
 
แนวความคิดของต่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายอาญาเฟ้อ (Overcriminalization) 

   
 

  จากการศึกษาหนังสือและบทความทางวิชาการของต่างประเทศ๑ กฎหมายอาญาเฟ้อ 
(Overcriminalization) คือ การใช้กฎหมายอาญาที่ ไม่ เหมาะสมและท าให้ เกิดปัญหาในการ
บริหารงานยุติธรรมทางอาญา ลักษณะการใช้กฎหมายอาญาไม่เหมาะสมมีการยกตัวอย่าง เช่น  
การใช้กฎหมายอาญาเพ่ือบังคับให้เป็นไปตามหลักศีลธรรม เพ่ือให้มีบริการทางสังคม และเพ่ือ
แก้ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งล้วนท าให้กฎหมายอาญาขาดประสิทธิภาพในการใช้บังคับกับ
พฤติกรรมที่เป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริงได้ นักวิชาการต่างประเทศได้พยายามเสนอแนวคิดเพ่ือแก้ไข
ปัญหากฎหมายอาญาเฟ้อ โดยให้นักนิติบัญญัติเข้าใจหน้าที่ที่แท้จริงของกฎหมายอาญาซึ่งความผิด
ทางอาญาที่ต้องร้ายแรงเพียงพอที่จะได้รับการต าหนิจากสังคมและที่สมควรได้รับการลงโทษ๒   
ในที่นี้ อาจสรุปแนวคิดจากนักคิดต่างประเทศเกี่ยวกับการกระท าที่ไม่ควรเป็นความผิดทางอาญา  
ได้ดังนี้    
  ๑. แนวคิดทางศีลธรรมของสังคม (Legal Moralism) 

ตามทฤษฎี Legal Moralism กฎหมายจ าต้องบัญญัติให้การกระท าความผิด 
ทางศีลธรรมอย่างร้ายแรงเป็นความผิดทางอาญาและต้องได้รับการลงโทษ เพ่ือเป็นการรักษา
มาตรฐานทางศีลธรรมของสั งคม (public moral standard) ซึ่ งเป็นปั จจัย พ้ืนฐานที่ ส าคัญ 
ในการท าให้สังคมด ารงอยู่๓  ดังนั้น การจะบัญญัติกฎหมายให้การกระท าใดเป็นความผิดทางอาญา  
การกระท านั้นต้องเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมเห็นพ้องต้องกันว่าผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง  
ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและสังคม และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมาตรฐานทางศีลธรรม 
ของสังคมท่ีเปลี่ยนไป เช่น ความผิดเกี่ยวกับการรักร่วมเพศ การผิดประเวณี หรือการท าแท้ง  
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 ๒ 

แนวคิดทางศีลธรรมของสังคมที่จะน ามาใช้ก าหนดความผิดอาญามีหลักพิจารณา
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่เป็นมาตรฐานทางศีลธรรมส่วนบุคคล๔ ดังตัวอย่างเกี่ยวกับการท าแท้ง 
ในสั งคมอเมริกันยั งไม่มี ฉันทามติว่ าควรเป็ นความผิดอาญาหรือไม่  Sandford H. Kadish  
จึงให้ความเห็นว่ากฎหมายอาญาไม่มีหน้าที่ในการระงับข้อพิพาททางสังคม ประกอบกับเมื่อพิจารณา
ผลกระทบในทางลบที่มีต่อสังคม การท าแท้งจึงไม่ควรเป็นความผิดทางอาญา๕ 

(๒) เป็นการกระท าที่สมควรได้รับการต าหนิ (requirement of fault) ความผิด
ทางศีลธรรมที่ควรเป็นความผิดอาญา คือ ความผิดที่สังคมมุ่งหมายไปที่การประณามการกระท า 
ไม่ใช่มุ่งที่ผลลัพธ์ของการกระท า จากหลักพิจารณานี้ Andrew Ashworth จึงได้วิจารณ์เกี่ยวกับ
ความผิดเด็ดขาดทางอาญา (strict liability) ว่าอาจไม่ควรเป็นความผิดทางอาญา หากกฎหมาย 
ไม่สามารถท าให้ชัดเจนได้ว่าผู้กระท ามีความผิดเพียงพอต่อการสมควรได้รับการต าหนิ๖ 

