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CHIOU HO-SHUN

ไต้ หวัน

หลังถูกควบคุมตัวเป็ นเวลากว่ า 23 ปี Chiou Ho-shun ได้ กลายเป็ นจ�ำเลยคดีอาญาของ
ไต้ หวันที่ถกู ควบคุมตัวไว้ นานที่สดุ ในประวัตศิ าสตร์ และเมื่อเร็ วๆ นี ้ทนายความของเขาบอกว่า
คดีนี ้เป็ นเหมือน “รอยด่าง” ของ (ประวัติศาสตร์ ) กฎหมายของประเทศเรา”
Chiou Ho-shun และจ�ำเลยร่วมอีก 10 คนบอกว่าพวกเขาถูกทรมานเพื่อให้ รับ
สารภาพ และไม่ได้ รับสิทธิที่จะติดต่อสื่อสารกับใครเลยในช่วงสี่เดือนแรกของการควบคุมตัว ทัง้
ยังถูกปฏิเสธไม่ให้ พบทนายความทังในระหว่
้
างการสอบสวนและการสอบปากค�ำ
ในเวลาต่อมา Chiou Ho-shun และจ�ำเลยร่วมจึงได้ กลับค�ำสารภาพ ครัง้ แรกพวกเขา
ต้ องไปขึ ้นศาลแขวงเกี่ยวกับความผิดที่เกิดขึ ้นต่างกรรมต่างวาระกันสองครัง้ เมื่อปี 2530 กล่าว
คือ การลักพาตัวและสังหาร Lu Cheng เด็กผู้ชายอายุ 9 ขวบและการสังหาร
Ko Hung Yu-lan
ศาลสูงยอมรับว่ามีการใช้ ความรุนแรงและการข่มขูใ่ น
ระหว่างการสอบสวนของต�ำรวจ แต่ศาลก็ไม่ได้ ตดั หลักฐานที่เกิด
ผมไม่ ได้ ฆ่าใคร
จากการสารภาพทังหมดออกไป
้
มีการกันออกเฉพาะเทปบันทึกการ
ท�ำไมผู้พพ
ิ ากษาไม่ กล้ าหาญพอ
สอบปากค�ำที่มีเสียงร้ องของผู้ต้องสงสัยระหว่างถูกทรมานอย่าง
ชัดเจนเท่านัน้ ค�ำสารภาพยังมีลกั ษณะการให้ การที่ขดั กันและมีข้อ ที่จะพิสูจน์ ว่าผมไม่ ใช่ คนผิด
เท็จจริ งหลักๆ ที่ไม่สอดคล้ องกันหลายประการ
Chiou Ho-shun
Chiou Ho-shun ถูกลงโทษประหารชีวิตในข้ อหาลัก
ทรัพย์ ลักพาตัว และท�ำให้ ผ้ อู ื่นเสียชีวิตเมื่อปี 2532 จากจ�ำเลย
ทังสิ
้ ้น 12 คน มีเขาคนเดียวที่ถกู ลงโทษประหารชีวิต
คดีของ Chiou Ho-shun ผ่านการพิจารณาสลับกันไป
มาระหว่างศาลสูงกับศาลฎีกาเนื่องจากมีการสัง่ ให้ พิจารณาใหม่ถงึ
11 ครัง้ คดีที่มีการลงโทษประหารชีวิตในไต้ หวันจะต้ องผ่านการยืนยันจากศาลฎีกา โดยศาล
ฎีกามีอ�ำนาจที่จะสัง่ ให้ ศาลสูงพิจารณาคดีใหม่ได้ กรณีที่ฝ่ายจ�ำเลยมีการยื่นพยานหลักฐาน
ใหม่ (โดยการพิจารณาคดีใหม่อาจเกิดขึ ้นได้ โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน)
ในปี 2537 พนักงานอัยการสองคนและเจ้ าพนักงานต�ำรวจ 10 นายที่รับผิดชอบคดี
ของเด็กชาย Lu Cheng ได้ ถกู ศาลตัดสินลงโทษในข้ อหาใช้ การทรมานเพื่อบังคับให้ สารภาพ
ต�ำรวจยอมรับในปี 2546 ว่ามีการปกปิ ดข้ อมูลและไม่ยอมสอบสวนต่อทังๆ
้ ที่มีนกั โทษในแดน
ประหารอีกคนหนึง่ ได้ สารภาพว่าเป็ นผู้ลงมือสังหารเด็กไม่นานก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิต
หลังจากที่ Chiou Ho-shun และจ�ำเลยร่วมได้ ถกู ลงโทษซ� ้ำอีกในการพิจารณาคดี
การทรมานและการ		
ใหม่ครัง้ ที่ 10 ที่ศาลสูงเมื่อปี 2552 ศาลฎีกาก็มีค�ำตัดสินอีกครัง้ ว่าการพิจารณาคดียงั มี
ปฏิบตั ทิ ่ โี หดร้ าย
ช่องโหว่ โดยอ้ างว่าค�ำสัง่ ลงโทษของศาลสูงเป็ นไปตามค�ำสารภาพที่มาจากการบังคับ
ไม่ มีขัน้ ตอนเพื่อขอ
ศาลฎีกาจึงได้ สงั่ ให้ ศาลสูงพิจารณาคดีใหม่เป็ นครัง้ ที่ 11 แต่ในเดือนพฤษภาคม
ลดหย่ อนโทษ
2554 ศาลสูงก็พิพากษายืนให้ ประหารชีวิต Chiou Ho-shun อีกครัง้ หลังจากค�ำสัง่ ศาลในครัง้

“

”

นัน้ Chiou Ho-shun กล่าวกับศาลว่า “ผมไม่ได้ ฆา่ ใคร ท�ำไมผู้พิพากษาไม่กล้ าหาญพอที่จะ
พิสจู น์วา่ ผมไม่ใช่คนผิด” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 Chiou Ho-shun แพ้ คดีในศาลฎีกา และ
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 อัยการสูงสุดปฏิเสธค�ำขอให้ มีการพิจารณาคดีใหม่ของเขา
ในปั จจุบนั เขาอาจถูกประหารชีวิตในเวลาใดก็ได้


แม้ วา่ ไต้ หวันจะไม่ได้ เป็ นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ แต่รัฐบาลไต้ หวันได้ ให้ สตั ยาบัน
รับรอง ICCPR ในปี 2552 และมีการผ่านกฎหมายโดยน�ำข้ อบัญญัตขิ อง ICCPR มารวม
ไว้ ในกฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นประเทศ การแก้ ไขประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณา
ความอาญาเมือ่ ปี 2546 เป็ นผลให้ ไม่สามารถรับฟั งค�ำสารภาพเพียงอย่างเดียวเพือ่ ใช้ เป็ น
หลักฐานเอาผิดได้ กฎหมายดังกล่าวยังห้ ามไม่ให้ ศาลใช้ ข้อมูลสนเทศทีไ่ ด้ จากการทรมาน
เป็ นหลักฐาน แต่ดงั ทีเ่ ห็นในกรณีนี ้ ศาลยังคงใช้ พยานหลักฐานในลักษณะดังกล่าวอยู่ สิทธิ
ทีจ่ ะขออภัยโทษและเปลีย่ นโทษมีกำ� หนดไว้ ในพระราชบัญญัตอิ ภัยโทษ แต่ไม่มขี นตอน
ั้
ปฏิบตั ใิ ห้ นำ� มาใช้ ยังคงมีการประหารชีวติ นักโทษระหว่างทีย่ นื่ เรื่องเพือ่ ขอลดหย่อนโทษ
ในเดือนเมษายน 2553 ทังๆ
้ ทีไ่ ม่มกี ารแจ้ งให้ ทนายความหรือญาติได้ ทราบ ทางการไต้ หวัน
ได้ ประหารชีวติ นักโทษสีค่ น ถือเป็ นการยุตกิ ารยุตโิ ทษประหารชีวติ ชัว่ คราวทีม่ มี าตังแต่
้ ปี
2548 ทังๆ
้ ทีต่ งแต่
ั ้ ปี 2543 เป็ นต้ นมา รัฐบาลได้ เน้ นย� ้ำหลายครัง้ ถึงเจตจ�ำนงทีจ่ ะยกเลิก
โทษประหารชีวติ

ปฏิบตั กิ ารทันที
เรี ยกร้ องต่ อรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุตธิ รรม
 ยุตกิ ารประหารชีวิต Chiou Ho-shun โดยใช้ อ�ำนาจตามกลไกของศาลหรื อ
กระบวนการอื่นๆ ที่มีอยู่
 สอบสวนรายงานการทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายและประกันว่าจะไม่มีการน�ำ
ถ้ อยแถลงใดๆ ที่มาจากการบังคับให้ สารภาพมาใช้ ในการพิจารณาคดีซ� ้ำ
 ประกันว่า Chiou Ho-shun ได้ รับการไต่สวนคดีใหม่ตามขันตอนปฏิ
้
บตั ทิ ี่สอดคล้ องกับ
มาตรฐานการไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรมสากล
 ชะลอการประหารชีวิตและการปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ตัดสินลงโทษประหารชีวิต โดยถือเป็ น
ขันตอนที
้
่จะน�ำไปสูก่ ารยกเลิกโทษประหารโดยสมบูรณ์
 แก้ ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลงนโยบายและการปฏิบตั ิเพื่อประกันให้ มีการไต่สวนคดี
อย่างเป็ นธรรมที่สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล
 ประกันว่าผู้ที่ถกู ลงโทษประหารชีวิตมีโอกาสที่จะใช้ สทิ ธิในการขออภัยโทษหรื อการ
เปลี่ยนโทษอย่างสอดคล้ องกับมาตรฐานสากล
เขียนจดหมายถึง:

