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ภาพรวมของ 30 ปี นับแต่ มีอนุสัญญาต่ อต้ านการทรมานแห่ งสหประชาชาติ
“ไม่ควรมี ใครตกเป็ นเหยื ่อของการทรมานหรื อการปฏิ บตั ิ หรื อการลงโทษอืน่ ๆ ที ่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรื อ
ที ย่ ่ายี ศกั ดิ์ ศรี ” ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน ข้ อ 5

1. ความฉ้ อฉลร้ ายแรงสุดของมนุษยชาติ วิกฤตระดับโลกของความป่ าเถื่อน ความล้ มเหลว และ
ความกลัว
อารัมภบทของซาลิล เช็ตติ (Salil Shetty) เลขาธิการแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล
การช็อตด้ วยไฟฟ้า การทุบตี การข่มขืนกระทาชาเรา การทาให้ อบั อาย การจาลองการประหารชีวิต
การเผา การบังคับให้ อดนอน การทรมานด้ วยน ้า การบังคับให้ อยู่ในท่าที่ไม่สบายเป็ นเวลานาน การใช้ คีม
หนีบ การใช้ ยา และการใช้ สนุ ขั
ถ้ อยคาเหล่านี ้ทาให้ เราฝั นร้ าย แต่ทกุ วันและในทุกภูมิภาคของโลก ความน่าสะพรึงกลัวอย่างสุดจะ
จินตนาการเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นกับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กจานวนมาก
การทรมานเป็ นสิ่งเลวร้ าย ป่ าเถื่อน และไร้ มนุษยธรรม ไม่มีความชอบธรรมใดๆ เป็ นสิ่ง ที่ผิด และ
เป็ นเหมือนยาพิษต่อหลักนิตธิ รรม ทาให้ ความหวาดกลัวเข้ ามาทดแทนหลักนิตธิ รรม ไม่มีใครปลอดภัยหาก
รัฐบาลปล่อยให้ มีการใช้ การทรมาน
รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในโลกตระหนักถึงความจริ ง ขันพื
้ ้นฐานเหล่านี ้ โดยหลังความโหดร้ ายในช่วง
สงครามโลกครั ง้ ที่ ส อง พวกเขาจึ ง ให้ การรั บ รองปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ วยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ( Universal
Declaration of Human Rights) ในปี 2491 ซึ่งครอบคลุม สิทธิ พื น้ ฐานของคนทุกคน ในทุกแห่งหน ทัง้ นี ้
เพื่อให้ มีชีวิตที่ปลอดจากการทรมาน ปลอดจากความทารุณโหดร้ าย
สิทธิดงั กล่าวซึ่งเป็ นหัวใจของมนุษยชาติ ยังได้ รับการรับรองในความตกลงระหว่างประเทศที่มีผล
ผูกพันตามกฎหมาย โดยกาหนดเป็ นข้ อห้ ามอย่างชัดเจนและอย่างสัมบูรณ์เพื่อ ต่อต้ านการทรมานและการ
ปฏิ บัติที่โหดร้ าย ดังที่ ปรากฏในกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิ ทธิ พ ลเมื องและสิทธิ ทางการเมื อง พ.ศ.
2509 (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)
เมื่อ 30 ปี ที่แล้ ว ความก้ าวหน้ าดังกล่าวยังเข้ มแข็งยิ่งขึ ้นจากการประกาศใช้ อนุสญ
ั ญาต่อต้ านการ
ทรมานแห่งสหประชาชาติ (UN Convention Against Torture) อนุสัญ ญาฉบับนี น้ ับเป็ นก้ าวย่างส าคัญ
อย่างยิ่ง โดยเสนอขันตอนอย่
้
างเป็ นรู ปธรรมเพื่อให้ เกิดการยุติการทรมานในระดับโลกอย่างจริ งจัง มีการ
กาหนดมาตรการ กาหนดกฎหมายเป็ นการเฉพาะเพื่อป้องกัน การทรมาน ลงโทษผู้กระทาผิด และประกัน
ให้ เกิดความยุติธรรมและการเยี ยวยาต่อผู้เสี ยหาย มาตรการเหล่านี ไ้ ม่เพี ยงมุ่งยุติ การทรมานและการ
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ปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายในระดับประเทศเท่านัน้ แต่ยงั เพื่อประกันว่าจะไม่มีการเนรเทศบุคคลเพื่อไปรับการทรมาน
ในประเทศอื่น และจะไม่ปล่อยให้ ผ้ กู ระทาผิดลอยนวล
ผู้ทาการทรมานถือได้ ว่าเป็ นอาชญากรระหว่างประเทศ โดยมีการกาหนดกรอบกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เข้ มแข็ง 155 ประเทศได้ เข้ าร่ วมเป็ นรัฐภาคีต่ออนุสัญญาแห่งสหประชาชาติฉบับนี ้ ซึ่งนับเป็ น
ความก้ าวหน้ าอย่างแท้ จริงและมีความหมาย
แต่รัฐบาลหลายแห่งยังคงปฏิเสธความรับผิดชอบของตนเอง สามทศวรรษหลังจากมี อนุสญ
ั ญา
ฉบับ นี ้ และกว่า 65 ปี หลัง จากมี ป ฏิ ญ ญาสากลว่า ด้ วยสิ ท ธิ ม นุษ ยชน การทรมานยัง คงเกิ ด ขึน้ อย่า ง
กว้ างขวาง และยังขยายตัวต่อไป
ความแพร่หลายของการทรมานในปั จจุบนั เผยให้ เห็นช่องว่างอันไพศาลระหว่างสิ่งที่รัฐบาลทาเมื่อ
30 ปี ที่แล้ ว กับสิ่งที่รัฐบาลทาในปั จจุบนั
ในช่วงห้ าปี ที่ ผ่านมา แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนลรายงานข้ อมูล เกี่ ยวกับ การทรมานหรื อการ
ปฏิบตั ิที่โหดร้ ายใน 141 ประเทศ และจากทุกภูมิภาคของโลก แม้ ในบางประเทศ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่
แนลอาจเก็บข้ อมูลการทรมานที่เกิดขึน้ ได้ เพียงไม่กี่กรณี และเป็ นกรณี ยกเว้ น แต่ในหลายประเทศมีการ
ทรมานอย่างสม่าเสมอและเป็ นระบบ แต่การทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายที่เกิดขึ ้นแม้ เพียงครัง้ เดียวก็
เป็ นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ อย่างสิ ้นเชิง
ตัวเลขดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นความร้ ายแรงของปั ญหา แต่ก็เป็ นตัวเลขจากข้ อมูลเท่าที่เราหาได้ ซึ่ง
อาจไม่ได้ ส ะท้ อนให้ เห็ น ความรุ น แรงทัง้ หมดของการทรมานในโลก ทัง้ ยัง อาจไม่ส ามารถบรรยายถึ ง
สภาพการณ์ที่นา่ รังเกียจของการทรมาน หรื อต้ นทุนที่แท้ จริงที่สญ
ู เสียไป รวมทังชี
้ วิตที่ถกู ทาลาย
การทรมานเป็ นเครื่ องมื อที่ มักถูกนามาใช้ เพื่ อกดขี่ปราบปราม โดยไม่จากัดเฉพาะผู้ปกครองที่
ทรราชและเผด็จการเท่านัน้ แม้ ว่าระบอบการปกครองเช่นนัน้ มักนิยมใช้ เครื่ องมือดังกล่าว และไม่ใช่เป็ น
เครื่ อ งมื อเฉพาะส าหรั บ ต ารวจลับ ในขณะที่ รัฐ หลายแห่ง ประกาศข้ อ ห้ ามเป็ นสากลอย่างจริ ง จังและ
ดาเนินการที่สาคัญ ในการต่อต้ านการทรมาน แต่รัฐที่มีระบอบปกครองหลากหลายและมาจากทุกทวีปก็
ยังคงให้ ความร่วมมือเพื่อเอื ้อให้ เกิดความฉ้ อฉลร้ ายแรงสุดต่อมนุษยชาติ ทังการใช้
้
การทรมานเพื่อรี ดข้ อมูล
บังคับให้ รับสารภาพ ปราบปรามเสียงที่เห็นต่าง หรื อแม้ แต่ใช้ เป็ นการลงโทษที่ทารุณโหดร้ าย
เป็ นที่น่าตกใจว่าจากการสารวจความเห็นระดับโลกครัง้ ใหม่ซึ่งได้ รับความสนับสนุนจากแอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนล พบว่า 30 ปี หลังจากมีอนุสญ
ั ญาแห่งสหประชาชาติฉบับนี ้ เกือบครึ่งหนึ่งของประชากร
โลกยังไม่ร้ ูสกึ ว่าปลอดภัยจากการละเมิดสิทธิที่โหดร้ ายดังกล่าว
สิ่งเหล่านี ้เป็ นความล้ มเหลวทางการเมืองครัง้ สาคัญ และมีสภาพเลวร้ ายและรุนแรงยิ่งขึ ้นเนื่องจาก
การปฏิเสธว่าไม่มีการทรมานอยู่จริ ง ผู้สงั่ การและผู้ทาการทรมานมักไม่ถกู นาตัวมาลงโทษ การทรมานมัก
เกิดขึ ้นโดยผู้กระทาลอยนวลพ้ นผิด ปราศจากการสอบสวนและไม่มีการฟ้องคดีต่อใคร รัฐบาลได้ กาหนด
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กฎหมายห้ ามการปฏิบตั ทิ ี่ดหู มิ่นศักดิ์ศรี ของมนุษย์เช่นนี ้ และยอมรับความรู้สึกชิงชังต่อการปฏิบตั ิเช่นนี ้ใน
ระดับโลก แต่รัฐบาลหลายแห่งยังคงใช้ การทรมาน หรื อสนับสนุนให้ มีการทรมานเกิดขึ ้น
แทนที่ จ ะเคารพหลัก นิ ติ ธ รรมโดยมี น โยบายห้ ามการทรมานอย่า งสิ น้ เชิ ง รั ฐ บาลยัง คงโกหก
ประชาชนของตนเองและโลกอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ แทนที่จะประกันให้ มี มาตรการป้องกันที่เป็ นผล
เพื่อคุ้มครองพลเรื อนของตนเองจากการทรมาน รัฐบาลกลับปล่อยให้ มีการทรมานเกิดขึ ้นอย่างแพร่หลาย
การละเมิดสิทธิที่เกิดขึ ้นอย่างกว้ างขวางและร้ ายแรงเช่นนี ้สะท้ อนให้ เห็นว่ามาตรการห้ ามปรามใน
ระดับโลกยังไม่เพียงพอ
ผลการสารวจความเห็นในระดับโลกยังชี ้ให้ เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้ มีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนเพื่อต่อต้ านการทรมาน โดยหลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันเหล่านี ้อาจช่วยป้องกัน และอาจทาให้
สามารถยุติการทรมานได้ อย่างสิ ้นเชิง ต้ องมีการแก้ ปัญหาการปฏิบตั ิสองมาตรฐานเมื่อเกิดการทรมานขึ ้น
และต้ องยุตกิ ารลอยนวลพ้ นผิด
กว่า 50 ปี ที่ผ่านมา แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลได้ พยายามต่อสู้เพื่อขจัดการปฏิบตั ิที่ชวั่ ร้ ายมาก
สุดอย่างหนึ่งที่มนุษย์กระทาต่อมนุษย์ด้วยกันเอง เมื่อ 30 ปี ที่แล้ ว ขบวนการของเราได้ เริ่ มรณรงค์เพื่อให้ มี
การยุติการทรมานในระดับสากล และเป็ นเหตุให้ เกิดอนุสญ
ั ญาแห่งสหประชาชาติฉบับนี ข้ ึ ้นมา ในปั จจุบนั
เรายังมีการรณรงค์ระดับโลกเพื่อยุตกิ ารทรมาน และเรี ยกร้ องให้ รัฐปฏิบตั ติ ามคาสัญญาดังกล่าว
การรณรงค์ล่าสุดของเราเป็ นการต่อสู้อย่างยาวนานเพื่อเรี ยกร้ องให้ ยุติการซ้ อมทรมาน และเราจะ
สามารถยืนอยู่ขวางกัน้ ระหว่างฝ่ ายที่ถูกทรมานและผู้ทาการทรมานได้ หากเราทุก คนตังแต่
้ ผ้ ูคนบนท้ อง
ถนนไปจนถึงประมุขของประเทศร่วมมือกัน
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลจะเคลื่อนไหวในระดับโลกเพื่อยุติการทรมานต่อไป โดยมีเป้าหมาย
เป็ นรัฐบาล จะมีการประท้ วงและเปิ ดเผยความทารุณโหดร้ ายของการปฏิบตั ิที่ชวั่ ร้ ายเช่นนี ้ เราจะยืนหยัด
เคียงข้ างผู้ที่ต่อต้ านการทรมานอย่างกล้ าหาญ เราจะร่ วมมือกันแทรกแซงกรณี ที่มีผ้ คู นถูกทรมาน เราจะ
ผลักดันให้ นาตัวผู้ทาการทรมานมาลงโทษ เหยื่อการทรมานรู้ดีว่าพวกเขาจะไม่ถูกลืมและไม่ถูกทิ ้งให้ โดด
เดี่ยว
การต่อต้ านการทรมานเป็ นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ของเรา เป็ นมรดกของเรา และจนกว่า ห้ องที่
ใช้ ในการทรมานจะปิ ดตัวลง ภารกิจดังกล่าวยังเป็ นอนาคตของเรา
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2. การทรมาน – การละเมิดสิทธิมนุษยชนและอาชญากรรม
การทรมานเกิดขึ ้นเมื่อบุคคลกระทาการให้ อีกบุคคลหนึ่งได้ รับความเจ็บปวดหรื อทุกข์ทรมานอย่าง
สาหัส โดยมีความมุง่ ประสงค์เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลหรื อคารับสารภาพ หรื อเป็ นการลงโทษ การคุกคามหรื อ
การบังคับผู้อื่น ผู้กระทาผิดต้ องเป็ นเจ้ าพนักงาน หรื อต้ องเกิดจากการสัง่ การหรื อยินยอมของเจ้ าพนักงาน
ในระดับหนึง่
คาอธิบายดังกล่าว ซึง่ สรุปนิยามตามกฎหมายของการทรมานในอนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานแห่ง
สหประชาชาติ สะท้ อนถึงความเห็นร่วมกันของประชาคมโลกที่ปฏิเสธการกระทาที่มนุษย์คนหนึง่ กระทาต่อ
ร่างกายและ/ หรื อจิตใจของมนุษย์อีกคนหนึ่ง ทัง้ นี ้เป็ นการจงใจก่อให้ เกิดความเจ็บปวดสาหัส โดยความ
เจ็ บ ปวดนัน้ เป็ นหนทางที่ น าไปสู่ผ ลลัพ ธ์ บ างประการ และเปลี่ ย นให้ เหยื่ อ ของการทรมานกลายเป็ น
เครื่ องมืออย่างหนึง่
จึงไม่นา่ ประหลาดใจที่สิทธิที่จะมีชีวิตโดยปลอดจากการทรมานและการปฏิบตั หิ รื อการลงโทษอื่นๆ
ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิศ์ รี น่าจะเป็ นสิทธิมนุษยชนที่มีการรับรองอย่างเข้ มแข็งมากสุดตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ
พันธกรณี ของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศข้ อนี ้ไม่เปิ ดพื ้นที่ยืดหยุ่นในการตีความได้ เลย การ
ทรมานและการปฏิ บัติที่โหดร้ ายเป็ นสิ่ งต้ องห้ ามในทุกกรณี ในทุก สถานที่ และกับ ทุกคน ข้ อห้ ามนี ย้ ัง
ครอบคลุม ช่ว งที่ มี ก ารประกาศสถานการณ์ ฉุก เฉิ น ร้ ายแรง เช่น การประกาศสงคราม ความไม่ ส งบ
ภายในประเทศ และช่วงที่เกิดหายนะภั ยทางธรรมชาติหรื อที่เกิดจากนา้ มือมนุษย์ ให้ การคุ้มครองแม้ แต่
บุคคลที่นา่ หวาดกลัวมากสุด ได้ แก่ ทหารที่เป็ นข้ าศึกของเรา และสายลับของฝ่ ายตรงข้ าม อาชญากรในคดี
ร้ ายแรง และผู้ก่อการร้ าย
ในแง่กฎหมาย ข้ อห้ ามโดมสัมบูรณ์ตอ่ การทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายอื่น ๆ เป็ นสิ่งที่ “ไม่อาจ
ลดทอนได้ ” กล่าวคือไม่อาจระงับใช้ ได้ แม้ ในช่วงสถานการณ์ฉกุ เฉิน ข้ อห้ ามนี ้ได้ รับการรับรองด้ วยฉันทามติ
ระดับสากลที่เข้ มแข็ง และได้ กลายเป็ นหลักการหนึ่งของกฎหมายจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศ ซึ่งมีผล
บังคับใช้ แม้ แต่รัฐที่ไม่ได้ เข้ าร่วมเป็ นภาคีกบั สนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ อง
การปฏิ บัติที่เป็ นการทรมานและการปฏิ บัติที่ โหดร้ ายอื่ น ๆ ยังเป็ นอาชญากรรมตามกฎหมาย
ระหว่า งประเทศ โดยถื อ เป็ นอาชญากรรมสงคราม ยกตัว อย่ า งเช่ น ตามอนุสัญ ญาเจนี ว า (Geneva
Conventions) ทัง้ สี่ฉบับ (ซึ่งทุกประเทศในโลกให้ สตั ยาบันรับรอง) ในบางพฤติการณ์ การกระทาเหล่านี ้
อาจถึงขันเป็
้ นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ หรื อเป็ นการสังหารล้ างเผ่าพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น ตามความหมาย
ในธรรมนูญ กรุ ง โรมว่า ด้ ว ยศาลอาญาระหว่า งประเทศ (Rome Statute of the International Criminal
Court)
แม้ การทรมานเพียงครัง้ เดียวก็ถือเป็ นอาชญากรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ หมายความว่า
สาหรับ 155 รัฐ ที่ ให้ สัตยาบันรับ รองอนุสัญ ญาต่อต้ านการทรมาน รัฐ บาลประเทศเหล่านี ต้ ้ องกาหนด
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กฎหมายเพื่อเอาผิดต่อการทรมาน ต้ องมีการสอบสวนอย่างเต็มที่และอย่างไม่ลาเอียงเมื่อมีข้อร้ องเรี ยนใด
ๆ และต้ องฟ้องร้ องคดีตอ่ ผู้กระทาผิดหากมีพยานหลักฐานมากเพียงพอ
เมื่อผู้ต้องสงสัยว่าทาการทรมานปรากฏตัวอยู่ในรัฐซึ่งเป็ นภาคีกับ อนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมาน
แม้ ว่าการทรมานครัง้ นันจะเกิ
้
ดขึ ้นในอีกประเทศหนึ่ง และแม้ ว่าเป็ นการทรมานที่เกิดขึ ้นโดยพลเมืองของ
ประเทศนันไม่
้ มีส่วนร่วมเลย รัฐดังกล่าวก็ยงั ต้ องประกาศใช้ “เขตอานาจศาลสากล” ของตนต่อความผิด
ดังกล่าว ต้ องจัดให้ มีการสอบสวนคดี ต้ องจับกุมผู้ต้องสงสัยหากจาเป็ น จากนันต้
้ องส่งตัวเขาเป็ นผู้ร้ายข้ าม
แดนไปยังอีกประเทศหนึง่ หรื อศาลอีกแห่งหนึง่ เพื่อการฟ้องคดี หรื อไม่เช่นนันก็
้ ต้องฟ้องคดีตอ่ ผู้ต้องสงสัยใน
ประเทศของตนเอง
เหยื่อของการทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายทุกคน รวมทังครอบครั
้
วของผู้ที่ถกู ทรมานจนเสียชีวิต
ย่อมมีสิทธิได้ รับค่าชดเชย การฟื น้ ฟู ความยุตธิ รรมและการเยียวยาในรูปแบบอื่น ๆ
30 ปี หลังจากมีอนุสญ
ั ญาแห่งสหประชาชาติฉบับนี ้ ถือว่าเลยเวลาที่เราจะต้ องประกันให้ กฎหมาย
และมาตรฐานเหล่านี ้ได้ รับการปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่และในทุกแห่งหน

3. ขอบเขตการทรมานระดับโลก
เราไม่สามารถประเมิน ในเชิงสถิติอย่างรอบด้ านและครบถ้ วนเพื่อให้ ทราบขอบเขตการทรมานที่
เกิดขึ ้นในโลก การทรมานเป็ นอาชญากรรมระหว่างประเทศ เป็ นสิ่งที่สร้ างความอับอายทางการเมืองและ
ทางการทูต และเป็ นการปฏิบตั ิมิชอบที่เกือบทุกรัฐบาลยอมรับว่าเป็ นสิ่งผิดและมักส่งเสียงประณามหรื อ
หาทางตอบโต้ เป็ นเหตุให้ การทรมานมักเกิดขึ ้นอย่างเป็ นความลับ รัฐบาลมักพยายามหาหนทางปฏิเสธ
หรื อปกปิ ดการทรมาน มากกว่าจะทาการสอบสวนอย่างเป็ นผลและอย่างโปร่งใส เมื่อมีข้อกล่าวหาและเพื่อ
ฟ้องคดีตอ่ ผู้กระทาผิด
ในเวลาเดียวกัน ในหลายประเทศมี การรายงานข้ อมูลการทรมานน้ อยกว่าความเป็ นจริ ง เหยื่ อ
จานวนมากเป็ นผู้ต้องสงสัย รวมทังคนที
้
่แทบไม่มีโอกาสจะร้ องเรี ยน หรื อคนที่มกั ถูกลืมหรื อถูกเพิกเฉยแม้
จะพยายามร้ องเรี ยนก็ตาม เหยื่อประเภทอื่น ๆ มักได้ แก่ผ้ ทู ี่ไม่สามารถหรื อหวาดกลัวที่จะร้ องเรี ยนเมื่อเกิด
การทรมานขึ ้น และขาดความมัน่ ใจว่าจะมีการตอบสนองอย่างจริงจัง
เราไม่สามารถหาข้ อมูลอย่างสมบูรณ์ในแต่ละประเทศได้ เราไม่สามารถระบุได้ ว่ามีผ้ ตู กเป็ นเหยื่อ
การทรมานจานวนกี่คนในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา หรื อช่วงปี ที่ผ่านมา ข้ อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการทรมานจึง
เป็ นข้ อมูลที่ต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็ นตัวเลขของประเทศที่มีรายงานว่ามีการทรมาน หรื อ
การเพิ่มและลดของข้ อกล่าวหาที่มีตอ่ ประเทศนัน้ ๆ
อย่างไรก็ดี จากหลักฐานและการทางานวิจยั ระดับโลกของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประกอบ
กับประสบการณ์ กว่าห้ าทศวรรษในการจัดทาข้ อมูลและการรณรงค์เพื่อต่อต้ านการทรมาน ทาให้ พบว่า
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ในช่ว ง 30 ปี หลัง จากมี อ นุสัญ ญาต่อ ต้ านการทรมานแห่ ง สหประชาชาติ การทรมานยัง เกิ ด ขึน้ อย่า ง
แพร่หลาย
ในช่วงห้ าปี ที่ ผ่านมา แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนลรายงานข้ อมูล เกี่ ยวกับ การทรมานหรื อการ
ปฏิบตั ิที่โหดร้ ายในอย่างน้ อยสามในสี่ของประเทศต่าง ๆ ในโลก โดยในบางประเทศ การทรมานและการ
ปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายเกิดขึ ้นเป็ นครัง้ คราว แต่ในหลายประเทศการทรมานมักเกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอ
ระหว่างเดือนมกราคม 2552 - มี นาคม 2557 แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนลได้ รับรายงานข้ อมูล
เกี่ยวกับการทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายที่กระทาโดยเจ้ าพนักงานของรัฐใน 141 ประเทศและจากทุก
ภูมิภาคในโลก โดยถือเป็ นกรณีที่มีการแจ้ งความหรื อเท่าที่ องค์การฯ จะหาข้ อมูลได้ โดยอาจไม่สะท้ อนถึง
ภาพรวมทัง้ หมดของการทรมานทั่วโลก เนื่ องจากข้ อมูลเหล่านีม้ ีลักษณะเป็ นการประเมินในขัน้ ต่า การ
ทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายที่เกิดขึ ้นจริงน่าจะเลวร้ ายกว่านี ้มาก

