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กิตติกรรมประกาศ
เอกสารฉบับนี ้ท�ำขึ ้นจาก “งานสัมมนาผู้เชี่ยวชาญเรื่ องการถอยห่างจากโทษประหารชีวิต” ซึง่ จัดโดยส�ำนักงานข้ าหลวงใหญ่
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจ�ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OHCHR) และกระทรวงยุตธิ รรม ประเทศไทย ที่
กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคม 2556
ส�ำนักงานข้ าหลวงใหญ่ฯ ประจ�ำภูมิภาคขอขอบคุณความเห็นของผู้เข้ าร่วมสัมมนาทุกท่าน ทังนี
้ ้ ความคิดเห็นของกลุม่ ผู้
เชี่ยวชาญที่หลากหลายซึง่ รวมถึงผู้แทนรัฐบาลหลายประเทศ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐของอาเซียน สถาบัน
สิทธิมนุษยชนระดับชาติ องค์กรเอกชน และผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ นักกฎหมายและนักวิชาการในภูมิภาค ถือว่ามี
ประโยชน์อย่างยิ่ง
ขอขอบคุณศจ. วิลเลียม ชาบาส ซึง่ ก่อนจะเข้ าร่วมในงานสัมมนานี ้ ได้ เดินทางมากรุงเทพฯ เมื่อปี 2555 เพื่อให้ ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการแก่ส�ำนักงานภูมิภาคในการพัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนความพยายามของประเทศในภูมิภาคย่อยที่จะยกเลิก
โทษประหารชีวิต
ส�ำนักงานฯ ขอขอบคุณความช่วยเหลือจากแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (Amnesty International) เครื อข่ายต่อต้ านโทษ
ประหารชีวิตในเอเชีย (Anti-Death Penalty Asia Network) คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศเพื่อการต่อต้ านโทษประหาร
คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ สากล (International Commission of Jurists) และสมาคมสิทธิเสรี ภาพของประชาชน(Union for
Civil Liberty) ระหว่างการร่างเอกสารซึง่ ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง
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ค�ำน�ำ
เอกสารของส�ำนักงานข้ าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจ�ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OHCHR) ฉบับนี ้
ท�ำขึ ้นในห้ วงเวลาส�ำคัญท่ามกลางความรู้สกึ ว่าทัว่ ทังภู
้ มิภาค “ก�ำลังถอยห่าง” จากการลงโทษประหารชีวิต รัฐบางแห่งได้
ยกเลิกโทษประหารอย่างเต็มตัว (กัมพูชา ติมอร์ -เลสเต และฟิ ลปิ ปิ นส์) ในขณะที่บางแห่งยกเลิกโทษในเชิงปฏิบตั ิ (บรูไน ดารุส
ซาลาม สาธารณรัฐประชาชนลาว เมียนมาร์ ) ในขณะเดียวกัน ประเทศอื่นมีการหยุดพักการใช้ โทษประหารอย่างไม่เป็ นทางการ
(ไทย) บางแห่งก�ำลังด�ำเนินการส�ำคัญเพื่อลดจ�ำนวนครัง้ ของการประหารชีวิตและการปฏิรูปอื่นๆ (สิงคโปร์ มาเลเซีย) แต่ในบาง
ประเทศ ทิศทางในเรื่ องนี ้ยังดูไม่ชดั เจน (อินโดนีเซีย เวียดนาม) โดยพื ้นฐานแล้ ว ภาพรวมเป็ นภาพความคืบหน้ าเชิงบวกและ
เป็ นภาพที่สอดคล้ องกับทิศทางแนวโน้ มของโลก ทิศทางนี ้ควรได้ รับการชี ้น�ำอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ภมู ิภาคจะปราศจากการลงโทษ
ประหารชีวิตในที่สดุ
ในปี 2555 ข้ าพเจ้ าได้ รับค�ำเชิญจากส�ำนักงานภูมิภาคเพื่อให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการในการพัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อ
สนับสนุนความพยายามของประเทศในภูมิภาคที่จะยกเลิกโทษประหาร ในเดือนตุลาคม 2556 ข้ าพเจ้ าเข้ าร่วมงาน “สัมมนาผู้
เชี่ยวชาญเรื่ องการถอยห่างจากโทษประหารชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” ซึง่ จัดร่วมกับกระทรวงยุตธิ รรม ประเทศไทย ใน
เดือนดังกล่าว งานสัมมนาถือเป็ นเวทีที่ดีในการให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียในภูมิภาคนี ้อภิปรายเรื่ องนี ้ร่วมกัน ในฐานะอาจารย์ด้าน
กฎหมายระหว่างประเทศ ซึง่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านโทษประหารชีวิต ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ยินดีที่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ
3 ปี ซึง่ ส่งผลให้ เกิดการจัดท�ำเอกสารที่เต็มไปด้ วยข้ อมูลและมีความเป็ นรูปธรรมมากฉบับนี ้
ในปี 2555 ข้ าพเจ้ าได้ รับค�ำเชิญจากส�ำนักงานภูมิภาคเพื่อให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการในการพัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อ
สนับสนุนความพยายามของประเทศในภูมิภาคที่จะยกเลิกโทษประหาร ในเดือนตุลาคม 2556 ข้ าพเจ้ าเข้ าร่วมงาน “สัมมนาผู้
เชี่ยวชาญเรื่ องการถอยห่างจากโทษประหารชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” ซึง่ จัดร่วมกับกระทรวงยุตธิ รรม ประเทศไทย ใน
เดือนดังกล่าว งานสัมมนาถือเป็ นเวทีที่ดีในการให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียในภูมิภาคนี ้อภิปรายเรื่ องนี ้ร่วมกัน ในฐานะอาจารย์ด้าน
กฎหมายระหว่างประเทศ ซึง่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านโทษประหารชีวิต ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ยินดีที่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ
3 ปี ซึง่ ส่งผลให้ เกิดการจัดท�ำเอกสารที่เต็มไปด้ วยข้ อมูลและมีความเป็ นรูปธรรมมากฉบับนี ้
ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างมาก มีการยกเลิกโทษดัง
กล่าวอย่างชัดเจนในฟิ ลปิ ปิ นส์ ลดขอบเขตการใช้ บงั คับโทษประหารในสิงคโปร์ และเวียดนาม และลดจ�ำนวนปี การถูกตัดสินใน
มาเลเซีย เมียนมาร์ สิงคโปร์ และไทย ข้ าพเจ้ ามัน่ ใจว่าจะมีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ�ำนวนมากขึ ้นที่จะด�ำเนินการ
ส�ำคัญซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารยกเลิกการใช้ โทษประหารในอนาคตอันใกล้ ภายใต้ บริ บทนี ้ เอกสารฉบับนี ้จึงจะเป็ นแหล่งข้ อมูลที่มี
ประโยชน์เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ ใช้ อภิปรายในระดับต่างๆ เพื่อการปฏิรูปที่มงุ่ สูก่ ารยกเลิกโทษประหาร
วิลเลียม ชาบาส
ศาสตราจารย์ กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมิดเดิ ้ลเซ็กซ์ (ลอนดอน)
ศาสตราจารย์ กฎหมายอาญาและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยไลเดน
ศาสตราจารย์พิเศษ กฎหมายสิทธิมนุษยชน ศูนย์สทิ ธิมนุษยชนไอริ ช มหาวิทยาลัยแห่งชาติไอร์ แลนด์ กัลเวย์
ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ สถาบันสังคมศาสตร์ จีน ปั กกิ่งและมหาวิทยาลัยวูฮนั่
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บทน�ำ
“ไม่มีที่ยืนให้ กบั การลงโทษประหารชีวิตในศตวรรษที่ 21 นี ้” บัน คี-มุน เลขาธิการสหประชาชาติ ประกาศเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
2557 ในงานที่จดั ขึ ้นเป็ นพิเศษเพื่อเชิญชวนให้ รัฐต่างๆ หยุด-พักการลงโทษประหารชีวิต1
ประกาศดังกล่าวสะท้ อนสิง่ ที่เกิดขึ ้นทัว่ โลกเมื่อกว่า 160 ประเทศยกเลิกโทษประหารชีวิต ออกประกาศหยุดพักการลงโทษ หรื อ
ไม่ก็ไม่ใช้ บทลงโทษประหารชีวิต2 การปฏิรูปกฎหมายโทษประหารชีวิตเมื่อไม่นานมานี ้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดคล้ องกับ
แนวโน้ มนี ้ ขอบเขตของบทลงโทษซึง่ ครอบคลุมโทษประหารชีวิตรวมทังการปฏิ
้
รูปอื่นๆ ในภูมิภาคนี ้สื่อให้ เห็นความก้ าวหน้ าและ
ความเป็ นรูปธรรม
ส�ำนักงานข้ าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจ�ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ ท�ำงานร่วมกับผู้
มีสว่ นได้ เสียเพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศต่างๆ ในภูมิภาค โดยส�ำนักงานภูมิภาคร่วมกับกระทรวง
ยุตธิ รรม ประเทศไทย จัดงานสัมมนาผู้เชี่ยวชาญเรื่ อง “ถอยห่างจากโทษประหารชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” ที่กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 25563 ซึง่ เป็ นที่มาของการที่ผ้ รู ่วมสัมมนาเห็นพ้ องจะจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับระหว่าง
ภูมิภาคระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียส�ำคัญๆ ด้ านกฎหมายและแนวปฏิบตั ิระหว่างประเทศและภูมิภาคว่าด้ วยโทษประหารชีวิต4
เอกสารฉบับนี ้ประกอบด้ วยแนวโน้ มประเด็นที่เกี่ยวกับโทษประหารชีวิตทัว่ โลก บทสรุปมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศ และ
สถานะปั จจุบนั ของการปฏิรูปกฎหมายว่าด้ วยโทษประหารชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลงานของส�ำนักงานข้ าหลวงใหญ่
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจ�ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับนี ้ประสงค์จะเป็ นแหล่งข้ อมูลเพื่อให้ เกิดการ
อภิปรายและโต้ เถียงในระดับภูมิภาคที่จะน�ำไปสูก่ ารยกเลิกโทษประหารชีวิต

1บัน คี-มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ในถ้ อยแถลงต่อที่ประชุม “แนวปฏิบตั แิ ละความท้ าทายในการหยุดพักการใช้ โทษประหารชีวิต” นิวยอร์ ก
2 กรกฎาคม 2557 อ่านได้ จาก www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7840
2นาวี พิลเลย์ อดีตข้ าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค�ำกล่าวเปิ ดงาน “การอภิปรายระดับสูงเรื่ องโทษประหาร การประชุมครัง้ ที่ 25 คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชน
สหประชาชาติเจนีวา 5 มีนาคม 2557 อ่านได้ จาก www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14339&LangID=E.
โปรดดูรายงานเลขาธิการสหประชาชาติ เรื่ องค�ำถามเรื่ องโทษประหาร ต่อคณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชน A/HRC/27/26, วรรค 5
3ส�ำนักงานข้ าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติภมู ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “งานสัมมนาผู้เชี่ยวชาญเรื่ อง “ถอยห่างจากโทษประหารชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ”
แถลงข่าว กรุงเทพฯ 23 ตุลาคม 2556 อ่านได้ จาก http://bangkok.ohchr.org/files/PRESS%20RELEASE_Death%20Penalty%20Seminar.pdf
4งานสัมมนามีผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนาจากหลายรัฐบาล คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐของอาเซียน สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ องค์กรเอกชน ผู้เชี่ยวชาญระหว่างปะเทศ
นักกฎหมายและนักวิชาการในภูมิภาค
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1. แนวโน้มทั่วโลก
1.1 ความก้าวหน้าในการยกเลิกโทษประหารชีวิตทั่วโลก
การยกเลิกโทษประหารชีวิตในกฎหมายของรัฐเป็ นก้ าวอันมัน่ คงในการจรรโลงสิทธิพื ้นฐานและที่มีอยูแ่ ต่ก�ำเนิดในการมีชีวิต
ตามข้ อ 3 ของปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)ที่วา่ “ทุกคนมีสทิ ธิในการมีชีวิต
เสรี ภาพและความมัน่ คงแห่งบุคคล”5 หลักการนี ้ถูกย� ้ำในข้ อ 6 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) ดังนี ้ “มนุษย์ทกุ คนมีสทิ ธิจะมีชีวิตมาแต่ก�ำเนิด สิทธินี ้ต้ องได้ รับ
การคุ้มครองโดยกฎหมาย บุคคลจะต้ องไม่ถกู ท�ำให้ เสียชีวิตโดยอ�ำเภอใจ”6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็ นคณะกรรมการ
ตามสนธิสญ
ั ญาภายใต้ กติการะหว่างประเทศดังกล่าว ระบุไว้ ในความเห็นทัว่ ไป(General Comment) ฉบับที่ 6 ว่าด้ วยสิทธิใน
การมีชีวิต ด้ วยว่า “กฎหมายต้ องควบคุมและจ�ำกัดสถานการณ์ที่บคุ คลอาจถูกหน่วยงาน[รัฐ] คร่าชีวิตอย่างเข้ มงวด” เพื่อ
เป็ นการป้องกันการถูกท�ำให้ เสียชีวิตโดยอ�ำเภอใจ7
ทังนี
้ ้ มีข้อยกเว้ นต่อบทบัญญัตนิ ี ้ กล่าวคือวรรค 2 ของข้ อ 6 ในกติการะหว่างประเทศฯ กล่าวว่าการลงโทษประหารชีวิตใน
ประเทศที่ยงั มิได้ ยกเลิกโทษประหารชีวิตอาจกระท�ำได้ “เฉพาะอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สดุ ”8 อย่างไรก็ตาม ผู้ร่างกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ แผ้ วถางทางที่จะน�ำไปสูก่ ารยกเลิกโทษประหารชีวิตไว้ แล้ ว กล่าวคือ วรรค
สุดท้ ายของข้ อ 6 ในกติกาฯ บัญญัตไิ ว้ วา่ “ไม่มีความใดในข้ อนี ้ที่รัฐภาคีแห่งกติกานี ้จะยกขึ ้นมาอ้ างเพื่อประวิงหรื อขัดขวางการ
ยกเลิกโทษประหารชีวิต” แนวทางนี ้ ซึง่ เกิดขึ ้นเมื่อปี 2532 หลังมีการประกาศใช้ พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง(Second Optional Protocol to the ICCPR) ซึง่ ประสงค์ให้ มีการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต ระบุไว้ วา่ “ไม่มีบคุ คลใดภายใต้ เขตอ�ำนาจของรัฐภาคีในพิธีสารฉบับนี ้พึงถูกลงโทษประหารชีวิต”
ผู้รายงานพิเศษ(Special Rapporteur) ของสหประชาชาติวา่ ด้ วยเรื่ องการฆ่าตัดตอน การประหารชีวิตโดยไม่ผา่ นการพิจารณา
คดี หรื อการประหารชีวิตตามอ�ำเภอใจ9 ยังสรุปด้ วยว่า กติการะหว่างประเทศนี ้ “มีข้อยกเว้ นที่จ�ำกัดความไว้ แคบมากในการ
อนุญาตให้ รัฐซึง่ ยังไม่ได้ ยกเลิกโทษประหารชีวิตลงโทษคร่าชีวิตบุคคล รวมทังยั
้ งคาดด้ วยว่าจะเห็นข้ อจ�ำกัดมากกว่าเดิม”10 ดัง
นัน้ โทษประหารชีวิตจึงเป็ นข้ อยกเว้ นที่อนุญาตให้ ท�ำได้ ในรัฐที่ยงั ไม่ได้ ยกเลิกบทลงโทษนี ้ แต่ใช้ ได้ เมื่อมีการบังคับใช้ อย่าง
จ�ำกัดและไม่ใช่ตามอ�ำเภอใจ และควรถือว่าจะน�ำไปสูก่ ารยกเลิกบทลงโทษนี ้ในที่สดุ
กฎหมายของรัฐที่จ�ำกัดการใช้ บทลงโทษประหารชีวิตเป็ นสิง่ บ่งชี ้ชัดเจนถึงการปฏิบตั ติ ามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิ
มนุษยชนของรัฐ การถอดบทลงโทษประหารชีวิตออกจากตัวบทกฎหมายจึงไม่เพียงแต่จะหยุดการประหารชีวิตเท่านันแต่
้ ยงั
เป็ นการน�ำบทลงโทษนี ้ออกไปจากระบบกฎหมายอาญาของรัฐอีกด้ วย ซึง่ จะท�ำให้ รัฐไม่สามารถคร่าชีวิตใครได้ อย่างสัมบูรณ์
และโดยไม่อาจย้ อนกลับมาแก้ ไขดังนัน้ สถานะของกฎหมายในการใช้ บงั คับโทษประหารชีวิตจึงเป็ นตัววัดที่ดีวา่ รัฐมุง่ มัน่ แค่ไหน
ในการยกเลิกโทษประหาร ขณะนี ้ ภาคีสหประชาชาติ 99 ประเทศได้ ยกเลิกโทษประหารชีวิตในอาชญากรรมทุกประเภทและอีก
7 ประเทศยกเลิกโทษประหารชีวิตในอาชญากรรมธรรมดา ในขณะที่อีก 81 ประเทศให้ สตั ยาบันต่อพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึง่ หมายความว่าประเทศดังกล่าวตังใจจะยกเลิ
้
กโทษ
ประหารนี ้ (โปรดดูตาราง ข1)

สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ มติเลขที่ 217 A (III).
สหประชาชาติ ชุดสนธิสญ
ั ญา เล่ม 999 หน้ า 171
7
“ความเห็นทัว่ ไป ฉบับที่ 6: ข้ อ 6 (สิทธิในการมีชีวิต)” ใน “รวมชุดความเห็นทัว่ ไปและค�ำแนะน�ำทัว่ ไปโดยหน่วยงานสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชน” ตราสารสิทธิมนุษยชน เล่ม I. (HRI/
GEN/1/Rev.9 (Vol. I)), หน้ า 177 วรรค 3
8
โปรดดูสว่ นที่ 3.1 ในการอภิปรายหัวข้ อ “อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สดุ ”
9
อยูใ่ น A/67/275 หน้ า 23 วรรค 116
10
ในขณะที่ความเห็นทัว่ ไป ฉบับที่ 6 สอดคล้ องกับวรรค 2 ข้ อ 6 ของกติการะหว่างประเทศ โดยกล่าวว่ารัฐภาคีไม่จ�ำเป็ นต้ องยกเลิกโทษประหารชีวิต แต่ความเห็นทัว่ ไป ฉบับที่ 6
ของคณะมนตรี มนุษยชนยังกล่าวว่าภาษาในวรรค 6 ของข้ อเดียวกันแนะอย่างชัดเจนว่าการยกเลิกเป็ นสิง่ ที่ควรกระท�ำ HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), loc. cit., วรรค 6
5

6

6

มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตในอาชญากรรมทุกประเภทในประเทศต่างๆ มากขึ ้นเรื่ อยๆ ในประเทศที่ยงั ใช้ โทษประหารชีวิตอยู่
โทษนี ้ถูกน�ำมาใช้ เป็ นครัง้ คราวเท่านัน้ จากรายงานประจ�ำปี ฉบับล่าสุดว่าด้ วยการตัดสินลงโทษประหารชีวิตและการประหาร
ชีวิตของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล(Amnesty International) มีเพียง 9 ประเทศเท่านันที
้ ่ประหารชีวิตนักโทษทุกปี ระหว่างปี
2552-2556 ได้ แก่ บังคลาเทศ จีน (สาธารณรัฐอิสลาม) อิหร่าน อิรัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ซาอุดีอาระเบีย
ซูดาน สหรัฐอเมริ กาและเยเมน ในจ�ำนวนนี ้ มี 5 ประเทศที่ใช้ โทษประหารชีวิตบ่อยครัง้ ได้ แก่ จีน (สาธารณรัฐอิสลาม) อิหร่าน
อิรัก ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอเมริ กา รัฐอื่นส่วนใหญ่ที่ยงั คงใช้ โทษประหารชีวิตไม่ได้ ใช้ บงั คับบทลงโทษนี ้ถี่นกั 11
รัฐส่วนใหญ่ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบตั แิ ต่ไม่ได้ ยกเลิกในทางกฎหมายไม่หนั กลับมาใช้ บทลงโทษนี ้อีก มีรัฐเพียง
ส่วนน้ อยที่ยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบตั ิเท่านันที
้ ่หนั กลับมาประหารชีวิตนักโทษหรื อไม่ก็กลับมาประกาศใช้ บทลงโทษนี ้อีก
ครัง้ ในกฎหมายของตนแต่ยงั ไม่ได้ ประหารชีวิตใครหลังจากหยุดประหารมาหลายปี ในกรณีหลัง บางรัฐระงับการใช้ บทลงโทษ
ประหารชีวิตนี ้อีกครัง้ จากจ�ำนวนรัฐ 35 รัฐที่ยกเลิกการประหารชีวิตในทางปฏิบตั ิ มีเพียง 2 ประเทศเท่านันที
้ ่ประหารชีวิตใน
ช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา (โปรดดูตาราง ข.2)
1.2 การเรียกร้องห้ามการลงโทษประหารชีวิตทั่วโลก
ในปี 2550 ในมติเลขที่ 62/149 เรื่ อง “การหยุดพักการใช้ บทลงโทษประหารชีวิต” (Moratorium on the use of the death
penalty) สมัชชาใหญ่สหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างมากต่อการบังคับใช้ โทษประหารชีวิตอย่างต่อเนื่อง และเรี ยกร้ องให้
รัฐภาคีทกุ แห่งที่ยงั คงใช้ โทษประหารชีวิต จ�ำกัดการใช้ โทษประหารชีวิตให้ มากขึ ้นและลดจ�ำนวนองค์ความผิดที่จะบังคับใช้ กบั
โทษประหารชีวิต รวมทังจั
้ ดให้ มีบทหยุดพักการลงโทษประหารชีวิตโดยมีแผนการจะยกเลิกบทลงโทษนี ้ในที่สดุ 12 มีประเทศ 104
แห่งให้ การสนับสนุนมตินี ้ ในขณะที่ 54 ประเทศไม่เห็นด้ วยและ 29 ประเทศงดออกเสียง ซึง่ สะท้ อนภาพในระดับโลกของการใช้
บทลงโทษประหารชีวิตได้ คอ่ นข้ างชัดเจน ในเวลาต่อมา สมัชชาใหญ่สหประชาชาติรับรองมติเลขที่ 63/168 ในปี 2551 มติเลขที่
65/206 ในปี 2553 มติเลขที่ 67/176 ในปี 2555 โดยรูปแบบการลงคะแนนเสียงเผยให้ เห็นการสนับสนุนการห้ ามการลงโทษ
ประหารชีวิตเพิ่มขึ ้น (โปรดดูภาพ1)13 ทังนี
้ ้ จ�ำนวนรัฐภาคีที่ลงคะแนนเสียงสนับสนุนข้ อห้ ามมีจ�ำนวนมากขึ ้น ขณะที่การต่อต้ าน
ไม่เห็นด้ วยกลับลดลง บางประเทศที่เคยต่อต้ านหันมางดออกเสียงแทน14
ในมติเลขที่ 67/176 เมื่อปี 2555 ว่าด้ วย “การหยุดพักการใช้ โทษประหารชีวิต” สมัชชาใหญ่สหประชาชาติเน้ น “เรี ยกร้ องให้ รัฐ
ภาคีก�ำหนดบทหยุดพักการประหารชีวิตโดยมีแผนจะยกเลิกโทษประหารชีวิต” สมัชชาใหญ่ยงั เรี ยกร้ องให้ รัฐภาคีที่ยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตไม่หนั กลับมาใช้ โทษนี ้อีกครัง้ รวมทังสนั
้ บสนุนให้ รัฐดังกล่าวบอกเล่าประสบการณ์ของตนในเรื่ องนี ้กับผู้อื่น”

แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลการตัดสินและการประหารชีวิต 2556 (ลอนดอน 2557) หน้ า 34 อ่านได้ จากhttp://issuu.com/amnestypublishing/docs/death_sentences_and_
executions_2013
12
โปรดดู บันทึกฉบับทางการของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครัง้ ที่ 62 การประชุมเต็มคณะครัง้ ที่ 76 (A/62/PV.76) หน้ า 17
13
โปรดดู บันทึกฉบับทางการของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครัง้ ที่ 63 การประชุมเต็มคณะครัง้ ที่ 70 (A/63/PV.70), หน้ า 17, บันทึกฉบับทางการของสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ ครัง้ ที่ 65 การประชุมเต็มคณะครัง้ ที่ 71 (A/65/PV.71) หน้ า 19 และ บันทึกฉบับทางการของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครัง้ ที่ 67 การประชุมเต็มคณะครัง้ ที่ 60
(A/67/PV.60) หน้ า 17 ตามล�ำดับ
14
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล“มติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเรี ยกร้ องให้ หยุดพักการใช้ โทษประหาร” อ่านได้ จาก www.amnesty.org/en/death-penalty/united-nationsgeneral-assembly-resolutions-calling-for-a-moratorium-on-the-use-of-the-death-penalty
11
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ภาพ 1 การลงคะแนนเสียงรวมในระดับโลกต่อมติเรื่อง “การหยุดพักการใช้โทษประหารชีวิต”

