กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)

อารัมภบท
รัฐภาคีแห่งกติกานี้
พิจารณาว่า ตามหลักการที่ได้ประกาศไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติน้ นั การยอมรับในศักดิ์ศรี แต่กาเนิดและสิ ทธิที่
เท่าเทียมกันและไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาติน้ นั เป็ นรากฐานของเสรี ภาพ ความยุติธรรม และ
สันติธรรมในโลก
ยอมรับว่า สิ ทธิเหล่านี้มาจากศักดิ์ศรี แต่กาเนิดของมนุษย์
ยอมรับว่า ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน อุดมการณ์ที่วา่ เสรี ชนอุปโภคเสรี ภาพทางพลเมืองและเสรี ภาพ
ทางการเมือง และโดยปราศจากความกลัวและความต้องการนั้นสามารถสัมฤทธิ์ผลหากมีการสร้างสภาวะซึ่งทุกคนจะ
อุปโภคสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง รวมทั้งสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ถึง พันธกรณี แห่งรัฐบาลภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติที่จะส่งเสริ มการเคารพและการยอมรับโดยสากลต่อสิ ทธิ
และเสรี ภาพมนุษยชน
ตระหนักว่า ปั จเจกบุคคลซึ่งมีหน้าที่ตอ่ ปั จเจกบุคคลอื่นและต่อประชาคมของตนมีความรับผิดชอบที่จะเพียร
พยายามในการส่งเสริ มและการยอมรับสิ ทธิที่รับรองไว้ในกติกานี้
ลงกันในข้อต่อไปนี้

ภาค ๑
ข้ อ ๑
๑. ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเอง โดยอาศัยสิ ทธิน้ นั ประชาชนจะกาหนดสถานะ
ทางการเมืองของตนอย่างเสรี รวมทั้งดาเนินการอย่างเสรี ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตน
๒. เพื่อจุดมุ่งหมายของตน ประชาชนทั้งปวงอาจจัดการโภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติของตนได้อย่างเสรี
โดยไม่กระทบต่อพันธกรณี ใด ๆ อันเกิดจากความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของหลักการ
แห่งผลประโยชน์ซ่ ึงกันและกัน และกฎหมายระหว่างประเทศ ประชาชนจะไม่ถูกลิดรอนจากวิถีทางแห่งการยังชีพของตน
ไม่วา่ ในกรณี ได ๆ

กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้ บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

๑

๓. รัฐภาคีแห่งกติกานี้ รวมทั้งผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเอง และดินแดนในภาวะทรัส
ตี จะส่งเสริ มสิ ทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเองให้บรรลุผลเป็ นจริ ง และต้องเคารพสิ ทธิน้ นั ตามบทบัญญัติแห่งกฎบัตร
สหประชาชาติ

ภาค ๒
ข้ อ ๒
๑. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพปละประกันแก่ปัจเจกบุคคลทั้งปวงภายในดินแดนของตนและภายใต้
เขตอานาจของตนในสิ ทธิท้ งั หลายที่รับรองไว้ในกติกานี้โดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา
ความคิดเห็นทางการเมืองหรื อความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรื อสังคม ทรัพย์สิน กาเนิด หรื อสถานะอื่น ๆ
๒. ในกรณี ที่ยงั ไม่มีมาตรการทางนิติบญั ญัติหรื อมาตรการอื่นใด รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะดาเนินการ
ตามขั้นตอนที่จาเป็ น ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของตนและบทบัญญัติแห่งกติกานี้เพื่อให้มีมาตรการทางนิติบญั ญัติ
หรื อมาตรการอื่นใดทีอาจจาเป็ น เพื่อให้สิทธิท้ งั หลายที่รับรองไว้ในกติกานี้เป็ นผล
๓. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะ
(ก) ประกันว่า บุคคลใดที่สิทธิหรื อเสรี ภาพของตนซึ่งรับรองไว้ในกติกานี้ถูกละเมิดต้องได้รับการ
เยียวยาอย่างเป็ นผลจริ งจัง โดยไม่ตอ้ งคานึงว่าการละเมิดนั้นจะกระทาโดยบุคคลผูป้ ฏิบตั ิการตามหน้าที่
(ข) ประกันว่า บุคคลใดที่เรี ยกร้องการเยียวยาดังกล่าวย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริ หาร หรื อฝ่ ายนิติบญั ญัติที่มีอานาจ หรื อจากหน่วยงานอื่นที่มีอานาจตามที่กาหนดไว้ โดยระบบกฎหมาย
ของรัฐ และจะพัฒนาหนทางการเยียวยาด้วยกระบวนการยุติธรรมทางศาล
(ค) ประกันว่า เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจต้องบังคับการให้การเยียวยานั้นเป็ นผล
ข้ อ ๓
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันสิ ทธิอนั เท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี
สิ ทธิทางการเมืองทั้งปวงที่ได้ระบุไว้ในกติกานี้

ในการที่จะอุปโภคสิ ทธิพลเมืองและ

ข้ อ ๔
๑. ในภาวะฉุกเฉิ นสาธารณะซึ่งคุกคามความอยูร่ อดของชาติ และได้มีการประกาศภาระนั้นอย่างเป็ นทางการแล้ว
รัฐภาคีแห่งกติกานี้อาจใช้มาตรการที่เป็ นการเลี่ยงพันธกรณี ของตนภายใต้กติกานี้ได้เพียงเท่าที่จาเป็ นตามความฉุกเฉิ นของ
สถานการณ์ ทั้งนี้ มาตรการเช่นว่านั้นจะต้องไม่ขดั แย้งต่อพันธกรณี อื่น ๆ ของตน ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่
เป็ นการเลือกปฏิบตั ิเพียงเหตุแห่งเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรื อเผ่าพันทางสังคม

กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้ บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

๒

๒. การเลี่ยงพันธกรณี ตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ( วรรค ๑ และ ๒ ) ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ ไม่อาจทาได้
ภายใต้บทบัญญัติของข้อนี้
๓. รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้ที่ใช้สิทธิเลี่ยงดังกล่าวต้องแจ้งรัฐภาคีอื่นแห่งกติกานี้โดยทันทีเพื่อให้ทราบถึงบทบัญญัติ
ซึ่งตนได้เลี่ยงและเหตุผลแห่งการเลี่ยงดังกล่าว โดยให้เลขาธิการสหประชาชาติเป็ นสื่ อกลาง ให้มีการแจ้งโดยผ่านสื่ อเดิม
ในวันที่รัฐนั้นยุติการเลี่ยงดังกล่าว
ข้ อ ๕
๑. ไม่มีความใดในกติกานี้ที่อาจนาไปตีความไปในทางที่จะให้รัฐใด กลุม่ หรื อบุคคลใดได้สิทธิที่จะเข้าไป
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หรื อกระทาการใดอันมีจุดมุ่งหมายในการทาลายสิ ทธิและเสรี ภาพประกาใดที่รับรองไว้ในกติกานี้
หรื อเป็ นการจากัดสิ ทธิน้ นั ยิง่ ไปกว่าที่ได้บญั ญัติไว้ในกติกานี้
๒. จะต้องไม่มีการจากัดหรื อเลี่ยงสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรอง หรื อที่มีอยูใ่ นรัฐภาคีใดในกติกานี้
ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมาย อนุสญ
ั ญา กฎระเบียบ หรื อจารี ตประเพณี โดยอ้างว่ากติกานี้ไม่รับรองสิ ทธิเช่นว่านั้น หรื อรับรอง
สิ ทธิน้ นั ในระดับที่ดอ้ ยกว่า

