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หมายเหตุเกี่ยวกับสถิติการใช้โทษประหาร
ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมข้อมูลการใช้โทษประหารตามคำาสั่งศาลระหว่างเดือน

มกราคม - ธันวาคม 2556 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเก็บข้อมูลสถิติการใช้โทษ

ประหารโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ดีสุดเท่าที่หาได้ เช่นเดียวกับปีที่ผ่าน ๆ มา เป็นข้อมูล

ที่เก็บรวบรวมจากหลายแหล่ง ทั้งตัวเลขอย่างเป็นทางการ ข้อมูลจากผู้ที่ถูกตัดสิน

ลงโทษประหาร ครอบครัวและตัวแทนของพวกเขา ข้อมูลจากองค์กรภาคประชาสังคม

และสื่อมวลชน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลรายงานเฉพาะสถิติการใช้โทษประหารที่

น่าเชื่อถือได้มากที่สุดในรายงานฉบับนี้

ในบางประเทศ เราไม่สามารถหาข้อมูลที่แม่นยำาได้ เพราะรัฐบาลไม่ยอมเปิดเผย

ตัวเลขคำาตัดสินลงโทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ส่วนประเทศอื่น ๆ  พยายาม

ปกปิดข้อมูลการใช้โทษประหารอย่างเข้มงวด การเข้าถึงข้อมูลยุ่งยากมากขึ้นในกรณี

ประเทศที่อยู่ระหว่างสงครามความขัดแย้ง เพราะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ข้อมูล

อย่างเพียงพอเพื่อยืนยันว่ามีการประหารชีวิตเกิดขึ้นจริงหรือไม่ 

ตั้งแต่ปี 2552 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยุติการตีพิมพ์ตัวเลขประมาณสถิติการใช้

โทษประหารในจีน เนื่องจากทางการจีนถือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โทษประหารเป็น

ความลับของรัฐ เมื่อไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นเหตุให้แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ไม่สามารถตีพิมพ์ตัวเลขขั้นตำ่าที่น่าเชื่อถือได้ของการใช้โทษประหารในประเทศนั้น 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักฐานยืนยันหนักแน่นว่า จีนประหารชีวิต

นักโทษมากกว่าจำานวนผู้ถูกประหารในทุกประเทศที่เหลืออยู่รวมกัน 

ตัวเลขระดับโลกในรายงานฉบับนี้เป็นเพียงตัวเลขขั้นตำ่า หมายถึงว่าตัวเลขที่แท้จริง

ของจำานวนการประหารชีวิต คำาตัดสินลงโทษประหารชีวิตและผู้ต้องโทษประหาร 

น่าจะสูงกว่านี้ จำานวนประเทศที่ยังคงประหารชีวิตและมีคำาตัดสินลงโทษประหาร

ชีวิตก็น่าจะสูงกว่านี้เช่นกัน กรณีที่ทางแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับข้อมูลใหม่ 

และตรวจสอบแล้ว จะมีการนำาไปปรับตัวเลขภายหลังการตีพิมพ์รายงานฉบับนี้ทาง

เว็บไซต์ โดยติดตามได้ที่ www.amnesty.org/deathpenalty 
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เครื่องหมาย “+” ที่ตามหลังชื่อประเทศ อย่างเช่น เยเมน (28+) หมายถึงตัวเลขขั้นตำ่า

ที่แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเมิน ส่วนเครื่องหมาย “+” ที่อยู่หลังประเทศและ

ไม่มีตัวเลขอยู่ด้านหน้า อย่างเช่น คำาตัดสินลงโทษประหารชีวิตในพม่า (+) แสดงว่ามี

การประหารชีวิตหรือการลงโทษประหารชีวิต (อย่างน้อยมากกว่าหนึ่งครั้งในประเทศ

นั้น) เพียงแต่ไม่สามารถหาตัวเลขอื่นได้ สำาหรับการคำานวณตัวเลขรวมในระดับโลก

และภูมิภาค เครื่องหมาย “+” ให้นับว่าเป็น 2

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลต่อต้านโทษประหารทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะ

เป็นความผิดทางอาญาประเภทใด ไม่ว่าผู้กระทำาผิดจะมีบุคลิกลักษณะใด หรือไม่ว่า

ทางการจะใช้วิธีประหารชีวิตแบบใด 

โทษประหารละเมิดสิทธิที่จะมีชีวิตและเป็นการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ

ที่ยำ่ายีศักดิ์ศรี 

องค์กรทำางานรณรงค์เพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตในทุกกรณี
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บทสรุป

“สิทธิที่จะมีชีวิตสำ คัญเหนือสิ่งอื่นใด คุณลักษณะพื้นฐานของ
สิทธิมนุษยชนคือการมีสิทธิที่จะมีชีวิต โทษประหารไม่ได้มีความ
สัมพันธ์กับการลดลงของอัตราอาชญากรรมเลย”

Shakib Qortbawi อดีตรัฐมนตรียุติธรรม เลบานอน 

11 ตุลาคม 2556

2556 เป็นปีที่มีความถดถอยและเป็นความท้าทายของการเดินทางไปสู่การยกเลิกโทษ

ประหาร ทั้งในอินโดนีเซีย คูเวต ไนจีเรีย และเวียดนามต่างมีการรื้อฟื้นการประหาร

ชีวิต และจำานวนผู้ถูกประหารในช่วงปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2555 ส่วน

ใหญ่เป็นผลมาจากการประหารชีวิตในอิรักและอิหร่าน

ในปี 2556 มีรายงานการประหารชีวิตเกิดขึ้นใน 22 ประเทศ มากกว่าปีที่ผ่านมาหนึ่ง

ประเทศ เช่นเดียวกับปี 2555 เราไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการประหารชีวิตตามคำาสั่ง

ศาลเกิดขึ้นในอียิปต์หรือซีเรียหรือไม่ จำานวนข้อมูลการประหารชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 778 

ราย เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปี 2555 เช่นเดียวกับปีก่อนหน้านี้ ตัวเลขดังกล่าว

ยังไม่รวมผู้ที่ถูกประหารชีวิตอีกหลายพันคนในจีน รวมทั้งผู้ที่ถูกประหารชีวิตแบบ 

ลับ ๆ โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เป็นเหตุให้แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ไม่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ตัวเลขขั้นตำ่าที่น่าเชื่อถือได้ของจีน 

แม้จะมีพัฒนาการที่น่ากังวลเช่นนี้ แต่ข้อมูลโดยรวมยังสะท้อนแนวโน้มที่หนักแน่น

ของการยกเลิกโทษประหาร ยกเว้นแต่ประเทศจีน เกือบ 80% ของการประหารชีวิต

เท่าที่มีข้อมูลทั่วโลก เกิดขึ้นแค่ในสามประเทศ ได้แก่ อิหร่าน อิรัก และซาอุดิอาระเบีย

มีข้อมูลที่สะท้อนความก้าวหน้าของการยกเลิกโทษประหารในทุกภูมิภาคทั่วโลก 

แม้ว่าสหรัฐอเมริกา จะยังคงเป็นประเทศเดียวในทวีปอเมริกาที่ยังมีการประหารชีวิต

ในปี 2556 แต่จำานวนการประหารชีวิตในประเทศดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อ

เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แมรีแลนด์กลายเป็นรัฐที่ 18 ในสหรัฐอเมริกาที่ยกเลิก

โทษประหาร ไม่มีรายงานการประหารชีวิตในยุโรปและเอเชียกลางในปีที่แล้ว การใช้ 
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กลไกตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อตรวจสอบคำาตัดสินลงโทษประหารชีวิตใน

หลายประเทศในแอฟริกาตะวันตก ทำาให้เกิดโอกาสที่จะยกเลิกโทษประหารอย่างเป็น 

รูปธรรมเป็นครั้งแรกนับแต่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเริ่มเก็บข้อมูลที่ไม่ปรากฏว่า

มีนักโทษประหารอยู่เลยในประเทศ เกรนาดา กัวเตมาลา และเซนต์ลูเซีย

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ปากีสถานชะลอการบังคับใช้โทษประหาร และไม่มีการบังคับใช้โทษ

ประหารในสิงคโปร์เลย โดยมีการลดโทษนักโทษหกคนภายหลังการทบทวนกฎหมาย

ที่มีระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียวเมื่อปี 2555 ในขณะที่ศาลประชาชนสูงสุดของ

จีนได้ออกแนวปฏิบัติด้านกฎหมาย เพื่อประกันให้มีการคุ้มครองในเชิงขั้นตอนปฏิบัติ

มากขึ้นต่อคดีที่มีโทษประหาร

ประเทศต่าง ๆ ที่มีการใช้โทษประหารชีวิตยังคงอ้างว่า โทษประหารช่วยป้องปราม

การก่ออาชญากรรม แต่จุดยืนเช่นนี้เริ่มไม่น่าเชื่อถือและถูกโต้แย้งด้วยข้อมูลที่  

แตกต่าง ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเลยว่าโทษประหารมีผลในเชิงป้องปรามเป็นพิเศษ

ต่ออาชญากรรม บรรดาผู้นำาการเมืองจำานวนมากขึ้นยอมรับความเห็นดังกล่าว ตาม

ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

รัฐหลายแห่งที่ยังคงใช้โทษประหาร ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางป้องกัน

ระหว่างประเทศในด้านการใช้โทษประหาร และในปี 2556 มีรายงานการไต่สวนคดี

ที่ไม่เป็นธรรมอย่างชัดเจนและมีการประหารชีวิตบุคคลที่มีอายุตำ่ากว่า 18 ปีในขณะ

ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิด รายงานยังเน้นยำ้าถึงการปกปิดข้อมูลการใช้โทษ

ประหารเป็นความลับในหลายประเทศ รัฐบาลหลายแห่งยังคงเพิกเฉยต่อมาตรฐาน

กฎหมายระหว่างประเทศ ที่กำาหนดให้ต้องมีการแจ้งให้ครอบครัวและทนายความ

ทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการประหารชีวิต



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 25566

การใช้โทษประหารชีวิต ปี 2556

“แม้จะมีแนวโน้มชัดเจนที่มุ่งสู่การยกเลิกโทษประหารทั่วโลก แต่
เป็นเรื่องน่าเสียใจที่เรายังต้องรำ ลึกถึงวันสำ คัญดังกล่าว”

Christof Heyns ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย 
การสังหารอย่างรวบรัดหรือโดยพลการ 

และ Juan E. Mendez ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการทรมานและการปฏิบัติ 
หรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี

10 ตุลาคม 2556 วันต่อต้านโทษประหารชีวิตสากล 

พัฒนาการเกี่ยวกับการใช้โทษประหารในระดับโลกในปี 2556 ยืนยันว่ายังมีการใช้โทษ

ดังกล่าวแต่จำากัดอยู่เพียงประเทศส่วนน้อยไม่กี่ประเทศ แม้ว่าจะมีเพียง 9 ประเทศที่

มีการประหารชีวิตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ บังคลาเทศ จีน 

อิหร่าน อิรัก เกาหลีเหนือ ซาอุดิอาระเบีย ซูดาน สหรัฐอเมริกา และเยเมน และม ี

แนวโน้มค่อนข้างชัดเจนที่จะยกเลิกโทษประหาร แต่ต้องยอมรับว่ามีความถดถอย

ที่ร้ายแรงเกิดขึ้น เพราะมีรายงานการรื้อฟื้นการประหารชีวิตในอินโดนีเซีย คูเวต 

ไนจีเรีย และเวียดนาม รวมทั้งการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการประหารชีวิตในอิหร่าน

และอิรักในปีที่ผ่านมา 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกข้อมูลการประหารชีวิตได้ใน 22 ประเทศ1

จำานวนการประหารชีวิตที่ยืนยันได้อยู่ที่ 778 ครั้ง เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเปรียบเทียบ

กับปี 2555 ซึ่งมีการประหารชีวิต 682 ครั้งใน 21 ประเทศ ตัวเลขการประหารชีวิต 

778 ครั้งยังไม่รวมการประหารชีวิตหลายพันครั้งที่เกิดขึ้นในจีน ซึ่งถือว่ามีจำานวน

มากกว่าการประหารชีวิตทั่วโลกรวมกัน หากไม่นับรวมประเทศจีน เกือบ 80% ของ

การประหารชีวิตทั่วโลกเท่าที่มีรายงาน เกิดขึ้นแค่ในสามประเทศ ได้แก่ อิหร่าน อิรัก 

และซาอุดิอาระเบีย

แม้จะมีความถดถอยดังกล่าว แต่มีรายงานข้อมูลความก้าวหน้าของการยกเลิกโทษ

ประหารในทุกภูมิภาคทั่วโลก แม้ว่าสหรัฐอเมริกา จะยังคงเป็นประเทศเดียวใน

ทวีปอเมริกาที่ยังมีการประหารชีวิตในปี 2556 โดยการประหารชีวิตที่เกิดขึ้นใน 
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รัฐเทกซัสคิดเป็นจำานวน 41% ของการประหารชีวิตที่มีทั้งหมดในภูมิภาค และจำานวน

การประหารชีวิตในสหรัฐอเมริกา ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  

แมรีแลนด์กลายเป็นรัฐที่ 18 ในสหรัฐอเมริกาที่ยกเลิกโทษประหาร เป็นครั้งแรก 

นับแต่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเริ่มเก็บข้อมูลที่ไม่ปรากฏว่ามีนักโทษประหาร

