
การจํากัดสิทธิภายใตก้ติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)ทีส่ามารถทําได้

มาตราที่อนุญาตให้มีการจํากัดสิทธิได้มีดังนี้ :

โปรดให ้ความสนใจ! การจํากัดสิทธิจะกระทําได้

ภายใต้สถานการณ์ทีเ่ปน็ขอ้ยกเว้นเทา่นัน้

ถ้าขอ้จํากัดสิทธิถูกนํามาบงัคบัใช้ รัฐภาคใีน ICCPR
จะตอ้งแจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติ (ซึง่เปน็กลไก
ติดตามตรวจสอบของ ICCPR) เกีย่วกับขอ้จํากัด
ดังกลา่ว โดยใหร้ายละเอยีดเกีย่วกับ

With support of:

มาตรา 12 (เสรีภาพในการเคลื่อนย้าย)

มาตรา 18 วรรค 3 (เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา)

มาตรา 19 (เสรภีาพในการแสดงออก).

มาตรา 21  (เสรภีาพในการชุมนมุโดยสงบ)

มาตรา 22 (เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคม)

ลกัษณะและขอบเขตทีแ่นน่อนของขอ้จํากัดสิทธิ

สถานการณ์และบริบท 

เหตุผลความชอบธรรม 

ผลกระทบ 

คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน จะตรวจสอบการจํากัดสิทธิจากรายงานทบทวนของรฐัภาคทีีนํ่าขอ้จํากัดสิทธิ
มาบงัคบัใช้
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ถ้าคำตอบของคำถามข้างต้น ข้อใดข้อหนึ่งคือ “ไม่ใช่” แสดงว่ามีความเสี่ยงต่อการ
ละเมิด ICCPR กรุณาตรวจสอบ :

ก.

ข.

ค.

ง.

กําหนดโดยกฎหมาย ด้วยคํานยิามและเกณฑ์ทีช่ัดแจ้งสําหรบัการจํากัด
สิทธินัน้ ใช่หรอืไม่ ?

มีความจําเปน็อยา่งยิง่ยวด และละเมิดสิทธินอ้ยทีสุ่ด (ไม่มีทางเลอืกอืน่ซึง่กระทบ
สิทธินอ้ยกว่าทีใ่หผ้ลลพัธ์เช่นเดียวกันกับมาตรการทีใ่ช้)ในการคุม้ครอง
สาธารณสุขจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ใช่หรอืไม่?

นํามาใช้โดยปราศจากวัตถุประสงคใ์นการเลอืกปฏิบตัิหรือมีผลกระทบตอ่บคุคล
กลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะ(เช่นไม่มีบคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะทีไ่ด้รับผล
กระทบจากขอ้จํากัดโดยไม่มีเหตุผลทีด่ี) ใช่หรอืไม่ ?

คุม้ครองสุขภาพของบคุคลทกุคนอยา่งเทา่เทยีมโดยปราศจากการการจําแนก
ความแตกต่างโดยไม่เปน็ธรรม(ไม่มีบคุคลกลุม่ได้ไม่ได้รบัการคุม้ครองสุขภาพ
หรอือยูน่อกขอบเขตของการคุม้ครองด้านสาธารณสุขโดยไม่เปน็ธรรม)
ใช่หรือไม่ ?

มาตรการใดจำกัดสิทธิซึ่งบัญญัติภายใต้ ICCPR และจำกัดในลักษณะอย่างไร?

กฎหมายใดเป็นพื้นฐานในการจํากัดสิทธินั้น และในลักษณะอย่างไร ?

ส่วนใดของข้อจํากัดสิทธิซึ่งไม่จําเป็น ไม่ได้สัดส่วน หรือไม่เป็นธรรม 

เพื่อคุ้มครองสาธารณสุขจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และในแง่ใด ?

บุคคลกลุ่มใดถูกเลือกปฏิบัติหรือ ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจากข้อจํากัดเหล่านั้น 
และในลักษณะเช่นไร?

