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พระศาสนจักรไม่ยอมรับ “โทษประหารชีวิต”

หลังจากการเข้ าเฝ้ าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสของสมณมนตรีพระคาร์ดินัลลา
ดาเรี ย เมื อต้ น ปี นี และหลั ง จากทีได้ มี ก ารติ ด ตามคํา ปราศรั ย ของพระองค์ กั บ สมณ
กระทรวงแห่ งพระสัจจธรรม (CDF) นครรั ฐ วาติกัน จึงเห็นว่ าได้ มีการเปลี ยนแปลง
CCC (คําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก) เกียวกับ “โทษประหารชีวิต” ซึงถือว่าเป็ น
สิงทีพระศาสนจักรคาทอลิกยอมรับไม่ได้
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ ทรงอนุมัติให้ มีการแก้ ไข CCC ข้ อที 2267 ของ
คําสอนคาทอลิกดังกล่าวซึงก่อให้ เกิด “ความเข้ าใจใหม่ถึงความสําคัญของโทษประหาร
ทีออกใช้ บังคับโดยภาครัฐ”
การประกาศการตั ด สิ น ใจดั ง กล่ า วโดยสมณกระทรวงเพื อพระสั จ จธรรมใน
จดหมายถึงบรรดาพระสังฆราชลงวันที 1 สิงหาคม ค.ศ. 2018 ลงนามโดยพระคาร์ดินัล
หลุยส์ ฟรันชิสโก ลาดาเรีย
ข้อความใหม่
โทษประหารชีวิตใน ข้อ 2267 ซึ งหมายถึงส่วนทีเป็ นอํ านาจทีชอบด้วยกฎหมาย
หลังจากทีมี การพิ พากษากันอย่ างยุติธรรมแล้ว ซึ งมี การถื อกัน มาแต่ นานแล้วว่าเป็ น
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คําตอบทีไม่ เหมาะสมกับความหนักหน่ วงแห่ งโทษอาชญากรรมบางอย่ างและยอมรับ
ไม่ได้และถือว่าโหดร้ายเกินไปเพือทีจะปกป้ องความดีส่วนรวม
ด้วยว่าทุกวัน นี มีการตระหนักยิงวันยิ งมากขึนว่า ศักดิ ศรี แห่ งบุคคลยังมิ ได้ขาด
หายไปแม้เขาจะทําผิ ดหนักร้ายแรงอย่ างทีสุด นอกนันมี การเกิ ดความเข้าใจใหม่ ขึน
เกี ยวกั บ ความสํ า คั ญ ของโทษที ภาครัฐ ใช้บัง คั บ และในที สุ ด ระบบการคุ ม ขัง ที มี
ประสิ ทธิ ภ าพกว่ า ได้มี ก ารพัฒ นาขึ นซึ งสร้า งหลัก ประกัน ว่ า จะให้ก ารคุ้ม ครองต่ อ
ประชาชน แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ปิดประตูตายให้กบั โอกาสทีนักโทษจะกลับเนื อกลับ
ตัว ผลทีตามมาคื อ พระศาสนจักรสอนในความสว่างแห่ งพระวรสารว่า โทษประหาร
ชีวิตเป็ นสิ งทียอมรับไม่ ได้ เพราะว่า เป็ นการละเมิ ดศัก ดิ ศรี ของบุ คคลอันเป็ นสิงที จะ
ละเมิ ดเสียมิได้” [1] และ พระศาสนจักรก็ตังใจทีจะทําทุกอย่ างเพือการยกเลิ กโทษ
ประหารทัวโลก
[1] พระสันตะปาปาฟรังซิส: คําปราศรัยต่อทีประชุมซึ งจัดโดยสมณสภาเพือการประกาศพระวรสารใหม่
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ข้อความเดิมก่อนหน้านี
ตามข้ อความเดิมของ CCC ข้ อ 2267 พระศาสนจักรมิได้ ตัดโทษประหารชีวิต
ออกไปในกรณีที “น้ อยมากหรือแทบจะไม่มีกันเลยในทางปฏิบัติ” คําสอนพระศาสน
จักรข้ อ 2267: เมือสอบสวนแล้วเห็นว่าจําเลยผิดจริง คําสอนดังเดิมของพระศาสนจักร
มิได้ตดั ประเด็นโทษประหาร หากนีเป็ นวิธีเดียวทีจะปกป้ องชีวติ ของประชาชนให้พน้ จาก
ผูก้ ระทําความผิดทีไร้ความชอบธรรม
แต่หากวิธีการลงโทษทีไม่ถึงกับต้องประหารชีวติ เพียงพอทีจะป้ องกันและปกป้ อง
ความปลอดภัยของประชาชนจากผูล้ ะเมิดได้ ผูม้ ีอํานาจจําต้องถูกจํากัดให้ใช้วิธีดงั กล่าว
เพราะนีน่ าจะเป็ นการเหมาะสมมากกว่าสําหรับกรณีทีเป็ นรูปธรรมของความดีส่วนรวม
และสอดคล้องกันมากกว่ากับศักดิศรีของบุคคล
ความจริ งสําหรับทุกวันนี เพราะผลแห่ งความเป็ นไปได้ทีภาครัฐสามารถปกป้ อง
อาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการให้อาชญากรหมดหนทางทีจะไปทํา
ร้ายผูอ้ ื นโดยทีไม่ไปจํากัดความเป็ นไปได้ทีเขาจะกลับใจ คดีทีต้องประหารอาชญากรจึง
ไม่ใช่สิงทีจําเป็ นทีสุดนัน “จึงมีนอ้ ยมาก หรือแทบจะไม่มีให้เห็นเลยในทางปฏิบตั ิ” 68
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การแก้ไขสืบเนืองจากคําสอนเดิม
ในจดหมายถึงบรรดาพระสังฆราช พระคาร์ดินัลลาดาเรียอธิบายว่า การแก้ ไขคํา
สอนข้ อ 2267 “แสดงถึงการพัฒนาทีแท้ จริงของความเชือซึงไม่ขัดแย้ งกับคําสอนเดิม
เพราะความจริ งแล้ วคําสอนนี สามารถอธิบายได้ ด้วยความสว่ างแห่ งความรั บผิดชอบ
เบืองต้ นของผู้มีอาํ นาจทีต้ องปกป้ องความดีส่วนรวมในบริบทของสังคมซึงการลงโทษ
ผู้กระทําผิดนันมีความเข้ าใจทีแตกต่างกัน จึงได้ มีการพัฒนาให้ เกิดบรรยากาศซึ งเป็ น
การยากกว่าในการสร้ างหลักประกันว่าอาชญากรผู้นันจะไม่หันกลับไปทําความผิดอีก”
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล 2 ทรงเรียกร้องให้เลิกโทษประหารชีวิต
พระคาร์ ดินัลลาดาเรี ยแจ้ งว่ าพระสันตะปาปายอห์ ปอล 2 ทรงขอร้ อ งให้ มีการ
เรียบเรียงโทษประหารขึนใหม่เพือให้ สะท้ อนถึงการพัฒนาคําสอนทีต้ องมีการแดสงให้
ชัดเจนยิงขึนของพระศาสนจักรทีให้ ความเคารพต้ อศักดิศรีของทุกชีวิตมนุ ษย์โดยยืนยัน
ว่า “แม้ แต่คนฆ่าคนก็ยังมีศักดิศรีส่วนบุคคลของตนและพระเจ้ าเองก็ยังทรงขอร้ องให้
สร้ างหลักประกันสําหรับประเด็นนี” พระคาร์ดินัลดาลาเรียกล่ าวว่าในหลายโอกาสรสม
เด็จพระสันตะปาปายอห์ น ปอล ที 2 เรียกร้ องจริงจังให้ มีการยกเลิกโทษประหารโดย
ตรัสว่า “นีเป็ นความโหดเหียมและไม่มีความจําเป็ น”
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที 16
ในจดหมายพระคาร์ดินัลดาลาเรียยังกล่าวถึงพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที 16 ด้ วย
ว่า พระองค์ทรงเรียกร้ อง “ผู้นําสังคมให้ เอาใจใส่ต่อความจําเป็ นและใช้ ความพยายาม
จนสุด ความสามารถทีจะกํา จั ด โทษประหารชี วิ ต ให้ หมดไป” พร้ อ มกั บ สนั บ สนุ น
ความคิดริเริมทางการเมืองและกฎหมายในนานาประเทศให้ เลิกโทษประหารชีวิต แล้ ว
หันกลั บไปพัฒนาสิงทีสําคัญต่ างๆทีเหมาะสมกับการลงโทษทีคู่ ควรกับศักดิศรี มนุ ษย์
ของนักโทษรวมถึงการดํารงไว้ ซึงกฎระเบียบของสังคม”
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีในการปกป้องชีวิตของประชาชน
การแก้ ไขคําสอนพระศาสนจักรสากลข้ อ 2267 ทีได้ รับความเห็นชอบของพระ
สันตะปาปานัน พระคาร์ดินัลลาดาเรียกล่ าวว่า “นีเป็ นสิงทีสืบเนืองจากคําสอนเดิมโดย
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ชีให้ เห็นถึงการพั ฒนาอย่ างต่ อเนื องของคําสอนคาทอลิ ก สากล” โดยพิ จารณากันถึ ง
ความเข้ าใจใหม่ถึงกฎหมายในเรืองบทลงโทษทีใช้ กันอยู่ในภาครัฐทีพัฒนาแล้ ว”
พระคาร์ ดิ นั ล กล่ า วต่ อ ไปอี ก ว่ า การแก้ ไขใหม่ นี “มุ่ ง ที จะเพิ มพลั ง ให้ แก่
กระบวนการขับเคลือนซึงปวารณาตนทีจะส่งเสริมจิตตารมณ์ทยอมรั
ี
บศักดิศรีแห่ งชีวิต
บุคคล ซึงขอให้ มกี ารเสวนาด้ วยความเคารพกับเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบ้ านเมืองเพือส่งเสริมให้ มี
การสร้ างเงือนไขยอมให้ มีการยกเลิกโทษประหาร ณ ทีซึงโทษประหารชีวิตยังมีผลบังคับ
ใช้ กันอยู่”
(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บประเด็นนีมาเพือการไตร่ตรองและรณรงค์)