4. ใครที่มีความเสี่ยง?
เมื่อรัฐบาลใช้ หรื ออนุญาตให้ มีการทรมาน จะไม่มีใครปลอดภัย เกือบทุกคนมีสิทธิเป็ นเหยื่อ ไม่ว่า
จะมีอายุ เพศสภาพ ชาติพนั ธุ์ หรื อการเมืองแบบใด โดยปรกติแล้ วหน่วยงานของรัฐจะทาการทรมานก่อน
และค่อยซักถามข้ อมูลภายหลัง
อย่างไรก็ดี บุคคลบางคนและบางกลุ่มมีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ในหลายประเทศ บุคคลถูก
ทรมานเพราะความเห็นทางการเมืองของตน หรื อเพราะได้ ใช้ เสรี ภาพในการแสดงความเห็น ประชาชนที่
เป็ นกลุ่มศาสนาหรื อเป็ นชนชาติพนั ธุ์กลุ่มน้ อย มีความเสี่ยงที่จะตกเป็ นเป้าของการทรมานมากขึ ้นสืบเนื่อง
จากอัตลักษณ์ของตนเอง ผู้ต้องสงสัยมักตกเป็ นเหยื่อของการทรมาน สมาชิกกลุ่มติดอาวุธ ผู้ต้องสงสัยว่า
เกี่ยวข้ องกับการก่อการร้ าย หรื อผู้ที่ถือว่าเป็ นภั ยคุกคามต่อความมัน่ คงในประเทศก็มกั มีความเสี่ยงอย่าง
มาก และมักจะตกเป็ นเป้าของการทรมานเสมอ ดังที่เกิดขึ ้นในหลายประเทศ
หลายคนถูก ทรมานเพี ย งเพราะอยู่ในที่ ที่ ไม่เหมาะสมและในเวลาที่ ไม่เหมาะสม เพี ยงเพราะ
เจ้ าหน้ าที่จบั กุมตัวผิดคน หรื อเพียงเพราะสร้ างความขุ่นเคืองให้ กบั ผู้มีอานาจและผลประโยชน์ ทังในด้
้ าน
การเงินหรื อการเมือง โดยเป็ นปั ญหาที่แพร่หลายในประเทศที่มีการทุจริตอย่างกว้ างขวาง
เหยื่อจานวนมากมาจากกลุ่มที่เสียเปรี ยบทางสังคมอยู่แล้ ว ไม่ว่าจะเป็ นผู้หญิง เด็ก ชนกลุ่มน้ อย
ทางชาติพนั ธุ์ กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ และโดยเฉพาะคนจน บุคคลเหล่านี ้มักมีปัญหาในการ
เข้ าถึงการเยียวยาหรื อไม่สามารถเข้ าถึงได้ เลย อาจเป็ นเพราะขาดความรู้ ไม่มีช่องทางติดต่อ หรื อขาด
เงินทุนที่จะทาการร้ องเรี ยนเพื่อให้ เอาผิดผู้ทาการทรมาน พวกเขาอาจพบว่าทางการมักไม่เชื่อถือข้ อมูลของ
พวกเขา และอาจต้ องเผชิญกับความทารุณเพิ่มเติมอีกหากพยายามร้ องเรี ยน
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เด็กและเยาวชนตกเป็ นเหยื่อของการทรมานในหลายประเทศ เด็กที่ถกู ตารวจควบคุมตัวยังเสี่ยงที่
จะถูกข่มขืนกระทาชาเรา และถูกกระทาด้ วยการปฏิบตั มิ ิชอบทางเพศรูปแบบอื่น ๆ ทังจากเจ้
้
าหน้ าที่ตารวจ
และผู้ถกู ควบคุมตัวด้ วยกันเอง
เราได้ รับรายงานข้ อมูลว่ามี การข่มขืนกระทาชาเราและการทาร้ ายทางเพศต่อผู้หญิง ที่กระทาโดย
เจ้ าพนักงานของรัฐในหลายประเทศ ผู้หญิงอาจเข้ าถึงการเยียวยาตามกฎหมายได้ ยากกว่า และมักตกเป็ น
เหยื่อของกฎหมายที่เลือกปฏิบตั ิ ทาให้ เกิดปั ญหามากขึ ้นในการนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ
ทังผู
้ ้ หญิ งและผู้ชายมักตกเป็ นเหยื่อการทรมานที่มีสาเหตุมาจากเพศสภาพ โดยส่วนใหญ่จะเป็ น
ผู้หญิ ง ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปของการข่มขืนกระทาชาเราและความรุนแรงทางเพศแบบอื่น ๆ การทรมานและ
การปฏิบตั ิที่โหดร้ ายในบางรูปแบบเกิดขึ ้นเฉพาะกับผู้หญิ ง ไม่ว่าจะเป็ นการบังคับให้ ทาแท้ ง การปฏิเสธ
ไม่ให้ ทาแท้ ง การบังคับทาหมัน และการขลิบ อวัยวะเพศหญิ ง นักโทษที่เป็ นกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ ยังตกเป็ นเป้าหมายของผู้ต้องขังที่ มี เพศสัม พัน ธ์ กับ เพศตรงข้ าม ผู้ต้องขังที่ เป็ นกะเทยมักถูก
ควบคุม ตัวในห้ องขังร่ วมกับ บุคคลที่ มี เพศตรงกับเพศกาเนิดของตน แต่ ไม่ใช่เพศที่ ตนเองต้ องการเป็ น
ผู้ต้องขังที่เป็ นเลสเบียนและเกย์มกั ตกเป็ นเป้าของความรุนแรงทางเพศมากกว่าผู้ต้องขังที่มีเพศสัมพันธ์กบั
เพศตรงข้ าม โดยผู้กระทาอาจเป็ นผู้ต้องขัง/ผู้ถกู ควบคุมตัว หรื อเจ้ าหน้ าที่เรื อนจาเอง
มาตรการต่อต้ านการทรมานจึงต้ องมีลักษณะที่ สอดคล้ องกับเพศสภาพและเหมาะสมกับเพศ
สภาพ รวมทังมี
้ ความละเอียดอ่อนและให้ ครอบคลุมมาตรการเป็ นการเฉพาะเพื่อประกันการคุ้มครองต่อ
กลุม่ คนที่มีความหลากหลายทางเพศ

5. การทรมานเกิดขึน้ เมื่อใด และเหตุใดจึงเกิดขึน้ ?
เหตุผลสาคัญสองประการที่ทาให้ เกิดการทรมานขึ ้นได้ แก่ รัฐ บาลได้ ประโยชน์จากการทรมาน หรื อ
เชื่อว่าได้ ประโยชน์ และการขาดความรับผิดและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้ นผิดที่ดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็ น
เหตุให้ ไม่ส ามารถนาตัวผู้ที่ล ะเมิ ดสิ ทธิ ม นุษยชนร้ ายแรงและกฎหมายมนุษ ยธรรมระหว่างประเทศมา
ลงโทษ
ในหลายประเทศ การทรมานมักถูกใช้ เพื่อก่ อให้ เกิดความเจ็บปวดต่อเหยื่อบางคน เพื่อสร้ างความ
สะพรึงกลัวให้ กับเหยื่อคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา ผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองหรื อผู้ที่ถูก
มองว่า เป็ นศัต รู ทัง้ นี เ้ พื่ อ ท าให้ พ วกเขาหวาดกลัว ไม่ ก ล้ า กระท าการใด ๆ ที่ รัฐ มองว่า เป็ นการขัด ต่อ
ผลประโยชน์ของตน การทรมานมักถูกใช้ เป็ นทางลัดเพื่อรี ด “คารับสารภาพ” เพื่อบังคับให้ เหยื่อลงนามใน
หนังสือบางอย่าง ประกอบกับการที่ศาลอาจแสร้ งทาเป็ นมองไม่เห็น เป็ นเหตุให้ เจ้ าหน้ าที่ตารวจสามารถ
หาทางลงโทษได้ อย่างรวดเร็วและราบรื่ น แม้ ว่าจะไม่สามารถจับตัวผู้ร้ายที่แท้ จริงมาได้ ก็ต าม การทาให้ อบั

แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล พฤษภาคม 2557

Index: ACT 40/004/2014

8

อาย พฤติกรรมที่ตารวจทาเป็ นประจา และการรี ดไถเงินจากเหยื่อยังเป็ นแรงจูงใจของการทรมานในหลาย
ประเทศ
รัฐบาลในหลายพื ้นที่ของโลกมักไม่ทาการสอบสวน ฟ้องคดี ไต่สวนคดี และลงโทษกรณีที่เกิดการ
ทรมานซึ่ง ถื อ เป็ นอาชญากรรมร้ ายแรงตามกฎหมายอาญา แม้ จ ะเกิ ด การสอบสวนขึน้ จริ ง แต่ก็ มัก
หยุดชะงักลง ไม่มีประสิทธิภาพ หรื อไม่ได้ รับความร่วมมือจากหน่วยงานสอบสวน เป็ นเหตุให้ มกั ไม่สามารถ
นาตัวผู้กระทาการทรมานมาลงโทษได้
อุปสรรคต่อการป้องกันการทรมาน ความรับผิดและการนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ ยังเกิดจากการ
ควบคุมตัวเหยื่อโดยไม่ให้ ติดต่อกับโลกภายนอก มีการปฏิเสธไม่ให้ เข้ าถึงทนายความและศาลที่เป็ นอิสระ
โดยทันที พนักงานอัยการไม่ทาหน้ าที่อย่างเต็มที่เพื่อควบคุมดูแลการสอบสวน หรื อเป็ นผลมาจากตราบาป
ทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น หากเป็ นกรณีที่เป็ นการข่มขืนกระทาชาเรา ความกลัวที่จะถูกตอบโต้ อัตราโทษที่
ต่ามากสาหรับเจ้ าหน้ าที่ตารวจที่ถูกลงโทษ การไม่มีระบบรับเรื่ องร้ องเรี ยนและสอบสวนที่มีงบประมาณ
มากเพียงพอและเป็ นอิสระ การนาความรู้ สึกเป็ นพวกพ้ องเดียวกันไปใช้ อย่างผิด ๆ และความพยายาม
ปกปิ ดการปฏิบตั ิมิชอบของเจ้ าพนักงานด้ วยกันเอง หรื ออาจเป็ นผลมาจากการนิรโทษกรรมหรื อให้ อภัย
โทษต่อผู้ทาการทรมาน หรื อการขาดเจตจานงทางการเมือง
บุคคลที่ ถูกควบคุม ตัวมี ความเสี่ ยงอย่างมากที่ จ ะตกเป็ นเหยื่ อการทรมาน โดยเฉพาะเมื่ อไม่มี
มาตรการป้องกันที่ชดั เจนและเข้ มแข็ง หรื อมีแต่ไม่เพียงพอหรื อไม่เป็ นผล
การทรมานที่เกิดขึ ้นในระหว่างการควบคุมตัวของตารวจ ทังในช่
้ วงก่อนตังข้
้ อหาและในช่วงระหว่าง
รอการพิจารณาคดี มักมีรูปแบบที่คล้ ายคลึงกัน กล่าวคือ การทรมานอาจเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วภายหลังการ
จับกุม หรื อระหว่างการจับกุม ด้ วยเหตุดงั กล่าวจึงต้ องมี มาตรการป้องกัน และมีการปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ เบื ้องต้ น
อย่างไรก็ดี เราได้ รับรายงานข้ อมูลการทรมานในทุกขันตอนที
้
่บคุ คลต้ องเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเจ้ าหน้ าที่ตารวจ
หรื อฝ่ ายความมัน่ คง ตังแต่
้ การถูกจับกุมตัวไปจนถึงการควบคุมตัวในเรื อนจา
การบังคับบุคคลให้ สญ
ู หายทาให้ มีความเสี่ยงที่จะได้ รับการทรมานมากขึ ้น และโดยตัวของมันเอง
ย่อมถือได้ ว่าการบังคับบุคคลให้ สูญ หายเป็ นการทรมานในรู ปแบบหนึ่งสาหรับผู้ที่ถูกทาให้ สูญหาย และ
เป็ นการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายสาหรับครอบครัวเขา เช่นเดียวกับการทรมาน การบังคับบุคคลให้ สญ
ู หายเป็ นข้ อ
ห้ ามโดยสัมบูรณ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
เรายังได้ รับรายงานอย่างต่อเนื่องว่ามีบคุ คลถูกควบคุมตัวในที่ลบั หรื อในศูนย์ควบคุมตัวลับ กรณีที่
เป็ นการควบคุมตัวในที่ลบั ทุกกรณีย่อมถือได้ วา่ เป็ นกรณีของการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย
การควบคุ ม ตั ว โดยไม่ ใ ห้ ติ ด ต่ อ กั บ โลกภายนอก หรื อ “incommunicado detention” มี ส่ ว น
สนับสนุนให้ เกิดการทรมาน และถือได้ ว่าเป็ นการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ ย่ายีศกั ดิ์ศรี หรื อ
เป็ นการทรมานอย่างหนึง่
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ในกรณี ที่ผ้ กู ระทาการทารุณ และปฏิบตั ิมิชอบเป็ นบุคคลทั่วไป รัฐบาลมีพันธกรณี ตามกฎหมาย
และมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่จะต้ องประกันสิทธิ ของบุคคลทุกคนให้ ปลอดจากการทรมานและการ
ปฏิ บัติที่ โหดร้ ายโดยไม่มี ข้อยกเว้ น ซึ่งครอบคลุม ถึงการคุ้ม ครองบุคคลไม่ให้ ได้ รับการปฏิ บัติมิ ช อบใน
ลักษณะเดียวกันและมีความร้ ายแรงแบบเดียวกัน และเกิดจากการกระทาของบุคคลทัว่ ไป จากกลุ่มหรื อ
สถาบัน จึงถื อได้ ว่ารัฐบาลอาจละเมิดต่อพันธกรณี ระหว่างประเทศของตนเกี่ ยวกับ การทรมานและการ
ปฏิบตั ิที่โหดร้ าย กรณีที่ไม่ปฏิบตั ิการตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพื่อหาทางป้องกัน ฟ้องร้ องคดี และลงโทษ
การกระทาอย่างเช่น ความรุนแรงในครอบครัว หรื อการทาร้ ายด้ วยเหตุผลด้ านเชื ้อชาติ
การบังคับให้ รัฐต้ องรับผิดชอบหากเพิกเฉยปล่อยให้ บุคคลกระทาการปฏิบตั ิโดยมิชอบ เป็ นปั จจัย
สาคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิง เด็ก ชนกลุ่มน้ อย กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ และบุคคล
อื่นที่เผชิญกับการเลือกปฏิบตั ิ การเลือกปฏิบตั อิ ย่างเป็ นระบบยังเป็ นเหตุให้ เหยื่อไม่ได้ รับการคุ้มครองและ
ไม่ได้ รับความสนับสนุนจากทางการ ในหลายประเทศไม่มีกฎหมายที่รับรองว่าความรุนแรงต่ อผู้หญิ งเป็ น
อาชญากรรม แต่แม้ จะมีกฎหมายเช่นนันก็
้ มกั ไม่มีการนามาใช้ เพื่อฟ้องคดีอย่างจริงจัง
ในหลายประเทศ หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐหลายแห่ง อย่างเช่น สมาชิกของพรรคการเมืองหรื อกลุ่มติด
อาวุธ มักเป็ นผู้ทาการทรมาน

6. การรณรงค์ ระดับโลก – ยุตกิ ารทรมาน
ในเดือนพฤษภาคม 2557 แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเปิ ดตัวโครงการรณรงค์ระดับโลกเพื่อยุตกิ ารทรมาน
เพื่ อประกันว่าบุคคลทุกคนได้ รับการคุ้ม ครองจากการทรมาน ในโอกาสครบรอบปี ที่ 30 ของอนุสัญ ญา
ต่อต้ านการทรมานแห่งสหประชาชาติ ทางหน่วยงานซึง่ มีประสบการณ์ทางานในเรื่ องนี ้กว่า 50 ปี ยืนยันว่ า
รัฐบาลต้ องปฏิ บตั ิตามคามั่นสัญ ญาและต้ องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ และกระตุ้นให้ ประชาชน
เรี ยกร้ องให้ มีการยุตกิ ารทรมาน
การรณรงค์ครัง้ นี ้ให้ ความสาคัญกับการควบคุมตัวของรัฐในประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นในระบบยุติธรรม
ทางอาญาแบบปรกติ ซึง่ บุคคลถูกควบคุมตัวโดยทหาร ตารวจ กองกาลังพิเศษ หน่วยลับทางราชการ ช่วงที่
มีการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ น ระเบียบหรื อข้ อบัญญัติ และการควบคุมตัวในที่ลบั หรื อสถานที่ไม่เป็ น
ทางการ ซึ่งทาให้ ความเสี่ยงต่อการทรมานเพิ่มขึ ้นอย่างมาก การรณรงค์ครัง้ นีไ้ ม่ครอบคลุมการทรมานที่
ผู้กระทาไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ หรื อเป็ นการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายอันเนื่องมาจากการควบคุมตัวของเจ้ าหน้ าที่รัฐ
อย่างเช่น การใช้ กาลังเกินกว่าเหตุต่อผู้ชมุ นุมประท้ วง แม้ ว่า แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลจะยังคงทางาน
อย่างเข้ มแข็งต่อการละเมิดสิทธิเหล่านี ้เช่นกัน แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลจะรณรงค์ในบรรดาสมาชิกทัว่
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล พฤษภาคม 2557

Index: ACT 40/004/2014

10

โลกในห้ าประเทศ ได้ แก่ โมร็อกโก อุซเบกิสถาน ไนจีเรี ย เม็กซิโก และฟิ ลิปปิ นส์
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลพยายามส่งเสริมให้ มีการกาหนดและปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันการทรมาน
ที่เป็ นผล โดยถือเป็ นหนทางสู่การเปลี่ยนแปลง เมื่อมีมาตรการป้องกันที่เป็ นผลแล้ ว ประชาชนย่อมได้ รับ
การคุ้มครอง แต่หากไม่มีการนามาตรการป้องกันมาปฏิบตั ิ ย่อมเป็ นเหตุให้ เกิดการทรมานขึ ้นได้

7. ทางออกที่สาคัญ – มาตรการป้องกัน
รัฐบาลต้ องกาหนดและปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันการทรมานที่เป็ นผลและอย่างจริ งจัง มาตรการป้องกัน
เหล่านีเ้ ป็ นการแก้ ปัญ หาที่สาคัญ โดยหากมีการนามาปฏิบตั ิอย่างเป็ นผล ย่อมทาให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับการ
ทรมานลดลงอย่างมาก มาตรการป้องกันที่จาเป็ น ได้ แก่
ระหว่ างการจับกุม
 การจับกุมต้ องกระทาโดยเจ้ าพนักงานผู้มีอานาจและด้ วยเหตุผลที่เหมาะสมเท่านัน้
 บุคคลได้ รับแจ้ งถึงเหตุผลของการถูกจับกุมและสิทธิของตนเอง
 ผู้ถกู จับกุมมีสิทธิแจ้ งให้ ครอบครัวและบุคคลอื่นได้ ทราบ
 ป้องกันการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายในระหว่างการส่งตัวผู้ถกู ควบคุมตัว รวมทังระหว่
้
างการส่ง
ตัวจากที่ควบคุมตัวแห่งหนึง่ ไปยังอีกแห่งหนึง่ หรื อจากที่ควบคุมตัวไปยังศาล
 ต้ องมีการจัดทาบันทึกการจับกุมอย่างเป็ นทางการ
ระหว่ างการควบคุมตัว
 กาหนดให้ มีข้อห้ ามต่อการควบคุมตัวแบบลับและแบบที่ ไม่ให้ ติดต่อกับโลกภายนอก และประกันให้
สามารถเข้ าถึงญาติ ผู้ให้ บริการทางการแพทย์ ที่ปรึกษาด้ านกฎหมายและศาลได้
 ประกันว่าผู้ถูกควบคุมตัวทุกคนได้ รับการปฏิบตั ิอย่างมีมนุษยธรรม อยู่ในสภาพการควบคุมตัว ที่ให้
ความเคารพต่อศักดิศ์ รี ของเขา และช่วยให้ ผ้ ถู กู ควบคุมตัวมีความเข้ มแข็งทังทางกายและใจ
้
 สามารถเข้ าถึงกลไกร้ องเรี ยนที่เป็ นอิสระ ไม่ลาเอียง และมีประสิทธิภาพได้ โดยไม่ลาบาก และไม่สง่ ผล
ร้ ายต่อตนเอง
ระหว่ างกระบวนการศาล
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ประกันว่ามีการนาตัวผู้ต้องขังไปปรากฏต่อศาลที่เป็ นอิสระโดยทันที
เคารพสิทธิที่จะสามารถเข้ าถึงทนายความตังแต่
้ ในช่วงเริ่มต้ นของการควบคุมตัว
ผู้ต้องขังสามารถร้ องขอให้ ศาลตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมายของการควบคุมตัว
กาหนดข้ อห้ ามไม่ให้ ใช้ ข้อมูลที่ได้ มาจากการทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่ โหดร้ ายเพื่อเป็ นหลักฐานในศาล
เว้ นแต่เป็ นหลักฐานสนับสนุนว่ามีการทรมาน

ระหว่ างการสอบปากคา
 ห้ ามใช้ เทคนิคการสอบปากคาและมาตรการบังคับใด ๆ ที่มี ผลในลักษณะเป็ นการทรมานหรื อการ
ปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ าย





มีการบันทึกวีดโิ อ หรื ออย่างน้ อยมีการบันทึกเสียงในช่วงที่มีการสอบปากคาทุกครัง้
ให้ มีทนายความอยูร่ ่วมด้ วยระหว่างการสอบปากคา
สิทธิที่จะมีลา่ ม
มีโอกาสเข้ าถึงการตรวจรักษาและบริการตลอดช่วงเวลาที่มีการสอบปากคา

 มีการบันทึกอย่างละเอียดในระหว่างการสอบปากคาทุกครัง้
 หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการควบคุมตัวควรเป็ นคนละหน่วยงานที่สอบปากคา
ผู้ถูกควบคุมตัวบางกรณี
 กฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศมีข้อบัญญัติเพื่อตอบสนองความต้ องการและสิทธิของกลุ่มคน
บางกลุม่ ที่ถกู ควบคุมตัว รวมทังเด็
้ ก ผู้พิการ ผู้หญิง
หลังได้ รับการปล่ อยตัว
 ช่วงที่ปล่อยตัวจากการควบคุมเป็ นช่วงที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึน้ การปล่ อยตัวควรเป็ นโอกาสให้ บุคคล
สามารถอ้ างสิทธิของตนได้ หากเขาได้ รับการทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายในระหว่างการควบคุมตัว
ทังนี
้ ้รวมถึง
- ให้ จดั เก็บบันทึกการปล่อยตัวจากการควบคุมตัว
- จัดให้ ผ้ ตู ้ องขังที่ได้ รับการปล่อยตัวสามารถเข้ าถึงกลไกร้ องเรี ยนอย่างเป็ นอิสระและอย่ างเป็ นผล
ให้ มีมาตรการป้องกันการตอบโต้ หรื อการคุกคามต่อผู้ร้องและครอบครัว
- ให้ มีการออกใบรับรองแพทย์จากแพทย์ด้านนิตวิ ิทยาศาสตร์ ที่เป็ นอิสระ
- ไม่ให้ ส่งตัวต่อไปยังประเทศหรื อสถานที่ที่อาจเสี่ยงจะได้ รับ การทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย ทัง้
โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
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กลไกตรวจสอบ/กากับดูแลโดยรวม
 ประกันให้ สถานที่ที่ใช้ ควบคุมตัวบุคคลได้ รับการตรวจสอบอย่างเป็ นผลและอย่างเป็ นอิสระ และควรมี
กลไกกากับดูแลที่เป็ นผลแบบเดียวกันเพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ขิ องหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย
 การตรวจสอบสถานควบคุมตัวควรเป็ นหน้ าที่ขององค์กรและหน่วยงาน อย่างเช่น
- สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- กลไกป้องกันระดับประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นตามพิธีสารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมาน หรื อมี
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน
- องค์กรพัฒนาเอกชนระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ
- หน่วยงานระดับภูมิภาค อย่างเช่น ผู้รายงานพิเศษว่าด้ วยเรื อนจาและสภาพการควบคุมตัวของ
ส ห ภ า พ แ อ ฟ ริ ก า (African Union’s Special Rapporteur on Prisons and Conditions of
Detention) และคณ ะกรรมการป้ องกั น การทรมาน ของสภายุ โ รป (Council of Europe’s
Committee for the Prevention of Torture)
- หน่วยงานระหว่างประเทศ อย่างเช่น คณะอนุกรรมการเพื่อป้องกันการทรมานและการปฏิบตั ิหรื อ
การลงโทษอื่ นๆ ที่ โหดร้ าย ไร้ ม นุษยธรรม หรื อที่ ย่ ายี ศักดิ์ศรี ภายใต้ คณะกรรมการต่อต้ านการ
ทรมาน คณะกรรมการต่อต้ านการทรมาน และผู้รายงานพิเศษว่าด้ วยการทรมาน

