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 คณะกรรมการนักนิติศาสตรสากล หรือไอซีเจ (International Commission of Jurists - ICJ) 
ไดกอตั้งมากวาหาทศวรรษแลว นับแตการกอตั้งเปนตนมา ไอซีเจไดทํางานอยางแข็งขันเพ่ือ
สงเสริมใหทั่วโลกยึดหลักการบริหารความยุติธรรมใหมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ เปน
หลักในการคุมครองสิทธิมนุษยชน เน่ืองจากไอซีเจเปนเครือขายของนักกฎหมาย จึงมุงเนนการ
ทํางานไปที่บทบาทสําคัญของระบบความยุติธรรม ในการสรางหลักประกันวาเหยื่อหรือผูที่อาจตก
เปนเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะไดรับการเยียวยาและการคุมครองอยางมีประสิทธิภาพ 
และเพื่อนําตัวผูกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาสูกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้บทบาทที่
สําคัญของระบบความยุติธรรมก็คือ การสรางหลักประกันวาใครก็ตามที่ตองสงสัยวาเปนผูกอ
อาชญากรรมตองไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมตามมาตรฐานสากล และมีหลักประกันวา 
ฝายบริหารและหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ออกกฎระเบียบไดปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
สากลและหลักนิติธรรม 
 ในภูมิภาคและในเวทีตางๆ ไอซีเจยังไดแสวงหาหนทางในการพัฒนามาตรฐานในการ
บริหารความยุติธรรม และนําไปปฏิบัติใหเปนจริง เพ่ือใหบุคคลทุกคนไดรับสิทธิในการพิจารณา
คดีที่เปนธรรมโดยศาลที่เปนอิสระและเปนกลาง 
 ไอซีเจไดสั่งสมประสบการณในการทํางานกับระบบความยุติธรรมมาถึงหน่ึงในสี่
ศตวรรษ เพ่ือสรางหลักประกันวาระบบนั้นมีความเปนอิสระและมีความมุงม่ันในการปกปองสิทธิ
มนุษยชน ไอซีเจไดทํางานโดยผานศูนยเพ่ือความเปนอิสระของผูพิพากษาและทนายความ 
(Centre for the Independence of Judges and Lawyers – CIJL) ในการพยายามพัฒนาเครื่องมือ
ที่ใชปฏิบัติเพ่ือสงเสริมและปกปองความเปนอิสระของกฎหมายและงานตุลาการ รวมถึงการพัฒนา
หลักการพื้นฐานของสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของตุลาการและวาดวยบทบาทของ
ทนายความ (UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary and on the Role 
of Lawyers) 
 คูมือไอซีเจสําหรับนักปฏิบัติ เลม 1 ฉบับปรับปรุงใหม พิมพครั้งที่สองนี้ ไดวางแนวทางการ
ปฏิบัติ โดยใชหลักการสากลวาดวยความเปนอิสระและความรับผิดชอบตอสังคมของผูพิพากษา 
ทนายความ และอัยการ ดวยการวิเคราะหมาตรฐานและหลักนิติศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ คูมือ
เลมน้ีสามารถเปนเครื่องมือชวยผูมีอํานาจในการตัดสินใจในระดับชาติในการพัฒนานโยบาย
ดานการบริหารความยุติธรรม และชวยในการประเมินระบบยุติธรรมของประเทศ และในการ
สรางขอเสนอที่เปนรูปธรรมในการนํามาตรฐานสากลมาปฏิบัติใหไดผล คูมือสําหรับนักปฏิบัติ
เลมน้ียังนําเสนอเนื้อหาของมาตรฐานสากลในระดับตางๆไวทั้งหมดเปนประเด็นๆ ไป โดยได
รวบรวมมาตรฐานตางๆ ของไอซีเจที่ไดตีพิมพไว ในป 2533 และปรับปรุงคูมือสําหรับ 
นักปฏิบัติฉบับที่พิมพครั้งกอนใหทันสมัยยิ่งขึ้น 
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 คูมือสําหรับนักปฏิบัติเลมน้ีเหมาะสําหรับผูพิพากษา นักปฏิบัติการทางกฎหมาย 
ผูจัดทํานโยบาย สถาบันการฝกอบรม และองคกรสิทธิมนุษยชน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
รณรงคผลักดันเชิงนโยบายและการใหคําปรึกษาดานสิทธิมนุษยชน ชวยใหบุคคลเหลานี้นําไปใช
ในการทํากิจกรรม ตั้งแตการอบรมที่เกี่ยวกับระบบยุติธรรมไปจนถึงการรับรองกฎหมายและ
นโยบายตางๆใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
 
นิโคลาส โฮเวน 
เลขาธิการ 
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คํานํา 
 
 ความอิสระและเปนกลางของระบบศาลยุติธรรม เปนหลักการสําคัญของสังคมเสรี หลัก
ทั้งสองประการนี้เปนพ้ืนฐานสําคัญที่นําไปสูความปลอดภัยและม่ันคงในสังคมยุคใหม ซ่ึงให
หลักประกันสิทธิมนุษยชนที่สอดคลองกับบรรทัดฐานระหวางประเทศ การยอมรับความอิสระและ
เปนกลางของระบบศาลยุติธรรมจึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ผู
พิพากษา ทนายความ และอัยการลวนเปนองคประกอบสําคัญของสิทธิที่จะไดรับการพิจารณา
คดีอยางเปนธรรม สังคมคาดหวังวาบุคคลเหลานี้จะปฏิบัติหนาที่ของตนอยางสอดคลองกับหลัก
นิติธรรม ความอิสระและเปนกลางของตุลาการจึงเปนสวนประกอบสําคัญในการดํารงไวซ่ึงหลัก
นิติธรรมดังกลาว 
 ยิ่งไปกวานั้น ผูพิพากษา ทนายความและอัยการ ตางตองมีความรับผิดชอบตอสังคมที่
ตนปฏิบัติหนาที่อยู ทั้งน้ีเพราะแนวคิดในเรื่องความรับผิดดังกลาวไดแพรกระจายไปในวิถีแหง
สังคม ผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ ตองรับผิดชอบตอสังคมที่ตนปฏิบัติหนาที่และตองจัด
ใหมีการบริหารงานองคกรของตนอยางมีประสิทธิภาพ บุคคลเหลานี้ตองคํานึงถึงบทบาทของ
ตนในสังคมรวมทั้งความรับผิดชอบของกระบวนการยุติธรรมที่มีตอสังคมนั้นๆ ดวย 
 คูมือหลักปฏิบัติระหวางประเทศวาดวยความเปนอิสระและความรับผิดของผูพิพากษา 
ทนายความ และอัยการ ฉบับน้ีไดรับการปรับปรุงและจัดพิมพโดยคณะกรรมการนักนิติศาสตร
สากล (International Commission of Jurists) เพ่ือเปนหลักปฏิบัติและเปนฐานขอมูลเกี่ยวกับ
หลักการระหวางประเทศวาดวยความเปนอิสระและความรับผิดของผูพิพากษา ทนายความ และ
อัยการ คูมือน้ีมีวัตถุประสงคในการชวยใหผูประกอบวิชาชีพกฎหมายทุกแขนงสามารถปฏิบัติ
หนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุถึงประสิทธิผล เพ่ือปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน สงเสริมความสงบเรียบรอยของสังคม รักษาไวซ่ึงหลักนิติธรรม เปนหลักประกัน
ของกระบวนการที่ชอบดวยกฎหมาย และใหความคุมครองตามกฎหมายแกทุกคนอยางเทา
เทียมกัน 
 
นายวิรัช  ลิ้มวิชัย 
ประธานศาลฎีกา 
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“การบริหารงานความยุติธรรม ที่หมายความรวมถึงการบังคับใช
กฎหมายและหนวยงานที่ทําหนาที่เปนผูฟองคดี โดยเฉพาะ
ความเปนอิสระของตุลาการและผูประกอบวิชาชีพดาน
กฎหมายที่ปฏิบัติงานอยางสอดคลองกับมาตรฐานของกลไก
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การบรรลุถึงสิทธิมนุษยชนและการไมมีการเลือกปฏิบัติ และ
เปนสิ่งที่ขาดไมไดในกระบวนการทางประชาธิปไตยและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน”1 

 
บทนํา 
 

ระบบตุลาการในประเทศหนึ่งๆ น้ัน เปนศูนยกลางของการคุมครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพ ศาลมีบทบาทสําคัญในการทําใหเหยื่อหรือผูที่อาจตกเปนเหยื่อของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนไดรับการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและไดรับความคุมครอง และทําใหผูกระทําการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนถูกนําตัวเขาสูกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ศาลยังสรางหลักประกันวา
ทุกคนที่ตองสงสัยวากออาชญากรรมจะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมตามมาตรฐานสากล 
ฝายตุลาการมีความสําคัญในการเปนผูถวงดุลและคานองคกรของรัฐบาล เพ่ือใหมีหลักประกันวา
กฎหมายและการกระทําของฝายบริหารไดดําเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและหลัก 
นิติธรรม 

บทบาทที่สําคัญน้ีถูกเนนย้ําโดยระบบสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศทั้งปวง ที่ประชุม
สมัชชาสามัญสหประชาชาติไดย้ําเสมอวา “หลักนิติธรรมและการบริหารความยุติธรรมที่
เหมาะสม […] มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน”2 และดวยเหตุน้ี “การ
บริหารความยุติธรรม รวมถึงการบังคับใชกฎหมายและหนวยงานที่ทําหนาที่เปนผูฟองคดี และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนอิสระในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลและผูประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมาย ที่สอดคลองกับมาตรฐานที่เกี่ยวของที่บัญญัติไวในกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศอยางสมบูรณ มีความสําคัญตอการบรรลุสิทธิมนุษยชนอยางเต็มที่และอยาง 
ไมเลือกปฏิบัติ และเปนสิ่งขาดไมไดในกระบวนการทางประชาธิปไตยและการพัฒนาที่ยั่งยืน”3 

                                                 
1  ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ (Vienna Declaration and Programme of Action) รับรองโดย 
ที่ประชุมโลกวาดวยสิทธิมนุษยชน ณ กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2536 ยอหนา 27 
2  ดู กรณีเชน มติ 50/181 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2538 และมติ 48/137 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2536 เรื่อง 
“สิทธิมนุษยชนในการบริหารความยุติธรรม” 
3  อางแลว 



4  ⏐ แนวทางสําหรับนักปฏิบัติ ลําดับที่ 1 

เลขาธิการสหประชาชาติไดเนนความจริงที่วา “มีการยอมรับถึงความสําคัญของหลัก 
นิติธรรมในการจัดการใหมีการคุมครองสิทธิมนุษยชน และบทบาทของผูพิพากษาและทนายความ
ในการปกปองสิทธิมนุษยชน มากขึ้น”4 

ศาลสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา (Inter-American Court of Human Rights) ได
กลาววา “การประกันสิทธิน้ันเกี่ยวของกับความมีอยูจริงของกฎหมายที่เหมาะสม เพ่ือจุดหมาย
ปลายทางในการคุมครองและคุมครองสิทธิเหลานั้น โดยการทํางานของหนวยงานตุลาการที่ทรง
ความเที่ยงธรรม มีความเปนอิสระ และมีอํานาจโดยตรงตามที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางเครงครัด โดยมีการกําหนดขอบเขตของผูมีอํานาจในการตัดสินใจให
สอดคลองกับบรรทัดฐานเรื่องโอกาส ความชอบธรรม และความมีเหตุมีผล”5 ในทํานองเดียวกัน 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกาไดชี้ใหเห็นวา “ความเปนอิสระของศาลนั้นเปน
สิ่งจําเปนในการรักษาสิทธิมนุษยชนในทางปฏิบัติ”6 คณะกรรมาธิการฯยังพิจารณาดวยวา “สิทธิ
ในการไดรับการดําเนินคดีอยางเปนธรรมนั้นเปนหลักการพื้นฐานหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย 
สิทธิน้ีเปนหลักประกันพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิอ่ืนๆ ที่ไดรับการรับรองไวในอนุสัญญาฯ 
เน่ืองจากเปนการจํากัดการใชอํานาจรัฐในทางที่ผิด”7 
 
ความเปนอิสระและการทรงความเที่ยงธรรม (Independence and Impartiality) 

การมีศาลที่เปนอิสระและทรงความเที่ยงธรรมเปนหัวใจของระบบตุลาการที่เปน
หลักประกันของสิทธิมนุษยชนอยางสอดคลองกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศอยาง
สมบูรณ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายตางๆ ของประเทศหนึ่งๆ น้ัน จะตองรับรองให
ระบบตุลาการเปนอิสระจากฝายอ่ืนๆ ของรัฐอยางแทจริง ภายในระบบยุติธรรม ผูพิพากษา 
ทนายความ และอัยการ จะตองมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพของตนโดยปราศจากการ
แทรกแซงทางการเมือง และจะตองไดรับความคุมครองทั้งโดยกฎหมายและในทางปฏิบัติ จาก
การทําราย การคุกคาม หรือการประหัตประหารใดๆ จากการทําตามหนาที่ทางวิชาชีพเพ่ือ
ปกปองสิทธิมนุษยชน พวกเขาควรจะเปนผูคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางแข็งขัน มีความ
รับผิดชอบตอประชาชน และจะตองรักษาบูรณภาพสูงสุดภายใตกฎหมายและมาตรฐานศีลธรรม
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
                                                 
4  Strengthening of the rule of law – Report of the Secretary General to the United Nations General 
Assembly, UN document A/57/275, para. 41. 
5  Legal status and human rights of the child, Advisory Opinion of the Inter-American Court of 
Human Rights (IACtHR) OC-17/2002. 28 August 2002, para. 120. 
6  The Situation of Human Rights in Cuba: Seventh Report, OAS document 
OEA/Ser.L/V/II.61, doc. 29, rev. 1, 1983, Chapter IV, para. 2. 
7  Report Nº 78/02, Case 11.335, Guy Malary vs. Haiti, 27 December 2002, para 53. 
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ทวา ผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ มักจะไมสามารถทําหนาที่ของตนในการเปน 
ผูพิทักษสิทธิมนุษยชนไดสมบูรณ เน่ืองจากพวกเขาขาดคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เพียงพอ ขาดการ
ฝกอบรมและขาดทรัพยากร รวมถึงขาดความเขาใจในเรื่องกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศและการนํามาใชในประเทศ 

ในขณะที่ผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ มีสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกันกับมนุษย 
คนอ่ืนๆ พวกเขาก็ยังไดรับความคุมครองเปนพิเศษดวย เน่ืองจากพวกเขาทําหนาที่สวนใหญ
เปนผูประกันสิทธิมนุษยชนเหลานั้นใหแกประชาชน หากผูพิพากษาไมสามารถประเมิน
ขอเท็จจริงและนํากฎหมายทั้งในระดับประเทศและระดับระหวางประเทศมาปรับใชได ระบบ
ความยุติธรรมก็จะกลายเปนระบบตามอําเภอใจ หากทนายความไมสามารถสื่อสารกับลูกความ
ไดอยางอิสระ สิทธิของผูตองหาและหลักการที่วาทุกคนเสมอภาคกันตอหนากฎหมาย (equality 
of arms) ซ่ึงหมายความวาผูเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งสองฝายจะตองไดรับการ
ปฏิบัติแบบเดียวกันนั้นก็จะไมไดรับการปฏิบัติ หากอัยการไมไดรับการคุมครองในชีวิตและ
รางกายเมื่อชีวิตตกอยูในอันตรายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่แลว การทําหนาที่ในการดําเนินคดี
ก็จะถูกกระทบกระเทือน 

อยางไรก็ตาม การไดรับความคุมครองเปนพิเศษนี้ก็ตามมาดวยความรับผิดชอบพิเศษ
ดวย กลาวคือ หลักการความเปนอิสระของผูพิพากษานั้นมิไดมีขึ้นเพ่ือมุงใหผูพิพากษา 
ทั้งหลายไดรับผลประโยชนสวนบุคคลแตอยางใด แตมีเหตุผลเพ่ือการคุมครองมิใหผูพิพากษาใช
อํานาจไปในทางที่ผิด อันเนื่องมาจากเหตุผลที่วา ผูพิพากษาไมสามารถตัดสินคดีความตางๆ 
ไดตามอําเภอใจเพราะความพึงพอใจสวนตัว แตจะตองปรับใชกฎหมายเขากับขอเท็จจริง ในกรณี
ของอัยการ หนาที่ของพวกเขาก็คือการสืบสวนและดําเนินคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งปวง
เพ่ือระบุตัววาใครเปนผูกระทําละเมิด สวนทนายความก็จะตองทําหนาที่ของตนเพ่ือประโยชน
ของลูกความเสมอ 

ดังนั้น ผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ จึงมีความสําคัญตอสิทธิในการไดรับการ
พิจารณาคดีอยางเปนธรรม หากทั้งสามฝายไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางเหมาะสม
แลว หลักนิติธรรมและสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมก็จะตกอยูในอันตราย
อยางยิ่ง 
 
มาตรฐานการคุมครองสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมในกฎหมาย
ระหวางประเทศ: ในระดับสากลและระดับภูมิภาค 

 
มาตรฐานทั้งหมดที่คุมครองสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาค โดยทั่วไปนั้น

ประกันสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรม (ทางอาญา ทางแพง 
ทางวินัย และทางปกครอง) ตอหนาศาลหรือคณะตุลาการที่เปนอิสระและทรงความเที่ยงธรรม 
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สนธิสัญญา 
สนธิสัญญา คือ ขอตกลงระหวางประเทศที่เปนลายลักษณอักษรระหวางรัฐและ/หรือ

องคกรกึ่งรัฐ ภายใตขอกําหนดของกฎหมายระหวางประเทศ8 ชื่อที่ภาคีทั้งหลายตกลงใชเรียก
สนธิสัญญาไมไดทําใหมีความหมายแตกตางกันไป (กติกา อนุสัญญา สนธิสัญญา พิธีสาร ฯลฯ) 
สิ่งที่มีความหมายก็คือเน้ือหาและภาษาของสนธิสัญญานั้นๆ รวมถึงความตั้งใจของภาคีทั้งหลาย
ที่ตกลงที่จะมีผลผูกพันตองปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้นๆ สนธิสัญญามักจะใชภาษาตามที่ภาคี
ทั้งหลายที่ลงนามรับรองยอมรับเรื่องผลผูกพันทางกฎหมายของขอตกลงนั้นๆ 

ภาคีทั้งหลายของสนธิสัญญามีพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศในการปฏิบัติตาม
และดําเนินการใหบทบัญญัติตางๆ ของสนธิสัญญาไดรับการปฏิบัติอยางเปนจริงดวยความ
เชื่อม่ันและศรัทธา และรัฐหน่ึงๆ จะไมสามารถอางบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศตนมา
ใหความชอบธรรมแกการที่ไมสามารถปฏิบัติตามสนธิสัญญาได9 

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 
on Civil and Political Rights – ICCPR) ที่ไดรับการลงนามและการภาคยานุวัติจาก 160 รัฐ 
บัญญัติไวในขอ 14(1) วา “บุคคลทั้งปวงยอมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ” 
และวา “ในการพิจารณาคดีอาญาซึ่งตนตองหาวากระทําผิด หรือการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิ
และหนาที่ของตน บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิไดรับการพิจารณาอยางเปดเผยและเปนธรรม โดย
คณะตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีอํานาจ มีความเปนอิสระ และทรงความเที่ยงธรรม” 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ซ่ึงเปนองคกรที่มีหนาที่ติดตาม
สอดสองรัฐตางๆ ในการปฏิบัติตามกติกานี้ ไดชี้ไวอยางชัดเจนวาสิทธิในการไดรับการพิจารณา
คดีโดยคณะตุลาการที่เปนอิสระและทรงความเที่ยงธรรมนั้น “เปนสิทธิสมบูรณที่มิอาจยอมใหมี
ขอยกเวนได”10 คณะกรรมการฯ ยังระบุดวยวา แมกระทั่งในยามสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน 
“ศาลตามกฎหมายเทานั้นที่สามารถพิจารณาและตัดสินคดีของบุคคลในคดีอาญาได”11 ดังนั้น 
สิทธิน้ีจึงเปนสิทธิที่ใชไดในทุกสถานการณและทุกศาล ทั้งศาลพิเศษและศาลธรรมดา 
 

                                                 
8  ดู ขอ 1 ของอนุสัญญาเวียนนาวาดวยกฎแหงสนธิสัญญา (Vienna Convention on the Law of Treaties) 
และขอ 2 ของอนุสัญญาเวียนนาวาดวยกฎแหงสนธิสัญญาระหวางรัฐและองคการระหวางประเทศหรือระหวาง
องคการระหวางประเทศดวยกัน (Vienna Convention on the Law of Treaties between States and 
International Organizations or between International Organizations) 
9  ขอ 26 และ 27 ของอนุสัญญาเวียนนาวาดวยกฎแหงสนธิสัญญา 
10  Communication No. 263/2987, M. Conzalez del Río v. Peru (ความเห็นที่รับรองเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
2538), เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/46/D/263/1987 (Jurisprudence) ยอหนา 5.2 
11  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ความเห็นทั่วไปลําดับที่ 29 – สถานการณฉุกเฉิน (มาตรา 4), 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 August 2001, para 16. 
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ในทํานองเดียวกัน ขอ 18(1) ของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองสิทธิของ
แรงงานขามชาติและครอบครัว (International Convention on the Protection of the Rights of 
All Migrant Workers and Members of Their Families) ระบุวา “แรงงานขามชาติและ
ครอบครัว […] จะตองไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและเปดเผย โดยคณะตุลาการที่มีอํานาจ
หนาที่ เปนอิสระ และทรงความเที่ยงธรรม ที่ไดรับการจัดตั้งโดยกฎหมาย” 

ในระดับภูมิภาค ขอ 8(1) ของอนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน (American 
Convention on Human Rights) บัญญัติวา “บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับการพิจารณาคดีโดยไดรับ
หลักประกันรับรองตามสมควร และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยคณะตุลาการที่มีอํานาจ
หนาที่ เปนอิสระ และทรงความเที่ยงธรรม ที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ในการพิสูจนขอกลาวหา
คดีอาญาใดๆ ที่มีตอตน หรือเพ่ือกําหนดสิทธิและความรับผิดชอบของตนในทางแพง แรงงาน 
การเงิน หรือการอื่นใด” 

กฎบัตรแอฟริกันวาดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชน (African Charter on 
Human and Peoples’ Rights) ใชถอยคําที่ตางไปแตคลายคลึงกัน ในขอ 7(1) วา “ปจเจกบุคคล
ทุกคนมีสิทธิที่จะใหการ” สิทธิน้ีประกอบไปดวย “สิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานวาบริสุทธิ์จนกวา
จะไดรับการพิสูจนวามีความผิดโดยศาลหรือคณะตุลาการที่มีอํานาจ” และ “สิทธิที่จะไดรับการ
พิจารณาคดีภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยศาลหรือคณะตุลาการที่เปนกลาง” บทบัญญัติขอน้ี
จะตองตีความโดยสอดคลองกับขอ 26 ของกฎบัตรฯ ที่บัญญัติวารัฐภาคี “มีหนาที่ที่จะรับประกัน
ความเปนอิสระของศาล” คณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชนแหง 
แอฟริกา (African Commission on Human and Peoples’ Rights) ไดกลาววา ขอ 7 “ควรจะ
ไดรับการพิจารณาวาเปนบทบัญญัติที่ไมสามารถลดหยอนไดเลยไมวาในสถานการณใด” 
เน่ืองจากสิทธิดังกลาวถือเปน “การคุมครองขั้นต่ําแกพลเมือง”12 

ขอ 6(1) ของอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน (European Convention on Human 
Rights) ระบุวา “คนทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมและเปดเผย ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมโดยคณะตุลาการที่เปนอิสระและทรงความเที่ยงธรรมที่ไดรับการจัดตั้งโดย
กฎหมาย ในการตัดสินคดีเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและความรับผิดตางๆ หรือขอกลาวหาทางอาญา
ใดๆ ตอตน” 

สิทธิไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมยังไดรับการรับรองไวในกฎหมายมนุษยธรรม
ระหวางประเทศอีกดวย ขอ 75(4) ของพิธีสารฉบับที่ 1 ของอนุสัญญาเจนีวา (First Protocol to 
the Geneva Conventions) บัญญัติวา “จะไมมีการพิพากษาใดๆ และจะไมมีการลงโทษใดๆ แก

                                                 
12  African Commission on Human and Peoples’ Rights, Civil Liberties Organisation, Legal Defence 
Centre, Legal Defence and Assistance Project v. Nigeria, Communication No. 218/98 มติที่ไดรับการ
รับรองในการประชุมวาระปกติที่ 29 ระหวางวันที่ 23 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2544 ยอหนา 7 
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บุคคลที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดทางอาญาที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางอาวุธ ยกเวนแตจะ
ดําเนินการพิพากษาโดยศาลที่ไดรับการแตงตั้งตามปกติและทรงความเที่ยงธรรม ที่เคารพ
หลักการของวิธีพิจารณาตามกระบวนการปกติที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป”13 
 
มาตรฐานประเภทคําประกาศหรือปฏิญญา (Declaratory instruments) 

มาตรฐานประเภทคําประกาศไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย แตไดสรางมาตรฐานที่เปนที่
ยอมรับอยางกวางขวางในประเด็นสิทธิมนุษยชนบางประเด็น โดยทั่วไปแลว เครื่องมือเหลานี้โดย
เฉพาะที่ถูกรับรองภายใตกรอบของสหประชาชาติมีความสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ 

เครื่องมือเหลานี้จํานวนมากเปนบทบัญญัติที่มีการกลาวซ้ํากับบทบัญญัติตางๆ ที่อยูใน
สนธิสัญญา และในกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ ตัวอยางเชน หลกัการที ่1 ของหลกัการ
พ้ืนฐานสหประชาชาติวาดวยบทบาทของทนายความ (UN Basic Principles on the Role of 
Lawyers) (วาดวยสิทธิการมีผูแทนทางกฎหมาย) น้ันเปนเพียงการกลาวซ้ําถึงสิทธิที่ระบุอยูใน
ขอ 14 ยอหนา 3(ง) ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเทานั้น 

มาตรฐานประเภทคําประกาศจํานวนหนึ่งมีบทบัญญัติวาดวยสิทธิในการไดรับการ
พิจารณาคดีที่เปนธรรมโดยคณะตุลาการที่เปนอิสระและทรงความเที่ยงธรรม ปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชนที่ไดรับการรับรองโดยสมัชชาสหประชาชาติเม่ือป พ.ศ. 2491 รับรองวา 
“บุคคลมีสิทธิเทาเทียมกันอยางเต็มที่ในอันที่จะไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรมและเปดเผย
โดยศาลซึ่งเปนอิสระและทรงความเที่ยงธรรม ในการพิจารณาคดีที่กระทบตอสิทธิและความรับผิด
ใดๆ ทางอาญาตามที่ตนถูกกลาวหา” แนวทางที่ 9 ของ แนวทางของคณะกรรมการมนตรีแหง
สภายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนและการตอตานการกอการราย14 ระบุวา “บุคคลที่ถูกกลาวหาวา
กระทําการกอการรายมีสิทธิที่จะไดรับ.....การพิจารณาคดี....โดยคณะตุลาการที่เปนอิสระและ
ทรงความเที่ยงธรรม ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย” ขอ 47 ของกฎบัตรแหงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ 
สหภาพยุโรประบุวา “บุคคลมีสิทธิไดรับ...การพิจารณาคดี...โดยคณะตุลาการที่เปนอิสระและ
ทรงความเที่ยงธรรม ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใชบังคับในขณะกระทําความผิด” ขอ 26 ของ 
คําประกาศอเมริกันวาดวยสิทธิและหนาที่ของมนุษย ไดกําหนดวา “...บุคคลที่ถูกกลาวหา 
                                                 
13  หลักการเหลานี้รวมถึงหลักการตอไปนี้ “(ก) กระบวนการที่ใหผูถูกกลาวหาไดรับการแจงขอกลาวหาที่มี
ตอตนโดยไมชักชา และใหสิทธิและวิธีการแกตางคดีที่จําเปนแกผูถูกกลาวหาทั้งกอนและระหวางการพิจารณา
คดี (ข) บุคคลยอมไมถูกตัดสินวาเปนผูกระทําผิด เวนแตเปนกรณีความผิดตอสวนตัว […] (ค) ผูถูกกลาวหา
วากระทําผิดตองไดรับการสันนิษฐานวาบริสุทธิ์จนกวาจะมีการพิสูจนวากระทําผิดตามกฎหมาย และ (ง) ผูใด
ที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดทางอาญามีสิทธิไดรับการพิจารณาคดีตอหนาตนเอง” 
14  แนวทางของคณะกรรมการมนตรีแหงสภายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนและการตอตานการกอการราย 
รับรองโดยคณะกรรมการมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2545 ในการประชุมครั้งที่ 804 ของผูแทนคณะ
มนตรีสภายุโรป 
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มีสิทธิ...ไดรับการพิจารณาคดีโดยศาลที่ถูกจัดตั้งขึ้นในขณะกระทําความผิด ตามกฎหมายที่ใช
บังคับอยูในขณะกระทําความผิด” 

 
สิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมตอหนาคณะตุลาการที่เปน

อิสระและเปนกลางนั้น ไมเพียงไดรับการรับรองไวในสนธิสัญญาเทานั้น แตยังเปนสวน
หน่ึงของกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศอีกดวย ดังน้ัน แมประเทศตางๆ ที่ยัง
ไมไดลงนามหรือเขาเปนภาคีสนธิสัญญาเหลานี้ก็ยังมีพันธะที่ตองเคารพสิทธิน้ี และตอง
เตรียมการจัดระบบตุลาการของประเทศใหเปนไปตามสิทธิน้ีดวย 

 
หลักการเรื่องศาลปกติ หรือ natural judge  

 
หลักการเรื่องศาลปกติ หรือ “natural judge” (juez natural) เปนสวนหนึ่งในหลักประกัน

พ้ืนฐานของสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม หลักการนี้หมายความวา บุคคลจะไดรับ
พิจารณาคดีโดยคณะตุลาการหรือผูพิพากษาที่เปนคนธรรมดาที่ไดรับการแตงตั้ง และมีอํานาจ
หนาที่เทานั้น ผลสืบเน่ืองของหลักการนี้ก็คือ การหามจัดตั้งศาลแบบฉุกเฉิน ศาลเฉพาะกิจ 
“ศาลวิสามัญ” ศาลที่ถูกจัดตั้งยอนหลัง และศาลพิเศษใดๆ การหามเชนนี้จะตองไมสับสนกับ
ประเด็นเรื่องการพิจารณาคดีโดยผูเชี่ยวชาญ แมวาหลักการเรื่อง “natural judge” น้ันอยูบน
พ้ืนฐานของหลักการคูเรื่องความเทาเทียมทางกฎหมายและทางศาล ซ่ึงหมายความวากฎหมาย
จะตองไมเลือกปฏิบัติหรือถูกนํามาใชแบบเลือกปฏิบัติโดยผูพิพากษา ดังเชนที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ไดชี้ไววา “สิทธิไดรับความเสมอภาคทางกฎหมาย
และไดรับการคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติน้ัน ไมได
ทําใหการปฏิบัติใดๆ ที่มีความแตกตางกันกลายเปนการเลือกปฏิบัติไปทั้งหมด”15 ดังเชนที่
คณะกรรมการฯ ไดกลาวย้ําหลายครั้งวา การปฏิบัติที่แตกตางกันน้ันสามารถยอมรับไดก็ตอเม่ือ 
อยูบนฐานของการลําดับความสําคัญระหวางความมีเหตุมีผลและความเปนวัตถุวิสัย(การกระทํา
ความผิด)”16 

                                                 
15  Communication 172/1984, S.W.M. Brooks v. the Netherlands (ความเห็นรับรองเมื่อวันที่ 9 เมษายน 
2530) UN document Supp. 40 (A/42/40) at 139, annex VIII.B ยอหนา 13 นอกจากนี้ ดู Communication 
No. 182/1984, Zwaan-de-Vries v. The Netherlands (ความเห็นรับรองเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2530) UN 
document Supp. No. 40 (A/42/40) at 160, annex VIII.B; Communication 196/1985, Ibrahima Gueya 
and others v. France (ความเห็นรับรองเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2532) UN document 
CCPR/C/35/D/196/1985; และ Communication 516/1992, Alina Simunek v. The Czech Republic 
(ความเห็นรับรองเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2538) UN Document CCPR/C/54/D/516/1992. 
16  อางแลว 
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คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Commission on Human Rights) ไดกลาวซ้ําๆ ไวในมติ
ของคณะกรรมาธิการฯ สองสามมติ ถึงหลักการเรื่อง natural judge ตัวอยางเชน ในมติ 1989/32 
คณะกรรมาธิการไดเสนอแนะวา รัฐตางๆ ควรจะใหความสําคัญกับหลักการตางๆ ที่อยูใน ราง
ปฏิญญาสากลวาดวยความเปนอิสระของความยุติธรรม (Draft Universal Declaration on the 
Independence of Justice” หรือ ที่รูจักในอีกชื่อวาปฏิญญาสิงหวี (Singhvi Declaration)17 ขอ 5 
ของปฏิญญาระบุวา “(ข) หามการจัดตั้งคณะตุลาการเฉพาะกิจใดๆ ขึ้นมาเพื่อใหมีอํานาจแทนที่
ศาลที่มีความเหมาะสมในการพิจารณาคดีอยูแลว; (ค) บุคคลมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดี
โดยเร็ว และโดยปราศจากความลาชาเกินควร โดยศาลหรือคณะตุลาการธรรมดาตามกฎหมายที่
ใหอํานาจแกศาล ; […] (ง) ในกรณีสถานการณฉุกเฉิน รัฐจะตองพยายามที่จะดูแลใหพลเมืองที่ 
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางอาญาทุกประเภทไดรับการพิจารณาคดีโดยศาลพลเรือนปกติ” 
นอกจากนี้ เรายังควรกลาวถึงมติที่สําคัญสองมติที่วาดวย “การบูรณาการของระบบยุติธรรม” ซ่ึง
คณะกรรมาธิการไดย้ําวา “บุคคลมีสิทธิที่ไดรับการพิจารณาคดีโดยศาลหรือคณะตุลาการปกติที่
ใชกระบวนการทางกฎหมายที่กําหนดขึ้นอยางถูกตอง ไมควรมีการตั้งคณะตุลาการที่ไมไดใช
กระบวนการเชนน้ีขึ้นมาแทนที่การพิจารณาความของศาลหรือคณะตุลาการยุติธรรมปกติใดๆ”18 

 การมีศาลผูเชี่ยวชาญหรือมีวิธีพิจารณาพิเศษเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง และอยูบนฐาน
ของความเฉพาะเจาะจงของประเด็นนั้นๆ ตัวอยางเชน มีการใชกระบวนวิธีพิจารณา
โดยผูเชี่ยวชาญอยูในระบบกฎหมายหลายระบบ ดังในคดีเกี่ยวกับแรงงาน คดีปกครอง 
คดีครอบครัว และการพาณิชย นอกจากนี้ยังมีคดีทางอาญาบางกรณีที่กําหนดวิธี
พิจารณาเปนพิเศษสําหรับบางกลุม เชน ชนพ้ืนเมืองด้ังเดิม และเยาวชน ก็เปนที่
ยอมรับภายใตกฎหมายระหวางประเทศ และอยูบนฐานของความเฉพาะตัวของบุคคลที่
ถูกดําเนินคดี 

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ยังไมไดพัฒนาหลักนิติศาสตร

ที่สําคัญวาดวยหลักการ “natural judge” แตอยางไรก็ตามคณะกรรมการฯ ไดเคยตั้งคําถามถึง
ประเด็นเรื่อง “ความเปนวิสามัญ” หรือศาลพิเศษ ตามธรรมเนียมแลว คณะกรรมการฯ ไมไดมองวา
ศาลพิเศษ “สอดคลองโดยพ้ืนฐานกับขอ 14(1) ของกติการะหวางประเทศ(วาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง)” 

                                                 
17  ปฏิญญาสิงหวี (Singhvi Declaration” เปนรากฐานของหลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปน
อิสระของกระบวนการยุติธรรม (United Nations’ Basic Principles on the Independence of the Judiciary) 
18  Operative paragraph No 2 of Resolutions No 2002/37 of 22 April 2002 and No2003/39 of 23 
April 2003. 
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 ในการตีความขอบเขตของสิทธิตามกติกาขอ 14 ในความเห็นทั่วไปลําดับที่ 13 ที่รับรอง
ในป พ.ศ. 2527 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดใหความเห็นไววา “บทบัญญัติในขอ 14 
ครอบคลุมศาลและกระบวนการยุติธรรมทั้งปวง ไมวาจะเปนศาลทั่วไปหรือศาลเฉพาะกรณี 
ภายในขอบเขตของมาตรานี้ คณะกรรมการฯ มีขอสังเกตตอการตั้งศาลทหารขึ้นในหลาย
ประเทศเพื่อดําเนินคดีกับพลเรือน ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหารายแรงตอความเปนธรรม 
ความเปนกลาง และความเปนอิสระของการบริหารความยุติธรรม หลายครั้งเหตุผลในการ
ตั้งศาลเชนน้ันก็เพ่ือใหสามารถใชกระบวนการที่ยกเวนไมเปนไปตามมาตรฐานปกติของ
กระบวนการยุติธรรมได แมกติกาฯ จะไมไดหามมีศาลพิเศษเชนนั้น แตเง่ือนไขที่
กติกาฯ ไดกําหนดไวก็เปนที่ชัดเจนวาการพิจารณาคดีกับพลเรือนโดยศาลดังกลาว
จะตองเปนกรณียกเวนจริงๆ และตองดําเนินไปภายใตเง่ือนไขที่การประกันสิทธิตางๆ 
ตามขอ 14 ยังคงเปนไปได หากในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะตามที่บัญญัติไวในขอ 4 
รัฐภาคีตัดสินใจที่จะไมปฏิบัติตามกระบวนการปกติที่กําหนดไวในขอ 14 รัฐภาคีจะตอง
ประกันวาการละเวนเชนนั้นจะไมเกินไปกวาเทาที่จําเปนตามสถานการณ และจะตอง
เคารพตอเง่ือนไขอ่ืนๆ ในวรรค 1 ของขอ 14”19 

 
ในชวงไมกี่ปที่ผานมา คณะกรรมการฯ ไดแสดงความกังวลบอยคร้ังตอกรณีการใชศาล

พิเศษ20 และในบางโอกาสไดเสนอแนะวา ศาลเชนนั้นควรจะถูกยกเลิกไป21 คณะกรรมการฯ ยัง

                                                 
19  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปลําดับที่ 13: ความเสมอภาคตอหนาศาลและคณะตุลาการ 
และสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปดเผยและเปนธรรมโดยคณะตุลาการที่มีอํานาจ เปนอิสระ และเปน
กลาง ที่ไดรับการจัดตั้งโดยกฎหมาย (มาตรา 14 ของกติกาฯ), ยอหนา 4, เอกสารสหประชาชาติ 
HR1/GEN/1/Rev.3 หนา 17 
20  Communication No. 328/1988, Roberto Zelaya Blanco v. Nicaragua (ความเห็นรับรองเมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2537), เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/51/D/328/1988 ดูเพ่ิมเติม ขอสังเกตสรุปของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศไนจีเรีย เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/79/Add.65 และ 
CCPR/C/79/Add.64; ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศโมร็อคโค เอกสาร
สหประชาชาติ A/47/40 ยอหนา 48-79 และ CCPR/C/79/Add.80 ยอหนา 23; ขอสังเกตสรุปของ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนตอประเทศอิรัค เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/79/Add.84 ยอหนา 15; และ 
ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศอิยิปต เอกสารสหประชาชาติ A/48/40 ยอหนา 
706. 
21  ดู ตัวอยางเชน ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศกาบอง เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/CO/70/GAB ยอหนา 11. 
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เห็นวาการยกเลิกศาลพิเศษเปนปจจัยที่มีผลตอการบรรลุความสําเร็จในการปฏิบัติตามกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง22 

 คณะกรรมการฯ ไดเสนอแนะตอไนจีเรียใหเพิกถอน “คําสั่งทุกคําสั่งที่จัดตั้งคณะตุลาการ
พิเศษหรือยกเลิกการประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามธรรมนูญปกติหรือเขตอํานาจของศาล
ปกติ”23 

 ในกรณีของนิคารากัว คณะกรรมการฯ พบวา “กระบวนการไตสวนโดยศาลพิเศษเฉพาะ
กาล Tribunales Especiales de Justicia มิไดใหหลักประกันในการไดรับการพิจารณา
คดีที่เปนธรรมตามที่รับรองไวในขอ 14 ของกติกาฯ”24 

 คณะกรรมการฯ พบวามีการละเมิดสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมในกรณี
ที่ผูถูกกลาวหาถูกดําเนินคดี และถูกตัดสินวามีความผิดในศาลชั้นตนและในชั้นอุทธรณ
ที่มีการพิจารณาคดีที่ผูพิพากษาไมเปดเผยตัวตน (faceless judges) ไมมีการคุมครอง
ที่เหมาะสมใหมีการพิจารณาคดีอยางเปดเผยและไมมีกระบวนการนําเสนอขอมูลโตแยง
กัน ไมไดรับอนุญาตใหอยูในศาลและปกปองตัวเองระหวางการพิจารณาคดี ไมวาจะโดย
ตนเองหรือผานผูแทนทางคดี และไมมีโอกาสที่จะซักถามพยานของพนักงานอัยการ25 

 ในกรณีคลายคลึงกันในประเทศเปรู คณะกรรมการฯ พบวาลักษณะของระบบการ
พิจารณาคดีโดย “ผูพิพากษาที่ไมเปดเผยตัวตน” (faceless judges) ในเรือนจําที่อยู
หางไกลนั้น มีนัยยะถึงการกีดกันสาธารณชนออกไปจากกระบวนการ ในสถานการณน้ี 
จําเลยไมรูวาใครเปนผูพิพากษาที่กําลังพิจารณาคดีของตน และมีการสรางอุปสรรคที่ไม
สามารถยอมรับไดในการเตรียมตัวของพวกเขาเพื่อแกตางใหตัวเอง และเพื่อสื่อสารกับ
ทนายความของตน ยิ่งไปกวานั้น ระบบน้ียังไมรับประกันองคประกอบที่สําคัญของการ
พิจารณาคดีอยางเปนธรรม […] น่ันคือ คณะตุลาการจะตองเปนและจะตองถูกมองวา
เปนอิสระและทรงความเที่ยงธรรม ในระบบของการพิจารณาคดีโดย “ผูพิพากษาที่ไม
เปดเผยตัวตน” ไมมีทั้งหลักประกันความเปนอิสระและความเปนกลางของผูพิพากษา 

                                                 
22  ดู ตัวอยางเชน ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศกีเนีย เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/C/79/Add.20 ยอหนา 3 และ ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศซีเนกัล 
เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/79/Add.10 ยอหนา 3. 
23  ขอสังเกตสรุปเบ้ืองตนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศไนจีเรีย เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/C/79/Ass.64 ยอหนา 11. 
24  Communication No. 328/1988, Roberto Zelaya Blanco v. Nicaragua, doc. Cit., ยอหนา 10.4. 
25  Communication No. 1298/2004. Manuel Francisco Becerra Barney v. Colombia (ความเห็นที่ไดรับ
การรับรองเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2049) UN document CCPR/C/87/D/1298/2004 ยอหนา 7.2 



หลักการสากลวาดวยความเปนอิสระและความรับผิดชอบตอสังคมของผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ  ⏐ 13 
 

เน่ืองจากคณะตุลาการที่ถูกตั้งขึ้นแบบเฉพาะกาลอาจจะประกอบไปดวยสมาชิกของ
กองทัพก็ได26 

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดระบุวา คณะตุลาการพิเศษจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ

ของขอ 14 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และยังกลาว
ดวยวา “เหตุผลหนึ่งที่มักถูกยกขึ้นมาเปนขออางบอยๆในการจัดตั้งศาลพิเศษนั้นก็คือ เพ่ือที่จะได
นํากระบวนการที่เปนขอยกเวนมาปฏิบัติ ซ่ึงกระบวนการนั้นไมเปนไปตามมาตรฐานความ
ยุติธรรมปกติ”27 

ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป (European Court of Human Rights) และคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชนแหงยุโรป (European Commission of Human Rights) ไดมีคําวินิจฉัยไวเปนหลัก
วาดวยสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยคณะตุลาการที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมาย วาหมายถึง “ศาล
โดยปกติ” แมวาจะไมไดอางเจาะจงวาหมายถึงหลักการเรื่อง “natural judge” 

 ในรายงานเกี่ยวกับคดีของ Zand v. Austria คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป 
มีความเห็นวา วัตถุประสงคของบทบัญญัติในขอบท 6(1) (ของอนุสัญญายุโรปวาดวย
สิทธิมนุษยชน – European Convention on Human Rights) ที่กําหนดใหคณะตุลาการ
ตองถูกจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ก็คือเพ่ือดูแลใหองคการตุลาการในสังคมประชาธิปไตย
ไมไดขึ้นอยูกับการตัดสินใจของฝายบริหาร แตควรจะถูกควบคุมโดยกฎหมายที่ออกโดย
รัฐสภา ซ่ึงไมไดหมายความวาการมีอํานาจในเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดการองคกรของ
ตุลาการเปนสิ่งที่ไมอาจยอมรับได ในประเด็นนี้ ขอ 6(1) ไมไดกําหนดวาฝายนิติบัญญัติ
ควรจะควบคุมกํากับทุกรายละเอียดของกฎหมายปกติ แตฝายนิติบัญญัติควรจะกําหนด
กรอบโดยรวมของกระบวนการทางตุลาการไวเปนอยางนอย28 
 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา (Inter-American Commission on 

Human Rights) ไดอางถึงหลักการเรื่อง natural judge เชนกัน จุดยืนของคณะกรรมาธิการฯ น้ัน
สรุปไวอยางชัดเจนในขอเสนอแนะทั่วไปที่คณะกรรมาธิการฯ ไดนําเสนอตอรัฐภาคีเม่ือป 2542 วา 

                                                 
26  Communication No. 577/1994, Victor Alfredo Polay Campos v. Peru (ความเห็นที่ไดรับการรับรอง
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2542) เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/61/D/577/1994 ยอหนา 8.8 ดูเพ่ิมเติม 
Communication No. 1126/2002, Marlem Carranza Alegre v. Peru (ความเห็นไดรับการรับรองเมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2548) เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/85/1126/2002 ยอหนา 7.5. 
27  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปหมายเลข 29 – สถานการณฉุกเฉิน (มาตรา 4) อางแลว 
ยอหนา 4 
28

 รายงาน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2521, กรณี Primncv Zand v.Austria, Request No 7370/76, para 70 
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“ในเรื่องที่เกี่ยวกับอํานาจของศาลนั้น คณะกรรมาธิการฯ ขอย้ําตอรัฐภาคีวาพลเรือนของรัฐภาคี
จะตองถูกตัดสินคดีโดยใชกฎหมายและความยุติธรรมอยางปกติ โดยศาลปกติของพวกเขา”29 
 
ศาลทหาร 

 
การดํารงอยูของศาลทหาร ทําใหเกิดประเด็นสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับการพิจารณา

คดีที่เปนธรรม ซ่ึงในบางครั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดเสนอแนะไวในขอสังเกตตอรายงาน
ของประเทศวา กฎหมายควรจะบัญญัติใหพลเรือนถูกดําเนินคดีโดยศาลพลเรือน ไมใชโดยศาล
ทหาร30 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแสดงความหวงใยเกี่ยวกับ “เขตอํานาจที่กวางขวางของ
ศาลทหารในเลบานอน โดยเฉพาะการขยายขอบเขตไปเกินกวาเรื่องทางวินัย และการ
นําเอาไปใชกับพลเรือน คณะกรรมการฯ (ยังแสดงความหวงใย) เกี่ยวกับกระบวนการที่
ศาลทหารเหลานี้ใช รวมถึงการปราศจากการควบคุมดูแลกระบวนพิจารณาของศาลทหาร
และคําตัดสินโดยศาลธรรมดา (คณะกรรมการฯ เสนอแนะวา) รัฐภาคีควรจะทบทวนเขต
อํานาจของศาลทหาร และโอนมอบอํานาจของศาลทหารในทุกคดีความที่เกี่ยวกับพลเรือน 

                                                 
29  รายงานประจําปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา ป 2542 เอกสารขององคกรแหงรัฐใน
ทวีปอเมริกา OEA/Ser.L/V/II.98, เอกสาร 6, บทที่ 7, ขอเสนอแนะ 1, ยอหนา 4 
30  ดู ตัวอยางเชน ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศเปรู เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/C/79/Add.67 ยอหนา 12; ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศอุสเบกิสถาน 
เอกสารสหประชาชาติ CCPR/CO/71/UZB ยอหนา 15; ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอ
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย เอกสารสหประชาชาติ CCPR/Co/71/SYR ยอหนา 17; ขอสังเกตสรุปของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศคูเวต เอกสารสหประชาชาติ CCPR/CO/69/KWT ยอหนา 10; 
ขอสังเกตสรุปของกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศอียิปต CCPR/C/79/Add.23 ยอหนา 9; เอกสาร
สหประชาชาติ CCPR/CO/76/EGY ยอหนา 16; ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอสหพันธรัฐ
รัสเซีย เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/79/Add.54 ยอหนา 25; ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนตอประเทศสโววาเกีย เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/79/Add.13 ยอหนา 8; ขอสังเกตสรุปของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศคาเมรูน เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/79/Add.116 ยอหนา 21; 
ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศอัลจีเรีย เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/79/Add.1 
ยอหนา 5; ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศโปแลนด เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/C/79/Add.110 ยอหนา 21; และ ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศชิลี 
เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/79/Add.104 ยอหนา 9. 
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และในทุกคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยสมาชิกของกองทัพ ไปสูศาล
ธรรมดา”31 

 ในกรณีของเปรู คณะกรรมการฯ พิจารณาวา การดําเนินคดีกับพลเรือนโดยศาลทหารนั้น
ขัดกับมาตรา 14 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
เน่ืองจาก “ไมสอดคลองกับการบริหารความยุติธรรมอยางเปนธรรม ทรงความเที่ยงธรรม 
และเปนอิสระ”32 

 ในกรณีของทาจิกีสถาน หลังจากตั้งขอสังเกตวา “ศาลทหารมีขอบเขตอํานาจพิจารณา
คดีอาญาทั้งหลายที่เกี่ยวของกับทั้งเจาหนาที่ทหารและบุคคลพลเรือน” คณะกรรมการฯ
เสนอแนะวา ควรจะมีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา “เพ่ือที่จะหาม
การปฏิบัติเชนน้ี โดยจํากัดเขตอํานาจของศาลทหารไวใชกับเจาหนาที่ทหารอยาง
เครงครัดเทานั้น”33 

 
ในมุมมองของผูรายงานพิเศษดานความเปนอิสระของผูพิพากษาและทนายความ “ตอกรณี

การใชศาลทหารเพื่อพิจารณาคดีพลเรือนน้ัน กฎหมายระหวางประเทศกําลังพัฒนาไปสูความ 
เห็นพองตองกันในเรื่องความจําเปนที่จะตองจํากัดอยางมาก หรือกระทั่งตองหามการปฏิบัติ
เชนนั้น”34 

อีกประเด็นหนึ่งที่ถูกยกขึ้นมาจากการมีศาลทหารก็คือ ขอบเขตของคดี (ratione 
materiae) ที่อยูในอํานาจศาล โดยเฉพาะลักษณะของอาชญากรรมที่สามารถถูกพิจารณาโดย
ศาลทหารได คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการตอตานการทรมานไดอางถึงการ
ปฏิบัติหลายครั้งหลายหนในบางรัฐที่ไดใหศาลทหารมีเขตอํานาจในการพิจารณคดีอยาง
กวางขวาง โดยใหมีเขตอํานาจรวมไปถึงคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทําโดยสมาชิกของ
                                                 
31  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศเลบานอน เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/C/79/Add.78 ยอหนา 14. 
32  ข อ สั ง เกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนต อประ เทศเปรู  เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/CO/70/PER ยอหนา 11. 
33  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศทาจีกิสถาน เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/CO/84/TJK ยอหนา 18 ดูเพ่ิมเติม ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศเซอร
เบีย เอกสารสหประชาชาติ CCPR/CO/81/SEMO ยอหนา 20 ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดแสดงความกังวลตอ 
“โอกาสเปนไปไดที่พลเรือนจะถูกพิจารณาคดีโดยศาลทหารในกรณีกออาชญากรรมอยางเชนการเปดเผย
ความลับของรัฐ” และระบุวา เซอรเบีย “ควรจะทําใหความมุงหวังที่จะดูแลใหพลเรือนไมถูกพิจารณาคดีโดย
ศาลทหารนั้นเปนจริง” ดูตัวอยางเพ่ิมเติม เชน ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศเอ
คัวโทเรียล กีเนีย เอกสารสหประชาชาติ CCPR/CO/79/GNQ ยอหนา 7. 
34  รายงานของผูรายงานพิเศษสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของผูพิพากษาและทนายความ เรื่อง
ภารกิจในประเทศเปรู เอกสารสหประชาชาติ E/CN.4/1998/39/Add.1 ยอหนา 78. 
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กองทัพ คณะกรรมการฯ จึงเสนอแนะใหมีการจํากัดขอบเขตอํานาจนั้นใหอยูเพียงเฉพาะ
อาชญากรรมที่เปนภารกิจทางการทหารเทานั้น ไมใหรวมถึงกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 ในป 2535 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดเสนอแนะประเทศเวเนซูเอลาใหมีมาตรการที่
จะ “ดูแลใหสมาชิกของกองทัพหรือตํารวจทุกคนที่ไดกอการละเมิดสิทธิที่ไดรับการ
รับรองโดยกติกาฯ ถูกดําเนินคดีและลงโทษโดยศาลพลเรือน”35 

 ในกรณีของประเทศบราซิล คณะกรรมการฯไดแสดงความหวงใยตอ “กรณีการถือ
ปฏิบัติพิจารณาคดีที่สารวัตรทหารถูกกลาวหาวาละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยศาลทหาร” 
และแสดงความเสียใจที่ “อํานาจในการพิจารณาความคดีเหลานี้ยังไมไดถูกโอนไปยัง
ศาลพลเรือน”36 

 ในการวิเคราะหรายงานของประเทศโคลัมเบียเม่ือป 2535 คณะกรรมการฯ ไดแสดงความ
หวงใย “เกี่ยวกับปรากฏการณที่เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่ดานความมัน่คง และเจาหนาที่
ทหาร รอดพนจากความรับผิดอยางลอยนวล โดยมาตรการตางๆ ที่ถูกปฏิบัติดูเหมือน
จะไมเพียงพอที่จะดูแลใหสมาชิกของกองทัพทุกคนที่ใชอํานาจตนเองไปในทางที่ผิดและ
ละเมิดสิทธิของประชาชนถูกนําไปพิจารณาคดีและถูกลงโทษ ศาลทหารดูเหมือนจะไมใช
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการคุมครองสิทธิของพลเรือน ในเม่ือทหารเองเปนผูละเมิด
สิทธิเหลานั้น”37 

 คณะกรรมาธิการตอตานการทรมานไดเสนอแนะตอกรณีของกัวเตมาลา ที่มีการเสนอ
รางกฎหมายวาดวยเขตอํานาจการพิจารณาคดีของศาลทหารตอรัฐสภา โดยระบุวาศาล
ทหารมีเขตอํานาจที่จะพิจารณาคดีกรณีที่ทหารถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางอาญา
ทั่วๆ ไป วารางกฎหมายนั้นควรจะไดรับการแกไข “เพ่ือที่จะจํากัดเขตอํานาจของศาล

                                                 
35  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศเวเนซูเอลา เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/C/79/Add.13 ยอหนา 10. 
36  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศบราซิล (2539) เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/C/79/Add.66 ยอหนา 315 ในป 2548 คณะกรรมการฯ ไดกลาวย้ําถึงความกังวลในประเด็นตอไปนี้ 
“[…] ศาลธรรมดาควรจะมีเขตอํานาจการพิจารณาคดีอาญาในกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงที่
กระทําโดยสารวัตรทหาร รวมถึงการใชกําลังและการฆาผูอ่ืนโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง รวมถึงการฆา
โดยเจตนาดวย” ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศบราซิล เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/C/BRA/CO/2 ยอหนา 9. 
37  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศโคลอมเบีย เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/C/79/Add.2 ยอหนา 393. 
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ทหารไวเพียงการพิจารณาคดีที่ทหารถูกกลาวหาวากออาชญากรรมที่เปนภารกิจทาง
ทหารโดยเฉพาะเทานั้น”38 

 เม่ือป 2549 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดแสดงความหวงใยตอประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก ในเรื่อง “การมีศาลทหารอยูอยางตอเน่ือง และการไมไดรับ
หลักประกันในการพิจารณาคดีที่เปนธรรมในกระบวนการของศาลเหลานี้” และได
เสนอแนะวา รัฐภาคีควรจะยกเลิกศาลทหารในการพิจาณาคดีที่เปนการกระทําผิด
ธรรมดา39 

 คณะกรรมการตอตานการทรมานไดเสนอแนะตอรัฐภาคีรัฐหน่ึงวา “คดีตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการทรมาน และการปฏิบัติที่โหดราย ไร
มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี ที่กระทําโดยเจาหนาที่ทหารตอพลเรือน จะตองไดรับการ
พิจารณาในศาลพลเรือน แมวาการละเมิดนั้นจะเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามหนาที่ก็
ตาม”40 

 
คณะทํางานสหประชาชาติวาดวยการคุมขังตามอําเภอใจ ไดวางระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

การพิจารณาคดีโดยศาลทหาร โดยพิจารณาวา “หากจะยังคงรูปแบบของความยุติธรรมทางทหาร
บางรูปแบบไว ก็ควรจะปฏิบัติตามกฎสี่ขอตอไปน้ี 

 จะตองไมมีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณาคดีพลเรือน 
 จะตองไมมีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณาคดีเจาหนาที่ทหาร หากมีเหยื่อเปนพลเรือน
รวมอยูดวย 

                                                 
38  บทสรุปและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการตอตานการทรมานตอประเทศกัวเตมาลา เอกสาร
สหประชาชาติ CAT/C/GTM/CO/4 ยอหนา 14 ดูเพ่ิมเติม แถลงขาวของ ICJ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 
“Guatemala – Draft Laws on Military Justice Incompatible with Human Rights” และบันทึกชวยจําทาง
กฎหมาย ในภาษาสเปน ที่สงไปยังรัฐสภา 
39  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เอกสาร
สหประชาชาติ CCPR/C/COD/CO/3 ยอหนา 21. 
40  ขอสรุปและขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอตานการทรมานตอประเทศเม็กซิโก เอกสารสหประชาชาติ 
CAT/C/MEX/CO/4 ยอหนา 14 ดูเพ่ิมเติม ขอสรุปและขอเสนอของคณะกรรมการตอตานการทรมานตอ
ประเทศเปรู เอกสารสหประชาชาติ CAT/C/PER/CP/4 ยอหนา 16 “รัฐภาคีควรจะ ก) รับประกันใหมีการ
สืบสวนที่ถวนทั่ว เปนกลางและทันที ในทุกการรายงานถึงการทรมานและการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม และการ
บังคับบุคคลใหสูญหาย ที่กอโดยเจาหนาที่ของรัฐ การสืบสวนเชนนั้นไมควรจะดําเนินการโดยระบบยุติธรรม
อาญาของทหาร 
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 จะตองไมมีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณาคดีพลเรือนและเจาหนาที่ทหารใน
เหตุการณจลาจล การยุยงปลุกปนเพ่ือกอใหเกิดความไมสงบ หรือการกระทําใดๆ ที่
เปนการบั่นทอนหรือมีความเสี่ยงที่จะบั่นทอนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 จะตองหามการลงโทษประหารชีวิตไมวาในสถานการณใด”41 
 

ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปก็เคยอางถึงผูพิพากษาศาลทหารและการพิจารณาคดีใน
หลายโอกาส ศาลฯ มีความเห็นวา ผูพิพากษาทหารไมเปนอิสระและไมทรงความเที่ยงธรรม
เน่ืองดวยลักษณะองคกรของพวกเขาเอง 

 ในคดี Findlay v. The United Kingdom ศาลยุโรปตัดสินวาศาลทหารที่ดําเนินคดีผูรองนั้น 
ทั้งไมเปนอิสระและไมทรงความเที่ยงธรรม เน่ืองจากสมาชิกของศาลเปนผูใตบังคับบัญชา
ของผูจัดตั้งและดําเนินการศาลทหาร (convening officer) ซ่ึงยังทําหนาที่เปนผูรับรอง
คําตัดสิน (confirming officer) และสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขคําพิพากษาใดๆ ที่มีได42 

 
กลาวโดยทั่วไปแลว คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแหงแอฟริกา 

(African Commission of Human Rights and People’s Rights – ACHPR) มีความเห็นวา “ตัวศาล
ทหารเองนั้นมิไดเปนการละเมิดสิทธิตางๆ ที่บัญญัติอยูในกฎบัตรฯ และก็ไมไดมีนัยยะถึง
กระบวนการที่ไมเปนธรรมหรือไมยุติธรรม” อยางไรก็ตาม คณะกรรมาธิการฯ เห็นวา “ศาลทหาร
จะตองอยูภายใตขอบังคับวาดวยความเปนธรรม ความเปดเผย และความยุติธรรม ความเปน
อิสระ และดําเนินกระบวนการที่ถูกกฎหมาย เชนเดียวกับกระบวนการอื่นๆ”43 ACHPR ยังเห็นวา 
ประเด็นพ้ืนฐานก็คือการชี้วาศาลทหารนี้มีมาตรฐานในเรื่องความเปนอิสระและการทรงความ
เที่ยงธรรมตรงตามที่ศาลใดๆ ก็ตามจะตองมีหรือไม”44 
                                                 
41  Report of the Working Group on Arbitrary Detention (รายงานของคณะทํางานเรื่องการกักขังตาม
อําเภอใจ), UN document E/CN.4/1999/63, para. 80. 
42  Findlay v. The United Kingdom, คําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป (ECtHR) เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ 2542, Series 1997-I, paras. 74-77. ใน Incal v. Turkey ศาลฯ ตัดสินวา การมีผูพิพากษาทหาร
ในศาลความมั่นคงของรัฐ (State Security Court) นั้นขัดกับหลักการเรื่องความเปนอิสระและความเปนกลาง 
ซึ่งเปนส่ิงสําคัญที่ตองมีเพ่ือที่จะมีการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม Incal v. Turkey, คําพิพากษา ECtHR เมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน 2543, Series 1998-IV, paras 67-73. 
43  คําตัดสินเมื่อเดือนพฤษภาคม 2544, คําฟองเลขที่ 218/98 (ไนจีเรีย), para. 44. 
44  ดูคําตัดสินเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2543, Communication No 223/98 (เซียรา ลีโอน); คําตัดสินเมื่อเดือน
เมษายน 2542, Communication No 39/90 (คาเมรูน); คําตัดสินเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2542, 
Communication No 151/96 (ไนจีเรีย); คําตัดสินเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2542, Communication No 206/97 
(ไนจีเรีย); คําตัดสินของป 2538, Communication No 60/91 (ไนจีเรีย) para. 15; และคําตัดสินของป 2538, 
Communication No 87/93 (ไนจีเรีย) 
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คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงแอฟริกาไดชี้วา “เปาประสงคของศาลทหารก็คือเพ่ือ
ตัดสินโทษการกระทําผิดที่เปนเรื่องทางการทหารลวนๆ ที่กระทําโดยเจาหนาที่ทหาร ในการกระทํา
หนาที่น้ี ศาลทหารจะตองเคารพมาตรฐานในการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม ไมวาในสถานการณ
ใดก็ตามศาลทหารไมควรมีอํานาจการพิจารณาคดีพลเรือน ในทํานองเดียวกัน ศาลพิเศษไมควร
จะพิจารณาคดีการกระทําผิดที่อยูภายใตเขตอํานาจการพิจารณาของศาลปกติ”45 

ในการตัดสินที่มีตอประเทศไนจีเรีย คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงแอฟริกาได
ตรวจสอบการพิจารณาคดีและคําพิพากษาที่มีตอพลเรือนหลายคนโดยศาลทหารพิเศษที่ตั้งขึ้น
ภายใตกฎหมายการกอความไมสงบ สมาชิกของศาลทหารนี้ถูกแตงตั้งโดยฝายบริหาร ผูที่ถูก
ตัดสินลงโทษไมสามารถอุทธรณตอศาลปกติได และหนวยงานที่ทําหนาที่ทบทวนคําพิพากษา
ไดก็คือ สภาสั่งการชั่วคราว (Provisional Ruling Council- PRG) ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีสมาชิก
มาจากผูแทนกองทัพลวนๆ คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเห็นวา การโยกยายคดีตางๆ ออกจาก
เขตอํานาจในการพิจารณาของศาลปกติ ใหไปอยูในสวนตอขยายของฝายบริหารเชนนี้น้ัน เปน
การบั่นทอนความเที่ยงธรรมที่ศาลจะตองมีตามบทบัญญัติของกฎบัตรแอฟริกา นอกจากนี้
คณะกรรมาธิการฯ ยังไดพิจารณาวาไมเปนการปลอดภัยที่จะมอง PRG ซ่ึงเปนหนวยงานที่ทํา
หนาที่ทบทวนคําพิพากษาวาเปนองคคณะตุลาการที่มีอํานาจ เน่ืองจากหนวยงานนี้ทั้งไมเปน
อิสระและไมทรงความเที่ยงธรรม จากเหตุผลดังกลาว คณะกรรมาธิการฯ จึงสรุปวาทั้งศาลพิเศษ
และ PRG ไมทรงความเที่ยงธรรม ดังน้ัน ไนจีเรียจึงละเมิดพันธกรณีของตนตามมาตรา 26 ของ
กฎบัตรแอฟริกัน ที่จะตองสรางหลักประกันความเปนอิสระของศาล คณะกรรมาธิการฯ ยังสรุป
ดวยวา ในคดีที่พิจารณานี้ สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยคณะตุลาการที่ทรงความเที่ยง
ธรรมไดถูกละเมิดเชนเดียวกับในคดีอ่ืนๆ46 

หลังจากที่ยืนยันถึงหลักการเรื่อง natural judge คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหง
ทวีปอเมริกา (Inter-American Commission on Human Rights) ไดชี้วา “[…] พลเรือนไมควร

                                                 
45  คําประกาศและขอเสนอแนะวาดวยสิทธิไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมในแอฟริกา (Declaration 
and Recommendations on the Right to a Fair Trial in Africa) รับรองโดยที่ประชุมสัมมนาดักการวาดวย
การพิจารณาคดีอยางเปนธรรม ยอหนา 3 ดูเพ่ิมเติม หลักการ L ของ หลักการและแนวทางวาดวยสิทธิไดรับ
การพิจารณาคดีอยางเปนธรรมและความชวยเหลือทางกฎหมายในแอฟริกา (Principles and Guidelines on 
the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa) รับรองเปนสวนหนึ่งของรายงานกิจกรรมของ
คณะกรรมการแอฟริกาฯ ในการประชุมสุดยอดและการประชุมประมุขของรัฐแหงสหภาพแอฟริกันครั้งที่สอง 
ณ มาโตปู 4-12 กรกฎาคม 2546: “ก) เปาประสงคเดียวของศาลทหารคือ การตัดสินการละเมิดในทางทหาร
ลวนๆ ที่กระทําโดยเจาหนาที่ทหาร; ค) ไมวาในกรณีใดๆ ศาลทหารไมควรมีอํานาจในการพิจารณาคดีตอพล
เรือน ในทํานองเดียวกัน ศาลพิเศษไมควรพิจารณาคดีการละเมิดที่อยูภายใตเขตอํานาจของศาลธรรมดา” 
46  คําตัดสินของวันที่ 31 ตุลาคม 2543, Communication No 137/94, 139/94, 154/96 และ 161/97 
(ไนจีเรีย) ยอหนา 86, 93 และ 95. 
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จะตองขึ้นศาลทหาร ความยุติธรรมทางทหารมีลักษณะเพียงมาตรการทางวินัยเทานั้น และ
สามารถใชไดเฉพาะเพื่อพิจารณาคดีที่เจาหนาที่ในกองทัพที่อยูระหวางปฏิบัติหนาที่ ที่กระทํา
ความผิดลหุโทษ หรือกระทําการละเมิดที่เกี่ยวกับหนาที่ของตนเอง ไมวาในกรณีใด ขอบเขต
อํานาจในการพิจารณาคดีพิเศษนี้จะตองไมรวมถึงอาชญากรรมตอมนุษยชาติและการละเมิด
สิทธิมนุษยชน”47 

ในงานศึกษาเรื่องการกอการรายกับสิทธิมนุษยชน คณะกรรมาธิการฯ ไดอางวา “หลัก
นิติศาสตรของระบบในทวีปอเมริกา ไมยอมรับการสรางศาลพิเศษหรือคณะตุลาการพิเศษขึ้นมา
แทนที่เขตอํานาจการพิจารณาคดีของศาลปกติหรือคณะตุลาการ และไมใชกระบวนการทาง
กฎหมายที่มีการกําหนดอยางเหมาะสม มาเปนเวลานานแลว การไมยอมรับนี้ยังรวมไปถึงการ
ใชศาลเฉพาะกิจหรือศาลพิเศษหรือคณะตุลาการทหารเพื่อดําเนินคดีพลเรือนในคดีการละเมิด
ความมั่นคงในสถานการณฉุกเฉิน อันเปนการกระทําที่ถูกประณามจากคณะกรรมาธิการฯ น้ี จาก
ศาลแหงทวีปอเมริกา และจากหนวยงานระหวางประเทศอื่นๆ พ้ืนฐานของการวิพากษวิจารณน้ี
เกี่ยวพันเปนอยางมากกับการขาดความเปนอิสระของคณะตุลาการเหลานั้นจากฝายบริหาร และ
การขาดกระบวนการที่ถูกตองขั้นต่ํา และการมีการประกันการพิจารณาคดีที่เปนธรรมใน
กระบวนการทั้งหลายเหลานี้”48 

ศาลสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา (Inter-American Court of Human Rights-
ItACHR) ในคดี Castillo Petruzzi et al. v. Peru ไดยืนความเห็นอยางชัดเจนและตรงไปตรงมา
ตอการปฏิบัติในการพิจารณาคดีพลเรือนในศาลทหาร ในขอความเห็นของศาลที่มีอยูในคํา
พิพากษาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2542 ศาลไดพิจารณาเห็นวา “หลักการพื้นฐานของความเปน
อิสระของฝายตุลาการก็คือ ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยศาลปกติ ที่ใชกระบวน
พิจารณาที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายที่บังคับใชอยูในขณะนั้น”49 
 

                                                 
47  รายงานประจําปของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา ป 2540 (Annual Report of the 
Inter-American Commission on Human Rights – 1997), doc. cit., บทที่ VII, ยอหนา 4: 
“คณะกรรมาธิการฯเสนอแนะให รัฐภาคีมีมาตรการที่จะพัฒนาการบริหารกระบวนการยุติธรรมภายในขอบเขต
อํานาจของรัฐตน” ดูเพ่ิมเติมประเด็นเรื่องหลักการ ‘natural judge” ใน รายงานหมายเลข 50/00 ของวันที่ 13 
เมษายน 2543 คดี 11,293 Reinaldo Figueredo Planchart v. Bolivarian Republic of Venezuela และ 
รายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนในชิลี, เอกสาร OAS, OEA/Ser.L/V/II.77.rev.1, Doc. 18. 
48  รายงานเรื่องการกอการรายและสิทธิมนุษยชน (Report on Terrorism and Human Rights), OAS 
document OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 5 rev. 1 corr., 22 October 2002, para. 230 
49  คดี Castillo Petruzzi et al. v. Peru, คําพิพากษาของ IACtHR เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2542, Series C 
No. 52, ยอหนา 128. ดูเพ่ิมเติม คดี Cantoral Benavides v. Peru, คําพิพากษาของ IACtHR เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม 2543, Series C No. 69 ยอหนา 112. 
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แมวาการพิจารณาคดีโดยศาลหรือคณะตุลาการพิเศษโดยตัวของมันเองจะไมไดเปน
การละเมิดสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรม โดยคณะตุลาการที่เปนอิสระ
และทรงความเที่ยงธรรม แตก็มีความเชื่อมโยงที่หลีกไมพนระหวางการเขามาแทนที่เขต
อํานาจในการพิจารณาคดีตามปกติกับความไมเปนธรรมของกระบวนการที่มี ภายใต
กฎหมายระหวางประเทศ ไมวาในกรณีใดๆ ศาลทหารไมสามารถพิจารณาคดีพลเรือน
ได และเขตอํานาจการพิจารณาคดีของศาลทหารควรจะจํากัดอยูเพียงการละเมิดในเรื่อง
ทางทหารเทานั้น ไมรวมถึงกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดวย 
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ก. ผูพิพากษา 
 
1. ความเปนอิสระ 
 
เกริ่นนํา 
 

ในการพิจารณาคดีที่เปนธรรม ผูพิพากษาหรือคณะผูพิพากษาที่พิจารณาคดีน้ันๆ จะตอง
เปนอิสระ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศทั้งหมดลวนกลาวถึงการพิจารณาคดีที่เปนธรรม
วาหมายถึง “คณะตุลาการที่เปนอิสระและทรงความเที่ยงธรรม” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Committee) ไดมีความเห็นหลายตอหลายครั้งวา สิทธิที่จะมีคณะตุลาการที่เปน
อิสระและทรงความเที่ยงธรรมนั้นเปน “สิทธิอันสมบูรณที่ไมอาจมีขอยกเวนใดๆ ได”50 

แมวาสิทธิของบุคคลที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมอาจไดรับความเคารพในคดีที่
ผูพิพากษาเปนอิสระ แตรัฐก็ยังอาจจะละเมิดพันธกรณีระหวางประเทศได หากฝายตุลาการมิได
เปนอํานาจที่เปนอิสระ ดังน้ัน ในบริบทนี้ ความเปนอิสระจึงหมายถึงทั้งผูพิพากษาแตละคน และ
ทั้งฝายตุลาการโดยรวม 
 
มาตรฐานระหวางประเทศ 
 

หลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของฝายตุลาการ (United Nations’ 
Basic Principles on the Independence of the Judiciary) ไดกําหนดเงื่อนไขพื้นฐานของความ
เปนอิสระไวในหลักการแรก: 

“ความเปนอิสระของฝายตุลาการจะตองไดรับการรับประกันโดยรัฐและถูกบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของรัฐ ทุกรัฐบาลและหนวยงานอื่นๆ มีหนาที่ที่จะตองเคารพ
และรักษาความเปนอิสระของฝายตุลาการ”51 

                                                 
50  Communication No 263/1987, คดี Miguel González del Río vs. Peru, doc. Cit., ยอหนา 5.2. 
51  หลักการพื้นฐานของสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของตุลาการ รับรองโดยที่ประชุมสหประชาชาติ
ครั้งที่ 7 วาดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด ณ เมืองมิลาน ระหวางวันที่ 26 
สิงหาคม ถึง 6 กันยายน พ.ศ. 2528 และไดรับการรับรองโดยมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 40/32 เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2528 และ 40/146 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2528 ตอไปนี้เรียก หลักการพื้นฐาน
สหประชาชาติฯ  
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ขอเสนอแนะเรื่องความเปนอิสระของผูพิพากษา (Recommendation on the Independence of 
Judges) ของสภาแหงยุโรป (Council of Europe) ระบุวา ความเปนอิสระของผูพิพากษาจะตอง
ไดรับการรับประกันโดยมีบทบัญญัติเฉพาะในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนๆ และวา “อํานาจ
บริหารและอํานาจตุลาการควรจะดูแลใหผูพิพากษาเปนอิสระ และมิใหมีการใชขั้นตอนที่จะ
ทําลายความเปนอิสระของผูพิพากษา”52 

ความเปนอิสระของฝายตุลาการยังไดรับการรับรองเปนการเฉพาะในบริบทระดับ
ภูมิภาคอ่ืนๆ ดวย คือ ในแอฟริกาและเอเชีย-แปซิฟก ในกรณีของแอฟริกา มีมติเร่ืองการเคารพ
และการเสริมสรางความเปนอิสระของฝายตุลาการ ที่ไดรับการรับรองเม่ือป 2542 โดย
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแหงแอฟริกา (African Commission of 
Human Rights and People’s Rights – ACHPR)53 ในเอเชียแปซิฟก คําแถลงกรุงปกกิ่งวาดวย
หลักการของความเปนอิสระของฝายตุลาการในภูมิภาค LAWASIA หรือที่เรียกวา หลักการ
ปกกิ่ง (Beijing Principles) ระบุไววา “ความเปนอิสระของฝายตุลาการ หมายถึงวา ฝายตุลาการ
จะตองตัดสินคดีที่ตนพิจารณาอยางสอดคลองกับการประเมินขอเท็จจริงอยางเที่ยงธรรมและ
ความเขาใจในกฎหมาย โดยปราศจากอิทธิพลที่ไมเหมาะสม ทั้งทางตรงและทางออม ไมวาจาก
แหลงใดๆ”54 

กฎบัตรสากลของผูพิพากษา (Universal Charter of the Judge) ซ่ึงเปนเครื่องมือที่ไดรับ
การรับรองโดยผูพิพากษาจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ไดบัญญัติไววา “ความเปนอิสระของผูพิพากษา
น้ันเปนสิ่งจําเปนที่ขาดไมไดของความยุติธรรมที่ทรงความเที่ยงธรรมภายใตกฎหมาย มันแยกขาด
ออกไปไมได ทุกสถาบันและทุกหนวยที่มีอํานาจไมวาจะเปนในระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ 
จะตองเคารพ คุมครอง และปกปอง ความเปนอิสระนั้น”55 
                                                 
52  สภายุโรป, ขอเสนอแนะหมายเลข R (94) 12 ของคณะกรรมการรัฐมนตรีของรัฐภาคีวาดวยความเปนอิสระ 
ความมีประสิทธิภาพ และบทบาทของผูพิพากษา, 13 ตุลาคม 2537, หลักการ 2 (ข) 
53  รับรองเมื่อเดือนเมษายน 2539 ในการประชุมครั้งที่ 19 ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธปิระชาชน
แหงแอฟริกา  
54  คําแถลงกรุงปกกิ่งวาดวยหลักการเรื่องความเปนอิสระของตุลาการในภูมิภาค LAWASIA รับรองโดย
ประธานศาลฎีกาของภูมิภาค LAWASIA และผูพิพากษาอื่นๆ จากเอเชียและแปซิฟก เมื่อป 2538 และรับรอง
โดยสภา LAWASIA ในป 2544, ยอหนาเนื้อหาที่ 3.a. 
55  กฎบัตรสากลของผูพิพากษา (Universal Charter of the Judge) ไดรับการรับรองโดยสมาคมผูพิพากษา
นานาชาติ (International Association of Judges – IAJ) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 ขอบทที่ 1 IAJ 
กอต้ังขึ้นเมื่อป 2496 เปนองคกรวิชาชีพระหวางประเทศที่ไมใชองคกรทางการเมือง เปนการรวมกลุมของ
สมาคมผูพิพากษาระดับชาติไมใชผูพิพากษาเปนรายบุคคล เปาหมายหลักของสมาคมฯ ซึ่งประกอบไปดวย
สมาคมทํานองเดียวกันในระดับชาติหรือกลุมผูแทนตางๆ 67 สมาคม/กลุม ก็คือเพ่ือปกปองความเปนอิสระ
ของตุลาการ อันเปนเง่ือนไขสําคัญของการทํางานทางตุลาการและการรับประกันสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 
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หลักการเรื่องการแบงแยกอํานาจ 
 

หลักการเรื่องระบบยุติธรรมที่เปนอิสระนั้นมีฐานมาจากหลักการพื้นฐานเรื่องหลักนิติธรรม 
(rule of law) โดยเฉพาะหลักเรื่องการแบงแยกอํานาจ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดกลาววา 
หลักการเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักนิติธรรมนั้นมีอยูในกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)56 ศาลสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา (Inter-
American Commission on Human Rights) ไดย้ําไวเชนกันวา “มีความเชื่อมโยงที่แยกจากไมได
ระหวางหลักการเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย สถาบันที่เปนประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม”57 
ตามหลักการนี้ ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ ประกอบเปนฝายตางๆ ที่แยกออก
จากกันและเปนอิสระสามฝายของรัฐบาล องคประกอบตางๆ ของรัฐมีความรับผิดชอบที่
เฉพาะตัวและเฉพาะเจาะจง ดวยหลักของการแยกอํานาจนี้เอง ทําใหไมมีอํานาจฝายใดสามารถ
แทรกแซงขอบเขตงานของอีกฝายได”58 
 

หลักการเรื่องการแบงแยกอํานาจนั้นเปนเสาหลักของระบบยุติธรรมที่เปนอิสระและ
ความเที่ยงธรรม 

 ผูรายงานพิเศษสหประชาชาติวาดวยการวิสามัญฆาตกรรม การลงโทษโดยรวบรัดหรือ
ตามอําเภอใจ และผูรายงานพิเศษสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของผูพิพากษา
และทนายความ ไดสรุปวา “การแบงแยกอํานาจ และความเคารพเชิงบริหารตอการแบงแยก
เชนนั้น เปนเง่ือนไขสําคัญที่ทําใหระบบยุติธรรมที่เปนอิสระและทรงความเที่ยงธรรม
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ”59 

 ผูรายงานพิเศษสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของผูพิพากษาและทนายความ 
ไดเนนย้ําวา “หลักการเรื่องการแบงแยกอํานาจ […] เปนฐานที่ตั้งของขอกําหนดตางๆ 
เร่ืองความเปนอิสระและการทรงความเที่ยงธรรมทางตุลาการ ความเขาใจและความเคารพ

                                                 
56  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ขอเสนอแนะทั่วไปลําดับที่ 29 – สถานการณฉุกเฉิน (ขอบทที่ 4), อางแลว, 
ยอหนา 16. 
57  Habeas Corpus ในสถานการณฉุกเฉิน (ขอบทที่ 27.2, 25.1 และ 7.6 อนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิ
มนุษยชน), ความเห็นเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา OC-8/87, ชุด A 
หมายเลข 8, ยอหนา 24 และ 26. 
58  ดู กฎบัตรประชาธิปไตยแหงทวีปอเมริกา (Inter-American Democratic Charter) รับรองโดยที่ประชุมสามัญ
องคกรแหงรัฐทวีปอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544, ขอบทที่ 3 และ 4. 
59  รายงานของผูรายงานพิเศษสหประชาชาติวาดวยสถานการณของสิทธิมนุษยชนในไนจีเรีย เอกสาร
สหประชาชาติ E/CN.4/1997/62/Add.1, ยอหนา 71. 



26  ⏐ แนวทางสําหรับนักปฏิบัติ ลําดับที่ 1 

หลักการเรื่องการแบงแยกอํานาจเปนเง่ือนไขสําคัญของรัฐประชาธิปไตย […]”60 ใน
ทํานองเดียวกัน เขาไดกลาววา “ขอกําหนดใหตองมีความยุติธรรมที่เปนอิสระและทรง
ความเที่ยงธรรมนั้นเปนสิ่งสากล และหยั่งรากอยูในทั้งกฎหมายธรรมชาติและกฎหมาย
บานเมือง ในระดับนานาชาติ ที่มาของกฎหมายนี้จะตองอยูในวิธีการที่ถือปฏิบัติแบบ
ด้ังเดิม พันธกรณีตามจารีต และหลักการทั่วไปของกฎหมาย […] แนวคิดพื้นฐานของ
เร่ืองความเปนอิสระและการทรงความเที่ยงธรรมของตุลาการนั้น […] เปน ‘หลักการทั่วไป
ของกฎหมายที่ไดรับการรับรองจากประเทศที่มีอารยะ’ ตามความหมายในขอบทที่ 
38(1) (c) ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ”61 

 
ศาลสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา (Inter-American Court of Human Rights) ใน 

คําพิพากษาคดี ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเปรู ไดกลาววา “หน่ึงในความมุงหมายหลักของการ
แบงแยกอํานาจของรัฐบาลก็คือเพ่ือประกันความเปนอิสระของผูพิพากษา”62 ดังนั้น ศาลฯ จึง
เห็นวา “ภายใตหลักนิติธรรม ความเปนอิสระของผูพิพากษาทุกคนจะตองไดรับการประกัน 
[…]”63 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยังไดอางถึงหลักการเรื่องการแบงแยกอํานาจ เม่ือสังเกตวา 
“การขาดความชัดเจนในเรื่องการกําหนดขอบเขตของอํานาจหนาที่ของฝายบริหาร นิติบัญญัติ 
และตุลาการ อาจจะทําใหการดําเนินการตามหลักกฎหมายและความสอดคลองกับนโยบายสิทธิ
มนุษยชนตองตกอยูในอันตรายได”64 คณะกรรมการฯ ไดเสนอแนะหลายตอหลายครั้งใหรัฐรับเอา
กฎหมายและมาตรการตางๆ ที่ดูแลใหมีการแบงแยกที่ชัดเจนระหวางฝายบริหารและฝายตุลาการ
ของรัฐบาล เพ่ือที่ฝายบริหารจะไมสามารถแทรกแซงในกิจการที่ฝายตุลาการรับผิดชอบได65 

                                                 
60  รายงานของผูรายงานพิเศษสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของผูพิพากษาและทนายความ, เอกสาร
สหประชาชาติ E/CN.4/1995/39, ยอหนา 55. 
61  เพ่ิงอาง, ยอหนา 32 และ 34. 
62  คดีศาลรัฐธรรมนูญ (Aguirre Roca, Rey Terry and Revoredo Marsano v. Peru), คําพิพากษา IACtHR 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544, ชุด C หมายเลข 55, ยอหนา 73. 
63  เพ่ิงอาง, ยอหนา 75. 
64  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศสโลวาเกีย, CCPR/C/79/Add.70, ยอหนา 3. 
65  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศโรมาเนีย, CCPR/C/79/Add.111, ยอหนา 10. 
ดูเพ่ิมเติม ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการฯ ตอประเทศเปรู, CCPR/CO/70/PER, ยอหนา 10; ขอสังเกต
สรุปตอประเทศเอลซัลวาดอร, CCPR/C/79/Add.34, ยอหนา 15; ขอสังเกตสรุปตอประเทศตูนีเซีย, 
CCPR/C/79/Add.43, ยอหนา 14; และขอสังเกตสรุปตอประเทศเนปาล, CCPR/C/79/Add.42, ยอหนา 18. 
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 ในกรณีของเกาหลีเหนือ คณะกรรมการฯ ไดแสดงความกังวล “เกี่ยวกับบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญและในกฎหมายที่เปนอันตรายอยางยิ่งตอการทรงความเที่ยงธรรม
และความเปนอิสระของตุลาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ศาลแหงรัฐ (Central 
Court) น้ันขึ้นตรงตอสภาประชาชนสูงสุด (Supreme People’s Assembly)”66 

 
สวนศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป (European Court of Human Rights) ไดย้ําวาการเคารพ

หลักการเรื่องการแบงแยกอํานาจนั้นเปนหลักการสําคัญของการทําประชาธิปไตยใหทํางานไดจริง 
ที่ไมอาจถูกตั้งขอสงสัยไดเลย67 

ภายใตกฎหมายระหวางประเทศ รัฐมีพันธกรณีที่จะจัดการกลไกตางๆ ของรัฐเพ่ือใหมี
การประกันสิทธิและเสรีภาพที่ไดรับการคุมครองในระดับสากล และใหมีการไดรับสิทธิและ
เสรีภาพเหลานั้น ในประเด็นเดียวกันนี้ ศาลสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา (Inter-American 
Court of Human Rights) ไดกลาววา “การคุมครองสิทธิมนุษยชนจะตองประกอบไปดวยแนวคิด
เรื่องการจํากัดการใชอํานาจรัฐ”68 กลไกของรัฐจะตองถูกจัดในแบบที่สอดคลองกับพันธกรณี
ระหวางประเทศของรัฐ ไมวาจะเปนพันธกรณีแบบตรงหรือแบบแฝง ในประเด็นน้ีศาลสิทธิมนุษยชน
แหงทวีปอเมริกาไดชี้วา “พันธกรณีในการเคารพและการรับประกันสิทธิเหลานั้นตามที่ขอบทที่ 1(1) 
[ของอนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน] กําหนดใชกับรัฐภาคี มีนัยยะวา […] เปนหนาที่ของ
รัฐภาคีที่จะตองจัดการกลไกตางๆ ของรัฐบาล และทุกโครงสรางโดยทั่วไปที่มีการใชอํานาจรัฐ 
เพ่ือที่รัฐภาคีจะสามารถรับรองใหมีการบรรลุสิทธิมนุษยชนแบบเสรีและเต็มที่โดยทางตุลาการ
ได”69 

                                                 
66  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศสาธารณรัฐประชาชนเกาหลี, CCPR/CP/72/PRK, 
ยอหนา 8. สภาประชาชนสูงสุด (Supreme People’s Assembly) คือฝายนิติบัญญัติของเกาหลีเหนือ 
67  Chevrol v. France, คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแหงทวีปยุโรป เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2546, Series 
2003-III, ยอหนา 74. 
68  คําวา “กฎหมาย” ในขอบทท่ี 30 ของอนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน, ความคิดเห็นเสนอแนะของ
ศาลสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2529, OC-6/86, Series A No.6, ยอหนา 21. ดู
เพ่ิมเติม Velásquez Rodríguez Case, คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2531, Series C No. 4, ยอหนา 165; และ Godínez Cruz Case, คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชน
แหงทวีอเมริกา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2532, Series C No. 5, ยอหนา 174. 
69  ขอยกเวนของหลักเรื่องการตองใชกระบวนการเยียวยาในประเทศใหหมดสิ้นกอน (ขอบทท่ี 46.1, 46.2.a 
และ 46.2.b ของอนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน), ความเห็นเสนอแนะของศาลสิทธิมนุษยชนแหงทวีป
อเมริกาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2533, OC-11/90, Series A No. 11, ยอหนา 23. ดูเพ่ิมเติม Velásguez Case, 
doc. cit., ยอหนา 166; และ Godínez Cruz Case, doc. cit., para. 175. 
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หัวใจพื้นฐานของการปฏิบัติตามพันธกรณีในการเคารพและรับประกันสิทธิมนุษยชนก็คือ 
พันธกรณีที่จะจัดการรัฐใหดําเนินการตามแนวทางดังกลาว เพ่ือใหม่ันใจวาโครงสรางและ
ปฏิบัติการของอํานาจรัฐอยูบนพ้ืนฐานของการแบงแยกอํานาจของฝายบริหาร นิติบัญญัติ และ
ตุลาการอยางแทจริง การมีอยูของตุลาการที่เปนอิสระและทรงความเที่ยงธรรม และการ
ดําเนินการตามหลักนิติธรรมและหลักการเรื่องความถูกตองตามกฎหมาย 

หลักการเรื่องการแบงแยกอํานาจเปนเง่ือนไขที่จําเปนของการบริหารความยุติธรรม 
ที่เหมาะสม ที่จริงแลวการมีตุลาการที่เปนอิสระจากฝายอ่ืนๆ ของรัฐบาลเปนเง่ือนไขจําเปนของ
การมีการบริหารความยุติธรรมที่เปนธรรม และเปนหัวใจพื้นฐานของหลักนิติธรรม 
 
ความเปนอิสระเชิงสถาบัน 
 

ความเปนอิสระและการทรงความเที่ยงธรรมนั้นเชื่อมสัมพันธกันอยางใกลชิด และใน
หลายๆ ครั้ง ตุลาการก็ตองสัมพันธกับทั้งสองประเด็นรวมกัน70 ทวา ทั้งสองแนวคิดตางก็มี
ความหมายเฉพาะของตนเอง โดยทั่วไปแลว “ความเปนอิสระ” หมายถึงอํานาจอิสระของผูพิพากษา
หรือคณะตุลาการในการตัดสินคดีโดยการใชกฎหมายเขามาพิจารณาขอเท็จจริง ความเปนอิสระนี้
เกี่ยวของกับตุลาการทั้งที่เปนสถาบัน (อิสระจากอํานาจฝายอ่ืนๆ เรียกวาเปน “ความอิสระเชิง
สถาบัน”) และผูพิพากษารายบุคคล (ความเปนอิสระจากสมาชิกตุลาการคนอื่นๆ หรือ “ความเปน
อิสระของปจเจกบุคคล”) “ความเปนอิสระ” หมายถึงวา ทั้งตุลาการและทัง้ผูพิพากษาทีป่ระกอบเปน
คณะตุลาการจะตองไมอยูภายใตอํานาจรัฐอ่ืนๆ ในขณะเดียวกัน “การทรงความเที่ยงธรรม” หมายถึง
สภาพจิตใจของผูพิพากษาหรือคณะตุลาการตอคดีและตอคูคดี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได
ระบุวา ในบริบทของขอบทที่ 14.1 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 
การเมือง “การทรงความเที่ยงธรรมของศาลมีนัยยะวา ผูพิพากษาจะตองไมมีความคิดลวงหนา
ใดๆ เกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาอยู และหมายความวาผูพิพากษาจะตองไมกระทําการในทางที่จะ
สงเสริมประโยชนของคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง”71 

                                                 
70  ดูตัวอยางเชน ขอสรุปและขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอตานการทรมานตอประเทศบูรุนดี, เอกสาร
สหประชาชาติ CAT/C/BDI/CO/1. ยอหนา 12: “คณะกรรมการฯ กังวลเรื่องการที่ในทางปฏิบัติฝายตุลาการ
ขึ้นตอฝายบริหาร ซึ่งทําใหเปนอุปสรรคสําคัญตอการที่สถาบันที่ทํางานโดยตรงจะมีการสืบเสาะที่เปนกลาง
เมื่อมีมูลเหตุมากพอใหเชื่อไดวา การกระทําการทรมานนั้นถูกกอขึ้นในดินแดนใดๆ ภายใตขอบเขตอํานาจ
ของตน” 
71  Communication 387/1989, Arvo. O Kattunen v. Finland (ความเห็นที่ไดรับการรับรองเมื่อวันที่ 23 
ตุลาคม 2535) เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/46/D/387/1989 (Jurisprudence), ยอหนา 7.2. 



