-คําแปลแถลงการณ์ ประเทศไทย: ICJ ยินดีกบั คําสั่ งยุตกิ ารดําเนินคดีกบั พลเรื อนในศาลทหารแต่ รัฐบาลยังต้ องดําเนินการอีกมาก
วันนี้ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์ สากล (International Commission of Jurists หรื อ ICJ) กล่าวว่า คําสั่ง
ของคณะรัฐประหารไทยที่ให้ยตุ ิการดําเนิ นคดีต่อพลเรื อนในศาลทหารนั้นถือเป็ นความก้าวหน้าที่น่ายินดี แต่ทว่า
รัฐบาลทหารยังต้องดําเนินการอีกมากเพื่อที่จะให้เป็ นไปตามพันธกรณี สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ที่ 55/2559 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่ งออก
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 44 แห่ งรัฐธรรมนูญชัว่ คราว ได้ยตุ ิการปฏิบตั ิที่เป็ นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กล่าวคือ
การดําเนิ นคดี กบั พลเรื อนในศาลทหารที่เป็ นการกระทําผิดในฐานความผิด 4 ประเภท ได้แก่ ความผิดต่อความ
มัน่ คงภายในราชอาณาจักร การฝ่ าฝื นคําสั่งคสช. การครอบครองหรื อใช้อาวุธที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม และ
ฐานความผิดที่มีโทษสู งเช่นกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
โดยคําสั่งฉบับดังกล่าวปรับใช้เฉพาะฐานความผิดที่ได้กระทํานับจากวันที่คาํ สั่งฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ซึ่ ง
ก็คือวันนี้ โดยไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการกระทําความผิดในอดีตหรื อคดีที่ยงั คงค้างอยูใ่ นการพิจารณาของศาลทหาร
นับตั้งแต่รัฐประหารในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ผา่ นมา มีพลเรื อนอย่างน้อย 1,811 ราย ขึ้นศาลทหาร
โดยข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่กรมพระธรรมนู ญได้ให้กบั ศูนย์ทนายความเพื่อสิ ทธิ มนุ ษยชนเมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2559 โดยเป็ นสถิติในช่วงระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
“พลเรื อ นจํา นวนเกื อ บ 2,000 รายได้เ ผชิ ญ กับ กระบวนการและการพิ จ ารณาคดี ที่ ไ ม่ เ ป็ นธรรมโดย
ศาลทหาร พลเรือนจํา นวนมากถู ก ดํา เนิ น คดี เ พี ย งเพราะใช้สิ ท ธิ ข องพวกเขาในเรื่ อ งการแสดงเสรีภาพใน
การแสดงออกและการชุมนุม” นายแซม ซารี ฟี่ (Sam Zarifi) ผูอ้ าํ นวยการภูมิภาคเอเชียของ ICJ กล่าว “คดีที่ยงั
คงค้างอยูใ่ นการพิจารณาควรถูกย้ายมาสู่ ศาลพลเรื อน อีกทั้งการดําเนินคดีต่อพลเรื อนในศาลทหารตั้งแต่รัฐประหาร
พ.ศ. 2557 ควรที่จะต้องยุติไว้ก่อน”
คําสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 55/2559 ยังได้ยืนยันโดยชัดแจ้งว่า คําสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ซึ่ งเป็นคําสั่งฉบับ
ที่เป็นปั ญหาอย่างมาก(ออกมาบังคับใช้แทนที่กฎอัยการศึกและบังคับใช้ทวั่ ประเทศในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558)
และคําสัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 13/2559 ยังมีผลบังคับใช้ต่อไป
ทั้งนี้ คําสั่งสองฉบับดังกล่าวห้ามการรวมตัวทางการเมืองของบุคคลมากกว่า 5 คน ให้อาํ นาจในการกักขัง
พลเรื อนในที่คุมขังของทหารเป็นเวลาถึง 7 วัน โดยไม่ต้ งั ข้อหา รวมถึงกําหนดให้มี “เจ้าพนักงานป้ องกันและ
ปราบปราม” และผูช้ ่วย ซึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่ทหารในระดับต่าง ๆ รวมถึงอาสาสมัครทหารพราน และให้มีอาํ นาจอย่าง
กว้างขวางในการป้องกันและปราบปรามความผิดอาญาจํานวน 27 ประเภทซึ่งครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับความสงบ
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง เสรี ภาพและชื่อเสี ยง การเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และอาวุธ ทาง ICJ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าคําสัง่ ดังกล่าวไม่สอดรับกับพันธกรณี เรื่ องสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของประเทศไทย

“ช่วงเวลานี้เป็ นช่วงเวลาสําคัญที่ฝ่ายทหารจะได้คืนความรับผิดชอบเรื่ องการบังคับใช้กฎหมายให้กลับเป็ น
อํา นาจของเจ้า หน้า ที่ ฝ่ ายพลเรื อ น อี ก ทั้ง ประกัน ว่ า เจ้า หน้า ที่ เ หล่ า นี้ จะได้รั บ การอบรมที่ เ หมาะสมและทรง
ประสิ ทธิภาพ” นายแซมฯกล่าว “เราหวังว่าคําสั่งในวันนี้ จะเป็ นก้าวย่างที่จะนําประเทศไทยกลับมาสู่ หลักนิติธรรม
และการเคารพสิ ทธิมนุษยชนต่อไป”
ความเป็ นมา
อนึ่ง ข้อ ๓ ของคําสัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 55/2559 ได้ระบุวา่ “ในกรณี เห็นสมควร ให้ นายกรั ฐมนตรี เสนอให้
คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ แก้ ไขเปลีย่ นแปลงคําสั่งนีไ้ ด้ ”
ก่อนก่อนหน้านี้ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 37/2557, 38/2557 และ 50/2557 ได้ขยายเขตอํานาจศาลทหารใน
ประเทศไทยให้ครอบคลุมการกระทําความผิดสี่ ประเภท ซึ่ งรวมถึงความผิดต่อความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
การฝ่ าฝื นคําสั่งคสช. การครอบครอง หรื อใช้อาวุธที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม และการกระทําความผิดฐานหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ
การดําเนินคดีแก่พลเรื อนในศาลทหารนั้นขัดต่อ ข้อ 14 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและ
สิ ทธิ ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ซึ่ งประเทศไทยเป็ นภาคีและได้
ให้การรั บรองว่าบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิ ได้รับ “การพิจารณาคดี ที่เป็ นธรรมและเปิ ดเผยโดยตุลาการที่มีอาํ นาจ
เป็ นอิสระ และเป็ นกลางตามกฎหมาย”
หลักการว่าด้วยการวางระเบียบการบริ หารงานยุติธรรมของศาลทหาร (The Principles Governing the
Administration of Justice through Military Tribunals) วางหลักการซึ่ งใช้บงั คับกับรัฐที่ใช้ศาลทหาร โดยหลักการที่
๕ ได้ระบุว่า “โดยหลักการแล้ว ศาลทหารไม่ควรมี เขตอํานาจพิจารณาคดี ของพลเรื อน โดยในทุกสถานการณ์
รัฐต้องให้ความมัน่ ใจว่าพลเรื อนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอาญา ไม่ว่าในลักษณะใดจะต้องได้รับการพิจารณาคดี
ในศาลพลเรื อน”
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