การนาตัวผู้ทาการทรมานมาลงโทษ
ในหลายประเทศ การลอยนวลพ้ นผิดของผู้ทาการทรมานเกิดขึ ้นอย่างแพร่หลาย เป็ นเหตุให้ ผ้ ทู าการทรมาน
ปฏิบตั งิ านของตนโดยไม่กลัวจะถูกจับกุม ฟ้องคดีหรื อลงโทษ การลอยนวลพ้ นผิดทาลายระบบยุติธรรมทาง
อาญาและหลักนิตธิ รรม เป็ นการปฏิเสธความยุตธิ รรมสาหรับเหยื่อ
การลอยนวลพ้ นผิดมักเป็ นผลมาจากการขาดเจตจานงทางการเมือง เนื่องจากตัวรัฐเองหรื อองค์กรของรัฐ
อย่างเช่น ตารวจหรื อทหาร มักมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงหรื อร่ วมมือในการทรมาน ในหลายประเทศ การ
สอบสวนข้ อกล่าวหาว่ามีการทรมานอย่างรอบด้ านและอย่างไม่ลาเอียงไม่อาจเกิดขึ ้นได้ เนื่องจากเป็ นการ
กระทาของเจ้ าหน้ าที่ผ้ บู งั คับใช้ กฎหมายด้ วยกันเอง หรื อพนักงานอัยการซึ่งทางานอย่างใกล้ ชิดกับผู้ถูก
กล่าวหา การลอยนวลพ้ นผิดยังอาจเป็ นผลมาจากการที่รัฐบาลไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชนในแง่
ที่เป็ นวาระทางการเมือง หรื อเป็ นผลมาจากข้ อตกลงระหว่างคูก่ รณีในการขัดกันด้ วยอาวุธที่จะไม่สอบสวน
และลงโทษผู้กระทาผิด
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การที่รัฐไม่สามารถนาตัวผู้ทาการทรมานมาลงโทษ มักเกิดขึ ้นพร้ อมกับการปฏิเสธไม่สอบสวนและการไม่
ร่วมมือที่จะเยียวยาให้ กับผู้เสียหาย ส่งผลให้ มีการละเมิดต่อพันธกรณี ระหว่างประเทศของรัฐ เพราะตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ เหยื่อมีสิทธิที่จะได้ ทราบความจริ งเกี่ยวกับสิ่ งที่เกิดขึ ้น ได้ รับความยุติธรรม และ
ได้ รับการเยียวยาต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น
กลไกที่เป็ นผลและเป็ นอิสระเพื่ อการสอบสวนและฟ้องคดีต่อผู้ทาการทรมานจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น และควร
ได้ รับการหนุนเสริ มจากเจตจานงทางการเมืองที่จะพัฒนาให้ เกิดการปฏิรูปกฎหมายและสถาบันที่จาเป็ น
ให้ มีการติดตามตรวจสอบอย่างถาวร แก้ ปัญหาการเลือกปฏิบตั ิ และแก้ ไขปั ญหาการทรมานในทุกกรณี

8. ประเทศที่เป็ นเป้าหมายการรณรงค์
เม็กซิโก
“สิ่งที่แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลทาได้ คือการสนับสนุนดิฉัน เพื่อให้ คนในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกได้ ทราบ
ถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นในเม็กซิโก และสิ่งที่ทางการเม็กซิโกกาลังทาอยู่”
- คลอเดีย เมดินา (Claudia Medina)
ทหารหน่วยนาวิกโยธิน บุกเข้ าไปในบ้ านของคลอเดีย เมดินาที่เมืองเวราครูซ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2555 ประมาณตี 3 และได้ จบั ตัวเธอไปยังฐานทัพเรื อในพื ้นที่ มีการช็อตเธอด้ วยไฟฟ้า บังคั บให้ สูดหายใจ
เอาซอสที่มีกลิ่นฉุนมากเข้ าไป มีการทุบตีและเตะ โดยในระหว่างนันมี
้ การเอาพลาสติกมาคลุมตัวเธอไว้ เพื่อ
ไม่ให้ เกิดร่องรอยการทาร้ าย ทหารหน่วยนาวิกโยธินกล่าวหาว่าเธอเป็ นสมาชิกของแก๊ งค์อาชญากรรมที่ทรง
อิทธิพลและรุนแรง แต่คลอเดียบอกว่าเธอไม่ร้ ูอะไรเกี่ยวกับแก๊ งเหล่านันเลย
้
เธอถูกบังคับให้ ลงนามในคาให้ การที่ถกู ปลอมแปลงขึ ้นมาโดยไม่มีโอกาสได้ อ่าน เธอให้ ข้อมูลกับ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลในเวลาต่อมาว่า “ถ้ าพวกเขาไม่ทรมานดิฉนั ดิฉนั ก็คงไม่ลงนามในเอกสาร”
แม้ ว่าต่อ มามี ก ารถอนฟ้ องคดี เกื อ บทัง้ หมด แต่ยัง เหลื อ คดี ร้ ายแรงอยู่ห นึ่ง คดี และที่ ผ่ านมา
หน่วยงานของรัฐบาลไม่เคยสอบสวนข้ อกล่าวหาว่าเกิดการทรมานขึ ้นเลย
จาเป็ นต้ องมีการตรวจร่างกายอย่างเป็ นผล โดยต้ องเป็ นส่วนหนึ่งของการสอบสวนอย่างรวดเร็ ว
รอบด้ านและไม่ลาเอียง ทัง้ นี เ้ ป็ นไปตามพิธีสารอิสตัลบุล (Istanbul Protocol) ซึ่งเป็ นที่ รับรองในระดับ
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สากล และกาหนดแนวการปฏิบตั ิระดับสากลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการบันทึกข้ อมูลและการสอบสวนการ
ทรมานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องให้ สานักงานอัยการสูงสุดของเม็กซิโก
 ดาเนินการสอบสวนอย่างเป็ นผลต่อข้ อกล่าวหาว่ามี การทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายเกิดขึ ้นกับคลอ
เดีย เมดินา และให้ เปิ ดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณะและนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ
 ประกันให้ มีการสอบสวนซึ่งรวมถึงการตรวจสภาพร่างกายและจิตใจให้ เป็ นไปตามพิธีสารอิสตัลบุลที่
องค์การสหประชาชาติสนับสนุน และจัดให้ คลอเดีย เมดินาเข้ าถึงผลการตรวจและรายงานสนับสนุน
โดยทันที
 ปรับปรุงการสอบสวนกรณี ที่เกิดการทรมาน ทังนี
้ ้เพื่อประกันให้ การตรวจร่ างกายของเหยื่อที่ร้องเรี ยน
สอดคล้ องอย่างเต็มที่กบั พิธีสารอิสตัลบุล

การใช้ การทรมานและการปฏิ บัติที่โหดร้ ายโดยกองก าลังฝ่ ายความมั่น คงและตารวจ ยัง เกิ ด ขึน้ อย่ าง
กว้ างขวางทัว่ ประเทศเม็กซิโก และส่วนใหญ่ผ้ กู ระทาจะลอยนวลพ้ นผิด เม็กซิโกเคยแสดงพันธกิจหลายครัง้
เพื่อป้องกันและลงโทษกรณีที่เกิดการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย แต่เป็ นมาตรการที่ยงั ไม่เพียงพอและ
มั ก ถู ก ละเลย มี ก ารไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ อาผิ ด ต่ อ การทรมาน ซึ่ ง ควร ช่ ว ยป้ องกั น ไม่ ใ ห้ น า
พยานหลักฐานที่ได้ มาจากการทรมานไปใช้ ในการไต่สวนของศาล แต่รัฐบาลก็มกั สนใจเพียงโต้ แย้ งว่าใน
ปั จจุบนั ไม่มีการทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายอีกต่อไปแล้ ว

โมร็อกโกและสะฮาราตะวันตก

“การเผชิญกับความอยุตธิ รรมและการสูญเสียเสรี ภาพของตนเอง ย่อมส่ง ผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทังทาง
้
ร่างกายและจิตใจ แต่สิ่งที่ทาลายขวัญและกาลังใจอย่างมากคือการถูกทอดทิ ้ง ถูกลืม ส่วนบรรดาญาติมิตร
ก็ยกเลิกการต่อสู้ ในขณะที่ยงั มีคนถูกคุมขังและอยูอ่ ย่างสิ ้นหวัง ต้ องขอบคุณพระเจ้ าที่ไม่เกิดกรณีเช่นนี ้กับ
ผม แต่ผมอยากเชื ้อเชิญ ให้ คุณคิดถึ งคนที่อาจอยู่ในสภาพดังกล่าว คนที่ตกเป็ นเหยื่อการควบคุมตัวโดย
พลการ และยังถูกทอดทิ ้งโดยบุคคลอื่น ๆ”
- อาลี แอรัสส์ (Ali Aarrass)
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ในวันที่ 24 พฤศจิ กายน 2554 อาลี แอรัสส์ ได้ ถูกตัดสินลงโทษฐานให้ ความสนับสนุน และเป็ น
สมาชิกของแก๊ งค์อาชญากรรม และกลุ่มที่เตรี ยมการจะก่อการร้ าย มีรายงานว่า “คารับสารภาพ” ของเขา
ในระหว่างที่ถกู ทรมาน และต่อมาเขาได้ ปฏิเสธคาให้ การดังกล่าวต่อหน้ าศาล เป็ นหลักฐานเพียงชิ ้นเดียวที่
มีการนาสืบในระหว่างการพิจารณาคดี
แอมเนสตี ้ อิน เตอร์ เนชั่นแนลเรี ยกร้ องให้ ทางการโมร็ อ กโกปฏิ บัติต ามค าวินิ จ ฉัย เมื่ อ วัน ที่ 28
สิงหาคม 2556 ของคณะทางานว่าด้ วยการควบคุมตัวโดยพลการแห่งสหประชาชาติ (UN Working Group
on Arbitrary Detention) ซึ่งมีความเห็นว่าการควบคุมตัวอาลี แอรัสส์เกิดขึ ้นโดยพลการ และเรี ยกร้ องให้ มี
การปล่อยตัวเขาโดยทันทีและให้ เข้ าถึงการเยียวยาอย่างเพียงพอ
อาลี แอรัสส์แจ้ งว่าได้ ถูกทรมานระหว่างการควบคุมตัวโดยไม่ให้ ติดต่อกับโลกภายนอกเป็ นเวลา
12 วัน โดยเป็ นการควบคุม ตัวในที่ ลับ ของหน่ ว ยข่าวกรองของโมร็ อ กโก General Directorate for the
Surveillance of the Territory (Direction générale de la surveillance du territoire, DST) ใ น เดื อ น
ธันวาคม 2553
เขาอธิบายว่าได้ ถกู ทุบตีที่ อ้ งุ เท้ า ถูกช็อตด้ วยไฟฟ้าที่ถุงอัณฑะ ถูกผูกเชือกที่ข้อมือและห้ อยลงมา
เป็ นเวลานานและถูกจี ้ด้ วยบุหรี่ จากนันมี
้ การตัดสินลงโทษเขาในข้ อหาให้ ความสนับสนุนและเป็ นสมาชิก
ของแก๊ ง ค์ อาชญากรรม และกลุ่ม ที่ เตรี ยมการจะก่ อการร้ าย มี รายงานว่า “คารับสารภาพ” ของเขาใน
ระหว่างที่ถกู ทรมาน และต่อมาเขาได้ ปฏิเสธคาให้ การดังกล่าวต่อหน้ าศาล เป็ นหลักฐานเพียงชิ ้นเดียวที่มี
การนาสืบในระหว่างการพิจารณาคดี
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องให้ รัฐมนตรี ยุติธรรมโมร็ อกโก เปิ ดโอกาสให้ มีการสอบสวน
กรณีการทรมานอาลี แอรัสส์อย่างเป็ นอิสระและอย่างไม่ลาเอียง และให้ ปฏิบตั ิตามมติของคณะทางานว่า
ด้ วยการควบคุมตัวโดยพลการแห่งสหประชาชาติ และเรี ยกร้ องให้ มีการปล่อยตัวเขาทันทีและเข้ าถึงการ
เยียวยาอย่างเหมาะสม
กษัตริ ย์ฮสั ซันที่สองปกครองประเทศระหว่างปี 2499-2542 ซึ่งได้ ชื่อว่าเป็ นช่วง “ปี แห่งลูกตะกัว่ - years of
lead” โดยมี การปราบปรามฝ่ ายที่เห็นต่างทางการเมื อง การบังคับบุคคลให้ สูญ หายหลายร้ อยคน การ
ควบคุมตัวโดยพลการของคนเป็ นจานวนหลายพันคน และการใช้ การทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายอย่าง
เป็ นระบบ
แม้ วา่ ภายหลังการขึ ้นครองราชย์ของกษัตริ ย์โมฮัมหมัดที่หกจะส่งผลให้ สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนดีขึ ้น
มาก แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลยังคงได้ รับรายงานข้ อมูลเกี่ยวกับ การทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย
โดยผู้กระทาเป็ นตารวจหรื อสารวัตรในระหว่างการสอบปากคาช่วงก่อนที่จะมีการควบคุมตัว และในบาง
กรณียงั ได้ พดู คุยในเรื อนจา และมีผ้ ตู ้ องขังเพียงไม่กี่รายที่ถกู ควบคุมตัวในศูนย์ควบคุมตัวแบบลับและไม่ให้
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ติดต่อกับโลกภายนอก
การทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายกลายเป็ นข้ อห้ ามอย่างชัดเจนและต้ องถือเป็ นความผิดต่อกฎหมาย
โมร็ อกโกในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา แต่การทรมานยังคงเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้พิพากษาและพนักงานอัยการ
มักไม่สอบสวนตามข้ อร้ องเรี ยนว่ามีการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย เป็ นเหตุให้ มีผ้ กู ระทาผิดเพียงไม่กี่
คนที่ถูกนาตัวมาลงโทษ บรรยากาศของการลอยนวลพ้ นผิดลดทอนพลังของกลุ่มที่ต่อต้ านกฎหมายการ
ทรมานในโมร็อกโก
ความบกพร่ องของระบบยุติธรรม อย่างเช่น การไม่มีทนายความในระหว่างการสอบปากคาของตารวจ
ยังคงเป็ นเงื่อนไขที่นาไปสู่การทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย “คารับสารภาพ” ที่ได้ มาจากการทรมาน
รวมทัง้ ในรายงานการสอบปากคาของตารวจ ยัง คงเป็ นหลักฐานสาคัญ ที่ใช้ เพื่อลงโทษ กรณี ที่ไม่มีวัตถุ
พยานและประจักษ์ พยานที่จะมาให้ การในศาล แผนการรื อ้ ระบบยุตธิ รรมของโมร็ อกโกนับเป็ นโอกาสที่ไม่มี
มาก่อนสาหรับการเปลี่ยนแปลง แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องให้ ทางการโมร็ อกโก
จัดให้ มี ม าตรการป้องกัน ในระหว่างการควบคุม ตัว รวมทัง้ การเข้ าถึงทนายความอย่างรวดเร็ ว
ภายหลังการจับกุม การมีทนายความอยู่ร่วมด้ วยในระหว่างการสอบปากคา และการบันทึกวีดิโอในช่วงที่
สอบปากคา
ยุติการควบคุมตัวในที่ลบั โดยกาหนดให้ มีระบบฐานข้ อมูลเพื่อลงทะเบียนผู้ถูกควบคุมตัว และให้
ทนายความและญาติสามารถยื่นเรื่ องเพื่อขอข้ อมูลได้ โดยไม่ชกั ช้ า
ยุติการลอยนวลพ้ นผิด โดยประกันให้ มีการทารายงานการสอบสวนการทรมานและการปฏิบตั ิที่
โหดร้ ายโดยทันที อย่างไม่ลาเอียงและอย่างเป็ นอิสระ และเป็ นการสอบสวนที่มากเพียงพอ โดยผ่านการ
ตรวจสอบด้ านนิติวิทยาศาสตร์ โดยแพทย์ที่เป็ นอิสระ กรณีที่มีพยานหลักฐานที่รับฟั งได้ มากเพียงพอ ก็ควร
มีการฟ้องคดีตอ่ ผู้ต้องสงสัยโดยให้ ผ่านกระบวนการพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรม
ประกันว่าจะไม่นาพยานหลักฐานใด ๆ ที่ได้ มาจากการทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายมาใช้ ใน
กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าในขันตอนใด
้
เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่ใช้ ฟ้องร้ องผู้ถกู กล่าวหาว่าเป็ นผู้ทาการทรมาน
หรื อการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ าย
ประกันให้ มีการเยียวยาต่อเหยื่อและครอบครัวซึ่งถูกทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย อย่างทันที
และอย่างเต็มที่
ไนจีเรีย
“ความเจ็บปวดของการทรมานเป็ นเรื่ องที่ไม่อาจทนทานได้ ผมไม่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ จนถึงทุกวันนี ้ ความ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล พฤษภาคม 2557
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เจ็บปวดที่เกิดจากเงื ้อมมือของเจ้ าหน้ าที่ที่กระทากับผม เป็ นสิ่งที่สุดจะจินตนาการ ตลอดทังชี
้ วิตที่ผ่านมา
ผมไม่เคยต้ องได้ รับการปฏิบตั อิ ย่างไร้ มนุษยธรรมเช่นนี ้มาก่อน”
- โมเสส อากาตูบา (Moses Akatugba)
ตารวจจับกุมและทรมานโมเสส อากาตูบาในปี 2548 ตอนเขาอายุเพียง 16 ปี โมเสสให้ ข้อมูลว่า
ตารวจซ้ อมเขา ยิงเขาที่มือ และเอาเชือกผูกแขนขาแขวนเขาไว้ ที่โรงพักเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง
โมเสสบอกว่าที่ ต้ อ งยอมลงชื่ อ รั บ สารภาพในข้ อ หาลัก ทรั พ ย์ ก็ เป็ นเพราะถูก ทรมาน ในเดื อ น
พฤศจิกายน 2556 แปดปี หลังจากรอคอยคาตัดสิน ศาลพิพากษาให้ ประหารชีวิตโมเสส และไม่เคยมีการ
สอบสวนข้ อกล่าวหาว่ามีการทรมานต่อเขาเลย
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องให้ ดร.เอมมานูเอล อูดกู นั (Dr. Emmanuel Uduaghan) ผู้ว่า
การรัฐเดลตายกเลิกโทษประหารชีวิต และให้ สอบสวนเกี่ยวกับการทรมานที่เกิดขึ ้นกับโมเสส อากาตูบา
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการซ้ อมทรมานที่เกิดมากขึ ้นในไนจีเรี ย จากการศึกษา
ล่าสุดชี ้ให้ เห็นว่าเจ้ าหน้ าที่ตารวจและทหารมักใช้ การทรมานเพื่อรี ดข้ อมูลและ “คารับสารภาพ” เพื่อลงโทษ
และทาให้ ผ้ ถู ูกควบคุมตัวอ่อนล้ า ทังยั
้ งมักนาข้ อมูลที่ได้ มาจากการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ ายมาใช้
เป็ นหลักฐานในศาล ซึ่งถือว่าขัดกับ กฎหมายระหว่างประเทศ ส่วนทางการไม่แสดงเจตจานงที่จะยึดมัน่ ต่อ
พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์
"เขา [ตารวจอาสา] เอาขวดเหล้ าวางไว้ บนหัวของดิฉัน จากนันเอาปื
้
นเล็งที่ขวด เขาบอกว่าเขาจะยิงขวดที่
อยู่บนหัวดิฉัน เขาอยู่ห่างจากดิฉันประมาณ 1 หลาครึ่ง สุดท้ ายเขาไม่ได้ ยิง แต่ดิฉันรู้ สึกกลัวมากว่าจะถูก
ยิง ได้ แต่ปิดตาด้ วยความกลัว”
- อัลเฟรดา ดิสบาร์ โร (Alfreda Disbarro)
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ตารวจฟิ ลิปปิ นส์ บุกเข้ าประชิดตัวอัลเฟรดา ดิสบาร์ โร แม่เลี ย้ งเดี่ยวต่อ
หน้ าธารกานัล กล่าวหาว่าเธอเป็ นคนส่งยา อัลเฟรดาปฏิเสธข้ อกล่าวหาและเอามือควักกระเป๋ าให้ ดู ซึ่งใน
นัน้ มีแต่โทรศัพท์มือถื อและเหรี ยญห้ าเปโซ ตารวจไม่ได้ แจ้ งเตือนแต่เอาปื นเล็งที่ตวั เธอ พร้ อมกับต่อยที่
หน้ าอก จากนันจั
้ บเธอใส่กญ
ุ แจมือและนาตัวไปที่สานักงานตารวจ Paranaque Police Headquarters
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ตารวจอาวุโสนายหนึ่งพยายามบังคับให้ เธอสารภาพ มีการเอาตัวเธอไปขึงติดไว้ กบั ผนัง จากนันก็
้
ต่อยที่ท้องและหน้ าซ ้าแล้ วซ ้าอีก เอาไม้ ตี เอานิ ้วจิ ้มที่ลกู ตาของเธอ ตบเธอ บังคับให้ เธอกินไม้ ถพู ื ้น และเอา
หัวเธอโขกกับผนัง เธอต้ องอยู่ในความเจ็บปวดอย่างมาก ไม่สามารถกินอาหารได้ มีปัญหาด้ านการหายใจ
และเอาแต่อาเจียน
ปั จจุบนั อัลเฟรดาถูกควบคุมตัวในเรื อนจาของเมือง ระหว่างรอการไต่สวนในข้ อหาจาหน่ายและมี
ไว้ ครอบครองซึ่งยาผิดกฎหมาย แม้ จะมี แพทย์ ม าตรวจรักษาอาการเธอ แต่ไม่มี การสอบสวนกรณี การ
ปฏิบตั ขิ องเจ้ าหน้ าที่ที่กระทากับเธอ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องให้ สานักงานจเรตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติฟิลิปปิ นส์
 เริ่ มการสอบสวนต่อข้ อกล่าวหาว่ามี การทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายที่เกิดขึ ้นกับอัลเฟรดา ดิสบาร์
โร และประกันให้ การสอบสวนเป็ นไปโดยทันที ไม่ลาเอียง เป็ นผล และมีประสิทธิภาพ
 สัง่ ฟ้องคดีและร่ วมมือในการสอบสวนขัน้ ต่อไปตามที่ได้ รับการร้ องขอจากศาล กรณี ที่การสอบสวน
พบว่าข้ อกล่าวหาการทรมานมีมลู ความจริง
 ให้ ใช้ ม าตรการทางวินัยต่อเจ้ าหน้ าที่ ตารวจทันทีหากพบว่ามี ส่วนเกี่ ยวข้ องกับ การทรมานและการ
ปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายที่เกิดขึ ้นกับอัลเฟรดา ดิสบาร์ โร รวมทังผู
้ ้ ที่มีสว่ นร่วมในการทรมานเธอ
จัดให้ มีพื ้นที่ปลอดภัยเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ระสงค์ดีที่ต้องการแจ้ งข้ อมูล สามารถรายงานข้ อมูลต่อ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติฟิลิปปิ นส์
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลกังวลอย่างยิ่งต่อการทรมานในฟิ ลิปปิ นส์ที่เกิดขึ ้นอย่างแพร่ หลาย เจ้ าหน้ าที่
ความมัน่ คงรวมทังเจ้
้ าพนักงานผู้บงั คับใช้ กฎหมายได้ ทรมานผู้ต้องสงสัยและผู้ต้องขัง โดยเหยื่อเหล่านี ้มัก
ไม่ส ามารถเข้ าถึงความยุติธรรม ส่วนผู้กระทาผิดมักไม่ถูกนาตัวมาลงโทษ ประเทศนี ม้ ี กรอบกฎหมาย
ค่อนข้ างกว้ างขวางเพื่อยุติการซ้ อมทรมาน และรัฐบาลเคยสัญญาว่าจะพยายามมากขึ ้นในการบังคับใช้
กฎหมายเหล่านี ้ ฟิ ลิปปิ นส์ยงั เป็ นรัฐภาคีต่อกฎหมายและกลไกต่อต้ านการทรมานระหว่างประเทศหลาย
ฉบับ ถึงอย่างนันการลอยนวลพ้
้
นผิดยังเกิดขึ ้นต่อไป

อุซเบกิสถาน
เออร์ กิน มูซ าเยฟ (Erkin Musaev) อดีตเจ้ าหน้ าที่ กระทรวงกลาโหมเคยท างานให้ กับ โครงการ
พั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ (UN Development Programme) ในอุ ซ เบกิ ส ถาน เขาถู ก เจ้ าหน้ าที่ จ าก
หน่วยงานความมัน่ คงในประเทศ (National Security Service - SNB) ควบคุมตัวเมื่อเดือนมกราคม 2549
เขาถูกตังข้
้ อหาจารกรรมข้ อมูล และถูกควบคุมตัว โดยไม่ให้ ติดต่อกับโลกภายนอกระหว่างถูกควบคุมตัว
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หลายสัปดาห์ มีรายงานว่าเขาถูกทุบตีในช่วงกลางวันตลลอดทังเดื
้ อน ถูกสอบปากคาในช่วงกลางคืน และ
ยังมีการขูจ่ ะทาร้ ายครอบครัวของเขา
สุดท้ ายเออร์ กิน มูซาเยฟยอมลงนามรับสารภาพโดยมีเงื่อนไขว่าทาง SNB ต้ องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ
ครอบครัวของเขา ศาลตัดสินให้ จาคุกเขาเป็ นเวลา 20 ปี ในข้ อหาขบถและประพฤติมิ ชอบทางราชการ
ภายหลังการพิจารณาคดีอย่างไม่เป็ นธรรมทังสามครั
้
ง้ ในระหว่างปี 2549 และ 2550 โดยทังสามศาลต่
้
าง
ยกคาร้ อง ไม่ให้ มีการสอบสวนตามข้ อกล่าวหาของเออร์ กิน มูซาเยฟว่าได้ ถกู ทรมานระหว่างการควบคุมตัว
โดยไม่ได้ ให้ เหตุผลที่ชัดเจน ในเดือนพฤษภาคม 2555 คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(UN Human RightsCommittee) มีข้อสรุปว่า รัฐบาลอุซเบกิสถานละเมิดสิทธิของเออร์ กิน มูซาเยฟตามข้ อ
7 (ซึง่ ห้ ามการทรมาน) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องให้ มีการสอบสวน
อย่างรอบด้ าน ไม่ลาเอียง และเป็ นผลต่อข้ อกล่าวหาว่ามีการทรมานในครัง้ นี ้

การทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายเกิดขึ ้นอย่างกว้ างขวางในอุซเบกิสถาน แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ได้ รับข้ อร้ องเรี ยนที่น่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องว่ามี การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ ายอย่างสม่าเสมอและ
กว้ างขวาง โดยเป็ นการกระทาของเจ้ าหน้ าที่ ความมั่นคงและเจ้ าหน้ าที่ เรื อนจ า ตามข้ อมูลในรายงาน
บุคคลจะถูกทรมานทังในช่
้ วงที่ถูกจับกุม ถูกส่งตัวและระหว่างถูกควบคุมตัวเพื่อรอการไต่สวน มีการนาตัว
ผู้ทาการทรมานเพียงไม่กี่คนมาลงโทษ และทางการมักไม่ทาการสอบสวนอย่างเป็ นผลต่อข้ อกล่าวหาว่ามี
การทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ าย

9. วิธีการทรมาน
วิธีการทรมานตามข้ อมูลที่แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลได้ รับมา จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
และแต่ละภูมิภาค ตัวอย่างการทรมานตามข้ อมูลที่แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลได้ รับประกอบด้ วย
การทุบตี ซึง่ กลายเป็ นวิธีการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายที่แพร่หลายมากสุดในปั จจุบนั ทัว่ โลก
ส่วนวิธีการที่ใช้ อย่างแพร่หลายอื่น ๆ ได้ แก่ การช็อตด้ วยไฟฟ้า การให้ อยู่ในท่าที่ไม่สบาย และการขังเดี่ยว
เป็ นเวลานาน โดยอาจเป็ นกรณีการขังเดี่ยวหลายเดือน หรื อแม้ แต่หลายปี
การทุบตีมกั ประกอบด้ วยการเตะและต่อย มีการใช้ ท่อนไม้ ใช้ พานท้ ายปื น ใช้ แส้ ใช้ ท่อเหล็ก ไม้
เบสบอลและไม้ กระบองเพื่อตี เป็ นเหตุให้ เ หยื่อได้ รับบาดเจ็บ มีอาการบวมช ้า เลือดออกภายใน กระดูกหัก
ฟั นหัก อวัยวะภายในเสียหาย และบางครัง้ ถึงตาย
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วิธีการที่ใช้ กนั น้ อยกว่าแต่ก็มีการใช้ อย่างแพร่หลายเช่นกัน ได้ แก่ การหวดด้ วยแส้ การจาลองการ
ประหารชี วิต การเอาน า้ ราดอย่างต่อ เนื่ อ งในขณะที่ ปิ ดตาเหยื่ อ (water boarding) และการท าให้ ข าด
อากาศหายใจ บ่อยครัง้ โดยการใช้ ถงุ พลาสติกหรื อการใช้ หน้ ากากกันก๊ าซปิ ดที่หน้ า
มีการกล่าวหาว่ามีการใช้ เข็มจิ ้มเข้ าไปในเล็บมือของเหยื่อ การใช้ บหุ รี่ จี ้ หรื อแม้ แต่การใช้ มีดแทง
ตามข้ อมูลที่ มาจากบางภูมิภ าค รวมทัง้ มี รายงานว่าผู้ต้องขังถูก บังคับให้ ดื่มปั สสาวะของตนเอง ดื่มนา้
สกปรกและสารเคมี
มีรายงานข้ อมูลว่ามี การบังคับให้ อดนอนและการทาให้ ความรู้ สึกด้ านชา ทัง้ ในลักษณะที่มีการ
บังคับให้ อดอาหารและน ้าเป็ นเวลาหลายวันติดต่อกัน
มีรายงานการใช้ การข่มขืนกระทาชาเราและการขูว่ ่าจะข่มขืนกระทาชาเราในหลายประเทศ รวมทัง้
การทาให้ อบั อายก็ใช้ กนั อย่างแพร่หลาย ส่วนรูปแบบที่มกั นามาใช้ เพื่อทรมานจิตใจ ได้ แก่ การจาลองการ
ประหารชีวิตและการขูจ่ ะใช้ ความรุนแรงต่อเหยื่อและ/หรื อสมาชิกในครอบครัวของเหยื่อ
มีข้อมูลการบังคับให้ กินยารักษาโรคทางระบบประสาทและจิต รวมทังการบั
้
งคับ ให้ ทาแท้ งและทา
หมัน ซึง่ เป็ นการทรมานในรูปแบบหนึง่
ผู้ต้องขังหลายคนถูกขังรวมกันในห้ องขังที่สกปรกและแออัด รวมทังร้้ อนอบอ้ าว สภาพการควบคุม
ตัวที่เลวร้ ายซึง่ หากเกิดขึ ้นโดยจงใจและมีเป้าประสงค์ ย่อมถือเป็ นการทรมานในรูปแบบหนึง่
หลายประเทศยังใช้ การลงโทษทางร่างกาย รูปแบบโดยทัว่ ไป ได้ แก่ การเฆี่ยนตีและการตัดแขนขา
การตัดแขนขาและการตีตราเป็ นวิธีการที่มกั นามาใช้ เพื่อให้ เกิดความเสียหายต่อร่างกายอย่างถาวร แต่ใน
ขณะเดียวกันการลงโทษทางร่างกายทุกอย่างล้ วนอาจทาให้ เกิดอาการบาดเจ็บในระยะยาวหรื อถาวรได้ ไม่
ว่ากฎหมายในประเทศจะอนุญาตให้ ใช้ การลงโทษแบบนี ้หรื อไม่ก็ตาม ถือได้ ว่าการลงโทษทางกายในทุก
รูปแบบเป็ นข้ อห้ ามตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยถือว่าเป็ นการทรมานที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่
ย่ายีศกั ดิศ์ รี
รัฐบาลบางแห่งใช้ ศาสนาของเหยื่อเพื่อการทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย อย่างเช่น การบังคับให้
ชายมุสลิมโกนเคราของตนเอง
มีการบังคับให้ เหยื่ อต้ องอยู่ในที่ร้อนจัดหรื อเย็นจัดเป็ นเวลานาน บางครัง้ ติดต่อกันหลายวัน มี
รายงานว่าบางครัง้ มีการนาน ้าเดือดมาราดใส่บนผิวหนังอย่างต่อเนื่อง หรื อมีการนาสว่านไฟฟ้ามาเจาะที่
เข่า ข้ อศอกและหัวไหล่
ในการทรมานอาจมีการใช้ สนุ ขั หรื อหนู ซึง่ ถือเป็ นสิ่งที่ดหู มิ่นในทางเชื ้อชาติและศาสนา มีการใช้ ถงุ
คลุมศีรษะและใช้ ผ้าปิ ดตา
มีรายงานว่าผู้ต้องขังถูกปฏิเสธไม่ให้ ได้ รับการรักษาพยาบาลอย่างจงใจ หรื อเป็ นการเพิกเฉย ใน
ระหว่างที่เขาถูกควบคุมตัว ซึง่ อาจส่งผลจนถึงขันเสี
้ ยชีวิต
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แม้ ว่าการทรมานอาจทาให้ เกิดอันตรายทางร่ างกายอย่างถาวรหรื อในระยะยาว แต่เทคนิคการ
ทรมานจานวนมากจะไม่ทิง้ ร่ องรอยเอาไว้ อย่างไรก็ดี ทุกวิธีการทรมานต่างส่งผลในทางเลวร้ ายและใน
ระยะยาว โดยอาจทาให้ เกิดอาการทางจิตอย่างเช่น ความวิตกกังวล อาการซึมเศร้ า ทุรนทุราย อับอาย รู้สึก
ต่าต้ อย การสูญเสียความทรงจา สูญ เสียสมาธิ ปวดศีรษะ นอนไม่หลับและฝั นร้ าย ความแปรปรวนด้ าน
อารมณ์ ปั ญหาทางเพศ นอนไม่หลับ ทาร้ ายตัวเอง หมกมุน่ คิดจะฆ่าตัวตาย และแปลกแยกต่อสังคม
ในช่ วงปี ที่ผ่านมามีข้อมูลวิธีการทรมานอย่ างน้ อย 27 วิธี
ระหว่างปี 2556-57 แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนลมีข้อมูลวิธีการทรมานอย่างน้ อย 27 วิธีซึ่งใช้ กันทัว่ โลก
โดยอาจไม่ครอบคลุมถึงวิธีการทังหมด
้
บางเทคนิคได้ ถูกนามาใข้ อย่างเป็ นระบบเป็ นเวลาหลายปี แต่บาง
เทคนิคก็เกิดขึ ้นเป็ นครัง้ คราว
1. การทุบตี
2. การช็อตด้ วยไฟฟ้า
3. การให้ อยูใ่ นท่าที่ไม่สบาย
4. การขังเดี่ยวเป็ นเวลานาน
5. การหวดด้ วยแส้
6. การจาลองการประหารชีวิต
7. การทรมานด้ วยน ้า/ การบังคับให้ ขาดอากาศหายใจ
8. การเอาเข็มจิ ้มเข้ าไปในเล็บของผู้ต้องขัง
9. การจี ้ด้ วยบุหรี่
10. การแทงด้ วยมีด
11. การบังคับให้ ดื่มน ้าสกปรก ปั สสาวะและสารเคมี (chiffon)
12. การบังคับให้ อดนอน
13. การทาให้ ความรู้สกึ ด้ านชา
14. การบังคับให้ ทาแท้ งและทาหมัน
15. การข่มขืนกระทาชาเรา/ขูจ่ ะข่มขืนกระทาชาเรา
16. การทาให้ อบั อาย
17. การขูจ่ ะใช้ ความรุนแรงกับผู้ต้องขัง/ครอบครัว
18. การบังคับให้ กินยา
19. สภาพการควบคุมตัวที่ไร้ มนุษยธรรม
20. การบังคับไม่ให้ กินอาหารและน ้า
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21. การลงโทษทางร่างกายตามคาสัง่ ศาล
22. การบังคับให้ ชายมุสลิมโกนเครา
23. การจับให้ ผ้ ตู ้ องขังอยูใ่ นที่ร้อน/เย็นจัดเป็ นเวลานาน
24. การเอาน ้าเดือดราดใส่ตวั ผู้ต้องขัง
25. การเอาสว่านเจาะตามข้ อ ข้ อศอกและเข่าของผู้ต้องขัง
26. การปฏิเสธไม่ให้ ได้ รับการรักษาพยาบาล
27. การเทพลาสติกที่หลอมละลายใส่หลังของผู้ต้องขัง

10. อุปกรณ์ การทรมานในระหว่ างการควบคุมตัว
แม้ จะมีข้อห้ ามโดยสัมบูรณ์ตอ่ การทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย แต่ยงั คงมีบริ ษัทเอกชนที่ผลิต
อุปกรณ์ ที่ใช้ ประโยชน์แบบอื่นไม่ได้ นอกจากต้ องนามาใช้ ในการทรมาน โดยมักมีการจาหน่ายอุปกรณ์
เหล่านี ้ให้ กบั หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายในหลายประเทศทัว่ โลก
แอมเนสตี ้ อิน เตอร์ เนชั่น แนลกาลัง รณรงค์เพื่ อห้ ามไม่ให้ มี การใช้ อุป กรณ์ เหล่านี อ้ ย่างสิ น้ เชิ ง
สาหรับหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย และให้ มีการควบคุมการใช้ และการค้ าอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ ที่อาจถูก
นามาใช้ โดยหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นการใช้ อย่างมิชอบและนาไปสู่การทรมานหรื อ
การปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ าย
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลได้ ดาเนินการใน 3 แนวทางเพื่อกระตุ้นให้ ทางการทัว่ โลกแก้ ปัญหา
การใช้ และการค้ าอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ดังนี ้
1. ข้ อห้ ามต่ ออุปกรณ์ เพื่อบังคับใช้ ตามกฎหมายที่มีลักษณะดูไร้ มนุ ษ ยธรรม อุปกรณ์ เหล่านีไ้ ม่
สามารถใช้ ประโยชน์อย่างอื่นได้ นอกจากมาใช้ ในการลงโทษทางร่างกาย การทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่
โหดร้ าย ไม่ว่าจะเป็ นเก้ าอี ้ที่มีอุปกรณ์ รัดตัวผู้นั่งไว้ โซ่ตรวนเท้ าที่มีนา้ หนักมาก กุญแจมือสาหรับใส่
นิว้ โป้ง ไม้ กระบองที่มี หนามแหลมคม นอกจากนี ย้ ังมีอุปกรณ์ ช็อตด้ วยไฟฟ้ า สายรัดคอและข้ อมื อ
รวมทังสายรั
้
ดข้ อเท้ า
2. ให้ ชะลอการใช้ และให้ สอบสวนถึงผลของการใช้ อุปกรณ์ เพื่อบังคับใช้ ตามกฎหมายที่ได้ ถูก
ออกแบบมาเพื่อใช้ สาหรั บการทรมาน ตัวอย่างของอุปกรณ์เ หล่านี ้ได้ แก่ เครื่ องมือช็อตด้ วยไฟฟ้า
อุปกรณ์ ที่ทาให้ เกิดเสียงดัง และกระสุนพลาสติกและกระสุนยางที่นามาใช้ ประกอบกับอาวุธปื นที่ไม่
แม่นยาหรื อทรงพลังเกินไป อุปกรณ์ประเภทเหล่านี ้เป็ นผลมาจากการพัฒนาล่าสุดของเทคโนโลยีการ
ผลิตอาวุธเพื่อบังคับใช้ กฎหมาย
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3. ให้ ควบคุมอย่ างเข้ มงวดเพื่อป้องกันไม่ ให้ มีการนาอุปกรณ์ เพื่อบังคับใช้ ตามกฎหมายมาใช้ ใน
การทรมาน อย่างเช่น กุญแจมือและกระบองที่ตารวจและเจ้ าหน้ าที่เรื อนจาใช้ โดยทัว่ ไป

ระเบียบควบคุมเครื่องมือที่ใช้ ในการทรมานของสหภาพยุโรป
ระเบียบควบคุม เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการทรมานของสหภาพยุโรปเป็ นตัวอย่างความร่ วมมื อด้ านกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เพื่อห้ ามการค้ าเครื่ องมือที่ใ ช้ ในการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย แอมเนสตี ้ อินเตอร์
เนชั่นแนลสนับสนุนให้ มีข้อตกลงเพื่อควบคุม การส่งออกเพื่ อให้ สอดคล้ องกับกรอบการคุ้ม ครองสิทธิใน
ประเทศอื่น ๆ ทัว่ โลก ในเดือนมิถุนายน 2548 สหภาพยุโรปได้ นามาตรการควบคุมด้ านการค้ าที่ไม่เคยใช้
มาก่อนและมีผลตามกฎหมายมาใช้ กบั อุปกรณ์จานวนมาก ที่มกั มีการนามาใช้ เพื่อลงโทษทางร่างกายและ
เพื่อการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย (‘เครื่ องมือสาหรับการทรมาน’) โดยอุปกรณ์ เหล่านีม้ กั ไม่อยู่ใน
บัญชีการควบคุมการส่งออกทางยุทธศาสตร์ หรื อการใช้ ประโยชน์ในทังสองด้
้
านของอาวุธสาหรับทหารในรัฐ
ภาคีของสหภาพยุโรป

11. ภาพรวมในระดับภูมิภาค
ภาพรวมของแอฟริกา
การทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายเกิดขึ ้นตลอดทัว่ ทวีปแอฟริกา รวมทังในกว่
้
า 30 ประเทศที่ไม่มี
กฎหมายลงโทษการทรมาน ไม่ว่าจะเป็ นแองโกลา ชาด กาบองและเซียราลีโอน การทรมานระหว่างการ
ควบคุมตัวเกิดขึ ้นอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ และมักไม่มีความพยายามนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ
แม้ กฎบัตรสิทธิมนุษยชนแห่งแอฟริ กา (African Charter on Human and Peoples’ Rights) จะห้ ามใช้ การ
ทรมานอย่างชัดเจน แต่มีเพียง 10 ประเทศที่มีกฎหมายเอาผิดกับการทรมาน
การปฏิบัตมิ ิชอบและการบังคับให้ รับสารภาพของตารวจ
การทรมานระหว่างการควบคุม ตัวได้ ถูกใช้ เพื่ อรี ดคารับสารภาพ ซึ่งได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมของหน่วยงานความมัน่ คงในหลายประเทศทัว่ แอฟริ กา ไม่ว่าจะเป็ นเอธิโอเปี ย แกมเบีย เคนยา
มาลี มอริเตเนีย ไนจีเรี ย เซเนกัล ซูดานและซิมบับเวย์
ปรกติแล้ วมักมีการทุบตีผ้ ถู กู ควบคุมตัว ถูกผูกให้ อยู่ในท่วงท่าที่เจ็บปวด ถูกบังคับให้ อยูใ่ นห้ องที่มี
อากาศร้ อนหรื อเย็นจัด ถูกแขวนลงมาจากผนัง และถูกทาร้ ายทางเพศ
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ในมอริ เตเนีย ศาลถึงกับประกาศว่ายินยอมที่จะรับฟั ง “คารับสารภาพ” ที่ได้ มาจากการทรมานและ
การปฏิบตั ิที่โหดร้ าย เพื่อเป็ นหลักฐานในการดาเนินคดี แม้ ในเวลาต่อมาผู้ให้ การจะกลับคารับสารภาพก็
ตาม
ในประเทศที่ เอาผิ ดกับ การมี เพศสัม พันธ์ ของเพศเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นแคเมอรู นและแซมเบี ย
บุคคลที่ถกู มองว่าเป็ นเกย์จะตกเป็ นเหยื่อของการทรมานในรูปแบบต่าง ๆ รวมทังการบั
้
งคับตรวจทวารหนัก
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 ชายสองคนในแซมเบียถูกจับกุม ในข้ อหามี เพศสัม พันธ์ “ที่ ผิดจาก
ธรรมชาติ” พวกเขาถูกบังคับตรวจทวารหนักและยังถูกควบคุมตัวระหว่างรอการไต่สวน
ในซู ด าน “ระเบี ยบเพื่ อรัก ษาความสงบของสาธารณะ” กาหนดบทลงโทษทางร่ างกาย ต่อผู้ที่
กระทาการที่ถือว่าขัดต่อศีลธรรมและ/หรื อเป็ นพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการกล่าวหาว่านักกิจกรรมด้ านสิทธิมนุษยชนที่สาคัญสองคนมี
“พฤติการณ์ไม่เหมาะสม” เนื่องจากหนึง่ ในชายทังสองคนเอามื
้
อไปพาดไหล่ของอีกฝ่ ายหนึง่ ต่อมามีการยก
ฟ้องในคดีดงั กล่าว หลังจากศาลที่กรุงพอร์ ตซูดานมีคาตัดสินว่าไม่มีพยานหลักฐานมากเพียงพอที่จะเอา
ผิดกับพวกเขา
การตัดแขนขามักถูกนามาใช้ เป็ นการลงโทษในซูดาน โดยมีการลงโทษตามคาตัดสินในลักษณะนี ้
อย่างน้ อย 16 ครัง้ ตังแต่
้ ปี 2544 ยกตัวอย่างเช่น ชายสามคนได้ ถูกตัดมือขวาเมื่อเดือนเมษายน 2556 ที่
ตอนเหนือของดาร์ ฟัวร์ (North Darfur) เนื่องจากการลักขโมยน ้ามันที่ใช้ ปรุ งอาหารที่คิดเป็ นมูลค่า 3,300
เหรี ยญ ภายหลังการไต่สวนคดีโดยที่เขาไม่มีทนายความแก้ ตา่ งให้
เรือนจา
สภาพเรื อนจาตลอดทัว่ แอฟริ กามีลกั ษณะที่ไร้ มนุษยธรรมอย่างยิ่ง ในประเทศต่าง ๆ ทังแคเมอรู
้
น
กานา ไลบีเรี ย มอริเตเนีย มอริเชียสและไนจีเรี ย เรื อนจามีสภาพแออัดและขาดสุขอนามัยอย่างมาก
ในไลบีเรี ย แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลได้ เข้ าเยี่ยมและพบสภาพที่แออัดยัดเยียด ไม่มีน ้าใช้ และ
มีสขุ อนามัยที่เลวร้ าย ห้ องขังมีขนาดเล็กมากจนถึงขันที
้ ่นกั โทษต้ องผลัดกันนอนหลับ
เรายังเก็บข้ อมูลได้ อย่างต่อเนื่องเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิมิชอบต่อ ผู้ต้องขัง ไม่ว่าจะเป็ นการทุบตีและ
การข่มขืนกระทาชาเรา ซึง่ เกิดขึ ้นในแองโกลาและโมซัมบิก เป็ นต้ น
เรายั ง มี ข้ อมู ล การปฏิ บั ติ มิ ช อบต่ อ ผู้ ต้ องขั ง ในเอริ เ ตี ย โดยมี ผ้ ู ต้ องขั ง ซึ่ ง เป็ นผู้ ที่ อ อกมา
วิพากษ์วิจารณ์และแสดงความไม่เห็นด้ วยกับรัฐบาลหลายคน ซึง่ ถูกทุบตี ถูกบังคับให้ เดินเท้ าเปล่าบนพื ้นที่
มีวตั ถุแหลมคม หรื อถูกบังคับให้ กลิ ้งบนพื ้นที่มีหินแหลมคม ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการลงโทษฐานที่พยายามหลบหนี
ออกจากประเทศ และเป็ นการลงโทษตามข้ อกล่าวหาอื่น ๆ หรื อเป็ นการรี ดข้ อมูลจากพวกเขา หรื อบังคับให้
เลิกนับถือศาสนาของตน
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เรายังได้ รับข้ อมูลว่ามีการปฏิบตั ิมิชอบ ทังการช็
้
อตด้ วยไฟฟ้าและการทุบตีซึ่งเกิดขึ ้นเมื่อปี ที่แล้ วใน
เรื อนจาที่มีการรักษาความปลอดอย่างแน่นหนาโดยบริ ษัทเอกชนที่เมือง Mangaung ในแอฟริ กาใต้ โดย
บริ ษัท G4S ซึ่งเป็ นบริ ษัทรักษาความปลอดภัยจากสหราชอาณาจักรเป็ นผู้ควบคุมดูแลเรื อนจาดังกล่าว
ในช่วงก่อนหน้ านี ้ และต่อมาได้ แถลงว่าจะมีการสอบสวนตามข้ อกล่าวหา
การขัดแย้ งกันด้ วยอาวุธ
การทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายที่เกิดขึ ้นในบริ บทของการขัดแย้ งกันด้ วยอาวุธ ยังเกิดขึ ้นอย่าง
แพร่หลายทัว่ ทุกภูมิภาค โดยผู้กระทามักเป็ นหน่วยทหารบ้ านและกลุม่ ติดอาวุธ
นับแต่เดือนธันวาคม 2555 พลเรื อนหลายร้ อยคนในสาธารณรัฐแอฟริ กากลาง โดยเฉพาะที่เป็ น
มุส ลิ ม ได้ ถูก สัง หารอย่างจงใจ และอี กหลายพัน คนได้ ต กเป็ นเหยื่ อของทรมานและการปฏิ บัติอื่น ๆ ที่
โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิ์ศรี ไม่ว่าจะเป็ นการข่มขืนกระทาชาเราและความรุนแรงทางเพศใน
รูปแบบอื่น เรายังเก็บข้ อมูลการปฏิบตั ิมิชอบในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ ้นในซูดานใต้ ในช่วงหลายเดือนที่
ผ่านมา
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก กลุม่ ติดอาวุธในเขตคิวเู หนือได้ ทาการทรมานและข่มขืนกระทา
ชาเราต่อผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กในพื ้นที่สว่ นต่าง ๆ ของประเทศ
วิกฤตการณ์ อย่างต่อเนื่ องในมาลี ยัง เป็ นเหตุให้ เกิ ด การทรมานและการปฏิ บัติที่ โหดร้ ายอย่าง
กว้ างขวาง ทังที
้ ่เป็ นการกระทาของกองทัพมาลีและกลุ่มติดอาวุธ ไม่ว่าจะเป็ นการข่มขืนกระทาชาเรา การ
ตัดอวัยวะและการขว้ างปาด้ วยก้ อนหิน
ในไอวอรี โคสต์ เกือบสามปี หลังจากวิกฤตภายหลังการเลือกตังยุ
้ ติลง ส่งผลให้ มีผ้ เู สียชีวิตเกื อบ
3,000 คน เป็ นเหตุให้ มี ผ้ ูต้ องสงสัยหรื อผู้ส นับ สนุน อย่างชัด เจนต่อ อดี ต ประธานาธิ บ ดีโลรองต์ บัก โบ
(Laurent Gbagbo) ได้ ถกู คุมขังในเรื อนจา และตกเป็ นเหยื่อของการทรมานและการปฏิบตั มิ ิชอบอย่างอื่น
การประหารชีวิตและการลงโทษต่อหน้ าสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็ นการขว้ างด้ วยก้ อนหินและการตัด
อวัยวะ มักเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องโดยเป็ นการกระทาของกลุม่ อัลชาบับ (al-shabab)ในโซมาเลีย
ในดาร์ ฟัวร์ 11 ปี หลังจากความขัดแย้ งเริ่ มต้ นขึ ้น พลเรื อนจานวนมากยังคงถูกสังหารอย่างจงใจ
และตกเป็ นเป้าหมายของการยิง การทุบตี และความรุ นแรงทางเพศ รวมทัง้ การข่มขืนกระทาชาเราโดย
เจ้ าหน้ าที่ทหารของรัฐบาล และกลุม่ ติดอาวุธอื่น ๆ
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ทาเจลดิน อาห์ เหม็ ด อาร์ จา (Tajeldin Ahmed Arja) จากตอนเหนื อของดาร์
ฟั วร์ ได้ ถกู ควบคุมตัวโดยไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอก ตังแต่
้ ถกู จับกุมในที่ประชุมที่
กรุงคาร์ ทมู เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556
เขาเป็ นนักศึกษาอายุ 26 ปี และเป็ นผู้จัด ท าเว็บ บล็ อกซึ่ง ถูก เจ้ าหน้ าที่ รักษา
ความปลอดภัย ของประธานาธิ บ ดี จับ กุม ตัว หลัง จากที่ เขาออกมาวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์
ประธานาธิบดีทงของชาดและซู
ั้
ดานในระหว่างการประชุม
มีรายงานว่าทาเจลดินได้ ลุกขึน้ ยื นพูดในช่วงเปิ ดการประชุม และกล่าวหาว่า
ประธานาธิ บดีทงั ้ สองคนมีส่วนรับผิดชอบต่อความทารุ ณโหดร้ ายที่เกิดขึน้ ในดาร์ ฟัวร์
พยานผู้เห็นเหตุการณ์ให้ ข้อมูลกับแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลว่า เจ้ าหน้ าที่รักษาความ
ปลอดภัยแปดคนได้ เข้ าจับกุมทาเจลดินและนาตัวเขาออกจากห้ องประชุมไป
จนถึงปั จจุบนั เรายังไม่มีข้อมูลว่าเขาถูกจับตัวไปที่ใด และมีความเสี่ยงอย่างมาก
ที่เขาจะตกเป็ นเหยื่อของการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย

ภาพรวมทวีปอเมริกา
ทวี ป อเมริ ก ามี ก ฎหมายและกลไกต่อ ต้ านการทรมานที่ เข้ ม แข็ งมากสุด แห่ง หนึ่ง ในโลก ทัง้ ใน
ระดับประเทศและภูมิภาค อย่างไรก็ดี การทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายยังเกิดขึ ้นอย่างกว้ างขวางและ
มักไม่มีการนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ ในหลายประเทศ มีการยอมรับให้ นาการทรมานและการปฏิบตั ิที่
โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิศ์ รี มาใช้ เพื่อตอบโต้ กบั อาชญากรรมที่รุนแรงในระดับสูง
สภาพการควบคุมตัวและเรือนจา
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลได้ รับรายงานข้ อมูลเกี่ยวกับ การทรมานและ
การปฏิบตั ิที่โหดร้ ายในเรื อนจาและสถานควบคุมตัวทัว่ ทังทวี
้ ปอเมริกา ในหลายประเทศ ผู้ถกู ควบคุมตัวได้
ถูกทุบตี ถูกช็อตด้ วยไฟฟ้ า ถูกละเมิ ดทางเพศ และถูกปฏิ เสธไม่ให้ ได้ รับบริ การด้ านสุขภาพ สภาพการ
ควบคุมตัวที่เลวร้ ายอย่างยิ่ง รวมทังความแออั
้
ดยัดเยียด เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นทัว่ ไป
ในเรื อนจ าที่ มี การขังเดี่ยวหรื อขังแยกและมี การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้ ม งวดทั่วประเทศ
สหรัฐฯ มีนกั โทษหลายพันคนที่ถกู ขังเดี่ยวในห้ องขังเล็ก ๆ เป็ นเวลา 22-24 ชัว่ โมงต่อวัน หลายคนแทบไม่มี
โอกาสได้ รับแสงตามธรรมชาติ หรื อได้ ออกมาพักผ่อนนอกห้ องขัง ซึ่งย่อมถือเป็ นการปฏิบตั ทิ ี่ไร้ มนุษยธรรม
หรื อย่ายีศกั ดิศ์ รี
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ทังยั
้ งมีการใช้ การทรมานเป็ นการลงโทษต่อนักโทษ หรื อเพื่อบังคับให้ ผ้ ตู ้ องสงสัยรับสารภาพ
ในวันที่ 12 เมษายน 2557 หลุยส์ มานูเอล เลมเบอร์ มาติเนซ (Luis Manuel Lember Martínez)
และเอดูอ าโด หลุย ส์ ครู ซ (Eduardo Luis Cruz) ได้ ถู ก ทรมานระหว่ า งการควบคุม ตัว ของต ารวจใน
สาธารณรัฐโดมินิกัน มี การกล่าวหาว่าตารวจพยายามรี ดไถเงินจากพวกเขา และเมื่อปฏิ เสธที่จะให้ เงิน
พวกเขาก็ถกู กล่าวหาว่าพกพาอาวุธโดยไม่มีใบอนุญาต และถูกนาตัวมาโรงพัก ชายทังสองคนบอกว่
้
าพวก
เขาถูกตีด้วยแผ่นไม้ และมีการเอาถุงพลาสติกมาครอบศีรษะ เอดูอาโดให้ ข้อมูลกับแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่
แนลว่า เขาถูกตีที่อณ
ั ฑะ ส่วนหลุยส์ มานูเอลถูกช็อตด้ วยไฟฟ้าที่ขา ทางสานักงานอัยการสูงสุดได้ เริ่ มการ
สอบสวนตามข้ อกล่าวหาว่ามีการทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ าย
ในบราซิล อามารี โด โซซา ลิม า (Amarildo Souza Lima) หายตัวไปนับแต่เขาถูกสารวัตรทหาร
จับกุมที่ย่านสลัมโรซินญา กรุงริ โอเดอจาเนโร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 จากการสอบสวนของทางการ
ทราบว่า อามารี โดเสี ยชี วิตจากการทรมาน ที่ เกิ ดขึน้ กับ เขาระหว่างอยู่ในอาคารของหน่วยงานตารวจ
Pacifying Police Unit (UPP) ที่โรซินญา หลังจากถูกควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายเพื่อสอบปากคา ตารวจ
สองนายรวมทัง้ ผู้บญ
ั ชาการหน่วย UPP กาลังถูกฟ้องร้ องคดีและอยู่ในเรื อนจาตารวจกว่า 20 นายได้ ถูก
ฟ้องต่อศาลฐานประพฤติมิชอบ ภายหลังการสอบสวนของตารวจ และในปั จจุบนั ถูกควบคุมตัวระหว่างรอ
การไต่สวน แต่ไม่มีใครทราบชะตากรรมของนายอามารี โด
ในเม็กซิโก รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับการทรมานเพิ่มขึ ้นนับแต่ปี 2549 โดยความรุนแรงเพิ่มขึ ้นอย่าง
รวดเร็ วในบริ บทที่รัฐบาลพยายามปราบปรามแก๊ ง ค์อาชญากรรม การควบคุมตัวหลายครัง้ เกิดขึ ้นโดยไม่มี
หมายศาล โดยตารวจอ้ างว่าเป็ นการจับกุมแบบ “ซึ่งหน้ า” แม้ ว่าบุคคลเหล่านี ้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องโดยตรง
กับความผิดที่เกิดขึ ้นหรื อสถานที่เกิดเหตุ บ่อยครัง้ ที่ประชาชนถูกจับกุมโดยไม่มีหลักฐาน และพวกเขาเป็ น
คนยากจนและมาจากชุมชนชายขอบ เป็ นเหตุให้ พวกเขามักไม่สามารถเข้ าถึงความช่วยเหลือด้ านกฎหมาย
อย่างเป็ นผล และทาให้ เสี่ยงที่จะได้ รับการทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายมากขึ ้น
การทรมานโดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายความมัน่ คงมักเกิดขึ ้นในช่วงที่ปราบปรามการชุมนุมประท้ วง รวมทัง้
กรณี ของชิลี เม็กซิโก เวเนซุ เอลา และบราซิล ซึ่งมีรายงานการปฏิบตั ิมิชอบของตารวจที่เพิ่มขึ ้นในช่วงที่มี
การประท้ วงก่อนจะมีการจัดแข่งฟุตบอลโลกในปี 2557 และในช่วงที่ทหารปฏิบตั กิ ารในย่านชุมชนแออัดใน
เมืองใหญ่ เช่น กรุงริโอเดอจาเนโร
การลอยนวลพ้ นผิด
การก าหนดกฎหมายเป็ นการเฉพาะให้ การทรมานเป็ นความผิ ด ทางอาญา และการจัด ตัง้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้ านสิทธิมนุษยชน ในประเทศส่วนใหญ่ใน
ภูมิภาคนี ้ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการทรมาน และให้ มีการสอบสวนอย่างเป็ นผล
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กรณีที่มีการร้ องเรี ยนถึงการปฏิบตั ิมิชอบทังในปั
้ จจุบนั และอดีต แต่มกั ไม่มีการนาตัวผู้ทาการทรมานหรื อผู้
สัง่ การมาลงโทษได้
ความบกพร่ องของระบบยุติธรรมตลอดทั่วทวี ปอเมริ กา เป็ นปั จ จัยส าคัญ ที่ ส่งเสริ ม ให้ เกิดการ
ทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายอย่างอื่น ๆ ในภูมิภาคนี ้ รวมทังวั
้ ฒนธรรมการลอยนวลพ้ นผิดที่หยัง่ รากลึก
ในภูมิภาค
อย่างเช่นในชิลี การละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมทังการทรมานและการปฏิ
้
บตั ิที่โหดร้ ายที่เป็ นผล
จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของฝ่ ายความมั่นคง มักเข้ ารับการพิจารณาตามระบบของศาลทหาร ซึ่งขาดความ
เป็ นกลางและขาดความไม่ลาเอียง
แม้ จะมีความก้ าวหน้ าไปสู่ความยุติธรรมในบางประเทศของภูมิภาคนี ้ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการนา
ตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษสาหรับกรณีการทรมานที่เกิดขึ ้นในช่วงรัฐ บาลทหารที่โหดร้ ายเมื่อทศวรรษ 1960,
70 และ 80
กฎหมายนิรโทษกรรมในประเทศต่าง ๆ อย่างเช่น เอลซัลวาดอร์ และอุรุกวัย ยังเป็ นอุปสรรคต่อการ
สอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายพันครัง้ แม้ ว่ารัฐบาลจะสามารถสัง่ การให้ มีการสอบสวนต่อกรณี
เหล่านี ้ โดยอ้ างพันธกรณีของตนตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ในกัวเตมาลา มี ก ารเลื่ อ นการไต่ส วนคดีต่ออดี ตประธานาธิ บ ดี พ ลเอกเอฟเฟรน ริ ออส มอนต์
(Efraín Ríos Montt) ไปจนถึงปี 2558 เขาถูกกล่าวหาว่าเกี่ ยวข้ องกับการสังหาร การทรมาน การละเมิ ด
ทางเพศและการอพยพโยกย้ ายชนพื ้นเมืองชาวมายา-ไอซิลจานวน 1,771 คน ช่วงที่ เขาดารงตาแหน่งเป็ น
ประธานาธิบดีและผู้บญ
ั ชาการทหารบกของกองทัพกัวเตมาลา (2525-2526)
การไม่มี ก ารสอบสวนอย่างเป็ นผลเมื่ อเกิ ด การปฏิ บัติมิ ช อบและการละเมิ ด สิ ทธิ ม นุษ ยชนขึน้
รวมทังการทรมาน
้
ยังเป็ นปรากฏการณ์สาคัญสาหรับการขัด แย้ งกันด้ วยอาวุธในประเทศที่ยืดเยื ้อมา 50 ปี
ของโคลอมเบีย คู่ขดั แย้ งในสงครามทังฝ่
้ ายกองทัพและทหารกองหนุน ทังที
้ ่เป็ นปฏิบตั ิการของแต่ละฝ่ าย
หรื อเป็ นความร่วมมือกัน รวมทังปฏิ
้ บตั ิการของกลุ่มกองโจร ยังคงเป็ นสาเหตุของการสังหารนอกกฎหมาย
การบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย การลักพาตัว การทรมาน การบังคับโยกย้ ายและความรุ นแรงทางเพศ
รัฐบาลสหรัฐฯ เองก็ไม่สามารถประกันความรับผิดต่อ การทรมานและการบังคับบุคคลให้ สูญหาย
ที่เป็ นผลมาจากปฏิบตั ิการต่อต้ านการก่อการร้ าย ที่ผา่ นมาไม่เคยมีการนาตัวเจ้ าหน้ าที่มาลงโทษ รวมทังผู
้ ้
ที่ใช้ เทคนิคการสอบปากคา อย่างเช่น การราดนา้ อย่างต่อเนื่องใส่หน้ าคนที่ถูกปิ ดตา (water-boarding)
การบังคับให้ อดนอนเป็ นเวลานาน และการให้ อยู่ในท่าที่ไม่สบาย โดยเป็ นการกระทาของหน่วยข่าวกรอง
กลางซึง่ เป็ นผู้บริหารศูนย์ควบคุมตัวแบบลับทัว่ โลก พวกเขายังไม่ถกู นาตัวมาดาเนินคดี ทางคณะกรรมการ
หน่วยข่าวกรอง (US Select Committee on Intelligence) ได้ จดั ให้ มีการตรวจสอบโครงการของ CIA ที่ยุติ
ลงไปแล้ ว แต่ที่ผา่ นมายังไม่มีการเปิ ดเผยรายงาน 6,000 กว่าหน้ าที่ยงั จัดเป็ นข้ อมูลลับ
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ทันทีที่ฮวน มานูเอล คารัสโค (Juan Manuel Carrasco) อายุ 21 ปี ถูกจับกุมโดยตารวจระหว่าง
การประท้ วงที่กรุงวาเลนเซีย ประเทศเวเนซูเอลลา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เขาได้ ถูกทา
ร้ ายอย่างทารุณ
“พวกเขา (ตารวจ) บังคับให้ เราห่อตัวเอามือโอบเข่าเอาไว้ จากนันก็
้ ทุบตีเรา การ์ ดคน
หนึ่งบอกว่า เราไม่จาเป็ นต้ องสวดมนต์ เพราะแม้ แต่พระเจ้ าก็ไม่อาจช่วยเราได้ พวกเขาบอกว่า
วันนี จ้ ะเป็ นวันสุดท้ ายของเรา จากนัน้ พวกเขาก็ ถอดกางเกงในของผมออก และเอาสิ่ งของ
บางอย่างแทงเข้ าไปที่ก้น” เขาให้ ข้อมูลกับแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ฮวน มานูเอลได้ รับการปล่อยตัวสามวันหลังถูกจับกุม ทางสานักงานอัยการสูงสุดกาลัง
สอบสวนคดีของเขาอยู่
นับแต่การประท้ วงเริ่ มขึ ้นในเวเนซูเอลลาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่
แนลได้ รับข้ อร้ องเรี ยนหลายสิบครัง้ เกี่ ยวกับการปฏิบตั ิมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ระหว่างการจับกุม
การส่งตัว และการควบคุมตัว

ภาพรวมของเอเชียแปซิฟิก
หลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกมักไม่สามารถทาตามเป้าหมายในการป้องกันและลงโทษกรณีที่เกิด
การทรมานได้ โดยเฉพาะประเทศจีนและเกาหลีเหนือซึ่งถือว่ามีสถานการณ์ ที่เลวร้ าย ในบางประเทศยังคง
อนุญาตให้ มีการลงโทษอย่างเช่น การเฆี่ยนตี และมักไม่มีการสอบสวนต่อกรณีที่มีการใช้ การทรมาน
การควบคุมตัวและการบังคับให้ รับสารภาพ
ตารวจในหลายประเทศรวมทังจี
้ น ฟิ จิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ อินเดีย ปากีสถานและ
ศรี ลังกา ต่างมีส่วนร่ วมในการทรมานบุคคลในหลายกรณี ทัง้ ในช่วงการสอบปากคาและการควบคุมตัว
ระหว่างรอการไต่สวน และมักบังคับให้ ผ้ ถู กู ควบคุมตัว “รับสารภาพ” ต่อข้ อกล่าวหา บางครัง้ ถึงกับทรมาน
จนเสียชีวิต
ยกตัวอย่างเช่น เมื่ อวัน ที่ 1 มิ ถุน ายน 2556 พี กรุ ณ า นิธิ (P. Karuna Nithi) อายุ 42 ปี เสี ยชี วิต
ระหว่างการควบคุมตัวของตารวจในรัฐเนกรี เซมบีลัน มาเลเซีย ญาติของเขาแจ้ งต่อ แอมเนสตี ้ อินเตอร์
เนชั่นแนลว่า พบร่ องรอยการทุบ ตีบ นศพของเขา โดยมี เลื อดไหลออกมาจากด้ านหลัง ของศีรษะ จาก
รายงานชันสูตรพบร่องรอยบาดเจ็บ 49 แห่งบนร่างกายเขา
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ในศรี ลงั กา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการทรมาน 86 เรื่ อง
ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2556 ผู้ต้องขังบางคนเสียชีวิตจากการซ้ อมอย่างทารุณระหว่างถูกควบคุมตัว
เรายังมี ข้อมูล การปฏิ บัติอย่างมิ ช อบของตารวจระหว่างการควบคุม ตัว ในฟิ ลิปปิ นส์ เมื่ อเดือน
มกราคม 2557 มีการตรวจพบ “กงล้ อเพื่อการทรมาน” ในคุกลับที่ตารวจหน่วยข่าวกรองใช้ งาน โดยกงล้ อ
ดังกล่าวได้ ถกู ใช้ เพื่อเสี่ยงทายวิธีการทรมานผู้ต้องขัง อย่างเช่น การให้ ทา “ท่าค้ างคาว 30 วินาที” หมายถึง
การจับผู้ถกู ควบคุมตัวแขวนห้ อยหัวลงเหมือนค้ างคาวเป็ นเวลา 30 วินาที มีรายงานว่าผู้ถกู ควบคุมตัว 44
คนได้ ถกู ทรมานในสถานที่แห่งนี ้ ตารวจ 10 นายมีส่วนร่วมในการกระทาความผิด และเชื่อว่าได้ ถูกสัง่ พัก
ราชการ แต่ไม่มีการฟ้องร้ องดาเนินคดีตอ่ พวกเขา
การเฆี่ ย นตี ยังเป็ นการลงโทษที่ ไ ด้ รับ อนุญ าตในมัล ดี ฟ โดยศาลมัก ลงโทษบุค คลด้ วยวิ ธี ก าร
ดังกล่าวหากพบว่ามีความผิดฐานมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส
การทรมานเพื่อปิ ดปากนักกิจกรรม
ในบางประเทศ นัก กิ จ กรรมจะถูก ทรมานเพื่ อ เป็ นการลงโทษฐานที่ ท างานเพื่ อ ปกป้ องสิ ท ธิ
มนุษยชน
ในเวียดนาม นักกิจกรรมหลายสิบคนได้ ถกู ควบคุมตัวในสภาพที่เลวร้ าย เพื่อขัดขวางไม่ให้ พวกเขา
ทางานส่งเสริ มสิทธิมนุษยชน บางคนถูกทุบตี ไม่ได้ รับอาหารที่พอเพียง ไม่ได้ รับการดูแลสุขภาพ และอาจ
ถูกขังเดี่ยวเป็ นเวลานาน
ทางการจีนก็ลงโทษนักกิจกรรมแบบเดียวกัน มีทงการปฏิ
ั้
เสธไม่ให้ ได้ รับการรักษาพยาบาลแม้ จะ
เจ็บป่ วยอย่างหนัก ในเดือนมีนาคม 2557 จ้ าวชุนหลี (Cao Shunli) อายุ 52 ปี เสียชีวิตจากอาการล้ มเหลว
ของอวัยวะที่โรงพยาบาลในกรุงปั กกิ่ง หลังจากเจ้ าหน้ าที่เรื อนจาที่ควบคุมตัวเธอปฏิเสธไม่ให้ เธอได้ รับ การ
รักษาพยาบาลที่จาเป็ นในช่วงห้ าเดือน
ในส่วนที่ถือว่าเป็ นนิมิตรหมายเชิงบวก เมื่อปลายปี 2556 ทางการจีนประกาศยกเลิกค่ายกักกัน
“เพื่อให้ การศึกษาใหม่โดยผ่านการใช้ แรงงาน” ซึง่ เคยใช้ เป็ นที่ควบคุมตัวและลงโทษบุคคล โดยไม่มีการตัง้
ข้ อหาหรื อการไต่สวนคดี โดยเป็ นการลงโทษคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองหรื อมีความเชื่อทางศาสนา
อย่างไรก็ดี การตังข้
้ อหามักมีลกั ษณะที่ไม่หนักแน่น และยังคงมีการควบคุมตัวบุคคลในสภาพที่
เลวร้ ายในลักษณะที่ถือว่าเป็ นการควบคุมตัวโดยพลการ
เรื อนจาและศูนย์ ควบคุมตัว
สภาพของเรื อนจาค่อนข้ างเลวร้ ายในหลายประเทศทัว่ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
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ค่ายกักกันนักโทษของเกาหลีเหนื อน่าจะเป็ นแหล่งที่ มี การทรมานที่ เลวร้ ายสุดแห่งหนึ่ง ในโลก
นักโทษหลายร้ อยคนรวมทังที
้ ่เป็ นเด็ก ถูกขังไว้ ในสภาพที่ไร้ มนุษยธรรม โดยอยูใ่ นศูนย์ควบคุมตัวแห่งต่าง ๆ
ของประเทศ
ผู้ถูกควบคุม ตัวมักถูกบังคับให้ ทางานที่อันตราย มีเวลาพักผ่อนเพี ยงเล็กน้ อย จะถูกลงโทษ ถ้ า
ทางานช้ า ถ้ าจากฎของเรื อนจาไม่ได้ หรื ออาจถูกทุบตีหากต้ องสงสัยว่าโกหก ถูกบังคับให้ ออกกาลังกาย ถูก
บังคับให้ ยืนนิ่ง ๆ เป็ นเวลานาน ผลสืบเนื่องจากการขาดแคลนอาหาร การขาดแคลนบริ การด้ านสุขภาพ
และสภาพที่ขาดสุขอนามัย เป็ นเหตุให้ ผ้ ตู ้ องขังเสียชีวิตลงระหว่างอยู่ในเรื อนจาหรื อไม่นานหลังได้ รับ การ
ปล่อยตัว
ในพื ้นที่ชนเผ่าภาคตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน ผู้ชายและเด็กผู้ชายหลายพันคนถูกกองทัพ
จับกุมโดยพลการ และถูกกักตัวไว้ ที่ศนู ย์ควบคุมตัวลับ มีรายงานว่ามีการทรมานอย่างกว้ างขวาง
นีแอซ (Niaz) (ไม่ใช่ชื่อจริ งของเขา) ถูกกักตัวไว้ ที่ ศนู ย์ควบคุมตัวดังกล่าว เขาได้ เล่าประสบการณ์
ไว้ เมื่อปี 2556 ว่า “ในช่วงห้ าวันแรก พวกเขาใช้ เข็มขัดหนังโบยใส่หลังเราตลอดเวลา เป็ นความเจ็บปวด
ที่สดุ จะบรรยาย (ทหาร) ขู่ที่จะฆ่าผมถ้ าไม่ยอมรับสารภาพว่าเป็ นสมาชิกกลุ่มฏอลีบนั ” น้ องชายของนีแอซ
เสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัว
มีข้อมูลว่าญี่ปนจะควบคุ
ุ่
มตัวผู้ต้องโทษประหารชีวิตโดยเป็ นการขังเดี่ยวหลายทศวรรษ ในสภาพที่
โหดร้ ายและไร้ มนุษยธรรม ในเดือนมีนาคม 2557 ศาลญี่ ปนสั
ุ่ ง่ ให้ มีการพิจารณาคดีใหม่และให้ ปล่อยตัว
นายฮากามาดะ อิวาโอะ (Hakamada Iwao) อายุ 78 ปี หลังจากถูกขังเป็ นนักโทษประหารชีวิตมากว่าสี่
ทศวรรษ โดยในตอนนันเขาถู
้
กจาคุกในข้ อหาฆาตกรรมเจ้ านายของตนเอง โดยเป็ นผลมาจากการถูกบังคับ
ให้ สารภาพในระหว่างการควบคุมตัวเพื่อรอการไต่สวน ซึ่งมักเป็ นจุดที่เปิ ดโอกาสให้ มี การทรมานและการ
ปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ าย
ออสเตรเลียกาลังกักตัวผู้แสวงหาที่พกั พิงหลายร้ อยคนในสภาพที่เหมือนเรื อนจา โดยเป็ นศูนย์กัก
ตัวที่ปาปั วนิวกินี พวกเขาถูกขังในสถานที่ที่แออัด อากาศร้ อน ไม่ได้ รับนา้ อย่างเพียงพอและไม่ได้ รับการ
รักษาพยาบาล ผู้ถกู กักบางคนรายงานว่าถูกเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิโดยมิชอบ มีทงที
ั ้ ่ถกู เตะ ต่อย และผลัก
การลอยนวลพ้ นผิด
การไม่ ส ามารถน าตั ว ผู้ เกี่ ย วข้ องกั บ การทรมานและการปฏิ บั ติ ที่ โ หดร้ ายมาลงโทษ เป็ น
ปรากฏการณ์ ทั่วไปในเอเชีย แปซิฟิ ก ที่อินโดนี เซีย มองโกเลีย และเนปาล ประมวลกฎหมายอาญาไม่มี
ข้ อบัญญัตเิ พื่อเอาผิดกับการทรมานอย่างเป็ นผล
นับเป็ นนิมิตรหมายดีเมื่อเดือนมกราคม 2557 ไต้ หวันยกเลิกระบบศาลทหาร เป็ นการเปลี่ยนเขต
อานาจศาลในคดีอาญา เป็ นเหตุให้ เจ้ าหน้ าที่ทหารต้ องเข้ ารับการไต่สวนในศาลพลเรื อน ทังนี
้ ้เป็ นผลมา
จากกรณีที่สิบโทคนหนึง่ เสียชีวิตในเดือนกรกฎาคม 2556 โดยเป็ นผลมาจากการทรมาน
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ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 อาลี คริ สที (Ali Chishti) ผู้สื่อข่าวชาวปากี สถานได้
ถูกตารวจลักพาตัวและทรมาน
เขาเป็ นผู้สื่อข่าวด้ านความมัน่ คงในประเทศของนิตยสาร The Friday Times ซึ่ง
กาลังขับรถกลับบ้ านในตอนค่า มีตารวจตังด่
้ านและเรี ยกให้ เขาหยุดตรวจ เป็ นตารวจใน
เครื่ องแบบหกนายและนอกเครื่ องแบบหนึง่ นาย
จากนัน้ มีการจับตัวเขาใส่รถอีกคันหนึ่ง เอาผ้ าปิ ดตาและนาตัวไปบ้ านหลังหนึ่ง
จากนัน้ เขาก็ ถูก ซ้ อมซ า้ แล้ วซ า้ อี ก ชายคนหนึ่ง เอาแต่พ ร่ า ด่านาจาม เศรษฐี (Najam
Sethi) บรรณาธิการของอาลี เขาเป็ นคนที่มกั วิพากษ์ วิจารณ์กองทัพและพรรค MQM ซึ่ง
เคยถูกขูฆ่ า่ ขูล่ กั พาตัวและทรมาน
สุดท้ ายพวกเขานาตัวอาลี ไปทิง้ ไว้ ไม่ไกลจากหน่วยทหารแห่งหนึ่ง (Defence
House Authority Phase 8) เขาต้ องขอความช่วยเหลื อจากตารวจในพื น้ ที่ เพื่ อตามหา
รถยนต์ของเขาที่อยูใ่ นบริเวณใกล้ เคียง
อาลีให้ ข้อมูลกับแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลว่า เขาเชื่อว่าคนร้ ายทาตามคาสัง่ ของอีกคน
หนึง่ เขาได้ แจ้ งความกับตารวจ แต่ที่ผา่ นมาไม่มีการนาตัวคนที่ลกั พาตัวและทรมานเขามาลงโทษ

