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บทสรุป 

 ในรายงานนี ้ ผู้ รายงานพิเศษให้ภาพรวมเก่ียวกับการดําเนินงานในวาระการรายงานเก่ียวกับการเข้าเยี่ยม

ประเทศ คําขอเข้าเยี่ยมประเทศท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา การเสนอข้อมลู การปรึกษาหารือ ข้อมลู (communications) 

และการแถลงขา่ว 

 ประเด็นหลกัของรายงานคือคณะกรรมการไตส่วน ได้รับการคดัเลือกจากผู้รายงานพิเศษเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

มากขึน้ในบรรดาประชาคมระหวา่งประเทศวา่ เมื่อใดท่ีรัฐควรจดัตัง้คณะกรรมการดงักลา่วขึน้มาเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา

การทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้อย่างเป็นระบบและเป็นแบบแผน นอกจากนัน้ รายงานนีย้ังมี

เป้าประสงค์เพ่ือสนบัสนนุการอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมาตรฐานท่ีสามารถนํามาใช้ในการจัดตัง้และคณะกรรมการไต่

สวน และความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการดงักลา่วกบัการปฏิบตัิตามพนัธกรณีด้านกฎหมายระหว่างประเทศของรัฐ 

เมื่อคํานงึถึงประเด็นการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ  

 ผู้ รายงานพิเศษได้พิจารณาขอบเขตและบทบาทของคณะกรรมการไต่สวนในบริบทสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศ และได้เท้าความถึงการดําเนินงานก่อนหน้านีใ้นประเด็นดงักลา่ว รวมทัง้คู่มือสืบสวนสอบสวนและบนัทึกข้อมลู

หลกัฐานอย่างมีประสิทธิภาพกรณีการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ียํ่ายี

ศกัดิ์ศรี (พิธีสารอีสตนับลู Istanbul Protocol) และชดุหลกัการสาํหรับการคุ้มครองและสง่เสริมสทิธิมนษุยชนฉบบัปรับปรุง

ใหม ่ในการดําเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาการลอยนวลพ้นผิด ผู้รายงานพิเศษได้ประเมินวตัถปุระสงค์ของคณะกรรมการไตส่วน

และมลูคา่เพ่ิมของกลไกเหลา่นัน้  

 ในรายงานนี ้ ผู้ รายงานพิเศษยงัให้ภาพรวมเก่ียวกับแนวปฏิบตัิในปัจจุบนัของคณะกรรมการไต่สวนในระดบั

ระหว่างประเทศ ภมูิภาค และระดบัประเทศ และมีข้อสงัเกตว่าหากเป็นไปได้ ควรมีคณะกรรมการไต่สวนระดบัประเทศ 

ก่อนจะมีการจัดตัง้คณะกรรมการระดบัระหว่างประเทศ ผู้ รายงานพิเศษวิเคราะห์ถึงบทบาทหนุนเสริมท่ีเป็นไปได้ของ

คณะกรรมการเหล่านี ้แต่เน้นว่าการจัดตัง้กลไกดังกล่าวไม่มีส่วนช่วยให้รัฐพ้นจากพนัธกรณีตามกฎหมาย ท่ีจะต้อง

ดําเนินการสอบสวนและฟ้องคดีการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ และให้การเยียวยาอย่างเป็นผลต่อผู้ เสียหาย

จากการละเมดิท่ีเคยเกิดขึน้ รวมทัง้การเยียวยาตอ่ผลกระทบท่ีเกิดขึน้และการปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดซํา้ คณะกรรมการไตส่วนจึง

ควรถกูมองวา่เป็นช่องทางหนึง่เพ่ือช่วยให้สามารถปฏิบตัิตามพนัธกรณีเหลา่นัน้อยา่งเต็มท่ีได้อยา่งเป็นผลมากขึน้  
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 ผู้รายงานพิเศษ ได้จําแนกแนวปฏิบตัิท่ีดีสดุ และได้อภิปรายถึงมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้เพ่ือจําแนกได้ว่า 

ควรจะมคีณะกรรมการไตส่วนในชว่งเวลาใดและอยา่งไร เพ่ือเป็นการสนบัสนนุหลกัการของกฎหมายระหวา่งประเทศ และ

ช่วยให้รัฐและประชาคมระหวา่งประเทศสามารถปฏิบตัิตามพนัธกรณีตามกฎหมายระหวา่งประเทศได้ ยงัมีการจําแนกถึง

ปัจจัยสําคญัท่ีมีส่วนช่วยให้เกิดทรัพยากรสําหรับคณะกรรมการไต่สวน ซึ่งมีความเป็นธรรม เป็นผลและรอบด้าน เป็น

ทางเลือกระหว่างองค์ประกอบของกรรมการทัง้ในระดบันานาประเทศและระดบัประเทศ อํานาจหน้าท่ีและการได้รับ

มอบหมายหน้าท่ี วิธีวิทยา การประเมินหลกัฐาน ความสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานฟอ้งคดีและรายงานนี ้ 

 ผู้รายงานพิเศษมีข้อสรุปวา่ คณะกรรมการไตส่วนจะเป็นกลไกท่ีเข้มแข็งและยืดหยุ่นซึ่งจะทําให้เกิดผลประโยชน์

อยา่งสาํคญัตอ่รัฐบาล ชมุชนผู้ เสยีหาย และสาธารณชนในวงกว้าง ทัง้ยงัสนบัสนนุให้มีการใช้ประโยชน์จากคณะกรรมการ

ไตส่วน พร้อมกบัชีใ้ห้เห็นถึงข้อบกพร่องท่ีต้องหลกีเลีย่ง 
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III คณะกรรมการไตส่วนการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ   
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I. เกร่ินนํา 



 1. รายงานนีนํ้าเสนอตอ่คณะมนตรีสทิธิมนษุยชน ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ี 16/231 

 2. ในระหวา่งวงจรการรายงาน ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย 

ไร้มนุษยธรรม หรือท่ียํ่ายีศักดิ์ศรี ได้ทําการเข้าเยี่ยมประเทศดังนี ้ตูนีเซีย (A/HRC/19/61/Add.l) และคีร์กิสถาน 

(A/HRC/19/61/Add.2) มีการจัดเตรียมข้อมูลโดยสรุปท่ีได้รับจากรัฐต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

มาตรการเพ่ือปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาของการเข้าเยี่ยมประเทศ (A/HRC/19/61/Add.3) ข้อสงัเกต

จากผู้ รายงานพิเศษว่าด้วยกรณีต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นจากรายงานข้อมูลท่ีสื่อสารในช่วงท่ีผ่านมา (A/HRC/18/51 และ 

A/HRC/19/44) ซึง่มีการนําเสนอไปแล้วเช่นกนั (A/HRC/19/61/Add.4) 

 

II. การดาํเนินงานของผู้รายงานพิเศษ 

 3. ผู้ รายงานพิเศษได้ชีใ้ห้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเห็นถึงรายงานชั่วคราวท่ีเสนอต่อท่ีประชุมสมชัชาใหญ่ 

(A/65/273) ตามมติท่ีประชมุท่ี 64/153 และครอบคลมุถึงการดําเนินงานภายใต้อํานาจหน้าท่ีของตนตัง้แตเ่ดือนมกราคม

ถึงกรกฎาคม 2554 รายงานนีค้รอบคลมุกิจกรรมหลกัท่ีดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีนบัแต่มีการยื่นรายงานชัว่คราวต่อท่ี

ประชมุสมชัชาใหญ่ (A/66/268) 

ก. ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 4. ข้อมลูท่ีสง่จากผู้รายงานพิเศษ ระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2553 และ 31 พฤษภาคม 2554 และคําตอบท่ีได้รับ

ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ถึง 31 กรกฎาคม 2554 สะท้อนให้เห็นจากรายงานข้อมูลท่ีเสนอโดยกลไกพิเศษ 

(A/HRC/18/51) รวมทัง้ข้อมลูท่ีมาจากผู้ รายงานพิเศษระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายนถึง 31 พฤศจิกายน 2554 และคําตอบท่ี

ได้รับระหวา่งวนัท่ี 1 สงิหาคม 2554 ถึง 31 มกราคม 2555 (A/HRC/19/44) 

 

ข. การเข้าเยี่ยมประเทศ 

 5. ในปี 2554 ผู้ รายงานพิเศษได้เดินทางไปยังตูนีเซีย (A/HRC/19/61/Add. 1) และคีร์กีซสถาน 

(A/HRC/19/61/Add.2) เขายงัวางแผนเดินทางไปยงัอิรักระหว่างวนัท่ี 6-15 ตลุาคม 2554 ตามท่ีมีความตกลงไว้ชัว่คราว

ก่อนหน้านีก้่อนจะถึงกําหนดเดินทางไม่ก่ีวนั อย่างไรก็ดี รัฐบาลอิรักยงัไม่ได้ยืนยนัตอบรับวนัท่ีหรือวาระการประชุม เป็น

เหตุให้ต้องมีการยกเลิกการเดินทางอย่างน่าเสียใจ ผู้ รายงานพิเศษยงัคงมีส่วนร่วมกับรัฐบาลอิรักในการกําหนดวนัท่ี

เป็นไปได้อ่ืน ๆ ในปี 2555 เขามีข้อสงัเกตด้วยความขอบคุณว่า คําตอบรับอย่างเป็นทางการของรัฐบาลต่อการเข้าเยี่ยม

ประเทศบาห์เรน สง่ผลให้จะมีการเข้าเยี่ยมประเทศในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมีนาคม 2555 ผู้ รายงานพิเศษยงัยอมรับคํา

เชิญเข้าเยี่ยมประเทศทาจิกิสถาน ซึง่เป็นภารกิจท่ีเขาหวงัวา่จะเกิดขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2555  

 

ค. คาํขอเข้าเยี่ยมประเทศที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 

 6. ผู้ รายงานพิเศษได้เน้นยํา้ความสนใจท่ีจะเข้าเยี่ยมประเทศหลายแห่ง ซึ่งยงัมีคําขอเข้าเยี่ยมประเทศท่ีอยู่

ระหวา่งการพิจารณา รวมทัง้ไซปรัส (2553) เอลซลัวาดอร์ (2553) เอริเทรีย (2548) เอธิโอเปีย (2548) กานา (2553) กาย

อานา (2553) อินเดีย (2536) อิหร่าน (สาธารณรัฐอิสลาม) (2548) เคนยา (2553) ปากีสถาน (2553) สหพนัธรัฐรัสเซีย 

(2541) ซาอดุิอาระเบีย (2548) สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย (2548) อซุเบกิสถาน (2549) และเวเนซุเอลา (สาธารณรัฐ

1 ผู้รายงานพิเศษขอแสดงความขอบคณุตอ่การวิจยัและการสนบัสนนุอยา่งยอดเยี่ยมจาก Andrew W. Maki และ

Catherine Cone, J.D. นกัศกึษาคณะนิติศาสตร์ของ American University Washington College of Law 

                                                           



โบลเิวีย) (2553) ผู้รายงานพิเศษยงัเน้นยํา้คําร้องขอเข้าเยี่ยมประเทศคิวบาและซิมบบัเว ซึง่รัฐบาลทัง้สองประเทศได้เสนอ

คําเชิญให้เข้าเยี่ยมประเทศของตนแล้วในปัจจุบนั แต่ยงัไม่มีการติดต่อเพ่ิมเติมจากรัฐบาลทัง้สองประเทศเก่ียวกบัความ

เป็นไปได้ท่ีจะเข้าเยี่ยมประเทศในปี 2554 ผู้ รายงานพิเศษได้ขอเข้าเยี่ยมประเทศเบลารุส กัวเตมาลา และโมร็อกโก 

(รวมทัง้ซาฮาราตะวนัตก) และสหรัฐอเมริกา 

 

ง. ข้อมูลสาํคัญจากการนําเสนอและการปรึกษาหารือ  

 7. ในวนัท่ี 27 กนัยายน 2554 ผู้ รายงานพิเศษได้เข้าร่วมในการอภิปรายของผู้ เช่ียวชาญระดบัสงูในหวัข้อ 

“วิเคราะห์โทษประหาร” ซึ่งมีการพิจารณาผลกระทบและการนําโทษประหารมาใช้ในสหรัฐอเมริกาท่ี Washington 

College of Law กรุงวอชิงตนั 

 8. ระหวา่งวนัท่ี 18-20 ตลุาคม 2554 ผู้รายงานพิเศษเสนอรายงานชัว่คราว (A/66/268) ตอ่ท่ีประชมุสมชัชาใหญ่

ท่ีสาํนกังานใหญ่ โดยเขายงัได้เข้าร่วมในกิจกรรมประกอบการประชมุอีกสองครัง้ ครัง้แรกเป็นการจดัโดยคณะผู้แทนถาวร

ประเทศเดนมาร์ก และคณะมนตรีระหวา่งประเทศเพ่ือการบําบดัฟืน้ฟูผู้ เสียหายจากการทรมาน ในประเด็น “การบําบดั

ฟืน้ฟูผู้ เสียหายจากการทรมาน” ทัง้ยงัได้ประชุมกับตวัแทนคณะผู้แทนถาวรจากเดนมาร์กและอิรัก ผู้ รายงานพิเศษได้

ประชมุกบัตวัแทนขององค์กรพฒันาเอกชนท่ีทํางานรณรงค์เพ่ือให้ยตุิการทรมานในบริบทของการสาธารณสขุด้วย  

 9. ในวนัท่ี 21 ตลุาคม 2554 ผู้รายงานพิเศษและผู้มีอํานาจหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษาการควบคมุตวั

แบบลบั (A/HRC/13/42) ประกอบด้วย ผู้ รายงานพิเศษว่าด้วยtการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระหว่าง

ปฏิบตัิการตอ่ต้านการก่อการร้าย คณะทํางานวา่ด้วยการควบคมุตวัโดยพลการ และคณะทํางานว่าด้วยการบงัคบับคุคล

ให้สญูหายหรือการสญูหายโดยไมส่มคัรใจ ได้มีจดหมายตอบรับต่อคําตอบท่ีได้รับจากรัฐบาล 59 ประเทศ เพ่ือมีการร้อง

ขอข้อมลูเพ่ิมเติมท่ีทนัสมยัเก่ียวกบัการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะในโครงการศกึษาดงักลา่ว  

 10. ระหว่างวนัท่ี 29 ตลุาคมถึง 2 พฤศจิกายน 2554 ผู้รายงานพิเศษได้เข้าร่วมในการประชุมประจําปีของเนติ

บณัฑิตยสภาระหวา่งประเทศท่ีประเทศดไูบ เขาได้พดูถึงแนวโน้มลา่สดุท่ีเกิดขึน้ในแอฟริกาเหนือและตะวนัออกกลาง และ

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่สทิธิมนษุยชน 

 11. ระหวา่งวนัท่ี 10-11 พฤศจิกายน 2554 ผู้รายงานพิเศษได้แสดงปาฐกถาท่ีกรุงเจนีวาในเวทีระดบัโลกว่าด้วย

พิธีสารเลอืกรับท่ีมีตอ่อนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ียํ่ายี

ศกัดิ์ศรี ซึ่งจดัขึน้โดยสมาคมเพ่ือป้องกนัการทรมาน (Association for the Prevention of Torture) ในประเด็น “การ

ป้องกันการทรมาน การรักษาศกัดิ์ศรี: จากคําสญัญาสูก่ารปฏิบตัิจริง” เขายงัได้กลา่วสนุทรพจน์ในประเด็น “การบรรลุ