(๓ ) หลั กการประณ ามเพ่ื อเป็ น เยี่ ยงอย่ างและความยุ ติ ธรรม  (fair and 
representative labeling) ไม่เพียงแต่การก าหนดอัตราโทษ Ashworth ให้ความเห็นว่า การจ าแนก
ประเภทของความผิดควรสอดคล้องกับความร้ายแรงของการกระท าที่เป็นความผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับความผิดนั้นด้วย๗ การก าหนดประเภทของความผิดเกินความร้ายแรง 
ของการกระท าหรือไม่เป็นไปตามหลักการประณามเพ่ือเป็นเยี่ยงอย่างหรือความยุติธรรมย่อมท าให้
กฎหมายอาญาเฟ้อ  

(๔) หลักความชั่ว (culpability) Ashworth ให้ความเห็นไว้ว่า หากกฎหมาย
อาญาจะลงโทษการกระท าที่สังคมมองว่าเป็นความผิด จะต้องลงโทษที่การกระท าไม่ใช่ผลลัพธ์  
ของการกระท านั้น ดังจะเห็นได้จากกฎหมายอาญาบัญญัติให้การตระเตรียมหรือพยายามกระท า
ความผิดก็เป็นความผิดได้ แม้ว่าการกระท าดังกล่าวจะไม่สัมฤทธิ์ผลที่มุ่งหมาย๘  แต่ถ้ากฎหมายอาญา
ลงโทษบุคคลจากผลลัพธ์ของการกระท า กล่าวคือ การกระท าเพียงเล็กน้อยแต่ส่งผลรุนแรง เช่น  
การท าร้ายร่างกายเพียงเล็กน้อยแต่เหยื่อเสียชีวิต อาจท าให้เกิดปัญหาได้ การก าหนดความผิดอาญา
จากผลลัพธ์ของการกระท าจึงควรก าหนดระดับทางศีลธรรมขั้นต่ าไว้โดยต้องเป็นการกระท าที่มี  
ความร้ายแรงทางศีลธรรมเพียงพอที่ผู้กระท าผิดจะได้รับการลงโทษจากผลลัพธ์ของการกระท า 
ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผลที่มุ่งหวังจากการกระท านั้น 

  

                                                 

  ๔“Unless a deliberate attempt is to be made by society, acting through the 
agency of the law, to equate the sphere of crime with that of sin, there must remain a realm of 
private morality and immorality which is, in brief and crude terms, not the law's business.” 
Wolfenden Report, Great Britain Committee on Homosexual Offences and Prostitution, Report, 
Command No. 247 (1965), Paras. 61 and 62. 
  ๕S. H. Kadish, The Crisis of Overcriminalization, American Criminal Law Quarterly, 
7:24 (1968), page 24. 
  ๖A. Ashworth, Conceptions of Overcriminalization, Ohio State Journal of Criminal 
Law, 5: 407 (2008), page 411. 
  ๗Ibid, page 410. 
  ๘Ibid, pages 411-413. 



 ๓ 

 ๒. แนวคิดอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) 
Ashworth กล่าวว่า กฎหมายอาญาไม่อาจท าหน้าที่เป็นเพียงกฎหมายที่มุ่งหมาย

