ปฏิ ญญาว่าด้วยสิ ทธิ และความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล
และองค์กรของสังคม
ในการส่งเสริ มและคุ้มครองสิ ทธิ มนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พื้นฐานซึ่งเป็ นที่ยอมรั
บอย่างสากล
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ
ยืนยัน ความสาคัญในการปฏิบตั ติ ามจุดมุง่ หมายและหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ
ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวงสาหรับทุกคนในทุกประเ
ทศของโลก
ยืนยันด้วย ถึงความสาคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทัง้ หลาย ตามข้อมติท่ี 2200 (XX1)
ว่าเป็นพืน้ ฐานของความพยายามระหว่างประเทศในการส่งเสริมให้มกี ารเคารพและปฏิบตั ติ ามสิ
ทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานอย่างเป็นสากล
และให้ความสาคัญแก่ตราสารสิทธิมนุษยชนอื่นๆ
ทีไ่ ด้รบั การรับรองภายใต้ระบบสหประชาชาติและในระดับภูมภิ าค
ย้าว่า
สมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศทัง้ ปวงต้องดาเนินการโดยร่วมกันและแยกกัน
ในการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีอย่างจริงจัง
เพื่อส่งเสริมและกระตุน้ ให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานสาหรับทุกคนโดย
ปราศจากการแบ่งแยกทัง้ มวล รวมทัง้ ทีม่ พี น้ื ฐานจากเชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ ภาษา ศาสนา
ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่นใด ต้นกาเนิดแห่งชาติและสังคม ทรัพยสสนิ
สถานะการเกิดหรืออื่นใด
และยืนยันถึงความสาคัญอย่างยิง่ ในการให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อทาให้เกิดการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีตามกฎบัตรให้เป็นจริง
ยอมรับ บทบาทความสาคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ
ผลงานทีม่ คี ุณค่าของปจั เจกบุคคล กลุ่มบุคคล และสมาคมทัง้ หลาย
ทีส่ ่งผลให้เกิดการขจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวงของประชาชาติแล
ะปจั เจกบุคคล รวมถึงการละเมิดอย่างเป็ นระบบรุนแรงและกว้างขวาง เช่น

การละเมิดอันเป็ นผลมาจากการเหยียดผิว การเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติทุกรูปแบบ
ลัทธิล่าอาณานิคม การยึดครองหรือการครอบงาโดยต่างชาติ
การรุกรานหรือคุกคามต่ออธิปไตยของชาติ เอกภาพของชาติหรือบูรณภาพของดินแดน
และจากการปฏิเสธการยอมรับในสิทธิของประชาชาติในการกาหนดเจตจานง
รวมถึงสิทธิของประชาชนทุกคนในการมีอธิปไตยเหนือความมังคั
่ งและทรั
่
พยากรธรรมชาติอย่างเ
ต็มที่
ตระหนักถึง
ความสัมพันธสระหว่างสันติภาพและความมันคงระหว่
่
างประเทศกับการได้รบั สิทธิมนุษยชนและเส
รีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
และระลึกว่าความไร้สนั ติภาพและความมันคงปลอดภั
่
ยไม่สามารถเป็นข้ออ้างในการละเมิดได้
ย้าว่า สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวงเป็ นสากล ไม่สามารถแบ่งแยกได้
ขึน้ ต่อกัน
เกีย่ วเนื่องสัมพันธสกนั และควรได้รบั การส่งเสริมและนาไปปฏิบตั ดิ ว้ ยความยุตธิ รรมและเป็นธรรม
โดยปราศจากความอคติในการปฏิบตั เิ ฉพาะประเภทของสิทธิและเสรีภาพเหล่านัน้
ย้าว่า
ความรับผิดชอบและหน้าทีเ่ บือ้ งแรกในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พื้
นฐานเป็ นของรัฐ
ตระหนักถึง สิทธิและความรับผิดชอบของปจั เจกบุคคล กลุ่มบุคคล
และสมาคมทัง้ หลายในการส่งเสริมความเคารพและก่อให้เกิดความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชนและเสรีภ
าพขัน้ พืน้ ฐานในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
จึงประกาศว่า
ข้อ 1
บุคคลทุกคนมีมทิ ธิ
โดยลาพังหรือร่วมกับผูอ้ ่นื ทีจ่ ะส่งเสริมและต่อสูเ้ พีอให้เกิดการคุม้ ครอง
และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