ภาค ๓
ข้ อ ๖
๑. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวติ มาแต่กาเนิด สิ ทธิน้ ีตอ้ งได้รับการคุม้ ครองโดยกฎหมาย บุคคลจะต้องไม่ถูกทาให้
เสี ยวชีวติ โดยอาเภอใจ
๒. ในประเทศที่ยงั มิได้ยกเลิกโทษประหารชีวติ การลงโทษประหารชีวติ อาจกระทาได้เฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด
ตามกฎหมายที่ใช้บงั คับในขณะกระทาความผิด และไม่ขดั ต่อบทบัญญัติแห่งกติกานี้ และต่อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการป้ องกันและ
การลงโทษอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ การลงโทษเช่นว่านี้จะกระทาได้ก็แต่โดยคาพิพากษาถึงที่สุดของศาลที่มีอานาจ
๓. ในกรณี ที่การทาให้เสี ยชีวติ มีลกั ษณะเป็ นอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ ย่อมเป็ นที่เข้าใจว่าข้อนี้มิได้ให้อานาจรัฐ
ภาคีใดแห่งกติกานี้ในอันที่จะเลี่ยงจากพันธกรณี ใดที่มีตามบทบัญญัติแห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการป้ องกันและการลงโทษ
อาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์
๔. บุคคลใดต้องคาพิพากษาประหารชีวติ ย่อมมีสิทธิขออภัยโทษหรื อลดหย่อนผ่อนโทษตามคาพิพากษา การนิร
โทษกรรม การอภัยโทษ หรื อการลดหย่อนผ่อนโทษตามคาพิพากษาประหารชีวติ อาจให้ได้ในทุกกรณี
๕. บุคคลอายุต่ากว่า ๑๘ ปี กระทาความผิดจะถูกพิพากษาประหารชีวติ มิได้ และจะดาเนินการประหารชีวติ สตรี
ขณะมีครรภ์มิได้
๖. รัฐภาคีใดแห่งกติน้ ีจะยกข้อนี้ข้ ึนอ้างเพื่อประวิง หรื อขัดขวางการยกเลิกโทษประหารชีวติ มิได้
กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้ บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

๓

ข้ อ ๗
บุคคลจะถูกทรมาน หรื อได้รับการปฏิบตั ิ หรื อการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรื อต่าช้ามิได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ บุคคลจะถูกใช้ในการทดลองทางการแพทย์ หรื อทางวิทยาศาสตร์โดยปราศจากความยินยอมอย่างเสรี ของบุคคลนั้นมิได้
ข้ อ ๘
๑. บุคคลจะถูกเอาตัวลงเป็ นทาสมิได้ การเอาคนลงเป็ นทาสและการค้าทาสทุกรู ปแบบจะต้องถูกห้าม
๒. บุคคลจะถูกบังคับให้ตกอยูใ่ นภาวะเยีย่ งทาสมิได้
๓. (ก) บุคคลจะถูกเกณฑ์แรงงานหรื อบังคับใช้แรงงานมิได้
(ข) ในประเทศที่การลงโทษจาคุกควบกับการทางานหนักเป็ นโทษทางอาญาอย่างหนึ่งความในวรรค ๓ (ก)
มิได้หา้ มการทางานหนักตามคาพิพากษาที่ให้ลงโทษเช่นว่านั้นของศาลที่มีอานาจ
(ค) เพื่อวัตถุประสงค์ของวรรคนี้ คาว่า “แรงงานที่ถูกเกณฑ์หรื อถูกบังคับ” ไม่หมายรวมถึง
(๑) งานหรื อบริ การใด ซึ่งมิได้อา้ งถึงในอนุวรรค (ข) ซึ่งโดยปกติบุคคลผูถ้ ูกควบคุมโดยผลของคาสัง่ ที่
ชอบด้วยกฎหมายของศาล หรื อบุคคลผูอ้ ยูร่ ะหว่างการปล่อยตัวจากการควบคุมโดยมีเงื่อนไปต้อง
กระทาตามคาสัง่ ที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๒) การปฏิบตั ิงานใดในลักษณะทางทหาร และการรับใช้ชาติที่กฎหมายกาหนดให้ผคู ้ ดั ค้านการเป็ น
ทหารเพราะขัดกับมโนธรรมต้องปฏิบตั ิ
ในประเทศที่ยอมรับการคัดค้านเช่นว่านั้น
(๓) การเกณฑ์ให้ปฏิบตั ิงานใดในกรณี ฉุกเฉิ นหรื อกรณี ภยั พิบตั ิที่คุกคามความอยูร่ อดหรื อความผาสุก
ของชุมชน
(๔) งานหรื อบริ การใดอันเป็ นส่วนหนึ่งของหน้าที่ปกติของพลเมือง
ข้ อ ๙
๑. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรี ภาพและความปลอดภัยของร่ างกาย บุคคลจะถูกจับกุมหรื อควบคุมโดยอาเภอใจมิได้
บุคคลจะถูกลิดรอนเสรี ภาพของตนมิได้ ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็ นไปตามกระบวนการที่บญั ญัติไว้ในกฎหมาย
๒. ในขณะจับกุม บุคคลใดที่ถูกจับกุมจะต้องได้รับแจ้งถึงเหตุผลในการจับกุม และจะต้องได้รับแจ้งถึงข้อหาที่ถูก
จับกุมโดยพลัน
๓. บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรื อควบคุมตัวในข้อหาทางอาญา จะต้องถูกนาตัวโดยพลันไปยังศาลหรื อเจ้าหน้าที่อื่นที่มี
อานาจตามกฎหมายที่จะจะใช้อานาจทางตุลาการ และจะต้องมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร หรื อได้รับ
การปล่อยตัวไป มิให้ถือเป็ นหลักทัว่ ไปว่าจะต้องควบคุมบุคคลที่รอการพิจารณาคดี แต่ในการปล่อยตัวอาจกาหนดให้มีการ
ประกันว่าจะมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดี ในขั้นตอนอื่นของกระบวนพิจารณา และจะมาปรากฏตัวเพื่อการบังคับตามคา
พิพากษา เมื่อถึงวาระนั้น

กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้ บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

๔

๔. บุคคลใดที่ถูกลิดรอนเสรี ภาพโดยการจับกุมหรื อการควบคุม มีสิทธินาคดีข้ ึนสู่ศาลเพื่อให้ตดั สิ นโดยไม่ชกั ช้า
ถึงความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมผูน้ ้ นั และหากการควบคุมไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลมีคาสัง่ ปล่อยตัวไป
๕. บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรื อถูกควบคุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิได้รับค่าสิ นไหมทดแทน
ข้ อ ๑๐
๑. บุคคลทั้งปวงที่ถูกลิดรอนเสรี ภาพต้องได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความมีมนุษยธรรม และความเคารพในศักดิ์ศรี แต่
กาเนิดแห่งความเป็ นมนุษย์
๒. (ก) ยกเว้นในสภาพการณ์พิเศษ ผูต้ อ้ งหาต้องได้รับการจาแนกออกจากผูต้ อ้ งโทษ และต้องได้รับการปฏิบตั ิที่
แตกต่างออกไปให้เหมาะสมกับสถานะที่ไม่ใช่ผตู ้ อ้ งโทษ
(ข) ต้องแยกผูต้ อ้ งหาที่เป็ นเด็กและเยาวชนออกจากผูต้ อ้ งหาที่เป็ นผูใ้ หญ่ และให้นาตัวขึ้นพิจารณาพิพากษาคดี
ให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้
๓. ระบบราชทัณฑ์ตอ้ งประกอบด้วยการปฏิบตั ิต่อนักโทษ โดยมีจุดมุง่ หมายสาคัญที่จะให้นกั โทษกลับตัวและ
ฟื้ นฟูทางสังคม ผูก้ ระทาผิดที่เป็ นเด็กและเยาวชนต้องได้รับการจาแนกออกจากผูก้ ระทาผิดที่เป็ นผูใ้ หญ่ และต้องได้รับการ
ปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับวัยและสถานะทางกฎหมาย
ข้ อ ๑๑
บุคคลจะถูกจาคุกเพียงเพราะเหตุวา่ ไม่สามารถปฏิบตั ิการชาระหนี้ตามสัญญามิได้
ข้ อ ๑๒
๑. บุคคลทุกคนที่อยูใ่ นดินแดนของรัฐใดโดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีสิทธิในเสรี ภาพในการโยกย้าย และเสรี ภาพ
ในการเลือกถิ่นที่อยูภ่ ายในดินแดนของรัฐนั้น
๒. บุคคลทุกคนย่อมมีเสรี ที่จะออกจากประเทศใด ๆ รวมทั้งประเทศของตนได้
๓. สิ ทธิดงั กล่าวข้างต้นไม่อยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดใด ๆ เว้นแต่เป็ นข้อจากัดตามกฎหมาย และที่จาเป็ นเพื่อรักษาความ
มัน่ คงของชาติ ความสงบเรี ยบร้อย การสาธารณสุข หรื อศีลธรรมของประชาชนหรื อเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพของบุคคลอื่น
และข้อจากัดนั้นสอดคล้องกับสิ ทธิอื่น ๆ ที่รับรองไว้ในกติกานี้
๔. บุคคลจะถูกลิดรอนสิ ทธิในการเดินทางเข้าประเทศของตนโดยอาเภอใจมิได้
ข้ อ ๑๓
คนต่างด้าวผูอ้ ยูใ่ นดินแดนของรัฐภาคีแห่งกติกานี้โดยชอบด้วยกฎหมายอาจถูกไล่ออกจากรัฐนั้นได้โดยคาวินิจฉัย
อันได้มาตามกฎหมายเท่านั้น และผูน้ ้ นั ย่อมได้รับอนุญาตให้ช้ ีแจงแสดงเหตุผลคัดค้านการขับไล่ออกจากรัฐนั้น และขอให้มี
การทบทวนเรื่ องของตนโดยเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจ หรื อบุคคล หรื อคณะบุคคล ที่แต่งตั้งขึ้นเฉพาะการนี้โดยเจ้าหน้าที่ผมู ้ ี
กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้ บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

