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3

หมายเหตุเกี่ยวกับสถิติการใช้โทษประหารของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมขอมูลการใชโทษประหารตามคำ�สั่งศาลระหวางเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2555 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลเก็บขอมูลสถิติการใช
โทษประหารโดยอางอิงแหลงขาวที่ดีสุดเทาที่หาได เชนเดียวกับปที่ผาน ๆ มา เปน
ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากหลายแหลง ทั้งตัวเลขอยางเปนทางการ ขอมูลจากผูที่ถูก
ตัดสินลงโทษประหาร ครอบครัวและตัวแทนของพวกเขา ขอมูลจากองคกรภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลรายงานเฉพาะสถิติการ
ใชโทษประหารที่นาเชื่อถือไดมากสุดในรายงานฉบับนี้
ในบางประเทศ เราไมสามารถหาขอมูลที่แมนยำ�ได เพราะรัฐบาลไมยอมเปดเผย
ตัวเลขคำ�ตัดสินลงโทษประหารและการประหารชีวิต สวนประเทศอื่น ๆ พยายาม
ปกปดขอมูลการใชโทษประหารอยางเขมงวด การเขาถึงขอมูลยุงยากมากขึ้นใน
กรณีประเทศที่อยูระหวางสงครามความขัดแยง เพราะแทบจะเปนไปไมไดเลยที่จะ
ไดขอมูลอยางเพียงพอเพื่อยืนยันวามีการประหารชีวิตเกิดขึ้นจริงหรือไม
ตั้งแตป 2552 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลยุติการตีพิมพตัวเลขประมาณสถิติ
การใชโทษประหารในจีน เนื่องจากทางการจีนถือวาขอมูลเกี่ยวกับการใชโทษประหารเปนความลับของรัฐ เมื่อไมมีขอมูลที่เชื่อถือไดเปนเหตุใหแอมเนสตี้
อินเตอรเนชั่นแนลไมสามารถตีพิมพตัวเลขขั้นต่ำ�ที่นาเชื่อถือไดของการใชโทษประหารในประเทศนัน้ อยางไรก็ตาม จากขอมูลทีม่ อี ยูเ ปนหลักฐานยืนยันหนักแนน
วาจีนประหารชีวิตนักโทษมากกวาจำ�นวนผูถูกประหารในทุกประเทศที่เหลืออยู
รวมกัน

ตัวเลขระดับโลกในรายงานฉบับนี้เปนเพียงตัวเลขขั้นต่ำ� หมายถึงวาตัวเลขที่
แทจริงของจำ�นวนการประหารชีวติ คำ�ตัดสินลงโทษประหารและผูต อ งโทษประหาร
นาจะสูงกวานี้ จำ�นวนประเทศที่ยังคงประหารชีวิตและมีคำ�ตัดสินลงโทษประหาร
ก็นาจะสูงกวานี้เชนกัน กรณีที่ทางแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลไดรับขอมูลใหม
และตรวจสอบแลว จะมีการนำ�ไปปรับตัวเลขภายหลังการตีพิมพรายงานฉบับนี้
ทางเว็บไซต โดยติดตามไดที่ www.amnesty.org/deathpenalty
เครื่องหมาย “+” ที่ตามหลังชื่อประเทศ อยางเชน เยเมน (28+) หมายถึงตัวเลข
ขั้นต่ำ�ที่แอมเนสตี้อินเตอรเนชั่นแนลประเมิน สวนเครื่องหมาย “+” ที่อยูหลัง
ประเทศและไมมีตัวเลขอยูดานหนา อยางเชน คำ�ตัดสินลงโทษประหารในอัฟกานิสถาน (+) แสดงวามีการประหารชีวิตหรือคำ�ตัดสินลงโทษประหารชีวิต อยางนอย
มากกวาหนึ่งครั้งในประเทศนั้นเพียงแตไมสามารถหาตัวเลขอื่นได สำ�หรับการ
คำ�นวณตัวเลขรวมในระดับโลกและภูมิภาค เครื่องหมาย “+” ใหนับเปน 2
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อารัมภบท

ตอ อัตราการฆาตกรรม ทางคณะกรรมการจึงมีข อ เสนอแนะวาไมอ าจนำ�ผล
การศึ ก ษาเหล า นี้ ม าใช ใ นกรณี ก ารพิ จ ารณานโยบาย...เกี่ ย วกั บ ผลของโทษประหารที่มีตอการฆาตกรรมได”1

“ชีวิตมนุษย์ทุกคนล้วนทรงค่า...เราไม่เพียงแต่ต้องทำ�ให้ระบบ
ยุติธรรมทางอาญามีสัดส่วนการลงโทษที่เหมาะสมและเป็น
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แต่เรายังคำ�นึงถึงสังคม
ที่เราต้องการสร้างขึ้นมา กล่าวคือสังคมแบบที่เห็นคุณค่า
ของมนุษย์ทุกคน สังคมที่ไม่มองข้ามประชาชนของตนเอง”

ชารสล เอ็ม แฮริส (Charles M. Harris) ผูพิพากษาอาวุโสรัฐฟลอริดากลาวเมื่อ
เดือนเมษายนวา “ถาโทษประหารไมมีผลเชิงปองปราม ซึ่งก็เปนเชนนั้น และถา
โทษประหารไมทำ�ใหเราปลอดภัยขึ้น และมันก็เปนเชนนั้นจริง ๆ ตองถือวาโทษประหารเปนเพียงการแกแคนซึ่งมีตนทุนสูง”2

ส.ส.สิงคโปร์ ลอว์เรนซ์ เหลียน (Laurence Lien)
พฤศจิกายน 2555

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชันแนลตอตานโทษประหารทุกกรณีโดยไมมีขอยกเวน ไมวา
จะเปนความผิดทางอาญาประเภทใด ไมวาผูกระทำ�ผิดจะมีบุคลิกลักษณะใด หรือ
ไมวาทางการจะใชวิธีประหารชีวิตแบบใด
ผูสนับสนุนตางเสนอขอโตแยงมากมายเพื่อใหมีการใชโทษประหารตอไป มีการ
อางวาเปนสิ่งที่จำ�เปนตอระบบยุติธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิผล อยางไรก็ตาม
ขอโตแยงเหลานี้ไมสามารถรอดพนการตรวจสอบ
มั ก มี ก ารอ า งว า โทษประหารช ว ยป อ งปรามอาชญากรรมร า ยแรงได ในความ
เปนจริงแลว ไมมีหลักฐานวาโทษประหารใหผลในเชิงปองปรามดีกวาการลงโทษ
จำ�คุก
สภาวิจัยแหงชาติของสถาบันการศึกษาแหงชาติ (National Research Council of
the National Academies) ในสหรัฐอเมริกา ยืนยันในรายงานฉบับเดือนเมษายน
2555 ว า “งานวิ จ ั ย จนถึ ง ป จ จุ บั น เกี่ย วกั บ ผลจากการใช โ ทษประหารต อ การ
กออาชญากรรม ไมมีสวนใดที่บงชี้วาโทษประหารชวยลด เพิ่ม หรือไมมีผลใด ๆ

ไมเพียงจะขาดหลักฐานที่ชัดเจนวาโทษประหารสามารถปองปรามอาชญากรรม
เทานั้น แตยังมีตัวอยางที่นาตกใจของการใชโทษประหารเพื่อวัตถุประสงคทาง
การเมือง การประหารชีวิตหลายครั้งที่มีขึ้นในป 2555 ดูเหมือนจะเปนเพียง
มาตรการประชานิยมอยางหนึ่ง นักการเมืองสนับสนุนการใชโทษประหารเพียงเพื่อ
แสดงใหคนเห็นวาพวกเขาเอาจริงเอาจังกับอาชญากรรม หรือเพื่อปดปากผูที่
เห็นตาง
ประเทศอิหราน ในเดือนมิถุนายน มีการประหารชีวิตสี่ราย สำ�หรับ “ความผิด” ที่มี
ตอ “พระเกียรติคุณขององคพระผูเปนเจาและการฉอฉลตอแผนดิน” และในเดือน
กรกฎาคม ยังมีอีกหารายที่ถูกตัดสินประหารชีวิต โดยทั้งหมดมีสวนเกี่ยวของกับ
การประทวงตอตานรัฐบาลของชนกลุมนอยชาติพันธุอาวาสี อาหรับ (Ahwazi
Arab) ในอิหราน ที่ประเทศซูดาน ทางการใชโทษประหารเปนเครื่องมือปราบปราม
นักกิจกรรมฝายตรงขามกับรัฐบาล ทั้งที่ตอตานจริงหรือที่คิดวาจะตอตาน
ยังคงมีก ารใชโทษประหารกับ “อาชญากรรม” ทั่วไป ทั้ง “การผิดประเวณี”
“การละทิ้งศาสนาของตน” และ “การมีเพศสัมพันธอยางยินยอมพรอมใจของ
ผูบรรลุนิติภาวะ” ซึ่งนอกจากจะไมสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศสำ�หรับ
“อาชญากรรมรายแรงที่สุด” แลว ยังไมควรถือเปนอาชญากรรมดวยซ้ำ�ไป
ประเทศที่ มี ก ารประหารชี วิ ต มากที่ สุ ด ล ว นเป น ประเทศที่ ทำ � ให เ กิ ด ข อ กั ง วล
อยางมากตอความเปนธรรมของระบบยุติธรรมในประเทศนั้น อยางเชน ประเทศ
จีน ซึ่งมีการประหารชีวิตมากกวาที่อื่นใดในโลก
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ในอิหราน คำ�ตัดสินลงโทษประหารเปนผลมาจาก “คำ�รับสารภาพ” ที่ไดมาจาก
การทรมาน เชนเดียวกับในอิรัก จำ�เลยตางบรรยายวาถูกเฆี่ยนตีดวยสายไฟฟา
ถูกแขวนหอยจากเพดาน และถูกจี้ดวยไฟฟา
ในซาอุดิอาระเบีย จำ�เลยมักไมไดรับอนุญาตใหมีทนายอยางเปนทางการ และอาจ
ถูกสั่งใหควบคุมตัวโดยไมสามารถติดตอกับโลกภายนอกได กลาวคือไมสามารถ
เขาถึงบุคคลอื่นใดนอกสถานที่ควบคุมตัวไดเลย อาจเปนเวลาหลายสัปดาหและ
อาจถูกลงโทษโดยเปนผลมาจาก “คำ�รับสารภาพ” ที่ไดมาจากสภาพการทรมาน
เชนนั้น
ที่สหรัฐอเมริกา มีขอกังวลเกี่ยวกับการใชโทษประหารอยางเลือกปฏิบัติ และมี
ความเปนไปไดที่จะประหารชีวิตผูที่ถูกตัดสินลงโทษผิดคน ซึ่งเปนเหตุใหหลายรัฐ
ยกเลิกโทษประหาร
ในหลายประเทศที่ใชโทษประหาร เมื่อพิจารณาถึงขอบกพรองรายแรงในการ
บริหารงานยุติธรรม เราจะพบวาไมมีเหตุผลใดที่สนับสนุนโทษประหารอยางแทจริง
อยางไรก็ตาม แมในกรณีที่ประเทศนั้นมีระบบยุติธรรมที่สมบูรณแบบ ก็ยังไมควร
ประหารชีวิต หรือทำ�ใหเขาตองดำ�รงชีวิตแบบนักโทษประหาร โทษประหารเปน
การสังหารชีวิตตามคำ�สั่งของรัฐโดยผานการไตรตรองและใชกระบวนการศาล
เปนการปฏิเสธสิทธิมนุษยชนโดยสิ้นเชิง การใชความรุนแรงที่ผานการไตรตรอง
โดยอางวาทำ�เพื่อความยุติธรรม ยอมทำ�ใหเกิดรอยแปดเปอนตอระบบยุติธรรม
ใด ๆ
ขอสันนิษฐานอีกประการหนึ่งที่ใชเพื่อสนับสนุนโทษประหารไดแก เปนมาตรการที่
จำ�เปนเพื่อรับมือกับการคุกคามตอสังคม เปนขออางที่พิสูจนไมไดเชนกัน เนื่องจาก
โดยนิยามแลว บุคคลที่ตองโทษประหารยอมไมเปนภัยอันตรายเฉพาะหนาตอ
สังคม เนื่องจากถูกคุมขังและถูกขจัดออกจากสังคมไปแลว
รั ฐ บาลในประเทศที่ ย ั ง ใช โทษประหารหลายแห ง อ า งว า ประชาชนสนั บ สนุ น
โทษประหาร และเปนเหตุใหตองใชวิธีการนี้ตอไป รัฐบาลมีความรับผิดชอบที่จะ
ตองใหขอมูลอยางปราศจากอคติตอสาธารณะเกี่ยวกับปญหาที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน รวมทั้งโทษประหาร แตสุดทายแลว เปาประสงคของกรอบสิทธิมนุษยชน
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ระดั บ ชาติ แ ละสากลล ว นมุ ง คุม ครองสิ ท ธิ ข องบุ ค คล ซึ่ง ในบางกรณีอ าจไม
สอดคลองกับความเห็นของคนสวนใหญก็ได
เสนทางไปสูการยกเลิกโทษประหารในระดับโลกยังตองเดินหนาตอไป บุคคล
สำ � คั ญ ทั้ ง จากฝ า ยการเมื อ งและศาลในหลายประเทศที่ ยั ง คงใช โ ทษประหาร
ตระหนักวาโทษประหารไมไดตอบสนองเปาประสงคที่ตองการ และหันมาเรียกรอง
ใหยกเลิกมาตรการนี้
สถิติการใชโทษประหารในป 2555 ยืนยันวา แนวโนมทั่วโลกยังคงมุงสูการยกเลิก
โทษประหาร โดยมีเพียง 1 ใน 10 ของประเทศทั่วโลกที่ยังมีการตัดสินลงโทษประหาร อยางไรก็ตาม เกิดความถดถอยในป 2555 เชนกัน กลาวคือมีการรื้อฟน
การประหารชีวิต โดยเฉพาะในประเทศแกมเบีย อินเดีย ญี่ปุน และปากีสถาน
รวมทั้งการเพิ่มขึ้นอยางนาตกใจของการประหารชีวิตที่มีการรายงานขาวในอิรัก
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 ซึ่งเปนเรื่องที่นากังวลอยางยิ่ง
ในขณะที่มีผูถูกประหารชีวิตอยางนอย 682 คนในป 2555 ในป 2554 มีผู
ถูกประหารที่บันทึกขอมูลได 680 คน และจำ�นวนผูตองโทษประหารจนถึงปจจุบัน
ไดลดลงจาก 1,923 คน (ใน 63 ประเทศ) ในป 2554 เปรียบเทียบกับ 1,722 คน
(ใน 58 ประเทศ) ในป 2555
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การใช้โทษประหารชีวิตในปี 2555
“ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนสมดุล กล่าวคือ
รั ฐ ส่ ว นใหญ่ ที่ ยั ง ใช้ โ ทษประหารได้ ก ลายเป็ น รั ฐ ส่ ว นน้ อ ย
ไปแล้ว นอกจากนั้น เป็นที่สังเกตว่ารัฐที่ยกเลิกโทษประหาร
ไปแล้ว หรือมุ่งหน้าไปสู่การยกเลิกโทษประหาร เป็นรัฐที่มี
ระบบกฎหมาย จารีต วัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่างกัน”
บันคีมูน (Ban Ki-moon) เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
ในรายงานฉบับเดือนกรกฎาคม 2555
ที่เสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(UN Human Rights Council)

