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บทน�ำ

ในเอเชียแปซิฟิกมีจำ� นวนผู้ทถี่ กู ประหารชีวติ มากกว่าพื ้นทีอ่ นื่ ใดในโลกรวมกัน ทังยั
้ งมีโอกาสทีพ่ วกเขา จะ
ถูกประหารอันเนือ่ งมาจากการไต่สวนคดีอย่างไม่เป็ นธรรม ความผิดพลาดของกระบวนการยุตธิ รรมทีน่ ำ�
ไปสูโ่ ทษประหารชีวติ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อาจแก้ ไขกลับคืน ในเอเชียแปซิฟิกทีซ่ งึ่ 95% ของประชากรอยูใ่ นประเทศ
ทีย่ งั คงมีกฎหมายและมีการใช้ โทษประหารชีวติ มีความเสีย่ งอย่างยิง่ ทีร่ ฐั จะประหารบุคคลด้ วยความผิด
พลาดอันเป็ นผลมาจากการไต่สวนคดีอย่างไม่เป็ นธรรม

“

ลูกของดิฉันถูกฆ่ าเพราะอาชญากรรม
ทีเ่ ขาไม่ ได้ ก่อ...ครอบครัวของเราต้ องอยู่
บนความอับอาย เพือ่ นบ้ านไม่ ยอมคุยด้ วย
ไม่ ว่ารัฐบาลสัญญาว่ าจะขอโทษหรือชดเชย
อย่ างไร มันก็สายไปแล้ ว

”

Wang Tsai-lien แม่ของ Chiang Kuo-ching ซึง่ ถูกบังคับ
ให้ สารภาพ และต่อมาได้ ถกู ประหารเมื่อปี 2540 ที่ไต้ หวัน

ในเดือนมกราคม 2554 กระทรวงยุตธิ รรมของไต้ หวันยอมรับว่าเป็ นความผิดพลาดทีไ่ ด้
ประหารชีวติ พลทหาร Chiang Kuo-ching ทหารประจ�ำกองทัพอากาศ เมือ่ ปี 2540 ส�ำหรับ
คดีฆาตกรรมทีเ่ กิดขึ ้นเมือ่ 15 ปี กอ่ น ทางการยอมรับว่าถ้ อยค�ำ “สารภาพผิด” ของเขาเป็ น
ผลมาจากการทรมาน และมีการเร่งรีบตัดสินลงโทษในศาลทหาร ศาลเพิกเฉยต่อข้ อกล่าว
หาของเขาว่ามีการทรมาน และเพิกเฉยต่อค�ำอธิบายว่าเขาเป็ นผู้บริสทุ ธิ์ ในเดือนกันยายน
2554 ศาลทหารได้ ยกฟ้องคดีตอ่ Chiang Kuo-ching อย่างเป็ นทางการ โดยมีคำ� ตัดสินว่า
ค�ำสารภาพของเขาเกิดขึ ้นเนือ่ งจากถูกบังคับ
กรณีของเขาไม่ใช่เพียงแค่กรณีเดียว ทัว่ ภูมภิ าคนี ้และทีอ่ นื่ ๆ ในโลก มีคนได้ รบั โทษประหาร
ชีวติ เนือ่ งมาจากกระบวนการไต่สวนทีไ่ ม่สอดคล้ องอย่างชัดเจนกับมาตรฐานการไต่สวนคดี
อย่างเป็ นธรรมตามหลักสากล
มากกว่าสองในสามของประเทศต่างๆ ทัว่ โลกได้ ยกเลิกโทษประหารชีวติ หรือไม่มกี ารน�ำ
มาใช้ อกี จาก 41 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก มี 17 ประเทศได้ ยกเลิกโทษประหารชีวติ ส�ำหรับ
อาชญากรรมทังปวง
้
มี 9 ประเทศยกเลิกในทางปฏิบตั ิ และมีหนึง่ ประเทศคือฟิ จิทยี่ งั คงใช้
โทษประหารเฉพาะกับความผิดด้ านการทหารทีร่ ้ ายแรง (โปรดดูตาราง หน้ า 10-11)
แนวโน้ มทีม่ งุ่ สูก่ ารยกเลิกโทษประหารชีวติ สะท้ อนความตืน่ ตัวมากขึ ้นของนักเคลือ่ นไหว
นักกฎหมาย ผู้พพิ ากษา สมาชิกรัฐสภา และสาธารณชนในภูมภิ าคนี ้ทีม่ ตี อ่ ความไม่เป็ น
ธรรมของโทษประหารชีวติ

อย่างไรก็ตามอีก 14 ประเทศในภูมภิ าคนี ้ยังคงก�ำหนดโทษประหารชีวติ เอาไว้ และในช่วง 10 ปี ทผี่ า่ นมามี
การลงโทษประหารชีวติ ไทยได้ รื ้อฟื น้ การประหารชีวติ เมือ่ ปี 2552 แม้ วา่ ได้ ประกาศเจตจ�ำนงทีจ่ ะยกเลิก
โทษประหารในแผนแม่บทด้ านสิทธิมนุษยชนประจ�ำปี 2552-2557 ไต้ หวันได้ เริ่มประหารชีวติ อีกครังในปี
้
2553 หลังจากงดเว้ นไปเป็ นเวลาสีป่ ี แม้ วา่ จะมีการประกาศนโยบายยกเลิกโทษประหาร “อย่างช้ าๆ”
ตังแต่
้ ปี 2543 เป็ นต้ นมา
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เครือข่ายต่อต้ านโทษประหารชีวติ แห่งเอเชียแปซิฟิก (Anti Death Penalty Asia Pacific Network ADPAN) ต่อต้ านโทษประหารในทุกรูปแบบ เราตระหนักดีถงึ ผลกระทบร้ ายแรงจากอาชญากรรมที่
รุนแรงและเห็นใจผู้เสียหายและครอบครัว แต่เครือข่ายฯ ยืนยันว่าโทษประหารชีวติ ไม่ใช่วธิ ีแก้ ปัญหา
อาชญากรรมอย่างได้ ผล ผู้เสียหายต้ องตกเป็ นเหยือ่ ซ� ้ำจากการไต่สวนคดีอย่างไม่เป็ นธรรม ส่งผลให้ มกี าร
ประหารชีวติ ผู้บริสทุ ธิ์ ส่วนคนร้ ายตัวจริงกลับไม่ถกู น�ำมาลงโทษ โทษประหารชีวติ ละเมิดสิทธิทจี่ ะมีชวี ติ
และเป็ นรูปแบบการลงโทษทีโ่ หดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม และย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รีความเป็ นมนุษย์ แต่ตราบใดทีค่ วาม
เห็นเช่นนี ้ยังไม่เป็ นทีย่ อมรับตลอดทัว่ เอเชียแปซิฟิก นอกจากการต่อต้ านอย่างเป็ นระบบแล้ ว เรายังต้ อง
พยายามประกันว่ามีการเคารพต่อสิทธิทจี่ ะได้ รบั การไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรม ส�ำหรับคนทุกคนทีก่ ำ� ลัง
เผชิญกับโทษประหารชีวติ อยู่
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การไต่ สวนคดี
         อย่ างเป็ นธรรมคืออะไร?
หลักการพื ้นฐานของสิทธิทจี่ ะได้ รบั การไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรม สะท้ อนให้ เห็นในกฎหมายทัว่ โลกและใน
ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2491 (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) ซึง่
เป็ นเสาหลักของกฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยมีการขยายความหลักการเหล่านี ้ในปี 2509 ในข้ อ 14 ของ
กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights-ICCPR) ซึง่ มีการสรุปไว้ ในกรอบหน้ า 5 สิทธิทจี่ ะได้ รบั การไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรมมี
ผลบังคับใช้ ตามกฎหมายต่อรัฐภาคีทกุ แห่งภายใต้ กฎหมายจารีตประเพณีสากล ไม่วา่ รัฐเหล่านันจะให้
้
สัตยาบันรับรองสนธิสญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้ องหรือไม่กต็ าม ในบรรดาประเทศทีย่ งั คงมีและใช้ โทษประหารชีวติ ใน
เอเชียแปซิฟิก มีเฉพาะมาเลเซีย พม่ า และสิงคโปร์ เท่านันที
้ ย่ งั ไม่ลงนามหรือให้ สตั ยาบันรับรอง ICCPR
(โปรดดูตารางหน้ า 10-11)