Minister of Justice
Ministry of Justice
No. 130, Sec. 1, Chongqing S. Rd.
Zhongzheng Dist.
Taipei City 100, Taiwan
Email: tyftp@mail.moj.gov.tw

ADPAN

ธันวาคม 2554

Index: ASA 01/022/2011 Thai
www.facebook.com/groups/358635539514/

DEVENDER
PAL SINGH
© องค์การนิรโทษกรรมสากล

อินเดีย

DEVENDER PAL SINGH (หรืออีกชือ่ หนึง่ ว่า Davinder Pal Singh Bhullar) ได้ ถกู ต�ำรวจจับที่
สนามบินนานาชาติกรุงนิวเดลีเมือ่ เดือนมกราคม 2538 ในข้ อหาเดินทางโดยใช้ เอกสารปลอม
ต�ำรวจอ้ างว่าภายหลังการจับกุมตัวเขาทีส่ นามบินกรุงนิวเดลี Devender Pal Singh
สารภาพว่ามีสว่ นร่วมในการวางระเบิดทีก่ รุงเดลีเมือ่ ปี 2536 ซึง่ ส่งผลให้ มผี ้ เู สียชีวติ เก้ าราย เป็ นค�ำ
สารภาพซึง่ เกิดขึ ้นตอนทีเ่ ขาถูกควบคุมตัวเป็ นครังแรกและไม่
้
สามารถเข้ าถึงทนายความ
ในเวลาต่อมา Devender Pal Singh กลับค�ำสารภาพ โดยระบุวา่ เขาได้ ถกู “ท�ำร้ าย
ร่างกาย ข่มขูว่ า่ จะต้ องเจอกับการสังหาร (นอกกระบวนการกฎหมาย) และถูกบังคับให้ ลงชือ่ ใน
กระดาษเปล่าหลายแผ่น” เขาได้ ร้องเรียนต่อศาลฎีกาโดยอ้ างถึง “การบังคับและการทรมาน” ทีน่ ำ�
มาใช้ เพือ่ บีบให้ เขาสารภาพตามข้ อกล่าวหา
ในถ้ อยแถลงของเขาต่อศาลฎีกา Devender Pal Singh กล่าวว่า ในระหว่างทีเ่ ดินทางไป
รับการไต่สวนทีศ่ าลแขวง “เจ้ าหน้ าทีบ่ อกเขาว่าถ้ าเขาแจ้ งข้ อมูลใดๆ ต่อศาล (ว่ามีการทรมานเกิด
ขึ ้น) เจ้ าหน้ าทีจ่ ะส่งตัวเขาให้ กบั ต�ำรวจทีร่ ฐั ปั นจาบ และต�ำรวจจะฆ่าเขา”
Devender Pal Singh เข้ ารับการไต่สวนตาม
พระราชบัญญัติ (ป้องกัน) การก่อการร้ ายและการกระท�ำทีร่ บกวน
สาธารณะ พ.ศ. 2530 ซึง่ ได้ ถกู ยกเลิกไปเมือ่ ปี 2538 เนือ่ งจากมีเสียง
เป็ นหน้ าที่ของจ�ำเลยที่จะต้ องแสดง
วิพากษ์วจิ ารณ์มากมายจากหน่วยงานสิทธิมนุษยชนทังในประเทศ
้
และระหว่างประเทศ เนือ่ งจากกฎหมายดังกล่าวได้ ถกู ใช้ เพือ่ ส่งเสริม ให้ ศาลเห็นเป็ นประจักษ์ ว่า ถ้ อยความในค�ำ
การจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ และการทรมานคนหลายพันคน
้ เกิดขึน้ โดยไม่ สมัครใจ
แต่แม้ กฎหมายจะตกไปแล้ ว การด�ำเนินคดีตามพรบ.ดังกล่าวยังคงมี สารภาพนัน
ต่อไปส�ำหรับผู้ทตี่ ้ องสงสัยว่ากระท�ำความผิดเกีย่ วกับการก่อการร้ าย ความเห็นของศาลฎีกาต่อข้ อกล่าวหาของ
ก่อนปี 2538
Devender Pal Singh ว่ามีการทรมานเขา มีนาคม 2545
หลักฐานเดียวทีน่ ำ� มาใช้ เล่นงานเขาคือค�ำสารภาพทีใ่ น
เวลาต่อมาเขาได้ ปฏิเสธ ตามกฎหมายทัว่ ไปในอินเดีย ศาลจะรับฟั ง
ค�ำสารภาพเป็ นหลักฐาน กรณีทเี่ ป็ นการให้ ถ้อยค�ำต่อเจ้ าพนักงาน
ศาล (judicial magistrate) ไม่ใช่ถ้อยค�ำทีใ่ ห้ กบั ต�ำรวจ อย่างไรก็ตาม
ตามพระราชบัญญัตติ อ่ ต้ านการก่อการร้ าย อนุญาตให้ มกี ารน�ำค�ำ
สารภาพทีใ่ ห้ กบั ต�ำรวจมาใช้ ในการไต่สวนคดีได้
มีการน�ำตัว Devender Pal Singh ไปพบกับเจ้ าพนักงานศาลซึง่ มีหน้ าทีต่ รวจสอบว่า
เขาให้ การสารภาพโดยสมัครใจหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เจ้ าพนักงานศาลถามเขาแค่คำ� ถามเดียวว่า
เป็ นการให้ ถ้อยค�ำในวันใดเท่านัน้ เจ้ าพนักงานศาลไม่ได้ เห็นถ้ อยแถลงโดยตรง และยอมให้ ตำ� รวจ
การทรมานและการ		
นัง่ อยูด่ ้ วยในระหว่างการรับฟั งปากค�ำจากจ�ำเลย
ปฏิบตั ทิ ่ โี หดร้ าย
ในเดือนสิงหาคม 2544 ศาลพิเศษเพือ่ ต่อต้ านการก่อการร้ ายได้ ลงโทษ Devender Pal
Singh ในข้ อหาก่อการร้ ายอันส่งผลให้ มผี ้ เู สียชีวติ ในข้ อหาสมคบคิดท�ำให้ ผ้ อู นื่ เสียชีวติ และ
ศาลพิเศษ
ความผิดอืน่ ๆ และตัดสินประหารชีวติ เขา โดยทัว่ ไปแล้ ว การตัดสินลงโทษประหารชีวติ ตามค�ำสัง่
ศาลแขวงจะต้ องมีการทบทวนโดยอัตโนมัตโิ ดยศาลสูง และจ�ำเลยยังมีสทิ ธิทจี่ ะอุทธรณ์ตอ่ ศาล

“

”

ฎีกาได้ แต่ตามพระราชบัญญัตติ อ่ ต้ านการก่อการร้ าย อนุญาตให้ อทุ ธรณ์ได้ เฉพาะกับศาลฎีกา
ในเดือนมีนาคม 2545 ศาลฎีกาได้ พพิ ากษายืนค�ำสัง่ ลงโทษประหารชีวติ อย่างไรก็ตาม
หนึง่ ในสามขององค์คณะผู้พพิ ากษาเห็นว่า Devender Pal Singh ไม่ใช่คนผิด โดยสรุปว่าไม่มี
พยานหลักฐานทีจ่ ะใช้ ลงโทษเขาได้ และค�ำสารภาพทีก่ ำ� กวมไม่อาจน�ำมาใช้ สนับสนุนค�ำสัง่ ลงโทษ
ประหารชีวติ ได้
แต่ผ้ พู พิ ากษาศาลฎีกาก็ได้ ยกค�ำร้ องให้ มกี ารทบทวนค�ำสัง่ ของเขา โดยมีมติ 2 ต่อ 1 เช่น
เดิม เมือ่ เดือนธันวาคม 2545 ในขณะทีค่ ำ� ร้ องเพือ่ ขอลดหย่อนโทษของเขาต่อประธานาธิบดีของ
อินเดียได้ ถกู ปฏิเสธเมือ่ เดือนพฤษภาคม 2554 แต่ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ศาลฎีกาได้ รบั
ค�ำร้ องของเขาเพือ่ ให้ เปลีย่ นโทษ เนือ่ งจากมีการชะลอการพิจารณาค�ำขออภัยโทษของเขาทีม่ ตี อ่
ประธานาธิบดี

ปฏิบตั กิ ารทันที

รัฐธรรมนูญอินเดียคุ้มครองสิทธิทจี่ ะมีชวี ติ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการ
ก�ำหนดโทษประหารชีวติ ส�ำหรับความผิดหลายประเภท รวมทังการท�
้
ำให้
ผู้อนื่ เสียชีวติ และการสมคบคิดในการสังหารผู้อนื่ ความผิดเกีย่ วกับยา
เสพติดและความผิดตามกฎหมายต่อต้ านการก่อการร้ าย ศาลอินเดียยัง
คงมีคำ� สัง่ ลงโทษประหารชีวติ และเชือ่ ว่ามีผ้ ตู ้ องขังอย่างน้ อย 345 คน
ทีต่ ้ องโทษประหารชีวติ ณ ปลายปี 2551 การประหารชีวติ ครัง้ สุดท้ าย
เกิดขึ ้นเมือ่ ปี 2547 หลังจากงดเว้ นไปเป็ นเวลาเจ็ดปี ยังไม่เคยมีใครถูก
ประหารตาม “ความผิดตามกฎหมายต่อต้ านการก่อการร้ าย” ตังแต่
้ ปี
2535 แต่มผี ้ ตู ้ องขังแปดคนรวมทัง้ Devender Pal Singh ทีม่ คี วามเสีย่ ง
จะถูกประหารหลังจากถูกศาลตัดสินลงโทษตามกฎหมายดังกล่าว

