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คาํแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 

องคก์ารสหประชาชาติ         A/RES/60/147 

 

 

 

สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ   

การเผยแพร่: ทั�วไป  

21 มีนาคม 2549  

สมยัประชุมที� 60  

วาระที� 71 (a)   

 

มติที�รับรองจากสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ 

[ว่าดว้ยรายงานของคณะกรรมการที�สาม (Third Committee)* (A/60/509/Add.1)] 

(*หมายถึงคณะกรรมการฝ่ายสังคม มนุษยธรรม และวฒันธรรม – ผูแ้ปล) 

60/147 หลักการและแนวปฏิบัติพื�นฐานว่าด้วยสิทธิที�จะได้รับความช่วยเหลือและการเยียวยาเมื�อเกิดการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมาย

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ (UN Basic Principles and 

Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Gross Violations of International Human Rights Law and Serious 

Violations of International Humanitarian Law)  

 สมชัชาใหญ่สหประชาชาติ 

 ด้วยการชี�นาํจาก ธรรมนูญองคก์ารสหประชาชาติ (Charter of the United Nations) ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 

(Universal Declaration of Human Rights - UDHR)1 กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

                                                        
1 Resolution 217 A (III) 
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Covenants on Human Rights - ICCPR)2 กฎบตัรสิทธิมนุษยชนที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ และปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบตัิการ (Vienna 

Declaration and Programme of Action)3 

 ยืนยนัว่า มีความสําคญัที�จะตอ้งแกปั้ญหาเนื�องจากการชดเชยและการเยียวยาสําหรับผูเ้สียหายจากการละเมิดร้ายแรงต่อ

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อย่างเป็นระบบและอย่างรอบด้านทั� งใน

ระดบัประเทศและระหว่างประเทศ  

 ยอมรับว่า การยอมรับสิทธิของผูเ้สียหายที�จะเขา้ถึงการชดเชยและการเยยีวยา เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาของ

ประชาคมนานาชาติที�มีต่อชะตากรรมของผูเ้สียหาย ผูร้อดชีวิต และประชาชนในรุ่นต่อไป และยงัเนน้ย ํ�าถึงบทบาทของกฎหมาย

ระหว่างประเทศ  

 ระลึกถึงว่า  การรับรองหลกัการและแนวปฏิบตัิพื�นฐานว่าดว้ยสิทธิที�จะไดรั้บความช่วยเหลือและการเยยีวยาเมื�อเกิดการ

ละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เป็นไปตามมติของ

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเลขที� 2005/35 วนัที� 19 เมษายน 25484 และตามมติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมเลขที� 2005/30 

วนัที� 25 กรกฎาคม 2548 โดยคณะมนตรีมีขอ้เสนอแนะใหส้มชัชาใหญ่สหประชาชาติรับรองหลกัการและแนวปฏิบตัิพื�นฐานฉบบันี�   

 

 1. รับรอง หลกัการและแนวปฏิบตัิพื�นฐานวา่ดว้ยสิทธิที�จะไดรั้บความช่วยเหลือและการเยยีวยาเมื�อเกิดการละเมิดร้ายแรงต่อ

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ องคก์ารสหประชาชาติ ซึ� งแนบมากบัมติฉบบันี�   

 2. มีข้อเสนอแนะให้ รัฐใหค้วามใส่ใจต่อหลกัการและแนวปฏิบตัิพื�นฐาน ส่งเสริมการเคารพ และใหเ้ผยแพร่ความรู้ความ

เขา้ใจต่อหลกัการฉบบันี� ในบรรดาเจา้หนา้ที�ฝ่ายบริหารของรัฐบาล โดยเฉพาะเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย ทหาร และกองกาํลงั

ฝ่ายความมั�นคง สมาชิกสภานิติบญัญตัิ หน่วยงานตุลาการ ผูเ้สียหายและตวัแทน ผูพ้ิทกัษสิ์ทธิมนุษยชนและนกักฎหมาย สื�อมวลชน

และสาธารณชน  

 3. ร้องขอให้ เลขาธิการดาํเนินการเพื�อประกนัใหม้ีการเผยแพร่หลกัการและแนวปฏิบตัิพื�นฐานอยา่งกวา้งขวางสุดเท่าที�จะ

เป็นไปได ้โดยใหแ้ปลออกเป็นภาษาทางการทั�งหมดขององคก์ารสหประชาชาติ รวมทั�งใหส่้งไปยงัรัฐบาลและหน่วยงานระหว่าง

รัฐบาลและองคก์รพฒันาเอกชนต่าง ๆ และใหม้ีการตีพิมพเ์นื�อหาของหลกัการและแนวปฏิบตัิพื�นฐานในสิ�งพิมพข์ององคก์าร

สหประชาชาติที�มีชื�อว่า “สิทธิมนุษยชน: รวบรวมกฎบตัรระหว่างประเทศ” (Human Rights: A Compilation of International 

Instruments)  

 

การประชุมทั�วไปสมยัที� 64   

16 ธันวาคม 2548  

 

