
ใบแจ้้งข่่าว

ฟอร์ต์ี้้�ฟายไร์ต์ี้และโจทก์ ์16 คน ทวงถามความเป็็นธร์ร์มต่ี้อก์าร์ฆ่า่ล้างเผ่า่พัันธ์์
ชาวโร์ฮี้นจา และอาชญาก์ร์ร์มร์้ายแร์งจาก์ก์าร์ทำาร์ัฐป็ร์ะหาร์

การฟ้องคดีอาญาในเยอรมนี เพ่ือเอาผิดนายพลทหาร
เมียนมา ในข้อหาอาชญากรรมร้ายแรง 

(กรุุงเทพฯ 24 มกรุาคม 2566)—ฟอรุ์ตี้้�ฟายไรุตี้์ และโจทก์ 16 คนจากเม้ยนมา ได้้ด้ำาเนินการุฟอ้งคด้้อาญากับอัยการุ
สููงสุูด้แห่่งสูห่พันธรุัฐเยอรุมน้ ตี้ามห่ลักการุเขตี้อำานาจศาลสูากล เพ่�อเอาผิิด้กับนายพลทห่ารุรุะด้ับสููงของกองทัพ
เม้ยนมา และคนอ่�น ๆ ในข้อห่าฆ่่าล้างเผิ่าพันธุ์ อาชญากรุรุมสูงครุาม และอาชญากรุรุมตี้่อมนุษยชาตี้ิ ฟอรุ์ตี้้�ฟายไรุตี้์
แถลงในวัันน้�  

คำาฟอ้งคด้้อาญา 215 ห่น้า และภาคผินวักกว่ัา 1,000 ห่น้า เป็็นพยานห่ลักฐานท้�ช่วัยให้่สูำานักงานอัยการุสููงสุูด้แห่่ง
สูห่พันธรุฐั สูามารุถสูอบสูวันและด้ำาเนนิคด้ต่้ี้อผิูม้สู่้วันรุบัผิิด้ชอบกบัการุฆ่า่ลา้งเผิา่พันธุช์าวัโรุฮีน้จา รุวัมทั�งอาชญากรุรุม
รุา้ยแรุงตี้ามกฎห่มายสูากล ท้�เก้�ยวัข้องกบัการุทำารุฐัป็รุะห่ารุโด้ยกองทัพเมย้นมาเม่�อวัันท้� 1 กุมภาพันธ์ 2564 

วัันท้� 1 กุมภาพันธ์ 2566 นับเป็็นวัารุะครุบรุอบสูองป็ีของการุทำารุัฐป็รุะห่ารุและการุป็รุาบป็รุามป็รุะชาชนท้�โห่ด้รุ้าย 
ในเม้ยนมา สู่วันเด้่อนสิูงห่าคม 2565 ท้�ผิ่านมา เป็็นวัารุะครุบรุอบห่้าป็ี ตี้ั�งแตี้่กองทัพเม้ยนมาโจมตี้้และทำารุ้ายชาวั 
โรุฮี้นจาอย่างโห่ด้เห่้�ยมทารุุณ อย่างไรุก็ด้้ ยังไม่ม้บุคคลใด้ได้้รุับบทลงโทษจากการุก่ออาชญากรุรุมในทั�งสูองกรุณ้น้�  

“กลุ่มผิู้เสู้ยห่ายห่ลากห่ลายชาตี้ิพันธุ์จากทั�วัป็รุะเทศเม้ยนมา ป็รุะสูงค์จะด้ำาเนินคด้้น้�เพ่�อให่้เกิด้ควัามยุตี้ิธรุรุมและ 
ควัามรุบัผิดิ้” แมทธิวั สูมธิ ผิูอ้ำานวัยการุบริุห่ารุและผู้ิรุ่วัมกอ่ตี้ั�งฟอร์ุตี้้�ฟายไรุต์ี้กลา่วั “ท่ามกลางควัามสูนใจของนานาชาติี้ 
ตี้ลอด้จนกลไกห่ลายอยา่งท้�นำาไป็สูู่ควัามรุบัผิดิ้ กองทพัเมย้นมายงัคงลอยนวัลพ้นผิิด้อยา่งสิู�นเชงิ เรุาตี้อ้งยตุี้ปิ็ญัห่าน้� 
เรุาไม่อาจป็ลอ่ยให่ผ้ิูก้อ่อาชญากรุรุมลอยนวัลและไมถ่กูลงโทษ กฎห่มายเขตี้อำานาจศาลสูากลของเยอรุมนเ้ป็น็ตี้น้แบบ
ของกลไกรุะด้บัโลกในการุแกป้็ญัห่าการุลอยนวัลพ้นผิดิ้ต่ี้ออาชญากรุรุมอันรุา้ยแรุงท้�สุูด้ และช่วัยให่ผ้ิูรุ้อด้ชวิ้ัตี้จากควัาม
ทารุณุโห่ด้รุ้ายสูามารุถเข้าถงึควัามยุตี้ธิรุรุม ไม่วัา่อาชญากรุรุมนั�นจะเกิด้ขึ�นท้�ใด้ ห่รุอ่ไม่ว่ัาผู้ิเสู้ยห่ายจะอยู่ท้�ใด้กต็ี้าม” 

