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ข้อชี้แนะเบลฟัสต์ว่าด้วยนิรโทษกรรมและภาระความรับผิด!

!
บทนำ!
!
จุดมุ่งหมายของข้อชี้แนะ!
!

ข้อชี้แนะเบลฟัสต์ว่าด้วยนิรโทษกรรมและภาระความรับผิดมุ่งที่จะช่วยเหลือผู้ที่กำลังจะ
ตัดสินใจหรือประเมินการตัดสินใจในเรื่องนิรโทษกรรมและภาระความรับผิด ท่ามกลาง
หรือหลังจากความขัดแย้งหรือการปราบปราม!

!
ข้อชี้แนะ!
!
• ระบุพันธกรณีและวัตถุประสงค์ต่างๆที่รัฐต้องเผชิญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน!
!

• อธิบายสถานะทางกฎหมายของนิรโทษกรรมภายใต้กรอบของพันธกรณีทางกฎหมาย
ต่างๆที่รัฐต้องปฏิบัติตาม!

!

• ช่วยให้รัฐตระหนักถึงบทบาทในทางบวกที่นิรโทษกรรมบางรูปแบบมีต่อการสนับสนุน
เป้าหมายของนโยบายในระยะเปลี่ยนผ่านและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง!

!

• นำเสนอหนทางที่จะออกแบบนิรโทษกรรมและกระบวนการหรือสถาบันใดๆที่
เกี่ยวข้องให้เสริมภาระความรับผิด!

!

• แนะนำวิธีการที่จะให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนและการทบทวนที่เป็นอิสระในการ
การตัดสินใจที่จะบัญญัติและให้นิรโทษกรรม!

!

ข้อชี้แนะนี้แบ่งเป็นสี่ภาค ได้แก่ หลักการทั่วไป ขอบข่ายของนิรโทษกรรม เงื่อนไขของ
นิรโทษกรรม และการมีมติเห็นชอบ การนำไปปฏิบัติ และการพิจารณาทบทวนนิรโทษกรรม ข้อชี้แนะทุกข้อควรจะต้องตีความตามหลักการทั่วไปในภาค ก.!

!
องค์ประกอบของคณะผู้เชี่ยวชาญ!
!

ข้อชี้แนะเบลฟัสต์ร่างโดยคณะผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบด้วยนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนและการจัดการความขัดแย้งซึ่งเป็นที่ยกย่องในระดับสากล ภายใต้
ข้อจำกัดที่เลี่ยงไม่ได้เรื่องจำนวนที่เหมาะสม สมาชิกของคณะผู้เชี่ยวชาญได้รับการคัด
เลือกตามหลักเกณฑ์หลายประการ!

!

• ภูมิศาสตร์ เพื่อที่จะสะท้อนถึงภูมิภาคและพื้นที่ต่างๆในโลก ที่ในช่วงที่ผ่านมาได้
ประสบกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง!
1

!

• ความเชี่ยวชาญในด้านสาขาวิชาและด้านสาขาอาชีพ เพื่อรวมเอาบุคคลชั้นนำจาก
หลายสาชาวิชาและสาขาอาชีพ เช่น กฎหมาย อาชญาวิทยา จิตวิทยา และรัฐศาสตร์ !

!

• แนวทางนิรโทษกรรม เพื่อหามุมมองอันหลากหลายที่มีต่อคำถามที่ว่าจะสามารถใช้
นิรโทษกรรมได้อย่างไรท่ามกลางหรือหลังจากความโหดร้ายป่าเถื่อนที่ส่งผลในวง
กว้าง (mass atrocities)!

!
สมาชิกของคณะผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ !
!
1

• Barney Afako ทนายชาวอูกันดา และที่ปรึกษากฎหมายของกระบวนการสันติภาพใน
อูกันดา และดาร์ฟูร์ในซูดาน!

!

• Mahnoush H. Arsanjani กรรมการของคณะกรรมการสอบสวนอิสระแห่งบาห์เรน
และอดีตผู้อำนวยการกองประมวลกฎหมาย สำนักงานกิจการด้านกฎหมายของ
สหประชาชาติ!

!

• Christine Bell ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
มหาวิทยาลัยเอดินบะระ!

!

ลอนดอนสกูลออฟ
• Chaloka Beyani อาจารย์อาวุโสด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
อีโคโนมิกส์ และผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้พลัดถิ่นภายในแห่ง
สหประชาชาติ!

!

• Michael Broache นักวิจัย โครงการปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย!

!

• Colm Campbell ศาสตราจารย์ด้านนิติศาสตร์ สถาบันความยุติธรรมในระยะเปลี่ยน
ผ่าน มหาวิทยาลัยอัลสเตอร์!

!
• Mark Freeman ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันสำหรับการเปลี่ยนผ่านเชิงบูรณาการ!
!

• Tom Hadden ศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัยควีนส์ เบลฟัสต์ และ
ศาสตราจารย์ด้านนิติศาสตร์ สถาบันความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน มหาวิทยาลัย
อัลสเตอร์!

!

• Brandon Hamber ศาสตราจารย์ด้านสันติภาพและความขัดแย้ง และผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยความขัดแย้งระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัลสเตอร์!

!

2

• Hurst Hannum ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ โรงเรียนกฎหมายและ
การทูตเฟลทเชอร์ มหาวิทยาลัยทัฟส์!

!

• David Kretzmer ศาสตราจารย์กิตตคุณด้านกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
ฮิบรูแห่งเยรูซาเลม!

!

• Suzannah Linton ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแบงเกอร์ !

!

• Kieran McEvoy ศาสตราจารย์ด้านนิติศาสตร์และความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
สถาบันอาชญาวิทยาและความยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยควีนส์ เบลฟัสต์!

!

• Louise Mallinder อาจารย์ด้านสิทธิมนุษยชนและนิติศาสตร์ สถาบันความยุติธรรม
ในระยะเปลี่ยนผ่าน มหาวิทยาลัยอัลสเตอร์!

!

• William A. Schabas ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมิดเดิลเซกซ์ และศาสตราจารย์ด้านสิทธิมนุษยชน และประธาน ศูนย์สิทธิมนุษยชนไอริช
มหาวิทยาลัยแห่งชาติไอร์แลนด์ กัลเวย์!

!

• Ronald C. Slye ศาสตราจารย์ด้านนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล และกรรมการ คณะกรรมการค้นหาความจริง ความยุติธรรม และความปรองดอง
แห่งเคนยา!

!
• Yasmin Sooka ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชน เกาหลีใต้!
!

• Joe William ผู้อำนวยการก่อตั้ง และที่ปรึกษาอาวุโส สภาสันติภาพแห่งชาติ ศรีลังกา
อดีตที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนา หน่วยสนับสนุนโครงการในศรีลังกา องค์การ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแคนาดา และนักศึกษาปริญญาเอก คณะสังคมและ
นานาชาติศึกษา มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด!

!

สมาชิกคณะผู้เชี่ยวชาญได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในปี ค.ศ. 2011 และ 2012 โดย
เป็นที่เห็นพ้องกันตั้งแต่แรกว่าสมาชิกไม่มีสิทธิที่จะเสนอความเห็นแย้งส่วนตัวหรือความ
เห็นสงวนท่าทีส่วนตัว ดังนั้น ข้อชี้แนะนี้จึงสะท้อนความเห็นอันเป็นฉันทามติของคณะผู้
เชี่ยวชาญ!

!

ก่อนการตีพิมพ์ ข้อชี้แนะนี้ได้รับการแจกจ่ายไปยังผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการที่ผู้
เชี่ยวชาญของโครงการกำหนด ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการปรึกษาหารือในทาง
ลับ เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าข้อชี้แนะนี้จะสนองต่อความต้องการของตัวแสดงหลายฝ่ายและ
สะท้อนมุมมองอันหลากหลายที่มีต่อนิรโทษกรรม!
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!
หลักฐาน!
!
คำแนะนำในข้อชี้แนะนี้อาศัยที่มาและหลักฐานที่ครอบคลุมกว้างขวาง!
!
• สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ!
!
• คำตัดสินของศาสอาญาระหว่างประเทศและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ!
!
• ปฏิญญา ข้อชี้แนะ ข้อมติ และมาตรฐานอื่นๆของสหประชาชาติ!
!
• รายงานเชิงนโยบายของสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ!
!
• กฎหมายในประเทศ!
!
• กฎหมายในประเทศที่ถือเอาคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐาน!
!
• รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงแห่งชาติ!
!
• ข้อตกลงสันติภาพ!
!
• งานเขียนเชิงวิชาการ!
!
• ความคิดเห็นของคณะผู้เชี่ยวชาญ!
!
• ผลป้อนกลับที่ได้มาจากกระบวนการปรึกษาหารือ!
!

หลักฐานที่เป็นฐานของข้อชี้แนะแต่ละข้อได้ถูกทบทวนอย่างสั้นๆในแนวทางคำอธิบายที่
อยู่ด้านหลัง นอกจากนั้น ภาคความคิดเห็นต่อข้อชี้แนะจะเป็นการวิเคราะห์หลักฐานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียด2 หลักฐานเหล่านี้ยังจะให้ตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงของ
กรณีที่รัฐได้ใช้มาตรการอย่างที่ได้เสนอในข้อชี้แนะ!

!

ในการประเมินความชอบธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายของนิรโทษกรรมหลาก
หลายรูปแบบ ข้อชี้แนะอ้างถึงสถานะของนิรโทษกรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศใน
ปัจจุบัน ในบางด้านของการออกแบบนิรโทษกรรม เช่น การให้กลไกสำหรับการมีส่วน
ร่วมที่มากขึ้นของเหยื่อนั้น ไม่มีมาตรฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศโดยตรงอยู่เลย
ในกรณีนี้ ข้อชี้แนะได้อาศัยกรณีศึกษาเฉพาะ และการวิจัยที่มีอยู่เพื่อนำเสนอข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบาย!

!
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ข้อชี้แนะนี้มิได้รับการออกแบบมาให้มีโครงสร้างเป็นรายการที่มีไว้กำหนดว่านิรโทษกรรมใดจะเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ แต่มีโครงสร้างเป็นองค์ประกอบที่สามารถรวมกัน
และถ่วงดุลกันและกันเพื่อออกแบบหรือบรรลุการประเมินได้อย่างมีประสิทธิผลว่า
นิรโทษกรรมใดโดยรวมแล้วจะเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ องค์ประกอบบางประการในนี้
อาจจะมีความเกี่ยวข้องมากกว่าองค์ประกอบอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะ !

!
ภาค ก. หลักการทั่วไป!
!

1. สร้างสมดุลระหว่างพันธกรณีต่างๆของรัฐ และวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน !

!

ก)! ในการตอบสนองต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่เกิดขึ้นในช่วงความขัด
แย้งและการปราบปราม รัฐมีพันธกรณีหลายประการตามกฎหมายระหว่างประเทศ ที่จะ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและฟื้นฟูหรือสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ ในด้านที่เกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง3 และอาชญากรรมระหว่างประเทศ พันธกรณี
เหล่านี้รวมถึง!

!
หนึ่ง ! พันธกรณีที่จะสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นและใครเป็นผู้รับผิดชอบ!
!
สอง ! พันธกรณีที่จะดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบ!
!
สาม ! พันธกรณีที่จะเยียวยาเหยื่อ!
!
สี่ ! พันธกรณีที่จะป้องกันไม่ให้อาชญากรรมและการล่วงละเมิดดังกล่าวเกิดซ้ำ!
!

ห้า ! พันธกรณีที่จะทำให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิผล
สำหรับอนาคต!

!

พันธกรณีเหล่านี้สอดรับกับสิทธิของเหยื่อที่จะเข้าถึงความจริง ความยุติธรรม การชดใช้
ค่าเสียหาย และหลักประกันว่าจะไม่เกิดซ้ำ ในกรณีที่มีพันธกรณีหลายประการเข้ามา
เกี่ยวข้อง พันธกรณีเหล่านี้มักจะไม่สามารถบรรลุได้พร้อมกันหรืออย่างรวดเร็ว
กฎหมายระหว่างประเทศให้แนวทางอย่างจำกัดในเรื่องว่ารัฐควรจะทำอย่างไรเพื่อจัด
ลำดับความสำคัญการบรรลุพันธกรณีเหล่านี้ รัฐมีหน้าที่อย่างชัดแจ้งที่จะทำตามพันกรณี
แต่ละข้อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และควรจะพยายามพัฒนากลไกเสริมต่างๆ แทนที่จะ
พยายามบรรลุพันธกรณีตามกฎหมายนึง ในขณะที่ละเลยพันธกรณีตามกฎหมายอื่นๆ!

!

ข)! ในการพยายามที่จะบรรลุพันธกรณีเหล่านี้ รัฐอาจจะได้รับการชี้นำจาก
วัตถุประสงค์ทางนโยบายที่กว้างกว่านี้ ซึ่งสามารถรวมถึง!

!

5

หนึ่ง ! การยุติความขัดแย้งหรือการปราบปราม!

!
สอง ! การฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเสถียรภาพ!
!
สาม ! การสร้างโครงสร้างประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม!
!
สี่ ! การจัดการกับสาเหตุที่เป็นรากฐานให้เกิดความขัดแย้งและการปราบปราม!
!
ห้า ! สนับสนุนการปรองดอง สันติภาพที่ยั่งยืน และวัถุประสงค์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน!
!

เช่นเดียวกับพันธกรณีที่ปรากฏอยู่ข้างต้น วัตถุประสงค์ทางนโยบายเหล่านี้มักจะไม่
สามารถบรรลุได้พร้อมกันหรืออย่างรวดเร็ว และจึงอาจจะต้องมาถ่วงดุลกันและกัน และ
ถ่วงดุลกับพันธกรณีต่างๆของรัฐ!

!

ค) ! นิรโทษกรรมสามารถออกแบบเพื่อสนับสนุนให้รัฐปฏิบัติตามพันธกรณีทาง
กฎหมายที่มี และในขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงค์เชิงนโยบายที่กว้างกว่าได้!

!
2. !
!

ภาระความรับผิด!

ผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหรืออาชญากรรมระหว่าง
ประเทศควรจะต้องมีภาระความรับผิด นอกเหนือจากกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวกับภาระ
ความรับผิดซึ่งมักจะนำไปสู่การดำเนินคดีเป็นรายบุคคลแล้ว ยังมีกลไกที่ไม่ใช่กฎหมาย
ซึ่งน่าจะนำมาใช้ในบางบริบท องค์ประกอบสำคัญของกระบวนการภาระรับผิดที่มี
ประสิทธิผลรวมถึง!

!

ก) ! การสอบสวนและระบุบุคคลหรือสถาบันที่สามารถนำมารับผิดต่อการตัดสินใจ
การกระทำ หรือการละเว้นที่ได้ทำไป! !

!

ข) ! การนำบุคคลหรือสถาบันเหล่านี้มารับผิดโดยใช้กระบวนการที่จะบุคคลหรือ
สถาบันเหล่านี้จะได้เปิดเผยและอธิบายการกระทำของตน!

!

ค) ! การนำบุคคลหรือสถาบันเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการที่บุคคลสามารถถูกบังคับ
ได้โดยกฎหมาย และสถาบันที่เกี่ยวข้องสามารถถูกปฏิรูปได้ สภาพบังคับที่เหมาะสม
อาจรวมถึง การจำคุก การตัดสิทธิในการดำรงตำแหน่งราชการ การจำกัดสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง การกำหนดให้ขอโทษ และการกำหนดให้มีส่วนในการชดใช้ค่า
เสียหายทางวัตถุหรือทางสัญลักษณ์แก่เหยื่อ!

!

ตามที่ได้อภิปรายในข้อชี้แนะข้อ 5 นิรโทษกรรมสามารถช่วยให้เกิดภาระความรับผิด
ได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าได้ออกแบบและนำนิรโทษกรรมนั้นไปปฏิบัติอย่างไร!
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!
3. !
!

บทบาทของการดำเนินคดี !

ก) ! กฎหมายระหว่างประเทศกำหนดให้รัฐทำตามพันธกรณีในการดำเนินคดี และ
ลงโทษอาชญากรรมระหว่างประเทศ (ดู ข้อชี้แนะข้อ 6) และการกระทำผิดที่เหมือนกับ
อาชญากรรมระหว่างประเทศนั้น
ก็มักจะเป็นความผิดตามกฎหมายภายในประเทศ !
การดำเนินคดีสามารถช่วยเพิ่มน้ำหนักให้การประณามอาชญากรรมเหล่านี้ การดำเนิน
คดียังช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมอื่นๆอีกหลายประการ เช่น การลงโทษเพื่อ
ข่มขวัญยับยั้ง การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู และการ
ปรองดอง !

!

ข) ! ภายหลังจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง หรือความขัดแย้งที่รุนแรง
เป็นวงกว้างในสังคม การพยายามดำเนินคดีอย่างกว้างขวางมักจะประสบกับความ
ท้าทายอย่างมากในทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทำให้แทบจะเป็นไป
ไม่ได้เลย หรือแทบจะไม่เหมาะกับสถานการณ์เลย ที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
ทั้งหมด !

!

ค) ! ในทางปฏิบัตินั้น ทุกระบบกฎหมาย รวมถึงกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ให้
พื้นที่กับดุลยพินิจทางการดำเนินคดีในการตัดสินใจว่าจะเลือกและเร่งดำเนินคดีกับผู้
ต้องหาหรือเหตุการณ์ใด ในบางระบบกฎหมาย อัยการมีดุลยพินิจที่จะไม่ดำเนินคดี
หากการดำเนินคดีนั้นจะไม่เป็นประโยชน์กับสาธารณะ ในระบบกฎหมายที่มีการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินคดีให้เลือกและเร่งดำเนินคดีกับอาชญากรรมที่จะถูกสอบสวน
จะมีการตัดสินใจไม่ดำเนินคดีกับการกระทำผิดอื่น หรือชะลอการดำเนินคดีเหล่านั้นไว้
จนกว่าจะดำเนินการกับอาชญากรรมที่มองว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า ในระบบ
กฎหมายซึ่งมีความโหดร้ายป่าเถื่อนที่ส่งผลในวงกว้างเกิดขึ้น คดีที่ไม่ได้รับเลือกดำเนิน
คดี หรือคดีที่ถูกลดความเร่งด่วนก็อาจจะรวมถึงอาชญากรรมที่ร้ายแรงด้วย!

!

ง) ! ตามที่จะอภิปรายในข้อชี้แนะข้อ 5 นิรโทษกรรมที่มีการออกแบบอย่างรอบคอบ
เมื่อรวมเข้ากับยุทธศาสตร์การเลือกดำเนินคดีแล้ว สามารถที่จะสอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศของรัฐและสามารถสร้างเสริมวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมของรัฐในการ
ตอบสนองต่ออาชญากรรมที่กว้างขวาง นอกจากนั้น นิรโทษกรรมอาจจะอำนวยความ
สะดวกโดยตรงต่อวัตถุประสงค์ที่โดยปรกติแล้วเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี ซึ่งรวมถึง
การลงโทษเพื่อข่มขวัญยับยั้ง (ในกรณีที่นิรโทษกรรมเป็นเงื่อนไขของการลดกำลังรบ
และการไม่ก่ออาชญากรรมซ้ำ) และการตีตรา (ในกรณีที่นิรโทษกรรมเป็นเงื่อนไขของ
การสารภาพต่อสาธารณะ) โดยขึ้นอยู่กับว่าได้ออกแบบและนำนิรโทษกรรมนั้นไป
ปฏิบัติอย่างไร!

!
4. !
!

บทบาทของนิรโทษกรรม!
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ก) ! นิรโทษกรรมมีการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายในช่วงที่ยังมีความขัด
แย้งและการปราบปรามอยู่ หรือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
วัตถุประสงค์ด้านบวกของนิรโทษกรรมในหลากหลายขั้นตอนสามารถรวมถึง!

!
หนึ่ง ! การกระตุ้นให้พลรบยอมจำนนและวางอาวุธ!
!
สอง ! การชักจูงให้ผู้ปกครองแบบอำนาจนิยมยอมส่งมอบอำนาจ!
!
สาม ! การสร้างความไว้วางใจระหว่างฝ่ายที่สู้รบกัน!
!
สี่ ! การอำนวยความสะดวกให้กับข้อตกลงสันติภาพ!
!
ห้า ! การปล่อยตัวนักโทษการเมือง!
!
หก ! การกระตุ้นให้ผู้พลัดถิ่นกลับประเทศ!
!

เจ็ด ! การให้สิ่งจูงใจกับผู้กระทำความผิดให้มีส่วนร่วมในโครงการฟื้นหาความจริงและ
ปรองดอง!

!

ข) ! ในทุกบริบท ในกรณีที่นิรโทษกรรมครอบคลุมถึงอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ การ
แยกแยะระหว่างนิรโทษกรรมที่ชอบธรรมและนิรโทษกรรมที่ไม่ชอบธรรมเป็นสิ่งสำคัญ
นิรโทษกรรมที่ไม่ชอบธรรมโดยทั่วไปแล้วจะปราศจากเงื่อนไข และมีผลที่ป้องกันไม่ให้มี
การสอบสวน และมีผลให้แน่ใจว่าผู้ที่รับผิดชอบต่ออาชญากรรมอุกฉกรรจ์จะไม่ต้องถูก
ลงโทษ นิรโทษกรรมมักจะถูกมองว่าชอบธรรมต่อเมื่อนิรโทษกรรมนั้นได้ออกแบบมาให้
สร้างเงื่อนไขเชิงสถาบันและเงื่อนไขเชิงความมั่นคงให้กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อย่างยั่งยืน และบังคับให้ผู้กระทำความผิดแต่ละคนเข้าร่วมในมาตรการที่สร้างความ
มั่นใจว่าจะนำไปสู่ความจริง ภาระความรับผิด และการชดใช้ค่าเสียหาย!

!
5. !
!

การเชื่อมโยงนิรโทษกรรมเข้ากับภาระความรับผิด!

นิรโทษกรรมสามารถออกแบบให้เสริมกับหรือทำงานเป็นลำดับต่อจากกระบวนการ
กำหนดภาระความรับผิดทั้งที่เป็นกระบวนการของศาลและไม่ใช่ของศาล เพื่อเป็นการ
สนับสนุนพันธกรณีและวัตุประสงค์ทั้งหลายของรัฐ วิธีการร่วมกันดังกล่าวสามารถ!

!

ก) ! สามารถนำไปสู่ความจริงหรือภาระความรับผิดในบางรูปแบบ สำหรับกรณีที่ไม่
ได้รับเลือกให้ดำเนินคดี!

!
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ข) ! มุ่งเน้นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ไปยังกรณีที่มอง
ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า หรือกรณีที่อาชญากรที่ทำความผิดร้ายแรงไม่ทำตาม
เงื่อนไขของนิรโทษกรรม!

!

ค) ! ช่วยให้บรรลุพิสัยของเป้าหมายในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งที่กว้างกว่าจุด
สนใจที่เจาะจงแต่เรื่องการดำเนินคดี (ดู ข้อชี้แนะข้อ 4)!

!

ง) ! สร้างความสอดคล้องต้องกันกับพันธกรณีระหว่างประเทศของรัฐ มากกว่าที่จะก่อ
ให้เกิดนิรโทษกรรมแบบเหมารวมที่ป้องกันไม่ให้มีการดำเนินคดีในทุกกรณี!

!
ภาค ข. ขอบข่ายของนิรโทษกรรม!
!
6. ! นิรโทษกรรมและพันธกรณีระหว่างประเทศในการดำเนินคดี!
!

ก) ! ภาระความรับผิดเป็นสิ่งที่ควรจะทำให้เกิดขึ้นสำหรับอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง แต่กฎหมายระหว่างประเทศก็
อนุญาตให้รัฐมีความยืดหยุ่นและใช้ดุลยพินิจอยู่บ้างในการพิจารณาถึงนิรโทษกรรม!

!

ข) ! ไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศอันใดที่ห้ามนิรโทษกรรมอย่างชัดแจ้ง มาตรา
6(5) ของพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับการสู้รบระหว่างกลุ่มติด
อาวุธภายในประเทศ ได้กระตุ้นให้รัฐตรากฎหมายนิรโทษกรรมเมื่อการสู้รบสิ้นสุด ดัง
นั้น กฎหมายระหว่างประเทศโดยทั่วไปแล้วจะประเมินสถานะของนิรโทษกรรมโดย
พิจารณาว่านิรโทษกรรมนั้นมีลักษณะต้องห้าม ตามบรรดาสนธิสัญญาซึ่งห้าม
อาชญากรรมที่เฉพาะเจาะจง ตามการตีความกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
และตามพันธกรณีในการให้การเยียวยาตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
หรือไม่!

!

