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8. SOMALIA
Executions total 
remained in line 
with decrease 
recorded in 2018.

9. SOUTH SUDAN
Highest number 
of recorded 
executions in 
any year since 
independence in 
2011.

1. CHINA
Continued to 
execute and 
sentence to death 
thousands of 
people, but kept 

7. PAKISTAN

trend, after 2015 spike.

2. IRAN
Four people under the age of 18 at 
the time of the crime were executed, 
as total recorded executions 
remained at an historical low. 

3. SAUDI ARABIA
Highest number of 
executions recorded 
in a single year.

5. EGYPT
Imposed 62% of known 
death sentences in the 
Middle East and North 
Africa region.

4. IRAQ
Recorded executions nearly doubled compared to 
2018. This was largely attributable to the continued 
use of the death penalty against individuals accused 

group calling itself “Islamic State”.

6. USA
For 11th consecutive 
year, it remained the 
only executioner in 
the Americas region 
as executions and 
death sentences 
decreased.

10. SINGAPORE
Authorities reported a two-
thirds reduction in executions, 
which continued to include 
drug-related cases.

11. JAPAN
Number of executions 
reduced to a single-digit 

shrouded in secrecy. 

12. NORTH KOREA
Amnesty International 
was unable to verify 
information on new death 
sentences and executions 
in 2019.

13. VIET NAM

released by authorities 
suggests a similar 
execution rate to 2018, 
but impossible to assess 
trends for the year.

The 13 countries numbered on the map 
have persistently executed people in the ประเทศท่ีมีการประหารชวิีตในปี 2562
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หมายเหตุเก่ียวกับสถิติการใชโ้ทษประหารชวิีตของแอมเนสต้ี 
อินเตอรเ์นชั่นแนล

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมข้อมูลการใช้โทษประหารชีวิตตามค�าพิพากษาของศาลระหว่างเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2562 เช่นเดียวกับปีที่ผ่าน ๆ มา เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากหลายแหล่ง  
ทั้งตัวเลขอย่างเป็นทางการ ข้อมูลจากผู้ที่ถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิต ครอบครัวและตัวแทนของ
พวกเขา ข้อมูลจากองค์กรภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลรายงาน
เฉพาะการประหารชีวิต การตัดสินให้ประหารชีวิต และแง่มุมอื่น ๆ ของการใช้โทษประหารชีวิต  
อาทิ การลดโทษและการล้างมลทิน โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างสมเหตุสมผลแล้ว รัฐบาล
หลายประเทศไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลการใช้โทษประหารชีวิต ในเบลารุส จีน และเวียดนาม 
ทางการถือว่าข้อมูลการใช้โทษประหารเป็นข้อมูลลับทางราชการ ระหว่างปี 2562 ข้อมูลจาก
บางประเทศแทบจะไม่มีหรือไม่มีเลย โดยเฉพาะลาว และเกาหลีเหนือ (สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี) เนื่องจากการควบคุมอย่างเข้มงวดของรัฐ 

ด้วยเหตุดังกล่าว ส�าหรับหลายประเทศ ตัวเลขการใช้โทษประหารชีวิตของแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนลจึงเป็นตัวเลขขั้นต�่า ตัวเลขจริงอาจสูงกว่าในรายงานน้ี และหากได้รับข้อมูลทางการ
เกี่ยวกับบางประเทศในปีใด จะใส่เป็นหมายเหตุไว้ในรายงาน  

ในปี 2552 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนลหยุดตีพิมพ์ตัวเลขประมาณการการใช้โทษประหารชีวิต
ในจีน การตัดสินใจนี้สะท้อนข้อกังวลว่าทางการจีนบิดเบือนตัวเลขสถิติของแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประกาศชัดเจนเสมอว่า ตัวเลขที่ทางองค์กรสามารถ 
ตีพิมพ์สถานการณ์ในจีนออกมาได้ต�่ากว่าความเป็นจริงอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจากการควบคุม
การเข้าถึงข้อมูล จีนยังคงไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ตัวเลขโทษประหารชีวิตใด ๆ อย่างไรก็ดี จากข้อมูล
ที่มีอยู่ชี้ว่ามีการประหารชีวิตและการตัดสินให้ประหารชีวิตหลายพันคนในแต่ละปี แอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องอีกครั้งให้ทางการจีน ตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลการใช้โทษประหารชีวิต
ในจีน 

กรณีที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับและสามารถยืนยันข้อมูลใหม่ภายหลังการตีพิมพ์
รายงานแล้ว จะมีการปรับปรุงตัวเลขทางออนไลน์ในเว็บไซต์ www.amnesty.org/en/what-we-
do/death-penalty

ในตารางและรายช่ือประเทศ เครื่องหมาย “+” ที่ตามหลังตัวเลขท้ายชื่อประเทศ อย่างเช่น  
ไทย (16+) หมายถึงแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยืนยันว่ามีการประหารชีวิต หรือการตัดสินให้
ประหารชีวิตในไทย 16 ครั้ง หรือมีผู้ถูกก�าหนดโทษประหารชีวิต 16 คน แต่เชื่อว่าน่าจะมีมากกว่า 
16 ครั้ง ส่วนเครื่องหมาย “+” ท่ีอยู่หลังประเทศโดยไม่มีตัวเลข อย่างเช่น ซีเรีย (+) หมายถึง
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประมวลข้อมูลจากหลักฐานเชื่อว่า มีการประหารชีวิตหรือการตัดสิน 
ให้ประหารชีวิต (มากกว่าหนึ่งครั้ง) หรือมีผู้ถูกก�าหนดโทษประหารชีวิต (มากกว่าหนึ่งคน)  

ในประเทศนั้น เพียงแต่ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะระบุตัวเลขขั้นต�่าที่น่าเชื่อถือได้ ส�าหรับการค�านวณ
ตัวเลขรวมในระดับโลกและภูมิภาค เครื่องหมาย “+” ให้นับว่าเป็น 2 รวมทั้งกรณีของจีน 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลต่อต้านโทษประหารชีวิตทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเป็น 
ความผิดในลักษณะใด ไม่ว่าบุคคลจะมีความผิด ความบริสุทธิ์หรือมีคุณลักษณะอื่นใด หรือไม่ว่า
ทางการจะใช้วิธีประหารชีวิตแบบใด ทางองค์กรรณรงค์ให้ยกเลิกโทษประหารโดยสิ้นเชิง

http://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty
http://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty
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การใชโ้ทษประหารชวิีต 
ในปี 2562

“การฆ่าคนตายโดยเจตนาถือเป็นสิ่งผิด และในฐานะผู้ว่าการรัฐ ผมจะไม ่
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการประหารชีวิตบุคคลใด ระบบการใช้โทษประหารชีวิต
ของเราล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง มีการเลือกปฏิบัติต่อจ�าเลยซึ่งมีอาการทางจิต  
คนผิวด�า และผิวสีน�้าตาล หรือคนที่ไม่มีเงินจ้างทนายในราคาแพงๆ ได้  
เป็นระบบที่ไม่ได้สร้างความปลอดภัยต่อสาธารณะ และไม่ได้ช่วยป้องปราม 
การกระท�าความผิด ผลาญเงินภาษีหลายพันล้านเหรียญอย่าง 
เปล่าประโยชน์ ที่ส�าคัญที่สุด โทษประหารชีวิตเป็นการกระท�าที่เบ็ดเสร็จ 
เด็ดขาด ไม่สามารถแก้ไขคืนค�าพิพากษา และไม่สามารถชดเชยเยียวยา 
กรณีที่เกิดความผิดพลาดของมนุษย์”

แกวิน นิวซอม ผู้ว่าการรฐัแคลิฟอรเ์นีย, 13 มีนาคม 25621

แนวโน้มระดับโลก
จากการประเมินภาพรวมของการใช้โทษประหาร
ชีวิตในปี 2562 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
พบว่า แนวโน้มระดับโลกที่มุ่งสู่การยกเลิกการ
ลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายี
ศักดิ์ศรีมากที่สุดยังด�าเนินต่อไป แม้จะมีแนวโน้ม
ที่สวนทางอยู่บ้างในบางประเทศ 

1“แกวิน นิวซอม ผู้ว่าการรัฐสั่งให้ยุติโทษประหารชีวิตในแคลิฟอร์เนีย”, ส�านักงานผู้ว่าการรัฐแกวิน นิวซอม 13 มีนาคม 
2562, www.gov.ca.gov/2019/03/13/governor-gavin-newsom-orders-a-halt-to-the-death-penalty-in-cal-
ifornia/

การประหารชีวิตที่มีข้อมูลยืนยันลดลง 5% เมื่อเทียบกับปี 2561 ถือว่าต�่าสุดเท่าที่บันทึกมา 
อย่างน้อยในรอบ 10 ปี และเป็นการยืนยันตัวเลขที่ลดลงปีต่อปีนับตั้งแต่ปี 25582 หลายปัจจัย 
มีส่วนผลักดันให้ข้อมูลการประหารชีวิตที่บันทึกได้ในระดับโลกลดลง อาทิ จ�านวนการประหารชีวิต
ที่ยืนยันได้ในประเทศ เช่น อียิปต์ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ลดลงอย่างมาก แม้จะเป็นประเทศที่ยึดมั่นใน
โทษประหารชีวิตมาโดยตลอด ส�าหรับอิหร่านซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีการประหารชีวิตมากที่สุดอันดับ 
สองของโลก นับเป็นปีที่สองที่มีการประหารชีวิตน้อยลงกว่าที่เคยเป็นมา ภายหลังการแก้ไข 
เพิ่มเติมกฎหมายปราบปรามยาเสพติดเมื่อปี 2560

อย่างไรก็ดี บางประเทศการด�าเนินการยังสวนทางกับแนวโน้มที่จะน�าไปสู่การยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นอิรัก ซาอุดีอาระเบีย ซูดานใต้ และเยเมน ซ่ึงเพิ่มการประหารชีวิตข้ึน
อย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2561 บาห์เรน และบังกลาเทศรื้อฟื้นการประหารชีวิตหลังพักการใช ้
โทษนี้ไปหนึ่งปี รัฐสภาฟิลิปปินส์เสนอร่างพระราชบัญญัติรื้อฟื้นการใช้โทษประหารชีวิต ส่วน 
ศรีลังกาและรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา ขู่จะรื้อฟื้นการประหารชีวิตหลังยุติไปหลายปี 

นอกจากนี้ การขาดความโปร่งใสของหลายประเทศ ส่งผลให้แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนล 
ไม่สามารถประเมินการใช้โทษประหารชีวิตระดับโลกได้อย่างเต็มที่ ประเทศที่มีการประหารชีวิต
เป็นจ�านวนมาก ได้แก่ จีน เกาหลีเหนือ และเวียดนาม ยังคงปกปิดข้อมูลส่วนใหญ่ของการใช้
โทษประหารชีวิตต่อไป โดยจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต หลายประเทศไม่ให้
ข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการใช้โทษประหารชีวิตของตน แม้จะมีการร้องขอข้อมูลเป็นการ
เฉพาะจากแอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนล บางประเทศเปิดเผยข้อมูลเพียงบางส่วน ยกตัวอย่าง
เช่น ทางการเวียดนามตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการประหารชีวิต ซึ่งชี้ให้เห็นว่า
มีอัตราการประหารชีวิตใกล้เคียงกับปี 2561 การให้ข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วนเช่นนี้ สร้างอุปสรรคต่อ
ความสมบูรณ์ของการประเมินการใช้โทษประหารชีวิต อีกทั้งหลายประเทศประหารชีวิตบุคคลโดย
ไม่ประกาศ หรือแจ้งให้ครอบครัวหรือทนายความของผู้ถูกประหารชีวิตทราบล่วงหน้า 

แม้ในปี 2562 ยังไม่มีประเทศใดยกเลิกโทษประหารชีวิต แต่มีสัญญาณเชิงบวกที่ได้รับการบันทึก
ชี้ให้เห็นว่า ความปรารถนาที่จะคงโทษประหารชีวิตไว้เริ่มน้อยลงในหลายประเทศ ซึ่งยังไม่ถึงกับ 
ยกเลิกโทษนี้ไป ในสหรัฐอเมริกา นิวแฮมเชียร์เป็นรัฐที่ 21 ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับ
อาชญากรรมทุกประเภท ในขณะที่ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐซ่ึงมีจ�านวนนักโทษประหารชีวิต
มากที่สุด ท�าข้อตกลงพักใช้โทษประหารชีวิตชั่วคราว คาซัคสถาน สหพันธรัฐรัสเซีย ทาจิกิสถาน 
มาเลเซีย และแกมเบียยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงพักใช้โทษประหารชีวิตชั่วคราว บาร์เบโดส 
ได้ตัดบทบัญญัติที่ก�าหนดให้มีการประหารชีวิตสถานเดียวออกจากรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังพบ 
มาตรการและถ้อยแถลงเชิงบวกที่มุ่งไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยเร็วในสาธารณรัฐ-
แอฟริกากลาง อิเควทอเรียลกินี แกมเบีย คาซัคสถาน เคนยา และซิมบับเว

2 ในปี 2558 แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกข้อมูลการประหารชีวิต 1,634 ครั้ง (ไม่นับในจีน) ถือเป็นจ�านวนสูงสุดซ่ึง
องค์กรเคยบันทึกข้อมูลไว้ตั้งแต่ปี 2532

http://www.gov.ca.gov/2019/03/13/governor-gavin-newsom-orders-a-halt-to-the-death-penalty-in-california/
http://www.gov.ca.gov/2019/03/13/governor-gavin-newsom-orders-a-halt-to-the-death-penalty-in-california/
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การประหารชวิีต
ในปี 2562 มีการประหารชีวิตอย่างน้อย 657 ครั้ง เทียบกับการประหารชีวิตอย่างน้อย 690 ครั้ง
ในปี 2561 ซึ่งถือว่าลดลง 5% นับเป็นปีที่สองติดต่อกันที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกข้อมูล
จ�านวนการประหารชีวิตระดับโลกได้น้อยที่สุดในรอบ 10 ป3ี

เช่นเดียวกับปีก่อนหน้านี้ จ�านวนการประหารชีวิตรวมทั่วโลกไม่ครอบคลุมการประหารชีวิต 
ซึ่งแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อว่าเกิดขึ้นในจีน เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับ 
ทางราชการ4

เม่ือเทียบกับข้อมูลในปี 2561 การประหารชีวิตลดลงอย่างมากในอียิปต์ (จาก 43+ เป็น 32+) 
ญี่ปุ่น (จาก 15 เป็น 3) และสิงคโปร์ (จาก 13 เป็น 4)5 ในทางตรงข้าม การประหารชีวิตเพิ่มขึ้น
อย่างมากในอิรัก (จาก 52+ เป็น 100+) ซาอุดีอาระเบีย (จาก 149 เป็น 184) ซูดานใต้ (จาก 7+ 
เป็น 11+) และเยเมน (จาก 4+ เป็น 7)

อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย และอิรัก มีการประหารชีวิตที่ยืนยันได้คิดเป็นสัดส่วน 81% ของการ
ประหารชีวิตทั่วโลกในปี 2562 การประหารชีวิต 184 คร้ังในซาอุดีอาระเบียนับเป็นตัวเลขสูงสุด
ของประเทศน้ีที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกได้ในรอบหนึ่งปี ตัวเลขที่เพิ่มข้ึนอย่างมาก
เป็นผลมาจากการใช้โทษประหารชีวิตเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองเพื่อปราบปรามผู้เห็นต่าง 
ชาวชีอะฮ์ การเพิ่มขึ้น 92% ของข้อมูลการประหารชีวิตที่บันทึกได้ในอิรัก ส่วนใหญ่เป็นผล 
มาจากการที่รัฐยังคงใช้โทษประหารชีวิตกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มติดอาวุธที่เรียกตนเองว่า “รัฐอิสลาม” ในอีกด้านหนึ่ง ข้อมูลการประหารชีวิตที่บันทึกได้ 
ลดลงเล็กน้อยในอิหร่าน (จาก 253+ เป็น 251+) และยังคงอยู่ในระดับต�่าสุดเป็นประวัติศาสตร์  
สืบเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปราบปรามยาเสพติดในประเทศเมื่อปี 25606 อย่างไร
ก็ตาม การประหารชีวิตเท่าที่มีข้อมูลในโลกมาจากอิหร่านเป็นจ�านวน 38%

3 จ�านวนการประหารชีวิตในปี 2562 เป็นตัวเลขต�่าสุดเท่าที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเคยบันทึกมา นับแต่เริ่มการติดตาม
ข้อมูลเมื่อปี 2522 อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงในแง่การเข้าถึงข้อมูล ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ต่างกันในหลายประเทศ และวิธีการ
เก็บข้อมูลในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา อาจท้าทายความแม่นย�าในการเปรียบเทียบตัวเลขเมื่อเวลาผ่านไป 

4 ในปี 2552 แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนลยุติการตีพิมพ์ตัวเลขประมาณการสถิติการใช้โทษประหารในจีน ซ่ึงถือว่า
ข้อมูลการใช้โทษประหารชีวิตเป็นความลับทางราชการ ทางหน่วยงานได้ท้าทายทางการจีนให้พิสูจน์ข้ออ้างของตนว่า 
ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายในการลดการใช้โทษประหารชีวิตด้วยการตีพิมพ์ตัวเลขเหล่านี้ในรายงานของทางการเอง 
แต่ก็แทบไม่มีการตีพิมพ์ข้อมูลเหล่านี้ เช่นเดียวกับในอีกหลายประเทศ (โปรดดู ‘หมายเหตุเกี่ยวกับสถิติการใช้โทษประหาร
ชีวิตของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล’ ในรายงานนี้ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

5 ตัวเลขที่บันทึกได้ในญี่ปุ่นและสิงคโปร์ในปี 2561 นับเป็นตัวเลขสูงสุดต่อปีในรอบกว่าทศวรรษ

6 ข้อมูลการประหารชีวิตในอิหร่านลดลงจากอย่างน้อย 507 ครั้งในปี 2560 ก่อนจะน�ากฎหมายปราบปรามยาเสพติดมาใช้ 
เหลืออย่างน้อย 251 คร้ังในปี 2562 ถือว่าลดลง 50% กฎหมายฉบับนี้ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายน 2560 
เพ่ิมปริมาณข้ันต�่าของยาเสพติดที่มีโทษประหารชีวิตสถานเดียว โดยอาจมีผลย้อนหลัง และอนุญาตให้นักโทษประหารใน
คดียาเสพติด สามารถขอรับการพิจารณาทบทวนโทษประหารชีวิต โดยอาจมีการพิจารณาลดโทษได้
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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกข้อมูลการประหารชีวิตได้ใน 20 ประเทศ เป็นจ�านวนเท่ากับ 
ปี 2561 แต่มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศซึ่งมีการประหารชีวิต โดยอัฟกานิสถาน ไต้หวัน และ
ไทย ไม่มีการประหารชีวิตในปี 2562 แม้จะมีการประหารชีวิตในปี 2561 ในขณะที่บาห์เรนและ 
บังกลาเทศรื้อฟื้นการประหารชีวิตในปี 2562 หลังยุติการประหารชีวิตในปี 2561 สิ่งส�าคัญซ่ึง
ต่างจากปีที่ผ่านมา คือแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่สามารถยืนยันว่ามีการประหารชีวิตตาม
ค�าพิพากษาศาลเกิดขึ้นในซีเรียหรือไม่ ทางองค์กรสามารถยืนยันว่ามีการประหารชีวิตเกิดขึ้นใน
ปี 2562 แต่ไม่มีข้อมูลมากพอที่จะระบุจ�านวนขั้นต�่าที่น่าเชื่อถือได7้

ตัวเลขการประหารชวิีตระดับโลกท่ีบันทึกไดใ้นปี 2562
บาห์เรน (3), บังกลาเทศ (2), เบลารุส (2+), บอตสวานา (1), จีน (+), อียิปต์ (32+), 
อิหร่าน (251+), อิรัก (100+), ญี่ปุ่น (3), เกาหลีเหนือ (+), ปากีสถาน (14+), 
ซาอุดีอาระเบีย (184), สิงคโปร์ (4), โซมาเลีย (12+), ซูดานใต้(11+), ซูดาน (1), 
ซีเรีย (+), สหรัฐอเมริกา (22), เวียดนาม (+), เยเมน (7)

7 สืบเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แอมเนสตี้ไม่สามารถยืนยันตัวเลขการประหารชีวิตที่เกิดขึ้นในซีเรียในปี 2556 
2557 2558 2559 2560 และ 2561 ได้
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วิธกีารประหารชวิีตในปี 25628

ตัดศีรษะ ซาอุดี
อาระเบีย

ช็อตไฟฟ้า สหรัฐฯ

แขวนคอ บังกลาเทศ บอตสวานา อียิปต์ อิหร่าน อิรัก ญี่ปุ่น ปากีสถาน สิงคโปร์ ซูดานใต้ ซูดาน ซีเรีย

ฉีดยา จีน สหรัฐฯ เวียดนาม

ยิงเป้า บาห์เรน เบลารุส จีน เกาหลีเหนือ 
(สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชน
เกาหลี)

โซมาเลีย เยเมน

ประเทศสมาชกิองค์การระหว่างประเทศระดับรฐับาล ซึง่มีการประหารชวิีตในปี 2562
• องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States): 1 จาก 35 ประเทศ มีการ

ประหารชีวิต คือ สหรัฐอเมริกา 
• องค์การเพื่อความม่ันคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and 

Co-operation in Europe): 2 จาก 57 ประเทศ มีการประหารชีวิต ได้แก่ เบลารุส และ
สหรัฐอเมริกา 

• สหภาพแอฟริกา (African Union): 5 จาก 55 ประเทศ มีการประหารชีวิต ได้แก่  
บอตสวานา อียิปต์ โซมาเลีย ซูดานใต้ และซูดาน

• สันนิบาตอาหรับ (League of Arab States): 8 จาก 22 ประเทศ มีการประหารชีวิต 
ได้แก่ บาห์เรน อียิปต์ อิรัก ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย โซมาเลีย ซูดาน และเยเมน

• สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian 
Nations): 2 จาก 10 ประเทศ มีการประหารชีวิต ได้แก่ สิงคโปร์ และเวียดนาม

• เครือจักรภพ (Commonwealth): 4 จาก 54 ประเทศ มีการประหารชีวิต ได้แก ่ 
บังกลาเทศ บอตสวานา ปากีสถาน และสิงคโปร์

• ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Francophonie): 2 จาก 54 ประเทศ มีการประหารชีวิต 
ได้แก่ อียิปต์ และเวียดนาม 

• องค์การสหประชาชาติ: 20 จาก 193 รัฐสมาชิก (10% ของสมาชิกสหประชาชาติ) เป็น
ประเทศซึ่งปรากฏข้อมูลว่ามีการประหารชีวิต

8 เช่นเดียวกับปีก่อนหน้าน้ี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่ได้รับรายงานว่ามีการประหารชีวิตด้วยการปาหินตามค�า
พิพากษาศาลในปี 2562

การตัดสินใหป้ระหารชวิีต
ในปี 2562 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนลบันทึกข้อมูลการตัดสินให้ประหารชีวิตในระดับโลกได้ 
2,307 ครั้ง ลดลงจาก 2,531 ครั้งในปี 2561 ทั้งนี้ ปัจจัยความแตกต่างของลักษณะข้อมูลและ
การมีอยู่ของข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินให้ประหารชีวิตในบางประเทศ ท�าให้การเปรียบเทียบตัวเลข
ระดับโลกในปีนี้กับปีที่ผ่านมา เป็นปัญหาท้าทายด้านวิธีการ 

แอมเนสตี้ไม่ได้รับตัวเลขอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการตัดสินให้ประหารชีวิตในมาเลเซีย ไนจีเรีย 
และศรีลังกา สามประเทศซึ่งมีข้อมูลการตัดสินให้ประหารชีวิตจ�านวนมากในปีก่อนหน้านี้ ในทาง
ตรงกันข้าม แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการจากแซมเบีย ซึ่งชี้ให้เห็น
ว่าการตัดสินให้ประหารชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่ง
ในปีนั้นทางการไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเช่นนี้ให้กับองค์กร 

ตลอดปี 2562 มีข้อมูลยืนยันการตัดสินให้ประหารชีวิตใน 56 ประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นสองประเทศจาก
ปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่มีข้อมูลว่ามีการตัดสินให้ประหารชีวิตใน 54 ประเทศ 

ในปี 2562 มีข้อมูลว่ามีสี่ประเทศพิพากษาประหารชีวิตหลังยุติการใช้โทษนี้มาระยะหน่ึง ได้แก่ 
มาลาวี มัลดีฟส์ ไนเจอร์ และตรินิแดดและโตเบโก ทางองค์กรสามารถยืนยันว่ามีการตัดสินให้
ประหารชีวิตในประเทศซีเรียในปี 2562 แต่ไม่มีข้อมูลมากพอที่จะระบุจ�านวนขั้นต�่าที่น่าเชื่อถือได้ 9 

ต่างจากปีก่อนๆ ซึ่งแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่สามารถยืนยันข้อมูลการใช้โทษประหารชีวิตใน
ซีเรียได้ ในปีที่ผ่านมา ไม่มีบันทึกข้อมูลการตัดสินให้ประหารชีวิตในสามประเทศ ได้แก่ ชาด ลิเบีย 
และปาปัวนิวกินี ซึ่งมีข้อมูลการตัดสินให้ประหารชีวิตในปี 2561

9 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่สามารถยืนยันตัวเลขการประหารชีวิตที่เกิดขึ้นในซีเรียในปี 2556 2557 2558, 2559 2560 
และ 2561 ได้ สืบเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การตัดสินใหป้ระหารชวิีตท่ีบันทึกไดใ้นระดับโลกในปี 2562
อัฟกานิสถาน (14), แอลจีเรีย (4+), บาห์เรน (4+), บังกลาเทศ 
(220+), เบลารุส (3+), บอตสวานา (4), จีน (+), สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก (8), อียิปต์ (435+), แกมเบีย (1), กานา (8),  
กายอานา (2), อินเดีย (102), อินโดนีเซีย (80+), อิหร่าน (+), 
อิรัก (87+), ญ่ีปุ่น (2), จอร์แดน (8+), เคนยา (29+), คูเวต (5+), 
เลบานอน (23),  มาลาวี (8), มาเลเซีย (26+), มัลดีฟส์ (2), มาลี (4+),  
มอริเตเนีย (8), โมร็อคโค/ซาฮาราตะวันตก (7+), เมียนมา (4), ไนเจอร์ (8), ไนจีเรีย (54+), 
เกาหลีเหนือ (+), โอมาน (7+), ปากีสถาน (632+), ปาเลสไตน์ (รัฐ 4 พื้นที่ปกครองของกลุ่ม 
ฮามาส กาซา), กาตาร์ (2+), ซาอุดีอาระเบีย (5+), เชียราลีโอน (21), สิงคโปร์ (12), โซมาเลีย (24+), 
เกาหลีใต้ (1), ซูดานใต้(4+), ศรีลังกา (34+), ซูดาน (31+), ซีเรีย (+), ไต้หวัน (2), แทนซาเนีย (4+), 
ไทย (16+), ตรินิแดดและโตเบโก (8), ตูนีเซีย (39+), ยูกันดา (2), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (18+), 
สหรัฐอเมริกา (35), เวียดนาม (76+), เยเมน (55), แซมเบีย (101), ซิมบับเว (6)
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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนลบันทึกจ�านวนการตัดสินให้ประหารชีวิตซ่ึงลดลงอย่างมากใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (จาก 41 เป็น 8), อียิปต์ (จาก 717+ เป็น 435+), อินเดีย (จาก 
162 เป็น 102), อิรัก (จาก 271+ เป็น 87+), คูเวต (จาก 34 เป็น 5+), ลิเบีย (จาก 45+ เป็น 0), มาลี 
(จาก 18 เป็น 4+), ปาเลสไตน์ (รัฐของ) (จาก 13 เป็น 4), ไทย (จาก 33+ เป็น 16+)

ในอีกด้านหนึ่ง จ�านวนการตัดสินให้ประหารชีวิตถูกบันทึกว่าเพ่ิมขึ้นอย่างมากในปี 2562 เทียบ
กับปี 2561 ในประเทศต่าง ๆ ดังนี้ อินโดนีเซีย (จาก 48+ เป็น 80+), เคนยา (จาก 12+ เป็น 29+), 
เลบานอน (จาก 5+ เป็น 23), ปากีสถาน (จาก 250+ เป็น 632+), เซียร์ราลีโอน (จาก 4 เป็น 21), 
ซูดาน (จาก 8 เป็น 31+), ตูนีเซีย (จาก 12+ เป็น 39+), เยเมน (จาก 13+ เป็น 55), แซมเบีย (จาก 
21+ เป็น 101) 

ทั่วโลก มีข้อมูลว่าบุคคลอย่างน้อย 26,604 คนถูกตัดสินให้ประหารชีวิตนับจนถึงสิ้นปี 256210

การลดโทษ การอภัยโทษ และการล้างมลทิน
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนลบันทึกข้อมูลการลดโทษ หรือการอภัยโทษให้กับโทษประหารชีวิต
ได้ใน 24 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ จีน อียิปต์ แกมเบีย กานา กายอานา อินเดีย อินโดนีเซีย 
อิรัก คูเวต มาเลเซีย มอริเตเนีย โมร็อคโค/ซาฮาราตะวันตก ไนเจอร์ ไนจีเรีย โอมาน ปากีสถาน 
สิงคโปร์ ซูดาน ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา แซมเบีย และซิมบับเว11

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกจ�านวนการล้างมลทินนักโทษประหารชีวิตอย่างน้อย 11 ครั้ง
ได้ในสองประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (3) แซมเบีย (8)12

10 แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อว่าหลายประเทศมีจ�านวนนักโทษท่ีถูกตัดสินประหารชีวิตจ�านวนมาก โดยท่ีไม่มีข้อมูล
เชิงตัวเลข หรือไม่สามารถคาดการณ์จ�านวนที่ใกล้เคียงความเป็นจริงได้ รวมถึงจีน อียิปต์ อิหร่าน เกาหลีเหนือ และ
ซาอุดีอาระเบีย 

11  การลดโทษเป็นกระบวนการที่มีการเปล่ียนการตัดสินให้ประหารชีวิต เป็นโทษที่มีความรุนแรงน้อยกว่า อย่างเช่น  
โทษจ�าคุก โดยมักเป็นไปตามค�าพิพากษาของศาลในชั้นอุทธรณ์ แต่บางกรณีก็เป็นค�าสั่งของฝ่ายบริหาร การอภัยโทษ 
จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับโทษเด็ดขาดแล้ว และไม่มีโอกาสจะถูกลงโทษเพิ่มเติมอีก

12  การล้างมลทินเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นหลังจากศาลตัดสินโทษและสิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์คดีแล้ว เป็นการยกเลิก
การกล่าวโทษที่มีต่อผู้ถูกต้องโทษ หรือให้มีการยกฟ้องจากคดีอาญา จึงถือได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในสายตาของกฎหมาย

โทษประหารชวิีตในปี 2562 ท่ีละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

โทษประหารชีวิตยังถูกใช้ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ
ต่อไปในปี 2562 ตัวอย่างเช่น:

• มีข้อมูลการประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณชนอย่างน้อย 13 ครั้งใน
อิหร่าน 

• ผู้ถูกประหารชีวิตอย่างน้อย 6 คน ได้แก่ 4 คนในอิหร่าน 1 คนใน
ซาอุดีอาระเบีย และ 1 คนในซูดานใต้ ถูกประหารชีวิตจากการกระท�า 
ความผิดขณะที่มอีายุต�่ากว่า 18 ปี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อว่า
ยังมีนักโทษประหารชีวิตที่เป็นเยาวชนอยู่ในมัลดีฟส์ อิหร่าน ปากีสถาน 
ซาอุดีอาระเบีย และซูดานใต1้3