1.3 การบังคับใช้โทษประหารชีวิต
ในขณะที่ประเทศกว่า 160 แห่งยกเลิกโทษประหารชีวิต ปฏิบตั ติ ามการหยุดพัก หรื อไม่ก็หยุดไม่ประหารชีวิตผู้ใด15 แต่ประเทศ
ส่วนน้ อยยังคงลิดรอนชีวิตผู้คนต่อไปโดยเฉพาะผู้ต้องหาความผิดยาเสพติด ในประเทศเหล่านี ้บางประเทศ โทษประหารชีวิต
เป็ นโทษบังคับ(mandatory) ของความผิดข้ อหายาเสพติด โทษประหารชีวิตที่บงั คับนี ้ถือเป็ นปั ญหาเพราะขัดกับการห้ ามมิให้
คร่าชีวิตผู้คนตามอ�ำเภอใจ รวมทังละเมิ
้
ดสิทธิการได้ รับการพิจารณาคดีอย่างยุตธิ รรม ในบรรดารัฐภาคีของสหประชาชาติ รัฐ
32 แห่งยังคงใช้ บงั คับโทษประหารกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แม้ จะมีจ�ำนวนประเทศน้ อยกว่านี ้ที่ลงโทษประหารชีวิต
จริ งๆ16แต่บางประเทศ รวมทัง้ (สาธารณรัฐอิสลาม) อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย และจีน ใช้ โทษประหารชีวิตถี่มาก โดยสัดส่วนการ
ประหารชีวิตส่วนใหญ่จะเป็ นการใช้ กบั ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะในกรณีของ (สาธารณรัฐอิสลาม) อิหร่าน ข้ อ
กังวลก็คือความพยายามต่อสู้กบั อาชญากรรมยาเสพติดอาจขัดแย้ งกับการตีความอย่างแคบที่ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับการบังคับใช้
โทษประหารชีวิต ขณะนี ้ ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าโทษประหารชีวิตจะป้องปรามไม่ให้ มีการก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดได้
ดีกว่าการถูกจ�ำคุกเป็ นเวลานานแต่อย่างใด บทลงโทษที่โหดร้ ายไม่ใช่ตวั ป้องกันไม่ให้ ผ้ คู นท�ำความผิด แต่เป็ นความแน่นอนของ
บทลงโทษต่างหาก ดังนัน้ ในการขจัดอาชญากรรม เราจึงควรเน้ นการปฏิรูประบบยุตธิ รรมโดยท�ำให้ ระบบมีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้นพร้ อมกับดูแลให้ ระบบมีความมีมนุษยธรรมมากขึ ้น ถึงตอนนัน้ ความคืบหน้ าในการรับมือกับอาชญากรรมยาเสพติดจึงจะ
เกิดขึ ้นโดยไม่จ�ำเป็ นต้ องละเมิดสิทธิมนุษยชน

พิลเลย์ อ้ างแล้ ว
ศูนย์ขา่ วสหประชาชาติ “เลขาธิการเรี ยกร้ องให้ รัฐยกเลิกโทษประหาร” 3 กรกฎาคม 2555 อ่านได้ จาก http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42382#.
VBZdAi6SzaY
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2. มาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศ
“การบังคับใช้ โทษประหารชีวิตเกือบทุกกรณีมีความเกี่ยวโยงกับการปฏิบตั กิ ารที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี ของ
มนุษย์ซงึ่ ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ” อดีตข้ าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ นาวี พิลเลย์ 17
โทษประหารชีวิตถูกปฏิเสธอย่างชัดเจนหรื อโดยปริ ยายในตราสารระหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน เช่น กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตลอดจนพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศที่ประสงค์ให้
ยกเลิกโทษประหาร นอกจากนี ้ มติและข้ อตกลงจ�ำนวนมากของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติและคณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ(Human Rights Council) ยังสนับสนุนการยกเลิกโทษประหารนี ้ เช่นเดียวกับแถลงการณ์และค�ำชี ้น�ำของหน่วย
งานระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคอีกหลายแห่ง แต่แม้ วา่ แนวโน้ มและมาตรฐานระหว่างประเทศจะไม่เห็นด้ วยกับการใช้
โทษประหารชีวิตก็ตาม รัฐส่วนน้ อยยังคงยืนกรานปฏิบตั สิ งิ่ ที่อยูใ่ นความสนใจของผู้คนในขณะนี ้
ส่วนที่ 2 นี ้จะพูดถึงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนส�ำคัญในการใช้ โทษประหารชีวิต
2.1 อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สุด
“สิทธิแต่ก�ำเนิดในการมีชีวิต” ได้ รับการรับประกันในวรรคแรกของข้ อ 6 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง โดยมีเพียงข้ อยกเว้ นเดียวตามที่ระบุในวรรค 2 ของข้ อเดียวกัน ดังนี ้ “ในประเทศที่ยงั มิได้ ยกเลิกโทษประหารชีวิต
การลงโทษประหารชีวิตอาจกระท�ำได้ เฉพาะอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สดุ ตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับในขณะกระท�ำความผิดและไม่
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกติกานี ้และต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมล้ างเผ่าพันธุ์ การลงโทษเช่นว่านี ้
จะกระท�ำได้ ก็โดยค�ำพิพากษาถึงที่สดุ ของศาลที่มีอ�ำนาจ”
บทบัญญัตินี ้ระบุสถานการณ์ที่จ�ำกัดในกรณีมีการลิดรอนสิทธิในการมีชีวิตเฉพาะในประเทศที่ยงั คงไม่ได้ ยกเลิกโทษประหาร
และโดยมีข้อจ�ำกัดอย่างเข้ มงวด ภายใต้ แนวคิดว่าจะมีการยกเลิกโทษประหารในที่สดุ
ข้ อจ�ำกัดแรกที่ระบุไว้ ในข้ อจ�ำกัดชุดนี ้ ซึง่ ได้ แก่ แนวคิดของ “อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สดุ ” จึงถือเป็ นพื ้นฐานในการเข้ าใจว่าโทษ
ประหารจะถูกต้ องตามกฎหมายภายใต้ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเมื่อใดและอย่างไร สาระส�ำคัญคือโทษประหาร
ชีวิตจะถูกต้ องตามกฎหมายก็ตอ่ เมื่อมีการจ�ำกัดการใช้ บทลงโทษเฉพาะกับ “อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สดุ ” เท่านันในประเทศที
้
่
ยังไม่ได้ ยกเลิกโทษประหาร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระบุอย่างชัดเจนในความเห็นทัว่ ไป (General Comment) ฉบับที่ 6 ว่า
ด้ วยสิทธิในการมีชีวิต ว่า
“คณะกรรมการมีความเห็นว่าค�ำว่า “อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สดุ ” ต้ องอ่านและตีความอย่างจ�ำกัดที่สดุ ให้ หมายความว่าโทษ
ประหารชีวิตเป็ นมาตรการที่คอ่ นข้ างพิเศษ และควรเดินตามข้ อก�ำหนดที่ชดั เจนในข้ อ 6 ที่วา่ โทษประหารชีวิตจะน�ำมาใช้ ได้ ตาม
กฎหมายที่ใช้ บงั คับขณะก่ออาชญากรรมและเมื่อไม่ขดั แย้ งกับกติการะหว่างประเทศเท่านัน”
้ 18
เนื่องจากกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ มีการให้ สตั ยาบันอย่างกว้ างขวาง ดังนัน้ ความ
สับสนในที่นี ้จึงไม่ใช่อยูท่ ี่การตกลงเรื่ องมาตรฐานที่มีคณ
ุ ลักษณะจ�ำกัด แต่กลับอยูท่ ี่การตีความขีดจ�ำกัดที่อยูใ่ นบทบัญญัตนิ ี ้
ของกติการะหว่างประเทศต่างหาก กติการะหว่างประเทศไม่ได้ จ�ำกัดความค�ำว่า “อาชญากรรมที่อกุ ฉกรรจ์ที่สดุ ” และค�ำๆ นี ้ถูก
นาวี พิลเลย์ อดีตข้ าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ “ถอยห่างจากโทษประหาร: บทเรี ยนจากประสบการณ์ระดับชาติ” ค�ำน�ำ หาอ่านได้ จาก http://www.ohchr.org/
Lists/MeetingsNY/Attachments/27/moving_away_from_death_penalty_web.pdf
18
HRI/GEN/1/Rev.9 (เล่ม I), อ้ างแล้ ว วรรค 7
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ขยายความให้ ชดั เจนมากขึ ้นในเวลาต่อมาในความเห็นทัว่ ไป ฉบับที่ 6 (General Comment No.6) ก่อนจะถูกน�ำไปตีความใน
รูปแบบต่างๆ โดยบางรูปแบบจะเปิ ดกว้ างมากกว่าและมีความเฉพาะตามแต่ละรัฐ ดังนัน้ ขีดจ�ำกัดของการบังคับใช้ โทษ
ประหารจึงถูกยืดขยายครอบคลุมการกระท�ำความผิดรูปแบบต่างๆ ในบางรัฐ ในขณะที่สทิ ธิพื ้นฐานในการมีชีวิตที่ยอมรับกัน
ทัว่ ไปเป็ นสิง่ ที่ไม่มีผ้ ใู ดแย้ ง แต่การตีความว่าจะจรรโลงสิทธิดงั กล่าวนี ้ได้ อย่างไรในการบังคับใช้ โทษประหารกลับมีการ
วิวฒ
ั นาการเปลี่ยนแปลง ในเวลาต่อมา ขีดจ�ำกัดการใช้ โทษประหารชีวิตในฐานะข้ อยกเว้ นหรื อลิดรอนสิทธิในการมีชีวิตจึงมี
การจ�ำกัดมากขึ ้นเรื่ อยๆ
ตามหลักการกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ บัน คี-มุน เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวไว้ ในรายงานฉบับปี 2556 เรื่ อง
“ค�ำถามเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต”19 ว่า โทษประหารชีวิต “ควรบังคับใช้ กบั อาชญากรรมที่เป็ นการฆาตกรรมหรื อการฆ่าโดย
เจตนา” และประณามการใช้ โทษประหารชีวิตกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อาชญากรรมเศรษฐกิจ อาชญากรรมการเมือง
การคบชู้ หรื อความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบสมยอมระหว่างเพศเดียวกัน การตีความอย่างแคบล่าสุดของค�ำว่า
“อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สดุ ” ของผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติวา่ ด้ วยการฆ่าตัดตอน การประหารชีวิตโดยไม่ผา่ นการ
พิจารณาคดี หรื อการประหารชีวิตตามอ�ำเภอใจ สอดคล้ องกับท่าทีนี ้ ในรายงานที่สง่ ให้ กบั สมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อปี
2555 ผู้รายงานพิเศษสรุปว่า “ในประเทศที่ยงั ไม่ได้ ยกเลิกโทษประหารชีวิต การตัดสินประหารชีวิตจะใช้ ได้ ก็ตอ่ เมื่อมีการฆ่า
โดยเจตนาเท่านัน้ แต่ไม่ได้ แปลว่าต้ องบังคับใช้ กบั คดีดงั กล่าวเสมอไป (mandatory)”20
มาตรฐานระหว่างประเทศในการตีความค�ำว่า “อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สดุ ” หมายความว่าควรขจัดโทษประหารชีวิตออกไป
จากอาชญากรรมที่ไม่สอดคล้ องกับข้ อจ�ำกัดที่ก�ำหนดไว้ ในบทบัญญัตนิ ี ้ โดยเฉพาะอาชญากรรมที่เกี่ยวกับยาเสพติด
อาชญากรรมเศรษฐกิจ อาชญากรรมการเมือง การคบชู้ และความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบสมยอมระหว่างเพศเดียวกัน
โดยฉันทามติในหมูผ่ ้ เู ชี่ยวชาญและสถาบันที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน21 เห็นว่าการลงโทษประหารชีวิตในกรณีอาชญากรรมที่
กล่าวมานี ้ จะถือว่าละเมิดข้ อ 6 วรรค 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอย่างชัดเจน การ
ตีความค�ำว่า “อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สดุ ” เป็ นการตีความจากหลักกฎหมาย ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และมาตรการ
คุ้มครองอย่างเป็ นกลางในขณะนี ้จ�ำนวนมากขึ ้นเรื่ อยๆ ที่ยืนยันหลักการเดียวกัน ข้ อจ�ำกัดที่จะป้องกันมิให้ มีการคร่าชีวิตโดย
อ�ำเภอใจจึงเป็ นการปิ ดกันข้
้ อจ�ำกัดความผิดต่างๆ ที่จะน�ำมาใช้ บงั คับโทษประหารชีวิต ตลอดจนข้ อจ�ำกัดอื่นในกฎหมายสาร
บัญญัติและข้ อจ�ำกัดในกฎหมายวิธีสบัญญัติ
แม้ จะมีการโต้ เถียงกันมานานแล้ วว่าโทษประหารชีวิตจะช่วยป้องกันมิให้ มีการก่ออาชญากรรมร้ ายแรงเพื่อธ�ำรงความปลอดภัย
และมัน่ คงของรัฐ และแม้ วา่ สาธารณชนจะสนับสนุนการใช้ โทษประหารชีวิตกับผู้กระท�ำความผิดบางประเภทที่ก่ออาชญากรรม
ร้ ายแรง แต่ขณะนี ้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าโทษประหารจะเป็ นตัวป้องปรามไม่ให้ เกิดการก่ออาชญากรรมแต่อย่างใด22 ยก
ตัวอย่างเช่น การวิจยั เมื่อเร็ วๆ นี ้ ว่าด้ วยผลของโทษประหารชีวิตต่อการฆาตกรรม ไม่ได้ สรุปว่า “โทษประหารชีวิตลด เพิ่ม หรื อ
ไม่มีผลต่ออัตราการฆาตกรรม”23
การลงทุนในมาตรการแก้ ปัญหาด้ านความปลอดภัยของสาธารณชนและอาชญากรรม เช่น การมีก�ำลังต�ำรวจที่มีประสิทธิภาพ
กว่าเดิม และระบบอาญาที่ยตุ ธิ รรมและใช้ การได้ น่าจะเป็ นกลยุทธ์ที่ดีกว่าในการจัดการกับอาชญากรรมอุกฉกรรจ์24 การ
ยกเลิกโทษประหารชีวิตจ�ำเป็ นต้ องมีความมุง่ มัน่ ที่จะจัดการกับอาชญากรรมด้ วยมาตรการอื่น เช่น บุคลากรผู้บงั คับใช้ กฎหมาย
A/HRC/24/18, หน้ า 7 วรรค 24
A/67/275, อ้ างแล้ ว หน้ า14 วรรค 67; อ้ างจากโรเจอร์ ฮูดและแคโรไลน์ ฮอยล์ โทษประหาร พิมพ์ครัง้ ที่ 4 (ออกซ์ฟอร์ ด ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ ด 2551) หน้ า 132.
21
ยกตัวอย่างเช่น คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชน เลขาธิการสหประชาชาติ ผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติวา่ ด้ วยการฆ่าตัดตอน การประหารชีวิตโดยไม่ผา่ นการพิจารณาคดี หรื อการ
ประหารชีวิตตามอ�ำเภอใจ
22
ค�ำน�ำมติเลขที่ 62/149 เรื่ องการพักการใช้ โทษประหารโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (A/RES/62/149), ค�ำน�ำมติเลขที่ 65/206 เรื่ องการพักการใช้ โทษประหารโดยสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติ (A/RES/65/206), ค�ำน�ำมติเลขที่ 67/176 เรื่ องการพักการใช้ โทษประหารโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (A/RES/67/176), และดร. แจ็กกี คาร์ น ต�ำรวจและการลด
อาชญากรรม: หลักฐานและนัยในการปฏิบตั ิ (ลอนดอน มูลนิธิต�ำรวจ 2556) หน้ า 3 อ่านได้ จาก http://www.police-foundation.org.uk/uploads/catalogerfiles/policing-andcrime-reduction/police-foundation-police-effectiveness-report.pdf
23
แดเนียล เอ นากิน และจอห์น วี เพพเพอร์ “การป้องปรามและโทษประหาร” สภาวิจยั แห่งชาติ (วอชิงตันดีซี สถาบันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ 2555) หน้ า 2
24
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ไม่ได้ ท�ำให้ เราปลอดภัยกว่าเดิม: อาชญากรรม ความปลอดภัยของสาธารณชนและโทษประหาร (ลอนดอน ส�ำนักพิมพ์แอมเนสตี ้ อินเตอร์
เนชัน่ แนล2556) หน้ า 4 อ่านได้ จาก http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT51/002/2013/en/a862c002-448f-4640-8192-7873cb5b8c42/act510022013en.pdf
19
20
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ที่มีประสิทธิภาพ และภาวะผู้น�ำที่สร้ างสรรค์และมีพลังในการเอาชนะใจสาธารณชนในการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายอาญา25
นอกจากนี ้ ยังมีความต้ องการเรื่ องเวลาในการชี ้น�ำทางการเมืองเพื่อก่อให้ เกิดความไว้ วางใจและสนับสนุนให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ ตลอดจนการมีโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านสถาบันที่เอื ้อต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว26
2.2 โทษบังคับประหารชีวิต(Mandatory death penalty)
โทษแบบบังคับให้ ประหารชีวิต เป็ นการไม่ใช้ ดลุ ยพินิจด้ านความยุตธิ รรมขณะตัดสินลงโทษประหารชีวิต ซึง่ เป็ นการกีดกันไม่ให้
มีความเป็ นไปได้ ใดที่จะพิจารณาสถานการณ์สว่ นตัวของจ�ำเลยหรื อสภาพการณ์ความผิด รวมทังเป็
้ นการโยนปั จจัยการแก้
ปั ญหาที่อาจเกี่ยวข้ องใดก็ตามทิ ้งไปกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศห้ ามมิให้ มีการลงโทษประหารชีวิตแบบบังคับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระบุวา่ “การก�ำหนดโทษประหารแบบอัตโนมัตแิ ละบังคับถือเป็ นการลิดรอนการมีชีวิตโดยอ�ำเภอ
ใจ ซึง่ ละเมิดข้ อ 6 วรรค 1 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง” และยังถือว่าโดยพื ้นฐานแล้ ว
ไม่สอดคล้ องกับสิทธิและหลักประกันที่จะได้ รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมและชอบด้ วยกฎหมายตามที่ระบุในข้ อ 1427
ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติวา่ ด้ วยการฆ่าตัดตอน การประหารชีวิตโดยไม่ผา่ นการพิจารณาคดี หรื อการประหารชีวิตตาม
อ�ำเภอใจ28ระบุวา่ โทษประหารชีวิตไม่ควรเป็ นโทษบังคับในทุกกรณี29 โทษประหารชีวิตแบบบังคับไม่เห็นความส�ำคัญของการ
บังคับใช้ กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพราะการตัดสินต้ องสะท้ อนการประเมินปั จจัยต่างๆ ในแต่ละคดีเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการเคารพ
สิทธิมนุษยชนของจ�ำเลยตลอดจนข้ อจ�ำกัดแบบแคบในการใช้ บงั คับบทลงโทษประหารชีวิต
2.3 หลักประกันที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
“ไม่มีระบบยุตธิ รรมใดในโลกที่แข็งแกร่งมากพอจนรับประกันได้ วา่ จะไม่มีการปลิดชีวิตผู้บริ สทุ ธิ์ และขณะนี ้ มีหลักฐานเพิ่มขึ ้น
จนน่าตกใจว่าแม้ แต่ในระบบกฎหมายที่ท�ำงานได้ ดี ก็ได้ ตดั สินประหารชีวิตชายหญิงที่ตอ่ มาถูกพิสจู น์วา่ เป็ นผู้บริ สทุ ธิ์” - ไซอิด
ราด อัล ฮุสเซ็น ข้ าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
สิทธิที่จะได้ รับการพิจารณาคดีอย่างยุตธิ รรมและชอบด้ วยกฎหมายถูกเขียนไว้ ชดั เจนในกฎหมายระหว่างประเทศ การพิจารณา
คดีที่ไม่ยตุ ธิ รรม การไม่สามารถให้ หลักประกันขันต�
้ ่ำให้ ตอ่ สู้คดี หรื อการปฏิเสธสิทธิในการทบทวนบทลงโทษ อาจส่งผลให้ มีการ
ลงโทษผู้บริ สทุ ธิ์ ความผิดพลาดระดับหนึง่ อาจเป็ นเรื่ องยอมรับได้ แต่ในกรณีเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต ความผิดพลาดดังกล่าว
อาจหมายถึงความตายและการลิดรอนชีวิตอีกคนตามอ�ำเภอใจ30 ความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สดุ ของระบบกฎหมายอาญาคือ
การลงโทษผู้บริ สทุ ธิ์ให้ ต้องโทษประหารชีวิต31ดังนัน้ จึงควรมีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสูงสุดของความยุตธิ รรมเพราะการปลิดชี
วิตคนๆ หนึง่ เป็ นการกระท�ำที่สมั บูรณ์และไม่สามารถย้ อนกลับมาแก้ ไขได้ ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติวา่ ด้ วยการฆ่า
ตัดตอน การประหารชีวิตโดยไม่ผา่ นการพิจารณาคดี หรื อการประหารชีวิตตามอ�ำเภอใจ กล่าวว่า การก�ำหนดโทษประหารชีวิต
เมื่อกระบวนพิจารณาคดีไม่สอดคล้ องกับมาตรฐานสูงสุดของการได้ รับการไต่สวนอย่างยุตธิ รรมถือเป็ นการกระท�ำตามอ�ำเภอ
ใจ32
คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ ต่อต้ านโทษประหาร รัฐยกเลิกโทษประหารอย่างไร (ออสโล 2556) หน้ า 6 อ่านได้ จาก http://issuu.com/icdp/docs/report_english
นอกจากนี ้ ยังมีองค์ประกอบอื่นที่อาจเป็ นส่วนหนึง่ ในการยกเลิกโทษประหาร การตัดสินของศาลและแรงกดดันทางการเมืองจากสถาบันระดับภูมิภาค (เช่นสภายุโรป) ส�ำคัญพอๆ
กับเจตนารมณ์ทางการเมืองและภาวะผู้น�ำในการเริ่ มปฏิรูปกฎหมาย
27
โรแลนโด และ ฟิ ลปิ ปิ นส์ เอกสารสื่อสารเลขที่ 1110/2002 (CCPR/C/82/D/1110/2002) วรรค 5.2
28
A/67/275, อ้ างแล้ ว
29
รายงานของผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติวา่ ด้ วยการฆ่าตัดตอน การประหารชีวิตโดยไม่ผา่ นการพิจารณาคดี หรื อการประหารชีวิตตามอ�ำเภอใจ (E/CN.4/1999/39), หน้ า 22
วรรค 63
30
มาตรฐานนี ้มีความส�ำคัญไม่เพียงแต่เพื่อป้องกันการลงโทษผู้บริ สทุ ธิ์เท่านัน้ แต่ยงั ส�ำคัญในแง่รับประกันว่าจะมีการจรรโลงสิทธิมนุษยชนที่ตดิ ตัวมาแต่ก�ำเนิดให้ กบั ทุกคน เพราะ
ความบริ สทุ ธิ์ของบุคคลไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิมนุษยชนขันพื
้ ้นฐานที่ทกุ คนมีสทิ ธิได้ รับ
31
โครงการโทษประหาร ความผิดที่เลี่ยงไม่ได้ (ลอนดอน 2557)หน้ า5 อ่านได้ จาก http://www.deathpenaltyproject.org/wp-content/uploads/2014/07/The-inevitability-oferror-English.pdf
32
A/67/275, อ้ างแล้ ว หน้ า7 วรรค 25.
25
26
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สิทธิในการได้ รับการพิจารณาอย่างยุตธิ รรม ได้ รับการระบุไว้ ในข้ อ 14 วรรค 1 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง
“บุคคลทังปวงย่
้
อมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ ในการพิจารณาคดีอาญาซึง่ ตนต้ องหาว่ากระท�ำความ
ผิด หรื อการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิและหน้ าที่ของตน บุคคลทุกคนย่อมมีสทิ ธิได้ รับการพิจารณาอย่างเปิ ดเผยและเป็ นธรรม
โดยคณะตุลาการซึง่ จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย มีอ�ำนาจ มีความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง”33
การรับประกันสิทธิที่จะได้ รับการพิจารณาอย่างยุตธิ รรมมีรายละเอียดในวรรคต่อมาของข้ อ 14 ของกติการะหว่างประเทศว่า
ด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ความเห็นทัว่ ไป (General Comment) ฉบับที่ 6 เรื่ องสิทธิในการมีชีวิตของคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชน ชี ้ว่าต้ องปฏิบตั ติ ามหลักประกันการพิจารณาคดีเมื่อมีการลงโทษประหารชีวิต ซึง่ ในที่นี ้รวมถึงสิทธิใน
การได้ รับพิจารณาอย่างยุตธิ รรมจากคณะตุลาการที่เป็ นอิสระ การได้ รับการสันนิษฐานว่าเป็ นผู้บริ สทุ ธิ์ หลักประกันขันต�
้ ่ำใน
การต่อสู้คดี และสิทธิที่จะให้ คณะตุลาการในระดับเหนือขึ ้นไปพิจารณาทบทวนบทลงโทษ “นอกไปจากสิทธิที่จะขออภัยโทษ
หรื อลดหย่อนโทษ”34
การอ่านและตีความวรรค 2 ข้ อ 6 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ตลอดจนข้ อจ�ำกัดที่
บทบัญญัติก�ำหนดในการใช้ บงั คับโทษประหารชีวิตตามกฎหมาย แสดงให้ เห็นว่า “อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สดุ ” ไม่ได้ เป็ นเพียง
ข้ อจ�ำกัดเดียวที่ก�ำหนด แต่เป็ นแค่หนึง่ ในองค์ประกอบของข้ อจ�ำกัดต่างๆ เมื่อใช้ บงั คับโทษประหารชีวิต
“(1) ในประเทศที่ยงั ไม่ได้ ยกเลิกโทษประหาร การตัดสินประหารชีวิตกระท�ำได้ ในกรณีอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สดุ เท่านันตาม
้
กฎหมายที่ใช้ บงั คับขณะมีการก่ออาชญากรรม และ (2) โดยไม่ขดั แย้ งกับกติกาฉบับปั จจุบนั และอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการป้องกัน
และการลงโทษอาชญากรรมล้ างเผ่าพันธุ์(Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)(3)
การลงโทษเช่นว่านี ้จะกระท�ำได้ ก็แต่โดยค�ำพิพากษาถึงที่สดุ ของศาลที่มีอ�ำนาจ”35
ภาษาที่ใช้ ในบทบัญญัตนิ ี ้มีนยั ว่าต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขจ�ำกัดทังหมดนี
้
้ก่อนเพื่อบังคับใช้ โทษประหารชีวิตในสภาพการณ์ที่
จ�ำกัดเท่านัน้ เนื่องจากข้ อ 6 วรรค 2 เขียนขึ ้นมาเป็ นข้ อยกเว้ นของสิทธิในการมีชีวิตอยูซ่ งึ่ รับประกันโดยข้ อ 6 วรรค 1 ดังนัน้ เมื่อ
อ่านข้ อจ�ำกัดข้ อ 2 และข้ อ 3 ด้ วยกัน เราจะเห็นว่ามีการยืนยันสิทธิที่จะได้ รับการพิจารณาคดีอย่างยุตธิ รรมและชอบด้ วย
กฎหมาย และสิทธินี ้เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการก�ำหนดโทษประหารชีวิต36
นอกจากนี ้ ในความเห็นทัว่ ไป ฉบับที่ 6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนย� ้ำว่าการลงโทษประหารชีวิตเมื่อการไต่สวนสิ ้นสุดลงโดย
ไม่ได้ ปฏิบตั ติ ามหลักประกันการได้ รับการพิจารณาคดีอย่างยุตธิ รรมและชอบด้ วยกฎหมายตามข้ อ 14 ของกติกา ถือเป็ นการ
ละเมิดข้ อ 6 ของกติกา ว่าด้ วยสิทธิในการมีชีวิต37
มาตรฐานเช่นนี ้ถูกเน้ นย� ้ำอีกครัง้ ใน “มาตรการคุ้มครองซึง่ รับประกันการคุ้มครองสิทธิผ้ ถู กู ลงโทษประหารชีวิต” ซึง่ มติของคณะ
มนตรี เศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council) เลขที่ 1984/50 ให้ ความเห็นชอบ มาตรการคุ้มครองฉบับที่ 5 ระบุ
ว่า “จะมีการลงโทษประหารชีวิตตามค�ำตัดสินสุดท้ ายของศาลผู้มีอ�ำนาจหลังมีการด�ำเนินกระบวนการทางกฎหมายที่ให้ ความ
คุ้มครองทังหมดเท่
้
าที่ท�ำได้ เพื่อให้ เกิดการพิจารณาคดีอย่างยุตธิ รรม ซึง่ อย่างน้ อยต้ องเท่ากับที่ระบุในข้ อ 14 ของ [กติกา
ระหว่างประเทศ]”38
กติการะหว่างประเทศ อ้ างแล้ ว
HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), อ้ างแล้ ว หน้ า. 178วรรค 7
35
กติการะหว่างประเทศอ้ างแล้ วเพิ่มหมายเลขเพื่อความชัดเจน ในต้ นฉบับของกติการะหว่างประเทศไม่มีหมายเลข
36
ข้ อความส่วนนี ้เน้ นเรื่ องวิธีสบัญญัตทิ ี่เกี่ยวกับโทษประหาร แต่สงิ่ ส�ำคัญที่พงึ สังเกตคือวรรค 2 ข้ อ 6 ของกติการะหว่างประเทศใช้ กบั กระบวนการสารบัญญัตเิ ช่นกัน กล่าวคือตัว
กฎหมายต้ องไม่ขดั แย้ งกับบทบัญญัติในกติกา
37
“ความเห็นทัว่ ไป ฉบับที่ 32: สิทธิในการได้ รับความเท่าเทียมกันต่อหน้ าศาลและคณะตุลาการและสิทธิได้ รับการไต่สวนอย่างยุตธิ รรม” ใน “รวมความเห็นทัว่ ไปและค�ำแนะน�ำ
ทัว่ ไปของหน่วยงานสนธิสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน” ตราสารสิทธิมนุษยชน เล่ม vol. I. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), หน้ า 260 วรรค 59
38
ECOSOC มติ 1984/50
33
34
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การเข้ าถึงที่ปรึกษากฎหมายเป็ นเรื่ องส�ำคัญเพื่อจรรโลงสิทธิในการพิจารณาคดีอย่างยุตธิ รรมและเพื่อปฏิบตั ติ ามมาตรการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องโทษประหารชีวิต คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแนะน�ำว่า “ควรมีการให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมายผ่าน
ทางที่ปรึกษากฎหมายตามที่จ�ำเป็ น ทันทีเมื่อถูกจับกุมตัว และตลอดช่วงพิจารณาคดีแก่ผ้ ถู กู กล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมร้ าย
แรง โดยเฉพาะในกรณีเป็ นความผิดต้ องโทษประหารชีวิต”39
2.3.1 การใช้โทษประหารชีวิตตามอ�ำเภอใจในการพิจารณาคดีผู้กระท�ำความผิดจ�ำนวนมาก
ปรากฏการณ์การตัดสินลงโทษบุคคลกลุม่ ใหญ่ในการพิจารณาคดีคนจ�ำนวนมาก (mass trial) กลายเป็ นประเด็นด้ านสิทธิ
มนุษยชนที่ส�ำคัญ การพิจารณาคดีคนหมูม่ ากในลักษณะเช่นนี ้ละเมิดมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศว่าด้ วยหลัก
ประกันการได้ รับการพิจารณาคดีอย่างยุตธิ รรมและความคุ้มครองอื่น การพิจารณาคดีเช่นนี ้ส่วนใหญ่จะซ่อนเร้ นความผิดปกติ
ของกระบวนการพิจารณาคดี ซึง่ รวมถึงการไม่ให้ จ�ำเลยเข้ าถึงทนายความอย่างเพียงพอและในเวลาเหมาะสม รวมทังกรณี
้
การ
พิจารณาคดีโดยไม่มีตวั จ�ำเลย ในหลายกรณี มีรายงานว่าผู้ต้องสงสัยที่ถกู ควบคุมตัวเสียชีวิตหลังถูกทรมาน นอกจากนี ้ ข้ อ
กล่าวหาจ�ำเลยแต่ละคนไม่ชดั เจน เนื่องจากในหลายคดีไม่มีการอ่านให้ ฟังในศาลเป็ นรายบุคคล ยิ่งไปกว่านัน้ ศาลยังไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักการสันนิษฐานว่าบุคคลเป็ นผู้บริ สทุ ธิ์ก่อน ตามความเห็นทัว่ ไป ฉบับที่ 32 (2550) เรื่ องสิทธิความเท่าเทียมกันต่อหน้ า
ศาลและคณะตุลาการ และสิทธิได้ รับการพิจารณาคดีอย่างยุตธิ รรมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน การสันนิษฐานว่าเป็ นผู้
บริ สทุ ธิ์ ซึง่ เป็ นพื ้นฐานของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก�ำหนดให้ อยั การมีภาระต้ องพิสจู น์ข้อกล่าวหา รับประกันว่าบุคคลไม่ถกู
ถือว่ามีความผิดจนกว่าข้ อกล่าวหาจะถูกพิสจู น์จนสิ ้นความสงสัยอย่างเหมาะสม ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้ กบั ผู้ถกู กล่าว
หา และก�ำหนดให้ บคุ คลผู้ถกู กล่าวหาว่าก่อความผิดทางอาญาได้ รับการปฏิบตั ติ ามหลักการนัน้
2.3.2 การเข้าถึงกิจการกงสุลกรณีชาวต่างประเทศ
การเข้ าถึงกิจการกงสุลเป็ นส่วนส�ำคัญในการคุ้มครองชาวต่างประเทศผู้ต้องโทษประหารชีวิต ทุกรัฐควรด�ำเนินการทุกอย่างเท่า
ที่ท�ำได้ เพื่อให้ มีการปฏิบตั ติ ามมาตรการคุ้มครองนี ้ระหว่างกันและกัน ซึง่ สอดคล้ องกับบทบัญญัตวิ า่ ด้ วยสิทธิในการขอรับ
บริ การกงสุลตามอนุสญ
ั ญาเวียนนาว่าด้ วยความสัมพันธ์กงสุล(Vienna Convention on Consular Relations) ภายใต้ กฎหมาย
ระหว่างประเทศ การปฏิเสธสิทธิที่จะแจ้ งให้ กงสุลทราบน�ำไปสูก่ ารละเมิดสิทธิการได้ รับพิจารณาคดีโดยชอบด้ วยกฎหมาย และ
การประหารชีวิตชาวต่างชาติผ้ ถู กู ลิดรอนสิทธิในการได้ รับบริ การกงสุลถือเป็ นการคร่าชีวิตตามอ�ำเภอใจ ซึง่ ขัดแย้ งกับข้ อ 6 และ
14 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง40
2.3.3 การอภัยโทษหรือการลดหย่อนโทษ
การอภัยโทษหรื อการลดหย่อนโทษประหารชีวิตถือเป็ นขันตอนเชิ
้
งบวกที่จะน�ำไปสูก่ ารยกเลิกโทษประหารชีวิต ข้ อ 6 (4) ของ
กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองระบุวา่ ผู้ใดที่ต้องโทษประหารชีวิตมีสทิ ธิขออภัยโทษหรื อลด
หย่อนบทลงโทษทังนี
้ ้ การนิรโทษกรรม อภัยโทษหรื อลดหย่อนการตัดสินประหารชีวิตสามารถท�ำได้ ในทุกกรณี
2.4 ห้ามการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมและย�่ำยีศักดิ์ศรี