อยู่เลยในประเทศ เกรนาดา กัวเตมาลา และเซนต์ลูเซีย ซึ่งเป็นผลมาจากการลดโทษ

สำาหรับนักโทษประหารที่ยังเหลืออยู่

ไม่มีรายงานการประหารชีวิตในยุโรปและเอเชียกลางในปี 2556 เป็นครั้งแรกนับแต่

ปี 2552 การใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อตรวจสอบคำาตัดสินลงโทษ

ประหารชีวิตในเบนิน คอโมโรส กานา และเซียร์ราลีโอน ทำาให้เกิดโอกาสอย่างเป็น 

รูปธรรมที่จะนำาไปสู่การยกเลิกโทษประหาร 

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ปากีสถานชะลอการบังคับใช้โทษประหาร และเป็นปีที่สองติดต่อกัน

ที่ไม่มีการบังคับใช้โทษประหารในสิงคโปร์เลย โดยมีการลดโทษนักโทษหกคนภายหลัง

การทบทวนกฎหมายที่มีระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียวเมื่อปี 2555 ในขณะที่ศาล

ประชาชนสูงสุดของจีนได้ออกแนวปฏิบัติด้านกฎหมาย เพื่อประกันให้มีการคุ้มครอง

ในเชิงขั้นตอนปฏิบัติมากขึ้นต่อคดีที่มีโทษประหาร และประกาศแผนการยุติการ 

ปลูกถ่ายอวัยวะจากอวัยวะของนักโทษที่ถูกประหารภายในกลางปี 2557 

แนวโน้มระดับโลกที่มุ่งสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิตปี 2556

 Ō สหรัฐอเมริกา ยังคงเป็นประเทศเดียวในทวีปอเมริกาที่มีการประหารชีวิต 

 Ō เบลารุสไม่มีการประหารชีวิตเลย ส่งผลให้ยุโรปและเอเชียกลางเป็นเขตปลอด

การประหารชีวิตอย่างสิ้นเชิง 

 Ō สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศเดียวจากรัฐภาคี 56 รัฐขององค์การว่าด้วย

ความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and  

Co-operation in Europe) ที่ยังมีการประหารชีวิต 

 Ō รัฐภาคี 5 จาก 54 รัฐของสหภาพแอฟริกา (African Union) ยังมีการประหาร

ชีวิต ได้แก่ บอตสวานา ไนจีเรีย โซมาเลีย ซูดานใต้ และซูดาน ส่วนรัฐภาคี  

37 รัฐยกเลิกโทษประหารทั้งในทางนิตินัยหรือพฤตินัย 

 Ō รัฐภาคี 7 จาก 21 รัฐ2 ของสันนิบาตรัฐอาหรับ (League of Arab States) 

ยังมีการประหารชีวิต ได้แก่ อิรัก คูเวต ปาเลสไตน์ ซาอุดิอาระเบีย โซมาเลีย 

ซูดาน และเยเมน
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 Ō มีการประหารชีวิตในรัฐภาคี 3 จาก 10 รัฐของสมาคมประชาชาติเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) ได้แก่ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม

 Ō รัฐภาคี 5 จาก 54 รัฐของเครือจักรภพ (Commonwealth) ยังมีการประหาร

ชีวิต ได้แก่ บังคลาเทศ บอตสวานา อินเดีย มาเลเซีย และไนจีเรีย 

 Ō ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา เป็นสองประเทศจากสมาชิกประเทศอุตสาหกรรม 

(G8) ที่ยังมีการประหารชีวิต

 Ō รัฐภาคี 173 จาก 193 รัฐขององค์การสหประชาชาติไม่มีการประหารชีวิตเลย

ในปี 2556

ลัตเวีย โบลิเวีย และกินีบิสเซาได้ลงนามเป็นรัฐภาคีของพิธีสารเลือกรับฉบับที่สอง

ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกเลิกโทษ

ประหาร เมื่อวันที่ 19 เมษายน, 12 กรกฎาคม และ 24 กันยายนตามลำาดับ เมื่อวันที่ 

24 กันยายน แองโกลาได้ลงนามในสนธิสัญญาฉบับนี้ 

มีการบันทึกข้อมูลการลดโทษหรืออภัยโทษสำาหรับโทษประหารใน 32 ประเทศ ได้แก ่

อัฟกานิสถาน, บังคลาเทศ, บอตสวานา, กานา, เกรนาดา, กัวเตมาลา, กายอานา, 

อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, จาเมกา, ญี่ปุ่น, เคนยา, คูเวต, เลบานอน, มาเลเซีย, 

มัลดีฟส์, มาลี, โมร็อกโก/เวสเทิร์นสะฮารา, ไนจีเรีย, เซนต์ลูเซีย, ซาอุดิอาระเบีย, 

สิงคโปร์, โซมาเลีย, เกาหลีใต้, ศรีลังกา, ไต้หวัน, ตรินิแดดและโตเบโก, สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์, สหรัฐอเมริกา, เยเมน และแซมเบีย

มีข้อมูลการล้างมลทิน3 ในหกประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน, บังคลาเทศ, อียิปต์, 

อินเดีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกา 

มีการก่อตั้งกลุ่มสมาชิกรัฐสภากลุ่มใหม่ ๆ ที่ต่อต้านโทษประหารขึ้นมาในประเทศ

อิตาลี, จอร์แดน, โมร็อกโค, และสวิตเซอร์แลนด์
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ตัวเลขระดับโลก

มีรายงานว่ามีการประหารชีวิตในอย่างน้อย 22 ประเทศในปี 2556 ไม่เป็นที่ชัดเจนว่า

มีการประหารชีวิตในประเทศที่เกิดความไม่สงบ อย่างเช่น ซีเรีย หรือไม่4 ในปี 2555 

มีรายงานว่า 21 ประเทศได้บังคับใช้โทษประหาร 

ตัวเลขต่อไปนี้สะท้อนถึงการลดลงอย่างมีนัยสำาคัญในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ในปี 

2537 37 ประเทศยังคงมีการประหารชีวิต และลดเหลือ 25 ประเทศในปี 2547

การประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2556

อัฟกานิสถาน (2), บังคลาเทศ (2), บอตสวานา (1), จีน (+), อินเดีย (1),  

อินโดนีเซีย (5), อิหร่าน (369+), อิรัก (169+), ญี่ปุ่น (8), คูเวต (5), มาเลเซีย (2+), 

ไนจีเรีย (4), เกาหลีเหนือ (+), เขตปกครองปาเลสไตน์5 (3+, บริเวณฉนวนกาซา 

ที่อยู่ใต้การปกครองของกลุ่มฮามัส), ซาอุดิอาระเบีย (79+), โซมาเลีย (34+; 15+ 

รัฐบาลสหพันธรัฐและ 19+ พันต์แลนด์), ซูดานใต้ (4+), ซูดาน (21+), ไต้หวัน (6), 

สหรัฐอเมริกา (39), เวียดนาม (7+), เยเมน (13+)

มีข้อมูลว่ามีการประหารชีวิตอย่างน้อย 778 ครั้งทั่วโลกในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2555 จำานวน 96 ครั้ง โดยการประหารชีวิตที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน

ไม่กี่ประเทศ ได้แก่ อิรักและอิหร่าน โดยในอิรักมีรายงานการประหารชีวิตเพิ่มขึ้น

เกือบ 30% โดยมีการประหารชีวิตอย่างน้อย 169 คน ในอิหร่านมีตัวเลขอย่างเป็น

ทางการว่ามีการประหารชีวิตอย่างน้อย 369 คน แต่ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการ 

คาดว่ามีการประหารชีวิตหลายร้อยคน หากไม่นับรวมประเทศจีน เกือบ 80% ของ

การประหารชีวิตเท่าที่มีรายงานทั่วโลก เกิดขึ้นในแค่สามประเทศ ได้แก่ อิหร่าน อิรัก 

และซาอุดิอาระเบีย

อย่างไรก็ดี ตัวเลขเหล่านี้ยังไม่รวมผู้ที่ถูกประหารอีกหลายพันคนในจีน นับแต่ปี 2552 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยุติการตีพิมพ์ตัวเลขประมาณสถิติการใช้โทษประหาร

ในจีน เนื่องจากทางการจีนถือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โทษประหารเป็นความลับ 

ของรัฐ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้เรียกร้องอีกครั้งเพื่อให้ทางการจีนตีพิมพ์ 

เผยแพร่ตัวเลขผู้ต้องโทษประหารและผู้ที่ถูกประหารในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อยืนยันข้ออ้าง

ของรัฐบาลที่ว่า การใช้โทษประหารในจีนลดลงอย่างมากนับแต่ปี 2550 
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ตัวเลขการใช้โทษประหารอย่างเป็นทางการมีอยู่ในไม่กี่ประเทศ ในเบลารุส จีน และ

เวียดนาม รัฐบาลยังคงจัดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โทษประหารเป็นความลับทาง

ราชการ ในหลายประเทศแทบไม่มีข้อมูลใด ๆ  เลยในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอียิปต์ เอริเทรีย 

มาเลเซีย เกาหลีเหนือ และซีเรีย เนื่องจากการควบคุมของรัฐและ/หรือความ 

ไร้เสถียรภาพทางการเมือง มีความเป็นไปได้ว่ามีการประหารชีวิตตามคำาสั่งศาล 

ในซีเรีย แต่ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ในรายงานฉบับนี้ 

ในอินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย และซูดานใต้ รวมทั้งบางกรณีในอิหร่าน ทั้งตัว

นักโทษ ครอบครัว และทนายความไม่ได้รับแจ้งข้อมูลก่อนจะมีการประหารชีวิต ใน

บอตสวานา อินเดีย และไนจีเรีย และบางกรณีในอิหร่านและซาอุดิอาระเบีย ทางการ

จะไม่มอบศพของนักโทษคืนให้กับครอบครัวเพื่อทำาพิธีฝัง ทั้งไม่มีการแจ้งให้ทราบว่า

นำาไปฝังที่ใด

คำ ตัดสินลงโทษประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2556

อัฟกานิสถาน (174), แอลจีเรีย (40+), บาฮามาส (2), บังคลาเทศ (220+), 

บารเ์บโดส (2), เบลารสุ (4+), บรูก์นิาฟาโซ (1+), จนี (+), สาธารณรฐัประชาธปิไตย

คองโก (26+), อียิปต์ (109+), เอธิโอเปีย (8+), แกมเบีย (4), กานา (14),  

กายอานา (6+), อินเดีย (72+), อินโดนีเซีย (16+), อิหร่าน (91+), อิรัก (35+), 

ญี่ปุ่น (5), จอร์แดน (7+), เคนยา (11+), คูเวต (6+), ลาว (3+), เลบานอน (7+), 

เลโซโธ (1+), ไลบีเรีย (1), ลิเบีย (18+), มัลดีฟส์ (13), มาเลเซีย (76+), มาลี (7+), 

มอริเตเนีย (2+), โมร็อกโก/เวสเทิร์นสะฮารา (10), นีแฌร์ (12), ไนจีเรีย (141+), 

เกาหลีเหนือ (+), ปากีสถาน (226+), เขตปกครองปาเลสไตน์ (14+: 13+ บริเวณ

ฉนวนกาซาที่อยู่ใต้การปกครองของกลุ่มฮามัส; 1+ เขตปกครองปาเลสไตน์ใน

เวสต์แบงก์), กาตาร์ (6), ซาอุดิอาระเบีย (6+), เซียร์ราลีโอน (1), สิงคโปร์ (1+), 

โซมาเลีย (117+: 8+ รัฐบาลสหพันธรัฐ; 81+ พันต์แลนด์; 28+ ในโซมาลีแลนด์),  

เกาหลีใต้ (2), ซูดานใต้ (16+), ศรีลังกา (13+), ซูดาน (29+), ไต้หวัน (7),  

แทนซาเนีย (7+), ไทย (50+), ตรินิแดดและโตเบโก (5+), ตูนีเซีย (5+),  

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (16+), สหรัฐอเมริกา (80), เวียดนาม (148+), เยเมน (3+), 

แซมเบีย (9+), ซิมบับเว (16)

มีข้อมูลว่ามีผู้ต้องโทษประหารอย่างน้อย 1,925 คนใน 57 ประเทศในปี 2556 เป็น

ตวัเลขทีเ่พิม่ขึน้จากป ี2555 (มผีูต้อ้งโทษประหารอยา่งนอ้ย 1,722 คนใน 58 ประเทศ) 
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การเพิ่มขึ้นอย่างมากของจำานวนผู้ต้องโทษประหารเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555  

เกิดขึ้นในประเทศอัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ไนจีเรีย และโซมาเลีย

จนถึงสิ้นปี 2556 มีจำานวนนักโทษประหารทั่วโลกอยู่ที่ 23,392 คน 

วิธีการที่ใช้ในการประหารชีวิตมีดังต่อไปนี้ การตัดศีรษะ (ซาอุดิอาระเบีย) ช็อตด้วย

ไฟฟ้า (สหรัฐอเมริกา) แขวนคอ (อัฟกานิสถาน, บังคลาเทศ, บอตสวานา, อินเดีย, 

อิหร่าน, อิรัก, ญี่ปุ่น, คูเวต, มาเลเซีย, ไนจีเรีย, เขตปกครองปาเลสไตน์ (บริเวณ

ฉนวนกาซาที่อยู่ใต้การปกครองของกลุ่มฮามัส), ซูดานใต้, ซูดาน) การฉีดยาพิษ (จีน, 

เวียดนาม, สหรัฐอเมริกา) และยิงเป้า (จีน, อินโดนีเซีย, เกาหลีเหนือ, ซาอุดิอาระเบีย, 

