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หมายเหตุเกี่ยวกับสถิติการใช้โทษประหารของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล  

รายงานฉบบันีม้เีนือ้หาครอบคลุมการใช้โทษประหารตามค�าสัง่ศาลระหว่างเดอืนมกราคม ถึง เดอืนธนัวาคม 2558 
เช่นเดียวกับปีที่ผ่าน ๆ มา โดยเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากหลายแหล่ง ทั้งตัวเลขอย่างเป็นทางการ ข้อมูลจากผู้
ที่ถูกตัดสินลงโทษประหาร ครอบครัวและตัวแทนของพวกเขา รวมถึงข้อมูลจากองค์กรภาคประชาสังคมและ
สื่อมวลชน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลรายงานเฉพาะการประหารชีวิต การตัดสินให้ประหารชีวิต และแง่มุมอื่น 
ๆ ของการใช้โทษประหารรวมทั้งการเปลี่ยนโทษและการล้างมลทิน โดยใช้สถิติที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุด รัฐบาลใน
หลายประเทศไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลการใช้โทษประหาร ท�าให้เป็นเร่ืองยากที่จะยืนยันข้อเท็จจริงในเบลา
รุส จีน และเวียดนาม โดยทางการถือว่าข้อมูลการใช้โทษประหารเป็นข้อมูลลับทางราชการ ระหว่างปี 2558 ใน
ขณะที่เราแทบไม่ได้รับข้อมูลจากบางประเทศเลย โดยเฉพาะลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลี 
(เกาหลีเหนือ) ซีเรีย และเยเมน เนื่องจากการควบคุมอย่างเข้มงวดของรัฐและ/หรือการขัดกันด้วยอาวุธ
  
ด้วยเหตุดังกล่าว ตัวเลขการใช้โทษประหารของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจึงเป็นตัวเลขขั้นต�่า ยกเว้นเพียงบาง
กรณี และหากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบางประเทศในปีก่อน ๆ จะมีการใส่เป็นหมายเหตุไว้ในรายงาน

ตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลได้ยุติการตีพมิพ์ตัวเลขประมาณการสถิติการใช้โทษประหาร
ในจีน ซ่ึงแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนลได้ประกาศอย่างชดัเจนเสมอมาว่า ตวัเลขทีส่ามารถตพีมิพ์ได้เกีย่วกบัประเทศ
จีนยังต�่ากว่าความเป็นจริงอยู่มาก เนื่องจากการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การตัดสินใจของแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนลที่จะไม่ตีพิมพ์ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งสะท้อนข้อกังวลว่าทางการจีนอาจน�าตัวเลขประเมินของแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนลไปตีความอย่างไม่ถูกต้อง โดยนับต้ังแต่ปี 2552 ทางหน่วยงานเรียกร้องให้จีนตีพิมพ์เผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โทษประหารของตน แต่จนถึงทุกวันน้ี จีนยังคงไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ตัวเลขโทษประหารใด ๆ 
อย่างไรกด็ ีจากข้อมลูท่ีมอียูช่ีว่้ามกีารประหารและการตัดสนิประหารชีวติบคุคลหลายพนัคนในประเทศจนีในแต่ละ
ปี
 
กรณีที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับและสามารถยืนยันข้อมูลใหม่ภายหลังการตีพิมพ์รายงานฉบับนี้แล้ว จะ
มีการปรับปรุงข้อมูลตัวเลขในเว็บไซต์ www.amnesty.org/deathpenalty

เครื่องหมาย “+” ที่ตามหลังชื่อประเทศ อย่างเช่น อียิปต์ (22+) หมายถึงแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลยืนยันว่า
มกีารประหารชวีติหรอืการตดัสินให้ประหารชวีติในอยีปิต์ 22 ครัง้แต่เชือ่ว่าน่าจะมมีากกว่า 22 ครัง้ ส่วนเครือ่งหมาย 
“+” ทีอ่ยู่หลังประเทศและไม่มตีวัเลขอยูด้่านหน้า อย่างเช่น อหิร่าน (+) หมายความว่าแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล
ประมวลข้อมลูจากหลักฐานท่ีเชือ่ว่ามกีารประหารชวีติหรอืการตดัสนิให้ประหารชวีติ (มากกว่าหนึง่ครัง้) ในประเทศ
นั้น เพียงแต่ไม่มีข้อมูลมากพอที่จะระบุตัวเลขขั้นต�่าที่น่าเชื่อถือได้ ส�าหรับการค�านวณตัวเลขรวมในระดับโลกและ
ภูมิภาค เครื่องหมาย “+” ให้นับว่าเป็น 2 รวมทั้งกรณีของจีน 

