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เกริ่ นน�ำ
การประท้วงมีบทบาทส�ำคัญต่อชีวติ ทั้งด้านพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
ทุกสังคม
ในประวัตศิ าสตร์ทผี่ า่ นมา การประท้วงมักเป็ นแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางสังคมใน
เชิงบวก และการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนทีด่ ีข้ นึ และยังคงมีบทบาทก�ำหนดและคุม้ ครองพื้นทีข่ อง
พลเมืองในทุกภูมภิ าคของโลก การประท้วงส่งเสริ มให้มพี ฒั นาการของการมีส่วนร่ วมและ
การมีจิตส�ำนึกของพลเมือง สร้างความเข้มแข็งให้ระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ทั้งโดยกระตุน้
ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมโดยตรงต่อกิจการสาธารณะ การประท้วงช่วยให้บคุ คลและกลุม่ แสดง
ความเห็นต่างและความทุกข์ใจของตน แลกเปลีย่ นความเห็นและทัศนคติ เปิ ดโปงข้อบกพร่ องของ
การบริ หารงาน และเรี ยกร้องอย่างเปิ ดเผยให้ทางการและหน่วยงานทีม่ อี ทิ ธิพลอืน่ ๆ แก้ไขปัญหา
และแสดงความรับผิดชอบต่อการกระท�ำของตน ซึ่งนับเป็ นเรื่ องส�ำคัญอย่างยิง่ ส�ำหรับประชาชนที่
ไม่คอ่ ยมีปากเสียง ไม่มตี วั แทน หรื อถูกผลักให้อยูช่ ายขอบ
แต่รฐั บาลทัว่ โลกมักปฏิบตั ติ อ่ การประท้วง โดยมองว่าเป็ นสิ่งทีส่ ร้างความร�ำคาญและต้อง
ถูกควบคุม หรื ออาจถูกมองว่าเป็ นภัยคุกคามทีต่ อ้ งขจัด
เทคโนโลยีดิจิทลั สร้างโอกาสและปัญหาท้าทายใหม่ ๆ ให้กบั การประท้วง โดยในปัจจุบนั
ได้ถกู ใช้เป็ นสื่อกลางส�ำคัญเพือ่ สนับสนุนการประท้วงและเป็ นเวทีของการประท้วง ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยียงั ช่วยให้รฐั บาลมีศกั ยภาพเพิม่ ขึ้นอย่างมาก ในการคุกคามและอาจละเมิด
สิทธิมนุษยชนของการประท้วง
สิทธิในการประท้วงเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานหลายประการ และเป็ นปัจจัย
ส�ำคัญทีช่ ่วยคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนอืน่ ๆ แม้การประท้วงจะมีความส�ำคัญในทุกสังคม แต่บางกรณี
การประท้วงอาจก่ออันตรายต่อบุคคลอืน่ ด้วยเหตุดงั กล่าว มาตรฐานระหว่างประเทศจึงอนุญาต
ให้มกี ารจ�ำกัดสิทธิมนุษยชนหลายประการทีเ่ กี่ยวข้องกับการประท้วง อย่างไรก็ดี การจ�ำกัดเช่นนี้
ท�ำได้เฉพาะตามบริ บททีไ่ ด้นิยามไว้อย่างแคบเท่านั้น แม้จะมีหลักประกันชัดเจนตามกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แต่เป็ นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไปว่า รัฐต่าง ๆ ต้องการค�ำแนะน�ำในทาง
ปฏิบตั เิ พือ่ ท�ำความเข้าใจและด�ำเนินการตามพันธกรณีของตนในประเด็นดังกล่าวได้
หลักการเหล่านี้ จึงเป็ นการพรรณนาชุดของมาตรฐานขั้นต�่ำเพือ่ ให้เกิดการเคารพ คุม้ ครอง และ
ปฏิบตั จิ นบรรลุผลซึ่งสิทธิในการประท้วง พร้อมกับให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิ
ทีอ่ นุญาตให้กระท�ำได้ในกรอบอย่างแคบ ถือเป็ นการตีความในเชิงก้าวหน้าต่อมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อันประกอบด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) และกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights – ICESCR) มาตรฐานสิทธิมนุษยชนในระดับภูมภิ าค แนวปฏิบตั ขิ องรัฐ
อันเป็ นทีย่ อมรับและมีพฒั นาการ (ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากกฎหมายและค�ำพิพากษาของศาลภายใน
ประเทศ) และหลักการทัว่ ไปของกฎหมายอันเป็ นทีย่ อมรับของประชาคมแห่งรัฐ โดยเฉพาะ
หลักการพื้นฐานแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการใช้กำ� ลังและอาวุธปื นของเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้
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กฎหมาย (UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials)
จรรยาบรรณสหประชาชาติสำ� หรับเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย (UN Code of Conduct for Law
Enforcement Officials) มาตรฐานซึ่งได้รบั การชี้แจงโดยกลไกพิเศษของคณะมนตรี สิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (รวมทั้งผูร้ ายงานพิเศษร่ วมว่าด้วยการจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม) และ
แนวปฏิบตั วิ า่ ด้วยเสรี ภาพของการชุมนุมโดยสงบขององค์การว่าด้วยความมัน่ คงและความร่ วมมือ
ในยุโรป (Organization for Security and Co-operation in Europe หรื อ OSCE)
หลักการเหล่านี้ยงั เป็ นการยอมรับการประยุกต์ใช้หลักการไซราคูซาว่าด้วยการจ�ำกัดและ
การลดทอนสิทธิของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Siracusa
Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and
Political Rights) (ซึ่งมีการรับรองในเดือนพฤษภาคม 2527 โดยกลุม่ ผูช้ ำ� นาญการ) และการใช้กำ� ลัง:
แนวปฏิบตั ใิ นการบังคับใช้หลักการพื้นฐานแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการใช้กำ� ลังและอาวุธปื น
ของเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย (Use of Force: Guidelines for Implementation of the UN
Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) เผยแพร่ โดย
แอมเนสตี้อนิ เตอร์เนชัน่ แนล ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558
หลักการเหล่านี้มงุ่ ประสงค์ให้หน่วยงานภาคประชาสังคม นักกิจกรรม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
นักกฎหมาย ผูพ้ พิ ากษา ผูแ้ ทนทีม่ าจากการเลือกตั้ง เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอืน่ ๆ
น�ำไปใช้ ทั้งนี้เพือ่ สนับสนุนการคุม้ ครองสิทธิในการประท้วงทั้งในระดับท้องถิน่ ระดับภูมภิ าค
และระดับสากล
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อารัมภบท
เราซึ่งประกอบด้วยบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ซึ่งให้ความเห็นชอบและเห็นด้วยกับหลักการเหล่านี้
เชื่อมัน่ ว่าการประท้วงเป็ นเสาหลักพื้นฐานของประชาธิปไตย และเป็ นองค์ประกอบเพือ่ ให้เกิด
การจัดการเลือกตั้งทีเ่ สรี และเป็ นธรรม
ระลึกว่าการประท้วงเกิดขึ้นในทุกสังคม เนื่องจากประชาชนลุกยืนขึ้นเพือ่ ปกป้องสิทธิพลเมือง
สิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของตน ต่อสูก้ บั การกดขีป่ ราบปราม ต่อสูก้ บั
ความยากจน คุม้ ครองสิ่งแวดล้อม หรื อเรี ยกร้องให้เกิดการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน และมีส่วนร่ วมให้เกิด
ความก้าวหน้า
ค�ำนึงว่าการเข้าร่ วมการประท้วงช่วยให้บคุ คลทุกคนสามารถแสดงความเห็นต่างทั้งโดยส่วนบุคคล
และองค์กร และพยายามใช้แรงกดดันและหนุนเสริ มการก�ำหนดนโยบายของรัฐและการบริ หาร
จัดการบ้านเมือง รวมทั้งการกระท�ำอืน่ ใดของหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจในสังคม
เน้นย�้ำว่า สิทธิในการประท้วงประกอบด้วยการใช้สิทธิมนุษยชนนานัปการทีไ่ ม่อาจแบ่งแยกได้
พึ่งพาอาศัยกันและเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะสิทธิทจี่ ะมีเสรี ภาพในการแสดงออก การชุมนุมอย่าง
สงบ และการสมาคม สิทธิในการเข้าร่ วมการจัดการกิจการสาธารณะ สิทธิทจี่ ะมีเสรี ภาพด้าน
ความคิด สามัญส�ำนึกและศาสนา สิทธิในการนัดหยุดงาน สิทธิในการเข้าร่ วมชีวติ ทางวัฒนธรรม
รวมทั้งสิทธิทจี่ ะมีชีวติ มีความเป็ นส่วนตัว มีอสิ รภาพและความมัน่ คงของบุคคล และสิทธิทจี่ ะ
ไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิ
ยอมรับว่าสื่อมวลชนและเทคโนโลยีดิจิทลั ทีเ่ สรี และเป็ นอิสระ เป็ นองค์ประกอบทีจ่ ำ� เป็ นเพือ่
ประกันว่าประชาชนได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับการประท้วงและบริ บททีเ่ กิดขึ้น เป็ นการอ�ำนวย
ความสะดวกและหนุนเสริ มการจัดการประท้วง ทั้งนี้เพือ่ ให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลอย่างเสรี
ระหว่างฝ่ ายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการประท้วง และการติดตามและรายงานการละเมิดทีเ่ กิดขึ้น
ยอมรับว่าเทคโนโลยีดิจิทลั และอินเตอร์เน็ต เป็ นเวทีการประท้วงออนไลน์
เน้นถึงบทบาททีม่ คี ณ
ุ ค่าของภาคประชาสังคมรวมทั้งนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผูส้ ื่อข่าว ใน
การประท้วงรวมทั้งกิจกรรมทีจ่ ดั ท�ำโดยองค์กรเอง และการจัดตั้งหน่วยงานอืน่ และโดยการเก็บ
ข้อมูล การรายงาน และการเรี ยกร้องให้มกี ารตรวจสอบการละเมิดสิทธิของผูช้ ุมนุมประท้วง
รังเกียจการปราบปรามการประท้วงอย่างโหดร้าย รวมทั้งการใช้กำ� ลังอย่างไม่จำ� เป็ น เกินกว่าเหตุ
และไม่ชอบด้วยกฎหมาย การควบคุมตัวโดยพลการ การบังคับบุคคลให้สูญหาย การทรมาน
การสังหารแบบรวบรัดหรื อการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย
กังวลอย่างยิง่ กับมาตรการทางกฎหมาย นโยบาย และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งยับยั้ง ป้องกัน หรื อ
ขัดขวางไม่ให้เกิดการประท้วง รวมทั้งการตั้งข้อก�ำหนดต่อการขออนุญาตจัดประท้วง การควบคุม
ตัวบุคคล การคุกคามและข่มขู่ และมาตรการลงโทษทั้งในทางอาญา ในทางฝ่ ายบริ หารและในทาง
พลเรื อนทีไ่ ม่ได้สดั ส่วนต่อผูช้ ุมนุมประท้วง รวมทั้งข้อจ�ำกัดต่างๆ ทีน่ ำ� มาใช้กบั ผูช้ ุมนุมประท้วง
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ตระหนักว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการสอดแนมข้อมูลและศักยภาพในการเก็บรักษาข้อมูลทั้งของ
หน่วยงานของรัฐและเอกชน อาจละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูช้ ุมนุมประท้วง และส่งผลในเชิงข่มขู่
ต่อการประท้วงโดยทัว่ ไป
ต้องการเรี ยกร้องให้รฐั บาลปฏิบตั ใิ ห้บรรลุซ่ ึงพันธกรณีทจี่ ะเคารพ คุม้ ครอง และอ�ำนวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิในการประท้วงโดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ไิ ม่วา่ ในรู ปแบบใด ทั้งนี้
เพือ่ หลีกเลีย่ งการจ�ำกัดสิทธิทไี่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ขาดความชอบธรรมหรื อไม่จำ� เป็ น เพือ่ ประกัน
ให้มกี ารตรวจสอบการละเมิด และเพือ่ กระตุน้ ให้หน่วยงานเอกชนปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องของตนเอง
เรียกร้ องหน่ วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในระดับสากล ระดับภูมภิ าค ระดับประเทศ และระดับท้องถิน่
รวมทั้งหน่ วยงานเอกชนอืน่ ๆ ให้ ดำ� เนินการเพือ่ ส่ งเสริมให้ มกี ารยอมรับและการเผยแพร่ หลักการ
เหล่านี้ และให้ เกิดเป็ นการปฏิบตั ทิ างการเมืองในทุกระดับ
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บทที่ 1: หลักการทัว่ ไป
หลักการที่ 1: ศัพท์บญั ญัติ
1.1 เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ของหลักการเหล่านี้
ก) การประท้วง เป็ นการแสดงออกระดับบุคคลหรื อกลุม่ เพือ่ ต่อต้าน แสดงความเห็นค้าน
แสดงปฏิกิริยาหรื อความเห็นในเชิงตอบสนอง การแสดงคุณค่าหรื อประโยชน์ของตน
ด้วยเหตุดงั กล่าว การประท้วงอาจครอบคลุมถึงกิจกรรมดังต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
(1) การกระท�ำทั้งระดับบุคคลหรื อกลุม่ รวมทั้งการประท้วงทีเ่ กิดขึ้นโดยธรรมชาติหรื อ
เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ตั้งแต่หรื อในช่วงเวลาทีบ่ คุ คลเป็ นผูเ้ ลือก รวมทั้งการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทลั
(2) การแสดงออกระดับบุคคลหรื อกลุม่ อันเนื่องมาจากแรงจูงใจหรื อประเด็นปัญหาใดๆ
(3) การกระท�ำทีม่ เี ป้าหมายเป็ นกลุม่ บุคคลต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชนหรื อบุคคล หรื อประชาชนทัว่ ไป
(4) พฤติกรรมหรื อการแสดงออกอันอาจรบกวนหรื อละเมิดบุคคลอืน่ ซึ่งเห็นต่างจาก
แนวคิดหรื อเหตุผลอันเป็ นเป้าหมายของการประท้วง หรื อพฤติกรรมใดทีเ่ ป็ นอุปสรรค
ขัดขวาง หรื อปิ ดกั้นการกระท�ำของบุคคลทีส่ ามเป็ นการชัว่ คราว
(5) การกระท�ำในสถานทีใ่ ดรวมทั้งสถานทีส่ าธารณะหรื อสถานทีส่ ่วนตัว รวมทั้งใน
อินเตอร์เน็ต
(6) การกระท�ำในลักษณะทีม่ กี ารจัดตั้งในหลายระดับและมีวธิ ีการแตกต่างกัน รวมทั้ง
กรณีซ่ ึงไม่มโี ครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน ไม่มโี ครงสร้างทีล่ ดหลัน่ ตามล�ำดับชั้น หรื อ
ไม่มรี ู ปแบบ หรื อไม่มชี ่วงเวลาการประท้วงทีเ่ กิดจากการวางแผนล่วงหน้า
ข) สิทธิในการประท้วง เป็ นการใช้สิทธิมนุษยชนทีม่ อี ยูแ่ ละเป็ นทีย่ อมรับในทางสากล
ทั้งระดับบุคลและ/หรื อกลุม่ รวมทั้งสิทธิทจี่ ะมีเสรี ภาพในการแสดงออก การชุมนุมอย่างสงบ
และการสมาคม สิทธิทจี่ ะเข้าร่ วมในการจัดการกิจการสาธารณะ สิทธิทจี่ ะมีเสรี ภาพด้านความ
คิด มโนธรรมส�ำนึกและศาสนา สิทธิทจี่ ะเข้าร่ วมในชีวติ ทางวัฒนธรรม สิทธิในชีวติ