ข้อ 2
1. รัฐแต่ละรัฐมีความรับผิดชอบและหน้าทีใ่ นเบือ้ งต้นทีจ่ ะคุม้ ครอง
ส่งเสริมและนาสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพชัน้ พืน้ ฐานไปปฏิบตั ิ อาทิ โดยการดาเนินขัน้ ตอนต่างๆ
ทีอ่ าจจาเป็นต่อการสร้างสภาพทีเ่ หมาะสมในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ
รวมถึงการประกันทางกฎหมายทีจ่ าเป็ นเพื่อให้มนใจว่
ั่ า
ทุกคนทีอ่ ยู่ภายใต้อานาจรัฐโดยลาพังและโดยร่วมกับผู้อ่นื
ได้รบั สิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานในทางปฏิบตั จิ ริง
2. รัฐแต่ละรัฐต้องดาเนินขัน้ ตอนด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ การบริหาร และอื่นๆ
ทีจ่ าเป็นเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า สิทธิและเสรีภาพทัง้ หลายแห่งปฏิญญานี้ได้รบั การประกันอย่างเป็ นผล
ข้อ 3
กฎหมายภายในประเทศทีส่ อดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาติและพันธกรณีระห
ว่างประเทศอื่นๆ ของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
ถือเป็นกรอบกระบวนการยุตธิ รรมทีจ่ ะให้มกี ารปฏิบตั แิ ละใช้สทิ ธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐา
น รวมทัง้ เป็นกรอบสาหรับการดาเนินกิจกรรมทัง้ ปวงทีค่ วรปฏิบตั ติ ามปฏิญญาฉบับนี้
เพื่อการส่งเสริม คุม้ ครอง และได้รบั สิทธิและเสรีภาพเหล่านี้
ข้อ 4
ข้อความใดในปฏิญญานี้จะต้องไม่นาไปตีความในทางทีเ่ สื่อมเสียหรือขัดแย้งกับ
วัตถุประสงคสและหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ หรือจากัด
หรือลดทอนจากบทบัญญัตขิ องปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตราสารระหว่างประเทศ และคามันสั
่ ญญาอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งนี้
ข้อ 5
ด้วยจุดประสงคสในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
บุคคลทุกคนมีสทิ ธิโดยลาพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ ่นื ในระดับประเทศและระหว่างประเทศในการ
(ก) พบหรือชุมนุ มกันอย่างสันติ
(ข) ก่อตัง้ ร่วม หรือมีส่วนร่วมในองคสการเอกชน สมาคมหรือกลุ่มทัง้ หลาย
(ค) ติดต่อสื่อสารกับองคสการเอกชน หรือองคสการระหว่างประเทศ

ข้อ 6
บุคคลทุกคนมีสทิ ธิ โดยลาพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ ่นื ในการ
(ก) รับรู้ เสาะหา ได้มา ได้รบั
และครอบครองข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวง รวมทัง้
การเข้าถึงข้อมูลว่าสิทธิและเสรีภาพเหล่านัน้ จะทาให้มผี ลในทางกฎหมาย การศาล
และการบริหารภายในประเทศได้อย่างไร
(ข) จัดพิมพส แจ้ง หรือ เผยแพร่ ความคิดเห็น ข้อมูล
หรือความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวงได้อย่างเสรี ทัง้ นี้
ตามทีก่ าหนดไว้ในตราสารด้านสิทธิมนุษยชนหรือตราสารระหว่างประเทศอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
(ค) เรียนรู้ อภิปราย ก่อตัง้
หรือมีความคิดเห็นในการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวงในด้านกฎหมายแล
ะปฏิบตั จิ ริงด้วยวิธกี ารดังกล่าวหรือวิธอี ่นื ทีเ่ หมาะสม
เพื่อให้สาธารณชนมีความสนใจเกีย่ วกับเรือ่ งนี้
ข้อ 7
บุคคลทุกคน โดยลาพังหรือโดยร่วมมือกับผูอ้ ่นื มีสทิ ธิทจ่ี ะพัฒนา
และอภิปรายแนวคิดใหม่ดา้ นสิทธิมนุษยชน หลักการ และการรณรงคสให้เกิดการยอมรับ
ข้อ 8
1.
บุคคลทุกคนมีสทิ ธิโดยลาพังหรือโดยร่วมมือกับผูอ้ ่นื ในการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิผลโดยปราศจา
กการเลือกปฏิบตั ิ ในการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลของตน และการดาเนินงานสาธารณะ
2. ทัง้ นี้ รวมถึงสิทธิ โดยลาพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ ่นื
ในการยืน่ ข้อวิจารณสต่อองคสกรหรือหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานสาธารณะ
รวมทัง้ การชีใ้ ห้เห็นถึงเรือ่ งใดก็ตามของการดาเนินการทีอ่ าจขัดขวางหรือหยุดยัง้ การส่งเสริม
คุม้ ครอง และการบรรลุถงึ สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
ข้อ 9
1. ในการใช้สทิ ธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
รวมทัง้ การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนตามทีอ่ า้ งถึงในปฏิญญานี้ บุคคลทุกคนมีสทิ ธิ
โดยลาพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ ่นื ทีจ่ ะได้รบั ประโยชนสจากการเยียวยาอย่างมีประสิทธิผล
และได้รบั การคุม้ ครองเมือ่ มีการละเมิดสิทธิเหล่านัน้

2. เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุง่ หมายดังกล่าว
บุคคลทุกคนทีเ่ ห็นว่าสิทธิหรือเสรีภาพของตนถูกละเมิด ย่อมมีสทิ ธิ
ไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านทางผูแ้ ทนทีไ่ ด้รบั มอบอานาจตามกฎหมายทีจ่ ะร้องเรียน
และให้มกี ารนาเรือ่ งร้องเรียนสู่การพิจารณาโดยพลันอย่างเปิดเผย
โดยคณะตุลาการหรือหน่วยงานทีม่ อี านาจเกีย่ วข้อง ทีเ่ ป็นอิสระและเป็นกลาง
และให้มกี ารตัดสินตามทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ นการแก้ไขการละเมิด รวมทัง้ ค่าชดเชย
หากเกิดการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพบุคคลนัน้
รวมทัง้ การบังคับการให้เป็ นไปตามคาตัดสินและเงินชดเชยในขัน้ สุดท้ายโดยมิชกั ช้า
3. เพื่อให้เป็นไปตามจุดหมายเช่นเดียวกัน บุคคลทุกคนมีสทิ ธิ
โดยลาพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ ่นื ในการ
(ก)
ร้องเรียนนโยบายหรือการกระทาของเจ้าหน้าทีเ่ ฉพาะรายและของหน่วยงานของรัฐบาล
ในกรณีทม่ี กี ารละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
โดยการยื่นคาร้องหรือวิธกี ารอื่นทีเ่ หมาะสมไปยังองคสกรทีม่ อี านาจด้านตุลาการ บริหาร
หรือนิตบิ ญ
ั ญัตภิ ายในประเทศ
หรือองคสกรทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องอื่นตามทีร่ ะบบกฎหมายของรัฐนัน้ ระบุทจ่ี ะตัดสินคาร้องเรียนได้โด
ยมิชกั ช้า
(ข) เข้าร่วมกระบวนการรับฟงั พิจารณา
และไต่สวนสาธารณะเพื่อให้ได้ความเห็นทีจ่ ะสร้างมติในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายภายในประเทศ
และพันธกรณีคามันสั
่ ญญาระหว่างประเทศเกีย่ วข้อง
(ค) เสนอและให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมายอย่างมีคุณภาพของวิชาชีพ
หรือคาแนะนาและความช่วยเหลืออื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องอื่นในการพิทกั ษสสทิ ธิมนุษยชนและเสรีภาพขั ้
นพืน้ ฐาน
4. เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุง่ หมายเช่นเดียวกัน
และเพื่อให้เป็นไปตามตราสารและกระบวนการระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง บุคคลทุกคนมีสทิ ธิ
โดยลาพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ ่นื ทีจ่ ะเข้าถึงและสื่อสารโดยไม่ถูก
กีดกันกับหน่วยงานระหว่างประเทศทัวไปหรื
่
อมีหน้าทีเ่ ฉพาะในการรับพิจารณาคาร้องเรียนทีเ่ กี่
ยวกับสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน
5. รัฐควรดาเนินการสอบสวนโดยฉับพลันอย่างเป็นกลาง
หรือประกันว่าจะมีการสืบสวนเมือ่ มีเหตุทน่ี ่าเชื่อถือได้ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั ้
นพืน้ ฐานในดินแดนทีอ่ ยู่ภายใต้เขตอาณาของรัฐนัน้