ยทุธศาสตร์อยา่งมีสว่นร่วมมมากขึน้เพ่ือปอ้งกนัการทรมาน” ผู้รายงานพิเศษยงัได้พบกบัตวัแทนจากคณะผู้แทนถาวรของ

คีร์กีซสถานเพ่ือเตรียมตวัในการเข้าเยี่ยมประเทศ 

 12. ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 ผู้ รายงานพิเศษได้เข้าร่วมในการประชุมหลายรายการครอบคลมุหลาย

ประเด็นและภมูิภาค ซึง่จดัขึน้โดยสาํนกัเลขาธิการสากล แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลท่ีกรุงลอนดอน  

 13. ในวนัท่ี 21 และ 22 พฤศจิกายน 2554 ผู้รายงานพิเศษได้เข้าร่วมการประชมุท่ีกรุงบวัโนสไอเรส ซึง่จดัขึน้โดย

สถาบนัสิทธิมนษุยชนของตลาดร่วมแห่งโลกซีกใต้ (Human Rights Institute of the Common Market of the South - 

MERCOSUR) ร่วมกับตวัแทนหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาคของอาร์เจนตินา และองค์กรพฒันาเอกชนท่ีทํางาน

เก่ียวข้องกบัการปอ้งกนัการทรมาน เขายงัได้ประชมุกบัประธานคณะกรรมาธิการวฒุิสภาวา่ด้วยสทิธิตามรัฐธรรมนญู เพ่ือ

สอบถามถึงสถานะของร่างพระราชบญัญัติเพ่ือจดัตัง้กลไกป้องกนัระดบัประเทศ นอกจากนัน้ ผู้ รายงานพิเศษยงัเข้าร่วม



การแถลงข่าวกับสื่อมวลชนต่างประเทศเก่ียวกบัการฟ้องร้องดําเนินคดีต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงท่ีเกิดขึน้ใน

ละตินอเมริกา รวมทัง้คดีการทรมาน  

 14. ในวนัท่ี 29 และ 30 พฤศจิกายน 2554 ผู้รายงานพิเศษยงัเข้าร่วมการอภิปรายในระหว่างการประชุม

ปรึกษาหารือระดบัภมูิภาคของทวีปอเมริกา เก่ียวกบัการสนบัสนนุความร่วมมือระหว่างองค์การสหประชาชาติกับกลไก

สิทธิมนุษยชนระดบัภมูิภาคเพ่ือป้องกันการทรมานและคุ้มครองผู้ เสียหาย โดยเฉพาะบุคคลท่ีถูกลิดรอนอิสรภาพ การ

ประชมุมีขึน้ท่ีสาํนกัเลขาธิการคณะกรรมาธิการสทิธิมนษุยชนแหง่ทวีปอเมริกา กรุงวอชิงตนัดีซ ี 

 15. ในวนัท่ี 15 และ 16 ธันวาคม 2554 ผู้ รายงานพิเศษได้เข้าร่วมการอภิปรายในระหว่างการประชุม

ปรึกษาหารือระดบัภมูิภาคกรณียโุรป เพ่ือสนบัสนนุความร่วมมือระหว่างองค์การสหประชาชาติกบักลไกสิทธิมนษุยชน

ระดบัภมูิภาคเพ่ือปอ้งกนัการทรมานและคุ้มครองผู้ เสียหาย โดยเฉพาะบคุคลท่ีถกูลิดรอนอิสรภาพ การประชุมมีขึน้ท่ีกรุง

เจนีวา ผู้รายงานพิเศษยงัได้ประชมุกบัเอกอคัรราชทตูแหง่บาห์เรน  

 

จ. ข้อมูลสาํคัญจากใบแถลงข่าว  

 16. ในวนัท่ี 22 สิงหาคม และ 2 ธันวาคม 2554 กลไกพิเศษได้ออกแถลงการณ์ร่วมกนัและนําเสนอต่อคณะ

มนตรีสิทธิมนุษยชน ในการประชุมสมยัวิสามญัท่ี 17 และ 18 เก่ียวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐ

อาหรับซีเรีย ผู้ เช่ียวชาญเรียกร้องให้มีปฏิบตัิการ รวมทัง้การยตุิความรุนแรงและการปราบปราม การเข้าถึงสื่อมวลชน การ

สอบสวนอย่างเป็นอิสระ รอบด้าน และไม่ชกัช้าเก่ียวกับการละเมิดตามข้อกล่าวหา การนําตวัผู้กระทําผิดในการละเมิด

สทิธิมนษุยชนร้ายแรงมาลงโทษ และการท่ีผู้ เสยีหายและครอบครัวควรเข้าถึงการเยียวยาและการชดเชยท่ีเหมาะสม  

 17. ในวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 ผู้รายงานพิเศษ รวมทัง้ผู้ รายงานพิเศษว่าด้วยการสงัหารนอกกระบวนการ

กฎหมาย การสงัหารโดยรวบรัดหรือโดยพลการ ผู้ รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐ

อิสลามอิหร่าน และผู้ รายงานพิเศษว่าด้วยความเป็นอิสระของผู้ พิพากษาและทนายความ ประณามการประหารชีวิต

เยาวชนอายุ 17 ปีด้วยการแขวนคอต่อสาธารณะ และการท่ีทางการอิหร่านยงัคงประหารชีวิตบุคคลตามข้อหายาเสพ

ติดตอ่ไป ผู้ เช่ียวชาญเรียกร้องให้มีความตกลงชัว่คราวโดยทนัทีเพ่ือยตุิโทษประหาร โดยเฉพาะสาํหรับคดีท่ีเก่ียวข้องกบัยา

เสพติดและเยาวชน  

 18. ในวนัท่ี 18 ตลุาคม 2554 ผู้รายงานพิเศษเรียกร้องให้มีข้อห้ามตอ่การขงัเดี่ยวโดยไม่มีเวลากําหนดและการ

ขงัเดี่ยวเป็นเวลานาน ซึง่เขาให้ความเห็นว่าหมายถึงระยะเวลาท่ีเกินกว่า 15 วนั ผู้ รายงานพิเศษยงัเรียกร้องให้ยตุิการขงั

เดี่ยวท่ีเกิดขึน้ในการควบคมุตวัก่อนการพิจารณา ด้วยเหตผุลเพียงเพราะความร้ายแรงของความผิดตามข้อกลา่วหา และ

ให้สัง่ห้ามอยา่งสิน้เชิงตอ่การนํามาใช้กบัเยาวชนและผู้มีอาการทางจิต  

 

III. คณะกรรมการไต่สวนต่อการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น ๆ 

ก. ทาํความเข้าใจการใช้และข้อจาํกัดของคณะกรรมการไต่สวน และการดาํเนินงานที่เข้มแข็งยิ่งขึน้ 

 19. ในบริบทสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ คณะกรรมการไตส่วนหมายถึงชุดของคณะกรรมการสอบสวนท่ีเป็น

อิสระท่ีจัดตัง้ขึน้เพ่ือแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัง้การทรมาน การสงัหารล้างเผ่าพันธ์ุ การสงัหารนอก

กระบวนการกฎหมาย การสญูหายของบคุคล และเหตกุารณ์ท่ีเป็นการสงัหารบคุคลจํานวนมาก และอ่ืน ๆ (A/HRC/8/3, 

parก. 12) คณะกรรมการไต่สวนส่วนใหญ่จะเป็นกลไกท่ีจัดตัง้ขึน้ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานของรัฐบาลใน

ระดบัประเทศ โดยคณะกรรมการบางสว่นอาจประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญระหว่างประเทศ ในรายงานนี ้ คณะกรรมการไต่

สวนหมายถึง คณะกรรมการไต่สวนระดบัประเทศและคณะกรรมการค้นหาความจริง (truth commissions) รวมทัง้การ



สอบสวนของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การแสวงหาความรับผิดและสิทธิของผู้ เสียหายเป็นปัจจยัผลกัดนัสําคญัให้

เกิดคณะกรรมการไตส่วนและคณะกรรมการค้นหาความจริง ในขณะท่ีคณะกรรมการไตส่วนอาจจดัตัง้ขึน้ในช่วงท่ีมีความ

รุนแรงสูงสุด คณะกรรมการค้นหาความจริงอาจจัดตัง้ขึน้ภายหลงัความขัดแย้งจบลงแล้ว ทัง้คณะกรรมการไต่สวน

ระดบัประเทศและระหว่างประเทศ มกัเป็นผลมาจากข้อเรียกร้องอย่างเป็นเอกภาพของหน่วยงานภาคประชาสงัคม หรือ

ประชาคมระหวา่งประเทศ คณะกรรมการไต่สวนระหว่างประเทศมีแนวโน้มจะมีอํานาจหน้าท่ีในระยะเวลาท่ีสัน้กว่า โดย

มุง่จําแนกแบบแผนการละเมิดท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการขดักนัด้วยอาวธุท่ีตอ่เน่ืองกนัเป็นเวลานาน  

 20. กลา่วโดยทัว่ไปแล้ว ขอบเขตของการสอบสวนของคณะกรรมการจะจํากดัเป็นการชัว่คราวและ/หรือจํากัด

เฉพาะบางภมูิภาค และมกัจํากดัเฉพาะเป็นการสอบสวนตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้บางเหตกุารณ์ โดยเป็นความพยายามของ

รัฐท่ีจะปอ้งกนัการละเมิดท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต หรือสร้างความเข้มแข็งให้ระบบยตุิธรรมทางอาญา คณะกรรมการไต่สวน

อาจได้รับมอบหมายอํานาจหน้าท่ีท่ีกว้างขวางขึน้ รวมทัง้การรายงานถึงสาเหตขุองการละเมิด และการเสนอข้อเสนอแนะ

เพ่ือการปฏิรูปเชิงสถาบนั1

2 และการเสนอคา่ชดเชยให้กบัผู้ เสยีหาย 

 21. ในปัจจบุนั คณะกรรมการไตส่วนมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิ่ง ในการแก้ปัญหาแบบแผนและการปฏิบตัิของการ

ทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ียํ่ายีศกัดิ์ศรีท่ีเกิดขึน้ทัว่โลก  

 22. คูม่ือสบืสวนสอบสวนและบนัทกึข้อมลูหลกัฐานอยา่งมีประสทิธิภาพกรณีการทรมานและการปฏิบตัิหรือการ

ลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ียํ่ายีศกัดิ์ศรี (พิธีสารอีสตนับลู) ให้ข้อชีแ้นะอย่างรอบด้านเก่ียวกบัมาตรฐาน

กฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง และพนัธกรณีในเชิงจริยธรรมเก่ียวกบัขัน้ตอนปฏิบตัิของการสอบสวน การสมัภาษณ์ 

การเก็บพยานหลกัฐานทัง้ในเชิงกายภาพและจิตวิทยาเก่ียวกบัการทรมาน รวมทัง้เนือ้หาในสว่นของคณะกรรมการไต่สวน

การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ นอกจากนัน้ ชุดหลกัการสําหรับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพ่ือ

แก้ปัญหาการลอยนวลพ้นผิดท่ีได้รับการปรับปรุง 2

3 ยงัครอบคลมุหลกัการแปดประการเก่ียวกบัคณะกรรมการไต่สวน 

อย่างไรก็ดี พฤติการณ์เพ่ือให้เกิดคณะกรรมการไต่สวนต้องมีความเหมาะสม และประโยชน์ท่ีชัดเจนท่ีจะเกิดขึน้ยงัเป็น

ประเด็นท่ีมีการอภิปรายไมม่ากนกั  

 23. เป้าประสงค์ของรายงานนี ้เป็นไปเพ่ือสนับสนุนการอภิปรายของประชาคมระหว่างประเทศเก่ียวกับ

คณะกรรมการไตส่วน และให้ข้อชีแ้นะวา่รัฐควรจดัตัง้คณะกรรมการดงักลา่วขึน้มาเมื่อไร เพ่ือตอบสนองกบัแบบแผนและ

การปฏิบตัิเก่ียวกบัการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ หากมีการนํามาใช้อย่างถกูต้อง คณะกรรมการไต่สวนอาจ

เป็นเคร่ืองมือท่ีทรงพลงัในการเผยให้เห็นและยตุิแบบแผนการละเมิด เป็นขัน้ตอนแรกในการช่วยให้ผู้ เสียหายมีสิทธิเข้าถึง

ความจริง และช่วยจําแนกมาตรการเยียวยาโดยมีการปรึกษาหารือกับผู้ เสียหาย เป็นการประกันการตรวจสอบได้ของ

หน่วยงานของรัฐ และการปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบด้านสิทธิมนษุยชนอย่างเป็นประชาธิปไตย และได้รับการผลกัดนัจากพลเรือน นอกจากนัน้ คณะกรรมการไต่

สวนอาจมีบทบาทสาํคญัท่ีสนบัสนนุให้มีการสอบสวนอยา่งเป็นทางการตามระบบยตุิธรรมท่ีเป็นอยู่ในคดีการทรมานและ

การปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ และอาจนําไปสูก่ารฟอ้งร้องคดีอยา่งเป็นผลและเป็นธรรม คณะกรรมการไต่สวนท่ีผ่านมาทําให้

เกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์มากมายจากการดําเนินงานในเขตอํานาจระดับประเทศ รวมทัง้ประชาคมระหว่าง

ประเทศ ในสถานการณ์ท่ีมีการพิจารณาวา่การค้นพบและการเปิดเผยความจริง เป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือการรักษาและฟืน้ฟู

2 A/HRC/8/3, ยอ่หน้า 18 
3 E.CN.4/2005/102/Add. 1 

                                                           



สนัติภาพและความมัน่คงของชาติ เรามีบทเรียนท่ีได้รับจากประสบการณ์เหลา่นีเ้ก่ียวกบัปัจจยัท่ีนําไปสูค่ณะกรรมการไต่

สวนทัง้ท่ีประสบความสาํเร็จหรือท่ีไมป่ระสบความสาํเร็จ 

 24. ด้วยเหตผุลดงักลา่ว รายงานนีจ้ึงมีเปา้ประสงค์อีกสว่นหนึง่เพ่ือสนบัสนนุให้มีการสนทนาแลกเปลีย่นเพ่ิมเติม

เก่ียวกับมาตรฐานท่ีจะนํามาใช้ในการจัดตัง้และการดําเนินงานของคณะกรรมการไต่สวน และความสมัพนัธ์ระหว่าง

คณะกรรมการไต่สวนกับการปฏิบตัิตามพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศของรัฐในส่วนท่ีเก่ียวกับการทรมาน 

พนัธกรณีเหลา่นัน้ครอบคลมุถึงพนัธกรณีในการสอบสวนและฟ้องคดีการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ และการ

เยียวยาอย่างเป็นผลตอ่ผู้ เสียหายสําหรับการละเมิดท่ีเกิดขึน้ในอดีต รวมทัง้การเยียวยาต่อผลกระทบท่ีเกิดขึน้และการ

ปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดซํา้3

4 

 

ข. วัตถุประสงค์ 

 25. วตัถปุระสงค์หลกัของคณะกรรมการไตส่วนมกัเป็นการค้นหา ชีแ้จง และยอมรับอย่างเป็นทางการถึงสาเหตุ

และผลลพัธ์ของการละเมิดในอดีต ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความรับผิด ในการดําเนินการดงักล่าว คณะกรรมการไต่สวนจะทํา

หน้าท่ีเป็นกลไกค้นหาความจริง ซึง่มีเปา้หมายเพ่ือรวบรวมข้อมลูท่ีเท่ียงตรงเก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในอดีต โดยการทํา