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ในปี

2555

ความถดถอยในเอเชียใตรวมถึงการรื้อฟนการประหารชีวิตในบางประเทศ ขัดกับ
แนวโนมของเอเชีย-แปซิฟก ทีม่ งุ หนาสูก ารยกเลิกโทษประหาร เมือ่ ปทแ่ี ลวเวียดนาม
ไมมีการประหารชีวิต สวนสิงคโปรปฏิบัติตามขอตกลงยุติการประหารชีวิตชั่วคราว
และอยูระหวางการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหาร
ในทวีปแอฟริกาสวนที่ต่ำ�กวาทะเลทรายสะฮาราลงมา มีขอมูลความกาวหนาของ
การยกเลิกโทษประหารเพิ่มเติม กลาวคือ เบนินดำ�เนินการทางนิติบัญญัติเพื่อ
ยกเลิกขอกฎหมายที่เกี่ยวของ สวนกานามีแผนยกเลิกโทษประหารในรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม และไมมีนักโทษประหารในเซียรราลีโอนอีกตอไป
กฎหมายเพื่อ ยกเลิก โทษประหารสำ�หรับ ความผิดทางอาญาที่เ หลือ อยู มีผ ล
บังคับใชในลัตเวียเมื่อวันที่ 1 มกราคม นับเปนประเทศลำ�ดับที่ 97 ของโลกที่ยกเลิก
โทษประหารอยางสิ้นเชิง
แนวโน้มระดับโลกที่มุ่งสู่การยกเลิกโทษประหาร ปี 2555

พัฒนาการเทาที่แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลเก็บขอมูลไดในป 2555 สะทอนวา
แมจะมีความถดถอยอยูบาง แตแนวโนมของโลกยังคงมุงสูการยกเลิกโทษประหาร
แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลเก็บขอมูลการประหารชีวิตไดใน 21 ประเทศ3 จำ�นวน
การประหารชีวิตที่ยืนยันไดอยูที่ 682 ครั้ง ซึ่งใกลเคียงกับตัวเลข 680 ครั้งในป 2554
ใน 21 ประเทศเชนกัน ตัวเลข 682 ครั้งยังไมรวมการประหารชีวิตหลายพันครั้ง
ในประเทศจีน ซึ่งถือวามากกวาจำ�นวนการประหารชีวิตของทั้งโลกรวมกัน สามในสี่ของการประหารชีวิตที่ยืนยันไดเกิดขึ้นในสามประเทศเทานั้น ไดแก อิหราน
อิรัก และซาอุดิอาระเบีย
เรามีขอมูลความกาวหนาของการยกเลิกโทษประหารในทุกภูมิภาคของโลก แมวา
สหรัฐอเมริกาเปนเพียงประเทศเดียวในทวีปอเมริกาที่ยังคงประหารชีวิตในป 2555
แตก็เกิดขึ้นในเกามลรัฐเทานั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ 13 มลรัฐ ในป 2554 คอนเนตทิคัตเปนรัฐลำ�ดับที่ 17 ที่ยกเลิกโทษประหารเมื่อเดือนเมษายน 2555 และใน
ทุกประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ มีคำ�ตัดสินลงโทษประหารครั้งใหมเพียง 12 ครั้ง
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ŌŌ สหรัฐอเมริกา ยังคงเปนประเทศเดียวในทวีปอเมริกาที่มีการประหารชีวิต
ŌŌ เบลารุสยังเปนประเทศเดียวในยุโรปและเอเชียกลางที่มีการประหารชีวิต
ŌŌ สหรัฐอเมริกา และเบลารุส เปนเพียงสองประเทศในรัฐภาคีขององคการ
วาดวยความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (Organization for Security
and Co-operation in Europe) ที่ยังมีการประหารชีวิต
ŌŌ มีขอมูลวารัฐภาคีหาจาก 54 รัฐของสหภาพแอฟริกา (African Union)
ยังคงมีการประหารชีวติ ตามคำ�สัง่ ศาล ไดแก บอตสวานา แกมเบีย โซมาเลีย
ซูดานใต และซูดาน สวนรัฐภาคี 37 แหงยกเลิกโทษประหารทั้งในทาง
นิตินัยหรือพฤตินัย
ŌŌ รัฐภาคีเจ็ดจาก 21 รัฐ4 ของสันนิบาตรัฐอาหรับ (League of Arab States)
ยังคงมีการประหารชีวิต ไดแก อิรัก ปาเลสไตน ซาอุดิอาระเบีย โซมาเลีย
ซูดาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และเยเมน มีรายงานขาวการประหารชีวิตใน
ซีเรีย แตไมสามารถตรวจสอบยืนยันไดเนื่องจากสถานการณความขัดแยง
ที่เปนอยู
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ŌŌ ไมพบวามีการประหารชีวิตในรัฐภาคีทั้ง 10 รัฐของสมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations)
ŌŌ มีขอมูลวารัฐภาคีหาจาก 54 รัฐของเครือจักรภพ (Commonwealth) ยังมีการ
ประหารชีวิต ไดแก บังคลาเทศ บอตสวานา แกมเบีย อินเดีย และปากีสถาน
ŌŌ ญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา เปนสองประเทศจากสมาชิกประเทศอุตสาหกรรม
(G8) ที่ยังมีการประหารชีวิต
ŌŌ รัฐภาคี 174 จาก 193 แหงขององคการสหประชาชาติไมมีการประหารชีวิต
เลยในป 2555
ในวันที่ 27 มกราคม สาธารณรัฐโดมินิกันไดสงมอบหนังสือเพื่อใหสัตยาบันตอ
พิ ธี ส ารของอนุ สั ญ ญาว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ทวี ป อเมริ ก าเพื่ อ ยกเลิ ก โทษประหาร (Protocol to the American Convention on Human Rights to
Abolish Death Penalty) ให กั บ องค ก รแห ง รั ฐ อเมริ ก า (Organization of
American States) มองโกเลียและเบนินใหภาคยานุวัติตอพิธีสารเลือกรับฉบับที่ ส องของกติ ก าระหว า งประเทศว า ด ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง
(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) ซึ่งมีเปาหมาย
เพื่อยกเลิกโทษประหาร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม และ 5 กรกฎาคมตามลำ�ดับ แตยัง
อยูในขั้นตอนการใหสัตยาบันเพื่อรับรองเปนกฎหมายในทั้งสองประเทศภายใน
สิ้นปนี้ มาดากัสการลงนามในพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองเมื่อเดือนกันยายน
มีการบันทึกขอมูลการลดโทษหรืออภัยโทษสำ�หรับโทษประหารใน 27 ประเทศ
ได แ ก อั ฟ กานิ ส ถาน, บาห เ รน, บั ง คลาเทศ, บอสวานา, อี ย ิ ป ต , แกมเบี ย ,
กัวเตมาลา, กายอานา, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหราน, จอรแดน, คูเวต, มองโกเลีย,
พมา, ไนจีเรีย, เซนตคิตสและเนวิส, ซาอุดิอาระเบีย, เซียรราลีโอน, สิงคโปร, ไทย,
ตูนิเซีย, ยูกันดา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, สหรัฐอเมริกา, เวียดนาม และเยเมน
การลางมลทิน5เกิดขึ้นในเจ็ดประเทศ ไดแก บังคลาเทศ, อียิปต, กายอานา,
อินเดีย, ไนจีเรีย, ไตหวัน และสหรัฐอเมริกา
ในวันที่ 20 ธันวาคม ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (UNGA) รับรองมติ
ฉบับที่สี่วาดวยความตกลงเพื่อพักการใชโทษประหารชีวิตชั่วคราว ในการพิจารณา
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มติที่ 67/176 มีการรับรองดวยเสียงสนับสนุน 111 เสียง คาน 41 เสียง และ
งดออกเสียง 34 เสียง เปนการรับรองมติที่ประชุมสมัชชาใหญฯ ฉบับกอน ๆ ไดแก
มติฉบับที่ 62/149 ในป 2550 63/168 ในป 2551 และ 65/206 ในป 2553 เปนการ
เรียกรองใหรัฐตาง ๆ เคารพมาตรฐานระหวางประเทศที่มุงคุมครองสิทธิของบุคคล
ที่ตองโทษประหาร มีแนวทางจำ�กัดการใชโทษประหาร และลดจำ�นวนความผิด
สำ�หรับโทษประหาร และเปนการจัดทำ�ความตกลงเพื่อพักการใชโทษประหารชีวิต
ชั่วคราว ทั้งนี้โดยมีเปาหมายเพื่อยกเลิกโทษประหารในที่สุด มติฉบับดังกลาว
เรียกรองใหรัฐซึ่งยกเลิกโทษประหารไปแลว ไมใหนำ�กลับมาใชอีก สุดทายจะมีการ
พิจารณาประเด็นนี้อีกครั้งในสมัยประชุมที่ 69 ในป 2557 ซึ่งคาดวาทางเลขาธิการ
องคการสหประชาชาติจะรายงานผลการดำ�เนินงานตามขอเรียกรองในมติเมื่อ
ป 2555
ในมติฉบับป 2555 มีการเพิ่มถอยความกำ�หนดใหรัฐควรเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
การใชโทษประหาร เรียกรองไมใหรัฐใชโทษประหารกับหญิงตั้งครรภหรือผูเยาว
(อายุต่ำ�กวา 18 ป) ในขณะที่กระทำ�ความผิด และเรียกรองเพื่อใหภาคยานุวัติหรือ
ใหสัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติกา ICCPR ซึ่งมีเปาหมายเพื่อ
ยกเลิกโทษประหาร
มีรัฐภาคีองคการสหประชาชาติจำ�นวนมากขึ้นสนับสนุนมติเมื่อป 2555 เมื่อ
เทียบกับการลงคะแนนครั้งกอนในป 2553 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, ชาด,
เซเชลส, เซียรราลีโอน, ซูดานใต และตูนิเซีย ไดหันมาสนับสนุนขอเรียกรองในมติ
ดังกลาว สัญญาณความกาวหนาอีกประการหนึ่ง คือการที่อินโดนีเซียและปาปวนิวกินีเลิกคัดคานมตินี้ จากที่เคยคัดคานในป 2553 โดยเลือกที่จะงดออกเสียง
ในป 2555 เปนครั้งแรกที่มองโกเลีย ซามัว และโซมาเลียทำ�หนาที่เปนผูสนับสนุน
รางมติ สะทอนใหเห็นเสียงสนับสนุนในหลายภูมิภาคที่มีตอการยุติการใชโทษประหาร อยางไรก็ตาม บาหเรน, โดมินกิ า และโอมานไดเปลีย่ นจากการงดออกเสียง
มาเปนการลงคะแนนคัดคานมติ ในขณะที่มัลดีฟส นามิเบีย และศรีลังกาเปลี่ยน
จากการลงคะแนนสนับสนุนมาเปนการงดออกเสียง
หนวยงานระหวางรัฐบาลระดับภูมิภาคยังคงสนับสนุนการเดินหนาสูการยกเลิก
โทษประหารตอไป คณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแหง
แอฟริกา (African Commission on Human and Peoples’ Rights) ตีพิมพรายงาน
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“การศึกษาเกี่ยวกับคำ�ถามที่มีตอโทษประหารในแอฟริกา (Study on the question
of the death penalty in Africa)” ในเดือนสิงหาคม คณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิ
มนุษยชนแหงทวีปอเมริกา (Inter-American Commission on Human Rights)
เผยแพรรายงาน “โทษประหารในระบบสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา: จากการ
จำ�กัดการใชสูการยกเลิก (The death penalty in the Inter-American human
rights system: from restrictions to abolition)” ทัง้ สองหนวยงานยังมีขอ เสนอแนะ
ตอรัฐภาคีของตนเพื่อใหปฏิบัติตามความตกลงเพื่อยุติการใชโทษประหารชั่วคราว
ตัวเลขระดับโลก