๕

อานาจโดยได้รับอนุญาตให้มีผแู ้ ทนเพื่อวัตถุประสงค์ขา้ งต้นได้เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุผลจาเป็ นอย่างอื่นด้านความมัน่ คง
แห่งชาติ
ข้ อ ๑๔
๑. บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ ในการพิจารณาคดีอาญาซึ่งตนต้องหาว่า
กระทาผิด หรื อการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิ ทธิและหน้าที่ของตน บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเปิ ดเผยและ
เป็ นธรรม โดยคณะตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีอานาจ มีความเป็ นอิสระ และเป็ นกลาง สื่ อมวลชนและสาธารณชน
อาจถูกห้ามเข้าฟังการพิจารณาคดีท้ งั หมดหรื อบางส่วนก็ดว้ ยเหตุผลทางศีลธรรม ความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน หรื อ
ความมัน่ คงของชาติในสังคมประชาธิปไตยหรื อเพื่อความจาเป็ นเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในเรื่ องชีวติ ส่วนตัวของคู่กรณี หรื อใน
สภาพการณ์พิเศษซึ่งศาลเห็นว่าจาเป็ นอย่างยิง่ เมื่อการพิจารณาโดยเปิ ดเผยนั้นอาจเป็ นการเสื่ อมเสี ยต่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม แต่คาพิพากษาในคดีอาญา หรื อคาพิพากษาหรื อคาวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีอื่นต้องเปิ ดเผย
เว้นแต่จาเป็ นเพื่อ
ประโยชน์ของเด็กและเยาวชน หรื อเป็ นกระบวนพิจารณาเกี่ยวด้วยข้อพิพาทของคู่สมรสในเรื่ องการเป็ นผูป้ กครองเด็ก
๒. บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระทาผิดอาญา ต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ตาม
กฎหมายได้วา่ มีความผิด
๓. ในการพิจารณาคดีอาญา
ดังต่อไปนี้โดยเสมอภาค

บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระทาผิดย่อมมีสิทธิที่จะได้รับหลักประกันขั้นต่า

(ก) สิ ทธิที่จะได้รับแจ้งโดยพลันซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและเหตุแห่งความผิดที่ถูกกล่าวหา
ภาษาซึ่งบุคคลนั้นเข้าใจได้
(ข) สิ ทธิที่จะมีเวลา และได้รับความสะดวกเพียงพอแก่การเตรี ยมการเพื่อต่อสูค้ ดี
ทนายความที่ตนเลือกได้

ใน

และติดต่อกับ

(ค) สิ ทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยไม่ชกั ช้าเกินความจาเป็ น
(ง) สิ ทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้าบุคคลนั้น และสิ ทธิที่จะต่อสูค้ ดีดว้ ยตนเอง หรื อโดยผ่านผู ้
ช่วยเหลือทางกฎหมายที่ตนเลือก สิ ทธิที่บุคคลได้รับแจ้งให้ทราบถึงสิ ทธิในการมีผชู ้ ่วยเหลือทางกฎหมาย หาก
บุคคลนั้นไม่มีผชู ้ ่วยเหลือทางกฎหมาย ในกรณี ใด ๆ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะมีผชู ้ ่วย
เหลือทางกฎหมายซึ่งมีการแต่งตั้งให้โดยปราศจากค่าตอบแทน ในกรณี ที่บุคคลนั้นไม่สามารถรับภาระในการจ่าย
ค่าตอบแทน
(จ) สิ ทธิที่จะซักถามพยานซึ่งเป็ นปรปั กษ์ต่อตน และขอให้เรี ยกพยานฝ่ ายตนมาซักถามภายใต้เงื่อนไข
เดียวกับพยานซึ่งเป็ นปรปั กษ์ต่อตน
(ฉ) สิ ทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากล่ามโดยไม่คิดมูลค่า หากไม่สามารถเข้าใจหรื อพูดภาษาที่ใช้ใน
ศาลได้

กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้ บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

๖

(ช) สิ ทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความเป็ นปรปั กษ์ต่อตนเอง หรื อให้รับสารภาพผิด
๔. ในกรณี ของบุคคลที่เป็ นเด็กหรื อเยาวชน วิธีพิจารณาความให้เป็ นไปโดยคานึงถึงอายุ และความปรารถนาที่จะ
ส่งเสริ มการแก้ไขฟื้ นฟูความประพฤติของบุคคลนั้น
๕. บุคคลทุกคนที่ตอ้ งคาพิพากษาลงโทษในความผิดอาญา ย่อมมีสิทธิที่จะให้คณะตุลาการระดับเหนือขึ้นไป
พิจารณาทบทวนการลงโทษและคาพิพากษาโดยเป็ นไปตามกฎหมาย
๖. เมื่อบุคคลใดต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดอาญา และภายหลังจากนั้นมีการกลับคาพิพากษาที่
ให้ลงโทษบุคคลนั้น หรื อบุคคลนั้นได้รับอภัยโทษ โดยเหตุที่มีขอ้ เท็จจริ งใหม่หรื อมีขอ้ เท็จจริ งที่ได้คน้ พบใหม่อนั แสดงให้
เห็นว่าได้มีการดาเนินกระบวนการยุติธรรมที่มิชอบ บุคคลที่ได้รับความทุกข์อนั เนื่องมาจากการลงโทษตามผลของคา
พิพากษาลงโทษเช่นว่า ต้องได้รับการชดเชยตามกฎหมายเว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ การไม่เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งที่ยงั ไม่รู้ให้
ทันเวลาเป็ นผลจากบุคคลนั้นทั้งหมด หรื อบางส่วน
๗. บุคคลย่อมไม่ถูกพิจารณา หรื อลงโทษซ้ าในความผิดซึ่งบุคคลนั้นต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรื อให้
ปล่อยตัวแล้วตามกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญาของแต่ละประเทศ
ข้ อ ๑๕
๑. บุคคลย่อมไม่ตอ้ งรับผิดทางอาญา เพราะกระทาหรื องดเว้นกระทาการใดซึ่งในขณะที่กระทาไม่เป็ นความผิด
อาญาตามกฎหมายภายในหรื อกฎหมายระหว่างประเทศ และจะลงโทษให้หนักกว่าโทษที่มีอยูใ่ นขณะที่ได้กระทาความผิด
อาญาไม่ได้ หากภายหลังการกระทาความผิดนั้นได้มีบทบัญญัติของกฎหมายกาหนดโทษเบาลง ผูก้ ระทาผิดย่อมได้รับ
ประโยชน์จากบทบัญญัติน้ นั
๒. ความในข้อนี้ยอ่ มไม่กระทบต่อการพิจารณาคดี และการลงโทษบุคคลซึ่งได้กระทาการหรื องดเว้นกระทาการ
ใดอันเป็ นความผิดอาญาตามหลักกฎหมายทัว่ ไปอันเป็ นที่รับรองโดยประชาคมนานาชาติในขณะที่มีการกระทานั้น
ข้ อ ๑๖
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็ นบุคคลตามกฎหมายในทุกแห่งหน
ข้ อ ๑๗
๑. บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็ นส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรื อการติดต่อสื่ อสารโดยพลการหรื อไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายมิได้ และจะถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสี ยงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้
๒. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายมิให้ถูกแทรกแซงหรื อลบหลู่เช่นว่านั้น
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๗