สิทธิท่ จี ะได้ รับการไต่ สวนคดีอย่ างเป็ นธรรมในคดีท่ มี ีการลงโทษประหารชีวติ
เป็ นโทษสูงสุด
ในคดีทอี่ าจมีโทษถึงขันประหารชี
้
วติ หลักการไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรมยิง่ มีความส�ำคัญมากขึ ้นและจะต้องน�ำ
มาใช้อย่างจริงจัง ในปี 2527 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN Economic and Social
Council - ECOSOC) ได้นำ� หลักการป้องกันมาใช้ เพือ่ คุ้มครองสิทธิทจี่ ะได้รบั การไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรม
กรณีของผู้ทอี่ าจต้องโทษประหารชีวติ (หน้ า 5) โดยอยูบ่ นหลักการทีว่ า่ ส�ำหรับคดีทมี่ กี ารลงโทษประหารชีวติ
มาตรการป้องกันควรจะอยูใ่ นระดับที่ “สูงกว่าและนอกเหนือ” การคุ้มครองโดยทัว่ ไปส�ำหรับผู้
ต้องหาคดีอาญา ทังนี
้ ้เพราะคดีทมี่ กี ารลงโทษประหารชีวติ อาจกระทบต่อสิทธิทจี่ ะมีชวี ติ และ
เป็ นเรื่องสากลทีก่ ระบวนการยุตธิ รรม อาจส่งผลให้มกี ารพรากชีวติ โดยพลการซึง่ เป็ นข้อห้ามตามข้อ 6 (สิทธิทจี่ ะมีชวี ติ ) ของ ICCPR
การตัดสินประหารชีวติ อันเป็ นผลมาจากการไต่สวนคดีทไี่ ม่สอดคล้องต่อมาตรฐานพื ้นฐาน
อันเหมาะสมย่ อมช่ วยคุ้มครองฝ่ ายจ�ำเลย
ของการไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรม จึงเป็ นการละเมิดสิทธิทจี่ ะมีชวี ติ ของบุคคลผู้นนั ้

“

แต่ กระบวนการยุตธิ รรมอันเหมาะสมก็ยงั
เป็ นกลไกทีส่ งั คมน�ำมาใช้ เพือ่ ดูแลให้ มกี าร
ลงโทษอย่ างยุตธิ รรมและเป็ นธรรม

”

แม้ จะมีแนวปฏิบตั ขิ ององค์การสหประชาชาติให้ ใช้ โทษประหารชีวติ ได้ เฉพาะกรณีทเี่ ป็ น
ความผิดทีก่ ระท�ำโดยเจตนาและส่งผลถึงขันเสี
้ ยชีวติ แต่ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกก็ยงั คงมี
การประหารชีวติ ส�ำหรับความผิดตังแต่
้ การค้ ายาเสพติดไปจนถึงการลักทรัพย์

ผู้รายงานพิเศษด้ านการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย
โดยรวบรัดหรื อโดยพลการ (UN Special Rapporteur on
extrajudicial, summary or arbitrary executions)

ในประเทศจีน มีความผิดทีม่ รี ะวางโทษถึงขันประหารชี
้
วติ 55 ประเภท ปากีสถาน
28 ประเภท ไต้หวัน 49 ประเภทและเวียดนาม 21 ประเภท ส่วนในเกาหลีเหนือ มีการ
ลงโทษประหารชีวติ ส�ำหรับความผิดทางการเมืองหลายประเภท รวมทัง้ “ก่อการเพือ่ โค่นล้ม
รัฐบาล” และ “ขบถต่อมาตุภมู ”ิ ในบางประเทศ มีการบังคับใช้ โทษประหารชีวติ ต่อความผิด
ซึง่ ตามหลักกฎหมายสากลแล้วไม่อาจถือเป็ นความผิดทางอาญาได้เลย อย่างเช่นในปากีสถาน การดูหมิน่
ศาสนามีโทษถึงขันประหาร
้
แม้วา่ ทีผ่ า่ นมาไม่มใี ครทีถ่ กู ประหารตามความผิดดังกล่าว ในอัฟกานิสถาน เคย
มีผถู้ กู ลงโทษประหารชีวติ เพราะเปลีย่ นรีตจากอิสลามไปเป็ นศาสนาอืน่ แม้วา่ “การทิ ้งศาสนาของตน” ไม่ได้
เป็ นส่วนหนึง่ ของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศอัฟกานิสถานเลย
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หลักการส�ำคัญของการไต่ สวนคดีอย่ างเป็ นธรรม
ทุกคนมีสิทธิท่ จี ะได้ รับ
 ความเสมอภาคต่อหน้ ากฎหมายและศาล
 ได้ รับการพิจารณาคดีอย่างเปิ ดเผยและเป็ นธรรมโดยคณะตุลาการที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม		
กฎหมาย มีอ�ำนาจ มีความเป็ นอิสระและไม่ล�ำเอียง
 มีการสันนิษฐานว่าเป็ นผู้บริ สทุ ธิ์จนกว่าจะพิสจู น์ได้ วา่ ผิดจริ ง
 ต้ องไม่ถกู บังคับในการให้ การอันเป็ นปรปั กษ์ ตอ่ ตนเองหรื อสารภาพผิด
 ได้ รับการไต่สวนคดีโดยไม่ชกั ช้ า
 อยูร่ ่ วมในการไต่สวนคดีเพื่อแก้ ตา่ งให้ ตนเอง หรื อผ่านทนายความที่ตนเป็ นผู้เลือก
 ได้ รับสิทธิในการมีทนายความเพื่อช่วยแก้ ตา่ งโดยไม่คดิ มูลค่า กรณีที่ไม่สามารถจ่ายค่า
ตอบแทนได้
 มีเวลาและได้ รับความสะดวกเพียงพอแก่การเตรี ยมการเพื่อต่อสู้คดี
 มีสท
ิ ธิเรี ยกพยานฝ่ ายจ�ำเลยมาให้ ปากค�ำและการซักถามพยานฝ่ ายโจทก์
 มีการจัดล่ามหรื อการแปลภาษาให้ กรณีที่ไม่เข้ าใจภาษาที่ใช้ ในศาล
 สามารถอุทธรณ์ค�ำสัง่ ต่อศาลในล�ำดับสูงขึ ้นไป
 มีการชดเชยกรณีที่มีการกลับค�ำพิพากษาที่ให้ มีการลงโทษบุคคลนัน้

มาตรการป้องกันของคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมแห่ งสหประชาชาติเพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้ท่ ตี ้ องโทษประหารชีวติ (2527)  
ในประเทศที่ยงั ไม่ยกเลิกโทษประหารชีวิต อาจมีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตบุคคลได้ เฉพาะกรณีที่
 เป็ น “ความผิดทางอาญาร้ ายแรงสุด” กล่าวคือเป็ นความผิดที่กระท�ำโดยเจตนาและส่งผลถึงขันเสี
้ ยชีวิต
 เมื่อความผิดของผู้ถกู กล่าวหาได้ รับการพิสจู น์จากพยานหลักฐานที่ชดั เจนและน่าเชื่อถือจนไม่อาจอธิบายความจริ งได้
เป็ นอย่างอื่น
 หลังมีการไต่สวนคดีซงึ่ สอดคล้ องกับมาตรฐานการไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรมตามที่ก�ำหนดไว้ ใน ICCPR เป็ นอย่างน้ อย
จะต้ องไม่ก�ำหนดให้ มีการลงโทษประหารชีวิต
 ส�ำหรับผู้ที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี ในช่วงเวลาที่เกิดการกระท�ำความผิด ส�ำหรับบุคคลที่มีอาการทางจิต
ส�ำหรับหญิงตังครรภ์
้
หรื อผู้ที่เพิ่งจะคลอดบุตร
 กรณีที่มีการอุทธรณ์คดีหรื อมีขนตอนที
ั้
่จะเปลี่ยนโทษหรื อขออภัยโทษ
		ผู้ที่ต้องโทษประหารชีวิตย่อมมีสทิ ธิที่จะขออภัยโทษหรื อเปลี่ยนโทษ
		การประหารชีวิตใดๆ จะต้ องกระท�ำเพื่อให้ เกิดความเจ็บปวดทรมานน้ อยสุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
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ความท้ าทายของสิทธที่จะได้ รับ
             การไต่ สวนคดีอย่ างเป็ นธรรม
ในหลายประเทศของภูมภิ าคนี ้มีกฎหมายทีข่ ดั ขวางสิทธิทจี่ ะได้รบั การไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรม ซึง่ ปฏิเสธไม่
ให้มกี ระบวนการยุตธิ รรมอย่างเหมาะสม แม้ในประเทศทีม่ หี ลักการป้องกันเพือ่ คุ้มครองกระบวนการอันควร
แห่งกฎหมาย แต่กม็ กั ไม่มกี ารน�ำมาใช้ ในทางปฏิบตั ิ
ศาลยังคงใช้คำ� สารภาพทีไ่ ด้มาจากการทรมานเป็ นหลักฐานในการไต่สวนคดีอาญา แม้จะมีข้อห้าม
สากลต่อการทรมาน มีการน�ำระวางโทษประหารชีวติ สถานเดียวมาใช้ สำ� หรับความผิดเกีย่ วกับการค้า
ยาเสพติด มีการผลักภาระพิสจู น์ให้กบั จ�ำเลย มีการลิดรอนสิทธิทจี่ ะได้รบั การสันนิษฐานว่าเป็ นผู้บริสทุ ธิ์
ตามกฎหมาย ไม่ประกันซึง่ การเข้าถึงทนายความทังในช่
้ วงก่อน ระหว่าง และหลังการไต่สวน และในบาง
ประเทศไม่มกี ารรับรองความเป็ นอิสระของศาล และกรณีทเี่ ป็ นข้อกล่าวหาด้านความมัน่ คงหรือมีวกิ ฤต
ทางการเมือง รัฐมักใช้ อำ� นาจของศาลพิเศษเพือ่ ลงโทษประหารชีวติ ต่อบุคคลหลังการเร่งรัดไต่สวนคดี
หลังต้องโทษประหารชีวติ จ�ำเลยย่อมมีสทิ ธิตามกฎหมายสากลทีจ่ ะอุทธรณ์ตอ่ ศาลสูงขึ ้นไป ทังเพื
้ อ่ ขอ
ลดหย่อนโทษ หรือเปลีย่ นโทษ แต่ในบางประเทศ กลับไม่มชี อ่ งทางเหล่านี ้ให้เลย

