กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง*
(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
ตกลงกันในข้อต่อไปนี้
ภาค 1
ข้อบทที่ 1
1. ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเอง โดยอาศัยสิทธินั้น ประชาชนจะกาหนด
สถานะทางการเมืองของตนอย่างเสรี รวมทั้งดาเนินการอย่างเสรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของตน
2. เพื่อจุดมุ่งหมายของตน ประชาชนทั้งปวงอาจจัดการโภคทรัพย์และทรั พยากรธรรมชาติของตนได้
อย่างเสรี โดยไม่กระทบต่อพันธกรณีใดๆ อันเกิดจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่บน
พื้นฐานของหลักการแห่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และกฎหมายระหว่างประเทศ ประชาชนจะไม่ถูกลิดรอน
จากวิถีทางแห่งการยังชีพของตนไม่ว่าในกรณีใดๆ
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3. รัฐภาคีแห่งกติกานี้ รวมทั้งผู้รั บผิดชอบในการบริหารดินแดนที่ไม่ได้ปกครองเอง และดินแดนใน
ภาวะทรัสตี จะส่งเสริมสิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเองให้บรรลุผลเป็นจริง และต้องเคารพสิทธินั้นตาม
บทบัญญัติแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ
ภาค 2
ข้อ 2
1. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพและประกันแก่ปัจเจกบุคคลทั้งปวงภายในดินแดนของตน
และภายใต้เขตอานาจของตนในสิ ทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ในกติกานี้ โดยปราศจากการแบ่งแยกใดๆ อาทิ
เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม
ทรัพย์สิน กาเนิด หรือสถานะอื่นๆ
2. ในกรณีที่ยังไม่มีมาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นใด รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะ
ดาเนินการตามขั้นตอนที่จาเป็น ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของตนและบทบัญญัติแห่งกติกานี้เพื่อให้มี
มาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นใดที่อาจจาเป็น เพื่อให้สิทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ในกติกานี้เป็นผล
3. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะ
(ก) ประกันว่า บุคคลใดที่สิทธิหรือเสรีภาพของตนซึ่งรับรองไว้ในกติกานี้ถูกละเมิดต้องได้รับการ
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 คล
ผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่
(ข) ประกันว่า บุคคลใดที่เรียกร้องการเยียวยาดังกล่าวย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากฝ่าย
ตุลาการ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอานาจ หรือจากหน่วยงานอื่นที่มีอานาจตามที่
กาหนดไว้ โดยระบบกฎหมายของรัฐ และจะพัฒ นาหนทางการเยียวยาด้ว ยกระบวนการ
ยุติธรรมทางศาล
(ค) ประกันว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจต้องบังคับการให้การเยียวยานั้นเป็นผล
ข้อ 3
รั ฐ ภาคีแห่ งกติกานี้ รั บ ที่จ ะประกันสิ ทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี ในการที่จะอุปโภคสิ ทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองทั้งปวงดังที่ได้ระบุไว้ในกติกานี้
ข้อ 4
1. ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยู่รอดของชาติ และได้มีการประกาศนั้นอย่างเป็น
ทางการแล้ว รัฐภาคีแห่งกติกานี้อาจใช้มาตรการที่เป็นการเลี่ยงพันธกรณีของตนภายใต้กติกานี้ได้เพียงเท่าที่
จาเป็นตามความฉุกเฉินของเหตุการณ์ ทั้งนี้ มาตรการเช่นว่านั้นจะต้องไม่ขัดแย้งต่อพันธกรณีอื่นๆ ของตน
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติเพียงเหตุแห่งเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือ
เผ่าพันธุ์ทางสังคม
2. การเลี่ยงพันธกรณีตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 (วรรค 1 และ 2) ข้อ 11 ข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 18
ไม่อาจทาได้ภายใต้บทบัญญัติของข้อนี้
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3. รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้ที่ใช้สิทธิเลี่ยงดังกล่าวต้องแจ้งรัฐภาคีอื่นแห่งกติกานี้โดยทันทีเพื่อให้ทราบ
ถึงบทบัญญัติซึ่งตนได้เลี่ยงและเหตุผลแห่งการเลี่ยงดังกล่าว โดยให้เลขาธิการสหประชาชาติเป็นสื่อกลาง ให้มี
การแจ้งโดยผ่านสื่อเดิม
ข้อ 5
1. ไม่มีความใดในกติกานี้ที่อาจนาไปตีความไปในทางที่ จะให้รัฐใด กลุ่มหรือบุคคลใดได้สิทธิที่จะ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรม หรือกระทาการใดอันมีจุดมุ่งหมายในการทาลายสิทธิและเสรีภาพประการใดที่
รับรองไว้ในกติกานี้ หรือเป็นการจากัดสิทธินั้นยิ่งไปกว่าที่ได้บัญญัติไว้ในกติกานี้
2. จะต้องไม่มีการจากัดหรือเลี่ยงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรอง หรือที่มีอยู่ในรัฐภาคี
ใดในกติกานี้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญา กฎระเบียบ หรือจารีตประเพณี โดยอ้างว่ากติกานี้ไม่รับรองสิทธิ
เช่นว่านั้น หรือรับรองสิทธินั้นในระดับที่ด้อยกว่า
ภาค 3
ข้อ 6
1. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่กาเนิด สิทธินี้ต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายบุคคล
จะต้องไม่ถูกทาให้เสียชีวิตโดยอาเภอใจ
2. ในประเทศที่ยังมิได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต การลงโทษประหารชีวิตอาจกระทาได้เฉพาะคดี
อุกฉกรรจ์ที่สุดตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะกระทาความผิด และไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกติ กานี้ และต่อ
อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ การลงโทษเช่นว่านี้จะกระทาได้ก็แต่โดย
คาพิพากษาถึงที่สุดของศาลที่มีอานาจ
3. ในกรณีที่การทาให้เสียชีวิตมีลักษณะเป็นอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ ย่อมเป็นที่เข้าใจว่าข้อนี้มิได้
ให้อานาจรัฐภาคใดแห่งกติกานี้ในอันที่จะเลี่ยงจากพันธกรณีใดที่มีตามบทบัญญัติ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการ
ป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์
4. บุคคลใดต้องคาพิพากษาประหารชีวิต ย่อมมีสิทธิขออภัยโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษตามคา
พิพากษา การนิรโทษกรรม การอภัยโทษ หรือการลดหย่อนผ่อนโทษตามคาพิพากษาประหารชีวิตอาจให้ได้ใน
ทุกกรณี
5. บุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี ที่กระทาความผิดจะถูกพิพากษาประหารชีวิตมิได้ และจะดาเนินการ
ประหารชีวิตสตรีขณะมีครรภ์ไม่ได้
6. รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้จะยกข้อนี้ขึ้นอ้างเพื่อประวิง หรือขัดขวางการยกเลิกโทษประหารชีวิตมิได้
ข้อ 7
บุคคลจะถูกทรมาน หรื อได้รับ การปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือต่าช้ามิได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง บุ คคลจะถูกใช้ในการทดลองทางการแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์โ ดยปราศจากความ
ยินยอมอย่างเสรีของบุคคลนั้นมิได้
ข้อ 8
1.