หลักการสากลวาดวยความเปนอิสระและความรับผิดชอบตอสังคมของผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ  ⏐ 29 
 

หลักการเรื่องความเปนอิสระเชิงสถาบันน้ันระบุอยูในประโยคที่สองของหลักการที่ 1 ของ
หลักการพื้นฐานสหประชาชาติฯ ซ่ึงรับประกันหนาที่ของทุกสถาบันในการเคารพและปฏิบัติตาม
หลักความเปนอิสระน้ัน การบัญญัติเชนนี้หมายความวาตุลาการจะตองเปนอิสระจากฝายอ่ืนๆ 
ของรัฐบาล น่ันคือ ฝายบริหารและรัฐสภา ซ่ึงก็มีหนาที่ที่จะตองเคารพและปฏิบัติตามคําพิพากษา
และการตัดสินใจของตุลาการเชนเดียวกับสถาบันของรัฐอ่ืนๆ หลักการนี้ทําใหเกิดการปองกัน
ไมใหมีการที่สถาบันอ่ืนๆ ไมยอมเห็นพองกับคําตัดสิน และอาจจะปฏิเสธที่จะยอมปฏิบัติตาม 
ความเปนอิสระในเรื่องการตัดสินใจนั้นเปนสิ่งสําคัญในการรักษาหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน 

ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปไดระบุวา ศาลจะตองเปนอิสระจากทั้งฝายบริหารของ
รัฐบาล และจากคูกรณีตางๆ ของคดี72 
 

หลักการเรื่องความเปนอิสระเชิงสถาบันนั้นสัมพันธกับอีกหลายประเด็น ในเรื่องน้ี 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกาไดระบุวา 

 “ขอกําหนดเรื่องความเปนอิสระ […] หมายถึงวา ศาลจะตองมีอํานาจเปนอิสระแยกจาก
ฝายอ่ืนๆ ของรัฐบาล เปนอิสระจากอิทธิพล ภัยคุกคาม หรือการแทรกแซงจากแหลงใดๆ 
และไมวาเพื่อเหตุผลใด และไดรับประโยชนจากลักษณะอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการทําให
มีการปฏิบัติงานของหนาที่ทางตุลาการไดอยางถูกตองและเปนอิสระ รวมถึงเรื่องการ
ดํารงตําแหนงและการอบรมทางวิชาชีพดวย”73  

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดพิจารณาเรื่องขอกําหนดตางๆ ที่จะทําใหเกิดความเปน

อิสระเชิงสถาบัน ตัวอยางเชน คณะกรรมการฯ ไดชี้วาความลาชาในการจายเงินเดือนและการขาด
ความมั่นคงที่เพียงพอในการดํารงตําแหนงของผูพิพากษาสามารถสงผลรายแรงตอความเปน
อิสระของตุลาการได74 คณะกรรมการฯ ยังไดพิจารณาวาการขาดกลไกที่เปนอิสระที่ทําหนาที่ใน
การสรรหาผูพิพากษาและในการดูแลวินัยของผูพิพากษานั้น  เปนการจํากัดความเปนอิสระของ
ฝายตุลาการ75 

                                                 
72  Ringeisen v. Austria, คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2514, Series 
A13, ยอหนา 95. 
73  Report on Terrorism and Human Rights, อางแลว, ยอหนา 229. 
74  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศจอรเจีย, เอกสารสหประชาชาติ CCPR/CO/74/ 
GEO, ยอหนา 12. 
75  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศคองโก, เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/79/ 
Add.118, ยอหนา 14. 
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กฎหมายระหวางประเทศมีบทบัญญัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะสําคัญของความเปน
อิสระเชิงสถาบันของฝายตุลาการ วิธีการหนึ่งที่ถูกนํามาใชในการควบคุมผลการพิจารณาของ
คดีหน่ึงๆ ก็คือ การเจาะจงมอบหมายคดีน้ันๆ ใหผูพิพากษาคนที่มีความสามารถตัดสินคดีที่ตน
มีความถนัด หลักการพื้นฐานของสหประชาชาติฯ ไดระบุถึงวิธีการหนึ่งที่จะปองกันการ
แทรกแซงที่ไมไดรับอนุญาตน้ีวา “การมอบหมายคดีใหผูพิพากษาภายในศาลที่คดีน้ันขึ้นอยู 
เปนเรื่องภายในของการบริหารความยุติธรรม”76 

 ในกรณีของโรมาเนีย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดพิจารณาวา การที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมใชอํานาจหนาที่แสดงความหวงใยตอกิจการยุติธรรม ทั้งในเรื่อง
กระบวนการอุทธรณ และอํานาจในการตรวจสอบศาล เปนการแทรกแซงโดยฝาย
บริหาร และเปนภัยตอความเปนอิสระของตุลาการ77 

 
ยิ่งไปกวานั้น ความเปนอิสระของตุลาการ หมายความวา ตุลาการจะตองมีเขตอํานาจใน

การพิจารณาคดีเหนือกรณีทั้งหลายที่เปนประเด็นทางกฎหมาย และ กรณีดังกลาวอยูในอํานาจ
ของฝายตุลาการหรือไม โดยผลสืบเน่ืองจากขอกําหนดนี้ การตัดสินทางตุลาการจะไมสามารถ
ถูกเปลี่ยนแปลงโดยหนวยงานที่ไมไดเปนหนวยงานทางตุลาการได ยกเวนในกรณีการลดหยอน
หรือการลดโทษและการอภัยโทษ78 

ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางฝายตุลาการกับฝายนิติ
บัญญัติไวอยางลึกซึ้ง โดยมีขอสรุปวา ความเปนอิสระของศาลจะตองไดรับการปกปองและการ
เคารพโดยฝายนิติบัญญัติ 

 ในกรณีที่รัฐสภาออกกฎหมายที่ยกเลิกเขตอํานาจของศาลในการพิจารณาคํารองบาง
ประการที่ใหมีการจายคาชดเชยโดยรัฐ และที่ประกาศใหความเสียหายที่รับรองโดยศาล
อยางถูกตองตามกฎหมายกลายเปนโมฆะหรือไมมีผล ศาลฯ พบวาความเปนอิสระของ
ศาลถูกละเมิด ศาลฯ ระบุวา “หลักการเรื่องหลักนิติธรรม และแนวคิดเรื่องการพิจารณา

                                                 
76  หลักการพื้นฐานของสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของตุลาการ, อางแลว, หลักการที่ 14. 
77  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศโรมาเนีย, CCPR/C/79/Add.111, ยอหนา 10. 
78  หลักการพื้นฐานของสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของตุลาการ, อางแลว, หลักการที่ 3 และ 4. 
หลักการที่ 3 ระบุวา: “ตุลาการจะมีขอบเขตอํานาจในการพิจารณาความเหนือทุกประเด็นที่เปนเรื่องทางตุลาการ 
และจะมีอํานาจเฉพาะตัวในการตัดสินวาประเด็นหนึ่งๆ ที่ถูกเสนอมาใหพิจารณานั้นอยูภายใตอํานาจของตน
ตามที่กําหนดโดยกฎหมายหรือไม” หลักการที่ 4 ระบุวา: “จะตองไมมีการแทรกแซงแบบที่ไมเหมาะสมหรือไม
ถูกตองใดๆ กับกระบวนการยุติธรรม คําตัดสินทางตุลาการใดๆ จะตองไมถูกทบทวน หลักการนี้ไมไดมีอคติ
ตอการพิจารณาทบทวนโดยศาล (judicial review) หรือเพ่ือลดหยอนโทษ หรืออภัยโทษ โดยหนวยงานที่มี
อํานาจ ในคําตดัสินที่ออกโดยตุลาการ อยางสอดคลองกับกฎหมาย” 
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คดีอยางเปนธรรมตามที่ไดรับการรับรองไวในขอบทที่ 6 หมายถึงวา หามมีการแทรกแซง
ใดๆ โดยฝายนิติบัญญัติในการบริหารความยุติธรรมที่ไดออกมาเพื่อใหมีผลตอคําวินิจฉัย
ทางตุลาการ ในกรณีที่เปนขอพิพาทอยูน้ัน”79 

 ในคดี Papageorgiou v. Greece ศาลยุโรปฯ ตัดสินวา การรับรองกฎหมายฉบับหน่ึง
โดยรัฐสภา ซ่ึงกฎหมายฉบับน้ันมีบทบัญญัติวาคดีบางคดีไมสามารถไดรับการพิจารณา
โดยศาลได และสั่งใหมีการระงับกระบวนการทางกฎหมายที่กําลังดําเนินการอยู เปนการ
ละเมิดความเปนอิสระของตุลาการ80 

 ในคดี Findlay v. The United Kingdom ศาลยุโรปฯ ย้ําเตือนวา หลักการที่วาคําวินิจฉัย
ทางกฎหมายไมควรไดรับการเปลี่ยนแปลงโดยหนวยงานที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของฝาย
ตุลาการ เปนหลักการที่เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ การมีผล
บังคับแบบตุลาการของการตัดสินทางตุลาการและสถานะการเปนคําพิพากษาถึงที่สุด
ของคําตัดสินเหลานั้น จะไปขึ้นอยูกับการตัดสินใจของฝายอ่ืนๆ ของรัฐบาลไมได ดังน้ัน 
ศาลฯ จึงเห็นวาความเปนอิสระของศาลถูกละเมิด หากคําตัดสินของศาลสามารถถูก
เปลี่ยนแปลงไดโดยเจาหนาที่หรือหนวยงานตางๆ ของฝายบริหาร และคําตัดสิน
เหลานั้นถือวาเปนคําพิพากษาถึงที่สุดไดก็เพียงตอเม่ือไดรับการยืนยันจากหนวยงาน
อ่ืนๆ เหลานั้น81 ศาลฯ เห็นวาการที่ไมสามารถกลับคําตัดสินทางตุลาการได หรือการที่
คําตัดสินไมสามารถถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกรับรองโดยหนวยอํานาจอื่นที่ไมใชตุลาการ
น้ัน เปนหลักการที่หนักแนนและ “อยูในทุกๆ หลักการเรื่อง ‘การพิจารณาคดี’ และเปน 
[…] องคประกอบหนึ่งของ […] ‘ความเปนอิสระ’”82 

 
ความเปนอิสระเชิงปจเจกบุคคล 
 

แมวาความเปนอิสระเชิงสถาบันจะเปนสิ่งคุมกันสําคัญของสิทธิในการไดรับการพิจารณา
คดีที่เปนธรรม แตมันก็ไมเพียงพอที่จะทําใหสิทธิน้ีไดรับการเคารพในทุกโอกาส หากผูพิพากษา

                                                 
79  Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece, คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป เมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2537, Series A301-B, ยอหนา 49. 
80  Papageorgiou v. Greece, คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2540, Series 
1997-VI. 
81  Findlay v. The United Kingdom, อางแลว, ยอหนา 77. ดูเพ่ิมเติมที่ Campbell and Fell v. The United 
Kingdom, คําตัดสินศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2527, Series A80, ยอหนา 79. 
82  เพ่ิงอาง. 
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แตละคนไมเปนอิสระจากการแทรกแซงที่ไมถูกตองในเวลาที่ตองตัดสินคดีใดคดีหน่ึงแลว สิทธิของ
ปจเจกบุคคลที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมก็จะถูกละเมิด 

มีหลายปจจัยที่จะใชดูวาตุลาการนั้นเปนอิสระหรือไม เราจะพิจารณาบางปจจัยในที่น้ี 
ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปไดระบุวา โดยเกณฑทั่วไป เวลาที่พิจารณาเรื่องความเปนอิสระของ
ตุลาการ “นอกจากเรื่องอ่ืนๆ แลว จะตองมีการพิจารณาเรื่องการแตงตั้งสมาชิกและวาระการ
ดํารงตําแหนง การมีมาตรการปองกันแรงกดดันภายนอก และประเด็นวาตุลาการนั้นมีภาพของ
ความเปนอิสระหรือไม”83 ศาลฯ ยังไดระบุตอไปวา “การที่ฝายบริหารไมสามารถโยกยายผู
พิพากษาไดจะตองถูกมองวาเปนสิ่งที่มาพรอมกับความเปนอิสระของตุลาการ”84 นอกจากนี้ 
ศาลฯ ยังไดชี้วา ศาลหรือผูพิพากษาจะตองไมเพียงบรรลุเกณฑที่เปนวัตถุวิสัยแบบนี้ แตยัง
จะตองถูกมองวาเปนอิสระอีกดวย85 

ความเปนอิสระนี้ ไมไดหมายความวาผูพิพากษาจะสามารถตัดสินคดีไดตามความชอบ
สวนบุคคล ในทางตรงขาม ผูพิพากษามีสิทธิและหนาที่ที่จะตัดสินคดีที่ตนพิจารณาตาม
กฎหมายโดยเปนอิสระจากความกลัวการแกแคนทุกรูปแบบ หลักการที่ 2 ของหลักการพื้นฐาน
สหประชาชาติฯ ไดระบุไววา “ตุลาการจะตัดสินเรื่องตางๆ ที่ตนพิจารณาอยางทรงความเที่ยง
ธรรม บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง และอยางสอดคลองกับกฎหมาย โดยไมมีการจํากัด อิทธิพลที่
ไมเหมาะสม เร่ืองยวนใจ แรงกดดัน การคุกคาม หรือการแทรกแซงใดๆ ไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออม จากฝายใด หรือดวยเหตุผลใด” เปนที่นาเศราที่ผูพิพากษาจํานวนมากจากทั่วโลก
ตองประสบกับแรงกดดันทั้งแบบที่เปนเพียงนัยๆ หรือแบบที่ตรงกวานั้น มีตั้งแตการฆาตกรรม
และการทรมานไปจนถึงการขูเข็ญ การโยกยาย มาตรการตอบโตการทําตามวิชาชีพ และการ
โยกยายจากตําแหนงอยางผิดกฎหมาย86 

หนวยงานตางๆ ของสหประชาชาติไดเรียกรองบอยครั้งใหรัฐมีมาตรการที่จําเปนในการ
ทําใหผูพิพากษาสามารถทําหนาที่ของตนไดอยางเปนอิสระ  

                                                 
83  Incal v. Turkey, เพ่ิงอาง, ยอหนา 65. ดูเพ่ิมเติมตัวอยางเชน Findlay v the United Kingdom, อางแลว, 
ยอหนา 79 และ Bryan v. The United Kingdom, คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2538, Series A no. 335-A, ยอหนา 37. 
84  Campbell and Fell v. United Kingdom, อางแลว, ยอหนา 80. 
85  ดูตัวอยางเชน Incal v. Turkey, อางแลว, ยอหนา 65 และ Findlay v. United Kingdom, อางแลว, ยอหนา 
73. 
86  ดู “Attacks on Justice: A Global Report on the Independence of Judges and Lawyers” (โจมตีความ
ยุติธรรม: รายงานโลกเรื่องความเปนอิสระของผูพิพากษาและทนายความ), ฉบับตีพิมพ ครั้งที่ 11, 
International Commission of Jurists, Geneva 2002. อานเอกสารออนไลนไดที่ www.icj.org. 
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 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดเรียกรองใหรัฐบาลทุกรัฐบาล 
“เคารพและสงเสริมความเปนอิสระของผูพิพากษาและทนายความ และในการไปถึง
จุดหมายนั้น ใหมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ มีการบังคับใชกฎหมาย และมีมาตรการ
อ่ืนๆ ที่เหมาะสม ที่จะทําใหผูพิพากษาและทนายความสามารถทําหนาที่ทางวิชาชีพ
ของตนไดโดยไมมีการรังควานหรือการคุกคามในรูปแบบใดๆ”87 

 ในบริบทของประเทศโคลอมเบีย ขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติได
กระตุนเตือนรัฐให “รับหนาที่ในการคุมครองชีวิตและการดํารงอยูอยางเปนปกติสุขของ
อัยการ ผูพิพากษา เจาหนาที่ตํารวจ ตุลาการ เหยื่อ และพยาน โดยไมละเมิดสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของผูถกูกลาวหา”88 

 
จากมุมมองเร่ืองความเปนอิสระสวนบุคคล เปนสิ่งสําคัญที่ผูพิพากษาจะไมอยูภายใต

อํานาจของฝายบริหารหรือฝายตุลาการ และจะตองไมเปนขาราชการพลเรือนของทั้งสองอํานาจ
น้ี หน่ึงในขอบังคับพ้ืนฐานของความเปนอิสระของตุลาการก็คือ ผูพิพากษาในทุกระดับควรจะ
เปนเจาหนาที่ฝายตุลาการ และไมอยูภายใตอํานาจหรือตองรายงานตอฝายอ่ืนๆ ของรัฐบาล 
โดยเฉพาะฝายบริหาร 

 ในคดี Findlay v. The United Kingdom ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปไดพิจาณาวา ศาล
ทหารที่พิจารณาคดีของผูรองน้ันทั้งไมเปนอิสระและไมทรงความเที่ยงธรรม เพราะ
สมาชิกของศาลนั้นอยูภายใตอํานาจของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่เปนทั้ง “ผูจัดตั้งและ
ดําเนินการศาลทหาร (convening officer)” และอัยการ ผูซ่ึงมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงคํา
ตัดสินที่ออกมาไดตามหนาที่ที่เปน “เจาหนาที่ที่รับรองคําตัดสิน (confirming officer)” 89 

 คณะทํางานสหประชาชาติวาดวยการคุมขังตามอําเภอใจ (United Nations Working 
Group on Arbitrary Detention) พบวา ขอเท็จจริงที่วาผูพิพากษาสวนมากที่น่ังบัลลังก

                                                 
87  มติคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 2004/33, ยอหนาเนื้อหา 7. 
88  รายงานของขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติงานในประเทศโคลอมเบีย, 
เอกสารสหประชาชาติ E/CN.4/2000/11, ยอหนา 189. ดูเพ่ิมเติม รายงานโดยขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติตอคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน, เอกสารสหประชาชาติ E/CN.4/1998/16, ยอหนา 200 
ซึ่งขาหลวงใหญฯ เชื้อเชิญรัฐบาลของประเทศโคลอมเบียให “มีการดําเนินการโดยทันใดเพ่ือรับประกันให
ระบบยุติธรรมของประเทศสามารถดําเนินการไปตามปกติไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะผานทางการคุมครอง
เจาหนาที่ฝายตุลาการอยางมีประสิทธิภาพ […]”. 
89  Findlay v. The United Kingdom, อางแลว, ยอหนา 74 ถึง 77. ดูเพ่ิมเติม Coyne v. The United 
Kingdom คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2540, Series 1997-V, ยอหนา 
56-58. 
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ศาลความมั่นคง (Security Tribunal) ในสาธารณรัฐดจิโบติเปนเจาหนาที่รัฐบาลนั้น เปนการ
ขัดกับขอบทที่ 14 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ที่กําหนดใหศาลเปนอิสระ90 

 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกาพบวา การที่ศาลประกอบไปดวย
เจาหนาที่จากฝายบริหาร ซ่ึงในคดีที่พิจารณานี้เปนเจาหนาที่ทหารที่ยังอยูในตําแหนง 
เปนการละเมิดสิทธิที่จะไดรับการพิจาณาคดีโดยคณะตุลาการที่เปนอิสระ91 

 
รัฐทุกรัฐมีหนาที่ที่จะจัดใหมีมาตรการปองกันที่จําเปน เพ่ือที่ผูพิพากษาจะสามารถ
ตัดสินคดีไดอยางเปนอิสระ ความเปนอิสระของตุลาการจะตองไดรับการสงเสริมโดยการ
ปราศจากการแทรกแซงในงานของฝายตุลาการ และโดยการปฏิบัติตามคําตัดสินของ
ตุลาการ ตุลาการจะตองเปนอิสระในเชิงสถาบัน และผูพิพากษาแตละคนจะตองมีความ
เปนอิสระในเชิงปจเจกบุคคล ทั้งภายในฝายตุลาการและเมื่อสัมพันธกับสถาบันอ่ืนๆ 

 
 

                                                 
90  คําตัดสินหมายเลข 40/1993 (ดจิโบติ), 29 กันยายน 2536, เอกสารสหประชาชาติ E/CN.4/1994/27. 
91  รายงานหมายเลข 78/02, คดี 11.335, อางแลว, ยอหนา 76. 
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2. การทรงความเที่ยงธรรม (Impartiality) 
 
เกริ่นนํา 
 

สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมนั้น หมายความวา ผูพิพากษาจะตองทรง
ความเที่ยงธรรม สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยตุลาการที่ทรงความเที่ยงธรรมหมายถึงวา 
ผูพิพากษา (หรือคณะลูกขุน) ไมมีผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียในคดีใดๆ และไมมี
ความเห็นลวงหนาใดๆ เกี่ยวกับคดีน้ันๆ หรือเกี่ยวกับคูกรณี คดีตางๆ จะตองถูกตัดสินโดย “อยูบน
พ้ืนฐานของขอเท็จจริงและโดยสอดคลองกับกฎหมาย โดยปราศจากขอจํากัดใดๆ”92 เพ่ือบรรลุ
เปาหมายนี้ รัฐ สถาบันอ่ืนๆ และฝายเอกชน มีพันธกรณีที่จะละเวนจากการกดดันหรือโนมนาว
ผูพิพากษาใหตัดสินไปในทางใดทางหนึ่ง และผูพิพากษาก็มีหนาที่ที่จะปฏิบัติตนใหทรงความ
เที่ยงธรรม หลักการพื้นฐานของสหประชาชาติฯ ไดระบุถึงขอบังคับน้ี: “[…] ผูพิพากษาจะตอง
ปฏิบัติตนเองเพื่อรักษาเกียรติศักดิ์ของที่ทํางานของตน และการทรงความเที่ยงธรรมและความ
เปนอิสระของตุลาการอยูเสมอ”93 สภาแหงยุโรปไดย้ําถึงหลักการนี้โดยกลาววา “ผูพิพากษาควรจะ
มีเสรีภาพแบบที่ไมถูกเหนี่ยวรั้งในการตัดสินคดีอยางทรงความเที่ยงธรรม โดยสอดคลองกับสํานึก
และการตีความขอเท็จจริงของตน และโดยสอดคลองกับหลักกฎหมายที่มีอยู”94 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดมีมุมมองวา การทรงความเที่ยงธรรมของศาลและการเปด
กระบวนการพิจารณาใหเปนสาธารณะนั้นเปนแงมุมสําคัญของสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่
เปนธรรม ตามความหมายของขอบทที่ 14 ยอหนา 1 

 “ ‘การทรงความเที่ยงธรรม’ ของศาล มีนัยยะวาผูพิพากษาจะตองไมมีความคิดลวงหนา
ใดๆ เกี่ยวกับประเด็นที่กําลังพิจารณา และผูพิพากษาจะตองไมปฏิบัติไปในทางที่
สงเสริมผลประโยชนของคูกรณีฝายหนึ่งฝายใด เม่ือมีการกําหนดลักษณะที่ทําใหผู
พิพากษาขาดคุณสมบัติในการทําหนาที่ไวในกฎหมาย ก็เปนหนาที่ของศาลที่จะ
พิจารณาคุณสมบัติเหลานี้และหาผูมาแทนที่สมาชิกของศาลคนที่มีพฤติกรรมที่ทําให
ขาดคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงน้ี”95 

                                                 
92  หลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของตุลาการ, อางแลว, หลักการที่ 2. 
93  เพ่ิงอาง, หลักการที่ 8. 
94  สภาแหงยุโรป, ขอเสนอแนะหมายเลข R (94), อางแลว, หลักการที่ I.2,d. ดูเพ่ิมเติม หลักการที่ V.3.b: “ผู
พิพากษาควรจะมีความรับผิดชอบตอไปนี้โดยเฉพาะ: ดําเนินการพิจารณาคดีอยางเปนกลางโดยสอดคลองกับ
การประเมินขอเท็จจริงของตนและความเขาใจในกฎหมายของตน เพ่ือดูแลใหมีการใหการพิจารณาคดีอยาง
เปนธรรมแกทุกฝาย และใหมีการเคารพสิทธิในเชิงกระบวนการของทกุฝายตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ” 
95  Communication 387/1989, Arvo O. Karttunen v. Finland, อางแลว, ยอหนา 7.2. 
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 คณะกรรมการฯ ยังไดชี้ดวยวา สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยตุลาการที่ทรงความ
เที่ยงธรรมนั้นสัมพันธอยางใกลชิดกับกระบวนการการประกันสิทธิที่ใหแกจําเลย ดังน้ัน 
ในคดีหน่ึง คณะกรรมการฯ ไดกลาววา “องคประกอบสําคัญของสิทธิน้ี (ที่จะมีคณะตุลาการ
ที่ทรงความเที่ยงธรรม) ก็คือ การที่ผูถูกกลาวหาจะตองไดรับเวลาและสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่พอเพียงในการเตรียมการปกปองคดีตนเอง”96 

 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของทวีปอเมริกา ไดกลาววา “ตุลาการที่ทรงความเที่ยงธรรม

เปนองคประกอบหลักของหลักประกันขั้นต่ําสุดในการบริหารความยุติธรรม”97 
 
การทรงความเที่ยงธรรมที่แทจริงและที่เปนที่ประจักษ 
 

การทรงความเที่ยงธรรมของศาลสามารถนิยามไดวา เปนการปราศจากอคติ ความเปน
ปรปกษ หรือความเห็นใจ ตอคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่อคติไมไดถูกแสดง
ออกมาแตเพียงปรากฏใหดูเหมือนวามีเทานั้น น่ีเปนเหตุผลที่วาเหตุใดการทรงความเที่ยงธรรม
ของศาลจะตองถูกตรวจสอบโดยทั้งมุมมองที่เปนอัตวิสัยและวัตถุวิสัย 

ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปไดแยกแยะระหวาง “วิธีการแบบอัตวิสัยที่มุงที่จะคนหา
ความเชื่อสวนบุคคลของผูพิพากษาคนใดคนหนึ่งในคดีใดคดีหน่ึง กับวิธีการแบบวัตถุวิสัยที่
กําหนดวาเขาไดใหการรับประกันเพียงพอตอการขจัดขอสงสัยที่ชอบธรรมใดๆ เกี่ยวกับเรื่องน้ี
ออกไปหรือไม”98  แนวคิดแรกนั้นถูกเรียกวาการทรงความเที่ยงธรรมแบบอัตวิสัย สวนวิธีการที่สอง
ถูกเรียกวาการทรงความเที่ยงธรรมแบบวัตถุวิสัย การพิจารณาคดีจะไมเปนธรรมหากผูพิพากษา
ไมทรงความเที่ยงธรรม และหากผูพิพากษานั้นไมถูกมองวาทรงความเที่ยงธรรม 

ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปไดมีคําตัดสินมากมายที่นิยามขอกําหนดเรื่องการทรงความ
เที่ยงธรรมทั้งสองนี้ ศาลฯ ไดชี้วาผูพิพากษาหรือตุลาการใดจะทรงความเที่ยงธรรมไดก็เพียง

                                                 
96  Communication No. 451/1991, Barry Stephen Harward v. Norway (ความเห็นที่รับรองเมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2537), เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/51/D/451/1991, ยอหนา 9.4. ดูเพ่ิมเติม Communication 
No 577/1997, Victor Alfredo Polay Campos v. Peru (ความเห็นที่รับรองเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2540), 
เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/61/D/577/1997, ยอหนา 8.8, ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นวา “แงมุมที่สําคัญ
ที่สุดของการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมภายใตความหมายของขอบทที่ 14 ของกติกาฯ ก็คือ คณะตุลาการ
จะตองเปน และจะตองถูกมองวาเปน อิสระและเปนกลาง” 
97  รายงานหมายเลข 78/02, คดี 11.335, อางแลว, ยอหนา 74. 
98  สําหรับการแยกแยะนี้ ดูตัวอยางเชน Piersack v. Belgium, คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2525, Series A53, ยอหนา 30. 
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เม่ือผูพิพากษาหรือตุลาการนั้นผานการทดสอบความเปนอัตวิสัยและวัตถุวิสัย การทดสอบความ
เปนอัตวิสัย “ประกอบอยูในการพยายามคนหาความเชื่อสวนบุคคลของผูพิพากษาคนใดคนหนึ่ง
ในคดีหน่ึงๆ”99 น่ีหมายความวา “ไมควรมีสมาชิกคนใดของตุลาการที่จะมีอคติหรือมีความเอนเอียง
สวนตัวใดๆ ความเปนไมกลางสวนบุคคลนั้นจะถูกสันนิษฐานวามีอยูไวกอนนอกเสียจากวามี
หลักฐานเปนอยางอ่ืน”100 ขอกําหนดเรื่องความเปนอัตวิสัยของการทรงความเที่ยงธรรม 
“ประกอบอยูในการสืบรูใหแนใจวาผูพิพากษาไดใหหลักประกันที่เพียงพอตอการขจัดขอสงสัยที่
ชอบธรรม” ในเรื่องความไมทรงความเที่ยงธรรมของตนหรือไม101 ภายใตการพิจารณาคดีของ
ศาลฯ หากการทดสอบทั้งสองไมผาน การพิจารณาคดีจะถูกถือวาไมเปนธรรม 

 ในคดี De Cubber v. Belgium  ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป ไดพิจารณาวา การใช
หนาที่ของศาลสืบสวนและศาลไตสวนอยางตอเน่ืองโดยบุคคลคนเดียวกันอาจจะ
กอใหเกิดขอสงสัยที่ชอบธรรมเก่ียวกับการทรงความเที่ยงธรรมของศาล และทําใหเกิด
การละเมิดสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาโดยตุลาการที่ทรงความเที่ยงธรรม102 แมวาศาลฯ 
จะไมพบเหตุผลที่จะสงสัยการทรงความเที่ยงธรรมของสมาชิกของตุลาการที่ไดทําการ
สืบสวนในขั้นตน ศาลฯ ก็ยอมรับวา การที่เขานั่งบัลลังกก็เปนเหตุของขอสงสัยที่ชอบธรรม
ตามที่ผูรองเสนอ 

 ในคดี Castillo Algar v. Spain ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป พบวา เม่ือผูพิพากษาคนที่
ไดยืนยันคําตัดสินบนเหตุผลที่วามีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดผูถูกกลาวหา ยังคงนั่ง
บัลลังกที่จะตัดสินความคดีน้ี อาจจะเกิดขอสงสัยที่ชอบธรรมไดเกี่ยวกับการทรงความ
เที่ยงธรรมของคณะตุลาการนั้น ดังน้ันจึงทําใหเกิดการละเมิดสิทธิที่จะไดรับการ
พิจารณาคดีโดยตุลาการที่ทรงความเที่ยงธรรม103 

 ในคดี Svetlana Naumenko v. Ukraine ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป ตองตัดสินวาการ
ทรงความเที่ยงธรรมของผูพิพากษาคนหนึ่งถูกกระทบหรือไม โดยความจริงที่วาเขาถูกยื่น 

                                                 
99  Tierce and Others v. San Marino, คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2543, Series 2000-IX, ยอหนา 75. 
100  Daktaras v. Lithuania, คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2543, Series 
2000-X, ยอหนา 30. 
101  Padovani v. Italy, คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2536, Series A257-
B, ยอหนา 25. 
102  De Cubber v. Belgium, คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2527, Series 
A86, ยอหนา 27 และตอๆ มา. 
103  คดี Castillo Algar v. Spain, คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2541, Series 
1998-VIII, ยอหนา 47 ถึง 51. 
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“ประทวง” ซ่ึงไดรับพิจารณาโดยคณะตุลาการที่ตัวเขาเองเปนสมาชิกอยูดวย ในความเห็น
ของศาลฯ การปฏิบัติเชนนั้น “ไมสอดคลองกับ ‘การทรงความเที่ยงธรรมเชิงอัตวิสัย’ 
ของผูพิพากษาที่พิจารณาคดีน้ันๆ เน่ืองจากไมมีผูใดที่จะสามารถเปนทั้งผูรองและเปนผู
พิจารณาพิพากษาคดีของตนเองได” และดังนั้นจึงมีการละเมิดสิทธิของผูรองในการ
ไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมโดยตุลาการที่ทรงความเที่ยงธรรม104 

 ในรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนกับการกอการราย คณะกรรมาธิการฯ ไดกลาววา “การ
ทรงความเที่ยงธรรมของคณะตุลาการจะตองถูกประเมินโดยทั้งมุมมองแบบอัตวิสัยและ
แบบวัตถุวิสัย เพ่ือจะดูแลใหเกิดการไรอคติที่เปนจริงในสวนของผูพิพากษาหรือคณะ
ตุลาการ รวมทั้งมีการรับประกันที่เพียงพอที่จะขจัดเอาขอสงสัยที่ชอบธรรมใดๆ ในเรื่อง
น้ี ในขอกําหนดนี้จําเปนที่ผูพิพากษาหรือตุลาการจะไมมีอคติแทจริงใดๆ ในคดีหน่ึงๆ 
และผูพิพากษาหรือคณะตุลาการจะไมถูกมองอยางมีเหตุผลวาแปดเปอนดวยอคติ
ใดๆ”105 

 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชนแหงทวีปแอฟริกา (African 

Commission on Human and Peoples’ Rights) ก็ไดพิจารณาประเด็นเรื่องการทรงความเที่ยงธรรม
แบบแทจริงและแบบที่ถูกมองวามี ในคดี Constitutional Rights Project คณะกรรมาธิการฯ 
ตัดสินวา คณะตุลาการที่ประกอบดวยผูพิพากษาหนึ่งคนและสมาชิกของกองทัพไมสามารถถูก
มองไดวาทรงความเที่ยงธรรม เน่ืองจาก “ไมวาลักษณะของสมาชิกแตละคนของคณะตุลาการ
น้ันจะเปนอยางไร แตองคประกอบของคณะตุลาการเพียงอยางเดียวก็ทําใหเกิดภาพของการ
ขาดการทรงความเที่ยงธรรม แมอาจมิไดเกิดการไมทรงความเที่ยงธรรมอยางแทจริงก็ตาม”106 
 
 
หนาที่ของตุลาการที่จะขอถอนตัวออกจากคดี 
 

แนวคิดเรื่องการทรงความเที่ยงธรรมทําใหเกิดหนาที่ของผูพิพากษาที่จะถอนตัวจากคดี
ที่ตนคิดวาจะไมสามารถใหความยุติธรรมไดอยางทรงความเที่ยงธรรม หรือเม่ือการทรงความ
                                                 
104  คดี Svetlana Naumenko v. Ukraine, คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2547, คํารอง 41984/98, ยอหนา 97. 
105  คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา, รายงานเรื่องการกอการรายกับสิทธิมนุษยชน, อางแลว, 
ยอหนา 229. 
106  The Constitutional Rights Project v. Nigeria, คณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชน
แหงแอฟริกา, Communication No. 87/93 (1995), ยอหนา 13-14. 
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เที่ยงธรรมแบบแทจริงของตนอาจจะถูกลดทอนลงได ผูพิพากษาไมควรคาดหวังใหคูกรณีทาทาย
การทรงความเที่ยงธรรมของตน แตควรขอถอนตัวออกจากคดีและละเวนจากการนั่งบัลลังกใน
คดีน้ันๆ 

หลักการบังกาลอรเร่ืองการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ (Bangalore Principles of Judicial 
Conduct) ซ่ึงรับรองโดยกลุมตุลาการวาดวยการเสริมสรางความซื่อตรงของฝายตุลาการ (Judicial 
Group on Strengthening Judicial Integrity) และอางถึงโดยคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติ (UN Commission on Human Rights)107 รวมเอาการทรงความเที่ยงธรรม
เปนหน่ึงในคุณคาพื้นฐานที่อยูในการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ หลักการที่ 2.5  ระบุถึงแนวทาง
อยางละเอียดเรื่องคดีที่ผูพิพากษาควรจะถอนตัวออกจากคดี: 
 

2.5 ผูพิพากษาควรจะถอนตัวเองออกจากการมีสวนรวมในกระบวนการใดๆ ที่ผู
พิพากษาจะไมสามารถตัดสินคดีไดอยางเที่ยงธรรม หรือในกระบวนการที่อาจจะ
ปรากฏแกผูสังเกตการณที่มีเหตุมีผลวาผูพิพากษาไมสามารถตัดสินคดีไดอยาง
เที่ยงธรรม กระบวนการเชนน้ันสวนหนึ่งรวมถึงกรณีที่: 

 2.5.1 ผูพิพากษามีอคติที่แทจริงหรือมีความโนมเอียงตอคูกรณีฝายหนึ่ง หรือมี
ความรูสวนบุคคลในขอเท็จจริงที่เปนหลักฐานเกี่ยวกับคดีที่กําลังถูก
โตแยงอยู 

 2.5.2 ผูพิพากษาเคยเปนทนายความหรือเปนพยานบุคคลในคดีที่กําลัง
พิจารณา หรือ 

 2.5.3 ผูพิพากษา หรือสมาชิกครอบครัวของผูพิพากษา มีผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจจากผลของคดีที่กําลังพิจารณา 

 
  นอกเสียจากวาการถอนตัวของผูพิพากษาจะไมจําเปนในกรณีที่ไม

สามารถตั้งคณะตุลาการอื่นขึ้นมาพิจารณาคดีได หรือดวยเพราะ
สถานการณฉุกเฉินอ่ืนใด การไมกระทําการใดๆ สามารถนําไปสูการ
จัดการความยุติธรรมที่ผิดพลาดอยางรุนแรงได108 

 
หลักการและแนวทางวาดวยสิทธิในการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและความชวยเหลือทาง

กฎหมายในแอฟริกา (Principles and Guidelines on the Rights to a Fair Trial and Legal 
                                                 
107  คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน, มติ 2003/43. 
108  หลักการบังกาลอรเรื่องการปฏิบัติทางตุลาการ, รับรองโดยกลุมตุลาการวาดวยการเสริมสรางบูรณภาพ
ทางตุลาการ ตามที่ปรับในการประชุมโตะกลมของผูพิพากษาศาลฎีกา ที่กรุงเฮก 2545. 
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Assistance in Africa) ระบุถึงหลักเกณฑละเอียดเพ่ือชี้ถึงการทรงความเที่ยงธรรมของคณะตุลา
การและกรณีเฉพาะที่การทรงความเที่ยงธรรมอาจจะถูกบั่นทอนได สําหรับในกรณีเรื่องการบั่น
ทอนการทรงความเที่ยงธรรม คณะกรรมาธิการแอฟริกันฯ ไดรวมเอาถึงกรณีในอดีต เชน อดีต
อัยการหรือผูแทนทางกฎหมายทําหนาที่เปนเจาหนาที่ตุลาการในคดีที่ตนเคยฟองรองหรือเคย
เปนตัวแทนคูกรณี และเจาหนาที่ตุลาการทําหนาที่เปนสมาชิกของคณะตุลาการอุทธรณในคดีที่
ตนเคยตัดสินหรือมีสวนรวมในศาลชั้นที่ต่ํากวา หากมีสถานการณใดตามที่อธิบายไวใน
แนวทางฯเกิดขึ้น เจาหนาที่ตุลาการมีหนาที่ที่จะถอนตัวออกจากคดี109 

ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปไดกําหนดหลักการวา “ผูพิพากษาใดๆ ที่มีเหตุผลอันชอบ
ธรรมที่เกรงวาจะเกิดการขาดการทรงความเที่ยงธรรม จะตองถอนตัว”110 
 

การทรงความเที่ยงธรรมของศาลสามารถนิยามไดวาเปนการขาดอคติ ความเปนปรปกษ 
หรือความเห็นใจ ตอคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง ศาลจะตองทรงความเที่ยงธรรมและจะตอง
ถูกมองวาทรงความเที่ยงธรรม ดังน้ัน ผูพิพากษามีหนาที่ที่จะตองถอนตัวจากคดีที่มีแรง
กระตุนเพียงพอที่จะทําใหเกิดการตั้งคําถามถึงการทรงความเที่ยงธรรมของตนได 
 

                                                 
109  หลักการและแนวทางวาดวยสิทธิในการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและความชวยเหลือทางกฎหมายในแอฟ
ริกา, รับรองเปนสวนหนึ่งของรายงานของคณะกรรมาธิการแอฟริกันฯ ในการประชุมสุดยอดและการประชุม
ประมุขของรัฐแหงสภาพแอฟริกัน ครั้งที่ 2, กรุงมาโตปู, 4-12 กรกฎาคม 2546, หลักการ A, ยอหนา 5. 
110  คดีของ Indra v. Slovakia, คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548, 
Application 46845/99, ยอหนา 49. 
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3. ความเปนอิสระทางการเงินและทรัพยากรที่เพียงพอ 
 
เกริ่นนํา 
 

ตุลาการจะตองมีทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางเหมาะสม 
ในฐานะที่เปนอํานาจฝายหนึ่ง ตุลาการไดรับทรัพยากรจากงบประมาณแผนดินซึ่งมักจะถูก
กําหนดโดยฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหาร เปนสิ่งสําคัญที่ผูที่กําหนดและอนุมัติงบประมาณของรัฐ
จะตองพิจารณาถึงความตองการของฝายตุลาการดวย ทรัพยากรที่ไมเพียงพออาจจะทําใหตลุาการ
มีความเปราะบางตอการคอรรัปชั่น ซ่ึงอาจทําใหความเปนอิสระและการทรงความเที่ยงธรรมของ
ตุลาการออนแอลง ในการกําหนดทรัพยากรที่จัดสรรใหฝายตุลาการนั้น จะตองมีการปรึกษาหารือ
กับผูพิพากษาหรือคณะผูพิพากษาดวย111 

อีกปจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความเปนอิสระและการทรงความเที่ยงธรรมของตุลาการก็คือ 
การขาดการมีสวนรวมของฝายตุลาการในการกําหนดรายละเอียดงบประมาณของตนเอง ที่เปน
เชนนี้เน่ืองจากวิธีการหนึ่งในวิธีที่ใชกันทั่วไปและมีประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุมสถาบันใดๆ 
ก็คือ การจํากัดการเงินของสถาบันน้ันๆ ดวยเหตุที่มีอํานาจฝายอ่ืนหรือสถาบันของรัฐเขามามี
อิทธิพลสําคัญตอการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรที่จัดใหฝายตุลาการ จึงมีความเปนไปได
จริงที่จะมีอิทธิพลตอผลการพิจารณาของคดีที่ออนไหวบางคดี ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการโจมตีความ
เปนอิสระของฝายตุลาการได เพ่ือใหบรรลุเปาหมายน้ี รัฐจํานวนมากไดสรางหนวยงานภายใน
ตุลาการที่มีหนาที่บริหารจัดการทรัพยากรของฝายตุลาการ เพ่ือการเสริมสรางความเปนอิสระ
ขององคกรตุลาการ 

 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกาไดพิจารณาวา ความเปนอิสระเชงิสถาบนั
ของตุลาการ รวมถึงการจัดการ การบริหาร และเรื่องการเงิน “เปนสิ่งสําคัญและสิ่งที่ขาด
ไมไดสําหรับการรักษาสมดุลอํานาจที่จําเปนในสังคมประชาธิปไตย”112 

                                                 
111  ดู กรอบนโยบายเพื่อปองกันและขจัดการคอรรัปชั่น และดูแลใหมีความเปนกลางของระบบตุลาการ (Policy 
Framework for Preventing and Eliminating Corruption and Ensuring the Impartiality of the Judicial 
System), ศูนยเพ่ือความเปนอิสระของผูพิพากษาและทนายความ ของ ICJ (Centre for the Independence 
of Judges and Lawyers-CIJL), CIKL Yearbook 2000, หนา 127 และตอเนื่อง. 
112  คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของทวีปอเมริกา, รายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศเปรู ฉบับที่ 
2 (Second Report on the Situation of Human Rights in Peru), เอกสารองคการนานารัฐแหงอเมริกา 
OEA/Swe.L/V/II.106 Doc. 59 rev., บทที่ II “การบริหารความยุติธรรมและหลักนิติธรรม”, ยอหนา 13. 
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 ในบางโอกาส คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดเรียกรองใหรัฐจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ
แกฝายตุลาการ เพ่ือใหเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเปนอิสระของฝายตุลาการ113 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดแสดงความกังวลเกี่ยวกับคาตอบแทนผูพิพากษาที่ต่ํา 
และไดเชื่อมโยงสถานการณน้ีกับการคอรรัปชั่น คณะกรรมการฯ จึงเสนอแนะใหมีการ
กําหนดวาระการดํารงตําแหนงและเง่ือนไขการทํางานที่เพียงพอแกผูพิพากษาทองถิ่น
เ พ่ือที่จะเปนเกราะปองกันพวกเขาจากการคอร รัปชั่น114 ในกรณีของคองโก 
คณะกรรมการฯ ไดแสดงความกังวลเกี่ยวกับ “คาจางต่ําที่(ผูพิพากษา)ไดรับ ซ่ึงบอยครั้ง
ทําใหเกิดการคอรรัปชั่น”115 

 
มาตรฐานระหวางประเทศวาดวยความเปนอิสระทางการเงิน 
 

กฎหมายระหวางประเทศหลายฉบับรับรองถึงความจําเปนที่ฝายตุลาการจะตองไดรับ
งบประมาณที่เพียงพอ ตัวอยางเชน หลักการพื้นฐานสหประชาชาติฯ กําหนดวา “เปนหนาที่ของ
แตละรัฐภาคีที่จะจัดใหมีทรัพยากรที่เพียงพอตอการที่ตุลาการจะปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยาง
เหมาะสม”116 กฎบัตรยุโรปวาดวยขอบังคับของผูพิพากษาบัญญัติไววา “รัฐมีหนาที่ที่จะดูแลให 
ผูพิพากษามีรายไดที่จําเปนตอการบรรลุภารกิจของตน และโดยเฉพาะในการทํางานกับคดี
ภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล”117 หลักการปกกิ่งฯ ก็ระบุถึงขอบังคับน้ีเชนกันวา “เปนสิ่ง
สําคัญที่ผูพิพากษาจะตองไดรับทรัพยากรที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ของตน”118 

                                                 
113  ดูตัวอยางเชน ขอสังเกตุสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอสาธารณรัฐแอฟริกากลาง, เอกสาร
สหประชาชาติ CCPR/C/CAF/CO/2, ยอหนา 16. 
114  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศโคโซโว (เซอรเบีย), เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/C/UNK/CO/1, ยอหนา 20. ดูเพ่ิมเติม ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศตาจี
กิสถาน, เอกสารสหประชาชาติ CCPR/CO/84/TJK, ยอหนา 17. 
115  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/C/COD/CO/3, ยอหนา 21. 
116  หลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของฝายตุลาการ, อางแลว, หลักการที่ 7. 
117  สภาแหงยุโรป, กฎบัตรยุโรปวาดวยขอบังคับของผูพิพากษา, DAJ/DOC (98) 23, ยอหนาเนื้อความ 1.6. 
118  แถลงการณกรุงปกกิ่งวาดวยหลักการเรื่องความเปนอิสระของฝายตุลาการในภูมิภาค LAWASIA, อางแลว, 
ยอหนาเนื้อความที่ 41. ดูเพ่ิมเติม ขอเสนอแนะทั่วไปหมายเลขที่ R (94) 12 ของคณะกรรมการคณะมนตรี
ของสภาแหงยุโรป (Committee of Ministers of the Council of Europe), อางแลว หลักการที่ III. 
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แนวทางลาติเมอรเฮาส (Latimer House Guidelines) ซ่ึงไดรับการรับรองโดยผูพิพากษา
จากกลุมประเทศในเครือจักรภพ มีบทบัญญัติวาดวยเรื่องงบประมาณสนับสนุนอยางละเอียด: 
  “ควรจะมีการจัดงบประมาณที่เพียงพอและย่ังยืนใหเพ่ือทําใหตุลาการสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางมีมาตรฐานสูงสุด เม่ือฝายนิติบัญญัติมีมติจัดสรรงบประมาณ
ใหตุลาการแลว งบประมาณเหลานั้นจะตองไดรับการคุมครองจากการไมไดรับการ
สนับสนุนจากฝายอ่ืนหรือจากการนําไปใชในทางที่ผิด การจัดสรรหรือการตัดงบประมาณ 
ไมควรถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการควบคุมเหนือฝายตุลาการอยางไมเหมาะสม”119 

 
ในบริบทของแอฟริกา แนวทางวาดวยสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมใน

แอฟริกา (Guidelines on a Right to a Fair Trial in Africa) กําหนดวา “รัฐตางๆ จะใหทรัพยากร
ที่เพียงพอแกฝายตุลาการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ของตน ฝายตุลาการจะตองไดรับการปรึกษาใน
เรื่องการจัดเตรียมงบประมาณและการดําเนินการงบประมาณ”120 

ควรกลาวไวในที่น้ีดวยวา มาตรฐานระหวางประเทศอนุญาตใหรัฐทุกรัฐกําหนดวิธีการที่
ดีที่สุดที่จะรับประกันวาฝายตุลาการไดรับงบประมาณที่เพียงพอ เน่ืองจากงบประมาณที่
เพียงพอเปนองคประกอบสําคัญของความเปนอิสระของตุลาการ121 หลักการนี้ควรไดรับการ
บรรจุไวในระบบกฎหมายของแตละประเทศ โดยเฉพาะควรจะไดรับการบรรจุไวในรัฐธรรมนูญ 
ในการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี รัฐธรรมนูญบางฉบับไดมีบทบัญญัติที่กําหนดเปนสัดสวนจาก
จํานวนรอย ที่ตายตัวของงบประมาณที่ควรจะถูกจัดสรรไวเพ่ือการบริหารความยุติธรรม 

บางประเทศโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาอาจจะไมสามารถจัดสรรทรัพยากรให
ฝายตุลาการไดเทาที่ฝายตุลาการเห็นวาจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของตน ในประเด็นนี้ 
หลักการปกกิ่งฯ ไดบัญญัติไววา: 

“ในกรณีที่ขอจํากัดทางเศรษฐกิจทําใหยากที่จะจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวก
และทรัพยากรใหแกศาลเทาที่ผูพิพากษาเห็นวาจะทําใหตนสามารถปฏิบัติหนาที่ของตน

                                                 
119  แนวทางลาติเมอรเฮาสสําหรับประเทศในเครือจักรภพวาดวยความสูงสุดของรัฐสภาและความเปนอิสระ
ของฝายตุลาการ (Latimer House Guidelines for the Commonwealth on Parliamentary Supremacy and 
Judicial Independence), รับรองเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2541, แนวทางที่ II.2. 
120  หลักการและแนวทางวาดวยสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมในแอฟริกา (Principles and 
Guidelines on a Right to a Fair Trial in Africa), อางแลว, ยอหนา A, 4 (v). ดูเพ่ิมเติม กฎบัตรสากลแหงผู
พิพากษา (Universal Charter of the Judge), อางแลว, ขอบทที่ที่ 14. 
121  ดู หลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของฝายตุลาการ, อางแลว, ซึ่งกําหนดใหรัฐ
รับประกันความเปนอิสระของฝายตุลาการ และใหบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแหงแผนดิน 
(หลักการที่ 1). 
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ได การที่จะรักษาหลักนิติธรรมและการคุมครองสิทธิมนุษยชนใหสามารถดําเนินตอไปก็
ยังกําหนดวา ความตองการของฝายตุลาการและระบบศาลควรไดรับการจัดไวในลําดับ
สูงสุดในการจัดสรรงบประมาณ”122 

 
หลักเกณฑอีกประการเกี่ยวกับความเปนอิสระทางการเงินระบุวา ฝายตุลาการควรจะเปน

อิสระในการตัดสินใจวาจะจัดสรรทรัพยากรของตนอยางไร ในประเด็นนี้ สถาบันอ่ืนๆ ทั้งหมด
จะตองละเวนจากการแทรกแซงวิธีการที่ฝายตุลาการใชทรัพยากรที่ไดรับจัดสรรมาของตน 
แมวาวิธีการใชทรัพยากรนั้นจะเปนเรื่องภายในของฝายตุลาการ แตฝายตุลาการก็ยังตองมีความ
รับผิดตรวจสอบไดตอฝายอ่ืนๆ โดยระบบการตรวจสอบและถวงดุล 
 

ฝายตุลาการควรจะไดรับทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของตน รัฐมี
หนาที่ที่จะรับประกันใหมีสิ่งจําเปนน้ี การมีสวนรวมของฝายตุลาการในการจัดสรร
งบประมาณเปนสิ่งปกปองสําคัญจากการไดรับงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ แมวา
ฝายตุลาการจะมีอิสระทางการเงินในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรของตนเอง แตก็ยังตองมี
ความรับผิดตรวจสอบไดในเร่ืองการนําทรัพยากรไปใชในทางที่ผิดตออํานาจฝายอ่ืนๆ 
ดวย 

 

                                                 
122  แถลงการณปกกิ่งวาดวยหลักการเรื่องความเปนอิสระของฝายตุลาการในภูมิภาค LAWASIA, อางแลว, ยอ
หนาเนื้อความที่ 42. 
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4. เสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
 
เกริ่นนํา 
 

หลักการขอที่ 8 ของหลักการพื้นฐานแหงสหประชาชาติฯ บัญญัติไววา 
โดยสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน สมาชิกของตุลาการนั้น

เปนเสมือนพลเมืองคนอ่ืนๆ ที่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในความเชื่อ ในการ
สมาคม และในการรวมตัว โดยที่ในการมีเสรีภาพเหลานั้น ผูพิพากษาจะตองปฏิบัติตน
ในแบบที่รักษาศักดิ์ศรีของที่ทํางานแหงตน และความเที่ยงธรรมและความเปนอิสระของ
ตุลาการเอาไวเสมอ123 

 
บทบัญญัติน้ีตอกย้ําถึงความสําคัญของเสรีภาพเหลานี้ในการเปนเครื่องมือของผูพิพากษา

เพ่ือคุมครองความเปนอิสระของตนเอง ดังที่หลักการไดกลาวไว เสรีภาพเหลานี้เปนเสรีภาพที่
พลเมืองทุกคนมีเชนกัน และเปนเสรีภาพที่ไดรับการรับรองไวในอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศหลักๆ ทั้งหมด อยางไรก็ตาม เน่ืองจากผูพิพากษาเปนผูมีบทบาทหลักในการประกัน
สิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม เสรีภาพเหลานี้มีจึงมีความสําคัญเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะเสรีภาพใน
การเขารวมสมาคมและเสรีภาพในการแสดงออกนั้นเปนสิ่งพ้ืนฐานสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของ 
ผูพิพากษา 
 
เสรีภาพในการเขารวมสมาคม 
 

การเขารวมสมาคมของผูพิพากษามีบทบาทสําคัญในการประกันความเปนอิสระของ
ตุลาการและหลักนิติธรรมวาจะไดรับความเคารพ การสมาคมเหลานี้นําผูพิพากษามารวมกนั ทาํให
พวกเขาสามารถจัดการตัวเองเพื่อปกปองความเปนอิสระของตนและของวิชาชีพตุลาการไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

                                                 
123  ดวยเนื้อความใกลเคียงกัน ดูหลักการที่ 4.6 ของหลักการบังกาลอร และหลักการ A ยอหนา 4(s) ของ
หลักการและแนวทางวาดวยสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมและไดรับความชวยเหลือทาง
กฎหมายในแอฟริกา (Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in 
Africa) 
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ในประเด็นนี้ หลักการลาติเมอรเฮาส (Latimer House Guidelines) ระบุไววา “วิชาชีพทางกฎหมาย
ที่ถูกจัดการอยางเปนอิสระนั้นเปนองคประกอบสําคัญในการคุมครองหลักนิติธรรม”124  

กฎบัตรยุโรปวาดวยธรรมนูญสําหรับผูพิพากษารับรองบทบาทพื้นฐานของการสมาคม
ของผูพิพากษา ไววา 

“องคกรทางวิชาชีพที่ตั้งขึ้นโดยผูพิพากษา และที่ผูพิพากษาทุกคนสามารถเขา
รวมไดอยางอิสระ มีคุณูปการอยางสําคัญตอการปกปองสิทธิที่พวกเขาไดรับตาม
กฎหมายของตน โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเจาหนาที่และหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจเกี่ยวกับพวกเขา”125 

 
สภาแหงยุโรปไดรับรองเสรีภาพในการสมาคมของผูพิพากษาไวในขอเสนอแนะ

หมายเลข R (94) 12 ที่ระบุไววา “ผูพิพากษาควรจะมีเสรีภาพในการจัดตั้งสมาคม ซ่ึงกระทํา
ดวยตัวเองหรือโดยรวมกับองคกรอ่ืน มีภารกิจในการปกปองความเปนอิสระของตนและคุมครอง
ผลประโยชนของพวกเขา”126 หลักการปกกิ่งฯ ก็รับรองเสรีภาพนี้เชนกันเม่ือระบุวา “ผูพิพากษา
จะตองมีเสรีภาพตามกฎหมายใดๆที่เกี่ยวของ ในการจัดตั้งและเขารวมสมาคมของผูพิพากษา
เพ่ือเปนตัวแทนผลประโยชนของตน และสงเสริมการอบรมทางวิชาชีพของตน และทํากิจกรรม
ใดๆ เพ่ือคุมครองความเปนอิสระของตนตามที่เหมาะสม”127 
 
 

                                                 
124  แนวทางลาติเมอรเฮาส, อางแลว, หลักการ VII.3. ดูเพ่ิมเติม ขอบทที่ 12 ของกฎบัตรสากลวาดวยผูพิพากษา
ที่ระบุวา “สิทธิของผูพิพากษาในการเขารวมสมาคมทางวิชาชีพจะตองไดรับการรับรองเพ่ือที่จะทําใหผูพิพากษา
ไดรับการปรึกษาขอความคิดเห็น โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการนําบัญญัติตางๆ ทั้งทางศีลธรรมและอื่นๆ 
และวิธีการทางยุติธรรมมาใช และเพ่ือทําใหผูพิพากษาไดปกปองผลประโยชนอันชอบธรรมของตน” 
125  กฎบัตรยุโรปวาดวยธรรมนูญสําหรับผูพิพากษา, อางแลว, ยอหนาเนื้อความ 1.7. ดูเพ่ิมเติม หลักการที่ 9 
ของหลักการพื้นฐานแหงสหประชาชาติฯ ที่ระบุวา “ผูพิพากษาจะตองมีอิสระในการจัดตั้งและเขารวมสมาคม
ของผูพิพากษาหรือองคกรอื่นๆ เพ่ือเปนตัวแทนผลประโยชนของพวกเขา เพ่ือสงเสริมการฝกอบรมทาง
วิชาชีพของตน และเพ่ือปกปองความเปนอิสระทางตุลาการของตน” 
126  ขอเสนอแนะลําดับที่ R (94) 12, อางแลว, หลักการ IV. 
127  คําแถลงปกกิ่งวาดวยหลักการเรื่องความเปนอิสระของตุลาการในภูมิภาค LAWASIA, อางแลว, ยอหนา
เนื้อความที่ 9. ดูเพ่ิมเติม หลักการและแนวทางวาดวยสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและไดรับ
ความชวยเหลือทางกฎหมายในแอฟริกา, หลักการ A, ยอหนา 4 (t) ที่ระบุวา “เจาหนาที่ตุลาการจะตองมี
เสรีภาพในการจัดตั้งและเขารวมสมาคมทางวิชาชีพหรือองคกรอื่นๆ เพ่ือเปนตัวแทนของผลประโยชนของตน 
เพ่ือสงเสริมการอบรมทางวิชาชีพของตน และเพ่ือคุมครองสถานะของตนเอง” 
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เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นก็สําคัญตอบทบาทของผูพิพากษาเชนกัน ในฐานะที่เปน
ผูค้ําประกันหลักนิติธรรม และเปนสวนหนึ่งของชุมชนทางกฎหมาย ผูพิพากษาจะตองมีสวนรวม
ในการถกเถียงเพ่ือการปฏิรูปและประเด็นทางกฎหมายอื่นๆ 

นอกเหนือจากการไดรับการบัญญัติรับรองโดยทั่วไปในอนุสัญญาหลักๆ ดานสิทธิ
มนุษยชนทุกฉบับแลว สิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นถูกบัญญัติอยูในกฎหมาย
เฉพาะจํานวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระของตุลาการ ที่เดนชัดที่สุดคือในหลักการที่ 8 
ของหลักการพื้นฐานแหงสหประชาชาติฯ 

อยางไรก็ตาม สิทธิน้ีไมไดมีอยูอยางไมมีขอบเขตจํากัด แตขึ้นอยูกับขอจํากัดบางประการ
ที่แฝงอยูในหนาที่ทางตุลาการ ในกรณีของผูพิพากษา การใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
อยางไมมีการจํากัด อาจบั่นทอนความเปนอิสระหรือความมีความเที่ยงธรรมของผูพิพากษาได 
ตัวอยางเชน กรณีที่ผูพิพากษาเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคดีใดคดีหน่ึงใหแกคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง
หรือสื่อมวลชน ดังน้ัน ผูพิพากษาจะตองละเวนจากการรอนสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่
เปนธรรม รวมถึงหลักการเรื่องการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ โดยเฉพาะในคดีที่กําลังอยู
ในระหวางการพิจารณาคดี 

ในประเด็นน้ี กฎบัตรยุโรปวาดวยธรรมนูญสําหรับผูพิพากษา ไดบัญญัติไววา “ผูพิพากษา
จะตองละเวนจากพฤติกรรม การปฏิบัติ หรือการแสดงออกใดๆ ที่จะสงผลกระทบตอความ
นาเชื่อถือในความเที่ยงธรรมและความเปนอิสระของตน”128 

หลักการบังกาลอรไดเรียกรองใหผูพิพากษาละเวนจากการทําใหขอกําหนดที่จําตองมี
ตามเงื่อนไขสถานะหนาที่ของตนตองเสื่อมลงไวเชนกัน โดยระบุวา 

“ผูพิพากษามีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเชนเดียวกับพลเมืองคนอ่ืนๆ 
[…] แตในการใชสิทธิเชนน้ัน ผูพิพากษาจะตองปฏิบัติตนในทางที่รักษาเกียรติภูมิของ
ตําแหนงทางตุลาการ ความเที่ยงธรรมและความเปนอิสระของตุลาการ”129 

 
 
 
 
                                                 
128  กฎบัตรยุโรปวาดวยธรรมนูญสําหรับผูพิพากษา, อางแลว, ยอหนาเนื้อความ 4.3. 
129  หลักการบังกาลอร, หลักการที่ 4.6. ดูเพ่ิมเติม หลักการที่ 4.10 ที่ระบุวา “ขอมูลลับที่ไดรับมาโดยผู
พิพากษาในฐานะทางตุลาการที่เปนผูพิพากษาจะตองไมถูกใชโดยผูพิพากษาเพื่อการใดที่ไมเกี่ยวของกับ
หนาที่ทางตุลาการของผูพิพากษานั้น” 
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ผูพิพากษามีเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานเชนเดียวกับปจเจกบุคคลอื่นๆ ดวยบทบาทพื้นฐานของ
ผูพิพากษาในการบริหารความยุติธรรม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสมาคม
มีความสําคัญเปนการเฉพาะ ในการใชเสรีภาพเหลานี้ ผูพิพากษาจะตองระมัดระวัง ไม
ทําใหความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของตนเสื่อมลง 
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5. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
 
เกริ่นนํา 
 

เพ่ือเปนการประกันความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของตุลาการ กฎหมายระหวาง
ประเทศกําหนดใหรัฐแตงตั้งผูพิพากษาดวยเกณฑการคัดเลือกที่เขมงวด และดวยวิธีการที่
โปรงใส หากผูพิพากษาไมไดรับการแตงตั้งและการเลื่อนตําแหนงบนพ้ืนฐานของทักษะทาง
กฎหมายของตนแลว ตุลาการก็จะเสี่ยงตอการไมปฏิบัติตามหนาที่หลักของตน น่ันคือ การให
ความยุติธรรมอยางเปนอิสระและมีความเที่ยงธรรม อยางไรก็ตาม ไมมีขอตกลงในกฎหมาย
ระหวางประเทศเกี่ยวกับวิธีการแตงตั้ง ในเรื่องน้ีมีการใหอํานาจในการพิจารณาระดับหน่ึงแกรัฐ
แตละรัฐ โดยที่มีเง่ือนไขวา การเลือกบุคคลที่จะมาเปนผูพิพากษานั้นจะตองอยูบนฐานของ
คุณสมบัติทางวิชาชีพและความเที่ยงธรรมสวนบุคคลของผูเขารับการคัดเลือกแตละคน 

ดังน้ัน จึงมีสองประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับการแตงตั้งผูพิพากษา ประเด็นแรก
เกี่ยวของกับเกณฑที่ใชในการแตงตั้ง ซ่ึงกฎหมายระหวางประเทศไดบัญญัติแนวทางไวอยาง
ชัดเจน ประเด็นที่สองเปนเรื่องของหนวยงานและกระบวนการภายในหนวยงานที่ทําหนาที่
แตงตั้งสมาชิกของตุลาการ ในประเด็นนี้ กฎหมายระหวางประเทศไมไดกําหนดอยางชัดเจนวา
หนวยงานใดในรัฐมีอํานาจที่จะแตงตั้งผูพิพากษาหรือจะตองมีกระบวนการอยางไรบาง อยางไร
ก็ตาม เปนสิ่งสําคัญที่จะจําไววากระบวนการแตงตั้งใดๆ จะตองรับประกันความเปนอิสระทาง
ตุลาการทั้งในเชิงสถาบันและเชิงปจเจกบุคคล และความเที่ยงธรรมทั้งแบบภาวะวิสัยและ
แบบอัตวิสัย ขอกําหนดนี้มาจากหลักการเรื่องการแบงแยกอํานาจและเรื่องการตรวจสอบและ
ถวงดุล ซ่ึงประกอบเปนมาตรการปองกันที่ขาดไมไดเพ่ือนําไปสูเปาหมายนี้ 
 
หลักเกณฑในการแตงตั้ง 
 

เพ่ือหลีกเลี่ยงการแตงตั้งที่อาจจะลดทอนความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของตุลาการ
อยางรายแรง กฎหมายระหวางประเทศไดหามการใชเกณฑการเลือกโดยความเห็นสวนตัว
ในทางการเมือง เชื้อชาติ หรือสีผิว ไวเปนการเฉพาะเนื่องเพราะเหตุผลเหลานี้ไมเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ มีเพียงการอนุญาตใหสามารถมีขอกําหนดไดวาบุคคลนั้นจะตอง
เปนคนชาติของรัฐน้ันๆ  

หลักการพื้นฐานของสหประชาชาติฯ ระบุไววา 
“บุคคลที่ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงทางตุลาการจะตองเปนปจเจกบุคคลที่มี

คุณธรรมและมีศักยภาพพรอมความชํานาญหรือมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในเรื่อง
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กฎหมาย วิธีการใดๆ ในการเลือกตุลาการจะตองปองกันการแตงตั้งทางตุลาการดวย
เหตุผลที่ไมเหมาะสม ในการเลือกผูพิพากษา จะตองไมมีการเลือกปฏิบัติตอบุคคลดวย
เหตุแหงเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืนใด 
ชาติกําเนิดหรือที่มาทางสังคม ทรัพยสิน การเกิดหรือสถานะ ยกเวนขอกําหนดประการ
เดียวที่วา ผูเขารับการเลือกใหดํารงตําแหนงทางตุลาการจะตองเปนคนชาติของประเทศ
น้ันๆ ที่ไมถือวา เปนการเลือกปฏิบัติ”130 

 
ในทํานองเดียวกับ กฎบัตรสากลของผูพิพากษา (Universal Charter of the Judge) ได

บัญญัติวา “การเลือกและการแตงตั้งผูพิพากษาแตละครั้งจะตองดําเนินไปตามวัตถุประสงคและ
เกณฑที่โปรงใสที่อยูบนฐานของคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เหมาะสม”131 

กฎบัตรยุโรปวาดวยธรรมนูญสําหรับผูพิพากษายังไดหามการใชเกณฑที่ไมเหมาะสม 
คือ “กฎของธรรมนูญ […] วางรากฐานเรื่องการคัดเลือกผูเขารับการพิจารณาไวบน
ความสามารถของพวกเขาในการประเมินเรื่องทางกฎหมายอยางเปนอิสระและเที่ยงธรรมตามที่
ไดรับมอบหมาย และในการใชกฎหมายที่อยูในมือดวยความเคารพในศักดิ์ศรีของปจเจกบุคคล 
ธรรมนูญหามการที่ผูเขารับการคัดเลือกถูกคัดออก เพียงเพราะเหตุแหงเพศ หรือชาติพันธุหรือ
กําเนิดทางสังคม หรือดวยเพียงเหตุผลดานความคิดเห็นทางการเมืองและทางปรัชญาหรือความ
เชื่อทางศาสนาของบุคคลนั้น”132 

สภาแหงยุโรปไดเสนอแนะวา “การตัดสินใจทุกกรณีที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของผูพิพากษา 
ควรอยูบนฐานของเกณฑที่เปนภาวะวิสัย และการคัดเลือกและวิชาชีพของผูพิพากษาควรอยูบน
ฐานของคุณสมบัติที่ เหมาะสม โดยคํานึงถึงคุณสมบัติ คุณธรรม ความสามารถ  และ
ประสิทธิผล”133 เน่ืองจากการแตงตั้งผูพิพากษาเปนสวนหนึ่งของวิชาชีพของผูพิพากษา 
ขอเสนอแนะนี้ หมายถึงทั้งการเริ่มเขามาทํางานในวิชาชีพตุลาการของผูพิพากษาและการเลื่อน
ตําแหนงงานตอมาดวย 

 
 

                                                 
130  หลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของตุลาการ, อางแลว, หลักการที่ 10 
131  กฎบัตรสากลของผูพิพากษา, อางแลว, ขอบทที่ 9. 
132  กฎบัตรยุโรปวาดวยธรรมนูญสําหรับผูพิพากษา, อางแลว, ยอหนาเนื้อความ 2.1. กฏบัตรฯ ยังมีมุมมองวา 
“กฎหมายนั้นจะตองบัญญัติเรื่องเง่ือนไขที่รับประกันความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ โดย
ขอกําหนดที่ถูกเชื่อมเขากับคุณสมบัติทางการศึกษาหรือประสบการณเดิม” (ยอหนาเนื้อความ 2.2). 
133  สภาแหงยุโรป, ขอเสนอแนะลําดับที่ R (94) 12, อางแลว, หลักการที่ I.2. 
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หลักการและแนวทางแอฟริกันวาดวยสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม 
(African Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial) ไดบัญญัติไววา 

“เกณฑเพียงประการเดียวสําหรับการแตงตั้งเจาหนาที่ตุลาการก็คือ  ความ
เหมาะสมของผูรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงนั้น โดยเหตุผลดานคุณธรรม การผาน
การอบรมหรือการเรียนรูที่เหมาะสม และความสามารถ” 

 
ยิ่งไปกวานั้น แนวทางฯ ไดกลาวถึงทักษะที่สําคัญที่ผูเขารับการพิจารณาจะตองมี ไววา 

“ผูใดจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางตุลาการ ผูน้ันจะตองไดรับการ
อบรมหรือผานการเรียนรูที่เหมาะสมที่จะทําใหสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยาง
เพียงพอ”134 

 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก หลักการปกกิ่งฯ ก็มีบทบัญญัติที่หามการเลือกปฏิบัติโดยมี 

คําเตือนตอประเด็นสัญชาติที่คลายๆ กัน วา “ในการคัดเลือกผูพิพากษา จะตองไมมีการเลือก
ปฏิบัติตอบุคคลดวยเหตุแหงเชื้อชาติ สีผิว เพศสภาพ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ
ความคิดเห็นอ่ืน ชาติกําเนิดหรือกําเนิดทางสังคม สถานภาพการสมรส วิถีทางเพศ ทรัพยสิน 
การเกิดหรือสถานะ ยกเวนแตขอกําหนดที่วาผูเขารับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงตุลาการ
จะตองเปนคนชาติของประเทศนั้น ที่ไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ”135  
 
 

                                                 
134  หลักการและแนวทางวาดวยสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมและไดรับความชวยเหลือทาง
กฎหมายในแอฟริกา, อางแลว, หลักการ A ยอหนา 4 (i) และ (k) หลักการฯ ยังมีบทบัญญัติที่วาดวยการไม
เลือกปฏิบัติ ซึ่งก็มีขอยกเวนไววา “บุคคลใดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ มีสิทธิไดรับการพิจารณาใหดํารง
ตําแหนงทางตุลาการโดยไมมีการเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐานใดๆ เชน ดวยเหตุแหงเชื้อชาติ สีผิว กําเนิดทางชาติ
พันธุ ภาษา เพศ เพศสภาพ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นๆ ศาสนา ความเชื่อ ความพิการ 
ชาติกําเนิดหรือกําเนิดทางสังคม การเกิด สถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่นๆ  อยางไรก็ตาม กรณีเหลานี้
ไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติหากรัฐ 1. กําหนดอายุตํ่าสุดหรือประสบการณของผูเขารับการพิจารณาใหดํารง
ตําแหนงทางตุลาการ; 2. กําหนดอายุสูงสุดหรืออายุเกษียณหรือชวงเวลาการดํารงตําแหนงของตําแหนงทาง
ตุลาการ; 3. กําหนดวาอายุสูงสุดหรืออายุเกษียณนั้นหรือชวงเวลาในการดํารงตําแหนงนั้นอาจแตกตางกันไป
ในผูพิพากษา ผูพิพากษาศาลแขวง หรือเจาหนาที่ในฝายตุลาการอื่นๆ ในแตละระดับ; 4. กําหนดวาเพียงคน
ชาติของรัฐนั้นเทานั้นที่จะมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางตุลาการ” (หลักการ 4.j).  
135  แถลงการณปกกิ่งวาดวยหลักการเรื่องความเปนอิสระของตุลาการในภูมิภาค LAWASIA, อางแลว, ยอหนา
เนื้อความที่ 13. 
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แนวทางลาติเมอรเฮาสฯ มีบทบัญญัติคลายคลึงกันกับที่พบในกฎหมายฉบับอ่ืนๆ โดย
กลาวถึงเฉพาะพันธกรณีที่นําไปสูการขจัดความไมเสมอภาคกันภายในตุลาการ: 

“การแตงตั้งตําแหนงตุลาการในทุกระดับ ควรจะดําเนินการไปบนฐานของ
คุณสมบัติ โดยมีบทบัญญัติที่เหมาะสมในการคอยๆ ขจัดความไมเทาเทียมทางเพศ
สภาพและปจจัยทางประวัติศาสตรอ่ืนๆ ของการเลือกปฏิบัติ”136 

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดกลาวย้ําบอยครั้งถึงเกณฑที่ใชในการแตงตั้งผูพิพากษา 

และไดกําหนดวาผูพิพากษาควรจะไดรับการแตงตั้งดวยเหตุแหงทักษะทางวิชาชีพของตน 
 หลังการพิจารณารายงานของรัฐจากประเทศโบลิเวีย คณะกรรมการฯ ไดเสนอแนะ “วา
การแตงตั้งผูพิพากษาควรจะอยูบนฐานของความสามารถของพวกเขา ไมใชบนฐานของ
สังกัดทางการเมืองของพวกเขา”137 

 ในกรณีของประเทศอเซอรไบจัน คณะกรรมการฯ เสนอแนะใหประเทศ “(กําหนด)
กระบวนการที่ชัดเจนและโปรงใสเพื่อนํามาใชในการแตงตั้งและการมอบหมายงานตุลาการ 
เพ่ือ […]ปกปองความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของตุลาการ”138 

 ในกรณีประเทศซูดาน คณะกรรมการฯ ไดแสดงความกังวลวา “ตุลาการไมไดเปนอิสระ
อยางแทจริง ทั้งในภาพที่ปรากฏและในความเปนจริง ผูพิพากษาจํานวนมากไมไดถูกเลือก
บนฐานของคุณสมบัติทางกฎหมายของพวกเขาเปนหลัก […] และคนที่ไมใชมุสลิมหรือ
ผูหญิงมีจํานวนนอยมากที่ดํารงตําแหนงทางตุลาการในทุกระดับ” คณะกรรมการฯ จึง
เสนอแนะวา “ควรจะมีการใชมาตรการตางๆ เพ่ือพัฒนาความเปนอิสระและความสามารถ
ทางวิชาการของตุลาการ รวมถึงการแตงผูพิพากษาที่มีคุณสมบัติจากกลุมผูหญิงและ
สมาชิกของชนกลุมนอย”139 

 ในกรณีของประเทศสโลวาเกีย คณะกรรมการฯ “สังเกตดวยความกังวล” วากฎระเบียบ
ที่ใชอยู “เพ่ือกํากับการแตงตั้งผูพิพากษาโดยรัฐบาลดวยการรับรองทางรัฐสภา อาจจะมี
ผลกระทบทางลบตอความเปนอิสระของตุลาการได” และเสนอแนะใหมีการใช “มาตรการ

                                                 
136  แนวทางลาติเมอรเฮาส, อางแลว, หลักการที่ ll.1. 
137  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศโบลิเวีย, เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/79/ 
Add.74, ยอหนา 34. ดูเพ่ิมเติม ขอสังเกตสรุปตอประเทศเลบานอน, เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/79/ 
Add.78, ยอหนา 15. 
138  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศอเซอรไบตัน, เอกสารสหประชาชาติ CCPR/ 
CO/79/AZE, ยอหนา 14. 
139  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศซูดาน, เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/ 
79/Add.85, ยอหนา 21. 
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เฉพาะเพื่อรับประกันความเปนอิสระของตุลาการ คุมครองผูพิพากษาจากอิทธิพลทาง
การเมืองในรูปแบบใดๆ ผานทางการออกกฎหมายควบคุมการแตงตั้ง คาตอบแทน 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง การถอดถอน และวินัยของสมาชิกของตุลาการ”140 

 ในกรณีของสาธารณรัฐมอลโดวา คณะกรรมการฯ ไดแสดงความกังวลตอ “การแตงตั้งให
ผูพิพากษาดํารงตําแหนงในชวงแรกเปนเพียงระยะเวลาสั้นๆ โดยหลังจากนั้นผูพิพากษา
จะตองบรรลุเกณฑบางอยางเพ่ือไดรับการขยายเวลาการดํารงตําแหนง” และเสนอแนะ
ใหรัฐบาล “ทบทวนกฎหมายเพื่อใหระยะเวลาการดํารงตําแหนงของผูพิพากษานาน
เพียงพอที่จะประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาได อยางสอดคลองกับขอกําหนดใน
ขอบทที่ 14 ยอหนา 1 (วาดวยสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมโดยคณะ
ตุลาการที่เปนอิสระและมีความเที่ยงธรรม)”141 

 เม่ือวิเคราะหรายงานของปารากวัย คณะกรรมการฯ ไดแสดงความเสียใจตอ “การขาด
หลักเกณฑทางภาวะวิสัยที่ควบคุมการแตงตั้งและการถอดถอนผูพิพากษา รวมถึงผู
พิพากษาศาลฎีกา ซ่ึงอาจบั่นทอนความเปนอิสระของตุลาการได”142 

 
เกณฑเหลานี้ควรจะถูกนํามาใชกับผูพิพากษาในศาลระหวางประเทศในประเทศที่มีการ

คัดเลือกผูพิพากษาใหทําหนาที่ในศาลระหวางประเทศดวย เม่ือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
วิเคราะหรายงานเรื่องสถานการณในประเทศโคโซโว ซ่ึงมีการแตงตั้งผูพิพากษาระหวางประเทศ
ขึ้นจํานวนหนึ่ง คณะกรรมการฯ ไดแสดงความกังวล “เกี่ยวกับการขาดหลักประกันที่เพียงพอ
สําหรับความเปนอิสระของผูพิพากษาในศาลระหวางประเทศ” และเสนอแนะคณะปฏิบัติภารกิจของ
สหประชาชาติที่ไปปฏิบัติงานในประเทศโคโซโวให “ตั้งกระบวนการที่เปนอิสระในการสรรหา 
แตงตั้ง และดําเนินการทางวินัย ของผูพิพากษาในศาลระหวางประเทศขึ้น”143 ในกรณีของ
ประเทศกาตาร คณะกรรมการตอตานการทรมานไดแสดงความกังวลตอ “การคุกคามความเปน
อิสระในทางปฏิบัติของผูพิพากษา ซ่ึงสวนใหญเปนชาวตางชาติ” เน่ืองจากหนวยงานพลเรือน
เปนหนวยงานที่ มีอํานาจในการออกใบอนุญาตการพักอาศัยใหผู พิพากษาชาวตางชาติ 
                                                 
140  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศสโลวาเกีย , เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/C/79/Add.79, ยอหนา 18. 
141  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศมอลโดวา ,  เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/CO/75/MDA, ยอหนา 12. 
142  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศปารากวัย ,  เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/C/PRY/CO/2, ยอหนา 17. 
143  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศโคโซโว (เซอรเบีย), เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/C/UNK/CO/1, ยอหนา 20. 
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คณะกรรมการฯ ไดตั้งขอสังเกตวา “อาจกอใหเกิดความรูสึกถึงความไมแนนอนในเรื่องความ
ม่ันคงในระยะเวลาการจางงาน และเกิดการพึ่งพาที่ไมสมควรตอดุลพินิจของหนวยงานเหลานั้น 
และกอใหเกิดแรงกดดันตอผูพิพากษา”144 
 
กระบวนการแตงตั้ง 
 

ดังที่ไดกลาวไวในสวนนําของบทนี้ กฎหมายระหวางประเทศไมไดกําหนดกระบวนการ
แตงตั้งเอาไวแตอยางใด อยางไรก็ตาม กฎหมายระหวางประเทศจํานวนหนึ่งไดบัญญัติถึงสิ่งที่
ควรตองนํามาพิจารณา โดยเฉพาะบทบาทของอํานาจฝายอ่ืน และลักษณะขององคกรที่มีหนาที่
แตงตั้ง 

กลาวโดยทั่วไป ผูพิพากษาควรจะถูกเลือกโดยผูทํางานระดับเดียวกันหรือโดย
หนวยงานที่เปนอิสระจากฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ ตัวอยางเชน วิธีการที่กฎบัตรยุโรปวา
ดวยธรรมนูญสําหรับผูพิพากษาไดกลาวถึงไววา “ในทุกการตัดสินใจที่อาจสงผลกระทบตอการ
คัดเลือก การสรรหา การแตงตั้ง ความกาวหนาทางวิชาชีพหรือการออกจากตําแหนงของผู
พิพากษา ธรรมนูญปรารถนาจะเห็นการปฏิบัติของหนวยงานที่เปนอิสระจากฝายบริหารและ
ฝายตุลาการ ที่มีสมาชิกอยางนอยครึ่งหน่ึงเปนผูพิพากษาที่มาจากการคัดเลือกโดยเพื่อน
รวมงานในระดับเดียวกันดวยวิธีที่รับประกันวาไดตัวแทนของฝายตุลาการที่กวางขวางที่สุด”145

สภายุโรปไดกําหนดรายละเอียดในเรื่องแนวทางการแตงตั้งและหนวยงานที่ทําหนาที่คัดเลือกผู
พิพากษาไวดังน้ี 

“หนวยงานที่ทําหนาที่ตัดสินใจในการคัดเลือกและจัดการเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
ของผูพิพากษา ควรเปนอิสระจากรัฐบาลและฝายบริหาร เพ่ือปกปองความเปนอิสระของ
หนวยงานนี้ กฎระเบียบตางๆ ควรประกันใหสมาชิกของหนวยงานน้ีถูกคัดเลือกโดย
ตุลาการ และหนวยงานนี้เปนผูกําหนดระเบียบวิธีการของตัวเอง ”146 
อยางไรก็ตาม สภายุโรปยอมรับวาเปนเรื่องปกติที่ในบางรัฐ รัฐบาลคือผูแตงตั้งผู

พิพากษา และวิธีปฏิบัติน้ีสอดคลองกับความเปนอิสระของตุลาการไดตราบเทาที่มีมาตรการ
                                                 
144  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการตอตานการทรมานตอประเทศกาตาร , เอกสารสหประชาชาติ 
CAT/C/QAT/CO/4, ยอหนา 11. 
145  กฎบัตรยุโรปวาดวยบัญญัติสําหรับผูพิพากษา, อางแลว, ยอหนาเนื้อความที่ 1.3. 
146  ขอเสนอแนะลําดับที่ R(94) 12, อางแลว, หลักการที่ l.2.c. ดูเพ่ิมเติมขอบทที่ 9 ของกฎบัตรสากลแหงผู
พิพากษา: “[…]ในกรณีที่การเลือกผูพิพากษาไมไดรับการดูแลใหมีความเหมาะสมดวยวิธีการอื่นๆ ที่หย่ังราก
อยูในธรรมเนียมปฏิบัติที่เปนที่รับรองและพิสูจนแลว การเลือกผูพิพากษาควรจะดําเนินไปโดยหนวยงานที่
เปนอิสระ ที่มีตัวแทนจากตุลาการจํานวนพอควร” 
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ปองกันใชอยู ในเรื่องน้ี สภายุโรปไดกําหนดวา “[…] ในกรณีที่บทบัญญัติและธรรมเนียมทาง
รัฐธรรมนูญหรือทางกฎหมายอนุญาตใหผูพิพากษาถูกแตงตั้งโดยรัฐบาลได ควรมีมาตรการที่
ประกันวาระเบียบวิธีการในการแตงตั้งผูพิพากษานั้นโปรงใสและเปนอิสระในทางปฏิบัติ และให
การตัดสินใจปลอดจากอิทธิพลใดๆ  นอกเหนือจากที่เกี่ยวของกับเกณฑแบบอัตวิสัยที่กลาวถึง
ขางตน”147 
 

แนวทางแอฟริกันฯ สนับสนุนแนวคิดเรื่องหนวยงานอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเลือก
เจาหนาที่ตุลาการ แตก็ยินยอมใหหนวยงานอื่นๆ รวมถึงฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติทํา
หนาที่น้ีดวย ตราบใดที่ปฏิบัติตามเกณฑบางอยางดังน้ี 

“กระบวนการแตงตั้งองคกรทางตุลาการจะตองโปรงใสและมีการตรวจสอบรับผิด
ได และควรจะมีการตั้งหนวยงานอิสระเพื่อมาทําหนาที่น้ี วิธีการใดๆ ที่ใชในการคัดเลือก
ตุลาการ จะตองเปนไปเพ่ือปกปองความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของตุลาการ
ได”148 

 
มีหลายกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดอางถึงวิธีการที่ผูพิพากษาไดรับการ

แตงตั้ง และเสนอแนะกระบวนวิธีการที่โปรงใสมากกวา เชน 
 ในกรณีของคองโก คณะกรรมการฯ ไดแสดงความกังวลตอ “การกระทบกระเทือนความ
เปนอิสระของตุลาการ อันเปนการละเมิดขอบทที่ 14 วรรค 1 ของกติกาฯ” และใหความ
สนใจกับขอเท็จจริงที่วา ความเปนอิสระเชนนั้น “ถูกจํากัดเนื่องจากการขาดกลไกที่เปน
อิสระในการทําหนาที่คัดเลือกผูเขามาทําหนาที่เปนผูพิพากษาและการดําเนินการทาง
วินัยตอผูพิพากษา เน่ืองจากแรงกดดันและอิทธิพลมากมาย รวมถึงการที่ผูพิพากษาขึ้น
ตรงตอฝายบริหาร” คณะกรรมการฯ ไดเสนอแนะใหรัฐบาลคองโก "ดําเนินขั้นตอนที่
เหมาะสมเพื่อสรางหลักประกันความเปนอิสระของตุลาการ โดยเฉพาะดวยการแกไข

                                                 
147  ขอเสนอแนะลําดับที่ R(94) 12, อางแลว, หลักการ l.2.c, ตัวเนนเปนของผูเขียน. เพ่ือเปนการรับประกัน
ความโปรงใสนี้ ขอเสนอแนะไดยกตัวอยางไวจํานวนหนึ่งเชน “หนวยงานพิเศษที่เปนอิสระและมีความสามารถ 
เพ่ือทําหนาใหคําแนะนําแกรัฐบาลที่รัฐบาลจะตองปฏิบัติตาม; หรือสิทธิของปจเจกบุคคลในการอุทธรณ
อุทธรณอุทธรณคําตัดสินไปยังหนวยงานที่เปนอิสระ; หรือหนวยงานที่ทําการตัดสินใจปกปองอิทธิพลที่ไม
เหมาะสมหรือเกินควร” เปนตน 
148  หลักการและแนวทางวาดวยสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและความชวยเหลือทางกฎหมาย
ในแอฟริกา, อางแลว, หลักการ A, ยอหนา 4 (h). ดูเพ่ิมเติม หลักการปกกิ่งฯ, หลักการ 13 ถึง 17 และ
แนวทางลาติเมอรเฮาส, อางแลว, หลักการ ll.1. 
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กฎระเบียบที่ เกี่ยวกับองคประกอบและการดําเนินงานของสภายุติธรรมสูงสุด 
(Supreme Council of Justice) และการมีผลสมบูรณของการจัดตั้งสภานั้น”149 

 ในกรณีของประเทศลิกเตนสไตน คณะกรรมการฯ พิจารณาวาการแทรกแซงของฝาย
บริหารในการคัดเลือกผูพิพากษา ดวยวิธีการลงคะแนน เปนการบั่นทอนความเปนอิสระ
ของตุลาการ150 

 ในกรณีของทาจีกิสถาน หลังจากที่ไดแสดงความกังวล “เกี่ยวกับการขาดความเปน
อิสระของตุลาการที่ปรากฏใหเห็นเดนชัด ตามที่สะทอนออกมาในกระบวนการของการ
แตงตั้งและการถอดถอนผูพิพากษา” คณะกรรมการฯ ไดเสนอใหรัฐบาลทาจีกิสถาน 
“ประกันความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมอยางเต็มที่ของตุลาการ โดยการแตงตั้ง
หนวยงานอิสระเพื่อทําหนาที่แตงตั้ง เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง และการดําเนินมาตรการ
ทางวินัยตอผูพิพากษาในทุกระดับ”151 

 เม่ือวิเคราะหรายงานที่สงโดยประเทศฮอนดูรัส คณะกรรมการฯ ไดแสดงความกังวล 
“ตอความลมเหลวท่ีจะตั้งหนวยงานอิสระเพื่อปกปองความเปนอิสระของตุลาการ และ
เพ่ือดูแลการแตงตั้ง การเลื่อนขั้น และระเบียบปฏิบัติทางวิชาชีพ” และเสนอแนะให 
“จัดตั้ง (หนวยงานอิสระนั้น) อยางฉับพลัน”152 

 

                                                 
149  ขอ สัง เกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศคองโก ,  เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/C/79/Add.118, ยอหนา 14. คณะกรรมการฯ ยังกลาวตอไปวา “ควรจะมีการใหความสนใจเปนพิเศษ
กับการฝกอบรมผูพิพากษาและกับระบบควบคุมการคัดเลือกและการลงโทษผูพิพากษา เพ่ือที่จะทําใหผู
พิพากษาเปนอิสระจากแรงกดดันทางการเมือง การเงิน และอื่นๆ ซ่ึงจะทําใหเกิดความมั่นคงในการดํารง
ตําแหนงและทําใหพวกเขาสามารถผดุงความยุติธรรมไดอยางฉับพลันและอยางเปนกลาง คณะกรรมการฯ 
เชิญชวนใหรัฐภาคีมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุสูเปาหมายดังกลาว และดําเนินขั้นตอนตางๆ ที่
เหมาะสมเพื่อดูแลใหผูพิพากษาจํานวนมากขึ้นไดรับการฝกอบรมที่เพียงพอ 
150  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศลิกเตนสไตน, เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/CO/81/LIE, ยอหนา 12. 
151  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศทาจีกิสถาน , เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/CO/84/TJK, ยอหนา 17. คณะกรรมการตอตานการทรมานไดแสดงความกังวลคลายคลึงกันในเรื่อง 
“ความเปนอิสระและความมีประสิทธิภาพที่ไมเพียงพอของตุลาการ เนื่องจากผูพิพากษานั้นทั้งไดรับการ
แตงตั้งและถอดถอนโดยประธานาธิบดี” ดู ขอสรุปและขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอตานการทรมานตอ
ประเทศทาจีกิสถาน, เอกสารสหประชาชาติ CAT/C/TJK/CO/1, ยอหนา 10. 
152  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศฮอนดูรัส ,  เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/C/HND/CO/1, ยอหนา 16. 
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ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปไดพิจารณาคดีที่ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของ
คณะตุลาการถูกทาทายดวยวิธีการที่ผูพิพากษาไดรับการแตงตั้งดวยเชนกัน 

 ในคดี Incal v. Turkey ศาลฯ ตองตัดสินเรื่องความเที่ยงธรรมของคณะตุลาการที่ตัดสิน
วานาย Incal มีความผิด จําเลยไดโตแยงวา การมีผูพิพากษาคนหนึ่งเปนทหาร เปนการ
ละเมิดสิทธิของตนในการที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยคณะตุลาการที่เปนอิสระ 
เน่ืองจากผูพิพากษาดังกลาวนั้นอยูภายใตอํานาจของฝายบริหาร ศาลฯ ไดตัดสินวา “ใน
เรื่องนี้ แมเพียงการดูเหมือนวาเปน ก็มีความสําคัญเชนกัน สิ่งที่ตกอยูในความเสี่ยงก็คือ 
ความเชื่อม่ันที่ศาลในสังคมประชาธิปไตยจะตองสรางขึ้นตอสาธารณะ และเหนือสิ่งอ่ืน
ใดตอผูที่ถูกกลาวหาในการพิจารณาคดีอาญา […] ในการตัดสินวา มีเหตุผลที่ชอบธรรม
หรือไมในการที่จะกลัววาศาลใดศาลหนึ่งขาดความเปนอิสระหรือขาดความเที่ยงธรรม 
จุดยืนของผูถูกกลาวหานั้นสําคัญ โดยที่ไมจําเปนตองแนนอนหรือชัดเจน แตสิ่งที่
จําเปนตองชัดเจนก็คือ ความกังวลของเขานั้นจะสามารถถูกกลาวไดวามีความชอบ
ธรรมอยางเปนอัตวิสัยไดหรือไม” ศาลฯ สรุปวา นาย Incal “มีเหตุกลัวอยางชอบธรรม
เน่ืองเพราะการที่หน่ึงในผูพิพากษาของศาลความมั่นคงแหงชาติอิซมีรน้ันเปนทหาร 
อาจทําใหศาลนั้นไดรับอิทธิพลที่ไมเหมาะสมจากขอพิจารณาที่ไมเกี่ยวกับคดีน้ี” และ
ดังน้ัน เขาจึง “มีเหตุผลที่ชอบธรรมที่จะสงสัยถึงความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของ
ศาล […]”153 

 ในคดี Lauko v. Slovakia ศาลฯ ตองพิจารณาวาสิทธิ ที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยาง
เปนธรรมของนาย Lauko ถูกละเมิดหรือไม หลังจากที่สํานักงานทองถิ่นมีคําสั่งปรับเขา 
และสํานักงานเขตก็มีคําสั่งยืนยันการปรับน้ัน ศาลฯ เห็นวาสํานักงานทองถิ่นและ
สํานักงานเขตมีหนาที่ “ดําเนินการบริหารทองถิ่นภายใตการควบคุมของรัฐบาล” และวา 
“การแตงตั้งหัวหนาของหนวยงานเหลานี้ถูกควบคุมโดยฝายบริหาร และเจาหนาที่ของ
สํานักงานฯ ซ่ึงสัญญาจางงานถูกกํากับโดยบทบัญญัติของกฎหมายแรงงาน มีสถานะ

                                                 
153  Incal v. Turkey, อางแลว, ยอหนา 71-73. ดูเพ่ิมเติม Sahiner v. Turkey, คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชน
แหงยุโรป วันที่ 25 กันยายน 2544, Series 2001-IX, ยอหนา 45-46, ซึ่งศาลฯ ไดกลาววา “ในคดีนี้ เมื่อ
สมาชิกของคณะตุลาการประกอบไปดวยบุคคลที่อยูในฐานะผูใตบังคับบัญชาของคูกรณีฝายหนึ่ง ในแงของ
หนาที่และองคกรที่บุคคลนั้นปฏิบัติงาน ผูที่ถูกกลาวหาอาจมีขอสงสัยที่ชอบธรรมตอความเปนอิสระของบุคคล
นั้นได ในสถานการณเชนนี้ยอมสงผลกระทบอยางรุนแรงตอความเชื่อมั่นตอศาล ซึ่งเปนส่ิงที่ศาลจะตอง
กอใหเกิดในสังคมประชาธิปไตย” ศาลฯ สรุปวา นาย Sahiner ซึ่งถูกพิจารณาคดีในศาลกฎอัยการศึกในขอ
กลาวหาวาพยายามบั่นทอนความสงบเรียบรอยตามรัฐธรรมนูญของรัฐ “มีเหตุผลอันชอบธรรมที่จะกลัวตอการ
พิจารณาคดี โดยบัลลังกที่มีผูพิพากษาทหารสองนายและมีเจาหนาที่กองทัพที่ปฏิบัติหนาที่ภายใตอํานาจของ
ผูบัญชาการกฎอัยการศึก” ขอเท็จจริงที่วา ผูพิพากษาพลเรือนสองคนซึ่งไมมีขอสงสัยในเรื่องความเปนอิสระ
และความเปนกลางของพวกเขา รวมอยูในองคคณะนั้นดวย ไมไดทําใหเรื่องนี้มีความแตกตางไปแตอยางใด” 
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เปนลูกจางที่มีเงินเดือน” ศาลฯ สรุปวา “ลักษณะของการแตงตั้งเจาหนาที่ของสํานักงาน
ทองถิ่นและสํานักงานเขตกับการขาดซึ่งการปองกันใดๆ จากแรงกดดันภายนอก และ
ภาพปรากฏของความเปนอิสระ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาองคกรเหลานี้ยอมไม
สามารถพิจารณาวาเปน “อิสระ” จากฝายบริหารตามขอบทที่ 6 ขอยอย 1 (วาดวยสิทธิ
ในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรม)” ศาลฯ กลาววา “การมอบอํานาจในการ
ดําเนินคดีและการลงโทษตอเหตุละเมิดเล็กนอยใหแกหนวยงานฝายบริหารน้ันไม
สอดคลองกับอนุสัญญาฯ และจะตองไดรับการเนนย้ําวาบุคคลที่ถูกพิจารณาคดีจะตองมี
โอกาสที่จะคัดคานการตัดสินใดๆ ที่กระทําตอตนโดยคณะตุลาการที่ใหหลักประกันตาม
ขอบทที่ 6 ได” ศาลฯเห็นวา สิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมของนาย 
Lauko ถูกละเมิดเนื่องจากเขา “ไมสามารถทําใหการตัดสินดังกลาว […]ไดรับการ
ทบทวนโดยคณะตุลาการที่เปนอิสระและเที่ยงธรรม เน่ืองจากคํารองของเขาถูกปฏิเสธ
โดยศาลรัฐธรรมนูญ  บนพ้ืนฐานที่วา การละเมิดเล็กนอยในคดีน้ีไมสามารถไดรับการ
พิจารณาคดีโดยศาลได”154 