ให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจท่ีชดัเจนและลกึซึง้ยิ่งขึน้เก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ีเคยเกิดขึน้บางเหตกุารณ์ หรือในบางช่วงเวลา 

เราสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่วผา่นการสมัภาษณ์หลายครัง้และ/หรือการเปิดให้มีช่องทางท่ีประชาชนทัว่ไปรวมทัง้

บคุคลท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ และผู้ เสียหาย  พยาน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ สามารถเข้ามาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการได้ การ

บนัทกึข้อมลูในอดีตท่ีเกิดขึน้โดยฉบัพลนัเช่นนี ้ทําให้เราเห็นรายละเอียดมากขึน้เก่ียวกบัแบบแผนของความรุนแรง ทําให้

สามารถจําแนกได้วา่ขาดมาตรการปอ้งกนัการทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้ายอ่ืน ๆ ใด ๆ ไป เปิดพืน้ท่ีให้มีการสนทนาใน

สาธารณะซึง่เดิมอาจไมเ่คยเกิดขึน้มากอ่น และช่วยแก้ไขความเข้าใจผิด ๆ  ของสาธารณะเก่ียวกบัเหตกุารณ์บางเหตกุารณ์

ท่ีเคยเกิดขึน้หรือในบางช่วงเวลา คณะกรรมการไตส่วนท่ีเป็นผลอาจสนบัสนนุให้เกิดความรับผิด โดยนําไปสูย่ทุธศาสตร์ท่ี

เป็นผลเพ่ือการฟอ้งคดีตอ่ผู้กระทําความผิด  

 26. คณะกรรมการไตส่วนอาจได้รับการออกแบบเพ่ือตอบสนองวตัถปุระสงค์อ่ืน ๆ รวมทัง้ 

(ก) สนบัสนนุให้เกิดความรับผิดชอบผู้กระทําความผิด 

(ข) ตอบสนองความต้องการของผู้ เสยีหาย 

(ค) จําแนกความรับผิดชอบเชิงสถาบนัและเสนอการปฏิรูปเชิงสถาบนั เชิงกฎหมาย และบคุลากร4

5 

(ง) สง่เสริมการปรองดอง  

 อนัท่ีจริง กระบวนการท่ีนําไปสู่ความรับผิดอาจได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานของคณะกรรมการไต่สวน 

กลา่วคืออาจมีการนําข้อมลูและรายช่ือท่ีรวบรวมได้จากคณะกรรมการไปให้กบัหนว่ยงานฟอ้งคดีได้แม้วา่พยานหลกัฐานท่ี

4 ในมติท่ี 18/7 5 คณะมนตรีสทิธิมนษุยชนได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีของผู้รายงานพิเศษวา่ด้วยการสง่เสริมความจริง ความ

ยตุิธรรม การชดเชยและการประกนัวา่จะไมเ่กิดซํา้ (Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, 

reparation and guarantees of non-recurrence) คณะมนตรีได้แตง่ตัง้กรรมการท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการประชมุสมยัท่ี 

19 
5 ยกตวัอยา่งเช่น รายงานของ National Commission for Truth and Justice in Haiti (2538) ซึง่ตอ่มามกีารนํามาใช้เป็น

แนวทางในการคดัเลอืกบคุคลท่ีเข้ารับราชการเป็นตํารวจพลเรือน 

                                                           



ได้มาจากคณะกรรมการไตส่วนมกัไมส่ามารถรับฟังได้ในศาลตามกฎหมาย เน่ืองจากมีมาตรฐานด้านพยานหลกัฐานท่ีตํ่า

กว่า แต่ก็กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ข้อมูลท่ีอาจใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานและข้อมลูท่ีอาจนําไปสู่

พยานหลกัฐานอ่ืน ๆ ตอ่ไป5

6 

 

ค. มูลค่าเพิ่ม 

 27. เมื่อมีการนํามาใช้โดยรัฐ คณะกรรมการไต่สวนอาจเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณค่าในการทําหน้าท่ีของรัฐตาม

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เพ่ือสอบสวนและทําการไต่สวนอย่างเป็นอิสระต่อการทรมาน การเสียชีวิต 

(อยา่งเช่น ในกรณีการสงัหารนอกกระบวนการกฎหมาย) และความทารุณโหดร้ายอ่ืน ๆ (A/HRC/8/3, parก. 12) 

 28. แม้ว่าคณะกรรมการไต่สวนอาจเบ่ียงเบนไปจากวัตถุประสงค์ดัง้เดิมและอํานาจหน้าท่ี แต่มีแง่มุมสาม

ประการซึ่งทําให้กระบวนการนีอ้าจกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นผลและโดดเด่น กล่าวคือมกัถูกใช้เป็นกลไกชั่วคราว เป็น

กระบวนการท่ีมีอํานาจควบคมุโดยตนเองและเป็นอิสระ และยึดถือผู้ เสียหายเป็นศนูย์กลาง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ เสียหายมี

สว่นร่วมอยา่งกว้างขวางและเข้มแข็งในกระบวนการค้นหาความจริง และการจําแนกองค์ประกอบท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วนของ

การเยียวยา  

 29. สาํหรับผู้ เสยีหายบางสว่นและคนอ่ืน ๆ  การบอกเลา่ความจริงตอ่สาธารณะไมเ่พียงมีความสาํคญัเพียงเพราะ

เผยให้เห็นข้อมูลใหม่เท่านัน้ หากยงัเป็นเวทีของการยอมรับข้อเท็จจริงท่ีมีมาแต่เดิมอย่างเป็นทางการ นกัวิชาการด้าน

ความยตุิธรรมระยะเปลี่ยนผ่านเน้นยํา้ถึงความสําคญัของการยอมรับอย่างเป็นทางการถึงข้อเท็จจริง เมื่อพิจารณาว่า

ข้อเท็จจริงเหลา่นีเ้ดิมได้ถกูปกปิดหรือโต้แย้ง ยิ่งในสภาพท่ีมีการปกปิดหรือโต้แย้งข้อเท็จจริงมากเพียงใด ถ้อยแถลงอย่าง

เป็นทางการเพ่ือยอมรับข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ท่ีถกูต้องและสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ก็จะยิ่งมีความสําคญัและมีนยัสําคญัมากขึน้

เทา่นัน้  

 30. คณะกรรมการไต่สวนอาจเพียงตอบสนองความต้องการบางสว่นของผู้ เสียหาย ในแง่การเยียวยาและการ

ชดเชยอยา่งเพียงพอ กลา่วคอืเป็นช่องทางสาธารณะท่ีช่วยให้พวกเขาสามารถบอกเลา่เร่ืองราวของตนเอง ในบริบทเช่นนี ้

คณะกรรมการไต่สวนอาจมีส่วนช่วยให้เกิดข้อสรุปสําหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ เสียหาย กล่าวโดยทั่วไป 

คณะกรรมการไตส่วนยงัอาจช่วยให้ค้นพบข้อมลูได้ในเวลาอนัเหมาะสม สนบัสนนุการใช้กลไกเช่นนีโ้ดยยึดเอาผู้ เสียหาย

เป็นศนูย์กลาง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกบักระบวนการศาลท่ีอาจใช้ระยะเวลายาวนานกวา่มาก  

 31. คณะกรรมการไตส่วนอาจเกิดขึน้ภายหลงัเหตกุารณ์สาํคญั ซึ่งเป็นเหตใุห้เกิดข้อกงัวลต่อความสามารถของ

หน่วยงานสืบสวนสอบสวนท่ีจะเปิดเผยให้เห็นสาเหตท่ีุรากเหง้าของอาชญากรรม หรือการละเมิดอย่างเป็นระบบขนาน

ใหญ่ หรือมีแรงจูงใจทางการเมือง โดยเป็นการเปิดเผยข้อมลูโดยไม่ชกัช้า รอบด้านและอย่างไม่ลําเอียง ในสถานการณ์

6 โปรดด ูยกตวัอยา่งเช่น Inter-American Commission on Human Rights, Application to the Inter-American Court 

of Human Rights in the case of Florencio Chitay Nech et al. (Case 12.599) against the Republic of Guatemala, 

(เมษายน 2552); Inter-American Court of Human Rights, Plan de Sanchez Massacre V. Guatemala, judgeent of 

29 เมษายน 2547 (Merits), Series c No. 105; Inter-American Court of Human Rights, Maritza Urrutia V. 

Guatemala, judgement of 27 พฤศจิกายน 2546 (Merits, Reparation and Costs), Series c No. 103; and Inter-

American Court of Human Rights, Myma Mack- Chang V. Guatemala, judgement of 25 พฤศจิกายน 2546  

(Merits, Reparations and Costs), Series c No. 101 

                                                           



เช่นนี ้ดงัท่ีมีการกลา่วถึงโดยผู้มีอํานาจตามกลไกนีค้นก่อนหน้า หน่วยงานของรัฐ ซึ่งปรกติจะพึ่งพาขัน้ตอนการสอบสวน

และฟอ้งคดี อาจลงัเลหรือไมป่ระสงค์จะดําเนินการดงักลา่วอยา่งจริงจงั6

7 

 32. โครงสร้างท่ีเป็นอิสระและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการไต่สวน ยงัอาจทําให้เป็นกลไกท่ีมีความเหมาะสม

ในการจําแนกความรับผิดชอบเชิงสถาบนัและเสนอการปฏิรูป สืบเน่ืองจากท่ีมาท่ีหลากหลายของพยานหลกัฐานและ

ข้อเท็จจริงท่ีมีการมอบให้กบัคณะกรรมการไตส่วน ทําให้คณะกรรมการมกัจะสามารถจําแนกข้อบกพร่องของนโยบายบาง

ประการ และชีใ้ห้เห็นข้อบกพร่องเชิงระบบหรือการปฏิบตัิของหนว่ยงานของรัฐบางสว่น ประการสดุท้าย คณะกรรมการไต่

สวนยงัมีสว่นช่วยในการจําแนกมาตรการเพ่ือสง่เสริมความปรองดองในสงัคมท่ีแตกแยก โดยการเผชิญหน้ากบัการละเมิด

ท่ีเกิดขึน้ในอดีตอยา่งตรงไปตรงมา  

 33. คณะกรรมการไต่สวนมกัมีประโยชน์โดยเฉพาะสถานการณ์ท่ีไม่มีข้อมลูสาธารณะเก่ียวกับเหตกุารณ์หรือ

บางประเด็นปัญหา อย่างเช่น สถานการณ์ท่ีมีการอ้างเหตุผลความมัน่คงแห่งชาติหรือหน่วยข่าวกรองของรัฐ ทัง้นีเ้พ่ือ

ปกปิดข้อมลูบางสว่นเป็นความลบัหรือการจดัชัน้ความลบัข้อมลู ภายใต้พฤติการณ์เช่นนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการมีสว่น

ร่วมอย่างสร้างสรรค์และจริงจงัของผู้ เสียหายเพ่ือพิสจูน์ข้อเท็จจริง ค้นหาความจริง และนําตวัผู้กระทําผิดมาลงโทษ มี

ความจําเป็นท่ีจะต้องประกนัสทิธิของผู้ เสียหายในการเข้าถึงการสอบสวนและการเยียวยาอย่างเป็นผล ด้วยเหตดุงักลา่ว 

คณะกรรมการไตส่วนอาจมีสว่นช่วยให้เกิดการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องอย่างเต็มท่ีต่อสาธารณะ กรณีท่ีเป็นการให้ข้อมลู

ท่ามกลางสื่อมวลชน คณะกรรมการไต่สวนอาจส่งบางส่วนของข้อมูลหรือข้อมูลโดยสรุปไปให้กับหน่วยงานศาลท่ี

เหมาะสม เพ่ือประกนัวา่ ข้อมลูบางสว่นท่ีรัฐยืนยนัวา่อาจจะลาํเอียง ได้ผา่นการตรวจสอบจากหนว่ยงานระดบัสงูสดุ  

 

ง. แนวปฏิบัติในประวัติศาสตร์และในปัจจุบัน 

 34. คณะกรรมการไต่สวนการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ มีความเป็นมาอย่างน้อยในฐานะเป็นการ

สอบสวนเฉพาะกิจของภาคประชาชนหรือการสอบสวนตามพระราชอํานาจ ท่ีมีต่อประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสหราช

อาณาจกัรในสมยัศตวรรษท่ี 11 และในเวลาตอ่มามีการนําการไตส่วนในรูปแบบนีไ้ปใช้ในประเทศ Commonwealth อ่ืน ๆ 

ในศตวรรษท่ี 19 และ 20 การไต่สวนสาธารณะเป็นท่ีนิยมอย่างมากในออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราช

อาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ โดยคณะกรรมการไต่สวนเหลา่นีไ้ด้รับการแต่งตัง้เพ่ือให้ความเห็นต่อรัฐบาล

เก่ียวกบัประเด็นท่ีเป็นนโยบายสาธารณะตา่ง ๆ  หรือกรณีท่ีมีข้อกลา่วหาวา่เจ้าหน้าท่ีของรัฐประพฤตมิิชอบ และกรณีท่ีเป็น

การสอบสวนเพ่ือค้นหาสาเหตขุองอบุตัิภยัร้ายแรง ในประเทศอ่ืน ๆ อีกมากมาย รวมทัง้อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี เคนยา 

โมร็อกโก เซียร์ราลโีอน แอฟริกาใต้ สวีเดน และสหรัฐอเมริกา ได้เคยมีการนําคณะกรรมการไต่สวนมาใช้ทัง้ในอดีตหรือใน

ปัจจุบัน โดยตัวคณะกรรมการจะได้รับการเสนอช่ือหรืออาจมีการมอบหมายให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็น

ผู้ดําเนินการไตส่วนเองอยา่งเป็นระบบมากขึน้ เพ่ือสอบสวนการกระทําความผิดหรือเหตกุารณ์บางอยา่งท่ีเกิดขึน้ 

 35. โดยทัว่ไปแล้ว ควรมองวา่เป็นพฒันาการในเชิงบวก กรณีท่ีรัฐดําเนินการเพ่ือจดัตัง้คณะกรรมการไต่สวนเพ่ือ

แก้ปัญหาการละเมิดตามข้อกล่าวหา เน่ืองจากรัฐต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อพนัธกรณีท่ีให้ไว้อย่างจริงจังกับประชาคม

ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี รัฐบางแห่งจัดตัง้คณะกรรมการขึน้มาเพียงเพ่ือสร้างภาพว่าได้มีความพยายามในการ

สอบสวนอย่างจริงจัง ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันไม่ให้ประชาคมระหว่างประเทศดําเนินการกดดนัใด ๆ อย่างไรก็ดี เราควรถือว่า

7 A/HRC/8/3, ยอ่หน้า 12 

                                                           



รัฐบาลมีความสุจริตใจในการจัดตัง้คณะกรรมการไต่สวน แต่สุดท้ายแล้ว ต้องมีการพิสูจน์ถึงความสุจริตใจนัน้ โดย

พิจารณาจากผลของการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

 36. มีตวัอย่างของคณะกรรมการไต่สวนท่ีประสบความสําเร็จไม่มากนกั โดยเป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืน ๆ ในปี 

2552 รัฐบาลศรีลงักาได้สั่งยกเลิกคณะกรรมการเพ่ือไต่สวนประธานาธิบดีท่ีจัดตัง้ขึน้เพ่ือสอบสวนการละเมิดสิทธิ

มนษุยชนร้ายแรงท่ีเกิดขึน้นบัแตปี่ 2549 คณะกรรมการไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีจนบรรลผุล เน่ืองจากไม่มีการต่ออายแุละ