ค) ! อาชญากรรมระหว่างประเทศ เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การฝ่าฝืนอนุสัญญาเจนีวา
อย่างร้ายแรง การทรมาน การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ในทุกวันนี้โดยมากแล้วถูก
ห้ามโดยสนธิสัญญา สนธิสัญญาเหล่านี้กำหนดให้รัฐภาคีตรากฎหมายภายในให้มีการ
ลงโทษอาชญากรรมเหล่านี้อย่างมีประสิทธิผล อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1949 ก็ได้กำหนด
ให้รัฐภาคีสืบหาบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรง โดยมีเป้า
หมายที่จะนำตัวมาพิจารณาคดีในศาล อนุสัญญาว่าด้วยการทรมาน และอนุสัญญาว่า
ด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับกำหนดให้รัฐภาคีส่งคดีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของตน
ดำเนินคดี แต่สนธิสัญญาเหล่านี้ก็ได้ระบุไว้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะ
ดำเนินคดีหรือไม่ คล้ายกับเวลาจะตัดสินใจในกรณีความผิดอุกฉกรรจ์ทั่วไป ในการ
ตัดสินใจเหล่านี้ ระบบความยุติธรรมทางอาญาของแต่ละประเทศก็สามารถใช้หลัก
กฎหมายที่มีอยู่แล้วได้ ตัวอย่างเช่น การใช้ดุลยพินิจในการสร้างยุทธศาสตร์การดำเนิน
คดีเชิงเลือกเฟ้น ศาลระหว่างประเทศและศาลลูกผสมต่างก็ใช้ยุทธศาสตร์การดำเนินคดี
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เชิงเลือกเฟ้นเช่นกัน ดังนั้น รัฐจึงไม่ได้ละเมิดพันธกรณีของตนเสมอไป หากรัฐไม่ดำเนิน
คดีกับผู้กระทำความผิดทุกคน หรือการกระทำความผิดทางอาญาในทุกกรณี เนื่องจาก
ใช้ดุลยพินิจในการดำเนินคดี การตัดสินใจเลือกหรือเร่งคดีควรจะต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของกฎเกณฑ์ที่โปร่งใสและไม่ลำเอียง ตามที่ระบุในข้อชี้แนะข้อ 5 นิรโทษกรรมที่ได้รับ
การออกแบบอย่างระมัดระวังสามารถเสริมยุทธศาสตร์การดำเนินคดีเชิงเลือกเฟ้นได้!

!

ง) ! อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมสงครามที่ได้กระทำในการสู้รบ
ระหว่างกลุ่มติดอาวุธภายในประเทศ มีคำจำกัดความตามธรรมนูญกรุงโรมแห่งศาล
อาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court - ICC) และศาลอาญาระหว่าง
ประเทศก็สามารถดำเนินคดีกับอาชญากรรมเหล่านี้ได้ หากอยู่ในเขตอำนาจของศาลฯ
พัฒนาการเหล่านี้ ประกอบกับคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศที่เป็นบรรทัดฐาน
และความเห็นของหน่วยงานที่อำนาจหน้าที่ ได้ให้ความชัดเจนมากขึ้นกับธรรมชาติของ
การกระทำผิดทางอาญาเหล่านี้ และมีส่วนสร้างความเห็นจำนวนหนึ่งที่สนับสนุนการมี
อยู่ของข้อห้ามเชิงจารีตประเพณีไม่ให้มีนิรโทษกรรมสำหรับอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศ อย่างไรก็ตาม บ่อเกิดอื่นของความเชื่อของรัฐว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง (opinio juris) ที่เกิดจากศาลภายใน
ประเทศและศาลลูกผสม ประกอบกับแนวปฏิบัติของรัฐว่าด้วยนิรโทษกรรม ไม่ได้สะท้อน
ถึงข้อกำหนดเชิงจารีตประเพณีซึ่งเป็นที่ยอมรับมายาวนาน ชัดแจ้ง และเด็ดขาด ที่ห้าม
ไม่ให้มีนิรโทษกรรมสำหรับอาชญากรรมระหว่างประเทศ !

!

จ) ! ภายในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มีข้อแตกต่างของแนวทางปฏิบัติ
ของศาลสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคต่างๆ ในประเด็นที่ว่ามีพันธกรณีที่จะดำเนินคดี
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหรือไม่ หรือเพียงพอแล้วหรือไม่ที่รัฐจะ
สอบสวนการละเมิดดังกล่าว และให้การเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบ นิรโทษกรรมที่
ตราเป็นกฎหมายในภูมิภาคต่างๆของโลก อาจจะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรฐานที่แตก
ต่างกันออกไป!

!
7. !
!

ความผิดที่เข้าเกณฑ์

!

ก) ! เกณฑ์ในการกำหนดว่าการกระทำใดมีคุณสมบัติสำหรับนิรโทษกรรมควรจะต้อง
ระบุให้ชัดเจนและมีขอบเขตจำกัด เพื่อที่จะลดโอกาสที่จะขัดกับพันธกรณีใดๆที่
เกี่ยวข้องซึ่งว่าด้วยการดำเนินคดีภายใต้กฎหมายอาญาระหว่างประเทศและกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ การหาความสมดุลระหว่างการจำกัดขอบเขตของความ
ผิดอาญาที่นิรโทษกรรมครอบคลุมถึงกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของนิรโทษกรรม ถือเป็น
เรื่องที่ท้าทายยิ่ง ตัวอย่างเช่น การไม่รวมถึงอาชญากรรมสงครามอาจจะทำให้พลรบ
หลายคนไม่กล้าที่จะยอมจำนน ถ้าพวกเขาไม่แน่ใจว่าการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบ
ของพวกเขานั้นจะถือเป็นอาชญากรรมสงครามหรือไม่!

!
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ข) ! ข้อจำกัดขอบเขตของความผิดที่เข้าเกณฑ์ในนิรโทษกรรมหนึ่งๆสามารถที่จะ
ทำได้ในหลายทาง รวมถึง!

!
หนึ่ง ! ไล่เรียงอย่างชัดแจ้งถึงความผิดต่างๆที่ถูกกันออกจากขอบเขตของนิรโทษกรรม!
!

สอง ให้นิรโทษกรรมกับความผิดที่เกี่ยวข้องกับการความขัดแย้งหรือความผิดทางการ
เมืองจำนวนหนึ่ง แต่ต้องมีข้อชี้แนะว่าจะแยกแยะความผิดทางการเมืองออกจากความ
ผิดทั่วไปได้อย่างไร!

!
สาม ! ให้นิรโทษกรรมกับความผิดทางการเมืองที่กำหนดไว้โดยละเอียดชัดเจน!
!

ในกรณีที่ให้นิรโทษกรรมจำกัดอยู่แต่เพียงความผิดทางการเมืองหรือความผิดที่
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง หรือกรณีที่ความผิดเฉพาะบางประเภทที่ยกเว้นจากนิรโทษกรรม ผู้กระทำความผิดในกรณีความผิดทั่วไปและกรณีความผิดทางอาญาที่ยกเว้นจาก
นิรโทษกรรมยังคงจะถูกดำเนินคดีต่อไป หากผู้กระทำความผิดทำความผิดทั้งที่รวมอยู่
ในนิรโทษกรรมและที่ยกเว้นจากนิรโทษกรรม นิรโทษกรรมบางส่วนก็อาจจะมีได้ ตามที่
ได้ระบุไว้ในข้อชี้แนะข้อ 16 การนำนิรโทษกรรมอย่างจำกัดไปปฏิบัติ จำเป็นจะต้องมี
การกำหนดการนำไปใช้ในแต่ละกรณี!

!

ค) ! ภายใต้บังคับของพันธกรณีทั้งหลายของรัฐ การยกเว้นการกระทำเหล่านี้ออกจาก
นิรโทษกรรมอาจจะทำหน้าที่เพิ่มความชอบธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายของ
นิรโทษกรรมได้!

!
หนึ่ง ! อาชญากรรมระหว่างประเทศที่อุกฉกรรจ์!
!

สอง การกระทำความรุนแรงต่อบุคคลอย่างอุกฉกรรจ์อื่นๆ ที่อาจจะมีความอุกฉกรรจ์
น้อยกว่าอาชญากรรมระหว่างประเทศ!

!

สาม การกระทำหรือการกระทำความผิดซึ่งมีมูลเหตุจูงใจมาจากผลประโยชน์ส่วนตน
หรือเจตนาร้าย!

!

ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อชี้แนะข้อ 8 ข้อจำกัดว่าด้วยการกระทำและการกระทำความผิดที่
ยกเว้นจากนิรโทษกรรมเหล่านี้ สามารถที่จะรวมเข้ากับข้อจำกัดว่าด้วยขอบเขตของผู้รับ
ประโยชน์ที่เข้าเกณฑ์ได้!

!

8. ! ผู้รับประโยชน์ที่เข้าเกณฑ์!
!
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ก) ! ความมุ่งหมายของแต่ละนิรโทษกรรม และสภาพการณ์ทางการเมืองภายในรัฐ จะ
กำหนดว่านิรโทษกรรมจะรวมหรือยกเว้นบุคคลใดบ้าง กฎหมายภายในประเทศและ
กฎหมายระหว่างประเทศก็จะกำกับดูแลการเลือกผู้รับประโยชน์นี้เช่นกัน!

!

ข) ! นิรโทษกรรมหนึ่งๆควรจะระบุให้ขัดเจนถึงเกณฑ์ที่กำหนดว่าผู้กระทำความผิดใด
จะเข้าเกณฑ์ได้รับนิรโทษกรรม หรือว่าผู้กระทำความผิดประเภทใดจะถูกยกเว้นจาก
นิรโทษกรรม หรือทั้งสองอย่าง !

!
การแยกแยะสามารถทำได้โดยพิจารณาจาก!
!
หนึ่ง ! ความสวามิภักดิ์หรือการเป็นสมาชิกในสถาบันของรัฐหรือหน่วยที่ไม่ใช่รัฐ!
!
สอง ! ชั้นยศในสถาบันหรือหน่วยนั้น หรือสถานะของความรับผิดชอบที่เป็นที่รับรู้ในนั้น!
!

ค) ! นิรโทษกรรมที่แยกแยะผู้รับประโยชน์บนพื้นฐานของความสังกัด ควรจะต้อง
พิจารณาถึงความแตกต่างใดๆในความรับผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันของรัฐ
และของบุคคลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายภายในประเทศ ความแตกต่างเหล่านี้อาจเกิด
จากระเบียบภายในประเทศว่าด้วยการใช้กำลัง นิรโทษกรรม ความคุ้มกัน การยกเว้น
ความรับผิด ที่เคยมีมาก่อน เป็นต้น ความรับผิดที่กฎหมายระหว่างประเทศกำหนดแตก
ต่างกันไปตามแต่ละประเภทของผู้กระทำความผิดก็ควรจะได้รับการพิจารณาเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทั่วไปแล้วมักจะใช้กับการกระทำ
ของรัฐเท่านั้น และอนุสัญญาระหว่างประเทศบางอัน เช่น อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน
ก็สามารถใช้ได้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การใช้การแยกแยะดังกล่าว
อาจบ่อนทำลายความพยายามที่จะสร้างความปรองดองในหมู่ผู้ที่เคยเป็นปรปักษ์กัน!

!

ง) ! นิรโทษกรรมที่แยกแยะชั้นยศต่างๆ อาจจะยกเว้นผู้นำกองทัพหรือผู้นำทางการ
เมืองจากนิรโทษกรรม ในขณะที่ให้นิรโทษกรรมกับผู้กระทำความผิดที่มีชั้นยศต่ำกว่า
การแยกแยะเช่นนี้นำเอาภาระรับผิดมาคานกับนิรโทษกรรม แต่ก็อาจจะเป็นปัญหาได้
หากบุคคลที่มีชั้นยศสูงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
นิรโทษกรรมที่ยกเว้นบุคคลที่มีชั้นยศสูงอาจอาศัยหลักความรับผิดชอบของผู้บังคับ
บัญชาที่พบได้ในกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์การดำเนินคดีของศาล
ระหว่างประเทศและศาลลูกผสมที่เน้นบุคคลที่ต้อง “รับผิดชอบมากที่สุด”!

!

จ) ! ภายใต้กฎหมายอาญาระหว่างประเทศนั้น
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องรับผิดต่อ
อาชญากรรมระหว่างประเทศที่ตนกระทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา แต่ผู้ใต้บังคับ
บัญชาก็อาจจะพ้นจากความรับผิดนี้ หากพันธกรณีทางกฎหมายบังคับให้พวกเขาทำ
ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา หากพวกเขาไม่ทราบว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ
หากตัวคำสั่งนั้นเองไม่ชัดเจนว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับผู้กระทำความผิดในทุก
ระดับ เหตุแห่งการยกเว้นความรับผิดทางอาญานั้น รวมถึงสมรรถภาพทางจิตใจที่ลดลง
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อย่างรุนแรง และการขู่เข็ญว่าจะทำร้ายด้วย นอกจากนั้น เหตุบรรเทาโทษอย่างเช่น
ความพยายามของผู้ต้องคำพิพากษาที่จะชดเชยให้กับเหยื่อและร่วมมือกับศาล และ
เงื่อนไขทางอายุ การศึกษา สังคม และเศรษฐกิจของผู้ต้องคำพิพากษา ก็สามารถที่จะ
นำมาร่วมพิจารณาในการตัดสินลงโทษไ้ด้ หลักการที่อนุญาตให้มีการบรรเทาโทษหรือ
การบรรเทาความรับผิดเช่นว่านั้น ก็สามารถนำมารวมอยู่ในนิรโทษกรรมได้ ในกรณีที่ผู้
กระทำความผิดที่มีชั้นยศต่ำกว่าได้รับนิรโทษกรรม นิรโทษกรรมนั้นสามารถที่จะเป็น
เงื่อนไขว่าพวกเขาจะต้องเข้าร่วมในกระบวนการกำหนดภาระความรับผิดที่ไม่ใช่ของ
ศาล ตามที่อภิปรายในข้อชี้แนะข้อ 11!

!

ฉ) ! นิรโทษกรรมทั้งหลายควรจะใส่ใจเป็นพิเศษต่อการปฏิบัติต่อเด็กที่รับผิดชอบต่อ
การกระทำที่อาจถือเป็นอาชญากรรมตามกฎหมายภายในประเทศหรือกฎหมายระหว่าง
ประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศและส่วนใหญ่ของระบบกฎหมายภายในประเทศ
อนุญาตให้มีอายุขั้นต่ำสำหรับความรับผิดทางอาญา ในกรณีที่ ณ เวลาที่ได้กระทำ
ความผิด บุคคลมีอายุน้อยกว่าอายุขั้นต่ำนี้ และจึงไม่ต้องรับผิดทางอาญานั้น บุคคลนั้น
ยิ่งต้องไม่ถูกรวมอยู่ในขอบเขตของนิรโทษกรรม ในกรณีที่การเข้าถึงโครงการปลด
ประจำการและบูรณาการสู่สังคมเดิมขึ้นอยู่กับการเข้าร่วมในกระบวนการนิรโทษกรรม
ควรจะต้องใส่ใจกับการสนองความต้องการของพวกเด็กที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของ
นิรโทษกรรมเนื่องจากตามกฎหมายแล้วพวกเขาไม่มีความรับผิดทางอาญา สำหรับเด็ก
ที่ ณ เวลาที่ได้กระทำความผิด มีอายุเกินอายุขั้นต่ำของความรับผิดทางอาญา แต่ยังต่ำ
กว่า 18 ปีอยู่นั้น พวกเขาอาจได้รับการดำเนินคดีอาญา ด้วยเหตุนี้ถึงอาจรวมอยู่ใน
กระบวนการนิรโทษกรรมได้ นอกจากนั้น ควรจะต้องใส่ใจกับการสนองความต้องการ
และประสบการณ์ของพวกเขา!

!
9. !
!

ขอบข่ายด้านเวลา!

ก)! เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ชัดเจน นิรโทษกรรมควรจะระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุดของ
เวลาที่อาชญากรรมซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างนี้จะเข้าเกณฑ์ได้รับนิรโทษกรรม ช่วงเวลา
ระหว่างวันเริ่มและวันสิ้นสุดนี้ควรจะสั้นที่สุดเท่าที่จำเป็นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์
ของกฎหมายเท่านั้น การเลือกวันเหล่านี้สามารถส่งผลต่อความชอบธรรมของนิรโทษกรรม (ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่วันสิ้นสุดถูกใช้อย่างหวังผลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อยกเว้น
เหตุการณ์หรืออาชญากรรมที่เป็นที่รับรู้ว่าเลวร้ายที่กระทำโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือใน
กรณีที่ยังเป็นที่ถกเถียงว่าความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นวันไหน)!

!

ข)! สนธิสัญญาระหว่างประเทศและบรรทัดฐานคำพิพากษาของศาลภายในประเทศ
และศาลระหว่างประเทศบางศาล ถือว่าอาชญากรรมว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูก
บังคับเป็นอาชญากรรมที่ประกอบด้วยการกระทำความผิดต่อเนื่อง นิรโทษกรรมไม่ควร
จะห้ามไม่ให้มีการสอบสวนไม่ว่าการหายสาบสูญนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เพราะการกระ-
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ทำความผิดประเภทนี้ถือว่าดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ทราบชะตากรรมของผู้
หายสาบสูญ!

!
10. !
!

ขอบข่ายด้านภูมิศาสตร์!

ในกรณีที่ความขัดแย้งหรือนโยบายว่าด้วยการปราบปรามของรัฐส่งผลกระทบต่อพื้นที่
ในพื้นที่หนึ่งของประเทศเป็นหลัก นิรโทษกรรมอาจจะจำกัดไว้แต่อาชญากรรมที่กระทำ
ในพื้นที่นั้นๆ การจำกัดเช่นว่านี้ลดการให้การไม่ต้องถูกลงโทษ แต่ก็เสี่ยงต่อการปฏิบัติ
อย่างแตกต่างกันต่อเหยื่อในกับนอกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หากนิรโทษกรรมไม่ได้ระบุ
ถึงขอบเขตด้านภูมิศาสตร์ ก็เป็นที่สันนิษฐานได้ว่านิรโทษกรรมนั้นใช้กับทั้งประเทศ
นิรโทษกรรมยังสามารถใช้กับการกระทำผิดที่กระทำโดยคนชาตินั้นแต่เกิดขึ้นภายนอก
ประเทศ อย่างไรก็ตาม นิรโทษกรรมเช่นนี้ไม่สามารถห้ามไม่ให้รัฐที่ซึ่งอาชญากรรมนั้น
เกิดขึ้นใช้อำนาจตามเขตอำนาจตามกฎหมายได้ อย่างที่ได้อภิปรายในข้อชี้แนะข้อ 18!

!
ภาค ค. เงื่อนไขของนิรโทษกรรม!
!
11. ! เงื่อนไขที่จำเป็นต้องมีก่อนสำหรับผู้รับประโยชน์จากนิรโทษกรรม!
!

ผู้กระทำความผิดแต่ละคนอาจจะถูกกำหนดให้บรรลุเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ก่อนที่จะได้รับ
นิรโทษกรรม เงื่อนไขเหล่านี้อาจทำให้นิรโทษกรรมสามารถส่งผลให้เกิดการป้องกัน
ความรุนแรงต่อๆไป และสามารถอำนวยความสะดวกให้เกิดภาระความรับผิดตลอดจน
การบรรลุสิทธิของเหยื่อที่จะเข้าถึงความจริงและการชดใช้ค่าเสียหาย ผู้กระทำความผิด
จะเต็มใจบรรลุเงื่อนไขเหล่านี้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นกับปัจจัยหลายประการด้วยกัน
เช่น บริบททางการเมืองและความมั่นคง วิธีการทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการบอกเล่า
ความจริงและความยุติธรรม และขอบเขตที่การเข้าร่วมจะกำหนดให้มีการยอมรับหรือ
การปฏิเสธการกระทำในอดีตของตนเอง หากมีการกำหนดเงื่อนไขเยอะมาก ก็อาจจะ
ทำให้ผู้กระทำความผิดมาเข้าร่วมน้อยราย แต่การรวมเงื่อนไขดังกล่าวก็อาจช่วยเพิ่ม
ความชอบธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายของนิรโทษกรรม และการปฏิบัติตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศของรัฐในการสอบสวนและให้การเยียวยา ในกรณีที่บุคคลไม่
สามารถที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน ควรจะต้องยับยั้งนิรโทษกรรมไว้
เงื่อนไขที่จำเป็นต้องมีก่อนจะให้นิรโทษกรรมอาจจะรวมถึง!

!
ก) !
!

การยื่นสมัครเข้าร่วมเป็นรายบุคคล!

ข) ! การยอมจำนนและการเข้าร่วมในโครงการปลดอาวุธ ปลดประจำการ และบูรณาการสู่สังคมเดิม !

!

ค) ! การเข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักหรือกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์!
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!

ง)! การเปิดเผยอย่างครบถ้วนถึงความเกี่ยวข้องของตนในการกระทำความผิด โดย
จะมีบทลงโทษหากให้การเท็จ!

!
จ) !
!

การให้ข้อมูลเรื่องความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของบุคคลภายนอก!

ฉ)! การให้การ (ไม่ว่าเป็นการส่วนตัวหรือเป็นการสาธารณะ) ในคณะกรรมการค้นหา
ความจริง การไต่สวนสาธารณะ หรือกระบวนการฟื้นหาความจริงอื่น!

!

ช) ! การให้การสำหรับการพิจารณาคดีในศาลของบุคคลที่ไม่ได้รับหรือไม่เข้าเกณฑ์
นิรโทษกรรม!

!
ซ)!
!
ฌ)!
!
12. !
!

การสละทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ!
การมีส่วนในการชดใช้ค่าเสียหายทางวัตถุและ/หรือทางสัญลักษณ์!
เงื่อนไขเรื่องความประพฤติในอนาคตของผู้รับประโยชน์จากนิรโทษกรรม!

ก)! เพื่อที่จะเพิ่มความชอบธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายของนิรโทษกรรม
ผู้รับประโยชน์แต่ละคนอาจจะต้องอยู่ใต้บังคับของเงื่อนไขที่จะต้องบรรลุเพื่อที่จะหลีก
เลี่ยงการถูกเพิกถอนผลประโยชน์ที่ได้รับจากนิรโทษกรรม เงื่อนไขดังกล่าวเป็นวิธีการที่
ทำให้รัฐสามารถจะเอาผิดกับบุคคลที่แสวงประโยชน์ในทางที่ผิดจากกระบวนการ
นิรโทษกรรม และอาจกระตุ้นให้ผู้รับประโยชน์มีส่วนสนับสนุนกระบวนการปรองดองที่
กำลังดำเนินอยู่ อย่างไรก็ตาม ผู้กระทำความผิดบางคนอาจจะไม่สนใจนักเนื่องจากมี!
ความไม่แน่นอนว่านิรโทษกรรมจะคงอยู่อย่างถาวรหรือไม่ เงื่อนไขที่สามารถบังคับใช้
เพื่อให้ผู้รับประโยชน์รักษาสถานะนิรโทษกรรมของตน รวมถึง!

!
หนึ่ง ! การไม่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ได้วางไว้ตอนให้นิรโทษกรรม!
!

สอง! การละเว้นจากการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งหรือความผิด
ทางการเมืองใหม่ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอาญาประเภทอื่นๆ!

!

สาม! การห้ามโดยมีกำหนดเวลาชัดเจนไม่ให้ครอบครองอาวุธร้ายแรง ลงสมัครรับ
เลือกตั้งหรือตำแหน่งราชการ และ/หรือดำรงตำแหน่งในสำนักงานตำรวจหรือกองทัพ!

!

ข)! เงื่อนไขสำหรับนิรโทษกรรมบางประการที่ระบุอยู่ในข้อชี้แนะข้อ 11 (ค) ถึง (ฌ)
อาจรวมอยู่ในเงื่อนไขของความประพฤติในอนาคตภายหลังจากการให้นิรโทษกรรม
แทนที่จะเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นต้องมีก่อน!

!
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ค)! เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการบังคับใช้เงื่อนไขของความประพฤติในอนาคต
นิรโทษกรรมสามารถให้ความคุ้มกันไม่ให้ถูกฟ้องร้องเป็นเวลาจำกัดแก่ผู้กระทำความ
ผิดได้ หลังจากนั้น การให้ความคุ้มกันจะคงอยู่อย่างถาวรได้ก็ต่อเมื่อผู้กระทำความผิด!
ได้บรรลุเงื่อนไขของความประพฤติในอนาคตทั้งหมดแล้ว หรืออาจจะถูกยกเลิกหากไม่
ได้บรรลุเงื่อนไขดังกล่าว ถ้าบุคคลได้ดำเนินกิจกรรมที่ถูกห้ามในช่วงเวลาที่ยังบังคับใช้
อยู่ ความคุ้มกันชั่วคราวนี้จะถูกเพิกถอนทันที!

!

ง)! เพื่อที่จะตรวจสอบการทำให้บรรลุเงื่อนไขของความประพฤติในอนาคต ควรจะ
สร้างกระบวนการที่เป็นอิสระและเป็นทางการเพื่อพิจารณาตรวจสอบหรือตัดสินชี้ขาด
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไข กระบวนการดังกล่าวควรจะระบุเกณฑ์และกฎระเบียบ
ในการลงความเห็นเกี่ยวกับระดับของการปฏิบัติตามเงื่อนไข นอกจากนั้น หน่วยงานที่มี
อำนาจตัดสินใจก็ควรจะมีทรัพยากรตามสมควร ในกรณีที่นิรโทษกรรมถูกยกเลิก ควร
จะมีการดำเนินคดีตามอาชญากรรมที่ได้กระทำไปแต่เดิม และความผิดที่เกิดขึ้นต่อมา
ด้วย!