• ผู้มีความบกพร่องทางจิตหรือสติปัญญาถูกตัดสินโทษประหารชีวิต
ในหลายประเทศ รวมทั้งญี่ปุ่น มัลดีฟส์ ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา 

• มีการตัดสินให้ประหารชีวิตภายหลังการพิจารณาคดีท่ีไม่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมในหลาย
ประเทศ รวมทั้ง บาห์เรน บังกลาเทศ จีน อียิปต์ อิหร่าน อิรัก มาเลเซีย 
ปากีสถาน ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ เวียดนาม และเยเมน

• มีการใช้ “ค�าสารภาพ” ท่ีอาจได้มาจากการทรมานหรือการปฏิบัติ
ที่โหดร้าย เป็นหลักฐานเพื่อเอาผิดและลงโทษประหารชีวิตในอียิปต์ 
บาห์เรน อิหร่าน และซาอุดีอาระเบีย

• มกีารตดัสนิให้ประหารชวีติในการพจิารณาลบัหลงัจ�าเลยในบงักลาเทศ 
และเลบานอน 

• มีการตัดสินให้ประหารชีวิตสถานเดียวในกานา อิหร่าน มาเลเซีย  
เมียนมา ไนจีเรีย ปากีสถาน ซาอุดีอาระเบีย และสิงคโปร1์4

13  มักจะมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับอายุของนักโทษกรณีที่ไม่มีพยานหลักฐานเกี่ยวกับอายุที่ชัดเจน เช่น กรณีที่ไม่มีใบเกิด รัฐบาล
ควรใช้หลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมท้ังปวงกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งเรื่องอายุ การปฏิบัติท่ีดีในแง่การประเมินอายุ รวมถึงการใช้ข้อมูล
เกี่ยวกับพัฒนาการทางกาย จิตวิทยาและสังคม โดยควรน�าแต่ละหลักเกณฑ์เหล่านี้มาใช้และยกประโยชน์ให้กับความสงสัย
กรณีที่มีข้อมูลโต้แย้ง ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นเยาวชนผู้กระท�าความผิด และควรประกันไม่ให้มีการใช้ 
โทษประหารชีวิต แนวทางนี้สอดคล้องกับหลักการซ่ึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก และควรเป็นข้อพิจารณาหลัก 
ในการปฏิบัติใด ๆ เกี่ยวกับเด็ก อันเป็นไปตามข้อ 3(1) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (UN Convention on the Rights 
of the Child)

14 โทษประหารชีวิตสถานเดียว (mandatory death sentence) ไม่สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เนื่องจาก 
“ไม่อนุญาตให้มีการพิจารณาเง่ือนไขส่วนบุคคลของจ�าเลย หรือเง่ือนไขเกี่ยวกับความผิดแต่ละประเภทเป็นการเฉพาะ” 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, Pagdayawon Rolando v. Philippines, ความเห็นของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษชน, Communication No. 1110/2002, UN Doc. CCPR/C/82/D/1110/2002 (2004) ย่อหน้า 5.2
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15  ตามที่ก�าหนดในข้อ 6 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

16 ทางการจีนลงโทษบุคคลในอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยการใช้โทษประหารชีวิตแบบ “รอลงอาญา” ซึ่งในกรณีทั่วไป
มักมีการลดโทษเป็นจ�าคุกหลังจากจ�าคุกแล้วสองปี ในกรณีที่ไม่มีการกระท�าความผิดอื่น

• มีการตัดสินประหารชีวิตพลเรือนโดยศาลทหารในอียิปต์และปากีสถาน มีการใช้ 
ศาลพิเศษเพื่อลงโทษประหารชีวิตในบังกลาเทศ อิหร่าน ปากีสถาน ซาอุดีอาระเบีย และ
เยเมน  

• มีการตัดสินประหารชีวิตในความผิดที่ไม่เก่ียวข้องกับการฆ่าคนตายโดยเจตนา ซึ่ง
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ว่าเป็น “อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” (most serious crimes) ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ15

— มีรายงานการประหารชีวิตอย่างน้อย 118 ครั้งในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน 
สี่ประเทศ ได้แก่ จีน (+), อิหร่าน (30), ซาอุดีอาระเบีย (84) และสิงคโปร์ (2) คิดเป็น
สัดส่วน 18% โดยเพิ่มจากจ�านวนรวมระดับโลกที่ 14% ในปี 2561 ซึ่งในขณะนั้น  
ยังไม่มีข้อมูลจากประเทศเวียดนาม

— มีรายงานการตัดสินประหารชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่ 184 ครั้ง ใน 8 ประเทศ ได้แก่ บาห์เรน 
(2), บังกลาเทศ (2), จีน (+), อินโดนีเซีย (60), มาเลเซีย (18), สิงคโปร์ (12), ศรีลังกา 
(15) และเวียดนาม (73)  

 — อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การทุจริตในจีน16

 — “ความผิดฐานดูหมิ่นศาสดาของศาสนาอิสลาม” ในปากีสถาน 
 — ความผิดฐานลักพาตัว ในอิหร่าน 
 — ข่มขืนกระท�าช�าเรา ในอียิปต์ อิหร่าน และซาอุดีอาระเบีย 
 — “ความผิดฐานขบถ” ในรูปแบบที่แตกต่างกันทั้ง “การกระท�าที่คุกคามความ

มั่นคงของรัฐ” “การร่วมมือ” กับหน่วยงานต่างชาติ “จารกรรม” “การตั้งค�าถาม
กับนโยบายของผู้น�า” การเข้าร่วมกับ “ขบวนการก่อความไม่สงบและก่อการ
ร้าย” “กบฏติดอาวุธต่อต้านผู้ปกครอง” และ “อาชญากรรมต่อต้านรัฐ” ไม่ว่า
จะเป็นความผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิตหรือไม่ก็ตาม ในปากีสถานและ
ซาอุดีอาระเบีย 

• การขยายฐานความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิต  ในอินเดีย ไทย และไนจีเรีย (รัฐคัตสินา 
และรัฐทาราบา)

ภาพรวมของภูมิภาค

อเมรกิา

แนวโน้มของภูมิภาค

• นิวแฮมเชียร์กลายเป็นรัฐที่ 21 ของสหรัฐอเมริกา ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิด
อาญาทุกประเภท และผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียจัดท�าข้อตกลงพักใช้โทษประหารชีวิตชั่วคราว
ในรัฐแห่งนี้ ซึ่งมีจ�านวนนักโทษประหารสูงสุด 

• สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศเดียวในทวีปอเมริกาที่ยังคงมีการประหารชีวิต นับเป็นปีที่ 11 ติดต่อ
กัน ตรินิแดดและโตเบโกเป็นประเทศเดียวที่ยังใช้โทษประหารชีวิตสถานเดียวกับความผิด 
ฐานฆ่าคนตาย 

• อัยการสูงสุดสหรัฐอเมริกา เสนอโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดต่อรัฐบาลกลางเป็นคร้ัง
แรกในรอบเกือบสองทศวรรษ

ประเทศ การประหารชีวิตที่
บันทึกได้ในปี 2562

การตัดสิน 
ประหารชีวิตที่บันทึกได ้
ในปี 2562

จ�านวนผู้ที่ถูกตัดสินให้
ประหารชีวิตจนถึงสิ้นปี 
2562 จากข้อมูลที่มีอยู่

แอนติกาและ
บาร์บูดา

0 0 0

บาฮามาส 0 0 0 
บาร์เบโดส 0 0 7 
เบลีซ 0 0 0
คิวบา 0 0 0
โดมินิกา 0 0 0
เกรนาดา 0 0 1
กัวเตมาลา 0 0 0
กายอานา 0 2 26
จาเมกา 0 0 0
เซนต์คิตส์และ 
เนวิส

0 0 0
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ประเทศ การประหารชีวิตที่
บันทึกได้ในปี 2562

การตัดสิน 
ประหารชีวิตที่บันทึกได ้
ในปี 2562

จ�านวนผู้ที่ถูกตัดสินให้
ประหารชีวิตจนถึงสิ้นปี 
2562 จากข้อมูลที่มีอยู่

เซนต์ลูเซีย 0 0 0
เซนต์วินเซนต์และ
เกรนาดีนส์

0 0 1 

ตรินิแดดและ
โตเบโก

0 8 50

สหรัฐอเมริกา17 22 ครั้งใน 7 รัฐ:
แอละแบมา (3)
ฟลอริดา (2)
จอร์เจีย (3)
มิสซูรี (1)
เซาธ์ ดาโกตา (1)
เทนเนสซี (3)
เท็กซัส (9)

35 ครั้งใน 12 เขต
อ�านาจศาล18:
แอละแบมา (3)
แอริโซนา (1)
แคลิฟอร์เนีย (3)
ฟลอริดา (7)19

จอร์เจีย (2)
นอร์ท แคโรไลนา (3)
โอไฮโอ (6)
โอคลาโฮมา (1) 
เพนซิลเวเนีย (2)
เซาธ์ แคโรไลนา (2)
เท็กซัส (4)
หน่วยงานรัฐบาลกลาง 
(1)

2,581 คนใน 31 เขต
อ�านาจศาล โดยแปดรัฐ
ตัดสินให้ประหารชีวิต
กว่า 100 คน: 
728 คนใน
แคลิฟอร์เนีย 
339 คนในฟลอริดา
213 คนในเท็กซัส 
175 คนในแอละแบมา 
143 คนในนอร์ท 
แคโรไลนา
140 คนในโอไฮโอ 
133 คนในเพนซิลเว
เนีย
116 คนในแอริโซนา

การประหารชีวิตและโทษประหารชีวิตในสหรัฐอเมริกา มีจ�านวนรวมต�่าสุดเป็นครั้งที่สองในรอบ  
28 ปีและ 46 ปีตามล�าดับ มีบันทึกการประหารชีวิตลดลงสามคร้ัง กล่าวคือในปี 2562 มีการ
ประหารชีวิติ 22 ครั้ง และในปี 2561 25 ครั้ง นับเป็นจ�านวนต่อปีที่สอดคล้องกับตัวเลขเฉลี่ยช่วง
หลายปีที่ผ่านมา 

หกรัฐของสหรัฐอเมริกาประหารชีวิตด้วยวิธีฉีดยา และหนึ่งรัฐคือเทนเนสซีหันมาใช้วิธีช็อตไฟฟ้า 
ภายหลังถูกฟ้องคัดค้านไม่ให้ใช้วิธีฉีดยา20กว่า 40% ของข้อมูลการประหารชีวิตที่บันทึกได้เกิดขึ้น 

17 ตัวเลขนี้มาจากข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ศาล และสื่อมวลชนซึ่งเผยแพร่ในรัฐที่เกี่ยวข้อง

18 มีการใช้โทษประหารชีวิตโดยศาลทั้งการฟ้องคดีระดับรัฐและรัฐบาลกลาง

19 ตัวเลขนี้ไม่รวมการตัดสินให้ประหารชีวิตที่เกิดข้ึนใหม่ในการไต่สวนพิพากษาคดีใหม่ (re-sentencing hearing)  
ซึ่งเป็นไปตามค�าวินิจฉัยของศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา ในคดี Hurst v. Florida, Certiorari to the Supreme Court 
of Florida (No. 14-7505, 577 US) (2559)

20 ก�าหนดการประหารชีวิตหลายคร้ังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้ถูกชะลอออกไปทั้งประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการฟ้อง
ศาลเพื่อให้แก้ไขวิธีการฉีดยา หรือเน่ืองจากปัญหาท่ีรัฐไม่สามารถหาสารเคมีท่ีใช้เพ่ือการฉีดยาได้ การประหารชีวิตใน

ในเท็กซัส ซึ่งยังคงเป็นรัฐที่มีการประหารชีวิตมากกว่ารัฐอื่น มิสซูรีประหารชีวิตหน่ึงครั้งใน 
ปี 2562 จากที่ว่างเว้นมาในปีก่อนหน้า ในทางกลับกัน เนบราสกาและโอไฮโอไม่มีการประหารชีวิต
ในปี 2562 หลังการประหารชีวิตเกิดขึ้นในปี 2561
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จ�านวนการใช้โทษประหารชีวิตในสหรัฐอเมริกา (35 ครั้ง) ลดลง 22% เมื่อเทียบกับปี 2561 (45 
ครั้ง) และลดลง 68% เมื่อเทียบกับปี 2553 (110 ครั้ง) จ�านวนเขตอ�านาจศาลท่ีใช้โทษประหาร
ชีวิต (12 เขต) ลดลง 25% เมื่อเทียบกับปี 2561 (16 เขต) และลดลง 50% เมื่อเทียบกับปี 2553 
(24 เขต) 

ต่างจากปี 2561 อาร์คันซอ หลุยส์เซียนา มิสซิสซิปปี มิสซูรี เนบราสกา เนวาดา และเทนเนสซี 
ไม่รายงานการใช้โทษประหารชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2562 ในขณะที่จอร์เจีย นอร์ทแคโรไลนา 
และเซาธ์แคโรไลนามีการใช้โทษประหารชีวิตในปี 2562 โดยที่จ�านวนโทษประหารชีวิตในเท็กซัส 
ลดลง 43% 

ในนิวเม็กซิโกซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตไปเมื่อปี 2552 ศาลสูงสุดระดับรัฐได้ลดโทษประหารชีวิต
ให้กับนักโทษประหารสองคนที่ยังเหลืออยู2่1

ปี 2562 จึงถูกชะลอออกไปทั้งหมดหรือบางส่วนในหลายเขตอ�านาจศาล ไม่ว่าจะเป็น แอริโซนา แคลิฟอร์เนีย ไอดาโฮ 
อินเดียนา เคนตักกี หลุยส์เซียนา เนวาดา โอไฮโอ โอคลาโฮมา เซาธ์ แคโรไลนา และในระดับรัฐบาลกลาง เนื่องจากการ
ฟ้องคดีคัดค้านกระบวนการประหารชีวิตด้วยวิธีฉีดยา

21 คดี Robert Fry v. James Lopez (2019-NMSC-013), ศาลสูงสุดรัฐนิวเม็กซิโก (2562)
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โทษประหารชวิีตในสหรฐัอเมรกิา
จนถึงสิ้นปี 2562 มีทั้งสิ้น 21 รัฐได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดอาญาทั้งปวง รวมถึง 
นิวแฮมเชียร์ในปี 2562 ทั้งนี้ 8 รัฐได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในช่วงเริ่มต้นสหัสวรรษ22 ในจ�านวน  
29 รัฐที่ยังใช้โทษประหารชีวิต แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด อินเดียนา แคนซัส เคนตักกี มอนทานา 
เนวาดา นอร์ท แคโรไลนา โอเรกอน เพนซิลเวเนีย และไวโอมิง (11 รัฐ) ไม่มีการประหารชีวิตในช่วง
อย่างน้อย 10 ปีท่ีผ่านมา โดยมีข้อตกลงพักใช้โทษประหารชีวิตช่ัวคราวในแคลิฟอร์เนีย โคโลราโด 
โอเรกอน และเพนซิลเวเนีย ในระดับรัฐบาลกลาง ไม่มีการประหารชีวิตโดยหน่วยงานฝ่ายพลเรือน
ตั้งแต่ปี 2546  เช่นเดียวกับหน่วยงานทางการทหารนับตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา

นอกจากสหรัฐอเมริกา ความก้าวหน้าในความพยายามยุติการใช้โทษประหารชีวิตยังคงด�าเนิน 
ต่อไป บาร์เบโดสตัดบทบัญญัติที่ก�าหนดโทษประหารชีวิตสถานเดียวออกจากรัฐธรรมนูญ ในขณะ
ที่แอนติกาและบาร์บูดา บาฮามาส เบลีซ คิวบา โดมินิกา กัวเตมาลา จาเมกา เซนต์คิตส์และเนวิส 
และเซนต์ลูเซีย (9 ประเทศ) ไม่มีนักโทษประหาร และไม่มีรายงานการตัดสินประหารชีวิตที่เกิดขึ้น
ใหม่ เกรนาดา รวมถึงเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (2 ประเทศ) ยังคงมีนักโทษประหาร ประเทศ
ละหนึ่งคน

นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา กายอานา และตรินิแดดและโตเบโก เป็นเพียงสองประเทศที่ยังคงมี
ข้อมูลการใช้โทษประหารชีวิต โดยตรินิแดดและโตเบโกใช้โทษนี้คิดเป็นสัดส่วน 80% ของประเทศ
ในแคริบเบียนทั้งหมด และมีจ�านวนนักโทษประหารคิดเป็น 59% ของกลุ่มประเทศแคริบเบียน (85 
คน)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกาต้ังข้อสังเกตถึงการไม่ใช้โทษประหารชีวิตในกลุ่ม
ประเทศแคริบเบียนเป็นเวลากว่า 10 ปี และเรียกร้องให้รัฐต่าง ๆ ที่ยังใช้โทษนี้ยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตในกฎหมายภายในประเทศ หรืออย่างน้อยให้มีข้อตกลงพักใช้กฎหมายดังกล่าว23

พัฒนาการสำาคัญของหลายประเทศ 
ในวันท่ี 4 เมษายน พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ใน
บาร์เบโดส โดยตัดบทบัญญัติที่ก�าหนดให้โทษประหารชีวิตสถานเดียวออกจากรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 15) และป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิทางศาลตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซ่ึง
รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ก�าหนดโทษประหารชีวิต ตามบทบัญญัติที่มีผลบังคับใช้ใน 
ปี 2509 ในขณะที่ประเทศได้รับเอกราช (ตามมาตรา 26 หรือที่มักเรียกกันทั่วไปว่า “มาตรา

22 รัฐคอนเน็กติกัต เดลาแวร์ อิลลินอยส์ แมรีแลนด์ นิวแฮมเชียร์ นิวเจอร์ซี นิวเม็กซิโก และวอชิงตัน นอกจากนั้น  
รัฐนิวยอร์กมีการลดโทษประหารชีวิตที่เหลืออยู่เพียงกรณีเดียวในปี 2550 หลังจากศาลอุทธรณ์ของรัฐพิพากษาในปี 2547 
ว่า โทษประหารชีวิตไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ รัฐโคโลราโดยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดอาญาท้ังปวงในเดือน
มีนาคม 2563

23 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา, IACHR Completes 174th Period of Sessions, 20 พฤศจิกายน 
2562, www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2019/301.asp

ยกเว้น” (savings clause))24 พระราชบัญญัตินี้ยังตัดบทบัญญัติในมาตรา 78 ซึ่งเคยให้อ�านาจ
กับผู้ส�าเร็จราชการทั่วไปในการก�าหนดระยะเวลายื่นขออภัยโทษ ส่งผลให้สามารถด�าเนินการ
ประหารชีวิตได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการอุทธรณ์หรือไม่ ซึ่งถือว่าขัดกับ
กฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ 

ในวันที่ 3 ธันวาคม สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมความผิดต่อ
บุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งตัดโทษประหารชีวิตสถานเดียวออกจากโทษอาญาส�าหรับคดีฆ่าคนตาย  
รวมทั้งก�าหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อทบทวนการตัดสินประหารชีวิตใด ๆ  ท่ีเคยน�ามาใช้ตาม 
พระราชบัญญัติความผิดต่อบุคคล รวมถึงคดีฆ่าคนตายที่มีการตัดสินให้ประหารชีวิตและมีเหตุ
แห่งการลดโทษ เช่น ความล่าช้าในการด�าเนินการ25 ร่างพระราชบัญญัตินี้ยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของวุฒิสภาจนถึงสิ้นปีที่ผ่านมา

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติความผิดต่อบุคคล เป็นไปตามข้อเสนอเพ่ือให้
กฎหมายสอดคล้องกับค�าวินิจฉัยในเดือนมิถุนายน 2561 ของศาลยุติธรรมแห่งแคริบเบียน (CCJ) 
ซึ่งเป็นศาลสูงสุดของประเทศ ศาลเห็นว่าการก�าหนดโทษประหารชีวิตสถานเดียวตามมาตรา 2 
ของพระราชบัญญัติความผิดต่อบุคคลไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ26

ดาเล มาร์แชล อัยการสูงสุดแสดงความเห็นในเดือนกันยายนว่า มีผู้รอการพิจารณาคดีฆ่าคน
ตายอยู่กว่า 70 คน และจนถึงขณะนี้ การไต่สวนพิพากษาคดีใหม่ยังเริ่มขึ้นไม่ได้เช่นกัน เนื่องจาก
จ�าเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายภายในประเทศ27

ในวันที่ 31 กรกฎาคม ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องความผิดฐานฆ่าคนตายและกลับค�าพิพากษา
ประหารชีวิตในคดีของโอมาร์ ดาคอสตา โฮลเดอร์ เนื่องจากขาดพยานหลักฐาน28 จนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม มีผู้ต้องโทษประหารชีวิตเป็นผู้ชายเจ็ดคน โดยสามคนอยู่ระหว่างรอการไต่สวนพิพากษา
คดีใหม่ 

โดมนิกิาเข้าสูก่ระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชน (UPR) ของคณะมนตรสีทิธมินษุยชน 
แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ซึ่งคณะผู้แทนของประเทศระบุว่า รัฐบาลพร้อมจะ 
รับความสนับสนุน เพื่อช่วยให้เกิดการสานสนทนาระดับประเทศในประเด็นเก่ียวกับโทษประหาร
ชีวิต29 อย่างไรก็ดี โดมินิกาไม่รับข้อเสนอแนะให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต แม้ว่าในปี 2561 จะเป็น

24 Supplement to Extraordinary Gazette, Constitution (Amendment) Act, 2019-15, ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อ  
4 เมษายน 2562

25 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมความผิดต่อบุคคล พ.ศ. 2562, Cap. 141

26 Jabari Sensimania Nervais v. The Queen and Dwayne Omar Severin v. The Queen (CCJ 19 (AJ)),  
Caribbean Court of Justice (2018)

27 “Lawmakers to return sentencing power over convicted killers”, Barbados Today, 3 ธันวาคม 2562, 
https://barbadostoday.bb/2019/12/03/lawmakers-to-return-sentencing-power-over-convicted-killers/

28 Omar Dacosta Holder v. The Queen (Criminal Appeal No.6/2010), ศาลอุทธรณ์บาร์เบโดส (2019)

29 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานของคณะท�างานกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน – 
โดมินิกา, UN Doc. A/HRC/42/9 (2019); and Addendum, UN Doc. A/HRC/42/9/Add.1 (2019)

http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2019/301.asp
https://barbadostoday.bb/2019/12/03/lawmakers-to-return-sentencing-power-over-convicted-killers/
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ประเทศในกลุ่มแคริบเบียนที่พูดภาษาอังกฤษแห่งแรก ที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนมติของที่ประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึ่งเรียกร้องให้มีข้อตกลงพักใช้โทษประหารชีวิตช่ัวคราวโดยมี 
เป้าหมายเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต30

ในระหว่างปีนี้ ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกามีค�าวินิจฉัยสามครั้ง และมีมติสองครั้งเกี่ยวกับ 
การด�าเนินงานตามค�าวินิจฉัยก่อนหน้านี้ เพื่อประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจาก
การใช้โทษประหารชีวิตในอดีตในกัวเตมาลา และสั่งให้มีการชดใช้ต่อการละเมิด31 ศาลเห็นว่า
ประเทศดังกล่าวละเมิดบทบัญญัติหลายประการของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา 
รวมถึงสิทธิในชีวิต จากการประหารชีวิตในประเด็น (4.1) การจ�ากัดการใช้โทษประหารชีวิตกับ 
“ความผิดอาญาที่ร้ายแรงที่สุด” (4.2) ข้อห้ามต่อการน�าโทษประหารชีวิตมาใช้ (4.3) การห้าม
ใช้การปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักดิ์ศรี (5.2) การปฏิบัติท่ีขาด
มนุษยธรรมระหว่างการควบคุมตัว ความทุกข์ทางใจระหว่างอยู่ในแดนประหารเป็นเวลาต่อเนื่อง
และยาวนาน (ปรากฏการณ์ในแดนประหาร) และมีกรณีการถ่ายทอดภาพการประหารชีวิตทาง
โทรทัศน์เมื่อปี 253932 ศาลยังยืนยันหลายครั้งว่า รัฐบาลละเมิดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย 
(ข้อ 9 ของอนุสัญญานี้) ในแง่ของการอ้างประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วย “อันตรายที่จะเกิดข้ึน
จากผู้กระท�าความผิดในอนาคต” เป็นเงื่อนไขเพื่อระบุว่าความผิดฐานฆ่าคนตายเป็นความผิด
ร้ายแรงที่สุด และสมควรจะใช้โทษประหารชีวิต ถือเป็นเหตุผลส�าคัญที่ระบุในค�าวินิจฉัยในปี 2560 
ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งกัวเตมาลา เมื่อประกาศว่าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาและ
กฎหมายปราบปรามยาเสพติดที่อนุญาตให้ใช้โทษประหารชีวิตนั้น ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

มีการตัดสินประหารชีวิตเกิดขึ้นใหม่สองครั้งส�าหรับคดีฆ่าคนตายในกายอานา ชายอีกสองคนซึ่ง
เคยถูกตัดสินประหารชีวิตก่อนปี 2553 หรือก่อนที่จะมีกฎหมายยกเลิกโทษประหารสถานเดียวใน
คดีฆ่าคนตาย ได้รับการลดโทษเป็นจ�าคุก 25 ป3ี3

ตรินิแดดและโตเบโกเป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคน้ีที่ยังคงก�าหนดโทษประหารชีวิตสถาน
เดียวส�าหรับคดีฆ่าคนตาย หลังจากบาร์เบโดสได้ยกเลิกกฎหมายนี้ไปแล้ว มีข้อมูลว่าชายแปดคน 
ถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหานี้ โดยมีห้าคนต้องโทษในคดีเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีนักโทษ
ประหาร 12 จาก 50 คนถูกตัดสินประหารชีวิตมานานกว่าห้าปี ส่งผลให้การบังคับใช้โทษ 

30 มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 73/175 รับรองเมื่อ 17 ธันวาคม 2561 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, 
ประเทศในแคริบเบียนที่พูดภาษาอังกฤษ: ถึงเวลาที่ต้องยุติโทษประหารชีวิต English-speaking Caribbean: Time to 
make the death penalty history (Index: ACT 50/9585/2018)

31 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา, Martínez Coronado v. Guatemala,;Rodríguez Revolorio and others v. 
Guatemala (2019); Girón and another v. Guatemala (2019); resolutions, Raxcacó Reyes v. Guatemala 30 
มกราคม 2562, and Fermín Ramírez v. Guatemala of 6 กุมภาพันธ์ 2562

32 Rodríguez Revolorio and others v. Guatemala, ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา (2019) ผู้ร้องสองคนได้รับการ
ลดโทษในปี 2555 ส่วนคนที่สามเสียชีวิตในปี 2542

33 กายอานายังคงมีโทษประหารชีวิตสถานเดียว ตามพระราชบัญญัติต่อต้านการก่อการร้ายและการด�าเนินงานเกี่ยวกับ
การก่อการร้าย พ.ศ. 2558

ประหารชีวิตไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ34 ทางการยังคงพยายามแก้ไขปัญหาอาชญากรรมท่ีสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง และตัวเลขการจับกุมด�าเนินคดีที่ต�่า ส่งผลให้ประชาชนมักออกมาเรียกร้องให้รื้อฟื้น
การประหารชีวิต หน่วยงานต�ารวจแห่งตรินิแดดและโตเบโกประกาศว่า มีรายงานคดีฆ่าคนตาย 
536 ครั้งในปี 2562 เพิ่มขึ้น 517 ครั้งจากปี 2561 โดยมีการจับกุมคนร้ายได้เพียง 42 คดี ถือเป็น 
ครึ่งหนึ่งของจ�านวนคดีทั้งหมดที่มีการรายงานในปี 2561 (83 คดี)35

นับต้ังแต่เดือนมิถุนายน ปี 2510 เป็นต้นมา สหรัฐอเมริกามีการประหารชีวิตแล้ว 1,500 ครั้ง 
อย่างไรก็ตาม การใช้โทษประหารชีวิตในสหรัฐอเมริกาในปี 2562 มีความก้าวหน้าที่ส�าคัญใน
ความพยายามยกเลิกโทษประหารชีวิตระดับรัฐ ในขณะที่หน่วยงานของรัฐบาลกลางยังสนับสนุน
แนวทางการประหารชีวิต วันที่ 30 พฤษภาคม สภานิติบัญญัติของรัฐนิวแฮมเชียร์ได้ออกเสียง
เพื่อเอาชนะการวีโต้ของผู้ว่าการรัฐคริส ซูนูนู ต่อพระราชบัญญัติสภาผู้แทนราษฎร 455 ซึ่งส่งผล 
ให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตของรัฐในอีกไม่กี่เดือนต่อมา นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติของ 
รัฐโอเรกอนยังเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติวุฒิสภา 1013 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 
กันยายน และได้ลดฐานความผิดของโทษประหารชีวิตจาก 19 เหลือสี่ฐานความผิด จ�ากัดการใช้
โทษประหารชีวิตกับความผิดที่เกี่ยวกับการก่อการร้าย อันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสอง
คน จ�ากัดการใช้โทษประหารชีวิตกับความผิดฐานฆ่าเด็กอายุต�่ากว่า 14 ขวบโดยเจตนา หรือการ
ฆ่าเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย และความผิดฐานฆ่าผู้อื่นของนักโทษผู้ที่เคยถูกตัดสินประหาร
ชีวิตในคดีฆ่าผู้อื่นมาแล้ว 

ในวันที่ 13 มีนาคม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย แกวิน นิวซอมลงนามค�าสั่งให้มีข้อตกลงพักใช้โทษ
ประหารชีวิตชั่วคราว โดยในขณะนั้นมีนักโทษประหาร 737 คน36 รัฐโอคลาโฮมา เพนซิลเวเนีย  
เซาธ์ แคโรไลนา และเวอร์จิเนียพยายามยุติการขังเด่ียวนักโทษประหาร ภายหลังมีการฟ้องคดี
เพื่อให้ทบทวนสภาพการคุมขัง 

ในทางกลับกัน ในวันที่ 25 กรกฎาคม อัยการสูงสุดวิลเลียม บาร์ สั่งการให้กรมราชทัณฑ์กลาง
น�าวิธีฉีดยาเพื่อประหารชีวิตแบบใหม่มาใช้ และออกก�าหนดการการประหารชีวิตโดยรัฐบาลกลาง
เป็นครั้งแรก หลังระงับไปเกือบสองทศวรรษ37 โดยมีก�าหนดให้ชายห้าคนถูกประหารชีวิตในเดือน

34 สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก�าหนดโดยคณะกรรมาธิการยุติธรรมแห่งคณะองคมนตรี (Judicial Committee of 
the Privy Council) ในคดี Pratt and Morgan v. The Attorney General of Jamaica (UKPC 37) (1993)  
คณะกรรมาธิการยุติธรรมเป็นศาลสูงสุดของประเทศในเครือจักรภพหลายแห่ง รวมถึงตรินิแดดและโตเบโก

35 อาชญากรรมที่ถือว่ามีการจับกุมด�าเนินคดีแล้ว หมายถึง มีการชี้ตัวและตั้งข้อหากับผู้ต้องสงสัยจากการฆ่าคนตายแล้ว 
โดยดูตัวเลขได้จาก www.ttps.gov.tt/Statistics/Crime-Totals-By-Month

36 ส�านักงานผู้ว่าการรัฐแกวิน นิวซอม, ผู้ว่าการรัฐแกวิน นิวซอมสั่งให้ยุติโทษประหารชีวิตในแคลิฟอร์เนีย Governor Gavin 
Newsom orders a halt to the death penalty in California, 13 มีนาคม 2562, www.gov.ca.gov/2019/03/13/
governor-gavin-newsom-orders-a-halt-to-the-death-penalty-in-california/