 
ในเรื่องการแตงตั้งผูพิพากษา ศาลสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกาไดพิจารณาวา 

“วัตถุประสงคหลักขอหน่ึงของการแบงแยกอํานาจสาธารณะก็คือเพ่ือประกันความเปนอิสระของ
ผูพิพากษา และประกันใหระบบการเมืองที่แตกตางกันรับเอาระเบียบวิธีการที่เขมงวดทั้งสําหรับ
การแตงตั้งและการถอดถอน เพ่ือนําไปสูเปาหมายขางตน” และวา “ความเปนอิสระใดๆ ของผู
พิพากษา หมายความวา จะตองมีกระบวนการแตงตั้งที่เหมาะสม มีระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ที่ตายตัว และหลักประกันวาจักไดรับความปลอดจากแรงกดดันภายนอก”155 
 
 
การเลือกตั้งแบบไดรับคะแนนสาธารณชนนิยม (Popular Vote) 
 

ในบางประเทศ ผูพิพากษามาจากการเลือกตั้งโดยแบบไดรับคะแนนสาธารณชนนิยม 
ในขณะที่ระบบแบบนี้อาจจะดูเหมือนวาเปนประชาธิปไตยมากกวา จึงโปรงใสมากกวาการ
แตงตั้งโดยหนวยงานที่ถูกกําหนด แตการเลือกตั้งแบบไดรับคะแนนสาธารณชนนิยม อาจทําให
เกิดประเด็นคําถามถึงความเหมาะสมของผูที่ไดรับการเลือกตั้ง ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา 
                                                 
154  Lauko v. Slovakia, คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2541, Series 1998-
IV, ยอหนา 64. 
155  คดี Constitutional Court ของศาลสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา, อางแลว, ยอหนา 73 และ 75 
ตามลําดับ. 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดแสดงความกังวล “เกี่ยวกับผลกระทบจากระบบการเลือกตั้งผู
พิพากษาในบางรัฐในปจจุบัน อาจมีตอการบังคับใชสิทธิตามที่บัญญัติไวในขอบทที่ 14 ของ
กติกา(ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง) [วาดวยสิทธิที่จะไดรับการ
พิจารณาคดีโดยคณะตุลาการที่เปนอิสระและเที่ยงธรรม” และพอใจกับ “ความพยายามของรัฐ
จํานวนหนึ่งที่จะรับเอาระบบเลือกตามคุณสมบัติมาใช” ยิ่งไปกวานั้น คณะกรรมการฯ ยังเสนอ 
แนะวาระบบ “การแตงตั้งผูพิพากษาผานทางการเลือกตั้งควรถูกพิจารณาใหม โดยนําระบบการ
แตงตั้งตามคุณสมบัติ โดยหนวยงานที่เปนอิสระเขามาแทนที่”156 
 

ผูพิพากษาควรจะไดรับการแตงตั้งโดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางวิชาชีพของเขา และ
ผานกระบวนการที่โปรงใส แมวามาตรฐานระหวางประเทศจะไมไดหามการแตงตั้งโดย
ฝายบริหารหรือฝายนิติบัญญัติ แตก็เปนที่ปรารถนาใหการคัดเลือกนั้นถูกมอบหมายแก
องคกรที่เปนอิสระ เพ่ือที่วาดุลพินิจทางการเมืองจะไมสามารถมีบทบาทในกระบวนการ
แตงตั้งนั้น ไมวาองคกรใดจะมีหนาที่ในการแตงตั้งผูพิพากษา ผลผลิตของการเลือก
เชนนั้นตองเปนการค้ําประกันวาผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูกระบวนการยุติธรรมจะตอง
มีทักษะที่จําเปนและมีความเปนอิสระเสมอ 

 

                                                 
156  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศสหรัฐอเมริกา, เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/C/79/Add.50;A/50/40, ยอหนา 266-304, ยอหนา 288 และ 301. ดูเพ่ิมเติม ขอสังเกตสรุปเรื่อง
ประเทศอารมาเนียของคณะกรรมการฯ ที่คณะกรรมการฯ กลาววา “ความเปนอิสระของตุลาการไมไดรับการ
ประกันอยางเต็มที่ คณะกรรมการฯ สังเกตวาการเลือกตั้งผูพิพากษาโดยการลงคะแนนเสียงสาธารณะใหมา
ดํารงตําแหนงเปนระยะเวลาสูงสุดไมเกินหกปนั้นไมรับประกันความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของผู
พิพากษา”, เอกสารสหประชาชาติ CCOR/C/79/Add.100, ยอหนา 8. 
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6. เงื่อนไขการดํารงตําแหนงและการเลื่อนขั้น 
เกริ่นนํา 
 

เง่ือนไขพื้นฐานขอหน่ึงของผูพิพากษาในการที่จะรักษาความเปนอิสระของตนไวได ก็คือ 
ความมั่นคงในการดํารงตําแหนง หากผูพิพากษาไมมีความมั่นคงในการดํารงตําแหนงระยะยาว 
ผูพิพากษาก็จะเปราะบางตอแรงกดดันที่ไมเหมาะสมในดานตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากผูที่มี
หนาที่ในการตออายุการดํารงตําแหนงของผูพิพากษา ปญหานี้มีความรุนแรงเปนพิเศษในประเทศ
ที่ฝายบริหารมีบทบาทหลักในการคัดเลือกและแตงตั้งผูพิพากษา ในประเทศเหลานั้น ผูพิพากษา
อาจจะตองขึ้นอยูกับหรืออยูภายใตแรงกดดันทางการเมืองเพ่ือที่จะไดรับการตออายุการดํารง
ตําแหนง ทําใหความเปนอิสระของผูพิพากษาตกอยูในความเสี่ยง 

อีกวิธีหน่ึงที่จะประกันความเปนอิสระของตุลาการก็คือ การมีระบบการเลือ่นขัน้ผูพิพากษา
ที่ชัดเจน ในประเด็นน้ี ระบบที่อยูบนฐานของความสามารถหรืออาวุโสของผูพิพากษานั้นเปนที่
ยอมรับได และไมวาจะเลือกใชระบบใด รัฐจะตองประกันความกาวหนาทางวิชาชีพแกผูพิพากษา
ตามหลักเกณฑที่เปนอัตวิสัยที่กําหนดขึ้นโดยองคกรที่เปนอิสระ 
 
มาตรฐานระหวางประเทศวาดวยการดํารงตําแหนง 
 

มาตรฐานระหวางประเทศวาดวยความเปนอิสระของผูพิพากษาไดกําหนดขอบังคับ
จํานวนหนึ่งเกี่ยวกับเง่ือนไขการทํางานและการดํารงตําแหนงของผูพิพากษา ตัวอยางเชน 
หลักการพื้นฐานสหประชาชาติฯ ไดกําหนดใหรัฐมีหนาที่ในการรับรองเง่ือนไขของการทํางาน
และการดํารงตําแหนงไวในกฎหมายของตน: “วาระการดํารงตําแหนงของผูพิพากษา ความเปน
อิสระของผูพิพากษา ความมั่นคง คาตอบแทนที่เพียงพอ เง่ือนไขการทํางาน บํานาญ และการ
เกษียณอายุ จะตองไดรับการกําหนดไวอยางเพียงพอในกฎหมาย”157 โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ือง
การดํารงตําแหนง หลักการพื้นฐานสหประชาชาติฯ ไดระบุวา “ผูพิพากษา ไมวาจะมาจากการ
แตงตั้งหรือมาจากการเลือกตั้ง จะตองไดรับประกันการดํารงตําแหนงจนกวาจะเกษียณตามที่มี
อาณัติกําหนดไว หรือหมดชวงเวลาการดํารงตําแหนงของตน หากมีการกําหนดไว”158  ในขณะ
ที่บทบัญญัติน้ีระบุไวอยางคลุมเครือวา จะเปนที่พึงปรารถนาหากผูพิพากษาจะไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงชั่วชีวิต (ขึ้นอยูกับความสามารถของผูพิพากษาในการปฏิบัติหนาที่ของตน

                                                 
157  หลักการพื้นฐานของสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของตุลาการ, หลักการที่ 11. หลักการ I.3 ของ
ขอเสนอแนะลําดับที่ R (94 12) ของสภาแหงยุโรปนั้นเหมือนกับหลักการนี้. 
158  เพ่ิงอาง, หลักการที่ 12. 
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อยางเหมาะสมดวย) การดํารงตําแหนงชั่วชีวิตก็เปนการใหหลักประกันคุมครองเรื่องความเปน
อิสระของตุลาการ 

ในสวนของการดํารงตําแหนงชั่วชีวิต แนวทางลามิเมอรเฮาส ไดระบุไวอยางชัดเจนวา 
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอยางถาวรควรเปนบรรทัดฐาน  แนวทางฯ ยังรับวาบางประเทศอาจ
แตงตั้งใหผูพิพากษาดํารงตําแหนงชั่วคราว ทวา การแตงตั้งลักษณะนี้จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทั่วไปของการจางงาน เพ่ือเปนการปกปองความเปนอิสระของผูพิพากษา159 ขอบัญญัตเิชนน้ีกร็ะบุ
ไวในกฎบัตรสากลของผูพิพากษาเชนกัน คือ “ผูพิพากษาคนหนึ่งอาจไดรับการแตงตั้งชั่วชีวิต 
หรือเปนเพียงชวงระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ที่ความเปนอิสระของตุลาการจะไมตกอยูใน
อันตราย”160 

ในระบบแอฟริกัน หลักการและแนวทางวาดวยสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปน
ธรรมและความชวยเหลือทางกฎหมายในแอฟริกา (Principles and Guidelines on the Rights 
to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa) ระบุไววา “ผูพิพากษาหรือเจาหนาที่อ่ืนของ
ฝายตุลาการจะตองมีความมั่นคงในการดํารงตําแหนง จนกวาจะเกษียณหรือจนกวาจะครบ
ระยะเวลาดํารงตําแหนง” และระบุวา “การจางงาน คาตอบแทนที่เพียงพอ บํานาญ ที่อยูอาศัย 
การเดินทาง สภาพความมั่นคงทางกายภาพและทางสังคม อายุเกษียณ กลไกการควบคุมวินัย
และการค้ําประกัน และเง่ือนไขการทํางานอื่นๆ ของเจาหนาที่ตุลาการ จะตองถูกบัญญัติและ
ไดรับการประกันโดยกฎหมาย”161 หลักการแอฟริกันฯ ยังไดระบุถึงเรื่องการดํารงตําแหนงที่
จํากัดระยะเวลาไวอยางชัดเจนเม่ือกลาววา “เจาหนาที่ตุลาการจะตองไมถูกแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงภายใตสัญญาที่มีชวงระยะเวลาตายตัว162 

หลักการปกกิ่งฯ ก็ไดระบุวา “ผูพิพากษาจะตองมีความมั่นคงในการดํารงตําแหนง” 
อยางไรก็ตาม หลักการฯ ยอมรับวาในระบบที่แตกตางกัน “การดํารงตําแหนงของผูพิพากษานั้น
ขึ้นอยูกับการยืนยันเปนชวงๆ โดยคะแนนเสียงของประชาชนหรือโดยระเบียบวิธีการทางการ

                                                 
159  หลักการลาติเมอรเฮาส, อางแลว, หลักการ II.1 ระบุวา “การแตงตั้งทางตุลาการควรจะเปนการถาวร 
ในขณะที่ในบางขอบเขตอํานาจการพิจารณา การแตงตั้งแบบสัญญาอาจจะหลีกเล่ียงไมได การแตงตั้งเชนนั้น
ควรจะขึ้นอยูกับความมั่นคงของการดํารงตําแหนงที่เหมาะสม” 
160  กฎบัตรสากลของผูพิพากษา, อางแลว, ขอบทที่ 8. ขอบทเดียวกันนี้ยังมีบทบัญญัติวาดวยการ 
เกษียณอายุ : “การเปล่ียนแปลงใดๆ ในการเกษียณอายุราชการของฝายตุลาการตามกําหนดจะตองไมมีผล
ยอนหลัง” 
161  หลักการและแนวทางวาดวยสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและความชวยเหลือทางกฎหมาย
ในแอฟริกา, อางแลว, หลักการ A, ยอหนา 4(I) และ (m). 
162  เพ่ิงอาง, หลักการ A, ยอหนา 4 (n) 3. 
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อ่ืนๆ” ในกรณีเชนน้ัน มีขอเสนอแนะวา “ผูพิพากษาทุกคนที่มีเขตอํานาจการพิจารณาเหมือนกัน
จะตองไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามวาระเมื่อถึงอายุที่กําหนด”163 
 
การปฏิบัติที่สงผลกระทบตอการดํารงตําแหนง 
 

การปฏิบัติอยางหนึ่งที่สงผลกระทบตอการดํารงตําแหนงของผูพิพากษาที่พบไดทั่วไป
มากที่สุดก็คือ การแตงตั้ง “ผูพิพากษารักษาการ” (provisional judges) ไดแก ผูพิพากษาที่ไมมี
ความมั่นคงในการดํารงตําแหนงในตําแหนงของตัวเอง อาจถูกยายหรือระงับการทํางานเมื่อใดก็
ได คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกาไดชี้วา การที่ผูพิพากษาเหลานี้ทํางานแบบ
ชั่วคราว “มีนัยยะวา การปฏิบัติของพวกเขานั้นขึ้นอยูกับเง่ือนไข และพวกเขาจะไมรูสึกวาไดรับ
การคุมครองตามกฎหมายจากการแทรกแซงที่ไมถูกตองหรือจากแรงกดดันจากตุลาการสวน
อ่ืนๆ หรือจากภายนอก”164 ในประเด็นนี้ คณะกรรมการฯ ไดชี้วา “การมีผูพิพากษารักษาการใน
สัดสวนจํานวนมากนั้น มีผลกระทบรายแรงตอสิทธิของพลเมืองในการไดรับความยุติธรรมที่
เหมาะสม และตอสิทธิของผูพิพากษาในความมั่นคงในการดํารงตําแหนงอันเปนสิ่งประกันความ
เปนอิสระและอธิปไตยทางตุลาการ”165 

อีกวิธีหน่ึงในการแทรกแซงการดํารงตําแหนงของผูพิพากษาก็คือ การกําหนดใหผู
พิพากษาตองไปผานกระบวนการไดรับการรับรองใหมอีกครั้งตามชวงเวลาที่กําหนด เพ่ือ
พิจารณาวาพวกเขาสามารถดํารงตําแหนงตอไปไดหรือไม 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ไดกลาวถึงวิธีปฏิบัติของกระบวนการรับรองใหมเม่ือ
คณะกรรมการฯ วิเคราะหกรณีของประเทศเปรู คณะกรรมการฯ ไดตั้งขอสังเกตดวย
ความกังวลวา “การที่ผูพิพากษาเกษียณอายุทํางานมาแลวเจ็ดป และจะตองผานการ
รับรองใหมเพ่ือไดดํารงตําแหนงอีกครั้ง เปนการปฏิบัตทิี่มีแนวโนมวาจะสงผลกระทบตอ

                                                 
163  คําประกาศกรุงปกกิ่งเรื่องหลักการวาดวยความเปนอิสระของตุลาการในภูมิภาค LAWASIA, อางแลว, ยอ
หนาเนื้อความ 18-20. ดูเพ่ิมเติม ยอหนาเนื้อความ 21, ซึ่งระบุวา “การดํารงตําแหนงของผูพิพากษาจะตองไม
ถูกเปล่ียนแปลงไปในทางที่เปนโทษตอผูพิพากษาในระหวางที่เขาดํารงตําแหนงอยู” 
164  รายงานเรื่องสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศเวเนซูเอลา, เอกสารองคกรนานารัฐแหงทวีปอเมริกา 
OEA/Ser.L/V/II.118 doc 4 rev. 2, 29 ธันวาคม 2546, ยอหนา 159. 
165  เพ่ิงอาง, ยอหนา 160 และขอสรุปของคณะกรรมการฯ วา “การดํารงตําแหนงแบบชั่วคราวของผูพิพากษา
สวนใหญในประเทศเวเนซูเอลาสงผลกระทบตอความมั่นคงของพวกเขาในตําแหนง ซึ่งเปนเง่ือนไขที่จําเปน
สําหรับความเปนอิสระของตุลาการ”, ที่ยอหนา 540. ดูเพ่ิมเติม รายงานฉบับท่ีสองวาดวยสถานการณสิทธิ
มนุษยชนในประเทศเปรู, เอกสารองคกรแหงรัฐในทวีปอเมริกา OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 
มิถุนายน 2543, ยอหนา 14-15. 
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ความเปนอิสระของตุลาการ โดยการปฏิเสธความมั่นคงในการดํารงตําแหนงของพวก
เขา” คณะกรรมการฯ เสนอแนะวา “ขอบังคับที่ใหผูพิพากษาจะตองไดรับการรับรอง
ใหมจะตองถูกทบทวน และถูกแทนที่ดวยระบบที่มีการดํารงตําแหนงที่ม่ันคง และมีการ
ควบคุมดูแลทางตุลาการที่เปนอิสระ”166 

 ในกรณีของประเทศลิทธัวเนีย คณะกรรมการฯ สังเกตวา “ผูพิพากษาศาลเขตจะตองผาน
การพิจารณาทบทวนโดยฝายบริหารหลังจากดํารงตําแหนงนานหาป เพ่ือที่จะไดรับการ
จางงานแบบถาวร” และเสนอแนะวา “กระบวนการทบทวนใดๆ ควรพิจารณาถึง
ความสามารถทางตุลาการเทานั้น และควรกระทําโดยองคกรวิชาชีพที่เปนอิสระ
เทานั้น”167 

 ในกรณีของประเทศเวียดนาม คณะกรรมการฯ แสดงความกังวลเกี่ยวกับ “กระบวนการ
เลือกผูพิพากษา รวมทั้งการขาดความมั่นคงในการดํารงตําแหนงของผูพิพากษา” 
เน่ืองจากผูพิพากษาไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเพียงสี่ป ปจจัยเหลานี้เม่ือรวมกับ
ความเปนไปไดที่จะมีการใชมาตรการทางวินัยที่กวางขวางมากกับผูพิพากษา ทําให
พวกเขาตองเผชิญกับแรงกดดันทางการเมือง และเปนการทําใหความเปนอิสระและ
ความเที่ยงธรรมของพวกเขาตกอยูในความเสี่ยง อันตราย”168 

 หลังจากประเมินรายงานที่สงโดยประเทศเคอกิซสถาน คณะกรรมการฯ สังเกตวา “การใช
กระบวนการทําใหคนเชื่อเร่ืองการผกผันไปตามกระแสกับผูพิพากษา ขอบังคับใหมีการ
ประเมินใหมทุกๆ เจ็ดป เงินเดือนที่ต่ํา และการดํารงตําแหนงที่ไมม่ันคงของผูพิพากษา 
อาจสงเสริมใหเกิดการคอรรัปชั่นและการติดสินบนได”169 

                                                 
166  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศเปรู, รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
เลมที่ 1, GAOR A/51/40, ยอหนา 352 และ 364. 
167  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศลิธัวเนีย, เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/79/ 
Add.87, ยอหนา 16. ดูเพ่ิมเติม ขอสังเกตสรุปตอประเทศอัซเซอรไบจันของคณะกรรมการฯ, เอกสาร
สหประชาชาติ CCPR/CO/73/AZE, ยอหนา 14, ซึ่งคณะกรรมการฯ แสดงความกังวล “ตอการขาดความ
มั่นคงในการดํารงตําแหนงของผูพิพากษา” 
168  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศเวียดนาม, เอกสารสหประชาชาติ CCPR/CO/ 
75/VNM, ยอหนา 10. 
169  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศไกจีกิสถาน, เอกสารสหประชาชาติ CCPR/CO/ 
69/KGZ, ยอหนา 15. 
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 ในกรณีของประเทศอุซเบกิสถาน คณะกรรมการฯ ย้ําถึงขอกังวลวา “ตุลาการไมไดเปน
อิสระอยางเต็มที่ เหตุวาการแตงตั้งผูพิพากษาใหดํารงตําแหนงจะตองไดรับการ
พิจารณาทบทวนโดยฝายบริหารทุกหาป”170 

 คณะกรรมการตอตานการทรมานไดประเมินความเปนไปไดของการแตงตั้งผูพิพากษา
รักษาการ และแสดงความกังวลวาการแตงตั้งในลักษณะเชนน้ันจะ “ทําใหความเปนอิสระ
และความเที่ยงธรรม[ของผูพิพากษา]ตกอยูในอันตราย”171 

 
การเลื่อนข้ันตําแหนง 
 

อีกแงมุมหน่ึงของการจางงานคือ ปจจัยที่กําหนดการเลื่อนขั้นตําแหนง ในกรณีน้ี เกณฑน้ัน
คลายคลึงกับเกณฑที่ใชในเรื่องการแตงตั้ง น่ันก็คือเรื่องความเปนภาวะวิสัย ตัวอยางเชน 
หลักการพื้นฐานของสหประชาชาติฯ ระบุไววา 

“การเลื่อนขั้นตําแหนงของผูพิพากษาในกรณีที่มีระบบเชนน้ันอยู ควรจะอยูบนฐาน
ของปจจัยที่เปนภาวะวิสัย โดยเฉพาะเรื่องความสามารถ คุณธรรม และประสบการณ”172 

 
หลักการปกกิ่งฯ ใชถอยคําที่คลายๆ กัน แตเพ่ิมเติมเรื่องความเปนอิสระเขาไปเปนปจจัย

ดวย โดยกลาววา “การเลื่อนขั้นตําแหนงของผูพิพากษาจะตองอยูบนฐานของการประเมินปจจัย
ตางๆ อยางเปนภาวะวิสัย เชน ความสามารถ คุณธรรม ความเปนอิสระ และประสบการณ”173 

กฎบัตรยุโรปวาดวยบัญญัติสําหรับผูพิพากษาไดระบุถึงระบบการเลื่อนขั้นตําแหนงผู
พิพากษาไวสองระบบ คือ ในดานหนึ่งเปนระบบที่อยูบนฐานของความอาวุโสที่ผูพิพากษาจะ
ไดรับการเลื่อนขั้นหลังจากอยูในตําแหนงมาตามระยะเวลาที่กําหนด (และยังสามารถทําหนาที่
ทางวิชาชีพของตนไดอยู) สวนอีกระบบหนึ่งเปนระบบการเลื่อนขั้นที่อยูบนฐานของคุณสมบัติ 
ในระบบนี้ปจจัยที่ไมเหมาะสม เชน เชื้อชาติ เพศ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง จะไมมี
                                                 
170  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศอุบเบกิซสถาน, เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/CO/83/UZB, ยอหนา 16. 
171  บทสรุปและขอเสนอของคณะกรรมการตอตานการทรมานตอประเทศเคนยา, เอกสารสหประชาชาติ 
CAT/C/GUY/CO/1, ยอหนา 17. 
172  หลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของตุลาการ, อางแลว, หลักการ 13. หลักการ A ยอ
หนา 4(o) ของหลักการและแนวทางวาดวยสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและความชวยเหลือ
ทางกฎหมายในแอฟริกานั้นเหมือนกันกับหลักการขอนี้ 
173  ปฏิญญาปกกิ่งวาดวยหลักการเรื่องความเปนอิสระของตุลาการในภูมิภาค LAWASIA, อางแลว, ยอหนา
เนื้อความที่ 17. 
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บทบาทตอการพิจารณา เน้ือความในสวนนี้บัญญัติไววา “ในกรณีที่ไมไดพิจารณาบนฐานเรื่อง
ความอาวุโส ระบบการเลื่อนขั้นตําแหนงจะอยูบนฐานของการพิจารณาเพียงเร่ืองคุณภาพและ
คุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่ที่ผูพิพากษาไดรับมอบหมาย โดยวิธีการประเมินแบบเปนภาวะ
วิสัย โดยผูพิพากษาหนึ่งคนหรือมากกวานั้น และมีการแลกเปลี่ยนอภิปรายกับผูพิพากษาคนที่
ไดรับการพิจารณาดวย จากนั้นจึงเปนการประกาศผลการตัดสินใจเรื่องการเลื่อนขั้นโดย
หนวยงานที่มีอํานาจตามที่ไดระบุไวในยอหนา 1.3 น้ี (หนวยงานที่เปนอิสระจากฝายบริหารและ
ฝายนิติบัญญัติ ที่สมาชิกอยางนอยครึ่งหนึ่งเปนผูพิพากษาที่ไดรับเลือกจากผูพิพากษาดวยกัน) 
หรือดวยขอเสนอ หรือขอตกลงของหนวยงานอิสระนี้ ผูพิพากษาที่ไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อน
ขั้นตําแหนงจะตองมีสิทธิที่จะรองเรียนตอหนวยงานนี้”174 
 

ความมั่นคงในการจางงานของผูพิพากษาเปนหลักประกันสําคัญในการรักษาความอิสระ
ของตุลาการ การตัดสินใจเรื่องการเลื่อนขั้นตําแหนงของผูพิพากษาจะตองอยูบนฐาน
ของเกณฑภาวะวิสัยเดียวกันกับที่ใชในการแตงตั้ง และจะตองเปนผลของกระบวนการที่
โปรงใสและเปนธรรม 

 

                                                 
174  กฎบัตรยุโรปวาดวยธรรมนูญสําหรับผูพิพากษา, อางแลว, ยอหนาเนื้อความ 4.1. 
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7. ความรับผิดชอบและถูกตรวจสอบได 
 
เกริ่นนํา 
 

แมวาความเปนอิสระของตุลาการจะเปนหลักประกันที่สําคัญ ขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่
จะกลายเปนเกราะปองกันที่ชวยปกปดผูพิพากษาจากการกระทําที่ผิดจรรยาบรรณไดดวย175 
ดวยเหตุผลนี้ ผูพิพากษาจะตองปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณ เพ่ือที่จะใหหลักการปฏิบัติตนที่
ชัดเจนแกผูพิพากษา บางประเทศไดออกหลักจรรยาบรรณเพื่อควบคุมพฤติกรรมของตุลาการ
176 ในบางกรณี ผูพิพากษาไดรางหลักจรรยาบรรณเหลานี้ หรือในบางประเทศรัฐบาลไดขอ
ความเห็นจากผูพิพากษา ในระดับสากล หลักการบังกาลอรวาดวยการประพฤติทางตุลาการ 
(Bangalore Principles of Judicial Conduct) ระบุถึงคุณคาตางๆ ที่ควรกําหนดเปนพฤติกรรม
ทางตุลาการ คุณคาเหลานี้ถูกสะทอนในหลักจรรยาบรรณ คือ ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม 
การมีคุณธรรม การประพฤติเหมาะสม คุณภาพ ความสามารถ และความหมั่นเพียร การปลดผู
พิพากษาเนื่องจากการปฏิบัติตนของผูพิพากษานั้นมักจะอยูบนพ้ืนฐานของหลักการเหลานี้เรา
ควรจะแยกแยะระหวางความรับผิดตรวจสอบไดทางตุลาการในการทําหนาที่ทางวิชาชีพ ซ่ึงมี
ระเบียบปฏิบัติอยางชัดเจน กับความรับผิดตรวจสอบไดของอาชญากรรมธรรมดาที่ผูพิพากษา
อาจจะกระทําโดยสวนบุคคล ซ่ึงก็จะตองใชกฎระเบียบเดียวกันกับที่บังคับใชกับปจเจกบุคคล 
 
มาตรฐานระหวางประเทศวาดวยความรับผิดตรวจสอบได 
 

เปนกฎทั่วไปวาผูพิพากษาจะสามารถถูกปลดออกจากตําแหนงไดหากประพฤติผิดอยาง
รุนแรง กระทําละเมิดทางวินัย หรือกออาชญากรรม หรือไรความสามารถ ซ่ึงทําใหผูพิพากษาไม
สามารถทําหนาที่ของตนได การถูกปลดจากตําแหนงน้ีจะเกิดขึ้นไดโดยกระบวนการที่เปนธรรม
เทานั้น ผูพิพากษาจะไมสามารถถูกใหออกหรือถูกลงโทษจากการกระทําผิดโดยสุจริต177 หรือ

                                                 
175  ดูการอภิปรายเรื่องการคอรรัปชั่นในตุลาการ ที่ Richard J. Scott, “Towards an ethnic to control 
judicial corruption”, in Strengthening Judicial Independence, Eliminating Judicial Corruption, CIJL 
Yearbook 2000, p. 117. 
176  ดู, ตัวอยางเชน, หลักจรรยาบรรณของผูพิพากษาประเทศสหรัฐฯ (Code of Conduct for United States 
Judges) และ หลักจรรยาบรรณของตุลาการประเทศเปรู (Código de Ética del Poder Judicial del Perú). 
177  ดู ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศเวียดนาม , เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/CO/75/VNM, ยอหนา 10, ซึ่งคณะกรรมการฯ แสดงความกังวลตอ “กระบวนการสรรหาผูพิพากษา
รวมทั้งการขาดความมั่นคงในการดํารงตําแหนงของผูพิพากษา (ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเพียงส่ีป) 
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จากการไมเห็นดวยกับการตีความกฎหมายใดกฎหมายหนึ่ง ยิ่งไปกวานั้น ผูพิพากษาจะไมตอง
รับผิดจากการถูกฟองรองทางแพง ในความเสียหายที่คิดเปนตัวเงินอันเกิดจากคําตัดสินของ
ตนเองดวย178 

รัฐมีหนาที่ในการกําหนดเหตุผลอันชัดเจนที่จะใชในการปลดผูพิพากษาและกําหนด
กระบวนการที่เหมาะสมในการนี้ การจะตัดสินวาพฤติกรรมใดหรือความสามารถใดของผู
พิพากษาคนหนึ่งจะกอใหเกิดเหตุแหงการถอดจากตําแหนงนั้น จะตองดําเนินไปโดยหนวยงาน
ที่เปนอิสระและมีความเที่ยงธรรมที่ดําเนินการ ดวยวิธีการไตสวนที่เปนธรรม 

หลักการพื้นฐานสหประชาชาติฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยและการปลดผูพิพากษา โดย
หลักการที่ 17 ระบุวา “ขอกลาวหาหรือขอรองเรียนที่มีตอผูพิพากษาในเรื่องความสามารถทาง
ตุลาการและทางวิชาชีพของผูพิพากษาคนนั้น จะตองถูกดําเนินการโดยฉับไวและเปนธรรม
ภายใตระเบียบการที่เหมาะสม ผูพิพากษามีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรม การ
สอบสวนขอกลาวหาในขั้นแรกจะตองถูกเก็บเปนความลับ นอกจากจะไดรับการรองขอโดยผู
พิพากษาเปนอยางอ่ืน” หลักการที่ 18 ซ่ึงเกี่ยวกับสาเหตุของการปลด ระบุถึงเหตุผลตางๆ ที่
อนุญาตใหเปนเหตุในการปลดผูพิพากษาไดไววา 

“ผูพิพากษาจะถูกพักงานหรือถูกปลดออกจากตําแหนงไดก็เพียงดวยเหตุของ
การไรความสามารถ หรือมีพฤติกรรมที่ทําใหเขาไมเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ของ
ตนเทานั้น”179 

 
ยิ่งไปกวานั้น หลักการพื้นฐานสหประชาชาติฯ ยังไดกําหนดใหมีพันธกรณีที่จะตองออก

กฎหมายเพื่อทําใหผูพิพากษาสามารถรองเรียนคําตัดสินทางวินัยได หลักการที่ 20 บัญญัติไววา 

                                                                                                                                            
รวมกับความเปนไปไดตามที่กําหนดไวในกฎหมายที่จะมีการดําเนินมาตรการทางวินัยตอผูพิพากษาเนื่องดวย
ความผิดในการตัดสินคดีทางตุลาการของตน องคประกอบเหลานี้ทําใหผูพิพากษาเผชิญกับแรงกดดันทาง
การเมือง และบ่ันทอนความเปนอิสระและความเปนกลางของผูพิพากษา” (ตัวเนนเปนของผูเขียน) 
178  ดูหลักการที่ 16 ของหลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของตุลาการ, อางแลว, ซึ่ง
บัญญัติไววา “โดยปราศจากอคติตอกระบวนการทางวินัยใดๆ หรือตอสิทธิใดๆ ในการอุทธรณ หรือตอการ
ชดเชยจากรัฐ โดยสอดคลองกับกฎหมายแหงชาติ ผูพิพากษาควรจะมีความปลอดพนผิดสวนบุคคลจากคดี
ทางแพงในกรณีที่มีความเสียหายที่คิดเปนตัวเงิน จากการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมหรือการละเลยการปฏิบัติ
หนาที่ทางตุลาการของตน” สําหรับบทบัญญัติอ่ืนๆ ที่มีเนื้อความคลายคลึงกัน ดูยอหนาเนื้อความ 32 ของ
หลักการปกกิ่งฯ และขอบทที่ 10 ของกฎบัตรสากลแหงผูพิพากษา 
179  ดูเพ่ิมเติม หลักการที่ 19 ของหลักการพื้นฐานสหประชาชาติฯ ซึ่งบัญญัติไววา “กระบวนการทางวินัย การ
พักงาน หรือการปลดจากตําแหนง จะตองถูกกําหนดโดยสอดคลองกับมาตรฐานเรื่องการปฏิบัติทางตุลาการที่
เปนที่ยอมรับ” ยอหนาเนื้อความที่ 27 ของ หลักการปกกิ่งฯ ก็ระบุไวตรงกัน 



หลักการสากลวาดวยความเปนอิสระและความรับผิดชอบตอสังคมของผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ ⏐ 69 

 

“คําตัดสินในการดําเนินการทางวินัย การพักงาน หรือการปลดจากตําแหนง ควรจะตองสามารถ
ใหมีการทบทวนโดยอิสระได”180 

ขอเสนอแนะของสภาแหงยุโรปวาดวยความเปนอิสระของตุลาการไดใหแนวทางที่
ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุผลที่สามารถทําใหมีการปลดผูพิพากษาได ไวดังน้ี: 

“ผูพิพากษาที่ไดรับการแตงตั้งจะไมสามารถถูกปลดออกจากตําแหนงเปนการถาวร
ไดโดยปราศจากเหตุผลอันควรจนกวาจะเกษียณอายุตามที่กําหนด เหตุผลเหลานั้นซึ่ง
ควรมีการกําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมาย สามารถใชในประเทศที่ผูพิพากษาไดรับ
การเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงชวงระยะเวลาหนึ่ง หรืออาจจะเกี่ยวของกับการไร
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ การกระทําผิดทางอาญา หรือการละเมิด
วินัยขั้นรายแรง”181 

 
ยิ่งไปกวานั้น สภาฯ ไดกําหนดขอบังคับที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกระบวนการปลดผูพิพากษา 

โดยเฉพาะเรื่องการตั้งหนวยงานพิเศษที่อยูภายใตการควบคุมของตุลาการ และการที่ผูพิพากษา
จะตองไดรับหลักประกันทางวิธีการดําเนินการไวดังน้ี 

“เม่ือจะตองมีการดําเนินมาตรการ(ทางวินัย) รัฐควรจะพิจารณาถึงการตั้ง
หนวยงานพิเศษตามกฎหมายที่มีหนาที่ในการใชมาตรการลงโทษหรือมาตรการอื่นๆ ที่
ไมไดดําเนินการโดยศาล และมีการตัดสินใจที่ถูกควบคุมโดยหนวยงานทางตุลาการที่อยู
เหนือกวา หรือเปนหนวยงานทางตุลาการที่อยูเหนือกวาเอง กฎหมายควรจะบัญญัติให
มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันวาผูพิพากษารายนั้นไดรับกระบวนการที่เหมาะสม
ทุกกระบวนการตามขอบังคับของอนุสัญญา(ยุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน) เปนอยางนอย 
ตัวอยางเชน คดีน้ันจะไดรับการพิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และผูพิพากษา
รายนั้นจะไดรับสิทธิที่จะตอบขอกลาวหาใดๆ”182 

                                                 
180  หลักการ 20 ไมรวมถึงขอบังคับนี้ในกรณีเฉพาะบางกรณี คือ “การตัดสินใจของศาลสูงสุดและของฝายนิติ
บัญญัติในการฟองรองหรือกระบวนการคลายคลึงกัน” 
181  ขอเสนอแนะลําดับที่ R (94) 12, อางแลว, หลักการ VI.2. ขอเสนอแนะ (ฒ) ยังอธิบายถึงเรื่องการลงโทษ
วิธีอ่ืนๆ ที่ถึงกับการปลดจากตําแหนงไวดังนี้ “เมื่อผูพิพากษาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม หรือในกรณีที่มีการทําความผิดทางวินัย จะตองมีการดําเนินมาตรการที่จําเปนทุก
วิถีทางที่ไมทําใหเกิดความเสียหายแกความเปนอิสระทางตุลาการ ขึ้นอยูกับหลักการตามรัฐธรรมนูญและ
บทบัญญัติทางกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติของแตละรัฐ มาตรการดังกลาวอาจจะรวมถึงตัวอยางเชน ก. 
การถอนคดีออกจากผูพิพากษาคนนั้น, ข. การถอนผูพิพากษาคนนั้นออกจากภารกิจทางตุลาการอื่นๆ ภายใน
ศาล, ค. มาตรการทางเศรษฐกิจ เชน การลดเงินเดือนเปนการชั่วคราว, ง. การพักงาน” (หลักการ VI.1). 
182  ขอเสนอแนะลําดับที่ R (94) 12, อางแลว, หลักการ VI.3. 
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กฎบัตรยุโรปวาดวยธรรมนูญสําหรับผูพิพากษาไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องน้ีไว 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับองคประกอบของหนวยงานที่ควบคุมหรือดําเนินกระบวนการ การประกันทาง
กระบวนการที่ผูพิพากษาจะไดรับ และขอกําหนดที่วาการลงโทษจะตองอยูในสัดสวนที่เหมาะสม
กับการกระทําผิด ยอหนาเนื้อความที่ 5.1 ระบุวา “การที่ผูพิพากษาทอดทิ้งหนาที่ใดๆ ตามที่
บัญญัติไว อาจนําไปสูการลงโทษไดก็ตอเม่ือมีการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากขอเสนอ ขอเสนอแนะ 
หรือโดยขอตกลงของคณะตุลาการหรือหนวยงานที่มีผูพิพากษาที่ไดรับการเลือกตั้งเปน
องคประกอบอยางนอยครึ่งหน่ึง ภายใตกรอบของกระบวนการที่มีการพิจารณาฟงความจากฝาย
ตางๆ โดยที่ผูพิพากษาที่ถูกดําเนินการนั้นจะตองไดรับสิทธิที่จะมีผูแทนทางกฎหมาย การ
ตัดสินใจของหนวยงานทางฝายบริหาร ของคณะตุลาการ หรือของหนวยงานที่มีอํานาจ
กําหนดการลงโทษ ตามที่บัญญัติไวน้ี สามารถถูกอุทธรณไปยังหนวยงานทางตุลาการที่สูงกวา
ได”183 

ในแอฟริกา แนวทางเรื่องการพิจารณาคดีที่เปนธรรมฯ ยังกําหนดเกณฑที่เขมงวด
เกี่ยวกับการปลดออกจากตําแหนง โดยระบุวาผูพิพากษาจะถูกปลดออกจากตําแหนงไดก็
ตอเม่ือกระทําผิดอยางรุนแรง หรือไมสามารถจะทํากิจกรรมทางตุลาการของตนไดเทานั้น 
แนวทางฯ บัญญัติไววา “เจาหนาที่ทางตุลาการอาจจะถูกปลดหรือถูกพักงานจากตําแหนง
เน่ืองจากการกระทําผิดอยางรุนแรงที่ขัดกับการดํารงตําแหนงทางตุลาการ หรือดวยเหตุแหงการ
ไรสมรรถภาพทางกายหรือทางจิต ที่ทําใหบุคคลนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการของตน
ได”184 แนวทางแอฟริกาฯ เปนเพียงเครื่องมือเดียวเกี่ยวกับเรื่องความเปนอิสระทางตุลาการที่มี
การหามเร่ืองการปลดผูพิพากษาดวยเหตุแหงการที่คําพิพากษาของผูพิพากษานั้นถูกกลับคํา
ตัดสินไป ไวเปนการเฉพาะดังน้ี 

“ผูพิพากษาจะตองไมถูกปลดจากตําแหนง หรือถูกดําเนินมาตรการทางวินัย
หรือทางบริหารอ่ืนใด ดวยเพียงเหตุที่วาคําพิพากษาของผูพิพากษานั้นไดถูกกลับคํา
ตัดสินจากการอุทธรณหรือถูกทบทวนโดยหนวยงานทางตุลาการที่สูงกวา”185 

 
ในเรื่องหลักประกันทางกระบวนการในการลงโทษ แนวทางฯ ไดบัญญัติไววา 

                                                 
183  กฎบัตรยุโรปวาดวยบัญญัติสําหรับผูพิพากษา (European Charter on the statue for judges), อางแลว, 
ยอหนาเนื้อความที่ 5.1. 
184  หลักการและแนวทางวาดวยสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและความชวยเหลือทางกฎหมาย
ในแอฟริกา (Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa), 
อางแลว, หลักการ A, ยอหนา 4 (p). 
185  เพ่ิงอาง, หลักการ A, ยอหนา 4 (n) 2. 



หลักการสากลวาดวยความเปนอิสระและความรับผิดชอบตอสังคมของผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ ⏐ 71 

 

“เจาหนาที่ทางตุลาการที่กําลังอยูในกระบวนการดําเนินการทางวินัย การพักงาน 
หรือการปลด จะตองไดรับหลักประกันวาจะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรม รวมถึงสิทธิ
ในการมีผูแทนทางกฎหมายที่ตนเลือกเอง และสิทธิในการไดรับการไดรับการทบทวน
มาตรการทางวินัย การพักงาน หรือการปลดจากงาน โดยหนวยงานที่เปนอิสระ”186 

 
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค หลักเกณฑก็คลายกัน ตามหลักการปกกิ่งฯ ผูพิพากษาจะถูก

ปลดออกจากตําแหนงไดเพียงเพราะการไรความสามารถหรือการประพฤติผิดเทานั้น: “ผูพิพากษา
ควรจะถูกปลดออกจากตําแหนงเพียงเพราะมีการพิสูจนแลววาไรความสามารถ ไดรับการตัดสิน
แลววากออาชญากรรม หรือกระทําการใดที่ทําใหผูพิพากษาไมเหมาะสมที่จะเปนผูพิพากษา 
เทานั้น”187 ในเร่ืองวิธีการปลดผูพิพากษารวมถึงหนวยงานที่มีอํานาจพิเศษนี้ หลักการปกกิ่งฯ 
ไมไดบัญญัติไวเฉพาะเจาะจง และรับวาวิธีการอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ: “เปนที่
ยอมรับวา ดวยเหตุแหงความแตกตางทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม กระบวนการที่ใชในการ
ปลดผูพิพากษาอาจจะแตกตางกันไปในแตละสังคม การปลดจากตําแหนงโดยวิธีการทางรัฐสภา
น้ันเปนที่ปฏิบัติกันเปนธรรมเนียมในบางสังคม สวนในสังคมอื่น กระบวนการเชนนั้นกลับไม
เหมาะสม คือไมเหมาะสมที่จะใชกับการปลดดวยบางเหตุผล ซ่ึงแทบจะไมเคยใช และการใช
วิธีการนี้กับการปลดที่เกิดจากเหตุที่ไมไดรุนแรงที่สุดนั้นมักจะทําใหเกิดการใชไปในทางที่ผิด”188 
อยางไรก็ตาม เม่ือการลงโทษนี้ไมไดอยูภายใตอํานาจของรัฐสภาหรือการลงคะแนนโดย

                                                 
186  หลักการและแนวทางวาดวยสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและความชวยเหลือทางกฎหมาย
ในแอฟริกา (Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa), อาง
แลว, หลักการ A, ยอหนา 4 (q). ยอหนา (r) ระบุวา “[…] ขอรองเรียนตอเจาหนาที่ตุลาการจะตองถูก
ดําเนินการโดยฉับพลัน โดยเร็ว และอยางเปนธรรม” 
187  คําแถลงปกกิ่งวาดวยหลักการของความเปนอิสระทางตุลาการในภูมิภาค LAWASIA (Beijing Statement 
of Principles of the Independence of the Judiciary in the LAWASIA Region), อางแลว, ยอหนาเนื้อความ 
22. 
188  เพ่ิงอาง, ยอหนาเนื้อความ 23. 
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สาธารณะ การปลดผูพิพากษาจะตองดําเนินโดยฝายตุลาการ189 แตไมวาจะเปนหนวยงานใด 
จะตองรักษาสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมไวเสมอ190 

แนวทางลาติเมอรเฮาส ซ่ึงมีเปาอยูที่ขอบเขตอํานาจการพิจารณาของเครือจักรภพ ก็มี
บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการลงโทษทางวินัยของตุลาการและการปลดจากตําแหนง แนวทางฯ 
ไดบัญญัติถึงเหตุที่ทําใหถูกปลดรวมถึงการประกันทางวิธีการ และลักษณะของหนวยงานที่มี
หนาที่ดําเนินการ แนวทางที่ VI ระบุวา “ในกรณีที่ผูพิพากษามีความเสี่ยงที่จะถูกปลดจาก
ตําแหนง ผูพิพากษาคนนั้นจะตองมีสิทธิที่จะไดรับการแจงใหทราบถึงขอกลาวหาอยางเต็มที่ มี
สิทธิที่จะมีผูแทนในการพิจารณาความ มีสิทธิที่จะปกปองตัวเอง และมีสิทธิที่จะไดรับการตัดสิน
ความโดยคณะตุลาการที่เปนอิสระและเที่ยงธรรม เหตุแหงการปลดผูพิพากษาควรจะถูกจํากัด
อยูเพียง ก) การไมสามารถปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการได และ ข) การกระทําผิดอยางรายแรง”191 
แนวทางฯ ยังบัญญัติถึงการหามการวากลาวตักเตือนตอหนาสาธารณะดวย192 
 
คดีตัวอยางในระดับสากล 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดอางถึงการปลดผูพิพากษาในหลายโอกาส ทั้งในบริบท
ของขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการตอรายงานของรัฐ และในคดีรองเรียน การทบทวน
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ ยืนยันถึงบทบัญญัติของมาตรฐานระหวางประเทศที่วาผูพิพากษา
ไมควรถูกปลดดวยเหตุอ่ืนใด นอกจากการกระทําผิดหรือการไรความสามารถในการดํารง
ตําแหนงตอไป และกระบวนการปลดนั้นจะตองปฏิบัติอยางเปนธรรม 

 ในกรณีของศรีลังกา คณะกรรมการฯ แสดงความกังวลวา “กระบวนการปลดผูพิพากษา
ของศาลฎีกาและศาลอุทธรณ […] น้ันไมสอดคลองกับขอบทที่ 14 ของกติกาฯ ในแง
ที่วา เปนกระบวนการที่ทําใหรัฐสภามีอํานาจเหนือกระบวนการปลดผูพิพากษาอยาง
มาก” และคณะกรรมการฯ ไดเสนอแนะวา “รัฐภาคีควรจะเสริมสรางความเปนอิสระของ

                                                 
189  เพ่ิงอาง, ยอหนาเนื้อความ 24. ดูเพ่ิมเติม ยอหนาเนื้อความ 25 ที่ระบุวา “เมื่อไมใชกระบวนการทาง
รัฐสภาหรือกระบวนการในการปลดผูพิพากษาโดยการลงคะแนนเสียงของประชาชน และมีการเสนอใหใช
ขั้นตอนในการปลดผูพิพากษา ในขั้นแรก ควรจะมีการตรวจสอบเหตุผลที่ถูกเสนอวาเปนเหตุแหงการปลด 
เพ่ือพิจารณาวาควรจะมีการดําเนินมาตรการอยางเปนทางการหรือไม กระบวนการทางการควรจะเริ่มก็
ตอเมื่อมีการตรวจสอบขั้นตนที่ชี้วามีเหตุผลเพียงพอตอการดําเนินมาตรการเทานั้น” 
190  เพ่ิงอาง, ยอหนาเนื้อความ 26 ระบุวา “ในกรณีใดๆ ผูพิพากษาที่ถูกพิจารณาวาจะถูกปลด จะตองมีสิทธิใน
การไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรม” 
191  แนวทางลาติเมอรเฮาส, อางแลว, แนวทาง VI.1, ยอหนา (a) (i). 
192  เพ่ิงอาง, แนวทาง VI.1, ยอหนา (a) (iii). 
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ตุลาการโดยการจัดใหมีการควบคุมดูแลและการลงโทษทางวินัยของการกระทําทางตุลาการ
โดยตุลาการ ดีกวาโดยรัฐสภา”193 

 ในกรณีของเบลารุส คณะกรรมการฯ มีขอหวงใยวา “ผูพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญและ
ศาลฎีกาสามารถถูกปลดไดโดยประธานาธิบดีของสาธารณรัฐโดยไมมีมาตรการคุมครอง
ใดๆ”194 

 ในกรณีของเวียดนาม คณะกรรมการฯ กระตุนเตือนใหรัฐ “ดูแลใหผูพิพากษาไมอาจถูกปลด
จากตําแหนงได นอกเสียจากวาผูพิพากษาถูกตัดสินวากระทําผิดโดยคณะตุลาการอิสระ
เพ่ือพิจารณาการกระทําที่ไมเหมาะสม”195 

 ในเร่ืองเกี่ยวกับการคอรรัปชั่นทางตุลาการ ในกรณีของจอรเจีย คณะกรรมการฯ ชี้วา 
“รัฐภาคีควรจะตองดูแลวาคํารองเรื่องการคอรรัปชั่นทางตุลาการที่มีการบันทึกไวน้ันถูก
สอบสวนโดยหนวยงานที่เปนอิสระ และดูแลใหมีการดําเนินมาตรการทางวินัยหรือการ
ลงโทษที่เหมาะสม”196 

 คณะกรรมการฯ ยังมุงม่ันดวยวา การปลดอยางรวบรัดนั้นไมสอดคลองกับกติกาฯ197 
และวา “ผูพิพากษาควรจะถูกปลดโดยสอดคลองกับกระบวนการที่เปนภาวะวิสัยและ
เปนอิสระตามที่บัญญัติไวในกฎหมายเทานั้น”198 

 
ในกรณีของผูพิพากษาที่ถูกปลดโดยคําสั่งประมุขของรัฐดวยเหตุที่วาผูพิพากษานั้น “ไร

ศีลธรรม คอรรัปชั่น ละทิ้งหนาที่ หรือไดรับการยอมรับวาไรความสามารถ อันขัดกับหนาที่ของผู
พิพากษา และกับเกียรติและศักดิ์ศรีของหนาที่ของผูพิพากษา” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
                                                 
193  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอศรีลังกา, เอกสารสหประชาชาติ CCPR/CO/79/LKA, 
ยอหนา 16. 
194  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอเบลารุส, เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/79/Add.86, 
ยอหนา 13. ดูเพ่ิมเติม Communication No 814/1998, Mikhail Ivanovich Pastukhov v. Belarus (ความเห็น
รับรองเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2546), เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/78/D/814, ยอหนา 7.3. 
195  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอเวียดนาม, เอกสารสหประชาชาติ CCPR/CO/75/VNM, 
ยอหนา 10. 
196  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอจอรเจีย, เอกสารสหประชาชาติ CCPR/CO/74/GEO, 
ยอหนา 12. 
197  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอแกมเบีย, เอกสารสหประชาชาติ CCPR/CO/75/GMB, 
ยอหนา 14. 
198  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอสาธารณรัฐมอลโดวา, เอกสารสหประชาชาติ 
CCPR/CO/75/MDA, ยอหนา 12. 
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สรุปวา ผูพิพากษา “ไมไดรับหลักประกันที่มีในฐานะที่เปนผูพิพากษา” ดวยหลักประกันเหลานี้ 
ผูพิพากษาควรจะถูกพิจารณาโดยสภาสูงสุดของฝายตุลาการตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย ยิ่งไป
กวานั้น คณะกรรมการฯ เห็นวา “ประธานศาลฎีกาไดแสดงการสนับสนุนการถอดถอนตอ
สาธารณะกอนที่คดีจะไดรับการพิจารณา จึงเปนการสรางความเสียหายตอการพิจารณาคดีอยาง
เทาเทียม” และสรุปวา การถอดถอนนั้นนํามาซึ่ง “การกาวลวงความเปนอิสระของตุลาการที่
ไดรับการคุมครองโดยขอที่ 14 ยอหนา 1 ของกติกาฯ”199 

 ในประเด็นเรื่องลักษณะของมาตรการทางวินัยตอขาราชการ คณะกรรมการฯ ชี้วา โดย
หลักการแลว “กรณีน้ี ไมไดทําใหเกิดการตัดสินสิทธิและหนาที่ของบุคคลหนึ่งๆ ในคดีที่
กําลังพิจารณาตามกฎหมาย และไมไดเปนการตัดสินคดีอาญาตามความหมายของ
ประโยคที่สองของขอที่ 14 ยอหนา 1 เสมอไป ยกเวนในกรณีมาตรการที่เปนการ
ลงโทษไมวาจะมีสถานะในกฎหมายภายในประเทศอยางไร […] ในขณะที่การตัดสินใจ
เรื่องการถอดถอนทางวินัยน้ันไมจําเปนที่จะตองถูกตัดสินโดยศาลหรือคณะตุลาการ 
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นวาเม่ือใดก็ตามที่หนวยงานทางตุลาการไดรับมอบหมาย
ใหตัดสินเรื่องการกําหนดโทษทางวินัย ดังในคดีที่กําลังพิจารณาน้ี องคกรตุลาการนั้น
จะตองเคารพหลักประกันเรื่องความเทาเทียมกันของบุคคลตอศาล และคณะตุลาการที่
รับรองไวในขอบทที่ 14 ยอหนา 1 และหลักการเรื่องความเที่ยงธรรม ความเปนธรรม 
และการใหโอกาสคูความในการตอสูอยางเทาเทียมกัน ที่มาพรอมกับหลักประกันนี้”200 
ยิ่งไปกวานั้น ในประเด็นเรื่องระยะเวลาของกระบวนการทางวินัย คณะกรรมการฯ 
พิจารณาวา “สิทธิในความเสมอภาคกันตอหนาศาล ตามที่ไดรับประกันไวในขอที่ 14 
ยอหนา 1 น้ัน มีขอบังคับหลายประการ รวมถึงเง่ือนไขที่วากระบวนการในคณะตุลาการ
ระดับชาติจะตองดําเนินไปอยางรวดเร็วเพียงพอ เพ่ือที่จะไดไมเปนอันตรายตอหลักการ
เรื่องความเปนธรรมและการใหโอกาสคูความในการตอสูอยางเทาเทียมกัน”201 

 
 

                                                 
199  Communication No 933/2000, Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi, René Sibu 
Matubuka et. al. v. Democratic Republic of the Congo (ความเห็นรับรองเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546), 
เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/78/D/933/2000, ยอหนา 5.2. 
200  Communication 1015/2001, Paul Perterer v. Austria (ความเห็นรับรองเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547), 
เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/81/D/1015/2001, ยอหนา 9.4. 
201  Communication 1015/2001, Paul Perterer v. Austria (ความเห็นรับรองเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547), 
เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/81/D/1015/2001, ยอหนา 10.7. 
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ศาลสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา ก็ไดอางถึงประเด็นเรื่องการปลดผูพิพากษาเชนกัน 
ในคดี Constitutional Court ศาลฯ ตัดสินวา เม่ือมีผูพิพากษาถูกปลด ผูพิพากษานั้นไดรับ
หลักประกันในกระบวนการทบทวนคําตัดสินทุกประการ คดีน้ีถูกรองโดยผูพิพากษาสามคนที่ถูก
ถอดถอนเน่ืองจากการใชมาตรการโดยฝายนิติบัญญัติ ในบริบทของกระบวนการถอดถอน 
หลังจากจากตั้งขอสังเกตวา “หนวยงานที่รับผิดชอบกระบวนการปลดผูพิพากษาจะตองปฏิบัติ
อยางมีความเที่ยงธรรมในกระบวนการเพื่อนําไปสูเปาหมายนี้ และจะตองใหผูพิพากษาใชสิทธิ
ในการปกปองตัวเองดวย” ศาลฯ ตัดสินวาสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมของผู
พิพากษาถูกละเมิดเนื่องจาก “กระบวนการถอดถอนตามที่ผูพิพากษาที่ถูกถอดถอนไดรับน้ัน
ไมไดใหหลักประกันแกพวกเขาวาจะไดรับกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม และไมสอดคลอง
กับขอกําหนดเรื่องความเที่ยงธรรมของผูพิพากษา”202 ยิ่งไปกวานั้น ศาลฯ ยังตัดสินวาในคดี
ของผูพิพากษาเหลานี้ “ฝายนิติบัญญัติไมบรรลุขอกําหนดจําเปนเรื่องความเปนอิสระและความ
เที่ยงธรรมในการดําเนินกระบวนการถอดถอนผูพิพากษาทั้งสามในศาลรัฐธรรมนูญ”203 
 

ผูพิพากษาจะตองปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางศีลธรรม และจะตองรับผิดชอบหากไม
ปฏิบัติตามนั้น กฎหมายระหวางประเทศไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวาผูพิพากษาสามารถ
ถูกปลดออกจากตําแหนงไดดวยเพียงเหตุแหงการปฏิบัติผิดอยางรายแรงหรือไร
ความสามารถเทานั้น กระบวนการทางวินัยจะตองดําเนินไปโดยหนวยงานที่เปนอิสระ
และมีความเที่ยงธรรม และโดยเคารพการใหหลักประกันเชิงกระบวนการอยางเต็มที่ 
 
 

                                                 
202  IACtHR Constitutional Court Case, อางแลว, ยอหนา 74 และ 84. 
203  เพ่ิงอาง, ยอหนา 84. 
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ข. บทบาทของทนายความ 
 
บทนํา 
 

นอกจากผูพิพากษาและอัยการแลว ทนายความก็เปนอีกเสาหลักหนึ่งของการผดุงไวซ่ึง
หลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม ทนายความมีบทบาทสําคัญในการปกปองสิทธิมนุษยชน 
และในการทําใหสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมไดรับการเคารพ โดยการ
จัดเตรียมใหผูตองหาสามารถตอสูคดีในศาลไดอยางเหมาะสม  

ในการปกปองสิทธิมนุษยชน ทนายความมีบทบาทสําคัญในการคุมครองสิทธิที่จะปลอด
จากการคุมขังตามอําเภอใจ โดยการทําคําคัดคานการจับกุม ตัวอยางเชน การยื่นคํารองขอใหศาล
มีหมายเรียกตัวผูที่ถูกจับกุมมายังศาล เพ่ือใหศาลไตสวนวาการจับกุมน้ันชอบดวยกฎหมาย
หรือไม หรือการขอใหปลอยจากการคุมขังโดยไมชอบดวยกฎหมาย (habeas corpus) ทนายความ
ยังใหคําปรึกษาและเปนผูแทนเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและญาติ ในการดําเนินการ
ทางอาญาตอผูที่ถูกหาวาเปนผูกระทําการละเมิดสิทธิน้ันๆ และดําเนินกระบวนการเพื่อใหผูถูก
ละเมิดสิทธิไดรับการเยียวยา ยิ่งไปกวานั้น ทนายความยังอยูในฐานะที่ดีที่สุดในการจะพิสูจนตอ
ศาลวากฎหมายใดของชาติที่ทําใหหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมตอง
เสื่อมเสีย204 
                                                 
204  ดูตัวอยางเชน หลักการที่ 4 และท่ี 12 ของหลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยบทบาทของทนายความ 
(United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers) ที่ไดรับการรับรองโดยที่ประชุมสหประชาชาติ
วาดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด ณ กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา เมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2533; ปฏิญญาแหงสหประชาชาติวาดวยสิทธิและความรับผิดชอบของปจเจกบุคคล, 
กลุมบุคคล และองคกรทางสังคม เพ่ือสงเสริมและคุมครอง การยอมรับความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน (UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and 
Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental 
Freedoms) ขอ1 ขอ 9 ขอ 11; ปฏิญญาวาดวยหลักการพื้นฐานในการอํานวยความยุติธรรมแกผูไดรับความ
เสียหายจากอาชญากรรมและการใชอํานาจโดยไมถูกตอง หลักการ ที่ 5 (Declaration of Basic Principles of 
Justice for Victims of Crime and Abuse of Power); ปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการถูก
บังคับใหสูญหาย ขอ 13 (Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance); 
หลักการวาดวยประสิทธิภาพในการปองกันและการสอบสวน เกี่ยวกับการวิสามัญฆาตกรรม และการลงโทษ
ประหารชีวิตโดยไมชอบดวยหลักการทางกฎหมาย และรวบรัด หลักการที่ 6 (Principles on the Effective 
Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions); หลักการวาดวย
ประสิทธิภาพในการสอบสวนและการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับ การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษ
อยางโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือยํ่ายีศักดิ์ศรี หลักการที่ 3 และที่ 4 (Principles on the Effective 
Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
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สิทธิที่จะมีทนายความ แมในกรณีที่บุคคลนั้นไมมีเงินพอที่จะจัดหาทนายความเองได 
เปนสวนหนึ่งของสิทธิไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรม ที่ไดรับการรับรองโดยกฎหมายระหวาง
ประเทศ ปจเจกบุคคลที่ถูกฟองในคดีอาญาตองมีทนายความเปนผูวาความแทนทุกกรณี 
ทนายความเองจะเปนผูประกันวาสิทธิของผูตองหาในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมโดย
คณะตุลาการที่ เปนอิสระและมีความเที่ยงธรรม จะไดรับการเคารพตลอดกระบวนการ 
ทนายความจะเปนผูพิสูจนความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของศาล และเปนผูที่จะดูแลให
สิทธิของจําเลยไดรับการเคารพ205 
 
ความเปนอิสระของทนายความ 
 

ความชวยเหลือทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองดําเนินไปอยางเปนอิสระ 
หลักการเรื่องนี้ไดรับการรับรองไวในคํานําของหลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยบทบาท
ของทนายความ (UN Basic Principles on the Role of Lawyers- UN Basic Principles ตอไป
ขอเรียกวา หลักการพื้นฐานสหประชาชาติ) ซ่ึงบัญญัติไววา “การคุมครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่บุคคลทุกคนสมควรไดรับ ไมวาจะเปนสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม หรือสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอยางเพียงพอนั้น หมายถึงวาคนทุกคน
สามารถเขาถึงการไดรับบริการทางกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพโดยผูประกอบวิชาชีพทาง

                                                                                                                                            
Punishment); หลักการเพื่อการคุมครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจําคุกทุกรูปแบบ หลักการที่ 11 ที่ 12 ที่ 
15 ที่ 17 ที่ 18 ที่ 23 ที่ 25 ที่ 32 และ ที่33 (Body of Principles for the Protection of All Persons under 
Any Forum of Detention or Imprisonment); กฎแหงสหประชาชาติวาดวยการคุมครองเยาวชนที่ถูกจํากัด
เสรีภาพ กฎที่ 18 ที่ 60 และ ที่ 78 (United Nations Rule for the Protection of Juveniles Deprived of 
their Liberty); กฎมาตรฐานขั้นต่ําของสหประชาชาติวาดวยการการบริหารกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
เยาวชน กฎที่ 7.1 และ 15.1 (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 
Juvenile Justice) (กฎกรุงปกกิ่ง-The Beijing Rules); กฎมาตรฐานขั้นต่ําของการปฏิบัติตอผูตองขัง ) กฎที่ 
93 (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners; อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ
คุมครองสิทธิแรงงานขามชาติและครอบครัว ขอ 17 และ 18 (International Convention on the Protection of 
the Rights of All Migrant Workers of Their Families) 
205  ดู ตัวอยางเชน หลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยบทบาทของทนายความ อางแลว หลักการ ที่1; 
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ 14 ยอหนา 3(d); กฎบัตรแอฟริกันวา
ดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชน ขอบทที่ 7 ยอหนา 1 (c) (African Charter on Human and Peoples’ 
Rights); อนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอบทที่ 6 (European Convention on Human Rights); 
อนุสัญญาอเมริกันวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอบทที่ 8 (American Convention on Human Rights) 
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กฎหมายที่เปนอิสระ”206 เพ่ือบรรลุเปาหมายนี้ กฎหมายระหวางประเทศไดกําหนดมาตรการใน
การปองกันใหทนายความแตละคนมีความเปนอิสระ รวมถึงความเปนอิสระของวิชาชีพทาง
กฎหมายโดยรวม 
 
หลักประกันสําคัญของการปฏิบัติหนาที่ตามวิชาชีพทางกฎหมาย 
 

เพ่ือใหทนายความสามารถปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพของตนไดอยางเปนอิสระ รัฐจะตอง
คุมครองมิใหมีการแทรกแซงใดๆ ที่ไมชอบดวยกฎหมายในการทํางานของทนายความ การ
แทรกแซงที่วานี้อาจจะเปนไปในรูปของการขัดขวางการติดตอสื่อสารกับลูกความไปจนถึงการ
คุกคามและการทํารายรางกาย 

 หลักการพื้นฐานสหประชาชาติ ฯ ไดรวมชุดของบทบัญญัติที่กําหนดมาตรการปองกันใน
เร่ืองน้ีเอาไววา “รัฐบาลจะตองดูแลใหทนายความ: 1) สามารถปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพ
ของตนไดโดยปราศจากการขมขู การขัดขวาง การรังควาน หรือการแทรกแซงที่ไมชอบ
ธรรม 2) สามารถเดินทางและใหคําปรึกษากับลูกความของตนไดอยางเปนอิสระทั้ง
ภายในประเทศของตนและในตางประเทศ และ 3) จะตองไมเผชิญกับหรือไดรับการขมขู
วาจะตองถูกดําเนินคดีหรือแทรกแซงทางการบริหาร ทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นใด จาก
การกระทําใดๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในทางวิชาชีพตามมาตรฐานและจริยธรรมที่
ไดรับการรับรอง”207  

 หลักการพื้นฐานสหประชาชาติฯ กําหนดวา “เม่ือใดที่ความมั่นคงปลอดภัยของทนาย
ความถูกคุกคามอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ เม่ือน้ันทนายความจะตองไดรับการ
คุมครองโดยอํานาจรัฐอยางเพียงพอ”208 รัฐจะตองมีมาตรการเพื่อใหมีผลในทางปฏิบัติ
วาทนายความที่ทํางานเกี่ยวกับการรองเรียนหรือทํางานตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

                                                 
206  หลักการพื้นฐานของสหประชาชาติวาดวยบทบาทของทนายความ, อางแลว, หลักการที่ 16. เอกสารอื่นๆ 
ที่วาดวยบทบาทของทนายความที่เกี่ยวของกับบทบาทของทนายความ คือ ขอเสนอแนะหมายเลข R (2000) 
ของคณะกรรมการคณะมนตรีของรัฐสมาชิก วาดวยเสรีภาพในการปฏิบัติวิชาชีพของทนายความ สภาแหง
ยุโรป และหลักการและแนวทางวาดวยสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและความชวยเหลือทาง
กฎหมายในแอฟริกา (Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in 
Africa), หลักการ I.  
207  เพ่ิงอาง, หลักการ 16. 
208  เพ่ิงอาง, หลักการ 17. 



หลักการสากลวาดวยความเปนอิสระและความรับผิดชอบตอสังคมของผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ ⏐ 79 

 

มนุษยชน จะไดรับการปกปองเม่ือไดรับการปฏิบัติอยางไมสมเกียรติ มีการคุกคาม หรือ
การแกแคน209 

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดอางในหลายโอกาสถึงอุปสรรคที่ทนายความเผชิญใน

การปฏิบัติหนาที่ตามวิชาชีพของตน 
 เ ม่ือพิจารณากฎหมายวาดวยทนายความฉบับใหมในประเทศอาเซอรไบจัน 
คณะกรรมการฯ สรุปวากฎหมายดังกลาวนั้น “อาจทําใหการปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมี
เสรีและเปนอิสระนั้นตองตกอยูในความเสี่ยง” และไดเสนอแนะใหรัฐบาล “ดูแลใหเกณฑ
ในการเขาถึงและเงื่อนไขในการเปนสมาชิกสภาของทนายความนั้น ไมทําใหความเปน
อิสระของทนายความตองสูญเสียไป”210 

 ในกรณีของประเทศลิเบีย คณะกรรมการฯ ตั้งขอสังเกตวา มีขอสงสัยอยางยิ่งตอ “[…] 
เสรีภาพของทนายความในการที่จะปฏิบัติหนาที่ตามวิชาชีพของตนอยางเปนอิสระและ
ในการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย โดยไมไดรับการวาจางจากรัฐ” และเสนอแนะวา 
“จะตองมีมาตรการดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอบทที่ 14 ของกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอยางเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตาม […] หลักการพื้นฐาน
วาดวยบทบาทของทนายความดวย”211 

 
กฎหมายระหวางประเทศยังไดรับรองถึงความจําเปนที่ทนายความจะตองสามารถเขาถึง

ขอมูลสารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวกับคดีที่พวกเขาอาจจะเขาไปมีสวนดําเนินการ ดังนั้น รัฐจะตอง 
“จัดการใหทนายความสามารถเขาถึงขอมูล สํานวน และเอกสาร ที่เหมาะสม ที่รัฐถือครองอยู

                                                 
209  ดูตัวอยางเชน ปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับใหสูญหาย ขอ 13 (Declaration 
on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) ; หลักการวาดวยประสิทธิภาพในการ
ปองกันและการสอบสวน เกี่ยวกับการวิสามัญฆาตกรรม และการลงโทษประหารชีวิตโดยพลการ และรวบรัด 
หลักการที่ 15 (Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and 
Summary Executions); หลักการวาดวยประสิทธิภาพในการสอบสวนและการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับ 
การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอยางโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือยํ่ายีศักดิ์ศรี หลักการที่ 3 
(Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment)  
210  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศอาเซอรไบจัน, เอกสารสหประชาชาติหมายเลข 
CCPR/CO/73/AZE, ยอหนา 14. 
211  ข อ สั ง เ กตส รุ ป ข อ งคณะก ร รมก า ร สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต อป ร ะ เ ทศอ าห รั บ จ าม าหิ ริ ย า ลิ เ บี ย , 
CCPR/C/79/Add.101, ยอหนา 14. 
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หรือที่รัฐควบคุมอยูในเวลาที่เหมาะสม เพ่ือใหทนายความสามารถใหคําปรึกษาทางกฎหมายแก
ลูกความของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ”212 

บทบัญญัติที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความลับของการติดตอสื่อสารระหวางทนายความ
และลูกความของตน การที่จะใหทนายความเปนตัวแทนของลูกความของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ดูแลจะตองเคารพความลับน้ี ซ่ึงถือเปนหัวใจหลัก
ของความสัมพันธระหวางทนายความและลูกความ เพ่ือการนี้ หลักการพื้นฐานสหประชาชาติฯ 
กําหนดวา “รัฐบาลจะตองยอมรับและเคารพหลักการที่วา การติดตอสื่อสารและการปรึกษาหารือ
ทั้งหลาย ระหวางทนายความกับลูกความของตนที่ไดกระทําในทางวิชาชีพน้ัน ถือเปน
ความลับ”213 

อุปสรรคที่คาดวาทนายความจะตองเผชิญ ก็คือการไมไดรับการยอมรับบทบาทตาม
หลักสากลจากหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนศาลหรือหนวยงานอ่ืน ยกเวนในกรณีที่ทนายความ 
ถูกหามวาความหรือถูกตัดสินวาขาดคุณสมบัติตามกระบวนการที่ถูกตองแลว หนวยงาน
เหลานั้นจะตองยอมรับคุณสมบัติของทนายความ หลักการพื้นฐานสหประชาชาติฯ กําหนดเรื่อง
การยอมรับน้ีไว โดยระบุวา “ไมมีศาลใดหรือหนวยงานทางปกครองใดที่ไดรับรองสิทธิในการ 
วาความจะปฏิเสธที่จะรับรองสิทธิของทนายความในการวาความใหลูกความตอหนาตน นอกเสยี

                                                 
212  หลักการพื้นฐานสหประชาชาติ หลักการที่ 21. หลักการนี้ยังระบุวา “การเขาถึงนั้นควรจะจัดใหไดรับแต
เนิ่นๆตามความเหมาะสม” ดูเพ่ิมเติม ปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิและความรับผิดชอบของปจเจก
บุคคล, กลุมบุคคล และองคกรทางสังคม เพ่ือสงเสริมและคุมครอง การยอมรับความเปนสากลของสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ขอ 1 ขอ 9 ขอ 11 (UN Declaration on the Right and Responsibility of 
Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human 
Rights and Fundamental Freedoms); ปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับใหสูญหาย 
ขอ 13(4) (Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance); หลักการวา
ดวยประสิทธิภาพในการปองกันและการสอบสวน เกี่ยวกับการวิสามัญฆาตกรรม และการลงโทษประหารชีวิต
โดยพลการ และรวบรัด หลักการที่ 6 (Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-
legal, Arbitrary and Summary Executions); หลักการวาดวยประสิทธิภาพในการสอบสวนและการรวบรวม
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอยางโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือยํ่ายีศักดิ์ศรี 
หลักการที่ 4 (Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) ; หลักการเพื่อการคุมครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือ
จําคุกทุกรูปแบบ หลักการที่ 11 ที่ 12 ที่ 15 และ ที่17 (Body of Principles for the Protection of All 
Persons under Any Form of Detention or Imprisonment) ; และ กฎอันเปนมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการ
ปฏิบัติตอนักโทษ (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners), กฎที่ 93. 
213 หลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยบทบาทของทนายความ, อางแลว, หลักการที่ 22. ดูเพ่ิมเติม 
หลักการเพื่อการคุมครองบุคคลทุกคนที่ถูกกักขังหรือจองจําในทุกรูปแบบ, หลักการที่ 18 และ กฎอันเปน
มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการปฏิบัติตอนักโทษ, กฎที่ 93. 
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จากวาทนายความคนนั้นจะไดรับการชี้วาขาดคุณสมบัติตามกฎหมายและการปฏิบัติที่สอดคลอง
กับหลักการเหลานี้”214 

หลักการที่ 18 ของหลักการพื้นฐานสหประชาชาติฯ ระบุวา “ทนายความจะตองไมถูกมอง
วาเปนตัวความเสียเอง หรือเปนผูรวมในการกระทําความผิดของลูกความของตน อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหนาที่ในฐานะทนายความใหกับลูกความของตน” กฎขอน้ีสําคัญอยางยิ่ง เน่ืองจากมี
แนวโนมในบางประเทศที่จะเชื่อมโยงอยางคิดเองวาทนายความและลูกความเปนผูรวมกระทํา
ความผิดในคดี 

 ในรายงานฉบับหน่ึงที่เสนอตอคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ ผูรายงาน
พิเศษสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของผูพิพากษาและทนายความไดแสดง
ความกังวลตอ “เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการที่รัฐบาลมองวาทนายความเปนหนึ่งเดียวกับ
คดีความของลูกความ ที่มีเพ่ิมมากขึ้น ทนายความที่วาความใหผูที่ถูกกลาวหาในคดีที่มี
ความออนไหวทางการเมืองมักจะตกเปนเปาของการถูกกลาวหาเชนนั้น”215 ผูรายงาน
พิเศษสหประชาชาติฯ สรุปวา “การระบุวาทนายความเปนผูมีสวนเกี่ยวของในคดีของ
ลูกความ นอกเสียจากวาจะมีหลักฐานเปนอ่ืน สามารถถูกตีความไดวาเปนการขมขูและ
คุกคามการปฏิบัติหนาที่ของทนายความ”216 ผูรายงานพิเศษสหประชาชาติฯ กลาววา 
ตามกฎหมายระหวางประเทศ “หากมีหลักฐานวาทนายความนั้นเปนผูมีสวนเกี่ยวของ
กับคดีความของลูกความของตน ก็เปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะตองสงเรื่องรองเรียนไปยัง
หนวยงานที่ดูแลดานวินัยของวิชาชีพทางกฎหมายที่เหมาะสม”217 

 
หนาที่ทางวิชาชีพ 
 

นอกจากการไดรับความคุมครองตามกฎหมายระหวางประเทศแลว ทนายความยังมี
หนาที่พ้ืนฐานทางวิชาชีพซ่ึงสวนใหญเกี่ยวของกับลูกความของตน ดังน้ัน ในหลักการที่ 13 ของ
หลักการพื้นฐานสหประชาชาติ ฯ จึงไดกําหนดพันธกรณีพ้ืนฐานในการใหความชวยเหลือทาง
กฎหมายใหดีที่สุดเทาที่สามารถจะทําได ตามหลักการนี้ หนาที่น้ีรวมถึง 

“(ก) ใหคําปรึกษาแกลูกความในเรื่องสิทธิและความรับผิดทางกฎหมายของตน และใน
เรื่องการทํางานของระบบกฎหมายเทาที่เกี่ยวของกับสิทธิและความรับผิดทางกฎหมาย
ของลูกความ; (ข) ชวยเหลือลูกความในทุกเรื่องที่เหมาะสม และดําเนินการทางกฎหมาย

                                                 
214  หลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยบทบาทของทนายความ, อางแลว, หลักการ 19. 
215  รายงานของผูรายงานพิเศษสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของผูพิพากษาและทนายความ, เอกสาร
สหประชาชาติหมายเลข E/CN.4/1998/39, ยอหนา 179. 
216  เพ่ิงอาง, 
217  เพ่ิงอาง, ยอหนา 181. 
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เพ่ือปกปองผลประโยชนของลูกความ; (ค) ชวยเหลือลูกความเมื่ออยูในศาลในการไตสวน 
หรือในการรองเรียนหนวยงานทางปกครอง ตามความเหมาะสม” 

 
ยิ่งไปกวานั้น “ทนายความจะตองมีความซื่อสัตยตอผลประโยชนของลูกความของตน

เสมอ”218 
นอกจากหนาที่เหลานั้นตอลูกความที่ทนายความอาจวาความใหแลว ทนายความยังมี

ความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมวิชาชีพที่จะ “รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพของตน
ตลอดเวลา […]”219 นอกจากนั้น ทนายความยังมีหนาที่ในการอํานวยความยุติธรรมอีกดวย ทั้งน้ี 
ตามหนาที่พ้ืนฐานของทนายความในบริหารความยุติธรรม ทนายความยังมีหนาที่ “[…] เทิดไวซ่ึง
หลักการสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่ไดรับการรับรองโดยกฎหมายระหวางประเทศ
และกฎหมายภายในประเทศ […]”220 ทายที่สุด ทนายความจะตอง “[…]ปฏิบัติหนาที่อยางเปน
อิสระและอยางสุดความสามารถ โดยสอดคลองกับกฎหมายและมาตรฐานและจรรยาบรรณที่
ไดรับการยอมรับของวิชาชีพนักกฎหมาย ในทุกขณะจิต”221 
 
เสรีภาพในการแสดงความเห็นและการสมาคม 
 

เชนเดียวกับการเปนผูพิพากษา เสรีภาพในการแสดงความเห็นและการรวมตัวเปน
เง่ือนไขสําคัญสําหรับการปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพนักกฎหมาย แมวาเสรีภาพเหลานี้จะเปนสิทธิ
ของทุกคน แตก็มีความสําคัญเปนพิเศษตอผูที่ทํางานเกี่ยวกับการบริหารความยุติธรรม 
หลักการที่ 23 ของหลักการพื้นฐานสหประชาชาติฯ กลาวถึงเสรีภาพเหลานี้ไวอยางชัดเจนวา 
“ทนายความก็มีเสรีภาพในการแสดงความเห็น ในความเชื่อ การรวมสมาคม และการชุมนุม 
เชนเดียวกับพลเมืองอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทนายความมีสิทธิในการมีสวนรวมในการ
แลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย การบริหารความยุติธรรม และการสงเสริมและ
การคุมครองสิทธิมนุษยชน และในการเขารวมหรือจัดตั้งองคกรระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือ
ระหวางประเทศ และเขารวมการประชุมขององคกรเหลานั้น โดยไมกลายเปนขอจํากัดในการ
ประกอบวิชาชีพดวยเหตุจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการเปนสมาชิกขององคกรที่ถูก
กฎหมาย ในการใชสิทธิเหลานี้ ทนายความจะตองปฏิบัติตนอยางสอดคลองกับกฎหมายและ
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางกฎหมายเสมอ” 

                                                 
218  หลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยบทบาทของทนายความ, อางแลว, หลักการ 15. 
219  เพ่ิงอาง, หลักการ 12. 
220  เพ่ิงอาง, หลักการ 14. 
221  เพ่ิงอาง 
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ในประเด็นเรื่องการรวมตัวเปนสมาคมทางวิชาชีพของทนายความ (หรือสภาทนายความ) 
น้ัน หลักการพื้นฐานสหประชาชาติฯ บัญญัติไววา “ทนายความมีสิทธิที่จะกอตั้งและเขารวม
สมาคมทางวิชาชีพที่กํากับดูแลตัวเอง เพ่ือเปนตัวแทนปกปองผลประโยชนของตน สงเสริม
การศึกษาและการอบรมอยางตอเน่ือง และคุมครองเกียรติศักดิ์ทางวิชาชีพของตน ฝายบริหาร
ของสมาคมทางวิชาชีพจะตองไดรับการเลือกตั้งโดยสมาชิกของสมาคม และจะปฏิบัติหนาที่โดย
ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอกองคกร”222 ยิ่งไปกวานั้น “สมาคมทางวิชาชีพของ
ทนายความจะรวมมือกับรัฐบาลเพื่อดูแลใหทุกคนสามารถเขาถึงการบริการทางกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและเทาเทียมกัน และใหทนายความสามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือลูกความ
ของตนโดยสอดคลองกับกฎหมายและมาตรฐานและจริยธรรมทางวิชาชีพ โดยปราศจากการ
แทรกแซงที่ไมชอบตามกฎหมาย”223 เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นวา บทบัญญัติเหลานี้กําหนด
หนาที่ของรัฐที่จะละเวนจากการแทรกแซง การจัดตั้ง และการทํางานของสมาคมทางวิชาชีพของ
ทนายความไวอยางชัดเจน  

คณะกรรมการแหงคณะมนตรีของสภายุโรป (Committee of Ministers of the Council 
of Europe) ไดกลาวไววา “[…] เปนสิ่งสําคัญยิ่งตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงการรักษา
หลักนิติธรรม ที่จะตองมีการรวมตัวทางวิชาชีพดานกฎหมายที่มีอิสระในการจัดการกิจการของ
ตน”224 

ดังน้ันสมาคมของทนายความจึงถูกตั้งขึ้นเพ่ือเปาหมายหลักสองประการ คือ เพ่ือ
ปกปองผลประโยชนทางวิชาชีพของทนายความ และเพื่อคุมครองและเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกความเปนอิสระของวิชาชีพนักกฎหมาย 

 ดังที่ผูรายงานพิเศษสหประชาชาติฯ ไดชี้ไววา สมาคมเหลานี้จะตองไม “เขารวมใน
การเมืองแบบเลือกขาง” ซ่ึงสามารถนําไปสู “การทําใหความเปนอิสระของวิชาชีพนัก
กฎหมายตกอยูในความเสี่ยง” ผูรายงานพิเศษสหประชาชาติฯ จึงไดแยกแยะระหวาง 
“การเขารวมในการปกปองสิทธิมนุษยชนซึ่งมีนัยยะทางการเมือง” กับ “การเขารวมใน
การเมือง”225 

 

                                                 
222  เพ่ิงอาง, หลักการ 24. 
223  เพ่ิงอาง, หลักการ 25. 
224  บันทึกอธิบายเพ่ิมเติมตอขอเสนอแนะลําดับที่ R (2000) 21 ของคณะกรรมการคณะมนตรีของรัฐภาคีวา
ดวยเสรีภาพในการปฏิบัติทางวิชาชีพของทนายความ, ยอหนา 10. 
225  รายงานของผูรายงานพิเศษสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของผูพิพากษาและทนายความ, เอกสาร
สหประชาชาติหมายเลข E/CN.4/1995/39, ยอหนา 72. 
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นอกจากการหามการรวมตัวสมาคมแลว วิธีที่ใชกันมากในการละเมิดเสรีภาพในการ
รวมสมาคมของทนายความก็คือ การบังคับใหมีสังกัดกับสมาคมที่ รัฐเปนผูควบคุม หรือ
กําหนดใหตองไดรับอนุญาตแบบใดแบบหนึ่งจากฝายบริหารในการปฏิบัติงานใดๆของสมาคม 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดอางถึงการปฏิบัติเหลานี้ในบริบทของประเทศเบลารุส 
ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดแสดงความกังวลถึง “การยอมรับขอกําหนดของประธานาธิบดีวาดวย
กิจกรรมของทนายความและการรับรองและรับจดแจงเอกสาร เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 
2540 ซ่ึงใหอํานาจแกกระทรวงยุติธรรมในการออกใบอนุญาตวาความ และการบังคับให
ทนายความเปนสมาชิกของสมาคมรวมศูนยที่ถูกควบคุมโดยกระทรวงฯ กอนจึงจะ
สามารถวาความได จึงเปนการบั่นทอนความเปนอิสระของทนายความ” ภายหลังจาก
การเนนย้ําวา “ความเปนอิสระของตุลาการและวิชาชีพนักกฎหมายเปนสิ่งสําคัญของ
การบริหารความยุติธรรม และเปนการรักษาระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม” 
คณะกรรมการฯ ก็ไดกระตุนใหรัฐบาลของประเทศเบลารุส “ดําเนินมาตรการตางๆ ที่
เหมาะสม รวมถึงการทบทวนรัฐธรรมนูญและกฎหมายตางๆ เพ่ือดูแลใหผูพิพากษาและ
ทนายความเปนอิสระจากแรงกดดันทางการเมืองหรือแรงกดดันภายนอกอื่นใด” เพ่ือวา
ทายที่สุดจะนําไปสูการที่ใหรัฐบาลใหความสนใจในหลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวย
บทบาทของทนายความ226 

 
ความรับผิดชอบและถูกตรวจสอบได 
 

เชนเดียวกับองคกรอ่ืนที่มีหนาที่ตอสาธารณะ ทนายความจะตองปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานจริยธรรม หลักจริยธรรมเหลานี้ควรจะรวมถึงบรรทัดฐานการประพฤติที่ชัดเจนและ
ความเปนไปไดที่ทนายความจะตองถูกตรวจสอบไดเม่ือมีการประพฤติมิชอบ ปรากฏตาม
หลักการที่ 29 ของหลักการพื้นฐานสหประชาชาติฯ ที่กําหนดวา “การพิจารณาขอกลาวหาหรือ
ขอรองเรียนที่มีตอทนายความนั้น ใหเปนไปตามประมวลขอปฏิบัติทางวิชาชีพของนักกฎหมาย 
รวมทั้งมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพนักกฎหมาย ตลอดจนหลักเกณฑที่กําหนดใน
หลักการฉบับน้ี” ประมวลขอปฏิบัติทางวิชาชีพน้ันควรจะรางโดยสมาคมของทนายความ หรือใน
กรณีที่หลักจรรยาบรรณตองถูกกําหนดโดยกฎหมาย ตองมีความเห็นจากสมาคมเหลานี้ดวย ใน
ประเด็นนี้ หลักการพื้นฐานสหประชาชาติฯ กําหนดวา “ประมวลจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ
ทนายความจะตองถูกกําหนดขึ้นโดยผูประกอบวิชาชีพกฎหมายผานทางหนวยงานที่เหมาะสม
ของวิชาชีพ หรือโดยกฎหมาย อยางสอดคลองกับกฎหมายภายในและประเพณีของชาติ และ

                                                 
226  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอรายงานของรัฐบาลประเทศเบลารุส เอกสาร
สหประชาชาติหมายเลข CCPR/C/79/Add.86 ยอหนา 14. 
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กฎหมายและบรรทัดฐานสากลที่ไดรับการรับรอง”227 ไมวาในกรณีใดๆ หลักการเหลานี้จะตองไม
กําหนดใหมีการดําเนินมาตรการทางวินัยตอการปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพโดยสุจริต เชน การเปน
ตัวแทนของลูกความคนใดคนหนึ่ง หรือการแถลงคดีในศาล228 

หลักการพื้นฐานสหประชาชาติฯ ยังกําหนดเงื่อนไขพ้ืนฐานที่จะตองปฏิบัติตามในการ
ดําเนินการทางวินัยตอทนายความ เพ่ือใหมาตรการเหลานั้นสอดคลองกับกฎหมายระหวาง
ประเทศ ขอกําหนดเหลานี้ระบุวา ทนายความสามารถถูกลงโทษไดโดยอาศัยกระบวนการที่
เคารพหลักประกันจํานวนหนึ่งเทานั้น ประการแรก ขอกลาวหาทนายความในเรื่องทางวิชาชีพ 
“จะตองถูกดําเนินการโดยเร็วและอยางเปนธรรมโดยมาตรการที่เหมาะสม”229 ยิ่งไปกวานั้น 
ทนายความจะตองไดรับ “สิทธิที่จะไดรับการไตสวนอยางเปนธรรม รวมถึงสิทธิที่จะไดรับความ
ชวยเหลือโดยทนายความที่ตนเลือก”230 ในเรื่องลักษณะของหนวยงานที่มีหนาที่ดําเนิน
มาตรการและในเรื่องของการอุทธรณที่ตามมา หลักการพื้นฐานฯ กําหนดวา “ทนายความจะตอง
ถูกนําตัวไปพิจารณาโดยคณะกรรมการดําเนินการทางวินัยที่มีความเที่ยงธรรมที่แตงตั้งขึ้นจาก
ผูประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย หรือโดยหนวยงานอิสระที่มีอํานาจตามกฎหมายหรือศาล และคํา
วินิจฉัยจะตองถูกอุทธรณตอศาลได”231 
 

วิชาชีพนักกฎหมายมีบทบาทสําคัญในการปกปองสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม 
ทนายความจะตองสามารถทํางานไดอยางเปนอิสระและปราศจากความหวาดกลัว และ
สามารถสื่อสารกับลูกความของตนไดอยางเปนอิสระ ทนายความจะตองไมถูกมองวา
เปนคูความเสียเอง และมีสิทธิที่จะแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ และมีสิทธิในการจัดตั้ง
สมาคมโดยไมถูกแทรกแซง ทนายความจะตองปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพของตนตาม
มาตรฐานจริยธรรม และตองรับผิดชอบตรวจสอบไดตอการละเมิดระเบียบปฏิบัติตาม
หลักวิชาชีพของตน 

                                                 
227  ดูขอบทที่ 85 ของ รางปฏิญญาสากลวาดวยความเปนอิสระของความยุติธรรม (ปฏิญญาสิงหวี) ซึ่งบัญญัติ
วา “ทนายความจะตองไมถูกลงโทษหรือถูกขมขูวาจะถูกลงโทษ ทางอาญา ทางแพง ทางการปกครอง ทาง
เศรษฐกิจ หรือทางอื่นใด ดวยเหตุจากการที่ไดใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือลูกความ หรือดวยเหตุจากการที่
เปนตัวแทนคดีความของลูกความ” ในเร่ือง การไมตองรับผิดในขอความที่เขียนขึ้นในคดี ดูหลักการที่ 20 ของ
หลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยบทบาทของทนายความ ซึ่งบัญญัติวา “ทนายความพึงไดรับความ
คุมครองทั้งทางแพงและอาญา สําหรับขอความที่ตนไดเขียนหรือกลาวซึ่งไดกระทําโดยสุจริต ในฐานะ
ทนายความตอศาลหรือองคกรอื่นทางกฎหมายหรือฝายบริหารนั้น” 
228  หลักการพื้นฐานสหประชาชาติ, อางแลว, หลักการที่ 26 
229  เพ่ิงอาง, หลักการ 27. 
230  เพ่ิงอาง. 
231  เพ่ิงอาง, หลักการ 28. 
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ค. บทบาทของอัยการ 
 
เกริ่นนํา 
 

อัยการมีบทบาทสําคัญยิ่งในการบริหารความยุติธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและ
หลักนิติธรรมจะเกิดขึ้นไมไดถาไมมีอัยการที่เขมแข็งที่ทําหนาที่ในการสอบสวนและดําเนินคดี
อาญาอยางเปนอิสระและมีความเที่ยงธรรม ภายในสถาบันอัยการ อัยการทุกคนจะตองไดรับ
การเสริมสรางใหปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพของตนอยางเปนอิสระ มีความเที่ยงธรรม และเปนตัว
ของตัวเองโดยไมตกอยูภายใตอิทธิพลจากความรูสึกหรือความเชื่อใดๆ 

แนวทางสหประชาชาติวาดวยบทบาทของอัยการ (UN Guidelines on the Role of 
Prosecutors) ถูกบัญญัติขึ้นเพ่ือชวยเหลือรัฐทั้งหลาย “ใหกระทําภารกิจของตนในการรักษาและ
สงเสริมประสิทธิภาพ ความเที่ยงธรรม และความเปนธรรม ของอัยการในการดําเนิน
กระบวนการพิจารณาทางอาญา”232 แนวทางสหประชาชาติฯ ไดกําหนดหลักการที่จะสามารถ
นําไปปรับใชกับทุกเขตอํานาจในการพิจารณาคดี ไมวาจะมีอํานาจในทางอัยการอยางไร 
แนวทางสหประชาชาติฯ จึงยังคงเปนกลางในประเด็นเรื่องกระบวนการแตงตั้งและสถานะของ
อัยการภายในรัฐ 
 
ความเที่ยงธรรมและการไมตกอยูภายใตอิทธิพลใด 
 

รัฐมีหนาที่ประกันใหอัยการสามารถปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพของตนไดอยางมีความ
เที่ยงธรรมและไมตกอยูภายใตอิทธิพลใด ตางไปจากกรณีผูพิพากษาและทนายความ กฎหมาย
ระหวางประเทศไมไดมีบทบัญญัติที่ประกันความเปนอิสระเชิงสถาบันของอัยการ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ในบางระบบอัยการไดรับการแตงตั้งโดยฝายบริหารหรือตองพ่ึงพิงอํานาจของฝายบริหารอยูใน
ระดับหน่ึง จึงทําใหเปนหนาที่อัยการที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับจากรัฐบาลในบางประการ 
ในขณะที่อัยการควรจะมีอํานาจที่เปนอิสระแทนที่จะอยูภายใตอํานาจของฝายบริหาร รัฐมักมี

