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บทนํา

อนสุญัญาต่อต้านการทรมาน เปนสนธสัิญญาระหว่างประเทศด้าน

สิทธิมนุษยชนที่สมัชชาสหประชาชาติตกลงรับเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 

พ.ศ. 2527 

อนสุญัญาเปนเรือ่งเกีย่วกบัการกระท�าการสองประการทีต้่องห้าม

เด็ดขาด ไม่ว่าในสถานการณ์หรือข้ออ้างใดๆ (Absolute Prohibition) 

ไม่ให้เจ้าพนักงานของรัฐกระท�าการ (รวมท้ังละเว้นกระท�าการ) ยุยง 

ยนิยอม หรอืรูเ้หน็เปนใจให้มกีารกระท�า คือ ประการที ่(1) “การทรมาน” 

และประการที่ (2) “การปฏิบัติ	 หรือการลงโทษอื่นที่ โหดร้าย	

ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี” ซึ่งรัฐภาคีของอนุสัญญามีพันธกรณี

จะต้องปฏิบัติ โดยการจัดให้มีและใช้มาตรการต่างๆ ทั้งทางนิติบัญญัติ 

บริหารและตลุาการ เพือ่ปองกนัไม่ให้เกดิการกระท�าดงักล่าว และจะต้อง

ชดใช้เยียวยาด้วยวิธีการต่างๆ แก่ผู้ตกเปนเหยื่อและผู้ได้รับผลกระทบ 

รวมทั้งการลงโทษเจ้าพนักงานที่กระท�าผิด

“การทรมาน” ตามความหมายของอนสุญัญาหมายถึง การกระท�า

ของเจ้าพนักงานรัฐ หรือการกระท�าของบุคคลอื่นท่ีเกิดจากการยุยง 

ยนิยอม หรอืรูเ้หน็เปนใจของเจ้าพนกังานรฐั ต่อบคุคล (1) ให้เกดิความ

เจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางร่างกาย หรือจิตใจ เพื่อ

มุง่ประสงค์ให้ได้มาซ่ึงข้อมลู สารสนเทศหรือค�ารบัสารภาพจากบคุคลนัน้

หรือบุคคลอื่น หรือ (2) การลงโทษ หรือข่มขู่ให้กลัว หรือบังคับขู่เข็ญ 

บนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเปนรูปแบบใด 
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ส่วน “การปฏิบัติ	 หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย	 ไร้มนุษยธรรม	

หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี” อนุสัญญาไม่ได้ให้ค�านิยามไว้ เหตุผลประการหนึ่ง

ก็เนื่องจากแม้จะมีหลักการพื้นฐานร่วมกันบางประการ แต่ปจจัยในเชิง

สงัคม ประเพณีและวฒันธรรม การกระท�าและสภาพแวดล้อม และความ

เปนพลวัฒน์ของปจจัยเหล่านั้น มีส่วนอย่างมากในการท่ีจะพิจารณา

ว่าการกระท�าใดเข้าข่ายเปนการปฏิบัติ หรือการลงโทษท่ีโหดร้าย 

ไร้มนษุยธรรมหรือทีย่�า่ยศีกัดิศ์รหีรอืไม่ ทัง้การกระท�าดังกล่าวมหีลากหลาย

รูปแบบ การให้ค�านิยามอาจส่งผลให้เปนการจ�ากัด ท�าให้การกระท�า

บางอย่างในอนาคตไม่เข้าข่ายเปนความผิดตามอนุสัญญานี้

ประเทศไทยได้เข้าเปนภาคีอนุสัญญา โดยการภาคยานุวัติ เมื่อ

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2550 และอนุสัญญามีผลใช้บังคับกับประเทศไทย 

ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เปนต้นมา การเข้าเปนภาคี

อนุสัญญา มีผลให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ก�าหนดไว้ใน

อนุสัญญาและจะต้องจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของประเทศไทย

เสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน (UN Committee against 

Torture) โดยรายงานฉบับแรกให้เสนอภายในหนึ่งปหลังจากอนุสัญญา

มีผลบังคับ และหลังจากนั้นก็ต้องเสนอรายงานทุกๆสี่ป 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

รายงานฉบับแรก เกี่ยวกับมาตรการท่ีประเทศไทยได้ด�าเนินการไปตาม

พันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือ

การลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี (Convention 

against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment-CAT) โดยหลังจากน้ันกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอ

รายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
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ทรมาน เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 คาดว่าจะได้รับการพิจารณาโดย

คณะกรรมการต่อต้านการทรมานในการประชุมที่ส�านักงานข้าหลวงใหญ่

ว่าด้วยเรือ่งสทิธิมนุษยชน ณ นครเจนีวา ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ในการจัดท�ารายงาน กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรภีาพได้เปนเจ้าภาพประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ โดยใช้กระบวนการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดท�า มีการด�าเนินการเผยแพร่ ความ

รู้ความเข้าใจอนุสัญญา เก็บรวบรวมข้อมูลในระดับพ้ืนที่ ในทุกภูมิภาค

ท่ัวประเทศ เพ่ือก�าหนดเค้าโครงรายงาน ระดมข้อมูล โดยการสะท้อน

ปญหาการด�าเนินงาน ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในการจัดท�ารายงานผล

การด�าเนินงานของประเทศไทย รวมทั้งได้จัดการประชุมเพ่ือน�าเสนอ

รายงานผลการด�าเนนิงานของประเทศไทยต่อสาธารณชน เพือ่รบัฟงความ

เห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมจากประชาชนและผูเ้ก่ียวข้องทุกภาคส่วน

เพือ่ให้ได้รายงานผลการด�าเนนิงานของประเทศไทยฉบบัสมบรูณ์ นอกจาก

รายงานของรฐัภาคท่ีีต้องเสนอต่อคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการ

ต่อต้านการทรมานแล้ว คณะกรรมการยังเปดโอกาสให้ภาคประชาสังคม 

เสนอรายงานคู่ขนานทีต่รวจสอบการด�าเนินการของรฐัตามพันธกรณีตาม

อนุสัญญาโดยรอบด้านหรือเฉพาะด้านได้ด้วย 

การเสนอรายงานผลการด�าเนินงานในการต่อต้านการทรมานจะ

เปนการแสดงให้เห็นถงึความก้าวหน้าของประเทศไทยในการส่งเสรมิและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของประเทศไทย

ในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญา ซึ่งจะช่วยส่งเสริม

ให้เกดิภาพลักษณ์ท่ีดใีนเวทีระหว่างประเทศ อันจะท�าให้ได้รบัการยอมรบั

และความเชื่อมั่นจากนานาประเทศซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม 



สิทธิในการได้รับการชดเชยเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมาน (6)

การค้า การลงทุน ฯลฯ นอกจากน้ีประชาชนจะเกดิความมัน่ใจและเช่ือมัน่

ต่อการด�าเนินการของรัฐบาลในการปองกันการกระท�าทรมานโดย

เจ้าหน้าที่รัฐ และมีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของตนซึ่งทัดเทียมกับ

มาตรฐานสากล 

ความยากล�าบากประการหน่ึงของการปฏิบตัตามพนัธกรณภีายใต้

อนสุญัญาต่อต้านการทรมานฯ และการจดัท�ารายงานนผลการด�าเนนิงาน

ของรัฐภาคีก็คือ การขาดความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐในข้อบท

ของอนสุญัญา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการน�ามาใช้ในบรบิททางสงัคม วฒันธรรม 

การเมือง และเศรษฐกิจต่างๆ กัน ดังนั้น คณะกรรมการสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน นอกจากการพจิารณารายงานของรฐัภาคี

แล้ว คณะกรรมการยังมีบทบาทในการจัดท�าข้อเสนอตีความข้อบทใน

อนุสัญญาโดยจัดท�าเปน “ความเห็นทั่วไป” (General Comment) ซึ่ง

เท่ากับเปนค�าอธิบายข้อบทต่างๆในอนุสัญญาให้กระจ่างชัด ง่ายต่อ

การท�าความเข้าใจและการน�าไปปฏิบัติ

  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการต่อต้าน

การทรมาน ได้รับรองเอกสารหมายเลข	 CAT/C/GC/3	 คือความเห็น

ทั่วไปฉบับที่	 3	 ของคณะกรรมการต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้

อนุสัญญาข้อ	 14	 ว่าด้วยเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ

ทรมาน ที่มีข้อก�าหนดให้รัฐภาคีทุกแห่ง “ประกันในระบบกฎหมายของ

ตนว่าผู้ถูกท�าร้ายจากการกระท�าการทรมานได้รับการชดใช้ทดแทนและ

มีสิทธิซึ่งสามารถบังคับคดีได้ ที่จะได้รับสินไหมทดแทนที่เปนธรรมและ

เพยีงพอ รวมท้ังวถิทีางท่ีจะได้รบัการบ�าบดัฟนฟสูภาพอย่างเตม็รปูแบบ

ที่สุดเท่าที่จะเปนไปได้ ในกรณีที่ผู้ถูกท�าร้ายเสียชีวิตอันเปนผลจากการ

กระท�าการทรมาน ให้ผู้อยู่ในอุปการะของบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะได้รับ
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สินไหมทดแทน” โดยก�าหนดว่าการชดใช้เยียวยาหมายถึง “การเยียวยา

อย่างเปนผล” และ “การชดเชย” แนวคิดการชดเชยอย่างรอบด้าน

ให้ความหมายรวมท้ัง การท�าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม	 การชดใช้สินไหม

ทดแทน	 การบ�าบัดฟนฟูสภาพ	 การท�าให้พอใจ	 และการประกันว่าจะ

ไม่เกิดขึ้นอีก และยังอ้างถึงมาตรการโดยสมบูรณ์ที่จ�าเปนเพื่อให้เกิด

การชดใช้เยียวยากรณีที่การละเมิดเกิดขึ้น

คณะกรรมการต่อต้านการทรมานได้เน้นความส�าคัญของการมส่ีวน

ร่วมของผูเ้สยีหายในกระบวนการชดใช้เยยีวยา และการฟนฟศูกัดิศ์รขีอง

ผูเ้สยีหายซ่ึงเปนวตัถปุระสงค์สงูสดุของข้อบัญญตัว่ิาด้วยการชดใช้เยยีวยา 

ที่ส�าคัญคือรัฐภาคีจะต้องออกกฎหมายหรือก�าหนดให้มีกลไกรับข้อร้อง

เรียนร้องทุกข์ ก�าหนดให้มีหน่วยงานและสถาบันเพื่อสืบสวนสอบสวน 

รวมท้ังการมหีน่วยงานตลุาการทีเ่ปนอสิระซ่ึงมคีวามสามารถจ�าแนกสิทธิ

และก�าหนดให้มีการชดใช้เยียวยากับผู้เสียหายจากการทรมานและ

การปฏิบัติที่โหดร้าย และประกันว่าผู้เสียหายทุกคนสามารถเข้าถึงกลไก

และหน่วยงานเหล่านี้อย่างเปนผล รัฐภาคีต้องประกันว่าผู้เสียหายจาก

การทรมานหรอืการปฏบิตัท่ีิโหดร้ายได้รบัการเยยีวยาและการชดเชยอย่าง

เต็มท่ีและอย่างเปนผล รวมทั้งค่าสินไหมทดแทนและช่องทางเพื่อ

การบ�าบัดฟนฟูสภาพอย่างสมบูรณ์เท่าที่จะเปนไปได้

ในการช่วยให้ผู้เสียหายได้รับสิทธิท่ีจะได้รับการชดใช้เยียวยา 

หน่วยงานที่มีอ�านาจของรัฐภาคีจะต้องสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบ

ตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์โดยทันที อย่างเปนผล และไม่ล�าเอียง ขั้นตอน

การสืบสวนสอบสวนและการด�าเนินคดีทางอาญา รวมทั้งผลการตัดสิน

ในคดอีาญาไม่ควรส่งผลกระทบต่อการฟองร้องเพือ่เรยีกค่าสนิไหมทดแทน

ทางแพ่ง ทัง้นีร้วมถงึการสร้างกลไกการเข้าถงึการได้รับการชดใช้เยยีวยา 
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การขจัดอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ การสนับสนุนกองทุนโดยสมัครใจเพื่อ

สนับสนุนผู้เสียหายจากการทรมานขององค์การสหประชาชาติ และ

การติดตามตรวจสอบและการรายงานผลการด�าเนินงานของรัฐภาคี

ในวาระที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่	 26	 มิถุนายน	

ของทุกปเปนวันรณรงค์สนับสนุนนผู้เสียหายจากการทรมาน มูลนิธิ

ผสานวัฒนธรรมโดยการสนับสนุนของ Open Society Foundation ได้

จดัท�าโครงการรณรงค์การต่อต้านการทรมานในประเทศไทย จงึได้จดัพิมพ์

ค�าแปล ความเหน็ทัว่ไปฉบบัที	่3	ของคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน	

ต่อการปฏิบัติตามข้อ	 14	 ว่าด้วยเรื่องการชดใช้เยียวยาผู้เสียหายจาก

การทรมานและการปฎิบัติที่โหดร้าย เพื่อเปนประโยชน์ในส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์

ของข้อบัญญัติว่าด้วยการชดใช้เยียวยาผู้เสียหาย และน�าไปปรับใช้ให้

สอดคล้องกบัเจตนารมย์ในการปฏิบัตติามพันธกรณทีีก่�าหนดไว้ในอนสุญัญา

ต่อต้านการทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดร้ายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

การทรมานเปนอาชญากรรม	และเปนข้อห้ามเด็ดขาด

Torture is a crime and absolutely prohibited

คณะผู้จัดพิมพ์

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

มิถุนายน 2556
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บทนํา

- (3) -

คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่น

ที่โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรอืท่ียํ่ายศัีกดิ์ศรี

ความเห็นทัว่ไปฉบับที่ 3 ของคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน

การปฏิบัติตามข้อ 14
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1. ความเห็นทั่วไปฉบับน้ีอธิบายและให้ความชัดเจนต่อรัฐภาคี

เกี่ยวกับเนื้อหาและขอบเขตของพันธกรณีตามข้อ 14 ของอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการ

ลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี โดยมีข้อก�าหนดให้

รัฐภาคทุีกแห่ง “ประกนัในระบบกฎหมายของตนว่าผูเ้สียหาย [(Victims) 

(๑) ในค�าแปลของทางราชการใช้ค�าว่า “ผู้ถกูท�าร้าย” (๒) ในค�าแปลฉบบันี้

จะใช้ค�าว่า “ผู้เสียหาย” ซึ่งอาจมีความหมายท้ังเหมือนและต่างจาก

ค�าว่า “ผู้เสียหาย” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา] จาก

การกระท�าการทรมานได้รับการชดใช้ทดแทนและมสีทิธซิึง่สามารถบงัคบั

คดีได้ท่ีจะได้รับสินไหมทดแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ รวมทั้งวิถีทาง

ที่จะได้รับการบ�าบัดฟนฟูสภาพอย่างเต็มรูปแบบที่สุดเท่าที่จะเปนไปได้” 

