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ขอชแนะเบลฟสตวาดวยนรโทษกรรมและภาระความรบผด!! 
บทน!! 
จดมงหมายของขอชแนะ!! 
ขอชแนะเบลฟสตวาดวยนรโทษกรรมและภาระความรบผดมงทจะชวยเหลอผทกลงจะ 
ตดสนใจหรอประเมนการตดสนใจในเรองนรโทษกรรมและภาระความรบผด ทามกลาง 
หรอหลงจากความขดแยงหรอการปราบปราม!! 
ขอชแนะ!! 
• ระบพนธกรณและวตถประสงคตางๆทรฐตองเผชญในการคมครองสทธมนษยชน!! 
• อธบายสถานะทางกฎหมายของนรโทษกรรมภายใตกรอบของพนธกรณทางกฎหมาย 
ตางๆทรฐตองปฏบตตาม!! 

• ชวยใหรฐตระหนกถงบทบาทในทางบวกทนรโทษกรรมบางรปแบบมตอการสนบสนน 
เปาหมายของนโยบายในระยะเปลยนผานและการแปลงเปลยนความขดแยง!! 

• นเสนอหนทางทจะออกแบบนรโทษกรรมและกระบวนการหรอสถาบนใดๆท 
เกยวของใหเสรมภาระความรบผด!! 

• แนะนวธการทจะใหมการมสวนรวมของประชาชนและการทบทวนทเปนอสระในการ 
การตดสนใจทจะบญญตและใหนรโทษกรรม!! 

ขอชแนะนแบงเปนสภาค ไดแก หลกการทวไป ขอบขายของนรโทษกรรม เงอนไขของ 
นรโทษกรรม และการมมตเหนชอบ การนไปปฏบต และการพจารณาทบทวนนรโทษ-
กรรม ขอชแนะทกขอควรจะตองตความตามหลกการทวไปในภาค ก.!! 
องคประกอบของคณะผเชยวชาญ!! 
ขอชแนะเบลฟสตรางโดยคณะผเชยวชาญทประกอบดวยนกวชาการและผปฏบตงาน 
ดานสทธมนษยชนและการจดการความขดแยงซงเปนทยกยองในระดบสากล ภายใต 
ขอจกดทเลยงไมไดเรองจนวนทเหมาะสม สมาชกของคณะผเชยวชาญไดรบการคด 
เลอกตามหลกเกณฑหลายประการ!! 
• ภมศาสตร เพอทจะสะทอนถงภมภาคและพนทตางๆในโลก ทในชวงทผานมาได 
ประสบกบการละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรง! 
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• ความเชยวชาญในดานสาขาวชาและดานสาขาอาชพ เพอรวมเอาบคคลชนนจาก 
หลายสาชาวชาและสาขาอาชพ เชน กฎหมาย อาชญาวทยา จตวทยา และรฐศาสตร !! 

• แนวทางนรโทษกรรม เพอหามมมองอนหลากหลายทมตอคถามทวาจะสามารถใช 
นรโทษกรรมไดอยางไรทามกลางหรอหลงจากความโหดรายปาเถอนทสงผลในวง 
กวาง (mass atrocities)!! 

สมาชกของคณะผเชยวชาญ ไดแก1!! 
• Barney Afako ทนายชาวอกนดา และทปรกษากฎหมายของกระบวนการสนตภาพใน 
อกนดา และดารฟรในซดาน!! 

• Mahnoush H. Arsanjani กรรมการของคณะกรรมการสอบสวนอสระแหงบาหเรน 
และอดตผอนวยการกองประมวลกฎหมาย สนกงานกจการดานกฎหมายของ 
สหประชาชาต!! 

• Christine Bell ศาสตราจารยดานกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดเมอง 
มหาวทยาลยเอดนบะระ!! 

• Chaloka Beyani อาจารยอาวโสดานกฎหมายระหวางประเทศ ลอนดอนสกลออฟ 
อโคโนมกส และผเสนอรายงานพเศษวาดวยสทธมนษยชนของผพลดถนภายในแหง 
สหประชาชาต!! 

• Michael Broache นกวจย โครงการปรญญาเอกสาขารฐศาสตร มหาวทยาลย 
โคลมเบย!! 

• Colm Campbell ศาสตราจารยดานนตศาสตร สถาบนความยตธรรมในระยะเปลยน 
ผาน มหาวทยาลยอลสเตอร!! 

• Mark Freeman ผอนวยการบรหาร สถาบนสหรบการเปลยนผานเชงบรณาการ!! 
• Tom Hadden ศาสตราจารยกตตคณ มหาวทยาลยควนส เบลฟสต และ 
ศาสตราจารยดานนตศาสตร สถาบนความยตธรรมในระยะเปลยนผาน มหาวทยาลย 
อลสเตอร!! 

• Brandon Hamber ศาสตราจารยดานสนตภาพและความขดแยง และผอนวยการ 
สถาบนวจยความขดแยงระหวางประเทศ มหาวทยาลยอลสเตอร!! 
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• Hurst Hannum ศาสตราจารยดานกฎหมายระหวางประเทศ โรงเรยนกฎหมายและ 
การทตเฟลทเชอร มหาวทยาลยทฟส!! 

• David Kretzmer ศาสตราจารยกตตคณดานกฎหมายระหวางประเทศ มหาวทยาลย 
ฮบรแหงเยรซาเลม!! 

• Suzannah Linton ศาสตราจารยดานกฎหมายระหวางประเทศ คณะนตศาสตร 
มหาวทยาลยแบงเกอร !! 

• Kieran McEvoy ศาสตราจารยดานนตศาสตรและความยตธรรมในระยะเปลยนผาน 
สถาบนอาชญาวทยาและความยตธรรมทางอาญา มหาวทยาลยควนส เบลฟสต!! 

• Louise Mallinder อาจารยดานสทธมนษยชนและนตศาสตร สถาบนความยตธรรม 
ในระยะเปลยนผาน มหาวทยาลยอลสเตอร!! 

• William A. Schabas ศาสตราจารยดานกฎหมายระหวางประเทศ มหาวทยาลยมด-
เดลเซกซ และศาสตราจารยดานสทธมนษยชน และประธาน ศนยสทธมนษยชนไอรช 
มหาวทยาลยแหงชาตไอรแลนด กลเวย!! 

• Ronald C. Slye ศาสตราจารยดานนตศาสตร คณะนตศาสตร มหาวทยาลยซแอต-
เตล และกรรมการ คณะกรรมการคนหาความจรง ความยตธรรม และความปรองดอง 
แหงเคนยา!! 

• Yasmin Sooka ผอนวยการบรหาร มลนธเพอสทธมนษยชน เกาหลใต!! 
• Joe William ผอนวยการกอตง และทปรกษาอาวโส สภาสนตภาพแหงชาต ศรลงกา 
อดตทปรกษาอาวโสดานการพฒนา หนวยสนบสนนโครงการในศรลงกา องคการ 
เพอการพฒนาระหวางประเทศแคนาดา และนกศกษาปรญญาเอก คณะสงคมและ 
นานาชาตศกษา มหาวทยาลยแบรดฟอรด!! 

สมาชกคณะผเชยวชาญไดจดการประðมเชงปฏบตการในñ ค.ศ. 2011 และ 2012 โดย 
เปนทเหนòองกนตงแตแรกวาสมาชกไมมสทธทจะเสนอความเหนแยงสวนตวหรอความ 
เหนสงวนทาóสวนตว ดงนน ขอชแนะนôงสะทอนความเหนอนเปนõนทามตของคณะผ 
เชยวชาญ!! 
กอนการตพมพ ขอชแนะนไดรบการแจกöายไปยงผปฏบตงานและนกวชาการทผ 
เชยวชาญของโครงการกหนด ในฐานะสวนห÷งของกระบวนการปรกษาหารอในทาง 
ลบ เพอทจะใหแนใจวาขอชแนะนจะสนองตอความตองการของตวแสดงหลายøายและ 
สะทอนมมมองอนหลากหลายทมตอนรโทษกรรม! 
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หลกฐาน!! 
คแนะนในขอชแนะนอาùยทมาและหลกฐานทครอบคúมกวางขวาง!! 
• สนธสญญาระหวางประเทศ และกฎหมายจารตประเพณระหวางประเทศ!! 
• คตดสนของศาสอาญาระหวางประเทศและองคกรสทธมนษยชนตางๆ!! 
• ปฏญญา ขอชแนะ ขอมต และมาตรฐานûนๆของสหประชาชาต!! 
• รายงานเชงนโยบายของสหประชาชาตและองคกรระหวางประเทศûนๆ!! 
• กฎหมายในประเทศ!! 
• กฎหมายในประเทศทüอเอาคพพากษาเปนบรรทดฐาน!! 
• รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคนหาความจรงแหงชาต!! 
• ขอตกลงสนตภาพ!! 
• งานเขยนเชงวชาการ!! 
• ความýดเหนของคณะผเชยวชาญ!! 
• ผลปอนกลบทไดมาจากกระบวนการปรกษาหารอ!! 
หลกฐานทเปนฐานของขอชแนะแตละขอไดþกทบทวนอยางÿนๆในแนวทางคอธบายท 
อยดานหลง นอกจากนน ภาคความýดเหนตอขอชแนะจะเปนการวเคราะหหลกฐานท 
เกยวของทงหมดอยางละเอยด2 หลกฐานเหลานยงจะใหตวอยางทเฉพาะเจาะจงของ 
กรณทรฐไดใชมาตรการอยางทไดเสนอในขอชแนะ!! 
ในการประเมนความชอบธรรมและความþกตองตามกฎหมายของนรโทษกรรมหลาก 
หลายรปแบบ ขอชแนะอางถงสถานะของนรโทษกรรมตามกฎหมายระหวางประเทศใน 
ปจจบน ในบางดานของการออกแบบนรโทษกรรม เชน การใหกลไกสหรบการมสวน 
รวมทมากขนของเหยอนน ไมมมาตรฐานทางกฎหมายระหวางประเทศโดยตรงอยเลย 
ในกรณน ขอชแนะไดอาùยกรณศกษาเฉพาะ และการวจยทมอยเพอนเสนอขอเสนอ 
แนะเชงนโยบาย!! 
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ขอชแนะนมไดรบการออกแบบมาใหมโครงสรางเปนรายการทมไวกหนดวานรโทษ-
กรรมใดจะเปนทยอมรบไดหรอไม แตมโครงสรางเปนองคประกอบทสามารถรวมกน 
และถวงดลกนและกนเพอออกแบบหรอบรรúการประเมนไดอยางมประสทธผลวา 
นรโทษกรรมใดโดยรวมแลวจะเปนทยอมรบไดหรอไม องคประกอบบางประการในน 
อาจจะมความเกยวของมากกวาองคประกอบûน ทงนขนอยกบบรบทเฉพาะ !! 
ภาค ก. หลกการทวไป!! 
1. สรางสมดลระหวางพนธกรณตางๆของรฐ และวตถประสงคในการคมครองสทธ 

