แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
แถลงการณ์
11 เมษายน 2560
แอมเนสตีเ้ รี ยกร้ องจีนเปิ ดเผยตัวเลขที่แท้ จริ งของการใช้ โทษประหารชีวิตในประเทศ
• ในปี 2559 มีการประหารชีวิต 1,032 กรณีทวั่ โลก ซึง่ ลดลง 37% จากปี 2558 (1,634 กรณี)
• ห้ าประเทศที่มีการประหารชีวิตมากสุดในโลก คือ อิหร่ าน ซาอุดอิ าระเบีย อิรัก ปากีสถาน และ จีน
• นับเป็ นครัง้ แรกที่สหรัฐอเมริ กาไม่ได้ หนึง่ ในห้ าประเทศที่ประหารชีวิตมากสุดในโลกนับแต่ปี 2549 โดยมี
จํานวนการประหารชีวิตตํ่าสุดนับแต่ปี 2534
• การสอบสวนกรณีของจีนทําให้ ข้ออ้ างว่ามีความเปิ ดเผยด้ านข้ อมูลมีความน่าเชื่อถือน้ อยลง
• ข้ อมูลที่ถกู เปิ ดเผยชี ้ให้ เห็นว่ามีการสังหารประชาชนอย่างแพร่หลายของรัฐในเวียดนาม
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเปิ ดเผยรายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิตทัว่ โลก
ประจําปี 2559 ซึง่ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวันนี ้ระบุวา่ ทางการจีนยังคงประหารชีวิตประชาชนหลายพันคนต่อปี โดย
ข้ อมูลการใช้ โทษประหารชีวิตดังกล่าวยังคงถูกเก็บเป็ นความลับของทางการ
การตรวจสอบข้ อเท็จจริ งในเชิงลึกครัง้ ล่าสุดของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลชี ้ให้ เห็นว่าทางการจีน
ยังคงเก็บข้ อมูลการประหารชีวิตเป็ นความลับและซับซ้ อนเพื่อปกปิ ดจํานวนการประหารชีวิตในประเทศที่สงู จน
น่ากลัว แม้ ที่ผา่ นมาจะอ้ างว่ากระบวนการยุตธิ รรมเป็ นไปอย่างโปร่งใสก็ตาม
ในปี 2559 ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกมีการประหารชีวิตประชาชนทังสิ
้ ้นจํานวน 1,032 คน โดยจํานวนการ
ประหารชีวิตประชาชนในประเทศจีนมากกว่าจํานวนการประหารชีวิตของประเทศอื่น ๆ ทัว่ โลกรวมกันเสียอีก
ในขณะที่สหรัฐฯ ใช้ โทษประหารชีวิตตํ่าสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ในปี 2559
ซาลิล เช็ตตี ้ เลขาธิ การ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเผยว่า จีนต้ องการเป็ นผู้นําในเวที โลก แต่ใน
กรณีการใช้ โทษประหารชีวิต จีนถือว่าเป็ นผู้นําโลกได้ อย่างแน่นอน เพราะได้ ประหารชีวิตประชาชนในแต่ละปี
มากกว่าประเทศใด ๆ ในโลก

“รัฐบาลจี นยอมรับว่าตัวเองนัน้ ล้าหลังในแง่ของการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใสในกระบวนการ
ยุติธรรม หากแต่ยงั คงเดิ นหน้าปกปิ ดข้อมูลจํ านวนการประหารชี วิตที แ่ ท้จริ ง ถึงเวลาแล้วที จ่ ี นจะต้องเลิ กปกปิ ด
