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ภาพรวมของ 30 ปีนับแต่มีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ 
 

“ไม่ควรมีใครตกเป็นเหยื่อของการทรมานหรือการปฏิบติัหรือการลงโทษอืน่ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือ
ทีย่ ่ายีศกัด์ิศรี” ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน ข้อ 5 

 

1. ความฉ้อฉลร้ายแรงสุดของมนุษยชาต ิวิกฤตระดับโลกของความป่าเถื่อน ความล้มเหลว และ
ความกลัว  

 
อารัมภบทของซาลิล เช็ตติ (Salil Shetty) เลขาธิการแอมเนสตี ้อินเตอร์เนช่ันแนล   
 การช็อตด้วยไฟฟ้า การทบุตี การข่มขืนกระท าช าเรา การท าให้อบัอาย การจ าลองการประหารชีวิต 
การเผา การบงัคบัให้อดนอน การทรมานด้วยน า้ การบงัคบัให้อยู่ในท่าท่ีไม่สบายเป็นเวลานาน การใช้คีม
หนีบ การใช้ยา และการใช้สนุขั  
 ถ้อยค าเหลา่นีท้ าให้เราฝันร้าย แตท่กุวนัและในทกุภมูิภาคของโลก ความน่าสะพรึงกลวัอย่างสดุจะ
จินตนาการเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัผู้ชาย ผู้หญิง และเดก็จ านวนมาก   
 การทรมานเป็นสิ่งเลวร้าย ป่าเถ่ือน และไร้มนษุยธรรม ไม่มีความชอบธรรมใดๆ เป็นสิ่ง ท่ีผิด  และ
เป็นเหมือนยาพิษตอ่หลกันิตธิรรม ท าให้ความหวาดกลวัเข้ามาทดแทนหลกันิตธิรรม ไมมี่ใครปลอดภยัหาก
รัฐบาลปลอ่ยให้มีการใช้การทรมาน 
 รัฐบาลประเทศตา่ง ๆ ในโลกตระหนกัถึงความจริงขัน้พืน้ฐานเหล่านี ้โดยหลงัความโหดร้ายในช่วง
สงครามโลกครัง้ ท่ีสอง พวกเขาจึงให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights) ในปี 2491 ซึ่งครอบคลุมสิทธิพืน้ฐานของคนทุกคน ในทุกแห่งหน ทัง้นี ้
เพ่ือให้มีชีวิตท่ีปลอดจากการทรมาน ปลอดจากความทารุณโหดร้าย 
 สิทธิดงักล่าวซึ่งเป็นหวัใจของมนุษยชาติ ยงัได้รับการรับรองในความตกลงระหว่างประเทศท่ีมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย โดยก าหนดเป็นข้อห้ามอย่างชดัเจนและอย่างสมับรูณ์เพ่ือตอ่ต้านการทรมานและการ
ปฏิบัติท่ีโหดร้าย ดงัท่ีปรากฏในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พ.ศ. 
2509 (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)    
 เม่ือ 30 ปีท่ีแล้ว ความก้าวหน้าดงักล่าวยงัเข้มแข็งยิ่งขึน้จากการประกาศใช้อนสุญัญาตอ่ต้านการ
ทรมานแห่งสหประชาชาติ (UN Convention Against Torture) อนุสัญญาฉบับนีน้ับเป็นก้าวย่างส าคัญ
อย่างยิ่ง โดยเสนอขัน้ตอนอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้เกิดการยุติการทรมานในระดบัโลกอย่างจริงจงั มีการ
ก าหนดมาตรการ ก าหนดกฎหมายเป็นการเฉพาะเพ่ือป้องกันการทรมาน ลงโทษผู้กระท าผิด และประกัน
ให้เกิดความยุติธรรมและการเยียวยาต่อผู้ เสียหาย มาตรการเหล่านีไ้ม่เพียงมุ่งยุติการทรมานและการ
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ปฏิบตัท่ีิโหดร้ายในระดบัประเทศเทา่นัน้ แตย่งัเพ่ือประกนัวา่จะไม่มีการเนรเทศบคุคลเพ่ือไปรับการทรมาน
ในประเทศอ่ืน และจะไมป่ลอ่ยให้ผู้กระท าผิดลอยนวล 
 ผู้ท าการทรมานถือได้ว่าเป็นอาชญากรระหว่างประเทศ โดยมีการก าหนดกรอบกฎหมายระหว่าง
ประเทศท่ีเข้มแข็ง 155 ประเทศได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีต่ออนุสัญญาแห่งสหประชาชาติฉบบันี ้ซึ่งนบัเป็น
ความก้าวหน้าอยา่งแท้จริงและมีความหมาย  
 แต่รัฐบาลหลายแห่งยังคงปฏิเสธความรับผิดชอบของตนเอง สามทศวรรษหลังจากมีอนุสญัญา
ฉบับนี ้และกว่า 65 ปีหลังจากมีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การทรมานยังคงเกิดขึน้อย่าง
กว้างขวาง และยงัขยายตวัตอ่ไป  
 ความแพร่หลายของการทรมานในปัจจบุนัเผยให้เห็นช่องว่างอนัไพศาลระหว่างสิ่งท่ีรัฐบาลท าเม่ือ 
30 ปีท่ีแล้ว กบัสิ่งท่ีรัฐบาลท าในปัจจบุนั  
 ในช่วงห้าปีท่ีผ่านมา แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชั่นแนลรายงานข้อมูลเก่ียวกับการทรมานหรือการ
ปฏิบตัิท่ีโหดร้ายใน 141 ประเทศ และจากทกุภูมิภาคของโลก แม้ในบางประเทศ แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่
แนลอาจเก็บข้อมูลการทรมานท่ีเกิดขึน้ได้เพียงไม่ก่ีกรณีและเป็นกรณียกเว้น แต่ในหลายประเทศมีการ
ทรมานอย่างสม ่าเสมอและเป็นระบบ แตก่ารทรมานหรือการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายท่ีเกิดขึน้แม้เพียงครัง้เดียวก็
เป็นสิ่งท่ีไมอ่าจยอมรับได้อยา่งสิน้เชิง  
 ตวัเลขดงักลา่วสะท้อนให้เห็นความร้ายแรงของปัญหา แตก็่เป็นตวัเลขจากข้อมลูเทา่ท่ีเราหาได้ ซึ่ง
อาจไม่ได้สะท้อนให้เห็นความรุนแรงทัง้หมดของการทรมานในโลก ทัง้ยังอาจไม่สามารถบรรยายถึง
สภาพการณ์ท่ีนา่รังเกียจของการทรมาน หรือต้นทนุท่ีแท้จริงท่ีสญูเสียไป รวมทัง้ชีวิตท่ีถกูท าลาย 
 การทรมานเป็นเคร่ืองมือท่ีมักถูกน ามาใช้เพ่ือกดข่ีปราบปราม โดยไม่จ ากัดเฉพาะผู้ ปกครองท่ี
ทรราชและเผด็จการเท่านัน้ แม้ว่าระบอบการปกครองเช่นนัน้มกันิยมใช้เคร่ืองมือดงักล่าว และไม่ใช่เป็น
เคร่ืองมือเฉพาะส าหรับต ารวจลับ ในขณะท่ีรัฐหลายแห่งประกาศข้อห้ามเป็นสากลอย่างจริงจังและ
ด าเนินการท่ีส าคญัในการต่อต้านการทรมาน แต่รัฐท่ีมีระบอบปกครองหลากหลายและมาจากทุกทวีปก็
ยงัคงให้ความร่วมมือเพ่ือเอือ้ให้เกิดความฉ้อฉลร้ายแรงสดุตอ่มนษุยชาต ิทัง้การใช้การทรมานเพ่ือรีดข้อมลู 
บงัคบัให้รับสารภาพ ปราบปรามเสียงท่ีเห็นตา่ง หรือแม้แตใ่ช้เป็นการลงโทษท่ีทารุณโหดร้าย 
 เป็นท่ีน่าตกใจวา่จากการส ารวจความเห็นระดบัโลกครัง้ใหม่ซึ่งได้รับความสนบัสนนุจากแอมเนสตี ้
อินเตอร์เนชัน่แนล พบว่า 30 ปีหลงัจากมีอนสุญัญาแห่งสหประชาชาติฉบบันี ้เกือบคร่ึงหนึ่งของประชากร
โลกยงัไมรู้่สกึวา่ปลอดภยัจากการละเมิดสิทธิท่ีโหดร้ายดงักลา่ว   
 สิ่งเหลา่นีเ้ป็นความล้มเหลวทางการเมืองครัง้ส าคญั และมีสภาพเลวร้ายและรุนแรงยิ่งขึน้เน่ืองจาก
การปฏิเสธว่าไม่มีการทรมานอยู่จริง ผู้สัง่การและผู้ท าการทรมานมกัไม่ถกูน าตวัมาลงโทษ การทรมานมกั
เกิดขึน้โดยผู้กระท าลอยนวลพ้นผิด ปราศจากการสอบสวนและไม่มีการฟ้องคดีต่อใคร รัฐบาลได้ก าหนด
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กฎหมายห้ามการปฏิบตัท่ีิดหูมิ่นศกัดิ์ศรีของมนษุย์เชน่นี ้และยอมรับความรู้สึกชิงชงัตอ่การปฏิบตัิเช่นนีใ้น
ระดบัโลก แตรั่ฐบาลหลายแหง่ยงัคงใช้การทรมาน หรือสนบัสนนุให้มีการทรมานเกิดขึน้ 
 แทนท่ีจะเคารพหลักนิติธรรมโดยมีนโยบายห้ามการทรมานอย่างสิน้เชิง รัฐบาลยังคงโกหก
ประชาชนของตนเองและโลกอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ แทนท่ีจะประกันให้มีมาตรการป้องกันท่ีเป็นผล
เพ่ือคุ้มครองพลเรือนของตนเองจากการทรมาน รัฐบาลกลบัปลอ่ยให้มีการทรมานเกิดขึน้อยา่งแพร่หลาย  
 การละเมิดสิทธิท่ีเกิดขึน้อยา่งกว้างขวางและร้ายแรงเช่นนีส้ะท้อนให้เห็นว่ามาตรการห้ามปรามใน
ระดบัโลกยงัไมเ่พียงพอ 
 ผลการส ารวจความเห็นในระดบัโลกยงัชีใ้ห้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีหลกัเกณฑ์ท่ี
ชดัเจนเพ่ือต่อต้านการทรมาน โดยหลกัเกณฑ์และมาตรการป้องกนัเหล่านีอ้าจช่วยป้องกนั และอาจท าให้
สามารถยตุิการทรมานได้อย่างสิน้เชิง ต้องมีการแก้ปัญหาการปฏิบตัิสองมาตรฐานเม่ือเกิดการทรมานขึน้ 
และต้องยตุกิารลอยนวลพ้นผิด   
 กว่า 50 ปีท่ีผ่านมา แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลได้พยายามตอ่สู้ เพ่ือขจดัการปฏิบตัิท่ีชัว่ร้ายมาก
สดุอย่างหนึ่งท่ีมนษุย์กระท าต่อมนษุย์ด้วยกนัเอง เม่ือ 30 ปีท่ีแล้ว ขบวนการของเราได้เร่ิมรณรงค์เพ่ือให้มี
การยตุิการทรมานในระดบัสากล และเป็นเหตใุห้เกิดอนสุญัญาแห่งสหประชาชาติฉบบันีข้ึน้มา ในปัจจบุนั
เรายงัมีการรณรงค์ระดบัโลกเพ่ือยตุกิารทรมาน และเรียกร้องให้รัฐปฏิบตัติามค าสญัญาดงักล่าว  
 การรณรงค์ล่าสดุของเราเป็นการตอ่สู้อย่างยาวนานเพ่ือเรียกร้องให้ยตุิการซ้อมทรมาน และเราจะ
สามารถยืนอยู่ขวางกัน้ระหว่างฝ่ายท่ีถูกทรมานและผู้ท าการทรมานได้ หากเราทุกคนตัง้แต่ผู้ คนบนท้อง
ถนนไปจนถึงประมขุของประเทศร่วมมือกนั   
 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลจะเคล่ือนไหวในระดบัโลกเพ่ือยุติการทรมานต่อไป โดยมีเป้าหมาย
เป็นรัฐบาล จะมีการประท้วงและเปิดเผยความทารุณโหดร้ายของการปฏิบตัิท่ีชัว่ร้ายเช่นนี ้เราจะยืนหยดั
เคียงข้างผู้ ท่ีต่อต้านการทรมานอย่างกล้าหาญ เราจะร่วมมือกันแทรกแซงกรณีท่ีมีผู้คนถูกทรมาน เราจะ
ผลกัดนัให้น าตวัผู้ท าการทรมานมาลงโทษ เหย่ือการทรมานรู้ดีว่าพวกเขาจะไม่ถูกลืมและไม่ถูกทิง้ให้โดด
เดี่ยว 
 การตอ่ต้านการทรมานเป็นส่วนหนึ่งของประวตัิศาสตร์ของเรา เป็นมรดกของเรา และจนกวา่ห้องท่ี
ใช้ในการทรมานจะปิดตวัลง ภารกิจดงักลา่วยงัเป็นอนาคตของเรา 
 
 
  



แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล พฤษภาคม 2557  Index: ACT 40/004/2014 
 

5 

2. การทรมาน – การละเมิดสิทธิมนุษยชนและอาชญากรรม  

 การทรมานเกิดขึน้เม่ือบคุคลกระท าการให้อีกบคุคลหนึ่งได้รับความเจ็บปวดหรือทกุข์ทรมานอย่าง
สาหสั โดยมีความมุง่ประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมลูหรือค ารับสารภาพ หรือเป็นการลงโทษ การคกุคามหรือ
การบงัคบัผู้ อ่ืน ผู้กระท าผิดต้องเป็นเจ้าพนกังาน หรือต้องเกิดจากการสัง่การหรือยินยอมของเจ้าพนกังาน
ในระดบัหนึง่  
 ค าอธิบายดงักลา่ว ซึง่สรุปนิยามตามกฎหมายของการทรมานในอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานแห่ง
สหประชาชาต ิสะท้อนถึงความเห็นร่วมกนัของประชาคมโลกท่ีปฏิเสธการกระท าท่ีมนษุย์คนหนึง่กระท าตอ่
ร่างกายและ/ หรือจิตใจของมนุษย์อีกคนหนึ่ง ทัง้นีเ้ป็นการจงใจก่อให้เกิดความเจ็บปวดสาหสั โดยความ
เจ็บปวดนัน้เป็นหนทางท่ีน าไปสู่ผลลัพธ์บางประการ และเปล่ียนให้เหย่ือของการทรมานกลายเป็น
เคร่ืองมืออยา่งหนึง่  
 จงึไม่นา่ประหลาดใจท่ีสิทธิท่ีจะมีชีวิตโดยปลอดจากการทรมานและการปฏิบตัหิรือการลงโทษอ่ืนๆ 
ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี นา่จะเป็นสิทธิมนษุยชนท่ีมีการรับรองอยา่งเข้มแข็งมากสดุตาม
กฎหมายระหวา่งประเทศ 
 พนัธกรณีของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศข้อนีไ้ม่เปิดพืน้ท่ียืดหยุ่นในการตีความได้เลย การ
ทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้ายเป็นสิ่งต้องห้ามในทุกกรณี ในทุกสถานท่ี และกับทุกคน ข้อห้ามนีย้ัง
ครอบคลุมช่วงท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง เช่น การประกาศสงคราม ความไม่สงบ
ภายในประเทศ และช่วงท่ีเกิดหายนะภัยทางธรรมชาติหรือท่ีเกิดจากน า้มือมนุษย์ ให้การคุ้มครองแม้แต่
บคุคลท่ีนา่หวาดกลวัมากสดุ ได้แก่ ทหารท่ีเป็นข้าศกึของเรา และสายลบัของฝ่ายตรงข้าม อาชญากรในคดี
ร้ายแรง และผู้ก่อการร้าย   
 ในแง่กฎหมาย ข้อห้ามโดมสมับรูณ์ตอ่การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ เป็นสิ่งท่ี “ไม่อาจ
ลดทอนได้” กลา่วคือไมอ่าจระงบัใช้ได้แม้ในชว่งสถานการณ์ฉกุเฉิน ข้อห้ามนีไ้ด้รับการรับรองด้วยฉนัทามติ
ระดบัสากลท่ีเข้มแข็ง และได้กลายเป็นหลกัการหนึ่งของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ซึ่งมีผล
บงัคบัใช้แม้แตรั่ฐท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมเป็นภาคีกบัสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนท่ีเก่ียวข้อง  
 การปฏิบัติท่ีเป็นการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ ยังเป็นอาชญากรรมตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ  โดยถือเป็นอาชญากรรมสงคราม ยกตัวอย่างเช่นตามอนุสัญญาเจนีวา (Geneva 
Conventions) ทัง้ส่ีฉบบั (ซึ่งทุกประเทศในโลกให้สตัยาบนัรับรอง) ในบางพฤติการณ์ การกระท าเหล่านี ้
อาจถึงขัน้เป็นอาชญากรรมตอ่มนษุยชาต ิหรือเป็นการสงัหารล้างเผา่พนัธุ์ ยกตวัอยา่งเชน่ ตามความหมาย
ในธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal 
Court) 
 แม้การทรมานเพียงครัง้เดียวก็ถือเป็นอาชญากรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ หมายความว่า
ส าหรับ 155 รัฐท่ีให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน รัฐบาลประเทศเหล่านีต้้องก าหนด
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กฎหมายเพ่ือเอาผิดตอ่การทรมาน ต้องมีการสอบสวนอย่างเต็มท่ีและอยา่งไม่ล าเอียงเม่ือมีข้อร้องเรียนใด 
ๆ และต้องฟ้องร้องคดีตอ่ผู้กระท าผิดหากมีพยานหลกัฐานมากเพียงพอ  
 เม่ือผู้ ต้องสงสยัว่าท าการทรมานปรากฏตวัอยู่ในรัฐซึ่งเป็นภาคีกับอนุสญัญาต่อต้านการทรมาน 
แม้ว่าการทรมานครัง้นัน้จะเกิดขึน้ในอีกประเทศหนึ่ง และแม้ว่าเป็นการทรมานท่ีเกิดขึน้โดยพลเมืองของ
ประเทศนัน้ไม่มีส่วนร่วมเลย รัฐดงักล่าวก็ยงัต้องประกาศใช้ “เขตอ านาจศาลสากล” ของตนต่อความผิด
ดงักล่าว ต้องจดัให้มีการสอบสวนคดี ต้องจบักมุผู้ ต้องสงสยัหากจ าเป็น จากนัน้ต้องส่งตวัเขาเป็นผู้ ร้ายข้าม
แดนไปยงัอีกประเทศหนึง่หรือศาลอีกแหง่หนึง่เพ่ือการฟ้องคดี หรือไม่เชน่นัน้ก็ต้องฟ้องคดีตอ่ผู้ ต้องสงสยัใน
ประเทศของตนเอง  
 เหย่ือของการทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้ายทกุคน รวมทัง้ครอบครัวของผู้ ท่ีถกูทรมานจนเสียชีวิต 
ยอ่มมีสิทธิได้รับคา่ชดเชย การฟืน้ฟ ูความยตุธิรรมและการเยียวยาในรูปแบบอ่ืน ๆ  
 30 ปีหลงัจากมีอนสุญัญาแห่งสหประชาชาติฉบบันี ้ถือวา่เลยเวลาท่ีเราจะต้องประกนัให้กฎหมาย
และมาตรฐานเหลา่นีไ้ด้รับการปฏิบตัอิย่างเตม็ท่ีและในทกุแหง่หน  
 

3. ขอบเขตการทรมานระดับโลก 

 เราไม่สามารถประเมินในเชิงสถิติอย่างรอบด้านและครบถ้วนเพ่ือให้ทราบขอบเขตการทรมานท่ี
เกิดขึน้ในโลก การทรมานเป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศ เป็นสิ่งท่ีสร้างความอบัอายทางการเมืองและ
ทางการทูต และเป็นการปฏิบตัิมิชอบท่ีเกือบทุกรัฐบาลยอมรับว่าเป็นสิ่งผิดและมกัส่งเสียงประณามหรือ
หาทางตอบโต้ เป็นเหตใุห้การทรมานมักเกิดขึน้อย่างเป็นความลบั รัฐบาลมักพยายามหาหนทางปฏิเสธ
หรือปกปิดการทรมาน มากกว่าจะท าการสอบสวนอย่างเป็นผลและอย่างโปร่งใส เม่ือมีข้อกล่าวหาและเพ่ือ
ฟ้องคดีตอ่ผู้กระท าผิด 
 ในเวลาเดียวกัน ในหลายประเทศมีการรายงานข้อมูลการทรมานน้อยกว่าความเป็นจริง เหย่ือ
จ านวนมากเป็นผู้ ต้องสงสยั รวมทัง้คนท่ีแทบไม่มีโอกาสจะร้องเรียน หรือคนท่ีมกัถกูลืมหรือถกูเพิกเฉยแม้
จะพยายามร้องเรียนก็ตาม เหย่ือประเภทอ่ืน ๆ มกัได้แก่ผู้ ท่ีไม่สามารถหรือหวาดกลวัท่ีจะร้องเรียนเม่ือเกิด
การทรมานขึน้ และขาดความมัน่ใจวา่จะมีการตอบสนองอยา่งจริงจงั 
 เราไม่สามารถหาข้อมลูอย่างสมบรูณ์ในแตล่ะประเทศได้ เราไม่สามารถระบไุด้ว่ามีผู้ตกเป็นเหย่ือ
การทรมานจ านวนก่ีคนในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมา หรือช่วงปีท่ีผ่านมา ข้อมูลเชิงสถิติเก่ียวกบัการทรมานจึง
เป็นข้อมลูท่ีต้องพิจารณาอย่างระมดัระวงั ไม่ว่าจะเป็นตวัเลขของประเทศท่ีมีรายงานว่ามีการทรมาน หรือ
การเพิ่มและลดของข้อกลา่วหาท่ีมีตอ่ประเทศนัน้ ๆ  
 อย่างไรก็ดี จากหลกัฐานและการท างานวิจยัระดบัโลกของแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล ประกอบ
กับประสบการณ์กว่าห้าทศวรรษในการจัดท าข้อมูลและการรณรงค์เพ่ือต่อต้านการทรมาน ท าให้พบว่า
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ในช่วง 30 ปีหลังจากมีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ  การทรมานยังเกิดขึน้อย่าง
แพร่หลาย  
 ในช่วงห้าปีท่ีผ่านมา แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชั่นแนลรายงานข้อมูลเก่ียวกับการทรมานหรือการ
ปฏิบตัิท่ีโหดร้ายในอย่างน้อยสามในส่ีของประเทศต่าง ๆ ในโลก โดยในบางประเทศ การทรมานและการ
ปฏิบตัท่ีิโหดร้ายเกิดขึน้เป็นครัง้คราว แตใ่นหลายประเทศการทรมานมกัเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอ  
 ระหว่างเดือนมกราคม 2552 - มีนาคม 2557 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับรายงานข้อมูล
เก่ียวกับการทรมานหรือการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายท่ีกระท าโดยเจ้าพนกังานของรัฐใน 141 ประเทศและจากทุก
ภูมิภาคในโลก โดยถือเป็นกรณีท่ีมีการแจ้งความหรือเท่าท่ีองค์การฯ จะหาข้อมลูได้ โดยอาจไม่สะท้อนถึง
ภาพรวมทัง้หมดของการทรมานทั่วโลก เน่ืองจากข้อมูลเหล่านีมี้ลักษณะเป็นการประเมินในขัน้ต ่า การ
ทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้ายท่ีเกิดขึน้จริงนา่จะเลวร้ายกวา่นีม้าก  
 

4. ใครที่มีความเส่ียง? 