“

เจ้าหน้าทีข่ องรัฐหลายแห่งในเอเชียแปซิฟิกอ้างว่า การบังคับใช้ กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาเป็ นอ�ำนาจ
หน้าทีโ่ ดยเด็ดขาดของหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตามการไต่สวนคดีต้องเป็ นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานระหว่างประเทศ กฎหมาย และมาตรฐานเหล่านี ้มีความส�ำคัญอย่าง
ยิง่ โดยเฉพาะในกรณีทรี่ ฐั ใช้ อำ� นาจของตนเพือ่ ด�ำเนินการพรากชีวติ บุคคล ซึง่
เราไม่ สามารถวิเคราะห์ โทษประหารชีวติ แยกจาก เป็ นการกระท�ำทีไ่ ม่อาจแก้ไขได้

บริบททีม่ กี ารบังคับใช้ โทษดังกล่ าวได้ ...การยอมรับ
โดยทัว่ ไปถึงความผิดพลาดของกระบวนการทีน่ ำ� ไปสู่
การตัดสินลงโทษและแนวโน้ มทีจ่ ะมีการบังคับใช้ โทษ
ดังกล่ าวกับกลุ่มทีอ่ ยู่ในส่ วนล่ างของโครงสร้ างสังคมเศรษฐกิจ (คนยากจน) เป็ นข้ อโต้ แย้ งส�ำคัญต่ อการต่ อ
ต้ านการคงไว้ ของโทษประหารชีวติ

”

สภาที่ปรึกษานักนิตศิ าสตร์ ของเวทีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของเอเชียแปซิฟิก (Advisory Council of Jurists of the Asia-Pacific
Forum of National Human Rights Institution) ปี 2543
นักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนชุมนุมต่ อต้ านโทษ
ประหารชีวติ ในวันก่ อนหน้ าจะถึงวันต่ อต้ านโทษ
ประหารชีวติ โลก ทีก่ รุ งไฮเดราบัด ปากีสถาน เมื่อ
เดือนตุลาคม 2553
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การทรมานและการปฏิบตั ทิ ่ โี หดร้ ายอื่นๆ
กรณีร้องเรี ยน
AFTAB BAHADUR
ปากีสถาน
CHIOU HO-SHUN
ไต้ หวัน
DEVENDER PAL SINGH
อินเดีย
HAKAMADA IWAO
ญี่ปุ่น
HUMPHREY JEFFERSON
อินโดนีเซีย
LENG GUOQUAN
จีน

“

การทรมานและการปฏิบตั อิ นื่ ๆ ทีโ่ หดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี เป็ นข้อห้ามโดยสมบูรณ์ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ มาตรฐานการไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรมสากลก�ำหนดอย่างชัดเจนว่า ไม่ควรมีการ
บังคับให้บคุ คลให้การอันเป็ นปรปักษ์ตอ่ ตนเองหรือสารภาพผิด อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบตั ิ
์
อืน่ ๆ ทีโ่ หดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศรีขององค์การสหประชาชาติ ระบุวา่ ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการ
ทรมานไม่อาจน�ำไปใช้ เป็ นพยานหลักฐานในศาลได้ แต่ประเทศส่วนใหญ่ในภูมภิ าคทีย่ งั คงใช้ โทษประหาร
ชีวติ ยอมให้มกี ารใช้ การทรมานหรือการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้ ายเพือ่ เป็ นหนทางให้เกิดการสารภาพได้ (โปรดดูตาราง
หน้า 10-11) แม้วา่ กฎหมายในประเทศตนจะห้ามการกระท�ำดังกล่าว ศาลมักจะเพิกเฉยต่อหลักฐานว่ามีการ
ทรมานและการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้ ายและสัง่ ให้ลงโทษประหารชีวติ บุคคล

ค�ำพิพากษาทีผ่ ดิ พลาดเกือบทุกครั้งใน
ช่ วงหลายปี ทีผ่ ่ านมาเป็ นผลมาจากการสอบ
ปากค�ำอย่ างผิดกฎหมาย

”

รองอัยการสูงสุดของส�ำนักอัยการสูงสุด ประเทศจีน 2549

จีนให้สตั ยาบันรับรองอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานในปี 2541 และกฎหมายของจีนก็ห้ามใช้
การทรมานเพือ่ บังคับให้สารภาพ หน่วยงานของรัฐยังก�ำหนดระเบียบมากมายในช่วงหลายปี
ทีผ่ า่ นมาเพือ่ สนับสนุนข้อห้ามเหล่านี ้และสนับสนุนขันตอนปฏิ
้
บตั เิ พือ่ แก้ ปัญหาการใช้ พยาน
หลักฐานทีไ่ ด้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะส�ำหรับคดีทมี่ กี ารลงโทษประหารชีวติ
อย่างไรก็ตาม กฎหมายของจีนไม่ได้มขี ้อห้ามอย่างชัดเจนต่อการใช้ พยานหลักฐานทีไ่ ด้มาจาก
การทรมานและการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้ ายในศาล เป็ นเหตุให้ยงั มีการประหารชีวติ บุคคลต่อไปแม้จะ
มีพยานหลักฐานทีช่ ดั เจนว่าค�ำสัง่ ประหารชีวติ เกิดจากค�ำสารภาพทีไ่ ด้มาจากการทรมาน

