
หลกัการพืน้ฐานวา่ดว้ยการใชก้ าลงัและอาวธุปืนของเจา้หนา้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย 

รบัรองโดยทีป่ระชมุใหญส่หประชาชาตวิา่ดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและการปฏบิตัติอ่

ผูก้ระท าความผดิคร ัง้ทีแ่ปด ณ กรงุฮาวานา่ ประเทศควิบา เมือ่วนัที ่27 สงิหาคม ถงึ วนัที ่7 

กนัยายน พ.ศ. 2533 

โดยที ่ งานของเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายเป็นงานบรกิารสงัคม ซึง่มคีวามส าคัญอยา่งยิง่ ดังนัน้จงึ

จ าเป็นตอ้งรักษาเงื่อนไขการปฏิบัตงิานและสถานภาพของเจา้หนา้ที่บังคับใชก้ฎหมายนั้น รวมถงึตอ้ง

ปรับปรุงใหเ้หมาะสมเมือ่ใดก็ตามทีจ่ าเป็น 

โดยที ่ การคกุคามตอ่ชวีติและความปลอดภัยของเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายถอืเป็นการคกุคามตอ่

เสถยีรภาพของสงัคมทัง้มวล 

โดยที ่ เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายมบีทบาทส าคัญในการคุม้ครองสทิธใินชวีติ เสรภีาพ และความ

มั่นคงปลอดภัยของบคุคล ดังทีไ่ดรั้บการรับรองไวใ้นปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนและยนืยันอกีครัง้ใน

กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธคิวามเป็นพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 

โดยที ่ กฎมาตรการขัน้ต ่าของการปฏบิัตติ่อนักโทษไดก้ าหนดบรบิทซึง่เจา้หนา้ทีร่าชทัณฑอ์าจใช ้

ก าลังในการปฏบิัตติามหนา้ทีนั่น้ 

โดยที ่ ขอ้ 3 ของหลักปฏบิัตขิองเจา้หนา้ที่บังคับใชก้ฎหมายไดก้ าหนดว่า เจา้หนา้ที่บังคับใช ้

กฎหมายอาจใชก้ าลังบังคับไดเ้ฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด และภายในขอบเขตของการ

ปฏบิัตกิารตามหนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

โดยที ่ การประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมองค์การสหประชาชาติว่าดว้ยการป้องกัน

อาชญากรรมและการปฏบิัตติ่อผูก้ระท าความผดิ ครัง้ที ่7 ซึง่จัดขึน้ทีเ่มอืงวาเรนนา ประเทศอติาล ีไดม้กีาร

ตกลงกันถงึองคป์ระกอบทีเ่ป็นขอ้พจิารณาในอนาคตว่าดว้ยการจ ากัดการใชก้ าลังและอาวุธปืนของของ

เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมาย 

โดยที ่ ในการประชมุขององคก์ารสหประชาชาตวิ่าดว้ยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏบิัตติ่อ

ผูก้ระท าความผดิ ครัง้ที ่7 ไดเ้นน้ย ้าไวใ้นมตทิี ่14 นอกจากอืน่ วา่ การใชก้ าลังและอาวธุของเจา้หนา้ทีบ่งัคบั

ใชก้ฎหมายควรไดส้ดัสว่นดว้ยความเคารพตอ่สทิธมินุษยชน  

โดยที ่คณะมนตรเีศรษฐกจิและสังคมขององคก์ารสหประชาชาตโิดยมตทิี ่2529/10 ขอ้ 9 ลงวันที ่

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ไดข้อใหป้ระเทศสมาชกิใหค้วามส าคัญกับการปฏบิัตติามหลักปฏบิัตวิ่าดว้ยการ



ใชก้ าลังและอาวุธปืนของเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมาย ซึง่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตมิมีตทิี ่

41/149 ลงวันที ่4 ธันวาคม พ.ศ. 2529 นอกจากอืน่ เห็นพอ้งดว้ยกับขอ้เสนอแนะของคณะมนตรฯี   

โดยที่ เป็นการสมควรที่จะตอ้งค านึงถงึความปลอดภัยของของเจา้หนา้ที่บังคับใชก้ฎหมายโดย

พจิารณาถงึบทบาทของเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายเกีย่วกับการด าเนินการตามกระบวนการยุตธิรรม การ

คุม้ครองสทิธใินชวีติ เสรภีาพ และความมั่นคงปลอดภัยของบุคคล ความรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีบ่ังคับใช ้