เน่ืองจากการขาดแคลนทรัพยากรและการขาดเจตจํานงทางการเมือง 7

8 รายงานฉบบัสดุท้ายของคณะกรรมการค้นหา

ความจริงและความปรองดองในไลบีเรีย ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่ามีคุณภาพตํ่า ขาดการอธิบายท่ีชีใ้ห้เห็นความ

โปร่งใสของพยานหลกัฐานท่ีนํามาอ้างอิง และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีไม่สอดคล้องกัน 8

9 กฎหมายท่ีใช้จัดตัง้

คณะกรรมการค้นหาความจริงและความปรองดองในอินโดนีเซียเมื่อปี 2548 ได้ถูกยกเลิกไปตามคําวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญซึ่งอ้างว่า การท่ีกฎหมายกําหนดให้มีการอภยัโทษต่อผู้ กระทําผิดเป็นการล่วงหน้า ถือว่าละเมิดสิทธิของ

ผู้ เสยีหายตามท่ีได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนญูของอินโดนีเซีย 9

10 คณะกรรมการค้นหาความจริงและความปรองดองท่ี

ได้รับการก่อตัง้ขึน้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อปี 2546 มีข้อบกพร่องสาํคญัมากมายในแง่ของโครงสร้าง และท่ี

สําคญัยงัขาดความโปร่งใสในการคดัเลือกตวัผู้ เป็นกรรมการ ซึ่งล้วนแต่เป็นบคุคลท่ีมีสายสมัพนัธ์กบัผู้ ท่ีถกูกล่าวหาว่า

กระทําผิดทางอาญาและถกูสอบสวน10

11 

 

1. คณะกรรมการไต่สวนระหว่างประเทศ 

 37. ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา องค์การสหประชาชาติได้แต่งตัง้คณะกรรมการไต่สวนในรูปแบบท่ีไม่ใช่ศาล ใน

หลายรูปแบบด้วยกนั คณะกรรมการเช่นนีจ้ดัตัง้ขึน้ตามมติของคณะมนตรีความมัน่คง ยกตวัอยา่งเช่น ในกรณีของดาร์ฟูร์ 

(มติท่ี 1564 (2547))12 และเลบานอน (มติท่ี 1595 (2548), 1636 (2548) และ 1644 (2548)) และท่ีแต่งตัง้โดยคําสัง่ของ

8 โปรดด ูแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล, “Twenty Years of Make-Believe: Sri Lanka’s Commissions of Inquiry”, ASA 

37/005/2009 
9 โปรดด ู“Beyond the Truth and Reconciliation Commission: Transitional Justice Options in Liberia”, 

International Center for Transitional Justice, พฤษภาคม 2552 
10 โปรดด ู“Derailed: Transitional Justice in Indonesia Since the Fall of Soeharto”, International Center for 

Transitional Justice and Commission for the Disappeared and Victims of Violence, มีนาคม 2554  จาก 

http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Kontras-Indonesia-Derailed-Report-2011- English_0.pdf  
11 โปรดด ู“Difficult Peace, Limited Justice: Ten Years of Peacemaking in the DRC”, International Center for 

Transitional Justice, มีนาคม 2552 
12 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะตอ่คณะมนตรีความมัน่คง ให้สง่เร่ืองของดาร์ฟร์ูไปยงัศาลอาญาระหวา่งประเทศท่ีกรุงเฮก 
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เลขาธิการในกรณีอยา่งเช่น โกตดิววัร์12

13 ติมอร์-เลสเต (มติท่ี 1690 (2549)) กินี13

14 และปากีสถาน14

15  คณะกรรมการไต่สวน

ได้กําหนดกรอบอ้างอิงท่ีเน้นถึงการละเมิดกฎหมายสทิธิมนษุยชนและมนษุยธรรม15

16 

 38. เหตกุารณ์ “Arab spring” ซึ่งเป็นการลกุฮือของประชาชนและการปราบปรามอย่างรุนแรงท่ีเป็นผลตามมา 

เป็นประเด็นท่ีมีการไตส่วนในหลายครัง้ของคณะกรรมการไตส่วนท่ีก่อตัง้ขึน้โดยคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน ยกตวัอย่างเช่น 

ในมติท่ี S-15/1 คณะมนตรีได้ก่อตัง้คณะกรรมการไต่สวนท่ีเป็นอิสระ เพ่ือสอบสวนข้อกลา่วหาว่ามีการละเมิดกฎหมาย

สทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศในสาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาชนอาหรับลเิบีย เพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริงและจําแนกผู้มีสว่น

รับผิดชอบ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับมาตรการเพ่ือการรับผิด 1 6

17 คณะมนตรีในมติท่ี S-16/1 นําไปสู่การก่อตัง้

คณะกรรมการไต่สวนระหว่างประเทศท่ีเป็นอิสระ เพ่ือสอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ระหวา่งประเทศในสาธารณรัฐอาหรับซีเรียตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 255417

18  

 39. คณะมนตรีสทิธิมนษุยชนยงัมอบอํานาจหน้าท่ีให้มีคณะกรรมการค้นหาข้อเท็จจริงกรณีความขดัแย้งท่ีกาซา

เมื่อปี 255219 และคณะกรรมการค้นหาข้อเท็จจริงกรณีสาธารณรัฐอาหรับซีเรียในปี 255520 

 

2. คณะกรรมการไต่สวนระดับภมิูภาค 

 40. คณะมนตรีแหง่ยโุรปได้จดัตัง้คณะกรรมการไต่สวน ซึ่งมีอํานาจหน้าท่ีแตกต่างกนั และอยู่ภายใต้การกํากบั

ดูแลของหลายหน่วยงาน 2 0

21 ในปี 2549 มีการก่อตัง้คณะกรรมการไต่สวนของรัฐสภายุโรปท่ีมีกรรมการ 46 คน เพ่ือ

สอบสวนข้อกลา่วหาว่าหน่วยงานข่าวกรองกลางของสหรัฐฯ ได้ใช้ประเทศในยโุรปเป็นฐานท่ีมัน่ในการสง่ตวัและควบคมุ

ตวันกัโทษอยา่งผิดกฎหมาย21

22 ในถ้อยแถลงตอ่รัฐสภายโุรปเมื่อปี 2552  Antonio Cassese ผู้ เช่ียวชาญกฎหมายระหว่าง

13 S/2004/384 
14 S/2009/693 
15 S/2010/191 
16 องค์การสหประชาชาตยิงัให้ความสนบัสนนุตอ่คณะกรรมการค้นหาความจริง โปรดด ูยกตวัอยา่งเช่น คณะกรรมการ

เพ่ือความกระจ่างทางประวตัิศาสตร์แหง่กวัเตมาลา (Historical Clarification Commission in Guatemala) ซึง่ได้ตีพิมพ์

ข้อค้นพบของตนเมื่อปี 2542 และคณะกรรมการค้นหาความจริงของเอลซลัวาดอร์ ซึง่มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกบัความตกลง

สนัติภาพเมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2535 และเป็นเหตใุห้สงครามยตุ ิ
17 คณะกรรมการได้ออกรายงาน (A/HRC/17/44) และจะเผยแพร่รายงานฉบบัสมบรูณ์ในเดือนมีนาคม 2555 
18 คณะกรรมการได้ออกรายงาน (A/HRC/S-17/2/Add.l) และจะเสนอข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายงานฉบบัปัจจบุนั ให้กบั

คณะมนตรีสทิธิมนษุยชนในการประชมุสมยัท่ี 19 
19 A/HRC/12/48 
20 A/HRC/18/53 
21 โปรดด ูCouncil of Europe Parliamentary Assembly, “การจดัตัง้คณะกรรมการไตส่วนท่ีเป็นอิสระแหง่ยโุรป กรณีข้อ

กลา่วหาร้ายแรงเก่ียวกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชนครัง้สาํคญั" “Setting up an independent European commission of 

inquiry into serious allegations of grave human rights violations”, 7 เมษายน 2554 
22 ข้อค้นพบจากการไตส่วนและคณะกรรมการไตส่วนระดบัประเทศและระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ ได้รับการพิจารณาจากผู้

ดํารงตําแหนง่ในกลไกพิเศษสีท่า่น (A/HRC/13/42) 

                                                           



ประเทศเรียกร้องให้ก่อตัง้คณะกรรมการไต่สวนถาวรในยโุรป เพ่ือดําเนินการให้มีการสอบสวนอย่างรวดเร็ว สําหรับการ

ทรมานหรืออาชญากรรมระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ  ท่ีเกิดขึน้  

 

3. คณะกรรมการไต่สวนระดับประเทศ 

 41. ท่ีผ่านมามีการจดัตัง้คณะกรรมการไต่สวนระดบัประเทศในช่วงเวลาปัจจุบนัหลายคณะ ทัง้นีเ้พ่ือพิจารณา

ประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับความลบัทางราชการ และการท่ีรัฐมีส่วนร่วมในการทรมาน ภายหลงัเหตกุารณ์ก่อการร้าย

เมื่อ 11 กนัยายน 254422

23 คณะกรรมการไตส่วนสองคณะดงักลา่วประกอบด้วย คณะกรรมการไตส่วนกรณีผู้ถกูควบคมุตวั

ในสหราชอาณาจักร (มกัเรียกกันว่าการไต่สวนก๊ิบสนั Gibson Inquiry) และคณะกรรมการไต่สวนการกระทําของ

เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลแคนาดาท่ีเก่ียวกบันาย Maher Arar ในแคนาดา (หรือท่ีมกัเรียกวา่ คณะกรรมการไตส่วนกรณีนายอาราร์ 

- Arar Commission) 

 42. คณะกรรมการไตส่วนกรณี Gibson Inquiry ได้ถกูจดัตัง้ขึน้เพ่ือสอบสวนวา่หน่วยงานความมัน่คงและหน่วย

ขา่วกรองของรัฐมีสว่นเก่ียวข้องหรือไมแ่ละมากน้อยเพียงใด หรือมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิอย่างไม่เหมาะสม หรือในการสง่

ตวับุคคลอย่างผิดกฎหมาย ภายใต้ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายของประเทศอ่ืน ภายหลงัเหตุโจมตีเมื่อวันท่ี 11 

กันยายน 2544 องค์กรพัฒนาเอกชนบางส่วนวิจารณ์ว่าการไต่สวนครัง้นัน้ ขาดความโปร่งใสและไม่เปิดโอกาสให้

ผู้ เสยีหายและบคุคลท่ีสามอ่ืน ๆ มีสว่นร่วม23

24 

 43. คณะกรรมการไตส่วน Arar Commission ได้ถกูก่อตัง้ขึน้เพ่ือสอบสวนกรณีการควบคมุตวันาย Maher Arar 

เมื่อปี 2545 โดยมีการสง่ตวัเขาผา่นมาจากนิวยอร์ก และตอ่มามีการสง่ตวัเขาไปยงัสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ซึ่งเป็นเหตใุห้

เขาได้รับการทรมาน ในรายงาน คณะกรรมการยอมรับว่ามีการกระทําผิดท่ีเกิดขึน้กับนายอาราร์และมีข้อเสนอแนะให้

เยียวยาเขา ทัง้ยงัมีการพิจารณานโยบายและการดําเนินงานของตํารวจแคนาดา (Royal Canadian Mounted Police) 

และมีข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการแลกเปลีย่นข้อมลู และกลไกกํากบัดแูลสาํหรับหนว่ยงานความมัน่คงแห่งชาติ รวมทัง้การมี

คําสัง่เป็นการเฉพาะเพ่ือประกนัให้เกิดการตรวจสอบได้ และปอ้งกนัการมีสว่นร่วมกบัการทรมานในอนาคต  

 44. ในระหวา่งการเข้าเยี่ยมประเทศของผู้รายงานพิเศษ ได้มีการวิเคราะห์รายงานการทรมานจากแหลง่ข้อมลูใน

ประเทศ รวมทัง้ท่ีมาจากคณะกรรมการไต่สวนอย่างเป็นทางการ ทัง้นีเ้พ่ือรวบรวมข้อมลูท่ีสนบัสนนุข้อกลา่วหาว่ามีการ

ทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ24

25  ในเดือนพฤษภาคม 2554 ผู้รายงานพิเศษได้เข้าเยี่ยมประเทศตนีูเซีย เพ่ือร่วมมือ

กับรัฐบาลชั่วคราวในการสอบสวนการละเมิดท่ีเกิดขึน้จากรัฐบาลก่อนหน้านี ้ประเมินการละเมิดท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลา

เปลีย่นผา่นของรัฐบาลชัว่คราว และจําแนกมาตรการท่ีจะนํามาปฏิบตัิเพ่ือป้องกนัการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน 

ๆ ในอนาคต ในรายงานซึ่งจัดทําขึน้ในภายหลงั (A/HRC/19/61/Add.l) ผู้ รายงานพิเศษได้อ้างถึง “คณะกรรมการ

23 คณะกรรมการไตส่วนร่วมสมยัอ่ืน ๆ ทํางานเพ่ือแก้ปัญหา เช่น ในกวัเตมาลา คณะกรรมการซึง่จดัพิมพ์รายงานฉบบั

สมบรูณ์เมื่อปี 2542 ได้พิจารณาถึงสงครามกลางเมืองท่ีเกิดขึน้ในช่วงทศวรรษ 1980 โดยอธิบายถงึทัง้สถานการณ์ท่ี

เกิดขึน้และสาเหต ุ
24 โปรดด ูยกตวัอยา่งเช่น จดหมายร่วมท่ีมตีอ่การสอบสวนผู้ถกูควบคมุตวั 3 สงิหาคม 2554 จาก 

www.amnesty.org/en/library/asset/EUR45/010/2011/en/daf5cdl3-dea8-47d2-99d2-6628b963f51 

l/eur45010201 len.pdf 
25 โปรดด ูE/CN.4/1997/7 ภาคผนวก 

                                                           

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR45/010/2011/en/daf5cdl3-dea8-47d2-99d2-6628b963f51%20l/eur45010201%20len.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR45/010/2011/en/daf5cdl3-dea8-47d2-99d2-6628b963f51%20l/eur45010201%20len.pdf


ระดบัชาติเพ่ือพิสจูน์ข้อเท็จจริงวา่มีการปฏิบตัิมิชอบและการละเมิดระหว่างวนัท่ี 17 ธันวาคมจนถึงช่วงท่ียตุิสาเหตคุวาม

ขดัแย้ง” และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ โดยเฉพาะในแง่ของมาตรการท่ี

นํามาใช้เพ่ือเก็บรักษาพยานหลกัฐานท่ีรวบรวมได้  

 45. เพ่ือตอบสนองกบัแรงกดดนัระหว่างประเทศ ประธานาธิบดีคีร์กีซสถาน หลงัการปรึกษาหารือกบัสหภาพ

ยโุรป  องค์การว่าด้วยความมัน่คงและความร่วมมือในยโุรป (Organization for Security and Cooperation in Europe) 

และสํานักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR) ได้จัดตัง้คณะกรรมการไต่สวนเพ่ือ

สอบสวนเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ทางตอนใต้ของคีร์กีซสถาน ผู้รายงานพิเศษจะให้ความเห็นต่อข้อค้นพบของคณะกรรมการใน

รายงานเก่ียวกบัประเทศคีร์กีซสถานฉบบัตอ่ไป หลงัการเข้าเยี่ยมประเทศในเดือนธนัวาคม 2554 เขายงัจะให้ความเห็นตอ่