บุคคลจะถูกเอาตัวลงเป็นทาสมิได้ การเอาคนลงเป็นทาสและการค้าทาสทุกรูปแบบจะต้องถูกห้าม
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2.
3.

บุคคลจะถูกบังคับให้ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาสมิได้
(ก) บุคคลจะถูกเกณฑ์แรงงานหรือบังคับใช้แรงงานมิได้
(ข) ในประเทศที่การลงโทษจาคุกควบคู่กับการทางานหนักเป็นโทษทางอาญาอย่างหนึ่งความ
ในวรรค 3 (ก) มิได้ห้ามการทางานหนักตามคาพิพากษาที่ให้ลงโทษเช่นว่านั้นของศาลที่มีอานาจ
(ค) เพื่อวัตถุประสงค์ของวรรคนี้ คาว่า “แรงงานที่ถูกเกณฑ์หรือถูกบังคับ” ไม่หมายรวมถึง
(1) งานหรือบริการใด ซึ่งมิได้อ้างถึงในอนุวรรค (ข) ซึ่งโดยปกติบุคคลผู้ถูกควบคุมโดย
ผลของคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของศาล หรือบุคคลผู้อยู่ระหว่ างการปล่อยตัวจาก
การควบคุมโดยมีเงื่อนไปต้องกระทาตามคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(2) การปฏิบัติงานใดในลักษณะทางทหาร และการรับใช้ชาติที่กฎหมายกาหนดให้ผู้
คัดค้านการเป็นทหารเพราะขัดกับมโนธรรมต้องปฏิบัติ ในประเทศที่ยอมรับการ
คัดค้านเช่นว่านั้น
(3) การเกณฑ์ให้ปฏิบัติงานใดในกรณี ฉุกเฉินหรือกรณีภัยพิบัติที่คุกคามความอยู่รอด
หรือความผาสุกของชุมชน
(4) งานหรือบริการใดอันเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ปกติของพลเมือง
ข้อ 9
1. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย บุคคลจะถูกจับกุมหรือควบคุม
โดยอาเภอใจมิได้ บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้ ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็นไปตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมาย
2. ในขณะจับกุม บุคคลใดที่ถกจับกุมจะต้องได้รับแจ้งถึงเหตุผลในการจับกุม และจะต้องได้รับแจ้ง
ถึงข้อหาที่ถูกจับกุมโดยพลัน
3. บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในข้อหาทางอาญา จะต้องถูกนาตัวโดยพลันไปยังศาลหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นที่มีอานาจตามกฎหมายที่จะใช้อานาจทางตุลาการ และจะต้องมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีภายใน
เวลาอันสมควร หรือได้รับการปล่อยตัวไป มิให้ถือเป็นหลักทั่วไปว่าจะต้องควบคุมบุคคลที่รอการพิจารณาคดี
แต่ ใ นการปล่ อยตั ว อาจก าหนดให้ มี การประกัน ว่ าจะมาปรากฏตั ว ในการพิ จารณาคดี ในขั้ น ตอนอื่น ของ
กระบวนการพิจารณา และจะมาปรากฏตัวเพื่อการบังคับตามคาพิพากษา เมื่อถึงวาระนั้น
4. บุคคลใดที่ถูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจับกุมหรือการควบคุม มีสิทธินาคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาล
ตัดสินโดยไม่ชักช้าถึงความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมผู้นั้น และหากการควบคุม ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็
ให้ศาลมีคาสั่งปล่อยตัวไป
5. บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือถูกควบคุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน
ข้อ 10
1. บุคคลทั้งปวงที่ถูกลิดรอนแสรีภาพต้องได้รับการประติบัติด้วยความมีมนุษยธรรม และความ
เคารพในศักดิ์ศรีแต่กาเนิดแห่งความเป็นมนุษย์
2. (ก) ยกเว้นในสภาพการณ์พิเศษ ผู้ต้องหาต้องได้รับการจาแนกออกจากผู้ต้องโทษ และต้องได้รับ
การประติบัติที่แตกต่างออกไปให้เหมาะสมกับสถานะที่ไม่ใช่ผู้ต้องโทษ
(ข) ต้องแยกผู้ ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนออกจากผู้ ต้องหาที่เป็นผู้ ใหญ่ และให้ นาตัว ขึ้ น
พิจารณาพิพากษาคดีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้
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3. ระบบราชทัณฑ์ ต้องประกอบด้ ว ยการประติบั ติต่อ นักโทษ โดยมี จุดมุ่ งหมายส าคัญที่ จะให้
นักโทษกลับตัวและฟื้นฟูทางสังคม ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนต้องได้รับการจาแนกออกจากผู้กระทาผิด
ที่เป็นผู้ใหญ่ และต้องได้รับการประติบัติให้เหมาะสมกับวัยและสถานะทางกฎหมาย
ข้อ 11
บุคคลจะถูกจาคุกเพียงเพราะเหตุว่าไม่สามารถปฏิบัติการชาระหนี้ตามสัญญามิได้
ข้อ 12
1. บุ คคลทุ กคนที่อ ยู่ ในดิน แดนของรัฐ ใดโดยชอบด้ว ยกฎหมาย ย่อ มมี สิ ทธิ ในเสรี ภ าพในการ
โยกย้าย และเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในดินแดนของรัฐนั้น
2. บุคคลทุกคนย่อมมีเสรีจะออกจากประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศของตนได้
3. สิทธิดังกล่าวข้างต้นไม่อยู่ภายใต้ข้อจากัดใดๆ เว้นแต่เป็นข้อ จากัดตามกฎหมาย และที่จาเป็น
เพื่อรั กษาความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุ ข หรือศีล ธรรมของประชาชนหรือเพื่อ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และข้อจากัดนั้นสอดคล้องกับสิทธิอื่นๆ ที่รับรองไว้ในกติกานี้
4. บุคคลจะถูกลิดรอนสิทธิในการเดินทางเข้าประเทศของตนโดยอาเภอใจมิได้
ข้อ 13
คนต่างด้าวผู้อยู่ในดินแดนของรัฐภาคีแห่งกติกานี้โดยชอบด้วยกฎหมายอาจถูกไล่ออกจากรัฐนั้นได้โดย
คาวินิจฉัยอันได้มาตามกฎหมายเท่านั้น และผู้นั้นย่อมได้รับอนุญาตให้ชี้แจงแสดงเหตุผลคัดค้านการขับไล่ออก
จากรัฐนั้น และขอให้มีการทบทวนเรื่องของตนโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ หรือบุคคล หรือคณะบุคคล ที่แต่งตั้งขึ้น
เฉพาะการนี้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอาจ โดยได้รับอนุญาตให้มีผู้แทนเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นได้เว้น แต่ในกรณีที่มี
เหตุผลจาเป็นอย่างอื่นด้านความมั่นคงแห่งชาติ
ข้อ 14
1.
