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สหภาพเพ่ือประชาธิปไตยประชาชน   
 

                                                                                            นครหลวงบรัสเซลส เบลเยี่ยม 
วันท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2555 

 
 

 
เรื่อง เรียกรองใหรัฐบาลไทยดําเนินการใหเกิดความคืบหนาสูการใหสัตยาบันตอ ธรรมนูญกรุงโรม วาดวยศาล
อาญาระหวางประเทศในเร็ววัน  
 
กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
 
อางถึง  จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีเรื่อง  การใหสัตยาบันอนุสัญญาธรรมนูญกรุงโรม  ศาลอาญาระหวางประเทศ 
จากสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554  
และจดหมายของกระทรวงการตางประเทศ (กต.0502/108) 
 
พวกเรา  พลเมืองไทย ซึ่งสวนใหญพํานักในยุโรป ไดรวมตัวกันกอตั้งสหภาพประชาธิปไตยประชาชน  เพื่อ
ดําเนินการเคลื่อนไหวใหประเทศไทยเปนประชาธิปไตยแทจริง    โดยมีนโยบายประการหน่ึง คือ สนับสนุนให
ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกของศาลอาญาระหวางประเทศ   ดวยการใหสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรม เพื่อแสดงให
เห็นถึงความมุงมั่นของรัฐบาลในการหยุดยั้ง และขจัด ‘การลบลางความผิด’ (Impunity) และดําเนินการใหเกิด
ความยุติธรรม ทั้งน้ีใหเปนไปบนหลักการพื้นฐาน เปาหมาย และเจตนารมยแหงธรรมนูญกรุงโรมวาดวยศาล
อาญาระหวางประเทศ” และรัฐบาลจะไดรับการยกยองสรรเสริญตอไปในอนาคต ประชาชนจะเขารวมสรางสรรค
สังคมใหม ที่มีการใหความคุมครองที่ดี มีเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยประชาชนที่ทุกคนแสวงหา 
 
ตามที่ นางกรรณิกา  Nielsen ผูแทนกรรมการสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน ไดยื่นหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรีทีท่ําเนียบรัฐบาลและกระทรวงตางประเทศเมื่อ 20 ธ.ค. 2554 
เสนอขอเรียกรองใหไทยดําเนินการลงสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรม เพื่อการเขาเปนภาคีธรรมนูญกรุงโรมวาดวยศาล
อาญาระหวางประเทศน้ัน 
 
สหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน ไดติดตามการชี้แจงของกระทรวงตางประเทศซึ่งไดแจงขอคิดเห็นไวหลาย
ประเด็นอันสืบเน่ืองมาจากความ (ไม) สอดคลองกนัระหวางธรรมนูญกรุงโรม กับกฎหมายภายในประเทศ  

หากมีการใหสัตยาบัน ไทยจําเปนตองออกพระราชบัญญัติอนุวัติพันธกรณีของกรุงโรม และจําเปนตองแกไข
กฏหมายภายในที่เกี่ยวของ นอกจากน้ันไทยมีประเด็นออนไหวที่ตองพิจารณาเกี่ยวของกับขอ 27ของธรรมนูญ
กรุงโรม ซึ่งระบุถึงการไมสามารถอางสถานะความเปนประมุขของรัฐเพื่อไมตองรับผิด ทางอาญาตามธรรมนูญ
กรุงโรม ในขณะมาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติถึงความละเมิดมิไดและไม
อาจกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยซึ่งมีสถานะเปนประมุขของรัฐไมวาในทางใด ๆ  

ตอประเด็นดังกลาว สหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนมีความเห็นวา เปนขออางที่ปลอยใหเวลาผานไป
เร่ือยๆ โดยไมมีการดําเนินการใหเกิดความคืบหนาสูการใหสัตยาบันตอ ธรรมนูญกรุงโรม วาดวยศาล
อาญาระหวางประเทศ เพราะในประเทศที่มีระบอบการปกครองเชนเดียวกบัไทย เชน อังกฤษ เบลเยียม 
แคนาดา เดนมารก ญ่ีปุน ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด นอรเวย สเปน และสวีเดน ก็มีขอบัญญัติในลักษณะ
คลายคลึงกับมาตรา 8 ของไทย แตก็ใหสตัยาบันกับศาลอาญาระหวางประเทศไปแลว เชน อังกฤษ เบลเยียม 
ญ่ีปุน สเปน สวีเดน เดนมารก และเนเธอรแลนด เปนตน 

ขอบัญญัติในรัฐธรรมนูญของบางประเทศ เชน เบลเยียม บัญญัติไวใน Article 91 [King’s Majority, Oath] The 
King’s person is inviolable; his ministers are responsible ซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริยจะถูกละเมิดมิได 
และเหลารัฐมนตรีเปนผูรับสนองแทน 

เดนมารกบัญญัติคลายกัน Section 13 [Responsibility of Ministers] The King shall not be answerable for 
his actions; his person shall be sacrosanct. The Ministers shall be responsible for the conduct of the 
government; their responsibility shall be determined by Statute. 
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หมายถึงพระมหากษัตริยเปนที่เคารพสักการะ จะลวงละเมิดมิได และรัฐมนตรเีปนผูรับสนองเชนกัน โดยความ
รับผิดชอบของพระมหากษัตริยจะถกูกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 

ญ่ีปุน Article 4 [Rule of Law for Emperor] (1) The Emperor shall perform only such acts in matters 
of state as are provided for in this Constitution and he shall not have powers related to 
government. 

กรณีของญ่ีปุนกําหนดไววา องคพระจักรพรรดจิะทรงพระราชกรณียกิจเฉพาะที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว และตองไม
ทรงงานเกี่ยวของกับกิจการบริหารแผนดิน  

สวนสถาบันพระมหากษัตริยไทยก็ระบชุัดเจนวาตองเปนกลางทางการเมือง อยูเหนือจากการเมือง หมายถึงจะไม
ทรงเกี่ยวของกับการบริหารงานบานเมือง ไมวาจะขาราชการการเมือง หรือขาราชการประจํา ดังน้ัน จึงไมมี
โอกาสที่จะทรงกระทําผิดในการทํารายประชาชนใดๆเลย เมื่อเปนเชนน้ีโอกาสที่จะมลีะเมิดและกลาวหาหรือ
ฟองรองพระมหากษัตริยจนข้ึนศาลอาญาระหวางประเทศก็ยอม ไมมี 

 สหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน เรียกรองใหรฐัไทยไดศึกษาบทเรียนการแกปญหา หรือคลีค่ลายความ
กังวลจากรัฐภาคีอื่นๆ ซึ่งประสบผลสําเร็จในการฝาขามความกังวลเหลาน้ันมาแลวดวยดี รัฐบาลไทยตองแสดง
จุดยืน และความมุงมั่นในการสงเสริม ปกปอง และคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยดําเนินการใหเกิดความคืบหนาสู
การใหสัตยาบันตอ ธรรมนูญกรุงโรม วาดวยศาลอาญาระหวางประเทศในเร็ววัน  
 

สหภาพประชาธิปไตยประชาชนหวังวา  ฯพณฯ ทานนายกรัฐมนตรีจะพจิารณาดําเนินการเรื่องน้ีตามข้ันตอน
ของกฎหมายโดยเร็ว  
 
 

ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 
 

 
นางกรรณิกา  Nielsen 
ผูแทนคณะกรรมการสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน 
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