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ຖະແຫຼງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າ
ດ້ວຍຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ
ຄຳຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍສິດທິ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນິຕິບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ 
ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ 
ສິດເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານອັນເປັນຫຼັກການສາກົນ
ຍັດຕິຂອງສະມັດຊາໃຫ່ຍເລກທີ 53/144 
ລົງວັນທີ 9 ທັນວາ 1998
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ຍັດຕິຂອງສະມັດຊາໃຫ່ຍເລກທີ 53/144 ລົງວັນທີ 9 
ທັນວາ 1998

ຄຳຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍສິດທິ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນິຕິບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ, ອົງການຈັ
ດຕັ້ງຂອງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ 
ແລະ ສິດເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານອັນເປັນຫຼັກການສາກົນ

ຖະແຫຼງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍຜູ້ທີ່
ເຮັດວຽກເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ
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ຍັດຕິຂອງສະມັດຊາໃຫ່ຍເລກທີ 53/144 ລົງວັນທີ 9 ທັນວາ 1998 
ສະບັບພາສາລາວ/ອັງກິດ

ຄໍາຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍສິດທິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນິຕ ິ
ບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງສັງຄົມເພ່ືອສ່ົງເສີມ ແລະ 
ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ
ສິດເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານອັນເປັນຫຼັກການສາກົນ

ສະມັດຊາໃຫ່ຍ,

ຖະແຫຼງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກ
ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ

ຄຳຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍສິດທິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນິຕິ 
ບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງ 
ສິດທິມະນຸດ ແລະ ສິດເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານອັນເປັນຫັຼກການສາກົນ

ຍັດຕິຂອງສະມັດຊາໃຫ່ຍເລກທີ 53/144 ລົງວັນທີ 9 ທັນວາ 1998
ສະບັບພາສາລາວ/ອັງກິດ

ສະມັດຊາໃຫ່ຍ

ເພື່ອຢືນຢັນເຖີງຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມຈຸດປະສົງ 
ແລະ ຫລັກການ ຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບການສົ່ງເສີມ 
ແລະ ການປົກປ້ອງ ທຸກໆສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ 
ສຳລັບໝົດທຸກຄົນໃນທຸກປະເທດບົນໂລກນີ້.

ໂດຍຢັ້ງຢືນເຖີງ ຄວາມສຳຄັນຂອງຖະແຫລງການສາກົນວ່າດ້ວຍ
ສິດທິມະນຸດ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ເປັນ
ອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງຄວາມພະຍາຍາມສາກົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ 
ການເຄົາລົບທີ່ເປັນສາກົນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມສິດທິມະນຸດ ແລະ 

ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງກົດກະຕິກາສິດທິມະ 
ນຸດອື່ນໆ ທີ່ຮັບຮອງດ້ວຍລະບົບພາຍໃນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ  
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນລະດັບພາກພື້ນ,

ໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ ປະເທດສະມາຊິກທັງໝົດຂອງວົງຄະນາຍາດ 
ສາກົນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຮວ່ມກັນ ແລະ ແຍກພັນທະຢ່າງແທ້ຈິງເພື່ອ 
ສົ່ງເສີມ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ແລະ  
ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ສຳລັບໝົດທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກ 
ທຸກຮູບແບບ, ລວມທັງຄວາມແຕກຕ່າງທາງເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ເພດ,  
ພາສາ, ສາສະໜາ, ລະບົບການເມືອງ ຫລື ຄວາມຄິດເຫັນ 
ທີ່ເຫັນຕ່າງ, ສັນຊາດ ຫຼື ຕົ້ນກຳເນີດທາງສັງຄົມ, ຊັບສົມບັດ, 
ການກຳເນີດ ຫລື ສະຖານະ ແລະ ຢືນຢັນເຖີງ ຄວາມສຳ 
ຄັນສະເພາະຂອງການບັນລຸເຖີງການຮ່ວມມືແບບສາກົນເພື່ອເສີມ
ຂະຫຍາຍຂໍ້ຜຸູກມັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດບັດສາກົນ,