 เม่ือรัฐบาลใช้หรืออนญุาตให้มีการทรมาน จะไม่มีใครปลอดภยั เกือบทกุคนมีสิทธิเป็นเหย่ือ ไม่ว่า
จะมีอายุ เพศสภาพ ชาติพนัธุ์ หรือการเมืองแบบใด โดยปรกติแล้วหน่วยงานของรัฐจะท าการทรมานก่อน 
และคอ่ยซกัถามข้อมลูภายหลงั 
 อย่างไรก็ดี บคุคลบางคนและบางกลุ่มมีความเส่ียงมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ในหลายประเทศ บคุคลถกู
ทรมานเพราะความเห็นทางการเมืองของตน หรือเพราะได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความเห็น ประชาชนท่ี
เป็นกลุ่มศาสนาหรือเป็นชนชาตพินัธุ์กลุ่มน้อย มีความเส่ียงท่ีจะตกเป็นเป้าของการทรมานมากขึน้สืบเน่ือง
จากอตัลกัษณ์ของตนเอง ผู้ ต้องสงสยัมกัตกเป็นเหย่ือของการทรมาน สมาชิกกลุ่มติดอาวธุ ผู้ ต้องสงสยัว่า
เก่ียวข้องกบัการก่อการร้าย หรือผู้ ท่ีถือว่าเป็นภัยคกุคามตอ่ความมัน่คงในประเทศก็มกัมีความเส่ียงอย่าง
มาก และมกัจะตกเป็นเป้าของการทรมานเสมอ ดงัท่ีเกิดขึน้ในหลายประเทศ  
 หลายคนถูกทรมานเพียงเพราะอยู่ในท่ีท่ีไม่เหมาะสมและในเวลาท่ีไม่เหมาะสม เพียงเพราะ
เจ้าหน้าท่ีจบักมุตวัผิดคน หรือเพียงเพราะสร้างความขุ่นเคืองให้กบัผู้ มีอ านาจและผลประโยชน์ ทัง้ในด้าน
การเงินหรือการเมือง โดยเป็นปัญหาท่ีแพร่หลายในประเทศท่ีมีการทจุริตอย่างกว้างขวาง  
 เหย่ือจ านวนมากมาจากกลุ่มท่ีเสียเปรียบทางสงัคมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง เด็ก ชนกลุ่มน้อย
ทางชาติพนัธุ์ กลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ  และโดยเฉพาะคนจน บคุคลเหลา่นีม้กัมีปัญหาในการ
เข้าถึงการเยียวยาหรือไม่สามารถเข้าถึงได้เลย อาจเป็นเพราะขาดความรู้ ไม่มีช่องทางติดต่อ หรือขาด
เงินทนุท่ีจะท าการร้องเรียนเพ่ือให้เอาผิดผู้ท าการทรมาน พวกเขาอาจพบวา่ทางการมกัไม่เช่ือถือข้อมลูของ
พวกเขา และอาจต้องเผชิญกบัความทารุณเพิ่มเตมิอีกหากพยายามร้องเรียน 
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 เด็กและเยาวชนตกเป็นเหย่ือของการทรมานในหลายประเทศ เด็กท่ีถกูต ารวจควบคมุตวัยงัเส่ียงท่ี
จะถกูขม่ขืนกระท าช าเรา และถกูกระท าด้วยการปฏิบตัมิิชอบทางเพศรูปแบบอ่ืน ๆ ทัง้จากเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
และผู้ถกูควบคมุตวัด้วยกนัเอง 
 เราได้รับรายงานข้อมูลว่ามีการข่มขืนกระท าช าเราและการท าร้ายทางเพศต่อผู้หญิง ท่ีกระท าโดย
เจ้าพนกังานของรัฐในหลายประเทศ ผู้หญิงอาจเข้าถึงการเยียวยาตามกฎหมายได้ยากกวา่ และมกัตกเป็น
เหย่ือของกฎหมายท่ีเลือกปฏิบตั ิท าให้เกิดปัญหามากขึน้ในการน าตวัผู้กระท าผิดมาลงโทษ  
 ทัง้ผู้หญิงและผู้ชายมกัตกเป็นเหย่ือการทรมานท่ีมีสาเหตมุาจากเพศสภาพ โดยส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการข่มขืนกระท าช าเราและความรุนแรงทางเพศแบบอ่ืน ๆ การทรมานและ
การปฏิบตัิท่ีโหดร้ายในบางรูปแบบเกิดขึน้เฉพาะกับผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นการบงัคบัให้ท าแท้ง การปฏิเสธ
ไม่ให้ท าแท้ง การบงัคบัท าหมนั และการขลิบอวยัวะเพศหญิง นกัโทษท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ ยังตกเป็นเป้าหมายของผู้ ต้องขังท่ีมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม ผู้ ต้องขังท่ีเป็นกะเทยมักถูก
ควบคุมตัวในห้องขังร่วมกับบุคคลท่ีมีเพศตรงกับเพศก าเนิดของตน แต่ ไม่ใช่เพศท่ีตนเองต้องการเป็น 
ผู้ ต้องขงัท่ีเป็นเลสเบียนและเกย์มกัตกเป็นเป้าของความรุนแรงทางเพศมากกว่าผู้ ต้องขงัท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบั
เพศตรงข้าม โดยผู้กระท าอาจเป็นผู้ ต้องขงั/ผู้ถกูควบคมุตวั หรือเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าเอง  
 มาตรการต่อต้านการทรมานจึงต้องมีลักษณะท่ีสอดคล้องกับเพศสภาพและเหมาะสมกับเพศ
สภาพ รวมทัง้มีความละเอียดอ่อนและให้ครอบคลุมมาตรการเป็นการเฉพาะเพ่ือประกันการคุ้มครองต่อ
กลุม่คนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ  
 

5. การทรมานเกิดขึน้เม่ือใด และเหตุใดจึงเกิดขึน้?  

 เหตผุลส าคญัสองประการท่ีท าให้เกิดการทรมานขึน้ได้แก่ รัฐบาลได้ประโยชน์จากการทรมาน หรือ
เช่ือวา่ได้ประโยชน์ และการขาดความรับผิดและวฒันธรรมการลอยนวลพ้นผิดท่ีด ารงอยู่อย่างตอ่เน่ือง เป็น
เหตุให้ไม่สามารถน าตัวผู้ ท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมา
ลงโทษ   
 ในหลายประเทศ การทรมานมกัถกูใช้เพ่ือก่อให้เกิดความเจ็บปวดตอ่เหย่ือบางคน เพ่ือสร้างความ
สะพรึงกลวัให้กับเหย่ือคนอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ ต้องสงสยัในคดีอาญา ผู้ ท่ีเห็นต่างทางการเมืองหรือผู้ ท่ีถูก
มองว่าเป็นศัตรู ทัง้นี เ้พ่ือท าให้พวกเขาหวาดกลัวไม่กล้ากระท าการใด ๆ ท่ีรัฐมองว่าเป็นการขัดต่อ
ผลประโยชน์ของตน การทรมานมกัถูกใช้เป็นทางลดัเพ่ือรีด “ค ารับสารภาพ” เพ่ือบงัคบัให้เหย่ือลงนามใน
หนงัสือบางอย่าง ประกอบกบัการท่ีศาลอาจแสร้งท าเป็นมองไม่เห็น เป็นเหตใุห้เจ้าหน้าท่ีต ารวจสามารถ
หาทางลงโทษได้อย่างรวดเร็วและราบร่ืน แม้ว่าจะไม่สามารถจบัตวัผู้ ร้ายท่ีแท้จริงมาได้ก็ตาม การท าให้อบั
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อาย พฤติกรรมท่ีต ารวจท าเป็นประจ า และการรีดไถเงินจากเหย่ือยงัเป็นแรงจงูใจของการทรมานในหลาย
ประเทศ 
 รัฐบาลในหลายพืน้ท่ีของโลกมกัไม่ท าการสอบสวน ฟ้องคดี ไตส่วนคดี และลงโทษกรณีท่ีเกิดการ
ทรมานซึ่งถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงตามกฎหมายอาญา แม้จะเกิดการสอบสวนขึน้จริง แต่ก็มัก
หยดุชะงกัลง ไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากหนว่ยงานสอบสวน เป็นเหตใุห้มกัไม่สามารถ
น าตวัผู้กระท าการทรมานมาลงโทษได้  
 อปุสรรคตอ่การป้องกนัการทรมาน ความรับผิดและการน าตวัผู้กระท าผิดมาลงโทษ ยงัเกิดจากการ
ควบคมุตวัเหย่ือโดยไม่ให้ติดต่อกบัโลกภายนอก มีการปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงทนายความและศาลท่ีเป็นอิสระ
โดยทนัที พนกังานอยัการไม่ท าหน้าท่ีอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือควบคมุดแูลการสอบสวน หรือเป็นผลมาจากตราบาป
ทางสงัคม ยกตวัอยา่งเชน่ หากเป็นกรณีท่ีเป็นการข่มขืนกระท าช าเรา ความกลวัท่ีจะถกูตอบโต้ อตัราโทษท่ี
ต ่ามากส าหรับเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีถูกลงโทษ การไม่มีระบบรับเร่ืองร้องเรียนและสอบสวนท่ีมีงบประมาณ
มากเพียงพอและเป็นอิสระ การน าความรู้สึกเป็นพวกพ้องเดียวกันไปใช้อย่างผิด ๆ และความพยายาม
ปกปิดการปฏิบตัิมิชอบของเจ้าพนกังานด้วยกันเอง หรืออาจเป็นผลมาจากการนิรโทษกรรมหรือใ ห้อภัย
โทษตอ่ผู้ท าการทรมาน หรือการขาดเจตจ านงทางการเมือง 
 บุคคลท่ีถูกควบคุมตัวมีความเส่ียงอย่างมากท่ีจะตกเป็นเหย่ือการทรมาน โดยเฉพาะเม่ือไม่มี
มาตรการป้องกนัท่ีชดัเจนและเข้มแข็ง หรือมีแตไ่มเ่พียงพอหรือไมเ่ป็นผล 
 การทรมานท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการควบคมุตวัของต ารวจ ทัง้ในช่วงก่อนตัง้ข้อหาและในชว่งระหวา่ง
รอการพิจารณาคดี มกัมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกนั กล่าวคือ การทรมานอาจเกิดขึน้อย่างรวดเร็วภายหลงัการ
จบักุม หรือระหว่างการจบักุม ด้วยเหตุดงักล่าวจึงต้องมีมาตรการป้องกันและมีการปฏิบตัิตัง้แต่เบือ้งต้น 
อยา่งไรก็ดี เราได้รับรายงานข้อมลูการทรมานในทกุขัน้ตอนท่ีบคุคลต้องเข้าไปเก่ียวข้องกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
หรือฝ่ายความมัน่คง ตัง้แตก่ารถกูจบักมุตวัไปจนถึงการควบคมุตวัในเรือนจ า 
 การบงัคบับคุคลให้สญูหายท าให้มีความเส่ียงท่ีจะได้รับการทรมานมากขึน้ และโดยตวัของมนัเอง 
ย่อมถือได้ว่าการบงัคบับุคคลให้สูญหายเป็นการทรมานในรูปแบบหนึ่งส าหรับผู้ ท่ีถูกท าให้สูญหาย และ
เป็นการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายส าหรับครอบครัวเขา เช่นเดียวกบัการทรมาน การบงัคบับุคคลให้สญูหายเป็นข้อ
ห้ามโดยสมับรูณ์ตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 
 เรายงัได้รับรายงานอย่างตอ่เน่ืองวา่มีบคุคลถกูควบคมุตวัในท่ีลบัหรือในศนูย์ควบคมุตวัลบั กรณีท่ี
เป็นการควบคมุตวัในท่ีลบัทกุกรณีย่อมถือได้วา่เป็นกรณีของการบงัคบับคุคลให้สญูหาย  
 การควบคุมตัวโดยไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอก หรือ  “incommunicado detention” มีส่วน
สนบัสนุนให้เกิดการทรมาน และถือได้ว่าเป็นการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี หรือ
เป็นการทรมานอยา่งหนึง่  
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 ในกรณีท่ีผู้กระท าการทารุณและปฏิบตัิมิชอบเป็นบุคคลทั่วไป รัฐบาลมีพันธกรณีตามกฎหมาย
และมาตรฐานระหว่างประเทศ ท่ีจะต้องประกันสิทธิของบุคคลทุกคนให้ปลอดจากการทรมานและการ
ปฏิบัติท่ีโหดร้ายโดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งครอบคลุมถึงการคุ้มครองบุคคลไม่ให้ได้รับการปฏิบัติมิชอบใน
ลกัษณะเดียวกันและมีความร้ายแรงแบบเดียวกัน และเกิดจากการกระท าของบุคคลทัว่ไป จากกลุ่มหรือ
สถาบัน จึงถือได้ว่ารัฐบาลอาจละเมิดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศของตนเก่ียวกับการทรมานและการ
ปฏิบตัิท่ีโหดร้าย กรณีท่ีไม่ปฏิบตัิการตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพ่ือหาทางป้องกัน ฟ้องร้องคดี และลงโทษ
การกระท าอยา่งเชน่ ความรุนแรงในครอบครัว หรือการท าร้ายด้วยเหตผุลด้านเชือ้ชาติ 
 การบงัคบัให้รัฐต้องรับผิดชอบหากเพิกเฉยปล่อยให้บุคคลกระท าการปฏิบตัิโดยมิชอบ เป็นปัจจยั
ส าคญัในการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิง เด็ก ชนกลุ่มน้อย กลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ และบุคคล
อ่ืนท่ีเผชิญกบัการเลือกปฏิบตัิ การเลือกปฏิบตัอิย่างเป็นระบบยงัเป็นเหตใุห้เหย่ือไม่ได้รับการคุ้มครองและ
ไม่ได้รับความสนบัสนนุจากทางการ ในหลายประเทศไม่มีกฎหมายท่ีรับรองว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็น
อาชญากรรม แตแ่ม้จะมีกฎหมายเชน่นัน้ก็มกัไมมี่การน ามาใช้เพ่ือฟ้องคดีอยา่งจริงจงั  
 ในหลายประเทศ หน่วยงานท่ีไม่ใช่รัฐหลายแห่ง อย่างเช่น สมาชิกของพรรคการเมืองหรือกลุ่มติด
อาวธุ มกัเป็นผู้ท าการทรมาน  
 

6. การรณรงค์ระดับโลก – ยุตกิารทรมาน 

ในเดือนพฤษภาคม 2557 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลเปิดตวัโครงการรณรงค์ระดบัโลกเพ่ือยตุกิารทรมาน 
เพ่ือประกันว่าบุคคลทุกคนได้รับการคุ้มครองจากการทรมาน ในโอกาสครบรอบปีท่ี 30 ของอนุสัญญา
ตอ่ต้านการทรมานแหง่สหประชาชาติ ทางหน่วยงานซึง่มีประสบการณ์ท างานในเร่ืองนีก้วา่ 50 ปี ยืนยนัว่า
รัฐบาลต้องปฏิบตัิตามค ามั่นสัญญาและต้องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ และกระตุ้นให้ประชาชน
เรียกร้องให้มีการยตุกิารทรมาน 
 
การรณรงค์ครัง้นีใ้ห้ความส าคญักับการควบคมุตวัของรัฐในประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในระบบยุติธรรม
ทางอาญาแบบปรกติ ซึง่บคุคลถกูควบคมุตวัโดยทหาร ต ารวจ กองก าลงัพิเศษ หน่วยลบัทางราชการ ช่วงท่ี
มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ระเบียบหรือข้อบญัญัติ และการควบคมุตวัในท่ีลบัหรือสถานท่ีไม่เป็น
ทางการ ซึ่งท าให้ความเส่ียงต่อการทรมานเพิ่มขึน้อย่างมาก การรณรงค์ครัง้นีไ้ม่ครอบคลุมการทรมานท่ี
ผู้กระท าไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ หรือเป็นการปฏิบตัท่ีิโหดร้ายอนัเน่ืองมาจากการควบคมุตวัของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
อย่างเช่น การใช้ก าลงัเกินกว่าเหตตุ่อผู้ชมุนุมประท้วง แม้ว่าแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลจะยงัคงท างาน
อย่างเข้มแข็งตอ่การละเมิดสิทธิเหล่านีเ้ชน่กนั แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลจะรณรงค์ในบรรดาสมาชิกทัว่
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โลกในห้าประเทศ ได้แก่ โมร็อกโก อซุเบกิสถาน ไนจีเรีย เม็กซิโก และฟิลิปปินส์ 

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลพยายามส่งเสริมให้มีการก าหนดและปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัการทรมาน
ท่ีเป็นผล โดยถือเป็นหนทางสู่การเปล่ียนแปลง เม่ือมีมาตรการป้องกันท่ีเป็นผลแล้ว ประชาชนย่อมได้รับ
การคุ้มครอง แตห่ากไมมี่การน ามาตรการป้องกนัมาปฏิบตั ิยอ่มเป็นเหตใุห้เกิดการทรมานขึน้ได้ 
 
 
 

7. ทางออกที่ส าคัญ – มาตรการป้องกัน 

  

ระหว่างการจับกุม  

 การจบักมุต้องกระท าโดยเจ้าพนกังานผู้ มีอ านาจและด้วยเหตผุลท่ีเหมาะสมเทา่นัน้ 

 บคุคลได้รับแจ้งถึงเหตผุลของการถกูจบักมุและสิทธิของตนเอง  

 ผู้ถกูจบักมุมีสิทธิแจ้งให้ครอบครัวและบคุคลอ่ืนได้ทราบ 

 ป้องกนัการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายในระหว่างการส่งตวัผู้ถกูควบคมุตวั รวมทัง้ระหว่างการส่ง
ตวัจากท่ีควบคมุตวัแหง่หนึง่ไปยงัอีกแหง่หนึง่ หรือจากท่ีควบคมุตวัไปยงัศาล  

 ต้องมีการจดัท าบนัทกึการจบักมุอยา่งเป็นทางการ  
 
ระหว่างการควบคุมตัว 

 ก าหนดให้มีข้อห้ามต่อการควบคุมตวัแบบลบัและแบบท่ีไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอก และประกันให้
สามารถเข้าถึงญาต ิผู้ให้บริการทางการแพทย์ ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายและศาลได้  

 ประกันว่าผู้ ถูกควบคุมตวัทุกคนได้รับการปฏิบตัิอย่างมีมนุษยธรรม อยู่ในสภาพการควบคุมตวัท่ีให้
ความเคารพตอ่ศกัดิศ์รีของเขา และชว่ยให้ผู้ถกูควบคมุตวัมีความเข้มแข็งทัง้ทางกายและใจ  

 สามารถเข้าถึงกลไกร้องเรียนท่ีเป็นอิสระ ไม่ล าเอียง และมีประสิทธิภาพได้โดยไม่ล าบาก และไม่สง่ผล
ร้ายตอ่ตนเอง  

 
ระหว่างกระบวนการศาล  

รัฐบาลต้องก าหนดและปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัการทรมานท่ีเป็นผลและอย่างจริงจงั มาตรการป้องกนั
เหล่านีเ้ป็นการแก้ปัญหาท่ีส าคญั โดยหากมีการน ามาปฏิบตัิอย่างเป็นผล ย่อมท าให้ข้อมูลเก่ียวกับการ
ทรมานลดลงอยา่งมาก มาตรการป้องกนัท่ีจ าเป็น ได้แก่   
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 ประกนัวา่มีการน าตวัผู้ ต้องขงัไปปรากฏตอ่ศาลท่ีเป็นอิสระโดยทนัที 

 เคารพสิทธิท่ีจะสามารถเข้าถึงทนายความตัง้แตใ่นชว่งเร่ิมต้นของการควบคมุตวั   

 ผู้ ต้องขงัสามารถร้องขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการควบคมุตวั 

 ก าหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลท่ีได้มาจากการทรมานหรือการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายเพ่ือเป็นหลกัฐานในศาล 
เว้นแตเ่ป็นหลกัฐานสนบัสนนุวา่มีการทรมาน 

 
ระหว่างการสอบปากค า  

 ห้ามใช้เทคนิคการสอบปากค าและมาตรการบงัคบัใด ๆ ท่ีมีผลในลักษณะเป็นการทรมานหรือการ
ปฏิบตัท่ีิโหดร้าย   

 มีการบนัทกึวีดโิอ หรืออยา่งน้อยมีการบนัทกึเสียงในชว่งท่ีมีการสอบปากค าทกุครัง้  

 ให้มีทนายความอยูร่่วมด้วยระหวา่งการสอบปากค า 

 สิทธิท่ีจะมีลา่ม 

 มีโอกาสเข้าถึงการตรวจรักษาและบริการตลอดชว่งเวลาท่ีมีการสอบปากค า 

 มีการบนัทกึอยา่งละเอียดในระหวา่งการสอบปากค าทกุครัง้  

 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบตอ่การควบคมุตวัควรเป็นคนละหนว่ยงานท่ีสอบปากค า  
 
ผู้ถูกควบคุมตัวบางกรณี 

 กฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศมีข้อบญัญัติเพ่ือตอบสนองความต้องการและสิทธิของกลุ่มคน
บางกลุม่ท่ีถกูควบคมุตวั รวมทัง้เดก็ ผู้พิการ ผู้หญิง    

 
หลังได้รับการปล่อยตัว  
 ช่วงท่ีปล่อยตวัจากการควบคุมเป็นช่วงท่ีมีความเส่ียงเพิ่มขึน้ การปล่อยตวัควรเป็นโอกาสให้บุคคล

สามารถอ้างสิทธิของตนได้ หากเขาได้รับการทรมานหรือการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายในระหวา่งการควบคมุตวั 
ทัง้นีร้วมถึง  

- ให้จดัเก็บบนัทกึการปลอ่ยตวัจากการควบคมุตวั  

- จดัให้ผู้ ต้องขงัท่ีได้รับการปล่อยตวัสามารถเข้าถึงกลไกร้องเรียนอย่างเป็นอิสระและอย่างเป็นผล 
ให้มีมาตรการป้องกนัการตอบโต้หรือการคกุคามตอ่ผู้ ร้องและครอบครัว  

- ให้มีการออกใบรับรองแพทย์จากแพทย์ด้านนิตวิิทยาศาสตร์ท่ีเป็นอิสระ 

- ไมใ่ห้ส่งตวัตอ่ไปยงัประเทศหรือสถานท่ีท่ีอาจเส่ียงจะได้รับการทรมานหรือการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย ทัง้
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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กลไกตรวจสอบ/ก ากับดูแลโดยรวม  

 ประกนัให้สถานท่ีท่ีใช้ควบคมุตวับคุคลได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นผลและอย่างเป็นอิสระ และควรมี
กลไกก ากบัดแูลท่ีเป็นผลแบบเดียวกนัเพ่ือตรวจสอบการปฏิบตัขิองหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมาย  

 การตรวจสอบสถานควบคมุตวัควรเป็นหน้าท่ีขององค์กรและหนว่ยงาน อยา่งเชน่  

- สถาบนัสิทธิมนษุยชนแหง่ชาต ิ 

- กลไกป้องกนัระดบัประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพิธีสารเลือกรับของอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมาน หรือมี
ลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

- องค์กรพฒันาเอกชนระดบัประเทศ ภมูิภาค และระหวา่งประเทศ  

- หน่วยงานระดบัภูมิภาค อย่างเช่น ผู้ รายงานพิเศษว่าด้วยเรือนจ าและสภาพการควบคุมตวัของ
ส ห ภ า พ แ อ ฟ ริ ก า  (African Union’s Special Rapporteur on Prisons and Conditions of 
Detention) และคณะกรรมการป้องกันการทรมานของสภายุ โรป  (Council of Europe’s 
Committee for the Prevention of Torture) 

- หน่วยงานระหว่างประเทศ อย่างเช่น คณะอนกุรรมการเพ่ือป้องกนัการทรมานและการปฏิบตัิหรือ
การลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ่ายีศักดิ์ศรี ภายใต้คณะกรรมการต่อต้านการ
ทรมาน คณะกรรมการตอ่ต้านการทรมาน และผู้รายงานพิเศษวา่ด้วยการทรมาน 

 
 
การน าตัวผู้ท าการทรมานมาลงโทษ  
ในหลายประเทศ การลอยนวลพ้นผิดของผู้ท าการทรมานเกิดขึน้อย่างแพร่หลาย เป็นเหตใุห้ผู้ท าการทรมาน
ปฏิบตังิานของตนโดยไม่กลวัจะถกูจบักมุ ฟ้องคดีหรือลงโทษ การลอยนวลพ้นผิดท าลายระบบยตุิธรรมทาง
อาญาและหลกันิตธิรรม เป็นการปฏิเสธความยตุธิรรมส าหรับเหย่ือ  
 
