คําแปลแถลงการณ์
ประเทศไทย:ไอซีเจยินดีกับคําสั่งขอถอนเเจ้ งความดําเนินคดีกับนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน เเต่ ขอเรี ยกร้ องให้ มี
การสอบสวนประเด็นเรื่ องการทรมาน
7 มีนาคม พ.ศ. 2560
กรุงเทพฯ ประเทศไทย - คณะกรรมการนักนิติศาสตร์ สากล (The International Commission of Jurists หรื อ
ไอซีเจ) ยินดีกบั คําสัง่ ขอถอนเเจ้ งความดําเนินคดีทางอาญาที่ไม่เป็ นธรรมต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชื่อดังสามรายที่หยิบ
ยกข้ อกล่าวหาเรื่ องการซ้ อมทรมานโดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายความมัน่ คงในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ
“ถือว่าเป็ นข่าวดีที่กองทัพไทยขอถอนเเจ้ งความดําเนินคดีที่ไม่มีมลู เหล่านี ้ เเม้ ว่าไม่ควรจะมีการกล่าวหามาตัง้
เเต่ต้นก็ตาม ทังนี
้ ้ ประเทศไทยควรจะต้ องประกันว่าจะมีการสอบสวนข้ อกล่าวหาเรื่ องการทรมานและการประติบตั ิที่ทารุณ
โดยอิสระและมีประสิทธิภาพ” นายแซม ซาริฟี (Sam Zarifi) ผู้อํานวยการสํานักงานเอเชียประจําไอซีเจกล่าว
“ประเทศไทยควรจะชดเชยความเสียหายร้ ายเเรงซึง่ เกิดขึ ้นเเก่ผ้ ทู ี่อ้างตนว่าเป็ นเหยื่อจากการทรมาน รวมถึงภาค
ประชาสังคมที่เคยถูกขู่วา่ จะถูกดําเนินคดี ทังนี
้ ้ เพื่อทําให้ นกั ปกป้องสิทธิมนุษยชนเงียบลง”
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 องค์กรของประเทศไทยสามแห่ง ได้ แก่ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, กลุม่ ด้ วยใจ และ
เครื อข่ายสิทธิ มนุษยชนปั ตตานีได้ ออกรายงานซึ่งรวบรวม 54 คดีที่มีข้อกล่าวหาเรื่ องการทรมานและการประติบตั ิอย่าง
ทารุณ โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายความมัน่ คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นบั ตังแต่
้ พ.ศ. 2547
ต่อมา กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักรภาค 4 (กอ.รมน.) ได้ ตอบกลับการออกรายงาน
ฉบับดังกล่าวด้ วยการแจ้ งความหมิ่นประมาททางอาญาต่อบรรณาธิการร่ วม 3 ราย ได้ แก่ นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
(ผู้อํานวยการ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม) นายสมชาย หอมลออ (ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโสประจํามูลนิธิผสานวัฒนธรรมและ
กลุม่ ด้ วยใจ) และนางสาวอัญชนา หีมมินะ (ผู้ก่อตังเเละผู
้
้ อํานวยการกลุม่ ด้ วยใจ)
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เจ้ าหน้ าที่ตํารวจได้ ตงข้
ั ้ อหาทางอาญากับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสามราย
ได้ แก่ หมิ่นประมาทด้ วยการโฆษณา มาตรา 326 เเละ มาตรา 328 ประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงการนําเข้ าข้ อมูลเท็จ
เข้ าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1) พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ทางไอซี จี มี ข้ อ ห่ว งกัง วลมาตลอดกับ การใช้ ก ฎหมายอาญาโดยมิ ช อบ รวมถึง ปั ญ หาการใช้ ก ฎหมายหมิ่ น
ประมาททางอาญาที่เป็ นปั ญหาอยูแ่ ล้ วเพื่อทําให้ นกั ปกป้องสิทธิมนุษยชนหยุดความเคลื่อนไหว
“ประเทศไทยควรยกเลิกการดําเนินคดีทางอาญาที่ยงั คงค้ างอยู่ต่อบรรดานักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการ
ดําเนินคดีต่อทนายความ ศิริกาญจน์ เจริ ญศิริ ในข้ อหายุยงปลุกปั่ น อีกทังต้
้ องรับรองว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนจะได้ รับ

ความคุ้มครองจากการถูกโต้ กลับ” นายแซมฯกล่าว “ทังนี
้ ้ ทางไอซีเจรอคอยที่จะเห็นกอ.รมน.ทํางานกับภาคประชาสังคม
เพื่อยุติการทรมานเเละนําตัวผู้กระทําความผิดเข้ าสูก่ ระบวนการยุติธรรมตามที่ได้ สญ
ั ญาไว้ ”
ความเป็ นมา
วันที่ 7 มีนาคม 2560 ได้ มีการแถลงข่าวร่ วมกันระหว่าง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ า ซึ่งถูกจัดตังขึ
้ ้นเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทังสามราย
้
ในการแถลงข่าว กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ า ประกาศว่าจะขอถอนแจ้ งความดําเนินคดีต่อนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน โดยกล่าวถึงความสําคัญของการทํางานร่ วมกันระหว่างเจ้ าหน้ าที่และเอ็นจีโอ (NGO) ในการแก้ ไขปั ญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ถกู กล่าวอ้ าง ทังนี
้ ้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ า ยังได้ ประกาศถึงการจัดตัง้ “คณะกรรมการร่ วมเพื่อ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง” ซึ่งจะประกอบไปด้ วยเจ้ าหน้ าที่รัฐและผู้แทนจากเอ็นจีโอ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพิจารณาคําร้ อง
เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหารื อถึงกลไกในการป้องกันการละเมิดดังกล่าว
การถอนแจ้ งความดําเนินคดีนีเ้ กิดขึน้ ในช่วงใกล้ เคียงกันกับที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติส่ง “ร่ าง
พระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้ บคุ คลสูญหาย” กลับคืนมายังคณะรัฐมนตรี ส่งผลให้
การพิจารณาเห็นชอบร่างดังกล่าวล่าช้ าออกไปอย่างไม่มีกําหนด แม้ ว่าประเทศไทยจะได้ ให้ คํามัน่ บนเวทีระหว่างประเทศ
หลายต่อหลายครัง้ ว่ากฎหมายดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ ในเวลาอันใกล้
วันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการด้ านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights
Committee) จะพิจารณารายงานการปฏิบตั ิตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้ กติกาสากลว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (Convention on Civil and Political Rights หรื อ ICCPR) ซึง่ ประเทศไทยเป็ นภาคี
ทางไอซีเจและศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ ร่วมกันส่งรายงาน โดยเรี ยกร้ องให้ ยกเลิกการใช้ กฎหมาย
คุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและให้ มีการสืบสวนสอบสวนโดยอิสระ เป็ นกลาง และมีประสิทธิภาพกับทุกกรณีที่มีการ
กล่าวหาว่ามีการซ้ อมทรมาน การประติบตั ิที่ทารุณหรื อการบังคับสูญหาย
แถลงการณ์ อ่ ืน ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
https://www.icj.org/thailand-stop-use-of-defamation-charges-against-human-rights-defenders-seekingaccountability-for-torture/
https://www.icj.org/thailand-immediately-withdraw-criminal-complaints-against-human-rights-defenders/
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