37 กระทรวงยุติธรรม, รัฐบาลกลางจะรื้อฟื้นโทษประหารหลังยุติมาเกือบสองทศวรรษ Federal Government to resume 
capital punishment after nearly two decade lapse, 25 กรกฎาคม 2562, www.justice.gov/opa/pr/federal- 
government-resume-capital-punishment-after-nearly-two-decade-lapse

http://www.ttps.gov.tt/Statistics/Crime-Totals-By-Month
http://www.gov.ca.gov/2019/03/13/governor-gavin-newsom-orders-a-halt-to-the-death-penalty-in-california/
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ธันวาคม 2562 และมกราคม 2563 ค�าสั่งประหารชีวิตนี้ยุติลงเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน เนื่องจาก
มีการฟ้องคดีคัดค้านระเบียบการประหารชีวิตแบบใหม่นี้ของรัฐบาลกลาง38

ในวันที่ 30 สิงหาคม ผู้พิพากษาพันเอก เชน โคเฮน ซ่ึงเพิ่งได้รับการแต่งตั้ง ก�าหนดให้วันที่ 
11 มกราคม 2564 เป็นวันเริ่มการไต่สวนคดีชายห้าคนที่ถูกกล่าวหาว่าวางแผนการโจมตีใน
เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน 2544 ขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องยังเต็มไปด้วยปัญหามากมาย  
ทั้งในแง่การรับฟังพยานหลักฐาน ซึ่งฝ่ายจ�าเลยยืนยันว่าได้มาจากการทรมาน39 ในเดือนเมษายน 
ศาลรัฐบาลกลางได้เพิกถอนค�าวินิจฉัยช่วงไต่สวนมูลฟ้องของผู้พิพากษาเดิมที่มีต่ออาบัด  
อัล-ราฮิม อัล-นาชิรี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีเรือยูเอสเอส โคล ซึ่งเป็นเรือรบของ
สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2543 สืบเนื่องจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในคด4ี0 การไต่สวนมูลฟ้องใน
คดีนี้เริ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนธันวาคม โดยผู้ถูกควบคุมตัวทั้งหกคนอาจได้รับโทษประหารชีวิตหาก
ศาลทหารเห็นว่ามีความผิด ซึ่งหากมีค�าวินิจฉัยเช่นนั้น ย่อมถือเป็นการละเมิดโดยพลการต่อสิทธิ
ในชีวิตตามกฎหมายระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นกระบวนการไต่สวนที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลในการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม 

ผู้มีความบกพร่องทางจิตหรือสติปัญญายังคงถูกพิพากษาให้ประหารชีวิต ซึ่งละเมิดกฎหมาย
และมาตรฐานระหว่างประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา เพิกถอน 
ค�าพิพากษาให้ประหารชีวิตเวอร์นอน เมดิสัน เพียง 30 นาทีก่อนถูกประหารชีวิตที่แอละแบมา 
ตามก�าหนดการเดิมในเดือนมกราคม 256141 ในค�าวินิจฉัยนี้ ศาลชี้แจงว่าตามบทบัญญัติเพิ่มเติม 
รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 8 ห้ามการประหารชีวิตบุคคลที่ไม่อาจเข้าถึงความเข้าใจเชิง
เหตุผลของการประหารชีวิตได้ และไม่เข้าใจว่าเหตุใดรัฐจึงต้องประหารชีวิตตน โดยไม่ค�านึงว่า
ความบกพร่องทางจิตประเภทใด ที่ส่งผลกระทบต่อความเข้าใจเช่นนั้น ในอีกคดีหนึ่ง ศาลสูงสุด 
แห่งสหรัฐอเมริกา กลับค�าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์แผนกคดีอาญาแห่งรัฐเท็กซัส เป็นการยืนยัน
ครั้งที่สองถึงข้อวินิจฉัยของศาลต่อประเด็นความบกพร่องทางสติปัญญา โดยศาลสูงสุดแห่ง
สหรัฐอเมริกา วิพากษ์กรอบที่ศาลเท็กซัสใช้ในการประเมินค�าร้องเกี่ยวกับความบกพร่องทาง 
สติปัญญา ในการพิจารณาคดีที่มีโทษประหารชีวิต (หรือที่เรียกว่า “Briseño factors”) โดยย�้าว่า 
ปัจจัยเหล่านี้ “ไม่สอดคล้องตามหลักเหตุผลการปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นอยู่” เพราะเป็นการน�า 
“ความคิดที่มีลักษณะไม่มีความช�านาญในเร่ืองความบกพร่องทางสติปัญญา” และ “พิมพ์นิยม 
ที่ขาดความช�านาญ” มาใช้ในการประเมินความบกพร่องทางสติปัญญา42

38 Roane et al. v. Barr (19-mc-145 (TSC)), US District Court for the District of Colombia (2019)

39 Military Commissions Trial Judiciary Guantánamo Bay, Cuba, Trial Scheduling Order in United States 
of America v. Khalid Shaikh Mohammad and others, AE 639M, 30 สิงหาคม 2562, www.mc.mil/Portals/0/
pdfs/KSM2/KSM%20II%20(AE639M(Trial%20Scheduling%20Order)).pdf

40 Abd al-Rahim Hussein Muhammed al-Nashiri v. US Department of Justice (No. 18-1279), US Court of 
Appeals for the District of Colombia Circuit (2019) 

41 Madison v. Alabama (139 S. Ct. 718), US Supreme Court (2019). และโปรดดู แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, 
สหรัฐอเมริกา: ก�าหนดการประหารชีวิตนักโทษชายท่ีจ�าไม่ได้ว่ากระท�าผิดเรื่องใด – เวอร์นอน แมดิสัน USA: Execution 
set for crime man cannot remember – Vernon Madison (Index: AMR 51/7752/2018)

42 Moore v. Texas (586 U.S.), US Supreme Court (2019)

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา (IACHR) กระตุ้นให้
ทางการสหรัฐอเมริกา ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานเมื่อปี 2560 ให้ทบทวนการพิพากษา
ความผิดและการตัดสินประหารชีวิตวิกตอร์ ซัลดาโน และให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตของเขา43 
IACHR เน้นว่า ในการพิพากษาหลังการพิจารณาคดีครั้งที่สอง ศาลไม่ได้พิจารณาถึงข้อกังวล 
ด้านสุขภาพจิตของจ�าเลยอย่างเหมาะสม IACHR ยังเห็นว่าสหรัฐอเมริกาละเมิดบทบัญญัติ 
หลายข้อของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา 

ในช่วงปีที่ผ่านมา ชายสามคนซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดและถูกตัดสินให้ประหารชีวิต  
ต่างได้รับการช�าระมลทินให้เป็นผู้บริสุทธิ์ในรัฐฟลอริดา นอร์ทแคโรไลนา และเพนซิลเวเนีย  
เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับการล้างมลทินทั้งหมดนับแต่ปี 2516 คิดเป็นจ�านวน 167 คน44 ในวันที่  
15 พฤศจิกายน ศาลอุทธรณ์แผนกคดีอาญาของเท็กซัสยุติก�าหนดการประหารชีวิตรอดนีย์ รีด  
และสั่งให้ศาลที่เคยพิจารณาคดีของเขารับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ช�านาญการและหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือตั้งค�าถามต่อทฤษฎีที่รัฐน�ามาใช้ตัดสินอาชญากรรมครั้งนี้ รวมท้ัง 
ระยะเวลาการเสียชีวิต45

43  “คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา (IACHR) กระตุ้นให้ทางการสหรัฐอเมริกา ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของวิกตอร์ ซัลดาโน” (ใบแถลงข่าว), 13 พฤศจิกายน 2562, www.oas.org/en/iachr/media_
center/PReleases/2019/294.asp

44  ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูศูนย์ข้อมูลโทษประหาร, https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/innocence- 
database

45  แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล, สหรัฐอเมริกา: ยุติการประหารชีวิตชายที่อ้างว่าตนเองบริสุทธิ์ กรณีรอดนีย์ รีด ปฏิบัติ
การด่วน USA: Execution halted for man with innocence claims – Rodney Reed, Urgent Action (Index: AMR 
51/1438/2019)
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เอเชยี-แปซฟิิก

แนวโน้มของภูมิภาค

• ประเทศที่มีการประหารชีวิตตามที่บันทึกได้ในภูมิภาค มีจ�านวนน้อยที่สุดนับแต่ปี 2544 
• อัตราการประหารชีวิตที่บันทึกได้ในญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ลดลงถึงระดับที่เป็นค่าเฉลี่ยของหลาย

ปีที่ผ่านมา 
• เวียดนามเปิดเผยตัวเลขบางส่วนซ่ึงช้ีให้เห็นว่า มีอัตราการประหารชีวิตในปี 2561 ใกล้เคียง

กับปัจจุบัน แต่ยังขาดความโปร่งใสในเรื่องนี้ และหลายประเทศยังคงขัดขวางไม่ให้มีการ
ประเมินการใช้โทษประหารชีวิตอย่างเต็มที่

• มีความพยายามในอินเดียและศรีลังกาที่จะรื้อฟื้นการประหารชีวิต และในฟิลิปปินส์ที่จะน�าโทษ
ประหารชีวิตกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งคุกคามความก้าวหน้าในการยกเลิกโทษประหารชีวิต

ประเทศ การประหารชีวิตที่
บันทึกได้ในปี 2562

การตัดสิน 
ประหารชีวิตที่บันทึกได ้
ในปี 2562

จ�านวนผู้ที่ถูกตัดสินให้
ประหารชีวิตจนถึงสิ้นปี 
2562 จากข้อมูลที่มีอยู่

อัฟกานิสถาน 0 14 538+
บังกลาเทศ 2 220+ 1,718+
บรูไน ดารุส
ซาลาม

0 0 +

จีน + + +
อินเดีย46 0 102 378
อินโดนีเซีย 0 80+ 308
ญี่ปุ่น 3 2 121 
ลาว 0 0 + 
มาเลเซีย 0 26+ 1,280
มัลดีฟส์ 0 2 19
เมียนมา 0 4 +
เกาหลีเหนือ + + +
ปากีสถาน 14+ 632+ 4,000+47

ปาปัวนิวกินี 0 0 20
สิงคโปร์ 4 12 40+
เกาหลีใต้ 0 1 61
ศรีลังกา 0 34+ 1,000+
ไต้หวัน 0 2 39
ไทย 0 16+ 312
ตองกา 0 0 0
เวียดนาม + 76+ 249+

46 Project 39A, โทษประหารในอินเดีย: รายงานสถิติประจ�าปี 2562, มกราคม 2563, www.project39a.com/annual- 
statistics แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายวันของการใช้โทษประหารชีวิตในอินเดีย แต่
รวบรวมตัวเลขการตัดสินประหารชีวิตได้จ�านวนต�่าลงส�าหรับปี 2562 

นับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบทศวรรษท่ีภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีจ�านวนประเทศที่ประหารชีวิต 
ลดลง โดยยังมีเพียงเจ็ดประเทศท่ียังคงประหารชีวิตอยู่ในปีที่ผ่านมา แม้ว่าบังกลาเทศจะร้ือฟื้น
การประหารชีวิต แต่มีรายงานการงดเว้นการประหารชีวิตในอัฟกานิสถาน ไต้หวัน และไทย ซ่ึง
ต่างเคยประหารชีวิตบุคคลในปี 2561 มาเลเซียยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงพักใช้โทษประหารชีวิต
ชั่วคราว ตั้งแต่มีข้อตกลงนี้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 

แม้จะไม่มีตัวเลขจากเวียดนาม จ�านวนข้อมูลการประหารชีวิตที่บันทึกได้ (29 คร้ัง) แสดงให้เห็น
จ�านวนลดลงเล็กน้อยเนื่องจากตัวเลขที่ลดลงในญี่ปุ่นและสิงคโปร์ เช่นเดียวกับปีที่ผ่าน ๆ มา 
ตัวเลขรวมระดับภูมิภาคไม่ครอบคลุมการประหารชีวิตหลายพันครั้งที่เชื่อว่าเกิดขึ้นในจีน และ 
ได้รับผลกระทบจากการเก็บข้อมูลเป็นความลับของประเทศนั้น รวมทั้งในเกาหลีเหนือและ
เวียดนาม ตัวเลขการประหารชีวิตในปากีสถานยังคงเท่ากับปี 2561 อันเป็นการยืนยันถึงแนวโน้ม
ที่ถดถอยลงอย่างมาก นับแต่เริ่มรื้อฟื้นการประหารชีวิตเมื่อปี 2557 

มีการตัดสินประหารชีวิตเกิดขึ้นใหม่อย่างน้อย 1,227 ครั้ง เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้ 
เพราะการเพิ่มจ�านวนการตัดสินประหารชีวิตในปากีสถาน หลังมีการตั้งศาลเพิ่มเติมเพื่อจัดการ
กับคดีท่ีคั่งค้างอยู่ จ�านวนตัวเลขรวมของภูมิภาคยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ตัวเลขในมาเลเซียและศรีลังกา ซ่ึงเราได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการในปีก่อน ๆ แต่ไม่ได้รับข้อมูล
ส�าหรับปี 256248 

จ�านวนประเทศที่ใช้โทษประหารชีวิต (17 ประเทศ) ยังคงเท่ากับปี 2561 ศาลในปาปัวนิวกินีไม่ได้
ตัดสินประหารชีวิตในปี 2562 แม้จะมีการตัดสินโทษนี้ในปี 2561 ในมัลดีฟส์ ชายสองคนถูกศาล
สั่งประหารชีวิต หลังจากว่างเว้นการตัดสินโทษเช่นนี้ในปีที่แล้ว 

การใช้โทษประหารชีวิตในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในปี 2562 ยังคงละเมิดกฎหมายและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศในหลายกรณี โดยมีการใช้โทษประหารชีวิตอย่างกว้างขวางกับความผิดที่ไม่ถึง
ขั้นเป็น “อาชญากรรมร้ายแรง” ซึ่งอนุญาตให้ใช้โทษประหารชีวิตได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ49 
มีการน�าโทษประหารชีวิตมาใช้กับคดียาเสพติด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การทุจริต  
และการกระท�าที่ไม่อาจถือเป็นความผิดอาญาได้ตามข้อก�าหนดของกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ เช่น คดี “หมิ่นศาสนา/พระเจ้า” ผู้มีอายุต�่ากว่า 18 ปีในขณะท่ีกระท�าความผิด 
ยังคงถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตในมัลดีฟส์และปากีสถาน ในหลายกรณีตามข้อมูลที่แอมเนสตี้  
อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกได้ มีการโทษประหารชีวิตโดยศาลพิเศษหรือศาลทหารต่อพลเรือน 

47 จากรายงานที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอต่อศาลฎีกาแห่งปากีสถาน จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 มีผู้ต้องโทษประหารชีวิต 
4,225 คน โครงการยุติธรรม (Justice Project Pakistan) ซ่ึงเป็นเอ็นจีโอของปากีสถานเป็นผู้ให้ข้อมูลนี้กับแอมเนสตี้  
อินเตอร์เนชั่นแนล

48 ยกตัวอย่างเช่น ตัวเลขอย่างเป็นทางการชี้ว่าศาลมาเลเซียตัดสินประหารชีวิต 190 ครั้งในปี 2561 และศาลศรีลังกาตัดสิน
ประหารชีวิต 218 ครั้งในปี 2560 

49 โปรดดู น. 11 ในภาพรวมระดับโลกส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 
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พัฒนาการสำาคัญของหลายประเทศ
ไม่มีการประหารชีวิตในอัฟกานิสถาน นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2553 จากตัวเลขอย่างเป็นทางการ
ที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับ มีการตัดสินประหารชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่ 14 คร้ัง ประกอบ 
ไปด้วย สี่ครั้งในคดีเกี่ยวกับการก่อการร้าย หนึ่งครั้งเกี่ยวกับการลักพาตัวและฆ่าผู้อื่น และ 
แปดครั้งเกี่ยวกับการฆ่าผู้อื่น ในช่วงปีที่ผ่านมา คณะกรรมการพิเศษภายใต้ส�านักงานอัยการ
สูงสุดที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2561 ยังคงติดตามข้อมูลการใช้โทษประหารชีวิตต่อไป จากจ�านวน 
102 คดีที่คณะกรรมการพิจารณาพบว่า มีการพิพากษายืนโทษประหารชีวิต 25 คดี มีการเสนอ
ให้ลดโทษ26 คดี และศาลตัดสินให้ค�าพิพากษาลงโทษเป็นโมฆะ 51 คดี นอกจากนี้ สถานที่ควบคุม
ตัวสองแห่งในกรุงคาบูลและบากรามมีการกักขังนักโทษประหาร 538 คน 

การประหารชวิีตท่ีบันทึกไดใ้นอัฟกานิสถาน ระหว่างปี 2553 - 2562

การประหารชวิีต
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มีชายสองคนถูกประหารชีวิตในบังกลาเทศจากคดีฆ่าผู้อื่นคนละคดี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
บันทึกข้อมูลการตัดสินประหารชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่ 220 ครั้ง ส่วนใหญ่ในคดีฆ่าผู้อื่น ในจ�านวนการ
ตัดสินประหารชีวิต 220 ครั้ง มีนักโทษ 39 คนที่ศาลพิพากษาประหารชีวิตลับหลังจ�าเลย และ
อีก 68 คนเป็นการพิพากษาของศาลพิเศษ50 อีก 14 คนถูกพิพากษาประหารชีวิตโดยคณะ
อนุญาโตตุลาการคดีอาญาระหว่างประเทศ (International Crimes Tribunal) ซ่ึงเป็นศาล

50 เป็นการจัดตั้งศาลตามกฎหมาย Law and Order Disruption Crimes (Speedy Trial) Act, 2002 ซึ่งผู้รายงานพิเศษ
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การสังหารโดยรวบรัดหรือโดยพลการ ระบุว่า ศาลทหาร
และศาลพิเศษ “ไม่อาจประกันให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องอย่างเต็มที่กับมาตรฐานการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นข้อ
ก�าหนดส�าหรับคดีที่มีโทษประหารชีวิต” และ “ไม่ควรมีอ�านาจในการตัดสินประหารชีวิต” รายงานของผู้รายงานพิเศษแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การสังหารโดยรวบรัดหรือโดยพลการ, UN Doc. A/67/275, 
9 สิงหาคม 2555 ย่อหน้า 33 

ที่รัฐบาลบังกลาเทศตั้งขึ้นเพ่ือสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง ซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง
สงครามเพื่อเอกราชของบังกลาเทศในปี 2514 อีกสองคนถูกพิพากษาประหารชีวิตจากคดี
ลักลอบค้ายาเสพติด 

ไม่มีข้อมูลการตัดสินประหารชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่ในบรูไน ดารุสซาลาม ในรายงานประเทศท่ีเสนอ
ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนครั้งที่สาม รัฐบาล
ระบุว่ามีการประหารชีวิตครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2539 แต่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม51 ข้อมูลการประหารชีวิต
ครั้งสุดท้ายที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลทราบเกิดขึ้นเมื่อปี 2500 ในวันที่ 3 เมษายน ข้อก�าหนด
ที่สองของประมวลกฎหมายอาญาตามกฎหมายอิสลาม พ.ศ. 2556 เริ่มมีผลบังคับใช้ โดยข้อบท 
ดังกล่าว ซึ่งน�ามาใช้ควบคู่กับประมวลกฎหมายอาญาทั่วไป ก�าหนดให้มีการประหารชีวิตด้วยการ
ปาหิน กรณีที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน52 แต่ภายหลังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติ  
ในวันที่ 5 พฤษภาคม สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ สุลต่านแห่งบรูไน ประกาศ
ว่าจะยึดมั่นตามสถิติที่ยาวนานของการไม่ใช้โทษประหารชีวิตต่อไป และบรูไน ดารุสซาลามจะ
ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศร5ี3

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อว่าในปี 2562 จีนยังคงมีการประหารชีวิตและตัดสินประหารชีวิต
บุคคลอีกหลายพันคน และยังคงเป็นประเทศที่ประหารชีวิตมากที่สุดในโลก ทั้งนี้ ทางการจีนยังคง
เก็บข้อมูลการใช้โทษประหารชีวิตเป็นความลับทางราชการ ท�าให้ไม่สามารถประเมินได้อย่างเป็น
อิสระถึงแนวโน้มและข้ออ้างของทางการว่าจะลดการประหารชีวิตให้น้อยลงได5้4 ทางองค์กรยังคง 
เรียกร้องให้ทางการจีนด�าเนินการอย่างโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อสาธารณะอย่าง
ละเอียดและสมบูรณ์ 

ยังคงมีการใช้โทษประหารชีวิตกับความผิด 46 ประเภท รวมทั้งความผิดที่ไม่ใช้ความรุนแรงและ
ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เป็น “อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” ซึ่งอนุญาตให้ใช้โทษประหารชีวิต
ได้ตามกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ จากการติดตามข้อมูลที่ได้ในระหว่างปี รวมถึง 
ค�าพิพากษาในฐานข้อมูลออนไลน์ของศาลประชาชนสูงสุด (Supreme People’s Court - SPC) 

51 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานประเทศท่ีเสนอตามย่อหน้า 5 ของภาคผนวกของมติคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ 16/21 – บรูไน ดารุสซาลาม, UN Doc. A/HRC/WG.6/33/BRN/1 (2019), ย่อหน้า 32

52 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, บรูไนต้องยุติแผนการประหารชีวิตโดยการปาหินและการลงโทษที่ชั่วร้ายอย่างอื่นทันที 
Brunei must immediately halt plans to introduce stonings and other vicious punishments (ใบแถลงข่าว, 
3 เมษายน 2562), www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/brunei-darussalam-must-immediately- 
halt-plans-to-introduce-stonings-and-other-vicious-punishments/

53 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, บรูไน ดารุสซาลาม: พระราชด�ารัสของสุลต่านเป็นก้าวย่างแรกของการยกเลิกกฎหมาย 
“ป่าเถื่อน” Brunei Darussalam: Sultan’s speech a first step to repealing “heinous” laws (ใบแถลงข่าว,  
6 พฤษภาคม 2562), www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/brunei-darussalam-sultan-speech-first-
step-repealing-heinous-laws/

54 โปรดดู ตัวอย่างเช่น ศาลประชาชนสูงสุดของจีน, รายงานศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณา
คดีอาญา การประชุมสมัยที่ 14 ของคณะกรรมการถาวรของสมัชชาประชาชนแห่งชาติที่ 13, 23 ตุลาคม 2562; คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานคณะท�างานว่าด้วยกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน: จีน, UN Doc. 
A/HRC/40/6/Add.1 (2561), ย่อหน้า 28.2

http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/brunei-darussalam-must-immediately-halt-plans-to-introduce-stonings-and-other-vicious-punishments/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/brunei-darussalam-must-immediately-halt-plans-to-introduce-stonings-and-other-vicious-punishments/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/brunei-darussalam-sultan-speech-first-step-repealing-heinous-laws/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/brunei-darussalam-sultan-speech-first-step-repealing-heinous-laws/
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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลพบว่า คดีที่มีการใช้โทษประหารชีวิตส่วนใหญ่เกี่ยวกับความผิด 
ฐานฆาตกรรมและยาเสพติด55

สื่อออนไลน์ของรัฐตีพิมพ์เผยแพร่รายงานหลายฉบับ เกี่ยวกับการใช้โทษประหารชีวิตและการ
ประหารชีวิตที่ศาลตัดสินว่ามีความผิดในคดียาเสพติด ก่อนถึงวันต่อต้านการใช้ยาเสพติดและ
การค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายสากลตามประกาศของสหประชาชาติ ในวันที่ 26 มิถุนายน โดย
ศาลประชาชนระดับสูงของเจียงสู ถึงกับจัดแถลงข่าวเพื่อรายงานว่า ศาล 43 แห่งทั่วมณฑล
พิพากษาคดียาเสพติด 82 คดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันดังกล่าว ทั้งยังมีการตัดสินโทษ 
ประหารชีวิตบางคดีด้วย56 การหันกลับมาใช้โทษประหารชีวิตในคดียาเสพติดดูเหมือนจะมีบทบาท
ส�าคัญ ท่ามกลางการเผชิญหน้าทางการเมืองระหว่างจีนกับต่างชาต5ิ7 โดยในบางคดี เช่น โรเบิร์ต  
เชลเลนเบิร์ก พลเมืองสัญชาติแคนาดา ถูกศาลสั่งประหารชีวิตหลังการไต่สวนคดีใหม่อย่างรีบเร่ง 
ในเวลาเพียงหนึ่งวัน โดยศาลตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาที่ร้ายแรงกว่าการไต่สวนคดีครั้งแรก  
เขาถูกจับกุมเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2557 ต่อมาศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานค้ายาเสพติดและลงโทษ
จ�าคุก 15 ปีเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 หลังการอุทธรณ์ค�าสั่งศาล ศาลอุทธรณ์สั่งให้มีการ
ไต่สวนคดีใหม่โดยระบุว่า การตัดสินโทษของศาลชั้นต้นถือว่าปรานีเกินไป58

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยังกังวลกับการใช้โทษประหารแบบลับในเขตปกครองตนเองซินเจียง
อุยกูร์ (Xinjiang Uighur Autonomous Region - XUAR) โดยทางการใช้มาตรการด้านความ
มั่นคงมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในรูปของแคมเปญ “สงครามประชาชน (People’s War)” 
และ “จัดหนัก (strike hard)” ส่งผลกระทบโดยเฉพาะกับชนกลุ่มน้อยที่เป็นมุสลิมภายในภูมิภาค 
การรณรงค์ปราบปรามเหล่านี้ มักเพิ่มขึ้นพร้อมกับการใช้โทษประหารชีวิต โดยนักวิชาการได้
วิจารณ์ขั้นตอนปฏิบัติในการปราบปรามว่า ปราศจากหลักประกันเพื่อให้เกิดการพิจารณาคดี
อย่างเป็นธรรม และมีแนวโน้มจะท�าให้เกิด “การประหารชีวิตผิดตัว”59 ทัชโพลัต ไทยิป อธิการบดี
มหาวิทยาลัยซินเจียง ขณะที่ตกเป็นเหยื่อการบังคับให้สูญหายในปี 2560 เชื่อได้ว่าเขามีความ
เสี่ยงอย่างยิ่งที่จะถูกประหารชีวิตในปี 2562 เนื่องจากศาลตัดสินว่ามีความผิดในข้อหา “แบ่งแยก 

55 Supreme People’s Court Monitor, ข้อมูลค�าพิพากษาศาลจีนทางออนไลน์ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู แอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล, ความลับถึงตายของจีน China’s deadly secrets (Index: ASA 17/5849/2017)

56 “Jiangsu concentrates on 82, publicly sentenced one drug offender to death for drug manufacturing”, 
Xinhuanet, 25 มิถุนายน 2562, www.js.xinhuanet.com/2019-06/25/c_1124669623.htm

57 โปรดดู ตัวอย่างเช่น “China warns of ‘repercussions’ if Canada blocks Huawei from 5G”, Financial Times, 
18 มกราคม 2562, www.ft.com/content/4bb83c5a-1aba-11e9-9e64-d150b3105d21 

58 แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนล, จีน: พลเมืองชาวแคนาดาถูกศาลตัดสินประหารชีวิตในการไต่สวนคดีใหม่ที่ใช้เวลาหนึ่ง
วัน China: Canadian sentenced to death in a one-day retrial – Robert Schellenberg, Urgent Action (Index: 
ASA 17/9729/2019); “5 sentenced to death for transporting, manufacturing drugs”, Xinhuanet, 19 มิถุนายน 
2562, www.xinhuanet.com/english/2019-06/19/c_138155001.htm; “Drug dealers sentenced to death in 
Shanxi”, Xinhuanet, 26 มิถุนายน 2562, www.xinhuanet.com/english/2019-05/26/c_138091263.htm 

59 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, สาธารณรัฐประชาชนจีน: โทษประหารชีวิตในประเทศจีน - ท�าลายสถิติ ท�าลายหลัก
เกณฑ์ People’s Republic of China: Death Penalty in China – breaking records, breaking rules (Index:  
ASA 17/38/97); “Strike less hard”, The Economist, 3 สิงหาคม 2556, www.economist.com/news/china/ 
21582557-most-worlds-sharp-decline-executions-can-be-credited-china-strike-less-hard  

ดินแดน” ในการพิจารณาคดีแบบลับและไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง60 ทั้งนี้ เงื่อนไข “การตัดสิน 
ประหารชีวิตแบบรอลงอาญา” ซึ่งหมายถึงอาจมีการลดโทษได้สองปีภายหลังจ�าคุกหากไม่มีการ 
กระท�าความผิดซ�้า ได้หมดอายุลงแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2562 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดทราบ
ว่าเขาอยู่ที่ใด 

ศาลได้ตัดสิน “การประหารชีวิตแบบรอลงอาญา” ครั้งใหม่ในคดีทุจริต เป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับ
จ�านวนการตัดสินประหารชีวิตที่ลดลงโดยรวมในช่วงหลายปีที่ผ่านมากับความผิดเช่นนี้ ซึ่งโดย
มากมักมีโอกาสลดโทษได้หลังผ่านไปสองป6ี1

ในช่วงปีทีผ่่านมา ศาลประชาชนสูงสดุ (SPC) ก�าหนดแนวปฏบิตัใิหม่เกีย่วกับคดีทีม่โีทษประหารชวีติ 
โดยจ�าเลยมีสิทธิในการเข้าถึงทนายความระหว่างการพิจารณาคดีของศาลประชาชนสูงสุด 
และมีการแจ้งค�าพิพากษาให้ทราบภายในห้าวันหลังการตัดสินคดี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี  
1 กันยายน นอกจากน้ี แนวปฏิบัตินี้ยังก�าหนดว่า ศาลชั้นต้นจะต้องแจ้งให้นักโทษและญาติที่ 
ใกล้ชิดทราบถึงการประหารชีวิตที่จะเกิดข้ึน และอนุญาตให้เข้าเยี่ยมหลังรับทราบค�าวินิจฉัย
สุดท้ายของศาลประชาชนสูงสุด ศาลชั้นต้นสามารถใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ผู้ที่ก�าลังจะถูกประหาร
ชีวิต สามารถพบญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตด้วย แนวปฏิบัตินี้ยังก�าหนด
สิทธิในการบันทึกค�าพูดสุดท้ายของนักโทษ ซึ่งรวมถึงการบันทึกวิดีโอ62 ความเห็นเพิ่มเติม 
ที่เผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน ยังก�าหนดให้ศาลชั้นต้นประชุมร่วมกับคณะกรรมการยุติธรรม
ของศาลประชาชนสูงสุด กรณีที่เป็นการใช้ดุลยพินิจในคดีเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ การทูต 
เสถียรภาพของสังคม และคดีที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ รวมทั้งคดีส�าคัญ ยุ่งยาก ซับซ้อน หรือคดีท่ี
ตัดสินโทษประหารชีวิตได6้3

แนวปฏิบัติใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากมีการตัดสินผิดพลาดในหลายคดี บางคดีท�าให้เกิดเสียงวิพากษ์
วิจารณ์จากสาธารณชนในประเทศ ส�านักข่าวซินหัวของทางการรายงานเมื่อวันที่ 7 มกราคมว่า 
ศาลประชาชนขั้นกลางในเหลียวหยวน มอบเงิน 4.6 ล้านหยวน (ประมาณ 670,000 ดอลลาร์
สหรัฐ) ให้กับหลิวจงหลิน เพ่ือชดเชยจากการตัดสินคดีท่ีผิดพลาดของศาล64 โดยศาลตัดสินให้
เขาได้รับ “โทษประหารชีวิตแบบรอลงอาญา” ส�าหรับความผิดฐานฆ่าผู้อื่นในปี 2537 แต่หลังการ
อุทธรณ์หลายครั้ง เขาได้รับการปล่อยตัวในปี 2559 และต่อมาศาลได้พิพากษายกค�าตัดสินเดิม
ที่สั่งประหารชีวิตเมื่อเดือนเมษายน 2561 