สรุปข้ อสังเกตของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับตริ นิแดดและโตเบโก(CCPR/CO/70/TTO) หน้ า 2 วรรค 7(c)
A/HRC/27/26 วรรค 54

39
40
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ความโหดร้ ายของโทษประหารชีวิตมีผลเกินเลยไปจากการประหารชีวิต กล่าวคือ อาจมีการทรมานทางร่างกายและ/หรื อทาง
จิตใจ รวมถึงมีการปฏิบตั หิ รื อลงโทษรูปแบบอื่นที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี ต่อผู้ต้องโทษระหว่างรอการประหาร
ชีวิตขณะถูกควบคุมตัวในช่วงต่างๆ ของชีวิต นับตังแต่
้ มีการใช้ อนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานและการประติบตั หิ รื อการลงโทษที่
์
โหดร้ าย ไร้ มนุษย์ธรรมและย�่ำยีศกั ดิศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading
Treatment or Punishment (CAT) คุณลักษณะที่สมั บูรณ์และไม่สามารถผ่อนปรนได้ ของข้ อห้ ามข้ อนี ้เป็ นที่ยอมรับว่าเป็ น
กฎหมายระหว่างประเทศที่ถือปฏิบตั เิ ป็ นประเพณี และรัฐภาคีไม่ควรเข้ ามาแทรกแซงไม่วา่ สถานะของการให้ สตั ยาบันของรัฐ
นันจะเป็
้
นเช่นใด41
ในบางคราว โทษประหารชีวิตอาจถือว่าเป็ นการละเมิดข้ อห้ ามการทรมานและและการประติบตั หิ รื อการลงโทษอื่นที่โหดร้ าย ไร้
มนุษยธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี
2.4.1 โทษประหารชีวิตโดยตัวมันเอง
เป็ นเรื่ องส�ำคัญที่ต้องพิจารณาเป็ นล�ำดับแรกว่าการใช้ โทษประหารชีวิต โดยตัวของมันเอง ถือเป็ นการละเมิดข้ อห้ ามการทรมาน
และการประติบตั หิ รื อการลงโทษอื่นที่โหดร้ าย ไร้ มนุษย์ธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี หรื อไม่ ความหมายของค�ำว่าทรมานตามข้ อ 1.1
ของอนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานและการประติบตั หิ รื อการลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษย์ธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี ไม่รวม “ความเจ็บ
ปวดหรื อความทรมานที่เกิดจาก เป็ นส่วนหนึง่ หรื อเกี่ยวข้ องกับการลงโทษที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย”42ผู้รายงานพิเศษของ
สหประชาชาติวา่ ด้ วยการทรมานและการประติบตั หิ รื อการลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษย์ธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี แย้ งว่า “การลงโทษ
อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย” ตามอนุสญ
ั ญาดังกล่าวหมายถึงการลงโทษที่ถกู ต้ องตามกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศ
ซึง่ หมายความว่าการปฏิบตั ทิ ี่ถกู ต้ องตามกฎหมายในประเทศอาจยังถือว่าละเมิดข้ อ 1 ของอนุสญ
ั ญาอยูด่ ีหากถือเป็ นการ
ละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ผู้รายงานพิเศษขอให้ รัฐพิจารณาว่าการใช้ โทษประหารชีวิตโดยตัวมันเอง เป็ น
เครื่ องชี ้ว่ารัฐไม่เคารพศักดิ์ศรี ที่มีแต่ก�ำเนิดของบุคคล สร้ างความเจ็บปวดหรื อความทรมานทางจิตใจและร่างกายอย่างมาก
และถือว่าเป็ นการทรมานและการประติบตั หิ รื อการลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษย์ธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี หรื อไม่43
2.4.2 วิธีประหารชีวิต
วิธีประหารชีวิตรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ อาจถือว่าเป็ นการละเมิดเรื่ องนี ้ ยกตัวอย่างเช่น การประหารชีวิตด้ วยการถูกขว้ างก้ อนหิน
ได้ รับการประณามจากคณะกรรมาธิการว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน44 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยังเรี ยกร้ องให้ ยกเลิกกฎหมาย
ลงโทษประหารชีวิตด้ วยการถูกขว้ างด้ วยก้ อนหิน45 คณะกรรมการมีความเห็นเช่นกันว่าการประหารด้ วยการดมแก๊ สถือเป็ นการ
ปฏิบตั หิ รื อลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษย์ธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี 46 ระยะเวลาที่ใช้ ในการประหารชีวิตและการสามารถใช้ วิธีที่โหดร้ าย
น้ อยกว่าควรอยูใ่ นการพิจารณาของรัฐในการตัดสินใจว่าจะประหารชีวิตด้ วยวิธีใด

“ความเห็นทัว่ ไปฉบับที่ 2: การใช้ ข้อ 2 ของรัฐภาคี” คณะกรรมการต่อต้ านการทรมานและการประติบตั หิ รื อการลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษย์ธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี (CAT/C/GC/2)
หน้ า 1 วรรค 1 และข้ อ 38(1)(b) กฎหมายของศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศซึง่ จ�ำกัดความกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ ปฏิบตั เิ ป็ นประเพณี
42
สหประชาชาติ ชุดสนธิสญ
ั ญาเล่มที่ 1465 เลขที่ 24841
43
ฮวน อี เมนเดซ ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติวา่ ด้ วยการทรมานและการประติบตั หิ รื อการลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษย์ธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี “ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติ
พบว่าโทษประหารถูกน�ำมาใช้ ทรมานมากขึ ้น” นิวยอร์ ก 23 ตุลาคม 2555 อ่านได้ จาก http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=12685&LangID=E
44
คณะกรรมการสหประชาชาติวา่ ด้ วยสิทธิมนุษยชน (UN Commission on Human Rights) มติ 2003/67 หน้ า 3 วรรค 4(i)
45
“สรุปข้ อสังเกตของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน: เยเมน” ใน “การพิจารณารายงานของรัฐภาคีตามข้ อ 40 ของกติกา (CCPR/CO/84/YEM) หน้ า 4 วรรค 15 ซึง่ เกี่ยวข้ องเป็ นพิเศษ
กับบริ บทของบรูไน ซึง่ ในค�ำสัง่ ประมวลกฎหมายอาญาชาริ อะห์ฉบับปี 2556 มีบทบัญญัตวิ า่ ด้ วยการขว้ างด้ วยก้ อนหินจนตาย จะมีการอภิปรายเพิ่มเติมในส่วนต่อไปเรื่ องการใช้
โทษประหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการพัฒนาในภูมิภาคเมื่อเร็วๆ นี ้
46
“เอกสารสื่อสารฉบับที่ 469/1991” ในค�ำตัดสินที่ได้ รับการคัดสรรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนภายใต้ พิธีสารทางเลือก เล่ม 5 การประชุมครัง้ ที่ 47-55 (United Nations Sales
publication, Sales No. 04.XIV.9)หน้ า 105 วรรค 16.1
41
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2.4.3 การปฏิบัติระหว่างถูกจองจ�ำ
การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถกู คุมขังในแดนประหารบ่อยครัง้ เป็ นการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายและไร้ มนุษยธรรม ดังนัน้ มาตรการคุ้มครองจึงเป็ น
เรื่ องส�ำคัญโดยเฉพาะกับผู้ต้องขังแดนประหารที่ปกติจะมีชีวิตในการจองจ�ำไปอีกหลายปี ขณะรอค�ำตัดสิน
สภาพในการคุมขังมักต�่ำกว่ามาตรฐานระหว่างประเทศเนื่องจากไม่มีทรัพยากรมากพอในการจัดสรรการดูแลผู้ต้องขังให้
สอดคล้ องตามมาตรฐานขันต�
้ ่ำ ไม่วา่ บทลงโทษจะเร็ วหรื อช้ าก็ตาม การจัดหาปั จจัย สี่ อนามัยที่เหมาะสม และการดูแลทางการ
แพทย์เป็ นสิทธิพื ้นฐานที่ควรมอบให้ กบั ผู้ถกู คุมขังเพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตขันต�
้ ่ำ อย่างไรก็ตาม สิง่ เหล่านี ้มักจัดหาให้ ได้ ไม่มากพอ
หรื อไม่ก็ไม่มีการจัดหาให้ เลย คุกที่แออัดเป็ นปั ญหาพบเห็นทัว่ ไปในหลายที่
ผู้ต้องขังในแดนประหารมักต้ องเผชิญหน้ ากับตราบาปเพิ่มเติมและมีโอกาสได้ รับการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายและไร้ มนุษยธรรมขณะถูก
จองจ�ำซึง่ รวมถึงการขังเดี่ยว ห้ องมืด และการถูกล่ามโซ่ ผู้ถกู คุมขังก่อนการพิจารณาคดีอาจถูกทรมานเพื่อเค้ นค�ำสารภาพหรื อ
ถือเป็ นการลงโทษรูปแบบหนึง่
ตามหลักการข้ อ 6 ของหลักการว่าด้ วยการป้องกันบุคคลทุกคนที่ถกู จองจ�ำหรื อคุมขังทุกรูปแบบ (Body of Principles for the
Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment)47 “ไม่มบี คุ คลใดไม่วา่ จะถูกจองจ�ำหรือคุมขังในรูปแบบ
ใดที่พงึ ถูกทรมานหรื อปฏิบตั หิ รื อลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษย์ธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี ไม่มีสถานการณ์ใดที่พงึ ถือว่าเป็ นเหตุผล
เหมาะสมที่จะท�ำการทรมาน หรื อปฏิบตั หิ รื อลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษย์ธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี ”
ดังนัน้ จึงต้ องมีการคุ้มครองการท�ำร้ ายร่างกายและจิตใจให้ กว้ างที่สดุ เท่าที่ท�ำได้ ด้ วยเหตุนี ้ การจ�ำกัดหรื อผ่อนปรนสิทธิมนุษย
ชนของบุคคลภายใต้ รูปแบบใดก็ตามหรื อภายใต้ การจองจ�ำหรื อกุมขังจึงเป็ นเรื่ องต้ องห้ าม ซึง่ สอดคล้ องกับหลักการข้ อ 3 ของ
หลักการว่าด้ วยการป้องกันบุคคลทุกคนที่ถกู จองจ�ำหรื อคุมขังทุกรูปแบบ โดยบรรทัดฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เช่น
สิทธิในการมีสขุ ภาพที่ดี ได้ รับน� ้ำ ที่พกั และที่พื ้นฐานไปกว่านันอี
้ ก คือศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ต้ องได้ รับการค� ้ำจุน48
2.4.4 “ปรากฏการณ์แดนประหาร”
“ปรากฏการณ์แดนประหาร” หมายถึงการผสมปนเประหว่างสภาพการณ์ตา่ งๆ ที่ก่อให้ เกิดความเจ็บป่ วยทางใจและการทรมาน
ทางร่างกายอย่างรุนแรงกับนักโทษประหารซึง่ รวมถึงเวลาอันยาวนานในการรอคอยผลที่ไม่ร้ ูวา่ จะเกิดอะไรขึ ้น การถูกขังเดี่ยว
สภาพคุกที่แย่ และการขาดการได้ รับการศึกษาและสันทนาการ49
ตามที่ผ้ รู ายงานพิเศษว่าด้ วยการทรมานหรื อปฏิบตั หิ รื อลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษย์ธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี บันทึกเป็ นหลักฐาน ผู้
ต้ องขังที่ต้องโทษประหารอาจตกอยูใ่ นสภาวะความไม่แน่นอน อย่างต่อเนื่อง น่ากลัวไม่ร้ ูจบระหว่างความตายที่ก�ำลังจะมาถึง
และความหวังว่าการอุทธรณ์ขอความเมตตาของตนจะได้ รับการตอบสนอง ความเจ็บปวดทางจิตใจของผู้ต้องขังแดนประหาร
จะเพิ่มขึ ้นเมื่อถูกปล่อยให้ รอคอยการประหารเป็ นเวลานาน ซึง่ อาจกินเวลาหลายสิบปี และบางครัง้ โทษดังกล่าวมาถึงตัวไม่กี่
นาทีก่อนถูกประหาร ระหว่างการรอคอยที่เจ็บปวดนี ้ การลงโทษเพิ่มเติมเช่นการถูกขังเดี่ยวหรื อการขาดปฏิสมั พันธ์กบั สังคมจะ
เพิ่มความโหดร้ ายของการลงโทษเดิมให้ มากยิ่งขึ ้น

สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ มติ 43/173 (A/RES/43/173)
“ไม่พงึ มีข้อจ�ำกัดหรื อการกระท�ำที่ผอ่ นปรนสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ถกู จองจ�ำหรื อคุมขังในรัฐหรื อที่รัฐรับรู้ตามกฎหมาย อนุสญ
ั ญา ระเบียบ หรื อประเพณีโดยอ้ างว่าหลักการนี ้
ไม่ยอมรับสิทธิดงั กล่าวหรื ออ้ างว่าหลักการนี ้ยอมรับสิทธิดงั กล่าวไม่เต็มรูปแบบ” อ้ างแล้ ว กฎมาตรฐานขันต�
้ ่ำในการปฏิบตั ติ อ่ นักโทษ เห็นชอบโดยมติ ECOSOC Resolutions 663
C (XXIV) และ 2076 (LXII) เป็ นการอ้ างอิงที่เกี่ยวข้ องอีกข้ อในการปฏิบตั ติ อ่ นักโทษ
49
ฮวน เมนเดซ, “โทษประหารและการห้ ามการทรมานหรื อปฏิบตั หิ รื อลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษย์ธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี ทกุ รูปแบบ”, บทสรุปสิทธิมนุษยชน, เล่มที่ 20, เลขที่ 1 (ฉบับ
ฤดูใบไม้ ร่วงปี 2555) หน้ า 3
47
48
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การปฏิบตั ดิ งั กล่าวอาจถือว่าเป็ นการทรมานหรื อปฏิบตั หิ รื อลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษย์ธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี โดยเป็ นการริ บสิทธิ
พื ้นฐานในการมีชีวิตและสิทธิอื่นๆ ของบุคคล ดังนัน้ มาตรการคุ้มครองจึงมีความส�ำคัญเพื่อป้องกันมิให้ มีการลงโทษผู้ต้องโทษ
ประหารเพิ่มและเพื่อให้ มีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ประเด็นในที่นี ้ไม่ใช่การเสนอแนะให้ ประหาร
ชีวิตให้ เร็ วขึ ้น แต่เป็ นการดูแลให้ สภาพของนักโทษแดนประหารดีพอ และนักโทษได้ รับข้ อมูลขันตอนอย่
้
างเต็มที่ผา่ นการเข้ าถึงที่
ปรึกษากฎหมายและตระหนักถึงช่องทางยื่นอุทธรณ์
2.5 ความโปร่งใส
“รัฐมีภาระผูกพันจะไม่ลงโทษประหารชีวิตอย่างลับๆ ” บัน คี-มุน เลขาธิการสหประชาชาติ50
ความโปร่งใสเป็ นสิง่ ส�ำคัญในการท�ำให้ การบังคับใช้ โทษประหารชีวิตสอดคล้ องกับกฎหมายระหว่างประเทศและบทบัญญัติ
ของกติการะหว่างประเทศ มติและความเห็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากรัฐมีภาระผูกพันต่อสิทธิในการมีชีวิต สิทธิในการ
ได้ รับการพิจารณาคดีอย่างยุตธิ รรม และสิทธิในการแสดงออกและเข้ าถึงข้ อมูลอย่างอิสระ ดังนัน้ รัฐจึงต้ องท�ำการอย่างโปร่งใส
เมื่อบังคับใช้ บทลงโทษประหารชีวิต51
เนื่องจากแนวคิดของโทษประหารชีวิตคือข้ อยกเว้ นแคบๆ ของสิทธิในการมีชีวิต ดังนัน้ ประการแรก ความโปร่งใสจึงท�ำหน้ าที่
ดูแลให้ อ�ำนาจมหาศาลของรัฐในการลิดรอนชีวิตผู้คนได้ รับการตรวจสอบจากสาธารณชน และประการที่สอง ความโปร่งใสช่วย
อ�ำนวยความสะดวกในการตรวจสอบกรณีมีการละเมิดสิทธิในการมีชีวิต
สาธารณชนมีสทิ ธิได้ รับข้ อมูลอย่างเสรี ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อ 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง52 ความโปร่งใสในบริ บทของโทษประหารชีวิตมีความส�ำคัญเช่นกันในการให้ รัฐได้ ปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันของตนด้ วยการ
ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู กู ลงโทษ ครอบครัวและทนายความของเขา ตลอดจนสาธารณชนในการตรวจสอบภาระผูกพันตามกฎหมายว่า
ด้ วยความโปร่งใสในการบังคับใช้ โทษประหาร ผู้รายงานพิเศษว่าด้ วยการทรมานหรื อปฏิบตั หิ รื อลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม
และย�่ำยีศกั ดิ์ศรี ยืนยันว่าควรจัดหาข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือและในเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับขันตอนและเวลายื
้
่นอุทธรณ์ การขอลด
หย่อนโทษและการประหารชีวิตให้ กบั ผู้ถกู ลงโทษ ครอบครัว และทนายความ เพื่อมิให้ มีการละเมิดสิทธิในการได้ รับการ
พิจารณาโดยชอบด้ วยกฎหมายและการห้ ามมิให้ มีการปฏิบตั ทิ ี่ไร้ มนุษยธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี 53 มติเลขที่ 2005/59 ของคณะ
กรรมาธิการว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนเรื่ องค�ำถามเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต เรี ยกร้ องให้ ทกุ รัฐที่ยงั คงใช้ โทษประหาร จัดท�ำข้ อมูล
เกี่ยวกับการลงโทษประหารชีวิตและการประหารชีวิตที่คาดว่าจะมีขึ ้นให้ สาธารณชนทราบ
ความโปร่งใสในบริ บทโทษประหารชีวิตยังใช้ กบั การมีอยูข่ องข้ อมูลการบังคับใช้ โทษประหารชีวิตด้ วย กล่าวคือการขาดข้ อมูล
จ�ำนวนครัง้ ที่ลงโทษประหารชีวิตหรื อจ�ำนวนผู้ต้องโทษประหารเป็ นอุปสรรคส�ำคัญต่อการถกเถียงและการตรวจสอบในระดับ
ประเทศและระหว่างประเทศว่าด้ วยการยกเลิกโทษประหารชีวิต “การด�ำเนินมาตรการคุ้มครองเพื่อรับประกันการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ต้องโทษประหารชีวิต” ในมติเลขที่ 1989/64 ของคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ เรี ยกร้ องให้ รัฐภาคี