มนษยชน !! 
ก)! ในการตอบสนองตอความรนแรงทเกดขนกบประชาชนทเกดขนในชวงความขด 
แยงและการปราบปราม รฐมพนธกรณหลายประการตามกฎหมายระหวางประเทศ ทจะ 
คมครองสทธมนษยชนและฟนฟหรอสรางสนตภาพและเสถยรภาพ ในดานทเกยวกบ 
การละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรง3 และอาชญากรรมระหวางประเทศ พนธกรณ 
เหลานรวมถง!! 
ห÷ง ! พนธกรณทจะสอบสวนวาเกดอะไรขนและใครเปนผรบผดชอบ!! 
สอง ! พนธกรณทจะดเนนคดกบผรบผดชอบ!! 
สาม ! พนธกรณทจะเยยวยาเหยอ!! 
ส ! พนธกรณทจะปองกนไมใหอาชญากรรมและการลวงละเมดดงกลาวเกดซ!! 
หา ! พนธกรณทจะทใหแนใจวามการคมครองสทธมนษยชนอยางมประสทธผล 
สหรบอนาคต!! 
พนธกรณเหลานสอดรบกบสทธของเหยอทจะเขาถงความจรง ความยตธรรม การชดใช 
คาเสยหาย และหลกประกนวาจะไมเกดซ ในกรณทมพนธกรณหลายประการเขามา 
เกยวของ พนธกรณเหลานมกจะไมสามารถบรรúไดพรอมกนหรออยางรวดเรว 
กฎหมายระหวางประเทศใหแนวทางอยางจกดในเรองวารฐควรจะทอยางไรเพอจด 
ลดบความสคญการบรรúพนธกรณเหลาน รฐมหนาทอยางชดแจงทจะทตามพนกรณ 
แตละขอใหมากทสดเทาทจะทได และควรจะพยายามพฒนากลไกเสรมตางๆ แทนทจะ 
พยายามบรรúพนธกรณตามกฎหมายนง ในขณะทละเลยพนธกรณตามกฎหมายûนๆ!! 
ข)! ในการพยายามทจะบรรúพนธกรณเหลาน  รฐอาจจะไดรบการชนจาก  
วตถประสงคทางนโยบายทกวางกวาน ซงสามารถรวมถง!! 
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ห÷ง ! การยตความขดแยงหรอการปราบปราม!! 
สอง ! การฟนฟความสงบเรยบรอยของประชาชน และเสถยรภาพ!! 
สาม ! การสรางโครงสรางประชาธปไตย และหลกนตธรรม!! 
ส ! การจดการกบสาเหตทเปนรากฐานใหเกดความขดแยงและการปราบปราม!! 
หา ! สนบสนนการปรองดอง สนตภาพทยงยน และวถประสงคûนๆทคลายคลงกน!! 
เชนเดยวกบพนธกรณทปรากฏอยขางตน วตถประสงคทางนโยบายเหลานมกจะไม 
สามารถบรรúไดพรอมกนหรออยางรวดเรว และôงอาจจะตองมาถวงดลกนและกน และ 
ถวงดลกบพนธกรณตางๆของรฐ!! 
ค) ! นรโทษกรรมสามารถออกแบบเพอสนบสนนใหรฐปฏบตตามพนธกรณทาง 
กฎหมายทม และในขณะเดยวกนกบรรúวตถประสงคเชงนโยบายทกวางกวาได!! 
2. ! ภาระความรบผด!! 
ผทตองรบผดชอบตอการละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรงหรออาชญากรรมระหวาง 
ประเทศควรจะตองมภาระความรบผด นอกเหนอจากกลไกทางกฎหมายทเกยวกบภาระ 
ความรบผดซงมกจะนไปสการดเนนคดเปนรายบคคลแลว ยงมกลไกทไมใชกฎหมาย 
ซงนาจะนมาใชในบางบรบท องคประกอบสคญของกระบวนการภาระรบผดทม 
ประสทธผลรวมถง!! 
ก) ! การสอบสวนและระบบคคลหรอสถาบนทสามารถนมารบผดตอการตดสนใจ 
การกระท หรอการละเวนทไดทไป! !! 
ข) ! การนบคคลหรอสถาบนเหลานมารบผดโดยใชกระบวนการทจะบคคลหรอ 
สถาบนเหลานจะไดเปดเผยและอธบายการกระทของตน!! 
ค) ! การนบคคลหรอสถาบนเหลานนมาผานกระบวนการทบคคลสามารถþกบงคบ 
ไดโดยกฎหมาย และสถาบนทเกยวของสามารถþกปฏรปได สภาพบงคบทเหมาะสม 
อาจรวมถง การจคก การตดสทธในการดรงตแหนงราชการ การจกดสทธพลเมอง 
และสทธทางการเมอง การกหนดใหขอโทษ และการกหนดใหมสวนในการชดใชคา 
เสยหายทางวตถหรอทางสญลกษณแกเหยอ!! 
ตามทไดอภปรายในขอชแนะขอ  5 นรโทษกรรมสามารถชวยใหเกดภาระความรบผด 
ได โดยขนอยกบวาไดออกแบบและนนรโทษกรรมนนไปปฏบตอยางไร! 
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! 
3. ! บทบาทของการดเนนคด !! 
ก) ! กฎหมายระหวางประเทศกหนดใหรฐทตามพนธกรณในการดเนนคด และ 
ลงโทษอาชญากรรมระหวางประเทศ  (ด ขอชแนะขอ 6) และการกระทผดทเหมอนกบ 
อาชญากรรมระหวางประเทศนน กมกจะเปนความผดตามกฎหมายภายในประเทศ ! 
การดเนนคดสามารถชวยเพมนหนกใหการประณามอาชญากรรมเหลาน การดเนน 
คดยงชวยใหบรรúวตถประสงคทชอบธรรมûนๆอกหลายประการ เชน การลงโทษเพอ 
ขมขวญยบยง การลงโทษเพอแกแคนทดแทน การลงโทษเพอแกไขฟนฟ และการ 
ปรองดอง !! 
ข) ! ภายหลงจากการละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรง หรอความขดแยงทรนแรง 
เปนวงกวางในสงคม การพยายามดเนนคดอยางกวางขวางมกจะประสบกบความ 
ทาทายอยางมากในทางกฎหมาย การเมอง เศรษฐกจ และสงคม ทใหแทบจะเปนไป 
ไมไดเลย หรอแทบจะไมเหมาะกบสถานการณเลย ทจะดเนนคดกบผกระทความผด 
ทงหมด !! 
ค) ! ในทางปฏบตนน ทกระบบกฎหมาย รวมถงกฎหมายอาญาระหวางประเทศ ให 
พนทกบดลยพนจทางการดเนนคดในการตดสนใจวาจะเลอกและเรงดเนนคดกบผ 
ตองหาหรอเหตการณใด ในบางระบบกฎหมาย อยการมดลยพนจทจะไมดเนนคด 
หากการดเนนคดนนจะไมเปนประโยชนกบสาธารณะ ในระบบกฎหมายทมการพฒนา 
ยทธศาสตรในการดเนนคดใหเลอกและเรงดเนนคดกบอาชญากรรมทจะþกสอบสวน 
จะมการตดสนใจไมดเนนคดกบการกระทผดûน หรอชะลอการดเนนคดเหลานนไว 
จนกวาจะดเนนการกบอาชญากรรมทมองวามความจเปนเรงดวนมากกวา ในระบบ 
กฎหมายซงมความโหดรายปาเถอนทสงผลในวงกวางเกดขน คดทไมไดรบเลอกดเนน 
คด หรอคดทþกลดความเรงดวนกอาจจะรวมถงอาชญากรรมทรายแรงดวย!! 
ง) ! ตามทจะอภปรายในขอชแนะขอ  5 นรโทษกรรมทมการออกแบบอยางรอบคอบ 
เมอรวมเขากบยทธศาสตรการเลอกดเนนคดแลว สามารถทจะสอดคลองกบพนธกรณ 
ระหวางประเทศของรฐและสามารถสรางเสรมวตถประสงคทชอบธรรมของรฐในการ 
ตอบสนองตออาชญากรรมทกวางขวาง นอกจากนน นรโทษกรรมอาจจะอนวยความ 
สะดวกโดยตรงตอวตถประสงคทโดยปรกตแลวเกยวของกบการดเนนคด ซงรวมถง 
การลงโทษเพอขมขวญยบยง  (ในกรณทนรโทษกรรมเปนเงอนไขของการลดกลงรบ 
และการไมกออาชญากรรมซ) และการตตรา  (ในกรณทนรโทษกรรมเปนเงอนไขของ 
การสารภาพตอสาธารณะ) โดยขนอยกบวาไดออกแบบและนนรโทษกรรมนนไป 
ปฏบตอยางไร!! 
4. ! บทบาทของนรโทษกรรม!! 
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ก) ! นรโทษกรรมมการใชงานเพอวตถประสงคทหลากหลายในชวงทยงมความขด 
แยงและการปราบปรามอย หรอเพอเปนสวนห÷งของการเปลยนผานทางการเมอง 
วตถประสงคดานบวกของนรโทษกรรมในหลากหลายขนตอนสามารถรวมถง!! 
ห÷ง ! การกระตนใหพลรบยอมจนนและวางอาวธ!! 
สอง ! การชกจงใหผปกครองแบบอนาจนยมยอมสงมอบอนาจ!! 
สาม ! การสรางความไววางใจระหวางøายทสรบกน!! 
ส ! การอนวยความสะดวกใหกบขอตกลงสนตภาพ!! 
หา ! การปลอยตวนกโทษการเมอง!! 
หก ! การกระตนใหผพลดถนกลบประเทศ!! 
เจด ! การใหสงจงใจกบผกระทความผดใหมสวนรวมในโครงการฟนหาความจรงและ 
ปรองดอง!! 
ข) ! ในทกบรบท ในกรณทนรโทษกรรมครอบคúมถงอาชญากรรมอกฉกรรจ การ 
แยกแยะระหวางนรโทษกรรมทชอบธรรมและนรโทษกรรมทไมชอบธรรมเปนสงสคญ 
นรโทษกรรมทไมชอบธรรมโดยทวไปแลวจะปราศจากเงอนไข และมผลทปองกนไมใหม 
การสอบสวน และมผลใหแนใจวาผทรบผดชอบตออาชญากรรมอกฉกรรจจะไมตองþก 
ลงโทษ นรโทษกรรมมกจะþกมองวาชอบธรรมตอเมอนรโทษกรรมนนไดออกแบบมาให 
สรางเงอนไขเชงสถาบนและเงอนไขเชงความมนคงใหกบการคมครองสทธมนษยชน 
อยางยงยน และบงคบใหผกระทความผดแตละคนเขารวมในมาตรการทสรางความ 
มนใจวาจะนไปสความจรง ภาระความรบผด และการชดใชคาเสยหาย!! 
5. ! การเชอมโยงนรโทษกรรมเขากบภาระความรบผด!! 
นรโทษกรรมสามารถออกแบบใหเสรมกบหรอทงานเปนลดบตอจากกระบวนการ 
กหนดภาระความรบผดทงทเปนกระบวนการของศาลและไมใชของศาล เพอเปนการ 
สนบสนนพนธกรณและวตประสงคทงหลายของรฐ วธการรวมกนดงกลาวสามารถ!! 
ก) ! สามารถนไปสความจรงหรอภาระความรบผดในบางรปแบบ สหรบกรณทไม 
ไดรบเลอกใหดเนนคด!! 
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ข) ! มงเนนทรพยากรทเกยวของกบการดเนนคดซงมอยอยางจกด ไปยงกรณทมอง 
วามความจเปนเรงดวนมากกวา หรอกรณทอาชญากรททความผดรายแรงไมทตาม 
เงอนไขของนรโทษกรรม!! 
ค) ! ชวยใหบรรúพสยของเปาหมายในการแปลงเปลยนความขดแยงทกวางกวาจด 
สนใจทเจาะจงแตเรองการดเนนคด (ด ขอชแนะขอ 4)!! 
ง) ! สรางความสอดคลองตองกนกบพนธกรณระหวางประเทศของรฐ มากกวาทจะกอ 
ใหเกดนรโทษกรรมแบบเหมารวมทปองกนไมใหมการดเนนคดในทกกรณ!! 
ภาค ข. ขอบขายของนรโทษกรรม!! 
6. ! นรโทษกรรมและพนธกรณระหวางประเทศในการดเนนคด!! 
ก) ! ภาระความรบผดเปนสงทควรจะทใหเกดขนสหรบอาชญากรรมระหวาง 
ประเทศและการละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรง แตกฎหมายระหวางประเทศก 
อนญาตใหรฐมความยดหยนและใชดลยพนจอยบางในการพจารณาถงนรโทษกรรม!! 
ข) ! ไมมสนธสญญาระหวางประเทศอนใดทหามนรโทษกรรมอยางชดแจง มาตรา 
6(5) ของพธสารเพมเตมอนสญญาเจนวา ฉบบท  2 ซงเกยวกบการสรบระหวางกลมตด 
อาวธภายในประเทศ ไดกระตนใหรฐตรากฎหมายนรโทษกรรมเมอการสรบสนสด ดง 
นน กฎหมายระหวางประเทศโดยทวไปแลวจะประเมนสถานะของนรโทษกรรมโดย 
พจารณาวานรโทษกรรมนนมลกษณะตองหาม  ตามบรรดาสนธสญญาซงหาม  
อาชญากรรมทเฉพาะเจาะจง ตามการตความกฎหมายจารตประเพณระหวางประเทศ 
และตามพนธกรณในการใหการเยยวยาตามกฎหมายสทธมนษยชนระหวางประเทศ 
หรอไม!! 
ค) ! อาชญากรรมระหวางประเทศ เชน การฆาลางเผาพนธ การøาฝนอนสญญาเจนวา 
อยางรายแรง การทรมาน การหายสาบสญโดยþกบงคบ ในทกวนนโดยมากแลวþก 
หามโดยสนธสญญา สนธสญญาเหลานกหนดใหรฐภาคตรากฎหมายภายในใหมการ 
ลงโทษอาชญากรรมเหลานอยางมประสทธผล อนสญญาเจนวา ค.ศ.1949 กไดกหนด 
ใหรฐภาคสบหาบคคลผþกกลาวหาวาไดกระทการøาฝนอยางรายแรง โดยมเปา 
หมายทจะนตวมาพจารณาคดในศาล อนสญญาวาดวยการทรมาน และอนสญญาวา 
ดวยการหายสาบสญโดยþกบงคบกหนดใหรฐภาคสงคดใหพนกงานเจาหนาทของตน 
ดเนนคด แตสนธสญญาเหลานกไดระบไววาพนกงานเจาหนาทจะเปนผตดสนใจวาจะ 
ดเนนคดหรอไม คลายกบเวลาจะตดสนใจในกรณความผดอกฉกรรจทวไป ในการ 
ตดสนใจเหลาน ระบบความยตธรรมทางอาญาของแตละประเทศกสามารถใชหลก 
กฎหมายทมอยแลวได ตวอยางเชน การใชดลยพนจในการสรางยทธศาสตรการดเนน 
คดเชงเลอกเฟน ศาลระหวางประเทศและศาลลกผสมตางกใชยทธศาสตรการดเนนคด 
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เชงเลอกเฟนเชนกน ดงนน รฐôงไมไดละเมดพนธกรณของตนเสมอไป หากรฐไมดเนน 
คดกบผกระทความผดทกคน หรอการกระทความผดทางอาญาในทกกรณ เนองจาก 
ใชดลยพนจในการดเนนคด การตดสนใจเลอกหรอเรงคดควรจะตองอยบนพนฐาน 
ของกฎเกณฑทโปรงใสและไมลเอยง ตามทระบในขอชแนะขอ  5 นรโทษกรรมทไดรบ 
การออกแบบอยางระมดระวงสามารถเสรมยทธศาสตรการดเนนคดเชงเลอกเฟนได!! 
ง) ! อาชญากรรมตอมนษยชาตและอาชญากรรมสงครามทไดกระทในการสรบ 
ระหวางกลมตดอาวธภายในประเทศ มคจกดความตามธรรมนญกรงโรมแหงศาล 
อาญาระหวางประเทศ (International Criminal Court - ICC) และศาลอาญาระหวาง 
ประเทศกสามารถดเนนคดกบอาชญากรรมเหลานได หากอยในเขตอนาจของศาลฯ 
พฒนาการเหลาน ประกอบกบคพพากษาของศาลระหวางประเทศทเปนบรรทดฐาน 
และความเหนของหนวยงานทอนาจหนาท ไดใหความชดเจนมากขนกบธรรมชาตของ 
การกระทผดทางอาญาเหลาน และมสวนสรางความเหนจนวนห÷งทสนบสนนการม 
อยของขอหามเชงจารตประเพณไมใหมนรโทษกรรมสหรบอาชญากรรมระหวาง 
ประเทศ อยางไรกตาม บอเกดûนของความเชอของรฐวามหนาทตองปฏบตอยางใด 
อยางห÷ง หรอละเวนการปฏบตอยางใดอยางห÷ง (opinio juris) ทเกดจากศาลภายใน 
ประเทศและศาลลกผสม ประกอบกบแนวปฏบตของรฐวาดวยนรโทษกรรม ไมไดสะทอน 
ถงขอกหนดเชงจารตประเพณซงเปนทยอมรบมายาวนาน ชดแจง และเดดขาด ทหาม 
ไมใหมนรโทษกรรมสหรบอาชญากรรมระหวางประเทศ !! 
จ) ! ภายในกฎหมายสทธมนษยชนระหวางประเทศ มขอแตกตางของแนวทางปฏบต 
ของศาลสทธมนษยชนในระดบภมภาคตางๆ ในประเดนทวามพนธกรณทจะดเนนคด 
กบการละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรงหรอไม หรอเพยงพอแลวหรอไมทรฐจะ 
สอบสวนการละเมดดงกลาว และใหการเยยวยากบผทไดรบผลกระทบ นรโทษกรรมท 
ตราเปนกฎหมายในภมภาคตางๆของโลก อาจจะอยภายใตบงคบของมาตรฐานทแตก 
ตางกนออกไป!! 
7. ! ความผดทเขาเกณฑ !! 
ก) ! เกณฑในการกหนดวาการกระทใดมคณสมบตสหรบนรโทษกรรมควรจะตอง 
ระบใหชดเจนและมขอบเขตจกด เพอทจะลดโอกาสทจะขดกบพนธกรณใดๆท 
เกยวของซงวาดวยการดเนนคดภายใตกฎหมายอาญาระหวางประเทศและกฎหมาย 
สทธมนษยชนระหวางประเทศ การหาความสมดลระหวางการจกดขอบเขตของความ 
ผดอาญาทนรโทษกรรมครอบคúมถงกบการบรรúวตถประสงคของนรโทษกรรม üอเปน 
เรองททาทายยง ตวอยางเชน การไมรวมถงอาชญากรรมสงครามอาจจะทใหพลรบ 
หลายคนไมกลาทจะยอมจนน ถาพวกเขาไมแนใจวาการกระททเกยวของกบการสรบ 
ของพวกเขานนจะüอเปนอาชญากรรมสงครามหรอไม!! 
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ข) ! ขอจกดขอบเขตของความผดทเขาเกณฑในนรโทษกรรมห÷งๆสามารถทจะ 
ทไดในหลายทาง รวมถง!! 
ห÷ง ! ไลเรยงอยางชดแจงถงความผดตางๆทþกกนออกจากขอบเขตของนรโทษกรรม!! 
สอง ใหนรโทษกรรมกบความผดทเกยวของกบการความขดแยงหรอความผดทางการ 
เมองจนวนห÷ง แตตองมขอชแนะวาจะแยกแยะความผดทางการเมองออกจากความ 
ผดทวไปไดอยางไร!! 
สาม ! ใหนรโทษกรรมกบความผดทางการเมองทกหนดไวโดยละเอยดชดเจน!! 
ในกรณทใหนรโทษกรรมจกดอยแตเพยงความผดทางการเมองหรอความผดท 
เกยวของกบความขดแยง หรอกรณทความผดเฉพาะบางประเภททยกเวนจากนรโทษ-
กรรม ผกระทความผดในกรณความผดทวไปและกรณความผดทางอาญาทยกเวนจาก 
นรโทษกรรมยงคงจะþกดเนนคดตอไป หากผกระทความผดทความผดทงทรวมอย 
ในนรโทษกรรมและทยกเวนจากนรโทษกรรม นรโทษกรรมบางสวนกอาจจะมได ตามท 
ไดระบไวในขอชแนะขอ 16  การนนรโทษกรรมอยางจกดไปปฏบต จเปนจะตองม 
การกหนดการนไปใชในแตละกรณ!! 
ค) ! ภายใตบงคบของพนธกรณทงหลายของรฐ การยกเวนการกระทเหลานออกจาก 
นรโทษกรรมอาจจะทหนาทเพมความชอบธรรมและความþกตองตามกฎหมายของ 
นรโทษกรรมได!! 
ห÷ง ! อาชญากรรมระหวางประเทศทอกฉกรรจ!! 
สอง การกระทความรนแรงตอบคคลอยางอกฉกรรจûนๆ ทอาจจะมความอกฉกรรจ 
นอยกวาอาชญากรรมระหวางประเทศ!! 
สาม การกระทหรอการกระทความผดซงมมลเหตจงใจมาจากผลประโยชนสวนตน 
หรอเจตนาราย!! 
ตามทไดระบไวในขอชแนะขอ  8 ขอจกดวาดวยการกระทและการกระทความผดท 
ยกเวนจากนรโทษกรรมเหลาน สามารถทจะรวมเขากบขอจกดวาดวยขอบเขตของผรบ 
ประโยชนทเขาเกณฑได!! 
8. ! ผรบประโยชนทเขาเกณฑ! 
! 
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ก) ! ความมงหมายของแตละนรโทษกรรม และสภาพการณทางการเมองภายในรฐ จะ 
กหนดวานรโทษกรรมจะรวมหรอยกเวนบคคลใดบาง กฎหมายภายในประเทศและ 
กฎหมายระหวางประเทศกจะกกบดแลการเลอกผรบประโยชนนเชนกน!! 
ข) ! นรโทษกรรมห÷งๆควรจะระบใหขดเจนถงเกณฑทกหนดวาผกระทความผดใด 
จะเขาเกณฑไดรบนรโทษกรรม หรอวาผกระทความผดประเภทใดจะþกยกเวนจาก 
นรโทษกรรม หรอทงสองอยาง !! 
การแยกแยะสามารถทไดโดยพจารณาจาก!! 
ห÷ง ! ความสวามภกดหรอการเปนสมาชกในสถาบนของรฐหรอหนวยทไมใชรฐ!! 
สอง ! ชนยศในสถาบนหรอหนวยนน หรอสถานะของความรบผดชอบทเปนทรบรในนน!! 
ค) ! นรโทษกรรมทแยกแยะผรบประโยชนบนพนฐานของความสงกด ควรจะตอง 
พจารณาถงความแตกตางใดๆในความรบผดของบคคลทเกยวของกบสถาบนของรฐ 
และของบคคลทไมไดอยภายใตกฎหมายภายในประเทศ ความแตกตางเหลานอาจเกด 
จากระเบยบภายในประเทศวาดวยการใชกลง นรโทษกรรม ความคมกน การยกเวน 
ความรบผด ทเคยมมากอน เปนตน ความรบผดทกฎหมายระหวางประเทศกหนดแตก 
ตางกนไปตามแตละประเภทของผกระทความผดกควรจะไดรบการพจารณาเชนกน 
ตวอยางเชน กฎหมายสทธมนษยชนระหวางประเทศทวไปแลวมกจะใชกบการกระท 
ของรฐเทานน และอนสญญาระหวางประเทศบางอน เชน อนสญญาตอตานการทรมาน 
กสามารถใชไดกบเจาหนาทของรฐเทานน อยางไรกตาม การใชการแยกแยะดงกลาว 
อาจบอนทลายความพยายามทจะสรางความปรองดองในหมผทเคยเปนปรปกษกน!! 
ง) ! นรโทษกรรมทแยกแยะชนยศตางๆ อาจจะยกเวนผนกองทพหรอผนทางการ 
เมองจากนรโทษกรรม ในขณะทใหนรโทษกรรมกบผกระทความผดทมชนยศตกวา 
การแยกแยะเชนนนเอาภาระรบผดมาคานกบนรโทษกรรม แตกอาจจะเปนปญหาได 
หากบคคลทมชนยศสงเปนผมสวนไดสวนเสยสคญในการเปลยนผานทางการเมอง 
นรโทษกรรมทยกเวนบคคลทมชนยศสงอาจอาùยหลกความรบผดชอบของผบงคบ 
บญชาทพบไดในกฎหมายอาญาระหวางประเทศ และยทธศาสตรการดเนนคดของศาล 
ระหวางประเทศและศาลลกผสมทเนนบคคลทตอง “รบผดชอบมากทสด”!! 
จ) ! ภายใตกฎหมายอาญาระหวางประเทศนน ผใตบงคบบญชาตองรบผดตอ 
อาชญากรรมระหวางประเทศทตนกระทตามคสงของผบงคบบญชา แตผใตบงคบ 
บญชากอาจจะòนจากความรบผดน หากพนธกรณทางกฎหมายบงคบใหพวกเขาท 
ตามคสงของผบงคบบญชา หากพวกเขาไมทราบวาคสงนนไมชอบดวยกฎหมาย และ 
หากตวคสงนนเองไมชดเจนวาไมชอบดวยกฎหมาย สหรบผกระทความผดในทก 
ระดบ เหตแหงการยกเวนความรบผดทางอาญานน รวมถงสมรรถภาพทางจตใจทลดลง 
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อยางรนแรง และการขเขญวาจะทรายดวย นอกจากนน เหตบรรเทาโทษอยางเชน 
ความพยายามของผตองคพพากษาทจะชดเชยใหกบเหยอและรวมมอกบศาล และ 
เงอนไขทางอาย การศกษา สงคม และเศรษฐกจของผตองคพพากษา กสามารถทจะ 
นมารวมพจารณาในการตดสนลงโทษได หลกการทอนญาตใหมการบรรเทาโทษหรอ 
การบรรเทาความรบผดเชนวานน กสามารถนมารวมอยในนรโทษกรรมได ในกรณทผ 
กระทความผดทมชนยศตกวาไดรบนรโทษกรรม นรโทษกรรมนนสามารถทจะเปน 
เงอนไขวาพวกเขาจะตองเขารวมในกระบวนการกหนดภาระความรบผดทไมใชของ 
ศาล ตามทอภปรายในขอชแนะขอ 11!! 
ฉ) ! นรโทษกรรมทงหลายควรจะใสใจเปนพเศษตอการปฏบตตอเดกทรบผดชอบตอ 
การกระททอาจüอเปนอาชญากรรมตามกฎหมายภายในประเทศหรอกฎหมายระหวาง 
ประเทศ กฎหมายระหวางประเทศและสวนใหญของระบบกฎหมายภายในประเทศ 
อนญาตใหมอายขนตสหรบความรบผดทางอาญา ในกรณท ณ เวลาทไดกระท 
ความผด บคคลมอายนอยกวาอายขนตน และôงไมตองรบผดทางอาญานน บคคลนน 
ยงตองไมþกรวมอยในขอบเขตของนรโทษกรรม ในกรณทการเขาถงโครงการปลด 
ประจการและบรณาการสสงคมเดมขนอยกบการเขารวมในกระบวนการนรโทษกรรม 
ควรจะตองใสใจกบการสนองความตองการของพวกเดกทไมไดอยในขอบเขตของ 
นรโทษกรรมเนองจากตามกฎหมายแลวพวกเขาไมมความรบผดทางอาญา สหรบเดก 
ท ณ เวลาทไดกระทความผด มอายเกนอายขนตของความรบผดทางอาญา แตยงต 
กวา 18  ñอยนน พวกเขาอาจไดรบการดเนนคดอาญา ดวยเหตนถงอาจรวมอยใน 
กระบวนการนรโทษกรรมได นอกจากนน ควรจะตองใสใจกบการสนองความตองการ 
และประสบการณของพวกเขา!! 
9. ! ขอบขายดานเวลา!! 
ก)! เพอหลกเลยงความไมชดเจน นรโทษกรรมควรจะระบวนเรมและวนสนสดของ 
เวลาทอาชญากรรมซงเกดขนในระหวางนจะเขาเกณฑไดรบนรโทษกรรม ชวงเวลา 
ระหวางวนเรมและวนสนสดนควรจะ ÿนทสดเทาทจเปนสหรบการบรรúวตถประสงค 
ของกฎหมายเทานน การเลอกวนเหลานสามารถสงผลตอความชอบธรรมของนรโทษ-
กรรม (ตวอยางเชน ในกรณทวนสนสดþกใชอยางหวงผลเชงยทธศาสตรเพอยกเวน 
เหตการณหรออาชญากรรมทเปนทรบรวาเลวรายทกระทโดยกลมใดกลมห÷ง หรอใน 
กรณทยงเปนทถกเถยงวาความขดแยงเรมตนขนวนไหน)!! 
ข)! สนธสญญาระหวางประเทศและบรรทดฐานคพพากษาของศาลภายในประเทศ 
และศาลระหวางประเทศบางศาล üอวาอาชญากรรมวาดวยการหายสาบสญโดยþก 
บงคบเปนอาชญากรรมทประกอบดวยการกระทความผดตอเนอง นรโทษกรรมไมควร 
จะหามไมใหมการสอบสวนไมวาการหายสาบสญนนจะเกดขนเมอไหร เพราะการกระ-
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ทความผดประเภทนüอวาดเนนอยอยางตอเนองจนถงวนททราบชะตากรรมของผ 
หายสาบสญ!! 
10. ! ขอบขายดานภมศาสตร!! 
ในกรณทความขดแยงหรอนโยบายวาดวยการปราบปรามของรฐสงผลกระทบตอพนท 
ในพนทห÷งของประเทศเปนหลก นรโทษกรรมอาจจะจกดไวแตอาชญากรรมทกระท 
ในพนทนนๆ การจกดเชนวานลดการใหการไมตองþกลงโทษ แตกเสยงตอการปฏบต 
อยางแตกตางกนตอเหยอในกบนอกพนททไดรบผลกระทบ หากนรโทษกรรมไมไดระบ 
ถงขอบเขตดานภมศาสตร กเปนทสนนษฐานไดวานรโทษกรรมนนใชกบทงประเทศ 
นรโทษกรรมยงสามารถใชกบการกระทผดทกระทโดยคนชาตนนแตเกดขนภายนอก 
ประเทศ อยางไรกตาม นรโทษกรรมเชนนไมสามารถหามไมใหรฐทซงอาชญากรรมนน 
เกดขนใชอนาจตามเขตอนาจตามกฎหมายได อยางทไดอภปรายในขอชแนะขอ 18!! 
ภาค ค. เงอนไขของนรโทษกรรม!! 
11. ! เงอนไขทจเปนตองมกอนสหรบผรบประโยชนจากนรโทษกรรม!! 
ผกระทความผดแตละคนอาจจะþกกหนดใหบรรúเงอนไขทไดระบไว กอนทจะไดรบ 
นรโทษกรรม เงอนไขเหลานอาจทใหนรโทษกรรมสามารถสงผลใหเกดการปองกน 
ความรนแรงตอๆไป และสามารถอนวยความสะดวกใหเกดภาระความรบผดตลอดจน 
การบรรúสทธของเหยอทจะเขาถงความจรงและการชดใชคาเสยหาย ผกระทความผด 
จะเตมใจบรรúเงอนไขเหลานมากนอยเพยงใดนนขนกบปจจยหลายประการดวยกน 
เชน บรบททางการเมองและความมนคง วธการทางวฒนธรรมเกยวกบการบอกเลา 
ความจรงและความยตธรรม และขอบเขตทการเขารวมจะกหนดใหมการยอมรบหรอ 
การปฏเสธการกระทในอดตของตนเอง หากมการกหนดเงอนไขเยอะมาก กอาจจะ 
ทใหผกระทความผดมาเขารวมนอยราย แตการรวมเงอนไขดงกลาวกอาจชวยเพม 
ความชอบธรรมและความþกตองตามกฎหมายของนรโทษกรรม และการปฏบตตาม 
พนธกรณระหวางประเทศของรฐในการสอบสวนและใหการเยยวยา ในกรณทบคคลไม 
สามารถทจะปฏบตตามเงอนไขทเกยวของไดครบถวน ควรจะตองยบยงนรโทษกรรมไว 
เงอนไขทจเปนตองมกอนจะใหนรโทษกรรมอาจจะรวมถง!! 
ก) ! การยนสมครเขารวมเปนรายบคคล!! 
ข) ! การยอมจนนและการเขารวมในโครงการปลดอาวธ ปลดประจการ และบรณา-
การสสงคมเดม !! 
ค) ! การเขารวมในกระบวนการยตธรรมกระแสหลกหรอกระบวนการยตธรรมเชง 
สมานõนท! 
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ง)! การเปดเผยอยางครบถวนถงความเกยวของของตนในการกระทความผด โดย 
จะมบทลงโทษหากใหการเทจ!! 
จ) ! การใหขอมลเรองความเกยวของกบการกระทความผดของบคคลภายนอก!! 
ฉ)! การใหการ  (ไมวาเปนการสวนตวหรอเปนการสาธารณะ) ในคณะกรรมการคนหา 
ความจรง การไตสวนสาธารณะ หรอกระบวนการฟนหาความจรงûน!! 
ช) ! การใหการสหรบการพจารณาคดในศาลของบคคลทไมไดรบหรอไมเขาเกณฑ 
นรโทษกรรม!! 
ซ)! การสละทรพยสนทไดมาโดยมชอบ!! 
ฌ)! การมสวนในการชดใชคาเสยหายทางวตถและ/หรอทางสญลกษณ!! 
12. ! เงอนไขเรองความประพฤตในอนาคตของผรบประโยชนจากนรโทษกรรม!! 
ก)! เพอทจะเพมความชอบธรรมและความþกตองตามกฎหมายของนรโทษกรรม 
ผรบประโยชนแตละคนอาจจะตองอยใตบงคบของเงอนไขทจะตองบรรúเพอทจะหลก 
เลยงการþกเพกถอนผลประโยชนทไดรบจากนรโทษกรรม เงอนไขดงกลาวเปนวธการท 
ทใหรฐสามารถจะเอาผดกบบคคลทแสวงประโยชนในทางทผดจากกระบวนการ 
นรโทษกรรม และอาจกระตนใหผรบประโยชนมสวนสนบสนนกระบวนการปรองดองท 
กลงดเนนอย อยางไรกตาม ผกระทความผดบางคนอาจจะไมสนใจนกเนองจากม! 
ความไมแนนอนวานรโทษกรรมจะคงอยอยางถาวรหรอไม เงอนไขทสามารถบงคบใช 
เพอใหผรบประโยชนรกษาสถานะนรโทษกรรมของตน รวมถง!! 
ห÷ง ! การไมøาฝนเงอนไขทไดวางไวตอนใหนรโทษกรรม!! 
สอง! การละเวนจากการกระทความผดทเกยวของกบความขดแยงหรอความผด 
ทางการเมองใหม หรอกจกรรมทผดกฎหมายอาญาประเภทûนๆ!! 
สาม! การหามโดยมกหนดเวลาชดเจนไมใหครอบครองอาวธรายแรง ลงสมครรบ 
เลอกตงหรอตแหนงราชการ และ/หรอดรงตแหนงในสนกงานตรวจหรอกองทพ!! 
ข)! เงอนไขสหรบนรโทษกรรมบางประการทระบอยในขอชแนะขอ 11  (ค) ถง  (ฌ)
อาจรวมอยในเงอนไขของความประพฤตในอนาคตภายหลงจากการใหนรโทษกรรม 
แทนทจะเปนเงอนไขทจเปนตองมกอน!! 
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ค)! เพออนวยความสะดวกใหกบการบงคบใชเงอนไขของความประพฤตในอนาคต 
นรโทษกรรมสามารถใหความคมกนไมใหþกฟองรองเปนเวลาจกดแกผกระทความ 
ผดได หลงจากนน การใหความคมกนจะคงอยอยางถาวรไดกตอเมอผกระทความผด! 
ไดบรรúเงอนไขของความประพฤตในอนาคตทงหมดแลว หรออาจจะþกยกเลกหากไม 
ไดบรรúเงอนไขดงกลาว ถาบคคลไดดเนนกจกรรมทþกหามในชวงเวลาทยงบงคบใช 
อย ความคมกนชวคราวนจะþกเพกถอนทนó!! 
ง)! เพอทจะตรวจสอบการทใหบรรúเงอนไขของความประพฤตในอนาคต ควรจะ 
สรางกระบวนการทเปนอสระและเปนทางการเพอพจารณาตรวจสอบหรอตดสนชขาด 
เกยวกบการปฏบตตามเงอนไข กระบวนการดงกลาวควรจะระบเกณฑและกฎระเบยบ 
ในการลงความเหนเกยวกบระดบของการปฏบตตามเงอนไข นอกจากนน หนวยงานทม 
อนาจตดสนใจกควรจะมทรพยากรตามสมควร ในกรณทนรโทษกรรมþกยกเลก ควร 
จะมการดเนนคดตามอาชญากรรมทไดกระทไปแตเดม และความผดทเกดขนตอมา 
ดวย!! 
ภาค ง. การมมตเหนชอบ การนไปปฏบต และการพจารณาทบทวนนรโทษกรรม!! 
13. ! การยดตามกฎหมายภายในประเทศ!! 
ในขณะทระบบกฎหมายทกระบบตางกอนญาตใหมการลดหยอนผอนโทษในรปแบบใด 
รปแบบห÷งในกระบวนการยตธรรมทางอาญาของตน การใหนรโทษกรรมในชวงเวลา 
เดยวกบทความขดแยงหรอการปราบปรามยงดเนนอย หรอภายหลงจากนน อาจจะอย 
ภายใตการจกดของกฎหมายภายในประเทศ การทจะใหนรโทษกรรมมผลภายใต 
กฎหมายภายในประเทศนน อยางนอยการตรานรโทษกรรมตองยดตามกฎเกณฑ 
ภายในประเทศทเปนทางการและเกยวของทงหมด หากไมเปนไปตามกฎเกณฑเหลาน 
ศาลในประเทศกควรจะมความเปนอสระและมอนาจหนาททจะประกาศใหนรโทษกรรม 
นนขดตอรฐธรรมนญ หรอกหนดใหมการแกไขกฎหมายดงกลาว!! 
14. ! วธการตรากฎหมายและการปรกษาหารอสาธารณะ!! 
ก)! นรโทษกรรมอาจตราเปนกฎหมายผานกลไกทางøายบรหารและøายนตบญญต 
ไดมากมาย ตามทหลกเกณฑเกยวกบขนตอนของแตละประเทศจะอนญาต กลไกทเลอก 
อาจจะมนยสหรบขอบเขตทนรโทษกรรมสามารถทจะþกแกไข หรอจะบอกลางไดใน 
ภายหลง นรโทษกรรมทตราเปนกฎหมายโดยอาùยบทบญญตในรฐธรรมนญกอาจจะ 
แกไขอยากกวานรโทษกรรมûน!! 
ข) ! การปรกษาหารอสาธารณะเกยวกบการออกแบบนรโทษกรรมอาจเพมความชอบ 
ธรรมใหกบตวนรโทษกรรมนน หากเหมาะสม การปรกษาหารอดงกลาวควรจะรวมถง 
กลมคนทอาจจะþกไมใหความสคญใหมามสวนรวมดวย เชน เหยอ สตร เดก ผพลด 
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ถน ชนกลมนอย และอดตพลรบ การปรกษาหารอดงกลาวสามารถเปนไดในหลายรป 
แบบ รวมถง การประðมสาธารณะ การสรวจความýดเหน การประðมสมมนากลมเปา 
หมายทกหนด และการพจารณาความเหนทเขยนสงมา !! 
ค)! บางนรโทษกรรมไดรบความเหนชอบจากการลงประชามตระดบชาต ซงเพม 
ความชอบธรรมของนรโทษกรรมเหลานน กระบวนการนอาจจะรวมถงการจดการออก 
เสยงลงมตสหรบขอตกลงสนตภาพ หรอรฐธรรมนญฉบบใหมทมบทบญญตวาดวย 
นรโทษกรรม และôงสรางความเชอมโยงกบความพยายามทกวางกวาทจะสราง 
สนตภาพและประชาธปไตย หรอมฉะนน การลงประชามตอาจจะมงเนนไปทนรโทษ 
กรรมแตอยางเดยวกได เพอทจะใหแนใจวาการลงคะแนนเสยงเรองนรโทษกรรมจะไม 
ไปปนเปกบประเดนûน ในกรณทชนกลมนอยตกเปนเหยอของรฐบาลทเปนตวแทนของ 
ðมชนหมมาก อาจจะเปนการดทจะทใหแนใจวามตเหนดวยในแตละðมชนทไดรบผล 
กระทบจะตองอาùยการกหนดใหใชคะแนนเสยงขางมากกวาปรกต!! 
ง)! การใหมการมสวนรวมของประชาชนเปนอกองคประกอบของการออกแบบ 
นรโทษกรรม แตลพงการมสวนรวมเองกไมเพยงพอทจะประกนไดวานรโทษกรรมท 
ละเมดกฎหมายไมวาจะภายในประเทศหรอตางประเทศนนจะชอบธรรมและþกตองตาม 
กฎหมาย!! 
จ)! “การนรโทษกรรมตนเอง”เปนนรโทษกรรมทเหนชอบแตøายเดยวโดยระบอบท 
ตองรบผดชอบตออาชญากรรมระหวางประเทศหรอการละเมดสทธมนษยชนอยางราย 
แรง และมกจะยดอนาจมาโดยผดกฎหมาย ภายใตบงคบของพนธกรณตางๆของรฐ 
นรโทษกรรมเชนนควรจะþกพจารณาวาผดกฎหมายและไมชอบธรรมไวกอน!! 
15. ! ผลทางกฎหมาย ! !! 
ก)! นรโทษกรรมอาจมผลทางกฎหมายหลายประการตอผรบประโยชนแตละคนตาม 
การกระทความผดของตน ผลทางกฎหมายเหลานรวมถง!! 
ห÷ง! การปองกนไมใหมการสบสวนในทางอาญาใหม!! 
สอง! การยตการสบสวนในทางอาญาและการพจารณาคดทกลงดเนนอย!! 
สาม! การลดวนตองโทษ!! 
ส! การปลอยตวนกโทษ!! 
หา! การใหอภยโทษ!! 
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หก! การลบประวตอาชญากรรม!! 
เจด! การไมใหมความรบผดทางแพง!! 
ข)! ในกรณทนรโทษกรรมไดไมใหมความรบผดทางแพง ไมวาจะกหนดไวโดยชด 
แจงในกฎหมายนรโทษกรรม หรอจะบอกไวเปนนยในกรณทการเขาถงการเยยวยา 
ความเสยหายทางแพงนนตองเกดขนภายหลงการลงโทษทางอาญา ควรจะพจารณาให 
มโครงการชดใชคาเสยหายในทางปกครอง เพอเยยวยาเหยอ!! 
ค)! หากกระบวนการนรโทษกรรมไดþกออกแบบมาใหแยกแยะผกระทความผดหรอ 
อาชญากรรมแตละประเภทออกจากกน ผลทางกฎหมายของนรโทษกรรมกอาจแตกตาง 
กนไปตามประเภทของผรบประโยชน ความผดทอกฉกรรจกวาอาจไดรบเพยงแคการลด 
วนตองโทษตามกฎหมาย ในขณะทความผดทอกฉกรรจนอยกวาอาจไดนรโทษกรรม 
โดยสมบรณ วธการปฏบตแบบแบงชนนอาจชวยใหมความไดสดสวนในผลทาง 
กฎหมายสหรบผกระทความผดแตละประเภท และôงอาจจะเพมความชอบธรรมและ 
ความþกตองตามกฎหมายของนรโทษกรรมได!! 
16.! การบรหารจดการนรโทษกรรม!! 
ก)! สหรบนรโทษกรรมทมขอจกดและเงอนไข จเปนตองมกระบวนการทกหนด 
วาบคคลห÷งๆจะเขาเกณฑไดรบนรโทษกรรมหรอไม กระบวนการนนรโทษกรรมไป 
ปฏบตสามารถควบคมตรวจสอบไดโดยศาลภายในประเทศ หนวยงานทใหคปรกษาท 
รายงานตอรฐบาล คณะกรรมการนรโทษกรรมทแตงตงมาเปนการเฉพาะ หรอคณะ 
กรรมการคนหาความจรงซงมอนาจในการใหนรโทรษกรรมหรอแนะนวาควรจะให 
นรโทษกรรมกบบคคลใด สถาบนทรบผดชอบตอการนนรโทษกรรมไปปฏบตควรจะ!! 
ห÷ง! เปนอสระ!! 
สอง! เปนตวแทนของภาคสวนทหลากหลายในสงคม!! 
สาม! มทกษะทเหมาะสมกบการนนรโทษกรรมไปปฏบต!! 
ส! มขอบเขตอนาจและอนาจตามกฎหมายทจะปฏบตตามอาณตไดอยางม 
ประสทธผล!! 
หา! มทรพยากรเพยงพอทจะตดสนไดในเบองตนวาบคคลเขาเกณฑไดรบนรโทษ-
กรรมหรอไม และหากเหมาะสม มทรพยากรเพยงพอทจะตดตามตรวจสอบการปฏบต 
ตามเงอนไขเงอนไขในชวงเวลาทกหนด!! 
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ข)! การมสวนเกยวของของเหยอและðมชนทไดรบผลกระทบในกระบวนการน 
นรโทษกรรมไปปฏบตโดยทวไปแลวจะทหนาทเพมความชอบธรรมใหกบนรโทษกรรม 
การมสวนเกยวของนสามารถประกอบดวยการอนญาตใหเหยอและสมาชกในðมชนท 
ไดรบผลกระทบมามสวนรวมในการสบพยานเพอทจะกหนดวาการสมครรบนรโทษ 
กรรมแตละกรณนนควรจะไดรบการอนมตหรอไม เพอใหแนใจวาการมสวนรวมนนจะ 
เปนไปอยางมประสทธผล เปนเรองสคญทจะตองแจงเหยอลวงหนาพอสมควรวาการ 
สบพยานนนจะเกดขนทไหนและเมอใด และจดหาหรอเออใหมผแทนทางกฎหมายและ/
หรอการสนบสนนทางการเงนสหรบคาเดนทางหรอคาใชöายûนทเกยวของกบการเขา 
รวมการสบพยาน และทใหแนใจวาวามการสนบสนนและคมครองพยานอยางม 
ประสทธผล ในกรณทเหยอจะไดรบฟงคใหการของผกระทความผดในการสบพยาน 
สหรบนรโทษกรรม ควรจะตองระมดระวงไมใหเหยอรสกทรมานซ เหยอควรจะทราบ 
คตดสนในขนสดทายวากรณนไดนรโทษกรรมหรอไม กอนทจะประกาศตอสาธารณะ!! 
ค)! กระบวนการในการบรหารจดการนรโทษกรรมควรจะตองคนงถงสทธในการ 
พจารณาคดของผสมครรบนรโทษกรรม โดยเฉพาะอยางยง ผสมครควรจะสามารถ 
อทธรณคตดสนของหนวยงานทนนรโทษกรรมมาปฏบต ตอศาลทเปนอสระได!! 
17. ! การบอกลางนรโทษกรรม! ! ! 
ก)! ในประเทศจนวนไมนอย ศาลภายในประเทศหรอหนวยงานนตบญญตไดบอก 
เลกนรโทษกรรมทคงอยมาเปนเวลานานและทเคยใชไดกอนหนานน เพอทจะใหเปนไป 
ไดทจะบอกลางนรโทษกรรมในอนาคต ตวนรโทษกรรมควรจะมบทบญญตทอนญาตให 
มการพจารณาทบทวนของøายตลาการในประเทศไดในอนาคต อยางไรกตาม ความไม 
แนทเกดจากบทบญญตเหลานนอาจจะบอนทลายความสามารถของนรโทษกรรมใน 
การขวยใหบรรúเสถยรภาพ การคมครองสทธมนษยชน และความปรองดองทมากกวา 
เดม นอกจากนน ในกรณทนรโทษกรรมþกบอกลาง อปสรรคûนทขดขวางไมใหเกด 
ภาระรบผดทางอาญากอาจยงคงมอย!! 
ข)! ในกรณทกฎหมายนรโทษกรรมจกดขอบขายของนรโทษกรรมไวอยางชดแจง 
แตขอบขายนไดþกขยายออกไปเกนขอจกดเหลานโดยอาùยบรรทดฐานคพพากษาท 
กวางเกนไป การจะเปดพจารณาคดอาญาเสยใหมอาจไมจเปนตองอาùยการบอกลาง 
นรโทษกรรมนน หากแตตองอาùยการนขอจกดหรอเงอนไขในกฎหมายนรโทษกรรม 
ไปใชอยางเปนไปตามหลกเกณฑ!! 
18.! ศาลระหวางประเทศกบนรโทษกรรมในระดบประเทศ!! 
ก)! ถงแมวานรโทษกรรมจะหามไมใหมการดเนนคดทางอาญาภายในรฐทไดตรา 
นรโทษกรรมนนเปนกฎหมาย นรโทษกรรมกไมสามารถหามศาลระหวางประเทศ ศาล 
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ลกผสม หรอศาลตางประเทศไมใหใชเขตอนาจศาลของตนได ศาลดงกลาวอาจตดสน 
ภายใตเขตอนาจศาลของตนวาจะรบรองนรโทษกรรมห÷งๆหรอไม!! 
ข)! ในกรณทศาลอาญาระหวางประเทศหรอศาลอาญาลกผสม (international or 
hybrid criminal tribunals) มอนาจในการพจารณาคด รฐอาจจเปนตองรวมมอกบ 
ศาลนนตามพนธกรณของสนธสญญา ความรวมมอดงกลาวสามารถรวมถงการสงตว 
บคคลทไดรบประโยชนจากนรโทษกรรมในระดบประเทศใหมาขนศาลระหวางประเทศ!! 
ค)! ศาลอาญาระหวางประเทศและศาลอาญาลกผสมมอนาจทจะพพากษาลงโทษ 
บคคล แตไมสามารถทจะประกาศใหนรโทษกรรมในระดบประเทศขดตอรฐธรรมนญ 
หรอจะสงใหรฐบอกลางกฎหมายนรโทษกรรมของตน ดวยเหตน แมแตในกรณทศาล 
เหลานนประกาศใหนรโทษกรรมไมสามารถใชไดในระดบระหวางประเทศในคดห÷งๆ 
นรโทษกรรมนนอาจมผลตอไปไดในระดบประเทศ ในทางปฏบตแลว สถานการณเชนน 
สามารถหมายความวาผกระทความผดสวนใหญภายในรฐทใหนรโทษกรรมนนกจะยง 
คงทไดรบประโยชนจากนรโทษกรรมตอไป!! 
ง)! ศาลสทธมนษยชนในระดบภมภาคสามารถพจารณาไดวาการใหนรโทษกรรม 
ของรฐทอยในเขตอนาจศาลนนละเมดพนธกรณระหวางประเทศของรฐหรอไม ในกรณ 
ทศาลเหลานพบวามการละเมด ศาลสามารถแนะนใหมการแกไขไดหลายแนวทาง รวม 
ถง การสงใหบอกลางนรโทษกรรมนน หากรฐปฏบตตามคตดสนดงกลาว กอาจทให 
นรโทษกรรมนนสนผลในทางกฎหมายภายในประเทศ ! !! 
! 

