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คดีนางรอฮีม๊ะ อูเซ็ง ผู้ร้อง
(คดีดําหมายเลข ทป. 1/2557)
I. บทนํา
1. คณะกรรมการนักนิ ติศาสตร์ สากล (International Commission of
Jurists - ICJ) ขอยื่นบันทึกความเห็นทางกฎหมาย (Amicus Curiae
Brief) ฉบับนี้ ต่อศาลจังหวัดปั ตตานี ประเทศไทย ในคดีที่มีนางรอฮีม๊ะ
อูเซ็ง ผูร้ ้อง เป็ นคดีดาํ หมายเลข ทป. 1/2557 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
2557
2. คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2497 ประกอบด้วยนัก
นิ ติศาสตร์ สําคัญ 60 ท่านจากระบบกฎหมายต่าง ๆ ทัว่ โลก มุ่งทํางาน
สนับสนุ นหลักนิ ติธรรม รวมทั้งส่ งเสริ มให้ประเทศต่าง ๆ ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและมาตรฐานสิ ทธิ มนุ ษยชนระหว่างประเทศ คณะกรรมการ
นักนิ ติศาสตร์ สากลทํางานในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยอย่างต่อเนื่ อง
มากว่าทศวรรษ รวมทั้งการร่ วมมือทํางานกับรัฐบาลไทย สํานักงานศาล
ยุติธรรม ภาค 9 นักวิชาการและผูป้ ฏิบตั ิงานด้านกฎหมาย

3. บันทึกความเห็นทางกฎหมายฉบับนี้ กล่าวถึงพันธกรณี ของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ รวมทั้งศาล ที่
จะต้องใช้มาตรการเพื่ อป้ องกันการทรมานและการปฏิ บตั ิ หรื อการลงโทษอื่ นๆ ที่ โหดร้ าย ไร้
มนุษยธรรม หรื อที่ย่าํ ยีศกั ดิ์ศรี (การปฏิบตั ิที่โหดร้าย) ไม่ว่าจะในพฤติการณ์ใด ๆ และประกันการ
เข้าถึงการเยียวยาและการชดเชยที่มีประสิ ทธิ ภาพสําหรับผูเ้ สี ยหายซึ่ งเป็ นไปตามสนธิ สัญญาสิ ทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศที่ไทยเป็ นภาคี
4. ในคดี น้ ี ผูร้ ้ องอ้างว่าเจ้าหน้าที่ ของกองทัพไทยกระทําการทรมานหรื อการปฏิ บตั ิ ที่โหดร้ ายต่ อ
น้องชายผูร้ ้องคือ นายฮาซัน อูเซ็ง ระหว่างที่ถูกควบคุมตัว และร้องขอให้มีมาตรการเยียวยาตาม
มาตรา 32 รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ทนายฝ่ ายทหารขอให้ศาลยกคําร้อง โดย
อ้างว่าเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)ได้มีประกาศ ให้
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทยเกื อ บทั้ง ฉบับ สิ้ น สุ ด ชั่ว คราวและต่ อ มาให้ มี ผ ลสิ้ น สุ ด ลง
โดยรวมถึงมาตรา 321
5. ดังจะกล่าวถึงด้านล่าง กฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันต่อประเทศไทย มีผลบังคับใช้ต่อรัฐ
ต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ในการที่จะต้องประกันให้ผูเ้ สี ยหายจากการทรมานและการปฏิบตั ิที่
โหดร้ า ยได้รั บ การเยี ย วยาและการชดเชยโดยไม่ ชัก ช้า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยไม่ ค าํ นึ ง ว่ า
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และมาตรา 32 นั้นสิ้ นสุ ดลงแล้วหรื อไม่
II. กฎหมาย
ก) กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ

1

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 5/2557 และ ฉบับที่ 11/2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