เรี ยกร้ องต่ อนายกรั ฐมนตรี
 ยุตกิ ารประหาร Devender Pal Singh โดยใช้ อ�ำนาจตามกลไกของศาลหรื อ
กระบวนการอื่นๆ ที่มีอยู่
 ประกันว่าจะมีการพิจารณาคดีใหม่ส�ำหรับ Devender Pal Singh โดยให้ ปฏิบตั อิ ย่าง
สอดคล้ องกับมาตรฐานการไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรมสากล
 สอบสวนค�ำร้ องเรี ยนของเขาว่ามีการทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ าย และประกันว่าจะ
ไม่มีการน�ำถ้ อยแถลงใดๆ ที่มาจากการบังคับให้ สารภาพมาใช้ ในการพิจารณาคดีซ� ้ำ
 ชะลอการประหารชีวิตและการปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ตัดสินลงโทษประหารชีวิต โดยถือเป็ น
ขันตอนที
้
่จะน�ำไปสูก่ ารยกเลิกโทษประหารโดยสมบูรณ์
เขียนจดหมายถึง:
 แก้ ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลงนโยบายและการปฏิบตั ิเพื่อประกันให้ มีการ Prime Minister
ไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรมที่สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล
South Block, Raisina Hill

New Delhi 110 001
Fax: +9111 2301 9545
Email: (via form)
http://pmindia.nic.in/feedback.htm
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สิงคโปร์

© Save Vui Kong Campaign

YONG VUI KONG

YONG VUI KONG (Yong) ชายมาเลเซียอายุ 19 ปี ถกู จับกุมทีป่ ระเทศสิงคโปร์ในปี 2550 ฐาน
มีเฮโรอีนน� ้ำหนัก 47 กรัมไว้ ในครอบครอง Yong ออกจากโรงเรียนตังแต่
้ ยงั เด็ก และทีผ่ า่ นมาเคย
กระท�ำความผิดทางอาญาเล็กๆ น้ อยๆ เพือ่ หาเลี ้ยงชีพ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารกระท�ำผิดด้ านยาเสพติดของสิงคโปร์ ผู้ใดทีถ่ กู พบว่ามีเฮโรอีน
มากกว่า 15 กรัมไว้ ในครอบครอง จะถือว่ามีความผิดฐานค้ ายาเสพติด และจะต้ องถูกประหาร
ชีวติ สถานเดียว เนือ่ งจาก Yong ไม่สามารถแก้ ตา่ งกับข้ อสันนิษฐานดังกล่าวได้ ศาลสูงจึงมีคำ� สัง่
ลงโทษประหารชีวติ เขาเมือ่ ปี 2551 โดยศาลไม่สามารถใช้ ดลุ พินจิ พิจารณาพฤติการณ์ทเี่ กีย่ วข้ อง
เพือ่ ลดหย่อนโทษได้ เลย
ทนายความของเขาได้ ยนื่ อุทธรณ์ แต่ Yong ได้ ถอนค�ำอุทธรณ์เมือ่ เดือนเมษายน 2552
โดยบอกว่าเขาได้ หนั มานับถือศาสนาพุทธ และส�ำนึกผิดต่อสิง่ ทีเ่ กิดขึ ้น แต่ Yong ได้ ยนื่ เรื่องขอ
ลดหย่อนโทษต่อประธานาธิบดีสงิ คโปร์ในฐานะเป็ นผู้เยาว์ แต่กถ็ กู
ปฏิเสธเมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2552
ที่เราเรี ยกว่ าระวางโทษประหารชีวติ
M. Ravi ทนายความของ Yong ได้ อทุ ธรณ์คำ� ตัดสิน
สถานเดียวเพราะหมายถึงว่ าผู้พพ
ิ ากษา
ลงโทษ Yong โดยท้ าทายว่าระวางโทษประหารชีวติ สถานเดียว
ส�ำหรับความผิดเกีย่ วกับการค้ ายาเสพติดชอบด้ วยรัฐธรรมนูญหรือ
ไม่ สามารถใช้ ดุลพินิจเป็ นอย่ างอื่นได้
ไม่ และขอให้ ศาลพิจารณาทบทวนกระบวนการลดหย่อนโทษ แต่ใน
เดือนพฤษภาคม 2553 ศาลอุทธรณ์ได้ ยกค�ำร้ องทีก่ ล่าวหาว่าระวาง ท�ำได้ แต่ หลับตา...แล้ วก็ส่ ังประหาร
โทษประหารชีวติ สถานเดียวส�ำหรับคดีการค้ ายาเสพติดไม่ชอบด้ วย
รัฐธรรมนูญ นับเป็ นครังที
้ ส่ ามทีม่ กี ารยกค�ำร้ องในลักษณะนี ้ตังแต่
้ ปี ไม่ จำ� เป็ นต้ องพิจารณาถึงความเป็ นมาของ
2523 เป็ นต้ นมา
บุคคลที่เกี่ยวข้ องและสิ่งต่ างๆ เลย”
ศาลมีคำ� สัง่ ว่าสิทธิทจี่ ะมีชวี ติ ตามรัฐธรรมนูญสิงคโปร์ไม่ได้
ห้ ามไม่ให้ ใช้ การลงโทษทีไ่ ร้ มนุษยธรรม ซึง่ รวมถึงระวางโทษประหาร M. Ravi ทนายความของ Yong Vui Kong
ชีวติ สถานเดียว และได้ ปฏิเสธแนวปฏิบตั ขิ องกฎหมายจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศทีห่ ้ ามการใช้ ระวางโทษประหารชีวติ สถานเดียว ที่
ถือว่าเป็ นการลงโทษทีไ่ ร้ มนุษยธรรมหรือเป็ นการละเมิดต่อสิทธิทจี่ ะมีชวี ติ
มีการอ้ างในค�ำร้ องเพือ่ ขอลดหย่อนโทษของ M. Ravi ว่ามีการแทรกแซงอ�ำนาจในการให้
อภัยโทษเนือ่ งจากการให้ ความเห็นเกีย่ วกับคดีโดยรัฐมนตรีกระทรวงกฎหมาย ซึง่ ถือว่าขัดกับหลัก
การปฏิบตั ทิ เี่ ป็ นธรรม แต่ศาลสูงได้ ยกค�ำร้ องดังกล่าวเมือ่ เดือนสิงหาคม 2553 ส่วนศาลอุทธรณ์ได้
ยกค�ำร้ องทีม่ ตี อ่ ค�ำสัง่ ของศาลสูงเมือ่ เดือนเมษายน 2554 เป็ นการปูทางน�ำไปสูก่ ารประหารชีวติ
Yong
ระวางโทษประหารชีวติ 		
ประธานาธิบดีสามารถใช้ อำ� นาจลดหย่อนโทษได้ ตามค�ำปรึกษาหารือจากคณะรัฐมนตรี
สถานเดียว
แต่แทบไม่สามารถใช้ ดลุ พินจิ เพือ่ อนุญาตให้ มกี ารอภัยโทษได้ มีรายงานว่านับแต่สงิ คโปร์ได้ รบั
เอกราชเมือ่ ปี 2508 มีการลดหย่อนโทษกรณีการประหารชีวติ เพียงหกครัง้
ปฏิเสธสิทธิท่ จี ะได้ รับการ

“

”

สันนิษฐานว่ าเป็ นผู้บริสุทธิ์

ปฏิบตั กิ ารทันที

สิงคโปร์ เป็ นประเทศทีไ่ ด้ ชอื่ ว่ามีอตั ราการประหารชีวติ ต่อหัวประชากรสูง
ทีส่ ดุ ในโลกมาเป็ นเวลานานแล้ ว แต่ในช่วงหลายปี ทผี่ า่ นมาจ�ำนวนครัง้ ของ
การประหารชีวติ ได้ ลดลง ตามข้ อมูลของรัฐบาล มีการประหารชีวติ บุคคล
สามคนในปี 2550 หกคนในปี 2551 และห้ าคนในปี 2552 ส�ำหรับปี 2553
ไม่มผี ้ ถู กู ประหารชีวติ มีความผิดอย่างน้ อย 12 ประเภททีน่ �ำไปสูก่ ารลงโทษ
ประหารชีวติ ได้ และโทษประหารชีวติ เป็ นอัตราโทษบังคับส�ำหรับความผิด
เกีย่ วกับการท�ำให้ ผ้ อู นื่ เสียชีวติ การล้ มล้ างระบอบปกครอง ความผิดร้ ายแรง
ด้ านอาวุธปื น และการค้ ายาเสพติด สิงคโปร์ ไม่ได้ เป็ นภาคีของ ICCPR แต่
ตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศมีหน้ าทีต่ ้ องเคารพสิทธิทจี่ ะมี
ชีวติ และปฏิบตั ติ ามข้ อห้ ามโดยสมบูรณ์ทมี่ ตี อ่ การทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่
โหดร้ ายอืน่ ๆ

เรี ยกร้ องต่ อประธานาธิบดี
 ยุตกิ ารประหาร Yong Vui Kong โดยใช้ อ�ำนาจตามกลไกของศาลหรื อกระบวนการอื่นๆ
ที่มีอยู่
 ชะลอการประหารชีวิตและการปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ตัดสินลงโทษประหารชีวิต โดยถือเป็ น
ขันตอนที
้
่จะน�ำไปสูก่ ารยกเลิกโทษประหารโดยสมบูรณ์
 แก้ ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลงนโยบายและการปฏิบตั ิเพื่อประกันให้ มีการไต่สวนคดี
อย่างเป็ นธรรมที่สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะกฎหมายที่ขดั กับหลักการ
สันนิษฐานว่าเป็ นผู้บริ สทุ ธิ์
 ยกเลิกระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียว
 ให้ สตั ยาบันรับรอง ICCPR