รายงานของเลขาธิการว่าด้ วยการหยุดพักการใช้ โทษประหาร (A/65/280) หน้ า 19 วรรค 72
A/67/275, อ้ างแล้ ว หน้ า 20 วรรค104
52
กติการะหว่างประเทศอ้ างแล้ ว
53
กติการะหว่างประเทศอ้ างแล้ ว และรายงานของผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติวา่ ด้ วยการทรมานและการประติบตั หิ รื อการลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษย์ธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี :
ความโปร่งใสและการใช้ โทษประหาร (E/CN.4/2006/53/Add.3)หน้ า 2
50
51
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“...เผยแพร่ข้อมูลในการบังคับใช้ โทษประหารชีวิตในความผิดแต่ละประเภทที่อนุญาตให้ ประหารชีวิตได้ และหากเป็ นไปได้ ให้
จัดท�ำข้ อมูลรายปี ซึง่ รวมถึงจ�ำนวนผู้ต้องโทษประหารจ�ำนวนการประหารชีวิตที่ด�ำเนินการจริ ง จ�ำนวนผู้อยูร่ ะหว่างต้ องโทษ
ประหารชีวิต จ�ำนวนโทษประหารชีวิตที่ภายหลังมีการกลับค�ำตัดสินหรื อลดหย่อนโทษในขันอุ
้ ทธรณ์ และจ�ำนวนกรณีอภัยโทษ
54
รวมถึงข้ อมูลที่มาตรการคุ้มครองข้ างต้ นกลายเป็ นส่วนหนึง่ ของกฎหมายในประเทศ”
ล่าสุด มติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ที่ 67/176 เรี ยกร้ องให้ รัฐ
“...จัดท�ำข้ อมูลที่เชื่อถือได้ เกี่ยวกับการบังคับใช้ โทษประหารชีวิตของตน ได้ แก่ จ�ำนวนผู้ถกู ตัดสินประหาร จ�ำนวนผู้ต้องขังแดน
ประหาร และจ�ำนวนครัง้ ของการประหารชีวิตที่ด�ำเนินไปแล้ ว ซึง่ จะช่วยให้ มีการถกเถียงในระดับชาติและระหว่างประเทศภาย
ใต้ ข้อมูลและอย่างโปร่งใส รวมถึงเกี่ยวกับภาระผูกพันของรัฐในการบังคับใช้ โทษประหารชีวิต ให้ สาธารณชนทราบ”55
หากเราน�ำบริ บทของข้ อ 19 ซึง่ กว้ างกว่ามาพิจารณาร่วมกัน เราจะเห็นว่าสิทธิในการได้ รับข้ อมูลอย่างเสรี ถกู น�ำมาพูดถึงว่าเป็ น
องค์ประกอบหนึง่ ของสิทธิในการแสดงออกอย่างเสรี การมีข้อมูลการใช้ โทษประหารชีวิตมีความเกี่ยวข้ องอย่างใกล้ ชิดกับ
อิสรภาพของสื่อในการตีพิมพ์ข้อมูลในแต่ละคดี หรื อกับข้ อมูลการบังคับใช้ โทษประหารชีวิต การส่งเสริ มความโปร่งใสจึงช่วย
สร้ างสภาพแวดล้ อมที่เปิ ดกว้ างแก่สื่อสาธารณะ
ผู้รายงานพิเศษว่าด้ วยการทรมานหรื อปฏิบตั หิ รื อลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษย์ธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี สรุปความต้ องการให้ เกิด
ความโปร่งใสในบริ บทของโทษประหารชีวิตไว้ ได้ ดี ดังนี ้ (ก) ต้ องจัดหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมากพอให้ กบั ผู้ต้องโทษประหาร
ชีวิต ครอบครัวและทนายความ (ข) ความโปร่งใสเป็ นกุญแจในการถกเถียงสาธารณะและความรับผิดชอบในรูปแบบ
ประชาธิปไตย และ (ค) ชุมชนระหว่างประเทศสามารถช่วยตรวจสอบเพิ่มเติม56
2.6 มาตรฐานขั้นต�่ำในการคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง
กรอบระหว่างประเทศให้ การคุ้มครองพิเศษแก่กลุม่ เปราะบางได้ แก่ เยาวชน หญิงมีครรภ์และแม่มือใหม่ รวมถึงผู้พิการทางจิต
หรื อสติปัญญา ตามวรรค 3 ของมติเลขที่ 1984/50 ของคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคม บุคคลประเภทนี ้ไม่สามารถถูกตัดสิน
ประหารชีวิตภายใต้ กฎหมายระหว่างประเทศ แม้ วา่ กฎหมายระดับชาติของรัฐจะอนุญาตให้ ลงโทษประหารชีวิตก็ตาม มติเลขที่
2003/67 และ 2005/59 ของคณะกรรมาธิการว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนย� ้ำข้ อจ�ำกัดนี ้ มติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเลขที่ 67/176
คุ้มครองเด็กและสตรี มีครรภ์ ในขณะที่มติเลขที่ 1989/64 ของคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมแนะให้ ยกเลิกโทษประหารชีวิตกับ
ผู้พิการทางจิต
2.6.1 สิทธิมนุษยชนของเด็กที่พ่อแม่ต้องโทษประหารชีวิตหรือถูกประหารชีวิต
“การตัดสินให้ พอ่ แม่ต้องโทษประหารชีวิตหรื อการประหารชีวิตพ่อแม่ท�ำให้ เด็กไม่ได้ รับสิทธิตา่ งๆ ในวงกว้ าง” มาร์ ตา ซานโตส
เพย์ ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการด้ านความรุนแรงต่อเด็ก
ในมติที่ท�ำเมื่อเดือนมีนาคม 2556 คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยอมรับผลเสียของการตัดสินประหารชีวิตพ่อแม่
และการประหารชีวิตพ่อแม่ตอ่ เด็กและเรี ยกร้ องให้ รัฐคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กตามความจ�ำเป็ น นอกจากนี ้ คณะมนตรี ฯ ยัง
เรี ยกร้ องให้ รัฐจัดหาการเข้ าถึงพ่อแม่และข้ อมูลสถานการณ์ของพ่อแม่ที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
กบั เด็ก หรื อหากเหมาะสมโดยต้ อง
พิจารณาหรื อประโยชน์สงู สุดของเด็ก อาจจัดหาสมาชิกอีกคนของครอบครัวให้ กบั เด็กด้ วย (A/HRC/RES/22/11)
โปรดดู 1989/64 ใน บันทึกฉบับทางการของคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคม ปี 2532, ที่ประชุมองค์กรปี 2532, การประชุมปกติครัง้ แรกปี 2532, เอกสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1
(E/1989/89) หน้ า 51 วรรค 5
55
A/RES/67/176 อ้ างแล้ ว หน้ า2 วรรค4(b)
56
A/67/275, อ้ างแล้ ววรรค104
54
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งานวิจยั ที่มีในขณะนี ้ชี ้ให้ เห็นว่ามีผลกระทบด้ านลบระยะสันและยาวต่
้
อเด็กที่พอ่ แม่ของตนถูกตัดสินประหารชีวิตหรื อถูก
ประหารชีวิต ซึง่ รวมถึงการละเมิดการได้ รับสิทธิและภาระผูกพันต่างๆ ในอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก รวมถึงภาระผูกพันที่จะรับ
ประกันให้ มีการคุ้มครองและการดูแลแก่เด็กเท่าที่จ�ำเป็ นเพื่อความอยูด่ ีของเด็ก (ข้ อ 3) สิทธิที่จะได้ รับความคุ้มครองจากความ
รุนแรงโดยเฉพาะความรุนแรงทางจิตใจ (ข้ อ 19) สิทธิที่จะได้ รับการคุ้มครองและความช่วยเหลือพิเศษจากรัฐหากเด็กถูกพราก
จากสภาพครอบครัว (ข้ อ 20) และสิทธิในการได้ รับมาตรฐานที่เพียงพอในการด�ำรงชีวิตต่อการพัฒนาด้ านร่างกาย จิตใจ จิต
วิญญาณ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก (ข้ อ 27 วรรค 1)57
การประหารชีวิตพ่อแม่สง่ ผลต่อสุขภาพเด็กในหลายแง่มมุ รวมถึงความเจ็บปวดด้ านจิตใจซึง่ น�ำไปสูค่ วามบอบช� ้ำของสุขภาพ
จิตในระยะยาว เด็กที่พอ่ แม่ถกู ตัดสินประหารชีวิตอาจถูกเลือกปฏิบตั ิ โดยเฉพาะหากความผิดของพ่อแม่เป็ นที่ทราบกันทัว่ ไป
รวมถึงผ่านการรายงานของสื่อ หลักฐานยังแสดงด้ วยว่าคนจนและคนกลุม่ น้ อยด้ านเชื ้อชาติ ชาติพนั ธุ์ และศาสนาต้ องโทษ
ประหารในสัดส่วนสูงผิดปกติ ดังนัน้ เด็กอาจรู้สกึ ว่าตนถูกเลือกปฏิบตั จิ ากสาเหตุของเชื ้อชาติ ศาสนา หรื อสภาพทางเศรษฐกิจ
และจากตราบาปที่เกิดจากการที่พอ่ แม่ถกู ตัดสินประหารชีวิต
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3. ความเห็นของสาธารณชน
“ความก้าวหน้าของมนุษย์ไม่หยุดนิ่งกับที่ การสนับสนุนของสาธารณชนต่อโทษประหารในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้
ประชาชนจะยังคงสนับสนุนเสมอไป มีเหตุในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่ไม่อาจเถียงได้เลยว่ามีกฎหมาย นโยบายหรือ
แนวปฏิบัติที่ขัดแย้งกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนแต่ยังคงได้รับการสนับสนุนจากคนหมู่มาก ซึ่งในที่สุดแล้ว ทั้งหมดก็ได้รับการ
พิสูจน์ว่าไม่ถูกต้องในเวลาต่อมาและถูกยกเลิกหรือห้ามในที่สุด ผู้น�ำต้องแสดงให้เห็นว่าโทษประหารชีวิตไม่สอดคล้องกับ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากแค่ไหน”นาวี พิลเลย์ อดีตข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ58
ความเห็นของสาธารณชนเป็ นผลรวมของความคิดเห็นของสังคมหนึง่ ที่ซบั ซ้ อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การที่
สาธารณชนสนับสนุนการบังคับใช้ โทษประหารในการลงโทษผู้กระท�ำความผิดบางกรณี มักถูกน�ำมาอ้ างว่าเป็ นเหตุผลในการยัง
คงใช้ บงั คับโทษประหารนี ้ในกฎหมายท้ องถิ่น แต่ระดับขันความรู
้
้ สกึ ของสาธารณชนโดยเฉพาะกับประเด็นที่มีความซับซ้ อนเช่น
โทษประหารชีวิตนี ้ จะอ่อนไหวไปตามภาวะผู้น�ำทางการเมือง การยกเลิกโทษประหารโดยทัว่ ไปเป็ นผลของขันตอนยาวนานที
้
่
วางแผนมาอย่างดี ซึง่ จ�ำเป็ นต้ องอาศัยความทุม่ เทและความตังใจจริ
้
งทางการเมือง กรณีที่จะกล่าวในส่วนนี ้ชี ้ให้ เห็นถึงความ
เชื่อมโยงอย่างละเอียดอ่อนระหว่างความเห็นของสาธารณชนกับภาวะผู้น�ำทางการเมือง
ประการแรก ผลการส�ำรวจความคิดเห็นสามารถถูกชี ้น�ำได้ โดยง่ายขึ ้นอยูก่ บั การวางกรอบค�ำถาม วิธีตงค�
ั ้ ำถาม และเวลาตัง้
ค�ำถาม การที่สื่อรายงานการลงโทษและประหารชีวิตอย่างผิดกฎหมายส่งผลให้ สาธารณชนต่อต้ านโทษประหารชีวิตได้ งา่ ยพอๆ
กับที่การรายงานเรื่ องราวของฆาตกรต่อเนื่องจะท�ำให้ สาธารณชนมีความเห็นสนับสนุนโทษประหารชีวิต
ประการที่สอง บทบัญญัตมิ ากมายตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับโทษประหารชีวิตโดยส่วนใหญ่
แล้ วไม่ได้ รับการตอบรับอย่างชื่นชมจากสาธารณชน เนื่องจากความถูกต้ องตามกฎหมาย (legality) ของโทษประหารชีวิตตังอยู
้ ่
บนข้ อจ�ำกัดแคบๆ และการตีความข้ อจ�ำกัดนี ้เป็ นไปอย่างจ�ำกัด ดังนัน้ ความเห็นของสาธารณชนจึงไม่อาจหลบเลี่ยงหรื อก้ าว
ข้ ามบทบัญญัตทิ างกฎหมายที่ชดั เจนนี ้ได้ รัฐจึงมีหน้ าที่ต้องอธิบายสิง่ นี ้ให้ ประชาชนของตนฟั ง กรณีตวั อย่างกรณีหนึง่ คือการที่
สาธารณชนไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างโทษประหารชีวิตและโทษประหารชีวิตแบบบังคับ
ประการที่สาม การโต้ เถียงของสาธารณชนผู้ได้ รับข้ อมูลขึ ้นอยูก่ บั เสรี ภาพในการแสดงออก หากยังจ�ำได้ ถงึ ค�ำพูดของฟิ ลลิป
อัลสตัน ผู้รายงานพิเศษเกี่ยวกับภาระผูกพันทางกฎหมายในเรื่ องความโปร่งใส การที่สาธารณชนจะอภิปรายเรื่ องนี ้อย่างมี
ความหมายต้ องอาศัยให้ รัฐเปิ ดเผยข้ อมูลการบังคับใช้ โทษประหารอย่างละเอียด สื่อที่อิสระและได้ รับข้ อมูลจะสามารถเล่น
บทบาทเชิงรุกและส�ำคัญในการปลุกเร้ าให้ เกิดการโต้ เถียงและก�ำหนดความเห็นของสาธารณชน ความท้ าทายที่สื่อต้ องเผชิญ
ในการด�ำเนินการเช่นนี ้ รังแต่จะเพิ่มอุปสรรคในการเข้ าใจความรู้สกึ ที่แท้ จริ งของประชาชนที่มีตอ่ โทษประหาร
ความรู้ของสาธารณชนเป็ นสิง่ ส�ำคัญในการส่งเสริ มการโต้ เถียงในวงกว้ างบนพื ้นฐานของข้ อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่โยงกับ
โทษประหารชีวิต รัฐต้ องรับผิดชอบให้ การศึกษาเรื่ องสิทธิมนุษยชน รวมถึงส่งเสริ มให้ มีการเคารพสิทธิในการมีชีวิต ความเป็ น
ผู้น�ำในการส่งเสริ มการโต้ เถียงเรื่ องนี ้ในด้ านต่างๆ เช่น สัดส่วนความเหมาะสมของการลงโทษ การปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ และมาตรการทางเลือก จะท�ำให้ เกิดนัยส�ำคัญต่อความเห็นของสาธารณชน
ตัวอย่างจากฟิ ลปิ ปิ นส์และมองโกเลียแสดงให้ เห็นถึงความส�ำคัญของภาวะผู้น�ำในความคืบหน้ าที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิต
ภาวะผู้น�ำที่ชดั เจนในการหยุดยังการประหารชี
้
วิตผู้คนของรัฐและในการริ เริ่ มการปฏิรูปกฎหมายเป็ นสิง่ ส�ำคัญยิ่งต่อความ
ส�ำเร็จในการยกเลิกโทษประหารชีวิตในเอเชีย
พิลเลย์, “การอภิปรายระดับสูงเรื่ องโทษประหารชีวิต ที่ประชุมคณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชนครัง้ ที่ 25” อ้ างแล้ ว
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ในฟิ ลปิ ปิ นส์ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี 2530 ส่งผลให้ มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบตั ิ ท�ำให้ ฟิลปิ ปิ นส์เป็ นประเทศแรก
ในภูมิภาคที่ยกเลิกโทษประหาร อย่างไรก็ตาม อาชญากรรมที่เพิ่มขึ ้นท�ำให้ ฟิลปิ ปิ นส์น�ำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้ อีกครัง้ ในปี
253659 เพื่อยับยังอาชญากรรม
้
ถึงกระนัน้ รัฐบาลประธานาธิบดีกลอเรี ย มาคาปากัล-อาโรโย ห้ ามมิให้ ลงโทษประหารชีวิตอีก
60
ครัง้ ในปี 2549 และโทษประหารชีวิตทุกคดีถกู ลดเหลือจ�ำคุกตลอดชีวิต กรณีของฟิ ลปิ ปิ นส์แสดงให้ เห็นว่าภาวะผู้น�ำทางการ
เมืองมีสว่ นส�ำคัญอย่างไรในการคงไว้ หรื อยกเลิกโทษประหารชีวิต
ในมองโกเลีย หลังมีการใช้ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี 2535 โทษประหารชีวิตถูกน�ำมาใช้ กบั อาชญากรรมร้ ายแรงเท่านัน้ ความ
คืบหน้ าส�ำคัญที่น�ำไปสูก่ ารยกเลิกโทษประหารเกิดขึ ้นในปี 2553 เมื่อประธานาธิบดีซกั เคีย เอลเบกดอร์ จ (Tsakhia
Elbergdorj) ประกาศห้ ามลงโทษประหารชีวิต ก่อนจะส่งร่างกฎหมายให้ รัฐสภาพิจารณาเพื่อลงสัตยาบันในพิธีสารเลือกรับ
ฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศ ความมุง่ มัน่ อย่างจริ งจังของเอลเบกดอร์ จส่งผลให้ มองโกเลียยกเลิกโทษประหารชีวิตใน
กฎหมาย ก่อนจะให้ สตั ยาบันต่อพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ในเวลาต่อมา กรณีของมองโกเลียแสดงให้ เห็นว่าภาวะผู้น�ำในทางการ
เมืองสามารถก�ำหนดทิศทางความเห็นของสาธารณชนและผลักดันให้ รัฐสภาแก้ ไขกฎหมายได้ ในที่สดุ

ฟิลิปปินส์ กฎหมายสาธารณรัฐฉบับที่ 7659 (2536)
ฟิลิปปินส์ กฎหมายสาธารณรัฐฉบับที่ 9346 (2549)
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4. โทษประหารชีวิต: การปฏิรูปอย่างช้าๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความเคลื่อนไหวระดับโลกที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิตเกิดขึ ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นกัน ณ เดือนพฤษภาคม
2557 กัมพูชา ติมอร์ -เลสเต และฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ ว บรูไน สาธารณรัฐประชาชนลาวและเมียนมาร์
ยกเลิกโทษประหารในเชิงปฏิบตั ิ ไม่มีประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยูใ่ นรายชื่อประเทศที่แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ระบุวา่ มีการประหารชีวิตผู้คนเป็ นประจ�ำในช่วงปี 2552-255661 นอกจากนี ้ การต่อต้ านการยกเลิกโทษประหารชีวิตลดลงอย่าง
เห็นชัดนับจากภายในภูมิภาคเองไปจนถึงการลงมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาติวา่ ด้ วยการหยุดพักการใช้ โทษประหารชีวิต
การปฏิรูปกฎหมายให้ จ�ำกัดการบังคับใช้ โทษประหารชีวิตในบางประเทศยังแสดงให้ เห็นความคืบหน้ าที่นา่ ยินดีตอ่ การเคลื่อน
เข้ าสูก่ ารยกเลิกโทษดังกล่าว ข้ อเท็จจริ งที่วา่ รัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คอ่ ยๆ ถอยห่างจากโทษประหารชีวิตด้ วย
ความเร็ วที่ตา่ งกัน ท�ำให้ เรามีบทเรี ยนที่เป็ นประโยชน์จากบางประเทศมาเรี ยนรู้ร่วมกัน
4.1 แนวโน้มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เราสามารถท�ำความเข้ าใจความคืบหน้ าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการปฏิรูปกฎหมายว่าด้ วยโทษประหารชีวิตได้ ดีที่สดุ
ภายใต้ บริ บทของกฎหมายและแนวโน้ มที่เกิดขึ ้นในส่วนอื่นของโลก
ตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นสถานะโดยย่อของโทษประหารชีวิตใน 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (บรูไนดารุสซาลาม
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม) ที่ยงั ไม่ได้ ยกเลิกโทษประหารชีวิต โดย
รวมถึงทังรั้ ฐที่ยงั เก็บโทษนี ้ไว้ ใช้ และรัฐที่ยกเลิกการใช้ โทษประหารในทางปฏิบตั ิ รายละเอียดของทัง้ 8 ประเทศอยูใ่ นเอกสาร
แนบท้ าย ก “ภาพรวมแต่ละประเทศ”
กัมพูชา ติมอร์ -เลสเตและฟิ ลปิ ปิ นส์ไม่รวมอยูใ่ นตารางที่ 1 หรื อเอกสารแนบท้ าย ก เพราะยกเลิกโทษประหารไปแล้ ว
เอกสารแนบท้ าย ข ประกอบด้ วย 2 ตารางซึง่ แสดงตัวบ่งชี ้ทางกฎหมายของสถานะโทษประหารชีวิตในรัฐภาคีของ
สหประชาชาติ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลการตัดสินและการประหารชีวิต 2556 อ้างแล้ว
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ตาราง 1 สถานะทางกฎหมายของโทษประหารชีวิตใน 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงใช้โทษ
ประหาร

สถานะ

บรูไน

อินโดนีเซีย

ลาว

มาเลเซีย

เมียนมาร์

สิงคโปร์

ไทย

เวียดนาม

ยกเลิกในทางปฏิบตั ิ

ยังใช้

ยกเลิกใน
ทางปฏิบตั ิ

ยังใช้

ยกเลิกใน
ทางปฏิบตั ิ

ยังใช้

ยังใช้

ยังใช้

√

√

√

√

√

√

√

ลงนาม

งดออกเสียง

งดออกเสียง

ให้ สตั ยาบันกติกา
ระหว่างประเทศฯแล้ ว
(ICCPR)
ให้ สตั ยาบันพิธีสารเลือก
รับฉบับที่ 2 ของกติกา
ระหว่างประเทศ
(OP2-ICCPR)
ให้ สตั ยาบันอนุสญ
ั ญา
ต่อต้ านการทรมานฯ
(CAT)
การลงคะแนนเสียงหยุด
พักการใช้ โทษประหาร
เมื่อปี 2555

คัดค้ าน

บทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญเรื่ องสิทธิใน
การมีชีวิต
ประหารชีวิตครัง้ สุดท้ าย
เท่าที่ทราบ
วิธีประหาร

√

คัดค้ าน

คัดค้ าน

งดออกเสียง

งดออกเสียง

√

√

√

√

√

2500

2556

2532

2556

2531

2557

2552

2557

แขวนคอ ขว้ างด้ วยก้ อน
หิน

ยิงเป้า

ยิงเป้า

แขวนคอ

แขวนคอ

แขวนคอ

ฉีดยา

ฉีดยา

ความผิดต้ องโทษ
ประหาร

เมื่อมีการใช้ โทษประหาร ความผิดต้ องโทษประหารจะไม่จ�ำกัดเฉพาะการฆ่าโดยเจตนาเท่านัน้