ข้ อ ๑๘
๑. บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรี ภาพทางความคิด มโนธรรมและศาสนา สิ ทธิน้ ียอ่ มรวมถึงเสรี ภาพในการมีหรื อ
นับถือศาสนา หรื อมีความเชื่อตามคตินิยมของตน และเสรี ภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรื อความเชื่อของตนโดยการ
สักการบูชา การปฏิบตั ิ การประกอบพิธีกรรม และการสอน ไม่วา่ จะโดยลาพังตัวเอง หรื อในชุมชนร่ วมกับผูอ้ ื่น และไม่วา่
ต่อสาธารณชน หรื อเป็ นการส่วนตัว
๒. บุคคลจะถูกบีบบังคับให้เสื่ อมเสี ยเสรี ภาพในการมีปรื อนับถือศาสนาหรื อความเชื่อตามคตินิยมของตนมิได้
๓. เสรี ภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรื อความเชื่อของบุคคลอาจอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งข้อจากัดเฉพาะที่บญั ญัติ
โดยกฎหมาย และตามความจาเป็ นเพื่อรักษาความปลอดภัย ความสงบเรี ยบร้อย สุขอนามัย หรื อศีลธรรมของประชาชน
หรื อเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพขั้นมูลฐานของบุคคลอื่นเท่านั้น
๔. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพเสรี ภาพของบิดามารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมายในการให้การศึกษาทาง
ศาสนาและศีลธรรมแก่เด็กตามความเชื่อของตน
ข้ อ ๑๙
๑. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง
๒. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรี ภาพแห่งการแสดงออก สิ ทธิน้ ีรวมถึงเสรี ภาพที่จะแสวงหา รับและเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยไม่คานึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไม่วา่ ด้วยวาจาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อการตีพิมพ์ ในรู ป
ของศิลปะ หรื อโดยอาศัยสื่ อประการอื่นตามที่ตนเลือก
๓. การใช้สิทธิตามที่บญั ญัติในวรรค ๒ ของข้อนี้ ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไปด้วย การใช้สิทธิ
ดังกล่าวอาจมีขอ้ จากัดในบางเรื่ อง แต่ท้ งั นี้ขอ้ จากัดนั้นต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายและจาเป็ นต่อ
(ก) การเคารพในสิ ทธิหรื อชื่อเสี ยงของบุคคลอื่น
(ข) การรักษาความมัน่ คงของชาติ หรื อความสงบเรี ยบร้อย หรื อการสาธารณสุข หรื อศีลธรรมของ
ประชาชน
ข้ อ ๒๐
๑. การโฆษณาชวนเชื่อใด ๆ เพื่อการสงคราม เป็ นสิ่ งต้องห้ามตามกฎหมาย
๒. การสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังในชาติ เผ่าพันธุ์
ปฏิปักษ์ หรื อการใช้ความรุ นแรง เป็ นสิ่ งต้องห้ามตามกฎหมาย

หรื อศาสนา ซึ่งยัว่ ยุให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ การเป็ น
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๘

ข้ อ ๒๑
สิ ทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง การจากัดการใช้สิทธิน้ ีจะกระทามิได้นอกจากจะกาหนดโดย
กฎหมายและเพียงเท่าที่จาเป็ นสาหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่ คงของชาติ หรื อความปลอดภัย
ความสงบเรี ยบร้อย การสาธารณสุข หรื อศีลธรรมของประชาชนหรื อการคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื่น
ข้ อ ๒๒
๑. บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรี ภาพในการรวมกันเป็ นสมาคม
แรงงานเพื่อปกป้ องประโยชน์ของตน

รวมทั้งสิ ทธิที่จะก่อตั้งและเข้าร่ วมสหภาพ

๒. การจากัดการใช้สิทธิน้ ีจะกระทามิได้ นอกจากจะกาหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จาเป็ นสาหรับสังคม
ประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่ คงของชาติ หรื อความปลอดภัย ความสงบเรี ยบร้อย การสาธารณสุข
หรื อ
ศีลธรรมของประชาชน หรื อการคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื่น ความในข้อนี้ไม่หา้ มการวางข้อจากัดอันชอบด้วย
กฎหมายในการใช้สิทธิน้ ีของทหารและตารวจ
๓. ความในข้อนี้ไม่ให้อานาจรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยเสรี ภาพในการรวมกันเป็ นสมาคมและว่าด้วยการ
คุม้ ครองสิ ทธิในการจัดตั้ง ค.ศ. ๑๙๔๘ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในอันที่จะมีมาตรการทางนิติบญั ญัติ หรื อ
บังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่จะกระทบต่อหลักประกันต่าง ๆ ที่บญั ญัติไว้ในอนุสญ
ั ญาดังกล่าว
ข้ อ ๒๓
๑. ครอบครัวเป็ นหน่วยรวมของสังคมซึ่งเป็ นพื้นฐานและเป็ นธรรมชาติ และย่อมมีสิทธิได้รับความคุม้ ครองจาก
สังคมและรัฐ
๒. สิ ทธิของชายและหญิงในวัยที่อาจสมรสได้ในการที่จะสมรสและมีครอบครัวย่อมได้รับการรับรอง
๓. การสมรสจะกระทาโดยปราศจากความยินยอมอย่างเต็มใจของผูท้ ี่เจตนาจะสมรสกันมิได้
๔. รัฐภาคีแห่งกติกานี้จะดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อประกันความเสมอภาคแห่งสิ ทธิและความรับผิดชอบของคู่
สมรสในการที่จะสมรส ระหว่างการสมรสและเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง ในกรณี การสิ้นสุดของการสมรส
จะต้องมี
บทบัญญัติเพื่อการคุม้ ครองที่จาเป็ นแก่บุตร
ข้ อ ๒๔
๑. เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับความคุม้ ครองโดยมาตรการต่าง ๆ ที่จาเป็ นตามสถานะของผูเ้ ยาว์ จากครอบครัว
ของตน สังคมและรัฐ โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรื อ
สังคม ทรัพย์สิน หรื อกาเนิด
๒. เด็กทุกคนต้องได้รับการจดทะเบียนทันทีภายหลังการเกิด และต้องมีชื่อ
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๙