เขียนจดหมายถึง:

The President
Office of the President
Orchard Road, Istana
Singapore 0922
Email: s_r_nathan@istana.gov.sg
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REZA MOHAMMED
SHAH BIN
AHMAD SHAH
© องค์การนิรโทษกรรมสากล

มาเลเซีย

REZA MOHAMMED SHAH BIN AHMAD SHAH (Reza Shah) ถูกต�ำรวจจับในตอนค�ำ่ ของ
วันที่ 14 สิงหาคม 2543 ในย่านชุมชนแออัดชานกรุงกัวลาลัมเปอร์ ต�ำรวจบอกว่า ตอนทีพ่ วกเขา
ตะโกนเรียกชือ่ ของเขา เขาได้ โยนถุงพลาสติกทีถ่ อื ไว้ ทิ ้งไป
ต�ำรวจสามารถค้ นจนเจอถุงพลาสติกและบอกว่าในนันมี
้ กญ
ั ชาอยูเ่ กือบ 800 กรัม Reza
Shah ปฏิเสธว่าไม่ร้ ูไม่เห็นเกีย่ วกับสิง่ ของทีอ่ ยูใ่ นถุง และให้ การต่อศาลว่าต�ำรวจซ้ อมบังคับให้ เขา
สารภาพบอกทีอ่ ยูข่ องถุงพลาสติก
ภายหลังการจับกุม มีการน�ำตัว Reza Shah มาขังไว้ ทกี่ องบัญชาการต�ำรวจภาค
(Brickfields Police District Headquarters) ซึง่ ทีผ่ า่ นมามีรายงานว่า
เป็ นสถานทีท่ ถี่ กู ใช้ เพือ่ ท�ำการทรมานและการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้ ายอืน่ ๆ บาง
ถึงเวลาที่มาเลเซียต้ องยกเลิกโทษ
ครังถึ
้ งขันเสี
้ ยชีวติ ระหว่างการควบคุมตัวของเจ้ าพนักงาน
ระหว่างรอการไต่สวนคดี Reza Shah ได้ ถกู ควบคุมตัวไว้
ประหาร… ไม่ มีระบบยุตธิ รรมทางอาญาใด
เป็ นเวลาสองปี และเข้ ารับการไต่สวนของศาลเมือ่ เดือนสิงหาคม 2545
ิ คนคนหนึ่งไป
ศาลสูงทีก่ วั ลาลัมเปอร์พบว่าเขามีความผิดฐานครอบครองกัญชา 795.3 ที่สมบูรณ์ แบบ คุณพรากชีวต
กรัมตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2495
และอีกหลายปี ต่ อมาคุณพบว่ าอันที่จริงเป็ น
พรบ.ระบุวา่ บุคคลใดทีค่ รอบครองยาเสพติดให้ โทษ “จะถือว่า
เป็ นผู้ครอบครองยาเสพติดดังกล่าว จนกว่าจะมีการพิสจู น์เป็ นอย่างอืน่ ” อีกคนหนึ่งต่ างหากที่กระท�ำความผิด คุณจะ
ทังยั
้ งสันนิษฐานว่าผู้ครอบครองทราบถึงคุณลักษณะของยาเสพติดดัง
ท�ำอย่ างไร?
กล่าว เว้ นแต่จะพิสจู น์เป็ นอย่างอืน่ และสันนิษฐานว่าบุคคลใดที่
ครอบครองยาเสพติดให้ โทษจะต้ องมีความผิดฐานค้ ายาเสพติด และจะ Nazri Abdul Aziz รัฐมนตรี กระทรวงกฎหมาย มาเลเซีย ตาม
รายงานข่าวใน ‘The Online Citizen’ 31 สิงหาคม 2553
ต้ องได้ รบั โทษประหารชีวติ ตามกฎหมาย
กฎหมายดังกล่าวจึงถือว่าขัดกับสิทธิของผู้ต้องสงสัยทีจ่ ะได้
รับการสันนิษฐานว่าเป็ นผู้บริสทุ ธิ์จนกว่าจะมีการพิสจู น์ความผิด ใน
หลายคดี ผู้พพิ ากษาได้ สงั่ ระวางโทษประหารชีวติ สถานเดียวส�ำหรับ
ความผิดในการค้ ายาเสพติด โดยจงใจอธิบายอย่างชัดเจนว่าค�ำตัดสินนันอยู
้ บ่ นพื ้นฐานทีข่ ดั กับ
์
หลักการสันนิษฐานว่าเป็ นผู้บริสทุ ธิตามกฎหมาย แทนทีจ่ ะเป็ นไปตามหลักการด�ำเนินคดีเพือ่ ให้ มี
การพิสจู น์ความผิดจนพ้ นข้ อสงสัย
ในกรณีของ Reza Shah เมือ่ ศาลพบว่าเขาครอบครองยาเสพติดตามปริมาณทีก่ ล่าว
หาจริง ศาลก็ไม่มที างเลือกอืน่ ตามกฎหมายนอกจากจะต้ องลงโทษเขาในข้ อหาค้ ายาเสพติด ซึง่ มี
อัตราโทษเพียงสถานเดียวคือการประหารชีวติ และศาลก็สงั่ ลงโทษเช่นนัน้
ในปี 2549 ศาลอุทธรณ์ที่ Putrajaya ได้ กลับค�ำพิพากษาของศาลชันต้
้ น โดยมีคำ� สัง่ ว่า
ระวางโทษประหารชีวติ 		
ยังไม่มกี ารพิสจู น์อย่างชัดเจนว่า Reza Shah รู้เห็นเกีย่ วกับสิง่ ของทีอ่ ยูใ่ นถุงพลาสติกนัน้ และได้ สงั่
สถานเดียว
ลงโทษ Reza Shah ในข้ อหาครอบครองยาเสพติด แต่ไม่รวมถึงการค้ ายาเสพติด โดยสัง่ ให้ ลงโทษ
จ�ำคุกเขาเป็ นเวลา 18 ปี และให้ เฆีย่ นโบย 10 ครัง้
ปฏิเสธสิทธิท่ จี ะได้ รับการ
ในเดือนมกราคม 2552 ศาลของสหพันธรัฐได้ กลับค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซงึ่ เป็ นไป
สันนิษฐานว่ าเป็ นผู้บริสุทธิ์

“

”

ตามค�ำอุทธรณ์ของพนักงานอัยการ โดยระบุวา่ Reza Shah ไม่สามารถพิสจู น์ได้ วา่ เขาไม่มี
ความผิดในข้ อหาค้ ายาเสพติด และศาลได้ สงั่ ให้ ลงโทษประหารชีวติ เขาอีกครัง้
ทีผ่ า่ นมา Reza Shah ได้ ใช้ ชอ่ งทางกฎหมายทีม่ อี ยูท่ งหมดเพื
ั้
อ่ อุทธรณ์คดี และต่อมาได้
ขอพระบรมราชานุญาตเพือ่ ให้ มกี ารเปลีย่ นโทษ แต่ยงั ไม่มคี ำ� สัง่ ใดๆ ลงมา

ปฏิบตั กิ ารทันที

ในเดือนเมษายน 2554 กระทรวงมหาดไทย มาเลเซีย ประกาศว่ามี
การประหารชีวติ บุคคล 441 คนตังแต่
้ ปี 2503 และมีนกั โทษประหาร
696 คน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2554 นักโทษประหารส่วนใหญ่ต้อง
โทษตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2495 ซึง่ ก�ำหนดให้
ผู้มคี วามผิดฐานค้ ายาเสพติดต้ องได้ รับโทษประหารชีวติ สถานเดียว
ในลักษณะเดียวกับความผิดจากการท�ำให้ ผ้ อู นื่ เสียชีวติ ในปี 2552
มาเลเซียแถลงต่อองค์การสหประชาชาติวา่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ลดโทษสูงสุดของคดีค้ายาเสพติดให้ เหลือแค่การจ�ำคุกตลอดชีวติ
มาเลเซียยังไม่ได้ ให้ สตั ยาบันรับรอง ICCPR และอนุสญ
ั ญาต่อต้ าน
การทรมาน แต่ตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ มาเลเซีย
มีหน้ าทีต่ ้ องปฏิบตั ติ ามข้ อห้ ามต่อการพรากชีวติ บุคคลโดยพลการและ
การทรมานและการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้ ายอืน่ ๆ

เรี ยกร้ องต่ อกษัตริย์








ยุตกิ ารประหาร Reza Shah โดยใช้ อ�ำนาจตามกลไกของศาลหรื อกระบวนการอื่นๆ
ที่มีอยู่
ชะลอการประหารชีวิตและการปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ตัดสินลงโทษประหารชีวิต โดยถือเป็ น
ขันตอนที
้
่จะน�ำไปสูก่ ารยกเลิกโทษประหารโดยสมบูรณ์
แก้ ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลงนโยบายและการปฏิบตั ิเพื่อประกันให้ มีการไต่สวนคดี
อย่างเป็ นธรรมที่สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะกฎหมายที่ขดั กับหลักการ
สันนิษฐานว่าเป็ นผู้บริ สทุ ธิ์
เขียนจดหมายถึง:
ยกเลิกระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียว
King and Supreme Head of State
ให้ สตั ยาบันรับรอง ICCPR
Istana Negara
50500 Kuala Lumpur
Malaysia
Email: via Foreign Minister
(anifah@kln.gov.my)
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LENG GUOQUAN
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จีน