เขตี้อำานาจศาลสูากล (universal jurisdiction) เป็็นห่ลักการุกฎห่มายซึึ่�งให่้อำานาจรุัฐในการุด้ำาเนินคด้้กับบุคคลท้�ม้
สู่วันรุบัผิดิ้ชอบตี้อ่อาชญากรุรุมรุา้ยแรุงท้�กรุะทบตี้อ่ป็รุะชาชนจำานวันมาก ซึ่ึ�งรุวัมถงึการุฆ่่าลา้งเผิา่พันธ์ุ อาชญากรุรุม
สูงครุาม และอาชญากรุรุมตี้อ่มนษุยชาตี้ ิทั�งน้�ไม่วัา่อาชญากรุรุมนั�นจะเกดิ้ขึ�นท้�ใด้ ห่รุอ่ไมว่ัา่ผิูก้รุะทำาผิดิ้ห่รุอ่ผิูเ้สู้ยห่าย
จะม้สัูญชาติี้ใด้ก็ตี้าม เขตี้อำานาจศาลสูากลเป็็นห่ลักกฎห่มายท้�มักนำามาใช้เฉพาะกับ “อาชญากรุรุมรุะห่วั่างป็รุะเทศ” 
ท้�ม้ลักษณะรุุนแรุงอย่างยิ�ง ถึงขั�นเป็็นควัามผิิด้ท้�สู่งผิลกรุะทบตี้่อป็รุะชาคมรุะห่วั่างป็รุะเทศทั�งมวัล  

สูำาห่รุับการุฟอ้งคด้้อาญาในครุั�งน้�เกิด้ขึ�นเม่�อวัันท้� 20 มกรุาคม 2566 โด้ยฟอรุ์ตี้้�ฟายไรุตี้์ได้้รุับควัามช่วัยเห่ล่อจาก
สูำานักงานกฎห่มาย Covington & Burling LLP ในฐานะผิู้รุับวั่าควัาม ซึ่ึ�งม้สูำานักงานอยู่ในเยอรุมน้ 

ป็รุะมาณครุึ�งห่นึ�งของโจทก์ 16 คนในคด้้น้� เป็็นผิู้เสู้ยห่ายจากการุฆ่่าล้างเผิ่าพันธุ์ชาวัโรุฮี้นจา และ “ป็ฏิิบัตี้ิการุกวัาด้
ล้าง [ชาวัโรุฮี้นจา]” ของกองทัพเม้ยนมาในรุัฐยะไข่ รุะห่วั่างป็ี 2559 และ 2560 และอ้กป็รุะมาณครุึ�งห่นึ�งเป็็นผิู้รุอด้
ชว้ัติี้จากควัามทารุณุโห่ด้รุ้ายภายห่ลังเห่ตี้กุารุณร์ุฐัป็รุะห่ารุในรัุฐและภาคต่ี้าง ๆ  ทั�วัป็รุะเทศรุะห่ว่ัางป็ ี2564 และ 2565  

โจทก์ในคด้้น้�เป็็นผิู้ห่ญิงห่กคนและผิู้ชายสิูบคนท้�มาจากกลุ่มชาตี้ิพันธุ์ตี้่าง ๆ ในเม้ยนมา ทั�งอารุะกัน (ยะไข่), พม่า, ฉิ�น, 
กะเห่รุ้�ยง, มอญ, คะเรุนน้ และโรุฮีน้จา ป็รุะกอบด้้วัยนกัศึกษา นกัวัชิาการุ เกษตี้รุกรุ นกัป็กป็อ้งสิูทธมินษุยชน นกัธรุุกจิ 
อด้ต้ี้ผิูใ้ห่ญ่บา้น และคนทำางานบา้น โจทก์ทกุคนต่ี้างเป็น็ผู้ิเสู้ยห่ายห่รุอ่เป็น็ป็รุะจักษ์พยานรุูเ้ห่น็อาชญากรุรุมในเม้ยนมา 
และห่ลายคนได้้ห่ลบห่น้ออกไป็ยังตี้่างป็รุะเทศ ในรุะห่ว่ัางท้�เข้ยนใบแจ้งข่าวัน้� โจทก์เห่ล่าน้�พำานักอยู่ในห่ลายป็รุะเทศ 
ทั�วัโลก เช่น เม้ยนมา, บังคลาเทศ, อินเด้้ย, มาเลเซึ่้ย, เยอรุมน้ และสูห่รุัฐอเมรุิกา  

โจทกส์ูองคน ได้แ้ก ่ “M.K.” (ไมใ่ชต่ี้วััยอ่ช่�อจรุงิ) และ Nickey Diamond ป็จัจบุนัพำานกัอาศัยในเยอรุมน ้และมท้นายควัาม
ชาวัเยอรุมนเ้ป็น็ผิูช้ว่ัยเห่ลอ่เก้�ยวักบัคำาฟอ้งท้�มก้ารุแถลงในวันัน้� ทั�งสูองคนตี้า่งมป้็รุะสูบการุณแ์ละเป็น็ป็รุะจกัษ์พยาน
รุู้เห่็นอาชญากรุรุมในเม้ยนมา ท้�เกิด้ขึ�นในป็ี 2560 และ 2564 ตี้ามลำาด้ับ 

https://www.fortifyrights.org/downloads/Fortify_Rights_Long_Swords_July_2018.pdf
https://www.fortifyrights.org/downloads/Fortify_Rights_Long_Swords_July_2018.pdf
https://www.fortifyrights.org/downloads/Nowhere%20is%20Safe%20-%20Fortify%20Rights%20Report.pdf
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“เรุาเช่�อมั�นวัา่เยอรุมนจ้ะเรุิ�มกรุะบวันการุสูอบสูวันและแสูวังห่าควัามยุตี้ธิรุรุมให้่กบัการุฆ่า่ล้างเผ่ิาพันธุ ์อาชญากรุรุมต่ี้อ
มนษุยชาตี้ ิรุวัมถงึอาชญากรุรุมสูงครุาม ท้�เกดิ้ขึ�นจากนำ�ามอ่ของกองทพัและผิูน้ำาทห่ารุในเมย้นมา” Nickey Diamond 
ซึ่ึ�งเป็น็กรุรุมการุบรุหิ่ารุของฟอรุต์ี้้�ฟายไรุตี้ด์้ว้ัยกลา่วั “ถงึเวัลาท้�จะต้ี้องยตุี้กิารุลอยนวัลพ้นผิดิ้ และป็รุะกนัวัา่ผิูก้รุะทำา
ผิิด้ในกองทัพและบุคคลอ่�น จะไม่สูามารุถลอยนวัลห่ล้กห่น้ควัามรุับผิิด้จากอาชญากรุรุมของตี้นได้้” 