๓. เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสัญชาติ
ข้ อ ๒๕
พลเมืองทุกคนย่อมมีสิทธิและโอกาส โดยปราศจากความแตกต่างดังกล่าวไว้ในข้อ ๒ และโดยปราศจากข้อจากัด
อันไม่สมควร
(ก) ในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารรัฐกิจโดยตรง หรื อผ่านทางผูแ้ ทนซึ่งได้รับเลือกมาอย่างเสรี
(ข) ในการที่จะออกเสี ยงหรื อได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งอันแท้จริ งตามวาระซึ่งมีการออกเสี ยงโดยทัว่ ไปและ
เสมอภาค และโดยการลงคะแนนลับเพื่อประกันการแสดงเจตนาโดยเสรี ของผูเ้ ลือก
(ค) ในการที่จะเข้าถึงการบริ การสาธารณะในประเทศของตน ตามหลักเกณฑ์ทวั่ ไปแห่งความเสมอภาค
ข้ อ ๒๖
บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุม้ ครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิใด ๆ ในกรณี น้ ี กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกปฏิบตั ิใด ๆ และต้องประกันการคุม้ ครองบุคคลทุก
คนอย่างเสมอภาคและเป็ นผลจริ งจังจากการเลือกปฏิบตั ิดว้ ยเหตุผลใด เช่น เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมืองหรื อความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรื อสังคม ทรัพย์สิน กาเนิด หรื อสถานะอื่น ๆ
ข้ อ ๒๗
ในรัฐทั้งหลายซึ่งมีชนกลุ่มน้อยทางเผ่าพันธุ์ ศาสนา หรื อภาษาอยู่ บุคคลผูเ้ ป็ นชนกลุม่ น้อยดังกล่าวจะไม่ถูก
ปฏิเสธสิ ทธิในอันที่จะมีวฒั นธรรมของตนเอง หรื อนับถือและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตนเอง หรื อใช้ภาษาของ
ตนเอง ภายในชุมชนร่ วมกับสมาชิกอื่น ๆ ของชนกลุ่มน้อยด้วยกัน

ภาค ๔
ข้ อ ๒๘
๑. ให้จดั ตั้งคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนขึ้นคณะหนึ่ง (ซึ่งต่อไปในกติกานี้เรี ยกว่าคณะกรรมการ) คณะกรรมการ
นี้ประกอบด้วยกรรมการสิ บแปดคน และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ต่อไปนี้
๒. คณะกรรมการจะประกอบด้วยคนชาติของรัฐภาคีแห่งกติกานี้ซ่ ึงเป็ นผูม้ ีศีลธรรมสูง และมีความสามารถเป็ นที่
ยอมรับในด้านสิ ทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงประโยชน์ของการมีกรรมการบางคนผูม้ ีประสบการณ์ทางกฎหมายร่ วมอยู่
ด้วย
๓. กรรมการของคณะกรรมการนี้จะได้รับเลือกตั้ง และปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะเฉพาะตัว
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ข้ อ ๒๙
๑. กรรมการของคณะกรรมการนี้จะได้รับเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับจากรายนามบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดงั ที่ระบุ
ไว้ในข้อ ๒๘ และได้รับการเสนอนามเพื่อการนี้โดยรัฐภาคีแห่งกติกานี้
๒. รัฐภาคีแห่งกติกานี้แต่ละรัฐอาจเสนอนามบุคคลได้ไม่เกินสองคน บุคคลเหล่านี้จะต้องเป็ นคนชาติของรัฐที่
เสนอนาม
๓. บุคคลมีสิทธิได้รับการเสนอนามซ้ าอีกได้
ข้ อ ๓๐
๑. การเลือกตั้งครั้งแรกจะมีข้ ึนไม่ชา้ กว่าหกเดือน นับแต่วนั ถัดจากวันที่กติกานี้มีผลใช้บงั คับ
๒. นอกเหนือจากการเลือกตั้งเพื่อแทนตาแหน่งว่างตามข้อ ๓๔ เลขาธิการสหประชาชาติตอ้ งส่งคาเชิญเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไปยังรัฐภาคีแห่งกติกานี้อย่างน้อยที่สุดสี่ เดือนก่อนวันเลือกตั้งคณะกรรมการแต่ละครั้ง เพื่อให้รัฐภาคีเสนอ
รายนามกรรมการภายในสามเดือน
๓. เลขาธิการสหประชาชาติตอ้ งจัดทารายนามบุคคลทุกคนซึ่งได้รับการเสนอนามตามลาดับอักษร พร้อมทั้งระบุ
รัฐภาคีที่เสนอนามเหล่านั้น และต้องเสนอรายนามดังกล่าวไปยังรัฐภาคีแห่งกติกานี้ไม่ชา้ กว่าหนึ่งเดือนก่อนวันเลือกตั้งแต่
ละครั้ง
๔. การเลือกตั้งกรรมการของคณะกรรมการนี้จะกระทาในการประชุมรัฐภาคีแห่งกติกานี้ซ่ ึงเรี ยกประชุมโดย
เลขาธิการสหประชาชาติ และกระทา ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ โดยในการประชุมดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยรัฐภาคี
แห่งกติกานี้จานวนสองในสามเป็ นองค์ประชุม บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการจะต้องเป็ นผูไ้ ด้รับการเสนอนาม
ซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงจานวนสูงที่สุดและเป็ นเสี ยงข้างมากโดยเด็ดขาดของคะแนนเสี ยงจากผูแ้ ทนรัฐภาคีที่เข้าประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสี ยง
ข้ อ ๓๑
๑. คณะกรรมการจะมีคนชาติจากรัฐเดียวกันเกินกว่าหนึ่งคนไม่ได้
๒. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการ ให้คานึงถึงการกระจายสัดส่วนจานวนกรรมการตามเขตภูมิศาสตร์อย่างทัดเทียม
กันของสมาชิกภาพและการเป็ นตัวแทนของรู ปแบบที่แตกต่างกันของอารธรรมและระบบกฎหมายหลัก
ข้ อ ๓๒
๑. กรรมการของคณะกรรมการนี้จะได้รับเลือกตั้งให้อยูใ่ นตาแหน่งคราวละสี่ ปี และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
หากได้รับการเสนอนามซ้ าอีก อย่างไรก็ตาม วาระของกรรมการเก้าคนซึ่งได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งแรกจะสิ้นสุดลงเมื่อ
ครบกาหนดสองปี โดยประธานในที่ประชุมตามที่อา้ งถึงในข้อ ๓๐ วรรค ๔ จะเป็ นผูค้ ดั เลือกโดยการจับสลากรายนาม
กรรมการทั้งเก้าคนนี้ทนั ทีหลังการเลือกตั้งครั้งแรก
กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้ บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐
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๒. การเลือกตั้งเมื่อสิ้นสุดวาระการดารงตาแหน่ง ให้เป็ นไปตามข้อก่อน ๆ ในภาคนี้ของกติกานี้
ข้ อ ๓๓
๑. หากในความเห็นเป็ นเอกฉันท์ของกรรมการอื่น กรรมการผูห้ นึ่งผูใ้ ดในคณะกรรมการนี้ได้หยุดการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตนไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด นอกเหนือจากการขาดการปฏิบตั ิหน้าที่ในลักษณะชัว่ คราว ประธานคณะกรรมการจะต้อง
แจ้งเลขาธิการสหประชาชาติซ่ ึงจะเป็ นผูป้ ระกาศให้ทราบโดยทัว่ กันต่อไปว่าตาแหน่งของกรรมผูน้ ้ นั ว่าง
๒. ในกรณี ที่กรรมการผูห้ นึ่งผูใ้ ดของคณะกรรมการนี้ตายหรื อลาออก
ประธานจะต้องแจ้งโดยทันทีไปยัง
เลขาธิการสหประชาชาติซ่ ึงจะเป็ นผูป้ ระกาศให้ทราบโดยทัว่ กันว่าตาแหน่งดังกล่าวว่างนับแต่วนั ที่กรรมการผูน้ ้ นั ตายหรื อ
วันที่การลาออกมีผล
ข้ อ ๓๔
๑. เมื่อมีการประกาศตาแหน่งว่างตามข้อ ๓๓ และถ้าวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการซึ่งจะถูกแทนที่ยงั ไม่
สิ้นสุดลงภายในหกเดือนนับจากการประกาศตาแหน่งว่าง เลขาธิการสหประชาชาติตอ้ งแจ้งไปยังรัฐภาคีแห่งกติกานี้แต่ละ
รัฐซึ่งแต่ละรัฐนั้นอาจยืน่ รายนามผูไ้ ด้รับการเสนอนามภายในสองเดือนตามข้อ ๒๙ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาผูเ้ ข้าแทน
ตาแหน่งที่วา่ ง
๒. เลขาธิการสหประชาชาติตอ้ งจัดทารายนามบุคคลทุกคนซึ่งได้รับการเสนอนามตามลาดับอักษร และต้องเสนอ
รายนามดังกล่าวไปยังรัฐภาคีแห่งกติกานี้ จากนั้นให้มีการเลือกตั้งเพื่อแทนตาแหน่งที่วา่ งตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในภาคนี้
ของกติกานี้
๓. กรรมการของคณะกรรมการนี้ที่ได้รับเลือกเพื่อแทนตาแหน่งที่วา่ งดังที่ประกาศไว้ตามข้อ
ตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามบทบัญญัติในข้อนั้น

