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“เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
เปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาเยอรมัน

จุลนิติ

บทนํา

 โดยท่ีกฎหมายอาญาเปนกฎหมายวาดวยการลงโทษการกระทําผิดของบุคคลในสังคม และเปน
กฎหมายท่ีเปนผลรายซ่ึงสงผลกระทบตอสทิธิและเสรีภาพของบุคคลโดยตรง ดงัน้ัน ในการวินจิฉยัปญหา
ความรับผิดทางอาญาจึงจําเปนตองพิจารณาตาม “หลักความชอบดวยกฎหมายในกฎหมายอาญา” 
ซึ่งมีสาระสําคัญอันประกอบดวย กฎหมายอาญาไมมีผลยอนหลัง ตองมีความชัดเจนแนนอน
ตองตีความโดยเครงครัดและจะใชวิธีการเทียบเคียงไมได และจารีตประเพณีจะนํามาลงโทษบุคคล
ไมได ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว การวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาเพื่อลงโทษบุคคล
จึงตองพิจารณาเปนลําดับตามโครงสรางความรับผิดทางอาญา ซึ่งโดยทั่วไปในเบื้องตนนั้น จะตอง
พิจารณาวาการกระทําของบุคคลน้ันครบองคประกอบความผิดหรือไม และเมื่อการกระทํานั้น
ครบองคประกอบความผิดแลว จึงจะมาพิจารณาตอไปวาการกระทําน้ัน ๆ เปนความผิดหรือมีเหตุ
ยกเวนความผิดหรอืไม และจงึพจิารณาในข้ันสดุทายวาผูนัน้จะตองรับโทษหรือมเีหตยุกเวนโทษหรอืไม 
เพียงใด ทั้งนี้ เนื่องจากความผิดอาญาท่ีเกิดข้ึนน้ัน บางคร้ังผูกระทําอาจมิไดมีเจตนาท่ีจะกระทํา
ความผิด แตอาจเกิดจากสาเหตุที่มีความจําเปน มีพฤติการณบีบคั้นทําใหจําตองกระทําการ หรือ
เพราะเหตุแหงสภาพรางกายหรือจิตใจของผูกระทําความผิด ซึ่งเหตุตาง ๆ เหลานี้นับวาเปนขอสําคัญ
เพราะจะทําใหผูกระทําความผิดไดรับการยกเวนความผิด ยกเวนโทษ หรือลดหยอนความรับผิด
ทางอาญา อันเปนคุณแกผูกระทําความผิดมากนอยเพียงใดนั่นเอง
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“เหตุที่ทําใหผูกระทํา

ไมตองรับโทษทางอาญา” 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

  เปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาเยอรมัน๑

 ๑คําวา “เยอรมัน” ในบทความนี้หมายถึง ประเทศเยอรมนี หรือ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี.
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บทความทางวิชาการ

จุลนิติ

โครงสรางความรับผิดทางอาญาตามกฎหมายไทย

 การพิจารณาวาบุคคลใดกระทําความผิดอาญาและจะตองรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว
หรือไม หรือกรณีใดท่ีบุคคลน้ันจะไมตองรับโทษทางอาญาหรือไมนั้น จะตองพิจารณาถึงโครงสราง
ความรับผิดทางอาญา ซึ่งโดยทั่วไปแบงโครงสรางความรับผิดในทางอาญา ออกเปน ๓ โครงสราง๒  
โดยพิจารณาตามลําดับ ดังนี้

 โครงสรางขอ ๑ การกระทําครบองคประกอบความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิการกระทําครบ 
“องคประกอบ” ตามท่ีกฎหมายบัญญัติน้ัน ประกอบดวย “มีการกระทํา” หมายถึงมีการเคล่ือนไหว
รางกาย โดยรูสาํนกึหรืออยูภายใตบงัคบัของจิตใจหรือไม และการกระทํานัน้ “ครบองคประกอบภายนอก”
ของความผิดในเร่ืองนั้น ๆ หรือไม ซึ่งประกอบดวย “ผูกระทํา” “การกระทําที่กฎหมายบัญญัติ
วาเปนความผดิ” และ “วตัถหุรอืกรรมแหงการกระทาํ” รวมทัง้การกระทาํนัน้ “ครบองคประกอบภายใน” 
ของความผิดในเรื่องนั้น ๆ หรือไม หมายความวา ผูกระทํานั้นไดกระทําความผิดโดย “เจตนา”๓ หรือ
กระทําโดย “ประมาท”๔ หรือไม และประการสุดทายคือ “ผลของการกระทําสัมพันธกับการกระทํา” 
ตามหลักในเรื่องความสัมพันธระหวางการกระทําและผล

 โครงสรางขอ ๒ การกระทําไมมีกฎหมายยกเวนความผิด หมายความวา หากผูกระทํา
มีอํานาจท่ีจะกระทําไดตามกฎหมายแลว การกระทําน้ันก็ไมเปนความผิด โดยการกระทําท่ีถือวา
ผูกระทํามีอํานาจจะกระทําไดตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา๕ เชน การปองกันโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๖๘, การทําแทงหญิงโดยนายแพทย ตามมาตรา ๓๐๕ และการแสดง
ความคิดเห็นหรือขอความใดโดยสุจริต ตามมาตรา ๓๒๙ หรือการแสดงความคิดเห็นหรือขอความ
ในกระบวนพิจารณาคดีในศาลโดยคูความหรือทนายความ ตามมาตรา ๓๓๑ เปนตน