!! 
! !! 
! ! 

!! ! 
!! !!!!!!! 
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แนวทางคอธบายสหรบขอชแนะเบลฟสตวาดวยนรโทษกรรมและภาระความรบผด!! 
Louise Mallinder!! 
1.! บทคดยอ! !! 
ขอชแนะเบลฟสตวาดวยนรโทษกรรมและภาระความรบผดไดพฒนาโดยคณะผ 
เชยวชาญทประกอบดวยนกวชาการและผปฏบตงานทมความเปนอสระและมาจาก 
หลายสาขาวชาจากหลายภมภาคของโลกและจากหลายพนทซงมประสบการณในการ 
เผชญกบการละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรงเมอไมนานมาน ขอชแนะมความมงมาย 
ทจะชวยเหลอผทตองการทจะตดสนใจหรอประเมนการตดสนใจเกยวกบนรโทษกรรม 
และภาระความรบผดในทามกลางหรอภายหลงจากความขดแยงหรอการปราบปราม 
สนสดลง ขอชแนะนแบงออกเปนสภาค ไดแก ภาคหลกการทวไป ภาคขอบขายของ 
นรโทษกรรม ภาคเงอนไขของนรโทษกรรม และภาคการมมตเหนชอบนรโทษกรรม 
การนไปปฏบต และการพจารณาทบทวน แนวทางคอธบายนไลเรยงกฎหมาย 
มาตรฐานและแนวการปฏบตทสนบสนนขอชแนะแตละขอ ตลอดจนคอภปรายทให 
แนวýดในชวงรางขอชแนะ!! 
2.! บทน!! 
รฐไดใชนรโทษกรรมมาเปนเวลาหลายพนñแลวเพอแกไขการขดกนทางอาวธ (armed  
conflict) เพอปรองดองกบพลเมองของรฐทøาฝนกฎหมายของประเทศ และเพอเยยวยา 
ความไมเปนธรรมทเกดจากกระบวนการความยตธรรมทางอาญาทไมยดหยนจนเกนไป4 

ในอดต นรโทษกรรมþกมองวาเปนการใชดลยพนจของøายบรหารทþกควบคมโดย 
กฎหมายภายในประเทศ และโดยทวไปแลวจะไดรบการพจารณาจากกฎหมายระหวาง 
ประเทศกตอเมอนรโทษกรรมไดþกรวมอยในขอตกลงสนตภาพระหวางรฐ การขยาย 
ขอบขายของกฎหมายระหวางประเทศภายหลงจากสงครามโลกครงทสองไดกระตนให 
เกดความสนใจมากขนในระดบระหวางประเทศตอสถานะของกฎหมายนรโทษกรรม ซง 
โดยมากแลวจะþกมองในเชงบวก ตวอยางเชน พธสารเพมเตมอนสญญาเจนวา ค.ศ. 
1977 ฉบบท  2 กระตนอยางชดแจงใหรฐตรา  “นรโทษกรรมทกวางขวางทสดเทาทจะ 
เปนไปได” เมอการสรบสนสด5 คชแจงของพธสารเพมเตมไดระบวาบทบญญตนมงทจะ 
“กระตนใหเกดการแสดงทาóของความปรองดองซงสามารถจะเออใหฟนความสมพนธ 
ตามรปแบบปรกตของชวตในรฐทไดþกแบงแยก”6 คณะอนกรรมการวาดวยการปองกน 
การเลอกปฏบตและการคมครองชนกลมนอยแหงสหประชาชาตไดเนนถงความสคญท 
การประกาศใชกฎหมายนรโทษกรรม“สามารถมตอการปกปองและสงเสรมสทธมนษย 
ชนทงหลายและเสรภาพพนฐาน”7ในการตดสนของคณะอนกรรมการฯในñ ค.ศ.1983 
ทใหทงานวจยเชงเปรยบเóยบวาดวยกฎหมายนรโทษกรรม8 งานวจยดงกลาว 
บรรยายถงบทบาทในทางบวกของนรโทษกรรมวารวมถงการปลอยตวนกโทษการเมอง 
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ทงหมด การกระตนใหเกด“õนทามตในชาตภายหลงจากการเปลยนแปลงทางการเมอง 
ทเกดขนภายใตกรอบประชาธปไตย” การรเรม“กาวแรกในการเรมกระบวนการ 
ประชาธปไตย” และการขดขวาง“วกฤตภายใน”หรอการแสดงถง“การสนสดลงของการ 
ขดกนทางอาวธทมลกษณะระหวางประเทศ”9 ความชนชมคณปการทนรโทษกรรมมตอ 
สนตภาพและประชาธปไตยมกจะกระตนใหหนวยงานตางๆของสหประชาชาตเรยกรอง 
ใหรฐทเสยหายจากการสรบตรากฎหมายนรโทษกรรม10 !! 
ในทางตรงกนขาม รฐบาลทตองการจะตรากฎหมายนรโทษกรรมในทกวนนตางกเผชญ 
กบแรงกดดนทงในทางกฎหมาย การทต และเศรษฐกจในระดบระหวางประเทศมากขน 
เรอยๆ ใหเวนจากการนรโทษกรรมอาชญากรรมระหวางประเทศและการละเมดสทธ 
มนษยชนอยางรายแรง การเปลยนแปลงนเกดจากการขยายขอบขายของเครองมอและ 
สถาบนของกฎหมายสทธมนษยชนระหวางประเทศ กฎหมายมนษยธรรมระหวาง 
ประเทศ และกฎหมายอาญาระหวางประเทศ ตลอดจนการเตบโตขององคกรภาค 
ประชาสงคมทคอยตดตามตรวจสอบการปฏบตตามระบอบกฎหมายเหลาน นบแตชวง 
ปลายทศวรรษ 1990  พฒนาการเหลานไดกอใหเกดการเพมจนวนของบรรทดฐานค 
พพากษาของศาลระหวางประเทศและความเหนûนๆของผมอนาจหนาทซงคอยๆพบวา 
นรโทษกรรมทใหกบอาชญากรรมระหวางประเทศและการละเมดสทธมนษยชนอยาง 
รายแรงนนเปนการøาฝนพนธกรณทรฐมภายใตกฎหมายระหวางประเทศ11 นอกจากนน 
ยงเปนทใหเหตผลกนมากขนวาการไมตองþกลงโทษทเปนผลจากนรโทษกรรมนน 
แทนทจะคมครองสทธมนษยชน กลบทใหเกดการลพองใจจน“ผรบประโยชนกระท 
อาชญากรรมมากขน” และกลบสนคลอนความพยายามทจะบรรúสนตภาพทยงยน12!! 
แมวาจะมพฒนาการเหลาน รฐยงคงปฏเสธขอเสนอทจะใหรวมขอหามอยางชดแจงเรอง 
นรโทษกรรมใหอยในสนธสญญาระหวางประเทศ13 นอกจากนน นรโทษกรรมสหรบ 
อาชญากรรมระหวางประเทศและการละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรงยงคงไดรบการ 
ตราเปนกฎหมายอย และในบางกรณกไดรบการสนบสนนในระดบระหวางประเทศและ 
ไดรบการเหนชอบจากศาลภายในประเทศ14 ตามทไดอภปรายในขอชแนะขอ  6 สง 
เหลานสนบสนนขอýดเหนทวากฎหมายระหวางประเทศอนญาตใหรฐมความยดหยน 
และดลยพนจในการพจารณานรโทษกรรม อยางไรกตาม พฒนาการของกฎหมาย 
ระหวางประเทศและแนวทางการปฏบตระหวางประเทศกกลงมอทธพลตอรปรางและ 
บทบาทของนรโทษกรรม เพราะทกวนนแทบจะไมมการใหนรโทษกรรมอยางไมม 
เงอนไขกบอาชญากรสงครามและผละเมดสทธมนษยชน นรโทษกรรมในปจจบนมกจะม 
เงอนไขใหผกระทความผดแตละคนตองเขารวมกระบวนการทจะปองกนไมใหเกด 
ความรนแรงอกและสรางภาระความรบผด ตลอดจนเปนกระบวนการทออกแบบมาเพอ 
เสรมยทธศาสตรการเลอกดเนนคด ในบรบทเชนน นรโทษกรรมสามารถใชในเชง 
ยทธศาสตรเพอเสรมสรางการบรรúพนธกรณทางกฎหมายทงหลายของรฐ!! 
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ขอกลาวอางเกยวกบผลกระทบทนรโทษกรรมมตอการคมครองสทธมนษยชนโดยทวไป 
แลวจะมองวานรโทษกรรมเปนปรากฎการณทมรปแบบเดยวกนไปหมดและไมพจารณา 
ถงบรรดาการเปลยนแปลงในเรองเงอนไขของนรโทษกรรม อยางไรกตาม งานวจยใน 
ชวงไมนานมานเกยวกบผลกระทบของนรโทษกรรมไดพบวายงขาดหลกฐานทจะบอกวา 
นรโทษกรรมนนขดขวางการคมครองสทธมนษยชน ตวอยางเชน การวเคราะหนรโทษ 
กรรมในแตละรฐ เชน สเปน โมซมบก15 เผยใหเหนวาแมแตนรโทษกรรมสหรบความ 
ผดอกฉกรรจกสามารถประกอบเปนสวนห÷งของการเปลยนผานไปสประชาธปไตยทม 
เสถยรภาพและการละเมดสทธมนษยชนทนอยลง ตวอยางเหลานทใหสามารถกลาวได 
วาอยางนอยกยงไมมการพสจนวานรโทษกรรมโดยตวของมนเองแลวนนเปนผลเสยตอ 
สนตภาพหรอเปาหมายในระยะเปลยนผานûนๆ การยอมรบวานรโทษกรรมไมไดเปน 
อปสรรคตอการคมครองสทธมนษยชนเสมอไปนนกไมไดหมายความวาการใชนรโทษ-
กรรมจะเปนการเพมการคมครองสทธมนษยชน หรอวาจะเกดผลดมากขนหากไมไดใช 
นรโทษกรรม การอางในเชงเปนเหตเปนผลกนวานรโทษกรรมสามารถเพมการคมครอง 
สทธมนษยชนนนอยากทจะพสจนได เพราะไมใชนรโทษกรรมทกอนจะพยายามทเชน 
นน นอกจากนน แมแตในกรณทการมอยของนรโทษกรรมเกดขนพรอมกบพฒนาการ 
ดานสทธมนษยชน กไมไดเปนขอพสจนวาตวนรโทษกรรมเองเปนสาเหตของพฒนาการ 
เหลาน16 ในชวงไมกñทผานมา งานวจยในเชงเปรยบเóยบทอาùยการศกษาในเชง 
ปรมาณทครอบคúมกวางขวางไดพยายามทจะวดผลกระทบทกระบวนการยตธรรมใน 
ระยะเปลยนผานซงรวมถงนรโทษกรรมมตอการพฒนาสทธมนษยชนและการทใหเกด 
ประชาธปไตย ตวอยางเชน Olsen Payne และ Reiter พบวาในกรณทการพจารณาคด 
หรอนรโทษกรรมþกใชโดยปราศจากกลไกความยตธรรมในระยะเปลยนผานûนๆ ทง! 
การพจารณาคดและนรโทษกรรมนนไดรบการพสจนวาไมได“มผลกระทบอยางมนย 
สคญทางสถตตอการพฒนาสทธมนษยชนและประชาธปไตย”17 ในทางตรงกนขาม ใน 
กรณทรฐทอยในระยะเปลยนผานใชทงการพจารณาคดและนรโทษกรรม การผสมผสาน 
นจะสราง“ประชาธปไตยและผลงานดานสทธมนษยชนทเขมแขงมากขน”18 การผสม-
ผสานดงกลาวสามารถเกดขนไดผานกระบวนการเลอกดเนนคดพรอมทงนรโทษกรรม 
อยางจกด หรอโดยการจดลดบเวลาการพจารณาคดและนรโทษกรรม Olsen และ 
คณะยงเสนอตออกวาในกรณทมคณะกรรมการคนหาความจรงเปนสวนห÷งของ 
กระบวนการเปลยนผาน ความเปนไปไดทจะมผลบวกกจะสงมากขนอก19 Ricci  กให 
เหตผลทคลายคลงกน โดยเขาไดศกษาในเชงปรมาณแลวพบวาประเทศทใชการผสม-
ผสานระหวางนรโทษกรรมและการพจารณาคดนน“เปนไปไดมากกวาทจะมสนตภาพท 
ยงยนมากกวาประเทศทใชเพยงแคกลไกเดยว”20 งานวจยเหลานบอกเปนนยวาหาก 
นรโทษกรรมไดþกนมาใชรวมกบกลไกความยตธรรมในระยะเปลยนผานûนๆแลวจะ 
เพมการคมครองสทธมนษยชน สงเหลานไดใหการสนบสนนในเชงประจกษตอแนวทาง 
ปฎบตทไดใชอยในขอชแนะนทวาควรจะตองพยายามมากทสดเทาทจะเปนไปไดให 
นรโทษกรรมไดรบการออกแบบใหเสรมกลไกทจะกอใหเกดภาระความรบผดและความ 
จรง!! 
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การยอมรบถงความยดหยนทมมาอยางตอเนองของกฎหมายระหวางประเทศวาดวย 
สถานะของนรโทษกรรม และความกงวลวาการหามไมใหมนรโทษกรรมโดยเดดขาด 
สามารถทสงผลกระทบตอการคมครองสทธมนษยชนในประเทศทเผชญกบความขดแยง 
หรอการปราบปรามหรอกลงเปลยนผานจากภาวะดวกลาว ไดนไปสขอเสนอสหรบ 
การสรางขอชแนะจนวนห÷งโดยกลมของนกวชาการและผปฏบตงานทมความเปน 
อสระและมาจากหลายสาขาวชาจากหลายภมภาคของโลก สหรบผทกลงจะทการ 
ตดสนใจหรอประเมนการตดสนใจเกยวกบนรโทษกรรมและภาระความรบผดทามกลาง 
หรอภายหลงจากความขดแยงหรอการปราบปรามสนสดลง!! 
ขอชแนะนอาùยแหลงขอมลทางกฎหมายระหวางประเทศ เชน สนธสญญาระหวาง 
ประเทศและกฎหมายจารตประเพณระหวางประเทศ คตดสนของศาลอาญาระหวาง 
ประเทศและหนวยงานดานสทธมนษยชน ปฏญญาของสหประชาชาต ขอชแนะ ขอมต 
และมาตรฐานûนๆ รวมถงกรณศกษาในระดบระหวางประเทศ21 และการวจยทมอย 
แนวทางคอธบายนไลเรยงกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏบตทสนบสนนขอชแนะ 
แตละขอ ตลอดจนคอภปรายทใหแนวýดในชวงรางขอชแนะ!! 
3. ! หลกการทวไป!! 
ขอชแนะขอ 1.  สรางสมดลระหวางพนธกรณตางๆของรฐ และวตถประสงคในการ 
คมครองสทธมนษยชน!! 
การตดสนความþกตองตามกฎหมายของนรโทษกรรมทงหลายนน มกจะเนนทวา 
นรโทษกรรมนนไดขดหรอแยงกบหนาทในการดเนนคดของรฐหรอไม อยางไรกตาม 
อาชญากรรมระหวางประเทศและการละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรงไดสราง 
พนธกรณทางกฎหมายระหวางประเทศหลายประการสหรบรฐ ซงพนธกรณเหลาน 
สามารถสงผลกระทบตอความþกตองตามกฎหมายของนรโทษกรรมไดทงสน พนธกรณ 
เหลานรวมถง พนธกรณทจะสอบสวน ดเนนคด ใหการเยยวยาเหยอ ปองกนไมให 
อาชญากรรมและการลวงละเมดเกดซ และทใหแนใจวามการคมครองสทธมนษยชน 
อยางมประสทธผลสหรบอนาคต ขอชแนะขอ 1(ก) เนนถงพนธกรณเหลานทงหมดและ 
สรวจนยทพนธกรณเหลานมตอความþกตองตามกฎหมายของนรโทษกรรม ทงหมดน 
ควรจะตองพจารณาเóยบเคยงกบขอชแนะขอ  6 ซงสรวจองคประกอบทเปนเกณฑของ 
หนาทในการดเนนคด และขอชแนะขอ 11  ซงอภปรายวาการกหนดเงอนไขของ 
นรโทษกรรมจะมผลกระทบตอความþกตองตามกฎหมายและความชอบธรรมของ 
นรโทษกรรมไดอยางไรบาง!! 
เปนทยอมรบกนอยางแพรหลายวาพนธกรณดานสทธมนษยชนของรฐควรจะþกมองวา 
“แบงแยกมได พงพาซงกนและกน สมพนธกน และแนนอนวาสคญเทากนกบùกดศร 
ความเปนมนษย”22 อยางไรกตาม ในทางปฏบตแลว รฐทเผชญกบความขดแยงและการ 
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เปลยนผานอาจเผชญกบความทาทายหลายประการในการบรรúพนธกรณของตน  (ด 
ขอชแนะขอ 3) และพนธกรณเหลานเองกอาจจะไมลงรอยกนนก ตวอยางเชน นรโทษ-
กรรมสามารถจกดการบรรúพนธกรณทจะดเนนคดของรฐเพอทจะบรรúพนธกรณûนๆ 
เชน การปองกนการละเมดสทธมนษยชนอก ในกรณทนรโทษกรรมกอใหเกดความขด 
แยงระหวางพนธกรณทางกฎหมายทแขงขนกนอย ไมมกฎหมายใดทมผลผกพนทจะ 
ระบวารฐควรจะแกไขความมลกษณะขดกนเหลานอยางไร23 อยางไรกตาม คณะ 
กรรมการกฎหมายระหวางประเทศ (International Law Commission - ILC) แนะน 
วานกกฎหมายควรจะพยายามประสานมาตรฐานทางกฎหมายทแขงขนกนนให 
สอดคลองกน24 คณะกรรมการไดใหคจกดความสหรบประสานใหสอดคลองกนนวา 
เปน“หลกการซงเปนทยอมรบกนโดยทวไปทวา เมอบรรทดฐานหลายขอมาเกยวพนกบ 
ประเดนใดประเดนห÷งแลว บรรทดฐานเหลานนควรจะไดรบการตความเทาทจะเปนไป 
ได เพอใหเกดกลมของพนธกรณทสอดลองกน”25 กระบวนการประสานใหสอดคลองกน 
เชนนอาจบงคบใหพนธกรณทแขงขนกนอยนมาถวงดลกนและกน โดยยงผลให 
พนธกรณบางประการไดþก“จกดหรอทใหสคญนอยลง”โดยพนธกรณûนๆ26 