โซมาเลีย, ไต้หวัน, เยเมน)

เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ไม่มีรายงานการประหารชีวิตตามคำาสั่งศาลโดยการขว้าง 

ก้อนหิน6 แต่มีการประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณะในอิหร่าน เกาหลีเหนือ ซาอุดิ- 

อาระเบีย และโซมาเลีย

มีผู ้ถูกประหารอย่างน้อยสามคนในซาอุดิอาระเบีย โดยพวกเขาถูกกล่าวหาว่า

กระทำาความผิดขณะที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี และน่าจะมีการประหารชีวิตนักโทษที่เป็น

เยาวชนในอิหร่านและเยเมน การประหารชีวิตผู้ที่มีอายุตำ่ากว่า 18 ปีในขณะที่ถูก

กล่าวหาว่ากระทำาความผิด เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ โดยทั่วไปมักมี

การโต้แย้งเกี่ยวกับอายุที่แท้จริงของผู้กระทำาความผิด หากไม่มีหลักฐานปรากฏอย่าง

ชัดเจน เช่น สูติบัตรเป็นต้น7 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับ 

การคุมขังนักโทษที่ต้องโทษประหารซึ่งเป็นเยาวชนขณะที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำา 

ความผิด ในประเทศอิหร่าน มัลดีฟส์ ไนจีเรีย ปากีสถาน และเยเมน

ในประเทศส่วนใหญ่ที่มีคำาตัดสินลงโทษประหารหรือมีการประหารชีวิต มักเป็น 

การสั่งลงโทษประหารภายหลังกระบวนการไต่สวนที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การพิจารณาคดีที่เป็นธรรมระหว่างประเทศ ในหลายประเทศ มีการตัดสินลงโทษ 

โดยอาศัย “คำารับสารภาพ” ซึ่งอาจได้มาจากการทรมานหรือการปฏิบัติอย่าง 

โหดร้าย โดยเฉพาะในประเทศอัฟกานิสถาน, จีน, อิหร่าน, อิรัก, เกาหลีเหนือ, 

ปากีสถาน, เขตปกครองปาเลสไตน์ (บริเวณฉนวนกาซาที่อยู่ใต้การปกครองของกลุ่ม

ฮามัส) และซาอุดิอาระเบีย ในอิหร่านและอิรัก มีการนำา “คำารับสารภาพ” ในบางคดี

เหล่านี้มาออกอากาศทางโทรทัศน์ก่อนการไต่สวนคดีจะเริ่มขึ้น ซึ่งยิ่งเป็นการละเมิด

สิทธิของจำาเลยที่จะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ 
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ยังคงมีการใช้กฎหมายที่มีระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียวในอิหร่าน, เคนยา, 

มาเลเซีย, ไนจีเรีย, ปากีสถาน และสิงคโปร์ กฎหมายที่มีระวางโทษประหารชีวิต

สถานเดียวเป็นมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เนื่องจากไม่

เปิดโอกาสให้พิจารณาเงื่อนไขแวดล้อมหรือเงื่อนไขอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับตัวจำาเลยและ

การกระทำาความผิดดังกล่าว

ยังคงมีผู้ที่ต้องโทษประหารหรือถูกประหารเพียงเพราะกระทำาความผิดที่ไม่ได้ 

เกี่ยวกับการฆ่าโดยเจตนา ซึ่งย่อมไม่อาจถือเป็น “อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” ตาม

ข้อ 6 ของ ICCPR ได้ มีการนำาโทษประหารมาใช้กับความผิดด้านยาเสพติดใน

หลายประเทศ รวมทั้งจีน, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, ลาว, มาเลเซีย, ปากีสถาน, กาตาร์, 

ซาอุดิอาระเบีย, สิงคโปร์, ไทย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เวียดนาม และเยเมน

ความผิดที่ต้องโทษประหารชีวิตอื่น ๆ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เป็น “อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” 

ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2556 ได้แก่ “การผิดประเวณี” (ซาอุดิอาระเบีย) และ “การหมิ่น

ศาสนา” (ปากีสถาน) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (จีน, เกาหลีเหนือ, เวียดนาม) การ

ข่มขืนกระทำาชำาเรา (อิหร่าน, คูเวต, โซมาเลีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) และ “การ 

ลักทรัพย์ที่ใช้ความรุนแรง รูปแบบต่าง ๆ” (เคนยา, ไนจีเรีย, ซาอุดิอาระเบีย, ซูดาน) 

นอกจากนี้ยังมีการใช้โทษประหารกับความผิดอื่น ๆ อย่างเช่น “ขบถ” “ความผิดต่อ

ความมั่นคงของชาติ” “ความร่วมมือ” กับหน่วยงานต่างประเทศ และ “ความผิด 

ต่อรัฐ” (อย่างเช่น “moharebeh” – การเป็นปรปักษ์ต่อพระเจ้าในอิหร่าน) ซึ่งอาจ

ไม่ได้ทำาให้เกิดการสูญเสียชีวิต ในประเทศต่าง ๆ ทั้งเลบานอน เกาหลีเหนือ และ 

เขตปกครองปาเลสไตน์ (เขตปกครองปาเลสไตน์ เวสต์แบงก์; บริเวณฉนวนกาซาที่ 

อยู่ใต้การปกครองของกลุ่มฮามัส) ในเกาหลีเหนือ มักมีการใช้โทษประหารแม้ว่า 

ความผิดตามข้อกล่าวหาไม่รุนแรงถึงขั้นที่จะต้องโทษประหารตามกฎหมายในประเทศ 

เป็นทราบกันว่ามีการขยายขอบเขตการใช้โทษประหาร ซึ่งขัดแย้งกับมาตรฐานสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ ทั้งในแอลจีเรีย, บาห์เรน, บังคลาเทศ, อินเดีย, ไนจีเรีย, 

ปาปัวนิวกินี, ซูดาน และสหรัฐอเมริกา (รัฐมิสซิสซิปปี)

สิ่งที่น่ากังวลอย่างต่อเนื่องคือการใช้โทษประหารโดยศาลพิเศษและศาลทหาร ซึ่งบาง

กรณีเป็นการลงโทษพลเรือนในประเทศต่าง ๆ อย่างเช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตย

คองโก, อียิปต์, เลบานอน, ลิเบีย, เขตปกครองปาเลสไตน์ (เขตปกครองปาเลสไตน์ 

เวสต์แบงก์; บริเวณฉนวนกาซาที่อยู่ใต้การปกครองของกลุ่มฮามัส) และโซมาเลีย ส่วน

ในแอลจีเรีย, บังคลาเทศ, บูร์กินาฟาโซ, จอร์แดน, เลบานอน, ลิเบีย, เขตปกครอง

ปาเลสไตน์ (บริเวณฉนวนกาซาที่อยู่ใต้การปกครองของกลุ่มฮามัส) และโซมาเลีย 

ประชาชนถูกลงโทษประหารจากการไต่สวนคดีลับหลังจำาเลย
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ภาพรวมภูมิภาค

ทวีปอเมริกา

สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศเดียวในทวีปอเมริกาที่ยังคงมีการประหารชีวิตในปี 2556 

ซึ่งเป็นเช่นนี้ทุกปี ยกเว้นหนึ่งปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา8 การใช้โทษประหารลดลง 

เล็กน้อยในภูมิภาคนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และมีรัฐแมรีแลนด์ซึ่งเป็นอีกรัฐหนึ่งที่

ยกเลิกโทษประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม รวมทั้งอีกสามประเทศในเขตอนุภูมิภาค

แคริบเบียน ได้แก่ เกรนาดา กัวเตมาลา และเซนต์ลูเซีย ซึ่งไม่มีรายงานจำานวน

นักโทษในแดนประหารเลยเป็นครั้งแรกนับแต่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเริ่มบันทึก

ข้อมูล 

ภูมิภาคแคริบเบียนยังคงเป็นเขตปลอดการประหารชีวิต อัตราการฆาตกรรมที่สูง

อย่างต่อเนื่องในบางประเทศ อย่างเช่น บาฮามาส และตรินิแดดและโตเบโก ส่งผล

ให้มีเสียงเรียกร้องให้ทางการสนับสนุนศักยภาพการทำางานของตำารวจในการสอบสวน

และป้องกันการฆาตกรรม และเรียกร้องให้ศาลลงโทษผู้กระทำาผิด

จำานวนการประหารชีวิตในสหรัฐอเมริกา ลดลงอีกครั้ง โดยลดลงประมาณ 10% จาก

การประหารชีวิต 43 ครั้งในปี 2555 เมื่อปีที่แล้ว มีการประหารชีวิต 39 ครั้งใน 9 รัฐ 

โดย 82% เกิดขึ้นในรัฐทางใต้ เฉพาะรัฐเทกซัสมีการประหารชีวิตคิดเป็น 41% ของ

การประหารชีวิตทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจาก 34% ในปี 2555

แม้ว่าจำานวนรัฐที่มีการประหารชีวิตยังคงเท่ากับปีที่ผ่านมา แต่มีสี่รัฐที่รื้อฟื้นการ

ประหารชีวิตในปี 2556 หลังจากที่งดเว้นมาในปี 2555 (แอละแบมา, จอร์เจีย, มิสซูรี

และเวอร์จิเนีย) แต่ก็มีรัฐอีกสี่แห่งที่มีการประหารชีวิตในปี 2555 แต่ไม่มีการประหาร

ชีวิตในปี 2556 (มิสซิสซิปปี, เซาท์ดาโคตา, เดลาแวร์, ไอดาโฮ) ในเดือนตุลาคม 2556 

ศูนย์ข้อมูลโทษประหาร (Death Penalty Information Center) จากสหรัฐอเมริกา 

รายงานว่า ศาลในพื้นที่มีส่วนรับผิดชอบต่อคำาตัดสินประหารชีวิตน้อยมาก ยกตัวอย่าง

เช่น นักโทษกว่า 1,300 คนที่ถูกประหารนับแต่ปี 2519 ต้องโทษประหารจากคำาตัดสิน

ของศาลในระดับพื้นที่เพียง 15% ในสหรัฐอเมริกา9

ศูนย์ข้อมูลโทษประหารรายงานว่ามีคำาตัดสินลงโทษประหาร 80 ครั้งในสหรัฐอเมริกา 

ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 77 ครั้งในปี 2555 การใช้โทษประหารยังมีสัดส่วน
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ค่อนข้างตำ่ากว่าในช่วงทศวรรษก่อนหน้านี้ กล่าวคือมีคำาตัดสินลงโทษประหาร 138 คดี

ในปี 2547 และลดลงอย่างมากจากทศวรรษ 1990 โดยจำานวนโทษประหารโดยเฉลี่ย

ในขณะนั้นอยู่ที่เกือบ 300 คดี 

โทษประหารในสหรัฐอเมริกา ปี 255610

การประหารชีวิต 39 ครั้ง: แอละแบมา (1), แอริโซนา (2), ฟลอริดา (7), จอร์เจีย 

(1), โอไฮโอ (3), โอคลาโฮมา (6), มิสซูรี (2), เทกซัส(16) และเวอร์จิเนีย (1) 

คำาตดัสนิลงโทษประหาร 80 ครัง้: แอละแบมา (5), แอรโิซนา (3), แคลฟิอรเ์นยี (24), 

ฟลอริดา (15), จอร์เจีย (1), อินเดียนา (3), มิสซูรี (3), มิสซิสซิปปี (2), นอร์ธ

แคโรไลนา (1), เนวาดา (2), โอไฮโอ (4), โอคลาโฮมา (1), เพนซิลเวเนีย (4), 

เทกซัส (9), วอชิงตัน (1), รัฐบาลกลาง (1), ทหาร (1) 

นักโทษประหาร 3,108 คน ประกอบด้วย 731 คนในแคลิฟอร์เนีย, 412 ใน

ฟลอริดา, 298 ในเทกซัส, 198 ในเพนซิลเวเนีย และ 197 ในแอละแบมา

ไม่มีคำาสั่งของฝ่ายบริหารให้ลดโทษประหาร มีการล้างมลทิน 1 ครั้ง และมีการ

ล้างมลทินหลังนักโทษเสียชีวิตแล้ว 3 ครั้ง

มีคำาตัดสินลงโทษประหารครั้งใหม่อย่างน้อย 15 คดีในทุกพื้นที่ของทวีปอเมริกา  

สองคดีในบาฮามาส สองคดีในบาร์เบโดส อย่างน้อยหกคดีในกายอานา และอย่างน้อย 

ห้าคดีในตรินิแดดและโตเบโก ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นไม่มากจากเมื่อปี 2555 ซึ่งมีคำาตัดสิน

ลงโทษประหารครั้งใหม่อย่างน้อย 12 คดี แต่ไม่มีการประหารชีวิตหรือไม่มีคำาตัดสิน

ลงโทษประหารเลยในแอนติกาและบาร์บูดา, เบลีซ, คิวบา, โดมินิกา, เกรนาดา, 

กัวเตมาลา, จาเมกา, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนา

ดีนส์ และซูรินาเม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ไม่มีข้อมูลว่ามีนักโทษประหารเลยใน