องค์การสหประชาชาติ CAT/C/GC/3

อนสุญัญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน
และประตบิตัหิรอืการลงโทษอืน่ๆ	ทีโ่หดร้าย
ไร้มนุษยธรรม	หรอืทีย่�า่ยีศกัดิศ์รี

การเผยแพร่: ทัว่ไป

16 พฤศจิกายน 2555

ภาษาเดมิ: องักฤษ

คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรอืท่ียํ่ายศัีกดิ์ศร ี(Convention against Torture and other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) 

ADVANCE UNEDITED VERSION

ความเห็นทัว่ไปฉบับที่ 3 ของคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน

การปฏิบัติตามข้อ 14 
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คณะกรรมการเห็นว่า ข้อ 14 มีผลบังคับใช้กับผู้เสียหายจากการทรมาน

และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายี

ศักดิ์ศรี (นับจากนี้เรียกว่า “การปฏิบัติที่โหดร้าย”) โดยไม่มีการเลือก

ปฏิบัติไม ่ว ่าในกรณีใดๆ ท้ังน้ีโดยเปนไปตามความเห็นทั่วไปของ

คณะกรรมการฉบับที่ 2

2. คณะกรรมการเห็นว่า ค�าว่า “การชดใช้เยียวยา” (Redress) 

(ในค�าแปลของทางราชการใช้ค�าว่า “การชดใช้ทดแทน” ในค�าแปลฉบบันี้

จะใช้ค�าว่า “การชดใช้เยียวยา”) ในข้อ 14 ครอบคลุมแนวคิดของ 

“การเยียวยาอย่างเปนผล” (Effective Remedy)และ “การชดเชย” 

(Reparation) แนวคิดการชดเชยอย่างรอบด้านดังกล่าวก�าหนดให้มี

การท�าให้กลับคืนสู่สถาพเดิม (Entailed Restitution) สินไหมทดแทน 

(Compensation) การบ�าบัดฟนฟูสภาพ (Rehabilitation) การท�าให้

พอใจ (Satisfactions) และการประกันว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก และยังอ้างถึง

มาตรการอย่างเต็มรูปแบบที่จ�าเปนเพื่อให้เกิดการเยียวยากรณีที่มี

การละเมิดอนุสัญญาฉบับนี้

3. ผูเ้สยีหาย ได้แก่บคุคลทัง้ทีเ่ปนปจเจกหรอืกลุ่ม ซึง่ได้รบัอันตราย 

ทั้งทางด้านร่างกายหรือจิตใจก็ดี ความทุกข์ด้านอารมณ์ ความเสียหาย

ด้านเศรษฐกิจ หรือความเสียหายใหญ่หลวงต่อสิทธิพื้นฐานของตนเอง 

ทั้งนี้โดยเปนผลมาจากการกระท�าหรือการละเว้นการกระท�าอันเปน

องค์ประกอบความผิดตามอนุสัญญาฉบับนี้ ควรพิจารณาว่าบุคคล

ดังกล่าวเปนผู้เสียหายไม่ว่าจะสามารถระบุตัว จับกุม ฟองร้องคดี หรือ

ลงโทษต่อผู ้ละเมิดได้หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าผู ้ละเมิดกับผู ้เสียหาย
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จะมีความสัมพันธ์ในทางครอบครัวหรือความสัมพันธ์อ่ืนใดก็ตาม ค�าว่า 

“ผู ้เสียหาย” ยังหมายถึงสมาชิกในครอบครัวหรือผู ้อยู ่ในความดูแล 

(Dependents) ของผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบด้วย รวมทั้งบุคคลที่ได้

รับอันตรายจากการเข้าไปแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายหรือปองกัน

ไม่ให้ตกเปนผู้เสียหาย ค�าว่า “ผู้รอดชีวิต” ก็เปนอีกค�าหนึ่งที่มีการน�ามา

ใช้ในบางกรณี และหมายถึงผู้ได้รับอันตรายเช่นกัน คณะกรรมการใช้

ค�าว่า “ผู้เสียหาย” ซ่ึงเปนค�าทางกฎหมาย ทั้งนี้โดยไม่จ�ากัดว่าอาจมี

การใช้ค�าศัพท์อื่นๆ ที่อาจมีความเหมาะสมมากกว่าในบางบริบท

4. คณะกรรมการเน้นความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมของผูเ้สยีหาย

ในกระบวนการชดใช้เยียวยา และการฟนฟูศักดิ์ศรีของผู้เสียหายซึ่งเปน

วัตถุประสงค์สูงสุดของข้อบัญญัติว่าด้วยการชดใช้เยียวยา

5. พันธกรณีของรัฐภาคีที่จะต้องให้การชดใช้เยียวยาตามข้อ 14 

มีสองมิติด้วยกัน ทั้งในแง่วิธีสบัญญัติและสาระบัญญัติ เพื่อให้สอดคล้อง

กับพันธกรณีทางวิธีสบัญญัติ รัฐภาคีจะต้องออกกฎหมายหรือก�าหนดให้

มีกลไกรับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ก�าหนดให้มีหน่วยงานและสถาบันเพื่อ

สอบสวน รวมทั้งการมีศาลที่เปนอิสระซึ่งมีความสามารถในการก�าหนด

สิทธิและการเยียวยาให้กับผู้เสียหายจากการทรมานและการปฏิบัติที่

โหดร้าย และประกนัว่าผู้เสยีหายทกุคนสามารถเข้าถงึกลไกและหน่วยงาน

เหล่านีอ้ย่างเปนผล ในระดบัสาระบญัญตั ิรฐัภาคีต้องประกนัว่าผูเ้สียหาย

จากการทรมานหรอืการปฏบิตัทิีโ่หดร้ายได้รบัการชดใช้เยยีวยา การชดเชย

อย่างเต็มท่ีและอย่างเปนผล รวมทั้งสินไหมทดแทนและช่องทางเพ่ือ

การบ�าบัดฟนฟูสภาพอย่างเต็มที่เท่าที่จะเปนไปได้
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พันธกรณีทางสาระบัญญัติ: ขอบเขตของสิทธิที่จะได้รับการเยียวยา 

6. ดงัท่ีกล่าวถงึในข้อ 2 ข้างต้น การชดใช้เยียวยารวมทัง้การชดเชย

ในห้ารปูแบบ ได้แก่ การท�าให้กลบัสูส่ถาพเดมิ สนิไหมทดแทน การบ�าบัด

ฟนฟูสภาพ การท�าให้พอใจ และหลักประกันว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก คณะ

กรรมการยอมรบัองค์ประกอบการชดใช้เยียวยาอย่างเตม็ทีต่ามกฎหมาย

และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ อย่างเช่น หลักการและแนวปฏิบัติ

พื้นฐานว่าด้วยสิทธิในการเยียวยาและการชดเชยส�าหรับผู ้เสียหาย

จากการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและ

การละเมิดท่ีรุนแรงต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (Basic 

Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and 

Reparation for Victims of Gross Violations of International 

Human Rights Law and Serious Violations of International 

Humanitarian Law)1 การชดเชยต้องมีจ�านวนเพียงพอ เปนผล และ

ครอบคลุม รัฐภาคีพึงระลึกว่าในการก�าหนดมาตรการชดใช้เยียวยาและ

การชดเชยส�าหรับผู้เสียหายจากการทรมานหรือการปฏิบัติท่ีโหดร้าย 

จะต้องมีการพิจารณาเงื่อนไขเฉพาะและพฤติการณ์ของแต่ละกรณี และ

การชดใช้เยียวยาควรมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เสียหาย 

และมสีดัส่วนท่ีเหมาะสมเมือ่ค�านงึถงึความรนุแรงของการละเมดิทีเ่กดิข้ึน 

1 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and 
Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights 
Law and Serious Violations of International Humanitarian Law มติที่ประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 60/147 วันที่ 16 ธันวาคม 2548



สิทธิในการได้รับการชดเชยเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมาน 5

คณะกรรมการย�้าว่า ข้อบัญญัติว่าด้วยการชดเชยโดยตัวของมันเองย่อม

มีผลในเชิงปองกันและระงับไม่ให้เกิดการละเมิดขึ้นอีกในอนาคต

7. กรณีทเีจ้าพนักงานของรฐัหรอืบคุคลอืน่ทีป่ฏิบตัหิน้าทีท่างการ 

(State authorities or other acting in their official capacity) หรือ

มีเหตุผลอันควรท่ีเชื่อได้ว่าการกระท�าที่เปนการทรมานหรือการปฏิบัติ

ท่ีโหดร้ายเกิดขึ้นจากผู้ที่ไม่ได้เปนเจ้าพนักงานของรัฐ หรือที่เปนเอกชน 

แต่รัฐกลับมิได้ท�าหน้าท่ีตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพื่อปองกัน สืบสวน

สอบสวน ฟองร้องด�าเนินคดี และลงโทษผู้ที่ไม่ได้เปนเจ้าพนักงานของรฐั 

หรือที่เปนเอกชนดังกล่าวให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับนี้ ย่อมถือได้ว่า

รัฐมีความรับผิดชอบต้องจัดให้มีชดใช้เยียวยาส�าหรับผู้เสียหาย (ความ

เห็นทั่วไปฉบับที่ 2)

การทําให้คืนสู่สถาพเดิม

8. การท�าให้คนืสูส่ถาพเดมิเปนรปูแบบหนึง่ของการชดใช้เยยีวยา

เพื่อช่วยให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิมของตนก่อนที่การละเมิดตาม

อนสุญัญาฉบบันีจ้ะเกิดขึน้ ท้ังนีโ้ดยค�านงึถงึลกัษณะเฉพาะของแต่ละกรณี 

พันธกรณีเพื่อการปองกันตามอนุสัญญาฉบับนี้ก�าหนดให้รัฐภาคีต้อง

ประกันว่า ผู้เสียหายที่ได้รับการท�าให้คืนสู่สภาพเดิมและจะไม่ตกอยู่ใน

สภาพเสีย่งท่ีจะถกูทรมานหรอืได้รบัการปฏบิตัท่ีิโหดร้ายซ�า้อกี ในบางกรณี 

ผูเ้สยีหายอาจเห็นว่าการท�าให้คนืสูส่ถาพเดิมเปนสิง่ทีไ่ม่สามารถกระท�าได้ 

เนื่องจากธรรมชาติของการละเมิดที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐยังจะต้อง

จัดให้ผู้เสียหายเข้าถึงการชดใช้เยียวยาอย่างเต็มที่ และเพื่อให้การคืนสู่

สถาพเดิมเปนผล ต้องมีความพยายามแก้ไขสาเหตุในเชิงโครงสร้างที่
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น�าไปสู่การละเมิดน้ัน รวมทั้งการเลือกปฏิบัติใดๆ ไม่ว่าด้วยสาเหตุจาก

เพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ ความพิการ ความเห็นทางการเมืองหรือ

อื่นใด ชาติพันธุ์ อายุ และศาสนา และการเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

สินไหมทดแทน

9. คณะกรรมการย�้าว่าสินไหมทดแทนที่เปนเงินเพียงอย่างเดียว

ไม่ถือเปนการเยียวยาที่เพียงพอส�าหรับผู้เสียหายจากการชดใช้เยียวยา

ผู้เสียหายจากการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย คณะกรรมการยืนยัน

ว่า บทบัญญัติใดๆ ที่ก�าหนดสินไหมทดแทนเปนเงินเพียงอย่างเดียว

ไม่ถือว่ารัฐภาคีปฏิบัติตามพันธกรณีในข้อ 14

10. สิทธิที่จะได้รับสินไหมทดแทนโดยพลัน อย่างเปนธรรม และ

อย่างเพียงพอเมื่อเกิดการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้ายตามข้อ 14 

มีหลายมิติด้วยกัน และสินไหมทดแทนที่ให้กับผู้เสียหายควรมีจ�านวน

เพยีงพอเพ่ือชดเชยต่อความเสยีหายทีส่ามารถประเมนิได้ในเชงิเศรษฐกิจ

อันเปนผลมาจากการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้าย ไม่ว่าจะเปนในรูป

เงินหรือรูปอ่ืนใดก็ตาม ทั้งนี้โดยอาจครอบคลุมถึงการเบิกจ่ายค่ารักษา

พยาบาล และการมีกองทนุเพ่ือแบกรบัค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลหรอื

การบ�าบัดเพื่อฟ นฟูสภาพที่จ�าเปนในอนาคตและเพื่อประกันให้เกิด

การบ�าบดัฟนฟสูภาพอย่างสมบูรณ์เท่าท่ีจะเปนไปได้ รวมถงึการครอบคลมุ

ความเสียหายทั้งท่ีประเมินเปนเงินได้และท่ีประเมินเปนเงินไม่ได้ โดย

เปนผลมาจากความเจ็บปวดทางกายและจิตใจทีเ่กิดข้ึน การสญูเสยีรายได้

ที่มีอยู่และรายได้ที่ควรจะได้รับอันเนื่องมาจากความพิการอันเปนผลมา

จากการทรมานหรือการปฏิบัติท่ีโหดร้าย และการสูญเสียโอกาส อย่าง
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เช่น โอกาสที่จะมีงานท�าและมีการศึกษา นอกจากนั้นการมอบสินไหม

ทดแทนที่เพียงพอ ท่ีรัฐภาคีให้กับผู ้เสียหายจากการทรมานหรือ

การปฏิบัติท่ีโหดร้าย ควรครอบคลุมความช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือ

ความช่วยเหลอืเฉพาะทางด้านอืน่ และค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบักรณีทีต้่อง

มีการฟองร้องคดีเพื่อเรียกร้องการชดใช้เยียวยาด้วย 

การบําบัดฟื� นฟูสภาพ

11. คณะกรรมการยืนยันว่า ข้อบัญญัติว่าด้วยช่องทางของ

การบ�าบดัฟนฟสูภาพอย่างสมบรูณ์เท่าทีเ่ปนไปไดส้�าหรบับคุคลใดๆ ทีไ่ด้

รับอันตรายจากการละเมิดอนุสัญญาฉบับนี้ ควรมีลักษณะเปนองค์รวม

และครอบคลุมการดูแลด้านการรักษาพยาบาลทั้งทางด้านร่างกายและ

จติใจ รวมทัง้บรกิารทางกฎหมายและสงัคม ส�าหรบัการบ�าบดัฟนฟสูภาพ

ท่ีสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ของความเหน็ทัว่ไปฉบบันี ้ยงัรวมถึงการบ�าบดั

ฟนฟูสมรรถนะหรือการฝกทักษะใหม่ๆ เพื่อให้ผู้เสียหายจากการทรมาน

หรือการปฏิบัติทีโ่หดร้ายสามารถปรบัตวัเข้ากบัสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปได้ ทั้งนี้โดยมุ่งให้บุคคลนั้นสามารถพึ่งตนเองและท�างานได้อย่างเต็มที่