การลอยนวลพ้นผิดมกัเป็นผลมาจากการขาดเจตจ านงทางการเมือง เน่ืองจากตวัรัฐเองหรือองค์กรของรัฐ 
อย่างเช่น ต ารวจหรือทหาร มักมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมมือในการทรมาน ในหลายประเทศ การ
สอบสวนข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานอย่างรอบด้านและอย่างไม่ล าเอียงไม่อาจเกิดขึน้ได้ เน่ืองจากเป็นการ
กระท าของเจ้าหน้าท่ีผู้บงัคบัใช้กฎหมายด้วยกันเอง หรือพนักงานอยัการซึ่งท างานอย่างใกล้ชิดกับผู้ ถูก
กล่าวหา การลอยนวลพ้นผิดยงัอาจเป็นผลมาจากการท่ีรัฐบาลไม่ได้ให้ความส าคญักบัสิทธิมนษุยชนในแง่
ท่ีเป็นวาระทางการเมือง หรือเป็นผลมาจากข้อตกลงระหว่างคูก่รณีในการขดักนัด้วยอาวธุท่ีจะไม่สอบสวน
และลงโทษผู้กระท าผิด  
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การท่ีรัฐไม่สามารถน าตวัผู้ท าการทรมานมาลงโทษ มกัเกิดขึน้พร้อมกบัการปฏิเสธไม่สอบสวนและการไม่
ร่วมมือท่ีจะเยียวยาให้กับผู้ เสียหาย ส่งผลให้มีการละเมิดต่อพนัธกรณีระหว่างประเทศของรัฐ เพราะตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ เหย่ือมีสิทธิท่ีจะได้ทราบความจริงเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ ได้รับความยตุิธรรม และ
ได้รับการเยียวยาตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ 
 
กลไกท่ีเป็นผลและเป็นอิสระเพ่ือการสอบสวนและฟ้องคดีต่อผู้ท าการทรมานจึงเป็นสิ่งจ าเป็น และควร
ได้รับการหนุนเสริมจากเจตจ านงทางการเมืองท่ีจะพฒันาให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายและสถาบนัท่ีจ าเป็น 
ให้มีการตดิตามตรวจสอบอยา่งถาวร แก้ปัญหาการเลือกปฏิบตั ิและแก้ไขปัญหาการทรมานในทกุกรณี  
 
 

8. ประเทศที่เป็นเป้าหมายการรณรงค์  

 
เม็กซิโก 
 
“สิ่งท่ีแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลท าได้คือการสนบัสนุนดิฉัน เพ่ือให้คนในประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลกได้ทราบ
ถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ในเม็กซิโก และสิ่งท่ีทางการเม็กซิโกก าลงัท าอยู่” 
- คลอเดีย เมดนิา (Claudia Medina) 
 
 ทหารหน่วยนาวิกโยธินบุกเข้าไปในบ้านของคลอเดีย เมดินาท่ีเมืองเวราครูซ เม่ือวนัท่ี  7 สิงหาคม 
2555 ประมาณตี 3 และได้จบัตวัเธอไปยงัฐานทพัเรือในพืน้ท่ี มีการช็อตเธอด้วยไฟฟ้า บงัคับให้สูดหายใจ
เอาซอสท่ีมีกลิ่นฉนุมากเข้าไป มีการทบุตีและเตะ โดยในระหว่างนัน้มีการเอาพลาสติกมาคลมุตวัเธอไว้เพ่ือ
ไมใ่ห้เกิดร่องรอยการท าร้าย ทหารหนว่ยนาวิกโยธินกลา่วหาวา่เธอเป็นสมาชิกของแก๊งค์อาชญากรรมท่ีทรง
อิทธิพลและรุนแรง แตค่ลอเดียบอกวา่เธอไมรู้่อะไรเก่ียวกบัแก๊งเหลา่นัน้เลย 
 เธอถกูบงัคบัให้ลงนามในค าให้การท่ีถกูปลอมแปลงขึน้มาโดยไม่มีโอกาสได้อ่าน เธอให้ข้อมูลกับ
แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลในเวลาตอ่มาวา่ “ถ้าพวกเขาไมท่รมานดฉินั ดฉินัก็คงไมล่งนามในเอกสาร”  
 แม้ว่าต่อมามีการถอนฟ้องคดีเกือบทัง้หมด แต่ยังเหลือคดีร้ายแรงอยู่หนึ่งคดี และท่ีผ่านมา
หนว่ยงานของรัฐบาลไมเ่คยสอบสวนข้อกลา่วหาว่าเกิดการทรมานขึน้เลย 
 จ าเป็นต้องมีการตรวจร่างกายอย่างเป็นผล โดยต้องเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนอย่างรวดเร็ว 
รอบด้านและไม่ล าเอียง ทัง้นีเ้ป็นไปตามพิธีสารอิสตัลบุล ( Istanbul Protocol) ซึ่งเป็นท่ีรับรองในระดับ
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สากล และก าหนดแนวการปฏิบตัิระดบัสากลท่ีครอบคลุมเก่ียวกับการบนัทึกข้อมูลและการสอบสวนการ
ทรมานและผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้  
 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลเรียกร้องให้ส านกังานอยัการสงูสดุของเม็กซิโก  

 ด าเนินการสอบสวนอยา่งเป็นผลตอ่ข้อกล่าวหาวา่มีการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายเกิดขึน้กบัคลอ
เดีย เมดนิา และให้เปิดเผยผลการสอบสวนตอ่สาธารณะและน าตวัผู้กระท าผิดมาลงโทษ  

 ประกันให้มีการสอบสวนซึ่งรวมถึงการตรวจสภาพร่างกายและจิตใจให้เป็นไปตามพิธีสารอิสตลับุลท่ี
องค์การสหประชาชาติสนบัสนุน และจดัให้คลอเดีย เมดินาเข้าถึงผลการตรวจและรายงานสนบัสนุน
โดยทนัที  

 ปรับปรุงการสอบสวนกรณีท่ีเกิดการทรมาน ทัง้นีเ้พ่ือประกันให้การตรวจร่างกายของเหย่ือท่ีร้องเรียน 
สอดคล้องอยา่งเตม็ท่ีกบัพิธีสารอิสตลับลุ  

 
 
 
การใช้การทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้ายโดยกองก าลังฝ่ายความมั่นคงและต ารวจ ยังเกิดขึน้อย่าง
กว้างขวางทัว่ประเทศเม็กซิโก และส่วนใหญ่ผู้กระท าจะลอยนวลพ้นผิด เม็กซิโกเคยแสดงพนัธกิจหลายครัง้
เพ่ือป้องกนัและลงโทษกรณีท่ีเกิดการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย แตเ่ป็นมาตรการท่ียงัไม่เพียงพอและ
มักถูกละเลย มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเอาผิดต่อการทรมาน ซึ่งควร ช่วยป้องกันไม่ให้น า
พยานหลกัฐานท่ีได้มาจากการทรมานไปใช้ในการไต่สวนของศาล แต่รัฐบาลก็มกัสนใจเพียงโต้แย้งว่าใน
ปัจจบุนัไมมี่การทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้ายอีกตอ่ไปแล้ว  
 
 
โมร็อกโกและสะฮาราตะวันตก 
 
 
“การเผชิญกบัความอยตุธิรรมและการสญูเสียเสรีภาพของตนเอง ย่อมสง่ผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงทัง้ทาง
ร่างกายและจิตใจ แตส่ิ่งท่ีท าลายขวญัและก าลงัใจอยา่งมากคือการถกูทอดทิง้ ถกูลืม ส่วนบรรดาญาติมิตร
ก็ยกเลิกการตอ่สู้  ในขณะท่ียงัมีคนถกูคมุขงัและอยูอ่ย่างสิน้หวงั ต้องขอบคณุพระเจ้าท่ีไม่เกิดกรณีเชน่นีก้บั
ผม แต่ผมอยากเชือ้เชิญให้คุณคิดถึงคนท่ีอาจอยู่ในสภาพดงักล่าว คนท่ีตกเป็นเหย่ือการควบคมุตวัโดย
พลการ และยงัถกูทอดทิง้โดยบคุคลอ่ืน ๆ” 
- อาลี แอรัสส์ (Ali Aarrass) 
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 ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 อาลี แอรัสส์ได้ถูกตัดสินลงโทษฐานให้ความสนับสนุนและเป็น
สมาชิกของแก๊งค์อาชญากรรม และกลุ่มท่ีเตรียมการจะก่อการร้าย มีรายงานว่า “ค ารับสารภาพ” ของเขา
ในระหว่างท่ีถกูทรมาน และตอ่มาเขาได้ปฏิเสธค าให้การดงักล่าวตอ่หน้าศาล เป็นหลกัฐานเพียงชิน้เดียวท่ี
มีการน าสืบในระหวา่งการพิจารณาคดี 
  แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องให้ทางการโมร็อกโกปฏิบัติตามค าวินิจฉัยเม่ือวันท่ี 28 
สิงหาคม 2556 ของคณะท างานว่าด้วยการควบคมุตวัโดยพลการแห่งสหประชาชาต ิ(UN Working Group 
on Arbitrary Detention) ซึ่งมีความเห็นว่าการควบคมุตวัอาลี แอรัสส์เกิดขึน้โดยพลการ และเรียกร้องให้มี
การปลอ่ยตวัเขาโดยทนัทีและให้เข้าถึงการเยียวยาอยา่งเพียงพอ   
 อาลี แอรัสส์แจ้งว่าได้ถูกทรมานระหว่างการควบคมุตวัโดยไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอกเป็นเวลา 
12 วัน โดยเป็นการควบคุมตัวในท่ีลับของหน่วยข่าวกรองของโมร็อกโก General Directorate for the 
Surveillance of the Territory (Direction générale de la surveillance du territoire, DST) ใ น เ ดื อ น
ธนัวาคม 2553 
 เขาอธิบายว่าได้ถกูทบุตีท่ีอุ้ งเท้า ถกูช็อตด้วยไฟฟ้าท่ีถุงอณัฑะ ถูกผูกเชือกท่ีข้อมือและห้อยลงมา
เป็นเวลานานและถูกจีด้้วยบหุร่ี จากนัน้มีการตดัสินลงโทษเขาในข้อหาให้ความสนบัสนนุและเป็นสมาชิก
ของแก๊งค์อาชญากรรม และกลุ่มท่ีเตรียมการจะก่อการร้าย มีรายงานว่า “ค ารับสารภาพ” ของเขาใน
ระหว่างท่ีถกูทรมาน และต่อมาเขาได้ปฏิเสธค าให้การดงักล่าวตอ่หน้าศาล เป็นหลกัฐานเพียงชิน้เดียวท่ีมี
การน าสืบในระหวา่งการพิจารณาคดี 
 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลเรียกร้องให้รัฐมนตรียุติธรรมโมร็อกโก เปิดโอกาสให้มีการสอบสวน
กรณีการทรมานอาลี แอรัสส์อย่างเป็นอิสระและอย่างไม่ล าเอียง และให้ปฏิบตัิตามมติของคณะท างานว่า
ด้วยการควบคุมตวัโดยพลการแห่งสหประชาชาติ และเรียกร้องให้มีการปล่อยตวัเขาทนัทีและเข้าถึงการ
เยียวยาอยา่งเหมาะสม  
 
กษัตริย์ฮสัซนัท่ีสองปกครองประเทศระหว่างปี 2499-2542 ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นช่วง “ปีแห่งลกูตะกัว่ - years of 
lead” โดยมีการปราบปรามฝ่ายท่ีเห็นต่างทางการเมือง การบังคับบุคคลให้สูญหายหลายร้อยคน การ
ควบคมุตวัโดยพลการของคนเป็นจ านวนหลายพนัคน และการใช้การทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้ายอย่าง
เป็นระบบ 
 
แม้วา่ภายหลงัการขึน้ครองราชย์ของกษัตริย์โมฮมัหมดัท่ีหกจะส่งผลให้สถานการณ์ด้านสิทธิมนษุยชนดีขึน้
มาก แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลยงัคงได้รับรายงานข้อมูลเก่ียวกับการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย
โดยผู้กระท าเป็นต ารวจหรือสารวตัรในระหว่างการสอบปากค าช่วงก่อนท่ีจะมีการควบคมุตวั และในบาง
กรณียงัได้พดูคยุในเรือนจ า และมีผู้ ต้องขงัเพียงไมก่ี่รายท่ีถกูควบคมุตวัในศนูย์ควบคมุตวัแบบลบัและไมใ่ห้
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ตดิตอ่กบัโลกภายนอก  
 
การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายกลายเป็นข้อห้ามอย่างชดัเจนและต้องถือเป็นความผิดต่อกฎหมาย
โมร็อกโกในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา แตก่ารทรมานยงัคงเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง ผู้พิพากษาและพนกังานอยัการ
มกัไม่สอบสวนตามข้อร้องเรียนว่ามีการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย เป็นเหตใุห้มีผู้กระท าผิดเพียงไม่ก่ี
คนท่ีถูกน าตวัมาลงโทษ บรรยากาศของการลอยนวลพ้นผิดลดทอนพลังของกลุ่มท่ีต่อต้านกฎหมายการ
ทรมานในโมร็อกโก  
 
ความบกพร่องของระบบยุติธรรม อย่างเช่น การไม่มีทนายความในระหว่างการสอบปากค าของต ารวจ 
ยงัคงเป็นเง่ือนไขท่ีน าไปสู่การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย “ค ารับสารภาพ” ท่ีได้มาจากการทรมาน 
รวมทัง้ในรายงานการสอบปากค าของต ารวจ ยังคงเป็นหลักฐานส าคญัท่ีใช้เพ่ือลงโทษ กรณีท่ีไม่มีวัตถุ
พยานและประจกัษ์พยานท่ีจะมาให้การในศาล แผนการรือ้ระบบยตุธิรรมของโมร็อกโกนบัเป็นโอกาสท่ีไม่มี
มาก่อนส าหรับการเปล่ียนแปลง แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลเรียกร้องให้ทางการโมร็อกโก  
- จัดให้มีมาตรการป้องกันในระหว่างการควบคุมตัว รวมทัง้การเข้าถึงทนายความอย่างรวดเร็ว
ภายหลงัการจบักมุ การมีทนายความอยู่ร่วมด้วยในระหว่างการสอบปากค า และการบนัทึกวีดิโอในช่วงท่ี
สอบปากค า  
- ยตุิการควบคมุตวัในท่ีลบัโดยก าหนดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือลงทะเบียนผู้ถูกควบคมุตวั และให้
ทนายความและญาตสิามารถย่ืนเร่ืองเพ่ือขอข้อมลูได้โดยไมช่กัช้า  
- ยุติการลอยนวลพ้นผิด โดยประกันให้มีการท ารายงานการสอบสวนการทรมานและการปฏิบตัิท่ี
โหดร้ายโดยทันที อย่างไม่ล าเอียงและอย่างเป็นอิสระ และเป็นการสอบสวนท่ีมากเพียงพอ โดยผ่านการ
ตรวจสอบด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยแพทย์ท่ีเป็นอิสระ กรณีท่ีมีพยานหลกัฐานท่ีรับฟังได้มากเพียงพอ ก็ควร
มีการฟ้องคดีตอ่ผู้ ต้องสงสยัโดยให้ผ่านกระบวนการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม  
- ประกันว่าจะไม่น าพยานหลักฐานใด ๆ ท่ีได้มาจากการทรมานหรือการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายมาใช้ใน
กระบวนการยตุิธรรมไม่ว่าในขัน้ตอนใด เว้นแต่เป็นข้อมลูท่ีใช้ฟ้องร้องผู้ถกูกล่าวหาว่าเป็นผู้ท าการทรมาน
หรือการปฏิบตัท่ีิโหดร้าย 
-              ประกนัให้มีการเยียวยาตอ่เหย่ือและครอบครัวซึ่งถกูทรมานหรือการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย อย่างทนัที
และอยา่งเตม็ท่ี  
 
ไนจีเรีย 
 
“ความเจ็บปวดของการทรมานเป็นเร่ืองท่ีไม่อาจทนทานได้ ผมไม่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้จนถึงทกุวนันี ้ความ
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เจ็บปวดท่ีเกิดจากเงือ้มมือของเจ้าหน้าท่ีท่ีกระท ากบัผม เป็นสิ่งท่ีสุดจะจินตนาการ ตลอดทัง้ชีวิตท่ีผ่านมา 
ผมไมเ่คยต้องได้รับการปฏิบตัอิยา่งไร้มนษุยธรรมเชน่นีม้าก่อน” 
- โมเสส อากาตูบา (Moses Akatugba) 

 
 ต ารวจจบักุมและทรมานโมเสส อากาตบูาในปี 2548 ตอนเขาอายเุพียง 16 ปี โมเสสให้ข้อมูลว่า
ต ารวจซ้อมเขา ยิงเขาท่ีมือ และเอาเชือกผกูแขนขาแขวนเขาไว้ท่ีโรงพกัเป็นเวลาหลายชัว่โมง 
 โมเสสบอกว่าท่ีต้องยอมลงช่ือรับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์ก็เป็นเพราะถูกทรมาน ในเดือน
พฤศจิกายน 2556 แปดปีหลงัจากรอคอยค าตดัสิน ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตโมเสส และไม่เคยมีการ
สอบสวนข้อกลา่วหาวา่มีการทรมานตอ่เขาเลย  
 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลเรียกร้องให้ดร.เอมมานเูอล อดูกูนั (Dr. Emmanuel Uduaghan) ผู้ว่า
การรัฐเดลตายกเลิกโทษประหารชีวิต และให้สอบสวนเก่ียวกบัการทรมานท่ีเกิดขึน้กบัโมเสส อากาตบูา  
 
แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลกงัวลอย่างยิ่งเก่ียวกบัการซ้อมทรมานท่ีเกิดมากขึน้ในไนจีเรีย จากการศกึษา
ลา่สดุชีใ้ห้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีต ารวจและทหารมกัใช้การทรมานเพ่ือรีดข้อมลูและ “ค ารับสารภาพ” เพ่ือลงโทษ
และท าให้ผู้ถูกควบคมุตวัอ่อนล้า ทัง้ยงัมกัน าข้อมูลท่ีได้มาจากการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้ายมาใช้
เป็นหลกัฐานในศาล ซึ่งถือวา่ขดักบักฎหมายระหวา่งประเทศ สว่นทางการไม่แสดงเจตจ านงท่ีจะยึดมัน่ตอ่
พนัธกรณีด้านสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ   
 
ฟิลิปปินส์ 
 
"เขา [ต ารวจอาสา] เอาขวดเหล้าวางไว้บนหวัของดิฉัน จากนัน้เอาปืนเล็งท่ีขวด เขาบอกว่าเขาจะยิงขวดท่ี
อยู่บนหวัดิฉัน เขาอยู่ห่างจากดิฉันประมาณ 1 หลาคร่ึง สุดท้ายเขาไม่ได้ยิง แต่ดิฉันรู้สึกกลวัมากว่าจะถูก
ยิง ได้แตปิ่ดตาด้วยความกลวั”  
 
- อัลเฟรดา ดสิบาร์โร (Alfreda Disbarro) 
 
 ในวนัท่ี 3 ตลุาคม 2556 ต ารวจฟิลิปปินส์บุกเข้าประชิดตวัอัลเฟรดา ดิสบาร์โร แม่เลีย้งเด่ียวต่อ
หน้าธารก านลั กล่าวหาว่าเธอเป็นคนส่งยา อลัเฟรดาปฏิเสธข้อกล่าวหาและเอามือควกักระเป๋าให้ด ูซึ่งใน
นัน้มีแต่โทรศพัท์มือถือและเหรียญห้าเปโซ ต ารวจไม่ได้แจ้งเตือนแต่เอาปืนเล็งท่ีตวัเธอ พร้อมกับต่อยท่ี
หน้าอก จากนัน้จบัเธอใสก่ญุแจมือและน าตวัไปท่ีส านกังานต ารวจ Paranaque Police Headquarters 
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 ต ารวจอาวโุสนายหนึ่งพยายามบงัคบัให้เธอสารภาพ มีการเอาตวัเธอไปขงึติดไว้กบัผนงั จากนัน้ก็
ตอ่ยท่ีท้องและหน้าซ า้แล้วซ า้อีก เอาไม้ตี เอานิว้จิม้ท่ีลกูตาของเธอ ตบเธอ บงัคบัให้เธอกินไม้ถพืูน้ และเอา
หวัเธอโขกกบัผนงั เธอต้องอยู่ในความเจ็บปวดอย่างมาก ไม่สามารถกินอาหารได้ มีปัญหาด้านการหายใจ 
และเอาแตอ่าเจียน 
 ปัจจบุนั อลัเฟรดาถกูควบคมุตวัในเรือนจ าของเมือง ระหว่างรอการไตส่วนในข้อหาจ าหน่ายและมี
ไว้ครอบครองซึ่งยาผิดกฎหมาย แม้จะมีแพทย์มาตรวจรักษาอาการเธอ แต่ไม่มีการสอบสวนกรณีการ
ปฏิบตัขิองเจ้าหน้าท่ีท่ีกระท ากบัเธอ  
 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลเรียกร้องให้ส านกังานจเรต ารวจ ส านกังานต ารวจแหง่ชาตฟิิลิปปินส์ 

 เร่ิมการสอบสวนตอ่ข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายท่ีเกิดขึน้กบัอลัเฟรดา ดิสบาร์
โร และประกนัให้การสอบสวนเป็นไปโดยทนัที ไมล่ าเอียง เป็นผล และมีประสิทธิภาพ  

 สัง่ฟ้องคดีและร่วมมือในการสอบสวนขัน้ต่อไปตามท่ีได้รับการร้องขอจากศาล กรณีท่ีการสอบสวน
พบวา่ข้อกลา่วหาการทรมานมีมลูความจริง  

 ให้ใช้มาตรการทางวินัยต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจทันทีหากพบว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับการทรมานและการ
ปฏิบตัท่ีิโหดร้ายท่ีเกิดขึน้กบัอลัเฟรดา ดสิบาร์โร รวมทัง้ผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในการทรมานเธอ  

จดัให้มีพืน้ท่ีปลอดภยัเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ประสงค์ดีท่ีต้องการแจ้งข้อมลู สามารถรายงานข้อมลูตอ่ส านกังาน
ต ารวจแหง่ชาตฟิิลิปปินส์  
 
แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลกงัวลอย่างยิ่งตอ่การทรมานในฟิลิปปินส์ท่ีเกิดขึน้อย่างแพร่หลาย เจ้าหน้าท่ี
ความมัน่คงรวมทัง้เจ้าพนกังานผู้บงัคบัใช้กฎหมายได้ทรมานผู้ ต้องสงสยัและผู้ ต้องขงั โดยเหย่ือเหล่านีม้กั
ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม ส่วนผู้ กระท าผิดมักไม่ถูกน าตัวมาลงโทษ ประเทศนีมี้กรอบกฎหมาย
ค่อนข้างกว้างขวางเพ่ือยุติการซ้อมทรมาน และรัฐบาลเคยสัญญาว่าจะพยายามมากขึน้ในการบงัคบัใช้
กฎหมายเหล่านี ้ฟิลิปปินส์ยงัเป็นรัฐภาคีต่อกฎหมายและกลไกต่อต้านการทรมานระหว่างประเทศหลาย
ฉบบั ถึงอยา่งนัน้การลอยนวลพ้นผิดยงัเกิดขึน้ตอ่ไป  
 
 
อุซเบกิสถาน 
 เออร์กิน มูซาเยฟ (Erkin Musaev) อดีตเจ้าหน้าท่ีกระทรวงกลาโหมเคยท างานให้กับโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UN Development Programme) ในอุซเบกิสถาน เขาถูกเจ้าหน้าท่ีจาก
หน่วยงานความมัน่คงในประเทศ (National Security Service - SNB) ควบคมุตวัเม่ือเดือนมกราคม 2549 
เขาถูกตัง้ข้อหาจารกรรมข้อมูล และถูกควบคุมตวัโดยไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอกระหว่างถูกควบคมุตวั
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หลายสปัดาห์ มีรายงานว่าเขาถกูทบุตีในช่วงกลางวนัตลลอดทัง้เดือน ถกูสอบปากค าในช่วงกลางคืน และ
ยงัมีการขูจ่ะท าร้ายครอบครัวของเขา  
 สุดท้ายเออร์กิน มูซาเยฟยอมลงนามรับสารภาพโดยมีเง่ือนไขว่าทาง SNB ต้องไม่ไปยุ่งเก่ียวกับ
ครอบครัวของเขา ศาลตัดสินให้จ าคุกเขาเป็นเวลา 20 ปีในข้อหาขบถและประพฤติมิชอบทางราชการ 
ภายหลงัการพิจารณาคดีอย่างไม่เป็นธรรมทัง้สามครัง้ในระหว่างปี 2549 และ 2550 โดยทัง้สามศาลต่าง
ยกค าร้อง ไม่ให้มีการสอบสวนตามข้อกล่าวหาของเออร์กิน มซูาเยฟว่าได้ถกูทรมานระหว่างการควบคมุตวั 
โดยไม่ได้ให้เหตุผลท่ีชัดเจน ในเดือนพฤษภาคม 2555 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ
(UN Human RightsCommittee) มีข้อสรุปวา่ รัฐบาลอซุเบกิสถานละเมิดสิทธิของเออร์กิน มซูาเยฟตามข้อ 
7 (ซึง่ห้ามการทรมาน) ของกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลเรียกร้องให้มีการสอบสวน
อยา่งรอบด้าน ไมล่ าเอียง และเป็นผลตอ่ข้อกลา่วหาวา่มีการทรมานในครัง้นี ้  
 