ภาคผนวก  

หลักการและแนวปฏิบัติพื�นฐานว่าด้วยสิทธิที�จะได้รับความช่วยเหลือและการเยียวยาเมื�อเกิดการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ   

 

                                                        
2 Resolution 2200 A (XXI), annex 
3 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III 
4 โปรดด ูOfficial Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2005/23 

and Corr.1), chap. II, sect. A 
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อารัมภบท  

 สมชัชาใหญ่สหประชาชาติ 

 ระลึกถึงว่า เราสามารถพบขอ้บญัญตัิที�รับรองสิทธิที�จะไดรั้บการเยียวยาของผูเ้สียหายจากการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศในกฎบตัรระหว่างประเทศมากมาย โดยเฉพาะขอ้ 8 ของปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน  ขอ้ 2 ของกติการะหว่าง

ประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ้ 6 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบตัิทางเชื�อชาติใน

ทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination-ICERD)5  ขอ้ 14 ของอนุสัญญาว่า

ดว้ยการต่อตา้นการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอื�นๆ ที�โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที�ย ํ�ายศีกัดิ�ศรี (Convention Against 

Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment-CAT)6  และขอ้ 39 ของอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเดก็ 

(Convention on the Rights of the Child)7 และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอยา่งเช่น ขอ้ 3 ของอนุสัญญากรุงเฮก (Hague 

Convention) ที�เกี�ยวขอ้งกบักฎหมายและจารีตดา้นสงครามและดินแดนเมื�อวนัที� 18 ตุลาคม 2450 (Laws and Customs of War on 

Land of 18 October 1907) (Convention IV)8 ขอ้ 91 ของพิธีสารเพิ�มเติมของอนุสัญญาเจนีวาในวนัที� 12 สิงหาคม 2492 และที�

เกี�ยวขอ้งกบัการคุม้ครองผูเ้สียหายจากการขดักนัดว้ยอาวุธระหว่างประเทศ (Protocol I) วนัที� 8 มิถุนายน 25209 และขอ้ 68 และ75 

ของธรรมนูญกรุงโรมว่าดว้ยศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court)10  

 ระลึกถึงว่า เราสามารถพบขอ้บญัญตัิที�รับรองสิทธิที�จะไดรั้บการเยียวยาของผูเ้สียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศในอนุสัญญาระดบัภูมิภาค โดยเฉพาะขอ้ 7 ของธรรมนูญแอฟริกาว่าดว้ยสิทธิของมนุษยแ์ละประชาชน (African Charter on 

Human and Peoples’ Rights)11 ขอ้ 25 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา (American Convention on Human Rights)12 และขอ้ 

13 ของอนุสัญญาเพื�อการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั�นพื�นฐาน (Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms)13 

 ระลึกถึงว่า ปฏิญญาหลกัการพื�นฐานเพื�อความยตุิธรรมของผูเ้สียหายจากอาชญากรรมและการใชอ้าํนาจอยา่งมิชอบ 

(Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power) เป็นผลมาจากวาระการพจิารณาของสภาเพื�อ

การป้องกนัอาชญากรรมและการปฏิบตัิต่อผูก้ระทาํความผิดขององคก์ารสหประชาชาติ (Congress on the Prevention of Crime and 

the Treatment of Offenders) และเป็นไปตามมติของสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ เลขที� 40/34 วนัที� 29 พฤศจิกายน 2528 โดยที�ประชุม

รับรองเนื�อหาตามที�สภาเป็นผูเ้สนอแนะ   

                                                        
5 Resolution 2106 A (XX), annex. 
6 United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841 
7 อ้างแล้ว vol. 1577, No. 27531 
8 โปรดด ูCarnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907 

(New York, Oxford University Press, 1915) 
9 United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512 
10 Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an 

International Criminal Court, Rome, 15 June–17 July 1998, vol. I: Final documents (United Nations publication, Sales 

No. E.02.I.5), sect. A 
11 United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363 
12 อ้างแล้ว vol. 1144, No. 17955 
13 อ้างแล้ว vol. 213, No. 2889 
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 ยืนยนัความเชื�อมั�นว่า หลกัการที�ประกาศในปฏิญญาหลกัการพื�นฐานเพื�อความยตุิธรรมของผูเ้สียหายจากอาชญากรรมและ

การใชอ้าํนาจอยา่งมิชอบ รวมทั�งการที�ควรปฏิบตัิต่อผูเ้สียหายดว้ยความกรุณาและเคารพต่อศกัดิ�ศรีของพวกเขา รับรองอยา่งเตม็ที�ซึ� ง

สิทธิที�จะเขา้ถึงความยตุิธรรมและกลไกการเยยีวยา และการจดัตั�ง สนบัสนุนและขยายกองทุนระดบัชาติเพื�อการชดเชยผูเ้สียหาย 

รวมทั�งการพฒันาใหเ้กิดสิทธิและการเยยีวยาที�เหมาะสมต่อผูเ้สียหาย  

 สังเกตว่า ธรรมนูญกรุงโรมว่าดว้ยศาลอาญาระหวา่งประเทศกาํหนดใหม้ีการจดัทาํ “หลกัการที�เกี�ยวขอ้งกบัการเยยีวยาหรือ

