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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กบั กฎหมาย
อาญาระหว่างประเทศ
*

ข้าพเจ้ารู ้สึกเป็ นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิ ญให้มาแสดงปาฐกถา “สมเด็จเจ้าฟ้ ามหาจักรี สิรินธร” ครั้งที่ ๕
ว่าด้วยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ข้าพเจ้ายังรู ้สึกเป็ นเกียรติอย่างสู งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ านวยการสภากาชาดไทยได้เสด็จพระราชดาเนินเป็ นประธานในการปาฐกถาฯ
ในเช้านี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ตอบรับคาเชิญเพื่อกล่าวสุ นทรพจน์น้ ี ดว้ ยเหตุผลหลายประการ ประการแรก คือ
คาเชิ ญนี้ มาจากสภากาชาด ข้าพเจ้ามีความเกี่ยวพันที่ยาวนานกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และ
ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการที่ปรึ กษาระหว่างประเทศมาเป็ นเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ที่ขา้ พเจ้าได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

*

นายริชาร์ ด โกลด์ สโตน เป็ นศาสตราจารย์อาคันตุกะที่มหาวิทยาลัยเยล
เป็ นอดีตผูพ้ ิพากษาประจาศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐแอฟริ กาใต้
และได้ดารงตาแหน่งเป็ นหัวหน้าอัยการคนแรกในศาลอาญาระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวียและรวันดา
เลขาธิการสหประชาชาติได้แต่งตั้งผูพ้ ิพากษาโกลด์สโตนในคณะกรรมการอิสระระหว่างประเทศที่ได้ตรวจสอบโครงการน้ ามันเพื่
ออาหารในอิรัก นอกจากนั้น
นายโกลด์สโตนยังมีประสบการณ์ทางานในฐานะประธานของคณะกรรมาธิการสื บสวนเกี่ยวกับความรุ นแรงและการข่มขู่สาธารณ
ชน ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ต่อมาว่าคณะกรรมาธิการโกลด์สโตน
และประธานของคณะกรรมาธิการการสื บสวนอิสระระหว่างประเทศในโคโซโว
ท่านได้เป็ นประธานร่ วมในคณะทางานต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศที่จดั ตั้งโดยสมาคมเนติบนั ฑิตยสภาสากล
ดารงตาแหน่งเป็ นผูอ้ านวยการสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริ กนั
เป็ นสมาชิกกลุ่มที่ปรึ กษาระหว่างประเทศของคณะกรรมการกาชาดสากล
และประธานระดับชาติแห่ งสถาบันป้ องกันอาชญากรรมและการฟื้ นฟูผกู ้ ระทาความผิดแห่ งชาติ
ท่านยังเป็ นสมาชิกต่างชาติของสถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์อเมริ กนั และสมาชิกกิตติมศักดิ์
ของสมาคมเนติบณ
ั ฑิตแห่ งนครนิวยอร์กด้วย
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ความยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศ ทุกๆ ปี ที่ผา่ นมา
ข้าพเจ้ารู ้สึกชื่ นชมคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น
องค์กรนี้เป็ นผูพ้ ิทกั ษ์รักษากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
หากไม่ใช่เพราะความเพียรพยายามขององค์กรนี้ ในช่วงทศวรรษอันยากลาบากของการละเลยเพิกเฉย
การพัฒนาที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับสิ่ งซึ่ งข้าพเจ้าจะได้กล่าวต่อไปในวันนี้ ก็คงไม่เกิดขึ้น
ประการต่อมา เป็ นเวลาหลายปี แล้วที่ขา้ พเจ้าและภริ ยาปรารถนาจะมาเยือนประเทศไทย
จนถึงบัดนี้ก็ยงั ไม่มีโอกาสได้ทาเช่นนั้น เราจึงมีความสุ ขมากที่ได้มากรุ งเทพฯ
และรอคอยที่จะใช้เวลาสองสามวันต่อจากนี้ ในประเทศของท่าน
ข้าพเจ้าเคยได้อ่านและเคยได้ยนิ ถึงภาระหน้าที่อนั น่าประทับใจและสาคัญยิง่ ซึ่ งสภากาชาดไทยได้ดาเนิ นการไปแ
ล้วและกาลังดาเนินการอยูใ่ นประเทศไทย ข้าพเจ้าขออ้างถึงเป็ นการเฉพาะถึงวิกฤตการณ์ซ่ ึงเกิดขึ้นตาม
แนวชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ที่ซ่ ึ งคนนับหมื่นต้องกลายเป็ นผูพ้ ลัดถิ่น
สภากาชาดเป็ นหน่วยงานที่มีประสบการณ์และประสิ ทธิภาพที่สุดที่สามารถอานวยความสะดวกและประสานควา
มช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ผคู ้ นที่ตอ้ งการความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่น่าเศร้าเช่นนี้อย่างไม่มีขอ้ สงสัย
ข้าพเจ้ายังขอกล่าวถึงความช่วยเหลือครั้งสาคัญซึ่ งสภากาชาดไทยได้นาไปสู่ ผปู้ ระสบอุทกภัยทางภาคใต้ของประเทศไ
ทยเมื่อต้นปี ที่ผ่านมา
งานที่มีคุณประโยชน์ของสภากาชาดทาให้เราระลึกว่า
ความยุติธรรมไม่ใช่เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับทนายความและผูพ้ ิพากษาเพียงฝ่ ายเดียวหรื อแม้กระทัง่ ในหลักการ
ขณะที่เราพยายามสมานความแตกแยกของมนุษยชาติ
เราต้องไม่ลืมความพยายามอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่ อยของสภากาชาดและองค์กรอื่นๆ
ที่ได้เยียวยาผูท้ ี่ตอ้ งการการเยียวยาที่แท้จริ ง ความมุ่งมัน่ ของพวกเขาในขณะที่เผชิ ญหน้ากับภารกิจเร่ งด่วน
กอปรกับความสาคัญยิ่งของภารกิจสมควรได้รับความเคารพและความรู ้สึกขอบคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากพวกเรา

ข้าพเจ้าโชคดีที่ได้เป็ นประจักษ์พยานถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายระหว่างประเทศ
ในขณะที่เคยเป็ นทนายความรุ่ นเยาว์ในแอฟริ กาใต้ซ่ ึ งมีนโยบายแบ่งแยกสี ผิว
ข้าพเจ้าได้เห็นด้วยตาของข้าพเจ้าเองว่าระบอบการปกครองหนึ่ งอาจกดขี่ประชาชนของตนได้อย่างไรบ้าง
ในขณะที่เป็ นหัวหน้าอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวีย
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ข้าพเจ้าได้ทนั เห็นการกาเนิดยุคใหม่ของศาลอาชญากรรมสงครามระหว่างประเทศ และล่าสุ ด
ข้าพเจ้าได้ทางานในการสื บสวนสอบสวนขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับความขัดแย้งในกาซ่าเมื่อ พ.ศ. 2551
และ พ.ศ. 2552 วิวฒั นาการของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศในเวลานั้นมีความโดดเด่นอย่างยิ่ง
ข้าพเจ้าขอเรี ยนเสนอให้พิจารณาถึงความสาคัญต่อประชาคมโลกของศาลอาญาระหว่างประเทศ หรื อที่รู้จกั กัน
ในชื่อว่า “ไอซีซี” ศาลอาญาระหว่างประเทศแสดงถึงจุดสู งสุ ดของวิวฒั นาการทางกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
ซึ่ งข้าพเจ้าโชคดีที่ได้เป็ นสักขีพยานในช่วงชี วิตของข้าพเจ้าในวงการกฎหมาย ในฐานะบุคคลหนึ่งซึ่งได้มี
ส่ วนร่ วมเล็กๆ บางส่ วนในประวัติศาสตร์ ซ่ ึ งนาไปสู่ การก่อตั้งศาลฯ
ข้าพเจ้าเชื่อว่าการแบ่งปันมุมมองของข้าพเจ้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ น้ นั ให้แก่ชนรุ่ นหลังเป็ นหน้าที่ครั้งสาคัญของ
ข้าพเจ้า ประวัติศาตร์น้ นั ยืดยาวและไม่คงเส้นคงวา
มีท้ งั ความพ่ายแพ้ที่ทาร้ ายจิตใจเราและความสาเร็ จที่สื่อถึงสัจธรรมและธรรมชาติที่สูงส่ งกว่าของมนุษยชาติ
ก้าวเดินเล็กๆ ยังไม่แน่นอนและชะงักเป็ นระยะ
ซึ่ งเราได้กา้ วไปเพื่อระบบที่สมบูรณ์แบบยิง่ ขึ้นของความยุติธรรมระหว่างประเทศได้นาพาเราไปสู่ หนทางที่ยาวไ
กลแล้วในหลายปี ที่ผา่ นมา ในวันนี้ ข้าพเจ้าขอเป็ นอีกเสี ยงหนึ่ ง
ที่ยกย่องไอซีซีว่า เป็ นความหวังที่ดีที่สุดของโลกสาหรับความรับผิดที่แท้จริ งต่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
ขอให้ขา้ พเจ้าได้เริ่ มโดยการยืนยันว่าเวลาสาหรับความยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศยังไม่ผ่านพ้นไป
แต่ในทางตรงข้าม กาลังเริ่ มต้น
ความจาเป็ นของการปฏิเสธการยกเว้นโทษต่ออาชญากรสงครามมีความสาคัญมากยิง่ ขึ้นและเป็ นความจาเป็ นที่นั
บวันจะเพิ่มขึ้น
ช่วงเวลานับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรู ปแบบของการทาสงคราม
ในช่วงเวลา 65 ปี ที่ผา่ นมา มนุษยชาติโชคดีที่ถูกละเว้นไว้จากความขัดแย้งที่มีความรุ นแรงระดับโลก
แต่ในขณะที่เอเชี ยและโลกได้เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ที่แสนเจ็บปวดจากสงครามตัวแทน
ความขัดแย้งทางเชื้ อชาติ และระบอบที่มีการกดขี่อย่างรุ นแรง ภัยคุกคามจากความโหดร้ ายต่างๆ ยังไม่ลดลง
การทาสงครามที่ไม่ได้สดั ส่ วน การก่อการร้าย
และสงครามกลางเมืองซึ่งเปิ ดโอกาสให้มีการกระทาทารุ ณอย่างโหดร้ ายป่ าเถื่ อน
เราต้องเพียงแค่เปิ ดหนังสื อพิมพ์หรื อเปิ ดโทรทัศน์เพื่อรับรู ้เสี ยงจากทัว่ โลกที่เรี ยกร้องหาความยุติธรรม
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ในฐานะสมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศที่ยดึ มัน่ ในสันติภาพเพื่อมนุษยชาติท้ งั มวลและความยุติธรรมทั้งป
วงแห่ งภราดรภาพ เราจะต้องอุทิศตนเองอีกครั้งให้แก่หลักนิ ติธรรมในทุกภาคส่ วนของโลกที่เราร่ วมแบ่งปั น
เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของศาลอาญาระหว่างประเทศและบทบาทในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเท
ศซึ่งกาลังดาเนินหน้าอยู่ จึงมีความจาเป็ นต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ ซ่ ึ งนาไปสู่ การก่อตั้งศาลฯ
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันทางอาวุธมีความเป็ นมาที่ยาวนานและตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของหลักต่างตอบแทนเป็ นส่ วนใ