ข้อมูลที เ่ ป็ นความลับอันร้ายแรงนี แ้ ละทําให้ระบบการใช้โทษประหารชี วิตเปิ ดเผยชัดเจนขึ้น”
“ยังมี ไม่กี่ประเทศในโลกที ่มีการประหารชี วิตประชาชนในวงกว้าง ประเทศส่วนใหญ่ในโลกไม่เห็นด้วย
กับการที ่รัฐ ใช้ อํานาจพรากชี วิตผู้คน มี เ พี ยงสี ่ประเทศในโลกเท่ านั้น ที ่มี ส่ วนรับผิ ดชอบต่ อ 87% ของการ
ประหารชี วิตทัง้ หมดในโลกเท่าที บ่ นั ทึกได้ ดังนัน้ โทษประหารชี วิตคงจะหมดไปอี กไม่นาน ”
ข้ ออ้ างความโปร่ งใสที่ “บิดเบือน” ของจีน
การตรวจสอบข้ อเท็จจริ งของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลพบว่ามีข้อมูลการประหารชีวิตหลายร้ อย
กรณี ที่ไม่ได้ ถูกรวมรวมไว้ ในฐานข้ อมูลออนไลน์ของศาลแห่งชาติ แม้ ว่าก่อนหน้ านี ้ทางการจีนจะอ้ างว่าเป็ น
มาตรการ “ซึ่ งเป็ นก้าวสํ าคัญที ่นําไปสู่การเปิ ดเผย” และจีนมักอ้ างว่าฐานข้ อมูลดังกล่าวเป็ นหลักฐานยืนยันว่า
ไม่มีความลับที่ต้องปกปิ ดในระบบยุตธิ รรมของตน
ฐานข้ อมูลของจีนมีข้อมูลเพียงเล็กน้ อยเกี่ยวกับการกําหนดโทษประหารชีวิตกว่าหลายพันกรณีซึ่งเป็ น
ตัวเลขที่แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลคาดการณ์ ว่าได้ เกิดขึน้ ในแต่ละปี ในจี น ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่ารัฐบาลจี น
ยังคงเก็บงําตัวเลขจํานวนผู้ต้องโทษประหารชีวิตและผู้ถกู ประหารในประเทศของตนเป็ นความลับ
จีนจัดข้ อมูลเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตส่วนใหญ่ให้ เป็ น “ความลับของชาติ” ตามอํานาจของรัฐที่มีอยู่
กว้ างขวางภายใต้ กฎหมายความลับในจีน จีนสามารถจัดให้ ข้อมูลใดๆ แทบทุกอย่างเป็ นความลับทางราชการ
ได้
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลพบรายงานข่าวจากสื่อสาธารณะว่ามีประชาชนอย่างน้ อย 931 คนถูก
ประหารชีวิตระหว่างปี 2557-2559 (ซึ่งนี่เป็ นเพียงส่วนเล็กๆ ของการประหารชีวิตที่เกิดขึ ้นทังหมด)
้
ในขณะที่
ฐานข้ อมูลของรัฐบาลระบุไว้ วา่ มีเพียง 85 กรณีเท่านัน้
ฐานข้ อมูลของรัฐยังไม่ครอบคลุมพลเมืองต่างชาติที่ต้องโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด แม้ มีรายงาน
ข่าวของสื่อมวลชนว่ามีชาวต่างชาติอย่างน้ อย 11 คนที่ถกู ประหารชีวิต นอกจากนี ้ยังไม่ครอบคลุมอีกหลายคดี
ที่เกี่ยวกับ “การก่อการร้ าย” และความผิดด้ านยาเสพติด
“รัฐบาลจี นใช้นโยบายเปิ ดเผยข้อมูลเพียงบางส่วน และใช้วิธีการยื นยันที ่ไม่สามารถตรวจสอบได้ เพื อ่
อ้างว่ามี ความก้าวหน้าในการลดจํ านวนการประหารชี วิตลง แต่ในขณะเดี ยวกัน กลับเก็บข้อมูลเหล่านัน้ ไว้เป็ น