 ๒เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑, พิมพครั้งที่ ๖ แกไขเพิ่มเติม (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๒), หนา ๖๕-๖๘.
 ๓การพิจารณาเรื่อง “เจตนา” สามารถแบงออกไดเปน ๒ กรณี คือ เจตนาตามความเปนจริง (ประสงคตอผลหรือเล็งเห็นผล) 
และเจตนาโดยผลของกฎหมาย (ไมประสงคตอผลและไมเล็งเห็นผล) (เพิ่งอาง, หนา ๑๐๗).
 ๔หลักเกณฑของการกระทําโดยประมาทนั้น ไดกําหนดไวในมาตรา ๕๙ วรรคสี่ แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแยกพิจารณา
ไดดังนี้ คือ (๑) ไมใชเปนการกระทําโดยเจตนา กลาวคือ หากเปนการกระทําโดยเจตนาแลว ไมวาจะเปนเจตนาประเภทประสงค
ตอผลหรือเล็งเห็นผลก็ไมใชการกระทําโดยประมาท ดังนั้น การกระทําโดยประมาทนั้น ผูกระทําจะตองไมมีเจตนาใด ๆ เลย การไมมี
เจตนา อาจเปนเพราะ (ก) ไมรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอกของความผดิ เชน ไมรูวาเปนคนแตเขาใจวาเปนหมูปาจึงยิงไป 
หรือ (ข) รูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอกของความผิด แตไมประสงคตอผลหรือเล็งเห็นผล เชน รูวาในหองมีคนนั่งอยูใกล ๆ 
แตยังหยิบปนขึ้นมาทําความสะอาดทําใหปนลั่นถูกคนตาย เปนตน และ (๒) เปนการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคล
ในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ เชน ผูขับรถยนตโดยสาร ๒ คัน แลนแขงกันมาดวยความเร็วสูงในถนนที่แคบและ
เปนทางโคง เปนเหตุใหรถตกถนนพลิกควํ่า คนโดยสารไดรับอันตรายสาหัส ถือวาคนขับรถทั้ง ๒ คันนั้นกระทําโดยประมาท เปนตน 
(เพิ่งอาง, หนา ๑๙๗-๑๙๙).
 ๕นอกจากประมวลกฎหมายอาญาจะบัญญัติยกเวนความผิดดังกลาวแลว ยังมีกฎหมายยกเวนความผิดในกรณีอื่น ๆ ไดแก 
(๑) กฎหมายยกเวนความผิดท่ีมิไดมีบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร เชน หลกัในเร่ืองความยินยอม หรือจารีตประเพณีท่ีใหอาํนาจ
ครูตีเด็กนักเรียนเพื่อวากลาวสั่งสอน หรือพระภิกษุมีอํานาจลงโทษศิษยวัด เปนตน (๒) กฎหมายยกเวนความผิดในรัฐธรรมนูญ 
เชน เอกสิทธิ์ในการแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา ๑๓๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ (๓) กฎหมายยกเวนความผิดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน การทีผู่ครอบครอง
อสังหารมิทรัพยฆาสัตวทีเ่ขามาทําความเสียหายในอสังหาริมทรัพย ตามมาตรา ๔๕๒ ไมเปนความผิดฐานทําใหเสยีทรพัย หรอื การที่
ผูใชอํานาจปกครอง อาทิ บิดามารดาทําโทษบุตรตามสมควรเพื่อวากลาวสั่งสอน ตามมาตรา ๑๕๖๗ (๒) เปนตน (๔) กฎหมายยกเวน
ความผิดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เชน การท่ีเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจับบุคคลอันควรสงสัยวา
ไดกระทําความผิดมาแลวและจะหลบหนี ตามมาตรา ๗๘ (๓) ผูจับไมมีความผิดตอเสรีภาพ เปนตน (เพิ่งอาง, หนา ๖๕-๖๖).
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“เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
เปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาเยอรมัน

จุลนิติ

 โครงสรางขอ ๓  การกระทําไมมีกฎหมายยกเวนโทษ หมายความวา หากการกระทํานั้น
มีเหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา การกระทํานั้นก็ไดรับการยกเวนโทษ ซึ่งอาจเรียกวา 
“เหตุยกเวนโทษ” โดยกรณีเรื่อง “เหตุยกเวนโทษ” นั้นกฎหมายถือวา การกระทํานั้นยังเปน
ความผดิอยูเพยีงแตไมตองรบัโทษ โดย “เหตทุีท่าํใหผูกระทาํไมตองรบัโทษ” ประมวลกฎหมายอาญา
ไดกําหนดไวในหลายกรณีดวยกันซึ่งจะไดกลาวในลําดับตอไป

เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
 จากการพิจารณาพบวา ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยไดกาํหนด “เหตยุกเวนโทษ” ไดแก
การกระทําในกรณีลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้

 กรณีที่ ๑ การกระทําความผิดโดยจําเปน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๗
 การกระทําโดยจําเปนตามมาตรา ๖๗  (๑) เรียกวา “จําเปนเพราะอยูในที่บังคับ” โดยผูกระทํา
จะไดรับยกเวนโทษ ตองประกอบดวยหลักเกณฑที่วา ผูกระทําไดกระทําหรือไมกระทําการอยางใด
อยางหนึง่เพราะอยูในทีบ่งัคบัหรอืภายใตอาํนาจ และไมสามารถหลกีเลีย่งหรอืขดัขนืได อกีทัง้ผูกระทาํ
จะตองมิไดกอเหตุการณนั้นขึ้นโดยความผิดของตน ตลอดจนไดกระทําไปไมเกินขอบเขต คือ ไมเกิน
สมควรแกเหตุ หรือไมเกินกวากรณีแหงความจําเปน
 สวนกรณีตามมาตรา ๖๗ (๒) เรยีกวา “จาํเปนเพือ่ใหตนเองหรือผูอืน่พนภยนัตราย” มหีลกัเกณฑ
คอื มภียันตราย และภยนัตรายน้ันใกลจะถงึ ซึง่ภยนัตรายนัน้ไมสามารถหลกีเลีย่งใหพนโดยวธิอีืน่ใดได 
รวมทั้งภยันตรายนั้นผูกระทําโดยจําเปนมิไดกอใหเกิดขึ้นเพราะความผิดของตน ตลอดจนผูกระทํา
ไดกระทําไปเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นพนภยันตราย และกระทําไปไมเกินขอบเขต 

 กรณีที่ ๒ การกระทําความผิดของเด็กอายุไมเกิน ๑๕ ป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๗๓ และ มาตรา ๗๔๖

 เด็กที่จะไดรับยกเวนโทษนั้น ตองมีอายุไมเกิน ๑๕ ปในวันที่กระทําความผิด โดยเด็กนั้นจะตอง
มีการกระทําตามความหมายของมาตรา ๕๙ ดวยกลาวคือ มีการเคลื่อนไหวหรือไมเคลื่อนไหวรางกาย
โดยรูสํานึกดวยเพราะหากเด็กนั้นไรเดียงสาไมรูสภาพหรือสาระสําคัญในการกระทําของตน ยอมถือวา
เด็กนั้นไมมีการกระทํา เมื่อไมมีการกระทําก็ไมเปนความผิด ไมใชกรณีของมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ 
ซึ่งจะตองมีการกระทํา และกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด แตไมตองรับโทษเพราะยังมี
อายุนอยนั่นเอง

 ๖เดิมประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๔ ไดกําหนดเกณฑอายุของเด็กที่ไดกระทําความผิดแตไดรับยกเวนโทษไวที่อายุ ๑๔ ป
แตพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดแกไขเพิ่มเติมเปน ๑๕ ป ทั้งนี้ เนื่องจาก
เหตุผลวา การกําหนดเกณฑอายุของเด็กในกรณีที่เด็กกระทําความผิดทางอาญายังไมเหมาะสม และยังไมสอดคลองกับเกณฑอายุ
ของเด็กที่กําหนดในกฎหมายหลายฉบับของไทย อาทิ มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดหาม
มิใหนายจางจางเด็กอายุตํ่ากวา ๑๕ ปเปนลูกจาง และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนด
ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวน ๙ ป โดยใหเด็กซึ่งอายุยางเขาปที่ ๗ เขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่ ๑๖
แสดงใหเห็นวาเด็กอายุ ๑๕ ป กฎหมายยอมรับวาเร่ิมกาวสูความเปนผูใหญ มีความสามารถรับผิดชอบได ประกอบกับเด็ก
ชวงอายุดังกลาวยังอยูในวัยเรียน สมควรไดรับโอกาสเพื่อบําบัดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากกวาจะมารับโทษทางอาญา
ดังนั้น จึงสมควรแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาเพ่ือกําหนดเกณฑอายุของเด็กในกรณีที่เด็กกระทําความผิดอาญาใหเหมาะสม
และสอดคลองกับกฎหมายของไทย.
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บทความทางวิชาการ