โทษประหารแบบบังคับ

√

คุ้มครองกลุม่ เปราะบาง

√

ปฏิรูปเมื่อเร็วๆ นี ้

คัดค้ าน

√

√

√

√

√

√62

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

แม้ วา่ บทลงโทษที่ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับความผิดบางประการจะไม่รวมทางเลือกอื่น แต่ประมวลกฎหมายอาญาของไทยบัญญัตวิ า่ ให้ มีการพิจารณาสภาพการณ์ทเุ ลาอื่น
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4.1.1 โทษประหารชีวิตในกฎหมายระดับชาติ
ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้ นกัมพูชา ฟิ ลปิ ปิ นส์และติมอร์ -เลสเต ยังคงโทษประหารชีวิตไว้ ในกฎหมายภายใน
ของตน บรูไน ดารุสซาลาม สาธารณรัฐประชาชนลาว และเมียนมาร์ ในทางปฏิบตั ิ ได้ ยกเลิกโทษประหารไปแล้ ว กล่าวคือ ทัง้
สามยังไม่ได้ ยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างเป็ นทางการ แต่เท่าที่ทราบ ไม่มีการประหารชีวิตผู้คนเป็ นเวลานานแล้ ว เมียนมาร์ ลด
หย่อนโทษประหารชีวิตทังหมดลงเมื
้
่อเดือนมกราคม 255763
ภูมิภาคนี ้แสดงให้ เห็นความคืบหน้ าของการถอยห่างจากโทษประหารชีวิตในอัตราที่ตา่ งกัน กล่าวคือฟิ ลปิ ปิ นส์มีจดุ ยืนในเรื่ องนี ้
ที่เข้ มแข็งที่สดุ โดยได้ ยกเลิกโทษประหารชีวิตและให้ สตั ยาบันต่อพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองไปแล้ ว ฟิ ลปิ ปิ นส์ยืนยันความมุง่ มัน่ แน่วแน่ของตนในการขจัดโทษประหารชีวิตออกจากกฎหมาย
กัมพูชาและติมอร์ -เลสเตยกเลิกโทษประหารชีวิตในการก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบไปแล้ วเช่นกัน ส่วนเมียนมาร์ มีทา่ ทีวา่ จะท�ำ
เช่นนันเหมื
้ อนกัน แต่ทงสามรายยั
ั้
งไม่ได้ ให้ สตั ยาบันต่อพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 264 แต่แม้ จะมีการก�ำหนดโทษประหารชีวิตตาม
กฎหมาย เมียนมาร์ รายงานในเอกสาร Universal Periodical Review (UPR) ฉบับล่าสุดเมื่อปี 2554 ว่าไม่มีการประหารชีวิต
มาตังแต่
้ ปี 2531 และได้ ลดโทษประหารชีวิตทังหมดลงเหลื
้
อจ�ำคุกตลอดชีวิต65 แต่แม้ ผ้ รู ายงานพิเศษสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
ในเมียนมาร์ จะชมเชยรัฐบาลที่ห้ามการบังคับใช้ โทษประหารชีวิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รายงานพิเศษแสดงความเสียใจที่ยงั
คงเห็นว่าศาลชันต้
้ นยังคงพิพากษาลงโทษประหารชีวิตอย่างต่อเนื่อง66 ในรายงาน UPR ของเมียนมาร์ ที่ออกเมื่อเดือนมกราคม
2554 หนึง่ ในค�ำแนะน�ำคือขอให้ ยกเลิกโทษประหารชีวิตในกฎหมายเสีย เพื่อยับยังไม่
้ ให้ ศาลชันต้
้ นในเมียนมาร์ ตดั สินลงโทษ
ประหารชีวิตและเพื่อหยุดการใช้ โทษประหารชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ67
ความคืบหน้ าที่ส�ำคัญอีกประการคือการปฏิรูปด้ านกฎหมายของรัฐสภาสิงคโปร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึง่ ได้ ก�ำหนดข้ อ
จ�ำกัดในการบังคับใช้ โทษประหารแบบบังคับ (โปรดดูเอกสารแนบท้ าย ก.6) มาเลเซียประกาศจะปฏิรูปในท�ำนองเดียวกัน ใน
ขณะที่เวียดนามลดจ�ำนวนองค์ความผิดที่อาจถูกลงโทษประหารชีวิตลง
แต่การก้ าวถอยหลังในประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เกี่ยวกับกฎหมายโทษประหารชีวิตรวมถึงการบังคับใช้ ค�ำ
สัง่ ประมวลกฎหมายอาญาชาริ อะห์ (Syariah Penal Code Order) เมื่อปี 2556 ของบรูไน ดารุสซาลาม ซึง่ ขยายความผิดที่
สามารถใช้ บงั คับโทษประหารชีวิต รวมทังน�
้ ำวิธีประหารชีวิตด้ วยการถูกขว้ างด้ วยก้ อนหินมาใช้ ซึง่ ถือว่าเป็ นการทรมาน
์
โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรมหรื อย�่ำยีศกั ดิศรี
4.1.2 การให้สัตยาบันต่อตราสารระหว่างประเทศ
ในบรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ 6 ประเทศซึง่ รวมถึงกัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชน
ลาว ฟิ ลปิ ปิ นส์ ไทย และเวียดนาม ต่างให้ สตั ยาบันต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อย่างไร
ก็ตาม มีเพียงฟิ ลปิ ปิ นส์เท่านันที
้ ่ให้ สตั ยาบันต่อพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศดังกล่าวซึง่ มีวตั ถุประสงค์จะ
ยกเลิกโทษประหารชีวิต
กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนลาว ฟิ ลปิ ปิ นส์และไทยได้ ให้ สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมาน ในขณะที่
เวียดนามลงนามไปแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ ให้ สตั ยาบัน ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้ วย
สิทธิของเด็ก ซึง่ ห้ ามการบังคับใช้ โทษประหารชีวิตกับเยาวชน
ศูนย์ขา่ วสหประชาชาติ “ส�ำนักงานสิทธิสหประชาชาติชมเชยเมียนมาร์ ที่ลดหย่อนโทษประหารชีวิตทังหมด”
้
10 มกราคม 2557 หาอ่านได้ ที่ http://www.un.org/apps/news/
story.asp?NewsID=46904#.VBeVji6SzaY . อ้ างแล้ ว
64
อ้ างแล้ ว
65
รายงานระดับชาติโดยเมียนมาร์ ส่งให้ กบั คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชน (A/HRC/WG.6/10/MMR/1) หน้ า 6 วรรค 37 และอ้ างแล้ ว
66
รวบรวมโดยส�ำนักงานข้ าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชน เรื่ อง เมียนมาร์ ส่งให้ กบั คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชน (A/HRC/WG.6/10/MMR/2) หน้ า 6 วรรค 25
67
รายงานคณะท�ำงานการทบทวน Universal Periodic Review ของเมียนมาร์ (A/HRC/17/9)หน้ า18 วรรค 106.9
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สถานะการให้ สตั ยาบันของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดคล้ องกับสถานะของแต่ละประเทศในการบังคับใช้ โทษ
ประหารชีวิต ฟิ ลปิ ปิ นส์ถือได้ วา่ มีความก้ าวหน้ าสูงสุดในแง่ของการให้ สตั ยาบันต่อข้ อตกลงระหว่างประเทศที่ผกู โยงกับการ
บังคับใช้ โทษประหารชีวิตโดยตรง
4.1.3 การลงคะแนนเสียงใน “การหยุดพักใช้โทษประหารชีวิต”
ในบรรดา 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กัมพูชา ติมอร์ -เลสเตและฟิ ลปิ ปิ นส์ลงคะแนนเสียงสนับสนุนมติ
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติวา่ ด้ วย “การหยุดพักใช้ โทษประหารชีวิต” (Moratorium on the use of the death penalty) อย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่อีก 2 ประเทศงดออกเสียงอย่างต่อเนื่อง (สาธารณรัฐประชาชนลาวและเวียดนาม) ส่วนอีก 4 ประเทศ (บรูไน
ดารุสซาลาม มาเลเซีย เมียนมาร์ และสิงคโปร์ ) ต่างลงคะแนนเสียงคัดค้ านมติดงั กล่าวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน68
แม้ วา่ การสนับสนุนการหยุดพักใช้ โทษประหารชีวิตจะยังไม่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่การคัดค้ านกลับ
ลดลงหลังอินโดนีเซียและไทยเปลี่ยนสถานะของตนจากที่เคยไม่เห็นด้ วยกับการหยุดพัก มาเป็ นการงดออกเสียง ดังนัน้ จึงมีรัฐ
ส่วนน้ อย 4 แห่งเท่านันในภู
้ มิภาคที่คดั ค้ านการหยุดพักใช้ โทษนี ้
11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของตัวบ่งชี ้รวมในภาพ2 ได้ แก่บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ -เลสเต และเวียดนาม

ภาพ 2 การลงคะแนนเสียงรวมใน “การหยุดพักการใช้โทษประหาร” ของ 11 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

A/62/PV.76, A/63/PV.70, A/65/PV.71 และ A/67/PV.60, อ้ างแล้ ว
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ตาราง 2 การลงคะแนนเสียง “การหยุดพักใช้โทษประหารชีวิต” ของ11 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศ

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2553

ปี 2555

การเปลี่ยนแปลง

บรูไนดารุสซาลาม

คัดค้ าน

คัดค้ าน

คัดค้ าน

คัดค้ าน

-

กัมพูชา

สนับสนุน

สนับสนุน

สนับสนุน

สนับสนุน

-

อินโดนีเซีย

คัดค้ าน

คัดค้ าน

คัดค้ าน

งดออกเสียง

คัดค้ าน>งดออกเสียง

สาธารณรัฐปชช.ลาว

คัดค้ าน

คัดค้ าน

คัดค้ าน

คัดค้ าน

-

มาเลเซีย

คัดค้ าน

คัดค้ าน

คัดค้ าน

คัดค้ าน

-

เมียนมาร์

คัดค้ าน

คัดค้ าน

คัดค้ าน

คัดค้ าน

-

ฟิ ลปิ ปิ นส์

สนับสนุน

สนับสนุน

สนับสนุน

สนับสนุน

-

สิงคโปร์

คัดค้ าน

คัดค้ าน

คัดค้ าน

คัดค้ าน

-

ไทย

คัดค้ าน

คัดค้ าน

งดออกเสียง

งดออกเสียง

คัดค้ าน>งดออกเสียง

ติมอร์ -เลสเต

สนับสนุน

สนับสนุน

สนับสนุน

สนับสนุน

-

เวียดนาม

คัดค้ าน

คัดค้ าน

คัดค้ าน

คัดค้ าน

-

ที่มา: รูปแบบการลงคะแนนเสียงของแต่ละประเทศได้มาจากเอกสารต่อไปนี้และน�ำมารวมไว้ในตารางนี้
บันทึกฉบับทางการของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ การประชุมครั้งที่ 62 การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 76(A/62/PV.76) หน้า17, บันทึกฉบับทางการของสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติ การประชุมครั้งที่ 63 การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 70 (A/63/PV.70) หน้า 17, บันทึกฉบับทางการของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ การประชุมครั้งที่ 65
การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 71 (A/65/PV.71)หน้า 19, และบันทึกฉบับทางการของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ การประชุมครั้งที่ 67 การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 60
(A/67/PV.60) หน้า 17

4.1.4 การบังคับใช้โทษประหารชีวิตเมื่อเร็วๆ นี้
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนามเป็ นประเทศที่มีการประหารชีวิตไปเมื่อเร็ วๆ นี ้
อินโดนีเซียกลับมาใช้ การประหารชีวิตอีกครัง้ ในเดือนมีนาคม 2556 หลังหยุดพักใช้ โทษดังกล่าวในทางปฏิบตั เิ ป็ นเวลา 4 ปี ผู้
ต้ องหา 2 รายถูกประหารชีวิตในข้ อหาลักลอบขนยาเสพติด ในขณะที่อีก 3 รายในข้ อหาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ ก่อน แต่ไม่มีกรณีใด
เลยที่มีการประกาศว่าจะมีการประหารชีวิตก่อนด�ำเนินการ69 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแสดงความเสียใจที่อินโดนีเซีย
ยกเลิกการหยุดพักการใช้ โทษประหารชีวิตในทางปฏิบตั ขิ องตนและหันมาใช้ การประหารชีวิตอีกครัง้ และยิ่งไปกว่านัน้ คือ
เป็ นการใช้ บทลงโทษกับอาชญากรรมที่ไม่สอดคล้ องกับเกณฑ์ของค�ำว่า “อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สดุ ” ในวรรค 2 ของข้ อ 6 ของ
กติการะหว่างประเทศแต่อย่างใด คณะกรรมการแนะน�ำให้ อินโดนีเซียหยุดพักการใช้ โทษประหารชีวิต70
มาเลเซียประหารชีวิตผู้ต้องหาอย่างลับๆ อย่างน้ อย 2 รายในปี 2556 รายแรกในข้ อหาฆาตกรรม และรายที่ 2 ในความผิดเกี่ยว
กับยาเสพติด ในเดือนมีนาคม 2557 มาเลเซียมีค�ำสัง่ ศาลระงับการประหารชีวิตผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารชีวิต ซึง่ เป็ นคน
สัญชาติไนจีเรี ย ผู้ถกู ตัดสินในข้ อหาฆาตกรรมแต่อ้างว่าตนมีปัญหาทางจิต ซึง่ เป็ นประเภทบุคคลที่กฎหมายระหว่างประเทศ
ก�ำหนดให้ ได้ รับความคุ้มครองพิเศษและห้ ามไม่ให้ ถกู ลงโทษประหารชีวิต71

แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล “อินโดนีเซีย: การประหารชีวิตรายที่ 5 ยืนยันแนวโน้ มใหม่ในการประหารชีวิตแบบลับที่นา่ สะพรึงกลัว” 18 พฤศจิกายน 2556 อ่านได้ จาก http://
www.amnesty.org/en/news/indonesia-fifth-execution-confirms-shocking-new-trend-secrecy-2013-11-18 . แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, “อินโดนีเซีย: การประหารราย
แรกในรอบ 4 ปี “น่ากลัวและก้ าวถอยหลัง” 15 มีนาคม 2556. อ่านได้ จาก http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/indonesia-first-execution-four-yearsshocking-and-regressive-2013-03-15
70
สรุปข้ อสังเกตของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เรื่ องอินโดนีเซีย (CCPR/C/IDN/CO/1) หน้ า 3 วรรค 10
71
เนติบณ
ั ฑิตสภามาเลเซีย “แถลงข่าว | เนติบณ
ั ฑิตสภามาเลเซียชมเชยการด�ำเนินการอย่างรวดเร็วของรัฐในการยับยังการประหารชี
้
วิตนายOsariakhi Ernest Obayangbon”, 14
มีนาคม 2557 อ่านได้ จาก http://www.malaysianbar.org.my/press_statements/press_release_%7C_the_malaysian_bar_commends_swift_action_by_the_
government_in_stay_of_execution_of_death_sentence_on_osariakhi_ernest_obayangbon.html
69
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กรณีลา่ สุดเกิดขึ ้นที่สงิ คโปร์ ซงึ่ ประหารชีวิตผู้ต้องหา 2 คนที่กระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
2557โดยเป็ นการยกเลิกการหยุดพักการใช้ โทษประหารชีวิต 3 ปี หลังเริ่ มทบทวนกฎหมายในปี 2554 ซึง่ ได้ ผลสรุปเมื่อเดือน
มกราคม 255672
เมื่อเร็ วๆ นี ้ เวียดนามหันกลับมาใช้ วิธีประหารชีวิตอีกครัง้ หลังหยุดใช้ ไปนาน 18 เดือน โดยมีการประหารชีวิตผู้ต้องขัง7 รายใน
ปี 2556 และ 3 รายในปี 255773
4.2 การปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
4.2.1 อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สุด
หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก�ำหนดโทษประหารชีวิตกับความผิดบางประการที่ไม่ถือว่าเป็ น “อาชญากรรม
อุกฉกรรจ์ที่สดุ ” ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยงั คงใช้ การลงโทษประหารชีวิต (ได้ แก่บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม) ใช้ โทษดังกล่าวกับความผิดต่าง ๆ รวมถึงที่เกี่ยวกับยาเสพติด เศรษฐกิจ
อาวุธ การทรยศ ข่มขืน และความสัมพันธ์แบบสมยอมระหว่างเพศเดียวกัน
บรูไน ดารุสซาลามประกาศใช้ ค�ำสัง่ ประมวลกฎหมายอาญาชาริ อะห์ฉบับปี 2556 ใหม่ ซึง่ ครอบคลุมประเภทอาชญากรรมที่
สามารถถูกลงโทษด้ วยการประหารชีวิตที่กว้ างขวางกว่าเดิมแม้ วา่ บรูไนจะพักและหยุดใช้ การประหารชีวิตในทางปฏิบตั มิ า
ตังแต่
้ ปี 2500 ก็ตาม ทังนี
้ ้ การโจรกรรม การข่มขืน การคบชู้ เพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก ความสัมพันธ์ทางเพศนอกสมรสส�ำหรับ
ชาวมุสลิม การดูถกู ถ้ อยค�ำในคัมภีร์กรุ ะอานและฮาดิท การดูหมิ่นพระผู้เป็ นเจ้ า การประกาศตนว่าเป็ นศาสดาของผู้ที่ไม่ใช่ชาว
มุสลิม และฆาตกรรม ถือเป็ นความผิดที่อาจถูกลงโทษประหารชีวิตภายใต้ กฎหมายที่แก้ ไขใหม่ ประมวลกฎหมายใหม่ใช้ บงั คับ
ในระยะแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 255774 การกลับมาใช้ โทษประหารชีวิตอีกครัง้ ในประมวลกฎหมายอาญาชาริ อะห์ท�ำให้
ชุมชนระหว่างประเทศมีความกังวลอย่างมาก75 และได้ มีการกล่าวถึงเรื่ องนี ้ในรายงาน UPR76 ฉบับล่าสุด ในระหว่างการ
ทบทวนบรูไนได้ รับค�ำแนะน�ำให้ ตรวจสอบว่าค�ำสัง่ ตามประมวลกฎหมายอาญาชาริ อะห์สอดคล้ องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศหรื อไม่ รวมทังให้
้ ละเว้ นการบังคับใช้ บงั คับโทษประหารชีวิตในวงกว้ าง โดยให้ ใช้ โทษประหารอย่างจ�ำกัดกับ
“อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สดุ ” เท่านัน้
ในอินโดนีเซีย มีการยื่นประเด็นโทษประหารชีวิตให้ ศาลรัฐธรรมนูญทบทวนเมื่อปี 2550 ศาลตัดสินว่าการใช้ โทษประหารชีวิตไม่
ขัดกับรัฐธรรมนูญแม้ วา่ รัฐธรรมนูญจะบัญญัตวิ า่ “ทุกคนมีสทิ ธิที่จะมีชีวิตและสิทธิในการปกป้องชีวิตและการด�ำรงอยู”่ ศาล
ยืนยันว่าโทษประหารชีวิตเป็ นโทษที่ใช้ เป็ นวิธีสดุ ท้ าย และจะใช้ กบั อาชญากรรมร้ ายแรงเท่านัน้ แต่อินโดนีเซียยังคงบังคับใช้
โทษประหารกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึง่ ไม่สอดคล้ องกับเกณฑ์ “อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สดุ ” ตามมาตรฐานระหว่าง
ส�ำนักงานข้ าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจ�ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “ส�ำนักงานสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติกงั วลการกลับมาประหารชีวิตนักโทษครัง้
ใหม่ในสิงคโปร์ ” แถลงข่าว กรุงเทพฯ 22 กรกฎาคม 2557 อ่านได้ จาก http://bangkok.ohchr.org/files/ROB%20Press%20Release%20220714.pdf . คณะกรรมการสากลเพื่อ
การต่อต้ านโทษประหาร (International Commission against the Death Penalty) “แถลงการณ์จากคณะกรรมการสากลต่อต้ านโทษประหาร: สิงคโปร์ ประหารนักโทษ 2 รายและ
กลับมาประหารชีวิตอีกครัง้ หลังหยุดไปนานกว่า 3 ปี ” เจนีวา 22 กรกฎาคม2557 อ่านได้ จาก http://www.icomdp.org/cms/wp-content/uploads/2014/07/24-ICDP-PressStatement_Singapore-resumes-executions-July2014.pdf
73
ศูนย์ขา่ วสหประชาชาติ “สหประชาชาติกล่าว - การกลับมาใช้ โทษประหาร “เป็ นการถอยหลังครัง้ ส�ำคัญ” ส�ำหรับสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม”, 9 สิงหาคม 2556 อ่านได้ จาก
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45595#.U9CnpOOSxZg
74
เดอะบรูไนไทม์ “ระยะที่ 1 ของค�ำสัง่ ประมวลกฎหมายอาญาชาริ อะห์จะใช้ บงั คับพรุ่งนี ้ 1 พฤษภาคม” บันดาร์ เสรี เบกาวัน 30 เมษายน 2557 อ่านได้ จาก http://www.bt.com.
bn/bookmarks-breaking/2014/04/30/just-phase-one-syariah-penal-code-order-be-enforced-tomorrow-may-1
75
ศูนย์ขา่ วสหประชาชาติ “สหประชาชาติกงั วลกับการใช้ โทษประหารในวงกว้ างภายใต้ กฎหมายอาญาที่แก้ ไขของบรูไน” 11 เมษายน 2557 อ่านได้ จาก http://www.un.org/apps/
news/story.asp?NewsID=47552#.U-r8fOOSxZg . คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ สากล “บรูไน: ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่เป็ นพิมพ์เขียวในการละเมิดสิทธิมนุษยชน” 27
มกราคม 2557 อ่านได้ จาก http://www.icj.org/brunei-new-penal-code-a-blueprint-for-human-rights-violations/
76
รายงานคณะท�ำงานทบทวน Universal Periodic Review บรูไนดารุสซาลาม (A/HRC/27/11) หน้ า 8 วรรค 49, หน้ า10 วรรค 69, หน้ า11 วรรค 85, หน้ า 12 วรรค 99, 103
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ประเทศแต่อย่างใด77 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแนะน�ำให้ อินโดนีเซียทบทวนกฎหมายเพื่อให้ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้ องกับยา
เสพติดไม่ต้องโทษประหารชีวิต78
สาธารณรัฐประชาชนลาวรายงานในรายงาน UPR เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ว่าอยูร่ ะหว่างพิจารณาทบทวนกฎหมายอาญา
โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะจ�ำกัดขอบเขตของอาชญากรรมที่จะใช้ บงั คับบทลงโทษประหารชีวิต ระหว่างการทบทวนโดยรวม รัฐบาล
ลาวได้ รับค�ำแนะน�ำให้ หยุดพักการใช้ โทษประหารชีวิตในทางปฏิบตั ใิ ห้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้นรวมทังยกเลิ
้
กโทษประหารในทุกคดีรวม
79
ถึงคดีอกุ ฉกรรจ์ และลดโทษประหารให้ เหลือโทษจ�ำคุก รัฐบาลรับว่าจะพิจารณาค�ำแนะน�ำนี ้
แม้ รัฐบาลยืนยันจะทบทวนการบังคับใช้ โทษประหารชีวิตแบบบังคับ รวมทังเต็
้ มใจที่จะพิจารณาหยุดพักการใช้ โทษประหาร แต่
การใช้ วิธีประหารชีวิตอย่างต่อเนื่องในมาเลเซียท�ำให้ มีการพูดถึงเรื่ องนี ้ในรายงาน UPR เมื่อปี 2556 มีค�ำแนะน�ำให้ มาเลเซีย
ปรับแก้ กฎหมายให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานขันต�
้ ่ำระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการยกเลิกโทษประหารชีวิตแบบบังคับและโทษ
ประหารชีวิตส�ำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด80 มาเลเซียยืนยันความตังใจจะทบทวนกฎหมายว่
้
าด้ วยโทษประหารชีวิตของ
ตน และกล่าวว่า “ได้ เริ่ มศึกษาการปฏิรูปการบริ หารงานยุตธิ รรมอาญาทังหมดในมาเลเซี
้
ย รวมทังโทษประหารชี
้
วิต” รวมทัง้
81
ตกลงจะทบทวนข้ อแนะน�ำดังกล่าว
สิงคโปร์ ถือว่าการประหารชีวิตเป็ นประเด็นความยุตธิ รรมด้ านอาญามากกว่าจะเป็ นประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชน และยืนยัน
ว่าการประหารชีวิตถูกต้ องตามกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐบาลสิงคโปร์ แย้ งว่าตนใช้ การลงโทษประหารชีวิตกับอาชญากรรม
อุกฉกรรจ์ที่สดุ เท่านัน้ 82 อย่างไรก็ตาม การใช้ โทษประหารของสิงคโปร์ กบั อาชญากรรมที่ไม่จ�ำกัดเพียงการฆ่าโดยเจตนา เช่นกับ
อาชญากรรมยาเสพติด กลับแสดงให้ เห็นเป็ นอย่างอื่น ตามที่สงิ คโปร์ ได้ ประหารชีวิตผู้ต้องหา 2 รายที่ถกู ตังข้
้ อหาในคดียาเสพ
ติดเมื่อเร็ วๆ นี ้
ในการทบทวนครัง้ ล่าสุดของคณะกรรมการต่อต้ านการทรมาน รัฐบาลไทยกล่าวว่าตนจะพิจารณาหยุดพักการใช้ โทษประหาร
ชีวิต การยกเลิกโทษประหารชีวิตอยูใ่ นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2557-2561)83 แม้ วา่ จะมีการเริ่ มต้ นที่ดี แต่
ขณะนี ้ยังไม่มีความคืบหน้ ารูปธรรมในการยกเลิกโทษประหารชีวิตแต่ประการใด และมีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตเป็ น
จ�ำนวนสูงในปี 2556 โดยเกือบครึ่งหนึง่ เป็ นความผิดในข้ อหายาเสพติด84 ในการทบทวน UPR มีค�ำแนะน�ำให้ ไทยหยุดพักการใช้
โทษประหารชีวิตโดยมีแผนจะยกเลิกโทษดังกล่าวตามที่ร่างไว้ ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของตน85
หลังแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาของเวียดนามเมื่อปี 2552 ซึง่ ยกเลิกโทษประหารชีวิตกับอาชญากรรม 8 ประเภทและ
ยุตกิ ารบังคับใช้ โทษประหารชีวิตกับผู้กระท�ำความผิดเยาวชน เวียดนามยังประกาศในปี นี ้ว่าตนมีแผนจะจ�ำกัดการบังคับใช้ โทษ
้
บท
ประหารชีวิตเพิ่มเติม86 แต่แม้ จะมีประกาศดังกล่าว มีการกล่าวถึงการเพิ่มขึ ้นของจ�ำนวนครัง้ การตัดสินลงโทษรวมทังการใช้
ลงโทษประหารชีวิตกับอาชญากรรมที่ไม่ใช่การฆ่าโดยเจตนาในรายงาน UPR ฉบับล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เวียดนาม
ได้ รับค�ำแนะน�ำให้ ลดประเภทอาชญากรรมที่จะถูกลงโทษด้ วยการประหารชีวิตลง โดยเฉพาะอาชญากรรมเศรษฐกิจและความ
ผิดในข้ อหายาเสพติด87