บุ ค คลทั้ ง ปวงย่ อ มเสมอกั น ในการพิ จ ารณาของศาลและคณะตุ ล าการ ในการพิ จ ารณา
คดีอาญา ซึ่งตนต้องหาว่ากระทาผิด หรือการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตน บุคคลทุกคนย่อมที
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
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(ก) สิ ทธิที่จ ะได้รั บแจ้งโดยพลันซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและเหตุแห่งความผิดที่ถูก
กล่าวหา ในภาษาซึ่งบุคคลนั้นเข้าใจได้
(ข) สิทธิที่จะมีเวลา และได้รับความสะดวกเพียงพอแก่การเตรียมการเพื่อต่อสู่คดี และติดต่อ
กับทนายความที่ตนเลือกได้
(ค) สิทธิทีจะได้รับการพิจารณาโดยไม่ชักช้าเกินความจาเป็น
(ง) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้าบุคคลนั้น และสิทธิที่จุต่อสู่คดีด้วยตนเอง หรือโดย
ผ่านผู้ ช่ว ยเหลือทางกฎหมายที่ตนเลือก สิทธิที่บุคคลจะได้รับแจ้งให้ ทราบถึงสิ ทธิในการมีผู้ช่วยเหลื อทาง
กฎหมาย หากบุคคลนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย ในกรณีใดๆ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมบุคคลนั้นมี
สิทธิที่จะมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งมีการแต่งตั้งให้โดยปราศจากค่าตอบแทน ในกรณีที่บุคคลนั้นไม่สามารถ
รับภาระในการจ่ายค่าตอบแทน
(จ) สิทธิที่จะซักถามพยานซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อตน และขอให้เรียกพยานฝ่ายตนมาซักถามภายใต้
เงื่อนไขเดียวกับพยานซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อตน
(ฉ) สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากล่ามโดยไม่คิดมูลค่า หากไม่สามารถเข้าใจหรือพูดภาษา
ที่ใช้ในศาลได้
(ช) สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความเป็นปรปักษ์ต่อตนเอง หรือให้รับสารภาพผิด
4.
ในกรณีของบุคคลที่เป็นเด็กหรือเยาวชน วิธีพิจารณาความให้เป็นไปโดยคานึงถึงอายุและ
ความปรารถนาที่จะส่งเสริมการแก้ไขความประพฤติของบุคคลนั้น
5.
บุคคลทุกคนที่ต้องคาพิพากษาลงโทษในความผิดอาญา ย่อมมีสิทธิที่จะให้คณะตุลาการระดับ
เหนือขึ้นไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและคาพิพากษาโดยเป็นไปตามกฎหมาย
6.
เมื่อบุคคลใดต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดอาญา และภายหลังจากนั้นมีการ
กลับคาพิพากษาที่ให้ลงโทษบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นได้รับอภัยโทษ โดยเหตุที่มีข้อเท็จจริงใหม่หรือมีข้อเท็จจริง
ที่ได้ค้นพบใหม่อันแสดงให้เห็น ว่าได้มีการดาเนินกระบวนการยุติธรรมที่มิช อบ บุคคลที่ได้รับความทุกข์อัน
เนื่องมาจากการลงโทษตามผลของคาพิพากษาลงโทษเช่นว่า ต้องได้รับการชดเชยตามกฎหมายเว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่า การไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ยังไม่รู้ให้ทันเวลาเป็นผลจากบุคคลนั้นทั้งหมด หรือบางส่วน
7. บุคคลย่อมไม่ถูกพิจารณา หรือลงโทษซ้าในความผิดซึ่งบุคคลนั้นต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้
ลงโทษ หรือให้ปล่อยตัวแล้วตามกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญาของแต่ละประเทศ
ข้อ 15
1.
บุคคลย่อมไม่ต้องรับผิดทางอาญาเพราะกระทาหรืองดเว้นกระทาการใดซึ่งในขณะที่กระทา
ไม่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ และจะลงโทษให้หนักกว่าโทษที่มีอยู่
ในขณะที่ได้กระทาความผิดอาญาไม่ได้ หากภายหลังการกระทาความผิ ดนั้นได้มีบทบัญญัติของกฎหมาย
กาหนดโทษเบาลง ผู้กระทาผิดย่อมได้รับประโยชน์จากบทบัญญัตินั้น
2.
ความในข้อนี้ย่อมไม่กระทบต่อการพิจารณาคดี และการลงโทษบุคคลซึ่งได้กระทาการหรืองด
เว้นกระทาการใดอันเป็นความผิดอาญาตามหลักกฎหมายทั่วไปอันเป็นที่รับรองโดยประชาคมนานาชาติใน
ขณะที่มีการกระทานั้น
ข้อ 16
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายในทุกแห่งหน
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ข้อ 17
1.
บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นส่ วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อสื่ อสารโดย
พลการหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้ และจะถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้
2.
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมิให้ถูกแทรกแซงหรือลบหลู่เช่นว่านั้น
ข้อ 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.
บุคคลจะถูกบีบบังคับให้เสื่อมเสียเสรีภาพในการมีหรือนับถือศาสนาหรือความเชื่อตามคติ
นิยมของตนมิได้
3.
เสรี ภ าพในการแสดงออกทางศาสนา หรือ ความเชื่อ ของบุ คคลอาจอยู่ ภ ายใต้บั งคั บแห่ ง
ข้อจากัดเฉพาะที่บัญญัติโดยกฎหมาย และตามความจาเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัย ความสงบเรีย บร้อย
สุขอนามัย หรือศีลธรรมของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของบุคคลอื่นเท่านั้น
4.