ขอมูลระบุวาอยางนอย 21 ประเทศยังมีการประหารชีวิตในป 2555 อยางไรก็ตาม
ไมเปนที่แนชัดวาในป 2555 มีการประหารชีวิตในประเทศที่เกิดความไมสงบ
อย า งเช น ซี เ รี ย หรือ ไม ในป 2554 มี จ ำ � นวนประเทศที่ มี ก ารประหารชี วิ ต ตาม
คำ�สั่งศาลเทากันคือ 21 ประเทศ6
ตั ว เลขเหล า นี้ ส ะท อ นถึ ง จำ � นวนที่ ล ดลงอย า งมากเมื่ อ เที ย บกั บ ทศวรรษก อ น
กลาวคือ เมื่อป 2546 มี 28 ประเทศที่ยังมีการประหารชีวิตอยู
การประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2555
อัฟกานิสถาน (14), บังคลาเทศ (1), เบลารุส (3+), บอตสวานา (2), จีน (+),
แกมเบี ย (9), อิ น เดี ย (1), อิ ห ร า น (314+), อิ ร ั ก (129+), ญี่ ปุ น (7),
เกาหลีเหนือ (6+), ปากีสถาน (1), ปาเลสไตน7 (6, ฉนวนกาซาภายใตการ
ปกครองโดยพฤตินัยของกลุมฮามัส), ซาอุดิอาระเบีย (79+), โซมาเลีย (6+;
5+ โดยคณะรั ฐ บาลชั่ ว คราว และ 1 ในพั น ต แ ลนด ) , ซู ด านใต (5+),
ซูดาน (19+), ไตหวัน (6), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (1), สหรัฐอเมริกา (43),
เยเมน (28+)

มีขอมูลวามีการประหารชีวิตอยางนอย 682 ครั้งทั่วโลก ในป 2555 มากกวา
ป 2554 สองครั้ง อยางไรก็ตาม ตัวเลขเหลานี้ไมรวมถึงการประหารชีวิตจำ�นวน
หลายพันคนที่คาดวาเกิดขึ้นในประเทศจีน ตั้งแตป 2552 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลยุติการตีพิมพตัวเลขประมาณสถิติการใชโทษประหารในจีน เนื่องจาก
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ทางการถือวาขอมูลเกี่ยวกับการใชโทษประหารเปนความลับของรัฐ แอมเนสตี้
อินเตอรเนชั่นแนลไดเรียกรองอีกครั้งเพื่อใหทางการจีนเผยแพรตัวเลขจำ�นวน
ผูตองโทษประหารและผูที่ถูกประหารชีวิตในแตละป ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนขออางของ
พวกเขาที่ระบุวาการใชโทษประหารไดลดลงอยางมากนับแตป 2550
แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลยังไดรับรายงานที่นาเชื่อถือวามีการประหารชีวิต
จำ�นวนมากในอิหราน แตไมสามารถยืนยันได ซึ่งถือวาเปนตัวเลขที่สูงกวาตัวเลข
อยางเปนทางการเกือบสามในสี่
มีเพียงไมกี่ประเทศที่ใหขอมูลสถิติการใชโทษประหารอยางเปนทางการ ที่เบลารุส,
จีน, มองโกเลีย และเวียดนาม ทางการยังคงจัดใหขอมูลเกี่ยวกับการใชโทษประหารเปนขอมูลลับทางราชการ สวนบางประเทศก็แทบไมมขี อ มูลเลยโดยเฉพาะ
เบลีซ, อียิปต, เอริเทรีย, ลิเบีย, มาเลเซีย, เกาหลีเหนือ, ซูรินาเม และซีเรีย ทั้งนี้
เป น ผลมาจากการปฏิ บั ติ ที่ เ ข ม งวดของรั ฐ และ/หรื อ ความไร เ สถี ย รภาพทาง
การเมือง เปนไปไดวามีการประหารชีวิตตามคำ�สั่งศาลเกิดขึ้นจริงในซีเรีย แตไมมี
ขอมูลที่สามารถยืนยันไดเลยในรายงานฉบับนี้ แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล
เก็บขอมูลการประหารชีวิตในซีเรียในชวง 10 ปที่ผานมาไวทุกป ยกเวนป 2548
ในเบลารุสและญี่ปุน นักโทษไมไดรับแจงกำ�หนดที่จะถูกประหารชีวิต รวมทั้ง
ครอบครัวหรือทนายความของพวกเขา สวนในเบลารุสและบอตสวานา ไมมีการ
นำ�ศพสงไปคืนใหกับครอบครัวเพื่อทำ�พิธีฝง
คำ�ตัดสินลงโทษประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2555
อัฟกานิสถาน (+), แอลจีเรีย (153+), บาหเรน (1), บังคลาเทศ (45+),
บารเบโดส (2), บอสวานา (5), ชาด (2), จีน (+), สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (11+), อียิปต (91+), อิเควทอเรียลกินี (1), แกมเบีย (5+), กานา (27),
กินี (2+), กายอานา (5), อินเดีย (78+), อินโดนีเซีย (12+), อิหราน (79+),
อิรัก (81+), ญี่ปุน (3), จอรแดน (16+), เคนยา (21+), คูเวต (9+), ลาว (+),
เลบานอน (9+), ไลบีเรีย (4+), ลิเบีย (5+), มัลดีฟส (2+), มาเลเซีย (60+),
มาลี (10+), มอริเตเนีย (6+), มองโกเลีย (+), โมร็อกโก/เวสเทิรนสะฮารา (7+),
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คำ�ตัดสินลงโทษประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2555 (ต่อ)
พมา (17+), ไนจีเรีย (56), เกาหลีเหนือ (+), ปากีสถาน (242), ปาเลสไตน
(6+: 5+ เขตยึดครองของปาเลสไตนบริเวณฉนวนกาซาที่อยูใตการปกครอง
ของกลุมฮามัส; 1 เวสตแบงก), กาตาร (1+), ซาอุดิอาระเบีย (10+), สิงคโปร
(2+), โซมาเลีย (76+: 51+ โดยคณะรัฐบาลชั่วคราว 7+ ในพันตแลนด และ
18+ ในโซมาลีแลนด), เกาหลีใต (2), ซูดานใต (+), ศรีลังกา (7+), ซูดาน
(199+), สวาซิแลนด (1), ไตหวัน (7), แทนซาเนีย (3), ไทย (106+), ตรินิแดด
และโตเบโก (5+), ตูนิเซีย (9), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (21+), สหรัฐอเมริกา
(77), เวียดนาม (86+), เยเมน (7+), แซมเบีย (7+), ซิมบับเว (11+)