การชดเชยให้กับการกระท าที่ผ่านไปแล้วเท่านั้น แต่ต้องมีหน้าที่ในการป้องกันภัยอันตรายที่จะ 
เกิดข้ึนกับสังคมในอนาคตด้วย๙ 
  แนวความคิดดังกล่าวมาจากทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยมที่พัฒนามาจากทฤษฎี 
ของ Jeremy Bentham และหลัก Harm Principle๑๐ ของ John Stuart Mill ซึ่ งนั กปรัชญา 
ทั้งสองท่านเชื่อว่าศีลธรรมสามารถเข้าใจได้ในรูปแบบของความสุข (happiness) สูงสุดของสังคม  
โดยการค านวนสัดส่วนของอรรถประโยชน์ (utility) ต่อความเสียหาย (harm) เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ 
ที่น าไปสู่ความสุขสูงสุด โดยเชื่อว่าการละเมิดสิทธิของประชาชนเป็นสิ่งถูกต้องเสมอหากน าไปสู่
ความสุขสูงสุดของสังคม และการออกกฎเกณฑ์ให้บุคคลในสังคมเคารพสิทธิซึ่ งกันและกัน 
ย่อมน าไปสู่ความสุขสูงสุดของสังคมได้ แนวความคิดนี้จึงใช้สนับสนุนการก าหนดความผิดทางอาญา
ส าหรับการกระท าท่ีสร้างความเสียหายร้ายแรงเนื่องจากได้ค านึงถึงสิทธิของบุคคลในสังคม 
  ตามทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยม การจะบัญญัติให้การกระท าใดเป็นความผิด 
และสมควรได้รับโทษทางอาญา ประโยชน์ต่อสังคมที่ได้รับจะต้องมากกว่าราคาที่เสียไป ในประเด็นนี้  
Kadish ได้วิเคราะห์ประเภทความผิดทางอาญาที่อาจเป็นผลเสียมากกว่าผลดี (more harm than 
good)๑๑ โดยให้เหตุผลหลายประการ หนึ่งในนั้นคือความผิดที่กระบวนการทางอาญาไม่สามารถ
บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยธรรมชาติของความผิดนั้นเอง อาทิ ความผิดในที่รโหฐาน  
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับความยินยอมของบุคคล  เช่น การค้าประเวณี การร่วมประเวณีที่ผิดปกติ 
(abnormal sexual intercourse) และความผิดที่การถูกลงโทษไม่สามารถยับยั้งการกระท าได้  
เช่น การติดยาเสพติด  ถึงแม้ว่าการกระท าข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นภัยต่อสังคม แต่การใช้
กระบวนการทางอาญาในการยับยั้งการกระท าเหล่านี้ไม่มีประสิทธิภาพและเป็นการฟุ่มเฟือย  
น าไปสู่การเบียดบังทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดไปใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ท าให้กระบวนการ
ทางอาญาสูญเสียโอกาสที่จะใช้ทรัพยากรดังกล่าวในการป้องกันการกระท าความผิดที่เป็นภัยต่อสังคม
มากกว่า อีกทั้งกระบวนการทางอาญาที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ ย่อมท าให้สังคมเมินเฉย  
ต่อกระบวนการนั้น ดูหมิ่นผู้บัญญัติกฎหมายและผู้บังคับใช้กฎหมาย และท าลายภาพลักษณ์ 
ของการบังคับใช้กฎหมายโดยรวม๑๒ 
  นอกจากนี้  Kadish ได้ ให้ ความ เห็ น เกี่ ย วกับความผิ ดอาญ าบางประเภท 
โดยใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยมนี้ ได้แก่  
  - ความผิด เกี่ ยวกับยาเสพติด Kadish เห็นว่า การก าหนดให้ เป็นความผิด 
ทางอาญาก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีต่อสังคม เพราะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดน าไปสู่การกระท า

                                                 

  ๙Ibid, page 417. 
  ๑๐“The only purpose for which power can be rightfully exercised over any 
member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, 
either physical or moral, is not a sufficient warrant.” J. S. Mill, On Liberty, London: Longman, 
Roberts & Green (1869). 
  ๑๑S. H. Kadish, The Crisis of Overcriminalization, American Criminal Law Quarterly, 
7:24 (1968), page 33. 
  ๑๒Ibid, pages 20-23. 
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ความผิดทางอาญาประเภทอ่ืน ๆ เอ้ือประโยชน์ต่อผู้กระท าความผิด และก่อให้ เกิดการทุจริต 
ของเจ้าหน้าที่อีกด้วย๑๓ 
  - ความผิดอาญาที่สามารถป้องกันหรือควบคุมได้ด้วยวิธีอ่ืน เช่น ความผิดเกี่ยวกับ
เช็ค Kadish เห็นว่า ความผิดเกี่ยวกับเช็คมักจะไม่มีการก าหนดให้ต้องพิสูจน์ว่าผู้กระท าความผิด 
มีเจตนาฉ้อโกง กฎหมายอาญาจึงน ามาใช้เพ่ือรองรับความ เสี่ยงทางธุรกิจซึ่งโดยแท้จริงแล้ว
ผู้ประกอบการควรเป็นผู้รับความเสี่ยงนั้น๑๔  ไม่ใช่หน้าที่ของกฎหมายอาญาที่มีภาระอยู่มากแล้ว  
และควรน าวิธีการอ่ืนที่ก่อให้ เกิดผลดีต่อสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวมากกว่ามาใช้แทน  
เช่น การให้สินเชื่อที่รัดกุมมากขึ้น  
  - ความผิดอาญาที่เป็นการก าหนดให้ความยากจนเป็นความผิดในทางอ้อม เช่น 
ความผิดเกี่ยวกับคนจรจัด (vagrancy)  Kadish เห็นว่า เป็นการใช้กฎหมายอาญาอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพและเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมาะสม 
  กล่าวโดยสรุป เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยม หากการบังคับใช้
กฎหมายอาญาก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสังคมมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ ถึงแม้ว่าการกระท านั้น
จะเป็นความผิดทางศีลธรรม ก็อาจไม่มีน้ าหนักเพียงพอที่จะใช้ตัดสินว่าการกระท านั้นสมควรก าหนด 
ให้เป็นความผิดทางอาญา  
 