“F.K.” (ไม่ใชต่ี้วััยอ่ช่�อจรุงิ) ห่ญงิชาวัโรุฮ้ีนจา วัยั 51 ป็ ีโจทก์ในคด้น้้� รุอด้ชว้ัติี้จากการุโจมตี้เ้พ่�อฆ่า่ล้างเผ่ิาพันธุใ์นรุฐัยะไข่
ในป็ ี2560 ในเด้อ่นสิูงห่าคม ป็ ี2560 ทห่ารุและชาวับา้นท้�ไมใ่ชช่าวัโรุฮีน้จาในรุฐัยะไข ่บกุเขา้มาในห่มูบ้่านของเธอทางตี้อน
เห่นอ่ของรุฐัยะไข ่เพ่�อเผิาบา้นเรุอ่น และขดั้ขวัางไมใ่ห่ช้าวับา้นห่ลบห่น ้บคุคลท้�อยูใ่ตี้ก้ารุควับคมุของทห่ารุห่ลายคนใชก้ำาลงั
ขม่ขน่กรุะทำาชำาเรุาลกูสูะใภข้อง F.K. ขณะท้�เธออยูใ่นห่อ้งตี้ดิ้กนัและได้ย้นิเสู้ยง สู่วันตี้วััเธอกถ็กูทห่ารุซึ่อ้ม กองทพัเมย้นมาได้้
สัูงห่ารุสูมาชกิในครุอบครุวััของเธอไป็เจด็้คนรุะห่วัา่งการุโจมตี้ห้่มูบ่า้น นอกจากนั�นยงัฟนัเธอด้ว้ัยมด้้ ทำาให่เ้กดิ้รุอยแผิลเป็็น
ถาวัรุบนรุา่งกาย F.K. ได้เ้ห็่นกองซึ่ากศพของพลเรุอ่นชาวัโรุฮ้ีนจาจำานวันมากในห่มูบ้่านของเธอ โด้ยทห่ารุได้้ใช้มด้้ทิ�มแทง 
ทบุต้ี้ สัูงห่ารุผู้ิชายและเด้ก็ชาวัโรุฮีน้จาจำานวันมาก มเ้จา้ห่นา้ท้�ทห่ารุสัูงห่ารุเด้ก็ผู้ิชายคนห่นึ�งในขณะท้�เขากำาลงัรุ้องขอนำ�าด้่�ม

F.K. กล่าวักับฟอร์ุตี้้�ฟายไรุต์ี้วั่า “รัุฐบาลและกองทัพเม้ยนมาพยายามขจัด้ชุมชนชาวัโรุฮ้ีนจาให้่ห่มด้ไป็ในช่วัง 50 ป็ี 
ท้�ผิ่านมา ในฐานะท้�เป็็นโจทก์ชาวัโรุฮี้นจา ฉันพรุ้อมท้�จะฟอ้งคด้้เขตี้อำานาจศาลสูากลน้�” 

คำาฟอ้งท้�ม้การุแถลงในวัันน้� กล่าวัห่าวั่ากองทัพเม้ยนมาได้้สัูงห่ารุ ข่มข่น ทรุมาน คุมขัง ทำาให่้สููญห่าย ป็รุะห่ัตี้ป็รุะห่ารุ 
และก่ออาชญากรุรุมอ่�น ๆ อย่างเป็็นรุะบบ และม้ควัามรุุนแรุงถึงขั�นท้�จัด้วั่าเป็็นการุฆ่่าล้างเผิ่าพันธุ์ อาชญากรุรุมตี้่อ
มนษุยชาติี้ และอาชญากรุรุมสูงครุาม ซึึ่�งละเมิด้ต่ี้อป็รุะมวัลกฎห่มายเยอรุมนว่้ัาด้ว้ัยอาชญากรุรุมต่ี้อกฎห่มายรุะห่ว่ัาง
ป็รุะเทศ คำาฟอ้งยังแสูด้งพยานห่ลักฐานท้�ห่นักแน่นวั่า เจ้าห่น้าท้�รุะด้ับสููงของรุัฐบาลทห่ารุม้ควัามรุับผิิด้ชอบในฐานะ
ผู้ิสัู�งการุต่ี้อผิู้ใต้ี้บังคับบัญชาผิู้ก่ออาชญากรุรุมเห่ล่าน้� เป็็นผิู้รุู้เห็่นในอาชญากรุรุมท้�กรุะทำาโด้ยผิู้ใต้ี้บังคับบัญชา 
ของตี้น และไม่ได้้ด้ำาเนินการุใด้ ๆ เพ่�อขัด้ขวัางห่รุ่อลงโทษผิู้ท้�ก่ออาชญากรุรุมด้ังกล่าวั 

สูำานวันคำาฟอ้งน้�ได้้ม้การุสู่งมอบให่้กับทางการุเยอรุมน้แล้วั และไม่สูามารุถเป็ิด้เผิยตี้่อสูาธารุณะได้้