มีขอมูลวามีผูตองโทษประหารอยางนอย 1,722 คนใน 58 ประเทศในป 2555
เปนตัวเลขขั้นต่ำ�เทาที่ยืนยันไดจากการทำ�วิจัยของแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล
และถือวาลดลงอยางมากจากตัวเลขอยางนอย 1,923 คนในป 2554 ใน 63
ประเทศทั่วโลก
จนถึงสิ้นป 2555 มีผูตองโทษประหารทั้งหมดอยางนอย 23,386 คน ซึ่งเปนตัวเลข
ขั้นต่ำ�เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ไดจากประเทศตาง ๆ
วิธีการที่ใชในการประหารชีวิตมีดังตอไปนี้ การตัดศีรษะ (ซาอุดิอาระเบีย) การ
แขวนคอ (อัฟกานิสถาน, บังคลาเทศ, บอตสวานา, อินเดีย, อิหราน, อิรัก, ญี่ปุน,
ปากีสถาน, ปาเลสไตน (เขตยึดครองของปาเลสไตนบริเวณฉนวนกาซาที่อยูใตการ
ปกครองของกลุมฮามัส), ซูดานใต, ซูดาน) การฉีดยาพิษ (จีน, สหรัฐอเมริกา) และ
การยิงเปา (เบลารุส, จีน, แกมเบีย, เกาหลีเหนือ, ปาเลสไตน, โซมาเลีย, ไตหวัน,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, เยเมน)
เชนเดียวกับในป 2553 และ 2554 ไมมีรายงานการประหารชีวิตตามคำ�สั่งศาล
โดยใชวิธีขวางกอนหิน8 ที่ซูดานศาลสั่งลงโทษประหารดวยการขวางดวยกอนหิน
สำ�หรับจำ�เลยอีกสองคน แตตอมามีการกลับคำ�พิพากษา มีขอมูลวามีการประหารชีวิตตอหนาสาธารณะในอิหราน, เกาหลีเหนือ, ซาอุดิอาระเบีย และโซมาเลีย
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มีบุคคลอยางนอยสองคนถูกประหารในเยเมน สำ�หรับความผิดที่กระทำ�เมื่อยังเปน
ผูเยาว การประหารชีวิตบุคคลที่มีอายุต่ำ�กวา 18 ปในขณะที่กระทำ�ความผิด
เปนการละเมิดตอกฎหมายระหวางประเทศ แตบอยครั้งมักมีขอถกเถียงเกี่ยวกับ
อายุของผูกระทำ�ผิด กรณีที่ไมมีหลักฐานยืนยันชัดเจนอยางเชนไมมีใบเกิด9
แอมเนสตี้ อินเตอรเ นชั่นแนลยังคงกังวลวาในอิหราน, ไนจีเ รีย , ปากีส ถาน,
ซาอุดิอาระเบีย และเยเมน บุคคลที่เปนผูเยาวในขณะที่กระทำ�ความผิด กลับยังคง
ถูกคุมขังตามคำ�ตัดสินประหารชีวิต
คั ด จากมติ ค ณะมนตรี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ย
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รับรองเมื่อ 19 เมษายน 255510
[คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ]
52. ยังเรียกรองใหรัฐตาง ๆ ดำ�เนินการลดโทษโดยทันที และประกันวาผูเยาวที่
เคยถูกตัดสินประหารชีวิตหรือจำ�คุกตลอดชีวิต โดยไมไดรับการปลอยตัว
ตองถูกปลอยตัวจากเรือนจำ�พิเศษ โดยเฉพาะผูที่ตองโทษประหาร และให
เคลื่อนยายไปยังสถานควบคุมตัวซึ่งสอดคลองกับอายุของผูกระทำ�ความผิด
และสอดคลองกับลักษณะความผิดที่เกิดขึ้น

55. และกระตุนใหรัฐมีขอสันนิษฐานวาเด็กที่ถูกกลาวหา ถูกแจงขอหา หรือถูก
มองวาละเมิดกฎหมายอาญา ใหถือวามีอายุต่ำ�กวาผูกระทำ�ผิดสวนใหญ
กรณีทม่ี ขี อ สงสัยเกีย่ วกับอายุของเขา ยกเวนแตทางพนักงานอัยการมีขอ โตแยง
กับขอสันนิษฐานนี้ และใหปฏิบตั ติ อ จำ�เลยเหมือนเปนผูเ ยาว กรณีทไ่ี มสามารถ
แสดงภาระพิสูจนได
69. (f) เพื่อประกันวาลูกของผูปกครองหรือผูอุปถัมภที่เปนนักโทษประหาร
ตัวนักโทษเอง ครอบครัว และตัวแทนทางกฎหมายของพวกเขา ไดรับขอมูล
อยางเพียงพอลวงหนาเกี่ยวกับโอกาสที่จะประหารชีวิต สถานที่ เวลา วันที่
และการประหาร และไดรับอนุญาตใหเขาเยี่ยมหรือสื่อสารเปนครั้งสุดทายกับ
ผูตองขัง มีการสงศพคืนใหกับครอบครัวเพื่อฝง หรือแจงใหทราบวาศพอยูที่ใด
เวนแตกรณีที่ไมเปนไปเพื่อประโยชนของผูเยาว...
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แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลยังคงกังวลวา ในประเทศสวนใหญที่ประชาชน
ตองโทษประหารหรือถูกประหาร การสั่งลงโทษประหารนั้นเกิดจากกระบวนการที่
ไมสอดคลองกับมาตรฐานการสากลดานการไตสวนที่เปนธรรม มักเปนผลมาจาก
“คำ�รับสารภาพ” ที่อาจไดมาจากการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดรายรูปแบบอื่น
โดยเฉพาะในกรณีประเทศอัฟกานิสถาน, เบลารุส, จีน, อิหราน, อิรัก, เกาหลีเหนือ,
ซาอุดิอาระเบีย และไตหวัน ในอิหรานและอิรัก ในบางกรณีจะมีการออกอากาศ
“คำ�รับสารภาพ” ทางทีวี กอนการไตสวนคดีจะเริ่มขึ้น นับเปนการละเมิดสิทธิของ
จำ�เลยที่จะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์

กาซาที่อยูใตการปกครองของกลุมฮามัส) และโซมาเลีย ในเกาหลีเหนือ ซึ่งมักมี
คำ�ตัดสินลงโทษประหาร แมวาความผิดตามขอกลาวหาไมถึงขั้นที่จะไดรับโทษประหารตามกฎหมายในประเทศ

บทลงโทษประหารชีวิตสถานเดียวยังคงมีอยูในกรณีประเทศบารเบโดส, อินเดีย,
อิหราน, มาเลเซีย, มัลดีฟส, ปากีสถาน, สิงคโปร, ไทย, และตรินิแดดและโตเบโก
บทลงโทษประหารสถานเดียวไมสอดคลองกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้
เพราะไมเปดโอกาสใหพิจารณาเงื่อนไขเฉพาะบุคคลของจำ�เลย หรือเงื่อนไขเฉพาะ
สำ�หรับความผิด

สิ่งที่นากังวลอยางตอเนื่องคือการใชโทษประหารของศาลทหาร ศาลพิเศษ และ
คณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งบางกรณีเปนการลงโทษพลเรือน อยางเชนในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อียิปต เลบานอน ปาเลสไตน และโซมาเลีย
ในแอลจีเรีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, อียิปต, อิรัก, เลบานอน, ลิเบีย,
ตูนิเซีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และเยเมน ยังมีผูที่ถูกตัดสินลงโทษประหารจาก
การไตสวนคดีลับหลังจำ�เลย

ยังคงมีผูที่ตองโทษประหารหรือถูกประหารสำ�หรับความผิดที่ไมไดเกี่ยวของกับ
การฆาโดยเจตนา ซึ่งยอมไมสอดคลองกับเงื่อนไขการเปน “อาชญากรรมรายแรง
ที่สุด” ตามที่กำ�หนดไวในขอบทที่ 6 ของกติกา ICCPR เปนที่ทราบกันวามีการใช
โทษประหารสำ�หรับความผิดในคดียาเสพติดในหลายประเทศรวมทั้งจีน, อินเดีย,
อินโดนีเซีย, อิหราน, มาเลเซีย, ปากีสถาน, ซาอุดิอาระเบีย, สิงคโปร, ไทย, สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส และเยเมน
ความผิดที่ลงโทษดวยความตายยังประกอบดวย “การผิดประเวณี” และ “การมี
เพศสัมพันธระหวางชายกับชาย” (อิหราน) ความผิดเกี่ยวกับศาสนา อยางเชน
“การละทิ้งศาสนา” (อิหราน) และ “การหมิ่นศาสนา” (ปากีสถาน) “การใช
เวทมนตร” (ซาอุดิอาระเบีย) ความผิดทางเศรษฐกิจ (จีน) การขมขืนกระทำ�ชำ�เรา
(ซาอุดิอาระเบีย) และการลักทรัพยในรูปแบบที่ “รายแรง” (ซาอุดิอาระเบีย, เคนยา,
แซมเบีย) นอกจากนี้ยังมีการลงโทษประหารสำ�หรับความผิดรูปแบบตาง ๆ ที่
ถือวาเปน “ขบถ” “การกระทำ�ที่คุกคามตอความมั่นคงแหงชาติ” และ “อาชญากรรม
ตอรัฐ” (อยางเชน “moharebeh” – หรือการเปนปรปกษกับพระเจาในอิหราน)
ไมวาจะสงผลใหเกิดการสูญเสียชีวิตหรือไมก็ตาม ดังในแกมเบีย, คูเวต, เลบานอน,
เกาหลีเหนือ, ปาเลสไตน (เวสตแบงก; เขตยึดครองของปาเลสไตนบริเวณฉนวน-

ในป 2555 มี 5 ประเทศที่รื้อฟนการประหารชีวิต ไดแก บอตสวานา, แกมเบีย,
อินเดีย, ญี่ปุน และปากีสถาน เปนที่ทราบกันวามีการขยายขอบเขตของความผิดที่
ตองโทษประหาร ซึ่งถือวาขัดกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ดังใน
บังคลาเทศและเคนยา
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ภาพรวมภูมิภาค
ทวีปอเมริกา
สหรัฐอเมริกา ยังคงเปนประเทศเดียวที่ยังมีการประหารชีวิตในภูมิภาคซึ่งมีการใช
โทษประหารลดลง11 มีเพียงสีป่ ระเทศในทวีปอเมริกาทีย่ งั มีค�ำ ตัดสินลงโทษประหาร
และแมแตในสหรัฐอเมริกาเอง เสียงสนับสนุนตอการใชโทษประหารกำ�ลังลดลง
แมวาจำ�นวนการประหารชีวิตในสหรัฐอเมริกา จะเทากับเมื่อป 2554 (43 ครั้ง)
แตในป 2555 มีรัฐที่ประหารชีวิตเพียง 9 รัฐ เปรียบเทียบกับ 13 รัฐในป 2554
จำ�นวนคำ�ตัดสินลงโทษประหารรายใหม (77 ครั้ง) ถือวาต่ำ�สุดเปนอันดับสอง
นับแตศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา เห็นชอบใหแกไขกฎหมายประหารชีวิตในป
2519 ซึ่งในขณะนั้นมีการลงโทษประหารชีวิตใน 18 จาก 33 รัฐที่ยังมีโทษ
ประหารอยู12
 ในเดือนเมษายน 2555 คอนเนตทิคัตเปนรัฐลำ�ดับที่ 17 ที่ยกเลิก
โทษประหาร ในเดือนพฤศจิกายน ในรัฐแคลิฟอรเนีย กฎหมายที่กำ�หนดใหยกเลิก
โทษประหารไมผานการรับรองดวยคะแนนเสียงเพียงเฉียดฉิว
โทษประหารในสหรัฐอเมริกา ปี 2555
การประหารชีวิต 43 ครั้ง: แอริโซนา(6), เดลาแวร(1), ฟลอริดา(3), ไอดาโฮ(1),
มิสซิสซิปป(6), โอไฮโอ(3), โอคลาโฮมา(6), เซาทดาโคตา(2), เทกซัส(15)