ที�เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้สียหาย ไม่ว่าจะเป็นการชดใช ้การชดเชย และการฟื� นฟู” โดยเป็นขอ้กาํหนดใหรั้ฐภาคีของสมชัชาจะตอ้งจดัตั�ง

กองทุนเพื�อใหค้วามช่วยเหลือต่อผูเ้สียหายจากอาชญากรรมในเขตอาํนาจศาลของตน รวมทั�งครอบครัวของผูเ้สียหายเหล่านั�นและ

กาํหนดอาํนาจหนา้ที�ของศาลที�จะ “คุม้ครองความปลอดภยั สวสัดิภาพทางกายและใจ ศกัดิ�ศรีและความเป็นส่วนตวัของผูเ้สียหาย” 

และอนุญาตใหผู้เ้สียหายมีส่วนร่วมในทุกระดบั “ของขั�นตอนที�กาํหนดตามความเหมาะสมโดยคาํสั�งของศาล”   

 ยืนยนัว่า หลกัการและแนวปฏิบตัิพื�นฐานในที�นี�มุ่งแกปั้ญหาการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และเมื�อพิจารณาถึงสภาพที�รุนแรงดงักล่าว ถือไดว้่าเป็นสิ�งที�กระทบต่อศกัดิ�ศรีของมนุษย ์

 ย ํ�าว่า หลกัการและแนวปฏิบตัิพื�นฐานในที�นี� ไม่ไดเ้ป็นการกาํหนดพนัธกรณีดา้นกฎหมายใหม่ทั�งในระดบัประเทศหรือ

ระหว่างประเทศ แต่เป็นการจาํแนกกลไก แนวทาง ขั�นตอนปฏิบตัิและวิธีการเพื�อปฏิบตัิตามพนัธกรณีตามกฎหมายที�มีอยูต่าม

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ� งต่างมีส่วนหนุนเสริมซึ� งกนัและกนัแมว้่าจะ

แตกต่างกนัไปตามแต่ละแนวบรรทดัฐาน 

 ระลึกถึงว่า กฎหมายระหว่างประเทศครอบคลุมพนัธกรณีที�จะตอ้งฟ้องร้องดาํเนินคดีต่อผูก้ระทาํผิดต่ออาชญากรรมระหว่าง

ประเทศบางประการ ซึ� งเป็นไปตามพนัธกรณีระหว่างประเทศของรัฐ และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายในประเทศ หรือเป็นไป

ตามการบงัคบัใชก้ฎบตัรของหน่วยงานดา้นตุลาการระหว่างประเทศ และหนา้ที�ที�จะฟ้องร้องดาํเนินคดีเป็นปัจจยัหนุนเสริมการปฏิบตัิ

ตามพนัธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัเงื�อนไขและขั�นตอนปฏิบตัิของกฎหมายในประเทศ และสนบัสนุน

แนวคิดการหนุนเสริมซึ� งกนัและกนั 

 สังเกตว่า รูปแบบการทาํใหเ้ป็นเหยื�อในปัจจุบนั แมจ้ะเนน้การกระทาํต่อบุคคล แต่กอ็าจนาํมาใชก้บักลุ่มของบุคคลที�ตกเป็น

เป้าหมายไดเ้ช่นกนั   

 ยอมรับว่า การยอมรับสิทธิของผูเ้สียหายที�จะเขา้ถึงการชดเชยและการเยยีวยา เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาของ

ประชาคมนานาชาติที�มีต่อชะตากรรมของผูเ้สียหาย ผูร้อดชีวิต และประชาชนในรุ่นต่อไป และยงัเนน้ย ํ�าถึงหลกัการกฎหมายระหว่าง

ประเทศว่าดว้ยความรับผิด ความยตุิธรรมและหลกันิติธรรม  

 ตระหนักว่า ในการยอมรับมุมมองที�ใหผู้เ้สียหายเป็นศูนยก์ลาง ประชาคมนานาชาติยนืยนัถึงความสนบัสนุนในฐานะเพื�อน

มนุษยท์ี�มีต่อผูเ้สียหายที�ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั�งการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและ

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และการละเมิดต่อมนุษยชาติโดยรวม ทั�งนี� โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัการและแนวปฏิบตัิพื�นฐาน

ดงัต่อไปนี�   

 รับรอง หลกัการและแนวปฏิบตัิพื�นฐานดงันี�   

 

I. พันธกรณีที�จะเคารพ ประกันการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศ  

 1. พนัธกรณีที�จะเคารพ ประกนัการเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศ ตามที�กาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายซึ� งมีตน้กาํเนิดมาจาก  

(ก) สนธิสัญญาซึ�งมีผลผูกพนัต่อรัฐภาคี 

(ข) กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ  
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(ค) กฎหมายในประเทศของแต่ละรัฐ  

 2. ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐจะตอ้งประกนัว่ากฎหมายในประเทศของตนมีเนื�อหาสอดคลอ้งกบั

พนัธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ หากยงัไม่ไดท้าํเช่นนั�น ทั�งนี� โดย  

(ก) ใหน้าํเนื�อหาบรรทดัฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเขา้มา

ผนวกเป็นส่วนหนึ�งของกฎหมายในประเทศ หรือใหน้าํมาบงัคบัใชต้ามระบบกฎหมายในประเทศ  

(ข) ใหน้าํขั�นตอนปฏิบตัิดา้นกฎหมายและฝ่ายบริหารที�เหมาะสม และเป็นผลและมาตรการที�เหมาะสมอยา่งอื�นมาใช ้ทั�งนี�

เพื�อใหส้ามารถเขา้ถึงความยตุิธรรมอยา่งเป็นธรรม เป็นผล และโดยไม่ชกัชา้  

(ค) จดัใหม้ีการเยยีวยาอยา่งพอเพียง เป็นผล โดยไม่ชกัชา้และเหมาะสม รวมทั�งการชดเชยที�กาํหนดไวด้า้นล่าง   

(ง) ประกนัว่ากฎหมายในประเทศใหค้วามคุม้ครองต่อผูเ้สียหายในระดบัเดียวกบัที�พึงไดรั้บจากพนัธกรณีตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศ  

 

II. ขอบเขตและพันธกรณี  

 3. พนัธกรณีที�จะเคารพ ประกนัการเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศ ตามที�กาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมาย รวมทั�งหนา้ที�ที�จะตอ้ง 

(ก) ใชม้าตรการดา้นกฎหมายและบริหารที�เหมาะสมและมาตรการอื�น ๆ เพื�อป้องกนัการละเมิด   

(ข) สอบสวนการละเมิดอยา่งเป็นผล โดยไม่ชกัชา้ รอบดา้นและไม่ลาํเอียง และหากเป็นไปไดใ้หด้าํเนินการกบัผูท้ี�ถูก

กล่าวหาว่ามีส่วนรับผิดชอบ ทั�งนี� ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายภายในและระหว่างประเทศ  

(ค) จดัใหผู้ซึ้� งอา้งว่าเป็นผูเ้สียหายจากการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม สามารถเขา้ถึงความยตุิธรรมอยา่ง

เท่าเทียมและเป็นผลตามที�อธิบายไวด้า้นล่าง ไม่ว่าสุดทา้ยแลว้จะมกีารจาํแนกวา่ใครเป็นผูม้ีส่วนรับผิดชอบต่อการ

ละเมิดนั�น ๆ กต็าม และ 

(ง) จดัใหม้ีการเยยีวยาอยา่งเป็นผลต่อผูเ้สียหายรวมทั�งการชดเชยตามที�อธิบายไวด้า้นล่าง  

 

III.  การละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที�ถือว่าเป็น

อาชญากรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

 4. ในกรณีของการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที�ถือ

ว่าเป็นอาชญากรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐมีหนา้ที�ตอ้งสอบสวนและหากมีพยานหลกัฐานมากเพียงพอ จะตอ้งดาํเนินการ

ฟ้องคดีต่อผูท้ี�ถูกกล่าวหาว่ารับผิดชอบต่อการละเมิด และหากพบว่ามีความผิด จะตอ้งลงโทษบุคคลดงักล่าว นอกจากนั�น ในคดี

เหล่านี�  รัฐควรร่วมมือกนัและสนบัสนุนหน่วยงานตุลาการระหว่างประเทศ ที�มีคุณสมบตัิเหมาะสมในการสอบสวนและการฟ้องคดี

ต่อการละเมิด ซึ� งเป็นไปตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศ  

 5. ดว้ยเหตุดงักล่าว ในกรณีที�มีการกาํหนดไวใ้นสนธิสัญญาที�ผลบงัคบัใชห้รือพนัธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐ

จะตอ้งนาํขอ้บญัญตัิเกี�ยวกบัเขตอาํนาจศาลสากลมาผนวกไวใ้นกฎหมายในประเทศ หรือใหม้ีการนาํมาบงัคบัใช ้นอกจากนั�น ในกรณี

ที�มีกาํหนดไวใ้นสนธิสัญญาที�ผลบงัคบัใชห้รือพนัธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐควรดาํเนินการใหม้ีการส่งผูร้้ายขา้มแดน 

หรือใหส่้งตวัผูก้ระทาํผิดไปยงัรัฐอื�น ๆ และส่งตวัไปยงัหน่วยงานตุลาการระหว่างประเทศที�เหมาะสม รวมทั�งใหค้วามสนบัสนุนและ

ความร่วมมือในรูปแบบอื�น ๆ เพื�อส่งเสริมความยตุิธรรมระหว่างประเทศ อยา่งเช่น การสนบัสนุนและการคุม้ครองผูเ้สียหายและ

พยาน ซึ� งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายระหว่างประเทศ 

อยา่งเช่น กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการหา้มการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอื�นๆ ที�โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที�ย ํ�ายศีกัดิ�ศรี  
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IV. อายคุวาม  

