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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 1

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมข้อมูลการใช้โทษประหารตามคำาสั่งศาลระหว่างเดือน

มกราคม-ธันวาคม 2557 รายงานฉบับนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งโดย

อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ทั้งตัวเลขของ 

ทางการ ข้อมูลจากผู้ต้องโทษประหารชีวิต รวมถึงครอบครัวและตัวแทนของพวกเขา 

รวมถึงข้อมูลในรายงานขององค์กรภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน โดยเน้นเฉพาะ 

คำาตัดสินโทษประหารชีวิตรวมถึงแง่มุมอื่นๆ ของการใช้โทษประหาร รวมทั้งข้อมูล 

การลดโทษและการล้างมลทิน โดยรายงานเฉพาะข้อมูลสถิติการใช้โทษประหารที่ 

เชื่อถือได้มากที่สุด อย่างไรก็ดี รัฐบาลในหลายประเทศไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูล

การใช้โทษประหาร ซึ่งเป็นข้อท้าทายในการยืนยันข้อเท็จจริง ในเบลารุส, จีน และ 

เวียดนาม ทางการถือว่าข้อมูลการใช้โทษประหารเป็นความลับของทางราชการ

ช่วงปี 2557 ในบางประเทศ พบข้อมูลที่นำาไปใช้ประโยชน์ได้น้อยมากหรือแทบ 

ไม่พบเลย โดยเฉพาะประเทศเอริเทรีย,มาเลเซีย,เกาหลีเหนือ และซีเรีย เนื่องจาก 

การควบคุมอย่างเข้มงวดของรัฐและ/หรือความไร้เสถียรภาพทางการเมือง ด้วย

เหตุผลดังกล่าว ตัวเลขการใช้โทษประหารที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล รวบรวม

จึงเป็นตัวเลขขั้นต่ำา เว้นเพียงบางกรณีเท่านั้น โดยหากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

บางประเทศในปีนั้นๆ จะมีการใส่เป็นหมายเหตุไว้ในรายงาน

ตั้งแต่ปี 2552 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ยุติการตีพิมพ์ตัวเลขประมาณการใช้โทษ

ประหารในจีน เนื่องจากข้อกังวลว่าทางการจีนอาจนำาตัวเลขประเมินของแอมเนสตี ้ 

อินเตอร์เนชั่นแนลไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ในทางกลับกันยังเสมือนท้าทายจีนให้ 

ตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลของตน แต่จนถึงทุกวันนี้ จีนยังคงไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ตัวเลขโทษ

ประหารใดๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีอยู่บ่งชี้ได้ว่า ในแต่ละปีมีจำานวนบุคคลหลาย 

พันคนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตในจีน

กรณีที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับข้อมูลใหม่ที่ตรวจสอบแล้ว จะมีการนำาไป

ปรับปรุงตัวเลขภายหลังการตีพิมพ์รายงานฉบับนี้ลงในเว็บไซต์ โดยสามารถติดตาม

ได้ที่ www.amnesty.org/deathpenalty

หมายเหตุเกี่ยวกับ
สถิติการใช้โทษประหารของ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 25572

เครื่องหมาย “+” ที่ตามหลังชื่อประเทศ เช่น เยเมน (22+) หมายถึง ตัวเลขขั้นตำ่า ที่

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเมิน ส่วนเครื่องหมาย “+” ที่อยู่หลังประเทศและ

ไม่มีตัวเลขอยู่ด้านหน้า เช่น คำาตัดสินโทษประหารชีวิตในซูดานใต้ (+) หมายถึง ใน

ประเทศนั้นมีการประหารหรือคำาตัดสินโทษประหารชีวิตมากกว่าหนึ่งครั้ง เพียงแต่

ยังไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงพอที่จะระบุตัวเลขขั้นต่ำาได้อย่างชัดเจน สำาหรับการ

คำานวณตัวเลขรวมในระดับโลกและภูมิภาค เครื่องหมาย “+” ให้นับว่าเป็น 2 ครั้ง 

รวมทั้งกรณีของจีน 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ต่อต้านโทษประหารทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่า

จะเป็นความผิดทางอาญากรณีใด ไม่ว่าผู้กระทำาผิดจะมีบุคลิกลักษณะใด หรือไม่ว่า

ทางการจะใช้วิธีประหารชีวิตแบบใด แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ยังขอยืนยันและ

เดินหน้ารณรงค์เพื่อให้มีการยกเลิกโทษประหารในทุกกรณี



แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 3

“ระบบของเราเต็มไปด้วยช่องโหว่ เมื่อคำ พิพากษาสูงสุดคือความตาย 
เป็นการเสี่ยงมากเกินไปที่จะยอมรับระบบอันบกพร่องนี้ได้” 

Jay Inslee ผู้ว่าการรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา,
11 กุมภาพันธ์ 2557

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกข้อมูลการประหารชีวิตจาก 22 ประเทศ ในปี 

2557 เท่ากับจำานวนประเทศในปี 25561 โดยมีการประหารชีวิตอย่างน้อย 607 ครั้ง

ทั่วโลก ซึ่งลดลงเกือบ 22% จากปี 2556 และเช่นเดียวกับปีก่อนๆ ตัวเลขดังกล่าว

ไม่รวมถึงผู้ถูกประหารในจีน เนื่องจากข้อมูลโทษประหารของจีนถือเป็นความลับทาง

ราชการ แต่ทราบว่ามีบุคคลอย่างน้อย 2,466 คนถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตในป ี

2557 ซึ่งเพิ่มขึ้น 28% จากปีก่อนหน้า ตัวเลขที่สูงขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลจากจำานวน 

คำาตัดสินโทษประหารชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอียิปต์และไนจีเรีย เพราะมีหลาย

กรณีศาลตัดสินโทษประหารหมู่แก่กลุ่มบุคคล

ปี 2557 มีประเทศที่ใช้โทษประหารเป็นจำานวนมากอย่างน่าตกใจ เพื่อเป็นการ

ตอบโต้ภัยคุกคามต่อความมั่นคงทั้งการก่อการร้าย อาชญากรรม และการก่อความ

ไม่สงบในประเทศ เช่น ปากีสถานได้ยกเลิกข้อตกลงหกปียุติการประหารชีวิตพลเรือน 

ภายหลังเกิดเหตุโจมตีสะเทือนขวัญที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเปรชวาร์ รัฐบาลยัง

ประกาศจะประหารชีวิตนักโทษอีกหลายร้อยคนที่ต้องโทษประหารในข้อหาเกี่ยว

กับการก่อการร้าย ขณะที่จีนเองใช้โทษประหารเป็นเครื่องมือในการรณรงค์นโยบาย 

“การปราบปรามขั้นรุนแรง” (Strike Hard) โดยทางการอ้างว่าเป็นการตอบโต้การ

ก่อการร้ายและอาชญากรรมรุนแรงในเขตปกครองตนเองซินเจียง อุยกูร์

อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานใดบ่งชี้ว่าโทษประหารจะช่วยยับยั้งการก่ออาชญากรรม

ได้ดีกว่าโทษจำาคุก รัฐบาลที่เสนอโทษประหารผู้คนในฐานะทางออกปัญหา

อาชญากรรมหรือความมั่นคง ไม่เพียงสร้างความเข้าใจผิดกับประชาชน แต่ในหลาย

1 สำาหรับปี 2556 และ 2557 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการประหาร

ชีวิตเกิดขึ้นในซีเรียหรือไม่

สารจากเลขาธิการบทสรุป



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 25574

กรณียังแสดงถึงความล้มเหลวของรัฐ ในการตระหนักถึงการมุ่งสู่เป้าหมายเพื่อการ

ยกเลิกโทษประหารชีวิต ซึ่งได้รับการยอมรับในกฎหมายระหว่างประเทศ2

รัฐหลายแห่งยังคงใช้โทษประหารต่อไป แม้จะขัดต่อกฎหมายและมาตรฐานระหว่าง

ประเทศ โดยประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้โทษประหารในปี 2557 ได้แก่ ปัญหา

การพิจารณาคดีอย่างไม่เป็นธรรม “คำารับสารภาพ” ที่ได้มาจากการทรมานหรือการ

ปฏิบัติอย่างโหดร้าย การใช้โทษประหารกับเยาวชนและผู้มีความบกพร่องทางจิต

หรือสติปัญญา และการใช้โทษประหารกับความผิดอย่างอื่นนอกเหนือจาก “การ

ฆ่าคนตายโดยเจตนา” 

แม้จะมีข้อกังวลต่อเรื่องเหล่านี้ โลกยังคงมุ่งหน้าสู่การยกเลิกโทษประหารต่อไป

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้พบพัฒนาการในเชิงบวกของทุกภูมิภาคทั่วโลก

ยกเว้นในยุโรปและเอเชียกลาง ซึ่งเบลารุสเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่ยังมีการ

ประหารชีวิต โดยมีการประหารชีวิตอีกครั้งหลังการเว้นว่างไป 24 เดือน 

ขณะที่ในภูมิภาคแอฟริกาบริเวณต่ำากว่าทะเลทรายซาฮารามีความก้าวหน้าอย่าง 

เห็นได้ชัด โดยมีการประหารชีวิตถูกบันทึกไว้ที่ 46 ครั้งในสามประเทศ ลดลง 28% 

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขการประหารชีวิต 64 ครั้งของห้าประเทศในปี 2556  

จำานวนการประหารชีวิตที่ถูกบันทึกในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 

ลดลงประมาณ 23% จาก 638 ครั้งในปี 2556 เหลือ 491 ครั้งในปี 2557 ในทวีป 

อเมริกา แม้ว่าสหรัฐฯเป็นประเทศเดียวที่ยังมีการประหารชีวิต แต่จำานวนการ

ประหารชีวิตลดลงจาก 39 ครั้งในปี 2556 เหลือ 35 ครั้งในปี 2557 สะท้อนถึงการ 

ลดลงอย่างสม่ำาเสมอต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยรัฐวอชิงตันยังได้บังคับใช้

ข้อตกลงยุติการประหารชีวิตชั่วคราวอีกด้วย

ทางด้านเอเชีย-แปซิฟิกก็มีบันทึกการประหารชีวิตน้อยลงยกเว้นจีน และเริ่มมีการ

อภิปรายเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารในฟิจิ เกาหลีเหนือและไทย

2 ข้อ 6(6) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) กำาหนดชัดเจนว่า ไม่อาจยกข้อบทในมาตรานี้

เพื่ออนุญาตให้ใช้โทษประหารในสภาพการณ์บางอย่าง “จะยกข้อนี้ขึ้นอ้างเพื่อประวิงหรือขัดขวาง

การยกเลิกโทษประหารชีวิตมิได้” ในความเห็นทั่วไป ฉบับที่ 6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติระบุว่า ข้อ 6 “โดยทั่วไปแล้วหมายถึงการยกเลิกโทษประหาร โดยเป็นข้อเสนอแนะ

อย่างจริงจัง […] ว่าการยกเลิกเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ คณะกรรมการสรุปว่ามาตรการใดๆ ที่มุ่งสู่การ

ยกเลิกโทษประหาร ควรถือเป็นความก้าวหน้าในการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิที่จะมีชีวิตรอด” คณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนความเห็นทั่วไป ฉบับที่ 6 ข้อ 6 (สมัยประชุมที่ 16, 1982), หนังสือ

รวบรวมความเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะทั่วไปของหน่วยงานตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน, UN 

doc. HRI/GEN/1/Rev.9, พฤษภาคม 2551
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“เราต้องยืนหยัดในข้อถกเถียงที่ว่าโทษประหารนั้นไม่เป็นธรรมและ 
ไม่สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน” 

บัน คี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ,
10 ตุลาคม 2557

ตัวเลขระดับโลก

การประหารชีวิต

ในปี 2557 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกการประหารชีวิตได้ใน 22 ประเทศ 

ซึ่งเท่ากับจำานวนประเทศในปี 2556 แม้ว่าจำานวนจะคงที่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงใน

บางประเทศที่ยังมีโทษประหารชีวิต 7ประเทศที่มีการประหารชีวิตในปี 2556 ได้ 

งดเว้นการประหารชีวิตในปี 2557 (บังคลาเทศ,บอตสวานา,อินโดนีเซีย,อินเดีย, 

คูเวต,ไนจีเรียและซูดานใต้) ในขณะที่อีก 7ประเทศนำาการประหารชีวิตมาใช้อีกครั้ง 

(เบลารุส, อียิปต์, อิเควทอเรียล กินี, จอร์แดน, ปากีสถาน, สิงคโปร์และสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์) โดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการประหาร

ชีวิตตามคำาสั่งศาลในซีเรียหรือไม่ 

การประหารชีวิตได้เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุด607 ครั้งทั่วโลก ซึ่งลดลงเกือบ 22% เมื่อ

เทียบกับสถิติของปี 2556 ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวไม่รวมจำานวนที่น่าเชื่อได้ว่าถูกประหาร

ในจีน ในปี 2552 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยุติการตีพิมพ์ตัวเลขประมาณสถิติ

การใช้โทษประหารในจีน เนื่องจากข้อมูลโทษประหารถือเป็นความลับทางราชการจีน 

ทั้งนี้ ทางองค์กรได้ท้าทายทางการจีนให้พิสูจน์ข้ออ้างของทางการ ที่ว่าได้พยายาม

บรรลุเป้าหมายลดการใช้โทษประหาร โดยเรียกร้องให้ทางการจีนตีพิมพ์เผยแพร่

ตัวเลขดังกล่าว (โปรดดูหน้า 18)

สารจากเลขาธิการการใช้โทษประหารชีวิตปี 2557 
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การประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2557

อัฟกานิสถาน (6), เบลารุส (3+), จีน (+), อียิปต์ (15), อิเควทอเรียล กินี 

(9), อิหร่าน (289+), อิรัก (61+), ญี่ปุ่น (3), จอร์แดน (11), มาเลเซีย (2+), 

เกาหลีเหนือ (+), ปากีสถาน (7), รัฐปาเลสไตน์ (2+ ในเขตปกครองของกลุ่ม

ฮามาส-ฉนวนกาซ่า), ซาอุดีอาระเบีย (90+), สิงคโปร์ (2), โซมาเลีย (14+), 

ซูดาน (23+), ไต้หวัน (5), สหรัฐอาหลับเอมิเรตส์ (1), สหรัฐฯ (35), เวียดนาม 

(3+) และเยเมน (22+)

ทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ อิหร่าน, อิรักและซาอุดีอาระเบีย เป็นประเทศที่มีการประหาร

ชีวิต 72% ของจำานวนการประหารชีวิตทั้งหมด 607 ครั้งที่ได้รับการบันทึก ใน

อิหร่านนั้น ทางการประกาศว่ามีการประหารชีวิต 289 ครั้ง แต่ในความเป็นจริงมี

การประหารชีวิตหลายร้อยครั้งซึ่งไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ

คำ ตัดสินโทษประหารชีวิต 

ในปี 2557 คาดว่ามีประชาชนต้องโทษประหารชีวิตอย่างน้อย 2,466 คนใน 55 

ประเทศ โดยเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีเพียง 1,925 คน

จาก 57 ประเทศ ตัวเลขที่สูงขึ้นส่วนใหญ่เป็นเพราะผลจากจำานวนคำาตัดสินโทษ

ประหารชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอียิปต์ (109 ครั้งในปี 2556 และ 509 ครั้งใน

ปี 2557) และไนจีเรีย (จาก 141 ครั้งในปี 2556 เป็น 659 ครั้งในปี 2557) เนื่องจาก 

บางกรณี ศาลของทั้งสองประเทศตัดสินโทษประหารชีวิตหมู่แก่บุคคลเป็นจำานวน

มาก

คำ ตัดสินโทษประหารชีวิตที่มีการรายงานปี 2557

อัฟกานิสถาน (12+), แอลจีเรีย (16+), บาห์เรน (5), บังคลาเทศ (142+), 

บาร์เบโดส (2), บอตสวานา (1), จีน (+), สาธารณรัฐคองโก (3+), สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโก (14+), อียิปต์ (509+), แกมเบีย (1+), กานา (9), กายอานา 

(1), อนิเดยี (64+), อนิโดนเีซยี (6), อหิรา่น (81+), อริกั (38+), ญีปุ่น่ (2), จอรแ์ดน 

(5), เคนยา (26+), คเูวต (7), เลบานอน (11+), เลโซโท (1+), ลเิบยี (1+), มาเลเซยี 

(38+), มัลดีฟส์ (2), มาลี (6+), มอริเตเนีย (3), โมร็อกโก/ซาฮาราตะวันตก (9), 

พม่า (1+), ไนจีเรีย (659), เกาหลีเหนือ (+), ปากีสถาน (231), รัฐปาเลสไตน์ 

(4+ ในเขตปกครองของกลุ่มฮามาส-ฉนวนกาซ่า), กาตาร์ (2+), ซาอุดีอาระเบีย 

(44+), เซยีราลโีอน (3), สงิคโปร ์(3), โซมาเลยี (52+ ประกอบดว้ย 31+ สหพนัธ-์
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โซมาเลีย; 11+ พันต์แลนด์; 10+ โซมาลีแลนด์), เกาหลีใต้ (1), ซูดานใต้ (+), 

ศรลีงักา (61+), ซดูาน (14+), ไตห้วนั (1), แทนซาเนยี (91), ไทย (55+), ตรนิแิดด

และโตเบโก (2+), ตูนีเซีย (2+), ยูกันดา (1), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (25), สหรัฐ- 

อเมริกา (72+), เวียดนาม (72+), เยเมน (26+), แซมเบีย (13+), และซิมบับเว (10)

สำาหรับบางประเทศ เช่น ไนจีเรียและแทนซาเนีย การเพิ่มจำานวนของคำาตัดสินโทษ

ประหารชีวิตที่บันทึกได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทางการได้ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้นกับ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

อย่างไรก็ตาม หากนับจนสิ้นปี 2557 เชื่อว่ามีบุคคลอย่างน้อย 19,094 คนทั่วโลก

ต้องคำาตัดสินโทษประหารชีวิต

การลดโทษ การอภัยโทษและการล้างมลทิน

มีการบันทึกการลดโทษหรือการอภัยโทษกรณีบุคคลถูกตัดสินโทษประหารชีวิตใน 

28 ประเทศ ได้แก่ แอนติกาและบาร์บูดา บาฮามาส บาห์เรน บังคลาเทศ อียิปต์ 

กานา อินเดีย อิหร่าน อิรัก จาเมกา จอร์แดน คูเวต มาเลเซีย มาลี พม่า ไนจีเรีย 

ซาอุดีอาระเบีย เซียราลีโอน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ซูดาน ตูนีเซีย ตรินิแดด

แอนด์โตเบโก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา เวียดนามและซิมบับเว

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกการล้างมลทินนักโทษประหาร 112 คนใน 

9 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ (4) จีน (2) จอร์แดน (1) ไนจีเรีย (32) ซูดาน (4) 