บุคคลกลุ่มใดไม่ได้รับการคุ้มครองสุขภาพและอยู่นอกขอบเขตของการคุ้มครอง
ด้านสาธารณสุข และในลักษณะอย่างไร?
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ถ้ามาตรการใดซึ่งนำมาใช้โดยอำนาจรัฐในการรับมือต่อสถานการณ ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19   

จํากัดสิทธิตามที่บัญญัติไว ้ในมาตรา 12  มาตรา 18 วรรค3   มาตรา19   มาตรา 21  และมาตรา 22 ของ ICCPR 

มาตรการนั้น..:

With support of:

รายการตดิตามตรวจสอบขอ้จํากัดอนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ภายใต ้ICCPR  ในบรบิทของสถานการณ์การแพรร่ะบาด

ของโรคโควิด-19



ความมั่นคงของชาติ

ความสงบเรียบร้อย

การสาธารณสุข

ศีลธรรมของประชาชน 

สิทธิในเสรีภาพของบุคคลอื่น

กรุณาอ้างอิงถึง
รายการติดตามตรวจสอบข ้อจํากัดอันไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้ ICCPR

(การ์ดหมายเลข 2)

มาตรา 12 วรรค 3 อนุญาตให้มีการจํากัดสิทธิในเสรีภาพในการเคลื่อนย้าย การเลือกถิ่นที่อยู่ 
และเดินทางออกจากประเทศใดๆ ถ้าข้อจํากัดเหล่านั้นกําหนดโดยกฎหมายและมีความจําเป็นต่อการคุ้มครอง:

โปรดใหค้วามสนใจ! การจํากัดสิทธิด้วยเหตุอืน่ใดนอกเหนอืจากเหตขุา้งตน้จะไม่สามารถกระทําได้

มาตรา 12 ของ ICCPR

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

บรรทดัฐานทางกฎหมายซึง่เปน็พืน้ฐานการจํากัดสิทธ ิ
ิ

กําหนดโดยกฎหมายโดยมีนยิามและเกณฑ์ทีช่ัดแจ้ง

สอดคลอ้งกับหลกัความได้สัดส่วน 

สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

หากมีการจํากัดสิทธิตามมาตรา 12 
รฐัภาคจีะตอ้งแจ้งขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งโดยละเอยีด 
ในรายงานทบทวน(periodic report)
ทีเ่สนอตอ่คณะกรรมการสิทธมินษุยชน 
อนัประกอบด้วย
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With support of:

มาตรา 12 ของ ICCPR
เสรภีาพในการเคลือ่นยา้ย

ข้อจํากัดสิทธิต้องมีลักษณะ :

การเยยีวยาสําหรับการจํากัดสิทธิ

ถ้าชาวตา่งชาติได้รบัการปฏิบตัทิีแ่ตกต่างอนัมีผลจาก
ขอ้จํากัดสิทธิ รฐัตอ้งรายงานเกีย่วกับสถานการณ์
ของการปฏิบตัิทีแ่ตกต่างและความชอบธรรมของการ 
ปฏิบตัิเช่นนัน้



With support of:

กรุณาอ้างอิงถึง
รายการติดตามตรวจสอบข ้อจํากัดอันไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้ ICCPR

(การ์ดหมายเลข 2)

เสรภีาพในการแสดงออกทางศาสนา

มาตรา 18 วรรค 3 
อนุญาตให้มีข้อจํากัดบางประการต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา 
หากข้อจํากัดนั้นกําหนดโดยกฎหมายและมีความจําเป็นต่อการคุ้มครอง:

มาตรา 18 วรรค 3 ของ ICCPR

ความปลอดภัยสาธารณะ

ความสงบเรียบร้อย

การสาธารณสุข

ศีลธรรมของประชาชน

สิทธิพื้นฐานและเสรีภาพของบุคคลอื่น

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

เสรีภาพทางความคิด

เสรีภาพทางมโนธรรม

เสรีภาพในการมีหรือนบัถือศาสนาหรอืมีความเชือ่ 
ตามคตินิยมของตน
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โปรดให้ความสนใจ!  ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดต่อ

่
่

ความมัน่คงของชาต ิมิสามารถใช้เปน็เหตใุนการจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาได้ 
ขอ้จํากัดทีม่ีวัตถุประสงคเ์พือ่คุม้ครองศลีธรรมของประชาชนไม่ควรมาจากขนบธรรมเนยีมทาง
สังคม ปรชัญา หรือ ศาสนาใดเพยีงขนบเดียว

การนําขอ้จํากัดมาบงัคบัใช้เพือ่วตัถุประสงค ์การเลอืกปฏิบตัหิรอืนํา
มาปรับใช้ในลกัษณะเลอืกปฏิบตัิไม ่สามารถกระทําได้

โปรดให้ความสนใจ!  ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดต่อ



With support of:

เสรีภาพในการแสดงออกรวมถึงสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 19 อนญุาตใหม้ีการจํากัดสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก รวมถึงเสรภีาพทีจ่ะแสวงหา 
รบัและเผยแพรข่อ้มูลขา่วสาร และความคดิทกุประเภท ถ้าขอ้จํากัดสิทธินัน้บญัญัตโิดยกฎหมาย 
และจําเปน็สําหรับ :

มาตรา 19 ของ ICCPR

การเคารพในสิทธิหรือชือ่เสียงของบคุคลอืน่ 

การคุม้ครอง

ความมั่นคงของชาติ 

ความสงบเรียบร้อย 

การสาธารณสุข  

ศีลธรรมของประชาชน

ก.
ข.
ค.
ง.

โปรดใหค้วามสนใจ!  
การจํากัดสิทธิด้วยเหตุอืน่ใดนอกเหนอืจากทีไ่ด้กลา่ว
ขา้งตน้จะกระทํามิได้   อกีทัง้ไม่อนญุาตใหม้ีการ
จํากัดสิทธิในเสรีภาพในทางความคดิ 
(freedom of opinion)

I
Ii
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เสรีภาพในการแสดงออกรวมถึงสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร

กรุณาอ้างอิงถึง
รายการติดตามตรวจสอบข ้อจํากัดอันไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้ ICCPR

(การ์ดหมายเลข 2)

ข อ้ จํา ก ัด ส ิท ธ ิต อ้ ง ม ีล กั ษ ณ ะ :

ไม่ได้ถูกกําหนดโดยกฎหมายจารีตประเพณี 
รวมถึงประเพณีและศาสนาต่างๆ

มีนยิามและเกณฑ์ทีช่ัดแจ้ง

ไม่ละเมิดบทบญัญัตวิ่าด้วยการไม่เลอืกปฏิบตัิ
ของ ICCPR

ได้สัดส่วนและสามารถทําหนา้ทีใ่นการคุม้ครอง
สิง่ทีต่้องการคุม้ครองได้

เปน็มาตรการทีล่ะเมิดสิทธินอ้ยทีสุ่ด



โปรดใหค้วามสนใจ !  การชุมนมุทีม่ิใช่การชุมนมุโดยสงบ จะไม่ได้รบัการคุม้ครองภายใตม้าตรา 21       

ความมั่นคงของชาติ 

ความปลอดภัยสาธารณะ

ความสงบเรียบร้อย

การคุ้มครอง

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ

มาตรา 21 อนญุาตใหม้ีการจํากัดสิทธิ ถ้าการจํากัดสิทธินัน้กําหนดโดยกฎหมาย

และเทา่ทีจ่ําเปน็สําหรับสังคมประชาธิปไตย เพือ่ประโยชนแ์หง่

มาตรา 21 ของ ICCPR

I
Ii
Iii
Iv
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การสาธารณสุข

ศีลธรรมของประชาชน 

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

ก.
ข.
ค.

With support of:

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ

กรุณาอ้างอิงถึง
รายการติดตามตรวจสอบข ้อจํากัดอันไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้ ICCPR

(การ์ดหมายเลข 2)

ข้อจํากัดสิทธิต้องมีลกัษณะ :

มีนิยามและเกณฑ์ท่ีชัดแจ้ง

ไม่ให้อํานาจดุลพินิจแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยไร้ขอบเขต(unfettered iscretion)หรืออย่างกว้างขวาง
(sweeping discretion)ในการบังคับใช้ข้อจาํกัดน้ัน

ได้รับการตีความหมายอย่างแคบ เป็นการตีความโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนหรืออํานวย
ความสะดวกการใช้สิทธิของผู้ชุมนุม

ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือมีเป้าหมายเพ่ือกีดกันการมีส่วนร่วมหรือก่อให้เกิดความกลัวในการ
เข้าร่วมชุมนุม

เป็นมาตรการท่ีจาํเป็น  ได้สัดส่วน และละเมิดสิทธิน้อยท่ีสุด

ไม่แทรกแซงเน้ือหาของการชุมนุม (content neutral) กล่าวคือการจาํกัดสิทธิจะต้องไม่เก่ียวข้อง
กับข้อความท่ีมีการนําเสนอในการชุมนุม

การกระทําทีร่นุแรงของผูร้ว่มชุมนมุบางคนมิได้เปน็คณุลกัษณะของผูร้ว่มชุมนมุคนอืน่ 
ผูจ้ัดการชุมนมุ หรอืการชุมนมุโดยรวม