สิทธิในความเป็ นส่วนตัว เสรี ภาพและความมัน่ คงของบุคคล และสิทธิทจี่ ะไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิ
สิทธิในการประท้วงยังเป็ นสิ่งทีจ่ ำ� เป็ นเพือ่ ให้เกิดสิทธิมนุษยชนทั้งหมด รวมทั้งสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ค) ค�ำว่า การประท้วงออนไลน์ หมายถึงการประท้วงตามค�ำนิยามในหลักการที่ 1.1
หากเกิดขึ้นโดยใช้อนิ เตอร์เน็ตเป็ นเครื่ องมือและ/หรื อเพือ่ เวทีเพือ่ ปฏิบตั กิ ารนั้น
ง) ค�ำว่า การไม่ใช้ความรุ นแรง ปฏิบตั กิ ารท้าทายซึ่งหน้า หรื อ การดื้อแพ่ง หมายถึงยุทธวิธี
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และยุทธศาสตร์ทแี่ ตกต่างกัน เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง โดยใช้ท้งั วิธีการสร้างความรบกวน
ทีม่ เี ป้าหมายเป็ นสถาบัน บุคคล หรื อกระบวนการ โดยใช้ปฏิบตั กิ ารทางตรงและโดยสงบ
รวมทั้งการฝ่ าฝื นกฎหมายอย่างมีมโนธรรมส�ำนึกและอย่างจงใจ
จ) ค�ำว่า ความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน หมายถึงผลรวมของหลักเกณฑ์เพือ่ ประกันการท�ำ
หน้าทีข่ องสังคม หรื อชุดของหลักการ ซึ่งเป็ นพื้นฐานของสังคม รวมทั้งการเคารพ
สิทธิมนุษยชน
ฉ) ค�ำว่า การบังคับใช้กฎหมาย ครอบคลุมการใช้อำ� นาจควบคุมของกองก�ำลังรักษาความมัน่ คง
โดยเฉพาะอ�ำนาจในการจับกุม ควบคุมตัว การใช้กำ� ลัง เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีบ่ รรลุผล
ในการบังคับใช้กฎหมาย ค�ำนี้ยงั ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยของเอกชน ซึ่งได้
รับมอบหมายอ�ำนาจดังกล่าว เป็ นการเฉพาะและโดยชัดแจ้ง จากหน่วยงานของรัฐ และ
ปฏิบตั กิ ารใช้อำ� นาจหน้าทีใ่ นนามของรัฐ
ช) ค�ำว่า การใช้กำ� ลัง หมายถึงปฏิบตั กิ ารทางกายใด ๆ ทีใ่ ช้กบั บุคคล ทั้งนี้เพือ่ ให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็ นผล โดยเฉพาะการขอความร่ วมมือให้ทำ� ตามค�ำสัง่
ซ) ค�ำว่า อาวุธซึ่งไม่ทำ� ให้เกิดอันตรายถึงชีวติ หมายถึงอาวุธทีถ่ กู ออกแบบมาเพือ่ ให้มกี ารใช้
ก�ำลังโดยไม่ทำ� ให้ถงึ ขั้นเสียชีวติ หรื อได้รบั บาดเจ็บสาหัส ซึ่งเล็งเห็นได้วา่ อาวุธนั้นอาจมีความ
เสี่ยงทีจ่ ะท�ำให้บคุ คลเสียชีวติ ขึ้นอยูก่ บั พฤติการณ์และวิธีการใช้
ฌ) ค�ำว่า อาวุธหรื อการใช้กำ� ลังซึ่งท�ำให้ถงึ แก่ความตาย หมายถึงอาวุธหรื อการใช้กำ� ลังในรู ป
แบบใด ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากทีจ่ ะท�ำให้เกิดการเสียชีวติ หรื อถูกใช้โดยเห็นได้อย่างชัดแจ้ง
ว่าอาจเป็ นเหตุให้บคุ คลเสียชีวติ (การใช้กำ� ลังในระดับทีท่ ำ� ให้บคุ คลเสียชีวติ ได้โดยจงใจ)
1.2 ส�ำหรับค�ำว่า โดยสงบ หรื อ การไม่ใช้ความรุ นแรง
ก) ควรเป็ นค�ำทีไ่ ด้รบั การตีความอย่างกว้างขวางเสมอ และควรยกเว้นเฉพาะกรณีซ่ ึงมีพยาน
หลักฐานทีช่ ดั เจนและน่าเชื่อถือว่า ผูช้ ุมนุมประท้วงมีเจตนาใช้ความรุ นแรงต่อบุคคลหรื อ
ทรัพย์สิน และมีความเป็ นไปได้อย่างมากทีจ่ ะกระท�ำเช่นนั้น
ข) ควรครอบคลุมถึงการป้องกันตนเอง (โดยตนเองหรื อบุคคลอืน่ ช่วยเหลือ) ของผูช้ ุมนุม
ประท้วงต่อการกระท�ำอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่รูปแบบการป้องกันตนเองให้กระท�ำ
เท่าทีจ่ ำ� เป็ นและพอสมควรแก่เหตุซ่ ึงบุคคลเชื่อว่าก�ำลังเกิดขึ้นกับตนเอง
ค) ในการประเมินว่าการประท้วงครั้งใดเกิดขึ้นโดยสงบหรื อไม่ ให้คำ� นึงว่าการใช้ความรุ นแรง
เป็ นครั้งคราวหรื อประปราย หรื อการกระท�ำทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมายอืน่ ๆ ซึ่งเป็ นการกระท�ำของ
คนอืน่ ย่อมไม่พรากสิทธิของบุคคลทีจ่ ะได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย ตราบที่
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บุคคลเหล่านั้นยังคงกระท�ำการโดยสงบ ทั้งโดยเจตนาหรื อโดยพฤติการณ์ทเี่ กิดขึ้น
ง) รัฐพึงตระหนักว่าเมือ่ ใดการประท้วงจบลงด้วยความรุ นแรง ย่อมเป็ นผลมาจากข้อบกพร่ อง
ของรัฐทีจ่ ะอ�ำนวยความสะดวกให้เกิดการประท้วงโดยสงบ หรื อ ไม่สามารถป้องกัน
ความรุ นแรง และหาทางคลีค่ ลายความขัดแย้ง โดยการรับมือกับบุคคลทีอ่ าจเข้าร่ วมหรื อ
มีเจตนาจะใช้ความรุ นแรง
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หลักการที่ 2: พันธกรณีของรัฐต่อสิทธิในการประท้วง
2.1 รัฐมีพนั ธกรณีทจี่ ะ
ก) เคารพสิทธิในการประท้วง: รัฐไม่ควรขัดขวาง กีดกัน หรื อจ�ำกัดสิทธิในการประท้วง
เว้นแต่เป็ นไปตามขอบเขตทีก่ ระท�ำได้ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ข) คุม้ ครองสิทธิในการประท้วง: รัฐควรด�ำเนินการตามขั้นตอนทีช่ อบด้วยเหตุผล
เพือ่ คุม้ ครองบุคคลทีต่ อ้ งการใช้สิทธิในการประท้วง ทั้งนี้รวมถึงการใช้มาตรการทีจ่ ำ� เป็ น
เพือ่ ขัดขวางการละเมิดโดยบุคคลทีส่ าม และ
ค) ท�ำให้สิทธิในการประท้วงบรรลุผล: รัฐควรสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ กื้อหนุนให้สิทธิในการ
ประท้วงสามารถน�ำมาปฏิบตั ไิ ด้จริ ง ทั้งนี้รวมถึงมาตรการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีทเี่ กิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งปวง ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสิทธิการประท้วง
2.2 รัฐควรรับรองไว้ในบทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญ (หรื อเทียบเท่า) และในกฎหมายภายในประเทศ
และท�ำให้เกิดผลในทางปฏิบตั วิ า่ สิทธิในการประท้วงเป็ นสิทธิมนุษยชนทีไ่ ม่อาจแบ่งแยกได้
พึ่งพาอาศัยกันและเชื่อมโยงกัน และสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
โดยควรครอบคลุมถึง
ก) สิทธิทจี่ ำ� เป็ นเพือ่ ให้เกิดการจัดการประท้วง โดยเฉพาะ
(1) สิทธิทจี่ ะมีเสรี ภาพในการแสดงออก: เสรี ภาพทีจ่ ะแสวงหา รับ และเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยไม่คำ� นึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไม่วา่ ด้วยวาจา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อการตีพมิ พ์ ในรู ปของศิลปะ หรื อโดยอาศัยสื่อประการอืน่
ตามทีต่ นเลือก
(2) สิทธิทจี่ ะมีเสรี ภาพในการชุมนุม: เสรี ภาพในการจงใจชุมนุมในพื้นทีใ่ ดๆ
เพือ่ เป้าประสงค์ร่วมกันในการแสดงออก
(3) สิทธิทจี่ ะมีเสรี ภาพในการสมาคม: เสรี ภาพในการสมาคมกับบุคคลอืน่ รวมทั้ง
การจัดตั้งและเข้าร่ วมสหภาพแรงงานเพือ่ เป็ นการคุม้ ครองประโยชน์ของบุคคลและกลุม่
(4) สิทธิทจี่ ะเข้าร่ วมในกิจการสาธารณะ: สิทธิของบุคคลทีจ่ ะเข้าร่ วมในกิจการสาธารณะ
ทั้งโดยทางตรงหรื อโดยผ่านตัวแทนทีไ่ ด้รบั การเลือกตั้งเข้ามาอย่างเสรี เป็ นอย่างน้อย
ข) สิทธิทมี่ กั ถูกละเมิดเมือ่ มีการปราบปรามการประท้วง โดยเฉพาะ
(1) สิทธิในชีวติ : สิทธิของบุคคลทุกคนทีจ่ ะไม่ถกู พรากชีวติ ของตนโดยพลการ
(2) สิทธิทจี่ ะไม่ถกู กระท�ำทรมานและการปฏิบตั ทิ ไี่ ร้มนุษยธรรมและย�ำ่ ยีศกั ดิ์ศรี :
สิทธิทจี่ ะไม่ตกเป็ นเหยือ่ การทรมานและการปฏิบตั หิ รื อการลงโทษอืน่ ๆ ทีโ่ หดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรื อทีย่ ำ่ � ยีศกั ดิ์ศรี
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(3) สิทธิความเป็ นส่วนตัว: สิทธิของบุคคลทุกคนทีจ่ ะไม่ตกเป็ นเหยือ่ การแทรกแซง
โดยพลการหรื อโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อความเป็ นส่วนตัวของตน ครอบครัว
บ้านเรื อน หรื อการติดต่อทางจดหมาย รวมทั้งการโจมตีทำ� ร้ายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ต่อชื่อเสียงและเกียรติยศของตน และสิทธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายเพือ่ ไม่ให้
เกิดการแทรกแซงหรื อการโจมตีทำ� ร้ายเช่นนั้น
(4) สิทธิทจี่ ะมีเสรี ภาพและความมัน่ คงของตน: สิทธิทจี่ ะไม่ตกเป็ นเหยือ่ การจับกุมหรื อ
ควบคุมตัวโดยพลการ และไม่ถกู พรากอิสรภาพของตน เว้นแต่เป็ นไปตามเหตุผลและ
สอดคล้องกับขั้นตอนปฏิบตั ขิ องกฎหมายทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว
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หลักการที่ 3: การไม่เลือกปฏิบตั ิ
3.1 รัฐควรประกันในกฎหมายและในทางปฏิบตั วิ า่ บุคคลทุกคนสามารถใช้สิทธิในการประท้วง
ของตนอย่างเท่าเทียม โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุดา้ นเชื้อชาติ เพศ ชาติพนั ธุ์ ศาสนาหรื อ
ความเชื่อ ความพิการ อายุ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศสภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง
หรื ออืน่ ๆ ความเป็ นมาด้านชาติหรื อสังคม สัญชาติ ทรัพย์สิน สถานะการเกิดหรื อสถานะอืน่ ใด
3.2 สิทธิในการประท้วงต้องได้รบั การคุม้ ครองส�ำหรับบุคคลทั้งปวง กลุม่ สมาคมทีไ่ ม่จดทะเบียน
และนิตบิ คุ คลทั้งหลาย รวมทั้งคนทีเ่ ป็ นชนกลุม่ น้อย ผูซ้ ่ ึงเป็ นคนชาติ (พลเมือง) ผูซ้ ่ ึงไม่เป็ นคนชาติ
(ผูซ้ ่ ึงไม่เป็ นพลเมือง) ผูไ้ ร้รฐั ผูล้ ้ ภี ยั คนต่างชาติ ผูแ้ สวงหาทีล่ ้ ภี ยั คนเข้าเมือง นักท่องเทีย่ ว และ
บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
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หลักการที่ 4: ขอบเขตของการจ�ำกัดสิทธิในการประท้วง
4.1 การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนทีไ่ ด้รบั การประกันในกฎหมายระหว่างประเทศ ต้องเกิดขึ้น
ในระหว่างการประท้วงทุกครั้ง และต้องถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ ในขณะทีก่ ารจ�ำกัดสิทธิใด ๆ
ให้ถอื เป็ นข้อยกเว้น
4.2 รัฐควรประกันว่าสิทธิทอี่ าจเลีย่ งพันธกรณีได้ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสิทธิในการประท้วง อาจถูก
จ�ำกัดได้ตามเหตุผลทีก่ ำ� หนดในกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น โดยเฉพาะ ห้ามมิให้มกี ารจ�ำกัด
สิทธิทจี่ ะมีเสรี ภาพในการแสดงออก การชุมนุม การสมาคมและความเป็ นส่วนตัว ยกเว้นแต่
ข้อจ�ำกัดนั้น
ก) เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย (ชอบด้วยกฎหมาย): การจ�ำกัดใด ๆ ต้องมีพ้นื ฐาน
ทางกฎหมายรองรับอย่างเป็ นทางการ โดยเนื้อหาของกฎหมายนั้นเป็ นสิ่งทีบ่ คุ คลเข้าถึงได้และ
มีการเขียนกฎหมายอย่างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ช่วยให้บคุ คลตระหนักล่วงหน้าว่า การกระท�ำใด
อาจเป็ นการละเมิดข้อกฎหมายนั้น และสามารถประเมินผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นเนื่องจาก
การละเมิดใด ๆ ทีเ่ กิดขึ้น
ข) ตอบสนองเป้าหมายทีช่ อบธรรม: การจ�ำกัดใด ๆ ต้องเป็ นสิ่งทีร่ ฐั บาลพิสูจน์ให้เห็นได้
ว่า มีเป้าประสงค์อย่างจริ งจังและส่งผลให้เกิดการคุม้ ครองเป้าหมายทีช่ อบธรรม ทั้งนี้เพือ่
คุม้ ครองความมัน่ คงของชาติ ความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน (ordre public) การคุม้ ครอง
การสาธารณสุขหรื อศีลธรรมอันดี หรื อการคุม้ ครองสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลอืน่ สิทธิทจี่ ะ
มีเสรี ภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคมอาจถูกจ�ำกัดได้หากเป็ นไปเพือ่ คุม้ ครอง
ความปลอดภัยสาธารณะ
(1) ความมัน่ คงของชาติเป็ นเหตุทอี่ าจอ้างได้เฉพาะเพือ่ คุม้ ครองความอยูร่ อดของชาติ
หรื อบูรณภาพของดินแดน ให้ปลอดพ้นจากการใช้หรื อการขูจ่ ะใช้กำ� ลัง หรื อเพือ่ คุม้ ครอง
ศักยภาพในการตอบโต้กบั การใช้หรื อการขูจ่ ะใช้กำ� ลัง ไม่วา่ จะมาจากภายในหรื อ
ภายนอก
(2) ความสงบเรี ยบร้อยของประชาชนเป็ นเหตุทอี่ าจอ้างได้ เฉพาะเมือ่ การประท้วง
ส่งผลให้เกิดการคุกคามอย่างแท้จริ งและเพียงพอต่อการท�ำหน้าทีข่ องสังคม หรื อหลักการ
พื้นฐานทีเ่ ป็ นพื้นฐานของสังคมนั้น รวมทั้งการเคารพสิทธิมนุษยชนและหลักนิตธิ รรม
การใช้สิทธิในการประท้วงรวมทั้งการประท้วงทีเ่ กิดขึ้นอย่างเป็ นธรรมชาติ เกิดขึ้นโดย
ทันทีทนั ใดและเป็ นการตอบโต้ ควรถือเป็ นองค์ประกอบทีจ่ ำ� เป็ นอย่างหนึ่งของความสงบ
เรี ยบร้อยของประชาชน และไม่ให้ถอื ว่าเป็ นการคุกคามในทางพฤตินยั แม้ในกรณีซ่ ึง
การประท้วงอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรื อเป็ นการรบกวน
(3) การสาธารณสุขเป็ นเหตุทอี่ าจอ้างต่อการประท้วง เฉพาะเมือ่ มีหลักฐานชัดเจน และ
เมือ่ มีภยั คุกคามอย่างแท้จริ งต่อสุขภาพ มาตรการทีน่ ำ� มาใช้ตอ้ งมีเป้าหมาย
เป็ นการเฉพาะ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดโรคหรื ออาการบาดเจ็บ หรื อเพือ่ ให้การดูแลกับผูป้ ่ วย
และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ และให้นำ� มาใช้ในกรณีของกิจกรรมอย่างอืน่ ซึ่งเป็ นการรวมตัวกัน
ของประชาชนโดยปรกติดว้ ย
(4) ศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็ นเหตุทอี่ าจอ้างได้ กรณีทกี่ ารจ�ำกัดเช่นนั้นพิสูจน์ได้วา่
