(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

ประเทศไทย: การพยายามฆ่าตัวตายของผู้ พิพากษาชี้ใ ห้เห็ นถึงความจำเป็นในการเสริ มสร้ า งความเป็ น
อิสระของตุลาการ
การพยายามฆ่าตัวตายของผู้พิพากษาในภาคใต้ของประเทศไทยได้เน้นย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นอย่างเร่ งด่ ว นใน
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระจากการเมื องมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการนักนิติศ าสตร์
สากล (International Commission of Jurists หรือ ICJ) กล่าวในวันนี้
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้มีรายงานว่านายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้ นต้ นจั งหวั ด
ยะลาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ได้กระทำการจ่อยิงที่หน้าอกของตนเองหลั งจากอ่ า นคำ
พิพากษาในคดีที่ผู้พิพากษาคณากรกล่าวอ้างว่า การปฏิบัติหน้าที่ใ นกระบวนการยุติธรรมของตนถู กแทรกแซง
ทางการเมือง โดยปัจจุบันแม้พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ผู้พิพากษาคณากรยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
“เหตุ การณ์ อันโชคไม่ดีดังกล่าวแสดงให้เห็น อี กครั ้ งหนึ่ งถึง ความจำเป็นในการปฎิ รู ปการบั งคั บใช้กฎหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของความเป็นอิสระของตุลาการในประเทศไทยอย่างยั่งยื น” นายเฟดเดอริก ลอว์ สกี้
ผู้อำนวยการภูมิภาคพื้นเอเชีย คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล กล่าว
ผู้พิพากษาคณากรได้กล่าวอ้างไว้ใ นคำแถลงการณ์จำนวน 25 หน้าของตนว่าตนได้รับคำสั่งจากผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
ให้ แก้ ค ำพิ พากษาให้ลงโทษผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมทั ้ ง 5 คน โดยที ่ ตนมองว่าไม่ มี พยานหลั กฐานเพี ยง
พอที่จะกระทำการเช่นนั้นได้ ทั้งนี้ ผู้ต้องสงสัยทั้ง 5 คนนั้นได้ถูกคุมขังและซั กถามภายใต้กฎหมายด้ า นความ
มั่นคงซึ่งถูกปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ภายใต้กฎหมายไทย ถ้าผู้พิพากษาระดับ สูงเห็ นแย้งกับคำตัดสินของผู้พิพากษาท่ านใด เขาหรือเธอต้ องแสดง
ความเห็นแย้งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่มิให้มีการเจรจากันในทางลับเพื่อเปลี่ยนแปลงคำตัดสิน
“ICJ ได้ทำงานกับหน่วยงานตุลาการในภาคใต้ของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาหลายปีเพื่อสร้างความเข้ม แข็ง
แก่การอำนวยความยุติธรรมในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเพื่อก่ อให้เกิด การปรับปรุ ง แก้ ไ ข
กระบวนการต่างๆ ได้แก่ การรับฟังพยานหลักฐานอันไม่ เหมาะสมและรูปแบบการรวบรวมพยานหลั กฐานอั น
น่ากังวลโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในคดีที่เกี่ยวกับกลุ่มติด อาวุ ธในพื้ นที่ ” นายลอว์สกี้ กล่ าว “กรณี ดั งกล่าว
แสดงให้เห็นอีกครั้งถึงปัญหาที่เกิดจากการปรับ ใช้ กฎหมายในสถานการณ์ ฉุกเฉินอย่ างไม่เหมาะสมในภาคใต้
ของไทยที่ส่งผลให้เกิดความกดดันทางเมืองต่อผู้พิพากษา”
ในวั นนี้ กรณี ด ังกล่าวได้ถูกส่งไปยังคณะกรรมการตุ ลาการศาลยุ ติ ธรรมเพื ่อพิ จ ารณา คณะกรรมการซึ่ งมี