                                                 
232  แนวทางสหประชาชาติวาดวยบทบาทของอัยการ (United Nations Guidelines on the Role of 
Prosecutors), รับรองโดยที่ประชุมสหประชาชาติครั้งที่แปด วาดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติ
ตอจําเลย กรุงฮาวานา สาธารณรัฐคิวบา ระหวางวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2533, จากนี้ไปจะเรียกวา 
แนวทางสหประชาชาติ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของในเรื่องบทบาทของอัยการ คือ ขอเสนอแนะของสภายุโรป 
ลําดับที่ R (2000) 19 ของคณะกรรมการคณะมนตรีรัฐภาคีวาดวยบทบาทของอัยการในระบบกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา และหลักการและแนวทางวาดวยสิทธิไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและความชวยเหลือ
ทางกฎหมายในแอฟริกา หลักการ F. 
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หนาที่ในการใหการปกปองดูแลเพ่ีอที่อัยการจะสามารถทําหนาที่ในการสอบสวนไดอยางเที่ยงธรรม
และไมตกอยูภายใตอิทธิพลใด 

 ในบริบทของประเทศเม็กซิโก คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา (Inter-
American Commission on Human Rights) ไดกลาวถึงประเด็นความเปนอิสระของ
อัยการเมื่อย้ําถึงขอเสนอที่วา “สํานักงานอัยการสูงสุดจะตองเปนหนวยงานที่เปนอิสระ
จากฝายบริหาร และจะตองมีลักษณะที่ไมสามารถถูกปลดไดและมีหลักประกันตาม
รัฐธรรมนูญ เชนเดียวกับที่มีใหกับบุคลากรฝายตุลาการ”233 คณะกรรมาธิการฯ ยังกลาว
ดวยวา การปฏิบัติหนาที่อัยการที่เหมาะสมจะตองมี “อํานาจเปนของตัวเองและเปน
อิสระจากฝายอ่ืนๆ ของรัฐบาล”234 

 
ในสถานการณที่ อัยการทํางานอยูในฐานทัพ และทํางานรวมมืออยางใกลชิดกับ

ผูบังคับบัญชาทางทหาร คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกาพิจารณาวา 
“สถานการณน้ีทําใหการไมตกอยูภายใตอิทธิพลใดและความเปนอิสระของอัยการตกอยูใน
อันตรายอยางรายแรง”235 
 
คุณสมบัติ การคัดเลือก และการฝกอบรม 
 

แนวทางสหประชาชาติฯ ไมไดกําหนดกระบวนการเฉพาะไวอยางใดอยางหนึ่งที่จะตอง
ถือปฏิบัติในการแตงตั้งอัยการ อยางไรก็ตาม แนวทางสหประชาชาติฯ มีระเบียบที่ชัดเจนใน
เร่ืองการจัดลําดับขั้นตอนที่เปนที่ยอมรับไดในการคัดเลือกอัยการ อันเปนการสะทอนถึง
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนทั้งที่เปนการเฉพาะและการทั่วไป ดังน้ัน รัฐจะตองดูแลให “บุคคลที่ไดรับ
การคัดเลือกใหเปนอัยการเปนบุคคลที่มีคุณธรรมและมีความสามารถ พรอมผานการอบรมและมี
คุณสมบัติที่เหมาะสม”236 ยิ่งไปกวานั้น เกณฑในการคัดเลือกจะตองไมเปนการเลือกปฏิบัติ และ
จะตอง “มีการปองกันมิใหมีการแตงตั้งที่มีความลําเอียงหรือมีอคติ หามมีการเลือกปฏิบัติใดๆ 
ตอบุคคลดวยเหตุแหงความแตกตางทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ

                                                 
233  คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา, รายงานวาดวยสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศ
เม็กซิโก, OEA/Ser.L/V/II.100, Doc. 7 rev. 1, ยอหนา 372. 
234  เพ่ิงอาง, ยอหนา 381. 
235  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา, รายงานเรื่องสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศ
โคลอมเบียฉบับที่สาม, เอกสารองคการนานารัฐแหงทวีปอเมริกา OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2542, ยอหนา 108. 
236  แนวทางสหประชาชาติวาดวยบทบาทของอัยการ, อางแลว, แนวทางที่ 1. 
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เมืองหรือความเห็นอ่ืนใด ชาติกําเนิด กําเนิดทางสังคมหรือกําเนิดทางชาติพันธุ ทรัพยสิน ถิ่น
กําเนิด ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสถานภาพอื่น […]”237 

 ในกรณีของประเทศโคโซโว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดแสดงความหวงใยตอ “การขาด
หลักประกันที่เพียงพอสําหรับความเปนอิสระของอัยการ […] ระหวางประเทศ” และตอ 
“คาตอบแทนของอัยการ […] ทองถิ่นที่ต่ํา” และเสนอแนะวา ภารกิจของสหประชาชาติ
ในดินแดนโคโซโว “คือการจัดตั้งกระบวนการที่เปนอิสระในเรื่องการคัดสรร การแตงตั้ง 
และการดําเนินมาตรการวินัยของอัยการ […]ระหวางประเทศ” และ “ดูแลใหมีวาระและ
เง่ือนไขการทํางานที่เพียงพอสําหรับอัยการทองถิ่น […] เพ่ือที่พวกเขาจะไดรับการ
ปองกันจากการคอรรัปชั่น”238 

 
หลักประกันเรื่องการปฏิบัติหนาที่ของอัยการ 
 

เพ่ือใหอัยการสามารถปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพของตนไดอยางเพียงพอ กฎหมาย
ระหวางประเทศไดบัญญัติมาตรการคุมครองที่รัฐจะตองปฏิบัติไวบางประการ การคุมครองที่
สําคัญที่สุดคือ หนาที่ของรัฐที่จะ “ดูแลใหอัยการสามารถปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพของตนไดโดย
ปราศจากการคุกคาม ขัดขวาง กอกวน แทรกแซงที่ไมเหมาะสม หรือการตองรับผิดทางแพง 
ทางอาญา หรือความรับผิดอยางอ่ืน โดยไมเปนธรรม”239 วิธีรุนแรงวิธีหน่ึงที่ใชในการคุกคาม
อัยการก็คือ ความรุนแรงตอรางกาย แนวทางสหประชาชาติฯ จึงกําหนดหนาที่เฉพาะใหแกรัฐที่
จะตองคุมครองอัยการและครอบครัว “ใหไดรับความปลอดภัย เม่ือพวกเขาถูกคุกคามเนื่องจาก
การปฏิบัติหนาที่”240 

 ในกรณีของโคลัมเบีย ผูรายงานพิเศษสหประชาชาติวาดวยการทรมาน การวิสามัญ
ฆาตกรรม และการลงโทษประหารชีวิตโดยพลการและรวบรัด เสนอแนะวา “ควรจัดการ
คุมครองที่มีประสิทธิภาพใหแกบุคลากรทุกคนในสํานักงานอัยการของรัฐและบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรมทุกคน ใหปลอดพนจากการคุกคามและความพยายามทําอันตราย
ตอชีวิตและสวัสดิภาพของพวกเขา และควรจัดใหมีการสอบสวนหาขอเท็จจริงกรณีการ

                                                 
237  เพ่ิงอาง, แนวทางที่ 2 (a). เชนเดียวกับในกรณีของผูพิพากษา กรณีที่มิใหถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ คือ 
“การกําหนดใหผูเขารับการพิจารณาทํางานในสํานักงานอัยการเปนคนชาติของประเทศนั้น.” เอกสาร
สหประชาชาติหมายเลข CCPR/C/UNK/CO/1, ยอหนา 20. 
238  ขอสังเกตสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประเทศโคโซโว (เซอรเบีย), เอกสารสหประชาชาติ
หมายเลข CCPR/C/UNK/CO/1, ยอหนา 20. 
239  แนวทางสหประชาชาติวาดวยบทบาทของอัยการ, อางแลว, แนวทางที่ 4. 
240  เพ่ิงอาง, แนวทางที่ 5. 
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คุกคามและการทําอันตรายเหลานั้นเพ่ือหาที่มาและดําเนินกระบวนการทางอาญาและ/
หรือทางวินัย ตามความเหมาะสม”241 

 
หลักประกันอยางอ่ืนเพ่ือการปฏิบัติหนาที่อัยการที่เหมาะสมก็คือ “เง่ือนไขที่เหมาะสม

ในการทํางาน คาตอบแทน ระยะเวลาของการดํารงตําแหนง บํานาญ และการเกษียณอายุ” 
ขอกําหนดเหลานี้ “จะตองถูกกําหนดไวในกฎหมายหรือกฎและระเบียบที่ เผยแพรตอ
สาธารณะ”242 

เชนเดียวกับผูพิพากษา อัยการจะตองไดรับการเลื่อนขั้นตําแหนงตามหลักเกณฑที่
พิสูจนไดจากผลงาน โดยเฉพาะ “คุณสมบัติทางวิชาชีพ ความสามารถ ความซื่อสัตย และ
ประสบการณ” ซ่ึงจะตองพิจารณาดวยวิธีการที่เปนธรรมและปราศจากอคติ243 
 
เสรีภาพในการแสดงความเห็นและการรวมตัวสมาคม 
 

เชนเดียวกับผูพิพากษาและทนายความ “อัยการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ความเชื่อ การสมาคม และการชุมนุม เชนเดียวกับพลเมืองคนอ่ืนๆ อัยการมีสิทธิที่จะมีสวนรวม
ในการแลกเปลี่ยนอภิปรายสาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมาย การอํานวยความ
ยุติธรรม และการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน และในการเขารวมหรือจัดตั้งองคกรระดับ
ทองถิ่นระดับชาติหรือระดับระหวางประเทศและเขารวมการประชุมขององคกรเหลานั้น โดยไมถูก
ลิดรอนทางวิชาชีพดวยเหตุแหงการกระทําที่ถูกกฎหมายหรือดวยการเปนสมาชิกในองคกรที่ถูก
กฎหมาย ในการใชสิทธิเหลานี้ อัยการจะตองปฏิบัติตนตามกฎหมายและมาตรฐานและ
จริยธรรมทางวิชาชีพเสมอ”244 

ในเร่ืองเสรีภาพในการสมาคม แนวทางที่ 9 ของแนวทางสหประชาชาติฯไดบัญญัติไว
คลายคลึงกันกับบทบัญญัติที่มีอยูในมาตรฐานสหประชาชาติในเร่ืองผูพิพากษา ในแงที่วา 
“อัยการมีเสรีภาพในการจัดตั้งและการเขารวมกลุมทางวิชาชีพหรือองคกรอ่ืนเพ่ือปกปอง
ผลประโยชนของตน เพ่ือสงเสริมการฝกอบรมทางวิชาชีพของตน และเพื่อคุมครองสถานภาพ
ของตน” 
 
                                                 
241 รายงานรวมของผูรายงานพิเศษสหประชาชาติวาดวยคําถามตอการทรมานและผูรายงานพิเศษ
สหประชาชาติวาดวยการทรมาน การวิสามัญฆาตกรรม และการลงโทษประหารชีวิตโดยพลการ และรวบรัด 
จากการไปเยือนประเทศโคลัมเบีย เอกสารสหประชาชาติหมายเลข E/CN.4/1995/111, ยอหนา 117 (d). 
242  แนวทางสหประชาชาติวาดวยบทบาทของอัยการ, อางแลว, แนวทางที่ 6. 
243  เพ่ิงอาง, แนวทางที่ 7. 
244  เพ่ิงอาง, แนวทางที่ 8. 
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หนาที่ทางวิชาชีพ 
 

ในฐานะที่เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการอํานวยความยุติธรรม อัยการมีหนาที่หลาย
ประการซึ่งจะตองปฏิบัติอยางมีความเที่ยงธรรมและอยางไมตกอยูภายใตอิทธิพลใด และหลีกเลี่ยง
การเลือกปฏิบัติทางการเมือง สังคม ศาสนา ชาติพันธุ วัฒนธรรม เพศ หรือการเลือกปฏิบัติบน
ฐานอ่ืนใด245 หนาที่น้ีไดรับการบัญญัติเปนหลักการทั่วไปสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของอัยการที่
เหมาะสม และมีนัยยะวาอัยการจะตองเปนอิสระจากอคติใดๆ เม่ือปฏิบัติหนาที่ทั้งมวลของ
วิชาชีพ นอกจากนี้ อัยการยังมีหนาที่พิเศษในการคุมครองสิทธิมนุษยชนและการดูแลใหมี
กระบวนการทางกฎหมาย และมีการอํานวยความยุติธรรมที่ถูกตอง 

 อัยการจะตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนธรรม เที่ยงตรง และอยางรวดเร็ว ตาม
กฎหมาย และเคารพและคุมครองศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและสงเสริมสิทธิมนุษยชน 
ซ่ึงจะนําไปสูการดูแลใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายและการปฏิบัติหนาที่
ของระบบการยุติธรรมอาญาอยางราบรื่น246 

 
อัยการจะตองเฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ตนอาจไดรับ ทั้งจากการหาขอเท็จจริง

การละเมิดเหลานั้นและจากพยานหลักฐาน ในกรณีหลังน้ี อัยการมีหนาที่ที่จะปฏิเสธการ
พิจารณาหลักฐาน “ที่ตนรูหรือเชื่อดวยเหตุที่นาเชื่อวาไดรับมาจากการใชวิธีการที่ผิดกฎหมาย 
ซ่ึงเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองหาอยางรายแรง โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับการ
ทรมาน หรือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี หรือการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ” ในกรณีเชนนั้น อัยการจะตองแจงตอศาลเกี่ยวกับการมีหลักฐาน
เชนนั้น และ“จะตองดําเนินมาตรการตางๆ ที่จําเปน เพ่ือดําเนินการใหผูที่มีสวนรับผิดชอบใน
การใชวิธีการที่ไมชอบดวยกฎหมายเหลานั้นถูกนําตัวเขาสูกระบวนการยุติธรรม”247 

ในกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน อัยการมีหนาที่ที่จะดูแลใหมีการสอบสวนโดยพลัน 
ดวยความรอบคอบ และอยางมีความเที่ยงธรรม 

 คณะกรรมการตอตานการทรมาน ไดชี้วา อัยการกระทําการลมเหลวในหนาที่ที่จะตอง
รักษาความเที่ยงธรรม หากเขาไมอุทธรณใหศาลพิพากษายกฟอง ในกรณีที่มีหลักฐาน
วามีการทรมานเกิดขึ้น248 

                                                 
245  แนวทางสหประชาชาติวาดวยบทบาทของอัยการ, อางแลว, แนวทาง 13, ยอหนา (a). 
246  เพ่ิงอาง, แนวทาง 12. 
247  เพ่ิงอาง, แนวทาง 16. 
248  Communication No 60/1996, Khaled Ben M’Barek v. Tusinia (คําตัดสินเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2542), เอกสารสหประชาชาติหมายเลข CAT/C/23/D/60/1996, ยอหนา 11.10. 
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อัยการมีบทบาทเชิงรุกในการดําเนินคดีอาญา แมวาหนาที่ทางวิชาชีพของตนเองจะ
แตกตางกันไปในระบบกฎหมายตางๆ หนาที่พ้ืนฐานของอัยการถูกสรุปไวในแนวทางที่ 11 ของ
แนวทางสหประชาชาติฯ วา “อัยการพึงดําเนินบทบาทเชิงรุกในการดําเนินกระบวนการทางอาญา
และการเริ่มการดําเนินคดี และในกรณีที่กฎหมายกําหนดไวหรือสอดคลองกับการปฏิบัติใน
ทองถิ่น อัยการมีบทบาทรวมถึงการสืบสวนคดีอาญา การกํากับดูแลการสืบสวนใหถูกกฎหมาย 
การดูแลการบังคับคดีตามคําพิพากษาลงโทษของศาล ตลอดจนการดําเนินบทบาทหนาที่ใน
ฐานะทําหนาที่รักษาผลประโยชนสาธารณะ”  

แนวทางสหประชาชาติฯ ระบุวา “สํานักงานอัยการจะตองแยกออกจากการปฏิบัติหนาที่
กึ่งตุลาการอยางเด็ดขาด” แมวาบทบัญญัติน้ีจะมีความชัดเจน แตในบางระบบอัยการก็มีหนาที่
อยางตุลาการบางประการ เชน การสั่งกักขังเพ่ือเปนการปองกันการกระทําผิดหรือการรวบรวม
พยานหลักฐาน ในกรณีที่หนาที่เหลานี้เปนที่ยอมรับในระบบกฎหมาย หนาที่เหลานี้จะตองถูก
จํากัดอยูในเพียงขั้นกอนการพิจารณาคดี และจะตองดําเนินไปอยางมีความเที่ยงธรรม และโดย
ความเคารพสิทธิของผูตองหา หนาที่อยางตุลาการเหลานี้จะตองสามารถถูกทบทวนโดยคําสั่ง
ศาลที่เปนอิสระไดเสมอ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดศึกษาเรื่องการใชอํานาจอยางตุลาการโดยอัยการไวดังน้ี 
 ในกรณีที่อัยการที่เปนผูใตบังคับบัญชาของฝายบริหารไดออกคําสั่งและไดขยายเวลา
การควบคุมตัวไวกอนการพิจารณาคดี บนฐานของขอมูลที่เพียงพอ คณะกรรมการฯ ชี้วา
ไม “พอใจที่อัยการจะถูกมองวาเปนสถาบันที่ไมตกอยูภายใตอิทธิพลใดและมีความเที่ยง
ธรรมเชิงสถาบัน จนถูกพิจารณาวาเปน ‘เจาหนาที่ที่มีอํานาจในการใชอํานาจอยางตุลาการ’ 
ตามความหมายของขอบทที่ 9(3) [ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง]”249 

 
บทบัญญัติที่สําคัญบทหนึ่งที่เกี่ยวของกับอัยการอยูในแนวทางที่ 15 ของแนวทาง

สหประชาชาติฯ ซ่ึงบัญญัติวาอัยการ “จะตองใหความสนใจตอการดําเนินคดีอาญาที่กระทําโดย
เจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะในเรื่องการคอรัปชั่น การใชอํานาจโดยมิชอบ การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอยางรายแรง และอาชญากรรมอื่นๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมายระหวางประเทศ และตอง
ใหความสนใจตอการสอบสวนการกระทําเชนนั้น หากมีอํานาจตามที่กฎหมายบัญญัติหรือโดย
สอดคลองกับวิถีปฏิบัติในทองถิ่น” บทบัญญัติน้ีระบุถึงบทบาทสําคัญที่อัยการมีในการสงเสริม

                                                 
249  Communication No 521/1992, Vladimir Kulomin v. Hungary, (ความเห็นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2539), 
เอกสารสหประชาชาติหมายเลข CCPR/C/56/D/521/1992.11.3. ขอบทที่ 9.3 ของกติกาฯ บัญญัติวา “ผูใดถูก
จับหรือถูกควบคุมตัวในขอหาทางอาญา จะตองถูกนําตัวโดยพลันไปยังศาลหรือเจาหนาที่อ่ืนที่มีอํานาจตาม
กฎหมายที่จะใชอํานาจอยางตุลาการ” 
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หลักนิติธรรม และในการปรับใชกฎหมายอยางเทาเทียมกันแกพลเมืองทุกคน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกับการบังคับใชกับคนที่มีตําแหนงทางราชการ 

มีหลายระบบที่อัยการมีหนาที่ในการใชดุลยพินิจ สวนใหญเกี่ยวของกับการสอบสวนคดี
และการแจงขอหา ในกรณีเชนนั้น แนวทางสหประชาชาติฯ กําหนดวา “กฎหมายหรือกฎหรือ
ระเบียบที่มีการตีพิมพจะเปนตัวชี้แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือสงเสริมความเปนธรรมและความ
ถูกตองแนนอนในกระบวนการสั่งคดี รวมถึงการสั่งฟองหรือสั่งไมฟองคดีดวย”250 

หนาที่ทางอัยการอื่นๆ มีดังน้ี ไมฟองคดีหรือชะลอการฟองคดีเม่ือไมพบความผิดตาม
ขอกลาวหา ใหคากับสถานะของผูตองหาและเหยื่อ และใหความสนใจกับสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของทั้งหมด ไมวาจะเปนขอดีหรือขอเสียตอผูตองหา เก็บเรื่องที่ตนรูไวเปนความลับ 
ยกเวนหากการปฏิบัติหนาที่หรือเหตุจําเปนเพ่ือความยุติธรรมทําใหตองปฏิบัติเปนอยางอ่ืน 
พิจารณาความเห็นและความกังวลของเหยื่อเม่ือผลประโยชนสวนบุคคลของเหยื่อไดรับ
ผลกระทบและดูแลใหเหยื่อไดรับแจงสิทธิของตนโดยสอดคลองกับ ปฏิญญาวาดวยหลักการ
พ้ืนฐานของความยุติธรรมสําหรับเหยื่ออาชญากรรมและการใชอํานาจโดยมิชอบ (Declaration 
of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power) และรวมมือกับ
ตํารวจ ศาล ผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ผูปกปองผลประโยชนสาธารณะและหนวยงานหรือ
สถาบันอ่ืนๆของรัฐบาล251 
 
การดําเนินการทางวินัย 
 

เม่ืออัยการถูกสงสัยวาละเมิดหนาที่ทางวิชาชีพของตน อัยการจะตองถูกตรวจสอบ
ความรับผิดโดยกระบวนการทางวินัย แนวทางสหประชาชาติฯ ไดกําหนดเกณฑที่ชัดเจนทั้งใน
เรื่องเหตุที่อัยการจะถูกดําเนินการทางวินัยและหลักประกันที่อัยการไดรับในระหวางดําเนินการ
เชนนั้น 

ในกรณีของเหตุที่จะถูกดําเนินการทางวินัย แนวทางสหประชาชาติฯ ไดกําหนดวา “การ
ดําเนินการทางวินัยตออัยการจะตองเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับที่ชอบดวย
กฎหมาย”252 ระเบียบเหลานี้จะตองกําหนดชัดเจนวาการกระทําใดที่เปนการประพฤติผิดและ
ตองกําหนดวิธีการลงโทษที่อาจกระทําได แมวาแนวทางสหประชาชาติฯ ไมไดกลาวถึงการที่

                                                 
250  แนวทางสหประชาชาติวาดวยบทบาทของอัยการ, อางแลว, แนวทาง 17. 
251  แนวทางสหประชาชาติวาดวยบทบาทของอัยการ, อางแลว, แนวทางที่ 14, 13 ยอหนา (b) ถึง (d) และ 
20. 
252  เพ่ิงอาง, แนวทางที่ 21. 



หลักการสากลวาดวยความเปนอิสระและความรับผิดชอบตอสังคมของผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ ⏐ 93 

 

อัยการไรศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของตนไวอยางชัดแจง แตก็มีนัยยะวาเหตุน้ีสามารถเปน
เหตุใหอัยการถูกปลดได 

แนวทางสหประชาชาติฯ ระบุถึงหลักการไวหลายประการที่ใชกับกระบวนการลงโทษ
ทางวินัย ตัวอยางเชน ขอรองเรียนกลาวหาอัยการ “จะตองถูกดําเนินการอยางรวดเร็วและอยาง
เปนธรรมภายใตกระบวนการที่เหมาะสม” นอกจากนี้ อัยการมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดี
อยางเปนธรรมและ “คําวินิจฉัยชี้ขาดจะตองถูกตรวจสอบไดอยางเปนอิสระ”253 ทายที่สุด ผลของ
กระบวนการนั้นจะตองเปน “การประเมินและการตัดสินใจอยางไมตกอยูภายใตอิทธิพลใด”254 
 
 

อัยการมีบทบาทสําคัญในการอํานวยความยุติธรรม โดยการดําเนินคดีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และดูแลใหมีการเคารพสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม 
อัยการจะตองปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพของตนอยางมีความเที่ยงธรรมและเปนไมตกอยู
ภายใตอิทธิพลใด รัฐจะตองดูแลใหอัยการสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยาง
ปราศจากการแทรกแซงและจะตองคุมครองอัยการอยางจริงจัง อัยการอาจจะใหความ
สนใจเปนพิเศษกับอาชญากรรมที่กระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐ และจะตองปฏิเสธที่จะใช
หลักฐานที่ไดมาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

                                                 
253  เพ่ิงอาง, แนวทางที่ 21. 
254  เพ่ิงอาง, แนวทางที่ 22. แนวทางสหประชาชาติ ยังกลาวดวยวา กระบวนการลงโทษทางวินัย “จะตองถูก
กําหนดโดยสอดคลองกับกฎหมาย หลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ และมาตรฐานและศีลธรรมอื่นๆ ที่เปนที่
ยอมรับ และโดยสอดคลองกับแนวทางสหประชาชาติฉบับนี้” 
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สวนที่ 2 
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยความเปนอิสระ 
และความรับผิดชอบตรวจสอบไดของผูพิพากษา 
ทนายความ และอัยการ 
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1. สหประชาชาติ 
 
ก. มาตรฐานเฉพาะวาดวยความเปนอิสระของผูพิพากษา ทนายความ และ
อัยการ 

 
หลักการพื้นฐานวาดวยความเปนอิสระของศาล 
Basic Principle on the Independence of the Judiciary 1985 
(หลักการฉบับน้ีรับรองโดยที่ประชุมองคการสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรม และ
การปฏิบัติตอผูกระทําความผิด ครั้งที่ 7 ซ่ึงจัดขึ้นที่กรุงมิลาน ตั้งแตวันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 6 
กันยายน พ.ศ.2528 (1985) และไดรับการรับรองโดยที่ประชุมทั่วไป โดยมติที่ 40/32 เม่ือวันที่ 
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2528 (1985) และโดยมติที่ 40/146 เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2528 
(1985) ) 

 
โดยที่ นอกจากประการอื่นๆ แลว ประชาชนในโลกไดยืนยันในกฎบัตรขององคการ

สหประชาชาติ ถึงการพิจารณาของประชาชนนั้น เพ่ือกําหนดเง่ือนไขภายใตหลักการวาความ
ยุติธรรมสามารธํารงไว เพ่ือบรรลุถึงความรวมมือระหวางประเทศในการสงเสริมและสนับสนุน
ความเคารพตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

โดยที่ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไดเทิดทูนโดยเฉพาะตอหลักการของความ
เสมอภาคตามกฎหมาย ขอสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลทุกคนเปนผูบริสุทธิ์ สิทธิที่จะไดรับการ
พิจารณาอยางเปนธรรมและเปดเผยโดยศาลที่เปนอิสระและเที่ยงธรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

โดยที่ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิความเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซ่ึงกติกาทั้งสองฉบับได
ประกันการคุมครองสิทธิดังกลาว นอกจากนี้กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิความเปนพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองยังไดประสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางไมชักชานั้นอีกดวย 

โดยที่ ยังคงมีชองวางระหวางวิสัยทัศนตามหลักการดังกลาวกับตามสถานการณที่เปนจรงิ
อยูเสมอ 

โดยที่ องคกรและการบริหารกระบวนการยุติธรรมในทุกประเทศควรไดรับการกระตุน
โดยหลักการดังกลาว และควรที่หลักการดังกลาวจะไดรับการถายทอดสูความเปนจริงโดย
สมบูรณ 

โดยที่ กฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติของหนวยงานศาลควรมุงหมายไปที่การชวย
ใหผูพิพากษาสามารถปฏิบัติโดยสอดคลองกับหลักการดังกลาว 
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โดยที่ ผูพิพากษามีภาระหนาที่ในการพิพากษาขั้นสุดทายเหนือชีวิต เสรีภาพ สิทธิหรือ
ทรัพยสินของพลเมือง 

โดยที่ ในการประชุมองคการสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและการ
ปฏิบัติตอผูกระทําความผิด ครั้งที่ 6 โดยมติที่ 16 ไดแจงใหคณะกรรมาธิการวาดวยการปองกัน
และควบคุมอาชญากรรมนําเรื่องการปรับปรุงรายละเอียดของแนวทางที่เกี่ยวของกับความเปน
อิสระของผูพิพากษาและแนวทางที่เกี่ยวของกับการคัดเลือก การฝกอบรมทางวิชาชีพและ
สถานภาพของผูพิพากษาและอัยการมารวมไวในลําดับเรื่องที่มีความสําคัญ 

ดวยเหตุน้ี จึงเปนการสมควรที่การพิจารณาเรื่องบทบาทของผูพิพากษาในระบบของ
กระบวนการยุติธรรมและความสําคัญของการคัดเลือก การฝกอบรมและการประพฤติปฏิบัติของ
ผูพิพากษา จะไดรับการหยิบยกขึ้นมาเปนลําดับแรก 

หลักการพื้นฐานที่จะกลาวตอไปซ่ึงกําหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุนประเทศสมาชิกในภารกิจ
ของการวางหลักประกันและสงเสริมความเปนอิสระของผูพิพากษานั้น ควรไดรับความสําคัญ
และความเคารพจากรัฐบาลภายในกรอบของแนวปฏิบัติและบทบัญญัติแหงกฎหมายของ
ประเทศ และควรไดรับความใสใจจากผูพิพากษา นักกฎหมาย คณะผูบริหารประเทศและสมาชิก
สภานิติบัญญัติตลอดจนสาธารณะชนโดยทั่วไป ซ่ึงเปนหลักการที่กําหนดสําหรับผูพิพากษา
อาชีพเปนสําคัญแตก็ใชกับผูพิพากษาสมบท หากมีน้ัน โดยเทาเทียมและตามที่เหมาะสมดวย 
 
ความเปนอิสระของศาล 

1. ความเปนอิสระของศาลจะตองไดรับการประกันโดยรัฐและจะตองมีการกําหนดไว
ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของประเทศนั้นๆ เปนหนาที่ของรัฐบาลและองคกร
อ่ืนๆ ทุกองคกรที่จะตองใหความเคารพและปฏิบัติตามหลักการวาดวยความเปน
อิสระของศาล 

2. ศาลพึงตัดสินคดีดวยความยุติธรรม บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและเปนไปตาม
กฎหมาย โดยปราศจากการตัดทอน การใชอิทธิพลโดยมิชอบ การชักนํา การ
กดดัน การขมขูหรือแทรกแซง ไมวาดวยโดยตรงหรือโดยออมจากบุคคลใดๆ หรือ
เพ่ือวัตถุประสงคใด 

3. ศาลพึงมีอํานาจพิจารณาคดีทั้งปวงที่อยูในเขตอํานาจศาลนั้น กับมีอํานาจพิจารณา
วาประเด็นปญหานั้นๆ อยูในอํานาจหนาที่ของศาลหรือไมตามที่กฎหมายกําหนด 

4. การแทรกแซงกระบวนการศาลหรือการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคําพิพากษา
ของศาลโดยมิชอบ หรือโดยปราศจากอํานาจหนาที่ตามกฎหมายจะกระทํามิได 
แตหลักการในขอน้ีไมกระทบตออํานาจของฝายตุลาการที่จะพิจารณาคําอุทธรณ
ฎีกา หรืออํานาจหนาที่ขององคกรอ่ืนในการลดหยอนผอนโทษตามคําพิพากษาซึ่ง
เปนไปตามกฎหมาย 
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5. บุคคลทุกคนพึงมีสิทธิไดรับการพิจารณาคดีโดยศาลตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
การพิจารณาคดีโดยองคกรที่จัดตั้งเปนพิเศษใหทําหนาที่อยางศาลนั้น หากไมมี
วิธีพิจารณาความที่ชอบธรรมรองรับก็จะกําหนดใหทําหนาที่แทนศาลนั้นมิได 

6. หลักการเรื่องความเปนอิสระของศาลนั้น ไดใหอํานาจและหนาที่แกศาลเพื่อใหเกิด
หลักประกันวาการพิจารณาคดีของศาลจะเปนไปโดยยุติธรรมและสิทธิของคูความ
จะไดรับการเคารพ 

7. เปนหนาที่ของประเทศสมาชิกแตละประเทศที่จะตองจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ 
ในการสนับสนุนใหศาลสามารถดําเนินบทบาทหนาที่ไดอยางเหมาะสม 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเขารวมสมาคม 
8. เพ่ือใหสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ผูพิพากษายอมมีสิทธิ

เชนเดียวกันกับประชาชนทั่วไปในเรื่องเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น เสรีภาพ
ในความเชื่อ การคบหาสมาคม และการชุมนุม อยางไรก็ตามในการใชสิทธิ
ดังกลาวนั้นผูพิพากษาจะตองดํารงตนอยูเสมอในทางที่จะรักษาเกียรติภูมิของศาล 
ความยุติธรรม และความเปนอิสระของศาล 

9. ผูพิพากษาทุกคนมีอิสระที่จะจัดตั้งและเขารวมสมาคมของผูพิพากษาหรือองคกร
อ่ืนๆ ที่เปนตัวแทนวิชาชีพ หรือที่สนับสนุนดานการฝกอบรมทางวิชาชีพ และการ
รักษาความเปนอิสระของศาล 

คุณสมบัติ การคัดเลือกและการฝกอบรม 
10. ผูที่จะไดรับคัดเลือกใหทําหนาที่เปนผูพิพากษาพึงเปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต 

และมีความสามารถพรอมดวยคุณวุฒิหรือการฝกอบรมที่เหมาะสมทางกฎหมาย 
วิธีการคัดเลือกขององคกรศาลจะตองมีมาตรการที่ปองกันการแตงตั้งที่มีความ 
มุงหมายในทางที่มิชอบ ในการคัดเลือกผูพิพากษาจะตองไมมีการเลือกปฏิบัติตอ
บุคคลดวยเหตุของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดทางการเมืองหรือความ
คิดเห็นอ่ืนๆ แหลงกําเนิดทางชาติหรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิดหรือสถานภาพ 
อยางไรก็ดีกรณีขอกําหนดวาผูที่จะไดรับการคัดเลือกใหทําหนาที่เปนผูพิพากษา
จะตองเปนบุคคลสัญชาติของประเทศนั้น ไมใหถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ 

เงื่อนไขของการปฏิบัติงานและวาระในการดํารงตําแหนง 
11. วาระการดํารงตําแหนง ความเปนอิสระ ความมั่นคง คาตอบแทนที่พอเพียง เง่ือนไข

ของการปฏิบัติงาน บําเหน็จบํานาญ และกําหนดเวลาเกษียณอายุของผูพิพากษา 
จะตองมีการกําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมาย 
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12. ผูพิพากษาไมวาจะมาจากการแตงตั้งหรือเลือกตั้งจะตองไดรับหลักประกันในเรื่อง
ของวาระการดํารงตําแหนงจนกระทั่งเกษียณอายุราชการหรือครบกําหนดเวลา
ตามตําแหนงน้ันแลวแตกรณี 

13. ในกรณีที่มีระบบการใหความดีความชอบหรือเลื่อนตําแหนงของผูพิพากษานั้น 
การใหความดีความชอบหรือเลื่อนตําแหนงดังกลาวตองเปนไปตามเหตุผล 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะตองคํานึงถึงเรื่องความสามารถ ความซื่อสัตยสุจริต และ
ประสบการณ 

14. การมอบหมายหรือจายสํานวนคดีภายในศาล ใหเปนไปตามหลักเกณฑการบริหาร
ภายในของศาล 

ความลับและความความคุมกันทางวิชาชีพ 
15. ศาลพึงยึดถือหลักการเรื่องการรักษาความลับที่ไดมาโดยวิชาชีพ ซ่ึงหมายถึง 

ขอมูลที่เปนการลับที่ไดมาจากการปรึกษาหารือภายในและมิใชไดมาจากการ
พิจารณาคดีโดยเปดเผยนั้น นอกจากนี้ ศาลจะถูกบังคับใหตองใหการเกี่ยวกับ
ความลับที่ไดมาโดยวิชาชีพดังกลาวนั้นมิได 

16. ผูพิพากษาพึงไดรับการคุมกันมิใหถูกฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทน อัน
เน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ของศาลซึ่งถูกอางวามีการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติโดย
ไมถูกตองสมควรนั้น แตทั้งน้ี ไมกระทบตอหลักเกณฑเร่ืองการดําเนินการทาง
วินัย หรือสิทธิในการอุทธรณฎีกา หรือการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากรัฐ 
ตามที่กฎหมายกําหนด 

17. กรณีที่มีการดําเนินคดีหรือรองเรียนกลาวหาผูพิพากษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ในศาลหรือในวิชาชีพน้ันจะตองไดรับการพิจารณาอยางรวดเร็วและความเปนธรรม
ภายใตวิธีพิจารณาที่เหมาะสม ผูพิพากษาที่ถูกดําเนินคดีหรือรองเรียนดังกลาว 
พึงมีสิทธิไดรับการไตสวนอยางเปนธรรม การสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตนเกี่ยวกับ
กรณีดังกลาวพึงเปนการลับ เวนแตจะไดรับการรองขอจากผูพิพากษาผูน้ันเปน
อยางอ่ืน 

18. ผูพิพากษาจะถูกพักงานหรือถอดถอนไดเฉพาะกรณีที่ไรความสามารถ หรือมี
ความประพฤติไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่ 

19. การดําเนินการทางวินัย การพักงาน หรือการถอดถอนจะตองดําเนินการใหเปนไป
ตามมาตรฐานของการปฏิบัติของศาล 

20. คําวินิจฉัยชี้ขาดกรณีการดําเนินการทางวินัย การพักงาน หรือการถอดถอนพึงมี
การอุทธรณได อยางไรก็ดี หลักการนี้มิไดนํามาใหกับกรณีที่เปนคําพิพากษาของ
ศาลสูงสุดตลอดจนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะวาดวยกระบวนการถอด
ถอนบุคคลออกจากตําแหนงหรือกระบวนการอื่นในลักษณะเดียวกัน 
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หลักการพื้นฐานวาดวยบทบาทของนักกฎหมาย 
Basic Principle on the Role of Lawyers 
(หลักการฉบับน้ีรับรองโดยที่ประชุมขององคการสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรม
และการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด ครั้งที่ 8 ณ กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 
ถึง 7 กันยายน พ.ศ.2533 (1990) ) 

 
โดยที่ นอกจากประการอื่นๆ แลว ประชาชนในโลกไดยืนยันในกฎบัตรของสหประชาชาติ

ถึงการพิจารณาของประชาชนนั้น เพ่ือกําหนดเง่ือนไขภายใตหลักการวาความยุติธรรมสามารถ
ธํารงไว และประกาศดังเชนวัตถุประสงคหน่ึงวาเพื่อบรรลุถึงความรวมมือระหวางประเทศในการ
สงเสริมและสนับสนุนความเคารพตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานโดยปราศจากการ
เลือกปฏิบัติไมวาดวยเหตุแหงเชื้อชาติ เพศ ภาษาหรือศาสนา 

โดยที่ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไดเทิดทูนหลักการของความเสมอภาคตาม
กฎหมาย ขอสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลทุกคนเปนผูบริสุทธิ์ และสิทธิที่จะไดรับการพิจารณา
อยางเปนธรรมและเปดเผย โดยศาลที่เปนอิสระและเที่ยงธรรม และหลักประกันที่จําเปนทั้งปวง
สําหรับการแกตางใหกับบุคคลทุกคนที่ถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดทางอาญา 

โดยที่ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิความเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมืองไดประกาศ
ถึงสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยไมชักชา และสิทธิที่จะไดรับการไตสวนอยางเปนธรรมและ
โดยเปดเผย โดยศาลที่เปนอิสระและเปนกลางซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

โดยที่ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ไดรําลึกถึง
หนาที่ของรัฐภายใตกฎบัตรที่จะสงเสริมความเคารพและความใสใจโดยสากลในสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพ 

โดยที่ หลักการวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจําคุก ไดกําหนดวาผูที่
ถูกคุมขังพึงมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากที่ปรึกษากฎหมายและมีสิทธิติดตอสื่อสารและ
ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมายนั้น  

โดยที่ กฎมาตรฐานขั้นต่ําของการปฏิบัติตอนักโทษไดแนะนําโดยเฉพาะอยางยิ่งวา
ความชวยเหลือทางกฎหมายและการติดตอสื่อสารเปนการลับกับที่ปรึกษากฎหมายสําหรับผูที่
ถูกคุมขังในระหวางการดําเนินคดีน้ัน พึงไดรับการจัดใหมีอยางแนนอน 

โดยที่ มาตรการปองกันที่ประกันการคุมครองสิทธิของผูที่จะตองโทษประหารชีวิตได
ยืนยันอีกครั้งถึงสิทธิของบุคคลทุกคนที่ตองสงสัยหรือถูกดําเนินคดีอาญาในขอหาวาไดกระทํา
ความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตน้ันวา มีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายในทุก
ขั้นตอนของการดําเนินคดี ซ่ึงสอดคลองกับขอ 14 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิความเปน
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
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โดยที่ ปฏิญญาวาดวยหลักการพื้นฐานของการอํานวยความยุติธรรมแกผูที่ไดรับความ
เสียหายจากอาชญากรรมและการใชอํานาจโดยไมถูกตองไดแนะนํามาตรการในระดับชาติและ
ระดับระหวางประเทศเพื่อพัฒนาการเขาถึงซ่ึงความยุติธรรม การปฏิบัติที่เปนธรรม การเยียวยา
ฟนฟู การชดใชคาสินไหมทดแทนและความชวยเหลือสําหรับผูที่ไดรับความเสียหายจาก
อาชญากรรม 

โดยที่ การคุมครองที่พอเพียงสําหรับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หรือสิทธิความเปนพลเมืองหรือสิทธิทางการเมืองของบุคคลทุก
คนนั้น จําเปนที่จะตองใหบุคคลไดเขาถึงการบริการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพซึ่งจัดใหโดย
วิชาชีพทางกฎหมายซึ่งเปนอิสระ 

โดยที่ สมาคมวิชาชีพของนักกฎหมายมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมมาตรฐานและ
จริยธรรมทางวิชาชีพ คุมครองสมาชิกของสมาคมจากการที่อาจถูกฟองคดีอาญาและการถูกจํากัด
และละเมิดสิทธิโดยไมชอบธรรม จัดบริการทางกฎหมายใหแกประชาชนที่ตองการ และรวมมือกับ
องคกรของรัฐบาลและองคกรอ่ืนๆ ในการจรรโลงความยุติธรรมและผลประโยชนของสาธารณชน
น้ัน หลักการพื้นฐานวาดวยการสงเสริมและทําใหแนชัดสําหรับบทบาทที่เหมาะสมของนัก
กฎหมาย ซ่ึงรัฐบาลพึงเคารพและใหความสําคัญภายใตกรอบแหงกฎหมายและการปฏิบัติของ
ประเทศ และพึงเปนที่ตระหนักของผูที่เปนนักกฎหมายตลอดจนบุคคลอื่นๆ ไดแก ผูพิพากษา 
อัยการ บุคคลในฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป หลักการฉบับน้ี
พึงใชไดตามความเหมาะสมกับผูที่ดําเนินภารกิจของนักกฎหมายโดยที่มิไดมีสถานภาพตาม
ทางการเปนนักกฎหมายนั้นดวย 
 
การเขาถึงนักกฎหมายและการบริการทางกฎหมาย 

1. บุคคลทุกคนพึงมีสิทธิแสวงหาความชวยเหลือจากนักกฎหมายตามที่ตนประสงค
เพ่ือคุมครองและรักษาสิทธิตลอดจนแกตางใหกับตนในทุกขั้นตอนของคดีอาญา 

2. รัฐบาลพึงดําเนินการใหเปนที่ม่ันใจไดวาจะมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพและองคกรที่
เกี่ยวของกับการจัดหานักกฎหมายใหแกบุคคลทุกคนในประเทศไดอยางเสมอภาค
และมีประสิทธิผลโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติที่จะเกิดจากความแตกตางกันของ
แตละบุคคลในทางใดๆ ไมวาจะในดานเชื้อชาติ สีผิว เผาพันธุ เพศ ภาษา ศาสนา 
ความคิดทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืนๆ แหลงกําเนิดทางชาติหรือสังคม หรือ
สถานภาพโดยกําเนิด เศรษฐกิจ ทรัพยสินหรือดานอ่ืนใด 

3. รัฐบาลพึงดําเนินการใหเปนที่ม่ันใจไดวาจะมีการกําหนดใหมีกองทุนและปจจัย
สนับสนุนอ่ืนๆ ที่พอเพียงแกการใหความชวยเหลือทางกฎหมายสําหรับผูยากไร 
และในกรณีที่จําเปนแกผูที่ดอยโอกาสอื่นๆ สมาคมของนักกฎหมายพึงใหความ
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รวมมือสนับสนุนองคกรและขอกําหนดเรื่องการใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกตลอดจนปจจัยอ่ืนๆ เกี่ยวกับการดังกลาวดวย 

4. รัฐบาลและสมาคมทางวิชาชีพของนักกฎหมายพึงสงเสริมให มีรายการ
ประชาสัมพันธใหความรูแกสาธารณชนเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของประชาชนตาม
กฎหมาย รวมทั้งบทบาทของนักกฎหมายในการคุมครองเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานนั้น 
อีกทั้งพึงใหความสนใจเปนพิเศษกับการใหความชวยเหลือแกผูยากไรและผูที่ดอย
โอกาสอื่นๆ เพ่ือที่จะชวยใหบุคคลเหลานั้นไดรับการคุมครองสิทธิและสามารถ
แสวงหาความชวยเหลือจากนักกฎหมายตามความจําเปนได 

มาตรการคุมครองเปนพิเศษในคดีอาญา 
5. รัฐบาลพึงดําเนินการใหเปนที่ม่ันใจไดวาบุคคลทุกคนจะไดรับคําแนะนําจาก

องคกรที่มีอํานาจ หนาที่เกี่ยวของในเร่ืองที่เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลนั้นที่จะไดรับ
ความชวยเหลือจากนักกฎหมายตามความประสงคของบุคคลนั้นในกรณีที่ถูก
จับกุม คุมขัง หรือถูกดําเนินคดีอาญา 

6. ในทุกคดีที่มีความจําเปนเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม ผูที่ถูกจับกุม คุมขัง 
หรือถูกดําเนินคดีอาญา ผูใดที่ยังไมมีทนายความ พึงมีสิทธิที่จะมีทนายความที่มี
ประสบการณและความสามารถเหมาะสมกับลักษณะของขอกลาวหานั้นๆ เพ่ือให
ความชวยเหลือดานกฎหมายแกผูน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยที่ผูน้ันไมตอง
เสียคาใชจาย หากวาไมสามารถจะจายได 

7. รัฐบาลพึงดําเนินการใหเปนที่ม่ันใจไดวา ผูที่ถูกจับกุมหรือคุมขังจะสามารถมี
ทนายความใหความชวยเหลือไดทันที และอยางชาไมเกิน 48 ชั่วโมง นับแตเวลา
ที่ถูกจับกุมหรือคุมขังน้ัน 

8. บุคคลทุกคนที่ถูกจับกุม คุมขัง หรือจําคุก พึงมีสิทธิไดรับโอกาส เวลาและการ
อํานวยความสะดวกตามสมควรที่จะไดรับการเยี่ยมจากทนายความ รวมทั้งติดตอ
และปรึกษาหารือกับทนายความโดยไมชักชา การปรึกษาหารือกับทนายความ
ดังกลาว อาจอยูในหองที่เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายนั้นมองเห็นได 
แตจะตองอยูในระยะที่เจาหนาที่ดังกลาวไมไดยินการปรึกษาหารือน้ัน 

คุณสมบัติและการฝกอบรม 
9. รัฐบาล สมาคมทางวิชาชีพของนักกฎหมาย และสถาบันการศึกษาทางกฎหมาย

พึงดําเนินการใหเปนที่ม่ันใจไดวานักกฎหมายนั้นมีการศึกษาและการฝกอบรมที่
เหมาะสม กับเปนผูที่มีความใสใจในอุดมการณและจริยธรรมของนักกฎหมาย อีกทั้ง
ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่กําหนดโดยกฎหมายของ
ประเทศ และกฎหมายระหวางประเทศ 
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10. รัฐบาล สมาคมทางวิชาชีพของนักกฎหมาย และสถาบันการศึกษาทางกฎหมาย
พึงดําเนินการใหเปนที่ม่ันใจไดวาการรับบุคคลเขาปฏิบัติงานหรือการใหบุคคลเขา
ทําหนาที่ตอไปในวิชาชีพกฎหมายนั้นจะตองไมมีการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหง
เชื้อชาติ สีผิว เพศ เผาพันธุ ศาสนา ความคิดทางการเมืองหรือความคิดเห็นทางอื่น 
แหลงกําเนิดทางชาติหรือสังคม สถานภาพทางทรัพยสิน กําเนิด เศรษฐกิจหรือ
ทางอ่ืนใด แตทั้งน้ีขอกําหนดที่วาผูที่จะเปนนักกฎหมายตองเปนบุคคลในสัญชาติ
ของประเทศนั้นมิใหถือวาเปนการเลือกปฏิบัติที่มิชอบดังกลาว 

11. ในประเทศที่ยังปรากฏวามีกลุมคน ชุมชน หรือภูมิภาคที่อาจยากแกการแสวงหา
ความชวยเหลือทางกฎหมายได โดยเฉพาะกลุมคนดังกลาวที่มีวัฒนธรรม 
ประเพณี หรือภาษาที่มีความเปนพิเศษเฉพาะ หรือกลุมคนที่เคยถูกกีดกันหรือ
เหยียดผิวมากอน รัฐบาล สมาคมทางวิชาชีพของนักกฎหมายและสถาบันการศึกษา
ทางกฎหมายควรจัดมาตรการพิเศษเพื่อชวยเหลือใหบุคคลในกลุมคนดังกลาวได
มีโอกาสเขาสูวิชาชีพทางกฎหมาย อีกทั้งควรดําเนินการใหเปนที่ม่ันใจไดวาไดมี
การจัดฝกอบรมพิเศษที่เหมาะสมใหกับบุคลดังกลาว เพ่ือการใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมายแกกลุมคนดังกลาวนั้น 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
12. นักกฎหมายทุกคนพึงรักเกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพนักกฎหมายในฐานะของ

การเปนบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมนั้นอยูเสมอ 
13. หนาที่ของนักกฎหมายอันพึงมีตอลูกความนั้นไดแก 

(ก) ใหคําแนะนําแกลูกความเกี่ยวกับสิทธิและหาที่ตามกฎหมายของบุคคลนั้น
ตลอดจนระบบการทํางานของกระบวนการทางกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของ
กับสิทธิและหนาที่ของบุคคลนั้น 

(ข) ใหความชวยเหลือแกลูกความในทุกวิถีทางที่ชอบธรรมและเหมาะสมกับการ
ดําเนินการคุมครองสิทธิประโยชนของลูกความนั้น 

(ค) ใหความชวยเหลือแกลูกความสําหรับคดีความในศาล หรือองคกรอ่ืนที่มี
อํานาจหนาที่ในกรณีที่จําเปนและสมควร 

14. ในการคุมครองสิทธิของลูกความและเพื่อสงเสริมความยุติธรรมนั้น นักกฎหมาย
พึงแสวงหาหนทางที่จะค้ําชูสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่รับรองโดย
กฎหมายของประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ ตลอดจนถึงพึงอุทิศเวลาอยาง
แข็งขันในการปฏิบัติงานตามกฎหมายดวยความตระหนักถึงมาตรฐานและ
จริยธรรมแหงวิชาชีพนักกฎหมาย 

15. นักกฎหมายทุกคนพึงใสใจถึงสิทธิประโยชนของลูกความของตนอยูเสมอ 
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16. รัฐบาลพึงดําเนินการใหเปนที่ม่ันใจไดวา 
(ก) นักกฎหมายสามารถจะปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพนักกฎหมายไดโดยปลอดจาก

การถูกขมขู ขัดขวาง คุกคาม หรือแทรกแซงโดยมิชอบ 
(ข) นักกฎหมายสามารถจะเดินทางไปพบปะกับลูกความและปรึกษาหารือกันได

อยางเสรีทั้งในประเทศ หรือนอกประเทศ 
(ค) นักกฎหมายจะตองไมถูกใหราย หรือคุกคามโดยการฟองรองคดีอาญา หรือ

มาตรการทางบริหาร เศรษฐกิจ หรืออ่ืนๆ อันสืบเนื่องมาจากการที่นักกฎหมาย
ผูน้ันไดปฏิบัติหนาที่โดยชอบตามมาตรฐานและจริยธรรมแหงวิชาชีพนัก
กฎหมายนั้น 

17. ในกรณีที่นักกฎหมายถูกคุกคามอันสืบเน่ืองมาจากการที่นักกฎหมายผูน้ันได
ปฏิบัติหนาที่น้ัน นักกฎหมายผูน้ันพึงไดรับการคุมครองดูแลความปลอดภัยอยาง
เหมาะสมโดยองคกรที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ 

18. นักกฎหมายจะตองไมถูกเหมารวมวาเปนอยางเดียวกับลูกความของตน หรือรวม
ดวยกับการกระทําความผิดของลูกความของตน อันเนื่องมาจากการที่ไดเขาไปทํา
หนาที่เปนนักกฎหมายใหกับลูกความของตนนั้น 

19. ศาลหรือองคกรของฝายบริหารจะปฏิเสธไมใหนักกฎหมายมาปรากฏตัวหรืออยูดวย
กับลูกความในการมาติดตอดวยนั้นมิได เวนแตจะเปนกรณีที่นักกฎหมายผูน้ัน
ตองหามมิใหอยูดวยดังกลาวตามหลักเกณฑที่มีกฎหมายหรือขอปฏิบัติของ
ประเทศนั้นไดระบุหามไว ซ่ึงตองสอดคลองกับหลักการฉบับน้ี 

20. นักกฎหมายพึงไดรับการคุมครองทั้งทางแพงและอาญาสําหรับขอความที่ตนได
เขียนหรือกลาวซึ่งไดกระทําโดยสุจริตในฐานะนักกฎหมายตอศาล หรือองคกรอ่ืน
ทางกฎหมายหรือฝายบริหารนั้น 

21. เปนหนาที่ขององคกรที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการใหเปนที่ม่ันใจ
ไดวานักกฎหมายสามารถที่จะขอตรวจดูขอมูล สํานวนและเอกสาร ที่อยูในความ
ครอบครองหรือควบคุมขององคกรนั้นไดตามสมควรในเวลาที่เหมาะสม เพ่ือที่จะให
นักกฎหมายนั้นสามารถใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกลูกความของตนได
อยางมีประสิทธิภาพ การใหตรวจดูขอมูลดังกลาวควรเปดโอกาสใหนักกฎหมายนั้น
ตั้งแตระยะแรกๆ ที่จะพึงกระทําได 

22. รัฐบาลพึงรับรูและเคารพตอหลักการที่วาการติดตอสื่อสารและการปรึกษาหารือ
กันระหวางนักกฎหมายกับลูกความอันเกี่ยวดวยงานในหนาที่ของนักกฎหมายนั้น
เปนความลับ 
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เสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคม 
23. นักกฎหมายในฐานะเปนประชาชนเชนเดียวกับบุคคลอื่น พึงมีเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็น เสรีภาพในความเชื่อ การเขารวมสมาคมและการชุมนุม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนักกฎหมายพึงมีสิทธิที่จะเขาไปมีสวนรวมกับบุคคลทั่วไปในการถกแถลง
หรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาสาธารณะที่เกี่ยวของกับกฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเขาไปมีสวนรวมหรือ
จัดตั้งองคกรในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติ และเขาประชุมเกี่ยวกับ
การนั้น โดยจะตองไดรับการคุมครองมิใหไดรับผลกระทบในทางวิชาชีพจากการที่
ไดประกอบกิจกรรมที่ชอบดวยกฎหมายหรือที่ไดรับเขารวมเปนสมาชิกของ
องคกรที่ชอบดวยกฎหมายดังกลาวนั้น ในการใชสิทธิดังกลาวนักกฎหมายพึง
ปฏิบัติตนใหเปนไปตามกฎหมายตลอดจนมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพ 

สมาคมวิชาชีพของนักกฎหมาย 
24. นักกฎหมายพึงมีสิทธิที่จะจัดตั้งและเขารวมสมาคมทางวิชาชีพที่เปนตัวแทนใน

การรักษาผลประโยชนแหงวิชาชีพ การสงเสริมความตอเน่ืองของการศึกษาอบรม
และการรักษาความซื่อสัตยสุจริตทางวิชาชีพในหมูนักกฎหมายนั้น ผูบริหาร
สมาคมทางวิชาชีพของนักกฎหมายพึงเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกและ
สามารถดําเนินบทบาทหนาที่ไดโดยปลอดจากการถูกแทรกแซงจากภายนอก 

25. สมาคมทางวิชาชีพของนักกฎหมายพึงใหความรวมมือกับรัฐบาลในการดําเนินการ
ใหเปนที่ ม่ันใจไดวาบุคคลทุกคนสามารถจะไดรับบริการทางกฎหมายที่ มี
ประสิทธิภาพและเสมอภาค และนักกฎหมายสามารถที่จะใหคําปรึกษาและความ
ชวยเหลือแกลูกความไดตามกฎหมายและมาตรฐานและจริยธรรมแหงวิชาชีพโดย
ปลอดจากการถูกแทรกแซงที่ไมสมควร 

การดําเนินการทางวินัย 
26. พึงมีการจัดทําประมวลขอปฏิบัติในวิชาชีพนักกฎหมายโดยวิชาชีพนักกฎหมาย

น้ันเอง ซ่ึงอาจเปนในรูปของบทบัญญัติของกฎหมายหรือโดยขอบังคับขององคกร
ทางวิชาชีพนักกฎหมาย ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายของประเทศ และ
วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนมาตรฐานและบรรทัดฐานระหวางประเทศ 

27. การพิจารณาขอกลาวหาหรือขอรองเรียนวานักกฎหมายคนใดปฏิบัติไมเหมาะสม
ในวิชาชีพน้ัน พึงไดรับการพิจารณาและสอบสวนหาความจริงอยางรวดเร็วและ
เปนธรรมภายใตวิธีพิจารณาที่เหมาะสม นักกฎหมายที่ถูกกลาวหาหรือรองเรียน
ดังกลาว พึงมีสิทธิไดรับการไตสวนอยางเปนธรรม และพึงมีสิทธิไดรับความ
ชวยเหลือทางกฎหมายจากนักกฎหมายอื่นตามความประสงคไดดวย 
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28. การสอบสวนขอกลาวหาหรือขอรองเรียนที่มีตอนักกฎหมายดังกลาวนั้น พึง
ดําเนินการโดยคณะกรรมการที่เปนกลางซึ่งไดรับแตงตั้งจากองคกรวิชาชีพนัก
กฎหมายนั้น หรืออาจเปนการพิจารณาโดยองคกรที่เปนอิสระหรือศาล และการ
พิจารณานั้นพึงมีการอุทธรณคําวินิจฉัยตอศาลได 

29. การพิจารณาขอกลาวหาหรือขอรองเรียนที่มีตอนักกฎหมายนั้นใหเปนไปตาม
ประมวลขอปฏิบัติทางวิชาชีพของนักกฎหมายรวมทั้งมาตรฐานและจริยธรรมของ
วิชาชีพนักกฎหมาย ตลอดจนหลักเกณฑที่กําหนดในหลักการฉบับน้ี 
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แนวทางวาดวยบทบาทของอัยการ 
Guidelines on the Role of Prosecutors 
(รับรองโดยที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด 
ณ กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา ระหวางวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2533 (1990) ) 

 
ดวยเหตุที่ในกฎบัตรสหประชาชาติ ประชาชนของโลกไดยืนยันถึงความมุงม่ันของตนใน

การสรางสภาพเงื่อนไขที่จะสามารถรักษาความยุติธรรม และประกาศวาการบรรลุถึงความรวมมือ
ระหวางประเทศในการสงเสริมและสนับสนุนความเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน
โดยปราศจากการแบงแยกทางสีผิว เพศ ภาษา หรือศาสนา เปนเปาหมายหนึ่ง 

ดวยเหตุที่ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนบัญญัติหลักการเรื่องความเทาเทียมกัน
ในทางกฎหมาย การสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ และเรื่องสิทธิในการไดรับการพิจารณา
คดีที่เปนธรรมและเปดเผยโดยคณะตุลาการที่ความเที่ยงธรรมและเปนอิสระ  

ดวยเหตุที่ยังมีชองวางระหวางวิสัยทัศนที่เปนพ้ืนฐานของหลักการเหลานั้นกับสถานการณ
จริงอยูบอยครั้ง 

ดวยเหตุที่องคกรและการบริหารจัดการความยุติธรรมในทุกประเทศควรจะไดรับแรง
บันดาลใจจากหลักการเหลานั้น และควรจะมีความพยายามเพื่อทําใหหลักการเหลานั้นเปนความ
จริงไดอยางเต็มที่ 

ดวยเหตุที่อัยการมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการความยุติธรรม และกฎตางๆ ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ที่สําคัญของอัยการควรจะสงเสริมความเคารพและการปฏิบัติตาม
หลักการดังกลาวขางตน เพ่ือเปนคุณูปการตอกระบวนการยุติธรรมอาญาที่เปนธรรมและเทาเทียม 
และการคุมครองพลเมืองจากอาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

ดวยเหตุที่เปนสิ่งสําคัญที่จะตองดูแลใหอัยการมีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวง ผานทางวิธีการคัดเลือกที่ไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น และการอบรม
ทางกฎหมายและทางวิชาชีพ และผานทางการจัดใหมีวิธีการตางๆ ที่จําเปนเพ่ือการปฏิบัติหนาที่
ของตนอยางเหมาะควรในการตอตานอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมรูปแบบและมิติ
ใหมๆ 

ดวยเหตุที่สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ โดยมติที่ 34/169 เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2522 
ไดรับรองหลักจรรยาบรรณของเจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
สหประชาชาติครั้งที่หา วาดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด 

ดวยเหตุที่ในมติ 16 ของที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและการ
ปฏิบัติตอผูกระทําผิด ครั้งที่ 6 คณะกรรมการแหงสหประชาชาติวาดวยการปองกันและควบคุม
อาชญากรรมถูกเรียกรองใหรวมเอาเรื่องการแจกแจงรายละเอียดของแนวทางเกี่ยวกับความเปน
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อิสระของผูพิพากษา และการคัดเลือก การอบรมทางวิชาชีพ และสถานะของผูพิพากษาและ
อัยการ เขาไวเปนงานที่มีความสําคัญอยางยิ่งของคณะกรรมการฯ ดวย 

ดวยเหตุที่ที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอ
ผูกระทําผิด ครั้งที่ 7 ไดรับรองหลักการพื้นฐานวาดวยความอิสระของตุลาการ ซ่ึงตอมาไดรับ
การรับรองโดยสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติในมติ 40/32 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2528 
(1985) และมติ 40/146 เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2528 (1985) 

ดวยเหตุที่ปฏิญญาหลักการพื้นฐานของความยุติธรรมสําหรับเหยื่อของอาชญากรรม
และการใชอํานาจไปในทางที่ผิด (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of 
Crime and Abuse of Power) ไดเสนอแนะมาตรการตางๆ สําหรับการปฏิบัติในระดับนานาชาติ
และระดับชาติ เพ่ือพัฒนาการเขาถึงความยุติธรรม และการปฏิบัติ การชดใช การชดเชย และ
ความชวยเหลือที่เปนธรรมแกเหยื่อของอาชญากรรม 

ดวยเหตุที่ในมติ 7 ของการประชุมครั้งที่เจ็ด คณะกรรมการฯ ไดรับการเรียกรองให
พิจารณาถึงความจําเปนที่จะตองมีแนวทางที่เกี่ยวของกับการคัดเลือก การอบรมทางวิชาชีพ
และสถานะของอัยการ ภารกิจและการปฏิบัติที่คาดหวัง วิธีการที่จะสงเสริมคุณูปการของอัยการ
ตอการปฏิบัติงานของระบบยุติธรรมอาญาที่ราบรื่นและความรวมมือระหวางอัยการกับตํารวจ 
ขอบเขตของอํานาจที่อัยการสามารถตัดสินไดดวยตัวเอง และบทบาทของอัยการในกระบวนการ
ทางอาญา เปนตน และใหรายงานตอที่ประชุมตางๆ ของสหประชาชาติในอนาคต 

แนวทางที่กําหนดไวตอไปน้ี ซ่ึงไดรับการวางขึ้นเพ่ือชวยเหลือรัฐสมาชิกในภารกิจของ
การรักษาและสงเสริมประสิทธิภาพ ความความเที่ยงธรรม และความเปนธรรม ของอัยการใน
กระบวนการทางอาญา ควรจะไดรับการเคารพและนําไปพิจารณาโดยรัฐบาลตามกรอบของกฎหมาย
และวิธีปฏิบัติของประเทศตน และควรจะถูกนําไปใหอัยการ รวมถึงบุคคลอื่นๆ เชน ผูพิพากษา 
ทนายความ สมาชิกของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ และสาธารณชนโดยรวม รับทราบดวย 
แนวทางฯฉบับน้ีไดถูกรางขึ้นโดยคํานึงถึงอัยการของรัฐเปนหลัก แตก็สามารถนําไปใชกับ
อัยการที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนการเฉพาะกิจไดอยางเทาเทียมและอยางเหมาะสม
ดวย 
 
คุณสมบัติ การคัดเลือก และการอบรม 

1. บุคคลที่ ได รับเลือกให เปนอัยการจะตองเปนบุคคลที่ มีความซื่อสัตยและ
ความสามารถ พรอมดวยการอบรมและคุณสมบัติที่เหมาะสม 

2. รัฐจะตองดูแลให: 
(ก) เกณฑการคัดเลือกอัยการประกอบไปดวยมาตรการปองกันไมใหมีการ

แตงตั้งที่อยูบนฐานของความลําเอียงหรืออคติ มีการกีดกันการเลือกปฏิบัติ
ตอบุคคลดวยเหตุแหงชาติพันธุ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
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ทางการเมืองหรือความเห็นอ่ืนใด ชาติกําเนิด กําเนิดทางสังคม หรือทาง
ชาติพันธุ ทรัพยสิน การเกิด สถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่น ยกเวนแต
จะไมถือเปนการเลือกปฏิบัติหากเปนการกําหนดใหผูเขารับการพิจารณา
เพ่ือดํารงตําแหนงอัยการตองเปนคนชาติของประเทศนั้น 

(ข) อัยการมีการศึกษาและอบรมที่เหมาะสม และควรจะไดทราบถึงอุดมคติและ
หนาที่ทางศีลธรรมของตําแหนงของตน การคุมครองสิทธิของผูตองสงสัยและ
เหยื่อ ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานที่ไดรับการรับรองไวในกฎหมายระดับชาติและกฎหมายระหวาง
ประเทศ 

สถานะและสภาพการทํางาน 
3.  อัยการ ในฐานะที่เปนหนวยสําคัญในการบริหารจัดการความยุติธรรม จะตอง

รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพของตนไวเสมอ 
4.  รัฐจะตองดูแลใหอัยการสามารถปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพของตนไดโดยปราศจาก

การคุกคาม อุปสรรค การกอกวน การแทรกแซงที่ไมเหมาะสม หรือการตองรับผิด
ทางแพง ทางอาญา หรือทางอื่นๆ อยางไมเปนธรรม 

5.  อัยการและครอบครัวจะตองไดรับการคุมครองทางกายจากทางการเมื่อความ
ปลอดภัยสวนบุคคลของพวกเขาถูกคุกคามเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ทางอัยการ
ของตน 

6.  มีการกําหนดสภาพเงื่อนไขที่เหมาะสมในการทํางาน คาตอบแทนที่เพียงพอ และ
ระยะเวลาดํารงตําแหนง บํานาญ อายุเกษียณ (ถามี) ไวในกฎหมายหรือกฎและ
ระเบียบที่มีการตีพิมพ 

7.  การเลื่อนขั้นตําแหนงของอัยการ (ในกรณีที่ใชระบบเชนนั้น) จะตองอยูบนฐานของ
ปจจัยที่เปนวัตถุวิสัย โดยเฉพาะคุณสมบัติทางวิชาชีพ ความสามารถ คุณธรรม 
และประสบการณ และถูกตัดสินโดยสอดคลองกับกระบวนการที่เปนธรรมและ
เที่ยงธรรม 

เสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคมรวมตัว 
8.  อัยการมีเสรีภาพในการแสดงออก ความเชื่อ การวมตัวสมาคม และการชุมนุม 

เชนเดียวกับพลเมืองอ่ืนๆ อัยการมีสิทธิที่จะมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนอภิปราย
สาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมาย การบริหารจัดการความยุติธรรม 
และการสงเสริมและการคุมครองสิทธิมนุษยชน และในการเขารวมหรือจัดตั้ง
องคกรระดับชาติหรือระดับระหวางประเทศและเขารวมประชุมขององคกรเหลานั้น 
โดยไมถูกลิดรอนทางวิชาชีพดวยเหตุแหงการกระทําที่ถูกกฎหมายหรือดวยการ
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เปนสมาชิกในองคกรที่ถูกกฎหมาย ในการใชสิทธิเหลานี้ อัยการจะตองปฏิบัติตน
ตามกฎหมายและมาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับเสมอ 

9.  อัยการมีเสรีภาพในการจัดตั้งและการเขารวมสมาคมทางวิชาชีพหรือองคกรอ่ืน
เพ่ือปกปองผลประโยชนของตน เพ่ือสงเสริมการอบรมทางวิชาชีพของตน และ
เพ่ือคุมครองสถานะของตน 

บทบาทในกระบวนการทางอาญา 
10.  สํานักงานอัยการจะตองแยกออกจากหนาที่ทางตุลาการอยางเขมงวด 
11.  อัยการรวมถึงสถาบันทางอัยการจะตองปฏิบัติหนาที่อยางแข็งขันในกระบวนการ

ทางอาญา และในกรณีที่ไดรับอํานาจตามกฎหมายหรือโดยสอดคลองกับวิถี
ปฏิบัติของทองถิ่น จะตองมีบทบาทอยางแข็งขันในการสืบสวนอาชญากรรม การ
ดูแลเรื่องความถูกกฎหมายของการสืบสวนเหลานี้ การดูแลเร่ืองการดําเนินให
เปนไปตามคําตัดสินของศาล และการปฏิบัติหนาอ่ืนๆ ในฐานะที่เปนตัวแทนของ
ผลประโยชนสาธารณะ 

12.  อัยการจะตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนธรรม อยางถูกตองสอดคลอง และ
อยางรวดเร็ว โดยสอดคลองกับกฎหมาย และตองเคารพและคุมครองศักดิ์ศรีของ
มนุษยและสงเสริมสิทธิมนุษยชน อันเปนคุณูปการตอการดูแลใหมีศุภนิติกระบวน 
(กระบวนการทางกฎหมายอันชอบธรรม) และการปฏิบัติหนาที่ของระบบยุติธรรม
อาญาอยางราบรื่น 

13.  ในการปฏิบัติหนาที่ของตน อัยการจะตอง: 
(ก)  ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเที่ยงธรรม และหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติทางการ

เมือง สังคม ศาสนา ชาติพันธุ วัฒนธรรม เพศ หรืออ่ืนใด 
(ข)  คุมครองผลประโยชนสาธารณะ ปฏิบัติดวยความเปนวัตถุวิสัย คํานึงถึง

สถานะของผูตองสงสัยและเหยื่อ และใหความสนใจกับสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของทั้งหมด ไมวาที่เปนประโยชนหรือที่ไมเปนประโยชนตอผูตองสงสัย 

(ค)  รักษาสิ่งตางๆ ในความครอบครองไวเปนความลับ นอกเสียจากวาการปฏิบัติ
หนาที่หรือความจําเปนของความยุติธรรมทําใหตองปฏิบัติเปนอยางอ่ืน 

(ง)  พิจารณาความเห็นและขอกังวลของเหยื่อเม่ือผลประโยชนสวนตนของเหยื่อ
ไดรับผลกระทบ และดูแลใหเหยื่อไดรับทราบถึงสิทธิของตนอยางสอดคลอง
กับคําประกาศวาดวยหลักการพื้นฐานของความยุติธรรมสําหรับเหยื่อของ
อาชญากรรมและการใชอํานาจไปในทางที่ผิด 

14.  อัยการจะตองไมริเร่ิมหรือดําเนินคดีตอ หรือจะตองกระทําทุกประการเพื่อหนวง
เหนี่ยวกระบวนการ เม่ือการสืบสวนอยางเที่ยงธรรมแสดงใหเห็นวาขอกลาวหาไมมี
พ้ืนฐาน 
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15.  อัยการจะตองใหความสนใจตอการดําเนินคดีอาญาที่กอโดยเจาหนาที่ของรัฐ 
โดยเฉพาะในเรื่องการคอรรัปชั่น การใชอํานาจไปในทางที่ผิด การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอยางรายแรง และอาชญากรรมอื่นๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมายระหวาง
ประเทศ และตองใหความสนใจตอการสืบสวนกรณีการกระทําเชนน้ัน หากมี
อํานาจตามที่กฎหมายบัญญัติหรือโดยสอดคลองกับวิถีปฏิบัติในทองถิ่น 

16.  เม่ืออัยการไดครอบครองหลักฐานที่กลาวหาผูตองสงสัยที่ตนรูหรือเชื่อดวยเหตุที่
นาเชื่อถือวาไดมาดวยการใชวิธีการที่ผิดกฎหมาย อันเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของผูตองสงสัยอยางรายแรง โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับการทรมาน 
หรือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายี หรือการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ อัยการจะตองปฏิเสธที่จะใชหลักฐานเหลานั้นกับบุคคลใดๆ 
นอกจากผูที่ใชวิธีการเชนนั้นเอง หรือแจงแกศาลตามนั้น และจะตองดําเนิน
มาตรการตางๆ เพ่ือดูแลใหผูที่มีสวนรับผิดชอบในการใชวิธีการเหลานั้นถูกนําตัว
สูกระบวนการยุติธรรม 

หนาที่ในการพิจารณา 
17.  ในประเทศที่อัยการมีหนาที่ในการพิจารณาตัดสินวาจะดําเนินคดีหรือไม กฎหมาย

หรือกฎหรือระเบียบที่ไดรับการตีพิมพจะเปนตัวชี้แนวทางในการสงเสริมความ
เปนธรรมและความถูกตองตรงกันของวิธีการที่ใชในการตัดสินใจในกระบวนการ
ดําเนินคดี รวมถึงการสั่งใหมีการดําเนินคดีหรือการละเวนการดําเนินคดี 

ทางเลือกที่ไมใชการดําเนินคดี 
18.  โดยสอดคลองกับกฎหมายในประเทศ อัยการจะใหการพิจารณาอยางเหมาะสมตอ

การละเวนการดําเนินคดี การยุติกระบวนการโดยมีเง่ือนไขหรือโดยปราศจาก
เง่ือนไข หรือการผันคดีอาญาจากระบบยุติธรรมทางการ โดยความเคารพสิทธิของ
ผูตองสงสัยและของเหยื่ออยางเต็มที่ เพ่ือเปาหมายนี้ รัฐควรจะสํารวจความ
เปนไปไดในการรับเอามาตรการทางเลือกที่ไมเพียงบรรเทาภาระงานของศาล แต
ยังหลีกเลี่ยงการตีตราบาปของการกักขังกอนการดํานินคดี การฟองรอง และการ
ตัดสินความ รวมถึงผลเสียตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจองจํา อยางเต็มที่ 

19.  ในประเทศที่อัยการมีอํานาจในการพิจารณาตัดสินวาจะดําเนินคดีกับผูเยาวหรือไม 
จะตองมีการใหการพิจารณาเปนพิเศษถึงลักษณะและความรุนแรงของการกระทํา
ผิด การคุมครองสังคม และลักษณะนิสัยและพื้นฐานของผูเยาวคนนั้น ในการ
ตัดสินใจเชนนี้ อัยการจะพิจารณาเปนพิเศษถึงทางเลือกที่มีที่ไมใชการดําเนินคดี
ภายใตกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชน อัยการจะตอง
พยายามอยางดีที่สุดในการที่จะพิจารณาคดีกับผูเยาวเพียงเมื่อจําเปนอยางยิ่ง
เทานั้น 
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ความสัมพันธกับหนวยงานหรือสถาบันของรัฐบาลอื่นๆ 
20.  เพ่ือที่จะดูแลใหมีความเปนธรรมและประสิทธิภาพของการพิจารณาคดี อัยการ

จะตองพยายามที่จะรวมมือกับตํารวจ ศาล ผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 
ทนายความอาสา และหนวยงานหรือสถาบันของรัฐบาลอ่ืนๆ 

การดําเนินมาตรการทางวินัย 
21.  การกระทําผิดทางวินัยของอัยการจะจะตองพิจารณาบนฐานของกฎหมายหรือ

ระเบียบที่ถูกกฎหมาย การรองเรียนกลาวหาอัยการที่กลาวหาวาเขากระทําการขัดกับ
ที่ชี้ไวอยางชัดเจนในมาตรฐานทางวิชาชีพตางๆ จะตองถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว
และอยางเปนธรรมภายใตกระบวนการที่เหมาะสม อัยการมีสิทธิในการไดรับการ
พิจารณาคดีอยางเปนธรรม คําตัดสินจะตองถูกทบทวนอยางเปนอิสระได 

22.  การดําเนินมาตรการทางวินัยที่ดําเนินตออัยการจะตองประกันวามีการประเมิน
และการตัดสินอยางเปนวัตถุวิสัย การประเมินและการตัดสินนั้นจะตองถูกกําหนด
โดยสอดคลองกับกฎหมาย หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และมาตรฐานและจริยธรรม
ที่เปนที่ยอมรับอ่ืนๆ และโดยพิจารณาถึงแนวทางฯ ฉบับน้ี 

การปฏิบัติตามแนวทางฯ 
23.  อัยการจะตองเคารพแนวทางฯ ฉบับน้ี อัยการจะตองปองกันและตอตานการละเมิด

แนวทางฯ ใดๆ อยางแข็งขันสุดความสามารถของตน 
24.  อัยการที่มีเหตุผลจะเชื่อวามีการละเมิดแนวทางฯ ฉบับน้ีเกิดขึ้น หรือกําลังจะเกิดขึ้น 

จะตองรายงานเรื่องน้ีไปยังหนวยงานที่บังคับบัญชาตน และตอหนวยงานหรือ
องคกรอ่ืนๆ ที่มีอํานาจในการทบทวนหรือการเยียวยา หากจําเปน 
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ระเบียบปฏิบัติสําหรับการบังคับใชหลักการพื้นฐานวาดวยความอิสระของตุลาการอยาง
มีประสิทธิภาพ 
Procedures for the Effective Implementation of the Basic Principles on the 
Independence of the Judiciary  
(รับรองโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ ในมติ 1989/60 และเห็นพองโดย
สมัชชาสามัญในมติ 44/162 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2532 (1989) ) 

 
ระเบียบปฏิบัติที่ 1 

รัฐทุกรัฐจะตองรับและบังคับใชหลักการพื้นฐานวาดวยความอิสระของตุลาการในระบบ
ยุติธรรมของตน โดยสอดคลองกับกระบวนการทางรัฐธรรมนูญและวิถีปฏิบัติในทองถิ่นของตน 
 
ระเบียบปฏิบัติที่ 2 

ไมมีผูพิพากษาคนใดที่จะไดรับการแตงตั้งหรือเลือกตั้งดวยเปาหมาย หรือถูกกําหนดให
ปฏิบัติหนาที่ ที่ขัดกับหลักการพื้นฐานฯ ไมมีผูพิพากษาคนใดที่จะยอมรับตําแหนงตุลาการบนฐาน
ของการแตงตั้งหรือการเลือกตั้ง หรือปฏิบัติหนาที่ ที่ขัดกับหลักการพื้นฐานฯ 
 
ระเบียบปฏิบัติที่ 3  

หลักการพื้นฐานฯ ใชกับผูพิพากษาทุกคน รวมถึงผูพิพากษาที่เปนคนธรรมดาในกรณีที่มี 
ตามที่เหมาะสม 
 
ระเบียบปฏิบัติที่ 4 

รัฐจะตองดูแลใหหลักการพื้นฐานฯ ไดรับการเผยแพรอยางกวางขวางอยางนอยในภาษา
หลักหรือภาษาทางการของประเทศนั้นๆ ผูพิพากษา ทนายความ สมาชิกของฝายบริหาร ฝาย
นิติบัญญัติ และสาธารณชนโดยทั่วไป จะตองไดรับทราบโดยวิธีที่เหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับเนื้อหา
และความสําคัญของหลักการพื้นฐานฯ เพ่ือที่พวกเขาอาจจะสงเสริมการนําหลักการฯไปใช
ภายในกรอบของระบบยุติธรรม โดยเฉพาะรัฐควรจะจัดใหสมาชิกของตุลาการทุกคนมีเน้ือความ
ของหลักการพื้นฐานฯ 
 
ระเบียบปฏิบัติที่ 5  

ในการบังคับใชหลักการที่ 7 และ 11 ของหลักการพื้นฐานฯ รัฐจะตองใหความสนใจเปน
พิเศษกับความจําเปนที่จะตองมีทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของระบบตุลาการ 
รวมถึงการแตงตั้งผูพิพากษาจํานวนเพียงพอกับภาระคดี จัดใหศาลมีเจาหนาที่สนับสนุนและ



หลักการสากลวาดวยความเปนอิสระและความรับผิดชอบตอสังคมของผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ  ⏐ 115 

อุปกรณเครื่องมือที่จําเปน และใหผูพิพากษามีความปลอดภัยสวนบุคคล คาตอบแทน และรายได
ที่เหมาะสม  
 
ระเบียบปฏิบัติที่ 6  

รัฐจะตองสงเสริมหรือสนับสนุนการสัมมนาและหลักสูตรตางๆ ในระดับชาติและระดับ
ภูมิภาควาดวยบทบาทของตุลาการในสังคม และความจําเปนที่จะตองมีความเปนอิสระของตุลาการ 
 
ระเบียบปฏิบัติที่ 7 

โดยสอดคลองกับมติคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติที่ 1986/10 ตอนที่ 
V รัฐสมาชิกจะตองแจงแกเลขาธิการใหญสหประชาชาติทุกๆ หาป โดยเริ่มในป 2531 เกี่ยวกับ
ความกาวหนาที่บรรลุในการบังคับใชหลักการพื้นฐานฯ รวมถึงการเผยแพร การผสานหลักการ
เขาไปไวในกฎหมายของประเทศ และปญหาที่ประสบหรือความยากลําบากหรืออุปสรรคที่พบใน
การบังคับใชในระดับชาติ และความชวยเหลือที่อาจจะตองการจากชุมชนระหวางประเทศ 
 
ระเบียบปฏิบัติที่ 8 

เลขาธิการสหประชาชาติจะเตรียมรายงานประจําหาปเสนอตอคณะกรรมการแหง
สหประชาชาติวาดวยการปองกันและการควบคุมอาชญากรรม (Committee on Crime Preven-
tion and Control) เกี่ยวกับความกาวหนาที่ไดดําเนินการในเรื่องการบังคับใชหลักการพื้นฐานฯ 
บนฐานของขอมูลที่ไดรับจากรัฐบาลตามระเบียบปฏิบัติที่ 7 รวมถึงขอมูลอ่ืนๆ ที่มีอยูในระบบ
สหประชาชาติ รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการและการอบรมที่จัดโดยสถาบัน 
ผูเชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาระดับภูมิภาคและระดับระหวางภูมิภาคตางๆ ในการเตรียมรายงาน
เหลานั้น เลขาธิการฯ จะตองกลาวถึงความรวมมือของหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะและองคกร
ระหวางรัฐและองคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของดวย โดยเฉพาะสมาคมทางวิชาชีพของผูพิพากษา
และทนายความ ที่ไดรับการรับรองสถานะโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ 
และคํานึงถึงขอมูลที่ไดรับจากหนวยงานและองคกรเหลานั้นดวย 
 
ระเบียบปฏิบัติที่ 9 

เลขาธิการใหญสหประชาชาติจะตองเผยแพรหลักการพื้นฐานฯ ระเบียบปฏิบัติการ
บังคับใชฉบับน้ี และรายงานประจําหาปเร่ืองการบังคับใชที่กลาวถึงในระเบียบปฏิบัติที่ 7 และ 8 
ในหลายภาษาที่สุดที่จะทําได และทําใหเอกสารเหลานี้มีแกรัฐทุกรัฐ และองคกรระหวางรัฐ
ระหวางประเทศและองคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของ เพ่ือที่จะดูแลใหมีการเผยแพรเอกสาร
เหลานี้ไดอยางกวางขวางที่สุด 
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ระเบียบปฏิบัติที่ 10 
เลขาธิการใหญสหประชาชาติจะดูแลใหมีการอางถึงและการใชเน้ือความของหลักการ

พ้ืนฐานฯ และระเบียบปฏิบัติเรื่องการบังคับใชฉบับน้ี โดยสหประชาชาติใหกวางขวางที่สุดที่จะ
เปนไปไดในทุกโครงการที่เกี่ยวของ และดูแลใหมีการรวมเอาหลักการพื้นฐานฯ เขาไวใน
สิ่งพิมพ Human Rights: A Compilation of International Instruments (หนังสือประมวล
เครื่องมือสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ) ใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ตามมติคณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคมแหงสหประชาชาติที่ 1986/10 สวนที่ V 
 
ระเบียบปฏิบัติที่ 11 

โดยเปนสวนหนึ่งของโครงการความรวมมือทางวิชาการ สหประชาชาติโดยเฉพาะแผนก
ความรวมมือทางวิชาการและการพัฒนา และโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United 
Nations Development Programme-UNDP) จะ: 

(ก) ชวยเหลือรัฐบาลตามที่รัฐบาลรองขอ ในการตั้งและเสริมสรางระบบยุติธรรมที่เปน
อิสระและมีประสิทธิภาพ 

(ข)  จัดใหมีการบริการของผูเชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาระดับภูมิภาคและระหวางภูมิภาค 
ในเรื่องทางตุลาการ เพ่ือชวยเหลือในการบังคับใชหลักการพื้นฐานฯ ใหแกรัฐบาล
ที่รองขอ 

(ค)  สงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับมาตรการตางๆ ที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใชหลักการ
พ้ืนฐานฯ โดยเนนที่พัฒนาการใหมๆ ในเรื่องนั้นๆ 

(ง)  สงเสริมการสัมมนาระดับชาติและระดับภูมิภาค รวมถึงการประชุมอ่ืนๆ ในระดับ
วิชาชีพและที่ไมใชวิชาชีพ วาดวยบทบาทของตุลาการในสังคม ความจําเปนที่
จะตองมีความเปนอิสระของตุลาการ และความสําคัญของการบังคับใชหลักการ
พ้ืนฐานฯ เพ่ือบรรลุเปาหมายเหลานั้น 

(จ)  เสริมเสรางการสนับสนุนเชิงเนื้อหาในเรื่องการปองกันอาชญากรรมและเรื่อง
ยุติธรรมอาญา ใหแกสถาบันวิจัยและฝกอบรมระดับภูมิภาคและระหวางภูมิภาค
ของสหประชาชาติ รวมถึงหนวยงานอื่นๆ ภายใตระบบสหประชาชาติที่เกี่ยวของ
กับการบังคับใชหลักการพื้นฐานฯ ดวย 

 
ระเบียบปฏิบัติที่ 12 

สถาบันวิจัยและฝกอบรมระดับภูมิภาคและระหวางภูมิภาคของสหประชาชาติเพ่ือการ
ปองกันอาชญากรรมและยุติธรรมอาญา รวมถึงหนวยงานอื่นๆ ในระบบสหประชาชาติที่
เกี่ยวของ จะชวยเหลือในกระบวนการบังคับใช องคกรเหลานั้นจะใหความสนใจเปนพิเศษใน
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เรื่องหนทางและวิธีการในการเสริมสรางการนําหลักการพื้นฐานฯ ไปใชในการวิจัยและโครงการ
อบรมของตน และในการใหความชวยเหลือทางวิชาการเมื่อไดรับการรองขอโดยรัฐสมาชิก เพ่ือ
นําไปสูเปาหมายนี้ สถาบันตางๆ ของสหประชาชาติ โดยความรวมมือกับสถาบันระดับชาติและ
องคกรระหวางรัฐและองคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของ จะพัฒนาหลักสูตรและสื่อการอบรมบน
ฐานของหลักการพื้นฐานฯ และระเบียบปฏิบัติเรื่องการบังคับใชฉบับน้ี ซ่ึงเหมาะสมสําหรับการ
ใชในโครงการการศึกษาทางกฎหมายในทุกระดับ รวมถึงในหลักสูตรเฉพาะทางดานสิทธิ
มนุษยชนและประเด็นที่เกี่ยวของ 
 
ระเบียบปฏิบัติที่ 13 

คณะกรรมการระหวางประเทศระดับภูมิภาค หนวยงานเฉพาะทาง และหนวยงานอื่นๆ 
ในระบบสหประชาชาติ รวมถึงองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของอ่ืนๆ จะมีสวนรวมใน
กระบวนการบังคับใชอยางแข็งขัน องคกรเหลานี้จะแจงเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับความ
พยายามตางๆ ที่ไดดําเนินการเพื่อเผยแพรหลักการพื้นฐานฯ มาตรการตางๆ ที่ดําเนินการเพื่อ
ทําใหหลักการพื้นฐานฯเปนผล และอุปสรรคใดๆ และขอจํากัดใดๆ ที่ประสบ เลขาธิการ
สหประชาชาติจะดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือดูแลใหองคกรพัฒนาเอกชนที่มีสถานะที่ไดรับการ
รับรองโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติมีสวนรวมในกระบวนการบังคับใช
และกระบวนการรายงานที่เกี่ยวของอยางแข็งขัน 
 
ระเบียบปฏิบัติที่ 14 

คณะกรรมการแหงสหประชาชาติวาดวยการปองกันและควบคุมอาชญากรรมจะ
ชวยเหลือสมัชชาสามัญแหงสหประชาชาติและคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ
ในการติดตามการบังคับใชระเบียบปฏิบัติน้ี รวมถึงการรายงานประจําหาปตามระเบียบปฏิบัติที่ 
6 และ 7 ที่กลาวมาขางตน เพ่ือไปสูจุดหมายนี้ คณะกรรมการฯ จะระบุถึงอุปสรรคหรือขอจํากัด
ที่มีอยูในการบังคับใชหลักการพื้นฐานฯ และเหตุผลที่มีอุปสรรคหรือขอจํากัดเหลานั้น ในบริบท
น้ี คณะกรรมการฯ จะมีขอเสนอแนะเฉพาะตามที่เหมาะสมแกที่สมัชชาสามัญแหงสหประชาชาติ
และคณะมนตรีฯ และหนวยงานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติที่จําเปนเพ่ือใหมีการบังคับใชหลักการพื้นฐานฯ อยางมีประสิทธิภาพ 
 
ระเบียบปฏิบัติที่ 15 

คณะกรรมการแหงสหประชาชาติวาดวยการปองกันและควบคุมอาชญากรรมจะ
ชวยเหลือสมัชชาสามัญแหงสหประชาชาติและคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ 
และหนวยงานสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ของสหประชาชาติที่ เกี่ยวของตามที่ เหมาะสม ดวย
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ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับรายงานของคณะกรรมการหรือหนวยงานเฉพาะกิจในเรื่องประเด็น
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชและการบังคับใชของหลักการพื้นฐานฯ 
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รางปฏิญญาสากลวาดวยความเปนอิสระของความยุติธรรม  
Draft Universal Declaration on the Independence of Justice 
(คําประกาศสิงวี - Singhvi Declaration) 

 
ผูพิพากษา 
วัตถุประสงคและหนาที่ 

1.  วัตถุประสงคและหนาที่ของตุลาการรวมถึง: 
(ก) การบริหารจัดการกฎหมายอยางเที่ยงธรรมโดยไมคํานึงวาคูกรณีเปนใคร 
(ข)  สงเสริมการปฏิบัติตามและการบรรลุผลแหงสิทธิมนุษยชน ภายในขอบเขต

ที่เหมาะสมของหนาที่ทางตุลาการ 
(ค) ดูแลใหประชาชนทุกคนสามารถที่จะใชชีวิตอยางม่ันคงภายใตหลักนิติธรรม 

ความเปนอิสระ 
2.  ผูพิพากษาแตละคนจะตองเปนอิสระ และเปนหนาที่ของพวกเขาที่จะตัดสินคดี

ตางๆ ที่ตนพิจารณาอยางเที่ยงธรรมโดยสอดคลองกับการประเมินขอเท็จจริงและ
ความเขาใจกฎหมายของตน โดยปราศจากขอจํากัด อิทธิพล การชักจูง แรง
กดดัน การขมขูหรือการแทรกแซงไมวาทางตรงหรือทางออม จากฝายใดหรือดวย
เหตุผลใด 

3.  ในกระบวนการตัดสินใจ ผูพิพากษาจะตองเปนอิสระจากเพื่อนตุลาการและ
ผูบังคับบัญชา องคกรตุลาการที่จัดตามลําดับขั้นใดๆ และความแตกตางในระดับ
หรือชั้นใดๆ จะตองไมแทรกแซงสิทธิของผูพิพากษาในการประกาศคําตัดสินของ
ตนอยางเสรี ในสวนของผูพิพากษาทั้งในเชิงปจเจกและในเชิงรวมหมูจะตอง
ปฏิบัติหนาที่ของตนโดยมีความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในหลักกฎหมายภายใน
ระบบกฎหมายของตน 

4.  ตุลาการจะตองเปนอิสระจากฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ 
5.  