CCPR/C/IDN/CO/1, อ้ างแล้ ว
อ้ างแล้ ว.
รายงานคณะท�ำงานทบทวน Universal Periodic Review สาธารณรัฐปชช. ลาว (A/HRC/15/5), หน้ า 4 วรรค 11. รายงานคณะท�ำงานทบทวน Universal Periodic
Reviewสาธารณรัฐปชช. ลาวภาคผนวก (A/HRC/15/5/Add.1) หน้ า 6 วรรค 18
80
รายงานคณะท�ำงานทบทวน Universal Periodic Review มาเลเซีย (A/HRC/25/10) หน้ า 19, 20
81
รายงานระดับชาติที่มาเลเซียส่งให้ กบั คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชน (A/HRC/WG.6/17/MYS/1) หน้ า 8 วรรค 47
82
รายงานระดับชาติที่สงิ คโปร์ สง่ ให้ กบั คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชน (A/HRC/WG.6/11/SGP/1) หน้ า 16 วรรค 120
83
เดอะเนชัน่ , “ยุตกิ ารลงโทษของไทยอย่างแท้ จริ ง” 2 กรกฎาคม 2555 อ่านได้ จาก http://www.nationmultimedia.com/opinion/Ending-Thailands-impunity-for-real-30185269.
htmlรายงานคณะท�ำงานทบทวน Universal Periodic Review ไทย (A/HRC/19/8) หน้ า 20 วรรค para 89.29
84
ไทย กระทรวงยุตธิ รรม สถิตโิ ทษประหาร (กรุงเทพฯ กรมราชทัณฑ์ 2556). อ่านได้ จาก http://www.correct.go.th/correct2009/stat/Deathpenaltyprisoner/
DeathpenaltyprisonerApr2014.pdf
85
A/HRC/19/8, อ้ างแล้ ว
86
รายงานระดับชาติที่มาเลเซียส่งให้ กบั คณะท�ำงานของคณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชน (A/HRC/WG.6/18/VNM/1), หน้ า 3 วรรค 10.
87
รายงานคณะท�ำงานทบทวน Universal Periodic Review เวียดนาม (A/HRC/26/6)หน้ า 19 วรรค 143.89, 143.90, 143.91, 143.92, 143.93, 143.94
77
78
79
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4.2.2 หลักประกันการได้รับการไต่สวนอย่างยุติธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
ปั ญหาใหญ่ในการใช้ บงั คับโทษประหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือการใช้ บทลงโทษนี ้แบบบังคับ (mandatory) กับความผิด
หลายประเภทซึง่ โดยหลักๆ แล้ วจะเป็ นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะในมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย88 การไม่ให้ ใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการยุติธรรมเป็ นการละเมิดหลักประกันสิทธิการได้ รับการไต่สวนอย่างยุตธิ รรมและชอบด้ วยกฎหมาย
ซึง่ เป็ นการบ่อนท�ำลายเกียรติภมู ิของระบบยุตธิ รรมรวมทังความน่
้
าเชื่อถือของกระบวนการยุตธิ รรมด้ วย
มาเลเซียเน้ นในรายงานระดับชาติของตนในการทบทวน UPR เมื่อปี 2556 ว่าโทษประหารชีวิตใช้ กบั อาชญากรรมอุกฉกรรจ์
ที่สดุ เท่านันตามที
้
่ บญ
ั ญัตใิ นกฎหมายและหลังจากมีการใช้ สทิ ธิในการอุทธรณ์ทงหมดแล้
ั้
วเท่านัน้ โดยโต้ วา่ มีการใช้ มาตรการ
คุ้มครองอย่างเข้ มงวดซึง่ สอดคล้ องกับข้ อ 6 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง89 แต่แม้ จะมี
มาตรการคุ้มกันดังกล่าว หลายรัฐได้ ท�ำค�ำชี ้แนะเกี่ยวกับการใช้ โทษประหารชีวิตแบบบังคับอย่างต่อเนื่องของมาเลเซีย90
รัฐสภาสิงคโปร์ ผา่ นการปฏิรูปกฎหมายในเดือนพฤศจิกายน 2555 หลังทบทวนโทษประหารแบบบังคับ การเปลี่ยนแปลง
กฎหมายต่อไปนี ้มีผลบังคับใช้ ในเดือนมกราคม 2556: (ก) โทษประหารชีวิตแบบบังคับจะใช้ กบั ฆาตกรรมเมื่อมีเจตนาจะฆ่า
เท่านัน้ และ (ข) ผู้ค้ายาเสพติดที่ท�ำหน้ าที่เป็ นผู้ขนยาและได้ ให้ ความร่วมมืออย่างดีกบั ส�ำนักงานปราบปรามยาเสพติดกลาง
หรื อมีความพิการทางจิตอาจได้ รับประโยชน์ตามดุลยพินิจของศาลในการถูกตัดสินประหารชีวิตหรื อถูกจ�ำคุกตลอดชีวิตพร้ อม
ถูกเฆี่ยน91 มีการลดการตัดสินลงโทษในหลายคดี ระหว่างการทบทวนกฎหมายตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2554 จนถึงการเริ่ มใช้
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงในเดือนมกราคม 2556 มีการหยุดพักการใช้ โทษประหารชีวิต ผู้อยูร่ ะหว่างรอการลงโทษประหารชีวิต
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรื อกฎหมายการใช้ ยาเสพติดในทางที่ผิด ได้ รับอนุญาตให้ ยื่นค�ำร้ องขอให้ ตดั สินใหม่เมื่อกฎหมาย
ใหม่มีผลบังคับใช้ การปฏิรูปนี ้ส่งผลให้ มีการลดโทษประหารชีวิตใน 9 คดี92 แต่แม้ จะมีการปฏิรูปกฎหมาย ด้ านอื่นๆ ของ
ประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ ไขใหม่ เช่น การบังคับใช้ โทษประหารชีวิตกับความผิดข้ อหายาเสพติดและการลงโทษประหาร
ชีวิตแบบบังคับกับความผิดบางประการยังเป็ นประเด็นที่นา่ กังวล
4.2.3 การห้ามทรมาน หรือปฏิบัติหรือลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย�่ำยีศักดิ์ศรี
การถูกขว้ างด้ วยก้ อนหินจนเสียชีวิตถือเป็ นการทรมานหรื อการปฏิบตั หิ รื อลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรมหรื อย�่ำยีศกั ดิ์ศรี
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ค�ำสัง่ ประมวลกฎหมายอาญาชาริ อะห์ปี 2556 ที่น�ำมาใช้ เมื่อเร็ วๆ นี ้ในบรูไน ดารุสซาลาม
ก�ำหนดให้ การถูกขว้ างด้ วยก้ อนหินเป็ นวิธีลงโทษอาชญากรรมทางเพศ ไม่เพียงแต่สาระของกฎหมายใหม่จะไม่สอดคล้ องกับ
เกณฑ์ “อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สดุ ” เท่านัน้ แต่การถูกขว้ างด้ วยก้ อนหินจนเสียชีวิตยังไม่สอดคล้ องกับข้ อห้ ามการทรมานหรื อ
การปฏิบตั หิ รื อลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรมหรื อย�่ำยีศกั ดิ์ศรี ด้ วย93
ในขณะนี ้ บรูไน ดารุสซาลาม มาเลเซียและสิงคโปร์ ประหารชีวิตด้ วยการแขวนคอ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนลาว ใช้ วิธี
ยิงเป้า ส่วนไทยและเวียดนามใช้ วิธีฉีดยา
ตามรายงานของเครื อข่ายเอเชียต้ านโทษประหาร “เมื่อไม่มีความยุติธรรม” การไต่สวนที่ไร้ ความยุตธิ รรมเป็ นปั ญหาส�ำคัญในการบังคับใช้ โทษประหารในเอเชีย โดยมีการท�ำกรณี
ศึกษาในอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์
89
A/HRC/WG.6/17/MYS/1, อ้ างแล้ ว หน้ า 8 วรรค 45
90
A/HRC/25/10, อ้ างแล้ วหน้ า 19 วรรค 146.108, 146.110, หน้ า 20 วรรค 146.112, 146.114, 146.117, 146.124.
91
นาย เค ชานมุกาม รัฐมนตรี กิจการต่างประเทศและกฎหมาย “แถลงการณ์รัฐมนตรี โดยรัฐมนตรี กิจการต่างประเทศและกฎหมาย นาย เค ชานมุกาม: การเปลี่ยนแปลงการใช้ โทษ
ประหารกับความผิดฆาตกรรม” สิงคโปร์ , 9 กรกฎาคม 2555 อ่านได้ จาก https://www.mlaw.gov.sg/content/dam/minlaw/corp/assets/documents/linkclick4dc3.pdf .
นายเตา ชี ฮาน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประสานงานกิจการความมัน่ คงและรัฐมนตรี กิจการในประเทศ “การขยายกรอบการควบคุมยาเสพติดของเราและการทบทวนโทษ
ประหาร แถลงการณ์รัฐมนตรี โดยนายเตา ชี ฮาน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประสานงานกิจการความมัน่ คงและรัฐมนตรี กิจการในประเทศ”, สิงคโปร์ , 9 กรกฎาคม 2555
อ่านได้ จาก http://www.mha.gov.sg/news_details.aspx?nid=MjUzMg%3D%3D-N4I1YQwYBNE%3D
92
กระทรวงกิจการภายในสิงคโปร์ , “แถลงการณ์จากกระทรวงกิจการภายในต่อค�ำถามสื่อเรื่ องโทษประหารชีวิต สิงคโปร์ , 18 กรกฎาคม 2555 อ่านได้ จาก http://www.mha.gov.sg/
news_details.aspx?nid=MzIxMg==-JKr4CnFh6eQ=
93
ศูนย์ขา่ วสหประชาชาติ “สหประชาชาติกงั วลกับการใช้ โทษประหารในวงกว้ างภายใต้ กฎหมายอาญาที่แก้ ไขของบรูไน” อ้ างแล้ วคณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ สากล “บรูไน:
ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่เป็ นพิมพ์เขียวในการละเมิดสิทธิมนุษยชน” อ้ างแล้ ว
88

28

มีความก้ าวหน้ าบางประการที่อาเจะห์ อินโดนีเซีย โดยเฉพาะการเลิกใช้ วิธีขว้ างด้ วยก้ อนหินในการประหารชีวิตผู้ถกู ตัดสินว่า
คบชู้ ในปี 2552 สภานิตบิ ญ
ั ญัตอิ อกกฎหมายลูกที่น�ำมาบทบัญญัตชิ าริ อะห์มาใช้ แทนประมวลกฎหมายอาญาบางส่วน ซึง่
ก�ำหนดให้ ลงโทษผู้เป็ นชู้ด้วยวิธีเหี ้ยมโหดเช่น ใช้ ก้อนหินขว้ างให้ ตาย แต่กฎหมายลูกถูกส่งกลับมาให้ สภานิตบิ ญ
ั ญัตทิ บ
ทบทวนเนื่องจากมีการวิพากษ์ วิจารณ์อย่างมาก ก่อนที่รัฐบาลประจ�ำจังหวัดจะปฏิเสธ นับแต่นนั ้ บทบัญญัตกิ ารใช้ ก้อนหิน
ขว้ างจนเสียชีวิตจึงถูกยกออกจากร่างกฎหมายที่ได้ รับการแก้ ไข94
ในสังเกตการณ์ที่เป็ นข้ อสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย คณะกรรมการต่อต้ านการทรมานรับทราบว่าไทยได้ ทบทวนและลดการใช้ โซ่
ตรวนล่ามในเรื อนจ�ำ แต่ได้ ให้ ค�ำแนะน�ำเฉพาะแก่ไทยว่าควรยุตกิ ารใช้ โซ่ตรวนล่ามนักโทษในแดนประหารตลอด 24 ชัว่ โมง95
4.2.4 ความโปร่งใสและมาตรการคุ้มกันอื่น
ข้ อมูลการใช้ โทษประหารชีวิตยังไม่ชดั เจนในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนลาว
มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึง่ ไม่มีการเผยแพร่ตวั เลขการบังคับใช้ การลงโทษประหารชีวิต ยังคงมีการประหารชีวิตอย่าง
ลับๆ ในบางประเทศโดยไม่มีการแจ้ งล่วงหน้ าโดยเฉพาะในอินโดนีเซีย มาเลเซียและเวียดนาม96
ในการเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียเมื่อปี 2550 ผู้รายงานพิเศษเรื่ องการทรมานขอให้ อินโดนีเซียยุตกิ ารด�ำเนินการประหารชีวิต
อย่างลับๆ ของตน97
มีการพูดถึงการไร้ ความโปร่งใสในการลงโทษด้ วยการประหารชีวิตในรายงาน UPR ฉบับล่าสุดของสิงคโปร์ เมื่อปี 2554
ท่ามกลางค�ำแนะน�ำต่างๆ หนึง่ ในค�ำแนะน�ำคือรัฐบาล “ควรจัดหาสถิตแิ ละข้ อมูลข้ อเท็จจริ งอื่นที่เกี่ยวกับการบังคับใช้ โทษ
ประหารชีวิตให้ สาธารณชนทราบ”98 นับตังแต่
้ นนั ้ กรมราชทัณฑ์สงิ คโปร์ ได้ เผยแพร่สถิตกิ ารประหารชีวิตในรายงานสถิตปิ ระจ�ำ
ปี ของตน (ตังแต่
้ ปี 2555 เป็ นต้ นมา) แต่ความกังวลเรื่ องการด�ำเนินการอย่างลับๆ และการขาดความโปร่งใสยังคงมีอยูต่ อ่
เนื่อง99
ในการทบทวน UPR ของเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามได้ รับค�ำชี ้แนะให้ ตีพิมพ์ข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับอัตลักษณ์และจ�ำนวนผู้
ต้ องหาที่ต้องโทษประหารชีวิตในขณะนี100
้
4.2.5 มาตรฐานขั้นต�่ำในการคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง
ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกฎหมายยกเว้ นไม่ให้ ลงโทษประหารชีวิตเด็ก หญิงมีครรภ์ และผู้พิการทางจิตหรื อสติ
ปั ญญา101 แต่กฎหมายของเมียนมาร์ ไม่ได้ บญ
ั ญัตกิ ารคุ้มครองผู้กระท�ำความผิดที่เป็ นเยาวชนอย่างชัดเจน แม้ วา่ เมียนมาร์ จะ
เป็ นภาคีในอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็กก็ตามและได้ เพิกถอนข้ อสงวนสิทธิของตนแล้ ว และแม้ วา่ เวียดนามจะมีกฎหมายที่ยกเว้ น
เด็กและสตรี มีครรภ์เป็ นกรณีเฉพาะจากโทษประหาร แต่ไม่มีข้อยกเว้ นให้ กบั ผู้พิการทางจิตหรื อสติปัญญา ถึงกระนัน้ ประมวล
กฎหมายอาญาถือว่าความพิการดังกล่าวลดทอนสภาพการณ์ที่อาจใช้ บงั คับกับคดีที่ต้องโทษประหารชีวิต
เดอะจาการ์ ต้าโกล้ บ, “รัฐบาลอาเจะห์เอาโทษการถูกขว้ างด้ วยก้ อนหินออกจากร่างกฎหมาย” บันดา อาเจะห์ 12 มีนาคม 2556 อ่านได้ จาก http://www.thejakartaglobe.com/
news/aceh-government-removes-stoning-sentence-from-draft-bylaw/
95
สรุปข้ อสังเกตจากรายงานเบื ้องต้ นเกี่ยวกับไทย ของคณะกรรมการต่อต้ านการทรมาน (CAT/C/THA/CO/1) หน้ า 11 วรรค 23
96
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, “โทษประหาร 2556: ความลับปกคลุมการประหารชีวิตในเอเชียแปซิฟิก” 27 มีนาคม 2557 อ่านได้ จาก http://www.amnesty.org/en/for-media/
press-releases/death-penalty-2013-shroud-secrecy-around-executions-asia-pacific-2014-03-27
97
รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้ วยการทรมานหรื อการปฏิบตั หิ รื อลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรมหรื อย�่ำยีศกั ดิ์ศรี : การเดินทางไปอินโดนีเซีย (A/HRC/7/3/Add.7) หน้ า 27
วรรค 89
98
รายงานคณะท�ำงานทบทวน Universal Periodic Review สิงคโปร์ (A/HRC/18/11)
99
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลพิมพ์รายงานเรื่ องความลับในการใช้ โทษประหารชีวิตในสิงคโปร์ ชื่อ “สิงคโปร์ – โทษประหารชีวิต ยอดการประหารชีวิตที่ปิดลับ” ซึง่ รายงานการขาด
ความโปร่งใสในการประหารชีวิตและสถิตเิ กี่ยวกับการตัดสินประหารชีวิตหรื อการประหารชีวิต
100
A/HRC/26/6, อ้ างแล้ ว หน้ า 20 วรรค 143.113
101
ไทยถอนข้ อสงวนสิทธิในกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของตนในปี 2555.
94
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4.3 การพูดคุยกับสาธารณชน
มาเลเซียยืนยันจะเปิ ดเผยและ “สร้ างสัมพันธ์รวมทังปรึ
้ กษาหารื อกับสาธารณชนในเรื่ อง [โทษประหารชีวิตในมาเลเซีย] รวมทัง้
ทางเลือกที่เป็ นไปได้ อื่นแทนการใช้ โทษประหาร” อย่างต่อเนื่อง ในรายงานระดับชาติที่สง่ ก่อนการท�ำ UPR เมื่อเดือนตุลาคม
2556102
ในไทย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ กระทรวงยุตธิ รรม ประกาศเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ว่าจะด�ำเนินการศึกษาและปรึกษา
หารื อกับสาธารณชนเรื่ องความเป็ นไปได้ ในการยกเลิกโทษประหารชีวิตในไทย รัฐบาลไทยกล่าวว่าตนให้ ความส�ำคัญกับการ
หารื อระดับชาติในเรื่ องนี103
้
4.4 ความร่วมมือในระดับภูมิภาค
ความช่วยเหลือและร่วมมือในระดับภูมิภาคอาจเป็ นองค์ประกอบส�ำคัญในการส่งเสริ มและปกป้องสิทธิมนุษยชน กรอบของ
คณะกรรมาธิการว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอาเซียน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights)
อาจเป็ นประโยชน์ในเรื่ องนี ้ ข้ อ 11 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน ย� ้ำว่า “ทุกคนมีสทิ ธิตดิ ตัวแต่ก�ำเนิดในการมีชีวิตซึง่
กฎหมายพึงคุ้มครอง” และ “ไม่มีใครพึงถูกลิดรอนชีวิตยกเว้ นตามกฎหมายเท่านัน”
้
มีการอภิปรายความส�ำคัญของความร่วมมือในระดับภูมิภาคในงานสัมมนาผู้เชี่ยวชาญเรื่ องโทษประหารชีวิตที่กรุงเทพฯ เมื่อปี
2556 ประธานงานสัมมนา วิทิต มันตาภรณ์ ย� ้ำว่ารัฐจ�ำเป็ นต้ องได้ รับการสนับสนุนในการด�ำเนินการอย่างเป็ นรูปธรรมเพื่อ
พัฒนามาตรการและตราสารคุ้มครองเพื่อเลิกใช้ โทษประหารแบบบังคับขณะอยูร่ ะหว่างประกาศใช้ ปฏิญญาสิทธิมนุษยชน
อาเซียนซึง่ ให้ ความคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิต ตัวแทนรัฐบาลอินโดนีเซียในคณะกรรมาธิการว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐ
อาเซียน ราเฟนดิ ดามิน กล่าวว่าคณะกรรมาธิการฯ จ�ำเป็ นต้ องอภิปรายเรื่ องโทษประหารชีวิต104
การแบ่งปั นประสบการณ์ระดับชาติอาจเป็ นวิธีหนึง่ ในการระดมแรงสนับสนุนเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต กรณีที่ชดั เจนกรณี
หนึง่ คือกรณีประสบการณ์ของฟิ ลปิ ปิ นส์ขณะอยูร่ ะหว่างว่าจะยกเลิกหรื อคงโทษประหารชีวิตไว้ ในกฎหมายของตน นอกจากนี ้
การมีสว่ นร่วมในระดับทวิภาคีในการลดหย่อนโทษอาจเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ในการใช้ แรงกดดันในระดับภูมิภาคเพื่อลดการใช้
โทษประหารชีวิตโดยมีแผนจะยกเลิกในที่สดุ ยกตัวอย่างเช่นอินโดนีเซียก�ำลังท�ำงานร่วมกับมาเลเซียกรณีคนสัญชาติ
อินโดนีเซียถูกตัดสินประหารชีวิตในมาเลเซีย เป็ นต้ น