ข้อ 10
บุคคลจะต้องไม่เข้าร่วมโดยการกระทาหรือเพิกเฉยไม่กระทาเมือ่ จาเป็ น
ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
และบุคคลจะต้องไม่ถูกลงโทษหรือได้รบั การปฏิบตั เิ ยีย่ งปรปกั ษสใดๆ
ในการปฏิเสธการกระทาดังกล่าว
ข้อ 11
บุคคลทุกคนมีสทิ ธิ โดยลาพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ ่นื
ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย
บุคคลทุกคนทีโ่ ดยอาชีพของบุคคลนัน้ อาจมีผลกระทบต่อศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษยส สิทธิมนุ ษยชน
และเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของบุคคลอื่นแล้ว ควรเคารพสิทธิและเสรีภาพเหล่านัน้
และปฏิบตั ติ ามมาตรฐานในประเทศและระหว่างประเทศเกีย่ วกับหลักปฏิบตั หิ รือจริยธรรมของอา
ชีพและวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง

ข้อ 12
1. บุคคลทุกคนมีสทิ ธิ โดยลาพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ ่นื
ทีจ่ ะมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยสันติ เพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
2.
รัฐต้องดาเนินมาตรการทีจ่ าเป็นเพื่อประกันให้มกี ารคุม้ ครองจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องแก่บุคคลทุ
กคน โดยลาพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ ่นื จากความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้
การเลือกปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นการปฏิบตั โิ ดยพฤตินยั หรือนิตนิ ัย การกดดัน
หรือการปฏิบตั โิ ดยพลการอื่นใด ทีเ่ ป็นผลจากการทีบ่ ุคคลนัน้ ได้ใช้สทิ ธิอย่าง
ชอบธรรมตามทีอ่ า้ งถึงในปฏิญญานี้
3. เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ บุคคลทุกคนมีสทิ ธิ โดยลาพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ ่นื
ในการได้รบั การคุม้ ครองอย่างมีประสิทธิผลตามกฎหมายภายในประเทศ
ในการทีจ่ ะโต้ตอบหรือคัดค้านอย่างสันติต่อกิจกรรมและการกระทาใด รวมถึงการละเลย
ทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับรัฐ ซึง่ ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
เช่นเดียวกับการใช้ความรุนแรงทีเ่ กิดจากกลุ่มบุคคลหรือปจั เจกบุคคลอื่น
ทีม่ ผี ลกระทบต่อการอุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
ข้อ 13

บุคคลทุกคนมีสทิ ธิ โดยลาพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ ่นื ในการหว่านล้อม ได้รบั
และใช้ทรัพยากรทัง้ หลายเพื่อจุดประสงคสในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุ ษยชนและเสรีภาพขั ้
นพืน้ ฐานโดยสันติวธิ ี ตามบทบัญญัตขิ อ้ 3 แห่งปฏิญญานี้
ข้อ 14
1. รัฐมีความรับผิดชอบในการดาเนินมาตรการด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ ตุลาการ
และบริหาร หรืออื่นๆ ทีเ่ หมาะสม
เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจของทุกคนภายใต้อานาจเขตรัฐ ถึงสิทธิดา้ นพลเมือง การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2. มาตรการดังกล่าว รวมถึง
(ก) จัดพิมพส
และจัดให้มกี ฎหมายและระเบียบภายในและทีเ่ กี่ยวข้องกับตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเท
ศขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างกว้างขวาง
(ข)
การเข้าถึงอย่างเต็มทีแ่ ละเท่าเทียมกันถึงเอกสารระหว่างประเทศเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
รวมทัง้ รายงานตามช่วงเวลาต่อรัฐคณะกรรมการประจาสนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างปร
ะเทศทีร่ ฐั นัน้ เป็นภาคี เช่นเดียวกับบันทึกสรุปการหารือ
และรายงานอย่างเป็นทางการขององคสกรนัน้ ๆ
3. รัฐต้องประกันและสนับสนุนการก่อตัง้ และพัฒนาองคสกรอิสระแห่งชาติ
เพื่อส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานในทุกดินแดนภายใต้เขตอานาจรัฐ
ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผูต้ รวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือสถาบันแห่งชาติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ข้อ 15
รัฐมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการสอนสิทธิมนุ
ษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานในการศึกษาทุกระดับชัน้
และประกันว่าผูร้ บั ผิดชอบทัง้ ปวงในการฝึกอบรมทนายความ
เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจในการบังคับใช้กฎหมาย บุคลากรในกองทัพ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ได้รวมเรือ่ งการสอนสิทธิมนุ ษยชนไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
ข้อ 16