คำ�ตัดสินลงโทษประหาร 77 ครั้ง: แอละแบมา(6), แอริโซนา(2), แคลิฟอรเนีย
(13), คอนเนตทิคัต(1), เดลาแวร (1), ฟลอริดา (22), จอรเจีย (2), ลุยเซียนา (1),
มิสซิสซิปป (2), มอนแทนา (1), เนวาดา (3), โอไฮโอ (3), โอคลาโฮมา (1),
เพนซิลเวเนีย (7), เซาทดาโคตา (1), เทนเนสซี (1), เทกซัส (9), รัฐบาลกลาง
(1)
นักโทษประหาร 3,170 คน ประกอบดวย 724 คนในแคลิฟอรเนีย, 407 ใน
ฟลอริดา, 308 ในเท็กซัส, 204 ในเพนซิลเวเนีย และ 200 ในแอละแบมา
คำ�สั่งของฝายบริหารใหลดโทษประหาร 4 ครั้ง และมีการลางมลทิน 3 ครั้ง
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คำ�ตัดสินลงโทษประหารครั้งใหมที่เกิดขึ้นในที่อื่น ๆ ในทวีปอเมริกา ไดแก สองครั้ง
ในบารเบโดส หาครัง้ ในกายอานา และอยางนอยหาครัง้ ในตรินแิ ดดและโตเบโก
ทั้งตรินิแดดและโตเบโกและบารเบโดสตางยังกำ�หนดโทษประหารสถานเดียวไว
ในกฎหมาย
ไมมีการประหารชีวิตหรือคำ�ตัดสินลงโทษประหารเลยในประเทศแอนติกาและ
บารบูดา, บาฮามาส, คิวบา, โดมินิกา, เกรเนดา, กัวเตมาลา, จาเมกา,
เซนตคิตสและเนวิส, เซนตลูเซีย และเซนตวินเซนตและเกรนาดีนส จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม ไมมีผูใดตองโทษประหารในคิวบา หรือโดมินิกา มีการสั่งให
ลดโทษประหาร 53 ครั้งในกัวเตมาลา หลังจากแผนกอาญาของศาลฎีกาพิจารณา
คดีของนักโทษประหารใหมทั้งหมด

เอเชีย-แปซิฟิก
แมจะมีความถดถอยอยูบางในเอเชียใต แตภูมิภาคนี้มีพัฒนาการเชิงบวก
อินเดียและปากีสถานรื้อฟนการประหารชีวิต ทำ�ใหจำ�นวนประเทศที่ยังประหารชีวิตอยูใ นภูมิภ าคนี้เ พิ่มเปนแปดประเทศ เพิ่มขึ้นจากป 2554 หนึ่งประเทศ
อย า งไรก็ ต าม เวี ย ดนาม 13ไม มี ก ารประหารชี วิ ต ในป นี้ ในขณะที่ สิ ง คโปร
อยูระหวางพิจารณาแกไขกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหาร และอยูในระหวางการ
ปฏิบัติตามความตกลงเพื่อพักการใชโทษประหารชีวิตชั่วคราว ในวันที่ 13 มีนาคม
มองโกเลียใหภาคยานุวัติกับพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติกา ICCPR ซึ่งมี
เปาหมายเพื่อการยกเลิกโทษประหาร
บรูไนดารุสซาลาม, อินโดนีเซีย, ลาว, มัลดีฟส, มองโกเลีย, พมา, เกาหลีใต,
ศรีล ัง กา และไทย ไมไ ดป ระหารชีวิต สวนอนุภูมิภ าคแปซิฟก ยังคงเปนเขต
ปลอดโทษประหาร
อีกครั้งหนึ่งที่จีนมีการประหารชีวิตเปนจำ�นวนรวมกันมากกวาทุกประเทศที่เหลือ
ในโลกรวมกัน แตสืบเนื่องจากการปกปดขอมูลเกี่ยวกับการใชโทษประหารเปนเหตุ
ใหเราไมสามารถไดขอมูลที่แสดงถึงภาพความจริงที่ชัดเจนเกี่ยวกับโทษประหาร
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ในประเทศ แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลไมสามารถยืนยันตัวเลขในมาเลเซีย และ
เกาหลีเหนือเชนกัน ในมองโกเลีย โทษประหารยังถือเปนความลับของรัฐ สวนใน
เวียดนาม การตีพมิ พสถิตเิ กีย่ วกับการใชโทษประหารเปนสิง่ ตองหามตามกฎหมาย
การประหารชีวิตและคำ�ตัดสินลงโทษประหารในเอเชีย-แปซิฟิก
มีรายงานขาวการประหารชีวิตอยางนอย 38 ครั้ง ในแปดประเทศในเอเชียแปซิฟก ทั้งในอัฟกานิสถาน (14), บังคลาเทศ (1), จีน (+), อินเดีย (1),
ญี่ปุน (7), เกาหลีเหนือ (6+), ปากีสถาน (1), ไตหวัน (6) ไมนับรวมการ
ประหารชีวิตอีกหลายพันครั้งที่คาดวาจะเกิดขึ้นในจีน

มีคำ�ตัดสินลงโทษประหารเพิ่มเติมอยางนอย 679 ครั้ง ใน 19 ประเทศใน
ภูมิภาคนี้ในป 2555 ไดแก อัฟกานิสถาน (+), บังคลาเทศ (45+), จีน (+),
อินเดีย (78+), อินโดนีเซีย (12+), ญี่ปุน (3), ลาว (+), มาเลเซีย (60+),
มัลดีฟส (2+), มองโกเลีย (+), พมา (17+), เกาหลีเหนือ (+), ปากีสถาน
(242), สิงคโปร (2+), เกาหลีใต (2), ศรีลังกา (7+), ไตหวัน (7), ไทย (106+),
เวียดนาม (86+)
การไตสวนคดีที่มีโทษประหารยังดำ�เนินไปอยางละเมิดกฎหมายและมาตรฐาน
ระหวางประเทศวาดวยการใชโทษประหารในศาลหลายแหงซึ่งมักกำ�หนดให
โทษประหารเปนการลงโทษเชิงบังคับ มีการตัดสินประหารชีวิตจากหลักฐานที่ได
มาจากการทรมานและการปฏิ บัติ ที่โหดร า ย ในขณะที่ ช าวต า งชาติ ม ั ก ได ร ั บ
ผลกระทบมากกวากลุมอื่นในภูมิภาคนี้ ซึ่งยังมีการกำ�หนดโทษและลงโทษตาม
ความผิดในลักษณะที่ไมสอดคลองกับนิยาม “อาชญากรรมรายแรงที่สุด” ตาม
ขอบทที่ 6 กติกา ICCPR
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ในประเทศไทย มี ก ารบั น ทึ ก ข อ มู ล การตั ด สิ น ประหารชี วิ ต เพิ่ม เติ ม อี ก
อยางนอย 106 คดี และจนถึงสิน้ ปมนี กั โทษประหารอยูก วา 650 คน ตัวเลขจาก
กรมราชทัณฑชี้ใหเห็นวาอยางนอยครึ่งหนึ่งของนักโทษประหารเปนความผิด
ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
ในวันที่ 15 มีนาคม คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติรับรองผลการ
พิจารณาการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ (UPR) ของไทย
ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ทางการไทยปฏิเสธขอเสนอแนะใหทบทวน
หรือแกไขกฎหมายเพื่อใหมีการยกเลิกโทษประหาร โดยตองการใหรอผล
การศึกษาเพื่อประเมินความเปนไปไดในการยกเลิกโทษประหารเสียกอน
ไทยไดแสดงพันธกิจในแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแหงชาติระหวางป 25522556 ที่จะยกเลิกโทษประหาร ตลอดทั้งปมีเสียงเรียกรองใหเรงการประหารชีวิตในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งการกดดันที่มาจากหนวยงานของ
รัฐบาล

ยุโรปและเอเชียกลาง
เบลารุส ยังคงเปนประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่มีการประหารชีวิต และเปนการ
กระทำ�อยางเปนความลับ โดยมีชายสามคนถูกประหารในป 2555 เปนอยางนอย14
โดยปรกติแลว นักโทษจะถูกประหารภายในเวลาไมกี่ชั่วโมงหรือไมกี่นาที หลัง
ไดรับแจงวามีการยกคำ�รองเพื่อขอลดหยอนโทษ จากนั้นจะถูกบังคับใหคุกเขาและ
ถูกยิงเขาดานหลังของศีรษะ ทั้งตัวนักโทษและครอบครัวไมไดรับแจงวาจะมีการ
ประหารชีวิตเมื่อใด ครอบครัวอาจไดรับแจงเพียงไมกี่วัน หรือไมกี่เดือนหลังมีการ
ประหารชีวิตไปแลว ทางการจะไมนำ�ศพมาคืนใหครอบครัว และจะไมไดรับแจงวา
ศพถูกฝงอยูที่ไหน