LENG GUOQUAN เป็ นพ่อค้ าอาหารทะเล เขาถูกลงโทษประหารชีวติ เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม
2552 โดยศาลประชาชนกลางทีเ่ มืองต้ านถง มณฑลเหลียวหนิง เขาถูกกล่าวหาว่าเป็ นหัวหน้ าแก๊ ง
อาชญากรรมทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้ องกับการลักลอบและค้ ายาเสพติด การตัดสินลงโทษเขาเกิดขึ ้นจากการ
ไต่สวนคดีอย่างไม่เป็ นธรรม โดยใช้ หลักฐานเป็ นค�ำสารภาพของเขาและค�ำให้ การจากพยานทีใ่ น
เวลาต่อมาได้ กลับค�ำให้ การ หรือไม่กบ็ อกว่าถูกทรมานเพือ่ บังคับให้ ต้องให้ การเป็ นปรปั กษ์ตอ่ Leng
Guoquan
Leng Guoquan ได้ ปฏิเสธข้ อกล่าวหามาโดยตลอด และบอกว่าทีส่ ารภาพเพราะถูก
ทรมาน เขาถูกควบคุมตัวเมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2552 และบอกว่าได้ ถกู ทรมานสามวันสามคืนใน
ระหว่างการสอบปากค�ำของหน่วยต�ำรวจพิเศษ ต�ำรวจสามนายจับเขามัดมือไพล่หลังไว้ กดให้ ศรี ษะ
เขาอยูร่ ะหว่างขาและชกต่อยเขา ต่อมา พวกเขายังได้ จดุ ไฟทีป่ ลายข้ างหนึง่
ของกระดาษทีม่ ้ วนเอาไว้ และยัดปลายอีกด้ านหนึง่ เข้ าไปในจมูกของเขา รวม
ทังปิ้ ดปากเขาไว้ จนกระทัง่ เขาต้ องส�ำลักควันไฟเข้ าไป ตังแต่
้ เดือนมกราคม
ต่ อมา พวกเขายังได้ จุดไฟที่ปลาย
2552 Leng Guoquan ได้ ถกู สอบปากค�ำและถูกทรมานอย่างน้ อยสีค่ รัง้
Leng Guoquan ได้ ถกู ควบคุมตัวทีศ่ นู ย์ควบคุมตัวแห่งเมืองเฟิ งเฉิง ข้ างหนึ่งของกระดาษที่ม้วนเอาไว้
ตังแต่
้ ปี 2552 ในครังแรกเจ้
้
าหน้ าทีล่ งทะเบียนชือ่ ของเขาผิด (โดยใช้ ชอื่ Chen และยัดปลายอีกด้ านหนึ่งเข้ าไปใน
Dong) เป็ นความพยายามทีจ่ ะป้องกันไม่ให้ ทนายความและครอบครัวของเขา
จมูกของเขา รวมทัง้ ปิ ดปากเขาไว้
ทราบว่าเขาถูกควบคุมตัวทีใ่ ด แต่เมือ่ ทราบว่าเขาอยูท่ ใี่ ดแล้ว เจ้ าหน้ าทีก่ ไ็ ม่
อนุญาตให้ ญาติหรือทนายเข้ าเยีย่ มอยูด่ ี
ครอบครัวได้ แต่งตังทนายความรวมทั
้
งสิ
้ ้นสีค่ นเพือ่ ดูแลคดีของเขา ทนายความคนแรกถูก
ทางการบังคับให้ ต้องถอนตัวไป ส่วนคนทีส่ องและสามถูกปฏิเสธไม่ให้ พบกับเขา ทนายความคนทีส่ ี่
สามารถพบเขาได้ ในท้ ายทีส่ ดุ แต่กพ็ บเขาจวนเจียนก่อนทีจ่ ะมีการไต่สวนคดีในครังแรกแล้
้
ว
ทนายความคนดังกล่าวได้ ยนื่ เรื่องร้ องเรียนต่อส�ำนักงานอัยการพิเศษทีเ่ มืองต้ านถงใน
เดือนกรกฎาคม 2552 อ้ างว่า ลูกความของเขาถูกทรมานระหว่างการควบคุมตัว และขอให้ มกี าร
สอบสวนในเรื่องนี ้ในเดือนสิงหาคม 2553 ทางส�ำนักงานอัยการมณฑลเหลียวหนิงสรุปว่า ข้ อกล่าว
หาเรื่องการทรมานไม่มมี ลู ความจริง
ในระหว่างการไต่สวนคดี ทนายความของ Leng Guoquan ไม่มโี อกาสซักค้ านพยานคน
ส�ำคัญเลย ส่วนคนทีเ่ คยให้ การ ในเวลาต่อมาก็ได้ กลับค�ำให้ การนัน้ ในขณะทีพ่ นักงานอัยการไม่
สามารถแสดงวัตถุพยานใดๆ ทีส่ นับสนุนค�ำให้ การของพยานทีอ่ ้ างว่าเขาได้ กระท�ำความผิดเลย
ในการไต่สวนขันอุ
้ ทธรณ์เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2553 ทีศ่ าลสูงแห่งมณฑลเหลียวหนิง
การทรมานและปฏิบตั กิ ารที่
Leng Guoquan ได้ แสดงแผลเป็ นบริเวณศีรษะ ข้ อมือและขาของเขาให้ ศาลดู ซึง่ เขาบอกว่าเกิดจาก
โหดร้ าย
การทรมาน ในบรรดาพยาน 56 คนทีเ่ สนอรายชือ่ โดยจ�ำเลย ศาลอนุญาตให้ มาให้ การได้ เพียงสาม
การปฏิเสธสิทธิการ
คน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2544 ศาลมณฑลเหลียวหนิงได้ สงั่ ให้ ศาลชันต้
้ นพิจารณาคดีของ Leng
เข้ าถึงทนายความ
Guoquan ใหม่เนือ่ งจาก “ความไม่ชดั เจนเกีย่ วกับข้ อเท็จจริง” และ “การขาดพยานหลักฐาน” การ
พิจารณาคดีใหม่ได้ เริ่มขึ ้นเมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2554

“

”

ในประเทศจีนมีความผิดทางอาญาอย่างน้ อย 55 ประเภท รวมทังความผิ
้
ดทีไ่ ม่เกีย่ วกับความรุนแรง
อย่างเช่น ความผิดด้ านยาเสพติดทีม่ โี ทษถึงขันประหารชี
้
วติ ในแต่ละปี มผี ้ ถู กู ประหารชีวติ หลายพันคน
มากกว่าจ�ำนวนผู้ทถี่ กู ประหารทังโลกรวมกั
้
น แต่ไม่มใี ครทราบตัวเลขทีแ่ ท้ จริง ในปี 2550 ศาลประชาชน
สูงสุดได้ อ้างอ�ำนาจทีจ่ ะเป็ นผู้วนิ จิ ฉัยขันสุ
้ ดท้ ายเกีย่ วกับการตัดสินลงโทษประหารชีวติ ในทุกกรณี โดย
ศาลสูงสุดมีอำ� นาจทังการอนุ
้
มตั ใิ ห้ ลงประโทษประหารชีวติ หรือสัง่ ให้ ศาลชันต้
้ นพิจารณาคดีใหม่กไ็ ด้
ซึง่ เป็ นผลให้ ทางการรายงานจ�ำนวนการประหารชีวติ ทีล่ ดลง แต่ไม่มขี ้ อมูลยืนยันอย่างชัดเจน ในกรณีที่
ศาลประชาชนสูงสุดเห็นชอบกับโทษประหารชีวติ การประหารชีวติ ก็จะเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว รัฐธรรมนูญ
ให้ อำ� นาจฝ่ ายบริหารทีจ่ ะให้ “อภัยโทษเป็ นกรณีพเิ ศษ” แต่ไม่มขี นตอนปฏิ
ั้
บตั ใิ ห้ บคุ คลสามารถขออภัย
โทษหรือขอเปลีย่ นโทษได้ เอง การไต่สวนคดีทงหลายรวมทั
ั้
งที
้ น่ ำ� ไปสูก่ ารตัดสินลงโทษประหารชีวติ มัก
ไม่สอดคล้ องกับมาตรฐานการไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรม จีนมีอตั ราการลงโทษในคดีอาญาเกือบ 100%

ปฏิบตั กิ ารทันที
เรี ยกร้ องต่ อทางการจีน:
 ยุตกิ ารประหาร Leng Guoquan โดยใช้ อ�ำนาจตามกลไกของศาลหรื อกระบวนการอื่นๆ
ที่มีอยู่
 ประกันว่าจะมีการพิจารณาคดีของ Leng Guoquan ใหม่โดยสอดคล้ องกับมาตรฐาน
การไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรมสากล โดยเฉพาะสิทธิที่จะมีที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย
 สอบสวนรายงานการทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ าย และประกันว่าจะไม่มีการน�ำ
ถ้ อยแถลงใดๆ ที่มาจากการบังคับให้ สารภาพมาใช้ ในการพิจารณาคดีซ� ้ำ
 ชะลอการประหารชีวิตและการปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ตัดสินลงโทษประหารชีวิต โดยถือเป็ น
ขันตอนที
้
่จะน�ำไปสูก่ ารยกเลิกโทษประหารโดยสมบูรณ์
 แก้ ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลงนโยบายและการปฏิบตั ิเพื่อประกันให้ มีการไต่สวนคดี
อย่างเป็ นธรรมที่สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล
 ประกันว่าผู้ที่ถกู ลงโทษประหารชีวิตมีโอกาสที่จะใช้ สทิ ธิในการขออภัยโทษ เขียนจดหมายถึง:
President of the Liaoning Provincial
หรื อการเปลี่ยนโทษอย่างสอดคล้ องกับมาตรฐานสากล
Higher People’s Court
 ให้ สตั ยาบันรับรอง ICCPR
Liaoningsheng Gaoji Renmin Fayuan
132 Huigongjie, Shenhequ
Shenyangshi 110013
Liaoningsheng
People’s Republic of China
Email: lnfy_mygt@chinacourt.org
or lngfjb@126.com
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HAKAMADA IWAO
© ส่วนบุคคล