คิวบา, โดมินิกา, เกรนาดา, กัวเตมาลา, เซนต์ลูเซีย และซูรินาเม

การใช้โทษประหารในสหรัฐอเมริกา ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงเป็นผลมาจากการ

ลดลงของการประหารชีวิตและคำาตัดสินลงโทษประหารเมื่อเปรียบเทียบกับหลาย

ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ยังรวมถึงมาตรการยกเลิกการใช้โทษประหารในกฎหมายระดับ

รัฐ ในเดือนพฤษภาคม รัฐแมรีเลนด์กลายเป็นรัฐที่ 18 ที่ยกเลิกโทษประหาร และเป็น

รัฐที่ 4 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา11 มีการพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกโทษประหาร 
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เช่นกัน แต่ไม่ผ่านการพิจารณา ในอีกหกรัฐ ได้แก่ โคโลราโด, อินเดียนา, มอนทานา, 

เนบราสกา, โอเรกอน และวอชิงตัน 

โทษประหารในสหรัฐอเมริกา ยังคงเต็มไปด้วยปัญหาความผิดพลาด ความลักลั่น การ

เลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติ และในหลายกรณี แสดงถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

มาตรการป้องกันระหว่างประเทศ 

โทษประหารและอาการจิตพิการ

มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้โทษประหารกำาหนดไม่ให้มีการใช้โทษ

ประหารกับบุคคลที่มีอาการจิตพิการ แต่สหรัฐอเมริกา ก็ยังคงเพิกเฉยกับ

มาตรการคุ้มครองดังกล่าว 

รัฐฟลอริดาได้ประหารชีวิต John Ferguson เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม แม้ว่าเขามี

อาการป่วยทางจิตมาหลายทศวรรษ ซึ่งเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะกระทำาความผิด 

โดยมีการตรวจพบอาการจิตเภทในตัวเขาเมื่อปี 2514 และในปี 2518 จิตแพทย์

ที่แต่งตั้งโดยศาลมีความเห็นว่าเขาป่วยด้วยอาการทางจิตอย่างรุนแรง ส่งผลให้

กลายเป็นบุคคลอันตราย และมีความหมายว่า “ไม่ควรปล่อยตัวเขาไม่ว่าภายใต้

เงื่อนไขใด ๆ” ออกจากโรงพยาบาลประสาทที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงสุด 

อย่างไรก็ดี มีการปล่อยตัวเขาออกมา และภายในสามปีเขาต้องกลายเป็นนักโทษ

ประหารในคดีฆาตกรรมแปดคดี แม้ระหว่างอยู่ในแดนประหาร แพทย์ในเรือนจำา

ยังคงตรวจพบว่าเขามีอาการทางจิตร้ายแรงอย่างต่อเนื่อง 

ในวันที่ 21 สิงหาคม ศาลอุทธรณ์ภาค 5 (Court of Appeals for the Fifth  

Circuit) ของสหรัฐอเมริกา มีความเห็นว่า Scott Panetti นักโทษในแดน

ประหารของรัฐเทกซัสมีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะเข้ารับการประหารชีวิต และยก

คำาร้องที่อ้างว่าเขาไม่สามารถที่จะว่าความเพื่อแก้ต่างให้ตนเองได้ในระหว่างการ

ไต่สวนคดีเมื่อปี 2538 Scott Panetti ถูกศาลสั่งประหารชีวิตจากการฆาตกรรม

พ่อตาและแม่ยายเมื่อปี 2535 หลายปีหลังจากที่แพทย์ตรวจพบว่าเขาป่วยด้วย

อาการจิตเภท เขาเคยเข้ารับการรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาล รวมทั้งอาการ

ไบโพลาร์และจิตเภท ต่างกรรมต่างวาระกันก่อนที่จะกระทำาความผิด 

มีการขัดขวางการประหารชีวิต Warren Hill ได้สามชั่วโมงก่อนถึงกำาหนดที่จะ

ต้องประหารเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมในรัฐจอร์เจีย สืบเนื่องจากการฟ้องคดีต่อ
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รัฐเกี่ยวกับขั้นตอนการฉีดยาพิษ แม้ว่าผู้ชำานาญการทั้งหมดเจ็ดท่านได้ประเมิน

ตัวนาย Warren Hill และระบุว่า เขามี “อาการด้อยพัฒนาการทางจิต” แต่ใน

ขณะนั้นยังไม่ได้เป็นเหตุผลที่มีนำ้าหนักมากพอที่จะหยุดยั้งการประหารชีวิต ใน

สหรัฐอเมริกา มีการห้ามการประหารบุคคลที่มี “อาการด้อยพัฒนาการทางจิต” 

ตั้งแต่ปี 2545 แต่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการบังคับใช้ตามคำาสั่งของศาลสูงสุด

แห่งสหรัฐอเมริกา 

หนึ่งปีก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการ

สังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การสังหารอย่างรวบรัดหรือโดยพลการ ได้

กระตุ้นให้ทางการสหรัฐอเมริกา ยุติการประหารชีวิต Warren Hill โดยเขาได้

แสดง “ข้อกังวลเป็นการเฉพาะว่าจอร์เจียกลายเป็นรัฐแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกา 

ที่ยังคงกำาหนดเงื่อนไขให้แสดงหลักฐานเพื่อยืนยันอาการที่เรียกว่า ‘อาการด้อย

พัฒนาการทางจิตจนพ้นความสงสัย’ แทนที่จะให้นำ้าหนักกับหลักฐานที่มีอยู่

เหมือนแนวนิติศาสตร์อื่น ๆ”12

เอเชีย-แปซิฟิก

แม้จะมีความถดถอยอยู่บ้างในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในปีที่แล้ว แต่ก็มีความก้าวหน้า

ในหลายประเทศ แม้แต่ในประเทศที่เคยสนับสนุนโทษประหาร ทำาให้เห็นความ 

คืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมของการยกเลิกโทษประหาร 

มีข้อมูลว่ามีการประหารชีวิตใน 10 ประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำานวนสองประเทศ 

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จีนมีการประหารชีวิตเป็นจำานวนมากกว่าการประหารชีวิตทั่วโลก

รวมกัน แต่เราไม่สามารถแสดงภาพรวมที่แท้จริงของการใช้โทษประหารในจีนได้ 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่สามารถยืนยันตัวเลขที่น่าเชื่อถือในประเทศมาเลเซีย

และเกาหลีเหนือได้ ในเวียดนาม ยังคงมีกฎหมายห้ามตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลการใช้ 

โทษประหาร และมีแนวโน้มที่จะปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โทษประหารในประเทศ

อื่น ๆ  เช่นกัน เช่น อินเดียและอินโดนีเซีย โดยไม่มีการประกาศให้สาธารณะ ญาติ หรือ

ทนายความทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการประหารชีวิต 

หากไม่นับรวมประเทศจีน แม้จะมีการรื้อฟื้นการประหารชีวิตในอินโดนีเซียและ

เวียดนาม แต่มีการยืนยันว่ามีการประหารชีวิต 37 ครั้งในปี 2556 น้อยกว่าปี 2555 

หนึ่งครั้ง เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ปากีสถานสั่งพักการใช้โทษประหาร และไม่มีการประหาร
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ชีวิตในสิงคโปร์เลย โดยมีการลดโทษนักโทษหกคนภายหลังการทบทวนกฎหมายที่มี

ระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียวเมื่อปี 2555 ในขณะที่ศาลประชาชนสูงสุดของจีน

ได้ออกแนวปฏิบัติด้านกฎหมาย เพื่อประกันให้มีการคุ้มครองในเชิงขั้นตอนปฏิบัติ 

มากขึ้นต่อคดีที่มีโทษประหาร โดยนาย Huang Jiefu อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุข

ระบุว่าจีนมีเป้าหมายยุติการปลูกถ่ายอวัยวะที่ได้มาจากนักโทษที่ถูกประหารภายใน 

กลางปี 2557 บรูไนดารุสซาลาม, ลาว, มัลดีฟส์, มองโกเลีย, พม่า, เกาหลีใต้,  

ศรีลังกา และไทยไม่มีการประหารชีวิตเลย อนุภูมิภาคแปซิฟิกยังคงเป็นเขตปลอด 

โทษประหารค่อนข้างชัดเจน แม้จะมีความเสี่ยงที่ปาปัวนิวกินีจะรื้อฟื้นการประหาร

ชีวิต

การประหารชีวิตและคำ ตัดสินลงโทษประหารในเอเชีย-แปซิฟิก

มรีายงานขา่วการประหารชวีติอยา่งนอ้ย 37 ครัง้ ใน 10 ประเทศในเอเชยี-แปซฟิกิ 

ได้แก่ อัฟกานิสถาน (2), บังคลาเทศ (2), จีน (+), อินเดีย (1), อินโดนีเซีย (5), 

ญี่ปุ่น (8), มาเลเซีย (2+), เกาหลีเหนือ (+), ไต้หวัน (6), เวียดนาม (7+) ไม่นับ

รวมการประหารชีวิตอีกหลายพันครั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในจีน 

มคีำาตดัสนิลงโทษประหารเพิม่เตมิอยา่งนอ้ย 1,030 ครัง้ ใน 17 ประเทศในภมูภิาค 

นีใ้นป ี2556 ไดแ้ก ่อฟักานสิถาน (174), บงัคลาเทศ (220+), จนี (+), อนิเดยี (72+), 

อินโดนีเซีย (16+), ญี่ปุ่น (5), ลาว (3+), มาเลเซีย (76+), มัลดีฟส์ (13), 

เกาหลีเหนือ (+), ปากีสถาน (226+), สิงคโปร์ (1+), เกาหลีใต้ (2), ศรีลังกา (13+), 

ไต้หวัน (7), ไทย (50+), เวียดนาม (148+)

มีการขยายขอบเขตการใช้โทษประหารในบังคลาเทศ อินเดีย และปาปัวนิวกินี ใน

หลายประเทศในภูมิภาคนี้ การไต่สวนคดีที่มีโทษประหารชีวิตยังคงเกิดขึ้นในลักษณะ

ที่ละเมิดต่อกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้โทษประหาร รวมทั้ง

การกำาหนดระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียว หลายคนถูกตัดสินประหารชีวิตโดยอ้าง

หลักฐานที่ได้มาจากการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ส่วนพลเมืองต่างชาติยังคง

เป็นผู้ได้รับผลกระทบอย่างมากจากโทษประหารในภูมิภาค ซึ่งยังคงถูกใช้สำาหรับกรณี

การกระทำาความผิดที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของ “อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” ตามข้อ 6 

ของ ICCPR

ยังคงมีการนำาโทษประหารมาใช้กับความผิดด้านยาเสพติดในจีน, อินโดนีเซีย, ลาว, 

มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม โดยมีการประหารชีวิตจากคดีประเภทนี้ใน 
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จีน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และเวียดนาม ที่จีนและเวียดนามมีคำาตัดสินลงโทษประหาร

สำาหรับอาชญากรรมด้านเศรษฐกิจ และจีนเป็นประเทศที่บังคับใช้โทษประหารตาม

ความผิดดังกล่าว

ไม่ปรากฏว่ามีคำาตัดสินลงโทษประหารครั้งใหม่ใน บรูไนดารุสซาลาม ซึ่งประกาศใช้

ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม13 โดยกำาหนดให้ใช้โทษประหาร

กับการกระทำาผิดที่ไม่ถือว่าเป็น “อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” และในบางกรณี การ 

กระทำาเช่นนั้นไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาด้วยซำ้า เช่น การผิดประเวณีและการมี 

เพศสัมพันธ์โดยความยินยอมระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน นอกจากนั้น เมื่อพ้นวัยเด็ก

ถือว่าเป็นวัยรุ่น และกฎหมายเปิดโอกาสให้ใช้โทษประหารกับความผิดที่กระทำาโดย

จำาเลยที่มีอายุตำ่ากว่า 18 ปี

ในวันที่ 14 มีนาคม อินโดนีเซีย รื้อฟื้นการประหารชีวิตครั้งใหม่โดยไม่ประกาศให้

ทราบล่วงหน้าหลังหยุดไปสี่ปี โดยใช้วิธีการยิงเป้า Adami Wilson ชาวมาลาวีที่ 

ต้องโทษในคดียาเสพติด และในปีนั้นยังมีการประหารชีวิตอีกสี่คน กล่าวคือ Suryadi 

Swabuana, Jurit bin Abdullah และ Ibrahim bin Ujangin May ในคดีฆาตกรรม 

และ Muhammad Abdul Hafeez ชาวปากีสถานเมื่อเดือนพฤศจิกายนในความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้โดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าก่อนจะมีการประหารชีวิตเลย 