เท่าที่เปนไปได้ โดยอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

และสงัคมของบคุคลดงักล่าวด้วย การบ�าบดัฟนฟูสภาพส�าหรบัผูเ้สียหาย

ควรมเีปาหมายเพือ่สนบัสนนุให้พึง่ตนเองได้ สมรรถนะทางร่างกาย จติใจ 

สังคม และอาชีพ และการกลับเข้าไปมีส่วนร่วมและเปนส่วนหนึ่งของ

สังคม 

12. คณะกรรมการย�้าว่า พันธกรณีของรัฐภาคีที่จะต้องจัดให้มี

ช่องทางเพือ่ “การบ�าบัดฟนฟูสภาพอย่างสมบูรณ์ทีส่ดุเท่าทีจ่ะเปนไปได้” 
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หมายถึงความจ�าเปนที่จะต้องฟนฟูและบ�าบัดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับ

ผู้เสียหาย ซึ่งอาจประสบปญหาที่ไม่สามารถฟนฟูชีวิต ศักดิ์ศรี สุขภาพ 

และการพึ่งตนเองอย่างเต็มที่ได้ ทั้งนี้โดยเปนผลมาจากการทรมานอย่าง

รนุแรง พนัธกรณีข้อนีไ้ม่ได้ก�าหนดให้มีข้อยกเว้นกรณีถงึแม้รฐัไม่มทีรพัยากร 

และไม่ได้ก�าหนดให้สามารถเลื่อนการปฏิบัติไปได้ 

13. เพ่ือปฏบิตัติามพนัธกรณใีห้ผู้เสยีหายจากการทรมานหรอืการ

ปฏิบัติท่ีโหดร้ายเข้าถึงการบ�าบัดฟนฟูสภาพอย่างสมบูรณ์ท่ีสุดเท่าที่จะ

เปนไปได้ รัฐภาคีแต่ละแห่งควรน�าแนวทางในระยะยาวและเปนองค์รวม

มาใช้ และประกนัให้มบีรกิารเฉพาะทางส�าหรบัผูเ้สยีหายจากการทรมาน

หรือการปฏิบัติท่ีโหดร้าย และให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมและ

ทันท่วงที ท้ังนี้โดยควรครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติเพ่ือประเมินและจ�าแนก

ความต้องการในการรกัษาและความต้องการด้านอืน่ๆ ของผูเ้สยีหาย โดย

อาจอ้างอิงจากคูมือการสืบสวนสอบสวนและการบันทึกขอมูลหลักฐาน

อยางมีประสิทธิผล กรณีการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ 

ทีโ่หดราย ไรมนษุยธรรม หรอืทีย่ํ่ายศีกัดิศ์รี (พธีิสารอสีตนับลู) (Manual 

on the Effective Investigation and Documentation of Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - 

The Istanbul Protocol) และอาจครอบคลุมถึงมาตรการเชิง สหวิทยา

การอืน่ๆ อย่างเช่น บรกิารบ�าบดัฟนฟสูภาพทางการแพทย์ ด้านกายภาพ 

และด้านจิตใจ บริการสนับสนุนให้กลับคืนสู่สังคมและบริการด้านสังคม

อื่นๆ ความช่วยเหลือและบริการเฉพาะส�าหรับครอบครัว การฝกอาชีพ 

การให้ความรู้ ฯลฯ แนวทางการบ�าบัดฟนฟูสภาพอย่างเปนองค์รวม

ที่ค�านึงถึงความเข้มแข็งและความยืนหยัดของผู้เสียหายมีความส�าคัญ
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มากสุด นอกจากนั้น มีความเปนไปได้ว่าผู้เสียหายอาจประสบอาการ

เจ็บปวดทางจิตใจซ�้า และอาจมีความกลัวต่อการกระท�าใดๆ ที่เตือน

ให้ระลึกถึงการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้ายที่ตนเองได้ประสบมา 

ในล�าดับต่อไป ควรให้ความส�าคัญต่อการสร้างบรรยากาศที่ช่วยให้เกิด

ความมั่นใจและความไว้วางใจเพ่ือปูทางไปสู่การให้ความช่วยเหลือ โดย

ควรมีการให้บริการอย่างการเก็บข้อมูลเปนความลับด้วย

14. ข้อก�าหนดในอนุสัญญาซ่ึงครอบคลุมรูปแบบบริการบ�าบัด

ฟนฟู ไม่ได้จ�าแนกระหว่างความจ�าเปนที่จะต้องให้บริการทางการแพทย์

และจิตใจต่อผู้เสียหายทันทีภายหลังที่เกิดการทรมาน หรือการดูแล

เบ้ืองต้น ท้ังนี้เพื่อเปนเงื่อนไขการปฏิบัติตามพันธกรณีเพ่ือให้เกิดการ

บ�าบัดฟนฟูสภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเปนไปได้ 

15. รัฐภาคีต้องประกันให้มีการจัดท�าบริการและโครงการบ�าบัด

ฟนฟสูภาพในรัฐโดยค�านงึถงึวฒันธรรม บคุลกิภาพ ประวติัและความเปน

มาของผู้เสียหาย และส่งเสริมให้ผู้เสียหายเข้าถึงบริการเหล่านี้โดยไม่มี

การเลือกปฏิบัติ และไม่ว่าผู้เสียหายจะมีอัตลักษณ์หรือมีสถานภาพเปน

เพียงกลุม่คนชายขอบหรอืกลุ่มกลุม่เปราะบางตามทีร่ะบถุงึในย่อหน้า 32 

รวมท้ังผู้ท่ีเปนผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้ล้ีภัย กฎหมายของรัฐภาคีควร

ก�าหนดให้มีมาตรการและโครงการอย่างเปนรูปธรรมเพื่อการบ�าบัดฟนฟู

สภาพของผู้เสียหายจากการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้าย ผู้เสียหาย

จากการทรมานควรสามารถเข้าถงึโครงการบ�าบดัฟนฟสูภาพโดยเรว็ทีส่ดุ

เท่าที่จะเปนไปได้ หลังจากมีการประเมินของแพทย์ที่เปนอิสระและ

มีคุณสมบัติเหมาะสม สิทธิของผู้เสียหายในการฟองคดีทางศาลไม่ควร

กระทบต่อสิทธิในการเข้าถึงการบ�าบัดฟนฟูสภาพ พันธกรณีข้อ 14 ที่
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จดัให้มกีารบ�าบดัฟนฟสูภาพอย่างสมบรูณ์ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเปนไปได้ เปนสิง่

ทีส่ามารถปฏบิตัไิด้โดยรฐัจดัให้มบีรกิารบ�าบดัฟนฟโูดยตรง หรือสนบัสนนุ

เงินทุนให้หน่วยงานแพทย์ หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆ ของ

เอกชนให้บริการเหล่านี้แทน รวมทั้งบริการขององค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่ง

รฐัต้องดแูลไม่ให้มกีารตอบโต้หรอืคกุคามต่อหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลอื

เหล่านี้ การมีส่วนร่วมของผู้เสียหายในการคัดเลือกผู้ให้บริการเปนสิ่ง

จ�าเปน และควรมีการให้บริการในหลายภาษาที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐควรจัด

ให้มีระบบประเมินการปฏิบัติตามโครงการและบริการบ�าบัดฟนฟูสภาพ

อย่างเปนผล รวมทั้งการใช้ตัวชี้วัดและข้อมูลอ้างอิงอย่างเหมาะสม

การทําให้พอใจและสิทธิที่จะเข้าถึงความจริง 

16. การท�าให้พอใจควรครอบคลุมถึงพันธกรณีที่จะต้องสืบสวน

สอบสวนและฟองร้องคดีทางอาญาตามข้อ 12 และ 13 ของอนุสัญญา

ฉบับนี้ ครอบคลุมการเยียวยาใดๆ หรือทั้งหมด ได้แก่ มาตรการที่เปน

ผลท่ีมุ่งให้การละเมิดยุติลง การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการเปดเผย

ความจริงท่ีค้นพบอย่างเตม็ทีต่่อสาธารณะ ในลกัษณะทีก่ารเปดเผยข้อมลู

เช่นนัน้จะไม่ท�าให้เกดิความเสยีหายเพิม่เตมิ หรอืเปนการคกุคามต่อความ

ปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้เสยีหาย ญาตขิองผูเ้สยีหาย พยานบคุคล

หรอืผูท่ี้ยืน่มอืเข้ามาช่วยเหลอืผูเ้สยีหาย หรอืผูท้ีช่่วยปองกนัไม่ให้เกดิการ

ละเมิดเพิ่มเติม ควรมีการสืบสวนสอบสวนหาที่อยู่ของผู้ที่ถูกลักพาตัว 

จ�าแนกอัตลักษณ์ของเด็กท่ีถูกลักพาตัว และตามสืบค้นซากศพของผู้ที่

ถูกสงัหาร และการช่วยเหลอืในการค้นหา และการท�าพธิฝีงศพของผูเ้สยี

หายให้สอดคล้องกบัความต้องการท่ีแจ้งไว้หรือทีค่วรจะเปนของผูเ้สยีหาย

หรือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ มีการประกาศค�าตัดสินของศาลอย่าง
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เปนทางการเพื่อฟนฟูศักดิ์ศรี เกียรติยศ และสิทธิของผู้เสียหายและของ

บุคคลผู้ใกล้ชิด การมีมาตรการลงโทษทางศาลและทางบริหารต่อบุคคล

ท่ีท�าการละเมดิ มกีารขอโทษต่อสาธารณะ โดยให้ยอมรบัข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิ

ขึ้นและยอมรับความรับผิดชอบของตนเอง การจัดงานร�าลึกและอุทิศ

ส่วนบุญให้กับผู้เสียหาย 

17. กรณีทีรั่ฐไม่ท�าการสบืสวนสอบสวน ฟองร้องคด ีหรอืด�าเนนิการ

ทางแพ่งเมื่อเกิดข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานขึ้นโดยทันที อาจถือเปนการ

ปฏิเสธทางพฤตินัยไม่ให้มีการชดใช้เยียวยา และย่อมถือเปนการละเมิด

ต่อพันธกรณีข้อ 14 ของรัฐ

การประกันว่าจะไม่เกิดขึ�นอีก

18. ข้อ 1 ถึง 16 ของอนุสัญญาฉบับนี้ก�าหนดมาตรการปองกัน

เปนการเฉพาะซ่ึงรฐัภาคเีหน็ว่ามคีวามจ�าเปนเพือ่ปองกนัการทรมานและ

การปฏบิตัทิีโ่หดร้าย และเพือ่ประกนัไม่ให้เกดิการทรมานหรอืการปฏบิตัิ

ที่โหดร้ายขึ้นอีก รัฐภาคีควรด�าเนินมาตรการเพื่อแก้ปญหาการลอยนวล

พ้นผิดของผู้ท่ีละเมิดอนุสัญญาฉบับน้ี มาตรการดังกล่าวควรครอบคลุม

ถึงการแจ้งเปนค�าสั่งการให้เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติทราบ

อย่างชัดเจนถึงเน้ือหาของอนุสัญญาฉบับน้ี โดยเฉพาะให้ถือการทรมาน

เปนข้อห้ามโดยเดด็ขาดหรอืโดยสมับรูณ์ (Absolute Prohibition) มาตร

การอืน่ๆ อาจประกอบด้วยการก�าหนดให้พลเรอืนเปนฝายก�ากบัดแูลการ

ท�างานของทหารและฝายความมัน่คง การประกนัให้กระบวนการยติุธรรม

ทุกขั้นตอนเปนไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ มีความเปนธรรมและ

ความไม่ล�าเอียง การส่งเสริมความเปนอิสระของตุลาการ การคุ้มครอง
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ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน และผู้ให้ความช่วยเหลือต่อผู้เสียหายจากการ

ทรมานทัง้ในด้านกฎหมาย สขุภาพ และบริการอืน่ๆ การก�าหนดให้มรีะบบ

การเข้าเยีย่มอย่างอสิระเพือ่ตรวจสอบสถานคมุขงัทุกแห่งอย่างสม�า่เสมอ 

การจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งทหารและหน่วยงาน

ความมั่นคงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

สิทธิมนุษยชน และเข้าใจถึงความต้องการเฉพาะของกลุ่มคนชายขอบ

และกลุ่มเปราะบาง การจัดอบรมเปนการเฉพาะโดยใช้คูมือการสืบสวน

สอบสวนและการบนัทกึขอมูลหลกัฐานอยางมีประสทิธิผล กรณีการทรมาน 

และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายี

ศักดิ์ศรี ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและกฎหมาย และเจ้าพนักงาน

ผู้บังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐาน

และจรยิธรรมระหว่างประเทศ ทัง้ในส่วนของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ ราชทณัฑ์ 

การแพทย์ จติวิทยา บรกิารด้านสงัคม และทหาร การทบทวนและปฏริปู

กฎหมายท่ีมีส่วนสนับสนุนหรือเปดช่องให้มีการทรมานและการปฏิบัติ

ที่โหดร้าย การประกันให้มีการปฏิบัติตามข้อ 3 ของอนุสัญญาฉบับนี้ 

ซึ่งมีข้อห้ามต่อการบังคับส่งกลับ (non-refoulement) การประกันให้มี

บริการชั่วคราวส�าหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อย่างเช่น การจัดให้มี

ทีพ่กัพงิชัว่คราวส�าหรับผู้เสยีหายจากการเลือกปฏบิติัเนือ่งจากเพศสภาพ 

หรือการทรมานหรือการปฏิบัติท่ีโหดร้าย คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่า 

การปฏิบัตติามมาตรการทีก่ล่าวถงึน้ีจะส่งผลให้รฐัภาคสีามารถปฏบัิตติาม

พนัธกรณเีพือ่ปองกนัไม่ให้เกดิการทรมานตามข้อ 2 ของอนสุญัญาฉบับนี้

ขึ้นมาได้ นอกจากน้ัน การประกันว่าจะไม่เกิดซ�้าอีกยังส่งผลส�าคัญต่อ

การเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ในสังคม ที่อาจเคยเปนสาเหตุของ

ความรุนแรง โดยอาจมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก้ปญหาการ
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ลอยนวลพ้นผิด และการน�ามาตรการปองกันและระงับการละเมิดที่เปน

ผลมาใช้ 

พันธกรณีวิธีสบัญญัติ: การปฏิบัติตามสิทธิในการรับการชดใช� เยียวยา

กฎหมาย 

19. ตามข้อ 2 ของอนุสญัญาฉบบันี ้รฐัภาคีจะ “ด�าเนนิมาตรการ

ต่างๆ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร ทางตุลาการหรือมาตรการอื่นๆ ที่มี

ประสิทธิผลเพื่อปองกันมิให้เกิดการกระท�าการทรมานในอาณาเขตใด

ซึง่อยูภ่ายใต้เขตอ�านาจรฐัของตน” ดงัทีค่ณะกรรมการชีแ้จงในความเหน็

ท่ัวไป ฉบับท่ี 2 “รฐัภาคจีะต้องก�าหนดความผดิทางอาญาให้กบัการทรมาน 

โดยให้สอดคล้องเปนอย่างน้อยกับองค์ประกอบความผิดของการทรมาน

ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 1 ของอนุสัญญาฉบับนี้ และข้อก�าหนดอื่นๆ 

ในข้อ 4” การท่ีรัฐภาคีไม่ออกกฎหมายโดยน�าเนื้อหาพันธกรณีตาม

อนุสัญญาฉบับน้ีไปใช้และไม่ก�าหนดความผิดทางอาญาให้กับการทรมาน

และการปฏิบัติท่ีโหดร้าย อันเปนเหตุให้ไม่มีฐานความผิดทางอาญา

ส�าหรับการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ย่อมเปนการขัดขวางความ

