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TRUTH ความจริง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างร้ายแรงกว้างขวางน้ันมิใช่สิ่งท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบบริบูรณ์ไปได้ แต่มักจะเกิดข้ึนครั้งแล้วครั้งเล่าในสถานที่

เดียวกันเป็นวงจรของความรุนแรง ปัจจัยหลักท่ีท�าให้เกิดการละเมิดซ�้าแล้วซ�้าอีกคือ การปฏิเสธที่จะเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญและตรงไปตรงมากับความจริง 
ของเหตุการณ์เกิดขึ้น 

การเปลี่ยนผ่านไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยตัวของมันเองไม่ได้ขจัดรากเหง้าและเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิชนอย่าง 
ร้ายแรงกว้างขวางนั้นให้ยุติลง หรือสามารถคิดบัญชีเอากับผู้กระท�าความผิดท้ังทางตรงหรือทางอ้อมในวงจรของความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นได้ บุคคลดังกล่าวยังคง 
มีอ�านาจอยู่อย่างล้นเหลือ จึงเป็นไปไม่ได้ท่ีสังคมจะท�าให้วงจรอุบาทยุติลงได้โดยปราศจากการเผชิญหน้าและเรียนรู้ความจริงว่าได้เกิดอะไรข้ึน ใครเป็น 
ผู้ต้องรับผิดชอบ ผลกระทบต่อผู้เสียหาย รวมทั้งปัญหารากเหง้าของความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วย

รัฐบาลและภาคประชาสังคมอาจมีวิธีการที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการหาความจริงของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกว้างขวางที่เกิดขึ้น การค้นหา
ความจริงอาจท�าได้ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การค้นหาความจริงอย่างเป็นทางการอาจท�าโดยคณะกรรมการตรวจสอบค้นหาความจริงและ 
การปรองดอง หรือคณะกรรมการค้นหาความจริง การสืบสวนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การค้นหาความจริง การสืบสวนสอบสวนคดีทางอาญา  
และคณะกรรมการสอบสวนที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล เป็นต้น

การค้นหาความจริงอย่างไม่เป็นทางการน้ัน รวมถึงการจดบันทึกการละเมิดสิทธิในระดับรากหญ้าของรายงานของภาคประชาสังคม รายงานเชิงสืบสวน
ของสือ่มวลชน ภาพยนต์สารคด ีรายงานของสถานวิีทยุ และงานวจิยัทางวิชาการ ในบางสถานการณ์ท่ีรฐับาลไม่ด�าเนนิการ ภาคประชาสงัคมอาจจดัต้ังคณะกรรมการ
อย่างไม่เป็นทางการขึ้น การจัดศาลจ�าลองหรือศาลประชาชน เช่นการด�าเนินการที่กรุงโตเกียวเมื่อปึ ค.ศ. ๒๐๐๐ ท่ีมีการพิจารณาคดีการข่มขืนสตรีจ�านวนมาก 
โดยทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ท่ีเรียกว่า Comfort Woman หรือศาลจ�าลองที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ท่ีมีการพิจารณาคดี 
การสังหารหมู่ประชาชนที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางจ�านวนมากถึง ๕ แสนคนในประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๕

Each truth commission is a unique institution, but their core activities usually include collecting statements from victims and witnesses, 
conducting thematic research, including gender and children analysis of violations including their causes and consequences, organizing 

public hearings and other awareness programs, and publishing a final report outlining findings and recommendations.2
- Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice, 2010

คณะกรรมการตรวจสอบค้นหาความจริงในแต่ละชุดมีลักษณะเฉพาะของตน แต่กิจกรรมหลักๆ ของคณะกรรมการเหล่านั้น โดยปกติแล้ว จะรวมถึงการเก็บ
รวบรวมค�าให้การของผู้เสียหายและพยาน รวมทั้งการท�าวิจัยเรื่องต่างๆ การวิเคราะห์ถึงความรุนแรงหรือการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นกับเด็กและในบริบททางเพศ

สภาวะ รวมทั้งสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น การจัดให้มีการไต่สวนสาธารณะ รวมทั้งโครงการสร้างความตระหนักต่างๆ การจัดพิมพ์รายงานสรุปข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะ

จากบันทึกข้อชี้แนะของเลขาธิการสหประชาชาติ เรื่องความเป็นธรรมในระยเปลี่ยนผ่าน 2010