ภาพรวมของยุโรปและเอเชียกลาง
แม้ จะกาหนดให้ มีข้อบัญญัติตามกฎหมายห้ ามการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย แต่การปฏิบตั ิ
เช่นนี ้ยังคงเกิดขึ ้นแพร่หลายในยุโรปและเอเชียกลาง โดยเฉพาะในประเทศอดีตสหภาพโซเวียต เราได้ เก็บ
ข้ อมูลการทรมานและการปฏิ บตั ิที่โหดร้ ายในพืน้ ที่ส่วนต่าง ๆ ของสหภาพยุโรป และบางประเทศไม่ยอม
สอบสวนตามข้ อกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกับการทรมานอย่างจริ งจัง ซึ่งเป็ นการทรมานที่เกิดขึ ้นในบริ บทที่มี
การปราบปรามการก่อการร้ ายภายใต้ การนาของสหรัฐฯ
ภาพรวม
การทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายยังเกิดขึ ้นอย่างกว้ างขวางทุกประเทศที่เคยเป็ นอดีตสหภาพโซ
เวียต การบัญญัติเป็ นกฎหมายคุ้มครองเพื่อ ต่อต้ านการทรมานในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา แทบไม่ได้ ส่งผลให้
การทรมานหมดไป โดยมักนามาใช้ กบั ผู้ต้องสงสัยว่าเป็ นสมาชิกกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหรื อกลุ่มอิสลามหัว
รุ นแรง แต่ในขณะเดียวกันก็ ได้ ถูกใช้ อย่างแพร่ ห ลายโดยหน่วยงานบังคับใช้ ก ฎหมายทั่วไป เนื่ องจาก
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หน่วยงานตารวจที่ฉ้อฉลและมีทรัพยากรน้ อยยังเห็นว่าการบังคับให้ รับสารภาพเป็ นช่องทางง่ายสุดเพื่อให้ มี
การลงโทษผู้ที่ถกู จับกุม และเป็ นการรี ดไถเงินเพื่อหารายได้ เพิ่มเติม
การทรมานและการปฏิ บัติที่ โหดร้ ายมัก ไม่ ค่อ ยเกิ ด ขึน้ ในระบบยุติธ รรมทางอาญาทั่วไปของ
ประเทศส่วนใหญ่ ในสหภาพยุโรป แต่เมื่ อเกิดการปฏิ บตั ิดงั กล่าวขึน้ ก็มักไม่มี การนาตัวผู้กระทาผิดมา
ลงโทษหรื อมีแต่น้อยมาก ประเทศในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ยงั สนับสนุนปฏิบตั ิการต่อต้ านการก่อการร้ าย
ของสหรัฐ ฯ และให้ ความร่ วมมื อในการปฏิ บตั ิมิ ชอบหลายประการที่เกิ ดขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นการสนับสนุน
เที่ยวบินเพื่อขนย้ ายตัวผู้ต้องสงสัยในคดีก่อการร้ าย และในบางกรณียงั อานวยความสะดวกให้ มีสถานที่ลบั
เพื่อใช้ คมุ ตัวนักโทษ คนที่พยายามแสวงหาความยุตธิ รรมและการเปิ ดเผยความจริงอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการ
ทรมานเหล่านี ้ ก็มกั ได้ รับการปฏิเสธ
ตุรกีน่าจะเป็ นประเทศในยุโรปและเอเชียกลางที่เป็ นตัวอย่างการลดการทรมานระหว่างการควบคุม
ตัวลงเป็ นอย่างมาก หรื ออาจหมดไปในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่การใช้ กาลังอย่างมิชอบต่อผู้ต้องขังยังคง
เป็ นปั ญหาที่ฝังรากลึก และรัฐบาลมีทา่ ทีสนับสนุนมากกว่าจะยับยังการปฏิ
้
บตั เิ ช่นนันในปี
้ ที่แล้ ว
การบังคับให้ รับสารภาพ
การนามาตรการป้องกันเพื่อต่อต้ านการทรมานมาใช้ อย่างเป็ นทางการ แทบไม่ได้ ส่งผลให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมการบังคับใช้ กฎหมายในอดีตสหภาพโซเวียต
หน่วยงานตารวจหลายแห่งยังคงประเมิ นผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ โดยคิดจากจานวนคดี
ที่จาหน่ายออกและจานวนคดีที่ศาลสัง่ ลงโทษ โดยคารับสารภาพที่ได้ มาจากการทรมานมักจะเป็ นช่องทาง
ที่รวดเร็วสุดเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
วิธีการทรมานตามข้ อมูลที่ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเก็บได้ ในประเทศอดีตสหภาพโซเวียต มี
ตังแต่
้ การทุบตี การแขวนจากเพดาน และการทาให้ ขาดอากาศหายใจโดยใช้ ถุงพลาสติกครอบ ไปจนถึง
การช็อตด้ วยไฟฟ้ า การเอาเข็มทิ่มไปในเล็บมือหรื อเล็บเท้ า การสาดนา้ เย็นจัดใส่ หรื อแม้ แต่ การข่มขื น
กระทาชาเรา
ตลอดทัว่ เอเชียกลาง ผู้ต้องสงสัยว่าเป็ นสมาชิก กลุ่มอิสลามหัวรุนแรงหรื อกลุ่มต่อต้ านรัฐบาล มัก
เสี่ยงที่จะถูกทรมาน ผู้ต้องสงสัยว่าเป็ นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธด้ านคอเคซัสเหนือในรัสเซียก็มกั ตกเป็ นเหยื่อ
การทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ าย เพื่อรี ดคารับสารภาพที่ใช้ เป็ นหลักฐานเอาผิดและเพื่อใช้ เป็ นข่าวกรอง
ราซูล คูดาเยฟ (Rasul Kudaev ) ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2548 ในรัสเซีย เขาถูกกล่าวหาว่า
เข้ าร่วมกับกลุ่มติดอาวุธที่โจมตีอาคารของรัฐบาลในเมืองนัลชิก เขาถูกซ้ อมอย่างหนักช่วงที่ถูกจับกุมและ
ในภายหลัง สามารถเห็นร่องรอยการซ้ อมบนใบหน้ า แต่ตารวจอ้ างว่าเขาล้ มลงกับพื ้นเอง ที่ผ่า นมาไม่มีการ
สอบสวนตามข้ อกล่าวหาของเขา การฟ้องคดีซึ่งเริ่มขึ ้นตังแต่
้ ปี 2552 ต้ องใช้ คารับสารภาพที่ได้ มาจากการ
บังคับทังหมด
้
ห้ าปี ผ่านไป และเก้ าปี หลังการจับกุม การไต่สวนยังไม่สิ ้นสุดลง
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ในทาจิกิสถาน อูเหม็ด โทจิเยฟ (Umed Tojiev) กระโดดออกจากหน้ าต่างบนชันสามของโรงพั
้
กจน
ขาทังสองข้
้
างหัก ตอนที่เขาถูกควบคุมตัว ถูกทรมาน และถูกบังคับให้ สารภาพว่าเป็ นพวกก่อการร้ าย เขา
เสียชีวิตในโรงพยาบาลของเรื อนจาในอีกสองเดือนต่อมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557 โดยมีการระบุว่าเป็ น
เพราะเส้ นเลือดอุดตัน
มีข้อมูลว่ามีการใช้ คารับสารภาพที่ได้ มาจากการทรมาน เป็ นหลักฐานในการตัดสินประหารชีวิตใน
เบลารุส ซึง่ เป็ นประเทศเดียวในยุโรปที่ยงั คงใช้ โทษประหารชีวิต
การลอยนวลพ้ นผิด
ตลอดทัว่ ประเทศอดีตสหภาพโซเวียต ตารวจที่มีส่วนในการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายมัก
ลอยนวลพ้ นผิดเสมอ แทบไม่มีการฟ้องคดีตอ่ เจ้ าหน้ าที่ ในศาล เนื่องจากเป็ นการสอบสวนโดยเพื่อนตารวจ
ด้ วยกันเองในเบื ้องต้ น หรื อเป็ นการสอบสวนของพนักงานอัยการซึ่งเป็ นมิตรกับตารวจ ศาลมักไม่สงั่ ให้ มี
การสอบสวนเพิ่มเติม หรื อไต่สวนด้ วยตนเองแม้ จะมีหลักฐานว่ามีการทรมานเกิดขึ ้นต่อจาเลย
การปฏิ เสธว่าต ารวจไม่ ได้ ก ระท าผิ ด มัก เป็ นปฏิ กิ ริย าที่ เกิ ด ขึน้ ตลอดทั่วสหภาพยุโรป และใน
คาบสมุทรบอลข่าน เนื่องจากแทบไม่มีความใส่ใจจากหน่วยงานและแทบไม่มีการสอบสวนอย่างเต็มที่
การประท้ วง
การใช้ กาลังเกินกว่าเหตุและการทุบตีเพื่อลงโทษผู้ประท้ วง มักเกิดขึ ้นในประเทศอดีตสหภาพโซ
เวียต ในช่วงหลายเดือนที่ ผ่านมา แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเก็บข้ อมูลการปฏิบตั ิมิชอบหลายกรณีตอ่ ผู้
ประท้ วงและนักกิจกรรมของฝ่ ายค้ านในรัสเซีย อาร์ เซอร์ ไบจาน และโดยเฉพาะในยูเครน จากการประท้ วงที่
กรุ งเคียฟ ประมาณว่ามีประชาชนกว่า 1,000 คนที่ได้ รับบาดเจ็บจากการใช้ กาลังเกินกว่าเหตุของตารวจ
รวมทังอี
้ กกว่า 100 คนที่ถกู ยิง และเป็ นเหตุให้ หลายคนเสียชีวิต
ในเดือนมกราคม 2557 มิคาโล นิสโคกุซ ( Mikhailo Niskoguz) นักศึกษาชาวยูเครนได้ ถูกตารวจ
ทรมาน เขาถูกทุบตี ถูกเอามีดกรี ด ถูกทาให้ แขนหัก นิสโคกุซกาลังถ่ายภาพในช่วงที่มีการประท้ วงรัฐบาล
ในใจกลางกรุงเคียฟ
ประชาชนหลายพันคนที่เดินขบวนประท้ วงในตุรกีเมื่อปี 2556 กรณีการประท้ วงที่สวนสาธารณะเก
ซี ก็ได้ รับบาดเจ็บจากตารวจ โดยเชื่อว่ามีอยูอ่ ย่างน้ อยสี่คนที่เสียชีวิตจากการปฏิบตั มิ ิชอบดังกล่าว
ฮากาน ยามาน (Hakan Yaman) อายุ 37 ปี สูญ เสียตาข้ างหนึ่ง กระดูกแก้ ม หน้ าผากและคาง
แตกและกะโหลกศีรษะร้ าว หลังจากตารวจซ้ อมเขาใกล้ บ้านในกรุ งอิสตัลบุลเมื่อเดือนมิถุนายนปี ที่แล้ ว
จากนันต
้ ารวจก็นาตัวเขาไปทิ ้งไว้ ซึง่ เชื่อว่าเป็ นเหตุให้ เขาเสียชีวิต
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลยังได้ เก็บข้ อมูลในหลายกรณีของการปฏิบตั ิมิชอบของตารวจ ในช่ วง
ที่มีการประท้ วงมาตรการรัดเข็มขัดในสเปน โรมาเนีย อิตาลี และโดยเฉพาะในกรี ซเมื่อไม่กี่ปีที่ผา่ นมา
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การทรมานและการปฏิบัตทิ ่ โี หดร้ ายและพรมแดนทวีปยุโรป
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนลได้ เก็บข้ อมูลการปฏิบัติมิชอบหลายกรณี
รวมทังการผลั
้
กดันให้ ส่งกลับคนเข้ าเมืองและผู้ลี ้ภัยตามชายแดนนอกสหภาพยุโรป ซึ่งก่อให้ เกิดอันตราย
โดยเฉพาะบริ เวณพรมแดนประเทศกรี ซ -ตุรกี และตลอดช่วงพรมแดนบริ เวณที่เป็ นเมืองท่าของสเปนกับ
ประเทศโมร็อกโก เนื่องจากมักมีข้อกล่าวหาที่นา่ เชื่อถือว่าเกิดการทุบตีหรื อการปฏิบตั ิอย่างดูหมิ่น ศักดิศ์ รี
ความร่ วมมือของยุโรปในการส่ งตัวผู้ต้องสงสัยคดีก่อการร้ ายและการควบคุมตัวในที่ลับ
รัฐบาลตลอดทัว่ สหภาพยุโรปยังไม่สามารถดาเนินการสอบสวนอย่างเป็ นผล กรณีที่ไปมีส่วนร่วม
ในปฏิบตั ิการส่งตัวผู้ต้องสงสัยคดีก่อการร้ าย (rendition) และการควบคุมตัวในที่ลับ ซึ่งเป็ นโครงการของ
หน่วยข่าวกรองกลาง (CIA) สหรัฐฯ ซึ่งเป็ นเหตุให้ มี การทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายอย่างแพร่ หลาย
ระหว่างปี 2544-2550
จากข้ อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ทงของสหภาพยุ
ั้
โรป สภายุโรป องค์การสหประชาชาติ ผู้สื่อข่าวและเอ็นจี
โอระบุว่า สถานที่ควบคุมตัวในที่ลบั ของ CIA ยังมีอยู่ในลิทวั เนีย โปแลนด์ และโรมาเนีย ระหว่างปี 25452549 ผู้ที่ถกู ควบคุมตัวอ้ างว่าได้ ถกู ทุบตี ถูกบังคับให้ อดนอนเป็ นเวลาต่อเนื่องกัน และถูกทาให้ อยูใ่ นสภาพ
เหมือนคนจมน ้า
โรมาเนียได้ จดั ให้ มีการไต่สวนของรัฐสภาแบบลับเพียงครัง้ เดียวและใช้ เวลาไม่กี่ชวั่ โมง ข้ อสรุปที่ได้
ถูกเก็บเป็ นความลับ มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะโดยย่อ ระบุวา่ โรมาเนียไม่ได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องใด ๆ กับ
การส่งตัวผู้ต้องสงสัยคดีก่อการร้ ายและการควบคุมตัวในที่ลบั
การสอบสวนทางอาญาในโปแลนด์ เริ่ ม ขึน้ เมื่ อปี 2551 แต่ประสบปั ญ หาล่าช้ าและขาดความ
โปร่งใส อย่างไรก็ดี ผลของการสอบสวนเป็ นเหตุให้ ชายสามคนที่ถกู ควบคุมตัวที่อา่ วกวนตานาโมได้ รับการ
จัดสถานะอย่างเป็ นทางการให้ เป็ น “ผู้เสียหาย” ในเดือนมกราคม 2557 หนังสือพิมพ์ Washington Post
รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จ่ายเงินจานวน 15 ล้ านเหรี ยญให้ กับทางการโปแลนด์สาหรับปฏิบตั ิการคุกลับ
เหล่านี ้ การสอบสวนในลิทวั เนียให้ ข้อมูลที่นาไปสู่กรณีการเคลื่อนย้ ายนายมุสตาฟา อัล -ฮอซาวี (Mustafa
al-Hawsawi) เข้ าประเทศอย่างผิดกฎหมาย เขาเคยถูกควบคุมตัวที่อ่าวกวนตานาโมเช่นกัน และอ้ างว่าเคย
ถูกควบคุมตัวในคุกลับที่นนั่
นับเป็ นชัยชนะด้ านความยุติธรรมที่หาได้ ยาก ศาลอิตาลีได้ สงั่ ลงโทษเจ้ าหน้ าที่หน่วยราชการลับ
ของสหรัฐฯ และอิตาลีในข้ อหาลักพาตัวนายอาบู โอมาร์ (Abu Omar) เมื่อปี 2546 และต่อมามีการส่งตัว
เขาไปรับการทรมานในอียิปต์ ในเดือนธันวาคม 2555 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European Court of
Human Rights) ยังมีคาสัง่ ว่ามาซิโดเนียมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย การควบคุมตัวโดยพลการ การ
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บังคับบุคคลให้ สญ
ู หายและการทรมานของเหยื่อการส่งตัวข้ ามประเทศอีกคนหนึ่งคือนายคาเล็บ เอล-มาสี
(Khaled el-Masri)
อย่างไรก็ดี โดยทั่วไปแล้ วทางการมักปฏิเสธ ปิ ดบัง หรื อลดทอนพันธกิจของตนที่มีต่อข้ อห้ ามต่อ
การทรมานในทุกสภาพการณ์ ซึง่ เป็ นข้ อห้ ามสากลและโดยสัมบูรณ์

“กะโหลกและกระดูกใบหน้ าแตก รวมทังที
้ ่บริ เวณเบ้ าตา เลือดออกในสมองและแผล
ฟกช า้ บริ เ วณล าคอ” เป็ นข้ อสรุ ป ในรายงานตรวจร่ า งกายของนายวลาดิ ส ลาฟ ไชสกี ้
(Vladislav Tsilytskiy) โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ อายุ 23 ปี เขาถูกควบคุมตัวไว้ พร้ อมกับคน
อื่น ๆ ในระหว่างการประท้ วงที่กรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557
หลังได้ รับการปล่อยตัวจากตารวจ ต้ องมีการนาตัวนายวลาดิสลาฟไปโรงพยาบาล
โดยทันที
บนเตียงในโรงพยาบาล เขาให้ ข้อมูลกับทนายความว่าถูกซ้ อมจนสลบไป และตารวจ
ได้ ล ากตัวเขาจากระเบียงของอาคารซ้ อมฟุตบอล โดยการจับ ที่ ปากของเขาและลากตัวไป
จากนันยั
้ งนากระป๋ องสเปรย์พริกไทยฉีดใส่อวัยวะเพศของเขา
ที่ผา่ นมายังไม่มีการสอบสวนกรณีนี ้แต่อย่างใด

ภาพรวมของตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
ตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนือ ยังเต็มไปด้ วยการลุกฮือในช่วงเกือบทังทศวรรษที
้
่ผ่านมา จาก
ปรากฏการณ์ที่เฟื่ องฟูของสิทธิมนุษยชนในเบื ้องต้ น รวมทังสิ
้ ทธิที่จะปลอดจากการทรมาน ได้ เปลี่ยนสภาพ
เป็ นความทุกข์ยากและความถดถอยด้ านสิทธิ ในกรณีของซีเรี ย ได้ เปลี่ยนไปเป็ นความน่าสะพรึงกลัวของ
หายนะภัยที่ มี ต่อสิ ทธิ มนุษยชน โดยมี การทรมานเกิ ดขึน้ อย่างเป็ นระบบ โดยเฉพาะในประเทศที่ อยู่ใต้
ระบอบเผด็จการมานาน ประชาชนต่างอึดอัดกับความเชื่องช้ าของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
แม้ ว่ารั ฐ บาลใหม่อาจด าเนิ น การในเชิ ง บวกอยู่บ้ างในบางกรณี เช่น การกาหนดข้ อบัญ ญั ติที่
เข้ มแข็งเพื่อห้ ามใช้ การทรมาน อย่างในกรณีของตูนีเซียซึ่งเริ่ มมีกระบวนการเปลี่ยนผ่านของความยุตธิ รรม
แต่ปัจจัยพื ้นฐานที่เป็ นต้ นเหตุของการปฏิบตั ิมิชอบดังกล่าว ยังคงเป็ นอุปสรรคที่ดารงอยู่ทาให้ ไม่สามารถ
เปลี่ยนจากกฎหมายให้ เป็ นการปฏิบตั ไิ ด้ จริง
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สภาพช่ วงความขัดแย้ งและหลังความขัดแย้ ง
รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายในซีเรี ยเพิ่มสูงขึ ้นอย่างมาก ภายหลัง
การประท้ วงเมื่อเดือนมีนาคม 2554 ซึ่งทางการได้ ตอบโต้ อย่างทารุณ และเป็ นเหตุให้ เกิดความขัดแย้ งใน
ประเทศอย่างต่อเนื่อง มีการทรมานผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้ องกับฝ่ ายค้ านอย่างสม่าเสมอ รวมทังการทรมาน
้
นักกิจกรรมด้ านสันติภาพและเด็ก มีรายงานว่าการทรมานเป็ นเหตุ ให้ ผ้ ถู กู ควบคุมตัวหลายพันคนเสียชีวิต
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลยังเก็บข้ อมูลการทรมานที่กระทาโดยกลุม่ ติดอาวุธ
การทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายยังเป็ นข้ อมูลในเชิงลบสาหรับประเทศที่เริ่ มพ้ นช่วงของความ
ขัดแย้ ง ในอิรัก การทรมานยังเกิดขึ ้นอย่างแพร่หลายในเรื อนจาและศูนย์ควบคุมตัว เชื่อว่ามีผ้ เู สียชีวิตกว่า
30 คนในระหว่างการควบคุมตัวโดยเป็ นผลมาจากการปฏิบตั แิ บบดังกล่าวระหว่างปี 2553 และ 2555
ในลิเบีย การทรมานยังคงเกิดขึ ้นอย่างแพร่หลาย ทังในพื
้
้นที่ของรัฐและกลุ่มทหารบ้ าน แอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนลเก็บข้ อมูลผู้เสียชีวิต 23 รายเนื่องจากการทรมานตังแต่
้ ความขัดแย้ งยุตลิ งเมื่อปี 2554
การตอบโต้ ต่อการแสดงความเห็นต่ าง การประท้ วง และภัยต่ อ ความมั่นคงในประเทศ ในสายตา
ของรัฐ
รูปแบบทัว่ ไปที่เกิดขึ ้นในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือได้ แก่ การที่รัฐบาลหันไปใช้ การทรมาน
และการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายเพื่อปราบปรามการลุกฮือและการประท้ วง และตอบโต้ สิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็ นภัย
คุกคามต่อความมัน่ คงในประเทศ
ในอียิปต์ ในระหว่างที่ เกิ ดการลุกฮือเมื่อปี 2554 เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายความมั่นคงและทหารได้ ใช้ การ
ทรมานเป็ นอาวุธเพื่อทาร้ ายผู้ประท้ วง ภายใต้ ระบอบทหารในเดือนมี นาคม 2554 มีการบังคับให้ ผ้ ปู ระท้ วง
หญิงต้ องเข้ ารับ “การตรวจพรหมจรรย์” รัฐบาลชุดปั จจุบนั กาลังจัดทากฎหมายต่อต้ านการก่อการร้ ายฉบับ
ใหม่ ซึง่ หากมีการบังคับใช้ จะทาให้ มาตรการป้องกัน การทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายอ่อนแอลง ทัง้ ๆ ที่
การทรมานยังเกิดขึ ้นอย่างแพร่หลาย
ในอิหร่ าน ทางการใช้ การทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายเพื่อรี ด “คารับสารภาพ” เพื่อนามาใช้
ลงโทษบุคคล เป็ นเหตุให้ ศาลตัดสินประหารชีวิตในหลายคดี ทังในส่
้ วนของการปราบปรามการประท้ วง
อย่างสงบและสันติ ไปจนถึงการไต่สวนคดียาเสพติดและคดีเกี่ยวกับชนกลุ่มน้ อย การทรมานเกิดขึ น้ อย่าง
แพร่หลายในช่วงสอบปากคา ซึง่ โดยปรกติแล้ วผู้ถกู ควบคุมตัวจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ พบกับทนายความ
ในหลายประเทศ ทางการจาเป็ นต้ องตอบโต้ กบั ภัยคุกคามอย่างแท้ จริ งต่อประชาชน ทังที
้ ่เป็ นการ
กระทาของกลุ่มติดอาวุธหรื อกลุ่มบุคคลที่มีเป้าหมายเป็ นพลเรื อน อย่างไรก็ดี ปฏิ บตั ิการของรัฐมักเกิดขึ ้น
พร้ อมกับรายงานข้ อมูลว่ามีการทรมานผู้ต้องสงสัย ยกตัวอย่างเช่น ในจอร์ แดน ผู้ชาย 11 คนถูกจับกุมเมื่อ
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เดือนตุลาคม 2555 พวกเขาถูกกล่าวหาว่าวางแผนประทุษร้ ายในกรุ งอัมมัน แต่พวกเขาอ้ างว่าต้ อง “รับ
สารภาพ” เนื่องจากถูกทรมาน
นอกจากนัน้ การทรมานมักเกิดขึ ้นกับฝ่ ายต่อต้ านรัฐบาลและนักกิจกรรมภาคประชาสังคม โดย
เกิดขึ ้นอย่างจงใจ ในซาอุดิอาระเบีย มักมีรายงานข้ อมูล การทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายที่กระทาต่อผู้
ต้ องสงสัยในคดีความมัน่ คง ซึง่ บางครัง้ ยังรวมถึงฝ่ ายตรงข้ ามทางการเมืองด้ วย
ในช่วงที่ผ่านมามีการกล่าวหาว่ามี การทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายกับผู้ถูกควบคุมตัว ซึ่งบาง
คนถูกควบคุมตัวด้ วยข้ อหา “ความมัน่ คง” ทังในบาห์
้
เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในอิสราเอลและเขตปกครองปาเลสไตน์ (Occupied Palestinian Territories) การปฏิบตั ิมิชอบต่อ
ผู้ถกู ควบคุมตัวระหว่างการจับกุมและการสอบปากคา ยังเป็ นข้ อกังวลร้ ายแรง โดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ ้นกับ
ชาวปาเลสไตน์ นับแต่ปี 2544 มีข้อร้ องเรี ยนการทรมานกว่า 800 ฉบับ ซึ่งเป็ นการกล่าวหาหน่วยงานความ
มัน่ คงของอิสราเอล แต่ที่ผา่ นมาไม่มีการสอบสวนคดีตามข้ อกล่าวหาเหล่านี ้
รัฐบาลปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์และรัฐบาลของกลุม่ ฮามัสในฉนวนกาซา ต่างมีส่วนรับผิดชอบ
ต่อ การทรมานและการปฏิ บัติ ที่ โหดร้ ายต่อ ผู้ถูก ควบคุม ตัว โดยเฉพาะผู้ที่ เป็ นปรปั ก ษ์ ท างการเมื อ ง
หน่วยงานควบคุมที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยรัฐบาลปาเลสไตน์รายงานว่าได้ รับคาร้ องเรี ยนว่าได้ เกิด การทรมานหรื อ
การปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายขึ ้น 142 กรณีในเวสต์แบงก์ และ 129 กรณีในเขตฉนวนกาซาสาหรับปี 2555
การลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศักดิ์ศรี
การลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิ์ศรี อย่างเช่น การขว้ างด้ วยหิน การเฆี่ยนตี และ
การตัดแขนขา ยังเกิดขึ ้นตามข้ อบัญญัติของกฎหมายในหลายประเทศของภูมิภาคนี ้ ไม่ว่าจะเป็ นประเทศ
อิหร่านหรื อซาอุดอิ าระเบีย

ความล้ มเหลวของรัฐอย่ างเป็ นระบบ
แบบแผนการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายที่ฝังรากลึกตลอดทั่วภูมิภาค เป็ นผลมาจากการที่
หน่วยงานความมัน่ คงสามารถปฏิบตั ิงานโดยไม่มีการตรวจสอบ ในขณะที่ศาลมักรับฟั งคารับสารภาพ และ
ศาลที่ไม่เป็ นอิสระมักไม่สนใจแม้ มีข้อกล่าวหาว่าเกิดการทรมานขึ ้น
รากเหง้ าส าคัญ ของปั ญ หานี ค้ ือการขาดเจตจานงทางการเมือง ในบาห์ เรน คณะผู้ช านาญการ
ระหว่างประเทศที่ จัดตัง้ ขึน้ หลังจากมี แรงกดดัน จากนานาชาติภ ายหลั งการปราบปรามเมื่ อปี 2554 มี
ข้ อสรุ ปว่ารัฐบาลบาห์เรนทรมานผู้ถกู ควบคุมตัวอย่างเป็ นระบบ รัฐบาลประกาศยอมรับผลการศึกษา แต่
ไม่ได้ นาข้ อเสนอแนะหลักไปปฏิบตั ิ
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ตลอดทัว่ ภูมิภาค การใช้ ความรุนแรงต่อผู้หญิงเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐไม่สามารถคุ้มครองให้ มีการ
ปฏิ บัติตามกฎหมายอย่างเป็ นผลเพื่ อป้องกันไม่ให้ บุคคลกระทาความผิดดังกล่าวกับอี กคนหนึ่ง ทัง้ ยัง
ปล่อยให้ เกิดการกระทาดังกล่าวขึ ้นเนื่องจากไม่ใส่ใจที่จะสอบสวนหรื อฟ้องร้ องดาเนินคดีตอ่ ผู้กระทาผิด
การขาดความรับผิดต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ ายแรงรวมทังการทรมาน
้
เป็ นปั ญหาที่เลวร้ า ย
ยิ่งขึน้ ในบางประเทศ ซึ่ง มี การออกกฎหมายนิรโทษกรรม ในเยเมน รัฐ บาลออกกฎหมายให้ ภูมิ ค้ ุม กัน
เจ้ าหน้ าที่เมื่อเดือนมกราคม 2555 เป็ นเหตุให้ อดีตประธานาธิบดีอาลี อับดุลเลาะห์ ซาเลห์ (Ali Abdullah
Saleh) และบุคคลที่ รัฐ บาลเขาว่าจ้ างได้ รับ ความคุ้ม ครองไม่ถูกฟ้ องคดี ในกรณี ที่ “เป็ นการปฏิ บัติที่ มี
แรงจูงใจมาจากการเมือง” ในระหว่างการดารงตาแหน่งของตน
ในแอลจีเรี ย ทางการกาหนดการคุ้มครองไม่ให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายความมัน่ คงและกลุ่มติดอาวุธของรัฐ
ต้ องถูก ฟ้ องคดี ในข้ อหาละเมิ ดสิ ทธิ ม นุษ ยชนอย่างร้ ายแรง ซึ่ง เป็ นปั ญ หาที่ เกิ ดขึน้ ในระหว่างการสู้ รบ
ภายในประเทศช่วงทศวรรษ 1990
ก้ าวย่ างในทิศทางที่ถูกต้ อง
ในช่วงที่ ผ่านมามี ค วามก้ าวหน้ าอยู่บ้ างในแง่ การส่งเสริ ม ให้ มี ข้อ ห้ ามต่อ การทรมานในระบบ
กฎหมายในประเทศ โดยเฉพาะในตูนี เซี ย และลิ เบี ย ในขณะเดีย วกัน รัฐ บาลปาเลสไตน์ และทางการ
เลบานอนซึ่งเป็ นประเทศที่ยังมีข้ อกังวลเกี่ ยวกับการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ าย ได้ จัดทาประมวล
จริยธรรมสาหรับเจ้ าหน้ าที่ความมัน่ คง โดยกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทรมานขึ ้นมา
มาตรการยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านที่ใช้ เพื่อแก้ ปัญหาการทรมานและการปฏิบตั มิ ิชอบ นับเป็ นการ
พัฒ นาในเชิ ง บวกเมื่ อ เร็ ว ๆ นี ้ โดยเกิ ด ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในโมร็ อ กโกและสะฮาราตะวัน ตก ซึ่ง มี ก ารตัง้
คณะกรรมาธิการขึ ้นมาเมื่อปี 2546 กาหนดให้ รัฐต้ องรับผิดชอบต่อ การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการ
ปฏิบตั ิของหน่วยงานความมั่นคงระหว่างปี 2499 จนถึง 2542 รวมทัง้ การทรมาน และกาหนดค่าชดเชย
ให้ กบั ผู้ที่ตกเป็ นเหยื่อจานวนมาก อย่างไรก็ดี คณะกรรมาธิการยังไม่สามารถคุ้มครองสิทธิที่จะได้ รับความ
จริ งและความยุติธรรมของเหยื่อ และการทรมานและการปฏิ บัติที่โหดร้ ายยังเกิดขึน้ ต่อไปโดยไม่มี การ
รายงาน รวมทังกรณี
้
ที่เกิดขึ ้นกับผู้สนับสนุนสิทธิในการกาหนดชะตากรรมตนเองในสะฮาราตะวันตก
ในตูนีเซีย มีการจัดตังคณะกรรมาธิ
้
การเมื่อเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งมีอานาจหน้ าที่สอบสวนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ ปี 2498 และยังมีพฒ
ั นาการอื่น ๆ ที่ทาให้ เกิดความหวังว่าจะมีความรับ
ผิ ด ในเดื อนมี น าคม 2556 มี ก ารขุดซากศพของไฟซาล บาราเกต (Faysal Baraket) ขึน้ มาใหม่ เขาถูก
ทรมานจนเสี ยชี วิตระหว่างควบคุม ตัว เมื่ อเดือนตุลาคม 2534 จากผลการชันสูตรศพทาให้ ได้ ข้อมูลซึ่ง
ขัดแย้ งกับข้ อมูลเดิมของรัฐบาลตูนีเซียที่ระบุว่าเขาเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจร โดยในปั จจุบนั กระบวนการ
ไต่สวนของศาลยังดาเนินต่อไป

แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล พฤษภาคม 2557

Index: ACT 40/004/2014

40

อิหร่ าน: สัททา เบเหชติ (Sattar Beheshti)
สัท ทา เบเหชติ ผ้ ู จัด ท าเว็ บ บล็ อ กเสี ย ชี วิ ต ระหว่ า งการควบคุม ตัว ของต ารวจฝ่ าย
ความผิดด้ านคอมพิวเตอร์ ในอิหร่าน เมื่อปี 2555 โดยคาดว่าเป็ นผลมาจากการทรมาน รายงาน
ผลการชันสูตรศพพบว่า เขาเสี ย ชี วิตจากเลื อดที่ ไหลออกจากปอด ไต และสมอง แต่จ นถึ ง
ปั จจุบนั ยังไม่มีการสอบสวนการเสียชีวิตของเขาอย่างไม่ลาเอียงและอย่างรอบด้ าน