ปจั เจกบุคคล องคสกรเอกชน และสถาบันทีเ่ กี่ยวข้อง
มีบทบาททีส่ าคัญในการช่วยให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงปญั หาทีเ่ กี่ยวกับสิทธิมนุ ษยชนและเสรี
ภาพขัน้ พืน้ ฐาน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การศึกษา การฝึกอบรม
การวิจยั ในสาขาทีจ่ ะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งในการสร้างความเข้าใจ ขันติธรรม สันติภาพ
และมิตรภาพระหว่างชาติ และระหว่างกลุ่มเชือ้ ชาติและศาสนาทัง้ ปวง
โดยคานึงถึงภูมหิ ลังของสังคม และชุมชนทีห่ ลากหลายในการทากิจกรรมต่ างๆ
ข้อ 17
ในการใช้สทิ ธิและเสรีภาพทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในปฏิญญานี้
บุคคลทุกคนไม่ว่าจะดาเนินการโดยลาพังหรือโดยร่วมมือกับผูอ้ ่นื
ต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดทีส่ อดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
และกาหนดไว้ในกฎหมายเท่านัน้
เพื่อจุดประสงคสในการให้เกิดการตระหนักและเคารพอย่างเหมาะสมในสิทธิและเสรีภาพของบุคค
ลอื่น และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑสทเ่ี ป็นธรรมในด้านศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ
และสวัสดิการทัวไปของสั
่
งคมประชาธิปไตยเท่านัน้
ข้อ 18
1. บุคคลทุกคนมีหน้าทีต่ ่อและภายในชุมชน
ทีบ่ ุคคลนัน้ สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเสรีและเป็ นอิสระได้เท่านัน้
2. ปจั เจกบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน และองคสกรเอกชน
มีบทบาททีส่ าคัญและความรับผิดชอบทีจ่ ะปกป้องประชาธิปไตย
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานและช่วยให้เกิดการส่งเสริม
และความก้าวหน้าของสังคม สถาบันและกระบวนการทีเ่ ป็ นประชาธิปไตย
3. ปจั เจกบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน และองคสกรเอกชน
มีบทบาททีส่ าคัญและความรับผิดชอบเช่นกัน
ในการช่วยให้เกิดการส่งเสริมสิทธิของทุกคนตามความเหมาะสม
ทีจ่ ะมีระเบียบสังคมและระเบียบระหว่างประเทศทีส่ ทิ ธิและเสรีภาพบัญญัตไิ ว้ในปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนและตราสารสิทธิมนุษยชนอื่น ได้รบั การเคารพอย่างเต็มที่
ข้อ 19
ข้อความในปฏิญญานี้จะนาไปตีความในทานองให้ปจั เจกบุคคล กลุ่มบุคคล
หรือองคสกรของสังคมใด

หรือรัฐใดทีจ่ ะมีสทิ ธิในกิจกรรมหรือการกระทาใดทีจ่ ดุ มุง่ หมายในการทาลายสิทธิและเสรีภาพทีก่
ล่าวถึงในปฏิญญานี้มไิ ด้
ข้อ 20
ข้อความในปฏิญญานี้จะนาไปตีความเพื่อยอมให้รฐั ทัง้ หลายสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมของปจั เจกบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน
หรือองคสการเอกชนในทางทีข่ ดั กับบทบัญญัตขิ องกฎบัตรสหประชาชาติมไิ ด้
************************