สามารถของผูเ้สยีหายทีจ่ะเข้าถงึและได้รบัซ่ึงสทิธขิองตนตามท่ีประกนัไว้

ในข้อ 14

20. เพ่ือให้ข้อ 14 เปนผล รัฐภาคจีะต้องออกกฎหมายซึง่ก�าหนด

ให้ผู้เสียหายจากการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายได้รับการเยียวยา

อย่างเปนผล และมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้เยียวยาอย่างพอเพียงและ

เหมาะสม ท้ังในรูปของสินไหมทดแทนและการบ�าบัดฟนฟูสภาพอย่าง
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สมบูรณ์ท่ีสดุเท่าทีจ่ะเปนไปได้ กฎหมายดงักล่าวจะต้องอนญุาตให้บคุคล

ใช้สิทธิของตน และประกันให้สามารถเข้าถึงการเยียวยาทางศาลได้ด้วย 

การก�าหนดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายแบบกลุ่มและการชดเชย

โดยมาตรการของฝายบรหิาร อาจถอืเปนการชดใช้เยียวยาในรปูแบบหนึง่

ที่ยอมรับได้ แต่การมีมาตรการเช่นนี้จะต้องไม่ไปรอนสิทธิของบุคคลที่มี

ต่อการเยียวยา และการได้รับการชดใช้ 

21. รฐัภาคคีวรประกนัว่ากฎหมายในประเทศก�าหนดให้ผูเ้สยีหาย

ซึ่งได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือได้รับความเจ็บปวดทางจิตใจ 

ได้รับการดูแลและการคุ้มครองอย่างเพียงพอเพ่ือไม่ให้ตกอยู่ในสภาพ

ความทุกข์ใจซ�้าเติมอีกในระหว่างการด�าเนินตามกระบวนการทาง

กฎหมาย และกระบวนการของฝายบรหิารเพ่ือน�าตวัผูก้ระท�าผิดมาลงโทษ

และเพื่อการชดใช้เยียวยา

22. ตามอนุสัญญาฉบับนี้ รัฐภาคีจะต้องฟองร้องคดีหรือส่งตัว

เปนผูร้้ายข้ามแดนต่อผู้ถกูกล่าวหาว่าทรมานผู้อืน่ หากพบตวัคนดงักล่าว

ในอาณาเขตใดภายใต้เขตอ�านาจของตน และท�าให้มีกฎหมายต่างๆเพื่อ

ให้สามารถด�าเนินการเช่นนี้ได้ คณะกรรมการเห็นว่าการบังคับใช้ตามข้อ 

14 ไม่จ�ากดัเฉพาะผู้เสียหายที่ถกูกระท�าในเขตอ�านาจของรฐัภาคเีท่านั้น 

หรอืไม่ควรจ�ากดัเฉพาะกรณทีีผู่เ้สยีหายหรือผูก้ระท�าเปนพลเมอืงของรฐั

ภาคีเท่านั้น คณะกรรมการขอชมเชยความพยายามของรัฐภาคีที่ช่วย

ผู้เสียหายที่ตกเปนเหย่ือการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้าย ที่อยู่นอก

เขตอ�านาจรัฐของตน ให้ได้รับการเยียวยาในทางแพ่ง ซึ่งเปนเรื่องส�าคัญ

มากโดยเฉพาะกรณีที่ผู้เสียหายไม่สามารถใช้สิทธิของตนตามที่ประกันไว้

ในข้อ 14 ในดินแดนซึ่งเปนที่เกิดเหตุการณ์ละเมิดขึ้น อันที่จริงข้อ 14 
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ก�าหนดให้รัฐภาคีประกันให้ผู้เสียหายจากการทรมานและการปฏิบัติที่

โหดร้ายทุกคนสามารถเข้าถึงการเยียวยาและได้รับการชดใช้

กลไกการร้องเรียนร้องทุกข์และการสืบสวนสอบสวนที่เป�นผล 

23.  ในข้อสังเกตเชิงสรุป คณะกรรมการได้สรุปไว้ในข้อสังเกต

ส�าหรบัพันธกรณอีืน่ทีร่ฐัต้องปฏบิตั ิทัง้นีเ้พือ่ประกันการเคารพอย่างเตม็ที่

ต่อสทิธขิองผูเ้สยีหายตามข้อ 14 ด้วยเหตดุงักล่าว คณะกรรมการเน้นย�า้

ความสมัพนัธ์ระหว่างการปฏบิตัติามพนัธกรณตีามข้อ 12 และ 13 และ

พนัธกรณตีามข้อ 14 ของรฐัภาค ีตามข้อ 12 โดยรฐัภาคีจะต้องด�าเนนิการ

สืบสวนสอบสวนโดยพลัน อย่างเปนผลและไม่ล�าเอียง ทันทีที่มีเหตุผล

เชื่อได้ว่าได้เกิดการทรมานขึ้นในเขตอ�านาจรัฐของตน โดยเปนผลมาจาก

การกระท�าหรือการละเว้นการกระท�าของรัฐตนและตามที่ก�าหนดไว้ใน

ข้อ 13 และตามที่ยืนยันในความเห็นทั่วไปฉบับที่ 2 ของคณะกรรมการ 

ทีว่่ารฐัภาคจีะต้องประกนัให้มกีารจดัท�ากลไกร้องเรยีนร้องทุกข์อย่างเปนผล 

และไม่ล�าเอียง ส�าหรับการเข้าถึงการเยียวยาอย่างเต็มที่อาจไม่สามารถ

เกิดขึ้นได้หากไม่มีการประกันตามพันธกรณีตามข้อ 12 และ 13 โดยรัฐ

ต้องท�าให้สาธารณะชนทราบถึงการมีอยู่ของกลไกร้องเรียนร้องทุกข์และ

เปนกลไกที่สามารถเข้าถึงได้ รวมท้ังคนท่ีถูกควบคุมตัว ไม่ว่าจะอยู่ใน

สถานควบคุมตัว สถานพยาบาล ผู้มีอาการทางจิต หรือที่อื่นๆ ทั้งนี้การ

ร้องเรียนร้องทุกข์อาจกระท�าผ่านโทรศัพท์สายด่วน หรือการเปดตู้รับข้อ

ร้องเรียนร้องทุกข์ในสถานควบคุมตัวและมีการเก็บข้อมูลเปนความลับ 

หรือการเปดโอกาสให้กับกลุ่มคนชายขอบหรือผู้เสียเปรียบ รวมทั้งผู้ที่มี

ความสามารถจ�ากัดในการสื่อสารได้ด้วย 
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24. ในแง่ของวิธีสบัญญัติ รัฐภาคีต้องประกันให้มีสถาบันที่มี

อ�านาจและหน้าท่ี และมีค�าตัดสินท่ีมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย โดยมี

กระบวนการตามกฎหมายท่ีช่วยให้ผูเ้สยีหายจากการทรมานหรอืการปฏบิติั

ที่โหดร้ายเข้าถึงการชดใช้ทดแทน รวมท้ังสินไหมทดแทนและการบ�าบัด

ฟนฟูสภาพอย่างเพียงพอ

25. ในการช่วยให้ผูเ้สยีหายได้รบัสทิธทิีจ่ะได้รบัการชดใช้เยยีวยา 

หน่วยงานที่มีอ�านาจของรัฐภาคีจะต้องสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบ

ตามข้อกล่าวหาโดยทนัท ีอย่างเปนผลและไม่ล�าเอยีง กรณทีีม่บีคุคลร้อง

เรยีนว่าตกเปนเหย่ือของการทรมานหรือการปฏิบติัทีโ่หดร้าย การสบืสวน

สอบสวนดงักล่าวควรครอบคลุมมาตรการท่ีเปนการปฏบิตัติามปรกต ิทัง้

การตรวจทางนติเิวชอย่างเปนอิสระ ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ตามเนือ้หา

ที่สอดคล้องกับคูมือการสืบสวนสอบสวนและการบันทึกขอมูลหลักฐาน

อยางมีประสิทธิผล กรณีการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ 

ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี (พิธีสารอีสตันบูล) ความ

ล่าช้าท่ีไม่เหมาะสมในการเริ่มการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายหรือ

การด�าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อข้อร้องเรียนร้องทุกข์ว่ามีการทรมาน

หรือการปฏิบัติท่ีโหดร้าย ย่อมกระทบต่อสิทธิของผู้เสียหายที่จะได้รับ

การชดใช้เยยีวยาตามข้อ 14 รวมทัง้การได้รบัสนิไหมทดแทนอย่างเปนธรรม

และอย่างเพยีงพอ เพ่ือให้มกีารบ�าบดัฟนฟูสภาพอย่างสมบรูณ์ทีส่ดุเท่าที่

จะเปนไปได้

26. ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนและการด�าเนินคดีทางอาญา 

รวมท้ังผลการตัดสินในคดีอาญาไม่ควรส่งผลกระทบต่อการฟองร้องเพื่อ

เรียกการชดเชยทางแพ่ง คณะกรรมการเห็นว่า ไม่ควรมีการชะลอการ
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จ่ายค่าสินไหมทดแทนออกไปเนื่องจากรอให้มีการตัดสินความผิดทาง

อาญาเสียก่อน การรับผิดทางแพ่งควรเกิดข้ึนได้อย่างเปนอิสระจาก

กระบวนการทางอาญา และควรมีกฎหมายและหน่วยงานท่ีจ�าเปนเพ่ือ

ดแูลให้มกีารชดเชยทางแพ่งด้วย กรณท่ีีกฎหมายในประเทศก�าหนดให้รอ

ผลในคดีอาญา ก่อนที่จะเรียกร้องในทางแพ่ง หรือกรณีท่ีคดีอาญาเกิด

ความล่าช้าหรอืกรณทีีไ่ม่มกีารฟองคดีอาญา ย่อมท�าให้รฐัภาคไีม่สามารถ

ปฏบิตัติามพนัธกรณตีามอนสุญัญาฉบบันี ้การลงโทษทางวนิยัเพยีงอย่าง

เดียวก็ไม่ถือว่าเปนการเยียวยาอย่างเปนผลตามความหมายของข้อ 14

27. ตามข้อ 14 รัฐภาคีต้องประกันว่าผู้เสียหายจากการทรมาน

หรอืการปฏบิตัทิีโ่หดร้ายใดๆ ในเขตอ�านาจของตนได้รบัการชดใช้เยยีวยา 

รัฐภาคีมีพันธกรณีต้องด�าเนินมาตรการทุกประการที่จ�าเปนและเปนผล

เพื่อประกันว่าผู้เสียหายทุกคนจากการกระท�าเหล่านี้ได้รับการชดใช้

เยียวยา พันธกรณีดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการที่รัฐภาคีต้องด�าเนินการ

โดยทันทีเพื่อประกันว่า ผู้เสียหายได้รับการชดใช้เยียวยา แม้จะยังไม่มี

การร้องเรียนร้องทุกข์ส�าหรับกรณีที่มีเหตุผลที่ท�าให้เชื่อได้ว่าเกิดการ

ทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้ายขึ้นมาแล้ว 

28. คณะกรรมการสนบัสนนุอย่างจรงิจงัให้รฐัภาคยีอมรบัอ�านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการในการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์จากบุคคลตาม

ข้อ 22 ทัง้นีเ้พือ่เปดโอกาสให้ผู้เสยีหายสามารถส่งเรือ่งมาให้และขอความ

เห็นจากคณะกรรมการ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้รัฐภาคีให้สัตยาบัน

หรอืให้ภาคยานวุตัเิข้าเปนภาคขีองพธิสีารเลอืกรบัของอนสุญัญาต่อต้าน

การทรมาน ท้ังน้ีเพือ่ส่งเสรมิมาตรการปองกนัการทรมานและการปฏบิตัิ

ที่โหดร้าย
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การเข้าถึงกลไกเพื่อให้ได้รับการชดใช� เยียวยา 

29. คณะกรรมการเน้นความส�าคัญท่ีรัฐภาคีต้องประกันว่า

ผู้เสียหายและครอบครัวได้รับแจ้งอย่างเพียงพอเกี่ยวกับสิทธิของตน

ทีจ่ะได้รบัการชดใช้เยยีวยา ด้วยเหตดุงักล่าว ขัน้ตอนปฏิบัติเพ่ือเรียกร้อง

การชดเชยควรมคีวามโปร่งใส นอกจากนัน้ รฐัภาคคีวรให้ความช่วยเหลอื

และความสนบัสนนุเพ่ือช่วยให้ตวัแทนของผูเ้สยีหายยืน่เรือ่งร้องเรยีนร้อง

ทุกข์ ได้อย่างสะดวกสบายที่สุด ในการร้องเรียนร้องทุกข์ทางแพ่งหรือ

ด้านอืน่ๆ ไม่ควรก�าหนดให้ผูเ้สยีหายต้องแบกรบัภาระค่าใช้จ่าย เนือ่งจาก

ข้อก�าหนดเช่นนั้นจะขัดขวางหรือท�าให้ผู้เสียหายไม่ต้องการเรียกร้อง

การชดใช้เยยีวยา กรณท่ีีกลไกทางแพ่งทีม่อียู่ไม่สามารถช่วยให้ผูเ้สยีหาย

ได้รับการชดใช้เยียวยาอย่างเพียงพอ คณะกรรมการจึงเสนอแนะให้ใช้

กลไกที่ผู ้ได้รับความเสียหายจากการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย

สามารถเข้าถงึได้ รวมทัง้การจดัตัง้กองทนุระดบัชาตเิพ่ือช่วยในการชดใช้

เยียวยาผู้เสียหายจากการทรมาน และควรน�ามาตรการพิเศษมาใช้เพื่อ

ประกนัว่ากลุม่คนชายขอบหรอืกลุม่เปราะบางสามารถเข้าถงึความช่วยเหลอื

เหล่านี้ได้

30. ผูเ้สยีหายจะต้องเข้าถงึการเยียวยาทางศาลได้เสมอ ไม่ว่าจะ

มีการเยียวยาแบบอื่นๆ อยู่หรือไม่ก็ตาม และควรส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของผู้เสยีหาย รัฐภาคคีวรให้ความช่วยเหลอืด้านกฎหมายอย่างเพยีงพอ

ต่อผู้เสียหายจากการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้าย ซึ่งไม่มีทรัพยากร

ทีจ่�าเปนท่ีช่วยให้ฟองคดแีละเรียกร้องการชดใช้เยยีวยาได้ รฐัภาคยีงัต้อง

ดูแลให้ผู้เสียหายเข้าถึงพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทรมานหรือ

การปฏิบัตท่ีิโหดร้ายตามค�าร้องขอของผูเ้สยีหาย ทนายความของเขาหรือ
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ผู้พิพากษา กรณีท่ีรัฐไม่สามารถส่งมอบหลักฐานและข้อมูล อย่างเช่น 

รายงานการตรวจร่างกายของแพทย์ได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้เสียหาย