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพเสรีภาพของบิดามารดา หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายในการ
ให้การศึกษาทางศาสนาและศีลธรรมแก่เด็กตามความเชื่อของตน
ข้อ 19
1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง
2. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยไม่คานึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือการตีพิมพ์ ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก
3. การใช้สิทธิตามที่บัญญัติในวรรค 2 ของข้อนี้ ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไป
ด้วย การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจากัดในบางเรื่อง แต่ทั้งนี้ข้อจากัดนั้นต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายและจาเป็นต่อ
(ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
(ข) การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรม
ของประชาชน
ข้อ 20
1. การโฆษณาชวนเชื่อใดๆ เพื่อการสงคราม เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
2. การสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังในชาติ เผ่าพันธุ์ หรือศาสนา ซึ่งยั่วยุให้เกิดการเลือกประ
ติบัติ การเป็นปฏิปักษ์ หรือการใช้ความรุนแรง เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
ข้อ 21
สิทธิในการชุมนุ มโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง การจากัด การใช้สิ ทธินี้จะกระทามิได้นอกจากจะ
กาหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จาเป็นสาหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ
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หรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น
ข้อ 22
1. บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม รวมทั้งสิทธิที่จะก่อตั้งและเข้าร่วม
สหภาพแรงงานเพื่อปกป้องประโยชน์ของตน
2. การจากัดการใช้สิทธินี้จะกระทามิได้ นอกจากจะกาหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จาเป็น
สาหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย ความสงบเรีย บร้อย
การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นความในข้อนี้ไม่
ห้ามการวางข้อจากัดอันชอบด้วยกฎหมาย ในการใช้สิทธินี้ของทหารและตารวจ
3. ความในข้อนี้ไม่ให้อานาจรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมว่าด้วย
การคุ้มครองสิทธิในการจัดตั้ง ค.ศ. 1948 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในอันที่จะมีมาตรการทางนิติ
บัญญัติ หรือบังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่จะกระทบต่อหลักประกันต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาดังกล่าว
ข้อ 23
1. ครอบครัวเป็นหน่วยรวมของสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานและเป็นธรรมชาติ และย่อ มมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองจากสังคมและรัฐ
2. สิทธิของชายและหญิงในวัยที่อาจสมรสได้ในการที่จะสมรสและมีครอบครัวย่อมได้รับการรับรอง
3. การสมรสจะกระทาโดยปราศจากความยินยอมอย่างเต็มใจของผู้ที่เจตนาจะสมรสกันมิได้
4. รัฐภาคีแห่งกติกานี้จะดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อประกันความเสมอภาคแห่งสิทธิและความ
รับผิดชอบของคู่สมรสในการที่จะสมรส ระหว่างการสมรสและเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง ในกรณีการสิ้นสุดของ
การสมรส จะต้องมีบทบัญญัติเพื่อการคุ้มครองที่จาเป็นแก่บุตร
ข้อ 24
1. เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยมาตรการต่างๆ ที่จาเป็นตามสถานะของผู้เ ยาว์
จากครอบครัวของตน สังคมและรัฐ โดยปราศจากการเลือกประติบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา
ศาสนา เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน หรือกาเนิด
2. เด็กทุกคนต้องได้รับการจดทะเบียนทันทีภายหลังการเกิด และต้องมีชื่อ
3. เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสัญชาติ
ข้อ 25
พลเมื อ งทุ ก คนย่ อ มมี สิ ท ธิ แ ละโอกาส โดยปราศจากความแตกต่ า งดั ง กล่ า วไว้ ใ นข้ อ 2 และโดย
ปราศจากข้อจากัดอันไม่สมควร
(ก) ในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจโดยตรง หรือผ่านทางผู้แทนซึ่งได้รับเลือกมาอย่าง
เสรี
(ข) ในการที่จะออกเสียงหรือได้รับเลื อกตั้งในการเลือกตั้งอันแท้จริงตามวาระ ซึ่งมีการออกเสียง
โดยทั่วไปและเสมอภาค และโดยการลงคะแนนลับเพื่อประกันการแสดงเจตนาโดยเสรีของผู้เลือก
(ค) ในการที่จะเข้าถึงการบริการสาธารณะในประเทศของตน ตามหลักเกณฑ์ทั่วไปแห่งความเสมอภาค
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ข้อ 26
บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
โดยปราศจากการเลือกประติบัติใดๆ ในกรณีนี้ กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกประติบัติใดๆ และต้องประกัน
การคุ้มครองบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการเลือกประติบัติด้วยเหตุผลใด เช่น เชื้อชาติ
ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน
กาเนิด หรือสถานะอื่นๆ
ข้อ 27
ในรัฐทั้งหลายซึ่งมีชนกลุ่มน้อยทางเผ่าพันธุ์ ศาสนา หรือภาษาอยู่ บุคคลผู้เป็นชนกลุ่มน้อยดังกล่าวจะ
ไม่ถูกปฏิเสธสิทธิในอันที่จะมีวัฒนธรรมของตนเอง ปรือนับถือและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตนเอง หรือ
ใช้ภาษาของตนเอง ภายในชุมชนร่วมกับสมาชิกอื่นๆ ของชนกลุ่มน้อยด้วยกัน
ภาค 4
ข้อ 28
1. ให้จัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขึ้นคณะหนึ่ง (ซึ่งต่อไปในกติกานี้เรียกว่า คณะกรรมการ)
คณะกรรมการนี้ประกอบด้วยกรรมการสิบแปดคน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ต่อไปนี้
2. คณะกรรมการจะประกอบด้ว ยคนชาติของรัฐ ภาคีแห่ งกติกานี้ซึ่งเป็นผู้ มีศีล ธรรมสู ง และมี
ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ในด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงประโยชน์ของการมีกรรมการบางคนผู้ มี
ประสบการณ์ทางกฎหมายร่วมอยู่ด้วย
3. กรรมการของคณะกรรมการนี้จะได้รับเลือกตั้ง และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเฉพาะตัว
ข้อ 29
1. กรรมการของคณะกรรมการนี้จะได้รับเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับจากรายนามบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติดังที่ได้ระบุไว้ในข้อ 28 และได้รับการเสนอนามเพื่อการนี้โดยรัฐภาคีแห่งกติกานี้
2. รัฐภาคีแห่งกติกานี้แต่ละรัฐอาจเสนอนามบุคคลได้ไม่เกินสองคน บุคคลเหล่านี้จะต้องเป็นคน
ชาติของรัฐที่เสนอนาม
3. บุคคลมีสิทธิได้รับการเสนอนามซ้าอีกได้
ข้อ 30
1.