ໂດຍຍອມຮັບເຖີງ ຄວາມສຳຄັນຂອງບົດບາດການຮ່ວມມືແບບສາກົນ 
ແລະ ຄຸນຄ່າການເຮັດວຽກຂອງນິຕິບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ ແລະ ສະມາຄົມ ໃນ 
ການປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອກຳຈັດການລະເມີດສິດ 
ທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ບຸກຄົນ  
ລວມທັງການລະເມີດແບບເຊື່ອຶງຊ້ອນ, ແບບເປີດເຜີນ ຫືລ ເປັນລະບົບ  
ເຊັ່ນ ຜົນຈາກການຈຳແນກສີຜິວ, ທຸກຮູບແບບຂອງການເລືອກປະ 
ຕິບັດທາງເຊື້ອຊາດ, ລັດທິລ້າອານານິຄົມ, ການຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກ 
ຄອງ ຫືລ ການບຽດຢຶດຂອງຕ່າງຊາດ, ການຮຸກຮານ ຫືລ ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ອະ 
ທິປະໄຕຂອງຊາດ, ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງຊາດ ຫືລ ຄວາມ 
ໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ແລະ ຈາກການປະຕິເສດທີ່ຈະຍອມຮັບສິດທິຂອງ
ພົນລະເມືອງເພື່ອຕັດສິນຊາຕາກຳດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສິດທິຂອງພົນ
ລະເມືອງທຸກຄົນທີ່ຈະໃຊ້ອຳນາດອະທິປະໄຕເຕັມສ່ວນຕໍ່ຄວາມອຸດົມ
ສົມບູນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ,

ໂດຍຮັບຮູ້ວ່າ ສາຍພົວພັນລະຫ່ວາງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພສາກົນ  
ແລະຄວາມຜາສຸກຕໍ່ສິດທິມະ ນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ  
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ຮັບຮູ້ວ່າຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພສາກົນ,

ໂດຍເນັ້ນໜັກ ວ່າສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານທັງໝົດ ແມ່ນ 
ເປັນສາກົນ, ຕັດແຍກອອກບໍ່ໄດ້, ຂື້ນຕໍ່ກັນ ແລະ ຕິດພັນກັນ ແລະ ຄວນ 
ສົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນທຳ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ ໂດຍປາ 
ສະຈາກອະຄະຕິຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະສິດທິ ແລະເສລີພາບ,

ໂດຍເນັ້ນໜັກທີ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ  
ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີ ພາບຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ກັບລັດ,ໂດຍຮັບຮູ້ວ່າ  
ສິດທິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນິຕິບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ ແລະ ສະມາຄົມ 
ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຄົາລົບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ

ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ທັງໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ສາກົນ,
ຖະແຫລງການ:

ມາດຕາ 1

ທຸກຄົນມີສິດ ຕາມສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ  
ແລະ ເພື່ອພະຍາຍາມໃຫ້ແກ່ການປົກປ້ອງແລະຄວາມຮັບຮູ້ຕໍ່ສິດທິມະ 
ນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ທັງໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ສາກົນ.

ມາດຕາ 2

 1. ແຕ່ລະລັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ເພື່ອ 
  ປົກປ້ອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະປະຕິບັດຕາມສິດທິມະນຸດ ແລະ  
  ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານທັງໝົດ. ອີກອັນໜຶ່ງ ດ້ວຍການຮັບ 
  ຮອງເອົາບັນດາຂັ້ນຕອນ ຕາມທີ່ອາດມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອ 
  ສ້າງເງື່ອນໄຂອັນຈຳເປັນທັງໝົດ ທາງດ້ານສັງຄົມ,ເສດ 
  ຖະກິດ, ການເມືອງ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ
  ການຮັບປະກັນໄວ້ໃນທາງກົດໝາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນໝົດ 
  ທຸກຄົນ ລວມມີນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ລວມໝູ່ ຢູ່ພາຍໃຕ ້

  ອຳນາດທາງກົດໝາຍອັນດຽວກັນ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ
  ສິດທິ ແລະ ເສລີພາບເຫລົ່ານັ້ນແບບດຽວກັນ,
 2. ແຕ່ລະລັດຈະຮັບຮອງ ການອອກກົດໝາຍ, ການບໍລິຫານ 
   ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຕາມທີ່ອາດມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບ 
  ປະກັນວ່າສິດທິ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ອ້າງອີງ 
  ໃນຖະແຫລງການນີ້ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.