มีคำาตัดสินลงโทษประหารครั้งใหม่อย่างน้อย 16 ครั้ง และเป็นเหตุให้มีนักโทษประหาร

อย่างน้อย 149 คนจนถึงสิ้นปี โดยกว่าครึ่งเป็นผลมาจากคดียาเสพติด ประมาณ 

ครึ่งหนึ่งของนักโทษในแดนประหารซึ่งมีหลายคนเป็นชาวต่างชาติ ต้องโทษเพราะคดี

ยาเสพติด 

กระทรวงต่างประเทศยังคงแทรกแซงในคดีที่แรงงานต่างด้าวชาวอินโดนีเซียถูกตัดสิน

ลงโทษประหารชีวิตในต่างประเทศ จากตัวเลขเมื่อเดือนธันวาคมชี้ให้เห็นว่า มีชาว

อนิโดนเีซยี 247 คนทีต่อ้งโทษประหารในประเทศอืน่ รวมทัง้ 186 คนในมาเลเซยี 36 คน 

ในซาอุดิอาระเบีย 11 คนในจีน และหนึ่งคนในสิงคโปร์14

หลังการพิจารณาการปฏิบัติตามกติกา ICCPR ของอินโดนีเซีย คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแสดงความเสียใจเมื่อเดือนสิงหาคมว่า อินโดนีเซีย “ชะลอการบังคับใช้

มาตรการยกเลิกโทษประหารชั่วคราว และรื้อฟื้นการประหารชีวิต คณะกรรมการ

เสียใจที่มีการใช้โทษประหารกับคดียาเสพติด ซึ่งไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ในฐานะเป็น 

“อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” ตามข้อ 6 ของกติกาฯ”15
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มีคำาตัดสินลงโทษประหารครั้งใหม่อย่างน้อยสามครั้งสำาหรับคดียาเสพติดใน ลาว โดย

การประหารชีวิตครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อปี 2532 

มีนักโทษอย่างน้อยสองคนที่ถูกประหารอย่างลับ ๆ ในมาเลเซีย คนหนึ่งถูกประหาร

ข้อหาฆ่าคนตายและอีกคนหนึ่งในคดียาเสพติด มีรายงานว่ามีคำาตัดสินลงโทษประหาร

ครั้งใหม่อย่างน้อย 76 ครั้ง โดย 47 ครั้งเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด ในบรรดาผู้ที่ 

ต้องโทษประหาร 37 คนเป็นพลเมืองต่างชาติ 10 คนเป็นผู้หญิง คาดว่ามีนักโทษอยู่

ในแดนประหาร 992 คนจนถึงสิ้นปี 2556 และมีการลดโทษประหารสี่คดี 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคำาตัดสินลงโทษประหารครั้งใหม่ 

ใน พม่า ในวันที่ 2 มกราคม 2557 ทางการประกาศว่าจะมีการลดโทษผู้ต้องโทษ

ประหารทั้งประเทศ ในเดือนตุลาคม สภาผู้แทนราษฎรได้ยกคำาร้องให้มีการอภิปราย

เพื่อแก้ไขรายละเอียดของพระราชบัญญัติว่าด้วยเด็ก พ.ศ. 2536 ซึ่งกำาหนดโทษ

ประหารกรณีที่เป็นการข่มขืนกระทำาชำาเราเด็กอายุตำ่ากว่า 16 ปี16

ช่วงที่ผ่านมายังไม่มีการประหารชีวิตใน สิงคโปร์ มีรายงานว่ามีคำาตัดสินลงโทษ

ประหารครั้งใหม่อย่างน้อยหนึ่งครั้ง และจนถึงสิ้นปีที่แล้วมีผู้ต้องโทษประหารเหลืออยู่ 

อย่างน้อย 26 คน 

ศาลสูงของสิงคโปร์เริ่มพิจารณาคดีของผู้ต้องขัง 32 คนที่ต้องระวางโทษประหาร

ชีวิตสถานเดียวจากความผิดด้านยาเสพติดและการฆ่าคนตาย ภายหลังมีการออก 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2555 (พรบ.หมายเลข 32 

ของปี 2555) และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ยาในทางมิชอบ พ.ศ. 2555 ซึ่ง

อนุญาตให้ศาลใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษตามเงื่อนไขที่เหมาะสม 

ศาลได้พิจารณาและลดโทษประหารเป็นโทษจำาคุกตลอดชีวิตพร้อมโทษเฆี่ยน จำานวน 

5 คดี ได้แก่ Jabing Kho ได้รับการลดโทษเมื่อวันที่ 30 เมษายน Fabian Adiu Edwin 

วันที่ 16 กรกฎาคม Bijukumar Remadevi Nair Gopinathan วันที่ 28 สิงหาคม 

Kamrul Hasan Abdul Quddus วันที่ 12 พฤศจิกายน และ Wang Wenfeng  

วันที่ 13 พฤศจิกายน

นอกจากนี้ Yong Vui Kong ได้รับการเปลี่ยนโทษประหารในคดียาเสพติด เมื่อวันที่ 

14 พฤศจิกายน ในขณะที่ Abdul Haleem bin Abdul Karim และ Chum Tat 

Suan ได้รับการงดเว้นโทษประหาร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม และ วันที่ 24 ตุลาคม 

ตามลำาดับ ซึ่งเป็นผลมากจากการใช้ดุลยพินิจของศาลในการกำาหนดโทษ
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การทบทวนและการลดโทษประหารจำานวนเจ็ดคดีเป็นขั้นตอนที่น่ายินดีเพื่อลดการใช้

โทษประหาร อย่างไรก็ดี เนื้อหาส่วนอื่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

อย่างเช่น การที่ยังคงบทลงโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติดต่อไปและการกำาหนดโทษ

ประหารสถานเดียวในบางกรณี ยังเป็นสิ่งที่น่ากังวล

ใน ประเทศไทย ช่วงที่ผ่านมายังไม่มีการประหารชีวิต มีคำาตัดสินลงโทษประหาร

ครั้งใหม่อย่างน้อย 50 ครั้งในคดีฆาตกรรมและยาเสพติด รวมทั้งจำาเลยที่เป็น

พลเมืองต่างชาติ ตัวเลขตามรายงานของกรมราชทัณฑ์ชี้ให้เห็นว่า จนถึงเดือน

พฤศจิกายนมีนักโทษประหารอยู่ 678 คน 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เริ่มโครงการปลด

โซ่ตรวนสำาหรับนักโทษประหาร 513 คน และในร่างแผนปฏิบัติการด้านสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 (2557- 2561) มีการกำาหนดเป้าหมายการยกเลิกโทษ

ประหาร โดยอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐบาลในสิ้นปีนี้ ส่วนกรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมว่าจะทำาการสำารวจ

และรับฟังความเห็นสาธารณะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกโทษประหาร 

ในไทย 

เวียดนาม เริ่มการประหารชีวิตครั้งใหม่หลังจากยุติไปกว่า 18 เดือน โดยมีรายงาน

ข่าวว่า Nguyen Anh Tuan ซึ่งต้องโทษจากคดีฆาตกรรมเมื่อปี 2553 ได้ถูกประหาร

ชีวิตด้วยการฉีดยาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม และมีการประหารชีวิตอีกอย่างน้อยหกครั้ง  

ในเดือนมิถุนายน 2553 เวียดนามได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบังคับใช้คำาพิพากษา

ศาลอาญา โดยเปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตจากการยิงเป้ามาเป็นการฉีดยาพิษ โดย

ให้เหตุผลว่าเป็นวิธีที่มีมนุษยธรรมมากขึ้น แต่การขาดแคลนตัวยาที่ใช้ในการฉีด

เพื่อประหารชีวิต ส่งผลให้ไม่มีการประหารชีวิตเลยนับแต่เดือนมกราคม 2555 การ

ขาดแคลนยาเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบการค้าเครื่องมือและสารเคมีของ

สหภาพยุโรปเมื่อปี 2554 โดยเฉพาะอุปกรณ์และสารเคมีที่อาจนำามาใช้ในการประหาร

ชีวิต หรือการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 

หรือที่ยำ่ายีศักดิ์ศรี 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลสามารถยืนยันได้ว่ามีคำาตัดสินลงโทษประหารอย่างน้อย 

148 คนเมื่อปีที่แล้ว ส่วนใหญ่เป็นคดีฆาตกรรมและยาเสพติด มีไม่กี่คดีที่เกี่ยวข้องกับ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อย่างเช่น การฉ้อโกง 
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จากตัวเลขที่เผยแพร่โดยนาย Tran Dai Quang รัฐมนตรีความมั่นคงสาธารณะ17 

ระบุว่า จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายนมีนักโทษประหารอยู่ 678 คน โดยในจำานวนนี้

เป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วอย่างน้อย 110 คน และคาดว่าจะถูกประหารชีวิตเร็ว ๆ นี้ 

เวียดนามยังคงมีกฎหมายห้ามตีพิมพ์เผยแพร่สถิติเกี่ยวกับการใช้โทษประหาร 

เครือข่ายต่อต้านโทษประหารแห่งเอเชีย (Anti-Death Penalty Asia Network 

- ADPAN) เป็นเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการของบุคคลและองค์กรในภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิก ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาชิกใหม่ ๆ รวมทั้งในประเทศจีน 

เครือข่ายต่อต้านโทษประหารแห่งเอเชียได้จัดประชุมนักเคลื่อนไหวในเอเชียในสภา

ต่อต้านโทษประหารโลกครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน และยังได้จดทะเบียน

เป็นหน่วยงานอิสระในมาเลเซีย นอกจากนี้ สมาชิกของเครือข่ายต่อต้านโทษประหาร

แห่งเอเชียยังประสบความสำาเร็จด้านต่าง ๆ  รวมทั้งการเปลี่ยนโทษประหารในสิงคโปร ์

“มันเป็นวันที่ลูกความของผมมีความสุขมากที่สุดในชีวิต” M. Ravi นักกฎหมายและ

สมาชิกเครือข่ายต่อต้านโทษประหารแห่งเอเชียกล่าว เมื่อได้ทราบว่า Yong Vui Kong 

ลูกความของเขาได้รับการเปลี่ยนโทษประหารภายหลังการแก้ไขกฎหมายที่กำาหนด

โทษประหารชีวิตสถานเดียวของสิงคโปร์ 

ยุโรปและเอเชียกลาง

เบลารุสเป็นประเทศสุดท้ายในยุโรปและเอเชียกลางที่ยังคงใช้โทษประหาร ไม่มี

รายงานการประหารชีวิตในปี 2556 นับเป็นครั้งแรกนับแต่ปี 2552 โดยมีคำาตัดสิน

ลงโทษประหารสี่คดี หลังจากไม่มีคำาตัดสินลงโทษประหารเลยในปี 2555 

คำาตัดสินลงโทษประหารมักเป็นผลมาจากการไต่สวนคดีอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งมี

การบังคับให้สารภาพ และมีการประหารชีวิตแบบลับ ๆ ไม่แจ้งให้นักโทษ ครอบครัว

หรือตัวแทนด้านกฎหมายได้ทราบล่วงหน้าอย่างเพียงพอ แม้จะมีคำาร้องขอจาก 

หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่เรียกร้องให้พักการใช้

การประหารชีวิตในระหว่างที่มีเสียงคัดค้านจากนานาชาติ มาตรา 175 ของประมวล

กฎหมายอาญา (Criminal Executive Code) ยังอนุญาตให้รัฐบาลไม่ต้องนำาศพของ

ผู้ที่ถูกประหารไปคืนให้กับญาติ และไม่จำาเป็นต้องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสถานที่ฝังศพ

ในเดือนตุลาคม องค์กรพัฒนาเอกชน ได้แก่ Penal Reform International และ  

Belarus Helsinki Committee ได้เผยแพร่ผลการสำารวจความเห็นว่า เมื่อมีการ

สอบถามอย่างตรงไปตรงมา เกือบ 64% ของชาวเบลารุสเห็นชอบกับโทษประหาร 

31% คัดค้านโทษประหาร18 ความแตกต่างระหว่างเสียงที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย
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ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเสียงที่เห็นด้วยมากกว่าที่ไม่เห็นด้วยถึง 80% ในการ 

ลงประชามติในปี 2539 ซึ่งเป็นการเสนอให้จัดขึ้นโดยรัฐบาล อย่างไรก็ดี มีความ

สนับสนุนอย่างกว้างขวางต่อมาตรการทางเลือก อย่างเช่น การใช้โทษจำาคุกตลอดชีวิต 

หรือการมีความตกลงให้ชะลอการประหารชีวิต และมีประชาชนเพียง 37% ที่

สนับสนุนโทษประหาร “อย่างไม่มีเงื่อนไข” เมื่อถามว่าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ 

โทษประหารในอนาคต 47% ตอบว่าควรจะมีการรักษาเอาไว้แบบในปัจจุบัน หรือ

ขยายขอบเขตการใช้เพิ่มขึ้น ในทางตรงข้าม มีเพียง 45% ที่ระบุว่าควรยกเลิก 

โทษประหาร ทั้งโดยทันทีและอย่างเป็นขั้นเป็นตอน หรือเห็นด้วยให้มีความตกลง

ยุติการประหารชีวิตเป็นการชั่วคราว เมื่อเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตมนุษย์และ 

ความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการไต่สวนคดีของศาล ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ควร 

ต่อต้านโทษประหาร

ในวันที่ 22 เมษายน สภากิจการต่างประเทศของสภายุโรป ได้รับรองและมีมติแก้ไข

เพิ่มเติมแนวปฏิบัติว่าด้วยโทษประหาร ที่กำาหนดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2531 และ

มีการแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2551 โดยกำาหนดหลักเกณฑ์ว่าสหภาพยุโรปจะเข้ามา

แทรกแซงในเรื่องนี้อย่างไรและเมื่อใด19 แนวปฏิบัติที่ได้รับการปรับปรุงเรียกร้องให้มี