(ก)  ตุลาการมีขอบเขตอํานาจการพิจารณาคดี ทั้งโดยทางตรงหรือโดยการทบทวน
คําตัดสิน ในประเด็นตางๆ ที่เปนเรื่องทางตุลาการ รวมถึงประเด็นเรื่อง
ขอบเขตอํานาจการพิจารณาและความสามารถของตน 

(ข)  หามการจัดตั้งคณะตุลาการเฉพาะกาลใดๆ ขึ้นมาแทนที่การพิจารณาคดีที่
อยูในอํานาจศาลอยางเหมาะสมอยูแลว 
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(ค)  บุคคลมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเร็ว และโดยปราศจากความลาชา
เกินควร โดยศาลหรือคณะตุลาการธรรมดาตามกฎหมายที่สามารถถูกศาล
ทบทวนได 

(ง)  ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะอยางรุนแรงที่คุกคามชีวิตของประเทศ อาจจะมี
การอนุญาตใหลดทอนสิทธิบางประการได แตจะตองอยูภายใตเง่ือนไขที่
กําหนดโดยกฎหมายเทานั้นเพียงถึงระดับที่สอดคลองอยางเขมงวดกับ
มาตรฐานขั้นต่ําที่เปนที่ยอมรับในสากล และจะตองถูกศาลทบทวนการ
ตัดสินได 

(จ)  ในกรณีสถานการณฉุกเฉินเชนนั้น รัฐจะตองพยายามที่จะดูแลใหพลเมืองที่
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางอาญาทุกประเภทไดรับการพิจารณาคดี
โดยศาลพลเรือนปกติ และการกักขังบุคคลในทางการปกครองโดยไมมีขอ
กลาวหาจะตองถูกทบทวนโดยศาลหรืออํานาจทางการอิสระอ่ืนๆ โดยวิธีการ
ออกหมายใหปลอยจากการคุมขังโดยไมชอบดวยกฎหมาย (habeas 
corpus) หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่คลายคลึงกัน เพ่ือดูแลใหการกักขังนั้นถูกกฎหมาย
และเพ่ือสืบสวนถึงขอกลาวหาเรื่องการปฏิบัติในทางที่ไมดีใดๆ 

(ฉ)  ขอบเขตอํานาจการพิจารณาคดีของศาลทหารจะตองถูกจํากัดอยูที่การ
ละเมิดทางทหารเทานั้น จะตองมีสิทธิในการอุทธรณคณะตุลาการเชนน้ันไป
ยังศาลอุทธรณหรือคณะตุลาการอุทธรณที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย หรือ
สิทธิในการเยียวยาโดยวิธีการยื่นคํารองใหยกเลิกเสีย 

(ช) จะไมมีอํานาจใดที่แทรกแซงกระบวนการทางตุลาการได 
(ซ)  ฝายบริหารจะตองไมควบคุมเหนือการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการของศาลใน

การบริหารจัดการความยุติธรรม 
(ฌ) ฝายบริหารจะตองไมมีอํานาจในการปดหรือระงับการปฏิบัติงานของศาล 
(ญ) ฝายบริหารจะตองงดเวนจากการกระทําใดๆ หรือจากการละเวนการกระทํา

ใดๆ ที่กีดขวางทางออกจากความขัดแยงดวยวิธีการทางตุลาการหรือมา
บิดเบือนการตัดสินคดีที่เหมาะสมของศาล 

6.  ไมมีคําสั่งทางนิติบัญญัติหรือทางบริหารใดๆ ที่จะสงผลยอนหลังในการกลับคําตัดสิน
ของศาลหนึ่งๆ หรือเปลี่ยนองคประกอบของศาลเพื่อสงผลตอการตัดสินใจได 

7.  ผูพิพากษามีสิทธิที่จะปฏิบัติการรวมหมูเพ่ือคุมครองความเปนอิสระทางตุลาการ
ของตน 

8.  ผูพิพากษาจะปฏิบัติตนในทางที่รักษาศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบของตําแหนง
ของตน และความเที่ยงธรรมและความเปนอิสระของตุลาการอยูเสมอ โดยขึ้นอยูกับ
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หลักการนี้ ผูพิพากษามีสิทธิในเสรีภาพในการคิด ความเชื่อ การพูด การแสดงออก 
การสมาคมทางวิชาชีพ การรวมตัว และการเคลื่อนไหว 

คุณสมบัติ การคัดเลือก และการฝกอบรม 
9. ผูที่ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงทางตุลาการจะตองเปนปจเจกบุคคลที่มีคุณธรรม

และมีความสามารถ ผูเขารับการพิจารณาจะตองสามารถเขาถึงตําแหนงทางตุลาการ
ไดอยางเทาเทียมกัน ตองไดรับการอบรมอยางดีในทางกฎหมาย ยกเวนในกรณีของ
ผูพิพากษาที่เปนคนธรรมดา  

10. ในการคัดเลือกผูพิพากษา จะตองไมมีการเลือกปฏิบัติบนฐานของชาติพันธุ สีผิว 
เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอ่ืนใด ชาติกําเนิดหรือ
กําเนิดทางภาษาหรือสังคม ทรัพยสมบัติ รายได การเกิดหรือสถานะ แตอาจจะ
ขึ้นอยูกับเกณฑเรื่องสัญชาติและการพิจารณาความเหมาะสมสําหรับตําแหนงทาง
ตุลาการได 

11. 
(ก) กระบวนการและมาตรฐานในการคัดเลือกตุลาการจะตองใหการพิจารณาที่

เหมาะสมถึงการดูแลใหมีการสะทอนถึงสังคมในทุกๆแงมุมอยางเปนธรรม
โดยตุลาการ 

(ข) วิธีการใดๆ ในการคัดเลือกตุลาการจะตองกําหนดอยางพิถีพิถันใหปองกัน
การแตงตั้งตุลาการดวยแรงจูงใจที่ไมถูกตอง 

(ค) การมีสวนรวมในการแตงตั้งการดํารงตําแหนงทางตุลาการโดยฝายบริหาร
และฝายนิติบัญญัติหรือโดยการเลือกตั้งทั่วไปนั้นจะสอดคลองกับความอิสระ
ทางตุลาการก็ตอเม่ือการมีสวนรวมเชนนั้นไมไดถูกทําใหเปนโมฆะโดยแรง
กระตุนและวิธีการที่ไมถูกตอง และไดมีมาตรการปองกันสิ่งเหลานั้นอยาง
พิถีพิถัน ในการที่จะใหมีการแตงตั้งดํารงตําแหนงที่เหมาะสมที่สุดจาก
มุมมองของความสามารถทางวิชาชีพและคุณธรรม และเพื่อปกปองอิสรภาพ
ของปจเจกบุคคล จะตองมีคุณธรรมและความอุตสาหะใหมากที่สุดที่จะ
เปนไปไดเพ่ือใหมีการปรึกษาหารือกับสมาชิกของตุลาการและผูประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมายในการแตงตั้งตุลาการ หรือจะตองจัดใหมีการแตงตั้ง
หรือมีขอเสนอแนะใหแตงตั้งโดยหนวยงานที่มีสมาชิกของตุลาการและผู
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 

12.  จะตองจัดใหมีการศึกษาตอเน่ืองใหแกผูพิพากษา 
การเขาสูตําแหนง การเลื่อนข้ัน และการโยกยาย 

13.  ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหมีการพิจารณามอบหมายงานใหผูพิพากษาดํารง
ตําแหนงหรือมีการเลือกตั้งเพ่ือดํารงตําแหนงทางตุลาการ การมอบหมายงาน
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เชนน้ันจะตองดําเนินไปโดยตุลาการหรือโดยคณะกรรมการขาราชการตุลาการที่
สูงกวาหากมีหนวยงานเชนนั้นอยู 

14.  การเลื่อนขั้นผูพิพากษาจะตองอยูบนฐานของการประเมินที่เปนวัตถุวิสัยของ
คุณธรรม ความเปนอิสระ ความสามารถทางวิชาชีพ ประสบการณ มนุษยธรรม 
และความมุงม่ันที่จะสงเสริมหลักนิติธรรม ของผูพิพากษาคนนั้น จะตองไมมีการ
เลื่อนขั้นที่เกิดจากแรงจูงใจที่ไมถูกตอง 

15.  ผูพิพากษาจะตองไมถูกโยกยายจากขอบเขตอํานาจการพิจารณาหนึ่งไปยังอีก
อํานาจการพิจารณาหนึ่งโดยปราศจาความยินยอมของผูพิพากษาคนนั้น ยกเวน
แตจะเปนตามระบบของการผลัดเปลี่ยนหรือการเลื่อนขั้นตามปกติ แตในกรณีที่
การโยกยายนั้นเปนไปตามนโยบายที่กําหนดหลังจากมีการพิจารณาอยางถูกตอง
โดยตุลาการและเปนนโยบายที่เปนหนึ่งเดียว การยินยอมเชนน้ันจะตองไมถูกยับยั้ง
ไวอยางไรเหตุผลโดยผูพิพากษาคนใดคนหนึ่ง 

การดํารงตําแหนง 
16. 

(ก)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของผูพิพากษา ความเปนอิสระ ความมั่นคง 
คาตอบแทนที่เพียงพอ และสภาพการทํางาน ของผูพิพากษา จะตองไดรับ
การดูแลใหม่ันคงโดยกฎหมาย และจะตองไมถูกเปลี่ยนใหแยลงสําหรับผู
พิพากษา 

(ข)  ผูพิพากษาไมวาจะมาจากการแตงตั้งหรือการเลือกตั้งจะตองไดรับการ
ประกันการดํารงตําแหนงจนกวาจะถึงอายุเกษียณที่กําหนดหรือถึงวัน
หมดอายุของตําแหนงตามกฎหมาย โดยขึ้นอยูกับบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับ
มาตรการทางวินัยและการปลดจากตําแหนงที่การระบุไวในที่น้ี 

17.  อาจจะมีระยะเวลาทดลองงานสําหรับผูพิพากษาหลังจากที่ไดรับการแตงตั้ง แตใน
กรณีเชนนั้น ระยะเวลาทดลองงานและการมอบหมายการดํารงตําแหนงแบบถาวร
จะตองอยูภายใตการควบคุมของฝายตุลาการหรือคณะกรรมการขาราชการตุลาการ
ที่เหนือกวาในสาระสําคัญ 

18. 
(ก) ระหวางการดํารงตําแหนง ผูพิพากษาจะไดรับเงินเดือน และหลังจาก

เกษียณอายุจะไดรับเงินบําเหน็จบํานาญ 
(ข) เงินเดือนและเงินบําเหน็จบํานาญของผูพิพากษาจะตองเพียงพอ สมควรกับ

สถานะ ศักดิ์ศรี และความรับผิดชอบของตําแหนง และจะตองไดรับการ
พิจารณาทบทวนเปนระยะเพื่อแกไขหรือลดปญหาผลกระทบจากเงินเฟอ 
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(ค) อายุเกษียณของผูพิพากษาจะตองไมถูกเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากความ
ยินยอมของผูพิพากษา 

19. ฝายบริหารจะตองดูแลใหมีความปลอดภัยและการคุมครองทางกายภาพใหแกผู
พิพากษาและครอบครัวอยูเสมอ 

 
เอกสิทธ์ิและความคุมกัน 

20.  ผูพิพากษาจะตองไดรับการคุมครองใหไมตองประสบกับการรังควาญใจจากการ
ฟองรองสวนบุคคลตอตนเองในเรื่องของการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ และจะตอง
ไมถูกฟองรองหรือดําเนินคดีนอกจากภายใตการอนุญาตของหนวยงานทางตุลาการ
ที่เหมาะสม 

21.  ผูพิพากษามีหนาที่ตองรักษาความลับทางวิชาชีพในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
พิจารณาใครครวญของตนเอง และเกี่ยวของกับขอมูลลับที่ไดมาในระหวางการ
ปฏิบัติหนาที่นอกเหนือจากในการพิจารณาคดีแบบเปดเผย ผูพิพากษาจะตองไม
ถูกกําหนดใหใหการในเรื่องเหลานั้น 

การขาดคุณสมบัติ 
22.  ผูพิพากษาจะตองไมปฏิบัติหนาที่ในทางที่ไมใชตุลาการที่เปนอันตรายตอความ

เปนอิสระทางตุลาการของตน 
23.  ผูพิพากษาและศาลจะตองไมใหความเห็นแนะนําใดๆ ยกเวนแตภายใตบทบัญญัติ

ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายที่ระบุชัดเจน 
24.  ผูพิพากษาจะตองละเวนจากกิจกรรมทางธุรกิจ ยกเวนแตที่เปนผลจากการลงทุน

สวนตัวหรือการเปนเจาของสินทรัพย ผูพิพากษาจะตองไมวาความ 
25.  ผูพิพากษาจะตองไมพิจารณาคดีที่อาจเกิดความกลัวแบบมีเหตุผลถึงอคติในสวน

ของผูพิพากษาหรือเกิดผลประโยชนทับซอนจากหนาที่ที่ไมสอดคลองกันขึ้น 
การดําเนินการทางวินัยและใหออกจากตําแหนง 

26. 
(ก)  ขอรองเรียนที่มีตอผูพิพากษาจะตองถูกดําเนินการโดยพลันและอยางเปน

ธรรม ภายใตวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม และผูพิพากษาจะตองมีโอกาสที่จะแสดง
ความเห็นตอขอรองเรียนในชวงแรก การตรวจสอบขอรองเรียนในชวงแรก
จะตองถูกเก็บเปนความลับ นอกเสียจากจะไดรับการรองขอจากผูพิพากษา
ใหเปนไปในทางอื่น 

(ข)  กระบวนการการปลดหรือดําเนินการทางวินัยทางตุลาการ ในกรณีที่มีการ
ดําเนินการเชนนั้น จะตองดําเนินโดยศาลหรือคณะกรรมการที่ประกอบดวย



124  ⏐ แนวทางสําหรับนักปฏิบัติ ลําดับที่ 1 

สมาชิกของตุลาการเปนหลัก อยางไรก็ตาม อํานาจในการปลดอาจจะอยูกับ
ฝายนิติบัญญัติโดยกระบวนการฟองรองผูดํารงตําแหนงหรือโดยดําเนินการ
รวมกัน โดยควรจะเปนตามขอเสนอแนะของศาลหรือคณะกรรมการเชนน้ัน 

27.  มาตรการทางวินัยใดๆ จะตองอยูบนฐานของมาตรฐานการปฏิบัติทางตุลาการที่
เปนที่ยอมรับตามกฎหมาย 

28.  กระบวนการดําเนินการทางวินัยตอผูพิพากษาจะตองดูแลใหมีความเปนธรรมตอผู
พิพากษา และใหมีโอกาสในการพิจาณาคดีอยางเต็มรูปแบบ 

29.  คําตัดสินในกระบวนการดําเนินการทางวินัยที่มีตอผูพิพากษา ไมวาจะบันทึกไว
หรือที่เปนการเปดเผย จะตองไดรับการตีพิมพ 

30.  ผูพิพากษาจะตองไมถูกปลดนอกจากบนฐานของการไรความสามารถที่ถูกพิสูจน
แลว หรือการประพฤติมิชอบที่ทําใหผูพิพากษาคนนั้นไมเหมาะสมกับการดํารง
ตําแหนงตอไป 

31.  ในกรณีที่ศาลถูกลมไป ผูพิพากษาที่พิจารณาคดีในศาลนั้น ยกเวนแตผูที่ไดรับ
เลือกตั้งใหดํารงตําแหนงเปนระยะเวลาเฉพาะ จะตองไมไดรับผลกระทบ แต
อาจจะถูกยายไปยังศาลอื่นที่มีสถานะเดียวกนั 

การบริหารจัดการองคกรศาล 
32.  หนาที่หลักในการบริหารจัดการศาลรวมถึงการดูแลและการควบคุมวินัยของ

เจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่สนับสนุนจะตองอยูกับฝายตุลาการ หรือใน
หนวยงานที่มีตุลาการเปนตัวแทนอยูและมีบทบาทที่มีประสิทธิภาพ 

33.  รัฐจะจัดลําดับความสําคัญของการจัดใหมีทรัพยากรเพียงพอในการทําใหมีการ
บริหารจัดการความยุติธรรมที่ถูกตอง รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ
ที่เหมาะสมตอการรักษาความเปนอิสระ ศักดิ์ศรี และประสิทธิภาพ ของตุลาการ 
เจาหนาที่ทางตุลาการและทางการบริหารจัดการ และงบประมาณดําเนินการ ไว
เปนสิ่งที่ไดรับความสําคัญสูงสุด 

34.  งบประมาณสําหรับศาลจะตองถูกจัดเตรียมโดยหนวยงานที่มีอํานาจโดยรวมมือ
กับตุลาการ โดยพิจารณาถึงความตองการและความจําเปนในการบริหารจัดการ
ทางตุลาการ 

35.  ตุลาการจะตองเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวในการมอบหมายคดีใหแกผูพิพากษา
แตละคนหรือแกหนวยตางๆ ของศาลที่ประกอบไปดวยผูพิพากษาสองสามคน 
โดยสอดคลองกับกฎหมายหรือระเบียบของศาล 

36.  หัวหนาของศาลจะใชอํานาจในการควบคุมดูแลเหนือผูพิพากษาไดเพียงในดาน
การบริหารจัดการเทานั้น 
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เบ็ดเตล็ด 
37.  ผูพิพากษาจะตองดูแลใหมีการปฏิบัติที่เปนธรรมในการพิจารณาคดีและสืบสวน

อยางเต็มที่ในขอกลาวหาใดๆ วามีการละเมิดสิทธิของคูกรณีหรือของพยาน 
รวมถึงขอกลาวหาเรื่องการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมดวย 

38. ผูพิพากษาจะตองแสดงความเคารพตอสมาชิกของคณะบัลลังก รวมถึงที่ปรึกษา
กฎหมาย ทนาย อัยการ และลูกขุน ตามแตกรณี 

39. รัฐจะตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งและคําตัดสินของศาลอยางถูกตองและ
เหมาะสม แตการดูแลเ ร่ืองการปฏิบัติตามคําสั่งและเรื่องการทํางานหรือ
กระบวนการจะตองอยูในมือของตุลาการ 

40. ผูพิพากษาจะตองทําใหตนเองทราบอยูเสมอเกี่ยวกับอนุสัญญาระหวางประเทศ
และเครื่องมืออ่ืนๆ ที่บัญญัติบรรทัดฐานทางสิทธิมนุษยชน และจะตองพยายามที่
จะใชอนุสัญญาและเครื่องมือเหลานั้นตราบเทาที่เปนไปได ภายในขอบเขตจํากัดที่
กําหนดโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายแหงชาติของตน 

41. หลักการและมาตรฐานเหลานี้จะตองใชกับบุคคลทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ 
รวมถึงผูพิพากษาระหวางประเทศ ที่ปรึกษากฎหมาย อนุญาโตตุลาการ อัยการ 
และทนายความ ที่ปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการดวย นอกเสียจากวาการอางถึงบริบท
จะทําใหหลักการและมาตรฐานเหลานี้ไมสามารถนํามาใชไดหรือไมเหมาะสม 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Assessor) 
42. ที่ปรึกษาทางกฎหมายอาจจะปฏิบัติหนาที่ผูพิพากษาหรือผูพิพากษาสมทบหรือผู

พิพากษาพิเศษหรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือทางเทคนิค ในการ
ปฏิบัติหนาที่เหลานี้หนาที่หน่ึงใด ที่ปรึกษาทางกฎหมายจะปฏิบัติหนาที่และ
ปฏิบัติงานของตนอยางมีความเที่ยงธรรมและอยางเปนอิสระ หลักการและ
มาตรฐานที่ใชกับผูพิพากษาก็ใชกับที่ปรึกษาทางกฎหมาย เวนเสียแตในบริบทที่
ทําใหหลักการและมาตรฐานเหลานั้นไมสามารถใชไดหรือไมเหมาะสม 

43. ที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของประชาชน (Peoples’ 
Assessors) หรือ Nyaya Panchas* อาจจะไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงตาม
ระยะเวลาที่กําหนดบนฐานของสิทธิในการเลือกตั้งและโดยผูมีสิทธิเลือกตั้งตามที่
กําหนดโดยกฎหมาย ใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการของการพิจารณาคดีไป
พรอมกับผูพิพากษาที่ไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งมา จะตองไมมีการเลือกปฏิบัติ
ดวยเหตุแหงชาติพันธุ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ
ความเห็นอ่ืนใด ชาติกําเนิดหรือกําเนิดทางสังคม ทรัพยสิน การเกิดหรือสถานะใน

                                                 
* กลไกการแกไขความขัดแยงในระดับชุมชนในอินเดีย – ผูแปล 



126  ⏐ แนวทางสําหรับนักปฏิบัติ ลําดับที่ 1 

หมูพลเมือง ในเรื่องความสามารถในการเขารับการเลือกตั้งเปนที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย ในการเลือกตั้ง ที่ปรึกษาทางกฎหมายอาจจะเขาประจําหนาที่เปน
ระยะเวลาสั้นๆ ที่จํากัด เพ่ือปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทาง
กฎหมายอาจจะไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายใหประจําหนาที่เพ่ือใหคําปรึกษา
ทางเทคนิคหรือใหความชวยเหลือในเรื่องที่ตนมีความรูเชี่ยวชาญที่ตองใชในการ
ปฏิบัติหนาที่การพิจารณาคดีงายๆ บางหนาที่ 

44. ที่ปรึกษาทางกฎหมายจะตองไดรับจายคาตอบแทนที่สมเหตุสมผลอยางเพียงพอ
และเหมาะสมโดยรัฐสําหรับชวงระยะเวลาที่ทํางานเปนที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
ยกเวนแตในกรณีที่ไดรับเงินจากสถานที่จางงานอยูแลว 

45. ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ไดรับเลือกใหมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาคดีหรือ
ไดรับการแตงตั้งใหใหความชวยเหลือทางเทคนิคและทางอื่นๆ จะตองเปนอิสระ
จากขอจํากัด อิทธิพล การชักจูง การขมขู หรือการแทรกแซงใดๆ ไมวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออม ยกเวนแตวาที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ไดรับเลือกตั้งน้ัน
อาจจะใหคําอธิบายแกผูมีสิทธิเลือกตั้งไดเปนระยะอันเปนสวนหนึ่งของระบบการ
มีสวนรวมของพลเมืองในระบบยุติธรรม 

46. ที่ปรึกษาทางกฎหมายจะตองเปนอิสระจากผูพิพากษาและฝายบริหารและฝายนิติ
บัญญัติ และจะตองไดรับสิทธิที่จะมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาคดีในระดับ
และในแบบที่กําหนดไวในกฎหมายและในวิถีปฏิบัติของระบบกฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางกฎหมายของประชาชนที่ไดรับเลือกตั้งใหมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณา
คดีจะตองมีสิทธิที่จะบันทึกรายละเอียดของการคัดคานของตนซึ่งจะเปนสวนหนึ่ง
ของบันทึกการพิจารณาคดีดวย 

47. วิธีการใดๆ ในการเรียกที่ปรึกษาทางกฎหมายมาประจําตําแหนงจะตองปองกัน
อยางพิถีพิถันไมใหมีแรงจูงใจใดๆ ที่ไมเหมาะสมในเรื่องเกี่ยวกับการเรียกใหมา
ประจําตําแหนง 

48. อาจจะมีการทําบทบัญญัติเพ่ือเปนการปฐมนิเทศและใหคําแนะนําแกที่ปรึกษาทาง
กฎหมายของประชาชนหรือ Nyaya Panchas ที่ไดรับเลือกตั้งใหมีสวนรวมใน
กระบวนการพิจารณาคดี 

49. ที่ปรึกษาทางกฎหมายอาจจะถูกลมโดยผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งหรืออาจจะถูก
ตัดสิทธิ์หรือถูกปลดหรือถูกใหสิ้นสุดการดํารงตําแหนงได แตจะตองโดยสอดคลอง
กับกระบวนการที่บัญญัติไวตามกฎหมายเสมอ 

[…] 
 



หลักการสากลวาดวยความเปนอิสระและความรับผิดชอบตอสังคมของผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ  ⏐ 127 

ทนายความ 
นิยาม 

73. ในบทนี้: 
(ก) “ทนายความ” หมายถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติและไดรับอนุญาตใหโตแยงคดี

และกระทําการแทนลูกความของตน ใหวาความและปรากฏตัวตอหนาศาล 
และใหคําปรึกษาและเปนตัวแทนลูกความของตนในเรื่องทางกฎหมาย และ
เพ่ือวัตถุประสงคของบทนี้ ทนายความรวมถึงตัวแทน ผูชวย ผูจัดแจงแทน 
(procuradores) ผูชวยที่ไดรับการฝกฝนที่ชวยผูประกอบวิชาชีพ และบุคคล
อ่ืนที่ไดรับอนุญาตและไดรับอํานาจใหปฏิบัติหนาที่ของทนายความหนาที่
หน่ึงหรือมากกวา ยกเวนแตในบริบทที่ทําใหการรวมเอาบุคคลเชนนั้นไม
เหมาะสมหรือใชในบริบทนั้นไมได 

(ข) “สมาคมกฎหมาย” หมายถึงสมาคม สมาคมชวยเหลือกัน คณะ วิทยาลัย 
สํานักงาน สภา หรือหนวยงานทางวิชาชีพที่ไดรับการรับรองอ่ืนใดในชื่อเฉพาะ
ภายใตขอบเขตอํานาจการพิจารณาความหนึ่งๆ ที่เปนทางวิชาชีพ และเพื่อ
วัตถุประสงคของบทนี้ รวมถึงสมาคมใดๆ ของตัวแทน ผูชวย ผูจัดแจงแทน 
(procuradores) ผูชวยที่ไดรับการฝกฝนที่ชวยผูประกอบวิชาชีพ และบุคคล
อ่ืนที่ไดรับอนุญาตและไดรับอํานาจใหปฏิบัติหนาที่ของทนายความหนาที่
หน่ึงหรือมากกวา ยกเวนแตในบริบทที่ทําใหการรวมเอาบุคคลเชนนั้นไม
เหมาะสมหรือใชในบริบทนั้นไมได 

หลักการทั่วไป 
74.  ความเปนอิสระของวิชาชีพทางกฎหมายประกอบเปนหลักประกันสําคัญสําหรับ

การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
75.  จะตองมีระบบการบริหารจัดการความยุติธรรมที่เปนธรรมและเทาเทียม ที่ประกัน

ความเปนอิสระของทนายความในการปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพของตนโดย
ปราศจากการจํากัด อิทธิพล การชักจูง แรงกดดัน การขมขู หรือการแทรกแซง 
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม จากฝายใดหรือดวยเหตุผลใด 

76.  บุคคลทุกคนจะตองสามารถเขาถึงการบริการทางกฎหมายที่จัดใหโดยทนายความ
ที่เปนอิสระที่ตนเลือกเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการคุมครองและตั้งม่ันสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ของตน 
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การศึกษาทางกฎหมายและการเขาสูวิชาชีพทางกฎหมาย 
77.  การศึกษาทางกฎหมายและการเขาสูวิชาชีพทางกฎหมายจะตองเปดใหแกบุคคล

ทุกคนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ และจะตองไมมีผูใดที่ถูกปฏิเสธโอกาสเชนน้ันดวย
เหตุแหงชาติพันธุ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองและความเห็นอ่ืนใด 
ชาติกําเนิดหรือกําเนิดทางกาษาหรือกําเนิดทางสังคม ทรัพยสิน รายได การเกิด 
หรือสถานะ 

78.  การศึกษาทางกฎหมายจะตองถูกออกแบบมาเพื่อสงเสริมผลประโยชนสาธารณะ 
เพ่ิมเติมจากความสามารถทางวิชาการ ความตระหนักถึงอุดมการณและหนาที่
ทางจริยธรรมของทนายความ และความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐานที่ไดรับการรับรองโดยกฎหมายแหงชาติและกฎหมายระหวางประเทศ 

79.  โครงการดานการศึกษาทางกฎหมายจะตองคํานึงถึงความรับผิดชอบทางสังคม
ของทนายความ รวมถึงความรวมมือในการใหบริการทางกฎหมายแกคนจน และ
การสงเสริมและปกปองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในกระบวนการ 
พัฒนา 

80.  บุคคลทุกคนที่มีคุณสมบัติที่จําเปน มีคุณธรรม และมีลักษณะที่ดี จะตองมีสิทธิที่
จะเปนทนายความ และที่จะยังคงเปนทนายความ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ดวยเหตุแหงชาติพันธุ สีผิว เพศ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมืองหรือ
ความเห็นอ่ืนใด ชาติกําเนิดหรือกําเนิดทางภาษาหรือทางสังคม ทรัพยสิน รายได 
การเกิด หรือสถานะ หรือดวยเหตุที่ถูกตัดสินวากระทําผิดจากการใชสิทธิพลเมือง
หรือสิทธิทางการเมืองของตน เง่ือนไขในการปลดจากการเปนทนายความ การ
ขาดคุณสมบัติ หรือการพักงานของทนายความ จะตองถูกกําหนดไวในกฎหมาย 
ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติ ที่ใชกับทนายความและบุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติหนาที่ของ
ทนายความ เทาที่จะสามารถทําได 

การเผยแพรความรู และใหการศึกษาทางกฎหมายแกประชาชน 
81.  จะตองเปนหนาที่ของทนายความและสมาคมกฎหมายที่จะตองใหการศึกษาแก

ประชาชนเกี่ยวกับหลักการเรื่องหลักนิติธรรม ความสําคัญของความเปนอิสระของ
ตุลาการและของวิชาชีพทางกฎหมาย และความสําคัญของบทบาทของทนายความ 
ผูพิพากษา ลูกขุน และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่มีตอการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน และในการแจงแกประชาชนเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของตน
และการเยียวยาที่เกี่ยวของและที่มีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง สมาคมทนายความ
จะตองเตรียมการและดําเนินโครงการการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับทนายความ
รวมถึงสาธารณชนโดยรวม และจะตองรวมมือกับทางการ องคกรพัฒนาเอกชน 



หลักการสากลวาดวยความเปนอิสระและความรับผิดชอบตอสังคมของผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ  ⏐ 129 

หนวยงานของพลเรือน และสถาบันการศึกษา ในการสงเสริมและประสานงาน
โครงการเชนน้ัน 

หนาที่และสิทธิของทนายความ 
82. หนาที่ของทนายความตอลูกความของตน รวมถึง: 

(ก) ใหคําปรึกษาลูกความถึงสิทธิและหนาที่ทางกฎหมายของตน และเรื่องการ
ทํางานของระบบกฎหมายตราบเทาที่เกี่ยวของกับสิทธิและหนาที่ทาง
กฎหมายของลูกความ 

(ข) ชวยเหลือลูกความในทุกวิธีที่เหมาะสม และดําเนินมาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือคุมครองลูกความและผลประโยชนของลูกความ และ 

(ค) เปนตัวแทนของลูกความในศาล คณะตุลาการ หรือหนวยงานทางการ
ปกครอง 

83. ในการปฏิบัติหนาที่ของตน ทนายความจะตองปฏิบัติอยางเปนอิสระ แข็งขัน และ
ไมหวั่นเกรง อยูเสมอ อยางสอดคลองกับความปรารถนาของลูกความของตน และ
ขึ้นอยูกับระเบียบ มาตรฐาน และจริยธรรม ที่กําหนดไวของวิชาชีพของตน โดย
ปราศจาการยับยั้งหรือแรงกดดันจากทางการหรือทางสาธารณะ 

84. บุคคลทุกคนและกลุมบุคคลทุกกลุมมีสิทธิที่จะขอความชวยเหลือจากทนายความ
ในการปกปองผลประโยชนของตนหรือของกลุมหรือประเด็นทางกฎหมาย และ
เปนหนาที่ของทนายความที่จะปฏิบัติเชนนั้นใหสุดความสามารถของตนและดวย
คุณธรรมและความเปนอิสระ โดยตอเน่ืองจากนั้น ทนายความจะตองไมถูกมอง
โดยทางการหรือสาธารณะวาเปนหน่ึงเดียวกันกับลูกความของตนหรือกับคดี
ความของลูกความ ไมวาจะในทางที่เปนที่ชื่นชอบหรือไมก็ตาม 

85. ทนายความจะตองไมถูกลงโทษหรือถูกขูวาจะถูกลงโทษทางอาญา ทางแพง 
ทางการปกครอง ทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นใด ดวยเหตุจากการที่ไดใหคําปรึกษา
หรือชวยเหลือลูกความ หรือดวยเหตุจากการที่เปนตัวแทนคดีความของลูกความ
ใด 

86. ยกเวนแตหรือนอกจากเมื่อสิทธิของการเปนตัวแทนโดยทนายความตอหนา
หนวยงานทางการปกครองหรือเวทีในประเทศถูกกีดกันโดยกฎหมาย หรือเม่ือ
ทนายความถูกพักงาน ขาดคุณสมบัติ หรือถูกหามวาความ โดยหนวยงานที่
เหมาะสม จะไมมีศาลหรือหนวยงานทางการปกครองใดที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับ
สิทธิของทนายความในการวาความตอหนาศาลหรือหนวยงานทางการปกครอง
น้ันแทนลูกความของตนได การกีดกัน การพักงาน การขาดคุณสมบัติ หรือการ
หามวาความนั้น จะตองถูกทบทวนทางกฎหมายอยางเปนอิสระได 
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87. เปนหนาที่ของทนายความที่จะแสดงความเคารพที่ เหมาะสมตอตุลาการ 
ทนายความจะมีสิทธิที่จะคัดคานการมีสวนรวมหรือการยังคงมีสวนรวมของผู
พิพากษาคนหนึ่งในคดีหน่ึงๆ หรือในการดําเนินการพิจารณาคดีหรือไตสวน 

88. หากมีการดําเนินกระบวนการใดตอทนายความที่ไมแสดงความเคารพที่เหมาะสม
ตอศาล จะตองไมมีการสั่งลงโทษใดๆ ตอทนายความคนนั้นจากผูพิพากษาคน
หน่ึงหรือหลายคนที่มีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาคดีที่ทําใหเกิดขอกลาวหา
ทนายความนั้นขึ้น ยกเวนแตวาผูพิพากษาคนนั้นหรือหลายคนที่เกี่ยวของในคดี
น้ันจะพักการพิจารณาคดีและปฏิเสธที่จะยังคงพิจารณาคดีโดยการวาความของ
ทนายความคนนั้นตอไป 

89. ยกเวนแตตามที่ไดมีการกําหนดไวในหลักการเหลานี้ ทนายความจะตองมีความ
ปลอดพนผิดทางแพงและทางอาญาจากคําแถลงใดๆ ที่ทําโดยเจตนาบริสุทธิ์เปน
ลายลักษณอักษรหรือโดยวาจา หรือในการปรากฏตัวในทางวิชาชีพตอหนาศาล 
คณะตุลาการ หรือหนวยงานทางกฎหมายหรือทางการปกครองอื่นๆ 

90. ความเปนอิสระของทนายความในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และเปนตัวแทน
บุคคลที่ถูกจํากัดเสรีภาพ จะตองไดรับการประกันเพ่ือดูแลใหบุคคลเชนนั้นไดรับ
ความชวยเหลือทางกฎหมายที่เปนธรรมและไมเสียคาใชจาย จะตองมีการสราง
มาตรการปองกันเพ่ือหลีกเลี่ยงสิ่งใดๆ ที่อาจจะชี้ถึงการสมรูรวมคิด การจัดการ 
หรือพ่ึงพา ระหวางทนายความที่วาความใหกับหนวยงานทางการ 

91. ทนายความจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกและอภิสิทธิ์อ่ืนๆ ทั้งหมดที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบทางวิชาชีพของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง: 
(ก) การรักษาความสัมพันธระหวางทนายความกับลูกความเปนความลับ และ

สิทธิที่จะปฏิเสธที่จะใหการหากเปนการละเมิดความลับเชนน้ัน 
(ข) สิทธิที่จะเดินทางและปรึกษากับลูกความอยางเสรีภายในประเทศของตนเอง

และในตางประเทศ 
(ค) สิทธิที่จะเยี่ยม สื่อสารกับ และไดรับคําสั่งจากลูกความของตน 
(ง) สิทธิที่จะแสวงหา รับ และแจกจายขอมูลและความคิด (ขึ้นอยูกับกฎของ

วิชาชีพ) ที่เกี่ยวกับงานวิชาชีพของตน อยางเสรี  
(จ) สิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธลูกความหรือสํานวนคดีดวยเหตุผลสวนตัวและ

เหตุผลทางวิชาชีพที่สมเหตสุมผล 
92. ทนายความมีเสรีภาพในความเชื่อ การแสดงออก การสมาคม และการรวมตัว 

และโดยเฉพาะมีสิทธิตอไปน้ี: 
(ก) ในการมีสวนรวมในการอภิปรายสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวของกับ

กฎหมายและการบริหารจัดการความยุติธรรม 
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(ข) ในการเขารวมหรือจัดตั้งองคกรระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
อยางเสรี 

(ค) ในการเสนอและใหขอเสนอแนะใหมีการปฏิรูปกฎหมายที่มีการพิจารณา
อยางดีเพ่ือประโยชนสาธารณะ และแจงแกสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องเหลานั้น 

(ง) ในการมีสวนรวมอยางเต็มที่และแข็งขันในชีวิตทางการเมือง สังคม และ
วัฒนธรรมของประเทศของตน 

93. กฎและระเบียบที่ควบคุมคาธรรมเนียมและคาตอบแทนของทนายความจะตองถูก
ออกแบบเพื่อดูแลใหทนายความมีรายไดที่เปนธรรมและเพียงพอ และใหมีบริการ
ทางกฎหมายแกสาธารณะภายใตเง่ือนไขที่สมเหตุสมผล 

การบริการทางกฎหมายแกผูยากไร 
94. เปนสิ่งจําเปนที่พิสูจนแลวของแนวคิดเรื่องทนายความที่เปนอิสระวาสมาชิก

จะตองใหบริการแกทุกภาคสวนของสังคม และโดยเฉพาะกลุมที่ออนแอในสังคม 
ดังน้ันอาจจะจัดใหมีความชวยเหลือทางกฎหมายแบบใหเปลาในคดีที่เหมาะสม 
จะไมมีผูใดถูกปฏิเสธความยุติธรรมได และวิชาชีพทนายความอาจจะสงเสริม
ความยุติธรรมไดโดยการคุมครองสิทธิมนุษยชนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
พลเมือง และการเมือง ของปจเจกบุคคลและของกลุมตางๆ 

95. รัฐบาลจะตองรับผิดชอบในการจัดใหมีเงินทุนที่เพียงพอสําหรับโครงการบริการ
ทางกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับผูที่ไมสามารถจายคาใชจายเรื่องการฟองรองที่
ชอบธรรมของตนได รัฐบาลยังจะตองรับผิดชอบในการวางเกณฑและอธิบาย
ระเบียบวิธีปฏิบัติในการทําใหมีการบริการทางกฎหมายในกรณีเชนน้ัน 

96. ทนายความที่มีสวนรวมในโครงการและองคกรบริการทางกฎหมาย ซ่ึงไดรับ
เงินทุนทั้งหมดหรือสวนหนึ่งจากกองทุนของรัฐ จะตองไดรับคาตอบแทนที่
เพียงพอ และไดรับหลักประกันเต็มที่ในความเปนอิสระทางวิชาชีพของตน 
โดยเฉพาะโดย: 
(ก) แนวทางของโครงการหรือองคกรเชนน้ันถูกมอบหมายใหแกสมาคม

กฎหมายหรือคณะกรรมการที่เปนอิสระที่ประกอบไปดวยผูประกอบวิชีพ
กฎหมายเปนหลักหรือทั้งหมด โดยมีการควบคุมเหนือนโยบาย งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร และเจาหนาที่ ของโครงการหรือองคกรเหลานั้นอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(ข) การยอมรับวา ในการทํางานเพื่อความยุติธรรมหนาที่หลักของทนายความ
คือหนาที่ตอลูกความของตน ผูที่เขาจะตองใหคําแนะนําและเปนตัวแทน
อยางสอดคลองกับสํานึกและการตัดสินทางวิชาชีพกฎหมายของตน 
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สมาคมทนายความ 
97. อาจจะมีการจัดตั้งสมาคมทนายความที่เปนอิสระและควบคุมตนเองที่ไดรับการ

รับรองอยูในกฎหมายหนึ่งสมาคมหรือมากกวานั้นในแตละเขตอํานาจการ
พิจารณาคดี คณะกรรมการบริหารหรือสวนการบริหารของสมาคมเชนนั้นจะตอง
มาจากการเลือกตั้งอยางเปนอิสระโดยสมาชิกทั้งปวงโดยปราศจากการแทรกแซง
ใดๆ จากผูใดหรือหนวยงานใด โดยปราศจากอคติตอสิทธิของทนายความที่จะตั้ง
หรือเขารวมสมาคมทางวิชาชีพอ่ืนๆ ของทนายความและนักกฎหมายอื่นๆ 
เพ่ิมเติมดวย 

98. เพ่ือที่จะเสริมสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวและเพื่อรักษาความอิสระของวิชาชีพ
ทางกฎหมาย จะตองเปนหนาที่ของทนายความที่จะสมัครเขาเปนสมาชิกของ
สมาคมทนายความที่เหมาะสม 

หนาที่ของสมาคมทนายความ 
99. หนาที่ของสมาคมทนายความในการดูแลใหมีความเปนอิสระของวิชาชีพทาง

กฎหมายหมายถึงสิ่งตอไปน้ีเปนตน 
(ก) เพ่ือสงเสริมและเชิดชูความยุติธรรม โดยปราศจากความกลัวหรือการโอน

เอียง 
(ข) เพ่ือรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรี คุณธรรม ความสามารถ จริยธรรม มาตรฐานการ

ปฏิบัติ และวินัยของวิชาชีพ 
(ค) เพ่ือปกปองบทบาทของทนายความในสังคม และรักษาความเปนอิสระของ

วิชาชีพ 
(ง) เพ่ือคุมครองและปกปองศักดิ์ศรีและความเปนอิสระของตุลาการ 
(จ) เพ่ือสงเสริมการเขาถึงระบบยุติธรรมของสาธารณชนอยางเสรีและเทาเทียม 

รวมถึงบทบัญญัติเรื่องการชวยเหลือและคําแนะนําทางกฎหมาย 
(ฉ) เพ่ือสงเสริมสิทธิของทุกคนในการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและเปดเผยตอหนา

คณะตุลาการที่มีความสามารถ เปนอิสระ และเที่ยงธรรม และโดยสอดคลอง
กับระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในทุกการพิจารณาคดีเชนนั้น 

(ช) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปทางกฎหมาย และเพื่อแสดงความเห็น
และสงเสริมการอภิปรายสาธารณะในเรื่องเน้ือหา การตีความ และการนําไปใช 
ของกฎหมายที่มีอยูและที่กําลังถูกเสนอ 

(ซ) เพ่ือสงเสริมมาตรฐานขั้นสูงของการศึกษาทางกฎหมายอันเปนเง่ือนไขใน
การเขามาประกอบวิชาชีพน้ี 
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(ฌ) เพ่ือดูแลใหมีการเขาถึงวิชาชีพอยางเสรีสําหรับทุกคนที่มีความสามารถทาง
วิชาชีพที่กําหนดไวและมีลักษณะที่ดี โดยปราศจาการเลือกปฏิบัติทุก
รูปแบบ และเพื่อใหความชวยเหลือแกผูที่เขามาประกอบวิชาชีพใหม 

(ญ) เพ่ือสงเสริมสวัสดิการของสมาชิกของวิชาชีพ และใหความชวยเหลือแก
สมาชิกของครอบครัวของพวกเขาในกรณีที่เหมาะสม 

(ฎ) เพ่ือสังกัดและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ขององคกรทนายความระหวาง
ประเทศ 

100. เม่ือบุคคลที่มีสวนรวมในการฟองรองปรารถนาที่จะใหทนายความจากอีกประเทศ
เขามาวาความรวมกับทนายความทองถิ่น สมาคมทนายความจะตองรวมมือใน
การชวยเหลือทนายความตางชาติใหไดรับสิทธิที่จําเปนในการปรากฏตัวในการ
พิจารณาคดีเทาที่จะทําได 

101. เพ่ือทําใหสมาคมทนายความปฏิบัติหนาที่ของตนในการรักษาความเปนอิสระของ
ทนายความได สมาคมทนายความจะตองไดรับแจงโดยทันทีถึงเหตุผลและฐาน
ทางกฎหมายของการจับกุมหรือการกักขังสมาชิกคนใดหรือทนายความคนใดที่วา
ความอยูภายใตเขตอํานาจการพิจารณาคดีของตน และเพ่ือเปาหมายเดียวกัน 
สมาคมฯ จะตองไดรับแจงถึง: 
(ก) การคนบุคคลหรือทรัพยสินของสมาชิก 
(ข) การยึดเอกสารในครอบครองของสมาชิก 
(ค) การตัดสินใจใดๆ วาจะดําเนินการที่สงผลกระทบหรือตั้งคําถามกับความ

ซ่ือสัตยอยางม่ันคงของทนายความ 
ในกรณีเชนนั้น สมาคมทนายความจะมีสิทธิที่จะมีตัวแทนโดยประธานของ

สมาคมหรือโดยผูแทนของสมาคม เพ่ือติดตามระเบียบวิธีปฏิบัติ และโดยเฉพาะ
เพ่ือดูแลใหความลับทางวิชาชีพและความเปนอิสระไดรับการปกปองดูแล 

การดําเนินการทางวินัย 
102. สมาคมทนายความจะจัดตั้งและบังคับใชหลักปฏิบัติทางวิชาชีพของทนายความ

โดยสอดคลองกับกฎหมาย หลักปฏิบัติเชนน้ันอาจจะถูกกําหนดโดยกฎหมายดวย 
103. สมาคมทนายความหรือหนวยงานตามกฎหมายที่เปนอิสระ ที่ประกอบไปดวย

ทนายความเปนหลักจะตองมีอํานาจหลักในการดําเนินมาตรการทางวินัยตอ
ทนายความโดยการริเริ่มของตนเอง หรือโดยการรองขอของผูรองหรือพลเมืองที่
เห็นแกสาธารณะ ศาลหรือหนวยงานของรัฐอาจจะรายงานคดีไปยังสมาคม
ทนายความหรือหนวยงานตามกฎหมายที่อาจจะริเร่ิมการดําเนินการทางวินัยตาม
คํารองนั้น 
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104. การดําเนินการทางวินัยจะตองดําเนินไปโดยคณะกรรมการดําเนินมาตรการทาง
วินัยที่ตั้งขึ้นโดยสมาคมทนายความในเบื้องตน 

105. คําอุทธรณจะเกิดจากคําตัดสินของคณะกรรมการดําเนินการทางวินัยไปยัง
หนวยงานอุทธรณที่เหมาะสม 

106. การดําเนินมาตรการทางวินัยจะตองดําเนินไปโดยปฏิบัติตามเกณฑเรื่อง
กระบวนการที่เปนธรรมและเหมาะสมอยางเต็มที่ โดยสอดคลองกับหลักการที่
กําหนดไวในคําประกาศฯ น้ี 
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ข. บรรทัดฐานที่เปนอนุสัญญา 
 
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
International Covenant on Civil and Political Rights 
(รับรอง และเปดใหลงนาม, ใหสัตยาบันและภาคยานุวัติ โดยมติสมัชชาสามัญสหประชาชาติ 
2200 A (XXI) เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2509 (1966) มีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2519 
(1976) ) 

 
 
ขอ 14 

1.  บุคคลทั้งปวงยอมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ ในการพิจารณา
คดีอาญาซึ่งตนตองหาวากระทําผิด หรือการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่
ของตน บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิไดรับการพิจารณาอยางเปดเผยและเปนธรรม 
โดยคณะตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีอํานาจ มีความเปนอิสระ และเปนกลาง 
สื่อมวลชนและสาธารณชนอาจถูกหามเขาฟงการพิจารณาคดีทั้งหมดหรือบางสวน
ก็ดวยเหตุผลทางศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือความมั่นคงของ
ชาติในสังคมประชาธิปไตยหรือเพ่ือความจําเปนเกี่ยวกับสวนไดเสียในเรื่องชีวิต
สวนตัวของคูกรณี หรือในสภาพการณพิเศษซึ่งศาลเห็นวาจําเปนอยางยิ่ง เม่ือการ
พิจารณาโดยเปดเผยนั้นอาจเปนการเสื่อมเสียตอประโยชนแหงความยุติธรรม แต
คําพิพากษาในคดีอาญา หรือคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยขอพิพาทในคดีอ่ืนตอง
เปดเผย เวนแตจําเปนเพ่ือประโยชนของเด็กและเยาวชน หรือเปนกระบวน
พิจารณาเกี่ยวดวยขอพิพาทของคูสมรสในเรื่องการเปนผูปกครองเด็ก 
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อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติและสมาชิกของ
ครอบครัว 
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families 
(รับรองโดยมติสมัชชาสามัญสหประชาชาติ 45/158 เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2533 มีผลบังคับใช
เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 (2003) ) 

 
 
ขอ 18 

1.  แรงงานขามชาติและสมาชิกครอบครัวของพวกเขามีสิทธิเทาเทียมกับคนชาติของ
รัฐน้ันๆ ตอหนาศาลและคณะตุลาการ ในการตัดสินขอกลาวหาอาญาใดๆ ที่มีตอ
แรงงานขามชาติหรือการตัดสินเรื่องสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย แรงงานขามชาติ
จะตองมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและเปดเผย โดยคณะตุลาการ
ที่มีความสามารถ เปนอิสระ และมีความเที่ยงธรรม ที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมาย 
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อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
(รับรองและเปดใหลงนาม, ใหสัตยาบัน และภาคยานุวัติ โดยมติสมัชชาสามัญสหประชาชาติ 
44/25 เม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2532 (1989) มีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 2 กันยายน 2533 (1990) ) 

 
 
ขอที่ 37 

ง) เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิที่จะขอความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือ
ทางอื่นที่เหมาะสมโดยพลัน ตลอดจนสิทธิที่จะคานความชอบดวยกฎหมายของ
การลิดรอนเสรีภาพของเขาตอศาล หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นที่เปนอิสระและ
เปนกลาง และที่จะไดรับคําวินิจฉัยโดยพลันตอการดําเนินการเชนวา 
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อนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อคุมครองบุคคลจากการถูกบังคับใหสูญหาย 
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance 
 (รับรองเม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2549 (2006) ) 

 
ขอ 11 

[…] 
3.  บุคคลใดที่ถูกดําเนินคดีโดยเกี่ยวของกับการละเมิดเรื่องการบังคับบุคคลใหสูญหาย

จะตองไดรับประกันการปฏิบัติที่เปนธรรมในทุกขั้นตอนของกระบวนการ บุคคลใด
ที่ถูกดําเนินคดีในขอกลาวหาวาละเมิดเรื่องการบังคับบุคคลใหสูญหายจะตอง
ไดรับประโยชนจากการพิจารณาคดีที่เปนธรรม โดยศาลหรือคณะตุลาการที่มี
ความสามารถ เปนอิสระ และมีความเที่ยงธรรม ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย 

 



หลักการสากลวาดวยความเปนอิสระและความรับผิดชอบตอสังคมของผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ  ⏐ 139 

ค. บรรทัดฐานที่เปนคําประกาศ 
 
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
Universal Declaration of Human Rights 
(รับรองโดยมติสมัชชาสามัญสหประชาชาติ 217 A (III) เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2491 (1948) ) 

 
 
ขอ 10 

ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคเต็มที่ในอันที่จะไดรับการพิจารณาที่เปนธรรมและเปดเผย
จากศาลที่อิสระและเที่ยงธรรมในการกําหนดสิทธิและหนาที่ของตนและการกระทําผิดอาชญา
ใดๆที่ตนถูกกลาวหา 
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ปฏิญญาวาดวยสิทธิและความรับผิดชอบของปจเจกบุคคล กลุม และองคประกอบของ
สังคม เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานที่ไดรับการรับรอง
อยางเปนสากล 
Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of 
Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and 
Fundamental Freedoms 
(มติสมัชชาสามัญสหประชาชาติ 53/144 รับรองเม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2543 (2000) ) 

 
 
ขอ 9 

2.  […] ทุกคนที่กลาวอางวาสิทธิและเสรีภาพถูกละเมิด มีสิทธิทั้งโดยตนเองและโดย
ผานทางตัวแทนที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ที่จะรองเรียนและไดรับการ
พิจารณาขอรองเรียนโดยพลันโดยการพิจารณาแบบเปดเผยโดยคณะตุลาการที่
เปนอิสระ มีความเที่ยงธรรม และมีความสามารถ หรือโดยหนวยงานอื่นๆ ที่
แตงตั้งโดยกฎหมาย และมีสิทธิที่จะไดรับคําตัดสินที่กําหนดการชดใชรวมถึงการ
จายคาชดเชยที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลนั้น 
รวมถึงการบังคับใชคําตัดสินและการลงโทษที่ปรากฏ ทั้งหมดทั้งปวงโดยไมลาชา 
จากหนวยงานเชนน้ันโดยสอดคลองกับกฎหมาย 
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ง. มาตรฐานอื่นๆ 
 

มติคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติที่ 2004/33 
(รับรองโดยไมไดมีการลงคะแนนเสียงเม่ือวันที่ 19 เมษายน 2547 (2004) ) 

 
 
ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของตุลาการ ลูกขุน และที่ปรึกษาทางกฎหมาย และ
ความเปนอิสระของทนายความ 
 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน, 
7. เรียกรองให รัฐบาลทุกรัฐบาลเคารพและสงเสริมความเปนอิสระของผูพิพากษา

และทนายความ และใหออกบทบัญญัติ การบังคับใชกฎหมาย และมาตรการอื่นๆ 
ที่เหมาะสม ที่มีประสิทธิภาพ ที่จะทําใหอัยการสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนโดย
ปราศจากการขมขูหรือคุกคามใดๆ เพ่ือนําไปสูเปาหมายนั้น 
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มติคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติที่ 2003/39 
(รับรองโดยการลงคะแนน 31 เสียงตอ 1 เสียง โดยมีผูงดออกเสียง 21 เสียง เม่ือวันที่ 23 
เมษายน 2546 (2003) ) 

 
 
การทรงคุณธรรมของระบบยุติธรรม 
 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน, 
1. ย้ําวา บุคคลทุกคนมีสิทธิโดยเทาเทียมกันในการไดรับการพิจารณาคดีแบบ

เปดเผยและเปนธรรม โดยคณะตุลาการที่เปนอิสระและมีความเที่ยงธรรม ในการ
ตัดสินชี้ขาดสิทธิและหนาที่ของบุคคลนั้นและขอกลาวหาทางอาญาใดๆ ตอบุคคล
น้ัน 

2.  ย้ําดวยวา บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะถูกดําเนินคดีโดยศาลหรือคณะตุลาการปกติที่ใช
กระบวนการทางกฎหมายที่เปนที่ตั้งม่ันแลว และคณะตุลาการที่ไมใชกระบวนการ
ทางกฎหมายที่เปนที่ตั้งม่ันที่เหมาะสมเชนนั้นจะตองไมถูกตั้งขึ้นมาแทนที่เขต
อํานาจการพิจารณาคดีของศาลปกติหรือคณะตุลาการปกติ 

3.  ย้ําตอไปวา บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและเปดเผย
โดยคณะตุลาการที่มีอํานาจ เปนอิสระ และมีความเที่ยงธรรม ที่ไดรับการแตงตั้ง
ตามกฎหมาย 

[…] 
6. เนนวา ศาลใดที่พิจารณาคดีบุคคลที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดทางอาญา จะตองอยู

บนฐานของหลักการเรื่องความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม 
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หลักปฏิบัติทางวิชาชีพสําหรับทนายความที่ทํางานกับศาลอาญาระหวางประเทศ 
(รับรองเม่ือการประชุมครบองคครั้งที่ 3 เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2548 (2005) โดยมติเอกฉันท) 

 
 
หมวดที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป 

[…] 
ขอบทที่ 6 ความเปนอิสระของทนายความ 

1. ทนายความจะตองปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย เปนอิสระ และอยางเสรี 
2.  ทนายความจะไม: 

ก)  ยอมใหความเปนอิสระ คุณธรรม หรือเสรีภาพ ของตนถูกบั่นทอนโดยแรง
กดดันจากภายนอก หรือ 

ข) กระทําการใดที่อาจนําไปสูการลงความเห็นไดวาความเปนอิสระของตน 
ถูกบั่นทอน 

ขอบทที่ 7 จรรยาบรรณทางวิชาชีพของทนายความ 
1.  ทนายความจะตองเคารพและมีความสุภาพในความสัมพันธกับคณะผูพิพากษา 

อัยการและสมาชิกของสํานักงานอัยการ จาศาลและสมาชิกของคณะจาศาล 
ลูกความ ทนายฝายตรงขาม ผูถูกกลาวหา เหยื่อ พยาน และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ
อยูกับการดําเนินคดี 

2.  ทนายจะตองรักษาความสามารถระดับสูงในดานกฎหมายที่ใชในศาลฯ น้ี ทนาย
จะตองเขารวมในโครงการอบรมที่กําหนดเพื่อการรักษาความสามารถดังกลาว 

3.  ทนายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความและกฎหมายลักษณะพยาน 
(Rules of Procedure and Evidence) ระเบียบของศาลฯ (Regulations of the 
Court) และระเบียบตางๆ ที่กําหนดเร่ืองวิธีปฏิบัติและกระบวนการตามที่ศาลฯ 
อาจจะออกระเบียบมา รวมถึงการบังคับใชหลักปฏิบัติฯ ฉบับน้ี 

4.  ทนายความจะตองดูแลการทํางานของผูชวยและเจาหนาที่อ่ืนๆ ของตน รวมถึงผู
สืบสวน เสมียน และนักวิจัย ใหพวกเขาปฏิบัติตามหลักปฏิบัติฯ น้ี 

ขอบทที่ 8 ความเคารพตอความลับของวิชาชีพและการถือเปนความลับเฉพาะ 
1.  ทนายความจะตองเคารพและใชความระวังทุกวิธีการเพื่อดูแลใหมีการเคารพ

ความลับของวิชาชีพและการถือเปนความลับเฉพาะของขอมูล อยางสอดคลองกับ
กฎบัตรฯ กฎหมายวิธีพิจารณาความและกฎหมายลักษณะพยาน และระเบียบของ
ศาลฯ  
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2.  บทบัญญัติที่เกี่ยวของที่อางถึงในยอหนา 1 ของขอบทนี้ คือขอบทที่ 64 วรรค 6(c), 
ขอบทที่ 64 วรรค 7, ขอบทที่ 67 วรรค 1 (b), และขอบทที่ 72 ของกฎบัตรฯ, กฎที่ 
72, 73 และ 81 ของกฎหมายวิธีพิจารณาความและกฎหมายลักษณะพยาน และ
ระเบียบที่ 97 ของระเบียบของศาลฯ ทนายความยังตองปฏิบัติตามขอบทที่
เกี่ยวของของหลักปฏิบัติฯ น้ีและคําสั่งใดๆ ของศาลฯ 

3.  ทนายความอาจจะเปดเผยขอมูลที่ไดรับการคุมครองภายใตขอบทที่ 1 และ 2 ของ
ขอบทนี้แกทนายความรวม ผูชวย และเจาหนาที่คนอ่ืนๆ ที่ทํางานในคดีน้ันๆ ที่
ขอมูลน้ันเกี่ยวของอยู เพียงเพ่ือทําใหพวกเขาสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนที่
เกี่ยวของกับคดีน้ันได 

4.  โดยสอดคลองกับวรรค 3 ของขอบทนี้ ทนายความอาจจะเพียงเปดเผยขอมูลที่
ไดรับการคุมครองภายใตวรรค 1 และ 2 ของขอบทนี้ หากการเปดเผยนัน้ถกูกาํหนด
โดยบทบัญญัติใดของกฎบัตรฯ กฎหมายวิธีพิจารณาความและกฎหมายลักษณะ
พยาน ระเบียบของศาลฯ หรือหลักปฏิบัติฯ น้ี หรือเม่ือการเปดเผยเชนนั้นถูกสั่ง
โดยศาล ทนายความจะตองไมเปดเผยตัวตนของเหยื่อและพยานที่ไดรับการ
คุมครอง หรือขอมูลที่ถือเปนการลับเฉพาะใดๆ ที่อาจจะเปดเผยตัวตนและที่อยู
ของพวกเขาได นอกเสียจากวาทนายความนั้นไดรับอํานาจใหเปดเผยตามคําสั่ง
ศาล 

ขอบทที่ 9 ความสัมพันธระหวางทนายความและลูกความ 
1. ทนายความจะตองไมมีการปฏิบัติแบบเลือกปฏิบัติตอบุคคลใด โดยเฉพาะลูกความ

ของตน ดวยเหตุแหงเชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุหรือชาติกําเนิด สัญชาติ ความเปน
พลเมือง ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา เพศภาพ เพศวิถี ความ
พิการ สถานภาพสมรส หรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะสวนบุคคลอื่นใด 

2. ในความสัมพันธกับลูกความ ทนายความจะตองพิจารณาถึงสถานการณและความ
ตองการเฉพาะสวนบุคคลดวย โดยเฉพาะในกรณีที่เปนทนายความใหแกเหยื่อ
ของการทรมาน หรือความรุนแรงทางกาย ทางจิต หรือทางเพศ หรือเด็ก ผูสูงอายุ 
หรือผูพิการ 

3. ในกรณีที่ความสามารถของลูกความในการตัดสินใจเกี่ยวกับการมีตัวแทนทาง
กฎหมายนั้นเสียหายไปเนื่องจากการไรความสามารถทางจิตหรือดวยเหตุผลอ่ืน
ใด ทนายความจะตองแจงแกนายทะเบียนและสํานักงานผูพิพากษาที่เกี่ยวของ 
ทนายความยังจะตองดําเนินมาตรการที่จําเปนเพ่ือดูแลใหมีตัวแทนทางกฎหมาย
ที่เหมาะสมแกลูกความตามที่กําหนดในกฎบัตรฯ และกฎหมายวิธีพิจารณาความ
และกฎหมายลักษณะพยาน 
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4. ทนายความจะตองไมมีสวนรวมในการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม เชน การเรียกรองใหมี
ความสัมพันธทางเพศ การบังคับขูเข็ญ การขมขู หรือใชอิทธิพลที่ไมชอบดวย
กฎหมายในความสัมพันธระหวางตนกับลูกความ 

ขอบทที่ 10 การโฆษณา 
ทนายความอาจจะโฆษณาไดโดยมีเง่ือนไขวาขอมูลจะตอง: 
(ก) ถูกตองเที่ยงตรง และ 
(ข) เคารพพันธกรณีของทนายความในเรื่องความลับและสทิธิพิเศษของทนายความ 
 

หมวดที่ 2: การเปนตัวแทนทางกฎหมายโดยทนายความ 
[…] 

ขอบทที่ 12 อุปสรรคตอการเปนตัวแทน 
1. ทนายความจะตองไมเปนตัวแทนลูกความในกรณีที่: 

(ก) คดีน้ันเปนคดีเดียวกันหรือมีเน้ือหาเชื่อมโยงกันกับคดีอ่ืนที่ทนายความหรือ
คณะทนายความของตนเปนตัวแทนหรือเคยเปนตัวแทนใหแกลูกความคนอื่น 
และผลประโยชนของลูกความนั้นไมสอดคลองกับผลประโยชนของลูกความ
คนเกานั้น นอกเสียจากวาลูกความและลูกความคนเกานั้นใหความยินยอม
หลังจากการปรึกษาหารือ; หรือ 

(ข) ทนายความเคยมีสวนรวมหรือรับรูขอมูลลับในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของศาลฯ 
ที่ทํางานเกี่ยวกับคดีที่ทนายความจะตองวาความ ศาลฯ อาจจะสั่งยกเลิก
เง่ือนไขขอน้ีไดเม่ือไดรับการรองขอจากทนายความ หากศาลฯ พิจารณา
เห็นวาชอบธรรมเพ่ือผลประโยชนของความยุติธรรม ทนายความจะยังคงมี
หนาที่ที่จะรักษาความลับที่เกิดขึ้นจากตําแหนงหนาที่เดิมที่เปนเจาหนาที่
ของศาลอยู 

2. ในกรณีของวรรค 1 (ก) ของขอบทนี้ คือเม่ือมีการยินยอมหลังจากที่มีการ
ปรึกษาหารือ ทนายความจะตองแจงแกสํานักงานของศาลฯ เกี่ยวกับศาลที่ประสบ
ปญหาน้ัน หรือเกี่ยวกับกรณีขอพิพาทและความยินยอมที่ตกลงกัน การแจงน้ัน
จะตองดําเนินไปในทางที่สอดคลองกับหนาที่ของทนายความในเรื่องการรักษา
ความลับตามขอบทที่ 8 ของหลักปฏิบัติน้ี และกฎที่ 73 กฎยอย 1 ของกฎเรื่อง
ระเบียบปฏิบัติและหลักฐาน 

3. ทนายความจะตองไมทําคดีที่มีโอกาสความเปนไปไดอยางสูงที่ทนายความหรือ
สมาชิกคณะทนายความจะถูกเรียกใหไปใหการในฐานะพยาน นอกเสียจากวา: 
(ก) คําใหการเกี่ยวของกับประเด็นที่ไมเปนที่ถกเถียง; หรือ 
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(ข) คําใหการเกี่ยวของกับลักษณะและคุณคาของบริการทางกฎหมายที่ดําเนิน
อยูในคดีน้ี 

4. ขอบทที่น้ีจะไมสงผลกระทบตอขอบทที่ 16 ของหลักปฏิบัติน้ี 
ขอบทที่ 13 การปฏิเสธขอตกลงการเปนตัวแทนโดยทนายความ 

1. ทนายความมีสิทธิที่จะปฏิเสธขอตกลงโดยไมตองระบุเหตุผล 
2. ทนายความมีหนาที่ที่จะปฏิเสธขอตกลงเมื่อ: 

(ก) มีผลประโยชนทับซอนตามขอบทที่ 16 ของหลักปฏิบัติน้ี 
(ข) ทนายไมสามารถจัดการกับคดีความไดอยางแข็งขัน; หรือ 
(ค) ทนายความไมไดพิจารณาวาตนมีความเชี่ยวชาญที่จําเปน 

ขอบทที่ 14 การปฏิบัติหนาที่ดวยความบริสุทธ์ิใจของขอตกลงการเปนตัวแทน 
1. ความสัมพันธระหวางลูกความกับทนายความเปนความสัมพันธที่มีการแลกเปลี่ยน

อยางซื่อสัตยและความไววางใจกัน เปนความสัมพันธที่ผูกมัดทนายความใหปฏิบัติ
โดยบริสุทธิ์ใจเม่ือสัมพันธกับลูกความ ในการเลิกปฏิบัติหนาที่น้ัน ทนายความ
จะตองปฏิบัติดวยความเปนธรรม ทรงคุณธรรม และบริสุทธิ์ใจตอลูกความ 

2. ในขณะที่เปนตัวแทนของลูกความ ทนายความจะ: 
(ก) ปฏิบัติตามการตัดสินใจของลูกความในเรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการ

เปนตัวแทนของตน ตราบเทาที่การตัดสินใจนั้นไมขัดกับหนาที่ของทนายความ
ตามกฎบัตร กฎหมายวิธีพิจารณาความและกฎหมายลักษณะพยาน และ
หลักปฏิบัติฯ น้ี; และ 

(ข) ปรึกษากับลูกความในเรื่องวิธีการที่จะปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการ
เปนตัวแทนของตน 

ขอบทที่ 15 การสื่อสารระหวางทนายความกับลูกความ 
1. ทนายความจะตองใหคําอธิบายทุกอยางที่จําเปนตามเหตุผลตอการตัดสินใจแบบ

มีขอมูลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปนตัวแทนของตน 
2. เม่ือทนายความเลิกปฏิบัติหนาที่หรือยุติขอตกลงนี้ ทนายความจะตองสื่อสารกับ

อดีตลูกความหรือทนายความที่มาทําหนาที่แทนอยางเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 
เกี่ยวกับการสื่อสารใดๆ ที่ทนายความไดรับเนื่องจากการเปนตัวแทน โดย
ปราศจากอคติตอหนาที่ที่ยังคงมีอยูหลังจากยุติการเปนตัวแทนแลว 

3. เม่ือสื่อสารกับลูกความ ทนายความจะตองดูแลใหการสื่อสารนั้นเปนความลับ 
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ขอบทที่ 16 ผลประโยชนขัดแยง 
1. ทนายความจะตองดูแลอยางรอบคอบใหไมมีผลประโยชนขัดแยงกันเกิดขึ้น 

ทนายความจะตองเห็นประโยชนของลูกความมากอนประโยชนตนหรือบุคคล 
องคกร หรือรัฐอ่ืน โดยมีความเคารพบทบัญญัติของกฎบัตรฯ กฎหมายวิธี
พิจารณาความและกฎหมายลักษณะพยาน และหลักปฏิบัติฯ น้ี 

2. เม่ือทนายความยังมีสัญญาหรือไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทนทางกฎหมายรวม
ใหแกเหยื่อหรือกลุมของเหยื่อกลุมใดกลุมหน่ึง ทนายความจะตองใหคําแนะนําแก
ลูกความของตนตั้งแตเร่ิมแรกในเรื่องลักษณะของการเปนตัวแทน และความ
เปนไปไดที่จะมีผลประโยชนขัดแยงกันภายในกลุม ทนายความจะตองดูแลอยาง
รอบคอบใหมีการเปนตัวแทนอยางเปนธรรมใหแกจุดยืนตางๆ ที่แตกตางแตยัง
สอดคลองกันของลูกความ 

3. เม่ือมีผลประโยชนขัดแยงกันเกิดขึ้น ทนายความจะตองแจงลูกความที่อาจไดรับ
ผลกระทบทุกคนเรื่อความขัดแยงน้ัน และจะตอง: 
(ก) ถอนตัวจากการเปนตัวแทนของลูกความคนหนึ่งหรือมากกวานั้น โดย

จะตองไดรับความยินยอมจากสํานักงานผูพิพากษากอน; หรือ 
(ข) แสวงหาความยินยอมอยางเต็มที่และอยางมีขอมูลเปนลายลักษณอักษร 

ของลูกความที่มีโอกาสจะไดรับผลกระทบทั้งหมด เพ่ือใหยังคงปฏิบัติหนาที่
เปนตัวแทนตอได 

ขอบทที่ 17 ระยะเวลาของขอตกลงการเปนตัวแทน 
1. ทนายความจะใหคําปรึกษาและเปนตัวแทนแกลูกความจนกวา: 

(ก) คดีความในศาลสิ้นสุดลงในที่สุด รวมถึงการอุทธรณทั้งหมดดวย  
(ข) ทนายความไดถอนตัวออกจากขอตกลงโดยสอดคลองกับขอบทที่ 16 หรือ 

18 ของหลักปฏิบัติน้ี; หรือ 
(ค) ทนายความที่ศาลมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ถูกถอนตัวไป 

2. หนาที่ของทนายความตอลูกความจะยังคงมีอยูจนกวาการเปนตัวแทนไดสิ้นสุดลง 
ยกเวนในหนาที่ที่กําหนดไวในหลักปฏิบัติน้ี 

ขอบทที่ 18 การสิ้นสุดการเปนตัวแทน 
1. ดวยความยินยอมของสํานักงานผูพิพากษา ทนายความอาจจะถอนตัวออกจาก

ขอตกลงโดยสอดคลองกับระเบียบของศาลได หาก: 
(ก) ลูกความยืนยันที่จะทําตามวัตถุประสงคที่ทนายความพิจารณาเห็นวาไมพึง

ประสงค; หรือ 
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(ข) ลูกความไมปฏิบัติตามหนาที่ตอทนายความในเรื่องการบริการของทนายความ 
และไดรับการเตือนที่สมเหตุสมผลแลววาทนายความจะถอนตัวนอกเสียจากวา
มีการปฏิบัติตามหนาที่ 

2. ในกรณีที่ทนายความถอนตัวออกจากขอตกลง ทนายความจะยังคงตองปฏิบัติตาม
ขอบทที่ 8 ของหลักปฏิบัติน้ี รวมถึงบทบัญญัติตางๆ ของกฎบัตรฯ และกฎหมาย
วิธีพิจารณาความและกฎหมายลักษณะพยาน ที่เกี่ยวของกับเรื่องการรักษาเปน
ความลับ 

3. ในกรณีที่ทนายความถูกลูกความปลด ทนายความตองถูกปลดโดยสอดคลองกับ
ระเบียบของศาลฯ 

4. ในกรณีที่สภาพทางกายหรือจิตของทนายความสงผลอยางยิ่งตอความสามารถของ
ทนายความในการเปนตัวแทนลูกความ ทนายความอาจจะถูกปลดโดยสํานักงาน 
ผูพิพากษาตามคํารองของทนายความ หรือตามคํารองของลูกความ หรือตามคํารอง
ของนายทะเบียน 

5. นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนดโดยขอบทที่ 15 วรรค 2 ของหลัก
ปฏิบัติฯ น้ี ทนายความยังตองสงมอบเอกสารคดีทั้งหมด รวมถึงวัสดุหรือเอกสาร
ที่เกี่ยวของกับคดีใดๆ ใหแกทนายความที่มาปฏิบัติหนาที่แทน 

ขอบทที่ 19 การรักษาแฟมคดี 
เม่ือสิ้นสุดการเปนตัวแทน ทนายความจะเก็บแฟมคดีที่มีเอกสารและบันทึกการทํางานที่

ดําเนนิไปตามขอตกลงเปนระยะเวลาหาป ทนายความจะอนุญาตใหอดีตลูกความตรวจสอบแฟม
คดีไดนอกเสียจากวาทนายความมีเหตุผลเพียงพอที่จะปฏิเสธที่จะกระทําเชนน้ัน หลังจากเวลาที่
กําหนดนี้ ทนายความจะตองขอคําสั่งจากอดีตลูกความ ผูสืบทอดของอดีตลูกความ หรือนาย
ทะเบียน เรื่องการทําลายแฟมคดี โดยตองคํานึงถึงเรื่องการรักษาเปนความลับ 
ขอบทที่ 20 คาตอบแทนทนายความ 

กอนที่จะมีการทําสัญญา ทนายความจะตองแจงแกลูกความเปนลายลักษณอักษรถึง
อัตราคาตอบแทนที่จะถูกเรียกเก็บ และเกณฑในการกําหนดคาตอบแทน ฐานในการคํานวณ
คาใชจาย การจัดการเรื่องการจายเงิน และสิทธิของลูกความที่จะไดรับใบเสร็จคาตอบแทน 
ขอบทที่ 21 ขอหาม 

1. แมจะมีขอบทที่ 22 ทนายความจะตองไมรับคาตอบแทนเปนเงินสดหรือในรูปแบบ
อ่ืนใดจากแหลงอ่ืนที่ไมใชลูกความ นอกเสียจากวาลูกแสดงความยินยอมเชนนั้น
เปนลายลักษณอักษรหลังจากที่มีการปรึกษาหารือ ความเปนอิสระของทนายความ
และความสัมพันธกับลูกความจึงจะไมไดรับผลกระทบ 
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2. ทนายความจะตองไมกําหนดใหคาตอบแทนของตนขึ้นอยูกับผลของคดีที่ทนายความ
น้ันกําลังทําอยู 

3. ทนายความจะตองไมรวมเอาเงินกองทุนของลูกความเขากับกองทุนของตนเอง 
หรือกับเงินกองทุนของนายจางหรือหนวยงานตนสังกัดหรือคณะทนายความรวม
สํานักงานทนายความ ทนายความจะตองไมเก็บเงินที่รับมาในนามของลูกความ 

4. ทนายความจะตองไมขอยืมเงินของทรัพยสินจากลูกคา 
ขอบทที่ 22 คาตอบแทนทนายความในกรณีใหความชวยเหลือทางกฎหมาย 

1. คาตอบแทนทนายความในกรณีที่ลูกความไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย
จะตองจายจากนายทะเบียนของศาลเทานั้น ทนายความจะตองไมรับคาตอบแทน
เปนเงินสดหรือเปนสิ่งตอบแทนจากแหลงอ่ืนใด 

2. ทนายความจะตองไมโอนหรือใหยืมสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของคาตอบแทน
ที่ไดรับจากการเปนตัวแทนของลูกความ หรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือเงิน ใหแกลูกความ 
ญาติของลูกความ ผูคุนเคยใกลชิดของลูกความ หรือบุคคลที่สามอื่นใดหรือองคกร
ที่ลูกความมีผลประโยชนสวนบุคคลเกี่ยวของอยูดวย 

3. ทนายความจะลงนามในขอตกลงวาจะเคารพพันธกรณีตามขอบทนี้เม่ือรับแตงตั้งให
ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย ขอตกลงที่ลงนามแลวจะถูกสงไปยังนายทะเบียน 

4. เม่ือทนายความไดรับการรองขอ ชักชวน หรือสงเสริมใหละเมิดพันธกรณีตามขอ
บทนี้ ทนายความจะใหคําแนะนําแกลูกความเรื่องขอหามการปฏิบัติเชนน้ัน 

5. การละเมิดพันธกรณีใดๆ ภายใตขอบทนี้โดยทนายความจะเทากับการประพฤติมิ
ชอบ และจะตองถูกดําเนินการทางวินัยตามหลักปฏิบัติฯ น้ี การดําเนินการทางวินัย
น้ีอาจจะนําไปสูการหามวาความตอหนาศาลฯ อยางถาวร และถูกลบชื่อออกจาก
บัญชีทนายความ โดยมีการสื่อสารไปยังหนวยงานระดับชาติที่เกี่ยวของ 

 
หมวดที่ 3 ความสัมพันธกับศาลและหนวยงานอื่นๆ 
ขอบทที่ 23 การสื่อสารกับสํานักงานผูพิพากษาและผูพิพากษา 

นอกเสียจากวาผูพิพากษาหรือสํานักงานผูพิพากษาที่พิจารณาคดีน้ันๆ จะอนุญาตให
ทนายความปฏิบัติไดในสถานการณยกเวน ทนายความจะตองไม: 

(ก) ติดตอกับผู พิพากษาหรือสํานักงานผู พิพากษาที่ เกี่ยวของกับคดีหน่ึงๆ
นอกเหนือไปจากการติดตอภายในบริบทของระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม; หรือ 

(ข) โอนถายหลักฐาน บันทึก หรือเอกสาร ใหแกผูพิพากษาหรือสํานักงานผูพิพากษา 
ยกเวนเปนการโอนถายผานทางนายทะเบียน 
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ขอบทที่ 24 หนาที่ตอศาลฯ 
1. ทนายความจะตองดําเนินทุกมาตรการที่จําเปนเพ่ือดูแลใหการกระทําของตน หรือ

ของผูชวยหรือเจาหนาที่ของทนายความ ไมมีอคติตอกระบวนการที่กําลังดําเนินอยู 
และไมนําศาลฯ ไปสูความเสื่อมเสีย 

2. ทนายความมีความรับผิดชอบสวนบุคคลตอการประพฤติและการเปนตัวแทนของ
คดีของลูกความ และจะใชการตัดสินสวนบุคคลในเนื้อหาและเปาหมายของคําแถลง
และคําถามที่ถูกถาม 

3. ทนายความจะไมหลอกลวงหรือจงใจทําใหศาลฯ เขาใจผิด ทนายความจะตองดําเนนิ
มาตรการตางๆ ที่จําเปนเพ่ือแกไขคําแถลงที่ผิดพลาดที่ตนหรือผูชวยตนหรือ
เจาหนาที่ของตนไดระบุใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปไดหลังจากที่ทราบวาถอยคํา
เหลานั้นผิดพลาด 

4. ทนายความจะตองไมยื่นคํารองหรือเอกสารใดๆ ที่มีเปาหมายเพียงเพ่ือทํารายผูที่
มีสวนรวมในคดีความหนึ่งคนหรือมากกวานั้น 

5. ทนายความจะเปนตัวแทนของลูกความอยางแข็งขัน โดยมีเปาหมายเพื่อหลีกเลี่ยง
คาใชจายหรือความลาชาที่ไมจําเปนในการปฏิบัติตามกระบวนการดําเนินคดีความ 

ขอบทที่ 25 พยานหลักฐาน 
1. ทนายความจะตองรักษาความเที่ยงตรงของหลักฐาน ไมวาจะเปนในรูปแบบการ

เขียน วาจา หรือในรูปแบบอ่ืนใด ที่ถูกสงใหแกศาลฯ ไวตลอดเวลา ทนายความจะ
ไมนําเสนอหลักฐานที่ตนรูวาไมถูกตอง 

2. ในขณะที่รวบรวมหลักฐาน หากทนายความเชื่ออยางสมเหตุสมผลวาหลักฐานที่พบ
อาจจะถูกทําลายหรือถูกเปลี่ยนแปลง ทนายความจะรองขอใหสํานักงานผูพิพากษา
ออกคําสั่งใหเก็บหลักฐานไวตามกฎที่ 116 ของกฎหมายวิธีพิจารณาความและ
กฎหมายลักษณะพยาน 

ขอบทที่ 26 ความสัมพันธกับผูที่ไมมีตัวแทน 
1. เม่ือมีความจําเปนในระหวางการเปนตัวแทน ทนายความอาจจะสื่อสารและพบกับ

ผูที่ไมมีตัวแทนทางกฎหมายเพื่อประโยชนของลูกความได 
2.  เม่ือทนายความสื่อสารกับผูที่ไมมีตัวแทน ทนายความจะตอง: 

(ก) แจงบุคคลเหลานั้นเกี่ยวกับสิทธิของในการไดรับความชวยเหลือจาก
ทนายความ และสิทธิของพวกเขาในการไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย 
หากมี; และ 
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(ข) แจงพวกเขาถึงผลประโยชนที่ทนายความเปนตัวแทน และเปาหมายของการ
สื่อสารนั้น โดยที่จะตองไมกระทบตอความลับของอภิสิทธิ์ระหวางทนายความ
และลูกความ 

3. หากทนายความทราบถึงผลประโยชนขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการสื่อสาร
หรือการพบปะกับบุคคลที่ไมมีตัวแทน ทนายความจะตองละเวนจากการติดตอ
หรือสื่อสารกับบุคคลนั้นตอไป โดยแมจะมียอหนา 1 ของขอบทที่น้ีกํากับอยู 

ขอบทที่ 27 ความสัมพันธกับทนายความคนอื่น 
1. ในการสัมพันธกับทนายความคนอื่นและลูกความของพวกเขา ทนายความจะตอง

ปฏิบัติอยางเปนธรรม ดวยความบริสุทธิ์ใจ และอยางมีมารยาท 
2. การสื่อสารใดๆ ระหวางทนายความที่เปนตัวแทนลูกความที่มีประโยชนรวมกันใน

เรื่องที่เปนที่ฟองรองอยูและไมเปนที่ฟองรองอยู กับผูที่ตกลงจะแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับคดีความ จะตองถือวาเปนความลับและเปนอภิสิทธิ์ของทนายความ 

3. เม่ือทนายความไมไดคาดวาการติดตอสื่อสารหนึ่งใดระหวางทนายความจะเปน
ความลับ ทนายความจะตองระบุอยางชัดเจนตั้งแตเริ่มตนวาการติดตอสื่อสารนั้น
ไมเปนความลับ 

ขอบทที่ 28 ความสัมพันธกับบุคคลที่มีตัวแทนทนายความแลว 
ทนายความจะตองไมติดตอโดยตรงกับลูกความของทนายความคนอื่น ยกเวนแคเพียง

ผานทางทนายความคนนั้นหรือดวยการอนุญาตของทนายความคนนั้นแลว 
ขอบทที่ 29 ความสัมพันธกับพยานและเหยื่อ 

1. ทนายความจะตองละเวนจากการขมขู ลวงละเมิด หรือทําใหพยานหรือเหยื่ออับอาย 
หรือละเวนจากการทําใหพยานหรือเหยื่อตองพบกับแรงกดดันที่มากเกินควร
หรือไมจําเปนทั้งภายในและภายนอกหองพิจารณาคดี 

2. ทนายความจะมีการพิจารณาเฉพาะสําหรับเหยื่อของการทรมาน หรือของความ
รุนแรงทางเพศ ทางใจ และทางกาย หรือเด็ก ผูสูงอายุ หรือผูพิการ 

 
หมวดที่ 4 การบังคับวินัย 
ขอบทที่ 30 ความขัดแยงกับการบังคับวินัยระบบอื่น 

ขึ้นอยูกับขอบทที่ 38 ของหลักปฏิบัติน้ี บทนี้จะตองไมมีอคติตออํานาจทางวินัยของ
หนวยงานวินัยอ่ืนๆ ที่อาจจะใชกับทนายความที่ถูกบังคับตามหลักปฏิบัติน้ี 
ขอบทที่ 31 การประพฤติมิชอบ 

ทนายความประพฤติมิชอบเม่ือ: 
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(ก) ละเมิดหรือพยายามที่จะละเมิดบทบัญญัติใดๆ ของหลักปฏิบัติฯ น้ี กฎบัตรฯ 
กฎหมายวิธีพิจารณาความและกฎหมายลักษณะพยาน และระเบียบของศาล หรือ
ระเบียบของนายทะเบียน ที่มีผลกําหนดหนาที่ทางจริยธรรมหรือทางวิชาชีพของ
ทนายความ 

(ข) จงใจใหความชวยเหลือหรือชักชวนบุคคลอื่นใหประพฤติมิชอบใดๆ ตามที่ระบุไว
ในยอหนา (ก) ของขอบทนี้ หรือกระทําเชนนั้นผานทางการกระทําของบุคคลอื่น; 
หรือ 

(ค) ไมปฏิบัติตามคําตัดสินใจเรื่องทางวินัยที่ดําเนินตามบทนี้ 
ขอบทที่ 32 ความรับผิดสําหรับการกระทําของผูชวยหรือเจาหนาที่คนอ่ืน 

1. ทนายความจะตองรับผิดตอการประพฤติมิชอบตามขอบทที่ 31 ของหลักปฏิบัติฯ 
น้ีที่กระทําโดยผูชวยหรือเจาหนาที่ของตน เม่ือทนายความได: 
(ก) สั่งหรืออนุมัติการกระทําที่เกี่ยวของ หรือ 
(ข) รับรูหรือมีขอมูลที่ชี้วาอาจจะมีการกระทําการละเมิดเกิดขึ้น และไมไดกระทํา

การแกไขตามที่สมควร 
2. ทนายความจะตองแจงถึงมาตรฐานตามที่กําหนดโดยหลักปฏิบัติฯ น้ีแกผูชวยหรือ

เจาหนาที่ของตน 
ขอบทที่ 33 กรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 

1. จะตองมีการตั้งกรรมาธิการเพื่อสืบสวนขอรองเรียนเร่ืองการประพฤติมิชอบตามที่
กําหนดในบทนี้ใหดํารงตําแหนงเปนระยะเวลาสี่ปโดยประธาน กรรมาธิการผูน้ัน
จะตองถูกเลือกจากบุคคลที่มีความสามารถเปนที่ยอมรับในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
และขอกฎหมาย 

2. กรรมาธิการจะไมสามารถไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนวาระที่สองได 
กรรมาธิการผูที่เกี่ยวของในการสืบสวนหนึ่งๆ ในขณะที่วาระการดํารงตําแหนง
สิ้นสุดลงจะยังคงปฏิบัติหนาที่ในการสืบสวนนั้นจนกวาจะสิ้นสุด 

ขอบทที่ 34 การรองเรียนเร่ืองการประพฤติมิชอบ 
1. ขอรองเรียนเกี่ยวกับทนายความในเรื่องการประพฤติมิชอบตามที่กําหนดไวในขอ

บทที่ 31 และ 32 ของหลักปฏิบัติน้ี จะตองถูกนําสงไปยังนายทะเบียนโดย: 
(ก) สํานักงานทนายความที่ทํางานเกี่ยวของกับคดีน้ัน 
(ข) อัยการ; หรือ 
(ค) บุคคลหรือกลุมบุคคลใดที่สิทธิหรือผลประโยชนอาจจะไดรับผลกระทบจาก

การกระทําที่ถูกกลาวหาวาเปนการประพฤติมิชอบน้ัน 
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2. ขอรองเรียนจะตองเปนลายลักษณอักษร หรือดวยวาจาตอหนาสมาชิกของนาย
ทะเบียนหากผูรองไมสามารถทําเปนลายลักษณอักษรได คํารองเรียนจะตองระบุ
ถึงผูรองและทนายความที่คํารองน้ันอางถึง และจะตองอธิบายโดยมีรายละเอียด
อยางเพียงพอเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบที่ถูกกลาวหา 

3. นายทะเบียนจะสงขอรองเรียนไปยังกรรมการฯ 
4. นายทะเบียนอาจจะทําขอรองเรียนสงไปยังกรรมการเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ

ตามที่อางถึงในขอบทที่ 31 และ 32 ของหลักปฏิบัติฯ น้ีไดดวยตัวเอง 
5. ขอรองเรียนทุกขอจะตองถูกรักษาเปนความลับโดยนายทะเบียน 

ขอบทที่ 35 กําหนดระยะเวลาเพื่อการรองเรียน 
สิทธิที่จะยื่นขอรองเรียนกลาวหาทนายความประพฤติมิชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากการ

สิ้นสุดขอตกลงการเปนตัวแทนหาป 
ขอบทที่ 36 องคประกอบและการจัดการของคณะกรรมการดําเนินการทางวินัย 

1. คณะกรรมการดําเนินการทางวินัยจะประกอบไปดวยสมาชิกสามคน โดยสมาชิก
สองในสามเปนสมาชิกถาวร และหนึ่งในนั้นเปนสมาชิกเฉพาะกิจ 

2. สมาชิกของคณะกรรมการดําเนินการทางวินัยจะปฏิบัติหนาที่ของตนตามหลัก
ปฏิบัติฯ น้ีอยางเปนอิสระและเที่ยงธรรม 

3. นายทะเบียนจะดําเนินการตามที่เหมาะสมในการจัดการเลือกตั้ง ตามที่กําหนดไว
ในยอหนา 4 ของขอบทที่น้ี โดยมีการปรึกษาหารือกับทนายความ และเจาหนาที่
ของประเทศตามที่เหมาะสม 

4. สมาชิกถาวรสองคน รวมถึงสมาชิกสํารองที่อาจจะทําหนาที่เปนตัวแทนตามที่
กําหนดในยอหนา 10 ของขอบทน้ี จะไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงเปน
ระยะเวลาสี่ปโดยทนายความทั้งหมดที่ไดรับสิทธิใหวาความตอศาลฯ สมาชิก
คณะกรรมการฯ จะถูกเลือกจากบุคคลที่ มีความสามารถเปนที่ยอมรับใน
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและขอกฎหมาย 

5. สมาชิกเฉพาะกิจจะตองเปนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งโดยหนวยงานระดับชาติที่มี
อํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลและควบคุมกิจกรรมตางๆ ของทนายความที่อยู
ภายใตมาตรการทางวินัย 

6. สมาชิกถาวรจะตองไมมีสิทธิที่จะไดรับการเลือกตั้งซํ้า 
7. โดยแมวาจะมีวรรค 4 ของขอบทนี้ ในการเลือกตั้งครั้งแรก สมาชิกถาวรหนึ่งคน

จะตองไดรับการเลือกโดยการสุมใหดํารงตําแหนงเปนระยะเวลาหกป 
8. หลังจากการเลือกตั้งแตละครั้ง และกอนการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการ

ดําเนินการทางวินัยที่ไดรับการเลือกตั้งขึ้นมาใหม สมาชิกถาวรและสมาชิกสํารอง
จะเลือกหนึ่งในสมาชิกถาวรขึ้นเปนประธาน 
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9. สมาชิกทุกคนของคณะกรรมการดําเนินการทางวินัยจะมีสิทธิและคะแนนเสียง
เชนเดียวกัน คณะกรรมการดําเนินการทางวินัยจะตัดสินโดยการลงคะแนนเสียง
ขางมาก สมาชิกสํารองที่ทําคดีตามที่กําหนดในวรรค 10 ของขอบทที่น้ี จะมีสิทธิ
และคะแนนเสียงเชนเดียวกันกับสมาชิกถาวรและสมาชิกเฉพาะกิจที่ทํางานในคดี
เดียวกัน 

10. หากสมาชิกถาวรคนหนึ่งคนใดไมสามารถทํางานในคดีหน่ึงๆ หรือทําหนาที่เปน
คณะกรรมการดําเนินการทางวินัยได ประธาน หรือสมาชิกถาวรอีกคนหนึ่งใน
กรณีที่ประธานเปนบุคคลที่ไมสามารถทําหนาที่ได จะรองขอใหสมาชิกสํารองทํา
หนาที่เปนตัวแทนในคณะกรรมการดําเนินการทางวินัย 

11. สมาชิกถาวรหรือสมาชิกสํารองที่ภารกิจสิ้นสุดลงจะยังคงทํางานเก่ียวกับคดีที่ตน
ไดพิจารณาตอไป จนกวาคดีน้ันรวมถึงขออุทธรณตางๆ จะสิ้นสุด 

12. นายทะเบียนจะแตงตั้งเจาหนาที่ของสํานักทะเบียนทําหนาที่เลขานุการของ
คณะกรรมการดําเนินการทางวินัย เม่ือไดรับการแตงตั้ง เจาหนาที่คนนั้นจาก
สํานักทะเบียนจะทําหนาที่จากสํานักทะเบียน และตามขอบทที่ 44 วรรค 12 ของ
หลักปฏิบัติฯ น้ี เจาหนาที่คนนั้นจะทําหนาที่จากระยะไกลเปนเพียงเลขานุการของ
คณะกรรมการดําเนินการทางวินัยเทานั้น 

ขอบทที่ 37 กระบวนการพิจารณาขั้นตน 
1. หาคํารองเปนไปตามเกณฑในขอบทที่ 34 ของหลักปฏิบัติฯ น้ี กรรมาธิการจะสง

คํารองไปยังทนายความที่ตองถูกดําเนินการทางวินัย ซ่ึงจะตองชี้แจงภายในหกสิบ
วันหลังจากวันที่คํารองไดถูกสงไป 

2. คําชี้แจงจะตองระบุวาการประพฤติมิชอบที่ถูกกลาวหาเปนเรื่องที่ตองถูก
ดําเนินการทางวินัยโดยหนวยงานระดับชาติหรือไม หากเปน คําชี้แจงนั้นจะตอง
ประกอบไปดวย: 
(ก) ระบุลักษณะของหนวยงานระดับชาติที่ตองตัดสินใจเรื่องการประพฤติมิชอบ

ที่ถูกกลาวหา 
(ข) คําชี้แจงที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานระดับชาติที่ระบุวาขอเท็จจริงที่ถูก

กลาวหานั้นเปนฐานของกระบวนการทางวินัยที่หนวยงานนั้นพิจารณา 
ขอบทที่ 38 ความสัมพันธของมาตรการดําเนินการทางวินัยตางๆ 

1. มาตรการดําเนินการทางวินัยในหลักปฏิบัติฯ น้ีจะตองถูกนําไปใชโดยคณะกรรมการ
ดําเนินการทางวินัย 

2. สมาชิกเฉพาะกิจของคณะกรรมการดําเนินการทางวินัยจะทําหนาที่เปนจุด
ประสานงานกับหนวยงานระดับชาติตางๆ ที่เกี่ยวของในเร่ืองการติดตอสื่อสาร
และการปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการ 
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3. ทนายความที่ถูกดําเนินการทางวินัยจะรองขอหนวยงานระดับชาติเกี่ยวกับเรื่องน้ี
ใหแจงคณะกรรมการดําเนินการทางวินัยถึงความกาวหนาของกระบวนการ
ดําเนินการทางวินัยระดับชาติใดๆ ที่เกี่ยวของกับการประพฤติผิดที่ถูกกลาวหา 
และการตัดสินทายสุด และจะดําเนินมาตรการตางๆ ที่จําเปนเพ่ือเอ้ือใหเกิดการ
สื่อสารเชนนั้น 

4. เม่ือการประพฤติมิชอบที่ถูกกลาวหานั้นกําลังถูกดําเนินการทางวินัยที่ไดเร่ิมไป
แลวโดยหนวยงานระดับชาติที่เกี่ยวของ กระบวนการที่ดําเนินโดยคณะกรรมการ
ดําเนินการทางวินัยจะตองถูกระงับไวจนกวาจะมีการตัดสินโดยกระบวนการของ
หนวยงานระดับชาติ นอกเสียจากวา: 
(ก) หนวยงานระดับชาติไมไดตอบสนองตอการสื่อสารและการปรึกษาหารือตาม

ยอหนา 2 ของขอบทนี้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
(ข) คณะกรรมการดําเนินการทางวินัยพิจารณาวาขอมูลที่ไดรับไมเปนที่นาพึง

พอใจ; หรือ 
(ค) คณะกรรมการดําเนินการทางวินัยพิจารณาวา หนวยงานระดับชาติไมสามารถ

หรือไมเต็มใจจะสรุปมาตรการดําเนินการทางวินัยในเรื่องขอมูลที่ไดรับ 
5. ทันทีที่ไดรับคําตัดสินของหนวยงานระดับชาติ คณะกรรมการดําเนินการทางวินัย

จะตอง: 
(ก) ประกาศวาการดําเนินการสิ้นสุดแลว นอกเสียจากวาคําตัดสินที่มีน้ันไม

เพียงพอที่จะตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่องการประพฤติมิชอบภายใตหลัก
ปฏิบัติฯ น้ี หรือ 

(ข) ประกาศวาคําตัดสินของหนวยงานระดับชาติไมครอบคลุมหรือครอบคลุม
เพียงบางสวนของการประพฤติมิชอบที่นําสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
ดําเนินการทางวินัย และวาดังนั้นกระบวนการดําเนินการจึงตองดําเนิน
ตอไป 

6. ในกรณีของยอหนา 3 และ 4 (ข) ของขอบทนี้ คณะกรรมการดําเนินการทางวินัย
อาจจะขอใหทนายความที่ถูกดําเนินการทางวินัยมอบขอมูลละเอียดเกี่ยวกับ
มาตรการดําเนินการ รวมถึงบันทึกการพิจารณาหรือหลักฐานใดๆ ที่ไดถูกสงมอบไป 

7. คําตัดสินโดยคณะกรรมการดําเนินการทางวินัยตอขอบทนี้อาจจะถูกอุทธรณไดตอ
คณะกรรมการอุทธรณมาตรการดําเนินการทางวินัย 

ขอบทที่ 39 มาตรการดําเนินการทางวินัย 
1. กรรมาธิการผูที่ดําเนินการสืบสวนอาจจะถอนคํารองโดยไมมีการสืบสวนตอไป 