ในคำาฟอ้ง ฟอรุ์ต้ี้�ฟายไรุตี้์และโจทก์รุ้องขอให่้พนักงานอัยการุเยอรุมน้ เรุิ�มการุสูอบสูวันเจ้าห่น้าท้�ทห่ารุแยกเป็็น 
รุายบุคคล ตี้ลอด้จนบุคคลอ่�น ๆ ท้�ตี้ามพยานห่ลักฐานแสูด้งให่้เห่็นวั่าม้สู่วันรุับผิิด้ชอบตี้่ออาชญากรุรุมรุ้ายแรุงท้�
กรุะทบตี้่อคนจำานวันมากตี้ามกฎห่มายสูากล คำาฟอ้งยังรุ้องขอให่้ทางการุเยอรุมน้เรุิ�ม “การุสูอบสูวันเชิงโครุงสูรุ้าง” 
ตี้่อสูถานการุณ์ท้�เกิด้ขึ�นในเม้ยนมา ซึึ่�งจะช่วัยเป็ิด้โป็งอาชญากรุรุมอ่�น ๆ อ้กมากมายในห่ลายพ่�นท้� และเป็็นสิู�งท้�สู่ง
ผิลกรุะทบตี้่อกลุ่มชาตี้ิพันธุ์อ่�น ๆ ท้�ยังไม่ได้้รุ่วัมเป็็นสู่วันห่นึ�งของข้อมูลในคำาฟอ้งน้�  

Thi Da เป็น็ห่ญิงชาวัชินวัยั 35 ป็ ีและแมข่องลกูสูามคน เธอเป็น็โจทกใ์นคด้น้้�ด้ว้ัย ในเด้อ่นกนัยายน 2564 กองทพั 
เมย้นมาได้้จบักมุโด้ยพลการุและทรุมาน Ngai Kung สูามว้ัยั 35 ป็ขีองเธอ ภายห่ลงัการุจบักมุ Thi Da ไมไ่ด้รุ้บัขอ้มลูจาก
ทางการุเก้�ยวักบัสูถานท้�จบักมุและควัามเป็็นอยูข่องสูามเ้ธอเลย ซึ่ึ�งเข้าห่ลักเกณฑ์์ของการุบงัคบัให้่สููญห่าย มรุ้ายงาน
วัา่ ทห่ารุของกองทพัเมย้นมาแจง้ต่ี้อกลุม่บาทห่ลวังวัา่ สูามข้องเธอถกูสัูงห่ารุแล้วั ในขณะท้�เข้ยนใบแจ้งขา่วัน้� Thi Da 
ยงัไมรุู่ช้ะตี้ากรุรุมท้�เกดิ้ขึ�นกบัสูามข้องเธอ  

 “ฉันยังโกรุธทห่ารุ [รุัฐบาลทห่ารุเม้ยนมา]” Thi Da บอกกับฟอรุ์ตี้้�ฟายไรุตี้์ “พวักเขาไม่เคยคิด้วั่าเรุาเป็็นคนเลย และ
ป็ฏิิบัตี้ิกับเรุาเห่ม่อนเป็็นสัูตี้วั์ ห่รุ่อวััตี้ถุสิู�งของ”   

นอกจากคำาให่้การุของโจทก์ในคำาฟ้องท้�ย่�นต่ี้ออัยการุสููงสุูด้ คำาฟ้องน้�ยังครุอบคลุมเน่�อห่าจากบทสัูมภาษณ์ 
ผิู้เสู้ยห่ายอ้กมากกวั่า 1,000 คน ซึ่ึ�งตี้่างก็เป็็นผิู้รุอด้ช้วัิตี้จากอาชญากรุรุมรุะห่วั่างป็รุะเทศในเม้ยนมา ฟอรุ์ตี้้�ฟายไรุตี้์
ได้ท้ำาการุสัูมภาษณบ์คุคลเห่ลา่น้�มาตัี้�งแตี้ป่็ ี2556 นอกจากน้� ยงัมเ้อกสูารุและขอ้มลูท้�รุั�วัไห่ลออกมา ซึ่ึ�งฟอรุต์ี้้�ฟายไรุตี้์
ได้้รุับมาจากเจ้าห่น้าท้�ทห่ารุและตี้ำารุวัจท้�แป็รุพักตี้รุ์ และบุคคลอ่�น ๆ ซึ่ึ�งเผิยให่้เห่็นข้อมูลป็ฏิิบัตี้ิการุ อาชญากรุรุม และ
โครุงสูรุ้างการุบังคับบัญชาของกองทัพ  



ใบแจ้้งข่่าว

ภาคผินวักกวั่า 1,000 ห่น้าของคำาฟอ้งน้� ป็รุะกอบด้้วัยเอกสูารุเพิ�มเตี้ิมเก้�ยวักับอาชญากรุรุมรุ้ายแรุงในเม้ยนมา ซึ่ึ�ง
อาจเป็็นป็รุะโยชน์ต่ี้อทางการุเยอรุมน้ รุวัมทั�งรุายงานท้�ม้ข้อมูลสูำาคัญ ซึึ่�งจัด้ทำาขึ�นโด้ยห่ลายองค์กรุห่ลายภาคสู่วัน 
ทั�งฟอรุ์ต้ี้�ฟายไรุตี้์ Tom Andrews ผิู้รุายงานพิเศษวั่าด้้วัยสูถานการุณ์ด้้านสิูทธิมนุษยชนในเม้ยนมา คณะสูอบสูวัน
อิสูรุะแห่่งสูห่ป็รุะชาชาตี้ิในกรุณ้เม้ยนมา และห่น่วัยงานอ่�น ๆ  

การุสูอบสูวันและการุฟอ้งคด้ต้ี้อ่อาชญากรุรุมเห่ลา่น้�ตี้ามกฎห่มายเยอรุมน ้ยอ่มนำาไป็สูู่การุลงโทษบคุคลซึ่ึ�งเป็็นผิูก้อ่
อาชญากรุรุมรุา้ยแรุงสุูด้ และขดั้ขวัางไม่ให่ผ้ิูก้รุะทำาผิิด้ในเมย้นมากอ่อาชญากรุรุมเชน่น้�ได้อ้้ก ทั�งยงัสู่งสัูญญาณเตี้อ่น
ให่้กับผู้ิท้�วัางแผินกรุะทำาควัามผิิด้ในเม้ยนมาและท้�อ่�น ๆ วั่า พวักเขาไม่อาจห่ล้กเล้�ยงควัามรุับผิิด้จากอาชญากรุรุม 
รุ้ายแรุงตี้ามกฎห่มายสูากลได้้ ฟอรุ์ตี้้�ฟายไรุตี้์กล่าวั  