!
ภาค ง. การมีมติเห็นชอบ การนำไปปฏิบัติ และการพิจารณาทบทวนนิรโทษกรรม!
!
13. ! การยึดตามกฎหมายภายในประเทศ!
!

ในขณะที่ระบบกฎหมายทุกระบบต่างก็อนุญาตให้มีการลดหย่อนผ่อนโทษในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของตน การให้นิรโทษกรรมในช่วงเวลา
เดียวกับที่ความขัดแย้งหรือการปราบปรามยังดำเนินอยู่ หรือภายหลังจากนั้น อาจจะอยู่
ภายใต้การจำกัดของกฎหมายภายในประเทศ การที่จะให้นิรโทษกรรมมีผลภายใต้
กฎหมายภายในประเทศนั้น อย่างน้อยการตรานิรโทษกรรมต้องยึดตามกฎเกณฑ์
ภายในประเทศที่เป็นทางการและเกี่ยวข้องทั้งหมด หากไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์เหล่านี้
ศาลในประเทศก็ควรจะมีความเป็นอิสระและมีอำนาจหน้าที่ที่จะประกาศให้นิรโทษกรรม
นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือกำหนดให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว!

!
14. !
!

วิธีการตรากฎหมายและการปรึกษาหารือสาธารณะ!

ก)! นิรโทษกรรมอาจตราเป็นกฎหมายผ่านกลไกทางฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ได้มากมาย ตามที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับขั้นตอนของแต่ละประเทศจะอนุญาต กลไกที่เลือก
อาจจะมีนัยสำหรับขอบเขตที่นิรโทษกรรมสามารถที่จะถูกแก้ไข
หรือจะบอกล้างได้ใน
ภายหลัง นิรโทษกรรมที่ตราเป็นกฎหมายโดยอาศัยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญก็อาจจะ
แก้ไขอยากกว่านิรโทษกรรมอื่น!

!

ข) ! การปรึกษาหารือสาธารณะเกี่ยวกับการออกแบบนิรโทษกรรมอาจเพิ่มความชอบ
ธรรมให้กับตัวนิรโทษกรรมนั้น หากเหมาะสม การปรึกษาหารือดังกล่าวควรจะรวมถึง
กลุ่มคนที่อาจจะถูกไม่ให้ความสำคัญให้มามีส่วนร่วมด้วย เช่น เหยื่อ สตรี เด็ก ผู้พลัด
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ถิ่น ชนกลุ่มน้อย และอดีตพลรบ การปรึกษาหารือดังกล่าวสามารถเป็นได้ในหลายรูป
แบบ รวมถึง การประชุมสาธารณะ การสำรวจความคิดเห็น การประชุมสัมมนากลุ่มเป้า
หมายที่กำหนด และการพิจารณาความเห็นที่เขียนส่งมา !

!

ค)! บางนิรโทษกรรมได้รับความเห็นชอบจากการลงประชามติระดับชาติ ซึ่งเพิ่ม
ความชอบธรรมของนิรโทษกรรมเหล่านั้น กระบวนการนี้อาจจะรวมถึงการจัดการออก
เสียงลงมติสำหรับข้อตกลงสันติภาพ หรือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีบทบัญญัติว่าด้วย
นิรโทษกรรม และจึงสร้างความเชื่อมโยงกับความพยายามที่กว้างกว่าที่จะสร้าง
สันติภาพและประชาธิปไตย หรือมิฉะนั้น การลงประชามติอาจจะมุ่งเน้นไปที่นิรโทษ
กรรมแต่อย่างเดียวก็ได้ เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าการลงคะแนนเสียงเรื่องนิรโทษกรรมจะไม่
ไปปนเปกับประเด็นอื่น ในกรณีที่ชนกลุ่มน้อยตกเป็นเหยื่อของรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของ
ชุมชนหมู่มาก อาจจะเป็นการดีที่จะทำให้แน่ใจว่ามติเห็นด้วยในแต่ละชุมชนที่ได้รับผล
กระทบจะต้องอาศัยการกำหนดให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากกว่าปรกติ!

!

ง)! การให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอีกองค์ประกอบของการออกแบบ
นิรโทษกรรม แต่ลำพังการมีส่วนร่วมเองก็ไม่เพียงพอที่จะประกันได้ว่านิรโทษกรรมที่
ละเมิดกฎหมายไม่ว่าจะภายในประเทศหรือต่างประเทศนั้นจะชอบธรรมและถูกต้องตาม
กฎหมาย!

!

จ)! “การนิรโทษกรรมตนเอง”เป็นนิรโทษกรรมที่เห็นชอบแต่ฝ่ายเดียวโดยระบอบที่
ต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมระหว่างประเทศหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้าย
แรง และมักจะยึดอำนาจมาโดยผิดกฎหมาย ภายใต้บังคับของพันธกรณีต่างๆของรัฐ
นิรโทษกรรมเช่นนี้ควรจะถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมายและไม่ชอบธรรมไว้ก่อน!

!
15.
!

! ผลทางกฎหมาย !

!

ก)! นิรโทษกรรมอาจมีผลทางกฎหมายหลายประการต่อผู้รับประโยชน์แต่ละคนตาม
การกระทำความผิดของตน ผลทางกฎหมายเหล่านี้รวมถึง!

!
หนึ่ง!
!
สอง!
!
สาม!
!
สี่!
!
ห้า!
!

การป้องกันไม่ให้มีการสืบสวนในทางอาญาใหม่!
การยุติการสืบสวนในทางอาญาและการพิจารณาคดีที่กำลังดำเนินอยู่!
การลดวันต้องโทษ!
การปล่อยตัวนักโทษ!
การให้อภัยโทษ!
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หก!

!
เจ็ด!
!

การลบประวัติอาชญากรรม!
การไม่ให้มีความรับผิดทางแพ่ง!

ข)! ในกรณีที่นิรโทษกรรมได้ไม่ให้มีความรับผิดทางแพ่ง ไม่ว่าจะกำหนดไว้โดยชัด
แจ้งในกฎหมายนิรโทษกรรม หรือจะบอกไว้เป็นนัยในกรณีที่การเข้าถึงการเยียวยา
ความเสียหายทางแพ่งนั้นต้องเกิดขึ้นภายหลังการลงโทษทางอาญา ควรจะพิจารณาให้
มีโครงการชดใช้ค่าเสียหายในทางปกครอง เพื่อเยียวยาเหยื่อ!

!

ค)! หากกระบวนการนิรโทษกรรมได้ถูกออกแบบมาให้แยกแยะผู้กระทำความผิดหรือ
อาชญากรรมแต่ละประเภทออกจากกัน ผลทางกฎหมายของนิรโทษกรรมก็อาจแตกต่าง
กันไปตามประเภทของผู้รับประโยชน์ ความผิดที่อุกฉกรรจ์กว่าอาจได้รับเพียงแค่การลด
วันต้องโทษตามกฎหมาย ในขณะที่ความผิดที่อุกฉกรรจ์น้อยกว่าอาจได้นิรโทษกรรม
โดยสมบูรณ์ วิธีการปฏิบัติแบบแบ่งชั้นนี้อาจช่วยให้มีความได้สัดส่วนในผลทาง
กฎหมายสำหรับผู้กระทำความผิดแต่ละประเภท และจึงอาจจะเพิ่มความชอบธรรมและ
ความถูกต้องตามกฎหมายของนิรโทษกรรมได้!

!
16.!
!

การบริหารจัดการนิรโทษกรรม!

ก)! สำหรับนิรโทษกรรมที่มีข้อจำกัดและเงื่อนไข จำเป็นต้องมีกระบวนการที่กำหนด
ว่าบุคคลหนึ่งๆจะเข้าเกณฑ์ได้รับนิรโทษกรรมหรือไม่ กระบวนการนำนิรโทษกรรมไป
ปฏิบัติสามารถควบคุมตรวจสอบได้โดยศาลภายในประเทศ หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาที่
รายงานต่อรัฐบาล คณะกรรมการนิรโทษกรรมที่แต่งตั้งมาเป็นการเฉพาะ หรือคณะ
กรรมการค้นหาความจริงซึ่งมีอำนาจในการให้นิรโทรษกรรมหรือแนะนำว่าควรจะให้
นิรโทษกรรมกับบุคคลใด สถาบันที่รับผิดชอบต่อการนำนิรโทษกรรมไปปฏิบัติควรจะ!

!
หนึ่ง!
!
สอง!
!
สาม!
!

เป็นอิสระ!
เป็นตัวแทนของภาคส่วนที่หลากหลายในสังคม!
มีทักษะที่เหมาะสมกับการนำนิรโทษกรรมไปปฏิบัติ!

สี่!
มีขอบเขตอำนาจและอำนาจตามกฎหมายที่จะปฏิบัติตามอาณัติได้อย่างมี
ประสิทธิผล!

!

ห้า! มีทรัพยากรเพียงพอที่จะตัดสินได้ในเบื้องต้นว่าบุคคลเข้าเกณฑ์ได้รับนิรโทษกรรมหรือไม่ และหากเหมาะสม มีทรัพยากรเพียงพอที่จะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขเงื่อนไขในช่วงเวลาที่กำหนด!

!
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ข)! การมีส่วนเกี่ยวข้องของเหยื่อและชุมชนที่ได้รับผลกระทบในกระบวนการนำ
นิรโทษกรรมไปปฏิบัติโดยทั่วไปแล้วจะทำหน้าที่เพิ่มความชอบธรรมให้กับนิรโทษกรรม
การมีส่วนเกี่ยวข้องนี้สามารถประกอบด้วยการอนุญาตให้เหยื่อและสมาชิกในชุมชนที่
ได้รับผลกระทบมามีส่วนร่วมในการสืบพยานเพื่อที่จะกำหนดว่าการสมัครรับนิรโทษ
กรรมแต่ละกรณีนั้นควรจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าการมีส่วนร่วมนั้นจะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแจ้งเหยื่อล่วงหน้าพอสมควรว่าการ
สืบพยานนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อใด และจัดหาหรือเอื้อให้มีผู้แทนทางกฎหมายและ/
หรือการสนับสนุนทางการเงินสำหรับค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
ร่วมการสืบพยาน และทำให้แน่ใจว่าว่ามีการสนับสนุนและคุ้มครองพยานอย่างมี
ประสิทธิผล ในกรณีที่เหยื่อจะได้รับฟังคำให้การของผู้กระทำความผิดในการสืบพยาน
สำหรับนิรโทษกรรม ควรจะต้องระมัดระวังไม่ให้เหยื่อรู้สึกทรมานซ้ำ เหยื่อควรจะทราบ
คำตัดสินในขั้นสุดท้ายว่ากรณีนี้ได้นิรโทษกรรมหรือไม่ ก่อนที่จะประกาศต่อสาธารณะ!

!

ค)! กระบวนการในการบริหารจัดการนิรโทษกรรมควรจะต้องคำนึงถึงสิทธิในการ
พิจารณาคดีของผู้สมัครรับนิรโทษกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สมัครควรจะสามารถ
อุทธรณ์คำตัดสินของหน่วยงานที่นำนิรโทษกรรมมาปฏิบัติ ต่อศาลที่เป็นอิสระได้!

!
17. !
!

การบอกล้างนิรโทษกรรม! !

ก)! ในประเทศจำนวนไม่น้อย ศาลภายในประเทศหรือหน่วยงานนิติบัญญัติได้บอก
เลิกนิรโทษกรรมที่คงอยู่มาเป็นเวลานานและที่เคยใช้ได้ก่อนหน้านั้น เพื่อที่จะให้เป็นไป
ได้ที่จะบอกล้างนิรโทษกรรมในอนาคต ตัวนิรโทษกรรมควรจะมีบทบัญญัติที่อนุญาตให้
มีการพิจารณาทบทวนของฝ่ายตุลาการในประเทศได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ความไม่
แน่ที่เกิดจากบทบัญญัติเหล่านั้นอาจจะบ่อนทำลายความสามารถของนิรโทษกรรมใน
การข่วยให้บรรลุเสถียรภาพ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และความปรองดองที่มากกว่า
เดิม นอกจากนั้น ในกรณีที่นิรโทษกรรมถูกบอกล้าง อุปสรรคอื่นที่ขัดขวางไม่ให้เกิด
ภาระรับผิดทางอาญาก็อาจยังคงมีอยู่!

!

ข)! ในกรณีที่กฎหมายนิรโทษกรรมจำกัดขอบข่ายของนิรโทษกรรมไว้อย่างชัดแจ้ง
แต่ขอบข่ายนี้ได้ถูกขยายออกไปเกินข้อจำกัดเหล่านี้โดยอาศัยบรรทัดฐานคำพิพากษาที่
กว้างเกินไป การจะเปิดพิจารณาคดีอาญาเสียใหม่อาจไม่จำเป็นต้องอาศัยการบอกล้าง
นิรโทษกรรมนั้น หากแต่ต้องอาศัยการนำข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในกฎหมายนิรโทษกรรม
ไปใช้อย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์!

!
18.!
!

ศาลระหว่างประเทศกับนิรโทษกรรมในระดับประเทศ!

ก)! ถึงแม้ว่านิรโทษกรรมจะห้ามไม่ให้มีการดำเนินคดีทางอาญาภายในรัฐที่ได้ตรา
นิรโทษกรรมนั้นเป็นกฎหมาย นิรโทษกรรมก็ไม่สามารถห้ามศาลระหว่างประเทศ ศาล
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ลูกผสม หรือศาลต่างประเทศไม่ให้ใช้เขตอำนาจศาลของตนได้ ศาลดังกล่าวอาจตัดสิน
ภายใต้เขตอำนาจศาลของตนว่าจะรับรองนิรโทษกรรมหนึ่งๆหรือไม่!

!

ข)! ในกรณีที่ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือศาลอาญาลูกผสม (international or
hybrid criminal tribunals) มีอำนาจในการพิจารณาคดี รัฐอาจจำเป็นต้องร่วมมือกับ
ศาลนั้นตามพันธกรณีของสนธิสัญญา ความร่วมมือดังกล่าวสามารถรวมถึงการส่งตัว
บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากนิรโทษกรรมในระดับประเทศให้มาขึ้นศาลระหว่างประเทศ!

!

ค)! ศาลอาญาระหว่างประเทศและศาลอาญาลูกผสมมีอำนาจที่จะพิพากษาลงโทษ
บุคคล แต่ไม่สามารถที่จะประกาศให้นิรโทษกรรมในระดับประเทศขัดต่อรัฐธรรมนูญ
หรือจะสั่งให้รัฐบอกล้างกฎหมายนิรโทษกรรมของตน ด้วยเหตุนี้ แม้แต่ในกรณีที่ศาล
เหล่านั้นประกาศให้นิรโทษกรรมไม่สามารถใช้ได้ในระดับระหว่างประเทศในคดีหนึ่งๆ
นิรโทษกรรมนั้นอาจมีผลต่อไปได้ในระดับประเทศ ในทางปฏิบัติแล้ว สถานการณ์เช่นนี้
สามารถหมายความว่าผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ภายในรัฐที่ให้นิรโทษกรรมนั้นก็จะยัง
คงที่ได้รับประโยชน์จากนิรโทษกรรมต่อไป!

!

ง)! ศาลสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคสามารถพิจารณาได้ว่าการให้นิรโทษกรรม
ของรัฐที่อยู่ในเขตอำนาจศาลนั้นละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศของรัฐหรือไม่ ในกรณี
ที่ศาลเหล่านี้พบว่ามีการละเมิด ศาลสามารถแนะนำให้มีการแก้ไขได้หลายแนวทาง รวม
ถึง การสั่งให้บอกล้างนิรโทษกรรมนั้น หากรัฐปฏิบัติตามคำตัดสินดังกล่าว ก็อาจทำให้
นิรโทษกรรมนั้นสิ้นผลในทางกฎหมายภายในประเทศ
!
!

!

!

!
!
!

!
!

!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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แนวทางคำอธิบายสำหรับข้อชี้แนะเบลฟัสต์ว่าด้วยนิรโทษกรรมและภาระความรับผิด!

!
Louise Mallinder!
!
1.! บทคัดย่อ! !
!

ข้อชี้แนะเบลฟัสต์ว่าด้วยนิรโทษกรรมและภาระความรับผิดได้พัฒนาโดยคณะผู้
เชี่ยวชาญที่ประกอบด้วยนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานที่มีความเป็นอิสระและมาจาก
หลายสาขาวิชาจากหลายภูมิภาคของโลกและจากหลายพื้นที่ซึ่งมีประสบการณ์ในการ
เผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเมื่อไม่นานมานี้ ข้อชี้แนะมีความมุ่งมาย
ที่จะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการที่จะตัดสินใจหรือประเมินการตัดสินใจเกี่ยวกับนิรโทษกรรม
และภาระความรับผิดในท่ามกลางหรือภายหลังจากความขัดแย้งหรือการปราบปราม
สิ้นสุดลง ข้อชี้แนะนี้แบ่งออกเป็นสี่ภาค ได้แก่ ภาคหลักการทั่วไป ภาคขอบข่ายของ
นิรโทษกรรม ภาคเงื่อนไขของนิรโทษกรรม และภาคการมีมติเห็นชอบนิรโทษกรรม
การนำไปปฏิบัติ และการพิจารณาทบทวน แนวทางคำอธิบายนี้ไล่เรียงกฎหมาย
มาตรฐานและแนวการปฏิบัติที่สนับสนุนข้อชี้แนะแต่ละข้อ ตลอดจนคำอภิปรายที่ให้
แนวคิดในช่วงร่างข้อชี้แนะ!

!
2.!
!

บทนำ!

รัฐได้ใช้นิรโทษกรรมมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วเพื่อแก้ไขการขัดกันทางอาวุธ (armed
conflict) เพื่อปรองดองกับพลเมืองของรัฐที่ฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศ และเพื่อเยียวยา
ความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากกระบวนการความยุติธรรมทางอาญาที่ไม่ยืดหยุ่นจนเกินไป4
ในอดีต นิรโทษกรรมถูกมองว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารที่ถูกควบคุมโดย
กฎหมายภายในประเทศ และโดยทั่วไปแล้วจะได้รับการพิจารณาจากกฎหมายระหว่าง
ประเทศก็ต่อเมื่อนิรโทษกรรมได้ถูกรวมอยู่ในข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐ การขยาย
ขอบข่ายของกฎหมายระหว่างประเทศภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองได้กระตุ้นให้
เกิดความสนใจมากขึ้นในระดับระหว่างประเทศต่อสถานะของกฎหมายนิรโทษกรรม ซึ่ง
โดยมากแล้วจะถูกมองในเชิงบวก ตัวอย่างเช่น พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.
1977 ฉบับที่ 2 กระตุ้นอย่างชัดแจ้งให้รัฐตรา “นิรโทษกรรมที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้” เมื่อการสู้รบสิ้นสุด5 คำชี้แจงของพิธีสารเพิ่มเติมได้ระบุว่าบทบัญญัตินี้มุ่งที่จะ
“กระตุ้นให้เกิดการแสดงท่าทีของความปรองดองซึ่งสามารถจะเอื้อให้ฟื้นความสัมพันธ์
ตามรูปแบบปรกติของชีวิตในรัฐที่ได้ถูกแบ่งแยก”6 คณะอนุกรรมการว่าด้วยการป้องกัน
การเลือกปฏิบัติและการคุ้มครองชนกลุ่มน้อยแห่งสหประชาชาติได้เน้นถึงความสำคัญที่
การประกาศใช้กฎหมายนิรโทษกรรม“สามารถมีต่อการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษย
ชนทั้งหลายและเสรีภาพพื้นฐาน”7ในการตัดสินของคณะอนุกรรมการฯในปี ค.ศ.1983
ที่ให้ทำงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบว่าด้วยกฎหมายนิรโทษกรรม8 งานวิจัยดังกล่าว
บรรยายถึงบทบาทในทางบวกของนิรโทษกรรมว่ารวมถึงการปล่อยตัวนักโทษการเมือง
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ทั้งหมด การกระตุ้นให้เกิด“ฉันทามติในชาติภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบประชาธิปไตย” การริเริ่ม“ก้าวแรกในการเริ่มกระบวนการ
ประชาธิปไตย” และการขัดขวาง“วิกฤตภายใน”หรือการแสดงถึง“การสิ้นสุดลงของการ
ขัดกันทางอาวุธที่มีลักษณะระหว่างประเทศ”9 ความชื่นชมคุณูปการที่นิรโทษกรรมมีต่อ
สันติภาพและประชาธิปไตยมักจะกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆของสหประชาชาติเรียกร้อง
ให้รัฐที่เสียหายจากการสู้รบตรากฎหมายนิรโทษกรรม10
!

!

ในทางตรงกันข้าม รัฐบาลที่ต้องการจะตรากฎหมายนิรโทษกรรมในทุกวันนี้ต่างก็เผชิญ
กับแรงกดดันทั้งในทางกฎหมาย การทูต และเศรษฐกิจในระดับระหว่างประเทศมากขึ้น
เรื่อยๆ ให้เว้นจากการนิรโทษกรรมอาชญากรรมระหว่างประเทศและการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรง การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการขยายขอบข่ายของเครื่องมือและ
สถาบันของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ และกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ตลอดจนการเติบโตขององค์กรภาค
ประชาสังคมที่คอยติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามระบอบกฎหมายเหล่านี้ นับแต่ช่วง
ปลายทศวรรษ 1990 พัฒนาการเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดการเพิ่มจำนวนของบรรทัดฐานคำ
พิพากษาของศาลระหว่างประเทศและความเห็นอื่นๆของผู้มีอำนาจหน้าที่ซึ่งค่อยๆพบว่า
นิรโทษกรรมที่ให้กับอาชญากรรมระหว่างประเทศและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
ร้ายแรงนั้นเป็นการฝ่าฝืนพันธกรณีที่รัฐมีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ11 นอกจากนั้น
ยังเป็นที่ให้เหตุผลกันมากขึ้นว่าการไม่ต้องถูกลงโทษที่เป็นผลจากนิรโทษกรรมนั้น
แทนที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กลับทำให้เกิดการลำพองใจจน“ผู้รับประโยชน์กระทำ
อาชญากรรมมากขึ้น” และกลับสั่นคลอนความพยายามที่จะบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืน12!

!

แม้ว่าจะมีพัฒนาการเหล่านี้ รัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอที่จะให้รวมข้อห้ามอย่างชัดแจ้งเรื่อง
นิรโทษกรรมให้อยู่ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ13 นอกจากนั้น นิรโทษกรรมสำหรับ
อาชญากรรมระหว่างประเทศและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงยังคงได้รับการ
ตราเป็นกฎหมายอยู่ และในบางกรณีก็ได้รับการสนับสนุนในระดับระหว่างประเทศและ
ได้รับการเห็นชอบจากศาลภายในประเทศ14 ตามที่ได้อภิปรายในข้อชี้แนะข้อ 6 สิ่ง
เหล่านี้สนับสนุนข้อคิดเห็นที่ว่ากฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้รัฐมีความยืดหยุ่น
และดุลยพินิจในการพิจารณานิรโทษกรรม อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของกฎหมาย
ระหว่างประเทศและแนวทางการปฏิบัติระหว่างประเทศก็กำลังมีอิทธิพลต่อรูปร่างและ
บทบาทของนิรโทษกรรม เพราะทุกวันนี้แทบจะไม่มีการให้นิรโทษกรรมอย่างไม่มี
เงื่อนไขกับอาชญากรสงครามและผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน นิรโทษกรรมในปัจจุบันมักจะมี
เงื่อนไขให้ผู้กระทำความผิดแต่ละคนต้องเข้าร่วมกระบวนการที่จะป้องกันไม่ให้เกิด
ความรุนแรงอีกและสร้างภาระความรับผิด ตลอดจนเป็นกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อ
เสริมยุทธศาสตร์การเลือกดำเนินคดี ในบริบทเช่นนี้ นิรโทษกรรมสามารถใช้ในเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างการบรรลุพันธกรณีทางกฎหมายทั้งหลายของรัฐ!