๓๓ จะอยูใ่ น

ข้ อ ๓๕
โดยความเห็นชอบของสมัชชาสหประชาชาติ กรรมการของคณะกรรมการนี้ยอ่ มได้รับค่าตอบแทนจากแหล่ง
การเงินของสหประชาชาติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขซึ่งสมัชชาสหประชาชาติพิจารณากาหนดโดยคานึงถึงความสาคัญ
ของภาระรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้ อ ๓๖
เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดเจ้าหน้าที่และสิ่ งต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตาม
กติกานี้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อ ๓๗
๑. เลขาธิการสหประชาชาติจะเรี ยกประชุมคณะกรรมการเป็ นครั้งแรก ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ

กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้ บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

๑๒

๒. ภายหลังการประชุมครั้งแรก คณะกรรมการต้องประชุมตามเวลาที่กาหนดในระเบียบข้อบังคับการประชุม
๓. โดยปกติคณะกรรมการจะประชุมกัน ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ หรื อ สานักงานสหประชาชาติ ณ นคร
เจนีวา
ข้ อ ๓๘
ก่อนเริ่ มการปฏิบตั ิหน้าที่ กรรมการทุกคนของคณะกรรมการนี้จะต้องปฏิญาณตนต่อที่ประชุมอันเปิ ดเผยของ
คณะกรรมการว่า ตนจะปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่ลาเอียงและโดยมีมโนธรรม
ข้ อ ๓๙
๑. คณะกรรมการจะเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของคณะกรรมการ โดยมีวาระคราวละสองปี เจ้าหน้าที่ดงั กล่าวอาจ
ได้รับเลือกตั้งซ้ าได้
๒. คณะกรรมการจะกาหนดระเบียบข้อบังคับการประชุมของตน
นอกเหนือจากประการอื่นแล้ว จะต้องกาหนดว่า

แต่ระเบียบข้อบังคับการประชุมเหล่านี้

(ก) กรรมการสิ บสองคนจะประกอบเป็ นองค์ประชุม
(ข) การตัดสิ นใจต่าง ๆ ของคณะกรรมการให้กระทาโดยเสี ยงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม
ข้ อ ๔๐
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะเสนอรายงานว่าด้วยมาตรการต่าง ๆ ซึ่งรัฐนั้น ๆ ได้รับไว้ในอันที่จะทาให้สิทธิที่
ได้รับรองไว้ในกติกานี้เป็ นผลจริ ง และว่าด้วยความก้าวหน้าในการอุปโภคสิ ทธิเหล่านั้น
(ก) ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กติกานี้มีผลใช้บงั คับสาหรับรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ
(ข) ภายหลังจากนั้น เมื่อใดก็ตามที่คณะกรรมการร้องขอ
๒. ให้ส่งรายงานทั้งปวงต่อเลขาการสหประชาชาติผซู ้ ่ ึงจะนาส่งต่อไปให้คณะกรรมการพิจารณา รายงานนั้นให้
ระบุปัจจัยปละอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกติกานี้ หากมี
๓. ภายหลังจากที่ได้หารื อกับคณะกรรมการแล้ว เลขาธิการสหประชาชาติอาจนาส่งสาเนารายงานบางส่วนเท่าที่
อยูใ่ นขอบเขตอานาจหน้าที่ของทบวงการชานัญพิเศษใดไปยังทบวงการชานัญพิเศษที่เกี่ยวข้องนั้น
๔. ให้คณะกรรมการศึกษารายงานที่รัฐภาคีแห่งกติกานี้ได้เสนอ คณะกรรมการจะจัดส่งรายงานของตนและ
ความเห็นทัว่ ไปตามที่เห็นสมควรไปยังรัฐภาคีน้ นั ๆ คณะกรรมการอาจส่งความเห็นดังกล่าวพร้อมด้วยสาเนารายงานที่
ได้รับจากรัฐภาคีแห่งกติกานี้ไปยังคณะมนตรี เศรษฐกิจ และสังคมด้วย
๕. รัฐภาคีแห่งกติกานี้อาจเสนอข้อสังเกตต่อความเห็นที่ได้ให้ไว้ตามวรรค ๔ ของข้อนี้ต่อคณะกรรมการ
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ข้ อ ๔๑
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้อาจประกาศตามบทบัญญัติในข้อนี้ ในเวลาใด ๆ ว่าตนยอมรับอานาจของคณะกรรมการใน
อันที่จะรับและพิจารณาคาแจ้งที่มีผลว่ารัฐภาคีหนึ่งกล่าวอ้างว่ารัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งไม่ได้ปฏิบตั ิตามพันธกรณี ของตนตาม
กติกานี้ การรับและพิจารณาคาแจ้งตามข้อนี้จะกระทาได้ต่อเมื่อเป็ นคาแจ้งซึ่งได้เสนอโดยรัฐภาคีซ่ ึงได้ประกาศยอมรับ
อานาจของคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการจะไม่รับคาแจ้งใด ๆ หากคาแจ้งนั้นเกี่ยวข้องกับรัฐภาคีซ่ ึงมิได้ทาคาประกาศ
เช่นว่านั้น การพิจารณาคาแจ้งที่ได้รับตามข้อนี้ให้เป็ นไปตามวิธีพิจารณาต่อไปนี้
(ก) ถ้ารัฐภาคีหนึ่งแห่งกติกานี้พิจารณาเห็นว่ารัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งมิได้ทาให้บทบัญญัติแห่งกติกานี้มีผล
จริ ง รัฐนั้นอาจทาคาแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งนั้น ภายในเวลาสามเดือนนับแต่วนั ที่ได้รับคา
แจ้ง ให้รัฐที่ได้รับแจ้งตอบรัฐที่ส่งคาแจ้งโดยทาเป็ นคาอธิบายหรื อคาแถลงอื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชี้แจง
รายละเอียดของเรื่ องซึ่งควรรวมถึงการอ้างอิงกระบวนการภายในของรัฐนั้นและการเยียวยาที่ได้ดาเนินการไป
หรื อที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ หรื อที่มีอยู่ ทั้งนี้เท่าที่เกี่ยวข้องและเป็ นไปได้
(ข) ถ้ากรณี ที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับการปรับแก้ให้เป็ นที่พอใจแก่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ ายภายในหก
เดือนนับแต่วนั ที่รัฐผูร้ ับได้รับคาร้องเรี ยนครั้งแรก
รัฐใดรัฐหนึ่งย่อมมีสิทธิที่จะเสนอกรณี ดงั กล่าวต่อ
คณะกรรมการ โดยแจ้งให้คณะกรรมการและอีกรัฐหนึ่งทราบ
(ค) คณะกรรมการจะดาเนินการกับกรณี ที่เสนอมาได้ก็ต่อเมื่อเป็ นที่แน่ใจแก่คณะกรรมการแล้วว่า การ
เยียวยาภายในประเทศได้นามาใช้โดยถึงที่สุดแล้วโดยสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็ นที่
ยอมรับกันทัว่ ไป หลักเกณฑ์น้ ีไม่ใช้บงั คับ ในกรณี ที่การเยียวยาจะเนิ่นนานออกไปอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร
(ง) ให้คณะกรรมการจัดประชุมลับ เมื่อมีการพิจารณาคาร้องเรี ยนตามข้อนี้
(จ) ภายใต้บงั คับแห่งบทบัญญัติของอนุวรรค (ค) คณะกรรมการจะช่วยเป็ นสื่ อกลางให้แก่รัฐภาคีที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการหาข้อยุติฉนั เพื่อนบนพื้นฐานแห่งความเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขั้นมูล
ฐานที่ได้รับรองไว้ในกติกานี้
(ฉ) คณะกรรมการอาจร้องขอให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตามที่อา้ งถึงในอนุวรรค (ข)
เกี่ยวข้องกับกรณี ที่เสนอมาสู่การพิจารณานั้น