PROSECUTIONS การดำ�เนินคดำีอาญาต่อผู้กระทำ�ผิดำ
ในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินั้น การที่บรรดาผู้น�าประเทศตัดสินใจท่ีจะละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกว้างขวาง ก็เพราะมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ถูก 

ด�าเนินการในทางกฎหมายต่ออาชญากรรมที่เขาก่อขึ้น การปล่อยให้คนผิดลอยนวลพ้นผิดกลายเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญที่ท�าให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
เกิดขึ้นซ�้าแล้วซ�้าอีกในหลายๆ ท่ี การด�าเนินคดีทางอาญาต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง หมายรวมถึงการด�าเนินคดีผู้ท่ีละเมิด
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศน้ันมีส่วนส�าคัญในการท�าให้การก่ออาชญากรรมละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง และเป็นการส่งเสริมหลักนิติธรรม/นิติรัฐให้กลับมา 
มีความน่าเชื่อถืออีกครั้ง รวมท้ังเป็นการส่งสัญญาณท่ีส�าคัญให้กับสังคมโดยเฉพาะชนชั้นน�า เจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมั่นคงและประชาชนท่ัวไปว่าทุกคนจะถูก 
ด�าเนินคดีอย่างเสมอหน้ากัน ถ้าได้มีส่วนร่วมในการกระท�าละเมิดสิทธิมนุษยชน

อาชญากรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงกว้างขวางตามกฎหมายอาญาระหว่างประเทศที่ส�าคัญ ได้แก่ :-

1. อาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์: คือการกระท�าอาชญากรรมท่ีมีเจตนาท่ีจะ
ท�าลายท้ังหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกลุ่มชนชาติ ชาติพันธุ์ เช้ือชาต ิ
หรือกลุ่มศาสนา การกระท�าเหล่านั้นไม่จ�ากัดอยู่แต่เฉพาะ การฆาตกรรม 
การท�าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างร้ายแรง การพรากเด็กไปเสียจาก
ครอบครวัโดยการบงัคบั หรอืมาตรการอืน่ใดทีน่�ามาใช้โดยเจตนาทีจ่ะกีดกัน
ไม่ให้มีการเกิดในกลุ่มชนชาติ ชาติพันธุ์ เชื้อชาติหรือกลุ่มศาสนา 

2. อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ: เป็นการกระท�าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางหรืออย่างเป็นระบบต่อกลุ่มประชากรท่ีเป็นพลเรือน การกระท�า
เหล่านั้นไม่จ�ากัดอยู่แต่เฉพาะ การฆาตกรรม การควบคุมตัว การทรมาน 
การข่มขืนกระท�าช�าเรา การบังคับให้เป็นทาสบ�าเรอกาม และการบังคับให้
สูญหาย 

3. อาชญากรรมสงคราม: เป็นการกระท�าอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในภาวะท่ีมี
ความขัดแย้งทางอาวุธ ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายและจารีตประเพณีของ
การท�าสงคราม การกระท�าเหล่าน้ันไม่จ�ากัดอยู่แต่เฉพาะการฆาตกรรม 
หมายรวมถึงการตัดอวัยวะ การทรมาน การปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม  
การข่มขืนกระท�าช�าเรา และการเอาคนลงเป็นทาส 

4. อาชญากรรมรุกราน: เป็นการวางแผน เตรียมการ ริเริ่ม และการใช้ก�าลัง
อาวุธโดยรัฐใดรัฐหน่ึงต่ออธิปไตย อาณาเขต หรือความเป็นอิสระในทาง 
การเมืองของอีกรัฐหน่ึง หรือในลักษณะท่ีไม่สอดคล้องกับกฎบัตรองค์การ
สหประชาชาต ิผูท่ี้จะก่ออาชญากรรมลกัษณะนีซ้ึง่อาจรวมถึงประมขุของรฐั
จะต้องเป็นผู้ที่มีอ�านาจควบคุมทางการเมืองและทางทหารของรัฐนั้นนั้น 