ในคำาฟอ้งครุั�งน้� องค์กรุภาคป็รุะชาสัูงคมห่ลายแห่่งในเม้ยนมา ได้้ตี้กลงให่้ควัามรุ่วัมม่อกับทางการุเยอรุมน้ ทั�ง Chin 
Human Rights Organization, Karen Human Rights Group, Karenni Human Rights Group, Human Rights 
Foundation of Monland, Burmese Rohingya Organization U.K. และเครุ่อข่ายของนักกฎห่มายชาวัเม้ยนมา 
ซึ่ึ�งทำางานอยู่ทั�วัป็รุะเทศ  

ในทำานองเด้้ยวักัน ในคำาฟอ้งครุั�งน้� แกนนำานักป็กป็้องสิูทธิมนุษยชนจากเม้ยนมาและเจ้าห่น้าท้�รุะด้ับสููงขององค์การุ
สูห่ป็รุะชาชาติี้ นกัการุทูตี้ และบุคคลอ่�น ได้ต้ี้กลงท้�จะให้่การุกับพนกังานอัยการุเยอรุมนใ้นการุสูอบสูวันคด้น้้� ในจำานวันน้�
รุวัมถงึ Tom Andrews ผิูรุ้ายงานพิเศษแห่ง่สูห่ป็รุะชาชาตี้,ิ Tomas Quintana และ Yanghee Lee อด้ต้ี้ผู้ิรุายงานพิเศษ
แห่ง่สูห่ป็รุะชาชาติี้; Laetitia van den Assum อด้ต้ี้เอกอัครุรุาชทูตี้เนเธอร์ุแลนด์้; กอบศักด้ิ� ชตุี้กิลุ อด้ต้ี้เอกอัครุรุาชทูตี้
ไทย; Marzuki Darusman และ Chris Sidoti สูมาชกิคณะสูอบสูวันอิสูรุะ; Kerry Kennedy ป็รุะธานองคก์รุ Robert F. 
Kennedy Human Rights; และอ่�น ๆ  

การุสูอบสูวันและการุด้ำาเนินคด้้ในเยอรุมน้ตี้่ออาชญากรุรุมรุ้ายแรุงตี้ามกฎห่มายสูากล ตี้ามรุายละเอ้ยด้ในคำาฟอ้ง 
ครุั�งน้� ไม่ถอ่เป็น็การุทำางานท้�ซึ่ำ�าซ้ึ่อนกบัการุด้ำาเนนิการุรุะห่ว่ัางป็รุะเทศท้�อ่�น ๆ  ท้�ทำาให่เ้กดิ้ควัามรัุบผิดิ้ท้�กำาลังด้ำาเนินอยู่ 
แตี้่จะยิ�งช่วัยให้่เกิด้พยานห่ลักฐานเก้�ยวักับอาชญากรุรุมท้�เกิด้ขึ�นจากกองทัพเม้ยนมามากขึ�น ฟอร์ุตี้้�ฟายไรุต์ี้กล่าวั 
การุด้ำาเนินงานอ่�น ๆ ท้�กล่าวัถึงน้�รุวัมถึงการุสูอบสูวันของศาลอาญารุะห่วั่างป็รุะเทศ (ICC), คด้้การุฆ่่าล้างเผิ่าพันธุ์ท้�
อยู่รุะห่ว่ัางการุพิจารุณาของศาลยุติี้ธรุรุมรุะห่ว่ัางป็รุะเทศ (ICJ) และคด้้ท้�ฟอ้งตี้ามห่ลักเขตี้อำานาจศาลสูากลในศาล
ของอารุ์เจนตี้ินา สูำาห่รุับอาชญากรุรุมเก้�ยวักับการุฆ่่าล้างเผิ่าพันธุ์ชาวัโรุฮี้นจา 

โด้ยเฉพาะในปี็ 2562 ศาลอาญารุะห่ว่ัางป็รุะเทศสัู�งการุให่้เรุิ�มกรุะบวันการุสูอบสูวันต่ี้ออาชญากรุรุมท้�ทางการุเม้ย
นมากรุะทำาตี้อ่ชาวัโรุฮีน้จา เน่�องจากสู่วันห่นึ�งของอาชญากรุรุมเกดิ้ขึ�นในด้นิแด้นของบงัคลาเทศ ห่รุอ่รุฐัแห่ง่อ่�นท้�อยู ่
ภายใต้ี้เขตี้อำานาจศาลอาญารุะห่ว่ัางป็รุะเทศ แต่ี้ในปั็จจบุนั ศาลอาญารุะห่ว่ัางป็รุะเทศไม่มอ้ำานาจสูอบสูวันและฟอ้งคด้ต่้ี้อ
อาชญากรุรุมรุะห่วัา่งป็รุะเทศท้�เกดิ้ขึ�นในขอบเขตี้ป็รุะเทศเมย้นมา สู่งผิลให่ก้ารุสูอบสูวันไมค่รุอบคลมุอาชญากรุรุมสู่วัน
ให่ญ่ท้�เกิด้ขึ�นกับชาวัโรุฮ้ีนจาตี้ามคำาฟอ้ง นอกจาก น้�ศาลอาญารุะห่ว่ัางป็รุะเทศไม่ได้ท้ำาการุสูอบสูวันในข้อห่าอาชญากรุรุม
ตี้อ่มนษุยชาตี้ ิห่รุอ่อาชญากรุรุมสูงครุาม ต่ี้อเห่ตี้ทุ้�เกดิ้ขึ�นภายห่ลงัการุทำารุฐัป็รุะห่ารุในเด้อ่นกุมภาพันธ์ 2564  

