
หลังถูกควบคุมตวัเป็นเวลากว่า 23 ป ี Chiou Ho-shun ได้กลายเป็นจ�าเลยคดีอาญาของ

ไต้หวนัท่ีถกูควบคมุตวัไว้นานท่ีสดุในประวตัศิาสตร์ และเม่ือเร็วๆ นีท้นายความของเขาบอกวา่

คดีนีเ้ป็นเหมือน “รอยดา่ง” ของ (ประวตัิศาสตร์) กฎหมายของประเทศเรา”  

 Chiou Ho-shun และจ�าเลยร่วมอีก 10 คนบอกวา่พวกเขาถกูทรมานเพ่ือให้รับ

สารภาพ และไมไ่ด้รับสทิธิท่ีจะตดิตอ่สื่อสารกบัใครเลยในชว่งสี่เดือนแรกของการควบคมุตวั ทัง้

ยงัถกูปฏิเสธไมใ่ห้พบทนายความทัง้ในระหวา่งการสอบสวนและการสอบปากค�า 

 ในเวลาตอ่มา Chiou Ho-shun และจ�าเลยร่วมจงึได้กลบัค�าสารภาพ ครัง้แรกพวกเขา

ต้องไปขึน้ศาลแขวงเก่ียวกบัความผิดท่ีเกิดขึน้ตา่งกรรมตา่งวาระกนัสองครัง้เม่ือปี 2530 กลา่ว

คือ การลกัพาตวัและสงัหาร Lu Cheng เดก็ผู้ชายอาย ุ9 ขวบและการสงัหาร  

Ko Hung Yu-lan 

 ศาลสงูยอมรับวา่มีการใช้ความรุนแรงและการขม่ขูใ่น

ระหวา่งการสอบสวนของต�ารวจ แตศ่าลก็ไมไ่ด้ตดัหลกัฐานท่ีเกิด

จากการสารภาพทัง้หมดออกไป มีการกนัออกเฉพาะเทปบนัทกึการ

สอบปากค�าท่ีมีเสียงร้องของผู้ ต้องสงสยัระหวา่งถกูทรมานอยา่ง

ชดัเจนเทา่นัน้ ค�าสารภาพยงัมีลกัษณะการให้การท่ีขดักนัและมีข้อ

เทจ็จริงหลกัๆ ท่ีไมส่อดคล้องกนัหลายประการ 

 Chiou Ho-shun ถกูลงโทษประหารชีวิตในข้อหาลกั

ทรัพย์ ลกัพาตวั และท�าให้ผู้ อ่ืนเสียชีวิตเม่ือปี 2532 จากจ�าเลย 

ทัง้สิน้ 12 คน มีเขาคนเดียวท่ีถกูลงโทษประหารชีวิต  

 คดีของ Chiou Ho-shun ผา่นการพิจารณาสลบักนัไป

มาระหวา่งศาลสงูกบัศาลฎีกาเน่ืองจากมีการสัง่ให้พิจารณาใหมถ่งึ 

11 ครัง้ คดีท่ีมีการลงโทษประหารชีวิตในไต้หวนัจะต้องผา่นการยืนยนัจากศาลฎีกา โดยศาล

ฎีกามีอ�านาจท่ีจะสัง่ให้ศาลสงูพิจารณาคดีใหมไ่ด้ กรณีท่ีฝ่ายจ�าเลยมีการย่ืนพยานหลกัฐาน

ใหม ่(โดยการพิจารณาคดีใหมอ่าจเกิดขึน้ได้โดยไมจ่�ากดัจ�านวน)

 ในปี 2537 พนกังานอยัการสองคนและเจ้าพนกังานต�ารวจ 10 นายท่ีรับผิดชอบคดี

ของเดก็ชาย Lu Cheng ได้ถกูศาลตดัสนิลงโทษในข้อหาใช้การทรมานเพ่ือบงัคบัให้สารภาพ 

ต�ารวจยอมรับในปี 2546 วา่มีการปกปิดข้อมลูและไมย่อมสอบสวนตอ่ทัง้ๆ ท่ีมีนกัโทษในแดน

ประหารอีกคนหนึง่ได้สารภาพวา่เป็นผู้ลงมือสงัหารเดก็ไมน่านก่อนท่ีเขาจะถกูประหารชีวิต 

 หลงัจากท่ี Chiou Ho-shun และจ�าเลยร่วมได้ถกูลงโทษซ�า้อีกในการพิจารณาคดี

ใหมค่รัง้ท่ี 10 ท่ีศาลสงูเม่ือปี 2552 ศาลฎีกาก็มีค�าตดัสนิอีกครัง้วา่การพิจารณาคดียงัมี 

ชอ่งโหว ่โดยอ้างวา่ค�าสัง่ลงโทษของศาลสงูเป็นไปตามค�าสารภาพท่ีมาจากการบงัคบั 

 ศาลฎีกาจงึได้สัง่ให้ศาลสงูพิจารณาคดีใหมเ่ป็นครัง้ท่ี 11 แตใ่นเดือนพฤษภาคม 

2554 ศาลสงูก็พิพากษายืนให้ประหารชีวิต Chiou Ho-shun อีกครัง้ หลงัจากค�าสัง่ศาลในครัง้

“ ผมไม่ได้ฆ่าใคร 

ท�าไมผู้พพิากษาไม่กล้าหาญพอ 

ที่จะพสูิจน์ว่าผมไม่ใช่คนผิด”
Chiou Ho-shun

CHIOU HO-SHUN
ไต้หวัน
 

การทรมานและการ  
 ปฏบิตัทิี่โหดร้าย

ไม่มีขัน้ตอนเพื่อขอ 
 ลดหย่อนโทษ
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นัน้ Chiou Ho-shun กลา่วกบัศาลวา่ “ผมไมไ่ด้ฆา่ใคร ท�าไมผู้ พิพากษาไมก่ล้าหาญพอท่ีจะ

พิสจูน์วา่ผมไมใ่ชค่นผิด” ในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2554 Chiou Ho-shun แพ้คดีในศาลฎีกา และ

ในวนัท่ี 25 สงิหาคม 2554 อยัการสงูสดุปฏิเสธค�าขอให้มีการพิจารณาคดีใหมข่องเขา 

ในปัจจบุนัเขาอาจถกูประหารชีวิตในเวลาใดก็ได้
  

 ยตุกิารประหารชีวิต Chiou Ho-shun โดยใช้อ�านาจตามกลไกของศาลหรือ 
กระบวนการอ่ืนๆ ท่ีมีอยู ่

 สอบสวนรายงานการทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้ายและประกนัวา่จะไมมี่การน�า 
ถ้อยแถลงใดๆ ท่ีมาจากการบงัคบัให้สารภาพมาใช้ในการพิจารณาคดีซ�า้ 

 ประกนัวา่ Chiou Ho-shun ได้รับการไตส่วนคดีใหมต่ามขัน้ตอนปฏิบตัท่ีิสอดคล้องกบั
มาตรฐานการไตส่วนคดีอยา่งเป็นธรรมสากล

 ชะลอการประหารชีวิตและการปฏิบตัติามค�าสัง่ตดัสนิลงโทษประหารชีวิต โดยถือเป็น 
ขัน้ตอนท่ีจะน�าไปสูก่ารยกเลกิโทษประหารโดยสมบรูณ์

 แก้ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลงนโยบายและการปฏิบตัิเพ่ือประกนัให้มีการไตส่วนคดี
อยา่งเป็นธรรมท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล

 ประกนัวา่ผู้ ท่ีถกูลงโทษประหารชีวิตมีโอกาสท่ีจะใช้สทิธิในการขออภยัโทษหรือการ
เปลี่ยนโทษอยา่งสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล

เรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม

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

แม้วา่ไต้หวันจะไมไ่ด้เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาต ิแตรั่ฐบาลไต้หวนัได้ให้สตัยาบนั
รับรอง ICCPR ในปี 2552 และมีการผา่นกฎหมายโดยน�าข้อบญัญตัขิอง ICCPR มารวม
ไว้ในกฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบตัใินประเทศ การแก้ไขประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญาเม่ือปี 2546 เป็นผลให้ไมส่ามารถรับฟังค�าสารภาพเพียงอยา่งเดียวเพ่ือใช้เป็น
หลกัฐานเอาผิดได้ กฎหมายดงักลา่วยงัห้ามไมใ่ห้ศาลใช้ข้อมลูสนเทศท่ีได้จากการทรมาน
เป็นหลกัฐาน แตด่งัท่ีเหน็ในกรณีนี ้ศาลยงัคงใช้พยานหลกัฐานในลกัษณะดงักลา่วอยู ่สทิธิ
ท่ีจะขออภยัโทษและเปล่ียนโทษมีก�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัอิภยัโทษ แตไ่มมี่ขัน้ตอน
ปฏิบติัให้น�ามาใช้ ยงัคงมีการประหารชีวตินกัโทษระหวา่งท่ีย่ืนเร่ืองเพ่ือขอลดหยอ่นโทษ 
ในเดือนเมษายน 2553 ทัง้ๆ ท่ีไมมี่การแจ้งให้ทนายความหรือญาตไิด้ทราบ ทางการไต้หวนั
ได้ประหารชีวิตนกัโทษส่ีคน ถือเป็นการยตุกิารยตุโิทษประหารชีวติชัว่คราวท่ีมีมาตัง้แตปี่ 
2548 ทัง้ๆ ท่ีตัง้แตปี่ 2543 เป็นต้นมา รัฐบาลได้เน้นย�า้หลายครัง้ถงึเจตจ�านงท่ีจะยกเลกิ
โทษประหารชีวิต