 6. ในกรณีที�มีการกาํหนดไวใ้นสนธิสัญญาที�ผลบงัคบัใชห้รือพนัธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ จะตอ้งไม่นาํ

หลกัเกณฑเ์รื�องอายคุวามมาใชใ้นกรณีที�เป็นการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศที�ถือว่าเป็นอาชญากรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ  

 7. ไม่ควรมีการยกเวน้โดยไม่เหมาะสมในกรณีที�เป็นการกาํหนดอายคุวามตามกฎหมายในประเทศสาํหรับการละเมิดอยา่ง

อื�น ที�ไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ อยา่งเช่น อายคุวามสาํหรับขอ้ร้องเรียนทางแพ่งและขั�นตอนปฏิบตัิอื�น ๆ   

 

V. ผู้เสียหายจากการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  

 8. ตามจุดประสงคข์องเอกสารฉบบันี�  ผูเ้สียหายไดแ้ก่บุคคลซึ�งไดรั้บความทุกขท์รมานทั�งแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม 

รวมทั�งความเสียหายดา้นร่างกายหรือจิตใจ ความเจ็บปวดดา้นอารมณ์ ความสูญเสียดา้นเศรษฐกิจ หรือการกระทบกระเทือนอยา่ง

ร้ายแรงต่อสิทธิขั�นพื�นฐานของตน ทั�งนี�อนัเป็นผลมาจากการกระทาํหรือละเวน้การกระทาํที�ถือว่าเป็นการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมาย

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หรือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กรณีที�เหมาะสมและหากเป็นไปตามกฎหมายในประเทศ 

คาํว่า “ผูเ้สียหาย” ควรรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือผูต้ิดตามของผูเ้สียหายโดยตรงและบุคคลที�ไดรั้บความทุกข์ทรมานทั�งนี� ในการ

พยายามใหค้วามช่วยเหลือกบัผูเ้สียหายที�ทุกขย์ากและป้องกนัไม่ใหเ้กิดการละเมิดเช่นนั�นขึ�นมาอีก  

 9. บุคคลพึงไดรั้บการปฏิบตัิเหมือนเป็นผูเ้สียหาย ไม่ว่าจะสามารถจาํแนกตวัผูก้ระทาํการละเมิดไดห้รือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะมี

การจบัตวั ฟ้องคดี หรือไต่สวนลงโทษคนร้ายไดห้รือไม่กต็าม และไม่ว่าผูก้ระทาํผิดจะมีความสัมพนัธ์ทางสายเลือดกบัผูเ้สียหาย

อยา่งไรกต็าม 

 

VI. การปฏิบัติต่อผู้เสียหาย  

 10. ผูเ้สียหายควรไดรั้บการปฏิบตัิอยา่งมีมนุษยธรรม มีความเคารพต่อศกัดิ�ศรีและสิทธิมนุษยชนของตนเอง และควรใช้

มาตรการที�เหมาะสมเพื�อประกนัความปลอดภยั สวสัดิภาพทางกายและใจ และความเป็นส่วนตวั รวมทั�งของครอบครัวตนเองดว้ย 

หากเป็นไปได ้รัฐควรประกนัว่ากฎหมายในประเทศคุม้ครองใหผู้เ้สียหายจากความรุนแรงหรือความเจ็บปวด ไดรั้บประโยชน์จาก

ขอ้บญัญตัิเพื�อการคุม้ครองเหล่านี�  และไดรั้บการดูแลเพื�อไม่ใหต้อ้งไดรั้บความทุกขท์รมานเพิ�มเติมในระหว่างขั�นตอนการดาํเนินงาน

ทางกฎหมายและฝ่ายบริหาร ซึ� งเป็นกลไกที�มุ่งใหเ้กิดความยตุิธรรมและการเยยีวยา   

 

VII. สิทธิที�จะได้รับการเยยีวยาของผู้เสียหาย  

 11. การเยยีวยาต่อการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

ครอบคลุมถึงสิทธิของผูเ้สียหายซึ� งเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศดงัต่อไปนี�   

(ก) การเขา้ถึงความยตุิธรรมอยา่งเท่าเทียมและเป็นผล 

(ข) การเยยีวยาโดยทนัที อยา่งพอเพียง และเป็นผลต่อความเสียหายที�เกดิขึ�น  

(ค) การเขา้ถึงขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการละเมิดและกลไกการเยยีวยา 

 

VIII. การเข้าถึงความยุติธรรม  

 12. ผูเ้สียหายจากการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หรือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

พึงสามารถเขา้ถึงการเยยีวยาดา้นตุลาการที�เป็นผลและอยา่งเท่าเทียม ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายระหว่างประเทศ การ

เยยีวยาสาํหรับผูเ้สียหายอยา่งอื�นยงัรวมถึงการเขา้ถึงหน่วยงานฝ่ายบริหารและอื�น ๆ รวมทั�งกลไก แนวทาง และขั�นตอนปฏิบตัิที�
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เป็นไปตามกฎหมายในประเทศ พนัธกรณีที�เกิดขึ�นจากกฎหมายระหว่างประเทศที�มุ่งคุม้ครองสิทธิในการเขา้ถึงความยตุิธรรมและ