การรวมตัวกันเป็นสมาคมซึ่งสนับสนุนการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อทำสงคราม

การรวมตัวกันเป็นสมาคมซึ่งสนับสนุนความเกลียดชังในชาติ เชื้อชาติ หรือ
ศาสนาที่ก่อให้เกิดการยั่วยุให้มีการเลือกปฏิบัติ ความเป็นปรปักษ์ หรือความ
รุนแรง

มาตรา 22  อนญุาตใหม้ีการใช้ขอ้จํากัดอนัชอบด้วยกฎหมายเพือ่จํากัดเสรีภาพในการรวมตัวกันเปน็สมาคม
สามารถกระทําได้โดยทหารและตํารวจ

การรวมตวักันเปน็สมาคมทีต่้องมีการสมัครสมาชิก(compulsory membership)ไม่ได้รบัความคุม้ครองโดยมาตรา 22

เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคม

มาตรา 22 
อนญุาตใหม้ีขอ้จํากัดตอ่เสรีภาพในการรวมตวักันเปน็สมาคม 
ถ้าขอ้จํากัดเหลา่นัน้บญัญัตโิดยกฎหมาย   เทา่ทีจ่ําเปน็ในสังคม
ประชาธิปไตย เพือ่ผลประโยชนแ์หง่

มาตรา 22
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ความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัยสาธารณะ 

ความสงบเรียบร้อย

เพื่อคุ้มครอง

I
Ii
Iii

การสาธารณสุข 

ศีลธรรมของประชาชน 

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

ก.
ข.
ค.

With support of:

เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคม

 

กรุณาอ้างอิงถึง
รายการติดตามตรวจสอบข ้อจํากัดอันไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้ ICCPR

(การ์ดหมายเลข 2)

การรวมตัวกันเปน็สมาคมเพือ่ทํากิจกรรมต่อไปนีจ้ะกระทํามิได้ ตามกฎหมาย :



With support of:

ก.
ข.
ค.

ถ้าประเทศของท่านได้ดำเนินมาตรการซึ่งเป็นการเลี่ยงพันธกรณีภายใต้ ICCPR ... :

ขั้นตอนที่กำหนดสำหรับการเลี ่ยงพันธกรณีภายใต้ ICCPR
โดยชอบด้วยกฎหมาย

ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะ รัฐภาคีซึ่งใช้มาตรการเลี่ยงพันธกรณีภายใต้ ICCPR
 จะต้องปฏิบัติดังนี้ :

ประเทศของท่านได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นทางการ ใช่หรือไม่?

ประเทศของท่านได้แจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับการประกาศ การขยาย
เวลาและ/หรือการสิ้นสุดของสถานการณ์ฉุกเฉิน ใช่หรือไม่?

การแจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติได้รวมถึงการให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับ
มาตรการที่นำมาใช้ บทบัญญัติซึ่งได้เลี่ยงพันธกรณี และ เหตุผลในการเลี่ยง
พันธกรณี ใช่หรือไม่?
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รัฐภาคีทุกรัฐซึ่งได้ดำเนินมาตรการฉุกเฉินซึ่งเลี่ยงพันธกรณีภาย
ใต้ ICCPR จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

จากคำถามข้างต้น หากคำตอบในข้อใดข้อหนึ่งคือ “ไม่ใช่” ประเทศของท่านยังมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
(ทั้งหมด)ในการเลี่ยงพันธกรณีภายใต้ ICCPR

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นทางการ 

การเลี่ยงพันธกรณีของ ICCPR จะต้องมีลักษณะเป็น
ข้อยกเว้นและชั่วคราว

สถานการณ์จะต้องเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่ง
คุกคามความอยู่รอดของชาติ และรัฐภาคีจะต้องมี
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นทางการ

ก. การแจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติ

รัฐภาคีทุกรัฐซึ่งดำเนินมาตรการเลี่ยงพันธกรณีภายใต้ 
ICCPR จะต้องแจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติ ถึง
บทบัญญัติที่ได้เลี่ยงพันธกรณีรวมถึงเหตุผลในการเลี่ยง 
พนัธกรณี

รฐัภาคีต้องแจ ้งเลขาธิการสหประชาชาติเพิม่เติม เมือ่

มีการดำเนินมาตรการเพิ่มเติมในการเลี่ยงพันธกรณี

มีการขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน

มีการสิ้นสุดสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข.