ปฏบิตักิารทนัที

ADPAN
ธนัวาคม 2554
Index: ASA 01/022/2011 Thai
www.facebook.com/groups/358635539514/



DEVENDER PAL SINGH (หรืออีกช่ือหนึง่วา่ Davinder Pal Singh Bhullar) ได้ถกูต�ารวจจบัท่ี
สนามบนินานาชาตกิรุงนิวเดลเีม่ือเดือนมกราคม 2538 ในข้อหาเดินทางโดยใช้เอกสารปลอม  
 ต�ารวจอ้างวา่ภายหลงัการจบักมุตวัเขาท่ีสนามบนิกรุงนิวเดลี Devender Pal Singh 
สารภาพวา่มีสว่นร่วมในการวางระเบดิท่ีกรุงเดลเีม่ือปี 2536 ซึง่สง่ผลให้มีผู้เสียชีวติเก้าราย เป็นค�า
สารภาพซึง่เกิดขึน้ตอนท่ีเขาถกูควบคมุตวัเป็นครัง้แรกและไมส่ามารถเข้าถงึทนายความ
 ในเวลาตอ่มา Devender Pal Singh กลบัค�าสารภาพ โดยระบวุา่เขาได้ถกู “ท�าร้าย
ร่างกาย ขม่ขูว่า่จะต้องเจอกบัการสงัหาร (นอกกระบวนการกฎหมาย) และถกูบงัคบัให้ลงช่ือใน
กระดาษเปลา่หลายแผน่” เขาได้ร้องเรียนตอ่ศาลฎีกาโดยอ้างถงึ “การบงัคบัและการทรมาน” ท่ีน�า
มาใช้เพ่ือบีบให้เขาสารภาพตามข้อกลา่วหา 
 ในถ้อยแถลงของเขาตอ่ศาลฎีกา Devender Pal Singh กลา่ววา่ ในระหวา่งท่ีเดินทางไป
รับการไตส่วนท่ีศาลแขวง “เจ้าหน้าท่ีบอกเขาวา่ถ้าเขาแจ้งข้อมลูใดๆ ตอ่ศาล (วา่มีการทรมานเกิด
ขึน้) เจ้าหน้าท่ีจะสง่ตวัเขาให้กบัต�ารวจท่ีรัฐปันจาบ และต�ารวจจะฆา่เขา” 
 Devender Pal Singh เข้ารับการไตส่วนตาม 
พระราชบญัญตั ิ(ป้องกนั) การก่อการร้ายและการกระท�าท่ีรบกวน
สาธารณะ พ.ศ. 2530 ซึง่ได้ถกูยกเลกิไปเม่ือปี 2538 เน่ืองจากมีเสียง
วพิากษ์วจิารณ์มากมายจากหนว่ยงานสทิธิมนษุยชนทัง้ในประเทศ
และระหวา่งประเทศ เน่ืองจากกฎหมายดงักลา่วได้ถกูใช้เพ่ือสง่เสริม
การจบักมุและควบคมุตวัโดยพลการ และการทรมานคนหลายพนัคน 
แตแ่ม้กฎหมายจะตกไปแล้ว การด�าเนินคดีตามพรบ.ดงักลา่วยงัคงมี
ตอ่ไปส�าหรับผู้ ท่ีต้องสงสยัวา่กระท�าความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้าย
ก่อนปี 2538 
 หลกัฐานเดียวท่ีน�ามาใช้เลน่งานเขาคือค�าสารภาพท่ีใน
เวลาตอ่มาเขาได้ปฏิเสธ ตามกฎหมายทัว่ไปในอินเดีย ศาลจะรับฟัง
ค�าสารภาพเป็นหลกัฐาน กรณีท่ีเป็นการให้ถ้อยค�าตอ่เจ้าพนกังาน
ศาล (judicial magistrate) ไมใ่ชถ้่อยค�าท่ีให้กบัต�ารวจ อยา่งไรก็ตาม 
ตามพระราชบญัญตัติอ่ต้านการก่อการร้าย อนญุาตให้มีการน�าค�า
สารภาพท่ีให้กบัต�ารวจมาใช้ในการไตส่วนคดีได้
 มีการน�าตวั Devender Pal Singh ไปพบกบัเจ้าพนกังานศาลซึง่มีหน้าท่ีตรวจสอบวา่
เขาให้การสารภาพโดยสมคัรใจหรือไม ่อยา่งไรก็ตาม เจ้าพนกังานศาลถามเขาแคค่�าถามเดียววา่
เป็นการให้ถ้อยค�าในวนัใดเทา่นัน้ เจ้าพนกังานศาลไมไ่ด้เหน็ถ้อยแถลงโดยตรง และยอมให้ต�ารวจ
นัง่อยูด้่วยในระหวา่งการรับฟังปากค�าจากจ�าเลย
 ในเดือนสงิหาคม 2544 ศาลพิเศษเพ่ือตอ่ต้านการก่อการร้ายได้ลงโทษ Devender Pal 
Singh ในข้อหาก่อการร้ายอนัสง่ผลให้มีผู้เสยีชีวติ ในข้อหาสมคบคิดท�าให้ผู้ อ่ืนเสียชีวติ และ 
ความผิดอ่ืนๆ และตดัสนิประหารชีวติเขา โดยทัว่ไปแล้ว การตดัสนิลงโทษประหารชีวติตามค�าสัง่
ศาลแขวงจะต้องมีการทบทวนโดยอตัโนมตัโิดยศาลสงู และจ�าเลยยงัมีสทิธิท่ีจะอทุธรณ์ตอ่ศาล

DEVENDER  
PAL SINGH
อนิเดยี
 

การทรมานและการ  
 ปฏบิตัทิี่โหดร้าย

ศาลพเิศษ

“ เป็นหน้าที่ของจ�าเลยที่จะต้องแสดง 

ให้ศาลเหน็เป็นประจกัษ์ว่า ถ้อยความในค�า

สารภาพนัน้เกดิขึน้โดยไม่สมัครใจ ”
ความเหน็ของศาลฎีกาตอ่ข้อกลา่วหาของ  
Devender Pal Singh วา่มีการทรมานเขา มีนาคม 2545
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ฎีกาได้ แตต่ามพระราชบญัญตัติอ่ต้านการก่อการร้าย อนญุาตให้อทุธรณ์ได้เฉพาะกบัศาลฎีกา
 ในเดือนมีนาคม 2545 ศาลฎีกาได้พิพากษายืนค�าสัง่ลงโทษประหารชีวติ อยา่งไรก็ตาม 
หนึง่ในสามขององค์คณะผู้พิพากษาเหน็วา่ Devender Pal Singh ไมใ่ชค่นผิด โดยสรุปวา่ไมมี่
พยานหลกัฐานท่ีจะใช้ลงโทษเขาได้ และค�าสารภาพท่ีก�ากวมไมอ่าจน�ามาใช้สนบัสนนุค�าสัง่ลงโทษ
ประหารชีวติได้
 แตผู่้พิพากษาศาลฎีกาก็ได้ยกค�าร้องให้มีการทบทวนค�าสัง่ของเขา โดยมีมติ 2 ตอ่ 1 เชน่
เดมิ เม่ือเดือนธนัวาคม 2545 ในขณะท่ีค�าร้องเพ่ือขอลดหยอ่นโทษของเขาตอ่ประธานาธิบดีของ
อินเดียได้ถกูปฏิเสธเม่ือเดือนพฤษภาคม 2554 แตใ่นวนัท่ี 23 สงิหาคม 2554 ศาลฎีกาได้รับ 
ค�าร้องของเขาเพ่ือให้เปลีย่นโทษ เน่ืองจากมีการชะลอการพิจารณาค�าขออภยัโทษของเขาท่ีมีตอ่
ประธานาธิบดี 

 

 ยตุกิารประหาร Devender Pal Singh โดยใช้อ�านาจตามกลไกของศาลหรือ 
กระบวนการอ่ืนๆ ท่ีมีอยู ่

 ประกนัวา่จะมีการพิจารณาคดีใหมส่�าหรับ Devender Pal Singh โดยให้ปฏิบตัอิยา่ง
สอดคล้องกบัมาตรฐานการไตส่วนคดีอยา่งเป็นธรรมสากล

 สอบสวนค�าร้องเรียนของเขาวา่มีการทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้าย และประกนัวา่จะ
ไมมี่การน�าถ้อยแถลงใดๆ ท่ีมาจากการบงัคบัให้สารภาพมาใช้ในการพิจารณาคดีซ�า้ 

 ชะลอการประหารชีวิตและการปฏิบตัติามค�าสัง่ตดัสนิลงโทษประหารชีวิต โดยถือเป็น 
ขัน้ตอนท่ีจะน�าไปสูก่ารยกเลกิโทษประหารโดยสมบรูณ์

 แก้ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลงนโยบายและการปฏิบตัิเพ่ือประกนัให้มีการ
ไตส่วนคดีอยา่งเป็นธรรมท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล

เขียนจดหมายถงึ:
Prime Minister 
South Block, Raisina Hill
New Delhi 110 001
Fax: +9111 2301 9545
Email: (via form)
http://pmindia.nic.in/feedback.htm