© REUTERS/Luis Enrique Ascui

รัฐธรรมนูญอินโดนีเซียห้ามการใช้ การทรมาน ประมวลกฎหมายอาญาของอินโดนีเซียระบุวา่ ข้อมูลใดๆ
ทีผ่ ้ตู ้องสงสัยให้กบั ต�ำรวจจะต้องไม่เกิดจากการบังคับ แต่อนิ โดนีเซียยังไม่กำ� หนดให้การทรมานเป็ นความผิดทาง
อาญา ในท�ำนองเดียวกัน กฎหมายในหลายประเทศรวมทังอั
้ ฟกานิสถานและอินเดียมีมาตรการเฉพาะเพือ่
ป้องกันการบังคับให้สารภาพ แต่การทรมานโดยต�ำรวจก็ยงั เกิดขึ ้น
อยูท่ วั่ ไปในประเทศเหล่านี ้และในระหว่างการไต่สวนก็ยงั มีการน�ำค�ำ
สารภาพทีเ่ กิดจากการบังคับมาใช้ เป็ นหลักฐาน ทีญ
่ ่ปี นและไต้
ุ่
หวัน
บ่อยครังที
้ ม่ กี ารน�ำหลักฐานทีไ่ ด้จากการสารภาพมาใช้ เพียงอย่าง
เดียว
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การจัดพิธีจุดเทียนร�ำลึกนอกเรื อนจ�ำฉางงีส�ำหรั บ Nguyen
Tuong Van จากออสเตรเลีย ในช่ วงไม่ ก่ีชั่วโมงก่ อนการ
ประหารชีวติ เขาทีส่ ิงคโปร์ ในเดือนธันวาคม 2548 ชายอายุ
25 ปี คนนี้ได้ ถูกลงโทษในข้ อหาลักลอบน�ำเข้ ายาเสพติด
กฎหมายของสิงคโปร์ กำ� หนดให้ ภาระพิสูจน์ ตกอยู่กับจ�ำเลย
ในคดียาเสพติด โดยจ�ำเลยต้ องเป็ นผู้พสิ ูจน์ ความบริสุทธิ์
ของตนเอง
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ระวางโทษประหารชีวติ สถานเดียว
กรณีร้องเรี ยน
REZA SHAH
มาเลเซีย
YONG VUI KONG
สิงคโปร์

ระวางโทษประหารชีวติ สถานเดียวเป็ นเหตุให้ผ้พู พิ ากษาไม่สามารถใช้ ดลุ พินจิ ของตนเอง และไม่สามารถ
พิจารณาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องทังปวงในการพิ
้
พากษาคดี ตามกฎหมายสากล มีข้อห้ามต่อการใช้ ระวางโทษ
ประหารชีวติ สถานเดียว เพราะพบว่ามีลกั ษณะของการพรากชีวติ โดยพลการและเป็ นการลงโทษทีโ่ หดร้ าย
ไร้ มนุษยธรรม หรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี ศาลและหน่วยงานตุลาการหลายแห่งถือว่าข้อบัญญัตเิ ช่นนี ้ไม่ชอบตาม
รัฐธรรมนูญ
ในปี 2553 ศาลฎีกาแห่งบังคลาเทศ มีคำ� สัง่ ว่าให้ระวางโทษประหารชีวติ
สถานเดียวส�ำหรับความผิดฐานฆ่าคนตายหลังการกระท�ำช�ำเราไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาอินเดียมีคำ� สัง่ ว่าการลงโทษเช่นนันไม่
้ สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ และในเดือนมิถนุ ายน 2554 ศาลสูงแห่งเมืองบอมเบย์มคี ำ� สัง่
ว่าการใช้ระวางโทษประหารชีวติ สถานเดียวส�ำหรับการกระท�ำความผิดซ� ้ำ
ต่อพระราชบัญญัตยิ าเสพติดและวัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท เป็ นการ
ละเมิดสิทธิทจี่ ะมีชวี ติ ในปี 2549 ทีไ่ ต้หวันมีการยกเลิกระวางโทษประหาร
ชีวติ สถานเดียวในกฎหมายทังสองฉบั
้
บนี ้

“

ข้ อบัญญัตขิ องกฎหมายทีไ่ ม่ เปิ ดโอกาสให้ ศาลใช้
ดุลพินจิ อย่ างรอบคอบและมีเมตตา กรณีทเี่ กีย่ วกับชีวติ
และความตาย โดยไม่ คำ� นึงถึงพฤติการณ์ แห่ งความผิดที่
เกิดขึน้ และไม่ คำ� นึงถึงความร้ ายแรงของความผิด ต้ อง
ถือได้ ว่าเป็ นข้ อบัญญัตทิ ร่ี ุนแรง ไม่ ยตุ ธิ รรมและไม่ เป็ น
ธรรม

”

หลายประเทศยังคงมีการใช้ระวางโทษประหารชีวติ สถานเดียว โดยเฉพาะ
ส�ำหรับความผิดด้านยาเสพติด (โปรดดูตารางหน้า 10-11) ประเทศบรูไน
ลาว มาเลเซีย เกาหลีเหนือ ปากีสถาน สิงคโปร์ และไทย ต่างมีระวาง
ศาลฎีกา อินเดีย ในคดี Mithu v. Punjab (2526)
โทษประหารชีวติ สถานเดียวส�ำหรับความผิดฐานครอบครองยาเสพติดใน
ปริมาณจ�ำนวนหนึง่ ไม่วา่ บุคคลดังกล่าวมีการครอบครองยาในปริมาณน้ อย
หรือเกีย่ วข้องกับยาในปริมาณมาก การบังคับใช้โทษประหารชีวติ ส�ำหรับความ
ผิดด้านยาเสพติดละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศทีอ่ นุญาตให้ใช้ โทษประหาร
ได้เฉพาะกับ “ความผิดทางอาญาร้ ายแรงสุด”

คนเดินผ่ านป้ายเตือนโทษส�ำหรั บคดีค้ายาเสพติด
กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550

© Tengku Bahar/AFP/Getty Images

ดัชนี: ASA 01/022/2011

ADPAN ธันวาคม 2554

กตกิ
ทาง าระห
การ วา่ ง
เม ปร
พิธีส ือง (IC ะเทศว
ICC ารเลือ CPR) า่ ด้วยส
PR กรับ 251 ทิ ธ
253 ฉบ 9 ิพลเ
มือง
บั ท
อนสุ 4
ี่ 2 ข
และ
อง
ญ
ั
สทิ ธ
(CA ญา
ิ
T) 2 ตอ่ ต
530 ้ านก
า
ร
ทรม
กฎ
าน
มาต หมายท
รฐา ี่อนญุ
นกา าต
ข้อบ รพ ให
อ�ำน ญั ญตั ิจารณ ้ ลงโทษ
าจศ ทิ ี่จ�ำ าคด ประ
ห
า
ก ีอ
กฎห ลสงู เพ ดั สทิ ธ ยา่ งเป ารโดย
ควา มาย ื่อทบ ิในกา ็ นธรร ไมส่ อ
มผดิ ทกี่ ำ� ทวน รอทุ ม
ดคล
ด้าน หนด คดี ธรณ
้ องก
ยาเ โทษ
์
ค
บั
ด
สพต ประ
ีและ
การ
ห
ป
ก
ด
ิ
ารข
และ ารช
มาต ฏิบตั
อ
ควา วี ติ เพ
รฐา ดิ ้ าน
มผดิ ยี งส
นก โทษ
การ ารพิจา ประห ทางอา ถานเด
บงั ค ทรมา รณาค ารชีวิต ญาทไี่ ยี ว สำ� ห
มร่
ดีท
บั ให นแล
ท
ร
้ สาร ะกา ี่เป็นธ ี่ไมส่ อด ุนแรงอ บั
รรม คล
นื่ ๆ
ภาพ รปฏ
สาก ้ องก
ิบตั
ิที่โห
ล
บั
ดร้า
ยอื่น
ๆท
ี่น�ำม
าใช
้ เพื่อ

10 การประหารชีวติ ที่อยุตธิ รรมในภูมภิ าคเอเชีย
ยุตกิ ารพิจารณาคดีที่ไม่เป็ นธรรม ยกเลิกการประหารชีวิต

รัฐที่ยงั มีบทบัญญัติ
ให้ ประหารชีวิต

รัฐที่ยกเลิกการประหาร
ชีวิตในทางปฏิบตั ิ

รัฐที่ยงั คงใช้ โทษประหารชีวิตส�ำหรับ
ความผิดทางอาญาเฉพาะด้ าน
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การประหารชีวติ ที่อยุตธิ รรมในภูมภิ าคเอเชีย 11
ยุตกิ ารพิจารณาคดีที่ไม่เป็ นธรรม ยกเลิกการประหารชีวิต

รัฐที่ยกเลิกการประหารชีวิต
ส�ำหรับความผิดทางอาญา
ทุกประเภท

ออสเตรเลีย 1980 1990 1989
ภูฏาน
กัมพูชา 1992

ความรับผิดชอบและการปฏิบตั ิ
ของรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