หากกรรมาธิการพิจารณาดวยฐานของขอมูลที่ตนไดรับวาคํากลาวหาเรื่องการ



156  ⏐ แนวทางสําหรับนักปฏิบัติ ลําดับที่ 1 

ประพฤติมิชอบน้ันไมปรากฏในขอเท็จจริงหรือในกฎหมาย กรรมาธิการจะแจงแก
ผูรองตามนั้น 

2. หากกรรมาธิการพิจารณาเห็นเปนอ่ืน เขาจะสืบสวนขอกลาวหาวาทนายความ
ประพฤติมิชอบโดยพลัน และตัดสินวาจะสงรายงานไปยังคณะกรรมการดําเนินการ
ทางวินัย หรือจะสิ้นสุดกระบวนการดําเนินการ 

3. กรรมาธิการจะพิจารณาหลักฐานทั้งมวล ทั้งที่เปนโดยวาจา เปนลายลักษณอักษร 
หรือในรูปแบบอ่ืนใด ที่เกี่ยวของและมีคุณคาในการเปนหลักฐาน กรรมาธิการจะ
เก็บขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยไวเปนความลับ 

4. กรรมาธิการอาจจะพยายามใหมีการยอมความหากเห็นวาเหมาะสม เขาจะ
รายงานผลของความพยายามที่จะใหมีการยอมความตอคณะกรรมการดําเนินการ
ทางวินัย ซ่ึงอาจจะรับเอาผลนั้นเขาไวพิจารณา การยอมความใดๆ จะตอง
ปราศจากอคติตอความสามารถหรืออํานาจของคณะกรรมการดําเนินการทางวินัย
ภายใตหลักปฏิบัติน้ี 

5. รายงานของกรรมาธิการจะถูกสงไปยังคณะกรรมการดําเนินการทางวินัย 
6. การไตสวนของคณะกรรมการดําเนินการทางวินัยจะตองเปดเผยตอสาธารณะ 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการดําเนินการทางวินัยอาจจะตัดสินใจที่จะจัดการไต
สวนหรือสวนหนึ่งสวนใดของการไตสวนใหเปนแบบปด โดยเฉพาะเพื่อปกปอง
การเก็บขอมูลในรายงานของกรรมการเปนความลับ หรือเพ่ือปกปองเหยื่อและ
พยาน 

7. กรรมาธิการและทนายความที่ถูกกลาวหาวาประพฤติมิชอบจะตองถูกเรียกมาให
การและไดใหการ คณะกรรมการดําเนินการทางวินัยอาจจะเรียกใหฟงคําใหการ
ของบุคคลอื่นใดที่พิจารณาแลววาเปนประโยชนตอการแสวงหาขอเท็จจริง 

8. ในกรณียกเวน เม่ือการประพฤติมิชอบที่ถูกกลาวหาเปนเรื่องที่เปนอันตรายอยาง
ยิ่งตอความยุติธรรม กรรมาธิการอาจจะยื่นคํารองเรงดวนเสนอตอสํานักงานคณะ
ผูพิพากษาที่ทนายความที่ถูกกลาวหานั้นสังกัดอยู เพ่ือที่สํานักงานฯ จะได
พิจารณาพักงานทนายความคนนั้นชั่วคราวหากพิจารณาเห็นวาเหมาะสม  

ขอบทที่ 40 สิทธิของทนายที่ถูกดําเนินมาตรการทางวินัย 
1. ทนายความที่ถูกดําเนินการทางวินัยจะตองไดรับสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือ

จากทนายความคนอื่น 
2. ทนายความมีสิทธิที่จะไมใหการใดๆ แกคณะกรรมการดําเนินมาตรการทางวินัย 

ซ่ึงอาจจะลงความเห็นตามที่เห็นควรและสมเหตุสมผลโดยอิงจากการปฏิเสธให
การนั้นได โดยพิจารณาจากขอมูลทั้งหมดที่มีการสงไปยังคณะกรรมการฯ 
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3. ทนายความมีสิทธิที่จะไดรับการเปดเผยขอมูลและหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมโดย
กรรมาธิการ รวมถึงรายงานของกรรมาธิการดวย 

4. ทนายความมีสิทธิที่จะไดรับเวลาที่จําเปนในการเตรียมการปกปองตนเอง 
5. ทนายมีสิทธิที่จะตั้งคําถาม ทั้งโดยตนเองหรือโดยผานทางทนายของตน ตอบุคคล

ใดๆ ที่คณะกรรมการดําเนินมาตรการทางวินัยเรียกใหมาใหการ 
ขอบทที่ 41 การตัดสินใจโดยคณะกรรมการดําเนินมาตรการทางวินัย 

1. คณะกรรมการดําเนินการทางวินัยอาจจะเสร็จสิ้นการดําเนินการโดยพบวาไมมี
การประพฤติมิชอบบนฐานของหลักฐานที่ไดรับ หรือพบวาทนายความที่ถูก
ดําเนินมาตรการทางวินัยกระทําผิดดังที่ถูกกลาวหา 

2. ผลการตัดสินจะตองเปดเผยตอสาธารณะ โดยจะตองมีการใหเหตุผลและออกเปน
ลายลักษณอักษร 

3. ผลการตัดสินจะตองถูกแจงไปยังทนายความที่ถูกดําเนินการทางวินัย และไปยัง
นายทะเบียน 

4. เม่ือการตัดสินถึงที่สุดแลว จะตองมีการตีพิมพในวารสารทางการของศาลฯ และสง
ตอไปยังหนวยงานระดับชาติ 

ขอบทที่ 42 การลงโทษ 
1. เม่ือมีการพบวาประพฤติมิชอบ คณะกรรมการดําเนินมาตรการทางวินัยอาจจะ

ลงโทษดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือมากกวา ดังตอไปน้ี 
(ก) ตักเตือน 
(ข) ตําหนิตอหนาสาธารณะและบันทึกไวในประวัติสวนตัวของทนายความ 
(ค) จายคาปรับไมเกิน 30,000 ยูโร 
(ง) พักสิทธิที่จะวาความตอหนาศาลฯ เปนระยะเวลาไมเกินสองป และ 
(จ) หามวาความตอหนาศาลฯ เปนการถาวร และจําหนายชื่อออกจากรายการ

ชื่อทนายความ 
2. การตักเตือนอาจจะรวมถึงขอเสนอแนะโดยคณะกรรมการดําเนินมาตรการทาง

วินัย 
3. ความรุนแรงของมาตรการทางวินัยใหอยูภายใตการพิจารณาของคณะกรรมการ

ดําเนินมาตรการทางวินัย 
ขอบทที่ 43 การอุทธรณ 

1. ทนายความที่ถูกลงโทษและกรรมาธิการมีสิทธิที่จะอุทธรณคําตัดสินของ
คณะกรรมการดําเนินมาตรการทางวินัยบนฐานของขอเท็จจริงหรือบนฐานของขอ
กฎหมาย 
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2. การอุทธรณจะตองแจงไปยังกองเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินมาตรการ
ทางวินัยภายในสามสิบวันนับจากวันที่มีการตัดสิน 

3. กองเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินมาตรการทางวินัยจะสงคํารองอุทธรณไป
ยังกองเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณทางวินัย (Disciplinary Appeals 
Board) 

4. คณะกรรมการอุทธรณทางวินัยจะตัดสินคําอุทธรณตามกระบวนการที่ดําเนินโดย
คณะกรรมการดําเนินมาตรการทางวินัย 

ขอบทที่ 44 องคประกอบและการจัดการของคณะกรรมการอุทธรณทางวินัย 
1. คณะกรรมการอุทธรณทางวินัยจะตัดสินคําอุทธรณเทียบกับคําตัดสินของ

คณะกรรมการดําเนินมาตรการทางวินัย 
2. สมาชิกของคณะกรรมการอุทธรณทางวินัยจะปฏิบัติหนาที่ของตนตามหลักปฏิบัติ

น้ีอยางเปนอิสระและเปนกลาง 
3. นายทะเบียนจะจัดการสิ่งตางๆ ตามที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการเลือกตั้งตามที่

กําหนดไวในยอหนา 5 ของขอบทน้ี โดยมีการปรึกษาหารือกับทนายความ และ
กับหนวยงานระดับชาติหากเหมาะสม 

4. คณะกรรมการอุทธรณทางวินัยประกอบไปดวยสมาชิกหาคน คือ 
(ก) ผูพิพากษาสามทานของศาลฯ ที่มีตําแหนงสูงตามระเบียบขอ 10 ของ

ระเบียบแหงศาลฯ (Regulations of the Court) โดยไมรวมถึง 
 * ผูพิพากษาที่ทํางานกับคดีที่เกิดขอรองเรียนที่อยูในกระบวนการทางวินัย 

หรือ 
 * สมาชิกหรืออดีตสมาชิกของประธานกรรมการที่เปนผูแตงตั้งกรรมาธิการ 
(ข) บุคคลสองบุคคลที่ไดรับเลือกตั้งตามยอหนา 5 ของขอบทที่น้ี 

5. สมาชิกสองคนของคณะกรรมการอุทธรณทางวินัยตามที่อางถึงในยอหนา 4 (ข) 
ของขอบทนี้ รวมถึงสมาชิกสํารองที่อาจจะทําหนาที่แทนตามยอหนา 6 ของขอบท
น้ี จะตองไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงเปนระยะเวลา 4 ป โดยทนายความทุกคน
ที่ไดรับสิทธิใหวาความในศาลฯ ทั้งสองคนจะตองไดรับเลือกจากบุคคลที่มี
ความสามารถเปนที่ประจักษในจรรยาบรรณทางวิชาชีพและขอกฎหมาย 

6. หากหนึ่งในสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้งไมสามารถทํางานกับคดีน้ันหรือทําหนาที่
เปนคณะกรรมการอุทธรณทางวินัยได ประธานจะขอใหสมาชิกสํารองทําหนาที่
แทนในคณะกรรมการอุทธรณทางวินัย 

7. หนาที่ของสมาชิกคณะกรรมการอุทธรณทางวินัยน้ันตางจากหนาที่ของสมาชิก
ของคณะกรรมการดําเนินมาตรการทางวินัย 

8. สมาชิกที่ไดรับเลือกจะตองไมไดรับสิทธิใหไดรับเลือกอีกครั้ง 
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9. ผูพิพากษาที่มีลําดับสูงกวาในผูพิพากษาทั้งสามทานตามที่อางถึงในยอหนา 4 (ก) 
ของขอบทนี้ เปนประธานของคณะกรรมการอุทธรณทางวินัย 

10. สมาชิกของคณะกรรมการอุทธรณทางวินัยทุกคนมีสิทธิและคะแนนเสียงเทากัน 
คณะกรรมการอุทธรณทางวินัยจะตัดสินโดยคะแนนเสียงขางมาก สมาชิกสํารองที่
ทําหนาที่ในคดีใดคดีหน่ึงตามยอหนา 6 ของขอบทนี้มีสิทธิและคะแนนเสียง
เทากับสมาชิกคนอื่นที่ปฏิบัติหนาที่ในคดีเดียวกัน 

11. สมาชิกที่วาระการดํารงตําแหนงสิ้นสุดลงจะยังคงทํางานกับคดีที่ตนพิจารณาอยู
ตอไปจนกวาคดีน้ันจะสิ้นสุด 

12.  เจาหนาที่สมาชิกของสํานักนายทะเบียนที่ไดรับแตงตั้งโดยนายทะเบียนตามขอ
บทที่ 36 ยอหนา 12 ของหลักปฏิบัติฯน้ี เพ่ือใหการบริการทางเลขานุการแก
คณะกรรมการดําเนินมาตรการทางวินัย จะทําหนาที่ เปนเลขานุการของ
คณะกรรมการอุทธรณทางวินัยดวย เม่ือไดรับการแตงตั้งแลว เจาหนาที่น้ันๆ ของ
สํานักนายทะเบียนจะปฏิบัติหนาที่จากระยะไกลจากสํานักนายทะเบียน 

 
[…] 
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รางหลักการกํากับการบริหารความยุติธรรมในระบบศาลทหาร 
Draft Principles Governing the Administration of Justice through Military Tribunals 
(รับรองโดยคณะอนุกรรมการวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ในการประชุมครั้งที่ 
57 ป 2548 (2005) ) 

 
หลักการที่ 1 การตั้งศาลทหารโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

ในกรณีที่มีศาลทหาร ศาลทหารสามารถตั้งขึ้นไดเพียงโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
เทานั้น อันเปนการเคารพหลักการเรื่องการแบงแยกอํานาจ ศาลทหารจะตองเปนสวนหนึ่งของ
ระบบยุติธรรมปกติ 
 
หลักการที่ 2 การเคารพมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศ 

ศาลทหารจะตองใชมาตรการและกระบวนการที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลวาเปน
หลักประกันของการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมในทุกสถานการณ ซ่ึงรวมถึงกฎตางๆ ของกฎหมาย
มนุษยธรรมระหวางประเทศ 

 
[…] 
 

หลักการที่ 4 ขอบเขตอํานาจการพิจารณาคดีของศาลทหารในการพิจารณาคดีพลเรือน 
ในหลักการแลว ศาลทหารไมมีอํานาจในการพิจารณาคดีพลเรือน ในทุกสถานการณ รัฐ

จะตองดูแลใหพลเรือนที่ถูกกลาวหาวากออาชญากรรมในทุกประเภทถูกพิจารณาคดีโดยศาลพล
เรือน 

 
[…] 
 

หลักการที่ 7 อํานาจในการปฏิบัติหนาที่ของศาลทหาร 
เขตอํานาจในการพิจารณาคดีของศาลทหารควรจะถูกจํากัดอยางเขมงวดไวเพียงการ

ละเมิดทางทหารโดยเจาหนาที่ทหารเทานั้น ศาลทหารอาจจะพิจารณาคดีบุคคลที่ถูกถือวาเปน
เจาหนาที่ทหารไดในการละเมิดที่เกี่ยวของกับสถานะทางทหารของบุคคลนั้นเทานั้น 

 
หลักการที่ 8 การพิจารณาคดีบุคคลที่ถูกกลาวหาวาละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง 

ในทุกสถานการณ เขตอํานาจการพิจารณาคดีของศาลทหารควรจะถูกกันออกเพ่ือให
เขตอํานาจของศาลปกติไดสืบคดีความเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง เชน การ
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วิสามัญฆาตกรรม การบังคับบุคคลใหสูญหาย และการทรมาน และเพ่ือฟองรองและพิจารณาคดี
บุคคลที่ถูกกลาวหาวากออาชญากรรมเชนน้ัน 

 
[…] 
 

หลักการที่ 11 หลักประกันเรื่องหมายเรียกของศาลเพื่อพิจารณาเรื่องหมายใหปลอยจาก
การคุมขังโดยไมชอบดวยกฎหมาย (habeas corpus) 

ในทุกสถานการณ บุคคลใดที่ถูกพรากเสรีภาพของตนไปจะตองไดรับสิทธิในการ
ดําเนินการตางๆ เชน กระบวนการออกหมายใหปลอยจากการคุมขังโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(habeas corpus) ตอหนาศาล เพ่ือที่ศาลจะไดตัดสินเรื่องความถูกกฎหมายของการกักขังบุคคล
น้ันโดยเร็ว หรือเพ่ือออกคําสั่งใหปลอยตัวบุคคลนั้นหากการกักขังไมถูกกฎหมาย สิทธิที่จะ
รองเรียนใหมีการออกหมายศาลดังน้ีหรือใหมีการเยียวยาวิธีอ่ืนๆ จะตองไดรับการพิจารณาวา
เปนสิทธิสวนบุคคล เปนหลักประกันที่อยูภายใตเขตอํานาจของศาลธรรมดาในทุกสถานการณ 
ในทุกสถานการณ ผูพิพากษาจะตองสามารถเขาถึงทุกสถานที่ที่ผูตองขังอาจถูกกังขังอยูได 

 
หลักการที่ 12 สิทธิในการมีคณะตุลาการที่มีความสามารถ เปนอิสระ และทรงความ
เที่ยงธรรม 

การจัดการองคกรและการปฏิบัติการของศาลทหารควรจะดูแลอยางเต็มที่ใหมีสิทธิของ
ทุกคนในการมีคณะตุลาการที่มีความสามารถ เปนอิสระ และทรงความเที่ยงธรรม ในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการทางกฎหมายตั้งแตการสืบสวนขั้นตนไปถึงการพิจารณาคดี บุคคลที่ถูกเลือกให
ทําหนาที่ของผูพิพากษาในศาลทหารจะตองแสดงถึงคุณธรรมสัตยซ่ือและความสามารถ และ
แสดงหลักฐานวาผานการอบรมหรือมีคุณสมบัติทางกฎหมายที่จําเปน ผูพิพากษาทหารควรจะมี
สถานะที่เปนหลักประกันความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของตนเมื่อเทียบกับลําดับขั้นทาง
ทหาร ไมวาในสถานการณใด ศาลทหารจะไมไดรับอนุญาตใหใชกระบวนการที่มีผูพิพากษาหรือ
อัยการที่ปกปดชื่อ หรือ “ไรหนา” 

 
[…] 
 

หลักการที่ 16 การอาศัยกระบวนการในศาลปกติ 
ในทุกกรณีที่มีศาลทหารอยู อํานาจของศาลทหารจะตองถูกจํากัดอยูที่เพียงการกํากับ

ดูแลในขั้นแรกเทานั้น กระบวนการตางๆ ตอจากนั้น โดยเฉพาะเรื่องการอุทธรณ ควรจะถูก
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ดําเนินในศาลพลเรือน ในทุกสถานการณ ขอโตแยงที่เกี่ยวกับความถูกตองตามกฎหมายควรจะ
ถูกพิจาณาโดยศาลพลเรือนที่สูงที่สุด 

ความขัดแยงเรื่องอํานาจและเขตอํานาจการพิจารณาคดีระหวางศาลทหารและศาลปกติ 
จะตองไดรับการแกไขโดยหนวยงานทางตุลาการที่สูงกวา เชน ศาลฎีกา หรือศาลรัฐธรรมนูญ ที่
เปนสวนหนึ่งของระบบของศาลปกติ และประกอบไปดวยผูพิพากษาที่เปนอิสระ ทรงความเที่ยง
ธรรม และมีความสามารถ 

 
[…] 
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2. มาตรฐานระดับโลกอื่นๆ 
 

หลักการบังกาลอรวาดวยการปฏิบัตทิางตลุาการ (The Bangalore Principles of 
Judicial Conduct) 

(รางหลักปฏิบัติทางตุลาการบังกาลอร 2544 (The Bangalore Draft Code of Judicial 
Conduct 2001) รับรองโดยกลุมตุลาการวาดวยการเสริมสรางบูรณภาพทางตุลาการ (Judicial 
Group on Strengthening Judicial Integrity) ตามที่ปรับแกในการประชุมโตะกลมของประธาน
ศาลสูงสุด ที่พระราชวังสันติภาพ (Peace Palace) กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ระหวางวันที่ 
25-26 พฤศจิกายน 2545 (2002)) 

 
อารัมภบท 

ดวยเหตุที่ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนรับรองหลักการพื้นฐานวาบุคคลทุกคนมี
สิทธิอยางเทาเทียมเต็มที่ที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมและอยางเปดเผยโดยคณะ
ตุลาการที่เปนอิสระและมีความเที่ยงธรรม ในการกําหนดสิทธิและหนาที่ และตัดสินขอกลาวหา 
ทางอาญา 

ดวยเหตุที่กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรับรอง
หลักการพื้นฐานที่วาบุคคลทุกคนเทาเทียมกันในศาล และวาในการตัดสินขอกลาวหาทางอาญา
ใดๆ หรือสิทธิและหนาที่ในคดีความตามกฎหมาย ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยาง
เปนธรรมและอยางเปดเผย โดยไมลาชา โดยคณะตุลาการที่มีอํานาจ เปนอิสระ และมีความ
เที่ยงธรรม ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

ดวยเหตุที่หลักการพื้นฐานและสิทธิที่กลาวมาขางตนก็ไดรับการรับรองหรือสะทอนอยู
ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค ในรัฐธรรมนูญระดับประเทศ ในกฎหมายและกฎจารีต
ประเพณี และในขนบและธรรมเนียมทางตุลาการ 

ดวยเหตุที่ความสําคัญของตุลาการที่มีอํานาจ เปนอิสระ และมีความเที่ยงธรรม ในการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน ไดรับการเนนย้ําโดยความจริงที่วาการบังคับใชสิทธิอ่ืนๆ น้ันในที่สุด
ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการความยุติธรรมที่เหมาะสม 

ดวยเหตุที่ตุลาการที่มีอํานาจ เปนอิสระ และมีความเที่ยงธรรม น้ันก็มีความสําคัญตอ
การที่ศาลจะปฏิบัติหนาที่ของตนในการสงเสริมรัฐธรรมนูญนิยมและหลักนิติธรรม 

ดวยเหตุที่ความมั่นใจของสาธารณะในระบบตุลาการ และในอํานาจทางศีลธรรมและใน
บูรณภาพของตุลาการนั้นเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งในสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม 
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ดวยเหตุที่เปนเรื่องสําคัญที่ผูพิพากษา ทั้งในเชิงบุคคลและในเชิงรวมหมู เคารพและให
เกียรติสํานักงานตุลาการวาเปนที่ไดรับความไววางใจของสาธารณะ และพยายามที่จะสงเสริมและ
รักษาความมั่นใจในระบบตุลาการ 

ดวยเหตุที่หนาที่พ้ืนฐานในการสงเสริมและรักษามาตรฐานการปฏิบัติทางตุลาการขั้นสูง
น้ันอยูกับตุลาการในแตละประเทศ 

และดวยเหตุที่หลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของตุลาการน้ัน 
ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาและสงเสริมความเปนอิสระของตุลาการ และถูกนําเสนอตอรัฐเปนขั้นตน 

หลักการฯ ตอไปนี้มุงหวังที่จะกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของผูพิพากษา หลักการฯ 
ถูกออกแบบมาเพื่อเปนแนวทางใหผูพิพากษาและเพื่อใหกรอบกํากับการปฏิบัติทางตุลาการแก
ตุลาการ หลักการฯ ยังมุงหวังที่จะชวยเหลือสมาชิกของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ และ
ทนายความและสาธารณชนโดยทั่วไป ใหเขาใจและสนับสนุนตุลาการไดดีขึ้น หลักการเหลานี้อยู
บนฐานขอสันนิษฐานวาผูพิพากษามีความรับผิดตอการปฏิบัติของตนตอสถาบันที่เหมาะสมที่
ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรักษามาตรฐานทางตุลาการ ซ่ึงเปนสถาบันที่เปนอิสระและมีความเที่ยงธรรม 
และถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเปนสวนเสริมไมใชลดหลักนิติธรรมและการปฏิบัติที่ผูกมัดผูพิพากษาอยูแลว 

 
คุณคาที่ 1 ความเปนอิสระ 

หลักการ: 
ความเปนอิสระทางตุลาการนั้นเปนเง่ือนไขที่จําเปนของหลักนิติธรรม และเปนสิ่งประกัน

พ้ืนฐานของการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม ดังน้ัน ผูพิพากษาจะตองยืนยันและแสดงใหเห็น
ความเปนอิสระทางตุลาการทั้งในเชิงปจเจกบุคคลและเชิงสถาบัน 

แนวทางการนําไปใช 
1.1 ผูพิพากษาจะปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการอยางเปนอิสระบนพื้นฐานของการประเมิน

ขอเท็จจริงโดยผูพิพากษา และโดยสอดคลองกับความเขาใจกฎหมายอยางมีมโน
สํานึก โดยเปนอิสระจากอิทธิพล การชักจูง แรงกดดัน การขมขู หรือการแทรกแซง 
ที่ไมพึงประสงค ทั้งโดยทางตรงหรือทางออม จากฝายใดหรือดวยเหตุผลใด 

1.2 ผูพิพากษาจะตองเปนอิสระจากสังคมโดยรวม และจากฝายใดฝายหนึ่งของคูความ
ขัดแยงที่ผูพิพากษาจะตองพิจารณาคดี 

1.3 ผูพิพากษาจะตองไมเพียงเปนอิสระจากความเชื่อมโยงสัมพันธและอิทธิพลที่ไม
เหมาะสมของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติของรัฐ แตยังจะตองมีภาพวาเปนอิสระ
จากทั้งสองฝายในสายตาของผูสังเกตการณที่มีเหตุมีผลดวย 

1.4 ในการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ ผูพิพากษาจะตองเปนอิสระจากผูพิพากษาคนอื่น
ในเรื่องของการตัดสินใจ ซ่ึงผูพิพากษาจะตองกระทําอยางเปนอิสระ 



หลักการสากลวาดวยความเปนอิสระและความรับผิดชอบตอสังคมของผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ  ⏐ 165 

 

1.5 ผูพิพากษาจะสนับสนุนและยืนยันการปกปองการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ 
เพ่ือที่จะรักษาและสงเสริมความเปนอิสระเชิงสถาบันและความเปนอิสระในเชิง
การปฏิบัติของตุลาการ 

1.6 ผูพิพากษาจะแสดงถึงและสงเสริมมาตรฐานชั้นสูงของการปฏิบัติทางตุลาการ 
เพ่ือที่จะเสริมสรางความมั่นใจของสาธารณะในตุลาการ อันเปนสิ่งพ้ืนฐานในการ
รักษาความเปนอิสระของตุลาการ  

 
คุณคาที่ 2 การทรงความเที่ยงธรรม 

หลักการ: 
การทรงความเที่ยงธรรมสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ที่เหมาะสมของสํานักงานตุลาการ 

การทรงความเที่ยงธรรมนั้นไมเพียงใชกับการตัดสินใจและยังใชกับทุกกระบวนการของการ
ตัดสินใจดวย 

แนวทางการนําไปใช 
2.1 ผูพิพากษาจะปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการของตนโดยปราศจากความชอบ ใจโอนเอียง 

หรืออคติ 
2.2 ผูพิพากษาจะดูแลวาการปฏิบัติของตนทั้งภายในและภายนอกศาลรักษาและ

สงเสริมความเชื่อใจของสาธารณะ ผูปฏิบัติวิชาชีพทางกฎหมาย และผูรองคดีความ 
ในเรื่องการทรงความเที่ยงธรรมของผูพิพากษาและของตุลาการ 

2.3 ผูพิพากษาจะปฏิบัติตนเพื่อลดโอกาสที่จะจําเปนตองถอดถอนผูพิพากษาจากการ
พิจารณาคดีหรือตัดสินคดีใหนอยที่สุด ตราบเทาที่สมเหตุสมผล 

2.4 ในระหวางพิจารณาคดี หรือระหวางที่อาจจะไดพิจารณาคดีหน่ึงๆ ผูพิพากษา
จะตองไมแสดงความเห็นใดๆ อยางตั้งใจอันอาจจะทําใหเกิดผลกระทบตอการ
พิจารณาคดี หรือเปนผลเสียตอภาพความเปนธรรมของกระบวนการพิจารณาคดี 
ผูพิพากษายังจะตองไมแสดงความเห็นตอสาธารณะหรืออ่ืนๆ ที่อาจจะสงผล
กระทบตอการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมของบุคคลหรือประเด็นใด 

2.5 ผูพิพากษาควรจะถอนตัวเองออกจากการมีสวนรวมในกระบวนการใดๆ ที่ผู
พิพากษาจะไมสามารถตัดสินคดีไดอยางเที่ยงธรรม หรือในกระบวนการที่อาจจะ
ปรากฏแกผูสังเกตการณที่มีเหตุมีผลวาผูพิพากษาไมสามารถตัดสินคดีไดอยาง
เที่ยงธรรม ตัวอยางกระบวนการเชนน้ันคือกรณีที่: 
2.5.1 ผูพิพากษามีอคติที่แทจริงหรือมีความโนมเอียงตอคูกรณีฝายหนึ่ง หรือมี

ความรูสวนบุคคลในขอเท็จจริงที่เปนหลักฐานเกี่ยวกับคดีที่กําลังพิจารณา
คดีอยู 
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2.5.2 ผูพิพากษาเคยเปนทนายความหรือเปนพยานบุคคลในคดีที่กําลังพิจารณา 
หรือ 

2.5.3 ผูพิพากษา หรือสมาชิกครอบครัวของผูพิพากษา มีผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจจากผลของคดีที่กําลังพิจารณา 

  นอกเสียจากวาการถอนตัวของผูพิพากษาจะไมจําเปนในกรณีที่ไม
สามารถตั้งคณะตุลาการอื่นขึ้นมาพิจารณาคดีได หรือหากเพราะสถานการณ
ฉุกเฉินอ่ืนใด การไมกระทําการใดๆ สามารถนําไปสูการจัดการความยุติธรรม
ที่ผิดพลาดอยางรุนแรงได 

 
คุณคาที่ 3 ความทรงคุณธรรม 

หลักการ 
ความทรงคุณธรรมเปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการไดอยางเหมาะสม 
แนวทางการนําไปใช 
3.1 ผูพิพากษาจะดูแลใหการปฏิบัติของตนนั้นพนเหนือการถูกตําหนิในสายตาของผู

สังเกตการณที่มีเหตุผล 
3.2 พฤติกรรมและการปฏิบัติของผูพิพากษาตองยืนยันความเชื่อของประชาชนในการ

ทรงคุณธรรมของตุลาการ ความยุติธรรมจะตองไมเพียงถูกทําใหเกิดขึ้น แตจะตอง
ถูกแสดงใหเห็นวาถูกทําใหเกิดขึ้นดวย 

 
คุณคาที่ 4 การมีจรรยาอันควร 

หลักการ 
การมีจรรยาอันควรและการแสดงออกถึงการมีจรรยาอันควร เปนสิ่งสําคัญของการปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆของผูพิพากษา 
แนวทางการนําไปใช 
4.1  ผูพิพากษาจะหลีกเลี่ยงการประพฤติไมเหมาะสม และการถูกมองวาประพฤติไม

เหมาะสม ในกิจกรรมทุกกิจกรรมของผูพิพากษา 
4.2  ในฐานะที่เปนบุคคลที่ตองถูกตรวจสอบโดยสาธารณะเสมอ ผูพิพากษาจะตอง

ยอมรับขอจํากัดสวนตัวที่พลเมืองธรรมดาอาจจะมองวาเปนภาระ และควรจะ
ยอมรับเชนน้ันอยางสมัครใจและอยางเต็มใจ โดยเฉพาะผูพิพากษาควรจะปฏิบัติตน
ในทางที่สอดคลองกับศักดิ์ศรีของสํานักงานตุลาการ 

4.3  ในความสัมพันธสวนบุคคลกับสมาชิกของผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแตละคน
ที่วาความเปนประจําในศาลของผูพิพากษา ผูพิพากษาจะหลีกเลี่ยงสถานการณที่
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สมเหตุสมผลจะทําใหเกิดการสงสัยวาหรือดูเหมือนวามีการชื่นชอบเปนพิเศษหรือ
มีความโอนเอียง 

4.4  ผูพิพากษาจะไมมีสวนรวมในการตัดสินคดีที่สมาชิกในครอบครัวของผูพิพากษา
เปนผูรองหรือมีสวนเกี่ยวของกับคดีไมวาในแงใดๆ 

4.5  ผูพิพากษาจะตองไมปลอยใหสมาชิกของผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมายใชที่พัก
ของผูพิพากษาในการรับรองลูกความหรือสมาชิกผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
คนอ่ืน 

4.6  เชนเดียวกับพลเมืองอ่ืนๆ ผูพิพากษามีสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก ความเชื่อ 
การสมาคม และการชุมนุม แตในการใชสิทธิเหลานั้นผูพิพากษาจะตองปฏิบัติตน
ในแบบที่รักษาความศักดิ์ศรีของสํานักงานตุลาการ และความเที่ยงธรรมและความ
เปนอิสระของตุลาการอยูเสมอ 

4.7  ผูพิพากษาจะตองใหตนเองรับรูเกี่ยวกับผลประโยชนทางการเงินสวนตัวและสวน
ที่ตนไดรับความไววางใจใหดูแล และจะตองพยายามที่จะไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทางการเงินของสมาชิกในครอบครัวของผูพิพากษา 

4.8  ผูพิพากษาจะตองไมปลอยใหครอบครัว ความสัมพันธทางสังคม หรือความสัมพันธ
อ่ืนๆ ของผูพิพากษา สงอิทธิพลที่ไมเหมาะสมตอการปฏิบัติงานทางตุลาการและ
การตัดสินของผูพิพากษาในฐานะผูพิพากษา 

4.9  ผูพิพากษาจะตองไมใชหรือใหยืมเกียรติศักดิ์ของสํานักงานตุลาการเพื่อสงเสริม
ประโยชนสวนตนของผูพิพากษา สมาชิกในครอบครัวของผูพิพากษา หรือของ
บุคคลใด และผูพิพากษาจะตองไมสื่อความหมายหรืออนุญาตใหคนอ่ืนสื่อ
ความหมายวามีผูที่มีฐานะพิเศษที่สงอิทธิพลที่ไมเหมาะสมตอผูพิพากษาในการ
ปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ 

4.10 ขอมูลลับที่ไดรับมาโดยผูพิพากษาในสถานะทางตุลาการที่เปนผูพิพากษาจะตอง
ไมถูกใชโดยผูพิพากษาเพื่อการใดที่ไมเกี่ยวของกับหนาที่ทางตุลาการของผู
พิพากษานั้น 

4.11 โดยขึ้นอยูกับการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการที่เหมาะสม ผูพิพากษาอาจจะ: 
4.11.1 เขียน บรรยาย สอน และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย 

ระบบกฎหมาย การบริหารจัดการความยุติธรรม หรือประเด็นที่เกี่ยวของ 
4.11.2 ปรากฏตัวในการประชาพิจารณของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของกับ

ประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระบบกฎมาย การบริหารจัดการความ
ยุติธรรม หรือประเด็นที่เกี่ยวของ  

4.11.3 ทําหนาที่ เปนสมาชิกของหนวยงานทางการ  หรือคณะกรรมการ 
กรรมาธิการ หรือหนวยงานใหคําปรึกษาอื่นๆ ของรัฐบาล หากการเปน
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สมาชิกองคกรเหลานั้นไมไดขัดกับการทรงความเที่ยงธรรมและความเปน
กลางทางการเมืองของผูพิพากษาที่เปนที่ปรากฏใหเห็น หรือ 

4.11.4 มีสวนรวมในกิจกรรมอื่นๆ หากกิจกรรมเหลานั้นไมทําใหเสียศักดิ์ศรีของ
สํานักงานตุลาการ หรือไปแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ 

4.12 ผูพิพากษาจะตองไมวาความในขณะที่ดํารงตําแหนงทางตุลาการ 
4.13 ผูพิพากษาอาจจะจัดตั้งหรือเขารวมสมาคมของผูพิพากษา หรือมีสวนรวมใน

องคกรอ่ืนๆ ที่เปนตัวแทนผลประโยชนของผูพิพากษา 
4.14 ผูพิพากษาและสมาชิกครอบครัวของผูพิพากษาจะตองไมรองขอ หรือไมรับ

ของขวัญ มรดก เงินกู หรือของที่ระลึกใดๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งใดก็ตามที่ผูพิพากษา
ไดกระทํา หรือจะตองกระทํา หรือตองละเวนที่จะกระทํา ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ 

4.15 ผูพิพากษาจะตองไมอนุญาตโดยตั้งใจใหเจาหนาที่ศาลหรือบุคคลอ่ืนที่ขึ้นอยูกับ
อิทธิพล การชี้แนะ หรืออํานาจ ของผูพิพากษา ใหขอหรือรับ ของขวัญ มรดก 
เงินกู หรือของที่ระลึกใดๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งใดก็ตามที่ไดกระทํา หรือจะตอง
กระทํา หรือตองละเวนที่จะกระทํา โดยผูพิพากษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่หรือ
การปฏิบัติงานของผูพิพากษา 

4.16 โดยขึ้นอยูกับกฎหมายและขอบังคับทางกฎหมายใดๆ เรื่องการเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะ ผูพิพากษาอาจจะรับของที่ระลึก รางวัล หรือผลประโยชน ที่เหมาะสม
ตอโอกาส โดยมีเง่ือนไขวา ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชนเหลานั้นจะตองไม
ถูกมองอยางมีเหตุผลวาถูกใชเพ่ือมุงหวังที่จะสงอิทธิพลตอผูพิพากษาในการ
ปฏิบัติหนาที่ทางตลุาการ หรือกอใหเกิดภาพการไมเที่ยงธรรมได 

 
คุณคาที่ 5 ความเทาเทียม 

หลักการ 
การดูแลใหมีความเทาเทียมในการปฏิบัติตอทุกคนในศาลเปนสิ่งสําคัญตอการปฏิบัติ

หนาที่ที่เหมาะสมของสํานักงานตุลาการ 
 

แนวทางการนําไปใช 
5.1 ผูพิพากษาจะตองทราบถึงและเขาใจความหลากหลายในสังคม และความแตกตาง

ที่เกิดจากเหตุตางๆ รวมถึงตัวอยางเชนชาติพันธุ สีผิว เพศ ศาสนา ชาติกําเนิด 
วรรณะ ความพิการ อายุ สถานภาพการแตงงาน ความโนมเอียงทางเพศ สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม และสาเหตุอ่ืนๆ ในทํานองนี้ (“เหตุผลที่ไมเกี่ยวของ”)  
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5.2 ในการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ ผูพิพากษาจะตองไมแสดงถึงความโนมเอียงหรือ
อคติใดๆ ไมวาจะโดยวาจาหรือโดยการปฏิบัติ ตอบุคคลหรือกลุมใดๆ ดวยเหตุผล
ที่ไมเกี่ยวของ 

5.3 ผูพิพากษาจะตองปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการโดยมีการพิจารณาอยางเหมาะสม
เกี่ยวกับบุคคลทุกคน เชน คูกรณี พยาน ทนายความ เจาหนาที่ศาล และเพื่อน
รวมตุลาการ โดยไมมีการปฏิบัติที่แตกตางบนเหตุผลที่ไมเกี่ยวของใดๆ ที่ไมเปน
แกนสารตอการปฏิบัติหนาที่ที่เหมาะสม 

5.4  ผูพิพากษาจะตองไมอนุญาตโดยตั้งใจใหเจาหนาที่ศาลหรือบุคคลอ่ืนที่ขึ้นอยูกับ
อิทธิพล การชี้แนะ หรือการควบคุม ของผูพิพากษา มีการปฏิบัติที่แตกตาง
ระหวางบุคคลที่เกี่ยวของในเรื่องที่ขึ้นตอการพิจารณาคดีของผูพิพากษา ดวย
เหตุผลที่ไมเกี่ยวของใดๆ 

5.5 ผูพิพากษาจะตองกําหนดใหทนายความในกระบวนการพิจารณาคดีตอหนาศาล
ละเวนจากการแสดงความโนมเอียงหรืออคติใดๆ ไมวาจะโดยวาจาหรือโดยการ
ปฏิบัติ ดวยเหตุผลที่ไมเกี่ยวของใดๆ ยกเวนการปฏิบัติเชนนั้นมีความเกี่ยวเน่ือง
ทางกฎหมายตอประเด็นที่พิจารณาความอยู และอาจจะเปนประเด็นที่ควรจะ
ไดรับการผลักดันอยางชอบดวยกฎหมาย 

 
คุณคาที่ 6 ความสามารถและความหมั่นเพียร 

หลักการ 
ความสามารถและความหมั่นเพียรเปนเง่ือนไขที่ตองมีในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมของ

สํานักงานตุลาการ 
แนวทางการนําไปใช 
6.1 หนาที่ทางตุลาการของผูพิพากษาตองมากอนกิจกรรมอ่ืนใดทั้งสิ้น 
6.2 ผูพิพากษาจะตองอุทิศกิจกรรมทางวิชาชีพของผูพิพากษาใหแกหนาที่ทางตุลาการ 

ซ่ึงอาจจะรวมถึงไมเพียงแตการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบทางตุลาการใน
ศาลและการตัดสินใจเทานั้น แตยังรวมถึงหนาที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับสํานักงาน
ตุลาการหรือการปฏิบัติงานของศาลดวย 

6.3 ผูพิพากษาจะตองดําเนินมาตรการตางๆ ที่สมเหตุผลเพ่ือที่จะรักษาและสงเสริม
ความรู ทักษะ และคุณสมบัติสวนบุคคลของผูพิพากษา ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
หนาที่ทางตุลาการที่เหมาะสม และเพื่อการนี้ ใชประโยชนจากการฝกอบรมและสิ่ง
ตางๆ ที่ควรจะถูกจัดใหมีขึ้นสําหรับผูพิพากษา ภายใตการควบคุมทางตุลาการ 
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6.4 ผูพิพากษาจะตองใหตนเองรับทราบถึงพัฒนาการตางๆ ที่เกี่ยวของในกฎหมาย
ระหวางประเทศ รวมถึงอนุสัญญาระหวางประเทศและเครื่องมืออ่ืนๆ ที่กําหนด
บรรทัดฐานทางสิทธิมนุษยชนอยูเสมอ 

6.5 ผูพิพากษาจะตองปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการทั้งปวง รวมถึงหนาที่ในการตัดสินคดี
แบบมีขอสงวน มีประสิทธภิาพ เปนธรรม และโดยทันทวงทีอยางสมเหตุสมผล 

6.6 ผูพิพากษาจะรักษาระเบียบและมารยาทในการพิจารณาคดีทั้งปวงในศาล และมี
ความอดทน มีเกียรติ และอัธยาศัย ตอผูรองคดี ลูกขุน พยาน ทนายความ และ
บุคคลอื่นๆ ที่ผูพิพากษาจะตองเกี่ยวของในการทํางาน ผูพิพากษาจะกําหนดใหมี
การปฏิบตัิเชนเดียวกันจากตัวแทนทางกฎหมาย เจาหนาที่ศาล และบุคคลอื่นๆ ที่
อยูภายใตอิทธิพล การชี้แนะ หรือการควบคุม ของผูพิพากษา 

6.7 ผูพิพากษาจะไมมีสวนรวมในการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่ทาง
ตุลาการอยางแข็งขัน 

 
การบังคับใช 
ดวยเหตุผลแหงลักษณะของสํานักงานตุลาการ จะตองมีการนํามาตรการตางๆ ที่มี

ประสิทธิภาพมาใชโดยตุลาการระดับชาติเพ่ือจัดใหมีกลไกในการบังคับหลักการเหลานี้ หากยัง
ไมมีกลไกเชนน้ันในขอบเขตอํานาจการพิจารณาความของตน 
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กฎบัตรสากลแหงผูพิพากษา (The Universal Charter of the Judge) 
(รับรองโดยสมาคมผูพิพากษาระหวางประเทศ (International Association of Judges) 

เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 (1999)) 
 

อารัมภบท 
ผูพิพากษาจากทั่วโลกไดรวมกันรางกฎบัตรฯ น้ี กฎบัตรฯ ฉบับน้ีเปนผลของการทํางาน

ของผูพิพากษา และไดรับการรับรองโดยสมาคมสมาชิกของสมาคมผูพิพากษาระหวางประเทศ 
(International Association of Judges) ใหเปนบรรทัดฐานขั้นต่ํา 

ขอความของกฎบัตรฯ น้ันไดรับการรับรองอยางเปนเอกฉันทโดยผูที่เขารวมการประชุม
สภากลางของสมาคมผูพิพากษาระหวางประเทศ ณ กรุงไทเป (ไตหวัน) เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2542 (1999) 
 
ขอ 1 ความเปนอิสระ 

ในการทํางานทุกงาน ผูพิพากษาจะตองดูแลใหมีสิทธิของบุคคลทุกคนในการไดรับการ
พิจารณาคดีอยางเปนธรรม ผูพิพากษาจะสงเสริมสิทธิของปจเจกบุคคลทุกคนในการไดรับการ
พิจารณาคดีที่เปนธรรมและเปดเผยภายในระยะเวลาที่สมเหตุผล โดยคณะตุลาการที่เปนอิสระ
และมีความเที่ยงธรรมที่ถูกตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ในการกําหนดสิทธิพลเมืองและหนาที่ของตน 
หรือในการตัดสินคดีกลาวหาทางอาญาตอบุคคลเหลานั้น 

ความเปนอิสระของผูพิพากษานั้นเปนสิ่งจําเปนที่ขาดไมไดของความยุติธรรมแบบทรง
ความเที่ยงธรรมภายใตกฎหมาย มันแยกออกไปไมได ทุกสถาบันและทุกหนวยที่มีอํานาจไมวา
จะเปนในระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ จะตองเคารพ คุมครอง และปกปองความเปนอิสระนั้น 
 
ขอ 2 สถานะ 

ความเปนอิสระทางตุลาการจะตองไดรับการดูแลใหเกิดขึ้นโดยกฎหมายที่สรางและ
คุมครองสํานักงานตุลาการที่เปนอิสระจากอํานาจรัฐอ่ืนๆ อยางแทจริงและอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูพิพากษาในฐานะที่ครองตําแหนงทางตุลาการจะตองสามารถใชอํานาจทางตุลาการไดอยางเปน
อิสระจากแรงกดดันทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และอยางเปนอิสระจากผูพิพากษาอื่นๆ 
และการบริหารจัดการตุลาการ 
 
ขอ 3 การปฏิบัติตามกฎหมาย 

ในการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ ผูพิพากษาจะตองปฏิบัติเพียงตามกฎหมายเทานั้น 
และจะตองพิจารณาเพียงกฎหมายเทานั้น 
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ขอ 4 ความเปนอิสระสวนบุคคล 
ไมมีผูใดสามารถสั่งหรือพยายามที่จะสั่งผูพิพากษา หรือบงการหรือพยายามบงการผู

พิพากษา ในทุกรูปแบบ ที่อาจจะสงผลตอการตัดสินทางตุลาการของผูพิพากษาได ยกเวนแต
กรณีความเห็นของศาลที่สูงกวาในคดีใดคดีหน่ึงที่ถูกอุทธรณ หากมี 
 
ขอ 5 การทรงความเที่ยงธรรมและการควบคุมตน 

ในการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการผูพิพากษาจะตองมีความเที่ยงธรรม และจะตองถูกมอง
วามีความเที่ยงธรรมเชนน้ันดวย 

ผูพิพากษาจะตองปฏิบัติหนาที่ของตนดวยการควบคุมตนและดวยความใสใจตอศักดิ์ศรี
ของศาลและของทุกคนที่เกี่ยวของ 
 
ขอ 6 ประสิทธิภาพ 

ผูพิพากษาจะตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพและอยางแข็งขัน โดยไมมี
ความลาชาเกินควร 
 
ขอ 7 กิจกรรมภายนอก 

ผูพิพากษาจะตองไมปฏิบัติหนาที่อ่ืนใด ไมวาจะเปนโดยสาธารณะหรือโดยสวนตัว โดย
มีคาจางหรือไมมี ที่ไมสอดคลองกับหนาที่และสถานะของผูพิพากษาอยางเต็มที่ 

ผูพิพากษาจะตองไมไดรับการแตงตั้งใหทํางานภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของ
ผูพิพากษา 
 
ขอ 8 ความมั่นคงในการทํางาน 

ผูพิพากษาไมสามารถถูกยาย พักงาน หรือปลดออกจากตําแหนง นอกเสียจากตามที่
ถูกกําหนดไวโดยกฎหมาย และหากเปนเชนน้ันก็เพียงโดยการตัดสินใจในกระบวนการทางวินัย
ที่เหมาะสมเทานั้น 

ผูพิพากษาคนหนึ่งจะตองไดรับการแตงตั้งชั่วชีวิต หรือเปนชั่วระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน
ที่ความเปนอิสระของตุลาการจะไมถูกบั่นทอน 

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอายุเกษียณอายุราชการของฝายตุลาการตามกําหนดจะตองไม
มีผลยอนหลัง 
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ขอ 9 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
การตัดเลือกและการแตงตั้งผูพิพากษาแตละครั้งจะตองดําเนินไปตามวัตถุประสงคและ

เกณฑที่โปรงใสที่อยูบนฐานของคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เหมาะสม ในกรณีที่การคัดเลือกผูพิพากษา
ไมไดรับการดูแลใหมีความเหมาะสมดวยวิธีการตางๆ ที่หยั่งรากอยูในธรรมเนียมปฏิบัติที่เปนที่
รับรองและพิสูจนแลว การเลือกผูพิพากษาควรจะดําเนินไปโดยหนวยงานที่เปนอิสระที่มีตัวแทน
จากตุลาการจํานวนพอควร 
 
ขอ 10 ความรับผิดทางแพงและทางอาญา 

การดําเนินมาตรการทางแพงในประเทศที่อนุญาตใหเกิดขึ้นได และการดําเนินมาตรการ
ทางอาญาตอผูพิพากษา รวมถึงการจับกุม จะอนุญาตใหกระทําไดเพียงในสถานการณที่มีการ
ดูแลใหความเปนอิสระของผูพิพากษาไมไดรับผลกระทบเทานั้น 
 
ขอ 11 การดําเนินมาตรการทางปกครองและทางวินัย 

การดําเนินมาตรการทางปกครองและทางวินัยตอผูพิพากษาจะตองดําเนินไปในแบบที่
ไมทําใหความเปนอิสระที่แทจริงของผูพิพากษาตองถูกบั่นทอน และในแบบที่ใหความสนใจ
เพียงตอขอพิจารณาที่ทั้งเปนวัตถุวิสัยและเกี่ยวของเทานั้น 

ในกรณีที่ไมมีการรับรองโดยวิธีการอื่นที่หยั่งรากอยูในธรรมเนียมปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับ
และพิสูจนแลว มาตรการทางปกครองและทางวินัยตอตุลาการควรจะถูกดําเนินโดยหนวยงานที่
เปนอิสระที่มีตัวแทนจากตุลาการเปนจํานวนพอควร 

การดําเนินมาตรการทางวินัยตอผูพิพากษาจะเกิดขึ้นไดเพียงเม่ือมีการกําหนดไวใน
กฎหมายที่มีอยูแลวเทานั้น และโดยสอดคลองกับระเบียบปฏิบัติที่มีการกําหนดไวกอนแลว 
 
ขอ 12 การสมาคม 

สิทธิของผูพิพากษาในการเขารวมสมาคมทางวิชาชีพจะตองไดรับการรับรองเพ่ือที่จะ
อนุญาตใหผูพิพากษาไดรับคําปรึกษา โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการนําบัญญัติตางๆ ทั้งทาง
ศีลธรรมและอ่ืนๆ และวิธีการทางยุติธรรมมาใช และเพ่ืออนุญาตใหผูพิพากษาไดปกปอง
ผลประโยชนอันชอบธรรมของตน 

 
ขอ 13 คาตอบแทนและการเกษียณอายุ 

ผูพิพากษาจะตองไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอเพ่ือรักษาความเปนอิสระทางเศรษฐกจิได
อยางแทจริง คาตอบแทนจะตองไมขึ้นอยูกับผลของการทํางานของผูพิพากษา และจะตองไมถกูลด
ในระหวางทํางานตุลาการ 
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ผูพิพากษามีสิทธิที่จะเกษียณอายุโดยไดรับเงินเลี้ยงชีพหรือบํานาญที่สอดคลองกับ
ตําแหนงทางวิชาชีพของตน 

หลังจากเกษียณอายุ ผูพิพากษาจะตองไมถูกกันออกจากการทําหนาที่ทางกฎหมาย
อ่ืนๆ เพียงเพราะเขาเคยเปนผูพิพากษา 

 
ขอ 14 การสนับสนุน 

อํานาจฝายอ่ืนๆ ของรัฐจะตองใหสิ่งตางๆ ที่จําเปนแกผูพิพากษาเพื่อใหผูพิพากษา
สามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางเหมาะสม ตุลาการจะตองมีโอกาสที่จะมีสวนรวมหรือไดรับ
การรับฟงในการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ 
 
ขอ 15 อัยการ 

ในประเทศที่สมาชิกของสํานักงานอัยการเปนผูพิพากษา หลักการตางๆ ขางตน
สามารถนํามาปรับใชตามที่จําเปนแกผูพิพากษาเหลานี้ได 
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หลักการเบอกฮเฮาสวาดวยความเปนอิสระขององคกรตุลาการระหวางประเทศ (The 
Burgh House Principles on the Independence of the International Judiciary) 

 
กลุมศึกษาของสมาคมกฎหมายระหวางประเทศวาดวยการปฏิบัติและระเบียบวิธีการของ

ศาลและคณะตุลาการระหวางประเทศ (Study Group of the International Law Association on 
the Practice and Procedure of International Courts and Tribunals) โดยความรวมมือกับ
โครงการวาดวยศาลและคณะตุลาการระหวางประเทศ (Project on International Courts and 
Tribunals): 

ดวยยอมรับความจําเปนที่จะตองมีแนวทางการนําไปใชทั่วไปเพื่อเปนคุณูปการตอความ
เปนอิสระและการทรงความเที่ยงธรรมของตุลาการระหวางประเทศ เพ่ือดูแลใหมีความชอบธรรม
และประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมนานาชาติ; 

ดวยความคํานึงถึงหลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของตุลาการ 
(2528) (1985) และกฎและมาตรฐานนานาชาติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระของตุลาการ
และสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม; 

โดยตระหนักถึงสิ่งทาทายพิเศษที่ตุลาการระหวางประเทศเผชิญในบริบทขามชาติชาติที่
พวกเขาปฏิบัติงานอยู; 

โดยสังเกตเปนการพิเศษวาศาลหรือตุลาการแตละคณะมีลักษณะและหนาที่เฉพาะของตน 
และในบางสถานการณผูพิพากษาจะปฏิบัติงานแบบไมเต็มเวลาหรือเปนผูพิพากษาเฉพาะกิจ
หรือเปนผูพิพากษาแทน; 

โดยพิจารณาถึงหลักการตอไปน้ีของกฎหมายระหวางประเทศวาสามารถนํามาปรับใช
โดยทั่วไปได: 

• เพ่ือดูแลใหมีความเปนอิสระของตุลาการ ผูพิพากษาจะตองเปนอิสระจากคูกรณีของ
คดีที่กําลังพิจารณาอยู เปนอิสระจากสถานะทางสัญชาติและการพํานักอาศัยของตน 
จากประเทศที่ไปทํางาน และจากองคกรระหวางประเทศที่ตั้งศาลหรือคณะตุลาการ
น้ันขึ้น 

• ผูพิพากษาจะตองเปนอิสระจากอิทธิพลที่ไมเหมาะสมจากแหลงใดๆ 
• ผูพิพากษาจะตัดสินคดีอยางเที่ยงธรรม บนฐานของขอเท็จจริงของคดีและกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ 
• ผูพิพากษาจะหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนใดๆ รวมถึงการอยูในสถานการณที่

อาจจะทําใหถูกมองอยางสมเหตุสมผลไดวาทําใหเกิดผลประโยชนทับซอนขึ้น 
• ผูพิพากษาจะละเวนจากความไมเหมาะสมในกิจกรรมทางตุลาการและกิจกรรมที่

เกี่ยวของของตน 
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เสนอหลักการตอไปน้ีซ่ึงนําไปใชกับศาลและคณะตุลาการระหวางประเทศที่มีอยูประจํา 
(ตอไปน้ีเรียก “ศาล”) และสําหรับผูพิพากษาที่ทํางานเต็มเวลาเปนหลักได หลักการฯ ยังควรจะ
ถูกนําไปใชกับผูพิพากษาเฉพาะกิจ ผูพิพากษาที่ปฏิบัติหนาที่แทน และผูพิพากษาที่ทํางานไม
เต็มเวลา ที่ทํางานในการตัดสินคดีความระหวางประเทศ และกับผูที่ทําหนาที่อํานาจตุลาการ
ระหวางประเทศดวย 

1. ความเปนอิสระและเสรีภาพจากการแทรกแซง 
1.1 ศาลและผูพิพากษาจะปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนอิสระจากการแทรกแซง

โดยตรงหรือโดยออม หรือจากอิทธิพลโดยบุคคลหรือหนวยงานใด 
1.2 ในขณะที่ศาลถูกตั้งขึ้นเปนหนวยงานหนึ่งหรือภายใตอํานาจขององคกรระหวาง

ประเทศ ศาลและผูพิพากษาจะปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการของตนอยางเปนอิสระ
จากการแทรกแซงจากหนวยงานหรืออํานาจอื่นๆ ขององคกรนั้น เสรีภาพน้ีใชกับ
ทั้งกระบวนการยุติธรรมในคดีที่คางอยู รวมถึงการมอบหมายคดีใหแกผูพิพากษา
คนใดคนหนึ่ง และกับการปฏิบัติงานของศาลและงานทะเบียนของศาล 

1.3 ศาลจะตองเปนอิสระในการกําหนดสภาพเงื่อนไขของการบริหารจัดการภายใน
ของตน รวมถึงนโยบายการคัดเลือกเจาหนาที่ ระบบขอมูล และการจัดสรร
งบประมาณรายจาย 

1.4 การพินิจพิเคราะหตางๆ ของศาลจะตองรักษาไวเปนความลับ 
 
2. การเสนอชื่อ การเลือกตั้ง และการแตงตั้ง 
2.1 โดยสอดคลองกับกฎระเบียบที่ควบคุมอยู ผูพิพากษาจะตองถูกเลือกจากกลุมคน

ที่มีจริยธรรมสูง มีความเที่ยงธรรม และมีมโนธรรม ผูมีคุณสมบัติทางวิชาชีพ 
ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสม ที่จําเปนสําหรับศาลนั้นๆ 

2.2 ในขณะที่กระบวนการเสนอชื่อ การเลือกตั้ง และการแตงตั้ง ควรจะพิจารณาเรื่อง
ตัวแทนอยางเปนธรรมจากภูมิภาคตางๆ และจากระบบกฎหมายหลักตางๆ 
ตามที่เหมาะสม รวมถึงผูพิพากษาชายและหญิงก็ตาม คุณสมบัติทางวิชาชีพและ
คุณสมบัติสวนบุคคลเปนเกณฑที่อยูเหนือกวาในการพิจารณาเสนอชื่อ การ
เลือกตั้ง และการแตงตั้งผูพิพากษา 

2.3 กระบวนการในการเสนอชื่อ การเลือกตั้ง และการแตงตั้งผูพิพากษา ควรจะโปรงใส
และมีมาตรการปองกันที่เหมาะสมจากการเสนอชื่อ การเลือกตั้ง และการแตงตั้ง 
ที่ถูกกระตุนโดยขอพิจารณาที่ไมเหมาะสม 

2.4 ขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการเสนอชื่อ การเลือกตั้ง และการแตงตั้งผูพิพากษา 
และขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครดํารงตําแหนงทางตุลาการ ควรจะเปดเผยตอสาธารณะ 
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ในเวลาที่เหมาะสมและดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ โดยองคกรระหวางประเทศ
หรือหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบกระบวนการเสนอชื่อ การเลือกตั้ง และการแตงตั้ง 

2.5 ในกรณีที่กฎระเบียบควบคุมของศาลที่เกี่ยวของอนุญาตใหมีการเลือกตั้งผู
พิพากษามาดํารงตําแหนงซ้ําได หลักการและเกณฑที่กําหนดขางตนในการเสนอชื่อ 
การเลือกตั้ง และการแตงตั้งผูพิพากษา จะตองถูกปรับใชตามควรกับการเลือกตั้งซ้ํา 

 
3. ความมั่นคงในการจางงาน 
3.1 ผูพิพากษาจะตองมีความมั่นคงในการจางงานโดยเกี่ยวเน่ืองกับวาระการดํารง

ตําแหนง ผูพิพากษาอาจจะถูกปลดออกจากตําแหนงดวยเหตุเฉพาะและโดย
สอดคลองกับระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมที่มีการกําหนดลวงหนา 

3.2 กฎระเบียบควบคุมของแตละศาลควรจะกําหนดใหผูพิพากษามีระยะเวลาขั้นต่ําใน
การดํารงตําแหนง เพ่ือทําใหผูพิพากษาสามารถปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการไดอยาง
เปนอิสระ 

 
4. การทํางานและคาตอบแทน 
4.1 เง่ือนไขการทํางานที่สําคัญของผูพิพากษาจะตองไดรับการรับรองไวในเอกสารที่มี

ผลผูกพันตามกฎหมาย 
4.2 ไมมีการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบในทางลบใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคาตอบแทน

ของผูพิพากษา และสภาพเงื่อนไขการทํางานที่สําคัญอ่ืนๆ จะเกิดขึ้นไดในระหวาง
ที่ผูพิพากษาดํารงตําแหนง 

4.3 ผูพิพากษาจะไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอ ซ่ึงควรจะไดรับการปรับเปนระยะให
สอดคลองกับการคาครองชีพที่เพ่ิมขึ้นในสถานที่ตั้งของศาล 

4.4 เง่ือนไขการทํางานควรจะรวมถึงการจัดบํานาญที่เพียงพอดวย 
 
5. เอกสิทธ์ิและความคุมกัน 
5.1 ผูพิพากษาไดรับสิทธิความปลอดพนจากการรับผิดเทียบเทากับความปลอดพน

จากการรับผิดทางการทูต และโดยเฉพาะผูพิพากษาจะไดรับความปลอดพนจาก
การรับผิดจากขอกลาวอางใดๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการของตน 

5.2 เพียงศาลโดยลําพังก็มีอํานาจที่จะยกเวนความปลอดพนจากการรับผิดของผู
พิพากษาได ศาลควรจะยกเวนความปลอดพนจากการรับผิดในกรณีใดๆ ที่ตาม
ความเห็นของศาลแลวความปลอดพนจากการรับผิดจะไปขัดกระบวนการยุติธรรม 
และจะสามารถยกเวนไดโดยปราศจากอคติตอการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ 
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5.3 เอกสารและบันทึกตางๆ ของศาล ผูพิพากษา และนายทะเบียน ตราบเทาที่เกี่ยวของ
กับธุระของศาล จะตองไมสามารถถูกละเมิดได 

5.4 รัฐที่เปนที่ตั้งของศาลระหวางประเทศจะดําเนินมาตรการตางๆ ที่จําเปนเพ่ือ
คุมครองความปลอดภัยของผูพิพากษาและครอบครัว และคุมครองพวกเขาจาก
มาตรการที่มีผลทางลบใดๆ ที่เกี่ยวของการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการของพวกเขา 

 
6. งบประมาณ 
รัฐภาคีและองคกรระหวางประเทศจะจัดใหมีทรัพยากรที่เพียงพอ รวมถึงสิ่งเอ้ืออํานวย

ตางๆ และจํานวนของเจาหนาที่ เพ่ือทําใหศาลและผูพิพากษาสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
7. เสรีภาพในการแสดงความเห็นและในการสมาคมรวมตัว 
7.1 ผูพิพากษามีเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการสมาคมรวมตัวในขณะที่ดํารง

ตําแหนง เสรีภาพเหลานี้จะตองถูกใชไปในแบบที่สอดคลองกับหนาที่ทางตุลาการ 
และไมสงผลกระทบหรือปรากฏอยางสมเหตุสมผลวาสงผลกระทบตอการทรงความ
เที่ยงธรรมหรือความเปนอิสระทางตุลาการ 

7.2 ผูพิพากษาจะรักษาความลับของการพิจารณาคดี และจะไมแสดงความคิดเห็น
นอกกระบวนการยุติธรรมตอคดีที่กําลังดําเนินอยู 

7.3 ผูพิพากษาจะตองจํากัดตนอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นนอกกระบวนการ
ยุติธรรมตอคําตัดสินและกระบวนการพิจารณาคดีของศาลของตนและศาลของคนอืน่ 
และตอกฎหมาย ราง ขอเสนอ หรือประเด็นใดๆ ที่อาจจะมาสูการพิจารณาของศาล 

 
8. กิจกรรมนอกระบบตุลาการ 
8.1 ผูพิพากษาจะตองไมเขารวมในกิจกรรมนอกระบบตุลาการใดๆ ที่ขัดกับหนาที่ทาง

ตุลาการของตน หรือขัดกับการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วของ
ศาลที่ตนเปนสมาชิกอยู หรือที่อาจจะสงผลกระทบหรืออาจจะปรากฏอยาง
สมเหตุสมผลวาจะสงผลกระทบตอการทรงความเที่ยงธรรมหรือความเปนอิสระ
ของตน 

8.2 ผูพิพากษาจะตองไมปฏิบัติหนาที่ทางการเมืองใดๆ 
8.3 ศาลแตละศาลจะตองจัดตั้งกลไกที่เหมาะสมเพื่อใหแนวทางตอผูพิพากษาในเรื่อง

กิจกรรมนอกเหนือกระบวนการยุติธรรม และเพื่อดูแลใหมีวิธีการที่เหมาะสม
สําหรับคูกรณีของคดีความที่จะยกขอกังวลใดๆ ขึ้นมา 
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9. ความสัมพันธกับคดีในอดีต 
9.1 ผูพิพากษาจะตองไมปฏิบัติหนาที่ในคดีที่ตนเคยเปนตัวแทน ทนายความ ที่ปรึกษา 

อัยการ ผูเชี่ยวชาญ หรือในตําแหนงอ่ืนใด ใหแกหน่ึงในคูกรณี หรือเปนสมาชิก
ของศาลระหวางประเทศหรือศาลระดับประเทศหรือหนวยงานจัดการขอพิพาท
อ่ืนๆ ที่ไดพิจารณาเรื่องที่เปนคดีขัดแยงอยู 

9.2 ผูพิพากษาจะตองไมปฏิบัติหนาที่ในคดีที่มีประเด็นที่เคยมีการสมาคมในรูปแบบ
ใดๆ ที่อาจจะสงผลกระทบ หรืออาจจะถูกมองอยางสมเหตุผลวาจะสงผลกระทบ
ตอการทรงความเที่ยงธรรมหรือความเปนอิสระของตนได 

 
10. ความสัมพันธกับคูกรณีในอดีต 
ผูพิพากษาจะตองไมวาความในคดีใดๆ ที่เกี่ยวของกับคูกรณีที่ตนเคยทําหนาที่เปน

ตัวแทน ทนายความ ที่ปรึกษา อัยการ หรือผูเชี่ยวชาญ ในระยะเวลาสามปที่ผานมา หรือในชวง
เวลาอ่ืนตามที่ศาลอาจจะกําหนดไวในระเบียบของตน หรือกับคนที่ตนเคยมีความเชื่อมโยงทาง
วิชาชีพหรือโดยสวนตัวอยางสําคัญภายในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมาหรือในชวงระยะเวลาอื่น
ตามที่ศาลอาจจะกําหนดไวในระเบียบของตน 

 
11. ผลประโยชนในผลการพิจารณาคดี 
11.1 ผูพิพากษาจะตองไมพิจารณาคดีที่ผูพิพากษาจะไดรับประโยชนสวนบุคคล ทาง

วิชาชีพ หรือทางการเงิน เปนชิ้นเปนอัน จากผลการพิจารณานั้น 
11.2 ผูพิพากษาจะตองไมพิจาณาคดีที่บุคคลอื่นหรือหนวยใดที่ใกลชิดกับผูพิพากษาจะ

ไดรับประโยชนสวนบุคคล ทางวิชาชีพ หรือทางการเงิน เปนชิ้นเปนอัน จากผลการ
พิจารณานั้น 

11.3 ผูพิพากษาจะตองไมรับการจายเงินแบบปดลับใดๆ จากคูกรณีของคดีความ หรือ
รับการจายเงินใดๆ เน่ืองจากการที่ผูพิพากษามีสวนรวมในการพิจารณาคดี 

 
12. การติดตอกับคูกรณี 
12.1 ผูพิพากษาจะใชความระมัดระวังที่เหมาะสมในการติดตอสวนบุคคลกับคูกรณี 

ตัวแทน ทนายความ อัยการ ที่ปรึกษา หรือบุคคลและหนวยอ่ืนใด ที่สัมพันธกับ
คดีที่กําลังพิจารณาอยู การติดตอเชนน้ันควรจะดําเนินไปในลักษณะที่สอดคลองกับ
หนาที่ทางตุลาการของผูพิพากษา และจะไมกระทบหรือปรากฏอยางสมเหตุผลวา
กระทบตอความเปนอิสระและการทรงความเที่ยงธรรมของผูพิพากษา 
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12.2 ผูพิพากษาจะไมสนับสนุนการสื่อสารทางเดียวจากคูกรณี และการติดตอสื่อสาร
เชนนั้นควรจะเปดเผยตอศาลและตอคูกรณีอีกฝาย ยกเวนแตจะมีการกําหนดไว
โดยกฎระเบียบของศาลเปนอยางอ่ืน 

 
13. ขอจํากัดหลังการดํารงตําแหนง 
13.1 ในขณะที่ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาจะไมแสวงหาหรือรับการจางงาน การแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนง หรือผลประโยชนในอนาคต จากคูกรณีที่ตนพิจารณาคดี หรือ
จากหนวยใดที่เกี่ยวของกับคูกรณีน้ัน ที่อาจจะสงผลกระทบหรือปรากฏสมเหตุสมผล
วาจะกระทบตอความเปนอิสระและการทรงความเที่ยงธรรมของผูพิพากษา 

13.2 อดีตผูพิพากษาจะไมกระทําการไมวาในฐานะใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีที่ตน
พิจารณาเมื่อขณะทํางานในศาล ยกเวนแตจะไดรับอนุญาตไวโดยกฎระเบียบของ
ศาล 

13.3 อดีตผูพิพากษาจะตองไมทําหนาที่เปนตัวแทน ทนายความ ที่ปรึกษา หรืออัยการ 
ในคดีพิจารณาใดๆ ของศาลที่ตนเคยทําหนาที่อยูเปนระยะเวลาสามปหลังจากที่
ไดออกจากตําแหนงไป หรือเปนระยะเวลาอื่นใดตามที่ศาลอาจจะกําหนดและ
ประกาศใหทราบ 

13.4 อดีตผูพิพากษาจะใชความระมัดระวังอยางเหมาะสมในเรื่องการรับการจางงาน 
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง หรือผลประโยชนใดๆ โดยเฉพาะจากคูกรณีในคดีที่
ตนเคยพิจารณา หรือจากองคกรใดๆ ที่เกี่ยวของกับคูกรณีน้ัน 

 
14. การเปดเผย 
14.1 ผูพิพากษาจะเปดเผยตอศาลและตอคูกรณีของคดีหากเหมาะสม ถึงสถานการณ

หนึ่งใดที่เปนไปตามที่กลาวถึงในหลักการที่ 7 ถึง 13 ที่ตนไดทราบไมวา ณ เวลาใด 
14.2 แตละศาลจะกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อทําใหผูพิพากษาเปดเผย

ขอมูลตอศาล และตอคูกรณีของคดีหากเหมาะสม ในเรื่องที่อาจกระทบหรืออาจจะ
ปรากฏอยางสมเหตุสมผลวาจะกระทบตอความเปนอิสระและการทรงความเที่ยงธรรม
ของผูพิพากษาในเรื่องที่เกี่ยวกับคดีน้ันๆ 

 
15. การยกเวน 
แมวาจะมีหลักการที่ 7 ถึง 13 ผูพิพากษาจะไมถูกหามพิจารณาคดีที่ตนไดเปดเผย

ขอเท็จจริงใดๆ ที่ทําใหเกิดสถานการณตามที่กลาวในหลักการขางตนอยางเหมาะสม และศาล
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ไมคัดคานและคูกรณีไดแสดงความยินยอมอยางมีขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกระทําของ
ผูพิพากษา 

 
16. การถอนตัวหรือการขาดคุณสมบัติ 
ศาลแตละศาลจะกําหนดกฎระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือทําใหมีการกําหนดไดวาผูพิพากษาจะ

ถูกหามไมใหพิจารณาคดีหน่ึงใดเนื่องจากการนําหลักการเหลานี้หรือเหตุผลเรื่องการไร
ความสามารถมาใชหรือไม ระเบียบวิธีปฏิบัติเชนนั้นจะตองจัดใหมีใหแกผูพิพากษา ศาล หรือ
คูกรณี 
 

17. การประพฤติมิชอบ 
17.1 ศาลแตละศาลจะกําหนดกฎระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือรองรับขอรองเรียนเร่ืองการ

ประพฤติมิชอบ หรือการละเมิดหนาที่ ในสวนของผูพิพากษา ที่อาจจะสงผล
กระทบตอความเปนอิสระหรือการทรงความเที่ยงธรรมได 

17.2 ขอรองเรียนเชนน้ันอาจจะถูกแกไขไปไดอยางรวบรัดหากเปนที่ชัดเจนวาไมมี
เหตุผล สวนในกรณีที่ศาลพิจารณาเห็นวาจําเปนตองมีการสืบสวนแบบเต็ม
รูปแบบ กฎระเบียบจะตองกําหนดมาตรการปองกันที่เพียงพอเพ่ือคุมครองสิทธิ
และประโยชนของผูพิพากษา และเพ่ือดูแลใหมีการเก็บการพิจารณาความเปน
ความลับอยางเหมาะสม 

17.3 กฎระเบียบควบคุมของศาลจะกําหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมถึงเรื่องการปลดผู
พิพากษาออกจากตําแหนงดวย 

17.4 ผลของขอรองเรียนใดๆ จะตองถูกสื่อสารกลับไปยังผูรอง 
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3. สภาแหงยุโรป 
 

ก. มาตรฐานเฉพาะวาดวยความเปนอิสระของผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ 
 
ขอเสนอแนะหมายเลข R (94) 12 ของคณะกรรมการคณะมนตรีรัฐภาคีวาดวยความเปน
อิสระ ประสิทธิภาพ และบทบาทของผูพิพากษา 

(รับรองโดยคณะกรรมการคณะมนตรีฯ เม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 2537 (1994) ณ การ
ประชุมผูทําการแทนคณะมนตรีครั้งที่ 518) 

 
คณะกรรมการคณะมนตรี ภายใตเง่ือนไขของขอ 15 ข ของกฎบัตรแหงสภาแหงยุโรป 

(Statute of the Council of Europe), 
ดวยความเคารพในขอ 6 ของอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

ขั้นพ้ืนฐาน (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
ตอไปน้ีเรียก “อนุสัญญาฯ”) ซ่ึงบัญญัติไววา “บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยาง
เปนธรรมและเปดเผย ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยคณะตุลาการที่เปนอิสระและมีความ
เที่ยงธรรมที่ไดรับการแตงตั้งโดยกฎหมาย”; 

ดวยความเคารพในหลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของตุลาการ 
(United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary) ที่รับรองโดยที่
สมัชชาสามัญสหประชาชาติเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2528 (1985); 

ดวยการยอมรับถึงบทบาทสําคัญของผูพิพากษาและบุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติหนาที่ทางตุลา
การ ในการดูแลใหมีการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน; 

ดวยความปรารถนาจะสงเสริมเสรีภาพของผูพิพากษาเพื่อที่จะเสริมสรางหลักนิติธรรม
ในรัฐประชาธิปไตย; 

ดวยความตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองเสริมสรางสถานะและอํานาจของผูพิพากษา 
เพ่ือที่จะบรรลุถึงระบบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม; 

ดวยความสํานึกถึงการปรารถนาจะดูแลใหมีการใชหนาที่ทางตุลาการอยางเหมาะสม 
อันเปนชุดหนาที่และอํานาจทางตุลาการที่มุงเปาไปที่การคุมครองผลประโยชนของทุกคน, 

เสนอแนะวา รัฐบาลของรัฐภาคีจัดหรือเสริมสรางมาตรการทุกอยางที่จําเปนตอการ
สงเสริมบทบาทของผูพิพากษาแตละคนและบทบาทของตุลาการโดยรวม และเสริมสรางความ
เปนอิสระและประสิทธิภาพของผูพิพากษาเหลานั้น โดยการบังคับใชหลักการตอไปน้ีเปนการ
เฉพาะ: 
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ขอบเขตของขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะนี้สามารถนําไปใชไดกับบุคคลทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ 

รวมถึงผูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายแพง 
กฎหมายพาณิชย และกฎหมายปกครอง 

2. หลักการที่กําหนดไวในขอเสนอแนะนี้ก็ใชกับผูพิพากษาที่เปนคนธรรมดาและ
บุคคลอื่นที่ปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการดวย ยกเวนในกรณีที่เปนที่ชัดเจนจากบริบท
วาหลักการสามารถนําไปใชไดกับเพียงผูพิพากษาทางวิชาชีพเทานั้น เชน 
หลักการเกี่ยวกับคาตอบแทนและอาชีพของผูพิพากษา 

 
หลักการที่ 1 – หลักการทั่วไปเกี่ยวกับความเปนอิสระของผูพิพากษา 

1. จะตองมีการใชมาตรการตางๆ ที่จําเปนเพ่ือเคารพ คุมครอง และสงเสริม ความ
เปนอิสระของผูพิพากษา 

2. โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรจะมีการดําเนินมาตรการตอไปน้ี: 
ก. ความเปนอิสระของผูพิพากษาควรจะไดรับการประกันตามบทบัญญัติของ

อนุสัญญาฯ และหลักการตามรัฐธรรมนูญ ตัวอยางเชน โดยการใส
บทบัญญัติเฉพาะไวในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นใด หรือผสานเอา
บทบัญญัติของขอเสนอแนะนี้ไวในกฎหมายภายใน ขึ้นอยูกับธรรมเนียม
ทางกฎหมายของแตละรัฐ กฎดังกลาวอาจจะกําหนดดังตัวอยางตอไปน้ี: 
1) การตัดสินใจของผูพิพากษาไมควรจะถูกทบทวนไดโดยวิธีการใดๆ ที่

นอกเหนือไปจากกระบวนการอุทธรณตามที่กําหนดไวโดยกฎหมาย 
2) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของผูพิพากษาและคาตอบแทนของผู

พิพากษา ควรจะไดรับการประกันไวในกฎหมาย 
3) ไมมีหนวยงานอื่นใดนอกจากศาลเองที่จะตัดสินใจเรื่องความสามารถ

ของตนเอง ตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย 
4) ดวยขอยกเวนในการตัดสินเรื่องการนิรโทษกรรม การอภัยโทษ หรือ

คําตัดสินอ่ืนใดทํานองนี้ รัฐบาลหรือฝายบริหารไมควรจะสามารถทําการ
ตัดสินใดๆ ที่เปนการบังคับใชยอนหลังที่ทําใหคําตัดสินทางตุลาการ
เปนโมฆะได 

ข. อํานาจฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติควรจะดูแลใหผูพิพากษาเปนอิสระ 
และใหไมมีการใชขั้นตอนที่จะกระทบตอความเปนอิสระของผูพิพากษา 

ค. คําตัดสินทุกคําตัดสินที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของผูพิพากษา
ควรจะอยูบนฐานของเกณฑที่เปนวัตถุวิสัย และการคัดเลือกและอาชีพของ
ผูพิพากษาควรจะอยูบนฐานของคุณสมบัติ โดยใหคุณคาแกคุณสมบัติ 
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ความเที่ยงธรรม ความสามารถ และประสิทธิภาพ หนวยงานที่มีอํานาจใน
การตัดสินใจเรื่องการคัดเลือกและอาชีพของผูพิพากษาควรจะเปนอิสระ
จากรัฐบาลและฝายบริหาร เพ่ือเปนการปกปองความเปนอิสระของหนวยงาน
น้ี กฎระเบียบตางๆ ควรจะประกันใหสมาชิกของหนวยงานนี้ถูกคัดเลือก
โดยตุลาการ และหนวยงานนี้เปนผูกําหนดระเบียบวิธีการของตัวเอง เปนตน 

 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติอนุญาตใหผูพิพากษาถูกแตงตั้งโดยรัฐบาล
ได ควรจะมีหลักประกันเพ่ือดูแลใหกระบวนการในการแตงตั้งผูพิพากษา
น้ันโปรงใสและเปนอิสระในทางปฏิบัติ และใหการตัดสินใจไมไดรับอิทธิพล
อ่ืนใดนอกจากที่เกี่ยวของกับเกณฑอันเปนวัตถุวิสัยที่ไดกลาวมาแลว
ขางตน หลักประกันเหลานี้อาจจะเปนดังที่ยกมาเปนตัวอยางตอไปน้ี
หลักประกันใดหลักประกันหนึ่งหรือมากกวา: 
1) หนวยงานพิเศษที่เปนอิสระและมีความสามารถ เพ่ือทําหนาที่ให

คําแนะนําแกรัฐบาลที่รัฐบาลจะตองปฏิบัติตาม หรือ 
2) สิทธิของปจเจกบุคคลในการอุทธรณคําตัดสินไปยังหนวยงานที่เปน

อิสระ หรือ 
3) หนวยงานที่ทําการตัดสินใจใหการปกปองจากอิทธิพลที่ไมเหมาะสม

หรือเกินควร 
ง. ในกระบวนการตัดสินใจ ผูพิพากษาควรจะเปนอิสระและสามารถที่จะ

กระทําไดโดยปราศจากการจํากัด อิทธิพลที่ไมเหมาะสม การชักจูงใจ กดดัน 
ขมขู หรือแทรกแซง ทั้งทางตรงและทางออม จากฝายใดหรือดวยเหตุผลใด 
กฎหมายควรจะกําหนดบทลงโทษบุคคลที่พยายามจะมีอิทธิพลเหนือผู
พิพากษาในแบบดังกลาว ผูพิพากษาควรจะมีเสรีภาพที่ไรจํากัดในการตัดสิน
คดีอยางเที่ยงธรรม โดยสอดคลองกับมโนสํานึกแหงตน และการตีความ
ขอเท็จจริงของตน และโดยสอดคลองกับหลักนิติธรรมที่ใชอยู ผูพิพากษา
ไมควรจะถูกบังคับใหตองรายงานขอผิดถูกของคดีตอบุคคลใดภายนอก
ตุลาการ 

จ. การแจกจายคดีไมควรจะไดรับอิทธิพลจากความปรารถนาของคูกรณีฝาย
ใดของคดีความ หรือจากบุคคลใดที่เกี่ยวของกับผลของคดี ตัวอยางเชน 
การแจกจายคดีน้ันอาจดําเนินการโดยการจับสลาก หรือใชระบบการ
แจกจายโดยอัตโนมัติตามลําดับอักษร หรือระบบทํานองนี้ 

ฉ. ไมควรจะมีการถอนคดีออกจากผูพิพากษาคนหนึ่งคนใดโดยปราศจากเหตุ
อันควร เชน ในกรณีการเจ็บปวยรุนแรงหรือกรณีผลประโยชนทับซอน 
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เหตุผลเหลานั้นและกระบวนการในการถอนผูพิพากษาเชนนั้นควรจะถูก
กําหนดไวโดยกฎหมาย และไมควรจะไดรับอิทธิพลจากผลประโยชนใดๆ 
ของรัฐบาลหรือฝายบริหาร การตัดสินใจที่จะถอนคดีออกจากผูพิพากษาคน
หน่ึงจะตองดําเนินโดยหนวยงานที่มีความเปนอิสระทางตุลาการเฉกเชนผู
พิพากษา 

3. ผูพิพากษาไมวาจะมาจากการแตงตั้งหรือจากการเลือกตั้งจะตองไดรับการประกัน
การจางงานจนกวาจะถึงอายุเกษียณหรือหมดอายุวาระดํารงตําแหนง หากมีการ
กําหนดไวเชนน้ัน 

 
หลักการที่ 2 อํานาจของผูพิพากษา 

1. บุคคลทุกคนที่มีความสัมพันธกับคดี รวมถึงหนวยงานของรัฐหรือตัวแทนของ
หนวยงาน ควรจะตองขึ้นอยูกับอํานาจของผูพิพากษา 

2. ผูพิพากษาควรจะมีอํานาจที่เพียงพอ และสามารถใชอํานาจเพื่อปฏิบัติหนาที่ของ
ตนและเพื่อรักษาอํานาจและศักดิ์ศรีของศาล 

 
หลักการที่ 3 สภาพการทํางานที่เหมาะสม 

1. ควรจะจัดใหมีสภาพที่เหมาะสมเพื่อทําใหผูพิพากษาสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโดยการ: 
ก. สรรหาผูพิพากษาจํานวนเพียงพอ และจัดใหมีการอบรมที่เหมาะสม เชน 

การอบรมการปฏิบัติในศาล และรวมกับหนวยงานและองคกรอ่ืนจัดการ
อบรมกอนการรับตําแหนงและระหวางปฏิบัติหนาที่ในกรณีที่เปนไปได การ
อบรมเชนน้ันควรจะไมตองใหผูพิพากษาเสียคาใชจาย และควรจะเกี่ยวของ
กับกฎหมายและตัวอยางคดีที่เกิดขึ้นไมนานมานี้ ในกรณีที่เหมาะสม การ
อบรมควรจะรวมถึงการไปศึกษาดูงานหนวยงานตางประเทศและหนวยงาน
ในยุโรป รวมถึงศาลดวย 

ข. ดูแลใหสถานะและคาตอบแทนของผูพิพากษาสมควรกับศักดิ์ศรีของ
วิชาชีพและภาระความรับผิดชอบของผูพิพากษา 

ค.  จัดใหมีโครงสรางอาชีพที่ชัดเจนเพ่ือที่จะสรรหาและรักษาผูพิพากษาที่มี
ความสามารถไวได 

ง. จัดใหมีเจาหนาที่สนับสนุนและอุปกรณเครื่องมือที่เพียงพอ โดยเฉพาะ
เครื่องจักรที่ทํางานแทนคนและอุปกรณการประมวลผลขอมูล เพ่ือดูแลใหผู
พิพากษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและโดยไมลาชา 
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จ. ดําเนินมาตรการตางๆ ที่เหมาะสมเพื่อมอบหมายภาระหนาที่ที่ไมไดเปน
ทางตุลาการใหแกบุคคลอื่น โดยสอดคลองกับขอเสนอแนะลําดับที่ R (86) 
12 เกี่ยวกับมาตรการเพื่อปองกันและลดภาระงานที่มากเกินควรในศาล 

2. จะตองมีการดําเนินมาตรการที่จําเปนตางๆ เพ่ือดูแลใหมีความปลอดภัยสําหรับผู
พิพากษา เชน ดูแลใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาล หรือจัดใหมี
การคุมครองโดยตํารวจแกผูพิพากษาที่อาจจะกลายเปนหรือเปนเหย่ือของภัย
คุกคามรุนแรง 

 
หลักการที่ 4 การสมาคม 

ผูพิพากษาควรจะมีเสรีภาพในการจัดตั้งสมาคม ซ่ึงโดยตัวของมันเองหรือโดยรวมกับ
องคกรอ่ืนมีภารกิจในการปกปองความเปนอิสระของตนและคุมครองผลประโยชนของตน 

 
หลักการที่ 5 หนาที่ความรับผิดชอบทางตุลาการ 

1. ในกระบวนการพิจารณาคดี ผูพิพากษามีหนาที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลทุกคน 

2. ผูพิพากษามีหนาที่และควรจะไดรับอํานาจในการปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบ
ทางตุลาการของตน เพ่ือดูแลใหกฎหมายนั้นถูกนําไปใชอยางเหมาะสม และคดี
ไดรับการดําเนินการอยางเปนธรรม มีประสิทธิภาพ และอยางรวดเร็ว 

3. ผูพิพากษาควรจะมีหนาที่ตอไปน้ีเปนการเฉพาะ: 
ก. ปฏิบัติอยางเปนอิสระในทุกคดี และเปนเสรีจากอิทธิพลภายนอกใดๆ 
ข. ดําเนินการพิจารณาคดีอยางมีความเที่ยงธรรมโดยสอดคลองกับการ

ประเมินขอเท็จจริงของตนและความเขาใจในกฎหมายของตน เพ่ือดูแลใหมี
การพิจารณาคดีอยางเปนธรรมแกทุกฝาย และใหมีการเคารพสิทธิในเชิง
กระบวนการของทุกฝายตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ 

ค. ถอนตัวออกจากคดีหรือปฏิเสธที่จะกระทําการเมื่อมีเหตุอันควร และไมถอน
ตัวหรือปฏิเสธที่จะทําการหากไมมีเหตุอันควร เหตุผลเหลานั้นควรจะไดรับ
การกําหนดไวในกฎหมาย ตัวอยางเชน อาจจะเกี่ยวของกับปญหาสุขภาพ
อยางรุนแรง ผลประโยชนทับซอน หรือเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม 

ง. เม่ือจําเปน ตองอธิบายถึงประเด็นทางกระบวนการแกคูกรณีอยางมีความ
เที่ยงธรรม 

จ. เม่ือเหมาะสม สงเสริมใหคูกรณีบรรลุขอตกลงฉันทมิตร 



หลักการสากลวาดวยความเปนอิสระและความรับผิดชอบตอสังคมของผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ  ⏐ 187 

 

ฉ. ใหเหตุผลที่ชัดเจนและสมบูรณเกี่ยวกับคําตัดสินของตน โดยใชภาษาที่เปน
ที่เขาใจไดเลย ยกเวนในกรณีที่กฎหมายหรือหลักปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับ
กําหนดเปนอยางอ่ืน 

ช. เขารับการอบรมที่จําเปนใดๆ เพ่ือจะสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 
หลักการที่ 6 การไมปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบและการละเมิดทางวินัย 

1. หากผูพิพากษาไมปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิการและอยางเหมาะสม 
หรือในกรณีที่มีการละเมิดทางวินัย จะตองมีการดําเนินมาตรการที่จําเปนตางๆ ที่
ไมลําเอียงเขาขางความเปนอิสระทางตุลาการ โดยขึ้นอยูกับหลักการทาง
รัฐธรรมนูญและบทบัญญัติทางกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติของแตละรัฐ 
มาตรการดังกลาวอาจจะเปนตัวอยางตอไปน้ี 
ก. การถอนคดีออกจากความรับผิดชอบของผูพิพากษา 
ข. การยายผูพิพากษาไปปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการอื่นภายในศาล 
ค. การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ เชน ลดเงินเดือนเปนการชั่วคราว 
ง. การพักงาน 

2. ผูพิพากษาที่ไดรับการแตงตั้งจะตองไมถูกปลดออกจากตําแหนงเปนการถาวรโดย
ปราศจากเหตุผลอันควร จนกวาจะถึงวัยเกษียณที่กําหนด เหตุผลอันควรดังกลาว
ซ่ึงควรจะถูกกําหนดไวอยางชัดเจนโดยกฎหมาย สามารถใชในประเทศที่ผูพิพากษา
ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง หรืออาจจะเกี่ยวของกับ
การไรความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ การกระทําผิดทางอาญา 
หรือการละเมิดวินัยขั้นรายแรง 

3. ในกรณีที่จําเปนตองมีการดําเนินมาตรการตางๆ ตามยอหนา 1 และ 2 ของขอบท
น้ี รัฐควรจะพิจารณาแตงตั้งหนวยงานที่มีอํานาจพิเศษตามกฎหมายที่มีภาระหนาที่
ในการลงโทษและใชมาตรการทางวินัย หากมาตรการเหลานี้ไมไดถูกกําหนดเปน
อํานาจของศาลอยูแลว และเปนหนวยงานที่การตัดสินใจจะถูกควบคุมโดยองคกร
ทางตุลาการที่เหนือกวา หรือเปนองคกรทางตุลาการที่มีอํานาจเหนือกวาเอง 
กฎหมายควรจะกําหนดใหมีขอกําหนดเรื่องหลักศุภนิติกระบวนของอนุสัญญาฯ 
เปนอยางนอย ตัวอยางเชน ควรจะมีการพิจารณาคดีภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
และผูพิพากษาควรจะไดรับสิทธิที่จะชี้แจงขอกลาวหาใดๆ  
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ขอเสนอแนะลําดับที่ R (2000) 21 ของคณะกรรมการคณะมนตรีรัฐสมาชิกวาดวย
เสรีภาพในการปฏิบัติวิชาชีพของทนายความ  

(รับรองโดยคณะกรรมการคณะมนตรีเม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2543 (2000) ในการประชุม
ผูทําการแทนคณะมนตรีครั้งที่ 727) 

 
คณะกรรมการคณะมนตรี ภายใตเง่ือนไขของขอบท 15.ข ของกฎบัตรแหงสภาแหง

ยุโรป (Statute of the Council of Europe) 
ดวยความเคารพในบทบัญญัติตางๆ ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (European 

Convention on Human Rights) 
ดวยความเคารพในขอเสนอแนะลําดับที่ R(94)12 วาดวยความเปนอิสระ ประสิทธิภาพ 

และบทบาทของผูพิพากษา ที่รับรองโดยคณะกรรมการคณะมนตรีของสภาแหงยุโรป เม่ือวันที่ 
13 ตุลาคม 2537 (1994) 

โดยเนนย้ําถึงบทบาทพื้นฐานที่ทนายความและสมาคมทางวิชาชีพของทนายความมี
บทบาทเชนกันในการดูแลใหมีการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 

โดยปรารถนาที่จะสงเสริมเสรีภาพในการปฏิบัติวิชาชีพของทนายความเพื่อที่จะ
เสริมสรางหลักนิติธรรม ซ่ึงทนายความมีสวนรวมอยู โดยเฉพาะในบทบาทของการปกปองเสรภีาพ
ของปจเจกบุคคล 

โดยสํานึกถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบที่เปนธรรมในการบริหารจัดการความยุติธรรม 
ซ่ึงประกันใหมีความเปนอิสระของทนายความในการปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพของตนโดย
ปราศจากการจํากัด อิทธิพล การลอลวง แรงกดดัน การขมขู หรือการแทรกแซง ที่ไมเหมาะสม 
ทั้งโดยทางตรงและทางออม จากฝายใดหรือดวยเหตุผลใด 

โดยตระหนักถึงความนาปรารถนาที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของ
ทนายความอยางเหมาะสม และโดยเฉพาะการที่ทนายความจําเปนตองไดรับการอบรมที่
เพียงพอ และพบสมดุลยที่เหมาะสมระหวางหนาที่ของตนตอศาลกับหนาที่ตอลูกความของตน 

โดยพิจารณาวา การเขาถึงความยุติธรรมหมายถึงบุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกจิต่าํจะตอง
ไดรับการบริการของทนายความ 

เสนอแนะวารัฐบาลของรัฐสมาชิกดําเนินหรือเสริมสรางมาตรการทุกประการที่พิจารณา
เห็นวาจําเปนเพ่ือใหมีการใชหลักการที่บรรจุอยูในขอเสนอแนะนี้ 

เพ่ือเปาประสงคของขอเสนอแนะนี้ “ทนายความ” หมายถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติและ
ไดรับอํานาจตามกฎหมายแหงรัฐใหวาความและใหกระทําการในนามของลูกความของตน ให
เขารวมในการทํางานดานกฎหมาย ใหปรากฏตัวตอหนาศาล หรือแนะนําและเปนตัวแทนลูกความ
ในเรื่องทางกฎหมาย 
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หลักการที่ 1 หลักการทั่วไปวาดวยเสรีภาพในการปฏิบัติทางวิชาชีพของทนายความ 
1. จะตองมีการดําเนินมาตรการทุกมาตรการที่จําเปนเพ่ือที่จะเคารพ คุมครอง และ

สงเสริมเสรีภาพในการปฏิบัติทางวิชาชีพของทนายความ โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติและโดยปราศจากการแทรกแซงที่ไมถูกตองจากทางการหรือจากสาธารณะ 
โดยเฉพาะตามบทบัญญัติของอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป 

2. การตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการใหอํานาจในการวาความเปนทนายความ หรือใน
การรับเขาวิชาชีพน้ี ควรจะดําเนินโดยหนวยงานที่เปนอิสระ การตัดสินใจเชนนั้น
ไมวาจะดําเนินโดยหนวยงานที่เปนอิสระหรือไมก็ตามควรจะตองถูกทบทวนได
โดยอํานาจทางตุลาการที่เปนอิสระและมีความเที่ยงธรรม 

3. ทนายความควรจะมีเสรีภาพในความเชื่อ การแสดงออก การเดินทาง การสมาคม 
และการชุมนุม และโดยเฉพาะควรจะมีสิทธิที่จะมีสวนรวมในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนสาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายและการบริหารจัดการ
ความยุติธรรม และในการเสนอแนะใหมีการปฏิรูปกฎหมาย 

