมการอาจร้องขอให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตามที่อ้างถึงในอนุวรรค (ข) จัดส่งข้อบทที่
มูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เสนอมาสู่การพิจารณานั้น
(ช) รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตามที่อ้างถึงในอนุวรรค (ข) ย่อมมีสิทธิที่จะมีผู้แทนเข้าชี้แจงในขณะที่
เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาในคณะกรรมการ และมีสิทธิที่จะเสนอคาแถลงด้วยวาจาและ/หรือเป็นลายลักษณ์
อักษร
(ซ) ภายในสิบสองเดือนนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งตามอนุวรรค (ข) คณะกรรมการจะ
เสนอรายงาน
(1) ถ้ามีการบรรลุข้อยุติตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (จ) คณะกรรมการจะจากัดขอบเขตของ
รายงานของตนให้เป็นเพียงคาแถลงโดยย่อในข้อเท็จจริงและข้อยุติที่บรรลุผล
(2) ถ้าไม่มีการบรรลุข้อยุติตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (จ) คณะกรรมการจะจากัดขอบเขต
ของรายงานของตนให้เป็นเพียงคาแถลงโดยย่อในข้อเท็จจริง ทั้งนี้ให้แนบคาแถลง
เป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกคาแถลงด้วยวาจาซึ่งกระทาโดยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องไป
กับรายงานนั้นด้วยในทุกกรณี ให้ส่งรายงานดังกล่าวไปยังรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
2.
บทบัญญัติของข้อบทนี้จะมีผ ลใช้บังคับเมื่อรัฐ ภาคีแห่งกติกานี้สิ บรัฐได้ทาคาประกาศตาม
วรรค 1 ของข้อบทนี้ รัฐภาคีจะมอบคาประกาศไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งจะส่งสาเนาคาประกาศนั้นๆ
ไปยังรัฐภาคีอื่นๆ คาประกาศอาจถูกถอนเมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งไปยังเลขาธิการฯ การถอนคาประกาศย่อมไม่
กระทบกระเทื อ นการพิ จ ารณากรณี ใ ดๆ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ การแจ้ ง ซึ่ ง ได้ จั ด ส่ ง ไว้ แ ล้ ว ตาม ข้ อ บทนี้
คณะกรรมการจะไม่รั บ คาแจ้ ง จากรั ฐ ภาคีอี กต่อ ไป หลั ง จากที่มีก ารแจ้งการถอนค าประกาศซึ่ง รับไว้โ ดย
เลขาธิการฯ เว้นแต่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องได้ทาคาประกาศใหม่แล้ว
ข้อบทที่ 42
1.
(ก) ถ้ากรณีที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการตามข้อบทที่ 41 ไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นที่พอใจแก่รัฐ
ภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คณะกรรมการโดยความยิ น ยอมจากรั ฐ ภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก าร
ประนีประนอมเฉพาะกิจขึ้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า คณะกรรมาธิการ) คณะกรรมาธิการจะช่วยเป็นสื่อกลางแก่
รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติฉันท์มิตรบนพื้นฐานแห่งความเคารพต่อกติกานี้
(ข) คณะกรรมาธิการจะประกอบด้วยบุคคลห้าคนซึ่งเป็น ที่ยอมรับของรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง ถ้า
รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องไม่สามารถตกลงกันในเรื่ององค์ประกอบทั้งหมดหรือบางส่วนของคณะกรรมาธิการภายใน
สามเดือน ให้เลือกตั้งกรรมาธิการที่ไม่สามารถตกลงกันได้นั้นโดยการลงคะแนนลับ โดยอาศัยคะแนนเสียงข้าง
มากสองในสามของคณะกรรมการ
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2.
กรรมาธิการของคณะกรรมาธิการดารงตาแหน่งในฐานะเฉพาะตัว กรรมาธิการต้องไม่เป็นคน
ชาติของรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง หรือของรัฐที่มิได้เป็นภาคีแห่งกติกานี้ หรือของรัฐภาคีที่มิได้ทาคาประกาศตามข้อ
บทที่ 41
3.
คณะกรรมาธิการจะเลือกประธาน และกาหนดระเบียบข้อบังคับการประชุมของตนเอง
4.
การประชุมของคณะกรรมาธิการ ตามปกติจะกระทาที่สานักงานใหญ่สหประชาชาติ หรือ
สานั กงานสหประชาชาติ ณ นครเจนี ว า อย่างไรก็ตามอาจจัดประชุมขึ้น ณ สถานที่อื่นที่เหมาะสมตามที่
คณะกรรมาธิการอาจกาหนด โดยการปรึกษากับเลขาธิการสหประชาชาติและรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
5.
ฝ่ายเลขานุการตามข้อบทที่ 36 จะปฏิบัติงานให้คณะกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นตามข้อบทนี้ด้วย
6.
ข้อ มู ล ที่ ค ณะกรรมการได้ รั บ และรวบรวมไว้จ ะต้ อ งจั ด ให้ แก่ ค ณะกรรมาธิก ารด้ ว ย และ
คณะกรรมาธิการอาจขอให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้
7.