ประธานเป็นประธานศาลฎีกานั้นประกอบไปด้วยตัวแทนจากผู้ พิพากษาของแต่ละชั้นศาลที่มีคุณสมบั ติ ใ นการ
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ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผลคือคณะกรรมการมีม ติแต่ งตั้ งอนุกรรมการวิสามัญ ขึ้น โดยประกอบไปด้ วย
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อกล่าวอ้างของผู้พิพากษาคณากรนั้ นเกี่ ยวเนื่ องกับผู้พิพากษาอาวุโสหลายท่านที่ ยั งคง
ดำรงตำแหน่งอยู่ อนุกรรมการวิสามัญซึ่งถูกตั้งโดยคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าวจึงควรมีความเป็ น
อิ สระทั ้ งในเชิงสถาบันและในการปฏิบัติหน้าที่ ใ นทุ กขั้ นตอนของการตรวจสอบ อี กทั ้ งขอบเขตอำนาจของ
อนุกรรมการวิสามัญยังควรถูกขยายให้ครอบคลุมการตรวจสอบว่ามี รูปแบบการการปฏิบัติที่มีลักษณะเป็ น การ
แทรกแซงตุลาการในกรณีอื่นๆนอกเหนื อจากกรณีนี้หรื อไม่
ความเป็นมา
ผู ้ พิ พากษาคณากรได้ทำการพิจารณาคดี การเสีย ชี วิ ตของบุค คล 5 คนในจั งหวั ดยะลาในช่ว งปีพ.ศ. 2561
หลังจากการสังหาร เจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้ งห้าคนพร้ อมตั้งข้อหาความผิดฐานฆ่าคนตาย อั้ งยี่
ซ่องโจร และความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ถ้ามีการตัดสินว่าจำเลยมีความผิด จำเลย 3 จาก 5 คนอาจได้รับ โทษ
ประหารชีวิต
ตามรายงานอ้างว่าผู้ต้องสงสัยทั้งห้าคนได้ถูกควบคุมตัวและซักถามโดยอำนาจของกฎหมายความมั่ นคงซึ่ งแม้
จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากแต่ยังคงถูกปรับใช้ อยู่ใ นพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย อั น
ได้แก่ กฎอัยการศึกและพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ในหลายโอกาส ICJ ได้
วิพากษ์วิจารณ์ กฎอัยการศึกซึ่งให้อำนาจแก่เจ้ าหน้าที่ท หารในการจับและคุมตัวบุคคลใดก็ ต ามโดยไม่ ต้ องมี
หมายจั บ เป็ นเวลา 7 วันเพื่อทำการซักถามโดยไม่ ต ้ องนำตั ว ผู ้ ถู กคุ มขั งไปศาลในระหว่ างการควบคุ มตัว
นอกจากนี้ ICJ ยังได้จัดทำบทวิเคราะห์และวิ พากษ์ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิน
ซึ่งมีบทบัญญัติที่ละเมิดกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ เนื่องจากยินยอมให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตั ว ผู้ ต้อง
สงสัย โดยผ่านการพิจารณาของศาล เป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน แต่กฎหมายดังกล่าวมิได้กำหนดให้ผู้ถูกควบคุมตัว
จำต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลในช่วงเวลาดังกล่าว
ข้อมูลที่ถูกส่งให้ศาลพิจารณาเพื่อใช้เป็นพยานในคดีนี้นั้นมี รายงานว่าล้ว นแต่เป็ นพยานหลักฐานที่ ไ ด้ จ ากผู้ ถู ก
ซั กถามระหว่างเวลาที่ถูกคุมตัวภายใต้กฎอัย การศึ กและพระราชกำหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์
ฉุ กเฉิ น ผู้ พิ พากษาคณากรได้ใ ห้ความเห็นในคำแถลงการณ์ ของตนว่าข้อมู ลใดๆที ่ไ ด้รั บมาระหว่ างช่ว งเวลา
ดั งกล่ าวไม่ค วรรับฟังได้ เนื่องจากสิท ธิ ของผู้ ต้ องสงสั ยนั ้ นไม่ ได้ รั บความคุ ้ม ครองอย่ างเต็ มที่เมื ่อเที ยบกับ
คดีอาญาในกรณีอื่นๆ มีรายงานว่าความเห็นดังกล่าวนำไปสู่ความขัด แย้งระหว่ างตั วผู้ พิพากษาคณากรและ