22

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ในปี

2555

หนวยงานภายใตสภายุโรป (Council of Europe) ยังคงมีบทบาทเขมแข็ง
ในประเด็นโทษประหาร โดยทางรัฐสภายุโรปไดมีมติเรียกรองใหเบลารุสปฏิบัติ
ตามความตกลงเพื่อพักการใชโทษประหารชีวิตชั่วคราว โดยมีเปาหมายเพื่อการ
ยกเลิกโทษประหารอยางสิ้นเชิง และเรียกรองตอรัสเซียใหยกเลิกโทษประหารใน
กฎหมาย และใหสตั ยาบันโดยทันทีตอ พิธสี ารฉบับที่ 6 ของอนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชน
15
แหงยุโรป (ECHR)
ในเดือนกรกฎาคม ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป (European Court of Human
Rights) ภายใตสภายุโรป แจงตอรัฐบาลโปแลนดและโรมาเนียอยางเปนทางการ
ว า ได ร ั บ ฟ อ งสองคดี เ กี่ย วกั บนายอั บ อั ล ราม อั ล นั ช ชี ร ี (Abd al-Rahim
al-Nashiri)16 เปนคำ�รองเกี่ยวกับการที่ประเทศเหลานั้นใหความสนับสนุนตอการ
ควบคุมตัวนายอัล นัชชีรีในคุกลับในยุโรป และตอมาไดสงตัวเขาไปยังฐานทัพเรือ
สหรัฐอเมริกา ในอาวกวนตานาโม คิวบา เมื่อเดือนกันยายน 2549 แมจะมี
ความเสี่ยงวาเขาอาจตองโทษประหาร ในปจจุบัน นายอัล นัชชีรียังคงถูกคุมขัง
ตอไปที่อาวกวนตานาโม และถูกตั้งขอหาที่มีโทษประหาร ในฐานะที่เกี่ยวของกับ
การโจมตีเรือรบ USS Cole ที่ทาเรือเมืองเอเดน ประเทศเยเมน ในป 2543 เขาตอง
เขารับการไตสวนจากศาลทหารซึ่งไมสอดคลองกับมาตรฐานสากลดานการไตสวน
คดีที่เปนธรรม ในระหวางป 2555 มีการดำ�เนินกระบวนการตางๆ ในชวงที่รอการ
ไตสวนคดีของเขา แตจนถึงปจจุบันยังไมมีการกำ�หนดวาเขาจะตองเขารับการ
ไตสวนที่แทจริงเมื่อใด
ในวันที่ 25 มิถุนายน เปนครั้งแรกที่สหภาพยุโรป (European Union – EU)
รับรอง “กรอบเชิงยุทธศาสตรวาดวยสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย” (Strategic
Framework on Human Rights and Democracy) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมดาน
สิทธิมนุษยชนทุกประเภทของสหภาพยุโรป ทั้งการรณรงคเพื่อการยกเลิกโทษประหาร โดยถื อ เป น ภาระเร ง ด ว นของสหภาพยุ โ รป ในการออกแถลงการณ
เกี่ยวกับโทษประหาร นางแคทเธอรีน แอชตัน (Catherine Ashton) ผูแทนระดับสูง
แหงสหภาพยุโรปดานการตางประเทศไดวิจารณการประหารชีวิตในเบลารุส,
อินเดีย, อิหราน, อิรัก, ญี่ปุน, ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา
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ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
การใชโทษประหารในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือยังคงเปนที่นาวิตก แมวา
จะมีพฒ
ั นาการทางบวกทีจ่ �ำ กัด กลาวคือการทีป่ ระเทศสวนใหญในภูมภิ าคนีย้ งั คง
งดเวนการประหารชีวิตตามคำ�พิพากษา แตจำ�นวนการประหารชีวิตที่สูงติดตอกัน
ในอิหราน ซาอุดิอาระเบีย และเยเมน และการเพิ่มขึ้นของการประหารชีวิต
อยางนาตกใจในอิรัก ทำ�ใหเกิดภาพที่ไมสดใส ความไรเสถียรภาพและความ
รุนแรงอยางตอเนื่องในบางประเทศในภูมิภาคนี้ ทำ�ใหการรวบรวมขอมูลทำ�ไดยาก
โดยเฉพาะกรณีของซีเรีย รัฐบาลหลายประเทศยังคงใหขอมูลเกี่ยวกับการใช
โทษประหารเพียงบางสวนหรือไมใหเลย
ในตูนิเซีย รัฐบาลชั่วคราวไดมีคำ�สั่งลดโทษสำ�หรับนักโทษประหาร 125 คน
อยางไรก็ตาม ในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของตูนิเซียยังไมตัดโทษประหารออกไป
รัฐธรรมนูญฉบับใหมของอียิปตไมมีขอกำ�หนดเพื่อคุมครองสิทธิที่จะมีชีวิตอยู
และไมไดยกเลิกโทษประหาร บาหเรน โมร็อกโก และตูนิเซียปฏิเสธขอเสนอแนะ
ที่ไดรับในระหวางการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ (UPR) ที่
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ เพื่อยกเลิกโทษประหาร และเพื่อให
สัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติกา ICCPR ซึ่งมีเปาหมายเพื่อการ
ยกเลิกโทษประหาร
มีการยืนยันขาวการประหารชีวิตอยางนอย 557 ครั้ง ในหกประเทศ (จาก 19
ประเทศในภูมิภาคนี้ ไดแก อิหราน (314+), อิรัก (129+), ปาเลสไตน (6),
ซาอุดิอาระเบีย (79+), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (1) และเยเมน (28+) ซึ่งเปน
จำ�นวนครั้งของการประหารชีวิตที่เทากับป 2554 ซึ่งมีการยืนยันจำ�นวนการ
ประหารชีวิต 558 ครั้งในภูมิภาคนี้ แตมีการประหารเกิดขึ้นในจำ�นวนประเทศ
ที่มากกวา (8 ประเทศ)
ไมสามารถยืนยันไดวามีการประหารชีวิตเกิดขึ้นในอียิปตหรือซีเรียหรือไม
เหตุที่มีการประหารชีวิตกระจุกตัวอยูในประเทศไมกี่แหง แสดงใหเห็นถึงลักษณะ
พิเศษของประเทศอิหราน, อิรัก, ซาอุดิอาระเบีย และเยเมน เชนเดียวกับในป 2554
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ทั้งสี่ประเทศนี้มีสถิติประหารชีวิตมากถึง 99% ของจำ�นวนการประหารชีวิตทั้งหมด
ในภูมิภาค
อิรักและปาเลสไตน (ฉนวนกาซาภายใตการปกครองของกลุมฮามัส) แมจะมี
จำ�นวนนอยกวา แตก็เปนประเทศที่มีจำ�นวนการประหารชีวิตเพิ่มขึ้นมากกวา
ป 2554 เทาที่มีการรายงานขาว อิหรานและเยเมนประหารชีวิตนอยลง แมวา
ตัวเลขที่แทจริงอาจสูงกวานี้มาก
มีการประหารชีวิตตามคำ�สั่งศาลอยางนอย 505 ครั้งใน 16 ประเทศ ไดแก
แอลจีเรีย (153+), บาหเรน (1), อียิปต (91+), อิหราน (79+), อิรัก (81+),
จอรแดน (16+), คูเวต (9+), เลบานอน (9+), ลิเบีย (5+), โมร็อกโก/
เวสเทิรนสะฮารา (7+), ปาเลสไตน (6+: 5+ เขตยึดครองของปาเลสไตนบริเวณ
ฉนวนกาซาที่อยูใตการปกครองของกลุมฮามัส; 1 เวสตแบงก), กาตาร (1+),
ซาอุดิอาระเบีย (10+), ตูนิเซีย (9), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (21+) และเยเมน
(7+)
ทางการแอลจีเรีย, จอรแดน, คูเวต, เลบานอน, โมร็อกโก/เวสเทิรนสะฮารา
และตูนิเซียมีคำ�ตัดสินลงโทษประหาร แตยังไมไดประหารชีวิตจริง บาหเรนก็ยัง
ไมมีการประหารชีวิตตามคำ�สั่งศาลติดตอกันเปนปที่สอง
ดูเหมือนวารัฐบาลในภูมิภาคนี้ลดการใชโทษประหาร โดยผานมาตรการตาง ๆ
อยางเชน การตัดสินลงโทษประหารนอยลง การอนุญาตใหลดโทษ หรือการงดเวน
ไมประหารชีวิตในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มีเพียงไมกี่ประเทศที่ดำ�เนินการอยาง
ชัดเจน อยางเชน การแกไขกฎหมายภายในประเทศหรือการปฏิบัติตามพันธกรณี
ทางกฎหมายระหวางประเทศ ในเวลาเดียวกัน รัฐบางแหงดำ�เนินการที่เห็นไดชัด
เพื่อแสดงความสนับสนุนตอโทษประหาร อยางเชน การลงคะแนนเสียงคัดคานมติ
ของที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติที่เรียกรองใหมีความตกลงเพื่อพักการ
ใชโทษประหารชีวิตชั่วคราว
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มีขอกังวลดานกฎหมายเกี่ยวกับการใชโทษประหารในภูมิภาคนี้ โดยมักมีการ
ลงโทษประหารสำ�หรับความผิดในคดียาเสพติด ซึ่งไมถือวาเปน “อาชญากรรม
รายแรงที่สุด” ตามมาตรฐานระหวางประเทศ และ “ความผิด” ทางการเมืองที่มี
นิยามกำ�กวม อยางเชน การตั้งขอหาตามกฎหมายตอตานการกอการราย

ทวีปแอฟริกาส่วนที่ต่ำ�กว่าทะเลทรายสะฮาราลงมา
พัฒนาการในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ แสดงใหเห็นแนวโนมที่มุงไปสูการยกเลิก
โทษประหารในภูมิภาคที่ยังเขมแข็ง ในวันที่ 5 กรกฎาคม เบนินเปนรัฐภาคี
ลำ�ดับที่ 75 ของพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติกา ICCPR ที่มีเปาหมายเพื่อ
การยกเลิก โทษประหาร มาดากัส การ ล งนามในสนธิส ัญญาฉบับ นี้เ มื่อ วันที่
24 กันยายน สวนรัฐบาลกานายอมรับตามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
ชำ � ระร า งรั ฐ ธรรมนู ญ (Constitutional Review Commission) ให ย กเลิ ก
โทษประหารในรัฐธรรมนูญฉบับใหม จนถึงสิ้นปนี้ที่ผานมา ไมมีนักโทษประหาร
ในเซี ย ร ร าลี โ อน เบนิ น ไม มี ค ำ � ตั ด สิ น ลงโทษประหารชี วิต รวมทั้ง ประเทศ
บูรกินาฟาโซ, มาลาวี และเซียรราลีโอน ซึ่งตางจากป 2554
มีการประหารชีวิตอยางนอย 40 ครั้งในหาประเทศในทวีปแอฟริกาสวนที่ต่ำ�กวา
ทะเลทรายสะฮาราลงมา การประหารชีวิตตามคำ�สั่งศาลยังดำ�เนินตอ ไปใน
โซมาเลีย (6+; โดยคณะรัฐบาลชั่วคราว 5+ และพันตแลนด 1+), ซูดานใต (5+)
และซู ด าน (19+) และเริ่ ม การประหารชี วิ ต รอบใหม ใ นบอตสวานา (2) และ
แกมเบีย (9) มีความเสี่ยงอยางมากที่จะมีการรื้อฟนการประหารชีวิตในไนจีเรีย
หลังจากที่ผูวาการรัฐเอโด (Edo) ลงนามคำ�สั่งประหารชีวิตสองฉบับเมื่อเดือน
ตุลาคม ครั้งสุดทายที่มีการประหารชีวิตในไนจีเรียเกิดขึ้นเมื่อป 2549
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แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลพบวามีคำ�ตัดสินลงโทษประหารอยางนอย 449
ครั้งที่เกิดขึ้นใน 19 ประเทศในทวีปแอฟริกาสวนที่ต่ำ�กวาทะเลทรายสะฮารา
ลงมา ไดแก บอสวานา (5), ชาด (2), สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (11+),
อิเควทอเรียลกินี (1), แกมเบีย (5+), กานา (27), กินี (2+), เคนยา (21+),
ไลบีเรีย (4+), มาลี (10+), มอริเตเนีย (6+), ไนจีเรีย (56), โซมาเลีย (76+;
โดยคณะรั ฐ บาลชั ่ ว คราว 51+และพั น ต แ ลนด 7+, โซมาลี แ ลนด : 18+),
ซูดานใต (+), ซูดาน (199+), สวาซิแลนด (1), แทนซาเนีย (3), แซมเบีย (7+)
และซิมบับเว(11+)
ตัวเลขคำ�ตัดสินลงโทษประหารที่ไดรับการยืนยันเพิ่มขึ้นจาก 254 ครั้งในป 2554
โดยเปนผลมาจากคำ�ตัดสินลงโทษประหารที่เพิ่มขึ้นอยางมากในซูดาน แตจำ�นวน
ประเทศที่ประหารชีวิตตามคำ�สั่งศาลลดลงเมื่อเทียบกับป 2554 ซึ่งในขณะนั้น
มี 25 ประเทศที่มีการประหารชีวิต อยางไรก็ตาม เราไมสามารถเขาถึงขอมูล
อยางรอบดานในบางประเทศ ในขณะที่ศาลทหารยังคงกำ�หนดโทษประหารใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และโซมาเลีย โดยที่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ประชาชนถูกตัดสินประหารชีวิตจากการพิจารณาคดีลับหลังจำ�เลย
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ภาคผนวก I:
คำ�ตัดสินลงโทษประหารชีวิต
และการประหารชีวิต ปี 2555
รายงานฉบับนี้ครอบคลุมการใชโทษประหารผานกระบวนการศาล ตัวเลขใน
รายงานเปนตัวเลขสูงสุดเทาที่สามารถประมาณไดอยางมั่นใจจากการวิจัยของ
แอมเนสตี้อินเตอรเนชั่นแนล แลวเราตองการย้ำ�วา ตัวเลขที่แทจริงในบางประเทศ
อาจสูงกวานี้มาก รัฐบางแหงจงใจปกปดขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโทษประหาร
สวนรัฐอื่น ๆ ไมไดเก็บขอมูลหรือไมยอมเผยแพรตัวเลขคำ�ตัดสินลงโทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต
เครื่องหมาย “+” ที่ตามหลังชื่อประเทศ อยางเชน เยเมน (28+) หมายถึงตัวเลข
ขั้นต่ำ�ที่แอมเนสตี้อินเตอรเนชั่นแนลประเมิน สวนเครื่องหมาย “+” ที่อยูหลัง
ประเทศและไมมีตัวเลขอยูดานหนา อยางเชน คำ�ตัดสินลงโทษประหารในอัฟกานิสถาน (+) แสดงวามีการประหารชีวิตหรือการลงโทษประหารชีวิต (อยางนอย
มากกวาหนึ่งครั้งในประเทศนั้น) เพียงแตไมสามารถหาตัวเลขอื่นได สำ�หรับการ
คำ�นวณตัวเลขรวมในระดับโลกและภูมิภาค เครื่องหมาย “+” ใหนับเปน 2
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การประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2555