นอกจากน้� ในป็ ี2562 สูาธารุณรุฐัแกมเบย้ได้้ฟอ้งคด้ต้ี้อ่เมย้นมากบัศาลยตุี้ธิรุรุมรุะห่วัา่งป็รุะเทศท้�กรุงุเฮีก กลา่วัห่าวัา่
เมย้นมามค้วัามรัุบผิดิ้ชอบต่ี้อการุฆ่่าลา้งเผิา่พันธุช์าวัโรุฮีน้จา แมจ้ะเป็น็คด้ท้้�มค้วัามสูำาคญัอยา่งยิ�ง แตี้ก่รุะบวันการุใน
ศาลยตุี้ธิรุรุมรุะห่ว่ัางป็รุะเทศเก้�ยวัข้องเฉพาะควัามรุบัผิิด้ชอบของเมย้นมาในฐานะแห่ง่รุฐั ท้�มต้ี้อ่การุละเมดิ้พันธกรุณ้
ตี้ามอนุสัูญญาวั่าด้้วัยการุฆ่่าล้างเผิ่าพันธุ์ โด้ยศาลยุตี้ิธรุรุมรุะห่วั่างป็รุะเทศไม่สูามารุถเอาผิิด้ทางอาญากับบุคคลได้้ 
และจะไม่ม้บุคคลใด้ท้�ถูกเป็ิด้โป็งควัามผิิด้ตี้้องรุับผิิด้ชอบตี้่ออาชญากรุรุมตี้ามกรุะบวันการุของศาลแห่่งน้�  

ขณะเด้้ยวักัน ในป็ี 2562 Maung Tun Khin นักป็กป็้องสิูทธิมนุษยชนชาวัโรุฮี้นจาจาก Burmese Rohingya 
Organization U.K. (BROUK) และผิูเ้สู้ยห่ายท้�เป็น็สูตี้รุช้าวัโรุฮีน้จา 6 คน ได้ย้่�นคำารุอ้งต่ี้อศาลอารุเ์จนตี้นิาให่สู้อบสูวัน

https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2020-09-08/
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2022-07-22/
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2022-07-22/
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2021-09-30/
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2021-09-30/
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อาชญากรุรุมท้�เกิด้ขึ�นกับชาวัโรุฮี้นจาในเม้ยนมาตี้ามเขตี้อำานาจศาลสูากล โด้ยผู้ิกรุะทำาผิิด้ยังลอยนวัลพ้นผิิด้ และ
ยังคงม้กรุะบวันการุสูอบสูวันของศาลอย่างตี้่อเน่�อง อย่างไรุก็ด้้ แม้จะเป็็นคด้้ท้�สูำาคัญอย่างยิ�ง แตี้่คด้้ท้�ฟอ้งในศาล
อารุเ์จนตี้นิาป็จัจบุนัให้่ควัามสูำาคญัเห่ตุี้การุณท์้�เกดิ้ขึ�นบางภมูภิาค ไม่ครุอบคลุมอาชญากรุรุมสูงครุามท้�เก้�ยวัขอ้งกบั
พฤติี้การุณ์อันเป็น็การุโจมตี้ต่้ี้อชาวัโรุฮ้ีนจารุะห่ว่ัางปี็ 2559 และ 2560 ห่รุอ่ไม่เก้�ยวัข้องกับอาชญากรุรุมต่ี้อมนุษยชาติี้
ท้�เป็็นผิลมาจากการุทำารุัฐป็รุะห่ารุ นอกจากนั�น ยังม้ข้อแตี้กตี้่างจากกฎห่มายเยอรุมน้ ค่อ กฎห่มายอารุ์เจนตี้ินาไม่ได้้
กำาห่นด้บทลงโทษตี้อ่อาชญากรุรุมการุฆ่า่ลา้งเผิา่พันธุ ์จงึไมม่บ้ทลงโทษท้�สูามารุถใชก้บัควัามผิดิ้น้�ได้ ้กลา่วัคอ่ บคุคล
อาจถูกเอาผิิด้ทางอาญาในศาลอารุ์เจนตี้ินาในบรุิบทของการุฆ่่าล้างเผิ่าพันธ์ุได้้ แตี้่จะได้้รุับบทลงโทษแบบเด้้ยวักับ
อาชญากรุรุม “ทั�วัไป็” อย่างเช่น การุฆ่่าคนตี้าย การุข่มข่น ห่รุ่อการุคุมขังโด้ยไม่ชอบด้้วัยกฎห่มาย ทั�งน้� Maung Tun 
Khin และ BROUK เห่็นชอบท้�จะให่้ควัามรุ่วัมม่อกับทางการุเยอรุมน้สูำาห่รุับการุฟอ้งคด้้อาญาในครุั�งน้� 

ด้ว้ัยเห่ตี้นุ้� จงึเป็น็โอกาสูอนัด้ท้้�ทางการุเยอรุมนจ้ะอดุ้ชอ่งวัา่งท้�เกดิ้ขึ�น รุะห่วัา่งท้�รุอการุด้ำาเนนิงานตี้ามกลไกรุบัผิดิ้ชอบ
อ่�น ๆ อยา่งอ่�น ฟอรุต์ี้้�ฟายไรุต์ี้กลา่วั 

ตี้ั�งแตี้ป่็ ี2562 ฟอรุต์ี้้�ฟายไรุตี้เ์รุิ�มมองห่าแนวัทางการุใชก้ฎห่มายรุะห่วัา่งป็รุะเทศ เพ่�อสูนบัสูนนุให่ผ้ิูรุ้อด้ชว้ัติี้ในเมย้นมา
สูามารุถด้ำาเนินคด้้อาญาตี้ามห่ลักเขตี้อำานาจศาลสูากลได้้ ทางห่น่วัยงานได้้วิัจัยและวัิเครุาะห่์ควัามเป็็นไป็ได้้ของการุ
ฟอ้งคด้้ในเขตี้อำานาจศาล 16 แห่่งในยุโรุป็ แอฟรุกิา และอเมรุกิาใตี้ ้ซึ่ึ�งกำาห่นด้ให่สู้ามารุถฟอ้งคด้ใ้นข้อห่าอาชญากรุรุม
รุ้ายแรุงตี้ามกฎห่มายสูากล ท้�เกิด้ขึ�นนอกพรุมแด้นป็รุะเทศของตี้นได้้ และสุูด้ท้ายได้้ตี้ัด้สิูนใจย่�นคำาฟอ้งในเยอรุมน้ 