ขั�นตอนปฏิบตัิที�เป็นธรรมและไม่ลาํเอียง ควรเป็นเนื�อหาที�ปรากฏอยูใ่นกฎหมายในประเทศ ดว้ยเหตุดงักล่าวรัฐควรจะ   

(ก) เผยแพร่ขอ้มูลเกี�ยวกบัการเยยีวยาเมื�อเกิดการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยผ่านช่องทางสื�อสารทั�งที�เป็นของรัฐและเอกชน  

(ข) ดาํเนินมาตรการเพื�อลดอุปสรรคสาํหรับผูเ้สียหายและตวัแทน คุม้ครองไม่ใหม้ีการแทรกแซงความเป็นส่วนตวัอยา่งไม่

ชอบดว้ยกฎหมาย ประกนัใหม้ีความปลอดภยัไม่ตอ้งถูกคุกคามและตอบโต ้รวมทั�งการคุม้ครองครอบครัวและพยาน 

ทั�งในช่วงก่อน ระหว่าง และภายหลงัการดาํเนินงานทางตุลาการ บริหารและอื�น ๆ ที�อาจกระทบต่อประโยชน์ของ

ผูเ้สียหาย 

(ค) ใหค้วามสนบัสนุนต่อผูเ้สียหายอยา่งเหมาะสมเพื�อใหส้ามารถเขา้ถงึความยตุิธรรม 

(ง) กาํหนดช่องทางที�เหมาะสมทั�งดา้นกฎหมาย การทูต และการกงสุลเพื�อประกนัว่าผูเ้สียหายสามารถใชสิ้ทธิที�จะไดรั้บ

การเยยีวยาของตนเมื�อเกิดการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หรือ กฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศ  

 

 13. นอกจากการเขา้ถึงความยตุิธรรมรายบุคคลแลว้ รัฐควรพยายามพฒันาขั�นตอนปฏิบตัิที�ช่วยใหก้ลุ่มผูเ้สียหายสามารถยื�น

เรื�องเพื�อขอการชดเชย หรือไดรั้บความชดเชยตามที�เหมาะสม  

 14. การเยยีวยาโดยทนัที อยา่งพอเพียง และเป็นผลต่อการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือ

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ควรครอบคลุมกระบวนการระหว่างประเทศใด ๆ ที�เหมาะสม ซึ� งเป็นที�บุคคลมีสิทธิฟ้องคดี 

และไม่ควรส่งผลกระทบใด ๆ ต่อกลไกการเยยีวยาในประเทศที�มีอยูแ่ลว้ 

 

IX. การเยียวยาต่อความเสียหายที�เกิดขึ�น  

 15. การเยยีวยาโดยทนัที อยา่งพอเพียง และเป็นผล มุ่งส่งเสริมความยตุิธรรมดว้ยการแกปั้ญหาการละเมิดร้ายแรงต่อ

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยการชดเชยตอ้งมีสัดส่วนเหมาะสมกบัความ

รุนแรงของการละเมิดและความเสียหายที�เกิดขึ�น โดยเป็นไปตามพนัธกรณีของกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศ รัฐควรจดัให้

มีการชดเชยต่อผูเ้สียหายสาํหรับการกระทาํหรือการละเวน้การกระทาํใด ๆ เนื�องจากรัฐ และถือไดว้่าเป็นการละเมิดร้ายแรงต่อ

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ในกรณีที�พบว่าบุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงานอื�น

ใดมีส่วนรับผิดต่อการชดเชยผูเ้สียหาย บุคคลหรือหน่วยงานดงักล่าวกค็วรใหก้ารชดเชยต่อผูเ้สียหายหรือชดเชยต่อรัฐกรณีที�รัฐไดใ้ห้

การชดเชยกบัผูเ้สียหายไปแลว้  

 16. รัฐควรพยายามจดัทาํโครงการระดบัชาติเพื�อการชดเชยและให้ความช่วยเหลือต่อผูเ้สียหาย ในกรณีที�บุคคลซึ�งมีส่วนรับ

ผิดต่อความเสียหายไม่สามารถ หรือไม่ปรารถนาที�จะปฏิบตัิตามพนัธกรณีของตน  

 17. เมื�อคาํนึงถึงขอ้ร้องเรียนของผูเ้สียหาย รัฐจะตอ้งบงัคบัคาํสั�งศาลในประเทศใหบุ้คคลหรือหน่วยงานที�รับผิดต่อความ

เสียหายตอ้งทาํการชดเชย และตอ้งพยายามบงัคบัคาํสั�งศาลต่างประเทศที�มีผลตามกฎหมาย เพื�อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายในประเทศ

และพนัธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดว้ยเหตุดงักล่าว รัฐควรกาํหนดกลไกที�เป็นผลในกฎหมายในประเทศเพื�อบงัคบัใชค้าํสั�ง