ມາດຕາ 3

ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດຈະຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດບັດສະຫະປະຊ
າຊາດ ແລະ ພັນທະທາງສາກົນອື່ນໆຂອງລັດ ໃນຂົງເຂດສິດທິມະນຸດ 
ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ແມ່ນຂອບເຂດວຽກຂອງຕຸລາການຊຶ່ງສິດ
ທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ
ຄວນຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໄດ້ຮັບ ແລະ ການດຳເນີນການທັງໝົດ 
ທີ່ອ້າງອີງໃນຖະແຫລງການສະບັບນີ້ເພື່ອການສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງ ແລະ 
ຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ກັບສິດທິ ແລະ ເສລີພາບເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ.

ມາດຕາ 4

ບໍ່ມີສ່ວນໃດໃນຖະແຫລງການນີ້ຈະຖືກຕີຄວາມວ່າໄປໃນທາງ 
ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫລື ຂັດກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ຫລັກການຂອງ 
ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື ເປັນການຈຳກັດ ຫລື ທຳລາຍໃນກ
ານກຳນົດຂອງຖະແຫລງການສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ, ສົນທິ
ສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ແລະ ກົດກະຕິກາສາກົນຕ່າງໆ 
ແລະ ພັນທະສັນຍາທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນຂົງເຂດນີ້.

ມາດຕາ 5

ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ 
ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ທັງໃນລະດັບປະເທດ ແລະ
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ສາກົນ, ທຸກຄົນມີສິດ ຕາມສິດນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນດັ່ງງນີ້:

 (ກ) ເພື່ອພົບປະ ຫລື ໂຮມຊຸມນຸມກັນໂດຍສັນຕິ;
 (ຂ) ເພື່ອຈັດຕັ້ງ, ຮ່ວມກຸ່ມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ 
  ສັງກັດລັດຖະບານ, ສະມາຄົມ ຫລື ກຸ່ມຕ່າງໆ;
 (ຄ) ເພື່ອສື່ສານ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ຫລື  
  ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.

ມາດຕາ 6

ທຸກຄົນມີສິດຕາມສິດນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ຄື:

 (ກ) ເພື່ອຮັບຮູ້, ສະແຫວງຫາ, ໄດ້ມາ, ຮັບເອົາ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ 
  ຂ່າວສານກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ  
  ລວມທັງການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ເປັນວິທີທີ່ບັນດາ 
  ສິດທິ ແລະ ເສລີພາບເຫລົ່ານັ້ນ ຖືປະຕິບັດຕາມ ຈົນ 
  ເກີດຜົນໃນການອອກກົດໝາຍ, ລະບົບຕຸລາການ ຫລື  
  ລະບົບບໍລິຫານພາຍໃນປະເທດ;
 (ຂ) ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສິດທິມະນຸດ ແລະ ກົດກະຕິກາ 
  ສາກົນຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ບັງຄັບ ເພື່ອຈັດພິມ, ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້, ຫລື ເຜີຍ 
  ແຜ່ໄດ້ຢ່າງອິດສະລະ ຕໍ່ກັບຄວາມຄິດເຫັນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ  
  ແລະ ຄວາມຮູ້ອື່ນໆກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບ 
  ຂັ້ນພື້ນຖານທັງໝົດ;
 (ຄ) ເພື່ອສຶກສາ, ສົນທະນາ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຮັບເອົາຄວາມຄິດເຫັນ  
  ໄປຕາມກົດໝາຍທີ່ກຳນົດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວ 
  ຈິງກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານທັງໝົດ  
  ຜ່ານເຄື່ຶງມືເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ວິທີການທີ່ເໝາະສົມອື່ນໆ ເພື່ອດຶງ 
  ດູດໃຫ້ສາທາລະນະມີຄວາມສົນໃຈກັບເລື້ອງເຫລົ່ານັ້ນ.