กฎหมายในการรักษาความปลอดภัยของสาธารณชนและความสงบเรยีบรอ้ยของสังคม และความส าคัญของ

คณุสมบัต ิการฝึกอบรม และการปฏบิัตขิองของเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมาย 

หลักการพื้นฐานที่จะกล่าวต่อไปนั้น ก าหนดขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนประเทศสมาชกิในการด าเนิน

ภารกจิในการรับรองและสง่เสรมิบทบาททีเ่หมาะสมของเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมาย ซึง่ควรทีรั่ฐบาลจะไดใ้ห ้

ความส าคัญและความเคารพและปฏบิัตติามภายในกรอบแหง่กฎหมายและการปฏบิัตขิองประเทศ และท าให ้

เป็นทีต่ระหนักรูแ้ละปฏบิัตติามของเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายตลอดจนบคุคลอืน่ ๆ เชน่ ผูพ้พิากษา อัยการ 

นักกฎหมาย สมาชกิของฝ่ายบรหิาร ฝ่ายนติบิัญญัต ิและสาธารณชน  

หลกัเกณฑท์ ัว่ไป 

1. รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายพงึก าหนดและจัดใหม้กีารปฏบิัตติามกฎเกณฑแ์ละขอ้บังคับว่า

ดว้ยการใชก้ าลังและอาวุธปืนของของเจา้หนา้ที่บังคับใชก้ฎหมายต่อบุคคล  โดยในการก าหนด

กฎเกณฑแ์ละขอ้บังคับดังกลา่ว รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใชก้ฏหมายตอ้งทบทวนประเด็นจรยิธรรมที่

เกีย่วขอ้งกับการใชก้ าลังและอาวธุปืนอยูเ่สมอ 

2. รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายพงึก าหนดวธิกีารอย่างกวา้งขวางมากเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้และ

จัดหาอาวุธและเครื่องกระสุนปืนใหม้ชีนดิหลากหลายแก่เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมาย เพื่อใหเ้หมาะกับ

ลักษณะการใชก้ าลังและอาวธุปืนทีแ่ตกตา่งกัน ซึง่ควรรวมถงึการพัฒนาอาวธุเพือ่ลดความสามารถทีไ่ม่

ท าใหถ้งึแกช่วีติ เพือ่ส าหรับใชใ้นสถานการณ์ทีเ่หมาะสม โดยมจีุดประสงคเ์พือ่ลดการใชว้ธิกีารใด ๆ ที่

สามารถท าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติของบุคคลได ้ ดว้ยจุดประสงคเ์ดยีวกันน้ี เจา้หนา้ทีบ่ังคับใช ้

กฎหมายพงึไดรั้บอุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น โล่ หมวกนิรภัย เสือ้กันกระสุน และยานพาหนะกันกระสุน 

เพือ่ทีจ่ะลดความจ าเป็นในการใชอ้าวธุทกุชนดิลง 

3. การพัฒนาและการใชอ้าวุธเพือ่ลดความสามารถทีไ่ม่ท าใหถ้งึแก่ชวีติ ควรมกีารประเมนิอย่างรอบคอบ

เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิอันตรายตอ่ผูไ้มเ่กีย่วขอ้งใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ อกีทัง้การใชอ้าวธุดังกลา่วควรอยู่

ภายใตก้ารควบคมุอยา่งเขม้งวด 



4. ในการปฏบิัตหินา้ที ่เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายพงึเลอืกใชส้ันตวิธิใีหน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้ก่อนจะ

เลอืกใชก้ าลังและอาวธุปืน เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายอาจใชก้ าลังและอาวธุปืนตอ่เมือ่วธิกีารอืน่ ๆ ไมม่ี

ประสทิธผิล หรอืไมแ่สดงใหเ้ห็นสญัญาณทีจ่ะบรรลผุลทีพ่งึประสงคเ์ทา่นัน้ 

5. ในกรณีทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งการใชก้ าลังและอาวุธปืนโดยชอบดว้ยกฎหมายได ้เจา้หนา้ทีบ่ังคับใช ้

กฎหมายจะตอ้ง 

(ก) ใชก้ าลังและอาวุธปืนอย่างจ ากัด เพยีงใหพ้อเหมาะแกค่วามจ าเป็นตามความรา้ยแรงของความผดิ