บรรทดฐานคพพากษาของศาลระหวางประเทศและหนวยงานตดตามตรวจสอบสทธ 
มนษยชนกไดตงขอสงเกตวาพนธกรณดานสทธมนษยชนไมไดเปนสงสมบรณ และเนน 
ถงความสคญของการถวงดลระหวางพนธกรณทแขงขนกนอย แมแตเมอเกยวของกบ 
การดเนนคดความผดอกฉกรรจ ตวอยางเชน ความเหนòองอนห÷งของประธานศาล 
สทธมนษยชนแหงทวปอเมรกาทมผพพากษาอกสคนสนบสนน ในคด El Mozote v El 
Salvador ไดยอมรบถงความสคญของการถวงดลกนระหวางสทธในสนตภาพของ 
เหยอกบหนาททจะดเนนคดกบการละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรง ความเหนòองน 
ใหเหตผลวา“สทธและพนธกรณเหลานนไมไดเปนสงสมบรณ üอเปนการชอบธรรมทจะ 
นมนมาถวงนหนกกน โดยไมใหการปฏบตตามสทธหรอพนธกรณขอใดมาสงผลกระ-
ทบตอการทตามขอûนๆอยางไมไดสดสวน”27 ในกรณทนรโทษกรรมกอใหเกดความ 
ขดกนระหวางพนธกรณทางกฎหมายตางๆของรฐ ขอชแนะขอ 1(ก) ไดแนะนวาควรจะ 
พยายามประสานใหพนธกรณดงกลาวสอดคลองกน โดยมเปาประสงคโดยรวมทจะ 
คมครองสทธมนษยชนและบรรúพนธกรณทงหลายของรฐอยางเตมททสดเทาทจะทได!! 
วตถประสงคเชงนโยบายรวมทงพนธกรณทางกฎหมายเปนตวกหนดรปรางของการ 
ออกแบบนรโทษกรรมและกระบวนการความยตธรรมในระยะเปลยนผานûนๆ ขอชแนะ 
ขอ 1(ข) ไดใหตวอยางของวตถประสงคเชงนโยบายทเกยวของ และยอมรบวาถงแมวา 
การบรรúวตถประสงคเหลานจะเปนทพงประสงค สงเหลานมกจะไมสามารถบรรúได 
ในเวลาเดยวกนหรอบรรúไดอยางรวดเรว ดงนน ขอชแนะขอนôงแนะนวาวตถประสงค 
เหลานอาจจเปนตองþกนมาถวงดลกนและกน และตองþกถวงดลกบพนธกรณของรฐ!! 
ขอชแนะขอ 2. ภาระความรบผด!! 
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ภาระความรบผดไดกลายเปนหลกการสคญของความพยายามทจะจดการกบผลพวง 
ของอาชญากรรมระหวางประเทศและการละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรง ขอชแนะ 
ขอ 2 ยนยนถงความสคญของการใหผกระทความผดตองมภาระความรบผด28 

สหรบนกกฎหมายแลว ภาระความรบผดโดยมากจะเกยวของกบภาระความรบผดราย 
บคคลหรอภาระความรบผดของรฐภายใตสถาบนตลาการหรอสถาบนกงตลาการ29 ขอ 
ชแนะขอ  2 อาùยแนวทางการศกษาแบบสหวทยาการทางสงคมศาสตร30 ซงโดยทวไป 
แลวจะมองถงภาระความรบผดในรปแบบทกวางพอทจะพยายามเอาผดกบทงบคคล 
และสถาบน บรรษท หรอองคกรûนๆทตองรบผดชอบตอการกระทของตน ทจะเกดขน 
ไดโดยกระบวนการนอกเหนอจากสถาบนทางกฎหมายทเปนทางการ และทจะพยายาม 
สนบสนนจดมงหมายทางสงคมตางๆในวงทกวางกวาจดมงหมายทแตเดมแลวมกจะ 
เปนจดมงหมายของการดเนนคดอาญา การยนยนในขอชแนะขอ  2 ทวาผทตองรบผด 
ชอบตออาชญากรรมระหวางประเทศและการละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรงควรจะ 
ตองมภาระความรบผด ทไดระบถงอกครงในขอชแนะขอ  6 นน อาùยมาตรฐานทาง 
กฎหมาย และการวเคราะหทางสงคมศาสตรวาดวยความสคญของภาระความรบผด!! 
โดยอาùยงานวจยจากหลากหลายสาขาวชาเหลาน ขอชแนะขอ  2 ôงระบองคประกอบ 
หลกของกระบวนการสรางภาระความรบผดทมประสทธผล กลไกความยตธรรมในระยะ 
เปลยนผานทงหลายสามารถทจะทใหเกดองคประกอบเหลานไดในระดบทแตกตางกน 
ไป เชน การดเนนคดอาญาสามารถทจะใหเกดมตในการบงคบใชกฎหมายกบภาระ 
รบผดชอบรายบคคลโดยอาùยการพพากษาวากระทผดและการพพากษาลงโทษ แตก 
อาจสรางสงจงใจใหผกระทความผดปดบง แทนทจะรบผดชอบตอการกระทของตน31 

กลไกภาระความรบผดทไมใชของศาล อยางเชน คณะกรรมการคนหาความจรง การ 
สอบสวนสาธารณะ คณะกรรมาธการของสภา ผตรวจการแผนดน หรอคณะกรรมการ 
สทธมนษยชน โครงการประเมนตรวจสอบ และกลไกยตธรรมกระแสหลกหรอกลไก 
ยตธรรมเชงสมานõนท สามารถระบตวบคคลทจะตองมภาระรบผดชอบ กหนดใหผ 
กระทความผดตองยอมรบและอธบายการกระทหรอการละเวนของตน และบงคบใช 
สภาพบงคบไดหลายอยาง กระบวนการเหลานสามารถเผยความจรงทอาจจะไมปรากฏ 
หากไมทเชนน และยงสามารถเผยถงแบบแผนทกวางกวาของการลวงละเมดและความ 
ไมเปนธรรมเชงโครงสราง ตามทไดพดถงในขอชแนะขอ 15  สามารถทจะออกแบบ 
สภาพบงคบทบงคบใชกบผกระทความผดแตละคนใหแยกแยะตามความรายแรงของ 
ความผดหรอระดบของความเปนผผด!! 
ถงแมวานรโทษกรรมจะไดรบการออกแบบใหจกดการดเนนคด ตามทไดพดถงในขอ 
ชแนะขอ  5 นรโทษกรรมอยางจกดสามารถเสรมยทธศาสตรการเลอกดเนนคด 
นอกจากนน นรโทษกรรมยงไมจเปนเสมอไปทจะตองไปขดขวางการดเนนงานของ 
กลไกภาระความรบผดทไมใชการดเนนคด และตามทไดกลาวถงในขอชแนะขอ  5 ขอ 
10 และ ขอ 11  การใหนรโทษกรรมเปนรายบคคลสามารถทจะวางอยบนเงอนไขของ 
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การเขารวมในกระบวนการภาระความรบผด ดวยเหตนเอง ขอชแนะขอ  2 ôงจบลงดวย 
การระบวานรโทษกรรมสามารถชวยใหเกดภาระความรบผดได!! 
ขอชแนะขอ 3. บทบาทของการดเนนคด!! 
ขอชแนะขอ  3  (ก) เนนถงความสคญของการดเนนคดสหรบอาชญากรรมระหวาง 
ประเทศและความผดอกฉกรรจûน และยอมรบวาการดเนนคดเหลานสามารถจะ 
สนบสนนการบรรúวตถประสงคหลายประการ รวมถง การลงโทษเพอขมขวญยบยง 
การลงโทษเพอแกแคนทดแทน การลงโทษเพอแกไขฟนฟ การแสดงออกซงคานยมวา 
ดวยหลกนตธรรม และการปรองดอง อยางไรกตาม หลงจากเกดการทผดกฎหมายใน 
วงกวาง ไมเสมอไปทจะเปนไปได หรอเหมาะกบสถานการณ ทจะดเนนคดกบผกระท 
ความผดทกคน เพราะวามความทาทายในทางกฎหมาย การเมอง และสงคม บรรดา 
ความทาทายทปรากฏอยในวรรค  (ข) อธบายใหเหนอยางชดเจนวาทไม“ในทสดแลว 
ในประเทศทผานความขดแยงมา ผกระทความผดอกฉกรรจสวนใหญจนวน 
มหาศาล...จะไมมวนไดþกพจารณาคด ไมวาจะในระดบระหวางประเทศหรอภายใน 
ประเทศ”32 อยางทเลขาธการสหประชาชาตไดยอมรบไว เพอจดการกบ“ชองวางของ 
การไมตองþกลงโทษ”น เลขาธการสหประชาชาตôงไดแนะนวาพนกงานอยการควรจะ 
พฒนานโยบายการดเนนคดท“เลงผลเชงยทธศาสตร มเกณฑทชดเจน และคนงถง 

33บรบททางสงคม” วรรค  (ค) ไดนแนวปฏบตนมาใช โดยไดอาùยนยทยทธศาสตร 
เหลานนมตอการดเนนคดสหรบการละเมดสทธมนษยชนในวงกวาง และไดบอก 
วาการเลอกดเนนคดอยางทไดปฏบตกนในระบบความยตธรรมทางอาญาของแตละ 
ประเทศ ศาลอาญาระหวางประเทศและศาลลกผสมอาจเปนตวเลอกทเหมาะสม34 

ประสบการณตางๆไดแสดงใหเหนวายทธศาสตรการเลอกดเนนคดอาจสงผลใหผ 
กระทความผดบางคนเทานนþกสงฟอง ในขณะทผกระทความผดคนûนจะไดรบ 
ประโยชนจากนรโทษกรรม ตวอยางเชน ศาลลกผสมของกมพชาและเซยรราลโอนสง 
ฟองเพยงแคสดสวนเลกนอยของผกระทความผดของแตละประเทศเทานน  (รอยละ  535 

36และรอยละ 13  ตามลดบ) ซงเทากบปลอยใหผกระทความผดคนûนๆหลายพนคน 
ไดรบประโยชนจากนรโทษกรรม วรรค  (ง) ôงสรปดวยการบอกวานรโทษกรรมทนมา 
ใชควบคไปกบยทธศาสตรการเลอกดเนนคด สามารถทจะสอดคลองกบพนธกรณ 
ระหวางประเทศของรฐและอาจเออโดยตรงตอวตถประสงคทโดยปรกตแลวเกยวของกบ 
การดเนนคด37 !! 
ขอชแนะขอ 4. บทบาทของนรโทษกรรม!! 
ขอชแนะขอ  4  (ก) อธบายวาสามารถตรานรโทษกรรมเพอวตถประสงคเชงบวกทหลาก 
หลาย ถงแมวาวตถประสงคทอยเบองหลงนรโทษกรรมมกจะไมคอยโปรงใสเตมท การ 
ยอมรบความแตกตางเหลานเปนสงสคญ เพราะวตถประสงคสามารถกหนดขอบขาย 
ของนรโทษกรรม โดยทขอบขายนกสามารถสงผลกระทบตอความþกตองตามกฎหมาย 
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และความชอบธรรมของนรโทษกรรมได ขอชแนะเบลฟสตนใช“ความชอบธรรม”ในจดน 
และจดûนๆ เปนเงอนไขนงสหรบนโยบายและการตดสนใจทเกยวของกบนรโทษกรรม 
เพราะคณะผรางขอชแนะรสกวาความชอบธรรมเปนแนวýดทกวางขวางกวาความþก 
ตองตามกฎหมาย ความชอบธรรมþกมองวาเกยวของกบขอบเขตเชนทนรโทษกรรมþก 
สรางขนโดยอาùยกระบวนการประชาธปไตยและการมสวนรวม  (ด ขอชแนะขอ 14) ท 
บคคลและðมชนมามสวนเกยวของกบนรโทษกรรม  (ด ขอชแนะขอ 16) และทนรโทษ-
กรรมüอเปนสวนนงของยทธศาสตรองครวมสหรบสนตภาพ ความยตธรรม และการ 
ปรองดอง ความชอบธรรมþกมองวาเปนองคประกอบสคญของนรโทษกรรมทจะบรรú 
ผลในเชงบวก!! 
ขอชแนะขอ 4 (ข) ตงใจทจะแยกแยะระหวางนรโทษกรรมทชอบธรรมกบนรโทษกรรมท 
ไมชอบธรรม ตามแนวทางการถวงดลทใชในขอชแนะฉบบนในภาพรวมนน การ 
แยกแยะนไมไดอยบนพนฐานของหนาทในการดเนนคดแตอยางเดยว หากแตคนงถง 
ขอบเขตทนรโทษกรรมไดþกออกแบบมาเพอเออหรอเพอขดขวางการบรรúพนธกรณ 
ระหวางประเทศและวตถประสงคเชงนโยบายของรฐ ในกรณทนรโทษกรรมตงใจทจะ 
บรรúพนธกรณใหหลายประการใหไดมากทสดเทาทจะทได นรโทษกรรมนนกมแนว 
โนมทจะþกมองวาชอบธรรม ในขณะทนรโทษกรรมทมเปาหมายทจะใหเกดการไมตอง 
þกลงโทษโดยไมเคารพตอหนาทในการดเนนคดหรอพนธกรณระหวางประเทศûนๆ 
ของรฐมากนกกมแนวโนมทจะþกมองวาไมชอบธรรม แนวทางนชดเจนวาไดแยกแยะ 
นรโทษกรรมทมเงอนไขทไดแนะนไปในขอชแนะขอ 11  และขอ 12  ออกจากนรโทษ-
กรรมทไมมเงอนไข และแนวทางนกควรทจะไดรบการพจารณาควบคไปกบการปฏเสธ 
การนรโทษกรรมตนเองตามขอชแนะขอ 14 (จ) สวนขอชแนะขอ 14  (ข) ไดบอกวาตว 
แสดงทงในระดบภายในประเทศและระหวางประเทศมแนวโนมทจะมองวานรโทษกรรม 
นนชอบธรรม หากนรโทษกรรมไดรบการออกแบบใหสนบสนนความพยายามทจะ 
คมครองสทธมนษยชนผานมาตรการทจะลดความขดแยงทใชความรนแรง ทใหแนใจ 
วาการเปลยนผานจะมเสถยรภาพ แกไขผลพวงของการละเมดสทธมนษยชนในอดต 
และสงเสรมความรวมมอทบคคลผกระทความผดมใหกบโครงการเพอการคนหาความ 
จรง ภาระความรบผด และความปรองดอง ตวอยางของการสนบสนนในระดบระหวาง 
ประเทศทมใหกบนรโทษกรรมเชนวานสามารถพบไดในนโยบายทงหลายขององคการ 
ระหวางประเทศ ยกตวอยางเชน เลขาธการสหประชาชาตไดยอมรบวา“นรโทษกรรมทม 
การออกแบบมาอยางรอบคอบสามารถชวยในการหวนคนและบรณาการสสงคม 
เดม”ของอดตพลรบได38 เนองจากเชอกนวาการเสนอใหนรโทษกรรมจะกระตนใหพลรบ 
จนวนมากขนมาเขารวมโครงการปลดอาวธ ปลดประจการ และบรณาการสสงคมเดม 
(Disarmanent, Demobilisation, and Reintegration - DDR) ดวยการทใหมนใจอก 
ครงวาพวกเขาจะไมþกตงขอหาทางอาญาหากพวกเขาไดยอมจนน นอกจากนนแลว 
การใชนรโทษกรรมมากระตนใหผพลดถนและผลภยกลบมายงประเทศบานเกดของตน 
กไดรบการสนบสนนจากเอกสารนโยบายของสนกงานขาหลวงใหญผลภยสหประชา-
ชาต39! 