การเลือกตั้งครั้งแรกจะมีขึ้นไม่ช้ากว่าหกเดือน นับแต่วันถัดจากวันที่กติกานี้มีผลใช้บังคับ
2.
นอกเหนือจากการเลือกตั้งเพื่อแทนตาแหน่งว่างตามข้อ 34 เลขาธิการสหประชาชาติต้องส่ง
คาเชิญเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังรัฐภาคีแห่งกติกานี้อย่างน้อยที่สุดสี่เดือนก่อนวันเลือกตั้งคณะกรรมการแต่ละ
ครั้ง เพื่อให้รัฐภาคีเสนอรายนามกรรมการภายในสามเดือน
3.
เลขาธิการสหประชาชาติต้องจัดทารายนามบุคคลทุกคนซึ่งได้รับ การเสนอนามตามลาดับ
อักษร พร้อมทั้งระบุรัฐภาคที่เสนอนามเหล่านั้น และต้องเสนอราบนามดังกล่าวไปยังรัฐภาคีแห่งกติกานี้ไม่ช้า
กว่าหนึ่งเดือนก่อนวันเลือกตั้งแต่ละครั้ง
4.
การเลือกตั้งกรรมการของคณะกรรมการนี้จะกระทาในการประชุมรัฐภาคีแห่งกติกานี้ซึ่งเรียก
ประชุมโดยเลขาธิการสหประชาชาติ และกระทา ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ โดยในการประชุมดังกล่าวซึ่ง
ประกอบด้วยรัฐภาคีแห่งกติกานี้จานวนสองในสามเป็นองค์ประชุม บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
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จะต้องเป็นผู้ได้รับการเสนอนามซึ่งได้รับคะแนนเสียงจานวนสูงที่สุดและเป็นเสียงข้างมากโดยเด็ดขาดของ
คะแนนเสียงจากผู้แทนรัฐภาคีที่เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ข้อ 31
1.
คณะกรรมการจะมีคนชาติจากรัฐเดียวกันเกินกว่าหนึ่งคนไม่ได้
2.
ในการเลื อ กตั้ งคณะกรรมการ ให้ ค านึ งถึง การกระจายสั ดส่ ว นจานวนกรรมการตามเขต
ภูมิศาสตร์อย่างทัดเทียมกันของสมาชิกภาพและการเป็นตัวแทนของรูปแบบที่แตกต่างกันของอารยธรรม และ
ระบบกฎหมายหลัก
ข้อ 32
1. กรรมการของคณะกรรมการนี้จะได้รับเลือกตั้งให้อยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และมีสิทธิได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้ หากได้รับการเสนอนามซ้าอีก อย่างไรก็ตาม วาระของกรรมการเก้าคนซึ่งได้รับเลือกในการ
เลือกตั้งครั้งแรกจะสิ้นสุดลงเมื่อครบกาหนดสองปี โดยประธานในที่ประชุมตามที่อ้างถึงในข้อ 30 วรรค 4 จะ
เป็นผู้คัดเลือกโดยการจับสลากรายนามกรรมการทั้งเก้าคนนี้ทันทีหลังการเลือกตั้งครั้งแรก
2. การเลือกตั้งเมื่อสิ้นสุดวาระการดารงตาแหน่ง ให้เป็นไปตามข้อก่อนๆ ในภาคนี้ของกติกานี้
ข้อ 33
1.
หากในความเห็นเป็นเอกฉันท์ของกรรมการอื่น กรรมการผู้หนึ่งผู้ใดในคณะกรรมการนี้ได้หยุด
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของตนไม่ว่า ด้ว ยสาเหตุ ใด นอกเหนื อจากการขาดการปฏิบัติ ห น้ าที่ ในลั ก ษณะชั่ ว คราว
ประธานคณะกรรมการจะต้องแจ้งเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งจะเป็นผู้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกั นต่อไปว่า
ตาแหน่งของกรรมการผู้นั้นว่าง
2.
ในกรณีที่กรรมการผู้หนึ่งผู้ใดของคณะกรรมการนี้ตายหรือลาออก ประธานจะต้องแจ้งโดย
ทันทีไปยังเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งจะเป็นผู้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าตาแหน่งดังกล่าวว่างนับแต่วันที่
กรรมการผู้นั้นตายหรือวันที่การลาออกมีผล
ข้อ 34
1.
เมื่อมีการประกาศตาแหน่งว่างตามข้อ 33 และถ้าวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการซึ่งจะ
ถูกแทนที่ยังไม่สิ้นสุดลงภายในหกเดือนนับจากการประกาศตาแหน่งว่าง เลขาธิการสหประชาชาติต้องแจ้งไปยัง
รัฐภาคีแห่งกติกานี้แต่ละรัฐซึ่งแต่ละรัฐนั้นอาจยื่นรายนามผู้ได้รับการเสนอนามภายในสองเดือนตามข้อ 29 เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการจัดหาผู้เข้าแทนตาแหน่งที่ว่าง
2.
เลขาธิการสหประชาชาติต้องจัดทารายนามบุคคลทุกคนซึ่งได้รับการเสนอนามตามลาดับ
อักษร และต้องเสนอรายนามดังกล่าวไปยังรัฐภาคีแห่งกติกานี้ จากนั้นให้มีการเลือกตั้งเพื่อแทนตาแหน่งที่ว่าง
ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในภาคนี้ของกติกานี้
3.