และตามวัตถปุระสงคอ์ันชอบดว้ยกฎหมายทีต่อ้งการบรรลใุนกรณีนัน้ ๆ  

(ข) ลดความเสยีหายและการบาดเจ็บใหเ้กดิขึน้นอ้ยทีส่ดุ และเคารพและรักษาชวีติมนุษย ์

(ค) จัดเตรียมความช่วยเหลือและความช่วยเหลือทางการแพทย์ใหก้ับผูไ้ดรั้บบาดเจ็บหรือผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

(ง) รับรองใหญ้าตหิรอืเพือ่นสนทิของผูไ้ดรั้บบาดเจ็บไดรั้บการแจง้เหตโุดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

6. หากมกีารบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติจากการใชก้ าลังหรอือาวธุปืนของเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมาย เจา้หนา้ที่

บังคับใชก้ฎหมายจะตอ้งรายงานเหตนัุน้ตอ่ผูบ้ังคับบัญชาในทันท ีตามหลักเกณฑข์อ้ 22 

7. รัฐบาลจะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นทีม่ั่นใจไดว้่า การใชก้ าลังและอาวุธโดยมชิอบหรือตามอ าเภอใจโดย

เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมาย จะตอ้งไดรั้บโทษทางอาญาตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายในประเทศนัน้ 

8. สถานการณ์ที่ไม่ปกต ิ เช่น ความไม่มั่นคงภายในดา้นการเมืองหรือภาวะฉุกเฉินสาธารณะอื่น ๆ ไม่

สามารถน ามาใชอ้า้งเป็นเหตผุลทีจ่ะไมป่ฏบิัตติามหลักการพืน้ฐานน้ีได ้

หลกัเกณฑพ์เิศษ 

9. เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายจะตอ้งไม่ใชอ้าวุธปืนกับบุคคลอืน่เวน้แต่ในกรณีเพือ่เป็นการป้องกันตัวหรอื

ป้องกันผูอ้ืน่ใหพ้น้จากภยันตรายรา้ยแรงทีใ่กลจ้ะมาถงึและมคีวามรุนแรงทีอ่าจถงึแกช่วีติหรืออันตราย

สาหัส เพือ่ป้องกันการตระเตรยีมกอ่อาชญากรรมทีร่า้ยแรงประเภททีก่ าลังจะกอ่อันตรายแกช่วีติ เพือ่ท า

การจับกมุบคุคลทีแ่สดงออกวา่ก าลงัจะกอ่อันตรายและไดต้อ่สูขั้ดขวางเจา้หนา้ทีนั่น้หรอืเพือ่ป้องกันมใิห ้

บคุคลดังกลา่วหลบหนี ทัง้น้ีการใชอ้าวธุปืนนัน้ใหก้ระท าไดต้อ่เมือ่วธิกีารอืน่ ๆ ทีม่คีวามรุนแรงนอ้ยกวา่น้ี 

ต่างไม่เพียงพอทีจ่ะกระท าใหบ้รรลุวัตถุประสงคด์ังกล่าวไดแ้ลว้ และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม การเจตนาใช ้

อาวุธปืนใหเ้กดิอันตรายถงึชวีตินัน้ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีเพือ่ป้องกันชวีติของตนหรอืผูอ้ืน่ในภาวะทีไ่ม่

สามารถหลกีเลยีงไดแ้ลว้เทา่นัน้ 



10. ในสถานการณ์ดังกล่าวในขอ้ 9 เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายพงึแสดงสถานภาพความเป็นเจา้หนา้ทีข่อง

ตนกอ่นและแจง้เตอืน ใหผู้ท้ีจ่ะถูกใชอ้าวธุปืนทราบกอ่นวา่เจา้หนา้ทีม่คีวามจ าเป็นจะตอ้งใชอ้าวธุปืนนัน้ 

โดยเวน้ระยะเวลาอย่างเพียงพอ ใหต้ระหนักรู ้เวน้แต่กรณีที่เจา้หนา้ที่ผูนั้้นไม่สามารถกระท าได ้

เน่ืองจากโดยสถานการณ์ขณะนัน้มคีวามเสีย่งต่อชวีติหรอือันตรายทีร่า้ยแรงต่อเจา้หนา้ทีห่รอืบคุคลอืน่ 

หรอืกรณีเป็นทีเ่ห็นไดช้ดัแจง้วา่ ไมเ่หมาะสมหรอืมอิาจท าเชน่นัน้ได ้

11. กฎเกณฑแ์ละขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชอ้าวธุปืนของเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายนัน้พงึรวมถงึ 