60 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, จีน: นักวิชาการอุยกูร์ก�าลังจะถูกประหารชีวิตในจีน - ทัชโพลัต ไทยิป ปฏิบัติการด่วน  
China: Uyghur academic faces execution in China – Tashpolat Tiyip, Urgent Action (Index: ASA 
17/1006/2019)

61 “Former Inner Mongolia’s legislator sentenced for graft”, Xinhuanet, 12 มีนาคม 2562, www.xinhuanet.
com/english/2019-12/03/c_138602855.htm

62 ศาลประชาชนสูงสุดของจีน, ตัวบทในแนวปฏิบัติของศาลประชาชนสูงสุดในการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ตามกฎหมาย
ของฝ่ายต่าง ๆ ในการใช้โทษประหารชีวิตและแนวทางบังคับใช,้ 8 สิงหาคม 2562

63 ศาลประชาชนสูงสุดของจีน, ความเห็นของศาลประชาชนสูงสุดว่าด้วยการพัฒนากลไกการท�างานของคณะกรรมการ
ยุติธรรมของศาลประชาชน, 22 กันยายน 2562

64 “Chinese man compensated for wrongful conviction”, Xinhuanet, 7 มกราคม 2562, www.xinhuanet.com/
english/2019-01/07/c_137725986.htm 
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http://www.economist.com/news/china/21582557-most-worlds-sharp-decline-executions-can-be-credited-china-strike-less-hard
http://www.economist.com/news/china/21582557-most-worlds-sharp-decline-executions-can-be-credited-china-strike-less-hard
http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/03/c_138602855.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/03/c_138602855.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/07/c_137725986.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/07/c_137725986.htm
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งานวิจัยของ Project 39A ท่ี National Law University กรุงเดลีชี้ว่า มีจ�านวนค�าพิพากษา
ให้โทษประหารชีวิตโดยศาลชั้นต้นของอินเดียลดลง 37% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส�าหรับการ
ตัดสินประหารชีวิตที่เกิดข้ึนใหม่ 102 คร้ัง เป็นคดีฆ่าผู้อื่น 28 คร้ัง และคดีฆ่าข่มขืน 54 คร้ัง  
ในวันที่ 5 สิงหาคม ประธานาธิบดีราม นาถ โกวินท์ของอินเดีย ลงนามในพระราชบัญญัติแก้ไข 
เพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองเด็กจากความผิดทางเพศ พ.ศ. 2562 ก�าหนดโทษประหารชีวิตในกรณี
ที่เป็นการท�าร้ายทางเพศอย่างทารุณต่อเด็ก65 ในวันที่ 18 ธันวาคม ศาลฎีกายกค�าอุทธรณ์ของ
จ�าเลยที่เป็นชายสี่คน ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลตัดสินว่ามีความผิดในคดีฆ่าข่มขืนที่โด่งดังในเดลีเมื่อปี 
2555 เป็นการปูทางให้มีการก�าหนดเวลาประหารชีวิตพวกเขา66

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกข้อมูลการตัดสินประหารชีวิตครั้งใหม่ 80 ครั้งในอินโดนีเซีย
ในปี 2562 โดยเพิ่มขึ้นสองเท่าจากปี 2561 ซ่ึงมีการใช้โทษประหารชีวิต 48 ครั้ง โดยการตัดสิน
ประหารชีวิต 60 ครั้ง (75%) เกิดข้ึนกับคดีค้ายาเสพติด ส่วนที่เหลือเป็นคดีฆ่าผู้อื่น (18 ครั้ง) 
ข่มขืนผู้เยาว์ (1 ครั้ง) และความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย (1 ครั้ง) ในจ�านวนนี้ เป็นการลงโทษ
ประหารชีวิตบุคคลต่างชาติ 8 ครั้ง ในคดียาเสพติดทั้งหมด ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายอาญายังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาจนถึงสิ้นปี

จ�านวนการประหารชีวิตในญี่ปุ่นลดลงจาก 15 ครั้งในปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่มีสถิติสูงสุดนับแต่ปี 2551 
เหลือเพียงสามคร้ังในปี 256267 ตัวเลขนี้สอดคล้องกับจ�านวนรวมของหลายปีที่ผ่านมา (2557-
2560) ชายญี่ปุ่นสองคนถูกประหารชีวิตในวันที่ 2 สิงหาคม และพลเมืองชาวจีนถูกประหารชีวิต
ในวันที่ 26 ธันวาคม68 ทั้งหมดถูกตัดสินว่ามีความผิดข้อหาฆ่าผู้อื่นจากข้อมูลของทนายความ 
จ�าเลยชาวจีนร้องขอให้มีการไต่สวนคดีใหม่ แสดงให้เห็นว่าเป็นปีที่สามติดต่อกันที่ทางการญ่ีปุ่น
ด�าเนินการประหารชีวิต แม้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คดี ซึ่งละเมิดหลักการสากลที่คุ้มครองสิทธิ
ของบุคคลที่ต้องโทษประหารชีวิต69 

มีการตัดสินประหารชีวิตครั้งใหม่สองครั้ง เป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับจ�านวนรวมของแต่ละปีในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา และคิดเป็น 20% ของจ�านวนรวมในปี 2553 ซึ่งมีข้อมูลว่าในขณะนั้นศาลตัดสิน
ให้ประหารชีวิต 10 คน ศาลฎีกาพิพากษายืนโทษประหารชีวิตห้าคดี เป็นเหตุให้จ�านวนนักโทษ 
เด็ดขาดรวมกันเพิ่มขึ้นเป็น 112 คนจนถึงสิ้นปี จากจ�านวนนักโทษประหารทั้งหมด 121 คน ใน

65 ราชกิจจานุเบกษา อินเดีย ฉบับที่ 44 วันที่ 6 สิงหาคม 2562

66 Akshay Kumar Singh v. State (Review Petition (Criminal) D No. 44603 of 2019), ศาลฎีกาของอินเดีย (2562)

67 การประหารชีวิตจ�านวนสามจาก 15 ครั้งในปี 2561 เกี่ยวข้องกับคดีเดียวกัน โปรดดู แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, โทษ
ประหารชีวิต และการประหารชีวิตในปี 2561 (Index: ACT 50/9870/2019), น. 22

68 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ญี่ปุ่น: นักโทษสองคนถูกแขวนคอ นับเป็นการตัดสินใจที่เลวร้าย Japan: Two hanged in 
deplorable move (ใบแถลงข่าว, 2 สิงหาคม 2562), www.amnesty.org/en/latest/news/2019/08/japan-two-ex-
ecuted/; และ ญี่ปุ่น: การประหารชีวิตเป็นรอยด่างที่น่าอายของสถิติด้านสิทธิมนุษยชนของเจ้าภาพโอลิมปิก Japan: 
Execution a shameful stain on human rights record of Olympic hosts (ใบแถลงข่าว, 26 มีนาคม 2562), www.
amnesty.org/en/latest/news/2019/12/japan-execution-a-shameful-stain-on-human-rights-record-of-
olympic-hosts/

69 ส�าหรับข้อมูลอ้างอิง หลักการคุ้มครองข้อที่ 8 ของหลักการคุ้มครองแห่งสหประชาชาติ เพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลที่ต้อง
โทษประหารชีวิต มติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมที่ 1984/50 วันที่ 25 พฤษภาคม 2527

บรรดานักโทษประหารมีพลเมืองต่างชาติหกคน อิวาโอะ ฮาคามาดะซึ่งเป็นหนึ่งในนักโทษประหาร 
121 คนได้รับการปล่อยตัวจากแดนประหารเมื่อปี 2557 แต่ยังคงต้องโทษประหารชีวิตอยู่ เขา
ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตในปี 2511 ในการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม แม้ว่าศาลระดับมณฑล
มีค�าสั่งให้ไต่สวนคดีใหม่ในปี 2557 แต่กลับถูกยกโดยศาลสูงกรุงโตเกียวในปี 2561 ส่งผลให้ทีม
ทนายของเขายื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเพื่อให้มีการไต่สวนคดีใหม่ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลจนถึงสิ้นปี 

แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนลยังคงกังวลว่า นักโทษที่มีความบกพร่องทางจิต (จิตวิทยาสังคม) 
และบกพร่องทางสติปัญญาหลายคน ยังคงต้องโทษประหารชีวิต ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายและ
มาตรฐานระหว่างประเทศ

มัตสุโมโตะ เคนจิ

   มัตสุโมโตะ เคนจิ © ส่วนตัว

มัตสุโมโตะ เคนจิ ซึ่งมีอาการของโรคหลงผิดระหว่างถูกขังเดี่ยวในแดนประหารญ่ีปุ่น 
ยังคงเสี่ยงที่จะถูกประหารชีวิตในปี 256270 ค�าร้องให้มีการไต่สวนคดีใหม่ของเขา 
ครั้งล่าสุดยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจนถึงสิ้นปี เขาถูกศาลตัดสินประหารชีวิตในข้อหา
ฆ่าผู้อื่นเมื่อปี 2536 และต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในปี 2539 และ 2543 

เขาเป็นผู้มีความบกพร่องทางจิตมาเป็นเวลานาน อันเป็นผลมาจากการได้รับพิษจาก
สารปรอท (โรคมินามาตะ) ตั้งแต่ก่อนที่ศาลจะตัดสินว่าเขามีความผิด รวมทั้งยังมีไอคิวต�่า  
(ประมาณ 60-70 จากการตรวจสอบของนักจิตเวช) ตามความเห็นของทนายความ
ของเขา ปัจจัยเหล่านี้มีบทบาทส�าคัญในช่วงที่ต�ารวจสอบปากค�า และส่งผลให้เป็น  
“ค�าสารภาพ” ท่ีได้มาจากการบังคับ ศาลได้มีค�าส่ังหลายคร้ังว่า เขามีความพร้อม 
มากพอที่จะถูกตัดสินประหารชีวิต และ “ค�าสารภาพ” ของเขาเชื่อถือได้ เขามีอาการของ
โรคหลงผิด และทนายบอกว่าในปัจจุบันยังมีอาการของโรคจิตเภทและการพูดวกไปวนมา 

70 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, รัฐบาลต้องยุติความทารุณของโทษประหารชีวิตและด�าเนินการไปสู่การยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตอย่างสิ้นเชิง Governments must put an end to death penalty cruelty and take steps towards full  
abolition (ใบแถลงข่าว, 10 ตุลาคม 2561), www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/governments-must-
put-an-end-to-death-penalty-cruelty/ 

http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/08/japan-two-executed/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/08/japan-two-executed/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/japan-execution-a-shameful-stain-on-human-rights-record-of-olympic-hosts/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/japan-execution-a-shameful-stain-on-human-rights-record-of-olympic-hosts/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/japan-execution-a-shameful-stain-on-human-rights-record-of-olympic-hosts/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/governments-must-put-an-end-to-death-penalty-cruelty/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/governments-must-put-an-end-to-death-penalty-cruelty/
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เป็นเหตุให้ไม่มีสมรรถภาพท่ีจะเข้าใจและเข้ารับการพิจารณาคดีตามกฎหมายได้ ทั้งเขา
ยังไม่เข้าใจคุณลักษณะและเป้าประสงค์ของโทษประหารชีวิตที่มีต่อเขา 

มาตรา 479 ของประมวลวิธีพิจารณาความอาญาของญี่ปุ่น ให้อ�านาจรัฐมนตรียุติธรรม
ในการสั่งระงับการประหารชีวิตบุคคลซึ่งมีอาการบกพร่องทางจิตร้ายแรง ทางการไม่ได ้
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับก�าหนดการประหารชีวิตของเขา มัตสุโมโตะ เคนจิได้เขียนจดหมาย
แสดงความกลัวของเขา หลังจากได้ยินเสียงนักโทษคนอื่นถูกน�าตัวไปประหารชีวิตซ�้า ๆ

การตัดสินประหารชวิีตการประหารชวิีต
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การตัดสินประหารชวิีตและการประหารชวิีตท่ีบันทึกไดใ้นญ่ีปุ่น
ระหว่างปี 2553 - 2562

2562256125602559255825572556255525542553

นับเป็นปีที่สองติดต่อกันที่รัฐบาลมาเลเซียยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงพักใช้โทษประหารชีวิต
ชั่วคราว แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่ได้รับข้อมูลจากทางการเก่ียวกับจ�านวนการตัดสิน
ประหารชีวิตในปี 2562 และสามารถรวบรวมเฉพาะรายงานที่ระบุว่ามีการตัดสินประหารชีวิต 
ครั้งใหม่ 26 ครั้ง ซึ่งนับว่าต�่ากว่าปี 2561 มาก โดยเป็นปีที่มีการให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ 
เน้นให้เห็นความจ�าเป็นที่จะต้องมีความโปร่งใสอย่างเต็มที่ต่อการใช้โทษประหารชีวิต จากข้อมูลที่
บันทึกได้ มีการพิพากษาประหารชีวิต 18 ครั้ง (69%) ในคดีค้ายาเสพติด และแปดครั้งในคดีฆ่า 
ผู้อื่น โดยผู้ต้องโทษประหารชีวิตเก้าคนเป็นพลเมืองต่างชาติ ส่วนใหญ่เนื่องจากคดีค้ายาเสพติด 
ยกเว้นเพียงคดีเดียว

กรมราชทัณฑ์เผยแพร่ตัวเลขนักโทษประหารชีวิตเมื่อเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นผลมาจากการ 
ตั้งกระทู้ถามในสภา71 ณ วันที่ 2 ธันวาคม มีนักโทษประหารชีวิตอยู่ 1,280 คน โดยในจ�านวนนี้ 827 
คนเป็นนักโทษเด็ดขาด และอยู่ระหว่างการขออภัยโทษ ในจ�านวนนี้ 70% (899 คน) ถูกลงโทษใน
คดีค้ายาเสพติด 27% (350 คน) ในคดีฆ่าผู้อื่น และ 2% (31 คน) ในคดีอื่น ๆ รวมทั้งคดีอาวุธปืน 
การท�าสงครามต่อต้านผู้ปกครอง การรวมตัวเพื่อปล้นทรัพย์ และฆ่าผู้อื่น พลเมืองต่างชาติคิด
เป็น 43% ของนักโทษประหารทั้งหมด เป็นชาวมาเลเซีย 734 คน คนเชื้อสายมลายู 349 คน ชาว
อินเดีย 193 คน และชาวจีน 150 คน

ตัวเลขเหล่านี้ สอดคล้องกับข้อค้นพบที่เผยแพร่โดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลในเดือนตุลาคม 
2562 ซึ่งเน้นให้เห็นว่า กระบวนการใช้โทษประหารชีวิตในมาเลเซีย มีความด่างพร้อย เนื่องจาก
ใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ มีการตัดสิน
โทษประหารชีวิตโดยละเมิดหลักประกันการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม อันได้แก่ สิทธิท่ีจะเข้าถึง
ทนายความโดยเร็ว การเข้าถึงความช่วยเหลือจากกงสุลและการมีล่ามส�าหรับพลเมืองต่างชาติ 
ข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานและการประติบัติท่ีโหดร้ายระหว่างควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณา 
เพื่อให้ได้มาซึ่งถ้อยค�าหรือข้อมูลเพื่อใช้ในการพิพากษาลงโทษ การพึ่งพาหลักการ “สันนิษฐาน” 
ว่ามีความผิดในคดียาเสพติด ซึ่งผลักภาระการพิสูจน์ให้กับจ�าเลย เป็นการละเมิดสิทธิที่จะได้รับ
การสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ รวมถึงการขาดสิทธิทางกฎหมายที่จะร้องขอให้มีการพิจารณา
พยานหลักฐานใหม่ หลังการตัดสินความผิดเป็นที่สิ้นสุดแล้ว72 นอกจากนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนลพบว่ามีการกระท�าโดยพลการและเป็นความลับในช่วงการยื่นค�าขออภัยโทษ ซึ่งยิ่งเพิ่ม
ความทุกข์ทางใจต่อนักโทษและครอบครัว ท�าให้ข้อบกพร่องเชิงระบบเลวร้ายยิ่งข้ึน ถือเป็นการ
ท�าลายสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีในขั้นสุดท้าย 

ในวันที่ 20 กันยายน เหลียววุยเกียง รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลงานด้านกฎหมาย 
ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อศึกษานโยบายการตัดสินโทษ เพื่อน�ามาใช้แทนการตัดสิน
โทษประหารชีวิตสถานเดียว และเตรียมข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีภายในสามเดือน73 ที่ผ่านมา 
ยังไม่มีการเสนอแก้ไขกฎหมายตามเป้าหมายนี้ต่อสภาจนถึงสิ้นปี 

ตัวเลขอย่างเป็นทางการที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับจากมัลดีฟส ์ยืนยันว่าจากผู้ต้องโทษ 
ประหารชีวิต 19 คนจนถึงส้ินปี สามคนเป็นนักโทษเด็ดขาด และห้าคนมีอายุต�่ากว่า 18 ปีขณะ
กระท�าความผิด 

มีข้อมูลว่าชายสี่คนถูกศาลตัดสินประหารชีวิตในเมียนมา ในคดีฆ่าผู้อื่นต่างกันสามคดี 

แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนลยังคงถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงข้อมูลในเกาหลีเหนือ และหากไม่ม ี
แหล่งข่าวอิสระหรือเอ็นจีโอท่ีจะเป็นภาคีในท้องถิ่น องค์กรย่อมไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลอย่าง

71 รัฐสภามาเลเซีย ค�าตอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกระทู้ถามที่ 9 ของส.ส.กัสทูรีรานี พัตโต วันที่ 3 ธันวาคม 2562

72 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, บกพร่องถึงตาย: เหตุใดมาเลเซียจึงต้องยกเลิกโทษประหารชีวิต Fatally flawed: Why 
Malaysia must abolish the death penalty (Index: ACT 50/1078/2019)

73 Y.B. Datuk Liew Vui Keong, รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลงานด้านกฎหมาย, แถลงการณ์ต่อสื่อมวลชน, 
20 กันยายน 2562
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เป็นอิสระเกี่ยวกับการใช้โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิตท่ีเกิดข้ึนใหม่ในปี 2562 เช่นเดียว
กับหลายปีก่อนหน้านี้ รายงานการประหารชีวิตและโทษประหารชีวิตชี้ว่า ยังคงมีการใช้โทษชนิดนี้
อย่างกว้างขวาง โดยในบางกรณีเป็นการประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณชน ภายหลังการพิจารณา
คดีอย่างรวบรัดและเป็นความผิดหลายประการที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ “อาชญากรรม
ร้ายแรงที่สุด” ที่อนุญาตให้ใช้โทษประหารชีวิตได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือไม่อาจถือ
เป็นความผิดอาญาได้ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ74 

ข้อมูลการประหารชีวิตที่บันทึกได้ในปากีสถานในปี 2562 มีจ�านวนรวมเท่ากับปีก่อนหน้านี้ ยืนยัน
แนวโน้มถดถอยอย่างมีนัยส�าคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลังการประหารชีวิตพุ่งขึ้นอย่าง
รวดเร็วในปี 2558 โดยมีผู้ชายอย่างน้อย 14 คนถูกแขวนคอ หนึ่งในจ�านวนนี้ถูกศาลต่อต้านการ
ก่อการร้ายตัดสินว่ามีความผิด75
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การประหารชวิีตท่ีบันทึกไดใ้นปากีสถาน ระหว่างปี 2557 - 2562

จากตัวเลขที่โซฮาอิล นัสเซอร์ เลขาธิการของ Supreme Court Monitoring Cell เปิดเผย 
ศาลอาญาต้นแบบ (Model Criminal Trial Courts) ตัดสินให้โทษประหารชีวิต 541 ครั้งในปีที่ 
ผ่านมา76 โดยศาลเหล่านี้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เพ่ือพิจารณาคดีอาญาท่ีคั่งค้าง
อยู่จ�านวนมาก 

74 โปรดดู ตัวอย่างเช่น “North Korea stages public executions to strengthen ‘social order’”, Radio Free Asia, 
10 เมษายน 2562, www.rfa.org/english/news/korea/executions-04102019175353.html 

75ศาลต่อต้านการก่อการร้ายเป็นศาลพิเศษที่ก่อต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2540 เพื่อใช้
พิจารณาคดีกับจ�าเลยในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา 

76 “Model courts disposed of 30,049 cases in 2019”, Pakistan Today, 3 มกราคม 2563, www.pakistantoday.

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลมีข้อมูลว่า ศาลปกติหรือศาลพิเศษอื่น ๆ พิพากษาประหารชีวิต 
ครั้งใหม่ 91 ครั้ง ส่วนใหญ่ในคดีฆ่าผู้อื่น คดีอื่น ๆ ประกอบด้วย จารกรรม (2 ครั้งโดยศาลทหาร) 
และ “หมิ่นพระเจ้า/ศาสนา” (1 คร้ัง) และจากการตัดสินประหารชีวิต 91 ครั้ง เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินของศาลต่อต้านการก่อการร้ายถึง 50 ครั้ง

ไม่มีข้อมูลการตัดสินประหารชีวิตท่ีเกิดขึ้นใหม่ในปาปัวนิวกินี นับเป็นพัฒนาการส�าคัญเม่ือ 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการตัดสินประหารชีวิตชายเก้าคน เชื่อว่าจนถึงสิ้นปี มีผู้ต้องโทษ
ประหารชีวิต 20 คน รวมทั้ง 10 คนที่เป็นนักโทษเด็ดขาด 

ภายหลังการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ฟิลิปปินสภ์ายใต้รัฐบาลพรรคพีดีพี- 
ลาบันกลายเป็นพรรคที่ครองเสียงข้างมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ประกาศอีกครั้งที่จะรื้อฟื้นการใช้โทษประหารชีวิตส�าหรับ 
“อาชญากรรมป่าเถื่อนที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดและการปล้นสะดม” ในระหว่างการปราศรัยต่อ
รัฐสภาประจ�าปีครั้งที่ 4 ของเขา77 จนถึงสิ้นปี 2562 มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 10 ฉบับต่อ
วุฒิสภา และ 13 ฉบับต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรื้อฟื้นโทษประหารชีวิต ฟิลิปปินส์เป็นรัฐภาคีของ
พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่มี
เป้าหมายยกเลิกโทษประหารชีวิต 

ทางการสิงคโปร์รายงานข้อมูลจ�านวนการประหารชีวิตที่ลดลงสองในสามในปี 2562 จาก
สถิติสูงสุดเมื่อปีที่ผ่านมา (13 ครั้ง) โดยการประหารชีวิตสี่ครั้ง เป็นการประหารนักโทษคดีค้า 
ยาเสพติดสองครั้ง และนักโทษคดีฆ่าผู้อื่นสองครั้ง หนึ่งคดีในจ�านวนนี้เป็นการตัดสินประหารชีวิต
ตามดุลพินิจของศาลในคดีฆ่าผู้อ่ืน และอีกหน่ึงคดีในจ�านวนน้ีเป็นการตัดสินประหารชีวิตสถาน
เดียวในคดีค้ายาเสพติด78 พลเมืองชาวมาเลเซียสองคน เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ถูกประหารชีวิต ในป ี
ที่ผ่านมาศาลตัดสินประหารชีวิตครั้งใหม่ 12 ครั้ง ทั้งหมดเป็นบทลงโทษสถานเดียวส�าหรับคดี
ค้ายาเสพติด รวมถึงสามคดีซ่ึงศาลเห็นว่าจ�าเลยท�าหน้าที่เป็นเพียง “ผู้น�าส่ง” ซึ่งสอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่ให้ใช้ดุลพินิจการตัดสินโทษได้ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับแก้ไข 
เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม พนักงานอัยการเห็นว่าจ�าเลยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือต่อรัฐในการขัดขวาง
การค้ายาเสพติด เป็นเหตุให้มีการพิพากษาประหารชีวิตสถานเดียว ส�าหรับจ�าเลยอีกส่ีคน ท่ีมี
เงื่อนไขเข้าหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของศาล ศาลได้เลือกที่จะไม่ใช้โทษประหารชีวิต 

ในการเขียนตอบกระทู้ถามในรัฐสภา เค ชานมูกัม รัฐมนตรีมหาดไทยเปิดเผยว่า การประหาร
ชีวิต มักเกิดขึ้นภายในเวลาหนึ่งปีโดยเฉลี่ยหลังศาลฎีกามีค�าวินิจฉัยสุดท้ายยืนยันโทษประหาร
ชีวิต และนับจากปี 2559 ทางการได้แจ้งให้นักโทษและญาติทราบถึงการปฏิเสธค�าขออภัยโทษและ

com.pk/2020/01/03/model-courts-disposed-of-30049-cases-in-2019/ 

77 “Duterte asks Congress to restore death penalty for drugs, plunder”, Philippine News Agency,  
23 กรกฎาคม 2562, www.pna.gov.ph/articles/1075720 

78 ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในปี 2555 ยังคงมีการใช้โทษประหารชีวิตสถานเดียวต่อการฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาตามมาตรา 300(a) และให้เป็นดุลพินิจของศาลกรณีที่เป็นการฆ่าผู้อื่นโดยมีเจตนาท�าร้ายร่างกายตามมาตรา 
300(b), (c) และ (d) ของประมวลกฎหมายอาญา

http://www.rfa.org/english/news/korea/executions-04102019175353.html
http://www.pakistantoday.com.pk/2020/01/03/model-courts-disposed-of-30049-cases-in-2019/
http://www.pakistantoday.com.pk/2020/01/03/model-courts-disposed-of-30049-cases-in-2019/
http://www.pna.gov.ph/articles/1075720
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ก�าหนดการประหารชีวิตในเวลาเดียวกัน79 รัฐมนตรีประกาศว่า จะมีการแก้ไขขั้นตอนปฏิบัตินี้ เพื่อ
ให้มีเวลาที่เหลื่อมกันระหว่างการแจ้งทั้งสองประการ 

ในเดือนพฤศจิกายน ศาลภาคชังวอนของเกาหลีใต้ ตัดสินว่าชายซึ่งมีความบกพร่องทางจิต  
มีความผิดฐานวางเพลิงและฆ่าคนตาย และต้องโทษประหารชีวิต80 จากข้อมูลของผู้สื่อข่าวในศาล  
ในการวินิจฉัยคดีนี้ ศาลได้พิจารณาอาการบกพร่องทางจิตร้ายแรงของชายคนดังกล่าวแล้ว แต่
ก็ยังคงส่ังประหารชีวิต ซึ่งถือว่าขัดกับหลักการระดับสากลเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ต้องโทษ
ประหารชีวิต81 ในเดือนมิถุนายน รัฐบาลปฏิเสธข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของเกาหลี ท่ีขอให้มีการให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ที่มีเป้าหมายยกเลิกโทษประหารชีวิต82 จนถึง
สิ้นปี มีนักโทษประหารที่เป็นผู้ชาย 60 คน สองคนเป็นนักโทษต่างชาติ ทั้งหมดเป็นนักโทษเด็ดขาด 

ในวันที่ 26 มิถุนายน ประธานาธิบดีไมตรีปาละ สิริเสนา ของศรีลังกา ประกาศว่าได้ลงนามค�าสั่ง
ประหารชีวิต โดยจะให้มีการแขวนคอในอีกไม่กี่วันข้างหน้า83 เขาได้แสดงเจตจ�านงหลายคร้ังท่ีจะ
รื้อฟื้นการประหารชีวิตหลังยุติไปแล้วส่ีทศวรรษ โดยเฉพาะต่อนักโทษคดียาเสพติด แต่ไม่มีการ
เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคดีและก�าหนดการประหารชีวิต ศาลฎีกามีค�าสั่งให้ระงับการประหาร
ชีวิตในวันที่ 5 กรกฎาคม เพื่อให้มีการพิจารณาค�าอุทธรณ์ที่ระบุว่ามีการเลือกนักโทษสี่คนโดย
พลการ และมีความลับเกี่ยวกับค�าสั่งประหารชีวิตและการเตรียมประหารชีวิต ซึ่งขัดกับสิทธิของ
บุคคลที่ต้องโทษประหารชีวิต โดยศาลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาค�าร้องนี้จนถึงสิ้นป8ี4 มีการ
ตัดสินประหารชีวิตครั้งใหม่อย่างน้อย 34 ครั้ง รวมถึง 19 ครั้งในคดีฆ่าผู้อื่นและ 15 ครั้งในคด ี
ยาเสพติด 

ไม่มีการประหารชีวิตในไต้หวัน โดยมีข้อมูลการตัดสินประหารชีวิตครั้งใหม่สองครั้งในคดีฆ่าผู้อื่น 
จนถึงสิ้นปี มีนักโทษเด็ดขาด 39 คน ในเดือนมีนาคม ชายคนหนึ่งได้รับการปล่อยตัวหลังเป็น
นักโทษประหารชีวิตนาน 18 ปี เม่ือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ีค้นพบใหม่ ท�าให้เกิดค�าถาม

79 รัฐสภาสิงคโปร์ กรอบเวลาตั้งแต่ศาลฎีกามีค�าพิพากษาจนถึงวันที่แขวนคอ และกรอบเวลาในการแจ้งผลการพิจารณา
ค�าขออภัยโทษ และวันประหารส�าหรับผู้ขออภัยโทษ, 8 กรกฎาคม 2562

80 “S. Korean court declares death sentence on killer schizophrenic”, KSB World, 27 พฤศจิกายน 2562, 
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=149652 

81 อย่างเช่น หลักการคุ้มครองข้อที่ 3 ของหลักการคุ้มครองแห่งสหประชาชาติ เพ่ือป้องกันสิทธิของบุคคลที่ต้องโทษ
ประหารชีวิต 

82 “S. Korea rejects recommendation to join int’l protocol renouncing death penalty”, Yonhap News  
Agency, 13 มิถุนายน 2562, https://en.yna.co.kr/view/AEN20190613009300320 

83 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ศรีลังกา: ประธานาธิบดีไมตรีปาละ สิริเสนาลงนามค�าสั่งประหารชีวิตนักโทษสี่คน แผนการ
ประหารชีวิตเต็มไปด้วยความลับ Sri Lanka: President Maithripala Sirisena signs execution warrants for 
four prisoners, plans shrouded in secrecy (ใบแถลงข่าว, 26 มิถุนายน 2562), www.amnesty.org/en/latest/
news/2019/06/sri-lanka-president-maithripala-sirisena-signs-execution-warrants-for-four-prisoners- 
plans-shrouded-in-secrecy/ 

84 “Sri Lanka Supreme Court extends stay order against implementing death penalty”, ColomboPage,  
9 ธันวาคม 2562, www.colombopage.com/archive_19B/Dec09_1575871573CH.php 

ต่อความเชื่อมั่นของการตัดสินความผิด และการตัดสินประหารชีวิตเขา ศาลสูงของเมืองไถ่หนาน
รับพิจารณาค�าร้องของเขาให้มีการไต่สวนคดีใหม่ และเพิกถอนค�าตัดสินเดิมที่พบว่าเขามีความ
ผิด ส่งผลให้เขาได้รับการปล่อยตัวในที่สุด เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐาน นักโทษประหารสามคน
เสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัว สองคนเสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วย และอีกหนึ่งคนจากการฆ่าตัว
ตาย ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 รัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือนจ�า เพื่อปรับปรุงเงื่อนไข
ในการติดต่อสื่อสารและการเข้าเยี่ยมนักโทษประหาร รวมทั้งการให้โอกาสในการท�างานและการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพในเรือนจ�า85
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มีข้อมูลยืนยันว่ามีการตัดสินประหารชีวิตครั้งใหม่อย่างน้อย 16 ครั้งในปี 2562 ในไทย ซึ่งมี
การประหารชีวิตครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2561 มีรายงานว่าการตัดสินประหารชีวิตในคดีหน่ึงเป็นค�า
พิพากษายืนของศาลฎีกา ส่งผลให้จ�าเลยหญิงไม่สามารถอุทธรณ์คดีได้86 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงให้ตราพระราชกฤษฎีกา 
พระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้อภัยโทษต่อ 
ผู้ต้องโทษประหารซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้ว87 จากข้อมูลอย่างเป็นทางการท่ีแอมเนสตี้  