หญ่ กฎหมายเหล่านี้ไม่ใช่เพียงธรรมเนี ยมตะวันตกโดยแท้ การอ้างอิงถึงกฎหมายดังกล่าวสามารถพบได้ใน
งานเขียนของจีนและอินเดียเมื่อประมาณ 2,000 ปี ล่วงมาแล้ว อันแสดงให้เห็นถึงรากฐานทางศีลธรรมที่เป็ นสากล
แนวความคิดง่ายๆ ก็คือหากศัตรู ละเว้นชี วิตพลเรื อนหรื อบุคคลของเราซึ่ งไม่ได้มีส่วนในการสู้รบ
เราก็จะปฏิบตั ิอย่างเดียวกันเพื่อเคารพการปฏิบตั ิเช่นว่าต่อฝ่ ายศัตรู
หลักต่างตอบแทนได้เป็ นเพียงแค่จุดเริ่ มต้นของข้อจากัดทางกฎหมายในการทาสงคราม
นับตั้งแต่สิ้นสุ ดศตวรรษที่ 19
ได้มีการตรากฎหมายมากมายที่น่าสนใจจานวนหนึ่ งที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อยับยั้งกองทัพมิให้โจมตีพลเรื อนโดยปร
าศจากความชอบธรรมทางการทหาร แก่นสาคัญที่สุดของกฎหมายเหล่านั้นคือหลักการได้สดั ส่ วน
ในการขัดกันทางอาวุธพลเรื อนต้องได้รับการคุม้ ครอง
เว้นเสี ยแต่วา่ ผลประโยชน์ทางการทหารกับการสู ญเสี ยชี วิตพลเรื อนจะได้สดั ส่ วนกัน
อาชญากรรมสงครามจะเกิดขึ้นเมื่อพลเรื อนถูกโจมตีอย่างไม่เป็ นสัดส่วนกับผลประโยชน์ทางการทหาร
การทดสอบตามหลักการได้สดั ส่ วนนี้ ได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของกฎหมายจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศและไม่เค
ยถูกโต้แย้งโดยรัฐใด การเปรี ยบเทียบมักทาได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงที่การรบยังคุกรุ่ นอยู่
แต่นนั่ เป็ นสิ่ งที่กฎหมายเรี ยกร้อง ในยามสงคราม
กองกาลังติดอาวุธมักจะได้รับขอบเขตในการปฏิบตั ิงานในระดับหนึ่ ง ดังนั้น
เมื่อขาดเจตนาหรื อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ยอ่ มสันนิ ษฐานได้วา่ การกระทาของกองทัพนั้นได้สดั ส่ วน
แล้ว
แต่เดิมกฎหมายภาคสงครามถูกออกแบบเพื่อผูกพันรัฐบาลและไม่ใช่เพื่อกาหนดบทลงโทษทางอาญาต่อ
ปัจเจกบุคคล ดังนั้นจึงไม่มีพ้นื ฐานให้ปัจเจกบุคคลสามารถถูกนามารับผิดตามกฎหมายอาญาได้ และไม่มี
ศาลอาญาใดสามารถพิจารณาข้อกล่าวหาใดๆ ดังกล่าวได้ สิ่ งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากด้วยการดาเนิ นคดี
ต่อผูน้ านาซี รายสาคัญที่ศาลทหารนูเรมเบิร์ก
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ซึ่ งกลายเป็ นมรดกตกทอดที่สาคัญและรากฐานของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศสมัยใหม่
สิ่ งที่สาคัญที่สุดน่าจะเป็ นการยอมรับอาชญากรรมประเภทใหม่ ได้แก่ อาชญากรรม
ต่อมนุษยชาติ แนวความคิดก็คืออาชญากรรมบางประเภทนั้นเลวร้ายและสะเทือนจิตใจของวิญญูชนทุกคน
ที่ถือว่าเป็ นการกระทาต่อมนุษยชาติท้งั มวล ดังนั้น อาชญากรรมเหล่านี้ ที่ปัจจุบนั มักเรี ยกว่า
“อาชญากรรมร้ายแรง” มักจะมีลกั ษณะที่เป็ นสากล
ผูต้ อ้ งสงสัยว่ากระทาความผิดลักษณะนี้สามารถถูกนาตัวไปสู่ ศาล
ของประเทศใดก็ได้ที่กฎหมายยอมรับว่ามีเขตอานาจศาลตามลักษณะอาชญากรรมภายในประเทศ นอกจากนี้
ยังมีเขตอานาจศาลสากลสาหรับอาชญากรรมระหว่างประเทศดังกล่าว ก่อนหน้าที่จะมีศาลทหารนูเรมเบิร์ก
เขตอานาจศาลเช่นว่านี้ มีแค่เฉพาะด้วยเหตุที่จาเป็ นสาหรับการกระทาอันเป็ นโจรสลัดเท่านั้น
การปรากฏขึ้นครั้งแรกของเขตอานาจศาลสากลในสนธิ สญ
ั ญาระหว่างประเทศพบในอนุสญ
ั ญาเจนีวา ค.ศ. 1949
การฝ่ าฝื นที่ร้ายแรงที่สุดของอนุสญ
ั ญาเหล่านั้นถูกบัญญัติวา่ เป็ น “การละเมิดอย่างร้ายแรง”
ปัจจุบนั ทุกชาติในโลกได้ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาเจนี วาแล้ว
และมีพนั ธกรณี ที่จะต้องนาผูต้ อ้ งสงสัยว่ากระทาการละเมิดอย่างร้ ายแรง
ขึ้นศาลอาญาของตน หากชาติใดไม่สามารถหรื อไม่สมัครใจที่จะกระทาเช่นนั้น
ก็มีพนั ธกรณี ที่จะต้องส่ งตัวบุคคลนั้นไปยังชาติอื่นซึ่ งมีเขตอานาจศาลเหนื ออาชญากรรมนั้นที่สมัครใจและสามาร
ถกระทาเช่นนั้นได้
อนุสญ
ั ญาเจนีวาทาให้มีเขตอานาจศาลสากลในความพยายามที่จะปฏิเสธการให้ที่หลบซ่อนแก่ผกู ้ ระทาผิด
ข้าพเจ้าขอเสริ มว่าอนุสญ
ั ญาเจนี วาเป็ นความตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกและฉบับเดียวที่รับการให้สตั ยาบันอ
ย่างเป็ นสากล ความดีความชอบสาหรับความสาเร็ จที่น่าทึ่งนี้ ยอ่ มเป็ นของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
การใช้เขตอานาจศาลสากลตามอนุสญ
ั ญาเจนี วาปรากฏขึ้นต่อมาในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการแบ่งแยกสี ผิว
ค.ศ. 1975 และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน ค.ศ. 1984 อนุสญ
ั ญาฯ ฉบับแรกได้ประกาศว่า
การแบ่งแยกสี ผิวในแอฟริ กาใต้เป็ นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ แต่ทว่าอนุสญ
ั ญาฯ
ดังกล่าวกลับถูกมองข้ามและไม่มีความพยายามที่จะใช้บทลงโทษทางอาญาต่อผูร้ ับผิดชอบสาหรับการแบ่งแยกสี
ผิว หากเพียงได้มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจังโดยชาติตะวันตกแล้ว
การแบ่งแยกสี ผิวอาจจะสิ้ นสุดลงเร็ วกว่านี้ อย่างน้อยหนึ่ งทศวรรษ
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อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานได้นามาซึ่ งการใช้เขตอานาจศาลสากลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพของผูต้ อ้ งสงสัยว่าก่ออาชญากรรมสงครามไปอย่างมาก
การเปลี่ยนแปลงนี้ เห็นได้ชดั จากคาร้องขอของศาลสเปนในพ.ศ. 2543
ที่ถูกส่ งไปให้ทางการของสหราชอาณาจักรเพื่อร้ องขอให้จบั กุมและส่ งตัวนายพลปิ โนเชต์
อดีตผูน้ าเผด็จการทหารของชิลีไปยังสเปน เพื่อให้ปรากฏตัวในการพิจารณาคดี
ของอาชญากรรมที่ระบอบการปกครองของเขาได้ก่อไว้เมื่อเกือบ 20 ปี ก่อนหน้านั้น
ศาลสู งของอังกฤษได้พิจารณาว่าเป็ นคาร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่ทว่าสุ ขภาพอันยา่ แย่ของเขาได้ช่วยนายพลปิ โนเชต์ไว้
ไม่ให้ถูกส่งตัวไปดาเนิ นคดีในสเปน ความรับผิดของเขาอาจจะเป็ นไปไม่ได้เลยหรื อไม่อาจนึ กคิดได้เลย
หากปราศจากการมีเขตอานาจศาลสากล นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ สังเกตที่สาคัญว่า เมื่อนายพลปิ โนเชต์เดินทางกลับสู่ ชิลี
กฎหมายนิรโทษกรรมให้กบั ตนเองก็ถูกเพิกถอนโดยรัฐสภา ในเวลาที่เสี ยชีวิตนายพลปิ โนเชต์ตอ้ งเผชิ ญกับ
ข้อหาทางอาญามากมายเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนและการฉ้อโกง
บทบัญญัติสาหรับเขตอานาจศาลสากลถูกรวมไว้ในสนธิสญ
ั ญาของสหประชาชาติ ซึ่งถูกนามาปรับใช้
ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและปฏิเสธการให้ที่พกั พิงแก่ผกู ้ ่อการร้าย
นับตั้งแต่คดีปิโนเชต์เป็ นต้นมา ศาลภายในประเทศอื่นๆ ได้ใช้เขตอานาจศาลสากลเพื่อติดตามผูต้ อ้ งสงสัย
ว่าได้ก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงอาชญากรสงครามชาวบอสเนี ย ผูก้ ระทาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ในรวันดา ผูก้ ระทาการทรมานในอาร์เจนตินา และอดีตผูน้ าเผด็จการในชาด ฮัซซัน ฮาเบร
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ เป็ นเรื่ องที่เสี่ ยงภัยมากขึ้นสาหรับผูต้ อ้ งสงสัยว่าก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศในการเดินทา
งไปต่างประเทศ ดังนั้น
เขตอานาจศาลสากลจึงเป็ นเครื่ องมือที่ทรงพลังในการบังคับใช้กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
มรดกตกทอดที่สาคัญประการที่สองของศาลทหารนูเรมเบิร์ก คือ การยอมรับหลักความรับผิดตามคาสัง่
บังคับบัญชา ภายใต้หลักการนี้
ผูบ้ งั คับบัญชามีความรับผิดทางอาญาต่ออาชญากรรมสงครามที่กระทาโดยผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และประกอบกับการปฏิเสธความคุม้ กันของประมุขแห่ งรัฐ พัฒนาการเหล่านี้ มีบทบาทสาคัญ
ในการดาเนิ นคดีกบั ประมุขแห่งรัฐ ผูน้ าทางการเมือง และผูน้ าทางทหาร
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จากการสารวจเมื่อเร็ วๆ นี้ เป็ นที่น่าประหลาดใจว่า ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2533 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2551 ประมุขแห่งรัฐ 67 รัฐ หรื อหัวหน้ารัฐบาลจาก 43 ชาติ
ถูกตั้งข้อหาหรื อถูกกล่าวหาว่าทาความผิดอาญาร้ายแรงทั้งในศาลภายในประเทศและศาลระหว่างประเทศ
ข้อกล่าวหาดังกล่าวแบ่งออกเท่าๆ กันระหว่าง
การละเมิดสิ ทธิมนุษยชนและการทุจริ ตฉ้อราษฎร์บงั หลวง โดยผูน้ าบางคนได้เผชิ ญกับทั้งสองข้อหา
ความสาคัญของความรับผิดตามคาสัง่ บังคับบัญชาไม่อาจกล่าวเกินจริ งได้เลยว่า การที่ไม่ได้ลงมือกระทาการ
ด้วยตนเองไม่อาจเป็ นเกราะคุม้ กันให้ไม่ตอ้ งรับโทษทัณฑ์ต่อคาสัง่ ที่ให้มีการกระทาการอันโหดร้ายทารุ ณ
ได้อีกต่อไป ด้วยเหตุน้ ี หากพวกเขาอยูใ่ นตาแหน่งที่สามารถป้ องกันการก่ออาชญากรรมสงครามแต่ไม่ได้
ทาเช่นว่า ก็ถือว่าพวกเขาได้กระทาความผิดนั้นด้วยตนเอง เช่นเดียวกันกับกรณี ที่พวกเขาไม่ดาเนิ นมาตรการ
ที่เหมาะสมเพื่อลงโทษผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหลังจากที่ได้ก่ออาชญากรรมสงครามด้วย
รู ปแบบความรับผิดทางอาญาลักษณะนี้ สะท้อนความรู ้สึกเบื้องลึกที่สุดของพวกเรา