(ก) การก าหนดสถานการณ์ซึง่เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายจะไดรั้บอนุญาตใหพ้กพาอาวธุปืน ซึง่จะตอ้ง

ก าหนดประเภทของอาวธุปืนและกระสนุปืนทีจ่ะอนุญาตใหพ้กพานัน้ดว้ย 

(ข) การก าหนดใหช้ัดเจนว่าการใชอ้าวุธปืนนั้นจะกระท าไดเ้พียงในกรณีที่จ าเป็นและสมควร รวมทัง้

เป็นไปในลักษณะทีจ่ะลดความเสีย่งตอ่อันตรายใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 

(ค) ขอ้หา้มมใิหใ้ชอ้าวธุปืนและกระสนุในลักษณะทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิอันตรายหรอืเสีย่งอันตรายโดยไมม่เีหตุ

อันควร 

(ง) หลักเกณฑเ์กีย่วกับการควบคมุ การเก็บรักษา และการเบกิจ่ายอาวธุปืน รวมถงึวธิกีารทีจ่ะท าใหเ้กดิ

ความมั่นใจไดว้า่ เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายนัน้จะตอ้งรับผดิชอบในอาวธุปืนและกระสนุทีต่นเบกิไป 

(จ) การจัดใหม้ขีอ้แนะน าและค าเตอืนวา่ดว้ยการยงิปืน 

(ฉ) หลักเกณฑว์่าดว้ยระบบการรายงานเหตุในกรณีเจา้หนา้ที่บังคับใชก้ฎหมายไดใ้ชอ้าวุธปืนในการ

ปฏบิัตหินา้ทีนั่น้  

การควบคมุการชุมนุมทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 

12. ดว้ยเหตุทีบุ่คคลทุกคนพงึมสีทิธทิีจ่ะเขา้ร่วมการชุมนุมโดยสงบและชอบดว้ยกฎหมายตามหลักการที่

ก าหนดไวใ้นปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน และกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธิ

ทางการเมอืงนัน้ รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายตลอดจนเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งพงึตระหนักว่า 

การใชก้ าลังและอาวธุปืนผูช้มุนุมนัน้จะกระท าไดต้อ่เมือ่เป็นไปตามขอ้ 13 และขอ้ 14  

13. กรณีที่จะสลายการชุมนุมซึง่เป็นการชุมนุมมชิอบดว้ยกฎหมายแต่ไม่มีการใชค้วามรุนแรงใด ๆ นั้น 

เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายจะตอ้งหลกีเลีย่งการใชก้ าลัง หรือในกรณีทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งไดใ้หใ้ช ้

ก าลังในระดับทีน่อ้ยทีส่ดุ โดยใชเ้ทา่ทีจ่ าเป็นเทา่นัน้ 

14. กรณีทีจ่ะสลายการชมุนุมซึง่เป็นการชมุนุมทีม่กีารใชค้วามรุนแรง เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายจะใชอ้าวธุ

ปืนไดเ้ฉพาะต่อเมื่อวธิกีารอื่นซึง่อันตรายนอ้ยกว่านั้นไม่สามารถใชไ้ดผ้ลแลว้ อีกทัง้การใชอ้าวุธปืน

จะตอ้งเป็นไปในระดับทีน่อ้ยทีส่ดุโดยใชเ้ทา่ทีจ่ าเป็นเทา่นัน้ และไมว่า่กรณีใด ๆ ก็ตาม จะตอ้งอยูภ่ายใต ้

บังคับของขอ้ 9 ดังกลา่วขา้งตน้ 

การใชก้ าลงัในการคมุขงัหรอืควบคมุตวั 



15. เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมาย จะตอ้งไมใ่ชก้ าลงัในการคมุขังหรอืควบคมุตัวบคุคล เวน้แตก่รณีจ าเป็นอยา่ง

ยิ่งเพื่อการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในสถานที่นั้น หรือ ในกรณีที่ความ

ปลอดภัยของบคุคลถกูคกุคาม 

16. ในการคมุขังหรอืควบคมุตัวนัน้ เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายจะตอ้งไมใ่ชอ้าวธุปืน เวน้แตก่รณีเพือ่ป้องกัน

ตัวเองหรอืผูอ้ืน่ใหพ้น้จากอันตรายทีร่า้ยแรงต่อชวีติหรอืถงึขัน้อันตรายสาหัสไดใ้นขณะนัน้ หรอืในกรณี

