แถลงการณ์ ร่วม
ประเทศไทย: ต้ องให้ ความสาคัญกับการแก้ ไขเพิ่มเติมและการออกกฎหมายเกี่ยวกับการทรมาน
และการบังคับบุคคลให้ สูญหาย
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลและคณะกรรมการนักนิติศาสตร์ สากล ผิดหวังกับมติของสภานิติ
บัญญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) ที่ชะลอการพิจารณาร่างกฎหมายสาคัญที่เอาผิดกับการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้ สญ
ู หาย ทังสององค์
้
กรเรี ยกร้ องรัฐบาลไทยให้ ยตุ มิ าตรการใดๆ ที่ชะลอการออกกฎหมายนี ้ และให้
เร่งรัดการแก้ ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้ สญ
ู
หายทังนี
้ ้เพื่อให้ มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐบาลควรประกันว่าจะมีการออก
กฎหมายดังกล่าวโดยไม่ทิ ้งไว้ ให้ ลา่ ช้ า
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สานักงานข้ าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออก
แถลงการณ์ว่าได้ รับแจ้ งจาก สนช.ว่า จะไม่มีการผ่านร่างพระราชบัญญัตนิ ี ้และในวันต่อมา เจ้ าหน้ าที่ของ
สนช.ได้ เปิ ดเผยต่อ บีบีซีไทยโดยยืนยันว่าร่างพระราชบัญญัตนิ ี ้ “จะถูกส่งกลับไปพิจารณา (โดย
คณะรัฐมนตรี ) และรับฟั งความคิดเห็นเพิ่มเติมจากฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังจากกระทรวงมหาดไทย
้
สานักงานตารวจ ฝ่ ายความมัน่ คง ทหาร และอัยการก่อน”
ร่างพระราชบัญญัตินี ้เป็ นผลจากความพยายามหลายปี ของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐรวมทัง้
เจ้ าหน้ าที่กระทรวงยุตธิ รรมซึ่งมีการปรึกษาหารื อกับทางองค์กรของเรา ได้ นาข้ อเสนอแนะหลายประการเข้ า
ไปประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัตนิ ี ้ได้ ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2559 แต่มติครัง้ ล่าสุดของ สนช.มีการชะลอการผ่านร่างกฎหมายสาคัญนี ้อย่างไม่มีกาหนด ซึง่
การออกกฎหมายฉบับนี ้จะนับว่าเป็ นก้ าวย่างสาคัญที่นาไปสูก่ ารป้องกันการทรมานและการบังคับบุคคล
ให้ สญ
ู หายในประเทศไทย
การออกกฎหมายฉบับนี ้ ถือเป็ นหนึง่ ในพันธกิจหลายประการที่รัฐบาลไทยได้ ประกาศไว้ ในช่วง
หลายปี ที่ผ่านมา รวมทังในปี
้ ที่แล้ ว การชะลอกฎหมายฉบับนี ้ ถือว่าเป็ นเรื่ องที่นา่ ผิดหวังอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะกับผู้เสียหายจากการทรมานและการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หายซึง่ ที่ผา่ นมาได้ พยายามต่อสู้
เรี ยกร้ องความยุตธิ รรมโดยที่ไม่มีกรอบกฎหมายที่ชดั เจนมารองรับ

ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับล่าสุดช่วยอุดช่องว่างสาคัญหลายประการในกรอบกฎหมายของไทยใน
ปัจจุบนั และจะมีสว่ นหนุนเสริมให้ ไทยสามารถปฏิบตั ติ ามพันธกรณีที่มีตอ่ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศได้ ดีขึ ้น อย่างไรก็ดี ยังจาเป็ นต้ องมีการแก้ ไขเนื ้อหาเพิ่มเติมเพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่องสาคัญของร่าง
พระราชบัญญัตนิ ี ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร่างพระราชบัญญัตินี ้ขาดองค์ประกอบสาคัญของนิยามการทรมานและการ
บังคับบุคคลให้ สญ
ู หายซึง่ ไม่กาหนดฐานความผิดสาหรับการกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ าย ไร้
มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิศ์ รี และไม่นิยามว่าการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หายเป็ นการกระทาผิดที่เกิดขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนัน้ ร่างพระราชบัญญัตินี ้ครอบคลุมเฉพาะความรับผิดทางอาญาของผู้ที่ลงมือกระทาการ
โดยตรงเท่านัน้ และไม่กาหนดข้ อห้ ามอย่างชัดเจนไม่ให้ ศาลรับฟั งพยานหลักฐานที่ได้ มาจากการทรมาน