85 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โทษประหารชีวิตในไต้หวัน โปรดดูเว็บไซต์ของ Taiwan Alliance to End the Death 
Penalty www.taedp.org.tw/en

86 “Woman sentenced to death for murder of Japanese partner”, Bangkok Post, 6 สิงหาคม 2562, www.
bangkokpost.com/learning/easy/1725467/woman-sentenced-to-death-for-murder-of-japanese-partner 

87 ราชกิจจานุเบกษาแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 

http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=149652
https://en.yna.co.kr/view/AEN20190613009300320
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/sri-lanka-president-maithripala-sirisena-signs-execution-warrants-for-four-prisoners-plans-shrouded-in-secrecy/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/sri-lanka-president-maithripala-sirisena-signs-execution-warrants-for-four-prisoners-plans-shrouded-in-secrecy/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/sri-lanka-president-maithripala-sirisena-signs-execution-warrants-for-four-prisoners-plans-shrouded-in-secrecy/
http://www.colombopage.com/archive_19B/Dec09_1575871573CH.php
http://www.taedp.org.tw/en
http://www.bangkokpost.com/learning/easy/1725467/woman-sentenced-to-death-for-murder-of-japanese-partner
http://www.bangkokpost.com/learning/easy/1725467/woman-sentenced-to-death-for-murder-of-japanese-partner
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อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับ มีผู้ได้รับประโยชน์จากการอภัยโทษคร้ังนี้ 243 คน ส่งผลให้จ�านวน 
ผู้ต้องโทษประหารเท่าที่มีข้อมูลลดลงอย่างมาก ทางการระบุว่าจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562  
ยงัมนีกัโทษประหารอยู่ 312 คน เป็นผูห้ญงิ 56 คน เปรยีบเทยีบกบัจ�านวน 551 คนเม่ือปีก่อนหน้าน้ี  
ในบรรดานักโทษประหารทั้งหมดประกอบด้วยคนไทย 49 คนและคนต่างชาติสามคน ซ่ึงต่างเป็น
นักโทษเด็ดขาด 

ในวันที่ 27 พฤษภาคม มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในราชกิจจานุเบกษา 
ส่งผลให้การข่มขืนกระท�าช�าเราอันเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้รับโทษประหารชีวิต88

ทางการเวียดนามไม่เปิดเผยตัวเลขการประหารชีวิตหรือโทษประหารชีวิตในปี 2562 ท�าให ้
ไม่สามารถประเมินแนวโน้มการใช้โทษนี้ได้ ในรายงานต่อคณะกรรมการยุติธรรมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อการพิจารณาเมื่อต้นเดือนกันยายน 2562 รัฐบาลระบุว่าระหว่างวันที่  
1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 มีการประหารชีวิตนักโทษชาย 68 คน และมีการตัดสิน
ประหารชีวิตช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2562 สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 25% รายงาน
ตั้งข้อสังเกตต่อไปว่า มีประชาชน 229 คน รอการประหารชีวิตมาเป็นเวลาห้าถึง 10 ปี ส่วนอีก 
20 คนรอการประหารชีวิตมากว่า 10 ปี นักโทษ 10 คนได้รับการชะลอการประหารชีวิต เนื่องจาก
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ตรงกัน และก่อให้เกิดข้อกังวลว่ามีการตัดสินที่ผิดพลาด หรือเพราะมีข้อมูล
ใหม่เกี่ยวกับคดี 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลติดตามรายงานการประหารชีวิตและโทษประหารในช่วงปีที่แล้ว 
แต่สามารถรวบรวมได้เฉพาะรายงานที่กล่าวถึงการตัดสินประหารชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่ 76 คร้ัง  
โดยสามครั้งเป็นการลงโทษในคดีฆ่าผู้อื่น และ 73 ครั้งในคดีค้ายาเสพติด ในวันที่ 14 มิถุนายน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเวียดนามมีมติรับรองพระราชบัญญัติการบังคับใช้ประมวลกฎหมาย 
อาญา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรา 4 ก�าหนดขั้นตอนปฏิบัติในการ
ประหารชีวิต และก�าหนดเงื่อนไขอย่างเช่น การประกาศว่ามีข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับความผิด  
ซึ่งท�าให้สามารถชะลอการประหารชีวิตออกไปได้ ขั้นตอนปฏิบัติน้ีไม่ครอบคลุมการอนุญาตให้
นักโทษและญาติพบกันเป็นครั้งสุดท้าย แต่อนุญาตให้ครอบครัวรับศพเพื่อน�ากลับไปฝัง หลังการ
ประหารชีวิตแล้ว 

มีการระงับค�าวินิจฉัยความผิดและการตัดสินโทษประหารชีวิตต่อโฮดุยฮาในเดือนธันวาคม  
หลังจากอัยการประชาชนสูงสุด (Supreme People’s Procuracy) ขอให้มีการสอบสวนคดีนี้ใหม่ 
โฮดุยฮากล่าวว่า เขาถูกบังคับให้ “สารภาพ” ว่าเป็นผู้ฆ่า เนื่องจากถูกทรมานระหว่างการสอบ 
ปากค�าของต�ารวจ ต่อมาเขาได้ขอถอน “ค�าสารภาพ” นั้น คดีของเขาเต็มไปด้วยความผิดปกติใน
ขั้นตอนปฏิบัติ และมีการเพิกเฉยต่อพยานหลักฐานที่ส�าคัญที่ช่วยให้เขาพ้นผิดได้ เขาเกือบจะถูก
ประหารชีวิตถึงสองครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา89

88 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562

89 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต 
ในปี 2562  (Index: ACT 50/9870/2019), น. 26

ยุโรปและเอเชยีกลาง 

แนวโน้มของภูมิภาค

• เบลารุสยังคงตัดสินลงโทษประหารชีวิตและประหารชีวิตต่อไป
• คาซัคสถาน สหพันธรัฐรัสเซีย และทาจิกิสถาน ยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงพักใช้โทษประหาร

ชีวิตชั่วคราว 
• คาซัคสถานจะเริ่มขั้นตอนเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่มีเป้าหมายยกเลิกโทษประหารชีวิต

ประเทศ การประหารชีวิตที่
บันทึกได้ในปี 2562

การตัดสิน 
ประหารชีวิตที่บันทึกได ้
ในปี 2562

จ�านวนผู้ที่ถูกตัดสินให้
ประหารชีวิตจนถึงสิ้นปี 
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เบลารุส 2+ 3+ 2+
คาซัคสถาน 0 0 1
สหพันธรัฐรัสเซีย 0 0 0
ทาจิกิสถาน 0 0 0

พัฒนาการสำาคัญของหลายประเทศ 
หน่วยงานที่ดูแลสถานควบคุมตัวมินส์ หมายเลข 1 (Minsk Detention Centre No.1) ใน 
เบลารุส ประหารชีวิต อัลยักซานเดอร์ ชิลนีกัว ในเดือนมิถุนายน90 เขาถูกศาลตัดสินประหาร
ชีวิตพร้อมกับจ�าเลยร่วมคือ เวียชาซาตอ ซูคาร์โก ในการไต่สวนคดีใหม่เมื่อเดือนมกราคม 2561  
ภายหลังศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าคนตาย อัลยักซานเดอร์ ชิลนีกัว ได้ยื่นข้อร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเดือนธันวาคม 2561 และต่อมาคณะกรรมการ
ขอให้ทางการเบลารุสระงับการประหารชีวิต เพื่อรอการพิจารณากรณีนี้ก่อน91  

เวียชาซาตอ ซูคาร์โก เชื่อว่าถูกประหารชีวิตในช่วงเวลาเดียวกับอัลยักซานเดอร์ ชิลนีกัว  
แต่ทางการไม่ประกาศอย่างเป็นทางการจนกระทั่งสิ้นป9ี2

90  Human Rights Center “Viasna”, Death convict executed in Belarus on the verge of II European Games, 
13 มิถุนายน 2562, http://spring96.org/en/news/93194 

91 Human Rights Center “Viasna”, UN HRC registers complaint of Belarusian death row prisoner,  
29 ธันวาคม 2561, https://dp.spring96.org/en/news/91717

92 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, เบลารุส: แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประณามการประหารชีวิตอีกคร้ังหนึ่ง Belarus: 
Amnesty International condemns another death sentence execution (Index: EUR 49/0535/2019)

http://spring96.org/en/news/93194
https://dp.spring96.org/en/news/91717
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ส�านักงานอัยการภาคมาฮีลัว ยืนยันว่า อัลยักซานเดอร์ ชิลนีกัว ถูกประหารชีวิตไปแล้วเมื่อเดือน
ธันวาคมที่เมืองมินส์ ศาลภาคมาฮีลัววินิจฉัยว่าเขามีความผิดและตัดสินประหารชีวิตในเดือน
มกราคม ในข้อหาฆ่าผู้อื่น และศาลฎีกาพิพากษายืนในเดือนพฤษภาคม93 

ในเดือนกรกฎาคม ศาลภาควิซีบาสก์วินิจฉัยความผิดและตัดสินประหารชีวิตวิกตาร์ เปาลัว 
ในข้อหาฆ่าผู้อื่น ศาลฎีกาพิพากษายืนในเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้เขามีความเสี่ยงสูงที่จะถูก
ประหารชีวิต94

ในเดือนตุลาคม ศาลภาคเบรสต์วินิจฉัยความผิดและตัดสินประหารชีวิต วิกตาร์ เซอร์ฮิล ในคดี
ฆ่าผู้อื่น วิกตาร์ เปาลัวและวิกตาร์ เซอร์ฮิล เป็นนักโทษประหารเพียงสองคนเท่าที่มีข้อมูลจนถึง
สิ้นปี 2562 

ในรายงานเมื่อเดือนธันวาคม ผู้รายงานทั่วไปของสมัชชารัฐสภาของคณะมนตรียุโรป ยังคงแสดง
ข้อกังวลเกี่ยวกับการปิดเป็นความลับซึ่งน�าไปสู่การประหารชีวิตในเบลารุส เขาเน้นว่า ทางการ 
ยังคงประหารชีวิตโดยไม่แจ้งให้นักโทษ ครอบครัว หรือทนายความทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ 
ยังไม่อนุญาตให้ครอบครัวน�าศพกลับไปได้ หรือไม่แจ้งว่ามีการน�าศพไปฝังที่ใด95 เขายังแสดง 
ข้อกังวลว่า “การตัดสินประหารชีวิตในหลายคดีเกิดข้ึนหลังการพิจารณาคดีท่ีไม่เป็นธรรม โดย
หลักฐานที่ยืนยันความผิดได้มาจาก “ค�าสารภาพ” อันเป็นผลมาจากการทรมาน หรือเป็นการให้
ค�าสารภาพของจ�าเลยขณะที่ไม่มีทนายอยู่ร่วมด้วย”96

ในรายงานเมือ่เดอืนพฤษภาคม ผูร้ายงานพเิศษแห่งสหประชาชาตว่ิาด้วยสถานการณ์สทิธมินษุยชน
ในเบลารุส แสดงข้อกังวลและตั้งข้อสังเกตถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากการใช้ 
โทษประหารชีวิตในเบลารุส แม้ว่าเธอยินดีกับการท�างานของคณะท�างานรัฐสภาต่อค�าถาม 
เกี่ยวกับการใช้โทษประหารชีวิตเมื่อต้นปี 2560 แต่เธอได้เน้นว่าที่ผ่านมาไม่มีข้อมูลความคืบหน้า 
ในช่วงที่เขียนรายงานนี้ และตอกย�้าความชัดเจนว่า “การบรรลุการเปล่ียนแปลงอย่างส�าคัญ 
จ�าเป็นต้องพึ่งพาเจตจ�านงและความเป็นผู้น�าทางการเมือง”97 เธอกระตุ้นรัฐบาลเบลารุสให้ทบทวน
จุดยืนทางการท่ีระบุว่า จะยังคงใช้โทษประหารชีวิตต่อไป จนกว่าประชาชนส่วนใหญ่จะสนับสนุน

93 “Belarusian Supreme Court upholds death sentence in double-murder case”, RFE/RL, 14 พฤษภาคม 
2562, www.rferl.org/a/belarusian-supreme-court-upholds-death-sentence-in-double-murder-
case/29940461.html

94 Human Rights Center “Viasna”, Supreme Court confirms death penalty for Viktar Paulau, 12 พฤศจิกายน 
2562, http://spring96.org/en/news/94940 

95 PACE, การยกเลิกโทษประหารในประเทศสมาชิกคณะมนตรียุโรปและรัฐที่เป็นผู้สังเกตการณ์ เบลารุสและประเทศซึ่ง
มีรัฐสภาที่มีสถานะให้ความร่วมมือ – รายงานสถานการณ์ (Abolition of the death penalty in Council of Europe 
member and observer states, Belarus and countries whose parliaments have co-operation status –  
situation report), AS/Jur (2019) 50, 11 ธันวาคม 2562, ย่อหน้า 37

96 PACE, การยกเลิกโทษประหารในประเทศสมาชิกคณะมนตรียุโรปและรัฐที่เป็นผู้สังเกตการณ์ เบลารุสและประเทศซึ่งมี
รัฐสภาที่มีสถานะให้ความร่วมมือ – รายงานสถานการณ,์ AS/Jur (2019) 50, 11 ธันวาคม 2562, ย่อหน้า 38

97 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในเบลารุส, UN Doc. A/HRC/41/52, ย่อหน้า 90

ให้ยกเลิกโทษนี้ และเสริมว่า ไม่จ�าเป็นต้องท�าประชามติ โดยการตัดสินใจเก่ียวกับข้อตกลงพักใช ้
โทษประหารชีวิตชั่วคราวสามารถท�าได้โดยประธานาธิบดีหรือรัฐสภา98

ในเดือนธันวาคม ประธานาธิบดีคาสซิม-โจมาร์ท โตกาเยฟ แห่งคาซัคสถาน สั่งการให้กระทรวง
การต่างประเทศ เริ่มกระบวนการเข้าเป็นรัฐภาคีของพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่มีเป้าหมายยกเลิกโทษประหารชีวิต99 พิธีสาร
เลือกรับฉบับนี้ก�าหนดเจตจ�านงให้รัฐภาคีเดินหน้าสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต

98 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน 
เบลารุส, UN Doc. A/HRC/41/52, ย่อหน้า 23

99 “Kazakhstan intends to sign international protocol on death penalty abolition”, KAZINFORM, 20 
ธันวาคม 2562, www.inform.kz/en/kazakhstan-intends-to-sign-international-protocol-on-death-penalty- 
abolition_a3596675

http://www.rferl.org/a/belarusian-supreme-court-upholds-death-sentence-in-double-murder-case/29940461.html
http://www.rferl.org/a/belarusian-supreme-court-upholds-death-sentence-in-double-murder-case/29940461.html
http://spring96.org/en/news/94940
http://www.inform.kz/en/kazakhstan-intends-to-sign-international-protocol-on-death-penalty-abolition_a3596675
http://www.inform.kz/en/kazakhstan-intends-to-sign-international-protocol-on-death-penalty-abolition_a3596675
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ตะวันออกกลางและแอฟรกิาเหนือ

แนวโน้มของภูมิภาค 

• การประหารชีวิตที่บันทึกได้มีจ�านวนเพิ่มขึ้น 16% ผลมาจากตัวเลขในอิรักและซาอุดีอาระเบีย
ที่เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก 

• เจ็ดประเทศมีการประหารชีวิต โดยบาห์เรนร้ือฟื้นการประหารชีวิตเป็นครั้งแรกหลังงดเว้นไป
หนึ่งปี 

• อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย และอิรักยังคงเป็นประเทศที่ประหารชีวิตมากสุดในภูมิภาค คิดเป็น 
92% ของการประหารชีวิตทั้งหมด

• การตัดสินประหารชีวิตที่บันทึกได้มีจ�านวนลดลง 40% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากตัวเลขที่ลดลง
ในอียิปต์และอิรัก 

• ศาลอียิปต์เป็นผู้ตัดสินประหารชีวิต 62% ของโทษประหารชีวิตทั้งหมดในภูมิภาค แม้จะมี
จ�านวนการใช้โทษประหารชีวิตลดลงในประเทศ

ประเทศ การประหารชีวิตที่
บันทึกได้ในปี 2562

การตัดสิน 
ประหารชีวิตที่บันทึกได ้
ในปี 2562

จ�านวนผู้ที่ถูกตัดสินให้
ประหารชีวิตจนถึงสิ้นปี 
2562 จากข้อมูลที่มีอยู่

แอลจีเรีย 0 4+ +
บาห์เรน 3 4+ 28+
อียิปต์ 32+ 435+ +
อิหร่าน 251+ + +
อิรัก 100+ 87+ 8,000+100

อิสราเอล 0 0 0
จอร์แดน 0 8+ 8+
คูเวต 0 5+ +
เลบานอน 0 23 47+
ลิเบีย 0 0 +
โมร็อคโค/ซาฮารา
ตะวันตก

0 7+ +

โอมาน 0 7+ +
ปาเลสไตน์ (รัฐ) 0 4101 +

กาตาร์ 0 2+ +
ซาอุดีอาระเบีย 184 5+ +
ซีเรีย + + +
ตูนีเซีย 0 39+ +

100 “อิรักประหารชีวิต 100 คน นับแต่เดือนมกราคม มีนักโทษประหาร 8,000 คนตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ”, Rudaw, 19 
สิงหาคม 2562, www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/190820191

101 โทษประหารชีวิตเหล่านี้เป็นค�าตัดสินของศาลภายใต้การบริหารของกลุ่มฮามาส ที่เป็นรัฐบาลโดยพฤตินัยในฉนวนกาซา
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ประหารชีวิตที่บันทึกได ้
ในปี 2562

จ�านวนผู้ที่ถูกตัดสินให้
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2562 จากข้อมูลที่มีอยู่

สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส์

0 18+ +

เยเมน 7 55 +
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การตัดสินประหารชวิีตและการประหารชวิีตท่ีบันทึกได้
ในตะวันออกกลางและแอฟรกิาเหนือ ปี 2558-2562

จ�านวนการประหารชีวิตที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกได้ในตะวันออกกลางและแอฟริกา
เหนือเพิ่มขึ้นในปี 2562 การประหารชีวิตเพิ่มขึ้น 16% จาก 501 ครั้งในปี 2561 เป็น 579 ครั้งในปี 
2562 สวนทางกับแนวโน้มที่ลดลงของการประหารชีวิตตั้งแต่ปี 2558102 

การเพิ่มขึ้นอย่างมากของการประหารชีวิตในอิรักและซาอุดีอาระเบีย เป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้
จ�านวนการประหารชีวิตในภูมิภาคเพิ่มขึ้น ข้อมูลการประหารชีวิตที่บันทึกได้เพิ่มขึ้น 92% ในอิรัก 
จาก 52 ครั้งในปี 2561 เป็น 100 ครั้งในปี 2562 และเพิ่มขึ้น 23% ในซาอุดีอาระเบีย จาก 149 ครั้ง 
ในปี 2561 เป็น 184 ครั้งในปี 2562 มีข้อมูลว่าเจ็ดประเทศ ได้แก่ บาห์เรน อียิปต์ อิหร่าน อิรัก 
ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย และเยเมน มีการประหารชีวิตในปีที่ผ่านมา บาห์เรนกลับมาประหารชีวิตใหม่ 
หลังจากงดเว้นไปในปี 2561 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อระบุว่ามีการ
ประหารชีวิตเกิดข้ึนในซีเรียในปี 2562 แต่ไม่มีข้อมูลมากพอที่จะระบุจ�านวนข้ันต�่าที่น่าเชื่อถือได้ 

102 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกจ�านวนการประหารชีวิตในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
ได้ดังนี้: 2557: 491 ครั้ง; 2558: 1,196 ครั้ง; 2559: 856 ครั้ง; 2560: 847 ครั้ง; 2561: 501 ครั้ง

http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/190820191


รายงานสถานการณ์โทษประหารชวิีตและการประหารชวิีต ในปี 2562
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

รายงานสถานการณ์โทษประหารชวิีตและการประหารชวิีต ในปี 2562
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

4746

อิหร่าน ซึ่งมีการประหารชีวิตที่บันทึกได้ในจ�านวนที่ลดลงสองครั้งในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 
ยังคงเป็นประเทศท่ีประหารชีวิตมากที่สุดในภูมิภาค โดยมีข้อมูลการประหารชีวิต 251 ครั้ง ตาม
มาด้วยซาอุดีอาระเบียและอิรัก ซึ่งมีข้อมูลการประหารชีวิตที่บันทึกได้คือ 184 และ 100 ครั้งตาม
ล�าดับ ทั้งสามประเทศก่อให้เกิดการประหารชีวิตเป็นจ�านวนต่อ 92% ของตัวเลขภูมิภาค 

ในปี 2562 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกการตัดสินประหารชีวิต 707 ครั้งในภูมิภาค ลดลง  
40% เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลการตัดสินประหารชีวิต 1,170 ครั้ง ตัวเลขที่น้อย
ลงเป็นผลมาจากการตัดสินประหารชีวิตในอียิปต์ที่ลดลงอย่างมาก (จาก 717 ครั้งในปี 2561 เป็น 
435 ครั้งในปี 2562) และอิรัก (จาก 271 ครั้งในปี 2561 เป็น 87 ครั้งในปี 2562) มีข้อมูลการตัดสิน
ประหารชีวิตทุกประเทศในภูมิภาค ยกเว้นอิสราเอล ซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิด
อาญาทั่วไปแล้ว แต่ยังใช้กับความผิดอาญาที่เป็นข้อยกเว้น และยกเว้นลิเบีย

การประหารชวิีตท่ีบันทึกได้
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ประเทศในตะวันออกกลางและแอฟรกิาเหนือท่ีมีการประหารชวิีต
ปี 2562

พัฒนาการสำาคัญของหลายประเทศ 
การตัดสินประหารชีวิตสามในสี่ครั้งที่บันทึกได้ในแอลจีเรีย เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนตาม 
ค�าพิพากษาของศาลทหารต่อเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองในข้อหา “เปิดเผยความลับทางราชการ” 
และ “สื่อสารกับหน่วยงานต่างชาติ”103 โทษประหารชีวิตครั้งที่สี่ถูกน�ามาใช้ในคดีฆ่าผู้อื่นโดยศาล
อาญาเทเบสซาในเดือนมกราคม104 

ในบาห์เรน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกข้อมูลการประหารชีวิตสามครั้ง และการตัดสิน
ประหารชีวิตสี่คร้ัง มีการประหารชีวิตบุคคลสามรายในวันที่ 27 กรกฎาคม รวมถึงโมฮัมเหม็ด 
ฮาคีม อัล-อาหรับ และอาห์เหม็ด อิซซา อาห์เหม็ด อัล-มาลาลี ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า 
มีความผิดและตัดสินให้รับโทษประหารชีวิตในวันที่ 28 มกราคม และศาลฎีกาพิพากษายืนเมื่อวันที่ 
6 พฤษภาคม ศาลอาญาสูงที่สี่ของบาห์เรนวินิจฉัยว่าชายสองคนมีความผิด รวมทั้ง “ก่อตั้งและ
เข้าร่วมกับกลุ่ม ‘ก่อการร้าย’” หลังการไต่สวนคดีหมู่ของจ�าเลย 60 คนในเดือนมกราคม 2561 
ชายทั้งสองคนระบุว่า เจ้าหน้าที่ความมั่นคงใช้วิธีทรมานและปฏิบัติอย่างโหดร้าย เพื่อบังคับให้
พวกเขาลงนาม “ค�าสารภาพ” ซึ่งตนเองไม่มีโอกาสได้อ่าน105 มีผู้ถูกศาลพิพากษาประหารชีวิต
อย่างน้อยสี่คน โดยสองคนในข้อหาฆ่าผู้อื่นและลักทรัพย์ และอีกสองคนในข้อหายาเสพติด ผู้ถูก 
ตัดสินให้ประหารชีวิตคนหนึ่งเป็นพลเมืองชาวบาห์เรน ถูกศาลวินิจฉัยว่ามีความผิดในข้อหา 
ลักทรัพย์และสังหารแรงงานข้ามชาติจากเอเชีย106 จนถึงสิ้นปีมีนักโทษประหารอยู่อย่างน้อย  
28 คน 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกข้อมูลการประหารชีวิตได้ 32 ครั้ง และการตัดสินประหารชีวิต 
435 ครั้งในอียิปต ์เป็นการประหารชีวิตในคดีฆ่าผู้อื่น ส่วนการตัดสินให้ประหารชีวิตถูกน�ามาใช้กับ
ความผิดประเภทต่าง ๆ ทั้งการฆ่าผู้อื่น ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย การข่มขืนกระท�าช�าเรา 
ความพยายามลอบสังหารประธานาธิบดี พยายามฆ่า และการยุยงให้เกิดความรุนแรง มีค�าสั่ง 
ลดโทษอย่างน้อย 16 ครั้ง 

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ ์ทางการประหารชีวิตชายสามคน ซึ่งถูกพิพากษาประหารชีวิตจากคดีสังหาร
ลูกชายผู้พิพากษาที่เมืองมันซัวราในปี 2557107 จ�าเลยกล่าวว่าพวกเขาถูกทรมานให้รับสารภาพ 

103 “Former Algeria PM faces corruption trial as 3 officers sentenced to death”, Asharq Al-Awsat,  
12 มิถุนายน 2562, https://aawsat.com/english/home/article/1763646/former-algeria-pm-faces-corrup-
tion-trial-3-officers-sentenced-death

104 “Tébessa assassine mari aide amant verdict tombe”, Alg24, 28 มกราคม 2562, www.alg24.net/tebessa-
assassine-mari-aide-amant-verdict-tombe/

105 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, บาห์เรน: ข้อมูลเพิ่มเติม - ชายสองคนเสี่ยงจะถูกประหารชีวิต Bahrain: Further infor-
mation – two men at risk of execution (Index: MDE 11/0341/2019)

106 “Death sentence for Bahraini man who killed two Asian migrants with a hammer to steal 41 dinars”, 
Al Ayam, 30 มิถุนายน 2562, www.alayam.com/online/local/802449/News.html 

107 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, อียิปต์เร่งประหารชีวิต โดยมีการประหารชีวิตหกคนภายในสองสัปดาห ์Egypt steps up 
executions as six people put to death within two weeks (ใบแถลงข่าว, 13 กุมภาพันธ์ 2562), www.amnesty.
org/en/latest/news/2019/02/egypt-steps-up-executions-as-six-people-put-to-death-within-two-weeks/ 

https://aawsat.com/english/home/article/1763646/former-algeria-pm-faces-corruption-trial-3-officers-sentenced-death
https://aawsat.com/english/home/article/1763646/former-algeria-pm-faces-corruption-trial-3-officers-sentenced-death
http://www.alg24.net/tebessa-assassine-mari-aide-amant-verdict-tombe/
http://www.alg24.net/tebessa-assassine-mari-aide-amant-verdict-tombe/
http://www.alayam.com/online/local/802449/News.html
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/egypt-steps-up-executions-as-six-people-put-to-death-within-two-weeks/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/egypt-steps-up-executions-as-six-people-put-to-death-within-two-weeks/
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ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ทางการประหารชีวิตบุคคลอีกสามราย หลังถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด
ฐานสังหารต�ารวจในเมืองเคอร์ดาซา เขตกาซา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 หนึ่งในชายทั้งสามคน
ที่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ตกเป็นเหยื่อการบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นเวลาสามวัน ก่อนจะมา
ปรากฏตัวต่อพนักงานอัยการและถูกแจ้งข้อหา108 ทนายความของจ�าเลยทุกคนอ้างว่า ลูกความ 
ของเขาถูกทรมานให้รับสารภาพข้อหาฆ่าผู้อื่น รวมถึงยังมีข้อมูลการประหารชวีติทีบ่นัทกึได้ของ
ผูช้ายเก้าคน ทีถ่กูศาลตดัสินว่ามคีวามผดิในคดกีารสงัหารอดตีพนกังานอยัการ ฮสิชาม บารากตั  
ในปี 2558109 ภายหลังการพิจารณาคดีท่ีไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง และต้องตกเป็นเหยื่อการบังคับ
บุคคลให้สูญหายและการทรมาน    

มีการประหารชีวิตอย่างน้อย 251 ครั้งในอิหร่านในปีที่ผ่านมา การประหารชีวิตยังคงน้อยลงกว่า
ช่วงก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปราบปรามยาเสพติดในเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งส่งผล
ให้จ�านวนผู้ที่ถูกประหารชีวิตในคดียาเสพติดลดลงอย่างมาก จากข้อมูลที่แอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนลบันทึกได้ ในจ�านวนผู้ถูกประหารชีวิต 251 คนนี้ มี 196 คน ถูกวินิจฉัยว่ามีความผิด
ในข้อหาฆ่าผู้อ่ืน 30 คน ในข้อหาค้ายาเสพติด 12 คน ในข้อหาข่มขืน หนึ่งคน ในข้อหาข่มขืนฆ่า  
แปดคน ในข้อหา moharebeh (“แสดงความเป็นปรปักษ์ต่อพระเจ้า”) โดยหกคนในจ�านวนนี้
เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ และอีกสองคนในจ�านวนนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง นอกจาก
นี้ ผู้ถูกประหารชีวิตสองคนถูกวินิจฉัยว่ามีความผิดในข้อหา efsad f’il arz  (“ขยายการทุจริตต่อ
โลก”) หนึ่งคน ในข้อหาลักพาตัวและข่มขืน และหนึ่งคนในความผิดที่ไม่ปรากฏชัด ผู้หญิง 15 คน
ถูกประหารชีวิต ซึ่งมากกว่าปี 2561 จ�านวน 10 คน การประหารชีวิต 13 ครั้งเกิดขึ้นในที่สาธารณะ 

ประมวลกฎหมายอาญาอิสลามยังคงก�าหนดโทษประหารชีวิตด้วยการปาหิน แต่ไม่มีข้อมูลการใช้
โทษนี้ในปี 2562 มีเพียงข้อมูลการประหารชีวิตด้วยการแขวนคอในปีที่ผ่านมา ยังคงมีการใช้โทษ
ประหารชีวิตกับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันด้วยความยินยอม และการมีเพศสัมพันธ์
นอกสมรส รวมทั้งความผิดที่ก�ากวมอย่างอ่ืน เช่น “ดูหม่ินศาสดา” “แสดงความเป็นปรปักษ์ต่อ 
พระเจ้า” และ “ขยายการทุจริตต่อโลก”  

อิหร่านยังคงใช้โทษประหารชีวิตกับผู้มีอายุต�่ากว่า 18 ปีขณะที่กระท�าความผิด ตรงข้ามกับ
กฎหมายระหว่างประเทศที่ห้ามการใช้โทษประหารชีวิตในคดีเหล่าน้ีอย่างเคร่งครัด ในฐานะเป็น
รัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง อิหร่านมีพันธกรณีต้องปฏิบัติต่อผู้มีอายุต�่ากว่า 18 ปีเหมือนเป็นผู้เยาว์ และประกัน
ว่าจะไม่ใช้โทษประหารชีวิตกับพวกเขา ในปีที่ผ่านมา แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกข้อมูลการ
ประหารชีวิตนักโทษสี่คน ซึ่งมีอายุต�่ากว่า 18 ปีขณะที่กระท�าความผิด 

108 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, อียิปต์เร่งประหารชีวิต โดยมีการประหารชีวิตหกคนภายในสองสัปดาห ์Egypt steps up 
executions as six people put to death within two weeks (ใบแถลงข่าว, 13 กุมภาพันธ์ 2562), www.amnesty.
org/en/latest/news/2019/02/egypt-steps-up-executions-as-six-people-put-to-death-within-two-weeks/ 

109 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, อียิปต์: การประหารชีวิตชายเก้าคนหลังการพิจารณาที่ไม่เป็นธรรม ถือเป็นความ
อัปยศอย่างยิ่ง Egypt: Execution of nine men after an unfair trial a monumental disgrace (ใบแถลงข่าว,  
20 กุมภาพันธ์ 2562), www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/egypt-execution-of-nine-men-after-an-
unfair-trial-a-monumental-disgrace/ 