4. ทนายความไมควรจะถูกลงโทษหรือถูกขูวาจะถูกลงโทษหรือกดดันใดๆ เม่ือ
ปฏิบัติสอดคลองกับมาตรฐานทางวิชาชีพของตน 

5. ทนายความควรจะสามารถเขาถึงลูกความของตน รวมถึงโดยเฉพาะบุคคลที่ถูก
จํากัดเสรีภาพ เพ่ือชวยใหพวกเขาไดคําปรึกษาเปนการสวนตัวและเพื่อเปน
ตัวแทนลูกความของตนตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับ 

6. จะตองมีการดําเนินมาตรการที่จําเปนทุกมาตรการเพื่อดูแลใหมีการเคารพเรื่อง
การรักษาความสัมพันธระหวางทนายความและลูกความเปนความลับ ขอยกเวน
ของหลักการนี้จะเกิดขึ้นไดเพียงหากเมื่อสอดคลองกับหลักนิติธรรมเทานั้น 

7. ทนายความไมควรจะถูกปฏิเสธการเขาถึงศาลที่ตนมีคุณสมบัติที่จะวาความ และ
ควรจะสามารถเขาถึงแฟมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของเวลาที่ปกปองสิทธิและ
ผลประโยชนของลูกความของตนโดยสอดคลองกับมาตรฐานทางวิชาชีพของตน 

8. ทนายความทุกคนที่ทํางานในคดีเดียวกันควรจะไดรับความเคารพเทากันจากศาล 
 

หลักการที่ 2 การศึกษากฎหมาย การอบรม และการเขาสูวิชาชีพทางกฎหมาย 
1. การศึกษากฎหมาย การเขาสูวิชาชีพทางกฎหมาย และการยังคงปฏิบัติวิชาชีพ

ทางกฎหมาย ไมควรจะถูกปฏิเสธโดยเฉพาะดวยเหตุผลแหงเพศหรือความชอบ
ทางเพศ ชาติพันธุ สีผิว ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอ่ืน กําเนิด
ทางชาติพันธุหรือทางสังคม การเปนสมาชิกของชนชาติกลุมนอย ทรัพยสิน การ
เกิด หรือความพิการทางกาย 
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2. จะตองมีการดําเนินมาตรการทุกประการที่จําเปนเพ่ือดูแลใหมีการอบรมทาง
กฎหมายและศีลธรรมที่มีมาตรฐานสูง อันเปนเง่ือนไขที่ตองบรรลุกอนที่จะเขาไปสู
วิชาชีพ และจัดใหมีการศึกษาตอเน่ืองของทนายความ 

3. การศึกษากฎหมาย รวมถึงโครงการการศึกษาตอเน่ือง ควรจะพยายามที่จะเสริมสราง
ทักษะทางกฎหมาย เพ่ิมความตระหนักในประเด็นทางศีลธรรมและสิทธิมนุษยชน 
และฝกอบรมทนายความใหเคารพ คุมครอง และสงเสริมสิทธิและประโยชนของ
ลูกความของตน และสนับสนุนการบริหารจัดการความยุติธรรมที่เหมาะสม 

 
หลักการที่ 3 บทบาทและหนาที่ของทนายความ 

1. สมาคมทนายความหรือสมาคมวิชาชีพของทนายความอื่นๆ ควรจะกําหนด
มาตรฐานทางวิชาชีพและหลักจรรยาบรรณ และควรจะดูแลใหทนายความมีหนาที่
ที่จะปฏิบัติอยางเปนอิสระ อยางแข็งขัน และอยางเปนธรรม ในการปกปองสิทธิ
และประโยชนที่ชอบธรรมของลูกความของตน 

2. ความลับทางวิชาชีพควรจะไดรับความเคารพโดยทนายความอยางสอดคลองกับ
กฎหมายภายในประเทศ ระเบียบ และมาตรฐานทางวิชาชีพ การละเมิดความลับน้ี
ใดๆ โดยปราศจากความยินยอมของลูกความควรจะตองถูกลงโทษอยางเหมาะสม 

3. หนาที่ของทนายความตอลูกความของตน ควรจะรวมถึง: 
ก. ใหคําปรึกษาลูกความเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายของตน รวมถึง

ผลที่อาจจะไดรับและผลสืบเนื่องที่อาจเกิดขึ้นของคดี รวมถึงคาใชจายทาง
การเงินดวย 

ข. มานะพยายามอยางที่สุดที่จะแกไขคดีใหไดผลโดยดี 
ค. ดําเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุมครอง เคารพ และบังคับใช สิทธิและ

ประโยชนของลูกความของตน 
ง. หลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน 
ต. ไมรับงานมากกวาที่ตนจะสามารถบริหารจัดการไดอยางสมเหตุผล 

4. ทนายความควรจะเคารพตุลาการและปฏิบัติหนาที่ของตนตอศาลในแบบที่
สอดคลองกับกฎหมายและกฎอื่นๆ ภายในประเทศ และมาตรฐานทางวิชาชีพ 
การที่ทนายความจะละเวนกิจกรรมทางวิชาชีพใดๆ ของตนควรจะหลีกเลี่ยงความ
เสียหายตอประโยชนของลูกความหรือบุคคลอื่นที่ตองการการบริการของตน 
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หลักการที่ 4 การเขาถึงทนายความโดยบุคคลทุกคน 
1. ควรจะมีการดําเนินมาตรการที่จําเปนทุกมาตรการเพื่อดูแลใหบุคคลทุกคนสามารถ

เขาถึงการบริการทางกฎหมายโดยทนายความอิสระไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ทนายความควรจะไดรับการสนับสนุนใหใหบริการทางกฎหมายแกบุคคลที่อยูใน

สถานะออนแอทางเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือทําใหเกิดการเขาถึงความยุติธรรมอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เหมาะสม 

รัฐบาลของรัฐสมาชิกควรจะดูแลใหมีการบริการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพใหแก
บุคคลทุกคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต่ํา โดยเฉพาะบุคคลที่ถูกจํากัดเสรีภาพ 

4. หนาที่ของทนายความตอลูกความของตนไมควรจะไดรับผลกระทบโดยขอเท็จจริง
ที่วา คาธรรมเนียมถูกจายจากงบประมาณสาธารณะเปนบางสวนหรือทั้งหมด 

 
หลักการที่ 5 การสมาคมรวมตัว 

1. ทนายความควรจะไดรับอนุญาตและสงเสริมใหจัดตั้งและเขารวมสมาคมในระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ที่มีภารกิจในการเสริมสรางมาตรฐานทาง
วิชาชีพและปกปองความเปนอิสระและผลประโยชนของทนายความ ทั้งโดยตัว
สมาคมเองหรือโดยการรวมมือกับองคกรอ่ืน 

2. สมาคมทนายความหรือสมาคมของทนายความวิชาชีพอ่ืนๆ ควรจะเปนหนวยงาน
ที่กํากับดูแลตนเอง เปนอิสระจากทางการและสาธารณะ 

3. บทบาทของสมาคมทนายความหรือสมาคมของทนายความวิชาชีพอ่ืนๆ ในการ
คุมครองสมาชิกของตน และในการปกปองความเปนอิสระของทนายความจากการ
จํากัดหรือการแทรกแซงที่ไมเหมาะสมควรจะไดรับความเคารพ 

4. สมาคมทนายความหรือสมาคมของทนายความวิชาชีพอ่ืนๆ ควรจะไดรับการ
สนับสนุนใหดูแลใหมีความเปนอิสระของทนายความ และดูแลใหมีสิ่งตอไปน้ี 
เปนตน: 
ก. สงเสริมและรักษาความยุติธรรมโดยปราศจากความกลัว 
ข. ปกปองบทบาทของทนายความในสังคม และโดยเฉพาะรักษาเกียรติยศ 

ศักดิ์ศรี และความเที่ยงธรรมของตน 
ค. สงเสริมการมีสวนรวมของทนายความในโครงการตางๆ เพ่ือดูแลใหเกิด

การเขาถึงความยุติธรรมของบุคคลทุกคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต่ํา 
โดยเฉพาะการจัดใหมีความชวยเหลือและคําแนะนําทางกฎหมาย 

ง. สงเสริมสวัสดิการของสมาชิกทางวิชาชีพและชวยเหลือพวกเขาหรือ
ครอบครัวหากสถานการณจําเปน 
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จ. รวมมือกับทนายความของประเทศอื่นเพ่ือสงเสริมบทบาทของทนายความ 
โดยเฉพาะโดยการพิจารณางานขององคกรทนายความระหวางประเทศ 
และองคกรระหวางรัฐสากลและองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ 

ฉ. สงเสริมใหมีมาตรฐานความสามารถที่สูงที่สุดที่เปนไปไดของทนายความ 
และรักษาการความเคารพที่ทนายความมีตอมาตรฐานการปฏิบัติและวินัย 

5. สมาคมทนายความหรือสมาคมของทนายความวิชาชีพอ่ืนๆ ควรจะดําเนินมาตรการ
ใดๆ ที่จําเปน รวมถึงการปกปองผลประโยชนของทนายความกับหนวยงานที่
เหมาะสม ในกรณีของ: 
ก. การจับกุมหรือกักขังทนายความ 
ข. การตัดสินใจใดๆ ที่จะดําเนินมาตรการที่ทําใหเกิดคําถามตอความเที่ยงธรรม

ของทนายความ 
ค. การคนตัวทนายความหรือทรัพยสินของทนายความ 
ง. การยึดเอกสารหรือวัตถุในครอบครองของทนายความ 
จ. การตีพิมพรายงานในหนังสือพิมพที่ตองมีการปฏิบัติการในนามของ

ทนายความ 
 

หลักการที่ 6 มาตรการดําเนินการทางวินัย 
1. หากทนายความไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพของตนตามที่กําหนดไวใน

หลักจรรยาบรรณที่รางขึ้นโดยสมาคมทนายความหรือสมาคมของทนายความ
วิชาชีพอ่ืนๆ ควรจะตองมีการดําเนินมาตรการที่เหมาะสม รวมถึงการดําเนินการ
ทางวินัย 

2. สมาคมทนายความหรือสมาคมของทนายความวิชาชีพอ่ืนๆ ควรจะตองรับผิดชอบ
ในการดําเนินมาตรการทางวินัยตอทนายความ หรือมีสิทธิที่จะมีสวนรวมในการ
ดําเนินมาตรการทางวินัยหากเหมาะสม 

3. การดําเนินมาตรการทางวินัยควรจะดําเนินไปโดยมีความเคารพหลักการและกฎที่
บัญญัติไวในอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปอยางเต็มที่ รวมถึงสิทธิของ
ทนายความที่ถูกดําเนินการในการมีสวนรวมในกระบวนการ และในการอุทธรณให
มีการทบทวนคําตัดสิน 

4. ควรจะมีการเคารพหลักการเรื่องการลงโทษตามสัดสวนในการกําหนดการลงโทษ
กรณีการละเมิดทางวินัยที่ทนายความกอขึ้น 
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ขอเสนอแนะลําดับที่ R (2000) 19 ของคณะกรรมการคณะมนตรีของรัฐสมาชิกวาดวย
บทบาทของอัยการในระบบยุติธรรมทางอาญา 

(รับรองโดยคณะกรรมการคณะมนตรีของรัฐสมาชิก เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2543 (2000) ใน
การประชุมผูทําการแทนคณะมนตรีครั้งที่ 724) 

 
คณะกรรมการคณะมนตรี ภายใตเง่ือนไขของขอบทที่ 15.ข ของกฎบัตรของสภาแหง

ยุโรป, 
โดยรําลึกวาเปาหมายของสภาแหงยุโรปคือการบรรลุถึงความเปนเอกภาพระหวาง

สมาชิก; 
โดยคํานึงวาเปนเปาประสงคของสภาแหงยุโรปดวยเชนกันที่จะสงเสริมหลักนิติธรรม ซ่ึง

ประกอบเปนพ้ืนฐานของประชาธิปไตยที่แทจริงทั้งปวง; 
โดยพิจารณาวาระบบยุติธรรมอาญามีบทบาทสําคัญในการปกปองหลักนิติธรรม; 
โดยตระหนักถึงความตองการรวมของรัฐสมาชิกทั้งปวงที่จะดําเนินมาตรการตอตาน

อาชญากรรม ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ; 
โดยพิจารณาวา เพ่ือนําไปสูเปาหมายนั้น ควรจะมีการสงเสริมไมเพียงประสิทธิภาพของ

ระบบยุติธรรมอาญาแหงชาต ิแตตองสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญาดวย 
ในขณะเดียวกันก็ปกปองหลักการที่ไดรับการรับรองไวในอนุสัญญาเพื่อการคุมครองสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms); 

โดยตระหนักวาอัยการก็มีบทบาทสําคัญในระบบยุติธรรมอาญาและในความรวมมือใน
ประเด็นทางอาญาระดับระหวางประเทศ; 

โดยเชื่อม่ันวา เพ่ือนําไปสูเปาหมายนั้น ควรมีการสงเสริมนิยามของหลักการรวมสําหรับ
อัยการในรัฐสมาชิก; 

โดยพิจารณาถึงหลักการและกฎทั้งปวงที่ถูกกําหนดในกฎหมายเกี่ยวกับคดีอาญาที่
รับรองโดยคณะกรรมการคณะมนตรี; 

เสนอแนะวา รัฐบาลของรัฐสมาชิกกําหนดกฎหมายและการปฏิบัติของตนเกี่ยวกับ
บทบาทของอัยการในกระบวนการยุติธรรมอาญาบนหลักการตอไปน้ี 

 
หนาที่ของอัยการ 

1. “อัยการ” คือเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในนามของสังคมและเพื่อประโยชน
สาธารณะ ทําหนาที่ดูแลการบังคับใชกฎหมายในกรณีการละเมิดกฎหมายที่
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จะตองมีการลงโทษทางอาญา โดยจะตองพิจารณาถึงทั้งสิทธิของปจเจกบุคคล
และความมีประสิทธิภาพที่จําเปนของระบบยุติธรรมอาญา 

2. ในทุกระบบยุติธรรมอาญา อัยการปฏิบัติหนาที่ตอไปน้ี: 
•  ตัดสินวาจะเริ่มหรือดําเนินคดีตอหรือไม 
•  ดําเนินคดีตอศาล 
•  อาจจะอุทธรณหรือดําเนินการอุทธรณเกี่ยวกับคําตัดสินของศาลทั้งหมดหรือ

สวนใดสวนหนึ่ง 
3. ในบางระบบยุติธรรมอาญา อัยการปฏิบัติหนาที่ตอไปน้ีดวย: 

•  ดําเนินนโยบายอาญาของประเทศพรอมกับปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณ
ระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น หากเหมาะสม 

•  ดําเนิน ควบคุม หรือดูแล การสืบสวน 
•  ดูแลใหเหยื่อไดรับความชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ 
•  ตัดสินใจเรื่องทางเลือกอ่ืนที่ไมใชการดําเนินคดี 
•  ดูแลการดําเนินการตามคําตัดสินของศาล 
•  และอ่ืนๆ 
 

การปกปองคุมครองที่จัดใหมีแกอัยการในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
4. รัฐควรจะดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการประกันใหอัยการสามารถปฏิบัติ

หนาที่และความรับผิดชอบทางวิชาชีพของตนไดภายใตเง่ือนไขทางกฎหมายและ
องคกรที่เพียงพอ รวมถึงเง่ือนไขที่เพียงพอในเรื่องวิธีการตางๆ ที่อัยการสามารถ
ใชได โดยเฉพาะวิธีการทางการเงิน 

5. รัฐควรจะดําเนินมาตรการเพื่อดูแลให: 
ก. การคัดสรร การเลื่อนตําแหนง และการโยกยายอัยการ ดําเนินไปตาม

กระบวนการที่เปนธรรมและเปนกลาง ที่ประกอบไปดวยการปกปองจาก
วิธีการใดๆ ที่เอ้ือประโยชนตอผลประโยชนของกลุมเฉพาะ และกีดกันการ
เลือกปฏิบัติไมวาบนฐานใดๆ เชน เพศ ชาติพันธุ สีผิว ภาษา ศาสนา 
ความเห็นทางการเมืองความเห็นอ่ืนใด ชาติกําเนิดหรือกําเนิดทางสังคม 
การสมาคมกับชนกลุมนอยในชาติ ทรัพยสมบัติ การเกิด หรือสถานะอื่นใด 

ข. อาชีพของอัยการ การเลื่อนตําแหนง และการโยกยายของอัยการ ถูกควบคุม
โดยเกณฑที่เปนที่รับรูและเปนวัตถุวิสัย เชน ความสามารถและประสบการณ 

ค. การเดินทางเคลื่อนยายของอัยการถูกกํากับดวยความตองการการบริการ
ดวยเชนกัน 
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ง. อัยการมีสภาพการทํางานที่สมเหตุสมผล เชน คาตอบแทน ระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนง และบํานาญ ที่สมน้ําสมเนื้อกับบทบาทที่สําคัญของอัยการ 
รวมถึงอายุเกษียณที่เหมาะสม และสภาพการทํางานเหลานี้ถูกควบคุมโดย
กฎหมาย 

จ. การดําเนินมาตรการทางวินัยตออัยการถูกควบคุมโดยกฎหมาย และควรจะ
ประกันใหมีการประเมินและการตัดสินใจที่เปนธรรมและเปนวัตถุวิสัย ซ่ึง
ควรจะถูกทบทวนอยางเปนอิสระและเปนกลางได 

ฉ. อัยการสามารถเขาถึงกระบวนการรองทุกขที่เปนที่นาพอใจได รวมถึงการ
เขาถึงคณะตุลาการไดตามที่เหมาะสม หากสถานะทางกฎหมายของพวก
เขาไดรับผลกระทบ 

ช. อัยการและครอบครัวไดรับการคุมครองทางกายภาพจากทางการในยามที่
ความปลอดภัยสวนบุคคลของพวกเขาถูกคุกคามอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาที่ของตนอยางถูกตอง 

6. รัฐยังควรจะดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือดูแลใหอัยการมีสิทธิในเสรีภาพในการ
แสดงความเห็น ในความเชื่อ การสมาคม และชุมนุม โดยเฉพาะพวกเขาควรจะมี
สิทธิในการมีสวนรวมในการอภิปรายสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับกฎหมาย การบริหารจัดการความยุติธรรม และการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชน และมีสิทธิที่จะเขารวมหรือจัดตั้งองคกรระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ และเขารวมการประชุมขององคกรเหลานั้นในฐานะสวนบุคคล 
โดยไมตองเสียโอกาสทางวิชาชีพดวยเหตุแหงการกระทําที่ถูกกฎหมายหรือดวย
การเปนสมาชิกในองคกรที่ถูกกฎหมาย สิทธิที่ไดรับการกลาวถึงขางตนน้ีจะ
สามารถถูกจํากัดไดเพียงตอเม่ือถูกบัญญัติไวในกฎหมาย และเม่ือจําเปนตอการ
รักษาสถานะตามรัฐธรรมนูญ1ของอัยการเทานั้น ในกรณีที่สิทธิที่กลาวถึงขางตน
ถูกละเมิดจะตองมีการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ 

7. การอบรมเปนทั้งหนาที่และสิทธิของอัยการทุกคนทั้งในชวงกอนการดํารงตําแหนง
และในระหวางดํารงตําแหนง รัฐจึงควรจะดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ดูแลใหอัยการไดรับการศึกษาและการอบรมที่เหมาะสมทั้งกอนและหลังการดํารง
ตําแหนง อัยการควรจะไดทราบถึงสิ่งตอไปน้ีเปนการเฉพาะ 
ก. หลักการและหนาที่ทางศีลธรรมของตําแหนงของตน 

                                                 
1 คําวา “ตามรัฐธรรมนูญ” ที่ใชในที่นี้ หมายถึงเปาหมายและอํานาจของอัยการที่ไดรับการรับรองโดยกฎหมาย 
ไมไดหมายถึงรัฐธรรมนูญของรัฐภาคีใดรัฐภาคีหนึ่ง 
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ข. การคุมครองผูตองสงสัย เหยื่อ และพยาน ตามกฎหมายและตามรัฐธรรมนูญ 
ค. สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพตามที่กําหนดไวโดยอนุสัญญาเพื่อการคุมครอง

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะสิทธิที่กําหนดตามขอที่ 5 
และ 6 ของอนุสัญญาฯ น้ี 

ง. หลักการและการปฏิบัติขององคกร ในเรื่องงาน การจัดการ และทรัพยากร
มนุษย ในบริบทของตุลาการ 

จ. กลไกและวัสดุตางๆ ที่ทําใหเกิดความความสอดคลองตอเน่ืองในกิจกรรม
ของตน 

   ยิ่งไปกวานั้น รัฐยังควรดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดใหมี
การฝกอบรมเพิ่มเติมในประเด็นเฉพาะหรือในภาคสวนเฉพาะ โดยคํานึงถึง
สถานการณปจจุบัน โดยพิจารณาถึงประเภทและพัฒนาการของอาชญากรรม 
รวมถึงความรวมมือระหวางนานาชาติในเรื่องอาชญากรรม เปนการพิเศษ 

8. เพ่ือตอบสนองตอรูปแบบอาชญากรรมที่กําลังพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรม
อยางเปนระบบไดดียิ่งขึ้น ควรจะมีการใหความสําคัญกับความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ในแงขององคกรของอัยการ รวมถึงในแงของการฝกอบรม และในแงของการ
ประกอบอาชีพ นอกจากนั้นควรจะมีการพัฒนาการขอความชวยเหลือไปยังคณะ
ผูเชี่ยวชาญรวมถึงคณะสหวิทยาการที่ออกแบบมาเพื่อชวยเหลืออัยการในการ
ปฏิบัติหนาที่ของตนดวย 

9. ในเรื่ององคกรและการปฏิบัติงานภายในสํานักงานอัยการ โดยเฉพาะในเรื่องการ
มอบหมายคดีและการมอบหมายคดีใหม เรื่องนี้ควรบรรลุเง่ือนไขเร่ืองความเที่ยง
ธรรมและความเปนอิสระ และทําใหมีการดําเนินการระบบยุติธรรมอาญาที่
เหมาะสมใหไดมากที่สุด โดยเฉพาะระดับของคุณสมบัติทางกฎหมายและความ
เชี่ยวชาญที่ตองอุทิศในแตละประเด็น 

10. อัยการทุกคนมีสิทธิที่จะรองขอใหคําสั่งที่มอบหมายแกตนนั้นกระทําเปนลาย
ลักษณอักษร เม่ืออัยการเชื่อวาคําสั่งน้ันผิดกฎหมายหรือขัดกับสํานึกของตน ควร
จะมีระเบียบวิธีปฏิบัติภายในที่เพียงพอที่อาจจะนําไปสูการมอบหมายใหคนอ่ืน
ปฏิบัติหนาที่แทนในที่สุด 

 
ความสัมพันธระหวางอัยการกับฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ 

11. รัฐควรจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อดูแลใหอัยการสามารถปฏิบัติหนาที่และ
ความรับผิดชอบทางวิชาชีพไดโดยปราศจากการแทรกแซงที่ไมชอบธรรมหรือการ
ถูกใหรับผิดทางแพง ทางอาญา หรืออ่ืนๆ โดยไมเปนธรรม อยางไรก็ตาม อัยการ
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ควรจะตองมีความรับผิดตรวจสอบไดในกิจกรรมของตนเปนระยะและอยาง
เปดเผย ทั้งในภาพรวมและโดยเฉพาะในวิธีที่ปฏิบัติภาระสําคัญตางๆ  

12. อัยการไมควรจะแทรกแซงอํานาจของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ 
13. เม่ืออัยการเปนสวนหนึ่งหรืออยูภายใตรัฐบาล รัฐควรจะดําเนินมาตรการตางๆ ที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อประกันให: 
ก. ลักษณะและขอบขายของอํานาจของรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวกับอัยการถูก

กําหนดไวในกฎหมาย 
ข. รัฐบาลใชอํานาจของตนอยางโปรงใสและอยางสอดคลองกับสนธิสัญญา

ระหวางประเทศ กฎหมายภายในประเทศ และหลักกฎหมายโดยทั่วไป 
ค. เม่ือรัฐบาลมอบคําสั่งเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป คําสั่งเชนนั้นจะตองเปนลาย

ลักษณอักษรและไดรับการตีพิมพอยางเพียงพอ 
ง. เม่ือรัฐบาลมีอํานาจที่จะมอบคําสั่งใหดําเนินคดีใดๆ คําสั่งน้ันจะตองมาพรอม

หลักประกันที่เพียงพอวาจะมีการเคารพความโปรงใสและความเทาเทียม
โดยสอดคลองกับกฎหมายของประเทศ รัฐบาลจะตองมีหนาที่ตอไปน้ีเปนตน 
• แสวงหาคําแนะนําเปนลายลักษณอักษรจากอัยการที่มีความสามารถ

หรือจากหนวยงานที่ทําหนาที่อัยการ 
• อธิบายคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษรของตนอยางเหมาะสม โดยเฉพาะ

เม่ือคําสั่งน้ันตางจากคําแนะนําของอัยการ และสงผานคําสั่งน้ัน
ตามลําดับขั้น 

• กอนการพิจารณาคดี ดูแลใหคําแนะนําและคําสั่งเปนสวนหนึ่งของแฟม
คดีเพ่ือที่ฝายอ่ืนๆ จะไดทราบถึงคําสั่งน้ันและแสดงความเห็นได 

จ. อัยการจะตองเปนอิสระที่จะเสนอขอโตแยงทางกฎหมายใดๆ ที่ตนเห็นชอบ
ตอศาล แมกระทั่งเม่ือมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งที่เปนลายลักษณ
อักษรที่ไดรับมา 

ฉ. ในหลักการแลว ควรจะตองมีการหามไมใหมีคําสั่งวาจะไมดําเนินคดีในคดี
ใดๆ แตหากไมเปนเชนนั้น คําสั่งเชนนั้นจะตองเปนสําหรับกรณียกเวน
เทานั้น และจะตองเปนไปตามเกณฑตางๆ ที่ระบุไวในยอหนา ค. และ ง. 
ขางตน และยังจะตองถูกควบคุมเปนการเฉพาะเพื่อรับประกันเรื่องความ
โปรงใสดวย 

14. ในประเทศที่อัยการนั้นขึ้นอยูกับรัฐบาล รัฐควรจะตองดําเนินมาตรการตางๆ ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อรับประกันใหลักษณะและขอบเขตของความเปนอิสระของอัยการ
ไดรับการรับรองไวในกฎหมาย 
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15. เพ่ือสงเสริมความเปนธรรมและความมีประสิทธิภาพของนโยบายทางอาญาของรัฐ 
อัยการควรจะรวมมือกับหนวยงานและสถาบันของรัฐบาลตราบเทาที่สอดคลองกับ
กฎหมาย 

16. ไมวาในกรณีใดๆ อัยการควรจะอยูในสถานะที่สามารถดําเนินคดีเจาหนาที่รัฐได
โดยไมเปนการละเมิด โดยเฉพาะในคดีคอรรัปชั่น การใชอํานาจไปในทางที่ผิด
กฎหมาย การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง และอาชญากรรมอื่นๆ ที่รับรองไว
ในกฎหมายระหวางประเทศ 

 
ความสัมพันธระหวางอัยการกับผูพิพากษาในศาล 

17. รัฐควรจะดําเนินมาตรการตางๆ ที่เหมาะสมเพื่อดูแลใหสถานะทางกฎหมาย 
ความสามารถ และบทบาททางระเบียบวิธีการของอัยการไดรับการบัญญัติไวใน
กฎหมายในแบบที่จะไมมีขอสงสัยที่ชอบธรรมใดๆ ไดเกี่ยวกับความเปนอิสระและ
ความเที่ยงธรรมของผูพิพากษาในศาล โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐควรจะประกันวา
บุคคลคนหนึ่งจะไมสามารถปฏิบัติหนาที่เปนอัยการและผูพิพากษาศาลไดในเวลา
เดียวกัน 

18. อยางไรก็ตาม หากระบบกฎหมายอนุญาต รัฐควรจะดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือ
ทําใหบุคคลคนเดียวกันสามารถปฏิบัติหนาที่อัยการตอเน่ืองกับการเปนผูพิพากษา
ได การเปลี่ยนแปลงในหนาที่เชนนั้นจะเปนไดเพียงตอเม่ือมีการรองขออยาง
ชัดเจนโดยบุคคลคนนั้นและโดยเคารพหลักประกันตางๆ 

19. อัยการจะตองเคารพความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของผูพิพากษาอยาง
เขมงวด โดยเฉพาะอยางยิ่ง อัยการจะตองไมมีความสงสัยในการตัดสินของตุลาการ
และไมขัดขวางการบังคับคดี ยกเวนแตในการใชสิทธิอุทธรณหรือใชกระบวนการ
ชี้แจงอ่ืนๆ 

20. อัยการจะตองเปนวัตถุวิสัยและเปนธรรมในระหวางการพิจารณาคดีในศาล 
โดยเฉพาะพวกเขาควรจะดูแลใหศาลนั้นไดรับขอเท็จจริงและขอโตเถียงทาง
กฎหมายทั้งปวงที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการความยุติธรรมอยางเปนธรรม 

 
ความสัมพันธระหวางอัยการกับตํารวจ 

21. โดยทั่วไปแลว อัยการควรจะพินิจพิเคราะหความถูกกฎหมายของการสืบสวนของ
ตํารวจเม่ือตัดสินวาควรจะเริ่มหรือดําเนินการดําเนินคดีตอไปหรือไมเปนอยางชา 
ในเรื่องนี้ อัยการยังจะตองติดตามการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยตํารวจอีก
ดวย 
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22. ในประเทศที่ตํารวจอยูภายใตอํานาจของอัยการ หรือการสืบสวนของตํารวจดําเนิน
โดยหรือดูแลโดยอัยการ รัฐน้ันควรจะดําเนินมาตรการตางๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ประกันวาอัยการจะสามารถ: 
ก. ใหคําแนะนําตามที่ เหมาะสมแกตํารวจเพื่อให มีการบังคับใชสิ่ งที่ มี

ความสําคัญของนโยบายอาญาอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเพื่อตัดสินใจ
วาคดีประเภทใดที่ควรจะดําเนินการกอน วิธีที่จะใชในการหาหลักฐาน 
เจาหนาที่ที่ใช ระยะเวลาของการสืบสวน ขอมูลที่จะตองใหแกอัยการ เปนตน 

ข. เม่ือมีหนวยงานตํารวจที่ตางกันไป ใหจัดสรรคดีแตละคดีไปยังหนวยงานที่
เหมาะสมที่สุดที่จะดําเนินคดีน้ัน 

ค. ดําเนินการประเมินและควบคุมเทาที่จําเปนเพ่ือติดตามการปฏิบัติตาม
คําสั่งและกฎหมาย 

ง. ลงโทษหรือสงเสริมการลงโทษหากเหมาะสม ของกรณีการละเมิดในทายที่สุด 
23. รัฐที่ตํารวจเปนอิสระจากสํานักงานอัยการควรจะดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ

ในการประกันใหมีความรวมมือที่เหมาะสมและปฏิบัติงานจริงระหวางสํานักงาน
อัยการและตํารวจ 

 
หนาที่ของอัยการตอปจเจกบุคคล 

24. ในการปฏิบัติหนาที่ของตน อัยการควรจะดําเนินการตางๆ โดยเฉพาะสิ่งตอไปน้ี: 
ก. ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนธรรม เปนกลาง และเปนวัตถุวิสัย 
ข. เคารพและพยายามที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่กําหนดไวในอนุสัญญา

เพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
ค. พยายามที่จะดูแลใหระบบยุติธรรมอาญาดําเนินการไปอยางรวดเร็วที่สุด

เทาที่จะทําได 
25. อัยการควรจะละเวนจากการเลือกปฏิบัติดวยเหตุใดๆ เชน เพศ ชาติพันธุ สีผิว 

ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืนใด ชาติกําเนิดหรือ
กําเนิดทางสังคม การสมาคมกับชนกลุมนอยของชาติ ทรัพยสิน การเกิด สุขภาพ 
ความพิการ หรือสถานะอื่นใด 

26. อัยการควรจะดูแลใหมีความเทาเทียมกันตามกฎหมาย และทําตนเองใหมีความ
ตระหนักถึงสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงสถานการณที่สงผลกระทบตอผู
ตองสงสัย ไมวาจะเปนสถานการณที่เปนประโยชนหรือเปนโทษตอผูตองสงสัยก็
ตาม 

27. อัยการไมควรจะริเร่ิมหรือดําเนินการพิจารณาคดีตอ เม่ือการสืบสวนที่ไมเปนกลาง
แสดงใหเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูล 
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28. อัยการไมควรจะเสนอหลักฐานกลาวโทษผูตองสงสัยที่ตนรูหรือเชื่อดวยเหตุผลที่
สมเหตุสมผลวาไดมาผานทางการใชวิธีที่ขัดกับกฎหมาย ในกรณีที่มีขอสงสัย 
อัยการควรจะขอใหศาลออกคําตัดสินวาสามารถรับเอาหลักฐานเชนน้ันไดหรือไม 

29. อัยการควรจะพยายามที่จะปกปองหลักการเรื่องการใหโอกาสคูความในการตอสู
อยางเทาเทียมกัน (equality of arms) โดยเฉพาะโดยการเปดเผยขอมูลที่ตน
ครอบครองที่อาจจะสงผลกระทบตอความยุติธรรมของการพิจารณาคดีตออีกฝาย
หน่ึง ยกเวนในกรณีที่กฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

30. อัยการควรจะเก็บขอมูลที่ไดรับจากฝายที่สามไวเปนความลับ โดยเฉพาะหากมี
ความเสี่ยงตอการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ นอกเสียจากวาตองมีการ
เปดเผยเพื่อประโยชนของความยุติธรรมหรือตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

31. เม่ืออัยการมีสิทธิที่จะดําเนินมาตรการตางๆ ซ่ึงทําใหเกิดการแทรกแซงในเสรีภาพ
และสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูตองสงสัย จะตองจัดใหมีการควบคุมทางตุลาการเหนือ
มาตรการเหลานั้น 

32. อัยการควรจะพิจารณาถึงผลประโยชนของพยานอยางเหมาะสม โดยเฉพาะควรจะ
ดําเนินมาตรการหรือสงเสริมมาตรการคุมครองชีวิต ความปลอดภัย และความเปน
สวนตัวของพยาน หรือดูแลใหมีการดําเนินมาตรการเชนนั้น 

33. อัยการควรจะพิจารณาถึงความคิดเห็นและขอกังวลของเหยื่ออยางเหมาะสมเมื่อ
ผลประโยชนสวนตนของเหยื่อไดรับผลกระทบ และดําเนินการหรือสงเสริมการ
ดําเนินการเพื่อดูแลใหเหยื่อไดรับขอมูลเกี่ยวกับทั้งสิทธิของตนและพัฒนาการใน
กระบวนการพิจารณาคดี 

34. คูกรณีที่สนใจที่ไดรับการยอมรับสถานะหรือมีสถานะที่ระบุได โดยเฉพาะเหยื่อ 
ควรจะสามารถคัดคานการตัดสินใจของอัยการที่จะไมดําเนินคดีได หลังจากการ
ทบทวนตามลําดับกระบวนการแลว การคัดคานเชนน้ันอาจจะกระทําโดยวิธีการทาง
ตุลาการ หรือโดยคูกรณีที่ไดรับอนุญาตใหเขารวมในการดําเนินคดีสวนบุคคลได 

35. รัฐควรจะดูแลใหอัยการตองปฏิบัติตาม “หลักจรรยาบรรณ” ในการปฏิบัติหนาที่
ของตน การละเมิดหลักเชนน้ันอาจจะนําไปสูการลงโทษโดยสอดคลองตามยอ
หนา 5 ขางตน การปฏิบัติหนาที่ของอัยการควรจะตองถูกทบทวนภายในเปนระยะ 

36.  
ก. เพ่ือที่จะสงเสริมกิจกรรมของอัยการที่เปนธรรม ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

รัฐควรจะพยายาม: 
• ใหความใสใจอยางยิ่งตอวิธีการตามลําดับขั้นขององคกร โดยไมปลอย

ใหวิธีการขององคกรนั้นนําไปสูโครงสรางแบบราชการที่ไรประสิทธิภาพ
หรือเปนอุปสรรค 
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• กําหนดแนวทางทั่วไปสําหรับการนํานโยบายอาญาไปใช 
• กําหนดหลักการและเกณฑทั่วไปเพื่อใชในการอางอิงวาในแตละคดีควร

จะมีการตัดสินใจอยางไร เพ่ือที่จะปองกันการตัดสินใจตามอําเภอใจ 
ข. วิธีการทางองคกร แนวทาง หลักการ และเกณฑที่กลาวมาขางตน ควรจะ

ถูกตัดสินโดยรัฐสภาหรือโดยรัฐบาล หรือโดยตัวแทนของอัยการหากกฎหมาย
ระดับชาติรับรองเร่ืองความเปนอิสระของอัยการ  

ค. สาธารณะจะตองไดรับทราบเกี่ยวกับวิธีการทางการจัดองคกร แนวทาง 
หลักการ และเกณฑที่กลาวมาขางตน ซ่ึงจะตองถูกสื่อสารไปยังบุคคลใดที่
รองขอขอมูลดังกลาว 

 
ความรวมมือระหวางประเทศ 

37. ถึงแมจะเปนบทบาทที่อาจจะเปนของหนวยงานอ่ืนในประเด็นที่เกี่ยวของกับความ
รวมมือทางตุลาการระหวางประเทศ การติดตอโดยตรงระหวางอัยการของแตละ
ประเทศควรจะดําเนินตอไป ภายในกรอบของขอตกลงระหวางประเทศที่มีความ
รวมมืออยู หรืออยูบนฐานของการจัดการในทางปฏิบัติ 

38. ควรจะมีการดําเนินขั้นตอนตางๆ ในหลายๆ ประเด็น เพ่ือสงเสริมการติดตอ
โดยตรงระหวางอัยการในบริบทของความรวมมือทางตุลาการระหวางประเทศ 
ขั้นตอนเชนน้ันควรจะประกอบไปดวยสิ่งตอไปน้ี: 
ก. การแจกจายเอกสาร 
ข. การรวบรวมบัญชีรายชื่อและที่อยูที่มีชื่อของบุคคลที่เปนผูติดตอประสานงาน

ที่เกี่ยวของในหนวยงานที่มีอํานาจพิจารณาคดีตางๆ รวมถึงระบุความ
เชี่ยวชาญของแตละบุคคล ประเด็นในความรับผิดชอบ เปนตน 

ค. สรางการติดตอระหวางบุคคลเปนประจําระหวางอัยการจากประเทศตางๆ 
โดยเฉพาะโดยการจัดการประชุมเปนประจําระหวางอัยการสูงสุด 

ง. จัดการอบรมและการเสริมสรางความตระหนัก 
จ. แนะนําและพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ประสานงานกฎหมายที่

ประจําอยูในตางประเทศ 
ฉ. อบรมภาษาตางประเทศ 
ช. พัฒนาการใชเครื่องมือสงขอมูลอิเล็กทรอนิคส 
ซ. จัดการสัมมนากับรัฐอ่ืนในประเด็นที่เกี่ยวของกับความชวยเหลือระหวางกัน

และประเด็นอาญาที่มีรวมกัน 
39. เพ่ือที่จะพัฒนาหลักเหตุผล และบรรลุถึงความรวมมือที่เปนระเบียบวิธีการ

ชวยเหลือระหวางกัน ควรจะมีการดําเนินการเพื่อสงเสริม: 
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ก. ความตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีการมีสวนรวมอยางแข็งขันใน
ความรวมมือระหวางประเทศ ในกลุมอัยการโดยทั่วไป และ 

ข. ความเชี่ยวชาญของอัยการบางคนในประเด็นเรื่องความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

 
เพ่ือใหไดผลเชนนี้ รัฐตางๆ ควรจะดําเนินขั้นตอนตางๆ เพ่ือดูแลใหอัยการที่มีหนาที่ใน

ดานความรวมมือระหวางประเทศของรัฐที่รองขอสามารถเสนอคํารองขอความชวยเหลือระหวาง
กันโดยตรงไปยังหนวยงานของรัฐที่ไดรับการรองขอ ที่มีอํานาจที่จะดําเนินการตามที่ไดรับรองขอ
ได และฝายรัฐที่ไดรับการรองขออาจจะสงหลักฐานที่มีอยูกลับมาที่อัยการคนนั้นโดยตรง 
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กฎบัตรยุโรปวาดวยบัญญัติสําหรับผูพิพากษา และบันทึกอรรถาธิบาย 
(DAJ/DOC(98)) 

 
ผูที่เขารวมการประชุมพหุภาคีวาดวยบัญญัติสําหรับผูพิพากษาในยุโรป ที่จัดโดยสภา

แหงยุโรป เม่ือวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2543 (1998), 
ดวยความเคารพ ในขอบทที่ 6 ของอนุสัญญาเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

ขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงบัญญัติวา “ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและเปดเผย ภายใน
ระยะเวลาที่สมเหตุสมผล โดยคณะตุลาการที่เปนอิสระและทรงความเที่ยงธรรมที่ไดรับการ
แตงตั้งโดยกฎหมาย”; 

ดวยความเคารพ ในหลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของฝายตลุาการ 
(United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary) ที่ไดรับการรับรอง
โดยที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ในเดือนพฤศจิกายน 2528 (1985); 

โดยอางถึง ขอเสนอแนะลําดับที่ R(94)12 ของคณะกรรมการคณะมนตรีรัฐสมาชิกวาดวย
ความเปนอิสระ ประสิทธิภาพ และบทบาทของผูพิพาษา และโดยไดกําหนดวัตถุประสงคของตน
ตามที่ไดแสดงออกมา; 

โดยความหวงใย ที่จะเห็นการสงเสริมความเปนอิสระของตุลาการอันจําเปนตอการ
เสริมสรางความสําคัญของกฎหมาย และเพื่อปกปองเสรีภาพสวนบุคคลภายในรัฐประชาธิปไตย
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น; 

ดวยตระหนักถึง ความจําเปนที่บทบัญญัติตางๆ ที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อดูแลใหมีหลักประกัน
ที่ดีที่สุดของความสามารถ ความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรมของผูพิพากษา ควรจะไดรับการ
ระบุไวในเอกสารทางการที่ใชกับรัฐยุโรปทุกรัฐ; 

ดวยปรารถนา ที่จะเห็นกฎบัตรของผูพิพากษาของรัฐยุโรปตางๆ คํานึงถึงบทบัญญัติ
เหลานี้ เพ่ือดูแลใหมีระดับหลักประกันที่เปนรูปธรรมที่สุด; 

ไดรับรอง กฎบัตรยุโรปวาดวยบัญญัติสําหรับผูพิพากษา 
 
1. หลักการทั่วไป 

1.1 ธรรมนูญของผูพิพากษามุงประกันความสามารถ ความเปนอิสระ และความไมลําเอียง 
ซ่ึงบุคคลทุกคนอาจคาดหวังไดจากศาลตามกฎหมายและผูพิพากษาทุกคนที่ไววางใจ
ใหคุมครองปกปองสิทธิของตน ธรรมนูญกําหนดไมใหมีขอบัญญัติใดและกระบวนการ
ใดที่อาจทําลายความมั่นใจในความสามารถ ความเปนอิสระ และความไมลําเอียง
ดังกลาว ธรรมนูญปจจุบันจึงประกอบดวยขอบัญญัติซ่ึงเปนเครื่องประกันดีที่สุด
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้น โดยมีขอบัญญัติซ่ึงมุงเพ่ิมหลักประกันเชนน้ันใน
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รัฐหลายแหงในยุโรป และไมอาจสรางความชอบธรรมใหกับการแกไขกฎหมายใน
ประเทศใด ๆ ซ่ึงมีแนวโนมจะลดหลักประกันซึ่งมีอยูแลวในประเทศนั้นๆ 

1.2 ในรัฐยุโรปแตละรัฐ หลักการพื้นฐานของบัญญัติสําหรับผูพิพากษาถูกกําหนดไวใน
บรรทัดฐานภายในประเทศในระดับที่สูงที่สุด และกฎระเบียบของบัญญัติถูก
กําหนดไวในบรรทัดฐานในระดับนิติบัญญัติ 

1.3 ในทุกการตัดสินใจที่สงผลกระทบตอการคัดเลือก การสรรหา การแตงตั้ง 
ความกาวหนาทางวิชาชีพ หรือการออกจากตําแหนงของผูพิพากษา บทบัญญัติ
ปรารถนาจะเห็นการปฏิบัติของหนวยงานที่เปนอิสระจากฝายบริหารและฝายตุลาการ 
ที่มีสมาชิกอยางนอยครึ่งหน่ึงเปนผูพิพากษาที่ไดรับการคัดเลือกโดยเพื่อนรวมงาน
ในระดับเดียวกันดวยวิธีที่ รับประกันวาจะไดมาซึ่งตัวแทนของฝายตุลาการที่
กวางขวางที่สุด 

1.4 บัญญัติไดใหโอกาสผูพิพากษาทุกคนที่เห็นวาสิทธิของตนตามบัญญัติน้ัน หรือ
ความเปนอิสระของตนหรือของกระบวนการทางกฎหมายถูกคุกคามหรือเพิกเฉย
ในทางใดทางหนึ่ง สามารถอางอิงถึงอํานาจอิสระน้ันพรอมทั้งวิธีการอันมี
ประสิทธิภาพที่ผูพิพากษาไดรับในการเยียวยาหรือเสนอการเยียวยา 

1.5 ในการปฏิบัติหนาที่ของตน ผูพิพากษาจะตองแสดงใหเห็นวามีความเคารพตอ
ปจเจกบุคคลอยูทุกเม่ือในระหวางการปฏิบัติงาน และมีความรอบคอบในการรักษา
ความสามารถระดับสูงอันเปนสิ่งที่การตัดสินคดีจําเปนตองมีอยูเสมอ เปนการ
ตัดสินที่นําไปสูหลักประกันเรื่องสิทธิของปจเจกบุคคล และในการรักษาความลับของ
ขอมูลที่ตนไดรับความไววางใจใหดูแลในกระบวนการพิจารณาคดี 

1.6 รัฐมีหนาที่ที่จะดูแลใหผูพิพากษามีรายไดตามความจําเปนตอการบรรลุภารกิจของ
ตนอยางเหมาะสม และโดยเฉพาะในการทํางานกับคดีภายในระยะเวลาที่
สมเหตุสมผล 

1.7 องคกรทางวิชาชีพที่ตั้งขึ้นโดยผูพิพากษา และที่ผูพิพากษาทุกคนสามารถเขารวม
ไดอยางอิสระ มีคุณูปการอยางสําคัญตอการปกปองสิทธิที่พวกเขาไดรับตาม
กฎหมายของตน โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอํานาจและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจเกี่ยวกับพวกเขา 

1.8 ผูพิพากษาสมาคมกันผานทางตัวแทนและองคกรทางวิชาชีพของตนในการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของศาล และในเรื่องการกําหนดรายได และ
การจัดสรรผูพิพากษาในระดับชาติและระดับทองถิ่น ตัวแทนและองคกรวิชาชีพ
ของผู พิพากษาจะไดรับการปรึกษาหารือในแบบเดียวกันในเรื่องแผนที่จะ
ปรับเปลี่ยนบัญญัติของผูพิพากษา และเร่ืองการกําหนดเง่ือนไขของคาตอบแทน
และสวัสดิการทางสังคมของผูพิพากษา 
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2. การคัดเลือก การสรรหา และการอบรมเบื้องตน 
2.1 กฎตางๆ ของบัญญัติที่เกี่ยวของกับการคัดเลือกและการสรรหาผูพิพากษาโดย

หนวยงานหรือคณะบุคคลที่เปนอิสระ พิจารณาการเลือกผูสมัครอยูบนฐานของ
ความสามารถในการประเมินคดีความทางกฎหมายที่ตนไดรับมอบหมายให
พิจารณาอยางเที่ยงธรรมและอยางเปนอิสระ และในการใชกฎหมายเขาพิจารณา
คดีเหลานั้น โดยเคารพในศักดิ์ศรีของปจเจกบุคคล บัญญัติจะหามมิใหมีการกีดกัน
ผูสมัครดวยเพียงเหตุเร่ืองเพศ หรือชาติพันธุ หรือกําเนิดทางสังคม หรือดวย
เหตุผลทางความคิดเห็นทางปรัชญาและการเมือง หรือความเชื่อทางศาสนา 

2.2 บัญญัติกําหนดบทบัญญัติเรื่องเงื่อนไขที่ประกันความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติ
หนาที่ทางตุลาการไว โดยการกําหนดเกณฑที่เกี่ยวกับคุณสมบัติการศึกษาหรือ
ประสบการณ 

2.3 บัญญัติดูแลใหมีการเตรียมผูที่ไดรับคัดเลือกใหสามารถปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหรัฐจัดใหมีการอบรมที่เหมาะสม หนวยงานที่กลาวถึง
ในยอหนา 1.3 น้ันมีหนาที่ดูแลใหมีความเหมาะสมของการอบรมและขององคกรที่
ดําเนินการอบรม เพ่ือตอบสนองเกณฑเร่ืองการเปดใจกวาง ความสามารถ และ
ความเที่ยงธรรม อันเปนหนาที่ของการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ 

 
3. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและการไมสามารถปลดได 

3.1 การตัดสินใจแตงตั้งผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูพิพากษา และการมอบหมายผูน้ันให
ประจําคณะตุลาการหนึ่งๆ ดําเนินโดยหนวยงานที่เปนอิสระที่กลาวถึงในวรรค 1.3 
หรือตามขอเสนอของหนวยงานนั้น หรือขอแนะนําของหนวยงานนั้น หรือดวยการ
ยินยอมของหนวยงานนั้น หรือตามความเห็นของหนวยงานนั้น 

3.2 ธรรมนูญกําหนดเงื่อนไขใหสามารถใชขอมูลจากกิจกรรมที่ผานมา หรือขอมูลเกี่ยวกับ
ผูมีความสัมพันธใกลชิดอ่ืนๆ กับผูไดรับเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงในศาล เพ่ือโตแยง
ไมใหแตงตั้งบุคคลดังกลาวเขาทํางานในศาล ในกรณีที่ขอมูลเหลานั้นกอใหเกิด
ความสงสัยอันชอบดวยเหตุผลและตองตามหลักภววิสัยตอความเที่ยงธรรมและ
ความเปนอิสระของผูไดรับเสนอชื่อดังกลาว 

3.3 ในกรณีที่กระบวนการคัดเลือกกําหนดใหมีชวงเวลาทดลองงาน ซ่ึงจําเปนตอง
กําหนดใหเปนระยะเวลาสั้นๆ หลังจากการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงผูพิพากษา แต
กอนการไดรับการยืนยันใหดํารงตําแหนงถาวร หรือเม่ือการคัดเลือกกําหนดให
ดํารงตําแหนงเพียงระยะเวลาจํากัดและสามารถตออายุได การตัดสินใจเรื่องการ
ไมใหดํารงตําแหนงเปนการถาวรหรือการไมใหตออายุจะทําไดเพียงโดยหนวยงาน
อิสระที่กลาวไวในวรรค 1.3 เทานั้น หรือดวยขอเสนอของหนวยงานนั้น หรือ
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ขอเสนอแนะของหนวยงานนั้น หรือดวยการยินยอมของหนวยงานนั้น หรือตาม
ความคิดเห็นของหนวยงานนั้น บทบัญญัติที่ขอ 1.4 ขางตนน้ันใชบังคับกับปจเจก
บุคคลที่มีชวงเวลาทดลองงานดวยเชนกัน 

3.4 โดยหลักการแลว ผูพิพากษาที่ดํารงตําแหนงในศาลหนึ่งๆ จะตองไมไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงทางตุลาการอื่นหรือไดรับมอบหมายใหไป
ทํางานที่อ่ืนโดยปราศจากความยินยอมอยางเสรี แมดวยวิธีการเลื่อนขั้นการทํางาน 
การยกเวนของหลักการนี้จะเกิดขึ้นไดเพียงในกรณีที่การโยกยายนั้นถูกกําหนดไว
หรือถูกประกาศเปนวิธีการลงโทษทางวินัย ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบศาล
อยางถูกตองตามกฎหมาย และในกรณีที่มีการมอบหมายใหดํารงตําแหนงชั่วคราว
เพ่ือหนุนเสริมศาลเพื่อนบานเทานั้น ระยะเวลาสูงสุดของการมอบหมายใหดํารง
ตําแหนงเชนนั้นถูกจํากัดอยางเขมงวดโดยบัญญัติ โดยไมมีอคติตอการบังคับใช
บทบัญญัติในวรรค 1.4 กอนหนานี้ 

 
4. ความกาวหนาทางวิชาชีพ 

4.1 เม่ือความอาวุโสมิใชฐานแหงการพิจารณา ระบบการเลื่อนขั้นตําแหนงจึงยอมอยู
บนฐานของการพิจารณาเพียงเร่ืองคุณภาพและคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่ที่ผู
พิพากษาไดรับมอบหมาย โดยวิธีการประเมินแบบเปนอัตวิสัยโดยผูพิพากษาหนึ่ง
คนหรือมากกวานั้น และมีการแลกเปลี่ยนอภิปรายกับผูพิพากษาคนที่ไดรับการ
พิจารณาดวย จากน้ันจึงเปนการประกาศผลการตัดสินใจเรื่องการเลื่อนขั้นโดย
หนวยงานที่มีอํานาจตามที่ไดระบุไวในวรรค 1.3 (หนวยงานที่เปนอิสระจากฝาย
บริหารและฝายนิติบัญญัติ ที่สมาชิกอยางนอยครึ่งหน่ึงเปนผูพิพากษาที่ไดรับเลือก
จากผูพิพากษาดวยกัน) ตอไปน้ี หรือดวยขอเสนอหรือขอตกลงของหนวยงาน
อิสระน้ี ผูพิพากษาที่ไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนขั้นตําแหนงจะตองมีสิทธิที่จะ
รองเรียนตอหนวยงานนี้ 

4.2 ผูพิพากษาสามารถปฏิบัติกิจกรรมนอกเหนือหนาที่ทางตุลาการไดอยางเปนอิสระ 
รวมถึงกิจกรรมตางๆ ที่เปนสวนหนึ่งของสิทธิในฐานะที่เปนพลเมือง เสรีภาพน้ี
จะตองไมถูกจํากัดยกเวนแตในกรณีที่กิจกรรมภายนอกเชนนั้นขัดกับความเชื่อถือ
ในผูพิพากษา หรือความเที่ยงธรรม หรือความเปนอิสระของผูพิพากษา หรือขัดกับ
เง่ือนไขที่กําหนดใหผูพิพากษาจะตองสามารถจัดการกับคดีที่ตนตองพิจารณา
อยางใกลชิดและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม การทํากิจกรรมภายนอกที่ทําใหเกิด
คาตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากงานเขียนหรืองานศิลปะ จะตองเปนสิ่งที่ตองไดรับ
การอนุญาตกอนตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยบัญญัติ 
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4.3 ผูพิพากษาจะตองละเวนจากพฤติกรรม การปฏิบัติ หรือการแสดงออกใดๆ ที่สงผล
กระทบตอความเชื่อถือในความเที่ยงธรรมและความเปนอิสระของตน 

4.4 บัญญัติใหหลักประกันแกผูพิพากษาในเรื่องการรักษาและการขยายความรูของตน 
ทั้งในเชิงวิชาการและทางสังคมและวัฒนธรรม อันจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของตน 
ผานทางการเขาถึงการอบรมที่รัฐรับผิดชอบคาใชจายใหและดูแลเร่ืองการจัดการ
โดยที่เคารพเงื่อนไขที่กําหนดในวรรค 2.3 ขางตน อยางเปนประจํา 

 
5. ความรับผิด 

5.1 การที่ผูพิพากษาทอดทิ้งหนาที่หน่ึงใดตามที่บัญญัติไว อาจนําไปสูการลงโทษไดก็
ตอเม่ือมีการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากขอเสนอ ขอเสนอแนะ หรือโดยขอตกลงของ
คณะตุลาการหรือหนวยงานที่มีผูพิพากษาที่ไดรับการเลือกตั้งเปนองคประกอบ
อยางนอยคร่ึงหน่ึง ภายในกรอบของกระบวนการที่มีการพิจารณาฟงความจาก
ฝายตางๆ โดยที่ผูพิพากษาที่ถูกดําเนินการนั้นจะตองไดรับสิทธิที่จะมีตัวแทนทาง
กฎหมาย การตัดสินใจของหนวยงานทางฝายบริหาร ของคณะตุลาการ หรือของ
หนวยงานที่มีอํานาจกําหนดการลงโทษ ตามที่บัญญัติไวน้ี อาจถูกอุทธรณไปยัง
หนวยงานทางตุลาการที่สูงกวาได 

5.2 คาชดเชยจากความเสียหายที่เกิดจากการตัดสินใจหรือพฤติกรรมของผูพิพากษา
ในการปฏิบัติหนาที่น้ันไดรับการประกันโดยรัฐ ในกรณีของการละเมิดกฎระเบียบที่
ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการอยางรุนแรงและอยางไมมีขอแกตัว บัญญัติ
อาจจะกําหนดใหรัฐมีโอกาสที่จะขอการจายเงินคืนจากผูพิพากษาโดยกระบวนการ
ทางกฎหมายโดยมีการกําหนดจํานวนที่จํากัดไว การยื่นคํารองไปยังศาลที่มีอํานาจ
ดูแลจะตองไดรับการยินยอมโดยหนวยงานที่กลาวถึงในวรรค 1.3 กอน 

5.3 ปจเจกบุคคลแตละคนตองมีโอกาสที่จะยื่นคํารองเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมที่ผิดพลาดในคดีหน่ึงๆ ตอองคกรที่เปนอิสระโดยไมตองมีรูปแบบคํารอง
ทางการใดๆ หากเมื่อพิจารณาอยางใกลชิดและรอบคอบแลวปรากฏวามีการละทิ้ง
หนาที่ในสวนของผูพิพากษาอยางมิอาจโตเถียงไดตามที่ไดกําหนดไวในวรรค 5.1 
ที่กลาวมาแลว องคกรนี้มีอํานาจที่จะสงตอเร่ืองไปยังหนวยงานดําเนินมาตรการ
ทางวินัย หรืออยางนอยก็เสนอแนะการโอนเรื่องไปยังหนวยงานที่มีอํานาจ
สอดคลองกับบัญญัติใหรับเรื่องตอ 
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6. คาตอบแทนและสวัสดิการสังคม 
6.1 ผูพิพากษาที่ปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการในทางวิชาชีพมีสิทธิที่จะรับคาตอบแทน 

โดยระดับของคาตอบแทนตองเพียงพอที่จะปกปองผูพิพากษาจากแรงกดดันที่
พยายามสรางอิทธิพลตอการตัดสินคดีของผูพิพากษาและตอพฤติกรรมในการ
พิจารณาคดี และจึงสงผลเสียตอความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของผู
พิพากษา 

6.2 คาตอบแทนอาจแตกตางกันไปตามระยะเวลาของการทํางาน ลักษณะของหนาที่
ในทางวิชาชีพที่ผู พิพากษาไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ และความสําคัญของ
ภาระหนาที่ที่กําหนดใหปฏิบัติ โดยมีการประเมินตามเงื่อนไขที่โปรงใส 

6.3 บัญญัติกําหนดใหมีหลักประกันสําหรับผูพิพากษาในการปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพ
จากความเสี่ยงทางสังคมที่เกี่ยวของกับความเจ็บปวย การตั้งครรภและเลี้ยงดูบุตร 
การไรความสามารถเนื่องจากทุพพลภาพ ความชรา และความตาย 

6.4 บัญญัติประกันวา ผูพิพากษาที่เกษียณตามระยะเวลาการทํางานตุลาการตาม
กฎหมาย และปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการของตนเปนระยะเวลาที่กําหนด รับเงินบํานาญ
ในระดับที่ใกลเคียงกันระดับเงินเดือนสุดทายในฐานะผูพิพากษาใหไดมากที่สุด 

 
7. การสิ้นสุดการดํารงตําแหนง 

7.1 ผูพิพากษาสิ้นสุดการดํารงตําแหนงอยางถาวรดวยการลาออก ดวยใบรับรองทาง
การแพทยวาสุขภาพทางกายไมพรอม เม่ือครบอายุการทํางานตามที่กฎหมาย
กําหนด การหมดวาระตามที่กฎหมายกําหนด หรือการถอดถอนตามกรอบของ
ระเบียบวิธีการที่กําหนดไวในวรรค 5.1 ขางตน 

7.2 เหตุแหงการสิ้นสุดการดํารงตําแหนง ตามที่ระบุไวในวรรค 7.1 ขางตน นอกจาก
การครบอายุการทํางานที่กําหนดหรือหมดวาระการดํารงตําแหนง จะตองไดรับการ
รับรองโดยหนวยงานที่กลาวถึงในวรรค 1.3 ขางตน 
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บันทึกอรรถาธิบาย 
 
1. หลักการทั่วไป 

บทบัญญัติของกฎบัตรยุโรปครอบคลุมไมเพียงผูพิพากษาอาชีพเทานั้น แตยังรวมถึงผู
พิพากษาที่ไมใชผูพิพากษาอาชีพดวย เน่ืองจากเปนสิ่งสําคัญที่ผูพิพากษาทุกคนจะตองไดรับ
การคุมครองในเรื่องการคัดเลือกเขารับตําแหนง ขอตองหามเรื่องคุณสมบัติ ความประพฤตินอกศาล 
และการสิ้นสุดการดํารงตําแหนง อยางไรก็ตาม กฎบัตรยังไดกําหนดบทบัญญัติเฉพาะสําหรับผู
พิพากษาอาชีพดวย และบทบัญญัติเฉพาะนี้แฝงอยูในแนวคิดบางประการ เชน เร่ืองการ
ประกอบวิชาชีพ 

บทบัญญัติของกฎบัตรนี้เกี่ยวกับบัญญัติสําหรับผูพิพากษาในทุกเขตอํานาจการ
พิจารณาคดี ที่ประชาชนสามารถยื่นคดีของตนเพื่อใหศาลตัดสินคดีได ไมวาจะเปนคดีแพง 
อาญา ปกครอง หรือคดีแบบอ่ืนๆ 

1.1 กฎบัตรพยายามที่จะกําหนดเนื้อหาของบัญญัติสําหรับผูพิพากษาบนฐานของ
วัตถุประสงคที่จะตองบรรลุ น่ันคือ ดูแลใหเกิดความสามารถ ความเปนอิสระ และ
ความเที่ยงธรรม ที่สมาชิกของสาธารณชนมีสิทธิที่จะคาดหวังจากศาลและผู
พิพากษาที่ไดรับความไววางใจใหคุมครองสิทธิของตน กฎบัตรจึงไมสิ้นสุดในตัวเอง 
แตเปนวิธีการที่จะประกันวาปจเจกบุคคลที่ตองการการคุมครองสิทธิจากศาลและผู
พิพากษาจะไดรับการปกปอง ดวยความมีประสิทธิภาพของการคุมครองเชนน้ัน 

   การคุมครองปกปองสิทธิของปจเจกบุคคลนั้นไดรับการรับรองให
เกิดขึ้นโดยความสามารถทางตุลาการ ในแงของเรื่องศักยภาพ ความเปนอิสระ 
และความเที่ยงธรรม สิ่งเหลานี้เปนจุดอางอิงเชิงบวกเนื่องจากเปนสิ่งที่บัญญัติของ
ผูพิพากษาจะตองพยายามที่จะประกันสิทธิเหลานี้ อยางไรก็ตาม สิ่งเหลานี้ก็ยัง
เปนเรื่องในเชิงลบดวยเนื่องจากกฎบัตรจะตองไมรวมถึงองคประกอบใดๆ ที่อาจจะ
สงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของสาธารณะในความสามารถ ความเปนอิสระ และ
ความเที่ยงธรรม เหลานั้น 

   มีคําถามเกิดขึ้นวาบทบัญญัติตางๆ ของกฎบัตรควรจะเปนเรื่องบังคับ
หรือไม เชน ควรจะบังคับใหรวมเอาบทบัญญัติเหลานี้เขาไวในกฎหมายระดับ 
ประเทศที่ควบคุมเรื่องทางตุลาการหรือไม หรือควรจะมีสถานะเปนเพียง
ขอเสนอแนะเพื่อที่จะไดมีการใชบทบัญญัติที่แตกตางไปที่ดูวาจะสามารถทําใหเกิด
หลักประกันที่เทาเทียมกันแทน 

   วิธีการหลังนั้นเปนวิธีการที่ชอบธรรม เน่ืองจากมีความลังเลที่จะ
วิพากษวิจารณระบบระดับประเทศที่วิถีการปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับและถือปฏิบัติมา
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ยาวนานไดทําใหเกิดหลักประกันที่มีประสิทธิภาพในเรื่องการคุมครองตุลาการตาม
กฎหมาย แมวาระบบนั้นจะแทบไมไดกลาวถึงการคุมครองเชนนั้นเลยก็ตาม  

   อยางไรก็ตาม มีขอถกเถียงวาในหลายประเทศ รวมถึงประเทศสมาชิก
สภาแหงยุโรปไมมีการควบคุมการใชอํานาจโดยฝายการเมืองในการแตงตั้ง การ
มอบหมาย การเลื่อนขั้นตําแหนง หรือการสิ้นสุดตําแหนงของผูพิพากษา การ
คุมครองปกปองตอความสามารถ ความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรม จึงไมมี
ประสิทธิภาพ 

   น่ีคือเหตุผลวา แมบทบัญญัติของกฎบัตรจะไมไดเปนบทบังคับ แตกถ็กู
นําเสนอเปนวิธีการสูงสุดเพื่อประกันถึงการบรรลุวัตถุประสงคที่กลาวมาขางตน 

   บทบัญญัติจํานวนมากของกฎบัตรไมสามารถใชได กับระบบที่ผู
พิพากษามาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน แตก็เปนสิ่งที่เปนไปไมได หาก
จะรางกฎบัตรใหมีบทบัญญัติเฉพาะที่สอดคลองกับระบบการเลือกตั้งน้ันๆ 
เน่ืองจากจะเปนการลดตัวบทจนกลายเปนเพียงมาตรฐานขั้นต่ําสุด อีกทั้งไมได
เปนความมุงหมายของธรรมนูญที่จะทําใหระบบการเลือกตั้ง “ไมสมบูรณ” 
เน่ืองจากมีกรณีที่คนชาติของประเทศตาง ๆ มองวาการมีธรรมนูญเชนนั้นทําให
เกิด “ประชาธิปไตยสมบูรณแบบ” เราอาจพิจารณาดวยวาขอบัญญัติเหลานี้อาจ
นํามาใชไดเฉพาะระบบที่มีการเลือกตั้งของตุลาการเทานั้น ยกตัวอยางเชน
ขอบัญญัติในมาตรา 2.2 และ 2.3 (ประโยคแรก) เปนสิ่งที่ยอมสามารถนํามาใชกับ
ระบบดังกลาวได และจะชวยใหเกิดการคุมครองที่เหมาะสมยิ่ง 

   บทบัญญัติของกฎบัตรมุงที่จะยกระดับของหลักประกันของรัฐตางๆ ใน
โรป ความสําคัญของการยกระดับเชนนั้นขึ้นอยูกับระดับของหลักประกันที่เปนอยู
ในประเทศนั้นๆ แตบทบัญญัติของกฎบัตรจะตองไมทําหนาที่เปนฐานในการ
ปรับเปลี่ยนกฎหมายแหงรัฐเพ่ือที่จะไมไปลดระดับของหลักประกันที่ประเทศนั้น
บรรลุอยูแลว 

1.2 หลักการพื้นฐานที่ประกอบเปนบัญญัติสําหรับผูพิพากษา กําหนดการปกปอง
คุมครองเรื่องความสามารถ ความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรมของผูพิพากษา
และของศาล จะตองไดรับการบัญญัติไวในกฎบรรทัดฐานในระดับสูงสุด น่ันก็คือใน
รัฐธรรมนูญในกรณีของรัฐในยุโรปที่ไดกําหนดใหมีธรรมนูญเชนนั้น กฎตางๆ ที่
รวมอยูในกฏบัตรมักจะไดรับการบัญญัติในระดับนิติบัญญัติ ซ่ึงก็ถือเปนระดับ
สูงสุดในประเทศที่มีรัฐธรรมนูญแบบยืดหยุนเชนกัน 

   ขอกําหนดวาตองบัญญัติหลักการพื้นฐานและกฎไวในกฎหมายหรือใน
รัฐธรรมนูญเปนการคุมครองรัฐธรรมนูญจากการถูกแกไขภายใตกระบวนการแบบ
ผานๆ ที่ไมเหมาะกับประเด็นนี้ โดยเฉพาะในกรณีที่หลักการพื้นฐานไดรับการ
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บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มันชวยปองกันการบัญญัติกฎหมายที่มุงเปาไปที่หลักการ
พ้ืนฐานหรือมีผลกระทบที่เปนการละเมิดหลักการพื้นฐานเหลานั้น 

   ในการที่ธรรมนูญกําหนดวาจะตองมีการผนวกหลักการเหลานี้ในระบบ
กฎหมายภายในประเทศ ไมไดเกิดขึ้นจากฐานการมองวาระบบกฎหมายดังกลาว
จําเปนตองมีขอบัญญัติเพ่ือการคุมครองตามที่ปรากฏในกฎหมายระหวางประเทศ
ซ่ึงมีผลผูกพันตอรัฐในยุโรป ซ่ึงเปนขอเท็จจริงที่สะทอนใหเห็นจากสิ่งที่ระบุใน
อารัมภบทวา บอเกิดสําคัญที่สุดของธรรมนูญฉบับน้ีไดแกขอบัญญัติตางๆ ใน
กฎหมายดังกลาว 

1.3 กฎบัตรฯ กําหนดใหมีการแทรกแซงโดยหนวยงานที่เปนอิสระจากฝายบริหารและ
ฝายนิติบัญญัติในกรณีที่ตองการการตัดสินใจเรื่องการคัดเลือก การสรรหา หรือ
การแตงตั้งผูพิพากษา ความกาวหนาทางวิชาชีพ หรือการสิ้นสุดการดํารงตําแหนง 

   ถอยคําในบทบัญญัติน้ีมุงที่จะครอบคลุมถึงสถานการณตางๆ ตั้งแต
การใหคําแนะนําสําหรับฝายบริหารหรือฝายนิติบัญญัติ ไปจนถึงคําตัดสินจริงโดย
หนวยงานอิสระ 

   จะตองมีการพิจารณาถึงความแตกตางบางประการในระบบระดับชาติ 
บางประเทศอาจจะพบวาเปนการยากที่จะยอมรับการเอาหนวยงานอิสระมาแทนที่
องคกรทางการเมืองที่มีหนาที่แตงตั้งผูพิพากษา อยางไรก็ตาม ขอกําหนดที่ใหขอ
ขอเสนอแนะหรือความเห็นของหนวยงานที่เปนอิสระนับเปนแรงจูงใจสําคัญยิ่ง 
ถึงแมจะไมไดเปนเง่ือนไขบังคับสําหรับหนวยงานซ่ึงทําหนาที่แตงตั้งอยางเปน
ทางการ ตามเจตนารมณของธรรมนูญ ขอเสนอแนะและความเห็นของหนวยงาน
อิสระไมจําเปนตองเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติตามเสมอไป แตอยางนอยที่สุดหนวยงาน
ทางการเมืองหรือฝายบริหารซ่ึงไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะหรือความเห็นดังกลาว 
ก็ควรจะตองแสดงเหตุผลใหทราบวาเหตุใดจึงไมทําเชนนั้น 

   ถอยคําของบทบัญญัติน้ีของกฎบัตรฯ ยังสนับสนุนใหหนวยงานอิสระ
แทรกแซงโดยการแสดงความเห็นอยางตรงไปตรงมา การใหความเห็นอยางเปน
ทางการ ขอเสนอแนะ ขอเสนอ หรือโดยคําตัดสินจริงๆ ได 

   มีประเด็นคําถามเกี่ยวกับสมาชิกของหนวยงานอิสระ ณ จุดนี้ กฎบัตรฯ 
ไดระบุวา อยางนอยครึ่งหน่ึงของสมาชิกของหนวยงานควรจะเปนผูพิพากษาที่
ไดรับการเลือกตั้งมาจากผูพิพากษาดวยกัน ซ่ึงหมายความวาบทบัญญัติไมตองการ
อนุญาตใหผูพิพากษากลายเปนสวนนอยในหนวยงานอิสระ และไมตองการใหเปน
สวนมากดวยเชนกัน ในมุมมองเรื่องแนวคิดทางปรัชญาตางๆ และขอถกเถียงในรัฐ
ตางๆ ในยุโรป การอางถึงจํานวนผูพิพากษาอยางนอยครึ่งหน่ึงเปนการประกันให
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เกิดการปกปองคุมครองในระดับที่คอนขางสูง ขณะเดียวกันก็เคารพขอพิจารณา
อ่ืนๆ ของหลักการที่มีอยูในระบบระดับประเทศตางๆ ดวย 

   กฎบัตรฯ ระบุวาผูพิพากษาที่เปนสมาชิกของหนวยงานอิสระควรจะ
ไดรับการเลือกตั้งโดยเพื่อนผูพิพากษาดวยกัน บนพ้ืนฐานที่วาความเปนอิสระที่
หนวยงานนี้จะตองมี ทําใหเปนไปไมไดที่จะมีการเลือกตั้งหรือการแตงตั้งสมาชิก
โดยหนวยงานทางการเมืองที่เปนของฝายบริหารหรือฝายนิติบัญญัติ 

   อาจจะมีความเสี่ยงเร่ืองอคติทางการเมืองแบบพรรคการเมืองในการ
แตงตั้งและบทบาทของผูพิพากษาภายใตกระบวนการเชนนั้น ผูพิพากษาที่อยูใน
หนวยงานอิสระจะตองละเวนจากการแสวงหาความชอบพอของพรรคการเมืองหรือ
หนวยงานที่ตนไดรับการแตงตั้ง หรือเลือกตั้งโดยหรือผานทางพรรคการเมือง
เหลานั้น 

   ทายที่สุด โดยมิไดยืนยันในระบบการเลือกแบบใดแบบหนึ่งเปนการเฉพาะ 
กฎบัตรฯ ระบุวาวิธีการในการเลือกผูพิพากษาเขาสูหนวยงานนี้จะตองประกันใหมี
การเปนตัวแทนของผูพิพากษาที่กวางขวางที่สุดที่จะทําได 

1.4 กฎบัตรฯ บัญญัติถึง “สิทธิในการอุทธรณ” ของผูพิพากษาผูที่พิจารณาวาสิทธิของ
ตนภายใตบัญญัติ หรือความเปนอิสระ หรือกระบวนการทางกฎหมาย ถูกคุกคาม
หรือลวงละเมิดในทางใดทางหนึ่ง ผูพิพากษาผู น้ันสามารถสงตอเรื่องไปยัง
หนวยงานอิสระที่กลาวถึงขางตนได 

   น่ีหมายความวา ผูพิพากษาจะไมถูกปลอยทิ้งใหไมสามารถปกปอง
ตนเองตอการลวงละเมิดความเปนอิสระของตนได สิทธิในการอุทธรณเปนสิ่ง
ปกปองคุมครองสําคัญ เน่ืองจากการกําหนดหลักการเพื่อคุมครองตุลาการจะเปน
เพียงความฝน หากไมมีการสนับสนุนโดยกลไก เพ่ือประกันการบังคับใชอยางมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ การแทรกแซงของหนวยงานอิสระกอนที่จะมีการตัดสินใจ
ใดๆ เกี่ยวกับสถานะสวนบุคคลของผูพิพากษานั้นไมไดครอบคลุมถึงสถานการณที่
เปนไปไดทั้งหมดที่ความเปนอิสระของผูพิพากษาจะไดรับผลกระทบ และเปนสิ่ง
สําคัญที่จะตองดูแลใหผูพิพากษาสามารถใชวิธีการทางกฎหมายของตนเองไดกับ
หนวยงานนี้ 

   กฎบัตรฯ บัญญัติวาหนวยงานที่รับเรื่องรองเรียนจะตองมีอํานาจที่จะ
เยียวยาสถานการณที่สงผลกระทบตอความเปนอิสระของผูพิพากษาไดดวยตนเอง 
หรือมีอํานาจที่จะเสนอใหหนวยงานที่มีอํานาจเยียวยาสถานการณน้ีได วิธีการน้ี
คํานึงถึงความหลากหลายของระบบในระดับชาติตางๆ และขอเสนอแนะ
ตรงไปตรงมาจากหนวยงานที่เปนอิสระในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเปนแรงจูงใจที่มี
นํ้าหนักใหหนวยงานที่ถูกรองเรียนแกไขสถานการณที่ถูกรองได 
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1.5 กฎบัตรกําหนดหนาที่หลักของผูพิพากษาในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
   “ความพรอมในการปฏิบัติ” หมายถึงทั้งเวลาที่ตองใชในการตัดสินคดี

อยางถูกตอง และหมายถึงความใสใจและตื่นตัวที่เห็นไดชัดวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
หนาที่ที่สําคัญน้ัน เน่ืองจากการตัดสินใจของผูพิพากษาเปนสิ่งที่ปกปองคุมครอง
สิทธิของปจเจกบุคคล การเคารพปจเจกบุคคลเปนสิ่งสําคัญยิ่งในสถานะแหง
อํานาจอยางที่ผูพิพากษามี โดยเฉพาะเนื่องจากปจเจกบุคคลมักจะรูสึกเปราะบาง
เม่ือตองเผชิญกับระบบตุลาการ ยอหนานี้ยังกลาวถึงพันธกรณีของผูพิพากษาที่
จะตองเคารพการรักษาขอมูลที่ตนไดรับในระหวางกระบวนการพิจารณาคดีไวเปน
ความลับ ยอหนานี้จบลงโดยชี้วา ผูพิพากษาจะตองดูแลใหตนรักษาระดับ
ความสามารถที่สูงตามที่ จําเปนตองมีในการพิจารณาคดี หมายความวา
ความสามารถระดับสูงเปนเกณฑที่ตองรักษาไวเสมอสําหรับผูพิพากษาในการ
ตรวจสอบและในการพิจารณาคดี และยังหมายถึงดวยวา ผูพิพากษาจะตองรักษา
ระดับความสามารถสูงนี้ไว ซ่ึงหากจําเปนก็ตองผานทางการอบรม ตามที่ไดชี้ไว
ตอมาภายหลังในตัวบท ผูพิพากษาจะตองไดรับการเขาถึงการอบรมดวย 

1.6 กฎบัตรฯ ระบุไวอยางชัดเจนวา รัฐมีหนาที่ที่จะตองประกันใหผู พิพากษามี
เครื่องมือตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติภารกิจของตนไดอยางถูกตองเหมาะสม และ
โดยเฉพาะในการจัดการกับคดีภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

   โดยที่ไมไดระบุถึงตัวชี้วัดของพันธกรณีน้ีซ่ึงเปนหนาที่ของรัฐ การสราง
ความชอบธรรมของขอเสนอที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของผูพิพากษาจะถูก
บั่นทอน 

1.7 กฎบัตรฯ รับรองบทบาทของสมาคมวิชาชีพที่ตั้งขึ้นโดยผูพิพากษา ที่ผูพิพากษา
ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเขาเปนสมาชิก ซ่ึงหามไมใหมีการเลือกปฏิบัติทาง
กฎหมายในรูปแบบใดๆ ในเรื่องสิทธิที่จะเขารวมสมาคมเหลานั้น กฎบัตรฯ ยังชี้
ดวยวาสมาคมเชนนั้นมีสวนในการปกปองสิทธิตามกฎหมายของผูพิพากษาจาก
อํานาจและหนวยงานที่อาจจะมีสวนรวมในการตัดสินใจที่สงผลกระทบตอตน ผู
พิพากษาจึงจะตองไมถูกหามการรวมตัวหรือเขารวมสมาคมวิชาชีพ 

   แมวากฎบัตรฯ จะไมไดมอบหมายใหสมาคมเหลานี้มีหนาที่ในการ
ปกปองสิทธิตามกฎหมายของผูพิพากษาเปนการเฉพาะ แตกฎบัตรฯ ไดระบุวา
คุณูปการของสมาคมเหลานี้ในการปกปองผูพิพากษาจากอํานาจและหนวยงานที่มี
สวนในการตัดสินใจที่สงผลกระทบตอผูพิพากษา จะตองไดรับการรับรองและไดรับ
ความเคารพ น่ีหมายถึงอํานาจตามที่อางถึงในวรรค 1.3 ดวย 

1.8 กฎบัตรฯ ระบุวาผูพิพากษาควรจะสมาคมกันผานทางตัวแทนของตน โดยเฉพาะ
คนที่เปนสมาชิกของหนวยงานที่ถูกอางถึงในวรรค 1.3 และผานทางสมาคม
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วิชาชีพของตน ในเรื่องการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการของศาล การ
กําหนดทรัพยากรทางงบประมาณของศาล และการบังคับใชการตัดสินใจเหลานั้น
ในระดับทองถิ่นและในระดับชาติ 

   โดยมิไดผลักดันสนับสนุนรูปแบบทางกฎหมายเฉพาะใดๆ หรือระดับของ
ขอจํากัดใด บทบัญญัติน้ีกําหนดวาผูพิพากษาควรจะสมาคมกันในเรื่องการกําหนด
งบประมาณทางตุลาการโดยรวมและทรัพยากรที่ถูกกําหนดใหแตละศาล ซ่ึง
หมายถึงการจัดใหมีการปรึกษาหารือหรือกระบวนการตัวแทนในระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติ นอกจากนี้ยังหมายความในระดับกวางถึงการบริหารจัดการความ
ยุติธรรมและศาล กฎบัตรฯ ไมไดระบุวาผูพิพากษาควรจะรับผิดชอบกับการบริหาร
จัดการเชนนั้น แตกําหนดวาผูพิพากษาจะตองไมถูกละเวนไปในการตัดสินใจเรื่อง
การบริหารจัดการ 

   การปรึกษาหารือของผูพิพากษาโดยตัวแทนหรือสมาคมทางวิชาชีพของ
ผูพิพากษาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ถูกเสนอในเรื่องบัญญัติของผูพิพากษา 
หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ถูกเสนอในเรื่องฐานการพิจารณาเรื่องคาตอบแทน 
หรือเร่ืองสวัสดิการสังคม รวมถึงบํานาญเกษียณอายุ จะตองดูแลใหผูพิพากษาไม
ถูกกีดกันออกจากกระบวนการตัดสินใจในเรื่องเหลานี้ อยางไรก็ตาม กฎบัตรฯ ไม
อนุญาตใหมีการกาวลวงอํานาจการตัดสินใจที่มีอยูในหนวยงานระดับชาติที่มีหนาที่
ภายใตรัฐธรรมนูญ 

 
2. การคัดเลือก การคัดสรร และการอบรมเบื้องตน 

2.1 ผูเขารับการพิจารณาเปนผูพิพากษาจะตองถูกเลือกและคัดสรรโดยหนวยงานหรือ
คณะกรรมการที่เปนอิสระ 

   กฎบัตรฯ ไมไดกําหนดวาคณะกรรมการจะตองเปนหนวยงานที่เปน
อิสระตามที่กลาวถึงในวรรค 1.3 ซ่ึงหมายถึงเชนอาจใชการสอบหรือคณะกรรมการ
คัดเลือกก็ได ตราบเทาที่ เปนกระบวนการที่ เปนอิสระ ในทางปฏิบัติแลว 
กระบวนการคัดเลือกนั้นมักจะแยกออกจากการกระบวนการแตงตั้ง เปนสิ่งสําคัญที่
จะตองระบุถึงมาตรการปกปองคุมครองที่มาพรอมกับกระบวนการคัดเลือกนั้น 

   การเลือกโดยหนวยงานที่ทําหนาที่คัดเลือกจะตองอยูบนฐานของเกณฑ
ที่สัมพันธกับลักษณะของหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ 

   เปาหมายหลักจะตองเปนการประเมินความสามารถของผูเขารับการ
พิจารณาในการประเมินคดีที่ผูพิพากษาพิจารณาอยางเปนอิสระ ซ่ึงหมายถึงการคิด
อยางเปนอิสระ ความสามารถในการแสดงถึงความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหนาที่
ทางตุลาการก็เปนองคประกอบที่สําคัญเชนกัน ความสามารถในการใชกฎหมาย
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หมายถึงทั้งความรูในดานกฎหมายและความสามารถในการนํากฎหมายมาใช
ในทางปฏิบัติ ซ่ึงเปนสิ่งที่แตกตางกัน 

   หนวยงานที่ทําหนาที่คัดเลือกจะตองดูแลใหการปฏิบัติในฐานะผู
พิพากษาของผูเขารับการพิจารณาอยูบนฐานของความเคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญในการเผชิญหนากันระหวางผูที่มีอํานาจกับผูรอง ซ่ึงมักจะ
เปนประชาชนที่ประสบความทุกขยาก 

   ทายที่สุด การคัดเลือกจะตองไมอยูบนเกณฑที่เปนการเลือกปฏิบัติที่
เกี่ยวของกับเพศภาพ ชาติพันธุหรือกําเนิดทางสังคม ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือทางปรัชญา หรือความเชื่อทางศาสนา 

2.2 เพ่ือดูแลใหมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับตําแหนงทางตุลาการ 
กฎเรื่องการคัดเลือกและการคัดสรรจะตองกําหนดเกณฑเร่ืองคุณสมบัติและ
ประสบการณดวย ตัวอยางเชน น่ีหมายถึงระบบที่การคัดสรรอยูบนเง่ือนไขของ
จํานวนปของประสบการณทางกฎหมายหรือทางตุลาการ 

2.3 ลักษณะของตําแหนงทางตุลาการ ซ่ึงกําหนดใหผูพิพากษาปฏิบัติงานในสถานการณ
ที่ซับซอนที่มักจะยากลําบากในเรื่องของความเคารพในศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย หมายความวา การรับรองความเหมาะสมอยางเปน “นามธรรม” สําหรับ
ตําแหนงเชนนี้น้ันไมเพียงพอ 

   ผูเขารับการพิจารณาที่ไดรับเลือกใหปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการจึงจะตอง
เตรียมพรอมสําหรับภารกิจโดยการไดรับการอบรมที่เหมาะสม ซ่ึงจะตองไดรับการ
สนับสนุนทางงบประมาณจากรัฐ 

   จะตองมีการใชมาตรการปองกันบางประการในการเตรียมการผูพิพากษา
ในการตัดสินคดีอยางเปนอิสระและเที่ยงธรรม โดยจะตองมีการประกันความสามารถ 
ความเที่ยงธรรม และการเปดใจกวางที่จําเปนตองมี ทั้งในเนื้อหาของการอบรมและ
การปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานที่ดําเนินการอบรม น่ีเปนเหตุผลที่กฎบัตรฯ 
กําหนดวาหนวยงานตามที่ระบุไวในวรรค 1.3 จะตองดูแลความเหมาะสมของ
โครงการอบรมและขององคกรที่ดําเนินการอบรม ในเรื่องของเง่ือนไขเรื่องการเปด
ใจกวาง ความสามารถและความเที่ยงธรรม ซ่ึงสัมพันธอยางแนบแนนกับการ
ปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ หนวยงานนั้นจะตองมีทรัพยากรในการดูแลใหเปนเชนนี้ 
ดังน้ันกฎตางๆ ที่กําหนดอยูในบัญญัติจะตองกําหนดถึงกระบวนการในการ
ควบคุมดูแลโดยหนวยงานนี้ในเรื่องเกณฑเง่ือนไขตางๆ ในเรื่องโครงการและการ
ดําเนินการโดยหนวยงานที่ทําหนาที่อบรม 
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3. การแตงตั้งการดํารงตําแหนงและการไมสามารถถูกปลดได 
3.1 ระบบระดับชาติอาจแยกแยะระหวางกระบวนการคัดเลือกจริงกับกระบวนการ

แตงตั้งผูพิพากษาและการมอบหมายผูพิพากษาใหดํารงตําแหนง ณ ศาลใดศาล
หน่ึง การตัดสินใจแตงตั้งหรือมอบหมายงานผูพิพากษาจะตองดําเนินโดย
หนวยงานอิสระที่กลาวถึงในยอหนา 1.3 หรือกระทําโดยขอเสนอหรือขอเสนอแนะ 
หรือดวยความเห็นพองของหนวยงานนั้น หรือตามความคิดเห็นของหนวยงานนั้น 

3.2 กฎบัตรฯ กลาวถึงประเด็นเรื่องการมีขอตองหามเรื่องคุณสมบัติ กฎบัตรฯ ไมใชขอ
สันนิษฐานวามีสิ่งที่เขากันไมไดเลยเปนการเด็ดขาด เน่ืองจากอาจสงผลกระทบตอ
การแตงตั้งดํารงตําแหนงทางตุลาการบนพื้นฐานของอดีตกิจกรรมของผูเขารับการ
พิจารณา หรือของญาติผูเขารับการพิจารณา ในอีกดานหนึ่ง กฎบัตรฯ พิจารณาวา
เม่ือผูพิพากษาไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงประจําศาลหนึ่งๆ จะตองมีการ
พิจารณาถึงสถานการณที่กลาวถึงเบื้องตนที่ทําใหเกิดขอสงสัยที่ชอบธรรมและเปน
วัตถุวิสัยตอความเที่ยงธรรมและความเปนอิสระของผูพิพากษา ตัวอยางเชน 
ทนายความที่เคยวาความในเมืองหน่ึงจะไมสามารถไดรับมอบหมายใหเปนผู
พิพากษาในศาลในเมืองเดียวกันน้ันไดอยางตอเน่ืองทันที เปนเรื่องยากเชนกันที่จะ
จินตนาการวาผูพิพากษาไดรับมอบหมายใหประจําศาลในเมืองเดียวกับที่สามีหรือ
ภรรยา บิดาหรือมารดา ของผูพิพากษาคนนั้นเปนผูวาการหรือเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรอยู ดังน้ัน เม่ือผูพิพากษากําลังจะไดรับมอบหมายใหไปดํารงตําแหนง
ศาลใดศาลหนึ่ง กฎหมายที่เกี่ยวของจะตองพิจารณาสถานการณที่ทําใหเกิดขอ
สงสัยที่ชอบธรรมและเปนวัตถุวิสัยในเรื่องความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของ
ผูพิพากษานั้นได 

3.3 กระบวนการคัดสรรในระบบระดับชาติบางระบบกําหนดใหมีระยะเวลาการทดลอง
งานกอนที่จะมีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางตุลาการเปนการถาวร สวนบาง
ระบบคัดสรรผูพิพากษาใหดํารงตําแหนงตามสัญญาตามระยะเวลาที่กําหนดและ
สามารถตออายุได 

   ในกรณีเชนนั้น การตัดสินใจวาจะไมแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนการ
ถาวรหรือการไมตออายุการดํารงตําแหนงจะทําไดโดยเพียงหนวยงานที่เปนอิสระที่
กลาวถึงในวรรค 1.3 เทานั้น หรือตามขอเสนอ ขอเสนอแนะ หรือตามความคิดเห็น
ของหนวยงานดังกลาวเทานั้น เปนที่ชัดเจนวา การมีระยะเวลาทดลองงานหรือ
เกณฑเร่ืองการตออายุการดํารงตําแหนงเปนอุปสรรคหรือถึงเปนอันตรายจาก
มุมมองเรื่องความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของผูพิพากษาคนนั้น ผูที่หวังวา
จะไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงหรือไดรับการตอสัญญา ดังนั้นจึงจะตองมี
มาตรการปองกันคุมครองผานทางการแทรกแซงของหนวยงานที่เปนอิสระ 
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   ในเรื่องการพิจารณาคุณสมบัติในฐานะผูพิพากษาของปจเจกบุคคลที่
ถูกดําเนินการไตสวนอยู กฎบัตรฯ กําหนดวาสิทธิในการอางถึงหนวยงานทีเ่ปนอิสระ
ตามที่กลาวถึงในวรรค 1.4 น้ันจะตองมีใชแกบุคคลเชนน้ัน 

3.4 กฏบัตรฯ รับรองการไมสามารถถูกโยกยายไดของผูพิพากษา ซ่ึงหมายความวาผู
พิพากษาจะไมสามารถถูกมอบหมายใหไปทํางานในศาลอื่นหรือถูกเปลี่ยนหนาที่
โดยไมไดรับการยินยอมอยางเสรีจากผูพิพากษาคนนั้น อยางไรก็ตาม จะตองมีการ
อนุญาตขอยกเวนในกรณีที่มีการโอนยายภายในกรอบเรื่องการดําเนินการทางวินัย 
เม่ือมีการจัดการองคกรใหมของระบบศาลเกิดขึ้นโดยถูกกฎหมายที่ตองมีการปด
ศาลหรือการโอนยายชั่วคราวเพื่อไปชวยเหลือศาลในประเทศเพื่อนบานเปนตน ใน
กรณีหลังนี้ ระยะเวลาของการโอนยายชั่วคราวจะตองถูกจํากัดไวโดยกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

   อยางไรก็ตาม เน่ืองจากปญหาเรื่องการโยกยายผูพิพากษาโดยปราศจาก
การยินยอมของผูพิพากษาคนนั้นเปนเรื่องที่ออนไหวมาก เปนที่รําลึกวาภายใต
เง่ือนไขของวรรค 1.4 ผูพิพากษามีสิทธิทั่วไปที่จะอุทธรณตอหนวยงานที่เปนอิสระ
ที่สามารถสืบสวนเรื่องความชอบธรรมของการโอนยายได ในความเปนจริงแลว 
สิทธิในการอุทธรณน้ียังสามารถเยียวยาสถานการณที่ไมไดถูกกําหนดใหรองรับไว
ในบทบัญญัติตางๆ ของกฎบัตรฯ ไวเปนการเฉพาะในกรณีที่ผูพิพากษามีภาระ
งานที่หนักเกินกวาจะสามารถปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบของตนไดตามปกติไดดวย 

4. ความกาวหนาทางอาชีพ 
4.1 นอกเหนือจากกรณีที่ผูพิพากษาไดรับการเลื่อนขั้นตําแหนงอยูบนฐานของระยะเวลา

การทํางานอยางเขมงวด อันเปนระบบที่กฎบัตรฯ ไมไดหามปฏิบัติเน่ืองจากดเูหมือน
จะเปนวิธีที่ใหการคุมครองความเปนอิสระไดอยางมีประสิทธิภาพมาก แตเปน
ระบบที่หมายความจะตองมีการประกันวามีการคัดสรรที่มีคุณภาพสูงในประเทศนัน้ 
เปนสิ่งสําคัญที่จะตองดูแลวาในการเลื่อนขั้นตําแหนง ความเปนอิสระและความ
เที่ยงธรรมของผูพิพากษาไมถูกละเมิด จะตองมีการระบุไวในที่น้ีวามีประเด็นที่
อาจจะเกิดขึ้นไดสองประเด็น คือ ผูพิพากษาถูกหามเลื่อนขั้นตําแหนงอยางไมถูก
กฎหมาย และผูพิพากษาไดรับการเลื่อนขั้นตําแหนงโดยไมสมควร 

   น่ีเปนเหตุผลที่วาเหตุใดกฎบัตรฯ จึงกําหนดเกณฑการเลื่อนขั้น
ตําแหนงไวที่เพียงคุณสมบัติและคุณภาพในการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการโดยการ
ประเมินอยางเปนวัตถุวิสัยโดยผูพิพากษามากกวาหนึ่งคน และโดยมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนกับผูพิพากษาคนที่ถกูประเมินดวย 

   การตัดสินใจเกี่ยวกับเลื่อนขั้นตําแหนงจะตองอยูบนฐานของการ
ประเมินเหลานี้โดยพิจารณาขอเสนอของหนวยงานที่เปนอิสระตามที่กลาวถึงใน
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วรรค 1.3 หรือตามขอเสนอแนะ หรือดวยความตกลง หรือตามความคิดเห็นของ
หนวยงานนั้น กฎบัตรฯ กําหนดอยางชัดเจนวาผูพิพากษาผูที่ถูกเสนอใหตรวจสอบ
การพิจารณาเรื่องการเลื่อนขั้นโดยหนวยงานที่เปนอิสระนั้นจะตองมีสิทธิที่จะเสนอ
เรื่องของตนตอหนวยงานนั้น 