จัดส่งข้อมูลใด ๆ ที่

(ช) รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตามที่อา้ งถึงในอนุวรรค (ข) ย่อมมีสิทธิที่จะมีผแู ้ ทนเข้าชี้แจงในขณะที่เรื่ องอยู่
ระหว่างการพิจารณาในคณะกรรมการ และมีสิทธิที่จะเสนอคาแถลงด้วยวาจาและ/หรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(ซ) ภายในสิ บสองเดือนนับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งตามอนุวรรค (ข) คณะกรรมการจะเสนอรายงาน
(๑) ถ้ามีการบรรลุขอ้ ยุติตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (จ) คณะกรรมการจะจากัดขอบเขตของ
รายงานของตนให้เป็ นเพียงคาแถลงโดยย่อในข้อเท็จจริ งและข้อยุติที่บรรลุผล
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๑๔

(๒) ถ้าไม่มีการบรรลุขอ้ ยุติตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (จ) คณะกรรมการจะจากัดขอบเขตของ
รายงานของตนให้เป็ นเพียงคาแถลงโดยย่อในข้อเท็จจริ ง ทั้งนี้ให้แนบคาแถลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
บันทึกคาแถลงด้วยวาจาซึ่งกระทาโดยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องไปกับรายงานนั้นด้วย
ในทุกกรณี ให้ส่งรายงานดังกล่าวไปยังรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
๒. บทบัญญัติของข้อนี้จะมีผลใช้บงั คับเมื่อรัฐภาคีแห่งกติกานี้สิบรัฐได้ทาคาประกาศตามวรรค ๑ ของข้อนี้ รัฐ
ภาคีจะมอบคาประกาศไว้กบั เลขาธิการสหประชาชาติซ่ ึงจะส่งสาเนาคาประกาศนั้น ๆ ไปยังรัฐภาคีอื่น ๆ คาประกาศอาจถูก
ถอนเมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งไปยังเลขาธิการฯ การถอนคาประกาศย่อมไม่กระทบกระเทือนการพิจารณากรณี ใด ๆ ซึ่งเป็ น
เรื่ องที่ได้รับการแจ้งซึ่งได้จดั ส่งไว้แล้วตามข้อนี้ คณะกรรมการจะไม่รับคาแจ้งจากรัฐภาคีอีกต่อไปหลังจากที่มีการแจ้งการ
ถอนคาประกาศซึ่งรับไว้โดยเลขาธิการฯ เว้นแต่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องได้ทาคาประกาศใหม่แล้ว
ข้ อ ๔๒
๑. (ก) ถ้ากรณี ที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการตามข้อ ๔๑ ไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็ นที่พอใจแก่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการโดยความยินยอมจากรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องอาจแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจขึ้น ( ซึ่งต่อไปนี้
จะเรี ยกว่า คณะกรรมาธิการ ) คณะกรรมาธิการจะช่วยเป็ นสื่ อกลางแก่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติฉนั มิตรบนพื้นฐาน
แห่งความเคารพต่อกติกานี้
(ข) คณะกรรมาธิการจะประกอบด้วยบุคคลห้าคนซึ่งเป็ นที่ยอมรับของรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง ถ้ารัฐภาคีที่เกี่ยวข้องไม่
สามารถตกลงกันในเรื่ ององค์ประกอบทั้งหมดหรื อบางส่วนของคณะกรรมาธิการภายในสามเดือน ให้เลือกตั้งกรรมาธิการที่
ไม่สามารถตกลงกันได้น้ นั โดยการลงคะแนนลับ โดยอาศัยคะแนนเสี ยงข้างมากสองในสามของคณะกรรมการ
๒. กรรมาธิการของคณะกรรมาธิการดารงตาแหน่งในฐานะเฉพาะตัว กรรมาธิการต้องไม่เป็ นคนชาติของรัฐภาคีที่
เกี่ยวข้อง หรื อของรัฐที่มิได้เป็ นภาคีแห่งกติกานี้ หรื อของรัฐภาคีที่มิได้ทาคาประกาศตามข้อ ๔๑
๓. คณะกรรมาธิการจะเลือกประธาน และกาหนดระเบียบข้อบังคับการประชุมของตนเอง
๔. การประชุมของคณะกรรมาธิการ
ตามปกติจะกระทาที่สานักงานใหญ่สหประชาชาติ หรื อสานักงาน
สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา อย่างไรก็ตามอาจจัดประชุมขึ้น ณ สถานที่อื่นที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมาธิการอาจกาหนด
โดยการปรึ กษากับเลขาธิการสหประชาชาติและรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
๕. ฝ่ ายเลขานุการตามข้อ ๓๖ จะปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมาธิการที่ต้ งั ขึ้นตามข้อนี้ดว้ ย
๖. ข้อมูลที่คณะกรรมการได้รับและรวบรวมไว้จะต้องให้แก่คณะกรรมาธิการด้วย และคณะกรรมาธิการอาจขอให้
รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องให้ขอ้ มูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้
๗. เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณากรณี น้ นั อย่างเต็มที่แล้ว ให้เสนอรายงานต่อประธานคณะกรรมการเพื่อส่ง
ต่อไปยังรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่ชา้ กว่าสิ บสองเดือนนับแต่วนั ที่ได้รับเรื่ องไว้
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๑๕