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จ�ำเป็ นต่อการสนับสนุนการเคารพคุณค่าขั้นพื้นฐานของชุมชน และเป็ นการเคารพ
ความเป็ นสากลของสิทธิมนุษยชน หลักการไม่เลือกปฏิบตั แิ ละหลักนิตธิ รรม เนื่องจาก
หลักศีลธรรมมีแนวโน้มวิวฒั นาการเปลีย่ นแปลงไป การจ�ำกัดใด ๆ ไม่ควรเป็ นผลเพียง
เฉพาะเพือ่ คุม้ ครองจารี ตประเพณีเพียงอย่างเดียว และไม่ควรใช้เพือ่ สร้างความชอบธรรม
ให้กบั การกระท�ำอันเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริ มอคติ หรื อสนับสนุนการไม่อดออม
ต่อกัน แนวคิดของศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งไม่ยอมรับหลักการสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน ให้ถอื เสมอว่าเป็ นสิ่งทีม่ คี วามหมายตรงข้ามกับความหมายในปัจจุบนั
ของค�ำว่าศีลธรรมอันดี
(5) เจ้าหน้าทีผ่ มู ้ อี ำ� นาจต้องหาสมดุลทีเ่ หมาะสมอยูเ่ สมอ กรณีทตี่ อ้ งจ�ำกัดการประท้วง
โดยอ้างว่าเพือ่ คุม้ ครองสิทธิของผูอ้ นื่ กลุม่ หรื อบุคคลอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในการประท้วง
หรื อผูซ้ ่ ึงอาศัยอยู่ ท�ำงาน หรื อมีกิจการร้านค้าในพื้นทีซ่ ่ ึงได้รบั ผลกระทบนั้น ความสมดุล
เช่นนั้นควรมีแนวโน้มสนับสนุนผูท้ ยี่ นื ยันใช้สิทธิในการประท้วงเสมอ เว้นแต่มหี ลักฐาน
ทีห่ นักแน่นเพือ่ สร้างความชอบธรรมให้กบั การแทรกแซงต่อสิทธิน้ นั โดยการจ�ำกัดนั้น
ไม่ควรถูกอ้างโดยเป็ นผลมาจากการต่อต้านของประชาชนทีม่ ตี อ่ การประท้วง หรื อ
เพือ่ จ�ำกัดการถกเถียงทางการเมือง ไม่อาจอ้างความไม่สะดวกหรื อการรบกวนใด ๆ
เพียงอย่างเดียวเป็ นเหตุผลเพือ่ จ�ำกัดการประท้วง
(6) ความปลอดภัยสาธารณะ อาจเป็ นเหตุผลทีอ่ า้ ง เพือ่ จ�ำกัดสิทธิทจี่ ะมีเสรี ภาพ
ในการชุมนุมและการสมาคม เฉพาะเมือ่ มีอนั ตรายทีช่ ดั เจนและแท้จริ งต่อชีวติ หรื อ
บูรณภาพทางร่ างกายของบุคคล หรื อเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินของตน
ค) เท่าทีจ่ ำ� เป็ นและได้สดั ส่วนกับการบรรลุเป้าหมายทีช่ อบธรรม
(1) การจ�ำกัดสิทธิในการประท้วง ควรถือว่าจ�ำเป็ นเฉพาะเมือ่ มีเหตุจำ� เป็ นทางสังคม
อย่างแท้จริ ง ให้ตอ้ งท�ำการจ�ำกัดเช่นนั้น ฝ่ ายทีอ่ า้ งเหตุเพือ่ จ�ำกัดต้องพิสูจน์ให้เห็น
ความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนและใกล้ชิด ระหว่างการประท้วงนั้นกับประโยชน์ทตี่ อ้ งการ
คุม้ ครอง
(2) การจ�ำกัดสิทธิไม่ควรเป็ นการกระท�ำอย่างกว้างขวาง และควรจ�ำกัดให้นอ้ ยสุด
เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ทั้งนี้เพียงเพือ่ คุม้ ครองเป้าหมายอันชอบธรรม การจ�ำกัดใด ๆ ควร
ก�ำหนดอย่างชัดเจนให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย มีความเฉพาะเจาะจง และ
พิจารณาเป็ นรายกรณี เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงการคุม้ ครองเป็ นการเฉพาะ และไม่รุกล�้ำ
เกินกว่าข้อบัญญัตอิ นื่ ทีอ่ าจน�ำมาใช้เพือ่ บรรลุผลลัพธ์ในการจ�ำกัดแบบเดียวกัน
4.3 การจ�ำกัดใด ๆ ทีเ่ ป็ นข้อห้ามต่อการรณรงค์ประท้วง โดยอ้างว่าเป็ นการยัว่ ยุให้เกิดความรุ นแรง
การเลือกปฏิบตั ิ หรื อความเกลียดชัง (การยัว่ ยุ) ต้องสอดคล้องกับเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
ก) เหตุผลทีอ่ าจสัง่ ห้ามการรณรงค์ทถี่ อื ว่าเป็ นการยัว่ ยุ ควรครอบคลุมเหตุผลประการต่าง ๆ
อันเป็ นทีย่ อมรับตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ข) เจตนาของผูช้ ุมนุมประท้วงในการยัว่ ยุบคุ คลอืน่ ให้กระท�ำการทีเ่ ป็ นการเลือกปฏิบตั ิ
ความเป็ นปรปักษ์ หรื อความรุ นแรง ควรถือเป็ นองค์ประกอบส�ำคัญและจ�ำเป็ นของการยัว่ ยุ
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ค) กฎหมายซึ่งห้ามการยัว่ ยุ ควรระบุคณ
ุ ลักษณะทีเ่ ฉพาะเจาะจงและชัดเจนของ
สิ่งทีถ่ อื เป็ นการยัว่ ยุให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ ความเป็ นปรปักษ์ หรื อความรุ นแรง ทั้งนี้โดยอ้างถึง
ข้อ 20(2) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และ
ควรหลีกเลีย่ งการใช้ภาษาทีก่ ว้างเกินไป หรื อไม่เฉพาะเจาะจง
ง) ข้อห้ามต่อการยัว่ ยุควรสอดคล้องกับบททดสอบสามข้อว่าด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย
ได้แก่ บททดสอบเรื่ องเป้าหมายทีช่ อบธรรม ความได้สดั ส่วน และความจ�ำเป็ น ตามทีก่ ำ� หนด
ในหลักการที่ 4.2
จ) บทลงโทษทางอาญา ควรจ�ำกัดเฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการยัว่ ยุอย่างสุดโต่งทีส่ ุด และให้ใช้
เป็ นทางออกสุดท้ายในสถานการณ์ทชี่ อบธรรมเท่านั้น กรณีซ่ ึงไม่มวี ธิ ีการอืน่ ทีด่ เู หมือนจะ
สามารถน�ำไปสู่การคุม้ ครองทีต่ อ้ งการได้
4.4 มาตรการใด ๆ ทีน่ ำ� มาใช้เพือ่ จ�ำกัดการประท้วง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายทางร่ างกายต่อตนเอง
โดยเฉพาะการประท้วงในรู ปแบบของการอดอาหาร ควรเป็ นไปอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และมาตรฐานกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ข้อห้ามต่อการทรมานและการปฏิบตั หิ รื อการลงโทษอืน่ ๆ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรื อทีย่ ำ่ � ยี
ศักดิ์ศรี และสิทธิทจี่ ะให้ความยินยอมโดยได้รบั ข้อมูลอย่างเหมาะสม รัฐควรประกันว่าเจ้าหน้าที่
การแพทย์ท้งั ปวงทีเ่ กี่ยวข้องต้องยึดมัน่ กับมาตรฐานและจริ ยธรรมทางการแพทย์ระดับสากลที่
บังคับใช้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการแพทย์ ซึ่งเป็ นสิ่งทีเ่ กี่ยวข้องในกรณีเหล่านี้ โดยเฉพาะรัฐ
ควรงดเว้นจากการใช้กำ� ลังกับการประท้วงด้วยการอดอาหาร และควรสนับสนุนให้เกิด
ความสัมพันธ์ในเชิงไว้วางใจกันระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย กล่าวคือมีการเคารพความปรารถนาของ
ผูช้ ุมนุมประท้วงแต่ละคน พร้อมกับช่วยให้เจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูช้ ุมนุมประท้วงแต่ละคน จากผลการประเมินทางการแพทย์อย่างเป็ นอิสระ
และจากการยึดมัน่ กับจรรยาบรรณทางวิชาชีพเพือ่ สนับสนุนความเป็ นอยูท่ ดี่ ีของผูช้ ุมนุมประท้วง
หน่วยงานจรรยาบรรณแพทย์ทเี่ ป็ นอิสระและไม่ลำ� เอียงควรให้คำ� ปรึ กษากรณีซ่ ึงเป็ นประเด็นทีม่ ี
ความซับซ้อน
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หลักการที่ 5: สถานการณ์ฉุกเฉิน
5.1 รัฐอาจเลีย่ งพันธกรณีตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้ เฉพาะในกรณีที่
เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งคุกคามความอยูร่ อดของประเทศ การเลีย่ งพันธกรณีเช่นนั้น
ต้องท�ำอย่างเป็ นทางการและสอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งประกาศไว้ท้งั ในกฎหมายระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ ด้วยเหตุดงั กล่าว รัฐจึงไม่ควรประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพือ่ จ�ำกัด
การประท้วง ทั้ง ๆ ทีต่ ระหนักว่าการประท้วงเช่นนั้นไม่น่าจะก่อให้เกิดพฤติการณ์ทสี่ อดคล้องกับ
เงือ่ นไขให้สามารถเลีย่ งพันธกรณีได้
5.2 การจ�ำกัดการประท้วงใด ๆ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ควรเป็ นเพียงข้อยกเว้นและเป็ นการชัว่ คราว
และจ�ำกัดเฉพาะกรณีทเี่ ป็ นผลจากความฉุกเฉินของสถานการณ์น้ นั และเฉพาะเมือ่ ไม่เป็ น
การขัดแย้งกับพันธกรณีอนื่ ๆ ของรัฐบาลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ แม้ในพฤติการณ์อนื่ ซึ่ง
อนุญาตให้มกี ารเลีย่ งพันธกรณีในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณีทเี่ กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติหรื อ
เกิดความขัดแย้งทีม่ กี ารใช้อาวุธ ความเป็ นไปได้ในการจ�ำกัดสิทธิในการประท้วงอย่างสอดคล้อง
ตามบททดสอบทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักการที่ 4 ควรถือว่าเพียงพอเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีจ่ ำ� เป็ น และ
ไม่อาจอ้างความฉุกเฉินของสถานการณ์ใดเพือ่ สร้างความชอบธรรมให้กบั การเลีย่ งพันธกรณี
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หลักการที่ 6: การคุม้ ครองสิทธิในการประท้วงในทางกฎหมาย
6. รัฐต้องคุม้ ครองสิทธิในการประท้วงในทางกฎหมาย รวมทั้งโดย
ก) การให้สตั ยาบันรับรองและปฏิบตั ใิ ห้บรรลุตามสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
และภูมภิ าคใด ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยการน�ำเนื้อหาของสนธิสญ
ั ญามาผนวกเป็ นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายในประเทศ หรื ออืน่ ๆ
ข) ก�ำหนดกรอบกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายทีช่ ดั เจน เพือ่ คุม้ ครองสิทธิในการประท้วง
อย่างสอดคล้องเต็มทีก่ บั มาตรฐานและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ีระหว่างประเทศ และโดยให้ภาคประชา
สังคมและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีเ่ กี่ยวข้องอืน่ ๆ มีส่วนร่ วมอย่างเต็มทีแ่ ละอย่างมีประสิทธิผล
ในทุกขั้นตอนของการจัดท�ำกรอบเช่นนั้น
ค) ก�ำหนดให้มหี ลักประกันอย่างเพียงพอ เพือ่ ป้องกันการละเมิดสิทธิในการประท้วง และให้มี
การตรวจสอบโดยพลัน อย่างถีถ่ ว้ น และอย่างมีประสิทธิภาพต่อความชอบของมาตรการจ�ำกัด
สิทธิใด ๆ ทีน่ ำ� มาใช้ โดยให้เป็ นการตรวจสอบโดยศาลทีเ่ ป็ นอิสระ อนุญาโตตุลาการ หรื อ
หน่วยงานศาลทีเ่ ป็ นอิสระอืน่ ๆ และ
ง) ประกันให้มมี าตรการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพเมือ่ เกิดการละเมิดสิทธิในการประท้วง
ทั้งผ่านกระบวนการทางอาญาและทางแพ่งอย่างเพียงพอ รวมทั้งมาตรการเชิงป้องกันและ
มาตรการเยียวยานอกเหนือจากศาล อย่างเช่น การให้คา่ ชดเชยโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล
โดยตรงและหน่วยงานอืน่ ๆ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ/หรื อผูต้ รวจการแผ่นดิน
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บทที่ 2: พันธกรณีที่จะเคารพสิทธิในการประท้วง
หลักการที่ 7: เสรี ภาพในการประท้วง
7.1 บุคคลทุกคนควรมีเสรี ภาพในการเข้าร่ วมการประท้วง โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุใด ๆ
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักการที่ 3
7.2 ควรมีสมมติฐานในการสนับสนุนให้เด็ก สามารถได้รบั และใช้สิทธิของตนในการประท้วง
อย่างเท่าเทียมกับผูใ้ หญ่ รัฐควรยกเลิกข้อก�ำหนดใด ๆ เกี่ยวกับอายุข้นั ต�่ำ และการขออนุญาตจากผู ้
ปกครอง ซึ่งเป็ นการจ�ำกัดสิทธิในการเข้าร่ วมหรื อการจัดการประท้วงของเด็กหรื อเยาวชน ในกรณี
เช่นนั้น มาตรการจ�ำกัดแบบเหมารวมใด ๆ ย่อมส่งผลกระทบเป็ นการเฉพาะต่อสิทธิของเด็ก และ
อาจกระทบผูป้ กครองหรื อผูด้ แู ลเด็ก รัฐควรยอมรับศักยภาพของเด็กทีเ่ พิม่ ขึ้นตลอดเวลา ตามหลัก
การทีว่ า่ ศักยภาพของเด็กเพิม่ ขึ้นตามพัฒนาการ และยอมรับศักยภาพทีเ่ พิม่ ขึ้นของเด็กในการใช้
สิทธิในการประท้วง รัฐยังควรน�ำมาตรการเพิม่ เติมมาใช้เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้เด็กสามารถ
ใช้สิทธิในการประท้วงอย่างสอดคล้องกับข้อก�ำหนดตามหลักการที่ 11
7.3 ควรมีสมมติฐานในการสนับสนุนให้เด็กสามารถใช้สิทธิในการประท้วง รัฐควรยกเลิกกฎหมาย
ระเบียบและการปฏิบตั ใิ ด ๆ ซึ่งมีผลบังคับในทางกฎหมายหรื อในทางปฏิบตั ใิ ห้ตอ้ งขออนุญาต
หรื อขอสิทธิพเิ ศษก่อนจัดการประท้วงได้ ขั้นตอนการแจ้งการชุมนุมสาธารณะก็ควรเป็ นเรื่ องทีใ่ ห้
ท�ำโดยสมัครใจ
7.4 ในทางปฏิบตั ิ ต้องยอมรับว่าทีผ่ า่ นมารัฐบางแห่งได้ใช้ข้นั ตอนการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
เพือ่ ควบคุมการใช้พ้นื ทีส่ าธารณะ รัฐจึงควรด�ำเนินการโดยทันทีเพือ่ ประกันว่า ขั้นตอนการแจ้ง
การชุมนุมสาธารณะทีบ่ งั คับใช้อยู่ มีเนื้อหาสอดคล้องกับเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
ก) จุดประสงค์ของขั้นตอนการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ควรเป็ นไปเพือ่ ให้รฐั สามารถเตรี ยม
การทีจ่ ำ� เป็ นเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้การประท้วง
ข) ผูจ้ ดั การชุมนุมควรมีหน้าทีเ่ พียงการยืน่ หนังสือแสดงเจตจ�ำนงทีจ่ ะจัดการประท้วง และ
ไม่จำ� เป็ นต้องขออนุญาตเพือ่ จัดการประท้วง
ค) ระยะเวลาการแจ้ง ไม่ควรก�ำหนดให้เกิน 48 ชัว่ โมงก่อนการประท้วงจะเกิดขึ้น
ง) ควรมีขอ้ ยกเว้นขั้นตอนการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้มกี ารประท้วง
โดยฉับพลันได้เสมอ เนื่องจากไม่สามารถแจ้งเป็ นการล่วงหน้าได้ในทางปฏิบตั ิ หน่วยงานของ
รัฐควรมีหน้าทีเ่ สมอในการคุม้ ครองและอ�ำนวยความสะดวกให้กบั การประท้วงทีเ่ กิดขึ้น
โดยฉับพลัน ตราบทีเ่ ป็ นการชุมนุมโดยสงบ
