คณะกรรมการนักนิติศาสตร์ สากลเเละศูนย์ ทนายความเพื่อสิทธิมนุ ษยชนเรี ยกร้ องให้ มีการเลือกตัง้ ของ
สภาทนายความโดยเป็ นไปอย่ างยุติธรรม อิสระ และปราศจากการแทรกเเซงของรัฐบาลทหาร
คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ สากลหรื อไอซีเจ (International Commission of Jurists)เเละศูนย์ทนายความ
เพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวในวันนี ้ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้ องยุติการเเทรกแซงการเลือกตังนายกและ
้
กรรมการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
ในขณะเดียวกัน สภาทนายความฯก็ต้องประกันว่าการเลือกตังจั
้ กเป็ นไปโดยยุติธรรมและอิสระ
“เป็ นที่ชดั เเจ้ งว่ามาตรฐานสากลได้ ระบุห้ามไม่ให้ มีก ารเเทรกแซงการเลือกตังจากภายนอกในการเลื
้
อกตัง้
ฝ่ ายบริ หารของสมาคมวิชาชีพทนายที่รวมตัวกัน อีกทังสมาคมต้
้
องแสดงภาวะความเป็ นผู้นาในการประกันว่าการ
เลือกตังดั
้ งกล่าวจะเป็ นไปโดยยุติธรรมและอิสระ” นายแมทท์ พอลลาร์ ด (Matt Pollard) หัวหน้ าศูนย์ความเป็ นอิสระ
ของผู้พิพากษาและทนายความแห่งคณะกรรมการนักนิติศาสตร์ สากลกล่าว นอกจากนี ้ยังกล่าวต่อไปว่า “การประกัน
ความเป็ น อิ สระและความเป็ น ผู้แ ทนด้ า นประชาธิ ป ไตยของวิ ช าชี พ กฎหมายนัน้ มี ค วามส าคัญ ในการพิ ทัก ษ์
สิทธิมนุษยชนเเละหลักนิติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ประเทศไทยถูกปกครองโดยทหาร”
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นายวิเชียร ชุบไธสง ผู้แทนของคณะนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ซึง่ เป็ นผู้สมัครรับ
เลือกตังเเละนายกสภาทนายความฯคนปั
้
จจุบนั ได้ มีหนังสือถึงคสช. เพื่อ “ขออนุญาต” ทาการจัดประชุม และชุมนุม
ปราศรัยหาเสียงสาหรับการเลือกตังของสภาทนายความฯที
้
่ได้ กาหนดไว้ ตามปกติ โดยหนังสือได้ อ้างถึงคาสัง่ คสช.
เรื่ องการห้ ามการชุมนุมทางการเมืองตังแต่
้ ห้าคนขึ ้นไป
วันที่ 16 มีนาคม 2559 คสช.ได้ ส่งหนังสือตอบกลับ โดยระบุว่าการเลือกตังนั
้ น้ “ขัดแย้ง” กับคาสัง่ ห้ าม
ชุมนุมทางการเมือง ซึง่ “ต้องบังคับใช้กบั ทุกกลุ่มทุกฝ่ าย เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความสงบเรี ยบร้อยของประเทศ
เป็ นส่วนร่ วมในห้วงเปลีย่ นผ่าน” และให้ ชะลอการจัดการเลือกตังออกไปก่
้
อน โดยให้ คณะกรรมการชุดปั จจุบนั ปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ไปพลางก่ อ นจนกว่า จะมี ก ารเลือ กตัง้ นอกจากนี ใ้ นหนัง สื อ ของคสช.ยัง ได้ อ้ า งถึ ง ว่า ได้ รั บ หนัง สือ ของ
สภาทนายความฯลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เเล้ ว อย่างไรก็ตามทางไอซีเจเเละศูนย์ทนายฯยังไม่ได้ เห็นหนังสือ ฉบับ
ดังกล่าว
ทังนี
้ ้ หนังสือของคสช.ได้ อ้างประกาศคสช.ที่ 7/2557 เรื่ องห้ ามการชุมนุมทางการเมืองตังแต่
้ ห้าคนขึ ้นไป
(ภายหลังประกาศคสช.ที่ 7/2557 ถูกแทนที่ด้วยคาสัง่ หัวหน้ าคสช. 3/2558) ในการนี ้ ไอซีเจขอกล่าวย ้าว่าคาสัง่ และ
ประกาศ ของคสช.ที่เป็ นไปโดยพลการเเละไม่สมเหตุสมผลควรถูกเพิกถอน และไม่ว่าจะเป็ นสถานการณ์ใดก็ตาม
ไอซีเจขอเรี ยกร้ องให้ คสช.ยกเลิกหนังสือฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 ในทันที และเพื่อเเทนที่หนังสือฉบับดังกล่าว

ขอให้ ทางคสช.มีการยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าการเลือกตังของสภาทนายความฯจะด
้
าเนินไป ตามที่ได้ กาหนด
ไว้ ในเบื ้องแแรก โดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก
ส่วนทางด้ านสภาทนายความฯต้ องกาหนดกระบวนการที่จะประกันว่ากระบวนการเลือกตั ง้ จะดาเนินไป
ตามที่ได้ กาหนดวันไว้ โดยดาเนินให้ การเลือกตังเป็