1992

เนปาล 1991 1998 1991
นิวซีแลนด์ 1978 1990 1989

ลงนาม

ฟิ ลปิ ปิ นส์ 1986 2007 1986

ให้ สตั ยาบัน

ซามัว 2008
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2011

ลงนาม: รัฐแสดงความตังใจที
้ จ่ ะศึกษาอนุสญ
ั ญาเพือ่
ทีจ่ ะได้ให้สตั ยาบันต่อไป การลงนามนันเรี
้ ยกร้ องให้รฐั
ทีจ่ ะละเว้นการกระท�ำใดๆ ทีข่ ดั ต่อวัตถุประสงค์ของ
อนุสญ
ั ญานันๆ
้
การให้สตั ยาบัน หรือภาคยานุวตั :ิ รัฐได้เข้าร่วมใน
อนุสญ
ั ญานันๆ
้ อย่างเป็ นทางการ และมีข้อผูกพันตามทาง
กฎหมาย
* ไต้หวันยังไม่เป็ นรัฐสมาชิกขององค์การ สหประชาชาติ
** เฉพาะคดีที่มีการไต่สวนในศาลทหาร
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12 การประหารชีวติ ที่อยุตธิ รรมในภูมภิ าคเอเชีย

ยุตกิ ารพิจารณาคดีที่ไม่เป็ นธรรม ยกเลิกการประหารชีวิต

เป็ นผู้บริสุทธิ์จนกว่ าจะพิสูจน์ ความผิด
กรณีร้องเรี ยน
REZA SHAH
มาเลเซีย
YONG VUI KONG
สิงคโปร์

“

หลักการส�ำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ ก�ำหนดว่า บุคคลใดทีถ่ กู ตังข้้ อหาว่ากระท�ำความผิดทางอาญา
ต้องได้รบั การสันนิษฐานว่าเป็ นผู้บริสทุ ธิ์ จนกว่าและต่อเมือ่ มีการพิสจู น์วา่ มีความผิดจริงตามกฎหมายโดย
ผ่านการไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรม สิทธิทจี่ ะได้รบั การสันนิษฐานว่าเป็ นผู้บริสทุ ธิไ์ ม่เพียงมีผลระหว่างการ
ไต่สวนเท่านัน้ แต่ในกระบวนการก่อนหน้ าการไต่สวนของศาลด้วย และมีผลต่อผู้ต้องสงสัยทังในช่
้ วงก่อนจะ
มีการตังข้้ อหาทางอาญา และจนกระทัง่ มีการตัดสินลงโทษภายหลังการอุทธรณ์คดีในขันสุ
้ ดท้าย มาตรการ
ป้องกันของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติได้ให้รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับสิทธิดงั กล่าว
โดยเน้นว่าอาจมีการบังคับใช้ โทษประหารชีวติ ได้เฉพาะกรณีที่ “ความผิดของผู้ถกู กล่าวหาได้รบั การพิสจู น์
จากพยานหลักฐานทีช่ ดั เจนและน่าเชือ่ ถือจนไม่อาจอธิบายความจริงได้เป็ นอย่างอืน่ ”

การแก้ ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด
และการก่ อการร้ าย ต้ องมุ่งทีก่ ารคุ้มครอง
สิทธิของกลุ่มเสีย่ งทีจ่ ะต้ องได้ รับการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและบทลงโทษทางอาญา

”

ในประเทศจีน หลักการสันนิษฐานว่าเป็ นผู้บริสทุ ธิไ์ ม่ปรากฏเลยในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ในไต้หวัน เมือ่ เร็วๆ นี ้เองทีม่ กี ารแก้ ไขกฎหมายให้ครอบคลุมหลักการ
สันนิษฐานว่าเป็ นผู้บริสทุ ธิ์ ส่วนผู้ทพี่ บว่ามีการครอบครองยาเสพติดเกินปริมาณจ�ำนวนหนึง่
ในมาเลเซียและสิงคโปร์ มักถือกันว่ามีความผิดฐานลักลอบค้ายา และมีโทษบังคับเป็ นการ
ประหารชีวติ

© Han Thon/The Online Citizen

ส�ำนักงานว่าด้ วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime UNODC) มีนาคม 2553

อย่างไรก็ตาม กฎหมายในหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกละเมิดสิทธิดงั กล่าว โดยในทาง
ปฏิบตั แิ ล้วมีการผลักภาระพิสจู น์ไปให้กบั จ�ำเลยส�ำหรับความผิดอาญาบางประการ จ�ำเลยที่
ถูกตังข้้ อหาความผิดเหล่านันในประเทศต่
้
างๆ มักถูกมองว่าเป็ นผู้กระท�ำความผิด และมีภาระ
ทีจ่ ะต้องพิสจู น์ความบริสทุ ธิข์ องตนเอง
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คนทีร่ ่ วมลงชื่อในจดหมายรณรงค์ เพื่อช่ วยชีวติ Yong
Vui Kong อายุ 19 ปี ซึง่ เป็ นนักโทษประหารชีวติ ในคดียา
เสพติดทีส่ ิงคโปร์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 (โปรดดูกรณี
ศึกษา) ความผิดด้ านยาเสพติดในสิงคโปร์ ระวางโทษประหาร
ชีวติ เพียงสถานเดียว

การประหารชีวติ ที่อยุตธิ รรมในภูมภิ าคเอเชีย 13
ยุตกิ ารพิจารณาคดีที่ไม่เป็ นธรรม ยกเลิกการประหารชีวิต

สิทธิท่ จี ะมีท่ ปี รึกษาด้ านกฎหมาย
กรณีร้องเรี ยน

การเข้าถึงทนายความตังแต่
้ การถูกคุมขังในเบื ้องต้นเป็ นมาตรการส�ำคัญเพือ่ ป้องกันการทรมานและการ
ปฏิบตั ทิ โี่ หดร้ ายอืน่ ๆ และช่วยประกันโอกาสทีจ่ ะได้รบั การไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรม เพือ่ ให้เกิดสิทธิทจี่ ะได้
รับการไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรม จ�ำเลยจะต้องเข้าถึงทนายความ ไม่เพียงเฉพาะในช่วงของการไต่สวน แต่
โดยทันทีเมือ่ มีการจับกุม ระหว่างการควบคุมตัว การสอบปากค�ำ และการไต่สวนมูลฟ้องเบื ้องต้น สิทธิการ
เข้าถึงทนายความมักหมายถึงการทีบ่ คุ คลมีสทิ ธิทจี่ ะร้ องขอทนายความตามทีต่ นต้องการ กรณีทจี่ ำ� เลยไม่มี
ทนายความของตนเอง ก็ควรมีสทิ ธิได้รบั ความช่วยเหลือจากทนายความตามทีจ่ ดั หาให้โดยผู้พพิ ากษาหรือ
หน่วยงานตุลาการ กรณีทจี่ ำ� เลยไม่สามารถจ่ายเงินค่าทนายความได้ ก็จะต้องมีทนายความอาสาทีใ่ ห้บริการ
โดยไม่คดิ มูลค่า รวมทังในคดี
้
ทมี่ กี ารลงโทษประหารชีวติ ซึง่ สะท้อนถึงการเลือกของจ�ำเลยเอง
สิทธิการเข้าถึงทนายความยังหมายถึงสิทธิทจี่ ะมีทปี่ รึกษาด้านกฎหมายทีม่ คี วามสามารถ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ได้ระบุวา่ ทนายความส�ำหรับ
จ�ำเลยทีต่ ้องโทษประหารชีวติ จะต้อง “เป็ นตัวแทนอย่างมีประสิทธิภาพของผู้ถกู กล่าวหา” ใน
ทุกขันตอนของการไต่
้
สวนคดี และยังระบุด้วยว่า กรณีทที่ นายความแสดง “พฤติการณ์ทไี่ ม่
เหมาะสมหรือไร้ ความสามารถอย่างชัดเจน” รัฐอาจต้องรับผิดชอบในฐานะละเมิดสิทธิทจี่ ะได้
รับการไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรม
สิทธิทจี่ ะได้รบั การแก้ ตา่ งจากทนายความ ยังรวมถึงสิทธิทจี่ ะสามารถสือ่ สารอย่างเป็ นความ
ลับกับทนายความ ได้รบั ความสะดวกเรื่องเวลาและสถานทีเ่ พือ่ วางแผนการต่อสู้คดี ส�ำหรับ
คดีทมี่ กี ารลงโทษประหารชีวติ ผู้ถกู กล่าวหาควรมีเวลาและสถานทีเ่ พือ่ เตรียมการต่อสู้คดี ซึง่
เหนือกว่าและนอกเหนือจากการอ�ำนวยความสะดวกในคดีทวั่ ไป โดยอาจรวมถึงการแปล
และการมีลา่ มโดยไม่คดิ มูลค่าหากจ�ำเป็ น จ�ำเลยและทนายความควรมีโอกาสทีเ่ ท่าเทียม
กับอัยการในการน�ำเสนอความเห็น กรณีทหี่ น่วยงานของรัฐขัดขวางไม่ให้ทนายความปฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ ย่างเป็ นผล รัฐอาจต้องรับผิดชอบในฐานะละเมิดสิทธิทจี่ ะได้รบั การไต่สวนคดีอย่าง
เป็ นธรรม