จ) ขั้นตอนการแจ้งการชุมนุมสาธารณะใด ๆ ควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้อย่างชัดเจน
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(1) หน่วยงานหรื อสถาบันทีม่ หี น้าทีร่ บั แจ้งข้อมูล
(2) สามารถแจ้งข้อมูลโดยผ่านช่องทางใด ๆ ก็ได้ และควรจ�ำกัดเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเวลา
สถานที่ และรู ปแบบการประท้วงเท่านั้น โดยไม่จำ� เป็ นต้องเปิ ดเผยจุดประสงค์หรื อเนื้อหา
ของการประท้วง
(3) ระยะเวลาทีช่ ดั เจนและชอบด้วยเหตุผล ซึ่งหน่วยงานหรื อสถาบันทีร่ บั ผิดชอบ
ต้องตอบกลับผูแ้ จ้ง กรณีทไี่ ม่มกี ารตอบกลับภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ให้ถอื ว่า
ผูจ้ ดั การชุมนุมสามารถเดินหน้าจัดงานไปได้อย่างสอดคล้องตามเงือ่ นไขทีแ่ จ้งไว้
(4) กระบวนการอย่างชัดเจนทีท่ างการสามารถปฏิบตั ไิ ด้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้กบั การประท้วงมากกว่าหนึ่งครั้งในสถานทีเ่ ดียวกัน รวมทั้งการเดินขบวนต่อต้าน
การประท้วงทีอ่ าจเกิดขึ้นโดยฉับพลัน
(5) กรณีทมี่ กี ารแจ้งการประท้วงหลายการประท้วงในเวลาเดียวกัน เช่น มีการชุมนุม
จากสองกลุม่ หรื อมากกว่านั้นในสถานทีแ่ ละเวลาเดียวกัน รัฐมีหน้าทีอ่ ำ� นวยความสะดวก
การประท้วงเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ กรณีทไี่ ม่อาจท�ำเช่นนั้นได้ ให้ยดึ หลักใครมาก่อนได้กอ่ น
กล่าวคือ ควรมอบสถานทีแ่ ห่งนั้นให้กบั ผูซ้ ่ ึงแจ้งการชุมนุมเป็ นกลุม่ แรก
(6) พันธกรณีทจี่ ะเผยแพร่ ผลการตัดสินเกี่ยวกับการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ทั้งนี้เพือ่
ประกันว่าประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทีจ่ ะเกิดขึ้นในพื้นที่
สาธารณะได้
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หลักการที่ 8: เสรี ภาพในการเลือกสถานทีป่ ระท้วง
8. บุคคลทุกคนควรมีเสรี ภาพในการเลือกสถานทีป่ ระท้วง และสถานทีท่ เี่ ลือกควรถือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของจุดประสงค์ในการแสดงออก รัฐควรประกันว่า การประท้วงถือเป็ นการใช้พ้นื ทีส่ าธารณะอย่าง
ชอบธรรม และไม่ควรแสดงท่าทีกีดกันเมือ่ เทียบกับการใช้พ้นื ทีส่ าธารณะในรู ปแบบอืน่ ๆ ดังนั้น
รัฐจึงควร
ก) อนุญาตให้มกี ารประท้วงในพื้นทีส่ าธารณะใด ๆ รวมทั้งพื้นทีข่ องเอกชนทีป่ ระชาชน
ทัว่ ไปสามารถเข้าไปใช้พ้นื ทีไ่ ด้ เช่น พื้นทีซ่ ่ ึงเปิ ดรับประชาชนทัว่ ไป และมักมีการใช้เพือ่
ประโยชน์ของสาธารณะอยูเ่ สมอ ในการวินิจฉัยว่าพื้นทีใ่ ดเป็ นของเอกชนแต่ประชาชนทัว่ ไป
สามารถเข้าไปใช้พ้นื ทีไ่ ด้หรื อไม่ ทางการควรพิจารณาจากลักษณะพื้นที่ ต�ำแหน่งทีต่ ้งั การใช้
ประโยชน์ทผี่ า่ นมาในอดีตและทีเ่ กิดขึ้นจริ ง
ข) ประกันว่าการประท้วงสามารถเกิดขึ้นในระยะทีก่ ลุม่ เป้าหมายหรื อกลุม่ ผูฟ้ ังมองเห็นและ
ได้ยนิ เสียงได้
ค) อ�ำนวยความสะดวกให้กบั การเดินขบวนต่อต้านการประท้วง โดยให้แต่ละฝ่ ายได้ยนิ เสียง
และได้เห็นซึ่งกันและกันเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ และให้สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอให้เกิด
สภาพเช่นนั้น รัฐควรประกันว่า ความไม่สงบเรี ยบร้อยทีอ่ าจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งหรื อ
ความตึงเครี ยดระหว่างกลุม่ ทีต่ อ่ ต้านกัน จะไม่ถกู น�ำมาใช้เป็ นเหตุผลสนับสนุนการจ�ำกัด
การประท้วง
ง) งดเว้นจากการจ�ำกัดการประท้วงออนไลน์ ด้วยเหตุดงั กล่าว ควรถือว่าอินเตอร์เน็ตเป็ น
พื้นทีก่ ่ ึงสาธารณะทีม่ กั มีการใช้เพือ่ ประโยชน์สาธารณะอยูเ่ สมอ
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หลักการที่ 9: เสรี ภาพในการเลือกรู ปแบบและลักษณะการประท้วง
9.1 บุคคลทุกคนควรมีเสรี ภาพในการเลือกรู ปแบบและลักษณะการประท้วงรวมทั้งระยะเวลา
9.2 ปฏิบตั กิ ารท้าทายซึ่งหน้าทีไ่ ม่ใช้ความรุ นแรง หรื อการดื้อแพ่ง ควรถือเป็ นรู ปแบบการประท้วง
ทีช่ อบธรรม
9.3 รัฐควรงดเว้นจาก
ก) การจ�ำกัดระยะเวลาการประท้วงในสถานทีบ่ างแห่ง การจ�ำกัดเวลาใด ๆ ทีเ่ กิดขึ้น
ต้องเป็ นผลจากการประเมินเป็ นรายกรณีไปอย่างสอดคล้องตามบททดสอบในหลักการที่ 4
ข) การประกาศห้ามแบบเหมารวมต่อการสร้างและใช้ส่ิงปลูกสร้างชัว่ คราว และการใช้
เครื่ องมือเพือ่ ขยายเสียงและภาพในการประท้วง โดยเฉพาะเครื่ องมือด้านภาพและเสียง
การจ�ำกัดใด ๆ ต้องท�ำเท่าทีจ่ ำ� เป็ นและได้สดั ส่วน ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานอันเป็ นทีย่ อมรับตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเป็ นการประเมินเป็ นรายกรณีไปอย่างสอดคล้อง
ตามบททดสอบในหลักการที่ 4
ค) การก�ำหนดเงือ่ นไขแบบเหมารวมและตายตัว
ง) การห้ามบุคคลไม่ให้ปกปิ ดอัตลักษณ์ทางร่ างกายของตนระหว่างการประท้วง การจ�ำกัด
การปกปิ ดความเป็ นส่วนตัวระหว่างการประท้วงทั้งในพื้นทีอ่ อนไลน์และออฟไลน์
อาจกระท�ำได้เฉพาะเมือ่ มีขอ้ สงสัยเป็ นรายกรณีไปว่าจะเกิดการก่ออาชญากรรมร้ายแรง และ
สอดคล้องตามบททดสอบในหลักการที่ 4 นอกจากนั้น ควรมีหลักประกันคุม้ ครองสิทธิ
ในขั้นตอนปฏิบตั อิ ย่างเข้มแข็ง
9.4 บุคคลทุกคนควรได้รบั อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในการประท้วง รัฐควรส่งเสริ มและ
อ�ำนวยความสะดวกการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทลั และไม่ควรจ�ำกัดการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
นั้นในการประท้วง โดยเฉพาะ
ก) การตัดการเชื่อมต่อ (การตัดไม่ให้เข้าถึงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มอื ถือ)
การจ�ำแนกทีอ่ ยูข่ องผูใ้ ช้งาน (geo-targeted) หรื อการแทรกแซงทางเทคโนโลยีหรื อ
การขัดขวางการเชื่อมต่อ เป็ นสิ่งทีไ่ ม่ควรน�ำมาใช้เพือ่ ตอบโต้การประท้วง เนื่องจาก
เป็ นมาตรการจ�ำกัดทีไ่ ม่ได้สดั ส่วนอย่างเหมาะสมต่อสิทธิทจี่ ะมีเสรี ภาพในการแสดงออก
และส่งผลกระทบร้ายแรงนอกเหนือจากการประท้วง หากยังรวมถึงการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนอืน่ ๆ
ข) การจ�ำกัดใด ๆ ต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั รวมทั้งอินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย
และโทรศัพท์มอื ถือในระหว่างการประท้วง ควรเป็ นไปอย่างสอดคล้องตามบททดสอบ
ในหลักการที่ 4 และควรมีหลักประกันคุม้ ครองสิทธิในขั้นตอนปฏิบตั อิ ย่างเข้มแข็ง
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หลักการที่ 10: เสรี ภาพในการเลือกเนื้อหาหรื อแรงจูงใจในการประท้วง
10.1 บุคคลทุกคนควรมีเสรี ภาพในการเลือกเนื้อหาหรื อสาเหตุในการประท้วง รัฐควรประกัน
เป็ นการเฉพาะว่า
ก) การจ�ำกัดใด ๆ ต้องสอดคล้องตามบททดสอบในหลักการที่ 4 และควรมีหลักประกัน
คุม้ ครองสิทธิในขั้นตอนปฏิบตั อิ ย่างเข้มแข็ง
ข) ต้องไม่จำ� กัดสิทธิในการประท้วง เพียงเพราะมุมมองของรัฐต่อคุณค่าของการประท้วงนั้น ๆ
ค) ค�ำวิพากษ์วจิ ารณ์ตอ่ รัฐบาล เจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรื อหน่วยงานของรัฐและสถาบันใด ๆ
ย่อมไม่ถอื เป็ นเหตุผลทีเ่ พียงพอในการจ�ำกัดสิทธิในการประท้วง
ง) การประท้วงซึ่งเป็ นการรบกวน หรื อละเมิดต่อบุคคลทีเ่ ห็นต่างจากแนวคิดหรื อจุดยืน
ทีก่ ารประท้วงมุง่ ส่งเสริ ม หรื อพฤติการณ์ทเี่ พียงแต่ขดั ขวาง เป็ นอุปสรรคหรื อปิ ดกั้นกิจกรรม
ของบุคคลทีส่ ามเป็ นการชัว่ คราว ย่อมไม่ถอื เป็ นเหตุผลทีเ่ พียงพอในการจ�ำกัดสิทธิ
ในการประท้วง
10.2 การจ�ำกัดสิทธิในการประท้วงตามข้อห้ามต่อการรณรงค์ประท้วงทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการยัว่ ยุ
ตามทีก่ ำ� หนดในหลักการที่ 4.3 รัฐควรประกันว่า
ก) การประท้วงซึ่งไม่ถอื ว่าเป็ นการยัว่ ยุ ควรมีลกั ษณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริ มการเปลีย่ นแปลงนโยบายของรัฐบาลหรื อเปลีย่ นรัฐบาล โดยไม่ใช้
ความรุ นแรง
(2) มีลกั ษณะเป็ นการวิพากษ์วจิ ารณ์หรื อดูหมิน่ ต่อประเทศ รัฐ หรื อสัญลักษณ์ของรัฐ
รัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ หรื อเจ้าพนักงานของรัฐ หรื อประเทศอืน่ รัฐอืน่ หรื อสัญลักษณ์
ของรัฐนั้น รัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ หรื อเจ้าพนักงานของรัฐ หรื ออุดมการณ์ของประเทศ
นั้น
(3) มีลกั ษณะเป็ นการวิพากษ์วจิ ารณ์ศาสนาหรื อหลักการทางศาสนา หรื อเป็ นการแสดง
ความเห็นต่างต่อความเชื่อทางศาสนา หรื อเป็ นแนวคิดทีอ่ าจถูกมองว่าเป็ นการดูหมิน่
(4) มีเพียงการแสดงเครื่ องหมาย ชุดเครื่ องแบบ เครื่ องแสดง เพลง ธง หรื อสัญลักษณ์ ซึ่งมี
ประวัตศิ าสตร์เชื่อมโยงกับการเลือกปฏิบตั ติ อ่ กลุม่ คนบางกลุม่ เว้นแต่เป็ นการแสดง
โดยมีเจตนา และมีแนวโน้มยัว่ ยุให้เกิดความรุ นแรงอย่างชัดเจน
ข) การด�ำเนินคดีตอ่ ผูช้ ุมนุมประท้วงแต่ละคนด้วยข้อหายัว่ ยุ อันเนื่องมาจากการแสดงออก
ทีเ่ กิดขึ้นระหว่างการประท้วง ควรได้รบั การประเมินจากบททดสอบการยัว่ ยุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน กล่าวคือมีการตรวจสอบองค์ประกอบดังต่อไปนี้
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(1) บริ บททางสังคมของการแสดงออกทีเ่ กิดขึ้น
(2) เจตนาของบุคคลผูน้ ้ นั ในการยัว่ ยุให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ ความเป็ นปรปักษ์ หรื อ
ความรุ นแรง
(3) จุดยืนหรื อบทบาทของบุคคลผูน้ ้ นั โดยเฉพาะว่าบุคคลผูน้ ้ นั เป็ นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ระดับสูงและได้ใช้อำ� นาจของตนหรื อไม่
(4) เนื้อหาทั้งหมดรวมทั้งรู ปแบบ ประเด็น หรื อลักษณะการแสดงออกนั้น ๆ
(5) ขอบเขตหรื อความรุ นแรงของการแสดงออกนั้น ๆ โดยเฉพาะเมือ่ พิจารณาจากบริ บท
การประท้วงทีเ่ กิดขึ้น
(6) โอกาสทีจ่ ะเกิดอันตรายอย่างแท้จริ ง (รวมทั้งการเลือกปฏิบตั ิ ความเป็ นปรปักษ์ หรื อ
ความรุ นแรง) อันเป็ นผลมาจากการแสดงออกนั้น ๆ
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บทที่ 3: พันธกรณีที่จะคุม้ ครองสิทธิ
ในการประท้วง
หลักการที่ 11: หน้าทีข่ องรัฐในการอ�ำนวยความสะดวกการใช้สิทธิในการประท้วง
11 รัฐมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องประกันว่า บุคคลทุกคนในเขตอ�ำนาจของตนอาจใช้สิทธิในการประท้วง
ได้โดยเฉพาะรัฐควร
ก) ยืนยันการคุม้ ครองด้านสิทธิมนุษยชนกับการประท้วงทุกรู ปแบบ แม้ในกรณีการประท้วง
ทีเ่ กิดขึ้นทีเ่ กิดเหตุรุนแรงเป็ นครั้งคราว โดยประปราย หรื อเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง หรื อกรณี
ทีจ่ ำ� เป็ นต้องจ�ำกัดเป็ นการเฉพาะและเป็ นการชัว่ คราวต่อการใช้สิทธิในการประท้วงในบาง
ลักษณะ
ข) อ�ำนวยความสะดวกการประท้วงโดยการใช้มาตรการทีช่ อบด้วยเหตุผลและเหมาะสม เพือ่
ช่วยให้การประท้วงเกิดขึ้นได้โดยผูช้ ุมนุมไม่ตอ้ งหวาดกลัวต่อความรุ นแรงทางกาย หรื อการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของตน พร้อมกับให้บรรเทาผลกระทบและความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
ของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการประท้วง รัฐควรตระหนักว่า ในบางสถานการณ์ การประท้วง
ทีเ่ กิดขึ้น อาจละเมิดกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง แต่รฐั ก็ไม่ควรมุง่ บังคับใช้กฎหมายนั้นเสมอไป และ
การไม่แทรกแซงอาจเป็ นแนวทางแก้ปัญหาทีด่ ี
ค) คุม้ ครองผูช้ ุมนุมประท้วงอย่างจริ งจัง รวมทั้งบุคคลอืน่ ๆ ให้ปลอดพ้นจากภัยคุกคามและ
ความรุ นแรงในรู ปแบบใด ซึ่งเป็ นผลจากการกระท�ำของบุคคลทีต่ อ้ งการขัดขวาง ก่อกวนหรื อ
ปิ ดกั้นการประท้วง รวมทั้งบรรดาผูท้ แี่ ทรกตัวเข้ามาเพือ่ ก่อกวนการประท้วงและผูท้ ชี่ ุมนุม
คัดค้านการประท้วงนั้น
ง) ประกันว่ากลุม่ เสี่ยงซึ่งมีความเปราะบางในบางลักษณะ รวมทั้งผูห้ ญิง เด็ก ชนกลุม่ น้อย
หรื อผูพ้ กิ าร รวมทั้งผูซ้ ่ ึงท�ำหน้าทีส่ งั เกตการณ์และรายงานข่าวการประท้วงจะได้รบั
การคุม้ ครองระหว่างการประท้วง อย่างไรก็ดี ไม่ควรน�ำมาตราการทีใ่ ช้คมุ ้ ครองกลุม่ เสี่ยง
มาใช้ในทางทีผ่ ดิ เช่น น�ำมาใช้ตอกย�้ำภาพเหมารวมในแง่ลบ เพือ่ ส่งเสริ มบรรทัดฐาน คุณค่า
และแนวปฏิบตั ทิ เี่ ลือกปฏิบตั ิ หรื อจ�ำกัดความสามารถของกลุม่ คนเหล่านี้ในการใช้สิทธิ
การประท้วงของตน มาตรการคุม้ ครองเช่นนั้นควรมีลกั ษณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) เป็ นแนวทางอย่างเป็ นองค์รวมเพือ่ แก้ปัญหาการเลือกปฏิบตั ติ อ่ กลุม่ เสี่ยง แก้ปัญหา
ทีส่ าเหตุของการเลือกปฏิบตั ิ และมุง่ ให้เกิดการปฏิรูปอย่างรอบด้านต่อกฎหมายและ
ขั้นตอนปฏิบตั ทิ เี่ กี่ยวข้อง
(2) มีกลไกทีส่ ะดวกในการเข้าถึงการเยียวยาและการคุม้ ครอง รวมทั้งความช่วยเหลือ
ด้านกฎหมายส�ำหรับบุคคลทุกคนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเลือกปฏิบตั แิ ละความรุ นแรง