 
การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายเกิดขึน้อย่างกว้างขวางในอุซเบกิสถาน แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล
ได้รับข้อร้องเรียนท่ีน่าเช่ือถืออย่างต่อเน่ืองว่ามีการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้ายอย่างสม ่าเสมอและ
กว้างขวาง โดยเป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีความมั่นคงและเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า ตามข้อมูลในรายงาน 
บคุคลจะถูกทรมานทัง้ในช่วงท่ีถูกจบักมุ ถกูส่งตวัและระหว่างถกูควบคมุตวัเพ่ือรอการไตส่วน มีการน าตวั
ผู้ท าการทรมานเพียงไม่ก่ีคนมาลงโทษ และทางการมกัไม่ท าการสอบสวนอย่างเป็นผลตอ่ข้อกล่าวหาว่ามี
การทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้าย 
 

 

9. วิธีการทรมาน 

 วิธีการทรมานตามข้อมลูท่ีแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลได้รับมา จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ
และแตล่ะภมูิภาค ตวัอยา่งการทรมานตามข้อมลูท่ีแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลได้รับประกอบด้วย 
 การทบุตี ซึง่กลายเป็นวิธีการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายท่ีแพร่หลายมากสดุในปัจจบุนัทัว่โลก 
ส่วนวิธีการท่ีใช้อย่างแพร่หลายอ่ืน ๆ ได้แก่ การช็อตด้วยไฟฟ้า การให้อยู่ในท่าท่ีไม่สบาย และการขงัเด่ียว
เป็นเวลานาน โดยอาจเป็นกรณีการขงัเด่ียวหลายเดือน หรือแม้แตห่ลายปี  
 การทุบตีมกัประกอบด้วยการเตะและต่อย มีการใช้ท่อนไม้ ใช้พานท้ายปืน ใช้แส้ ใช้ท่อเหล็ก ไม้
เบสบอลและไม้กระบองเพ่ือตี เป็นเหตใุห้เหย่ือได้รับบาดเจ็บ มีอาการบวมช า้ เลือดออกภายใน กระดกูหกั 
ฟันหกั อวยัวะภายในเสียหาย และบางครัง้ถึงตาย  
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 วิธีการท่ีใช้กนัน้อยกว่าแตก็่มีการใช้อย่างแพร่หลายเช่นกัน ได้แก่  การหวดด้วยแส้ การจ าลองการ
ประหารชีวิต การเอาน า้ราดอย่างต่อเน่ืองในขณะท่ีปิดตาเหย่ือ (water boarding) และการท าให้ขาด
อากาศหายใจ บอ่ยครัง้โดยการใช้ถงุพลาสตกิหรือการใช้หน้ากากกนัก๊าซปิดท่ีหน้า 
  มีการกล่าวหาว่ามีการใช้เข็มจิม้เข้าไปในเล็บมือของเหย่ือ การใช้บหุร่ีจี ้หรือแม้แตก่ารใช้มีดแทง 
ตามข้อมูลท่ีมาจากบางภูมิภาค รวมทัง้มีรายงานว่าผู้ ต้องขังถูกบังคบัให้ด่ืมปัสสาวะของตนเอง ด่ืมน า้
สกปรกและสารเคมี  
 มีรายงานข้อมูลว่ามีการบงัคบัให้อดนอนและการท าให้ความรู้สึกด้านชา ทัง้ในลักษณะท่ีมีการ
บงัคบัให้อดอาหารและน า้เป็นเวลาหลายวนัติดตอ่กนั  
 มีรายงานการใช้การข่มขืนกระท าช าเราและการขูว่่าจะขม่ขืนกระท าช าเราในหลายประเทศ รวมทัง้
การท าให้อบัอายก็ใช้กนัอย่างแพร่หลาย ส่วนรูปแบบท่ีมกัน ามาใช้เพ่ือทรมานจิตใจ ได้แก่ การจ าลองการ
ประหารชีวิตและการขูจ่ะใช้ความรุนแรงตอ่เหย่ือและ/หรือสมาชิกในครอบครัวของเหย่ือ  
 มีข้อมลูการบงัคบัให้กินยารักษาโรคทางระบบประสาทและจิต รวมทัง้การบงัคบัให้ท าแท้งและท า
หมนั ซึง่เป็นการทรมานในรูปแบบหนึง่  
 ผู้ ต้องขงัหลายคนถกูขงัรวมกนัในห้องขงัท่ีสกปรกและแออดั รวมทัง้ร้อนอบอ้าว สภาพการควบคมุ
ตวัท่ีเลวร้ายซึง่หากเกิดขึน้โดยจงใจและมีเป้าประสงค์ ยอ่มถือเป็นการทรมานในรูปแบบหนึง่  
 หลายประเทศยงัใช้การลงโทษทางร่างกาย รูปแบบโดยทัว่ไป ได้แก่ การเฆ่ียนตีและการตดัแขนขา 
การตดัแขนขาและการตีตราเป็นวิธีการท่ีมกัน ามาใช้เพ่ือให้เกิดความเสียหายตอ่ร่างกายอย่างถาวร แต่ใน
ขณะเดียวกนัการลงโทษทางร่างกายทกุอยา่งล้วนอาจท าให้เกิดอาการบาดเจ็บในระยะยาวหรือถาวรได้ ไม่
ว่ากฎหมายในประเทศจะอนุญาตให้ใช้การลงโทษแบบนีห้รือไม่ก็ตาม ถือได้ว่าการลงโทษทางกายในทุก
รูปแบบเป็นข้อห้ามตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยถือว่าเป็นการทรมานท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ี
ย ่ายีศกัดิศ์รี 
 รัฐบาลบางแห่งใช้ศาสนาของเหย่ือเพ่ือการทรมานหรือการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย อย่างเชน่ การบงัคบัให้
ชายมสุลิมโกนเคราของตนเอง 
 มีการบังคับให้เหย่ือต้องอยู่ในท่ีร้อนจัดหรือเย็นจัดเป็นเวลานาน บางครัง้ติดต่อกันหลายวัน มี
รายงานว่าบางครัง้มีการน าน า้เดือดมาราดใส่บนผิวหนงัอย่างต่อเน่ือง หรือมีการน าสว่านไฟฟ้ามาเจาะท่ี
เขา่ ข้อศอกและหวัไหล ่
 ในการทรมานอาจมีการใช้สนุขัหรือหน ูซึง่ถือเป็นสิ่งท่ีดหูมิ่นในทางเชือ้ชาติและศาสนา มีการใช้ถงุ
คลมุศีรษะและใช้ผ้าปิดตา 
 มีรายงานว่าผู้ ต้องขงัถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างจงใจ หรือเป็นการเพิกเฉย ใน
ระหวา่งท่ีเขาถกูควบคมุตวั ซึง่อาจสง่ผลจนถึงขัน้เสียชีวิต 
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 แม้ว่าการทรมานอาจท าให้เกิดอันตรายทางร่างกายอย่างถาวรหรือในระยะยาว แต่เทคนิคการ
ทรมานจ านวนมากจะไม่ทิง้ร่องรอยเอาไว้ อย่างไรก็ดี ทุกวิธีการทรมานต่างส่งผลในทางเลวร้ายและใน
ระยะยาว โดยอาจท าให้เกิดอาการทางจิตอยา่งเชน่ ความวิตกกงัวล อาการซมึเศร้า ทรุนทรุาย อบัอาย รู้สึก
ต ่าต้อย การสูญเสียความทรงจ า สูญเสียสมาธิ ปวดศีรษะ นอนไม่หลับและฝันร้าย ความแปรปรวนด้าน
อารมณ์ ปัญหาทางเพศ นอนไมห่ลบั ท าร้ายตวัเอง หมกมุน่คดิจะฆา่ตวัตาย และแปลกแยกตอ่สงัคม  
 

ในช่วงปีท่ีผ่านมามีข้อมูลวิธีการทรมานอย่างน้อย 27 วิธี  
ระหว่างปี 2556-57 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชั่นแนลมีข้อมูลวิธีการทรมานอย่างน้อย 27 วิธีซึ่งใช้กันทัว่โลก 
โดยอาจไม่ครอบคลุมถึงวิธีการทัง้หมด บางเทคนิคได้ถูกน ามาใข้อย่างเป็นระบบเป็นเวลาหลายปี แต่บาง
เทคนิคก็เกิดขึน้เป็นครัง้คราว   
1. การทบุตี 
2. การช็อตด้วยไฟฟ้า 
3. การให้อยูใ่นทา่ท่ีไมส่บาย 
4. การขงัเด่ียวเป็นเวลานาน  
5. การหวดด้วยแส้ 
6. การจ าลองการประหารชีวิต  
7. การทรมานด้วยน า้/ การบงัคบัให้ขาดอากาศหายใจ  
8. การเอาเข็มจิม้เข้าไปในเล็บของผู้ ต้องขงั  
9. การจีด้้วยบหุร่ี  
10. การแทงด้วยมีด  
11. การบงัคบัให้ด่ืมน า้สกปรก ปัสสาวะและสารเคมี (chiffon) 
12. การบงัคบัให้อดนอน  
13. การท าให้ความรู้สกึด้านชา  
14. การบงัคบัให้ท าแท้งและท าหมนั  
15. การขม่ขืนกระท าช าเรา/ขูจ่ะขม่ขืนกระท าช าเรา 
16. การท าให้อบัอาย 
17. การขูจ่ะใช้ความรุนแรงกบัผู้ ต้องขงั/ครอบครัว  
18. การบงัคบัให้กินยา  
19. สภาพการควบคมุตวัท่ีไร้มนษุยธรรม 
20. การบงัคบัไมใ่ห้กินอาหารและน า้ 
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21. การลงโทษทางร่างกายตามค าสัง่ศาล 
22. การบงัคบัให้ชายมสุลิมโกนเครา  
23. การจบัให้ผู้ ต้องขงัอยูใ่นท่ีร้อน/เย็นจดัเป็นเวลานาน  
24. การเอาน า้เดือดราดใสต่วัผู้ ต้องขงั 
25. การเอาสวา่นเจาะตามข้อ ข้อศอกและเขา่ของผู้ ต้องขงั  
26. การปฏิเสธไมใ่ห้ได้รับการรักษาพยาบาล  
27. การเทพลาสตกิท่ีหลอมละลายใสห่ลงัของผู้ ต้องขงั  
 
 

10. อุปกรณ์การทรมานในระหว่างการควบคุมตัว 

 แม้จะมีข้อห้ามโดยสมับรูณ์ตอ่การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย แตย่งัคงมีบริษัทเอกชนท่ีผลิต
อุปกรณ์ท่ีใช้ประโยชน์แบบอ่ืนไม่ได้ นอกจากต้องน ามาใช้ในการทรมาน โดยมักมีการจ าหน่ายอุปกรณ์
เหลา่นีใ้ห้กบัหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายในหลายประเทศทัว่โลก  
  แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชั่นแนลก าลังรณรงค์เพ่ือห้ามไม่ให้มีการใช้อุปกรณ์เหล่านีอ้ย่างสิน้เชิง
ส าหรับหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย และให้มีการควบคมุการใช้และการค้าอปุกรณ์ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีอาจถกู
น ามาใช้โดยหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นการใช้อย่างมิชอบและน าไปสู่การทรมานหรือ
การปฏิบตัท่ีิโหดร้าย 
 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลได้ด าเนินการใน 3 แนวทางเพ่ือกระตุ้นให้ทางการทัว่โลกแก้ปัญหา
การใช้และการค้าอปุกรณ์ประเภทตา่ง ๆ ดงันี ้ 
1. ข้อห้ามต่ออุปกรณ์เพื่อบังคับใช้ตามกฎหมายท่ีมีลักษณะดูไร้มนุษยธรรม อุปกรณ์เหล่านีไ้ม่

สามารถใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้นอกจากมาใช้ในการลงโทษทางร่างกาย การทรมานหรือการปฏิบตัิท่ี
โหดร้าย ไม่ว่าจะเป็นเก้าอีท่ี้มีอุปกรณ์รัดตวัผู้นั่งไว้ โซ่ตรวนเท้าท่ีมีน า้หนักมาก กุญแจมือส าหรับใส่
นิว้โป้ง ไม้กระบองท่ีมีหนามแหลมคม นอกจากนีย้ังมีอุปกรณ์ช็อตด้วยไฟฟ้า สายรัดคอและข้อมือ 
รวมทัง้สายรัดข้อเท้า  

2. ให้ชะลอการใช้และให้สอบสวนถึงผลของการใช้อุปกรณ์เพื่อบังคับใช้ตามกฎหมายท่ีได้ถูก

ออกแบบมาเพื่อใช้ส าหรับการทรมาน ตวัอย่างของอปุกรณ์เ หล่านีไ้ด้แก่ เคร่ืองมือช็อตด้วยไฟฟ้า 

อุปกรณ์ท่ีท าให้เกิดเสียงดงั และกระสุนพลาสติกและกระสุนยางท่ีน ามาใช้ประกอบกับอาวธุปืนท่ีไม่

แม่นย าหรือทรงพลงัเกินไป อปุกรณ์ประเภทเหล่านีเ้ป็นผลมาจากการพฒันาล่าสดุของเทคโนโลยีการ

ผลิตอาวธุเพื่อบงัคบัใช้กฎหมาย  
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3. ให้ควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าอุปกรณ์เพื่อบังคับใช้ตามกฎหมายมาใช้ใน

การทรมาน อยา่งเชน่ กญุแจมือและกระบองท่ีต ารวจและเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าใช้โดยทัว่ไป  

 
 
ระเบียบควบคุมเคร่ืองมือที่ใช้ในการทรมานของสหภาพยุโรป  
ระเบียบควบคุมเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทรมานของสหภาพยุโรปเป็นตัวอย่างความร่วมมือด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เพ่ือห้ามการค้าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย แอมเนสตี ้อินเตอร์
เนชั่นแนลสนับสนุนให้มีข้อตกลงเพ่ือควบคุมการส่งออกเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบการคุ้มครองสิทธิใน
ประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลก ในเดือนมิถุนายน 2548 สหภาพยุโรปได้น ามาตรการควบคมุด้านการค้าท่ีไม่เคยใช้
มาก่อนและมีผลตามกฎหมายมาใช้กบัอปุกรณ์จ านวนมาก ท่ีมกัมีการน ามาใช้เพ่ือลงโทษทางร่างกายและ
เพ่ือการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย (‘เคร่ืองมือส าหรับการทรมาน’) โดยอุปกรณ์เหล่านีม้กัไม่อยู่ใน
บญัชีการควบคมุการสง่ออกทางยทุธศาสตร์หรือการใช้ประโยชน์ในทัง้สองด้านของอาวธุส าหรับทหารในรัฐ
ภาคีของสหภาพยโุรป   
 
 

11. ภาพรวมในระดับภูมิภาค 

ภาพรวมของแอฟริกา  

 การทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้ายเกิดขึน้ตลอดทัว่ทวีปแอฟริกา รวมทัง้ในกว่า 30 ประเทศท่ีไม่มี
กฎหมายลงโทษการทรมาน ไม่ว่าจะเป็นแองโกลา ชาด กาบองและเซียราลีโอน การทรมานระหว่างการ
ควบคมุตวัเกิดขึน้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ และมกัไม่มีความพยายามน าตวัผู้กระท าผิดมาลงโทษ 
แม้กฎบตัรสิทธิมนษุยชนแห่งแอฟริกา (African Charter on Human and Peoples’ Rights) จะห้ามใช้การ
ทรมานอยา่งชดัเจน แตมี่เพียง 10 ประเทศท่ีมีกฎหมายเอาผิดกบัการทรมาน  
 
การปฏิบัตมิิชอบและการบังคับให้รับสารภาพของต ารวจ 
 การทรมานระหว่างการควบคุมตัวได้ถูกใช้เพ่ือรีดค ารับสารภาพ ซึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วฒันธรรมของหน่วยงานความมัน่คงในหลายประเทศทัว่แอฟริกา ไม่ว่าจะเป็นเอธิโอเปีย แกมเบีย เคนยา 
มาลี  มอริเตเนีย ไนจีเรีย เซเนกลั ซูดานและซิมบบัเวย์  
 ปรกติแล้วมกัมีการทบุตีผู้ถกูควบคมุตวั ถกูผกูให้อยู่ในท่วงท่าท่ีเจ็บปวด ถกูบงัคบัให้อยูใ่นห้องท่ีมี
อากาศร้อนหรือเย็นจดั ถกูแขวนลงมาจากผนงั และถกูท าร้ายทางเพศ 
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 ในมอริเตเนีย ศาลถึงกบัประกาศวา่ยินยอมท่ีจะรับฟัง “ค ารับสารภาพ” ท่ีได้มาจากการทรมานและ
การปฏิบตัิท่ีโหดร้าย เพ่ือเป็นหลกัฐานในการด าเนินคดี แม้ในเวลาต่อมาผู้ ให้การจะกลบัค ารับสารภาพก็
ตาม 
 ในประเทศท่ีเอาผิดกับการมีเพศสัมพันธ์ของเพศเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นแคเมอรูนและแซมเบีย 
บคุคลท่ีถกูมองวา่เป็นเกย์จะตกเป็นเหย่ือของการทรมานในรูปแบบตา่ง ๆ รวมทัง้การบงัคบัตรวจทวารหนกั 
 ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2556 ชายสองคนในแซมเบียถูกจับกุมในข้อหามีเพศสัมพันธ์ “ท่ีผิดจาก
ธรรมชาต”ิ พวกเขาถกูบงัคบัตรวจทวารหนกัและยงัถกูควบคมุตวัระหวา่งรอการไตส่วน 
 ในซูดาน “ระเบียบเพ่ือรักษาความสงบของสาธารณะ” ก าหนดบทลงโทษทางร่างกาย ต่อผู้ ท่ี
กระท าการท่ีถือวา่ขดัตอ่ศีลธรรมและ/หรือเป็นพฤตกิารณ์ท่ีไมเ่หมาะสมในท่ีสาธารณะ  
 เม่ือเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา มีการกล่าวหาว่านกักิจกรรมด้านสิทธิมนษุยชนท่ีส าคญัสองคนมี 
“พฤตกิารณ์ไมเ่หมาะสม” เน่ืองจากหนึง่ในชายทัง้สองคนเอามือไปพาดไหลข่องอีกฝ่ายหนึง่ ตอ่มามีการยก
ฟ้องในคดีดงักล่าว หลังจากศาลท่ีกรุงพอร์ตซูดานมีค าตดัสินว่าไม่มีพยานหลกัฐานมากเพียงพอท่ีจะเอา
ผิดกบัพวกเขา  
 การตดัแขนขามกัถูกน ามาใช้เป็นการลงโทษในซูดาน โดยมีการลงโทษตามค าตดัสินในลกัษณะนี ้
อย่างน้อย 16 ครัง้ตัง้แต่ปี 2544 ยกตวัอย่างเช่น ชายสามคนได้ถูกตดัมือขวาเม่ือเดือนเมษายน 2556 ท่ี
ตอนเหนือของดาร์ฟัวร์ (North Darfur) เน่ืองจากการลกัขโมยน า้มนัท่ีใช้ปรุงอาหารท่ีคิดเป็นมูลค่า 3,300 
เหรียญ ภายหลงัการไตส่วนคดีโดยท่ีเขาไมมี่ทนายความแก้ตา่งให้  
 
เรือนจ า 
 สภาพเรือนจ าตลอดทัว่แอฟริกามีลกัษณะท่ีไร้มนษุยธรรมอย่างยิ่ง ในประเทศตา่ง ๆ ทัง้แคเมอรูน 
กานา ไลบีเรีย มอริเตเนีย มอริเชียสและไนจีเรีย เรือนจ ามีสภาพแออดัและขาดสขุอนามยัอยา่งมาก 
 ในไลบีเรีย แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลได้เข้าเย่ียมและพบสภาพท่ีแออดัยดัเยียด ไม่มีน า้ใช้ และ
มีสขุอนามยัท่ีเลวร้าย ห้องขงัมีขนาดเล็กมากจนถึงขัน้ท่ีนกัโทษต้องผลดักันนอนหลบั 
 เรายงัเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับการปฏิบตัิมิชอบต่อผู้ ต้องขงั ไม่ว่าจะเป็นการทุบตีและ
การขม่ขืนกระท าช าเรา ซึง่เกิดขึน้ในแองโกลาและโมซมับกิ เป็นต้น  
 เรายังมี ข้อมูลการปฏิบัติมิชอบต่อผู้ ต้องขังในเอริเตีย โดยมีผู้ ต้องขังซึ่ งเป็นผู้ ท่ีออกมา
วิพากษ์วิจารณ์และแสดงความไมเ่ห็นด้วยกบัรัฐบาลหลายคน ซึง่ถกูทบุตี ถกูบงัคบัให้เดินเท้าเปลา่บนพืน้ท่ี
มีวตัถแุหลมคม หรือถกูบงัคบัให้กลิง้บนพืน้ท่ีมีหินแหลมคม ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการลงโทษฐานท่ีพยายามหลบหนี
ออกจากประเทศ และเป็นการลงโทษตามข้อกลา่วหาอ่ืน ๆ หรือเป็นการรีดข้อมลูจากพวกเขา หรือบงัคบัให้
เลิกนบัถือศาสนาของตน 
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 เรายงัได้รับข้อมลูว่ามีการปฏิบตัิมิชอบ ทัง้การช็อตด้วยไฟฟ้าและการทบุตีซึ่งเกิดขึน้เม่ือปีท่ีแล้วใน
เรือนจ าท่ีมีการรักษาความปลอดอย่างแน่นหนาโดยบริษัทเอกชนท่ีเมือง Mangaung ในแอฟริกาใต้ โดย
บริษัท G4S ซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยจากสหราชอาณาจักรเป็นผู้ควบคุมดูแลเรือนจ าดงักล่าว
ในชว่งก่อนหน้านี ้และตอ่มาได้แถลงวา่จะมีการสอบสวนตามข้อกลา่วหา  
 