จุลนิติ

 กรณีที่ ๓ การกระทําความผิดของคนวิกลจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕ 
 ผูที่จะไดรับการยกเวนโทษเพราะวิกลจริต ตามมาตรา ๖๕ นั้นจะตองเขาหลักเกณฑที่วา มีการ
กระทําและไดกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด แตไดกระทําในขณะท่ีไมสามารถรูผิดชอบ
หรือไมสามารถบังคับตนเองได เพราะมีจิตบกพรอง โรคจิต หรือจิตฟนเฟอน
 การยกเวนโทษใหแกผูกระทําความผิดเพราะวิกลจริตนัน้ เปนเพราะวา หากลงโทษ การลงโทษ
นัน้กจ็ะไมบรรลวุตัถปุระสงคของการลงโทษ กลาวคอื ไมสามารถปองกันผูวิกลจรติมใิหกระทาํความผดิ
ซํา้อีกในอนาคต และไมสามารถตัดเขาออกจากสงัคม รวมท้ังไมสามารถดัดนสิยัใหเปนคนดี และไมมผีล
เปนการขมขูคนอื่น ๆ ไมใหกระทําการอยางเดียวกันอีกดวย

 กรณีที่ ๔ การกระทําความผิดของผูมึนเมา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๖
 ผูทีจ่ะไดรบัการยกเวนโทษเพราะความมึนเมา ตามมาตรา  ๖๖ นัน้ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่วา มีการกระทํา และไดกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด ในขณะที่ไมสามารถรูผิดชอบ
หรือไมสามารถบังคับตนเองได เพราะความมึนเมา ซึ่งความมึนเมาอาจเกิดขึ้นโดยผูเสพไมรูวาสิ่งนั้น
จะทําใหมึนเมา หรือไดเสพโดยถูกขืนใจใหเสพก็ได
 “ความมึนเมา” ตามมาตรา ๖๖ ซึ่งกฎหมายยกเวนโทษนั้น ตองเปนกรณีที่เสพโดยไมรูหรือ
ถูกขืนใจใหเสพและเกิดความมึนเมา และไดกระทําความผิดโดยผูกระทํารูสภาพหรือสาระสําคัญ
ในการกระทําของตน กลาวคอื ยงัรูวาตนกาํลงัทาํอะไรอยู แตหากมนึเมาจนถงึขนาดไมรูสภาพการกระทํา
ของตนยอมถือวาไมมีการกระทํา อยางไรก็ตาม หากเสพโดยจงใจเพื่อใหเกิดความมึนเมาจนไมรูสภาพ
การกระทําของตนและไปกระทําความผิดก็ตองถือวามีการกระทํา

 กรณทีี่ ๕ การกระทาํความผดิตามคาํสัง่ทีม่ชิอบดวยกฎหมายของเจาพนกังาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๗๐
 การกระทําความผิดตามคําสั่งที่มิชอบดวยกฎหมายของเจาพนักงานน้ัน ผูกระทําจะไดรับการ
ยกเวนโทษตอเมื่อเขาลักษณะดังตอไปนี้ คือ กระทําความผิดตามคําสั่งของเจาพนักงาน แตคําสั่งนั้น
มิชอบดวยกฎหมาย โดยผูกระทําตองไมรูวาคําสั่งน้ันมิชอบดวยกฎหมาย และผูกระทํามีหนาที่ตอง
ปฏิบัติตามหรือไมมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม แตไดเชื่อโดยสุจริตวามีหนาที่ตองปฏิบัติตาม

 กรณีที่ ๖ การกระทําความผิดเกีย่วกับทรัพยในบางความผิดระหวางสามีภรยิา ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง
 กรณีตามมาตรา ๗๑ นั้น จะตองเปนเร่ืองท่ีการกระทํานั้นเปนความผิด
เสียกอน เชน ความผิดฐานลักทรัพย หากปรากฏวาขาดองคประกอบหรือไมมี
เจตนา การกระทํานั้นก็ไมเปนความผิด และความเปน
สามีภริยาจะตองเปนสามีภริยาที่ชอบดวยกฎหมายดวย 
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“เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
เปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาเยอรมัน

จุลนิติ

 กรณีที่ ๗  เหตุยกเวนโทษกรณีพิเศษท่ีผูกระทําถูกลอใหกระทําความผิดโดยเจาพนักงาน
หรือตัวแทน
 “การลอ” ใหกระทําความผิดโดยเจาพนักงานหรือตัวแทนของเจาพนักงาน ซึง่มีผลเปนการยกเวน
โทษน้ัน ตองเปน “กรณีทีเ่จาพนักงานกอใหผูอืน่กระทําความผิด ซึง่หากเจาพนักงานไมเขาไปกอให
เขากระทําความผิดแลว เขาก็จะไมกระทําความผิดนั้นเลย” เพราะหากเจาพนักงานหรือตัวแทน
เปนแตเพียงเปดโอกาสใหผูที่พรอมและเต็มใจจะกระทําความผิดอยูแลวไดกระทําความผิดนั้น เชนนี้
ไมถือวาเปนการลอใหกระทําความผิด แตเปน “การแสวงหาพยานหลักฐาน” ที่จะผูกมัดผูกระทํา
ความผิดเทานั้น ซึ่งผูกระทําความผิดยอมไมไดรับยกเวนโทษ เชน การแสวงหาพยานหลักฐานของ
เจาพนักงานหรือตัวแทน เชน สายลับ ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน การใหสินบน การคา
ของเถื่อน หรือการคาประเวณี เปนตน

 กรณีที่ ๘  ความผิดฐานพยายามหรือสนับสนุน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๕ 
มาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๓๐๔
 กฎหมายไดบญัญตัใิหการพยายามกระทาํความผดิลหโุทษ (มาตรา ๑๐๕) หรอืการเปนผูสนับสนนุ
ในความผิดลหุโทษ (มาตรา ๑๐๖) ไมตองรับโทษไวอยางชัดเจน รวมท้ังในกรณีการพยายามทําให
แทงลูก (มาตรา ๓๐๔) ก็ไมตองรับโทษอีกดวย