(3) เจ้าพนักงานควรประณามอย่างเปิ ดเผยต่อการคุกคามและความรุ นแรงในรู ปแบบใด ๆ
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ทีก่ ระท�ำต่อผูช้ ุมนุมประท้วง ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ เสี่ยง และให้แสดงเจตจ�ำนง
อย่างชัดเจนทีจ่ ะคุม้ ครองและเคารพสิทธิการประท้วงของคนกลุม่ นั้น
(4) จัดการอบรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพให้กบั เจ้าหน้าทีแ่ ละเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
ทุกคนในเรื่ องการไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยควรให้การสนับสนุนและงบประมาณอย่างเพียงพอ
และให้มกี ารบังคับใช้และตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง
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หลักการที่ 12 : หน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะใช้แนวทางทีส่ อดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเพือ่ ควบคุม
การประท้วง
12.1 ในกฎหมายและระเบียบการบังคับใช้กฎหมาย รัฐควรชี้แจงให้ชดั เจนในแง่ของ
กลไกการควบคุมการประท้วง และให้มกี ารเผยแพร่ ขอ้ มูลเหล่านี้ตอ่ สาธารณะ การควบคุม
การประท้วงของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ควรได้รบั การชี้นำ� จากหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
ว่าด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ความจ�ำเป็ น ความได้สดั ส่วนและการไม่เลือกปฏิบตั ิ และควร
สอดคล้องอย่างเต็มทีก่ บั กฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุม
ฝูงชน โดยเฉพาะจรรยาบรรณสหประชาชาติสำ� หรับเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย (UN Code of
Conduct for Law Enforcement Officials)
12.2 รัฐควรห้ามการใช้กำ� ลังทหารติดอาวุธในการควบคุมการประท้วง โดยก�ำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง เนื่องจากในทางปฏิบตั ิ รัฐบางแห่งอนุญาตให้ใช้กำ� ลังทหาร
กรณีทเี่ ห็นว่าก�ำลังต�ำรวจไม่สามารถรับมือกับการประท้วงทีร่ ุ นแรงได้ รัฐควรด�ำเนินการโดยพลัน
เพือ่ ประกันว่าก�ำลังทหารทีต่ ดิ อาวุธนั้น
ก) อาจน�ำมาใช้เพือ่ ควบคุมการประท้วงได้ เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นข้อยกเว้นอย่างยิง่ และให้เป็ นไป
ตามค�ำขอของหน่วยงานพลเรื อน
ข) อาจน�ำมาใช้ได้ในลักษณะเป็ นการสนับสนุนหน่วยงานของต�ำรวจตามปรกติ และให้อยู่
ใต้การสัง่ การของหน่วยงานต�ำรวจ
ค) ปฏิบตั อิ ย่างสอดคล้องเต็มทีต่ ามกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการควบคุมฝูงชน และหลักการของการใช้กำ� ลังพลและมาตรฐานทีก่ ำ� หนดในหลักการ
เหล่านี้
ง) ให้เปลีย่ นขั้นตอนการด�ำเนินงานของทหารอย่างสิ้นเชิง จากรู ปแบบของการรบ (การต่อสู ้
กับอริ ราชศัตรู ) มาเป็ นแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการลดความตึงเครี ยด
โดยหลีกเลีย่ งการใช้กำ� ลัง การเปลีย่ นแปลงด้านอุปกรณ์ทใี่ ช้งาน และการใช้อปุ กรณ์
อย่างเหมาะสม
12.3 รัฐควรประกันทั้งในตัวบทกฎหมายและในทางปฏิบตั วิ า่ การควบคุมการประท้วง หน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายต้องด�ำเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก) มีประสบการณ์ในการจัดการเหตุประท้วง และตระหนักเป็ นอย่างดีถงึ หน้าทีห่ ลักของตน
ในการอ�ำนวยความสะดวกการประท้วง โดยต้องเน้นย�้ำข้อความนี้ในทุกขั้นตอนของการอบรม
กระบวนการวางแผน การด�ำเนินงานตามแผนและการประเมินการด�ำเนินงาน
ข) ได้รบั การอบรมและทรัพยากรอืน่ ๆ อย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพือ่ ให้ดำ� เนินการควบคุม
การประท้วงอย่างระมัดระวังและอย่างได้สดั ส่วน การอบรมควรครอบคลุมมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชน และรายละเอียดของเงือ่ นไขทีอ่ าจมีการจ�ำกัดสิทธิได้ การจ�ำกัดอ�ำนาจของ
หน่วยงาน วิธีทำ� ความเข้าใจพฤติกรรมของฝูงชน และวิธีการและทักษะทีจ่ ำ� เป็ นเพือ่ ลดและ
คลีค่ ลายความตึงเครี ยดของความขัดแย้ง ทั้งทักษะการเจรจาและการไกล่เกลีย่
ค) พยายามด�ำเนินการและส่งเสริ มการเจรจากับผูจ้ ดั การประท้วงล่วงหน้า หากเป็ นไปได้ ทั้งนี้
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เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจร่ วมกัน ลดความตึงเครี ยด ประเมินความเสี่ยงทีอ่ าจจะเกิดขึ้นและ
การลุกลามของความขัดแย้ง และตกลงกันว่าจะอ�ำนวยความสะดวกการประท้วงให้
ด�ำเนินไปด้วยดีได้อย่างไร ทั้งยังควรมีการพูดคุยอย่างสมัครใจเพือ่ ทบทวนบทเรี ยนกับผูช้ ุมนุม
ประท้วงภายหลังเหตุการณ์ เพือ่ ประเมินปัญหาใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้น
ง) ก�ำหนดโครงสร้างการบังคับบัญชาในการบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจน และก�ำหนด
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน รวมทั้งบุคคลทีส่ ามารถประสานงานติดต่อภายใน
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในช่วงก่อนหน้า ระหว่างและภายหลังการประท้วง
จ) จัดท�ำยุทธศาสตร์เพือ่ หาลูท่ าง และปรับปรุ งการสื่อสารกับสาธารณะและสื่อมวลชน ในช่วง
ก่อนหน้า ระหว่างและภายหลังการประท้วง เพือ่ ประกันให้ประชาชนมีความเข้าใจ
อย่างเป็ นเหตุผลและสมดุล ต่อการควบคุมการประท้วงทีเ่ กิดขึ้น และประกันว่าผูช้ ุมนุม
ประท้วงและประชาชนจะสามารถตัดสินใจโดยมีขอ้ มูลอย่างรอบด้าน
ฉ) สวมใส่อปุ กรณ์และชุดเครื่ องแบบตามปรกติ การใส่ชุดหรื อเครื่ องแบบพิเศษเพือ่ ควบคุม
“การจลาจล” ควรเป็ นมาตรการทีเ่ ป็ นข้อยกเว้น และใช้เท่าทีจ่ ำ� เป็ นอย่างยิง่ เท่านั้น เมือ่ พิจารณา
จากการประเมินความเสี่ยงทั้งหมด และเมือ่ ค�ำนึงว่าอุปกรณ์เหล่านั้นอาจส่งผลในทางลบต่อ
ความพยายามลดความตึงเครี ยด
ช) ให้แสดงเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์เพือ่ ระบุตวั ตนของเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละคนอย่างชัดเจน
ในทุกขณะ และให้งดเว้นจากการขัดขวางบุคคลไม่ให้อา่ นสัญลักษณ์เหล่านี้ระหว่าง
การประท้วง หากเจ้าหน้าทีร่ ายใดไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดนี้ ให้พจิ ารณาด�ำเนินการต่อ
เจ้าหน้าทีค่ นนั้นโดยเร็วและอย่างจริ งจัง และควรมีขอ้ ก�ำหนดให้เจ้าหน้าทีน่ อกเครื่ องแบบ
ต้องแสดงตนเองก่อนด�ำเนินการควบคุมฝูงชนใด ๆ
12.4 การตัดสินใจสลายการชุมนุมควรเป็ นมาตรการสุดท้าย และให้ดำ� เนินการอย่างสอดคล้องตาม
หลักการว่าด้วยความจ�ำเป็ นและความได้สดั ส่วน และควรเป็ นการสัง่ การจากเจ้าพนักงานผูม้ อี ำ� นาจ
เฉพาะกรณีทมี่ ภี ยั คุกคามของความรุ นแรงอย่างชัดเจน เกินกว่าทีจ่ ะยินยอมให้ใช้สิทธิ
ในการประท้วงต่อไป โดยเฉพาะ
ก) ไม่ควรสัง่ ให้สลายการชุมนุม เพียงเพราะผูช้ ุมนุมไม่ปฏิบตั ติ ามขั้นตอนการแจ้งการชุมนุม
สาธารณะล่วงหน้า (กรณีทมี่ ขี อ้ ก�ำหนดเช่นนั้น) หรื อไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการจ�ำกัดการประท้วง
ทีไ่ ม่ชอบธรรมใด ๆ
ข) เมือ่ เกิดเหตุรุนแรงเป็ นครั้งคราวหรื อประปรายโดยการกระท�ำของบุคคลบางคนในระหว่าง
การประท้วง ย่อมไม่ถอื เป็ นความชอบธรรมให้กบั การสลายการชุมนุม
ค) เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายควรมีหน้าทีส่ ื่อสาร และอธิบายอย่างชัดเจนเมือ่ มีคำ� สัง่
ให้สลายการชุมนุม ทั้งนี้เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ และการยินยอมปฏิบตั ติ ามของผูช้ ุมนุม
ประท้วงเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ส่วนผูช้ ุมนุมประท้วงควรได้รบั เวลาทีเ่ พียงพอในการสลายตัว
ก่อนจะต้องใช้มาตรการเชิงบังคับ
12.5 ยุทธศาสตร์ควบคุมฝูงชน ซึ่งจ�ำกัดเสรี ภาพในการเดินทางของบุคคลบางคนเป็ นการชัว่ คราว
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เป็ นสิ่งทีค่ วรใช้ในกรณียกเว้นเท่านั้น และเฉพาะเมือ่ เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
มีเหตุผลอันชอบเชื่อได้วา่ บุคคลบางคนทีถ่ กู ควบคุมมีความเสี่ยงทีจ่ ะก่อความรุ นแรง หรื อสร้าง
ความรบกวนอย่างร้ายแรงในทีอ่ นื่ ควรมีการใช้ยทุ ธศาสตร์เช่นนั้นในรู ปแบบทีจ่ ำ� กัดอย่างยิง่ และ
เป็ นการควบคุมฝูงชนเป็ นการชัว่ คราว ในกรณีทมี่ กี ารพิจารณามาตรการอืน่ ๆ ทีใ่ ห้ผลในลักษณะ
เดียวกันจนหมดสิ้นแล้ว และให้ใช้ในระยะเวลาเท่าทีจ่ ำ� เป็ นอย่างยิง่ กรณีทเี่ ป็ นข้อยกเว้นและ
จ�ำเป็ นต้องปิ ดล้อมพื้นที่ ต�ำรวจควรลดผลกระทบของมาตรการทีใ่ ช้ โดยประกันว่า
ก) ผูช้ ุมนุมประท้วงและประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เพือ่ ให้
ทราบเหตุผล ระยะเวลา และทางออกจากทีช่ ุมนุมซึ่งถูกปิ ดล้อมโดยต�ำรวจ
ข) มีการปิ ดป้ายประกาศอย่างชัดเจนส�ำหรับสถานทีแ่ ละบริ การต่าง ๆ
ค) ให้สามารถเข้าถึงบริ การฉุกเฉินโดยทันที รวมทั้งการเข้าถึงหน่วยงานปฐมพยาบาลทั้งของ
รัฐและเอกชน และรู ปแบบความช่วยเหลือการดูแลอย่างอืน่
ง) ผูป้ ระท้วงทีไ่ ม่ใช้ความรุ นแรงและผูท้ มี่ ามุงดูซ่ ึงถูกปิ ดล้อมเนื่องจากยุทธศาสตร์ดงั กล่าว
รวมทั้งกลุม่ บุคคลทีเ่ ปราะบางหรื ออยูใ่ นสภาพยากล�ำบาก ควรได้รบั อนุญาตให้ออกจากพื้นที่
ชุมนุมได้
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หลักการที่ 13 : หน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กี่ยวกับการใช้กำ� ลังกับผูช้ ุมนุมประท้วง
13.1 รัฐควรก�ำหนดและปฏิบตั ติ ามกรอบกฎหมายและนโยบายในประเทศ เกี่ยวกับการใช้กำ� ลัง
ในการบังคับใช้กฎหมาย และประกันว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกแห่งจะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมฝูงชน โดยเฉพาะหลักการพื้นฐาน
แห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการใช้กำ� ลังและอาวุธปื นของเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย รวมทั้ง
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ีในด้านนี้ อย่างเช่น การใช้กำ� ลัง: แนวปฏิบตั ใิ นการบังคับใช้หลักการพื้นฐาน
แห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการใช้กำ� ลังและอาวุธปื นของเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย (Use
of Force: Guidelines for Implementation of the UN Basic Principles on the Use of Force and
Firearms by Law Enforcement Officials) ของแอมเนสตี้อนิ เตอร์เนชัน่ แนล
13.2 รัฐต้องประกันทั้งในทางกฎหมายและแนวปฏิบตั ใิ นประเทศว่า แนวทางการควบคุม
การประท้วงจะไม่ได้รบั การชี้นำ� จากสมมติฐานว่า จะเกิดความรุ นแรงและ/หรื อการใช้กำ� ลัง
แต่ควรถูกชี้นำ� จากหลักการทีว่ า่ ควรมีการควบคุมจ�ำกัดการบังคับใช้กฎหมายทีน่ ำ� ไปสู่การใช้กำ� ลัง
กับผูช้ ุมนุมประท้วง โดยควรก�ำหนดอย่างชัดเจนว่า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะใช้กำ� ลังกับ
ผูช้ ุมนุมประท้วงได้ เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นข้อยกเว้นเท่านั้น โดยควรใช้เฉพาะกับผูช้ ุมนุมประท้วงด้วย
ความรุ นแรง เฉพาะเมือ่ มีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่ เท่านั้น และต้องได้สดั ส่วนกับภัยคุกคามของ
ความรุ นแรงนั้น การใช้กำ� ลังจะถือได้วา่ มีความจ�ำเป็ น ก็ตอ่ เมือ่ มีการพิจารณาวิธีการอืน่ เพือ่ ลด
ความตึงเครี ยดและป้องกันการลุกลามของความรุ นแรงจนหมดสิ้นแล้ว
13.3 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายควรมีอปุ กรณ์ทไี่ ม่ทำ� ให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวติ หลายประเภท
ไว้ใช้งาน ช่วยให้สามารถเลือกใช้กำ� ลังในหลายรู ปแบบ และปฏิบตั ไิ ด้สอดคล้องอย่างแท้จริ ง
กับหลักการว่าด้วยความจ�ำเป็ นและได้สดั ส่วน และประกันว่าจะท�ำให้เกิดอันตรายและการบาดเจ็บ
น้อยสุด โดยเฉพาะอย่างยิง่
ก) ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์บงั คับใช้กฎหมายใหม่ ๆ และน�ำมาใช้ตามเงือ่ นไขความจ�ำเป็ น
ในการใช้งานและเชิงเทคนิคทีก่ ำ� หนดไว้อย่างชัดเจน ไม่ใช่นำ� มาใช้เพราะเป็ นอุปกรณ์ที่
สามารถหาซื้อได้ ทั้งนี้โดยความมุง่ ประสงค์ทจี่ ะลดการใช้กำ� ลังและลดระดับของอันตรายและ
การบาดเจ็บทีอ่ าจเกิดขึ้น
ข) อุปกรณ์ทกุ ชนิดควรได้รบั การทดสอบและการประเมินอย่างเป็ นอิสระ ทั้งนี้เพือ่ ให้
สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ค) กรณีทไี่ ม่อาจหลีกเลีย่ งการใช้อาวุธซึ่งไม่ทำ� ให้เกิดอันตรายถึงชีวติ ก็ไม่ควรน�ำอาวุธ
เหล่านั้นมาใช้ในลักษณะมุง่ หมายเอาชีวติ และเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องได้รบั ค�ำสัง่
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการน�ำมาใช้ และวิธีการหลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส และให้ลด