ปฏบิตักิารทนัที

รัฐธรรมนญูอนิเดยีคุ้มครองสทิธิท่ีจะมีชีวติ อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีการ
ก�าหนดโทษประหารชีวติส�าหรับความผิดหลายประเภท รวมทัง้การท�าให้
ผู้ อ่ืนเสียชีวติและการสมคบคดิในการสงัหารผู้ อ่ืน ความผิดเก่ียวกบัยา
เสพตดิและความผิดตามกฎหมายตอ่ต้านการก่อการร้าย ศาลอินเดียยงั
คงมีค�าสัง่ลงโทษประหารชีวติ และเช่ือวา่มีผู้ต้องขงัอยา่งน้อย 345 คน
ท่ีต้องโทษประหารชีวติ ณ ปลายปี 2551 การประหารชีวติครัง้สดุท้าย
เกิดขึน้เม่ือปี 2547 หลงัจากงดเว้นไปเป็นเวลาเจ็ดปี ยงัไมเ่คยมีใครถกู
ประหารตาม “ความผิดตามกฎหมายตอ่ต้านการก่อการร้าย” ตัง้แตปี่ 
2535 แตมี่ผู้ต้องขงัแปดคนรวมทัง้ Devender Pal Singh ท่ีมีความเส่ียง
จะถกูประหารหลงัจากถกูศาลตดัสนิลงโทษตามกฎหมายดงักลา่ว 

เรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี
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YONG VUI KONG (Yong) ชายมาเลเซียอาย ุ19 ปีถกูจบักมุท่ีประเทศสงิคโปร์ในปี 2550 ฐาน
มีเฮโรอีนน�า้หนกั 47 กรัมไว้ในครอบครอง Yong ออกจากโรงเรียนตัง้แตย่งัเดก็ และท่ีผา่นมาเคย
กระท�าความผิดทางอาญาเลก็ๆ น้อยๆ เพ่ือหาเลีย้งชีพ
 ตามพระราชบญัญตักิารกระท�าผิดด้านยาเสพติดของสงิคโปร์ ผู้ใดท่ีถกูพบวา่มีเฮโรอีน
มากกวา่ 15 กรัมไว้ในครอบครอง จะถือวา่มีความผิดฐานค้ายาเสพติด และจะต้องถกูประหาร
ชีวติสถานเดียว เน่ืองจาก Yong ไมส่ามารถแก้ตา่งกบัข้อสนันิษฐานดงักลา่วได้ ศาลสงูจงึมีค�าสัง่
ลงโทษประหารชีวติเขาเม่ือปี 2551 โดยศาลไมส่ามารถใช้ดลุพินิจพิจารณาพฤติการณ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือลดหยอ่นโทษได้เลย 
 ทนายความของเขาได้ย่ืนอทุธรณ์ แต ่Yong ได้ถอนค�าอทุธรณ์เม่ือเดือนเมษายน 2552 
โดยบอกวา่เขาได้หนัมานบัถือศาสนาพทุธ และส�านกึผิดตอ่สิง่ท่ีเกิดขึน้ แต ่Yong ได้ย่ืนเร่ืองขอ
ลดหยอ่นโทษตอ่ประธานาธิบดีสงิคโปร์ในฐานะเป็นผู้เยาว์ แตก็่ถกู
ปฏิเสธเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2552 
 M. Ravi ทนายความของ Yong ได้อทุธรณ์ค�าตดัสนิ
ลงโทษ Yong โดยท้าทายวา่ระวางโทษประหารชีวติสถานเดียว
ส�าหรับความผิดเก่ียวกบัการค้ายาเสพตดิชอบด้วยรัฐธรรมนญูหรือ
ไม ่และขอให้ศาลพิจารณาทบทวนกระบวนการลดหยอ่นโทษ แตใ่น
เดือนพฤษภาคม 2553 ศาลอทุธรณ์ได้ยกค�าร้องท่ีกลา่วหาวา่ระวาง
โทษประหารชีวติสถานเดียวส�าหรับคดีการค้ายาเสพติดไมช่อบด้วย
รัฐธรรมนญู นบัเป็นครัง้ท่ีสามท่ีมีการยกค�าร้องในลกัษณะนีต้ัง้แตปี่ 
2523 เป็นต้นมา
 ศาลมีค�าสัง่วา่สทิธิท่ีจะมีชีวติตามรัฐธรรมนญูสงิคโปร์ไมไ่ด้
ห้ามไมใ่ห้ใช้การลงโทษท่ีไร้มนษุยธรรม ซึง่รวมถงึระวางโทษประหาร
ชีวติสถานเดียว และได้ปฏิเสธแนวปฏิบตัขิองกฎหมายจารีตประเพณี
ระหวา่งประเทศท่ีห้ามการใช้ระวางโทษประหารชีวติสถานเดียว ท่ี
ถือวา่เป็นการลงโทษท่ีไร้มนษุยธรรมหรือเป็นการละเมิดตอ่สทิธิท่ีจะมีชีวติ 
 มีการอ้างในค�าร้องเพ่ือขอลดหยอ่นโทษของ M. Ravi วา่มีการแทรกแซงอ�านาจในการให้
อภยัโทษเน่ืองจากการให้ความเหน็เก่ียวกบัคดีโดยรัฐมนตรีกระทรวงกฎหมาย ซึง่ถือวา่ขดักบัหลกั
การปฏิบตัท่ีิเป็นธรรม แตศ่าลสงูได้ยกค�าร้องดงักลา่วเม่ือเดือนสงิหาคม 2553 สว่นศาลอทุธรณ์ได้
ยกค�าร้องท่ีมีตอ่ค�าสัง่ของศาลสงูเม่ือเดือนเมษายน 2554 เป็นการปทูางน�าไปสูก่ารประหารชีวติ 
Yong
 ประธานาธิบดีสามารถใช้อ�านาจลดหยอ่นโทษได้ตามค�าปรึกษาหารือจากคณะรัฐมนตรี 
แตแ่ทบไมส่ามารถใช้ดลุพินิจเพ่ืออนญุาตให้มีการอภยัโทษได้ มีรายงานวา่นบัแตส่งิคโปร์ได้รับ
เอกราชเม่ือปี 2508 มีการลดหยอ่นโทษกรณีการประหารชีวติเพียงหกครัง้

YONG VUI KONG
สิงคโปร์

ระวางโทษประหารชีวติ  
          สถานเดยีว

ปฏเิสธสิทธิที่จะได้รับการ
สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ

“ ที่เราเรียกว่าระวางโทษประหารชีวติ

สถานเดยีวเพราะหมายถงึว่าผู้พพิากษา 

ไม่สามารถใช้ดุลพนิิจเป็นอย่างอ่ืนได้ 

ท�าได้แต่หลับตา...แล้วกส่ั็งประหาร 

ไม่จ�าเป็นต้องพจิารณาถงึความเป็นมาของ

บุคคลที่เก่ียวข้องและสิ่งต่างๆ เลย” ”
M. Ravi ทนายความของ Yong Vui Kong
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 ยตุกิารประหาร Yong Vui Kong โดยใช้อ�านาจตามกลไกของศาลหรือกระบวนการอ่ืนๆ 
ท่ีมีอยู ่

 ชะลอการประหารชีวิตและการปฏิบตัติามค�าสัง่ตดัสนิลงโทษประหารชีวิต โดยถือเป็น 
ขัน้ตอนท่ีจะน�าไปสูก่ารยกเลกิโทษประหารโดยสมบรูณ์

 แก้ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลงนโยบายและการปฏิบตัิเพ่ือประกนัให้มีการไตส่วนคดี
อยา่งเป็นธรรมท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล โดยเฉพาะกฎหมายท่ีขดักบัหลกัการ
สนันิษฐานวา่เป็นผู้บริสทุธ์ิ

 ยกเลกิระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียว

 ให้สตัยาบนัรับรอง ICCPR 

ปฏบิตักิารทนัที

เรียกร้องต่อประธานาธิบดี

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีได้ช่ือวา่มีอตัราการประหารชีวติตอ่หวัประชากรสงู 
ท่ีสดุในโลกมาเป็นเวลานานแล้ว แตใ่นชว่งหลายปีท่ีผา่นมาจ�านวนครัง้ของ
การประหารชีวติได้ลดลง ตามข้อมลูของรัฐบาล มีการประหารชีวติบคุคล
สามคนในปี 2550 หกคนในปี 2551 และห้าคนในปี 2552 ส�าหรับปี 2553 
ไมมี่ผู้ถกูประหารชีวติ มีความผิดอยา่งน้อย 12 ประเภทท่ีน�าไปสูก่ารลงโทษ
ประหารชีวติได้ และโทษประหารชีวติเป็นอตัราโทษบงัคบัส�าหรับความผิด
เก่ียวกบัการท�าให้ผู้ อ่ืนเสียชีวติ การล้มล้างระบอบปกครอง ความผิดร้ายแรง
ด้านอาวธุปืน และการค้ายาเสพตดิ สงิคโปร์ไมไ่ด้เป็นภาคีของ ICCPR แต่
ตามกฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศมีหน้าท่ีต้องเคารพสทิธิท่ีจะมี
ชีวิตและปฏิบตัติามข้อห้ามโดยสมบรูณ์ท่ีมีตอ่การทรมานและการปฏิบตัท่ีิ
โหดร้ายอ่ืนๆ