ผู้ก่ออาชญากรรมเหล่านี้อาจจะถูกด�าเนินคดีได้ทั้งโดยศาลอาญาระหว่างประเทศ ศาลผสมระหว่างประเทศและในประเทศนั้น หรือโดยศาลในประเทศ 
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ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) เป็นศาลอาญาระหว่างประเทศทีต่ัง้อย่างถาวร อยู่ทีก่รงุเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ จดัตัง้ขึน้ตัง้แต่
ปี๒๐๐๒ ภายหลังจากที่ประเทศต่างๆ ๑๒๐ ประเทศได้ลงนามในธรรมนูญกรุงโรมที่ให้จัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศน้ีขึ้น ก่อนที่จะม ี
การตั้งศาลอาญาระหว่างนี้ ได้มีการจัดตั้งศาลเฉพาะกิจขึ้นมาสองแห่งคือ ศาลอาญาระหว่างประเทศส�าหรับอดีตยูโกสลาเวีย (ICTY) และ
ศาลอาญาระหว่างประเทศส�าหรบัรวันดา (ICTR) ซึง่จดัตัง้ข้ึนโดยมตขิองคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิศาลอาญาระหว่างประเทศ 
(ICC) มเีขตอ�านาจเหนอือาชญากรรมต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ภายในอาณาเขตของรฐัภาคธีรรมนูญกรงุโรม และภายใต้เงือ่นไขบางประการ ทีเ่กดิขึน้
ในอาณาเขตของประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีด้วย

อ�านาจหน้าที่ของศาลอาญาระหว่างประเทศรวมทั้งหลักการที่ส�าคัญ ดังมีดังนี้ 
• เป็นศาลทดแทน: กล่าวคอืศาลอาญาระหว่างประเทศจะท�าหน้าท่ีก็ต่อเมือ่รฐัหนึง่ๆ น้ันไม่เตม็ใจ (unwilling) หรอืไม่สามารถ (unable) 

ที่จะสืบสวนสอบสวนและฟ้องร้องด�าเนินคดีผู้กระท�าผิดอาชญากรรมทั้งสี่ดังกล่าวข้างต้น 
• ไม่ด�าเนินคดีความผิดย้อนหลัง: กล่าวคือมีอ�านาจหน้าท่ีในการพิจารณาคดีเฉพาะอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นหลังจากการจัดตั้งศาล 

ในปี ค.ศ.๒๐๐๒ หรือส�าหรับรัฐที่เข้าร่วมศาลในภายหลัง คืออาชญากรรมที่เกิดขึ้นเมื่อรัฐภาคีได้ให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมแล้ว.
• เข้าเป็นภาคีด้วยความสมัครใจ: อ�านาจหน้าท่ีของศาลอาญาระหว่างประเทศจะมเีฉพาะต่อประเทศท่ีสมคัรใจเข้าเป็นภาคขีองธรรมนูญ

กรงุโรม แต่ก็มข้ีอยกเว้นกฎดงักล่าวนีเ้ช่นกัน หากในภาวะการณ์ทีแ่น่นอนหน่ึง คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติอาจขอให้ศาล
อาญาระหว่างประเทศท�าการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้น แม้ว่าประเทศท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับอาชญากรรมดังกล่าวจะไม่ได้
เป็นภาคขีองธรรมนญูกรงุโรมก็ตาม อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ประเทศสมาชกิถาวรของคณะมนตรคีวามมัน่คงประเทศใดประเทศหนึง่ 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน สหราชอาณาจักร หรือฝรั่งเศส ก็อาจใช้สิทธิยับยั้งมติดังกล่าวได้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สมาชิกถาวรของ
คณะมนตรคีวามมัน่คงหนึง่หรอืมากกว่าหนึง่ประเทศ ได้ใช้สทิธิยับย้ังไม่ให้มกีารด�าเนนิคดกีรณีละเมดิสทิธิมนุษยชนร้ายแรงบางคดแีล้ว 

ศาลผสมระหว่างประเทศและในประเทศ คือศาลที่มีทั้ง 
ผู้พิพากษา อัยการและพนักงานสอบสวนระหว่างประเทศ ร่วมกับ
ของประเทศนั้น ยกตัวอย่างเช่นศาลพิเศษส�าหรับเซียรา ลีโอน ศาล
พิเศษในกรณีกัมพูชาศาลพิเศษส�าหรับเลบานอนและศาลพิเศษ 
ในติมอร์ตะวันออก 