อันตรายให้เหลือน้อยทีส่ ุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้อปุ กรณ์ทสี่ ่งผลกระทบแบบไม่เลือก
เป้าหมาย และมีความเสี่ยงอย่างมากทีจ่ ะก่อให้เกิดอันตราย อุปกรณ์เช่นนี้ให้นำ� มาใช้ได้เฉพาะ
ในสถานการณ์ทเี่ กิดความรุ นแรงในวงกว้าง โดยมีความมุง่ ประสงค์เพือ่ สลายฝูงชน และเฉพาะ
เมือ่ วิธีการอืน่ เพือ่ ควบคุมความรุ นแรงไม่ประสบความส�ำเร็จ อุปกรณ์ทสี่ ่งผลกระทบโดยไม่
เลือกเป้าหมายอาจถูกน�ำมาใช้ได้ เฉพาะเมือ่ มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าต่อผูช้ ุมนุมประท้วงและ
บุคคลอืน่ ๆ แล้วว่าจะมีการน�ำอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ และต้องให้โอกาสพวกเขาให้สามารถทีจ่ ะ
สลายตัวไปเองได้กอ่ น
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13.4 การน�ำอาวุธซึ่งไม่ทำ� ให้เกิดอันตรายถึงชีวติ มาใช้ รวมทั้งการใช้อาวุธซึ่งท�ำให้ถงึ แก่ความตาย
ในกรณีทเี่ ป็ นข้อยกเว้น ควรเป็ นค�ำสัง่ การจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงสุดซึ่งอยูใ่ นทีเ่ กิดเหตุ และ
ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ โดยเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายทีผ่ า่ นการฝึ กอบรมอย่างเข้มข้นมาแล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ การติดตามและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนจะน�ำอาวุธซึ่งไม่
ท�ำให้เกิดอันตรายถึงชีวติ หรื ออาวุธซึ่งท�ำให้ถงึ แก่ความตาย เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายควร
ประกาศเตือนอย่างชัดเจนถึงเจตจ�ำนงเช่นนั้น ให้เวลาอย่างเพียงพอเพือ่ ให้ผคู ้ นได้รบั ทราบค�ำเตือน
เว้นแต่กรณีทกี่ ารท�ำเช่นนั้นจะส่งผลให้เจ้าหน้าทีห่ รื อบุคคลอืน่ เสี่ยงจะเสียชีวติ หรื อได้รบั อันตราย
ร้ายแรง หรื ออาจมีความไม่เหมาะสมหรื อไร้เหตุผลอย่างชัดเจน เมือ่ พิจารณาจากพฤติการณ์
ทีเ่ กิดขึ้น
13.5 กรณีการใช้กำ� ลังซึ่งอาจท�ำให้ถงึ แก่ความตายโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยหลักการ
แล้ว รัฐต้องประกันว่า รัฐจะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขขั้นต�่ำดังต่อไปนี้
ก) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องไม่ใช้กำ� ลังซึ่งอาจท�ำให้ถงึ แก่ความตายรวมทั้งอาวุธปื น
เพือ่ สลายการชุมนุมหรื อน�ำมาใช้กบั ผูช้ ุมนุมประท้วงแบบไม่เลือกเป้าหมาย เป็ นไปตาม
ข้อก�ำหนดในหลักการที่ 13.5(ค)
ข) การวางแผนปฏิบตั ขิ องหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ต้องไม่ต้งั อยูบ่ นสมมติฐานเบื้องต้นว่า
อาจจ�ำเป็ นต้องมีการใช้กำ� ลังซึ่งอาจท�ำให้ถงึ แก่ความตายในระหว่างการประท้วง ในประเทศ
ซึ่งเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายมักติดอาวุธ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายควรประเมิน
อย่างระมัดระวังเสมอว่า มีความเหมาะสมหรื อไม่ทจี่ ะให้เจ้าหน้าทีข่ องตนเข้าไปมีปฏิสมั พันธ์
โดยตรงกับผูช้ ุมนุมประท้วงโดยมีการติดอาวุธไปด้วย
ค) เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างความเป็ นไปได้ทจี่ ะใช้
ก�ำลังซึ่งท�ำให้ถงึ แก่ความตาย กับเจตนาทีจ่ ะใช้กำ� ลังซึ่งท�ำให้ถงึ แก่ความตาย การใช้กำ� ลัง
ซึ่งท�ำให้ถงึ แก่ความตายแบบเจตนาอาจเกิดขึ้นได้ เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นข้อยกเว้นอย่างยิง่ กรณีทไี่ ม่
อาจหลีกเลีย่ งทีจ่ ะต้องใช้เพือ่ ให้สามารถคุม้ ครองชีวติ ได้ เช่น เป็ นการต่อสูเ้ พือ่ ป้องกันตนเอง
หรื อปกป้องผูอ้ นื่ ทีถ่ กู คุกคามอย่างชัดเจนถึงขั้นเป็ นอันตรายถึงชีวติ หรื อบาดเจ็บสาหัส หรื อ
เพือ่ จับกุมบุคคลทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตรายเช่นนั้น หรื อเพือ่ ขัดขวางการหลบหนีของบุคคล เมือ่
บุคคลผูน้ ้ นั แสดงการคุกคามเอาชีวติ อย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดขึ้นเมือ่ ใดก็ได้ และเฉพาะเมือ่
การใช้วธิ ีการทีก่ อ่ ให้เกิดอันตรายน้อยกว่าอาจไม่เพียงพอให้บรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านี้
13.6 เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องประกันว่า บุคคลทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บหรื อได้รบั ผลกระทบจาก
การใช้กำ� ลังเช่นนี้ จะได้รบั ความช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลโดยทันทีเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ และ
ต้องรายงานเหตุอย่างเร่ งด่วนให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ ทั้งนี้เพือ่ ประกันว่ามีการควบคุม
ตรวจสอบอย่างเป็ นผลจากหน่วยงานฝ่ ายบริ หารทีเ่ ป็ นอิสระ หรื อพนักงานอัยการซึ่งมีอำ� นาจ และ
ได้ใช้อำ� นาจนั้นอย่างเหมาะสม
13.7 รัฐต้องก�ำหนดระบบควบคุมตรวจสอบการใช้กำ� ลัง โดยก�ำหนดระเบียบให้เจ้าพนักงาน
ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องรายงานกรณีทมี่ เี หตุให้จำ� เป็ นต้องใช้กำ� ลัง ข้อมูลการใช้กำ� ลังทีถ่ กู บันทึกไว้
ควรได้รบั การเผยแพร่ ตอ่ สาธารณะ
13.8 ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งรู ห้ รื อควรรู ้วา่ เจ้าพนักงานภายใต้คำ� สัง่ การของตนได้ใช้กำ� ลังอย่างมิชอบ
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ด้วยกฎหมาย ต้องมีส่วนรับผิดชอบกับการละเมิดทีเ่ กิดขึ้น กรณีทไี่ ม่ได้ใช้มาตรการทั้งหมดทีม่ อี ยู่
ตามอ�ำนาจของตนเพือ่ ขัดขวาง สกัดกั้น หรื อรายงานข้อมูลว่ามีการใช้กำ� ลังเกินกว่าเหตุ
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หลักการที่ 14: หน้าทีข่ องรัฐเกี่ยวกับการสอดแนมข้อมูลของผูช้ ุมนุมประท้วง
14.1 ควรห้ามใช้เทคนิคการสอดแนมข้อมูลผูช้ ุมนุมและผูจ้ ดั การประท้วง ในลักษณะทีไ่ ม่เลือก
เป้าหมายและไม่กำ� หนดเป้าหมายทีช่ ดั เจน ทั้งการสอดแนมทางกายภาพหรื อในโลกดิจิทลั
14.2 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถใช้มาตรการสอดแนมข้อมูลโดยก�ำหนดเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนกับผูช้ ุมนุมและผูจ้ ดั การประท้วงบางคนได้ เฉพาะเมือ่ มีเหตุผลควรสงสัยว่า บุคคลเหล่านี้
เกี่ยวข้อง วางแผนทีจ่ ะเกี่ยวข้อง หรื อก�ำลังมีความเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมร้ายแรง
14.3 การสอดแนมข้อมูลโดยก�ำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน ควรด�ำเนินการให้สอดคล้องตาม
บททดสอบในหลักการที่ 4 และการสอดแนมข้อมูลแต่ละครั้งต้องได้รบั อนุญาตตามค�ำสัง่ ศาล โดย
ให้ใช้ในเวลาทีจ่ ำ� กัด และต้องใช้ในลักษณะทีเ่ หมาะสมเพือ่ บรรลุเป้าหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจงและ
ชอบธรรม ต้องมีการทบทวนความจ�ำเป็ นของการสอดแนมข้อมูลอยูเ่ นือง ๆ และต้องยุติ
การสอดแนมข้อมูลเมือ่ ไม่ตรงกับเป้าประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้แล้ว ก่อนจะเริ่ มการสอดแนมข้อมูล รัฐ
ควรพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริ งดังต่อไปนี้ โดยผ่านกระบวนการศาลและหน่วยงานตุลาการทีเ่ ป็ น
อิสระ ซึ่งสามารถอนุญาตให้ใช้อำ� นาจในการสอดแนมข้อมูล
ก) มีความเป็ นไปได้อย่างมากทีม่ กี ารด�ำเนินงาน หรื อจะมีการด�ำเนินงานให้เกิดอาชญากรรม
ร้ายแรง หรื อภัยคุกคามทีช่ ดั เจนต่อเป้าหมายทีช่ อบธรรม
ข) มีความเป็ นไปได้อย่างมากทีจ่ ะสามารถเข้าถึงพยานหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องและส�ำคัญ เกี่ยวกับ
อาชญากรรมร้ายแรง หรื อภัยคุกคามทีช่ ดั เจนต่อเป้าหมายทีช่ อบธรรม จากการเข้าถึงข้อมูล
ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองนั้น
ค) ได้มกี ารพิจารณา หรื อมีการใช้มาตรการทีล่ ว่ งล�้ำความเป็ นส่วนตัวอย่างอืน่ น้อยกว่าแล้ว
แต่ไม่ได้ผล หมายถึงว่าเทคนิคทีน่ ำ� มาใช้ตอ้ งมีลกั ษณะล่วงล�้ำความเป็ นส่วนตัวน้อยสุด
ง) ข้อมูลทีเ่ ข้าถึงต้องจ�ำกัดเฉพาะข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องหรื อส�ำคัญกับอาชญากรรมร้ายแรง หรื อ
ภัยคุกคามทีช่ ดั เจนต่อเป้าหมายทีช่ อบธรรม
จ) จะต้องไม่เก็บข้อมูลส่วนเกินเอาไว้ และให้มกี ารท�ำลายหรื อส่งคืนข้อมูลเหล่านั้นโดยทันที
ฉ) ต้องจ�ำกัดให้ผเู ้ ข้าถึงข้อมูลเหล่านี้มเี ฉพาะหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และให้มกี ารใช้เฉพาะเพือ่
เป้าประสงค์ทชี่ ดั เจนและตามระยะเวลาทีไ่ ด้รบั อนุญาต
14.4 ผูช้ ุมนุมละผูจ้ ดั การประท้วงทุกคนทีถ่ กู สอดแนมข้อมูล ควรได้รบั แจ้งถึงการตัดสินใจให้
อ�ำนาจสอดแนมข้อมูล และควรมีเวลาและได้รบั ข้อมูลมากเพียงพอ เพือ่ ช่วยให้สามารถอุทธรณ์
การตัดสินใจนั้น หรื อแสวงหาการเยียวยาอย่างอืน่ และควรสามารถเข้าถึงหลักฐานทีท่ างการน�ำมา
ใช้สนับสนุนการร้องขออ�ำนาจในการสอดแนมข้อมูล การแจ้งข้อมูลทีช่ กั ช้าอาจมีความชอบธรรม
เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี้
ก) การแจ้งข้อมูลอาจส่งผลร้ายแรงต่อเป้าประสงค์ของการสอดแนมข้อมูลทีไ่ ด้รบั อนุญาต
หรื อกรณีทมี่ คี วามเสี่ยงอย่างแท้จริ งทีจ่ ะเกิดอันตรายต่อชีวติ มนุษย์
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ข) ได้รบั อนุญาตให้ชะลอการแจ้งข้อมูล ทั้งนี้ตามค�ำสัง่ ของศาลทีเ่ ป็ นอิสระและเป็ นกลาง
อนุญาโตตุลาการหรื อหน่วยงานตุลาการอิสระอืน่ ๆ และ
ค) บุคคลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบได้รบั แจ้งข้อมูลโดยทันที เมือ่ ปลอดจากภัยคุกคามแล้ว ทั้งนี้เป็ น
ไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลทีเ่ ป็ นอิสระและเป็ นกลาง อนุญาโตตุลาการ หรื อหน่วยงานตุลาการ
อิสระอืน่ ๆ
14.5 พันธกรณีทจี่ ะต้องแจ้งข้อมูลขึ้นอยูก่ บั รัฐ อย่างไรก็ดี ผูใ้ ห้บริ การการสื่อสารควรมีเสรี ภาพที่
จะแจ้งให้บคุ คลทราบ เมือ่ มีการสอดแนมข้อมูลการสื่อสารของตน ทั้งโดยสมัครใจหรื อเมือ่ ได้รบั
การร้องขอ
14.6 ไม่ควรมีการเก็บข้อมูลทีบ่ ง่ ชี้อตั ลักษณ์ของผูช้ ุมนุม หรื อผูจ้ ดั การประท้วงทีไ่ ด้มาจาก
การสอดแนมข้อมูลเอาไว้ หรื อไม่ควรมีการส่งต่อไปทีอ่ นื่ เว้นแต่มคี วามจ�ำเป็ นต่อการสอบสวน
คดีอาญาทีเ่ กี่ยวเนื่องกัน หรื อการฟ้องร้องด�ำเนินคดี
14.7 แม้เป็ นเรื่ องชอบธรรมทีต่ ำ� รวจจะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนบางกรณีเป็ น
ความลับ แต่การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการสอดแนมข้อมูลโดยรวม ควรเป็ นกระบวนการทีผ่ า่ น
การอภิปรายอย่างเปิ ดเผย ควรมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการใช้เทคโนโลยี
การสอดแนมข้อมูลในการประท้วง มีการจัดท�ำเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและเผยแพร่ ตอ่ สาธารณะ
14.8 รัฐควรประกันว่า การตัดสินใจใด ๆ เพือ่ ให้เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายสวมใส่
กล้องถ่ายภาพแบบติดตัว (body camera) ควรค�ำนึงถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ตามหลักการ
ความได้สดั ส่วนและความจ�ำเป็ น และค�ำนึงถึงพฤติการณ์ทเี่ กิดขึ้นในแต่ละกรณี การจัดเก็บและ
การใช้งานอย่างต่อเนื่องของข้อมูลทีบ่ นั ทึกไว้ ควรอยูใ่ ต้การควบคุมตามกฎหมาย และต้อง
สอดคล้องตามข้อก�ำหนดของหลักการเหล่านี้
14.9 เมือ่ ค�ำนึงว่าการบันทึกข้อมูลเสียงและภาพของผูช้ ุมนุมในทีส่ าธารณะของหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมาย โดยใช้ระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV) การใช้โดรน (UAV) และเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวข้อง
ทั้งนี้เพือ่ สอดส่องกิจกรรมทีห่ ลากหลาย อาจส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิในการประท้วง รัฐจึงควร
ประกันว่า
ก) การใช้เทคนิคเหล่านี้ตอ้ งอยูภ่ ายใต้ระเบียบควบคุมอย่างเคร่ งครัด
ข) หน่วยงานทุกแห่งทีใ่ ช้เทคโนโลยีเหล่านี้ตอ้ งประกันว่า มีการติดประกาศให้เห็น
อย่างชัดเจน เพือ่ ให้ประชาชนทราบว่าพวกเขาก�ำลังถูกหรื ออาจถูกถ่ายภาพและบันทึกเสียง
ค) ไม่ควรมีการเก็บข้อมูลภาพทีจ่ ำ� แนกตัวบุคคลได้โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ และไม่ควร
มีการส่งต่อข้อมูลนี้เว้นแต่มเี หตุผลอันควรสงสัยว่าภาพเหล่านี้เป็ นหลักฐานของ
การก่ออาชญากรรม หรื อเกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอาญาอย่างต่อเนื่อง หรื อ
การฟ้องร้องด�ำเนินคดี
ง) การตัดสินใจทีจ่ ะใช้และการก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านี้ ควรผ่าน
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กระบวนการทีเ่ ป็ นประชาธิปไตย และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานหลักการข้อมูลเสรี