ผู้บังคับบัญชาของเขาเกี่ยวกับการทำคำพิพากษา
ทั้งนี้ ICJ ได้เคยแสดงความห่วงกังวลในหลายต่ อหลายครั้ งต่อการใช้ข้อมูลที่ได้มาระหว่างการซั กถามภายใต้
กฎหมายความมั่นคงต่างๆมาเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ไม่ว่าจะใน
รู ป แบบแบบของแถลงการณ์ ของพยานหรือรายงานการสอบสวนที ่ ได้ จ ากเจ้ าหน้ าที่ซั กถาม ICJ ยั งได้ เคย
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เรียกร้องให้ประเทศไทยให้ทบทวนมาตราฐานที่มี อยู่ทั้ งหลายในกฎหมายความมั่ นคงต่างๆและในบทบั ญ ญั ติ
ของประมวลวิธีพิจารณาคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการรับฟั งพยานหลักฐานซึ่งไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่ า
ด้วยการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม
ผู้พิพากษาคณากรยังได้เขียนบรรยายในแถลงการณ์ว่า พยานหลั กฐานบางลำดับในคดีนั้นไม่สามารถรั บ ฟั งได้
เนื่องจากมิได้เป็นพยานหลักฐานที่ไม่ได้มาจากการรวมรวมของเจ้ าหน้ าที่ ที่มีอำนาจกระทำการดัง กล่ าวแต่ ถูก
รวบรวมโดยอาสาสมัค รกู้ภ ัยซึ่ง มิไ ด้รับ มอบอำนาจและไม่ มี ค วามเชี ่ ย วชาญเฉพาะในการเก็ บ รวบรวม
พยานหลักฐาน
นอกจากนี้ ผู้พิพากษาคณากรยังได้เสริม อีกว่า การแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนนั้ นได้เคยเกิ ด ขึ้นมาแล้ ว
ในปีพ.ศ. 2561 โดยตนเองถูกกดดันให้ลดโทษแก่นายทหารจำนวน 3 คนที่กระทำการยิงชาวบ้านจนเป็นเหตุใ ห้
เสียชีวิต
สิ ท ธิ ท ี่ จะได้ รับ การพิจารณาคดีโดยเป็นธรรมต่อศาลที่ มี ความเป็นอิ สระและเป็นกลางถูกรับรองในตราสาร
ทางด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมื องและสิทธิทางการเมื อ งซึ่ ง
ประเทศไทยเป็นภาคี นอกจากนี้ หลักการดังกล่าวยังปรากฎอยู่ในมาตรา 188 ของรัฐธรรมนูญไทยพ.ศ. 2560
มาตรฐานระหว่างประเทศยังได้เน้นย้ำว่าความเป็นอิสระของกระบวนการยุติธรรมนั้นมิใช่แค่ความเป็นอิ สระใน
เชิงสถาบันจากหน่วยงานอื่นของรัฐบาล แต่ผู้พิพากษาจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ พิพากษาด้วยกั นเองด้ ว ย
เสรีภาพจากอิท ธิพลอันไม่เหมาะสมอันมาจากผู้พิพากษาท่ านอื่ นได้ รับ การรับรองไว้ใ นมาตรฐานที่ ไ ด้ รับ การ
ยอมรับในทางระหว่างประเทศหลายฉบับ อันได้แก่ หลักการข้อ 1.4 ของหลักการบังกาลอร์ว่ าแนวปฎิ บั ติ ด้ าน
ความยุติธรรม (Bangalore Principles of Judicial Conduct) และในข้อคิด เห็ นประกอบหลั กการดั ง กล่าว
ข้ อ 3 ของกฎบัต รสากลของผู้พิ พากษา (Universal Charter of the Judge) รวมถึ งข้ อ 2 ของหลั กการ
เบื้องต้นเรื่องความเป็นอิสระของตุลาการ (Basic Principles on the Independence of the Judiciary)
อ่านเพิ่มเติม
International principles on the independence and accountability of judges, lawyers and
prosecutors – Practitioners’ guide, no. 1
Thailand: ICJ co-hosts lawyers’ meeting on admissibility of evidence in the national security
context
Thailand : legal memorandum – hearsay evidence and international fair trial standards
Thailand : implementation of Thailand´s emergency decree
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