" 28 



 
  

  
  

  

  

 

   
  

  

   

 
 
   

 
  

 
   

  

! 
ขอชแนะขอ 5. การเชอมโยงนรโทษกรรมเขากบภาระความรบผด!! 
โดยทวไปแลว รฐไมไดเผชญกบสถานการณทตองเลอกอยางใดอยางห÷งระหวางภาระ 
ความรบผดในรปแบบทางศาลกบในรปแบบทไมใชศาล แตทจรงแลว กลไกหลาย 
ประการสามารถออกแบบใหเสรมกนได ซงกคอการทงานไปพรอมกนในหลายระดบ 
(ระดบระหวางประเทศ ระดบประเทศ หรอระดบทองถน) หรอการบรรúเปาหมายทแตก 
ตางกน กลไกเหลานยงสามารถจดลดบเวลาใหทหนาทของตนตามลดบเฉพาะ การ 
กหนดลดบนอาจเปนผลมาจากเงอนไขทางการเมองหรอความสามารถทกระบวนการ 
ห÷งจะมผลตออกกระบวนการห÷ง ตวอยางเชน ผลการศกษาของกระบวนการฟน 
หาความจรงกระบวนการห÷งสามารถนมาใชเปนหลกฐานในการพจารณาคดอาญาได 
ในภายหลง นรโทษกรรมสามารถทจะเสรมการดเนนคดอาญาไดในกรณทนรโทษ-
กรรมþกออกแบบมาใหยงคงมความเปนไปไดทจะดเนนคดกบความผดทางอาญา  (ด 
ขอชแนะขอ 6) หรอผกระทความผด  (ด ขอชแนะขอ 8) ซงþกยกเวนจากขอบขายของ 
นรโทษกรรม หรอกบผกระทความผดทไมไดบรรúเงอนไขของนรโทษกรรม  (ด ขอ 
ชแนะขอ 11) ขอชแนะขอ  5 ไดไลเรยงหนทางบางประการทกระบวนการเสรมเหลานจะ 
สามารถเปนประโยชนได!! 
ในคตดสนวาดวยนรโทษกรรมในคดของนายเอยง ซาร เมอñ ค.ศ.2011 ทประðม 
พจารณาคดแหงทประðมวสามญในศาลกมพชาไดระบวา  “บางนรโทษกรรมทมเงอนไข 
อยางเชนนรโทษกรรมซงอนญาตใหมภาระความรบผดอยบางรปแบบนนเปนทเหนชอบ 
กนอยางแพรหลาย อยางในกรณของแอฟรกาใตซงไดใหนรโทษกรรมในฐานะเปนสวน 
ห÷งของกระบวนการปรองดอง”40 คตดสนยงระบตออกวา  “นรโทษกรรมเชนนโดย 
ทวไปแลวกไมไดþกทใหเปนโมฆะ แตกþกใชเฉพาะกรณไป ขนกบปจจยหลายประการ 
รวมถงกระบวนการในการตรากฎหมายนรโทษกรรม เนอหาและขอบขายของนรโทษ-
กรรม และวาไดใหมภาระความรบผดในรปแบบûนหรอไม”41 ทประðมสรปวานรโทษ-
กรรมสหรบอาชญากรรมระหวางประเทศนน “โดยเฉพาะอยางยงหากไมไดมาพรอมกบ 
ภาระความรบผดในรปแบบใดรปแบบห÷งแลวจะขดกนกบเปาหมาย”(เนนโดยผ 
เขยน)ของการใหผกระทความผดมภาระรบผดและการใหการเยยวยาทมประสทธผล 
แกเหยอ42 เรองนบอกเปนนยวาหากนรโทษกรรมมาพรอมกบภาระความรบผดรปแบบ 
ใดรปแบบห÷ง ศาลอาจพจารณาถงความขอนดวย ขอชแนะขอ  5 มแนวทางท 
คลายคลงกน โดยไดกลาวสนบสนนวาโดยมากทสดเทาทจะเปนไปไดแลวนน นรโทษ-
กรรมควรจะตงอยบนเงอนไขวาบคคลทกระทความผดจะตองเขารวมกระบวนการทจะ 
ทใหแนใจวาภาระความรบผดจะเกดขนผานกลไกทางศาลและกลไกทไมใชทางศาล!! 
4.! ขอบขายของนรโทษกรรม!! 
ขอชแนะขอ 6. นรโทษกรรมและพนธกรณระหวางประเทศในการดเนนคด! 
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ขอชแนะขอ  6 กลาวถงประเดนปญหาทเปนทถกเถยงกนมากทสดในเรองความþกตอง 
ตามกฎหมายและความชอบธรรมของนรโทษกรรม เมอคนงถงหนาททจะดเนนคด 
ของรฐ คณะผรางขอชแนะพยายามทจะระบขอบขายของมาตรฐานทางกฎหมายทมอย 
ในปจจบน และเนนถงสวนทกฎหมายยงไมมขอยต เนองดวยธรรมชาตอนเปนทถกเถยง 
กนของหนาททจะดเนนคด ขอชแนะขอ  6 ôงไดมงทจะเนนบรเวณทรฐยงคงมความ 
ยดหยนในการกหนดแนวทางการนรโทษกรรมของตน อยางไรกตาม คณะผราง 
ปฏเสธทจะใหกฎเกณฑใดๆ เพราะพนธกรณทางกฎหมายทเกยวของกบการนรโทษ-
กรรมในระดบชาตอาจขนอยกบปจจยมากมาย เชน อาชญากรรมนนเกดขนเมอใด 
ธรรมชาตของความผดเหลานนเปนเชนไร รฐนนเปนภาคของสนธสญญาทเกยวของหรอ 
ไมและเปนตงแตเมอใด และรฐนนอยภายใตเขตอนาจของศาลระหวางประเทศหรอไม !! 
วรรค  (ข) ไดบอกวาไมมสนธสญญาระหวางประเทศอนใดทหามนรโทษกรรมอยางชด 
แจง ทจรงแลว เมอมการถกเถยงกนถงความเปนไปไดทจะดงเอาการหามไมใหม 
นรโทษกรรมเขามาอยดวย ระหวางการเจรจาวาดวยธรรมนญกรงโรมแหงศาลอาญา 
ระหวางประเทศ ค.ศ.199843 และอนสญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกนบคคล 
ทกคนจากการหายสาบสญโดยþกบงคบ ค.ศ.200644นน พบวาเปนประเดนทกอใหเกด 
ความไมเหนòองกนในหมรฐทเจรจากนอยมากจนสนธสญญาทเปนผลจากการเจรจานน 
ไมไดเอยถงนรโทษกรรมเลยแมแตนอย ตามทจะไดอภปรายตอไปดานลาง ตราบจนทก 
วนนนน การอางถงนรโทษกรรมอยางชดแจงในสนธสญญาทงหลายนนมอยเพยงจด 
เดยว ไดแกในมาตรา 6(5) ของพธสารเพมเตมอนสญญาเจนวา ฉบบท  2 ซงเกยวของ 
กบการขดกนทางอาวธภายในประเทศ โดยการอางถงนไดกระตนใหรฐ“ใหนรโทษ-
กรรมทกวางทสดเทาทจะเปนไดแกบคคลซงไดมสวนรวมในการขดกนทางอาวธ” เมอ 
การสรบสนสดลง45 !! 
การไมมขอหามหมายความวาการทนรโทษกรรมอาจจะมาขดกนกบพนธกรณระหวาง 
ประเทศในการดเนนคดมากนอยเพยงใดนน โดยทวไปแลวจะประเมนกนบนพนฐาน 
ของการตความโดยรวมของระบอบกฎหมายระหวางประเทศสามระบอบทแตกตางกน 
ไป ไดแก กฎหมายมนษยธรรมระหวางประเทศ กฎหมายสทธมนษยชนระหวางประเทศ 
และกฎหมายอาญาระหวางประเทศ46 การทเชนนตองอาùยบอเกดของกฎหมาย 
ระหวางประเทศทแตกตางกนไป ซงรวมถง สนธสญญาระหวางประเทศ กฎหมายจารต 
ประเพณระหวางประเทศ และหลกนตศาสตรระหวางประเทศ ขอชแนะเบลฟสตนใช 
แนวทางกวาง โดยอางถงหนาททจะดเนนคดกบการฆาลางเผาพนธ การøาฝน 
กฎหมายมนษยธรรมอยางรายแรงในความขดแยงระหวางประเทศและในประเทศ การ 
ทรมานและการหายสาบสญโดยþกบงคบ รวมถงการละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรง 
อยางไรกตาม เพอทจะสะทอนระบอบและบอเกดทแตกตางกนออกไปทเปนรากฐานของ 
หนาททจะดเนนคด ขอชแนะเบลฟสตนปฏเสธทจะระบถงหนาททจะดเนนคดทเปนรป 
แบบเดยวกนทงหมดทสามารถนมาใชไดกบอาชญากรรมและการละเมดทแตกตางกน 
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เหลาน และ เพอใหเกดความชดเจนและความþกตองแมนย ôงไดนระบอบกฎหมาย 
และบอเกดเหลานมาวเคราะหตางหากในขอชแนะขอ 6 แทน47 !! 
นรโทษกรรมกบอาชญากรรมทถกหามโดยสนธสญญาระหวางประเทศ!! 
วรรค  (ค) ไดทบทวนพนธกรณในการดเนนคดทเกดจากสนธสญญาวาดวยการฆาลาง 
เผาพนธ48  “การøาฝนอยางรายแรง”ตออนสญญาเจนวา49 การทรมาน50 และการการ 
หายสาบสญโดยþกบงคบ51 โดยเฉพาะอยางยง วรรค นไดอาùยถอยคของอนสญญา 
วาดวยการทรมาน และอนสญญาวาดวยการหายสาบสญโดยþกบงคบ ซงไดระบวาการ 
ตดสนใจจะดเนนคดกบอาชญากรรมเหลานนควรจะทโดยหนวยงานระดบชาตทม 
อนาจหนาทในการดเนนคด  “ในลกษณะเดยวกบในกรณของความผดทวไปทม 
ลกษณะอกฉกรรจภายใตกฎหมายของรฐภาคนน”52 โดยสอดคลองกบการอภปรายถง 
การเลอกดเนนคดทอยในขอชแนะขอ  3 วรรค นบอกวาหนวยงานระดบชาตทมอนาจ 
หนาทในการดเนนคดสามารถอาùยหลกเกณฑการใชดลยพนจทมอยแลว ซงในบาง 
สถานการณอาจสงผลใหตดสนใจไมดเนนคด วรรค นจบลงดวยการบอกวาแมแตใน 
กรณทสนธสญญสรางพนธกรณทจะดเนนคด รฐจะไมไดละเมดพนธกรณของตนเสนอ 
ไป หากรฐไมไดดเนนคดกบผกระทความผดทกคน หรอการกระทความผดทาง 
อาญาในทกกรณ เนองจากใชดลยพนจในการดเนนคด การตดสนใจเลอกหรอเรงคด 
ควรจะตงอยบนพนฐานของกฎเกณฑทโปรงใสและไมลเอยง!! 
นรโทษกรรมกบกฎหมายจารตประเพณระหวางประเทศ!! 
วรรค  (ค) ของขอชแนะท  6 กลาวถงดานทยงเปนทถกเถยงกนมากทสดของกฎหมาย 
ระหวางประเทศวาดวยนรโทษกรรม  ซงกคอ  ขอบเขตทนรโทษกรรมสหรบ  
อาชญากรรมระหวางประเทศจะþกหามบงคบใชภายใตกฎหมายจารตประเพณระหวาง 
ประเทศ นเปนประเดนสคญเปนพเศษสหรบอาญากรรมตอมนษยชาต และ 
อาชญากรรมสงครามทกอขนในการขดกนทางอาวธภายในประเทศ เนองจากพนธกรณ 
ของรฐในเรองอาชญากรรมเหลานเบองตนแลวอยภายใตบงคบของกฎหมายจารต 
ประเพณระหวางประเทศ!! 
ตามทธรรมนญศาลยตธรรมระหวางประเทศไดระบไว กฎหมายจารตประเพณระหวาง 
ประเทศมตนกเนดจากแนวปฏบตของรฐ  (หรอกคอ การกระท หรอ การละเวนไม 
กระทของรฐ) และความเชอของรฐวามหนาทตองปฏบตอยางใดอยางห÷ง หรอละเวน 
การปฏบตอยางใดอยางห÷ง ทเรยกกนวา opinio juris (หมายความวา การปฏบตของ 

53รฐตองมแรงจงใจจากความเชอวาขอผกมดทางกฎหมายนนมอย) ทงน ในหวขอนจะ 
ทบทวนหลกฐานสหรบทงสองบอเกดดงกลาว คพพากษาของศาลระหวางประเทศท 
เปนบรรทดฐานและความเหนของหนวยงานทมอนาจหนาท ไดรวมกอใหเกดคลงความ 
เหนกวางขวางทสนบสนนวามหนาทเชงจารตประเพณในการดเนนคดกบอาชญากรรม 
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ระหวางประเทศ อยางไรกตาม คณะผรางตระหนกดวาถงแมจะพบวาหนาทดงกลาวมอย 
กไมจเปนตองหมายความวาเปนหนาทสมบรณ และไมไดหมายความวาจะตดสทธการ 
ใชนรโทษกรรมในทกกรณ เนองดวยวรรค  (ค) เกยวกบการมอยของขอหามตาม 
กฎหมายจารตประเพณไมใหใชนรโทษกรรม มากกวาจะเกยวกบหนาทเชงจารต 
ประเพณทใหดเนนคดโดยเฉพาะ หวขอนโดยหลกแลวจะมงเนนเรองบอเกดซง 
เกยวของโดยตรงกบสถานะของนรโทษกรรมภายใตกฎหมายจารตประเพณระหวาง 
ประเทศ!! 
ศาลระหวางประเทศและศาลลกผสมไดใชบทกฎหมายและบรรทดฐานคพพากษา ใน 
การนยามและดเนนคดกบอาชญากรรมตอมนษยชาตและอาชญากรรมสงครามทเกด 
ขนในการขดกนทางอาวธภายในประเทศ ในการน ศาลไดตดสนเกยวกบหนาททจะ 
ดเนนคดเหลานภายใตกฎหมายจารตประเพณระหวางประเทศ ในบางคด ศาลยงได 
แสดงความเหนวาขอหามตามกฎหมายจารตประเพณตอนรโทษกรรมนนมอยหรอไม 
ดวย ตวอยางเชน มสองคดทศาลอาญาระหวางประเทศสหรบอดตยโกสลาเวย 
(International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia - ICTY) ไดพจารณา 
เกยวกบนรโทษกรรมทสมมตขน (หรออางวาม) สหรบความผดระหวางประเทศ และได 
ตดสนวานรโทษกรรมนนþกหามภายใตกฎหมายจารตประเพณระหวางประเทศ54 

อยางไรกตาม คตดสนเหลานไมไดอางถงแนวการปฏบตของรฐเพอสนบสนนจดยน 
ของศาล เมอศาลลกผสมในเซยรราลโอนและกมพชาไดรบการขอรองใหพจารณาถง 
สถานะของนรโทษกรรมทมอย ศาลไดมขอสรปทแตกตางจากขอสรปของศาลอาญา 
ระหวางประเทศสหรบอดตยโกสลาเวย ตวอยางเชน ทประðมอทธรณแหงศาลพเศษ 
เซยรราลโอนซงไดยอมรบจดยนทเสนอโดย Antonio  Cassese  และอางวา“ยงไมม 
พนธกรณทวไปใดทใหรฐละเวนจากนรโทษกรรม” สหรบอาชญากรรมตอมนษยชาต 
และยงวา“หากรฐใดผานกฎหมายเชนนน  รฐนนกไมไดøาฝนหลกเกณฑจารต  
ประเพณ”55 ตอจากนน ทประðมพจารณาคดแหงทประðมวสามญในศาลกมพชา ซงได 
ทการศกษาทบทวนทครอบคúมกวางขวางทสดเทาทศาลอาญาระหวางประเทศใดๆจะ 
ไดเคยทมาเกยวกบแนวปฏบตของรฐ พบวา“แนวปฏบตของรฐทเกยวกบอาชญากรรม 
อกฉกรรจระหวางประเทศûนๆ[ซงไมไดþกหามโดยสนธสญญา]นน กลาวไดวาไมไดเปน 
รปแบบเดยวกนทงหมดมากพอทจะใหเกดขอหามสมบรณอนนงเพอมาใชกบ  
อาชญากรรมทงหมด”56 นนôงเปนการสมเหตสมผลทจะบอกวาแมกระทงในหมศาล 
ระหวางประเทศและศาลลกผสมเอง ยงคงมมมมองทแตกตางหลากหลายในเรองการม 
อยของขอหามนรโทษกรรมอาชญากรรมอกฉกรรจภายใตกฎหมายจารตประเพณ 
ระหวางประเทศ มาตรา 38(1)(d) ของธรรมนญศาลยตธรรมระหวางประเทศไดบญญต 
ไววาคตดสนของศาลใดๆเปน“วธการขนทตยภมในการกหนดหลกกฎหมาย”57 ค 
ตดสนเหลานโดยตวของมนเองแลว ไมไดเปนบอเกดของกฎหมาย หากแตเปนความ 
เชอของรฐฯ  (opinio juris) วาดวยการมอยของหลกเกณฑซงเกดจากกฎหมายสนธ 
สญญาหรอกฎหมายจารตประเพณระหวางประเทศ!! 
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การมอยของขอหามตามจารตประเพณเกยวกบนรโทษกรรมสหรบอาชญากรรม 
ระหวางประเทศไดรบการประกาศอยในตราสารทไมมสภาพบงคบหลายตราสารดวย 
กน58 ตราสารทไมมสภาพบงคบเหลานไมมผลผกพนตอรฐ และโดยทวไปแลวจะมอง 
กนวาวตถประสงคของตราสารเหลานคอการสงเสรม“บรรทดฐาน”ซงเชอกนวาเปนไป 
ในทางบวกและôงควรจะไดรบการนไปใชในวงกวาง59 อยางไรกตาม เหมอนกบค 
ตดสนของศาลระหวางประเทศและศาลลกผสม ตราสารทไมมสภาพบงคบ“อาจเปนหลก 
ฐานวากฎหมายทมอย หรอองคประกอบทกอใหเกดความเชอของรฐฯ หรอแนวปฏบต 
ของรฐทกอใหเกดกฎหมายจารตประเพณใหม”60!! 
นอกเหนอจากบรรทดฐานคพพากษาระหวางประเทศและมาตรฐานทไมมสภาพบงคบ 
แลว บอเกดûนของแนวปฏบตของรฐและความเชอของรฐฯทควรจะตองคนงถงนน ม 
การมหรอการไมมอยของกฎหมายภายในประเทศทเกยวของ  (กฎหมายทไมวาจะให 
นรโทษกรรมกบอาชญากรรมระหวางประเทศหรอกหนดใหมการดเนนคด) แนว 
ปฎบตของรฐในการเจรจาขอตกลงสนตภาพทรวมหรอยกเวนบทบญญตเรองนรโทษ-
กรรม หรอแนวปฏบตในการใหการสนบสนนทางการทตหรอการเงนกบกระบวนการ 
นรโทษกรรมหรอในการปฏเสธกระบวนการดงกลาว ความเตมใจของรฐทจะรวม 
บทบญญตทหามไมใหมนรโทษกรรมอยในอนสญญาระหวางประเทศ และการตดสน 
ของศาลภายในประเทศเกยวกบการมอยทไมไดรบการพสจนของขอหามเกยวกบ 
นรโทษกรรมภายใตกฎหมายจารตประเพณระหวางประเทศ เปนตน!! 
คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ (International Committee of the Red Cross -
ICRC) ไดพงพาแนวปฏบตของรฐเกยวกบหนาททจะดเนนคด ในการตความใหมของ 
กฎหมายจารตประเพณระหวางประเทศทเกยวกบหนาททจะดเนนคดกบอาชญากรรม 
สงครามทเกดขนในการขดกนทางอาวธภายในประเทศ กฎหมายสนธสญญาทควบคม 
ความรนแรงทมตอพลเรอนและพลรบผซงไมสามารถรบไดอกตอไปเพราะบาดเจบ เจบ 
ปวย หรอþกจบตว  (hors de combat) ในหวงความขดแยงภายในประเทศ อนไดแก 
มาตรา  3 รวม แหงอนสญญาเจนวา ค.ศ. 1949 และพธสารเพมเตมอนสญญาเจนวา 
ฉบบท  2 ไดสรางมาตรฐานขนตของการคมครองพลเรอน แตไมไดรวมถงหนาททจะ 
ดเนนคด61 อยางไรกตาม ในงานศกษาเมอñ ค.ศ. 2005 คณะกรรมการกาชาดฯได 
ตความบทบญญตเหลานเสยใหม โดยคนงถงมมมองทคณะกรรมการกาชาดฯมตอ 
กฎหมายจารตประเพณของกฎหมายมนษยธรรมระหวางประเทศ และประกาศวา“การ 
ละเมดกฎหมายมนษยธรรมระหวางประเทศอยางรายแรงüอเปนอาชญากรรมสงคราม” 
โดยไมคนงถงวาการละเมดนนไดเกดขนในการขดกนทางอาวธทมลกษณะระหวาง 
ประเทศหรอภายในประเทศ62 บนพนฐานนเอง คณะกรรมการกาชาดฯôงไดปรบมาตรา 
6(5) ของพธสารเพมเตมอนสญญาเจนวา ฉบบท  2 โดยระบวาเมอคนงถงกฎหมาย 
จารตประเพณแลว มาตรานควรจะอานวา!! 
! เมอการสรบสนสดลง ผมอนาจตองพยายามทจะใหนรโทษกรรมทครอบคúม! ! 
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กวางขวางทสดเทาทจะเปนไดแกบคคลทไดเขารวมในการขดกนทางอาวธ ! 
ภายในประเทศ หรอบคคลทเสรภาพของตนþกพรากไปดวยเหตผลทเกยวของ! 
กบการขดกนทางอาวธ ทงน ยกเวนบคคลทตองสงสย þกกลาวหา หรอþก! 
พพากษาลงโทษในคดอาชญากรรมสงคราม(เนนโดยผเขยน)63!! 

คณะกรรมการกาชาดฯไดระบตอไปวาการนรโทษกรรมใหแกการละเมดกฎหมาย 
มนษยธรรมระหวางประเทศอยางรายแรงเปนการขดตอกฎจารตประเพณทไดกลาวถง 
ซง“ผกพนใหรฐมหนาทสอบสวนและดเนนคดกบบคคลตองสงสยวาไดกออาชญากรรม 
สงครามในกาารขดกนทางอาวธภายในประเทศ”64 !! 
งานศกษาของคณะกรรมการกาชาดฯไดตความมาตรา 6(5) และมาตรา  3 รวมขนใหม 
โดยพจารณาจากแนวปฏบต ตวอยางเชน คณะกรรมการกาชาดฯไดใหเหตผลอธบาย 
จดยนเรองการนรโทษกรรมของตนทมความเขมงวดกวาปกต โดยอางวา“นรโทษกรรม 
สวนใหญเฉพาะเจาะจงยกเวนบคคลทตองสงสยวาไดกออาชญากรรมสงครามหรอ 
อาชญากรรมûนๆ ทมบทระบไวภายใตกฎหมายระหวางประเทศ”65 แนวปฏบตทคณะ 
กรรมการกาชาดฯกลาวถงเพอสนบสนนจดยนของตนนน สวนห÷งรวมถงสนธสญญา 
ระหวางประเทศหาฉบบ  (รวมทง พธสารเพมเตมอนสญญาเจนวา ฉบบท 2) ขอตกลง 
สนตภาพภายในประเทศหกฉบบ และกฎหมายระดบชาตของรฐ 16  รฐ อยางไรกตาม 
ขอตกลงสนตภาพสวนใหญและกฎหมายระดบชาตทมการอางถงมากกวาครงห÷งกลบ 
อนญาตใหนรโทษกรรมแกอาชญากรรมระหวางประเทศและการละเมดสทธมนษยชน 
อยางรายแรงได66 ดงนน หลกฐานทมการอางถงซงมอยอยางจกดôงดจะขดแยงกบค 
อธบายของคณะกรรมการกาชาดฯในการวางมาตรา 6(5) ขนใหม!! 
ทงนไดมการศกษาแนวปฏบตของรฐในการตรากฎหมายนรโทษกรรมในฐานขอมล 
กฎหมายนรโทษกรรมทรวบรวมขนมาโดยผเขยน ฐานขอมลนบรรจขอมลเกยวกบ 
กฎหมายนรโทษกรรมกวา 530 ฉบบทไดþกตราขนระหวางชวงñ ค.ศ. 1945 ถงñ ค.ศ. 
2011 และสวนห÷งรวมถงการสรวจวาการนรโทษกรรมในแตละครงไดรวมหรอยกเวน 
อาชญากรรมทระบไวในกฎหมายระหวางประเทศ  (ซงกคอ การฆาลางเผาพนธ 
อาชญากรรมตอมนษยชาต อาชญากรรมสงคราม การทรมานหรอการหายสาบสญโดย 
þกบงคบ)67 ทงนพบวาถงแมตงแตตนทศวรรษñ ค.ศ. 1990 จะเรมมการยกเวน 
อาชญากรรมระหวางประเทศจากกฎหมายนรโทษกรรมบอยครงขนเรอยๆ แตกยงคงม 
การใหนรโทษกรรมแกอาชญากรรมเหลาน และภายหลงปลายทศวรรษñ ค.ศ. 1990 
เปนตนมา จนวนของนรโทษกรรมใหมทรวมอาชญากรรมระหวางประเทศกบทยกเวน 
นนกตางกนเพยงเลกนอย68!! 
นอกจากแนวปฏบตในการตรากฎหมายนรโทษกรรมของรฐแลว แนวปฏบตของรฐใน 
การสนบสนนหรอประณามนรโทษกรรมในเขตอนาจตามกฎหมายûนๆ กมความ 
สคญเชนเดยวกน การนรโทษกรรมอาชญากรรมระหวางประเทศในหลายๆครงไดþก 
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ประณามในขอมตของคณะมนตรความมนคงแหงสหประชาชาต ในขอýดเหนของ 
สถาบนดานสทธมนษยชนตางๆ และในถอยแถลงของบางรฐ อยางไรกตาม ขอมลท 
รวบรวมไวในฐานขอมลกฎหมายนรโทษกรรมอนเกยวเนองกบนรโทษกรรมทตราให 
อาชญากรรมระหวางประเทศระหวางñ ค.ศ. 1980 และ 200769 บงชวาผแสดงในระดบ 
ระหวางประเทศ ซงรวมถงรฐ สถาบนระหวางรฐและหนวยงานตดตามตรวจสอบ 
สถานการณสทธมนษยชนตางๆ มกสนบสนนนรโทษกรรมมากกวาจะออกมาตหน 
เปนการสาธารณะ70 ในชวงไมกñมาน ไดมหลายกรณทนานาประเทศสนบสนนใหม 
กระบวนการนรโทษกรรมเกดขน ตวอยางเชน ถอยแถลงในñ ค.ศ. 2011 ของประธาน 
คณะมนตรความมนคงแหงสหประชาชาตทบอกวากลมกองทพตอตานของพระเจา 
(Lord’s Resistance Army - LRA) ไดกระทการ“ทเปนการละเมดกฎหมาย 
มนษยธรรมระหวางประเทศและเปนการละเมดสทธมนษยชน” และระบวา!! 
! คณะมนตรความมนคงขอกระตนใหสมาชก LRA ทยงเหลออยละทงพลพรรค! 
! ในกลมและใชประโยชนจากขอเสนอเรองการบรณาการสสงคมเดม ตงแตม! 
! การจดตง LRA มา พลรบและผþกลกพาตวกวา 12,000 คนไดผละจากพลพรรค ! 