การขัดแย้งกันด้วยอาวุธ 
 การทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้ายท่ีเกิดขึน้ในบริบทของการขดัแย้งกนัด้วยอาวธุ ยงัเกิดขึน้อย่าง
แพร่หลายทัว่ทกุภมูิภาค โดยผู้กระท ามกัเป็นหนว่ยทหารบ้านและกลุม่ติดอาวธุ 
 นบัแต่เดือนธันวาคม 2555 พลเรือนหลายร้อยคนในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง โดยเฉพาะท่ีเป็น
มุสลิม ได้ถูกสังหารอย่างจงใจ และอีกหลายพันคนได้ตกเป็นเหย่ือของทรมานและการปฏิบัติอ่ืนๆ ท่ี
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี ไม่ว่าจะเป็นการข่มขืนกระท าช าเราและความรุนแรงทางเพศใน
รูปแบบอ่ืน เรายงัเก็บข้อมูลการปฏิบตัิมิชอบในลกัษณะเดียวกันท่ีเกิดขึน้ในซูดานใต้ในช่วงหลายเดือนท่ี
ผา่นมา  
 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก กลุม่ตดิอาวธุในเขตควิเูหนือได้ท าการทรมานและขม่ขืนกระท า
ช าเราตอ่ผู้ชาย ผู้หญิง และเดก็ในพืน้ท่ีสว่นตา่ง ๆ ของประเทศ  
 วิกฤตการณ์อย่างต่อเน่ืองในมาลียังเป็นเหตุให้เกิดการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้ายอย่าง
กว้างขวาง ทัง้ท่ีเป็นการกระท าของกองทพัมาลีและกลุ่มติดอาวธุ ไม่ว่าจะเป็นการข่มขืนกระท าช าเรา การ
ตดัอวยัวะและการขว้างปาด้วยก้อนหิน  
 ในไอวอรีโคสต์ เกือบสามปีหลังจากวิกฤตภายหลังการเลือกตัง้ยุติลง ส่งผลให้มีผู้ เสียชีวิตเกือบ 
3,000 คน เป็นเหตุให้มีผู้ ต้องสงสัยหรือผู้ สนับสนุนอย่างชัดเจนต่ออดีตประธานาธิบดีโลรองต์ บักโบ 
(Laurent Gbagbo) ได้ถกูคมุขงัในเรือนจ า และตกเป็นเหย่ือของการทรมานและการปฏิบตัมิิชอบอยา่งอ่ืน  
 การประหารชีวิตและการลงโทษต่อหน้าสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการขว้างด้วยก้อนหินและการตดั
อวยัวะ มกัเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองโดยเป็นการกระท าของกลุม่อลัชาบบั (al-shabab)ในโซมาเลีย 
 ในดาร์ฟัวร์ 11 ปีหลงัจากความขดัแย้งเร่ิมต้นขึน้ พลเรือนจ านวนมากยงัคงถูกสงัหารอย่างจงใจ
และตกเป็นเป้าหมายของการยิง การทุบตี และความรุนแรงทางเพศ รวมทัง้การข่มขืนกระท าช าเราโดย
เจ้าหน้าท่ีทหารของรัฐบาล และกลุม่ตดิอาวธุอ่ืน ๆ  
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ภาพรวมทวีปอเมริกา  

 ทวีปอเมริกามีกฎหมายและกลไกต่อต้านการทรมานท่ีเข้มแข็งมากสุดแห่งหนึ่งในโลก ทัง้ใน
ระดบัประเทศและภูมิภาค อย่างไรก็ดี การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายยงัเกิดขึน้อย่างกว้างขวางและ
มกัไม่มีการน าตวัผู้กระท าผิดมาลงโทษ ในหลายประเทศ มีการยอมรับให้น าการทรมานและการปฏิบตัิท่ี
โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รีมาใช้เพ่ือตอบโต้กบัอาชญากรรมท่ีรุนแรงในระดบัสงู  
 
สภาพการควบคุมตัวและเรือนจ า 
 ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลได้รับรายงานข้อมูลเก่ียวกบัการทรมานและ
การปฏิบตัิท่ีโหดร้ายในเรือนจ าและสถานควบคมุตวัทัว่ทัง้ทวีปอเมริกา ในหลายประเทศ ผู้ถกูควบคมุตวัได้
ถูกทุบตี ถูกช็อตด้วยไฟฟ้า ถูกละเมิดทางเพศ และถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับบริการด้านสุขภาพ สภาพการ
ควบคมุตวัท่ีเลวร้ายอยา่งยิ่ง รวมทัง้ความแออดัยดัเยียด เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ทัว่ไป  
 ในเรือนจ าท่ีมีการขังเด่ียวหรือขังแยกและมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั่วประเทศ
สหรัฐฯ มีนกัโทษหลายพนัคนท่ีถกูขงัเด่ียวในห้องขงัเล็ก ๆ เป็นเวลา 22-24 ชัว่โมงตอ่วนั หลายคนแทบไม่มี
โอกาสได้รับแสงตามธรรมชาติ หรือได้ออกมาพกัผ่อนนอกห้องขงั ซึ่งย่อมถือเป็นการปฏิบตัท่ีิไร้มนษุยธรรม
หรือย ่ายีศกัดิศ์รี 

 ทาเจลดิน อาห์เหม็ด อาร์จา (Tajeldin Ahmed Arja) จากตอนเหนือของดาร์
ฟัวร์ได้ถกูควบคมุตวัโดยไม่สามารถติดตอ่กบัโลกภายนอก ตัง้แตถ่กูจบักมุในท่ีประชมุท่ี
กรุงคาร์ทมูเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 
 เขาเป็นนักศึกษาอายุ 26 ปีและเป็นผู้ จัดท าเว็บบล็อกซึ่งถูกเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยของประธานาธิบดีจับกุมตัว หลังจากท่ีเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์
ประธานาธิบดีทัง้ของชาดและซูดานในระหวา่งการประชมุ  
 มีรายงานว่าทาเจลดินได้ลุกขึน้ยืนพูดในช่วงเปิดการประชุม และกล่าวหาว่า
ประธานาธิบดีทัง้สองคนมีส่วนรับผิดชอบต่อความทารุณโหดร้ายท่ีเกิดขึน้ในดาร์ฟัวร์ 
พยานผู้ เห็นเหตกุารณ์ให้ข้อมลูกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่า เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัแปดคนได้เข้าจบักมุทาเจลดนิและน าตวัเขาออกจากห้องประชมุไป  
 จนถึงปัจจบุนัเรายงัไมมี่ข้อมลูวา่เขาถกูจบัตวัไปท่ีใด และมีความเส่ียงอย่างมาก
ท่ีเขาจะตกเป็นเหย่ือของการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย 
 



แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล พฤษภาคม 2557  Index: ACT 40/004/2014 
 

28 

 ทัง้ยงัมีการใช้การทรมานเป็นการลงโทษตอ่นกัโทษ หรือเพ่ือบงัคบัให้ผู้ ต้องสงสยัรับสารภาพ  
 ในวนัท่ี 12 เมษายน 2557 หลุยส์ มานูเอล เลมเบอร์ มาติเนซ (Luis Manuel Lember Martínez) 
และเอดูอาโด หลุยส์ ครูซ (Eduardo Luis Cruz) ได้ถูกทรมานระหว่างการควบคุมตัวของต ารวจใน
สาธารณรัฐโดมินิกัน มีการกล่าวหาว่าต ารวจพยายามรีดไถเงินจากพวกเขา และเม่ือปฏิเสธท่ีจะให้เงิน 
พวกเขาก็ถกูกล่าวหาว่าพกพาอาวธุโดยไม่มีใบอนญุาต และถกูน าตวัมาโรงพกั ชายทัง้สองคนบอกว่าพวก
เขาถกูตีด้วยแผ่นไม้ และมีการเอาถงุพลาสติกมาครอบศีรษะ เอดอูาโดให้ข้อมลูกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่
แนลว่า เขาถกูตีท่ีอณัฑะ ส่วนหลยุส์ มานเูอลถูกช็อตด้วยไฟฟ้าท่ีขา ทางส านกังานอยัการสงูสดุได้เร่ิมการ
สอบสวนตามข้อกลา่วหาวา่มีการทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้าย 
 ในบราซิล อามารีโด โซซา ลิมา (Amarildo Souza Lima) หายตัวไปนับแต่เขาถูกสารวัตรทหาร
จบักมุท่ีย่านสลมัโรซินญา กรุงริโอเดอจาเนโร เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2556 จากการสอบสวนของทางการ
ทราบว่า อามารีโดเสียชีวิตจากการทรมาน ท่ีเกิดขึน้กับเขาระหว่างอยู่ในอาคารของหน่วยงานต ารวจ 
Pacifying Police Unit (UPP) ท่ีโรซินญา หลงัจากถกูควบคมุตวัอย่างผิดกฎหมายเพ่ือสอบปากค า ต ารวจ
สองนายรวมทัง้ผู้บญัชาการหน่วย UPP ก าลงัถูกฟ้องร้องคดีและอยู่ในเรือนจ าต ารวจกว่า 20 นายได้ถูก
ฟ้องตอ่ศาลฐานประพฤติมิชอบ ภายหลงัการสอบสวนของต ารวจ และในปัจจบุนัถกูควบคมุตวัระหว่างรอ
การไตส่วน แตไ่มมี่ใครทราบชะตากรรมของนายอามารีโด 
 ในเม็กซิโก รายงานข้อมูลเก่ียวกบัการทรมานเพิ่มขึน้นบัแตปี่ 2549 โดยความรุนแรงเพิ่มขึน้อย่าง
รวดเร็วในบริบทท่ีรัฐบาลพยายามปราบปรามแก๊งค์อาชญากรรม การควบคมุตวัหลายครัง้เกิดขึน้โดยไม่มี
หมายศาล โดยต ารวจอ้างวา่เป็นการจบักมุแบบ “ซึ่งหน้า” แม้ว่าบคุคลเหลา่นีจ้ะไม่มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง
กบัความผิดท่ีเกิดขึน้หรือสถานท่ีเกิดเหต ุบอ่ยครัง้ท่ีประชาชนถกูจบักมุโดยไม่มีหลกัฐาน และพวกเขาเป็น
คนยากจนและมาจากชมุชนชายขอบ เป็นเหตใุห้พวกเขามกัไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
อยา่งเป็นผล และท าให้เส่ียงท่ีจะได้รับการทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้ายมากขึน้ 
 การทรมานโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงมกัเกิดขึน้ในช่วงท่ีปราบปรามการชมุนมุประท้วง รวมทัง้
กรณีของชิลี เม็กซิโก เวเนซุเอลา และบราซิล ซึ่งมีรายงานการปฏิบตัิมิชอบของต ารวจท่ีเพิ่มขึน้ในช่วงท่ีมี
การประท้วงก่อนจะมีการจดัแข่งฟุตบอลโลกในปี 2557 และในช่วงท่ีทหารปฏิบตักิารในยา่นชมุชนแออดัใน
เมืองใหญ่ เชน่ กรุงริโอเดอจาเนโร   
 
การลอยนวลพ้นผิด 
 การก าหนดกฎหมายเป็นการเฉพาะให้การทรมานเป็นความผิดทางอาญา และการจัดตัง้
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนและส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดินด้านสิทธิมนษุยชน ในประเทศส่วนใหญ่ใน
ภูมิภาคนีใ้นช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มีเป้าหมายเพ่ือป้องกันการทรมาน และให้มีการสอบสวนอย่างเป็นผล
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กรณีท่ีมีการร้องเรียนถึงการปฏิบตัิมิชอบทัง้ในปัจจบุนัและอดีต แตม่กัไม่มีการน าตวัผู้ท าการทรมานหรือผู้
สัง่การมาลงโทษได้  
 ความบกพร่องของระบบยุติธรรมตลอดทั่วทวีปอเมริกา เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมให้เกิดการ
ทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้ายอย่างอ่ืน ๆ ในภมูิภาคนี ้รวมทัง้วฒันธรรมการลอยนวลพ้นผิดท่ีหยัง่รากลึก
ในภมูิภาค 
 อย่างเช่นในชิลี การละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมทัง้การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายท่ีเป็นผล
จากการปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายความมั่นคง มักเข้ารับการพิจารณาตามระบบของศาลทหาร ซึ่งขาดความ
เป็นกลางและขาดความไมล่ าเอียง  
 แม้จะมีความก้าวหน้าไปสู่ความยตุิธรรมในบางประเทศของภูมิภาคนี ้แต่ท่ีผ่านมายงัไม่มีการน า
ตวัผู้กระท าผิดมาลงโทษส าหรับกรณีการทรมานท่ีเกิดขึน้ในช่วงรัฐบาลทหารท่ีโหดร้ายเม่ือทศวรรษ 1960, 
70 และ 80  
 กฎหมายนิรโทษกรรมในประเทศตา่ง ๆ อย่างเช่น เอลซลัวาดอร์และอรุุกวยั ยงัเป็นอปุสรรคตอ่การ
สอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายพนัครัง้ แม้ว่ารัฐบาลจะสามารถสัง่การให้มีการสอบสวนต่อกรณี
เหลา่นี ้โดยอ้างพนัธกรณีของตนตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 
 ในกัวเตมาลา มีการเล่ือนการไต่สวนคดีต่ออดีตประธานาธิบดีพลเอกเอฟเฟรน ริออส มอนต์ 
(Efraín Ríos Montt) ไปจนถึงปี 2558 เขาถูกกล่าวหาว่าเก่ียวข้องกับการสังหาร การทรมาน การละเมิด
ทางเพศและการอพยพโยกย้ายชนพืน้เมืองชาวมายา-ไอซิลจ านวน 1,771 คน ช่วงท่ีเขาด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานาธิบดีและผู้บญัชาการทหารบกของกองทพักวัเตมาลา (2525-2526)  
 การไม่มีการสอบสวนอย่างเป็นผลเม่ือเกิดการปฏิบัติมิชอบและการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึน้ 
รวมทัง้การทรมาน ยงัเป็นปรากฏการณ์ส าคญัส าหรับการขดัแย้งกนัด้วยอาวธุในประเทศท่ียืดเยือ้มา 50 ปี
ของโคลอมเบีย คู่ขดัแย้งในสงครามทัง้ฝ่ายกองทพัและทหารกองหนุน ทัง้ท่ีเป็นปฏิบตัิการของแต่ละฝ่าย
หรือเป็นความร่วมมือกนั รวมทัง้ปฏิบตัิการของกลุ่มกองโจร ยงัคงเป็นสาเหตขุองการสงัหารนอกกฎหมาย 
การบงัคบับคุคลให้สญูหาย การลกัพาตวั การทรมาน การบงัคบัโยกย้ายและความรุนแรงทางเพศ  
 รัฐบาลสหรัฐฯ เองก็ไม่สามารถประกันความรับผิดตอ่การทรมานและการบงัคบับุคคลให้สูญหาย 
ท่ีเป็นผลมาจากปฏิบตัิการตอ่ต้านการก่อการร้าย ท่ีผา่นมาไม่เคยมีการน าตวัเจ้าหน้าท่ีมาลงโทษ รวมทัง้ผู้
ท่ีใช้เทคนิคการสอบปากค า อย่างเช่น การราดน า้อย่างต่อเน่ืองใส่หน้าคนท่ีถูกปิดตา (water-boarding) 
การบงัคบัให้อดนอนเป็นเวลานาน และการให้อยู่ในท่าท่ีไม่สบาย โดยเป็นการกระท าของหน่วยข่าวกรอง
กลางซึง่เป็นผู้บริหารศนูย์ควบคมุตวัแบบลบัทัว่โลก พวกเขายงัไม่ถกูน าตวัมาด าเนินคดี ทางคณะกรรมการ
หน่วยข่าวกรอง (US Select Committee on Intelligence) ได้จดัให้มีการตรวจสอบโครงการของ CIA ท่ียุติ
ลงไปแล้ว แตท่ี่ผา่นมายงัไมมี่การเปิดเผยรายงาน 6,000 กวา่หน้าท่ียงัจดัเป็นข้อมลูลบั 
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ภาพรวมของเอเชียแปซิฟิก  

 หลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกมกัไม่สามารถท าตามเป้าหมายในการป้องกนัและลงโทษกรณีท่ีเกิด
การทรมานได้ โดยเฉพาะประเทศจีนและเกาหลีเหนือซึ่งถือว่ามีสถานการณ์ท่ีเลวร้าย ในบางประเทศยงัคง
อนญุาตให้มีการลงโทษอยา่งเชน่ การเฆ่ียนตี และมกัไมมี่การสอบสวนตอ่กรณีท่ีมีการใช้การทรมาน 
 
การควบคุมตัวและการบังคับให้รับสารภาพ 
 ต ารวจในหลายประเทศรวมทัง้จีน ฟิจิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย พมา่ ฟิลิปปินส์ อินเดีย ปากีสถานและ
ศรีลังกา ต่างมีส่วนร่วมในการทรมานบุคคลในหลายกรณี ทัง้ในช่วงการสอบปากค าและการควบคุมตวั
ระหว่างรอการไตส่วน และมกับงัคบัให้ผู้ถกูควบคมุตวั “รับสารภาพ” ตอ่ข้อกล่าวหา บางครัง้ถึงกบัทรมาน
จนเสียชีวิต 
 ยกตัวอย่างเช่น เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 พี กรุณา นิธิ (P. Karuna Nithi) อายุ 42 ปีเสียชีวิต
ระหว่างการควบคุมตวัของต ารวจในรัฐเนกรีเซมบีลัน มาเลเซีย ญาติของเขาแจ้งต่อแอมเนสตี ้อินเตอร์
เนชั่นแนลว่า พบร่องรอยการทุบตีบนศพของเขา โดยมีเลือดไหลออกมาจากด้านหลังของศีรษะ จาก
รายงานชนัสตูรพบร่องรอยบาดเจ็บ 49 แหง่บนร่างกายเขา  

ทนัทีท่ีฮวน มานเูอล คารัสโค (Juan Manuel Carrasco) อาย ุ21 ปีถกูจบักมุโดยต ารวจระหว่าง
การประท้วงท่ีกรุงวาเลนเซีย ประเทศเวเนซูเอลลา เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2557 เขาได้ถูกท า
ร้ายอยา่งทารุณ  
 “พวกเขา (ต ารวจ) บงัคบัให้เราห่อตวัเอามือโอบเข่าเอาไว้ จากนัน้ก็ทุบตีเรา การ์ดคน
หนึ่งบอกว่า เราไม่จ าเป็นต้องสวดมนต์ เพราะแม้แตพ่ระเจ้าก็ไม่อาจชว่ยเราได้ พวกเขาบอกว่า
วันนีจ้ะเป็นวันสุดท้ายของเรา จากนัน้พวกเขาก็ถอดกางเกงในของผมออก และเอาสิ่งของ
บางอยา่งแทงเข้าไปท่ีก้น” เขาให้ข้อมลูกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล 
 ฮวน มานเูอลได้รับการปล่อยตวัสามวนัหลงัถกูจบักมุ ทางส านักงานอยัการสงูสดุก าลงั
สอบสวนคดีของเขาอยู ่
 นบัแตก่ารประท้วงเร่ิมขึน้ในเวเนซูเอลลาเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่
แนลได้รับข้อร้องเรียนหลายสิบครัง้เก่ียวกับการปฏิบตัิมิชอบของเจ้าหน้าท่ีระหว่างการจบักุม 
การสง่ตวั และการควบคมุตวั 
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 ในศรีลงักา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทรมาน 86 เร่ือง
ในชว่งสามเดือนแรกของปี 2556 ผู้ ต้องขงับางคนเสียชีวิตจากการซ้อมอยา่งทารุณระหวา่งถกูควบคมุตวั  
 เรายังมีข้อมูลการปฏิบัติอย่างมิชอบของต ารวจระหว่างการควบคุมตัวในฟิลิปปินส์ เม่ือเดือน
มกราคม 2557 มีการตรวจพบ “กงล้อเพ่ือการทรมาน” ในคกุลบัท่ีต ารวจหน่วยข่าวกรองใช้งาน โดยกงล้อ
ดงักล่าวได้ถกูใช้เพ่ือเส่ียงทายวิธีการทรมานผู้ ต้องขงั อย่างเช่น การให้ท า “ท่าค้างคาว 30 วินาที” หมายถึง
การจบัผู้ถกูควบคมุตวัแขวนห้อยหวัลงเหมือนค้างคาวเป็นเวลา 30 วินาที มีรายงานว่าผู้ถกูควบคมุตวั 44 
คนได้ถกูทรมานในสถานท่ีแห่งนี ้ต ารวจ 10 นายมีส่วนร่วมในการกระท าความผิด และเช่ือว่าได้ถูกสัง่พกั
ราชการ แตไ่มมี่การฟ้องร้องด าเนินคดีตอ่พวกเขา 
 การเฆ่ียนตียังเป็นการลงโทษท่ีได้รับอนุญาตในมัลดีฟ โดยศาลมักลงโทษบุคคลด้วยวิธีการ
ดงักลา่วหากพบวา่มีความผิดฐานมีเพศสมัพนัธ์นอกสมรส  
 
การทรมานเพื่อปิดปากนักกิจกรรม  
 ในบางประเทศ นักกิจกรรมจะถูกทรมานเพ่ือเป็นการลงโทษฐานท่ีท างานเพ่ือปกป้องสิทธิ
มนษุยชน  
 ในเวียดนาม นกักิจกรรมหลายสิบคนได้ถกูควบคมุตวัในสภาพท่ีเลวร้าย เพ่ือขดัขวางไม่ให้พวกเขา
ท างานส่งเสริมสิทธิมนษุยชน บางคนถกูทบุตี ไม่ได้รับอาหารท่ีพอเพียง ไม่ได้รับการดแูลสขุภาพ และอาจ
ถกูขงัเด่ียวเป็นเวลานาน 
 ทางการจีนก็ลงโทษนกักิจกรรมแบบเดียวกัน มีทัง้การปฏิเสธไม่ให้ได้รับการรักษาพยาบาลแม้จะ
เจ็บป่วยอย่างหนกั ในเดือนมีนาคม 2557 จ้าวชนุหลี (Cao Shunli) อาย ุ52 ปีเสียชีวิตจากอาการล้มเหลว
ของอวยัวะท่ีโรงพยาบาลในกรุงปักก่ิง หลงัจากเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าท่ีควบคมุตวัเธอปฏิเสธไมใ่ห้เธอได้รับการ
รักษาพยาบาลท่ีจ าเป็นในชว่งห้าเดือน 
 ในส่วนท่ีถือว่าเป็นนิมิตรหมายเชิงบวก เม่ือปลายปี 2556 ทางการจีนประกาศยกเลิกค่ายกักกัน 
“เพ่ือให้การศกึษาใหม่โดยผ่านการใช้แรงงาน” ซึง่เคยใช้เป็นท่ีควบคมุตวัและลงโทษบคุคล โดยไม่มีการตัง้
ข้อหาหรือการไตส่วนคดี โดยเป็นการลงโทษคนท่ีเคล่ือนไหวทางการเมืองหรือมีความเช่ือทางศาสนา 
 อย่างไรก็ดี การตัง้ข้อหามกัมีลกัษณะท่ีไม่หนกัแน่น และยงัคงมีการควบคมุตวับุคคลในสภาพท่ี
เลวร้ายในลกัษณะท่ีถือวา่เป็นการควบคมุตวัโดยพลการ   
 
เรือนจ าและศูนย์ควบคุมตัว 
 สภาพของเรือนจ าคอ่นข้างเลวร้ายในหลายประเทศทัว่ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก  
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 ค่ายกักกันนักโทษของเกาหลีเหนือน่าจะเป็นแหล่งท่ีมีการทรมานท่ีเลวร้ายสุดแห่งหนึ่งในโลก 
นกัโทษหลายร้อยคนรวมทัง้ท่ีเป็นเดก็ ถกูขงัไว้ในสภาพท่ีไร้มนษุยธรรม โดยอยูใ่นศนูย์ควบคมุตวัแหง่ตา่ง ๆ 
ของประเทศ  
 ผู้ถูกควบคุมตวัมักถูกบงัคบัให้ท างานท่ีอันตราย มีเวลาพักผ่อนเพียงเล็กน้อย จะถูกลงโทษ ถ้า
ท างานช้า ถ้าจ ากฎของเรือนจ าไมไ่ด้ หรืออาจถกูทบุตีหากต้องสงสยัวา่โกหก ถกูบงัคบัให้ออกก าลงักาย ถกู
บงัคบัให้ยืนนิ่ง ๆ เป็นเวลานาน ผลสืบเน่ืองจากการขาดแคลนอาหาร การขาดแคลนบริการด้านสุขภาพ
และสภาพท่ีขาดสขุอนามยั เป็นเหตใุห้ผู้ ต้องขงัเสียชีวิตลงระหว่างอยู่ในเรือนจ าหรือไม่นานหลงัได้รับการ
ปลอ่ยตวั 
 ในพืน้ท่ีชนเผ่าภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของปากีสถาน ผู้ชายและเด็กผู้ชายหลายพนัคนถกูกองทพั
จบักมุโดยพลการ และถกูกกัตวัไว้ท่ีศนูย์ควบคมุตวัลบั มีรายงานวา่มีการทรมานอยา่งกว้างขวาง 
 นีแอซ (Niaz) (ไม่ใช่ช่ือจริงของเขา) ถกูกักตวัไว้ท่ีศนูย์ควบคมุตวัดงักล่าว เขาได้เล่าประสบการณ์
ไว้เม่ือปี 2556 ว่า “ในช่วงห้าวนัแรก พวกเขาใช้เข็มขดัหนงัโบยใส่หลงัเราตลอดเวลา เป็นความเจ็บปวด
ท่ีสดุจะบรรยาย (ทหาร) ขู่ท่ีจะฆ่าผมถ้าไม่ยอมรับสารภาพว่าเป็นสมาชิกกลุ่มฏอลีบนั” น้องชายของนีแอซ
เสียชีวิตระหวา่งการควบคมุตวั 
 มีข้อมลูวา่ญ่ีปุ่ นจะควบคมุตวัผู้ ต้องโทษประหารชีวิตโดยเป็นการขงัเดี่ยวหลายทศวรรษ ในสภาพท่ี
โหดร้ายและไร้มนุษยธรรม ในเดือนมีนาคม 2557 ศาลญ่ีปุ่ นสัง่ให้มีการพิจารณาคดีใหม่และให้ปล่อยตวั
นายฮากามาดะ อิวาโอะ (Hakamada Iwao) อายุ 78 ปี หลงัจากถูกขงัเป็นนกัโทษประหารชีวิตมากว่าส่ี
ทศวรรษ โดยในตอนนัน้เขาถกูจ าคกุในข้อหาฆาตกรรมเจ้านายของตนเอง โดยเป็นผลมาจากการถกูบงัคบั
ให้สารภาพในระหว่างการควบคมุตวัเพ่ือรอการไต่สวน ซึ่งมกัเป็นจดุท่ีเปิดโอกาสให้มีการทรมานและการ
ปฏิบตัท่ีิโหดร้าย 
 ออสเตรเลียก าลงักกัตวัผู้แสวงหาท่ีพกัพิงหลายร้อยคนในสภาพท่ีเหมือนเรือนจ า โดยเป็นศนูย์กัก
ตวัท่ีปาปัวนิวกินี พวกเขาถูกขงัในสถานท่ีท่ีแออดั อากาศร้อน ไม่ได้รับน า้อย่างเพียงพอและไม่ได้รับการ
รักษาพยาบาล ผู้ถกูกกับางคนรายงานวา่ถกูเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิโดยมิชอบ มีทัง้ท่ีถกูเตะ ตอ่ย และผลกั  
 
