ประเทศไทย: ขอให้ ทําตามคํามั่นสั ญญาที่จะดําเนินการอย่ าง “สุ ดความสามารถ” เพื่อนําความยุติธรรมมาสู่ คดี
การบังคับสู ญหายของนายสมชาย นีละไพจิตร
วันนี้ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลหรื อไอซีเจ (International Commission of Jurists: ICJ) กล่าวว่า
คําพิพากษาล่าสุดของศาลฎีกาไทยเรื่ องคดีการหายตัวไปของนายสมชาย นีละไพจิตร แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย
ต้องให้สตั ยาบันกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการป้ องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (Convention on
the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) โดยด่วนที่สุดและบัญญัติให้มีกฎหมาย
ภายในประเทศที่สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาดังกล่าว
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ศาลฎีกาไทยพิพากษายืนให้ยกฟ้องเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ 5 นาย ที่ถกู ฟ้องในข้อหา
ปล้นทรัพย์และความผิดต่อเสรี ภาพ ข้อหาดังกล่าวเกี่ยวเนื่องมาจากการลักพาตัวและลักทรัพย์นายสมชายฯ ทั้งนี้
ศาลได้ให้เหตุผลว่าไม่สามารถเอาผิดบุคคลใดได้ เนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์การหายตัวไปของนายสมชายฯได้
จริ งหรื อไม่สามารถสันนิษฐานว่านายสมชายฯได้เสี ยชีวติ เเล้ว โดยเฉพาะประเด็นเรื่ องไม่มีการพบศพ
นอกจากนี้ ศาลฎีกาได้พิพากษาว่า นางอังคณา นีละไพจิตร ผูเ้ ป็ นภรรยาของนายสมชายฯ และบุตรไม่สามารถเข้า
ร่ วมในกระบวนพิจารณาคดีได้ในฐานะโจทก์ร่วม เนื่องจากตามกฎหมายไทย จําเป็ นต้องพิสูจน์วา่ ตัวนายสมชายฯ
ได้รับบาดเจ็บหรื อถูกฆ่าจนมิสามารถทําเรื่ องด้วยตนเองได้ ศาลให้เหตุผลว่าคดีน้ ีไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่วา่ “ไม่เป็ นที่
ทราบได้วา่ ปัจจุบนั นี้นายสมชายฯยังมีชีวติ อยูห่ รื อไม่” กอร์ปกับจําเลยถูกฟ้องในข้อหาปล้นทรัพย์และความผิดต่อ
เสรี ภาพเท่านั้น
“คําพิพากษาฎีกาดังกล่าวไม่ได้ทาํ ให้คดีทนายสมชายฯยุติลง” นายแซม ซาริ ฟี่ (Sam Zarifi) ผูอ้ าํ นวยการไอซีเจ
แห่งสํานักงานเอเชียกล่าว“รัฐบาลไทยยังมีพนั ธกรณี ที่ตอ้ งสื บหาและสอบสวนข้อเท็จจริ งรวมถึงนําความยุติธรรม
มาสู่ทนายสมชายฯและครอบครัว”
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวอีกอย่างว่าเป็ นหน่วย FBI ของประเทศไทย ได้ทาํ การสอบสวนถึง
ชะตากรรมหรื อที่อยูข่ องทนายสมชาย นีละไพจิตรตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เรื่ อยมา
“การสื บสวนที่ล่าช้าของดีเอสไอและคําพิพากษาของศาลฎีกา ภายหลังจากหลายปี ที่ผ่านมานี้ น้ นั เป็ นที่น่าเสี ยใจ
อย่างยิ่ง” นายซาริ ฟี่กล่าว “การดําเนิ นการ'อย่างสุ ดความสามารถ' ในการคลี่คลายคดี น้ ี น้ นั รัฐบาลไทยต้อง
ดําเนิ นการโดยเร่ งด่วนและเป็ นรู ปธรรมในการให้สัตยาบันอนุ สัญญาต่อต้านการบังคับบุ คคลให้สูญหายและ
บัญญัติกฎหมายภายในประเทศที่กาํ หนดย้อนหลังให้การบังคับให้สูญหายเป็ นความผิดเฉพาะรวมถึงให้สิทธิ แก่
เหยือ่ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของเหยือ่ อย่างเต็มที่ดว้ ย”
เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 รัฐบาลไทยได้ให้คาํ มัน่ สัญญาต่อคณะมนตรี สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวา่
“จะดําเนินการอย่างสุดความสามารถและอย่างละเอียดถี่ถว้ นในการนําความยุติธรรมมาสู่คดีทนายสมชายฯ”

เพื่อให้สอดคล้องตามสัญญาที่ ให้ไว้ ปั จจุบนั กระทรวงยุติธรรมอยูร่ ะหว่างยกร่ าง 'พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย' ทางไอซีเจได้เห็นร่ างดังกล่าวแล้วและทราบว่ามีการนิยาม
และกําหนดให้การบังคับให้สูญหายและทรมานในประเทศไทยเป็ นความผิดอาญา
ด้านนางอังคณา นีละไพจิตร ซึ่งปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติกล่าวกับ
ไอซีเจว่า “คําพิพากษาของศาลฎีกาที่ตดั สิ นว่าจําเลยทั้งห้าไม่มีความผิดและปฏิเสธสิ ทธิ ของดิฉันและลูก ๆ ที่จะมี
สิ ทธิ เข้าร่ วมในกระบวนพิจารณาคดี น้ นั แสดงให้เห็ นว่าเหยื่อของการบังคับให้สูญหายไม่มีที่พ่ ึงที่ จะเรี ยกร้อง
ความยุติธรรมในประเทศไทย และก็เป็ นที่ชดั เจนว่าจะไม่มีสิ่งใดที่ จะเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าประเทศไทยจะให้
สัตยาบันอนุสญ
ั ญาต่อต้านการบังคับให้บุคคลสูญหายโดยด่วนรวมทั้งแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกันสิ ทธิของ
เหยือ่ ”
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ทางไอซี เจ ร่ วมกับองค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย),
ฮิวแมนไรท์วอชและมูลนิธิยตุ ิธรรมเพื่อสันติภาพ จัดงาน "การอภิปรายเรื่ องการบังคับให้ สูญหายในประเทศไทย
โดยเน้ นประเด็นคําพิ พากษาศาลฎีกาคดีทนายสมชาย นีละไพจิ ตรและร่ างพ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับให้ สูญหาย" ในวาระครบรอบ 12 ปี ของการหายตัวไปของทนายสมชาย นี ละไพจิตร เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2547
วันที:่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559
เวลา: 10.00 – 12.00 น.