ມາດຕາ 7

ທຸກຄົນມີສິດ ຕາມສິດນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ  
ປຶກສາຫາລືເຖິງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຫັລກການສິດທິມະນຸດໃໝ່ໆແລະ
ເພື່ອສະໜບັສະໜນູການຍອມຮບັຕໍ່ບນັດາແນວຄດິ ແລະ ຫລກັການ 
ເຫຼົ່ານັ້ນ.

ມາດຕາ 8

 1. ທຸກຄົນມີສິດ ຕາມສິດນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ໃນ 
  ການເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ບົນພື້ນຖານການບໍ່ເລືອກປະຕ ິ
  ບັດເພື່ອການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວຽກງານຂອງລັດຖະບານ  
  ແລະ ວຽກງານສາທາລະນະຢູ່ໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
 2. ສິດທິ ລວມເຖີງ ສິດຂອງນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຮ່ວມກັບ 
  ຜູ້ອື່ນ ເພື່ອຍື່ນການວິພາກວິຈານກິດຈະການທາງສາທາ 
  ລະນະ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນ  
  ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງການເຮັດໜ້າທີ່ 
  ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ໃຫ້ມີຄວາມ 
  ເຄົາລົບອັນໃດກໍຕາມໃນການເຮັດວຽກ ທີ່ອາດຂັດຂວາງ  
  ຫລື ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການສົ່ງເສີມ, ການປົກປ້ອງ ແລະ  
  ສ້າງຈິດສຳນຶກຕໍ່ກັບສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ.

ມາດຕາ 9

 1. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນ 
  ຖານ ລວມທັງການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ  
  ທີ່ໄດ້ອ້າງອີງໃນຖະແຫລງການສະບັບນີ້, ທຸກຄົນມີສິດ ຕາມ 
  ສິດນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ເພື່ອໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາ 
  ກການຟື້ນຟູແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຖືກປົກປ້ອງເມື່ອ 
  ເກີດການລ່ວງລະມິດສິດທິເຫລົ່ານັ້ນ.
 2. ດ້ວຍເຫດນີ້ ທຸກຄົນທີ່ສິດທິ ຫລື ເສລີພາບຖືກລະເມີດ ມ ີ
  ສິດທິທັງທີ່ເປັນບຸກຄົນ ຫລື ຜ່ານຕົວແທນທີ່ໄດ້ຮັບອະນ ຸ
  ຍາດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ການຮ້ອງ 
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  ຟ້ອງຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາທັນທີ ໂດຍຜ່ານການເຮັດ 
  ປະຊາມະຕິຕໍ່ໜ້າໜ່ວຍງານຕຸລາການ ຫລື ອຳນາດການປົກ 
  ຄອງທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂື້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ເປັນ 
  ເອກະລາດ, ບໍ່ລຳອຽງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ໄດ້ຮັບ 
  ອຳນາດໜ້າທີ່ຕັດສິນ ອີງຕາມກົດໝາຍ, ໃຫ້ການແກ້ໄຂ,
  ລວມທງັຄ່າຊົດເຊີຍຕາ່ງໆ ທີ່ເນື່ອງມາຈາກການຖກືລະລວ່ງ 
  ລະເມີດສິດ ຫລື ເສລີພາບຂອງບຸກຄົນ ກໍຄືການບັງຄັບ 
  ປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ຕັດສິນໃຫ້,  
  ທັງໝົດໂດຍບໍ່ຕ້ອງຊັກຊ້າເກີນຄວນ.
 3. ໃນທາງດຽວກນັ, ທກຸຄນົມສິີດ ຕາມສດິນິຕບິກຸຄນົແລະ ຮວ່ມ 
  ກັບຜູ້ອື່ນ ອີກອັນໜຶ່ງ:
  (ກ) ເພື່ອຮ້ອງຟ້ອງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການກະທຳ 
   ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ທັງໝົດ 
   ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະ 
   ນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ, ໂດຍການຮ້ອງທຸກ  
   ຫລື ວິທີອື່ນໆທີ່ເໝາະສະສົມ ຕໍ່ກັບອົງການຕຸລາການ,  
   ບໍລິຫານ ຫລື ນິຕິບັນຍັດພາຍໃນປະເທດ ຫລື ອົງການ 
   ອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສາມາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບົບ 
   ກົດໝາຍຂອງລດັ, ຊຶ່ງຈະທຳການຕັດສິນໃຫກ້ບັຄຳຮອ້ງ
   ຟ້ອງຂອງພວກເຂົາໂດຍບໍ່ຊັກຊ້າ;
  (ຂ) ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການເຮັດປະຊາມິຕິ, ການດຳເນີນ 
   ຄະດີ ແລະ ການໄຕ່ສວນ ເພື່ອທີ່ຈະມີແບບແຜນຄວາມ 
   ຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດ 
   ແລະ ທີ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມພັນທະສັນຍາ ແລະ ພັນ
   ທະກໍລະນີຕ່າງໆທາງສາກົນ;
  (ຄ) ເພື່ອສະເໜີ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານກົດ 
   ໝາຍ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຫລື ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ  
   ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປົກປ້ອງ 
   ສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ.
 4. ໃນທາງດຽວກັນ, ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປ 
  ຕາມກົດກັດຕິກາ ແລະ ຂະບວນການສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  