ตี้ามกฎห่มายเยอรุมน ้พนักงานอัยการุเป็น็ผิูม้อ้ำานาจสููงสุูด้ในการุใช้ด้ลุพินจิว่ัา จะให้่มก้ารุฟอ้งคด้ต้ี้ามเขตี้อำานาจศาล
สูากลห่รุ่อไม่ พนักงานอัยการุควัรุรุับทำาการุฟอ้งคด้้ โด้ยเฉพาะเม่�อคำานึงวั่าพยานป็ากสูำาคัญตี้่อควัามทารุุณโห่ด้รุ้าย
น้�พำานักอาศัยอยู่ในเยอรุมน้ ด้ังในคด้้ตี้ามคำาฟอ้งท้�แถลงในวัันน้�   

ขณะน้� พนักงานอัยการุของป็รุะเทศเยอรุมน้กำาลังสูอบสูวันคด้้กวั่า 100 คด้้ ท้�เก้�ยวัข้องกับอาชญากรุรุมรุะห่วั่าง
ป็รุะเทศท้�เกิด้ขึ�นในป็รุะเทศอ่�นและบรุบิทอ่�น อยัการุสููงสุูด้ยงัได้ท้ำาการุสูอบสูวันเชงิโครุงสูรุา้งตี้อ่อาชญากรุรุมรุา้ยแรุง
ตี้ามกฎห่มายสูากลห่ลายกรุณ ้ซึึ่�งนำาไป็สูู่การุไต่ี้สูวันในศาลห่ลายครุั�ง กอ่นห่น้าน้�ศาลเยอรุมนไ้ด้พิ้จารุณาคด้เ้ก้�ยวักับ
การุทรุมานในเรุ่อนจำาของซึ่้เรุ้ย รุวัมทั�งคด้้เก้�ยวักับอาชญากรุรุมของสูมาชิกกลุ่มไอสิูสู ตี้ลอด้จนอาชญากรุรุมท้�เกิด้
ขึ�นกับชุมชนชาวัยาซึ่้ด้้  

ในเด้่อนม้นาคม 2565 พนักงานอัยการุเยอรุมน้เรุิ�มการุสูอบสูวันเชิงโครุงสูรุ้างตี้่ออาชญากรุรุมสูงครุามของรุัสูเซึ่้ย 
ท้�เกิด้ขึ�นในยูเครุน 

ใน ถอ้ยแถลงตี้อ่องคก์ารุสูห่ป็รุะชาชาตี้ ิในวันัท้� 22 ตี้ลุาคม 2565 คณะผู้ิแทนถาวัรุเยอรุมนป้็รุะจำาสูห่ป็รุะชาชาตี้ริุะบวุัา่:  

แมเ้รุาป็รุะสูงค์จะให้่อาชญากรุรุมรุ้ายแรุงสุูด้ตี้ามกฎห่มายรุะห่ว่ัางป็รุะเทศ ได้เ้ข้าสูู่การุไต่ี้สูวันของศาล
รุะด้บัสูากล โด้ยเฉพาะศาลอาญารุะห่วัา่งป็รุะเทศ ในกรุณ้ท้�เข้ากบัห่ลักเกณฑ์์ท้�เก้�ยวัขอ้ง แตี้ป่็รุะมวัล
กฎห่มายวัา่ด้ว้ัยอาชญากรุรุมตี้อ่กฎห่มายรุะห่วัา่งป็รุะเทศได้ใ้ห่อ้ำานาจกบัเรุาในการุด้ำาเนนิงานเพ่�อให่้
เกดิ้ควัามรุบัผิดิ้ในรุะด้บัป็รุะเทศตี้อ่อาชญากรุรุมเห่ล่าน้� ... น้�เป็น็การุสู่งสัูญญาณท้�ชดั้เจนว่ัา ผู้ิท้�กอ่
ควัามทารุณุโห่ด้รุ้ายไม่อาจรุูสึู้กป็ลอด้ภัย เพรุาะสุูด้ทา้ยแล้วัพวักเขาต้ี้องเข้าสูู่การุไต่ี้สูวันเพ่�อรัุบผิิด้ 
ไมม่สู้ถานท้�อนัป็ลอด้ภัยสูำาห่รุบัผิูก้รุะทำาผิดิ้ตี้อ่อาชญากรุรุมรุะห่ว่ัางป็รุะเทศ พวักเขาไมอ่าจรุอด้พ้น
จากการุฟอ้งคด้อ้าญาในเยอรุมนไ้ด้ ้เรุาจะอำานวัยควัามยตุี้ธิรุรุมให้่กบัทั�งเห่ย่�อและผู้ิรุอด้ช้วิัตี้  

การุสูอบสูวันของทางการุเยอรุมนต้ี้อ่อาชญากรุรุมรุะห่วัา่งป็รุะเทศครุั�งน้� ยงัอาจนำาไป็สูู่การุฟอ้งคด้้ในสูถานท้�และเขตี้
อำานาจศาลอ่�นนอกเยอรุมน้ได้้ 

https://www.un.org/en/ga/sixth/77/pdfs/statements/universal_jurisdiction/12mtg_germany.pdf
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“เยอรุมน้ม้จุด้แข็งท้�จะช่วัยแก้ป็ัญห่าการุลอยนวัลพ้นผิิด้ในเม้ยนมา” แมธธิวั สูมิธ กล่าวั “ฟอรุ์ตี้้�ฟายไรุตี้์และโจทก์ 
ม้ควัามตัี้�งใจและควัามพรุ้อมจะช่วัยเห่ล่อพนักงานอัยการุเยอรุมน้ การุสูอบสูวันในปั็จจุบันจะช่วัยป็รุะกันให่้บุคคลท้�ม้
สู่วันรุบัผิิด้ชอบตี้อ่อาชญากรุรุมรุา้ยแรุงเห่ลา่น้�ตี้อ้งเข้ารุบัการุไตี้สู่วันและถกูลงโทษ ไมว่ัา่จะเป็น็ในเยอรุมนห้่รุอ่ท้�อ่�น ๆ ” 
   