เมื่ อ คณะกรรมาธิ ก ารได้ พิ จ ารณากรณี นี้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ แ ล้ ว ให้ เ สนอรายงานต่ อ ประธาน
คณะกรรมการเพื่อส่งต่อไปยังรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ช้ากว่าสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้
(ก) ถ้าคณะกรรมาธิการไม่อาจพิจารณาให้เสร็จสิ้นได้ภายในสิบสองเดือน ให้จากัดขอบเขต
ของรายงานของตนให้เป็นเพียงคาแถลงโดยย่อ สรุปสถานะของการพิจารณากรณีนั้นๆ
(ข) ถ้าการหาข้อยุติฉันมิตรสาหรับกรณีนั้นบนพื้นฐานแห่งความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนที่
ได้รับรองไว้ในกติกานี้บรรลุผล ให้คณะกรรมาธิการจากัดขอบเขตของรายงานของตนให้เป็นเพี ยงคาแถลงโดย
ย่อในข้อเท็จจริงและข้อยุติที่บรรลุผล
(ค) ถ้าหากหาข้อยุติตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ข) ไม่บรรลุผล รายงานของคณะกรรมาธิการ
จะต้องประกอบด้วยผลการตรวจสอบในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งปวงที่เกี่ยวกับประเด็นระหว่างรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
และความเห็นของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการหาข้อยุติฉันมิตรสาหรับกรณีนั้นรายงานนี้
ต้องบรรจุคาแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกคาแถลงด้วยวาจาซึ่งกระทาโดยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องด้วย
(ง) ถ้าคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานตามอนุวรรค (ค) รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งให้
ประธานคณะกรรมการทราบว่า รัฐภาคีนั้นๆ จะรับเนื้อหาสาระรายงานของคณะกรรมาธิการหรือไม่ภายในสาม
เดือนนับแต่ที่รับรายงานนั้น
8.
บทบัญญัติของข้อบทนี้ไม่กระทบกระเทือนต่อความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามข้อบทที่ 41
9.
รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมรับผิดชอบเท่ากันในค่าใช้จ่ายทั้งปวงของคณะกรรมาธิการตามที่
ได้ประมาณการไว้โดยเลขาธิการสหประชาชาติ
10.
เลขาธิการสหประชาชาติมีอานาจทดรองค่าใช้จ่ายของคณะกรรมาธิการ หากจาเป็นก่อนที่จะ
ได้รับชดใช้คืนจากรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตามวรรค 9 ของข้อบททีน่ ี้
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ข้อบทที่ 43
กรรมการของคณะกรรมการและกรรมาธิการของคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจซึ่งได้รับ
การแต่ ง ตั้ ง ตามข้ อ บทที่ 42 ย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การอ านวยความสะดวก เอกสิ ท ธิ แ ละความคุ้ ม กั น ส าหรั บ
ผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสหประชาชาติตามที่กาหนดในมาตราที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธิ
และความคุ้มกันของสหประชาชาติ
ข้อบทที่ 44
บทบัญญัติเพื่อการปฏิบัติตามกติกานี้ต้องนามาใช้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อวิธีการที่ได้ระบุไว้ในด้าน
สิทธิมนุษยชนโดยหรือภายใต้บรรดาตราสารก่อตั้ง และอนุสัญญาของสหประชาชาติ และทบวงการชานัญพิเศษ
และไม่ตัดสิทธิรัฐภาคีแห่งกติกานี้ ในอันที่จะใช้วิธีการอื่นเพื่อระงับ ข้อพิพาทตามความตกลงระหว่างประเทศที่
ทาขึ้นเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างกัน
ข้อบทที่ 45
คณะกรรมการจะเสนอรายงานประจาปีว่าด้วยกิจกรรมของตนไปยังสมัชชาสหประชาชาติโดยผ่านทาง
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
ภาค 5
ข้อบทที่ 46
จะตีความเรื่องใดซึ่งกติกานี้บัญญัติไว้ไปในทางที่เสื่อมเสียต่อบทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติและ
ธรรมนูญของทบวงการชานัญพิเศษซึ่งกาหนดความรับผิดชอบขององค์การต่างๆ ของสหประชาชาติและของ
ทบวงการชานัญพิเศษมิได้
ข้อบทที่ 47
จะตีความกติกานี้ในทางที่เสื่อมสิทธิที่มีมาแต่กาเนิดของปวงชนในอันที่จะอุปโภคและใช้ประโยชน์โภค
ทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มที่เสรีมิได้
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ภาค 6
ข้อบทที่ 48
1.
กติกานี้เปิดให้ลงนามโดยรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ หรือสมาชิกทบวงการชานัญพิเศษของ
สหประชาชาติ รัฐภาคีแห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและรัฐอื่นใดซึ่งสมัชชาสหประชาชาติได้เชิญ
ให้เข้าเป็นภาคีแห่งกติกานี้
2.
กติกานี้ต้องได้รับการสัตยาบัน เลขาธิการสหประชาชาติจะเป็นผู้เก็บรักษาสัตยาบันสาร
3.
กติกานี้จะเปิดให้ภาคยานุวัติโดยรัฐซึ่งกล่าวถึงในวรรค 1 ของข้อบทนี้
4.
การภาคยานุวัติจะมีผลเมื่อมีการมอบภาคยานุวัติสารให้แก่เลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษา
5.
เลขาธิการสหประชาชาติจะแจ้งแก่รัฐทั้งปวงซึ่งได้ลงนามหรือภาคยานุวัติกติกานี้แล้วให้ทราบ
ถึงการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารแต่ละฉบับที่ได้เก็บรักษาไว้
ข้อบทที่ 49
1.