คําตอบของรัฐบาล ในช่วงท่ีจดัทําข้อเสนอแนะ ซึง่จะครอบคลมุถึงการสอบสวนเหตกุารณ์ในเดือนมิถนุายน 2553 ท่ีเมือง 

Osh และจงัหวดัใกล้เคียง นอกเหนือจากประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีอยูภ่ายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของเขา  

 46. ในบาห์เรน มีการจดัตัง้คณะกรรมการไตส่วนภายหลงัรัฐบาลออกคําสัง่ท่ี 28 เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้

ในเดือนกุมภาพนัธ์และมีนาคม 2554 และช่วงหลงัจากนัน้ เพ่ือสอบสวนตามข้อกลา่วหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ และจัดทําข้อเสนอแนะ หลงัจากมีการตีพิมพ์เผยแพร่รายงานของคณะกรรมการในเดือนพฤศจิกายน 

2554 รัฐบาลได้เข้าร่วมในกระบวนการปรึกษาหารือกับผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีเ้พ่ือดําเนินการตามข้อเสนอแนะ รวมทัง้การ

สอบสวนตามข้อร้องเรียนทกุประการเก่ียวกบัการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ ผู้ รายงานพิเศษยินดีกบัโอกาสท่ี

เกิดขึน้ภายหลงัการเผยแพร่รายงานของคณะกรรมการ ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของเขา และโอกาสท่ีจะมีสว่น

สนบัสนนุกระบวนการปฏิรูป ในระหวา่งการเยือนประเทศบาห์เรนอยา่งเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2555  

 

จ. คณะกรรมการไต่สวนไม่ได้ช่วยให้รัฐปลอดพ้นจากพันธกรณีตามกฎหมาย  

 47. แม้วา่คณะกรรมการไตส่วนอาจช่วยให้รัฐปฏิบตัิตามพนัธกรณีตามกฎหมายระหวา่งประเทศ ในแง่ท่ีเก่ียวกบั

การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ การจดัตัง้คณะกรรมการไต่สวนไม่ได้ลดพนัธกรณีตามกฎหมายดงักลา่วลงเลย 

จึงต้องมีการพิจารณากรอบกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องในทุกขัน้ตอนของการจดัตัง้และการดําเนินงานของ

คณะกรรมการไต่สวนการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ กฎหมายระหว่างประเทศกําหนดให้มีพนัธกรณีหลาย

ประการของรัฐในสว่นท่ีเก่ียวกบัสิทธิของผู้ เสียหายจากการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ รวมทัง้กติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนสุญัญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ี

โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ียํ่ายีศกัดิ์ศรี และธรรมนูญท่ีเก่ียวข้องของระบบสิทธิมนษุยชนภมูิภาค 2 5

26 โดยจําแนกเป็น

26 อนสุญัญาวา่ด้วยการปกปอ้งสทิธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานแหง่ยโุรป (European Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) ยํา้วา่รัฐตา่ง ๆ มีพนัธกรณีต้องสอบสวนทัง้ในบริบทท่ี

สง่ผลกระทบตอ่สทิธิและเสรีภาพตามท่ีระบถุงึในอนสุญัญา และกรณีท่ีจําเป็นต้องมกีารสอบสวนอยา่งเป็นผลเพ่ือให้เกิด

การเยียวยาอยา่งเป็นผล กฎบตัรแอฟริกาวา่ด้วยสทิธิของมนษุย์และสทิธิมนษุยชน (African Charter on Human and 

Peoples’ Rights) กําหนดพนัธกรณีของรัฐท่ีเก่ียวข้องกบัสทิธิ หน้าท่ี และเสรีภาพ ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัร ซึง่หมายถึง

การสอบสวนตามข้อกลา่วหาวา่มีการละเมิดสทิธิมนษุยชน อนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิมนษุยชนแหง่อเมริกา (American 

Convention on Human Rights) ยํา้วา่ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงอยา่งเต็มท่ีซึง่สทิธิและเสรีภาพตามท่ีกําหนดในอนสุญัญา 

รัฐมีหน้าท่ีในเชิงบวกท่ีจะต้องสอบสวนเมื่อเกิดการละเมิดขึน้ 

                                                           



พนัธกรณีท่ีเช่ือมโยงกนัหกประการของรัฐต่าง ๆ ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วพนัธกรณีเหลา่นีค้รอบคลมุถึง (ก) หน้าท่ีในการป้องกนั

การปฏิบตัิท่ีโหดร้ายท่ีจะเกิดขึน้กบัสาธารณะและบคุคลเอกชน  (ข) หน้าท่ีในการสอบสวน (ค) หน้าท่ีในการออกกฎหมาย

และบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือเอาผิดทางอาญากบัการทรมาน (ง) หน้าท่ีในการไม่รับฟังหลกัฐานท่ีได้มาจากการทรมานและ

การปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ เพ่ือเอาผิดกบัจําเลยในระหว่างการพิจารณาความอาญา (จ) หน้าท่ีในการฝึกอบรมบคุลากร

และกําหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิในขัน้ตอนปฏิบตัิ และ (ฉ) หน้าท่ีในการให้การเยียวยาและการชดเชยกับผู้ เสียหาย 

คณะกรรมการไตส่วนท่ีมีประสทิธิภาพจะช่วยให้รัฐปฏิบตัิตามพนัธกรณีเหลา่นีไ้ด้ ซึง่พนัธกรณีเหลา่นีย้งัมีผลบงัคบัใช้ตาม

กฎหมายตอ่ไป ไมว่า่คณะกรรมการจะยงัมีอํานาจหน้าท่ีตอ่ไปยาวนานเพียงใด หรือมีกรอบอ้างอิงอยา่งไร  

 48. พนัธกรณีในเชิงบวกของรัฐในการสอบสวนการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนษุยชน และการละเมิด

ร้ายแรงตอ่กฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศ26

27 เช่ือมโยงอยา่งใกล้ชิดกบัพนัธกรณีในการฟอ้งคดี และสทิธิในการเข้าถึง

ความจริง 2 7

28  ตามแนวนิติศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน คณะกรรมการมกัอ้างถึงพนัธกรณีของรัฐภาคีท่ีมีต่อ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในการสอบสวนและลงโทษเมื่อมีการละเมิดสิทธิ

มนษุยชน 2 8

29 ในหลกัการและแนวปฏิบตัิพืน้ฐานว่าด้วยสิทธิในการเยียวยาและการชดเชยของผู้ เสียหายจากการละเมิด

อยา่งรุนแรงตามหลกักฎหมายสทิธิมนษุยชนและกฎหมายด้านมนษุยธรรมระหวา่งประเทศ ท่ีประชมุสมชัชาใหญ่ยืนยนัถึง

พนัธกรณีท่ีจะต้องดําเนินการตามกฎหมายสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่ง

รวมถึงหน้าท่ีในการสอบสวนการละเมิดอย่างเป็นผล โดยไม่ชกัช้า อย่างรอบด้านและอย่างไม่ลําเอียง และหากเป็นไปได้

ให้ดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ ท่ีถูกกล่าวหาโดยใช้อํานาจตามกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ 

นอกจากนัน้ รัฐยงัมีหน้าท่ีจะต้องสอบสวน และหากมีพยานหลกัฐานมากเพียงพอ มีหน้าท่ีจะต้องฟ้องคดีต่อบคุคลท่ีถูก

กลา่วหาวา่เป็นผู้ละเมิด และหากไตส่วนและพบวา่มีความผิด รัฐมีหน้าท่ีจะต้องลงโทษบคุคลดงักลา่ว29

30 

 49. ข้อ 12 ของอนสุญัญาต่อต้านการทรมาน กําหนดเป็นพนัธกรณีอย่างชดัเจนให้รัฐภาคีต้องสอบสวนตามข้อ

กล่าวหาทัง้ปวงว่ามีการทรมาน โดยยืนยนัว่ารัฐภาคีแต่ละแห่งควรประกันว่าหน่วยงานท่ีมีอํานาจของตนดําเนินการ

สอบสวนอยา่งไมช่กัช้าและไมล่าํเอียง เมื่อมีเหตผุลท่ีนา่เช่ือว่า ได้เกิดการทรมานขึน้ในดินแดนในเขตอํานาจของตน ตาม

ความเห็นทัว่ไปท่ี 20 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนระบุว่า การเยียวยาท่ีเป็นผลต่อข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานและการ

ปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ ซึง่เป็นการละเมิดข้อ 7 ครอบคลมุถึงการสอบสวนโดยไม่ชกัช้าและอย่างไม่ลําเอียงของหน่วยงานท่ี

มีอํานาจ นอกจากนัน้ เป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปว่าสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาอย่างเป็นผลตามข้อ 2 ของกติการะหว่าง

ประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง ครอบคลมุถึงพนัธกรณีท่ีจะต้องสอบสวนด้วย  

 50. คณะกรรมการสทิธิมนษุยชน ในความเห็นทัว่ไปท่ี 31 มีข้อสงัเกตวา่ นอกจากรัฐจะต้องกําหนดให้มกีลไกทาง

ศาลท่ีเหมาะสมแล้ว ยงัจําเป็นต้องมีกลไกของฝ่ายบริหารเพ่ือให้มีการปฏิบตัิตามพนัธกรณีทัว่ไปอย่างเป็นผล ในการ

สอบสวนตามข้อกลา่วหาวา่มีการละเมิดอยา่งไมช่กัช้า อยา่งรอบด้าน และอย่างเป็นผล โดยหน่วยงานท่ีไม่ลําเอียง การท่ี

27 โปรดด ูA/HRC/18/25 
28 โปรดด ูE/CN.4/2006/9 
29 Abubakar Amirov V. Russian Federation, communication No. 1447/2005 เป็นความเห็นซึง่มีการรับรองเมื่อวนัท่ี 2 

เมษายน 2552, ยอ่หน้า 11.2; Orly Marceliana and Daniel Gumanoy V. The Philippines, Communication No. 

1560/2007 เป็นความเห็นซึง่มีการรับรองเมื่อวนัท่ี 30 ตลุาคม 2551, ยอ่หน้า 7.2 
30 มติท่ีประชมุสมชัชาใหญ่ท่ี 60/147, ภาคผนวก, ยอ่หน้า 3 (b) และ 4 

                                                           



รัฐภาคีบกพร่องในการสอบสวนข้อกลา่วหาว่ามีการละเมิดโดยตวัของมนัเอง อาจสง่ผลให้เป็นการละเมิดกติกาในอีกข้อ

หนึง่  

 51. ตามหลกัการการสบืสวนสอบสวนและบนัทึกข้อมลูหลกัฐานอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีการทรมาน และการ

ปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือยํ่ายีศกัดิ์ศรี เป้าประสงค์สําคญัของการสอบสวนและการบนัทึก

ข้อมลูการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ียํ่ายีศกัดิ์ศรีอยา่งเป็นผล ได้แก่ 

(ก) การทําให้เกิดความกระจ่างของข้อเท็จจริง และการพิสูจน์และการยอมรับของบุคคลและรัฐต่อความ

รับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้ เสยีหายและครอบครัว  

(ข) การจําแนกมาตรการท่ีจําเป็นเพ่ือปอ้งกนัการกระทําผิดซํา้ 

(ค) การสนบัสนนุให้มีการฟ้องคดี และ/หรือ หากมีความเหมาะสม อาจมีการลงโทษทางวินยักบัผู้ ท่ีถกูระบจุาก

ผลการสอบสวนวา่มีสว่นรับผิดชอบต่อความผิดนัน้ และการพิสจูน์ถึงความต้องการการชดเชยและการเยียวยา

อย่างเต็มท่ีจากรัฐ รวมทัง้ค่าชดเชยท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ และการกําหนดมาตรการเพ่ือการรักษาพยาบาล

และการบําบดัฟื้นฟู 3 0

31 องค์ประกอบของการสอบสวนท่ีเป็นผลยังครอบคลุมถึงการจัดทํากลไกเพ่ือรับและ

สอบสวนตามข้อร้องเรียน31

32 การมีพนกังานสอบสวนท่ีมีอํานาจและไมล่าํเอียง การบนัทกึข้อมลูความผิดท่ีเกิดขึน้

อยา่งระมดัระวงั32

33 และการคุ้มครองผู้ เสยีหาย พยาน และพนกังานสอบสวนอยา่งเพียงพอ 3 3

34 เฉพาะกรณีซึ่งเป็น

ข้อกล่าวหาท่ีดูเหมือนจะปราศจากมลูความจริงอย่างชดัเจนเท่านัน้  ท่ีควรปลอ่ยให้เจ้าพนกังานท่ีถูกกล่าวหา

ดํารงตําแหนง่ตอ่ไประหวา่งท่ีรอผลการสอบสวน และรอผลการดําเนินการทางกฎหมายหรือทางวินยัในขัน้ตอน

ตอ่ไป34

35 

 52. ขอบเขตและประเภทของข้อมลูท่ีได้มาจากคณะกรรมการไต่สวน มกัแตกต่างจากข้อมูลท่ีถูกค้นพบตาม

กระบวนการสอบสวนและฟอ้งคดีทางอาญาอยา่งเป็นทางการ ในขณะท่ีการฟ้องคดีมีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองหน้าท่ีของ

รัฐในการเอาผิดกบับคุคล อาจสง่ผลให้ค้นพบข้อมลูอยา่งจํากดัและเป็นข้อมลูบางประเภท เมื่อมีการเสนอข้อกลา่วหาว่ามี

การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ ต่อหน่วยงานท่ีมีอํานาจเพ่ือการฟ้องคดี ผลการสอบสวนทัง้หมดท่ีเกิดขึน้อาจ

ไม่ได้ถกูเปิดเผยต่อสาธารณะเสมอไป3 5

36 แม้ว่าคณะกรรมการไต่สวนจะเน้นท่ีการรับผิดของบคุคล แต่ก็มุ่งแสวงหาอย่าง

ลกึซึง้และในวงกว้าง ซึง่ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีเก่ียวข้องท่ีนําไปสูก่ารละเมิดนัน้ แตกตา่งจากหน่วยงานสอบสวนท่ีมุ่ง

ทําหน้าท่ีฟ้องคดี ด้วยเหตุดงักล่าว คณะกรรมการไต่สวนจึงอาจมีส่วนช่วยทําให้เห็นภาพท่ีสมบรูณ์ยิ่งขึน้ว่า เหตใุดและ

ทําไมจึงเกิดการทรมานขึน้ ทัง้นีจ้ากการวิเคราะห์ไม่เพียงแต่ผลลพัธ์ท่ีมีต่อบคุคล กฎหมาย และการเมืองอนัเน่ืองมาจาก

นโยบายของรัฐเก่ียวกบัการทรมานเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงการเปิดโปงข้อมลูท่ีลกึซึง้ท่ีสะท้อนให้เห็นแบบแผนโดยทัว่ไปของ

การละเมิด การมีสว่นร่วมในเชิงสถาบนั และความรับผิดชอบ และความรับผิดชอบในแง่ของการบงัคบับญัชา รวมทัง้การ

ให้ข้อมลูพืน้ฐานท่ีมีคณุคา่ และอาจช่วยให้จําแนกตวัพยานบคุคลได้ (โปรดดตูวัอยา่งเช่น Gibson Inquiry) 

31 มติท่ีประชมุสมชัชาใหญ่ท่ี 55/89, ภาคผนวก, ยอ่หน้า 1 
32 E/CN.4/2003/68 
33 A/62/221, ยอ่หน้า 52 
34 มติท่ีประชมุสมชัชาใหญ่ท่ี 55/89, ยอ่หน้า 3(b) 
35 E/CN.4/2003/68, ยอ่หน้า 2 
36 อนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ียํา่ยีศกัดิ์ศรี ข้อ 7 