  ທຸກຄົນມີສິດ ຕາມສິດນິຕິບຸກຄົນແລະ ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ທີ່ 
  ຈະເຂົ້າເຖິງ ແລະ ສື່ ສານກັບໜ່ວຍງານສາກົນທີ່ມີໜ້າທີ່ທົ່ວ 
  ໄປ ຫລື ສະເພາະເຈາະຈົງໃນການພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງທຸກ 
  ທີ່ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ໂດຍ 
  ບໍ່ຖືກກີດກັ້ນ.
 5. ລັດຄວນດຳເນີການສອບສວນໂດຍທັນທີ ຢ່າງທ່ຽງທຳ ຫລື  
  ຮັບປະກັນວ່າຈະມີການສືບສວນເມື່ອມີເຫດການທີ່ໜ້າເຊື່ອ 
  ຖືໄດ້ວ່າການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ
  ໄດ້ເກີດຂື້ນໃນດິນແດນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ອຳນາດກົດໝາຍລັດນັ້ນ.

ມາດຕາ 10

ບໍ່ມີບຸກຄົນໃດຈະຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍການກະທຳ ຫືລ ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມ 
ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ ທີ່ເປັນການລະເມີດສິດທິມະນຸດ  
ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ບຸກຄົນຈະບໍ່ຖືກລົງໂທດ ຫືລ ໄດ້ຮັບການ 
ປະຕິບັດແບບປໍລະປັກໃດໆໃນການປະຕິເສດການກະທຳດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 11

ທຸກຄົນມີສິດຕາມສິດນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ໃນການປະ 
ກອບອາຊີບ ຫລື ວິຊາຊີບທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ທຸກຄົນທີ່ປະ 
ກອບອາຊີບນັ້ນ ສາມາດສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ກຽດສັກສີ, ສິດທິມະນຸດ 
ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງບກຸຄົນອື່ນ ຄວນເຄາົລົບສິດທິ ແລະ  
ເສລີພາບເຫລົ່ານັ້ນ
ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນກ່ຽ 
ວກັບກົດລະບຽບການປະພຶດ ຫລື ຈັນຍາບັນທາງດ້ານວິຊາຊີບ.

ມາດຕາ 12

 1. ທຸກຄົນມີສິດ ຕາມສິດນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ທີ່ຈະມ ີ
  ສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໂດຍສັນຕິ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການລະເມີດ 
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  ສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ.
 2. ລັດຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດ ເພື່ອຮັບ 
  ປະກັນໃຫ້ມີການປົກປ້ອງ ຈາກໜ່ວຍງານທີ່ມີອຳນາດ ໃຫ ້
  ກັບໝົກທຸກຄົນ ຕາມສິດນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ  
  ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຂົ່ມຂູ່, ທີ່ພົວພັນ 
  ກັບການຈຳແນກ, ການກົດດັນ ຫລື ດ້ວຍວິທີການທີ່ບໍ່ຖືກ 
  ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ເປັນຜົນຈາກການທີ່ບຸກຄົນນັ້ນໄດ້ໃຊ ້
  ສິດ ຢ່າງຊອບດ້ວຍກົດໝາຍ ທີ່ອ້າງໃນຖະແຫລງການນ 
  ສະບັບນີ້.
 3. ໃນທາງກ່ຽວພັນກັບເລື້ອງນີ້ ທຸກຄົນມີສິດ ຕາມສິດນິຕ ິ
  ບຸກຄົນ ແລະ
  ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ທີ່ຈະຖືກປົກປ້ອງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ພາຍ 
  ໃຕ້ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານຫລື ຄັດຄ້ານ 
  ຢ່າງສັນຕິ ຕໍ່ກິດຈະກຳ ແລະ ການກະທຳໃດໆ ລວມເຖີງ 
  ການລະເວັ້ນ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບລັດ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດ 
  ການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ເຊັ່ນ 
  ດຽວກັນກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຈາກກຸ່ມຄົນ ຫລື  
  ສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການນຳໃຊ້ຫຼັກສິດທິມະນຸດ  
  ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ

ມາດຕາ 13

ທກຸຄົນມສີດິ ຕາມສດິນິຕບິກຸຄນົ ແລະ ຮວ່ມກບັຜູອ້ື່ນ ເພື່ອຈະຮອ້ງຂ,ໍ  
ໄດ້ຮັບ ແລະ ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທັງຫລາຍເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການ
ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ 
ໂດຍສັນຕິວິທີ ຕາມມາດຕາ 3 ຂອງຖະແຫລງການນີ້.

ມາດຕາ 14

 1. ລັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການດຳເນີນມາດຕະການດ້ານ 
  ນິຕິບັນຍັດ, ຕຸລາການ ແລະ ບໍລິຫານ ຫລື ມາດຕະ 

  ການອື່ນໆ ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອເປັນນການສົ່ງເສີມ ຄວາມ 
  ເຂົ້າໃຈ ຂອງທຸກຄົນພາຍໃນອຳນາດແຫ່ງກົດໝາຍລັດນັ້ນ  
  ຕໍ່ກັບສິດທິທາງດ້ານພົນລະເມືອງ, ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ,  
  ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ.
 2. ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ຄວນລວມມີ:
  (ກ) ຈັດພິມ ແລະ ຈັດໃຫ້ມີກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບພາຍໃນ  
   ແລະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດກະຕິກາທີ່ນຳໃຊ້ທາງສາກົນກ່ຽ 
   ວກັບສິດທິມະນຸດເພື່ອເຜິຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ;
  (ຂ) ການເຂົ້າເຖິງເອກະສານຂອງສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິມະ 
   ນຸດໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ສະເໝີພາບກັນ ລວມທັງ 
   ບົດລາຍງານຕ່າງໆຕາມໄລຍະເວລາຂອງລັດ ຕໍ່ກັບ 
   ໜ່ວຍງານທີ່ຈັດຕັ້ງຂື້ນ ໂດຍສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍ
   ສິດທິມະນຸດ ຊິຶ່ງລັດເປັນພາຄີ ເຊັ່ນດຽວກັບບົດບັນທຶກ
   ການປຶກສາຫາລື ແລະລາຍງານຢ່າງເປັນທາງການຂອງ
   ອົງການເຫຼົ່ານີ້.
 3. ລັດຕ້ອງຮັບປະກັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ
  ປັບປຸງສະຖາບັນແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນເອກະລາດເພື່ອສົ່ງເສີມ  
  ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ  
  ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ອຳນາດແຫ່ງກົດໝາຍລັດນັ້ນ ຫລື ບໍ່ກໍເປັນ 
  ໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາ, ກຳມາທິກາສິດທິມະນຸດ ຫລື  
  ຮູບແບບຂອງສະຖາບັນແຫ່ງຊາດອື່ນໆ.