ศาลใหม้ีการชดเชยดงักล่าว 

  18. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศ และเมื�อคาํนึงถึงพฤติการณ์ในแต่ละกรณี ผูเ้สียหายจาก

การละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ควรไดรั้บการชดเชยอยา่ง

เตม็ที�และเป็นผล โดยเป็นสัดส่วนที�เหมาะสมกบัระดบัความรุนแรงของการละเมิดและพฤติการณ์ของคดี ทั�งนี�ตามที�กาํหนดไวใ้น

หลกัการที� 19-23 ซึ� งรวมทั�งการชดใช ้การชดเชย การฟื� นฟู การทาํใหพ้ึงพอใจ และการประกนัไม่ใหเ้กิดซํ� า  
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 19. หากเป็นไปได ้การชดใช้ควรมุ่งฟื� นฟูสถานภาพเดิมของผูเ้สียหายก่อนที�จะเกิดการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศหรือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศขึ�น หากเหมาะสม การชดใชค้วรประกอบดว้ยการทาํใหเ้ป็น

อิสระ ทาํใหไ้ดรั้บสิทธิมนุษยชน มีศกัดิ�ศรี มีชีวิตครอบครัวและมีสัญชาติ ใหไ้ดก้ลบัไปยงัภูมิลาํเนาของตน ใหม้ีงานทาํ และไดรั้บ

ทรัพยส์มบตัิคืนมา 

 20. ควรจดัใหม้กีารชดเชยสาํหรับความเสียหายดา้นเศรษฐกิจที�ประเมินได ้โดยใหเ้หมาะสมและมีสัดส่วนสอดคลอ้งกบั

ระดบัความรุนแรงของการละเมิดและพฤติการณ์ของคดี อนัเป็นผลมาจากการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อยา่งเช่น  

(ก) ความเสียหายทางกายหรือใจ 

(ข) การสูญเสียโอกาส รวมทั�งการมีงานทาํ การศึกษา และสวสัดิการดา้นสังคม 

(ค) ความเสียหายดา้นวตัถุและการสูญเสียรายได ้รวมทั�งโอกาสที�จะมีรายได ้

(ง) ความเสียหายดา้นศีลธรรม 

(จ) ค่าใชจ่้ายสาํหรับความช่วยเหลือดา้นกฎหมายหรือความช่วยเหลือจากผูช้าํนาญการ ค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลและ

ยา ค่าใชจ่้ายสาํหรับบริการดา้นจิตวิทยาและสังคม 

 

 21. การฟื� นฟูควรครอบคลุมถึงการดูแลดา้นแพทยแ์ละจิตวิทยา รวมทั�งบริการดา้นกฎหมายและสังคม 

 22. หากเป็นไปได ้ความพึงพอใจควรครอบคลุมกรณีต่าง ๆ หรือทุกกรณีดงัต่อไปนี�   

(ก) มาตรการที�เป็นผลที�มุ่งใหก้ารละเมิดยุติลง 

(ข) การไต่สวนหาความจริงและการเปิดเผยขอ้มูลที�เป็นจริงอยา่งเตม็ที�ต่อสาธารณะ ในกรณีที�การเปิดเผยขอ้มูลจะไม่ทาํให้

เกิดความเสียหายเพิ�มเติมหรือไม่เป็นการคุกคามต่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้สียหาย ญาติของผูเ้สียหาย 

พยานหรือบุคคลซึ�งไดเ้ขา้มาใหค้วามช่วยเหลือผูเ้สียหาย หรือป้องกนัไม่ใหม้ีการละเมิดเพิ�มเติม 

(ค) การคน้หาผูสู้ญหาย การจาํแนกตวัเดก็ที�ถูกลกัพาตวั และการคน้หาซากศพของผูท้ี�ถูกสังหาร ความช่วยเหลือในการนาํ

ศพกลบัคืนมา การพิสูจน์เอกลกัษณ์และการนาํกลบัมาฝังเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการที�ผูเ้สียหายไดแ้จง้ไว ้หรือ

น่าจะเป็นเช่นนั�น หรือใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมของครอบครัวและชุมชนดงักล่าว 

(ง) ใหม้ีประกาศอยา่งเป็นทางการหรือมีคาํสั�งของศาลเพื�อฟื� นฟูศกัดิ�ศรี เกียรติยศ และสิทธิของผูเ้สียหายและบุคคลที�

ใกลช้ิดกบัผูเ้สียหาย  

(จ) การขอโทษอยา่งเป็นทางการ รวมทั�งการยอมรับความจริงที�เกิดขึ�นและยอมรับความรับผิดชอบ 

(ฉ) มาตรการลงโทษทั�งทางตุลาการและบริหารต่อผูท้ี�มีส่วนรับผิดต่อการละเมิด 

(ช) การจดัพิธีรําลึกและอุทิศส่วนกศุลใหก้บัผูเ้สียหาย  

(ซ) ใหน้าํขอ้มูลที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศ มาใชเ้ป็นส่วนหนึ�งของคู่มือการอบรมและตาํราเรียนในทุกระดบั 

 