ความลับแทบจะเบ็ดเสร็ จ นับเป็ นการจงใจบิ ดเบื อนข้อมูลอย่างแท้จริ ง”

“ต้องถื อว่าจี นเป็ นประเทศที ่อยู่นอกรี ตของประชาคมโลกในแง่ของการใช้โทษประหารชี วิต กล่าวคื อ
ไม่ ไ ด้ ป ฏิ บัติ ต ามมาตรฐานกฎหมายระหว่ า งประเทศ และยัง ปฏิ เสธต่ อ คํ า ร้ อ งขอข้ อ มู ล ขององค์ ก าร
สหประชาชาติ ทีต่ อ้ งการทราบว่ามี จํานวนผูถ้ ูกประหารชี วิตกี ่คน” ซาลิลกล่าว
ในช่วงหลายปี ทีผ่านมา ความเสี่ ยงที่ ประชาชนจะถูกประหารชี วิตเนื่ องจากความผิดที่ ตนเองไม่ได้
กระทํา ส่งผลให้ เกิดความหวาดกลัวมากขึ ้นในสาธารณชนของจีน ในเดือนธันวาคม 2559 ศาลประชาชนสูงสุด
ได้ กลับคําพิพากษาซึ่งเดิมเคยพิพากษาว่าบุคคลนันมี
้ ความผิด นับเป็ นคดีที่ทําให้ เกิดการทําให้ เสื่ อมเสี ยต่อ
ความยุติธรรมครัง้ สําคัญ และเป็ นเหตุให้ มีการประหารชีวิตที่ไม่ถกู ต้ องในคดีของ นี ชูบิน (Nie Shubin) ซึ่งถูก
ประหารชี วิตไปเมื่ อ 21 ปี ก่อนหน้ านี ้ ขณะที่เขามีอายุ 20 ปี ในปี 2559 ศาลจี นมี คําตัดสินว่าจํ าเลยสี่ คนที่
ต้ องโทษประหารชีวิตเป็ นผู้บริ สทุ ธิ์ และได้ ยกเลิกการกําหนดโทษประหารชีวิตกับพวกเขา
สภาพการประหารชีวติ ที่น่าตกใจของเวียดนามถูกเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่ได้ รับการเปิ ดเผยใหม่ชี ้ให้ เห็นว่ามีการประหารชีวิตประชาชนสูงขึ ้นในประเทศมาเลเซี ยและ
เวียดนาม โดยสูงกว่าที่เคยคาดคิดไว้ มาก
ข้ อมูลจากประเทศเวียดนามซึง่ มีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็ นครัง้ แรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เผยให้ เห็น
ว่าเวียดนามได้ กลายเป็ นประเทศที่ประหารชีวิตประชาชนมากเป็ นอันดับสามของโลกในช่วงสามปี ที่ผ่านมา ซึง่
เป็ นข้ อมูลที่เราไม่เคยทราบกันมาก่อน โดยมีการประหารชีวิตประชาชน 429 คนระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2556
ถึง 30 มิถนุ ายน 2559 มีเพียงจีนและอิหร่ านเท่านันที
้ ่มีการประหารชีวิตบุคคลมากกว่าเวียดนามในช่วงเวลา
ดังกล่าว แต่รายงานจากกระทรวงความมัน่ คงสาธารณะของเวียดนามไม่ได้ แจกแจงจํานวนการประหารชีวิตที่
เกิดขึ ้นในปี 2559
“ในช่วงหลายปี ที ่ผ่านมา การประหารชี วิตประชาชนในเวี ยดนามนับว่าน่าตกใจอย่างยิ่ ง แนวโน้มการ
ประหารชี วิตเช่ นนี ้ขัดแย้ง โดยสิ้ นเชิ ง กับความพยายามปฏิ รูปโทษประหารชี วิตที ่ผ่ านมา เราสงสัยว่ ายัง มี
ประชาชนอีกมากมายเพียงใดที ต่ อ้ งโทษประหารชี วิตโดยที ่โลกไม่มีโอกาสได้รับรู้” ซาลิลกล่าว