เมฮีดี โสราบิฟาร์ และอามิน เซดาฆัต ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันถูกประหารชีวิตในวันที่ 25 เมษายน
ท่ีเรือนจ�าอาเดลาบัด ในเมืองชีราซ์ แคว้นฟาร์ส ตอนเหนือของอิหร่าน ท้ังคู่ถูกจับกุมเมื่ออายุได้ 
15 ปี และถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดข้อหาข่มขืนกระท�าช�าเราหลายกรรม ภายหลังการพิจารณา
คดีที่ไม่เป็นธรรม พวกเขามีอายุ 17 ปีขณะที่ถูกประหารชีวิต จากข้อมูลที่แอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนลได้รับ วัยรุ่นท้ังสองคนไม่ทราบว่าตนเองถูกตัดสินประหารชีวิต จนกระท่ังก่อนจะถูก
ประหารชีวิตไม่นาน บนร่างกายของพวกเขามีร่องรอยการถูกโบย แสดงว่าก่อนตายพวกเขาถูก
เฆี่ยนตี ครอบครัวและทนายความไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการประหารชีวิต ทั้งคู่ถูกควบคุมตัว
ในสถานพินิจเด็กและเยาวชนที่แคว้นชีราซ์ตั้งแต่ปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน มีการส่งตัวพวกเขา
ไปที่เรือนจ�าอาเดลาบัด โดยไม่ปรากฏชัดว่าด้วยเหตุผลใด ในวันเดียวกัน ครอบครัวได้รับอนุญาต
ให้เข้าเยี่ยม แต่ไม่ได้รับแจ้งว่าทางการเตรียมจะประหารชีวิตพวกเขา วันต่อมา ในวันที่ 25 เมษายน 
ครอบครัวได้รับโทรศัพท์จากส�านักงานการแพทย์ด้านกฎหมายของอิหร่าน ซึ่งเป็นสถาบันนิติเวช
ของรัฐ แจ้งให้ทราบว่ามีการประหารชีวิตทั้งสองคนแล้ว และขอให้มารับศพกลับไป กระบวนการ
ทางกฎหมายก่อนที่เด็กผู้ชายทั้งสองคนจะถูกศาลวินิจฉัยว่ามีความผิดและตัดสินโทษ ขาดความ
เป็นธรรมและละเมิดอย่างรุนแรงต่อหลักการว่าด้วยความยุติธรรมต่อผู้เยาว์ ภายหลังการจับกุม 
พวกเขาถูกควบคุมตัวที่สถานที่ควบคุมตัวของต�ารวจสองเดือน พวกเขาระบุว่าถูกซ้อมทรมานใน
สถานที่แห่งนั้น ทั้งยังไม่สามารถเข้าถึงทนายความในขั้นตอนการสอบสวน 

ศูนย์อับโดเราะห์มาน โบรูมานด์ (Abdorrahman Boroumand Center) รายงานการประหาร
ชีวิตเพิ่มอีกสองรายในเดือนกรกฎาคม อาเมียร์ อาลี ชาดาบี อายุ 17 ปีขณะถูกจับกุม ต่อมา
ศาลวินิจฉัยว่ามีความผิดข้อหาฆ่าผู้อื่นและตัดสินให้ประหารชีวิตตามหลักการ qesas (“ตาต่อตา  
ฟันต่อฟัน”) โดยเขาถูกประหารชีวิตในวันที่ 14 กรกฎาคม ท่ีเรือนจ�ามานับ แคว้นโฮโมซ์กัน110  
ทัวราจ อาซิซ (อาซิซาเดฮ์) อายุ 16 ปีขณะถูกจับกุม เขาถูกศาลวินิจฉัยว่ามีความผิดข้อหาฆ่าคน
ตายและตัดสินให้ประหารชีวิตตามหลักการ qesas โดยถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  
ที่เรือนจ�านูร์ แคว้นมาซานดารัน111

ตามประมวลกฎหมายอาญาอิสลามของอิหร่าน เด็กผู้ชายท่ีอายุเกิน 15 ปีตามปฏิทินจันทรคติ 
และเด็กผู้หญิงท่ีอายุเกิน 9 ปีตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งศาลเห็นว่ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น และ
ความผิดที่มีโทษประหารชีวิตอื่น ๆ อาจถูกตัดสินให้ประหารชีวิตลักษณะเดียวกับผู้ใหญ่ อย่างไร
ก็ดี กฎหมายให้อ�านาจศาลใช้ดุลพินิจเพื่อก�าหนดบทลงโทษอื่นแทนการประหารชีวิต กรณีท่ีม ี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับ “วุฒิภาวะ” ของบุคคลนั้นขณะที่กระท�าความผิด 

ในปีดังกล่าว เดเนียล ซีโนลาเบดินี มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะถูกประหารชีวิตท่ีเรือนจ�ามาฮาบัด 
ภายหลังศาลตัดสินว่ามีความผิดจากการกระท�าท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีเขาอายุ 17 ป1ี12 ศาลพิพากษา
ประหารชีวิตเขาในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 หลังจากศาลอาญาของเยาวชนท่ีเมืองมาฮาบัด 

110 Abdorrahman Boroumand Center, เรื่องราวของคนหนึ่ง : อาเมียร์ อาลี ชาดาบ ี(อนุสรณ์) One Person’s Story: 
Amir Ali Shadabi (Memorial), www.iranrights.org/memorial/story/-8385/amir-ali-shadabi

111 Abdorrahman Boroumand Center, เรื่องราวของคนหนึ่ง : ทัวราจ อาซิซ (อาซิซาเดฮ์) (อนุสรณ์) One Person’s 
Story: Turaj Azizi (Memorial), www.iranrights.org/memorial/story/-8384/turaj-azizi

112 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, วัยรุ่นอิหร่านเสี่ยงจะถูกประหารชีวิต Iranian teenager at risk of execution (Index: 
MDE 13/0487/2019)

http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/egypt-steps-up-executions-as-six-people-put-to-death-within-two-weeks/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/egypt-steps-up-executions-as-six-people-put-to-death-within-two-weeks/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/egypt-execution-of-nine-men-after-an-unfair-trial-a-monumental-disgrace/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/egypt-execution-of-nine-men-after-an-unfair-trial-a-monumental-disgrace/


รายงานสถานการณ์โทษประหารชวิีตและการประหารชวิีต ในปี 2562
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

รายงานสถานการณ์โทษประหารชวิีตและการประหารชวิีต ในปี 2562
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

5150

แคว้นอาเซอร์ไบจานตะวันตก วินิจฉัยว่าเขามีความผิด ฐานเข้าร่วมกับชายหนุ่มอีกส่ีคน ในการ
ฆาตกรรมชายคนหนึ่ง ศาลยกค�าร้องของทนายความที่ขอให้ก�าหนดโทษอื่นแทนโทษประหารชีวิต 
ด้วยเหตุว่า เขายังไม่บรรลุวุฒิภาวะ ศาลให้เหตุผลว่า แม้ว่า “เขาจะมีอายุน้อยกว่าจ�าเลยคนอื่น 
ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-20 ปีขณะที่กระท�าความผิด แต่วิธีการพูดจาของเขา การโต้เถียงและการ
ปกป้องตนเอง แสดงให้เห็นวุฒิภาวะทางจิตใจของเขาที่สูงกว่าจ�าเลยคนอื่น” ศาลฎีกาพิพากษา
ยืนค�าตัดสินประหารชีวิตในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 และศาลปฏิเสธค�าขออื่น ๆ ของเดเนียล  
ซีโนลาเบดินี กระบวนการพิจารณาคดีที่น�าไปสู่การตัดสินว่าเขามีความผิดล้วนไม่เป็นธรรม และ
ละเมิดอย่างรุนแรงต่อหลักการความยุติธรรมของผู้เยาว์ โดยที่เขาไม่สามารถเข้าถึงทนายความ 
ทั้งช่วงที่ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดี และระหว่างการให้ถ้อยค�าในศาล ซึ่งมีการน�า
ถ้อยค�าเหล่านี้กลับมาใช้พิสูจน์ความผิดของเขาเอง

ในวันที่ 4 สิงหาคม อับดุลเลาะห์ คาร์โมเลาะห์ ชาบ และฆัสเซม อับดุลเลาะห์ ชายสองคนจาก 
ชนกลุ่มน้อยอาวาซอาหรับของอิหร่าน ถูกประหารชีวิตที่เรือนจ�าเดซฟูล แคว้นคูเซสถาน หลังการ
พิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง โดยอาศัย “ค�าสารภาพ” ของจ�าเลย ซึ่งอ้างว่าต้องสารภาพ
เพราะถูกทรมานและปฏิบัติอย่างโหดร้าย ส่งผลให้พวกเขาถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดข้อหา 
moharebeh (“แสดงความเป็นปรปักษ์ต่อพระเจ้า”) อับดุลเลาะห์ คาร์โมเลาะห์ ชาบ และฆัสเซม 
อับดุลเลาะห์ เป็นส่วนหนึ่งของชาวอาวาซอาหรับ 15 คนที่ถูกจับ หลังเหตุการณ์โจมตีพิธีกรรม
ทางศาสนาที่เมืองซาเฟียบัด แคว้นคูเซสถาน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 หลังถูกจับ ทั้งสองคน
ถูกขังเดี่ยวในสถานที่ลับเป็นเวลาหกเดือน นอกจากน้ี ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังเหตุโจมตีและ
ก่อนการไต่สวนคดีจะเริ่มขึ้น ทางการมีประกาศหลายครั้งที่ลดทอนหลักการสันนิษฐานว่าเป็น 
ผูบ้รสิทุธิข์องคนทัง้สอง ระหว่างอยูใ่นศาล อบัดลุเลาะห์ คาร์โมเลาะห์ ชาบ และฆสัเซม อบัดลุเลาะห์ 
ถูกพิจารณาคดีร่วมกับชาวอาวาซอาหรับอ่ืน ๆ อีกหกคน พนักงานอัยการกล่าวหาว่าพวกเขา 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธที่ชื่อจันโดฟาเรก ซึ่งทางการบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีอุดมการณ์  
“ซาลาฟีตักฟีรี” แต่ไม่สามารถหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ว่าจ�าเลยเชื่อมโยงกับกลุ่มน้ีอย่างไร 
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนลได้รับข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ ช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของการสอบสวนการ
โจมตีด้วยอาวุธครั้งน้ี รวมท้ัง “ค�าสารภาพ” ที่มีเนื้อหาขัดแย้งกัน และจ�าเลยอ้างว่าเป็นการให้
ถ้อยค�าเพราะถูกทรมาน และน�ามาใช้เป็นหลักฐานในศาล นอกจากน้ัน ฆัสเซม อับดุลเลาะห์ ซึ่ง
เป็นเกษตรกรแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่า เขามีปืนไรเฟิล และระบุสถานที่เก็บปืน อย่างไรก็ดี จาก
ถ้อยค�าของผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธที่ให้การในคดีนี้ และจากรายงานของหน่วยงานความมั่นคง 
ปลอกกระสุนซึ่งพบในท่ีเกิดเหตุไม่ตรงกับกระสุนปืนที่ใช้กับปืนไรเฟิลที่ค้นมาได้จากบ้านของ 
ฆัสเซม อับดุลเลาะห์ ถึงจะมีข้อบกพร่องเช่นนี้ แต่ผู้พิพากษาในคดีปฏิเสธไม่สั่งการให้สอบสวน
ตามข้อกล่าวหาว่ามีการทรมาน และยอมให้น�า “ค�าสารภาพ” นั้นมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อสั่ง
ประหารชีวิตพวกเขา 

ในอิรัก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกข้อมูลการประหารชีวิต 100 ครั้ง และการตัดสินให้
ประหารชีวิต 87 ครั้ง113 ข้อมูลการประหารชีวิตทั้งหมดที่บันทึกได้มาจากหน่วยงานกลางของอิรัก 
จากข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานในเขตเคอร์ดิสถานของอิรัก ไม่มีการประหารชีวิตในพื้นที่นี้ แต่มี
การตัดสินประหารชีวิต 45 ครั้ง และมีการลดโทษ 13 ครั้ง ตลอดทั้งปี มีการประหารชีวิตสถาน
เดียวตามกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายกับความผิดหลายประการซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลัก

113 “Iraq has executed 100 since January, 8,000 on death row: official”, Rudaw, 19 สิงหาคม 2562, www.
rudaw.net/english/middleeast/iraq/190820191

เกณฑ์ของ “อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” ที่อนุญาตให้ใช้โทษประหารชีวิตได้ตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ในท�านองเดียวกัน สหประชาชาติรายงานว่าการใช้โทษประหารในคดีเช่นนี้ มักเป็นผลมา
จากการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม114

คูเวตลดโทษประหารชีวิตห้าครั้งในปีที่ผ่านมา อาร์จุน อาทิมูทู พลเมืองชาวอินเดียได้รับการลด
โทษจากโทษประหารชีวิตเป็นโทษจ�าคุกตลอดชีวิต ส่วนพลเมืองชาวคูเวตได้รับการลดโทษประหาร
ชีวิตโดยศาลอุทธรณ์ เป็นโทษจ�าคุก 15 ปี ซึ่งต่อมาศาลฎีกาพิพากษายืนตามนั้น โทษประหารชีวิต
ของบุคคลอีกสามราย (คนหนึ่งจากอินเดีย คนหนึ่งจากปากีสถาน และอีกคนไม่ทราบสัญชาติ) 
ก็ได้รับการลดโทษเป็นโทษจ�าคุกตลอดชีวิต 

จากข้อมูลที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับจากรัฐบาลเลบานอน ไม่มีการประหารชีวิตเกิดขึ้น 
ในประเทศ นับแต่เดือนมกราคม 2547  รัฐบาลระบุว่า มีการตัดสินประหารชีวิต 23 ครั้ง โดย  
17 ครั้งเกิดจากการพิจารณาคดีลับหลังจ�าเลย ศาลอยู่ระหว่างพิจารณาค�าร้องขอลดโทษของ
บุคคลสี่รายจนถึงสิ้นปี มีนักโทษประหารท่ีเป็นพลเมืองต่างชาติ 16 คน โดย 13 คนถูกตัดสิน
ประหารชีวิตในการพิจารณาคดีลับหลังจ�าเลย  

ในโมร็อคโค/ซาฮาราตะวันตก กษัตริย์โมฮัมหมัดที่ 6 ทรงลดโทษประหารชีวิตเป็นโทษจ�าคุกตลอด
ชีวิตให้นักโทษหนึ่งราย ในโอกาสฉลองครบรอบ 75 ปีของค�าประกาศอิสรภาพ115 ไม่มีการประหาร
ชีวิตเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2536 ศาลตัดสินประหารชีวิตอย่างน้อยเจ็ดครั้งในปี 2562

รัฐบาลโอมานแจ้งต่อแอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนลว่า ไม่มีการประหารชีวิตและมีการตัดสิน
ประหารชีวิตในปี 2562 แต่ไม่ระบุจ�านวน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกข้อมูลการพิพากษา
ให้ประหารชีวิตเจ็ดคร้ังตามรายงานข่าวของสื่อ116 ทางการลดโทษประหารชีวิตให้นักโทษคด ี
ฆ่าผู้อื่นหนึ่งคนเป็นโทษจ�าคุกแปดปี เพราะครอบครัวของผู้เสียหายยอมรับ diya (“เงินชดเชยหนี้
เลือด”) 

ในซาอุดีอาระเบีย มีการประหารชีวิต 184 ครั้ง เป็นผู้หญิงหกคนและชาย 178 คน นับเป็นจ�านวน
การประหารชีวิตสูงสุดที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกได้ภายในปีเดียวของประเทศน้ี  
ผู้ถูกประหารชีวิต ประกอบด้วย 84 คนในคดียาเสพติด 55 คนในคดีฆ่าผู้อื่น 37 คนในคดีการ
ก่อการร้าย ห้าคนในคดีข่มขืน สองคนในคดีท�าร้ายร่างกายและข่มขืน และหนึ่งคนในคดีปล้น
และข่มขืนโดยใช้อาวุธ จากจ�านวนผู้ถูกประหารชีวิต 184 คนในปี 2562 88 คนเป็นพลเมือง
สัญชาติซาอุดีอาระเบีย ที่เหลือส่วนใหญ่หรือ 52% เป็นพลเมืองต่างชาติจากประเทศต่าง ๆ ดังนี้ 

114 คณะท�างานเพื่อให้ความช่วยเหลือแห่งสหประชาชาติในอิรัก ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
, สิทธิมนุษยชนในการบริหารงานยุติธรรมในอิรัก: การพิจารณาคดีตามกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายและผลกระทบ
ต่อความยุติธรรม ความรับผิด และความสามัคคีในสังคม หลังยุค ISIL, มกราคม 2563, www.ohchr.org/Documents/
Countries/IQ/UNAMI_Report_HRAdministrationJustice_Iraq_28January2020.pdf

115 “King of Morocco pardons 783 prisoners”, Royal Central, 13 มกราคม 2562, https://royalcentral.co.uk/
international/king-of-morocco-pardons-783-prisoners-114089/ 

116 “Death sentences in the case of wife who killed husband”, Atheer, 6 พฤษภาคม 2562, www.atheer.om/
archives/497948/; “An Omani court issues a death sentence for 5 people on this charge”, Watanserb,  
25 กุมภาพันธ์ 2562, www.watanserb.com/2019/02/25/ 

http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/190820191
http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/190820191
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_Report_HRAdministrationJustice_Iraq_28January2020.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_Report_HRAdministrationJustice_Iraq_28January2020.pdf
https://royalcentral.co.uk/international/king-of-morocco-pardons-783-prisoners-114089/
https://royalcentral.co.uk/international/king-of-morocco-pardons-783-prisoners-114089/
http://www.watanserb.com/2019/02/25/
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การประหารชวิีตท่ีบันทึกไดใ้นซาอุดิอาระเบีย ระหว่างปี 2558 - 2562

ทางการยังคงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการพิจารณา
คดีที่เป็นธรรมและโทษประหารชีวิตได้ บ่อยครั้งที่การพิจารณาคดีที่มีโทษประหารชีวิต มักเกิด
ขึ้นอย่างเป็นความลับ และเป็นกระบวนการที่ขาดความเป็นธรรมและรวบรัด โดยจ�าเลยไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือไม่มีทนาย ในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งระหว่างการควบคุมตัวและการ
พิจารณาคดี ศาลอาจตัดสินว่าจ�าเลยมีความผิดเพียงเพราะรับฟัง “ค�าสารภาพ” ที่ได้มาจากการ
ทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้าย” 

มีการใช้โทษประหารชีวิตเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองมากขึ้น เพื่อปราบปรามผู้เห็นต่างในนิกาย
ชีอะฮ1์17 ในวันที่ 23 เมษายน มีการประหารชีวิตหมู่ เป็นชาย 37 คน โดย 32 คนเป็นชนกลุ่มน้อย
ชาวชีอะฮ์ของซาอุดีอาระเบีย ประกอบด้วยชาย 11 คนที่ถูกศาลอาญาพิเศษตัดสินว่ามีความผิด
ในข้อหาจารกรรมข้อมูลให้กับอิหร่าน และพิพากษาให้ประหารชีวิตภายหลังการพิจารณาคดีที ่
ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง จ�าเลยทั้ง 11 คนเป็นส่วนหนึ่งของจ�าเลย 15 คนที่ถูกศาลอาญาพิเศษตัดสิน
ว่ามีความผิดในเดือนธันวาคม 2559 ในคดี “หน่วยจารกรรมของอิหร่าน” และถูกตัดสินประหาร
ชีวิตในข้อหาต่าง ๆ รวมถึง การทรยศต่อประเทศ “สนับสนุนการประท้วง” “เผยแพร่ความเชื่อ

117 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ปราบปรามเสียงวิจารณ์: การแทรกแซงทางการเมืองระหว่างการพิจารณาในศาลอาญา
พิเศษของซาอุดีอาระเบีย Muzzling critical voices: Politicized trials before Saudi Arabia’s Specialized Criminal 
Court (Index: MDE 23/1633/2020)

กรณีของผู้ประท้วง 14 คนท่ีถูกประหารชวิีต

ในบรรดาผู้ถูกประหารชีวิตเม่ือวันที่ 23 เมษายน 
ประกอบด้วยชายชาวชีอะฮ์สัญชาติซาอุดีอาระเบีย  
14 คน ได้แก่  ฮุสเซน อัล-ราบี อับดุลเลาะห์ อัล-ตูรีฟ 
ฮุสเซน อัล-โมซาเล็ม ฮุสเซน อัล-นาเซอร์ มุสตาฟา 
อัล-ดาร์วิช ฟาเดล ลับบัด ซาอิด อัล-สกาฟี ซัลมาน  
อัล-เควริช มูจาบา อัล-ซูเวเก็ต มูเนีย อัล-อดัม  
อับดุลเลาะห์ อัล-อัซรีห์ อาห์หมัด อัล-ดาร์วิช  
อับดุลลาซิซ อัล-ซาฮาวี และอาห์หมัด อัล-ราบี ซึ่งถูก
ตัดสินประหารชีวิตในวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 ภายหลัง
ศาลอาญาพิเศษพิจารณาคดีอย่างไม่เป็นธรรมอย่าง
ยิ่งต่อชายทั้งหมด 24 คน ศาลวินิจฉัยว่าพวกเขามี

ความผิดจากการกระท�าความรุนแรง เนื่องจากเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาล
ในจังหวัดทางตะวันออกระหว่างปี 2554 และ 2555 พวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดใน
ข้อหาต่าง ๆ รวมทั้ง “ก่อการขบถต่อต้านผู้ปกครองโดยใช้อาวุธ” ทั้งยังรวมถึง “มีส่วน
ร่วมในการยิงปืนใส่เจ้าหน้าท่ีความมั่นคง และพาหนะของฝ่ายความมั่นคง” “จัดเตรียม
และใช้ระเบิดเพลิง” “ลักทรัพย์และโจรกรรมโดยใช้อาวุธ” และ “ยุยงให้เกิดความปั่นป่วน 
จัดตั้ง และเข้าร่วมการจลาจล”

เอกสารของศาลชี้ให้เห็นว่าจ�าเลยทุกคน รวมทั้ง 14 
คนที่ต้องโทษประหารชีวิต ต่างถูกควบคุมตัวระหว่าง
รอการพิจารณาคดีกว่าสองปี และทุกคนต่างกล่าวหา
ว่าตนตกเป็นเหยื่อการทรมาน หรือการปฏิบัติที่โหด
ร้ายระหว่างการสอบปากค�าเพื่อเค้น “ค�ารับสารภาพ” 
จ�าเลยบางคนขอให้ศาลเรียกวิดีโอจากกล้องวงจรปิด
ในเรือนจ�ามาใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าถูกทรมาน 
จ�าเลยคนอื่น ๆ ขอให้ศาลเรียกตัวพนักงานสอบสวน
มาเป็นพยาน เพื่อให้อธิบายถึงวิธีการได้มาซึ่ง “ค�า
สารภาพ” แต่ผู้พิพากษาในทุกคดีปฏิเสธค�าขอเหล่านี้ 
และไม่ได้สั่งให้มีการสอบสวนตามข้อกล่าวหา ดูเหมือน
ว่าศาลอาญาพิเศษจะรับฟังเพียง “ค�าสารภาพ” เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตัดสินคดี 
ชายทั้ง 14 คนถูกประหารชีวิตในวันที่ 23 เมษายน

 
 มูเนีย อัล-อดัม  © ส่วนตัว

 
 ฮุสเซน อัล-ราบี  © ส่วนตัว

ของชีอะฮ์” และ “ครอบครองหนังสือและวิดีโอต้องห้าม” การประหารชีวิตหมู่ยังรวมถึงนักโทษ 14 
คนที่ศาลอาญาพิเศษตัดสินในการไต่สวนคดีหมู่ว่ามีความผิดจากการมีส่วนร่วมในการประท้วง
ต่อต้านรัฐบาล ในจ�านวนนี้มีชายหนุ่มซึ่งอายุยังไม่ถึง 18 ปีขณะที่กระท�าความผิด
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หนึ่งในชายอีก 37 คนที่ถูกประหารชีวิตในวันที่ 23 
เมษายน เป็นชาวชีอะฮ์อายุไม่ถึง 18 ปีขณะที่กระท�า
ความผิด อับดุลคาริม อัล-ฮาวัจถูกจับกุมขณะอายุ  
16 ปี และถูกศาลอาญาพิเศษตัดสินให้ประหารชีวิต
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ในฐานความผิดหลาย
ประการเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านรัฐบาล ดูเหมือน
ว่าศาลจะรับฟังเพียง “ค�าสารภาพ” ซึ่งเขาระบุว่าได้มา
จากการทรมาน ระหว่างการควบคุมตัวโดยไม่ให้ติดต่อ
กับโลกภายนอก

เขาถูกจับเม่ือวันที่ 16 มกราคม 2557 ที่ด่านตรวจใน
กรุงอัล-อวามิยา และถูกน�าตัวไปยังเรือนจ�า General 
Directorate of Investigations (GDI) ที่เมืองอัล-
คาทิฟ และถูกเจ้าหน้าที่เรือนจ�าทุบตีด้วยมือ รองเท้า 

และแท่งไม้ หลังหนึ่งสัปดาห์ผ่านไป เขาถูกย้ายไปเรือนจ�า GDI ในเมืองดัมมัม ซึ่ง
เป็นเมืองหลวงของจังหวัดทางตะวันออก และถูกทรมานอีก รวมท้ังถูกทุบตีและขู่ฆ่า
ครอบครัว ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ GDI เขาถูกบังคับให้เขียนและลงนามใน 
“ค�าสารภาพ” เขาไม่สามารถเข้าถึงทนายความระหว่างการควบคุมตัวและการสอบสวน
ก่อนการพิจารณาคดีได้ และบอกว่าถูกขังเดี่ยวโดยไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอกในช่วง 
ห้าเดือนแรก ครอบครัวพยายามตามหาเขาที่โรงพักและเรือนจ�าในเขตอัล-คาทิฟ แต่ 
เจ้าหน้าที่บอกว่าเขาไม่ได้ถูกขังในสถานที่เหล่านี้

 
 อับดุลคาริม อัล-ฮาวัจ
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ในเดือนมิถุนายน ภายหลังแรงกดดันจากนานาชาติในคดีของเขา มูร์ทาจา คูเรรีส ชายหนุ่มซึ่ง
อาจได้รับโทษประหารชีวิต ถูกตัดสินใหม่ให้รับโทษจ�าคุก 12 ปีแทน118 เขาถูกจับเมื่ออายุ 13 ปี  
ถูกตั้งข้อหาต่าง ๆ รวมท้ังเข้าร่วม “องค์กรก่อการร้าย” โยนระเบิดเพลิงใส่โรงพัก และยิงปืนใส่
เจ้าหน้าที่ความมั่นคง เขาไม่มีโอกาสเข้าถึงทนายความจนกระท่ังภายหลังการพิจารณาคดีเป็น
ครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2561

ไม่มีข้อมูลการประหารชีวิตเกิดขึ้นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่มีการตัดสินประหารชีวิตอย่าง
น้อย 18 ครั้งส�าหรับความผิดต่าง ๆ รวมทั้งการฆ่าคนตาย ข่มขืนและลักทรัพย์โดยใช้อาวุธ ผู้ต้อง
โทษประหารชีวิตคนหนึ่งได้รับการลดโทษเป็นโทษจ�าคุกตลอดชีวิตโดยศาลอุทธรณ์  

118 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ซาอุดีอาระเบีย: หลังค�าพิพากษาซึ่งยกเว้นการเอาชีวิตวัยรุ่นแล้ว ต้องมีการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตส�าหรับเยาวชนผู้กระท�าผิดทุกคน Saudi Arabia: Decision to spare teenager’s life must be followed 
by abolition of death penalty for all juveniles (ใบแถลงข่าว, 17 มิถุนายน 2562), www.amnesty.org/en/latest/
news/2019/06/saudi-arabia-decision-to-spare-teenagers-life-must-be-followed-by-abolition-of-death-
penalty-for-all-juveniles/ 

ในเดือนมกราคม จากรายงานข่าวของสื่อ ศาลฎีกาของรัฐบาลกลางที่กรุงอาบูดาบีพิพากษากลับ
ค�าตัดสินประหารชีวิต และสั่งให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคดีใหม่ด้วยเหตุผลว่า ตามหลักกฎหมาย
อิสลาม ลูกไม่สามารถร้องขอให้ประหารชีวิตพ่อหลังการเสียชีวิตของแม่ได้119 โดยก่อนหน้าน้ี 
บรรดาลูก ๆ ปฏิเสธที่จะรับ diya (“เงินชดเชยหนี้เลือด”) เพื่อแลกกับการให้อภัยพ่อของตนเอง 
และลูก ๆ ได้ขอให้ศาลตัดสินประหารชีวิตพ่อจากการสังหารแม่ของพวกเขา

ในเดือนมีนาคม ชายชาวปากีสถานถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พยายามฆ่า  
และพยายามลักทรัพย์ และถูกตัดสินให้ประหารชีวิต120

ในเดือนเมษายน มีรายงานว่าชายคนหนึ่ง ซึ่งมีอาการทางจิตถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตข้อหา 
ฆ่าผู้อื่น หลังจากครอบครัวของผู้เสียหายปฏิเสธที่จะรับ diya (“เงินชดเชยหนี้เลือด”)121 มีรายงาน 
ว่า จ�าเลยสัญชาติไนจีเรียแปดคนถูกศาลอาญาในเขตชาร์จาฮ์ตัดสินให้ประหารชีวิตในข้อหา 
ลักทรัพย์โดยใช้อาวุธ122

เยเมนประหารชีวิตบุคคลเจ็ดราย เป็นจ�านวนที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก มีข้อมูลการตัดสินประหาร
ชีวิต 55 ครั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ที่มี 13 ครั้ง โดยโทษประหารชีวิต 38 คร้ังใช้กับคด ี
จารกรรมข้อมลู ผูต้้องโทษประหารชวีติประกอบด้วยนกัข่าว นกัการเมอืงฝ่ายค้าน และนกักจิกรรม  
คดีที่มีการพิพากษาประหารชีวิตเหล่านี้ เป็นการพิจารณาโดยศาลอาญาพิเศษแห่งกรุงซานาที่อยู่
ใต้การปกครองของฝ่ายฮูที โดยยกเว้นเพียงคดีเดียว123

ในวันที่ 9 กรกฎาคม ศาลอาญาพิเศษแห่งกรุงซานาที่อยู่ใต้การปกครองของฝ่ายฮูทีตัดสิน
ประหารชีวิตจ�าเลย 30 คน ประกอบด้วยนักวิชาการและนักการเมือง ในข้อหาต่าง ๆ รวมทั้งจาร
กรรมข้อมูลให้กับกองก�าลังพันธมิตรที่น�าโดยซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในบรรดา
ผู้ที่ถูกตัดสินประหารชีวิตประกอบด้วยยุสเซฟ อัล-บาวับ อายุ 45 ปี ซึ่งเป็นพ่อที่มีลูกห้าคน และ
เป็นศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์และบุคคลส�าคัญทางการเมือง124 เขาถูกจับกุมโดยพลการใน
วันท่ี 20 ตุลาคม 2559 ขณะก�าลังเดินทางไปมัสยิดใกล้บ้านท่ีกรุงซานา คืนวันนั้น ทางการฮูทีที่

119 “UAE court rejects death penalty for man who murdered wife”, Khaleej Times, 25 มกราคม 2562, www.
khaleejtimes.com/news/crime-and-courts/UAE-court-rejects-death-penalty-for-man-who-murdered-
wife 

120 “Man sentenced to death for killing mother and stabbing children at Fujairah home”, The National, 
26 มีนาคม 2562, www.thenational.ae/uae/man-sentenced-to-death-for-killing-mother-and-stabbing- 
children-at-fujairah-home-1.841681 