!
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ข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับผลกระทบที่นิรโทษกรรมมีต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไป
แล้วจะมองว่านิรโทษกรรมเป็นปรากฎการณ์ที่มีรูปแบบเดียวกันไปหมดและไม่พิจารณา
ถึงบรรดาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเงื่อนไขของนิรโทษกรรม อย่างไรก็ตาม งานวิจัยใน
ช่วงไม่นานมานี้เกี่ยวกับผลกระทบของนิรโทษกรรมได้พบว่ายังขาดหลักฐานที่จะบอกว่า
นิรโทษกรรมนั้นขัดขวางการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์นิรโทษ
กรรมในแต่ละรัฐ เช่น สเปน โมซัมบิก15 เผยให้เห็นว่าแม้แต่นิรโทษกรรมสำหรับความ
ผิดอุกฉกรรจ์ก็สามารถประกอบเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่มี
เสถียรภาพและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่น้อยลง ตัวอย่างเหล่านี้ทำให้สามารถกล่าวได้
ว่าอย่างน้อยก็ยังไม่มีการพิสูจน์ว่านิรโทษกรรมโดยตัวของมันเองแล้วนั้นเป็นผลเสียต่อ
สันติภาพหรือเป้าหมายในระยะเปลี่ยนผ่านอื่นๆ การยอมรับว่านิรโทษกรรมไม่ได้เป็น
อุปสรรคต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเสมอไปนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าการใช้นิรโทษกรรมจะเป็นการเพิ่มการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือว่าจะเกิดผลดีมากขึ้นหากไม่ได้ใช้
นิรโทษกรรม การอ้างในเชิงเป็นเหตุเป็นผลกันว่านิรโทษกรรมสามารถเพิ่มการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนนั้นอยากที่จะพิสูจน์ได้ เพราะไม่ใช่นิรโทษกรรมทุกอันจะพยายามทำเช่น
นั้น นอกจากนั้น แม้แต่ในกรณีที่การมีอยู่ของนิรโทษกรรมเกิดขึ้นพร้อมกับพัฒนาการ
ด้านสิทธิมนุษยชน ก็ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์ว่าตัวนิรโทษกรรมเองเป็นสาเหตุของพัฒนาการ
เหล่านี้16 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา งานวิจัยในเชิงเปรียบเทียบที่อาศัยการศึกษาในเชิง
ปริมาณที่ครอบคลุมกว้างขวางได้พยายามที่จะวัดผลกระทบที่กระบวนการยุติธรรมใน
ระยะเปลี่ยนผ่านซึ่งรวมถึงนิรโทษกรรมมีต่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและการทำให้เกิด
ประชาธิปไตย ตัวอย่างเช่น Olsen Payne และ Reiter พบว่าในกรณีที่การพิจารณาคดี
หรือนิรโทษกรรมถูกใช้โดยปราศจากกลไกความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านอื่นๆ ทั้ง!
การพิจารณาคดีและนิรโทษกรรมนั้นได้รับการพิสูจน์ว่าไม่ได้“มีผลกระทบอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติต่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย”17 ในทางตรงกันข้าม ใน
กรณีที่รัฐที่อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านใช้ทั้งการพิจารณาคดีและนิรโทษกรรม การผสมผสาน
นี้จะสร้าง“ประชาธิปไตยและผลงานด้านสิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็งมากขึ้น”18 การผสมผสานดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านกระบวนการเลือกดำเนินคดีพร้อมทั้งนิรโทษกรรม
อย่างจำกัด หรือโดยการจัดลำดับเวลาการพิจารณาคดีและนิรโทษกรรม Olsen และ
คณะยังเสนอต่ออีกว่าในกรณีที่มีคณะกรรมการค้นหาความจริงเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเปลี่ยนผ่าน ความเป็นไปได้ที่จะมีผลบวกก็จะสูงมากขึ้นอีก19 Ricci ก็ให้
เหตุผลที่คล้ายคลึงกัน โดยเขาได้ศึกษาในเชิงปริมาณแล้วพบว่าประเทศที่ใช้การผสมผสานระหว่างนิรโทษกรรมและการพิจารณาคดีนั้น“เป็นไปได้มากกว่าที่จะมีสันติภาพที่
ยั่งยืนมากกว่าประเทศที่ใช้เพียงแค่กลไกเดียว”20 งานวิจัยเหล่านี้บอกเป็นนัยว่าหาก
นิรโทษกรรมได้ถูกนำมาใช้ร่วมกับกลไกความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านอื่นๆแล้วจะ
เพิ่มการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิ่งเหล่านี้ได้ให้การสนับสนุนในเชิงประจักษ์ต่อแนวทาง
ปฎิบัติที่ได้ใช้อยู่ในข้อชี้แนะนี้ที่ว่าควรจะต้องพยายามมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้
นิรโทษกรรมได้รับการออกแบบให้เสริมกลไกที่จะก่อให้เกิดภาระความรับผิดและความ
จริง!

!
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การยอมรับถึงความยืดหยุ่นที่มีมาอย่างต่อเนื่องของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย
สถานะของนิรโทษกรรม และความกังวลว่าการห้ามไม่ให้มีนิรโทษกรรมโดยเด็ดขาด
สามารถที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศที่เผชิญกับความขัดแย้ง
หรือการปราบปรามหรือกำลังเปลี่ยนผ่านจากภาวะดัวกล่าว ได้นำไปสู่ข้อเสนอสำหรับ
การสร้างข้อชี้แนะจำนวนหนึ่งโดยกลุ่มของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานที่มีความเป็น
อิสระและมาจากหลายสาขาวิชาจากหลายภูมิภาคของโลก สำหรับผู้ที่กำลังจะทำการ
ตัดสินใจหรือประเมินการตัดสินใจเกี่ยวกับนิรโทษกรรมและภาระความรับผิดท่ามกลาง
หรือภายหลังจากความขัดแย้งหรือการปราบปรามสิ้นสุดลง!

!

ข้อชี้แนะนี้อาศัยแหล่งข้อมูลทางกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น สนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศและกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ คำตัดสินของศาลอาญาระหว่าง
ประเทศและหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาของสหประชาชาติ ข้อชี้แนะ ข้อมติ
และมาตรฐานอื่นๆ รวมถึงกรณีศึกษาในระดับระหว่างประเทศ21 และการวิจัยที่มีอยู่
แนวทางคำอธิบายนี้ไล่เรียงกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่สนับสนุนข้อชี้แนะ
แต่ละข้อ ตลอดจนคำอภิปรายที่ให้แนวคิดในช่วงร่างข้อชี้แนะ!

!
3. !
!

หลักการทั่วไป!

ข้อชี้แนะข้อ 1. สร้างสมดุลระหว่างพันธกรณีต่างๆของรัฐ และวัตถุประสงค์ในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน!

!

การตัดสินความถูกต้องตามกฎหมายของนิรโทษกรรมทั้งหลายนั้น มักจะเน้นที่ว่า
นิรโทษกรรมนั้นได้ขัดหรือแย้งกับหน้าที่ในการดำเนินคดีของรัฐหรือไม่ อย่างไรก็ตาม
อาชญากรรมระหว่างประเทศและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงได้สร้าง
พันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศหลายประการสำหรับรัฐ ซึ่งพันธกรณีเหล่านี้
สามารถส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของนิรโทษกรรมได้ทั้งสิ้น พันธกรณี
เหล่านี้รวมถึง พันธกรณีที่จะสอบสวน ดำเนินคดี ให้การเยียวยาเหยื่อ ป้องกันไม่ให้
อาชญากรรมและการล่วงละเมิดเกิดซ้ำ และทำให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อย่างมีประสิทธิผลสำหรับอนาคต ข้อชี้แนะข้อ 1(ก) เน้นถึงพันธกรณีเหล่านี้ทั้งหมดและ
สำรวจนัยที่พันธกรณีเหล่านี้มีต่อความถูกต้องตามกฎหมายของนิรโทษกรรม ทั้งหมดนี้
ควรจะต้องพิจารณาเทียบเคียงกับข้อชี้แนะข้อ 6 ซึ่งสำรวจองค์ประกอบที่เป็นเกณฑ์ของ
หน้าที่ในการดำเนินคดี และข้อชี้แนะข้อ 11 ซึ่งอภิปรายว่าการกำหนดเงื่อนไขของ
นิรโทษกรรมจะมีผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายและความชอบธรรมของ
นิรโทษกรรมได้อย่างไรบ้าง!

!

เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐควรจะถูกมองว่า
“แบ่งแยกมิได้ พึ่งพาซึ่งกันและกัน สัมพันธ์กัน และแน่นอนว่าสำคัญเท่ากันกับศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์”22 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ว รัฐที่เผชิญกับความขัดแย้งและการ
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เปลี่ยนผ่านอาจเผชิญกับความท้าทายหลายประการในการบรรลุพันธกรณีของตน (ดู
ข้อชี้แนะข้อ 3) และพันธกรณีเหล่านี้เองก็อาจจะไม่ลงรอยกันนัก ตัวอย่างเช่น นิรโทษกรรมสามารถจำกัดการบรรลุพันธกรณีที่จะดำเนินคดีของรัฐเพื่อที่จะบรรลุพันธกรณีอื่นๆ
เช่น การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีก ในกรณีที่นิรโทษกรรมก่อให้เกิดความขัด
แย้งระหว่างพันธกรณีทางกฎหมายที่แข่งขันกันอยู่ ไม่มีกฎหมายใดที่มีผลผูกพันที่จะ
ระบุว่ารัฐควรจะแก้ไขความมีลักษณะขัดกันเหล่านี้อย่างไร23 อย่างไรก็ตาม คณะ
กรรมการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission - ILC) แนะนำ
ว่านักกฎหมายควรจะพยายามประสานมาตรฐานทางกฎหมายที่แข่งขันกันนี้ให้
สอดคล้องกัน24 คณะกรรมการได้ให้คำจำกัดความสำหรับประสานให้สอดคล้องกันนี้ว่า
เป็น“หลักการซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปที่ว่า เมื่อบรรทัดฐานหลายข้อมาเกี่ยวพันกับ
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งแล้ว บรรทัดฐานเหล่านั้นควรจะได้รับการตีความเท่าที่จะเป็นไป
ได้ เพื่อให้เกิดกลุ่มของพันธกรณีที่สอดล้องกัน”25 กระบวนการประสานให้สอดคล้องกัน
เช่นนี้อาจบังคับให้พันธกรณีที่แข่งขันกันอยู่นี้มาถ่วงดุลกันและกัน โดยยังผลให้
พันธกรณีบางประการได้ถูก“จำกัดหรือทำให้สำคัญน้อยลง”โดยพันธกรณีอื่นๆ 26
บรรทัดฐานคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศและหน่วยงานติดตามตรวจสอบสิทธิ
มนุษยชนก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนไม่ได้เป็นสิ่งสัมบูรณ์ และเน้น
ถึงความสำคัญของการถ่วงดุลระหว่างพันธกรณีที่แข่งขันกันอยู่ แม้แต่เมื่อเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินคดีความผิดอุกฉกรรจ์ ตัวอย่างเช่น ความเห็นพ้องอันหนึ่งของประธานศาล
สิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกาที่มีผู้พิพากษาอีกสี่คนสนับสนุน ในคดี El Mozote v El
Salvador ได้ยอมรับถึงความสำคัญของการถ่วงดุลกันระหว่างสิทธิในสันติภาพของ
เหยื่อกับหน้าที่ที่จะดำเนินคดีกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ความเห็นพ้องนี้
ให้เหตุผลว่า“สิทธิและพันธกรณีเหล่านั้นไม่ได้เป็นสิ่งสัมบูรณ์ ถือเป็นการชอบธรรมที่จะ
นำมันมาถ่วงน้ำหนักกัน โดยไม่ให้การปฏิบัติตามสิทธิหรือพันธกรณีข้อใดมาส่งผลกระทบต่อการทำตามข้ออื่นๆอย่างไม่ได้สัดส่วน”27 ในกรณีที่นิรโทษกรรมก่อให้เกิดความ
ขัดกันระหว่างพันธกรณีทางกฎหมายต่างๆของรัฐ ข้อชี้แนะข้อ 1(ก) ได้แนะนำว่าควรจะ
พยายามประสานให้พันธกรณีดังกล่าวสอดคล้องกัน โดยมีเป้าประสงค์โดยรวมที่จะ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและบรรลุพันธกรณีทั้งหลายของรัฐอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้!

!

วัตถุประสงค์เชิงนโยบายรวมทั้งพันธกรณีทางกฎหมายเป็นตัวกำหนดรูปร่างของการ
ออกแบบนิรโทษกรรมและกระบวนการความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านอื่นๆ ข้อชี้แนะ
ข้อ 1(ข) ได้ให้ตัวอย่างของวัตถุประสงค์เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง และยอมรับว่าถึงแม้ว่า
การบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้จะเป็นที่พึงประสงค์
สิ่งเหล่านี้มักจะไม่สามารถบรรลุได้
ในเวลาเดียวกันหรือบรรลุได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ข้อชี้แนะข้อนี้จึงแนะนำว่าวัตถุประสงค์
เหล่านี้อาจจำเป็นต้องถูกนำมาถ่วงดุลกันและกัน และต้องถูกถ่วงดุลกับพันธกรณีของรัฐ!

!
ข้อชี้แนะข้อ 2. ภาระความรับผิด!
!

25

ภาระความรับผิดได้กลายเป็นหลักการสำคัญของความพยายามที่จะจัดการกับผลพวง
ของอาชญากรรมระหว่างประเทศและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ข้อชี้แนะ
ข้อ
2 ยืนยันถึงความสำคัญของการให้ผู้กระทำความผิดต้องมีภาระความรับผิด28
สำหรับนักกฎหมายแล้ว ภาระความรับผิดโดยมากจะเกี่ยวข้องกับภาระความรับผิดราย
บุคคลหรือภาระความรับผิดของรัฐภายใต้สถาบันตุลาการหรือสถาบันกึ่งตุลาการ29 ข้อ
ชี้แนะข้อ 2 อาศัยแนวทางการศึกษาแบบสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์30 ซึ่งโดยทั่วไป
แล้วจะมองถึงภาระความรับผิดในรูปแบบที่กว้างพอที่จะพยายามเอาผิดกับทั้งบุคคล
และสถาบัน บรรษัท หรือองค์กรอื่นๆที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน ที่จะเกิดขึ้น
ได้โดยกระบวนการนอกเหนือจากสถาบันทางกฎหมายที่เป็นทางการ และที่จะพยายาม
สนับสนุนจุดมุ่งหมายทางสังคมต่างๆในวงที่กว้างกว่าจุดมุ่งหมายที่แต่เดิมแล้วมักจะ
เป็นจุดมุ่งหมายของการดำเนินคดีอาญา การยืนยันในข้อชี้แนะข้อ 2 ที่ว่าผู้ที่ต้องรับผิด
ชอบต่ออาชญากรรมระหว่างประเทศและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงควรจะ
ต้องมีภาระความรับผิด ที่ได้ระบุถึงอีกครั้งในข้อชี้แนะข้อ 6 นั้น อาศัยมาตรฐานทาง
กฎหมาย และการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ว่าด้วยความสำคัญของภาระความรับผิด!

!

โดยอาศัยงานวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชาเหล่านี้ ข้อชี้แนะข้อ 2 จึงระบุองค์ประกอบ
หลักของกระบวนการสร้างภาระความรับผิดที่มีประสิทธิผล กลไกความยุติธรรมในระยะ
เปลี่ยนผ่านทั้งหลายสามารถที่จะทำให้เกิดองค์ประกอบเหล่านี้ได้ในระดับที่แตกต่างกัน
ไป เช่น การดำเนินคดีอาญาสามารถที่จะให้เกิดมิติในการบังคับใช้กฎหมายกับภาระ
รับผิดชอบรายบุคคลโดยอาศัยการพิพากษาว่ากระทำผิดและการพิพากษาลงโทษ แต่ก็
อาจสร้างสิ่งจูงใจให้ผู้กระทำความผิดปิดบัง แทนที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตน31
กลไกภาระความรับผิดที่ไม่ใช่ของศาล อย่างเช่น คณะกรรมการค้นหาความจริง การ
สอบสวนสาธารณะ คณะกรรมาธิการของสภา ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน โครงการประเมินตรวจสอบ และกลไกยุติธรรมกระแสหลักหรือกลไก
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สามารถระบุตัวบุคคลที่จะต้องมีภาระรับผิดชอบ กำหนดให้ผู้
กระทำความผิดต้องยอมรับและอธิบายการกระทำหรือการละเว้นของตน และบังคับใช้
สภาพบังคับได้หลายอย่าง กระบวนการเหล่านี้สามารถเผยความจริงที่อาจจะไม่ปรากฏ
หากไม่ทำเช่นนี้ และยังสามารถเผยถึงแบบแผนที่กว้างกว่าของการล่วงละเมิดและความ
ไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้าง ตามที่ได้พูดถึงในข้อชี้แนะข้อ 15 สามารถที่จะออกแบบ
สภาพบังคับที่บังคับใช้กับผู้กระทำความผิดแต่ละคนให้แยกแยะตามความร้ายแรงของ
ความผิดหรือระดับของความเป็นผู้ผิด!

!

ถึงแม้ว่านิรโทษกรรมจะได้รับการออกแบบให้จำกัดการดำเนินคดี ตามที่ได้พูดถึงในข้อ
ชี้แนะข้อ 5 นิรโทษกรรมอย่างจำกัดสามารถเสริมยุทธศาสตร์การเลือกดำเนินคดี
นอกจากนั้น นิรโทษกรรมยังไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องไปขัดขวางการดำเนินงานของ
กลไกภาระความรับผิดที่ไม่ใช่การดำเนินคดี และตามที่ได้กล่าวถึงในข้อชี้แนะข้อ 5 ข้อ
10 และ ข้อ 11 การให้นิรโทษกรรมเป็นรายบุคคลสามารถที่จะวางอยู่บนเงื่อนไขของ
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การเข้าร่วมในกระบวนการภาระความรับผิด ด้วยเหตุนี้เอง ข้อชี้แนะข้อ 2 จึงจบลงด้วย
การระบุว่านิรโทษกรรมสามารถช่วยให้เกิดภาระความรับผิดได้!

!
ข้อชี้แนะข้อ 3. บทบาทของการดำเนินคดี!
!

ข้อชี้แนะข้อ 3 (ก) เน้นถึงความสำคัญของการดำเนินคดีสำหรับอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศและความผิดอุกฉกรรจ์อื่น และยอมรับว่าการดำเนินคดีเหล่านี้สามารถจะ
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์หลายประการ รวมถึง การลงโทษเพื่อข่มขวัญยับยั้ง
การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู การแสดงออกซึ่งค่านิยมว่า
ด้วยหลักนิติธรรม และการปรองดอง อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดการทำผิดกฎหมายใน
วงกว้าง ไม่เสมอไปที่จะเป็นไปได้ หรือเหมาะกับสถานการณ์ ที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำ
ความผิดทุกคน เพราะว่ามีความท้าทายในทางกฎหมาย การเมือง และสังคม บรรดา
ความท้าทายที่ปรากฏอยู่ในวรรค (ข) อธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทำไม“ในที่สุดแล้ว
ในประเทศที่ผ่านความขัดแย้งมา ผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ส่วนใหญ่จำนวน
มหาศาล...จะไม่มีวันได้ถูกพิจารณาคดี ไม่ว่าจะในระดับระหว่างประเทศหรือภายใน
ประเทศ”32 อย่างที่เลขาธิการสหประชาชาติได้ยอมรับไว้
เพื่อจัดการกับ“ช่องว่างของ
การไม่ต้องถูกลงโทษ”นี้ เลขาธิการสหประชาชาติจึงได้แนะนำว่าพนักงานอัยการควรจะ
พัฒนานโยบายการดำเนินคดีที่“เล็งผลเชิงยุทธศาสตร์ มีเกณฑ์ที่ชัดเจน และคำนึงถึง
บริบททางสังคม”33 วรรค (ค) ได้นำแนวปฏิบัตินี้มาใช้ โดยได้อาศัยนัยที่ยุทธศาสตร์
เหล่านั้นมีต่อการดำเนินคดีสำหรับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง และได้บอก
ว่าการเลือกดำเนินคดีอย่างที่ได้ปฏิบัติกันในระบบความยุติธรรมทางอาญาของแต่ละ
ประเทศ ศาลอาญาระหว่างประเทศและศาลลูกผสมอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม34
ประสบการณ์ต่างๆได้แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การเลือกดำเนินคดีอาจส่งผลให้ผู้
กระทำความผิดบางคนเท่านั้นถูกสั่งฟ้อง ในขณะที่ผู้กระทำความผิดคนอื่นจะได้รับ
ประโยชน์จากนิรโทษกรรม ตัวอย่างเช่น ศาลลูกผสมของกัมพูชาและเซียร์ราลีโอนสั่ง
ฟ้องเพียงแค่สัดส่วนเล็กน้อยของผู้กระทำความผิดของแต่ละประเทศเท่านั้น (ร้อยละ 535
และร้อยละ 1336 ตามลำดับ) ซึ่งเท่ากับปล่อยให้ผู้กระทำความผิดคนอื่นๆหลายพันคน
ได้รับประโยชน์จากนิรโทษกรรม วรรค (ง) จึงสรุปด้วยการบอกว่านิรโทษกรรมที่นำมา
ใช้ควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์การเลือกดำเนินคดี สามารถที่จะสอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศของรัฐและอาจเอื้อโดยตรงต่อวัตถุประสงค์ที่โดยปรกติแล้วเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินคดี37 !

!
ข้อชี้แนะข้อ 4. บทบาทของนิรโทษกรรม!
!

ข้อชี้แนะข้อ 4 (ก) อธิบายว่าสามารถตรานิรโทษกรรมเพื่อวัตถุประสงค์เชิงบวกที่หลาก
หลาย ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังนิรโทษกรรมมักจะไม่ค่อยโปร่งใสเต็มที่ การ
ยอมรับความแตกต่างเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะวัตถุประสงค์สามารถกำหนดขอบข่าย
ของนิรโทษกรรม โดยที่ขอบข่ายนี้ก็สามารถส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย
27

และความชอบธรรมของนิรโทษกรรมได้ ข้อชี้แนะเบลฟัสต์นี้ใช้“ความชอบธรรม”ในจุดนี้
และจุดอื่นๆ เป็นเงื่อนไขนึงสำหรับนโยบายและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับนิรโทษกรรม
เพราะคณะผู้ร่างข้อชี้แนะรู้สึกว่าความชอบธรรมเป็นแนวคิดที่กว้างขวางกว่าความถูก
ต้องตามกฎหมาย ความชอบธรรมถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับขอบเขตเช่นที่นิรโทษกรรมถูก
สร้างขึ้นโดยอาศัยกระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม (ดู ข้อชี้แนะข้อ 14) ที่
บุคคลและชุมชนมามีส่วนเกี่ยวข้องกับนิรโทษกรรม (ดู ข้อชี้แนะข้อ 16) และที่นิรโทษกรรมถือเป็นส่วนนึงของยุทธศาสตร์องค์รวมสำหรับสันติภาพ ความยุติธรรม และการ
ปรองดอง ความชอบธรรมถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของนิรโทษกรรมที่จะบรรลุ
ผลในเชิงบวก!

!

ข้อชี้แนะข้อ 4 (ข) ตั้งใจที่จะแยกแยะระหว่างนิรโทษกรรมที่ชอบธรรมกับนิรโทษกรรมที่
ไม่ชอบธรรม ตามแนวทางการถ่วงดุลที่ใช้ในข้อชี้แนะฉบับนี้ในภาพรวมนั้น การ
แยกแยะนี้ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของหน้าที่ในการดำเนินคดีแต่อย่างเดียว หากแต่คำนึงถึง
ขอบเขตที่นิรโทษกรรมได้ถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อหรือเพื่อขัดขวางการบรรลุพันธกรณี
ระหว่างประเทศและวัตถุประสงค์เชิงนโยบายของรัฐ ในกรณีที่นิรโทษกรรมตั้งใจที่จะ
บรรลุพันธกรณีให้หลายประการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นิรโทษกรรมนั้นก็มีแนว
โน้มที่จะถูกมองว่าชอบธรรม ในขณะที่นิรโทษกรรมที่มีเป้าหมายที่จะให้เกิดการไม่ต้อง
ถูกลงโทษโดยไม่เคารพต่อหน้าที่ในการดำเนินคดีหรือพันธกรณีระหว่างประเทศอื่นๆ
ของรัฐมากนักก็มีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าไม่ชอบธรรม แนวทางนี้ชัดเจนว่าได้แยกแยะ
นิรโทษกรรมที่มีเงื่อนไขที่ได้แนะนำไปในข้อชี้แนะข้อ 11 และข้อ 12 ออกจากนิรโทษกรรมที่ไม่มีเงื่อนไข และแนวทางนี้ก็ควรที่จะได้รับการพิจารณาควบคู่ไปกับการปฏิเสธ
การนิรโทษกรรมตนเองตามข้อชี้แนะข้อ 14 (จ) ส่วนข้อชี้แนะข้อ 14 (ข) ได้บอกว่าตัว
แสดงทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศมีแนวโน้มที่จะมองว่านิรโทษกรรม
นั้นชอบธรรม หากนิรโทษกรรมได้รับการออกแบบให้สนับสนุนความพยายามที่จะ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนผ่านมาตรการที่จะลดความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรง ทำให้แน่ใจ
ว่าการเปลี่ยนผ่านจะมีเสถียรภาพ แก้ไขผลพวงของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอดีต
และส่งเสริมความร่วมมือที่บุคคลผู้กระทำความผิดมีให้กับโครงการเพื่อการค้นหาความ
จริง ภาระความรับผิด และความปรองดอง ตัวอย่างของการสนับสนุนในระดับระหว่าง
ประเทศที่มีให้กับนิรโทษกรรมเช่นว่านี้สามารถพบได้ในนโยบายทั้งหลายขององค์การ
ระหว่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น เลขาธิการสหประชาชาติได้ยอมรับว่า“นิรโทษกรรมที่มี
การออกแบบมาอย่างรอบคอบสามารถช่วยในการหวนคืนและบูรณาการสู่สังคม
เดิม”ของอดีตพลรบได้38 เนื่องจากเชื่อกันว่าการเสนอให้นิรโทษกรรมจะกระตุ้นให้พลรบ
จำนวนมากขึ้นมาเข้าร่วมโครงการปลดอาวุธ ปลดประจำการ และบูรณาการสู่สังคมเดิม
(Disarmanent, Demobilisation, and Reintegration - DDR) ด้วยการทำให้มั่นใจอีก
ครั้งว่าพวกเขาจะไม่ถูกตั้งข้อหาทางอาญาหากพวกเขาได้ยอมจำนน นอกจากนั้นแล้ว
การใช้นิรโทษกรรมมากระตุ้นให้ผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัยกลับมายังประเทศบ้านเกิดของตน
ก็ได้รับการสนับสนุนจากเอกสารนโยบายของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ39!
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!
ข้อชี้แนะข้อ 5. การเชื่อมโยงนิรโทษกรรมเข้ากับภาระความรับผิด!
!