แทนซาเนีย (59) สหรัฐอเมริกา (7) เวียดนาม (2) และซิมบับเว (1)3 การปล่อยตัว

นักโทษจากแดนประหารเนื่องจากพบว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นั้น สะท้อนความล้มเหลวของ

กระบวนการยุติธรรมและส่งผลให้เกิดการอภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับโทษประหารอย่าง

กว้างขวาง รวมทั้งประเทศที่ประชาชนมักสนับสนุนโทษประหาร เช่น จีน, ญี่ปุ่น, 

เวียดนามและสหรัฐฯ

3 การล้างมลทิน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังมีการกำาหนดโทษและสิ้นสุดกระบวนการ

อุทธรณ์ โดยเป็นการล้างความผิดนักโทษจากความผิดหรือการยกฟ้องคดีอาญา ซึ่งถือว่า 

เป็นผู้บริสุทธิ์ในสายตากฎหมาย Iwao Hakamada ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในญี่ปุ่นระหว่างรอ

การไต่สวนคดีใหม่ จึงไม่ได้นับกรณีของเขาเข้ามาในกลุ่มประเทศเหล่านี้
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วิธีการประหารปี 2557

วิธีการที่ใช้ในการประหารชีวิตมีดังต่อไปนี้: การตัดศีรษะ (ซาอุดีอาระเบีย) แขวนคอ  

(อัฟกานิสถาน, บังคลาเทศ,อียิปต์, อิหร่าน, อิรัก, ญี่ปุ่น, จอร์แดน, มาเลเซีย, 

ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, สิงคโปร์และซูดาน) การฉีดยาพิษ (จีน, สหรัฐอเมริกาและ

เวียดนาม) การยิงเป้า (เบลารุส, จีน, อิเควทอเรียล กินี, เกาหลีเหนือ, ปาเลสไตน์, 

ซาอุดีอาระเบีย, โซมาเลีย, ไต้หวัน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเยเมน)

เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ไม่มีรายงานการประหารชีวิตตามคำาสั่งศาลโดยการขว้าง

ก้อนหิน แต่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีข้อมูลว่าหญิงคนหนึ่งถูกตัดสินประหารด้วย

การขว้างก้อนหินเนื่องจาก “มีชู้” อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีการประหารชีวิตต่อหน้า

สาธารณะในอิหร่านและซาอุดีอาระเบีย

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับรายงานที่ระบุว่ามีบุคคล 14 รายถูกประหาร 

ในอิหร่านด้วยข้อหาที่กระทำาขณะอายุต่ำากว่า 18 ปี ในปี 2557 ศาลในอียิปต์, 

อิหร่านและศรีลังกา ตัดสินโทษประหารเยาวชนผู้กระทำาความผิด ซึ่งการใช้โทษ 

ประหารและการประหารชีวิตผู้กระทำาความผิดขณะมีอายุตำ่ากว่า18 ปีนั้นเป็นการ

ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะโดยทั่วไปมักมีการโต้แย้งเกี่ยวกับอายุที่ 

แท้จริงของผู้กระทำาความผิด หากไม่มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจน เช่น ตามสูติบัตร4 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจึงยังคงมีความกังวลสำาหรับการคุมขังผู้ต้องโทษ 

ประหารที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิดขณะเป็นเยาวชน ในประเทศอิหร่าน,  

มัลดีฟส์, ไนจีเรีย, ปากีสถาน, ซาอุดีอาระเบีย, ศรีลังกาและเยเมน

ข้อกังวลนี้ยังรวมถึงผู้มีอาการบกพร่องทางจิตหรือสติปัญญาที่ยังคงถูกตัดสินโทษ

ประหารชีวิตในหลายประเทศรวมทั้งอินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, ปากีสถาน, 

ตรินิแดดแอนด์โตเบโก และสหรัฐอเมริกา

ในประเทศส่วนใหญ่ที่มีคำาตัดสินโทษประหารหรือมีการประหารชีวิต โทษประหาร

ชีวิตมักเป็นผลจากการพิจารณาคดีที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการพิจารณาคด ี

ที่เป็นธรรมระหว่างประเทศ ในปี 2557 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลแสดง 

ข้อกังวลเป็นพิเศษต่อกระบวนการการพิจารณาคดีของศาลในประเทศอัฟกานิสถาน,  

4 รัฐบาลควรนำาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งหมดมาใช้กับคดีท่ีมีปัญหาเร่ืองอายุ จากแนวปฏิบัติท่ีดี

ในการประเมินอายุรวมถึงการใช้ข้อมูลในเชิงกายภาพ จิตวิทยาและพัฒนาการด้านสังคม ทั้งนี้โดย

ยกประโยชน์ให้แก่ความสงสัยในกรณีที่ไม่มีความชัดเจน โดยควรให้บุคคลดังกล่าวได้รับการปฏิบัติ

เหมือนเป็นผู้เยาว์ และควรรับประกันไม่ให้มีการนำาโทษประหารมาใช้ แนวทางเช่นนี้สอดคล้องกับ

หลักการที่ตอบสนองประโยชน์สูงสุดของเด็ก ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติทุกประการที่

เกี่ยวข้องกับเด็ก ทั้งนี้เป็นไปตามข้อ 3(1) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
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บังคลาเทศ, จีน, อียิปต์, อิหร่าน, อิรัก, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซาอุดีอาระเบีย

และศรีลังกา ในหลายประเทศมีการตัดสินลงโทษโดยอาศัย “คำารับสารภาพ”  

ซึ่งอาจได้มาจากการทรมานหรือการปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อผู้ต้องหา โดยเฉพาะ

ในอัฟกานิสถาน บาห์เรน จีน อิหร่าน อิรัก เกาหลีเหนือ และซาอุดีอาระเบีย  

ในอิหร่านมีการนำา“คำารับสารภาพ” บางคดีมาออกอากาศทางโทรทัศน์ก่อนการ

ไต่สวนคดีจะเริ่มขึ้น ซึ่งยิ่งเป็นการละเมิดสิทธิของจำาเลยที่จะได้รับการสันนิษฐาน

ว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ 

การใช้โทษประหารเชิงบังคับยังคงเกิดขึ้นใน บาร์เบโดส, อิหร่าน, มาเลเซีย, 

ปากีสถาน, สิงคโปร์ และตรินิแดดและโตเบโก การใช้โทษประหารเชิงบังคับไม่

สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เนื่องจากไม่เปิดโอกาสให้พิจารณา

บริบทแวดล้อมหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวจำาเลยและการกระทำาความผิด

ดังกล่าว 

ปัจจุบันยังคงมีผู้ต้องโทษประหารหรือถูกประหารในข้อหากระทำาความผิดที่ไม่ได้

เกี่ยวกับการฆ่าโดยเจตนา ซึ่งย่อมไม่อาจถือเป็น “อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” ตาม

หลักการข้อ 6 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(ICCPR) หลายประเทศมีการนำาโทษประหารมาใช้กับความผิดด้านยาเสพติดรวมทั้ง

จีน, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, มาเลเซีย, ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไทย, สหรัฐ- 

อาหรับเอมิเรตส์และเวียดนาม

ความผิดที่ต้องโทษประหารชีวิตอื่นๆ ทั้งที่ไม่ได้เป็น “อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” 

ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2557 ได้แก่ : อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การทุจริต (จีน, 

เกาหลีเหนือและเวียดนาม), การลักทรัพย์โดยมีการใช้อาวุธ (คองโก) “การมีชู้”  

ระหว่างเป็นคู่สมรส (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์), การข่มขืนกระทำาชำาเราอันเป็นเหตุ

ให้บุคคลเสียชีวิต (อัฟกานิสถาน), การข่มขืนกระทำาชำาเราโดยผู้กระทำาผิดซ้ำาซาก 

(อินเดีย), การข่มขืนกระทำาชำาเรา (ซาอุดีอาระเบีย และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์), การ

หน่วงเหนี่ยวลักพาตัว, การทรมาน, การนับถือพ่อมดหมอผีและมนต์ดำา (ซาอุดี- 

อาระเบีย), การดูหมิ่นศาสดาของศาสนาอิสลาม (อิหร่าน), การหมิ่นศาสนา

(ปากีสถาน) 

สุดท้าย การใช้โทษประหารกับความผิดรูปแบบต่างๆ ทั้ง “ขบถ” “การกระทำาที ่

เป็นภัยต่อความมั่นคงประเทศ” “การให้ความร่วมมือ กับหน่วยงานต่างชาติในการ

จารกรรมข้อมูล” “การเข้าร่วมกับขบวนการต่อต้านอำานาจรัฐ” และ “อาชญากรรม 

ต่อรัฐ” แบบอื่นๆ ทั้งที่เป็นและไม่เป็นเหตุให้มีการสูญเสียชีวิต ซึ่งได้เกิดขึ้นใน

เลบานอน, เกาหลีเหนือ, ปาเลสไตน์ (เขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซ่า), กาตาร์และ

ซาอุดีอาระเบีย



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 255710

โทษประหารที่มีการรายงานขององค์กรรัฐบาลระหว่างประเทศ  
ปี 2557

• จาก 35 รัฐภาคีของสมัชชาใหญ่องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of 

American States) มีสหรัฐฯเพียงประเทศเดียวที่ยังมีการประหารชีวิต

• จาก 57 รัฐภาคีขององค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป 

(Organization for Security and Co-operation in Europe) มีเพียงเบลารุส 

และสหรัฐอเมริกาที่ยังมีการประหารชีวิต

• 3 จาก 54 รัฐภาคีของสหภาพแอฟริกา (African Union) ยังมีการประหาร

ชีวิตตามคำาสั่งศาล ได้แก่ อียิปต์, อิเควทอเรียล กินี, โซมาเลียและซูดาน

• 9 จาก 21 รัฐภาคีของสันนิบาตแห่งชาติอาหรับ (League of Arab States)  

ยังมีการประหารชีวิต ได้แก่ อียิปต์ อิรัก จอร์แดน ปาเลสไตน์ ซาอุดี- 

อาระเบีย โซมาเลีย ซูดาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเยเมน

• 3 จาก 10 รัฐภาคีของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Association of Southeast Asian Nations) ยังคงมีการประหารชีวิต ได้แก ่

มาเลเซีย, สิงคโปร์และเวียดนาม

• 3 จาก 53 รัฐภาคีของเครือจักรภพ (Commonwealth) ยังมีการประหาร

ชีวิต ได้แก่ มาเลเซีย, ปากีสถาน และสิงคโปร์

• 3 รัฐภาคีและรัฐผู้สังเกตการณ์ขององค์การระหว่างประเทศจากประเทศ 

ผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Organisation Internationale de la Francophonie - 

OIF) ที่ยังมีการประหารชีวิต ได้แก่ อียิปต์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และ

เวียดนาม ส่วนญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เป็นเพียงสองประเทศจากกลุ่ม

ประเทศอุตสาหกรรม G8 ที่ยังคงมีการประหารชีวิต

• 173 จาก 193 รัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติไม่มีการประหารชีวิตเลย

ในปี 2557

พัฒนาการเชิงบวก

จำานวนการประหารชีวิตในปี 2557 ที่ถูกบันทึกไว้ลดลง 22% เมื่อเทียบกับปี 2556 

ในภูมิภาคแอฟริกาช่วงที่ต่ำากว่าทะเลทรายซาฮารามีการบันทึกการประหารชีวิต 46 

ครั้งในสามประเทศ เมื่อนำาไปเปรียบเทียบกับ 64 ครั้งในห้าประเทศเมื่อปี 2556 

นับว่าลดลง 28% เฉพาะอิเควทอเรียล กินี, โซมาเลียและซูดานที่คาดว่ายังมีการ 

ประหารชีวิต จำานวนการประหารชีวิตที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกได้ใน

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือลดลงประมาณ 23% จาก 638 ครั้งในปี 2556 

เหลือ 491 ครั้งในปี 2557 ในทวีปอเมริกา สหรัฐฯยังคงเป็นประเทศเดียวที่ศาลสั่ง

ตัดสินลงโทษประหารชีวิต แต่จำานวนการประหารชีวิตลดลงจาก 39 ครั้งในปี 2556 
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เหลือ 35 ครั้งในปี 2557 สะท้อนให้เห็นจำานวนการประหารชีวิตที่ลดลงอย่าง 

ต่อเนื่อง 

มีการบันทึกพัฒนาการในเชิงบวกด้านกฎหมายไว้จำานวนมากเช่นกัน ในเดือน

ธันวาคม สภานิติบัญญัติแห่งมาดากัสการ์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกโทษประหาร และ

ร่างกฎหมายในลักษณะเดียวกันอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานนิติบัญญัติใน

เบนิน, ชาด, ฟิจิ, มองโกเลีย และซูรินัม5 ขณะที่รัฐสภาบาร์เบโดสเริ่มพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติที่มุ่งยกเลิกโทษประหารเชิงบังคับ ในเดือนกุมภาพันธ์ รัฐวอชิงตัน

แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศใช้ข้อตกลงยุติการประหารชีวิตชั่วคราว

เอลซัลวาดอร์ กาบอง และโปแลนด์ได้เข้าเป็นรัฐภาคีของพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 

ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งมีจุดประสงค์

มุ่งให้เกิดการยกเลิกโทษประหาร ในวันที่ 2, 8 และ 24 เมษายนตามลำาดับ ในวันที่  

23 พฤษภาคม โปแลนด์ให้สัตยาบันรับรองพิธีสารฉบับที่ 13 ของอนุสัญญาเพื่อการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่งยุโรป (European Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การยกเลิกโทษประหารในทุกกรณี 

ในเดือนธันวาคม ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองมติเกี่ยวกับ 

ข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติการใช้โทษประหารเป็นครั้งที่ห้า โดยจำานวนเสียงสนับสนุน

มติที่ 69/186 จากเดิม 111 เสียง ในปี 2555 เป็น 117 เสียง ในปี 2557 และ 

มีประเทศที่คัดค้าน 38 ประเทศ งดออกเสียง 34 ประเทศ6 ถือว่ามีเสียงสนับสนุน

มติดังกล่าวเพิ่มขึ้น 6 ประเทศเปรียบเทียบกับการลงคะแนนเสียงที่คล้ายคลึงกัน 

เมื่อปี 25557 โดยประเทศใหม่ที่เห็นชอบต่อมตินี้ในปี 2557 ได้แก่ อิเควทอเรียลกินี,  

เอริเทรีย, ฟิจิ, ไนเจอร์และซูรินัม สัญญาณเชิงบวกนอกจากนี้ได้แก่กรณีที่บาห์เรน, 

พม่า, ตองกาและยูกันดาเปลี่ยนท่าทีจากการคัดค้านมาเป็นงดออกเสียง ทว่าที ่

น่าเสียใจ คือ ปาปัวนิวกินี ได้เปลี่ยนจุดยืนจากการงดออกเสียงมาเป็นการคัดค้าน

5 ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านการรับรองในฟิจิและซูรินัมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2558 

ตามลำาดับ

6 สหรัฐอเมริกาลงคะแนนเสียงคัดค้านมติดังกล่าว แต่ในบัญชีผลการลงคะแนนเสียงอย่างเป็น

ทางการกลับไม่มีการระบุเสียงของสหรัฐฯ 

7 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 111 รัฐให้ความเห็นชอบ 41 รัฐคัดค้าน และ 34 รัฐงดออกเสียง

ต่อมติที่ 67/176 ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ รายชื่อประเทศที่สนับสนุนและลงคะแนน

เสียงรับรองมติปี 2557 ปรากฏอยู่ในภาคผนวก IV ของเอกสารฉบับนี้
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เนื้อหาเพิ่มเติมในมติปี 2557 รวมถึงข้อเรียกร้องให้รัฐต่างๆ ปฏิบัติตามพันธกรณี 

ของ อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา พ.ศ. 2506 (Vienna Con- 

vention on the Law of Treaties) และเคารพต่อสิทธิของบุคคลต่างชาติที่จะได้รับ

ทราบข้อมูลความช่วยเหลือจากกงสุล ในกรณีที่ถูกดำาเนินคดีในประเทศนั้นๆ  

และให้เปิดเผยข้อมูลประเทศที่ยังใช้โทษประหารในลักษณะที่ “แยกตามเพศ อายุ  

และหลักเกณฑ์อื่นๆ” รวมทั้งจำานวนการลดโทษ การยกฟ้องคดีและการอภัยโทษ  

รวมถึงการไม่ขยายฐานความผิดของโทษประหาร

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล กับบทบาทในการรณรงค์ต่อต้านโทษ
ประหารชีวิต

ตลอดปี 2557 นักกิจกรรมของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ร่วมมือกับ

ภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันรณรงค์เพื่อยุติโทษประหาร

ชีวิต และให้คงไว้ซึ่งมาตรการเชิงบวกต่อโทษประหารชีวิตในหลายประเทศ  

ดังต่อไปนี้

ในวันที่ 27 มีนาคม Iwao Hakamada ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากแดน 

ประหาร เพื่อรอการไต่สวนคดีใหม่   เขาใช้ชีวิตในเรือนจำากรุงโตเกียว หลังถูก

ตัดสินด้วยโทษประหารชีวิตเป็นเวลา 4 ปี และมีอาการผิดปกติทางจิตรุนแรง

ระหว่างอยู่ในแดนประหาร สมาชิกของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รณรงค ์

เรียกร้องเพื่อเขาเป็นเวลาเกือบทศวรรษ 

Chandran s/o Paskaran ได้รับการงดเว้นจากการประหารในมาเลเซียเมื่อ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ภายหลังการรณรงค์ของกลุ่มสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมไปถึง

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

Osariakhi Ernest Obyangbon สัญชาติไนจีเรียมีกำาหนดถูกประหารใน

มาเลเซียในวันที่ 14 มีนาคม 2557 เขาไม่ได้รับการไต่สวนคดีอย่างเป็นธรรม 

และแพทย์ยังวิเคราะห์ว่าเขามีอาการจิตเภท อันเป็นเหตุให้เขาต้องเข้ารับการ 

รักษาตัวก่อนจะอุทธรณ์คำาตัดสินในปี 2550 ซึ่งแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้

รับแจ้งก่อนกำาหนดการการประหารชีวิตเพียง 36 ชั่วโมง และได้เริ่มการรณรงค์

เร่งด่วนต่อทางการมาเลเซีย หลังจากมีการสั่งพักการประหารชีวิต น้องชายของ

เขาได้เขียนจดหมายถึงแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลระบุว่า “ผมรู้สึกซาบซึ้ง

อย่างยิ่งต่อท่านและทีมงานทั้งหมดที่ช่วยชีวิตพี่ชายผมไว้ในนาทีสุดท้าย มีการ 

ย้ายตัวพี่ชายผมจากห้องขังไปยังแดนประหารแล้ว อีกทั้งเขาได้เปลี่ยนเสื้อผ้า 

เพื่อเตรียมประหารชีวิต แต่คุณสามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้ก่อน เราซึ่งเป็นสมาชิก
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ในครอบครัวจะจดจำาความกรุณาที่ท่านมีต่อเขาไว้ตลอดกาล” ทั้ง Chandran 

s/o Paskaran และ Osariakhi Ernest Obyangbon ยังคงถูกขังในแดนประหาร

ThankGod Ebhosถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตในไนจีเรียเมื่อปี 2538 ใน 