ที่ซ่ ึงความรับผิดชอบทางศีลธรรมต่ออาชญากรรมสงครามได้สถิตอยู่
การใช้เขตอานาจศาลสากลโดยศาลภายในประเทศ
ควบคู่ไปกับความรับผิดตามคาสัง่ บังคับบัญชาของประมุขแห่ งรัฐ
ได้กาหนดความรับผิดบางประการต่อผูก้ ่ออาชญากรรมร้ายแรง แต่พฒั นาการที่สาคัญและน่าทึ่งที่สุด
ในกฎหมายอาญาระหว่างประเทศในช่วงสองทศวรรษที่ผา่ นมา ก็คือ การก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ
หลังจากที่ในซีกโลกตะวันตกได้เห็นถึงความสาเร็ จที่ศาลทหารนู เรมเบิร์กและศาลกรุ งโตเกียว
จึงสันนิษฐานได้ว่าในช่วงสิ้ นสุดทศวรรษ 1940
ศาลอาญาระหว่างประเทศที่มีลกั ษณะถาวรจะถูกก่อตั้งในเวลาต่อมาอันใกล้
ข้อสันนิษฐานนี้ได้ปรากฏในบทบัญญัติของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการต่อต้าน
การแบ่งแยกสี ผวิ อย่างไรก็ตาม ความพยายามนี้ ได้หยุดชะงักไปชัว่ คราวในช่วงสงครามเย็น
แต่ต่อมาได้ถูกฟื้ นฟูข้ ึนเพียงเพื่อสนองตอบอาชญากรรมสงครามอันโหดร้าย เมื่อรัฐบาลชาวเซิร์บของสโลโบดาน
มิโลเซวิค
และรัฐบาลชาวบอสเนียน-เซิร์บของราโดวาน คาราดซิค พยายามที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนที่ไม่ใช่
ชาวเซิร์บในอดีตยูโกสลาเวีย
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ในปี พ.ศ. 2537
คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติได้ก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวียภายใต้อานา
จของหมวด 7 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่ งให้อานาจคณะมนตรี ความมัน่ คงฯ
ในการผ่านข้อมติเด็ดขาดอันมีผลผูกพันรัฐสมาชิ กทั้งปวง การเช่นนี้จะกระทาเมื่อคณะมนตรี ความมัน่ คงฯ
ตัดสิ นใจว่ามีสถานการณ์เฉพาะที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมัน่ คงระหว่างประเทศ และ
มาตรการนั้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อขจัดภัยคุกคามดังกล่าว ในกรณี อดีตยูโกสลาเวีย
คณะมนตรี ความมัน่ คงฯได้ตดั สิ นใจว่า
ศาลอาญาระหว่างประเทศจะสามารถช่วยขจัดภัยคุกคามและช่วยฟื้ นฟูสนั ติภาพและความมัน่ คง
อันเป็ นการยอมรับโดยชัดแจ้งว่าความยุติธรรมกับสันติภาพมีความเชื่ อมโยงกัน
หากไม่มีความชื่อมโยงดังกล่าวแล้ว
คณะมนตรี ความมัน่ คงฯ ย่อมขาดเขตอานาจในการก่อตั้งศาลสาหรับพิพากษาคดีอาชญากรรมสงคราม
การแทรกแซงของคณะมนตรี ความมัน่ คงฯ ในยูโกสลาเวียนั้น เนื่องมาจากมรสุมของสถานการณ์
ซึ่ งปลุกประชาคมระหว่างประเทศให้ตื่นตัวจากภาวะเพิกเฉยของสงครามเย็น ซึ่งแทบไม่น่าเชื่ อเลยว่า
คณะมนตรี ความมัน่ คงฯ
จะดาเนิ นการเช่นว่านี้หากการละเมิดไม่ได้เกิดขึ้นในยุโรปและได้สะเทือนใจประชาชนในชาติตะวันตกซึ่งมีการป
กครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลบางประเทศถูกบังคับตามความคิดเห็น
ของสาธารณชนให้ดาเนินการเพื่อหยุดการนองเลือด โดยที่ไม่ได้เตรี ยมการเพื่อดาเนิ นการทางทหาร
จึงได้ตกลงก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวีย
ผูน้ าของเซอร์เบียได้ปฏิเสธความชอบด้วยกฎหมาย
และเหตุผลของการก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวียโดยเห็นว่าเป็ นการแสดงให้เห็นถึงกา
รเลือกปฏิบตั ิต่อประชาชนของพวกเขา ข้าพเจ้าทราบถึงความไม่พอใจนี้ของผูน้ าเซอร์ เบียในไม่ชา้ ภายหลัง
จากที่ขา้ พเจ้าได้รับการแต่งตั้งเป็ นหัวหน้าอัยการในศาลอาญาระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวีย
ข้าพเจ้าตัดสิ นใจไปเยือนเมืองสาคัญ 3 เมืองของอดีตยูโกสลาเวีย คือ เบลเกรด ซาเกร็ บ และซาราเจโว
ข้าพเจ้าได้ประชุมครั้งแรกกับรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรมของเซอร์ เบียซึ่ งได้แสดงการคัดค้าน
ในนามรัฐบาลอย่างรุ นแรงที่สุดต่อศาลฯ
และได้วิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เขาเรี ยกว่าบทบาทอันมีอคติของสหรัฐอเมริ กาในการจัดให้คณะมนตรี ความมัน่ คงฯ
ก่อตั้งศาลฯ ขึ้น
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เขาชี้ ให้เห็นว่าสหประชาชาติไม่เคยพิจารณาก่อตั้งศาลอาญาสาหรับอาชญากรรมเลวร้ายที่ถูกกระทาขึ้นในเอเชี ย
ตะวันออกกลาง และภูมิภาคอื่นในยุโรป เขาอ้างถึงความผิดร้ายแรงที่ก่อขึ้นโดยระบอบการปกครองของพอลพต
และซัดดัม ฮุสเซน “เหตุใดศาลจึงถูกตั้งขึ้นเพื่อนาชาวเซิร์บไปพิจารณาคดีเป็ นอย่างแรก”
เขายืนกรานว่านี่ เป็ นการเลือกปฏิบตั ิและความอยุติธรรมที่ยอมรับไม่ได้ แน่นอนว่าคาพูดของเขามีประเด็น
คาตอบเดียวที่ขา้ พเจ้าสามารถให้ได้ (ด้วยความมัน่ ใจมากกว่าที่ขา้ พเจ้ารู ้สึก) คือ
หากศาลอาญาระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวีย เป็ นศาลอาญาระหว่างประเทศศาลแรกและศาลสุ ดท้าย
นัน่ ย่อมเป็ นสิ่ งที่ไม่อาจยอมรับได้เพราะจะเป็ นการดาเนิ นการกับอดีตยูโกสลาเวียเป็ นกรณี พิเศษ
แต่หากว่ามีกรณี อื่นๆ ติดตามมา เซอร์ เบียก็ไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะร้องทุกข์ได้
เพราะศาลนี้ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็ นครั้งแรก แต่สิ่งที่ขา้ พเจ้าไม่รู้กค็ ืออีกไม่เกินหนึ่ งปี ต่อมาหลังจากนั้น
คณะมนตรี ความมัน่ คงฯ ได้ก่อตั้งศาลเฉพาะกิจแห่ งที่สองขึ้นคือ ศาลอาญาระหว่างประเทศสาหรับรวันดา
และต่อมาได้มีการจัดตั้งศาลอาญาที่ผสมระหว่างศาลอาญาภายในและระหว่างประเทศไว้ดว้ ยกันสาหรับติมอร์ ตะ
วันออก เซี ยร์ราลีโอน และเลบานอน สิ่ งที่สาคัญที่สุดคือศาลอาญาระหว่างประเทศ
(ไอซี ซี)ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในเวลาไม่กี่ปีต่อมา เมื่อมองย้อนกลับไป
คาตอบของข้าพเจ้าที่ได้ให้ต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรมของเซอร์ เบียก็ตรงกับความเป็ นจริ ง
ศาลอาญาระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวียไม่ใช่การลงโทษอย่างเลือกปฏิบตั ิ
หากแต่เป็ นจุดเริ่ มต้นของยุคใหม่ในประวัติศาสตร์ ของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
ยุคใหม่น้ นั คือยุคของศาลไอซีซี
บัดนี้ ขอให้ขา้ พเจ้าได้กล่าวถึงการก่อตั้งศาลไอซี ซี ไอซีซีสร้างอยูบ่ นรากฐานของศาลอาญาระหว่างประเทศ
ซึ่ งก่อตั้งในทศวรรษ 1990 อย่างไรก็ตาม ยังเป็ นการแสดงถึงการปรับปรุ งพื้นฐานจากต้นแบบความยุติธรรม
ทางอาญาระหว่างประเทศของศาลเหล่านั้น ศาลในทศวรรษ 1990 ตั้งขึ้นมาได้โดยการตัดสิ นใจทางการเมือง
ของสหประชาชาติ หรื ออีกนัยหนึ่ง ศาลเหล่านั้นถูกก่อตั้งไม่ใช่เพียงเพราะความร้ายแรงของอาชญากรรมเท่านั้น
แต่เพราะเหตุผลทางการเมืองด้วย วิกฤตการณ์ทางมนุษยธรรมอื่นๆ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อการพิจารณาภายใต้ระบบ
ของศาลเฉพาะกิจได้ถูกมองข้ามไป ไม่ใช่เพียงเพราะการกระทาความผิดนั้นเลวร้ายน้อยกว่า แต่เพราะความ
เป็ นจริ งทางการเมืองที่โหดเหี้ ยมในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยสรุ ป
นัน่ คือคาตาหนิที่ขา้ พเจ้าได้ยนิ มาจากรัฐบาลเซอร์ เบีย ศาลไอซี ซีปฏิบตั ิหน้าที่บนพื้นฐานที่แตกต่างออกไปคือ
การดาเนินคดีน้ นั ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความประสงค์ทางการเมืองของคณะมนตรี ความมัน่ คงฯ เป็ นสาคัญ
หลายชาติได้ตดั สิ นใจในครึ่ งหลังของทศวรรษ 1990
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ว่าจาเป็ นต้องมีศาลอาญาระหว่างประเทศที่มีลกั ษณะถาวรขึ้นมาทดแทนระบบศาลเฉพาะกิจ
จึงได้มีการประชุมทางการทูตซึ่ งจัดขึ้นโดยนายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ณ กรุ งโรม
เมื่อเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ท่ามกลางความประหลาดใจของทุกฝ่ าย ผูแ้ ทนผูม้ ีอานาจเต็มจาก 148
ประเทศได้เข้าร่ วมการประชุม และเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ชาติจานวน 120
ชาติลงคะแนนเสี ยงเห็นชอบธรรมนูญกรุ งโรม มีเพียง 7 ประเทศที่ไม่เห็นชอบ (รวมถึงสหรัฐอเมริ กา)
แม้วา่ จะได้มีการกาหนดเงื่อนไขที่ค่อนข้างสู งให้ 60 ประเทศต้องให้สตั ยาบันสนธิสญ
ั ญาก่อนที่จะมีผลใช้บงั คับ
แต่ก็น่าประหลาดใจเช่นกันที่ภายในเวลาไม่ถึงสี่ ปี ธรรมนูญกรุ งโรมก็มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2545 ปัจจุบนั มี 115 ประเทศที่ได้ให้สตั ยาบันธรรมนูญกรุ งโรมแล้ว โดยมีบางชาติกาลังจะดาเนิ นการตามมา
เช่น อียปิ ต์ ฟิ ลิปปิ นส์ และตูนิเซีย ส่ วนประเทศไทยก็ได้ลงนามแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ให้สตั ยาบัน

เป็ นที่น่าสนใจที่จะมองถึงการให้สตั ยาบันธรรมนูญกรุ งโรมโดยแยกตามภูมิภาคของสหประชาชาติ:
แอฟริ กา – 31 ประเทศ, แอฟริ กาเหนือ/ตะวันออกกลาง – 1 ประเทศ (จอร์แดน), อเมริ กา – 27 ประเทศ, เอเชีย/
หมู่เกาะแปซิ ฟิก – 14 ประเทศ, ยุโรป/เครื อรัฐเอกราช – 42 ประเทศ
ซึ่ งได้มีการเข้าร่ วมของหลายรัฐบาลในเอเชี ยและแปซิ ฟิกในการประชุมที่กรุ งโรม
การประชุมของคณะกรรมาธิการเตรี ยมการ และสมัชชาของรัฐภาคี และขณะนี้ ก็มีการเข้าเป็ นตัวแทนในไอซี ซี
โดยผูพ้ ิพากษาซัง ยุน ซอง จากเกาหลีใต้ และผูพ้ ิพากษาฟูมิโกะ ไซกะ
จากญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคเอเชี ยยังคงเข้าร่ วมเป็ นภาคีศาลอาญาระหว่างประเทศน้อยกว่าที่ควร
จนถึงปัจจุบนั มีเพียง 14 ประเทศที่เข้าเป็ นรัฐภาคีของไอซีซีแล้วได้แก่ ออสเตรเลีย อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ
กัมพูชา หมู่เกาะคุก ฟิ จิ ญี่ปุ่น หมูเ่ กาะมาร์ แชลล์ มองโกเลีย นาอูรู นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ ซามัว และติมอร์เลสเต
ความชอบด้วยกฎหมายของศาลอาญาระหว่างประเทศส่ วนหนี่ งขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของขอบเขตอานาจศาล
ข้าพเจ้าขอกล่าวเน้นย้าว่าอาชญากรรมระหว่างประเทศที่ร้ายแรงที่สุดเท่านั้นที่อยูภ่ ายใต้เขตอานาจศาลของไอซี ซี
อาชญากรรมเหล่านั้นได้แก่ การทาลายล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุ ษยชาติ อาชญากรรมสงคราม
และอาชญากรรมการรุ กราน อาชญากรรมที่ถูกกระทาขึ้นหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 เท่านั้นที่อยูภ่ ายใน
เขตอานาจศาล ในกรณี ชาติที่ให้สตั ยาบันธรรมนูญกรุ งโรมหลังจากวันที่ศาลฯ เริ่ มปฏิบตั ิหน้าที่
ธรรมนูญกรุ งโรมจะมีผลใช้บงั คับต่อชาติน้ นั เมื่อใดก็ข้ ึนอยูก่ บั วันที่ชาติน้ นั ให้สตั ยาบัน
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การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเมื่อเร็ วๆ นี้ เกี่ยวกับเขตอานาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ คือการเพิ่มอาชญากรรม
การรุ กรานในเขตอานาจศาล ในการประชุมทบทวนของศาลอาญาระหว่างประเทศ ครั้งแรกเมื่อกลางปี พ.ศ. 2553
ที่กรุ งกัมปาลา ประเทศยูกนั ดา รัฐภาคีได้เห็นชอบโดยฉันทามติเกี่ยวกับนิ ยามของอาชญากรรมนี้
“การกระทาอันเป็ นการรุ กราน” คือ การกระทาทางทหารโดยรัฐหนึ่งต่อดินแดนของอีกรัฐหนึ่ ง
หรื อการโจมตีดว้ ยกาลังอาวุธ
จากรัฐหนึ่งบนดินแดน เขตทางทะเล หรื อทางอากาศต่ออีกรัฐหนึ่ ง
นิยามของอาชญากรรมการรุ กรานนี้ครอบคลุมถึงการวางแผน การเตรี ยมการ
หรื อการลงมือกระทาโดยผูซ้ ่ ึงมีอานาจควบคุมการกระทาทางการทหารหรื อ
ทางการเมืองของรัฐหนึ่งซึ่งเป็ นผูก้ ระทาการรุ กราน
ด้วยลักษณะของความร้ายแรงและขอบเขตของการรุ กรานก่อให้เกิดการละเมิดโดยชัดแจ้งต่อกฎบัตรสหประชาชา
ติ กล่าวโดยสรุ ป อาชญากรรมการรุ กรานจะเกิดขึ้นได้เพียงเมื่อมีการกระทาการโดยผูซ้ ่ ึ งอยูใ่ นตาแหน่งผูน้ า
และการกระทานั้นเป็ นการละเมิดโดยชัดแจ้งต่อการห้าม
การใช้กาลังตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ ภายใต้มาตรา 52 แห่ งกฎบัตรสหประชาชาติ
การป้ องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ก่อให้เกิดการรุ กราน
อาชญากรรมการรุ กรานนี้จะไม่ตกอยูภ่ ายในเขตอานาจของศาลอาญาระหว่างประเทศจนกว่าจะถึง พ.ศ.
2560 และก็ต่อเมื่อมีรัฐภาคี 30 รัฐให้สตั ยาบันบทบัญญัติน้ ีแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ดี
แต่ละรัฐภาคีก็มีสิทธิที่จะเลือกไม่บงั คับใช้ขอ้ บทบัญญัติเหล่านี้

เมื่อกล่าวถึงเขตอานาจศาลเหนือตัวบุคคล
ศาลอาญาระหว่างประเทศอาจใช้เขตอานาจต่อคนชาติของรัฐที่ได้ให้สตั ยาบันธรรมนูญกรุ งโรมแล้ว
หรื อคนชาติของรัฐใดๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาความผิดขึ้นในรัฐ
ที่ได้ให้สตั ยาบันธรรมนูญฯ แล้ว นอกจากนี้ คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่ งสหประชาชาติอาจยืน่ เรื่ องต่อ
ศาลอาญาระหว่างประเทศภายใต้บทบัญญัติแห่ งกฎบัตรที่เด็ดขาดและอาจรวมถึงคนชาติของรัฐสมาชิ กใดก็ได้ขอ
งสหประชาชาติ ด้วยเหตุน้ ีศาลอาญาระหว่างประเทศจึงมีเขตอานาจเหนื อคนชาติของซูดานและลิเบีย แม้วา่
ทั้งสองประเทศนี้จะไม่ได้ให้สตั ยาบันธรรมนูญกรุ งโรม
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ข้อจากัดอีกประการหนึ่ งเกี่ยวกับเขตอานาจของศาลอาญาระหว่างประเทศเกิดจากเหตุผลที่เรี ยกว่าการเสริ ม
เขตอานาจศาลภายใน อันทาให้ศาลอาญาระหว่างประเทศเป็ นศาลชั้นสุ ดท้าย ไม่ใช่ศาลชั้นต้น
และได้ถูกออกแบบมาเพื่อทาให้มนั่ ใจได้วา่ ผูต้ อ้ งสงสัยว่าได้ก่ออาชญากรรมสงครามจะถูกสอบสวนและ
ฟ้ องร้องดาเนินคดีโดยศาลภายในประเทศของผูน้ ้ นั เอง สิ่ งนี้มีขอ้ ดีหลายประการ ประการแรกคือ
เพื่อที่จะใช้สิทธิในการเสริ มเขตอานาจศาลภายใน ชาติต่างๆ
จะได้รับการสนับสนุนให้ประกาศใช้กฎหมายซึ่ งทาให้อาชญากรรมระหว่างประเทศเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของกฎหมา
ยอาญาภายในประเทศ หากว่าขาดการบัญญัติกฎหมายเช่นนั้น
ก็จะไม่สามารถสอบสวนหรื อฟ้ องร้องดาเนินคดีได้ อีกประการหนึ่งคือ
เมื่ออาชญากรถูกพิจารณาภายใต้กฎหมายของชาติตนเอง
ประเทศนั้นย่อมจะสมัครใจและสามารถสื บสวนดาเนิ นคดีโดยสุ จริ ตต่อคนชาติของตนเพื่อ
กันไม่ให้ศาลอาญาระหว่างประเทศใช้เขตอานาจศาลเหนื อพวกเขาได้

แต่หากศาลภายในประเทศไม่สามารถหรื อไม่สมัครใจที่จะสื บสวนสอบสวนคดี ศาลอาญาระหว่างประเทศ
อาจเข้ามาดาเนินการต่อการละเมิดกฎหมายได้ คดีอาจมาถึงศาลอาญาระหว่างประเทศได้โดยวิธีการต่อไปนี้ :
โดยเสนอสถานการณ์ต่อศาลโดยรัฐบาลของรัฐภาคี โดยการเสนอเรื่ องจากคณะมนตรี ความมัน่ คง
แห่ งสหประชาชาติซ่ ึ งดาเนิ นการโดยอานาจเด็ดขาดภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ
หรื อโดยอัยการซึ่งกระทาการภายใต้อานาจของตนเอง
อัยการอาจเริ่ มการสื บสวนสอบสวนด้วยตนเองได้ในกรณี ที่ศาลอาญาระหว่างประเทศ
มีเขตอานาจ และด้วยความเห็นชอบจากองค์คณะพิจารณาคดีเบื้องต้น การที่คณะมนตรี ความมัน่ คงฯ
ยังคงอานาจในการริ เริ่ มคดีทาให้มนั่ ใจถึงมาตรการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางการเมืองอันเป็ นฉันทามติระดับโ
ลกว่า อาชญากรรมร้ายแรงที่ได้ถูกกระทาขึ้นจะไม่ถูกละเว้นโทษ การที่อยั การสามารถริ เริ่ มการสื บสวนสอบสวน
อย่างเป็ นอิสระทาให้มนั่ ใจได้วา่ ฉันทามติพิเศษดังกล่าวซึ่ งอาจบกพร่ องด้วยเหตุผลทางการเมือง
อาจไม่จาเป็ นสาหรับการธารงไว้ซ่ ึ งความยุติธรรม

เป็ นที่ยอมรับว่า คณะมนตรี ความมัน่ คงฯ เป็ นองค์กรทางการเมืองและปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้อานาจเด็ดขาด
ตามหมวด 7 เฉพาะในกรณี ที่รัฐสมาชิ กถาวรไม่ใช้สิทธิ ยบั ยั้ง ดังนั้น จึงไม่มีการเสนอเรื่ องจากคณะมนตรี
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ความมัน่ คงฯ สู่ ศาลอาญาระหว่างประเทศในกรณี ที่รัฐสมาชิ กถาวรเห็นว่าขัดกับผลประโยชน์ของตน
ด้วยเหตุผลหลักนี้ เสี ยงส่วนใหญ่ของชาติที่ได้มาเข้าร่ วมในการประชุมทางการทูตที่กรุ งโรมไม่พร้อมให้
คณะมนตรี ความมัน่ คงฯ เป็ นช่องทางเดียวที่จะเสนอคดีสู่การพิจารณาของศาลไอซี ซี
อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีการคัดค้านจากชาติใดๆ เกี่ยวกับการเสนอเรื่ องโดยคณะมนตรี ความมัน่ คงฯ
ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในกลไกสาหรับการเสนอคดีต่อศาลไอซี ซี

แม้วา่ ในกรณี ที่คณะมนตรี ความมัน่ คงฯได้เสนอเรื่ องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ แต่เป็ นที่น่าผิดหวังว่า
ความประสงค์ทางการเมืองในการเสนอเรื่ องต่อศาลฯ นั้นไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร
ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงสถานการณ์ในซูดาน ซึ่ งมีการยืน่ คดีต่อศาลอาญาระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2548 รัฐสมาชิก
11 รัฐได้ลงคะแนนเสี ยงเห็นชอบกับข้อมติ โดยมี 4 รัฐสมาชิกงดออกเสี ยง รวมถึงสหรัฐอเมริ กา หลังจากที่
รับเรื่ อง ศาลฯ ได้ออกหมายจับสองฉบับแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 หลังจากนั้นในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2551 ศาลฯ ได้ออกหมายจับฉบับถัดมาเพื่อจับกุมนายโอมาร์ อัล-บาเซียร์
ประธานาธิบดีซูดาน จนถึงปัจจุบนั ก็ยงั ไม่มีการปฏิบตั ิตามหมายจับเหล่านั้น
แม้วา่ ซูดานจะผูกพันกับการที่คณะมนตรี ความมัน่ คงฯ เสนอเรื่ องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ
แต่ซูดานก็ยงั เพิกเฉยต่อพันธกรณี ระหว่างประเทศ เหตุผลสาคัญก็เพราะการขู่วา่
จะใช้อานาจยับยั้งของจีนและอาจรวมถึงรัสเซีย ซึ่ งทาให้คณะมนตรี ความมัน่ คงฯ ไม่สามารถกระทาการ
ที่เหมาะสมเพื่อให้ซูดานร่ วมมือกับศาลอาญาระหว่างประเทศ รายงานสามัญที่ศาลอาญาระหว่างประเทศส่ งถึงคณ
ะมนตรี ความมัน่ คงฯ เกี่ยวกับสถานการณ์ในซูดานนี้ ไม่ก่อให้เกิดการตอบสนองใดๆ ที่มีความหมายสาคัญ
แม้วา่ จะมีความล้มเหลวในการนาตัวประธานาธิ บดีอลั -บาเซี ยร์ มาสู่ ศาลอาญาระหว่างประเทศ
แต่การออกหมายจับได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อนายอัล-บาเซี ยร์ ขณะนี้ มี 115
ชาติที่มีพนั ธกรณี ตอ้ งจับกุมตัวเขาเมื่อเขาได้ปรากฏตัวขึ้นบนดินแดนของชาติเหล่านั้น ด้วยเหตุผลนี้
ประธานาธิบดีอลั บาเซียร์ จึงไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่ วมพิธีสาบานตนเข้ารับตาแหน่งของประธานาธิ บดีซูมาแห่ งแอฟริ กาใต้ในพ.ศ.