121 “Death penalty to murderer after claiming mental illness”, Khaleej Times, 8 เมษายน 2562, www.khaleej 
times.com/nation/sharjah/death-penalty-to-murderer-after-claiming-mental-illness 

122 “Death penalty for eight men over spate of armed robberies in Sharjah”, The National, 18 เมษายน 
2562, www.thenational.ae/uae/courts/death-penalty-for-eight-men-over-spate-of-armed-robberies-in- 
sharjah-1.850881 

123 กองก�าลังฮูทียึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในเยเมน 

124 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, เยเมน: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินประหารชีวิตฝ่ายต่อต้านรัฐบาล 30 คน Yemen: 
Further information – 30 opposition figures sentenced to death (Index: MDE 31/0709/2019)

http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/saudi-arabia-decision-to-spare-teenagers-life-must-be-followed-by-abolition-of-death-penalty-for-all-juveniles/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/saudi-arabia-decision-to-spare-teenagers-life-must-be-followed-by-abolition-of-death-penalty-for-all-juveniles/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/saudi-arabia-decision-to-spare-teenagers-life-must-be-followed-by-abolition-of-death-penalty-for-all-juveniles/
http://www.khaleejtimes.com/nation/sharjah/death-penalty-to-murderer-after-claiming-mental-illness
http://www.khaleejtimes.com/nation/sharjah/death-penalty-to-murderer-after-claiming-mental-illness
http://www.thenational.ae/uae/courts/death-penalty-for-eight-men-over-spate-of-armed-robberies-in-sharjah-1.850881
http://www.thenational.ae/uae/courts/death-penalty-for-eight-men-over-spate-of-armed-robberies-in-sharjah-1.850881
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ปกครองประเทศโดยพฤตินัยบุกเข้าไปที่บ้านของเขา ขณะนั้นมีภรรยากับลูกห้าคนอาศัยอยู่ และได้
ยึดข้าวของของเขาไป ทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและเอกสารทางวิชาการ 150 ชิ้น ในช่วงสามเดือน
แรก ครอบครัวไม่ได้รับข้อมูลจากทางการว่าเขาถูกจับไปที่ใด แต่ทราบข่าวภายหลังจากแหล่งข่าว 
ท่ีไม่เป็นทางการระบุว่า เขาถูกควบคุมตัวที่ส�านักงานความมั่นคงทางการเมือง (PSO) และถูก
สอบปากค�าเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2560 โดยมีทนายความอยู่ด้วย นับเป็นครั้งเดียวที่เขา
ได้รับอนุญาตให้มีทนายความก่อนการไต่สวนคดี ต่อมามีการแจ้งข้อหากับเขาในวันที่ 8 เมษายน 
2560 พร้อมทั้งผู้ต้องหาคนอื่น ๆ อีก 35 คนในฐานความผิดต่าง ๆ รวมทั้งให้การช่วยเหลือ 
กองก�าลังพันธมิตรที่น�าโดยซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยส่งข่าวกรองเก่ียวกับ
เป้าหมายทางการทหารและการวางแผนลอบสังหารให้ ข้อหาส่วนใหญ่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิต 
กระบวนการท้ังหมดระหว่างการควบคุมตัวยุสเซฟ อัล-บาวับ เต็มไปด้วยข้อบกพร่องร้ายแรง 
ความผิดปกติที่เกิดข้ึนมีทั้งการบังคับบุคคลให้สูญหาย การควบคุมตัวระหว่างรอการไต่สวนคดี
ที่เกินกว่าเหตุ ความล่าช้าอย่างไม่เหมาะสมของการไต่สวนคดี การควบคุมตัวโดยไม่ให้ติดต่อ
กับโลกภายนอก ข้ออ้างว่ามีการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น ๆ และการไม่สามารถเข้าถึง
ทนายความและการรักษาพยาบาล ระหว่างการไต่สวนคดีครั้งหนึ่งในวันที่ 2 เมษายน เขาให้การว่า 
เขาและจ�าเลยคนอื่นตกเป็นเหยื่อการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ตลอดช่วงเวลาที่ถูกควบคุม
ตัวโดยหน่วย PSO ในกรุงซานา ท้ังถูกทุบตี ถูกแขวนจากเพดาน และถูกล่ามด้วยโซ่เหล็ก ศาล 
ไม่ได้แสดงท่าทีต่อค�าให้การของเขา และไม่ได้สั่งการให้สอบสวนตามข้อหาเหล่านี้แต่อย่างใด

แอฟรกิาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา

แนวโน้มของภูมิภาค

• บอตสวานา โซมาเลีย ซดูานใต้ และซดูานเป็นสีป่ระเทศทีมี่การประหารชวิีตในปี 2561 เช่นเดยีว 
กับปี 2562

• ข้อมูลการประหารชีวิตที่บันทึกได้เพิ่มขึ้นหนึ่งประเทศ เมื่อเทียบกับปี 2561 แม้การประหาร
ชีวิตจะลดลงสามครั้งในสี่ประเทศนี้ มีเพียงซูดานใต้ที่มีการประหารชีวิตเพิ่มขึ้น 

• ข้อมูลการตัดสินประหารชีวิตเพิ่มขึ้น 53% เนื่องจากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นใน 10 ประเทศ 
• สัญญาณเชิงบวกที่มุ่งสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิตปรากฏในห้าประเทศ

ประเทศ การประหารชีวิตที่
บันทึกได้ในปี 2562

การตัดสิน 
ประหารชีวิตที่บันทึกได ้
ในปี 2562

จ�านวนผู้ที่ถูกตัดสินให้
ประหารชีวิตจนถึงสิ้นปี 
2562 จากข้อมูลที่มีอยู่

บอตสวานา 1 4 7
บูร์กินาฟาโซ 0 0 +
แคเมอรูน 0 0 +
สาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง

0 0

ชาด 0 0 4+
คอโมโรส 0 0
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
คองโก

0 8 48+

อิเควทอเรียลกินี 0 0
เอริเทรีย 0 0
เอสวาตินี (อดีต
สวาซีแลนด์) 

0 0 1

เอธิโอเปีย 0 0
แกมเบีย 0 1 1
กานา 0 8 168
กินี 0 0 15+125

เคนยา 0 29+ 1,000+
เลโซโท 0 0 +
ไลบีเรีย 0 0
มาลาวี 0 8 23

125 แม้ว่ากินียกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดอาญาทั้งปวงในปี 2560 แล้ว แต่ยังคงมีนักโทษประหารชีวิตอยู่จนถึง 
สิ้นปี 2562 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเข้าเยี่ยมเรือนจ�าในกินี และบันทึกข้อมูลผู้ต้อง 
โทษประหารชีวิต 15 คน 12 คนในกรุงคินเดียและสามคนในกรุงโคนากรี ไม่มีการลดโทษประหารชีวิตให้กับนักโทษเหล่าน้ี 
และยังคงมีนักโทษประเภทนี้ในเรือนจ�าอื่น ๆ ของประเทศ
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ประเทศ การประหารชีวิตที่
บันทึกได้ในปี 2562

การตัดสิน 
ประหารชีวิตที่บันทึกได ้
ในปี 2562

จ�านวนผู้ที่ถูกตัดสินให้
ประหารชีวิตจนถึงสิ้นปี 
2562 จากข้อมูลที่มีอยู่

มาลี 0 4+ +
มอริเตเนีย 0 8 123
ไนเจอร์ 0 8 0
ไนจีเรีย 0 54+ 2,700+
เซียร์ราลีโอน 0 21 63
โซมาเลีย 12+ 24+ +
ซูดานใต้ 11+ 4+ 338+
ซูดาน 1 31+ 115+
แทนซาเนีย 0 4+ 500+
ยูกันดา 0 2 133
แซมเบีย 0 101 393
ซิมบับเว 0 6 89

การตัดสินประหารชวิีตการประหารชวิีต
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การตัดสินประหารชวิีตและการประหารชวิีตท่ีบันทึกได้
ในแอฟรกิาส่วนท่ีต�ากว่าทะเลทรายซาฮารา ปี 2558-2562

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลมีข้อมูลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของจ�านวนการประหารชีวิตในแอฟริกาทาง
ตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในปี 2562 ยืนยันว่ามีการประหารชีวิต 25 ครั้งเทียบกับ 24 ครั้งในปี 
2561 บอตสวานา โซมาเลีย ซูดานใต้ และซูดาน มีการประหารชีวิตในปี 2562 เช่นเดียวกับปี 2561 
ข้อมูลการประหารชีวิตที่บันทึกได้ลดลงหนึ่งครั้งในบอตสวานา โซมาเลีย และซูดาน อย่างไรก็ดี ใน
ซูดานใต้ ข้อมูลการประหารชีวิตที่บันทึกได้เพิ่มขึ้น 57% จาก 7+ ในปี 2561 เป็น 11+ ในปี 2562 

จ�านวนการตัดสินประหารชีวิตท่ียืนยันได้ในภูมิภาคเพิ่มข้ึน 53% จาก 212 ครั้งในปี 2561 เป็น 
325 ครั้งในปี 2562 เนื่องจากจ�านวนที่เพิ่มขึ้นในเคนยา (จาก12+ เป็น 29+);  มาลาวี (จาก 0 เป็น 
8); มอริเตเนีย (จาก 3 เป็น 8); ไนเจอร์ (จาก 0 เป็น 8); ไนจีเรีย (จาก 46+ เป็น 54+); เซียร์รา 
ลีโอน (จาก 4 เป็น 21);  โซมาเลีย (จาก 15+ เป็น 24+); ซูดาน (จาก 8 เป็น 31+); แซมเบีย (จาก 
21+ เป็น 101); และซิมบับเว (จาก 5+ เป็น 6) มีการยืนยันการตัดสินประหารชีวิตใน 18 ประเทศ
ในปี 2562 เพิ่มขึ้นหนึ่งครั้งจากปี 2561

มีข้อมูลเก่ียวกับมาตรการและถ้อยแถลงที่เป็นสัญญาณเชิงบวก ที่อาจน�าไปสู่การยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง อิเควทอเรียลกินี แกมเบีย เคนยา และซิมบับเว

การประหารชวิีตท่ีบันทึกได้
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การประหารชวิีตท่ีบันทึกไดใ้นแอฟรกิาส่วนท่ีต�ากว่าทะเลทรายซาฮารา 
ปี 2562

พัฒนาการสำาคัญของหลายประเทศ 
รัฐบาลบอตสวานาแจ้งต่อแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลว่ามีการประหารชีวิตหนึ่งครั้ง มีการตัดสิน
ประหารชีวิตสี่ครั้ง และจนถึงสิ้นปียังมีนักโทษประหารเจ็ดคน รัฐบาลเสริมว่า ไม่มีการลดโทษหรือ
ให้อภัยโทษแต่อย่างใด ไม่มีนักโทษประหารชีวิตที่ได้รับการล้างมลทิน และไม่มีนักโทษประหารชีวิต
ที่เป็นพลเมืองต่างชาติในประเทศ กรมราชทัณฑ์ประกาศว่ามีการประหารชีวิตมูเกตสี โคสิโบดิบา 
โดยการเผยแพร่แถลงการณ์วันที่ 2 ธันวาคม ระบุว่าเขาถูกประหารชีวิตที่เรือนจ�ากลางกาโบโรน 
ใน “ตอนเช้า” ศาลตัดสินว่าเขามีความผิดฐานฆ่านายจ้างในปี 2555 และถูกศาลสูงฟรานซิสทาวน ์
พิพากษาประหารชีวิตในเดือนธันวาคม 2560 ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้ยกค�าขออุทธรณ์คดีของ
เขาในเดือนกรกฎาคม 2561 คากิโส โมเลเฟ ซึ่งอาจได้รับการตัดสินประหารชีวิตหลังศาลตัดสิน
ว่ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ไม่ได้ถูกประหารชีวิตแต่อย่างใด ในวันที่ 11 เมษายน ในระหว่างการ
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พิจารณาเพื่อลดโทษศาลสูงแห่งกรุงโลบัตเซมีค�าสั่งว่า “ศาลเห็นว่ามีพฤติการณ์ควรแก่การ
บรรเทาโทษที่ลดการประณามต่อจ�าเลย เป็นเหตุให้ศาลก�าหนดโทษอื่นแทนการใช้โทษประหาร
ชีวิต” ศาลตัดสินจ�าคุกเขา 20 ปี 

ในเดือนมีนาคมมีรายงานว่า โลรองต์ งอน-บาบา ประธานรัฐสภาของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
มีค�าสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกโทษประหารชีวิต126

ในวันที่ 15 เมษายน ประธานาธิบดีทีโอโดโร โอเบียง งูมา แห่งอิเควทอเรียลกินี ประกาศที่เมือง
ไปรอา ประเทศกาบูเวร์ดี ว่าเขาก�าลังจะเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตต่อ
รัฐสภา ตามข้อก�าหนดของประชาคมประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกส แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ว่า มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภาหรือไม่จนถึงสิ้นปี 

รัฐบาลเอสวาตินแีจ้งต่อแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลว่า ไม่มีการตัดสินประหารชีวิต และไม่มีการ
ประหารชีวิต โดยการประหารชีวิตคร้ังสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อปี 2526 นับจากนั้นมามีการพิพากษา
ประหารชีวิตบุคคลรวมกัน 45 คน โดยต่อมามีการลดโทษเป็นจ�าคุกตลอดชีวิตให้กับนักโทษ 44 
คนในช่วงเวลาดังกล่าว จนถึงสิ้นปี มีนักโทษประหารเหลืออยู่เพียงคนเดียว

ในเดือนพฤษภาคม อัยการสูงสุดและรัฐมนตรียุติธรรมของแกมเบียประกาศว่า ประธานาธิบดี
อาดามา แบร์โรว ได้ลดโทษของนักโทษประหาร 22 คนเป็นโทษจ�าคุกตลอดชีวิต ถือเป็นจ�านวน
นักโทษประหารทั้งหมดจนถึงสิ้นปี 2561 มีการตัดสินประหารชีวิตเพียงครั้งเดียวในเดือน
กรกฎาคมโดยศาลสูงต่อ แพพ อิบราฮิม คาลีลูลาเย ไทอัม สัญชาติเซเนกัลในข้อหาฆ่าผู้อ่ืน127  
ในเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการทบทวนรัฐธรรมนูญ (CRC) ตีพิมพ์เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ
ของประเทศ128 ผู้พิพากษาศาลสูง เชอร์โน ซูลุยแมน จาลโลว ประธาน CRC ย�้าว่า ระหว่างการ
ทบทวนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน CRC จะพิจารณาสนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่งแกมเบียเป็น
รัฐภาคี และพันธกรณีระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ความคืบหน้าส�าคัญของร่างรัฐธรรมนูญน้ี คือการ
ยกเลิกบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซ่ึงอนุญาตให้ใช้โทษประหารชีวิตเป็นข้อยกเว้น
ส�าหรับสิทธิในชีวิต มาตรา 37(1) ของร่างรัฐธรรมนูญก�าหนดว่า “บุคคลจะต้องไม่ถูกพรากชีวิต
ไปโดยเจตนา” ในฐานะรัฐภาคีของพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่มีเป้าหมายยกเลิกโทษประหารชีวิต แกมเบียมีพันธกรณีที่จะต้อง
ด�าเนินมาตรการจ�าเป็นทั้งปวงเพื่อยกเลิกการใช้โทษประหารชีวิตในเขตอ�านาจศาลของตน129 

126 Parliamentarians for Global Action, Central African Republic and the death penalty (News story, มีนาคม 
2562), www.pgaction.org/ilhr/adp/caf.html 

127 “Senegalese sentenced to death for strangling woman”, The Standard, 25 กรกฎาคม 2562, https://
standard.gm/senegalese-sentenced-to-death-for-strangling-woman/ 

128 “Gambia publishes first draft constitution”, The Voice, 16 พฤศจิกายน 2562, www.voicegambia.
com/2019/11/16/gambia-publishes-first-draft-constitution/ 

129 พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่มีเป้าหมายยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต ข้อ 1(2)

กรมราชทัณฑ์ของกานาแจ้งต่อแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลว่า ไม่มีการประหารชีวิต และศาล
ตัดสินประหารชีวิตจ�าเลยแปดคนในปี 2562 จนถึงสิ้นปี มีนักโทษประหาร 168 คน ประกอบด้วย
พลเมืองต่างชาติหกคนจาก เบนิน (1 คน), บูร์กินาฟาโซ (2 คน) และไนจีเรีย (3 คน) มีการลดโทษ
ให้นักโทษประหาร 12 คนเป็นโทษจ�าคุกตลอดชีวิต และมีการให้อภัยโทษแก่นักโทษประหารหนึ่งคน 
การประหารชีวิตครั้งสุดท้ายในกานาเท่าที่มีข้อมูลเกิดขึ้นในปี 2536 

ในเคนยา มีการแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อทบทวนการตัดสินประหารชีวิตสถานเดียวตามมาตรา 204 
ของประมวลกฎหมายอาญา ตามค�าสั่งของศาลฎีกาเนื่องจากคดี Francis Karioko Muruatetu 
and Wilson Thirimbi Mwangi v. Republic ซึ่งตีพิมพ์ในรายงานเมื่อเดือนตุลาคม130  
คณะท�างานมีหน้าทีจ่ดัเตรยีม “การทบทวนอย่างละเอียดและเป็นมืออาชพีเกีย่วกบัโทษประหารชีวติ 
ในบริบทของค�าพพิากษาและการออกค�าส่ังของศาล ก�าหนดกรอบกฎหมายเพือ่การตัดสนิโทษใหม่
ให้กับนักโทษประหารชีวิต ก�าหนดเง่ือนไขส�าหรับโทษจ�าคุกตลอดชีวิต ทบทวนกรอบกฎหมาย
เกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในเคนยา โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย และเสนอกฎหมาย
เพื่อให้มีผลต่อค�าพิพากษา”131

คณะท�างานมีข้อสังเกตในรายงานภายหลังค�าพิพากษาคดีมูรูอาเตตู และก่อนท่ีภารกิจจะสิ้นสุด
ลงว่า จ�าเลยหลายคนต้องโทษประหารชีวิตในคดีฆ่าผู้อื่น ก่อนจะมีการยกเลิกการตัดสินประหาร
ชีวิตสถานเดียว พวกเขาได้ร้องต่อศาลให้มีการไต่สวนพิพากษาคดีใหม่ ค�าร้องบางส่วนถูก
ก�าหนดให้มีการไต่สวนในอนาคต บางส่วนไต่สวนเสร็จสิ้นแล้ว ส่งผลให้ผู้ร้องได้รับการปล่อยตัว
ออกจากเรือนจ�า หรือได้รับการลดโทษเป็นจ�าคุก หรือมีการพิพากษายืนโทษประหารชีวิตเดิม โดย
ศาลได้รับค�าร้องขอให้พิพากษาคดีใหม่อีกครั้งอย่างน้อย 1,148 ค�าร้อง มีค�าร้องอย่างน้อย 107 
ค�าร้องถูกยกเนื่องจากศาลไม่มีเขตอ�านาจ และมีค�าร้องอย่างน้อย 67 ค�าร้องได้รับการวินิจฉัย  

คณะท�างานมีข้อค้นพบที่ส�าคัญดังนี1้32

1. โทษประหารชีวิตไม่มีผลในเชิงป้องปราม (ไม่ได้หยุดยั้งประชาชนจากการกระท�าความผิดที่มี
โทษประหารชีวิต)

2. มีฉันทามติร่วมกันมากขึ้นว่า การถูกควบคุมตัวในแดนประหารเป็นเวลานานถือเป็นการลงโทษ
ที่ไร้มนุษยธรรม นอกเหนือจากโทษประหารน้ันเอง ซึ่งย่อมละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 
กฎหมายระดับภูมิภาค และรัฐธรรมนูญสมัยปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งรัฐธรรมนูญของ
เคนยาเอง

130 ในคดีนี้ ศาลฎีกาเคนยามีค�าวินิจฉัยยกเลิกการตัดสินประหารชีวิตสถานเดียวส�าหรับข้อหาฆ่าคนตาย ในเดือนธันวาคม 
2560 

131 รายงานของคณะท�างานเพื่อทบทวนการประหารชีวิตสถานเดียวตามมาตรา 204 ของประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 1  
น. 3

132 รายงานของคณะท�างานเพื่อทบทวนการประหารชีวิตสถานเดียวตามมาตรา 204 ของประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 1  
น.108 
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3. ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในแอฟริกา ต่างเดินหน้ายกเลิกโทษประหารชีวิต อย่างน้อยส�าหรับ
ความผิดอาญาทั้งปวง ยกเว้นความผิดอาญาร้ายแรงที่สุด 

4. กระบวนการยุติธรรมที่มีช่องว่าง ส่งผลให้มีจ�านวนคนยากจนหรือคนกลุ่มเปราะบางถูกตัดสิน
โทษประหารชีวิตในปริมาณที่ไม่ได้สัดส่วน 

5. เมื่อรับทราบถึงความจริงเกี่ยวกับความอยุติธรรมและความยากล�าบากที่คนในระบบ
ทัณฑสถานเผชิญ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ปุถุชนและโอกาสท่ีจะกระท�าความ
ผิดของผู้ถูกคุมขังจ�านวนมากแล้วนั้น ชาวเคนยาพร้อมที่จะยอมให้ผู้กระท�าผิดแก้ไขปรับปรุง
ชีวิตตนเอง และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม 

คณะท�างานเสนอแนะว่า รัฐสภาควรยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งหมด ความผิดอาญาที่เดิมมีโทษ
ประหารชีวิตให้ใช้โทษจ�าคุกตลอดชีวิตแทน โดยอาจใช้โทษจ�าคุกตลอดชีวิตแบบที่ไม่อนุญาต
ให้ลดหย่อนโทษได้เลย ส�าหรับผู้กระท�าความผิดอาญาร้ายแรงที่สุด หากไม่ยกเลิกโทษประหาร
ชีวิต ก็ควรใช้โทษนี้เฉพาะกับเพียงบางคดีที่เป็นข้อยกเว้นเท่านั้น รวมทั้งการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และเป็นการกระท�าอย่างทารุณ ให้ประกาศใช้แนวปฏิบัติด้านนโยบายการตัดสินโทษฉบับปัจจุบัน 
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย นอกจากการจัดท�าระเบียบการตัดสินโทษใหม่เพื่อเป็นแนวทาง
การพิพากษาและการไต่สวนพิพากษาคดีใหม่แล้ว ให้จัดท�าระบบการลดหย่อนโทษใหม่ส�าหรับ 
ผู้ต้องโทษจ�าคุกตลอดชีวิต โดยก�าหนดนิยามและระดับของความผิดอย่างชัดเจน เพื่อจ�าแนกผู้ที่
มีคุณสมบัติได้รับการลดหย่อนโทษ  

รัฐบาลมาลาวีแจ้งต่อแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลว่าไม่มีการประหารชีวิต และมีการตัดสิน
ประหารชีวิตห้าครั้ง อย่างไรก็ดี สื่อมวลชนรายงานว่ามีการตัดสินประหารชีวิตแปดคร้ัง โดย
ทั้งหมดเป็นคดีฆาตกรรมผู้เป็นโรคผิวเผือก จากข้อมูลของรัฐบาล มีผู้ต้องโทษประหาร 23 คนจน
ถึงสิ้นปี คนหนึ่งเป็นพลเมืองต่างชาติ (จากโมซัมบิก)   

วิลลาร์ด มิกาเอเล ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดข้อหาฆ่าผู้ที่เป็นโรคผิวเผือกเมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 
และถูกตัดสินประหารชีวิตเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม เขาถูกจับที่โมซัมบิกเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 
ศาลตัดสินประหารชีวิตโดยอ้างถึงเหตุการณ์ท�าร้ายท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อผู้ป่วยที่เป็นโรค 
ผิวเผือกในประเทศ และเป็นไปตามพันธกรณีที่ต้องคุ้มครองบุคคลเหล่านี1้33 ในเดือนสิงหาคม ศาล
ในเมืองทางตะวันตกของมิกฮินจีตัดสินว่าจ�าเลยสามคนมีความผิดและพิพากษาประหารชีวิตพวก
เขา ได้แก่ ดักลาส มาวาเล ฟอนติโน โฟโลซานี และโซฟี เจเร จากคดีสังหารผู้เป็นโรคผิวเผือก134 
ในเดือนธันวาคม ศาลสูงแห่งเมืองลีลองเวตัดสินว่าจ�าเลยสี่คนมีความผิดและสั่งประหารชีวิตพวก
เขา ได้แก ่เจรัลด์ พิรี เมดสัน มัดเซียเลงกา เจสมอน บาลูวา และสตีเฟน ชิงออมเบ จากการสังหาร
ผู้หญิงอายุ 21 ปีที่ป่วยเป็นโรคผิวเผือกในเมืองโดวาในปี 2559135

133 Republic v. Willard Mikaele, Homicide Case no. 238 of 2018

134 “Malawi: 3 sentenced to death over killing of person with albinism”, Aljazeera, 15 สิงหาคม 2562, www.
aljazeera.com/news/2019/08/malawi-3-sentenced-death-killing-person-albinism-190815084058460.
html 

135 “Four sentenced to death killing albinos”, The Nation, 2 ธันวาคม 2562, https://mwnation.com/four-
sentenced-to-death-killing-albinos/ 

ทางการมอริเตเนียแจ้งต่อแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลว่าไม่มีการประหารชีวิต มีการตัดสิน
ประหารชีวิตแปดครั้ง และมีการลดโทษหนึ่งครั้ง และจนถึงสิ้นปีมีนักโทษประหาร 123 คน ประกอบ
ด้วยชาวต่างชาติ 15 คน  

ในไนเจอร์ โทษประหารชีวิตแปดคร้ังในปีที่ผ่านมาได้รับการลดโทษตามค�าส่ังของประธานาธิบดี 
เนื่องในโอกาสวันประกาศอิสรภาพในเดือนธันวาคม 

ไม่มีข้อมูลการประหารชีวิตในไนจีเรีย แต่มีการตัดสินประหารชีวิตอย่างน้อย 54 ครั้ง มีการลด
โทษประหารชีวิตเป็นจ�าคุกตลอดชีวิตให้นักโทษอย่างน้อย 67 คน และมีการอภัยโทษให้นักโทษ 
อย่างน้อย 13 คน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนลคาดว่ามีนักโทษประหารอย่างน้อย 2,700 คน 
จนถึงสิ้นปี ในเดือนพฤษภาคม ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราต่าง ๆ ในประมวลกฎหมาย
อาญา มีการน�าโทษประหารชีวิตมาใช้กับคดีลักพาตัวและปล้นปศุสัตว์ในรัฐคัตสินา136 ในเดือน
มิถุนายน รัฐทาราบาน�าโทษประหารชีวิตมาใช้กับคดีลักพาตัว137 ในรัฐเลกอส อาคินวุนมี แอมโบดี 
ผู้ว่าการรัฐในขณะนั้นลดโทษประหารชีวิตเป็นจ�าคุกตลอดชีวิตให้นักโทษ 20 คนในเดือนเมษายน138 
ส่วนบาบัจเด ซันโว-โอลู ผู้ว่าการรัฐคนปัจจุบันลดโทษประหารชีวิตเป็นจ�าคุกตลอดชีวิตให้นักโทษ
สามคนในเดือนธันวาคม139

จากข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ของเซียร์ราลีโอน ไม่มีการประหารชีวิต แต่ศาลตัดสินประหารชีวิต 
21 ครั้งในคดีฆ่าผู้อื่นและร่วมมือกันฆ่าผู้อื่น และจนถึงส้ินปีมีนักโทษประหาร 63 คน  ในวันที่  
14 พฤศจิกายน ศาลสูงแห่งเมืองฟรีทาวน์ตัดสินความผิดและลงโทษประหารชีวิต ออสมัน  
คามารา อายุ 18 ปีด้วยการแขวนคอ หลังจากลูกขุนเห็นว่าเขามีความผิดฐานสังหารชายอายุ  
22 ปีที่ทะเลาะกันในไนท์คลับ140

ในซูดานใต ้มีการประหารชีวิตคนอย่างน้อย 11 ราย (มากกว่าข้อมูลปี 2561 สี่ราย) เป็นตัวเลข
สูงสุดของซูดานใต้นับแต่ได้รับเอกราชเมื่อปี 2554 ชายเจ็ดคนถูกประหารชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์ 
สามคนมาจากครอบครัวเดียวกัน ทางการไม่ได้แจ้งให้ครอบครัวของชายท้ังสามคนทราบก่อน
การประหารชีวิต จากท้ังหมดเจ็ดคน หกคนถูกประหารชีวิตท่ีเรือนจ�ากลางจูบา อีกหนึ่งคนถูก
ประหารชีวิตที่เรือนจ�ากลางวาอู ในเดือนกันยายน มีผู้ถูกประหารชีวิตสี่คน ชายสองคนถูกประหาร

136 “Masari approves death penalty for kidnappers, rustlers in Katsina”, The Guardian, 25 พฤษภาคม 2562, 
https://guardian.ng/news/masari-approves-death-penalty-for-kidnappers-rustlers-in-katsina/

137 “Taraba okays death penalty for kidnappers”, Punch, 5 กรกฎาคม 2562, https://punchng.com/taraba- 
okays-death-penalty-for-kidnappers/ 

138 Lagos State, “Lagos pardons 14 inmates, commutes 20 death sentences to life imprisonment” (News 
story, 28 เมษายน 2562), https://lagosstate.gov.ng/blog/2019/04/28/lagos-pardons-14-inmates-commutes-
20-death-sentences-to-life-imprisonment/ 

139 “Christmas: Governor commutes death sentences of three, pardons six others”, Premium Times,  
26 ธันวาคม 2562, www.premiumtimesng.com/regional/ssouth-west/369904-christmas-governor- 
commutes-death-sentences-of-three-pardons-six-others.html  

140 “18-year-old sentenced to death by hanging”, Awoko, 19 พฤศจิกายน 2562, https://awokonewspaper.
com/18-year-old-sentenced-to-death-by-hanging/ 
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ชีวิตที่เรือนจ�ากลางจูบาในวันท่ี 27 กันยายน และอีกสองคนถูกประหารชีวิตท่ีเรือนจ�ากลางวาอู
ในวันที่ 30 กันยายน หนึ่งในสองของผู้ถูกประหารในวันท่ี 30 กันยายน ถูกศาลสูงเมืองทอนจา
ตัดสินประหารชีวิตเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ในข้อหาฆ่าผู้อื่น ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นเยาวชน
ขณะกระท�าความผิด เขามีอายุประมาณ 17 ปีขณะที่ศาลสูงแห่งรัฐลาเกส์ตัดสินว่ามีความผิดและ
พิพากษาประหารชีวิตในวันที่ 10 กันยายน 2558 

มีการตัดสินประหารชีวิตอย่างน้อยสี่ครั้งในปี 2562 ในวันที่ 8 มีนาคม ศาลทหารพิพากษาประหาร
ชีวิตทหารสามนาย จากการสังหารพลเรือนสองคนในบ้านในปี 2561141

มาไก มาติออบ งอง ปัจจุบันอายุ 18 ปี แต่ขณะที่ศาลตัดสินให้ประหารชีวิตเขามีอายุเพียง 15 ปี 
จนถึงสิ้นปีเขายังเป็นนักโทษประหารที่เสี่ยงจะถูกประหารชีวิต การใช้โทษประหารชีวิตผู้เยาว์ขณะ
กระท�าความผิด เป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และตาม
รัฐธรรมนูญฉบับเปลี่ยนผ่าน พ.ศ. 2554 ของซูดานใต้ มาตรา 21(2) ของรัฐธรรมนูญก�าหนด
ว่า “ห้ามไม่ให้ใช้โทษประหารชีวิตกับบุคคลซึ่งอายุต�่ากว่า 18 ปี” ข้อ 37(ก) ของอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กซึ่งซูดานใต้เป็นรัฐภาคี ก�าหนดว่า “จะไม่มีการลงโทษประหารชีวิต หรือจ�าคุกตลอดชีวิต
ที่ไม่มีโอกาสจะได้รับการปล่อยตัวส�าหรับความผิดที่กระท�า โดยบุคคลที่มีอายุต�่ากว่าสิบแปดปี”  