จีน +

แกมเบีย 9

ไตหวัน 6

อิหราน 314+

ญี่ปุน 7

ซูดานใต 5+

อิรัก 129+

เกาหลีเหนือ 6+

เบลารุส 3+

ซาอุดิอาระเบีย 79+ โซมาเลีย 6+ (5+ โดย
คณะรัฐบาลชั่วคราวและ
สหรัฐอเมริกา 43
1+ ในพันตแลนด)

บอตสวานา 2

เยเมน 28+

อินเดีย 1

ซูดาน 19+
อัฟกานิสถาน 14

ปาเลสไตน 6
( เ ข ต ยึ ด ค ร อ ง ข อ ง
ปาเลสไตนบริเวณฉนวน
กาซาทีอ่ ยูใ ตการปกครอง
ของกลุมฮามัส)

บังคลาเทศ 1

ปากีสถาน 1
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 1

คำ�ตัดสินลงโทษประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2555

จีน +

กานา 27

เยเมน 7+

กินี 2+

ปากีสถาน 242

เคนยา 21+

แซมเบีย 7+

มัลดีฟส 2+

ซูดาน 199+

สหรั ฐ อาหรั บ - ไตหวัน 7
เอมิเรตส 21+
มอริเตเนีย 6+
พมา 17+
ปาเลสไตน 6+
จอรแดน 16+
(5+ เขตยึดครอง
ของปาเลสไตน
อินโดนีเซีย 12+ บ ริ เ ว ณ ฉ น ว น
กาซาที่อยูใตการ
ส า ธ า ร ณ รั ฐ ปกครองของกลุม
ประชาธิ ป ไตย ฮามัส ; 1 เวสตคองโก 11+
แบงก)

แอลจีเรีย 153+
ไทย 106+
อียิปต 91+
เวียดนาม 86+
อิรัก 81+

สิงคโปร 2+
บารเบโดส 2
ชาด 2
เกาหลีใต 2
กาตาร 1+
บาหเรน 1
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คำ�ตัดสินลงโทษประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2555 (ต่อ)

อิหราน 79+

บังคลาเทศ 45+

ศรีลังกา 7+

แทนซาเนีย 3

อินเดีย 78+

ซิมบับเว11+

แกมเบีย 5+

อิเควทอเรียลกินี
1

สหรัฐอเมริกา 77 มาลี 10+

ลิเบีย 5+

สวาซิแลนด 1

โซมาเลีย 76
( 51 โ ด ยคณะ
รั ฐ บาลชั่ ว คราว;
7 ในพันตแลนด;
18 ในโซมาลี แลนด)

ซาอุ ดิ อ าระเบี ย ต ริ นิ แ ด ด แ ล ะ
10+
โตเบโก 5+
อัฟกานิสถาน +
คูเวต 9+

บอตสวานา 5

ลาว +

เลบานอน 9+

กายอานา 5

มองโกเลีย +

มาเลเซีย 60+

ตูนิเซีย 9

ไลบีเรีย 4+

เกาหลีเหนือ +

ไนจีเรีย 56

โมร็ อ กโก / เวส- ญี่ปุน 3
เทิรนสะฮารา 7+

ซูดานใต +
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ภาคผนวก II:
ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิต
และประเทศซึ่งยังคงบทลงโทษ
ประหารชีวิต
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555
มากกวาสองในสามของประเทศตาง ๆ ในโลกไดย กเลิก โทษประหารในทาง
กฎหมายและในทางปฏิบัติ ตัวเลขจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏดังนี้:
97 ประเทศ ยกเลิกโทษประหารสำ�หรับความผิดทางอาญาทุกประเภท
8 ประเทศ ยกเลิกโทษประหารสำ�หรับความผิดทางอาญาทั่วไปเทานั้น
35 ประเทศ ยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติ
140 ประเทศ ยกเลิกโทษประหารในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ
58 ประเทศ ยังคงบทลงโทษประหาร
ตอไปนี้เปนรายชื่อประเทศที่แบงออกเปนสี่กลุม ดังนี้
1. ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารสำ�หรับความผิดทางอาญาทุกประเภท

ประเทศซึ่งไมมีกฎหมายใหลงโทษประหารชีวิตสำ�หรับอาชญากรรมใดๆ:
แอลเบเนีย, อันดอรรา, แองโกลา, อารเจนตินา, อารเมเนีย, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย,
อาเซอรไบจาน, เบลเยียม, ภูฏาน, บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา, บัลแกเรีย, บุรุนดี,
กัมพูชา, แคนาดา, เคปเวิรด, โคลอมเบีย, หมูเกาะคุก, คอสตาริกา, โกตดิวัวร,
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โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมารก, จิบูตี, สาธารณรัฐโดมินิกัน,
เอกวาดอร, เอสโตเนีย, ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, กาบอง, จอรเจีย, เยอรมนี, กรีซ,
กินีบิสเซา, เฮติ, นครรัฐวาติกัน, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซแลนด, ไอรแลนด, อิตาลี,
คิริบาตี, คีรกีซสถาน, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิรก, มาซิโดเนีย,
มอลตา, หมูเกาะมารแชลล, มอริเชียส, เม็กซิโก, ไมโครนีเซีย, มอลโดวา, โมนาโก,
มอนเตเนโกร, โมซัมบิก, นามิเบีย, เนปาล, เนเธอรแลนด, นิวซีแลนด, นิการากัว,
นีอูเอ, นอรเวย, ปาเลา, ปานามา, ปารากวัย, ฟลิปปนส, โปแลนด, โปรตุเกส,
โรมาเนีย, รวันดา, ซามัว, ซานมารีโน, เซาตูเมและปรินซิป, เซเนกัล, เซอรเบีย
(รวมทั้งโคโซโว), เซเชลส, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, หมูเกาะโซโลมอน, แอฟริกาใต,
สเปน, สวีเดน, สวิตเซอรแลนด, ติมอร-เลสเต, โตโก, ตุรกี, เติรกเมนิสถาน, ตูวาลู,
ยูเครน, สหราชอาณาจักร, อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน, วานูอาตู, เวเนซุเอลา
2. ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารสำ�หรับความผิดทางอาญาทั่วไปเทานั้น

ประเทศเหล า นี้ เ ป น ประเทศซึ่ ง โทษประหารชี วิ ต มี ไ ว สำ � หรั บ อาชญากรรม
บางประเภทเทานั้น เชน อาชญากรรมภายใตธรรมนูญทหาร หรืออาชญากรรมซึ่ง
เกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่เปนขอยกเวน
โบลิเวีย, บราซิล, ชิลี, เอลซัลวาดอร, ฟจิ, อิสราเอล, คาซัคสถาน, เปรู
3. ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติ

ประเทศเหล า นี้ ย ั ง คงไว ซึ่ง โทษประหารชี วิ ต สำ � หรั บ อาชญากรรมทั่ว ไป เช น
ฆาตกรรม แตอาจถือไดวา ไดยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ เนื่องจากได
ระงับการใชโทษประหารในชวง 10 ปที่ผานมา และยังเชื่อไดวา มีนโยบาย หรือ
ระเบียบปฏิบัติที่จะไมลงโทษประหารชีวิต:
แอลจีเรีย, เบนิน, บรูไนดารุสซาลาม, บูรกินาฟาโซ, แคเมอรูน, สาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, เอริเทรีย, กานา, เกรเนดา,
เคนยา, ลาว, ไลบีเรีย, มาดากัสการ, มาลาวี, มัลดีฟส, มาลี, มอริเตเนีย, มองโกเลีย,
โมร็อกโก, พมา, นาอูรู, ไนเจอร, ปาปวนิวกินี, สหพันธรัฐรัสเซีย17, เซียรราลีโอน,
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เกาหลีใต, ศรีลังกา, ซูรินาเม, สวาซิแลนด, ทาจิกิสถาน, แทนซาเนีย, ตองกา,
ตูนิเซีย, แซมเบีย
4. ประเทศซึ่งยังคงบทลงโทษประหาร

ประเทศเหลานี้ยังคงไวซึ่งโทษประหารชีวิตสำ�หรับอาชญากรรมทั่วไป
อัฟกานิสถาน, แอนติกาและบารบูดา, บาฮามาส, บาหเรน, บังคลาเทศ, บารเบโดส,
เบลารุส, เบลีซ, บอตสวานา, ชาด, จีน, คอโมโรส, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก,
คิวบา, โดมินิกา, อียิปต, อิเควทอเรียลกินี, เอธิโอเปย, แกมเบีย, กัวเตมาลา, กินี,
กายอานา, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหราน, อิรัก, จาเมกา, ญี่ปุน, จอรแดน, คูเวต,
เลบานอน, เลโซโท, ลิเบีย, มาเลเซีย, ไนจีเรีย, เกาหลีเหนือ, โอมาน, ปากีสถาน,
ปาเลสไตน , กาตาร , เซนต ค ิ ต ส แ ละเนวิ ส , เซนต ล ู เ ซี ย , เซนต ว ิ น เซนต แ ละ
เกรนาดีนส, ซาอุดิอ าระเบีย , สิงคโปร, โซมาเลีย , ซูดานใต, ซูดาน, ซีเ รีย ,
ไตหวัน, ไทย, ตรินิแดดและโตเบโก, ยูกันดา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, สหรัฐอเมริกา,
เวียดนาม, เยเมน, ซิมบับเว
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ภาคผนวก III:
การให้สัตยาบันรับรองสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประชาคมประเทศตาง ๆ ไดรับรองสนธิสัญญาระหวางประเทศสี่ฉบับที่กำ�หนดให
ยกเลิกโทษประหาร สนธิสัญญาหนึ่งฉบับครอบคลุมระดับโลก สวนอีกสามฉบับ
ครอบคลุมระดับภูมิภาค
ดานลางเปนคำ�อธิบายโดยยอถึงสนธิสัญญาทั้งสี่ฉบับและรายชื่อรัฐภาคีและ
ประเทศที่ลงนามแตยังไมใหสัตยาบัน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (รัฐสามารถ
เข า เป น ภาคี ส นธิ สั ญ ญาระหว า งประเทศด ว ยการให ภ าคยานุ วั ติ ห รื อ การให
สัตยาบัน การลงนามเปนการแสดงความจำ�นงที่จะเขาเปนภาคีในโอกาสตอมา
โดยการใหสัตยาบัน รัฐตาง ๆ มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายระหวางประเทศ โดย
ตองเคารพขอบัญญัติในสนธิสัญญาที่ไดเขาเปนภาคี และตองไมกระทำ�การอัน
ขัดตอวัตถุประสงคและเปาประสงคของสนธิสัญญาที่ไดลงนามไว)
พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง

พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองมุงใหเกิดการยกเลิกโทษประหาร และไดรับการรับรองจากที่ประชุม
สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติในป 2532 มีผลบังคับใชระดับโลก เปนกฎบัตรที่
กำ�หนดใหมีการยกเลิกโทษประหารอยางสิ้นเชิง แตอนุญาตใหรัฐภาคีสามารถใช
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โทษประหารไดในภาวะสงคราม หรือกรณีที่มีการประกาศขอสงวนไวในชวงที่
ใหสัตยาบันหรือใหภาคยานุวัติตอพิธีสาร รัฐใด ๆ ที่เปนภาคีของกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองสามารถเขาเปนภาคีของพิธีสาร
ได
รัฐภาคี ไดแก แอลเบเนีย, อันดอรรา, อารเจนตินา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย,
อาเซอรไบจาน, เบลเยียม, เบนิน, บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา, บราซิล, บัลแกเรีย,
แคนาดา, เคปเวิ ร  ด , ชิ ล ี , โคลอมเบี ย , คอสตาริ ก า, โครเอเชี ย , ไซปรั ส ,
สาธารณรัฐเช็ก, เดนมารก, จิบูตี, เอกวาดอร, เอสโตเนีย, ฟนแลนด, ฝรั่งเศส,
จอรเ จีย , เยอรมนี, กรีซ , ฮอนดูรัส , ฮังการี, ไอซแลนด, ไอรแ ลนด, อิตาลี,
คีรกีซสถาน, ไลบีเรีย, ลิกเตนสไตน, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิรก, มาซิโดเนีย, มอลตา,
เม็กซิโก, มอลโดวา, โมนาโก, มองโกเลีย, มอนเตเนโกร, โมซัมบิก, นามิเบีย, เนปาล,
เนเธอรแลนด, นิวซีแลนด, นิการากัว, นอรเวย, ปานามา, ปารากวัย, ฟลิปปนส,
โปรตุเกส, โรมาเนีย, รวันดา, ซานมารีโน, เซอรเบีย, เซเชลส, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย,
แอฟริกาใต, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอรแลนด, ติมอร-เลสเต, ตุรกี, เติรกเมนิสถาน,
ยูเครน, สหราชอาณาจักร, อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน, เวเนซุเอลา (รวม 75 ประเทศ)
ประเทศที่ลงนามแตยังไมใหสัตยาบัน ไดแก กินีบิสเซา, โปแลนด, เซาตูเมและ
ปรินซิป (รวม 3 ประเทศ)
พิธีสารอนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชนและการยกเลิกโทษประหาร
(PROTOCOL TO THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
ON THE ABOLITION OF DEATH PENALTY)

พิธีสารอนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชนและการยกเลิกโทษประหารไดรับ
การรับรองจากสมัชชาใหญองคการรัฐอเมริกัน (Organization of American
States) ในป 2533 และกำ�หนดใหมีการยกเลิกโทษประหาร แตอนุญาตใหรัฐภาคี
สามารถใชโทษประหารไดในภาวะสงคราม หรือกรณีที่มีการประกาศขอสงวนไว
ในชวงที่ใหสัตยาบันหรือใหภาคยานุวัติตอพิธีสาร รัฐใด ๆ ที่เปนภาคีของอนุสัญญา
วาดวยสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกาสามารถเขาเปนภาคีของพิธีสารได
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รัฐภาคี ไดแก อารเจนตินา, บราซิล, ชิลี, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน,
เอกวาดอร, ฮอนดูรัส, เม็กซิโก, นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา
(รวม 13 ประเทศ)
พิธีสารฉบับที่ 6 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (PROTOCOL
NO. 6 TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS)

พิธีสารฉบับที่ 6 ของอนุสัญญาเพื่อการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานแหงยุโรป (European Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms) เกี่ยวของกับการยกเลิกโทษประหาร
ไดรับการรับรองจากสภายุโรป (Council of Europe) ในป 2525 กำ�หนดใหมีการ
ยกเลิกโทษประหารในชวงปลอดสงคราม รัฐภาคียังอาจใชโทษประหารตอไปได
สำ�หรับความผิดทางอาญา “ในชวงสงครามหรือใกลจะมีสงคราม” รัฐใด ๆ ที่เปน
ภาคีของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปสามารถเขาเปนภาคีของพิธีสารได
รัฐภาคี ไดแก แอลเบเนีย, อันดอรรา, อารเมเนีย, ออสเตรีย, อาเซอรไบจาน,
เบลเยี ย ม, บอสเนี ย และเฮอร เ ซโกวี น า, บั ล แกเรี ย , โครเอเชี ย , ไซปรั ส ,
สาธารณรัฐเช็ก, เดนมารก, เอสโตเนีย, ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, จอรเจีย, เยอรมนี,
กรีซ, ฮังการี, ไอซแลนด, ไอรแลนด, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน, ลิทัวเนีย,
ลั ก เซมเบิ ร  ก , มาซิ โ ดเนี ย , มอลตา, มอลโดวา, โมนาโก, มอนเตเนโกร,
เนเธอรแลนด, นอรเวย, โปแลนด, โปรตุเกส, โรมาเนีย, ซานมารีโน, เซอรเบีย,
สโลวะเกี ย , สโลวี เ นี ย , สเปน, สวี เ ดน, สวิ ต เซอร แ ลนด , ตุ ร กี , ยู เ ครน,
สหราชอาณาจักร (รวม 46 ประเทศ)
ประเทศที่ลงนามแตยังไมใหสัตยาบัน ไดแก สหพันธรัฐรัสเซีย (รวม 1 ประเทศ)
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พิธีสารฉบับที่ 13 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (PROTOCOL
NO. 13 TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS)

พิธีสารฉบับที่ 13 ของอนุสัญญาเพื่อการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานแหงยุโรป เกี่ยวของกับการยกเลิกโทษประหารในทุกพฤติการณ ไดรับ
การรับรองจากสภายุโรปในป 2545 กำ�หนดใหมีการยกเลิกโทษประหารในทุก
พฤติการณ รวมทั้งในชวงสงครามหรือใกลจะมีสงคราม รัฐใด ๆ ที่เปนภาคีของ
อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปสามารถเขาเปนภาคีของพิธีสารได
รัฐภาคี ไดแก แอลเบเนีย, อันดอรรา, ออสเตรีย, เบลเยียม, บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมารก, เอสโตเนีย,
ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, จอรเจีย, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซแลนด, ไอรแลนด, อิตาลี,
ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิรก, มาซิโดเนีย, มอลตา, มอลโดวา,
โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอรแลนด, นอรเวย, โปรตุเกส, โรมาเนีย, ซานมารีโน,
เซอรเบีย, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอรแลนด, ตุรกี, ยูเครน,
สหราชอาณาจักร (รวม 43 ประเทศ)
ประเทศที่ลงนามแตยังไมใหสัตยาบัน ไดแก อารเมเนีย, โปแลนด (รวม 2 ประเทศ)

38

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ในปี

2555

ภาคผนวก IV:
ผลการลงมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติที่ 67/176
รับรองเมื่อ 20 ธันวาคม 2555
รัฐที่สนับสนุน (Co-sponsors) มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ที่ 67/176 รับรองเมื่อ 20 ธันวาคม 2555

แอลเบเนีย, แอลจีเรีย, อันดอรรา, แองโกลา, อารเจนตินา, อารเมเนีย, ออสเตรเลีย,
ออสเตรีย, เบลเยียม, เบนิน, โบลิเวีย, บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา, บราซิล,
บัลแกเรีย, บุรุนดี, กัมพูชา, เคปเวิรด, ชิลี, โคลอมเบีย, คองโก, คอสตาริกา,
โกตดิวัวร, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมารก, สาธารณรัฐโดมินิกัน,
เอกวาดอร, เอสโตเนีย, ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, กาบอง, จอรเจีย, เยอรมนี, กรีซ,
กินีบิสเซา, เฮติ, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซแลนด, ไอรแลนด, อิสราเอล, อิตาลี,
คี ร  ก ี ซ สถาน, ลั ต เวี ย , ลิ ก เตนสไตน , ลิ ท ั ว เนี ย , ลั ก เซมเบิ ร  ก , มาซิ โ ดเนี ย ,
มาดากัสการ, มาลี, มอลตา, หมูเกาะมารแชลล, เม็กซิโก, ไมโครนีเซีย, มอลโดวา,
โมนาโก, มองโกเลีย, มอนเตเนโกร, โมซัมบิก, เนเธอรแลนด, นิวซีแลนด, นอรเวย,
ปาเลา, ปานามา, ปารากวั ย , ฟ ล ิ ป ป น ส , โปแลนด , โปรตุ เ กส, โรมาเนี ย ,
สหพันธรัฐรัสเซีย, รวันดา, ซามัว, ซานมารีโน, เซาตูเมและปรินซิป, เซอรเบีย,
สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, โซมาเลีย, แอฟริกาใต, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอรแลนด,
ติ ม อร - เลสเต, ตุ ร กี , ตู ว าลู , ยู เ ครน, สหราชอาณาจั ก รบริ เ ตนใหญ แ ละ
ไอรแลนดเหนือ, อุรุกวัย, วานูอาตู, เวเนซุเอลา (รวม 91 ประเทศ)
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ลงมติเห็นชอบ

แอลเบเนีย, แอลจีเรีย, อันดอรรา, แองโกลา, อารเจนตินา, อารเมเนีย, ออสเตรเลีย,
ออสเตรีย, อาเซอรไบจาน, เบลเยียม, เบนิน, ภูฏาน, โบลิเวีย, บอสเนียและ
เฮอรเซโกวีนา, บราซิล, บัลแกเรีย, บูรกินาฟาโซ, บุรุนดี, กัมพูชา, แคนาดา,
เคปเวิรด, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, ชาด, ชิลี, โคลอมเบีย, สาธารณรัฐคองโก,
คอสตาริกา, โกตดิวัวร, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมารก, สาธารณรัฐ
โดมินิกัน, เอกวาดอร, เอลซัลวาดอร, เอสโตเนีย, ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, กาบอง,
จอรเจีย, เยอรมนี, กรีซ, กัวเตมาลา, กินีบิสเซา, เฮติ, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซแลนด,
ไอรแลนด, อิสราเอล, อิตาลี, คาซัคสถาน, คิริบาตี, คีรกีซสถาน, ลัตเวีย,
ลิกเตนสไตน, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิรก, มาซิโดเนีย, มาดากัสการ, มาลี, มอลตา,
หมูเกาะมารแชลล, เม็กซิโก, ไมโครนีเซีย, มอลโดวา, โมนาโก, มองโกเลีย,
มอนเตเนโกร, โมซัมบิก, นาอูรู, เนปาล, เนเธอรแลนด, นิวซีแลนด, นิการากัว,
นอรเวย, ปาเลา, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, ฟลิปปนส, โปแลนด, โปรตุเกส,
โรมาเนีย, สหพันธรัฐรัสเซีย, รวันดา, ซามัว, ซานมารีโน, เซอรเบีย, เซเชลส,
เซียรราลีโอน, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, โซมาเลีย, แอฟริกาใต, ซูดานใต, สเปน,
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จะยกเลิ ก โทษประหารในรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม ไม มี น ั ก โทษประหารในเซียรราลีโอนอีกตอไป
เบลารุส ยังคงเปนประเทศเดียวในภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลางที่
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รายงานฉบับนี้วิเคราะหพัฒนาการสำ�คัญที่เกิดขึ้นจากการใชโทษ
ประหารชีวิตทั่วโลกในป 2555 นำ�เสนอตัวเลขการตัดสินลงโทษ
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