 กรณีที่ ๙  การยับยัง้หรอืรูสาํนกึ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๘ มาตรา 
๑๘๒ และมาตรา ๒๐๕
 กรณตีามมาตรา ๘๒ เปนการทีบ่คุคลยบัยัง้หรอืกลบัใจแกไขเพือ่ไมใหการกระทําผดิน้ันบรรลผุล          
 มาตรา ๘๘ เปนกรณีที่ผูใช ผูโฆษณาหรือประกาศ หรือผูสนับสนุนไดเขาขัดขวางการกระทํา
ความผิดของผูกระทําความผิดตามท่ีไดถูกใช ตามท่ีโฆษณาหรือประกาศ หรือสนับสนุน กระทําไป
ไมตลอด หรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทําน้ันไมบรรลุผล ยังอยูในข้ันพยายามกระทําความผิด 
ผูใช ผูโฆษณาหรือประกาศยอมตองไดรับโทษตามที่ไดกระทําไปแลวตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๘๕ วรรคแรก แลวแตกรณี  แตผูสนับสนุน กลาวคือ ผูชวยเหลือหรือใหความสะดวกแก
ผูกระทําผิดกอนหรือขณะกระทําความผิด (แมวาผูกระทําผิดจะรูตัวหรือไม) ไปขัดขวางจนผูกระทําผิด
อยูในขั้นพยายามกระทําความผิด ผูสนับสนุนไมตองรับโทษ
 มาตรา ๑๘๒ เปนกรณีผูกระทําความผิดฐานแจงความเท็จตอศาลหรือเจาพนักงาน (มาตรา ๑๗๗) 
หรือฐานแปลเท็จ (มาตรา ๑๗๘) ลุแกโทษและแจงความจริงกับศาลหรือเจาพนักงานกอนจบ
คําเบิกความเท็จ หรือแปลเท็จ ผูนั้นไมตองรับโทษ
 สวนมาตรา ๒๐๕ เปนกรณีทีเ่จาพนักงานผูมตีาํแหนงหนาทีค่วบคุมดแูลผูทีต่องคุมขงัตามอํานาจ
ของศาล ของพนักงานสอบสวน หรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา กระทําโดยประมาท
ใหผูทีอ่ยูในระหวางคมุขงันัน้หลุดพนจากการคุมขงัไป แตสามารถจับใหไดตวัผูทีห่ลดุพนจากการคุมขัง
คืนมาภายใน ๓ เดือน กฎหมายกําหนดใหงดการลงโทษแกผูกระทําความผิดนั้น
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บทความทางวิชาการ

จุลนิติ

 กรณีที่ ๑๐ เรื่องชุลมุนตอสู ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๔ และมาตรา ๒๙๙
 มาตรา ๒๙๔ และ ๒๙๙ เปนกรณทีีผู่เขารวมชลุมนุตอสูเปนเหตใุหผูชลุมุนตอสูหรอืบคุคลภายนอก
ถงึแกความตายหรือรบัอนัตรายสาหัส ซึง่ผูทีเ่ขารวมชุลมนุตอสูตองมีความผิดทกุคน เวนแตแสดงไดวา
เพื่อหามการชุลมุนตอสูนั้น หรือเพื่อปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นก็ไมตองรับโทษ

 กรณีที ่๑๑ ความผดิฐานหมิน่ประมาททีเ่ปนความจรงิ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๐
 มาตรา ๓๓๐ เปนกรณีที่ผูกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทรับวาหม่ินประมาทจริง แตขอหา
ที่วาเปนหมิ่นประมาทนั้นเปนความจริง กฎหมายจึงกําหนดใหเปนเหตุยกเวนโทษ ซึ่งภาระการพิสูจน
จะตกอยูกับฝายจําเลยหรือผูกลาวหมิ่นประมาท แตอยางไรก็ตาม หากขอที่หาวาเปนหมิ่นประมาท
นัน้เปนการใสความในเร่ืองสวนตัวและการพิสจูนจะไมเปนประโยชนแกประชาชน แมจะเปนความจริง 
กฎหมายหามไมใหพิสูจน

 กรณีที่ ๑๒ ดุลพินิจของศาลที่ไมลงโทษจําเลย ถือไดวาจําเลยหรือผูกระทําความผิดไดรับ
ยกเวนโทษ 
 ดุลพินิจของศาลที่จะไมลงโทษ ซึ่งถือวาจําเลยหรือผูกระทําความผิดไดรับการยกเวนโทษนั้น 
ประมวลกฎหมายอาญาไดบญัญตัไิวในกรณีตาง ๆ  อาทิ ศาลยกโทษจําคุกให ตามมาตรา ๕๕, ศาลรอการ
กําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไว ตามมาตรา ๕๖, การกระทําโดยจําเปน (มาตรา ๖๗) 
หรือการปองกัน (มาตรา ๖๘) ซึ่งเกิดขึ้นจากความตื่นเตน ความตกใจ หรือความกลัว ตามมาตรา ๖๙, 
การพยายามกระทําความผิดโดยความเชื่ออยางงมงาย ตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง, การชวยผูอื่นไมให
ตองรับโทษตามมาตรา ๑๘๔ มาตรา ๑๘๙ หรือมาตรา ๑๙๒ ซึ่งเปนการกระทําเพื่อชวยบิดา มารดา 
บตุร สามหีรอืภรยิาของผูกระทาํ ตามมาตรา ๑๙๓ และการประพฤตตินเปนผูจดัหาทีพ่าํนกั ทีซ่อนเรน 
หรือที่ประชุมใหบุคคลซึ่งตนรูวาเปนผูกระทําความผิดที่บัญญัติไวในภาค ๒ แตการกระทําความผิดนั้น 
เปนการกระทําเพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของผูกระทํา ตามมาตรา ๒๑๔ เปนตน

 กรณีที ่๑๓  กรณกีฎหมายใหมยกเลกิกฎหมายเกาซึง่มผีลทาํใหผูกระทาํความผดิไมตองรบัโทษ
 กรณทีีก่ฎหมายใหมยกเลกิกฎหมายเกาซึง่มผีลทาํใหผูกระทาํความผดิไมตองรบัโทษนัน้ อาจเปนผล
มาจากการยกเลิกโดยตรง โดยปริยาย โดยคําวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ หรือโดยคําพพิากษาของศาลก็ได 
โดย “การยกเลิกโดยตรง” หมายถึง บทบญัญตัใินกฎหมายฉบับน้ันเองกําหนดเวลาส้ินสดุไวในตวัเอง หรอื
กฎหมายใหมระบุไวอยางชัดเจนวาใหยกเลิกกฎหมายเกา รวมถึงกรณีทีพ่ระราชกําหนดท่ีถกูยกเลิกโดย
รัฐสภาไมอนุมัติใหพระราชกําหนดนั้นใชบังคับตอไป สวน “การยกเลิกโดยปริยาย” หมายถึง กรณีที่
ไมมีบทกฎหมายบัญญัติไวอยางชัดแจงวาใหยกเลิกกฎหมายฉบับใด แตอนุมานเอาจากผลของการ
ประกาศใชกฎหมายใหม โดยกฎหมายใหมนําเอาบทบญัญตัใินกฎหมายเกามาบญัญตัไิวแลว หรอืมฉิะนัน้ 
กฎหมายใหมมขีอความท่ีขดัหรือแยงกับกฎหมายเกา ซึง่ตองถอืวากฎหมายเกาถกูยกเลิกไปโดยปริยาย
 สําหรับการยกเลิกกฎหมาย “โดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” เปนกรณีที่คําวินิจฉัยของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดช้ีขาดวากฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กฎหมายน้ันก็ถูกยกเลิก
ไปในตัว และการยกเลิกกฎหมาย “โดยคําพิพากษาของศาล” นั้นเปนกรณีที่ศาลมีอํานาจวินิจฉัยวา
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“เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
เปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาเยอรมัน

จุลนิติ

พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นจะขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติที่ใหอํานาจไว
หรือไม ซึ่งมีผลทําใหถูกยกเลิกไปเชนกัน

 อยางไรก็ตาม จากการพิจารณากรณี “เหตุยกเวนโทษ” ซึ่งเปนโครงสรางความรับผิดในทาง
อาญาประการหน่ึงนั้น ในทางตําราของไทยและแนวความคิดของนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิพบวา
ไดมีการแยก “เหตุยกเวนโทษ” ออกจาก “เหตุยกเวนความผิด” ไวอยางชัดเจน แตอาจมีการกําหนด
หรือจัดแบงกลุมในนัยที่แตกตางกันออกไป อาทิ

 ศาสตราจารย ดร. หยดุ แสงอทุยั ไดอธบิายเหตตุาง ๆ ทีท่าํใหผูกระทาํไมตองรบัโทษในทางอาญา
ไว ๓ กรณี คือ
 (๑)  เหตุที่กฎหมายยกเวนโทษสําหรับการกระทํา ไดแก
   ก.  กรณีกระทําความผิดดวยความจําเปน ตามมาตรา ๖๗
   ข.  กรณกีระทาํตามคาํสัง่ของเจาพนักงาน ซึง่เปนคาํสัง่ทีม่ชิอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๗๐
 (๒)  เหตุที่เกี่ยวกับความไมสามารถรูผิดชอบ หรือไมสามารถบังคับตนเองได ไดแก
   ก.  กรณีเด็กกระทําความผิด
   ข.  กรณบีคุคลท่ีกระทําความผิดในขณะท่ีไมสามารถรูผดิชอบ หรอืไมสามารถบังคบัตนเองได 
    เพราะมีจิตบกพรอง โรคจิต หรือจิตฟนเฟอน
   ค.  กรณบีคุคลท่ีกระทําความผิดในขณะท่ีไมสามารถรูผดิชอบ หรอืไมสามารถบังคบัตนเองได 
    เพราะความมึนเมา เพราะเสพสุรา หรือสิ่งมึนเมาอยางอื่น
 (๓) เหตุยกโทษ เหตุลดโทษ หรือเหตุบรรเทาโทษอยางอื่น
   ก. เหตุเกี่ยวกับความเปนสามีภริยา และความเปนญาติ
   ข. เหตุที่เกี่ยวกับการบันดาลโทสะ
   ค. เหตุบรรเทาโทษ 

 สวนศาสตราจารย จิตติ ติงศภัทิย นั้นไดกําหนด “เหตุยกเวนความรับผิด” ไว ๓ กรณี คือ 
๑) การกระทําไมเปนความผิด  ๒) เหตุยกเวนโทษ  และ ๓) เหตุลดหยอนความรับผิด โดยกรณีแรก 
คือ เหตุที่ผูกระทํามอีํานาจกระทําได (justif ication) สวน ๒ กรณีหลังนั้นไดกําหนดไว ดังนี้
 (๑) เหตุยกเวนโทษ ไดแก
   ก. วิกลจริต
   ข. ความมึนเมา
   ค. ความจําเปน
   ง. คําสั่งของเจาพนักงาน
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บทความทางวิชาการ

จุลนิติ

 (๒)  เหตุลดหยอนความรับผิด ไดแก
   ก.  ความสัมพันธทางสมรส หรือญาติ
   ข.  บันดาลโทสะ
   ค.  อายุนอย
   ง.  เหตุบรรเทาโทษ

 รองศาสตราจารย ดร. เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์  ไดแบงเหตุที่ผูกระทําไดรับยกเวนโทษไว ดังนี้
 (๑) การกระทําโดยจําเปน ตามมาตรา ๖๗
 (๒) เหตุยกเวนโทษอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา ไดแก
   ก.  การกระทําความผดิของเด็กอายุไมเกิน ๑๕ ป 
   ข.  การกระทําความผิดของคนวิกลจริต
   ค.  การกระทําความผิดของผูมึนเมา
   ง.  การกระทําความผิดตามคําสั่งที่มิชอบดวยกฎหมายของเจาพนักงาน
   จ.  การกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยในบางความผิดระหวางสามีภริยา 
 (๓) เหตยุกโทษกรณพีเิศษ กรณผีูกระทาํถกูลอใหกระทาํความผดิโดยเจาพนกังานหรอืตวัแทน
 
โครงสรางความรับผิดทางอาญาตามกฎหมายของประเทศเยอรมนี

 สําหรับโครงสรางความรับผิดทางอาญาตามกฎหมายของประเทศเยอรมนีนั้น เมื่อพิจารณา
ตามทฤษฎกีฎหมายเยอรมนัแลวสามารถแบงโครงสรางความผดิในทางอาญาออกไดเปน ๓ โครงสราง๗  
ดังนี้

 โครงสรางขอ ๑ องคประกอบความผดิ (Tatbestandmässigkeit) ในสวนขององคประกอบ
ความผิดนั้น สามารถแบงออกไดเปน ๒ สวน คือ องคประกอบภายนอก และองคประกอบภายใน 
โดย “องคประกอบภายนอก” นั้นเปนการพิจารณาเกี่ยวกับตัวผูกระทํา ผลของการกระทํา และกรรม
ของการกระทํา ตลอดจนขอเท็จจริงอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทํานั้น สวน “องคประกอบภายใน” นั้น
เปนการพิจารณาในเรื่องของเจตนาและมูลเหตุจูงใจอื่น ๆ 
 โครงสรางขอ ๒ ความผดิกฎหมาย (Rechtswidrigkeit) โครงสรางขอนีน้ัน้เปนการพจิารณา
การกระทําท่ีเขาองคประกอบความผิดตามท่ีกฎหมายกําหนดไวแลว และเมื่อมองโดยระบบกฎหมาย
ทั้งระบบทั้งหมดแลวยังถือวาการกระทํานั้นยังผิดกฎหมายอีกหรือไม หากพิจารณาแลวเห็นวา
ผดิกฎหมาย การกระทาํนัน้กเ็ปนความผดิ โดยเหตทุีท่าํใหการกระทาํนัน้ไมผดิกฎหมาย เชน จารตีประเพณี
ที่เปนคุณ ความยินยอมของผูถูกกระทําที่ไมขัดตอศีลธรรมอันดี หรือการมีบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ใหอํานาจไว ซึ่งอาจอยูในกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นก็ได