กติกานี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อครบกาหนดสามเดือนนับจากวันถัดจากวันที่ได้มีการมอบสัตยาบัน
สารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่สามสิบห้าแก่เลขาธิการสหประชาชาติแล้ว
2.
สาหรับแต่ละรัฐที่ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติกติกานี้ภายหลังจากที่มีการมอบสัตยาบันสาร
หรือภาคยานุวัติสารฉบับที่สามสิบห้าแล้ว กติกานี้จะมีผลใช้บังคับกับรัฐนั้น เมื่อครบกาหนดสามเดือนนับจาก
วันถัดจากวันที่รัฐนั้นได้มอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของตน
ข้อบทที่ 50
บทบัญญัติของกติกานี้จะครอบคลุมทุกภาคของรัฐที่เป็นรัฐร่วมโดยปราศจากข้อจากัดหรือข้อยกเว้นใดๆ
ข้อบทที่ 51
1.
รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้อาจเสนอข้อแก้ไขและยื่นต่อเลขาธิการสหประชาชาติ จากนั้นเลขาธิการ
สหประชาชาติจะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมานั้นแก่รัฐภาคีต่างๆ แห่งกติกานี้พร้อมกับคาร้องขอให้รัฐภาคีระบุว่า
ตนเห็ น ควรให้ มีการประชุมของรั ฐ ภาคีทั้งหลาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาและลงคะแนนเสี ยงต่อ
ข้อเสนอนั้นหรือไม่ ในกรณีที่มีรัฐภาคีจานวนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งในสามเห็นด้วยกับการจัดประชุมดังกล่าว
เลขาธิการฯ จะจัดประชุมภายใต้ความสนับสนุนของสหประชาชาติ ข้อแก้ไขใดๆ ที่ได้รับรองโดยรัฐภาคีส่วน
ใหญ่ซึ่งเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุม ให้นาเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติเพื่อให้ความ
เห็นชอบ
2.
ข้อแก้ไขจะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติ และได้รับการยอมรับ
โดยเสียงข้างมากจานวนสองในสามของรัฐภาคีแห่งกติกานี้ ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของรัฐนั้นๆ
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3.
เมื่อข้อแก้ไขนี้มีผลใช้บังคับ ข้อแก้ไขนั้นจามีผลผูกพันรัฐภาคีที่ให้การยอมรับ รัฐภาคีอื่นจะ
ยังคงผูกพันตามบทบัญญัติของกติกานี้ และตามข้อแก้ไขใดๆ ก่อนหน้านั้นที่รัฐภาคีดังกล่าวได้ให้การยอมรับ
แล้ว
ข้อบทที่ 52
โดยไม่คานึงถึงการแจ้งตามข้อบทที่ 48 วรรค 5 เลขาธิการสหประชาชาติจะแจ้งให้รัฐทั้งปวงที่กล่าวถึง
ในวรรค 1 ของข้อนั้นทราบในเรื่องต่อไปนี้
(ก) การลงนาม การสัตยาบัน และการภาคยานุวัติตามข้อบทที่ 48
(ข) วันที่กติกานี้มีผลใช้บังคับตามข้อบทที่ 49 และวันที่ข้อบทที่แก้ไขมีผลใช้บังคับตามข้อบท
ที่ 51
ข้อบทที่ 53
1.
ต้นฉบับของกติกานี้ซึ่งทาไว้เป็นภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน มีความถูกต้อง เท่า
เทียมกัน จะเก็บรักษาไว้ ณ หอเอกสารสาคัญของสหประชาชาติ
2.
เลขาธิการสหประชาชาติจะส่งสาเนากติกานี้ที่ได้รับการรับรองไปให้รัฐทั้งปวงตามที่กล่าวถึง
ในข้อบทที่ 48
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คาแปลอย่างไม่เป็นทางการ
พิธีสารเลือกรับแห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(ฉบับที่ 1 เรื่องกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน)

รัฐภาคีแห่งพิธีสารฉบับนี้
โดยพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุถึงความมั่งหมายประสงค์ของกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า กติกา) ตลอดจนการอนุวัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกติกา ก็สมควร
ที่จะให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่จัดตั้งขึ้นตามความในภาคสี่ของกติกา (ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า
คณะกรรมการ) สามารถรับและพิจารณาตามที่กาหนดไว้ในพิธีสาร ซึ่งหนังสือติดต่อจากผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นบุคคล
ผู้ถูกละเมิดสิทธิใดๆที่มีกาหนดไว้ในกติกา
ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อบทที่ 1
รัฐภาคีใดแห่งกติกาที่กลายเป็นภาคีของพิธีสารฉบับนี้ รับรองอานาจของคณะกรรมการในอันที่จะ
รับและพิจารณาหนังสือติดต่อจากปัจเจกชนผู้ที่อยู่ภายใต้ดุลอาณา ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิใดๆที่กาหนด
ไว้ตามกติกาดังกล่าวโดยรัฐภาคีนั้น คณะกรรมการจะรับหนังสือติดต่อไม่ได้หากเรื่องนั้นเกี่ยวกับรัฐภาคีแห่ง
กติกาซึ่งไม่ใช่ภาคีของพิธีสารฉบับนี้
ข้อบทที่ 2
ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัตขิ ้อบทที่ 1 ปัจเจกชนผู้ซึ่งได้ใช้วิถีเยียวยาทั้งมวลที่มีอยู่ในประเทศของ
ตนจนหมดสิ้นแล้ว จะยื่นเสนอหนังสือติดต่อไปยังคณะกรรมการพิจารณาเรื่องก็ได้
ข้อบทที่ 3
คณะกรรมการพิจารณารับหนังสือติดต่อใดๆ ไม่ได้ตามพิธีสารฉบับนี้ หากหนังสือนั้นไม่ระบุชื่อผู้
ร้องทุกข์ หรือหากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการใช้สิทธิที่จะเสนอเรื่องร้องทุกข์ไปโดยมิชอบ หรือไม่
ตรงกับบทบัญญัติแห่งกติกา
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Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights
Adopted and opened for signature, ratification and accession
by GeneralAssembly resolution 2200A (XXI)
of 16 December 1966entry into force 23 March 1976, in accordance with