โดยทั่วไปแล้ว รัฐไม่ได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างภาระ
ความรับผิดในรูปแบบทางศาลกับในรูปแบบที่ไม่ใช่ศาล แต่ที่จริงแล้ว กลไกหลาย
ประการสามารถออกแบบให้เสริมกันได้ ซึ่งก็คือการทำงานไปพร้อมกันในหลายระดับ
(ระดับระหว่างประเทศ ระดับประเทศ หรือระดับท้องถิ่น) หรือการบรรลุเป้าหมายที่แตก
ต่างกัน กลไกเหล่านี้ยังสามารถจัดลำดับเวลาให้ทำหน้าที่ของตนตามลำดับเฉพาะ การ
กำหนดลำดับนี้อาจเป็นผลมาจากเงื่อนไขทางการเมืองหรือความสามารถที่กระบวนการ
หนึ่งจะมีผลต่ออีกกระบวนการหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ผลการศึกษาของกระบวนการฟื้น
หาความจริงกระบวนการหนึ่งสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีอาญาได้
ในภายหลัง นิรโทษกรรมสามารถที่จะเสริมการดำเนินคดีอาญาได้ในกรณีที่นิรโทษกรรมถูกออกแบบมาให้ยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินคดีกับความผิดทางอาญา (ดู
ข้อชี้แนะข้อ 6) หรือผู้กระทำความผิด (ดู ข้อชี้แนะข้อ 8) ซึ่งถูกยกเว้นจากขอบข่ายของ
นิรโทษกรรม หรือกับผู้กระทำความผิดที่ไม่ได้บรรลุเงื่อนไขของนิรโทษกรรม (ดู ข้อ
ชี้แนะข้อ 11) ข้อชี้แนะข้อ 5 ไ้ด้ไล่เรียงหนทางบางประการที่กระบวนการเสริมเหล่านี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์ได้!

!

ในคำตัดสินว่าด้วยนิรโทษกรรมในคดีของนายเอียง ซารี เมื่อปี ค.ศ.2011 ที่ประชุม
พิจารณาคดีแห่งที่ประชุมวิสามัญในศาลกัมพูชาได้ระบุว่า “บางนิรโทษกรรมที่มีเงื่อนไข
อย่างเช่นนิรโทษกรรมซึ่งอนุญาตให้มีภาระความรับผิดอยู่บางรูปแบบนั้นเป็นที่เห็นชอบ
กันอย่างแพร่หลาย อย่างในกรณีของแอฟริกาใต้ซึ่งได้ให้นิรโทษกรรมในฐานะเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการปรองดอง”40 คำตัดสินยังระบุต่ออีกว่า “นิรโทษกรรมเช่นนี้โดย
ทั่วไปแล้วก็ไม่ได้ถูกทำให้เป็นโมฆะ แต่ก็ถูกใช้เฉพาะกรณีไป ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ
รวมถึงกระบวนการในการตรากฎหมายนิรโทษกรรม เนื้อหาและขอบข่ายของนิรโทษกรรม และว่าได้ให้มีภาระความรับผิดในรูปแบบอื่นหรือไม่”41 ที่ประชุมสรุปว่านิรโทษกรรมสำหรับอาชญากรรมระหว่างประเทศนั้น “โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้มาพร้อมกับ
ภาระความรับผิดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วจะขัดกันกับเป้าหมาย”(เน้นโดยผู้
เขียน)ของการให้ผู้กระทำความผิดมีภาระรับผิดและการให้การเยียวยาที่มีประสิทธิผล
แก่เหยื่อ42 เรื่องนี้บอกเป็นนัยว่าหากนิรโทษกรรมมาพร้อมกับภาระความรับผิดรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง ศาลอาจพิจารณาถึงความข้อนี้ด้วย ข้อชี้แนะข้อ 5 มีแนวทางที่
คล้ายคลึงกัน โดยได้กล่าวสนับสนุนว่าโดยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนั้น นิรโทษกรรมควรจะตั้งอยู่บนเงื่อนไขว่าบุคคลที่กระทำความผิดจะต้องเข้าร่วมกระบวนการที่จะ
ทำให้แน่ใจว่าภาระความรับผิดจะเกิดขึ้นผ่านกลไกทางศาลและกลไกที่ไม่ใช่ทางศาล!

!
4.!
!

ขอบข่ายของนิรโทษกรรม!

ข้อชี้แนะข้อ 6. นิรโทษกรรมและพันธกรณีระหว่างประเทศในการดำเนินคดี!
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ข้อชี้แนะข้อ 6 กล่าวถึงประเด็นปัญหาที่เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในเรื่องความถูกต้อง
ตามกฎหมายและความชอบธรรมของนิรโทษกรรม เมื่อคำนึงถึงหน้าที่ที่จะดำเนินคดี
ของรัฐ คณะผู้ร่างข้อชี้แนะพยายามที่จะระบุขอบข่ายของมาตรฐานทางกฎหมายที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และเน้นถึงส่วนที่กฎหมายยังไม่มีข้อยุติ เนื่องด้วยธรรมชาติอันเป็นที่ถกเถียง
กันของหน้าที่ที่จะดำเนินคดี ข้อชี้แนะข้อ 6 จึงได้มุ่งที่จะเน้นบริเวณที่รัฐยังคงมีความ
ยืดหยุ่นในการกำหนดแนวทางการนิรโทษกรรมของตน อย่างไรก็ตาม คณะผู้ร่าง
ปฏิเสธที่จะให้กฎเกณฑ์ใดๆ เพราะพันธกรณีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมในระดับชาติอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยมากมาย เช่น อาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด
ธรรมชาติของความผิดเหล่านั้นเป็นเช่นไร รัฐนั้นเป็นภาคีของสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องหรือ
ไม่และเป็นตั้งแต่เมื่อใด และรัฐนั้นอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลระหว่างประเทศหรือไม่ !

!

วรรค (ข) ได้บอกว่าไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศอันใดที่ห้ามนิรโทษกรรมอย่างชัด
แจ้ง ที่จริงแล้ว
เมื่อมีการถกเถียงกันถึงความเป็นไปได้ที่จะดึงเอาการห้ามไม่ให้มี
นิรโทษกรรมเข้ามาอยู่ด้วย ระหว่างการเจรจาว่าด้วยธรรมนูญกรุงโรมแห่งศาลอาญา
ระหว่างประเทศ ค.ศ.199843 และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคล
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ค.ศ.200644นั้น พบว่าเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิด
ความไม่เห็นพ้องกันในหมู่รัฐที่เจรจากันอยู่มากจนสนธิสัญญาที่เป็นผลจากการเจรจานั้น
ไม่ได้เอ่ยถึงนิรโทษกรรมเลยแม้แต่น้อย ตามที่จะได้อภิปรายต่อไปด้านล่าง ตราบจนทุก
วันนี้นั้น การอ้างถึงนิรโทษกรรมอย่างชัดแจ้งในสนธิสัญญาทั้งหลายนั้นมีอยู่เพียงจุด
เดียว ได้แก่ในมาตรา 6(5) ของพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 2 ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการขัดกันทางอาวุธภายในประเทศ โดยการอ้างถึงนี้ได้กระตุ้นให้รัฐ“ให้นิรโทษกรรมที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แก่บุคคลซึ่งได้มีส่วนร่วมในการขัดกันทางอาวุธ” เมื่อ
การสู้รบสิ้นสุดลง45 !

!

การไม่มีข้อห้ามหมายความว่าการที่นิรโทษกรรมอาจจะมาขัดกันกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศในการดำเนินคดีมากน้อยเพียงใดนั้น โดยทั่วไปแล้วจะประเมินกันบนพื้นฐาน
ของการตีความโดยรวมของระบอบกฎหมายระหว่างประเทศสามระบอบที่แตกต่างกัน
ไป ได้แก่ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
และกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ46 การทำเช่นนี้ต้องอาศัยบ่อเกิดของกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่แตกต่างกันไป ซึ่งรวมถึง สนธิสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมายจารีต
ประเพณีระหว่างประเทศ และหลักนิติศาสตร์ระหว่างประเทศ ข้อชี้แนะเบลฟัสต์นี้ใช้
แนวทางกว้าง โดยอ้างถึงหน้าที่ที่จะดำเนินคดีกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การฝ่าฝืน
กฎหมายมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงในความขัดแย้งระหว่างประเทศและในประเทศ การ
ทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะสะท้อนระบอบและบ่อเกิดที่แตกต่างกันออกไปที่เป็นรากฐานของ
หน้าที่ที่จะดำเนินคดี ข้อชี้แนะเบลฟัสต์นี้ปฏิเสธที่จะระบุถึงหน้าที่ที่จะดำเนินคดีที่เป็นรูป
แบบเดียวกันทั้งหมดที่สามารถนำมาใช้ได้กับอาชญากรรมและการละเมิดที่แตกต่างกัน
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เหล่านี้ และ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความถูกต้องแม่นยำ จึงได้นำระบอบกฎหมาย
และบ่อเกิดเหล่านี้มาวิเคราะห์ต่างหากในข้อชี้แนะข้อ 6 แทน47 !

!
นิรโทษกรรมกับอาชญากรรมที่ถูกห้ามโดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศ!
!

วรรค (ค) ได้ทบทวนพันธกรณีในการดำเนินคดีที่เกิดจากสนธิสัญญาว่าด้วยการฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์48 “การฝ่าฝืนอย่างร้ายแรง”ต่ออนุสัญญาเจนีวา49 การทรมาน50 และการการ
หายสาบสูญโดยถูกบังคับ51 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วรรค นี้ได้อาศัยถ้อยคำของอนุสัญญา
ว่าด้วยการทรมาน และอนุสัญญาว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ซึ่งได้ระบุว่าการ
ตัดสินใจจะดำเนินคดีกับอาชญากรรมเหล่านั้นควรจะทำโดยหน่วยงานระดับชาติที่มี
อำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดี “ในลักษณะเดียวกับในกรณีของความผิดทั่วไปที่มี
ลักษณะอุกฉกรรจ์ภายใต้กฎหมายของรัฐภาคีนั้น”52 โดยสอดคล้องกับการอภิปรายถึง
การเลือกดำเนินคดีที่อยู่ในข้อชี้แนะข้อ 3 วรรค นี้บอกว่าหน่วยงานระดับชาติที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการดำเนินคดีสามารถอาศัยหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจที่มีอยู่แล้ว ซึ่งในบาง
สถานการณ์อาจส่งผลให้ตัดสินใจไม่ดำเนินคดี วรรค นี้จบลงด้วยการบอกว่าแม้แต่ใน
กรณีที่สนธิสัญญสร้างพันธกรณีที่จะดำเนินคดี รัฐจะไม่ได้ละเมิดพันธกรณีของตนเสนอ
ไป หากรัฐไม่ได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกคน หรือการกระทำความผิดทาง
อาญาในทุกกรณี เนื่องจากใช้ดุลยพินิจในการดำเนินคดี การตัดสินใจเลือกหรือเร่งคดี
ควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ที่โปร่งใสและไม่ลำเอียง!

!
นิรโทษกรรมกับกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ!
!

วรรค (ค) ของข้อชี้แนะที่ 6 กล่าวถึงด้านที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดของกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยนิรโทษกรรม ซึ่งก็คือ ขอบเขตที่นิรโทษกรรมสำหรับ
อาชญากรรมระหว่างประเทศจะถูกห้ามบังคับใช้ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศ นี่เป็นประเด็นสำคัญเป็นพิเศษสำหรับอาญากรรมต่อมนุษยชาติ และ
อาชญากรรมสงครามที่ก่อขึ้นในการขัดกันทางอาวุธภายในประเทศ เนื่องจากพันธกรณี
ของรัฐในเรื่องอาชญากรรมเหล่านี้เบื้องต้นแล้วอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายจารีต
ประเพณีระหว่างประเทศ!

!

ตามที่ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ระบุไว้ กฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศมีต้นกำเนิดจากแนวปฏิบัติของรัฐ (หรือก็คือ การกระทำ หรือ การละเว้นไม่
กระทำของรัฐ) และความเชื่อของรัฐว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือละเว้น
การปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เรียกกันว่า opinio juris (หมายความว่า การปฏิบัติของ
รัฐต้องมีแรงจูงใจจากความเชื่อว่าข้อผูกมัดทางกฎหมายนั้นมีอยู่)53 ทั้งนี้ ในหัวข้อนี้จะ
ทบทวนหลักฐานสำหรับทั้งสองบ่อเกิดดังกล่าว คำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศที่
เป็นบรรทัดฐานและความเห็นของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ได้ร่วมก่อให้เกิดคลังความ
เห็นกว้างขวางที่สนับสนุนว่ามีหน้าที่เชิงจารีตประเพณีในการดำเนินคดีกับอาชญากรรม
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ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม คณะผู้ร่างตระหนักดีว่าถึงแม้จะพบว่าหน้าที่ดังกล่าวมีอยู่
ก็ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นหน้าที่สัมบูรณ์ และไม่ได้หมายความว่าจะตัดสิทธิการ
ใช้นิรโทษกรรมในทุกกรณี เนื่องด้วยวรรค (ค) เกี่ยวกับการมีอยู่ของข้อห้ามตาม
กฎหมายจารีตประเพณีไม่ให้ใช้นิรโทษกรรม มากกว่าจะเกี่ยวกับหน้าที่เชิงจารีต
ประเพณีที่ให้ดำเนินคดีโดยเฉพาะ หัวข้อนี้โดยหลักแล้วจะมุ่งเน้นเรื่องบ่อเกิดซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานะของนิรโทษกรรมภายใต้กฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศ!

!

ศาลระหว่างประเทศและศาลลูกผสมได้ใช้บทกฎหมายและบรรทัดฐานคำพิพากษา ใน
การนิยามและดำเนินคดีกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมสงครามที่เกิด
ขี้นในการขัดกันทางอาวุธภายในประเทศ ในการนี้ ศาลได้ตัดสินเกี่ยวกับหน้าที่ที่จะ
ดำเนินคดีเหล่านี้ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ในบางคดี ศาลยังได้
แสดงความเห็นว่าข้อห้ามตามกฎหมายจารีตประเพณีต่อนิรโทษกรรมนั้นมีอยู่หรือไม่
ด้วย ตัวอย่างเช่น มีสองคดีที่ศาลอาญาระหว่างประเทศสำหรับอดีตยูโกสลาเวีย
(International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia - ICTY) ได้พิจารณา
เกี่ยวกับนิรโทษกรรมที่สมมติขึ้น (หรืออ้างว่ามี) สำหรับความผิดระหว่างประเทศ และได้
ตัดสินว่านิรโทษกรรมนั้นถูกห้ามภายใต้กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ54
อย่างไรก็ตาม คำตัดสินเหล่านี้ไม่ได้อ้างถึงแนวการปฏิบัติของรัฐเพื่อสนับสนุนจุดยืน
ของศาล เมื่อศาลลูกผสมในเซียร์ราลีโอนและกัมพูชาได้รับการขอร้องให้พิจารณาถึง
สถานะของนิรโทษกรรมที่มีอยู่ ศาลได้มีข้อสรุปที่แตกต่างจากข้อสรุปของศาลอาญา
ระหว่างประเทศสำหรับอดีตยูโกสลาเวีย ตัวอย่างเช่น ที่ประชุมอุทธรณ์แห่งศาลพิเศษ
เซียร์ราลีโอนซึ่งได้ยอมรับจุดยืนที่เสนอโดย Antonio Cassese และอ้างว่า“ยังไม่มี
พันธกรณีทั่วไปใดที่ให้รัฐละเว้นจากนิรโทษกรรม” สำหรับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
และยังว่า“หากรัฐใดผ่านกฎหมายเช่นนั้น รัฐนั้นก็ไม่ได้ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์จารีต
ประเพณี”55 ต่อจากนั้น ที่ประชุมพิจารณาคดีแห่งที่ประชุมวิสามัญในศาลกัมพูชา ซึ่งได้
ทำการศึกษาทบทวนที่ครอบคลุมกว้างขวางที่สุดเท่าที่ศาลอาญาระหว่างประเทศใดๆจะ
ได้เคยทำมาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของรัฐ พบว่า“แนวปฏิบัติของรัฐที่เกี่ยวกับอาชญากรรม
อุกฉกรรจ์ระหว่างประเทศอื่นๆ[ซึ่งไม่ได้ถูกห้ามโดยสนธิสัญญา]นั้น กล่าวได้ว่าไม่ได้เป็น
รูปแบบเดียวกันทั้งหมดมากพอที่จะให้เกิดข้อห้ามสัมบูรณ์อันนึงเพื่อมาใช้กับ
อาชญากรรมทั้งหมด”56 นั่นจึงเป็นการสมเหตุสมผลที่จะบอกว่าแม้กระทั่งในหมู่ศาล
ระหว่างประเทศและศาลลูกผสมเอง ยังคงมีมุมมองที่แตกต่างหลากหลายในเรื่องการมี
อยู่ของข้อห้ามนิรโทษกรรมอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศ มาตรา 38(1)(d) ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้บัญญัติ
ไว้ว่าคำตัดสินของศาลใดๆเป็น“วิธีการขั้นทุติยภูมิในการกำหนดหลักกฎหมาย”57 คำ
ตัดสินเหล่านี้โดยตัวของมันเองแล้ว ไม่ได้เป็นบ่อเกิดของกฎหมาย หากแต่เป็นความ
เชื่อของรัฐฯ (opinio juris) ว่าด้วยการมีอยู่ของหลักเกณฑ์ซึ่งเกิดจากกฎหมายสนธิ
สัญญาหรือกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ!

!
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การมีอยู่ของข้อห้ามตามจารีตประเพณีเกี่ยวกับนิรโทษกรรมสำหรับอาชญากรรม
ระหว่างประเทศได้รับการประกาศอยู่ในตราสารที่ไม่มีสภาพบังคับหลายตราสารด้วย
กัน58 ตราสารที่ไม่มีสภาพบังคับเหล่านี้ไม่มีผลผูกพันต่อรัฐ และโดยทั่วไปแล้วจะมอง
กันว่าวัตถุประสงค์ของตราสารเหล่านี้คือการส่งเสริม“บรรทัดฐาน”ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นไป
ในทางบวกและจึงควรจะได้รับการนำไปใช้ในวงกว้าง59 อย่างไรก็ตาม เหมือนกับคำ
ตัดสินของศาลระหว่างประเทศและศาลลูกผสม ตราสารที่ไม่มีสภาพบังคับ“อาจเป็นหลัก
ฐานว่ากฎหมายที่มีอยู่ หรือองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความเชื่อของรัฐฯ หรือแนวปฏิบัติ
ของรัฐที่ก่อให้เกิดกฎหมายจารีตประเพณีใหม่”60!

!

นอกเหนือจากบรรทัดฐานคำพิพากษาระหว่างประเทศและมาตรฐานที่ไม่มีสภาพบังคับ
แล้ว บ่อเกิดอื่นของแนวปฏิบัติของรัฐและความเชื่อของรัฐฯที่ควรจะต้องคำนึงถึงนั้น มี
การมีหรือการไม่มีอยู่ของกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายที่ไม่ว่าจะให้
นิรโทษกรรมกับอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือกำหนดให้มีการดำเนินคดี) แนว
ปฎิบัติของรัฐในการเจรจาข้อตกลงสันติภาพที่รวมหรือยกเว้นบทบัญญัติเรื่องนิรโทษกรรม หรือแนวปฏิบัติในการให้การสนับสนุนทางการทูตหรือการเงินกับกระบวนการ
นิรโทษกรรมหรือในการปฏิเสธกระบวนการดังกล่าว ความเต็มใจของรัฐที่จะรวม
บทบัญญัติที่ห้ามไม่ให้มีนิรโทษกรรมอยู่ในอนุสัญญาระหว่างประเทศ และการตัดสิน
ของศาลภายในประเทศเกี่ยวกับการมีอยู่ที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ของข้อห้ามเกี่ยวกับ
นิรโทษกรรมภายใต้กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ เป็นต้น!

!

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross ICRC) ได้พึ่งพาแนวปฏิบัติของรัฐเกี่ยวกับหน้าที่ที่จะดำเนินคดี ในการตีความใหม่ของ
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับหน้าที่ที่จะดำเนินคดีกับอาชญากรรม
สงครามที่เกิดขึ้นในการขัดกันทางอาวุธภายในประเทศ กฎหมายสนธิสัญญาที่ควบคุม
ความรุนแรงที่มีต่อพลเรือนและพลรบผู้ซึ่งไม่สามารถรบได้อีกต่อไปเพราะบาดเจ็บ เจ็บ
ป่วย หรือถูกจับตัว (hors de combat) ในห้วงความขัดแย้งภายในประเทศ อันได้แก่
มาตรา 3 ร่วม แห่งอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 และพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา
ฉบับที่ 2 ได้สร้างมาตรฐานขั้นต่ำของการคุ้มครองพลเรือน แต่ไม่ได้รวมถึงหน้าที่ที่จะ
ดำเนินคดี61 อย่างไรก็ตาม ในงานศึกษาเมื่อปี ค.ศ. 2005 คณะกรรมการกาชาดฯได้
ตีความบทบัญญัติเหล่านี้เสียใหม่ โดยคำนึงถึงมุมมองที่คณะกรรมการกาชาดฯมีต่อ
กฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และประกาศว่า“การ
ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงถือเป็นอาชญากรรมสงคราม”
โดยไม่คำนึงถึงว่าการละเมิดนั้นได้เกิดขึ้นในการขัดกันทางอาวุธที่มีลักษณะระหว่าง
ประเทศหรือภายในประเทศ62 บนพื้นฐานนี้เอง คณะกรรมการกาชาดฯจึงได้ปรับมาตรา
6(5) ของพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 2 โดยระบุว่าเมื่อคำนึงถึงกฎหมาย
จารีตประเพณีแล้ว มาตรานี้ควรจะอ่านว่า!

!
!

เมื่อการสู้รบสิ้นสุดลง ผู้มีอำนาจต้องพยายามที่จะให้นิรโทษกรรมที่ครอบคลุม!

!
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!

กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แก่บุคคลที่ได้เข้าร่วมในการขัดกันทางอาวุธ !
ภายในประเทศ หรือบุคคลที่เสรีภาพของตนถูกพรากไปด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้อง!
กับการขัดกันทางอาวุธ ทั้งนี้ ยกเว้นบุคคลที่ต้องสงสัย ถูกกล่าวหา หรือถูก!
พิพากษาลงโทษในคดีอาชญากรรมสงคราม(เน้นโดยผู้เขียน)63!

คณะกรรมการกาชาดฯได้ระบุต่อไปว่าการนิรโทษกรรมให้แก่การละเมิดกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงเป็นการขัดต่อกฎจารีตประเพณีที่ได้กล่าวถึง
ซึ่ง“ผูกพันให้รัฐมีหน้าที่สอบสวนและดำเนินคดีกับบุคคลต้องสงสัยว่าได้ก่ออาชญากรรม
สงครามในกาารขัดกันทางอาวุธภายในประเทศ”64 !

!

งานศึกษาของคณะกรรมการกาชาดฯได้ตีความมาตรา 6(5) และมาตรา 3 ร่วมขึ้นใหม่
โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการกาชาดฯได้ให้เหตุผลอธิบาย
จุดยืนเรื่องการนิรโทษกรรมของตนที่มีความเข้มงวดกว่าปกติ โดยอ้างว่า“นิรโทษกรรม
ส่วนใหญ่เฉพาะเจาะจงยกเว้นบุคคลที่ต้องสงสัยว่าได้ก่ออาชญากรรมสงครามหรือ
อาชญากรรมอื่นๆ ที่มีบทระบุไว้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ”65 แนวปฏิบัติที่คณะ
กรรมการกาชาดฯกล่าวถึงเพื่อสนับสนุนจุดยืนของตนนั้น ส่วนหนึ่งรวมถึงสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศห้าฉบับ (รวมทั้ง พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 2) ข้อตกลง
สันติภาพภายในประเทศหกฉบับ และกฎหมายระดับชาติของรัฐ 16 รัฐ อย่างไรก็ตาม
ข้อตกลงสันติภาพส่วนใหญ่และกฎหมายระดับชาติที่มีการอ้างถึงมากกว่าครึ่งหนึ่งกลับ
อนุญาตให้นิรโทษกรรมแก่อาชญากรรมระหว่างประเทศและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรงได้66 ดังนั้น หลักฐานที่มีการอ้างถึงซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดจึงดูจะขัดแย้งกับคำ
อธิบายของคณะกรรมการกาชาดฯในการวางมาตรา 6(5) ขึ้นใหม่!