ในการร้องเรียนร้องทุกข์และการขอรับการชดใช้เยียวยา สินไหมทดแทน 

และการบ�าบัดฟนฟูสภาพ

31. รฐัภาคียงัควรใช้มาตรการเพือ่ปองกนัการแทรกแซงความเปน

ส่วนตัวของผู้เสียหายและการคุ้มครองผู้เสียหาย ครอบครัวของพวกเขา 

พยานบุคคลและบุคคลอืน่ๆ ทีเ่ข้ามาให้ความช่วยเหลือ เพือ่ไม่ให้พวกเขา

ถกูคกุคามหรือถูกตอบโต้ทัง้ในช่วงก่อน ระหว่าง และภายหลงักระบวนการ

ทางศาล กระบวนการของฝายบริหารและกระบวนการอื่นใดที่กระทบต่อ

ประโยชน์ของผู้เสียหาย หากไม่มีการคุ้มครองเช่นนี้ย่อมท�าให้ผู้เสียหาย

ไม่ประสงค์ท่ีจะร้องเรียนร้องทุกข์ และย่อมเปนการละเมิดสิทธิที่จะ

แสวงหาและได้รับการชดใช้เยียวยา 

32. หลักการไม่เลือกปฏิบัติเปนหลักการพื้นฐานและหลักการ

ทัว่ไปเพ่ือคุม้ครองสิทธิมนษุยชน และมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการตคีวาม

และการบังคบัใช้อนุสญัญาฉบบัน้ี รฐัภาคต้ีองประกนัให้มกีารเข้าถงึความ

ยตุธิรรมและกลไกเพือ่แสวงหาและได้รับการชดใช้เยียวยา และมมีาตรการ

พิเศษเชิงบวก (Positive Measures) เพ่ือประกันการเข้าถึงการชดใช้

เยียวยาที่เท่าเทียมของบุคคลทุกคนโดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องเชื้อชาติ สีผิว 

ชาติพันธุ์ อายุ ความเชื่อหรือสังกัดทางศาสนา ทัศนะทางการเมืองและ

อื่นๆ ก�าเนิดทางชาติหรือสังคม เพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศสรีระ 

อตัลกัษณ์ทางเพศสภาพ ความพกิารทางจติใจหรอือืน่ใด สขุภาพ สถานะ

ทางเศรษฐกิจหรือความเปนชนพื้นเมือง เหตุผลท่ีบุคคลถูกควบคุมตัว 

รวมทั้งบุคคลท่ีถูกกล่าวหาด้วยคดีทางการเมือง หรือถูกกล่าวหาว่า
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ก่อการร้าย ผู ้แสวงหาท่ีพักพิง ผู้ล้ีภัยหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่ควรได้รับ

การคุ้มครองระหว่างประเทศ หรือบุคคลท่ีมีสถานะหรือความแตกต่าง

อ่ืนใด รวมทัง้คนชายขอบหรอืกลุม่เปราะบางอนัเนือ่งมาจากเหตผุลข้างต้น 

และควรจดัให้มมีาตรการชดเชยร่วม (Collective Reparation Measures) 

ที่มีความเหมาะสมต่อวัฒนธรรมส�าหรับกลุ่มต่างๆ ที่มีอัตลักษณ์ร่วมกัน 

อย่างเช่น มาตรการเฉพาะและเปนแบบกลุม่ส�าหรบัชนกลุม่น้อย ชนพืน้เมอืง 

และอ่ืนๆ คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่า มาตรการในเชิงกลุ่มเหล่าน้ีต้อง

ไม่ไปกระทบต่อสิทธิของบุคคลที่จะได้รับการชดใช้เยียวยา

33. กระบวนการทางศาลและกระบวนการอืน่ๆ ควรเปนกระบวน

การท่ีมคีวามอ่อนไหวต่อเพศสภาพ ท้ังน้ีเพ่ือหลีกเลีย่งไม่ให้ผูเ้สยีหายจาก

การทรมานหรอืการปฏบิตัทิีโ่หดร้ายตกเปนเหยือ่อกีครัง้และเปนตราบาป 

ในแง่ของความรุนแรงทางเพศ และการเข้าถงึกระบวนการทีเ่ปนธรรมรวม 

และศาลที่ปราศจากความล�าเอียง คณะกรรมการย�้าว่า ไม่ว่าจะเปน

กระบวนการทางแพ่งหรือทางอาญา เพื่อที่จะตัดสินเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้

รบัการชดใช้ทดแทนของผูเ้สียหาย รวมทัง้สนิไหมทดแทน หลกัเกณฑ์การ

รบัฟงพยานหลกัฐาน และกระบวนการของคดเีกีย่วกับความรนุแรงทางเพศ 

ต้องให้ความส�าคัญอย่างเท่าเทียมกับการให้ปากค�าของผู้หญิงและเด็ก

ผูห้ญงิเช่นเดยีวกบัผูเ้สยีหายอืน่ๆ และปองกนัไม่ให้มกีารน�าพยานหลักฐาน

แบบเลือกปฏิบัติและการสร้างความอับอายให้กับผู้เสียหายและพยาน 

คณะกรรมการเห็นว่ากลไกรับข้อร้องเรียนร้องทุกข์และสืบสวนสอบสวน

ก�าหนดมาตรการพิเศษเชิงบวก ซึ่งให้ความส�าคัญกับประเด็นเพศสภาพ 

ทั้งนี้เพื่อประกันว่าผู้เสียหายจากการละเมิด ไม่ว่าจะเปนความรนุแรง

ทางเพศ และการปฏบิตัมิชิอบอืน่ๆ การข่มขนืกระท�าช�าเรา การข่มขนื
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โดยคูส่มรสของตนเอง ความรนุแรงในครอบครัว การขลบิอวยัวะเพศหญงิ 

(Female Genital Mutilation) และการค้ามนุษย์ สามารถเดินหน้าเพื่อ

เรียกร้องและได้รับชดใช้เยียวยา 

34. เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้เสียหายจากการทรมานหรือการปฏิบัติ

ท่ีโหดร้ายรู้สกึตกเปนเหยือ่อกีครัง้และเปนตราบาป มาตรการเชิงคุ้มครอง

ที่กล่าวถึงในย่อหน้าข้างต้น จะต้องน�ามาใช้อย่างเท่าเทียมกันส�าหรับคน

ชายขอบหรือกลุ่มเปราะบาง โดยเปนกลุ่มบุคคลตามตัวอย่างที่ระบุไว้

ในย่อหน้า 32 ว่าด้วยหลักการไม่เลือกปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ

ยุติธรรมและกระบวนการอ่ืนๆ ต้องมีความอ่อนไหวต่อบุคคลดังกล่าว 

คณะกรรมการมข้ีอสงัเกตว่า เจ้าหน้าทีใ่นกระบวนการยตุธิรรมควรได้รบั

การฝกอบรมเพือ่ให้เข้าใจแง่มมุต่างๆ ของหลายๆ กลุม่ และมคีวามอ่อนไหว

ต่อผู้เสียหายจากการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย รวมทั้งการเลือก

ปฏบัิตทิางเพศ ท้ังน้ีเพ่ือปองกนัไม่ให้ตกเปนเหยือ่อีกครัง้และเปนตราบาป 

35. คณะกรรมการเห็นว่ามีความส�าคัญข้ันพ้ืนฐานที่จะจัดอบรม

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ เจ้าหน้าที่เรือนจ�า ฝายสาธารณสุข ฝายตุลาการ และ

ฝายคนเข้าเมือง รวมทั้งการอบรมเกี่ยวกับพิธีสารอีสตันบูล เพื่อให้

สามารถท�าหน้าที่สืบสวนสอบสวนอย่างเปนผล นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่

และบุคลากรที่ท�างานเกี่ยวข้องกับการขอรับการชดใช้เยียวยา ควรได้รับ

การอบรมด้านวิธีการเพ่ือปองกันไม่ให้สร้างความบอบช�้าซ�้าเติมกับ

ผู้เสียหายจากการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้าย ส�าหรับบุคลากรด้าน

สุขภาพและการแพทย์ การอบรมควรมีเนื้อหาครอบคลุมความจ�าเปนที่

จะต้องแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงความรุนแรงที่มีเหตุผลมาจากเพศสรีระ

หรือเพศสภาพ และการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบในแง่การให้บริการ
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ฉกุเฉนิทางการแพทย์ ทัง้บรกิารด้านร่างกายและจติใจ คณะกรรมการยงั

กระตุ้นรัฐภาคีให้จัดตั้งส�านักงานสิทธิมนุษยชนในหน่วยงานต�ารวจและ

หน่วยงานเจ้าหน้าทีอ่ืน่ๆ ซึง่ควรได้รบัการฝกอบรมให้สามารถปฏิบตักิบัคดี

ทีเ่ก่ียวข้องกับความรนุแรงทางเพศได้ รวมทัง้ความรนุแรงทีมี่เหตผุลจาก

เพศสรรีะและกระท�าต่อผู้ชายและเดก็ผู้ชาย และความรนุแรงทีก่ระท�าต่อ

เด็ก ชนกลุ่มน้อยด้านชาติพันธุ์ ศาสนา สัญชาติ หรืออื่นๆ และกลุ่มคน

ชายขอบและกลุ่มเปราะบางอื่นใด

36. นอกจากน้ัน คณะกรรมการย�า้ความส�าคญัของการมขีัน้ตอน

ปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็ก การใส่ใจต่อ

ประโยชน์สูงสดุของเดก็และสทิธเิด็กท่ีจะแสดงความเหน็อย่างเสรเีกีย่วกบั

ทุกเรื่องท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง รวมท้ังกระบวนการยุติธรรมและ

กระบวนการฝายบริหาร และการให้น�้าหนักอย่างเหมาะสมกับความเห็น

ของเด็กโดยพิจารณาถึงอายุและวุฒิภาวะของเด็ก รัฐภาคีควรประกัน

ให้มีมาตรการที่เปนมิตรกับเด็กในแง่การชดเชย โดยมุ่งส่งเสริมสุขภาพ

และคุ้มครองศักดิ์ศรีของเด็ก 

อุปสรรคต่อสิทธิที่จะได้รับการชดใช� เยียวยา

37. กุญแจส�าคัญที่น�าไปสู่สิทธิที่จะได้รับการชดใช้เยียวยา ได้แก่ 

การยอมรับอย่างชัดเจนของรัฐภาคีที่รับผิดชอบว่า มาตรการชดเชย

ที่มีให้กับผู้เสียหายหรือเพื่อสนับสนุนผู้เสียหาย ใช้ส�าหรับการละเมิด

ต่ออนุสัญญาฉบับน้ี ท้ังในแง่การกระท�าหรือการละเว้นการกระท�า 

คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า รัฐภาคีไม่อาจใช้มาตรการพัฒนาหรือให้

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะให้การเยียวยา

กบัผูเ้สยีหายจากการทรมานหรือการปฏิบัตท่ีิโหดร้าย รฐัภาคไีม่สามารถ
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อ้างระดับการพัฒนาประเทศของตน เพ่ือเปนเหตุผลอธิบายถึงเหตุท่ี

ไม่สามารถช่วยเหลือให้ผู้เสียหายจากการทรมานได้รับการชดใช้เยียวยา 

คณะกรรมการย�า้เตอืนว่า แม้เปนรฐับาลชดุใหม่กย็งัจ�าเปนต้องมพีนัธกรณี

ที่จะต้องประกันการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการชดใช้เยียวยา

38. รัฐภาคีของอนุสัญญาฉบับน้ีมีพันธกรณีท่ีจะต้องประกันให้

สิทธิที่จะได้รับชดใช้เยียวยาเปนผล อุปสรรคที่ขัดขวางการเข้าถึงสิทธิที่

จะได้รับการชดใช้เยียวยา และขดัขวางไม่ให้มกีารปฏิบตัอิย่างเปนผลตาม

ข้อ 14 ประกอบด้วยความบกพร่องของกฎหมายระดับชาติ การเลือก

ปฏิบตัใินการเข้าถงึกลไกรบัข้อร้องเรยีนร้องทกุข์และกลไกสบืสวนสอบสวน 

และขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการเยียวยาและแก้ไขปญหา มาตรการที่บกพร่อง

ในการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาว่าท�าการละเมิด กฎหมายการรักษา

ความลับของรัฐ ภาระพิสูจน์ทางศาลและข้อก�าหนดในขั้นตอนปฏิบัติที่

กระทบต่อสทิธทิีจ่ะได้รบัการชดใช้เยยีวยา อายคุวามของคด ีการอภยัโทษ

และภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย ความล้มเหลวในการให้ความช่วยเหลือด้าน

กฎหมายและการมมีาตรการคุม้ครองอย่างเพยีงพอส�าหรบัผูเ้สียหายและ

พยาน รวมท้ังเพือ่แก้ไขตราบาปทีเ่กิดขึน้และผลกระทบด้านร่างกาย จติใจ 

และอืน่ๆ ทีเ่ปนผลมาจากการทรมานและการปฏบิตัท่ีิโหดร้าย นอกจากนัน้ 

การทีร่ฐัไม่บงัคบัตามค�าตดัสนิของศาลให้มมีาตรการชดเชยกบัผูเ้สยีหาย

จากการทรมาน ทั้งท่ีเปนค�าสั่งของศาลระดับประเทศ ระหว่างประเทศ 

หรือระดับภูมิภาค ถอืเปนอปุสรรคส�าคัญต่อการเข้าถงึสทิธทิีจ่ะได้รบัการ

ชดใช้เยียวยา รัฐภาคีควรก�าหนดกลไกประสานงานเพื่อช่วยให้ผู้เสียหาย

บังคับตามค�าตัดสินของศาลกับหน่วยงานทุกระดับ รวมทั้งการยอมรับ

ความชอบธรรมของค�าสัง่ศาลทีม่าจากรฐัภาคอืีน่ และการช่วยเหลอืเพือ่

ค้นหาทรัพย์สินของผู้กระท�าผิด
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39. ในแง่ของพันธกรณีในข้อ 14 รัฐภาคีต้องประกันทั้งในทาง

พฤตนิยัและนตินิยัให้กลุ่มคนชายขอบและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงกลไกการ

ชดใช้เยียวยาในเวลาที่เหมาะสมและเปนผล หลีกเลี่ยงมาตรการที่จ�ากัด

ความสามารถของคนในกลุ่มเหล่านั้นในการแสวงหาและได้รับการชดใช้

เยียวยา แก้ปญหาทั้งที่เปนทางการหรือไม่เปนทางการที่เปนอุปสรรค

ในการได้รับการชดใช้เยียวยา ซึ่งอาจประกอบด้วยกระบวนการทางศาล

หรืออื่นๆ ในการจ�าแนกสัดส่วนของความเสียหาย ที่อาจส่งผลกระทบ

แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลในแง่การเข้าถึงหรือการเก็บรักษาเงิน 

ดงัท่ีคณะกรรมการเน้นย�า้ในความเหน็ทัว่ไปฉบบัที ่2 ว่า “เพศสภาพเปน

ปจจัยส�าคัญ การเปนสตรีเพศพร้อมๆ กับอัตลักษณ์หรือสถานะอย่างอื่น

ของบุคคล...เปนปจจัยบ่งบอกแนวโน้มว่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมีความ

เสีย่งหรอืมีแนวโน้มต้องได้รับการทรมานหรอืการปฏบิตัทิีโ่หดร้ายอย่างไร” 

รัฐภาคีต้องประกันให้มีความใส่ใจอย่างเหมาะสมต่อเพศสภาพ และ

ประกันให้มีองค์ประกอบทั้งหมดตามที่กล่าวถึงข้างต้นเพ่ือช่วยให้ทุกคน

รวมทั้งกลุ่มเปราะบางอย่างเช่น กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ต้อง

ได้รับการปฏิบัติอย่างเปนธรรมและเท่าเทียม และได้รับการชดเชยที่เปน

ธรรมและเพียงพอ ได้รับการบ�าบัดฟนฟูสภาพและมาตรการชดเชยอื่นๆ 

ที่ตอบสนองกับความต้องการโดยเฉพาะของพวกเขา 

40. เมือ่พจิารณาจากความต่อเนือ่งของผลกระทบจากการทรมาน 

จึงไม่ควรน�าหลกัอายคุวามมาใช้เพราะเปนการปดกัน้ไม่ให้ผูเ้สยีหายได้รบั

การชดใช้เยยีวยา การชดเชย และการบ�าบดัฟนฟสูภาพทีค่วรได้รบั ส�าหรบั

ผู้เสียหายจ�านวนมาก ระยะเวลาที่ผ่านไปอาจไม่ได้ช่วยลดผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น และในบางกรณีผลกระทบเหล่านั้นอาจเพิ่มขึ้นในลักษณะ
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ความเครียดหลังภาวะเจ็บช�้าน�้าใจ เปนเหตุให้ต้องได้รับความช่วยเหลือ

ทางการแพทย์ ทางจติใจและทางสงัคม และพวกเขามกัไม่สามารถเข้าถงึ

บริการเหล่านี้หากยังไม่เคยได้รับการชดใช้เยียวยามาก่อน ดังนั้นรัฐภาคี

ต้องประกันว่าผู้เสียหายจากการทรมานหรือการปฏิบัติท่ีโหดร้ายทุกคน 

ไม่ว่าการละเมิดนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด หรือไม่ว่าเปนการกระท�าหรือการรู้

เหน็เปนใจของรฐับาลชดุทีแ่ล้ว พวกเขาควรสามารถเข้าถงึสทิธทิีจ่ะได้รบั

การชดใช้เยียวยาและการแก้ไขปญหา

41. คณะกรรมการได้ยืนยันตลอดมาว่า การอภยัโทษให้กบัความ

ผิดฐานการทรมาน ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของรัฐภาคีตามอนุสัญญา

ฉบับนี้ รวมทั้งข้อ 14 และดังที่ระบุไว้ในความเห็นท่ัวไปฉบับท่ี 2 

“การนริโทษกรรมเปนเง่ือนไขหรือสะท้อนถงึความไม่ต้องการทีจ่ะฟองคดี

และลงโทษผู้กระท�าผิดต่อการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้ายโดยพลัน

และอย่างเปนธรรม ซึ่งถือเปนการละเมิดหลักการไมอาจลดทอนสิทธิได 

(Principle of non-derogability).” คณะกรรมการเห็นว่าการนิรโทษ

กรรมต่อการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้ายเปนอปุสรรคท่ีไม่อาจยอมรบั

ได้และขดัขวางไม่ให้ผู้เสยีหายได้รบัการเยียวยา และยงัส่งเสรมิบรรยากาศ

ของการลอยนวลพ้นผดิ ด้วยเหตดุงักล่าว คณะกรรมการจึงเรยีกร้องรฐัภาคี

ให้ยกเลกิการนริโทษกรรมใดๆ ทีม่กีบัการทรมานหรอืการปฏบิติัทีโ่หดร้าย

42. ในท�านองเดยีวกัน การให้ภมูคุ้ิมกนักบัเจ้าหน้าท่ีหรอืบคุลากร

ของรัฐหรือบุคลากรอื่นๆ ท�าให้ไม่ต้องรับผิดจากการละเมิดกฎหมาย

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้าย มีความ

ขัดแย้งโดยตรงกับพันธกรณีที่รัฐจะต้องให้การชดใช้เยียวยากับผู้เสียหาย 

กรณีท่ีมีการลอยนวลพ้นผิดทั้งในทางพฤตินัยหรือในทางนิตินัย ย่อมขัด
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ขวางผู้เสียหายจากการแสวงหาการชดใช้เยียวยาอย่างเต็มที่ เพราะเปด

โอกาสให้ผู้ละเมิดไม่ต้องถูกลงโทษ และเปนเหตุให้ผู้เสียหายไม่สามารถ

เข้าถึงสิทธิอย่างเต็มที่ตามข้อ 14 คณะกรรมการยืนยันว่า ไม่ว่าในพฤติ

การณ์ใดๆ ก็ไม่อาจอ้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อปฏิเสธการชดใช้เยียวยา

ให้กับผู้เสียหาย

43. คณะกรรมการเห็นว่า การสงวนสิทธิเพื่อจ�ากัดการบังคับใช้

ตามข้อ 14 ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปาหมายของอนุสัญญา

ฉบับนี้ ด้วยเหตุดังกล่าว รัฐภาคีจึงควรพิจารณาถอนประกาศข้อสงวน

ใดๆ ทีม่ต่ีอข้อ 14 ซ่ึงจ�ากดัการบงัคบัใช้ และควรประกนัว่าผูเ้สยีหายจาก

การทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้ายทุกคนสามารถเข้าถึงการชดใช้

เยียวยาและการแก้ไขปญหา

กองทุนโดยสมัครใจเพื่อสนับสนุนผู้เสียหายจากการทรมานขององค์การ
สหประชาชาติ

44. การให้ทุนสนับสนุนโดยสมัครใจต่อกองทุนระหว่างประเทศ

เพื่อสนับสนุนผู้เสียหายจากการทรมาน มีบทบาทส�าคัญในการให้ความ

ช่วยเหลือพวกเขา คณะกรรมการย�้าคุณูปการส�าคัญของกองทุนโดย

สมคัรใจเพือ่สนบัสนนุผู้เสยีหายจากการทรมานขององค์การสหประชาชาติ 

ซึ่งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อผู ้เสียหายจากการทรมาน 

คณะกรรมการยังเน้นถึงความเปนไปได้ที่รัฐภาคีจะให้ความสนับสนุนกับ

กองทุนนี้ โดยไม่ค�านึงว่าที่ผ่านมารัฐมีมาตรการระดับชาติใดๆ หรือเคย

ให้ความสนับสนุนอย่างไร
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การติดตามตรวจสอบและการรายงาน

45. รัฐภาคีจะต้องจัดให้มีระบบก�ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมิน

และรายงานการปฏบัิตติามมาตรการชดใช้เยียวยาและบรกิารบ�าบดัฟนฟู

สภาพทีจ่�าเปนทีม่ใีห้กบัผูเ้สียหายจากการทรมานหรือการปฏบิติัทีโ่หดร้าย 

ในท�านองเดียวกันกับรายงานประเทศ รัฐภาคีควรเสนอข้อมูลท่ีจ�าแนก

ตามอาย ุเพศสภาพ สัญชาต ิและปจจยัหลกัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรการ

ชดใช้เยยีวยาท่ีจัดให้กบัผู้เสยีหายจากการทรมานหรอืการปฏบิตัทิีโ่หดร้าย 

ท้ังนีเ้พือ่เปนการปฏบิตัติามพนัธกรณขีองตน และสอดคล้องกบัความเหน็

ท่ัวไปฉบับท่ี 2 ที่เสนอให้มีการประเมินความพยายามชดใช้เยียวยาต่อ

ผู้เสียหายอย่างต่อเนื่อง 

46. ในแง่การปฏิบัติตามข้อ 14 คณะกรรมการมีข้อสังเกตถึง

ความจ�าเปนที่จะต้องให้ข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติตามข้อ 14 

ในรายงานของรัฐภาคี ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการจึงต้องการย�้าว่า

ข้อมูลที่จะต้องระบุไว้ในรายงานควรประกอบด้วย 

(1) จ�านวนผูเ้สยีหายจากการทรมานหรอืการปฏบิตัทิีโ่หดร้ายซึง่

ได้ร้องขอค่าสนิไหมทดแทนโดยผ่านกลไกทางศาล ฝายบรหิาร 

และฝายอื่นๆ สภาพการละเมิดตามข้อกล่าวหา และจ�านวน

ของผู้เสียหายที่ได้รับค่าสินไหมทดแทน และมูลค่าทั้งหมด 

(2) มาตรการท่ีน�ามาใช้ช่วยเหลือผู้เสียหายภายหลังได้รับความ

ช่วยเหลือให้พ้นจากการทรมาน

(3) บริการบ�าบัดฟนฟูสภาพท่ีมีให้กับผู้เสียหายจากการทรมาน

หรอืการปฏิบัตท่ีิโหดร้ายและโอกาสทีจ่ะเข้าถงึบรกิารเหล่านัน้ 

รวมทัง้การจดัสรรงบประมาณให้กบักิจกรรมบ�าบดัฟนฟสูภาพ
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และจ�านวนผู้เสียหายท่ีได้รับบริการบ�าบัดฟ นฟูสภาพที่

สอดคล้องกับความต้องการของตน

(4) วิธีการที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมและบริการ

บ�าบัดฟนฟูสภาพ รวมทั้งการใช้ตัวช้ีวัดและข้อมูลเปรียบ

เทียบที่เหมาะสม และผลจากการประเมิน 

(5) มาตรการที่น�ามาใช้เพื่อประกันความพอใจและประกันว่า

จะไม่เกิดขึ้นอีก

(6) กฎหมายในประเทศทีก่�าหนดให้ผู้เสยีหายจากการทรมานหรอื

การปฏิบัติท่ีโหดร้ายมีสิทธิเข้าถึงการเยียวยาและการแก้ไข

ปญหา และการปฏิบัติตามมาตรการท่ีเกี่ยวข้องของรัฐภาคี 

กรณีที่ไม่มีกฎหมายเช่นนั้น รัฐภาคีควรรายงานว่ามีการใช้

มาตรการใดเพื่อหาทางให้มีการออกกฎหมายและบังคับใช้

กฎหมายเช่นนั้น

(7) มาตรการที่น�ามาใช้เพื่อประกันว่าผู้เสียหายจากการทรมาน

หรือการปฏบิตัทิีโ่หดร้ายทกุคน สามารถเข้าถงึและได้รบัสทิธิ

ตามข้อ 14

(8) กลไกรบัข้อร้องเรียนร้องทุกข์ท่ีมอียู่ส�าหรบัผูเ้สยีหายจากการ

ทรมานหรือการปฏบิตัทิีโ่หดร้าย รวมทัง้การแจ้งให้ผู้เสยีหาย

ทราบถงึกลไกเหล่านัน้ และทราบถงึวธิกีารเข้าถงึ รฐัภาคคีวร

เสนอข้อมูลโดยจ�าแนกตามอายุ เพศสภาพ สัญชาติ ท่ีอยู่ 

และข้อกล่าวหาการละเมดิ กรณท่ีีรายงานข้อร้องเรยีนทีไ่ด้รบั

ผ่านกลไกเหล่านั้น

(9) มาตรการท่ีรัฐภาคีน�ามาใช้เพ่ือประกันว่ามีการสอบสวนตาม

ข้อกล่าวหาการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายทุกกรณี
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(10) กฎหมายและมาตรการเชงินโยบายทีไ่ด้รบัการออกแบบเพือ่

จ�าแนกตวัผู้เสยีหายจากการทรมาน ทัง้นีเ้พือ่ช่วยให้พวกเขา

ได้รับการชดใช้เยียวยา

(11) ช่องทางที่มีอยู่ที่ช่วยให้ผู้เสียหายจากการทรมานหรือการ

ปฏบิตัทิีโ่หดร้ายได้รบัการชดใช้เยียวยาทัง้ในทางอาญา แพ่ง 

ปกครอง และกระบวนการอื่นๆ นอกจากศาล อย่างเช่น 

โครงการชดใช้ค่าเสียหายของรัฐ และข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวน

ผู้เสียหายซ่ึงสามารถเข้าถึงกลไกเหล่านี้ มีจ�านวนเท่าใดท่ี

ได้รบัการชดใช้เยยีวยาและได้ประโยชน์จากมาตรการชดเชย 

ในรูปแบบใดและ/หรือจ�านวนเท่าใด 

(12) ความช่วยเหลอืด้านกฎหมายและการคุ้มครองพยานส�าหรบั

ผู้เสียหายจากการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้าย รวมทั้ง

พยานบุคคล และผู้ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือเปนตัวแทน

ของผู้เสียหาย รวมท้ังข้อมูลท่ีระบุว่ามีการแจ้งให้บุคคล

ทราบถงึการคุม้ครองเหล่านีอ้ย่างไร มกีารให้บรกิารอย่างไร 

จ�านวนผู้เสียหายที่ได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 

จ�านวนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามโครงการคุ้มครอง

พยานของรฐั และการประเมนิประสทิธิภาพของการคุม้ครอง

ที่รัฐจัดให้เหล่านั้น

(13) ขั้นตอนเพื่อบังคับตามค�าสั่งของศาลระดับประเทศ ภูมิภาค 

และระหว่างประเทศ รวมท้ังระยะเวลาทีใ่ช้ในการบังคบัตาม

ค�าสัง่ศาลจนกระทัง่มกีารจ่ายค่าสนิไหมทดแทนจรงิ หรอืจน

กระทั่งมีการชดใช้เยียวยาในรูปแบบอื่นๆ รัฐภาคียังควรน�า

เสนอข้อมูลที่แยกแยะในแง่จ�านวนผู้เสียหายที่ควรได้รับ



สิทธิในการได้รับการชดเชยเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมาน 30

ประโยชน์จากมาตรการชดเชยตามค�าสั่งศาล เปรียบเทียบ

กับจ�านวนผู้ท่ีได้รับการชดใช้เยียวยาจริง และการละเมิด

ที่เกี่ยวข้อง 

(14) หลักประกันท่ีมีอยู่เพื่อให้การคุ้มครองเปนพิเศษกับสมาชิก

กลุม่คนชายขอบหรือกลุ่มเปราะบาง ทัง้ท่ีเปนผู้หญิงและเด็ก 

ในการใช้สิทธิตามที่มีการคุ้มครองในข้อ 14 ของอนุสัญญา

(15) ข้อมูลส่วนอื่นๆ ที่คณะกรรมการอาจร้องขอ  
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Implementation of article 14 by States parties 

1. This general comment explains and clarifies to States 
parties the content and scope of the obligations under article 
14 of the United Nations Convention against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 
All States parties are required to “ensure in its legal system 
that the victim of an act of torture obtains redress and has an 
enforceable right to fair and adequate compensation, including 
the means for as full rehabilitation as possible.” The Committee 
considers that article 14 is applicable to all victims of torture 
and acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment 
(hereafter “ill-treatment”) without discrimination of any kind, 
in line with the Committee’s General Comment No. 2. 
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2. The Committee considers that the term “redress” in 
article 14 encompasses the concepts of “effective remedy” and 
“reparation”. The comprehensive reparative concept therefore 
entails restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction 
and guarantees of non-repetition and refers to the full scope 
of measures required to redress violations under the Convention. 