2553 รัฐบาลแอฟริ กาใต้ได้ช้ ีแจงต่อเอกอัครราชทูตซูดานประจากรุ งพริ ทอเรี ยว่า
หากประมุขของพวกเขามาเยือนแอฟริ กาใต้ เจ้าพนักงานแอฟริ กาใต้ยอ่ มไม่มีทางเลือกอื่น
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นอกจากจับตัวเขาและส่งตัวไปยังกรุ งเฮก น่าเสี ยดายว่าเมื่อไม่กี่สปั ดาห์น้ ี ประธานาธิบดีอลั บาเซียร์ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ารัฐสมาชิ กของศาลอาญาระหว่างประเทศในแอฟริ กา 3 รัฐ ได้แก่ ชาด เคนยา
และจิบูตี ทั้ง 3
ประเทศนี้ ลม้ เหลวต่อการเคารพพันธกรณี ที่พวกเขาได้ยอมรับอย่างจริ งจังโดยการให้สตั ยาบันธรรมนูญกรุ งโรม
ข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า
รัฐสมาชิกอื่นของธรรมนูญกรุ งโรมจะออกเสี ยงอย่างชัดเจนเพื่อแสดงการคัดค้านท่าทีเช่นนี้
อัยการศาลอาญาระหว่างประเทศโดยปกติแล้วจะเป็ นผูแ้ ทนในทางกฎหมาย เขาไม่อาจถูกมองได้วา่ ไม่มี
ส่ วนได้เสี ยหรื อไม่เป็ นกลาง
บุคคลที่สาคัญที่สุดสาหรับความสาเร็ จของศาลอาญาระหว่างประเทศในฐานะสถาบันที่มีความเป็ นกลางและยุติธ
รรมคือ ผูพ้ ิพากษา ผูพ้ ิพากษาทั้ง 18 ท่านของศาลอาญาระหว่างประเทศ
มาจากการเลือกตั้งโดยคะแนนเสี ยง 2 ใน 3 ของรัฐภาคีท้งั หมด (รู ้จกั ในนามว่าสมัชชารัฐภาคี)
เกณฑ์การคัดเลือกจึงถูกกาหนดไว้สูง
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งต้องมีความรู ้ความสามารถทางกฎหมายและ
วิธีพิจารณาความอาญาหรื อสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ พวกเขาต้องเป็ นผูม้ ีศีลธรรมสูง
มีความยุติธรรมและความซื่ อสัตย์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้เข้ารับการแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งสู งสุ ด
ทางศาลยุติธรรมในประเทศของตน ในการเลือกตั้งผูพ้ ิพากษา
สมัชชารัฐภาคีมีพนั ธะที่จะต้องเฝ้ าดูว่าผูพ้ ิพากษานั้นเป็ นตัวแทนของระบบกฎหมายที่สาคัญของโลก
ที่มาจากภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ อย่างเสมอภาค และมีสดั ส่ วน
ที่เป็ นธรรมระหว่างผูพ้ ิพากษาหญิงและชาย
เนื่องจากความสาคัญของบทบาทผูพ้ ิพากษา กลุ่มผูส้ นับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่ งเป็ นตัวแทนองค์กร
ภาคประชาสังคมมากกว่า 2,500 แห่งใน 150 ประเทศ
ได้จดั ตั้งคณะกรรมการอิสระสาหรับการเลือกตั้งผูพ้ ิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยความเห็นชอบของผูน้ า
สมัชชารัฐภาคี ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้ดารงตาแหน่งประธานของคณะกรรมการอิสระนี้
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลจานวน 5 คน แต่ละคนเป็ นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคในสหประชาชาติ ผูพ้ ิพากษาโอ-กอน
ควอน จากเกาหลีใต้ เป็ นตัวแทนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
คณะกรรมการอิสระนี้มีหน้าที่พิจารณาเอกสารที่ถูกเสนอมาจากรัฐบาลที่ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง และตัดสิ นใจ
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อย่างเปิ ดเผยว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการรับเลือกตั้งเป็ นผูพ้ ิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศหรื อไม่
เกณฑ์คุณสมบัติได้ถูกกาหนดไว้ในธรรมนูญกรุ งโรม
หน้าที่ที่สาคัญยิง่ ของคณะกรรมการอิสระคือการทาให้มนั่ ใจถึงการรับรู ้และความเป็ นจริ งของผูพ้ ิพากษาศาลอาญ
าระหว่างประเทศว่าเป็ นนักกฎหมายที่เป็ นกลาง
และยุติธรรม สิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งมีก่อนเพื่อความน่ าเชื่ อถือของสถาบัน
ดังนั้น ศาลอาญาระหว่างประเทศจึงแสดงถึงความก้าวหน้าที่สาคัญในการแสวงหาความยุติธรรมที่เที่ยงตรง
เท่าเทียม และเป็ นสากล อย่างไรก็ตาม ในความตื่นตัวจากสถานการณ์แรกๆ ที่มาสู่ ศาลอาญาระหว่างประเทศ
ก็มีคากล่าวโทษถึงความลาเอียงของความยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศด้วย แต่คากล่าวโทษเหล่านี้
ก็ขาดพื้นฐานสนับสนุน
ชาติแอฟริ กาบางชาติและสหภาพแอฟริ กาได้กล่าวอ้างว่าศาลอาญาระหว่างประเทศถูกใช้กบั ชาติแอฟริ กาเท่านั้น
คากล่าวโทษนั้นมองข้ามข้อเท็จจริ งไปว่าในบรรดาสถานการณ์เกี่ยวข้องกับชาติแอฟริ กา มีเพียง 1 ใน 6
สถานการณ์ที่ถูกเสนอต่อศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่ งเป็ นผลมาจากการริ เริ่ มดาเนิ นการ
ของศาลฯ สถานการณ์ 3 เรื่ องเกี่ยวกับยูกนั ดา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยคองโก และสาธารณรัฐแอฟริ กากลาง
ถูกเสนอโดยรัฐบาลของชาติน้ นั เอง สถานการณ์ 2 เรื่ องเกี่ยวกับซูดานและลิเบียถูกเสนอโดยคณะมนตรี
ความมัน่ คงฯ มีเพียงสถานการณ์ในเคนยาซึ่งเป็ นผลมาจากการเลือกตั้งที่รุนแรงใน พ.ศ. 2550
ที่มาสู่ศาลโดยการใช้อานาจของอัยการ ข้าพเจ้าอาจกล่าวอ้างได้วา่ ขณะนี้ อยั การกาลังพิจารณาสถานการณ์อีก 10
เรื่ องใน 4 ทวีป ได้แก่ อัฟกานิ สถาน ชาด โคลัมเบีย จอร์ เจีย กินี ฮอนดูรัส ไอวอรี่ โคสต์ เกาหลีใต้ ไนจีเรี ย
และปาเลสไตน์
ดังนั้นระบบคู่ของศาลอาญาระหว่างประเทศ กล่าวคือ การอนุญาตให้มีการริ เริ่ มคดีโดยคณะมนตรี ความมัน่ คงฯ
หรื อการใช้อานาจของอัยการเริ่ มที่จะเข้าที่เข้าทาง
และมีขอ้ บ่งชี้ วา่ การสื บสวนสอบสวนและการดาเนิ นคดีที่ศาลไอซี ซีจะสะท้อนถึงแก่นสาระแห่ งคดีต่อผูก้ ระทาค
วามผิดที่ถูกกล่าวหา
คากล่าวโทษเหล่านี้ จากรัฐบาลเซอร์เบีย สหภาพแอฟริ กาและรัฐสมาชิ กบางรัฐ จึงขาดเหตุผลที่ฟังขึ้น
แต่พวกเขาให้บทเรี ยนที่สาคัญถึงองค์ประกอบที่สาคัญของระบบกฎหมายอาญาระหว่างประเทศที่ยตุ ิธรรม
สาหรับระบบยุติธรรมใดๆ ไม่วา่ ภายในประเทศหรื อระหว่างประเทศ
การได้รับความน่าเชื่อถือและการยอมรับจะต้อง
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มีท้ งั ข้อเท็จจริ งและความตระหนักรู้วา่ ระบบมีความยุติธรรม บังคับใช้อย่างเท่าเทียมกัน และไม่ถูกผลักดัน
ด้วยประเด็นทางการเมืองมากกว่าข้อพิจารณาทางศีลธรรม ข้อดีที่สาคัญยิ่งของศาลอาญาระหว่างประเทศ
เหนื อศาลเฉพาะกิจที่มีมาก่อนหน้า ก็คือ จากการมีสภาพถาวรและเป็ นอิสระจากการเมืองจึงสามารถบรรลุ
ความเที่ยงธรรมและความเท่าเทียมกันได้เต็มที่กว่า
และได้ให้รากฐานทางศีลธรรมที่หนักแน่นกว่าระบบยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศใดๆ ที่ผา่ นมา
บางทีอาจมองในมุมกลับกันว่าในเวลาเดียวกันได้มีความสาเร็ จของศาลอาญารุ่ นก่อนซึ่ งได้สร้ างแรงผลักดันสาหรั
บศาลอาญาระหว่างประเทศ ความสาเร็ จเหล่านั้นได้แก่
(ก) การพิสูจน์ว่าศาลอาญาระหว่างประเทศสามารถพิจารณาคดีได้อย่างเที่ยงธรรม
(ข) การพัฒนาที่สาคัญและรวดเร็ วของกฎหมายว่าด้วยการขัดกันทางอาวุธ
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ อาชญากรรมทางเพศ
(ค) การพิสูจน์ว่าในหลายคดีน้ นั การฟ้ องร้องช่วยให้เกิดสันติภาพ
(ง) หลักฐานที่มากขึ้นว่ามีการระงับยับยั้งในบางสถานการณ์
ความสาเร็ จ 2 ข้อสุ ดท้ายนี้ ควรได้รับการพิจารณาในรายละเอียดต่อไป
หลายคนกลัวว่าการที่อาจต้องมีความรับผิดทางอาญาส่ วนบุคคลจะทาให้ความขัดแย้งยืดเยื้อ
เนื่ องจากผูน้ าไม่ยอมจานนที่จะต้องเผชิ ญกับการดาเนิ นคดีในศาลระหว่างประเทศ แต่ปรากฏว่า
ความกังวลนี้ ไม่มีมลู เหตุแต่อย่างใด
บทบาทของศาลอาญาระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวียในช่วงสิ้ นสุ ดสงครามในยูโกสลาเวียเป็ นตัวอย่าง
ที่คมชัดของผลกระทบซึ่งกฎหมายระหว่างระเทศสามารถมีได้ในการส่ งเสริ มการแก้ปัญหาการขัดกันทางอาวุธอย่
างสันติ
ข้อตกลงระหว่างคู่สงครามที่เมืองเดย์ตนั ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2538
ได้ทาให้สงครามในอดีตยูโกสลาเวียสิ้ นสุ ดลง การประชุมนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากนายราโดวัน
คารัดซิค ผูน้ าชาวเซิร์บของบอสเนียและ
ผูบ้ ญั ชาการกองทัพชาวเซิร์บของบอสเนียได้เข้าร่ วมการประชุมซึ่ งเกิดขึ้นในเวลาเพียง 4 เดือน
หลังจากที่กองทัพชาวเซิร์บได้สังหารหมู่พลเรื อนซึ่ งเป็ นผูช้ ายและเด็กชายจานวนกว่า 8,000 คนที่เซเบรนิกา
การกระทาดังกล่าว
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ได้ถูกตัดสิ นโดยศาลอาญาระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวียและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศว่าก่อให้เกิด
การกระทาที่เป็ นการทาลายล้างเผ่าพันธุ์ มันคงเป็ นไปไม่ได้เลยทั้งทางการเมืองและทางศีลธรรมในเวลานั้นที่ผนู ้ า
ของบอสเนี ยและเฮอร์เซโกวินาจะเข้าร่ วมประชุมกับนายคารัดซิ ค เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.