A/HRC/WG.6/17/MYS/1, อ้ างแล้ ว วรรค 46
รายงานระดับชาติที่ไทยส่งให้ กบั คณะท�ำงานของคณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชน (A/HRC/WG.6/12/THA/1) หน้ า 6 วรรค 33
104
ส�ำนักงานข้ าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “บันทึกภายในจากงานสัมมนาผู้เชี่ยวชาญเรื่ องการถอยห่างจากโทษประหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ”
กรุงเทพฯ 2556
102
103
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5. บทสรุปและค�ำแนะน�ำ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมีข้อจ�ำกัดอย่างเข้ มงวดต่อเงื่อนไขที่อนุญาตให้ ใช้ ข้อยกเว้ นต่อสิทธิในการมีชีวิต
ประเทศส่วนใหญ่ก�ำลังถอยห่างจากการใช้ โทษประหารชีวิตแม้ วา่ ความคืบหน้ าในภูมิภาคนี ้จะยังคงช้ ากว่าก้ าวย่างในระดับโลก
ที่มงุ่ สูก่ ารยกเลิกโทษประหารทังในแง่
้
ของกฎหมายและการปฏิบตั กิ ็ตาม ถึงกระนัน้ ประเทศในภูมิภาคนี ้ค่อยๆ ถอยห่างจาก
การใช้ โทษประหารแม้ จะด้ วยความเร็ วที่ตา่ งกัน
ส�ำนักงานข้ าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจ�ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีค�ำแนะน�ำต่อไปนี ้
ให้ กบั ทุกรัฐ
1. เร่งรัดความพยายามในการก�ำหนดการหยุดพักการใช้ การประหารชีวิตทังหมดอย่
้
างเป็ นทางการและลดบทลงโทษ
ทังหมดโดยมี
้
เป้าหมายจะยกเลิกโทษประหารชีวิตในที่สดุ ในหนทางที่สอดคล้ องกับสหประชาชาติ องค์กรสิทธิมนุษย
ชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
2. ให้ สตั ยาบันต่อพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึง่ มุง่ เป้า
ไปที่การยกเลิกโทษประหารชีวิตหากประเทศดังกล่าวยังไม่ได้ ยกเลิก
3. ให้ โอกาสแก่องค์กรระหว่างรัฐ องค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค รวมทังองค์
้ กรเอกชนในการเข้ าร่วมอภิปราย
เกี่ยวกับโทษประหาร
4. เข้ าร่วมในความร่วมมือระดับภูมิภาคในเวทีตา่ งๆ เช่น คณะกรรมาธิการว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอาเซียน
(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) โดยมีแผนยกเลิกโทษประหารอย่างเป็ นทางการใน
ขันตอนสุ
้
ดท้ ายในประเทศที่เกี่ยวข้ อง
5. ให้ มีการใช้ โทษประหารชีวิตอย่างจ�ำกัดกับอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการฆ่าโดยเจตนาและให้ ยกเลิกโทษประหารชีวิต
แบบบังคับจากกฎหมายท้ องถิ่น
6. ให้ มีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสูงสุดของหลักประกันการได้ รับการไต่สวนอย่างยุตธิ รรมและโดยชอบด้ วยกฎหมาย
และเคารพบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนในคดีที่มีโทษประหารชีวิตทุกคดี
7. ให้ มีมาตรการคุ้มครองและปกป้องกลุม่ เปราะบางเป็ นพิเศษ เพื่อไม่ให้ มีการลงโทษประหารชีวิตเด็ก สตรี มีครรภ์ และ
ผู้พิการทางจิตหรื อสติปัญญา
8. ดูแลให้ เกิดความโปร่งใสในการประหารชีวิตแต่ละกรณี โดยเฉพาะให้ ผ้ ตู ้ องโทษ สมาชิกในครอบครัวและสาธารณชน
เข้ าถึงข้ อมูล และให้ เผยแพร่ข้อมูลการบังคับใช้ โทษประหารชีวิตแก่สาธารณชน รวมถึงจ�ำนวนการตัดสินลงโทษ
ประหารชีวิต การประหารชีวิต และผู้ต้องขังรอประหารชีวิต
9. แก้ ไขกฎหมายท้ องถิ่นเรื่ องการส่งตัวผู้ร้ายข้ ามแดนและขับบุคคลออกจากเขตแดน เพื่อห้ ามมิให้ ย้ายคนไปยังรัฐที่
เสี่ยงจะถูกตัดสินลงโทษให้ ประหารชีวิตอย่างสูง ซึง่ ถือเป็ นการละเมิดมาตรฐานที่ยอมรับในระหว่างประเทศ เว้ นแต่มี
การคุ้มครองมากพอเพื่อป้องกันมิให้ มีการใช้ โทษประหารชีวิต และ
10. ในรัฐที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบตั ิ เร่งรัดความพยายามหยุดพักการประหารชีวิตทังหมดอย่
้
างเป็ นทางการ
โดยมีแผนจะยกเลิกโทษประหารอย่างเป็ นทางการในเวลาอันสมควร อย่างสอดคล้ องกับสหประชาชาติ หน่วยงาน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
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เอกสารแนบท้าย ก ภาพรวมแต่ละประเทศ
ก.1 บรูไน ดารุสซาลาม
ในทางปฏิบตั ิ บรูไนเป็ นประเทศที่ยกเลิกการใช้ โทษประหารชีวิต แต่ยงั ไม่ได้ ให้ สตั ยาบันต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศซึง่ มีเป้าประสงค์จะยกเลิกโทษประหาร หรื อ
อนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานและการประติบตั หิ รื อการลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษย์ธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี แต่ประการใด ในปี
2555 บรูไนลงคะแนนเสียงคัดค้ านมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเรื่ องการหยุดพักการใช้ โทษประหารชีวิต
ขณะนี ้ ไม่ทราบจ�ำนวนผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารชีวิตและมีการรายงานการตัดสินลงโทษประหารชีวิตไม่กี่กรณีเท่านันในช่
้ วง
10 ปี ที่ผา่ นมา ไม่มีการลงโทษประหารชีวิตในปี 2550, 2554, 2555 และ 2556105 ไม่มีการด�ำเนินการประหารชีวิตในช่วง 10 ปี
ที่ผา่ นมา เท่าที่ทราบ การประหารชีวิตครัง้ สุดท้ ายเกิดขึ ้นเมื่อปี 2500106 วิธีประหารชีวิตคือแขวนคอหรื อใช้ ก้อนหินขว้ างให้ ตาย
รายละเอียดความผิดที่อาจถูกลงโทษให้ ประหารชีวิตอยูใ่ นประมวลกฎหมายอาญาของบรูไน กฎหมายความมัน่ คงภายในบรูไน
กฎหมายการใช้ ยาในทางที่ผิด บรูไน และค�ำสัง่ ประมวลกฎหมายอาญาชาริ อะห์ฉบับปี 2556 ที่เพิ่งน�ำมาใช้ เมื่อไม่นาน ความ
ผิดดังกล่าวรวมถึงการกระท�ำต่อต้ านพระราชวงศ์ ฆาตกรรม การลักพาตัวเพื่อเรี ยกค่าไถ่ ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปื น ความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดทางเพศที่ไม่ใช่กบั คูส่ มรสและการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักซึง่ ส่วนใหญ่มีโทษประหารชีวิตแบบ
บังคับ
บุคคลอายุต�่ำกว่า 18 ปี ขณะก่ออาชญากรรม สตรี มีครรภ์ และผู้พิการทางจิตหรื อมีข้อบกพร่องได้ รับยกเว้ นจากโทษประหาร
ชีวิต สามารถร้ องขอความเมตตาได้ จากสุลต่านตามบทบัญญัตมิ าตรา 9 ของรัฐธรรมนูญ ซึง่ เขียนไว้ วา่ “สมเด็จพระราชาธิบดี
และยาง ดิ-เปตวน สามารถใช้ อ�ำนาจอย่างสมบูรณ์ในดุลยพินิจของตน” ในการอภัยโทษ พักโทษ หรื อลงโทษด้ วยรูปแบบที่
รุนแรงน้ อยกว่าแทน มาตรา 244 ของประมวลวิธีพิจารณาความอาญามีรายละเอียดขันตอนการขออภั
้
ยโทษ107
การน�ำค�ำสัง่ ประมวลกฎหมายอาญาชาริ อะห์ฉบับปี 2556 (โดยจะมีการด�ำเนินการเป็ นระยะตังแต่
้ พฤษภาคม 2557 จนถึง
พฤษภาคม 2559) เป็ นการถอยหลังเข้ าคลองในแง่สถานะของบรูไนในส่วนของโทษประหารชีวิต ค�ำสัง่ ประมวลกฎหมายอาญา
ชะริ อะห์ฉบับปี 2556 ขยายองค์ความผิดที่สามารถถูกลงโทษด้ วยการประหารชีวิตออกไป เก็บโทษประหารชีวิตไว้ ใช้ กบั การกระ
ท�ำที่ไม่เข้ าเกณฑ์ “อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สดุ ” วิธีลงโทษด้ วยการใช้ ก้อนหินขว้ างยังถือว่าสวนทางกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศด้ วย108

105
ยกมาจากแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลการตัดสินและประหารชีวิตในปี 2550 (ลอนดอน, 2551), แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, การตัดสินและประหารชีวิตในปี 2551 (ลอนดอน,
2552), แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, การตัดสินและประหารชีวิตในปี 2552 (ลอนดอน, 2553), แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, การตัดสินและประหารชีวิตในปี 2553 (ลอนดอน,
2554), แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, การตัดสินและประหารชีวิตในปี 2554 (ลอนดอน, 2555), แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, การตัดสินและประหารชีวิตในปี 2555 (ลอนดอน,
2556), แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, การตัดสินและประหารชีวิตในปี 2556, อ้ างแล้ ว
106
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, “โทษประหารชีวิต: ประเทศที่ยกเลิกใช้ โทษประหารในทางปฏิบตั ”ิ อ่านได้ จาก http://www.amnesty.org/en/death-penalty/countriesabolitionist-in-practice
107
บรูไน, ประเด็นในรัฐธรรมนูญของบรูไน ดารุสซาลาม, ประเด็นในรัฐธรรมนูญI (รัฐธรรมนูญของบรูไน ดารุสซาลาม) (1984) และประเด็นในรัฐธรรมนูญII (การสืบสันตติวงศ์และ
ขึ ้นครองราชย์) (1959).., ประมวลวิธีพิจารณาอาญาของบรูไน ดารุสซาลาม (1951)
108
ศูนย์ขา่ วสหประชาชาติ “สหประชาชาติกงั วลกับการใช้ โทษประหารในวงกว้ างภายใต้ กฎหมายอาญาที่แก้ ไขของบรูไน”,อ้ างแล้ วคณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ สากล “บรูไน:
ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่เป็ นพิมพ์เขียวส�ำหรับการละเมิดสิทธิมนุษยชน”, อ้ างแล้ ว
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ก.2 อินโดนีเซีย
อินโดนีเซียยังคงใช้ โทษประหารชีวิต โดยได้ ให้ สตั ยาบันต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
และอนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานและการประติบตั หิ รื อการลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษย์ธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี แต่ยงั ไม่ได้ ให้
สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศ ในปี 2555 อินโดนีเซียงดออกเสียงในการลงคะแนนรับรองมติ
ของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติวา่ ด้ วยการหยุดพักการใช้ โทษประหารชีวิต มาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
บัญญัติเรื่ องสิทธิการมีชีวิต สิทธิการได้ รับการยอมรับและการคุ้มครองตามกฎหมาย สิทธิมนุษยชนขันพื
้ ้นฐานที่ไม่พงึ ถูกลิดรอน
109
และความผูกพันของรัฐในการปฏิบตั ติ ามสิทธิมนุษยชนขันพื
้ ้นฐานไว้ ชดั เจน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีผ้ ตู ้ องขัง 149 รายที่ต้องโทษประหารชีวิต มีการตัดสินประหารชีวิตในคดีใหม่ทกุ ปี อย่างน้ อยในช่วง
7 ปี ที่ผา่ นมา110 อินโดนีเซียไม่มีการประหารชีวิตในช่วงปี 2552-2555 แต่กลับมาประหารชีวิตผู้ต้องขัง 5 รายที่กระท�ำผิดฐาน
ฆาตกรรมและค้ ายาเสพติดอีกครัง้ ในปี 2556111 ไม่มีการประหารชีวิตรายใดในปี 2556 ที่มีการประกาศก่อนลงมือด�ำเนินการ112
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนรู้สกึ เสียใจที่อินโดนีเซียกลับมาประหารชีวิตผู้ต้องขังอีกครัง้ และยังคงลงโทษประหารชีวิตใน
อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดซึง่ ไม่เข้ าเกณฑ์ “อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สดุ ” แต่อย่างใด113
อินโดนีเซียประหารชีวิตด้ วยวิธียิงเป้า รายละเอียดความผิดที่ถกู ลงโทษประหารชีวิตอยูใ่ นประมวลกฎหมายอาญาอินโดนีเซีย
กฎหมายยาเสพติดอินโดนีเซีย และกฎหมายอินโดเชียว่าด้ วยศาลสิทธิมนุษยชน ความผิดดังกล่าวได้ แก่อาชญากรรมที่ท�ำลาย
ความมัน่ คงของรัฐ การเอาชีวิตผู้อื่น โจรสลัด(piracy) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การก่อการร้ าย และอาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติ ไม่มีการลงโทษประหารชีวิตแบบบังคับในอินโดนีเซีย
บุคคลที่มีจิตบกพร่องและจิตไม่ปกติ ผู้มีอายุต�่ำกว่า 16 ปี ขณะก่ออาชญากรรมและสตรี มีครรภ์ได้ รับยกเว้ นจากโทษประหาร
ชีวิต รายละเอียดการขออภัยโทษจากประธานาธิบดีอยูใ่ นมาตรา 14.1 แห่งรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึง่ ระบุวา่
“ประธานาธิบดีสามารถผ่อนปรนโทษและฟื น้ ฟูหลังพิจารณาความเห็นของศาลฎีกา”
มีการยื่นเรื่ องโทษประหารชีวิตให้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเพื่อทบทวนทางกฎหมายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ศาลตัดสินว่า
โทษประหารชีวิตไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ ศาลยืนยันว่าโทษประหารชีวิตถือเป็ นวิธีสดุ ท้ ายและจะใช้ กบั อาชญากรรมร้ ายแรงเท่านัน้
อินโดนีเซียปฏิเสธค�ำแนะน�ำขณะมีการทบทวน UPR เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 ที่ขอให้ หยุดพักการใช้ โทษประหารอย่างเป็ น
ทางการ114
ในอาเจะห์ สภานิตบิ ญ
ั ญัตเิ ห็นชอบกฎหมายลูกจ�ำนวนหนึง่ ซึง่ จะน�ำบทบัญญัตขิ องชาริ อะห์มาใช้ แทนองค์ประกอบในประมวล
กฎหมายอาญาโดยจะมีการตัดสินลงโทษที่รุนแรง เช่น ใช้ ก้อนหินขว้ างผู้คบชู้จนตาย115 แต่หลังจากที่รัฐบาลจังหวัดปฏิเสธ
ลงชื่อหรื อใช้ กฎหมายลูกดังกล่าว รัฐบาลอาเจะห์จงึ ต้ องถอดบทบัญญัตกิ ารใช้ ก้อนหินขว้ างผู้กระท�ำความผิดฐานคบชู้จนตาย
ออกจากกฎหมายในที่สดุ
อินโดนีเซีย, รัฐธรรมนูญสาธารณรับอินโดนีเซีย (2488)
ยกมาจากแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลการตัดสินและประหารชีวิตในปี 2550,การตัดสินและประหารชีวิตในปี 2551, การตัดสินและประหารชีวิตในปี 2552, การตัดสินและ
ประหารชีวิตในปี 2553, การตัดสินและประหารชีวิตในปี 2554, การตัดสินและประหารชีวิตในปี 2555, การตัดสินและประหารชีวิตในปี 2556, อ้ างแล้ ว
111
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลการตัดสินและประหารชีวิตในปี 2556, อ้ างแล้ วหน้ า 23.“อินโดนีเซีย: การประหารชีวิตรายที่ 5 ยืนยันเทรนด์การประหารแบบลับที่นา่ สะพรึงกลัว”
อ้ างแล้ ว, “อินโดนีเซีย: การประหารรายแรกในรอบ 4 ปี “น่ากลัวและก้ าวถอยหลัง” อ้ างแล้ ว
112
อ้ างแล้ ว
113
CCPR/C/IDN/CO/1, อ้ างแล้ ว
114
รายงานคณะท�ำงานทบทวน Universal Periodic Review: ความเห็นที่เป็ นข้ อสรุปและ/หรื อค�ำแนะน�ำความผูกพันแบบสมัครใจและค�ำตอบของรัฐที่น�ำมาพิจารณาทบทวน (A/
HRC/21/7/Add.1), หน้ า 3, วรรค 6.6
115
ฮิวแมนไรท์วอช,“อินโดนีเซีย: กฎหมายอาเจะห์ฉบับใหม่ก�ำหนดการทรมาน”, นิวยอร์ ก 11 ตุลาคม 2552. อ่านได้ จาก http://www.hrw.org/news/2009/10/11/indonesia-newaceh-law-imposes-torture
109
110
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ก.3 สาธารณรัฐประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาชนลาวยกเลิกการใช้ โทษประหารชีวิตในทางปฏิบตั ิ และยังได้ ให้ สตั ยาบันต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้ วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ตลอดจนอนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานและการประติบตั หิ รือการลงโทษทีโ่ หดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม
และย�่ำยีศกั ดิ์ศรี แต่ยงั ไม่ได้ ให้ สตั ยาบันต่อพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศ อีกทังงดออกเสี
้
ยงรับรองมติ
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติเรื่ องการหยุดพักการใช้ โทษประหารชีวิตด้ วย ขณะนี ้ ลาวยังไม่มีบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญว่าด้ วย
เสรี ภาพขันพื
้ ้นฐานหรื อสิทธิในการมีชีวิต
มีผ้ คู นอย่างน้ อย 92 รายที่ต้องโทษประหารชีวิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตใหม่ในปี 2551,
2553, 2555 และ 2556116 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการประหารชีวิตใครนับแต่ปี 2532117 วิธีประหารชีวิตคือยิงเป้า ความผิดที่อาจ
ต้ องโทษประหารชีวิตมีรายละเอียดอยูใ่ นกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาชนลาวและกฎหมายการพัฒนาและคุ้มครองผู้
หญิง ความผิดดังกล่าวรวมถึงการทรยศ ขบถ อันตรายต่อผลประโยชน์ของชาติ ฆาตกรรม และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ขณะนี ้ ลาวใช้ โทษประหารชีวิตแบบบังคับกับการผลิต ค้ า และบริ โภคหรื อครอบครองยาเสพติดในจ�ำนวนที่ก�ำหนด
ผู้กระท�ำความผิดที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี ขณะกระท�ำความผิด ผู้กระท�ำความผิดที่มีจิตบกพร่องและสตรี มีครรภ์ได้ รับยกเว้ นจากโทษ
ประหารชีวิต ตามมาตรา 107 ของประมวลวิธีพิจารณาความอาญาของสาธารณรัฐประชาชนลาว ว่าด้ วยการใช้ โทษประหาร
ชีวิต “ผู้ต้องโทษประหารมีสทิ ธิขอให้ ประธานาธิบดีแห่งรัฐยกโทษภายใน 30 วันนับจากวันที่ในค�ำสัง่ หรื อนับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง
ค�ำสัง่ ดังกล่าว”118
ยังไม่มีการปฏิรูปโทษประหารชีวิตในสาธารณรัฐประชาชนลาวในช่วงไม่กี่ปีมานี ้แต่อย่างใด

116
ยกมาจากแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลการตัดสินและประหารชีวิตในปี 2550,การตัดสินและประหารชีวิตในปี 2551, การตัดสินและประหารชีวิตในปี 2552, การตัดสินและ
ประหารชีวิตในปี 2553, การตัดสินและประหารชีวิตในปี 2554, การตัดสินและประหารชีวิตในปี 2555, การตัดสินและประหารชีวิตในปี 2556, อ้ างแล้ ว
117
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, “โทษประหารชีวิต: ประเทศที่ยกเลิกใช้ โทษประหารในทางปฏิบตั ”ิ อ้ างแล้ ว
118
สาธารณรัฐประชาชนลาว, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (2547)
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ก.4 มาเลเซีย
มาเลเซียเป็ นรัฐที่ยงั คงเก็บโทษประหารชีวิตไว้ ใช้ โดยไม่ได้ สตั ยาบันต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศหรื ออนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานและการประติบตั หิ รื อการ
ลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี แต่ประการใด นอกจากนี ้ มาเลเซียยังออกเสียงคัดค้ านการรับรองมติสมัชชา
ใหญ่สหประชาชาติเรื่ องการหยุดพักการใช้ โทษประหารชีวิต บทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางมาเลเซียเรื่ องเสรี ภาพ
ของบุคคล มาตรา 5 ระบุวา่ “ไม่มีใครพึงถูกลิดรอนชีวิตหรื อเสรี ภาพส่วนบุคคลยกเว้ นกรณีที่เป็ นไปตามกฎหมาย”119
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีนกั โทษประหารชีวิต 992 คน มีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตใหม่กว่า 60 รายทุกปี ในช่วง 6 ปี ที่
ผ่านมา (อย่างน้ อย 69 รายในปี 2552 อีกอย่างน้ อย 114 รายในปี 2553 อย่างน้ อย 108 รายในปี 2554 อย่างน้ อย 60 รายในปี
2555 อย่างน้ อย 76 รายในปี 2556) มีการประหารชีวิตอย่างน้ อย 2 รายในปี 2556 แต่ความลับในการประหารชีวิตท�ำให้ ยากจะ
ประมาณการจ�ำนวนผู้ถกู ประหาร120 ในปี 2556 มี 4 รายที่ทราบว่าได้ รับการลดหย่อนโทษและอีก 2 รายถูกปล่อยตัว121
มาเลเซียประหารชีวิตด้ วยการแขวนคอ รายละเอียดความผิดที่ถกู ลงโทษประหารชีวิตอยูใ่ นประมวลกฎหมายอาญามาเลเซีย
กฎหมายความมัน่ คงภายในมาเลเซีย กฎหมายจับตัวเรี ยกค่าไถ่มาเลเซีย กฎหมายอาวุธปื นมาเลเซีย (เพิ่มบทลงโทษ) และ
กฎหมายยาอันตรายมาเลเซีย โดยมีการลงโทษประหารชีวิตแบบบังคับกับความผิดจากการฆาตกรรม การใช้ อาวุธปื น การ
ลักลอบค้ ายาอันตราย และความผิดที่กระท�ำต่อประมุขแห่งรัฐ
หญิงมีครรภ์ เด็ก และผู้มีจิตไม่ปกติได้ รับยกเว้ นไม่ต้องโทษประหารชีวิต มีการก�ำหนดอ�ำนาจในการยกโทษจากยาง ดิ-เปตวน
อากอง ในมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐบาลกลางมาเลเซีย ซึง่ ระบุวา่ ดิ-เปตวน อากอง มี “อ�ำนาจจะยกโทษ ยกเลิกโทษ
และพักโทษในทุกความผิดที่ก่อในรัฐของตน” มีข้อความคล้ ายๆ กันเขียนไว้ ในมาตรา 300 และ 301 ของประมวลวิธีพิจารณา
ความอาญาของมาเลเซียด้ วย ส่วนรายละเอียดโทษประหารชีวิตอยูใ่ นมาตรา 281 ของประมวลวิธีพิจารณาความอาญา
มาเลเซีย ซึง่ ก�ำหนดขันตอนการอุ
้
ทธรณ์และการด�ำเนินการประหารชีวิต122
ในรายงานระดับชาติที่สง่ ในกรณีทบทวน UPR ครัง้ ล่าสุด รัฐบาลมาเลเซียกล่าวว่าตนได้ ตรวจสอบการจัดการงานยุตธิ รรม
อาญาในมาเลเซียอย่างเบ็ดเสร็ จ ซึง่ รวมถึงโทษประหารชีวิต และตกลงจะพิจารณาค�ำแนะน�ำของ UPR ซึง่ รวมถึงการหยุดพัก
การใช้ โทษประหารโดยมีแผนการจะยกเลิกในที่สดุ 123

มาเลเซีย, รัฐธรรมนูญประเทศมาเลเซีย, แก้ ไขเพิ่มเติมปี 2550 (2500)
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลการตัดสินและประหารชีวิตในปี 2556, อ้ างแล้ ว, หน้ า 24
121
อ้ างแล้ ว
122
มาเลเซีย, ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา, แก้ ไขเพิ่มเติมปี 2549 (2542)
123
/HRC/25/10, อ้ างแล้ ว
119
120
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ก.5 เมียนมาร์
เมียนมาร์ ยกเลิกการใช้ โทษประหารชีวิตในทางปฏิบตั ิ แต่ยงั ไม่ได้ ให้ สตั ยาบันต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศหรื ออนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานและการประติบตั หิ รื อ
การลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษย์ธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี แต่ประการใด นอกจากนี ้ เมียนมาร์ ยงั คัดค้ านการรับรองมติสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติเรื่ องการหยุดพักการใช้ โทษประหารชีวิต มีบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเมียนมาร์ วา่ ด้ วยสิทธิในการ
มีชีวิต โดยมาตรา 353 กล่าวว่า “ไม่มีสงิ่ ใดที่จะท�ำให้ ชีวิตและเสรี ภาพส่วนบุคคลของใครก็ตามต้ องตกอยูใ่ นอันตราย ยกเว้ น
กรณีที่เป็ นไปตามกฎหมาย”124
การประหารนักโทษรายสุดท้ ายในเมียนมาร์ เท่าที่ทราบคือเมื่อปี 2531 ทางการพม่าประกาศเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 ว่าการ
ตัดสินประหารชีวิตทังหมดที
้
่เหลืออยูใ่ นประเทศ ได้ รับการลดหย่อนโทษ125 เมียนมาร์ ประหารนักโทษด้ วยวิธีแขวนคอ แม้ จะหยุด
พักการใช้ โทษประหารในเชิงปฏิบตั ิ แต่แทบไม่มีความคืบหน้ าในการยกเลิกกฎหมายอย่างเป็ นทางการ ศาลชันต้
้ นยังคงตัดสิน
ประหารชีวิตต่อเนื่อง126 รายละเอียดความผิดที่ต้องโทษประหารชีวิตอยูใ่ นประมวลกฎหมายอาญาเมียนมาร์ กฎหมายยาเสพ
ติดเมียนมาร์ และกฎหมายสารออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาท กฎหมายห้ ามการค้ ามนุษย์เมียนมาร์ โดยมีบทลงโทษประหารชีวิตแบบ
บังคับกับความผิดฆาตกรรมและความผิดข้ อหายาเสพติด
หญิงมีครรภ์และผู้ป่วยทางจิตได้ รับยกเว้ นจากโทษประหารชีวิต แต่ยงั ไม่มีบทบัญญัตเิ ฉพาะที่ค้ มุ ครองเด็กแม้ วา่ เมียนมาร์ จะ
เป็ นภาคีอนุสญ
ั ญาสิทธิเด็กและได้ ถอนข้ อสงวนสิทธิของตนแล้ วก็ตาม มาตรา 54 แห่งประมวลกฎหมายอาญาระบุวา่ ในทุกคดี
ที่ตดั สินประหารชีวิต ประธานาธิบดีสามารถลดหย่อนโทษให้ เป็ นการลงโทษรูปแบบอื่นตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในประมวลโดยไม่ต้อง
ได้ รับค�ำยินยอมจากผู้กระท�ำความผิด
ในรายงานระดับชาติที่เมียนมาร์ น�ำส่งในการตรวจสอบ UPR ครัง้ สุดท้ าย รัฐบาลกล่าวว่าตนไม่ได้ ประหารชีวิตใครนับตังแต่
้ ปี
2531 แม้ จะมีการลงโทษตามกฎหมาย ก่อนจะชี ้ให้ เห็นการลดหย่อนโทษแก่ผ้ ตู ้ องโทษประหารชีวิต127

เมียนมาร์ , รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ (2551)
ศูนย์ขา่ วสหประชาชาติ “ส�ำนักงานสิทธิสหประชาชาติชมเชยเมียนมาร์ ที่ลดหย่อนโทษประหารชีวิตทังหมด”
้
อ้ างแล้ ว
126
A/HRC/17/9, อ้ างแล้ ว
127
A/HRC/WG.6/10/MMR/1, อ้ างแล้ ว
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125