HAKAMADA IWAO
ญี่ปุ่น
HUMPHREY JEFFERSON
อินโดนีเซีย
LENG GUOQUAN
จีน

“

ผู้ทถี่ กู ลงโทษประหารชีวติ มักไม่
สามารถเข้ าถึงทนายความ และมักถูก
ตัดสินลงโทษภายหลังการไต่ สวนคดีทง้ั ๆ
ทีไ่ ม่ มพ
ี ยานหลักฐาน หรือไม่ มกี ารเรียก
ตัวพยานของจ�ำเลยมาสอบปากค�ำ

”

ผู้รายงานพิเศษด้ านการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย
โดยรวบรัดหรื อโดยพลการให้ ความเห็นต่อกรณีของ
อัฟกานิสถานในปี 2552

ตลอดทังภู
้ มภิ าค ผู้ต้องโทษประหารชีวติ มีโอกาสน้อยหรือไม่มโี อกาสทีจ่ ะเข้าถึงทนายความเลยหลังถูกจับกุม
และในช่วงทีเ่ ตรียมต่อสู้คดีหรือการอุทธรณ์คดี
ในประเทศจีน ทางการอาจขัดขวางหรือกีดกันไม่ให้ทนายความได้พบกับจ�ำเลย ขัดขวางการรวบรวมพยาน
หลักฐานและการเข้าถึงพยานเอกสารทังหลาย
้
รวมทังมี
้ การข่มขูค่ กุ คามทนายความทีว่ า่ ความให้จำ� เลยใน
คดีทอี่ อ่ นไหวทางการเมือง บางคนก็ถกู ตังข้้ อหาเพราะไปแนะน�ำลูกความให้ปฏิเสธค�ำสารภาพทีเ่ กิดจากการ
บังคับ หรือเสนอให้นำ� พยานหลักฐานใหม่มาพิจารณาเพือ่ หักล้างกับอัยการ
ในประเทศญี่ปนุ่ ระบบ daiyo kangoku อนุญาตให้ตำ� รวจควบคุมตัวและสอบปากค�ำผู้ต้องสงสัยได้นานถึง
23 วัน ในระหว่างการสอบปากค�ำ ผู้ถกู ควบคุมตัวไม่สามารถพบทนายความได้ เพราะมีสมมติฐานว่าถ้ าทนาย
อยูด่ ้วยจะท�ำให้เกิดความยากล�ำบากมากขึ ้นส�ำหรับต�ำรวจทีจ่ ะ “โน้มน้าวใจให้ผ้ตู ้องสงสัยบอกความจริง”
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สิทธิเพื่อขอทบทวนและลดหย่ อนโทษ
กรณีร้องเรี ยน
CHIOU HO-SHUN
ไต้ หวัน

สิทธิในการอุทธรณ์คดีตอ่ ศาลล�ำดับถัดไปเพือ่ ขอให้ทบทวนค�ำตัดสินและบทลงโทษ เป็ นมาตรการป้องกันที่
ส�ำคัญเพือ่ คุ้มครองสิทธิของจ�ำเลย มาตรการป้องกันของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ก�ำหนดให้การอุทธรณ์คดีเป็ นสิทธิในเชิงบังคับ การพิจารณาคดีของศาลล�ำดับถัดไปช่วยให้สามารถทบทวน
โทษประหารชีวติ แต่ละคดีได้ และอาจท�ำให้พบข้อบกพร่องในการปฏิบตั ติ ามหลักการเพือ่ ประกันว่าจะมีการ
ไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรม และในบางกรณีอาจจ�ำเป็ นต้องมีการไต่สวนคดีใหม่ หรือมีการแก้ ไขกฎหมาย หรือมี
การปฏิรูปอย่างอืน่ แต่ในประเทศญี่ปนุ่ เกาหลีใต้และเหนือ และบางส่วนของปากีสถาน ไม่มขี ้อบัญญัตทิ ี่
บังคับให้ต้องมีการอุทธรณ์ตอ่ ศาลในล�ำดับถัดไป
ในปี 2550 ศาลประชาชนสูงสุดของจีน ได้อ้างอ�ำนาจทีจ่ ะทบทวนค�ำตัดสินลงโทษประหารชีวติ ของศาลชัน้
ต้นทังหมด
้
ในเดือนพฤศจิกายน 2553 Hu Yunteng ผู้อำ� นวยการแผนกวิจยั ของศาลบอกว่า โดยเฉลีย่ แล้ว
ในแต่ละปี ศาลสูงสุดได้กลับค�ำตัดสินลงโทษประหารชีวติ 10% ทีเ่ ป็ นค�ำตัดสินของศาลชันต้
้ น ตังแต่
้ ปี 2550
การกลับค�ำตัดสินส่วนใหญ่แล้วเป็ นเพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอ กระบวนการตัดสินบทลงโทษไม่
เหมาะสม หรือมีข้อบกพร่องในขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ

แม้วา่ รัฐธรรมนูญจีนก�ำหนดขันตอนการขออภั
้
ยโทษ
กรณีพเิ ศษไว้ แต่กรณีทศี่ าลลงโทษประหารชีวติ จะไม่มี
ขันตอนการลดหย่
้
อนโทษดังกล่าว และตังแต่
้ ปี 2518
เป็ นต้นมา ไม่มนี กั โทษประหารคนไหนได้รบั การอภัยโทษ
ในท�ำนองเดียวกัน การอภัยโทษหรือการเปลีย่ นโทษมัก
ไม่คอ่ ยเกิดขึ ้นทีญ
่ ่ปี นและสิ
ุ่
งคโปร์ ความคลุมเครือของ
กระบวนการลดหย่อนโทษทีม่ อี ยูใ่ นภูมภิ าคนี ้เปิ ดโอกาส
ให้ฝ่ายบริหารทังรั้ ฐบาลหรือประธานาธิบดีทจี่ ะใช้อำ� นาจ
ค่อนข้างมากต่อชีวติ และความตายของบุคคลทีถ่ กู ตัดสิน
ลงโทษประหารชีวติ และเป็ นการกระท�ำทีไ่ ม่สามารถ
ตรวจสอบได้

นักกิจกรรมเยาวชนใส่ ป้ายซึง่ มีข้อความว่ า “ถูกพิพากษา
ประหารชีวติ เนื่องจากการผลิตเงินสกปรก - ประเทศจีน”
เป็ นส่ วนหนึ่งของการรณรงค์ ยุตโิ ทษประหารชีวติ ใน
บาเดน ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เดือนมีนาคม 2553

© องค์การนิรโทษกรรมสากล

เมือ่ ขันตอนการอุ
้
ทธรณ์คดีสิ ้นสุดลง จ�ำเลยก็ยงั คงมีสทิ ธิทจี่ ะขอรับการลดหย่อนโทษ อย่างไรก็ตาม ในหลาย
ประเทศไม่มกี ารก�ำหนดขันตอนการลดหย่
้
อนโทษ หรือมีแต่กไ็ ม่นำ� มาปฏิบตั ิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ระบุวา่ สิทธิทจี่ ะได้รบั การลดหย่อนโทษ ซึง่ ไม่ได้กำ� หนดไว้ในขันตอนปฏิ
้
บตั ติ ามกฎหมาย จะต้องได้รบั การ
สนับสนุนจากหลักประกันในเชิงขันตอนเพื
้
อ่ ไม่ให้สทิ ธิดงั
กล่าวกลายเป็ นแค่พธิ กี รรมทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง

ซ้ าย: นักกิจกรรมเกาหลีใต้ ปล่ อยนกพิราบเป็ นสัญลักษณ์ ของ
นักโทษในแดนประหารระหว่ างการรณรงค์ ทกี่ รุ งโซล
ธันวาคม 2550
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ศาลพิเศษและการเร่ งพิจารณาคดี
กรณีร้องเรี ยน
AFTAB BAHADUR
ปากีสถาน
DEVENDER PAL SINGH
อินเดีย