6. ประเทศไทยมี ห น้า ที่ ต ้อ งปฏิ บ ัติ ต ามสนธิ สัญ ญาระหว่ า งประเทศที่ ไ ด้เ ข้า เป็ นภาคี โ ดยสุ จ ริ ต2
นอกจากนั้น ไทยยังไม่อาจอ้างข้อบัญญัติกฎหมายภายในประเทศเพื่อใช้เป็ นเหตุผลที่จะไม่ปฏิบตั ิ
ตามพันธกรณี ตามสนธิสญ
ั ญาได้ 3
7. สนธิ สั ญ ญาเหล่ า นี้ รวมทั้ง กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง
(International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ซึ่งเป็ นสนธิ สัญญาสิ ทธิ มนุษยชน
ระหว่างประเทศที่กาํ หนดให้รัฐซึ่ งเป็ นภาคีตอ้ งประกันสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิทางการเมืองประการ
ต่ า ง ๆ และอนุ สั ญ ญาต่ อ ต้า นการทรมานและการปฏิ บ ัติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ๆ ที่ โ หดร้ า ย ไร้
มนุ ษยธรรม หรื อที่ย่าํ ยีศกั ดิ์ ศรี (อนุ สัญญาต่อต้านการทรมาน) ซึ่ งเป็ นสนธิ สัญญาสิ ทธิ มนุ ษยชน
ระหว่างประเทศที่มุ่งป้ องกันการกระทําอันเป็ นการทรมานไม่ให้เกิดขึ้นทัว่ โลก และกําหนดให้รัฐ
ซึ่ งเป็ นภาคีตอ้ งใช้มาตรการประการต่าง ๆ เพื่อป้ องกัน ห้าม สอบสวน และลงโทษผูก้ ระทําการ
ทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้าย รวมทั้งประกันให้มีการเยียวยาและการชดเชยแก่ผเู ้ สี ยหาย 4
8. นอกจากพัน ธกรณี ต ามสนธิ สัญ ญา ประเทศไทยยัง ต้อ งเคารพบรรทัด ฐานของกฎหมายจารี ต
ประเพณี ระหว่างประเทศ รวมทั้งบรรทัดฐานบังคับเด็ดขาดของกฎหมายระหว่างประเทศโดยทัว่ ไป

2

คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปฉบับที่ 31, คุณลักษณะของพันธกรณี ตามกฎหมายโดยทั่วไปสําหรั บรั ฐภาคี ต่อกติกา Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the Covenant, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), ย่อหน้า 3; ข้อ
26 อนุ สัญญากรุ งเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนเป็ นหน่วยงานของผูช้ าํ นาญการอิสระ ที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง มีอาํ นาจหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกติกา ICCPR ของบรรดารัฐภาคี
การตี ค วามของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและหน่ ว ยงานติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ต ามสนธิ สั ญ ญาอื่ น ๆ มี ผ ลบัง คับ ใช้ ไม่ ว่ า จะเป็ น
คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน ซึ่ งกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามอนุ สัญญาต่อต้านการทรมาน สนธิ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง (รวมทั้งการ
ตีความผ่านความเห็นทัว่ ไป ข้อเสนอแนะที่มีต่อรัฐภาคีภายหลังการพิจารณารายงานตามวาระว่าด้วยการปฏิบตั ิตามสนธิ สัญญาและการ
พิจารณาแนวนิติศาสตร์) โปรดดู คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ - Judgment of the International Court of Justice (30
พฤศจิกายน 2555) ย่อหน้า 66-68 จาก http://www.icj-cij.org/docket/files/103/16244.pdf
3
ข้อ 27 อนุ สัญญากรุ งเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิ สัญญา รับรองเมื่อพฤษภาคม 2512 ในที่ประชุ มสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
สนธิสัญญา (UN Conference on the Law of Treaties); โปรดดู คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชน, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
(2004), ย่อหน้า 4; ข้อ 26 อนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา; ความเห็นทัว่ ไปฉบับที่ 31, ดูเชิงอรรถ 1
4
ประเทศไทยให้สัตยาบันรับรองกติกา ICCPR เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 และให้ภาคยานุ วตั ิต่ออนุสัญญาต่อต้านการทรมานเมื่อวันที่ 2
ตุลาคม 2550

กล่าวคือเป็ นบรรทัดฐานที่มีการยอมรับและปฏิบตั ิตามโดยประชาคมระหว่างประเทศของรัฐต่าง ๆ
โดยรวม5
ข) สิ ทธิ ที่จะปลอดจากการทรมานและการปฏิบตั ิหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรื อที่ยา่ ํ ยีศกั ดิ์ศรี
9. สิ ทธิ ที่บุคคลจะไม่ได้รับการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย

มี การรั บรองในเอกสารสิ ทธิ

มนุ ษ ยชนระหว่า งประเทศหลายฉบับ รวมทั้ง ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Universal
Declaration of Human Rights - UDHR) และสนธิสัญญาที่ประเทศไทยได้เข้าเป็ นรัฐภาคี ได้แก่
กติกา ICCPR อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน และอนุสญ
ั ญาเจนีวา พ.ศ. 24816
10. ข้อห้ามดังกล่าวเป็ นที่ยอมรั บอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ โดยถือว่าเป็ นบรรทัดฐานบังคับ
เด็ดขาดของกฎหมายระหว่างประเทศ และจึงเป็ นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศของรัฐ
ต่าง ๆ โดยถือเป็ นบรรทัดฐานที่ไม่อนุ ญาตให้มีการหลีกเลี่ยงงดเว้น และอาจมีการแก้ไขได้เฉพาะ
เมื่ อ มี ก ารกํา หนดมาตรฐานกฎหมายระหว่า งประเทศโดยทั่ว ไปฉบับ ใหม่ ซ่ ึ ง มี คุ ณ ลัก ษณะดุ จ
เดียวกัน7
11. หน่ วยงานต่าง ๆ ของรัฐไทยจึงมีหน้าที่ตอ้ งเคารพต่อข้อห้ามการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้าย
ซึ่งเป็ นไปตามสนธิสญ
ั ญาและกฎหมายระหว่างประเทศทัว่ ไป
III. คุณลักษณะและการบังคับใช้ ของข้ อห้ ามการทรมานและการปฏิบัติทโี่ หดร้ าย
5

บรรทัดฐานเหล่านี้ไม่อาจมีการหลีกเลี่ยงได้ อาจมีการแก้ไขได้เฉพาะเมื่อมีการกําหนดมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศโดยทัว่ ไปฉบับ
ใหม่ซ่ ึงมีคุณลักษณะดุจเดียวกัน โปรดดู ข้อ 53 อนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา
6

ข้อ 5 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน; ข้อ 7 ICCPR; และข้อ 2 อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน
ข้อ 53 อนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา และโปรดดู ข้อ 53 อนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิ สัญญาระหว่างรัฐ
กับหน่วยงานระหว่างประเทศ หรื อระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศด้วยกันเอง (2529)
7

12. ลักษณะบังคับเด็ดขาดและหน้าที่ที่ตอ้ งเคารพปฏิบตั ิตามข้อห้ามต่อการทรมานและการปฏิบตั ิที่
โหดร้ายในทุกกรณี นั้นเป็ นผลมาจากคุณลักษณะของบรรทัดฐานบังคับเด็ดขาด8 และเป็ นผลมาจาก
ข้อบัญญัติตามสนธิสญ
ั ญา
13. ตัวอย่างเช่น อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานขยายความว่า (ในข้อ 2(2)) "ไม่มีพฤติการณ์พิเศษใด" เป็ น
ข้ออ้างที่มีเหตุผลสําหรับการทรมานได้
14. นอกจากนั้น แม้ว่าข้อ 4(1) กติกา ICCPR กําหนดเงื่อนไขให้รัฐอาจเลี่ยงหรื องดเว้น (โดยจํากัดการ
ปฏิบตั ิตามพันธกรณี เป็ นการชัว่ คราวเพื่อให้มีการคุม้ ครองสิ ทธิบางประการอย่างเต็มที่) การปฏิบตั ิ
ตามข้อประกันที่กาํ หนดไว้ในกติกานี้ ได้ แต่ท้ งั นี้ ก็เพื่อให้รัฐสามารถใช้มาตรการที่เป็ นข้อยกเว้น
เท่าที่จาํ เป็ น และได้สดั ส่ วนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิ นที่ถึงขั้นเป็ นการ “คุกคามความอยูร่ อดของ
ชาติ” เท่านั้น ข้อ 4(2) ยังกําหนดว่าแม้ในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นอย่างเป็ นทางการ
รวมทั้งในสถานการณ์ที่มีการขัดกันด้วยอาวุธในประเทศหรื อระหว่างประเทศ กติกา ICCPR ก็ไม่
อนุญาตให้มีการงดเว้นพันธกรณี เรื่ องสิ ทธิที่จะปลอดจากการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้าย
15. ข้อห้ามซึ่งมีลกั ษณะเด็ดขาดและไม่อาจหลีกเลี่ยงงดเว้นการปฏิบตั ิตามได้ เป็ นสิ่ งที่เน้นยํ้าหลายครั้ง
ในมติซ่ ึงรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ9
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ข้อ 53 อนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา

มติสมัชชาใหญ่แห่ งสหประชาชาติที่ 67/161 วันที่ 20 ธันวาคม 2555, การทรมานและการปฏิ บัติหรื อการลงโทษอื่ นๆ ที่ โหดร้ าย ไร้
มนุษยธรรม หรื อที่ ยาํ่ ยีศักดิ์ศรี - Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, UN Doc. A/RES/67/161
[UNGA resolution 67/161]; มติสมัชชาใหญ่แห่ งสหประชาชาติที่ 65/205 วันที่ 28 มีนาคม 2554, การทรมานและการปฏิ บัติหรื อการ
ลงโทษอื่ นๆ ที่ โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ ยาํ่ ยีศักดิ์ ศรี , UN Doc. A/RES/65/205 [UNGA resolution 65/205]; มติสมัชชาใหญ่แห่ ง
สหประชาชาติที่ 64/153 วันที่ 26 มีนาคม 2553, การทรมานและการปฏิ บัติหรื อการลงโทษอื่ นๆ ที่ โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ ยาํ่ ยี
ศักดิ์ศรี , UN Doc. A/RES/64/153 [UNGA resolution 64/153]; มติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 63/166 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552, การ
ทรมานและการปฏิ บัติหรื อการลงโทษอื่ นๆ ที่ โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ ยาํ่ ยีศักดิ์ ศรี , UN Doc. A/RES/63/166 [UNGA resolution
63/166]; มติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 62/148 วันที่ 4 มีนาคม 2551, การทรมานและการปฏิ บัติหรื อการลงโทษอื่ นๆ ที่ โหดร้ าย ไร้
มนุษยธรรม หรื อที่ ยาํ่ ยีศักดิ์ศรี , UN Doc. A/RES/62/148 [UNGA resolution 62/148]; มติสมัชชาใหญ่แห่ งสหประชาชาติที่ 61/153 วันที่

IV. นิยามของการทรมานและการปฏิบัติหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ยํ่ายี
ศักดิ์ศรี
16. มาตรา 32 รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ห้ามไม่ให้มีการทรมานและการปฏิบตั ิที่
โหดร้าย แต่ไม่ได้กาํ หนดคํานิยามไว้ อย่างไรก็ดี ข้อ 1 ของอนุ สัญญาต่อต้านการทรมานกําหนด
นิ ยามของการทรมานไว้ตามวัตถุประสงค์ของอนุ สัญญาดังกล่าว ประเทศไทยซึ่ งเป็ นรัฐภาคีของ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน จึงผูกพันต้องให้หลักประกันขั้นตํ่าคือ กําหนดให้การกระทําตามคํา
นิ ย ามของอนุ สั ญ ญาต่ อ ต้า นการทรมานเป็ นความผิ ด อาญาฐานกระทํา ทรมาน และกํา หนด
บทลงโทษที่สะท้อนถึงความรุ นแรงของความผิดนั้น ซึ่งนิยามไว้ดงั นี้
การกระทําใดก็ตามโดยเจตนาที่ทาํ ให้เกิดความเจ็บปวดหรื อทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทาง
ร่ างกายหรื อทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะทําให้ได้มาซึ่ งข้อมูล
หรื อคําสารภาพจากบุคคลนั้นหรื อจากบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้น สําหรับการกระทํา
ซึ่ งบุคคลนั้นหรื อบุคคลที่สามกระทําหรื อถูกสงสัยว่าได้กระทํา หรื อเป็ นการข่มขู่ให้กลัวหรื อ
เป็ นการบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรื อบุคคลที่สาม หรื อเพราะเหตุผลใดใด บนพื้นฐานของการ
เลือกปฏิบตั ิ ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบใด เมื่อความเจ็บปวดหรื อความทุกข์ทรมานนั้นกระทําโดย
หรื อด้วยการยุยง หรื อโดยความยินยอม หรื อรู ้ เห็ นเป็ นใจของเจ้าพนักงานของรัฐ หรื อของ
บุคคลอื่นซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่งทางการ
14 กุมภาพันธ์ 2550, การทรมานและการปฏิ บัติหรื อการลงโทษอื่ นๆ ที่ โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ ยาํ่ ยี ศักดิ์ ศรี , UN Doc.
A/RES/61/153 [UNGA resolution 61/153]; มติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 59/182 วันที่ 8 มีนาคม 2548, การทรมานและการปฏิ บัติ
หรื อการลงโทษอื่ นๆ ที่ โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ ยาํ่ ยีศักดิ์ศรี , UN Doc. A/RES/59/182 [UNGA resolution 59/182]; มติสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติที่ 57/200 วันที่ 16 มกราคม 2546, การทรมานและการปฏิ บัติหรื อการลงโทษอื่ นๆ ที่ โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ ยาํ่ ยี
ศักดิ์ศรี , UN Doc. A/RES/57/200 [UNGA resolution 57/200]; มติสมัชชาใหญ่แห่ งสหประชาชาติที่ 54/156 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543, การ
ทรมานและการปฏิ บัติหรื อการลงโทษอื่ นๆ ที่ โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ ยาํ่ ยีศักดิ์ ศรี , UN Doc. A/RES/54/156 [UNGA resolution
54/156]; มติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 53/139 วันที่ 1 มีนาคม 2542, การทรมานและการปฏิ บัติหรื อการลงโทษอื่ นๆ ที่ โหดร้ าย ไร้
มนุษยธรรม หรื อที่ ยาํ่ ยีศักดิ์ศรี , UN Doc. A/RES/53/139 [UNGA resolution 53/139]