3. Victims are persons who individually or collectively 
suffered harm, including physical or mental injury, emotional 
suffering, economic loss or substantial impairment of their 
fundamental rights, through acts or omissions that constitute 
violations of the Convention. A person should be considered a 
victim regardless of whether the perpetrator of the violation is 
identified, apprehended, prosecuted or convicted, and regardless 
of any familial or other relationship between the perpetrator 
and the victim. The term ‘victim’ also includes affected immediate 
family or dependants of the victim as well as persons who have 
suffered harm in intervening to assist victims or to prevent 
victimization. The term “survivors” may, in some cases, be 
preferred by persons who have suffered harm. The Committee 
uses the legal term “victims” without prejudice to other terms 
which may be preferable in specific contexts.

4. The Committee emphasises the importance of victim 
participation in the redress process, and that the restoration 
of the dignity of the victim is the ultimate objective in the 
provision of redress. 
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5. The obligations of States parties to provide redress 
under article 14 are two-fold: procedural and substantive. To 
satisfy their procedural obligations, States parties shall enact 
legislation and establish complaints mechanisms, investigation 
bodies and institutions, including independent judicial bodies, 
capable of determining the right to and awarding redress for 
a victim of torture and ill-treatment, and ensure that such 
mechanisms and bodies are effective and accessible to all 
victims. At the substantive level, States parties shall ensure 
that victims of torture or ill-treatment obtain full and effective 
redress and reparation, including compensation and the means 
for as full rehabilitation as possible.

Substantive Obligations: The Scope of the Right to 
Redress 

6. As stated in paragraph 2 above, redress includes the 
following five forms of reparation: restitution, compensation, 
rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition. 
The Committee recognises the elements of full redress under 
international law and practice as outlined in the Basic Principles 
and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation 
for Victims of Gross Violations of International Human Rights 
Law and Serious Violations of International Humanitarian 
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Law.1 Reparation must be adequate, effective and comprehensive. 
States parties are reminded that in the determination of redress 
and reparative measures provided or awarded to a victim of 
torture or ill-treatment, the specificities and circumstances of 
each case must be taken into consideration and redress should 
be tailored to the particular needs of the victim and be 
proportionate in relation to gravity of the violations committed 
against them. The Committee emphasises that the provision of 
reparation has an inherent preventive and deterrent effect in 
relation to future violations.

7. Where State authorities or others acting in their 
official capacity committed, knew or have reasonable grounds 
to believe that acts of torture or ill-treatment had been 
committed by non-state officials or private actors and failed to 
exercise due diligence to prevent, investigate, prosecute and 
punish such non-State officials or private actors in accordance 
with the Convention, the State bears responsibility to provide 
redress for the victims (General Comment No. 2).

1 United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy 
and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law 
and Serious Violations of International Humanitarian Law, General Assembly 
resolution 60/147, 16 December 2005
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Restitution

8. Restitution is a form of redress to re-establish 
the victim in his or her situation before the violation of the 
Convention was committed, taking into consideration the 
specificities of each case. The preventive obligations under the 
Convention require States parties to ensure that the victim 
receiving such restitution is not placed in a position where he 
or she is at risk of repetition of torture or ill-treatment. In 
certain cases, the victim may consider that restitution is not 
possible due to the nature of the violation; however the State 
shall provide the victim with full access to redress. For 
restitution to be effective, efforts should be made to address 
structural causes to the violation, including any kind of 
discrimination related to, for example, gender, sexual orientation, 
disability, political or other opinion, ethnicity, age and religion, 
and all other grounds of discrimination 

Compensation

9. The Committee emphasises that monetary compensation 
alone may not be sufficient redress for a victim of torture and 
ill-treatment. The Committee affirms that the provision of only 
monetary compensation is inadequate for a State party to comply 
with its obligations under article 14.

10. The right to prompt, fair and adequate compensation 
for torture or ill-treatment under article 14 is multi-layered 
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and compensation awarded to a victim should be sufficient to 
compensate for any economically assessable damage resulting 
from torture or ill-treatment, whether pecuniary or non-
pecuniary. This may include: reimbursement of medical 
expenses paid and provision of funds to cover future medical or 
rehabilitative services needed by the victim to ensure as full 
rehabilitation as possible; pecuniary and non-pecuniary 
damage resulting from the physical and mental harm caused; 
loss of earnings and earning potential due to disabilities caused 
by the torture or ill-treatment; and lost opportunities such as 
employment and education. In addition, adequate compensation 
awarded by States parties to the victim of torture or ill-treatment 
should provide for legal or specialised assistance, and other 
costs associated with bringing a claim for redress. 

Rehabilitation

11. The Committee affirms that the provision of means 
for as full rehabilitation as possible for anyone who has suffered 
harm as a result of a violation of the Convention should be 
holistic and include medical and psychological care as well as 
legal and social services. Rehabilitation, for the purposes of this 
general comment, refers to the restoration of function or the 
acquisition of new skills required by the changed circumstances 
of a victim in the aftermath of torture or ill-treatment. It seeks 
to enable the maximum possible self-sufficiency and function 
for the individual concerned, and may involve adjustments to 
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the person’s physical and social environment. Rehabilitation 
for victims should aim to restore, as far as possible, their 
independence, physical, mental, social and vocational ability; 
and full inclusion and participation in society.

12. The Committee emphasises that the obligation of 
States parties to provide the means for “as full rehabilitation 
as possible” refers to the need to restore and repair the harm 
suffered by the victim whose life situation, including dignity, 
health and self-sufficiency may never be fully recovered as a 
result of the pervasive effect of torture. The obligation does not 
refer to the available resources of States parties and may not 
be postponed. 

13. In order to fulfil its obligations to provide a victim of 
torture or ill-treatment with the means for as full rehabilitation 
as possible, each State party should adopt a long-term and 
integrated approach and ensure that specialised services for 
the victim of torture or ill-treatment are available, appropriate 
and promptly accessible. These should include: a procedure for 
the assessment and evaluation of an individual’s therapeutic 
and other needs, based on, among others, the Manual on the 
Effective Investigation and Documentation of Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (The 
Istanbul Protocol); and may include a wide range of inter-
disciplinary measures, such as medical, physical and 
psychological rehabilitative services; re-integrative and social 
services; community and family-oriented assistance and 
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services; vocational training, education etc. A holistic approach 
to rehabilitation which also takes into consideration the strength 
and resilience of the victim is of utmost importance. Furthermore, 
victims may be at risk of re-traumatisation and have a valid 
fear of acts which remind them of the torture or ill-treatment 
they endured. Consequently, a high priority should be placed 
on the need to create a context of confidence and trust in which 
assistance can be provided. Confidential services should be 
provided as required. 

14. The Convention’s requirement to provide these forms 
of rehabilitative services does not extinguish the need to provide 
medical and psychosocial services for victims in the direct 
aftermath of torture, nor does such initial care represent 
the fulfilment of the obligation to provide means for as full 
a rehabilitation as possible. 

15. States parties shall ensure that effective rehabilitation 
services and programmes are established in the State, taking 
into account victims culture, personality, history and background 
and are accessible to all victims without discrimination and 
regardless of the victim’s identity or status within a marginalized 
or vulnerable group as illustrated in paragraph 32 including 
asylum seekers and refugees. States parties’ legislation should 
establish concrete mechanisms and programmes for providing 
rehabilitation to victims of torture or ill-treatment. Torture 
victims should be provided access to rehabilitation programmes 
as soon as possible following an assessment by qualified 
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independent medical professionals. Access to rehabilitation 
programmes should not depend on the victim pursuing judicial 
remedies. The obligation in article 14 to provide for the means 
for as full rehabilitation as possible can be fulfilled through the 
direct provision of rehabilitative services by the State, or through 
the funding of private medical, legal and other facilities, 
including those administered by NGOs in which case the State 
shall ensure that no reprisals or intimidation are directed to 
them. The victim participation in the selection of the service 
provider is essential. Services should be available in relevant 
languages. States parties are encouraged to establish systems 
for assessing the effective implementation of rehabilitation 
programs and services, including by using appropriate indicators 
and benchmarks. 

Satisfaction and the right to truth 

16. Satisfaction should include, by way of and in addition 
to the obligations of investigation and criminal prosecution 
under articles 12 and 13 of the Convention, any or all of the 
following remedies: effective measures aimed at the cessation 
of continuing violations; verification of the facts and full and 
public disclosure of the truth to the extent that such disclosure 
does not cause further harm or threaten the safety and 
interests of the victim, the victim’s relatives, witnesses, or 
persons who have intervened to assist the victim or prevent the 
occurrence of further violations; the search for the whereabouts 
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of the disappeared, for the identities of the children abducted, 
and for the bodies of those killed, and assistance in the recovery, 
identification, and reburial of victims’ bodies in accordance with 
the expressed or presumed wish of the victims or affected 
families; an official declaration or judicial decision restoring 
the dignity, the reputation and the rights of the victim and 
of persons closely connected with the victim; judicial and 
administrative sanctions against persons liable for the violations; 
public apologies, including acknowledgement of the facts and 
acceptance of responsibility; commemorations and tributes to 
the victims. 

17. A State’s failure to investigate, criminally prosecute, 
or to allow civil proceedings related to allegations of acts of 
torture in a prompt manner, may constitute a de facto denial 
of redress and thus constitute a violation of the State’s obligations 
under article 14.

Guarantees of non-repetition

18. Articles 1 to 16 of the Convention constitute specific 
preventive measures that the States parties deemed essential 
to prevent torture and ill-treatment. To guarantee non-repetition 
of torture or ill-treatment, States parties should undertake 
measures to combat impunity for violations of the Convention. 
Such measures include establishing effective clear instructions 
to public officials on the provisions of the Convention, especially 
the absolute prohibition of torture. Other measures should 
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include any or all of the following: civilian oversight of military 
and security forces; ensuring that all judicial proceedings abide 
by international standards of due process, fairness and 
impartiality; strengthening the independence of the judiciary; 
protecting human rights defenders and legal, health and other 
professionals who assist torture victims; establishing systems 
for regular and independent monitoring of all places of detention; 
providing, on a priority and continued basis, training for law 
enforcement officials as well as military and security forces on 
human rights law that includes the specific needs of marginalized 
and vulnerable populations and specific training on the Manual 
on the Effective Investigation and Documentation of Torture 
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(The Istanbul Protocol) for health and legal professionals 
and law enforcement officials; promoting the observance of 
international standards and codes of conduct by public servants, 
including law enforcement, correctional, medical, psychological, 
social service and military personnel; reviewing and reforming 
laws contributing to or allowing torture and ill-treatment; 
ensuring compliance with Article 3 of the Convention prohibiting 
refoulement; ensuring the availability of temporary services, 
for individuals or groups of individuals, such as shelters for 
victims of gender-related or other torture or ill-treatment.The 
Committee notes that by taking measures such as those listed 
herein, States parties may also be fulfilling their obligations 
to prevent acts of torture under article 2 of the Convention. 
Additionally, guarantees of non-repetition offer an important 
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potential for the transformation of social relations that may be 
the underlying causes of violence and may include, but are not 
limited to, amending relevant laws, fighting impunity, and 
taking effective preventative and deterrent measures.

Procedural Obligations: Implementation of the Right to 
Redress

Legislation

19. Under article 2 of the Convention, States parties shall 
enact “effective legislative, administrative, judicial or other 
measures to prevent acts of torture in any territory under 
its jurisdiction.” As clarified by the Committee in General 
Comment 2, “States parties must make the offence of torture 
punishable as an offence under its criminal law, in accordance, 
at a minimum, with the elements of torture as defined in 
article 1 of the Convention, and the requirements of article 4.” 
The failure of States parties to enact legislation that clearly 
incorporates their obligations under the Convention and 
criminalizes torture and ill-treatment, and the resulting 
absences of torture and ill-treatment as criminal offences, 
obstructs the victim’s capacity to access and enjoy his or her 
rights guaranteed under article 14.

20. To give effect to article 14, States parties shall enact 
legislation specifically providing a victim of torture and 
ill-treatment with an effective remedy and the right to obtain 
adequate and appropriate redress, including compensation and 
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as full rehabilitation as possible. Such legislation must allow 
for individuals to exercise this right and ensure their access to 
a judicial remedy. While collective reparation and administrative 
reparation programmes may be acceptable as a form of redress, 
such programmes may not render ineffective the individual right 
to a remedy and to obtain redress. 

21. States parties should ensure that their domestic laws 
provide that a victim who has suffered violence or trauma should 
benefit from adequate care and protection to avoid his or her 
re-traumatisation in the course of legal and administrative 
procedures designed to provide justice and reparation.

22. Under the Convention, States parties are required to 
prosecute or extradite alleged perpetrators of torture when they 
are found in any territory under its jurisdiction, and to adopt 
the necessary legislation to make this possible. The Committee 
considers that the application of article 14 is not limited 
to victims who were harmed in the territory of the State party 
or by or against nationals of the State party. The Committee 
has commended the efforts of States parties for providing 
civil remedies for victims who were subjected to torture or 
ill-treatment outside their territory. This is particularly 
important when a victim is unable to exercise the rights 
guaranteed under article 14 in the territory where the violation 
took place. Indeed, article 14 requires States parties to ensure 
that all victims of torture and ill-treatment are able to access 
remedy and obtain redress. 
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Effective Mechanisms for Complaints and Investigations

23. The Committee has, in its concluding observations, 
identified other State obligations that shall be met in order to 
ensure that the article 14 rights of a victim are fully respected. 
In this regard, the Committee underscores the important 
relationship between States parties’ fulfilment of their obligations 
under article 12 and 13, and their obligation under article 14. 
According to article 12, States parties shall undertake prompt, 
effective and impartial investigations, wherever there is 
reasonable ground to believe that an act of torture has been 
committed in any territory under its jurisdiction as the result 
of its actions or omissions and, as set out in article 13 and 
affirmed by the Committee in General Comment 2, ensure that 
impartial and effective complaints mechanisms are established. 
Full redress cannot be obtained if the obligations under articles 
12 and 13 are not guaranteed. Complaints mechanisms shall 
be made known and accessible to the public, including to persons 
deprived of their liberty, whether in detention, psychiatric 
facilities, or elsewhere, via for example, telephone hotlines or 
confidential complaints boxes in detention facilities, and to 
persons belonging to vulnerable or marginalized groups, 
including those who may have limited communication abilities.

24. At the procedural level, States parties shall ensure 
the existence of institutions competent to render enforceable 
final decisions through a procedure established by law to enable 
victims of torture or ill-treatment to secure redress, including 
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adequate compensation and rehabilitation. 

25. Securing the victim’s right to redress requires that 
a State party’s competent authorities promptly, effectively and 
impartially investigate and examine the case of any individual 
who alleges she or he has been subjected to torture or ill-
treatment. Such an investigation should include as a standard 
measure an independent physical and psychological forensic 
examination as provided for in the Manual on the Effective 
Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (the Istanbul 
Protocol). Undue delays in initiating or concluding legal 
investigations into complaints of torture or ill-treatment 
compromise victims’ rights under article 14 to obtain redress, 
including fair and adequate compensation and the means for 
as full rehabilitation as possible.