การลอยนวลพ้นผิด 
 การไม่สามารถน าตัวผู้ เก่ียวข้องกับการทรมานและการปฏิบัติ ท่ี โหดร้ายมาลงโทษ เป็น
ปรากฏการณ์ทั่วไปในเอเชียแปซิฟิก ท่ีอินโดนีเซีย มองโกเลีย และเนปาล ประมวลกฎหมายอาญาไม่มี
ข้อบญัญตัเิพ่ือเอาผิดกบัการทรมานอย่างเป็นผล 
 นบัเป็นนิมิตรหมายดีเม่ือเดือนมกราคม 2557 ไต้หวนัยกเลิกระบบศาลทหาร เป็นการเปล่ียนเขต
อ านาจศาลในคดีอาญา เป็นเหตใุห้เจ้าหน้าท่ีทหารต้องเข้ารับการไต่สวนในศาลพลเรือน ทัง้นีเ้ป็นผลมา
จากกรณีท่ีสิบโทคนหนึง่เสียชีวิตในเดือนกรกฎาคม 2556 โดยเป็นผลมาจากการทรมาน  
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ภาพรวมของยุโรปและเอเชียกลาง  

 แม้จะก าหนดให้มีข้อบญัญัติตามกฎหมายห้ามการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย แตก่ารปฏิบตัิ
เช่นนีย้งัคงเกิดขึน้แพร่หลายในยโุรปและเอเชียกลาง โดยเฉพาะในประเทศอดีตสหภาพโซเวียต เราได้เก็บ
ข้อมูลการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายในพืน้ท่ีส่วนต่าง ๆ ของสหภาพยุโรป และบางประเทศไม่ยอม
สอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกับการทรมานอย่างจริงจงั ซึ่งเป็นการทรมานท่ีเกิดขึน้ในบริบทท่ีมี
การปราบปรามการก่อการร้ายภายใต้การน าของสหรัฐฯ  
 
ภาพรวม  
 การทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้ายยงัเกิดขึน้อยา่งกว้างขวางทกุประเทศท่ีเคยเป็นอดีตสหภาพโซ
เวียต การบญัญัติเป็นกฎหมายคุ้มครองเพ่ือต่อต้านการทรมานในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา แทบไม่ได้ส่งผลให้
การทรมานหมดไป โดยมกัน ามาใช้กบัผู้ ต้องสงสยัว่าเป็นสมาชิกกลุ่มแบง่แยกดินแดนหรือกลุ่มอิสลามหวั
รุนแรง แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วไป เน่ืองจาก

 ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 อาลี คริสที (Ali Chishti) ผู้ ส่ือข่าวชาวปากีสถานได้
ถกูต ารวจลกัพาตวัและทรมาน  
 เขาเป็นผู้ ส่ือข่าวด้านความมัน่คงในประเทศของนิตยสาร The Friday Times ซึ่ง
ก าลงัขบัรถกลบับ้านในตอนค ่า มีต ารวจตัง้ดา่นและเรียกให้เขาหยุดตรวจ เป็นต ารวจใน
เคร่ืองแบบหกนายและนอกเคร่ืองแบบหนึง่นาย 
 จากนัน้มีการจบัตวัเขาใส่รถอีกคนัหนึ่ง เอาผ้าปิดตาและน าตวัไปบ้านหลงัหนึ่ง 
จากนัน้เขาก็ถูกซ้อมซ า้แล้วซ า้อีก ชายคนหนึ่งเอาแต่พร ่าด่านาจาม เศรษฐี (Najam 
Sethi) บรรณาธิการของอาลี เขาเป็นคนท่ีมกัวิพากษ์วิจารณ์กองทพัและพรรค  MQM ซึ่ง
เคยถกูขูฆ่า่ ขูล่กัพาตวัและทรมาน 
 สุดท้ายพวกเขาน าตัวอาลีไปทิง้ไว้ไม่ไกลจากหน่วยทหารแห่งหนึ่ง (Defence 
House Authority Phase 8) เขาต้องขอความช่วยเหลือจากต ารวจในพืน้ท่ีเพ่ือตามหา
รถยนต์ของเขาท่ีอยูใ่นบริเวณใกล้เคียง  
 อาลีให้ข้อมูลกับแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่า เขาเช่ือว่าคนร้ายท าตามค าสัง่ของอีกคน
หนึง่ เขาได้แจ้งความกบัต ารวจ แตท่ี่ผา่นมาไมม่ีการน าตวัคนที่ลกัพาตวัและทรมานเขามาลงโทษ  
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หนว่ยงานต ารวจท่ีฉ้อฉลและมีทรัพยากรน้อยยงัเห็นว่าการบงัคบัให้รับสารภาพเป็นชอ่งทางง่ายสดุเพ่ือให้มี
การลงโทษผู้ ท่ีถกูจบักมุ และเป็นการรีดไถเงินเพ่ือหารายได้เพิ่มเตมิ  
 การทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้ายมักไม่ค่อยเกิดขึน้ในระบบยุติธรรมทางอาญาทั่วไปของ
ประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรป แต่เม่ือเกิดการปฏิบตัิดงักล่าวขึน้ ก็มักไม่มีการน าตวัผู้ กระท าผิดมา
ลงโทษหรือมีแตน้่อยมาก ประเทศในสหภาพยโุรปส่วนใหญ่ยงัสนบัสนนุปฏิบตัิการต่อต้านการก่อการร้าย
ของสหรัฐฯ และให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิมิชอบหลายประการท่ีเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน
เท่ียวบินเพ่ือขนย้ายตวัผู้ ต้องสงสยัในคดีก่อการร้าย และในบางกรณียงัอ านวยความสะดวกให้มีสถานท่ีลบั
เพ่ือใช้คมุตวันกัโทษ คนท่ีพยายามแสวงหาความยตุธิรรมและการเปิดเผยความจริงอยา่งเต็มท่ีเก่ียวกบัการ
ทรมานเหลา่นี ้ก็มกัได้รับการปฏิเสธ  
 ตรุกีน่าจะเป็นประเทศในยโุรปและเอเชียกลางท่ีเป็นตวัอยา่งการลดการทรมานระหวา่งการควบคมุ
ตวัลงเป็นอย่างมาก หรืออาจหมดไปในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา แต่การใช้ก าลงัอย่างมิชอบตอ่ผู้ ต้องขงัยงัคง
เป็นปัญหาท่ีฝังรากลกึ และรัฐบาลมีทา่ทีสนบัสนนุมากกวา่จะยบัยัง้การปฏิบตัเิชน่นัน้ในปีท่ีแล้ว  
 
การบังคับให้รับสารภาพ 
 การน ามาตรการป้องกนัเพ่ือตอ่ต้านการทรมานมาใช้อย่างเป็นทางการ แทบไม่ได้ส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในเชิงวฒันธรรมการบงัคบัใช้กฎหมายในอดีตสหภาพโซเวียต 
 หน่วยงานต ารวจหลายแห่งยงัคงประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยคิดจากจ านวนคดี
ท่ีจ าหน่ายออกและจ านวนคดีท่ีศาลสัง่ลงโทษ โดยค ารับสารภาพท่ีได้มาจากการทรมานมกัจะเป็นช่องทาง
ท่ีรวดเร็วสดุเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าว 
 วิธีการทรมานตามข้อมูลท่ีแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลเก็บได้ในประเทศอดีตสหภาพโซเวียต มี
ตัง้แต่การทุบตี การแขวนจากเพดาน และการท าให้ขาดอากาศหายใจโดยใช้ถุงพลาสติกครอบ ไปจนถึง
การช็อตด้วยไฟฟ้า การเอาเข็มทิ่มไปในเล็บมือหรือเล็บเท้า การสาดน า้เย็นจัดใส่ หรือแม้แต่การข่มขืน
กระท าช าเรา 
 ตลอดทัว่เอเชียกลาง ผู้ ต้องสงสยัว่าเป็นสมาชิกกลุ่มอิสลามหวัรุนแรงหรือกลุ่มตอ่ต้านรัฐบาล มกั
เส่ียงท่ีจะถูกทรมาน ผู้ ต้องสงสยัว่าเป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวธุด้านคอเคซสัเหนือในรัสเซียก็มกัตกเป็นเหย่ือ
การทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้าย เพ่ือรีดค ารับสารภาพท่ีใช้เป็นหลกัฐานเอาผิดและเพ่ือใช้เป็นขา่วกรอง  
 ราซูล คดูาเยฟ (Rasul Kudaev ) ถกูจบักมุเม่ือวนัท่ี 23 ตลุาคม 2548 ในรัสเซีย เขาถกูกล่าวหาว่า
เข้าร่วมกับกลุ่มติดอาวธุท่ีโจมตีอาคารของรัฐบาลในเมืองนลัชิก เขาถูกซ้อมอย่างหนกัช่วงท่ีถูกจบักมุและ
ในภายหลงั สามารถเห็นร่องรอยการซ้อมบนใบหน้า แตต่ ารวจอ้างว่าเขาล้มลงกบัพืน้เอง ท่ีผ่านมาไมมี่การ
สอบสวนตามข้อกล่าวหาของเขา การฟ้องคดีซึ่งเร่ิมขึน้ตัง้แตปี่ 2552 ต้องใช้ค ารับสารภาพท่ีได้มาจากการ
บงัคบัทัง้หมด ห้าปีผา่นไป และเก้าปีหลงัการจบักมุ การไตส่วนยงัไมส่ิน้สดุลง  
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 ในทาจิกิสถาน อเูหม็ด โทจิเยฟ (Umed Tojiev) กระโดดออกจากหน้าตา่งบนชัน้สามของโรงพกัจน
ขาทัง้สองข้างหกั ตอนท่ีเขาถูกควบคมุตวั ถกูทรมาน และถูกบงัคบัให้สารภาพว่าเป็นพวกก่อการร้าย เขา
เสียชีวิตในโรงพยาบาลของเรือนจ าในอีกสองเดือนตอ่มาเม่ือวนัท่ี  19 มกราคม 2557 โดยมีการระบุว่าเป็น
เพราะเส้นเลือดอดุตนั  
 มีข้อมลูว่ามีการใช้ค ารับสารภาพท่ีได้มาจากการทรมาน เป็นหลกัฐานในการตดัสินประหารชีวิตใน
เบลารุส ซึง่เป็นประเทศเดียวในยโุรปท่ียงัคงใช้โทษประหารชีวิต  
 
การลอยนวลพ้นผิด 
 ตลอดทัว่ประเทศอดีตสหภาพโซเวียต ต ารวจท่ีมีส่วนในการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายมัก
ลอยนวลพ้นผิดเสมอ แทบไม่มีการฟ้องคดีตอ่เจ้าหน้าท่ีในศาล เน่ืองจากเป็นการสอบสวนโดยเพ่ือนต ารวจ
ด้วยกันเองในเบือ้งต้น หรือเป็นการสอบสวนของพนกังานอยัการซึ่งเป็นมิตรกับต ารวจ ศาลมกัไม่สัง่ให้มี
การสอบสวนเพิ่มเตมิ หรือไตส่วนด้วยตนเองแม้จะมีหลกัฐานวา่มีการทรมานเกิดขึน้ตอ่จ าเลย 
 การปฏิเสธว่าต ารวจไม่ได้กระท าผิดมักเป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้ตลอดทั่วสหภาพยุโรป และใน
คาบสมทุรบอลขา่น เน่ืองจากแทบไมมี่ความใสใ่จจากหนว่ยงานและแทบไมมี่การสอบสวนอยา่งเตม็ท่ี  
 
การประท้วง 
 การใช้ก าลงัเกินกว่าเหตแุละการทุบตีเพ่ือลงโทษผู้ประท้วง มักเกิดขึน้ในประเทศอดีตสหภาพโซ
เวียต ในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลเก็บข้อมลูการปฏิบตัิมิชอบหลายกรณีตอ่ผู้
ประท้วงและนกักิจกรรมของฝ่ายค้านในรัสเซีย อาร์เซอร์ไบจาน และโดยเฉพาะในยเูครน จากการประท้วงท่ี
กรุงเคียฟ ประมาณว่ามีประชาชนกว่า 1,000 คนท่ีได้รับบาดเจ็บจากการใช้ก าลงัเกินกว่าเหตขุองต ารวจ 
รวมทัง้อีกกวา่ 100 คนท่ีถกูยิง และเป็นเหตใุห้หลายคนเสียชีวิต 
 ในเดือนมกราคม 2557 มิคาโล นิสโคกุซ ( Mikhailo Niskoguz) นกัศึกษาชาวยูเครนได้ถูกต ารวจ
ทรมาน เขาถกูทบุตี ถูกเอามีดกรีด ถกูท าให้แขนหกั นิสโคกซุก าลงัถ่ายภาพในช่วงท่ีมีการประท้วงรัฐบาล
ในใจกลางกรุงเคียฟ   
 ประชาชนหลายพนัคนท่ีเดนิขบวนประท้วงในตรุกีเม่ือปี 2556 กรณีการประท้วงท่ีสวนสาธารณะเก
ซี ก็ได้รับบาดเจ็บจากต ารวจ โดยเช่ือวา่มีอยูอ่ยา่งน้อยส่ีคนท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบตัมิิชอบดงักลา่ว 
 ฮากาน ยามาน (Hakan Yaman) อายุ 37 ปี สูญเสียตาข้างหนึ่ง กระดูกแก้ม หน้าผากและคาง
แตกและกะโหลกศีรษะร้าว หลังจากต ารวจซ้อมเขาใกล้บ้านในกรุงอิสตลับุลเม่ือเดือนมิถุนายนปีท่ีแล้ว 
จากนัน้ต ารวจก็น าตวัเขาไปทิง้ไว้ ซึง่เช่ือวา่เป็นเหตใุห้เขาเสียชีวิต  
 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลยงัได้เก็บข้อมลูในหลายกรณีของการปฏิบตัิมิชอบของต ารวจ ในช่วง
ท่ีมีการประท้วงมาตรการรัดเข็มขดัในสเปน โรมาเนีย อิตาลี และโดยเฉพาะในกรีซเมื่อไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา  
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การทรมานและการปฏิบัตทิี่โหดร้ายและพรมแดนทวีปยุโรป  
 ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชั่นแนลได้เก็บข้อมูลการปฏิบัติมิชอบหลายกรณี 
รวมทัง้การผลกัดนัให้ส่งกลบัคนเข้าเมืองและผู้ ลีภ้ัยตามชายแดนนอกสหภาพยุโรป ซึ่งก่อให้เกิดอนัตราย 
โดยเฉพาะบริเวณพรมแดนประเทศกรีซ-ตุรกี และตลอดช่วงพรมแดนบริเวณท่ีเป็นเมืองท่าของสเปนกับ
ประเทศโมร็อกโก เน่ืองจากมกัมีข้อกลา่วหาท่ีนา่เช่ือถือวา่เกิดการทบุตีหรือการปฏิบตัิอย่างดหูมิ่นศกัดิศ์รี  
 
ความร่วมมือของยุโรปในการส่งตัวผู้ต้องสงสัยคดีก่อการร้ายและการควบคุมตัวในที่ลับ  
 รัฐบาลตลอดทัว่สหภาพยโุรปยงัไม่สามารถด าเนินการสอบสวนอย่างเป็นผล กรณีท่ีไปมีส่วนร่วม
ในปฏิบตัิการส่งตวัผู้ ต้องสงสยัคดีก่อการร้าย (rendition) และการควบคุมตวัในท่ีลับซึ่งเป็นโครงการของ
หน่วยข่าวกรองกลาง (CIA) สหรัฐฯ ซึ่งเป็นเหตใุห้มีการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอย่างแพร่หลาย
ระหวา่งปี 2544-2550  
 จากข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือได้ทัง้ของสหภาพยโุรป สภายโุรป องค์การสหประชาชาติ ผู้ ส่ือข่าวและเอ็นจี
โอระบุว่า สถานท่ีควบคมุตวัในท่ีลบัของ CIA ยงัมีอยู่ในลิทวัเนีย โปแลนด์ และโรมาเนีย ระหว่างปี 2545-
2549 ผู้ ท่ีถกูควบคมุตวัอ้างว่าได้ถกูทบุตี ถกูบงัคบัให้อดนอนเป็นเวลาตอ่เน่ืองกนั และถกูท าให้อยูใ่นสภาพ
เหมือนคนจมน า้   
 โรมาเนียได้จดัให้มีการไตส่วนของรัฐสภาแบบลบัเพียงครัง้เดียวและใช้เวลาไม่ก่ีชัว่โมง ข้อสรุปท่ีได้
ถกูเก็บเป็นความลบั มีการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะโดยยอ่ ระบวุา่โรมาเนียไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ กบั
การสง่ตวัผู้ ต้องสงสยัคดีก่อการร้ายและการควบคมุตวัในท่ีลบั  
 การสอบสวนทางอาญาในโปแลนด์เร่ิมขึน้เม่ือปี 2551 แต่ประสบปัญหาล่าช้าและขาดความ
โปร่งใส อย่างไรก็ดี ผลของการสอบสวนเป็นเหตใุห้ชายสามคนท่ีถกูควบคมุตวัท่ีอา่วกวนตานาโมได้รับการ
จดัสถานะอย่างเป็นทางการให้เป็น “ผู้ เสียหาย” ในเดือนมกราคม 2557 หนังสือพิมพ์ Washington Post 
รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จ่ายเงินจ านวน 15 ล้านเหรียญให้กับทางการโปแลนด์ส าหรับปฏิบตัิการคกุลบั
เหล่านี ้การสอบสวนในลิทวัเนียให้ข้อมลูท่ีน าไปสู่กรณีการเคล่ือนย้ายนายมสุตาฟา อลั -ฮอซาวี (Mustafa 
al-Hawsawi) เข้าประเทศอยา่งผิดกฎหมาย เขาเคยถกูควบคมุตวัท่ีอ่าวกวนตานาโมเชน่กนั และอ้างวา่เคย
ถกูควบคมุตวัในคกุลบัท่ีนัน่ 
 นบัเป็นชยัชนะด้านความยุติธรรมท่ีหาได้ยาก ศาลอิตาลีได้สัง่ลงโทษเจ้าหน้าท่ีหน่วยราชการลบั
ของสหรัฐฯ และอิตาลีในข้อหาลกัพาตวันายอาบู โอมาร์ (Abu Omar) เม่ือปี 2546 และต่อมามีการส่งตวั
เขาไปรับการทรมานในอียิปต์ ในเดือนธันวาคม 2555 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European Court of 
Human Rights) ยงัมีค าสัง่ว่ามาซิโดเนียมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย การควบคมุตวัโดยพลการ การ
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บงัคบับคุคลให้สญูหายและการทรมานของเหย่ือการส่งตวัข้ามประเทศอีกคนหนึ่งคือนายคาเล็บ เอล-มาสี 
(Khaled el-Masri)   
 อย่างไรก็ดี โดยทั่วไปแล้วทางการมกัปฏิเสธ ปิดบงั หรือลดทอนพันธกิจของตนท่ีมีต่อข้อห้ามต่อ
การทรมานในทกุสภาพการณ์ ซึง่เป็นข้อห้ามสากลและโดยสมับรูณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวมของตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ  

 ตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือยงัเต็มไปด้วยการลุกฮือในช่วงเกือบทัง้ทศวรรษท่ีผ่านมา จาก
ปรากฏการณ์ท่ีเฟ่ืองฟขูองสิทธิมนษุยชนในเบือ้งต้น รวมทัง้สิทธิท่ีจะปลอดจากการทรมาน ได้เปล่ียนสภาพ
เป็นความทุกข์ยากและความถดถอยด้านสิทธิ ในกรณีของซีเรีย ได้เปล่ียนไปเป็นความน่าสะพรึงกลวัของ
หายนะภัยท่ีมีต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการทรมานเกิดขึน้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในประเทศท่ีอยู่ใต้
ระบอบเผดจ็การมานาน ประชาชนตา่งอดึอดักบัความเช่ืองช้าของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
 แม้ว่ารัฐบาลใหม่อาจด าเนินการในเชิงบวกอยู่บ้างในบางกรณี เช่น การก าหนดข้อบัญญัติท่ี
เข้มแข็งเพ่ือห้ามใช้การทรมาน อยา่งในกรณีของตนีูเซียซึ่งเร่ิมมีกระบวนการเปล่ียนผ่านของความยตุธิรรม 
แตปั่จจยัพืน้ฐานท่ีเป็นต้นเหตขุองการปฏิบตัิมิชอบดงักล่าว ยงัคงเป็นอปุสรรคท่ีด ารงอยู่ท าให้ไม่สามารถ
เปล่ียนจากกฎหมายให้เป็นการปฏิบตัไิด้จริง  

 “กะโหลกและกระดกูใบหน้าแตก รวมทัง้ท่ีบริเวณเบ้าตา เลือดออกในสมองและแผล
ฟกช า้บริเวณล าคอ” เป็นข้อสรุปในรายงานตรวจร่างกายของนายวลาดิสลาฟ ไชสกี ้
(Vladislav Tsilytskiy) โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ อาย ุ23 ปี เขาถกูควบคมุตวัไว้พร้อมกบัคน
อ่ืน ๆ ในระหวา่งการประท้วงท่ีกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยเูครนเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2557   
 หลังได้รับการปล่อยตวัจากต ารวจ ต้องมีการน าตวันายวลาดิสลาฟไปโรงพยาบาล
โดยทนัที  
 บนเตียงในโรงพยาบาล เขาให้ข้อมลูกบัทนายความว่าถกูซ้อมจนสลบไป และต ารวจ
ได้ลากตวัเขาจากระเบียงของอาคารซ้อมฟุตบอล โดยการจับ ท่ีปากของเขาและลากตวัไป 
จากนัน้ยงัน ากระป๋องสเปรย์พริกไทยฉีดใสอ่วยัวะเพศของเขา 
 ท่ีผา่นมายงัไมมี่การสอบสวนกรณีนีแ้ตอ่ยา่งใด  
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สภาพช่วงความขัดแย้งและหลังความขัดแย้ง  
 รายงานข้อมูลเก่ียวกบัการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายในซีเรียเพิ่มสงูขึน้อย่างมาก ภายหลงั
การประท้วงเม่ือเดือนมีนาคม 2554 ซึ่งทางการได้ตอบโต้อย่างทารุณ และเป็นเหตใุห้เกิดความขดัแย้งใน
ประเทศอย่างตอ่เน่ือง มีการทรมานผู้ ต้องสงสยัว่าเก่ียวข้องกบัฝ่ายค้านอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้การทรมาน
นกักิจกรรมด้านสนัติภาพและเด็ก มีรายงานว่าการทรมานเป็นเหตุให้ผู้ถกูควบคมุตวัหลายพนัคนเสียชีวิต 
แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลยงัเก็บข้อมลูการทรมานท่ีกระท าโดยกลุม่ตดิอาวธุ 
 การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายยงัเป็นข้อมูลในเชิงลบส าหรับประเทศท่ีเร่ิมพ้นช่วงของความ
ขดัแย้ง ในอิรัก การทรมานยงัเกิดขึน้อย่างแพร่หลายในเรือนจ าและศนูย์ควบคมุตวั เช่ือว่ามีผู้ เสียชีวิตกว่า 
30 คนในระหวา่งการควบคมุตวัโดยเป็นผลมาจากการปฏิบตัแิบบดงักลา่วระหวา่งปี 2553 และ 2555 
 ในลิเบีย การทรมานยงัคงเกิดขึน้อย่างแพร่หลาย ทัง้ในพืน้ท่ีของรัฐและกลุ่มทหารบ้าน แอมเนสตี ้
อินเตอร์เนชัน่แนลเก็บข้อมลูผู้ เสียชีวิต 23 รายเน่ืองจากการทรมานตัง้แตค่วามขดัแย้งยตุลิงเม่ือปี 2554  
 