กรรมการของคณะกรรมการนี้ที่ได้รับเลือกเพื่อแทนตาแหน่งที่ว่างดังที่ประกาศไว้ตามข้อ 33
จะอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามบทบัญญัติในข้อนั้น
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ข้อ 35
โดยความเห็นชอบของสมัชชาสหประชาชาติ กรรมการของคณะกรรมการนี้ย่อมได้รับค่าตอบแทนจาก
แหล่งการเงิน ของสหประชาชาติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขซึ่งสมัช ชาสหประชาชาติพิจารณากาหนดโดย
คานึงถึงความสาคัญของภาระรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 36
เลขาธิ ก ารสหประชาชาติ จ ะจั ด เจ้ า หน้ า ที่ แ ละสิ่ ง ต่ า งๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการตามกติกานี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 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
ข้อ 38
ก่อนเริ่มการปฏิบั ติหน้าที่ กรรมการทุกคนของคณะกรรมการนี้จะต้องปฏิญาณตนต่อที่ประชุมอัน
เปิดเผยของคณะกรรมการว่า ตนจะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ลาเอียงและโดยมีมโนธรรม
ข้อ 39
1. คณะกรรมการจะเลื อ กตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ต่ า งๆ ของคณะกรรมการ โดยมี ว าระคราวละสองปี
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งซ้าได้
2. คณะกรรมการจะกาหนดระเบียบข้อบังคับการประชุมของตน แต่ระเบียบข้อบังคับการประชุม
เหล่านี้ นอกเหนือจากประการอื่นแล้ว จะต้องกาหนดว่า
(ก) กรรมการสิบสองคนจะประกอบเป็นองค์ประชุม
(ข) การตัดสินใจต่างๆ ของคณะกรรมการให้กระทาโดยเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม
ข้อ 40
1. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะเสนอรายงานว่าด้วยมาตรการต่างๆ ซึ่งรัฐนั้นๆ ได้รับไว้ในอันที่จะทา
ให้สิทธิที่ได้รับรองไว้ในกติกานี้เป็นผลจริง และว่าด้วยความก้าวหน้าในการอุปโภคสิทธิเหล่านั้น
(ก) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กติกานี้มีผลใช้บังคับสาหรับรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
(ข) ภายหลังจากนั้น เมื่อไดก็ตามที่คณะกรรมการร้องขอ
2. ให้ส่งรายงานทั้งปวงต่อเลขาธิการสหประชาชาติผู้ซึ่งจะนาส่งต่อไปให้คณะกรรมการ
พิจารณา รายงานนั้นให้ระบุปัจจัยและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งกระทบต่อการปฏิบัติตามกติกานี้ หากมี
3. ภายหลังจากที่ได้หารือกับคณะกรรมการแล้ว เลขาธิการสหประชาชาติอาจนาส่งสาเนา
รายงานบางส่วนเท่าที่อยู่ในขอบเขตอานาจหน้าที่ของทบวงการชานัญพิเศษใดไปยังทบวงการชานัญพิเศษที่
เกี่ยวข้องนั้น
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4.
ให้คณะกรรมการศึกษารายงานที่รัฐภาคีแห่งกติกานี้ได้เสนอ คณะกรรมการจะจัดส่งรายงาน
ของตนและความเห็นทั่วไปตามที่เห็นสมควรไปยังรัฐภาคีนั้นๆ คณะกรรมการอาจส่งความเห็นดังกล่าวพร้อม
ด้วยสาเนารายงานที่ได้รับจากรัฐภาคีแห่งกติกานี้ไปยังคณะมนตรีเศรษฐกิจ และสังคมด้วย
5.
รั ฐ ภาคี แห่ ง กติ ก านี้ อ าจเสนอข้ อ สั ง เกตต่ อความเห็ น ที่ ไ ด้ ให้ ไ ว้ ต ามวรรค 4 ของข้ อนี้ ต่ อ
คณะกรรมการ
ข้อ 41
1.
รัฐภาคีแห่งกติกานี้อาจประกาศตามบทบัญญัติในข้อนี้ ในเวลาใดๆ ว่าตนยอมรับอานาจของ
คณะกรรมการในอันที่จะรับและพิจารณาคาแจ้งที่มีผลว่ารัฐภาคีหนึ่งกล่าวอ้างว่ารัฐภาคีอีกรัฐหนึ่ง ไม่ได้ปฏิบัติ
ตามพันธกรณีของตนตามกติกานี้ การรับและพิจารณาคาแจ้งตามข้อนี้จะกระทาได้ต่อเมื่อเป็นคาแจ้งซึ่งได้เสนอ
โดยรัฐภาคีซึ่งได้ประกาศยอมรับอานาจของคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการจะไม่รับคาแจ้งใดๆ หากคาแจ้ง
นั้นเกี่ยวข้องกับรัฐภาคีซึ่งมิได้ทาคาประกาศเช่นว่านั้น การพิจารณาคาแจ้งที่ได้รับตามข้อนี้ให้เป็นไปตามวิธี
พิจารณาต่อไปนี้
(ก) ถ้ารัฐภาคีห นึ่งแห่งกติกานี้พิจารณาเห็ นว่ารัฐภาคีอีกรัฐ หนึ่งมิได้ทาให้บทบัญญัติแห่ ง
กติกานี้มีผลจริง รัฐนั้นอาจทาคาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งนั้น ภายในเวลาสามเดือนนับ
แต่วันที่ได้รับคาแจ้ง ให้รัฐที่ได้รับแจ้งตอบรัฐที่ส่งคาแจ้งโดยทาเป็นคาอธิบายหรือคาแถลงอื่นเป็นลายลักษณ์
อักษรชี้แจงรายละเอียดของเรื่องซึ่งควรรวมถึงการอ้างองกระบวนการภายในของรัฐนั้นและการเยียวยาที่ได้
ดาเนินการไป หรือที่อยู่ระหว่างดาเนินการ หรือที่มีอยู่ ทั้งนี้เท่าที่เกี่ยวข้องและเป็นไปได้
(ข) ถ้ากรณีที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับการปรับแก้ให้เป็นที่พอใจแก่รัฐภาคที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย
ภายในหกเดือนนับแต่วันที่รัฐผู้รับได้รับคาร้องเรียนครั้งแรก รัฐใดรัฐหนึ่งย่อมมีสิทธิที่จะเสนอกรณีดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการ โดยแจ้งให้คณะกรรมการและอีกรัฐหนึ่งทราบ
(ค) คณะกรรมการจะดาเนินการกับกรณีที่เสนอมาได้ก็ต่อเมื่อเป็นที่แน่ใจแก่คณะกรรมการ
แล้วว่า การเยียวยาภายในประเทศได้นามาใช้โดยถึงที่สุดแล้วโดยสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป หลักเกณฑ์นี้ไม่ใช้บังคับ ในกรณีที่การเยียวยาจะเนิ่นนานออกไปอย่างไม่มีเหตุผลอัน
สมควร
(ง) ให้คณะกรรมการจัดประชุมลับ เมื่อมีการพิจารณาคาร้องเรียนตามข้อนี้
(จ) ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของอนุวรรค (ค) คณะกรรมการจะช่วยเป็นสื่อกลางให้แก่รัฐ
ภาคที่เกี่ยวข้อง เพื่อการหาข้อยุติฉันเพื่อนบนพื้นฐานแห่งความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐาน
ที่ได้รับรองไว้ในกติกานี้
(ฉ) คณะกรรมการอาจร้องขอให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตามที่อ้างถึงในอนุวรรค (ข) จัดส่งข้อมูล
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เสนอมาสู่การพิจารณานั้น
(ช) รัฐภาคที่เกี่ยวข้องตามที่อ้างถึงในอนุวรรค (ข) ย่อมมีสิทธิที่จะมีผู้แทนเข้าชี้แจงในขณะที่
เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาในคณะกรรมการ และมีสิทธิที่จะเสนอคาแถลงด้วยวาจาและ/หรือเป็นลายลักษณ์
อักษร
(ซ) ภายในสิบสองเดือนนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งตามอนุวรรค (ข) คณะกรรมการจะ
เสนอรายงาน
(1) ถ้ามีการบรรลุข้อยุติตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (จ) คณะกรรมการจะจากัดขอบเขตของ
รายงานของตนให้เป็นเพียงคาแถลงโดยย่อในข้อเท็จจริงและข้อยุติที่บรรลุผล
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(2) ถ้าไม่มีการบรรลุข้อยุติตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (จ) คณะกรรมการจะจากัดขอบเขต
ของรายงานของตนให้เป็นเพียงคาแถลงโดยย่อในข้อเท็จจริง ทั้งนี้ให้แนบคาแถลง
เป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกคาแถลงด้วยวาจาซึ่งกระทาโดยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องไป
กับรายงานนั้นด้วยในทุกกรณี ให้ส่งรายงานดังกล่าวไปยังรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
2.