ญี่ปุ่น

HAKAMADA IWAO (Hakamada) เกิดเมือ่ ปี 2479 เคยเป็ นนักมวย เขาถูกจับกุมในข้ อหาท�ำให้
ผู้อนื่ เสียชีวติ เมือ่ ปี 2509 เขาถูกสัง่ ลงโทษประหารชีวติ ในปี 2511
ภายหลังการจับกุม ต�ำรวจน�ำตัว Hakamada ไปสอบปากค�ำเป็ นเวลา 23 วันตังแต่
้ วนั
ที่ 18 สิงหาคม- 9 กันยายน 2509 เขาถูกสอบปากค�ำโดยไม่มกี ารพัก เฉลีย่ 12 ชัว่ โมงต่อวัน และมี
อยูส่ ามครังที
้ เ่ ขาถูกสอบปากค�ำติดต่อกันเกิน 14 ชัว่ โมง หลังจากผ่าน
ไป 20 วันเขา “รับสารภาพ” และถูกตังข้้ อหาในอีกสามวันต่อมา ในช่วง
ผมไม่ สามารถท�ำให้ ผ้ ูพพ
ิ ากษาอีกสองท่ าน
เวลานัน้ เขาต้ องลงนามในเอกสารต่างๆ มากมายเพือ่ ยืนยันว่าสารภาพ
ผิด และยังต้ องลงนามในค�ำรับสารภาพมากขึ ้น ซึง่ เป็ นค�ำรับสารภาพที่ เชื่อได้ ว่า Hakamada ไม่ ได้ กระท�ำความผิด
จัดเตรียมไว้ โดยพนักงานอัยการ
ผมก็เลยต้ องลงโทษเขา ถือเป็ นค�ำสั่งศาลตาม
ในขันของการไต่
้
สวน Hakamada กลับค�ำให้ การทังหมด
้
โดยอ้ างว่าระหว่างถูกควบคุมตัวเขาไม่ได้ รบั อาหารและน� ้ำ ไม่ได้ รบั
เสียงข้ างมาก โดยส่ วนตัวการเขียนค�ำพิพากษา
อนุญาตให้ ใช้ ห้องน� ้ำ และถูกเตะและต่อย ในจดหมายทีเ่ ขาเขียนถึง
น้ องสาวระบุวา่
ในคดีนีข้ ัดกับมโนธรรมส�ำนึกของผม เป็ นสิ่งที่
“เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ สู อบปากค�ำคนหนึง่ จับนิ ้วโป้งผมไปแตะกับหมึก
และจับมือผมเพือ่ เขียนค�ำรับสารภาพ จากนันก็
้ สงั่ ผมว่า ‘เขียนชือ่ นาย หลอกหลอนใจมาจนทุกวันนี ้
ลงไปตรงนี ้!’ พวกเขาตะโกนใส่ผม เตะผม และล็อกแขนผมไว้ ”
Kumamoto Norimichi ผู้พิพากษาศาลภาค Shizuoka 2550
ก่อนการไต่สวน Hakamada มีโอกาสพูดคุยสันๆ
้ แค่สาม
ครังกั
้ บทนายความทีแ่ ตกต่างกัน ในระหว่างการขึ ้นศาลทีศ่ าลภูมภิ าค
Shizuoka ในปี 2511 ผู้พพิ ากษาแสดงข้ อกังวลว่าค�ำรับสารภาพทีน่ ำ�
เสนอโดยพนักงานอัยการและมีการลงลายมือชือ่ ของ Hakamada ไว้
มีลกั ษณะการลงนามอย่างไม่สมัครใจ ในบรรดาเอกสาร 45 ชิ ้น มีอยู่
เพียงชิ ้นเดียวทีม่ ลี กั ษณะลงนามโดยสมัครใจ ส่วนทีเ่ หลือศาลเห็นว่า
ไม่สามารถรับเป็ นพยานหลักฐานได้ แต่เขาถูกลงโทษประหารชีวติ และ
ศาลฎีกาก็พพิ ากษายืนตามค�ำสัง่ ลงโทษและโทษทีไ่ ด้ รบั เมือ่ ปี 2533
ในปี 2550 Kumamoto Norimichi หนึง่ ในสามผู้พพิ ากษาทีศ่ าลภูมภิ าค Shizuoka ซึง่
ตัดสินประหารชีวติ เขาเมือ่ ปี 2511 บอกว่า เขาเชือ่ ว่า Hakamada เป็ นผู้บริสทุ ธิ์
“พูดอย่างเป็ นกลาง มีหลักฐานยืนยันการกระท�ำผิดของเขาน้ อยมาก แต่พนักงาน
สอบสวนตังธงไว้
้ แต่เบื ้องต้ นแล้วว่าเขาเป็ นคนผิด ต�ำรวจจึงสอบสวนโดยคิดในใจว่าเขาเป็ นผู้กอ่
อาชญากรรมแน่นอน เขาถูกควบคุมตัวและบังคับให้ สารภาพ เพราะต�ำรวจเป็ นผู้จบั กุมเขา”
การทรมานและปฏิบตั กิ ารที่
ผู้พพิ ากษา Kumamoto Norimichi ถูกบังคับให้ ต้องลงโทษประหารต่อ Hakamada แม้
โหดร้ าย
จะเชือ่ ว่าเขาเป็ นผู้บริสทุ ธิ์ “ผมไม่สามารถแบกรับภาระจากมโนธรรมส�ำนึกได้ ผมจึงตัดสินใจลาออก
จากการเป็ นผู้พพิ ากษา… ผมรู้สกึ ผิดในทุกอย่าง”
การปฏิเสธสิทธิการ

“

”

เข้ าถึงทนายความ

ทนายความของ Hakamada เรียกร้ องให้ มกี ารไต่สวนคดีใหม่ในปี 2524 แต่คำ� ขอดังกล่าว
ได้ ถกู ศาลฎีกาปฏิเสธในปี 2537 ต่อมามีการยืน่ ค�ำร้ องให้ มกี ารพิจารณาคดีใหม่อกี ครังเมื
้ อ่ ปี 2551
ต่อศาลภูมภิ าค Shizuoka และยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
Hakamada ได้ ยนื ยันความบริสทุ ธิข์ องเขาเป็ นเวลากว่า 45 ปี และนับเป็ นนักโทษใน
แดนประหารทีอ่ ยูใ่ นคุกนานทีส่ ดุ คนหนึง่ ส�ำหรับนักโทษทีถ่ กู ลงโทษประหารชีวติ ในญีป่ นุ่ พวกเขา
จะถูกแยกตัวออกมา นอกเหนือจากการเดินทางมาเยีย่ มช่วงสันๆ
้ ของน้ องสาว ทนายความ และผู้
สนับสนุนไม่กคี่ น Hakamada ใช้ ชวี ติ ส่วนใหญ่เพียงล�ำพังเป็ นเวลากว่า 30 ปี และยังแสดงอาการ
เสือ่ มทางจิตอย่างรุนแรงด้ วย

ปฏิบตั กิ ารทันที

ระบบยุตธิ รรมทางอาญาของญี่ปนมั
ุ่ กพึง่ พาค�ำสารภาพทีไ่ ด้ มาจากระบบ daiyo
kangoku และน�ำมาใช้ เพือ่ การลงโทษ ในระบบดังกล่าว ต�ำรวจสามารถควบคุม
ตัวและสอบปากค�ำผู้ต้องสงสัยได้ นานถึง 23 วัน โดยไม่มกี ารเข้ าถึงทนายความใน
ระหว่างการสอบปากค�ำ เป็ นเหตุให้ คำ� สารภาพทีเ่ กิดขึ ้นในช่วงนี ้มักได้ มาจากการ
ทรมานหรือการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้ าย ญี่ปนุ่ มีอตั ราการลงโทษในคดีอาญา 99% โดยมี
ความผิด 19 ประเภททีม่ โี ทษถึงขันประหารชี
้
วติ แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้ ว มีเฉพาะคนที่
ถูกลงโทษตามข้ อหาฆ่าผู้อนื่ เท่านันที
้ จ่ ะได้ รบั โทษประหารชีวติ ปั จจุบนั มีนกั โทษใน
แดนประหารกว่า 100 คน ระหว่างปี 2549-2553 มีการประหารชีวติ นักโทษ 37 คน
โดยกระท�ำกันอย่างลับๆ และผู้ทถี่ กู ประหารจะได้ รบั แจ้ งเพียงไม่กชี่ วั่ โมงก่อนการ
ประหารชีวติ ส่วนสมาชิกในครอบครัวจะได้ รบั แจ้ งเมือ่ การประหารเสร็จสิ ้นแล้ ว

เรี ยกร้ องต่ อรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุตธิ รรม:
 ยุตกิ ารประหาร Hakamada Iwao โดยใช้ อ�ำนาจตามกลไกของศาลหรื อกระบวนการอื่นๆ
ที่มีอยู่
 ประกันว่าจะมีการพิจารณาคดีของ Hakamada Iwao ใหม่โดยสอดคล้ องกับมาตรฐาน
การไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรมสากล
 สอบสวนรายงานการทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายและการปฏิเสธสิทธิที่จะเข้ าถึงที่
ปรึกษาด้ านกฎหมายอย่างเป็ นผล
 ยกเลิกระบบ daiyo kangoku หรื อแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล รวมทังการน�
้
ำ
ระบบบันทึกแบบอิเลคทรอนิกส์มาใช้ ในขันตอนการสอบปากค�
้
ำทังหมด
้
 ชะลอการประหารชีวิตและการปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ตัดสินลงโทษประหาร
ชีวิต โดยถือเป็ นขันตอนที
้
่จะน�ำไปสูก่ ารยกเลิกโทษประหารโดยสมบูรณ์ เขียนจดหมายถึง:
 แก้ ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลงนโยบายและการปฏิบตั ิเพื่อประกันให้ มี Minister of Justice
1-1-1 Kasumigaseki
การไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรมที่สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล

Chiyoda-ku
Tokyo 100-8977, Japan
Fax +81 3 5511 7200 (via Public
Information & Foreign Liaison Office)
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HUMPHREY
JEFFERSON EJIKE
ELEWEKE
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อินโดนีเซีย

HUMPHREY JEFFERSON EJIKE ELEWEKE (Jeff) มาจากประเทศไนจีเรีย เขาถูกจับในข้ อหา
ยาเสพติดเมือ่ ปี 2546 และถูกสัง่ ลงโทษประหารชีวติ ในปี 2547
Jeff ถูกจับกุมตัวเมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม 2546 ทีก่ รุงจาการ์ตา ในข้ อหาครอบครองยาเสพติด
ต�ำรวจพบเฮโรอีนน� ้ำหนัก 1.7 กก.ในห้ องของลูกจ้ างคนหนึง่ ในภัตตาคารทีเ่ ขาเป็ นเจ้ าของและเป็ นผู้
บริหาร
เขาถูกตังข้้ อหามีความผิดเกีย่ วกับการน�ำเข้ า ส่งออก ขาย และลักลอบค้ ายาเสพติด ซึง่
มีโทษถึงขันประหารชี
้
วติ อย่างไรก็ตาม ในช่วงทีถ่ กู จับกุม ควบคุมตัวหรือสอบปากค�ำ Jeff ไม่ได้ รบั
โอกาสให้ เข้ าพบทนายความ เขาถูกควบคุมตัวอยูท่ งหมดห้
ั้
าเดือนโดยไม่ได้ พบกับทนายความ ซึง่
ถือว่าขัดกับข้ อ 14 ของ ICCPR รวมทังประมวลกฎหมายวิ
้
ธพี จิ ารณาความอาญาของอินโดนีเซีย
ซึง่ รับรองสิทธิทจี่ ะได้ รบั ความช่วยเหลือและติดต่อกับทนายความ
อินโดนีเซียให้ สตั ยาบันรับรอง ICCPR ในปี 2549
‘คนผิวด�ำจากไนจีเรี ย’ จะถูกต�ำรวจ
Jeff อ้างว่าเขาถูกซ้อมซ� ้ำแล้วซ� ้ำอีกในระหว่างการสอบปากค�ำ
จับตามองเพราะเป็ นผู้ต้องสงสัยว่ าค้ า
ผู้สอบปากค�ำขูเ่ ขาว่าจะยิงเขาถ้ าเขาปฏิเสธไม่ยอมลงนามในค�ำรับ
สารภาพว่าเป็ นผู้ครอบครองเฮโรอีน หรือหากเขาปฏิเสธทีจ่ ะให้ การ
ยาเสพติดในอินโดนีเซีย
ซัดทอดคนอืน่ อย่างไรก็ตาม ในบันทึกการไต่สวนเมือ่ เดือนเมษายน
ถ้ อยค�ำบางส่วนจากค�ำตัดสินในคดีของ
2547 ระบุวา่ Jeff ไม่เคยถูกบังคับแต่อย่างใด
Humphrey Jefferson
ค�ำตัดสินของศาลมีถ้อยค�ำส่วนหนึง่ ว่า “คนผิวด�ำจาก
ไนจีเรีย” จะถูกต�ำรวจจับตามองเพราะเป็ นผู้ต้องสงสัยว่าค้ ายาเสพ
ติดในอินโดนีเซีย ซึง่ ท�ำให้ เกิดข้ อกังวลเกีย่ วกับความล�ำเอียงของ
กระบวนการไต่สวนคดี โดย ICCPR ก�ำหนดให้ ทกุ คนได้ รบั การไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรมและเปิ ดเผย
โดยคณะตุลาการทีม่ อี ำ� นาจ มีความเป็ นอิสระ และเป็ นกลาง ICCPR ก�ำหนดพันธกรณีอย่างชัดเจน
ให้ รฐั ต้ องเคารพและคุ้มครองสิทธิของบุคคลทุกคน “โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั แิ ต่อย่างใด” ไม่วา่ จะ
เป็ นเรื่องของเชื ้อชาติ สีผวิ และชาติกำ� เนิดหรือความเป็ นมาด้ านสังคม
ศาลภูมภิ าคกรุงจาการ์ตากลางได้ ตดั สินลงโทษ Jeff ในข้ อหาครอบครองและจ�ำหน่าย
ยาเสพติด เขาถูกศาลสัง่ ประหารชีวติ เมือ่ เดือนเมษายน 2547 ต่อมาศาลสูงได้ พพิ ากษายืนตาม
ค�ำสัง่ ลงโทษและมาตรการลงโทษเมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2547 และศาลฎีกาพิพากษายืนเมือ่ เดือน
พฤศจิกายน2547
ในเดือนพฤศจิกายน 2547 Charles Kanu ซึง่ เคยเป็ นเจ้ าของร้ านอาหารก่อน Jeff
แจ้ งกับต�ำรวจว่าเขาเป็ นคนวางแผนเอายาเสพติดไปไว้ ในร้ านอาหารเพื่อให้ Jeff ถูกจับและถูก
ศาลลงโทษเอง แม้ วา่ เขาจะเสียชีวิตในเรื อนจ�ำในเวลาต่อมา แต่หลายคนระบุวา่ พวกเขาเห็น
การทรมานและปฏิบตั กิ าร
Charles Kanu ให้ การรับสารภาพระหว่างต้ องโทษในคดียาเสพติดในเรื อนจ�ำ ค�ำให้ การของ
ทีโหดร้ าย
พยานเหล่านันเป็
้ นเหตุให้ มีการอุทธรณ์คดีของ Jeff ต่อศาลฎีกา แต่ศาลได้ ปฏิเสธที่จะรับฟั ง
เมื่อเดือนกันยายน 2550 ในปี เดียวกันศาลได้ ยืนยันความชอบด้ วยรัฐธรรมนูญของการใช้ โทษ
การปฏิเสธสิทธิการ
ประหารชีวิตกับความผิดด้ านยาเสพติด
เข้ าถึงทนายความ

“

”

ในปั จจุบนั Jeff ถูกขังไว้ ทเี่ รือนจ�ำ Nusa Kambangan เพือ่ รอการประหารชีวติ เขาไม่ได้
ขอการลดหย่อนโทษจากประธานาธิบดี เพราะยังยืนยันว่าเป็ นผู้บริสทุ ธิ์ และไม่ควรขออภัยโทษต่อ
อาชญากรรมทีเ่ ขาไม่ได้ เป็ นผู้กอ่
อินโดนีเซียยังไม่ได้ กำ� หนดให้ การทรมานเป็ นความผิดทางอาญาอย่างหนึง่ ตามประมวล
กฎหมายอาญา

ปฏิบตั กิ ารทันที

อินโดนีเซียมีนกั โทษในแดนประหารกว่า 100 คน กว่าครึ่งหนึง่ ได้ รบั โทษจากคดีค้ายา
เสพติด และมีอยูจ่ ำ� นวนมากทีเ่ ป็ นคนต่างชาติ ในปี 2551 มีการประหารชีวติ นักโทษ
10 คน เปรียบเทียบกับการประหารชีวติ นักโทษ 11 คนในช่วงหนึง่ ทศวรรษก่อนหน้ านี ้
ในปี 2553 มีอย่างน้ อยเจ็ดคนทีถ่ กู ลงโทษประหารชีวติ นับแต่ปี 2551 เป็ นต้ นมา ไม่มี
การบันทึกข้ อมูลว่ามีการประหารชีวติ ในเดือนสิงหาคม 2553 มีการแก้ ไขกฎหมายลด
หย่อนโทษเพือ่ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ตี่ ้ องโทษประหารชีวติ สามารถร้ องขอการลดหย่อนโทษได้
เฉพาะจากประธานาธิบดีเท่านัน้ และต้ องท�ำภายในหนึง่ ปี หลังจากค�ำตัดสินขันสุ
้ ดท้ าย
รัฐธรรมนูญมีข้อห้ ามต่อการทรมาน แต่ตำ� รวจยังใช้ วธิ ีทรมานอย่างกว้ างขวางเพือ่ บังคับ
ให้ มกี ารสารภาพ และเป็ นข้ อมูลทีศ่ าลมักน�ำมาใช้ อย่างสม�ำ่ เสมอ ผู้ทถี่ กู ตังข้้ อหาอาญาที่
มีโทษถึงขันประหารชี
้
วติ อาจถูกจับกุมตัวได้ นานถึง 231 วันก่อนการไต่สวนของศาล มีข้อ
กังวลอย่างจริงจังเกีย่ วกับปั ญหาคอรัปชัน่ และการขาดความเป็ นอิสระของศาล