ศาลพิเศษแบบทีม่ อี ยูใ่ นประเทศจีน เกาหลีเหนือ และปากีสถาน มักละเมิดสิทธิทจี่ ะมีตวั แทนด้าน
กฎหมาย สิทธิในการอุทธรณ์คดี และสิทธิทจี่ ะไม่ถกู บังคับให้สารภาพผิด ในศาลพิเศษบางแห่ง กลับมีการให้
เจ้าหน้าทีท่ หารเป็ นผู้นงั่ พิจารณาคดี แทนทีจ่ ะเป็ นผู้พพิ ากษาอิสระ
ในประเทศอืน่ ๆ ในช่วงทีม่ กี ารปราบปรามอาชญากรรมอย่างหนัก ศาลมักมีคำ� สัง่ ลงโทษประหารชีวติ หลังการ
ไต่สวนทีไ่ ม่สมบูรณ์ หรือการประหารชีวติ ผู้กระท�ำความผิดในคดีทปี่ รกติแล้วไม่จำ� เป็ นต้องได้รบั โทษรุนแรง
เช่นนี ้อย่างเช่น กรณีของประเทศจีนช่วงทีม่ กี ารรณรงค์ปราบปรามอาชญากรรม (“Strike Hard”)
ซึง่ มักกระท�ำอย่างสม�ำ่ เสมอต่อผู้ค้ายาและความผิดอืน่ ๆ

“

สภาพการณ์ ทกี่ ารท�ำหน้ าทีแ่ ละอ�ำนาจของฝ่ าย
ตุลาการกับฝ่ ายบริหารไม่ ได้ แบ่ งแยกอย่ างชัดเจน
หรือสภาพทีฝ่ ่ ายบริหารมีอำ� นาจควบคุมหรือสั่งการ
ฝ่ ายตุลาการได้ เป็ นสภาพทีไ่ ม่ สอดคล้ องกับแนวคิด
ของศาลทีเ่ ป็ นอิสระ

”
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ความเห็นทัว่ ไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (General Comment of
Human Rights Committee) ข้ อ 14 ของ ICCPR 2550

ในประเทศปากีสถานข้อบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตติ อ่ ต้านการก่อการ
ร้ าย พ.ศ.2540 อนุญาตให้นำ� ตัวพลเรือนไปไต่สวนในศาลทหาร แต่สองปี
ต่อมาศาลฎีกามีคำ� สัง่ ว่าเป็ นการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่ศาล
ต่อต้านการก่อการร้ ายก็ยงั คงตัดสินประหารชีวติ คนต่อไป มีการกีดกันไม่ให้
สาธารณะชนเข้าถึง และมีข้อก�ำหนดให้ต้องไต่สวนคดีให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาเจ็ดวันท�ำการ ซึง่ สร้ างแรงกดดันอย่างมากให้ผ้พู พิ ากษาในการตัดสิน
ลงโทษ ในเดือนมิถนุ ายน 2554 ประธานาธิบดีปากีสถานได้ลงนามในระเบียบ
ปฏิบตั ิ (เพือ่ สนับสนุนอ�ำนาจพลเรือน) [Action (in Aid of Civil Powers)
Regulations] ซึง่ เป็ นกฎหมายทีใ่ ห้อำ� นาจกองก�ำลังฝ่ ายความมัน่ คงซึง่ ปฏิบตั ิ
งานในเขตยึดครองของชนเผ่าฏอลีบนั ท�ำให้เจ้ าหน้ าทีส่ ามารถควบคุมตัว
บุคคลได้โดยพลการและไม่มเี วลาจ�ำกัด ระเบียบดังกล่าวยังให้อำ� นาจ
กับเจ้าหน้าทีค่ วามมัน่ คงในการจัดตังศาลและพิ
้
พากษาลงโทษทังการจ�
้ ำคุกหรือการ
ประหารชีวติ ค�ำให้การจากเจ้ าหน้ าทีค่ วามมัน่ คงเป็ นหลักฐานเพียงพอทีจ่ ะใช้
ลงโทษจ�ำเลยได้ และไม่อนุญาตให้อทุ ธรณ์คำ� ตัดสินและบทลงโทษ

สมาชิกกลุ่มพันธมิตรเพื่อยุตโิ ทษประหารชีวติ แห่ ง
ไต้ หวัน ร่ วมกับนักกิจกรรมคนอื่นในการประชุม
ระดับโลกเพื่อต่ อต้ านโทษประหารชีวติ ครั้ งทีส่ ี่
ทีก่ รุ งเจนีวา สวิตเซอร์ แลนด์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553
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ศาลที่เป็ นอิสระ

ผู้พพิ ากษาต้องสามารถตัดสินอรรถคดีโดยไม่ลำ� เอียง โดยยึดมัน่ ตามพื ้นฐานข้อเท็จจริงและกฎหมาย ไม่
ถูกควบคุม จ�ำกัดโดยมิชอบ ไม่ถกู ชี ้น�ำ ไม่ถกู กดดัน ข่มขูห่ รือแทรกแซง ซึง่ เป็ นเนื ้อหาทีป่ รากฏตามหลักการ
ที่ 2 ของหลักการพื ้นฐานว่าด้วยความเป็ นอิสระของศาล (UN Basic Principles on the Independence
of the Judiciary) และยังมีมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติอนื่ ๆ ส�ำหรับทนายความและอัยการซึง่ จะ
ต้องเป็ นอิสระและปลอดจากการแทรกแซงโดยมิชอบ แต่แม้จะมีมาตรฐานดังกล่าว ในหลายประเทศรวมทัง้
อัฟกานิสถาน  บังคลาเทศ จีน อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ศรีลงั กา และเวียดนาม
หลักประกันการไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรมก็ไร้ ความหมาย เมือ่ องค์ประกอบต่างๆ ของระบบยุตธิ รรมทางอาญา
ทังต�
้ ำรวจ อัยการ ทนายความและศาล ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นมืออาชีพและเป็ นอิสระจากอิทธิพลทางการ
เมืองและอืน่ ๆ
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จดหมายรณรงค์ เพื่อ Chiou Ho-shun ซึง่ ถูกควบคุมตัว
เป็ นเวลากว่ า 21 ปี คดีของเขานับเป็ นคดีทยี่ ังไม่ มีการ
ตัดสินยาวนานสุดในประวัตศิ าสตร์ ของไต้ หวัน เขา
กล่ าวถึงจดหมายทีส่ ่ งมาถึงว่ า “เพื่อนของผมทุกคนที่
ลงชื่อในจดหมายนี้ แสดงความรั กอย่ างจริงใจต่ อผม
ผมถือว่ าจดหมายทุกฉบับมีค่าเป็ นอย่ างยิง่ ”
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ความโปร่ งใส

ตามหลักกฎหมายสากล รัฐบาลต้องมีความโปร่งใสในการบังคับใช้ โทษประหารชีวติ คณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งสหประชาชาติได้กระตุ้นให้รฐั ต่างๆ ตีพมิ พ์ข้อมูลเกีย่ วกับจ�ำนวนการตัดสินลงโทษประหารชีวติ
การประหารชีวติ การกลับค�ำตัดสินลงโทษในช่วงอุทธรณ์ และจ�ำนวนการขออภัยโทษอย่างสม�ำ่ เสมอ

“

เพือ่ ให้ ทกุ ส่ วนของรัฐบาลและ
สาธารณะชนมีโอกาสพิจารณาว่ ามีการ
ลงโทษอย่ างเป็ นธรรมและไม่ เลือก
ปฏิบตั ิ อย่ างน้ อยทีส่ ดุ แล้ ว การบริหาร
งานยุตธิ รรม ต้ องมีความโปร่ งใส

ถ้ าประชาชนได้รบั ข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือว่ามีการบังคับใช้ การลงโทษประหารชีวติ อย่างไร และสามารถ
ประเมินว่ามีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรมหรือไม่ จะท�ำให้พวกเขา
สามารถตัดสินใจได้ดขี ึ ้นว่า ควรจะยังมีโทษประหารชีวติ ต่อไปหรือไม่ ข้อมูลเหล่านี ้มีสว่ นช่วย
เปลีย่ นความเห็นทีน่ ำ� ไปสูก่ ารยกเลิกโทษประหารชีวติ ในฟิ ลิปปิ นส์เมือ่ ปี 2549