                                                           



 53. คณะกรรมการไตส่วนสามารถทําหน้าท่ีสนบัสนนุการฟ้องคดีได้ 3 6

37 โดยอาจใช้ประโยชน์จากข้อมลูซึ่งอาจไม่

สามารถรับฟังได้ในศาลตามกฎหมาย เน่ืองจากใช้มาตรฐานด้านพยานหลกัฐานท่ีเข้มข้นน้อยกว่า ยกตวัอย่างเช่น ใน

กระบวนการของคณะกรรมหารไต่สวน มกัมีการรับฟังพยานซดัทอดสืบเน่ืองจากมาตรฐานด้านพยานหลกัฐานท่ีตํ่ากว่า 

ในทํานองเดียวกัน การกําหนดภาระพิสจูน์ก็ไม่สงูเหมือนมาตรฐานท่ีใช้ในการพิจารณาคดีอาญาทัว่ไป ยกตวัอย่างเช่น 

พยานหลกัฐานท่ีนา่เช่ือถือก็เพียงพอแล้วต่อการรับฟัง ซึ่งตรงข้ามกบัมาตรฐานของศาลท่ีต้องเป็นการพิสจูน์จนสิน้สงสยั 

นอกจากนัน้ ในกระบวนการของคณะกรรมหารไต่สวน บคุคลมกัได้รับเชิญมาโดยสมคัรใจเพ่ือให้การหรือยื่นคําให้การ 

แตกตา่งจากการสอบพยานอยา่งเป็นทางการ ซึง่มกัเป็นหน้าท่ีท่ีต้องมาตากฎหมายของศาล37

38 

 54. คณะกรรมการไต่สวนยังอาจมีส่วนสนับสนุนโดยตรงต่อการฟ้องคดี โดยการให้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้กับ

พนกังานอยัการ ข้อมูลท่ีได้จากรายงานฉบบัสมบูรณ์ของคณะกรรมการ อาจเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ในการฟ้องคดี

อยา่งเป็นทางการ แม้จะไมใ่ช่เคร่ืองมือท่ีครอบคลมุข้อมลูทัง้หมดก็ตาม ยกตวัอย่างเช่น ข้อค้นพบของคณะกรรมการอาจ

ครอบคลมุข้อเท็จจริงเก่ียวกบับทบาทและการมีสว่นร่วมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการทรมาน ในทกุกรณีซึง่คณะกรรมการไต่

สวนรับทราบข้อกลา่วหาว่ามีการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการกระทําโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบคุคล

อ่ืน ๆ จะต้องมีการสง่ข้อมลูเก่ียวกบัข้อกลา่วหาและพยานหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องทุกประการให้กบัหน่วยงานฟ้องคดี 

เพ่ือให้เร่ิมกระบวนการทางกฎหมายอยา่งเป็นทางการ และหากเหมาะสมให้มีการฟอ้งคดี  

 55. หากมีการตัง้คณะกรรมการไตส่วนก่อนกระบวนการทางอาญาจะเร่ิมขึน้อย่างเป็นทางการ หรือกรณีท่ีกลไก

ทัง้สองเกิดขึน้ในเวลาเดียวกนั เราต้องให้ความใส่ใจเพ่ือประกนัว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการจะไม่ขดัขวางการ

สอบสวนเพ่ือฟ้องคดีไม่ว่าในทางใดก็ตาม 3 8

39 ในการจดัตัง้คณะกรรมการไต่สวนระหว่างประเทศเพ่ือสอบสวนการสงัหาร

นาง Mohtarma Benazir Bhutto อดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถาน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติเห็นชอบว่าควรมีการ

แต่งตัง้คณะกรรมการระหว่างประเทศ เพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ แต่ไม่ใช่เป็นการสอบสวนในทาง

อาญา หน้าท่ีในการสอบสวนทางอาญา การหาตัวผู้ กระทําผิด และการนําตัวผู้ กระทําผิดมาลงโทษ ยังคงเป็นของ

หนว่ยงานท่ีมีอํานาจในปากีสถานตอ่ไป39

40 

 56. นอกจากนัน้ คณะกรรมการไต่สวนต้องไม่ส่งผลกระทบต่อกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาเพ่ืออภัยโทษ 

เน่ืองจากการอภยัโทษ “ขดัขวางไม่ให้มีการฟ้องคดีต่อบคุคล ซึ่งอาจมีสว่นรับผิดชอบอย่างมากต่ออาชญากรรมสงคราม 

37 คณะกรรมการเพ่ือความจริงและความปรองดองแหง่เซยีร์ราลโีอน (Truth and Reconciliation Commission of Sierra 

Leone) เกิดขึน้พร้อมกบัศาลพิเศษเซยีร์ราลโีอน (Special Court for Sierra Leone) ซึง่จดัตัง้ขึน้ร่วมกนัโดยรัฐบาลเซยีร์รา

ลโีอนและองค์การสหประชาชาต ิโดยมีความรับผิดชอบในการไตส่วนบคุคลท่ีมีความรับผิดชอบมากสดุตอ่อาชญากรรม

ระหวา่งประเทศในชว่งท่ีมีสงคราม 
38 โปรดด ูOHCHR, “เคร่ืองมือตามหลกันิติธรรมในรัฐหลงัยคุสงครามความขดัแย้ง” “Rule of Law Tools for Post-

Conflict States: Prosecutorial Initiatives”, นิวยอร์กและเจนีวา 2549 น. 33 
39 โปรดด ูE/CN.4/2003/68, ยอ่หน้า 26 (k) 
40 โปรดด ูรายงานของคณะกรรมการไตส่วนแหง่สหประชาชาตเิก่ียวกบัข้อเท็จจริงและพฤตกิารณ์การสงัหารอดตี

นายกรัฐมนตรี Mohtarma Benazir Bhutto แหง่ปากีสถาน จาก 

www.un.org/News/dh/infocus/Pakistan/UN_Bhutto_Report_15April2010.pdf, น. V 

                                                           



การสงัหารล้างเผ่าพนัธุ์ อาชญากรรมต่อมนษุยชาติ และการละเมิดร้ายแรงต่อสิทธิมนษุยชนอ่ืน ๆ และไม่สอดคล้องกับ

พนัธกรณีของรัฐท่ีมีตอ่กฎหมายระหวา่งประเทศหลายฉบบั รวมทัง้นโยบายขององค์การสหประชาชาติ”41 

 

IV. การจาํแนกแนวปฏิบัติที่ดีสุด และการกาํหนดมาตรฐานของคณะกรรมการไต่สวน 

 57. ประสบการณ์มากมายของคณะกรรมการไต่สวนระดบัประเทศและระหว่างประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลท่ีมี

บทเรียนสําคญัหลายประการ ทัง้ของแนวปฏิบตัิท่ีดีและไม่ดี พิธีสารอีสตนับูลและหลกัการเพ่ือขจัดการลอยนวลพ้นผิด 

เป็นตัวอย่างของการกําหนดมาตรฐานท่ีสามารถนํามาใช้กับสถาบัน วัตถุประสงค์ วิธีการทํางาน และผลลพัธ์ของ

คณะกรรมการไตส่วนได้ เน่ืองจากการก่อตัง้คณะกรรมการไต่สวนเกิดขึน้จากบริบทและเป้าประสงค์ท่ีหลากหลาย เราถึง

ตระหนกัว่ามาตรฐานเหลา่นีจ้ึงเป็นเพียงสญัญาณบ่งบอก และอาจไม่มีผลบงัคบัใช้อย่างเต็มท่ีเหมือนกฎหมายระหว่าง

ประเทศ อย่างไรก็ดี เราจําเป็นต้องพิจารณามาตรฐานเหลา่นี ้และใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉยัว่าในจุดใดและอย่างไร 

คณะกรรมการไตส่วนจึงจะสามารถทําหน้าท่ีสนบัสนนุหลกัการของกฎหมายระหวา่งประเทศได้อยา่งจริงจงั และสนบัสนนุ

ให้รัฐและประชาคมระหวา่งประเทศสามารถปฏิบตัิตามพนัธกรณีตามกฎหมายระหวา่งประเทศได้ 

 

ก. แหล่งทรัพยากร 

 58. คณะกรรมการไตส่วนควรได้รับความสนบัสนนุให้สามารถดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงได้อย่างจริงจงัและ

เข้มแข็ง ซึง่ข้อมลูสว่นใหญ่มกัจะถกูปกปิดและยากตอ่การพิสจูน์ ด้วยเหตดุงักลา่ว จําเป็นท่ีคณะกรรมการจะต้องมีเงินทนุ

สนบัสนุนมากเพียงพอในการเดินทาง การคุ้มครองพยาน การจ้างผู้ เช่ียวชาญเพ่ือจัดทํารายงาน และการสนบัสนนุการ

สอบสวนและการตรวจสอบทางนิติเวช คณะกรรมการยงัควรสามารถจ้างพนกังานท่ีไว้วางใจได้ และมีความชํานาญการ

แบบเป็นมืออาชีพ รวมทัง้ทนายความ ซึ่งไม่ควรถกูแทรกแซงด้วยอิทธิพลทางการเมือง กระบวนการจดัจ้างพนกังานควร

นําไปสูก่ารได้มาซึง่ผู้ ชํานาญการด้านเทคนิคและผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการสอบสวน  

 

ข. คณะกรรมการไต่สวนระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

 59. หากเป็นไปได้ ควรมีการจดัตัง้คณะกรรมการไตส่วนระดบัประเทศ ก่อนจะมีการจดัตัง้คณะกรรมการไต่สวน

ระหว่างประเทศ การท่ีคณะกรรมการไต่สวนมีความใกล้ชิดกบัประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ มกัทําให้เกิดความชอบธรรม

และทําให้เกิดผลกระทบมากกวา่ อยา่งไรก็ดี รัฐควรแสวงหาความช่วยเหลือจากนานาประเทศ กรณีท่ีไม่มีทรัพยากรและ/

หรือความชํานาญการท่ีจําเป็น ประชาคมระหว่างประเทศมีหน้าท่ีจดัตัง้คณะกรรมการไต่สวน โดยใช้กลไกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่

กรณีท่ีรัฐไมส่ามารถทําลายวงจรการลอยนวลพ้นผิดได้ หรือไม่ประสงค์ หรือไม่สามารถค้นหาความจริงและอํานวยความ

ยุติธรรม หรือในกรณีท่ีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนัน้คุกคามต่อสนัติภาพและความมัน่คงระหว่างประเทศ นอกจากนัน้ 

คณะกรรมการไตส่วนระหวา่งประเทศยงัมีบทบาทสาํคญัในการสนบัสนนุการสอบสวนระดบัประเทศในเวลาตอ่มา  

 

ค. องค์ประกอบ  

 60. บุคคลท่ีได้รับการคดัเลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการไต่สวน ควรคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์ท่ี

ประกนัให้คณะกรรมการมีความเป็นอิสระและความไมล่าํเอียง41

42 กรรมการควรเป็นผู้มีคณุวฒุิและเป็นท่ียอมรับของชุมชน

41 โปรดด ูOHCHR, “เคร่ืองมือตามหลกันิติธรรมในรัฐหลงัยคุสงครามความขดัแย้ง: การอภยัโทษ” “Rule of Law Tools 

for Post-Conflict States: Amnesties”, บทท่ี 5 

                                                           



ในท้องถ่ิน เพ่ือให้สาธารณะเกิดความไว้วางใจ และท่ีสําคญั กรรมการควรเป็นบคุคลซึ่งมีจริยธรรมสงูและมีความเป็นมือ

อาชีพ โดยควรทําให้ผู้ เสยีหายและพยานรู้สกึวา่พวกเขาควรขอเข้าพบคณะกรรมการ และมีสว่นร่วมในกระบวนการ โดยไม่

กลวัวา่จะมีการนําคําให้การของพวกเขาไปใช้ในทางมิชอบ  

 61. สมาชิกของคณะกรรมการไต่สวนอาจมีคุณสมบตัิแตกต่างกนัตามหลายแม่แบบ โดยแต่ละแม่แบบจะมี

ความเหมาะสมกบัพฤติการณ์ท่ีเก่ียวข้องและวฒันธรรมด้านกฎหมายของแต่ละรัฐ ยกตวัอย่างเช่น บางประเทศต้องการ

ประกนัให้มีตวัแทนจากภาคการเมืองหรืออดุมการณ์ทกุภาคสว่น สว่นประเทศอ่ืน ๆ อาจไมกํ่าหนดคณุสมบตัิเช่นนัน้ ไมว่า่

ในพฤติการณ์ใด ๆ จําเป็นท่ีรัฐจะต้องแตง่ตัง้กรรมการซึง่ไมเ่ป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ใด และท่ีสาํคญัสดุควรมุ่งแสวงหาความ

จริง และจําเป็นต้องแต่งตัง้กรรมการจากบุคคลท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกับวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงและการประเมิน

คณุภาพของพยานหลกัฐาน ด้วยเหตดุงักลา่ว เราจึงควรกําหนดให้กรรมการบางสว่นมาจากบคุลากรท่ีเป็นผู้ พิพากษาหรือ

พนกังานอยัการ ทัง้ท่ีรับราชการอยู่หรือเกษียณอายแุล้ว ในเวลาเดียวกนั สดัสว่นของคณะกรรมการควรสะท้อนถึงความ

ชํานาญการท่ีหลากหลาย เพ่ือประกนัว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการจะได้รับประโยชน์จากการตีความถึงปัญหาท่ี

เก่ียวข้องจากมุมมองท่ีหลากหลาย ทัง้นีค้วรรวมถึงบุคคลท่ีมีจุดยืนมั่นคงทางศีลธรรมท่ีมาจากวงการวิทยาศาสตร์ 

(โดยเฉพาะแพทยศาสตร์ จิตเวช และนิติวิทยาศาสตร์) และจากสายสงัคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ รวมทัง้บุคคลจาก

วงการวารสารศาสตร์ด้วย  

 62. กรณีท่ีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนัน้มีลกัษณะเก่ียวข้องกบัเหตผุลทางชาติพนัธ์ุ เชือ้ชาติ หรือศาสนาอย่าง

ชัดเจน จําเป็นท่ีคณะกรรมการต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ถึงชะตากรรมของชุมชนท่ีได้รับ

ผลกระทบ ไมว่า่ในพฤติการณ์ใด ๆ เราควรให้ความใสใ่จตอ่การให้ผู้หญิงเป็นสว่นหนึ่งของคณะกรรมการ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิด

คุณค่าเพ่ิมเติม ควรให้มีกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีมุมมองทางเพศสภาพ เพ่ือให้สามารถทําความเข้าใจต่อ

พฤติการณ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะสาํหรับกลุม่ผู้ ได้รับผลกระทบ ไมว่า่จะเป็นผู้หญิง เด็ก เลสเบีย้น เกย์ ไบเช็กชวล และคนข้าม

เพศ ให้ครอบคลุมถึงผู้ พิการและผู้ ท่ีเป็นสมาชิกของชนกลุ่มน้อยหรือชนพืน้เมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการละเมิดท่ี

ร้ายแรง รวมทัง้การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ และเข้าใจถึงผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนเหลา่นัน้ ความสมดลุในแง่

ภมูิศาสตร์และวฒันธรรมในคณะกรรมการ มีความสาํคญัอยา่งยิง่เช่นกนั ตราบท่ีความสมดลุทางการเมืองไมส่ง่ผลกระทบ