ศาลในประเทศ: อาจพิจารณาคดีอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศท้ังสีด่งักล่าวข้างต้นด้วย หากอาชญากรรมเหล่าน้ันเป็นความ
ผดิตามกฎหมายของประเทศตนด้วย ตวัอย่างได้แก่อนิโดนีเซยี และ
บงัคลาเทศ ท่ีได้ตรากฎหมายในประเทศและจดัตัง้ศาลในประเทศขึน้
เพื่อที่จะพิจารณาคดีอาชญากรรมที่ร้ายแรง

ข้อดีบางประการของศาลระหว่างประเทศคือ มีความ
เชี่ยวชาญสูงในด้านกฎหมาย และมีความเป็นภาวะวิสัย อย่างไร
ก็ตามการด�าเนินงานมีค่าใช้จ่ายสูงมากและด�าเนินคดีในสถานท่ี 

ท่ีห่างไกลจากผู้ท่ีถูกละเมดิ ซึง่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องเรยีนรูเ้รือ่งราว
ที่เกิดขึ้น ส่วนศาลผสมและศาลในประเทศสามารถที่จะด�าเนินคดี  
ณ สถานทีท่ี่อาชญากรรมนัน้เกิดขึน้ และสามารถให้ประชาชนเข้ามา
มส่ีวนเก่ียวข้องได้มากกว่า ทัง้ค่าใช้จ่ายไม่สงูนัก อย่างไรก็ตาม ศาล
ในประเทศมักจะต้องต่อสู้กับอิทธิพลทางการเมือง ทั้งศักยภาพของ
ระบบการอ�านวยความยุติธรรมยังต�่า ไม่เพียงพอที่จะด�าเนินคดี
อาชญากรรมระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนได้

เขตสากลของศาล คืออ�านาจของรัฐต่างๆ ท่ีจะฟ้องร้อง
ด�าเนินคดีต่อผู้กระท�าผิดร้ายแรงไม่ว่าจะเกิดขึ้น ณ ที่ใด หรือต่อใคร 
รฐัทีม่กีฎหมายของประเทศท่ีให้ศาลมเีขตอ�านาจสากลสามารถทีจ่ะ
จับกุมและฟ้องร้องด�าเนินคดีผู้ต้องหาว่าเป็นผู้กระท�าผิดได้ แม้ว่า
การกระท�าผิดนั้นจะเกิดขึ้นนอกเขตแดนของประเทศนั้นก็ตาม 

REPARATIONS การชดำใช้เยียวยา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางรุนแรง และการปกครองโดยระบอบอ�านาจนิยมเป็นเวลาหลายๆ ปี ได้ท�าให้ความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐกับประชาชนเสียหาย การท่ีจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กลับมาได้รัฐบาลจะต้องส่งสารแสดงออกถึงความห่วงใยและยอมรับผิดที่รัฐ 
ล้มเหลวในการท�าหน้าที่อันส�าคัญของรัฐในการปกป้องคุ้มครองประชาชนของตนจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีร้ายแรงกว้างขวาง สิ่งน้ี 
เป็นสิ่งท่ีส�าคัญมากย่ิงข้ึน ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีรัฐเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องโดยเป็นผู้ละเมิดเสียเอง กุญแจส�าคัญในการท�าหน้าที่นี้ของรัฐคือ  
การด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยบูรณะผู้เสียหายและครอบครัวหรือชดใช้เยียวยาพวกเขา

โครงการที่จัดให้ส�าหรับการชดใช้เยียวยา อาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ 
• ค่าชดเชย ความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิตของเหยื่อผู้เสียหาย
• การท�าให้กลับสู่สถานเดิม คือความช่วยเหลือที่จะให้เหย่ือสามารถกลับไปสู่สถานดังเดิมเช่นเดียวกับก่อนท่ีจะมีการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น 
• การฟื้นฟูเยียวยา ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการรักษาพยาบาล การเยียวยาทางด้านจิตใจ การช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย และ 

การให้บริการทางสังคมอื่นๆ 
• การท�าให้พึงพอใจ ซึ่งหมายรวมถึงการยอมรับรู้ในความเศร้าโศก และการร�าลึก
• การปฏิรูปอย่างได้ผล เพื่อเป็นหลักประกันเหยื่อว่า เหตุการณือันเลวร้ายนั้นจะไม่เกิดซ�้ารอย
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