เรี ยกร้ องต่ ออธิบดีกรมอัยการ
 ยุตกิ ารประหาร Humphrey Jefferson Ejike Eleweke โดยใช้ อ�ำนาจตามกลไกของศาล
หรื อกระบวนการอื่นๆ ที่มีอยู่
 ประกันว่าจะมีการพิจารณาคดีของ Humphrey Jefferson Ejike Eleweke ใหม่โดย
สอดคล้ องกับมาตรฐานการไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรมสากล
 ก�ำหนดให้ การทรมานเป็ นความผิดทางอาญา สอบสวนรายงานการทรมานและการ
ปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายและประกันว่าจะไม่มีการน�ำถ้ อยแถลงใดๆ ที่มาจากการบังคับให้
สารภาพมาใช้ ในการพิจารณาคดีซ� ้ำ
 ชะลอการประหารชีวิตและการปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ตัดสินลงโทษประหารชีวิต โดยถือเป็ น
ขันตอนที
้
่จะน�ำไปสูก่ ารยกเลิกโทษประหารโดยสมบูรณ์
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ปากีสถาน

AFTAB BAHADUR ถูกต�ำรวจจับทีก่ รุงละฮอร์เมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2535 พร้ อมกับชายอีกคน
หนึง่ เพราะต้ องสงสัยว่าฆ่าผู้อนื่ ตาย เขาถูกต�ำรวจควบคุมตัวไว้ เป็ นเวลาหลายเดือนโดยไม่ได้ พบ
ทนายความ ปกติแล้วต�ำรวจจะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ เป็ นเวลาหลายสัปดาห์ บางทีกน็ านถึงหนึง่
ปี กว่าจะมีการตังข้้ อกล่าวหา โดยปกติแล้วมักไม่มโี อกาสขออ�ำนาจศาลเพือ่ ไต่สวนความชอบด้ วย
กฎหมายของการควบคุมตัว หรือไม่มโี อกาสทีจ่ ะประกันตัวเอง
เมือ่ Aftab Bahadur ไปขึ ้นศาลในปี 2536 เขาให้ การปฏิเสธโดยอ้ างว่าต�ำรวจได้ นำ� ตัวเขา
ไปยังทีเ่ กิดเหตุ และบังคับให้ เขาต้ องทิ ้งรอยนิ ้วมือไว้ Ghulam Mustafa จ�ำเลยร่วมอีกคนหนึง่ ก็อ้าง
ว่าถูกทรมานและถูกบังคับให้ ทิ ้งรอยนิ ้วมือไว้ เช่นกัน ผู้พพิ ากษารับฟังค�ำกล่าวอ้ างโดยไม่ได้ ให้ ความ
เห็นใดๆ
ในระหว่างการไต่สวนคดี Aftab Bahadur ได้ รบั ความช่วยเหลือจากทนายความขอแรง
ทีแ่ ต่งตังโดยรั
้ ฐ ทนายความไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานใดๆ เพือ่
แก้ ตา่ งให้ กบั ลูกความได้ เลย ทนายความขอแรงในปากีสถานมักเป็ นผู้
มีความรู้น้อยและได้ รบั ค่าตอบแทนต�ำ่ อาจไม่วา่ ความให้ กบั ลูกความ
ต�ำรวจทรมานผม พวกเขาเอาน�ำ้ มัน
อย่างเต็มที่ เว้ นแต่ลกู ความจะมีปัญญาจ่ายพวกเขา
Aftab Bahadur ได้ รบั การไต่สวนทีศ่ าลพิเศษเพือ่ การเร่งรัด มาทามือผม จากนัน
้ ก็ลากมือผมไปแตะ
การไต่สวนคดีหมายเลข 2 ทีก่ รุงละฮอร์ในวันที่ 13 เมษายน 2536 เขา
กับที่ต่างๆ ทั่วห้ อง เพื่อเก็บรอยนิว้ มือ
ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าคนตาย และถูกลงโทษประหารชีวติ
ศาลพิเศษดังกล่าวปฏิบตั หิ น้ าทีร่ ะหว่างปี 2530-2537 โดยมีขอบเขต เป็ นหลักฐาน
อ�ำนาจเด็ดขาดส�ำหรับความผิดบางประเภท รวมทังการฆ่
้
าคนตาย
Aftab Bahadur
และความผิดทางการเมือง ทังที
้ ร่ ุนแรงและไม่รุนแรง และมีอำ� นาจสัง่
ลงโทษประหารชีวติ ได้ เป็ นระบบศาลทีท่ ำ� งานต่างจากระบบยุตธิ รรม
ทัว่ ไป โดยมักเป็ นการไต่สวนโดยผู้พพิ ากษาทีเ่ กษียณอายุแล้ว และ
จ�ำเลยสามารถอุทธรณ์คดีได้ กบั ศาลอุทธรณ์-ฎีกาพิเศษเท่านัน้ ซึง่ มีอำ� นาจนอกเหนือจากศาลฎีกา
ทัว่ ไป มีการจ�ำกัดเวลาอย่างชัดเจนในการน�ำคดีขึ ้นสูศ่ าล ภายหลังมีการแจ้ งข้ อกล่าวหา และมีระยะ
เวลาการไต่สวนและกระบวนการอุทธรณ์คดีในลักษณะเฉพาะ แม้ วา่ จะมีการยกเลิกกฎหมายจัดตัง้
ศาลเร่งรัดคดีเช่นนี ้เมือ่ ปี 2537 แต่ยงั มีคนจ�ำนวนมากทีถ่ กู คุมขังเนือ่ งจากการไต่สวนของศาลเหล่านี ้
รวมทังตั
้ ว Aftab Bahadur ซึง่ ต้ องโทษประหารชีวติ
Aftab Bahadur ได้ อทุ ธรณ์คดีของเขากับศาลอุทธรณ์-ฎีกาพิเศษ และทนายความที่
ว่าความให้ เขาในชันนี
้ ้ก็เป็ นทนายความทีร่ ฐั จัดให้ เช่นกัน ในค�ำอุทธรณ์คดีไม่ปรากฏวันทีแ่ ละมี
การทรมานและปฏิบตั กิ าร
ข้ อความเพียงสีป่ ระเด็นหลักบนหนึง่ หน้ ากระดาษ กล่าวคือการชี ้ว่าพนักงานอัยการไม่สามารถ
ที่โหดร้ าย
พิสจู น์ความผิดจนพ้ นข้ อสงสัยได้ ไม่มพี ยานหลักฐานทีน่ า่ เชือ่ ถือเพียงพอทีจ่ ะลงโทษเขา Aftab
Bahadur เป็ นผู้บริสทุ ธิ์ และค�ำพิพากษาของศาลเป็ นไปโดยพลการและมีลกั ษณะคาดเดา

“

”

ศาลพิเศษ

ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืนให้ ลงโทษด้ วยบทลงโทษเดียวกันเมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2537
เขาจึงได้ ร้องขออภัยโทษจากประธานาธิบดีในปี 2553 ระหว่างนี ้เขายังคงถูกควบคุมตัวทีเ่ รือนจ�ำ
กรุงละฮอร์

ปฏิบตั กิ ารทันที

ศาลปากีสถานได้ ลงโทษประหารชีวติ คนจ�ำนวนมาก รวมทังผู
้ ้ เยาว์ แม้ วา่
ประธานาธิบดีจะให้ คำ� สัญญาไว้ ในปี 2551 ว่าจะมีการเปลีย่ นโทษประหาร
ชีวติ ทีม่ อี ยูท่ งหมด
ั้
กล่าวกันว่ามีนกั โทษในแดนประหารอยูท่ งหมดกว่
ั้
า 8,000
ราย หลายคนถูกควบคุมตัวมาเป็ นเวลาหลายปี แล้ ว ส่วนใหญ่ศาลลงโทษ
ประหารชีวติ ในข้ อหาฆ่าคนตาย แต่ยงั มีฐานความผิดอืน่ อีกเกือบ 30 ประเภท
ทีอ่ าจมีโทษถึงขันประหารชี
้
วติ แม้ วา่ เป็ นความผิดทีไ่ ม่ได้ ทำ� ให้ เกิดการเสียชีวติ
และอยูน่ อกเหนือค�ำนิยามของ “ความผิดทางอาญาร้ ายแรงสุด” ตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ ใน ICCPR ศาลต่อต้ านการก่อการร้ ายปฏิบตั นิ อกเหนือระบบยุตธิ รรมทัว่ ไป
โดยมีการมอบอ�ำนาจอย่างกว้ างขวางให้ กบั เจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจและเจ้ าหน้ าที่
ความมัน่ คง ในขณะทีร่ ะบบยุตธิ รรมเต็มไปด้ วยปั ญหาในเชิงโครงสร้ าง ทังใน
้
เรื่องการคอรัปชัน่ การขาดความเป็ นอิสระของศาล และการเลือกปฏิบตั ิ

เรี ยกร้ องต่ ออธิบดีกรมอัยการ
 ยุตกิ ารประหาร Aftab Bahadur โดยใช้ อ�ำนาจตามกลไกของศาลหรื อกระบวนการอื่นๆ
ที่มีอยู่
 สอบสวนรายงานการทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายและประกันว่าจะไม่มีการน�ำ
ถ้ อยแถลงใดๆ ที่มาจากการบังคับให้ สารภาพมาใช้ ในการพิจารณาคดีซ� ้ำ
 ประกันว่าจะมีการพิจารณาคดีของ Aftab Bahadur ใหม่โดยเป็ นไปตามกระบวนการ
ยุตธิ รรมปรกติที่สอดคล้ องกับมาตรฐานการไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรมสากล
 ชะลอการประหารชีวิตและการปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ตัดสินลงโทษประหารชีวิต
โดยถือเป็ นขันตอนที
้
่จะน�ำไปสูก่ ารยกเลิกโทษประหารโดยสมบูรณ์
 ปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ตามพันธกรณีใน ICCPR แก้ ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลง
นโยบายและการปฏิบตั เิ พื่อประกันให้ มีการไต่สวนคดีอย่างเป็ นธรรมที่สอดคล้ องกับ
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