  ๓. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 

หลักกฎหมายอาญาตามมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ของ Ricahrd A. Posner๑๕  
เชื่อว่าการกระท าความผิดทางอาญาเป็นการหลีกเลี่ยงการท างานของตลาด กฎหมายอาญาจึงช่วย
สนับสนุนความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจด้วยการยับยั้งไม่ให้มีการหลีกเลี่ยงการท างานของตลาด 
หลักคิดนี้ช่วยอธิบายความจ าเป็นในการก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือความผิดเกี่ยวกับ
ร่างกายเป็นความผิดอาญาได้ เนี่องจากความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นการหลีกเลี่ยงการท างาน 
ของตลาดโดยตรง ส่วนความผิดทางร่างกายเป็นการหลีกเลี่ยงการท างานของตลาดโดยอ้อม  
เพราะส่งผลในทางลบต่อตลาดโดยรวม 

Posner เห็นว่า การกระท าความผิดทางอาญาเป็นการกระท าที่ผ่านการค านวณ
มาแล้ว หากราคาที่ผู้กระท าความผิดต้องจ่าย (การถูกลงโทษ) สูงกว่าประโยชน์ที่ได้จากการกระท า
ความผิด (ไม่ว่าทางกายภาพหรือทางจิตใจ) บุคคลย่อมไม่กระท าความผิด ซึ่งการลงโทษทางอาญา 
มีความจ าเป็น เนื่องจากกฎหมายละเมิดอาจไม่เพียงพอและผู้ที่หลีกเลี่ย งการท างานของตลาด 
จ านวนมากไม่มีความสามารถทางการเงินมากพอจะชดใช้ความเสียหายทางละเมิดได้ ความรุนแรง
ของโทษทางอาญาตามทฤษฎีของ Posner จะต้องค านึงถึงปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น ค่าใช้จ่าย 
ในการบังคับใช้กฎหมายและการฟ้องร้องคดี หรือความน่าจะเป็นที่จะถูกพิพากษาให้ลง โทษ  
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อที่ ว่าการก าหนดโทษสูงสุดส าหรับทุกความผิดอาจเป็นหนทางหนึ่ ง  
ในการยับยั้งการหลีกเลี่ยงการท างานของตลาดได้โดยไม่ต้องมีการค านวณใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้บุคคล 

                                                 

  ๑๓Ibid, page 25. 
  ๑๔Ibid, page 29. 
  ๑๕R. A. Posner, An Economic Theory of the Criminal Law, Columbia Law Review, 
6: 85 (1985). 
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ไมห่ยุดการกระท าไว้เพียงแต่ความผิดเล็กน้อย การก าหนดบทลงโทษจึงควรมีความรุนแรงเท่าท่ีจ าเป็น
ส าหรับการยับยั้งการกระท าความผิด (marginal deterrence) 

Posner กล่าวเพียงว่า ความผิดทางอาญาเป็นการเพ่ิมความมั่งคั่งให้กับสังคม 
(wealth-maximizing) แต่ ค วรก าห น ดขึ้ น เพ่ื อป้ อ งกั น สั งคม เท่ านั้ น  (defense) โด ย ไม่ ได้ 
ให้ความเห็นว่าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าการหลีกเลี่ยงการท างานของตลาดในลักษณะใด 
ที่ควรเป็นหรือไม่ควรเป็นความผิดทางอาญา 

  ๔. แนวคิดอ่ืน ๆ  
นอกเหนือจากแนวคิดต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการก าหนด

ความผิดอาญาอ่ืน ๆ อีก ซึ่งพิจารณาตามสภาพของการกระท าความผิด ได้แก่ 
๔.๑  ความผิ ดทางอาญาเกี่ ยวกั บการควบคุ มทางเศรษฐกิ จ (Economic 

Regulations) ซึ่งโดยสภาพแล้วไม่ใช่การกระท าที่สังคมมองว่าผิดศีลธรรมนั้น มีแนวคิดในทาง 
ตรงกันข้ามกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ว่า กฎหมายอาญาที่ก าหนดความผิดดังกล่าวเป็นการขัดขวาง
การท างานของตลาด และไม่เห็นผลชัดเจนเพียงพอหรือทันที  (เช่น ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม)  
อีกทั้งไม่สามารถระบุตัวผู้รับผิดชอบได้ (เช่น ความผิดที่กระท าโดยบริษัท) จึงอาจเกิดค าถามขึ้นว่า
ความผิดประเภทนี้ควรเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ 