2538 ข้าพเจ้าได้แจ้งข้อกล่าวหาที่สองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เซเบรนิ กาต่อนายคารัดซิ คและผูน้ ากองทัพของเขา
นายรัทโก มลาดิก
ซึ่งเป็ นการป้ องกันอย่างได้ผลเพื่อที่จะไม่ให้นายคารัดซิ คเข้าร่ วมประชุมที่เมืองเดย์ตนั หากเขาเข้าร่ วมประชุม
ก็จะต้องถูกจับกุมโดยสหรัฐอเมริ กาและถูกส่ งตัวไปยังกรุ งเฮกเพื่อพิจารณาคดี เขาจึงไม่มีทางเลือกอื่น
นอกจากยอมให้นายสโลโบดัน มิโลเซวิค ประธานาธิบดีเซอร์เบียได้มาเข้าร่ วมการประชุมที่เดย์ตนั
ข้อกล่าวหาดังกล่าวทาให้เกิดการประชุมที่เดย์ตนั และการสิ้ นสุ ดสงครามในอดีตยูโกสลาเวีย จึงเป็ นตัวอย่าง
ที่ชดั เจนว่าความยุติธรรมได้ส่งเสริ มให้เกิดสันติภาพ
ข้าพเจ้ายอมรับว่า หมายจับอาจก่อให้เกิดผลในทางตรงกันข้ามและทาให้การเจรจาสันติภาพเป็ นไปได้ยากขึ้น
แต่เท่าที่ขา้ พเจ้าทราบสิ่ งนั้นยังไม่เกิดขึ้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับการระงับยับยั้ง วัตถุประสงค์สูงสุ ดของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ คือการทาให้มนั่ ใจ
ว่าอาชญากรรมทั้งหลายจะไม่อาจเกิดขึ้นอีก เราจึงควรพิจารณาถึงการยับยั้งการโจมตีพลเรื อน เราได้เห็นมาแล้ว
ว่าในสถานการณ์การที่มีการขัดกันทางอาวุธ ความสู ญเสี ยของพลเรื อนจากการโจมตีที่ได้สดั ส่ วนต่อเป้ าหมาย
ทางทหารไม่ก่อให้เกิดอาชญากรรมสงคราม คาถามจึงเกิดขึ้นว่า
การตายของพลเรื อนที่เป็ นผลจากความสาคัญของเป้ าหมายทางทหารนั้นชอบธรรมหรื อไม่
และได้ดาเนินมาตราการที่เพียงพอหรื อไม่เพื่อประกันว่าชี วิต
ของพลเรื อนจะได้รับการคุม้ ครอง
ในระหว่างศตวรรษที่ 20 การโจมตีโดยเจตนาต่อพลเรื อนได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก อาจารย์แมรี่ คัลดอร์
จากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน ได้กล่าวว่า ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นั้น
อัตราส่ วนของพลเรื อน
ต่อความสู ญเสี ยทางทหารได้อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 85-90 ซึ่ งหมายความว่า ในการสู ญเสี ยของพลเมือง 1 คน
จะมีการสูญเสี ยทางทหารประมาณ 9 คน ในสงครามโลกครั้งที่สองนั้นอัตาราส่วนอยูท่ ี่ 1:1
(แทบจะไม่ประหลาดใจเลยหากนึ กถึงการทิ้งระเบิดในเมืองไม่วา่ ใหญ่หรื อเล็ก) ในช่วง 30 ปี ที่ผา่ นมา
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อัตราส่ วนเพิ่มไปที่ประมาณ 1:9 หมายความว่า ในการสูญเสี ยของพลทหาร 1 คน จะมีการสูญเสี ยทางพลเรื อน 9
คน อัตราส่ วนในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นั้นตรงกันข้ามกับในช่วงสิ้นสุดศตวรรษที่นองเลือดที่สุด
ด้วยเหตุน้ ีการระงับยับยั้งจึงมีความสาคัญ
แน่นอนว่าการระงับยับยั้งนั้นยากที่จะสร้างขึ้นได้ โดยแท้จริ งแล้ว
ต้องมีการตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ซ่ ึ งไม่มีศาลอาญาระหว่างประเทศใดที่มีเขตอานาจศา
ล ด้วยตระหนักในเรื่ องดังกล่าว
ข้าพเจ้าขออภิปรายถึงสองสถานการณ์ซ่ ึ งพัฒนาการของความยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศได้ปรากฏขึ้น
เพื่อยับยั้งการโจมตีพลเรื อนผูบ้ ริ สุทธิ์
สถานการณ์แรกไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐโจรที่โจมตีพลเมืองของตนเอง แต่เป็ นการโจมตีเซอร์ เบียโดยกองกาลัง
ขององค์การสนธิ สญ
ั ญาป้ องกันแอตแลนติกเหนื อ (นาโต) เมื่อ พ.ศ. 2543 การทิ้งระเบิดในเซอร์ เบียเกิดจาก
การละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนอย่างร้ายแรง ซึ่งกระทาโดยกองทัพของนายสโลโบดัน มิโลเซวิค ประธานาธิบดี
เซอร์เบียในขณะนั้น ซึ่งตั้งใจกระทาการทาลายล้างเผ่าพันธุ์ในโคโซโว โดยการขับไล่ประชากรส่ วนใหญ่
ซึ่งเป็ นชาวอัลบาเนียออกนอกประเทศ ประเทศมหาอานาจในนาโตได้เตือนนายมิโลเซวิคหลายครั้งว่า
ถ้ากองกาลังของเขาไม่ยตุ ิการกระทาดังกล่าวก็จะใช้ปฏิบตั ิการทางทหารเพื่อบีบบังคับให้พวกเขายอมกระทาเช่น
นั้น แต่ทว่านายมิโลเซวิคไม่ยอมปฏิบตั ิตาม นาโต
จึงได้ออกปฏิบตั ิการทิ้งระเบิดอย่างรุ นแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง ในช่วงเวลา 78 วัน
อากาศยานของนาโตได้ปฏิบตั ิการการรบมากกว่า 38,000 ครั้ง
ลูกระเบิดได้ถูกทิง้ จากความสู งกว่า 15,000 ฟุต และหลีกเลี่ยงที่จะก่อความเสี ยหายแก่กองกาลังของนาโตเอง
ทั้งนี้ไม่มีการใช้กองกาลังทางบก จานวนพลเรื อนชาวเซิ ร์บที่เสี ยชี วิตมีประมาณ 500 ศพ และบาดเจ็บกว่า
6,000 คน ซึ่ งเป็ นจานวนที่นอ้ ยมากหากพิจารณาในทางสถิติที่ขา้ พเจ้าเพิ่งอ้างถึง ขณะที่อตั ราการสู ญเสี ยอยูท่ ี่
6,500:0 จึงเป็ นที่ชดั เจนว่าผูบ้ งั คับบัญชาทางทหารของนาโตได้ดาเนิ นการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพอย่างสมเหตุสมผล
ในการคุม้ ครองพลเรื อน
ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสื บสวนสอบสวนอิสระระหว่างประเทศสาหรับโคโซโว
ข้าพเจ้าได้อภิปรายสถานการณ์น้ ีกบั ผูบ้ ญั ชาการทางทหารอาวุโสของทั้งกองทัพสหรัฐอเมริ กาและกองทัพเยอรม
นี พวกเขาได้ยนื ยันว่าเหตุผลสาหรับการสูญเสี ยของพลเรื อนจานวนน้อยนั้น ประการแรก คือ
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การจัดหาและการใช้ยทุ โธปกรณ์
ที่แม่นยา และประการที่สอง คือพวกเขาได้ตระหนักและกังวลว่า
ศาลอาญาระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวีย (ไอซีทีวาย)
มีเขตอานาจในประเด็นการก่ออาชญากรรมสงครามไม่ว่าจะถูกกระทาในสถานที่ใด
ในอดีตยูโกสลาเวีย
ถึงแม้วา่ อัตราการสูญเสี ยของพลเรื อนจะอยูใ่ นเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่า สหพันธรัฐรัสเซียและรัฐอื่นๆ ได้ร้องขอ
ต่ออัยการศาลอาญาระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวีย
ให้สืบสวนสอบสวนการก่ออาชญากรรมสงครามโดยกองกาลังนาโต
อันเนื่ องมาจากการทิ้งระเบิดสถานเอกอัครราชทูตจีน ตึกสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของ
เซอร์เบีย รวมถึงการโจมตีขบวนผูล้ ้ ีภยั ชาวอัลบาเนี ย หมู่บา้ นคอริ ซา และรถไฟโดยสารขณะกาลังข้ามสะพาน
ทางรถไฟ ในประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถไฟ เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริ กาได้แสดง
ความเสี ยใจต่อผูเ้ สี ยชี วิต และพลเอกเวสลีย ์ คลาร์ก ผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุดของนาโตได้แสดงการขอโทษ
ในลักษณะเดียวกัน และได้มีการขอโทษอย่างสุ ดซึ้งจากประธานาธิ บดีคลินตันต่อรัฐบาลจีนสาหรับการทิ้งระเบิด
สถานเอกอัครราชทูตจีน ซึ่ งต่อมาได้มีการจ่ายค่าชดเชยจานวน 28 ล้านดอลลาร์ ให้แก่รัฐบาลจีน และ
4.5 ล้านดอลลาร์สาหรับครอบครัวของชาวจีนที่เสี ยชีวิต 3 คน รวมถึงชาวจีน 15 คนที่ได้รับบาดเจ็บ
ในการโจมตีดงั กล่าว
นาโตได้ร่วมมือกับสานักงานอัยการและได้จดั เตรี ยมคาตอบที่แสดงรายละเอียดสาหรับเหตุการณ์ดงั กล่าว
คณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญในสานักงานอัยการได้จดั เตรี ยมรายงาน ซึ่งพวกเขาได้แนะนาว่ายังมีหลักฐาน
ไม่เพียงพอที่จะให้ความชอบธรรมต่อการสื บสวนสอบสวนบุคคลใดๆ ของนาโต โดยหัวหน้าอัยการก็ได้