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 (Reza Shah) ถกูต�ารวจจบัในตอนค�า่ของ
วนัท่ี 14 สงิหาคม 2543 ในยา่นชมุชนแออดัชานกรุงกวัลาลมัเปอร์ ต�ารวจบอกวา่ ตอนท่ีพวกเขา
ตะโกนเรียกช่ือของเขา เขาได้โยนถงุพลาสตกิท่ีถือไว้ทิง้ไป 
 ต�ารวจสามารถค้นจนเจอถงุพลาสตกิและบอกวา่ในนัน้มีกญัชาอยูเ่กือบ 800 กรัม Reza 
Shah ปฏิเสธวา่ไมรู้่ไมเ่หน็เก่ียวกบัสิง่ของท่ีอยูใ่นถงุ และให้การตอ่ศาลวา่ต�ารวจซ้อมบงัคบัให้เขา
สารภาพบอกท่ีอยูข่องถงุพลาสตกิ 
 ภายหลงัการจบักมุ มีการน�าตวั Reza Shah มาขงัไว้ท่ีกองบญัชาการต�ารวจภาค 
(Brickfields Police District Headquarters) ซึง่ท่ีผา่นมามีรายงานวา่
เป็นสถานท่ีท่ีถกูใช้เพ่ือท�าการทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้ายอ่ืน ๆ บาง
ครัง้ถงึขัน้เสยีชีวติระหวา่งการควบคมุตวัของเจ้าพนกังาน 
 ระหวา่งรอการไตส่วนคดี Reza Shah ได้ถกูควบคมุตวัไว้
เป็นเวลาสองปี และเข้ารับการไตส่วนของศาลเม่ือเดือนสงิหาคม 2545 
ศาลสงูท่ีกวัลาลมัเปอร์พบวา่เขามีความผิดฐานครอบครองกญัชา 795.3 
กรัมตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. 2495 
 พรบ.ระบวุา่บคุคลใดท่ีครอบครองยาเสพติดให้โทษ “จะถือวา่
เป็นผู้ครอบครองยาเสพตดิดงักลา่ว จนกวา่จะมีการพิสจูน์เป็นอยา่งอ่ืน” 
ทัง้ยงัสนันิษฐานวา่ผู้ครอบครองทราบถงึคณุลกัษณะของยาเสพติดดงั
กลา่ว เว้นแตจ่ะพิสจูน์เป็นอยา่งอ่ืน และสนันิษฐานวา่บคุคลใดท่ี 
ครอบครองยาเสพตดิให้โทษจะต้องมีความผิดฐานค้ายาเสพติด และจะ
ต้องได้รับโทษประหารชีวติตามกฎหมาย 
 กฎหมายดงักลา่วจงึถือวา่ขดักบัสทิธิของผู้ต้องสงสยัท่ีจะได้
รับการสนันิษฐานวา่เป็นผู้บริสทุธ์ิจนกวา่จะมีการพิสจูน์ความผิด ใน
หลายคดี ผู้พิพากษาได้สัง่ระวางโทษประหารชีวติสถานเดียวส�าหรับ
ความผิดในการค้ายาเสพตดิ โดยจงใจอธิบายอยา่งชดัเจนวา่ค�าตดัสนินัน้อยูบ่นพืน้ฐานท่ีขดักบั
หลกัการสนันิษฐานวา่เป็นผู้บริสทุธ์ิตามกฎหมาย แทนท่ีจะเป็นไปตามหลกัการด�าเนินคดีเพ่ือให้มี
การพิสจูน์ความผิดจนพ้นข้อสงสยั 
 ในกรณีของ Reza Shah เม่ือศาลพบวา่เขาครอบครองยาเสพติดตามปริมาณท่ีกลา่ว
หาจริง ศาลก็ไมมี่ทางเลอืกอ่ืนตามกฎหมายนอกจากจะต้องลงโทษเขาในข้อหาค้ายาเสพติด ซึง่มี
อตัราโทษเพียงสถานเดียวคือการประหารชีวติ และศาลก็สัง่ลงโทษเชน่นัน้
 ในปี 2549 ศาลอทุธรณ์ท่ี Putrajaya ได้กลบัค�าพิพากษาของศาลชัน้ต้น โดยมีค�าสัง่วา่
ยงัไมมี่การพิสจูน์อยา่งชดัเจนวา่ Reza Shah รู้เหน็เก่ียวกบัสิง่ของท่ีอยูใ่นถงุพลาสติกนัน้ และได้สัง่
ลงโทษ Reza Shah ในข้อหาครอบครองยาเสพตดิ แตไ่มร่วมถงึการค้ายาเสพติด โดยสัง่ให้ลงโทษ
จ�าคกุเขาเป็นเวลา 18 ปีและให้เฆ่ียนโบย 10 ครัง้
 ในเดือนมกราคม 2552 ศาลของสหพนัธรัฐได้กลบัค�าพิพากษาศาลอทุธรณ์ซึง่เป็นไป

REZA MOHAMMED 
SHAH BIN  
AHMAD SHAH 
มาเลเซีย

ระวางโทษประหารชีวติ    
        สถานเดยีว

“ถงึเวลาที่มาเลเซียต้องยกเลิกโทษ

ประหาร… ไม่มีระบบยุตธิรรมทางอาญาใด

ที่สมบรูณ์แบบ คุณพรากชีวติคนคนหน่ึงไป 

และอีกหลายปีต่อมาคุณพบว่าอันที่จริงเป็น

อีกคนหน่ึงต่างหากที่กระท�าความผิด คุณจะ

ท�าอย่างไร?”
Nazri Abdul Aziz รัฐมนตรีกระทรวงกฎหมาย มาเลเซีย ตาม
รายงานขา่วใน ‘The Online Citizen’ 31 สิงหาคม 2553

ปฏเิสธสิทธิที่จะได้รับการ
สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ
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ตามค�าอทุธรณ์ของพนกังานอยัการ โดยระบวุา่ Reza Shah ไมส่ามารถพิสจูน์ได้วา่เขาไมมี่ 
ความผิดในข้อหาค้ายาเสพตดิ และศาลได้สัง่ให้ลงโทษประหารชีวติเขาอีกครัง้
 ท่ีผา่นมา Reza Shah ได้ใช้ชอ่งทางกฎหมายท่ีมีอยูท่ัง้หมดเพ่ืออทุธรณ์คดี และตอ่มาได้
ขอพระบรมราชานญุาตเพ่ือให้มีการเปลีย่นโทษ แตย่งัไมมี่ค�าสัง่ใดๆ ลงมา

 

 	ยตุกิารประหาร Reza Shah โดยใช้อ�านาจตามกลไกของศาลหรือกระบวนการอ่ืนๆ  
ท่ีมีอยู ่

	ชะลอการประหารชีวิตและการปฏิบตัติามค�าสัง่ตดัสนิลงโทษประหารชีวิต โดยถือเป็น 
ขัน้ตอนท่ีจะน�าไปสูก่ารยกเลกิโทษประหารโดยสมบรูณ์

	แก้ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลงนโยบายและการปฏิบตัิเพ่ือประกนัให้มีการไตส่วนคดี
อยา่งเป็นธรรมท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล โดยเฉพาะกฎหมายท่ีขดักบัหลกัการ
สนันิษฐานวา่เป็นผู้บริสทุธ์ิ 

	ยกเลกิระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียว

	ให้สตัยาบนัรับรอง ICCPR

ปฏบิตักิารทนัที

เรียกร้องต่อกษัตริย์

เขียนจดหมายถงึ:
King and Supreme Head of State
Istana Negara
50500 Kuala Lumpur
Malaysia
Email: via Foreign Minister  
(anifah@kln.gov.my)

ในเดือนเมษายน 2554 กระทรวงมหาดไทย มาเลเซีย ประกาศวา่มี
การประหารชีวติบคุคล 441 คนตัง้แตปี่ 2503 และมีนกัโทษประหาร 
696 คน ณ เดือนกมุภาพนัธ์ 2554 นกัโทษประหารสว่นใหญ่ต้อง
โทษตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. 2495 ซึง่ก�าหนดให้
ผู้มีความผิดฐานค้ายาเสพตดิต้องได้รับโทษประหารชีวติสถานเดียว 
ในลกัษณะเดียวกบัความผิดจากการท�าให้ผู้ อ่ืนเสียชีวติ ในปี 2552 
มาเลเซียแถลงตอ่องค์การสหประชาชาตวิา่อยูร่ะหวา่งการพิจารณา
ลดโทษสงูสดุของคดีค้ายาเสพตดิให้เหลือแคก่ารจ�าคกุตลอดชีวติ 
มาเลเซียยงัไมไ่ด้ให้สตัยาบนัรับรอง ICCPR และอนสุญัญาตอ่ต้าน
การทรมาน แตต่ามกฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ มาเลเซีย
มีหน้าท่ีต้องปฏิบตัติามข้อห้ามตอ่การพรากชีวติบคุคลโดยพลการและ
การทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้ายอ่ืนๆ

ADPAN
ธนัวาคม 2554
Index: ASA 01/022/2011 Thai
www.facebook.com/groups/358635539514/