วันที่ 23 มิถุนายน 2556 เขาถูกนำาตัวไปยังแดนประหารพร้อมกับนักโทษชาย

คนอืน่อกีสีค่น ทัง้สีค่นถกูแขวนคอตอ่หนา้เขา ในนาทสีดุทา้ย เจา้หนา้ทีเ่รอืนจำา 

จำาได้ว่าต้องมีการประหารชีวิต ThankGod Ebhos โดยการยิงเป้า จึงนำาตัวเขา

กลับไปห้องขัง ในวันที่ 24 ตุลาคม ภายหลังการรณรงค์ไม่ให้ประหารชีวิตเขา 

ทางการจึงปล่อยตัวเขาจากแดนประหาร 

Meriam Yehya Ibrahim ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำาในซูดานเมื่อวันที่ 23 

มิถุนายน เธอถูกศาลในกรุงคาร์ทูมตัดสินโทษประหารเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม

ข้อหาละทิ้งศาสนาและต่อมาศาลอุทธรณ์ได้กลับคำาพิพากษา คดีของเธอได้รับ

ความสนใจอย่างกว้างขวางจากนานาประเทศโดยมีประชาชนกว่าหนึ่งล้านคนที่

เขียนจดหมายร่วมรณรงค์กับแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อให้ปล่อยตัวเธอ

ในวันที่ 3 ธันวาคมศาลอุทธรณ์ (Court of Appeals for the Fifth Circuit) สั่งพัก 

การประหารชวีติ Scott Panetti ในรฐัเทก็ซสัสหรฐัอเมรกิาเพยีงไมถ่งึแปดชัว่โมง

ก่อนกำาหนดการประหารเนื่องจากพบว่าเขามีอาการทางจิตซึ่งรวมถึงอาการ 

จิตเภทที่เกิดขึ้นก่อนหน้าและเป็นเหตุที่ส่งผลให้เขาสังหารและถูกตัดสินโทษ

ประหาร แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเริ่มรณรงค์เพื่อตัวเขาตั้งแต่ปี 2547 

การใช้โทษประหารเพื่อป้องปรามอาชญากรรมและปัญหาความมั่นคง

มีหลายประเทศที่ใช้บทลงโทษประหารและมีการประหารชีวิตในปี 2557 โดยอ้างว่า

เป็นการทำาเพื่อตอบโต้ภัยต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งเป็น

ผลมาจากการก่อการร้าย อาชญากรรม หรือความไม่มั่นคงในประเทศ

• ปากีสถาน ยกเลิกข้อตกลงหกปีที่ยุติการประหารชีวิตพลเรือน ภายหลังเกิดเหตุ

โจมตีสะเทือนขวัญที่โรงเรียน ในกรุงเปชวาร์ มีการประหารชีวิตบุคคล 7 คน

ในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ ในช่วงสิ้นปี 2557 รัฐบาลยังประกาศจะประหารชีวิต

นักโทษในแดนประหารอีกหลายร้อยคน ซึ่งล้วนถูกลงโทษในข้อหาก่อการร้าย 

• จีน ใช้โทษประหารเป็นเครื่องมือในการรณรงค์นโยบาย “การปราบปรามขั้น

รุนแรง” (Strike Hard) โดยทางการอ้างว่า เพื่อตอบโต้การก่อการร้ายและ

อาชญากรรมรุนแรงในเขตปกครองตนเองซินเจียง อุยกูร์ ศาลสั่งลงโทษประหาร

บุคคล 3 คน จากจำานวนจำาเลยที่เข้าร่วมการชุมนุมทั้งหมด 55 คน ซึ่งถูก 
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ตั้งข้อหาก่อการร้าย แบ่งแยกดินแดน และฆ่าคนตาย ระหว่างเดือนมิถุนายนถึง

สิงหาคม มีการประหารชีวิตบุคคล 21 คนในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อตอบโต้การโจมตี

ของกลุ่มที่รัฐบาลระบุว่าเป็นผู้ก่อการร้าย 

• แคเมอรูน และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ขยายฐานความผิดของโทษประหาร

ให้ครอบคลุม “การก่อการร้าย” 

• จอร์แดน ได้นำาการประหารชีวิตกลับมาใช้อีกครั้งในเดือนธันวาคม หลังงดเว้น

ไปแปดปี โดยประหารชาย 11 คนในข้อหาฆ่าคนตาย ทางการประกาศอย่าง

ชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้กับอัตราในคดีการฆ่าคนตายที่เพิ่มขึ้น 

• ในเดือนธันวาคม อินโดนีเซีย ประกาศรื้อฟื้นการประหารชีวิตสำาหรับความผิด

ด้านยาเสพติด โดยถือว่าเป็น “เหตุฉุกเฉินระดับชาติ” 

ข้อโต้แย้งที่สนับสนุนการใช้โทษประหารในแง่ที่ช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรม เป็นการ

ละเลยข้อเท็จจริงที่ว่า ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่บ่งชี้ว่าโทษประหารมีผลป้องปราม

หรือยับยั้งอาชญากรรมได้ดีกว่าโทษจำาคุก ข้อพิสูจน์นี้เป็นผลจากการศึกษาหลาย

ครั้งขององค์การสหประชาชาติในประเทศและภูมิภาคต่างๆ8

8 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล “โทษประการชีวิตไม่ทำาให้สังคมปลอดภัยขึ้น: อาชญากรรม ความ

ปลอดภัยสาธารณะ และโทษประหาร” (Not making us safer: Crime, public safety and the 

death penalty) (ACT 51/002/2013), 10 ตุลาคม 2556 จาก www.amnesty.org/en/documents/

act51/002/2013/en/
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แนวโน้มของภูมิภาค

• ปากีสถานและสิงคโปร์นำาการประหารชีวิตกลับมาใช้อีกในปี 2557

• จนี, เกาลเีหนอื และเวยีดนาม ยงัคงถอืวา่ขอ้มลูเกีย่วกบัโทษประหารเปน็ความลบั 

ทางราชการต่อไป

• จำานวนประเทศที่ประหารชีวิตลดลงจาก 10 ประเทศ ในปี 2556 เหลือ 9 

ประเทศ ในปี 2557

• กำาลังมีการพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกโทษประหารในมองโกเลีย สมาชิก

สภานิติบัญญัติในฟิจิ, เกาหลีใต้ และไทย ได้เริ่มการอภิปรายเกี่ยวกับการยกเลิก

โทษประหาร9

• จีน ญี่ปุ่นและเวียดนามมีการล้างมลทินบุคคลที่เคยต้องโทษประหาร

การประหารชีวิตและคำ ตัดสินโทษประหารชีวิตในเอเชีย-แปซิฟิก

มีการประหารชีวิตอย่างน้อย 32 ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน (6), จีน (+), 

ญี่ปุ่น (3), มาเลเซีย (2+), เกาหลีเหนือ (+), ปากีสถาน (7), สิงคโปร์ (2), ไต้หวัน 

(5), เวียดนาม (3+) ไม่นับรวมการประหารชีวิตอีกหลายครั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในจีน 

มีคำาตัดสินโทษประหารเพิ่มเติมอย่างน้อย 695 ครั้ง ใน 17 ประเทศในภูมิภาค

นี้ ได้แก่ อัฟกานิสถาน (12+), บังคลาเทศ (142+), จีน (+), อินเดีย (64+), 

อินโดนีเซีย (6), ญี่ปุ่น (2), มาเลเซีย (38+), มัลดีฟส์ (2), พม่า (1+), เกาหลีเหนือ 

(+), ปากีสถาน (231), สิงคโปร์ (3), เกาหลีเหนือ (1), ศรีลังกา (61+), ไต้หวัน 

(1), ไทย (55+)และ เวียดนาม (72+)

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้เก็บบันทึกจำานวนการประหารชีวิต 32 ครั้งใน

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ทั้งนี้ไม่รวมการประหารชีวิตอีกหลายพันครั้งในจีน สรุป 

9 ฟิจิยกเลิกโทษประหารสำาหรับความผิดทุกประเภทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558

สารจากเลขาธิการภาพรวมของเอเชีย-แปซิฟิก
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ในภาพรวมแม้ว่าจำานวนการประหารชีวิตจะใกล้เคียงกับปี 2556 (37) แต่จำานวน 

คำาตัดสินลงโทษประหารในปี 2557 กลับลดลง 335 ครั้งเมื่อเทียบกับปี 2556 ยกเว้น

ในจีน ซึ่งสำาหรับปี 2557 ทางการจีนยังคงถือว่าตัวเลขการประหารและคำาพิพากษา

ลงโทษประหารชีวิตเป็นความลับทางราชการ 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้ยุติการตีพิมพ์เผยแพร่ตัวเลขเกี่ยวกับประเทศจีน

ตั้งแต่ปี 2552 และท้าทายให้ทางการจีนตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ด้วยตนเองเพื่อ

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และเพื่อพิสูจน์ข้ออ้างของรัฐบาลจีนที่ว่า

ได้พยายามบรรลุเป้าหมายเพื่อลดการใช้โทษประหาร 

จำานวนการตัดสินโทษประหารชีวิตที่ลดลงในภูมิภาคแห่งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก

การลดลงจากคำาตัดสินในบังคลาเทศ ซึ่งในปี 2556 มีจำานวนคำาตัดสินประหารชีวิต

สูงมากถึง 220 ครั้ง จากกรณีที่ศาลตัดสินโทษจำาเลย 152 คนในคดีต่อต้านอำานาจ

รัฐ นอกจากนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความยุ่งยากในการหาข้อมูลจากประเทศต่างๆ 

เช่น เวียดนาม 

ในคำาตัดสินครั้งสำาคัญเมื่อเดือนมกราคม ศาลสูงสุดของอินเดียมีการสั่งให้ชะลอการ

ประหารชีวิต ด้วยความเคลือบแคลงต่อกระบวนการพิจารณาโทษในหลายคดี ส่งผล

ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับโทษประหารในประเทศต่างๆ เช่น จีน, ญี่ปุ่น และ

เวียดนาม

อย่างไรก็ดี ประเทศอื่นๆ อีกจำานวนมากยังคงพยายามนำาการประหารชีวิตกลับมา

ใช้ ภายหลังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 140 คนในเดือน

ธันวาคม ที่ปากีสถานได้ยกเลิกข้อตกลงยุติการประหารชีวิตพลเรือนชั่วคราว และ

ปาปัวนิวกินียังคงมุ่งหน้าสู่การนำาการประหารชีวิตกลับมาใช้

หลายประเทศในภูมิภาคยังคงใช้โทษประหารอันขัดกับกฎหมายและมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ ศาลสูงของศรีลังกา (Trincomalee High Court) ตัดสินโทษประหาร

ชายคนหนึ่งในความผิดที่เขากระทำาขณะมีอายุ 12 ปี เยาวชนผู้กระทำาผิดอาญา 

ยังคงถูกตัดสินโทษประหารทั้งในประเทศมัลดีฟส์, ปากีสถาน และศรีลังกา ผู้มี

ความบกพร่องทางจิตหรือทางสติปัญญายังคงอยู่ในแดนประหารของหลายประเทศ  

รวมทั้งอินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย และปากีสถาน

เราพบการใช้โทษประหารภายหลังการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมในอัฟกานิสถาน  

บังคลาเทศ จีน เกาหลีเหนือ ปากีสถาน และศรีลังกา ในจีนและเกาหลีเหนือมีการนำา 

“คำารับสารภาพ” ที่ได้มาจากการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้ายมาใช้เป็นหลักฐาน
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ในการพิจารณาคดี ศาลพิเศษในบังคลาเทศ อินเดียและปากีสถาน ยังคงมีการใช้

โทษประหาร

พัฒนาการของประเทศต่างๆ

อัฟกานิสถานมีชายอย่างน้อย 12 คนถูกตัดสินโทษประหารชีวิต และมีการประหาร

ชีวิต 6 คนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม โดยใน 5 คนนี้ถูกสั่งประหารภายหลังการพิจารณา

คดีที่ไม่เป็นธรรมในข้อหาลักทรัพย์และใช้อาวุธ หน่วงเหนี่ยวลักพาตัว และการข่มขืน

กระทำาชำาเราต่อผู้หญิงอย่างน้อย 4 คน โดยมีหญิง 1 คนเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บ 

ในเดือนตุลาคม เจ้าหน้าที่สำานักงานประธานาธิบดีอัฟกานิสถานกล่าวว่า รัฐบาล

จะทบทวนคดีของจำาเลย 400 คนที่ถูกศาลตัดสินโทษประหารชีวิต โดยมีอยู่

ประมาณ100 คนที่คดีถึงที่สุดแล้วจากคำาตัดสินของศาลสูงสุดที่สั่งตัดสินประหาร

ชีวิต10

มีการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของอัฟกานิสถานตามวาระของคณะมนตรี

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Universal Periodic Review - UPR) ทางการ

อัฟกานิสถาน ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะให้จัดทำาข้อตกลงชั่วคราวเพื่อ

ยุติการประหารชีวิตและการยกเลิกโทษประหาร11

ในปี 2557 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่มีข้อมูลถึงการประหารชีวิตที่เกิดขึ้นใน

บังคลาเทศ แม้จะมีการตัดสินโทษประหารอย่างน้อยแก่ชาย 141 คนและหญิง 1 

คน องค์กรพัฒนาเอกชน Odhikar รายงานว่ามีข้อมูลการตัดสินโทษประหารชีวิต

อีก 33 คน ทำาให้จำานวนรวมทั้งหมดเพิ่มเป็นอย่างน้อย 175 คน ส่งผลให้จนถึงสิ้น

ปีมีผู้ต้องโทษประหารอย่างน้อย 1,235 คน 

ศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Crimes Tribunal- ICT) ซึ่งเป็นศาลที่

ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสอบสวนเหตุการณ์ในช่วงสงครามปลดแอกบังคลาเทศเมื่อปี 2514 

ตัดสินโทษประหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรค Jamaat-e-Islami ซึ่งเป็นพรรค 

ฝ่ายค้าน โดยประกอบด้วย Ameer Motiur Nizami ในเดือนตุลาคม, Mir Qasim 

10 “อัฟกานิสถานทบทวนคำาสั่งลงโทษประหารชีวิต 400 คน” (“Afghanistan to review cases of 

400 convicts sentenced to death”), Khaama Press, 14 ตุลาคม 2557 จาก www.khaama.

com/afghanistan -to-review-cases-of-400-convicts-sentenced-to-death-6837 (เข้าถึงเมื่อ 4 

มีนาคม 2558) 

11 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานของคณะทำางานตามกลไก Universal 

Periodic Review, อัฟกานิสถาน, UN doc. A/HRC/26/4, 4 เมษายน 2557



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 255718

Ali M.A. Zahid, Hossain Khokon และ Mobarak Hossein ในเดือนพฤศจิกายน 

Syed Mohammad Qaisar และ Azharul Islam ในเดือนธันวาคม ศาลสูงสุดได้ลด 

โทษประหารให้กับ Delwar Hossain Sayedee ในเดือนกันยายน และพิพากษา 

ยืนบทลงโทษของ Muhammad Kamaruzzaman ในเดือนพฤศจิกายน12

การพิจารณาคดีของศาล ICT ถือว่าไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการพิจารณาคดีที ่

เป็นธรรม ศาล ICT ไม่ได้พิจารณาคดีอย่างปราศจากความลำาเอียง และเป็นคำาตัดสิน

ที่ใช้เพื่อลงโทษสมาชิกพรรคฝ่ายค้านทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการลงโทษแกนนำาของ

พรรค Jamaat-e-Islami 

บรูไนดารุสซาลาม ไม่มีการบันทึกการประหารหรือการตัดสินให้ประหารชีวิต 

ครั้งใหม่ ทว่าที่น่าตกใจคือในวันที่ 1 พฤษภาคมเมื่อประมวลกฎหมายอาญาฉบับ

ใหม่มีผลบังคับใช้ มีการระบุโทษประหารสำาหรับความผิดหลายประการซึ่งไม่เข้ากับ

หลักเกณฑ์ “อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” ตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมไปถึง 

ข้อหาลักทรัพย์ ทั้งยังกำาหนดให้สามารถลงโทษประหารจำาเลยที่มีอายุต่ำากว่า 

18 ปีขณะกระทำาความผิด รวมทั้งการสั่งประหารสำาหรับการกระทำาที่ไม่ควรถือ

เป็นอาชญากรรม อาทิ การมีเพศสัมพันธ์โดยความยินยอมระหว่างผู้ใหญ่ที่ยัง 

ไม่แต่งงานหรือระหว่างผู้ใหญ่ที่มีเพศเดียวกัน ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา

ฉบับใหม่นี้อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต มีการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ของบรูไนดารุสซาลามตามกระบวนการ UPR ในวันที่ 2 พฤษภาคม โดยรัฐปฏิเสธ

ที่จะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาให้สอดคล้องกับ 

กฎหมายระหว่างประเทศและการยกเลิกโทษประหาร13

ด้านสถานการณ์ในประเทศจีน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ติดตามข้อมูลการ

ใช้โทษประหารของจีนผ่านแหล่งข้อมูลอันจำากัด รวมทั้งรายงานข่าวของสื่อจากแหล่ง

ข้อมูลที่ว่านี้ จึงประมาณการณ์ว่าในปี 2557 จีนยังคงมีการประหารชีวิตมากกว่า

ตัวเลขรวมกันของทั่วโลก และมีการตัดสินโทษประหารหลายพันคน 

ยังคงมีการตัดสินโทษประหารชีวิตจากการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมและจากการ 

กระทำาผิดที่ไม่ทำาให้ถึงแก่ความตายตามข้อมูลที่พบ ประมาณ 8% ของการประหาร

12 มีการตีพิมพ์คำาพิพากษาฉบับเต็มในคดีต่อ Muhammad Kamaruzzaman ในเดือนกุมภาพันธ์ 

2558 เขายังสามารถอุทธรณ์คดีต่อศาลสูงสุดได้ ต่อมาศาล ICT ได้ลงโทษประหารในอีกคดีหนึ่ง

ต่อ Abdus Subhan เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 

13 แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนล, “ประมวลกฎหมายอาญาที่แก้ไขใหม่ของบรูไนเป็นก้าวย่าง

ที่อันตรายและเป็นการก้าวถอยหลังในแง่สิทธิมนุษยชน” (Brunei's revised Penal Code a 

dangerous step backwards for human rights) (ASA 15/002/2557) 19 กันยายน 2557 จาก 

www.amnesty.org/en/library/info/ASA15/002/2014/en
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ชีวิตในจีนเป็นผลมาจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดด้านเศรษฐกิจ ซึ่งรวม