โปรดใหค้วามสนใจ!  หากรฐัภาคดีําเนนิมาตรการเลีย่งพนัธกรณี
โดยปราศจากการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิจะเปน็การละเมิดตอ่ 
พนัธกรณีภายใต ้ICCPR ทีร่ฐัภาคนีัน้รบัรอง

ขั้นตอนที่กำหนดสำหรับการเลี ่ยงพันธกรณีภายใต้ ICCPR
 โดยชอบด้วยกฎหมาย

รายการสําหรบัการตดิตามตรวจสอบการละเมิดขัน้ตอนทีก่ําหนด
ในการเลีย่งพนัธกรณีภายใต้ IC ICCPCPR Rในบรบิทของสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด -19

จากคำถามข้างต้น หากคำตอบในข้อใดข้อหนึ่งคือ “ไม่ใช่” ประเทศของท่านยังมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
(ทั้งหมด)ในการเลี่ยงพันธกรณีภายใต้ ICCPR

กรุณาอ้างอิงถึง
รายการติดตามตรวจสอบการเลี่ยงพันธกรณีอันไม ่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้ ICCPR 

(การ์ดหมายเลข 9)



With support of:

การเลี ่ยงพันธกรณีภายใต้ ICCPR 
ในสถานการณ์ที ่เป็นข้อยกเว้น

มาตรา 4 ของ ICCPR

ก.

ข.

ค.

ง.

ฉ.

จ.

มาตรการซ่ึงเล่ียงพันธกรณีภายใต้ ICCPR
ท่ีสามารถนํามาใช้ได้ตามมาตรา 4
ต้องมีลักษณะ:

ถ้าประเทศของท่านได้ดำเนินมาตรการซึ่งเป็นการเลี่ยง
พันธกรณีภายใต้ ICCPR มาตรานั้น... :
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จําเปน็อยา่งเครง่ครดั และได้สัดส่วน

มีลกัษณะเปน็ขอ้ยกเว้นและชัว่คราว

สอดคลอ้งกับพนัธกรณีอืน่ๆในทางระหว่างประเทศ

ไม่เลอืกปฏิบตัิ

ไม่เลีย่งพนัธกรณีในสิทธทิีไ่ม่อาจเลีย่งพนัธกรณี

จําเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อคุ้มครองสาธารณสุขจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใช่หรือไม่?

เป็นมาตรการชั่วคราว กล่าวคือ มีการจํากัดระยะเวลา 
มีการวางแผนการสิ้นสุดของมาตรการเมื่อสถานการณ์กลับสู่
ภาวะปกติ ใช่หรือไม่ ?

ไม่ละเมิดพันธกรณีอื่นของรัฐภาคีภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายมนุษยชนระหว่างประเทศ 
ใช่หรือไม่ ?

นํามาใช้โดยปราศจากวัตถุประสงค์ในการเลือกปฏิบัติหรือมี
ผลกระทบต่อบุคคุลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ(เช่น ไม่มี
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะได้รับผลกระทบจากข้อจํากัด
โดยไม่มีเหตุผลที่ดี) ใช่หรือไม่ ?

คุ้มครองสุขภาพของบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยปราศจาก
การการจําแนกความแตกต่างโดยไม่เป็นธรรม 
(ไม่มีบุคคลกลุ่มใดไม่ได้รับการคุ้มครองสุขภาพหรืออยู่นอก 
ขอบเขตของการคุ้มครองด้านสาธารณสุข)  ใช่หรือไม่?

ไม่เลี่ยงพันธกรณีในสิทธิที่ไม่อาจเลี่ยงพันธกรณี ภายใต้ 
ICCPR ใช่หรือไม่ ?)

ถ ้าคำตอบข้อใดข ้อหนึง่ของคําถามทางซ ้ายมอืคอื"ไม่ใช่"  
แสดงวา่มีความเสี่ยงตอ่การละเมดิ ICCPR  กรุณาตรวจสอบ:

มาตรการใดซึง่เลีย่งพนัธกรณีภายใต ้ICCPR ทีไ่ม่จําเปน็อยา่ง
ยิง่ยวด หรือไม่ชอบธรรมเพือ่คุม้ครองสาธารณสุขจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19และทําใหส้ถานการณ์สูภ่าวะปกติ 
และในลกัษณะใด?

พนัธกรณีใดของรฐัภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ   โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กฎหมายมนษุยชนระหว่างประเทศได้ถูกละเมิดและใน
ลกัษณะอยา่งไร?