  ๗คณิต  ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๓ แกไขเพิ่มเติม (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๑). 
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“เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
เปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาเยอรมัน

จุลนิติ

 โครงสรางขอ ๓ ความชั่ว (Schuld) ดังไดกลาวแลววาในการวินิจฉัยวาผูใดจะมีความรับผิด
อาญาหรือไมนัน้ จะตองพิจารณาตามโครงสรางความรับผดิในทางอาญา โดยในเบ้ืองตนจะตองพิจารณา
วาการกระทํานั้น “ครบองคประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดหรือไม ซึ่งตองพิจารณา
ทั้งองคประกอบภายนอกและองคประกอบภายใน จากน้ัน จึงจะพิจารณาตอไปวา การกระทําที่ครบ
องคประกอบนัน้ “เปนความผดิ” หรอืไม ทัง้นี ้หากการกระทาํนัน้ เปนกรณทีีผู่กระทํามอีาํนาจกระทาํได 
การกระทํานั้นก็ไมเปนความผิด แตถาเปนกรณีที่ผูกระทําไมมีอํานาจกระทําได การกระทําน้ันก็เปน
ความผิด แตอยางไรก็ตาม มิไดหมายความวา ผูนั้นจะตองรับโทษเสมอไป เพราะการที่จะลงโทษ
ผูกระทําความผิดหรือไมนั้น จะตองพิจารณาวาผูกระทํานั้นมี “ความชั่ว” หรือไมดวย
 โดย “เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” หรือ “เหตุยกเวนโทษ” ตามกฎหมาย
อาญาของเยอรมันนั้น เปนการพิจารณาในขั้นตอนที่ ๓ คือสวนของความชั่ว กลาวคือ หลังจาก
ที่พิจารณาวาการกระทํานั้นเขาองคประกอบและการกระทํานั้นผิดกฎหมายแลว จึงจะมาพิจารณา
ที่ตัวผูกระทําอีกครั้งหนึ่งวาบุคคลนั้นไดกระทําไปโดยรูผิดชอบหรือไม เพียงใด หรือสิ่งที่บุคคลไดทํา
ลงไปน้ันเปนส่ิงทีส่งัคมควรตําหนิเขาไดหรือไม หากไดความวาผูกระทาํไดกระทาํไปโดย “ไมรูผดิชอบ” 
หรือการกระทําของเขาเปน “สิ่งที่สังคมไมอาจจะตําหนิได” แลว กฎหมายจะยกเวนโทษให
เพราะถือวาบุคคลนั้น “ไมมีความชั่ว”
 ซึ่งการพิจารณาถึง “ความชั่ว” ของผูกระทําความผิดน้ีเปนปญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ของผูกระทําสําหรับการกระทําของเขา ทั้งนี้เนื่องจากโทษมิไดเปนการทดแทนความช่ัว แตเปน
การทดแทนการกระทําที่เปนความผิด อยางไรก็ตาม การลงโทษจะตองอยูในขอบเขตของความ
รบัผดิชอบสวนตวัของผูกระทาํนัน้ดวย โดยความรบัผดิชอบสวนตวัของผูกระทาํนัน้อาจมอียูอยางเตม็ที่ 
หรอืบกพรองกไ็ด ซึง่ขึน้อยูกบัสภาพสวนตัวของผูกระทาํน้ันเอง หรอืสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกีย่วของ
กับผูกระทํานั้น

 โดยความบกพรองของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความชั่วนั้น ไดแก

 (๑) อายุของผูกระทํา อายุของผูกระทําผิดน้ันนับเปนเหตุหน่ึงท่ีจะนํามาพิจารณาวาผูกระทํา
ไดกระทําโดยรูผิดชอบหรือไม เพียงไร โดยปกติแลวกฎหมายถือวาเด็กท่ีมีอายุไมเกิน ๑๕ ป 
ความรูผิดชอบยอมมีอยูอยางจํากัด เพราะฉะนั้น เมื่อเด็กท่ีมีอายุอยูในเกณฑดังกลาวกระทําผิด 
กฎหมายจึงไมลงโทษ เพราะถือวาขาดความช่ัว ซึ่งหากอายุไมเกิน ๑๐ ป กฎหมายจะยกเวนโทษ
ใหเลย และถาอายุเกิน ๑๐ ปแตไมเกิน ๑๕ ป กฎหมายจะใชวิธีการสําหรับเด็กแทนการลงโทษ 
แตถาเด็กนั้นมีอายุเกินกวา ๑๕ ปแตตํ่ากวา ๑๘ ป ถือวาเปนชวงที่มีความรูผิดชอบแลวแตยังไมเต็มที่ 
ซึ่งอาจแตกตางกันในแตละบุคคล เพราะฉะน้ัน ในการลงโทษศาลจึงตองพิจารณาถึงความรูผิดชอบ
และสิง่อืน่ทัง้ปวงเกีย่วกบัเดก็ผูนัน้ และศาลอาจจะลงโทษหรอืใชวธิกีารสาํหรบัเดก็แทนการลงโทษกไ็ด
แลวแตกรณี ๘

 ๘โปรดดู มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑.
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บทความทางวิชาการ

จุลนิติ

 (๒) จิตของผูกระทําผิด ในกรณีที่ผูกระทําผิดมีอายุเกินกวา ๑๘ ป กฎหมายถือวาบุคคลที่
มอีายุดงักลาว โดยปกติยอมมีความรูผดิชอบดีแลวโดยสภาพของอายุ แตอยางไรกต็าม บคุคลน้ันอาจจะ
กระทําผิดไปโดยที่ปราศจากความชั่วทางจิต อันเปนอีกเหตุหนึ่งที่กฎหมายจะยกเวนโทษให เชน กรณี
ของบคุคลทีเ่ปนโรคจติ จติบกพรอง หรอืจิตใจฟนเฟอน และกระทาํผดิไปในขณะทีไ่มสามารถรูผดิชอบ 
หรือกรณีของบุคคลที่ไมสามารถบังคับตนเองได เชน คนมึนเมาที่ถูกขมขืนใจใหเสพโดยไมรูวาสิ่งนั้น
จะทาํใหมนึเมา และไดกระทาํความผดิในขณะทีไ่มสามารถรูผดิชอบ หรอืไมสามารถบงัคบัตนเองได เปนตน

 (๓) ความไมรูขอผิดถูก ไดแก กรณีที่ผู กระทําตกอยูในสภาพท่ีไมอาจรูถึงขอผิดถูกในการ
กระทํานั้นได เชน การกระทําตามคําสั่งของเจาพนักงาน ซ่ึงแมวาคําสั่งนั้นจะมิชอบดวยกฎหมาย 
แตถาผูกระทํามีหนาที่หรือเช่ือโดยสุจริตวามีหนาที่ที่ตองปฏิบัติตาม โดยไมรู วาคําสั่งน้ันมิชอบ
ดวยกฎหมาย ผูกระทํายอมไมตองรับโทษ เพราะถือวาบุคคลนั้นไมมีความชั่ว 