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชนัแนล ต่อต้านการใช้โทษประหารทกุกรณโีดยไม่มข้ีอยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นความผดิในลกัษณะ
ใด ไม่ว่าบุคคลจะมีความผิด ความบริสุทธิ์หรือมีบุคลิกภาพอื่นใด หรือไม่ว่าทางการจะใช้วิธีประหารชีวิตแบบใด
ก็ตาม ทางหน่วยงานรณรงค์ให้ยกเลิกโทษประหารโดยสิ้นเชิง 
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บทสรุป

"โทษประหาร ถือว่าเป็นการลงโทษที่โหดร้าย
และเกินกว่าเหตุ ด้วยประการทั้งปวง" 
Stephen Breyer ผู้พิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐฯ (US Supreme Court) 29 มิถุนายน 25581

การใช้โทษประหารในปี 2558 มีแนวโน้มตรงข้ามกันสองประการ

ในมิติหนึ่ง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลพบว่า การประหารชีวิตในระดับโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 54% เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี 2557 โดยในระหว่างปี 2558 มีผู้ถูกประหารชีวิตอย่างน้อย 1,634 คน เพิ่มจากข้อมูลที่บันทึกได้ในปี 
2557 จ�านวน 573 คน2  เช่นเดียวกบัในปีท่ีผ่านมา ตวัเลขเหล่านี้ไม่ครอบคลมุข้อมลูการประหารชวีติในจีน เนือ่งจาก
ทางการถอืว่าข้อมลูเกีย่วกบัโทษประหารเป็นความลบัทางราชการ ถือเป็นสถติิการประหารชีวติสงูสดุเท่าทีแ่อมเน
สตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเคยบันทึกมาในรอบกว่า 25 ปี ทั้งนี้ไม่รวมประเทศจีน 

ในอีกมิติหนึ่ง 4ประเทศประกาศยกเลิกโทษประหารส�าหรับความผิดอาญาทุกประเภท นับเป็นจ�านวนประเทศที่
ยกเลิกโทษประหารอย่างสิ้นเชิงสูงที่สุดภายในรอบปีเดียว ในรอบเกือบทศวรรษที่ผ่านมา 
 
ในบรรดาการประหารชวิีตท่ีบนัทึกข้อมลูได้ในปี 2558 นัน้ 89% เกิดขึน้ใน 3 ประเทศเท่านัน้ ได้แก่ อหิร่าน ปากสีถาน 
และซาอุดอิาระเบยี จ�านวนการประหารชวีติทีบ่นัทกึได้ในอหิร่านและซาอดุอิาระเบยีเพิม่ขึน้ถึง 31% และ 76% ตาม
ล�าดับ ส่วนการประหารชีวิตในปากีสถานเพิ่มขึ้นสูงสุดเท่าที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเคยบันทึกได้ในประเทศ
นั้น 

จีนยังคงเป็นประเทศที่ประหารชีวิตบุคคลมากที่สุดในโลก แม้ว่าแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจะไม่ตีพิมพ์ตัวเลข
ใด ๆ เกี่ยวกับประเทศจีน แต่ทางหน่วยงานเชื่อว่าจากการติดตามพัฒนาการของระบบยุติธรรมทางอาญา เชื่อได้
ว่าการประหารชีวิตในจีนยังคงอยู่ในระดับหลายพันคนต่อปี อย่างไรก็ดี มีสัญญาณว่า จ�านวนการประหารชีวิตมี
จ�านวนลดลง