 
LENG GUOQUAN เป็นพอ่ค้าอาหารทะเล เขาถกูลงโทษประหารชีวติเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 
2552 โดยศาลประชาชนกลางท่ีเมืองต้านถง มณฑลเหลยีวหนิง เขาถกูกลา่วหาวา่เป็นหวัหน้าแก๊ง
อาชญากรรมท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการลกัลอบและค้ายาเสพตดิ การตดัสนิลงโทษเขาเกิดขึน้จากการ
ไตส่วนคดีอยา่งไมเ่ป็นธรรม โดยใช้หลกัฐานเป็นค�าสารภาพของเขาและค�าให้การจากพยานท่ีใน
เวลาตอ่มาได้กลบัค�าให้การ หรือไมก็่บอกวา่ถกูทรมานเพ่ือบงัคบัให้ต้องให้การเป็นปรปักษ์ตอ่ Leng 
Guoquan
 Leng Guoquan ได้ปฏิเสธข้อกลา่วหามาโดยตลอด และบอกวา่ท่ีสารภาพเพราะถกู
ทรมาน เขาถกูควบคมุตวัเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2552 และบอกวา่ได้ถกูทรมานสามวนัสามคืนใน
ระหวา่งการสอบปากค�าของหนว่ยต�ารวจพิเศษ ต�ารวจสามนายจบัเขามดัมือไพลห่ลงัไว้ กดให้ศีรษะ
เขาอยูร่ะหวา่งขาและชกตอ่ยเขา ตอ่มา พวกเขายงัได้จดุไฟท่ีปลายข้างหนึง่
ของกระดาษท่ีม้วนเอาไว้ และยดัปลายอีกด้านหนึง่เข้าไปในจมกูของเขา รวม
ทัง้ปิดปากเขาไว้ จนกระทัง่เขาต้องส�าลกัควนัไฟเข้าไป ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 
2552 Leng Guoquan ได้ถกูสอบปากค�าและถกูทรมานอยา่งน้อยสีค่รัง้
 Leng Guoquan ได้ถกูควบคมุตวัท่ีศนูย์ควบคมุตวัแหง่เมืองเฟิงเฉิง
ตัง้แตปี่ 2552 ในครัง้แรกเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนช่ือของเขาผิด (โดยใช้ช่ือ Chen 
Dong) เป็นความพยายามท่ีจะป้องกนัไมใ่ห้ทนายความและครอบครัวของเขา
ทราบวา่เขาถกูควบคมุตวัท่ีใด แตเ่ม่ือทราบวา่เขาอยูท่ี่ใดแล้ว เจ้าหน้าท่ีก็ไม่
อนญุาตให้ญาตหิรือทนายเข้าเย่ียมอยูดี่
 ครอบครัวได้แตง่ตัง้ทนายความรวมทัง้สิน้สีค่นเพ่ือดแูลคดีของเขา ทนายความคนแรกถกู
ทางการบงัคบัให้ต้องถอนตวัไป สว่นคนท่ีสองและสามถกูปฏิเสธไมใ่ห้พบกบัเขา ทนายความคนท่ีสี่
สามารถพบเขาได้ในท้ายท่ีสดุ แตก็่พบเขาจวนเจียนก่อนท่ีจะมีการไตส่วนคดีในครัง้แรกแล้ว 
 ทนายความคนดงักลา่วได้ย่ืนเร่ืองร้องเรียนตอ่ส�านกังานอยัการพิเศษท่ีเมืองต้านถงใน
เดือนกรกฎาคม 2552 อ้างวา่ ลกูความของเขาถกูทรมานระหวา่งการควบคมุตวั และขอให้มีการ
สอบสวนในเร่ืองนี ้ในเดือนสงิหาคม 2553 ทางส�านกังานอยัการมณฑลเหลยีวหนิงสรุปวา่ ข้อกลา่ว
หาเร่ืองการทรมานไมมี่มลูความจริง
 ในระหวา่งการไตส่วนคดี ทนายความของ Leng Guoquan ไมมี่โอกาสซกัค้านพยานคน
ส�าคญัเลย สว่นคนท่ีเคยให้การ ในเวลาตอ่มาก็ได้กลบัค�าให้การนัน้ ในขณะท่ีพนกังานอยัการไม่
สามารถแสดงวตัถพุยานใดๆ ท่ีสนบัสนนุค�าให้การของพยานท่ีอ้างวา่เขาได้กระท�าความผิดเลย
 ในการไตส่วนขัน้อทุธรณ์เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2553 ท่ีศาลสงูแหง่มณฑลเหลยีวหนิง 
Leng Guoquan ได้แสดงแผลเป็นบริเวณศีรษะ ข้อมือและขาของเขาให้ศาลด ูซึง่เขาบอกวา่เกิดจาก
การทรมาน ในบรรดาพยาน 56 คนท่ีเสนอรายช่ือโดยจ�าเลย ศาลอนญุาตให้มาให้การได้เพียงสาม
คน ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2544 ศาลมณฑลเหลยีวหนิงได้สัง่ให้ศาลชัน้ต้นพิจารณาคดีของ Leng 
Guoquan ใหมเ่น่ืองจาก “ความไมช่ดัเจนเก่ียวกบัข้อเทจ็จริง” และ “การขาดพยานหลกัฐาน” การ
พิจารณาคดีใหมไ่ด้เร่ิมขึน้เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2554

LENG GUOQUAN
จนี

การปฏเิสธสิทธิการ
เข้าถงึทนายความ 

“ ต่อมา พวกเขายังได้จุดไฟที่ปลาย

ข้างหน่ึงของกระดาษที่ม้วนเอาไว้ 

และยัดปลายอีกด้านหน่ึงเข้าไปใน

จมูกของเขา รวมทัง้ปิดปากเขาไว้ ”

การทรมานและปฏบิตักิารที่
โหดร้าย
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  ยตุกิารประหาร Leng Guoquan โดยใช้อ�านาจตามกลไกของศาลหรือกระบวนการอ่ืนๆ 
ท่ีมีอยู ่

 ประกนัวา่จะมีการพิจารณาคดีของ Leng Guoquan ใหมโ่ดยสอดคล้องกบัมาตรฐาน
การไตส่วนคดีอยา่งเป็นธรรมสากล โดยเฉพาะสทิธิท่ีจะมีท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 

 สอบสวนรายงานการทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้าย และประกนัวา่จะไมมี่การน�า 
ถ้อยแถลงใดๆ ท่ีมาจากการบงัคบัให้สารภาพมาใช้ในการพิจารณาคดีซ�า้  

 ชะลอการประหารชีวิตและการปฏิบตัติามค�าสัง่ตดัสนิลงโทษประหารชีวิต โดยถือเป็น 
ขัน้ตอนท่ีจะน�าไปสูก่ารยกเลกิโทษประหารโดยสมบรูณ์

 แก้ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลงนโยบายและการปฏิบตัิเพ่ือประกนัให้มีการไตส่วนคดี
อยา่งเป็นธรรมท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 

 ประกนัวา่ผู้ ท่ีถกูลงโทษประหารชีวิตมีโอกาสท่ีจะใช้สทิธิในการขออภยัโทษ
หรือการเปลี่ยนโทษอยา่งสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 

 ให้สตัยาบนัรับรอง ICCPR

ปฏบิตักิารทนัที

เรียกร้องต่อทางการจนี:

เขียนจดหมายถงึ:
President of the Liaoning Provincial 
Higher People’s Court
Liaoningsheng Gaoji Renmin Fayuan
132 Huigongjie, Shenhequ
Shenyangshi 110013
Liaoningsheng
People’s Republic of China
Email: lnfy_mygt@chinacourt.org 
or lngfjb@126.com

ในประเทศจนีมีความผิดทางอาญาอยา่งน้อย 55 ประเภท รวมทัง้ความผิดท่ีไมเ่ก่ียวกบัความรุนแรง 
อยา่งเชน่ ความผิดด้านยาเสพตดิท่ีมีโทษถงึขัน้ประหารชีวติ ในแตล่ะปีมีผู้ถกูประหารชีวติหลายพนัคน 
มากกวา่จ�านวนผู้ ท่ีถกูประหารทัง้โลกรวมกนั แตไ่มมี่ใครทราบตวัเลขท่ีแท้จริง ในปี 2550 ศาลประชาชน
สงูสดุได้อ้างอ�านาจท่ีจะเป็นผู้วนิิจฉยัขัน้สดุท้ายเก่ียวกบัการตดัสนิลงโทษประหารชีวติในทกุกรณี โดย
ศาลสงูสดุมีอ�านาจทัง้การอนมุตัใิห้ลงประโทษประหารชีวติ หรือสัง่ให้ศาลชัน้ต้นพิจารณาคดีใหมก็่ได้ 
ซึง่เป็นผลให้ทางการรายงานจ�านวนการประหารชีวติท่ีลดลง แตไ่มมี่ข้อมลูยืนยนัอยา่งชดัเจน ในกรณีท่ี
ศาลประชาชนสงูสดุเหน็ชอบกบัโทษประหารชีวติ การประหารชีวติก็จะเกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว รัฐธรรมนญู
ให้อ�านาจฝ่ายบริหารท่ีจะให้ “อภยัโทษเป็นกรณีพิเศษ” แตไ่มมี่ขัน้ตอนปฏิบตัใิห้บคุคลสามารถขออภยั
โทษหรือขอเปลีย่นโทษได้เอง การไตส่วนคดีทัง้หลายรวมทัง้ท่ีน�าไปสูก่ารตดัสนิลงโทษประหารชีวติ มกั
ไมส่อดคล้องกบัมาตรฐานการไตส่วนคดีอยา่งเป็นธรรม จีนมีอตัราการลงโทษในคดีอาญาเกือบ 100% 

