ประเทศไทย : เรียกร้องให้ยกเลิกการดําเนินคดีอาญากับทนายความด้านสิทธิมนุษยชน
นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ ทันที
วันนี้ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลหรือไอซีเจ (The International Commission of Jurists) ขอเรียกร้ องให้
รัฐบาลไทยยกเลิกการดําเนินคดีอาญากับทนายความด้ านสิทธิมนุษยชน นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ ทันที
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ ได้ รับหมายเรียกสองหมายให้ เข้ ามารายงานตัวกับ
สถานีตาํ รวจชนะสงครามในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เพื่อรับทราบข้ อกล่าวหาในคดีอาญา ได้ แก่ “ข้ อหาแจ้ ง
ความอันเป็ นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา” และ “ไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งของเจ้ าพนักงาน”
ข้ อหาดังกล่าวอาจส่งผลให้ ได้ รับโทษจําคุกนานถึงสองปี
“เป็ นที่ชัดเจนว่าข้ อหาต่อ นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ นั้นเชื่อมโยงมาจากความพยายามของเธอที่จะคุ้มครองสิทธิ
ทางกฎหมายเเละสิทธิมนุ ษยชนของลูกความซึ่งเป็ นนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาไม่ ควรที่จะถูกจับกุมหรือดําเนินคดี
อาญาด้ วยเหตุท่มี าจากการใช้ เสรีภาพในการแสดงออกและชุมนุมโดยสงบมาแต่แรกแล้ ว” นายแมทท์ พอลลาร์ด
(Matt Pollard) หัวหน้ าศูนย์ความเป็ นอิสระของผู้พิพากษาและทนายความของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล
กล่าว
“การดําเนินคดีกบั นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ ที่เกี่ยวโยงมาจากความพยายามของเธอในการปกป้ องสิทธิมนุษยชน
เป็ นเรื่องที่รับไม่ได้ โดยสิ้นเชิงและจะยังผลให้ ประเทศไทยละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศมากขึ้นไปอีก” เขากล่าว
เสริม
ถึง แม้ ว่ า ในหมายเรี ยกจะมิได้ ร ะบุ โ ดยละเอียดถึง เหตุผ ลที่ใ ห้ ม ารายงานตั ว แต่ เ นื่ อ งจากในหมายเรี ย กระบุ ช่ ื อ
ผู้กล่าวหา คือ พ.ต.อ.สุริยา จํานงโชค ซึ่งเป็ นเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจที่ทาํ หน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการสอบสวนกรณี 14 นักศึกษา
ข้ อหาดังกล่าวน่าจะเกี่ยวเนื่องมาจากการพฤติการณ์แวดล้ อมที่นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ ได้ ให้ ความช่วยเหลือด้ าน
กฎหมายแก่ นั ก ศึกษา 14 รายที่ถู ก จับกุ มในวั น ที่ 26 มิถุ นายน พ.ศ. 2558 ภายหลั ง การชุ มนุ มโดยสงบเพื่ อ
เรียกร้ องประชาธิปไตยและขอให้ ยุติการปกครองโดยทหาร
นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ เป็ นทนายความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ทําหน้ าที่ให้ ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่บุคคลจํานวนมาก รวมถึงนักกิจกรรมเเละนักต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชน ภายหลังการปกครองโดยทหารซึ่ง
ได้ เริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
อนึ่ง คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลเคยได้ เเสดงความกังวลกับกรณีท่รี ัฐบาลไทยมุ่งจัดการนางสาวศิริกาญจน์
เจริญศิริ เป็ นกรณีเฉพาะ ในเหตุการณ์เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 ภายหลังที่สาํ นักงานตํารวจแห่งชาติข่มขู่
ว่าจะดําเนินคดีกบั นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ โดยได้ ประกาศให้ สาธารณะรับทราบว่า ทางสํานักตํารวจแห่งชาติอยู่

ในระหว่ างการพิจารณาแจ้ งข้ อกล่าวหาในคดีอาญา โดยได้ มีการเดินทางไปที่บ้านของนางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ
เพื่อสอบถามสมาชิกในครอบครัว
จะเห็นได้ ว่าภัยและการคุกคามดังกล่าวเป็ นการตอบโต้ กับเหตุการณ์ท่นี างสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ ไม่ให้ ยินยอมให้
เจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจเข้ ามาค้ นรถยนต์ของตน ภายหลังที่นักศึกษาขึ้นศาล อีกประการหนึ่งคือเหตุท่นี างสาวศิริกาญจน์
เจริญศิริ ได้ เข้ าแจ้ งความกรณีเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจได้ ทาํ การยึดรถยนต์ของตนเอาไว้
ทั้งนี้ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลได้ นาํ แจ้ งกรณีของนางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ ให้ ทางผู้แทนรายงานพิเศษ
แห่ ง สหประชาชาติเป็ นที่เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ได้ แก่ ผู้แ ทนรายงานพิ เศษแห่ ง สหประชาชาติ ด้า นความเป็ นอิส ระของ
ผู้ พิ พ ากษาและทนายความและผู้ แทนรายงานพิ เ ศษแห่ ง สหประชาชาติ ด้ านสถานการณ์ ข องนั ก ปกป้ อง
สิทธิมนุษยชน
คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจะทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ นการใช้ กลไกการทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน (Universal Periodic Review) ของทุก
ประเทศสมาชิก
"ก่อนที่องค์การสหประชาชาติจะได้ ทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมนี้และ
เพื่อที่รัฐบาลไทยจะไม่ดาํ เนินการขัดเเย้ งกับ ‘โรดแมป’ ที่วางไว้ เพื่อนําไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เป็ นเรื่องจําเป็ นอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยต้ องเคารพสิทธิมนุษยชนที่ย่งิ เพิ่มขึ้นในทุกวัน” นายแมทท์ได้ กล่าวเสริม
ติดต่อ
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ความเป็ นมา
ประเทศไทยเป็ นภาคีกติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองประเทศหรื อICCPR (The
International Covenant on Civil and Political Rights) ซึ่งรับรองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ, เสรีภาพในการ
แสดงออก, การห้ ามการจับกุมคุมขังโดยพลการ, สิทธิท่จี ะได้ รับการพิจารณาคดีอย่างเปิ ดเผยและเป็ นธรรมโดยองค์
คณะด้ านตุลาการที่มีอาํ นาจ เป็ นอิสระ และเป็ นกลาง ที่แต่ งตั้งโดยกฎหมาย (รวมถึงสิทธิในการได้ พบทนายโดย
ทันทีเเละพลเรือนต้ องไม่ตกอยู่ภายใต้ เขตอํานาจของศาลทหาร) รวมทั้ง การห้ ามการแทรกเเซงโดยพลการและ

มิชอบด้ วยกฎหมายในเรื่องสิทธิความเป็ นส่วนตัว, ครอบครัว, ที่พักอาศัย และการติดต่อสื่อสาร (กรณีหมายรวมถึง
การค้ นเเละยึดสิ่งของโดยพลการ)
ในส่วนของปฏิญญาสากลแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน (The UN Declaration on Human
Rights Defenders) ได้ ประกันสิทธิของทุกคนที่จะต่อต้ านการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยสงบ ปฏิญญาสากลฯดังกล่าว
ได้ ห้ามการโต้ กลับ ภัย และการคุกคาม ต่อบุคคลใดก็ตามที่ดาํ เนินการโดยสงบเพื่อคัดค้ านการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ไม่ว่าจะเป็ นการปฏิบัติในหรือนอกปฏิบัติหน้ าที่ และยังได้ ค้ ุมครองสิทธิของบุคคลที่จะส่งคําร้ องเรียนอย่ างเป็ น
ทางการเกี่ ย วกั บ ข้ อ กล่ า วหาว่ า ละเมิ ด สิ ท ธิ นอกจากนี้ หลั ก การพื้ นฐานแห่ ง สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยหน้ า ที่ข อง
ทนายความ (The UN Basic Principles on the Role of Lawyers) ได้ วางหลักการว่ารัฐบาลมีหน้ าที่ประกันว่า
ทนายความสามารถทําหน้ าที่ของตน โดยปราศจากการข่มขู่, การขัดขวาง, การคุกคาม, หรือ การแทรกเเซงอย่างไม่
เหมาะสม