ปฏิบตั ิตามคาแนะนานั้น
ข้อมูลซึ่งนาโตได้จดั หามานั้น แสดงให้เห็นชัดเจนถึงหลักการใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี ยหาย
ของพลเรื อน และความเสี ยหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากนโยบายที่จงใจ คณะกรรมาธิการฯ สาหรับโคโซโว
ได้กล่าวว่า
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รู้สึกประทับใจที่อตั ราความเสี ยหายของพลเรื อนมีเพียงเล็กน้อยเมื่อพิจารณาถึงขนาดและ
ระยะเวลา ของสงคราม
มีมุมมองต่อมาว่านาโตได้ประสบความสาเร็ จมากกว่าสงครามทางอากาศครั้งใดๆ
ในประวัติศาสตร์ ด้วยการกาหนดเป้ าหมายที่ยดึ มัน่ ต่อหลักการเลือกปฏิบตั ิ
หลักความได้สดั ส่วน และหลักความจาเป็ น
ซึ่ งมีการละเมิดเพียงเล็กน้อยที่สามารถตีความอย่างสมเหตุสมผลได้ในบริ บทของ
‘ความจาเป็ นทางทหาร’
ข้าพเจ้าขอเน้นย้าว่า
ความร่ วมมือของนาโตในการสื บสวนของศาลอาญาระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวียย่อมส่ งผลสาคัญต่อ
การตัดสิ นใจของอัยการ โดยหากไม่มีความร่ วมมือดังกล่าว
ก็แทบจะไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าจะมีการสื บสวนสอบสวนต่อการก่ออาชญากรรมสงครามโดยนาโต
ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงข้อกล่าวหาที่ออกโดยศาลอาญาระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวียต่อประธานธิ บดี
มิโลเซวิค
ตลอดระยะเวลาที่นาโตได้ทิ้งระเบิดลงสู่ ประเทศของเขาโดยไม่มีทางเลือกอื่นที่จะยับยั้งเขาให้ยอมรับข้อตกลงซึ่งเ
สนอโดยนาโตสาหรับการยุติการสู้รบทางทหาร ในระหว่างที่ขา้ พเจ้าเป็ นกรรมาธิการฯ สาหรับ
โคโซโว ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากผูไ้ กล่เกลี่ยข้อพิพาทจากสหประชาชาติ อดีตนายกรัฐมนตรี รัสเซียนายวิคเตอร์
เชอร์โนมีร์ดิน และผูไ้ กล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนาโต นายมาร์ททิ อาห์ทิซาริ นายกรัฐมนตรี ฟินแลนด์ในขณะนั้น
ว่าไม่ได้มีการหารื อถึงหมายจับจากศาลอาญาระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวียในการเจรจาหาข้อตกลง
กับนายมิโลเซวิค คาฟ้ องของศาลฯ ไม่ได้อยูใ่ นความสนใจของมิโลเซวิค
คาตัดสิ นดังกล่าวอาจไม่ช่วยให้เกิดสันติภาพแต่แน่นอนว่าก็ไม่ได้ขดั ขวางเช่นกัน
สถานการณ์ที่สองแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศในการระงับยับยั้งเกิดขึ้น
เมื่อเร็ วๆ นี้ ข้าพเจ้าขออ้างถึงการกระทาของสหรัฐอเมริ กาที่จบลงด้วยการสังหารนายอุซามะห์ บิน ลาดิน
หัวหน้ากลุ่มอัลกออิดะห์ ทางเลือกที่รัฐบาลของนายโอบามาเผชิญคือ การเลือกว่าจะทิ้งระเบิดที่พกั
ที่สหรัฐอเมริ กาตรวจพบว่านายบิน ลาดินอาศัยอยู่ หรื อการส่ งหน่วยรบพิเศษเข้าไป “จับเป็ นหรื อจับตาย”
จากคากล่าวของประธานาธิบดีโอบามา ทางเลือกอันแรกจะทาให้พลเรื อนจานวนมากเสี่ ยงต่อการเสี ยชี วิตและ
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การได้รับบาดเจ็บ ส่วนทางเลือกอันหลังจะทาให้กองทหารสหรัฐอเมริ กาตกอยูใ่ นอันตรายถึงชี วิต วิธีการหลัง
ได้ถูกเลือกเพื่อปกป้ องพลเรื อนที่อาศัยอยูใ่ กล้เคียงหรื อในบริ เวณที่พกั ของนายบิน ลาดิน
แน่นอนว่าคนคนเดียวไม่อาจกล่าวรับรองความแน่นอนใดๆ ได้ แต่ในมุมมองของข้าพเจ้าแล้ว
มีความเป็ นไปได้อย่างยิ่งว่าก่อนหน้าที่จะมีพฒั นาการและการแพร่ หลายเกี่ยวกับกฎหมายอาญาระหว่างประเทศเมื่
อเร็ วๆ นี้ การปกป้ องพลเรื อนไม่เคยได้มีความสาคัญลาดับต้นๆ เลยสาหรับผูก้ าหนดนโยบายของสหรัฐอเมริ กา
ข้าพเจ้ายอมรับว่า ไม่ได้มีการขาดแคลนตัวอย่างของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศที่ลม้ เหลวในการยับยั้ง
การก่ออาชญากรรมสงคราม ตัวอย่างที่อาจเด่นชัดที่สุดคือการสังหารหมู่ที่เซเบรนิกาเมื่อ พ.ศ. 2538
ซึ่ งข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วก่อนหน้านี้ การสังหารหมู่ครั้งนั้นกระทาภายใต้คาสั่งโดยตรงของนายรัทโก มลาดิก
ผูซ้ ่ ึงปฏิบตั ิหน้าที่ตามคาสั่งของผูบ้ ญั ชาการสู งสุ ดทางพลเรื อนของเขา นายราโดวัน คารัดซิค ศาลอาญา
ระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวียได้ก่อตั้งขึ้นแล้วและพร้อมเข้าดาเนินการทั้งนายคารัดซิ คและนายมลาดิก
ต่างถูกกล่าวหาในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในช่วงต้นของสงครามในอดีตยูโกสลาเวีย แน่นอนว่า
ถึงแม้จะถูกกล่าวหา
นายคารัดซิ คและนายมลาดิกไม่เคยเชื่ อว่าสักวันพวกเขาต้องเผชิ ญหน้ากับกระบวนการยุติธรรมในศาลอาชญากรร
มสงครามระหว่างประเทศ ผลการของการยับยั้งนั้นยังไม่ปรากฏ สาหรับพวกเรา
ในสานักงานอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวีย นี่เป็ นความรู้สึกที่น่าผิดหวังที่สุด
ข้าพเจ้ารู ้สึกพอใจขึ้นบ้างว่า หลังจากหลบซ่อนเป็ นเวลา 13 ปี นายคารัดซิ คได้เข้าสู่ กระบวนพิจารณาคดี
ที่กรุ งเฮกด้วยข้อหาต่างๆ ซึ่ งรวมถึงการสังหารหมู่ที่เซเบรนิ กา
เราต้องยอมรับว่า ผลการของการยับยั้งในระบบยุติธรรมทางอาญาไม่อาจคาดเดาได้
ซึ่ งไม่ต่างกับสถานการณ์ภายในประเทศ ไม่วา่ ประเทศของท่านหรื อของข้าพเจ้า
อัตราการเกิดอาชญากรรมขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบยุติธรรมทางอาญาโดยตรง หากระบบมีประสิ ทธิภาพมาก อัตราอาชญากรรมก็จะต่าลง
ในทางตรงข้ามหากประเทศใดที่ระบบไร้ประสิ ทธิ ภาพหรื อใช้การไม่ได้ อัตราอาชญากรรมก็จะสู งขึ้น
แต่ไม่วา่ ระบบจะมีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด อาชญากรบางคนยังคงคอยหลบหนีกระบวนการยุติธรรม
และอาชญากรรมก็ยงั คงมีอยูเ่ รื่ อยๆ และเป็ นเรื่ องน่าเศร้าที่กลุ่มคนซึ่งเสี ยสมดุลบางคนไม่อาจถูกยับยั้งได้เลย
ไม่แตกต่างกับประชาคม
ระหว่างประเทศ หากผูน้ าทางการเมืองและการทหารจะถูกนาตัวมาสู่ ศาลเพื่อเผชิ ญกับการพิพากษาลงโทษ
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ก็อาจเป็ นการยับยั้งคนบางคนไม่ให้ก่ออาชญากรรมสงครามได้ แต่ก็ไม่อาจยับยั้งคนเหล่านั้นได้ท้ งั หมด
เพียงแต่การระงับยับยั้งที่ไม่สมบูรณ์ของระบบยุติธรรมทางอาญาภายในประเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุดก็ไม่อาจ
บ่อนทาลายเจตจานงค์หรื อความชอบด้วยกฎหมายได้ ข้อเท็จจริ งที่วา่ อาชญากรสงครามบางคนไม่เคยถูกยับยั้งได้
ก็ไม่ควรทาให้เรามองไม่เห็นถึงความเป็ นจริ งที่สาคัญว่า อาชญากรสงครามบางคนจะถูกยับยั้งได้และพลเรื อน
ผูบ้ ริ สุทธิ์หลายพันคนที่จะได้รับการไว้ชีวิตก็จะต้องไม่ถูกลืม
ความก้าวหน้าทางกฎหมายอาญาระหว่างประเทศยังได้ส่งเสริ มการปรับใช้หลักการที่เพิ่งได้รับการพัฒนาขึ้น
ที่เรี ยกว่า “ความรับผิดชอบในการคุม้ ครอง”
หลักการนี้ เกิดจากตัวอย่างอันเลวร้ายของชาติที่ลม้ เหลวที่จะขัดขวางการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนที่ร้ายแรงที่สุดต่อพ
ลเรื อนผูบ้ ริ สุทธิ์โดยรัฐบาลของตน ข้าพเจ้าขออ้างถึงประชาคมโลก
ที่เฝ้ าดูผชู้ าย ผูห้ ญิง และเด็กผูบ้ ริ สุทธิ์ กว่า 800,000 คนที่ถูกสังหารในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาเมื่อกลาง พ.ศ.