รัฐบาลไทยควรกาหนดเป็ นวาระเร่งด่วนในการแก้ ไขข้ อบกพร่องเหล่านี ้และข้ อกังวลอื่นๆ รวมทัง้
ผ่านร่างกฎหมายนี ้โดยเร็วที่สดุ และจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการแก้ ไขเพิ่มเติมและประกาศใช้ ร่าง
พระราชบัญญัตนิ ี ้ โดยเฉพาะเมื่อคานึงถึงรายงานต่างๆ ที่เมื่อไม่นานมานี ้ที่กล่าวหาว่าเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายความ
มัน่ คงได้ กระทาการทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ าย และที่ผา่ นมาไม่มีความสาเร็จในการนาตัวผู้มีสว่ น
รับผิดชอบต่อการทรมาน การปฏิบตั ิที่โหดร้ าย และการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หายมาลงโทษ ทางองค์กรของ
เรายังคงยึดมัน่ ที่จะให้ ความสนับสนุนที่จาเป็ นต่อรัฐบาลไทยในการแก้ ไขร่างพระราชบัญญัตนิ ี ้เพิ่มเติมหรื อ
การกระทาอย่างอื่นเพื่อป้องกันการทรมานและการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หายในประเทศไทย
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
ไทยเป็ นรัฐภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) อนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานและการ
ปฏิบตั หิ รื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิศ์ รี (Convention Against Torture and
other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment-CAT) และได้ ลงนามแต่ยงั ไม่ให้
สัตยาบันรับรองอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยการคุ้มครองมิให้ บคุ คลสูญหาย (International
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance -ICPPED)ที่ผา่ นมา
คณะผู้ชานาญการแห่งสหประชาชาติซงึ่ ดูแลการปฏิบตั ิตามสนธิสญ
ั ญาเหล่านี ้ได้ เรี ยกร้ องรัฐภาคีให้
กาหนดฐานความผิดเป็ นการเฉพาะกับการทรมานและการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย
ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจะทาการ
ทบทวนการปฏิบตั ิตามกติกา ICCPR ของประเทศไทย

ในคาตอบของรัฐบาลไทยที่มีตอ่ ประเด็นปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (List of Issues)1
เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2559 กล่าวว่า รัฐไทยกาลังอยูใ่ นกระบวนการพิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย ซึง่ จะ “มีการกาหนดนิยามที่ชดั เจนและ
กาหนดฐานความผิดเป็ นการเฉพาะสาหรับการทรมาน ให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ที่มีอยูใ่ นอนุสญ
ั ญา
ต่อต้ านการทรมาน” และ “จะเป็ นกฎหมายที่บงั คับใช้ ตามอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยการคุ้มครองมิ
ให้ บคุ คลสูญหาย”
ทังยั
้ งมีการกล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัตนิ ี ้ “มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการป้องกัน การปราบปราม
และกลไกการฟ้องร้ องดาเนินคดี และเพื่อประกันให้ ผ้ เู สียหายเข้ าถึงการเยียวยา และแก้ ปัญหาการใช้
อานาจที่ผิดและการใช้ อานาจโดยมิชอบของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องกับการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้ สญ
ู หาย”
นอกจากนี ้ยังมีการสรุปว่า “ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรี ให้ ความเห็นชอบใน
หลักการต่อร่างพระราชบัญญัตนิ ี ้และมีการส่งร่างพระราชบัญญัติดงั กล่าวให้ กบั คณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อพิจารณาแล้ ว และปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการเสนอเพื่อการพิจารณาของฝ่ ายนิติบญ
ั ญัตเิ ป็ นการต่อไป”
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