ประมวลกฎหมายอาญาของซูดานใต้ ก�าหนดให้ใช้โทษประหารชีวิตกับความผิดฐานฆ่าผู้อื่น การ
ให้การเท็จอันเป็นเหตุให้ผู้บริสุทธิ์ถูกประหารชีวิต หรือการปลอมแปลงพยานหลักฐาน หรือ
ใช้พยานหลักฐานเท็จเสมือนเป็นความจริง การก่อความไม่สงบ การกระท�าเยี่ยงโจร การก่อ
วินาศกรรมหรือการก่อการร้ายอันส่งผลให้บุคคลเสียชีวิต การค้ายาเสพติดร้ายแรงและความ
ผิดฐานขบถ การแขวนคอเป็นวิธีประหารชีวิตที่ก�าหนดไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ก่อนนักโทษประหารจะถูกประหารชีวิต ศาลฎีกาและประธานาธิบดีต้องให้ความเห็นยืนยัน
การพิพากษาโทษดังกล่าวเสียก่อน  

ในซูดานมีข้อมูลการตัดสินประหารชีวิตอย่างน้อย 31 คร้ัง เพิ่มขึ้นอย่างมากจากแปดคร้ังใน
ปี 2561 คณะมนตรีทหารเพื่อการเปลี่ยนผ่านของซูดาน (TMC) ให้อภัยโทษ 25 ครั้ง “โดยเป็น 
ส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานตามมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจ เพื่อให้เกิดสันติภาพ
ในซูดาน ตามที่ก�าหนดในความตกลงที่มีความเห็นชอบระหว่าง TMC กับกองก�าลังเพื่อเสรีภาพ”142

ไม่มีการประหารชีวิตในแทนซาเนีย แต่ศาลมีการตัดสินประหารชีวิตอย่างน้อยสี่คร้ัง ในเดือน
มิถุนายน ศาลสูงเมืองบูโกบาพิพากษาประหารชีวิตชายมุสลิมสามคน จากการตัดศีรษะชาวคริสต์
สี่คนในเดือนพฤศจิกายน 2558 ในช่วงที่มีความรุนแรงปะทุขึ้น143

141 “South Sudan military court sentences soldiers to death for killing civilians”, The EastAfrican, 8 March 
2019, www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Death-sentences-for-South-Sudan-soldiers-for-killing- 
civilians/4552908-5016018-q2jhy7/index.html 

142 “TMC overturns death sentences against Sudan’s rebels”, Sudan Tribune, 9 สิงหาคม 2562, www. 
sudantribune.com/spip.php?article67910; “Sudan drops 8 Darfur rebel death sentences to ‘build  
confidence’”, France24, 19 กันยายน 2562, www.france24.com/en/20190919-sudan-drops-8-darfur-rebel-
death-sentences-to-build-confidence 

143 “Tanzanian court sentences 3 Muslims to death for murder”, SowetanLIVE, 20 มิถุนายน 2562, www.
sowetanlive.co.za/news/africa/2019-06-20-tanzanian-court-sentences-3-muslims-to-death-for-murder/ 

ในเดือนกรกฎาคม ศาลสูงกรุงดาร์ เอส ซาลาม วินิจฉัยว่าโทษประหารชีวิตสถานเดียวใน
แทนซาเนียชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และไม่อาจแยกจากค�าวินิจฉัยเดิมของศาลอุทธรณ์ที่ยืนยันว่า
โทษประหารชีวิตชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ในทางตรงข้าม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ศาลแอฟริกา
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชน มีค�าพิพากษาในคดีระหว่าง แอลลี่ ราจาบูและพวก กับ
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย144 โดยยืนยันว่ามาตรา 197 ของประมวลกฎหมายอาญาแทนซาเนีย
ที่ก�าหนดให้มีการตัดสินประหารชีวิตสถานเดียว ละเมิดสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็น
ธรรมและสิทธิในชีวิต ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามข้อ 7(1) และข้อ 4 ตามธรรมนูญแอฟริกาว่าด้วย
สิทธิของมนุษย์และสิทธิประชาชน145 ศาลเน้นว่าการตัดสินให้ประหารชีวิตสถานเดียวกับคดีฆ่า 
ผู้อื่นตามมาตรา 197 ของประมวลกฎหมายอาญาแทนซาเนีย เป็นการพรากสิทธิในชีวิตโดย
พลการ และวินิจฉัยว่ารัฐบาลแทนซาเนียละเมิดข้อ 4 ของธรรมนูญแอฟริกา146 

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน ประธานาธิบดีโยเวรี มูเซเวนีแห่งยูกันดา ลงนามในพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเบ็ดเตล็ด (บทลงโทษในคดีอาญา) พ.ศ. 2562 เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติ
ประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2545 โดยตัดมาตรา
ที่ก�าหนดให้ใช้โทษประหารชีวิตสถานเดียวในกฎหมายทั้งสองฉบับ147 จ�ากัดให้ใช้โทษประหารชีวิต
กับความผิดอาญาร้ายแรงที่สุดตามกฎหมายเหล่านี้ ยกเลิกมาตราที่จ�ากัดการบรรเทาโทษกรณี
ที่เป็นการพิจารณาคดีที่มีความผิดถึงขั้นประหารชีวิต และนิยามค�าว่าจ�าคุกตลอดชีวิต (life 
imprisonment หรือ imprisonment for life) พระราชบัญญัตินี้ก�าหนดว่า “ศาลจะตัดสิน
ประหารชีวิตเฉพาะกรณีที่เป็นข้อยกเว้นเท่าน้ัน ตราบที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทางเลือกอื่นรวม
ทั้งการจ�าคุกตลอดชีวิตหรือการควบคุมตัว เป็นมาตรการที่ไม่เพียงพอ”148 พระราชบัญญัตินี้
ยังก�าหนดว่า หากไม่มีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตภายในสามปี ให้ถือว่ามีการลดโทษเป็นจ�าคุก
ตลอดชีวิต149 นอกจากนี้ ยังนิยามว่า โทษจ�าคุกตลอดชีวิตหมายถึง “การจ�าคุกเป็นเวลา 50 ปี”150

144 ศาลแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนเป็นศาลระดับภูมิภาค ก่อตั้งขึ้นโดยประเทศในแอฟริกาเพื่อคุ้มครอง
สิทธิของมนุษย์และประชาชนในแอฟริกา มีเขตอ�านาจศาลเหนืออรรถคดีและข้อพิพาททั้งปวงที่ได้รับ ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ตีความและการบังคับใช้ธรรมนูญแอฟริกาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และประชาชน และกฎบัตรสิทธิมนุษยชนใด ๆ ที่มีการให้
สัตยาบันรับรองโดยรัฐที่เกี่ยวข้อง

145 Ally Rajabu and Others v. United Republic of Tanzania, Application No. 007/2015

146 ก่อนศาลจะมีค�าวินิจฉัยเพียงสั้น ๆ  แทนซาเนียได้เพิกถอนสิทธิของบุคคลและเอ็นจีโอที่จะฟ้องคดีต่อตนที่ศาลแอฟริกา
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงอารุชา โดย ศ.พาลามากัมบา คาบูดี รัฐมนตรีต่างประเทศและความ
ร่วมมือในแอฟริกาตะวันออกของแทนซาเนีย ลงนามในค�าร้องเพื่อขอถอนค�าประกาศตามข้อ 34(6) ของพิธีสารแห่งศาล
แอฟริกา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการแจ้งเตือนไปยังสหภาพแอฟริกาในวันที่ 21 พฤศจิกายน

147 ศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งเพิกถอนการใช้โทษประหารชีวิตสถานเดียวในปี 2548 ตามค�าวินิจฉัยในคดี Susan Kigula & 
416 Ors v. Attorney General

148 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเบ็ดเตล็ด (บทลงโทษในคดีอาญา) พ.ศ. 2562, มาตรา 5

149 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเบ็ดเตล็ด (บทลงโทษในคดีอาญา) พ.ศ. 2562, มาตรา 7(2)

150 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเบ็ดเตล็ด (บทลงโทษในคดีอาญา) พ.ศ. 2562, มาตรา 7(3)

http://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Death-sentences-for-South-Sudan-soldiers-for-killing-civilians/4552908-5016018-q2jhy7/index.html
http://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Death-sentences-for-South-Sudan-soldiers-for-killing-civilians/4552908-5016018-q2jhy7/index.html
http://www.sudantribune.com/spip.php?article67910
http://www.sudantribune.com/spip.php?article67910
http://www.france24.com/en/20190919-sudan-drops-8-darfur-rebel-death-sentences-to-build-confidence
http://www.france24.com/en/20190919-sudan-drops-8-darfur-rebel-death-sentences-to-build-confidence
http://www.sowetanlive.co.za/news/africa/2019-06-20-tanzanian-court-sentences-3-muslims-to-death-for-murder/
http://www.sowetanlive.co.za/news/africa/2019-06-20-tanzanian-court-sentences-3-muslims-to-death-for-murder/
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ภาคผนวก I: การประหารชวิีต 
และการตัดสินใหป้ระหารชวิีต 
ท่ีมีการบันทึกข้อมูลในปี 2562

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมการใช้โทษประหารชีวิตผ่านกระบวนการศาล ไม่รวมการสังหารนอก
กระบวนการกฎหมาย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลรายงานเฉพาะตัวเลขที่สามารถยืนยันได้อย่าง
สมเหตุสมผล แม้ว่าตัวเลขที่แท้จริงในบางประเทศอาจสูงกว่านี้มาก รัฐบางแห่งจงใจปกปิดขั้นตอน
ปฏิบัติเก่ียวกับการใช้โทษประหารชีวิต ส่วนรัฐอ่ืน ๆ ไม่ได้เก็บข้อมูลหรือไม่ยอมเผยแพร่ตัวเลข 
ค�าตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต

เครื่องหมาย “+” ที่ตามหลังชื่อประเทศ อย่างเช่น ประเทศไทย (16+) หมายถึงแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนลยืนยันว่ามีการประหารชีวิตหรือการตัดสินให้ประหารชีวิตเกิดขึ้น 16 ครั้งในไทย แต่ 
เชื่อว่าจ�านวนที่แท้จริงจะสูงกว่า 16 ครั้ง ส่วนเครื่องหมาย “+”ที่อยู่หลังชื่อประเทศและไม่มีตัวเลข
อยู่ด้านหน้า อย่างเช่น ซีเรีย (+) หมายถึงแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยืนยันว่ามีการประหาร
ชีวิตหรือการตัดสินให้ประหารชีวิตเกิดขึ้นจริง (มากกว่าหนึ่งครั้ง) ในประเทศนั้น เพียงแต่ไม่มี
ข้อมูลมากพอที่จะยืนยันตัวเลขขั้นต�่าที่น่าเชื่อถือได้ ส�าหรับการค�านวณตัวเลขรวมในระดับโลก
และภูมิภาค เครื่องหมาย “+” ให้นับว่าเป็น 2 รวมถึงประเทศจีน

การประหารชวิีตท่ีมีการบันทึกข้อมูลไดใ้นปี 2562

จีน 1,000s
อิหร่าน 251+
ซาอุดีอาระเบีย 184 
อิรัก 100+ 
อียิปต์ 32+ 
สหรัฐอเมริกา 22 
ปากีสถาน 14+ 
โซมาเลีย 12+ 
ซูดานใต้ 11+ 
เยเมน 7

สิงคโปร์ 4 
บาห์เรน 3 
ญี่ปุ่น 3 
เบลารุส 2+ 
บังกลาเทศ 2 
บอตสวานา 1 
ซูดาน 1 
เกาหลีเหนือ +
ซีเรีย +
เวียดนาม +

รัฐบาลแซมเบีย แจ้งต่อแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลว่า ไม่มีการประหารชีวิตเกิดขึ้น แต่มีการ
ตัดสินประหารชีวิต 101 ครั้ง เป็นชาย 88 คน หญิง 13 คน151 จากนักโทษประหาร 393 คนจนถึง 
สิ้นปี เป็นผู้ชาย 370 คน และผู้หญิง 23 คน ห้าคนเป็นพลเมืองต่างชาติ (ชาวจีนสองคน ชาว
มาลาวีหนึ่งคน ชาวนามิเบียหนึ่งคน ชาวแทนซาเนียหนึ่งคน) มีการลดโทษ 21 ครั้ง และศาลล้าง
มลทินให้กับนักโทษแปดคน 

รัฐบาลซิมบับเว แจ้งต่อแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลว่า ไม่มีการประหารชีวิต แต่มีการตัดสิน
ประหารชีวิตหกคร้ังในคดีฆ่าผู้อื่น ฆ่าผู้อื่นและลักทรัพย์ ฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่า และมีนักโทษ
ประหาร 89 คนจนถึงสิ้นปี ในเดือนกุมภาพันธ์ สื่อมวลชนรายงานว่า รัฐบาลลดโทษประหารชีวิต 
เป็นจ�าคุกตลอดชีวิต 34 ครั้ง แผนกกิจการกฎหมายและรัฐสภา กระทรวงยุติธรรม เสนอแนะให้
รัฐบาลยกเลิกโทษประหารชีวิต และรัฐบาลอยู่ระหว่างด�าเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบาย  
ที่มีเป้าหมายเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต152

151 นับเป็นการเพิ่มอย่างมีนัยส�าคัญจากปี 2561 ซึ่งในขณะนั้นแอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนลยืนยันว่ามีการตัดสินประหาร
ชีวิต 21 ครั้ง 

152 “Govt removes 34 from death row to life imprisonment as death sentence phases out”, ZimEye,  
1 February 2019, www.zimeye.net/2019/02/01/govt-removes-34-from-death-row-to-life-imprisonment-
as-death-sentence-phases-out/ 
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การตัดสินใหป้ระหารชวิีตท่ีมีการบันทึกข้อมูลไดใ้นปี 2562

จีน 1,000s
ปากีสถาน 632+
อียิปต์ 435+
บังกลาเทศ 220+
อินเดีย 102
แซมเบีย 101
อิรัก 87+
อินโดนีเซีย 80+
เวียดนาม 76+
เยเมน 55
ไนจีเรีย 54+
ตูนีเซีย 39+
สหรัฐอเมริกา 35
ศรีลังกา 34+
ซูดาน 31+
เคนยา 29+
มาเลเซีย 26+
โซมาเลีย 24+
เลบานอน 23
เซียร์ราลีโอน 21
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 18+
ไทย 16+
อัฟกานิสถาน 14
สิงคโปร์ 12
จอร์แดน 8+
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 8
กานา 8
มาลาวี 8

มอริเตเนีย 8
ไนเจอร์ 8
ตรินิแดดและโตเบโก 8
โมร็อคโค/ซาฮาราตะวันตก 7+
โอมาน 7+
ซิมบับเว 6
คูเวต 5+
ซาอุดีอาระเบีย 5+
แอลจีเรีย 4+
บาห์เรน 4+
มาลี 4+
แทนซาเนีย 4+
ซูดานใต้ 4+
บอตสวานา 4
เมียนมา 4
ปาเลสไตน์ (รัฐ) 4
เบลารุส 3+
กาตาร์ 2+ 
กายอานา 2
ญี่ปุ่น 2
มัลดีฟส์ 2
ไต้หวัน 2
ยูกันดา 2
แกมเบีย 1
เกาหลีใต้ 1
อิหร่าน +
เกาหลีเหนือ +
ซีเรีย +

ภาคผนวก II: ประเทศซึง่ยกเลิกโทษประหาร
ชวิีตและประเทศซึง่ยงัคงบทลงโทษประหาร
ชวิีต ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

มากกว่าสองในสามของประเทศต่าง ๆ ในโลกได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมายและในทาง
ปฏิบัติ ตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏดังนี้ 

• ยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท: 106
• ยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดทางอาญาทั่วไปเท่านั้น: 8
• ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ: 28
• รวมประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ: 142
• ประเทศที่ยังคงบทลงโทษประหารชีวิต: 56

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อประเทศที่แบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม ได้แก่ ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับ
ความผิดทางอาญาทุกประเภท ประเทศซ่ึงยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดทางอาญา
ทั่วไปเท่านั้น ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ และประเทศซึ่งยังคงบทลงโทษ
ประหารชีวิต 

1. ประเทศซึง่ยกเลิกโทษประหารชวิีตสำาหรบัความผิดทางอาญาทุกประเภท

ประเทศซึ่งไม่มีกฎหมายให้ลงโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดทางอาญาใด ๆ   

แอลเบเนีย, อันดอร์รา, แองโกลา, อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อาเซอร์- 
ไบจาน, เบลเยียม, เบนิน, ภูฏาน, โบลิเวีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, บุรุนดี,  
เคปเวิร์ด, กัมพูชา, แคนาดา, โคลอมเบีย, คองโก (สาธารณรัฐ), หมู่เกาะคุก, คอสตาริกา,  
โกตดิวัวร์, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, จิบูตี, สาธารณรัฐโดมินิกัน, 
เอกวาดอร์, เอสโตเนีย, ฟิจิ, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กาบอง, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, กินี, กินีบิสเซา,  
เฮติ, นครรัฐวาติกัน, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, คิริบาตี, คีร์กีซสถาน, 
ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนียเหนือ, มาดากัสการ์, มอลตา, หมู่เกาะ
มาร์แชลล์, มอริเชียส, เม็กซิโก, ไมโครนีเซีย, มอลโดวา, โมนาโก, มองโกเลีย, มอนเตเนโกร,  
โมซัมบิก, นามิเบีย, นาอูรู, เนปาล, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นิการากัว, นีอูเอ, นอร์เวย์,  
ปาเลา, ปานามา, ปารากวัย, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รวันดา, ซามัว, ซาน- 
มารีโน, เซาตูเมและปรินซิปี, เซเนกัล, เซอร์เบีย (รวมทั้งโคโซโว), เซเชลส์, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, 
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หมู่เกาะโซโลมอน, แอฟริกาใต้, สเปน, ซูรินาเม, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ติมอร์-เลสเต, โตโก, 
ตุรกี, เติร์กเมนิสถาน, ตูวาลู, สหราชอาณาจักร, ยูเครน, อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน, วานูอาตู, 
เวเนซุเอลา

2. ประเทศซึง่ยกเลิกโทษประหารชวิีตสำาหรบัความผิดทางอาญาท่ัวไปเท่าน้ัน 

ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศซึ่งโทษประหารชีวิตมีไว้ส�าหรับอาชญากรรมบางประเภทเท่านั้น เช่น 
อาชญากรรมภายใต้ธรรมนูญทหาร หรืออาชญากรรมซึ่งเกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้น
ประเทศ153

บราซิล, บูร์กินาฟาโซ, ชิลี, เอลซัลวาดอร์, กัวเตมาลา, อิสราเอล, คาซัคสถาน, เปรู

3. ประเทศซึง่ยกเลิกโทษประหารชวิีตในทางปฏิบัติ 

ประเทศเหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตส�าหรับอาชญากรรมทั่วไป เช่น ฆาตกรรม แต่อาจถือได้
ว่า ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ เนื่องจากได้ระงับการประหารชีวิตในช่วงสิบปีที่ผ่านมา 
และยังเชื่อได้ว่า มีนโยบาย หรือระเบียบปฏิบัติที่จะไม่ลงโทษประหารชีวิต

แอลจีเรีย, บรูไนดารุสซาลาม, แคเมอรูน, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, เอริเทรีย, เอสวาตินี 
(อดีตสวาซีแลนด์) กานา, เกรนาดา, เคนยา, ลาว, ไลบีเรีย, มาลาวี, มัลดีฟส์, มาลี, มอริเตเนีย,  
โมร็อคโค/ซาฮาราตะวันตก, เมียนมา, ไนเจอร์, ปาปัวนิวกินี, สหพันธรัฐรัสเซีย154, เซียร์ราลีโอน, 
เกาหลีใต้ (สาธารณรัฐเกาหลี), ศรีลังกา, ทาจิกิสถาน, แทนซาเนีย, ตองกา, ตูนีเซีย, แซมเบีย

4. ประเทศซึง่ยงัคงบทลงโทษประหารชวิีต 

ประเทศเหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตส�าหรับอาชญากรรมทั่วไป

อัฟกานิสถาน, แอนติกาและบาร์บูดา, บาฮามาส, บาห์เรน, บังกลาเทศ, บาร์เบโดส, เบลารุส, เบ
ลีซ, บอตสวานา, ชาด, จีน, โคโมโรส, คิวบา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, โดมินิกา, อียิปต์, 
อิเควทอเรียลกินี, เอธิโอเปีย, แกมเบีย, กายอานา, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหร่าน อิรัก, จาเมกา, 
ญี่ปุ่น, จอร์แดน, คูเวต, เลบานอน, เลโซโท, ลิเบีย, มาเลเซีย, ไนจีเรีย, เกาหลีเหนือ (สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี), โอมาน, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์ (รัฐ), กาตาร์, เซนต์คิตส์และ 
เนวิส, เซนต์ลูเชีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร์, โซมาเลีย, ซูดานใต้, 
ซูดาน, ซีเรีย, ไต้หวัน, ไทย, ตรินิแดดและโตเบโก, ยูกันดา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สหรัฐอเมริกา,  
เวียดนาม, เยเมน, ซิมบับเว

153 ไม่มีข้อมูลการประหารชีวิตในประเทศเหล่านี้เกินกว่า 10 ปี

154 สหพันธรัฐรัสเซียท�าข้อตกลงพักใช้โทษประหารชีวิตชั่วคราวในเดือนสิงหาคม 2539 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการประหาร
ชีวิตเกิดขึ้นระหว่างปี 2539 และ 2542 ในสาธารณรัฐเชชเนีย

ภาคผนวก III: การใหสั้ตยาบันรบัรองสนธิ
สัญญาระหว่างประเทศ  
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ประชาคมระหว่างประเทศได้รับรองสนธิสัญญาระหว่างประเทศสี่ฉบับที่ก�าหนดให้ยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต สนธิสัญญาหนึ่งฉบับครอบคลุมระดับโลก ส่วนอีกสามฉบับครอบคลุมระดับภูมิภาค 

ด้านล่างเป็นค�าอธิบายโดยย่อถึงสนธิสัญญาทั้งสี่ฉบับและรายชื่อรัฐภาคีและประเทศที่ลงนามแต่
ยังไม่ให้สัตยาบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รัฐสามารถเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ด้วยการให้ภาคยานุวัติหรือการให้สัตยาบัน การลงนามเป็นการแสดงความจ�านงที่จะเข้าเป็นภาคี
ในโอกาสต่อมาโดยการให้สัตยาบัน รัฐต่าง ๆ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดย
ต้องเคารพข้อบัญญัติในสนธิสัญญาที่ได้เข้าเป็นภาคี และต้องไม่กระท�าการอันขัดต่อวัตถุประสงค์
และเป้าประสงค์ของสนธิสัญญาที่ได้ลงนามไว้

พิธีสารเลือกรบัฉบับท่ี 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองท่ีมี 
เป้าหมายยกเลิกโทษประหารชวิีต

พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่
มีเป้าหมายยกเลิกโทษประหารชีวิตได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติในปี 
2532 มีผลบังคับใช้ระดับโลก เป็นกฎบัตรท่ีก�าหนดให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างสิ้นเชิง 
แต่อนุญาตให้รัฐภาคีสามารถใช้โทษประหารชีวิตได้ในภาวะสงคราม หรือกรณีท่ีมีการประกาศ 
ข้อสงวนไว้ในช่วงที่ให้สัตยาบันหรือให้ภาคยานุวัติต่อพิธีสาร รัฐใด ๆ ที่เป็นภาคีของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองสามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้

รัฐภาคี ได้แก่ แอลเบเนีย, อันดอร์รา, แองโกลา, อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย,  
อาเซอร์ไบจาน, เบลเยียม, เบนิน, โบลิเวีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บราซิล, บัลแกเรีย,  
เคปเวิร์ด, แคนาดา, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, 
จิบูตี, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, 
กาบอง, แกมเบีย, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, กินีบิสเซา, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, 
อิตาลี, คีร์กีซสถาน, ลัตเวีย, ไลบีเรีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนียเหนือ, 
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มาดากัสการ์, มอลตา, เม็กซิโก, มอลโดวา, โมนาโก, มองโกเลีย, มอนเตเนโกร, โมซัมบิก,  
นามิเบีย, เนปาล, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นิการากัว, นอร์เวย์, ปาเลสไตน์ (รัฐ), ปานามา, 
ปารากวัย, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รวันดา, ซานมารีโน, เซาตูเมและปรินซิปี,  
เซอร์เบีย (รวมท้ังโคโซโว), เซเชลส์, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน,  
สวิตเซอร์แลนด์, ติมอร์-เลสเต, โตโก, ตุรกี, เติร์กเมนิสถาน, สหราชอาณาจักร, ยูเครน, อุรุกวัย,  
อุซเบกิสถาน, เวเนซุเอลา (รวม 88 ประเทศ)

ประเทศที่ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน ได้แก่ อาร์เมเนีย (รวม 1 ประเทศ)

พิธสีารอนุสัญญาอเมรกิาว่าด้วยสิทธมินุษยชนและการยกเลิกโทษประหารชวิีต (PROTOCOL TO THE 
AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS ON THE ABOLITION OF DEATH PENALTY) 

พิธีสารอนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการยกเลิกโทษประหารชีวิตได้รับการรับรอง
จากสมัชชาใหญ่องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States) ในปี 2533 และ
ก�าหนดให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต แต่อนุญาตให้รัฐภาคีสามารถใช้โทษประหารชีวิตได้ใน
ภาวะสงคราม หรือกรณีที่มีการประกาศข้อสงวนไว้ในช่วงที่ให้สัตยาบันหรือให้ภาคยานุวัติต่อ
พิธีสาร รัฐใด ๆ ที่เป็นภาคีของอนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตสามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้ 

รัฐภาคี ได้แก่ อาร์เจนตินา, บราซิล, ชิลี, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, 
ฮอนดูรัส, เม็กซิโก, นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา (รวม 13 ประเทศ)

พิธีสารฉบับท่ี 6 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปว่าด้วยการยกเลิกโทษประหารชีวิต 
(PROTOCOL NO.6 TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS. CONCERNING 
THE ABOLITION OF THE DEATH PENALTY)

พิธีสารฉบับท่ี 6 ของอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่ง
ยุโรป (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms) เกี่ยวข้องกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต ได้รับการรับรองจากคณะมนตรียุโรป  
(Council of Europe) ในปี 2526 ก�าหนดให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตในช่วงปลอดสงคราม 
รัฐภาคียังอาจใช้โทษประหารชีวิตต่อไปได้ส�าหรับความผิดทางอาญา “ในช่วงสงครามหรือใกล้จะ
มีสงคราม” รัฐใด ๆ ที่เป็นภาคีของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปสามารถเข้าเป็นภาคีของ
พิธีสารได้

รัฐภาคี ได้แก่ แอลเบเนีย, อันดอร์รา, อาร์เมเนีย, ออสเตรีย, อาเซอร์ไบจาน, เบลเยียม, บอสเนีย
และเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, 
ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย,  
ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนียเหนือ, มอลตา, มอลโดวา,โมนาโก, มอนเตเนโกร,  
เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, ซานมารีโน, เซอร์เบีย (รวมทั้งโคโซโว),  

สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, สหราชอาณาจักร, ยูเครน (รวม 46 
ประเทศ) 

ประเทศที่ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย (รวม 1 ประเทศ)

พิธีสารฉบับท่ี 13 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (PROTOCOL NO. 13 TO THE 
EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS) เก่ียวข้องกับการยกเลิกโทษประหารชวิีตใน
ทุกพฤติการณ์

พิธีสารฉบับที่ 13 ของอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่ง
ยุโรป (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms) เกี่ยวข้องกับการยกเลิกโทษประหารชีวิตในทุกพฤติการณ์ ได้รับการรับรองจาก
คณะมนตรียุโรป (Council of Europe) ในปี 2545 ก�าหนดให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตในทุก
พฤติการณ์ รวมทั้ง ในช่วงสงครามหรือใกล้จะมีสงคราม รัฐใด ๆ ที่เป็นภาคีของอนุสัญญาสิทธิ
มนุษยชนแห่งยุโรปสามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้

รัฐภาคี ได้แก่ แอลเบเนีย, อันดอร์รา, ออสเตรีย, เบลเยียม, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, 
บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, 
จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย,  
ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนียเหนือ, มอลตา, มอลโดวา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, 
นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, ซานมารีโน, เซอร์เบีย (รวมทั้งโคโซโว), สโลวะเกีย,  
สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, สหราชอาณาจักร, ยูเครน (รวม 44 ประเทศ) 

ประเทศที่ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน ได้แก่ อาร์เมเนีย (รวม 1 ประเทศ)



แอมเนสต้ี อินเตอรเ์นชั่นแนล 
เป็นขบวนการระดับโลก 
เพ่ือสิทธมินุษยชน 
เมื่อเกิดความอยุติธรรมขึ้น 
ต่อคนคนหน่ึง 
ยอ่มเป็นเรื่องสำาคัญของคนทุกคน
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รายงานสถานการณ์โทษประหารชวิีตและการประหารชวิีต ในปี 2562
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
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งานวิจัยว่าด้วยการใช้โทษประหารชีวิตในปี 2562 ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยืนยัน
ว่า การใช้และการบังคับใช้โทษประหารชีวิตจ�ากัดอยู่เพียงประเทศกลุ่มน้อย จ�านวนการ
ประหารชีวิตที่มีข้อมูลลดลงกว่า 30% เมื่อเทียบกับปี 2560 นับเป็นตัวเลขต�่าสุดเท่าที่
หน่วยงานบันทึกได้ในรอบทศวรรษ จ�านวนที่น้อยลงเช่นน้ีเป็นผลมาจากการลดลงอย่าง
มากของการประหารชีวิตในบรรดาประเทศแนวหน้าที่มักมีการประหารชีวิต รวมถึงอิหร่าน 
อิรัก ปากีสถาน และโซมาเลีย อย่างไรก็ดี ท่ามกลางความก้าวหน้ามีรอยมลทินของการ
หวนกลับมาประหารชีวิตหรือการประหารชีวิตที่เพิ่มขึ้นในบางประเทศ ได้แก่ เบลารุส ญี่ปุ่น 
สิงคโปร์ ซูดานใต้ ไทย และสหรัฐอเมริกา ข้อมูลตัวเลขที่เปิดเผยเพียงบางส่วนในเวียดนาม 
ท�าให้ประเทศนี้กลายเป็นแนวหน้าการประหารชีวิตในโลก

ในแง่บวก บูร์กินาฟาโซได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดทั่วไป ส่วนแกมเบียได้ 
จัดท�าข้อตกลงพักใช้โทษประหารชีวิตชั่วคราว และได้เข้าเป็นรัฐภาคีของพิธีสารเลือกรับ 
ฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่มีเป้าหมาย
ยกเลิกโทษประหารชีวิต รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศใช้ข้อตกลงพักใช้โทษประหารชีวิต
ชั่วคราวเช่นกัน และประกาศปฏิรูปกฎหมายที่มีโทษประหารชีวิต 

รายงานฉบับนี้วิเคราะห์องค์ประกอบส�าคัญของการใช้โทษประหารชีวิตในปี 2562 ทั่วโลก

แอมเนสตี้อินเตอร์เนชันแนลต่อต้านโทษประหารชีวิตทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเป็น
ความผิดทางอาญาประเภทใด ไม่ว่าผู้กระท�าผิดจะมีคุณลักษณะใด ไม่ว่าจะมีความผิด หรือ
ความบริสุทธิ์อย่างไร หรือไม่ว่าทางการจะใช้วิธีประหารชีวิตแบบใด

รายงานสถานการณ์โทษประหารชวิีต 
และการประหารชวิีต 
ปี 2562
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