 (๔) เปนสิ่งที่ไมควรตําหนิ ในการพิจารณาปญหาเร่ือง “ความช่ัว” ของผูกระทํา นอกจาก
จะพิจารณาจากความรูผิดชอบโดยดูเรื่องอายุ จิตใจ และการรูขอผิดถูกของผูกระทําแลว ยังอาจจะ
พิจารณาจากสิ่งที่บุคคลนั้นไดกระทําไปอีกดวยวา สิ่งที่เขากระทํานั้นเปนสิ่งที่สังคมควรจะตําหนิได
หรือไม ถาหากส่ิงที่บุคคลน้ันกระทําไปเปนส่ิงที่สังคมไมควรจะตําหนิแลว กฎหมายก็จะใหอภัย
สําหรับการกระทํานั้น เพราะถือวา โดยสภาพทางจิตใจแลวบุคคลนั้นไมมีความชั่ว การใหอภัย
ในกรณีนี้อาจจะเปนการ “ใหอภัยโดยเด็ดขาด” ดังเชนในกรณีของการกระทําผิดดวยความจําเปน 
ถาการกระทาํนัน้ไมเกนิสมควรแกเหต ุกฎหมายกจ็ะยกเวนโทษให หรอือาจจะเปนการ “ใหอภัยบางสวน” 
ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาลงโทษ ดังเชนในกรณีของการกระทําการปองกัน
เกินสมควรแกเหตุหรือเกินกวากรณีแหงความจําเปน เปนตน  

 อยางไรกต็าม นอกจากเหตท่ีุพจิารณาจากความชัว่ (Schuldhäftigkeit) ของผูกระทาํอนัเปน
ผลใหผูนัน้ไมตองรบัโทษแลว ยงัมเีหตอุืน่ ๆ  ซึง่เปน “ขอเทจ็จรงิหรอืเหตกุารณทีอ่ยูนอกโครงสราง
ความรับผดิในทางอาญา แตมีความเก่ียวพันกนั” ไดแก “เหตุยกเวนโทษเฉพาะตัว” ซึง่เกีย่วพนักบั
ผูกระทาํความผิดเปนการเฉพาะตัว โดยแบงออกเปน ๒ ประเภท คอื “เหตหุามลงโทษเฉพาะตัว” และ 
“เหตุยกโทษใหเฉพาะตัว” โดย “เหตุหามลงโทษเฉพาะตัว” นั้นเปนขอเท็จจริงหรือเหตุการณที่มผีล
ทาํใหหามลงโทษผูกระทําความผิด และขอเท็จจริงหรือเหตุการณน้ัน ตองมีอยูแลวในเวลากระทําความผิด 
เชน ความเปนสามีหรือภริยา ตามมาตรา ๗๑ วรรคหน่ึง เปนตน สวน “เหตุยกโทษใหเฉพาะตัว” 
เปนขอเท็จจริงหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังการกระทําความผิด และเปนขอเท็จจริงหรือเหตุการณ
ที่มีผลยอนหลังไปเปนการยกเวนโทษใหแกผูกระทําความผิดน้ัน เชน การยับยั้งเสียเองไมกระทําการ
ใหตลอด หรือการกลับใจแกไขไมใหการกระทํานั้นบรรลุผล ตามมาตรา ๘๒
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“เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
เปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาเยอรมัน

จุลนิติ

 เพราะฉะนั้น ในกรณีที่มี “เหตุยกเวนโทษเฉพาะตัว” ดังกลาว เนื่องจากเปนเหตุที่อยูนอกเหนือ
โครงสรางความรับผิดในทางอาญา ดังนั้น โครงสรางความรับผิดในทางอาญาทั้ง ๓ โครงสราง จึงตอง
ครบถวนทุกประการ กลาวคือ การกระทํานั้นตองครบองคประกอบ เปนความผิด และผูกระทําสมควร
จะตองไดรับโทษ เพียงแตในกรณีที่มี “เหตุยกเวนโทษเฉพาะตัว” นั้น กฎหมายถือวามีเหตุผลพิเศษ
ที่ไมควรลงโทษผูกระทําความผิดนั้น

ประเด็นขอพิจารณา “เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” ตามประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนี

 เมื่อพิจารณาโครงสรางความรับผิดในทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย
อาญาของประเทศเยอรมนี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนของ “เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษ
ทางอาญา” หรอื “เหตยุกเวนโทษ” พบวามคีวามแตกตางกัน กลาวคือ ตามกฎหมายอาญาของเยอรมัน
เรือ่ง “เหตุยกเวนโทษเฉพาะตัว” ซึง่แยกออกจากเร่ือง “ความช่ัว” นัน้ มคีวามแตกตางจาก “เหตุยกเวนโทษ” 
ดงัจะเหน็ไดอยางชัดเจนจากกรณ ี“การกระทาํความผิดเกีย่วกับทรัพยในบางความผิดระหวางสามีภรยิา” 
ตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแมผลในทางกฎหมายจะเหมือนกันคือ 
การ “ไมมีโทษ” ก็ตาม แตการอธิบายถึงโครงสรางความรับผิดในทางอาญานั้นมีความแตกตางกัน 
กลาวคอื ตามประมวลกฎหมายอาญา การวินจิฉยัปญหาความรับผดิทางอาญาน้ัน จะตองพจิารณาจาก
โครงสรางความรับผดิในทางอาญา ๓ ประการ คอื ๑) การกระทําครบ “องคประกอบ” ทีก่ฎหมายบัญญตัิ  
๒) การกระทําไมมีกฎหมายยกเวนความผิด และ ๓) การกระทํานั้นไมมีกฎหมายยกเวนโทษ
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บทความทางวิชาการ