Article 9
The States Parties to the present Protocol,
Considering that in order further to achieve the purposes of the International Covenant on
Civil and Political Rights (hereinafter referred to as the Covenant) and the implementation of
its provisions it would be appropriate to enable the Human Rights Committee set up in part
IV of the Covenant (hereinafter referred to as the Committee) to receive and consider, as
provided in the present Protocol, communications from individuals claiming to be victims of
violations of any of the rights set forth in the Covenant. Have agreed as follows:
Article 1
A State Party to the Covenant that becomes a Party to the present Protocol recognizes the
competence of the Committee to receive and consider communications from individuals
subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by that State Party of any of
the rights set forth in the Covenant. No communication shall be received by the Committee
if
it concerns a State Party to the Covenant which is not a Party to the present Protocol.
Article 2
Subject to the provisions of article 1, individuals who claim that any of their rights
enumerated in the Covenant have been violated and who have exhausted all available
domestic remedies may submit a written communication to the Committee for
consideration.
Article 3
The Committee shall consider inadmissible any communication under the present Protocol
which is anonymous, or which it considers to be an abuse of the right of submission of such
communications or to be incompatible with the provisions of the Covenant.
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ข้อบทที่ 4
1.ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติข้อบทที่ 3 ให้คณะกรรมการนาหนังสือติดต่อใดๆที่ได้มีผู้เสนอมา
ตามพิธีสารฉบับนี้แก่รัฐภาคีแห่งพิธีสารฉบับนี้ที่ ถูกกล่าวหาว่าละเมิดบทบัญญัติใดๆในกติกานี้
2.ภายในเวลาหกเดือน รัฐที่ได้รับแจ้งคากล่าวหาจะต้องนาคาชี้แจง หรือคาแถลงเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ให้ความกระจ่างแต่ละเรื่อง และหนทางแก้ไขหากมีซึ่งอาจกระทาได้โดยรัฐนั้นๆเสนอต่อคณะกรรมการ
ข้อบทที่ 5
1.ให้คณะกรรมการพิจารณาหนังสือติดต่อที่ได้รับภายใต้พิธีสารฉบับปัจจุบัน โดยอาศัยสารนิเทศ
ทั้งหมดที่ได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งจากบุคคลหรือรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
2.คณะกรรมการจะไม่พิจารณาหนังสือติดต่อจากบุคคลใดจนกระทั่งแน่ใจว่า
(ก) เรื่องเดียวกันนี้ไม่ได้รับการตรวจสอบอยู่ตามกระบวนการสืบสวนหรือระงับข้อพิพาท
ระหว่างประเทศอื่นๆ
(ข) ปัจเจกบุคคลผู้ร้องทุกข์ใดใช้วิถีทางแก้ไขที่มีอยู่ภายในประเทศทั้งมวลแล้ว แต่พิธีสารข้อ
บทนี้ย่อมไม่มีผลบังคับใช้ ในเมื่อวิถีทางเยียวยาได้ถูกยืดเวลาออกไป อย่างไม่มีเหตุผลสมควร
3.ให้คณะกรรมการมีการประชุมลับเมื่อตรวจสอบหนังสือติดต่อภายใต้พิธีสารฉบับนี้
4.ให้คณะกรรมการส่งความเห็นของต้นไปยังรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องและปัจเจกบุคคลผู้นั้นเอง
ข้อบทที่ 6
ให้คณะกรรมการรวบรวมบทสรุปของกิจกรรมที่ดาเนินไปภายใต้พิธีสารฉบับนี้ไว้ในรายงาน
ประจาปีภายใต้กติกาข้อบทที่ 4-5
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1. Subject to the provisions of article 3, the Committee shall bring any communications
submitted to it under the present Protocol to the attention of the State Party to the present
Protocol alleged to be violating any provision of the Covenant.
2. Within six months, the receiving State shall submit to the Committee written explanations
or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been taken by that
State.
Article 5
1. The Committee shall consider communications received under the present Protocol in the
light of all written information made available to it by the individual and by the State Party
concerned.
2. The Committee shall not consider any communication from an individual unless it has
ascertained that:
(a) The same matter is not being examined under another procedure of international
investigation or settlement;
(b) The individual has exhausted all available domestic remedies. This shall not be the
rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged.
3. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the
present Protocol.
4. The Committee shall forward its views to the State Party concerned and to the individual.
Article 6
The Committee shall include in its annual report under article 45 of the Covenant a
summary of its activities under the present Protocol.