12. ภาคผนวก: กรอบกฎหมายโดยภาพรวม
ข้ อห้ ามต่ อการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุ ษยธรรม หรื อ
ที่ย่ายีศักดิ์ศรี
การทรมานและการปฏิบตั ิหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิ์ศรี เป็ นข้ อ
ห้ ามโดยสัมบูรณ์ ตามสนธิสญ
ั ญาและกฎหมายระหว่างประเทศ (รวมทังข้
้ อ 5 ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) ข้ อ 7 กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิ
พ ล เมื อ งแ ล ะสิ ท ธิ ท างก ารเมื อ ง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR))
อนุสญ
ั ญาแห่งสหประชาชาติเหล่านี ้ต่อต้ านการทรมาน รวมทังอนุ
้ สญ
ั ญาระดับภูมิภาค เช่น อนุสญ
ั ญาเพื่อ
ป้ องกั น และลงโทษการทรมานแห่ ง อเม ริ ก า (Inter-American Convention to Prevent and Punish
Torture) ข้ อ 5 อนุสัญ ญาสิ ท ธิ ม นุษยชนแห่งอเมริ กา (American Convention on Human Rights) ข้ อ 3
อนุสัญ ญาสิ ท ธิ ม นุษ ยชนแห่งยุโรป (European Convention on Human Rights) กฎหมายมนุษ ยธรรม
ระหว่างประเทศ (เช่น กฎบัตรตามอนุสญ
ั ญาเจนีวา - Geneva conventions) และกฎหมายจารี ตประเพณี
ระหว่างประเทศ
กฎบัตรเหล่านี ้เป็ นข้ อห้ ามโดยสัมบูรณ์ ไม่มีข้อจากัดหรื อไม่อาจลดทอนไม่ว่าในสภาพการณ์ใด ๆ
รวมทัง้ ในช่วงสงครามหรื อมีโอกาสจะเกิดสงคราม ในช่วงที่มี ความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศ หรื อ
ในช่วงประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ น รัฐไม่อาจหลีกเลี่ยงการปฏิ บตั ิตามข้ อห้ ามนี ไ้ ด้ แม้ จะมี การลงชื่อใน
ข้ อตกลงกับรัฐอื่น ๆ ที่อนุญาตให้ มีการทรมานก็ตาม
การทรมานเป็ นอาชญากรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศในทุกสภาพการณ์ การปฏิบตั ิหรื อการ
ลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่า ยี ศกั ดิ์ศรี ในบางรู ปแบบ ยังอาจถือเป็ นอาชญากรรมตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในบริบทของการขัดแย้ งกันด้ วยอาวุธ หรื อกรณีที่เป็ นองค์ประกอบของ
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
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ตามนิยามขันพื
้ ้นฐานและมีการใช้ อย่างแพร่หลายสุด ซึ่งปรากฏในอนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมาน
แห่งสหประชาชาติ การทรมานหมายถึงการกระทาใดก็ตามโดยเจตนาที่ทาให้ เกิดความเจ็บปวดหรื อทุกข์
ทรมานอย่างสาหัส ไม่วา่ ทางร่างกายหรื อทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึง่ เป็ นการกระทาโดย หรื อด้ วยการ
ยุยง หรื อโดยความยินยอม หรื อรู้เห็นเป็ นใจของเจ้ าพนักงานของรัฐ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะทาให้ ได้ มา
ซึง่ ข้ อสนเทศหรื อคาสารภาพจากบุคคลนัน้ หรื อเป็ นการลงโทษบุคคลนัน้ การข่มขูใ่ ห้ กลัวหรื อเป็ นการบังคับ
ขูเ่ ข็ญบุคคลนันบนพื
้
้นฐานของการเลือกปฏิบตั ิ
ไม่มีคานิยามที่เป็ นกลางของการปฏิบตั ิหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายี
ศักดิ์ศรี ตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่มาตรฐานระหว่างประเทศกาหนดให้ ครอบคลุมการคุ้มครองที่
กว้ างขวางสุดเท่าที่เป็ นไปได้ จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของหน่วยงานตรวจสอบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
และระดับภูมิภาค อาจอธิบายได้ ว่า การกระทาที่ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายนันมี
้ ลกั ษณะในด้ านลบ
โดยเป็ นการปฏิบัติที่โหดร้ ายนัน้ ไม่ครอบคลุม ทุกองค์ประกอบสาคัญ ของการทรมานตามนิยามข้ างต้ น
ยกตัวอย่างเช่น การกระทาที่ก่อให้ เกิดความเจ็บปวดที่ไม่รุนแรงสาหัส หรื อการกระทาที่ไม่ได้ ม่งุ ประสงค์
ตามรายละเอียดของนิยามการทรมานข้ างต้ น ย่อมถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายี
ศักดิศ์ รี มากกว่าเป็ นการทรมาน
สนธิ สัญ ญาและมาตรฐานระหว่า งประเทศก าหนดมาตรการป้ องกัน เชิ ง ขัน้ ตอนปฏิ บัติแ ละ
มาตรการอื่น ๆ เพื่อหนุนเสริ มข้ อห้ ามดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น การมีสิทธิที่จะถูกนาตัวไปปรากฏตัวในศาล
ทันทีภายหลังถูกควบคุมตัว สิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวที่จะเข้ าถึงทนายความและสิทธิที่จะได้ ติดต่อกับโลก
ภายนอก องค์ป ระกอบส าคัญ ได้ แก่ อนุสัญ ญาต่อต้ านการทรมานแห่งสหประชาชาติ ข้ อบัญ ญั ติซึ่ง
ครอบคลุมสิทธิที่จะมีอิสรภาพและสิทธิที่จะได้ รับการพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรมตามกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยการคุ้มครองมิให้ บุคคลสูญ
ห า ย (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)
และชุดของหลักการแห่งสหประชาชาติวา่ ด้ วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการควบคุมตัวหรื อการคุมขังไม่
ว่ า ใ น รู ป แ บ บ ใ ด (UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of
Detention or Imprisonment)
การสอบสวน ความรับผิดและการเยียวยา
ตามองค์ประกอบของข้ อห้ ามนี ้ รัฐ /รัฐ บาลต้ องสอบสวนข้ อกล่าวหาใด ๆ ที่ น่าเชื่ อถื อว่ามี การ
ทรมานและการปฏิบัติที่ โหดร้ าย โดยการสอบสวนต้ องดาเนินไปทันที อย่างรอบด้ าน อย่างเป็ นผล เป็ น
อิส ระ ไม่ลาเอียง และสาธารณะสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ ข้ อกาหนดที่การสอบสวนต้ องนาไปสู่การ
จาแนกตัวผู้กระทาผิด โดยถื อเป็ นพันธกรณี ของวิธีการ ไม่ใช่ผลลัพธ์ การสอบสวนใด ๆ ที่ไม่นาไปสู่การ
จาแนกตัวผู้กระทาผิดย่อมถือว่าไม่เป็ นผล
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ตามอนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานรัฐจะต้ องประกันให้ การทรมานเป็ นความผิดอาญาตามกฎหมาย
ในประเทศ เมื่อจาแนกตัว ผู้กระทาผิดได้ แล้ ว รัฐจะต้ องนาตัวมาลงโทษ โดยส่วนใหญ่ ต้องเป็ นการฟ้อง
คดีอาญาเท่านัน้ ไม่ จากัดว่าเฉพาะต้ องเป็ นการทรมานหรื อการปฏิ บัติที่โหดร้ ายที่ เกิ ดขึน้ ภายในอาณา
บริ เวณหรื อเขตอานาจศาลของรัฐเท่านัน้ โดยรัฐ ซึ่งให้ สัตยาบันรับรองอนุสัญ ญาต่อต้ านการทรมานมี
พันธกรณีต้องส่งตัวผู้ที่เชื่อว่าทาให้ เกิดการทรมานเป็ นผู้ร้ายข้ ามแดนหรื อไม่ก็ต้องฟ้องร้ องดาเนินคดีตอ่ เขา
ในอาณาบริ เวณหรื อเขตอานาจศาลของตน ไม่ว่าการทรมานนันจะเกิ
้
ดขึ ้นที่ใดในโลก (ถือได้ ว่าเป็ นรูปแบบ
หนึ่งของ “เขตอานาจศาลสากล” เชิงบังคับ) รัฐต้ องให้ ความร่วมมือโดยการส่งตัวเป็ นผู้ร้ายข้ ามแดนและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่ องทางอาญา ทังนี
้ ้เพื่อประกันไม่ให้ ผ้ ทู าการทรมาน “มีที่ยืนที่ปลอดภัยใน
สังคม”
เหยื่ อของการทรมานและการปฏิ บัติที่โหดร้ ายมี สิทธิ เข้ าถึงการเยี ยวยาต่อความเสี ยหายที่ เกิ ด
ขึ ้นกับตนอย่างเพียงพอ เป็ นผล และโดยทันที ในบริ บทของการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายอื่น ๆ การ
เยียวยาเหล่านี ้หมายถึงการฟื น้ ฟู การชดเชย และมาตรการที่ทาให้ เกิดความพึงพอใจ (รวมทังสิ
้ ทธิที่จะได้
ทราบความจริ ง) แม้ ว่ายังอาจรวมถึงการชดใช้ ในบางรูปแบบ รัฐซึ่งละเมิดข้ อห้ ามนี ้มีพนั ธกรณีต้องประกัน
ไม่ให้ เกิ ดการกระทาผิ ดซา้ โดยต้ องดาเนิ นมาตรการเพื่ อป้ องกัน ไม่ให้ เกิด การทรมานและการปฏิ บัติที่
โหดร้ ายอื่น ๆ ขึน้ มาอีก ซึ่งย่อมหมายถึงการที่รัฐปฏิบตั ิตามพันธกรณี ที่จะดาเนินการให้ มี การสอบสวน
ความรับผิด และการป้องกันนัน่ เอง
มาตรการป้องกัน
กฎหมายระหว่างประเทศกาหนดให้ รัฐมีพนั ธกรณี ที่จดั ทามาตรการป้องกันการทรมาน โดยอาจ
ประกอบด้ วยมาตรการดังต่อไปนี ้
 ในช่วงการจับกุม ผู้ถกู ควบคุมตัวต้ องได้ รับแจ้ งถึงเหตุผลของการจับกุมและสิทธิของตนเอง ญาติต้อง
ได้ รับแจ้ งว่ามีการควบคุม ตัว โดยอาจเป็ นผู้ถูกควบคุม ตัวแจ้ งให้ ทราบเองหรื อทางการเป็ นผู้แจ้ งให้
ทราบ การควบคุม ตัวโดยไม่ ให้ ติ ด ต่อ กับ โลกภายนอกเป็ นข้ อ ห้ ามตามกฎหมายระหว่างประเทศ
เนื่ อ งจากอาจน าไปสู่ ก ารทรมานและการปฏิ บัติ ที่ โหดร้ าย และหากน ามาใช้ เป็ นเวลานานย่ อ ม
กลายเป็ นการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายโดยตัวของมันเอง ด้ วยเหตุดงั กล่าว รัฐต้ องประกันว่าผู้ถูกควบคุมตัว
สามารถเข้ าถึงทนายความ ญาติ และบริการรักษาพยาบาลที่เป็ นอิสระได้ โดยทันทีและอย่างสม่าเสมอ
 รัฐต้ องทาบันทึกข้ อมูลการลงทะเบียนของผู้ถูกควบคุมตัวและปรับปรุ งข้ อมูลอยู่เสมอ สามารถนามา
มอบให้ กบั ทนายความแลญาติของผู้ถกู ควบคุมตัวได้ รวมทังคนที
้ ่มีความสนใจในข้ อมูลดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม ผู้ถูกควบคุมตัวต้ องถูกควบคุมตัวในสถานที่ที่มีการประกาศอย่างเป็ นทางการ การควบคุม
ตัวในที่ลบั เป็ นสิ่งต้ องห้ าม
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 ผู้ถกู จับกุมและควบคุมตัวต้ องถูกนาตัวไปขึ ้นศาลโดยไม่ชกั ช้ า ทังนี
้ ้เพื่อให้ ศาลมีคาสัง่ ว่าการควบคุมตัว
ชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ ศาลควรทาหน้ าที่กากับดูแลต่อไป และควรตรวจสอบและเป็ นผู้อนุมตั ิให้ มี
การขยายเวลาของการควบคุมตัว ศาลยังควรใช้ โอกาสที่มีการนาตัวผู้ต้องสงสัยมาปรากฏตัวในศาล
เพื่อรับฟั งความเห็นใด ๆ จากผู้ถกู ควบคุมตัวเกี่ยวกับการปฏิบตั ทิ ี่เกิดขึ ้นในระหว่างการควบคุมตัว
 คาให้ การหรื อ “หลักฐาน” ใด ๆ ที่ได้ มาจากการทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย เป็ นหลักฐานที่ไม่อาจ
รับฟั งได้ ไม่ว่าในขันตอนใดของกฎหมาย
้
เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่เป็ นการกล่าวหาว่ามีการทรมานเกิดขึน้
และมีการให้ การเป็ นหลักฐานเอาไว้ ในเวลาต่อมายังมีการพัฒ นามาตรฐานเพิ่มเติม โดยเฉพาะใน
ยุโรป ซึ่งกาหนดให้ ศาลต้ องไม่รับฟั งคาให้ การใด ๆ ที่เป็ นปรปั กษ์กบั ผู้ต้องสงสัย และเป็ นการให้ การใน
ขณะที่ไม่มีทนายความอยู่ร่วมด้ วย มาตรการป้องกันเพิ่มเติมยังรวมถึงการแบ่งแยกระหว่างหน่วยงาน
สอบปากค าและหน่ ว ยงานควบคุม ตัว การประกั น ให้ มี ท นายความอยู่ ร่ ว มด้ ว ยในระหว่ า งการ
สอบปากคา และการบันทึกวีดิโอขันตอนต่
้
าง ๆ ของการสอบปากคาทังหมด
้
รวมทังสถานที
้
่ที่เสี่ยงจะ
เกิดการทรมานหรื อการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ าย
กลไกระหว่ างประเทศเพื่อคุ้มครองและป้องกัน
มีหน่วยงานระดับสากลและภูมิภาคหลายแห่งซึง่ ทาหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามสนธิสญ
ั ญาเหล่านี ้
 ในระดับองค์กรองค์การสหประชาชาติ คณะกรรมการต่อต้ านการทรมานทาหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามอนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมาน ทังโดยการรั
้
บข้ อร้ องเรี ยนจากบุคคลและการรับฟั งจากรายงานของ
รัฐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก็ทาหน้ าที่แบบเดียวกันในส่วนของการปฏิบตั ิตาม
กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หน่วยงานตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
สนธิสญ
ั ญาขององค์การสหประชาชาติอื่น ๆ ยังอาจมีอานาจหน้ าที่บางส่วนเกี่ยวข้ องกับการพิจารณา
ปั ญหาการทรมาน กลไกพิ เ ศษ (Special Procedures) ขององค์ ก ารสหประชาชาติ โดยเฉพาะ
ผู้รายงานพิเศษว่าด้ วยการทรมานสามารถเดินทางไปเข้ าเยี่ยมประเทศต่าง ๆ ขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์แต่
ละกรณี และสามารถจัดทารายงานที่เป็ นประเด็นหลักเกี่ยวข้ องกับการทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ าย
ได้
 ใน ระดั บ ภู มิ ภ าค ศ าล สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ชน แห่ งยุ โ รป (European Court of Human Rights) แล ะ
คณะกรรมาธิการด้ านสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริ กา (Inter-American Commission on Human Rights)
และคณะกรรมาธิ ก ารและศาลสิ ท ธิ ม นุษ ยชนแห่ ง แอฟริ ก า (African Commission and Court of
Human Rights) สามารถรับข้ อร้ องเรี ยนจากบุคคลและ/หรื อระหว่างรัฐซึ่งเป็ นการกล่าวหาว่ามี การ
ละเมิดสนธิสญ
ั ญาระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้ อง
 มีกลไกระหว่างประเทศเพื่ อป้องกัน การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ ายที่ สาคัญ สองประการ ได้ แก่
คณะอนุกรรมการป้องกัน การทรมานที่จดั ตังขึ
้ ้นตามพิธีสารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมาน
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และคณะกรรมการป้องกัน การทรมานที่จดั ตังขึ
้ ้นตามอนุสญ
ั ญายุโรปเพื่อการป้องกัน การทรมาน ซึ่งมี
ผลครอบคลุมรัฐภาคีทงหมดของสภายุ
ั้
โรป (Council of Europe)
 คณะกรรมการป้องกันการทรมานจะเป็ นผู้เข้ าเยี่ยมประเทศที่เป็ นรัฐภาคีทงตามแผนการที
ั้
่วางไว้ หรื อ
เป็ นการเข้ าเยี่ ยมเฉพาะกิ จ โดยทั่วไปแล้ ว คณะกรรมการป้องกัน การทรมานจะไม่ตีพิ ม พ์ รายงาน
เกี่ ยวกับ การเข้ าเยี่ ย มจนกว่าจะได้ รับ ฉัน ทานุมัติจ ากรั ฐ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง แม้ ว่าในกรณี ที่ เป็ นข้ อยกเว้ น
คณะกรรมการป้องกันการทรมานอาจเผยแพร่แถลงการณ์ตอ่ สาธารณะเกี่ยวกับการเข้ าเยี่ยมประเทศ
นันได้
้ คณะอนุกรรมการป้องกันการทรมานยังมีอานาจหน้ าที่คล้ ายคลึงกับคณะกรรมการป้องกันการ
ทรมาน แม้ ว่าจะไม่มีอานาจอย่างชัดเจนตามพิธีสารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานในการ
เข้ าเยี่ยมประเทศเฉพาะกิจได้
 ข้ อ 17 ของพิธีสารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานยังกาหนดให้ รัฐต้ องสนับสนุนหรื อจัดตัง้
กลไกป้องกันระดับชาติที่เป็ นอิสระ (National Preventive Mechanisms) เพื่อป้องกันการทรมาน และ
กฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ ในระดับประเทศ เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการป้องกันการทรมาน
กลไกป้องกันระดับชาติ มีอานาจหน้ าที่ ในการเข้ าเยี่ยมและให้ ข้อเสนอแนะต่อทางการเกี่ ยวกับการ
คุ้มครองบุคคลที่ถกู ควบคุมตัวให้ ปลอดพ้ นจากการทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ าย
มาตรฐานหลักเกณฑ์ ขัน้ ต่าในการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขังแห่ งสหประชาชาติ (UN Standard Minimum
Rules on the Treatment of Prisoners)
มาตรฐานหลักเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าในการปฏิบตั ิต่อผู้ถูกคุมขังแห่งสหประชาชาติ เป็ นกฎบัตรสาคัญเพื่อ
คุ้ม ครองผู้ต้องขัง และผู้ถูกควบคุม ตัว ไม่ให้ ถูกละเมิ ดสิท ธิ รวมทัง้ ไม่ให้ ถูก ทรมานและประกันให้ มี การ
ควบคุมตัวในสภาพที่มีมนุษยธรรม หลักเกณฑ์เหล่านี ้ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ ปี 2498 ได้ ถกู ยกเลิกไป โดยใน
ปี 2553 ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง สหประชาชาติ ไ ด้ รั บ รองมติ ที่ 65/230 “ในสมั ย ประชุ ม องค์ ก าร
สหประชาชาติที่ 12 ว่าด้ วยการป้องกันความผิดทางอาญาและความยุติธรรมทางอาญา” มติดงั กล่าว
กาหนดให้ คณะกรรมาธิ การเพื่อการป้องกันความผิดทางอาญาและความยุติธรรมทางอาญาต้ องจัดตัง้
คณะผู้ช านาญการระหว่างรัฐ บาลแบบเปิ ด เพื่ อท าหน้ าที่ แลกเปลี่ ย นข้ อมูลเกี่ ยวกับแนวปฏิ บัติที่ดีสุด
รวมทังข้
้ อมูลเกี่ยวกับกฎหมายระดับประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ รวมทังการแก้
้
ไขกฎบัตร
ใด ๆ ทังนี
้ ้เพื่อให้ สะท้ อนถึงความก้ าวหน้ าล่าสุดขององค์ความรู้ด้านราชทัณฑ์และแนวปฏิบตั ิที่ดีสดุ พร้ อม
ทังให้
้ ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมาธิการเพื่อให้ สามารถดาเนินการต่อไปได้
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลและหน่วยงานต่าง ๆ พยายามส่งเสริ มให้ การประชุมเหล่านี ้นาไปสู่
การกาหนดหลักเกณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิทธิมนุษยชนมากขึ ้น ซึง่ บางรัฐให้ ความสนับสนุน แต่บางรัฐก็ม่งุ จากัด
การเปลี่ยนแปลงที่จ ะเกิ ดขึน้ ส่วนรัฐอื่น ๆ ก็อาจขัดขวางกระบวนการ หรื อขัดขวางไม่ให้ องค์กรพัฒ นา
เอกชนเข้ ามามีสว่ นร่วม
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ผู้กระทาที่ไม่ ใช่ รัฐ
การกระทาของบุคคลเอกชนก็อาจสอดคล้ องกับนิยามของคาว่าการทรมานตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศได้ โดยรัฐมีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบ หากหน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพื่อ
หาทางป้องกันหรื อลงโทษ หรื อให้ การคุ้มครองเพื่อไม่ให้ บคุ คลเอกชนดังกล่าวกระทาการทรมานได้ ในบาง
พฤติการณ์ กลุ่มติดอาวุธหรื อบุคคลก็อาจถูกนาตัวมาลงโทษเมื่ อทาการทรมาน โดยถือเป็ นอาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติหรื ออาชญากรรมสงคราม
หลักการไม่ ส่งกลับและหลักประกันทางการทูต
หลักการไม่สง่ กลับหมายถึงกรณีที่บคุ คลอาจเสี่ยงอย่างจริ งจังที่จะได้ รับการทรมานหรื อการปฏิบตั ิ
ที่โหดร้ าย หากมีการส่งตัวเขาไปยังดินแดนหรื อส่งตัวไปอยู่ใต้ การควบคุมของอีกรัฐหนึ่ง (รวมทังกรณี
้
ที่ใน
เวลาต่อมาอาจมี การส่งตัวไปยังดินแดนของประเทศที่สาม หรื อส่งตัวไปอยู่ใต้ การควบคุม ของรัฐ ที่เป็ น
ประเทศที่สาม ซึ่งทาให้ เสี่ยงจะถูกทรมาน) การส่งตัวบุคคลเช่นนีเ้ ป็ นสิ่งต้ องห้ ามตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ หลักการไม่ส่งกลับ เป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานของข้ อห้ ามต่อการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย
โดยเป็ นผลมาจากทังสนธิ
้ สัญญาระหว่างประเทศ เช่น อนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานแห่งสหประชาชาติ
กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป และ
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยผู้ลี ้ภัย และกฎหมายจารี ตประเพณีระหว่างประเทศ
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา รัฐได้ พยายามอ้ าง ‘หลักประกันทางการทูต’ กล่าวคือคามัน่ สัญญาของรัฐ
ที่จะป้องกันไม่ให้ บคุ คลถูกทรมานหรื อถูกปฏิบตั ิอย่างโหดร้ ายหากถูกส่งตัวกลับมายังดินแดนของตน ทังนี
้ ้
เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ติ ามข้ อห้ ามไม่ให้ ส่งกลับ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลต่อต้ านการอ้ างหลักประกัน
ทางการทูตเพื่อสร้ างความชอบธรรมให้ กบั การส่งตัวบุคคลไปยังดินแดนที่ทาให้ เกิดความเสี่ยงอย่างจริ งจัง
ว่าจะตกเป็ นเหยื่อของการทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายในระหว่างการควบคุมตัว แอมเนสตี ้ อินเตอร์
เนชั่น แนลยังต่อต้ านหลักประกัน ของรัฐ ในการรับ ฟั งหลัก ฐานที่ ได้ ม าจากการทรมานหรื อการปฏิ บัติที่
โหดร้ ายอย่างอื่น อย่างน้ อยในประเทศที่มีการทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายอย่างกว้ างขวางหรื ออย่าง
เป็ นระบบ และ/หรื อ หลัก ฐานที่ ได้ ม าจากประเทศที่ มี ก ารยอมรั บ ให้ มี ก ารปฏิ บัติมิ ช อบเช่น นัน้ อย่ า ง
สม่าเสมอ
13. ภาคผนวก: นิยามและคาศัพท์ ต่าง ๆ
ในเอกสารฉบับนี ้ คาว่า “การทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย” มักใช้ เพื่อหมายถึง “การทรมานหรื อการ
ปฏิบตั ิหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิ์ศรี ” เพื่อให้ ง่ายต่อการทาความเข้ าใจ
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ในบางกรณีเราจึงใช้ คาว่า “การทรมาน” เพื่อแทนการทรมานและการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ าย
การทรมาน
อนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานและการปฏิบตั ิหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่
ย่ายีศกั ดิศ์ รี นิยามการทรมานว่าหมายถึง “การกระทาใดก็ตามโดยเจตนาที่ทาให้ เกิดความเจ็บปวดหรื อทุกข์
ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางร่างกายหรื อทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะทาให้
ได้ มาซึ่งข้ อสนเทศหรื อคาสารภาพจากบุคคลนัน้ หรื อจากบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนัน้ สาหรับการ
กระทา ซึ่งบุคคลนันหรื
้ อบุคคลที่สามกระทาหรื อถูกสงสัยว่าได้ กระทา หรื อเป็ นการข่มขูใ่ ห้ กลัวหรื อเป็ นการ
บังคับขูเ่ ข็ญบุคคลนันหรื
้ อบุคคลที่สาม หรื อเพราะเหตุผลใดใด บนพื ้นฐานของการเลือกปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะเป็ น
ในรู ปแบบใด เมื่ อความเจ็ บปวดหรื อความทุกข์ทรมานนัน้ กระทาโดย หรื อด้ วยการยุยง หรื อโดยความ
ยินยอม หรื อรู้ เห็นเป็ นใจของเจ้ าพนักงานของรัฐ หรื อของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งทางการ”
นิยามตามกฎหมายอื่น ๆ ที่ เหมาะสมกับบางบริ บท ไม่มี ผลในการจากัดขอบเขตนิยามของการกระทา
ดังกล่าว ทังในส่
้ วนที่เป็ นการกระทาโดยหรื อเป็ นการกระทาด้ วยความรู้เห็นเป็ นใจของเจ้ าพนักงานของรัฐ
การปฏิบัตหิ รือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศักดิ์ศรี
การทรมาน และการปฏิบตั ิหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิศ์ รี ควรถือ
ว่าเป็ นกรณี ที่แยกจากกัน โดยถือเป็ นข้ อห้ ามอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ การปฏิบตั ิ
หรื อการลงโทษเช่นนี ้เป็ นสิ่งต้ องห้ าม หากเข้ าเงื่อนไขขององค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึง่
ไม่ป รากฏว่ามี นิ ยามที่ ย อมรั บ โดยทั่วไปเกี่ ยวกับ การปฏิ บัติห รื อ การลงโทษอื่ น ๆ ที่ โหดร้ าย ไร้
มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิศ์ รี ตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ การปฏิบตั ิ
หรื อการลงโทษเช่น นี ก้ ็ ค วรได้ รับ การคุ้ม ครองให้ ก ว้ างขวางสุด เท่าที่ จ ะเป็ นไปได้ จากการท างานของ
หน่วยงานตรวจสอบด้ านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค การกระทาที่ถือได้ ว่าเป็ นการ
ปฏิ บัติที่โหดร้ ายเช่น นี อ้ าจมีความหมายในด้ านลบ เนื่ องจากการปฏิบัติที่โหดร้ ายอาจมี ความหมายไม่
ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญทัง้ หมดตามนิยามของการทรมาน ยกตัวอย่างเช่น การปฏิบตั ิที่ก่อให้ เกิด
ความเจ็บปวดที่ไม่ถึงขัน้ “สาหัส” หรื อไม่ได้ เป็ นการกระทาโดยเจตนาหรื อมีความมุ่งประสงค์ใด ๆ ควรถือ
ว่าเป็ นการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อย่ายีศกั ดิศ์ รี
แต่ที่ผ่านมาไม่มีความเห็นร่วมกัน ว่าการปฏิบตั ิโดยเฉพาะแบบใดที่จะถื อว่าเป็ นการทรมานหรื อ
การปฏิ บตั ิที่โหดร้ าย อย่างไรก็ดี การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ ายในทุกรู ปแบบเป็ นสิ่งต้ องห้ ามโดย
สัมบูรณ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทังกฎหมายที
้
่ใช้ ระหว่างสงคราม
การลงโทษทางร่ างกาย
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หมายถึงการลงโทษทางร่างกายที่เป็ นผลมาจากคาสัง่ ของศาลหรื อมาตรการลงโทษของรัฐ ไม่ว่า
จะเป็ นการตัดแขนขา การตีตรา การโบย การเฆี่ยนตี และการหวดด้ วยแส้ การลงโทษทางร่างกายย่อมถือ
ว่าเป็ นการลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อย่ายีศกั ดิ์ศรี เสมอ และในบางกรณี อาจถื อได้ ว่าเป็ นการท
มาน ทังนี
้ ้จากข้ อมูลของผู้รายงานพิเศษว่าด้ วยการทรมาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
และหน่วยงานอื่น ๆ ข้ อห้ ามต่อการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายอาจส่งผลให้ การลงโทษทางร่างกายไม่
อาจเป็ นมาตรการลงโทษที่ ชอบด้ วยกฎหมาย แม้ ว่าจะเป็ นการลงโทษตามคาสั่งศาลเมื่ อ มี การกระทา
ความผิดก็ตาม
การควบคุมตัวโดยไม่ ให้ ตดิ ต่ อกับโลกภายนอก
หมายถึงกรณี ที่ ผ้ ูถูกควบคุม ตัวถูกปิ ดกัน้ โอกาสที่ จะติดต่อกับบุคคลภายนอกสถานควบคุม ตัว
โดยเฉพาะทนายความ ญาติ และศาลที่เป็ นอิสระ การควบคุมตัวโดยไม่ให้ ตดิ ต่อกับโลกภายนอกเป็ นบริบท
ที่มักนาไปสู่การทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายและการบังคับบุคคลให้ สูญหาย และหากนามาใช้ เป็ น
เวลานาน ย่อมถือได้ ว่าเป็ นการทรมานหรื อการปฏิบตั ิหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่
ย่ายีศกั ดิ์ศรี ในรูปแบบหนึ่ง การควบคุมตัวโดยไม่ให้ ติดต่อกับโลกภายนอกแตกต่างจากการขังเดี่ยว โดยใน
กรณีนี ้ผู้ถกู ควบคุมตัวอาจอยู่ร่วมในห้ องขังเดียวกับผู้ถกู ควบคุมตัวคนอื่น หรื ออาจติดต่อกับผู้ถกู ควบคุมตัว
คนอื่นได้ แต่ถกู ปฏิเสธไม่ให้ มีโอกาสติดต่อกับโลกภายนอก
การข่ มขืนกระทาชาเรา
นิยามตามกฎหมายของคาว่า การข่มขืนกระทาชาเราแตกต่างกันไปในแต่ละระบบกฎหมาย และมี
การแก้ ไขปรับปรุ งในช่วงเวลาต่าง ๆ แม้ ว่าตามประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมา มีการนิยามว่า การข่มขืนกระทา
ชาเราหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ รับความยินยอม แต่ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้ วยศาลอาญาระหว่าง
ประเทศได้ ให้ นิ ยามกับคา ๆ นี โ้ ดยยึดความเป็ นกลางด้ านเพศสภาพ และกาหนดให้ ครอบคลุม ถึงการ
กระทาในเชิ งบังคับที่ เกี่ ยวข้ องกับ การสอดใส่วัตถุ หรื อการใช้ ประโยชน์ ของอวัยวะที่ เป็ นช่องหรื อรู ของ
ร่างกาย ซึ่งอาจไม่ได้ เป็ นอวัยวะที่ใช้ เพื่อการมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติ การข่มขืนกระทาชาเราต่อบุคคลที่
เป็ นการกระทาของเจ้ าหน้ าที่รัฐ ที่มีอานาจเหนือหรื อเป็ นผู้ควบคุมตัวบุคคลดังกล่าว อย่างเช่น เจ้ าหน้ าที่
เรื อนจาหรื อเจ้ าหน้ าที่ทหาร ย่อมถื อเป็ นการทรมานเสมอและรัฐต้ องมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการ
กระทานัน้ ในความเห็นของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล การข่มขืนกระทาชาเราที่กระทาโดยบุคคลเอกชน
ที่ไม่ใช่เจ้ าพนักงานของรัฐย่อมถือเป็ นการทรมานเช่นกัน และรัฐต้ องมีความรับผิดชอบต่อการกระทานัน้ ใน
กรณีที่ไม่ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพื่อหาทางป้องกัน ลงโทษหรื อเยียวยาต่อความผิดที่เกิดขึ ้น
ในกรณี ที่เจ้ าพนักงานเกี่ ยวข้ องกับการทาร้ ายทางเพศที่ ไม่ถือเป็ นการข่ม ขื นกระทาช าเรา การ
กระทานันย่
้ อมถือเป็ นการทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายอย่างอื่น ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของการกระทา
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และพฤติการณ์ที่เกิดขึ ้น
การเสียชีวิตระหว่ างควบคุมตัว
หมายถึงการเสี ยชี วิตในเรื อนจา สถานควบคุม ตัวทัง้ ที่ เป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ หรื อใน
โรงพยาบาล หรื อในสถานการณ์ อื่น ๆ ที่ผ้ ถู กู ควบคุมตัวถูกควบคุมตัวโดยเจ้ าพนักงานผู้บงั คับใช้ กฎหมาย
หรื อเจ้ าหน้ าที่ด้านความมัน่ คง
การบังคับบุคคลให้ สูญหาย
เป็ นคาที่ใช้ กรณีที่มีเหตุผลน่าเชื่อถือว่าบุคคลได้ ถกู จับกุมตัวโดยทางการหรื อผู้กระทาการแทน หรื อ
บุคคลที่กระทาการด้ วยความรู้เห็นเป็ นใจจากทางการ แต่ทางการได้ ปฏิเสธไม่ยอมรับข้ อกล่าวหานัน้ หรื อมี
การปกปิ ดชะตากรรมหรื อที่อยูข่ องบุคคลดังกล่าว เป็ นเหตุให้ บคุ คลผู้นนไม่
ั ้ ได้ รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ เหยื่อของการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หายไม่เพียงครอบคลุมถึงผู้สญ
ู หาย แต่ยงั
รวมถึงครอบครัวของเขาด้ วย
การควบคุมตัวในที่ลับ
หมายถึงสถานการณ์ที่บคุ คลถูกควบคุมตัวในสถานที่ที่ไม่มีการเปิ ดเผย หรื อไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
ว่าได้ ถกู ควบคุมตัวด้ วยซ ้า โดยอาจเป็ นสถานควบคุมตัวที่ไม่มีการประกาศอย่างเป็ นทางการ อย่างเช่น ใน
บ้ านหรื ออพาร์ ทเมนต์ส่วนตัว ในค่ายทหาร คุกลับ หรื อในห้ องลับของหน่วยงานต่าง ๆ การควบคุมตัวในที่
ลับเป็ นสิ่งต้ องห้ ามตามกฎหมายระหว่างประเทศ การควบคุมตัวในที่ลับ มักสอดคล้ องกับคานิยามตาม
กฎหมายระหว่างประเทศของการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย
การขังเดี่ยว
หมายถึงการขังผู้ต้องขังแยกจากบุคคลอื่น ๆ โดยปรกติแล้ วยังหมายถึงมีการติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่
น้ อยมาก อาจถือได้ ว่าเป็ นการทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ระยะเวลาและสภาพของการ
ขังเดี่ยว หรื อขึ ้นอยู่กับว่าสภาพการควบคุมตัวส่งผลให้ มีการลดการกระตุ้นความรู้สึกอย่างไร การขังเดี่ยว
อาจเป็ นสาเหตุนาไปสู่การปฏิบตั ิที่โหดร้ ายอื่น ๆ และการทรมาน การขังเดี่ยวแตกต่างจากการควบคุมตัว
โดยไม่ ให้ ติ ด ต่ อ กับ โลกภายนอก ผู้ ต้ อ งขัง ที่ ถูก ขัง แยกจากผู้ต้ อ งขัง คนอื่ น ๆ ยัง อาจสามารถเข้ า ถึ ง
ทนายความ ญาติ และบริ การรักษาพยาบาลที่เป็ นอิสระได้ การขังเดี่ยวอาจส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อ
สุขภาพกายและใจ ไม่ควรมี การแยกผู้ต้องขังให้ อยู่โดดเดี่ยวเป็ นเวลานาน หรื ออยู่ในสภาพที่ ขาดการ
กระตุ้นความรู้สึกเป็ นเวลานาน การขังเดี่ยวไม่ควรนามาใช้ กบั การควบคุมตัวเด็ก บุคคลที่มีความพิการทาง
จิตหรื อความพิการในด้ านอื่น ๆ หรื อมีปัญหาด้ านสุขภาพ รวมทังผู
้ ้ หญิงที่ตงครรภ์
ั้
หรื อมีลกู อ่อน
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