ความโปร่งใสและการแสดงเจตจำานงอย่างชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อประกันว่ามาตรการ 

อย่างเช่น การรณรงค์ด้านกฎหมาย การเงิน หรือในทางเทคนิคอื่น ๆ  กับประเทศที่สาม 

จะไม่ส่งผลในเชิงสนับสนุนการใช้โทษประหาร โดยพวกเขาได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า 

ไม่ควรนำาโทษประหารมาใช้กับความผิดด้านยาเสพติด และ “ความผิดอื่น ๆ  ที่ไม่เกี่ยว

กับความรุนแรง” อย่างเช่น อาชญากรรมด้านการเงินหรือเศรษฐกิจ 

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

การใช้โทษประหารในบางประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือเป็นเรื่อง 

น่ากังวลอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีจำานวนการประหารชีวิตเพิ่มขึ้นอย่าง

มากในอิหร่านและอิรัก อัตราการประหารชีวิตที ่ค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื ่องใน

ซาอุดิอาระเบีย และการรื้อฟื้นการประหารชีวิตในคูเวต บดบังข้อเท็จจริงที่ว่าในช่วง

สองปีที่ผ่านมา สองในสามของประเทศทั้งหมดในภูมิภาคนี้ไม่มีรายงานการประหาร

ชีวิต

มีพัฒนาการเชิงบวกบางประการ กล่าวคือไม่มีรายงานการประหารชีวิตและมีคำาตัดสิน

ลงโทษประหารเพียงไม่กี่คดีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์20 เป็นครั้งแรกนับแต่ปี 2552 ที่

ไม่มีรายงานคำาตัดสินลงโทษประหารในบาห์เรนเลย21



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 2556 23

อย่างไรก็ดี ทั้งแอลจีเรียและบาห์เรนได้ขยายขอบเขตการใช้โทษประหาร อดีตผู้นำา

ประเทศที่ถูกโค่นล้มจากตำาแหน่งและเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา 

อยู่ระหว่างการขึ้นศาลการพิจารณาคดีที่มีโทษประหารชีวิตในอียิปต์และลิเบีย ส่วน

ร่างรัฐธรรมนูญของตูนีเซียและอียิปต์ที่มีการรับรองเมื่อต้นปี 2557 ไม่มีการระบุ

เนื้อหาส่วนใดที่ห้ามการใช้โทษประหาร 

การประหารชีวิตและคำ ตัดสินลงโทษประหารในตะวันออกกลาง 
และแอฟริกาเหนือ

สามารถยืนยันว่ามีการประหารชีวิตอย่างน้อย 638 ครั้งใน 6 ประเทศ (จาก 

19 ประเทศในภูมิภาค) ได้แก่ อิหร่าน (369+), อิรัก (169+), คูเวต (5), เขต

ปกครองปาเลสไตน์ (3+ บริเวณฉนวนกาซาที่อยู่ใต้การปกครองของกลุ่มฮามัส), 

ซาอุดิอาระเบีย (79+) และเยเมน (13+) เช่นเดียวกับปี 2555 เราไม่สามารถ

ยืนยันว่ามีการประหารชีวิตตามคำาสั่งศาลในอียิปต์และซีเรีย

มีคำาตัดสินลงโทษประหารอย่างน้อย 373 ครั้งใน 15 ประเทศ ได้แก่ แอลจีเรีย 

(40+), อียิปต์ (109+), อิหร่าน (91+), อิรัก (35+), จอร์แดน (7+), คูเวต (6+), 

เลบานอน (7+), ลิเบีย (18+), โมร็อกโก/เวสเทิร์นสะฮารา (10), เขตปกครอง

ปาเลสไตน์ (14+: 13+ บริเวณฉนวนกาซาที่อยู่ใต้การปกครองของกลุ่มฮามัส; 1 

เขตปกครองปาเลสไตน์ เวสต์แบงก์), กาตาร์ (6), ซาอุดิอาระเบีย (6+), ตูนีเซีย 

(5+), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (16+) และเยเมน (3+)

การประหารชีวิตเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งในปีนั้นมีข้อมูลการ

ประหารชวีติอยา่งนอ้ย 557 ครัง้ ในหกประเทศ เมือ่ป ี2556 การประหารชวีติสว่นใหญ่

เกิดขึ้นในประเทศส่วนน้อยในภูมิภาค นอกจากนี้ อิหร่าน อิรัก และซาอุดิอาระเบีย 

รับผิดชอบต่อการประหารชีวิตกว่า 95% ของการประหารชีวิตทั้งหมดในภูมิภาคนี้ 

แม้ว่าจำานวนการประหารชีวิตในซาอุดิอาระเบียยังอยู่ในระดับสมำ่าเสมอ แต่การ

ประหารชีวิตในอิหร่านและอิรักเพิ่มขึ้น 18% และ 30% ตามลำาดับ ในทางตรงข้าม 

การประหารชีวิตในเขตฉนวนกาซาซึ่งเป็นเขตปกครองปาเลสไตน์ ซึ่งถูกปกครองโดย

กลุ่มฮามัส ลดลงครึ่งหนึ่ง ส่วนในเยเมนตัวเลขการใช้โทษประหารลดลงเป็นปีที่สอง

ติดต่อกัน แม้ว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่าตัวเลขที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ยืนยันได้ 
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ตัวเลขคำาตัดสินลงโทษประหารที่มีรายงาน คือ 373 คดี ลดลงเป็นปีที่สองติดต่อกัน 

ที่ จากตัวเลขอย่างน้อย 505 คดีในปี 2555 และอย่างน้อย 750 คดีในปี 2554 อย่างไร

ก็ดี ในพื้นที่เขตปกครองปาเลสไตน์ (โดยเฉพาะในเขตฉนวนกาซา) และในลิเบีย คำา

ตัดสินลงโทษประหารดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น โดยกรณีลิเบียเป็นผลมาจากการที่ศาลเริ่ม 

กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปลายปี 255522 แต่โดยภาพรวม รายงานข้อมูลเกี่ยวกับ

โทษประหารยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากขาดข้อมูลดิบที่รอบด้าน โดยเฉพาะจากประเทศ

ต่าง ๆ อย่างเช่น อิหร่าน, อิรัก, ซาอุดิอาระเบีย และเยเมน เป็นปีที่สองติดต่อกันที่

การขัดกันด้วยอาวุธในซีเรียส่งผลให้ไม่สามารถยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับคำาตัดสินลงโทษ

ประหารได้ 

ทางการแอลจีเรีย, จอร์แดน, เลบานอน, ลิเบีย, โมร็อกโก/เวสเทิร์นสะฮารา, กาตาร ์

และตูนีเซีย ยังคงมีคำาตัดสินลงโทษประหารรายใหม่ต่อไป แม้จะไม่มีการประหารชีวิต

ทวีปแอฟริกาส่วนที่ตํ่ากว่าทะเลทรายสะฮาราลงมา

พัฒนาการในทวีปแอฟริกาส่วนที่ตำ่ากว่าทะเลทรายสะฮาราลงมา ให้ภาพที่ผสมผสาน

กัน มีการประหารชีวิตเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศส่วนน้อย และมีรายงานคำาตัดสิน

ลงโทษประหารในประเทศต่าง ๆ ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประเทศทั้งหมดในภูมิภาคนี้ 

อย่างไรก็ดี ไนจีเรียได้รื้อฟื้นการประหารชีวิต และมีคำาตัดสินลงโทษประหารเพิ่มขึ้น

อย่างมากในโซมาเลีย

หลายประเทศดูเหมือนจะพัฒนาไปในแนวทางยกเลิกโทษประหาร ในเบนิน, กานา, 

ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นทำาให้มี

โอกาสที่จะกำาหนดให้ยกเลิกโทษประหารอย่างถาวร โดยในเบนินและคอโมโรสเริ่ม

มีการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกโทษประหาร ส่วนสาธารณรัฐ

แอฟริกากลางและสาธารณรัฐคองโกยอมรับตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ

ทบทวนด้านสิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review - UPR) ของคณะมนตรี

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council) ที่จะยกเลิก 

โทษประหาร และให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติกาICCPR ซึ่ง

มีเป้าหมายเพื่อยกเลิกโทษประหาร กินีบิสเซาให้สัตยาบันรับรองสนธิสัญญาแล้ว 

และแองโกลาได้ลงนามแล้ว รัฐมนตรียุติธรรมแห่งแทนซาเนียและซิมบับเวได้พูด

สนับสนุนการยกเลิกโทษประหาร อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญที่ผ่านการรับรองในซิมบับเว

ยังคงกำาหนดให้มีโทษประหารอยู่
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การประหารชีวิตและคำ ตัดสินลงโทษประหารในทวีปแอฟริกาส่วนที่ตํ่ากว่า
ทะเลทรายสะฮาราลงมา

มีการประหารชีวิตอย่างน้อย 64 ครั้งใน 5 ประเทศ การประหารชีวิตตามคำาสั่ง

ศาลยังคงเกิดขึ้นในบอตสวานา (1), โซมาเลีย (34+; รัฐบาลสหพันธรัฐ: 15+,  

พันต์แลนด์: 19+), ซูดานใต้ (4+) และซูดาน (21+); มีการเริ่มประหารชีวิตใหม่

ในไนจีเรีย (4) โดยนับเป็นการประหารชีวิตครั้งแรกตั้งแต่ปี 2549 และมีการเพิ่ม

จำานวนมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปี 2555 เมื่อพิจารณาข้อมูลว่ามีการประหาร

ชีวิต 41 ครั้ง (ใน 5 ประเทศเช่นกัน) ทั้งนี้เนื่องจากรายงานตัวเลขการประหาร

ชีวิตที่สูงมากในโซมาเลียในปี 2556 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลมีข้อมูลเกี่ยวกับคำาตัดสินลงโทษประหารอย่างน้อย 

423 ครัง้ใน 19 ประเทศ ไดแ้ก ่บรูก์นิาฟาโซ (1+), สาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก 

(26+), เอธิโอเปีย (8+), แกมเบีย (4), กานา (14), เคนยา (11+), เลโซโธ (1+), 

ไลบีเรีย (1), มาลี (7+), มอริเตเนีย (2+), นีแฌร์ (12), ไนจีเรีย (141+), เซียร์รา

ลีโอน (1), โซมาเลีย (117+; รัฐบาลสหพันธรัฐ 8+ และพันต์แลนด์ 81+, โซมาลี

แลนด์: 28+), ซูดานใต้ (16+), ซูดาน (29+), แทนซาเนีย (7+), แซมเบีย (9+) 

และซิมบับเว(16+)

จำานวนรวมของคำาตัดสินลงโทษประหารในภูมิภาคนี้ ดูเหมือนจะลดลงเล็กน้อยจาก 

449 ครั้ง ใน 19 ประเทศในปี 2555 (254 ครั้ง ในปี 2554 ใน 25 ประเทศ) แม้รายงาน

ข้อมูลคำาตัดสินลงโทษประหารในไนจีเรียและโซมาเลียจะสูงกว่าเมื่อปี 2555 มาก 

ภาพที่ปรากฏจึงเป็นพัฒนาการที่ขัดแย้งกัน กล่าวคือประเทศในส่วนน้อยในภูมิภาค

ใช้โทษประหารมากขึ้น ทั้งในแง่คำาตัดสินลงโทษประหารและการประหารชีวิต แต่

ประเทศส่วนใหญ่ใช้โทษประหารน้อยลง ในประเทศทั้งสามอย่างไนจีเรีย โซมาเลีย 

และซูดาน มีการประหารชีวิตรวมกันคิดเป็นกว่า 90% ของการประหารชีวิตทั้งหมด 

และมีคำาตัดสินลงโทษประหารสองในสามของรายงานคำาตัดสินลงโทษประหารทั้งหมด

ในเดือนกรกฎาคม คณะทำางานด้านโทษประหารและการสังหารนอกกระบวนการ

กฎหมาย การสังหารอย่างรวบรัดหรือโดยพลการในแอฟริกา ซึ่งอยู่ภายใต้คณะ

กรรมาธกิารสทิธมินษุยชนและสทิธปิระชาชนของแอฟรกิา (African Commission 

on Human and Peoples’ Rights) ได้เริ่มกระบวนการจัดทำาร่างพิธีสารเพิ่มเติม

สำาหรับธรรมนูญแอฟริกาว่าด้วยการยกเลิกโทษประหารในแอฟริกา ในเดือนตุลาคม 
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คณะกรรมาธิการแอฟริกาแสดงความเห็นว่า “การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ 

ผลกระทบจากโทษประหารชี้ให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการลงโทษในรูปแบบอื่น 

อย่างเช่น การจำาคุกตลอดชีวิต การประหารชีวิตไม่ได้มีผลในเชิงกระตุ้นไม่ให้กระทำา

ผิดมากกว่ามาตรการอื่น”23
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ภาคผนวก I:
คำ ตัดสินลงโทษประหารชีวิต
และการประหารชีวิต ปี 2556

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมการใช้โทษประหารผ่านกระบวนการศาล ตัวเลขในรายงาน

เป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่สามารถประมาณได้อย่างมั่นใจจากการวิจัยของแอมเนสตี้ 

อินเตอร์เนชั่นแนล และเราต้องการยำ้าว่า ตัวเลขที่แท้จริงในบางประเทศอาจสูงกว่านี้

มาก รัฐบางแห่งจงใจปกปิดขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โทษประหาร ส่วนรัฐอื่น ๆ  