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ข้อบทที่ 7
ในระหว่างรอให้วัตถุประสงค์ของมติที่ 1514 (ข้อ 15) ที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติรับเอาเมื่อ 14
ธัน วาคม 2503 เกี่ย วกับ คาปฏิญญาเรื่ องการมอบเอกราชให้ แก่ประเทศอาณานิคม และประชาชนบรรลุ
ความส าเร็ จ บทบั ญญัติใ นพิธีส ารฉบั บ นี้ จะไม่มีผ ลในทางใดเลยที่จะจากัดสิ ทธิที่จะยื่นเรื่องร้อ งทุกข์ให้ แ ก่
ประชาชน นั้นตามกฎบัตรสหประชาชาติ ตลอดจนอนุสัญญาและตราสารระหว่างประเทศอื่นๆ ภายใต้องค์การ
สหประชาชาติ และองค์การชานัญพิเศษต่างๆของสหประชาชาติ
ข้อบทที่ 8
1. พิธีสารฉบับนี้ เปิดให้รัฐภาคีได้ลงนามในกติกาแล้วลงนามได้
2. พิธีสารฉบับนี้ต้องได้รับการให้สัตยาบันโดยรัฐใดๆซึ่งได้ให้สัตยาบันหรือเข้าภาคยานุวัติกติกานี้
แล้ว ให้ส่งมอบสัตยาบันสารต่อเลขาธิการสหประชาชาติ
3. พิธีสารฉบับนี้จะเปิดให้เข้าภาคยายุวัติโดยรัฐใดๆซึ่งได้ให้สัตยายันหรือได้เข้าภาคยานุวัติกติกา
นี้แล้ว
4. ภาคยานุวัติจะมีผลต่อเมื่อมีการส่งมอบภาคยานุวัติสารต่อเลขาธิการสหประชาชาติ
5. ให้เลขาธิการสหประชาชาติแจ้งต่อทุกรัฐที่ได้ลงนามหรือได้เข้าภาคยานุวัติพิธีสารฉบับนี้ถึงการ
ส่งมอบสัตยาบันหรือภาคยานุวัติสารแต่ละฉบับ
ข้อบทที่ 9
1. ภายใต้บังคับแห่งการเริ่มมีผลบังคับใช้กติกา ให้พิธีสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้ระยะหลังเวลาสาม
เดือนนับจากวันที่ได้มีการส่งมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารสิบฉบับแล้ว
2. สาหรับแต่ละรัฐที่ให้สัตยาบันหรือเข้าภาคยานุวัติพิธีสารฉบับนี้ ภายหลังได้มีการส่งมอบ
สัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารครบสิบฉบับแล้ว ให้พิธีสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายหลังเวลาสามเดือนนับจาก
วันที่รัฐนั้นได้ส่งมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของตน
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Article 7
Pending the achievement of the objectives of resolution 1514(XV) adopted by the General
Assembly of the United Nations on 14 December 1960 concerning the Declaration on the
Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, the provisions of the present
Protocol shall in no way limit the right of petition granted to these peoples by the Charter of
the United Nations and other international conventions and instruments under the United
Nations and its specialized agencies.
Article 8
1. The present Protocol is open for signature by any State which has signed the Covenant.
2. The present Protocol is subject to ratification by any State which has ratified or acceded to
the Covenant. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the
United Nations.
3. The present Protocol shall be open to accession by any State which has ratified or
acceded to the Covenant.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the
Secretary-General of the United Nations.
5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which have signed the
present Protocol or acceded to it of the deposit of each instrument of ratification or
accession.
Article 9
1. Subject to the entry into force of the Covenant, the present Protocol shall enter into force
three months after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations
of the tenth instrument of ratification or instrument of accession.
2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after the deposit of the
tenth instrument of ratification or instrument of accession, the present Protocol shall enter
into force three months after the date of the deposit of its own instrument of ratification or
instrument of accession.
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ข้อบทที่ 10
ให้ใช้บทบัญญัติแห่งพิธีสารฉบับนี้ บังคับแก่ทุกภาคของสหพันธรัฐโดยไม่มีข้อจากัดหรือยกเว้น
ใดๆ
ข้อบทที่ 11
1. รัฐภาคีแห่งพิธีสารนี้อาจเสนอแก้ไขพิธีสารต่อเลขาธิการสหประชาชาติ หลังจากนั้นเลขาธิการ
จะแจ้งข้อแก้ไขที่เสนอมาให้รัฐภาคีแห่งพิธีสารฉบับนี้ทราบ พร้อมกับขอให้รัฐเหล่านั้นตอบให้ทราบด้วยว่ารัฐ
เหล่านั้นต้องการให้มีการประชุมรับภาคีเพื่อจุดประสงค์ในการพิจารณาและลงคะแนนเสียงในเรื่องข้อเสนอนี้
หรือไม่ ในกรณีที่อย่างน้อยหนึ่งในสามของรับภาคีต้องการให้มรการประชุมเช่นนั้น เลขาธิการอาจเรียกให้มีการ
ประชุมได้โดยการสนับสนุนของสหประชาชาติ การแก้ไขใดๆที่รัฐภาคีส่วนใหญ่เห็นชอบและลงคะแนนเสียงใหม่
ในที่ประชุมต้องนาเสนอต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้ง
2. การแก้ไขพิธีสารจะมีผลบังคับใช้หลังจากที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติให้ความเห็นชอบแล้ว
และเสียงส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่าสองในสามของรัฐภาคียอมรับตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ
3. เมื่อพิธีสารที่ได้รับการแก้ไขนามาบังคับใช้ จะมีผลผูกพันต่อรัฐภาคีที่ให้การยอมรับพิธีสาร
ฉบับนี้ ส่วนรัฐภาคีอื่นยังมีข้อผูกพันตามเงื่อนไขของพิธีสารฉบับปัจจุบันและพิธีสารอื่นๆที่ได้รับการแก้ไขก่อน
หน้านี้ ซึ่งรัฐภาคีดังกล่าวให้การยอมรับ
ข้อบทที่ 12
1. รัฐภาคีอาจบอกยกเลิกพิธีสารฉบับนี้เมื่อไรก็ได้ด้วยการยื่นหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติ
การยกเลิกจะมีผลบังคับใช้สามเดือนหลังจากเลขาธิการได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว
2. การบอกยกเลิก ย่อมไม่กระทบการประพฤติปฏิบัติตามข้อบทที่กาหนดของพิธีสารฉบับที่มีต่อ
หนังสือที่นามาเสนอตามพิธีสารข้อบทที่ 2 ก่อนวันที่การยกเลิกจะมีผลบังคับใช้

29

Article 10
The provisions of the present Protocol shall extend to all parts of federal States without any
limitations or exceptions.