1 Supreme Court of the United States, Glossip et al. v. Gross et al., Breyer J., dissenting, 576 U.S. (2015), ค�าพิพากษา 29 
มิถุนายน 2558, น.2 จาก www.supremecourt.gov/opiions/14pdf/14-7955_aplc.pdf (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
2 ก่อนปี 2558 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเสนอตัวเลขการประหารชีวิตในอิหร่านสองตัวในการรายงานการใช้โทษประหารระดับโลก โดย
เป็นตัวเลขที่ทางการประกาศ และทางหน่วยงานได้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหลักในการจัดท�าภาพประกอบและค�าบรรยาย ส่วนตัวเลขที่สองซึ่งมี
จ�านวนสูงกว่าเนื่องจากครอบคลุมการประหารชีวิตซึ่งไม่มีการรายงานอย่างเป็นทางการ แต่เป็นตัวเลขที่ทางหน่วยงานสามารถยืนยันได้ (โดย
ใช้วิธีหลีกเลี่ยงการนับซ้อนด้วย) และนับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจะใช้เพียงตัวเลขเดียว ซึ่งเป็นตัวเลขรวมของ
จ�านวนการประหารชีวิตอย่างเป็นทางการและตัวเลขการประหารชีวิตอย่างอื่นที่ทางหน่วยงานสามารถยืนยันข้อมูลได้ ตัวเลขรวมของการ
ประหารชีวิตในอิหร่านส�าหรับปี 2557 คือ 743 ครั้ง ซึ่งเป็นเหตุให้จ�านวนการประหารชีวิตระดับโลกที่รวบรวมได้โดยแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนลส�าหรับปี 2557 สูงถึง 1,061 ครั้ง 
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หลังจากศาลประชาชนสูงสุดเริ่มทบทวนการใช้โทษประหารเมื่อปี 2550 

จ�านวนการตัดสินใหป้ระหารชีวติในปี 2558 ลดลงเมือ่เทียบกับปทีี่ผ่านมา แตส่ว่นหนึง่เปน็ผลมาจากขอ้จ�ากดัในแง่
ความสามารถในการรวบรวมข้อมลูจากหลายประเทศของแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนลเอง ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ
อิหร่านและซาอุดิอาระเบีย

เช่นเดียวกับปีที่ผ่าน ๆ มา ที่ยังคงมีการใช้โทษประหารโดยละเมิดต่อกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ 
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าทั้งอิหร่านและปากีสถานต่างประหารชีวิตบุคคลที่มีอายุต�่า
กว่า 18 ปีในขณะที่กระท�าความผิด และทราบว่ายังคงมีเยาวชนผู้กระท�าความผิดที่ได้รับโทษประหารในอีกหลาย
ประเทศจนถึงสิ้นปีที่ผ่านมา ยังคงมีการใช้โทษประหารกับความผิดที่ไม่เข้ากับหลักเกณฑ์ที่เป็น “อาชญากรรม
ร้ายแรงที่สุด” ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดของการใช้โทษประหารตามกฎหมายระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการตัดสินให้
ประหารชีวิตภายหลังการพิจารณาคดีที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมระหว่างประเทศ 

รัฐบาลในเกือบทุกภูมิภาคของโลกยังคงใช้โทษประหารเพื่อเป็นมาตรการตอบโต้กับภัยคุกคามต่อความมั่นคงของ
ประเทศและความปลอดภัยของสาธารณะ ทั้งที่เป็นความจริงและการคาดการณ์เอาเอง มีการใช้โทษประหารใน
อย่างน้อย 7 ประเทศส�าหรับความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย การประหารชีวิตส่วนใหญ่ในตะวันออกกลางและ
แอฟรกิาเหนอืมกัเกีย่วข้องกบัความผดิดงักล่าว ส่วนในบางประเทศได้แก้ไขกฎหมายเพือ่ขยายขอบเขตการใช้โทษ
ประหารกับความผิดที่เกี่ยวกับการก่อการร้าย 

ในปี 2558 จ�านวนรวมของประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารส�าหรับความผิดอาญาทุกประเภท เพิ่มขึ้นเป็น 102 
ประเทศ เนื่องจากในปีนี้ สาธารณรัฐคองโก ฟิจิ มาดากัสการ์ และซูรินาเม ยกเลิกโทษประหารแล้ว ประเทศอื่น 
ๆ มีรายงานความก้าวหน้าเช่นกัน เช่น มองโกเลียประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่เมื่อเดือนธันวาคม 
เพื่อยกเลิกโทษประหารส�าหรับความผิดอาญาทุกประเภทตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียใน
สหรัฐฯ ท�าความตกลงชั่วคราวเพื่อยุติการประหารชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  จีนและเวียดนามลดประเภทความผิด
ที่มีโทษประหารลง และมาเลเซียประกาศปฏิรูปกฎหมายเพื่อทบทวนกฎหมายให้ใช้โทษประหารเชิงบังคับ บูร์กิน
าฟาโซ กินี เคนยา และ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ต่างพิจารณาที่จะจัดท�าร่างกฎหมายยกเลิกโทษประหาร

แม้จ�านวนการประหารชีวิตจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจในอิหร่าน ปากีสถาน และซาอุดิอาระเบีย แต่ในระยะยาวแนว
โน้มในระดับโลกยังมุ่งหน้าสู่การยกเลิกโทษประหาร เมื่อครั้งที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเริ่มรณรงค์ให้ยกเลิก
โทษประหารในป ี2520 มีเพียง 16 ประเทศเทา่นัน้ทีย่กเลิกโทษประหารโดยสิน้เชิง แต่ในปัจจุบนัประเทศสว่นใหญ่
ในโลกต่างยกเลิกโทษประหารโดยสิ้นเชิง และมีอีกหลายสิบประเทศที่ไม่มีการประหารชีวิตบุคคลเลยในช่วงกว่า
ทศวรรษที่ผ่านมา หรือแสดงสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะมุ่งหน้าสู่การยกเลิกโทษประหารโดยสิ้นเชิง ดังนั้นพัฒนาการ
โดยรวมในปี 2558 ได้เน้นย�้าให้เห็นว่าประเทศที่ยังคงใช้โทษประหารกลายเป็นประเทศกลุ่มน้อยมากขึ้นเพียงใด
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การใช้โทษประหารชีวิตในปี 2558
“พื้นฐานความยุติธรรม คือ การเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ […] ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆก็ตาม
การประหารชีวิตถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้”
Tsakhiagiin Elbegdorj ประธานาธิบดีมองโกเลีย 16 มิถุนายน 25583

ตัวเลขระดับโลก
ตัวเลขระดับโลกของการใช้โทษประหารในปี 2558 เผยให้เห็นพัฒนาการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน  ในมิติหนึ่ง  4 
ประเทศได้ยกเลิกโทษประหาร ตอกย�้าแนวโน้มในระยะยาวของการยกเลิกโทษประหารในระดับโลก แต่ในอีกมิติ
หนึ่ง จ�านวนการประหารชีวิตที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกได้ในช่วงปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 50% เปรียบเทียบกับปี 
2557 และนับเป็นสถิติสูงท่ีสุดท่ีแอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนลท�าการบันทึกได้ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา ไม่รวม
ประเทศจีน 

การประหารชีวิต
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกข้อมูลจ�านวนการประหารชีวิตในระดับโลกที่เพิ่มขึ้น 54% ในปี 2558 โดยมีผู้
ถูกประหารชีวิตอย่างน้อย 1,634 คน เพิ่มจากข้อมูลที่บันทึกได้ในปี 2557 จ�านวน 573 คน4 ทั้งนี้ไม่รวมจ�านวนการ
ประหารชีวิตในจีน เนื่องจากทางการถือว่าข้อมูลเก่ียวกับโทษประหารเป็นความลับทางราชการ5 ในบรรดาการ
ประหารชีวิตที่บันทึกข้อมูลได้ในปี 2558 นั้น 89% เกิดขึ้นเพียง 3 ประเทศเท่านั้น ได้แก่ อิหร่าน ปากีสถาน และ
ซาอุดิอาระเบีย จ�านวนการประหารชีวิตที่บันทึกได้ในอิหร่านและซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นถึง 31% และ 76% ตาม
ล�าดับเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีผู้ถูกประหารในปากีสถานกว่า 320 คนในปี 2558 นับเป็นสถิติประหารชีวิตสูง
ที่สุดเท่าที่แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนลเคยบันทึกได้ในประเทศปากีสถานในช่วงหนึ่งปี ท้ังน้ีเกิดข้ึนภายหลังจาก
ทางการยกเลิกความตกลงชั่วคราวเพื่อยุติการประหารชีวิตเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 หลังจากประกาศใช้มา 6 
ปี6 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ยังได้พบว่าการประหารชีวิตในอียิปต์ได้เพิ่มขึ้นถึง 47% (จาก 15+ ในปี 2557 
เป็น 22+ ในปี 2558) และในโซมาเลียได้เพิ่มขึ้นถึง 79% (จาก 14+ ในปี 2557 เป็น 25+ ในปี 2558) 