การเก็บข้อมูลคดีทมี่ กี ารลงโทษประหารชีวติ ของนักรณรงค์ยงั คงมีความส�ำคัญเพือ่ เปิ ดโปงความ
อยุตธิ รรม แต่กม็ กั มีความพยายามขัดขวางการท�ำงานเช่นนันในภู
้ มภิ าคเอเชียแปซิฟิก เพราะ
ในหลายประเทศ จ�ำนวนการประหารชีวติ และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องถือว่าเป็ นความลับของรัฐ ส่วน
ทีญ
่ ปี่ นุ่ และไต้หวัน นักโทษมักถูกประหารโดยไม่มกี ารเตือนล่วงหน้ า ครอบครัวและทนายความ
ผู้รายงานพิเศษด้ านการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย
ได้รบั แจ้ งก็เมือ่ ประหารเสร็จแล้ว ส่วนรัฐบาลจีน มาเลเซีย มองโกเลีย เกาหลีเหนือและ
โดยรวบรัดหรื อโดยพลการ ปี 2549
เวียดนาม มักจะไม่เผยแพร่ข้อมูลค�ำตัดสินในคดีทมี่ กี ารลงโทษประหารชีวติ และการประหารชีวติ
ต่อสาธารณะ

AP Photo/Justice Ministry

”
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ห้ องประหารชีวติ (แขวนคอ) ทีศ่ ูนย์ ควบคุมตัว
กรุ งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนสิงหาคม
2550 ช่ องทีจ่ ะเปิ ดออกหลังจากกดปุ่ มเพื่อให้ ผ้ ูถูก
แขวนคอตกลงไปเป็ นช่ องสี่เหลี่ยมสีแดงบนพื้น
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สรุ ป
ทุกคนทีถ่ กู ตังข้้ อหาว่ากระท�ำความผิดย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การไต่สวนคดี
อย่างเป็ นธรรม จ�ำเลยทีถ่ กู ปฏิเสธไม่ให้ได้รบั กระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย
ในการไต่สวนคดีอาญา ก็เท่ากับถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รบั ความยุตธิ รรม

“

ใช่ กฎหมายก็คอื กฎหมาย แต่ ผมหวังว่ าสภาจะ
ยกเลิกโทษประหาร เพราะถ้ ามีการตัดสินผิดพลาด
จะกลายเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ อาจแก้ ไขได้ เรามีวธิ กี ารอย่ างอืน่ ที่
ใช้ จดั การกับอาชญากรรมร้ ายแรง

”

ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก ทุกปี จะมีคนหลายพันคนทีถ่ กู ตัดสินลงโทษประหาร
ชีวติ และถูกประหาร อันเป็ นผลมาจาก การไต่สวนคดีอย่างไม่เป็ นธรรม ซึง่ ไม่ Datuk K.C. Vohrah อดีตผู้พิพากษาศาลสูงและศาลอุทธรณ์ของมาเลเซีย
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท�ำลายหลักนิตธิ รรม และละเมิดสิทธิทจี่ ะมีชวี ติ
สิทธิทจี่ ะได้รบั การไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรมและข้อห้ามต่อการทรมานและ
การปฏิบตั ทิ โี่ หดร้ ายอืน่ ๆ
ในรายงานฉบับนี ้มีการทบทวนคดีตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึ ้นซึง่ สะท้อนให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงอันตรายร้ ายแรงของการใช้โทษประหารชีวติ การตัดสินว่าใครจะถูกประหารและใครทีจ่ ะรอด มักไม่
ได้ขึ ้นอยูก่ บั พฤติการณ์ของความผิด แต่ขึ ้นอยูก่ บั ชาติพนั ธุห์ รืออัตลักษณ์อนื่ ๆ ของจ�ำเลยเองด้วย ขึ ้นอยูก่ บั
สถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมของบุคคล หรือขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถของจ�ำเลยทีจ่ ะท�ำความ
เข้าใจและเจรจาในระหว่างการไต่สวนคดี การได้รบั ความช่วยเหลือและเข้าถึงทนายความอย่าง
เพียงพอ และปัจจัยอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� แนกว่าจ�ำเลยจะสามารถท้าทายความไม่เป็ นธรรมของระบบ
ยุตธิ รรมทางอาญาทีม่ งุ่ ผลักดันตนเองให้เข้าสูห่ นทางแห่งความตายได้

การประท้ วงนอกส�ำนักงานผู้แทนประเทศจีนทีฮ่ ่ องกง
สิงหาคม 2553

© องค์การนิรโทษกรรมสากล

การยกเลิกโทษประหารเท่านันจะเป็
้
นหลักประกันว่าผู้บริสทุ ธิจ์ ะไม่ถกู ประหารชีวติ อีกต่อไป
เครือข่าย ADPAN ต่อต้านโทษประหารโดยเป็ นไปตามหลักการ และเรียกร้ องให้รฐั ทุกแห่ง
ด�ำเนินมาตรการเพือ่ ชะลอการลงโทษประหารชีวติ ในระหว่างทีม่ กี ารพิจารณายกเลิกโดย
สิ ้นเชิง การยกเลิกโทษประหารชีวติ จะแสดงถึงเจตจ�ำนงของสังคมทีจ่ ะมุง่ สูค่ วามเป็ นธรรม
และความยุตธิ รรม แทนทีจ่ ะมาขอโทษเมือ่ มีการประหารชีวติ ผิดพลาด การขอโทษอย่างเดียว
คงไม่เพียงพอ
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ข้ อเสนอแนะ
ส�ำหรั บรั ฐที่ยังคงมีโทษประหารชีวติ อยู่

 จัดท�ำความตกลงชั่วคราวเพื่อยุตกิ ารใช้ โทษประหารชีวติ ทัง้ นีเ้ ป็ นไป
ตามมติสมัชชาความมั่นคงแห่ งสหประชาชาติ

 เปลี่ยนโทษจากประหารชีวติ เป็ นโทษอย่ างอื่น  
 แก้ ไขกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบตั เิ พื่อประกันให้ เกิดการไต่ สวนคดี

 ในระหว่ างรอการยกเลิกโทษประหารชีวติ ต้ องดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานสากลที่จำ� กัดการใช้ โทษประหารชีวติ อย่ างเต็มที่ โดยเฉพาะให้
น�ำมาใช้ กรณีท่ เี ป็ น “ความผิดทางอาญาร้ ายแรงสุด” และให้ ยกเลิกระวาง
โทษประหารชีวติ สถานเดียว

© องค์การนิรโทษกรรมสากล
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อย่ างเป็ นธรรมที่สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการส่ งเสริม
หลักการสันนิษฐานว่ าเป็ นผู้บริสุทธิ์ สิทธิการเข้ าถึงทนายความ และการ
คุ้มครองจากการบังคับให้ สารภาพผิดและการเลือกปฏิบตั ิ

จากบนลงล่ าง: นักกิจกรรมทีเ่ ป็ นเยาวชนในอินเดีย เมื่อเดือน
ตุลาคม 2551 การชุมนุมในโอกาสวันต่ อต้ านโทษประหารชีวติ
โลกทีอ่ นิ โดนีเซีย ในเดือนตุลาคม 2553 (CC BY-NC-SA 2.0)
นักรณรงค์ เข้ าร่ วมในกิจกรรม “เมืองเพื่อชีวติ ” (Cities for Life)
เป็ นกิจกรรมต่ อต้ านโทษประหารชีวติ ประจ�ำปี ทีจ่ ัดขึน้ เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2553 ทีเ่ ขต Hehwa-dong กรุ งโซล เกาหลีใต้

เครื อข่ ายต่ อต้ านโทษประหารชีวติ แห่ งเอเชียแปซิฟิก
The Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN)

ก่อตังขึ
้ ้นเมือ่ ปี 2549 โดยเป็ นเครือข่ายอิสระระดับภูมภิ าคทีร่ ณรงค์เพือ่ ยุตโิ ทษประหารชีวติ ทัว่ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
เครือข่ายฯ เป็ นอิสระจากรัฐบาลและกลุม่ การเมืองหรือศาสนาใดๆ โดยมีสมาชิกประกอบด้วย ทนายความ
องค์กรพัฒนาเอกชน กลุม่ ประชาสังคม ผู้พทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชน และนักกิจกรรมจาก 23 ประเทศ งานของเครือข่ายฯ
มีความเร่งด่วนอย่างยิง่ เมือ่ พิจารณาถึงความอยุตธิ รรมทีเ่ กิดจากการไต่สวนคดีอย่างไม่เป็ นธรรมในภูมภิ าคเอเชีย
โปรดดูรายชือ่ องค์กรสมาชิกทีป่ กแฟ้ม www.facebook.com/groups/358635539514/
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