! ของ LRA  แลวไดบรณาการสสงคมอกครง และกลบคนสครอบครวของพวกเขา 
! ผานคณะกรรมการนรโทษกรรมของประเทศยกนดา คณะมนตรความมนคง! 
! ขอเนนยถงการสนบสนนทมใหความพยายามอยางตอเนองในหมประเทศท! 
! เกยวของในการปลดอาวธ ปลดประจการ และบรณาการอดตนกรบ LRA ! 

!กลบคนสชวตปกต71!! 
ถอยแถลงนไมไดกลาวถงการดเนนคดหรอการลงโทษสมาชก LRA ทมสวนรบผดชอบ 
ตออาชญากรรมระหวางประเทศ นอกจากน ในถอยแถลงñ ค.ศ. 2013 ตอคณะมนตร 
ความมนคงแหงสหประชาชาต นางฮลเด จอหนสน ผแทนพเศษของเลขาธการ 
สหประชาชาตและหวหนาของภารกจรกษาสนตภาพของสหประชาชาตในสาธารณรฐ 
ซดานใตไดบรรยายถงนรโทษกรรมรฐบาลซดานใตไดใหแกแกนนและสมาชกของ 
กลมตดอาวธวาเปน  “การเปลยนแปลงไปในทางทดอยางยงสหรบเถยรภาพภายใน 
ประเทศ และโดยเฉพาะสหรบรฐยนตและรฐอปเปอรไนล”72 การสนบสนนนรโทษกรรม 
เหลานดจะไดแรงขบดนมาจากการเลงเหนวานรโทษกรรมสามารถมบทบาททจะกระตน 
ใหพลรบยอมจนนและปลดอาวธได!! 
นอกจากน ดงทไดกลาวไวขางตน รฐตางๆไมเคยไดหามกฎหมายนรโทษกรรมใน 
อนสญญาระหวางประเทศเลยแมแตนอย ในปฏญญาแหงการประðมระดบสงของ 
สมชชาใหญวาดวยหลกนตธรรมในระดบประเทศและระหวางประเทศ ค.ศ. 2012 รฐ 
สมาชกสหประชาชาตไดยนยนพนธสญญาตอหลกนตธรรมและเนนยถงความสคญ ท 
หลกนตธรรมมตอการแกไขความขดแยงและสทธมนษยชน แตกลบไมมการกลาวถง 
นรโทษกรรมแตอยางใด73 การละเวนนนบเปนเรองนาประหลาดใจเนองจากเลขาธการ 
สหประชาชาตไดเรยกรองใหมการปฏเสธนรโทษกรรม ในถอยแถลงเกยวกบหลก 
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นตธรรมของเขาอยอยางตอเนอง74 ไมเพยงเทานน ถงแมวาศาลของบางประเทศโดย 
เฉพาะในแถบอเมรกาใตไดเคยตดสนวานรโทษกรรมละเมดรฐธรรมนญของประเทศตน 
หรอกบพนธกรณทางกฎหมายระหวางประเทศ75 แตโดยสวนใหญแลวศาลระดบ 
ประเทศกมกยอมรบความþกตองตามกฎหมายของกฎหมายนรโทษกรรมในประเทศตน 
76!! 
โดยสรป แนวปฏบตของรฐแสดงใหเหนวารฐตางๆ ยงพรอมทจะตรากฎหมายนรโทษ 
กรรมและใหการสนบสนนนรโทษกรรมในรฐûนๆ แมในกรณของอาชญากรรมท 
อกฉกรรจทสด อกทงยงมการปฏเสธขอเสนอใหจกดการใชดลยพนจของตนใน 
ประเดนนอกดวย นอกจากน นรโทษกรรมอาชญากรรมอกฉกรรจยงไดรบการยอมรบ 
จากศาลระดบประเทศในบางประเทศ ดวยเหตน เพอใหสอดคลองกบมมมองจากศาล 
ลกผสมบางศาล วรรค  (ง) ôงสรปวาไมมขอหามทชดเจนในกฎหมายจารตระหวาง 
ประเทศในเรองการใหนรโทษกรรม !! 
กฎหมายสทธมนษยชนระหวางประเทศ!! 
หนาททจะดเนนคดและลงโทษไมไดมการกลาวไวอยางชดแจงในสนธสญญาวาดวย 
สทธมนษยชนทงในระดบระหวางประเทศและในระดบภมภาค แตสหรบการละเมด 
สทธมนษยชนอยางรายแรงนน บรรดาศาลสทธมนษยชนและหนวยงานกงตลาการซง 
เปนผตรวจตดตามตรวจสอบการปฏบตตามสนธสญญาเหลาน ไดตความหนาทในการ 
ดเนนคดวาเปนหนาทชดแจงของรฐทตองจดใหมการเยยวยาการละเมดสทธมนษย 
ชน77 คณะกรรมการสทธมนษยชนแหงสหประชาชาตไดออกความเหนสคญหลาย 
ประการเกยวกบสถานะของนรโทษกรรมภายใตกตการะหวางประเทศวาดวยสทธ 
พลเมองและสทธทางการเมอง (International Covenant on Civil and Political 
Rights - ICCPR) อยางไรกตาม วรรค  (จ) ไดเนนถงบรรทดฐานคพพากษาของศาล 
สทธมนษยชนซงมอนาจศาลทมผลผกพน ไดแก ศาลสทธมนษยชนระหวางรฐอเมรกา 
(Inter-American Court of Human Rights) และศาลสทธมนษยชนยโรป (European 
Court of Human Rights)!! 
ศาลทงสองนมแนวทางแตกตางกนในประเดนทวามพนธกรณใหดเนนคดการละเมด 
สทธมนษยชนอยางรายแรงหรอไม ศาลสทธมนษยชนระหวางรฐอเมรกาไดยดแนวทาง 
การปฏเสธนรโทษกรรมพวกทครอบคúมกวางขวางและไมมเงอนไขในกรณของการ 
ละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรง78 ประมวลคพพากษาทเปนบรรทดฐานของศาลได 
ยนยนวา เมอมการละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรงเกดขน รฐตองสบสวน พจารณา 
คด และลงโทษเมอจเปน ตอผทตองรบผดชอบตอการละเมด และจดใหเหยอไดรบการ 
ชดใช ศาลยงไมเคยไดตดสนเรองนรโทษกรรมแบบมเงอนไข หรอนรโทษกรรมทรวม 
เขากบการดเนนคด  เมอครงทศาลพจารณาระบอบการลดหยอนโทษสหรบ  
อาชญากรรมตอมนษยชาต ซงกหนดขนโดยกฎหมายความยตธรรมและสนตภาพของ 
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โคลอมเบยนน ศาลไดปฏเสธครองจากบรรดาทนายความของเหยอทใหพจารณาวา 
ระบอบดงกลาวเปนการละเมดอนสญญา79 นอกจากน ดงทไดกลาวไปแลวกอนหนาวา 
ความเหนòองความเหนนงในคด El Mozote v El Salvador ยอมรบวารฐทผานความ 
ขดแยงมา อาจตองชงนหนกระหวางหนาททจะดเนนคด กบสทธในสนตภาพของ 
เหยอ! 
! 
ศาลสทธมนษยชนยโรปแตกตางจากศาลระหวางรฐอเมรกาตรงทไมมประสบการณตรง 
ในการจดการกบนรโทษกรรม ทผานมา เมอศาลสทธมนษยชนยโรปตองเผชญคด 
ละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรง ศาลไดปฏเสธทจะประกาศวาการดเนนคดเปน 
หนาททชดแจง โดยในคด Aksoy v Turkey เมอñ ค.ศ. 1996 ศาลสทธมนษยชนยโรป 
ไดกลาววา สหรบการละเมดสทธในการมชวตนน “แนวýดเกยวกบ ‘วธเยยวยาทไดผล’ 
จเปนตองมการสบสวนอยางละเอยดและมประสทธผล ทสามารถนไปสการระบตว 
และลงโทษผกระทความผด”80 วลทวา “ทสามารถนไปส” เปนการบรรยายคณลกษณะ 
ของการสบสวน มากกวาจะบงคบใหรฐตองมพนธกรณในการดเนนคดและลงโทษผ 
กระทความผด ในคตดสนคดหลง ๆ มาน ศาลไดüอโอกาสใหขอสงเกตวา กฎหมาย 
ระหวางประเทศไมอนญาตใหมนรโทษกรรมสหรบอาชญากรรมสงครามและการ 
ทรมานทกระทโดยเจาหนาทรฐ81 อยางไรกตาม ในคด Tarbuk v Croatia ศาลได 
ตดสนวา! 
! 
! แมในการคมครองสทธมนษยชนดานทเปนพนฐานทสดอยางสทธในการมชวต 
! รฐกชอบทจะตรากฎหมายนรโทษกรรมใดๆตามทอาจเหนวาจเปน โดยใชใน! 
! บรบทของนโยบายทางอาญา อยางไรกตาม มเงอนไขวาตองรกษาสมดลระหวาง 
! ผลประโยชนอนชอบธรรมของรฐ กบผลประโยชนของประชาชนแตละคน82! 
! 
นบจนถงขณะน ศาลสทธมนษยชนยโรปยงไมเคยตดสนโดยตรงเลยวานรโทษกรรม 
ระดบชาตใดๆ เปนไปตามอนสญญายโรปวาดวยสทธมนษยชนหรอไม อยางไรกตาม 
สามารถอนมานไดวาศาลอาจยอมใหมนรโทษกรรมสหรบการละเมดสทธมนษยชน 
อยางรายแรง เชน การละเมดสทธในการมชวต และนรโทษกรรมทประกาศใชเพอนมา 
ซงผลประโยชนอนชอบธรรมของรฐ เชน ทใหบรรúสนตภาพและการปรองดอง ขณะ 
เดยวกนกตองเปนนรโทษกรรมทพยายามตอบสนองความตองการของเหยอ โดยการ 
อนวยความสะดวกแกการสบสวนคด เปนตน83! 
! 
โดยสรปแลว วรรค  (จ) เนนวามความแตกตางทางภมภาคในเรองหนาททจะดเนนคด 
ภายใตกฎหมายสทธมนษยชนระหวางประเทศ และวาดวยเหตน ความþกตองตาม 
กฎหมาย และความชอบธรรมของนรโทษกรรมทตราเปนกฎหมายในพนทตางๆในโลก 
ôงขนอยกบมาตรฐานทแตกตางกนไป!! 
! 
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ขอชแนะขอ 7. ความผดทเขาเกณฑ!! 
เปาหมายของขอชแนะท 7 คอเพอเสนอแนวทางเกยวกบความผดตาง ๆ ทครอบคúมใน 
นรโทษกรรม เพอใหมความเปนไปไดนอยทสดทนรโทษกรรมจะขดกนกบกฎหมายใน 
ประเทศหรอกฎหมายระหวาประเทศใดๆทบงคบใชได วรรค (ก) แนะนวาเกณฑในการ 
ตดสนวาความผดใดสามารถนรโทษกรรมไดนน ควรระบใหชดเจนและมขอบเขตจกด 
วรรค  (ข) ยกตวอยางทางเลอกบางประการทใชจกดขอบขายความผดทเขาเกณฑ 
นรโทษกรรมได เชน กหนดชดแจงวาใหตดความผดทางอาญาประเภทใดออกจาก 
นรโทษกรรม หรอ จกดความผดประเภททใหนรโทษกรรมได โดยกหนดเปนรายการ 
อยางละเอยด หรอ ใหนรโทษกรรมประเภทความผดทไมไดกหนดอยางละเอยด เชน 
ความผดอาญาทางการเมอง แตกควรมแนวทางการตความกหนดไว!! 
ในกฎหมายนรโทษกรรมนน เพอแยกความผดทางการเมองออกจากความผดอาญา 
ทวไป สามารถใชวธตางๆรวมทงการจกดใหใชนรโทษกรรมเฉพาะกบความผด 
ทางการเมองทกหนดไวโดยละเอยดชดเจน เชน การกบฏ การกระทเพอปราบปราม 
การกอกบฏ  การปúกปนใหขดขนอนาจปกครอง  การปลอมเอกสาร  การ  
โฆษณาชวนเชอเพอตอตานรฐบาล การครอบครองอาวธผดกฎหมาย จารกรรม การเปน 
สมาชกองคกรการเมองหรอศาสนาทมขอกหนดหามไว การละทงหนาท และการหมน 
ประมาท84 อกวธห÷งทสามารถใชไดคอการใหนรโทษกรรมสหรบความผดทางการ 
เมองทไมไดระบอยางละเอยด แตระบแนวทางการแยกแยะความผดทางการเมองออก 
จากความผดทวไป85 จนถงปจจบน การพจารณาความผดอาญาทางการเมองโดย 
ละเอยดถถวนทสดทเกยวของกบกฎหมายนรโทษกรรมนน เกดขนในแอฟรกาใต86 

วรรค  (ข) มเนอหาสอดคลองกบขอชแนะขอ  5 เรองการออกแบบนรโทษกรรมเพอเสรม 
การเลอกดเนนคดโดยชวา ในกรณทนรโทษกรรมยกเวนความผดอาญาใด สามารถ 
ดเนนคดความผดนนได และกอาจเปนไปได ทบคคลผกระทความผดจะไดรบ 
ประโยชนจากนรโทษกรรมในความผดทเขาเกณฑนรโทษกรรม แตยงคงตองþกดเนน 
คดในความผดûนๆทไมเขาเกณฑนรโทษกรรม วรรคนควรพจารณารวมกบการ 
อภปรายในขอชแนะขอ 16  ซงเกยวกบการสรางกระบวนการนนรโทษกรรมไปปฏบต 
เพอกหนดวาความผด หรอผกระทความผดใดบางทเขาเกณฑนรโทษกรรมได!! 
วรรค  (ค) เนนเรองความผดอาญาทโดยทวไปไมสามารถนรโทษกรรมได ไดแก 
อาชญากรรมระหวางประเทศ และการกระทความรนแรงตอบคคลอยางอกฉกรรจ 
ûนๆ87 และอาชญากรรมซงกอขนเพอผลประโยชนสวนตน หรอโดยมเจตนาราย88 วรรค 
นชวาการกหนดใหอาชญากรรมระหวางประเทศหรอการกระทความรนแรงอยาง 
อกฉกรรจûนๆไมรวมอยในนรโทษกรรมนน อาจเพมความชอบธรรมและความþกตอง 
ตามกฎหมายใหแกนรโทษกรรมได อยางไรกตาม เนองจากหนาททจะดเนนคดมความ 
ยดหยน และพนธกรณของรฐมลกษณะยดตามบรบท ดงทแจกแจงไปแลวขางตน รวมทง 
มการยอมรบบทบาทเชงบวกทนรโทษกรรมสามารถมในสภาพแวดลอมของความขด 
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แยงหรอระยะเปลยนผาน(ด ขอชแนะขอ 4) ดงนน คณะผรางôงปฏเสธทจะระบกฎท 
สมบรณตายตวในการกหนดวาความผดประเภทใดบางไมเขาเกณฑนรโทษกรรม! 
! 
ขอชแนะขอ 8. ผรบประโยชนทเขาเกณฑ!! 
ขอชแนะขอ  8 หยบยกประเดนขอบขายเกยวกบบคคลในการนรโทษกรรม วรรค  (ก) ช 
วา นรโทษกรรมสามารถออกแบบใหมงเนนไปทบคคลกลมตางๆกนได ขนอยกบเปา 
หมายของนรโทษกรรม  (ด ขอชแนะขอ 4) และขอกหนดของกฎหมายระหวางประเทศ 
และกฎหมายในประเทศทเกยวของ เพอใหเปนไปในแนวทางเดยวกบสวนûน ๆ ของขอ 
ชแนะฉบบน ขอบขายดานตวบคคลของนรโทษกรรมกควรกหนดใหละเอยดและม 
ขอบเขตจกดเชนเดยวกน นรโทษกรรมสามารถกหนดประเภทบคคลทเขาเกณฑและ 
ไมเขาเกณฑไดรบนรโทษกรรม โดยการระบประเภทของบคคลสามารถยดหลกไดหลาย 
ประการ เชน สงกด ชนยศ และอาย! 
! 
สงกด!! 
ในการระบผทอาจไดประโยชนจากการนรโทษกรรมโดยยดสงกดเปนหลกนน โดย 
ทวไปจะใชการแบงแยกระหวางตวแสดงทเปนรฐ กบทไมใชรฐ อยางไรกตาม ภายใน 
กรอบกวาง ๆ ดงกลาว ยงสามารถแบงนรโทษกรรมแยกยอยตอไปไดอก ดวยการระบ 
ตวบคคลโดยยดตามการเปนสมาชกของสถาบน องคกรทางการเมอง หรอกลมตด 
อาวธใดๆ การแบงแยกโดยยดตามสงกดน อาจขนอยกบสถานะทางกฎหมายของ 
บคคลทเกยวของ เนองจากตวแสดงทเปนรฐ และทไมใชรฐ อาจไดรบการปฏบตตางกน 
ภายใตกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ ภายใตกฎหมายในประเทศ 
กองกลงของรฐมกüอสทธขาดเพยงผเดยวในการใชกลงอยางþกตองตามกฎหมาย 
ขณะทมกหามไมใหมกลมตดอาวธøายตรงขาม ดวยเหตน กองกลงแบบกองโจรอาจ 
เขาขายตองþกดเนนคดเนองจากมสวนในการสรบ ขณะทกองกลงของรฐอาจมภาพ 
ลกษณวากลงรกษากฎหมาย มากกวาละเมดกฎหมาย นอกจากน มาตรการตาง ๆ เชน 
กฎหมายการยกเวนความรบผดและกฎหมายภาวะฉกเฉน อาจจกดความรบผดทาง 
อาญาของกองกลงของรฐดวยเชนกน สงผลให  “เจาหนาทรฐอาจมความจเปนตองได 
รบนรโทษกรรมนอยกวาผกระททไมใชรฐ”89 โดยดงเดมแลว กฎหมายสทธมนษยชน 
ระหวางประเทศมกþกมองวาครอบคúมเฉพาะการกระทของรฐทเกยวของกบพลเมอง 
ของตน แตไมครอบคúมถงการกระทของตวแสดงทไมใชรฐ เชน กลมตดอาวธทไมใช 
ของรฐ90 การแยกแยะประเภทเชนนปรากฏใหเหนในอนสญญาตอตานการทรมาน และ 
อนสญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกนบคคลทกคนจากการหายสาบสญโดยþก 
บงคบ ซงบงคบใชเฉพาะกบความผดอาญาทเจาหนาทรฐเปนผกอ91 ในทางตรงขาม 
กรณทผกระทความผดไดกออาชญากรรมระหวางประเทศ ผนนอาจตองเขาส 
กระบวนการดเนนคดไมวาจะมสงกดใดกตาม วรรค  (ค) แนะวาการออกแบบนรโทษ-
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กรรมควรคนงถงการมอยหรอไมมอยซงความรบผดสหรบประเภททแตกตางกนไป 
ของผกระทความผด! 
! 
ชนยศ หรอระดบของความรบผดชอบทเปนทรบร!! 
นรโทษกรรมอาจจแนกผกระทความผดโดยยดตามชนยศในสถาบนของรฐ หรอ 
องคกรทไมใชของรฐ การจแนกลกษณะนยงอาจยดตามระดบทเปนทรบรกนของความ 
รบผดชอบตออาชญากรรมทชดแจงหรอเลวราย การจแนกตามชนยศ อาจระบชดเจน 
วานรโทษกรรมไมรวมถงผกระทความผดทชนยศสง ขณะทใหนรโทษกรรมแกผกระท 
ความผดในตแหนงตกวา92 หรออาจใชการผสมผสานระหวางการนรโทษกรรม การ 
พจารณาคด และกระบวนการยตธรรมในระยะเปลยนผานûนๆ เพอดเนนการกบความ 
รบผดชอบในระดบตางๆในหมผกระทความผด93!! 
ขอชแนะขอ 8(ง) กลาวอางองถงหลกความรบผดชอบของผบงคบบญชา ตามทกหนด 
ไวในธรรมนญกรงโรม94 และยทธศาสตรการดเนนคดของศาลระหวางประเทศและ 
ศาลลฏผสมทเนนถงความสคญของการดเนนคดกบผทตอง“รบผดชอบมากทสด”95 

โดยกลาววาอาจเปนตวแบบในการระบตวผมชนยศสงทจะþกเวนจากนรโทษกรรม ใน 
ขอชแนะขอ 8(ง) คณะผรางไดปฏเสธทจะระบใหนรโทษกรรมสหรบผมชนยศสงผด 
กฎหมายและไมชอบธรรมไวกอน เนองจากคณะผรางยอมรบวาในบางกรณอาจจเปน 
ตองนรโทษกรรมบคคลเหลาน เพอใหพวกเขาòนจากตแหนงของรฐ และปองกนไมให 
ขดขวางกระบวนการเปลยนผาน นอกจากน การเปลยนผานในแอฟรกาใตและ 
ไอรแลนดเหนอยงเปนตวอยางถงกรณทอดตผนกลมตดอาวธไดแสดงบทบาทความ 
เปนผนทมคณคาอยางยงในการเปลยนผาน!! 
เมอกลาวถงการนรโทษกรรมแกผกระทความผดทมตแหนงตกวานน วรรค  (จ)
อางองถงมาตรฐานกฎหมายอาญาระหวางประเทศทเกยวของกบการกระทโดยคสง 
ของผบงคบบญชา96 และยงไดอางถงมาตรฐานในการแยกความรบผดทางอาญาออก 
จากนรโทษกรรม97 และเหตบรรเทาโทษ ซงสามารถใชไดกบผกระทผดจากทกชนยศ98 

บทบญญตเหลานชใหเหนวามเหตผลทไดรบการยอมรบในการบรรเทาหรอลดโทษ 
โดยยดตามเหตปจจยของแตละบคคล หรอการกระทของผกระทผด แมจะเปนความ 
ผดทรายแรงทสดกตาม ขอชแนะขอ 8(จ) แนะนวาในบางกรณ หลกการเหลานก 
สามารถมอบความชอบธรรมใหการนรโทษกรรมผกระทความผดทอยในระดบลาง! 
! 
อาย!! 
ตามขอกหนดของอนสญญาวาดวยสทธเดก วรรค (ฉ) ไดระบวาควรใหความสนใจเปน 
พเศษตอการนรโทษกรรมแกการจดการกบเดกทมความผดฐานกระทการทอาจจดวา 
เปนอาชญากรรมระดบประเทศ หรอระหวางประเทศ ในการน ควรพจารณาวาในขณะท 
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กระทความผด เดกมอายตกวาเกณฑทตองรบผดชอบตอความผดอาญาหรอไม99 