!

ทั้งนี้ได้มีการศึกษาแนวปฏิบัติของรัฐในการตรากฎหมายนิรโทษกรรมในฐานข้อมูล
กฎหมายนิรโทษกรรมที่รวบรวมขึ้นมาโดยผู้เขียน ฐานข้อมูลนี้บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมายนิรโทษกรรมกว่า 530 ฉบับที่ได้ถูกตราขึ้นระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1945 ถึงปี ค.ศ.
2011 และส่วนหนึ่งรวมถึงการสำรวจว่าการนิรโทษกรรมในแต่ละครั้งได้รวมหรือยกเว้น
อาชญากรรมที่ระบุไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ (ซึ่งก็คือ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อาชญากรรมสงคราม การทรมานหรือการหายสาบสูญโดย
ถูกบังคับ)67 ทั้งนี้พบว่าถึงแม้ตั้งแต่ต้นทศวรรษปี ค.ศ. 1990 จะเริ่มมีการยกเว้น
อาชญากรรมระหว่างประเทศจากกฎหมายนิรโทษกรรมบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังคงมี
การให้นิรโทษกรรมแก่อาชญากรรมเหล่านี้ และภายหลังปลายทศวรรษปี ค.ศ. 1990
เป็นต้นมา จำนวนของนิรโทษกรรมใหม่ที่รวมอาชญากรรมระหว่างประเทศกับที่ยกเว้น
นั้นก็ต่างกันเพียงเล็กน้อย68!

!

นอกจากแนวปฏิบัติในการตรากฎหมายนิรโทษกรรมของรัฐแล้ว แนวปฏิบัติของรัฐใน
การสนับสนุนหรือประณามนิรโทษกรรมในเขตอำนาจตามกฎหมายอื่นๆ ก็มีความ
สำคัญเช่นเดียวกัน การนิรโทษกรรมอาชญากรรมระหว่างประเทศในหลายๆครั้งได้ถูก
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ประณามในข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในข้อคิดเห็นของ
สถาบันด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ และในถ้อยแถลงของบางรัฐ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่
รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกฎหมายนิรโทษกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับนิรโทษกรรมที่ตราให้
อาชญากรรมระหว่างประเทศระหว่างปี ค.ศ. 1980 และ 200769 บ่งชี้ว่าผู้แสดงในระดับ
ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงรัฐ สถาบันระหว่างรัฐและหน่วยงานติดตามตรวจสอบ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนต่างๆ มักสนับสนุนนิรโทษกรรมมากกว่าจะออกมาตำหนิ
เป็นการสาธารณะ70 ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ได้มีหลายกรณีที่นานาประเทศสนับสนุนให้มี
กระบวนการนิรโทษกรรมเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้อยแถลงในปี ค.ศ. 2011 ของประธาน
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่บอกว่ากลุ่มกองทัพต่อต้านของพระเจ้า
(Lord’s Resistance Army - LRA) ได้กระทำการ“ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน” และระบุว่า!

!

คณะมนตรีความมั่นคงขอกระตุ้นให้สมาชิก LRA ที่ยังเหลืออยู่ละทิ้งพลพรรค!
!
ในกลุ่มและใช้ประโยชน์จากข้อเสนอเรื่องการบูรณาการสู่สังคมเดิม ตั้งแต่มี!
! การจัดตั้ง LRA มา พลรบและผู้ถูกลักพาตัวกว่า 12,000 คนได้ผละจากพลพรรค !
!
ของ LRA แล้วได้บูรณาการสู่สังคมอีกครั้ง และกลับคืนสู่ครอบครัวของพวกเขา
!
ผ่านคณะกรรมการนิรโทษกรรมของประเทศยูกันดา คณะมนตรีความมั่นคง!
!
ขอเน้นย้ำถึงการสนับสนุนที่มีให้ความพยายามอย่างต่อเนื่องในหมู่ประเทศที่!
!
เกี่ยวข้องในการปลดอาวุธ ปลดประจำการ และบูรณาการอดีตนักรบ LRA !
!กลับคืนสู่ชีวิตปกติ71!
!

!

ถ้อยแถลงนี้ไม่ได้กล่าวถึงการดำเนินคดีหรือการลงโทษสมาชิก LRA ที่มีส่วนรับผิดชอบ
ต่ออาชญากรรมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ในถ้อยแถลงปี ค.ศ. 2013 ต่อคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ นางฮิลเด จอห์นสัน ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการ
สหประชาชาติและหัวหน้าของภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐ
ซูดานใต้ได้บรรยายถึงนิรโทษกรรมรัฐบาลซูดานใต้ได้ให้แก่แกนนำและสมาชิกของ
กลุ่มติดอาวุธว่าเป็น “การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างยิ่งสำหรับเถียรภาพภายใน
ประเทศ และโดยเฉพาะสำหรับรัฐยูนิตีและรัฐอัปเปอร์ไนล์”72 การสนับสนุนนิรโทษกรรม
เหล่านี้ดูจะได้แรงขับดันมาจากการเล็งเห็นว่านิรโทษกรรมสามารถมีบทบาทที่จะกระตุ้น
ให้พลรบยอมจำนนและปลดอาวุธได้!

!

นอกจากนี้ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น รัฐต่างๆไม่เคยได้ห้ามกฎหมายนิรโทษกรรมใน
อนุสัญญาระหว่างประเทศเลยแม้แต่น้อย ในปฏิญญาแห่งการประชุมระดับสูงของ
สมัชชาใหญ่ว่าด้วยหลักนิติธรรมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ค.ศ. 2012 รัฐ
สมาชิกสหประชาชาติได้ยืนยันพันธสัญญาต่อหลักนิติธรรมและเน้นย้ำถึงความสำคัญ ที่
หลักนิติธรรมมีต่อการแก้ไขความขัดแย้งและสิทธิมนุษยชน แต่กลับไม่มีการกล่าวถึง
นิรโทษกรรมแต่อย่างใด73 การละเว้นนี้นับเป็นเรื่องน่าประหลาดใจเนื่องจากเลขาธิการ
สหประชาชาติได้เรียกร้องให้มีการปฏิเสธนิรโทษกรรม ในถ้อยแถลงเกี่ยวกับหลัก
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นิติธรรมของเขาอยู่อย่างต่อเนื่อง74 ไม่เพียงเท่านั้น ถึงแม้ว่าศาลของบางประเทศโดย
เฉพาะในแถบอเมริกาใต้ได้เคยตัดสินว่านิรโทษกรรมละเมิดรัฐธรรมนูญของประเทศตน
หรือกับพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศ75 แต่โดยส่วนใหญ่แล้วศาลระดับ
ประเทศก็มักยอมรับความถูกต้องตามกฎหมายของกฎหมายนิรโทษกรรมในประเทศตน
76!

!

โดยสรุป แนวปฏิบัติของรัฐแสดงให้เห็นว่ารัฐต่างๆ ยังพร้อมที่จะตรากฎหมายนิรโทษ
กรรมและให้การสนับสนุนนิรโทษกรรมในรัฐอื่นๆ แม้ในกรณีของอาชญากรรมที่
อุกฉกรรจ์ที่สุด อีกทั้งยังมีการปฏิเสธข้อเสนอให้จำกัดการใช้ดุลยพินิจของตนใน
ประเด็นนี้อีกด้วย นอกจากนี้ นิรโทษกรรมอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ยังได้รับการยอมรับ
จากศาลระดับประเทศในบางประเทศ ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองจากศาล
ลูกผสมบางศาล วรรค (ง) จึงสรุปว่าไม่มีข้อห้ามที่ชัดเจนในกฎหมายจารีตระหว่าง
ประเทศในเรื่องการให้นิรโทษกรรม !

!
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ!
!

หน้าที่ที่จะดำเนินคดีและลงโทษไม่ได้มีการกล่าวไว้อย่างชัดแจ้งในสนธิสัญญาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนทั้งในระดับระหว่างประเทศและในระดับภูมิภาค แต่สำหรับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนั้น บรรดาศาลสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานกึ่งตุลาการซึ่ง
เป็นผู้ตรวจติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามสนธิสัญญาเหล่านี้ ได้ตีความหน้าที่ในการ
ดำเนินคดีว่าเป็นหน้าที่ชัดแจ้งของรัฐที่ต้องจัดให้มีการเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษย
ชน77 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ออกความเห็นสำคัญหลาย
ประการเกี่ยวกับสถานะของนิรโทษกรรมภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political
Rights - ICCPR) อย่างไรก็ตาม วรรค (จ) ได้เน้นถึงบรรทัดฐานคำพิพากษาของศาล
สิทธิมนุษยชนซึ่งมีอำนาจศาลที่มีผลผูกพัน ได้แก่ ศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอเมริกา
(Inter-American Court of Human Rights) และศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European
Court of Human Rights)!

!

ศาลทั้งสองนี้มีแนวทางแตกต่างกันในประเด็นที่ว่ามีพันธกรณีให้ดำเนินคดีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหรือไม่ ศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอเมริกาได้ยึดแนวทาง
การปฏิเสธนิรโทษกรรมพวกที่ครอบคลุมกว้างขวางและไม่มีเงื่อนไขในกรณีของการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง78 ประมวลคำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานของศาลได้
ยืนยันว่า เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเกิดขึ้น รัฐต้องสืบสวน พิจารณา
คดี และลงโทษเมื่อจำเป็น ต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิด และจัดให้เหยื่อได้รับการ
ชดใช้ ศาลยังไม่เคยได้ตัดสินเรื่องนิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไข หรือนิรโทษกรรมที่รวม
เข้ากับการดำเนินคดี เมื่อครั้งที่ศาลพิจารณาระบอบการลดหย่อนโทษสำหรับ
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ซึ่งกำหนดขึ้นโดยกฎหมายความยุติธรรมและสันติภาพของ
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โคลอมเบียนั้น ศาลได้ปฏิเสธคำร้องจากบรรดาทนายความของเหยื่อที่ให้พิจารณาว่า
ระบอบดังกล่าวเป็นการละเมิดอนุสัญญา79 นอกจากนี้ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้าว่า
ความเห็นพ้องความเห็นนึงในคดี El Mozote v El Salvador ยอมรับว่ารัฐที่ผ่านความ
ขัดแย้งมา อาจต้องชั่งน้ำหนักระหว่างหน้าที่ที่จะดำเนินคดี กับสิทธิในสันติภาพของ
เหยื่อ!
!
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปแตกต่างจากศาลระหว่างรัฐอเมริกาตรงที่ไม่มีประสบการณ์ตรง
ในการจัดการกับนิรโทษกรรม ที่ผ่านมา เมื่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปต้องเผชิญคดี
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ศาลได้ปฏิเสธที่จะประกาศว่าการดำเนินคดีเป็น
หน้าที่ที่ชัดแจ้ง โดยในคดี Aksoy v Turkey เมื่อปี ค.ศ. 1996 ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
ได้กล่าวว่า สำหรับการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตนั้น “แนวคิดเกี่ยวกับ ‘วิธีเยียวยาที่ได้ผล’
จำเป็นต้องมีการสืบสวนอย่างละเอียดและมีประสิทธิผล ที่สามารถนำไปสู่การระบุตัว
และลงโทษผู้กระทำความผิด”80 วลีที่ว่า “ที่สามารถนำไปสู่” เป็นการบรรยายคุณลักษณะ
ของการสืบสวน มากกว่าจะบังคับให้รัฐต้องมีพันธกรณีในการดำเนินคดีและลงโทษผู้
กระทำความผิด ในคำตัดสินคดีหลัง ๆ มานี้ ศาลได้ถือโอกาสให้ข้อสังเกตว่า กฎหมาย
ระหว่างประเทศไม่อนุญาตให้มีนิรโทษกรรมสำหรับอาชญากรรมสงครามและการ
ทรมานที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐ81 อย่างไรก็ตาม ในคดี Tarbuk v Croatia ศาลได้
ตัดสินว่า!
!
!
แม้ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านที่เป็นพื้นฐานที่สุดอย่างสิทธิในการมีชีวิต
!
รัฐก็ชอบที่จะตรากฎหมายนิรโทษกรรมใดๆตามที่อาจเห็นว่าจำเป็น โดยใช้ใน!
!
บริบทของนโยบายทางอาญา อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขว่าต้องรักษาสมดุลระหว่าง
!
ผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐ กับผลประโยชน์ของประชาชนแต่ละคน82!
!
นับจนถึงขณะนี้ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปยังไม่เคยตัดสินโดยตรงเลยว่านิรโทษกรรม
ระดับชาติใดๆ เป็นไปตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม
สามารถอนุมานได้ว่าศาลอาจยอมให้มีนิรโทษกรรมสำหรับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรง เช่น การละเมิดสิทธิในการมีชีวิต และนิรโทษกรรมที่ประกาศใช้เพื่อนำมา
ซึ่งผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐ เช่น ทำให้บรรลุสันติภาพและการปรองดอง ขณะ
เดียวกันก็ต้องเป็นนิรโทษกรรมที่พยายามตอบสนองความต้องการของเหยื่อ โดยการ
อำนวยความสะดวกแก่การสืบสวนคดี เป็นต้น83!
!
โดยสรุปแล้ว วรรค (จ) เน้นว่ามีความแตกต่างทางภูมิภาคในเรื่องหน้าที่ที่จะดำเนินคดี
ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และว่าด้วยเหตุนี้ ความถูกต้องตาม
กฎหมาย และความชอบธรรมของนิรโทษกรรมที่ตราเป็นกฎหมายในพื้นที่ต่างๆในโลก
จึงขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่แตกต่างกันไป!

!

!
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ข้อชี้แนะข้อ 7. ความผิดที่เข้าเกณฑ์!

!

เป้าหมายของข้อชี้แนะที่ 7 คือเพื่อเสนอแนวทางเกี่ยวกับความผิดต่าง ๆ ที่ครอบคลุมใน
นิรโทษกรรม เพื่อให้มีความเป็นไปได้น้อยที่สุดที่นิรโทษกรรมจะขัดกันกับกฎหมายใน
ประเทศหรือกฎหมายระหว่าประเทศใดๆที่บังคับใช้ได้ วรรค (ก) แนะนำว่าเกณฑ์ในการ
ตัดสินว่าความผิดใดสามารถนิรโทษกรรมได้นั้น ควรระบุให้ชัดเจนและมีขอบเขตจำกัด
วรรค (ข) ยกตัวอย่างทางเลือกบางประการที่ใช้จำกัดขอบข่ายความผิดที่เข้าเกณฑ์
นิรโทษกรรมได้ เช่น กำหนดชัดแจ้งว่าให้ตัดความผิดทางอาญาประเภทใดออกจาก
นิรโทษกรรม หรือ จำกัดความผิดประเภทที่ให้นิรโทษกรรมได้ โดยกำหนดเป็นรายการ
อย่างละเอียด หรือ ให้นิรโทษกรรมประเภทความผิดที่ไม่ได้กำหนดอย่างละเอียด เช่น
ความผิดอาญาทางการเมือง แต่ก็ควรมีแนวทางการตีความกำหนดไว้!

!

ในกฎหมายนิรโทษกรรมนั้น เพื่อแยกความผิดทางการเมืองออกจากความผิดอาญา
ทั่วไป สามารถใช้วิธีต่างๆรวมทั้งการจำกัดให้ใช้นิรโทษกรรมเฉพาะกับความผิด
ทางการเมืองที่กำหนดไว้โดยละเอียดชัดเจน เช่น การกบฏ การกระทำเพื่อปราบปราม
การก่อกบฏ การปลุกปั่นให้ขัดขืนอำนาจปกครอง การปลอมเอกสาร การ
โฆษณาชวนเชื่อเพื่อต่อต้านรัฐบาล การครอบครองอาวุธผิดกฎหมาย จารกรรม การเป็น
สมาชิกองค์กรการเมืองหรือศาสนาที่มีข้อกำหนดห้ามไว้ การละทิ้งหน้าที่ และการหมิ่น
ประมาท84 อีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ได้คือการให้นิรโทษกรรมสำหรับความผิดทางการ
เมืองที่ไม่ได้ระบุอย่างละเอียด แต่ระบุแนวทางการแยกแยะความผิดทางการเมืองออก
จากความผิดทั่วไป85 จนถึงปัจจุบัน การพิจารณาความผิดอาญาทางการเมืองโดย
ละเอียดถี่ถ้วนที่สุดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนิรโทษกรรมนั้น เกิดขึ้นในแอฟริกาใต้86
วรรค (ข) มีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อชี้แนะข้อ 5 เรื่องการออกแบบนิรโทษกรรมเพื่อเสริม
การเลือกดำเนินคดีโดยชี้ว่า ในกรณีที่นิรโทษกรรมยกเว้นความผิดอาญาใด สามารถ
ดำเนินคดีความผิดนั้นได้ และก็อาจเป็นไปได้ ที่บุคคลผู้กระทำความผิดจะได้รับ
ประโยชน์จากนิรโทษกรรมในความผิดที่เข้าเกณฑ์นิรโทษกรรม แต่ยังคงต้องถูกดำเนิน
คดีในความผิดอื่นๆที่ไม่เข้าเกณฑ์นิรโทษกรรม วรรคนี้ควรพิจารณาร่วมกับการ
อภิปรายในข้อชี้แนะข้อ 16 ซึ่งเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการนำนิรโทษกรรมไปปฏิบัติ
เพื่อกำหนดว่าความผิด หรือผู้กระทำความผิดใดบ้างที่เข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมได้!

!

วรรค (ค) เน้นเรื่องความผิดอาญาที่โดยทั่วไปไม่สามารถนิรโทษกรรมได้ ได้แก่
อาชญากรรมระหว่างประเทศ และการกระทำความรุนแรงต่อบุคคลอย่างอุกฉกรรจ์
อื่นๆ87 และอาชญากรรมซึ่งก่อขึ้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือโดยมีเจตนาร้าย88 วรรค
นี้ชี้ว่าการกำหนดให้อาชญากรรมระหว่างประเทศหรือการกระทำความรุนแรงอย่าง
อุกฉกรรจ์อื่นๆไม่รวมอยู่ในนิรโทษกรรมนั้น อาจเพิ่มความชอบธรรมและความถูกต้อง
ตามกฎหมายให้แก่นิรโทษกรรมได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหน้าที่ที่จะดำเนินคดีมีความ
ยืดหยุ่น และพันธกรณีของรัฐมีลักษณะยึดตามบริบท ดังที่แจกแจงไปแล้วข้างต้น รวมทั้ง
มีการยอมรับบทบาทเชิงบวกที่นิรโทษกรรมสามารถมีในสภาพแวดล้อมของความขัด
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แย้งหรือระยะเปลี่ยนผ่าน(ดู ข้อชี้แนะข้อ 4) ดังนั้น คณะผู้ร่างจึงปฏิเสธที่จะระบุกฎที่
สัมบูรณ์ตายตัวในการกำหนดว่าความผิดประเภทใดบ้างไม่เข้าเกณฑ์นิรโทษกรรม!
!
ข้อชี้แนะข้อ 8. ผู้รับประโยชน์ที่เข้าเกณฑ์!

!

ข้อชี้แนะข้อ 8 หยิบยกประเด็นขอบข่ายเกี่ยวกับบุคคลในการนิรโทษกรรม วรรค (ก) ชี้
ว่า นิรโทษกรรมสามารถออกแบบให้มุ่งเน้นไปที่บุคคลกลุ่มต่างๆกันได้ ขึ้นอยู่กับเป้า
หมายของนิรโทษกรรม (ดู ข้อชี้แนะข้อ 4) และข้อกำหนดของกฎหมายระหว่างประเทศ
และกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับส่วนอื่น ๆ ของข้อ
ชี้แนะฉบับนี้ ขอบข่ายด้านตัวบุคคลของนิรโทษกรรมก็ควรกำหนดให้ละเอียดและมี
ขอบเขตจำกัดเช่นเดียวกัน นิรโทษกรรมสามารถกำหนดประเภทบุคคลที่เข้าเกณฑ์และ
ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับนิรโทษกรรม โดยการระบุประเภทของบุคคลสามารถยึดหลักได้หลาย
ประการ เช่น สังกัด ชั้นยศ และอายุ!
!
สังกัด!

!

ในการระบุผู้ที่อาจได้ประโยชน์จากการนิรโทษกรรมโดยยึดสังกัดเป็นหลักนั้น โดย
ทั่วไปจะใช้การแบ่งแยกระหว่างตัวแสดงที่เป็นรัฐ กับที่ไม่ใช่รัฐ อย่างไรก็ตาม ภายใน
กรอบกว้าง ๆ ดังกล่าว ยังสามารถแบ่งนิรโทษกรรมแยกย่อยต่อไปได้อีก ด้วยการระบุ
ตัวบุคคลโดยยึดตามการเป็นสมาชิกของสถาบัน องค์กรทางการเมือง หรือกลุ่มติด
อาวุธใดๆ การแบ่งแยกโดยยึดตามสังกัดนี้ อาจขึ้นอยู่กับสถานะทางกฎหมายของ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากตัวแสดงที่เป็นรัฐ และที่ไม่ใช่รัฐ อาจได้รับการปฏิบัติต่างกัน
ภายใต้กฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ ภายใต้กฎหมายในประเทศ
กองกำลังของรัฐมักถือสิทธิ์ขาดเพียงผู้เดียวในการใช้กำลังอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ขณะที่มักห้ามไม่ให้มีกลุ่มติดอาวุธฝ่ายตรงข้าม ด้วยเหตุนี้ กองกำลังแบบกองโจรอาจ
เข้าข่ายต้องถูกดำเนินคดีเนื่องจากมีส่วนในการสู้รบ ขณะที่กองกำลังของรัฐอาจมีภาพ
ลักษณ์ว่ากำลังรักษากฎหมาย มากกว่าละเมิดกฎหมาย นอกจากนี้ มาตรการต่าง ๆ เช่น
กฎหมายการยกเว้นความรับผิดและกฎหมายภาวะฉุกเฉิน อาจจำกัดความรับผิดทาง
อาญาของกองกำลังของรัฐด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ “เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีความจำเป็นต้องได้
รับนิรโทษกรรมน้อยกว่าผู้กระทำที่ไม่ใช่รัฐ”89 โดยดั้งเดิมแล้ว กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศมักถูกมองว่าครอบคลุมเฉพาะการกระทำของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง
ของตน แต่ไม่ครอบคลุมถึงการกระทำของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ เช่น กลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่
ของรัฐ90 การแยกแยะประเภทเช่นนี้ปรากฏให้เห็นในอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และ
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูก
บังคับ ซึ่งบังคับใช้เฉพาะกับความผิดอาญาที่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ก่อ91 ในทางตรงข้าม
กรณีที่ผู้กระทำความผิดได้ก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศ ผู้นั้นอาจต้องเข้าสู่
กระบวนการดำเนินคดีไม่ว่าจะมีสังกัดใดก็ตาม วรรค (ค) แนะว่าการออกแบบนิรโทษ-
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กรรมควรคำนึงถึงการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ซึ่งความรับผิดสำหรับประเภทที่แตกต่างกันไป
ของผู้กระทำความผิด!
!
ชั้นยศ หรือระดับของความรับผิดชอบที่เป็นที่รับรู้!

!

นิรโทษกรรมอาจจำแนกผู้กระทำความผิดโดยยึดตามชั้นยศในสถาบันของรัฐ หรือ
องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ การจำแนกลักษณะนี้ยังอาจยึดตามระดับที่เป็นที่รับรู้กันของความ
รับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่ชัดแจ้งหรือเลวร้าย การจำแนกตามชั้นยศ อาจระบุชัดเจน
ว่านิรโทษกรรมไม่รวมถึงผู้กระทำความผิดที่ชั้นยศสูง ขณะที่ให้นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำ
ความผิดในตำแหน่งต่ำกว่า92 หรืออาจใช้การผสมผสานระหว่างการนิรโทษกรรม การ
พิจารณาคดี และกระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านอื่นๆ เพื่อดำเนินการกับความ
รับผิดชอบในระดับต่างๆในหมู่ผู้กระทำความผิด93!

!