การเก็ บข้ อมูลเป็ นความลับเช่นนี เ้ กิ ดขึน้ ในมาเลเซียเช่นกัน แต่จากแรงกดดันของของรั ฐสภาเมื่อปี
2559 ส่งผลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลว่ามีผ้ ตู ้ องโทษประหารชีวิตอยู่กว่า 1,000 คน โดยเฉพาะปี 2559 อย่างเดียว
มีการประหารชีวิตประชาชน 9 คน ซึง่ มากกว่าที่เคยคิดไว้ มาก
ในขณะเดี ยวกันนี ้ ความคิดที่ จ ะนํ าโทษประหารชี วิตมาใช้ กับ ความผิ ดทางอาญายัง คงเกิ ด ขึ น้ ใน
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี ้ ฟิ ลิปปิ นส์ได้ หาทางจะรื อ้ ฟื น้ การใช้ โทษประหารชีวิตอีกครัง้ (หลังจากเลิกใช้ ไปเมื่อปี
2549) และมัลดีฟส์ก็ขจู่ ะประหารชีวิตประชาชนหลังจากไม่ประหารใครเลยมากว่า 60 ปี

สหรั ฐฯ ตกจากการเป็ นประเทศห้ าอันดับแรกเป็ นครั ง้ แรกนับแต่ ปี 2549
นับเป็ นครัง้ แรกตังแต่
้ ปี 2549 และเป็ นครัง้ ที่สองนับแต่ปี 2534 ที่สหรัฐฯ ไม่ได้ เป็ นหนึง่ ในห้ าประเทศที่
ประหารชีวิตประชาชนมากสุดในโลก
จํานวนการประหารชีวิต (20 กรณี ) ในปี 2559 นับเป็ นจํานวนตํ่าสุดเท่าที่บนั ทึกได้ ในหนึ่งปี นบั แต่ปี
2534 ครึ่ งหนึ่งของปี 2539 และตํ่ากว่าปี 2542 ถึงเกือบห้ าเท่า จํานวนการประหารชีวิตได้ ลดลงทุกปี นับแต่ปี
2552 ยกเว้ นปี 2555 ซึง่ มีตวั เลขอยูใ่ นระดับเดียวกัน
จํานวนการกํ าหนดโทษประหารชีวิต (32 กรณี) นับว่าตํ่าสุดตังแต่
้ ปี 2516 เป็ นสัญญาณชัดเจนว่าผู้
พิพากษา พนักงานอัยการ และคณะลูกขุน ต่างไม่ต้องการใช้ โทษประหารชี วิตในการตัดสินความยุติธ รรม
อย่างไรก็ดี ยังคงมีผ้ ตู ้ องโทษประหารชีวิตในสหรัฐฯ อยูอ่ ีก 2,832 คน
ขณะที่ประเด็นซึ่งเป็ นที่ถกเถียงได้ เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน การลดลงของการประหารชีวิตส่วนหนึ่งเป็ น
เพราะการร้ องต่อศาลให้ ตรวจสอบขันตอนการฉี
้
ดยาเพื่อประหารชีวิต และการร้ องให้ ตรวจสอบแหล่งที่มาของ
สารเคมีที่ใช้ ในหลายรัฐ อย่างไรก็ดี หากมีทางออกต่อปั ญหาข้ อกฎหมายเกี่ยวกับการฉี ดยาเพื่อประหารชีวิต
น่าจะทําให้ จํานวนการประหารชีวิตเพิ่มสูงขึ ้นอีกครัง้ ในปี 2560 เริ่ มจากรัฐอาร์ คนั ซอในเดือนเมษายนนี ้
ในปี 2559 มีรัฐเพียงห้ าแห่งในสหรัฐฯ ที่ประหารชีวิตประชาชน ได้ แก่ แอลาบามา (2) ฟลอริ ดา (1)
จอร์ เจีย (9) มิสซูรี (1) เท็กซัส (7) โดยเฉพาะเท็กซัสกับจอร์ เจียมีการประหารชีวิตประชาชนมากถึง 80% ของ
ประเทศในปี 2559 ในเวลาเดียวกัน รัฐต่าง ๆ 12 แห่งรวมทังอาร์
้ คนั ซอซึง่ แม้ จะยังไม่ได้ ยกเลิกโทษประหารชีวิต