17. ปฏิญญาเพื่อคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการทรมานและการปฏิบตั ิหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรื อที่ย่าํ ยีศกั ดิ์ศรี (Declaration on the Protection of All Persons from Being
Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) ซึ่ งมีการ
รับรองในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปี 2518 ขยายความนิยามของการทรมานว่า
การทรมานเป็ นรู ปแบบที่รุนแรงของการปฏิบตั ิหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรื อที่ยา่ ํ ยีศกั ดิ์ศรี 10
18. อย่างไรก็ตาม เอกสารสิ ทธิ มนุ ษยชนระหว่างประเทศต่างๆยังไม่ได้นิยามคําว่า การปฏิบตั ิหรื อการ
ลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุ ษยธรรม หรื อที่ย่าํ ยีศกั ดิ์ศรี ซึ่ งเป็ นการสอดรับกับวัตถุประสงค์ที่มุ่ง
ให้ความคุม้ ครองโดยเปิ ดกว้างให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้เพื่อไม่ให้บุคคลถูกละเมิดสิ ทธิ ที่จะมี
ความสมบูรณ์ทางร่ างกายและจิตใจและการได้รับความเคารพต่อศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
19. ตัวอย่างเช่น ชุดหลักการเพื่อคุม้ ครองบุคคลทุกคนที่ตกอยู่ใต้การควบคุมตัวหรื อการคุมขังแบบใด
แบบหนึ่ง (Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or
Imprisonment) ระบุไว้ว่า คําว่า “การปฏิบตั ิหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุ ษยธรรม หรื อที่
ยํ่ายีศกั ดิ์ศรี ” ควรตีความ “อย่างกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้เพื่อขยายความคุม้ ครองไม่ให้เกิดการ
ปฏิบตั ิมิชอบต่อทั้งร่ างกายหรื อจิตใจ รวมถึงการบังคับให้บุคคลที่ถูกควบคุมตัวหรื อคุมขังต้องอยู่
ในสภาพที่ไม่สามารถใช้ประสาทความรู ้สึกตามธรรมชาติได้เป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร เช่น การ
มองเห็นหรื อการได้ยนิ หรื อการรับรู ้ถึงสถานที่อยูแ่ ละการผ่านไปของเวลา”11
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ข้อ 1(2) ปฏิญญาเพื่อคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการทรมานและการปฏิบตั ิหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุ ษยธรรม หรื อที่ย่าํ ยี
ศักดิ์ศรี รับรองในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (9 ธันวาคม 2518)
11
ชุดของหลักการเพื่อคุม้ ครองบุคคลทุกคนที่ตกอยูใ่ ต้การควบคุมตัวหรื อการคุมขังแบบใดแบบหนึ่ ง รับรองในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่ ง
สหประชาชาติ, มติที่ 43/173 (9 ธันวาคม 2531), เชิงอรรถของ Principle 6

20. คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งสหประชาชาติยงั กําหนดข้อปฏิบตั ิเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิ ยามของการ
ทรมาน และ “การปฏิบตั ิที่โหดร้าย ไร้มนุ ษยธรรม หรื อที่ย่าํ ยีศกั ดิ์ศรี ” โดยมีขอ้ สังเกตว่าแม้จะไม่
กําหนดนิ ยามเป็ นการเฉพาะ แต่ขอ้ ห้ามนี้ ก็มีผลบังคับใช้ “ไม่เพียงการกระทําที่ก่อให้เกิ ดความ
เจ็บปวดทางกายเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงการกระทําที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทางใจต่อผูเ้ สี ยหาย”12
21. ประการสุ ดท้าย จําเป็ นต้องเน้นยํ้าว่าพันธกรณี ในการป้ องกันการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้าย
ตามอนุ สัญญาต่อต้านการทรมาน นั้นรวมการป้ องกันด้วยมาตรการต่างๆซึ่ งต้องประสานเป็ น
กระบวนที่กระทําร่ วมและเชื่อมโยงกัน13
V. สิ ทธิด้านการเยียวยาและการชดเชยสํ าหรับผู้เสี ยหายจากการทรมานและการปฏิบัติทโี่ หดร้ าย
22. ข้อ บัญ ญัติ โ ดยชัด แจ้ง ของอนุ สั ญ ญาต่ อ ต้า นการทรมาน

รวมทั้ง คํา อธิ บ ายที่ ชัด เจนของ

คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติเกี่ยวกับข้อกําหนดตามกติกา ICCPR ทําให้เกิด
ความชัดเจนของหน้าที่ของรัฐที่จะต้องห้ามไม่ให้มีการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้าย รวมทั้ง
หน้าที่ที่จะต้องป้ องกันและห้ามไม่ให้เกิดการกระทําเช่นนั้น การประกันให้มีการสอบสวนตามข้อ
ร้องเรี ยน หรื อแม้จะไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนก็ตาม แต่หากหน่ วยงานมีเหตุผลที่ทาํ ให้น่าเชื่ อว่าได้มีการ
กระทําเช่นนั้นเกิดขึ้นในสถานที่ใด ๆ หรื อเป็ นการกระทําของบุคคลใด ๆ ที่อยูภ่ ายใต้เขตอํานาจรัฐ
ของตน การนําตัวผูก้ ระทําความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และการประกันให้ผเู ้ สี ยหายสามารถ
เข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิ ทธิภาพและได้รับการชดเชยอย่างเพียงพอ
23. ในแง่สิทธิ ที่จะได้รับการเยียวยา กฎหมายระหว่างประเทศกําหนดให้รัฐต้องจัดให้มีการเยียวยาโดย
พลันและมีประสิ ทธิภาพ และให้มีการชดเชยอย่างรอบด้านต่อบุคคลที่ถูกละเมิดสิ ทธิ 14 การเยียวยา
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คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปฉบับที่ 20, ข้ อ 7 (ข้ อห้ ามต่ อการทรมานและการปฏิ บัติหรื อการลงโทษอื่ นๆ ที่ โหดร้ าย ไร้
มนุษยธรรม หรื อที่ ยาํ่ ยีศักดิ์ศรี ), 10 มีนาคม 2535, ย่อหน้า 5
13
คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน, ความเห็นทั่วไปฉบับที่ 2, การปฏิ บัติตามข้ อ 2 ของรั ฐภาคี , 24 มกราคม 2551, UN Doc.
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ดังกล่าวต้องเป็ นไปโดยเปิ ดเผย ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ
เพื่อให้การเยียวยามีประสิ ทธิภาพ หน่วยงานที่มีอาํ นาจต้องสอบสวนและวินิจฉัยคดีอย่างเป็ นอิสระ
และอย่างเป็ นกลาง ในทุกกรณี การเยียวยาต้องทําได้ในทางปฏิบตั ิและมีประสิ ทธิภาพ ไม่คลุมเครื อ
(ก) ต้องมีประสิ ทธิภาพ เกิดขึ้นโดยพลันและเข้าถึงได้
(ข) ต้องเป็ นการเยียวยาที่เกิดจากหน่วยงานที่เป็ นอิสระ
(ค) ผูเ้ สี ยหายควรสามารถเข้าถึงตัวแทนด้านกฎหมาย และหากจําเป็ นควรได้รับความช่วยเหลือด้าน
กฎหมายโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
(ง) การเยียวยาต้องสามารถส่ งผลให้มีการบรรเทาปั ญหา รวมทั้งการชดเชยและการชดใช้ต่าง ๆ
(จ) สิ ทธิที่จะได้รับการสอบสวนโดยพลัน มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นกลาง เป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ ทธิที่
จะได้รับการเยียวยา
(ฉ) การเยียวยาต้องเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีและปฏิบตั ิตามได้โดยหน่วยงานที่มีอาํ นาจ
(ช) การเยียวยาต้องเป็ นผลจากกระบวนการศาล กรณี ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง
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คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, สิ ทธิ ที่จะได้ รับการเยียวยาและการชดเชยกรณี ที่เกิดการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนที่ ร้ายแรง: คู่มือสําหรั บ
ผู้ปฏิบัติงาน 2549 - The Right to a Remedy and to Reparation for Gross Human Rights Violations: a practitioners’ guide, 2006 หลักการ
และแนวปฏิบตั ิข้ นั พื้นฐานของการเยียวยาและการชดเชยต่อผูเ้ สี ยหายจากการละเมิดกฎหมายสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศที่รุนแรง และ
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60/147, (2005)