ก.6 สิงคโปร์
สิงคโปร์ เป็ นรัฐที่ยงั คงเก็บโทษประหารชีวิตไว้ ใช้ และไม่ได้ ให้ สตั ยาบันต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศ หรื ออนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานและการประติบตั หิ รื อการ
ลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี แต่ประการใด นอกจากนี ้ สิงคโปร์ ยงั คัดค้ านการรับรองมติสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติเรื่ องการหยุดพักการใช้ โทษประหารชีวิต รัฐธรรมนูญสิงคโปร์ รับรองเสรี ภาพของบุคคล มาตรา 9 ระบุวา่ “ไม่มี
ใครพึงถูกลิดรอนชีวิตหรื อเสรี ภาพส่วนบุคคลยกเว้ นที่เป็ นไปตามกฎหมาย”128
ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 มีนกั โทษต้ องโทษประหารชีวิต 22 คน มีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตใหม่หลายรายในแต่ละปี ใน
ช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมาเป็ นอย่างน้ อย129 ในการทบทวนกฎหมายโทษประหารชีวิตเมื่อปี 2555 มีการหยุดประหารชีวิต ซึง่ กลับมา
ด�ำเนินการใหม่อีกครัง้ ในเดือนกรกฎาคม 2557 เมื่อมีการประหารชีวิตผู้ต้องหาคดียาเสพติด 2 ราย นอกจากนี ้ มีการลดหย่อย
โทษต่างๆ ในปี 2555130
สิงคโปร์ ประหารชีวิตด้ วยการแขวนคอ รายละเอียดความผิดต้ องโทษประหารชีวิตอยูใ่ นประมวลกฎหมายอาญาสิงคโปร์
กฎหมายการใช้ ยา ที่ผิดของสิงคโปร์ กฎหมายความมัน่ คงภายในสิงคโปร์ กฎหมายความผิดเกี่ยวกับอาวุธปื นของสิงคโปร์
กฎหมายกองก�ำลังติดอาวุธสิงคโปร์ กฎหมายก่อการร้ ายสิงคโปร์ (ปราบปรามการระเบิด) และกฎหมายจับตัวเรี ยกค่าไถ่
สิงคโปร์ โดยมีการลงโทษประหารชีวิตแบบบังคับกับความผิดเกี่ยวกับโจรสลัด ฆาตกรรม การขน/ผลิต/น�ำเข้ าหรื อส่งออกยาเสพ
ติดในจ�ำนวนที่ก�ำหนด อาวุธปื น และการวางระเบิดของผู้ก่อการร้ าย
เด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี หญิงมีครรภ์ และผู้มีจิตไม่สมประกอบได้ รับยกเว้ นไม่ต้องโทษประหารชีวิต มาตรา 22P ของรัฐธรรมนูญ
ให้ อ�ำนาจประธานาธิบดีในการยกโทษและให้ อยั การสูงสุดออกความเห็นในกรณีดงั กล่าว ในท�ำนองเดียวกัน มาตรา 333 ของ
ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาสิงคโปร์ ให้ อ�ำนาจประธานาธิบดีในการยกโทษ ระงับ หรื อยกเลิกค�ำตัดสิน131
รัฐสภาสิงคโปร์ ปฏิรูปกฎหมายเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยเปลี่ยนแปลงกฎหมายดังนี ้ (1) โทษประหารแบบบังคับขณะนี ้ใช้
กับกรณีฆาตกรรมที่มีเจตนาจะฆ่าเท่านัน้ และ (2) ผู้ค้ายาเสพติดที่ท�ำหน้ าที่เป็ นเพียงผู้ขนและได้ ให้ ความร่วมมืออย่างดีกบั
ส�ำนักงานปราบปรามยาเสพติดกลางหรื อมีความพิการทางจิตอาจได้ รับประโยชน์ตามดุลยพินิจของศาลที่จะถูกตัดสินประหาร
ชีวิตหรื อจ�ำคุกตลอดชีวิตพร้ อมถูกเฆี่ยน132

สิงคโปร์ , รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสิงคโปร์ (2508)
กระทรวงกิจการภายในสิงคโปร์ , “แถลงการณ์จากกระทรวงกิจการภายในต่อค�ำถามสื่อเรื่ องโทษประหารชีวิต สิงคโปร์ , อ้ างแล้ ว, สิงคโปร์ กระทรวงกิจการภายใน สถิตกิ ิจการ
เรื อนจ�ำสิงคโปร์ ประจ�ำปี 2555 (สิงคโปร์ กิจการเรื อนจ�ำสิงคโปร์ 1 กุมภาพันธ์ 2555).อ่านได้ จาก http://www.prisons.gov.sg/content/dam/sps/publication_latest/2012%20
Prisons%20Annual%20Statistics%20Release%201%20กพ%202012.pdf .สิงคโปร์ กระทรวงกิจการภายใน สถิตกิ ิจการเรื อนจ�ำสิงคโปร์ ประจ�ำปี 2556 (สิงคโปร์ กิจการเรื อน
จ�ำสิงคโปร์ 30 มกราคม 2556) อ่านได้ จาก http://www.prisons.gov.sg/content/dam/sps/publication_latest/2013%20Singapore%20Prison%20Service%20Annual%20
Statistics%20Release.pdf. สิงคโปร์ กระทรวงกิจการภายใน สถิตกิ ิจการเรื อนจ�ำสิงคโปร์ ประจ�ำปี 2557 (สิงคโปร์ กิจการเรื อนจ�ำสิงคโปร์ 11 กุมภาพันธ์ 2557).อ่านได้ จาก
http://www.prisons.gov.sg/content/dam/sps/publication_latest/PRIS%20Annual%20Statistics%20Press%20Release%202014_FINAL%20Approved%2010%20Feb.pdf
130
กระทรวงกิจการภายในสิงคโปร์ , “แถลงการณ์จากกระทรวงกิจการภายในต่อค�ำถามสื่อเรื่ องโทษประหารชีวิต” อ้ างแล้ ว
131
สิงคโปร์ , ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา, แก้ ไขเพิ่มเติมปี 2555 (2553)
132
นาย เค ชานมุกาม รัฐมนตรี กิจการต่างประเทศและกฎหมาย “แถลงการณ์รัฐมนตรี โดยรัฐมนตรี กิจการต่างประเทศและกฎหมาย นาย เค ชานมุกาม: การเปลี่ยนแปลงการใช้
โทษประหารกับความผิดฆาตกรรม” อ้ างแล้ ว . นายเตา ชี ฮาน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประสานงานกิจการความมัน่ คงและรัฐมนตรี กิจการในประเทศ “การขยายกรอบการ
ควบคุมยาเสพติดของเราและการทบทวนโทษประหาร แถลงการณ์รัฐมนตรี โดยนายเตา ชี ฮาน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประสานงานกิจการความมัน่ คงและรัฐมนตรี กิจการ
ในประเทศ”, อ้ างแล้ ว
128
129
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ก.7 ไทย
ไทยเป็ นรัฐที่ยงั คงโทษประหารชีวิตไว้ และได้ ให้ สตั ยาบันต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
และอนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานและการประติบตั หิ รื อการลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี แต่ยงั ไม่ได้ ให้
สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศ ในปี 2555 ไทยเปลี่ยนท่าทีจากที่เคยคัดค้ านมางดออกเสียงใน
การรับรองมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเรื่ องการหยุดพักการใช้ โทษประหารชีวิตแทน รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัตวิ า่ ด้ วยสิทธิและ
เสรี ภาพส่วนบุคคล มาตรา 32 ระบุวา่ “บุคคลย่อมมีสทิ ธิและเสรี ภาพในชีวิตและร่างกายการทรมาน ทารุณกรรม หรื อการ
ลงโทษด้ วยวิธีการโหดร้ ายหรื อไร้ มนุษยธรรมจะกระท�ำมิได้ แต่การลงโทษตามค�ำพิพากษาของศาลหรื อตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไม่ถือว่าเป็ นการลงโทษด้ วยวิธีการโหดร้ ายหรื อไร้ มนุษยธรรมตามความในวรรคนี ้”
ขณะเขียนรายงานฉบับนี ้ มีการระงับใช้ รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 (พ.ศ.2550) หลังเกิดรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
รัฐธรรมนูญชัว่ คราวที่ประกาศใช้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ระบุวา่ “ภายใต้ บงั คับบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี ้ ศักดิ์ศรี ความ
เป็ นมนุษย์ สิทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้ รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแ่ ล้ ว ย่อมได้
รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี ้”133
มีผ้ ถู กู ตัดสินประหารชีวิตอย่างน้ อย 612 ราย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 โดยมีการตัดสินประหารชีวิตคนถึง 294 รายในปี
2556 เพียงปี เดียว134 แต่ยงั ไม่มีการประหารชีวิตใครนับตังแต่
้ ปี 2552 ซึง่ เป็ นปี ที่มีการประหารชีวิตนักโทษ 2 ราย ไทยประหาร
ชีวิตด้ วยการฉีดยา รายละเอียดความผิดที่ต้องโทษประหารชีวิตอยูใ่ นประมวลกฎหมายอาญาไทย ซึง่ รวมความผิดต่อพระ
ราชวงศ์ ความมัน่ คงและเสรี ภาพภายนอกและภายใน ความผิดทางเพศที่ท�ำให้ เสียชีวิต โทษประหารชีวิตแบบบังคับจะใช้ กบั
ฆาตกรรม ความผิดต่อพระราชวงศ์ ความผิดเกี่ยวกับเรื่ องเพศที่ท�ำให้ เสียชีวิตและหน่วงเหนี่ยวเสรี ภาพ
เด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี ผู้มีจิตใจผิดปกติ โรคจิต หรื อความเจ็บป่ วยทางจิต และหญิงมีครรภ์ ได้ รับยกเว้ นจากโทษประหารชีวิต
มาตรา 259-262 ของประมวลวิธีพิจารณาความอาญาก�ำหนดขันตอนการยกโทษ
้
ลดหย่อนโทษ และลดค�ำตัดสิน135
การยกเลิกโทษประหารอยูใ่ นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ส�ำหรับปี 2557-2561 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ
กระทรวงยุตธิ รรม จะศึกษาและหารื อสาธารณะเรื่ องความเป็ นไปได้ ในการยกเลิกโทษประหารในไทย

ไทย,รัฐธรรมนูญไทยฉบับชัว่ คราว (2557)
ไทย กระทรวงยุตธิ รรม สถิตโิ ทษประหาร อ้ างแล้ ว ไทย กระทรวงยุตธิ รรม สถิตงิ านยุตธิ รรมประจ�ำปี ประเทศไทย ปี 2556(กรุงเทพฯ กรมราชทัณฑ์ 2556). หน้ า 13 อ่านได้
จากhttp://e-doc1300.m-society.go.th/article_attach/11971/16230.pdf
135
ไทย, ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งประเทศไทย (2477)
133
134
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ก.8 เวียดนาม
เวียดนามเป็ นรัฐที่ยงั คงโทษประหารชีวิตไว้ และได้ ให้ สตั ยาบันต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมืองรวมทังลงนามในอนุ
้
สญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานและการประติบตั หิ รื อการลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรมและย�่ำยีศกั ดิ์ศรี
แต่ยงั ไม่ได้ ให้ สตั ยาบันต่อพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศ เวียดนามงดออกเสียงในการรับรองมติสมัชชา
ใหญ่สหประชาชาติเรื่ องการหยุดพักการใช้ โทษประหารชีวิต บทที่ 5 ของ รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพูดถึงสิทธิ
ขันพื
้ ้นฐานของพลเมือง ซึง่ รวมถึงสิทธิในการมีชีวิต136
ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 มีผ้ ตู ้ องโทษประหารชีวิต 678 ราย บางคราว มีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตในการไต่สวนคนหมู่
มาก ในปี 2556 มีผ้ คู นอย่างน้ อย 148 รายที่ถกู ตัดสินประหารชีวิต137 เวียดนามใช้ วิธีฉีดยาในการประหารชีวิต รายละเอียด
ความผิดที่ต้องโทษประหารชีวิตอยูใ่ นประมวลกฎหมายอาญาเวียดนาม ซึง่ รวมถึงการทรยศ จารกรรม ขบถ ก่อการร้ าย
ฆาตกรรม ข่มขืน ลักลอบน�ำเข้ า ฉ้ อโกง และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ไม่มีโทษประหารชีวิตแบบบังคับ
ผู้ต้องหาเยาวชน สตรี มีครรภ์และหญิงให้ นมเด็กต�่ำกว่า 36 เดือนได้ รับยกเว้ นจากโทษประหารชีวิต รายละเอียดขันตอนการ
้
พิจารณาตัดสินให้ ประหารชีวิตก่อนท�ำการประหาร อยูใ่ นมาตรา 258 ของประมวลวิธีพิจารณาความอาญาเวียดนาม138
การเปลี่ยนแปลงระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้ วยการค้ าอุปกรณ์และสารที่สามารถใช้ กบั การลงโทษประหารชีวิต ส่งผลให้ ยาที่
ใช้ ฉีดให้ นกั โทษเสียชีวิตขาดตลาด ดังนัน้ จึงมีการหยุดประหารชีวิตชัว่ คราวในปี 2555 ก่อนจะกลับมาเริ่ มด�ำเนินการใหม่ในปี
ต่อมา139 ขณะนี ้ มีค�ำแนะน�ำให้ ใช้ ทีมแม่นปื นในการประหารชีวิตผู้คนอีกครัง้ เวียดนามไม่เผยแพร่ตวั เลขเกี่ยวกับการบังคับใช้
โทษประหารชีวิตของตน

เวียดนาม, รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, แก้ ไขเพิ่มเติมปี (2535)
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลการตัดสินและประหารชีวิตในปี 2556, อ้ างแล้ ว, หน้ า 28
138
เวียดนาม, ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, (2546)
139
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลการตัดสินและประหารชีวิตในปี 2556, อ้ างแล้ ว
136
137

39

เอกสารแนบท้าย ข ตัวบ่งชี้ทางกฎหมายในหมู่รัฐภาคี
ตาราง ข.1 รัฐภาคีที่ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (OP2 - ICCPR) และได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตกับอาชญากรรมทุกประเภท
พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศ140

รัฐภาคี

ลงนาม

การให้สัตยาบัน,
การภาคยานุวัติ
การสืบสิทธิ

ยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตกับอาชญากรรม
ทุกประเภท141

ยกเลิกโทษประหารชีวิต
กับอาชญากรรมปกติ142

อัฟกานิสถาน
แอลบาเนีย

17 ต.ค. 2550

2550

22 ก.ย. 2549

2533

แอลจีเรี ย
อันดอร์ รา

5 ส.ค. 2545

แองโกลา

24 ก.ย. 2556

2535

แอนติกาและบาร์ บดู า
อาร์ เจนตินา

20 ธ.ค. 2549

2 ก.ย. 2551

อาร์ เมเนีย

2546

ออสเตรเลีย
ออสเตรี ย

2551

8 เม.ย. 2534

อาเซอร์ ไบจาน

2 ต.ค. 2533

2528

2 มี.ค. 2536

2511

22 ม.ค. 2542

2541

8 ธ.ค. 2541

2539

บาฮามาส
บาห์เรน
บังกลาเทศ
บาร์ เบโดส
เบลารุส
เบลเยียม

12 ก.ค. 2533

เบลีซ
เบนิน

5 ก.ค. 2555

ภูฏาน

2547

โบลิเวีย
บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา

7 ก.ย. 2543

12 ก.ค. 2556

2552

16 มี.ค. 2544

2544

บอตสวานา
บราซิล

25 ก.ย. 2552

2522

บรูไน ดารุสซาลาม
สหประชาชาติ, “สถานะการให้ สตั ยาบัน, การสงวนสิทธิ์และปฏิญญาขอพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึง่ มี
วัตถุประสงค์จะยกเลิกโทษประหาร” อ่านได้ จาก https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4&lang=en
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, “โทษประหารชีวิต: ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารกับอาชญากรรมทุกประเภท” อ่านได้ จาก http://www.amnesty.org/en/death-penalty/
countries-abolitionist-for-all-crimes
142
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล,, “โทษประหารชีวิต: ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารกับอาชญากรรมปกติเท่านัน”.
้ อ่านได้ จาก http://www.amnesty.org/en/death-penalty/
countries-abolitionist-for-ordinary-crimes-only
140
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บัลแกเรี ย

11 มี.ค. 2542

10 ส.ค. 2542

2541

บูร์กินาฟาโซ
บุรุนดี

2552

กัมพูชา

2532

แคเมอรูน
แคนาดา

25 พ.ย. 2548

2541

เคปเวิร์ด

19 พ.ค. 2543

2524

สาธารณรัฐแอฟริ กากลาง
ชาด
ชิลี

15 พ.ย. 2544

26 ก.ย. 2551

2544

จีน
โคลอมเบีย

5 ส.ค. 2540

2453

5 มิ.ย. 2541

2420

คอโมโรส
คองโก (สาธารณรัฐ)
คอสตาริ กา

14 ก.พ. 2533

โกตดิววั ร์

2543

โครเอเชีย

12 ต.ค. 2538

2533

ไซปรัส

10 ก.ย. 2542

2545

สาธารณรัฐเช็ก

15 มิ.ย. 2547

2533

24 ก.พ. 2537

2521

5 พ.ย. 2545

2538

คิวบา

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี (เหนือ)
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก
เดนมาร์ ก

13 ก.พ. 2533

จิบตู ี
เครื อรัฐโดมินิกา
สาธารณรัฐโดมินิกนั

2509

เอกวาดอร์

23 ก.พ. 2536

2449

อียิปต์
เอลซัลวาดอร์

8 เม.ย. 2557

2526

อิเควทอเรี ยลกินี
เอริ เทรี ย
เอสโตเนีย

30 ม.ค. 2547

2541

เอธิโอเปี ย
ฟิ จิ
ฟิ นแลนด์

2522
13 ก.พ. 2533

4 เม.ย. 2534

2515

ฝรั่งเศส

2 ต.ค. 2550

2524

กาบอง

2 เม.ย. 2557

2553
41

แกมเบีย
จอร์ เจีย
เยอรมัน

13 ก.พ. 2533

22 มี.ค. 2542

2540

18 ส.ค. 2535

2530

5 พ.ค. 2540

2547

24 ก.ย. 2556

2536

กานา
กรี ซ
เกรนาดา
กัวเตมาลา
กินี
กินี-บิสเซา

12 ก.ย. 2543

กายอานา
เฮติ
ฮอนดูรัส

2530
10 พ.ค. 2533

ฮังการี
ไอซ์แลนด์

30 ม.ค. 2534

1 เม.ย. 2551

2499

24 ก.พ. 2537

2533

2 เม.ย. 2534

2471

18 มิ.ย. 2536

2533

อินเดีย
อินโดนีเซีย
อิหร่าน
อิรัก
ไอร์ แลนด์
อิสราเอล
อิตาลี

2497
13 ก.พ. 2533

14 ก.พ. 2538

2537

จาเมกา
ญี่ปนุ่
จอร์ แดน
คาซัคสถาน

2550

เคนยา
คิริบาส
คูเวต
คีร์กีซ

6 ธ.ค. 2553

2550

19 เม.ย. 2556

2555

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ลัตเวีย
เลบานอน
เลโซโท
ไลบีเรี ย

16 ก.ย. 2548

ลิเบีย
ลิกเคนสไตน์
ลิทวั เนีย
ลักเซมเบิร์ก
42

10 ธ.ค. 2541

2530

8 ก.ย. 2543

27 มี.ค. 2545

2541

13 ก.พ. 2533

12 ก.พ. 2535

2522

มาดากัสการ์

24 ก.ย. 2555

มาลาวี
มาเลเซีย
มัลดีฟส์
มาลี
มอลตา

29 ธ.ค. 2537

2543

หมูเ่ กาะมาร์ แชลส์
มอริ เตเนีย
มอริ เชียส

2538

เม็กซิโก

26 ก.ย. 2550

2548

โมนาโก

28 มี.ค. 2543

2505

มองโกเลีย

13 มี.ค. 2555

มอนเตเนโกร

23 ต.ค. 2549

2545

21 ก.ค. 2536

2533

28 พ.ย. 2537

2533

4 มี.ค. 2541

2540

สหพันธรัฐไมโครนีเชีย

โมร็อกโก
โมซัมบิก
เมียนมาร์
นาบิเบีย
นาอูรู
เนปาล
เนเธอร์ แลนด์

9 ส.ค. 2533

26 มี.ค. 2534

2525

นิวซีแลนด์

22 ก.พ. 2533

22 ก.พ. 2533

2532

นิการากัว

21 ก.พ. 2533

25 ก.พ. 2552

2522

13 ก.พ. 2533

5 ก.ย. 2534

2522

21 ม.ค. 2536

2465

18 ส.ค. 2546

2535

ไนเจอร์
ไนจีเรี ย
นอร์ เวย์
โอมาน
ปากีสถาน
ปาเลา
ปานามา
ปาปั วนิวกินี
ปารากวัย
เปรู

2522

ฟิ ลปิ ปิ นส์

20 ก.ย. 2549

20 พ.ย. 2550

2549

โปแลนด์

21 มี.ค. 2543

25 เม.ย. 2557

2540

โปรตุเกส

13 ก.พ. 2533

17 ต.ค. 2533

2519

20 ก.ย. 2549

2538

กาตาร์
สาธารณรัฐเกาหลี (ใต้ )
มอลโดวา

43

โรมาเนีย

15 มี.ค. 2533

27 ก.พ. 2534

2532

15 ธ.ค. 2551

2550

สหพันธรัฐรัสเซีย
รวันดา
เซนต์คติ ส์และเนวิส
เซนต์ลเู ชีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
ซามัว

2547

ซานมารี โน

26 ก.ย. 2546

เซาตูเมและปริ นซิปี

6 ก.ย. 2543

17 ส.ค. 2547

2408
2533

ซาอุดีอาระเบีย
เซเนกัล

2547

เซอร์ เบีย

6 ก.ย. 2544

2545

เซเชลส์

15 ธ.ค. 2537

2536

เซียร์ ราลีโอน
สิงคโปร์
สโลวะเกีย

22 ก.ย. 2541

22 มิ.ย. 2542

2533

สโลวีเนีย

14 ก.ย. 2536

10 มี.ค. 2537

2532

28 ส.ค. 2545

2540

11 เม.ย. 2534

2538

16 มิ.ย. 2537

2535

11 พ.ค. 2533

2515

มาซิโดเนีย

26 ม.ค. 2538

2534

ติมอร์ -เลสเต

18 ก.ย. 2546

2542

หมูเ่ กาะโซโลมอน
โซมาเลีย
แอฟริ กาใต้
ซูดาน
สเปน

23 ก.พ. 2533

ศรี ลงั กา
ซูดาน
ซูรินาเม
สวาซิแลนด์
สวิตเซอร์ แลนด์
สวีเดน

13 ก.พ. 2533

ซีเรี ย
ทาจิกิสถาน
ไทย

โตโก

2552

ตองกา
ตริ นิแดดและโตเบโก
ตูนิเซีย
ตุรกี
เติร์กเมนิสถาน
44

6 เม.ย. 2547

2 มี.ค. 2549

2547

11 ม.ค. 2543

2542

ตูวาลู
ยูกนั ดา
ยูเครน

25 ก.ค. 2550

2542

31 มี.ค. 2542

10 ธ.ค. 2542

2541

13 ก.พ. 2533

21 ม.ค. 2536

2450

23 ธ.ค. 2551

2551

7 มิ.ย. 2533

22 ก.พ. 2536

2406

37

81

88

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
บริ เตนใหญ่และ
ไอร์ แลนด์เหนือ
แทนซาเนีย
สหรัฐอเมริ กา
อุรุกวัย
อุซเบกิสถาน
วานูอาตู
เวเนซุเอลา
เวียดนาม
เยเมน
แซมเบีย
ซิมบับเว
ตัวเลขรวม
193

7

ที่มา: สหประชาชาติ, “สถานะการให้สัตยาบัน, การสงวนสิทธิ์และปฏิญญาของพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ซึ่งมีวัตถุประสงค์จะยกเลิกโทษประหาร” อ่านได้จาก https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV12&chapter=4&lang=en. แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “โทษประหารชีวิต: ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารกับอาชญากรรมทุกประเภท”อ่านได้จาก http://www.
amnesty.org/en/death-penalty/countries-abolitionist-for-all-crimes . แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “โทษประหารชีวิต: ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารกับ
อาชญากรรมปกติเท่านั้น”. อ่านได้จาก http://www.amnesty.org/en/death-penalty/countries-abolitionist-for-ordinary-crimes-only
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ตารางข.2 รัฐภาคีซึ่งยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติแต่ยังไม่ได้ยกเลิกในรูปกฎหมาย พร้อมข้อมูลปีสุดท้ายที่
ทราบว่ามีการประหารชีวิต143
รัฐภาคี

ปีสุดท้ายที่ทราบว่ามีการประหารชีวิต144

แอลจีเรี ย

2536

เบนิน

2530

บรูไน ดารุสซาลาม

2500

บูร์กินาฟาโซ

2531

แคเมอรูน

2540

สาธารณรัฐแอฟริ กากลาง

2524

สาธารณรัฐคองโก

2525

เอริ เทรี ย

2532

กานา

2536

เกรนาดา

2521

เคนยา

2530

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2532

ไลบีเรี ย

2543

มาดากัสการ์

2501

มาลาวี

2535

มัลดีฟส์

2495

มาลี

2523

มอริ เตเนีย

2530

โมร็อกโก

2536

เมียนมาร์

2531

นาอูรู

ไม่มีการประหารนับตังแต่
้ ได้ รับอิสระ

ไนเจอร์

2519

ปาปั วนิกินี

2493

สาธารณรัฐเกาหลี (ใต้ )

2540

สหพันธรัฐรัสเซีย

2542

เซียร์ ราลีโอน

2541

ศรี ลงั กา

2519

เบนิน ไลบีเรี ย และมองโกเลียได้ ให้ การภาคยานุวตั ฉิ บับที่ 2 ส่วนมาดากัสการ์ ลงนามพิธีสารแล้ ว
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, “โทษประหารชีวิต: ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบตั ”ิ . อ้ างแล้ ว
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46

ซูรินาเม

2525

สวาซิแลนด์

2526

ทาจิกิสถาน

2547

ตองกา

2525

ตูนิเซีย

2534

แทนซาเนีย

2538

แซมเบีย

2540

ที่มา:แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “โทษประหารชีวิต: ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติ” อ้างแล้ว
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