แต่ก็ไม่ได้ ประหารชีวิตใครเลยอย่างน้ อยในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา
“การใช้โทษประหารชี วิตในสหรัฐฯ ถื อว่าตํ่าสุดนับแต่ช่วงต้นทศวรรษของปี ค.ศ. 1990 แต่เรายังคงต้อง
ต่อสู้ต่อไปเพื ่อรักษาระดับนี ้ไว้ การประหารชี วิตที ่เป็ นผลจากความต้องการแก้แค้นอาจกลับมาอี กในปี 2560
การกํ าหนดให้มีการประหารชี วิตหลายกรณี ในช่ วงเวลา 10 วันในรัฐอาร์ คนั ซอในช่วงเดื อนเมษายนนี ้ นับเป็ น
เรื ่องที น่ ่าตกใจ และเป็ นตัวอย่างที ช่ ดั เจนว่าภาพรวมดังกล่าวอาจเปลี ย่ นแปลงได้อย่างรวดเร็ ว”
“การลดลงอย่างต่อเนื ่องของการใช้โทษประหารชี วิตในสหรัฐฯ นับเป็ นสัญญาณแห่งความหวังสําหรับ
นักกิ จกรรมซึ่ งได้ร่วมรณรงค์มาอย่างยาวนานเพื อ่ ยุติการใช้โทษประหารชี วิต การถกเถียงเริ่ มเปลีย่ นประเด็นไป
อย่างชัดเจน นักการเมื องควรหลี กเลี ่ยงการใช้วาทศิ ลปที ่ว่า “การเอาจริ งเอาจังกับอาชญากรรม” ซึ่ งที ่ผ่านมา
ส่งผลให้จํานวนการประหารชี วิตพุ่งสูงขึ้ นมากในช่ วงทศวรรษ 1980 และ 1990 หากแต่โทษประหารชี วิตไม่ มี
ทางจะช่วยให้ใครปลอดภัยมากขึ้น
มี อยู่ห้ารัฐซึ่ ง ยังมี การประหารชี วิตประชาชนในปี ที ่ผ่ านมานับว่ าเป็ นรัฐ ที ่ล้าหลัง ซึ่ งไม่ เพี ยงทํ าตัว
ต่ อต้านกระแสของประเทศ แต่ ยงั รวมถึ งกระแสในภูมิภาคด้วย เป็ นเวลาแปดปี มาแล้วที ่สหรัฐฯ กลายเป็ น

ประเทศที ่ยงั มี ตวั เลขโดดเด่นอย่างน่าอับอาย เพราะเป็ นเพียงประเทศเดี ยวในทวี ปอเมริ กาที ย่ งั คงประหารชี วิต
ประชาชนอยู่” ซาลิลล่าว
แนวโน้ มหลักในปี 2559
• การลดลงของการประหารชี วิตทั่วโลก ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากการลดลงของการประหารชี วิตในอิ หร่ าน
(ลดลง 42% จากการประหารชีวิตอย่างน้ อย 977 กรณี เหลืออย่างน้ อย 567 กรณี) และปากีสถาน (ลดลง 73%
จาก 326 กรณีเหลือ 87 กรณี)
• ในทวีปแอฟริ กาทางตอนใต้ ของทะเลทรายซาฮารามีข้อมูลการประหารชีวิตลดลงในขณะที่จํานวนการกําหนด
โทษประหารชีวิตเพิ่มขึ ้นกว่าสองเท่า ส่วนใหญ่เป็ นเพราะการเพิ่มขึ ้นอย่างมากของการใช้ โทษประหารชี วิตใน
ไนจีเรี ย
• ในทวี ป ตะวัน ออกกลางและทวี ป แอฟริ ก าเหนื อ จํ า นวนการประหารชี วิ ต ลดลง 28% แต่ อิ ห ร่ า นและ
ซาอุดอิ าระเบียยังคงเป็ นประเทศที่ประหารชีวิตประชาชนมากสุดในภูมิภาค
• มีสองประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตสําหรั บความผิดทุกประเภท (เบนินและนาอูรู) ส่วนกินียกเลิกโทษ
ประหารชีวิตสําหรับความผิดอาญาทัว่ ไปเท่านัน้
////