บทบัญญัติของข้อนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อรัฐภาคีแห่งกติกานี้สิบรัฐได้ทาคาประกาศตามวรรค 1
ของข้อนี้ รัฐภาคีจะมอบคาประกาศไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งจะส่งสาเนาคาประกาศนั้นๆ ไปยังรัฐภาคี
อื่ น ๆ ค าประกาศอาจถู ก ถอนเมื่ อ ใดก็ ไ ด้ โดยการแจ้ ง ไปยั ง เลขาธิ ก ารฯ การถอนค าประกาศย่ อ มไม่
กระทบกระเทือนการพิจารณากรณีใดๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับการแจ้งซึ่งได้จัดส่งไว้แล้วตามข้อนี้ คณะกรรมการ
จะไม่รับคาแจ้งจากรัฐภาคีอีกต่อไป หลังจากที่มีการแจ้งการถอนคาประกาศซึ่งรับไว้โดยเลขาธิการฯ เว้นแต่รัฐ
ภาคีที่เกี่ยวข้องได้ทาคาประกาศใหม่แล้ว
ข้อ 42
1.
(ก) ถ้ากรณีที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการตามข้อ 41 ไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นที่พอใจแก่รัฐภาคี
ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการโดยความยินยอมจากรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องอาจแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนีประนอม
เฉพาะกิจขึ้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า คณะกรรมาธิการ) คณะกรรมาธิการจะช่วยเป็นสื่อกลางแก่รัฐภาคีที่
เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติฉันท์มิตรบนพื้นฐานแห่งความเคารพต่อกติกานี้
(ข) คณะกรรมาธิการจะประกอบด้วยบุคคลห้าคนซึ่งเป็นที่ยอมรับของรัฐภาคที่เกี่ยวข้อง ถ้า
รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องไม่สามารถตกลงกันในเรื่ององค์ประกอบทั้งหมดหรือบางส่วนของคณะกรรมาธิการภายใน
สามเดือน ให้เลือกตั้งกรรมาธิการที่ไม่สามารถตกลงกันได้นั้นโดยการลงคะแนนลับ โดยอาศัยคะแนนเสียงข้าง
มากสองในสามของคณะกรรมการ
2.
กรรมาธิการของคณะกรรมาธิการดารงตาแหน่งในฐานะเฉพาะตัว กรรมาธิการต้องไม่เป็นคน
ชาติของรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง หรือของรัฐที่มิได้เป็นภาคีแห่งกติกานี้ หรือของรัฐภาคีที่มิได้ทาคาประกาศตามข้อ 41
3.
คณะกรรมาธิการจะเลือกประธาน และกาหนดระเบียบข้อบังคับการประชุมของตนเอง
4.
การประชุมของคณะกรรมาธิการ ตามปกติจะกระทาที่สานักงานใหญ่สหประชาชาติ หรือ
สานั กงานสหประชาชาติ ณ นครเจนี ว า อย่างไรก็ตามอาจจัดประชุมขึ้น ณ สถานที่อื่นที่เหมาะสมตามที่
คณะกรรมาธิการอาจกาหนด โดยการปรึกษากับเลขาธิการสหประชาชาติและรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
5.
ฝ่ายเลขานุการตามข้อ 36 จะปฏิบัติงานให้คณะกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นตามข้อนี้ด้วย
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 ให้คณะกรรมาธิการจากัดขอบเขตของรายงานของตนให้เป็นเพียงคาแถลงโดย
ย่อในข้อเท็จจริงและข้อยุติที่บรรลุผล
(ค) ถ้าหากหาข้อยุติตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ข) ไม่บรรลุผล รายงานของคณะกรรมาธิการ
จะต้องประกอบด้วยผลการตรวจสอบในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งปวงที่เกี่ยวกับประเด็นระหว่างรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
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และความเห็นของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการหาข้อยุติ ฉันมิตรสาหรับกรณีนั้นรายงานนี้
ต้องบรรจุคาแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกคาแถลงด้วยวาจาซึ่งกระทาโดยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องด้วย
(ง) ถ้าคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานตามอนุวรรค (ค) รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งให้
ประธานคณะกรรมการทราบว่า รัฐภาคีนั้นๆ จะรับเนื้อหาสาระรายงานของคณะกรรมาธิการหรือไม่ภายในสาม
เดือนนับแต่ที่รับรายงานนั้น
8.
บทบัญญัติของข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนต่อความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามข้อ 41
9.
รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมรับผิดชอบเท่ากันในค่าใช้จ่ายทั้งปวงของคณะกรรมาธิการตามที่
ได้ประมาณการไว้โดยเลขาธิการสหประชาชาติ
10.