ADPAN
ธนัวาคม 2554
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HAKAMADA IWAO (Hakamada) เกิดเม่ือปี 2479 เคยเป็นนกัมวย เขาถกูจบักมุในข้อหาท�าให้ 
ผู้อ่ืนเสยีชีวติเม่ือปี 2509 เขาถกูสัง่ลงโทษประหารชีวติในปี 2511  
 ภายหลงัการจบักมุ ต�ารวจน�าตวั Hakamada ไปสอบปากค�าเป็นเวลา 23 วนัตัง้แตว่นั
ท่ี 18 สงิหาคม- 9 กนัยายน 2509 เขาถกูสอบปากค�าโดยไมมี่การพกั เฉลีย่ 12 ชัว่โมงตอ่วนั และมี
อยูส่ามครัง้ท่ีเขาถกูสอบปากค�าตดิตอ่กนัเกิน 14 ชัว่โมง หลงัจากผา่น
ไป 20 วนัเขา “รับสารภาพ” และถกูตัง้ข้อหาในอีกสามวนัตอ่มา ในชว่ง
เวลานัน้ เขาต้องลงนามในเอกสารตา่งๆ มากมายเพ่ือยืนยนัวา่สารภาพ
ผิด และยงัต้องลงนามในค�ารับสารภาพมากขึน้ ซึง่เป็นค�ารับสารภาพท่ี
จดัเตรียมไว้โดยพนกังานอยัการ
 ในขัน้ของการไตส่วน Hakamada กลบัค�าให้การทัง้หมด 
โดยอ้างวา่ระหวา่งถกูควบคมุตวัเขาไมไ่ด้รับอาหารและน�า้ ไมไ่ด้รับ
อนญุาตให้ใช้ห้องน�า้ และถกูเตะและตอ่ย ในจดหมายท่ีเขาเขียนถงึ
น้องสาวระบวุา่ 
 “เจ้าหน้าท่ีผู้สอบปากค�าคนหนึง่จบันิว้โป้งผมไปแตะกบัหมกึ
และจบัมือผมเพ่ือเขียนค�ารับสารภาพ จากนัน้ก็สัง่ผมวา่ ‘เขียนช่ือนาย
ลงไปตรงนี!้’ พวกเขาตะโกนใสผ่ม เตะผม และลอ็กแขนผมไว้” 
 ก่อนการไตส่วน Hakamada มีโอกาสพดูคยุสัน้ๆ แคส่าม
ครัง้กบัทนายความท่ีแตกตา่งกนั ในระหวา่งการขึน้ศาลท่ีศาลภมิูภาค 
Shizuoka ในปี 2511 ผู้พิพากษาแสดงข้อกงัวลวา่ค�ารับสารภาพท่ีน�า
เสนอโดยพนกังานอยัการและมีการลงลายมือช่ือของ Hakamada ไว้ 
มีลกัษณะการลงนามอยา่งไมส่มคัรใจ ในบรรดาเอกสาร 45 ชิน้ มีอยู่
เพียงชิน้เดียวท่ีมีลกัษณะลงนามโดยสมคัรใจ สว่นท่ีเหลอืศาลเหน็วา่
ไมส่ามารถรับเป็นพยานหลกัฐานได้ แตเ่ขาถกูลงโทษประหารชีวติ และ
ศาลฎีกาก็พิพากษายืนตามค�าสัง่ลงโทษและโทษท่ีได้รับเม่ือปี 2533 
 ในปี 2550 Kumamoto Norimichi หนึง่ในสามผู้พิพากษาท่ีศาลภมิูภาค Shizuoka ซึง่
ตดัสนิประหารชีวติเขาเม่ือปี 2511 บอกวา่ เขาเช่ือวา่ Hakamada  เป็นผู้บริสทุธ์ิ
 “พดูอยา่งเป็นกลาง มีหลกัฐานยืนยนัการกระท�าผิดของเขาน้อยมาก แตพ่นกังาน
สอบสวนตัง้ธงไว้แตเ่บือ้งต้นแล้ววา่เขาเป็นคนผิด ต�ารวจจงึสอบสวนโดยคดิในใจวา่เขาเป็นผู้ก่อ
อาชญากรรมแนน่อน เขาถกูควบคมุตวัและบงัคบัให้สารภาพ เพราะต�ารวจเป็นผู้จบักมุเขา”
 ผู้พิพากษา Kumamoto Norimichi ถกูบงัคบัให้ต้องลงโทษประหารตอ่ Hakamada แม้
จะเช่ือวา่เขาเป็นผู้บริสทุธ์ิ “ผมไมส่ามารถแบกรับภาระจากมโนธรรมส�านกึได้ ผมจงึตดัสนิใจลาออก
จากการเป็นผู้พิพากษา… ผมรู้สกึผิดในทกุอยา่ง”

HAKAMADA IWAO
ญ่ีปุ่น

“ ผมไม่สามารถท�าให้ผู้พพิากษาอีกสองท่าน

เช่ือได้ว่า Hakamada ไม่ได้กระท�าความผิด 

ผมกเ็ลยต้องลงโทษเขา ถอืเป็นค�าส่ังศาลตาม

เสียงข้างมาก โดยส่วนตวัการเขียนค�าพพิากษา

ในคดนีีขั้ดกับมโนธรรมส�านึกของผม เป็นสิ่งที่

หลอกหลอนใจมาจนทกุวันนี ้ ”
Kumamoto Norimichi ผู้ พิพากษาศาลภาค Shizuoka 2550

©
 ส

ว่น
บคุ

คล

การทรมานและปฏบิตักิารที่
โหดร้าย
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 ทนายความของ Hakamada เรียกร้องให้มีการไตส่วนคดีใหมใ่นปี 2524 แตค่�าขอดงักลา่ว
ได้ถกูศาลฎีกาปฏิเสธในปี 2537 ตอ่มามีการย่ืนค�าร้องให้มีการพิจารณาคดีใหมอี่กครัง้เม่ือปี 2551 
ตอ่ศาลภมิูภาค Shizuoka และยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 
 Hakamada ได้ยืนยนัความบริสทุธ์ิของเขาเป็นเวลากวา่ 45 ปี และนบัเป็นนกัโทษใน
แดนประหารท่ีอยูใ่นคกุนานท่ีสดุคนหนึง่ ส�าหรับนกัโทษท่ีถกูลงโทษประหารชีวติในญ่ีปุ่ น พวกเขา
จะถกูแยกตวัออกมา นอกเหนือจากการเดนิทางมาเย่ียมชว่งสัน้ๆ ของน้องสาว ทนายความ และผู้
สนบัสนนุไมก่ี่คน Hakamada ใช้ชีวติสว่นใหญ่เพียงล�าพงัเป็นเวลากวา่ 30 ปี และยงัแสดงอาการ
เสือ่มทางจิตอยา่งรุนแรงด้วย
 
 

 ยตุกิารประหาร Hakamada Iwao โดยใช้อ�านาจตามกลไกของศาลหรือกระบวนการอ่ืนๆ 
ท่ีมีอยู ่

 ประกนัวา่จะมีการพิจารณาคดีของ Hakamada Iwao ใหมโ่ดยสอดคล้องกบัมาตรฐาน
การไตส่วนคดีอยา่งเป็นธรรมสากล

 สอบสวนรายงานการทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้ายและการปฏิเสธสทิธิท่ีจะเข้าถงึท่ี
ปรึกษาด้านกฎหมายอยา่งเป็นผล 

 ยกเลกิระบบ daiyo kangoku หรือแก้ไขให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล รวมทัง้การน�า
ระบบบนัทกึแบบอิเลคทรอนิกส์มาใช้ในขัน้ตอนการสอบปากค�าทัง้หมด 

 ชะลอการประหารชีวิตและการปฏิบตัติามค�าสัง่ตดัสนิลงโทษประหาร
ชีวิต โดยถือเป็นขัน้ตอนท่ีจะน�าไปสูก่ารยกเลกิโทษประหารโดยสมบรูณ์

 แก้ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลงนโยบายและการปฏิบตัิเพ่ือประกนัให้มี
การไตส่วนคดีอยา่งเป็นธรรมท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล

ปฏบิตักิารทนัที

เขียนจดหมายถงึ:
Minister of Justice
1-1-1 Kasumigaseki
Chiyoda-ku 
Tokyo 100-8977, Japan 
Fax +81 3 5511 7200 (via Public  
Information & Foreign Liaison Office) 

ระบบยตุธิรรมทางอาญาของญ่ีปุ่นมกัพึง่พาค�าสารภาพท่ีได้มาจากระบบ daiyo 
kangoku และน�ามาใช้เพ่ือการลงโทษ ในระบบดงักลา่ว ต�ารวจสามารถควบคมุ
ตวัและสอบปากค�าผู้ต้องสงสยัได้นานถงึ 23 วนั โดยไมมี่การเข้าถงึทนายความใน
ระหวา่งการสอบปากค�า เป็นเหตใุห้ค�าสารภาพท่ีเกิดขึน้ในชว่งนีม้กัได้มาจากการ
ทรมานหรือการปฏิบตัท่ีิโหดร้าย ญ่ีปุ่ นมีอตัราการลงโทษในคดีอาญา 99% โดยมี
ความผิด 19 ประเภทท่ีมีโทษถงึขัน้ประหารชีวติ แตใ่นทางปฏิบตัแิล้ว มีเฉพาะคนท่ี
ถกูลงโทษตามข้อหาฆา่ผู้ อ่ืนเทา่นัน้ท่ีจะได้รับโทษประหารชีวติ ปัจจบุนัมีนกัโทษใน
แดนประหารกวา่ 100 คน ระหวา่งปี 2549-2553 มีการประหารชีวตินกัโทษ 37 คน 
โดยกระท�ากนัอยา่งลบัๆ และผู้ ท่ีถกูประหารจะได้รับแจ้งเพียงไมก่ี่ชัว่โมงก่อนการ
ประหารชีวติ สว่นสมาชิกในครอบครัวจะได้รับแจ้งเม่ือการประหารเสร็จสิน้แล้ว

เรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม:
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HUMPHREY JEFFERSON EJIKE ELEWEKE (Jeff) มาจากประเทศไนจีเรีย เขาถกูจบัในข้อหา
ยาเสพตดิเม่ือปี 2546 และถกูสัง่ลงโทษประหารชีวติในปี 2547 
 Jeff ถกูจบักมุตวัเม่ือวนัท่ี 2 สงิหาคม 2546 ท่ีกรุงจาการ์ตา ในข้อหาครอบครองยาเสพตดิ 
ต�ารวจพบเฮโรอีนน�า้หนกั 1.7 กก.ในห้องของลกูจ้างคนหนึง่ในภตัตาคารท่ีเขาเป็นเจ้าของและเป็นผู้
บริหาร
 เขาถกูตัง้ข้อหามีความผิดเก่ียวกบัการน�าเข้า สง่ออก ขาย และลกัลอบค้ายาเสพตดิ ซึง่
มีโทษถงึขัน้ประหารชีวติ อยา่งไรก็ตาม ในชว่งท่ีถกูจบักมุ ควบคมุตวัหรือสอบปากค�า Jeff ไมไ่ด้รับ
โอกาสให้เข้าพบทนายความ เขาถกูควบคมุตวัอยูท่ัง้หมดห้าเดือนโดยไมไ่ด้พบกบัทนายความ ซึง่
ถือวา่ขดักบัข้อ 14 ของ ICCPR รวมทัง้ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาของอินโดนีเซีย 
ซึง่รับรองสทิธิท่ีจะได้รับความชว่ยเหลอืและตดิตอ่กบัทนายความ 
อินโดนีเซียให้สตัยาบนัรับรอง ICCPR ในปี 2549 
 Jeff อ้างวา่เขาถกูซ้อมซ�า้แล้วซ�า้อีกในระหวา่งการสอบปากค�า 
ผู้สอบปากค�าขูเ่ขาวา่จะยิงเขาถ้าเขาปฏิเสธไมย่อมลงนามในค�ารับ
สารภาพวา่เป็นผู้ครอบครองเฮโรอีน หรือหากเขาปฏิเสธท่ีจะให้การ
ซดัทอดคนอ่ืน อยา่งไรก็ตาม ในบนัทกึการไตส่วนเม่ือเดือนเมษายน 
2547 ระบวุา่ Jeff ไมเ่คยถกูบงัคบัแตอ่ยา่งใด 
 ค�าตดัสนิของศาลมีถ้อยค�าสว่นหนึง่วา่ “คนผิวด�าจาก
ไนจีเรีย” จะถกูต�ารวจจบัตามองเพราะเป็นผู้ต้องสงสยัวา่ค้ายาเสพ
ตดิในอินโดนีเซีย ซึง่ท�าให้เกิดข้อกงัวลเก่ียวกบัความล�าเอียงของ
กระบวนการไตส่วนคดี โดย ICCPR ก�าหนดให้ทกุคนได้รับการไตส่วนคดีอยา่งเป็นธรรมและเปิดเผย 
โดยคณะตลุาการท่ีมีอ�านาจ มีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง ICCPR ก�าหนดพนัธกรณีอยา่งชดัเจน
ให้รัฐต้องเคารพและคุ้มครองสทิธิของบคุคลทกุคน “โดยไมมี่การเลอืกปฏิบตัแิตอ่ยา่งใด” ไมว่า่จะ
เป็นเร่ืองของเชือ้ชาต ิสผิีว และชาตกิ�าเนิดหรือความเป็นมาด้านสงัคม
 ศาลภมิูภาคกรุงจาการ์ตากลางได้ตดัสนิลงโทษ Jeff ในข้อหาครอบครองและจ�าหนา่ย
ยาเสพตดิ เขาถกูศาลสัง่ประหารชีวติเม่ือเดือนเมษายน 2547 ตอ่มาศาลสงูได้พิพากษายืนตาม
ค�าสัง่ลงโทษและมาตรการลงโทษเม่ือเดือนมิถนุายน 2547 และศาลฎีกาพิพากษายืนเม่ือเดือน
พฤศจิกายน2547
 ในเดือนพฤศจิกายน 2547 Charles Kanu ซึง่เคยเป็นเจ้าของร้านอาหารก่อน Jeff 
แจ้งกบัต�ารวจวา่เขาเป็นคนวางแผนเอายาเสพตดิไปไว้ในร้านอาหารเพ่ือให้ Jeff ถกูจบัและถกู
ศาลลงโทษเอง แม้วา่เขาจะเสียชีวิตในเรือนจ�าในเวลาตอ่มา แตห่ลายคนระบวุา่พวกเขาเหน็ 
Charles Kanu ให้การรับสารภาพระหวา่งต้องโทษในคดียาเสพตดิในเรือนจ�า ค�าให้การของ
พยานเหลา่นัน้เป็นเหตใุห้มีการอทุธรณ์คดีของ Jeff ตอ่ศาลฎีกา แตศ่าลได้ปฏิเสธท่ีจะรับฟัง
เม่ือเดือนกนัยายน 2550 ในปีเดียวกนัศาลได้ยืนยนัความชอบด้วยรัฐธรรมนญูของการใช้โทษ
ประหารชีวิตกบัความผิดด้านยาเสพติด

HUMPHREY 
JEFFERSON EJIKE 
ELEWEKE 
อนิโดนีเซีย

“‘คนผิวด�าจากไนจเีรีย’ จะถูกต�ารวจ

จบัตามองเพราะเป็นผู้ต้องสงสัยว่าค้า

ยาเสพตดิในอนิโดนีเซีย ”
ถ้อยค�าบางสว่นจากค�าตดัสนิในคดีของ  
Humphrey Jefferson
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 ในปัจจบุนั Jeff ถกูขงัไว้ท่ีเรือนจ�า Nusa Kambangan เพ่ือรอการประหารชีวติ เขาไมไ่ด้
ขอการลดหยอ่นโทษจากประธานาธิบดี เพราะยงัยืนยนัวา่เป็นผู้บริสทุธ์ิ และไมค่วรขออภยัโทษตอ่
อาชญากรรมท่ีเขาไมไ่ด้เป็นผู้ก่อ 
 อินโดนีเซียยงัไมไ่ด้ก�าหนดให้การทรมานเป็นความผิดทางอาญาอยา่งหนึง่ตามประมวล  
กฎหมายอาญา
 

 ยตุกิารประหาร Humphrey Jefferson Ejike Eleweke โดยใช้อ�านาจตามกลไกของศาล
หรือกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีมีอยู ่

 ประกนัวา่จะมีการพิจารณาคดีของ Humphrey Jefferson Ejike Eleweke ใหม่โดย
สอดคล้องกบัมาตรฐานการไตส่วนคดีอยา่งเป็นธรรมสากล

 ก�าหนดให้การทรมานเป็นความผิดทางอาญา สอบสวนรายงานการทรมานและการ
ปฏิบตัท่ีิโหดร้ายและประกนัวา่จะไมมี่การน�าถ้อยแถลงใดๆ ท่ีมาจากการบงัคบัให้
สารภาพมาใช้ในการพิจารณาคดีซ�า้  

 ชะลอการประหารชีวิตและการปฏิบตัติามค�าสัง่ตดัสนิลงโทษประหารชีวิต โดยถือเป็น 
ขัน้ตอนท่ีจะน�าไปสูก่ารยกเลกิโทษประหารโดยสมบรูณ์

 แก้ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลงนโยบายและการปฏิบตัิเพ่ือประกนัให้มีการ
ไตส่วนคดีอยา่งเป็นธรรมท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 

  

เขียนจดหมายถงึ:
Attorney General of the Republic  
of Indonesia 
Jl. Sultan Hasanudin No.1 
Kebayoran Baru 
Jakarta Selatan 12160 
Indonesia 
Fax +62 21 725 0213 /  
       +62 21 739 2576

อนิโดนีเซียมีนกัโทษในแดนประหารกวา่ 100 คน กวา่คร่ึงหนึง่ได้รับโทษจากคดีค้ายา
เสพตดิ และมีอยูจ่�านวนมากท่ีเป็นคนตา่งชาต ิในปี 2551 มีการประหารชีวตินกัโทษ 
10 คน เปรียบเทียบกบัการประหารชีวตินกัโทษ 11 คนในชว่งหนึง่ทศวรรษก่อนหน้านี ้
ในปี 2553 มีอยา่งน้อยเจ็ดคนท่ีถกูลงโทษประหารชีวติ นบัแตปี่ 2551 เป็นต้นมา ไมมี่
การบนัทกึข้อมลูวา่มีการประหารชีวติ ในเดือนสงิหาคม 2553 มีการแก้ไขกฎหมายลด
หยอ่นโทษเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีต้องโทษประหารชีวติสามารถร้องขอการลดหยอ่นโทษได้
เฉพาะจากประธานาธิบดีเทา่นัน้ และต้องท�าภายในหนึง่ปีหลงัจากค�าตดัสนิขัน้สดุท้าย 
รัฐธรรมนญูมีข้อห้ามตอ่การทรมาน แตต่�ารวจยงัใช้วธีิทรมานอยา่งกว้างขวางเพ่ือบงัคบั
ให้มีการสารภาพ และเป็นข้อมลูท่ีศาลมกัน�ามาใช้อยา่งสม�า่เสมอ ผู้ ท่ีถกูตัง้ข้อหาอาญาท่ี
มีโทษถงึขัน้ประหารชีวติ อาจถกูจบักมุตวัได้นานถงึ 231 วนัก่อนการไตส่วนของศาล มีข้อ
กงัวลอยา่งจริงจงัเก่ียวกบัปัญหาคอรัปชัน่และการขาดความเป็นอิสระของศาล