Article 11
1. Any State Party to the present Protocol may propose an amendment and file it with the
Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon
communicate any proposed amendments to the States Parties to the present Protocol with
a request that they notify him whether they favour a conference of States Parties for the
purpose of considering and voting upon the proposal. In the event that at least one third of
the States Parties favours such a conference, the Secretary-General shall convene the
conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a
majority of the States Parties present and voting at the conference shall be submitted to the
General Assembly of the United Nations for approval.
2. Amendments shall come into force when they have been approved by the General
Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds majority of the States Parties
to the present Protocol in accordance with their respective constitutional processes.
3. When amendments come into force, they shall be binding on those States Parties which
have accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of the present
Protocol and any earlier amendment which they have accepted.
Article 12
1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification
addressed to the Secretary-General of the United Nations. Denunciation shall take effect
three months after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.
2. Denunciation shall be without prejudice to the continued application of the provisions of
the present Protocol to any communication submitted under article 2 before the effective
date of denunciation.
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ข้อบทที่ 13
โดยไม่คานึงถึงการประกาศตามข้อบทที่ 8 วรรค 5 ของพิธีสารฉบับนี้ เลขาธิการสหประชาชาติจะแจ้งแก่
บรรดารัฐทั้งหลายที่ระบุถึงในข้อบทที่ 48 วรรค 1 ของกติกาในเรื่องต่อไปนี้
(ก) รายชื่อผู้ลงนาม การให้สัตยาบัน และการเข้าภาคยานุวัติตามพิธีสารข้อบทที่ 8
(ข) วันที่พิธีสารฉบับนี้มีผลเริ่มบังคับใช้ตามข้อบทที่ 9 และวันที่ขอแก้ไขใดมีผลเริ่มบังคับใช้ตามข้อ
บทที1่ 1
(ค) การบอกยกเลิกตามข้อบทที่ 12
ข้อบทที่ 14
1. พิธีสารฉบับนี้ซึ่งตัวบทภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน เป็นต้นฉบับ
แท้จริงให้เก็บรักษาไว้ ณ สานักงานบรรณสารของสหประชาชาติ
2. เลขาธิการสหประชาชาติจะส่งสาเนาที่รับรองแล้วของพิธีสารฉบับนี้ไปยังรัฐทั้งปวงที่ได้อ้างถึงข้อบทที่
48 ของกติกา
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Article 13
Irrespective of the notifications made under article 8, paragraph 5, of the present Protocol,
the Secretary-General of the United Nations shall inform all States referred to in article 48,
paragraph I, of the Covenant of the following particulars:
(a) Signatures, ratifications and accessions under article 8;
(b) The date of the entry into force of the present Protocol under article 9 and the date of
the entry into force of any amendments under article 11;
(c) Denunciations under article 12.
Article 14
1. The present Protocol, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are
equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present
Protocol to all States referred to in article 48 of the Covenant.