ในประเด็นข้างต้น Ashworth เชื่อว่าความผิดเกี่ยวกับการควบคุมทางเศรษฐกิจ 
มีนัยส าคัญทางศีลธรรมเพียงพอที่จะก าหนดให้เป็นความผิดทางอาญา แต่ต้องเป็นการกระท าที่เข้า
เงื่อนไขของหลักการสมควรได้รับการต าหนิ (requirement of fault) ด้วย มิเช่นนั้นสมควรก าหนด 
ให้เป็นเพียงการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ (violations) ก็เพียงพอ๑๖   

Kadish ชี้ให้เห็นว่าการกระท าความผิดเกี่ยวกับการควบคุมทางเศรษฐกิจมักเป็น
ความผิดที่เกิดจากการค านวณผลก าไรทางธุรกิจ จึงมีเจตนาที่จะกระท าความผิดที่สามารถพิสูจน์ได้ 
หากจะก าหนดให้การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญา ก็ควรก าหนดลักษณะการกระท า  
ให้ชัดเจนเพ่ือท าให้แน่ใจว่าจะไม่ครอบคลุมถึงการกระท าตามธรรมดาทางธุรกิจโดยชอบธรรม  
และหากจะเป็นกรณีที่ผู้กระท าความผิดไม่ได้รับสิทธิในการพิสูจน์ตนเองภายใต้กระบวนการของศาล 
การกระท าดังกล่าวก็ไม่สมควรมีโทษรุนแรงเพราะจะเกิดความไม่ยุติธรรมต่อผู้กระท าความผิด๑๗ 

๔.๒ ความผิดทางอาญาที่ไม่มีการก าหนดลักษณะของการกระท าที่ชัดเจน เช่น 
ความผิดเกี่ยวกับการรักษาความเป็นระเบียบของบ้านเมือง การก าหนดให้การกระท าดังกล่าว  
เป็นความผิดอาญาไม่ได้รับการสนับสนุนจากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากการกระท า  
บางประการที่ เข้าข่ายความผิดดังกล่าวไม่ใช่ความผิดทางศีลธรรม เช่น การก่อความวุ่นวาย  
ในที่สาธารณะ อาจสร้างความเดือดร้อนร าคาญและความยุ่งยากให้แก่รัฐและบุคคลในสังคม 
เพียงเล็กน้อยเกินกว่าที่ จะเอาผิด อีกทั้ งการก าหนดลักษณะของการกระท าไว้อย่างกว้าง  
จนเกิดความไม่ชัดเจนว่าการกระท าใดเป็นความผิด นอกจากจะท าให้คนในสังคมไม่รู้ ว่า  
สิ่งที่ตนกระท านั้นเป็นความผิดหรือไม่ ซึ่งขัดกับหลักนิติธรรมแล้ว ยังเป็นการให้อ านาจกับเจ้าหน้าที่

                                                 

  ๑๖A. Ashworth, Conceptions of Overcriminalization, Ohio State Journal of Criminal 
Law, 5: 407 (2008), pages 418-423. 
  ๑๗S. H. Kadish, Some Observations on the Use of Criminal Sanctions in Enforcing 
Economic Regulations, The University of Chicago Law Review, 3:30 (1963). 
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ต ารวจในการเลือกว่าจะบังคับใช้กฎหมายในกรณีใด ซึ่งหากไม่มีการควบคุมการใช้อ านาจดังกล่าว
อย่างมีประสิทธิภาพ อาจน าไปสู่การใช้อ านาจในทางไม่ชอบได้ จึงสมควรพิจารณาก าหนดลักษณะ
การกระท าที่ชัดเจนที่สมควรให้เป็นความผิดทางอาญา๑๘  

๔.๓ ความผิดทางอาญาที่เป็นการผิดสัญญาทางแพ่งโดยแท้ อาจขัดกับแนวคิด
เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยเฉพาะหลักกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ข้อ ๑๑ ที่ห้ามมิ
ให้บุคคลใดถูกจ าคุกเพียงเพราะบุคคลนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางสัญญาได้๑๙  
การกระท าที่เป็นการผิดสัญญาทางแพ่ง เช่น การไม่ช าระหนี้ โดยไม่มีเจตนาชั่วหรือองค์ประกอบอ่ืน
อันจะท าให้การกระท าสมควรเป็นความผิดทางอาญา จึงไม่ควรเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษจ าคุก
หรือมีการใช้มาตรการกักขังแทนโทษปรับ และการก าหนดให้การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดอาญา
ในลักษณะดังกล่าวย่อมท าให้เกิดกฎหมายอาญาเฟ้อ 

  
   

                                                 

  ๑๘S. H. Kadish, The Crisis of Overcriminalization, American Criminal Law Quarterly, 
7:24 (1968), pages 30-33. 
  

๑๙ Article 11.  No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to 
fulfill a contractual obligation. 