ข้อชี้แนะข้อ 8(ง) กล่าวอ้างอิงถึงหลักความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา ตามที่กำหนด
ไว้ในธรรมนูญกรุงโรม94 และยุทธศาสตร์การดำเนินคดีของศาลระหว่างประเทศและ
ศาลลูฏผสมที่เน้นถึงความสำคัญของการดำเนินคดีกับผู้ที่ต้อง“รับผิดชอบมากที่สุด”95
โดยกล่าวว่าอาจเป็นตัวแบบในการระบุตัวผู้มีชั้นยศสูงที่จะถูกเว้นจากนิรโทษกรรม ใน
ข้อชี้แนะข้อ 8(ง) คณะผู้ร่างได้ปฏิเสธที่จะระบุให้นิรโทษกรรมสำหรับผู้มีชั้นยศสูงผิด
กฎหมายและไม่ชอบธรรมไว้ก่อน เนื่องจากคณะผู้ร่างยอมรับว่าในบางกรณีอาจจำเป็น
ต้องนิรโทษกรรมบุคคลเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาพ้นจากตำแหน่งของรัฐ และป้องกันไม่ให้
ขัดขวางกระบวนการเปลี่ยนผ่าน นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ่านในแอฟริกาใต้และ
ไอร์แลนด์เหนือยังเป็นตัวอย่างถึงกรณีที่อดีตผู้นำกลุ่มติดอาวุธได้แสดงบทบาทความ
เป็นผู้นำที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเปลี่ยนผ่าน!

!

เมื่อกล่าวถึงการนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดที่มีตำแหน่งต่ำกว่านั้น วรรค (จ)
อ้างอิงถึงมาตรฐานกฎหมายอาญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกระทำโดยคำสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา96 และยังได้อ้างถึงมาตรฐานในการแยกความรับผิดทางอาญาออก
จากนิรโทษกรรม97 และเหตุบรรเทาโทษ ซึ่งสามารถใช้ได้กับผู้กระทำผิดจากทุกชั้นยศ98
บทบัญญัติเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ามีเหตุผลที่ได้รับการยอมรับในการบรรเทาหรือลดโทษ
โดยยึดตามเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคล หรือการกระทำของผู้กระทำผิด แม้จะเป็นความ
ผิดที่ร้ายแรงที่สุดก็ตาม ข้อชี้แนะข้อ 8(จ) แนะนำว่าในบางกรณี หลักการเหล่านี้ก็
สามารถมอบความชอบธรรมให้การนิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดที่อยู่ในระดับล่าง!
!
อายุ!

!

ตามข้อกำหนดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก วรรค (ฉ) ได้ระบุว่าควรให้ความสนใจเป็น
พิเศษต่อการนิรโทษกรรมแก่การจัดการกับเด็กที่มีความผิดฐานกระทำการที่อาจจัดว่า
เป็นอาชญากรรมระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ ในการนี้ ควรพิจารณาว่าในขณะที่
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กระทำความผิด เด็กมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดอาญาหรือไม่99
เด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดอาญาจะไม่ต้องถูกดำเนินคดี ดังนั้น
จึงไม่จำเป็นต้องได้รับนิรโทษกรรม แต่ในหลายๆบริบท การจะเข้าร่วมโครงการบูรณา
การสู่สังคมเดิมนั้น อาจขึ้นอยู่กับการมีส่วนในกระบวนการนิรโทษกรรม ในกรณีที่เด็ก
ได้รับการยกเว้นจากกระบวนการเหล่านี้ อาจจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างอีกชุดหนึ่งเพื่อ
สนองตอบความจำเป็นเฉพาะด้านของเด็กเหล่านั้น!

!

เด็กที่อายุมากกว่าเกณฑ์ต่ำสุดที่ต้องรับผิดชอบความผิดทางอาญา แต่อายุต่ำกว่า 18 ปี
ในขณะที่กระทำความผิด อาจต้องถูกดำเนินคดี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแนะนำว่า
“ในกรณีใดที่เหมาะสมและพึงปรารถนา” รัฐควรใช้ “มาตรการเพื่อรับมือกับเยาวชน
ลักษณะนี้ โดยไม่หันไปพึ่งกระบวนการยุติธรรม โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเคารพสิทธิมนุษย
ชนและการปกป้องทางกฎหมาย”100 วรรค (ฉ) กล่าวในแนวทางเดียวกับอนุสัญญา โดย
เน้นว่านิรโทษกรรมสามารถครอบคลุมเยาวชนเหล่านี้ได้ แต่ก็แนะว่าควรตอบสนองต่อ
ความจำเป็นเฉพาะด้านของเยาวชนกลุ่มนี้ในโครงการบำบัดฟื้นฟูและบูรณาการสู่สังคม
เดิม!

!
ข้อชี้แนะข้อ 9. ขอบข่ายด้านเวลา!
!
วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด!
!

ขอบข่ายของกฎหมายนิรโทษกรรมสามารถจำกัดได้โดยการกำหนดช่วงเวลานิรโทษ
กรรม ซึ่งก็คือช่วงเวลาที่มีการกระทำความผิดที่เข้าข่ายนิรโทษกรรมได้ ส่วนความผิด
อาญาอื่นๆ นอกเหนือช่วงเวลานี้ ถือว่ายังสามารถถูกดำเนินคดีได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความ
กำกวมและการตีความขอบเขตนิรโทษกรรมโดยกว้างเกินไป ในการกำหนดช่วงเวลาที่
เข้าข่ายนิรโทษกรรมได้นั้น ควรระบุวันเริ่มต้น (กล่าวคือ ความผิดอาญาต้องเกิดขึ้นหลัง
วันดังกล่าว) และวันสิ้นสุด (กล่าวคือ ความผิดอาญาต้องเกิดขึ้นไม่เกินวันดังกล่าว) การ
กำหนดวันที่ชัดเจนเช่นนี้ ปรากฏชัดในนิรโทษกรรมของชิลี101 บราซิล102 นิการากัว103
และแอลเบเนีย ค.ศ. 1997104!
!
การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ!

!

อาชญากรรมว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับจัดเป็นอาชญากรรมที่ประกอบด้วย
การกระทำความผิดต่อเนื่องในสนธิสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ105 รวมทั้งใน
บรรทัดฐานคำพิพากษาของศาลต่างๆทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 106 นั่น
หมายความว่า อาชญากรรมเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาที่บุคคลหายตัวไป และดำเนินต่อ
เนื่องจนกว่าจะทราบชะตากรรม หรือแหล่งที่อยู่ของผู้ที่หายตัวไป107 ข้อชี้แนะข้อ 9(ข)
ยึดตามมาตรฐานข้างต้น และระบุว่านิรโทษกรรมไม่สามารถขัดขวางการสืบสวน
ระหว่างที่ยังไม่ทราบชะตากรรมของผู้ที่หายสาบสูญได้!
!
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ข้อชี้แนะข้อ 10. ขอบข่ายด้านภูมิศาสตร์!

!

ในกรณีที่ความรุนแรงและการกระทำผิดกฎหมายส่งผลกระทบเบื้องต้นต่อพื้นที่เพียง
ส่วนเดียวของประเทศ อาจเป็นการเหมาะสมที่จะจำกัดขอบข่ายของนิรโทษกรรมให้อยู่
เฉพาะแต่ความผิดอาญาที่กระทำภายในพื้นที่ดังกล่าวเท่านั้น108 และอาจเป็นการเหมาะ
สมที่นิรโทษกรรมจะระบุชัดว่าครอบคลุมดินแดนทั้งหมดของรัฐ ขึ้นอยู่กับระดับและ
แบบแผนความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วอาณาเขตในชาติ 109 ในกรณีที่ไม่มีการกำหนด
ขอบเขตด้านภูมิประเทศ จะมี“ข้อสันนิษฐานโดยปริยาย”ว่านิรโทษกรรมจะครอบคลุมถึง
ความผิดทางอาญาทั้งหมดที่เข้าข่าย โดยไม่เกี่ยงว่าการกระทำผิดนั้นเกิดขึ้นที่ใด110 ใน
บางกรณี นิรโทษกรรมได้ให้ความคุ้มครองอย่างชัดเจนต่อความผิดอาญาที่เกิดขึ้นนอก
เหนืออาณาเขตของรัฐ111 แต่ศาลในรัฐที่เป็นพื้นที่กระทำความผิดอาญา หรือศาล
ระหว่างประเทศ สามารถเพิกเฉยต่อนิรโทษกรรมเหล่านี้ได้ ดังที่กล่าวไว้ในข้อชี้แนะข้อ
18!

!
5. เงื่อนไขการนิรโทษกรรม!
!
ข้อชี้แนะข้อ 11. เงื่อนไขที่จำเป็นต้องมีก่อนสำหรับผู้รับประโยชน์จากนิรโทษกรรม!
!

ตามที่ข้อชี้แนะข้อ 1 กล่าวไว้ อาชญากรรมระหว่างประเทศและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรงนำไปสู่พันธกรณีทางกฎหมายหลายประการสำหรับรัฐ
ดังนั้น เพื่อเพิ่ม
ความชอบธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายให้แก่นิรโทษกรรม ข้อชี้แนะข้อ 11 จึง
ระบุให้ผู้รับประโยชน์จากนิรโทษกรรมต้องเข้าร่วมในกลไกต่างๆ อันสอดคล้องกับ
พันธกรณีของรัฐที่จะต้องสืบสวนอาชญากรรม เอาผิดผู้กระทำความผิด ให้การชดเชย
แก่ผู้เสียหายและป้องกันการละเมิดเพิ่มเติม ข้อชี้แนะข้อ 11 อาศัยแนวปฏิบัติของรัฐใน
การระบุเงื่อนไขที่จำเป็นต้องมีมาก่อนเหล่านี้ ทั้งนี้ การระบุให้เงื่อนไขหนึ่งคือการที่ผู้รับ
ต้องเข้าร่วมกับกลไกต่างๆนั้น มีที่มาจากหลักฐานของคณะกรรมการค้นหาความจริง
และโครงการ DDR ต่างๆ ว่าความเป็นไปได้ที่จะได้รับการนิรโทษกรรมช่วยขจัด
อุปสรรคสำหรับผู้กระทำผิดที่เข้าร่วมในขั้นตอนเหล่านี้อย่างจริงใจและก่อให้เกิดผลอัน
ดีมากยิ่งขึ้น112!

!
การสมัครเข้าร่วมเป็นรายบุคคล!
!

วรรค (ก) กล่าวว่าผู้กระทำผิดอาจต้องยื่นสมัครเข้าร่วมเป็นรายบุคคล ข้อมูลที่จำเป็นใน
การยื่นคำขอนั้นจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกระบวนการนั้นๆ และอาจรวมไปถึงการที่ผู้
กระทำความผิดจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ตนได้กระทำไว้113!

!
การปลดอาวุธ ปลดประจำการ และบูรณาการสู่สังคมเดิม (DDR)!
!
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ในกรณีที่นิรโทษกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความรุนแรงและยุติความขัดแย้ง ตามที่ได้
กล่าวไว้ในข้อชี้แนะข้อ 4 วรรค (ข) ได้ระบุว่านิรโทษกรรมสามารถมีเงื่อนไขว่าจะต้อง
เข้าร่วมในโครงการ DDR ต่างๆ114 กรณีตัวอย่างของนิรโทษกรรมที่กำหนดให้ผู้กระทำ
ความผิดต้องปลดอาวุธและปลดประจำการได้แก่ กรณีคองโกในปี ค.ศ. 1999115 กรณี
อาเจะห์ ในปี ค.ศ. 2005116 และกรณีหมู่เกาะโซโลมอนในปี ค.ศ. 2000117!

!
ความยุติธรรมกระแสหลักหรือความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์!
!

ข้อชี้แนะข้อ 11(ค) เกิดจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญโดยแวดวงการกำหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ ของแนวทางการปฏิบัติแบบดั้งเดิมหรือเชิงสมานฉันท์
ในการจัดการกับอาชญากรรมหรือการกระทำผิดในสังคมที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
หรือที่เพิ่งผ่านความขัดแย้ง118 ในแต่ละชุมชนจะพบได้ถึงความหลากหลายของอาณัติ
องค์ประกอบ กระบวนการ และผลลัพธ์ของกลไกเชิงสมานฉันท์ งานวิจัยทางวิชาการได้
ระบุองค์ประกอบหลักของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไว้ดังนี้119 (1) มุ่งเน้นให้เห็น
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้กระทำผิดที่มีต่อเหยื่อและสังคมในวงกว้าง
(2) มุ่งหาทางบรรเทาความเสียหายมากกว่าจะมุ่งลงโทษผู้กระทำความผิด (3) เล็งเห็น
ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้กระทำผิดมีภาระรับผิดชอบที่จะต้องแก้ไขปัญหา (4)
พยายามพาผู้กระทำผิดกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพื่อให้หลุดออกจากวงจรของ
การกระทำผิดซ้ำ และ (5) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอันรวมถึงผู้เสียหาย ผู้
กระทำความผิด ครอบครัวและสังคมโดยรวมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระบุถึงความ
เสียหายและพัฒนาแนวทางการแก้ไข แนวทางการแก้ไขที่บังคับใช้ภายในกระบวนการ
เชิงสมานฉันท์นั้นอาจรวมถึงการระบุตัวเป็นการสาธารณะ การบังคับทำบริการ
สาธารณะ การร่วมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เหยื่อ และการขอขมาโทษเป็นการสาธารณะ!

!
การฟื้นหาความจริง!
!

ในช่วงหลายปีให้หลังนี้ ได้มีการให้เหตุผลว่า รัฐมีหน้าที่ที่จะสอบสวนบรรดาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และยืนยันสิทธิ์ที่ผู้เสียหายและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การละเมิดนั้นๆจะได้รับรู้ความจริง120 เช่นเดียวกับหน้าที่ที่จะดำเนินคดี หน้าที่ที่จะ
สอบสวนนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ แต่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา
โดยศาลสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ในกรณีที่นิรโทษกรรมขัดขวาง
กระบวนการสอบสวน นิรโทษกรรมนั้นถือกันว่าละเมิดพันธกรณีของรัฐในการทำการ
สอบสวน121 วรรค (ง) (จ) (ฉ) และ (ช) เน้นว่านิรโทษกรรมอาจกระทำได้ภายใต้ข้อแม้ที่
ผู้กระทำผิดต้องเข้าร่วมในกระบวนการฟื้นหาความจริงเพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
กระทำของตนเองและของผู้อื่น122 ขั้นตอนเหล่านี้มีหลายรูปแบบ รวมไปถึงคณะ
กรรมการค้นหาความจริง การไต่สวนสาธารณะ การดำเนินคดีทางแพ่ง การพิจารณาคดี
ในศาลอาญาเพื่อค้นหาความจริงซึ่งจะไม่นำไปสู่บทลงโทษทางอาญา การไต่สวนการ
ตาย ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชนหรือการสอบสวนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
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กระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิมหรือเชิงสมานฉันท์ และโครงการจดหมายเหตุแห่งชาติ
เป็นต้น ทั้งนี้ ยังไม่เคยมีศาลระหว่างประเทศใดที่ได้พิจารณาความถูกต้องตามกฎหมาย
ของนิรโทษกรรมที่มอบให้เพื่อแลกกับคำให้การ อย่างไรก็ดี อนุสัญญาระหว่างประเทศ
และแนวปฏิบัติของศาลอาญาระหว่างประเทศ123 อนุญาตให้ทำการลดหย่อนโทษได้เพื่อ
จุดประสงค์ในการค้นหาความจริงแม้กระทั่งกับอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ ตัวอย่างเช่น
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับได้อนุญาตให้รัฐภาคี
กำหนด“เหตุบรรเทาโทษ”สำหรับบุคคล“ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อการบังคับให้หาย
สาบสูญ และมีส่วนนำบุคคลที่หายสาบสูญนั้นกลับมาโดยยังมีชีวิตอยู่ หรือช่วยให้
สามารถคลี่คลายคดีของบุคคลที่ถูกบังคับให้หายสาบสูญ หรือสามารถชี้ตัวผู้กระทำ
ความผิดที่ก่อการบังคับให้สูญหายได้”124 !

!
การชดใช้ค่าเสียหาย !
!

สิทธิในการได้รับการชดใช้ค่าเสียหายไม่ได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในอนุสัญญาสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดีศาลสิทธิมนุษยชนต่างตีความว่าสิทธินี้เป็นส่วน
หนึ่งของ“สิทธิในการได้รับการเยียวยา” ที่บรรจุอยู่ทั้งในสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค125
ถึงแม้ว่าศาลอาญาระหว่างประเทศทั้งหลายจะ
ไม่มีอำนาจสั่งการให้รัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่สิทธิในการได้รับค่าเสียหายก็เป็นที่
ยอมรับกันว่าเป็นผลงานหนึ่งของศาล126 วรรค (ซ) และ (ฌ) ระบุว่าการนิรโทษกรรม
สามารถกระทำได้ภายในเงื่อนไขที่ผู้กระทำความผิดได้ให้ความร่วมมือกับโครงการ
ชดใช้ค่าเสียหายผ่านการชดใช้คืน การสมทบเงิน และการทำบริการสาธารณะ127 ใน
กรณีที่ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐถูกกำหนดให้มีส่วนร่วมกับโครงการชดใช้ค่าเสียหาย ให้ยัง
คงถือว่ารัฐต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการชดใช้นั้นอยู่!

!

ข้อชี้แนะข้อ 12. เงื่อนไขเรื่องความประพฤติในอนาคตของผู้รับประโยชน์จากนิรโทษ
กรรม!

!

ข้อชี้แนะข้อ 12 จัดการกับความกังวลที่ว่าการให้นิรโทษกรรมอาจทำให้เกิดวัฒนธรรม
การไม่ต้องถูกลงโทษ โดยผู้กระทำความผิดจะรู้สึกว่าสามารถกระทำความผิดได้อีกโดย
ไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกลงโทษ วรรค (ก) ได้อธิบายถึงกรณีตัวอย่างที่นิรโทษกรรม
สามารถตั้งเงื่อนไขให้บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากนิรโทษกรรมจะต้องปฏิบัติตามให้ได้
เพื่อรักษาสภาพนิรโทษกรรมไว้หลังจากได้รับนิรโทษกรรมแล้ว เงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้กระทำความผิดจะเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องในกระบวนการ
เสริมสร้างสันติสุขและความปรองดองและเพื่อป้องกันการกระทำผิดซำ้ คุณค่าของ
เงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการยอมรับโดยคณะกรรมการค้นหาความจริงและการปรองดอง
ของเซียร์ราลีโอนในรายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะ128 ในการที่จะทำให้เงื่อนไขควบคุม
ความประพฤติในอนาคตของผู้รับประโยชน์จากนิรโทษกรรมมีประสิทธิผล ข้อชี้แนะข้อ
12(ง) แนะนำให้วางแบบแผนวิธีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการและเป็นอิสระเพื่อตรวจ
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สอบหรือตัดสินชี้ขาดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไข และหากมีการเพิกถอนนิรโทษกรรมของบุคคลใดก็ควรจัดให้มีการดำเนินคดีในข้อหาการกระทำผิดที่เคยได้รับ
นิรโทษกรรมไปแล้ว รวมไปถึงกรณีที่มีการเบิกความเท็จหรือการกระทำผิดเพิ่มเติมที่
เกิดขึ้นภายหลัง!

!
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของการให้นิรโทษกรรม!
!

ข้อชี้แนะข้อ 12(ก)(หนึ่ง) เสนอว่าการนิรโทษกรรมสามารถถูกเพิกถอนได้หากผู้กระทำ
ความผิดฝ่าฝืนเงื่อนไขของการให้นิรโทษกรรมนั้นหรือหากพบว่าไม่เคยมีการปฏิบัติ
ตามมาตั้งแต่ต้น ยกตัวอย่างเช่น การเพิกถอนนิรโทษกรรมสำหรับบุคคลที่ได้รับข้อแม้
ว่าต้องเปิดเผยการกระทำความผิดอย่างครบถ้วนแต่ต่อมาในภายหลังพบว่าพวกเขา
ปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูล ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อชี้แนะข้อ 12(ข) ข้อกำหนดนี้ควรได้รับ
การตีความควบคู่ไปกับข้อชี้แนะข้อ 11 อันเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ต้องกระทำตามก่อนการรับ
นิรโทษกรรม ตัวอย่างของนิรโทษกรรมที่บัญญัติการเพิกถอนไว้อย่างชัดแจ้งบนพื้นฐาน
ของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ได้แก่ แอลจีเรียในปี ค.ศ. 1999129 และโคลอมเบียในปี
ค.ศ. 2005130!

!
การละเว้นจากความรุนแรงและการกระทำผิดกฎหมาย!
!

ข้อชี้แนะข้อ 12(ก)(สอง) ระบุว่าการนิรโทษกรรมสามารถถูกเพิกถอนได้เมื่อมีการ
กำหนดเงื่อนไขให้บุคคลที่เป็นพลรบนั้นต้องยอมจำนน ยุติกิจกรรมอันผิดกฎหมายหรือ
ใช้ความรุนแรง และปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ แต่บุคคลเหล่านั้นกลับหวนไป
หาความรุนแรงและการกระทำผิดกฎหมายอีกครั้ง ประเภทของอาชญากรรมที่จะทำให้
นิรโทษกรรมถูกเพิกถอนนั้นควรได้รับการบัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมายนิรโทษกรรม
ทั้งนี้กฎหมายนิรโทษกรรมในหลายๆกรณีมักมีข้อกำหนดว่าด้วยการกระทำผิดซ้ำ131!

!
ข้อห้ามความประพฤติที่ได้ระบุไว้!
!

การให้นิรโทษกรรมสามารถตั้งเงื่อนให้ผู้รับต้องปฏิบัติตามข้อห้ามความประพฤติอย่าง
ถาวรหรือเป็นการชั่วคราว ข้อห้ามเหล่านี้อาจห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับการนิรโทษกรรม
พกพาอาวุธหรือเข้าร่วมกับองค์กรทางการเมืองใดๆ อาจมีการออกแบบเงื่อนไขเหล่านี้
มาเพื่อเสริมของกระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่132 ด้วยการจำกัดคุณสมบัติของผู้รับการ
นิรโทษกรรมในการเข้าร่วมกองทัพ การเข้าทำงานในตำแหน่งราชการ หรือการลง
สมัครรับเลือกตั้ง ตัวอย่างของการนิรโทษกรรมที่บังคับใช้เงื่อนไขควบคุมพฤติกรรมใน
อนาคตของผู้รับประโยชน์ ได้แก่ แอลจีเรียในปี ค.ศ. 2006133 และเฮติ134 ทั้งนี้ ควรมี
การระบุข้อจำกัดของประพฤติกรรมภายหลังการนิรโทษกรรมไว้อย่างชัดเจนในตัวบท
ของกฎหมายนิรโทษกรรม!

!

ความคุ้มกันชั่วคราว !
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!

ข้อชี้แนะข้อ 12(ค) เสนอทางเลือกที่จะใช้ความคุ้มกันชั่วคราวยืดเวลาการตัดสินใจดำ
เนินคดีออกไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ในยามที่สถานการณ์ต่างๆน่า
จะมีเสถียรภาพมากขึ้น และฝ่ายตุลาการจะสามารถจัดการดำเนินคดีอันเป็นที่สนใจของ!
สังคมได้อย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ เมื่อระยะเวลาของความคุ้มกันชั่วคราวสิ้นสุด
ลง การกระทำของบุคคลผู้รับประโยชน์ควรถูกนำมาประเมินว่าสมควรนำไปดำเนินคดี
หรือให้นิรโทษกรรมถาวร หรือควรได้รับผลลัพธ์อื่นใด135 กฎหมายที่มอบความคุ้มกัน
ชั่วคราวควรระบุระยะเวลาของการคุ้มกันดังกล่าว รวมถึงเกณฑ์ในการจะให้หรือไม่ให้
นิรโทษกรรมถาวร หากในระหว่างช่วงเวลาของการคุ้มกันชั่วคราวบุคคลนั้นๆ ได้กระทำ
พฤติกรรมต้องห้าม ความคุ้มกันชั่วคราวควรจะถูกเพิกถอนทันที136 ตัวอย่างของรัฐที่
เคยได้ใช้บทบัญญัติว่าด้วยความคุ้มกันชั่วคราว ได้แก่ แอฟริกาใต้ในปี ค.ศ. 1990137
บุรุนดีในปี ค.ศ. 2003138 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในปี ค.ศ. 2003139!

!

6. การมีมติเห็นชอบ การนำไปปฏิบัติ และการพิจารณาทบทวนนิรโทษกรรม!
!
ข้อชี้แนะข้อ 13. การยึดตามกฎหมายภายในประเทศ!

!

ข้อชี้แนะข้อ 13 ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญของบางประเทศมีบทบัญญัติที่เป็นกฎควบคุมการ
ออกกฎหมายนิรโทษกรรม140 กฎเหล่านี้อาจรวมถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น การกำหนดว่า
ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติ หรือทั้งสองฝ่าย เป็นผู้มีอำนาจในการให้นิรโทษกรรม
การกำหนดประเภทของเครื่องมือทางนิติบัญญัติหรือนโยบายที่สามารถใช้ออกนิรโทษ
กรรมได้ ความจำเป็นต้องมีกระบวนการลงคะแนนแบบพิเศษเพื่อเห็นชอบนิรโทษกรรม
ความผิดอาญาหรือบุคคลประเภทใดที่สามารถได้ประโยชน์จากนิรโทษกรรม และการ
กำหนดว่านิรโทษกรรมสามารถบังคับใช้ก่อนหรือหลังการพิพากษาลงโทษ ในกรณีที่
นิรโทษกรรมใดๆขัดแย้งกับกฎภายในประเทศเหล่านี้ ศาลระดับประเทศอาจประกาศว่า
นิรโทษกรรมนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือบังคับให้ต้องมีการแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอันสมควร141!
!
ข้อชี้แนะข้อ 14. วิธีการตรากฎหมายและการปรึกษาหารือสาธารณะ!