สถานที:่ โรงแรม เดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ 3 ถนนศรี อยุธยา กรุ งเทพ
รายชื่อวิทยากร มีดงั นี้
• นางอังคณา นีละไพจิตร
• นายคิงสลี่ย ์ แอ๊บบ๊อต (Kingsley Abbott), ที่ปรึ กษากฎหมายระหว่างประเทศ
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists)
• นายสุณยั ผาสุข, นักวิจยั อาวุโส
องค์กรฮิวแมนไรท์วอช (Human Rights Watch)
• นายโลครอง เมย์ยอง (Laurent Meillan), รักษาการผูแ้ ทน
สํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
• นายสมชาย คมกริ ส, ผูอ้ าํ นวยการกองส่งเสริ มสิ ทธิและเสรี ภาพ
กรมคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพ, กระทรวงยุติธรรม
ความเป็ นมา
ในโอกาสการครบรอบ 10 ปี “การหายตัว” ของทนายสมชาย นีละไพจิตร คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลได้ทาํ
รายงาน “สิ บปี อันไร้ซ่ ึ งความจริ ง: สมชาย นี ละไพจิตร และการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย” ซึ่ ง
รวบรวมการดําเนินการทางกฎหมายอันยาวนานของคดีน้ ี

รายงานดังกล่าวได้เน้นยํ้าปั ญหาหลักหลายประการ เช่น ความอ่อนด้อยในการใช้พยานนิ ติวิทยาศาสตร์ , ความ
ล้มเหลวที่ จะสื บเสาะและพัฒนาเบาะแส, การตีความกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจํากัด
เกิ นไป และที่ สํา คัญที่ สุดคื อการขาดเจตจํานงของรั ฐบาลจะคลี่ คลายคดี อันส่ งผลคดี น้ ี เป็ นสัญลักษณ์ ของ
วัฒนธรรมการปล่อยให้ผกู ้ ระทําผิดลอยนวลในประเทศไทย
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ประเทศไทยได้ลงนามแต่ยงั ไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาต่อต้านการบังคับบุคคลให้
สู ญหาย อย่างไรก็ดี ระหว่างรอการให้สัตยาบัน ประเทศไทยต้องหยุดการกระทําที่ ขดั กับวัตถุประสงค์ของ
อนุสญ
ั ญานี้ ซึ่งหนึ่งในวัตถุประสงค์น้ นั คือการกําหนดให้การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็ นฐานความผิดทางอาญา,
การให้มีการสอบสวนอย่างเป็ นกลางและละเอียดรอบคอบ, การนําตัวผูก้ ระทําผิดเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม และ
ปฏิบตั ิต่อสมาชิกในครอบครัวของผูท้ ี่ 'สูญหาย' ในฐานะเหยือ่ ซึ่งมีสิทธิในตัวเอง
ติดต่ อ
นายแซม ซาริ ฟี่ (Sam Zarifi) ผูอ้ าํ นวยการไอซีเจแห่งสํานักงานเอเชีย อีเมลล์ sam.zarifi@icj.org, โทรศัพท์ +66
(0) 80 781 900
นายคิงสลี่ย ์ แอ๊บบ๊อต (Kingsley Abbott) ที่ปรึ กษากฎหมายระหว่างประเทศ ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ โปรแกรมเอเชีย-แปซิฟิก อีเมลล์ kingsley.abbott@icj.org, โทรศัพท์ +66 (0) 94 470 1345
ข้ อมูลเพิม่ เติม
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทางไอซีเจได้ออกคูม่ ือภาษาอังกฤษเรื่ อง “การบังคับให้ สูญหายและการวิสามัญ
ฆาตกรรม: การสอบสวนและการลงโทษ” ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเป็ นภาษสเปนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