 23. หากเหมาะสม การประกันไม่ให้เกิดซํ�าควรครอบคลุมมาตรการต่าง ๆ ดงัต่อไปนี�  ซึ� งมีส่วนในการป้องกนัดว้ย  

(ก) ประกนัใหพ้ลเรือนเป็นฝ่ายควบคุมดูแลกองทพัและทหารอยา่งจริงจงั 

(ข) ประกนัว่าขั�นตอนปฏิบตัิเกี�ยวกบัพลเรือนและทหารสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ ในแง่ของกระบวนการอนั

ควร ความเป็นธรรมและความไม่ลาํเอียง 

(ค) สนบัสนุนความเป็นอิสระของหน่วยงานตุลาการ 
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(ง) คุม้ครองบุคคลที�มีอาชีพดา้นกฎหมาย การแพทย ์และการดูแลสุขภาพ สื�อมวลชน และอาชีพที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ และผู ้

พิทกัษสิ์ทธิมนุษยชน 

(จ) ใหก้าํหนดเป็นวาระเร่งด่วนและกระทาํอยา่งต่อเนื�องเพื�อใหก้ารศึกษาเกี�ยวกบักฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศ กบัทุกภาคส่วนในสังคม และใหอ้บรมเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย รวมทั�งฝ่ายความมั�นคงดว้ย  

(ฉ) ส่งเสริมการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและบรรทดัฐานดา้นจริยธรรม โดยเฉพาะมาตรฐานระหว่างประเทศ ในบรรดา

ขา้ราชการไม่ว่าจะเป็นเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย เจา้หนา้ที�ฝ่ายราชทณัฑ ์สื�อมวลชน เจา้หนา้ที�ดา้นการแพทย ์

จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์และทหาร รวมทั�งหน่วยงานดา้นเศรษฐกิจ 

(ช) ส่งเสริมกลไกเพื�อป้องกนัและกาํกบัดูแลความขดัแยง้ในสังคมและการหาทางออก 

(ซ) ทบทวนและปฏิรูปกฎหมายที�มีส่วนสนบัสนุนหรือเปิดโอกาสใหม้ีการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

 

X.  การเข้าถึงข้อมูลเกี�ยวกับกลไกการละเมิดและการชดเชย  

 24. รัฐควรจดัทาํกลไกเพื�อใหค้วามรู้ต่อสาธารณะ และโดยเฉพาะผูเ้สียหายจากการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เพื�อใหท้ราบถึงสิทธิและการเยยีวยาซึ� งเป็นไปตามหลกัการและแนวปฏิบตัิ

พื�นฐานฉบบันี�  และเพื�อใหท้ราบถึงบริการดา้นกฎหมาย การแพทย ์จิตวิทยา สังคม บริหารและบริการดา้นอื�น ๆ ที�ผูเ้สียหายมีสิทธิ

เขา้ถึง นอกจากนั�น ผูเ้สียหายและตวัแทนควรสามารถร้องขอและไดรั้บขอ้มูลเกี�ยวกบัสาเหตุที�ทาํใหต้นเองตอ้งตกเป็นเหยื�อ และ

สาเหตุและเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งกบัการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศ และไดท้ราบความจริงเกี�ยวกบัการละเมิดเหล่านี�  

 

XI. การไม่เลือกปฏิบัติ 

 25. การนาํหลกัการและแนวปฏิบตัิพื�นฐานมาใชแ้ละการตีความ ตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิในรูปแบบใดหรือดว้ยเหตุผลใด และไม่มีขอ้ยกเวน้ใด ๆ  

 

XII. ไม่อาจถูกจํากัดได้  

 26. ไม่พึงตีความว่าเนื�อหาใด ๆ ในหลกัการและแนวปฏิบตัิพื�นฐานฉบบันี�  เพื�อเป็นเหตุผลในการยกเวน้หรือจาํกดัสิทธิหรือ

พนัธกรณีใด ๆ ที�เป็นไปตามกฎหมายภายในและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งพึงเขา้ใจว่าหลกัการและแนวปฏิบตัิพื�นฐานฉบบั

นี�จะไม่มีส่วนกระทบต่อสิทธิที�จะไดรั้บการเยยีวยาและชดเชยของผูเ้สียหายจากการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และควรเขา้ใจดว้ยว่า หลกัการและแนวปฏิบตัิพื�นฐานฉบบันี�ไม่มีผลกระทบต่อหลกัเกณฑ์

พิเศษของกฎหมายระหว่างประเทศ  

 

XIII. สิทธิของบุคคลอื�น   

 27. ไม่พึงตีความว่าเนื�อหาใด ๆ ในเอกสารฉบบันี�  เป็นเหตุผลใหส้ามารถจาํกดัการคุม้ครองต่อสิทธิของบุคคลอื�นซึ� งเป็นไป

ตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือในประเทศ โดยเฉพาะสิทธิของผูถู้กกล่าวหาที�จะไดรั้บประโยชน์จากมาตรฐานของกระบวนการ

อนัควรที�เหมาะสม 

 

 