!
ตราสารทางกฎหมาย!
!

เครื่องมือที่ใช้ออกนิรโทษกรรมอาจมีได้ตั้งแต่นโยบายของฝ่ายบริหาร ไปจนถึงคำสั่ง
และกฤษฎีกาที่ออกโดยฝ่ายบริหาร กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ และนิรโทษ
กรรมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ข้อชี้แนะข้อ 14(ก) ชี้ว่านิรโทษกรรมที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญนั้นแก้ไขหรือบอกล้างได้ยากกว่า ส่วนข้อชี้แนะข้อ 17 กล่าวถึงการบอกล้าง
นิรโทษกรรม!
!
การปรึกษาหารือสาธารณะ!
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!

ข้อชี้แนะข้อ 14(ข) อ้างถึงการยอมรับที่มีมากขึ้นเรื่อยๆต่อความสำคัญของการปรึกษา
หารือสาธารณะในการออกแบบและนำไปใช้ของโครงการความยุติธรรมในระยะเปลี่ยน
ผ่าน142 ข้อชี้แนะนี้หยิบยกประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมา เพื่อแนะนำระเบียบวิธีที่ใช้กัน
ทั่วไป และแนะว่าการออกแบบนิรโทษกรรมควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ รวมถึงให้กลุ่มคนที่อาจถูกไม่ให้ความสำคัญมามีส่วนร่วมด้วย ขอบเขตว่าจะ
สอบถามความคิดเห็นได้ในระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับความมั่นคง
สมรรถภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยว่าในสถานการณ์ขณะนั้นสามารถเผยแพร่
ข้อมูลและความคิดเห็นได้มากเท่าใด ตัวอย่างนิรโทษกรรมที่รับรองโดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการปรึกษาหารือ ได้แก่ ติมอร์-เลสเต143 และแอฟริกาใต้144 การมีส่วนร่วม
ของประชาชนอาจเพิ่มความชอบธรรมของนิรโทษกรรม แต่วรรค (ง) ชี้ว่าการมีส่วนร่วม
ของประชาชนโดยตัวของมันเองไม่เพียงพอที่จะรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของ
นิรโทษกรรมที่ขัดต่อกฎหมายภายในหรือระหว่างประเทศ145!
!
การลงประชามติ!

!

วรรค (ค) กล่าวถึงแนวปฏิบัติของรัฐในกรณีที่นิรโทษกรรมได้รับการรับรองผ่านการ
ออกเสียงลงมติของประชาชน ซึ่งอาจเป็นในรูปของการทำประชามติเรื่องข้อตกลง
สันติภาพหรือเรื่องรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับนิรโทษกรรม146 หรือประชามติที่มุ่ง
เน้นเฉพาะเรื่องนิรโทษกรรมอย่างเดียว147 การลงประชามติอาจกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงกันในทางสาธารณะเกี่ยวกับนิรโทษกรรมและความผิดทางอาญาในอดีตที่
ครอบคลุม และในกรณีที่ที่นิรโทษกรรมได้รับการเห็นชอบ ความชอบธรรมของนิรโทษ
กรรมนั้นก็สามารถมีมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้ชี้ไว้ในวรรค (ง) ว่าการลง
ประชามติโดยตัวของมันเองนั้นไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนนิรโทษกรรมที่ไม่ชอบธรรมให้
กลายเป็นนิรโทษกรรมที่ชอบธรรมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบข่ายของนิรโทษกรรม และ
พันธกรณีทางกฎหมายของรัฐซึ่งเป็นผู้ออกกฎหมายนิรโทษกรรม148!
!
การนิรโทษกรรมตนเอง!

!

คำว่า “นิรโทษกรรมตนเอง” หมายถึงนิรโทษกรรมที่เห็นชอบแต่ฝ่ายเดียวโดยระบอบที่
มักยึดอำนาจมาโดยผิดกฎหมาย มีความผิดต่ออาชญากรรมระหว่างประเทศหรือการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และใช้นิรโทษกรรมเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
กลุ่มผู้สนับสนุนจากการสอบสวนคดี และภาระความรับผิดต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การนิรโทษกรรมตนเองนั้นถูกพินิจพิเคราะห์มากที่สุดจากหน่วยงานต่างๆในระบบ
ระหว่างรัฐอเมริกา ซึ่งพบว่านิรโทษกรรมประเภทนี้ละเมิดอนุสัญญาสิทธิมนุษยชน
อเมริกา (American Convention on Human Rights)149 ข้อชี้แนะข้อ 14(ง) ระบุใน
ทำนองเดียวกับการกำหนดลักษณะของนิรโทษกรรมที่ไม่ชอบธรรมในข้อชี้แนะที่ 4(ข)
โดยแนะนำว่าควรถือว่าการนิรโทษกรรมตนเองไม่ชอบธรรม และผิดกฎหมายไว้ก่อน!
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!
ข้อชี้แนะข้อ 15. ผลทางกฎหมาย!

!

แน่นอนว่าผลเบื้องต้นของนิรโทษกรรม คือทำให้ไม่เกิดการดำเนินคดีทางอาญา
อย่างไรก็ตาม ข้อชี้แนะข้อ 15(ก) ยกเรื่องแนวปฏิบัติของรัฐเพื่อชี้ให้เห็นว่านิรโทษกรรม
อาจส่งผลทางกฎหมายในด้านอื่นหลากหลายด้าน ดังที่กล่าวไปแล้วในการอภิปรายข้อ
ชี้แนะข้อ 13 ว่าผลเหล่านี้อาจสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศที่ควบคุมการใช้
นิรโทษกรรม และอาจลบเลือนเส้นแบ่งระหว่างนิรโทษกรรมกับการลดหย่อนผ่อนโทษ
ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การอภัยโทษ ดังที่จะอภิปรายต่อไป!

!

ผลทางกฎหมายเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับผู้ได้รับประโยชน์จากนิรโทษกรรมทุกคนใน
ลักษณะเดียวกัน หรืออาจใช้เพื่อแบ่งแยกผู้ได้รับประโยชน์ในประเภทต่างๆ เช่น ความ
ผิดที่หนักกว่าอาจได้รับการลดวันต้องโทษตามกฎหมาย ในขณะที่ความผิดรองลงมา
อาจได้รับนิรโทษกรรมโดยสมบูรณ์ ข้อชี้แนะที่ 15(ค) แนะนำว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะ
แบ่งแยกผลทางกฎหมายจากนิรโทษกรรมให้แตกต่างกันในหมู่ผู้กระทำความผิด เพื่อ
สะท้อนถึงความร้ายแรงของการกระทำผิด!

!

นิรโทษกรรมอาจกำหนดให้ฝ่ายตำรวจหรืออัยการละเว้นจากการเริ่มการสืบสวนในทาง
อาญาต่อบุคคล หรือความผิดอาญา ที่เข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมได้ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์
ต่อผู้กระทำความผิดที่ยังไม่ถูกระบุตัว การห้ามการเปิดการสืบสวนในทางอาญา ไม่
จำเป็นจะต้องตัดโอกาสการที่ผู้กระทำผิดจะถูกสืบสวนโดยกระบวนการฟื้นหาความจริง
อื่นๆ ตัวอย่างของนิรโทษกรรมที่ทำให้ไม่เกิดการสืบสวนในทางอาญา ได้แก่ แอลจีเรีย
ในปี ค.ศ. 1999150 บาห์เรนในปี ค.ศ. 2001151 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในปี ค.ศ.
1999152 เม็กซิโกในปี ค.ศ. 1994 153 ทาจิกิสถานในปี ค.ศ. 1997154 และพม่าในปี
ค.ศ. 2008155 ประสบการณ์เมื่อไม่นานนี้ที่ชิลีชี้ว่า ในกรณีที่นิรโทษกรรมไม่ได้ห้ามการ
สืบสวนอย่างชัดเจน ฝ่ายตุลาการภายในประเทศอาจตีความนิรโทษกรรมให้กำหนดให้
มีการสืบสวนคดี เพื่อตัดสินว่าบุคคลเข้าเกณฑ์ได้รับนิรโทษกรรมหรือไม่ ก่อนจะมีการ
ใช้นิรโทษกรรม156!

!

ในกรณีที่มีการออกนิรโทษกรรมขณะที่การสืบสวนในทางอาญาและการพิจารณาคดี
กำลังดำเนินอยู่ ผลทางกฎหมายของนิรโทษกรรมอาจรวมถึงการให้ปิดกระบวนการ
พิจารณาคดีที่กำลังดำเนินอยู่ และหากนิรโทษกรรมมีเงื่อนไขเรื่องให้บุคคลผู้กระทำ
ความผิดกระทำการใดเป็นพิเศษ การพิจารณาคดีอาจเลื่อนออกไป หรือพักไว้จนกว่า
บุคคลจะกระทำการนั้นเสร็จสิ้น โดยการพิจารณาคดีจะปิดลงเป็นการแน่นอนก็ต่อเมื่อได้
กระทำตามเงื่อนไขต่างๆครบถ้วนแล้ว ตัวอย่างของนิรโทษกรรมที่ได้ปิดกระบวนการ
พิจารณาคดีทางอาญาที่ดำเนินอยู่ ได้แก่ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในปี ค.ศ. 1999
157 เอลซัลวาดอร์ในปี ค.ศ. 1987158 มาซิโดเนียในปี ค.ศ. 2002159 นามิเบียในปี ค.ศ.
1989160 เปรูในปี ค.ศ. 1995161 และบังกลาเทศในปี ค.ศ. 1997162!
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ถึงแม้โดยแนวคิดแล้ว นิรโทษกรรมจะแตกต่างจากมาตรการลดหย่อนโทษอื่น ๆ ที่
บังคับใช้หลังการตัดสินคดี แต่ในทางปฏิบัติ หลายนิรโทษกรรมก็ใช้ทั้งกับผู้ที่ถูก
พิพากษาลงโทษแล้ว และกับผู้ที่ยังไม่เคยได้ถูกดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีทาง
กฎหมายแต่อย่างใด ผลของนิรโทษกรรมหลังการพิพากษาลงโทษอาจรวมถึงการปลด
ปล่อยให้พ้นจากการลงโทษโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข การปล่อยตัวโดยมีการคุม
ประพฤติหรือการรอลงอาญา การลดวันต้องโทษ หรือการใช้มาตรการเหล่านี้รวมกัน
โดยแบ่งชั้นเพื่อพิจารณาตามความร้ายแรงในการกระทำของผู้กระทำผิดแต่ละคน
ตัวอย่างของการนิรโทษกรรมหลังการพิพากษาลงโทษที่บังคับใช้กับนักโทษที่ถูก
พิพากษาลงโทษแล้วทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ เอลซัลวาดอร์163 เปรู164 คองโก165
และโกตดิวัวร์166 ในกรณีที่นิรโทษกรรมออกให้แก่ผู้ที่ถูกพิพากษาลงโทษแล้วนั้น เคยมี
บางกรณีที่นิรโทษกรรมใช้เพื่อลบประวัติอาชญากรรมของผู้กระทำผิด167!

!

นิรโทษกรรมอาจขัดขวางไม่ให้เหยื่อได้รับการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งได้ในสอง
ลักษณะด้วยกัน ในลักษณะแรก นิรโทษกรรมอาจให้ความคุ้มกันจากความรับผิดทาง
แพ่ง ตัวอย่างของนิรโทษกรรมลักษณะนี้ ได้แก่ อาร์เจนตินาในปี ค.ศ. 1983168
เอลซัลวาดอร์ในปี ค.ศ. 1993169 และซูดานในปี ค.ศ. 1997170 ในลักษณะที่สอง
นิรโทษกรรมอาจมีผลทางอ้อมไม่ให้เหยื่อได้รับการชดใช้ เมื่ออยู่ในระบบกฎหมายที่
การชดใช้จะเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องมีการพิพากษาลงโทษทางอาญาก่อนหน้า ในทาง
ตรงกันข้าม ตัวอย่างต่อไปนี้มีการระบุโดยชัดแจ้งให้ยกเว้นความคุ้มกันจากการฟ้องคดี
แพ่งไว้อยู่นอกขอบข่ายของนิรโทษกรรม โดยได้แก่ อาร์เจนตินาในปี ค.ศ. 1986171
ฟิลิปปินส์ในปี ค.ศ. 1994172 และคองโกในปี ค.ศ. 2005173 ข้อชี้แนะข้อ 15(ข) แนะนำ
ว่าในกรณีที่นิรโทษกรรมไม่ให้มีความรับผิดทางแพ่ง ควรให้มีการชดใช้ค่าเสียหายทาง
ปกครองเพื่อให้การเยียวยาแก่เหยื่อ โดยบุคคลผู้กระทำผิดอาจถูกกำหนดให้มีส่วน
สนับสนุนโครงการเหล่านี้ ดังที่ระบุไว้ในข้อชี้แนะที่ 11!

!
ข้อชี้แนะข้อ 16. การบริหารจัดการนิรโทษกรรม!
!
กระบวนการนำไปปฏิบัติ!
!

ในการบังคับใช้นิรโทษกรรมที่จำกัดและมีเงื่อนไข จำเป็นต้องมีการสร้างกระบวนการ
จัดการดูแล เพื่อประเมินว่าบุคคลมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมหรือไม่ ข้อชี้แนะข้อ
16(ก) ทบทวนรูปแบบที่กระบวนการนำนิรโทษกรรมไปปฏิบัติเหล่านี้สามารถนำมา
ใช้ได้ และแนะนำมาตรฐานขั้นต่ำที่ควรยึดถือ เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปโดยมี
ประสิทธิผล โปร่งใส และชอบธรรม มาตรฐานเหล่านี้อ้างอิงจากแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับ
การยอมรับ ซึ่งมักกำหนดให้ใช้ในคณะกรรมการค้นหาความจริง174 รวมทั้งจาก
ประสบการณ์กระบวนการนำนิรโทษกรรมไปปฏิบัติในรัฐต่างๆ ตัวอย่างเช่น ข้อวิจารณ์
ของคณะกรรมาธิการนิรโทษกรรมของคณะกรรมการค้นหาความจริงและความ
ปรองดองของแอฟริกาใต้ ชี้ว่ากรณีที่นิรโทษกรรมมีเงื่อนไขว่าผู้กระทำผิดต้องเปิดเผย
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ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการกระทำของตน หน่วยงานที่นำนิรโทษกรรมไปปฏิบัติควร
ได้รับอำนาจเพียงพอที่จะสามารถยืนยันและคัดค้านข้อมูลจากการให้ปากคำของผู้
สมัครรับนิรโทษกรรมได้175 หมายความว่า คณะกรรมการนิรโทษกรรมอาจต้องมีอำนาจ
ในการตรวจค้นสถานที่ สอบปากคำ ยึดเอกสาร ออกหมายเรียกพยาน และกำหนดให้
หน่วยงานราชการอื่นๆร่วมมือได้!
!
การมีส่วนร่วมของเหยื่อและชุมชน!

!

ข้อชี้แนะข้อ 16(ข) อาศัยข้อผูกมัดในการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามที่แจกแจงไว้ใน
ข้อชี้แนะข้อ 14(ข) และหลักการของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่บรรยายไว้ก่อนหน้า
เพื่อชี้แนะว่าหากเป็นไปได้ เหยื่อและองค์กรภาคประชาสังคมควรได้รับอนุญาตให้มีส่วน
ร่วมในการสืบพยานพิจารณาคำร้องขอรับนิรโทษกรรมของบุคคล ข้อชี้แนะนี้แนะนำ
มาตรการต่างๆเพื่อเอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยอาศัยประสบการณ์ของคณะ
กรรมาธิการนิรโทษกรรมของคณะกรรมการค้นหาความจริงและความปรองดองของ
แอฟริกาใต้176!
!
สิทธิในการอุทธรณ์!

!

เพื่อเคารพสิทธิในการพิจารณาคดีของผู้สมัครรับนิรโทษกรรมแต่ละคน ข้อชี้แนะข้อ
16(ค) แนะนำว่าบุคคลเหล่านั้นควรได้รับสิทธิในการอุทธรณ์คำตัดสินของหน่วยงานที่
นำนิรโทษกรรมมาปฏิบัติ ต่อศาลที่เป็นอิสระได้!
!
ข้อชี้แนะข้อ 17. การบอกล้างนิรโทษกรรม!

!

ข้อชี้แนะข้อ 17 มีแรงจูงใจเบื้องต้นมาจากการบอกล้างนิรโทษกรรมในอาร์เจนตินา เปรู
และอุรุกวัย ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นิรโทษกรรมเหล่านี้ล้วนให้ความคุ้มกัน
โดยอัตโนมัติและไม่มีเงื่อนไขแก่การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง การบอกล้าง
นิรโทษกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอาศัยวิธีการต่อไปนี้วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ได้แก่ การ
ตัดสินโดยศาลระหว่างรัฐอเมริกา177 คำวินิจฉัยของศาลในประเทศที่ประกาศให้
กฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ178 และกฎหมายระดับประเทศที่บอกล้างนิรโทษกรรม179 การบอกล้างนี้มีผลย้อนหลัง ซึ่งทำให้คดีที่ได้ปิดลงไปแล้วด้วยนิรโทษกรรม
สามารถถูกเปิดขึ้นใหม่ได้ เพื่อเปิดทางให้นิรโทษกรรมสามารถถูกบอกล้างได้ใน
อนาคต ข้อชี้แนะข้อ 17(ก) ชี้ว่านิรโทษกรรมอาจอนุญาตให้มีการพิจารณาทบทวนโดย
ศาลในอนาคตได้!

!

ข้อชี้แนะข้อ 17(ข) อาศัยประสบการณ์ของชิลีที่ได้จำกัดขอบเขตการไม่ต้องถูกลงโทษ
อันเป็นผลจากกฎหมายนิรโทษกรรมปี ค.ศ. 1987 โดยจำกัดให้แคบลงผ่านการตีความ
ใหม่หลากหลายแบบของศาล ในช่วงต้นของการเปลี่ยนผ่าน ศาลไม่ได้บังคับตามข้อ
จำกัดและข้อยกเว้นซึ่งกำหนดไว้ในนิรโทษกรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ ประมวลคำพิพากษา
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ที่เป็นบรรทัดฐานในช่วงไม่นานมานี้ได้มีรวมถึงการใช้ข้อยกเว้นเหล่านี้ และการตีความ
นิรโทษกรรมใหม่โดยคำนึงถึงพัฒนาการต่างๆในกฎหมายระหว่างประเทศ180 ถึงแม้
นิรโทษกรรมของชิลีจะไม่ได้ถูกบอกล้าง แต่การตีความใหม่เหล่านี้ก็เปิดโอกาสให้มีการ
รื้อคดีที่เคยได้ปิดไปแล้วด้วยผลของนิรโทษกรรม ในขณะที่ผู้เขียนกำลังเขียนเอกสาร
ฉบับนี้ มีคดีต่างๆที่ได้ถูกรื้อขึ้นมาใหม่ในชิลี มากกว่าในประเทศที่นิรโทษกรรมได้ถูก
บอกล้างเสียอีก181 ดังนั้น ข้อชี้แนะนี้จึงตั้งข้อสังเกตว่าการรื้อฟื้นคดีต่างๆนั้น ไม่จำเป็น
ต้องอาศัยการบอกล้างนิรโทษกรรม!
!
ข้อชี้แนะข้อ 18. ศาลระหว่างประเทศกับนิรโทษกรรมในระดับประเทศ!

!
เขตอำนาจศาลในการตัดสินนิรโทษกรรมของต่างประเทศ!
!

ในกรณีที่บุคคลผู้รับประโยชน์จากนิรโทษกรรมได้ตกเป็นจำเลยในกระบวนการ
พิจารณาคดีทางอาญาในศาลระหว่างประเทศหรือศาลต่างประเทศ ได้ปรากฏ
บรรทัดฐานคำพิพากษาจำนวนไม่มากสำหรับคดีซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้อ้างถึงนิรโทษกรรม
เพื่อมาโต้แย้งว่าศาลไม่มีอำนาจพิจารณาคดี และว่าการดำเนินคดีต่อไปจะเป็นการ
ดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ คดีเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าสำหรับนิรโทษกรรมโดยไม่มี
เงื่อนไขที่ออกให้กับอาชญากรรมระหว่างประเทศแล้ว ศาลต่างประเทศจะไม่คิดว่าตนมี
ข้อผูกมัดที่ต้องยอมรับนิรโทษกรรมที่ประกาศใช้ที่อื่น182 ทั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ
สำหรับอดีตยูโกสลาเวีย183 ศาลพิเศษสำหรับเซียร์ราลีโอน184 และที่ประชุมวิสามัญใน
ศาลกัมพูชา185 ล้วนยึดจุดยืนลักษณะคล้ายคลึงกัน ข้อชี้แนะข้อ 18(ก) เห็นพ้องกับ
แนวทางเดียวกันนี้ โดยระบุว่านิรโทษกรรมไม่สามารถขัดขวางศาลระหว่างประเทศ
ศาลลูกผสม หรือ ศาลต่างประเทศ จากการใช้อำนาจในการพิจารณาคดีได้!

!
ศาลอาญาระหว่างประเทศ ศาลลูกผสม และนิรโทษกรรมในระดับประเทศ!
!

วรรค (ข) เน้นถึงหน้าที่ของรัฐในการร่วมมือกับศาลอาญาระหว่างประเทศ จากนั้น วรรค
(ค) ก็อาศัยแนวปฏิบัติในประเทศอย่างเซียร์ราลีโอน ติมอร์-เลสเต และกัมพูชา เพื่อตั้ง
ข้อสังเกตว่า ถึงแม้ศาลอาญาระหว่างประเทศจะสามารถพิพากษาลงโทษบุคคลผู้รับ
ประโยชน์จากนิรโทษกรรมได้ แต่ก็ไม่ทำให้นิรโทษกรรมหมดผลบังคับต่อผู้กระทำ
ความผิดคนอื่นๆ (ดู ข้อชี้แนะข้อ 3)!

!
ศาลสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค!
!

วรรค (ง) ชี้ว่าศาลสิทธิมนุษยชนสามารถประเมินได้ว่านิรโทษกรรมสอดคล้องกับ
พันธกรณีของรัฐภายใต้สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องเพียงใด ที่ผ่านมา ศาลสิทธิมนุษยชน
ระหว่างรัฐอเมริกาได้พิจารณาเกี่ยวกับนิรโทษกรรมไว้มากที่สุด ดังแสดงให้เห็นในการ
อภิปรายในข้อชี้แนะที่ 6(จ) ในกรณีที่ศาลพบว่านิรโทษกรรมใดขัดต่ออนุสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอเมริกา ศาลได้แนะนำทางแก้ไขไว้หลากหลาย ซึ่งรวมถึง การทำให้
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บอกล้างนิรโทษกรรมด้วย (ดู ข้อชี้แนะข้อ 17) ในกรณีของเปรู คำวินิจฉัยของศาลทำให้
นิรโทษกรรมหยุดมีผลบังคับใช้186 อย่างไรก็ตาม ทางการบราซิลและชิลีกลับไม่ได้
ปฏิบัติให้มีผลตามคำวินิจฉัยในลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ที่เกี่ยวกับนิรโทษกรรม!

!
7. สรุป!
!

!
ข้อชี้แนะเบลฟัสต์ว่าด้วยนิรโทษกรรมและภาระความรับผิด พยายามโยกย้าย
ประเด็นหลักในการอภิปรายเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของนิรโทษกรรม จาก
เดิมที่มักให้ความสนใจกับเรื่องหน้าที่ที่จะดำเนินคดีเป็นหลัก เพื่อให้พิจารณาถึงความ
สัมพันธ์ของนิรโทษกรรมกับพันธกรณีทางกฎหมายโดยรวมทั้งหมดที่รัฐที่ประสบความ
ขัดแย้งและอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านมี นอกจากนี้ ข้อชี้แนะชุดนี้ยังมุ่งหวังจะเพิ่มการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยได้แนะนำวิธีต่างๆ ที่จะสามารถออกแบบนิรโทษกรรมให้
สนับสนุนสันติภาพ ความจริง ภาระความรับผิด และความปรองดอง และเพื่อทำให้ผู้คน
สามารถเข้าถึงข้อชี้แนะฉบับนี้ได้มากขึ้น จึงได้มีการแปลเป็นภาษาอารบิก ฝรั่งเศส จีน
กลาง รัสเซีย และสเปนแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อชี้แนะชุดนี้จะได้รับการเผยแพร่ในวง
กว้าง และจะมีคุณค่าต่อบุคคลและองค์กรที่กำลังต้องต่อสู้ดิ้นรนกับการตัดสินใจว่าจะ
จัดการอย่างไรกับมรดกตกทอดทั้งหลายของความรุนแรงในอดีต!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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