   บทบัญญัติตางๆ ของวรรค 4.1 น้ันไมไดตั้งใจจะใหใชกับระบบที่ผู
พิพากษาไมไดรับการเลื่อนขั้นตําแหนง และไมมีลําดับขั้นสูงต่ําทางตุลาการ ซ่ึง
เปนระบบที่มีการคุมครองความเปนอิสระทางตุลาการอยางสูง 

4.2 ในที่น้ีกฎบัตรฯ พูดถึงกิจกรรมที่ถูกปฏิบัติไปพรอมกับหนาที่ทางตุลาการ   กฎบตัรฯ 
กําหนดวาผูพิพากษาสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ นอกเหนือจากหนาที่ทางตุลาการ
ไดอยางอิสระ รวมถึงกิจกรรมที่ประกอบเปนสิทธิในฐานที่เปนพลเมืองดวย 
เสรีภาพซึ่งประกอบเปนหลักการนี้ ไมมีขอจํากัด ยกเวนแตเม่ือผูพิพากษาทํา
กิจกรรมภายนอกที่ขัดกับความเชื่อม่ันของสาธารณะในเรื่องความเที่ยงธรรมและ
ความเปนอิสระของผูพิพากษา หรือเม่ือขัดกับความสามารถในการพิจารณาคดีที่
ตนรับผิดชอบภายดวยการดูแลที่เหมาะสมและภายในระดับเวลาที่สมควร 

   กฎบัตรฯ ไมไดระบุถึงกิจกรรมเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง จะตองมี
การประเมินผลกระทบทางลบของกิจกรรมภายนอกตอสภาพการปฏิบัติหนาที่ทาง
ตุลาการอยางเปนจริง กฎบัตรระบุวา ผูพิพากษาควรขออนุญาตเขารวมกิจกรรมที่
นอกเหนือจากกิจกรรมทางวรรณกรรมหรือทางศิลปะที่ตนไดรับคาตอบแทน 

4.3 ธรรมนูญมีเน้ือหาเกี่ยวของกับคําถามซึ่งบางครั้งเรียกวา “ดุลพินิจของตุลาการ” 
โดยมีจุดยืนซ่ึงมีพ้ืนฐานจากมาตรา 6 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป และ
กฎหมายที่เกิดจากคําตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ซ่ึงกําหนดหลักการใหผู
พิพากษาจะตองงดเวนจากพฤติกรรม การกระทํา หรือการแสดงออกใดๆ ที่สงผล
ตอความมั่นใจของสาธารณะที่มีตอความเที่ยงธรรมและความอิสระของตน การที่มี
ขอบัญญัติถึงความเสี่ยงจากความมั่นใจที่ลดทอนลง เปนขอปองกันไมใหเกิด
พฤติกรรมที่สุดโตงเกินไป ซ่ึงอาจทําใหสังคมมองวาผูพิพากษาเปนคนที่อยูนอกรีต
รอยของสังคมและพลเรือน 

4.4 กฎบัตรฯ กําหนด “สิทธิของผูพิพากษาในการไดรับการอบรมในวิชาชีพ” ไววา ผู
พิพากษาจะตองสามารถเขาถึงการอบรมที่ออกคาใชจายโดยรัฐเปนระยะ เปนการ
อบรมที่มุงไปที่การดูแลใหผูพิพากษาสามารถรักษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
สังคม และวัฒนธรรมของตนได รัฐจะตองดูแลใหโครงการอบรมเชนนั้นจัดไป
ในทางที่เคารพเงื่อนไขที่กําหนดไวในวรรค 2.3 ซ่ึงเกี่ยวของกับบทบาทของ
หนวยงานที่เปนอิสระที่กลาวถึงในวรรค 1.3 เพ่ือประกันความถูกตองเหมาะสมใน
เรื่องเนื้อหาของการอบรม และในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรที่ดําเนินการอบรม
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เหลานั้น ใหสอดคลองกับเกณฑเร่ืองการเปดใจกวาง ความสามารถ และความ
เที่ยงธรรม 

   นิยามของหลักประกันเหลานี้ถูกกําหนดไวในวรรค 2.3 และ 4.4 เร่ือง
การอบรมนั้น ยืดหยุนอยางมาก ทําใหสามารถถูกจัดแตงใหเหมาะกับระบบการ
อบรมในระดับประเทศตางๆ ได น่ันคือ การอบรมระดับวิทยาลัยที่บริหารจัดการ
โดยกระทรวงยุติธรรม สถาบันที่ดําเนินการภายใตสภาที่สูงกวาของผูพิพากษา 
มูลนิธิทางกฎหมายเอกชน เปนตน 

5. ความรับผิด 
5.1 ในที่น้ี กฎบัตรฯ กลาวถึงการรับผิดทางวินัยของผูพิพากษา หลักการนี้เริ่มตนโดย

การอางถึงหลักการเรื่องความถูกกฎหมายของมาตรการทางวินัย โดยกําหนดวา 
เหตุผลเดียวที่สามารถกําหนดการลงโทษไดก็คือ การลมเหลวที่จะปฏิบัติหนาที่ใด
หนาที่หน่ึงตามที่ถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในบัญญัติของผูพิพากษา และยังชี้วา
ระดับของการใชมาตรการลงโทษนั้นจะตองถูกกําหนดไวในบัญญัติของผูพิพากษา 

   ยิ่งไปกวานั้น กฎบัตรฯ ไดกําหนดหลักประกันในเรื่องการพิจารณาทาง
วินัยไววา การลงโทษทางวินัยจะกระทําไดโดยเพียงบนฐานของการตัดสินใจที่เกิด
จากขอเสนอ หรือขอเสนอแนะหรือดวยการตกลงของคณะตุลาการหรือหนวยานที่
มีอํานาจ ซ่ึงสมาชิกอยางนอยครึ่งหนึ่งเปนผูพิพากษาที่ไดรับการเลือกตั้งมา ผู
พิพากษาจะตองไดรับการพิจารณาความอยางเต็มรูปแบบ และตองมีสิทธิที่จะมี
ตัวแทนทางกฎหมาย หากมีการลงโทษเกิดขึ้นจริง จะตองเปนการลงโทษที่เลือก
มาจากระดับของการลงโทษตางๆ โดยพิจารณาถึงหลักการเรื่องสัดสวนที่เหมาะสม 
ประการสุดทาย กฎบัตรฯ กําหนดใหมีสิทธิในการรองเรียนคําตัดสินใดๆ ที่
กําหนดการลงโทษโดยอํานาจ คณะตุลาการหรือหนวยงานทางฝายบริหาร ไปยัง
หนวยงานทางตุลาการที่สูงกวาที่อยางนอยสมาชิกครึ่งหนึ่งเปนผูพิพากษาที่ไดรับ
การเลือกตั้งมา 

   ถอยคําที่ใชอยูในบทบัญญัติน้ีไมไดกําหนดเรื่องการมีสิทธิที่จะอุทธรณ
คําสั่งลงโทษที่ตัดสินโดยรัฐสภา 

5.2 ในยอหนานี้ กฎบัตรฯ กลาวถึงการรับผิดทางแพงและทางการเงินของผูพิพากษา 
กฎบัตรฯ กําหนดหลักการวาจะตองมีการจายคาชดเชยของรัฐสําหรับคาเสียหายที่
เกิดขึ้นเนื่องจากผลของการกระทําผิดของผูพิพากษา หรือการปฏิบัติหนาที่อยาง
ผิดกฎหมายในขณะที่ทําหนาที่เปนผูพิพากษา หมายถึงวาไมวาในกรณีใดๆ รัฐจะ
เปนผูประกันคาชดเชยใหแกเหยื่อของความเสียหายนั้น 

   ในการกําหนดวาการประกันของรัฐเชนนั้นใชในกรณีความเสียหายที่
เกิดขึ้นเนื่องจากผลของการกระทําผิดหรือการปฏิบัติหนาที่อยางผิดกฎหมายของผู
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พิพากษา กฎบัตรฯ ไมไดหมายความถึงลักษณะของการกระทําหรือการปฏิบัติ
หนาที่ที่ผิดหรือผิดกฎหมาย แตคอนขางเนนไปที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเปนผล
จากลักษณะที่ “ผิด” หรือ “ผิดกฎหมาย” น้ัน การระบุเชนนี้สอดคลองกับเรื่องการ
รับผิดที่ไมไดอยูบนฐานของการประพฤติผิดโดยผูพิพากษา แตอยูบนฐานของ
ความเสียหายที่ผิดปกติพิเศษหรือรุนแรงที่เปนผลจากการประพฤติผิดหรือปฏิบัติ
หนาที่อยางผิดกฎหมาย เง่ือนไขนี้เปนสิ่งสําคัญสําหรับขอหวงใยที่วาความเปน
อิสระทางตุลาการของผูพิพากษาควรจะไมไดรับผลกระทบจากระบบความรับผิด
ทางแพง 

   กฎบัตรฯ ยังบัญญัติดวยวา เม่ือความเสียหายที่รัฐจะตองประกันนั้น
เปนผลจากการละเมิดกฎที่ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการอยางรุนแรงและ
อยางไมสามารถจะอภัยได บัญญัติอาจจะกําหนดใหรัฐมีโอกาสดําเนินกระบวนการ
ทางกฎหมายเพื่อกําหนดใหผูพิพากษาคืนเงินคาชดเชยใหแกรัฐตามจํานวนที่
กําหนดไวในบัญญัติ เกณฑเรื่องการละเลยอยางรุนแรงและอยางไมสมเหตุสมผล
และการกําหนดกระบวนการทางกฎหมายในการรับเงินคืนจะตองประกอบเปน
หลักประกันสําคัญวาระเบียบวิธีการนี้ไมไดถูกนําไปใชในทางที่ผิด หลักประกัน
เพ่ิมเติมน้ันกําหนดไวโดยขอตกลงลวงหนาที่หนวยงานตามที่ระบุไวในวรรค 1.3 
จะตองตกลงกอนที่จะมีการยื่นคํารองไปยังศาลที่มีหนาที่พิจารณาความ 

5.3 ในขอน้ี กฎบัตรฯ พิจารณาประเด็นเรื่องการรองเรียนโดยสมาชิกของสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการยุติธรรมที่ไมถูกตอง 

   รัฐไดจัดการกระบวนการรับคํารองในหลายระดับ และก็ไมไดเปนการ
จัดการที่ดีเสมอไป 

   น่ีเปนเหตุผลที่กฎบัตรฯ กําหนดใหมีความเปนไปไดที่จะเปดใหปจเจก
บุคคลรองเรียนเร่ืองการจัดการความยุติธรรมที่ไมถูกตองในคดีใดๆ ไปยัง
หนวยงานที่เปนอิสระ โดยไมตองปฏิบัติตามพิธีการเฉพาะใดๆ หากหนวยงาน
ดังกลาวพิจารณาอยางเต็มที่และละเอียดรอบคอบแลวพบวาปรากฏการละเมิดวินัย
อยางชัดเจนโดยผูพิพากษา หนวยงานนั้นจะมีอํานาจในการโอนคดีไปยังหนวยงาน
วินัยที่มีอํานาจการพิจารณาเหนือผูพิพากษา หรืออยางนอยก็ไปยังหนวยงานที่มี
อํานาจในการรับเรื่องเชนน้ันตามกฎตางๆ ของกฎหมายระดับประเทศ ทั้งหนวยงาน
น้ีและหนวยงานทางวินัยน้ีจะตองไมถูกจํากัดในเรื่องการมีความคิดเห็นเดียวกันกับ
หนวยงานที่ถูกรอง ในผลทายสุดจะมีการประกันอยางแทจริงตอความเสี่ยงที่
กระบวนการคํารองถูกชักนําไปผิดทางโดยผูที่จะถูกพิจารณาความ โดยปรารถนา
ที่จะสรางแรงกดดันตอระบบยุติธรรมอยางแทจริง 



หลักการสากลวาดวยความเปนอิสระและความรับผิดชอบตอสังคมของผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ  ⏐ 221 

   หนวยงานที่เปนอิสระที่เกี่ยวของไมจําเปนตองถูกออกแบบโดยเฉพาะ
ใหชี้วาผูพิพากษาไดกระทําการละเมิดจริงหรือไม ผูพิพากษาไมไดมีอํานาจผูกขาด
เหนือการดําเนินความยุติธรรมที่ผิดพลาด ดังน้ันจึงเปนไปไดเชนกันที่หนวยงานที่
เปนอิสระองคกรนี้จะสงตอการรองเรียนไปยังหนวยงานดานวินัยที่มีอํานาจในการ
พิจารณา หรือหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินคดีกับทนายความ เจาหนาที่ศาล 
เจาพนักงานจับกุม และอ่ืนๆ หากพิจารณาเห็นวาการสงตอน้ันชอบธรรม  

   อยางไรก็ตาม ในเร่ืองที่เกี่ยวกับบัญญัติของผูพิพากษา กฎบัตรฯ 
ครอบคลุมรายละเอียดเพียงในเรื่องการสงตอที่เกี่ยวของกับผูพิพากษาเทานั้น 

 
6. คาตอบแทนและสวัสดิการสังคม 

บทบัญญัติตางๆ ภายใตหัวขอน้ีเกี่ยวของกับผูพิพากษาวิชาชีพเทานั้น 
6.1 กฎบัตรฯ กําหนดวาระดับของคาตอบแทนที่ผูพิพากษามีสิทธิไดรับสําหรับการ

ปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการวิชาชีพจะตองถูกกําหนดในระดับที่จะปกปองผูพิพากษา
จากแรงกดดันที่จะมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจหรือการกระทําทางตุลาการ
โดยทั่วไปของผูพิพากษา อันเปนการทําใหความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม
ของผูพิพากษาเสียหาย 

   ดูจะเปนการดีกวาที่จะระบุวาระดับของคาตอบแทนที่จายนั้นจะตอง
ปกปองผูพิพากษาจากแรงกดดัน แทนที่จะปลอยใหระดับคาตอบแทนถูกกําหนด
โดยอิงกับคาตอบแทนที่จายใหกับผูดํารงตําแหนงอาวุโสในฝายนิติบัญญัติหรือฝาย
บริหาร เน่ืองจากผูดํารงตําแหนงเชนนั้นไมสามารถไดรับการปฏิบัติอยางเดียวกับ
ผูพิพากษาไดในระบบระดับชาติตางๆ  

6.2 ระดับของคาตอบแทนของผูพิพากษาคนหนึ่งตามที่เปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งนั้น
อาจจะแตกตางกันไปตามระยะเวลาการทํางาน ลักษณะของหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติ และความสําคัญของภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เชน หนาที่ในชวงวันหยุด
สุดสัปดาห อยางไรก็ตาม ภารกิจที่สมควรไดรับคาตอบแทนที่สูงกวาจะตองถูก
ประเมินอยูบนฐานของเกณฑที่โปรงใส เพ่ือหลีกเลี่ยงความแตกตางในการปฏิบัติที่
ไมเกี่ยวของกับการพิจารณาที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่ทําหรือความพรอมในการ
ปฏิบัติงานที่ตองมี 

6.3 กฎบัตรฯ กําหนดใหผูพิพากษาไดรับประโยชนจากความมั่นคงทางสังคม เชน การ
คุกคามความเสี่ยงทางสังคมตามปกติ คือ การเจ็บปวย การตั้งครรภ การไม
สามารถปฏิบัติงานได ความชราภาพ และการเสียชีวิต 
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6.4 ขอน้ีระบุถึงบริบทที่ผูพิพากษาที่อายุถึงวัยเกษียณทางตุลาการหลังจากที่ทําหนาที่
เปนผูพิพากษาตามเวลาที่กําหนดจะตองไดรับประโยชนจากการจายเงินบํานาญ
เกษียณอายุ เปนระดับที่ตองใกลเคียงกับระดับของเงินสุดทายในฐานะผูพิพากษา 

7. การสิ้นสุดการดํารงตําแหนง 
7.1 จะตองมีความรอบคอบในเงื่อนไขที่การจางงานของผูพิพากษาจะสิ้นสุดลง เปนสิ่ง

สําคัญที่จะตองกําหนดรายการเหตุผลที่จะเปนเหตุสิ้นสุดการจางงานไวอยางไม
สามารถเพิ่มเติมไดอีก เหตุดังกลาวไดแก เม่ือผูพิพากษาลาออก เม่ือมีการรับรอง
ทางการแพทยวารางกายไมเหมาะสมกับตําแหนงทางตุลาการ เม่ือบรรลุอายุที่
กําหนด เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการดํารงตําแหนงที่กําหนด หรือเม่ือถูกปลดในบริบท
ของการรับผิดทางวินัย 

7.2 ในกรณีซ่ึงเกิดเหตุการณที่อาจนําไปสูการยุติการจางงานนอกเหนือจากเหตุผลอ่ืน
ที่จําแนกไดไมยาก อยางเชน การครบกําหนดอายุ หรือการครบระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนง หนวยงานซึ่งตองพิจารณาวาเหตุการณดังกลาวสมควรเปนเหตุตอ
การหยุดจางงานหรือไมไดแกหนวยงานตามที่อางถึงในยอหนา 1.3 เง่ือนไขการ
หยุดจางงานดังกลาวยอมปฏิบัติไดงาย ในกรณีที่เปนผลมาจากการไลออกตามมติ
ของหนวยงานนั้น หรือเปนไปตามขอเสนอหรือขอเสนอแนะ หรือในกรณีที่
หนวยงานนั้นเห็นชอบใหทําเชนนั้น 

 



หลักการสากลวาดวยความเปนอิสระและความรับผิดชอบตอสังคมของผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ  ⏐ 223 

ข. สนธิสัญญา 
 
อนุสัญญายุโรปเพื่อการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐาน 
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms 
(รับรองที่กรุงโรม เม่ือวันที่ 4 กันยายน 2493 (1950) ) 

 
ขอ 6  

1. ในการตัดสินสิทธิพลเมืองและพันธกรณี หรือขอกลาวหาใดๆ ที่มีตอบุคคล ทุกคนมี
สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและเปดเผยภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
โดยคณะตุลาการที่เปนอิสระและทรงความเที่ยงธรรมที่ไดรับการแตงตั้งโดย
กฎหมาย 
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ค. มาตรฐานอื่นๆ  
 
แนวทางของคณะกรรมการคณะมนตรีสภาแหงยุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนและการ
ตอตานการกอการราย 
(รับรองเม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 (2002) ) 

 
IX. กระบวนการทางกฎหมาย 

1. บุคคลที่ถูกกลาวหาวากอการรายมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรม 
ภายในระยะเวลาที่สมเหตุผล โดยคณะตุลาการที่เปนอิสระและทรงความเที่ยงธรรม 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  
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4. ระบบของทวีปอเมริกา 
 

ก. สนธิสัญญา 
 

อนุสัญญาอเมริกันวาดวยสิทธิมนุษยชน 
(รับรองในการประชุมเฉพาะของทวีปอเมรกิาวาดวยสทิธิมนุษยชน, ซานโฮเซ, คอสตาริกา เม่ือ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2512 (1969)) 

 
ขอ 8 สิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรม 

1. ทุกคนมีสิทธิไดรับการพิจารณาคดีโดยมีหลักประกันที่เหมาะสมและภายในระยะเวลา
ที่สมควร โดยคณะตุลาการที่มีอํานาจ เปนอิสระ และทรงความเที่ยงธรรม ที่ถูกจัดตั้ง
ขึ้นแตเดิมโดยกฎหมาย ในการพิสูจนขอกลาวหาใดๆ ในทางอาญาที่มีตอตน หรือใน
การตัดสินสิทธิและหนาที่ของตนในเรื่องทางแพง แรงงาน การเงิน หรือเรื่องอ่ืนใด 
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ข. บรรทัดฐานประเภทคําประกาศ 
 
คําประกาศแหงอเมริกาวาดวยสิทธิและหนาที่ของมนุษย 
(รับรองโดยที่ประชุมระหวางประเทศของรัฐอเมริกันครั้งที่เกา, กรุงโบโกตา, โคลอมเบีย, พ.ศ. 
2491 (1948) ) 

 
ขอ XXVI 

บุคคลทุกคนที่ถูกกลาวหาจะตองถูกสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนวา
กระทําผิด 

บุคคลทุกคนที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและ
เปดเผย และถูกดําเนินคดีโดยศาลที่ถูกตั้งมากอนแลวตามกฎหมายที่มีอยูกอน และจะไมถูก
ลงโทษแบบโหดราย นาอับอาย หรือผิดปกติ 
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กฏบัตรประชาธิปไตยแหงทวีปอเมริกา  
Inter-American Democratic Charter 
(รับรองโดยที่ประชุมสามัญองคกรนานารัฐแหงอเมริกา ในการประชุมพิเศษ ณ กรุงลิมา ประเทศ
เปรู เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2544 (2001) ) 

 
ขอ 3 

องคประกอบสําคัญของระบอบประชาธิปไตยตัวแทนรวมถึง ความเคารพสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน […] และการแบงแยกอํานาจและความเปนอิสระของฝายตางๆ ของ
รัฐบาล เปนตน 

 
ขอ 4  

[…] 
การที่กฎหมายกําหนดใหสถาบันทั้งหมดของรัฐอยูภายใตอํานาจพลเรือนที่ถูกตั้งขึ้น

ตามกฎหมาย และความเคารพหลักนิติธรรมในสวนของทุกสถาบันและทุกภาคสวนของสงัคมนัน้
สําคัญเทากันตอประชาธิปไตย 
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5. ระบบในทวีปแอฟริกัน 
 
ก. มาตรฐานเฉพาะวาดวยความเปนอิสระของผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ 
 
หลักการและแนวทางวาดวยสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมและความ
ชวยเหลือทางกฎหมายในแอฟริกา 
The Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in 
Africa 
(รับรองเปนสวนหนึ่งของรายงานกิจกรรมของคณะกรรมาธิการแอฟริกันฯ ณ การประชุมสุดยอด
ครั้งที่สอง และที่ประชุมประมุขแหงรัฐของสหภาพแอฟริกา ที่กรุงมาปูโต ระหวางวันที่ 4-12 
กรกฎาคม 2546 (2003)) 

 
ก. หลักการทั่วไปที่ใชกับทุกกระบวนการทางกฎหมาย 
การพิจารณาคดีที่เปนธรรมและเปดเผย 

ในการตัดสินคดีทางอาญาตอบุคคล หรือในการตัดสินสิทธิและหนาที่ของบุคคล ทุกคนมี
สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและเปดเผย โดยองคกรทางตุลาการที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย เปนอิสระ และมีความเที่ยงธรรม 
 
4. คณะตุลาการที่เปนอิสระ 

(ก) ความเปนอิสระขององคกรตลุาการและเจาหนาที่ตุลาการจะตองไดรับการประกันโดย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายแหงประเทศ และไดรับการเคารพโดยรัฐบาล หนวยงาน
ของรัฐ และองคกรทางการตางๆ 

(ข) องคกรตุลาการจะตองไดรับการแตงตั้งโดยกฎหมายใหมีหนาที่วินิจฉัยเพ่ือตัดสิน
ประเด็นตางๆ ภายใตอํานาจของตนบนฐานของหลักนิติธรรม และโดยสอดคลอง
กับกระบวนการที่ดําเนินการตามที่ระบุไว 

(ค) ตุลาการจะมีเขตอํานาจการพิจารณาเหนือทุกประเด็นที่เปนทางตุลาการ และจะมี
อํานาจเฉพาะในการตัดสินวาประเด็นที่ถูกเสนอมาใหตัดสินนั้นอยูภายในอํานาจ
ขององคกรตุลาการตามที่กําหนดโดยกฎหมายหรือไม 

(ง) ขอบเขตอํานาจการพิจารณาความขององคกรตุลาการหนึ่งอาจจะถูกกําหนดโดย
การพิจารณาวาเหตุการณที่เกี่ยวของในขอขัดแยงหรือการละเมิดนั้นเกิดขึ้นที่ใด 
ทรัพยสินที่เปนที่ถกเถียงนั้นตั้งอยูที่ใด สถานที่อยูหรือภูมิลําเนาของคูกรณี และ
ความยินยอมของคูกรณี 
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(จ) จะตองไมมีการตั้งศาลทหารหรือศาลพิเศษที่ไมไดใชกระบวนการทางกฎหมายที่
เปนที่ตั้งม่ันมาแทนที่เขตอํานาจการพิจารณาขององคกรตุลาการธรรมดา 

(ฉ) จะตองไมมีการแทรกแซงที่ไมเหมาะสมหรือไมมีเหตุผลในกระบวนการทาง
ยุติธรรม และการตัดสินใจโดยองคกรตุลาการจะตองไมถูกพิจารณาใหม เวนแต
ผานทางกระบวนการทบทวนโดยศาลหรือการลดหยอนหรือการแปรโทษโดย
หนวยงานที่มีอํานาจ โดยสอดคลองกับกฎหมาย 

(ช) องคกรตุลาการทุกหนวยงานจะตองเปนอิสระจากฝายบริหาร 
(ซ) กระบวนการแตงตั้งองคกรตุลาการจะตองโปรงใสและตรวจสอบได และสนับสนุนให

มีการตั้งหนวยงานอิสระมาเพื่อวัตถุประสงคน้ี วิธีการใดๆ ในการเลือกทางตุลาการ
จะตองปกปองความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของตุลาการ 

(ฌ) เกณฑเดียวของการแตงตั้งตําแหนงทางตุลาการคือความเหมาะสมของผูเขารับการ
พิจารณาในการดํารงตําแหนงนั้นดวยเหตุแหงคุณธรรม การไดรับการอบรมหรือ
การเรียนรูที่เหมาะสม และความสามารถ 

(ญ) บุคคลใดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑจะตองมีสิทธิที่จะไดรับพิจารณาใหดํารงตําแหนง
ทางตุลาการโดยไมมีการเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐานใดๆ เชน ดวยเหตุแหงเชื้อชาติ สีผิว 
กําเนิดทางชาติพันธุ ภาษา เพศ เพศภาวะ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความ
คิดเห็นอ่ืนๆ ศาสนา ความเชื่อ ความพิการ ชาติกําเนิดหรือกําเนิดทางสังคม การเกิด 
สถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่นๆ อยางไรก็ตาม จะไมถือวาเปนการเลือก
ปฏิบัติหากรัฐ: 
1. กําหนดอายุต่ําสุดหรือประสบการณของผูเขารับการพิจารณาใหดํารงตําแหนง

ทางตลุาการ;  
2. กําหนดอายุสูงสุดหรืออายุเกษียณหรือชวงเวลาการดํารงตําแหนงของตําแหนง

ทางตุลาการ;  
3. กําหนดวาอายุสูงสุดหรืออายุเกษียณนั้นหรือชวงเวลาในการดํารงตําแหนงน้ัน

อาจแตกตางกันไปในผูพิพากษา ผูพิพากษาศาลแขวง หรือเจาหนาที่ในฝาย
ตุลาการอื่นๆ ในแตละระดับ;  

4. กําหนดวาเพียงคนชาติของรัฐน้ันเทานั้นที่จะมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางตุลาการ 

(ฎ) ไมมีผูใดจะถูกแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางตุลาการได นอกเสียจากวาผูน้ันไดรับ
การอบรมหรือผานการเรียนรูที่เหมาะสมที่จะทําใหเขาสามารถปฏิบัติหนาที่ของตน
ไดอยางเพียงพอ 
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(ฏ) ผูพิพากษาหรือสมาชิกขององคกรตุลาการจะตองมีความมั่นคงในการดํารงตําแหนง 
จนกวาจะถึงเวลาเกษียณอายุที่กําหนดหรือถึงเวลาที่หมดระยะเวลาดํารงตําแหนง
แลว 

(ฐ) การจางงาน คาตอบแทนที่เพียงพอ บํานาญ ที่อยูอาศัย การเดินทาง สภาพความมั่นคง
ทางกายภาพและทางสังคม อายุเกษียณ กลไกการควบคุมวินัยและการค้ําประกัน 
และเงื่อนไขการทํางานอื่นๆ ของเจาหนาที่ตุลาการ จะตองถูกบัญญัติและ
รับประกันโดยกฎหมาย 

(ฑ) เจาหนาที่ทางตุลาการจะตองไม: 
1. ถูกใหตองรับผิดในกระบวนการทางแพงหรือทางอาญาในการประพฤติที่ไม

เหมาะสมหรือการละเวนในการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการของตน 
2. ถูกปลดออกจากสํานักงานหรือถูกดําเนินการทางวินัยหรือทางการปกครองอื่นๆ 

ดวยเพียงเหตุวาการตัดสินของตนนั้นถูกกลับในขั้นการอุทธรณหรือถูกทบทวน
โดยหนวยงานทางตุลาการที่มีสถานะสูงกวา 

3. ถูกแตงตั้งใหดํารงตําแหนงภายใตสัญญาเปนชวงเวลาตายตัว 
(ฒ) การเลื่อนขั้นของเจาหนาที่ตุลาการจะตองอยูบนฐานของปจจัยที่เปนวัตถุวิสัย 

โดยเฉพาะเรื่องความสามารถ คุณธรรม และประสบการณ 
(ณ) เจาหนาที่ทางตุลาการอาจจะถูกปลดหรือถูกพักงานจากตําแหนงเนื่องจากการ

กระทําผิดอยางรุนแรงที่ขัดกับการดํารงตําแหนงทางตุลาการ หรือดวยเหตุแหงการ
ไรสมรรถภาพทางกายหรือทางจิต ที่ทําใหบุคคลนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ทาง
ตุลาการของตนได 

(ด) เจาหนาที่ตุลาการที่ถูกดําเนินการทางวินัย การพักงาน หรือการปลด จะตองไดรับ
หลักประกันวาจะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรม รวมถึงสิทธิในการมีตัวแทนทาง
กฎหมายที่ตนเลือกเอง และสิทธิในการไดรับการทบทวนกระบวนการทางวินัย 
การพักงาน หรือการปลดจากงาน ที่เปนอิสระ 

(ต) จะตองมีการกําหนดกระบวนการรองเรียนและการดําเนินการทางวินัยของเจาหนาที่
ตุลาการไวในกฎหมาย ขอรองเรียนตอเจาหนาที่ตุลาการจะตองถูกดําเนินการโดย
ฉับพลัน โดยเร็ว และอยางเปนธรรม 

(ถ) เจาหนาที่ทางตุลาการมีสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก ความเชื่อ การสมาคม 
และการรวมตัว ในการใชสิทธิเหลานี้ เจาหนาที่ตุลาการจะตองปฏิบัติตนโดย
สอดคลองกับกฎหมายและมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ของตนเสมอ 
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(ท) เจาหนาที่ตุลาการจะตองมีเสรีภาพในการจัดตั้งและเขารวมสมาคมทางวิชาชีพหรือ
องคกรอ่ืนๆ เพ่ือเปนตัวแทนของผลประโยชนของตน เพ่ือสงเสริมการอบรมทาง
วิชาชีพของตน และเพื่อคุมครองสถานะของตนเอง 

(ธ) รัฐอาจจะตั้งกลไกอิสระหรือกลไกทางการปกครองเพื่อติดตามการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ตุลาการและการปฏิกิริยาของสาธารณะตอกระบวนการยุติธรรมของ
หนวยงานทางตุลาการ กลไกเชนนั้นซึ่งจะตองมีสมาชิกเปนตุลาการและตัวแทน
จากกระทรวงที่ดูแลกิจการยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน อาจจะมีกระบวนการที่ให
หนวยงานทางตุลาการรับและดําเนินการขอรองเรียนที่มีตอเจาหนาที่ของตนได 

(น) รัฐจะตองมอบทรัพยากรที่เพียงพอใหแกหนวยงานทางตุลาการในการปฏิบัติหนาที่
ของตน ตุลาการจะตองไดรับการปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวกับการเตรียม
งบประมาณและการดําเนินการตามงบประมาณ 

 
5. คณะตุลาการที่มีความเที่ยงธรรม 

(ก) องคกรตุลาการจะตองทําการตัดสินอยูบนฐานของหลักฐาน ขอโตเถียง และ
ขอเท็จจริงที่เปนวัตถุวิสัย ที่ถูกนําเสนอตอคณะตุลาการ เจาหนาที่ตุลาการจะ
ตัดสินคดีที่ตนพิจารณาโดยปราศจากขอจํากัด อิทธิพลที่ไมเหมาะสม การชักจูงใจ 
แรงกดดัน การคุกคาม หรือการแทรกแซงใดๆ ทั้งโดยตรงและโดยออม จากฝายใด
หรือดวยเหตุผลใด 

(ข) คูกรณีของคดีที่ดําเนินการอยูในองคกรตุลาการจะตองมีสิทธิที่จะตั้งคําถามเรื่อง
ความเปนของของหนวยงานบนฐานของขอเท็จจริงที่สามารถสอบทานใหแนใจได
วาความเปนธรรมของผูพิพากษาหรือองคกรตุลาการนั้นดูนาสงสัย 

(ค) ความเที่ยงธรรมขององคกรตุลาการสามารถถูกกําหนดอยูบนฐานของขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของสามประการ คือ 
1. สถานะของเจาหนาที่ตุลาการอนุญาตใหผูน้ันมีบทบาทสําคัญในกระบวนการ

พิจารณาคดี 
2. เจาหนาที่ตุลาการอาจจะแสดงความเห็นที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
3. เจาหนาที่ตุลาการจะตองตัดสินในเรื่องการกระทําที่เกิดขึ้นกอนการดํารง

ตําแหนง 
(ง) ความทรงความเที่ยงธรรมขององคกรตุลาการจะถูกบั่นทอนเม่ือ: 

1. อดีตอัยการหรือตัวแทนทางกฎหมายนั่งเปนเจาหนาที่ตุลาการในคดีที่ตนเคย
ดําเนินคดีหรือเปนตัวแทนใหคูกรณี 

2. เจาหนาที่ตุลาการมีสวนรวมในการสืบคดีอยางลับๆ 
3. เจาหนาที่ตุลาการมีความสัมพันธกับคดีหรือคูกรณีในคดี 
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ในกรณีหน่ึงใดขางตน เจาหนาที่ตุลาการมีพันธกรณีที่จะลงจากตําแหนง 
(จ) เจาหนาที่ตุลาการจะตองไมปรึกษาเจาหนาที่ทางการที่มีตําแหนงสูงกวากอนที่จะ

ทําการตัดสินคดีเพ่ือใหการตัดสินของตนไดรับการสนับสนุน 
 
ข. การอบรมทางตุลาการ 

(ก) รัฐจะตองดูแลใหเจาหนาที่ตุลาการไดรับการศึกษาและการอบรมที่เหมาะสม และ
ควรจะไดทราบถึงอุดมคติและหนาที่ทางจริยธรรมของตําแหนงของตน ทราบถึง
การคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหา เหยื่อ หรือผูรองอ่ืนๆ ที่มีการกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญและในกฎหมาย และสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่ไดรับการ
รับรองไวในกฎหมายระดับประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ 

(ข) รัฐควรจะตั้งสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ือจัดการศึกษาและการอบรมใหแก
เจาหนาที่ตุลาการ หากยังไมมีสถาบันเชนนั้น และสงเสริมความรวมมือระหวาง
สถาบันเชนนั้นในประเทศตางๆ ในภูมิภาคและทั่วทวีปแอฟริกา 

(ค) รัฐจะตองดูแลใหเจาหนาที่ตุลาการรับการอบรมและการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอด
การประกอบวิชาชีพ รวมถึงในเรื่องความออนไหวดานชาติพันธุ วัฒนธรรม และ
เพศภาพ เม่ือจําเปน 

[…] 
 
ฉ. บทบาทของอัยการ 

(ก) รัฐจะตองดูแลให: 
1. อัยการไดรับการศึกษาและการอบรมที่เหมาะสม และควรจะทราบถึงอุดมคติ

และหนาที่ทางจริยธรรมของตําแหนงของตน ทราบถึงการคุมครองสิทธิของผู
ถูกกลาวหา เหยื่อ หรือผูรองอ่ืนๆ ที่มีการกําหนดไวในรัฐธรรมนูญและใน
กฎหมาย และสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่ไดรับการรับรองไวใน
กฎหมายระดับประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ และกฎบัตรฯ 

2. อัยการสามารถปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพของตนไดโดยปราศจากการขมขู 
อุปสรรค การคุกคาม การแทรกแซงที่ไมเหมาะสม หรือการตองรับผิดทางแพง 
อาญา หรืออ่ืนๆ โดยไมชอบธรรม 

(ข) จะตองมีการกําหนดสภาพเงื่อนไขการทํางานที่สมเหตุผลของอัยการ คาตอบแทน
ที่เพียงพอ และระยะเวลาการดํารงตําแหนง ที่พักอาศัย การเดินทาง สภาพความ
ม่ันคงทางกายภาพและทางสังคม บําบาญ และอายุเกษียณ และเง่ือนไขการทํางาน
อ่ืนๆ เม่ือจําเปน ไวในกฎหมายหรือกฎหรือระเบียบที่ไดรับการตีพิพม 
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(ค) การเลื่อนตําแหนงของอัยการ ในกรณีที่มีระบบเชนนั้น จะตองอยูบนฐานของปจจัย
ที่เปนวัตถุวิสัย โดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติทางวิชาชีพ ความสามารถ คุณธรรม และ
ประสบการณ และจะตองถูกตัดสินโดยสอดคลองกับกระบวนการที่เปนธรรมและ
เที่ยงธรรม 

(ง) เชนเดียวกับพลเมืองคนอ่ืนๆ อัยการมีสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก ความเชื่อ 
การสมาคมและการรวมตัว ในการใชสิทธิเหลานี้ อัยการจะตองปฏิบัติตนโดย
สอดคลองกับกฎหมายและมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพของตนที่เปนที่
ยอมรับเสมอ 

(จ) อัยการจะตองมีอิสระที่จะตั้งและเขารวมสมาคมทางวิชาชีพหรือองคกรอ่ืนๆ เพ่ือ
เปนตัวแทนผลประโยชนของตน เพ่ือสงเสริมการอบรมทางวิชาชีพของตน และ
เพ่ือปกปองสถานะของตน 

(ฉ) สํานักงานอัยการจะตองแยกออกจากหนาที่ทางตุลาการอยางเขมงวด 
(ช) อัยการจะมีบทบาทแข็งขันในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา รวมถึงการดําเนินการ

ฟองรอง และในกรณีที่ไดรับอํานาจตามกฎหมายหรือโดยสอดคลองกับวิถีปฏิบัติ
ในทองถิ่น อัยการจะตองมีบทบาทแข็งขันในการสืบสวนอาชญากรรม ดูแล
ความถูกกฎหมายของการสืบสวนเหลานี้ ดูแลการปฏิบัติตามการตัดสินใจของ
หนวยงานทางตุลาการ และการปฏิบัติหนาที่ อ่ืนๆ ในฐานะที่เปนตัวแทนของ
ผลประโยชนสาธารณะ 

(ซ) โดยสอดคลองกับกฎหมาย อัยการจะตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนธรรม 
อยางถูกตองตรงกัน และอยางรวดเร็ว และเคารพและคุมครองศักดิ์ศรีและสงเสริม
สิทธิมนุษยชน อันจะเอ้ือตอการดูแลใหมีศุภนิติกระบวน (กระบวนการที่ชอบดวย
กฎหมาย) และความราบรื่นในการปฏิบัติงานของระบบยุติธรรมอาญา 

(ฌ) ในการปฏิบัติหนาที่ของตน อัยการจะตอง: 
1. ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเที่ยงธรรม และหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติดวยเหตุ

ทางการเมือง สังคม เชื้อชาติ ชาติพันธุ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ เพศภาพ 
หรือดวยเหตุอ่ืนใด 

2. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ ปฏิบัติดวยความเปนวัตถุวิสัย พิจารณาถึง
สถานะของผูตองสงสัยและเหยื่ออยางเหมาะสม และใหความสนใจกับ
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งหมด ไมวาสิ่งเหลานั้นจะเปนประโยชนหรือ
ผลเสียตอผูตองสงสัย 

3. เก็บสิ่งที่อยูในความครอบครองของตนไวเปนความลับ นอกเสียจากวาการ
ปฏิบัติหนาที่หรือความจําเปนของความยุติธรรมทําใหตองปฏิบัติเปนอยางอ่ืน 
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4. พิจารณาความเห็นและความกังวลของเหยื่อเม่ือผลประโยชนสวนตนของ
เหยื่อไดรับผลกระทบ และดูแลใหเหยื่อไดรับทราบสิทธิของตนตามบทบัญญัติ
ดานลางที่เกี่ยวของกับเหยื่อ 

(ญ) อัยการจะตองไมริเร่ิมหรือดําเนินคดีตอ หรือพยายามกระทําการใดๆ เพ่ือหนวงเหนี่ยว
กระบวนการพิจารณาคดี เม่ือการสืบสวนที่มีความเที่ยงธรรมแสดงวาขอกลาวหา
ไมมีเหตุผล 

(ฎ) เม่ืออัยการไดครอบครองหลักฐานที่ลาวหาผูตองสงสัยที่ตนทราบหรือเชื่อดวย
เหตุผลที่สมเหตุสมผลวาไดรับมาผานทางการใชวิธีการที่ผิดกฎหมาย อันเปนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองสงสัยอยางรุนแรง โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวของกับการ
ทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษอยางโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายี
ศักดิ์ศรี หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ อัยการจะตองปฏิเสธที่จะใชหลักฐาน
เชนนั้นกับบุคคลอื่นใดนอกจากบุคคลที่ใชวิธีการเชนน้ัน หรือแจงแกองคกรตุลาการ
ถึงเรื่องดังกลาว และจะตองดําเนินมาตรการที่จําเปนทุกมาตรการเพื่อดูแลใหผูที่
รับผิดชอบตอการใชวิธีการเชนนั้นถูกนําตัวสูกระบวนการยุติธรรม 

(ฏ) ในการดูแลมีใหความเปนธรรมและความมีประสิทธิภาพของการดําเนินคดี อัยการ
จะตองแสวงหาความรวมมือกับตํารวจ องคกรตุลาการ ผูประกอบวิชาชีพทาง
กฎหมาย ผูชวยทนายความ องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานหรือสถาบันของ
รัฐอ่ืนๆ 

(ฐ) การกระทําผิดทางวินัยของอัยการจะตองถูกตัดสินอยูบนฐานของกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ถูกกฎหมาย ขอรองเรียนกลาวหาอัยการที่กลาวหาวาอัยการกระทําการ
ในแบบที่ขัดกับมาตรฐานทางวิชาชีพ จะตองถูกดําเนินการอยางรวดเร็วและเปนธรรม
ตามกระบวนการที่เหมาะสมที่ถูกกําหนดไวโดยกฎหมาย อัยการมีสิทธิที่จะไดรับ
การพิจารณาคดีอยางเปนธรรม รวมถึงสิทธิที่จะมีตัวแทนทางกฎหมายที่ตนเลือก 
การตัดสินใจในคดีจะตองถูกทบทวนอยางเปนอิสระได 

(ฑ) การดําเนินการทางวินัยตออัยการจะตองประกันการประเมินและการตัดสินใจที่เปน
วัตถุวิสัย การดํานินจะตองถูกกําหนดโดยสอดคลองกับกฎหมาย หลักปฏิบัติทาง
วิชาชีพ และมาตรฐานและจริยธรรมที่เปนที่ยอมรับอ่ืนๆ 

[…] 
 
ฌ. ความเปนอิสระของทนายความ 

(ก) รัฐ สมาคมทางวิชาชีพของทนายความ และสถาบันการศึกษา จะตองดูแลให
ทนายความไดรับการศึกษาและการอบรมที่เหมาะสม และจะตองทราบถึงการ
คุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหา เหยื่อ หรือผูรองอ่ืนๆ ที่ มีการกําหนดไวใน



หลักการสากลวาดวยความเปนอิสระและความรับผิดชอบตอสังคมของผูพิพากษา ทนายความ และอัยการ  ⏐ 235 

รัฐธรรมนูญและในกฎหมาย และสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่ไดรับการ
รับรองไวในกฎหมายระดับประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ 

(ข) รัฐจะตองดูแลใหทนายความ: 
1. สามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพของตนทั้งหมดโดยปราศจากการขมขู 

อุปสรรค การคุกคาม หรือการแทรกแซงที่ไมเหมาะสมใดๆ 
2. สามารถที่จะเดินทาง และปรึกษากับลูกความของตนไดอยางเปนอิสระ ทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
3. จะตองไมประสบหรือถูกขูวาจะประสบกับการดําเนินดคีหรือการลงโทษ

ทางการปกครอง ทางเศรษฐกิจ หรือการลงโทษอื่นๆ ตอการกระทําใดๆ ที่
ดําเนินไปอยางสอดคลองกับหนาที่ มาตรฐาน และจริยธรรม ทางวิชาชีพที่
เปนที่ยอมรับ  

(ค) รัฐจะตองรับรองและเคารพวาการสื่อสารและการปรึกษาหารือใดๆ ระหวางทนายความ
และลูกความของตนภายในความสัมพันธทางวิชาชีพ น้ันเปนความลับ 

(ง) เปนหนาที่ของหนวยงานที่มีอํานาจในการดูแลใหทนายความสามารถเขาถึงขอมูล 
แฟม และเอกสารที่เหมาะสม ในครอบครองของตน หรือเขาถึงการควบคุมใน
ระยะเวลาที่เพียงพอจะทําใหทนายความสามารถใหความชวยเหลือทางกฎหมายที่
มีประสิทธิภาพแกลูกความได การเขาถึงเชนน้ันจะตองถูกจัดใหมีใหในเวลาที่
เหมาะสมที่เร็วที่สุด 

(จ) ทนายความมีความปลอดพนผิดทางแพงและทางอาญาในคําแถลงใดๆ ที่กระทําดวย
เจตนารมยบริสุทธิ์เปนลายลักษณอักษรหรือเปนวาจา หรือในการปรากฏตัวตาม
วิชาชีพตอหนาหนวยงานทางตุลาการหรือหนวยงานทางกฎหมายหรือการ
ปกครองอื่นๆ 

(ฉ) เม่ือความม่ันคงปลอดภัยของทนายความถูกคุกคามเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ของตน 
ทนายความจะตองไดรับการปกปองคุมครองอยางเพียงพอจากทางการ 

(ช) ทนายความจะตองไมถูกมองวาเปนหน่ึงเดียวกับลูกความของตนหรือคดีของ
ลูกความของตนเนื่องจากผลของการปฏิบัติหนาที่ของทนายความ 

(ซ) ทนายความจะตองรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพของตนในฐานะที่เปน
ตัวแทนของการบริหารจัดการความนุติธรรมอยูตลอดเวลา 

(ฌ) ในการคุมครองสิทธิของลูกความและในการสงเสริมความยุติธรรม ทนายความจะ
พยายามสงเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่ไดรับการรับรองใน
กฎหมายระดับชาติและกฎหมายระหวางประเทศ และจะตองกระทําอยางเสรีและ
อยางแข็งขันโดยสอดคลองกับกฎหมายและมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพ
ทางกฎหมายที่เปนที่รับรองอยูตลอด 
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(ญ) ทนายความจะตองเคารพผลประโยชนของลูกความของตนอยางซื่อสัตยอยูเสมอ 
(ฎ) เชนเดียวกับพลเมืองคนอ่ืนๆ ทนายความมีเสรีภาพในการแสดงออก ความเชื่อ 

การสมาคมและการชุมนุม โดยเฉพาะมีสิทธิในการมีสวนรวมในการอภิปราย
สาธารณะเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมาย การบริหารจัดการความยุติธรรม 
และการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน และในการเขารวมหรือจัดตั้งองคกร
ระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ และเขารวมการประชุมขององคกร
เหลานั้น โดยไมประสบกับการจํากัดทางวิชาชีพดวยเหตุแหงการปฏิบัติที่ถูก
กฎหมายหรือดวยการเปนสมาชิกในองคกรที่ถูกกฎหมาย ในการใชสิทธิเหลานี้ 
ทนายความจะตองปฏิบัติตนโดยสอดคลองกับกฎหมายและมาตรฐานและจริยธรรม
ของวิชาชีพทางกฎหมายที่เปนที่ยอมรับอยูเสมอ 

(ฏ) ทนายความมีสิทธิที่จะตั้งหรือรวมสมาคมทางวิชาชีพที่ควบคุมตนเองเพ่ือเปน
ตัวแทนผลประโยชนของตน สงเสริมการศึกษาและอบรมตอเน่ือง และคุมครอง
บูรณภาพทางวิชาชีพของตน หนวยงานบริหารของสมาคมทางวิชาชีพจะตองถูก
เลือกโดยสมาชิกของสมาคม และจะปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากการแทรกแซงจาก
ภายนอก 

(ฐ) หลักปฏิบัติทางวิชาชีพของทนายความจะตองถูกกําหนดโดยวิชาชีพทางกฎหมาย
ผานทางหนวยงานที่เหมาะสมของวิชาชีพ หรือโดยกฎหมาย โดยสอดคลองกับ
กฎหมายระดับประเทศและมาตรฐานและบรรทัดฐานระหวางประเทศที่เปนที่
ยอมรับ 

(ฑ) ขอกลาวหาหรือขอรองเรียนตอทนายความในทางวิชาชีพจะตองถูกดําเนินการ
อยางรวดเร็วและอยางเปนธรรมภายใตกระบวนการที่เหมาะสม ทนายความมีสิทธิ
ที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรม รวมถึงสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือโดย
ทนายความที่ตนเลือก 

(ฒ) การดําเนินการทางวินัยตอทนายความจะตองนําไปสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
ดําเนินการทางวินัยที่ตั้งขึ้นโดยผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ตอหนวยงานที่เปน
อิสระตามกฎหมาย หรือกระทั่งตอหนวยงานทางตุลาการ และจะตองถูกทบทวน
ทางตุลาการอยางเปนอิสระได 

(ณ) การดําเนินการทางวินัยทั้งหมดจะตองถูกกําหนดโดยสอดคลองกับหลักปฏิบัติทาง
วิชาชีพ มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับอ่ืนๆ และหลักจริยธรรมของวิชาชีพทางกฎหมาย
และมาตรฐานสากล 

[…] 
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ฏ. สิทธิของพลเมืองที่จะไมถูกพิจารณาคดีโดยศาลทหาร 
(ก) เปาประสงคเดียวของศาลทหารคือ การชี้ถึงการละเมิดในทางทหารลวนๆ ที่กอโดย

เจาหนาที่ทหาร 
(ข) ในขณะที่ปฏิบัติหนาที่ ศาลทหารจะตองเคารพมาตรฐานเรื่องการพิจารณาคดีที่

เปนธรรมที่บัญญัติไวในกฎบัตรแอฟริกันฯ และแนวทางเหลานี้ 
ค) ไมวาในกรณีใดๆ ศาลทหารไมควรมีอํานาจในการพิจารณาคดีเหนือพลเรือน ใน

ทํานองเดียวกัน ศาลพิเศษไมควรพิจารณาคดีการละเมิดที่อยูภายใตเขตอํานาจ
การพิจารณาคดีของศาลธรรมดา 

(ค) ไมวาในสถานการณใดๆ ศาลทหารจะตองไมมีอํานาจการพิจารณาเหนือพลเรือน 
ในทํานองเดียวกัน คณะตุลาการพิเศษจะตองไมพิจารณาคดีใดๆ ที่อยูภายในเขต
อํานาจการพิจารณาคดีของศาลปกติ 

[…] 
 
บ. ศาลประเพณี 

[…] 
(ค) ความเปนอิสระของศาลประเพณีจะตองไดรับการประกันโดยกฎหมายของประเทศ 

และไดรับความเคารพโดยรัฐบาล หนวยงานของรัฐบาล และเจาหนาที่ตางๆ ของ
รัฐบาล ดังน้ี 
1. ศาลประเพณีจะตองเปนอิสระจากฝายบริหาร 
2. จะตองไมมีการแทรกแซงที่ไมเหมาะสมหรือไมมีเหตุผลใดๆ กับกระบวนการ

ของศาลประเพณี 
(ง) รัฐจะตองดูแลใหมีการทรงความเที่ยงธรรมของศาลประเพณี โดยเฉพาะดูแลให

สมาชิกของศาลประเพณีตัดสินใจคดีที่พิจารณาไดโดยปราศจากขอจํากัด อิทธิพลที่
ไมเหมาะสม การชักจูงใจ แรงกดดัน การขมขู หรือการแทรกแซง ไมวาทางตรงหรือ
ทางออมจากฝายใดๆ 
1. การทรงความเที่ยงธรรมของศาลประเพณีจะถูกบั่นทอนเม่ือสมาชิกของคน

หน่ึงคนใดของศาลไดกระทําสิ่งตอไปน้ี 
 1.1 แสดงความเห็นที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
 1.2 มีความสัมพันธเชื่อมโยงหรือเกี่ยวของกับคดีหรือคูกรณีในคดี 
 1.3 มีผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผลของคดี 
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2. คูกรณีของคดีที่พิจารณาในศาลประเพณีมีสิทธิที่จะรองเรียนเรื่องความเที่ยง
ธรรมของศาลบนฐานของขอเท็จจริงที่พิสูจนใหเห็นไดวาความเปนธรรมของ
สมาชิกคนหนึ่งคนใดของศาลประเพณีดูเหมือนจะนาสงสัย 

(จ) กระบวนการรองเรียนและการดําเนินการทางวินัยตอสมาชิกของศาลประเพณี
จะตองถูกกําหนดไวในกฎหมาย การรองเรียนสมาชิกคนใดของศาลประเพณี
จะตองถูกดําเนินการโดยพลันและอยางรวดเร็ว และโดยมีการประกันทั้งปวงวาจะมี
การพิจารณาคดีอยางเปนธรรม รวมถึงสิทธิในการมีตัวแทนทางกฎหมายที่ตนเลือก 
และมีการทบทวนคําตัดสินการดําเนินการทางวินัย การพักงาน และการปลดจาก
งานอยางเปนอิสระ  
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ข. สนธิสัญญา 
 

กฎบัตรแอฟริกาวาดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชน 
African Charter on Human and Peoples’ Rights 

(รับรองเม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2524 มีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2529) 
 

ขอ 26 
รัฐภาคีตอกฎบัตรฯ น้ีมีหนาที่จะประกันใหมีความเปนอิสระของศาล และจะอนุญาตใหมี

การตั้งและการพัฒนาสถาบันระดับชาติที่เหมาะสมที่มีหนาที่ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพที่ไดรับการประกันไวในกฎบัตรฯ ปจจุบันนี้ 
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กฎบัตรแอฟริกันวาดวยสิทธิและสวัสดิการของเด็ก 
African Charter on the Rights and Welfare of the Child 

(มีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542) 
 

ขอ 17 การบริหารจัดการความยุติธรรมของผูเยาว 
[…] 
2. รัฐภาคีของกฎบัตรฯ ฉบันน้ีจะตองทําสิ่งตอไปน้ีเปนการเฉพาะ 
 [...] 

 (ค) ดูแลใหเด็กทุกคนที่ถูกกลาวหาวาละเมิดกฎหมายอาญา: 
  […] 
 (4) ไดรับการตัดสินคดีโดยเร็วที่สุดที่จะเปนไดโดยคณะตุลาการที่มี

ความเที่ยงธรรม และไดรับสิทธิที่จะรองเรียนตอคณะตุลาการที่สูง
กวานั้นหากพบวากระทําผิด  
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6. สหภาพยุโรป 
 
กฎบัตรวาดวยสิทธิข้ันพื้นฐานของสหภาพยุโรป 
Charter of Fundamental Rights of the European Union 

(ลงนามและประกาศโดยประธานแหงรัฐสภายุโรป สภาและคณะกรรมการแหงสภายุโรป 
เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2543) 

 
หมวดที่ 6 ความยุติธรรม 
 
ขอ 47 สิทธิที่จะไดรับการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและการพิจารณาคดีที่เปนธรรม 

[…] 
ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและเปดเผยภายในระยะเวลาที่

เหมาะสม โดยคณะตุลาการที่เปนอิสระและมีความเที่ยงธรรม ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย
มากอน ทุกคนมีโอกาสที่จะไดรับคําแนะนํา ปกปองและมีตัวแทน 
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7. เอเชีย-แปซิฟก 
 
คําแถลงกรงุปกก่ิงวาดวยหลักการเรื่องความเปนอิสระของตลุาการในภูมิภาค 
LAWASIA 
Beijing Statement of Principles on the Independence of the Judiciary in the 
LAWASIA Region 
(รับรองโดยประธานศาลฎีกาของภูมิภาค LAWASIA และผูพิพากษาอื่นๆ จากเอเชียและ
แปซิฟก เม่ือป 2538 (1995) และรับรองโดยสภา LAWASIA ในป 2544 (2000)) 

 
ความเปนอิสระทางตุลาการ 

1. ตุลาการเปนสถาบันที่มีคุณคาสูงสุดในทุกสังคม 
2.  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (ขอบทที่ 10) และกติการะหวางประเทศวา

ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ขอบทที่ 14(1)) บัญญัติวาบุคคลทุกคนมี
สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและเปดเผยโดยคณะตุลาการที่มีอํานาจ 
เปนอิสระ และมีความเที่ยงธรรม ที่ไดรับการจัดตั้งโดยกฎหมาย 

   ตุลาการที่เปนอิสระนั้นเปนสิ่งที่ขาดไมไดในการบังคับใชสิทธิน้ี 
3. ความเปนอิสระของตุลาการหมายความวา: 

(ก) ตุลาการจะตัดสินคดีที่ตนพิจารณาโดยสอดคลองกับการประเมินขอเท็จจริง
อยางมีความเที่ยงธรรมและความเขาใจในกฎหมายโดยปราศจากอิทธิพลที่ไม
เหมาะสม ทั้งทางตรงและทางออม จากแหลงใดๆ; และ 

(ข) ตุลาการมีขอบเขตอํานาจการพิจารณา ทั้งทางตรงหรือโดยการทบทวนคาํตดัสนิ 
เหนือทุกประเด็นที่สามารถตัดสินทางกระบวนการยุติธรรมได 

4. การรักษาความอิสระของตุลาการนั้นเปนสิ่งสําคัญสําหรับการบรรลุวัตถุประสงค
ของตุลาการและการปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเหมาะสมในสังคมที่เปนอิสระที่
รักษาหลักนิติธรรม เปนสิ่งสําคัญที่ความเปนอิสระเชนนั้นไดรับการประกันโดยรัฐ
และไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

5.  เปนหนาที่ของตุลาการที่จะเคารพและปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่เหมาะสมและ
หนาที่ของสถาบันอ่ืนๆ ของรัฐบาล เปนหนาที่ของสถาบันตางๆ เหลานั้นที่จะ
เคารพและปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่เหมาะสมและหนาที่ของตุลาการ 

6. ในกระบวนการตัดสินใจ องคกรตามลําดับขั้นใดๆ ของตุลาการและความแตกตาง
ใดๆ ในระดับหรือลําดับขั้นจะตองไมมาแทรกแซงในหนาที่ของผูพิพากษาในการ
พิจารณาคดีเปนการสวนบุคคล หรือผูพิพากษาที่พิจารณาคดีเปนคณะ เพ่ือออกคํา
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ตัดสิน โดยสอดคลองกับขอบทที่ 3(ก) ในสวนของตุลาการทั้งในเชิงบุคคลและเชิง
คณะ จะตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

7. ผูพิพากษาจะตองสงเสริมคุณธรรมและความอิสระของตุลาการโดยหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติที่ไมเหมาะสมและการดูเปนการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมในทุกกิจกรรมของตน 

8. ในระดับที่สอดรับกับหนาที่ของตนในฐานะที่เปนสมาชิกของตุลาการ ผูพิพากษาก็
เชนเดียวกันกับพลเมืองอ่ืนๆ ที่มีสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก ความเชื่อ การ
สมาคม และการรวมตัว 

9.  ผูพิพากษาจะตองมีเสรีภาพตามกฎหมายที่เกี่ยวของใดๆ ในการจัดตั้งและเขารวม
สมาคมของผูพิพากษาเพื่อเปนตัวแทนผลประโยชนของตน และสงเสริมการอบรม
ทางวิชาชีพของตน และทํากิจกรรมใดๆ เพ่ือคุมครองความเปนอิสระของตนตามที่
เหมาะสม 

ปณิธานแหงงานตุลาการ 
10.  วัตถุประสงคและหนาที่ของงานตุลาการยอมรวมถึงสิ่งตอไปน้ี: 

(ก) เพ่ือดูแลใหบุคคลทุกคนสามารถที่จะมีชีวิตอยูอยางม่ันคงภายใตหลักนิติธรรม 
(ข) เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติตามและการบรรลุสิทธิมนุษยชน ภายในขอบเขตของ

หนาที่ทางตุลาการที่เหมาะสม; และ 
(ค) เพ่ือบริหารจัดการกฎหมายอยางเที่ยงธรรมในกลุมบุคคลและระหวางบุคคล

กับรัฐ 
การแตงตั้งผูพิพากษา 

11. เพ่ือทําใหตุลาการบรรลุวัตถุประสงคและหนาที่ของตน เปนสิ่งสําคัญที่ผูพิพากษา
จะตองถูกเลือกบนฐานของความสามารถ ความซื่อสัตยอยางม่ันคง และความอิสระ 
ที่พิสูจนได 

12. วิธีการในการแตงตั้งผูพิพากษาใหดํารงตําแหนงจะตองเปนแบบที่ดูแลใหเปนการ
แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในการดํารงตําแหนงทางตุลาการ วิธีการ
น้ันจะตองปองกันไมใหมีการแทรกแซงที่ไมเหมาะสมเขามาเพื่อที่จะไดมีการ
แตงตั้งเฉพาะคนที่มีความสามารถ คุณธรรม และความอิสระ เทานั้น 

13. ในการเลือกผูพิพากษา จะตองไมมีการเลือกปฏิบัติตอบุคคลดวยเหตุแหงเชื้อชาติ 
สีผิว เพศภาวะ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืน ชาติกําเนิด
หรือกําเนิดทางสังคม สถานะการแตงงาน วิถีทางเพศ ทรัพยสิน การเกิดหรือ
สถานะ ยกเวนแตขอกําหนดที่วาผูเขารับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงตุลาการ
จะตองเปนคนชาติของประเทศนั้น จะไมถูกถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ 

14. โครงสรางของวิชาชีพทางตุลาการ และแหลงที่มาของผูพิพากษาภายในวงวิชาชีพ
ทางตุลาการ น้ันแตกตางกันไปในแตละสังคม ในบางสังคมตุลาการเปนการ
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ประกอบวิชาชีพ ในบางสังคมผูพิพากษาไดรับเลือกมาจากผูที่ปฏิบัติหนาที่ทาง
ตุลาการ ดังน้ัน เปนที่ยอมรับวาในสังคมที่แตกตางกัน จะตองมีการใชระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมาตรการปองกันที่แตกตางกันไปเพ่ือดูแลใหมีการแตงตั้งผูพิพากษาที่
เหมาะสม 

15. ในบางสังคม การแตงตั้งผูพิพากษาโดยความยินยอมของคณะกรรมการขาราชการ
ตุลาการ (Judicial Service Commission) หรือหลังจากที่มีการปรึกษาหารือกับ
คณะกรรมการเชนนั้น ถูกมองวาเปนเครื่องมือในการประกันวาผูที่ถูกเลือกเปนผู
พิพากษาเปนผูที่ เหมาะสมกับวัตถุประสงคของตําแหนง ในกรณีที่ มีการใช
คณะกรรมการงานทางตุลาการ คณะกรรมการฯ จะตองประกอบดวยตัวแทนของ
ตุลาการที่มีสถานะสูงกวา และจะตองมีความอิสระของวิชาชีพทางกฎหมายเปน
เครื่องมือในการดูแลใหมีการรักษาความสามารถ คุณธรรม และความอิสระทาง
ตุลาการ 

16. ในกรณีที่ไมมีคณะกรรมการขาราชการตุลาการ กระบวนการแตงตั้งผูพิพากษา
จะตองถูกกําหนดไวอยางชัดเจนและเปนทางการ และขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
แตงตั้งจะตองเปดเผยตอสาธารณะ 

17. การเลื่อนขั้นตําแหนงของผูพิพากษาจะตองอยูบนฐานของการประเมินปจจัยตางๆ 
อยางเปนอัตวิสัย เชน ความสามารถ การมีคุณธรรมพรอม ความเปนอิสระ และ
ประสบการณ 

การดํารงตําแหนง 
18. ผูพิพากษาจะตองมีความมั่นคงในการดํารงตําแหนง 
19. เปนที่ยอมรับวา ในบางประเทศการดํารงตําแหนงของผูพิพากษานั้นขึ้นอยูกับการ

ยืนยันเปนชวงๆ โดยคะแนนเสียงของประชาชนหรือโดยระเบียบวิธีการทางการ
อ่ืนๆ 

20. อยางไรก็ตาม เปนที่เสนอแนะวาผูพิพากษาทุกคนที่มีเขตอํานาจการพิจารณาคดี
เหมือนกันจะตองไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนระยะเวลาที่สิ้นสุดลงตาม
การบรรลุถึงอายุที่กําหนด 

21. การดํารงตําแหนงของผูพิพากษาจะตองไมถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เปนโทษตอ
ผูพิพากษาในระหวางที่เขาดํารงตําแหนงอยู 

22. ผูพิพากษาควรจะถูกปลดออกจากตําแหนงเพียงเพราะมีการพิสูจนแลววาไร
ความสามารถ ตัดสินแลววากออาชญากรรม หรือกระทําการใดที่ทําใหผูพิพากษา
ไมเหมาะสมที่จะเปนผูพิพากษาเทานั้น 

23. เปนที่ยอมรับวา ดวยเหตุแหงความแตกตางทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
กระบวนการที่ใชในการปลดผูพิพากษาอาจจะแตกตางกันไปในแตละสังคม การ
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ปลดจากตําแหนงโดยวิธีการทางรัฐสภานั้นเปนที่ปฏิบัติกันเปนธรรมเนียมในบาง
สังคม สวนในสังคมอื่น กระบวนการเชนนั้นกลับไมเหมาะสม คือไมเหมาะสมที่จะ
ใชในการปลดดวยบางเหตุผล มันแทบไมเคยถูกใช และการใชวิธีการนี้ในการปลด
ออกจากตําแหนงดวยเหตุที่ไมไดมีความรุนแรงที่สุดนั้นมักจะทําใหเกิดการใชไป
ในทางที่ผิด 

24. ในกรณีที่ไมไดใชกระบวนการทางรัฐสภาหรือกระบวนการปลดผูพิพากษาโดยการ
ลงคะแนนเสียงของประชาชน กระบวนการในการปลดผูพิพากษาจะตองอยูภายใต
การควบคุมของฝายตุลาการ 

25. ในกรณีที่ไมไดใชกระบวนการทางรัฐสภา หรือกระบวนการปลดผูพิพากษาโดยการ
ลงคะแนนเสียงของประชาชน และจําเปนตองมีการดําเนินมาตรการเพื่อปลดผู
พิพากษาจากตําแหนง ในขั้นแรก ควรมีการสอบเหตุผลที่เสนอใหมีการปลดผู
พิพากษาเพื่อพิจารณาวาจะตองเร่ิมตนกระบวนการที่ เปนทางการหรือไม 
กระบวนการทางการจะเริ่มไดเพียงเม่ือการตรวจสอบขั้นตนชี้วามีเหตุผลเพียงพอ 
ที่จะดําเนินการเทานั้น 

26. ในกรณีใดๆ ผูพิพากษาที่อาจถูกปลด จะตองมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่
เปนธรรม 

27. การดําเนินการทางวินัย การพักงานหรือการปลด จะตองถูกกําหนดโดยสอดคลอง
กับมาตรฐานการปฏิบัติทางตุลาการที่เปนที่ยอมรับ 

28. คําตัดสินในกระบวนการทางวินัย ไมวาที่ดําเนินการโดยทางลับหรือที่เปดเผยตอ
สาธารณะ จะตองไดรับการเผยแพร 

29. การลมเลิกศาลที่ผูพิพากษาคนหนึ่งเปนสมาชิกอยูน้ันจะตองไมถูกยอมรับเปน
เหตุผลหรือเปนโอกาสในการปลดผูพิพากษาคนนั้น ในกรณีที่ศาลถูกลมเลิกหรือปรับ
โครงสรางใหม สมาชิกทุกคนของศาลจะตองไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม
ในศาลที่ตั้งขึ้นมาแทนที่ หรือไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสถานะที่เทาเทียม
กันและมีการจางงานที่เทาเทียมกันในองคกรตุลาการอื่น สมาชิกของศาลที่ไม
สามารถหาตําแหนงทางเลือกอ่ืนไดจะตองไดรับการชดเชยอยางเต็มที่ 

30. ผูพิพากษาจะตองไมถูกโยกยายโดยฝายบริหารจากเขตอํานาจการพิจารณาคดี
หน่ึงหรือจากหนาที่หน่ึงไปยังอีกเขตอํานาจหรืออีกหนาที่หน่ึงโดยปราศจากการ
ยินยอมของผูพิพากษา แตหากการโยกยายเปนการดําเนินการตามนโยบายที่เปน
เอกภาพที่กําหนดโดยฝายบริหารหลังจากที่มีการปรึกษาหารืออยางเหมาะสมกับ
ฝายตุลาการแลว ผูพิพากษาแตละคนจะตองไมปฏิเสธความยินยอมโดยปราศจาก
เหตุผลเพียงพอ 
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เงื่อนไขที่จําเปนของงานตุลาการ 
31. ผูพิพากษาจะตองไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอ และไดรับสภาพการทํางานและ

วาระที่เหมาะสม คาตอบแทนและสภาพการทํางานของผูพิพากษาจะตองไมถูก
เปลี่ยนแปลงไปในทางเสียเปรียบสําหรับผูพิพากษาในระหวางที่ดํารงตําแหนง 
ยกเวนแตการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานทางเศรษฐกิจของรัฐที่
มีเอกภาพที่ผูพิพากษาของศาลที่เกี่ยวของ หรือผูพิพากษาสวนใหญเห็นพองดวย 

32. ในกรณีที่ไมเปนการเบี่ยงเบนจากขั้นตอนปฏิบัติทางวินัย หรือสิทธิในการอุทธรณ 
หรือสิทธิที่จะไดรับการชดใชจากรัฐตามกฎหมายภายในประเทศ ผูพิพากษาก็ควร
ไดรับความคุมกันจากการฟองคดีทางแพง ในกรณีที่เกิดความเสียหายทางการเงิน
เน่ืองจากการทําหนาที่ไมเหมาะสมหรือการงดเวนทําหนาที่บางอยางในระหวาง
การปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ 

เขตอํานาจศาล 
33. ตุลาการจะตองมีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีในทุกประเด็นที่สามารถตัดสินทาง

กฎหมายได และมีสิทธิเฉพาะในการตัดสินวาประเด็นที่เขาสูการพิจารณาของตนนั้น
อยูภายในขอบเขตอํานาจของตนตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม 

34. เขตอํานาจในการพิจารณาคดีของศาลสูงสุดในสังคมจะตองไมถูกจํากัดหรือถูก
กําหนดขอบเขตโดยปราศจากความยินยอมของตุลาการในศาลนั้น 

การบริหารงานตุลาการ 
35. การมอบหมายคดีแกผูพิพากษาเปนเรื่องของการบริหารจัดการทางตุลาการ ที่การ

ควบคุมสูงสุดจะตองเปนของเจาหนาที่ตุลาการสูงสุดของศาลที่เกี่ยวของ 
36. ความรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการศาล รวมถึงการแตงตั้งดํารงตําแหนง 

การดูแล และการควบคุมทางวินัยของเจาหนาที่ฝายบริหารและฝายสนับสนุน จะตอง
อยูในมือของตุลาการ หรือของหนวยงานที่เปนตัวแทนของตุลาการและตุลาการมี
บทบาทแข็งขัน 

37. งบประมาณของศาลจะตองถูกเตรียมโดยศาลหรือหนวยงานที่มีอํานาจโดยความ
รวมมือกับตุลาการ โดยพิจารณาถึงความตองการของความอิสระและการบริหาร
จัดการทางตุลาการ จํานวนที่ไดรับการจัดสรรจะตองเพียงพอตอการทําใหศาลแตละ
ศาลปฏิบัติงานไดโดยไมมีภาระงานที่สูงเกินไป 

ความสัมพันธกับฝายบริหาร 
38. อํานาจฝายบริหารที่อาจสงผลกระทบตอผูพิพากษาในการดํารงตําแหนง คาตอบแทน

หรือสภาพการทํางาน หรือทรัพยากรของผูพิพากษา จะตองไมถูกนํามาใชขมขู
หรือกดดันผูพิพากษาคนใดคนหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่ง 
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39. จะตองไมมีการเสนอสิ่งลอใจหรือผลประโยชนให หรือมีการรับสิ่งเหลานั้น โดยผู
พิพากษา หากสิ่งเหลานั้นสงผลกระทบตอ หรืออาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติ
หนาที่ทางตุลาการของผูพิพากษา 

40. ฝายบริหารจะตองดูแลใหมีความมั่นคงและการคุมครองทางกายภาพของผูพิพากษา
และครอบครัวเสมอ 

ทรัพยากรที่จําเปน 
41. เปนสิ่งสําคัญที่ผูพิพากษาจะไดรับทรัพยาการที่จําเปนตอการเอื้อใหผูพิพากษา

ปฏิบัติหนาที่ของตนได 
42. แมเม่ือการบีบคั้นทางเศรษฐกิจทําใหเปนการยากที่จะจัดสรรสิ่งอํานวยความ

สะดวกและทรัพยากรใหแกระบบศาลตามที่ผูพิพากษาพิจารณาเห็นวาเพียงพอตอ
การทําใหศาลปฏิบัติหนาที่ของตนได การรักษาหลักนิติธรรมและการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนอยางสําคัญหมายความวาความตองการของตุลาการและระบบศาล
จะตองไดรับความสําคัญระดับสูงในการจัดสรรทรัพยากร 

ภาวะฉุกเฉิน 
43. การลดทอนจากความเปนอิสระทางตุลาการใดๆ อาจจะไดรับอนุญาตใหเกิดขึ้นได

ในชวงเวลาสถานการณฉุกเฉินอยางรุนแรงของสาธารณะอันคุกคามชีวิตของสังคม 
แตเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งตามที่จําเปนอยางเขมงวดโดยสถานการณฉุกเฉินและ
ภายใตสถานการณที่กําหนดไวโดยกฎหมายเทานั้น เพียงในระดับที่สอดคลอง
อยางเขมงวดกับมาตรฐานขั้นต่ําที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติเทานั้น และตอง
ขึ้นอยูกับการทบทวนโดยศาล ในชวงเวลาฉุกเฉินเชนนั้น รัฐจะตองพยายามที่จะ
ดูแลใหพลเรือนที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดทางอาญาทุกประเภทไดรับการพิจารณา
โดยศาลพลเรือนปกติ และการกักขังบุคคลทางการปกครองโดยไมมีขอกลาวหานั้น
จะตองถูกทบทวนโดยศาลหรือหนวยงานอิสระอ่ืนๆ กระบวนการมีหมายใหปลอย
จากการคุมขังโดยไมชอบดวยกฎหมาย (habeas corpus) หรือกระบวนการอื่นๆ 
ที่คลายคลึงกัน 

44. ขอบเขตอํานาจการพิจารณาของศาลทหารจะตองถูกจํากัดอยูที่การละเมิดทาง
การทหารเทานั้น จะตองมีสิทธิอุทธรณจากคณะตุลาการเชนนั้นตอศาลอุทธรณ
หรือคณะตุลาการที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย หรือมีวิธีการเยียวยาอ่ืนๆ โดยการ
ยื่นคํารองยกเลิกได 
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8. เครือจักรภพของสหราชอาณาจักร 
 

แนวทางลาติเมอรเฮาสสําหรับประเทศในเครือจักรภพของสหราชอาณาจักรวาดวย
ความสูงสุดของรัฐสภาและความเปนอิสระของฝายตุลาการ 
Latimer House Guidelines for the Commonwealth on Parliamentary Supremacy and 
Judicial Independence 
(รับรองเม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2541 (1998) ในการประชุมตัวแทนของสมาคมรัฐสภา
เครือจักรภพ สมาคมผูพิพากษาและผูพิพากษาลหุโทษในเครือจักรภพ สมาคมของทนายความ
เครือจักรภพ และสมาคมการศึกษากฎหมายของเครือจักรภพ) 

 
[…] 
II. การรักษาความอิสระทางตุลาการ 
 
1. การแตงตั้งการดํารงตําแหนงทางตุลาการ 

เขตอํานาจการพิจารณาคดีควรจะมีกระบวนการอิสระที่เหมาะสมที่ใชในการแตงตั้งตุลาการ 
ในกรณีที่ไมไดมีระบบที่เปนอิสระอยูแลว การแตงตั้งควรจะกระทําโดยคณะกรรมการขาราชการ
ตุลาการ (ที่ตั้งโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญหรือโดยกฎหมาย) หรือโดยเจาหนาที่ของรัฐฝาย
ที่เหมาะสมที่ปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเชนน้ัน 

กระบวนการแตงตั้ง ไมวาจะโดยการมีสวนเกี่ยวของของคณะกรรมการงานทางตุลาการ
ที่เปนตัวแทนและมีอยูในกฎหมายหรือไมก็ตาม ควรถูกออกแบบมาเพ่ือประกันใหมีคุณภาพและ
ความอิสระทางจิตใจของผูที่ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงทางตุลาการในทุกระดับ 

การแตงตั้งตําแหนงตุลาการในทุกระดับ ควรดําเนินการไปบนฐานของคุณสมบัติ โดยมี
บทบัญญัติที่เหมาะสมในการคอยๆ ขจัดความไมเทาเทียมทางเพศภาวะและปจจัยทาง
ประวัติศาสตรอ่ืนๆ ของการเลือกปฏิบัติ 

การแตงตั้งทางตุลาการโดยปกติควรเปนการดํารงตําแหนงที่ถาวร ในขณะที่ในบางอํานาจ
การพิจารณาคดี การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามสัญญาอาจจะเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได การ
แตงตั้งเชนนั้นควรจะตองมีความมั่นคงของการจางงานที่เหมาะสม 

หากมีตําแหนงงานวางทางตุลาการจะตองไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธใหทราบ
ทั่วถึง 
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2. ทุนสนับสนุน 
ควรจะมีการจัดทุนสนับสนุนที่เพียงพอและยั่งยืนใหเพ่ือทําใหตุลาการสามารถปฏิบัติ

หนาที่ของตนไดอยางมีมาตรฐานสูงสุด เม่ือฝายนิติบัญญัติมีมติจัดสรรใหตุลาการแลว ทุน
สนับสนุนเหลานั้น จะตองไดรับการคุมครองจากการพรากจากไปหรือจากการนําไปใชในทางที่ผิด 
การจัดสรรหรือการระงับใหทุนไมควรถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการควบคุมเหนือฝายตุลาการ
อยางไมเหมาะสม 

เงินเดือนและผลประโยชนที่เหมาะสม เจาหนาที่ฝายสนับสนุน ทรัพยาการ และอุปกรณ
เครื่องมือ เปนสิ่งสําคัญสําหรับการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสมของตุลาการ 

เปนเรื่องทางหลักการที่เงินเดือนและผลประโยชนของตุลาการจะตองถูกกําหนดโดย
หนวยงานที่เปนอิสระ และคุณภาพของเงินเดือนและผลประโยชนจะตองไดรับการรักษาไว 
 
3. การฝกอบรม พัฒนาขาราชการตุลาการ 

ควรมีการพัฒนาวัฒนธรรมของการใฝศึกษาตุลาการขึ้น 
ควรมีการจัดการอบรม ทําการอบรมใหเปนระบบและตอเน่ือง และอยูภายใตการควบคุม

ขององคกรตุลาการที่ไดรับทุนอยางเพียงพอ 
การฝกอบรมตุลาการควรรวมถึงการสอนเรื่องกฎหมาย ทักษะทางตุลาการ และบริบท

ทางสังคม รวมถึงประเด็นทางเพศภาพและชาติพันธุดวย 
หลักสูตรควรถูกควบคุมโดยเจาหนาที่ตุลาการ และควรมีผูชวยเปนผูเชี่ยวชาญที่เปนคน

ธรรมดา 
สําหรับขอบเขตอํานาจการพิจารณาคดีที่ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกทางการอบรมที่

เพียงพอ ควรจัดใหมีการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในเขตอํานาจการพิจารณาคดีอ่ืน 
ควรจัดใหมีวิชาตางๆ ในการศึกษาตุลาการแกทนายความ เปนสวนหนึ่งของการอบรม

พัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
[…] 

 
V. จริยธรรมของฝายตุลาการและฝายนิติบัญญัติ 
 
1. จริยธรรมทางตุลาการ 

(ก) ควรมีการพัฒนาหลักจริยธรรมและหลักจรรยาบรรณาขึ้น และไดรับการรับรองโดย
ตุลาการแตละคนวาเปนวิธีการในการดูแลใหเกิดความรับผิดตรวจสอบไดของผู
พิพากษา 
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[…]VI. กลไกการตรวจสอบความรับผิดชอบตรวจสอบได 
1. ความรับผิดชอบตรวจสอบไดของฝายตุลาการ 

(ก) วินัย: 
   ในกรณีที่ผูพิพากษามีความเสี่ยงที่จะถูกปลดจากตําแหนง ผูพิพากษา

คนนั้นจะตองมีสิทธิที่จะไดรับการแจงใหทราบถึงขอกลาวหาอยางเต็มที่ มีสิทธิที่จะมี
ตัวแทนในการพิจารณาความ มีสิทธิที่จะปกปองตัวเอง และมีสิทธิที่จะไดรับการ
ตัดสินความโดยคณะตุลาการที่เปนอิสระและมีความเที่ยงธรรม เหตุแหงการปลดผู
พิพากษาควรจะถูกจํากัดอยูเพียง: 
(i) การไมสามารถปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการได และการกระทําผิดอยางรุนแรง 
(ii) ในกรณีอ่ืนๆ ทั้งหมด กระบวนการควรจะดําเนินโดยผูพิพากษาสูงสุดของศาล 
(iii) มาตรการทางวินัยจะตองไมรวมถึงการตักเตือนผูพิพากษาตอหนาสาธารณะ 

การตักเตือนใดๆ จะตองดําเนินไปในทางสวนตัวโดยผูพิพากษาสูงสุด 
(ข) การวิพากษวิจารณในที่สาธารณะ: 

(i) การวิพากษวิจารณถึงการปฏิบัติทางตุลาการในที่สาธารณะที่ชอบธรรมเปน
วิธีการในการดูแลใหมีความรับผิดตรวจสอบได 

(ii) กฎหมายอาญาและกระบวนการเรื่องการหมิ่นประมาทศาลไมใชกลไกที่
เหมาะสมในการจํากัดการวิพากษวิจารณศาลอยางชอบธรรม 

[…] 
 
VII. บทบาทของสถาบันนอกฝายตุลาการและนอกฝายนิติบัญญัติ 

[…] 
2. ฝายบริหารจะตองละเวนจากมาตรการใดๆ ที่ทําไปเพื่อขัดขวางเสรีภาพของสื่อ 

รวมถึงวิธีการทางออมอยางเชนการใชโฆษณาทางการไปในทางที่ผิด 
3. วิชาชีพทางกฎหมายแบบที่ถูกจัดตั้งที่เปนอิสระนั้นเปนองคประกอบสําคัญในการ

คุมครองหลักนิติธรรม 
4. จะตองจัดใหมีโครงการความชวยเหลือทางกฎหมายที่เพียงพอแกผูรองที่ยากจน

และดอยโอกาส รวมถึงจัดใหมีนักกฎหมายประโยชนสาธารณะดวย 
5. องคกรวิชาชีพทางกฎหมายควรจะชวยเหลือในการจัดใหมีการเขาถึงความ

ยุติธรรมสําหรับผูยากไร ผานทางโครงการเพื่อประโยชนสาธารณะ 
6. ฝายบริหารจะตองละเวนจากการกั้นขวางการปฏิบัติหนาที่ของวิชาชีพทาง

กฎหมายที่เปนอิสระโดยวิธีการอยางการยึดใบอนุญาตของหนวยงานทางวิชาชีพ 
[…] 
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หลักการแหงเครือจักรภพของสหราชอาณาจักรวาดวยความรับผิดชอบตรวจสอบได
และความสมัพันธระหวางทั้งสามฝายของรัฐบาล 
Commonwealth Principles on the Accountability of and the Relationship between 
the Three Branches of Government 
(ตามที่ตกลงโดยรัฐมนตรีกฎหมาย และรับรองโดยที่ประชุมประมุขแหงรัฐเครือจักรภพ ณ กรุง 
อบูจา ประเทศไนจีเรีย 2546 (2003) ) 

 
I) สามฝายของรัฐบาล 

รัฐสภา ฝายบริหารและฝายตุลาการ ของประเทศในเครือจักรภพของสหราชอาณาจักร
แตละประเทศ เปนผูประกันหลักนิติธรรม การสงเสริมและการคุมครองสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน 
และการตั้งม่ันของธรรมาภิบาล ที่อยูบนฐานของมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย และความ
รับผิดชอบตรวจสอบได ตามเนื้องานของแตละฝาย 
 
II) สถาบันนิติบัญญัติและตุลาการ 

(ก) ความสัมพันธระหวางสถาบันนิติบัญญัติและตุลาการควรจะถูกควบคุมโดยความ
เคารพหนาที่หลักของรัฐสภาในการออกกฎหมายฝายหนึ่ง และหนาที่ของตุลาการ
ในการตีความและการใชกฎหมายอีกฝายหนึ่ง 

(ข) ฝายตุลาการและสภาผูแทนราษฎรควรจะปฏิบัติตามบทบาทอันสําคัญของตนใน
การสงเสริมหลักนิติธรรมแบบที่เสริมเติมเต็มกันและสรางสรรค 

[…] 
 
IV) ความเปนอิสระของฝายตุลาการ 

ฝายตุลาการที่เปนอิสระ มีความเที่ยงธรรม ซ่ือสัตยและมีความสามารถ เปนสวนหนึ่ง
ของการธํารงไวซ่ึงหลักนิติธรรม บมเลี้ยงความเชื่อม่ันของสาธารณะ และการสรางความยุติธรรม 
หนาที่ของฝายตุลาการคือการตีความและใชรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศ โดย
สอดคลองกับอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ ในระดับที่
ไดรับอนุญาตโดยกฎหมายภายในประเทศของประเทศในเครือจักรภพของสหราชอาณาจักร 

เพ่ือที่จะทําใหบรรลุเปาหมายเหลานี้: 
(ก) การแตงตั้งทางตุลาการจะตองดําเนินไปบนฐานของเกณฑที่กําหนดทางชัดเจน 

และโดยกระบวนการที่มีการประกาศตอสาธารณะ กระบวนการควรจะดูแลใหมี: 
• ความเทาเทียมของโอกาสสําหรับทุกคนที่มีสิทธิจะดํารงตําแหนงทางตุลาการ 
• การแตงตั้งตามคุณสมบัติ และ 



252  ⏐ แนวทางสําหรับนักปฏิบัติ ลําดับที่ 1 

• มีการพิจารณาที่เหมาะสมในความจําเปนที่จะตองมีการบรรลุความเทาเทียม
ทางเพศภาพ และการขจัดปจจัยของการเลือกปฏิบัติตามประวัติศาตรอ่ืนๆ 

(ข) การจัดการใหมีความมั่นคงในการจางงานที่เหมาะสม และมีการคุมครองระดับ
คาตอบแทน 

(ค) มีการจัดทรัพยากรที่ เพียงพอสําหรับระบบยุติธรรมที่จะปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพโดยปราศจากขอจํากัดที่ไมเหมาะสม ซ่ึงอาจจะสงผลตอความเปน
อิสระที่พยายามจะกอใหเกิดได 

(ง) การปฏิสัมพันธใดๆ ระหวางฝายบริหารและฝายตุลาการ (หากมี) ไมควรจะทําให
ความเปนอิสระทางตุลาการตกอยูในความเสี่ยง 

 
ผูพิพากษาอาจถูกพักงานหรือปลดจากตําแหนงดวยเหตุแหงการไรความสามารถหรือ

การประพฤติผิดที่ทําใหพวกเขาไมเหมาะกับการปฏิบัติหนาที่ของตนเทานั้น 
กระบวนการทางศาลควรเปดเผยตอสาธารณะ ยกเวนในกรณีที่กฎหมายหรือ

ผลประโยชนสาธารณะที่สูงกวากําหนดไวเปนอยางอ่ืน คําตัดสินของศาลที่สูงกวาจะตองไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรและเปนที่เขาถึงไดของสาธารณะ และจะตองมีคําตัดสินภายในระยะเวลาอันควร 

ผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่มีความสามารถ มีประสิทธิภาพ และเปนอิสระ เปนสิ่ง
พ้ืนฐานของการสงเสริมหลักนิติธรรม และความอิสระของตุลาการ 

 
V) ผูครองตําแหนงสาธารณะ 

(ก) คุณสมบัติและคุณธรรมที่พิสูจนได ควรเปนเกณฑในเรื่องคุณสมบัติของการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงสาธารณะ 

(ข) ขึ้นอยูกับ (ก) อาจมีการดําเนินมาตรการตางๆ เม่ือเปนไปไดและเม่ือเหมาะสม 
เพ่ือดูแลใหตําแหนงสาธารณะทั้งหมดโดยภาพรวมสะทอนถึงองคประกอบของ
ชุมชนในแงของเพศภาพ ชาติพันธ กลุมทางสังคมและศาสนา และความสมดุลย
ทางภูมิภาค 

 
VI) การควบคุมทางจริยธรรม 

รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา เจาหนาที่ตุลาการ และผูครองตําแหนงสาธารณะ ในแตละเขต
อํานาจการพิจารณาคดี จะตองพัฒนาและรับแนวทางการปฏิบัติทางจริยธรรมที่เหมาะสม และมี
การทบทวนเปนระยะ หลักจริยธรรมควรกลาวถึงประเด็นเรื่องผลประโยชนทับซอนทั้งที่เปนจริง
และที่ถูกมองวาอาจเปนประโยชนทับซอน ดวยมุมมองที่จะเสริมสรางความโปรงใส ความรับผิด
ตรวจสอบได และความเชื่อม่ันของสาธารณะ 
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VII) กลไกการรับผิดชอบตรวจสอบได 
[…] 
(ข) ความรับผิดชอบตรวจสอบไดของตุลาการ 
   ผูพิพากษาตองมีความรับผิดชอบตอรัฐธรรมนูญและตอกฎหมายที่ตน

จะตองนํามาใชอยางตรงไปตรงมา เปนอิสระและดวยคุณธรรม หลักการเรื่องการ
รับผิดตรวจสอบไดทางตุลาการและความอิสระเปนสิ่งที่หนุนสรางความมั่นใจของ
สาธารณะตอระบบตุลาการและความสําคัญของตุลาการ ในฐานะที่เปนหนึ่งในสาม
เสาหลักของความรับผิดชอบของรัฐบาล 

   นอกเหนือไปจากการจัดใหมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการปลดผู
พิพากษาดวยเหตุแหงการไรความสามารถหรือการประพฤติมิชอบ ซ่ึงเปนเง่ือนไข
ที่จําเปนในการสนับสนุนหลักการเรื่องความเปนอิสระของตุลาการ การดําเนินการ
ทางวินัยใดๆ ควรถูกจัดการอยางเปนธรรมและเปนวัตถุวิสัย การดําเนินการทาง
วินัยที่อาจนําไปสูการปลดเจาหนาที่ตุลาการควรจะมีมาตรการปองกันที่เหมาะสม
เพ่ือดูแลใหมีความเปนธรรมดวย 

   กฎหมายอาญาและกระบวนการเรื่องการหมิ่นประมาทศาลไมควรถูกใช
เพ่ือจํากัดการวิพากษวิจารณอยางชอบธรรมถึงการปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการ 

(ค) การทบทวนทางตุลาการ 
   หลักการประชาธิปไตยที่ดีที่สุดหมายความวาการกระทําของรัฐบาล

ตองเปดใหมีการตรวจสอบโดยศาล เพ่ือประกันวาการตัดสินใจของรัฐบาลนั้น
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวของและกฎหมายอื่นๆ รวมถึงกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับหลักการของความยุติธรรมตามธรรมชาติดวย 

[…] 
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9. กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ 
 
ขอ 3 ขอบทรวมของอนุสัญญาเจนีวาป 2492 (1952) ทั้งสี่ฉบับ 

 
ในกรณีของความขัดแยงทางอาวุธมิไดเปนความขัดแยงระหวางประเทศ แตเกิดขึ้นใน

ดินแดนของคูสัญญาฝายหนึ่งใด คูกรณีของความขัดแยงมีพันธกรณีที่จะตองใชบทบัญญัติ
ตอไปน้ี เปนอยางนอย: 

(1) บุคคลที่ไมไดมีสวนรวมแข็งขันในการสูรบ รวมถึงสมาชิกของกองทัพที่ไดวางอาวุธ
ของตนแลว และผูที่ปลดระวางดวยเหตุแหงการเจ็บปวย การบาดเจ็บ การกักขัง 
หรือดวยเหตุอ่ืนใด จะตองไดรับการปฏิบัติเยี่ยงมนุษยในทุกสถานการณ โดยไมมี
การแบงแยกดวยเหตุแหงชาติพันธุ สีผิว ศาสนาหรือความเชื่อ เพศ การเกิดหรือ
ความร่ํารวยหรือเกณฑคลายคลึงอ่ืนใด 

   เพ่ือนําไปสูเปาหมายนี้ การกระทําตอไปน้ีถูกหามปฏิบัติตอบุคคลที่ถูก
กลาวถึงขางตน และจะยังคงถูกหามตลอดเวลาและในทุกที่: 

 […] 
(ค) การตัดสินและการสําเร็จโทษโดยคําตัดสินที่ไมไดดําเนินการโดยศาลที่ไดรับ

การจัดตั้งตามปกติ ที่ใหหลักประกันทางตุลาการทั้งปวงอันเปนที่ยอมรับวา
เปนสิ่งที่ขาดไมไดของประชาชนที่มีอารยธรรม 
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พิธีสารเพิ่มเติม ของอนุสัญญาเจนีวา ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม 2492 (1949) และเกี่ยวของ
กับการคุมครองพลเรือนซึ่งไดรับผลกระทบจากการขัดแยงทางอาวุธระหวางประเทศ 
(พิธีสารฉบับที่ 1) 

 
ขอ 75 หลักประกันพื้นฐาน 

[…] 
4. จะตองไมมีการตัดสินและการลงโทษใดๆ ตอบุคคลที่ถูกพบวากระทําผิดทางอาญา

ที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางอาวุธ ยกเวนเปนการกระทําตามคําตัดสินที่
ประกาศโดยศาลที่มีความเที่ยงธรรมและถูกจัดตั้งตามปกติที่เคารพหลักการของ
กระบวนการทางยุติธรรมปกติที่เปนที่ยอมรับทั่วไป 

[…] 
 



256  ⏐ แนวทางสําหรับนักปฏิบัติ ลําดับที่ 1 

พิธีสารเพิ่มเติม ของอนุสัญญาเจนีวา ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม 2492 (1949) และเกี่ยวของ
กับการคุมครองเหยื่อของความขัดแยงทางอาวุธที่มิใชระหวางประเทศ (พิธีสารฉบับที่ 2) 

 
ขอ 6 การดําเนินคดีทางอาญา 

1. ขอบทนี้ใชกับการดําเนินคดีและการลงโทษการกระทําผิดทางอาญาที่เกี่ยวของกับ
ความขัดแยงทางอาวุธ 

2. จะตองไมมีการตัดสินและการลงโทษใดๆ ตอบุคคลที่ถูกพบวากระทําผิด ยกเวน
เปนการกระทําตามคําตัดสินที่ประกาศโดยศาลที่ใหหลักประกันสําคัญเรื่องความ
เปนอิสระและการทรงความเที่ยงธรรม 

[…] 
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