การตอบโต้ต่อการแสดงความเห็นต่าง การประท้วง และภัยต่อความม่ันคงในประเทศ ในสายตา
ของรัฐ 
 รูปแบบทัว่ไปท่ีเกิดขึน้ในตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือได้แก่ การท่ีรัฐบาลหนัไปใช้การทรมาน
และการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายเพ่ือปราบปรามการลกุฮือและการประท้วง และตอบโต้สิ่งท่ีพวกเขาเช่ือว่าเป็นภัย
คกุคามตอ่ความมัน่คงในประเทศ 
 ในอียิปต์ ในระหว่างท่ีเกิดการลุกฮือเม่ือปี 2554 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมั่นคงและทหารได้ใช้การ
ทรมานเป็นอาวธุเพ่ือท าร้ายผู้ประท้วง ภายใต้ระบอบทหารในเดือนมีนาคม 2554 มีการบงัคบัให้ผู้ประท้วง
หญิงต้องเข้ารับ “การตรวจพรหมจรรย์” รัฐบาลชดุปัจจบุนัก าลงัจดัท ากฎหมายตอ่ต้านการก่อการร้ายฉบบั
ใหม ่ซึง่หากมีการบงัคบัใช้จะท าให้มาตรการป้องกนัการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายออ่นแอลง ทัง้ ๆ ท่ี
การทรมานยงัเกิดขึน้อยา่งแพร่หลาย 
 ในอิหร่าน ทางการใช้การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายเพ่ือรีด “ค ารับสารภาพ” เพ่ือน ามาใช้
ลงโทษบุคคล เป็นเหตใุห้ศาลตดัสินประหารชีวิตในหลายคดี ทัง้ในส่วนของการปราบปรามการประท้วง
อย่างสงบและสนัติ ไปจนถึงการไตส่วนคดียาเสพติดและคดีเก่ียวกับชนกลุ่มน้อย การทรมานเกิดขึ น้อย่าง
แพร่หลายในชว่งสอบปากค า ซึง่โดยปรกตแิล้วผู้ถกูควบคมุตวัจะไมไ่ด้รับอนญุาตให้พบกบัทนายความ  
 ในหลายประเทศ ทางการจ าเป็นต้องตอบโต้กบัภยัคกุคามอย่างแท้จริงตอ่ประชาชน ทัง้ท่ีเป็นการ
กระท าของกลุ่มติดอาวธุหรือกลุ่มบคุคลท่ีมีเป้าหมายเป็นพลเรือน อย่างไรก็ดี ปฏิบตัิการของรัฐมกัเกิดขึน้
พร้อมกบัรายงานข้อมลูว่ามีการทรมานผู้ ต้องสงสยั ยกตวัอยา่งเช่น ในจอร์แดน ผู้ชาย 11 คนถกูจบักมุเม่ือ
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เดือนตุลาคม 2555 พวกเขาถูกกล่าวหาว่าวางแผนประทุษร้ายในกรุงอมัมัน แต่พวกเขาอ้างว่าต้อง “รับ
สารภาพ” เน่ืองจากถกูทรมาน  
 นอกจากนัน้ การทรมานมักเกิดขึน้กับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลและนักกิจกรรมภาคประชาสงัคม โดย
เกิดขึน้อย่างจงใจ ในซาอดุิอาระเบีย มกัมีรายงานข้อมูลการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายท่ีกระท าตอ่ผู้
ต้องสงสยัในคดีความมัน่คง ซึง่บางครัง้ยงัรวมถึงฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองด้วย 
 ในช่วงท่ีผ่านมามีการกล่าวหาว่ามีการทรมานหรือการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายกบัผู้ถูกควบคมุตวั ซึ่งบาง
คนถกูควบคมุตวัด้วยข้อหา “ความมัน่คง” ทัง้ในบาห์เรน คเูวต โอมาน กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
 ในอิสราเอลและเขตปกครองปาเลสไตน์ (Occupied Palestinian Territories) การปฏิบตัิมิชอบตอ่
ผู้ถกูควบคมุตวัระหว่างการจบักมุและการสอบปากค า ยงัเป็นข้อกงัวลร้ายแรง โดยเฉพาะกรณีท่ีเกิดขึน้กบั
ชาวปาเลสไตน์ นบัแตปี่ 2544 มีข้อร้องเรียนการทรมานกว่า 800 ฉบบั ซึ่งเป็นการกล่าวหาหนว่ยงานความ
มัน่คงของอิสราเอล แตท่ี่ผา่นมาไมมี่การสอบสวนคดีตามข้อกลา่วหาเหลา่นี ้ 
 รัฐบาลปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์และรัฐบาลของกลุม่ฮามสัในฉนวนกาซา ตา่งมีส่วนรับผิดชอบ
ต่อการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้ายต่อผู้ ถูกควบคุมตัว โดยเฉพาะผู้ ท่ีเป็นปรปักษ์ทางการเมือง 
หน่วยงานควบคมุท่ีจดัตัง้ขึน้โดยรัฐบาลปาเลสไตน์รายงานว่าได้รับค าร้องเรียนว่าได้เกิดการทรมานหรือ
การปฏิบตัท่ีิโหดร้ายขึน้ 142 กรณีในเวสต์แบงก์ และ 129 กรณีในเขตฉนวนกาซาส าหรับปี 2555  
 
การลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ่ายีศักดิ์ศรี  
 การลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรีอย่างเช่น การขว้างด้วยหิน การเฆ่ียนตี และ
การตดัแขนขา ยงัเกิดขึน้ตามข้อบญัญัติของกฎหมายในหลายประเทศของภูมิภาคนี ้ไม่ว่าจะเป็นประเทศ
อิหร่านหรือซาอดุอิาระเบีย  
 
 
ความล้มเหลวของรัฐอย่างเป็นระบบ  
 แบบแผนการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายท่ีฝังรากลึกตลอดทั่วภูมิภาค เป็นผลมาจากการท่ี
หนว่ยงานความมัน่คงสามารถปฏิบตัิงานโดยไม่มีการตรวจสอบ ในขณะท่ีศาลมกัรับฟังค ารับสารภาพ และ
ศาลท่ีไมเ่ป็นอิสระมกัไมส่นใจแม้มีข้อกลา่วหาวา่เกิดการทรมานขึน้   
 รากเหง้าส าคัญของปัญหานีคื้อการขาดเจตจ านงทางการเมือง ในบาห์เรน คณะผู้ ช านาญการ
ระหว่างประเทศท่ีจัดตัง้ขึน้หลังจากมีแรงกดดันจากนานาชาติภายหลังการปราบปรามเม่ือปี 2554 มี
ข้อสรุปว่ารัฐบาลบาห์เรนทรมานผู้ถกูควบคมุตวัอย่างเป็นระบบ รัฐบาลประกาศยอมรับผลการศึกษา แต่
ไมไ่ด้น าข้อเสนอแนะหลกัไปปฏิบตัิ 
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 ตลอดทัว่ภมูิภาค การใช้ความรุนแรงตอ่ผู้หญิงเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง รัฐไมส่ามารถคุ้มครองให้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นผลเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลกระท าความผิดดังกล่าวกับอีกคนหนึ่ง ทัง้ยัง
ปลอ่ยให้เกิดการกระท าดงักลา่วขึน้เน่ืองจากไมใ่สใ่จท่ีจะสอบสวนหรือฟ้องร้องด าเนินคดีตอ่ผู้กระท าผิด  
 การขาดความรับผิดต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงรวมทัง้การทรมาน เป็นปัญหาท่ีเลวร้าย
ยิ่งขึน้ในบางประเทศ ซึ่งมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ในเยเมน รัฐบาลออกกฎหมายให้ภูมิคุ้มกัน
เจ้าหน้าท่ีเม่ือเดือนมกราคม 2555 เป็นเหตใุห้อดีตประธานาธิบดีอาลี อบัดลุเลาะห์ ซาเลห์ (Ali Abdullah 
Saleh) และบุคคลท่ีรัฐบาลเขาว่าจ้างได้รับความคุ้ มครองไม่ถูกฟ้องคดี ในกรณีท่ี “เป็นการปฏิบัติท่ีมี
แรงจงูใจมาจากการเมือง” ในระหวา่งการด ารงต าแหนง่ของตน 
 ในแอลจีเรีย ทางการก าหนดการคุ้มครองไม่ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงและกลุ่มติดอาวธุของรัฐ
ต้องถูกฟ้องคดีในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการสู้ รบ
ภายในประเทศชว่งทศวรรษ 1990   
 
ก้าวย่างในทศิทางท่ีถูกต้อง  
 ในช่วงท่ีผ่านมามีความก้าวหน้าอยู่บ้างในแง่การส่งเสริมให้มี ข้อห้ามต่อการทรมานในระบบ
กฎหมายในประเทศ โดยเฉพาะในตูนีเซียและลิเบีย ในขณะเดียวกัน รัฐบาลปาเลสไตน์และทางการ
เลบานอนซึ่งเป็นประเทศท่ียังมีข้อกังวลเก่ียวกับการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้าย ได้จัดท าประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีความมัน่คง โดยก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกนัการทรมานขึน้มา  
 มาตรการยตุิธรรมระยะเปล่ียนผ่านท่ีใช้เพ่ือแก้ปัญหาการทรมานและการปฏิบตัมิิชอบ นบัเป็นการ
พัฒนาในเชิงบวกเม่ือเร็ว ๆ นี  ้โดยเกิดขึน้เป็นครัง้แรกในโมร็อกโกและสะฮาราตะวันตก ซึ่งมีการตัง้
คณะกรรมาธิการขึน้มาเม่ือปี 2546 ก าหนดให้รัฐต้องรับผิดชอบตอ่การละเมิดสิทธิมนษุยชนท่ีเกิดจากการ
ปฏิบตัิของหน่วยงานความมั่นคงระหว่างปี 2499 จนถึง 2542 รวมทัง้การทรมาน และก าหนดค่าชดเชย
ให้กบัผู้ ท่ีตกเป็นเหย่ือจ านวนมาก อย่างไรก็ดี คณะกรรมาธิการยงัไม่สามารถคุ้มครองสิทธิท่ีจะได้รับความ
จริงและความยุติธรรมของเหย่ือ และการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้ายยังเกิดขึน้ต่อไปโดยไม่มีการ
รายงาน รวมทัง้กรณีท่ีเกิดขึน้กบัผู้สนบัสนนุสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองในสะฮาราตะวนัตก 
 ในตนีูเซีย มีการจดัตัง้คณะกรรมาธิการเม่ือเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีสอบสวนการ
ละเมิดสิทธิมนษุยชนท่ีเกิดขึน้ตัง้แตปี่ 2498 และยงัมีพฒันาการอ่ืน ๆ ท่ีท าให้เกิดความหวงัว่าจะมีความรับ
ผิด ในเดือนมีนาคม 2556 มีการขุดซากศพของไฟซาล บาราเกต (Faysal Baraket) ขึน้มาใหม่ เขาถูก
ทรมานจนเสียชีวิตระหว่างควบคุมตัวเม่ือเดือนตุลาคม 2534 จากผลการชันสูตรศพท าให้ได้ข้อมูลซึ่ง
ขดัแย้งกบัข้อมลูเดมิของรัฐบาลตนีูเซียท่ีระบวุ่าเขาเสียชีวิตจากอบุตัิเหตจุราจร โดยในปัจจบุนักระบวนการ
ไตส่วนของศาลยงัด าเนินตอ่ไป  
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12. ภาคผนวก: กรอบกฎหมายโดยภาพรวม 

 ข้อห้ามต่อการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ
ท่ีย ่ายีศักดิ์ศรี 
 การทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรีเป็นข้อ
ห้ามโดยสมับูรณ์ตามสนธิสญัญาและกฎหมายระหว่างประเทศ (รวมทัง้ข้อ 5 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights - UDHR)  ข้อ 7 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พ ล เมื อ งแล ะสิ ท ธิท างก าร เมื อ ง  ( International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR)) 
อนสุญัญาแหง่สหประชาชาติเหลา่นีต้อ่ต้านการทรมาน รวมทัง้อนสุญัญาระดบัภมูิภาค เช่น อนสุญัญาเพ่ือ
ป้องกันและลงโทษการทรมานแห่งอเม ริกา (Inter-American Convention to Prevent and Punish 
Torture) ข้อ 5 อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา (American Convention on Human Rights) ข้อ 3 
อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European Convention on Human Rights) กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ (เช่น กฎบตัรตามอนสุญัญาเจนีวา - Geneva conventions) และกฎหมายจารีตประเพณี
ระหวา่งประเทศ 
 กฎบตัรเหล่านีเ้ป็นข้อห้ามโดยสมับรูณ์ ไม่มีข้อจ ากัดหรือไม่อาจลดทอนไม่ว่าในสภาพการณ์ใด ๆ 
รวมทัง้ในช่วงสงครามหรือมีโอกาสจะเกิดสงคราม ในช่วงท่ีมีความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศ หรือ
ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐไม่อาจหลีกเล่ียงการปฏิบตัิตามข้อห้ามนีไ้ด้ แม้จะมีการลงช่ือใน
ข้อตกลงกบัรัฐอ่ืน ๆ ท่ีอนญุาตให้มีการทรมานก็ตาม   
 การทรมานเป็นอาชญากรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศในทกุสภาพการณ์ การปฏิบตัิหรือการ
ลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรีในบางรูปแบบ ยังอาจถือเป็นอาชญากรรมตาม
กฎหมายระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะในบริบทของการขดัแย้งกนัด้วยอาวธุ หรือกรณีท่ีเป็นองค์ประกอบของ
อาชญากรรมตอ่มนษุยชาต ิ 

 อิหร่าน: สัททา เบเหชต ิ(Sattar Beheshti) 
 สัททา เบเหชติผู้ จัดท าเว็บบล็อกเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวของต ารวจฝ่าย
ความผิดด้านคอมพิวเตอร์ในอิหร่าน เม่ือปี 2555 โดยคาดวา่เป็นผลมาจากการทรมาน รายงาน
ผลการชันสูตรศพพบว่า เขาเสียชีวิตจากเลือดท่ีไหลออกจากปอด ไต และสมอง แต่จนถึง
ปัจจบุนัยงัไมมี่การสอบสวนการเสียชีวิตของเขาอยา่งไมล่ าเอียงและอยา่งรอบด้าน  
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 ตามนิยามขัน้พืน้ฐานและมีการใช้อย่างแพร่หลายสุด ซึ่งปรากฏในอนสุญัญาต่อต้านการทรมาน
แห่งสหประชาชาติ การทรมานหมายถึงการกระท าใดก็ตามโดยเจตนาท่ีท าให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์
ทรมานอย่างสาหสั ไมว่า่ทางร่างกายหรือทางจิตใจตอ่บคุคลใดบคุคลหนึง่ เป็นการกระท าโดย หรือด้วยการ
ยยุง หรือโดยความยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าพนกังานของรัฐ เพ่ือความมุ่งประสงค์ท่ีจะท าให้ ได้มา
ซึง่ข้อสนเทศหรือค าสารภาพจากบคุคลนัน้ หรือเป็นการลงโทษบคุคลนัน้ การข่มขูใ่ห้กลวัหรือเป็นการบงัคบั
ขูเ่ข็ญบคุคลนัน้บนพืน้ฐานของการเลือกปฏิบตัิ 
 ไม่มีค านิยามท่ีเป็นกลางของการปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ่ายี
ศกัดิ์ศรี ตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่มาตรฐานระหว่างประเทศก าหนดให้ครอบคลุมการคุ้มครองท่ี
กว้างขวางสดุเท่าท่ีเป็นไปได้ จากการปฏิบตัิหน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ
และระดบัภูมิภาค อาจอธิบายได้ว่า การกระท าท่ีถือว่าเป็นการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายนัน้มีลกัษณะในด้านลบ 
โดยเป็นการปฏิบัติท่ีโหดร้ายนัน้ไม่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบส าคญัของการทรมานตามนิยามข้างต้น 
ยกตวัอย่างเช่น การกระท าท่ีก่อให้เกิดความเจ็บปวดท่ีไม่รุนแรงสาหัส หรือการกระท าท่ีไม่ได้มุ่งประสงค์
ตามรายละเอียดของนิยามการทรมานข้างต้น ย่อมถือวา่เป็นการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ีย ่ายี
ศกัดิศ์รีมากกวา่เป็นการทรมาน 
 สนธิสัญญาและมาตรฐานระหว่างประเทศก าหนดมาตรการป้องกันเชิงขัน้ตอนปฏิบัติและ
มาตรการอ่ืน ๆ เพ่ือหนนุเสริมข้อห้ามดงักล่าว ยกตวัอย่างเช่น การมีสิทธิท่ีจะถกูน าตวัไปปรากฏตวัในศาล
ทนัทีภายหลงัถูกควบคมุตวั สิทธิของผู้ ถูกควบคมุตวัท่ีจะเข้าถึงทนายความและสิทธิท่ีจะได้ติดต่อกับโลก
ภายนอก องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ อนุสัญญาต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ  ข้อบัญญัติซึ่ง
ครอบคลมุสิทธิท่ีจะมีอิสรภาพและสิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีอยา่งเป็นธรรมตามกตกิาระหวา่งประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลสูญ
ห า ย  ( International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) 
และชดุของหลกัการแหง่สหประชาชาตวิา่ด้วยการคุ้มครองบคุคลทกุคนจากการควบคมุตวัหรือการคมุขงัไม่
ว่ า ใ น รู ป แ บ บ ใด  (UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of 
Detention or Imprisonment)  
 
การสอบสวน ความรับผิดและการเยียวยา  
 ตามองค์ประกอบของข้อห้ามนี ้รัฐ/รัฐบาลต้องสอบสวนข้อกล่าวหาใด ๆ ท่ีน่าเช่ือถือว่ามี การ
ทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้าย โดยการสอบสวนต้องด าเนินไปทันที อย่างรอบด้าน อย่างเป็นผล เป็น
อิสระ ไม่ล าเอียง และสาธารณะสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ข้อก าหนดท่ีการสอบสวนต้องน าไปสู่การ
จ าแนกตวัผู้ กระท าผิด โดยถือเป็นพันธกรณีของวิธีการ ไม่ใช่ผลลัพธ์ การสอบสวนใด ๆ ท่ีไม่น าไปสู่การ
จ าแนกตวัผู้กระท าผิดยอ่มถือวา่ไมเ่ป็นผล  
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 ตามอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานรัฐจะต้องประกนัให้การทรมานเป็นความผิดอาญาตามกฎหมาย
ในประเทศ เม่ือจ าแนกตัวผู้ กระท าผิดได้แล้ว รัฐจะต้องน าตัวมาลงโทษ โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นการฟ้อง
คดีอาญาเท่านัน้ ไม่จ ากัดว่าเฉพาะต้องเป็นการทรมานหรือการปฏิบัติท่ีโหดร้ายท่ีเกิดขึน้ภายในอาณา
บริเวณหรือเขตอ านาจศาลของรัฐเท่านัน้ โดยรัฐซึ่งให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาต่อต้านการทรมานมี
พนัธกรณีต้องสง่ตวัผู้ ท่ีเช่ือวา่ท าให้เกิดการทรมานเป็นผู้ ร้ายข้ามแดนหรือไม่ก็ต้องฟ้องร้องด าเนินคดีตอ่เขา
ในอาณาบริเวณหรือเขตอ านาจศาลของตน ไม่ว่าการทรมานนัน้จะเกิดขึน้ท่ีใดในโลก (ถือได้ว่าเป็นรูปแบบ
หนึ่งของ “เขตอ านาจศาลสากล” เชิงบงัคบั) รัฐต้องให้ความร่วมมือโดยการส่งตวัเป็นผู้ ร้ายข้ามแดนและ
ความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองทางอาญา ทัง้นีเ้พ่ือประกนัไมใ่ห้ผู้ท าการทรมาน “มีท่ียืนท่ีปลอดภยัใน
สงัคม” 
 เหย่ือของการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้ายมีสิทธิเข้าถึงการเยียวยาต่อความเสียหายท่ีเกิด
ขึน้กับตนอย่างเพียงพอ เป็นผล และโดยทนัที ในบริบทของการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ การ
เยียวยาเหล่านีห้มายถึงการฟืน้ฟู การชดเชย และมาตรการท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ (รวมทัง้สิทธิท่ีจะได้
ทราบความจริง) แม้ว่ายงัอาจรวมถึงการชดใช้ในบางรูปแบบ รัฐซึ่งละเมิดข้อห้ามนีมี้พนัธกรณีต้องประกัน
ไม่ให้เกิดการกระท าผิดซ า้ โดยต้องด าเนินมาตรการเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทรมานและการปฏิบัติท่ี
โหดร้ายอ่ืน ๆ ขึน้มาอีก ซึ่งย่อมหมายถึงการท่ีรัฐปฏิบตัิตามพันธกรณีท่ีจะด าเนินการให้มีการสอบสวน 
ความรับผิด และการป้องกนันัน่เอง  
 
มาตรการป้องกัน 
 กฎหมายระหว่างประเทศก าหนดให้รัฐมีพนัธกรณีท่ีจดัท ามาตรการป้องกันการทรมาน  โดยอาจ
ประกอบด้วยมาตรการดงัตอ่ไปนี ้ 

 ในช่วงการจบักมุ ผู้ถกูควบคมุตวัต้องได้รับแจ้งถึงเหตุผลของการจบักุมและสิทธิของตนเอง ญาติต้อง
ได้รับแจ้งว่ามีการควบคุมตวั โดยอาจเป็นผู้ถูกควบคุมตวัแจ้งให้ทราบเองหรือทางการเป็นผู้ แจ้งให้
ทราบ การควบคุมตัวโดยไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอกเป็นข้อห้ามตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
เน่ืองจากอาจน าไปสู่การทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้าย และหากน ามาใช้เป็นเวลานานย่อม
กลายเป็นการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายโดยตวัของมันเอง ด้วยเหตุดงักล่าว รัฐต้องประกันว่าผู้ ถูกควบคุมตวั
สามารถเข้าถึงทนายความ ญาต ิและบริการรักษาพยาบาลท่ีเป็นอิสระได้โดยทนัทีและอย่างสม ่าเสมอ  

 รัฐต้องท าบนัทึกข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถูกควบคมุตวัและปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ สามารถน ามา
มอบให้กบัทนายความแลญาติของผู้ถกูควบคมุตวัได้ รวมทัง้คนท่ีมีความสนใจในข้อมลูดงักล่าวอย่าง
เหมาะสม ผู้ถูกควบคมุตวัต้องถกูควบคมุตวัในสถานท่ีท่ีมีการประกาศอย่างเป็นทางการ การควบคมุ
ตวัในท่ีลบัเป็นสิ่งต้องห้าม  
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 ผู้ถกูจบักมุและควบคมุตวัต้องถกูน าตวัไปขึน้ศาลโดยไม่ชกัช้า ทัง้นีเ้พ่ือให้ศาลมีค าสัง่ว่าการควบคมุตวั
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลควรท าหน้าท่ีก ากับดแูลต่อไป และควรตรวจสอบและเป็นผู้อนุมตัิให้มี
การขยายเวลาของการควบคมุตวั ศาลยงัควรใช้โอกาสท่ีมีการน าตวัผู้ ต้องสงสยัมาปรากฏตวัในศาล 
เพ่ือรับฟังความเห็นใด ๆ จากผู้ถกูควบคมุตวัเก่ียวกบัการปฏิบตัท่ีิเกิดขึน้ในระหว่างการควบคมุตวั   