2537 ซึ่งหากมีการใช้กองกาลังทางทหารขนาดเล็ก ก็สามารถป้ องกันการสังหารที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ยังคงมีอีกหลายตัวอย่าง แน่นอนว่าบางคนอาจนึ กได้ถึงทุ่งสังหารในกัมพูชา

หลังจากที่ได้รับรายงานจากคณะผูเ้ ชี่ยวชาญระดับสู งซึ่ งถูกจัดตั้งขึ้นภายหลังจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา
นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้น ได้เรี ยกร้องให้รัฐบาลต่างๆ
มีความรับผิดชอบในการคุม้ ครองพลเมืองของตน
ท่านได้กล่าวไว้ชดั เจนว่าความรับผิดชอบเบื้องต้นอยูก่ บั รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
หากรัฐบาลไม่สมัครใจหรื อไม่สามารถกระทาการดังกล่าวได้
ความรับผิดชอบดังกล่าวจึงตกเป็ นของประชาคมระหว่างประเทศ ท่านยังย้าอีกว่าในเหตุการณ์เช่นนั้น
ประชาคมโลกต้องใช้มาตรการหลายรู ปแบบที่กาหนดมาเพื่อคุม้ ครองประชากรที่ตกอยูใ่ นอันตราย
รวมถึงความพยายามทางมนุษยธรรมและทางการทูต ตลอดจน
การใช้กาลังทางทหารซึ่งเป็ นมาตรการสุดท้าย
เป็ นที่แน่นอนว่าการเมืองมีบทบาทในการชี้ ขาดว่าเมื่อใดที่ “หลักความรับผิดชอบในการคุม้ ครอง”
จะถูกนามาบังคับใช้ ยังมีความล้มเหลวที่เป็ นตัวอย่างเด่นชัดในกรณี ของพม่า เมื่อรัสเซียและจีนได้ลงคะแนนเสี ยง
คัดค้าน

Occasional Paper Series No. 2 (2011) – page 22

เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ

ข้อมติของคณะมนตรี ความมัน่ คงฯ ซึ่ งน่าจะทาให้คณะมนตรี ความมัน่ คงฯ
สามารถเข้าไปดาเนิ นการกับสถานการณ์ที่นนั่ ได้
ทั้งสองชาติน้ นั โต้แย้งว่าพม่าไม่ได้มีท่าทีเป็ นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมัน่ คง
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเลย และกิจการภายในของพม่าก็ไม่ได้อยูใ่ นระเบียบวาระของคณะมนตรี ความมัน่ คงฯ
คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติได้ดาเนิ นมาตรการอย่างแข็งขันภายใต้หลัก
“ความรับผิดชอบในการคุม้ ครอง” เป็ นครั้งแรกในกรณี ของสถานการณ์ในลิเบีย โดยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2554 คณะมนตรี
ความมัน่ คงฯ
ได้รับรองข้อมติโดยเอกฉันทน์เพื่อเสนอให้อยั การศาลอาญาระหว่างประเทศพิจารณาสถานการณ์ในลิเบีย ทั้งนี้
ภายใต้ธรรมนูญกรุ งโรมอัยการมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาว่าควรจะดาเนิ นการสื บสวนสอบสวนหรื อไม่
ภายหลังการสื บสวนสอบสวนเบื้องต้น อัยการได้พิจารณาว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่ อได้ว่าระบอบ
ของนายมัวอัมมาร์ กัดดาฟี ได้กระทาหรื อกาลังกระทาอาชญากรรมต่อมนุ ษยชาติ ทั้งนี้ ในรายงานของอัยการ
ศาลอาญาระหว่างประเทศต่อคณะมนตรี ความมัน่ คงฯ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้ระบุถึงหลักฐาน
ที่สาคัญเกี่ยวกับการกระทาที่เป็ นการการข่มขืนกระทาชาเรา การผลักดันออกนอกประเทศและการบังคับ
โยกย้ายประชากร ซึ่งถือว่าเป็ นอาชญากรรมสงครามภายใต้ธรรมนูญกรุ งโรม ทั้งนี้ การสื บสวนสอบสวน
ได้มุ่งโดยตรงไปยังบุคคลผูซ้ ่ ึงคาดว่าน่ าจะต้องรับผิดชอบสู งสุดต่อการก่ออาชญากรรมดังกล่าว นอกจากนี้
มีรายงานว่า มีประชาชนมากกว่า 10,000 คนได้เสี ยชีวิตและหลายหมื่นคนได้รับบาดเจ็บ
อัยการได้รายงานด้วยว่าประสงค์ที่จะออกหมายจับสมาชิกรัฐบาลของพันเอก กัดดาฟี 3 คน
และมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ากองกาลัง
ของกัดดาฟี ได้โจมตีประชาชน‘อย่างเป็ นระบบ’ในเดือนที่ผา่ นๆ มา อัยการได้รายงานต่อคณะมนตรี ความมัน่ คงฯ
อีกว่าบุคคล 3 คนดังกล่าวจะเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งรับผิดชอบทางอาญามากที่สุดสาหรับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
ที่ได้กระทาลงไป รวมทั้งผูท้ ี่สงั่ การในการกระทาอันโหดร้ายดังกล่าว ทั้งนี้
ไม่วา่ จะมีการออกหมายจับหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ผลการพิจารณาของผูพ้ ิพากษาขององค์คณะพิจารณาคดีเบื้องต้นข
องศาลอาญาระหว่างประเทศ
คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติได้ใช้อานาจการบังคับให้มีการปฏิบตั ิตามมติภายใต้หมวดที่ 7
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ของกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งคณะมนตรี ฯ ได้ดาเนินการดังกล่าวในสถานการณ์ลิเบียซึ่ งถือได้ว่าเป็ น
ภัยต่อสันติภาพและความมัน่ คงระหว่างประเทศ โดยข้อมติฯ ได้อนุญาตให้ใช้ “มาตรการทั้งหมดที่จาเป็ น”
(อาทิ มาตรการทางการทหาร) ในการคุม้ ครองพลเรื อนและบริ เวณที่มีพลเรื อนอาศัยอยูซ่ ่ ึ งมีความเสี่ ยง
ในการถูกการโจมตี รวมทั้งในการบังคับใช้เขตห้ามบิน ทั้งนี้ โดยที่สถานการณ์ในลิเบียและตะวันออกกลาง
กาลังเปลี่ยนแปลง เราจะเห็นพัฒนาการของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศในอีกไม่กี่เดือน
ข้าพเจ้าเชื่อว่า ในเช้านี้
ข้าพเจ้าได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่รวดเร็ วและน่าทึ่งของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศและกระบวนการยุติธ
รรมระหว่างประเทศใน 18 ปี ที่ผา่ นมานับตั้งแต่การก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศในอดีตยูโกสลาเวีย ทั้งนี้
อนาคตของความยุติธรรมระหว่างประเทศขึ้นอยูก่ บั การทางานของศาลอาญาระหว่างประเทศและความน่าเชื่ อถือ
ของระบบที่ศาลดารงอยู่
ซึ่ งจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากประเทศมหาอานาจซึ่ งรวมถึงสหรัฐอเมริ
กา เอเชีย (โดยเฉพาะประเทศไทย)
สามารถมีบทบาทสาคัญในการกาหนดอนาคตของศาลอาญาระหว่างประเทศ เอเชียได้เริ่ มกลับมาอยูใ่ นสถานะที่เ
ป็ นพลวัต
ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับความเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็ นโอกาสที่สามารถเป็ นพลังขับเคลื่อนในทั้งสิ่ งที่ดีงามและความเจริ ญรุ่ งเรื อง ดังนั้น
ไทยและประเทศเอเชียสามารถเป็ นผูน้ าโดยการให้สตั ยาบันธรรมนูญกรุ งโรมและ
แสดงการสนับสนุนภารกิจของธรรมนู ญกรุ งโรมอย่างเต็มที่
ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ชื่นชมสิ่ งที่ศาลอาญาระหว่างประเทศทาได้สาเร็ จเท่านั้น แต่ขา้ พเจ้าเรี ยกร้องต่อสิ่ งที่เหลือ
ที่ควรกระทา รัฐในเอเชียควรให้สตั ยาบันธรรมนูญกรุ งโรมและเป็ นสมาชิ กอย่างเต็มตัวในการได้มาซึ่ ง
ความยุติธรรมระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญกรสงคราม ประเทศต่างๆ ดังกล่าว ควรสนับสนุน
ศาลอาญาระหว่างประเทศโดยคานึ งถึงการก้าวสู่เวทีระหว่างประเทศ และบทบาทที่มีมากขึ้นในการรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยระหว่างประเทศ ประเทศเหล่านี้ ควรสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะว่า
การมีส่วนร่ วมในเอกฉันท์ระหว่างประเทศที่เพิม่ ขึ้นอย่างสม่าเสมอจะสร้างแรงกดดันที่จาเป็ นยิง่ ต่อ
การให้ประเทศมหาอานาจให้สตั ยาบันอีกด้วย ทั้งนี้
ประเทศในเอเชียควรสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศอย่างเต็มที่และไม่มีขอ้ สงวน
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เนื่ องจากเป็ นการทาในสิ่ งที่ถูกต้องและมีคุณธรรม
มีความหลากหลายอย่างมากของประชาชนในโลกนี้ จากโลกตะวันออกไปยังโลกตะวันตกในการรับรู ้เกี่ยวกับ
สิ่ งที่ถูกต้องและสิ่ งที่ดี ความยุติธรรมและหลักนิติธรรม ศาลอาญาระหว่างประเทศเป็ นแหล่งคามัน่ หลัก
ที่ไม่มีใครสามารถโต้เถียงได้และมีวิสัยทัศน์ที่เป็ นหลักคุณธรรมสากลซึ่ งประชาชนทัว่ โลกสามารถร่ วมกล่าวเป็ นเ
สี ยงเดียวกันได้วา่ พวกเราเป็ นพี่นอ้ งกันในโลกใบนี้ และนับเป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่พวกเราจะไม่ยอมให้
พี่นอ้ งเป็ นเหยือ่ ของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติอีกต่อไป ไม่วา่ จะเกิดขึ้นที่ไหนก็ตาม
คาถามที่ประชาคมระหว่างประเทศกาลังเผชิ ญ คือ พวกเราจะอยูใ่ นโลกที่ดีข้ นึ หรื อไม่
หากอาชญากรรมสงครามทั้งหมดได้รับการสื บสวนสอบสวนอย่างน่ าเชื่ อถือและมีประสิ ทธิ ภาพ
และบรรดาบุคคลที่กระทาผิด
ในอาชญากรรมสงครามได้รับการดาเนิ นคดีและถูกลงโทษอย่างเหมาะสม กล่าวคือไม่ให้อาชญากรสงคราม
อยูอ่ ย่างลอยนวล ข้าพเจ้าไม่สามารถเชื่อได้ว่า พวกเราจะอยูใ่ นโลกที่ดีข้ ึนและมีสนั ติภาพมากขึ้น
หากพวกเรากลับไปอยูใ่ นสถานการณ์ดงั เช่นในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองซึ่ งความยุติธรรมไม่สามารถเอื้อม
มือมาจัดการกับอาชญากรสงครามได้ หากพวกเรานึกถึงเหยือ่ จากอาชญากรรมสงคราม
และสิ ทธิอนั ชอบธรรมของพวกเขา
ที่จะได้รับความยุติธรรมแล้ว คาตอบมีความกระจ่างในตัวเอง
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศจะไม่มีประสิ ทธิ ภาพได้อย่างเต็มที่ถา้ หากทุกรัฐในโลกไม่พร้อมที่จะเคารพและดาเ
นินการตามกฎหมายดังกล่าว หากทุกประเทศให้สตั ยาบันต่อธรรมนูญกรุ งโรมแล้ว ศาลภายในประเทศ
ก็จะไม่จาเป็ นที่จะต้องมีเขตอานาจสากล ทุกกรณี ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็ นอาชญากรรมสงครามก็สามารถนาไปสู่
เขตอานาจของศาลอาญาระหว่างประเทศได้
ซึ่ งก็จะนาไปสู่การบรรลุวถั ตุประสงค์หลักของศาลอาญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้
การพิจารณาคดีที่ศาลทหารนูเรมเบิร์ก และศาลเฉพาะกิจที่ต้ งั ขึ้นมาในช่วง ค.ศ. 1990
เป็ นความสาเร็ จที่ยงิ่ ใหญ่ของความยุติธรรม แต่ก็เป็ นเพียงจุดเริ่ มต้นเท่านั้น
ข้อจากัดของศาลเฉพาะกิจดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นชื่ อของมันเองคือ
การตั้งขึ้นมาเพียงเฉพาะกิจเพื่อจุดประสงค์พิเศษ ความยุติธรรมอย่างแท้จริ ง
ต้องมีความเป็ นธรรมดาและสม่าเสมอโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ศาลอาญาระหว่างประเทศสามารถจะบรรลุจุดหมายดังก
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ล่าวได้ดว้ ยการสนับสนุนจากประเทศไทย ประเทศในทวีปเอเชี ย และทุกประเทศในโลกนี้
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