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คาแปลอย่างไม่เป็นทางการ
พิธีสารเลือกรับ ฉบับที่สอง ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง เรื่อง มุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิต
รับรองและประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่ ฉบับที่ 44/128
รัฐภาคีแห่งพิธีสารฉบับนี้
เชื่อ ว่าการยกเลิกโทษประหารชีวิต มีส่วนส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการพัฒนาสิทธิ
มนุษยชนที่ก้าวหน้า
ราลึก ถึงข้อ 3 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
1948 และข้อบทที่ 6 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งได้รับการรับรอง
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1966
เห็น ว่าข้อบทที่ 6 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กล่าวถึง
การยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยเสนอแนะอย่างจริงจังว่าการยกเลิกนี้เป็นสิ่งอันพึงปรารถนา
เชื่อมั่น ว่ามาตรการทั้งมวลในการยกเลิกโทษประหารชีวิต จะต้องถือเป็นความก้าวหน้าในการมี
สิทธิที่จะมีชีวิต
มุ่งมั่น ที่จะดาเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันระหว่างประเทศในการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต
ได้ยินยอมพร้อมใจดังต่อไปนี้
ข้อบทที่ 1
1. ไม่มีบุคคลใดที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายของรัฐภาคีในพิธีสารฉบับนี้ จะถูกประหารชีวติ ได้
2. รัฐภาคีแต่ละรัฐ ต้องดาเนินมาตรการที่จาเป็นทุกอย่าง เพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต ภายใต้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายของตน
ข้อบทที่ 2
1. พิธีสารฉบับนี้ไม่ยอมรับข้อสงวนใดๆ ยกเว้นข้อสงวนที่กระทาในเวลาสัตยาบันหรือเมื่อเข้า
ภาคยานุวัติ ซึ่งเปิดโอกาสให้ใช้บทลงโทษประหารชีวิตระหว่างสงคราม ตามคาพิพากษาคดีอาญาร้ายแรงที่สุด
ทางทหารที่กระทาในระหว่างสงคราม
2. รัฐภาคียื่นข้อสงวนดังกล่าว ในช่วงเวลาที่ให้สัตยาบัน หรือเมื่อเข้าภาคยานุวัติต้องแจ้ง
เลขาธิการสหประชาชาติ ให้ทราบถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายของรัฐตนสาหรับช่วงเวลาสงคราม
3. รัฐภาคีที่ได้ยื่นข้อสงวนดังกล่าว ต้องแจ้งเลขาธิการสหประชาชาติให้ทราบถึงการเกิดและการ
สิ้นสุดภาวะสงครามในอาณาเขตของรัฐตน
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Second Optional Protocol to the International Covenant
on Civil and Political Rights,
aiming at the abolition of the death penalty
Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 44/128 of 15
December 1989
The States Parties to the present Protocol,
Believing that abolition of the death penalty contributes to enhancement of human dignity
and progressive development of human rights,
Recalling article 3 of the Universal Declaration of Human Rights, adopted on 10 December
1948, and article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on 16
December 1966,
Noting that article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights refers to
abolition of the death penalty in terms that strongly suggest that abolition is desirable,
Convinced that all measures of abolition of the death penalty should be considered as
progress in the enjoyment of the right to life,
Desirous to undertake hereby an international commitment to abolish the death penalty,
Have agreed as follows:
Article 1
1. No one within the jurisdiction of a State Party to the present Protocol shall be executed.
2. Each State Party shall take all necessary measures to abolish the death penalty within its
jurisdiction.
Article 2
1. No reservation is admissible to the present Protocol, except for a reservation made at the
time of ratification or accession that provides for the application of the death penalty in time
of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature committed
during wartime.
2. The State Party making such a reservation shall at the time of ratification or accession
communicate to the Secretary-General of the United Nations the relevant provisions of its
national legislation applicable during wartime.
3. The State Party having made such a reservation shall notify the Secretary-General of the
United Nations of any beginning or ending of a state of war applicable to its territory.
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ข้อบทที่ 3
ในรายงานที่นาเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามข้อบทที่ 40 ของกติกาดังกล่าวนั้น รัฐ
ภาคีในพิธีสารฉบับนี้ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่รัฐของตนดาเนินการ เพื่อให้พิธีสารฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อบทที่ 4
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐภาคีในกติกา ซึ่งออกประกาศตามข้อบทที่ 41 นั้น คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนมีอานาจเพิ่มขึ้นที่จะรับ และพิจารณาคาร้องต่างๆเมื่อรัฐภาคีใดรัฐหนึ่ง อ้างว่ารัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งมิได้
ปฏิบัติตามข้อผูกพักของตนตามข้อบทที่กาหนดของพิธีสารฉบับนี้ นอกจากว่ารัฐภาคีที่เกี่ยวข้องนั้น ได้แถลง
ความในทางตรงกันข้ามในขณะที่ให้สัตยาบัน หรือเมื่อเข้าภาคยานุวัติในกติกา
ข้อบทที่ 5
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐภาคี พิธีสารเลือกรับฉบับที่ หนึ่งของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1966 นั้น คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนมีอานาจเพิ่มขึ้นในการรับและพิจารณาคาร้องต่างๆจากบุคคลภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายของรัฐ
นั้นๆตามข้อกาหนดของพิธีสารฉบับนี้ นอกเสียจากว่ารัฐภาคีนั้นๆได้แถลงความในทางตรงกันข้ามในขณะที่ให้
สัตยาบัน หรือเมื่อเข้าภาคยานุวัติในกติกา
ข้อบทที่ 6
1. ข้อกาหนดของพิธีสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในฐานะที่เป็นข้อกาหนดเพิ่มเติมของกติกาดังกล่าว
2. โดยไม่เพิกเฉยต่อความเป็นไปได้ที่จะมีข้อสงวนตามข้อบทที่ 2 ของพิธีสารฉบับนี้ สิทธิที่ได้รับ
การค้าประกันตามข้อบทที่ 1 วรรค 1 ของพิธีสารฉบับนี้ ต้องไม่ถูกตัดทอนตามข้อบทที่4 ของกติกานี้
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Article 3
The States Parties to the present Protocol shall include in the reports they submit to the
Human Rights Committee, in accordance with article 40 of the Covenant, information on the
measures that they have adopted to give effect to the present Protocol.
Article 4
With respect to the States Parties to the Covenant that have made a declaration under
article 41, the competence of the Human Rights Committee to receive and consider
communications when a State Party claims that another State Party is not fulfilling its
obligations shall extend to the provisions of the present Protocol, unless the State Party
concerned has made a statement to the contrary at the moment of ratification or accession.