(ซ) การชดเชยต้องไม่จาํ กัดเฉพาะที่เป็ นเงินสิ นไหมทดแทน แต่ให้รวมถึงการชดใช้ให้กลับสู่ สภาพ
เดิม การทําให้พอใจ การประกันไม่ให้กระทําผิดซํ้า การฟื้ นฟูและการชดเชยความเสี ยหายอย่างอื่น15
ก) คดีการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้าย
24. สิ ทธิ ของผูเ้ สี ยหายที่ จะได้รับการเยียวยาและการชดเชยที่มีประสิ ทธิ ภาพสําหรั บกรณี ที่เกิ ดการ
ทรมานและการปฏิบตั ิที่ โหดร้าย ปรากฏอยูใ่ นข้อ 12, 13, 14 และ 16 ของอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมาน
25. ข้อบัญญัติขา้ งต้นกําหนดหน้าที่รัฐให้มีการสอบสวน “โดยพลันและเป็ นกลาง” และอย่างถี่ถว้ น เมื่อ
มี ขอ้ ร้ อ งเรี ย นว่า เกิ ด การทรมานหรื อ การปฏิ บตั ิ ที่โ หดร้ า ย หรื อ แม้จ ะไม่ มีข อ้ ร้ อ งเรี ย น แต่ เ มื่ อ
หน่ วยงานรั ฐมีเหตุที่ทาํ ให้น่าเชื่ อได้ว่ามีการกระทําเช่ นนั้นเกิ ดขึ้นในสถานที่ ใด ๆ หรื อเป็ นการ
กระทําของบุคคลใด ๆ ที่อยูภ่ ายใต้เขตอํานาจรัฐของตน ทั้งยังกําหนดหน้าที่ให้มีการเยียวยาชดเชย
ต่างๆ โดยหน้าที่เหล่านี้ถือว่าเป็ นองค์ประกอบส่ วนหนึ่งของข้อห้ามการทรมานตามที่กาํ หนดไว้ใน
ข้อ 7 ประกอบข้อ 2 ของกติกา ICCPR ซึ่ งกําหนดพันธกรณี รัฐไว้อย่างกว้างให้มี “การเยียวยาที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ” เมื่อเกิดการละเมิดสิ ทธิ ตามที่กาํ หนดไว้ในกติกานี้ และแม้ว่าผูถ้ ูกกล่าวหาจะเป็ น
เจ้าหน้าที่รัฐก็ตาม
26. สิ ทธิ ที่จะได้รับการเยียวยาอันเนื่ องมาจากการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้าย เป็ นองค์ประกอบ
ส่ วนหนึ่ งของข้อห้ามการทรมานและเป็ นสิ่ งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงงดเว้นได้ตามกติกา ICCPR และ
อนุ สัญญาต่ อต้านการทรมาน โดยมี ผลบังคับ ใช้ต่อผูเ้ สี ย หายทุ ก คนโดยไม่ มีการเลื อกปฏิ บ ัติ16
นอกจากนั้น คณะกรรมการต่อต้านการทรมานได้เน้นยํ้าเมื่อเร็ ว ๆ นี้ ว่า สิ ทธิ ของผูเ้ สี ยหายที่จะ
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หลักการและแนวปฏิบตั ิข้ นั พื้นฐานของการเยียวยาและการชดเชยต่อผูเ้ สี ยหายจากการละเมิดกฎหมายสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศที่
รุ นแรง และการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่รุนแรง, UN Doc. 60/147, (2005), ข้อ 19-23
16
ICCPR, ข้อ 2; อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน ข้อ 2