(ก) ถ้าคณะกรรมาธิการไม่อาจพิจารณาให้เสร็ จสิ้นได้ภายในสิ บสองเดือน ให้จากัดขอบเขตของรายงาน
ของตนให้เป็ นเพียงคาแถลงโดยย่อ สรุ ปสถานะของการพิจารณากรณี น้ นั ๆ
(ข) ถ้าการหาข้อยุติฉนั มิตรสาหรับกรณี น้ นั บนพื้นฐานแห่งความเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชนที่ได้รับรองไว้
ในกติกานี้บรรลุผล ให้คณะกรรมาธิการจากัดขอบเขตของรายงานของตนให้เป็ นเพียงคาแถลงโดยย่อใน
ข้อเท็จจริ งและข้อยุติที่บรรลุผล
(ค) ถ้าการหาข้อยุติตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ข) ไม่บรรลุผล รายงานของคณะกรรมาธิการ จะต้อง
ประกอบด้วยผลการตรวจสอบในปั ญหาข้อเท็จจริ งทั้งปวงที่เกี่ยวกับประเด็นระหว่างรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
และ
ความเห็นของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ของการหาข้อยุติฉนั มิตรสาหรับกรณี น้ นั รายงานนี้ตอ้ ง
บรรจุคาแถลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและบันทึกคาแถลงด้วยวาจาซึ่งกระทาโดยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องด้วย
(ง) ถ้าคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานตามอนุวรรค (ค) รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งให้ประธาน
คณะกรรมการทราบว่า รัฐภาคีน้ นั ๆ จะรับเนื้อหาสาระรายงานของคณะกรรมาธิการหรื อไม่ภายในสามเดือนนับ
แต่ที่รับรายงานนั้น
๘. บทบัญญัติของข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนต่อความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามข้อ ๔๑
๙. รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องร่ วมรับผิดชอบเท่ากันในค่าใช้จ่ายทั้งปวงของคณะกรรมาธิการตามที่ได้ประมาณการ
ไว้โดยเลขาธิการสหประชาชาติ
๑๐. เลขาธิการสหประชาชาติมีอานาจทดรองค่าใช้จ่ายของคณะกรรมาธิการหากจาเป็ นก่อนที่จะได้รับชดใช้คืน
จากรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตามวรรค ๙ ของข้อนี้
ข้ อ ๔๓
กรรมการของคณะกรรมการและกรรมาธิการของคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ตามข้อ ๔๒ ย่อมมีสิทธิได้รับการอานวยความสะดวก เอกสิ ทธิ และความคุม้ กันสาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญที่ปฏิบตั ิภารกิจเพื่อ
สหประชาชาติตามที่กาหนดในมาตราที่เกี่ยวข้องของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยเอกสิ ทธิและความคุม้ กันของสหประชาชาติ
ข้ อ ๔๔
บทบัญญัติเพื่อการปฏิบตั ิตามกติกานี้ตอ้ งนามาใช้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อวิธีการที่ได้ระบุไว้ในด้านสิ ทธิ
มนุษยชนโดยหรื อภายใต้บรรดาตราสารก่อตั้ง และอนุสญ
ั ญาของสหประชาชาติ และทบวงการชานัญพิเศษ และไม่ตดั สิ ทธิ
รัฐภาคีแห่งกติกานี้ ในอันที่จะใช้วธิ ีการอื่นเพื่อระงับข้อพิพาทตามความตกลงระหว่างประเทศที่ทาขึ้นเป็ นการทัว่ ไปหรื อ
เป็ นการเฉพาะที่ใช้บงั คับอยูร่ ะหว่างกัน
ข้ อ ๔๕
คณะกรรมการจะเสนอรายงานประจาปี ว่าด้วยกิจกรรมของตนไปยังสมัชชาสหประชาชาติโดยผ่านทางคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคม
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๑๖

ภาค ๕
ข้ อ ๔๖
จะตีความเรื่ องใดซึ่งกติกานี้บญั ญัติไว้ไปในทางที่เสื่ อมเสี ยต่อบทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติและธรรมนูญ
ของทบวงการชานัญพิเศษซึ่งกาหนดความรับผิดชอบขององค์การต่าง ๆ ของสหประชาชาติและของทบวงการชานัญพิเศษ
มิได้
ข้ อ ๔๗
จะตีความกติกานี้ในทางที่เสื่ อมสิ ทธิที่มีมาแต่กาเนิดของปวงชนในอันที่จะอุปโภคและใช้ประโยชน์โภคทรัพย์
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มที่เสรี มิได้

ภาค ๖
ข้ อ ๔๘
๑. กติกานี้เปิ ดให้ลงนามโดยรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ หรื อสมาชิกทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติ
รัฐภาคีแห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและรัฐอื่นใดซึ่งสมัชชาสหประชาชาติได้เชิญให้เข้าเป็ นภาคีแห่งกติกานี้
๒. กติกานี้ตอ้ งได้รับการสัตยาบัน เลขาธิการสหประชาชาติจะเป็ นผูเ้ ก็บรักษาสัตยาบันสาร
๓. กติกานี้จะเปิ ดให้ภาคยานุวตั ิโดยรัฐซึ่งกล่าวถึงในวรรค ๑ ของข้อนี้
๔. การภาคยานุวตั ิจะมีผลเมื่อมีการมอบภาคยานุวตั ิสารให้แก่เลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษา
๕. เลขาธิการสหประชาชาติจะแจ้งแก่รัฐทั้งปวงซึ่งได้ลงนามหรื อภาคยานุวตั ิกติกานี้แล้วให้ทราบถึงการมอบ
สัตยาบันสารหรื อภาคยานุวตั ิสารแต่ละฉบับที่ได้เก็บรักษาไว้
ข้ อ ๔๙
๑. กติกานี้จะมีผลใช้บงั คับเมื่อครบกาหนดสามเดือนนับจากวันถัดจากวันที่ได้มีการมอบสัตยาบันสารหรื อา
ภาคยานุวตั ิสารฉบับที่สามสิ บห้าแก่เลขาธิการสหประชาชาติแล้ว
๒. สาหรับแต่ละรัฐที่ให้สตั ยาบันหรื อภาคยานุวตั ิกติกานี้ภายหลังจากที่มีการมอบสัตยาบันสารหรื อภาคยานุวตั ิ
สารฉบับที่สามสิ บห้าแล้ว กติกานี้จะมีผลใช้บงั คับกับรัฐนั้น เมื่อครบกาหนดสามเดือนนับจากวันถัดจากวันที่รัฐนั้นได้มอบ
สัตยาบันสารหรื อภาคยานุวตั ิสารของตน
ข้ อ ๕๐
บทบัญญัติของกติกานี้จะครอบคลุมทุกภาคของรัฐที่เป็ นรัฐร่ วมโดยปราศจากข้อจากัดหรื อข้อยกเว้นใด ๆ
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๑๗

ข้ อ ๕๑
๑. รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้อาจเสนอข้อแก้ไขและยืน่ ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ จากนั้นเลขาธิการสหประชาชาติ
จะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมานั้นแก่รัฐภาคีต่าง ๆ แห่งกติกานี้พร้อมกับคาร้องขอให้รัฐภาคีระบุวา่ ตนเห็นควรให้มีการ
ประชุมของรัฐภาคีท้ งั หลายเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาและลงคะแนนเสี ยงต่อข้อเสนอนั้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีรัฐภาคี
จานวนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งในสามเห็นด้วยกับการจัดประชุมดังกล่าว เลขาธิการฯ จะจัดประชุมภายใต้ความสนับสนุนของ
สหประชาชาติ ข้อแก้ไขใด ๆ ที่ได้รับรองโดยรัฐภาคีส่วนใหญ่ซ่ ึงเข้าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสี ยงในการประชุม ให้
นาเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ
๒. ข้อแก้ไขจะมีผลใช้บงั คับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติ และได้รับการยอมรับโดยเสี ยง
ข้างมากจานวนสองในสามของรัฐภาคีแห่งกติกานี้ ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของรัฐนั้น ๆ
๓. เมื่อข้อแก้ไขนี้มีผลใช้บงั คับ ข้อแก้ไขนั้นจะมีผลผูกพันรัฐภาคีที่ให้การยอมรับรัฐภาคีอื่นจะยังคงผูกพันตาม
บทบัญญัติของกติกานี้ และตามข้อแก้ไขใด ๆ ก่อนหน้านั้นที่รัฐภาคีดงั กล่าวได้ให้การยอมรับแล้ว
ข้ อ ๕๒
โดยไม่คานึงถึงการแจ้งตามข้อ ๔๘ วรรค ๕ เลขาธิการสหประชาชาติจะแจ้งให้รัฐทั้งปวงที่กล่าวถึงในวรรค ๑
ของข้อนั้นทราบในเรื่ องต่อไปนี้
(ก) การลงนาม การสัตยาบัน และการภาคยานุวตั ิตามข้อ ๔๘
(ข) วันที่กติกานี้มีผลใช้บงั คับตามข้อ ๔๙ และวันที่ขอ้ แก้ไขมีผลใช้บงั คับตามข้อ ๕๑
ข้ อ ๕๓
๑. ต้นฉบับของกติกานี้ซ่ ึงทาไว้เป็ นภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน มีความถูกต้องเท่าเทียมกัน จะเก็บ
รักษาไว้ ณ หอเอกสารสาคัญของสหประชาชาติ
๒. เลขาธิการสหประชาชาติจะส่งสาเนากติกานี้ที่ได้รับการรับรองไปให้รัฐทั้งปวงตามที่กล่าวถึงในข้อ ๔๘
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๑๘