้ นไปอย่างยุติธรรมเเละไม่ฝักใฝ่ ฝ่ายใด
“ตังแต่
้ ทหารได้ ทาการยึดอานาจ เราพบว่ามีจานวนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายในคดี
ที่มี อ่อ นไหวและคดี ก ารเมื อ งเพิ่ม ขึน้ อย่า งสาคัญ ” นางสาวเยาวลัก ษ์ อนุพัน ธุ์ หัว หน้ า ศูน ย์ ท นายความเพื่ อ
สิทธิมนุษยชน และสมาชิกของสภาทนายความกล่าว นอกจากนี ้ยังกล่าวเพิ่มว่า “ในสถานการณ์ปัจจุบนั นี ้ ยิ่งสาคัญ
มากขึ ้นที่สภาทนายความฯจะสามารถทาหน้ าที่ได้ โดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอกและทุกคนสามารถเข้ าถึง
สิทธิการมีทนายความได้ อย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ”
ติดต่ อ
กรุงเทพ: นายคิงสลีย์แอบบอต (Kingsley Abbott) ทีป่ รึกษากฎหมายระหว่างประเทศ ประจาภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมายเลขโทรศัพท์ + 66 94 470 1345 อีเมลล์ kingsley.abbott@icj.org
เจนีวา: นายแมทท์พอลลาร์ ด (Matt Pollard) ที่ปรึกษาอาวุโสด้ านกฎหมายระหว่างประเทศ หมายเลข
โทรศัพท์+ 41 22 979 38 12 อีเมลล์ matt.pollard@icj.org
ที่มา
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จดั ตังขึ
้ ้นใน พ.ศ. 2500 โดยมีอาณัติและความรับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติสภาทนายความ พ.ศ.2528 ได้ กาหนดไว้
วัตถุประสงค์ของสภาทนายความฯรวมถึงการดารงไว้ ซึ่งมรรยาททนายความ, ส่งเสริ มการศึกษากฎหมาย
และการให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
สภาทนายความฯยังทาหน้ าที่จดทะเบียนและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความในประเทศไทย
โดยสมาชิกสามารถเลือกตังนายกสภาทนายความและกรรมการ
้
ทุก ๆ 3 ปี
ข้ อ 24 หลักการพื ้นฐานว่าด้ วยบทบาทของทนายความ (Basic Principles on the Role of Lawyers) ซึง่
ทางสหประชาชาติได้ รับรองหลักการดังกล่าวใน พ.ศ. 2533 วางหลักไว้ วา่ “ทนายความมีสทิ ธิในการก่อตังและเข้
้
า
ร่วมสมาคมทางวิชาชีพที่กากับดูแลตัวเองเพื่อเป็ นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ของตน และเพื่อส่งเสริ มการศึกษาที่
ต่อเนื่องเเละการอบรมรวมถึงเพือ่ คุ้มครองเกียรติภมู ิในวิชาชีพ
ผู้บริ หารของสมาคมวิชาชีพนี ้ควรมาจากการเลือกตัง้ โดยสมาชิกและทาหน้ าที่บริ หารงานโดยปราศจากการ
แทรกแซงจากภายนอก”

เหนือสิง่ อื่นใด หลักการพื ้นฐานเเห่งสหประชาชาติดงั กล่าวได้ ยืนยันการประกันให้ บคุ คลทุกคนมี การเข้ าถึง
ที่มีประสิทธิ ภาพต่อการบริ การด้ านกฎหมายโดยองค์การวิชาชีพกฎหมายที่เป็ นอิสระซึ่งสาคัญต่อการได้ รับความ
คุ้มครองด้ านสิทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐานที่เพียงพอ
นอกเหนือจากที่กล่าวมา หลักการพื ้นฐานยังได้ ระบุว่าการรวมตัวของทนายความมีบทบาทสาคัญ รวมทัง้
การให้ ความคุ้มครองสมาชิกของสมาคมจากการถูกลงโทษ, การจากัดสิทธิโดยไม่สมควร และการละเมิดสิทธิอีกด้ วย
ทังนี
้ ้ หลักการพื ้นฐานดังกล่าวกาหนดว่ารัฐบาลต้ องเคารพเเละบัญญัติ กฎหมายภายในประเทศรวมทังก
้ าหนดทาง
ปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับหลักการพื ้นฐานฯดังกล่าว
คณะกรรมาธิ การสิทธิ มนุษยชน (UN Human Rights Committee) ได้ ปรับใช้ หลักการพื ้นฐานฯเป็ น
องค์ประกอบสาคัญ ของสิทธิที่จะได้ รับการพิจารณาคดีที่เป็ นธรรม (The right to a fair trial) ตามที่ได้ ประกันไว้ ในข้ อ
14 แห่ง กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights หรื อ ICCPR) ที่ประเทศไทยเป็ นรัฐภาคี
อนึง่ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนจะได้ ทบทวนการปฎิบตั ติ าม ICCPR ของประเทศไทยในการประชุม
ครัง้ ที่จะมาถึงนี ้