เดกทอายไมถงเกณฑทตองรบผดชอบตอความผดอาญาจะไมตองþกดเนนคด ดงนน 
ôงไมจเปนตองไดรบนรโทษกรรม แตในหลายๆบรบท การจะเขารวมโครงการบรณา 
การสสงคมเดมนน อาจขนอยกบการมสวนในกระบวนการนรโทษกรรม ในกรณทเดก 
ไดรบการยกเวนจากกระบวนการเหลาน อาจจเปนตองสรางโครงสรางอกðดห÷งเพอ 
สนองตอบความจเปนเฉพาะดานของเดกเหลานน!! 
เดกทอายมากกวาเกณฑตสดทตองรบผดชอบความผดทางอาญา แตอายตกวา 18 ñ 
ในขณะทกระทความผด อาจตองþกดเนนคด อนสญญาวาดวยสทธเดกแนะนวา 
“ในกรณใดทเหมาะสมและพงปรารถนา” รฐควรใช  “มาตรการเพอรบมอกบเยาวชน 
ลกษณะน โดยไมหนไปพงกระบวนการยตธรรม โดยมเงอนไขวาตองเคารพสทธมนษย 

100ชนและการปกปองทางกฎหมาย” วรรค (ฉ) กลาวในแนวทางเดยวกบอนสญญา โดย 
เนนวานรโทษกรรมสามารถครอบคúมเยาวชนเหลานได แตกแนะวาควรตอบสนองตอ 
ความจเปนเฉพาะดานของเยาวชนกลมนในโครงการบบดฟนฟและบรณาการสสงคม 
เดม!! 
ขอชแนะขอ 9. ขอบขายดานเวลา!! 
วนเรมตนและวนสนสด!! 
ขอบขายของกฎหมายนรโทษกรรมสามารถจกดไดโดยการกหนดชวงเวลานรโทษ 
กรรม ซงกคอชวงเวลาทมการกระทความผดทเขาขายนรโทษกรรมได สวนความผด 
อาญาûนๆ นอกเหนอชวงเวลาน üอวายงสามารถþกดเนนคดได เพอหลกเลยงความ 
กกวมและการตความขอบเขตนรโทษกรรมโดยกวางเกนไป ในการกหนดชวงเวลาท 
เขาขายนรโทษกรรมไดนน ควรระบวนเรมตน  (กลาวคอ ความผดอาญาตองเกดขนหลง 
วนดงกลาว) และวนสนสด  (กลาวคอ ความผดอาญาตองเกดขนไมเกนวนดงกลาว) การ 
กหนดวนทชดเจนเชนน ปรากฏชดในนรโทษกรรมของชล101 บราซล102 นการากว103 

และแอลเบเนย ค.ศ. 1997104! 
! 
การหายสาบสญโดยถกบงคบ!! 
อาชญากรรมวาดวยการหายสาบสญโดยþกบงคบจดเปนอาชญากรรมทประกอบดวย 
การกระทความผดตอเนองในสนธสญญาระหวางประเทศหลายฉบบ105 รวมทงใน 
บรรทดฐานคพพากษาของศาลตางๆทงในประเทศและระหวางประเทศ106 นน 
หมายความวา อาชญากรรมเรมตนขนตงแตชวงเวลาทบคคลหายตวไป และดเนนตอ 

107เนองจนกวาจะทราบชะตากรรม หรอแหลงทอยของผทหายตวไป ขอชแนะขอ 9(ข)
ยดตามมาตรฐานขางตน และระบวานรโทษกรรมไมสามารถขดขวางการสบสวน 
ระหวางทยงไมทราบชะตากรรมของผทหายสาบสญได! 
! 
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ขอชแนะขอ 10. ขอบขายดานภมศาสตร!! 
ในกรณทความรนแรงและการกระทผดกฎหมายสงผลกระทบเบองตนตอพนทเพยง 
สวนเดยวของประเทศ อาจเปนการเหมาะสมทจะจกดขอบขายของนรโทษกรรมใหอย 
เฉพาะแตความผดอาญาทกระทภายในพนทดงกลาวเทานน108 และอาจเปนการเหมาะ 
สมทนรโทษกรรมจะระบชดวาครอบคúมดนแดนทงหมดของรฐ ขนอยกบระดบและ 
แบบแผนความรนแรงทเกดขนทวอาณาเขตในชาต109 ในกรณทไมมการกหนด 
ขอบเขตดานภมประเทศ จะม“ขอสนนษฐานโดยปรยาย”วานรโทษกรรมจะครอบคúมถง 
ความผดทางอาญาทงหมดทเขาขาย โดยไมเกยงวาการกระทผดนนเกดขนทใด110 ใน 
บางกรณ นรโทษกรรมไดใหความคมครองอยางชดเจนตอความผดอาญาทเกดขนนอก 
เหนออาณาเขตของรฐ111 แตศาลในรฐทเปนพนทกระทความผดอาญา หรอศาล 
ระหวางประเทศ สามารถเพกเฉยตอนรโทษกรรมเหลานได ดงทกลาวไวในขอชแนะขอ 
18!! 
5. เงอนไขการนรโทษกรรม!! 
ขอชแนะขอ 11. เงอนไขทจเปนตองมกอนสหรบผรบประโยชนจากนรโทษกรรม!! 
ตามทขอชแนะขอ  1 กลาวไว อาชญากรรมระหวางประเทศและการละเมดสทธมนษยชน 
อยางรายแรงนไปสพนธกรณทางกฎหมายหลายประการสหรบรฐ ดงนน เพอเพม 
ความชอบธรรมและความþกตองตามกฎหมายใหแกนรโทษกรรม ขอชแนะขอ 11  ôง 
ระบใหผรบประโยชนจากนรโทษกรรมตองเขารวมในกลไกตางๆ อนสอดคลองกบ 
พนธกรณของรฐทจะตองสบสวนอาชญากรรม เอาผดผกระทความผด ใหการชดเชย 
แกผเสยหายและปองกนการละเมดเพมเตม ขอชแนะขอ 11  อาùยแนวปฏบตของรฐใน 
การระบเงอนไขทจเปนตองมมากอนเหลาน ทงน การระบใหเงอนไขห÷งคอการทผรบ 
ตองเขารวมกบกลไกตางๆนน มทมาจากหลกฐานของคณะกรรมการคนหาความจรง 
และโครงการ DDR  ตางๆ วาความเปนไปไดทจะไดรบการนรโทษกรรมชวยขจด 
อปสรรคสหรบผกระทผดทเขารวมในขนตอนเหลานอยางจรงใจและกอใหเกดผลอน 
ดมากยงขน112!! 
การสมครเขารวมเปนรายบคคล!! 
วรรค (ก) กลาววาผกระทผดอาจตองยนสมครเขารวมเปนรายบคคล ขอมลทจเปนใน 
การยนคขอนนจะขนอยกบวตถประสงคของกระบวนการนนๆ และอาจรวมไปถงการทผ 
กระทความผดจะตองใหรายละเอยดเกยวกบอาชญากรรมทตนไดกระทไว113!! 
การปลดอาวธ ปลดประจการ และบรณาการสสงคมเดม (DDR)!! 
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ในกรณทนรโทษกรรมมจดมงหมายเพอลดความรนแรงและยตความขดแยง ตามทได 
กลาวไวในขอชแนะขอ  4 วรรค  (ข) ไดระบวานรโทษกรรมสามารถมเงอนไขวาจะตอง 
เขารวมในโครงการ DDR ตางๆ114 กรณตวอยางของนรโทษกรรมทกหนดใหผกระท 
ความผดตองปลดอาวธและปลดประจการไดแก กรณคองโกในñ ค.ศ. 1999115 กรณ 
อาเจะห ในñ ค.ศ. 2005116 และกรณหมเกาะโซโลมอนในñ ค.ศ. 2000117!! 
ความยตธรรมกระแสหลกหรอความยตธรรมเชงสมานฉนท!! 
ขอชแนะขอ 11(ค) เกดจากการเลงเหนถงความสคญโดยแวดวงการกหนดนโยบาย 
และแนวปฏบตระหวางประเทศ ของแนวทางการปฏบตแบบดงเดมหรอเชงสมานõนท 
ในการจดการกบอาชญากรรมหรอการกระทผดในสงคมทกลงอยในชวงเปลยนผาน 
หรอทเพงผานความขดแยง118 ในแตละðมชนจะพบไดถงความหลากหลายของอาณต 
องคประกอบ กระบวนการ และผลลพธของกลไกเชงสมานõนท งานวจยทางวชาการได 

119 ระบองคประกอบหลกของความยตธรรมเชงสมานõนทไวดงน (1) มงเนนใหเหน 
ความเสยหายทเกดขนจากการกระทของผกระทผดทมตอเหยอและสงคมในวงกวาง 
(2) มงหาทางบรรเทาความเสยหายมากกวาจะมงลงโทษผกระทความผด (3) เลงเหน 
วาความเสยหายทเกดขนสงผลใหผกระทผดมภาระรบผดชอบทจะตองแกไขปญหา (4) 
พยายามพาผกระทผดกลบเขาเปนสวนห÷งของสงคม เพอใหหúดออกจากวงจรของ 
การกระทผดซ และ (5) สงเสรมใหผมสวนไดสวนเสยทกøายอนรวมถงผเสยหาย ผ 
กระทความผด ครอบครวและสงคมโดยรวมไดเขามามสวนรวมในการระบถงความ 
เสยหายและพฒนาแนวทางการแกไข แนวทางการแกไขทบงคบใชภายในกระบวนการ 
เชงสมานõนทนนอาจรวมถงการระบตวเปนการสาธารณะ การบงคบทบรการ 
สาธารณะ การรวมชดใชคาเสยหายใหแกเหยอ และการขอขมาโทษเปนการสาธารณะ!! 
การฟนหาความจรง!! 
ในชวงหลายñใหหลงน ไดมการใหเหตผลวา รฐมหนาททจะสอบสวนบรรดาการละเมด 
สทธมนษยชนอยางรายแรง และยนยนสทธทผเสยหายและสงคมทไดรบผลกระทบจาก 
การละเมดนนๆจะไดรบรความจรง120 เชนเดยวกบหนาททจะดเนนคด หนาททจะ 
สอบสวนนนไมไดþกระบไวในสนธสญญาระหวางประเทศ แตไดรบการพฒนาขนมา 
โดยศาลสทธมนษยชนทงในระดบโลกและระดบภมภาค ในกรณทนรโทษกรรมขดขวาง 
กระบวนการสอบสวน นรโทษกรรมนนüอกนวาละเมดพนธกรณของรฐในการทการ 

121สอบสวน วรรค (ง) (จ) (ฉ) และ (ช) เนนวานรโทษกรรมอาจกระทไดภายใตขอแมท 
ผกระทผดตองเขารวมในกระบวนการฟนหาความจรงเพอเปดเผยขอมลเกยวกบการ 
กระทของตนเองและของผûน122 ขนตอนเหลานมหลายรปแบบ รวมไปถงคณะ 
กรรมการคนหาความจรง การไตสวนสาธารณะ การดเนนคดทางแพง การพจารณาคด 
ในศาลอาญาเพอคนหาความจรงซงจะไมนไปสบทลงโทษทางอาญา การไตสวนการ 
ตาย ผตรวจการสทธมนษยชนหรอการสอบสวนของคณะกรรมการสทธมนษยชน 

" 43 



  
  

  
 

  

  
 

 

 

 

  
 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 
  

กระบวนการยตธรรมแบบดงเดมหรอเชงสมานõนท และโครงการจดหมายเหตแหงชาต 
เปนตน ทงน ยงไมเคยมศาลระหวางประเทศใดทไดพจารณาความþกตองตามกฎหมาย 
ของนรโทษกรรมทมอบใหเพอแลกกบคใหการ อยางไรกด อนสญญาระหวางประเทศ 
และแนวปฏบตของศาลอาญาระหวางประเทศ123 อนญาตใหทการลดหยอนโทษไดเพอ 
จดประสงคในการคนหาความจรงแมกระทงกบอาชญากรรมอกฉกรรจ ตวอยางเชน 
อนสญญาระหวางประเทศวาดวยการหายสาบสญโดยþกบงคบไดอนญาตใหรฐภาค 
กหนด“เหตบรรเทาโทษ”สหรบบคคล“ทมสวนเกยวของในการกอการบงคบใหหาย 
สาบสญ และมสวนนบคคลทหายสาบสญนนกลบมาโดยยงมชวตอย หรอชวยให 
สามารถคลคลายคดของบคคลทþกบงคบใหหายสาบสญ หรอสามารถชตวผกระท 
ความผดทกอการบงคบใหสญหายได”124 !! 
การชดใชคาเสยหาย !! 
สทธในการไดรบการชดใชคาเสยหายไมไดþกระบไวอยางชดเจนในอนสญญาสทธ 
มนษยชนระหวางประเทศ อยางไรกดศาลสทธมนษยชนตางตความวาสทธนเปนสวน 
ห÷งของ“สทธในการไดรบการเยยวยา” ทบรรจอยทงในสนธสญญาสทธมนษยชน 
ระหวางประเทศและระดบภมภาค125 ถงแมวาศาลอาญาระหวางประเทศทงหลายจะ 
ไมมอนาจสงการใหรฐชดใชคาเสยหายได แตสทธในการไดรบคาเสยหายกเปนท 

126ยอมรบกนวาเปนผลงานห÷งของศาล วรรค  (ซ) และ  (ฌ) ระบวาการนรโทษกรรม 
สามารถกระทไดภายในเงอนไขทผกระทความผดไดใหความรวมมอกบโครงการ 
ชดใชคาเสยหายผานการชดใชคน การสมทบเงน และการทบรการสาธารณะ127 ใน 
กรณทตวแสดงทไมใชรฐþกกหนดใหมสวนรวมกบโครงการชดใชคาเสยหาย ใหยง 
คงüอวารฐตองมสวนรวมรบผดชอบในการชดใชนนอย!! 
ขอชแนะขอ 12.  เงอนไขเรองความประพฤตในอนาคตของผรบประโยชนจากนรโทษ 
กรรม!! 
ขอชแนะขอ 12  จดการกบความกงวลทวาการใหนรโทษกรรมอาจทใหเกดวฒนธรรม 
การไมตองþกลงโทษ โดยผกระทความผดจะรสกวาสามารถกระทความผดไดอกโดย 
ไมมความเสยงทจะþกลงโทษ วรรค  (ก) ไดอธบายถงกรณตวอยางทนรโทษกรรม 
สามารถตงเงอนไขใหบคคลทไดรบประโยชนจากนรโทษกรรมจะตองปฏบตตามใหได 
เพอรกษาสภาพนรโทษกรรมไวหลงจากไดรบนรโทษกรรมแลว เงอนไขเหลานไดรบการ 
ออกแบบมาเพอใหแนใจวาผกระทความผดจะเขารวมอยางตอเนองในกระบวนการ 
เสรมสรางสนตสขและความปรองดองและเพอปองกนการกระทผดซ คณคาของ 
เงอนไขเหลานไดรบการยอมรบโดยคณะกรรมการคนหาความจรงและการปรองดอง 
ของเซยรราลโอนในรายงานฉบบสมบรณของคณะ128 ในการทจะทใหเงอนไขควบคม 
ความประพฤตในอนาคตของผรบประโยชนจากนรโทษกรรมมประสทธผล ขอชแนะขอ 
12(ง) แนะนใหวางแบบแผนวธการตรวจสอบอยางเปนทางการและเปนอสระเพอตรวจ 
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สอบหรอตดสนชขาดเกยวกบการปฏบตตามเงอนไข และหากมการเพกถอนนรโทษ-
กรรมของบคคลใดกควรจดใหมการดเนนคดในขอหาการกระทผดทเคยไดรบ 
นรโทษกรรมไปแลว รวมไปถงกรณทมการเบกความเทจหรอการกระทผดเพมเตมท 
เกดขนภายหลง!! 
การปฏบตตามเงอนไขของการใหนรโทษกรรม!! 
ขอชแนะขอ 12(ก)(ห÷ง) เสนอวาการนรโทษกรรมสามารถþกเพกถอนไดหากผกระท 
ความผดøาฝนเงอนไขของการใหนรโทษกรรมนนหรอหากพบวาไมเคยมการปฏบต 
ตามมาตงแตตน ยกตวอยางเชน การเพกถอนนรโทษกรรมสหรบบคคลทไดรบขอแม 
วาตองเปดเผยการกระทความผดอยางครบถวนแตตอมาในภายหลงพบวาพวกเขา 
ปกปดหรอบดเบอนขอมล ดงทไดกลาวไวในขอชแนะขอ 12(ข) ขอกหนดนควรไดรบ 
การตความควบคไปกบขอชแนะขอ 11  อนเกยวกบเงอนไขทตองกระทตามกอนการรบ 
นรโทษกรรม ตวอยางของนรโทษกรรมทบญญตการเพกถอนไวอยางชดแจงบนพนฐาน 
ของการไมปฏบตตามเงอนไข ไดแก แอลจเรยในñ ค.ศ. 1999129 และโคลอมเบยในñ 
ค.ศ. 2005130!! 
การละเวนจากความรนแรงและการกระทผดกฎหมาย!! 
ขอชแนะขอ 12(ก)(สอง) ระบวาการนรโทษกรรมสามารถþกเพกถอนไดเมอมการ 
กหนดเงอนไขใหบคคลทเปนพลรบนนตองยอมจนน ยตกจกรรมอนผดกฎหมายหรอ 
ใชความรนแรง และปฏบตตามกฎหมายของประเทศ แตบคคลเหลานนกลบหวนไป 
หาความรนแรงและการกระทผดกฎหมายอกครง ประเภทของอาชญากรรมทจะทให 
นรโทษกรรมþกเพกถอนนนควรไดรบการบญญตไวในตวบทกฎหมายนรโทษกรรม 
ทงนกฎหมายนรโทษกรรมในหลายๆกรณมกมขอกหนดวาดวยการกระทผดซ131!! 
ขอหามความประพฤตทไดระบไว!! 
การใหนรโทษกรรมสามารถตงเงอนใหผรบตองปฏบตตามขอหามความประพฤตอยาง 
ถาวรหรอเปนการชวคราว ขอหามเหลานอาจหามมใหบคคลทไดรบการนรโทษกรรม 
พกพาอาวธหรอเขารวมกบองคกรทางการเมองใดๆ อาจมการออกแบบเงอนไขเหลาน 
มาเพอเสรมของกระบวนการคดเลอกเจาหนาท132 ดวยการจกดคณสมบตของผรบการ 
นรโทษกรรมในการเขารวมกองทพ การเขาทงานในตแหนงราชการ หรอการลง 
สมครรบเลอกตง ตวอยางของการนรโทษกรรมทบงคบใชเงอนไขควบคมพฤตกรรมใน 
อนาคตของผรบประโยชน ไดแก แอลจเรยในñ ค.ศ. 2006133 และเฮต134 ทงน ควรม 
การระบขอจกดของประพฤตกรรมภายหลงการนรโทษกรรมไวอยางชดเจนในตวบท 
ของกฎหมายนรโทษกรรม!! 
ความคมกนชวคราว ! 
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! 
ขอชแนะขอ 12(ค) เสนอทางเลอกทจะใชความคมกนชวคราวยดเวลาการตดสนใจด 
เนนคดออกไปจนกวาจะสนสดระยะเวลาทไดตกลงกนไว ในยามทสถานการณตางๆนา 
จะมเสถยรภาพมากขน และøายตลาการจะสามารถจดการดเนนคดอนเปนทสนใจของ! 
สงคมไดอยางยตธรรมและมประสทธภาพ เมอระยะเวลาของความคมกนชวคราวสนสด 
ลง การกระทของบคคลผรบประโยชนควรþกนมาประเมนวาสมควรนไปดเนนคด 
หรอใหนรโทษกรรมถาวร หรอควรไดรบผลลพธûนใด135 กฎหมายทมอบความคมกน 
ชวคราวควรระบระยะเวลาของการคมกนดงกลาว รวมถงเกณฑในการจะใหหรอไมให 
นรโทษกรรมถาวร หากในระหวางชวงเวลาของการคมกนชวคราวบคคลนนๆ ไดกระท 
พฤตกรรมตองหาม ความคมกนชวคราวควรจะþกเพกถอนทนó136 ตวอยางของรฐท 
เคยไดใชบทบญญตวาดวยความคมกนชวคราว ไดแก แอฟรกาใตในñ ค.ศ. 1990137 

บรนดในñ ค.ศ. 2003138 และสาธารณรฐประชาธปไตยคองโกในñ ค.ศ. 2003139!! 
6. การมมตเหนชอบ การนไปปฏบต และการพจารณาทบทวนนรโทษกรรม! 
! 
ขอชแนะขอ 13. การยดตามกฎหมายภายในประเทศ!! 
ขอชแนะขอ 13  ยอมรบวารฐธรรมนญของบางประเทศมบทบญญตทเปนกฎควบคมการ 
ออกกฎหมายนรโทษกรรม140 กฎเหลานอาจรวมถงประเดนตาง ๆ เชน การกหนดวา 
øายบรหาร หรอøายนตบญญต หรอทงสองøาย เปนผมอนาจในการใหนรโทษกรรม 
การกหนดประเภทของเครองมอทางนตบญญตหรอนโยบายทสามารถใชออกนรโทษ 
กรรมได ความจเปนตองมกระบวนการลงคะแนนแบบพเศษเพอเหนชอบนรโทษกรรม 
ความผดอาญาหรอบคคลประเภทใดทสามารถไดประโยชนจากนรโทษกรรม และการ 
กหนดวานรโทษกรรมสามารถบงคบใชกอนหรอหลงการพพากษาลงโทษ ในกรณท 
นรโทษกรรมใดๆขดแยงกบกฎภายในประเทศเหลาน ศาลระดบประเทศอาจประกาศวา 
นรโทษกรรมนนขดตอรฐธรรมนญ หรอบงคบใหตองมการแกไข เพอใหเปนไปตาม 
มาตรฐานอนสมควร141! 
! 
ขอชแนะขอ 14. วธการตรากฎหมายและการปรกษาหารอสาธารณะ!! 
ตราสารทางกฎหมาย!! 
เครองมอทใชออกนรโทษกรรมอาจมไดตงแตนโยบายของøายบรหาร ไปจนถงคสง 
และกฤษฎกาทออกโดยøายบรหาร กฎหมายทออกโดยøายนตบญญต และนรโทษ 
กรรมทบญญตไวในรฐธรรมนญ ขอชแนะขอ 14(ก) ชวานรโทษกรรมทบญญตไวใน 
รฐธรรมนญนนแกไขหรอบอกลางไดยากกวา สวนขอชแนะขอ 17  กลาวถงการบอกลาง 
นรโทษกรรม! 
! 
การปรกษาหารอสาธารณะ! 
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! 
ขอชแนะขอ 14(ข) อางถงการยอมรบทมมากขนเรอยๆตอความสคญของการปรกษา 
หารอสาธารณะในการออกแบบและนไปใชของโครงการความยตธรรมในระยะเปลยน 
ผาน142 ขอชแนะนหยบยกประสบการณตางๆทผานมา เพอแนะนระเบยบวธทใชกน 
ทวไป และแนะวาการออกแบบนรโทษกรรมควรใหประชาชนมสวนรวมมากทสดเทาทจะ 
เปนไปได รวมถงใหกลมคนทอาจþกไมใหความสคญมามสวนรวมดวย ขอบเขตวาจะ 
สอบถามความýดเหนไดในระดบใดนน ขนอยกบปจจยตางๆ เชน ระดบความมนคง 
สมรรถภาพของโครงสรางพนฐาน และปจจยวาในสถานการณขณะนนสามารถเผยแพร 
ขอมลและความýดเหนไดมากเทาใด ตวอยางนรโทษกรรมทรบรองโดยเปนสวนห÷ง 
ของกระบวนการปรกษาหารอ ไดแก ตมอร-เลสเต143 และแอฟรกาใต144 การมสวนรวม 
ของประชาชนอาจเพมความชอบธรรมของนรโทษกรรม แตวรรค  (ง) ชวาการมสวนรวม 
ของประชาชนโดยตวของมนเองไมเพยงพอทจะรบรองความþกตองตามกฎหมายของ 
นรโทษกรรมทขดตอกฎหมายภายในหรอระหวางประเทศ145! 
! 
การลงประชามต!! 
วรรค  (ค) กลาวถงแนวปฏบตของรฐในกรณทนรโทษกรรมไดรบการรบรองผานการ 
ออกเสยงลงมตของประชาชน ซงอาจเปนในรปของการทประชามตเรองขอตกลง 
สนตภาพหรอเรองรฐธรรมนญทมบทบญญตเกยวกบนรโทษกรรม146 หรอประชามตทมง 
เนนเฉพาะเรองนรโทษกรรมอยางเดยว147 การลงประชามตอาจกระตนใหเกดการถก-
เถยงกนในทางสาธารณะเกยวกบนรโทษกรรมและความผดทางอาญาในอดตท 
ครอบคúม และในกรณททนรโทษกรรมไดรบการเหนชอบ ความชอบธรรมของนรโทษ 
กรรมนนกสามารถมมากขนได อยางไรกตาม ดงทไดชไวในวรรค  (ง) วาการลง 
ประชามตโดยตวของมนเองนนไมเพยงพอทจะเปลยนนรโทษกรรมทไมชอบธรรมให 
กลายเปนนรโทษกรรมทชอบธรรมได ทงนขนอยกบขอบขายของนรโทษกรรม และ 
พนธกรณทางกฎหมายของรฐซงเปนผออกกฎหมายนรโทษกรรม148! 
! 
การนรโทษกรรมตนเอง!! 
ควา  “นรโทษกรรมตนเอง” หมายถงนรโทษกรรมทเหนชอบแตøายเดยวโดยระบอบท 
มกยดอนาจมาโดยผดกฎหมาย มความผดตออาชญากรรมระหวางประเทศหรอการ 
ละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรง และใชนรโทษกรรมเพอปกปองเจาหนาทของรฐและ 
กลมผสนบสนนจากการสอบสวนคด และภาระความรบผดตอการละเมดสทธมนษยชน 
การนรโทษกรรมตนเองนนþกพนจพเคราะหมากทสดจากหนวยงานตางๆในระบบ 
ระหวางรฐอเมรกา ซงพบวานรโทษกรรมประเภทนละเมดอนสญญาสทธมนษยชน 