บคุคลกลุม่ใดทีถู่กเลอืกปฏิบตั ิหรอืได้รบัผลกระทบโดยเฉพาะ 
จากการเลีย่งพนัธกรณี และในลกัษณะอยา่งไร
บคุคลกลุม่ใดทีไ่ม่ได้รับการคุม้ครองสุขภาพหรืออยูน่อกขอบเขต 
ของการคุม้ครองด้านสาธารณสุข

สิทธิทีไ่ม่อาจเลีย่งพนัธกรณีประการใดของ ICCPR ได้ถูกเลีย่ง
พนัธกรณี และในลกัษณะอยา่งไร

โปรดให ้ความสนใจ!  รฐัภาคไีม ่ควรเลีย่งพนัธกรณีภายใต ้ICCPR

หากสามารถจัดการกับสถานการณ ์ได ้โดยการใช ้มาตรา 12 มาตรา 18
วรรค3  มาตรา 19   มาตรา 21 และ/หรอืมาตรา 22 ของ ICCPR

มาตรา 4 ของ ICCPR
การเลี ่ยงพันธกรณีภายใต้ ICCPR 

ในสถานการณ์ที ่เป็นข้อยกเว้น

รายการสําหรบัการติดตามตรวจสอบการละเมิด ICCPR โดยการเลีย่งพนัธกรณี
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในบรบิทของสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคโควิด-19 :

กรุณาอ้างอิงถึง
ขั้นตอนที่กําหนดสําหรับการเลี่ยงพันธกรณีภายใต้ ICCPR โดยชอบด้วยกฎหมาย (การ์ดหมายเลข 8) 

สิทธิที่ไม่อาจเลี่ยงพันธกรณีภายใต้ ICCPR (การ์ดหมายเลข 10)



With support of:

สิทธิที ่ไม่อาจเลี ่ยงพันธกรณีภายใต้ ICCPR

มาตรา 4 วรรค2 ของ ICCPR ได้บัญญัติว่าการเลี่ยงพันธกรณี
จากมาตราต่อไปนี้ จะกระทํามิได้ 

องค์ประกอบอื่นๆของ ICCPR ซึ่งมิสามารถเลี่ยงพันธกรณีได้:
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มาตรา 6 - สิทธิในชีวิต

มาตรา 7 - การหา้มการทรมาน

มาตรา 8 วรรค 1และวรรค 2-การหา้มเอาบคุคลลงเปน็ทาสและการคา้ทาส

มาตรา 11 - การหา้มไม่ใหถู้กจําคกุเนือ่งจากการไม่สามารถชําระหนี้
ได้ตามสัญญา

มาตรา 15 - การไม่มีผลบงัคบัยอ้นหลงัของกฎหมายอาญา

มาตรา 16 - สิทธิในการยอมรบัว่าเปน็บคุคลตามกฎหมาย

มาตรา 18 - เสรภีาพทางความคดิ มโนธรรมและศาสนา (*ยกเว้นวรรค 3
เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา)

 มาตรา 2  วรรค 3 –สิทธิของผูเ้สียหายทีจ่ะได้รับการเยยีวยาอยา่ง
เปน็ผลจริงจัง

มาตรา 10 วรรค 1 -การปฏิบตัติ่อบคุคลทีถู่กลดิรอนเสรีภาพด้วย
ความมีมนษุยธรรม และความเคารพในศกัดิศ์รีแหง่ความเปน็มนษุย์

การหา้มมิใหจ้ับกุมเปน็ตัวประกัน การลกัพาตัว หรอืการคมุขงั
โดยไม่ยนิยอม

การหา้มมิใหม้ีการบงัคบัพลดัถิน่

มาตรา 20 การหา้มมิใหม้ีการโฆษณาชวนเชือ่เพือ่การสงคราม 
หรอืเพือ่การสนบัสนนุใหเ้กิดความเกลยีดชังในชาติ เผา่พนัธุ์ 
หรอืศาสนา

การประกันสิทธิขัน้พืน้ฐานเกีย่วกับการไม่คมุขงัโดยอําเภอใจ 
สิทธิการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการควบคมุตัว 
(Right to habeas corpus)

การประกันสิทธิในการพจิารณาคดีอยา่งเปน็ธรรม

สิทธิที ่ไม่อาจเลี ่ยงพันธกรณีภายใต้ ICCPR
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