จ าเป็นอย่างยิง่เพือ่ป้องกันการหลบหนีของผูท้ีถ่กูคมุขังหรอืถกูควบคุมตัว โดยทีผู่นั้น้ไดแ้สดงออกวา่จะ

กอ่อันตรายดังพฤตกิารณ์ในขอ้ 9  

17. หลักการทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ไมก่ระทบตอ่สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีข่องเรอืนจ า

ดังทีบ่ัญญัตไิวใ้นกฎมาตรฐานขัน้ต ่าของการปฏบิัตติอ่นักโทษ โดยเฉพาะในขอ้ 33, 34 และ 54 

คณุสมบตั ิการฝึกอบรม และการใหค้ าปรกึษา 

18. รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายจะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นที่ม่ันใจไดว้่า เจา้หนา้ที่บังคับใช ้

กฎหมายทุกคนเป็นผูท้ี่ไดรั้บการคัดเลือกตามวธิีของการกลั่นกรองที่เหมาะสม โดยจะตอ้งเป็นผูม้ี

คุณธรรม มคีวามพรอ้มทางดา้นร่างกายและสภาพจติใจ เหมาะสมส าหรับการปฏบิัตหินา้ทีนั่น้ ๆ อกีทัง้

ไดรั้บการฝึกอบรมในวชิาชพีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองและจรงิจัง รวมทัง้มกีารทดสอบสมรรถภาพเป็นระยะ

อยา่งสม ่าเสมอ 

19. รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายจะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นที่ม่ันใจไดว้่า เจา้หนา้ที่บังคับใช ้

กฎหมายทุกคนจะไดรั้บการฝึกอบรมและทดสอบทีพ่อเพยีงตามมาตรฐานส าหรับการใชก้ าลัง สว่นกรณี

ของเจา้หนา้ที่บังคับใชก้ฎหมายซึง่เป็นผูท้ี่จะไดรั้บมอบหมายใหพ้กพาอาวุธปืนนั้นจะตอ้งไดรั้บการ

ฝึกอบรมพเิศษว่าดว้ยการใชอ้าวุธปืนจนผ่านการฝึกอบรมพเิศษนัน้ แลว้จงึจะไดรั้บอนุญาตใหพ้กพา

อาวธุปืนได ้

20. ในการฝึกอบรมเจา้หนา้ที่บังคับใชก้ฎหมายนั้น รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายจะตอ้งให ้

ความส าคัญเป็นพเิศษกับการฝึกอบรมเรือ่งจรยิธรรมของต ารวจกับสทิธมินุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

กระบวนการสอบสวน การแสวงหาทางเลอืกอืน่แทนการใชก้ าลังและอาวธุปืน รวมถงึการแกปั้ญหาความ

ขัดแยง้โดยสนัตวิธิ ีการท าความเขา้ใจกบัพฤตกิรรมของฝงูชน วธิกีารโนม้นา้ว การเจรจาตอ่รอง และการ

ไกลเ่กลีย่ ตลอดจนเทคนคิตา่ง ๆ ทัง้น้ีเพือ่ทีจ่ะลดการใชก้ าลังและอาวธุปืน นอกจากน้ีหน่วยงานทีบ่งัคบั

ใชก้ฎหมายพงึพัฒนาเน้ือหาการฝึกอบรมและวธิปีฏบิัตสิ าหรับเหตกุารณ์แตล่ะประเภทโดยเฉพาะดว้ย 

21. รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายตอ้งจัดใหม้ีการใหค้ าปรึกษาเพื่อจัดการความเครียดใหแ้ก่

เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายซึง่มสีว่นเกีย่วพันกับสถานการณ์ซึง่มกีารใชก้ าลังและอาวธุปืน  

การรายงานและการทบทวนวธิกีารแกป้ญัหา 



22. รัฐบาลและหน่วยงานทีบ่ังคับใชก้ฎหมายจะตอ้งจัดวางระบบการรายงานและการทบทวนวธิกีารแกไ้ข

ปัญหาที่มีประสทิธภิาพกรณีเกดิเหตุการณ์ที่ตอ้งมีการรายงานตามความในขอ้ 3 และขอ้ 11 ( ฉ ) 

ดังกล่าวขา้งตน้ ส าหรับกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีต่อ้งมกีารรายงานดังกลา่วนัน้ รัฐบาลและหน่วยงานบังคับ