เลขาธิการสหประชาชาติมีอานาจทดรองค่าใช้จ่ายของคณะกรรมาธิการ หากจาเป็นก่อนที่จะ
ได้รับชดใช้คืนจากรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตามวรรค 9 ของข้อนี้
ข้อ 43
กรรมการของคณะกรรมการและกรรมาธิการของคณะกรรมาธิการประนีป ระนอมเฉพาะกิจซึ่ง ได้รับ
การแต่งตั้งตามข้อ 42 ย่อมมีสิทธิได้รับการอานวยความสะดวก เอกสิทธิและความคุ้มกันสาหรับ ผู้เชี่ยวชาญที่
ปฏิบัติภารกิจเพื่อสหประชาชาติตามที่กาหนดในมาตราที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้ม
กันของสหประชาชาติ
ข้อ 44
บทบัญญัติเพื่อการปฏิบัติตามกติกานี้ต้องนามาใช้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อวิธีการที่ได้ระบุไว้ในด้าน
สิทธิมนุษยชนโดยหรือภายใต้บรรดาตราสารก่อตั้ง และอนุสัญญาของสหประชาชาติ และทบวงการชานัญพิเศษ
และไม่ตัดสิทธิรัฐภาคีแห่งกติกานี้ ในอันที่จะใช้วิธีการอื่นเพื่อระงับข้อพิพาทตามความตกลงระหว่างประเทศที่
ทาขึ้นเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างกัน
ข้อ 45
คณะกรรมการจะเสนอรายงานประจาปีว่าด้วยกิจกรรมของตนไปยังสมัชชาสหประชาชาติโดยผ่านทาง
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
ภาค 5
ข้อ 46
จะตีความเรื่องใดซึ่งกติกานี้บัญญัติไว้ไปในทางที่เสื่อมเสียต่อบทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติแ ละ
ธรรมนูญของทบวงการชานัญพิเศษซึ่งกาหนดความรับผิดชอบขององค์การต่างๆ ของสหประชาชาติและของ
ทบวงการชานัญพิเศษมิได้
ข้อ 47
จะตีความกติกานี้ในทางที่เสื่อมสิทธิที่มีมาแต่กาเนิดของปวงชนในอันที่จะอุปโภคและใช้ประโยชน์โภค
ทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มที่เสรีมิได้
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ภาค 6
ข้อ 48
1.
กติกานี้เปิดให้ลงนามโดยรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ หรือสมาชิกทบวงการชานัญพิเศษของ
สหประชาชาติ รัฐภาคีแห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและรัฐอื่นใดซึ่งสมัชชาสหประชาชาติได้เชิญ
ให้เข้าเป็นภาคีแห่งกติกานี้
2.
กติกานี้ต้องได้รับการสัตยาบัน เลขาธิการสหประชาชาติจะเป็นผู้เก็บรักษาสัตยาบันสาร
3.
กติกานี้จะเปิดให้ภาคยานุวัติโดยรัฐซึ่งกล่าวถึงในวรรค 1 ของข้อนี้
4.
การภาคยานุวัติจะมีผลเมื่อมีการมอบภาคยานุวัติสารให้แก่เลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษา
5.
เลขาธิการสหประชาชาติจะแจ้งแก่รัฐทั้งปวงซึ่งได้ลงนามหรือภาคยานุวัติกติกานี้แล้วให้ทราบ
ถึงการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารแต่ละฉบับที่ได้เก็บรักษาไว้
ข้อ 49
1.
กติกานี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อครบกาหนดสามเดือนนับจากวันถัดจากวันที่ได้มีการมอบสัตยาบัน
สารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่สามสิบห้าแก่เลขาธิการสหประชาชาติแล้ว
2.
สาหรับแต่ละรัฐที่ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติกติกานี้ภายหลังจากที่มีการมอบสัตยาบันสาร
หรือภาคยานุวัติสารฉบับที่สามสิบห้าแล้ว กติกานี้จะมีผลใช้บังคับกับรัฐนั้น เมื่อครบกาหนดสามเดือนนับจาก
วันถัดจากวันที่รัฐนั้นได้มอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของตน
ข้อ 50
บทบัญญัติของกติกานี้จะครอบคลุมทุกภาคของรัฐที่เป็นรัฐร่วมโดยปราศจากข้อจากัดหรือข้อยกเว้นใดๆ
ข้อ 51
1.
รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้อาจเสนอข้อแก้ไขและยื่นต่อเลขาธิการสหประชาชาติ จากนั้นเลขาธิการ
สหประชาชาติจะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมานั้นแก่รัฐภาคีต่างๆ แห่งกติกานี้พร้อมกับคาร้องขอให้รัฐภาคี ระบุว่า
ตนเห็ น ควรให้ มีการประชุมของรั ฐ ภาคีทั้งหลาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาและลงคะแนนเสี ยงต่อ
ข้อเสนอนั้นหรือไม่ ในกรณีที่มีรัฐภาคีจานวนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งในสามเห็นด้วยกับการจัดประชุมดังกล่าว
เลขาธิการฯ จะจัดประชุมภายใต้ความสนับสนุนของสหประชาชาติ ข้อแก้ไขใดๆ ที่ได้รับรองโดยรัฐภาคีส่วน
ใหญ่ซึ่งเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุม ให้นาเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติเพื่อให้ความ
เห็นชอบ
2.
ข้อแก้ไขจะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติ และได้รับการยอมรับ
โดยเสียงข้างมากจานวนสองในสามของรัฐภาคีแห่งกติกานี้ ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของรัฐนั้นๆ
3.
เมื่อข้อแก้ไขนี้มีผลใช้บังคับ ข้อแก้ไขนั้นจามีผลผูกพันรัฐภาคที่ให้การยอมรับ รัฐภาคีอื่นจะ
ยังคงผูกพันตามบทบัญญัติของกติกานี้ และตามข้อแก้ไขใดๆ ก่อนหน้านั้นที่รัฐภาคีดังกล่าวได้ให้การยอมรับ
แล้ว
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ข้อ 52
โดยไม่คานึงถึงการแจ้งตามข้อ 48 วรรค 5 เลขาธิการสหประชาชาติจะแจ้งให้รัฐทั้งปวงที่กล่าวถึงใน
วรรค 1 ของข้อนั้นทราบในเรื่องต่อไปนี้
(ก) การลงนาม การสัตยาบัน และการภาคยานุวัติตามข้อ 48
(ข) วันที่กติกานี้มีผลใช้บังคับตามข้อ 49 และวันที่ข้อแก้ไขมีผลใช้บังคับตามข้อ 51
ข้อ 53
1.
ต้นฉบับของกติกานี้ซึ่งทาไว้เป็นภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน มีความถูกต้อง เท่า
เทียมกัน จะเก็บรักษาไว้ ณ หอเอกสารสาคัญของสหประชาชาติ
2.
เลขาธิการสหประชาชาติจะส่งสาเนากติกานี้ที่ได้รับการรับรองไปให้รัฐทั้งปวงตามที่กล่าวถึง
ในข้อ 48