26. Notwithstanding the evidentiary benefits to victims 
afforded by a criminal investigation, a civil proceeding and the 
victim’s claim for reparation should not be dependent on the 
conclusion of a criminal proceeding. The Committee considers 
that compensation should not be unduly delayed until criminal 
liability has been established. Civil liability should be available 
independently of the criminal proceeding and necessary 
legislation and institutions for such purpose should be in place. 
If criminal proceedings are required by domestic legislation to 
take place before civil compensation can be sought, then the 
absence or undue delay of those criminal proceedings constitute 
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a failure on behalf of the State party to fulfil its obligations 
under the Convention. Disciplinary action alone shall not be 
regarded as an effective remedy within the meaning of article 
14.

27. Under article 14, a State party shall ensure that 
victims of any act of torture or ill-treatment under its jurisdiction 
obtain redress. States parties have an obligation to take all 
necessary and effective measures to ensure that all victims of 
these acts obtain redress. This obligation includes that State 
parties promptly initiate a process to ensure that victims obtain 
redress, even in the absence of a complaint, when there are 
reasonable grounds to believe that torture or ill-treatment has 
taken place.

28. The Committee strongly encourages States parties to 
recognise the Committee’s competence to consider individual 
complaints under article 22 to allow victims to submit 
communications and seek the views of the Committee. The 
Committee furthermore encourages States parties to ratify 
or accede to the Optional Protocol to the Convention against 
Torture in order to strengthen preventive measures against 
torture and ill-treatment.

Access to Mechanisms for Obtaining Redress 

29. The Committee highlights the importance of the State 
party affirmatively ensuring that victims and their families 
are adequately informed of their right to pursue redress. In 
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this regard, the procedures for seeking reparation should be 
transparent. The State party should moreover provide 
assistance and support to minimise the hardship to complainants 
and their representatives. Civil proceedings, or other proceedings, 
should not impose a financial burden upon victims that would 
prevent or discourage them from seeking redress. Where existing 
civil proceedings are unable to provide adequate redress to 
victims, the Committee recommends implementing mechanisms 
that are readily accessible to victims of torture and ill-treatment, 
including the establishment of a national fund to provide redress 
for victims of torture. Special measures should be adopted to 
ensure access by persons belonging to groups who have been 
marginalised or made vulnerable.

30. Judicial remedies must always be available to victims, 
irrespective of what other remedies may be available, and should 
enable victim participation. States parties should provide 
adequate legal aid to those victims of torture or ill-treatment 
lacking the necessary resources to bring complaints and to make 
claims for redress. States parties shall also make readily available 
to the victims all evidence concerning acts of torture or ill-
treatment upon the request of victims, their legal counsel, or 
a judge. A State party’s failure to provide evidence and 
information, such as records of medical evaluations or treatment, 
can unduly impair victims’ ability to lodge complaints and to 
seek redress, compensation, and rehabilitation.
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31. The State party should also take measures to prevent 
interference with victims’ privacy and to protect victims, their 
families and witnesses and others who have intervened on their 
behalf against intimidation and retaliation at all times before, 
during and after judicial, administrative or other proceedings 
that affect the interests of victims. Failure to provide protection 
stands in the way of victims filing complaints and thereby 
violates the right to seek and obtain redress and remedy.

32. The principle of non-discrimination is a basic and 
general principle in the protection of human rights and 
fundamental to the interpretation and application of the 
Convention. States parties shall ensure that, access to justice 
and to mechanisms for seeking and obtaining redress are 
readily available and that positive measures ensure that redress 
is equally accessible to all persons regardless of race, colour, 
ethnicity, age, religious belief or affiliation, political or other 
opinion, national or social origin, gender, sexual orientation, 
gender identity, mental or other disability, health status, 
economic or indigenous status, reason for which the person is 
detained, including persons accused of political offences or 
terrorist acts, asylum-seekers, refugees or others under 
international protection, or any other status or adverse distinction, 
and including those marginalized or made vulnerable on bases 
such as those above. Culturally sensitive collective reparation 
measures shall be available for groups with shared identity, 
such as those belonging to minority groups, indigenous groups, 
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and others. The Committee notes that collective measures do 
not exclude the individual right to redress. 

33. Judicial and non-judicial proceedings shall apply 
gender sensitive procedures which avoid re-victimisation and 
stigmatisation of victims of torture or ill-treatment. With 
respect to sexual or gender-based violence and access to due 
process and an impartial judiciary, the Committee emphasizes 
that in any proceedings, civil or criminal, to determine the 
victim’s right to redress, including compensation, rules of 
evidence and procedure in relation to gender-based violence 
must afford equal weight to the testimony of women and girls, as 
it should be for all other victims, and prevent the introduction 
of discriminatory evidence and harassment of victims and 
witnesses. The Committee considers that complaints mechanisms 
and investigations require specific positive measures which take 
into account gender aspects in order to ensure that victims of 
abuses such as sexual violence and abuse, rape, marital rape, 
domestic violence, female genital mutilation, and trafficking 
are able to come forward and seek and obtain redress. 

34. To avoid re-victimisation and stigmatisation of 
victims of torture or ill-treatment, the protections outlined 
in the preceding paragraph equally apply to any person 
marginalized or made vulnerable on the basis of identities and 
groups such as those examples listed under the principle of 
non-discrimination in paragraph 32. Judicial and non-judicial 
proceedings must exercise sensitivity toward any such person. 
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Accordingly, the Committee notes that judicial personnel must 
receive specific training on the various impacts of torture and 
ill-treatment, including the impacts on victims from marginalized 
and vulnerable groups, and on how to exercise sensitivity towards 
victims of torture and ill-treatment, including in the form of 
sexual-or gender-based discrimination, in order to prevent 
re-victimization and stigmatization.

35. The Committee considers the training of relevant 
police, prison staff, medical personnel, judicial personnel and 
immigration personnel, including training on the Istanbul 
Protocol, to be fundamental to ensuring effective investigations. 
Furthermore, officials and personnel involved in efforts to obtain 
redress should receive methodological training in order to 
prevent re-traumatisation of victims of torture or ill-treatment. 
This training should include, for health and medical personnel, 
the need to inform victims of gender-based and sexual violence 
and all other forms of discrimination of the availability of 
emergency medical procedures, physical as well as psychological. 
The Committee also urges States parties to establish human 
rights offices within police forces and units of officers specifically 
trained to handle cases of gender-based and sexual violence, 
including sexual violence perpetrated against men and boys, 
and violence against children and ethnic, religious, national or 
other minorities and other marginalized or vulnerable groups.

36. The Committee furthermore underlines the impor-
tance that appropriate procedures are made available to address 
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the needs of children, taking into account the best interests of 
the child and the child’s right to express his or her views freely 
in all matters affecting him or her, including judicial and 
administrative proceedings, and that the views of the child are 
given due weight in accordance with the age and maturity of 
the child. States parties should ensure the availability of child 
sensitive measures for reparation which foster the health and 
dignity of the child.

Obstacles to the Right to Redress

37. A crucial component of the right to redress is the 
clear acknowledgement by the responsible State party that the 
reparative measures provided or awarded to a victim are for 
violations of the Convention, by action or omission. The 
Committee is therefore of the view that a State party may not 
implement development measures or provide humanitarian 
assistance as a substitute for redress for victims of torture 
or ill-treatment. The failure of a State party to provide the 
individual victim of torture with redress may not be justified 
by invoking a State’s level of development. The Committee 
reminds that change of government as well as successor states 
still have the obligations to guarantee access to the right of 
redress. 

38. States parties to the Convention have an obligation 
to ensure that the right to redress is effective. Specific obstacles 
that impede the enjoyment of the right to redress and prevent 
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effective implementation of article 14 include, but are not 
limited to: inadequate national legislation, discrimination in 
accessing complaints and investigation mechanisms and 
procedures for remedy and redress; inadequate measures to 
secure the custody of alleged perpetrators, state secrecy laws, 
evidential burdens and procedural requirements that interfere 
with the determination of the right to redress; statutes of 
limitations, amnesties and immunities; the failure to provide 
sufficient legal aid and protection measures for victims and 
witnesses; as well associated stigma, and the physical, 
psychological and other related effects of torture and ill-
treatment. In addition, the failure of a State party to execute 
judgments providing reparative measures for a victim of torture, 
handed down by either national, international or regional 
courts, constitute a significant impediment to the right to 
redress. States parties should develop coordinated mechanisms 
to enable victims to execute judgments across State lines, 
including recognizing the validity of court orders from other 
States parties and assisting in locating the assets of perpetrators.

39. With regard to the obligations in article 14, States 
parties shall ensure both de jure and de facto access to timely 
and effective redress mechanisms for members of groups 
marginalized and/or made vulnerable, avoid measures that 
impede the ability of members of such groups to seek and 
obtain redress, and address formal or informal obstacles that 
they may face in obtaining redress. These may include, for 
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example, inadequate judicial or other procedures for quantifying 
damages which may have a negative disparate impact on such 
individuals in accessing or keeping money. As the Committee 
has emphasized in its General Comment No. 2, “gender is 
a key factor. Being female intersects with other identifying 
characteristics or status of the person…to determine the ways 
that women and girls are subject to or at risk of torture or 
ill-treatment”. States parties shall ensure due attention to 
gender in providing all the elements cited above in the process 
of ensuring that everybody, in particular members of groups 
made vulnerable, including LGBT must be treated fairly and 
equally and obtain fair and adequate compensation, rehabilitation 
and other reparative measures which respond to their specific 
needs

40. On account of the continuous nature of the effects of 
torture, statutes of limitations should not be applicable as these 
deprive victims of the redress, compensation, and rehabilitation 
due to them. For many victims, passage of time does not 
attenuate the harm and in some cases the harm may increase 
as a result of post-traumatic stress that requires medical, 
psychological and social support, which is often inaccessible to 
those whom have not received redress. States parties shall 
ensure that all victims of torture or ill-treatment, regardless 
of when the violation occurred or whether it was carried out by 
or with the acquiescence of a former regime, are able to access 
their rights to remedy and to obtain redress.
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41. The Committee has consistently held that amnesties 
for the crime of torture are incompatible with the obligations 
of States parties under the Convention, including under article 
14. As was pointed out in General Comment 2, “amnesties 
preclude or indicate unwillingness to provide prompt and fair 
prosecution and punishment of perpetrators of torture 
or ill-treatment violate the principle of non-derogability.” 
The Committee considers that amnesties for torture and 
ill-treatment pose impermissible obstacles to a victim in his or 
her efforts to obtain redress and contributes to a climate of 
impunity. The Committee therefore calls on States parties to 
remove any amnesties for torture or ill-treatment.

42. Similarly, granting immunity in violation of 
international law, to any State or its agents or to non-state 
actors for torture or ill-treatment, is in direct conflict with the 
obligation of providing redress to victims. When impunity is 
allowed by law or exists de facto, it bars victims from seeking 
full redress as it allows the violators to go unpunished and 
denies victims the full insurance of their rights under article 
14. The Committee affirms that under no circumstances may 
arguments of national security be used to deny redress for 
victims.

43. The Committee considers reservations which seek to 
limit the application of article 14 to be incompatible with the 
object and purpose of the Convention. States parties are therefore 
encouraged to consider withdrawing any reservations to article 
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14 that limit its application so as to ensure that all victims of 
torture or ill-treatment have access to redress and remedy. 

United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture

44. Voluntary contributions to international funds for 
victims of torture play an important role in providing assistance 
to them. The Committee highlights the important work done 
by the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, 
which provides humanitarian assistance to victims of torture. 
The Committee highlights also the possibility for States parties 
to make voluntary contributions to this fund, irrespective of the 
national measures taken or contributions made.

Monitoring and Reporting

45. States parties shall establish a system to oversee, 
monitor, evaluate, and report on their provision of redress 
measures and necessary rehabilitation services to victims of 
torture or ill-treatment. Accordingly, States parties should 
include in their reports to the Committee data disaggregated 
by age, gender, nationality, and other key factors regarding 
redress measures afforded to victims of torture or ill-treatment, 
in order to meet their obligation as recalled in General Comment 
2 to provide continual evaluation of their efforts to provide 
redress to victims.

46. On the implementation of article 14, the Committee 
has observed the need to provide adequate information on the 
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implementation of article 14 in States parties’ reports. Therefore, 
the Committee wishes to underscore that specific information 
should be provided on the following; 

(a) The number of victims of torture or ill-treatment 
who have sought compensation through legal, 
administrative and other means and the nature of 
the violations alleged; the number of victims that 
have been awarded compensation; and in what 
amounts; 

(b) The measures taken to assist victims in the direct 
aftermath of torture;

(c) The rehabilitation facilities available to victims of 
torture or ill-treatment and their accessibility, 
as well as the budget allocation for rehabilitation 
programmes and the number of victims that have 
received rehabilitative services appropriate to their 
needs;

(d) The methods available for assessing the effectiveness 
of rehabilitation programs and services, including 
the application of appropriate indicators and 
benchmarks, and the result of such assessment;

(e) The measures taken to ensure satisfaction and 
guarantees of non-repetition;

(f) The domestic legislation which provides victims of 
torture or ill-treatment with the right to remedy and 
redress and relevant implementation measures 
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taken by the State party. Where such legislation is 
lacking, reports should include information on the 
measures taken by the State party to adopt and 
implement such legislation.

(g) The measures taken to ensure that all victims of 
torture or ill-treatment are able to exercise and 
enjoy their rights under article 14.

(h) The complaints mechanisms available for victims 
of torture or ill-treatment, including how such 
mechanisms are made known and accessible to all 
victims. States parties should also include data 
disaggregated by age, gender, nationality, location, 
and alleged violation, on the number of complaints 
received through such mechanisms.

(i) The measures taken by States parties to ensure 
that all allegations of torture and ill-treatment are 
effectively investigated. 

(j) The legislation and policy measures designed 
to positively identify victims of torture in order to 
provide them with redress.

(k) The available avenues for a victim of torture or ill-
treatment to obtain redress, including all criminal, 
civil, administrative, and non-judicial procedures 
such as administrative reparation programmes, as 
well as information on the number of victims who 
have accessed such mechanisms, how many obtained 
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redress and reparative measures, and in what forms 
and/or amounts.

(l) The legal aid and witness protection available to 
victims of torture or ill-treatment as well as witnesses 
and others who have intervened on behalf of victims, 
including how such protection is made known and 
how it is made available in practice; the number of 
victims who have been granted legal aid; the number 
of persons who have been protected by State witness 
protection; and the State party’s evaluation of the 
effectiveness of such protection.

(m) The steps taken to implement judgments by 
national, regional or international courts, including 
the amount of time lapsed from the date of the 
judgment and the actual provision of compensation 
or other forms of redress. States parties should also 
include disaggregated data on the number of victims 
designated to receive reparative measures in court 
judgments and the number that actually received 
redress, and for what violations.

(n) The safeguards available for the special protection 
of members of marginalized or vulnerable groups 
including women and children seeking to exercise 
the rights guaranteed under article 14 of the 
Convention.

(o) Any such other matters that the Committee may 
require.