ปฏบิตักิารทนัที
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AFTAB BAHADUR ถกูต�ารวจจบัท่ีกรุงละฮอร์เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2535 พร้อมกบัชายอีกคน
หนึง่ เพราะต้องสงสยัวา่ฆา่ผู้ อ่ืนตาย เขาถกูต�ารวจควบคมุตวัไว้เป็นเวลาหลายเดือนโดยไมไ่ด้พบ
ทนายความ ปกตแิล้วต�ารวจจะควบคมุตวัผู้ต้องสงสยัไว้เป็นเวลาหลายสปัดาห์ บางทีก็นานถงึหนึง่
ปีกวา่จะมีการตัง้ข้อกลา่วหา โดยปกตแิล้วมกัไมมี่โอกาสขออ�านาจศาลเพ่ือไตส่วนความชอบด้วย
กฎหมายของการควบคมุตวั หรือไมมี่โอกาสท่ีจะประกนัตวัเอง
 เม่ือ Aftab Bahadur ไปขึน้ศาลในปี 2536 เขาให้การปฏิเสธโดยอ้างวา่ต�ารวจได้น�าตวัเขา
ไปยงัท่ีเกิดเหต ุและบงัคบัให้เขาต้องทิง้รอยนิว้มือไว้ Ghulam Mustafa จ�าเลยร่วมอีกคนหนึง่ก็อ้าง
วา่ถกูทรมานและถกูบงัคบัให้ทิง้รอยนิว้มือไว้เชน่กนั ผู้พิพากษารับฟังค�ากลา่วอ้างโดยไมไ่ด้ให้ความ
เหน็ใดๆ
 ในระหวา่งการไตส่วนคดี Aftab Bahadur ได้รับความชว่ยเหลอืจากทนายความขอแรง
ท่ีแตง่ตัง้โดยรัฐ ทนายความไมส่ามารถแสดงพยานหลกัฐานใดๆ เพ่ือ
แก้ตา่งให้กบัลกูความได้เลย ทนายความขอแรงในปากีสถานมกัเป็นผู้
มีความรู้น้อยและได้รับคา่ตอบแทนต�า่ อาจไมว่า่ความให้กบัลกูความ
อยา่งเตม็ท่ี เว้นแตล่กูความจะมีปัญญาจา่ยพวกเขา
 Aftab Bahadur ได้รับการไตส่วนท่ีศาลพิเศษเพ่ือการเร่งรัด
การไตส่วนคดีหมายเลข 2 ท่ีกรุงละฮอร์ในวนัท่ี 13 เมษายน 2536 เขา
ถกูตดัสนิวา่มีความผิดฐานฆา่คนตาย และถกูลงโทษประหารชีวติ 
ศาลพิเศษดงักลา่วปฏิบตัหิน้าท่ีระหวา่งปี 2530-2537 โดยมีขอบเขต
อ�านาจเดด็ขาดส�าหรับความผิดบางประเภท รวมทัง้การฆา่คนตาย
และความผิดทางการเมือง ทัง้ท่ีรุนแรงและไมรุ่นแรง และมีอ�านาจสัง่
ลงโทษประหารชีวติได้ เป็นระบบศาลท่ีท�างานตา่งจากระบบยตุธิรรม
ทัว่ไป โดยมกัเป็นการไตส่วนโดยผู้พิพากษาท่ีเกษียณอายแุล้ว และ
จ�าเลยสามารถอทุธรณ์คดีได้กบัศาลอทุธรณ์-ฎีกาพิเศษเทา่นัน้ ซึง่มีอ�านาจนอกเหนือจากศาลฎีกา
ทัว่ไป มีการจ�ากดัเวลาอยา่งชดัเจนในการน�าคดีขึน้สูศ่าล ภายหลงัมีการแจ้งข้อกลา่วหา และมีระยะ
เวลาการไตส่วนและกระบวนการอทุธรณ์คดีในลกัษณะเฉพาะ แม้วา่จะมีการยกเลกิกฎหมายจดัตัง้
ศาลเร่งรัดคดีเชน่นีเ้ม่ือปี 2537 แตย่งัมีคนจ�านวนมากท่ีถกูคมุขงัเน่ืองจากการไตส่วนของศาลเหลา่นี ้
รวมทัง้ตวั Aftab Bahadur ซึง่ต้องโทษประหารชีวติ  
 Aftab Bahadur ได้อทุธรณ์คดีของเขากบัศาลอทุธรณ์-ฎีกาพิเศษ และทนายความท่ี
วา่ความให้เขาในชัน้นีก็้เป็นทนายความท่ีรัฐจดัให้เชน่กนั ในค�าอทุธรณ์คดีไมป่รากฏวนัท่ีและมี
ข้อความเพียงสีป่ระเดน็หลกับนหนึง่หน้ากระดาษ กลา่วคือการชีว้า่พนกังานอยัการไมส่ามารถ
พิสจูน์ความผิดจนพ้นข้อสงสยัได้ ไมมี่พยานหลกัฐานท่ีนา่เช่ือถือเพียงพอท่ีจะลงโทษเขา Aftab 
Bahadur เป็นผู้บริสทุธ์ิ และค�าพิพากษาของศาลเป็นไปโดยพลการและมีลกัษณะคาดเดา

AFTAB BAHADUR
ปากีสถาน

“ ต�ารวจทรมานผม พวกเขาเอาน�า้มัน

มาทามือผม จากนัน้กล็ากมือผมไปแตะ

กับที่ต่างๆ ทั่วห้อง เพื่อเกบ็รอยนิว้มือ

เป็นหลักฐาน”
Aftab Bahadur

ศาลพเิศษ
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 ศาลอทุธรณ์พิพากษายืนให้ลงโทษด้วยบทลงโทษเดียวกนัเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2537  
เขาจงึได้ร้องขออภยัโทษจากประธานาธิบดีในปี 2553 ระหวา่งนีเ้ขายงัคงถกูควบคมุตวัท่ีเรือนจ�า 
กรุงละฮอร์

 ยตุกิารประหาร Aftab Bahadur โดยใช้อ�านาจตามกลไกของศาลหรือกระบวนการอ่ืนๆ 
ท่ีมีอยู ่

 สอบสวนรายงานการทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้ายและประกนัวา่จะไมมี่การน�า 
ถ้อยแถลงใดๆ ท่ีมาจากการบงัคบัให้สารภาพมาใช้ในการพิจารณาคดีซ�า้  

 ประกนัวา่จะมีการพิจารณาคดีของ Aftab Bahadur ใหมโ่ดยเป็นไปตามกระบวนการ
ยตุธิรรมปรกตท่ีิสอดคล้องกบัมาตรฐานการไตส่วนคดีอยา่งเป็นธรรมสากล

 ชะลอการประหารชีวิตและการปฏิบตัติามค�าสัง่ตดัสนิลงโทษประหารชีวิต 
โดยถือเป็นขัน้ตอนท่ีจะน�าไปสูก่ารยกเลกิโทษประหารโดยสมบรูณ์

 ปฏิบตัอิยา่งเตม็ท่ีตามพนัธกรณีใน ICCPR แก้ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลง 
นโยบายและการปฏิบตัเิพ่ือประกนัให้มีการไตส่วนคดีอยา่งเป็นธรรมท่ีสอดคล้องกบั
มาตรฐานสากล

 

เขียนจดหมายถงึ:
President of Pakistan 
Pakistan Secretariat 
Islamabad 
Pakistan 
Fax: +92 5192 04974

ศาลปากีสถานได้ลงโทษประหารชีวติคนจ�านวนมาก รวมทัง้ผู้เยาว์ แม้วา่
ประธานาธิบดีจะให้ค�าสญัญาไว้ในปี 2551 วา่จะมีการเปลีย่นโทษประหาร
ชีวติท่ีมีอยูท่ัง้หมด กลา่วกนัวา่มีนกัโทษในแดนประหารอยูท่ัง้หมดกวา่ 8,000 
ราย หลายคนถกูควบคมุตวัมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว สว่นใหญ่ศาลลงโทษ
ประหารชีวติในข้อหาฆา่คนตาย แตย่งัมีฐานความผิดอ่ืนอีกเกือบ 30 ประเภท
ท่ีอาจมีโทษถงึขัน้ประหารชีวติ แม้วา่เป็นความผิดท่ีไมไ่ด้ท�าให้เกิดการเสยีชีวติ
และอยูน่อกเหนือค�านิยามของ “ความผิดทางอาญาร้ายแรงสดุ” ตามท่ีก�าหนด
ไว้ใน ICCPR ศาลตอ่ต้านการก่อการร้ายปฏิบตันิอกเหนือระบบยตุธิรรมทัว่ไป 
โดยมีการมอบอ�านาจอยา่งกว้างขวางให้กบัเจ้าหน้าท่ีต�ารวจและเจ้าหน้าท่ี
ความมัน่คง ในขณะท่ีระบบยตุธิรรมเตม็ไปด้วยปัญหาในเชิงโครงสร้าง ทัง้ใน
เร่ืองการคอรัปชัน่ การขาดความเป็นอิสระของศาล และการเลอืกปฏิบตัิ
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