149อเมรกา (American Convention on Human Rights) ขอชแนะขอ 14(ง) ระบใน 
ทนองเดยวกบการกหนดลกษณะของนรโทษกรรมทไมชอบธรรมในขอชแนะท 4(ข)
โดยแนะนวาควรüอวาการนรโทษกรรมตนเองไมชอบธรรม และผดกฎหมายไวกอน! 
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! 
ขอชแนะขอ 15. ผลทางกฎหมาย!! 
แนนอนวาผลเบองตนของนรโทษกรรม คอทใหไมเกดการดเนนคดทางอาญา 
อยางไรกตาม ขอชแนะขอ 15(ก) ยกเรองแนวปฏบตของรฐเพอชใหเหนวานรโทษกรรม 
อาจสงผลทางกฎหมายในดานûนหลากหลายดาน ดงทกลาวไปแลวในการอภปรายขอ 
ชแนะขอ 13  วาผลเหลานอาจสอดคลองกบกฎหมายภายในประเทศทควบคมการใช 
นรโทษกรรม และอาจลบเลอนเสนแบงระหวางนรโทษกรรมกบการลดหยอนผอนโทษ 
ในรปแบบûนๆ เชน การอภยโทษ ดงทจะอภปรายตอไป!! 
ผลทางกฎหมายเหลานอาจเกดขนกบผไดรบประโยชนจากนรโทษกรรมทกคนใน 
ลกษณะเดยวกน หรออาจใชเพอแบงแยกผไดรบประโยชนในประเภทตางๆ เชน ความ 
ผดทหนกกวาอาจไดรบการลดวนตองโทษตามกฎหมาย ในขณะทความผดรองลงมา 
อาจไดรบนรโทษกรรมโดยสมบรณ ขอชแนะท 15(ค) แนะนวาอาจเปนประโยชนทจะ 
แบงแยกผลทางกฎหมายจากนรโทษกรรมใหแตกตางกนในหมผกระทความผด เพอ 
สะทอนถงความรายแรงของการกระทผด!! 
นรโทษกรรมอาจกหนดใหøายตรวจหรออยการละเวนจากการเรมการสบสวนในทาง 
อาญาตอบคคล หรอความผดอาญา ทเขาเกณฑนรโทษกรรมได ซงอาจเปนประโยชน 
ตอผกระทความผดทยงไมþกระบตว การหามการเปดการสบสวนในทางอาญา ไม 
จเปนจะตองตดโอกาสการทผกระทผดจะþกสบสวนโดยกระบวนการฟนหาความจรง 
ûนๆ ตวอยางของนรโทษกรรมททใหไมเกดการสบสวนในทางอาญา ไดแก แอลจเรย 
ในñ ค.ศ. 1999150 บาหเรนในñ ค.ศ. 2001151 บอสเนยและเฮอรเซโกวนาในñ ค.ศ. 
1999152 เมกซโกในñ ค.ศ. 1994 153 ทาจกสถานในñ ค.ศ. 1997154 และพมาในñ 
ค.ศ. 2008155 ประสบการณเมอไมนานนทชลชวา ในกรณทนรโทษกรรมไมไดหามการ 
สบสวนอยางชดเจน øายตลาการภายในประเทศอาจตความนรโทษกรรมใหกหนดให 
มการสบสวนคด เพอตดสนวาบคคลเขาเกณฑไดรบนรโทษกรรมหรอไม กอนจะมการ 
ใชนรโทษกรรม156!! 
ในกรณทมการออกนรโทษกรรมขณะทการสบสวนในทางอาญาและการพจารณาคด 
กลงดเนนอย ผลทางกฎหมายของนรโทษกรรมอาจรวมถงการใหปดกระบวนการ 
พจารณาคดทกลงดเนนอย และหากนรโทษกรรมมเงอนไขเรองใหบคคลผกระท 
ความผดกระทการใดเปนพเศษ การพจารณาคดอาจเลอนออกไป หรอพกไวจนกวา 
บคคลจะกระทการนนเสรจสน โดยการพจารณาคดจะปดลงเปนการแนนอนกตอเมอได 
กระทตามเงอนไขตางๆครบถวนแลว ตวอยางของนรโทษกรรมทไดปดกระบวนการ 
พจารณาคดทางอาญาทดเนนอย ไดแก บอสเนยและเฮอรเซโกวนาในñ ค.ศ. 1999 
157 เอลซลวาดอรในñ ค.ศ. 1987158 มาซโดเนยในñ ค.ศ. 2002159 นามเบยในñ ค.ศ. 
1989160 เปรในñ ค.ศ. 1995161 และบงกลาเทศในñ ค.ศ. 1997162! 
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ถงแมโดยแนวýดแลว นรโทษกรรมจะแตกตางจากมาตรการลดหยอนโทษûน ๆ ท 
บงคบใชหลงการตดสนคด แตในทางปฏบต หลายนรโทษกรรมกใชทงกบผทþก 
พพากษาลงโทษแลว และกบผทยงไมเคยไดþกดเนนกระบวนการพจารณาคดทาง 
กฎหมายแตอยางใด ผลของนรโทษกรรมหลงการพพากษาลงโทษอาจรวมถงการปลด 
ปลอยใหòนจากการลงโทษโดยทนóและไมมเงอนไข การปลอยตวโดยมการคม 
ประพฤตหรอการรอลงอาญา การลดวนตองโทษ หรอการใชมาตรการเหลานรวมกน 
โดยแบงชนเพอพจารณาตามความรายแรงในการกระทของผกระทผดแตละคน 
ตวอยางของการนรโทษกรรมหลงการพพากษาลงโทษทบงคบใชกบนกโทษทþก 
พพากษาลงโทษแลวทกคนอยางเทาเóยมกน ไดแก เอลซลวาดอร163 เปร164 คองโก165 

และโกตดววร166 ในกรณทนรโทษกรรมออกใหแกผทþกพพากษาลงโทษแลวนน เคยม 
บางกรณทนรโทษกรรมใชเพอลบประวตอาชญากรรมของผกระทผด167!! 
นรโทษกรรมอาจขดขวางไมใหเหยอไดรบการเยยวยาความเสยหายทางแพงไดในสอง 
ลกษณะดวยกน ในลกษณะแรก นรโทษกรรมอาจใหความคมกนจากความรบผดทาง 
แพง ตวอยางของนรโทษกรรมลกษณะน ไดแก อารเจนตนาในñ ค.ศ. 1983168 

เอลซลวาดอรในñ ค.ศ. 1993169 และซดานในñ ค.ศ. 1997170 ในลกษณะทสอง 
นรโทษกรรมอาจมผลทางออมไมใหเหยอไดรบการชดใช เมออยในระบบกฎหมายท 
การชดใชจะเกดขนไดนนจเปนตองมการพพากษาลงโทษทางอาญากอนหนา ในทาง 
ตรงกนขาม ตวอยางตอไปนมการระบโดยชดแจงใหยกเวนความคมกนจากการฟองคด 
แพงไวอยนอกขอบขายของนรโทษกรรม โดยไดแก อารเจนตนาในñ ค.ศ. 1986171 

ฟลปปนสในñ ค.ศ. 1994172 และคองโกในñ ค.ศ. 2005173 ขอชแนะขอ 15(ข) แนะน 
วาในกรณทนรโทษกรรมไมใหมความรบผดทางแพง ควรใหมการชดใชคาเสยหายทาง 
ปกครองเพอใหการเยยวยาแกเหยอ โดยบคคลผกระทผดอาจþกกหนดใหมสวน 
สนบสนนโครงการเหลาน ดงทระบไวในขอชแนะท 11!! 
ขอชแนะขอ 16. การบรหารจดการนรโทษกรรม!! 
กระบวนการนไปปฏบต!! 
ในการบงคบใชนรโทษกรรมทจกดและมเงอนไข จเปนตองมการสรางกระบวนการ 
จดการดแล เพอประเมนวาบคคลมคณสมบตเขาเกณฑนรโทษกรรมหรอไม ขอชแนะขอ 
16(ก) ทบทวนรปแบบทกระบวนการนนรโทษกรรมไปปฏบตเหลานสามารถนมา 
ใชได และแนะนมาตรฐานขนตทควรยดüอ เพอใหการบงคบใชเปนไปโดยม 
ประสทธผล โปรงใส และชอบธรรม มาตรฐานเหลานอางองจากแนวปฏบตทดทไดรบ 
การยอมรบ ซงมกกหนดใหใชในคณะกรรมการคนหาความจรง174 รวมทงจาก 
ประสบการณกระบวนการนนรโทษกรรมไปปฏบตในรฐตางๆ ตวอยางเชน ขอวจารณ 
ของคณะกรรมาธการนรโทษกรรมของคณะกรรมการคนหาความจรงและความ 
ปรองดองของแอฟรกาใต ชวากรณทนรโทษกรรมมเงอนไขวาผกระทผดตองเปดเผย 
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ความจรงทงหมดเกยวกบการกระทของตน หนวยงานทนนรโทษกรรมไปปฏบตควร 
ไดรบอนาจเพยงพอทจะสามารถยนยนและคดคานขอมลจากการใหปากคของผ 
สมครรบนรโทษกรรมได175 หมายความวา คณะกรรมการนรโทษกรรมอาจตองมอนาจ 
ในการตรวจคนสถานท สอบปากค ยดเอกสาร ออกหมายเรยกพยาน และกหนดให 
หนวยงานราชการûนๆรวมมอได! 
! 
การมสวนรวมของเหยอและชมชน!! 
ขอชแนะขอ 16(ข) อาùยขอผกมดในการมสวนรวมของประชาชน ตามทแจกแจงไวใน 
ขอชแนะขอ 14(ข) และหลกการของความยตธรรมเชงสมานõนททบรรยายไวกอนหนา 
เพอชแนะวาหากเปนไปได เหยอและองคกรภาคประชาสงคมควรไดรบอนญาตใหมสวน 
รวมในการสบพยานพจารณาครองขอรบนรโทษกรรมของบคคล ขอชแนะนแนะน 
มาตรการตางๆเพอเออใหเกดการมสวนรวม โดยอาùยประสบการณของคณะ 
กรรมาธการนรโทษกรรมของคณะกรรมการคนหาความจรงและความปรองดองของ 
แอฟรกาใต176! 
! 
สทธในการอทธรณ!! 
เพอเคารพสทธในการพจารณาคดของผสมครรบนรโทษกรรมแตละคน ขอชแนะขอ 
16(ค) แนะนวาบคคลเหลานนควรไดรบสทธในการอทธรณคตดสนของหนวยงานท 
นนรโทษกรรมมาปฏบต ตอศาลทเปนอสระได! 
! 
ขอชแนะขอ 17. การบอกลางนรโทษกรรม!! 
ขอชแนะขอ 17 มแรงจงใจเบองตนมาจากการบอกลางนรโทษกรรมในอารเจนตนา เปร 
และอรกวย ทเกดขนในชวงทศวรรษทผานมา นรโทษกรรมเหลานลวนใหความคมกน 
โดยอตโนมตและไมมเงอนไขแกการละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรง การบอกลาง 
นรโทษกรรมเหลานเกดขนโดยอาùยวธการตอไปนวธการห÷งหรอหลายวธ ไดแก การ 
ตดสนโดยศาลระหวางรฐอเมรกา177 ควนจõยของศาลในประเทศทประกาศให 
กฎหมายดงกลาวขดตอรฐธรรมนญ178 และกฎหมายระดบประเทศทบอกลางนรโทษ-
กรรม179 การบอกลางนมผลยอนหลง ซงทใหคดทไดปดลงไปแลวดวยนรโทษกรรม 
สามารถþกเปดขนใหมได เพอเปดทางใหนรโทษกรรมสามารถþกบอกลางไดใน 
อนาคต ขอชแนะขอ 17(ก) ชวานรโทษกรรมอาจอนญาตใหมการพจารณาทบทวนโดย 
ศาลในอนาคตได!! 
ขอชแนะขอ 17(ข) อาùยประสบการณของชลทไดจกดขอบเขตการไมตองþกลงโทษ 
อนเปนผลจากกฎหมายนรโทษกรรมñ ค.ศ. 1987 โดยจกดใหแคบลงผานการตความ 
ใหมหลากหลายแบบของศาล ในชวงตนของการเปลยนผาน ศาลไมไดบงคบตามขอ 
จกดและขอยกเวนซงกหนดไวในนรโทษกรรมนอยางสมเสมอ ประมวลคพพากษา 
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ทเปนบรรทดฐานในชวงไมนานมานไดมรวมถงการใชขอยกเวนเหลาน และการตความ 
นรโทษกรรมใหมโดยคนงถงพฒนาการตางๆในกฎหมายระหวางประเทศ180 ถงแม 
นรโทษกรรมของชลจะไมไดþกบอกลาง แตการตความใหมเหลานกเปดโอกาสใหมการ 
รอคดทเคยไดปดไปแลวดวยผลของนรโทษกรรม ในขณะทผเขยนกลงเขยนเอกสาร 
ฉบบน มคดตางๆทไดþกรอขนมาใหมในชล มากกวาในประเทศทนรโทษกรรมไดþก 
บอกลางเสยอก181 ดงนน ขอชแนะนôงตงขอสงเกตวาการรอฟนคดตางๆนน ไมจเปน 
ตองอาùยการบอกลางนรโทษกรรม! 
! 
ขอชแนะขอ 18. ศาลระหวางประเทศกบนรโทษกรรมในระดบประเทศ!! 
เขตอนาจศาลในการตดสนนรโทษกรรมของตางประเทศ!! 
ในกรณทบคคลผรบประโยชนจากนรโทษกรรมไดตกเปนจเลยในกระบวนการ 
พจารณาคดทางอาญาในศาลระหวางประเทศหรอศาลตางประเทศ ไดปรากฏ 
บรรทดฐานคพพากษาจนวนไมมากสหรบคดซงบคคลเหลานไดอางถงนรโทษกรรม 
เพอมาโตแยงวาศาลไมมอนาจพจารณาคด และวาการดเนนคดตอไปจะเปนการ 
ดเนนกระบวนการโดยมชอบ คดเหลานชใหเหนวาสหรบนรโทษกรรมโดยไมม 
เงอนไขทออกใหกบอาชญากรรมระหวางประเทศแลว ศาลตางประเทศจะไมýดวาตนม 
ขอผกมดทตองยอมรบนรโทษกรรมทประกาศใชทûน182 ทงศาลอาญาระหวางประเทศ 
สหรบอดตยโกสลาเวย183 ศาลพเศษสหรบเซยรราลโอน184 และทประðมวสามญใน 

185ศาลกมพชา ลวนยดจดยนลกษณะคลายคลงกน ขอชแนะขอ 18(ก) เหนòองกบ 
แนวทางเดยวกนน โดยระบวานรโทษกรรมไมสามารถขดขวางศาลระหวางประเทศ 
ศาลลกผสม หรอ ศาลตางประเทศ จากการใชอนาจในการพจารณาคดได!! 
ศาลอาญาระหวางประเทศ ศาลลกผสม และนรโทษกรรมในระดบประเทศ!! 
วรรค (ข) เนนถงหนาทของรฐในการรวมมอกบศาลอาญาระหวางประเทศ จากนน วรรค 
(ค) กอาùยแนวปฏบตในประเทศอยางเซยรราลโอน ตมอร-เลสเต และกมพชา เพอตง 
ขอสงเกตวา ถงแมศาลอาญาระหวางประเทศจะสามารถพพากษาลงโทษบคคลผรบ 
ประโยชนจากนรโทษกรรมได แตกไมทใหนรโทษกรรมหมดผลบงคบตอผกระท 
ความผดคนûนๆ (ด ขอชแนะขอ 3)!! 
ศาลสทธมนษยชนในระดบภมภาค!! 
วรรค  (ง) ชวาศาลสทธมนษยชนสามารถประเมนไดวานรโทษกรรมสอดคลองกบ 
พนธกรณของรฐภายใตสนธสญญาทเกยวของเพยงใด ทผานมา ศาลสทธมนษยชน 
ระหวางรฐอเมรกาไดพจารณาเกยวกบนรโทษกรรมไวมากทสด ดงแสดงใหเหนในการ 
อภปรายในขอชแนะท 6(จ) ในกรณทศาลพบวานรโทษกรรมใดขดตออนสญญาสทธ-
มนษยชนระหวางรฐอเมรกา ศาลไดแนะนทางแกไขไวหลากหลาย ซงรวมถง การทให 
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บอกลางนรโทษกรรมดวย (ด ขอชแนะขอ 17) ในกรณของเปร ควนจõยของศาลทให 
นรโทษกรรมหยดมผลบงคบใช186 อยางไรกตาม ทางการบราซลและชลกลบไมได 
ปฏบตใหมผลตามควนจõยในลกษณะคลายคลงกนนทเกยวกบนรโทษกรรม!! 
7. สรป!! 
! ขอชแนะเบลฟสตวาดวยนรโทษกรรมและภาระความรบผด พยายามโยกยาย 
ประเดนหลกในการอภปรายเกยวกบความþกตองตามกฎหมายของนรโทษกรรม จาก 
เดมทมกใหความสนใจกบเรองหนาททจะดเนนคดเปนหลก เพอใหพจารณาถงความ 
สมพนธของนรโทษกรรมกบพนธกรณทางกฎหมายโดยรวมทงหมดทรฐทประสบความ 
ขดแยงและอยในชวงเปลยนผานม นอกจากน ขอชแนะðดนยงมงหวงจะเพมการ 
คมครองสทธมนษยชน โดยไดแนะนวธตางๆ ทจะสามารถออกแบบนรโทษกรรมให 
สนบสนนสนตภาพ ความจรง ภาระความรบผด และความปรองดอง และเพอทใหผคน 
สามารถเขาถงขอชแนะฉบบนไดมากขน ôงไดมการแปลเปนภาษาอารบก ฝรงเศส จน 
กลาง รสเซย และสเปนแลว หวงเปนอยางยงวาขอชแนะðดนจะไดรบการเผยแพรในวง 
กวาง และจะมคณคาตอบคคลและองคกรทกลงตองตอสดนรนกบการตดสนใจวาจะ 
จดการอยางไรกบมรดกตกทอดทงหลายของความรนแรงในอดต!! 
! ! 

!! !! 
! ! 

!!!!! 
! ! 

!! 
!! !!! 
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CONFERENCE ON THE REAFFIRMATION AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL 
HUMANITARIAN LAW APPLICABLE IN ARMED CONFLICTS, GENEVA (1974-1977). 

46 CHRISTINE BELL, ON THE LAW OF PEACE: PEACE AGREEMENTS AND THE LEX 
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ระหวางประเทศ และการละเมดสทธมนษยชนอยางรายแรง. 

48 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Dec. 9, 1948, 78
UNTS 1021. 
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Decision on challenge Lomé Accord Amnesty, ¶ 71 (13 Mar. 2004). See also Prosecutor v Allieu 
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SCSL-04-15-PT-141 (25 May 2004). 

56 Decision on Ieng Sary’s Rule 89 Preliminary Objections, supra note 40, at ¶ 53. 

57 ICJ Statute, Article 38(1)(d). 

58 See eg Commission on Human Rights, Updated Set of principles for the protection and
promotion of human rights through action to combat impunity, UN Doc E/CN.4/2005/102/Add.1
(Feb. 8, 2005); UN Commission on Human Rights, Basic Principles and Guidelines on the Right to
a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights  
Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, UN Doc A/ RES/60/147(Mar. 21,
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Africa (Oct. 23, 2002). 
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60 Alan Boyle, Soft Law in International Law Making, in INTERNATIONAL LAW 122 (Malcolm D. 
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62 CUSTOMARY INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW (Jean-Marie Henckaerts & Louise
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64 Id. at Rule 158. 

65 Id. at Rule 159. 

66 Id. Volume Two of this study looks at “Practice.” 
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68 Louise Mallinder, Amnesties’ Challenge to the Global Accountability Norm? Interpreting Regional 
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ACCOUNTABILITY: COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES Leigh A. Payne & 
Francesca Lessa eds., 2012). 

69 เนองดวยฐานขอมลกฎหมายนรโทษกรรมไดรวบรวมเฉพาะขอมลทเกยวของกบกฎหมายนรโทษกรรมทได 
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71 UNSC, Statement by President of the Security Council, UN Doc S/ PRST/2011/2 (Nov. 14, 
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74 See eg UN Press Release, Reject Endorsement of Amnesties for Serious Crimes, Gross Human
Rights Violations, Secretary General urges Security Council in Meeting on Rule of Law, UN Doc 
SG/SM/14069 (Jan. 19, 2012). 

75 ด ขอชแนะขอ 17. 

76 See eg Azanian Peoples Organization (AZAPO) v the President of the Republic of South Africa 
(CCT 17/96) (8) BCLR 1015 (CC) (S. Afr.); Corte Suprema de Justicia, Guevara Portillo (Aug. 16, 
1995) (El Sal.); Thomas Kwoyelo alias Latoni v Uganda, Constitutional Court of Uganda, Petition
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77 See eg International Covenant on Civil and Political Rights, art. 2(3), Dec. 16, 1966, 999 UNTS 
171. 

78 See eg Barrios Altos Case (Chumbipuma Aguirre et al v Peru), Inter-Am. Ct. H. R. (ser. C) No. 
74 (2001) ¶ 41; Myrna Mack Chang v Guatemala, Inter-Am. Ct. H. R. (ser. C) No. 101 (2003) ¶ 
153; Almonacid-Arellano et al. v. Chile, Inter- Am. Ct. H. R. (ser. C) No 154 (2006) ¶ 114; Gomes 
Lund v Brazil, Inter-Am. Ct. H. R. (2010); Gelman v. Uruguay, Inter-Am. Ct. H. R. (ser. C), No. 221 
(2011) ¶ 241. 

79 See eg Rochela Massacre v Colombia, Inter-Am. Ct. H. R. (ser. C) No. 175 (2008). 

80 Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI 
¶ 98. การวางหลกเกณฑนไดþกนมาใชในการตดสนของศาลสทธมนษยชนยโรปหลายครงในเวลาตอมา. 
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offences committed up until 23 April 1999 (Turk.); Resolution of the Supreme Assembly of
Tajikistan “On Amnesty for Participants in the Political and Military Confrontation in the Republic of
Tajikistan,” 1997 (Taj.); Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, Decree No 486,
1993 (El Sal.); Decree “On Amnesty to Persons who Staged Socially-Dangerous Actions in
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(2000); The Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
for the Prosecution of Crimes Committed During the Period of Democratic Kampuchea, art. 1 
(2001). 

96 Rome Statute, at art. 33; Henckaerts & Doswold-Beck, supra note 62, at Rule 155. 
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