ส่่วนหน่�งของคำำ�ให้ก�รของโจทก์ต่่อท�งก�รเยอรมนี: 
ทหารร้�ว่า่พว่กเราซ่อ่นตััว่อยู่้ท่่�ไหน และเร่�มยู่่งใส่่พว่กเรา แมข่องฉัันบอกให�หลบหนเ่พ่�อเอาตัวั่รอด ฉััน
จึงึกระโดดลงไปในแมน่ำ�า ... ฉันัเหน็หา่กระสุ่นยู่่งเข�ามาเหมอ่นส่ายู่ฝน ... เม่�อร้�ว่่าตั�องส้่ญเส่่ยู่ครอบครวั่
ไป ฉัันร้�สึ่กเศร�าใจึอยู่่างมาก หม้่บ�านของฉัันถู้กเผาตั่อหน�าตั่อตัา ไม่ม่บ�านเหล่ออยู่้่สั่กหลังเด่ยู่ว่ ฉััน
ส้่ญเส่่ยู่ทุกอยู่่างไปหมดส่่�น 

—คำาให�การของโจึทก์ชาว่โรฮี่นจึา “J.H.” (ไม่ใช่ตััว่ยู่่อช่�อจึร่ง) 

[ทหาร] ปิดล�อมหม้่บ�าน.... [และ] เร่�มมัดตััว่ชาว่บ�าน ฉัันจึำาได�ว่่าช่ว่งหนึ�งทหารเด่นลงบันไดในบ�าน 
[มายู่ังท่� ๆ เราซ่่อนตััว่อยู่้่] และยู่่งปืนใส่่เด็กผ้�ชายู่อายูุ่ 7-8 ขว่บท่�อยู่้่ในครัว่ ช่�นส่่ว่นมันส่มองของ
เขาตักกระจึายู่บนพ่�น ... จึากนั�นทหารก็พยู่ายู่ามจัึบตัวั่ฉันัไป ... ฉันัล�มลงและเป็นลมหมดส่ตั ่หลังจึาก
ได�ส่ตั่ขึ�นมา ฉัันไม่ร้�ว่่าพว่กเขาเอาล้กของฉัันไปท่�ไหน ... ฉัันได�แตั่ร�องไห�ครำ�าครว่ญหาล้กของตััว่เอง 

—คำาให�การของโจึทก์ชาว่โรฮี่นจึา “S.B.” (ไม่ใช่ตััว่ยู่่อช่�อจึร่ง)  

หลังเหตุัรัฐประหาร ... ผมทราบจึาก [ส่ายู่ของผมท่�ทำางานอยู่้่ในกระทรว่งมหาดไทยู่] ว่่า ถู�าผมถู้ก
จึับ ม่คว่ามเส่่�ยู่งอยู่่างมากท่�จึะถู้กทรมาน และ/หร่อถู้กสั่งหาร ประมาณว่ันท่� 10 ม่นาคม 2564 ผม
และครอบครัว่จึึงหลบหน่ออกมา ... เราตั�องหาทางขุดหลุมทำาเป็นบังเกอร์ เพ่�อให�รอดพ�นจึากการ
โจึมตั่ทางอากาศ ซ่ึ�งเก่ดขึ�นในบร่เว่ณท่�เป็นค่ายู่พักพ่งของพลเร่อนทั�งหมด เช่นเด่ยู่ว่กับพ่�นท่�ของ
พลเร่อนอ่�น ๆ ท่�ตักเป็นเป้าโจึมตั่อยู่่างส่มำ�าเส่มอจึากกองทัพเม่ยู่นมา 

—คำาให�การของโจึทก์ในคดรั่ฐประหารในเมยู่่นมา Nickey Diamond 

ไม่ก่�ว่ันหลังการทำารัฐประหาร ตัำารว่จึจึับกุมบุคคลท่�ให�คว่ามช่ว่ยู่เหล่อผ้�ประท�ว่ง เพ่�อนของผมถู้ก
จึับเพราะเอานำ�าไปให�ผ้�ประท�ว่ง และเพราะว่่าผมให�ท่�พักพ่งกับพว่กเขา [ผ้�ประท�ว่ง] ผมร้�ว่่าจึะตั�อง
ถู้กจึับกุมแน่นอน เม่�อชาว่มุส่ล่มถู้กจึับ พว่กเขามักถู้กสั่งหารหร่ออุ�มหายู่ ผมจึึงเป็นเป้าหมายู่ใหญ่
ส่ำาหรบัทหาร เพราะผมทำางานด�านส่่ทธ่ิมนษุยู่ชน ทั�งยู่งัเป็นชาว่มุส่ลม่โรฮ่ีนจึา ไหนจึะแนว่คด่ทางการ
เม่องของผมอ่ก ผมเช่�อว่่าจึะตั�องถู้กฆ่่าตัายู่แน่นอนถู�าถู้กจึับ ... ผมม่แตั่คว่ามหว่าดกลัว่ว่่าตั�องตัายู่
ตัั�งแตั่เก่ดเหตัุรัฐประหารขึ�น 

—คำาให�การของโจึทก์ในคด่รัฐประหารในเม่ยู่นมา Abdul Rasheed 
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