ใชก้ฎหมายจะตอ้งมมีาตรการทีจ่ะท าใหเ้กดิความม่ันใจไดว้า่ มกีระบวนการแกไ้ขปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ 

อกีทัง้หน่วยงานทางการบรหิารทีเ่ป็นอสิระหรอืหน่วยงานอัยการตอ้งอยู่ในฐานะทีจ่ะใชข้อบเขตอ านาจ

ศาลและกฎหมายตามอ านาจหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสมแก่พฤตกิารณ์ ในกรณีที่มีการตายและบาดเจ็บ

สาหัสหรอืผลรา้ยแรงอืน่ ๆ  ตอ้งจัดสง่รายงานโดยละเอยีดของกรณีดังกลา่วไปยังพนักงานเจา้หนา้ทีซ่ ึง่

รับผดิชอบในการตรวจสอบทางบรหิารและการควบคมุโดยศาล 

23. บุคคลทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการใชก้ าลังหรืออาวุธปืนของเจา้หนา้ทีด่ังกล่าวนั้น ตลอดจนผูแ้ทนตาม

กฎหมายของบคุคลนัน้พงึมสีทิธเิขา้ถงึกระบวนการทีเ่ป็นอสิระ ซึง่รวมทัง้กระบวนการทางศาล ในกรณีที่

บคุคลซึง่ไดรั้บผลกระทบจากการใชก้ าลังหรอือาวธุปืนของเจา้หนา้ทีด่ังกลา่วถงึแกค่วามตายไปแลว้กใ็ห ้

ผูอ้ยูใ่นความอปุการะของบคุคลเหลา่นัน้เป็นผูใ้ชส้ทิธดิังกลา่วแทน 

24. รัฐบาลและหน่วยงานที่บังคับใชก้ฎหมายจะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นที่ ม่ันใจว่า เจา้หนา้ที่ระดับ

ผูบ้ังคับบัญชาทัง้หลายจะตอ้งรับผดิในกรณีที่รูห้รือควรรูว้่า เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายซึง่อยู่ภายใต ้

บังคับบัญชาของตนอยูร่ะหวา่งใชห้รอืไดใ้ชก้ าลงัและอาวธุปืนโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย แตไ่มด่ าเนนิการ

ยับยัง้ ป้องกัน และรายงานเหตดุังกลา่ว 

25. รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายจะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นที่ม่ันใจไดว้่า เจา้หนา้ที่บังคับใช ้

กฎหมายทัง้หลายจะตอ้งไม่ถูกด าเนินคดอีาญาหรือจะตอ้งไม่ถูกด าเนินการทางวนัิยเน่ืองมาจากการที่

เจา้หนา้ทีผู่นั้น้ไดป้ฏเิสธการใชก้ าลังและอาวุธปืนหากว่าเป็นการปฏเิสธโดยชอบเพราะเป็นการปฏบิัติ

ตามหลักการปฏบิัตขิองของเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายและหลักการต่าง ๆ ดังกล่าวในเอกสารฉบับน้ี 

ส าหรับเจา้หนา้ทีผู่ร้ายงานเหตุเกีย่วกับการใชก้ าลังและอาวุธปืนของเจา้หนา้ทีอ่ืน่โดยเป็นการรายงาน

ตามหลักการดังกลา่วก็พงึไดรั้บการคุม้ครองเชน่กัน 

26. การทีป่ฏบิัตติามค าสั่งของผูบ้ังคับบัญชานัน้จะน ามาเป็นขอ้อา้งในการปฏเิสธความรับผดิไม่ไดห้ากเป็น

กรณีทีเ่จา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายนัน้รูอ้ยู่แลว้ว่า ค าสั่งทีใ่หใ้ชก้ าลังและอาวุธปืนนัน้ซึง่ท าใหม้ผีูถ้งึแก่

ความตายหรือไดรั้บอันตรายสาหัส โดยที่ปรากฏอย่างชัดแจง้ว่าเป็นค าสั่งมชิอบดว้ยกฎหมายและ

เจา้หนา้ทีผู่นั้น้มโีอกาสตามสมควรทีจ่ะปฏเิสธการปฏบิัตติามค าสัง่นัน้ไดแ้ตก่ลับท าตามค าสัง่นัน้ และไม่

วา่ในกรณีใดก็ตาม ความรับผดิยังคงตกอยูแ่กผู่บ้ังคับบัญชาทีอ่อกค าสัง่โดยมชิอบดว้ยกฎหมายดว้ย 