ถึงการฉ้อโกง การปลอมแปลงเอกสารและการรับสินบนคิดเป็นประมาณ 15% ใน

บางกรณีครอบครัวหรือญาติทราบเรื่องการประหารในวันเดียวกับที่มีการประหาร

ชีวิต

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ยังรู้สึกกังวลอย่างยิ่งกับการใช้โทษประหารเป็น 

เครื่องมือในการรณรงค์นโยบาย “การปราบปรามขั้นรุนแรง” (Strike Hard) โดย 

ทางการอ้างว่าเป็นการตอบโต้การก่อการร้ายและความสุดโต่งทางศาสนาในเขต

ปกครองตนเองซินเจียง อุยกูร์ทาง บริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ  

ในกรณีหนึ่งพบว่าจำาเลย 3 คนถูกศาลตัดสินโทษประหารในสนามกีฬาต่อหน้า 

ประชาชนกว่า 7,000 คน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษหมู่ในคดีที่มีจำาเลย 

ทั้งสิ้น 55 คน การตัดสินให้ประหารชีวิตครั้งนั้นเป็นผลมาจากการฆ่าโดยเจตนาที่

กระทำาต่อบุคคล 4 คน รวมทั้งเด็กหญิงอายุสามขวบ14

ในวนัที ่16 มถินุายนมกีารประหารบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัคดตีา่งๆ 7 คด ีจำานวน 13 คน  

พวกเขาถูกพิพากษาโทษตามความผิดประการต่างๆ ทั้งการจัดตั้ง เป็นแกนนำา และ

เข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้าย การฆาตกรรม การวางเพลิง การลักทรัพย์ การผลิตและ

จัดเก็บ ขนส่งวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย15 มีการประหารชาวอุยกูร์ 8 คนในวันที่  

23 สิงหาคม โดยเป็นผลมาจากการก่อการร้ายต่างกรรมต่างวาระกัน16

และเนื่องจากมีการค้นพบการตัดสินและการประหารชีวิตที่ผิดพลาดหลายกรณีใน

ช่วงปี 2557 จึงเป็นผลให้มีการอภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับโทษประหาร ขณะที่ Nian 

Bin ได้รับการปล่อยตัวในเดือนสิงหาคม ภายหลังศาลสูงประชาชนมณฑลฟูเจี้ยน 

(Fujian Provincial Higher People’s Court) ยกฟ้องเขาข้อหาฆ่าคนตาย เนื่องจาก

พยานหลักฐานไม่เพียงพอ ในช่วงหกปีที่ผ่านมาเขาอุทธรณ์คดีสามครั้ง และศาล

ประชาชนสูงสุดได้กลับคำาพิพากษาคำาสั่งโทษประหารชีวิต และตัดสินให้มีการไต่สวน

14 “ศาลสั่งลงโทษหมู่ชาวย่ีลีในซินเจียงที่ลุกฮือประท้วง: ผู้ก่อการร้าย 55 คนถูกต้ังข้อหา” 

(“Xinjiang’s Yili hold Mass Sentencing Rally: 55 Terrorist are Charged”), Xinhua, 27 

พฤษภาคม 2557 จาก http://news.qq.com/a/25570527/044951.htm (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 

2558)

15 “13 คนถูกประหารจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมรุนแรงในซินเจียง” (“13 executed 

over terror attacks, violent crimes in Xinjiang”), Xinhua, 16 มิถุนายน 2557 จาก http://news.

xinhuanet.com/english/china/2557-06/16/c_133411946.htm (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558) 

16 “ผู้ก่อการร้าย 8 คนถูกประหารชีวิตในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน” (“8 terrorists executed 

in Northwest China”), Xinhua, 24 สิงหาคม 2557 จาก http://news.xinhuanet.com/english/

video/2557-08/24/c_133579992.htm (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558) 



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 255720

ใหม่ในปี 2553 Nian Bin ยืนยันมาตลอดว่าเขาถูกบังคับให้ “สารภาพ” ว่ากระทำา

ความผิดระหว่างการสอบปากคำาของตำารวจ รายงานข่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายนชี้ว่า  

ตำารวจเริ่มการสอบสวนคดีครั้งใหม่ต่อความผิดเดิมที่ Nian Bin ได้รับการยกฟ้องและ

เคยตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย17

เดือนธันวาคม ศาลสูงประชาชนเขตมองโกเลียตอนใน (Higher People’s Court) 

ได้ล้างมลทินให้กับ Hugjiltu (หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Qoysiletu) ในข้อหาฆ่าคนตาย 

โดยเจตนา เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ18 Hugjiltu ถูกตัดสินประหารชีวิตไปแล้ว 

เมื่อปี 2539 เขายืนยันมาตลอดว่าถูกปฏิบัติอย่างทารุณและถูกบังคับให้ “สารภาพ” 

ว่ากระทำาผิดระหว่างถูกตำารวจควบคุมตัว จนถึงในปี 2548 ชายอีกคนหนึ่งสารภาพ

ว่าเขาเองเป็นผู้ที่กระทำาความผิด 

อีกครั้งในเดือนธันวาคมเช่นกัน ศาลสูงประชาชนมณฑลชานตุง (Shandong Pro-

vincial Higher People’s Court) ประกาศให้สอบสวนคดีของ Nie Shubin ใหม่  

หลังจากเขาถูกประหารชีวิตไปแล้วเมื่อปี 2538 ขณะมีอายุ 21 ปี ในข้อหาข่มขืน

กระทำาชำาเราและฆ่าคนตายโดยเจตนาที่เมืองซีชาจ้วง มณฑลเหอเป่ย ทว่าในปี 

2548 ชายคนหนึ่งถูกจับในคดีข่มขืนและฆ่าสามครั้งต่างกรรมต่างวาระ เขาอ้างเป็น

ผู้กระทำาในการฆาตกรรมของคดีที่ Nie Shubin ถูกลงโทษ19

เท่านั้นยังไม่พอ ยังมีอีกคดีหนึ่งที่ทำาให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางคือ

คดีของ Li Yan ในวันที่ 24 มิถุนายน ศาลประชาชนสูงสุดได้กลับคำาพิพากษาโทษ

ประหารชีวิต เธอถูกศาลลงโทษฐานฆ่าสามีตนเอง โดยก่อนที่สามีจะถูกฆ่า Li Yan 

ได้ติดต่อตำารวจหลายครั้งเพื่อขอความคุ้มครองตนเองจากการถูกสามีทำาร้ายร่างกาย 

เนื่องจากเธอเคยถูกสามีทำาร้ายร่างกายจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่ใน

การไต่สวนคดีครั้งแรกศาลไม่รับฟังข้อมูลของเธอ จนถึงปลายปี Li Yan ยังคงรอฟัง

คำาพิพากษาจากศาล

17 “ตำารวจจีนต้องสอบสวนคดีใหม่ต่อนักโทษประหารท่ีได้รับการยกฟ้อง จากข้อมูลของทนาย 

ความ” (“Chinese police again probe acquitted death row prisoner: lawyer”), Reuters, 

25 พฤศจิกายน 2557 จาก www.reuters.com/article/2014/11/25/us-china-rights-

idUSKCN0J915I25571125 (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ศาล

อุทธรณ์เมืองฟูโจ มีคำาพิพากษาว่าNian Bin ควรได้รับค่าชดเชยจากรัฐเป็นจำานวนกว่า 1.13 ล้าน

หยวน (180,622 เหรียญ)

18 “ศาลมีคำาสั่งว่าวัยรุ่นจีนที่ถูกประหารชีวิตไปแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์” (“Courts find executed 

Chinese teenager 'not guilty'”), BBC News, 15 ธันวาคม 2557 จาก www.bbc.com/news/

world-asia-china-30474691 (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558)

19 “จีนต้องไต่สวนการประหารชีวิตอีกครั้งหลังคำาตัดสินที่มีข้อบกพร่อง” (“China reviews another 

execution after miscarriage ruling”), Reuters, 23 ธันวาคม 2557 จาก www.reuters.com/

article/2014/12/23/us-china-crime-idUSKBN0K109S25571223 (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558)
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นักวิชาการด้านกฎหมายเป็นอีกกลุ่มที่แสดงความกังวลและเรียกร้องให้มีการ

ปฏิรูปการบริหารงานยุติธรรม โดยกระตุ้นให้ศาลประชาชนสูงสุดออกประกาศให้

บรรดาศาลต่างๆ ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายกับจำาเลยที่ถูกตั้งข้อหาที่มีโทษ

ถึงขั้นประหารชีวิต20

กระบวนการปฏิรูปการบริหารงานยุติธรรมของจีนยังดำาเนินต่อไป ในปี 2557 มติจาก

ที่ประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่ 18 (the Fourth Plenum of the 18th Party Congress) 

ระบุว่า จะมีการดำาเนินงานเพื่อประกันให้หน่วยงานตุลาการเป็นอิสระ โดยจำากัด

อำานาจการแทรกแซงคดีจากเจ้าหน้าที2่1

ในเดือนพฤศจิกายน สมัชชาประชาชนแห่งชาติเริ่มพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายอาญา 

(9) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งหากมีการรับรองกฎหมายดังกล่าว จะทำาให้ 

ไม่สามารถลงโทษประหารให้กับความผิด 9 ประเภท และลดจำานวนความผิดที่ม ี

โทษประหารจาก 55 เหลือ 46 ประเภท22 ทางการยังมีข้อสังเกตว่า นับจากการแก้ไข

ลักษณะความผิดที่มีโทษประหารครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2554 การยกเลิกโทษประหารต่อ

ความผิดทางอาญาทั้ง 13 ประเภท “ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสงบเรียบร้อย

ของสาธารณะ” และสังคมได้ “แสดงความเห็นในเชิงบวกต่อการลดจำานวนความ 

ผิดที่มีโทษประหาร”23 แม้จะเป็นก้าวย่างที่น่าชื่นชม แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ยังคงกังวลว่าข้อเสนอแก้ไขกฎหมายเหล่านี้มีผลค่อนข้างจำากัดในการลดการใช้โทษ

ประหารในทางปฏิบัติ ทางการเองยอมรับว่า ที่ผ่านมา “มักไม่มีการใช้” โทษประหาร

20 Liu Renwen,”จำาเลยที่อาจได้รับโทษประหารควรมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมาย” 

(“Defendants Facing Death Penalty Review Should Have Right to Legal Aid”), Legal Daily, 

26 มีนาคม 2557

21 พรรคคอมมิวนิสต์จีน, “คณะกรรมการกลางพรรคมีมติเกี่ยวกับคำาถามที่สำาคัญเพ่ือช่วยให้

กฎหมายท่ีปกครองประเทศพัฒนาต่อไป” (“CCP Central Committee Decision concerning 

Some Major Questions in Comprehensively Moving Governing the Country According to 

the law Forward”) จาก https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2014/10/28/ccp-

central-committee-decision-concerning-some-major-questions-in-comprehensively-moving-

governing-the-country-according-to-the-law-forward/ (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558)

22 ความผิดทั้ง 9 ประเภทได้แก่ การลักลอบนำาเข้าอาวุธและยุทธภัณฑ์ การลักลอบนำาเข้าสาร

นิวเคลียร์ การลักลอบนำาเข้าเงินตราปลอม การปลอมแปลงเงินตรา การเรี่ยไรที่ผิดกฎหมาย การ

จัดต้ังกลุ่มค้าประเวณี การขืนใจให้ผู้อ่ืนค้าประเวณี การขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทหาร และ

การปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสงคราม

23 สมัชชาประชาชนแห่งชาติ (National People’s Congress), “Xingfa Xiuzheng’an (9) 

(Caoan) Tiaowen” (ร่างแก้ไขกฎหมายอาญา - Criminal Law Amendment (9) Provisions) , 13 

พฤศจิกายน 2557 จาก www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/flca/2557-11/03/content_1885029.

htm (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558)



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 255722

กับความผิดทางอาญาทั้งเก้าประเภทที่มีการยกเลิกโทษนี้ไป นอกจากนั้น ความผิด

ที่มีโทษประหารที่เหลืออีก 46 ประเภทรวมทั้งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การ

ฉ้อโกงและรับสินบน และความผิดซึ่งไม่ทำาให้บุคคลเสียชีวิต เช่น การข่มขืนกระทำา

ชำาเรา การค้ามนุษย์ที่เป็นผู้หญิงและเด็ก การทำาลายการสื่อสารหรือเครื่องมือ 

สื่อสาร หรือความผิดด้านยาเสพติด ล้วนไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ถือว่าเป็น 

“อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” ที่อาจใช้โทษประหารได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

การใช้ประโยชน์จากอวัยวะของนักโทษที่ถูกประหารในการปลูกถ่ายอวัยวะยังเกิดขึ้น

ตลอดทั้งปี 2557 แม้จะมีการประกาศโดย นาย Huang Jiefu รัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2556 ว่า อวัยวะที่ใช้ปลูกถ่ายต้องมาจากการบริจาคโดย

สมัครใจเท่านั้น นับแต่กลางปี 2557 เป็นต้นไป24 Huang ยังได้ประกาศห้ามไม่ให้

นำาอวัยวะของนักโทษไปใช้ประโยชน์ใดๆ โดยประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

255825

เดือนตุลาคม ความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้เกิดขึ้นในประเทศฟิจิ รัฐบาลซึ่งเคยมี 

การประหารชีวิตครั้งล่าสุดตั้งแต่ปี 2507 ประกาศระหว่างกระบวนการ UPR ว่า ใน

สมัยประชุมรัฐสภาที่จะถึงนี้ จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทหารเพื่อตัด

ส่วนที่มีโทษประหารออก26 ฟิจิสนับสนุนข้อเสนอแนะตามกระบวนการ UPR เรื่อง

การให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของ ICCPR และการยกเลิกโทษประหาร 

สำาหรับความผิดทุกประเภท 

แม้ว่ารัฐบาลอินเดียได้กำาหนดช่วงเวลาให้มีการประหารชีวิตหลายครั้งสำาหรับปี 

2557 แต่ไม่มีการปฏิบัติจริง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลมีข้อมูลว่าศาลตัดสิน 

โทษประหารใหม่อย่างน้อย 64 ครั้งสำาหรับข้อหาฆ่าคนตาย และเป็นครั้งแรกที่

ประมวลกฎหมายอาญา(พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย) ฉบับปี 2556 มี

ผลบังคับใช้ รวมทั้งต่อกรณีการข่มขืนกระทำาชำาเราของผู้กระทำาผิดซ้ำา ข้อมูลจาก

รายงานโครงการวิจัยโทษประหาร มหาวิทยาลัยกฎหมายแห่งชาติ กรุงเดลี ระบุว่า

มีผู้ต้องโทษประหาร 270 คน และ 8 คนได้ยื่นขออภัยโทษไปแล้ว แต่ถูกปฏิเสธไป

ในปี 255727

24 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล,การลงโทษประหารและการประหารชีวิตในปี 2556 (ACT 

50/001/2557), น.21

25 ยกตัวอย่างเช่น “จีนจะห้ามไม่ให้นำาอวัยวะของนักโทษที่ถูกประหารไปค้าขาย” (“China to stop 

harvesting executed prisoners’ organs”), BBC News, 4 ธันวาคม 2557, www.bbc.com/

news/world-asia-china-30324440 (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558)

26 ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านการรับรองและลงนามเป็นกฎหมายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 

27 สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์โครงการวิจัยโทษประหาร www.deathpenaltyindia.com/
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ในคำาตัดสินครั้งสำาคัญเมื่อวันที่ 21 มกราคม ศาลสูงสุดลดคำาพิพากษาโทษประหาร

ชีวิตให้จำาเลย 15 คน28 โดย 13 คน (Suresh, Ramji, Bilavendran, Simon, Gnan-

prakasham, Meesekar Madaiah, Praveen Kumar, Gurmeet Singh, Sanjeev 

Chaudhury, Jafar Ali, Shivu, Jadeswamy และจำาเลยหญิง 1 คน คือ Sonia 

Chaudhury) ด้วยเหตุผลว่ามีความล่าช้าในการส่งมอบจดหมายขออภัยโทษต่อ

ประธานาธิบดี สำาหรับความล่าช้าดังกล่าวมีตั้งแต่ระยะเวลา 5-12 ปี และศาลยัง

ได้ลดโทษประหารให้กับ Sundar Singh และ Magan Lal Barela ด้วยเหตุผลว่า 

พวกเขามีอาการป่วยทางจิต 

ศาลสูงสุดมีคำาพิพากษาว่า “ความล่าช้าที่ไม่เหมาะสม เกินควร และไม่ชอบด้วย

เหตุผลของกระบวนการประหารชีวิต [ย่อมถือได้ว่าเป็น] การทรมาน” และเป็น

เหตุให้สามารถลดโทษได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาลยังมีคำาสั่งว่าคำาวินิจฉัยในคดีของ

ศาลครั้งที่แล้วเป็น “กฎหมายที่เลวร้าย” ในคดีของ Devender Pal Singh Bhullar  

ซึ่งระบุว่า นักโทษที่ถูกตัดสินจากความผิดที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ไม่สามารถ 

ขอลดโทษโดยอ้างความล่าช้าเกินควรได้ 

ศาลสูงสุดซึ่งอ้างอิงเนื้อหาอย่างกว้างขวางจากสนธิสัญญาและมาตรฐานระหว่าง

ประเทศระบุว่า การประหารชีวิตบุคคลที่มีอาการป่วยทางจิตไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

จึงมีคำาสั่งว่าความบกพร่องทางจิตอาจถือเป็นเหตุให้มีการลดโทษประหารได้ ทั้งยัง

เน้นย้ำาว่า การสั่งขังเดี่ยวนักโทษประหารเป็นการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเช่น

กัน โดยได้กำาหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องโทษประหารไว้ แนวทางดังกล่าว

ระบุว่า นักโทษประหารควรได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ได้รับแจ้งอย่างเป็น

ลายลักษณ์อักษรหากมีการปฏิเสธคำาขออภัยโทษ ให้มีการตรวจสอบสภาพจิตใจและ

ร่างกายอย่างสม่ำาเสมอ และได้รับอนุญาตให้พบครอบครัวก่อนการประหารชีวิต 

กรณีบุคคลที่ต้องโทษประหารและได้รับการลดโทษในปี 2557 ภายหลังคำาพิพากษา

ดังกล่าวคือคดี Devender Pal Singh Bhullar29 Devender Pal Singh Bhullar ถูกศาล

ตัดสินโทษประหารเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2544 ในฐานมีส่วนพัวพันกับการวางระเบิด

ที่กรุงนิวเดลีเมื่อปี 2536 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 9 คน เขาถูกจับกุมเมื่อเดือนมกราคม 

2538 โดยอ้างอำานาจตามพระราชบัญญัติ (ป้องกัน) กิจกรรมก่อการร้ายและกิจกรรม

ที่สร้างความเดือดร้อน โดยเป็นกฎหมายที่มีช่องว่างและไม่สอดคล้องกับกฎหมาย

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมถึงแง่สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม

28 ศาลสูงสุดแห่งอินเดีย, Shatrughan Chauhan & Anr Vs. Union of India & Ors, Writ Petition 

(ความอาญา) เลขที่ 55 สำาหรับปี 2013 มีคำาพิพากษาเมื่อ 21 มกราคม 2557

29 มีการเปลี่ยนโทษให้กับ Santhan, Murugan และ Perarivalan เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และ

สำาหรับ Ajay Kumar Pal ในวันที่ 12 ธันวาคม



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 255724

ในปี 2557 ประธานาธิบดียกคำาร้องขอลดหย่อนโทษของ Holiram Bordoloi, Jagdish,  

Surendra Koli, Yakum Memon, Sonu Sardar, Rajendra Wasnik, และจำาเลยหญิง

อีกสองคนคือ Renukabai และ Seema เป็นผลให้พวกเขาเสี่ยงต่อการถูกประหาร

ในเวลาอันใกล้30

ในวันที่ 2 กันยายน ศาลสูงสุดอินเดียมีความเห็นว่าควรรับพิจารณาคำาอุทธรณ์ 

(คำาขอให้อุทธรณ์คดี) ต่อโทษประหารที่ศาลสูงอินเดียกำาหนดไว้โดยมีองค์คณะ

ผู้พิพากษาสามท่าน มีการรับฟังคำาแถลงเป็นเวลา 30 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้

ทนายความแถลงทางวาจาแทนการยื่นเอกสารเพียงอย่างเดียวดังที่กำาหนดไว้ใน

กระบวนการเดิม31เป็นเหตุให้นักโทษประหารที่แต่เดิมศาลไม่อนุญาตให้แสดง

ถ้อยแถลงทางวาจาสามารถทำาได้ในการไต่สวนคดีครั้งใหม่ คำาสั่งดังกล่าวเป็นเหตุให ้

C. Muniappan และบุคคลอื่นๆ ได้แก่ B.A. Umesh, Sundar @ Sundarrajan, Yakub 

Abdul Razak Memon และ Sonu Sardar รวมทั้งนักโทษคนอื่นๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการ

อุทธรณ์คดี ล้วนได้รับประโยชน์จากการพิจารณาคดีครั้งใหม่ แต่ ประโยชน์ดังกล่าว

ไม่ครอบคลุมถึงคดีของ Arif และจำาเลยคนอื่นๆ ที่ศาลรับพิจารณาคำาอุทธรณ์ตาม

กระบวนการปรกติ (curative petitions) แต่คำาอุทธรณ์ถูกยกโดยศาลสูงสุด ทั้งศาล 

สูงสุดหรือศาลสูงต่างมีคำาสั่งให้พักการประหารชีวิต เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์

คดีเพิ่มเติม32

ในเดือนมีนาคม รัฐบาลได้เปลี่ยนการใช้โทษประหารเชิงบังคับตามพระราชบัญญัติ

ยาเสพติดและสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances Act) โดยให้ตัดสินโทษประหารตามดุลพินิจแทน33

ในเดือนพฤษภาคม คณะกรรมการกฎหมายแห่งอินเดียเริ่มศึกษาโทษประหาร “เพื่อ

ให้มีการอภิปรายสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นที่มีข้อถกเถียงโดยให้มีการใช้เหตุผลและ 

องค์ความรู้อย่างเต็มที่”34 ในวันที่ 5 สิงหาคม Shri Kiren Rijiju มุขมนตรีกระทรวง

30 แม้จะมีการปฏิเสธคำาขออภัยโทษของ Santhan, Murugan และ Perarivalan แต่ต่อมาเมื่อ 18 

กุมภาพันธ์ ศาลสูงสุดมีคำาสั่งให้เปลี่ยนโทษ 

31 ศาลสูงสุดแห่งอินเดีย, Mohd. Arif @ Ashfaq vs. The Registrar, ศาลสูงสุดแห่งอินเดีย, Writ 

Petition (Criminal) No.77 ของปี 2557 คำาสั่ง ณ วันท่ี 2 กันยายน 2557 เนื่องจากศาลได้ยก

คำาร้องขอลดหย่อนโทษต่อ Mohd.Arif@Ashfaq แล้ว เป็นเหตุให้เขาไม่ได้รับประโยชน์จากการ

พิจารณาคดีใหม่ครั้งนี้ 

32 ศาลสูง - Allahabad High Court เป็นผู้สั่งพักการประหาร Surendra Koli และต่อมามีการ

เปลี่ยนโทษเมื่อปี 2558 

33 ราชกิจจานุกเบกษาอินเดีย, 10 มีนาคม 2557 จาก www.indiacode.nic.in/acts2557/16%20

of%202557.pdf (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558) 

34 Law Commission of India, “เอกสารปรึกษาหารือเกี่ยวกับโทษประหาร” (“Consultation paper 

on capital punishment”), พฤษภาคม 2557



แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 25

กิจการภายใน (Union Minister of State for Home Affairs) ชี้แจงระหว่างการ 

ตั้งกระทู้ถามในสภาว่า รัฐบาลไม่ได้มีข้อเสนอให้ยกเลิกโทษประหาร

ในปี 2557 อินโดนีเซีย มีการตัดสินให้ประหารอีกชีวิต 6 ครั้ง จากข้อมูลในช่วง

ปลายปีปรากฏว่ามีผู้ต้องโทษประหารอยู่อย่างน้อย 130 คน โดย 64 คนเป็นจำาเลย

ต้องโทษในคดียาเสพติด 

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน Basyuni Masyarif รองอัยการสูงสุดด้านอาชญากรรม

ทั่วไป ประกาศแผนการของรัฐบาลที่จะประหารบุคคล 5 คนก่อนสิ้นปี เขายังระบุ

ด้วยว่าในปี 2558 จะมีการประหารชีวิตอีก 20 คน ในวันที่ 3 ธันวาคม Jusf Kalla  

รองประธานาธิบดีประกาศว่า ประธานาธิบดีได้ยกคำาขออภัยโทษของบุคคลอย่าง

น้อย 64 คนซึ่งต้องโทษประหารจากคดีเกี่ยวกับยาเสพติด และจะมีการประหารชีวิต

พวกเขาในอนาคต35

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังคงสนับสนุนให้มีการลดโทษประหาร

สำาหรับชาวอินโดนีเซียที่ต้องโทษประหารในต่างประเทศ จากตัวเลขเมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ 2558 ระบุว่า ระหว่างปี 2554-2557 มีการแต่งตั้งคณะทำางานพิเศษ

ในกระทรวง โดยในขณะนั้นมีชาวอินโดนีเซีย 240 คนที่ต้องโทษประหารในต่าง

ประเทศ คณะทำางานสามารถรณรงค์ให้มีการลดโทษสำาหรับนักโทษ 46 คนเฉพาะ

ในปี 255736 ในขณะที่ชาวอินโดนีเซียอีกประมาณ 229 คนยังคงเสี่ยงกับการถูก

ประหารชีวิตในต่างแดน ประกอบด้วย 15 คนในจีนจากข้อหาค้ายาเสพติด, 168 

คนในมาเลเซีย (112 คนจากคดีค้ายาเสพติดและ 56 คนจากคดีฆ่าคนตาย) 38 คน 

ในซาอุดีอาระเบีย 4 คนในสิงคโปร์ (รวมทั้ง 1 คนจากข้อหาคดีค้ายาเสพติด) 1 คน 

ในลาว และ 1 คนในเวียดนาม โดยเป็นนักโทษคดีค้ายาเสพติดทั้งคู3่7

35 มีการประหารชีวิตนักโทษ 6 คนตามที่กำาหนดเมื่อเดือนมกราคม 2558 โปรดดูแอมเนสตี้ 

อินเตอร์เนชั่นแนล, “อินโดนีเซีย: การประหารชีวิตครั้งแรกภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่ เป็นการ

ก้าวถอยหลังด้านสิทธิ” (“Indonesia: First executions under new president retrograde step for 

rights”, 17 มกราคม 2558

36 Antara News,”รัฐบาลช่วยชีวิตนักโทษประหาร 190 คน ประธานาธิบดีกล่าว” (“Government 

save 190 Indonesians from death sentence: President”), 16 สิงหาคม 2557 จาก www.

antaranews.com/en/news/95328/government-saves-190-indonesians-from-death-sentence-

yudhoyono (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558) 

37 “พลเรือน 229 คนเสี่ยงจะถูกตัดสินประหารชีวิต” (“229 citizen threatened with the death 

penalty”), 12 กุมภาพันธ์ 2558 จาก www.harnas.co/2015/02/12/229-wni-terancam-

hukuman-mati (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558) และโปรดดู “โทษประหารเป็นการแสดงออก

ของอธิปไตยอย่างหน่ึง” (“Death penalty is a form of sovereignty”), Media Indonesia, 22 

มิถุนายน 2557 จาก www.mediaindonesia.com/mipagi/read/7481/Hukuman-Mati-Bentuk-

Kedaulatan/2015/01/22 (เข้าถึงเมื่่อ 5 มีนาคม 2558)



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 255726

ญี่ปุ่นกับกรณีศึกษาของ Iwao Hakamada ซึ่งมีอายุ 78 ปี เขาเป็นนักโทษที่รอ 

การประหารยาวนานที่สุดในโลก ถูกปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่ 27 มีนาคม เพื่อ

รอการไต่สวนครั้งใหม่ เขาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำากรุงโตเกียวหลังมีคำาพิพากษาโทษ

ประหารเป็นเวลา 45 ปี 6 เดือน ทำาให้เขามีอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรง แต่

อัยการก็ยังพยายามยับยั้งคำาขอปล่อยตัวชั่วคราว ในวันที่ 31 มีนาคม อัยการยังคง 

ยื่นคำาร้องคัดค้านคำาสั่งศาลให้มีการไต่สวนคดีใหม3่8

การปล่อยตัว Iwao Hakamada ทำาให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับหลักประกันการ

พิจารณาคดีที่เป็นธรรมและข้อบกพร่องในการบริหารงานยุติธรรม แม้จะมีการ

ประหารชีวิตสามครั้งในปีที่แล้ว โดย Masanori Kawasaki ถูกแขวนคอเมื่อวันที่ 26 

มิถุนายนที่เรือนจำากรุงโอซาก้า Mitsuhiro Kobayashi และ Tsutomu Takamizawa 

ถูกแขวนคอในวันที่ 29 สิงหาคมที่เรือนจำาเซนไดและเรือนจำาโตเกียว นักโทษทั้งสาม

ต้องโทษคดีฆ่าคนตาย ทั้งนี้การประหารชีวิตยังคงเกิดขึ้นอย่างเป็นความลับโดย

ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้ญาติและทนายความได้รับทราบ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 

กลุ่มของอดีตผู้พิพากษาสมทบเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยุติการ

ประหารชีวิต จนกว่าจะมีความโปร่งใสมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้โทษประหารในญี่ปุ่น39

มีการตัดสินให้ประหารชีวิตอีกสองครั้งในญี่ปุ่นจากข้อหาฆ่าคนตาย เมื่อถึงสิ้นปีมี

นักโทษประหารทั้งหมด 128 คน โดยเป็นต่างชาติ 6 คน40 นักโทษประหาร 93 คน

ได้ยื่นคำาร้องขอให้มีการไต่สวนคดีใหม4่1 พวกเขายังคงถูกขังเดี่ยวและถูกห้ามไม่ให้

พูดคุยกับนักโทษอื่น ถูกจำากัดการอนุญาตที่ติดต่อกับโลกภายนอก และมีการควบคุม

เมื่อครอบครัว หรือทนายความ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ เข้าเยี่ยม

38 ศาลยังไม่ได้มีคำาวินิจฉัยในประเด็นนี้ 

39 “ความขัดแย้งทางศีลธรรมผู้พิพากษาสมทบ” (“Lay judges’ moral dilemma”), The Japan 

Times, 21 พฤษภาคม 2557จาก www.japantimes.co.jp/opinion/2014/03/21/editorials/lay-

judges-moral-dilemma/#.U5f39nJ_uZc (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558) 

40 ตัวเลขนี้ไม่รวมกรณีของ Iwao Hakamada

41 Asahi Shimbun, “การลดการประหารชีวิตเหลือเพียงสามครั้ง ผลกระทบที่อาจมีต่อการไต่สวน

คดีใหม่ของ Hakamada” (“Decrease of execution to three, possible effect of Hakamada’s 

retrial”), 31 ธันวาคม 2557 จาก http://digital.asahi.com/articles/ASGDS5CHYGDSUTIL02D.

html (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558) 
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แดนประหารกับอาการทางจิต

นักโทษประหารหลายคนในญี่ปุ่นเกิดอาการป่วยทางจิตขึ้นระหว่างถูกควบคุม

ตัว ภายในเวลาไม่กี่เดือนหลังจากศาลสูงสุดพิพากษายืนยันตัดสินโทษประหาร

ชีวิตเขาเมื่อปี 1980 Iwao Hakamada เริ่มแสดงอาการผิดปรกติอย่างร้ายแรง

ทั้งด้านความคิดและพฤติกรรม เขาไม่สามารถสื่อสารกับทนายความได้ รวมถึง

จดหมายและการพูดคุยกับพี่สาวมีลักษณะเลอะเลือน แม้ว่า Iwao Hakamada 

ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อเดือนมีนาคม 2557 ระหว่างรอการไต่สวนครั้ง

ใหม่ อาการป่วยทางจิตของเขายังคงเป็นอุปสรรคให้เขามีปัญหาในการสื่อสาร 

และสะท้อนให้เห็นผลกระทบเรื้อรังจากสภาพการถูกควบคุมตัวในแดนประหาร

ของญี่ปุ่น 

Kenji Matsumotoเป็นนักโทษประหารข้อหาฆ่าคนตายตั้งแต่ปี 2536 และอาจ

ถูกนำาตัวไปประหารเมื่อใดก็ได้ ที่ผ่านมาเขามีอาการบกพร่องทางจิตเป็นเวลา

นาน ซึ่งเป็นผลมาจากพิษของสารปรอท (โรคมินามาตะ) และมีรายงานข่าวว่า

เขาเกิดอาการวิตกจริตและเลอะเลือน โดยเป็นผลมาจากการถูกควบคุมตัวใน

แดนประหาร ทนายความของเขาอยู่ระหว่างขอให้ศาลไต่สวนคดีใหม่

ในเดือนพฤษภาคม ศาลสูงแห่งเมืองนาโงยายกคำาร้องในการขอให้มีการไต่สวนคดี

ใหม่เป็นครั้งที่แปดของนาย Masaru Okunishi ซึ่งถูกตัดสินโทษประหารชีวิตเมื่อปี 

2512 เขายังคงถูกควบคุมตัวในสถานพยาบาลของเรือนจำาที่ฮาชิโอจิต่อไป แม้เขา

ไม่สามารถพูดจาได้แต่มีสติรับรู้เป็นอย่างดี ในวันที่ 2 มิถุนายน ทนายความของเขา

ได้ยื่นคำาคัดค้านต่อศาลสูง หลังจากศาลมีคำาสั่งสุดท้ายไม่อนุญาตให้มีการไต่สวน

คดีใหม่42

เมื่อปีก่อนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้พิจารณาความ

สอดคล้องในการปฏิบัติของญี่ปุ่นกับข้อบทใน ICCPR พร้อมทั้งแสดงข้อกังวลว่า 

“ในจำานวน 19 ข้อของความผิดที่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตนั้น มีหลายข้อไม่สอดคล้อง

กับข้อกำาหนดซึ่งจำากัดให้ใช้โทษประหารได้เฉพาะ’อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด’ และ

ยังมีการขังเดี่ยวนักโทษประหารเป็นเวลานานถึง 40 ปีก่อนการประหารชีวิต รวม 

ทั้งกรณีที่ตัวนักโทษหรือครอบครัวไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่มีการประหาร”43

42 Masaru Okunishi คัดค้านคำาสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้มีการไต่สวนคดีใหม่เมื่อวันที่ 9 มกราคม 

2558 โดยทนายความของเขาได้ยื่นคำาคัดค้านต่อคำาสั่งดังกล่าวต่อศาลสูงสุดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 

2558 

43 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อสังเกตเชิงสรุปในการพิจารณารายงานตาม

วาระครั้งที่หกของประเทศญี่ปุ่น, UN doc. CCPR/C/JPN/CO/6, 20 สิงหาคม 2557, ย่อหน้า 13



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 255728

ภายหลังกรณีการสังหารผู้หญิง 5 คนจากคดีความรุนแรงในครอบครัว ในวันที่  

2 กันยายน รัฐสภาคิริบาตีได้รับรองการพิจารณาวาระแรกในการแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญาและนำาโทษประหารมาใช้กับข้อหาฆ่าคนตาย ในเดือน

ตุลาคม ประธานาธิบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรับฟังความเห็นระดับ

ชาติเกี่ยวกับข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว44 ต่อมา ในวันที่ 1 

ธันวาคมคณะกรรมการรายงานต่อรัฐสภาว่า 99.5% ของประชากรคัดค้านการใช้ 

โทษประหาร จึงมีการเลื่อนการพิจารณาวาระที่สองของร่างกฎหมายดังกล่าวออก

ไป45

ส่วนที่ลาวในปี 2557 ไม่พบข้อมูลการประหารชีวิต และไม่พบข้อมูลจำานวนคำาตัดสิน

โทษประหารชีวิต

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่ามีการประหารชีวิตอย่างน้อย

สองครั้งในมาเลเซีย โดยนักโทษหนึ่งในสองคน ได้แก่ Alaggandiran A/L Vellu (หรือ 

อีกชื่อหนึ่งว่า Chellah) ซึ่งถูกประหารไปเมื่อเดือนมีนาคม 2557 จากข้อหาฆ่าคน

ตาย โดยไม่พบข้อมูลชื่อของนักโทษอีกคนหนึ่ง 

มีการตัดสินให้ประหารชีวิตอีกอย่างน้อย 38 ครั้งในปี 2557 โดย 16 ครั้งเป็นคดี

ค้ายาเสพติด ในเดือนพฤศจิกายน ดาโต๊ะเสร ีDr.Ahmad Zahid Hamidi รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย แจ้งต่อสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียว่า มีนักโทษประหาร 

975 คน อุทธรณ์ต่อคำาตัดสินโทษ ในระหว่างการตั้งกระทู้ถามของสภา รัฐมนตรียัง

ระบุว่า “ในปี 2555 และ 2556 มีการตัดสินประหารชีวิตชาวมาเลเซียเพียง 2 คน

และชาวต่างชาติอีก 1 คน” (เป็นข้อมูลที่หมายถึงการประหารชีวิต)46 ซึ่งแอมเนสตี ้

44 Republic of Kiribati-Presidential Web Portal, “การปรึกษาหารือกับประชาชนกรณีข้อเสนอให้

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาที่สนับสนุนให้ใช้โทษประหาร” (“Public consultation gets 

underway on the Amendment to the Penal Code Bill advocating the Death Penalty”), 23 