ตอ่มาตรฐานความชํานาญการและความเป็นมืออาชีพ  

 63. ในกรณีท่ีคณะกรรมการเกิดจากการแตง่ตัง้ของประชาคมระหวา่งประเทศ ผู้ เป็นสมาชิกควรเป็นตวัแทนท่ีมา

จากผู้ ชํานาญการซึง่เป็นท่ียอมรับวา่มีความรู้ในกฎหมายระหวา่งประเทศ ผู้ ท่ีเคยมีประสบการณ์ทํางานกบัคณะกรรมการ

มาก่อน จะเป็นองค์ประกอบสาํคญัของความสาํเร็จของคณะกรรมการช่วงท่ีผา่นมา 

 

ง. อาํนาจ หน้าที่และคุณสมบัติ  

 64. คณะกรรมการไตส่วนควรได้รับการจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ซึง่จะสะท้อนให้เห็นว่ารัฐให้ความสําคญัอย่างยิ่ง

กบัหนว่ยงานท่ีทําการสอบสวนเช่นนี ้กฎหมายท่ีนําไปสูก่ารจดัตัง้คณะกรรมการไตส่วน อาจเป็นพระราชบญัญตัิท่ีผา่นการ

พิจารณาของรัฐสภา คําสัง่ของฝ่ายบริหารหรือพระราชกําหนด หรือคําวินิจฉยัของศาลสงูสดุซึง่ทําหน้าท่ีด้านการสอบสวน 

ไม่ว่าในพฤติการณ์ใด ๆ กฎหมายท่ีใช้เพ่ือจัดตัง้คณะกรรมการไต่สวนควรกําหนดกรอบอ้างอิงอํานาจหน้าท่ีของ

42 พิธีสารอิสตนับลูมีข้อเสนอแนะวา่ สมาชิกของคณะกรรมการไตส่วนไมค่วรมีสว่นเก่ียวข้องกบัหนว่ยงานท่ีถกูกลา่วหาวา่

ทําการทรมาน หรือมีสว่นเก่ียวข้องกบับคุคล พรรคการเมือง หรือหนว่ยงานของรัฐท่ีอาจมีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทํา

ความผิดนัน้ (ยอ่หน้า 109) ทัง้ยงัเสนอวา่คณะกรรมการไตส่วนควรประกอบด้วยสมาชิกอยา่งน้อยสามคน 

                                                                                                                                                                                     



คณะกรรมการอย่างชัดเจน รวมทัง้กรอบเวลาการดําเนินงาน และ/หรือกรอบในด้านภูมิศาสตร์ท่ีมีความเหมาะสมกับ

ประเด็นซึง่ทําการสอบสวน ไมค่วรมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีครอบคลมุประเด็นการละเมิดท่ีจะต้อง

สอบสวนจนกว้างขวางเกินไป กฎหมายซึง่ให้อํานาจกบัคณะกรรมการควรกําหนดอย่างชดัเจนถึงขอบเขตการไต่สวน โดย

มีการอ้างอิงอย่างเฉพาะเจาะจงถึงเหตกุารณ์และประเด็นปัญหาท่ีต้องการแก้ไข ภาษาท่ีใช้ในการเขียนกรอบอ้างอิงควร

เป็นภาษาท่ีเป็นกลาง หลกีเลีย่งการนําเสนอในเชิงการชีแ้นะไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่ คณะกรรมการควรมีความยืดหยุน่

ในการแก้ไขกรอบอ้างอิงเมื่อเกิดเหตท่ีุเป็นข้อยกเว้นขึน้มา ตราบเทา่ท่ีปัญหาใหมท่ี่พบทําให้เกิดความจําเป็นท่ีจะต้องแก้ไข

กรอบอ้างอิงดงักลา่ว และควรมีการอธิบายถึงเหตผุลในการตดัสนิใจของคณะกรรมการอยา่งเปิดเผยและโปร่งใส42

43 

 65. กฎหมายดงักลา่วควรกําหนดอยา่งชดัเจนถึงอํานาจและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ ไมว่า่ผลการพิจารณา

ของคณะกรรมการจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายตามแนวนิติศาสตร์ระดบัชาติหรือไม่ หรือจะเป็นเพียงแนวปฏิบัติใน

อนาคตสาํหรับหนว่ยงานของรัฐ เราจะต้องพิจารณาบทบาทของคณะกรรมการในฐานะเป็นหนว่ยงาน “อยา่งเป็นทางการ” 

ซึง่มีผลงานและทําให้เกิดผลลพัธ์ท่ีรัฐให้คํามัน่ว่าจะเคารพและปฏิบตัิตาม คณะกรรมการต้องสามารถตรวจสอบเอกสาร

ทุกชิน้ของหน่วยงานของรัฐและคลงัจดหมายเหตุทุกแห่ง รวมทัง้เอกสารท่ีถูกจัดชัน้เป็นความลบัหรือมีการเผยแพร่ใน

วงจํากัด คณะกรรมการไต่สวนควรมีอํานาจในการเรียกตวับุคคลมาให้การ หรือไม่เช่นนัน้ก็ควรมีอํานาจในการร้องขอ

พยานหลกัฐานโดยการขออํานาจจากศาลเพ่ือเรียกตวัพยานและบงัคบัให้บคุคลมาให้การ ทัง้นีโ้ดยอ้างอิงตามกรอบสทิธิ

ของบคุคลท่ีอาจเลอืกจะไมใ่ห้การ กรณีท่ีคําให้การนัน้อาจเป็นปรปักษ์กบัตนเอง อํานาจดงักลา่วควรครอบคลมุถึงการขอ

หมายศาลเพ่ือเข้าตรวจค้นสถานท่ี และการตรวจค้นและยดึเอกสารและวตัถพุยานใด ๆ นอกจากนัน้ คณะกรรมการควรมี

อํานาจตามกฎหมายในการคุ้มครองพยาน ผู้ เสียหายและครอบครัว เพ่ือให้ปลอดพ้นจากการตอบโต้อนัเป็นผลมาจาก

คําให้การของพวกเขา43

44 

 

จ. วิธีการ 

 66. ในการทําหน้าท่ี คณะกรรมการต้องระมดัระวงัในการออกแบบยทุธศาสตร์เพ่ือให้สามารถค้นพบข้อเท็จจริง

ทกุประการท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจของตน และตามท่ีกําหนดไว้ในกรอบอ้างอิง เพ่ือประกนัให้เกิดการมสีว่นร่วมและการเป็น

เจ้าของวิธีการทํางานของคณะกรรมการ ควรสนับสนุนให้มีการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวางและจริงจังในบรรดา

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ระดบันานาประเทศและระดบัประเทศ รวมทัง้หน่วยงานภาคประชาสงัคม ในระหว่างการจดัทํา

กรอบอ้างอิงของคณะกรรมการ นอกจากนัน้ จะต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดกรอบอ้างอิงและวิธีการทํางานตอ่สาธารณะ 

ทัง้นีเ้พ่ือประกนัให้เกิดความมัน่ใจตอ่แนวทางปฏิบตัิและผลการค้นพบในขัน้สดุท้ายของคณะกรรมการ  

 67. เราสนบัสนนุให้มีการไตส่วนอย่างเปิดเผยกบัสาธารณะ ในลกัษณะเดียวกบัการทํางานของคณะกรรมการ

ค้นหาความจริงและความปรองดองท่ีจัดตัง้ขึน้ในแอฟริกาใต้และเปรู 4 4

45 การไต่สวนอย่างเปิดเผยโดยให้ผู้ เสียหายและ

พยานมีโอกาสแสดงความเห็นตอ่สาธารณะโดยตรง เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจและไว้วางใจต่อ

วิธีการทํางานท่ีคณะกรรมการไตส่วนนํามาใช้ ในเวลาเดียวกนั ควรประกนัว่าการไต่สวนอย่างเปิดเผยเช่นนีจ้ะดําเนินการ

43 พิธีสารอิสตนับลู, ยอ่หน้า 107 
44 อ้างแล้ว., ยอ่หน้า 108 
45 ต้องไมอ่นญุาตให้ผู้กระทําความผิดสามารถใช้อิทธิพลครอบงําหรือกดดนักระบวนการใด อนัเป็นเหตใุห้ผู้ เสยีหายถกู

กดดนัให้ต้องยอมให้อภยัเพ่ือเห็นแก่ความปรองดองแหง่ชาต ิ

                                                           



ไปในลกัษณะท่ีเคารพศกัดิ์ศรีของผู้ เสยีหายและพยานแตล่ะคน และคุ้มครองสิทธิของผู้ถกูกลา่วหาว่ากระทําความผิด ใน

บริบทของกฎหมายอาญา กลา่วคือการประกนัว่าจะไม่มีการละเมิดหลกัการสนันิษฐานว่าเป็นผู้บริสทุธ์ิไว้ก่อน เราควร

สนบัสนุนให้ใช้การไต่สวนอย่างเปิดเผย แต่ทัง้นีก็้อาจมีข้อยกเว้นได้ รวมทัง้การให้การโดยผ่านกล้องวีดิโอหากจําเป็น 

ยกตวัอยา่งเชน่ กรณีท่ีต้องการปกปอ้งข้อมลูท่ีเป็นความลบัและเป็นการรักษาความปลอดภยัของผู้ เสยีหายหรือพยาน หรือ

กรณีท่ีมีเหตผุลอนัชอบเก่ียวกบัประโยชน์ด้านความมัน่คงแหง่ชาติ45 46 ไมว่่าในพฤติการณ์ใด ๆ ไม่ควรมีการอ้าง “ความลบั

ของชาติ” เพ่ือเป็นเหตุผลในการปกปิดการกระทําท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สมาชิกของคณะกรรมการควรเป็นผู้

วินิจฉัยว่า ควรจะมีการไต่สวนแบบปิดหรือแบบท่ีมีการปกปิดข้อมูลกรณีท่ีจําเป็นหรือไม่ เฉพาะกรณีท่ีเป็นข้อยกเว้น

เท่านัน้จึงควรมีการไต่สวนแบบปิดลบั ในกรณีเช่นนัน้ ต้องมีการอธิบายอย่างชัดเจนและอย่างโปร่งใสต่อสาธารณะถึง

เหตผุลท่ีต้องมีการปกปิดข้อมลู  

 

ฉ. การประเมินหลักฐาน  

 68. เปา้ประสงค์ของคณะกรรมการไต่สวนคือการใช้แนวทางท่ียืดหยุ่นมากขึน้เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การพิจารณา

พยานหลกัฐาน รวมทัง้ความน่าเช่ือถือของคําให้การของพยาน 4 6

47 ในการประเมินความน่าเช่ือถือของพยานหลกัฐาน 

คณะกรรมการไต่สวนควรให้นํา้หนกัเป็นพิเศษกับการรวบรวมคําให้การ รวมทัง้การตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอ่ืนเพ่ือ

พิสูจน์ความถูกต้องของคําให้การ คณะกรรมการยังควรใช้หลักเกณฑ์ทั่วไปในการประเมินความน่าเช่ือถือของ

พยานหลกัฐาน รวมทัง้การดจูากพฤติกรรม ทัง้นีโ้ดยคํานึงถึงประเด็นด้านวฒันธรรมและเพศสภาพด้วย คณะกรรมการ

ควรยอมรับฟังคําให้การท่ีไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอ่ืนเสมอ และควรพร้อมท่ีจะรับฟังคําให้การเช่นนัน้ 

แม้วา่คําให้การเช่นนัน้จะถกูพิจารณาวา่เป็นพยานซดัทอด ซึง่จะไมเ่ป็นท่ีรับฟังในกระบวนการศาล  

 

ช. ความสัมพันธ์กับพนักงานอัยการ 

 69. เฉพาะตวัคณะกรรมการไต่สวนเองอาจไม่สามารถช่วยให้รัฐปฏิบตัิตามพนัธกรณีท่ีมีต่อกฎหมายระหว่าง

ประเทศได้อย่างเต็มท่ี รวมทัง้พนัธกรณีท่ีมีต่อการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ กรอบแนวคิดนีเ้รียกร้องให้รัฐ 

(รวมถึงประชาคมระหว่างประเทศด้วย) ต้องประกันให้เกิดความจริง ความยุติธรรม การเยียวยาต่อผู้ เสียหาย และ

หลกัประกนัวา่จะไมเ่กิดซํา้ ทัง้นีโ้ดยผา่นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างลกึซึง้ นโยบายหรือการปฏิบตัิท่ีถกูออกแบบมาเพ่ือ

บรรลวุตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หนึ่ง โดยส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์อ่ืน ย่อมละเมิดต่อพันธกรณีตามกฎหมายท่ี

กําหนดไว้เป็นอยา่งดี  

46 Arar Commission ได้รับฟังคําให้การจากพยาน 85 คน ในการไตส่วนตอ่หน้าสาธารณะ กฎหมาย (Order in Council) 

ซึง่ให้อํานาจในการไตส่วน ได้กําหนดแนวทางในการจดัการกบัข้อมลูโดยคํานงึถงึกฎหมายความลบัเพ่ือความมัน่คง

แหง่ชาติ โปรดด ูรายงานเก่ียวกบัเหตกุารณ์ Maher Arar: บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ (Report of the Events Relating 

to Maher Arar: Analysis and Recommendations) คณะกรรมการไตส่วนการกระทําของเจ้าหน้าท่ีแคนาดาในกรณีของ 

Maher Arar (Commission of Inquiry into the Actions of Canadian Officials in Relation to Maher Arar), 2546, 

หวัข้อ 3.2 
47 พิธีสารอิสตนับลู, ยอ่หน้า 117 

                                                           



 70. เราจึงควรพิจารณาว่าคณะกรรมการไต่สวนเป็นองค์ประกอบท่ีหนนุเสริมกลไกอ่ืน ๆ รวมทัง้การทําหน้าท่ี

สอบสวนและฟอ้งคดีทางอาญาของพนกังานอยัการ การจดัให้ผู้ เสียหายเข้าถึงการเยียวยา และการปฏิรูปโครงสร้างของ

หน่วยงานอย่างกว้างขวาง รวมทัง้การตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีรัฐ กรณีท่ีมีการทําหน้าท่ีพร้อมกบัหน่วยงานด้านการฟ้องคดี 

คณะกรรมการไต่สวนจะมีบทบาทสําคญัยิ่งในการกําหนดภาพของการตัดสินใจเชิงนโยบายท่ีครอบคลมุและมีความ

แตกตา่ง (ไมว่า่จะมีการยอมรับอยา่งเปิดเผยหรือในทางลบัก็ตาม) ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่แบบแผนของการทรมานและการ

ปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ หน้าท่ีสําคญัสดุของคณะกรรมการไต่สวนคือการสํารวจและจดัทําข้อเท็จจริงในลกัษณะท่ีเข้มแข็ง

และรอบด้าน ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถค้นพบรายละเอียดเก่ียวกบัการสนบัสนนุให้เกิดการทรมาน ช่วยป้องกนัการยุ่งเหยิงกบั

พยานหลกัฐานหรือการทําลายพยานหลกัฐาน และมีการเปิดเผยข้อมลูนัน้สูส่าธารณะ ในกระบวนการแสวงหาความจริง 

จําเป็นต้องมีการยดึมัน่อยา่งเคร่งครัดในแนวปฏิบตัิท่ีกําหนดไว้ในพิธีสารอีสตนับลู ข้อมลูท่ีได้มาจากคณะกรรมการไตส่วน 