จุลนิติ

 สวนโครงสรางความรับผิดในทางอาญาตามกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนีนั้น แมวาจะ
ประกอบดวย โครงสราง ๓ ประการเชนเดียวกัน (องคประกอบ ความผิด และความช่ัว) ซึ่งดูคลายคลึง
กนักต็าม แตเม่ือพจิารณาลงไปในเนือ้หาแลวจะพบวา โครงสรางขอที ่๓ คอื สวนทีว่าดวย “ความชัว่” 
กับสวนที่วาดวย “การกระทํานั้นไมมีกฎหมายยกเวนโทษ” นั้นมีความแตกตางกันอยางมาก
 โดยการพิจารณาเร่ือง “การกระทํานั้นไมมีกฎหมายยกเวนโทษ” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
เปนการพจิารณาจาก “ผล” ในทางกฎหมายวา หากการกระทาํนัน้กฎหมายอาญาบญัญตัวิา ผูกระทาํ 
“ไมมีโทษ” แลว ก็จัดอยูในโครงสรางขอที่ ๓ ทั้งสิ้น
 สวนโครงสรางความรับผิดในทางอาญาตามกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนีนั้น เปนการ
พิจารณาจากพื้นฐานที่วา ผูที่กระทําครบองคประกอบและเปนความผิดจะตองรับโทษตอเมื่อผูนั้นมี 
“ความชัว่” และการทีจ่ะถอืวาผูกระทาํมคีวามชัว่หรอืไม จะตองพจิารณาจากความรูสกึผดิชอบของ
ผูกระทําเปนหลัก หากผูกระทําไมมีความรูผิดชอบ ผูนั้นก็ “ไมมีโทษ” แตอยางไรก็ตาม ในบางกรณี
แมผลในทางกฎหมายจะเปนเหตุใหผูกระทําไมมีโทษก็ตาม แตถาไมใชเหตุเน่ืองจากความรูสึกผิดชอบ
ของผูกระทาํแลว แมผูนัน้จะไดรบัยกเวนโทษกไ็มถอืวาอยูในโครงสรางขอที ่๓ เรือ่ง “ความชัว่” แตอยางใด

 ตวัอยางเชน กรณกีารกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยระหวางสามีภริยา ตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึง่ 
แหงประมวลกฎหมายอาญา การท่ีผูกระทําไดรับยกเวนโทษน้ัน มิไดหมายความวา สามีหรือภริยา
ผูกระทําผิดนั้น ไมมีความรูผิดชอบหรือไมมีความช่ัวแตประการใด ในทางตรงกันขาม หากพิจารณา
จากโครงสรางความรับผิดในทางอาญาแลว สามีหรือภริยาผูกระทําความผิดน้ันไดกระทําการ
ครบองคประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดแลว และการกระทําน้ันเปนความผิดเน่ืองจากไมมี
กฎหมายใหอํานาจกระทําได นอกจากนี้ ผูกระทําผิดยังมีความรูสึกผิดชอบทุกประการ ดังนั้น จึงถือวา
ผูนั้นสมควรตองไดรับโทษ แตทั้งนี้เนื่องจากมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหไมมีโทษ จึงทําให
ไมสามารถลงโทษสามีหรือภริยาผูกระทําความผิดในกรณีนี้ได ซึ่งเปนเพราะเหตุผลพิเศษที่รัฐ
มุงประสงคจะรักษาสถาบันครอบครัวเอาไวนั่นเอง หรือตัวอยางในกรณีการพยายามกระทําความผิด
และไดยับยัง้เสยีเองไมกระทาํใหตลอด หรอืกลบัใจแกไขไมใหการกระทาํนัน้บรรลผุล ตามมาตรา ๘๒ 
เปนตน โดยกรณีตาง ๆ  ที่ผูกระทําไดรับยกเวนโทษดังกลาวนี้ กฎหมายอาญาของเยอรมันนั้น เรียกวา 
“เหตุยกเวนโทษเฉพาะตัว” 

บทสรุป 

 แมวา “เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” หรือ “เหตุยกเวนโทษ” ตามประมวล
กฎหมายอาญากับกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนีจะมีแนวคิดทีแ่ตกตางกันกต็าม แตสิง่ทีเ่หมือนกัน
ก็คือ กฎหมายทั้งสองตางเปนกฎหมายในระบบซีวิลลอว (Civil law) ซึ่งมีการกําหนดโครงสราง
ความรับผิดท่ีมีการแยกความแตกตางระหวาง “การกระทําท่ีไมเปนความผิด” กบั “การกระทําทีเ่ปน
ความผิดแตกฎหมายยกเวนโทษให” ไวอยางชัดเจน ซึ่งแตกตางจากแนวทางการวินิจฉัยคดี
ตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common law) เกี่ยวกับปญหาในเรื่องการกระทําเพื่อปองกัน 
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creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๔๖๖

“เหตุที่ทําใหผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
เปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาเยอรมัน

จุลนิติ

การกระทําดวยความจําเปน การกระทําโดยสําคัญผิด และการกระทําของคนวิกลจริตหรือเด็ก 
ทีไ่มมกีารช้ีชดัลงไปวาการกระทํานัน้เปนเร่ืองท่ีไมผดิกฎหมายเพราะขาดเจตนา หรอืเปนเร่ืองท่ีมเีจตนา
แตไมผดิเพราะมอีาํนาจทาํไดตามกฎหมาย หรอืเปนเรือ่งทีผ่ดิกฎหมายเพยีงแตกฎหมายยกเวนโทษให 
ดังนั้น การวินิจฉัยของศาลในคดีหนึ่ง ๆ เกี่ยวกับปญหาในเร่ืองตาง ๆ ดังกลาวจึงอาจแตกตางกัน
ออกไปไดนั่นเอง
 นอกจากน้ี หากนาํหลักเรือ่ง “ความเหมาะสมในการลงโทษ” (l’opportunité de la sanction pénale)
ซึง่เปนการพิจารณาวา “จริงอยูในการที่จะลงโทษบุคคลใดไดนั้น บุคคลนั้นจะตองมีความสามารถรูสึก
ผิดชอบได แตในทางตรงกันขาม แมบุคคลนั้นจะมีความรูสึกผิดชอบก็มิไดหมายความวาจะตองลงโทษ
บุคคลนั้นเสมอไป ทั้งนี้การลงโทษจะตองพิจารณาดานความเหมาะสมในการลงโทษดวย โดยเฉพาะ
เหตุผลเกีย่วกบัความสงบเรยีบรอย เมือ่พจิารณาถงึความเหมาะสมในการลงโทษแลว บางกรณกีฎหมาย
อาจมีการยกโทษใหแกผูกระทําผิดได” มาพิจารณาเพื่ออธิบายเรื่อง “เหตุยกเวนโทษเฉพาะตัว” 
ในกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนี หรือ “การกระทํานั้นไมมีกฎหมายยกเวนโทษ” ในประมวล
กฎหมายอาญาแลวจะพบวา ทั้งสองกรณีดังกลาวตางเปนการพิจารณาเร่ืองความเหมาะสม
ในการลงโทษเชนเดยีวกนั โดยมเีหตผุลท่ีเกีย่วกบัความสงบเรยีบรอยในสงัคมหรอืความสงบสขุของ
ครอบครวั และอาจกลาวไดวา ปญหาเรือ่ง “การยกเวนโทษ” ซึง่มกีารพจิารณาจากเหตคุวามเหมาะสม
ในการลงโทษนี้นั้น เปนการพิจารณาจากเหตุผลของเรื่อง ตามที่ฝายนิติบัญญัติจะเห็นสมควร
วาจะมกีารยกโทษใหหรอืไม โดยไมเกีย่วกบัการพจิารณาจากความสามารถรูผดิชอบของตวัผูกระทาํผดิ
แตประการใดอีกดวย. 
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