จ) ควรมีการลงทุนจัดซื้อเทคโนโลยีเหล่านี้ เฉพาะเมือ่ มีการพิจารณาอย่างเป็ นระบบและ
ชัดเจนเกี่ยวกับต้นทุนและประโยชน์ทจี่ ะได้รบั กรณีทมี่ กี ารน�ำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้
ควรมีการก�ำหนดขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระเพือ่ ติดตามผลการใช้งาน
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หลักการที่ 15: หน้าทีข่ องรัฐเกี่ยวกับการเรี ยกให้หยุด การตรวจค้น การควบคุมตัวหรื อการจับกุมผู ้
ชุมนุมประท้วง
15. บุคคลไม่พงึ ถูกจับกุมโดยพลการ เว้นแต่มเี หตุทสี่ อดคล้องกับขั้นตอนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
เมือ่ มีเหตุผลอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวได้กระท�ำความผิด หรื อเมือ่ จ�ำเป็ นเพือ่ ป้องกันไม่ให้มี
การก่อเหตุหรื อหลบหนีหลังการก่อเหตุ ทั้งนี้โดยไม่มกี ารใช้กำ� ลังเกินกว่าเหตุในบริ บทของ
การประท้วง
ก) ไม่ควรมีประกาศค�ำสัง่ ทีใ่ ห้อำ� นาจการเรี ยกให้หยุดตรวจและการตรวจค้นอย่างกว้างขวาง
อ�ำนาจการเรี ยกให้หยุดและตรวจค้นรวมทั้งการค้นอุปกรณ์อเิ ลคทรอนิกส์ การจับกุมและ
ควบคุมตัวผูช้ ุมนุมประท้วง ต้องเป็ นไปตามข้อเท็จจริ งของแต่ละกรณีไป
ข) การจับกุม การควบคุมตัว และการพิจารณาคดีทเี่ กิดขึ้น ควรด�ำเนินไปอย่างสอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์อย่างเป็ นทางการ และเป็ นสาระส�ำคัญตามกฎหมายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งหลักการไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยต้องไม่เป็ นการกระท�ำโดยพลการ กล่าวคือ
มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม เป็ นธรรมและคาดการณ์ได้
สอดคล้องกับกระบวนการอันควรตามกฎหมาย รวมทั้งการให้สิทธิเข้าถึงทนายความ
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุตธิ รรม สิทธิทจี่ ะมีเวลาและได้รบั การอ�ำนวยความสะดวก
อย่างเพียงพอเพือ่ อุทธรณ์คำ� สัง่ สิทธิทจี่ ะสามารถซักค้านพยาน
ค) ในสถานการณ์ทมี่ กี ารจับกุมบุคคลจ�ำนวนมากเนื่องจากการกระท�ำทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย
ระหว่างการประท้วง เจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายควรประกันว่า
1) บุคคลทีถ่ กู จับกุม ต้องเป็ นผูท้ มี่ สี ่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย
อย่างชัดเจน ไม่ใช่เพียงแค่เป็ นบุคคลทีอ่ ยูใ่ นพื้นทีส่ าธารณะ และอยูใ่ กล้พ้นื ทีเ่ กิดเหตุ
ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย
2) ควรมีรูปแบบของการขนส่ง การขึ้นทะเบียน การควบคุมตัว การให้อาหาร การดูแล
และการประกันสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ กู ควบคุมตัวจ�ำนวนมาก ทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน
ได้จริ ง อย่างสอดคล้องตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
3) ในการสร้างสถานทีค่ วบคุมตัวเพือ่ รองรับการชุมนุมครั้งใหญ่ ควรมีการวางแผน
จัดการฉุกเฉิน โดยควรมีหน่วยงานควบคุมทีส่ ามารถให้คำ� วินิจฉัยทีช่ ดั เจนว่า สถานการณ์
ใดถือว่ามีความฉุกเฉิน และควรมีการด�ำเนินงานตามขั้นตอนใดในแต่ละสภาพการณ์
เจ้าหน้าทีท่ ที่ ำ� หน้าทีใ่ นสถานทีเ่ หล่านี้ทกุ คน ต้องได้รบั การอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบตั ิ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีการซักซ้อมอย่างเหมาะสม เพือ่ ประกันความปลอดภัยและ
ความมัน่ คงของเจ้าหน้าทีแ่ ละผูถ้ กู ควบคุมตัว
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หลักการที่ 16: หน้าทีข่ องรัฐเกี่ยวกับความรับผิดและการลงโทษผูช้ ุมนุมประท้วง
16.1 การเข้าร่ วมการประท้วงโดยตัวของมันเอง ต้องไม่เป็ นเหตุนำ� ไปสู่การด�ำเนินคดีอาญา หรื อ
การตั้งข้อสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม การจับกุมในเชิงป้องกันใด ๆ ต้องเกิดขึ้น
เมือ่ มีเหตุผลอันควรสงสัยว่าได้มกี ารวางแผนก่ออาชญากรรม และอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินงานตาม
นั้น
16.2 การลงโทษและการบังคับให้รบั ผิดทั้งทางอาญาและทางปกครองของบุคคล อันเนื่องมาจาก
ความผิดทีเ่ กิดขึ้นระหว่างการประท้วง ต้องเกิดขึ้นในบริ บททีเ่ ฉพาะและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
โดยสอดคล้องตามบททดสอบในหลักการที่ 4 และให้เป็ นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลทีเ่ ป็ นอิสระ
และเป็ นกลาง อนุญาโตตุลาการหรื อหน่วยงานตุลาการอิสระอืน่ ๆ และหลักนิตธิ รรม
16.3 ความรับผิดต้องเป็ นเรื่ องเฉพาะบุคคลเสมอ กล่าวคือ ทั้งผูจ้ ดั หรื อผูช้ ุมนุมประท้วงจะต้องไม่
ถูกลงโทษ กรณีทเี่ ป็ นการกระท�ำของบุคคลอืน่
16.4 ผูจ้ ดั และผูช้ ุมนุมประท้วงต้องไม่ถกู บังคับให้ตอ้ งรับผิดหรื อรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ย
ในการก�ำหนดมาตรการรักษาความมัน่ คงและปลอดภัยอย่างเพียงพอ การควบคุมฝูงชนและ
บริ การปฐมพยาบาล และค่าใช้จา่ ยในการท�ำความสะอาดภายหลังการประท้วง นอกจากนั้น ยังต้อง
ไม่มกี ารบังคับให้บคุ ลเหล่านี้ตอ้ งซื้อประกันภัยเพือ่ เลีย่ งความรับผิดต่อสาธารณะจากการประท้วง
16.5 รัฐต้องจ�ำกัดโอกาสการเรี ยกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง เพือ่ ใช้เป็ นเครื่ องมือปิ ดปากผูช้ ุมนุม
ประท้วง และขัดขวางการท�ำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งในกรณีของการใช้
การด�ำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพือ่ ระงับการมีส่วนร่ วมในกิจการสาธารณะ (Strategic Lawsuit
Against Public Participation: SLAPP) โดยรัฐควรออกกฎหมายทีพ่ จิ ารณาว่าการฟ้องคดีแบบ
SLAPP ถือเป็ นการบิดเบือนกระบวนการยุตธิ รรม และมีเป้าหมายเพือ่ จ�ำกัดการใช้สิทธิ
ในการประท้วงอย่างชอบธรรม
16.6 รัฐต้องประกันว่า ข้อกฎหมายหรื อแนวปฏิบตั ใิ ดเกี่ยวกับโอกาสทีห่ น่วยงานของรัฐและเอกชน
โดยเฉพาะบริ ษทั เอกชน ทีจ่ ะขออ�ำนาจศาลให้สง่ั คุม้ ครองชัว่ คราวเพือ่ ระงับการประท้วง
ต้องสอดคล้องกับข้อจ�ำกัดในหลักการที่ 4 และให้สอดคล้องกับกระบวนการอันควรตามกฎหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ รัฐควรประกันทั้งในกฎหมายและแนวปฏิบตั วิ า่
ก) การขอค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราวจากศาลเกี่ยวกับการประท้วง ไม่อาจกระท�ำได้ เว้นแต่
มีการแจ้งให้ผชู ้ ุมนุมประท้วงได้ทราบ
ข) การออกค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราวให้มเี ป้าหมายเฉพาะบุคคลหรื อเฉพาะบางกลุม่
โดยไม่เป็ นการออกค�ำสัง่ ต่อบุคคลโดยรวม (contra mundum) เช่น เป็ นการออกค�ำสัง่ คุม้ ครอง
ทีม่ ผี ลต่อบุคคลทุกคน
ค) ขอบเขต การบังคับใช้ และระยะเวลาของค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราว ควรชัง่ น�้ำหนักเพือ่ ให้เกิด
ความสมดุล กับการคุม้ ครองสิทธิในการประท้วง ในการพิจารณาว่าควรออกค�ำสัง่ คุม้ ครอง
ชัว่ คราวอย่างไรให้สอดคล้องกับความจ�ำเป็ นและความได้สดั ส่วนตามหลักการที่ 4 ศาลหรื อ
หน่วยงานตุลาการอิสระอืน่ ๆ ควรพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้
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1) หลักฐานทีพ่ สิ ูจน์ให้เห็นว่ามีภยั คุกคามของอันตรายอย่างแท้จริ งและไม่อาจแก้ไข
กลับคืนได้ตอ่ ผูร้ อ้ ง หากศาลไม่ออกค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราว
2) ความสมดุลระหว่างอันตรายดังกล่าวกับผลของการจ�ำกัดสิทธิในการประท้วง
อันเนื่องมาจากการออกค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราว
3) โอกาสทีผ่ รู ้ อ้ งซึ่งขอให้ศาลออกค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราวจะชนะคดี
4) ประโยชน์สาธารณะในการสนับสนุนการใช้สิทธิข้นั พื้นฐานและการคุม้ ครอง
ความสามารถของบุคคลในการใช้สิทธิในการประท้วง
ง) ค่าใช้จา่ ยในกระบวนการศาลและค่าใช้จา่ ยทางกฎหมาย ต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อผูช้ ุมนุม
ประท้วงทีต่ อ้ งการร้องเพือ่ โต้แย้งหรื อขอให้ยกเลิกค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราว และ
จ) ต้องมีหลักประกันอย่างเพียงพอไม่ให้มกี ารใช้การชดเชยค่าเสียหายให้กบั ผูเ้ สียหาย
ในทางทีม่ ชิ อบ
16.7 การจ�ำกัดการประท้วงในรู ปทีเ่ ป็ นปฏิบตั กิ ารท้าทายซึ่งหน้าทีไ่ ม่ใช้ความรุ นแรง (non-violent
direct action)ให้เป็ นไปตามการประเมินเป็ นรายกรณีไป อย่างสอดคล้องตามบททดสอบ
ในหลักการที่ 4 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องค�ำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
ก) รัฐควรตระหนักว่าการน�ำความผิดอาญาบางประการใช้กบั ปฏิบตั กิ ารท้าทายซึ่งหน้าที่
ไม่ใช้ความรุ นแรง/การดื้อแพ่ง รวมทั้งการบุกรุ กสถานทีห่ รื อการบุกเข้ายึดสถานที่
ส่งผลในเชิงป้องปรามต่อการใช้สิทธิในการประท้วง โดยควรมีการน�ำมาตรการเยียวยา
ทางแพ่งหรื อทางปกครองมาใช้ในกรณีทเี่ หมาะสมเมือ่ เกี่ยวข้องกับการประท้วง
ข) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายควรสามารถใช้ดลุ พินิจในการพิจารณาว่า การน�ำความผิดทาง
อาญาหรื อตามค�ำสัง่ ทางปกครองมาใช้ เป็ นรู ปแบบการจ�ำกัดสิทธิทมี่ คี วามเหมาะสมและ
ได้สดั ส่วนหรื อไม่ มาตรการลงโทษตามกฎหมายอาญาควรน�ำมาใช้กบั ปฏิบตั กิ ารท้าทายซึ่ง
หน้าทีไ่ ม่ใช้ความรุ นแรง เฉพาะกรณีปฏิบตั กิ ารทีร่ ้ายแรงและการจ�ำกัดสิทธิข้นั รุ นแรงหรื อ
มาตรการอืน่ ไม่อาจส่งผลแบบเดียวกันได้เท่านั้น
ค) หน่วยงานศาลควรพิจารณาลักษณะการแสดงออกของการประท้วง โดยถือเป็ นเงือ่ นไข
ในการพิจารณาลดโทษ
ง) ในการวินิจฉัยการจ�ำกัดทีไ่ ด้สดั ส่วนและจ�ำเป็ น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงาน
ศาลควรประเมินจากประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้โดยค�ำนึงถึง
1) ความส�ำคัญของการคุม้ ครองการใช้สิทธิข้นั พื้นฐานและการส่งเสริ มให้บคุ คลเข้าถึง
สิทธิในการประท้วง
2) ลักษณะการไม่ใช้ความรุ นแรงของการประท้วงทีเ่ กิดขึ้น
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3) ระดับการรบกวนอันเป็ นผลมาจากการประท้วง
4) ประเภทของหน่วยงานทีเ่ ป็ นเป้าหมายการประท้วง
5) อันตรายอย่างแท้จริ งทีเ่ กิดขึ้น โดยปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการวินิจฉัยไม่ใช่ตวั ความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึ้น แต่เป็ นการพิจารณาว่าเป็ นความเสียหายร้ายแรงอย่างไม่เหมาะสมหรื อไม่
บททดสอบว่าเป็ นความเสียหายร้ายแรงไม่ควรพิจารณาจากการท�ำให้เกิดความอับอาย
การก่อความเดือดร้อนร�ำคาญ และควรได้รบั การพิจารณาในบริ บทและในลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับประเภทของหน่วยงานทีเ่ ป็ นเป้าหมายการประท้วง
6) กรณีทมี่ กี ารใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพือ่ การประท้วง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ
หน่วยงานศาลควรพิจารณาว่า หน่วยงานทีเ่ ป็ นเป้าหมายการประท้วงมีช่องทางอืน่
ในการสื่อสารหรื อไม่ และพิจารณาว่าการประท้วงส่งผลถึงขั้นเป็ นการละเมิดสิทธิทจี่ ะมี
เสรี ภาพในการแสดงออกในโลกออนไลน์ของหน่วยงานทีเ่ ป็ นเป้าหมายหรื อไม่
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บทที่ 4: พันธกรณีที่จะท�ำให้สิทธิในการประท้วง
บรรลุผล
หลักการที่ 17: ความรับผิดและความโปร่ งใส
17.1 รัฐควรประกันว่า การตัดสินใจทั้งปวงของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการประท้วง ต้องมี
ความโปร่ งใส เข้าถึงได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานอันควรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
รัฐควรประกันว่า ผูช้ ุมนุมประท้วงได้รบั แจ้งผลการวินิจฉัยของหน่วยงานก�ำกับดูแลภายในระยะ
เวลาอันเหมาะสม โดยมีการชี้แจงถึงเหตุผลทีต่ อ้ งตัดสินใจเช่นนั้น และผูช้ ุมนุมได้รบั แจ้งว่ามีสิทธิ
ในการเข้าถึงการเยียวยาโดยพลันและมีประสิทธิภาพ ทั้งโดยผ่านการยืน่ อุทธรณ์ตอ่ หน่วยงานของ
รัฐและ/หรื อศาล
17.2 รัฐควรสอบสวน ด�ำเนินคดี และประกันให้เกิดการรับผิดต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึ้น
ในบริ บทการประท้วง การสอบสวนและการด�ำเนินคดีตอ้ งเกิดขึ้นอย่างเป็ นผล รวดเร็ว และ
ด�ำเนินการโดยศาลทีเ่ ป็ นอิสระหรื อหน่วยงานตุลาการ และสามารถน�ำตัวผูก้ ระท�ำความผิด ผูย้ ยุ ง
และผูด้ แู ลให้เกิดการละเมิดมาลงโทษ ทั้งโดยผ่านกระบวนการทางอาญาหรื อทางวินยั
อย่างเหมาะสม
17.3 รัฐต้องประกันให้มกี ารเข้าถึงการเยียวยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพและไม่มคี า่ ใช้จา่ ย เมือ่ เกิดการละเมิด