ມາດຕາ 15

ລັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກໃນການສອນສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີ ພາບຂັ້ນພື້ນຖານໃນກ
ານສຶກສາທຸກລະດັບຊັ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງປວງ 
ໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກກົດໝາຍ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບການປະ
ຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ບຸກຄະລາກອນຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ແລະ 
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ໄດ້ສອດແຊກການສິດສອນສິດສອນສິດທິມະນຸດໄວ້
ໃນຫລັກສູດການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເໝາະສົມ.
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ບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ສະຖາບັນ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ສາທາລະນະໄດ້ມີ
ຈິດສຳນຶກຫຼາຍຂື້ນຕໍ່ກັບຄຳຖາມຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບສິດທິມະນຸດ 
ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການ 
ສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການເຮັດບົດຄົ້ນຄົ້ວໃນສາຂາເຫຼົ່ານີ້  
ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ,  
ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມປອງດອງພາຍ 
ໃນຊາດ ລະຫວ່າງທຸກກຸ່ມເຊື້ອຊາດ ແລະ ສາສະໜາ ທັງໝົດ 
ໂດຍຄຳນຶງເຖີງຄວາມເປັນມາຂອງສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ມີຫລາກ
ຫລາຍໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ.

ມາດຕາ 17

ໃນການໃຊ້ສິດ ແລະ ເສລີພາບທີ່ບັນຍັດໄວ້ໃນຖະແຫລງການສະບັບ
ນີ້ ທຸກຄົນມີສິດ ຕາມສິດນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ
ຈະຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສອດຄ່ອງກັບພັນທະສາກົນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ແລະ ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍນັ້ນ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການກໍ່
ໃຫ້ເກີດຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຄົາລົບຢ່າງເໝາະສົມໃນສິດທິ ແລະ 
ເສລີພາບຂອງບຸກຄົນອື່ນ ແລະ ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການ
ທາງດ້ານສິນທຳ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສະຫວັດດີການທົ່ວໄປໃນສັ
ງຄົມປະຊາທິປະໄຕ.

ມາດຕາ 18

 1. ທກຸຄນົມໜີາ້ເຊິ່ງກນັແລະກນັ ແລະ ພາຍໃນຊມຸຊນົ ທີ່ບກຸຄນົ 
  ນັ້ນສາມາດພັດທະນາຕົນເອງໄດ້ຢ່າງເສລີ ແລະ ເປັນອິດ 
  ສະຫຼະເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.
 2. ບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ, ສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ
  ຖະບານ ມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ສຳຄັນ ໃນ

  ການປົກປ້ອງປະຊາທິປະໄຕ, ສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີ 
  ພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ແກ່ການສົ່ງເສີມ ແລະ
  ຄວາມກ້າວໜ້າທາງສັງຄົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ຂະບວນ 
  ການທີ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕ.
 3. ບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ, ສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດ 
  ລັດຖະບານ ຍັງມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ສຳຄັນ  
  ໃນການປະກອບສ່ວນ ອັນເໝາະສົມເພື່ອການສົ່ງເສີມຄຳ 
  ສັ່ງໃນ ການປົກປ້ອງສິດທິຂອງໝົດທຸກຄົນ ໃນສັງຄົມ ແລະ  
  ສາກົນ ທີ່ສິດທິ ແລະ ເສລີພາບ ໄດ້ບັນຍັດໄວ້ໃນຖະ 
  ແຫລງການສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ ແລະ ກົດກະຕ ິ
  ກາອື່ນໆກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ມາດຕາ 19

ບໍ່ມີຂໍ້ຄວາມໃດໃນຖະແຫລງການນີ້ຈະນຳໄປຕີຄວາມໝາຍໄປໃນ 
ທາງໃຫ້ບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ ຫລື ອົງກອນຂອງສັງຄົມໃດໜຶ່ງ ຫລື ລັດ 
ໃດໜຶ່ງ ທີ່ຈະມີສິດໃນກິດຈະກຳ ຫລື ການກະທຳໃດທີ່ແນ່ໃສ່ການທຳ 
ລາຍສິດທິ ແລະ ເສລີພາບໃດໆ ທີ່ກ່າວໄວ້ໃນຖະແຫລງການນີ້.

ມາດຕາ 20

ບໍ່ມີຂໍ້ຄວາມໃດໃນຖະແຫລງການນີ້ ຈະນຳໄປຕີຄວາມໝາຍເພື່ອ
ຍອມໃຫ້ລັດສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳຂອງບຸກຄົນ, 
ກຸ່ມຄົນ, ສະຖາບັນ ຫລື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ 
ໃນທາງທີ່ຂັດກັບບົດບັນ ຍັດຂອງກົດບັດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ.