 ค าให้การหรือ “หลกัฐาน” ใด ๆ ท่ีได้มาจากการทรมานหรือการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย เป็นหลกัฐานท่ีไม่อาจ
รับฟังได้ไม่ว่าในขัน้ตอนใดของกฎหมาย เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีเป็นการกล่าวหาว่ามีการทรมานเกิดขึน้
และมีการให้การเป็นหลักฐานเอาไว้ ในเวลาต่อมายังมีการพัฒนามาตรฐานเพิ่มเติม โดยเฉพาะใน
ยโุรป ซึ่งก าหนดให้ศาลต้องไม่รับฟังค าให้การใด ๆ ท่ีเป็นปรปักษ์กบัผู้ ต้องสงสยั และเป็นการให้การใน
ขณะท่ีไม่มีทนายความอยู่ร่วมด้วย มาตรการป้องกนัเพิ่มเติมยงัรวมถึงการแบ่งแยกระหว่างหน่วยงาน
สอบปากค าและหน่วยงานควบคุมตัว การประกันให้มีทนายความอยู่ ร่วมด้วยในระหว่างการ
สอบปากค า และการบนัทึกวีดิโอขัน้ตอนต่าง ๆ ของการสอบปากค าทัง้หมด รวมทัง้สถานท่ีท่ีเส่ียงจะ
เกิดการทรมานหรือการปฏิบตัท่ีิโหดร้าย   

 
กลไกระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองและป้องกัน  
มีหนว่ยงานระดบัสากลและภมูิภาคหลายแหง่ซึง่ท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิตามสนธิสญัญาเหลา่นี ้  

 ในระดบัองค์กรองค์การสหประชาชาต ิคณะกรรมการตอ่ต้านการทรมานท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิ
ตามอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมาน ทัง้โดยการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลและการรับฟังจากรายงานของ
รัฐ คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติก็ท าหน้าท่ีแบบเดียวกนัในส่วนของการปฏิบตัิตาม
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หน่วยงานตรวจสอบการปฏิบตัิตาม
สนธิสญัญาขององค์การสหประชาชาติอ่ืน ๆ ยงัอาจมีอ านาจหน้าท่ีบางส่วนเก่ียวข้องกบัการพิจารณา
ปัญหาการทรมาน กลไกพิเศษ (Special Procedures) ขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะ
ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการทรมานสามารถเดนิทางไปเข้าเย่ียมประเทศตา่ง ๆ ขึน้อยู่กบัสถานการณ์แต่
ละกรณี และสามารถจดัท ารายงานท่ีเป็นประเดน็หลกัเก่ียวข้องกบัการทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้าย
ได้ 

 ใน ระดับภู มิ ภ าค  ศ าลสิ ท ธิมนุษ ยชนแห่ งยุ โรป  (European Court of Human Rights) แล ะ
คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา (Inter-American Commission on Human Rights) 
และคณะกรรมาธิการและศาลสิทธิมนุษยชนแห่งแอฟริกา  (African Commission and Court of 
Human Rights) สามารถรับข้อร้องเรียนจากบุคคลและ/หรือระหว่างรัฐซึ่งเป็นการกล่าวหาว่ามีการ
ละเมิดสนธิสญัญาระดบัภมูิภาคท่ีเก่ียวข้อง 

 มีกลไกระหว่างประเทศเพ่ือป้องกันการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้ายท่ีส าคญัสองประการ ได้แก่ 
คณะอนกุรรมการป้องกนัการทรมานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพิธีสารเลือกรับของอนุสญัญาตอ่ต้านการทรมาน 
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และคณะกรรมการป้องกนัการทรมานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามอนสุญัญายุโรปเพ่ือการป้องกันการทรมาน ซึ่งมี
ผลครอบคลมุรัฐภาคีทัง้หมดของสภายโุรป (Council of Europe)  

 คณะกรรมการป้องกันการทรมานจะเป็นผู้ เข้าเย่ียมประเทศท่ีเป็นรัฐภาคีทัง้ตามแผนการท่ีวางไว้หรือ
เป็นการเข้าเย่ียมเฉพาะกิจ โดยทั่วไปแล้ว คณะกรรมการป้องกันการทรมานจะไม่ตีพิมพ์รายงาน
เก่ียวกับการเข้าเย่ียมจนกว่าจะได้รับฉันทานุมัติจากรัฐท่ีเก่ียวข้อง แม้ว่าในกรณีท่ีเป็นข้อยกเว้น 
คณะกรรมการป้องกนัการทรมานอาจเผยแพร่แถลงการณ์ตอ่สาธารณะเก่ียวกับการเข้าเย่ียมประเทศ
นัน้ได้ คณะอนกุรรมการป้องกนัการทรมานยงัมีอ านาจหน้าท่ีคล้ายคลึงกับคณะกรรมการป้องกนัการ
ทรมาน แม้ว่าจะไม่มีอ านาจอย่างชดัเจนตามพิธีสารเลือกรับของอนุสญัญาต่อต้านการทรมานในการ
เข้าเย่ียมประเทศเฉพาะกิจได้  

 ข้อ 17 ของพิธีสารเลือกรับของอนุสญัญาต่อต้านการทรมานยงัก าหนดให้รัฐต้องสนบัสนุนหรือจดัตัง้
กลไกป้องกนัระดบัชาติท่ีเป็นอิสระ (National Preventive Mechanisms) เพ่ือป้องกนัการทรมาน และ
กฎหมายระหว่างประเทศอ่ืนๆ ในระดบัประเทศ เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการป้องกันการทรมาน 
กลไกป้องกันระดบัชาติมีอ านาจหน้าท่ีในการเข้าเย่ียมและให้ข้อเสนอแนะต่อทางการเก่ียวกับการ
คุ้มครองบคุคลท่ีถกูควบคมุตวัให้ปลอดพ้นจากการทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้าย 

 
มาตรฐานหลักเกณฑ์ขัน้ต ่าในการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขังแห่งสหประชาชาติ (UN Standard Minimum 
Rules on the Treatment of Prisoners)  
 มาตรฐานหลกัเกณฑ์ขัน้ต ่าในการปฏิบตัิต่อผู้ถูกคมุขงัแห่งสหประชาชาติ เป็นกฎบตัรส าคญัเพ่ือ
คุ้มครองผู้ ต้องขังและผู้ ถูกควบคุมตัวไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ รวมทัง้ไม่ให้ถูกทรมานและประกันให้มีการ
ควบคมุตวัในสภาพท่ีมีมนษุยธรรม หลกัเกณฑ์เหลา่นีซ้ึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตปี่ 2498 ได้ถกูยกเลิกไป โดยใน
ปี 2553 ท่ีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้รับรองมติ ท่ี  65/230 “ในสมัยประชุมองค์การ
สหประชาชาติท่ี 12 ว่าด้วยการป้องกันความผิดทางอาญาและความยุติธรรมทางอาญา ” มติดงักล่าว
ก าหนดให้คณะกรรมาธิการเพ่ือการป้องกันความผิดทางอาญาและความยุติธรรมทางอาญาต้องจัดตัง้
คณะผู้ ช านาญการระหว่างรัฐบาลแบบเปิด เพ่ือท าหน้าท่ีแลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีสุด 
รวมทัง้ข้อมลูเก่ียวกบักฎหมายระดบัประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศท่ีมีอยู่ รวมทัง้การแก้ไขกฎบตัร
ใด ๆ ทัง้นีเ้พ่ือให้สะท้อนถึงความก้าวหน้าล่าสดุขององค์ความรู้ด้านราชทณัฑ์และแนวปฏิบตัิท่ีดีสดุ พร้อม
ทัง้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมาธิการเพ่ือให้สามารถด าเนินการตอ่ไปได้  
 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลและหน่วยงานต่าง ๆ พยายามส่งเสริมให้การประชุมเหล่านีน้ าไปสู่
การก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิทธิมนษุยชนมากขึน้ ซึง่บางรัฐให้ความสนบัสนนุ แตบ่างรัฐก็มุ่งจ ากดั
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ ส่วนรัฐอ่ืน ๆ ก็อาจขัดขวางกระบวนการ หรือขัดขวางไม่ให้องค์กรพัฒนา
เอกชนเข้ามามีสว่นร่วม 
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ผู้กระท าท่ีไม่ใช่รัฐ  
 การกระท าของบุคคลเอกชนก็อาจสอดคล้องกบันิยามของค าว่าการทรมานตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศได้ โดยรัฐมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบ หากหนว่ยงานของรัฐไมด่ าเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพ่ือ
หาทางป้องกนัหรือลงโทษ หรือให้การคุ้มครองเพ่ือไม่ให้บคุคลเอกชนดงักลา่วกระท าการทรมานได้ ในบาง
พฤติการณ์ กลุ่มตดิอาวธุหรือบคุคลก็อาจถกูน าตวัมาลงโทษเม่ือท าการทรมาน โดยถือเป็นอาชญากรรมตอ่
มนษุยชาตหิรืออาชญากรรมสงคราม 
 
หลักการไม่ส่งกลับและหลักประกันทางการทูต 
 หลกัการไม่สง่กลบัหมายถึงกรณีท่ีบคุคลอาจเส่ียงอย่างจริงจงัท่ีจะได้รับการทรมานหรือการปฏิบตัิ
ท่ีโหดร้าย หากมีการส่งตวัเขาไปยงัดินแดนหรือส่งตวัไปอยู่ใต้การควบคมุของอีกรัฐหนึ่ง (รวมทัง้กรณีท่ีใน
เวลาต่อมาอาจมีการส่งตัวไปยังดินแดนของประเทศท่ีสาม หรือส่งตัวไปอยู่ใต้การควบคุมของรัฐท่ีเป็น
ประเทศท่ีสาม ซึ่งท าให้เส่ียงจะถูกทรมาน) การส่งตวับุคคลเช่นนีเ้ป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ หลักการไม่ส่งกลบัเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานของข้อห้ามต่อการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย 
โดยเป็นผลมาจากทัง้สนธิสัญญาระหว่างประเทศ เช่น อนุสญัญาต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  อนุสญัญาสิทธิมนุษยชนแห่งยโุรป และ
อนสุญัญาวา่ด้วยผู้ ลีภ้ยั และกฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ 
 ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา รัฐได้พยายามอ้าง ‘หลกัประกนัทางการทตู’ กล่าวคือค ามัน่สญัญาของรัฐ
ท่ีจะป้องกนัไม่ให้บคุคลถกูทรมานหรือถกูปฏิบตัิอย่างโหดร้ายหากถกูส่งตวักลบัมายงัดินแดนของตน ทัง้นี ้
เพ่ือหลีกเล่ียงการปฏิบตัติามข้อห้ามไม่ให้ส่งกลบั แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลตอ่ต้านการอ้างหลกัประกนั
ทางการทตูเพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กบัการส่งตวับคุคลไปยงัดินแดนท่ีท าให้เกิดความเส่ียงอย่างจริงจงั
ว่าจะตกเป็นเหย่ือของการทรมานหรือการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายในระหว่างการควบคมุตวั แอมเนสตี ้อินเตอร์
เนชั่นแนลยังต่อต้านหลักประกันของรัฐในการรับฟังหลักฐานท่ีได้มาจากการทรมานหรือการปฏิบัติท่ี
โหดร้ายอย่างอ่ืน อย่างน้อยในประเทศท่ีมีการทรมานหรือการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอย่างกว้างขวางหรืออย่าง
เป็นระบบ และ/หรือหลักฐานท่ีได้มาจากประเทศท่ีมีการยอมรับให้มีการปฏิบัติมิชอบเช่นนัน้อย่าง
สม ่าเสมอ  
 

13. ภาคผนวก: นิยามและค าศัพท์ต่าง ๆ  

 
ในเอกสารฉบบันี ้ค าว่า “การทรมานหรือการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย” มักใช้เพ่ือหมายถึง “การทรมานหรือการ
ปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี” เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
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ในบางกรณีเราจงึใช้ค าวา่ “การทรมาน” เพ่ือแทนการทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้าย   
 
การทรมาน 
 อนุสญัญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ี
ย ่ายีศกัดิศ์รีนิยามการทรมานวา่หมายถึง “การกระท าใดก็ตามโดยเจตนาท่ีท าให้เกิดความเจ็บปวดหรือทกุข์
ทรมานอย่างสาหสั ไมว่่าทางร่างกายหรือทางจิตใจตอ่บคุคลใดบคุคลหนึ่ง เพ่ือความมุ่งประสงค์ท่ีจะท าให้
ได้มาซึ่งข้อสนเทศหรือค าสารภาพจากบุคคลนัน้หรือจากบุคคลท่ีสาม การลงโทษบุคคลนัน้ ส าหรับการ
กระท า ซึ่งบคุคลนัน้หรือบคุคลท่ีสามกระท าหรือถกูสงสยัว่าได้กระท า หรือเป็นการข่มขูใ่ห้กลวัหรือเป็นการ
บงัคบัขูเ่ข็ญบคุคลนัน้หรือบคุคลท่ีสาม หรือเพราะเหตผุลใดใด บนพืน้ฐานของการเลือกปฏิบตั ิไม่วา่จะเป็น
ในรูปแบบใด เม่ือความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนัน้กระท าโดย หรือด้วยการยุยง หรือโดยความ
ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าพนกังานของรัฐ หรือของบุคคลอ่ืนซึ่งปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่งทางการ” 
นิยามตามกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับบางบริบท ไม่มีผลในการจ ากัดขอบเขตนิยามของการกระท า
ดงักลา่ว ทัง้ในสว่นท่ีเป็นการกระท าโดยหรือเป็นการกระท าด้วยความรู้เห็นเป็นใจของเจ้าพนกังานของรัฐ 
 
การปฏิบัตหิรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ่ายีศักดิ์ศรี 
 การทรมาน และการปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี ควรถือ
ว่าเป็นกรณีท่ีแยกจากกัน โดยถือเป็นข้อห้ามอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ การปฏิบตัิ
หรือการลงโทษเชน่นีเ้ป็นสิ่งต้องห้าม หากเข้าเง่ือนไขขององค์ประกอบอย่างใดอยา่งหนึง่ 
 ไม่ปรากฏว่ามีนิยามท่ียอมรับโดยทั่วไปเก่ียวกับการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้
มนษุยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี ตามกฎหมายระหว่างประเทศ แตต่ามมาตรฐานระหว่างประเทศ การปฏิบตัิ
หรือการลงโทษเช่นนีก็้ควรได้รับการคุ้ มครองให้กว้างขวางสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ จากการท างานของ
หน่วยงานตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดบัภูมิภาค การกระท าท่ีถือได้ว่าเป็นการ
ปฏิบัติท่ีโหดร้ายเช่นนีอ้าจมีความหมายในด้านลบ เน่ืองจากการปฏิบัติท่ีโหดร้ายอาจมีความหมายไม่
ครอบคลุมองค์ประกอบส าคญัทัง้หมดตามนิยามของการทรมาน ยกตวัอย่างเช่น การปฏิบตัิท่ีก่อให้เกิด
ความเจ็บปวดท่ีไม่ถึงขัน้ “สาหสั” หรือไม่ได้เป็นการกระท าโดยเจตนาหรือมีความมุ่งประสงค์ใด ๆ ควรถือ
วา่เป็นการปฏิบตัท่ีิโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือย ่ายีศกัดิศ์รี 
 แต่ท่ีผ่านมาไม่มีความเห็นร่วมกันว่าการปฏิบตัิโดยเฉพาะแบบใดท่ีจะถือว่าเป็นการทรมานหรือ
การปฏิบตัิท่ีโหดร้าย อย่างไรก็ดี การทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้ายในทุกรูปแบบเป็นสิ่งต้องห้ามโดย
สมับรูณ์ตามกฎหมายระหวา่งประเทศ รวมทัง้กฎหมายท่ีใช้ระหวา่งสงคราม  
 
การลงโทษทางร่างกาย 
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 หมายถึงการลงโทษทางร่างกายท่ีเป็นผลมาจากค าสัง่ของศาลหรือมาตรการลงโทษของรัฐ ไม่ว่า
จะเป็นการตดัแขนขา การตีตรา การโบย การเฆ่ียนตี และการหวดด้วยแส้ การลงโทษทางร่างกายย่อมถือ
ว่าเป็นการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย ่ายีศกัดิ์ศรีเสมอ และในบางกรณีอาจถือได้ว่าเป็นการท
มาน ทัง้นีจ้ากข้อมลูของผู้รายงานพิเศษวา่ด้วยการทรมาน คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ข้อห้ามตอ่การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอาจส่งผลให้การลงโทษทางร่างกายไม่
อาจเป็นมาตรการลงโทษท่ีชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าจะเป็นการลงโทษตามค าสั่งศาลเม่ือ มีการกระท า
ความผิดก็ตาม  
 
การควบคุมตัวโดยไม่ให้ตดิต่อกับโลกภายนอก 
 หมายถึงกรณีท่ีผู้ ถูกควบคุมตวัถูกปิดกัน้โอกาสท่ีจะติดต่อกับบุคคลภายนอกสถานควบคุมตัว 
โดยเฉพาะทนายความ ญาติ และศาลท่ีเป็นอิสระ การควบคมุตวัโดยไมใ่ห้ตดิตอ่กบัโลกภายนอกเป็นบริบท
ท่ีมักน าไปสู่การทรมานหรือการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายและการบงัคบับุคคลให้สูญหาย และหากน ามาใช้เป็น
เวลานาน ย่อมถือได้ว่าเป็นการทรมานหรือการปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ี
ย ่ายีศกัดิ์ศรีในรูปแบบหนึ่ง การควบคมุตวัโดยไม่ให้ติดตอ่กบัโลกภายนอกแตกตา่งจากการขงัเดี่ยว โดยใน
กรณีนีผู้้ถกูควบคมุตวัอาจอยู่ร่วมในห้องขงัเดียวกบัผู้ถกูควบคมุตวัคนอ่ืน หรืออาจติดตอ่กบัผู้ถกูควบคมุตวั
คนอ่ืนได้ แตถ่กูปฏิเสธไมใ่ห้มีโอกาสตดิตอ่กบัโลกภายนอก  
 
การข่มขืนกระท าช าเรา 
 นิยามตามกฎหมายของค าวา่ การข่มขืนกระท าช าเราแตกตา่งกนัไปในแตล่ะระบบกฎหมาย และมี
การแก้ไขปรับปรุงในช่วงเวลาต่าง ๆ แม้ว่าตามประวตัิศาสตร์ท่ีผ่านมา มีการนิยามว่าการข่มขืนกระท า
ช าเราหมายถึงการมีเพศสมัพนัธ์โดยไม่ได้รับความยินยอม แตธ่รรมนญูกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่าง
ประเทศได้ให้นิยามกับค า ๆ นีโ้ดยยึดความเป็นกลางด้านเพศสภาพ และก าหนดให้ครอบคลุมถึงการ
กระท าในเชิงบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการสอดใส่วัตถุ หรือการใช้ประโยชน์ของอวัยวะท่ีเป็นช่องหรือรูของ
ร่างกาย ซึ่งอาจไมไ่ด้เป็นอวยัวะท่ีใช้เพ่ือการมีเพศสมัพนัธ์ตามธรรมชาต ิการข่มขืนกระท าช าเราตอ่บคุคลท่ี
เป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีอ านาจเหนือหรือเป็นผู้ควบคมุตวับุคคลดงักล่าว อย่างเช่น เจ้าหน้าท่ี
เรือนจ าหรือเจ้าหน้าท่ีทหาร ย่อมถือเป็นการทรมานเสมอและรัฐต้องมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการ
กระท านัน้ ในความเห็นของแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล การข่มขืนกระท าช าเราท่ีกระท าโดยบคุคลเอกชน
ท่ีไมใ่ชเ่จ้าพนกังานของรัฐย่อมถือเป็นการทรมานเชน่กนั และรัฐต้องมีความรับผิดชอบตอ่การกระท านัน้ ใน
กรณีท่ีไมป่ฏิบตักิารตรวจสอบอยา่งเหมาะสมเพ่ือหาทางป้องกนั ลงโทษหรือเยียวยาตอ่ความผิดท่ีเกิดขึน้ 
 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานเก่ียวข้องกับการท าร้ายทางเพศท่ีไม่ถือเป็นการข่มขืนกระท าช าเรา การ
กระท านัน้ย่อมถือเป็นการทรมานหรือการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอย่างอ่ืน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัประเภทของการกระท า
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และพฤตกิารณ์ท่ีเกิดขึน้  
 
การเสียชีวิตระหว่างควบคุมตัว 
 หมายถึงการเสียชีวิตในเรือนจ า สถานควบคุมตัวทัง้ท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ หรือใน
โรงพยาบาล หรือในสถานการณ์อ่ืน ๆ ท่ีผู้ถกูควบคมุตวัถกูควบคมุตวัโดยเจ้าพนกังานผู้บงัคบัใช้กฎหมาย
หรือเจ้าหน้าท่ีด้านความมัน่คง  
 
การบังคับบุคคลให้สูญหาย 
 เป็นค าท่ีใช้กรณีท่ีมีเหตผุลนา่เช่ือถือวา่บคุคลได้ถกูจบักมุตวัโดยทางการหรือผู้กระท าการแทน หรือ
บคุคลท่ีกระท าการด้วยความรู้เห็นเป็นใจจากทางการ แตท่างการได้ปฏิเสธไม่ยอมรับข้อกลา่วหานัน้ หรือมี
การปกปิดชะตากรรมหรือท่ีอยูข่องบคุคลดงักลา่ว เป็นเหตใุห้บคุคลผู้นัน้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ เหย่ือของการบงัคบับคุคลให้สญูหายไม่เพียงครอบคลมุถึงผู้สญูหาย แตย่งั
รวมถึงครอบครัวของเขาด้วย 
 
การควบคุมตัวในที่ลับ 
 หมายถึงสถานการณ์ท่ีบคุคลถกูควบคมุตวัในสถานท่ีท่ีไมมี่การเปิดเผย หรือไมมี่การเปิดเผยข้อมลู
วา่ได้ถกูควบคมุตวัด้วยซ า้ โดยอาจเป็นสถานควบคมุตวัท่ีไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ อย่างเช่น ใน
บ้านหรืออพาร์ทเมนต์ส่วนตวั ในคา่ยทหาร คกุลบั หรือในห้องลบัของหน่วยงานตา่ง ๆ การควบคมุตวัในท่ี
ลบัเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายระหว่างประเทศ การควบคุมตวัในท่ีลับมักสอดคล้องกับค านิยามตาม
กฎหมายระหวา่งประเทศของการบงัคบับคุคลให้สญูหาย 
 
การขังเดี่ยว 
 หมายถึงการขงัผู้ ต้องขงัแยกจากบุคคลอ่ืน ๆ โดยปรกติแล้วยงัหมายถึงมีการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี
น้อยมาก อาจถือได้ว่าเป็นการทรมานหรือการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัระยะเวลาและสภาพของการ
ขงัเด่ียว หรือขึน้อยู่กับว่าสภาพการควบคมุตวัส่งผลให้มีการลดการกระตุ้นความรู้สึกอย่างไร การขงัเด่ียว
อาจเป็นสาเหตนุ าไปสู่การปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ และการทรมาน การขงัเด่ียวแตกตา่งจากการควบคมุตวั
โดยไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอก ผู้ ต้องขังท่ีถูกขังแยกจากผู้ ต้องขังคนอ่ืน ๆ ยังอาจสามารถเข้าถึง
ทนายความ ญาติ และบริการรักษาพยาบาลท่ีเป็นอิสระได้ การขงัเด่ียวอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
สุขภาพกายและใจ ไม่ควรมีการแยกผู้ ต้องขังให้อยู่โดดเด่ียวเป็นเวลานาน หรืออยู่ในสภาพท่ีขาดการ
กระตุ้นความรู้สึกเป็นเวลานาน การขงัเด่ียวไมค่วรน ามาใช้กบัการควบคมุตวัเด็ก บคุคลท่ีมีความพิการทาง
จิตหรือความพิการในด้านอ่ืน ๆ หรือมีปัญหาด้านสขุภาพ รวมทัง้ผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์หรือมีลกูออ่น 
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