สิทธิของผูช้ ุมนุมประท้วง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้สิทธิท้งั ทางแพ่งและทางอาญา ทั้งนี้โดยรวมถึง
การเรี ยกค่าเสียหาย การชดใช้ การประกาศขอโทษต่อสาธารณะ ค�ำรับประกันว่าจะไม่ทำ� ผิดซ�้ำหรื อ
มาตรการเชิงป้องกันอืน่ ๆ เป็ นต้น รวมทั้งการเยียวยาทีไ่ ด้มาจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและ/
หรื อผูต้ รวจการแผ่นดิน
17.4 รัฐควรให้หลักประกันขั้นต�่ำทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบตั วิ า่
ก) เทคนิคการควบคุมฝูงชนและการใช้กำ� ลังใด ๆ ทีน่ ำ� มาใช้ระหว่างการประท้วง ต้องอยู่
ภายใต้การตรวจสอบทีเ่ ป็ นอิสระ เป็ นกลางและโดยพลัน และหากเหมาะสมให้มกี ารสอบสวน
และลงโทษทั้งทางอาญาหรื อทางวินยั ตามหลักการ 17.2
ข) การใช้เทคนิคการควบคุมฝูงชนและอุปกรณ์ใด ๆ รวมทั้งเครื่ องมือทางดิจิทลั และเครื่ องมือ
สอดแนมข้อมูล เพือ่ ควบคุมการประท้วง ต้องเป็ นการด�ำเนินงานอย่างโปร่ งใสและเปิ ดให้มี
การตรวจสอบจากสาธารณะ รัฐควรจัดให้มกี ารสอบสวนอย่างเป็ นอิสระเพือ่ ตรวจสอบ
สิ่งต่าง ๆ รวมทั้ง
1) ข้อกล่าวหาว่าได้เกิดอาการบาดเจ็บเนื่องจากการใช้อาวุธซึ่งไม่ทำ� ให้เกิดอันตราย
ถึงชีวติ โดยการสอบสวนควรเกี่ยวข้องกับผูช้ ำ� นาญการอิสระทั้งด้านการแพทย์
วิทยาศาสตร์ และกระบวนการยุตธิ รรม ซึ่งเป็ นผูศ้ กึ ษาและรายงานอันตรายจากการใช้
อาวุธซึ่งไม่ทำ� ให้เกิดอันตรายถึงชีวติ และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับกรอบควบคุมทีเ่ ป็ นผล
การใช้งานอย่างชอบด้วยกฎหมาย และการใช้อาวุธเหล่านั้นโดยมีเป้าประสงค์เพือ่ หาทาง
จ�ำกัดการใช้อาวุธเช่นนั้นมากขึ้น
2) การใช้เทคโนโลยีสอดแนมข้อมูลใด ๆ ในลักษณะทีป่ ระชาชนทัว่ ไปสามารถประเมิน
พฤติการณ์ทเี่ กิดขึ้นและความถีข่ องการใช้งาน ความชอบธรรม และความจ�ำเป็ นและได้
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สัดส่วนของการใช้เทคโนโลยีเช่นนั้น และประเมินได้วา่ มีการใช้งานเพือ่ เป้าประสงค์
ทีไ่ ม่เหมาะสมหรื อเกินขอบเขตหรื อไม่
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หลักการที่ 18: เสรี ภาพด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประท้วง
18.1 รัฐควรก�ำหนดให้มเี สรี ภาพด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประท้วง รวมทั้งการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ผ่านสื่อทุกชนิด ทั้งนี้เพือ่ ให้บคุ คลทุกคนสามารถถ่ายทอดและรับข้อมูลเกี่ยวกับการประท้วง
ได้อย่างเสรี ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และภายหลังการประท้วง
18.2 รัฐควรให้หลักประกันขั้นต�่ำในทางกฎหมายและในทางปฏิบตั วิ า่
ก) หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกแห่ง ควรให้ขอ้ มูลอย่างละเอียด
แม่นย�ำและรอบด้านเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจด้านการประท้วงและการควบคุม
การประท้วง หน่วยงานทีม่ พี นั ธกรณีตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูล ก็ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเมือ่ มีการร้องขอ
ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดตามกฎหมาย โดยมีขอ้ ยกเว้นเฉพาะเท่าทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมาย
และเพือ่ ความจ�ำเป็ นในการป้องกันอันตรายทีเ่ ป็ นรู ปธรรมและชัดเจน และตอบสนอง
ประโยชน์โดยชอบ อย่างสอดคล้องตามบททดสอบในหลักการที่ 4
ข) มีนโยบายเชิงรุ กทีจ่ ะเปิ ดเผยข้อมูลส�ำคัญ รวมทั้งหลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับ
การควบคุมการประท้วง งบประมาณ และรายงานการประเมินผล โดยควรเผยแพร่ ขอ้ มูลทั้งใน
ระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในทีท่ คี่ นทัว่ ไปเข้าถึงได้ และในรู ปแบบทีส่ ามารถดาวน์โหลด
และน�ำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ซ้ ำ� อีกได้งา่ ย
ค) หน่วยงานของรัฐทุกแห่งรวมทั้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทีเ่ กี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการประท้วง ต้องจัดท�ำและเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจและการปฏิบตั หิ น้าที่
ของตน และประกันว่าเป็ นข้อมูลทีป่ ระชาชนเข้าถึงได้และมีการตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระ
18.3 รัฐควรงดเว้นจากการใช้มาตรการควบคุมหรื อจ�ำกัดการเผยแพร่ ขอ้ มูลการประท้วงอย่างเป็ น
อิสระ โดยผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และเวทีการสื่อสารอืน่ ๆ การจ�ำกัดใด ๆ
ต้องเป็ นไปอย่างสอดคล้องตามบททดสอบในหลักการที่ 4
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หลักการที่ 19: การติดตามและรายงานข่าวการประท้วง
19.1 รัฐควรอนุญาตและอ�ำนวยความสะดวกอย่างเต็มทีใ่ ห้มกี ารรายงานข่าว การสังเกตการณ์
การประท้วงอย่างเป็ นอิสระ โดยสื่อมวลชนทุกแขนงและผูส้ งั เกตการณ์อสิ ระ ไม่สร้างข้อจ�ำกัด
ทีไ่ ม่เหมาะสมต่อการด�ำเนินงานของพวกเขา และไม่กอ่ ให้เกิดอุปสรรคอย่างเป็ นทางการ
และหากเป็ นไปได้ตอ้ งไม่ให้มกี ารควบคุมการเข้าถึงพื้นทีท่ างกายภาพ
19.2 รัฐควรประกันว่า ไม่ควรมีการก�ำหนดเป้าหมายโจมตีบคุ คลทีเ่ ก็บข้อมูลปฏิบตั กิ ารของต�ำรวจ
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึ้นระหว่างการประท้วง เพียงเพราะบุคคลเหล่านี้เข้าไป
ท�ำหน้าทีร่ ายงานข่าวการประท้วง ความพยายามอย่างจงใจทีจ่ ะยึด ท�ำลาย หรื อท�ำให้เกิด
ความเสียหายต่ออุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ คลิปวีดิโอ คลิปเสียง ภาพถ่าย และแถบบันทึกเสียงทีเ่ กี่ยวข้อง
ควรถือเป็ นความผิดอาญา และต้องน�ำตัวผูท้ มี่ สี ่วนรับผิดชอบมาลงโทษ
19.3 ไม่ควรขัดขวางการถ่ายภาพหรื อวีดิโอระหว่างการควบคุมการประท้วง และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องโดยสื่อมวลชน ผูส้ งั เกตการณ์ ผูช้ ุมนุมประท้วงและบุคคลทีส่ าม และการสัง่ ให้มอบฟิ ลม์
ถ่ายรู ปหรื อภาพทีบ่ นั ทึกแบบดิจิทลั หรื อคลิปวีดิโอใด ๆ ให้กบั หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ควรเกิดขึ้นหลังจากมีการตรวจสอบจากศาลแล้ว
19.4 รัฐควรจัดท�ำโครงการ เพือ่ อนุญาตให้ผสู ้ งั เกตการณ์อสิ ระทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละผ่าน
การอบรม สามารถเข้าถึงการประท้วง เพือ่ สังเกตการณ์ บันทึกข้อมูล และรายงานข่าวการประท้วง
โดยควรได้รบั อนุญาตให้เข้าไปใกล้กบั การประท้วง และภายหลังมีคำ� สัง่ สลายการชุมนุม ให้
สามารถเข้าถึงสถานทีค่ วบคุมตัว เว้นแต่มเี หตุฉุกเฉินอย่างอืน่
19.5 เพือ่ ประกันให้มกี ารรายงานข้อมูลการประท้วงอย่างเป็ นอิสระทั้งของสื่อและ
ของนักสังเกตการณ์อสิ ระ รัฐควรด�ำเนินการ ดังนี้
ก) งดเว้นการออกค�ำสัง่ ให้ตอ้ งระบุชื่อผูร้ ายงานข่าว เพือ่ ให้สื่อได้รบั อนุญาตให้สามารถท�ำข่าว
การประท้วงได้
ข) ประกันให้มากสุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยกับผูส้ ื่อข่าว ผูท้ ำ� งานสื่อ
และนักสังเกตการณ์ รวมทั้งใช้มาตรการคุม้ ครองเป็ นพิเศษ อย่างไรก็ดี ความจ�ำเป็ นทีจ่ ะต้อง
ประกันความปลอดภัยไม่อาจถูกใช้เป็ นข้ออ้างเพือ่ จ�ำกัดสิทธิของพวกเขาโดยไม่จำ� เป็ นได้ โดย
เฉพาะสิทธิทจี่ ะมีเสรี ภาพในการแสดงออก เสรี ภาพในการเดินทาง และการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
ค) ให้เคารพต่อสิทธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองของแหล่งข่าวทีเ่ กี่ยวข้องกับการประท้วง การจ�ำกัด
สิทธิใด ๆ ให้ทำ� ในกรอบทีแ่ คบและเป็ นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ง) ประกันว่าเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายจะไม่จบั กุมและควบคุมตัวผูส้ ื่อข่าวและ
ผูส้ งั เกตการณ์อสิ ระ เพียงเพราะไม่มบี ตั รประจ�ำตัว หรื อการถูกจับกุมเพียงเพราะไม่ออกจาก
พื้นทีช่ ุมนุมหลังมีคำ� สัง่ สลายการชุมนุมแล้ว เว้นแต่การท�ำหน้าทีข่ องสื่อในพื้นทีจ่ ะเป็ น
การรบกวนอย่างไม่เหมาะสมต่อปฏิบตั กิ ารของต�ำรวจ
จ) ในการจัดหลักสูตรอบรมส�ำหรับเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย ซึ่งมีหน้าทีค่ วบคุม
การประท้วง ก�ำหนดให้มเี นื้อหาครอบคลุมบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสิทธิของสื่อ
และผูส้ งั เกตการณ์ดว้ ย
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บทที่ 5: บุคคลอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักการที่ 20: บุคคลอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
20.1 ในกรณีทเี่ ป็ นไปได้และไม่มกี ารบังคับขืนใจ ผูจ้ ดั การประท้วงควรหาทางสร้างความสัมพันธ์
ความร่ วมมือ และความเป็ นภาคีกบั หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
ในระหว่างการวางแผนจัดการประท้วง ในกรณีทตี่ อ้ งจองพื้นทีส่ าธารณะหรื อกรณีทคี่ าดว่า
จะมีผมู ้ าเข้าร่ วมชุมนุมจ�ำนวนมาก ผูจ้ ดั ควรปฏิบตั ติ ามขั้นตอนการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
20.2 โดยความสมัครใจ ผูจ้ ดั ควรพิจารณาก�ำหนดบุคคล ซึ่งท�ำหน้าทีป่ ระสานงานกับเจ้าหน้าที่ เพือ่
อ�ำนวยความสะดวกให้กบั การประท้วง และก�ำหนดตัวบุคคลเพือ่ ช่วยดูแลการประท้วงซึ่งสามารถ
ระบุตวั ตนได้งา่ ยเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการจัดการประท้วง และประกันให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
ข้อจ�ำกัดใด ๆ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย
20.3 ผูส้ ื่อข่าวและผูส้ งั เกตการณ์อสิ ระควรแสดงตนอย่างชัดเจนเช่นนั้น โดยวิธีการแสดงตน
ให้มกี ารน�ำมาใช้อย่างกว้างขวางและไม่เลือกปฏิบตั ิ ผูส้ ื่อข่าวและผูส้ งั เกตการณ์อสิ ระควรรายงาน
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นอย่างเทีย่ งตรง สอดคล้องตามมาตรฐานจรรยาบรรณของสื่อ และมาตรฐาน
จรรยาบรรณในการสังเกตการณ์การประท้วง
20.4 วิธีการแสดงตนของผูส้ ื่อข่าวและผูส้ งั เกตการณ์อสิ ระ ควรเป็ นวิธีทมี่ คี วามชัดเจนส�ำหรับ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบุคคลอืน่ ๆ โดยหากเป็ นไปได้ ให้มกี ารท�ำการตกลงระหว่าง
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สมาคมของผูส้ ื่อข่าวและภาคประชาสังคม โดยผ่านกระบวนการ
ปรึ กษาหารื อทีเ่ ปิ ดเผย
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ความเป็ นมา
หลักการว่าด้วยสิทธิในการประท้วง (The Right to Protest Principles) เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ
ผลิตสื่อมาตรฐานระหว่างประเทศของ ARTICLE 19 โดยเป็ นความพยายามอย่างต่อเนื่อง
ทีจ่ ะให้คำ� อธิบายอย่างละเอียดถึงผลของการคุม้ ครองและส่งเสริ มสิทธิทจี่ ะมีเสรี ภาพในการ
แสดงออกในประเด็นหลักต่าง ๆ
ข้อมูลนี้เป็ นผลมาจากกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ และการปรึ กษาหารื อ เป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์และการท�ำงานอันยาวนานของส�ำนักงานภูมภิ าคและหน่วยงานภาคีในหลายประเทศ
ทัว่ โลกของ ARTICLE 19 โดยต้นฉบับของหลักการเหล่านี้ได้รบั การเพิม่ เติมรายละเอียด ภายหลัง
การประชุมเป็ นครั้งแรกของผูช้ ำ� นาญการทีล่ อนดอน เมือ่ วันที่ 15 และ 16 พฤษภาคม 2557
ภายหลังการประชุมครั้งนั้นและการปรึ กษาหารื อเพิม่ เติม ARTICLE 19 ได้จดั ท�ำร่ างหลักการ
เหล่านี้ฉบับปรึ กษาหารื อขึ้นมาในหลายภาษา โดยมีการเปิ ดตัวในทีป่ ระชุมของคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2558 และเปิ ดให้มกี ารแสดงความเห็นและ
อภิปรายผ่านเว็บไซต์ Right2Protest ในช่วงระหว่างเดือนมิถนุ ายน ถึงพฤศจิกายน 2558
มีการเชิญชวนให้หน่วยงานภาคประชาสังคม นักกิจกรรม ผูก้ ำ� หนดนโยบาย นักวิชาการ
สื่อมวลชน และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้ความเห็นเกี่ยวกับร่ างต้นฉบับ และร่ างฉบับ
สมบูรณ์ของหลักการเหล่านี้ได้รบั การจัดท�ำขึ้นจากความเห็นในการปรึ กษาหารื อเหล่านี้
ARTICLE 19 ขอขอบคุณกับความเห็นและความสนับสนุนของบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วน
ทีม่ สี ่วนร่ วมในการจัดท�ำหลักการเหล่านี้
หลักการเหล่านี้ได้รบั การจัดท�ำขึ้นมา โดยเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ Civic Space ซึ่งได้รบั ทุน
สนับสนุนจาก Swedish International Development Cooperation (SIDA) โดย SIDA ไม่จำ� เป็ นต้อง
มีความเห็นสอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือ โดย ARTICLE 19 เป็ นผูม้ สี ่วนรับผิดชอบ
เพียงฝ่ ายเดียวต่อเนื้อหาของเอกสารนี้
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