ตุลาคม 2557 จาก www.president.gov.ki/2014/11/13/public-consultation-gets-underway-on-

the-amendment-to-the-penal-code-bill-advocating-the-death-penalty/ (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 

2558) 

45 Radio New Zealand International, “ประชาชนไม่เห็นด้วยต่อการนำาโทษประหารมาใช้ 

ในคิริบาติ” (“Public against introduction of death penalty in Kiribati”), 1 ธันวาคม 2557  

จาก www.radionz.co.nz/international/programmes/datelinepacific/audio/20159137/public-

against-introduction-of-death-penalty-in-kiribati (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม)

46 “นักโทษประหาร 975 คนรอการอุทธรณ์คำาสั่ง” (“975 prisoners on death row awaiting 

appeals”), New Straits Times, 13 พฤศจิกายน 2557 จาก www.nst.com.my/node/52491?d=1 

(เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558)



แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 29

อินเตอร์เนชั่นแนลไม่พบข้อมูลการประหารชีวิตในปี 2555 แต่มีข้อมูลการประหาร

สองครั้งในปี 2556

การสั่งพักการประหารชีวิตสองครั้ง

มีการชะลอการประหารชีวิต Chandran s/o Paskaran ในมาเลเซียเมื่อวันที่ 

7 กุมภาพันธ์ภายหลังการรณรงค์ของกลุ่มสิทธิมนุษยชน รวมทั้งแอมเนสตี้ 

อินเตอร์เนชั่นแนล เขาถูกศาลลงโทษในข้อหาฆ่าคนตาย และถูกตัดสินโทษ

ประหารชีวิตเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2551 ทั้งนี้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ครอบครัว

ของ Chandran s/o Paskaran ได้รับแจ้งว่ากำาลังจะมีการประหารชีวิตเขา และ

ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมเขาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ต่อมาตอนค่ำาของวันนั้น 

มีคำาสั่งให้พักการประหารเขาชั่วคราว

Osariakhi Ernest Obyangbon หรือที่พบข้อมูลในสาระบบของศาลมาเลเซีย

ว่าเป็นพลเมืองสัญชาติอังกฤษชื่อ Philip Michael ซึ่งเป็นชื่อที่พบในหนังสือ 

เดินทางของเขาระหว่างถูกจับกุม โดยตามกำาหนดจะถูกประหารในวันที่  

14 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาเขาไม่ได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม และแพทย์

ยังตรวจพบอาการจิตเภทของเขา เป็นเหตุให้เขาต้องเข้ารับการรักษาตัวก่อนจะ

ยื่นอุทธรณ์คดีเมื่อปี 2550 อีกทั้งมีการสั่งพักการประหารชีวิตของเขาเพียงไม่

กี่ชั่วโมงก่อนกำาหนดการ โดยเป็นผลมาจากการรณรงค์ของกลุ่มสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งรวมถึงแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 

ชายทั้งสองคนยังคงถูกจองจำาในแดนประหารที่เรือนจำากาจัง รัฐเซลังงอร์ และ

เสี่ยงจะถูกประหารเนื่องจากที่ผ่านมาได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คดีหมดแล้ว

แม้ทางการมาเลเซียได้ประกาศในปี 2555 ที่จะแก้ไขโทษประหารเชิงบังคับสำาหรับ

ความผิดในคดีค้ายาเสพติด ทว่าที่ผ่านมาจนถึงปี 2557 ยังไม่มีการเสนอร่างแก้ไข

กฎหมายดังกล่าว ในระหว่างกระบวนการ UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

แห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนมีนาคม มาเลเซียไม่ยอมรับข้อเสนอแนะให้ดำาเนิน

การยกเลิกโทษประหาร ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะระหว่างกระบวนการ UPR เมื่อเดือน

ตุลาคม255647องค์คณะอัยการสูงสุดแจ้งต่อแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลว่า การ

47 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานของคณะทำางานตามกระบวนการ UPR 

- Report of the Working Group on the Universal Period Review, ความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุป

และ/หรือข้อเสนอแนะ การแสดงพันธกิจโดยสมัครใจ และการแสดงความเห็นตอบกลับของรัฐที่

ถูกตรวจสอบ กรณีมาเลเซีย, UN doc. A/HRC/25/10/Add.1, 4 มีนาคม 2557



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 255730

ศึกษากฎหมายโทษประหารและการปฏิบัติงานโทษประหารยังดำาเนินการต่อเนื่อง

จนถึงสิ้นปี 2557

มัลดีฟส์ ซึ่งเป็นประเทศที่ประหารชีวิตบุคคลครั้งสุดท้ายตั้งแต่ปี 2497 พบว่ามี

การตัดสินโทษประหารชีวิตเพิ่มเติมสองครั้ง ในวันที่ 23 มกราคม Umar Naseer  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เรือนจำาเริ่มต้นจัด “การ 

เตรียมการที่จำาเป็นให้พร้อม” เพื่อดำาเนินการประหารชีวิตโดยการฉีดยาพิษ

ในเดือนเมษายน รัฐบาลประกาศใช้ “ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการสอบสวนและลงโทษ

ความผิดฐานฆ่าคนตาย”ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติตำารวจและพระราช

บัญญัติการลดหย่อนโทษ ทั้งนี้เพื่อเปิดทางให้มีการประหารชีวิต ระเบียบใหม่ดัง

กล่าวระบุขั้นตอนปฏิบัติใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการประหารชีวิตบุคคลอายุไม่เกิน18 ปี

ขณะกระทำาความผิด เป็นเหตุให้ทางการสามารถประหารชีวิตได้เมื่ออายุครบ 18 ป ี

ศาลเยาวชนได้ลงโทษประหารชีวิตจำาเลยสองคนสำาหรับความผิดที่กระทำาตอนอายุ

ต่ำากว่า 18 ปี ขณะที่ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ที่ผ่านการรับรองเมื่อเดือน

เมษายนยังคงเปิดโอกาสให้ใช้โทษประหารต่อไป48

ทางการมองโกเลียยืนยันว่าไม่มีการประหารชีวิตและไม่มีการตัดสินโทษประหาร

ชีวิตเลยตลอดปี 2557 ในปีดังกล่าวยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการรัฐสภาเพื่อ

พิจารณาร่างกฎหมายสำาหรับปฏิรูปประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งรวมไปถึงการยกเลิก

โทษประหาร 

ในวันที่ 2 มกราคม ประธานาธิบดี Thein Sein ของพม่าได้เปลี่ยนโทษประหาร

ทั้งหมดเป็นโทษจำาคุกตลอดชีวิต โดยในปี 2557 มีการตัดสินโทษประหารเพิ่มเติม

อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ขณะที่การประหารชีวิตครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อปี 2531 

ข้อมูลที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลมีอยู่นั้นค่อนข้างจำากัดมากเกี่ยวกับเกาหลี- 

เหนือ จนไม่สามารถประเมินสถานการณ์การใช้โทษประหารในประเทศได้ แม้มี

รายงานข้อมูลที่ไม่อาจตรวจสอบได้อย่างเป็นกลางเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูล

ที่น่าเชื่อถืออื่น ทำาให้เชื่อว่าน่าจะมีการประหารชีวิตเกิดขึ้นอย่างน้อย 50 ครั้งในปี

ที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้หลายเท่า

ตามรายงานดังกล่าว คาดว่าผู้ถูกประหารถูกลงโทษตามความผิดต่างๆ ตั้งแต่เรื่อง

ที่ดูเสมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างการลักลอบดูรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ต่าง

ชาติ จนถึงการทุจริตและการมีเพศสัมพันธ์ที่ถือว่าไม่เหมาะสม (“ใฝ่ในทางชู้สาว”) 

48 ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2558
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โดยผู้ถูกประหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมการกลางของพรรคกรรมกร

เกาหลีเหนือด้วย (Central Administrative Department of the Workers’ Part of 

Korea) 

การตัดสินโทษประหารชีวิตยังเกิดขึ้นจากการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงบน

ฐานความผิดที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ถือเป็น “อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” ซึ่ง

อาจนำาโทษประหารมาใช้ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และสำาหรับความผิดที่

ไม่มีโทษประหารตามกฎหมายเกาหลีเหนือ ในปี 2557 มีรายงานว่าทางการได้แก้ไข

เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อขยายฐานความผิดของโทษประหาร เป็นเหตุ

ให้การลักลอบโทรศัพท์พูดคุยกับชาวต่างชาติ การใช้ยาเสพติดหรือการค้ายาเสพติด 

และการค้ามนุษย์ข้ามชาติ กลายเป็นความผิดที่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิต49 นี้นับว่า

เป็นการขยายฐานโทษประหารที่น่าตกใจอย่างยิ่ง

คณะกรรมการไต่สวนด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกรณีเกาหลีเหนือเผยแพร่ 

รายงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยระบุว่า “รัฐได้ถือเป็นนโยบายให้มีการ

ประหารชีวิตนักโทษทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการไต่สวนของศาล ทั้งที่ประหารชีวิต

ต่อสาธารณะหรือปิดลับ สำาหรับความผิดทางการเมืองและอาชญากรรมอื่นๆ ซึ่ง

ส่วนใหญ่ไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่สุด นโยบายการประหารชีวิตต่อหน้า

สาธารณชนมีจุดประสงค์เพื่อทำาให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว การประหาร

ชีวิตต่อสาธารณะ […] ยังคงมีถึงทุกวันนี้”50 เกาหลีเหนือได้รับการพิจารณาตาม

กระบวนการ UPR ในที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเมื่อวัน

ที่ 1 พฤษภาคม ในเดือนกันยายน ทางการได้ปฏิเสธที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอ

แนะ ที่ได้ให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของ ICCPR หรือการจัดทำา

ข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติการประหารชีวิตโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกเลิกโทษดังกล่าว

ในท้ายที่สุด51

49 “ประมวลกฎหมายอาญากระตุ้นให้เกิดความหวาดกลัวเกี่ยวกับพรมแดน” (“Criminal Code 

Inciting Border Fears”), Daily NK, 21 พฤษภาคม 2557, จาก: http://www.dailynk.com/english/

read.php?cataId=nk01500&num=11885 (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558)

50 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานข้อค้นพบของคณะกรรมการไต่สวนด้าน

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี, UN doc. A/

HRC/25/CRP.1, 7 กุมภาพันธ์ 2557, ย่อหน้า 845

51 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานของคณะทำางานตามกลไก UPR กรณี

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี, Addendum 1, UN doc. A/HRC/27/10/Add.1, 12 

กันยายน 2557
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นาย Nawaz Sharif นายกรัฐมนตรีปากีสถานได้ยกเลิกข้อตกลงหกปียุติการประหาร

ชีวิตพลเรือน และมีการประหารชีวิตในข้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายเมื่อวันที่  

17 ธันวาคม52 โดยเป็นการตัดสินใจเพื่อตอบโต้การโจมตีหนึ่งวันก่อนหน้านั้นที่

โรงเรียนในกรุงเปรชวาร์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 149 คน รวมทั้งเด็ก 132 คน ต่อมา

ไม่ถึงสองสัปดาห์มีการประหารชีวิตนักโทษ 7 คน โดยทั้งหมดถูกศาลตัดสินโทษใน

ความผิดตามพระราชบัญญัติต่อต้านการก่อการร้าย

โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามยกเลิกข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติการประหารชีวิต โดย

การประกาศกำาหนดที่จะประหาร Shoaib Sarwar ในวันที่ 18 กันยายน 2557 ซึ่งถูก

ศาลตัดสินในข้อหาฆ่าคนตายเมื่อปี 2541 การประหารชีวิตถูกสั่งชะลอเพียงสองวัน

ก่อนที่จะเกิดการประหารขึ้น53

“การทำาให้พระนามของศาสดามะหะหมัดมัวหมอง” เป็นความผิดที่มีโทษ

ประหารชีวิตตามมาตรา 295-C ของประมวลกฎหมายอาญาของปากีสถาน 

กฎหมายหมิ่นศาสนามีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่าง 

ประเทศของปากีสถานที่จะต้องประกันสิทธิการมีเสรีภาพในการแสดงออก

และเสรีภาพด้านความคิด มโนธรรมสำานึก และศาสนา นอกจากนั้น กฎหมาย

ระหว่างประเทศอนุญาตให้ใช้โทษประหารเฉพาะกับ “อาชญากรรมร้ายแรง

ที่สุด” ซึ่งถูกตีความหมายเฉพาะการฆ่าคนตายโดยเจตนาเท่านั้น 

ในวันที่ 25 กันยายน เจ้าหน้าที่เรือนจำายิง Mohammad Asghar จนได้รับ 

บาดเจ็บในเรือนจำาอาเดียลาที่กรุงราวัลปินดี แคว้นปัญจาบ Mohammad  

Asghar เป็นพลเมืองชาวอังกฤษที่มีเชื้อชาติปากีสถาน แพทย์ตรวจพบว่าเขาม ี

อาการจิตเภทตั้งแต่อยู่ในสหราชอาณาจักรเมื่อปี 2553 ก่อนย้ายมาปากีสถาน 

เขาถูกศาลตัดสินโทษประหารชีวิตในข้อหาหมิ่นศาสนาเมื่อปี 2557 แม้จะมีผล

การวินิจฉัยของแพทย์ในสหราชอาณาจักร แต่ศาลปากีสถานมีคำาวินิจฉัยว่า  

Mohammad Asghar เป็นบุคคลที่ “มีสติสมประกอบ” การยื่นอุทธรณ์ของเขา 

ต่อศาลสูงกรุงละฮอร์ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา 

Mohammad Asghar ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลจนถึงสิ้นปี ทั้งนี้ทางการ 

ตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่เรือนจำาฐานพยายามฆ่าและสั่งให้พักราชการเจ้าหน้าที่ 

เรือนจำาอีกแปดคน ทนายความของ Mohammad Asghar เชื่อว่าลูกความ 

ของเขาอาจถูกฆ่าตาย หากถูกส่งตัวกลับไปเรือนจำาเนื่องจากข้อหาหมิ่นศาสนา

52 หน่วยงานของทหารเป็นผู้ประหารชีวิตทหารเมื่อปี 2555 

53 เดิมมีกำาหนดประหาร Shoaib Sarwar ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ยังไม่มีการประหารจริง 
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ในวันที่ 16 ตุลาคม ศาลสูงกรุงละฮอร์ยกคำาร้องคัดค้านโทษประหารในคดีของ 

Asia Bibi หญิงสาวคริสเตียนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานหมิ่นศาสนา ศาล

ตัดสินว่าเธอมีความผิดข้อหาหมิ่นศาสนาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  

2553 และตัดสินโทษประหารชีวิตเธอเนื่องจากดูหมิ่นศาสดามะหะหมัดใน

ระหว่างการโต้เถียงกับผู้หญิงมุสลิมอีกคนหนึ่ง Asia Bibi อ้างว่าหลักฐานที ่

ใช้ดำาเนินคดีต่อเธอในชั้นศาลฐานหมิ่นศาสนา เป็นหลักฐานที่ถูกสร้างขึ้นมา 

และเธอไม่ได้รับสิทธิในการพบทนายความ ทั้งในช่วงเวลาที่ถูกควบคุมตัวและ

ในการไต่สวนวันสุดท้ายเมื่อปี 2553 ทั้งนี้ Asia Bibi ถูกควบคุมตัวแยกจาก

นักโทษคนอื่นเพื่อความปลอดภัยของเธอเองนับตั้งแต่ถูกจับกุมเมื่อปี 2552  

มีรายงานว่าสุขภาพจิตและกายของเธอเสื่อมโทรมลงระหว่างถูกควบคุมตัว 

เป็นเหตุให้ครอบครัวและทนายความยังคงกังวลถึงความปลอดภัยของเธอ

จากข้อมูลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งปากีสถาน มีผู้ถูกตัดสินโทษประหาร

ชีวิต 231 คนในปี 2557 และจนถึงสิ้นปีมีนักโทษประหารอยู่อย่างน้อย 8,200 คน54 

ในจำานวนนี้มีนักโทษประมาณ 500 คนเป็นนักโทษที่หมดสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ และอยู่

ระหว่างการขอลดหย่อนโทษจากประธานาธิบดี

เราพบว่ามีชายอย่างน้อย 6 คนถูกศาลตัดสินโทษประหารชีวิตจากความผิดที่กระทำา

ขณะอายุต่ำากว่า18 ปี และดูเหมือนจะมีจำานวนมากกว่านั้น ตัวเลขของสภาแห่งชาติ

เมื่อเดือนมีนาคมระบุว่ามีผู้ถูกตัดสินประหารชีวิตอย่างน้อย 444 คนในข้อหาเกี่ยว

กับยาเสพติด55

ไม่มีข้อมูลการตัดสินโทษประหารชีวิตรายใหม่ในปาปัวนิวกินีซึ่งจนถึงสิ้นปีมีจำานวน

นักโทษประหาร 13 คน ในเดือนมกราคม สมาชิกคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ (Constitutional Law Reform Commission) เดินทางกลับจากการไป 

54 “ชีวิตนักโทษ 8,261 คนแขวนบนเส้นด้าย” (“8,261 prisoners: Hanging in the balance”), 

Express Tribune, 18 ธันวาคม 2557 จาก http://tribune.com.pk/story/808727/6261-prisoners-

hanging-in-the-balance/ (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558)

55 “คดีค้ายาเสพติด: 70% ของโทษประหารถูกศาลสูงพิพากษากลับ” (“Drug smuggling cases: 

70% of death sentences quashed by higher courts”), Express Tribune, 27 มีนาคม 2557 

จากhttp://tribune.com.pk/story/687816/drug-smuggling-cases-70-of-death-sentences-

quashed-by-higher-courts/, (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558)



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 255734

ดูงานการดำาเนินโทษประหารในมาเลเซีย สิงคโปร์ ไทยและสหรัฐอเมริกา56 ภายหลัง

การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเมื่อปี 2556 ซึ่งขยายฐานความผิดของโทษ

ประหารให้หมายรวมถึง “การฆ่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อมดหมอผีโดยเจตนา” 

และ “การข่มขืนกระทำาชำาเรา” อีกทั้งยังกำาหนดเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิธีการประหาร

รูปแบบต่าง ๆ57 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เริ่มย่ำาแย่ลงในเดือนเมษายน เมื่อสภา

บริหารแห่งชาติรับรองการฉีดยาพิษให้เป็นวิธีการประหารชีวิต พร้อมให้มีการสร้าง

โรงประหารขึ้นในเรือนจำาที่มีการรักษาความมั่นคงสูงสุด58 ในปาปัวนิวกินีนั้นมีการ

ประหารชีวิตครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี 2497 

เกิดการประหารชีวิตนักโทษ 2 คนในสิงคโปร์เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เป็นการ

ยุติข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติการประหารชีวิตที่มีมาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐสภา

พิจารณาแก้ไขกฎหมายโทษประหารเชิงบังคับ Tang Hai Liang และ Foong Chee 

Peng ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดและต้องรับโทษประหารตามพระราชบัญญัติยาเสพ

ติด เนื่องจากลักลอบนำาเข้า diamorphine (เฮโรอีน) จำานวน 89.55 กรัม และ 40.23 

กรัมตามลำาดับ ทั้งนี้ โทษประหารที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเป็นผลมาจากบทลงโทษเชิง

บังคับในคดีค้ายาเสพติด Devendran ถูกศาลตัดสินโทษประหารชีวิตเมื่อวันที่ 14 

กรกฎาคม Prabagarana ถูกตัดสินโทษประหารเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนและ Mohd 

Jeefrey bin Jamil ถูกศาลตัดสินโทษประหารเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน59

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลพบข้อมูลการลดโทษประหารห้าครั้งในปี 2557 รวมถึง

กรณีของ Dinesh Pillai Raja Retnam ซึ่งได้รับการลดโทษเนื่องจากความบกพร่อง

56 “ปาปัวนิวกินีระบุจะมีการประหารชีวิตต่อไปในปีนี้” (“PNG says executions will go ahead 

this year”), Radio New Zealand, 28 มกราคม 2557 จาก www.radionz.co.nz/international/

programmes/datelinepacific/audio/2583779/png-says-death-penalty-will-go-ahead-this-year 

(เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558)

57 ตามมาตรา 299A และ 347C ประมวลกฎหมายอาญา

58 pngedge.com, “โทษประหารโดยการฉีดยา เดินหน้าต่อไปได้” (“Death penalty by 

lethal injection given go-ahead”), 9 เมษายน 2557, จาก Death Penalty News: http://

deathpenaltynews.blogspot.co.uk/2014/04/papua-new-guinea-death-penalty-by.html?_sm_

au_=iVVZr2r5NqTf3JHq (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม)

59 พนักงานอัยการ v Prabagarana/l Srivijayan [2557] SGHC 222, คดีอาญาที่ 20 ของปี 2557, 

3 พฤศจิกายน 2557

พนักงานอัยการ v Devendran A/L Supramaniam [2557] SGHC 140, คดีอาญาที่ 4 ของปี 

2557, 14 กรกฎาคม 2557

พนักงานอัยการ v Mohd Jeefrey bin Jamil [2557] SGHC 255, คดีอาญาที่ 31 ของปี 2557, 

28 พฤศจิกายน 2557
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ทางจิต60 นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มนำากฎหมายการกำาหนดบทลงโทษโดยใช้ดุลพินิจ

มาใช้เมื่อปี 2555 ที่ให้มีการลดโทษโดยคำานึงถึงความบกพร่องทางจิตของนักโทษ 

มีการตัดสินโทษประหารเพียงครั้งเดียวในเกาหลีใต้ ขณะที่จนสิ้นปีมีผู้ต้องโทษ

ประหารอยู่อย่างน้อย 61 คน การประหารชีวิตครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อปี 2540 ทั้งนี้

ในเดือนธันวาคม ส.ส.Yoo In-tae ของพรรคฝ่ายค้านประกาศแผนเสนอร่างกฎหมาย

เพื่อยกเลิกโทษประหาร 

ศรีลังกา ศาลตัดสินโทษประหารชีวิตอย่างน้อย 61 คน ทั้งนี้เป็นผู้หญิง 2 คน โดย

ส่วนใหญ่ต้องคดีฆ่าคนตาย มีคำาสั่งประหารอย่างน้อย 10 คดีเกี่ยวข้องกับความผิด

จากการค้ายาเสพติด ชายคนหนึ่งถูกศาลตัดสินโทษประหารโดยที่เขาไม่ได้เข้าร่วม

การพิจารณาคดี ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ศาลสูง Trincomalee High Court สั่งประหาร

ชีวิต Thangarajah Sivakantharajah จากการฆาตกรรมเมื่อปี 2533 เขามีอายุ 14 ปี

ขณะถูกจับกุมหลังเกิดเหตุสองปี และมีอายุ 25 ปีเมื่อได้รับการประกันตัวเพื่อรอการ 

ไต่สวน61 อย่างไรก็ตาม กฎหมายระหว่างประเทศห้ามใช้โทษประหารกับผู้มีอาย ุ

ต่ำากว่า 18 ปีขณะกระทำาความผิด 

จำาเลย 5 จาก 8 คนที่ถูกศาลตัดสินโทษประหารชีวิตในคดีค้ายาเสพติดคดีเดียวกัน

ในเดือนตุลาคม ได้รับการอภัยโทษและเดินทางกลับอินเดียซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิด  

ส่วนจำาเลยอีกสามคนซึ่งเป็นพลเมืองศรีลังกายังคงอยู่ใต้โทษประหาร ขณะที่คณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งศรีลังการายงานเมื่อเดือนกรกฎาคมว่า มีนักโทษประหาร

อยู่ 529 คน โดยในจำานวนนี้ 451 คนอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ขอพิจารณาบทลงโทษ

ใหม่62

60 Attorney General’s Chambers, “บุคคลแรกที่ได้รับอนุญาตให้ไต่สวนคดีใหม่ เน่ืองจากศาล

ลดความรับผิดชอบต่อการกระทำาความผิด” (“First Person to qualify for re-sentencing under 

the diminished responsibility limb”), 3 มีนาคม 2557 จากwww.agc.gov.sg/DATA/0/Docs/

NewsFiles/AGC%20MEDIA%20STATEMENT_FIRST%20PERSON%20TO%20QUALIFY%20

FOR%20RE-SENTENCING%20UNDER%20DIMINISHED%20RESPONSIBILITY_3%20

march%202014.pdf (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558)

61 “Tamil man from Trincomalee sentenced to death”, Tamil Net, 12 กุมภาพันธ์ 2557 

จากwww.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37045 (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558) 

62 “กรรมการสิทธิฯศรีลังกาเสนอให้ยกเลิกโทษประหาร” (“Lanka rights body recommends 

abolition of capital punishment”), South Asian Media, 11 กรกฎาคม 2557 จาก www.

southasianmedia.net/stories/south-asia/lanka-rights-body-recommends-abolition-of-capital-

punishment-story (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558)



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 255736

มีข้อมูลการประหารชีวิตห้าครั้งในไต้หวัน พร้อมทั้งมีการประกาศคำาตัดสินโทษ

ประหารเพิ่มหนึ่งรายในปี 2557 คดีทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าคนตาย ชาย  

5 คนที่ถูกยิงเป้าเมื่อวันที่ 29 เมษายน ประกอบด้วย Deng Kuo-liang ซึ่งถูกประหาร

ที่เรือนจำาไทเป Liu Yan-kuo, Tu Ming-lang และน้องชายของเขา Tu Ming-hsiung  

ถูกประหารที่เรือนจำาไถหนาน Dai Wen-ching ถูกประหารที่เรือนจำาฮั่วเหลียน ใน

ช่วงสิ้นปีมีนักโทษประหารที่หมดสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์แล้วจำานวน 48 คน 

ในวันที่ 30 พฤษภาคมรัฐสภาไต้หวัน (Legislative Yuan) ผ่านกฎหมายแก้ไขเพิ่ม

เติมมาตรา 347 ประมวลกฎหมายอาญา ห้ามไม่ให้ใช้โทษประหารกับความผิดฐาน 

ลักพาตัวและหน่วงเหนี่ยวเพื่อเรียกค่าไถ่ เว้นในกรณีที่เป็นเหตุให้มีการเสียชีวิต การ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน63 ทว่ายังมีฐานความผิด

อื่นที่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตอยู่ ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ว่าเป็น “อาชญากรรมร้ายแรง

ที่สุด” เช่น ความผิดด้านการค้ายาเสพติดหรือความผิดทางเพศ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประเมินว่ามีการตัดสินโทษประหารอีกอย่างน้อย  

55 ครั้งในไทยช่วงหกเดือนหลังของปี ในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดและฆ่าคนตาย 

และน่าเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงสูงกว่านี้มาก ขณะที่กรมราชทัณฑ์ระบุว่าจนถึงวันที่  

31 ธันวาคม มีนักโทษประหาร 645 คน ซึ่งรวมถึงผู้หญิง 54 คน โดยประมาณ 47% 

(302 คน) กระทำาผิดในคดีค้ายาเสพติด 

เมื่อวันที่ 19 กันยายนรัฐบาลเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ขยาย

ฐานความผิดที่มีโทษประหาร ให้รวมถึงการทำาลายอากาศยานระหว่างให้บริการ 

การสร้างความเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานไม่สามารถใช้งานได้ การนำาวัตถุ 

ใดๆ เข้าไปในอากาศยานจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย การปิดสนามบิน และ

การสร้างความเสียหายแก่อาคารสถานที่ในสนามบิน64 ทั้งนี้พบว่าจนถึงสิ้นปี ยัง

ไม่มีการรับรองกฎหมายดังกล่าว 

63 Global Legal Information Network Legislative Yuan, จากhttp://glin.ly.gov.tw/web/

nationalLegal.do?isChinese=false&method=legalSummary&id=5349&fromWhere=legalHistory 

(เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2558) และโปรดดู: http://glin.ly.gov.tw/file/legal/tw1806255727.

pdf;jsessionid=133F705C7FE55A5289BBC3577830B6BB

64 “รัฐสภาไทยเสนอให้ใช้โทษประหารกับผู้ปิดสนามบิน” (“Thai parliament proposes 

death penalty for causing airport closure”), Asia One, 19 กันยายน 2557 จาก http://

news.asiaone.com/news/asia/thai-parliament-proposes-death-penalty-causing-airport-

closure#sthash.33R1iCvY.dpuf (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม)
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ในวันที่ 22 ธันวาคมนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกาศ

ว่าการยกเลิกโทษประหารเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่

สามซึ่งผ่านการรับรองจากทางการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน65

ทางการเวียดนามยังคงถือว่าตัวเลขการใช้โทษประหารเป็นความลับทางราชการ โดย

สื่อมวลชนรายงานว่ามีการประหารชีวิตอย่างน้อย 3 ครั้ง แต่เชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริง

สูงกว่านี้มาก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลมีข้อมูลว่าศาลสั่งประหารชีวิตเพิ่มเติม  

72 ครั้ง 80% เป็นคดีค้ายาเสพติด จนถึงสิ้นปีมีผู้ต้องโทษประหารอย่างน้อย 700 คน  

เราพบว่ายังคงมีการนำาโทษประหารมาใช้และมีการประหารชีวิตจำาเลยในคดีเกี่ยวกับ 

ยาเสพติดและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การฉ้อโกง ซึ่งการไต่สวนคดีมี

มาตรฐานต่ำากว่ามาตรฐานความเป็นธรรมสากล รวมถึงคดีที่มีการตัดสินโทษประหาร

ชีวิต พบว่ามี 3 คดีที่ทำาให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางในประเทศเกี่ยวกับความ

เสี่ยงของการประหารชีวิต ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการตัดสินโทษที่ผิดพลาด ในเดือน

ธันวาคมศาลสูงสุดสั่งให้พักการประหาร Ho Duy Hai หนึ่งวันก่อนจะถึงกำาหนดการ

ประหาร และสั่งให้มีการพิจารณาคดีใหม่ เนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตัดสิน

โทษ66 ในเดือนเดียวกัน สภาแห่งชาติสั่งการให้ทบทวนการไต่สวนคดีต่อ Nguyen 

Van Chuong เขาถูกศาลตัดสินโทษประหารชีวิตข้อหาฆ่าคนตายเมื่อปี 2551 และ

ที่ผ่านมาครอบครัวของเขายื่นอุทธรณ์ต่อศาลหลายครั้ง จนต้นปีนี้ ศาลประชาชน

สูงสุดประกาศว่า Nguyen Thanh Chan เป็นผู้บริสุทธิ์และพ้นจากคดีฆ่าคนตายเมื่อ

ปี 2547 โดยมีชายอีกคนหนึ่งรับสารภาพว่าเป็นผู้กระทำาเมื่อเดือนตุลาคม 255667

เวียดนามเข้าสู่กระบวนการ UPR เพื่อทบทวนด้านสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่ 5 

กุมภาพันธ์ และได้ประกาศว่ากำาลังดำาเนินการลดจำานวนความผิดของโทษประหาร 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประมวลกฎหมายอาญาที่คาดว่าจะมีการประกาศ

65 “รบ.ไทยพร้อมจะยกเลิกโทษประหาร เจ้าหน้าที่กล่าว” (“Thai Govt 'willing' to abolish 

death penalty: official”), Khaosod, 22 ธันวาคม 2557 จาก www.khaosodenglish.com/detail.

php?newsid=1419229703 (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม)

66 “ศาลเวียดนามยุติการประหารนักโทษคดีฆ่าคนตาย เนื่องจากมีข้อกล่าวหาว่าเป็นข้อผิดพลาด

ด้านความยุติธรรม” (“Vietnam court halts execution of murder convict amid allegation of 

miscarriage of justice”), Thanh Nien News, 4 ธันวาคม 2556 จาก www.thanhniennews.com/

society/vietnam-court-halts-execution-of-murder-convict-amid-allegation-of-miscarriage-of-

justice-34885.html, (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558)

67 “ศาลเวียดนามยุติการประหารนักโทษคดีฆ่าคนตาย เนื่องจากมีข้อกล่าวหาว่าเป็นข้อ

ผิดพลาดด้านความยุติธรรม” (“Vietnam court halts execution of murder convict amid 

allegation of miscarriage of justice”), Thanh Nien News, 4 ธันวาคม 2556 จาก http://

www.thanhniennews.com/society/vietnam-court-halts-execution-of-murder-convict-amid-

allegation-of-miscarriage-of-justice-34885.html (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2558)



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 255738

ใช้ในปี 255968 เวียดนามยอมรับข้อเสนอแนะที่จะพยายามให้สัตยาบันต่อพิธีสาร

เลือกรับฉบับที่ 2 ของ ICCPR แต่ไม่ยอมรับข้อเสนอแนะที่จะจัดทำาข้อตกลงชั่วคราว

เพื่อยุติการประหารชีวิตที่มีเป้าหมายเพื่อยกเลิกโทษประหารในที่สุด69

68 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานของคณะทำางานตามกลไก UPR กรณี

เวียดนาม, A/HRC/26/6, 2 เมษายน 2557

69 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปและ/หรือข้อเสนอแนะ  

การแสดงพันธกิจโดยสมัครใจ และการแสดงความเห็นตอบกลับของรัฐที่ถูกตรวจสอบ กรณี

เวียดนาม, UN Doc. A/HRC/26/6/Add.1, 20 มิถุนายน 2557
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รายงานฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะการใช้โทษประหารผ่านกระบวนการศาล ตัวเลข

รายงานเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่สามารถประมาณได้อย่างมั่นใจจากการวิจัยของ 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล และเราต้องการเน้นยำ้าว่า ตัวเลขที่แท้จริงในบาง

ประเทศอาจสูงกว่านี้มาก รัฐบางแห่งจงใจปกปิดขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โทษ

ประหาร ส่วนรัฐอื่นๆ ไม่ได้เก็บข้อมูลหรือไม่ยอมเผยแพร่ตัวเลขคำาตัดสินโทษ

ประหารชีวิตและการประหารชีวิต

เครื่องหมาย “+” ที่ตามหลังชื่อประเทศ เช่น เยเมน (22+) หมายถึงตัวเลขขั้นต่ำาที่

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยืนยันความถูกต้อง แต่เชื่อว่าจำานวนที่แท้จริงสูงกว่า

นี้ส่วนเครื่องหมาย “+” ที่อยู่หลังประเทศและไม่มีตัวเลขอยู่ด้านหน้า เช่น คำาตัดสิน

โทษประหารชีวิตในซูดานใต้ (+) หมายถึง พบการประหารชีวิตหรือคำาตัดสินโทษ

ประหารชีวิต (มากกว่าหนึ่งครั้ง) ในประเทศนั้น แต่ขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงพอที่

จะระบุตัวเลขขั้นต่ำาได้ 

สำาหรับการคำานวณตัวเลขรวมในระดับโลกและภูมิภาค เครื่องหมาย “+” ให้นับว่า

เป็น 2 ครั้งรวมทั้งกรณีของประเทศจีน

การประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2557

จีน +

อิหร่าน 289+ 

ซาอุดีอาระเบีย 90+

อิรัก 61+

สหรัฐฯ 35 

ซูดาน 23+

เยเมน 22+

อียิปต์ 15+ 

โซมาเลีย 14+

จอร์แดน 11 

อิเควทอเรียล กินี 9 

ปากีสถาน 7 

อัฟกานิสถาน 6

ไต้หวัน 5

เบลารุส 3+ 

เวียดนาม 3+

ญี่ปุ่น 3 

มาเลเซีย 2+

ปาเลสไตน์ (รัฐ) (ในกาซา) 2+

สิงคโปร์ 2 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1

เกาหลีเหนือ +

สารจากเลขาธิการภาคผนวก I:
การตัดสินให้ประหารชีวิต

และการประหารชีวิตในปี 2557



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 255740

คำ ตัดสินลงโทษประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2557

จีน +

ไนจีเรีย 659

อียิปต์ 509+

ปากีสถาน 231

บังคลาเทศ 142+

แทนซาเนีย 91

อิหร่าน 81+

สหรัฐฯ 72+

เวียดนาม 72+

อินเดีย 64+

ศรีลังกา 61+

ไทย 55+

โซมาเลีย 52+

(31+ รัฐบาลสหพันธรัฐ 

โซมาเลีย; 11+ ในพันต์- 

แลนด์; 10+ ในโซมาลี-

แลนด์)

ซาอุดีอาระเบีย 44+

อิรัก 38+

มาเลเซีย 38+

เคนยา 26+

เยเมน 26+

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 25

แอลจีเรีย16+

สาธารณรัฐประชาธิปไตย- 

คองโก 14+

ซูดาน 14+

แซมเบีย 13+

อัฟกานิสถาน 12+

เลบานอน 11+

ซิมบับเว 10

กานา 9

โมร็อกโก/ซาฮาราตะวัน-

ตก 9

คูเวต 7

มาลี 6+

อินโดนีเซีย 6

บาห์เรน 5

จอร์แดน 5

ปาเลสไตน์ (รัฐ) 

 (กาซา) 4+

คองโก (สาธารณรัฐ) 3+

มอริเตเนีย 3

เซียราลีโอน 3

สิงคโปร์ 3 

กาตาร์ 2+

ตรินิแดดแอนด์โตเบโก 2+

ตูนีเซีย 2+

บาร์เบโดส 2

ญี่ปุ่น 2

มัลดีฟส์ 2

แกมเบีย 1+

เลโซโท 1+

ลิเบีย 1+

พม่า 1+

บอตสวานา 1

กายอานา1

เกาหลีใต้ 1

ไต้หวัน 1 

ยูกันดา 1

เกาหลีเหนือ +

ซูดานใต้ +
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มากกว่าสองในสามของประเทศต่างๆ ในโลกยกเลิกโทษประหารทั้งในทางกฎหมาย