Article 5
With respect to the States Parties to the first Optional Protocol to the International Covenant
on Civil and Political Rights adopted on 16 December 1966, the competence of the Human
Rights Committee to receive and consider communications from individuals subject to its
jurisdiction shall extend to the provisions of the present Protocol, unless the State Party
concerned has made a statement to the contrary at the moment of ratification or accession.
Article 6
1. The provisions of the present Protocol shall apply as additional provisions to the
Covenant.
2. Without prejudice to the possibility of a reservation under article 2 of the present
Protocol, the right guaranteed in article 1, paragraph 1, of the present Protocol shall not be
subject to any derogation under article 4 of the Covenant.
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ข้อบทที่ 7
1. พิธีสารฉบับนี้ เปิดให้รัฐที่ได้ลงนามในกติกาแล้วลงนามได้
2. พิธีสารฉบับนี้ เปิดสาหรับการให้สัตยาบันโดยรัฐที่ได้ให้สัตยาบันหรือเข้าภาคยานุวัติในกติกา
แล้ว สัตยาบันสาร จะต้องส่งมอบให้แก่เลขาธิการสหประชาชาติ
3. พิธีสารฉบับนี้จะเปิดสาหรับการเข้าภาคยานุวัติแก่รัฐที่ได้ให้สัตยาบันหรือไม่เข้าภาคยานุวัติ
กติกาแล้ว
4. การภาคยานุวัติจะมีผลเมื่อมีการส่งมอบภาคยานุวัติสารต่อเลขาธิการสหประชาชาติ
5. เลขาธิการสหประชาชาติ ต้องแจ้งต่อทุกรัฐที่ได้ลงนามหรือเข้าภาคยานุวัติพิธีสารฉบับนี้ ให้
ทราบถึงการส่งมอบสัตยาบันสาร หรือภาคยานุวัติสารแต่ละฉบับ
ข้อบทที่ 8
1. พิธีสารฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในสามเดือนหลังจากวันที่ได้มีการส่งมอบสัตยาบันสารหรือ
ภาคยานุวัติสารฉบับที่สิบนั้น แก่เลขาธิการสหประชาชาติ
2. สาหรับแต่ละรัฐที่ให้สัตยาบันต่อพิธีสารฉบับนี้ หรือเข้าภาคยานุวัติภายหลังจากการส่งมอบ
สัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่สิบนั้น พิธีสารฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในสามเดือนหลังจากวันที่ได้ส่ง
มอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของตนแล้ว
ข้อบทที่ 9
บทบัญญัติของพิธีสารฉบับนี้ ให้ใช้บังคับแก่ทุกภาคของสหพันธรัฐโดยไม่มีข้อจากัดหรือข้อบทที่
ยกเว้น
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Article 7
1. The present Protocol is open for signature by any State that has signed the Covenant.
2. The present Protocol is subject to ratification by any State that has ratified the Covenant
or acceded to it. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of
the United Nations.
3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has ratified the
Covenant or acceded to it.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the
Secretary-General of the United Nations.
5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States that have signed the
present Protocol or acceded to it of the deposit of each instrument of ratification or
accession.
Article 8
1. The present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit
with the Secretary-General of the United Nations of the tenth instrument of ratification or
accession.
2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after the deposit of the
tenth instrument of ratification or accession, the present Protocol shall enter into force three
months after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.
Article 9
The provisions of the present Protocol shall extend to all parts of federal States without any
limitations or exceptions.
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ข้อบทที่ 10
เลขาธิการสหประชาชาติ ต้องแจ้งแก่ทุกรัฐที่อ้างถึงในข้อบทที่ 48 วรรค 1 ของกติกาให้ทราบ
รายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) ข้อสงวน การติดต่อ และการแจ้งความใดๆ ตามข้อบทที่ 2 ของพิธีสารฉบับนี้
(ข) คาแถลงที่กระทาตามข้อบทที่ 4 หรือข้อบทที่ 5 ของพิธีสารฉบับนี้
(ค) การลงนาม การให้สัตยาบัน และการเข้าเป็นภาคีภาคยานุวัติตามข้อบทที่ 7 ของพิธีสารฉบับนี้
(ง) วันที่ลงนามพิธีสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตามข้อบทที่ 8 ของพิธีสารฉบับนี้
ข้อบทที่ 11
1. พิธีสารฉบับนี้ ซึ่งต้นฉบับเป็นภาษาอาราบิค ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษา
รัสเซีย และภาษาสเปน ให้เก็บรักษาไว้ ณ สานักงานบรรณสารของสหประชาชาติ
2. เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดส่งสาเนาพิธีสารฉบับนี้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องไปให้แก่
ทุกรัฐที่อ้างถึงในข้อบทที่ 48 ของกติกานี้
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Article 10
The Secretary-General of the United Nations shall inform all States referred to in article 48,
paragraph 1, of the Covenant of the following particulars:
(a) Reservations, communications and notifications under article 2 of the present Protocol;
(b) Statements made under articles 4 or 5 of the present Protocol;
(c) Signatures, ratifications and accessions under article 7 of the present Protocol:
(d) The date of the entry into force of the present Protocol under article 8 thereof.
Article 11
1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish
texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present
Protocol to all States referred to in article 48 of the Covenant.
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