ไม่ได้เก็บข้อมูลหรือไม่ยอมเผยแพร่ตัวเลขคำาตัดสินลงโทษประหารชีวิตและการ

ประหารชีวิต

เครื่องหมาย “+” ที่ตามหลังชื่อประเทศ อย่างเช่น เยเมน (13+) หมายถึงตัวเลขขั้นตำ่า

ที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประเมิน ส่วนเครื่องหมาย “+” ที่อยู่หลังประเทศและ

ไม่มีตัวเลขอยู่ด้านหน้า อย่างเช่น คำาตัดสินลงโทษประหารชีวิตในพม่า (+) แสดงว่า 

มีการประหารชีวิตหรือการลงโทษประหารชีวิต (อย่างน้อยมากกว่าหนึ่งครั้งใน

ประเทศนั้น) เพียงแต่ไม่สามารถหาตัวเลขอื่นได้ สำาหรับการคำานวณตัวเลขรวมใน

ระดับโลกและภูมิภาค เครื่องหมาย “+” ให้นับว่าเป็น 2

การประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2556

จีน +

อิหร่าน 369+

อิรัก 169+

ซาอุดิอาระเบีย 79+

สหรัฐอเมริกา 39

โซมาเลีย 34+
(15+ โดยคณะรัฐบาล 
ชั่วคราว
และ 19+ ในพันต์แลนด์)

ซูดาน 21+

เยเมน 13+

ญี่ปุ่น 8

เวียดนาม 7+

ไต้หวัน 6

อินโดนีเซีย 5

คูเวต 5

ซูดานใต้ 4+

ไนจีเรีย 4

ปาเลสไตน ์3+ (เขตยดึครอง 
ของปาเลสไตน์บริ เวณ
ฉนวนกาซาที่อยู่ ใต้การ
ปกครองของกลุ่มฮามัส)

มาเลเซีย 2+

อัฟกานิสถาน 2

บังคลาเทศ 2

บอตสวานา 1

อินเดีย 1

เกาหลีเหนือ +
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คำ ตัดสินลงโทษประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2556

จีน +

ปากีสถาน 226+

บังคลาเทศ 220+

อัฟกานิสถาน 174

เวียดนาม 148+

ไนจีเรีย 141+

โซมาเลีย 117+ 

(8+ โดยคณะรัฐบาล 
ชั่วคราว; 81+ ใน
พันต์แลนด์; 28+ 
ในโซมาลีแลนด์)

อียิปต์ 109+

อิหร่าน 91+

สหรัฐฯ 80

มาเลเซีย 76+

อินเดีย 72+

ไทย 50+

แอลจีเรีย 40+

อิรัก 35+

ซูดาน 29+

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
คองโก 26+

ลิเบีย 18+

อินโดนีเซีย 16+

ซูดานใต้ 16+

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 16+

ซิมบับเว 16

ปาเลสไตน์ 14+ 
(13+ เขตยึดครอง
ของปา เลส ไตน์
บริเวณฉนวนกาซา 
ที่อยู่ใต้การ
ปกครองของกลุ่ม
ฮามัส;
1+ เวสต์แบงก์)

กานา 14

ศรีลังกา 13+

มัลดีฟส์ 13

ไนเจอร์ 12

เคนยา 11+

โมร็อกโก / 
เวสเทิร์นสะฮารา 
10

แซมเบีย 9+

เอธิโอเปีย 8+

จอร์แดน 7+

เลบานอน 7+

มาลี 7+

แทนซาเนีย 7+

ไต้หวัน 7

กายอานา 6+

คูเวต 6+

ซาอุดิอาระเบีย 
6+

กาตาร์ 6

ตรินิแดดและ
โตเบโก 5+

ตูนิเซีย 5+

ญี่ปุ่น 5

เบลารุส 4+

แกมเบีย 4

ลาว 3+

เยเมน 3+

มอริเตเนีย 2+

บาฮามาส 2

บาร์เบโดส 2

เกาหลีใต้ 2

บูร์กินาฟาโซ 1+

เลโซโท 1+

สิงคโปร์ 1+

ไลบีเรีย 1

เซียร์ราลีโอน 1

เกาหลีเหนือ +
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ภาคผนวก II:
ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหาร
และประเทศซึ่งยังคงบทลงโทษ
ประหารชีวิต
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556

มากกว่าสองในสามของประเทศต่าง ๆ ในโลกได้ยกเลิกโทษประหารในทางกฎหมาย

และในทางปฏิบัติ ตัวเลขจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏดังนี้:

98 ประเทศ ยกเลิกโทษประหารสำาหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท

7 ประเทศ ยกเลิกโทษประหารสำาหรับความผิดทางอาญาทั่วไปเท่านั้น

35 ประเทศ ยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัต ิ

140 ประเทศ  ยกเลิกโทษประหารในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ

58 ประเทศ ยังคงบทลงโทษประหาร

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อประเทศที่แบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม ดังนี้

1. ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารสำ หรับความผิดทางอาญา 
ทุกประเภท
ประเทศซึ่งไม่มีกฎหมายให้ลงโทษประหารชีวิตสำาหรับอาชญากรรมใดๆ: 

แอลเบเนีย, อันดอร์รา, แองโกลา, อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, ออสเตรเลีย, 

ออสเตรีย, อาเซอร์ไบจาน, เบลเยียม, ภูฏาน, โบลิเวีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, 

บัลแกเรีย, บุรุนดี, กัมพูชา, แคนาดา, เคปเวิร์ด, โคลอมเบีย, หมู่เกาะคุก, 

คอสตาริกา, โกตดิวัวร์, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, จิบูตี, 

สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กาบอง, 

จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, กินีบิสเซา, เฮติ, นครรัฐวาติกัน, ฮอนดูรัส, ฮังการี,  

ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, คิริบาตี, คีร์กีซสถาน, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์,  
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ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มอลตา, หมู่เกาะมาร์แชลล์, มอริเชียส, 

เม็กซิโก, ไมโครนีเซีย, มอลโดวา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, โมซัมบิก, นามิเบีย, 

เนปาล, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นิการากัว, นีอูเอ, นอร์เวย์, ปาเลา, ปานามา, 

ปารากวัย, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รวันดา, ซามัว, ซานมารี

โน, เซาตูเมและปรินซิปี, เซเนกัล, เซอร์เบีย (รวมทั้งโคโซโว), เซเชลส์, สโลวะเกีย,  

สโลวีเนีย, หมู่เกาะโซโลมอน, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์,  

ติมอร์-เลสเต, โตโก, ตุรกี, เติร์กเมนิสถาน, ตูวาลู, ยูเครน, สหราชอาณาจักร,  

อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน, วานูอาตู,เวเนซุเอลา

2. ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารสำ หรับความผิดทางอาญา
ทั่วไปเท่านั้น
ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศซึ่งโทษประหารชีวิตมีไว้สำาหรับอาชญากรรมบาง

ประเภทเท่านั้น เช่น อาชญากรรมภายใต้ธรรมนูญทหาร หรืออาชญากรรมซึ่งเกิด

ขึ้นจากเงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้น 

บราซิล, ชิลี, เอลซัลวาดอร์, ฟิจิ, อิสราเอล, คาซัคสถาน, เปรู

3. ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติ
ประเทศเหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตสำาหรับอาชญากรรมทั่วไป เช่น 

ฆาตกรรม แต่อาจถือได้ว่า ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ เนื่องจากได้

ระงับการใช้โทษประหารในช่วงสิบปีที่ผ่านมา และยังเชื่อได้ว่า มีนโยบาย หรือ

ระเบียบปฏิบัติที่จะไม่ลงโทษประหารชีวิต:

แอลจีเรีย, เบนิน, บรูไนดารุสซาลาม, บูร์กินาฟาโซ, แคเมอรูน, สาธารณรัฐ

แอฟริกากลาง, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, เอริเทรีย, กานา, เกรเนดา, 

เคนยา, ลาว, ไลบเีรยี, มาดากสัการ,์ มาลาว,ี มลัดฟีส,์ มาล,ี มอรเิตเนยี, มองโกเลยี, 

โมร็อกโก, พม่า, นาอูรู, ไนเจอร์, ปาปัวนิวกินี, สหพันธรัฐรัสเซีย24, เซียร์ราลีโอน, 

เกาหลีใต้, ศรีลังกา, ซูรินาเม, สวาซิแลนด์, ทาจิกิสถาน, แทนซาเนีย, ตองกา, 

ตูนิเซีย, แซมเบีย
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4. ประเทศซึ่งยังคงบทลงโทษประหาร
ประเทศเหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตสำาหรับอาชญากรรมทั่วไป 

อฟักานสิถาน, แอนตกิาและบารบ์ดูา, บาฮามาส, บาหเ์รน, บงัคลาเทศ, บารเ์บโดส, 

เบลารสุ, เบลซี, บอตสวานา, ชาด, จนี, คอโมโรส, สาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก, 

คิวบา, โดมินิกา, อียิปต์, อิเควทอเรียลกินี, เอธิโอเปีย, แกมเบีย, กัวเตมาลา, กินี, 

กายอานา, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, อิรัก, จาเมกา, ญี่ปุ่น, จอร์แดน, คูเวต, 

เลบานอน, เลโซโท, ลิเบีย, มาเลเซีย, ไนจีเรีย, เกาหลีเหนือ, โอมาน, ปากีสถาน, 

ปาเลสไตน,์ กาตาร,์ เซนตค์ติสแ์ละเนวสิ, เซนตล์เูซยี, เซนตว์นิเซนตแ์ละเกรนาดนีส,์ 

ซาอุดิอาระเบีย, สิงคโปร์, โซมาเลีย, ซูดานใต้, ซูดาน, ซีเรีย, ไต้หวัน, ไทย, 

ตรินิแดดและโตเบโก, ยูกันดา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สหรัฐอเมริกา, เวียดนาม, 

เยเมน, ซิมบับเว
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ภาคผนวก III:
การให้สัตยาบัน
รับรองสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประชาคมระหว่างประเทศได้รับรองสนธิสัญญาระหว่างประเทศสี่ฉบับที่กำาหนด

ให้ยกเลิกโทษประหาร สนธิสัญญาหนึ่งฉบับครอบคลุมระดับโลก ส่วนอีกสามฉบับ

ครอบคลุมระดับภูมิภาค 

ด้านล่างเป็นคำาอธิบายโดยย่อถึงสนธิสัญญาทั้งสี่ฉบับและรายชื่อรัฐภาคีและประเทศ

ที่ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (รัฐสามารถเข้าเป็นภาคี

สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้วยการให้ภาคยานุวัติหรือการให้สัตยาบัน การลงนาม

เป็นการแสดงความจำานงที่จะเข้าเป็นภาคีในโอกาสต่อมาโดยการให้สัตยาบัน รัฐต่าง ๆ  

มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยต้องเคารพข้อบัญญัติในสนธิสัญญา 

ที่ได้เข้าเป็นภาคี และต้องไม่กระทำาการอันขัดต่อวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของ

สนธิสัญญาที่ได้ลงนามไว้)

พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมืองมุ่งให้เกิดการยกเลิกโทษประหาร และได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่ 

องค์การสหประชาชาติในปี 2532 มีผลบังคับใช้ระดับโลก เป็นกฎบัตรที่กำาหนดให้

มีการยกเลิกโทษประหารอย่างสิ้นเชิง แต่อนุญาตให้รัฐภาคีสามารถใช้โทษประหาร

ได้ในภาวะสงคราม หรือกรณีที่มีการประกาศข้อสงวนไว้ในช่วงที่ให้สัตยาบันหรือ

ให้ภาคยานุวัติต่อพิธีสาร รัฐใด ๆ ที่เป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมืองสามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้ 
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รัฐภาคี ได้แก่ แอลเบเนีย, อันดอร์รา, อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อาเซอร์-

ไบจาน, เบลเยียม, เบนิน, โบลิเวีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บราซิล, บัลแกเรีย, 

แคนาดา, เคปเวิร์ด, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐ

เช็ก, เดนมาร์ก, จิบูตี, เอกวาดอร์, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, จอร์เจีย, เยอรมนี, 

กรีซ, กินีบิสเซา, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, คีร์กีซสถาน, ลัตเวีย, 

ไลบีเรีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มอลตา, เม็กซิโก, มอลโด

วา, โมนาโก, มองโกเลีย, มอนเตเนโกร, โมซัมบิก, นามิเบีย, เนปาล, เนเธอร์แลนด์, 

นิวซีแลนด์, นิการากัว, นอร์เวย์, ปานามา, ปารากวัย, ฟิลิปปินส์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, 

รวันดา, ซานมารีโน, เซอร์เบีย, เซเชลส์, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, แอฟริกาใต้, สเปน, 

สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ติมอร์-เลสเต, ตุรกี, เติร์กเมนิสถาน, ยูเครน, สหราช-

อาณาจักร, อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน, เวเนซุเอลา (รวม 78 ประเทศ)

ประเทศที่ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน ได้แก่ แองโกลา, มาดากัสการ์, โปแลนด์, เซาตู

เมและปรินซิปี (รวม 4 ประเทศ)

พิธีสารอนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการยกเลิก
โทษประหาร

(PROTOCOL TO THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN 
RIGHTS ON THE DEATH PENALTY)

พิธีสารอนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการยกเลิกโทษประหารได้รับ 

การรับรองจากสมัชชาใหญ่องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States) 

ในปี 2533 และกำาหนดให้มีการยกเลิกโทษประหาร แต่อนุญาตให้รัฐภาคีสามารถ

ใช้โทษประหารได้ในภาวะสงคราม หรือกรณีที่มีการประกาศข้อสงวนไว้ในช่วงที่ให้

สัตยาบันหรือให้ภาคยานุวัติต่อพิธีสาร รัฐใด ๆ ที่เป็นภาคีของอนุสัญญาอเมริกาว่า

ด้วยสิทธิมนุษยชนและการยกเลิกโทษประหารสามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้

รัฐภาคี ได้แก่ อาร์เจนตินา, บราซิล, ชิลี, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, 

ฮอนดูรัส, เม็กซิโก, นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา (รวม 13 

ประเทศ)
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พิธีสารฉบับที่ 6 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป 

(PROTOCOL NO. 6 TO THE EUROPEAN CONVENTION ON 
HUMAN RIGHTS)

พิธีสารฉบับที่ 6 ของอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

แห่งยุโรป (European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms) เกี่ยวข้องกับการยกเลิกโทษประหาร ได้รับการรับรอง

จากสภายุโรป (Council of Europe) ในปี 2525 กำาหนดให้มีการยกเลิกโทษประหาร

ในช่วงปลอดสงคราม รัฐภาคียังอาจใช้โทษประหารต่อไปได้สำาหรับความผิดทางอาญา 

“ในชว่งสงครามหรอืใกลจ้ะมสีงคราม” รฐัใด ๆ  ทีเ่ปน็ภาคขีองอนสุญัญาสทิธมินษุยชน 

แห่งยุโรปสามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้

รัฐภาคี ได้แก่ แอลเบเนีย, อันดอร์รา, อาร์เมเนีย, ออสเตรีย, อาเซอร์ไบจาน, เบลเยียม, 

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, 

เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, 

อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มอลตา, มอลโดวา,  

โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย,  

ซานมารีโน, เซอร์เบีย, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, 

ยูเครน, สหราชอาณาจักร (รวม 46 ประเทศ)

ประเทศที่ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย (รวม 1 ประเทศ) 

พิธีสารฉบับที่ 13 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป 

(PROTOCOL NO. 13 TO THE EUROPEAN CONVENTION ON 
HUMAN RIGHTS)

พธิสีารฉบบัที ่13 ของอนสุญัญาเพือ่การคุม้ครองสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน

แห่งยุโรป (European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms) เกี่ยวข้องกับการยกเลิกโทษประหารในทุกพฤติการณ์  

ได้รับการรับรองจากสภายุโรป (Council of Europe) ในปี 2545 กำาหนดให้มีการ

ยกเลิกโทษประหารในทุกพฤติการณ์ รวมทั้ง ในช่วงสงครามหรือใกล้จะมีสงคราม  

รัฐใด ๆ ที่เป็นภาคีของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปสามารถเข้าเป็นภาคีของ

พิธีสารได้
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รัฐภาคี ได้แก่ แอลเบเนีย, อันดอร์รา, ออสเตรีย, เบลเยียม, บอสเนียและเฮอร์เซโกวี

นา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, 

ฝรั่งเศส, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย,  

ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มอลตา, มอลโดวา, โมนาโก,  

มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, ซานมารีโน, เซอร์เบีย, 

สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, ยูเครน, สหราชอาณาจักร 

(รวม 43 ประเทศ)

ประเทศที่ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน ได้แก่ อาร์เมเนีย, โปแลนด์ (รวม 2 ประเทศ)
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เชิงอรรถท้ายบท

1 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลตระหนักว่าอาจมีการประหารชีวิตเกิดขึ้นในประเทศ

อื่น ๆ และแนวโน้มที่ลดลงปีต่อปี อาจเป็นผลมาจากการขาดข้อมูลที่สมบูรณ์ก็ได้

2 มีการสั่งพักสมาชิกภาพของซีเรียเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการใช้ความรุนแรงเพื่อ

ปราบปรามประชาชน สืบเนื่องจากความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง แอมเนสตี้ อินเตอร์

เนชั่นแนลไม่สามารถยืนยันข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้โทษประหารในซีเรียสำาหรับ 

ปี 2556 ได้

3 การล้างมลทินเป็นกระบวนการภายหลังมีการกำาหนดบทลงโทษและคำาพิพากษาถึง 

ที่สุด เป็นกระบวนการที่ทำาให้ผู้ต้องโทษบริสุทธิ์จากความผิด หรือได้รับการยกฟ้อง

จากข้อหาทางอาญา จึงถือเป็นบุคคลผู้บริสุทธิ์ในสายตาของกฎหมาย 

4 ในปี 2555 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่สามารถยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับการ

ประหารชีวิตตามคำาสั่งศาลในซีเรีย

5 คำาว่า เขตปกครองปาเลสไตน์ (“Palestinian Authority”) หมายถึงพื้นที่ใต้เขต

อำานาจของรัฐปาเลสไตน์ประกอบด้วยบางส่วนของเขตยึดครองเวสต์แบงก์และฉนวน

กาซาภายใต้การปกครองโดยพฤตินัยของกลุ่มฮามัส ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 

6 มีรายงานการสังหารอย่างมิชอบด้วยกฎหมายด้วยการขว้างก้อนหินโดยกลุ่มต่อต้าน

รัฐบาลที่ติดอาวุธในโซมาเลีย การสังหารอย่างมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งประกอบด้วย

ทั้งการขว้างก้อนหินและการยิงเป้า มีรายงานว่าเป็นผลมาจากการสั่งการของกลุ่ม  

Jirgas ที่เป็นกลุ่มชนเผ่า (สภาผู้อาวุโส - Councils of Elders) ทั้งในอัฟกานิสถาน

และปากีสถาน กลุ่มติดอาวุธในอัฟกานิสถานและปากีสถานยังคงทำาการสังหารอย่าง

มิชอบด้วยกฎหมายต่อผู้ที่ถูกจับกุมและถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับ

7 รัฐบาลควรนำาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งหมดมาใช้กับคดีที่มีปัญหาเรื่องอายุ แนว

ปฏิบัติที่ดีในการประเมินอายุรวมถึงการใช้ข้อมูลในเชิงกายภาพ จิตวิทยาและพัฒนา-

การด้านสังคม ควรนำาหลักเกณฑ์แต่ละด้านเหล่านี้มาใช้ ทั้งนี้โดยยกประโยชน์ให้แก่

ความสงสัยในกรณีที่ไม่มีความชัดเจน โดยควรให้บุคคลดังกล่าวได้รับการปฏิบัติ

เหมือนเป็นผู้เยาว์ และควรประกันไม่ให้มีการนำาโทษประหารมาใช้ แนวทางเช่นนี้

สอดคล้องกับหลักการที่ตอบสนองประโยชน์สูงสุดของเด็ก และควรเป็นหลักการ 
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พื้นฐานในการปฏิบัติทุกประการที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ทั้งนี้โดยเป็นไปตามข้อ 3(1) ของ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

8 ยกเว้นเพียงปีเดียวคือปี 2551 เนื่องจากในปีนั้นประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสก็มีการ

ประหารชีวิตจำานวนหนึ่งคน 

9 Death Penalty Information Center, “The 2% Death Penalty : How a 

Minority of Counties Produce Most Death Cases at Enormous Costs to 

All”, ตุลาคม 2556 จาก http://deathpenaltyinfo.org/twopercent

10 และโปรดดู Death Penalty Information Center, “Death Penalty in 2013: 

Year End Report”, 19 ธันวาคม 2556 จาก http://deathpenaltyinfo.org/ 

documents/YearEnd2556.pdf (เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2557)

11 รัฐนิวเม็กซิโกยกเลิกโทษประหารเมื่อปี 2552 รัฐอิลลินอยส์ปี 2554 และรัฐ 

คอนเนตทิคัตปี 2555 

12 UN News Centre, “UN expert urges US authorities to stop execution 

of two persons with disabilities”, 17 กรกฎาคม 2555 จาก http://www.

un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42493&Cr=death+penalty&Cr1#.

Uu5Htvl_tIU (เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2557)

13 โปรดดู http://www.agc.gov.bn/agc1/images/LAWS/Gazette_PDF/2556/

EN/syariah%20penal%20code%20order2556.pdf

14 “247 Indonesians abroad under threat of Death Penalty”, Antara News, 

20 กันยายน 2556 จาก http://www.antaranews.com/en/news/90806/247-

indonesians-abroad-under-threat-of-death-penalty (เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 

2557) 

15 Human Rights Committee, “Concluding observations on the initial 

report of Indonesia”, 21 สิงหาคม 2556, UN document CCPR/C/IDN/CO/1 

16 “MPs reject death sentence for rape of a child”, Mizzima News, 23 

ตุลาคม 2556, จาก http://www.mizzima.com/mizzima-news/myanmar/
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item/10399-mps-reject-death-sentence-for-rape-of-achild (เข้าถึงเมื่อ 4 

มีนาคม 2557)

17 “Vietnam minister wants to restore firing squad”, ThanhNien, 

11 พฤศจิกายน 2556 จาก http://www.dailyvietnamnews.net/index/

pages/20131109-vietnam-minister-wants-to-restore-firing-squad-for-exe-

cutions.aspx (เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2557) 

18 http://www.penalreform.org/resource/belarusian-public-opinion-

crime-punishment-including-death-penalty/ (เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2557)

19 http://eeas.europa.eu/human_rights/guidelines/index_en.htm (เข้าถึง

เมื่อ 4 มีนาคม 2557) 

20 แต่มีการประหารชีวิตแล้วหนึ่งครั้งในปี 2557

21 มีคำาตัดสินลงโทษประหารแล้วหนึ่งครั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557

22 ระบบยุติธรรมของลิเบียล่มสลายโดยเป็นผลมาจากการขัดกันด้วยอาวุธเมื่อปี 2554 

นับแต่ปี 2555 จึงเริ่มมีการทยอยรื้อฟื้นระบบศาลขึ้นมาใหม่ 

23 Statement by the African Commission on Human and Peoples’ Rights 

on World Day against Death Penalty, 10 ตุลาคม 2556, http://www.achpr.

org/press/2556/10/d177/ (เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2557) 

24 สหพันธรัฐรัสเซียได้ปฏิบัติตามความตกลงเพื่อยุติการใช้โทษประหารชั่วคราวเมื่อ

เดือนสิงหาคม 2539 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2539-2542 ยังคงมีการประหาร

ชีวิตในสาธารณรัฐเชเชน
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รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต 
ปี 2556

สถานการณ์การใช้โทษประหารชีวิตในปี 2556 ยืนยันว่ามีการใช้โทษ

ดังกล่าวในประเทศส่วนน้อยเท่านั้น แต่นับเป็นปีที่มีความถดถอย

เพราะมีการรื้อฟื้นโทษประหารชีวิตในอินโดนีเซีย คูเวต ไนจีเรีย และ

เวียดนาม และจำานวนผู้ถูกประหารที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในอิรักและ

อิหร่าน ซึ่งนับเป็นข้อเท็จจริงที่น่าวิตกที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ได้บันทึกไว้ในรอบปีที่ผ่านมา ปี 2556 มีรายงานการประหารชีวิตใน 

22 ประเทศ มากกว่าปี 2555 อยู่หนึ่งประเทศ

สหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศเดียวในทวีปอเมริกาที่ยังมีคำาตัดสิน

ลงโทษประหาร แต่มีเพียงเก้ารัฐเท่านั้นที่มีการประหารชีวิตในปี 

2556 ในเดือนพฤษภาคม ปีเดียวกัน แมรีแลนด์กลายเป็นรัฐที่ 18 

ในสหรัฐอเมริกาที่ยกเลิกโทษประหาร

เบลารุสยังคงเป็นประเทศเดียวในยุโรปและเอเชียกลางที่มีคำาตัดสิน

ลงโทษประหาร แต่ไม่มีรายงานการประหารชีวิตในปีที่ผ่านมา 

การเปลี่ยนโทษประหารในสิงคโปร์ การเพิ่มมาตรการป้องกันทาง

กฎหมายในจีน แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ประเทศที่สนับสนุนโทษประหาร

ชีวิตมาตลอดก็ยังมีความก้าวหน้า การทบทวนกฎหมายและแก้ไข

รัฐธรรมนูญในเบนิน คอโมโรส กานา และเซียร์ราลีโอน ทำาให้เกิด

โอกาสอย่างเป็นรูปธรรมที่จะนำาไปสู่การยกเลิกโทษประหาร 

รายงานฉบับนี้วิเคราะห์พัฒนาการสำาคัญที่เกิดขึ้นจากการใช้โทษ

ประหารชีวิตทั่วโลกในปี 2556 นำาเสนอตัวเลขการตัดสินลงโทษ

ประหารและการประหารชีวิตที่องค์กรเก็บรวบรวมได้ในปีนั้น

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ต่อต้านโทษประหารชีวิตทุกกรณี

โดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดทางอาญาประเภทใด ไม่ว่า 

ผู้กระทำาผิดจะมีบุคลิกลักษณะใด หรือไม่ว่าจะใช้วิธีการประหารชีวิต

แบบใด
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