และทางปฏิบัติ ตัวเลขจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏดังนี้ 

98 ประเทศ:  ยกเลิกโทษประหารสำาหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท

7 ประเทศ: ยกเลิกโทษประหารสำาหรับความผิดทางอาญาทั่วไปเท่านั้น

35 ประเทศ: ยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติ

140 ประเทศ: ยกเลิกโทษประหารในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ

58 ประเทศ:  ยังคงบทลงโทษประหาร

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อประเทศที่แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. ประเทศซึ่งไม่มีกฎหมายให้ลงโทษประหารชีวิตสำ หรับความผิด
ทางอาญาใดๆ 

แอลเบเนีย, อันดอร์รา, แองโกลา, อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, 

อาเซอร์ไบจาน, เบลเยียม, ภูฏาน, โบลิเวีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, 

บรุนุด,ี กมัพชูา, แคนาดา, เคปเวริด์, โคลอมเบยี, หมูเ่กาะคกุ, คอสตารกิา, โกตดวิวัร,์  

โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, จิบูตี, สาธารณรัฐโดมินิกัน, 

เอกวาดอร์, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กาบอง, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, กินี- 

บสิเซา, เฮต,ิ นครรฐัวาตกินั, ฮอนดรูสั, ฮงัการ,ี ไอซแ์ลนด,์ ไอรแ์ลนด,์ อติาล,ี คริบิาต,ี  

คีร์กีซสถาน, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มอลตา, 

หมู่เกาะมาร์แชลล์, มอริเชียส, เม็กซิโก, ไมโครนีเซีย, มอลโดวา, โมนาโก, มอนเต- 

เนโกร, โมซัมบิก, นามิเบีย, เนปาล, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นิการากัว, นีอูเอ, 

นอร์เวย์, ปาเลา, ปานามา, ปารากวัย, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, 

รวันดา, ซามัว, ซานมารีโน, เซาตูเมและปรินซิปี, เซเนกัล, เซอร์เบีย (รวมทั้งโคโซโว),  

เซเชลส์, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, หมู่เกาะโซโลมอน, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน,  

สารจากเลขาธิการภาคผนวก II:
ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารและ

ประเทศที่คงบทลงโทษประหารชีวิต 
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 255742

สวิตเซอร์แลนด์, ติมอร์-เลสเต, โตโก, ตุรกี, เติร์กเมนิสถาน, ตูวาลู, ยูเครน, สหราช- 

อาณาจักร, อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน, วานูอาตู, เวเนซุเอลา

2. ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารสำ หรับความผิดทางอาญาทั่วไปเท่านั้น 

ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศซึ่งโทษประหารชีวิตมีไว้สำาหรับอาชญากรรมบางประเภท

เท่านั้น เช่น อาชญากรรมภายใต้ธรรมนูญทหาร หรืออาชญากรรมซึ่งเกิดขึ้นจาก

เงื่อนไขที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมไม่ปกติ

บราซิล, ชิลี, เอลซัลวาดอร์, ฟิจิ, อิสราเอล, คาซัคสถาน, เปรู

3. ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติ 

ประเทศเหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งโทษประหารสำาหรับอาชญากรรมทั่วไป เช่น ฆาตกรรม 

แต่อาจถือได้ว่ายกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ เนื่องจากได้ระงับการใช้โทษ

ประหารในช่วงสิบปีที่ผ่านมา และเชื่อว่ามีนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติมีแนวโน้มจะ

ไม่ลงโทษด้วยการประหารชีวิต

แอลจีเรีย, เบนิน, บรูไนดารุสซาลาม, บูร์กินาฟาโซ, แคเมอรูน, สาธารณรัฐ-

แอฟริกากลาง, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, เอริเทรีย, กานา, เกรเนดา, 

เคนยา, ลาว, ไลบีเรีย, มาดากัสการ์, มาลาวี, มัลดีฟส์, มาลี, มอริเตเนีย, มองโกเลีย, 

โมร็อกโก, พม่า, นาอูรู, ไนเจอร์, ปาปัวนิวกินี, สหพันธรัฐรัสเซีย70, เซียราลีโอน, 

เกาหลีใต้, ศรีลังกา, ซูรินาเม, สวาซิแลนด์, ทาจิกิสถาน, แทนซาเนีย, ตองกา, 

ตูนิเซีย, แซมเบีย

4. ประเทศที่คงบทลงโทษประหาร

ประเทศเหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตสำาหรับอาชญากรรมทั่วไป

อัฟกานิสถาน, แอนติกาและบาร์บูดา, บาฮามาส, บาห์เรน, บังคลาเทศ, บาร์เบโดส, 

เบลารุส, เบลีซ, บอตสวานา, ชาด, จีน, คอโมโรส, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, 

คิวบา, โดมินิกา, อียิปต์, อิเควทอเรียลกินี, เอธิโอเปีย, แกมเบีย, กัวเตมาลา, กินี, 

กายอานา, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, อิรัก, จาเมกา, ญี่ปุ่น, จอร์แดน, คูเวต, 

เลบานอน, เลโซโท, ลิเบีย, มาเลเซีย, ไนจีเรีย, เกาหลีเหนือ, โอมาน, ปากีสถาน, 

70 สหพันธรัฐรัสเซียนำาข้อตกลงยุติการประหารชีวิตชั่วคราวมาใช้เมื่อเดือนสิงหาคม 2539 แต่ใน

ระหว่างปี 2539-2542 ยังคงมีการประหารชีวิตในสาธารณรัฐเชเชน
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ปาเลสไตน์ (รัฐ), กาตาร์, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนา- 

ดีนส์, ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร์, โซมาเลีย, ซูดานใต้, ซูดาน, ซีเรีย, ไต้หวัน, ไทย, 

ตรินิแดดและโตเบโก, ยูกันดา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สหรัฐอเมริกา, เวียดนาม, 

เยเมน, ซิมบับเว
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ประชาคมระหว่างประเทศได้รับรองสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 4 ฉบับที่กำาหนด

ให้ยกเลิกโทษประหาร สนธิสัญญาหนึ่งฉบับครอบคลุมระดับโลก ส่วนอีกสามฉบับ

ครอบคลุมระดับภูมิภาค

ด้านล่างเป็นคำาอธิบายโดยย่อถึงสนธิสัญญาทั้ง 4 ฉบับรายชื่อรัฐภาคีและประเทศที่

ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (รัฐสามารถเข้าเป็นภาคี

สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้วยการให้ภาคยานุวัติหรือการให้สัตยาบัน การลงนาม

เป็นการแสดงความจำานงที่จะเข้าเป็นภาคีในโอกาสต่อมา เมื่อให้สัตยาบัน รัฐภาคี 

มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยต้องเคารพข้อบัญญัติในสนธิสัญญา

ที่เข้าเป็นภาคี และไม่กระทำาการอันขัดต่อวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของสนธิ- 

สัญญาที่ลงนามไว้)

พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทางการเมือง (Second Optional Protocol to the Inter-
national Covenant on Civil and Political Rights)

พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมืองมุ่งให้เกิดการยกเลิกโทษประหาร และได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ ่

องค์การสหประชาชาติในปี 2532 มีผลบังคับใช้ระดับโลก เป็นกฎบัตรที่กำาหนดให้

มีการยกเลิกโทษประหารอย่างสิ้นเชิง แต่อนุญาตให้รัฐภาคีสามารถใช้โทษประหาร

ได้ในภาวะสงคราม หรือกรณีที่มีการประกาศข้อสงวนไว้ในช่วงที่ให้สัตยาบันหรือ

ให้ภาคยานุวัติต่อพิธีสาร รัฐใดๆ ที่เป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมืองสามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้

รัฐภาคี ได้แก่ แอลเบเนีย, อันดอร์รา, อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อา

เซอร์ไบจาน, เบลเยียม, เบนิน, โบลิเวีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บราซิล, 

บัลแกเรีย, แคนาดา, เคปเวิร์ด, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, โครเอเชีย, ไซปรัส, 

ภาคผนวก III:
การให้สัตยาบันรับรอง
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, จิบูตี, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, 

ฝรั่งเศส, กาบอง, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, กินีบิสเซา, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, 

ไอร์แลนด์, อิตาลี, คีร์กีซสถาน, ลัตเวีย, ไลบีเรีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซม

เบิร์ก, มาซิโดเนีย, มอลตา, เม็กซิโก, มอลโดวา, โมนาโก, มองโกเลีย, มอนเตเน

โกร, โมซัมบิก, นามิเบีย, เนปาล, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นิการากัว, นอร์เวย์, 

ปานามา, ปารากวัย, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รวันดา, ซานมา

รีโน, เซอร์เบีย, เซเชลส์, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สวิต

เซอร์แลนด์, ติมอร์-เลสเต, ตุรกี, เติร์กเมนิสถาน, ยูเครน, สหราชอาณาจักร, อุรุก

วัย, อุซเบกิสถาน, เวเนซุเอลา (รวม 81 ประเทศ)

ประเทศที่ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน ได้แก่ แองโกลา, มาดากัสการ์, เซาตูเมและ

ปรินซิปี (รวม 3 ประเทศ) 

พิธีสารอนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการยกเลิกโทษประหาร 
(Protocol to the American Convention on Human Rights 
on the abolition of Death Penalty)

พิธีสารอนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการยกเลิกโทษประหารได้รับการ

รับรองจากสมัชชาใหญ่องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States) ใน

ปี 2533 และกำาหนดให้มีการยกเลิกโทษประหาร แต่อนุญาตให้รัฐภาคีสามารถใช ้

โทษประหารได้ในภาวะสงคราม หรือกรณีที่มีการประกาศข้อสงวนไว้ในช่วงที่ให้

สัตยาบันหรือให้ภาคยานุวัติต่อพิธีสาร รัฐใดๆ ที่เป็นภาคีของอนุสัญญาอเมริกา

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการยกเลิกโทษประหารสามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได ้

รัฐภาคี ได้แก่ อาร์เจนตินา, บราซิล, ชิลี, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, 

เอกวาดอร์, ฮอนดูรัส, เม็กซิโก, นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา 

(รวม 13 ประเทศ) 

พิธีสารฉบับที่ 6 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (Protocol No. 
6 to the European Convention on Human Rights)

พิธีสารฉบับที่ 6 ของอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น 

พื้นฐานแห่งยุโรป (European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms) เกี่ยวข้องกับการยกเลิกโทษประหาร ได้รับการรับรองจาก

สภายุโรป (Council of Europe) ในปี 2525 กำาหนดให้มีการยกเลิกโทษประหารในช่วง

ปลอดสงคราม รัฐภาคียังอาจใช้โทษประหารต่อไปได้สำาหรับความผิดทางอาญา “ใน
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ช่วงสงครามหรือใกล้จะมีสงคราม” รัฐใดๆ ที่เป็นภาคีของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชน 

แห่งยุโรปสามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้

รัฐภาคี ได้แก่ แอลเบเนีย, อันดอร์รา, อาร์เมเนีย, ออสเตรีย, อาเซอร์ไบจาน, 

เบลเยียม, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐ-

เช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, 

ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิ- 

โดเนีย, มอลตา, มอลโดวา,โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, 

โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, ซานมารีโน, เซอร์เบีย, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, 

สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, ยูเครน, สหราชอาณาจักร (รวม 46 ประเทศ)

ประเทศที่ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย (รวม 1 ประเทศ) 

พิธีสารฉบับที่ 13 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (Protocol No. 
13 to the European Convention on Human Rights)

พิธีสารฉบับที่ 13 ของอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น 

พื้นฐานแห่งยุโรป (European Convention for the Protection of Human Rights 

and Fundamental Freedoms) เกี่ยวข้องกับการยกเลิกโทษประหารในทุกพฤติการณ ์ 

ได้รับการรับรองจากสภายุโรป (Council of Europe) ในปี 2545 กำาหนดให้มีการ

ยกเลิกโทษประหารในทุกพฤติการณ์ รวมทั้ง ในช่วงสงครามหรือใกล้จะมีสงคราม 

รัฐใดๆ ที่เป็นภาคีของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปสามารถเข้าเป็นภาคีของ

พิธีสารได้

รฐัภาค ีไดแ้ก ่แอลเบเนยี, อนัดอรร์า, ออสเตรยี, เบลเยยีม, บอสเนยีและเฮอรเ์ซโกวนีา,  

บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, 

ฝรั่งเศส, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย,  
ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มอลตา, มอลโดวา, โมนาโก, 
มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, ซานมารี

โน, เซอร์เบีย, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, ยูเครน,  

สหราชอาณาจักร (รวม 44ประเทศ)

ประเทศที่ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน ได้แก่ อาร์เมเนีย (รวม 1 ประเทศ)
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ประเทศร่วมสนับสนุนให้มีมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ข้อ 
69/186 รับรองเมื่อ 18 ธันวาคม 2557

แอลเบเนีย, แอลจีเรีย, อันดอร์รา, แองโกลา, อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, ออสเตรเลีย, 

ออสเตรีย, เบลเยียม, เบนิน, โบลิเวีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บราซิล, 

บัลแกเรีย, บุรุนดี, กัมพูชา, เคปเวิร์ด, ชิลี, โคลอมเบีย, คองโก (สาธารณรัฐ), 

คอสตาริกา, โกตดิวัวร์, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, 

กาบอง, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, กินีบิสเซา, เฮติ, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, 

ไอร์แลนด์, อิสราเอล, อิตาลี, คีร์กีซสถาน, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซม- 

เบิร์ก, มาซิโดเนีย, มาดากัสการ์, มอลตา, หมู่เกาะมาร์แชลล์, เม็กซิโก, ไมโครนีเซีย, 

มอลโดวา, โมนาโก, มองโกเลีย, มอนเตเนโกร, โมซัมบิก, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, 

นิการากัว, นอร์เวย์, ปาเลา, ปานามา, ปารากวัย, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, 

โรมาเนีย, สหพันธรัฐรัสเซีย, รวันดา, ซามัว, ซานมารีโน, เซาตูเมและปรินซิปี,  

เซอร์เบีย, เซเชลส์, เซียราลีโอน, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, โซมาเลีย, สเปน, สวีเดน, ส

วิตเซอร์แลนด์, ติมอร์-เลสเต, โตโก, ตุรกี, เติร์กเมนิสถาน, ตูวาลู, ยูเครน, สหราช- 

อาณาจักร, อุรุกวัย, วานูอาตู, เวเนซุเอลา (รวม 95 ประเทศ)

ลงคะแนนเสียงรับรอง – แอลเบเนีย, แอลจีเรีย, อันดอร์รา, แองโกลา, 

อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อาเซอร์ไบจาน, เบลเยียม, 

เบนิน, ภูฏาน, โบลิเวีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บราซิล, บัลแกเรีย, บูร์กินา- 

ฟาโซ, บุรุนดี,กัมพูชา, แคนาดา, เคปเวิร์ด, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, ชาด, ชิลี, 

โคลอมเบีย, คองโก (สาธารณรัฐ), คอสตาริกา, โกตดิวัวร์, โครเอเชีย, ไซปรัส,  
สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์,  

อิเควทอเรียล, กินี, เอริเทรีย, เอสโตเนีย, ฟิจิ, ฟินด์แลนด์, ฝรั่งเศส, กาบอง, 

จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, กัวเตมาลา, กินีบิสเซา, เฮติ, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, 

ไอร์แลนด์, อิสราเอล, อิตาลี, คาซัคสถาน, คิริบาต,ี คีร์กีซสถาน, ลัตเวีย, ลิกเตน- 

สารจากเลขาธิการภาคผนวก IV:
ผลการลงมติของท่ีประชุม
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ

ข้อ 69/186
รับรองเม่ือ 18 ธันวาคม 2557



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 255748

สไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มาดากัสการ์, มาลี, มอลตา, หมู่เกาะ

มาร์แชลล์, เม็กซิโก, ไมโครนีเซีย, มอลโดวา, โมนาโก, มองโกเลีย, มอนเตเนโกร, 

โมซัมบิก, เนปาล, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นิการากัว, ไนเจอร์, นอร์เวย์, ปาเลา, 

ปานามา, ปารากวัย, เปรู, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สหพันธรัฐ- 

รัสเซีย, รวันดา, ซามัว, ซานมารีโน, เซาตูเมและปรินซิปี, เซอร์เบีย, เซเชลส์,  

เซียราลีโอน, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, โซมาเลีย, แอฟริกาใต้, ซูดานใต้, สเปน,  

ซูรินาเม, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ทาจิกิสถาน, ติมอร-์เลสเต, โตโก, ตูนีเซีย, ตุรกี, 

เติร์กเมนิสถาน, ตูวาลู, ยูเครน, สหราชอาณาจักร, อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน, วานูอาตู,  

เวเนซุเอลา (รวม 117 ประเทศ)

ลงคะแนนเสียงคัดค้าน– อัฟกานิสถาน, แอนติกาและบาร์บูดา, บาฮามาส,  

บังคลาเทศ, บาร์เบโดส, เบลีซ, บอตสวานา, บรูไนดารุสซาลาม, จีน, โดมินิกา, 

อียิปต์, เอธิโอเปีย, เกรนาดา, กายอานา, อินเดีย, อิหร่าน, อิรัก, จาเมกา, ญี่ปุ่น, 

คูเวต, ลิเบีย, มาเลเซีย, เกาหลีเหนือ, โอมาน, ปากีสถาน, ปาปัวนิวกินี, กาตาร์, 

เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, ซาอุดีอาระเบีย, 

สิงคโปร์, ซูดาน, ซีเรีย, ตรินิแดดและโตเบโก, สหรัฐฯ, เยเมน, ซิมบับเว (รวม 38 

ประเทศ)71

งดออกเสียง – บาห์เรน, เบลารุส, แคเมอรูน, คอโมโรส, คิวบา, สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโก, จิบูตี, แกมเบีย, กานา, กินี, อินโดนีเซีย, จอร์แดน, เคนยา, 

ลาว, เลบานอน, ไลบีเรีย, มาลาวี, มัลดีฟส์, มอริเตเนีย, โมร็อกโก/ซาฮาราตะวันตก,  

พม่า, นามิเบีย, ไนจีเรีย, เซเนกัล, หมู่เกาะโซโลมอน, เกาหลีใต้, ศรีลังกา, 

แทนซาเนีย, ไทย, ตองกา, ยูกันดา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เวียดนาม, แซมเบีย 

(รวม 34 ประเทศ)

ไม่เข้าประชุม – เลโซโท, มอริเชียส, นาอูรู, สวาซิแลนด์ (รวม 4 ประเทศ)

71 สหรัฐอเมริกาลงคะแนนคัดค้าน แต่ไม่มีรายชื่อในบัญชีอย่างเป็นทางการ



แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 49