ได้รับการเยียวยายังมีผลบังคับใช้ไม่ว่าจะมีการระบุตวั จับกุม ฟ้ องคดีหรื อตัดสิ นลงโทษผูก้ ระทํา
ความผิดหรื อไม่กต็ าม17
27. คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนขยายความว่า พันธกรณี ที่จะต้องประกันให้มีการเยียวยามีผลบังคับใช้
ในทุกสถานการณ์ แม้ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน18 นอกจากนั้น การที่รัฐล้มเหลวให้มีการเยียวยาที่มี
ประสิ ทธิภาพ โดยตัวของมันเองอาจถือเป็ นการละเมิดกติกา ICCPR อีกกรรมหนึ่ง19
ข) หน้าที่ในการสอบสวน
28. เมื่อมีขอ้ กล่าวหาว่ามีการทรมาน สิ ทธิ เยียวยาประการหนึ่ งของผูเ้ สี ยหายคือ สิ ทธิ ที่จะได้รับการ
สอบสวน “โดยพลันและเป็ นกลาง”20 การที่รัฐไม่สามารถสอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีการทรมาน
หรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้าย ถือเป็ นการละเมิดสิ ทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีประสิ ทธิภาพ และสิ ทธิที่
จะไม่ถูกทรมานหรื อได้รับการปฏิ บตั ิที่โหดร้ าย21 ดังที่ต้ งั ข้อสังเกต สิ ทธิ ดงั กล่ าวดํารงอยู่ไม่ว่า
ผูเ้ สี ยหายจะยืน่ ข้อร้องเรี ยนหรื อไม่กต็ าม22
29. การสอบสวนควรเกิดขึ้นในลักษณะที่สอดคล้องกับหลักการที่ปรากฏในพิธีสารอิสตันบูล (Istanbul
Protocol) ซึ่ งกําหนดเป็ นการเฉพาะถึงองค์ประกอบของการสอบสวนที่เป็ นผลเมื่อเกิดการทรมาน
17
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หรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้าย โดยมีการขยายความว่า “หลักการพื้นฐานของการสอบสวนที่เป็ นไปได้
เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ท รมาน ได้แ ก่ ทัก ษะความสามารถ ความเป็ นกลาง ความเป็ นอิ ส ระ ความ
ทันท่วงที และความละเอียดรอบคอบ”23
30. พิธีสารอิสตันบูล ยังระบุถึงหลักการพิเศษสามประการที่เกี่ยวกับการสอบสวนการทรมาน ได้แก่
(1) การอธิบายข้อเท็จจริ งให้ชดั เจน และการกําหนดความรับผิดต่อผูเ้ สี ยหาย (2) การหามาตรการใน
การป้ องกันไม่ให้เกิ ดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ้นอีก และ (3) การสนับสนุ นในการฟ้ องร้องดําเนิ นคดี24
โดยควรมีความระมัดระวังเป็ นพิเศษในการสอบข้อมูลจากพยาน การรวบรวมวัตถุพยาน และการ
ตรวจร่ างกายและการตรวจสอบด้านจิตใจ ทั้งนี้ เพื่อบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น และให้นาํ ตัวผูก้ ระทําความผิดมาลงโทษ25
31. นอกจากหน้าที่ในการสอบสวน หน่วยงานต่าง ๆ ยังต้องประกันให้มีการชดเชยในรู ปแบบอื่น ๆ ต่อ
ผูเ้ สี ยหายจากการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้าย รวมทั้งค่าชดเชยและการฟื้ นฟู
VI. ความเห็นทางกฎหมายเสนอเพือ่ พิจารณา
32. ในกรณี ที่ภายหลังการไต่สวนอย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็ นกลาง หากศาลพบว่านายฮาซัน อูเซ็งได้
ถูกทรมานหรื อได้รับการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย นายฮาซันย่อมมีสิทธิ ได้รับการเยียวยาและการชดเชย
ตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายสิ ทธิ มนุ ษยชนระหว่างประเทศดังที่อธิ บายข้างต้น โดยนายฮาซันมี
สิ ทธิที่จะได้รับการเยียวยา โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงกรณี ที่ศาลอาจมีคาํ วินิจฉัยว่า การระงับและสิ้ นสุ ดลง
ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รวมทั้งมาตรา 32 นั้นส่ งผลให้ไม่อาจมีการ
เยียวยาและการชดเชยตามรัฐธรรมนูญได้
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ย่อหน้า 74
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