ยังอาจช่วยชีนํ้าแนวทางยุทธศาสตร์การสอบสวนและการฟ้องคดี โดยไม่ได้ไปทําหน้าท่ีทดแทนหน่วยงานเหล่านัน้ 

นอกจากนัน้ ข้อค้นพบของคณะกรรมการไต่สวนยังอาจเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงนโยบายของหน่วยงานฝ่าย

บริหารหรือนิติบญัญัติ โดยไม่จําเป็นต้องรอผลการพิจารณาทัง้หมด ด้วยเหตุดงักล่าว ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการไต่สวน จะช่วยอุดช่องว่างในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอนาคต ทัง้นีโ้ดยไม่กระทบต่อกระบวนการ

วินิจฉยัความผิดหรือความบริสทุธ์ิของบคุคล ซึง่เป็นหน้าท่ีโดยเฉพาะของศาลเทา่นัน้  

 71. ในประเทศท่ีเพ่ิงผ่านสงครามความขัดแย้งหรือผ่านจากระบอบปกครองแบบเผด็จการ จําเป็นต้องให้

ความสาํคญัเร่งดว่นตอ่การปฏิรูประบบศาล ระบบตลุาการ ทัง้นีเ้พ่ือให้มีการมองภาพว่าศาลมีความเป็นอิสระ ไม่ลําเอียง 

และมีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะปฏิบตัิตามพนัธกรณีของรัฐในการฟ้องคดีและประกนัให้เกิดการพิจารณาท่ีเป็นธรรม ใน

สภาพการณ์เช่นนัน้ การแตง่ตัง้ให้มีคณะกรรมการไตส่วนจึงนบัเป็นก้าวยา่งแรกในกระบวนการค้นหาความจริงและความ

ยตุิธรรม โดยอาจไมเ่พียงมีประโยชน์แตย่งัจําเป็นต้องทําเช่นนัน้  

 72. ไมว่า่ในกรณีใด ๆ ต้องมีการดําเนินงานเพ่ือประกนัว่าการทํางานของคณะกรรมการไต่สวนไม่สง่ผลกระทบ

ในทางลบต่อมาตรฐานกระบวนการอันควรทางอาญา รวมทัง้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิของจําเลยในคดีอาญา 

คณะกรรมการไต่สวนไม่ควรจําแนกตวับคุคลท่ีจะต้องมีความรับผิดทางอาญาต่อการกระทําท่ีกล่าวถึงในรายงานฉบบั

สมบรูณ์ เพราะการทําเช่นนัน้เป็นการละเมดิสทิธิของบคุคลท่ีถกูพาดพิง ซึง่ความจริงแล้วควรถกูสนันิษฐานไว้ก่อนวา่เป็นผู้

บริสทุธ์ิ และยงัอาจทําให้เกิดอคติ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การสอบสวนทางอาญาหรือการฟอ้งคดีอยา่งเป็นทางการ อาจเป็นไป

ได้ท่ีจะมีการ “ระบช่ืุอ” ในลกัษณะท่ีไม่ได้เป็นการกลา่วหา กลา่วคือไม่ต้องยืนยนัถึงความรับผิดทางอาญา 4 7

48 อย่างไรก็ด ี

กรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่าพยานหลกัฐานท่ีมีอยู่สะท้อนอย่างชดัเจนว่ามีบุคคลหนึ่งคนหรือกว่านัน้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิด โดยเป็นการไต่สวนตามอํานาจหน้าท่ีของตน คณะกรรมการก็ควรส่งรายช่ือบุคคลและข้อมูลหรือ

พยานหลกัฐานท่ีสนบัสนนุ ไปให้กบัหน่วยงานตลุาการหรือหน่วยงานฟ้องคดีต่อไป เพ่ือให้หน่วยงานเหลา่นัน้ดําเนินการ

เพ่ิมเติมอย่างสอดคล้องกบักฎหมายท่ีกําหนดขัน้ตอนปฏิบตัิและสาระบญัญัติ และมีผลบงัคบัใช้ต่อระบบยุติธรรมทาง

อาญา ไม่ว่าในพฤติการณ์ใด ๆ คณะกรรมการไต่สวนไม่ควรชะลอหรือขดัขวางกระบวนการสอบสวนและฟ้องคดีทาง

อาญาอยา่งเป็นทางการท่ีเก่ียวข้องกบัการทรมานและการปฏิบตัท่ีิโหดร้ายอ่ืน ๆ 

48   ดงัท่ีกลา่วถงึข้างต้น ในรายงานของคณะกรรมการเพ่ือแสวงหาความจริงของเอลซลัวาดอร์และของ

คณะกรรมการไตส่วนพิเศษท่ีเป็นอิสระแหง่สหประชาชาติ กรณีตมิอร์เลสเต 

                                                           



 73. ในข้อเสนอแนะ คณะกรรมการไต่สวนควรระบอุย่างชัดเจนว่ากลไกอ่ืน ๆ จะใช้ประโยชน์จากรายงานได้

อยา่งไร รวมทัง้การใช้ประโยชน์ในเชิงการสอบสวนและการฟอ้งคดีเก่ียวกบัการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ การ

จดัให้ผู้ เสยีหายเข้าถึงการเยียวยาและการชดเชย และการปอ้งกนัการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ เป็นต้น  

 

ซ. การรายงาน 

 74. กฎหมายท่ีกําหนดอํานาจหน้าท่ีควรให้อํานาจคณะกรรมการอย่างชดัเจน ในการเผยแพร่รายงานข้อค้นพบ

ต่อสาธารณะ 4 8

49 โดยต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่รายงานนัน้เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการ และให้มีการเผยแพร่อย่าง

กว้างขวางโดยไมม่ีการแทรกแซงใด ๆ เนือ้หาของรายงานควรเป็นอํานาจวินิจฉยัเฉพาะของสมาชิกคณะกรรมการเท่านัน้ 

โดยหน่วยงานของรัฐบาลไม่มีสิทธิเข้ามาเซ็นเซอร์เนือ้หา กรณีท่ีสมาชิกคณะกรรมการไม่เห็นชอบต่อเนือ้หาทกุสว่นของ

รายงาน ก็ให้มีการบนัทกึความเห็นของคณะกรรมการแต่ละคนทัง้ในสว่นท่ีเห็นแย้งหรือเห็นด้วย 4 9

50 และเพ่ือประกนัความ

มัน่ใจของสาธารณะท่ีมีตอ่วิธีการทํางานและข้อค้นพบของคณะกรรมการไตส่วน ควรมีการแจ้งสาธารณะทราบลว่งหน้าถึง

เวลาท่ีคาดวา่จะมีการตีพิมพ์เผยแพร่รายงานฉบบัสมบรูณ์ของคณะกรรมการ  

 75. รายงานฉบบัสมบรูณ์ของคณะกรรมการไตส่วน ควรมีเนือ้หาครอบคลมุและเป็นไปตามทกุเง่ือนไขของกรอบ

อ้างอิง ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายท่ีให้อํานาจในการจดัตัง้คณะกรรมการ นอกจากเป็นการทบทวนข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ 

รายงานของคณะกรรมการไตส่วนยงัควรพยายามให้ภาพท่ีแมน่ยําของเนือ้หาในเชิงสงัคมและการเมือง ซึ่งเป็นเหตใุห้เกิด

การทรมานและอาชญากรรมระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ ขึน้ สิ่งท่ีสําคญั รายงานควรจําแนกข้อบกพร่องของขัน้ตอนปฏิบตัิของ

หนว่ยงานของรัฐและเอกชน อนัเป็นเหตใุห้เกิดความล้มเหลวของมาตรการคุ้มครองทัง้ด้านกฎหมายและเชิงปฏิบตัิ และ

นําไปสู่วัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดต่อความผิดท่ีเป็นผลการสอบสวนของคณะกรรมการ รายงานนีย้ังควรให้

ข้อเสนอแนะอยา่งเป็นรูปธรรมและละเอียด ในแง่ของการฟืน้ฟูการถ่วงดลุอํานาจ หรือ “ความรับผิดในแนวราบ” ระหว่าง

หนว่ยงานของรัฐบาลกบัการทําหน้าท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพในการควบคมุดแูลหนว่ยงานตา่ง ๆ  

 76. พยานหลกัฐานมกัชีไ้ปถึงผู้มีบทบาทสําคญัท่ีมีสว่นทําให้เกิดความล้มเหลวของระบบนิติธรรม เน่ืองจาก

หน่วยงานมักล้มเหลวในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลหน่วยงานเหล่านัน้ไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนได้ อย่างไรก็ดี 

คณะกรรมการควรขดัขืนความปรารถนาท่ีจะ “ระบช่ืุอ” ดงัท่ีกล่าวถึงข้างต้น เจ้าหน้าท่ีต้องได้รับประโยชน์จากหลกัการ

สนันิษฐานวา่เป็นผู้บริสทุธ์ิไว้กอ่น และการตดัสนิพฤติการณ์ของพวกเขาควรเป็นหน้าท่ีเฉพาะของศาล ไมใ่ช่ของหนว่ยงาน

สอบสวนแบบกึ่งตุลาการเช่นนี ้เราควรใช้หลกัการนีก้ับบุคคลซึ่งมีส่วนร่วมในทางอ้อมต่อการกระทําความผิดตามข้อ

กลา่วหาด้วย ในทุกกรณี คณะกรรมการควรสง่ช่ือและพยานหลกัฐานในเบือ้งต้นเก่ียวกบัผู้ ต้องสงสยัแต่ละคน ไปให้กับ

ศาลหรือพนกังานอยัการเพ่ือการดําเนินงานตามกฎหมายอยา่งเหมาะสม กรณีท่ีคณะกรรมการมีมติจะแยกข้อบกพร่องใน

เชิงโครงสร้างออกจากสาเหตท่ีุนําไปสูก่ารกระทําความผิด และต้องการระบช่ืุอบคุคลท่ีมีสว่นรับผิดชอบต่อความบกพร่อง

เชิงโครงสร้างเช่นนัน้ ก็ควรมีการกําหนดมาตรการเพ่ือให้เกิดกระบวนการอนัควรกับผู้ ท่ีถูกระบุช่ือด้วย อย่างน้อยคน

เหลา่นัน้ควรมีโอกาสมาให้การตอ่คณะกรรมการ สามารถเผชิญหน้ากบัข้อกลา่วหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิมิชอบของตน และมี

โอกาสได้บอกเลา่ข้อเท็จจริงของเหตกุารณ์จากมมุมองของตน  

49 พิธีสารอิสตนับลู, ยอ่หน้า 108 (b) 
50 อ้างแล้ว ยอ่หน้า 118 

                                                           



 77. ควรมีการตีพิมพ์เผยแพร่รายงานของคณะกรรมการไต่สวนอย่างกว้างขวาง ทําให้เข้าถึงโดยประชาชนกลุม่

ตา่ง ๆ ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ และควรอธิบายข้อค้นพบของคณะกรรมการทัง้ในเชิงข้อเท็จจริงและบทวิเคราะห์ทาง

กฎหมายซึ่งสนบัสนนุข้อสรุปของคณะกรรมการ ในรายงานยงัควรประกอบด้วยข้อเสนอแนะอย่างละเอียดต่อหน่วยงาน

ตา่ง ๆ ของรัฐบาล (หรือตอ่ประชาคมระหวา่งประเทศ หากเก่ียวข้อง) ในแง่แนวทางท่ีรัฐจะสามารถปฏิบตัิตามพนัธกรณีท่ี

เก่ียวข้องกบัความจริง ความยตุิธรรม การชดเชยตอ่ผู้ เสยีหาย และการประกนัวา่จะไมเ่กิดซํา้ หนว่ยงานระดบัสงูสดุของรัฐ 

ควรให้ความเห็นโดยทนัทีเมื่อมีการตีพิมพ์เผยแพร่รายงานของคณะกรรมการ โดยประกาศการยอมรับหรือไม่ยอมรับต่อ

ข้อเสนอแนะแตล่ะข้อ และให้คําอธิบายท่ีประกอบด้วยเหตผุลอยา่งระมดัระวงั และหากเป็นไปได้ก็ควรกําหนดกรอบเวลา

ในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ50

51 

 

V. สรุป   

 78. คณะกรรมการไตส่วนการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ เป็นกลไกท่ีเข้มแข็งและยืดหยุ่น ซึ่งสามารถ

ให้ประโยชน์อย่างสําคญัต่อรัฐบาล ชุมชนผู้ เสียหาย และสาธารณชนโดยทัว่ไป แตกต่างจากกลไกอ่ืน ๆ ท่ีมกัเก่ียวข้อง

หลงัจากมีข้อกลา่วหาว่ามีการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ รวมทัง้หน่วยงานสอบสวนและฟ้องคดีทางอาญา 

คณะกรรมการไตส่วนเป็นโอกาสสาํคญัท่ีจะทําความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ถึงบริบทซึง่เป็นเหตใุห้เกิดการละเมิดขึน้ ช่วยให้เกิด

การทบทวนนโยบายของรัฐบาล การปฏิบตัิ และข้อบกพร่องในเชิงโครงสร้าง เป็นการช่วยบอกเลา่ความจริง และเป็นสว่น

หนึง่ของการเยียวยาตอ่ชมุชนผู้ เสยีหาย และยงัทําให้เกิดข้อเสนอแนะจากผู้ ชํานาญการอิสระเก่ียวกบัการชดเชย และการ

ประกันว่าจะไม่เกิดการกระทําผิดซํา้ คณะกรรมการไต่สวนยงัมีบทบาทสําคญัในแง่ท่ีเป็นตวักระตุ้น และสดุท้ายยงัช่วย

สนบัสนนุกระบวนการสอบสวนอยา่งเป็นทางการของหนว่ยงานในปัจจบุนัท่ีทําหน้าท่ีเก่ียวกบัการทรมานและการปฏิบตัิท่ี

โหดร้ายอ่ืน ๆ และยงัสง่ผลให้เกิดการฟอ้งคดท่ีีเป็นผลและเป็นธรรม ด้วยเหตดุงักลา่ว คณะกรรมการไตส่วนอาจมีสว่นช่วย

ให้รัฐปฏิบตัิตามพนัธกรณีตามกฎหมายระหวา่งประเทศ เมื่อเกิดข้อกลา่วหาวา่มกีารทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ 

ขึน้ อยา่งไรก็ดี กรณีท่ีไมม่ีกลไกตลุาการ การมีแตค่ณะกรรมการไตส่วนอาจไมช่่วยให้รัฐปฏิบตัิตามพนัธกรณีของตนได้  

 79. สําหรับรัฐท่ีสนใจจัดตัง้คณะกรรมการไต่สวน พิธีสารอีสตนับูลและชุดหลกัการสําหรับการคุ้มครองและ

สง่เสริมสิทธิมนษุยชนโดยผ่านการแก้ปัญหาการลอยนวลพ้นผิดฉบบัปรับปรุงใหม่5 1 52 สามารถให้แนวทางสําคญัในการ

ตีความและปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิระหวา่งประเทศนีไ้ด้ รายงานนีทํ้าหน้าท่ีช่วยหนนุเสริมเอกสารซึ่งเป็นท่ียอมรับอย่างสงู

และการทํางานท่ีผ่านมาของกลไกพิเศษเพ่ือจําแนกข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมและแนวปฏิบัติท่ีดีสุด ซึ่งมีส่วนเก่ียวข้อง

โดยเฉพาะกบัคณะกรรมการไตส่วนการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ 

51 อ้างแล้ว, ยอ่หน้า 119 
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