3 “ประธานาธิบดีมองโกเลีย Tsakhiagiin Elbegdorj เยือนรัฐสภายุโรปและกล่าวสุนทรพจน์” “Mongolian President Tsakhiagiin Elbegdorj 
visiting the European Parliament and delivering a speech (16/06/2558)” ตัวแทนรัฐบาลมองโกเลียประจ�าสหภาพยุโรป, Delegation 
of the European Union to Mongolia, 16 มิถุนายน 2558 จาก http://eeas.europa.eu/delegations/mongolia/press_corner/all_
news/news/2015/20150616_en.htm (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
4 ก่อนปี 2558 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเสนอตัวเลขการประหารชีวิตในอิหร่าน 2 ตัวในการรายงานการใช้โทษประหารระดับโลก โดย
เป็นตัวเลขที่ทางการประกาศ และทางหน่วยงานได้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหลักในการจัดท�าภาพประกอบและค�าบรรยาย ส่วนตัวเลขที่สองซึ่งมี
จ�านวนสูงกว่าเนื่องจากครอบคลุมการประหารชีวิตซึ่งไม่มีการรายงานอย่างเป็นทางการ แต่เป็นตัวเลขที่ทางหน่วยงานสามารถยืนยันได้ (โดย
ใช้วิธีหลีกเลี่ยงการนับซ้อนด้วย) และนับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจะใช้เพียงตัวเลขเดียว ซึ่งเป็นตัวเลขรวมของ
จ�านวนการประหารชีวิตอย่างเป็นทางการและตัวเลขการประหารชีวิตอย่างอื่นที่ทางหน่วยงานสามารถยืนยันข้อมูลได้ ตัวเลขรวมของการ
ประหารชีวิตในอิหร่านส�าหรับปี 2557 คือ 743 ครั้ง ซึ่งเป็นเหตุให้จ�านวนการประหารชีวิตระดับโลกที่รวบรวมได้โดยแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนลส�าหรับปี 2557 สูงถึง 1,061 ครั้ง 
5 ในปี 2552 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้ยุติการตีพิมพ์ตัวเลขประมาณสถิติการใช้โทษประหารในจีน ซึ่งถือว่าข้อมูลการใช้โทษประหาร
เป็นความลับทางราชการ ทางหน่วยงานได้ท้าทายทางการจีนให้พิสูจน์ข้ออ้างของตนว่าประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายในการลดการใช้โทษ
ประหารด้วยการตีพิมพ์ตัวเลขเหล่านี้ในรายงานของทางการเอง (โปรดดูหน้า 28)
6 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกการประหารชีวิต 7 ครั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2557 และ 326 ครั้งในปี 2558 ท�าให้จ�านวนการประหาร
ชีวิตทั้งหมดนับจากเดือนธันวาคม 2557 คือ 333 ครั้ง
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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลพบว่ามี 25 ประเทศที่มีการประหารชีวิต โดยเพิ่มขึ้น 3 ประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 25577 ชาดและโอมานเริ่มประหารชีวิตครั้งใหม่หลังจากไม่ประหารชีวิตใครเลยมาเป็นเวลาหลายปี8 บังคลาเทศ 
อินเดีย อินโดนีเซีย และซูดานใต้ประหารชีวิตบุคคลในปี 2558 เช่นกัน แต่ไม่มีรายงานการประหารชีวิตในประเทศ
เหล่านี้ในปี 2557 แม้ว่าแต่ละประเทศเหล่านี้จะประหารชีวิตบุคคลในปี 25569 สามประเทศที่ประหารชีวิตบุคคล
ในปี 2557 ทั้งเบลารุส, อิเควทอเรียล, กินี และปาเลสไตน์ (รัฐ) ไม่มีรายงานการประหารชีวิตใครเลยในปี 2558 
และเช่นเดียวกับในปีที่ผ่าน ๆ  มา ซึ่งแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่สามารถยืนยันตัวเลขการประหารชีวิตตามค�า
สั่งศาลในซีเรียได้ 

ตัวเลขการประหารชีวิตระดับโลกที่บันทึกได้ในปี 2558
อัฟกานิสถาน (1), บังคลาเทศ (4), ชาด (10), จีน (+), อียิปต์ (22+), อินเดีย (1), อินโดนีเซีย (14), อิหร่าน 
(977+), อิรัก (26+), ญี่ปุ่น (3), จอร์แดน (2), มาเลเซีย (+), เกาหลีเหนือ (+), โอมาน (2), ปากีสถาน (326), 
ซาอุดิอาระเบีย (158+), สิงคโปร์ (4), โซมาเลีย (25+), สหพันธรัฐโซมาเลีย (17+), โซมาลีแลนด์ (6+), จูบาแลนด์ 
(2+), ซูดานใต้ (5+), ซูดาน (3), ไต้หวัน (6), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (1), สหรัฐฯ  (28), เวียดนาม (+) และเยเมน 
(8+)

วิธีการที่ใช้ในการประหารชีวิตมีดังต่อไปนี้  การตัดศีรษะ (ซาอุดิอาระเบีย) แขวนคอ (อัฟกานิสถาน, บังคลาเทศ, 
อียิปต์, อินเดีย, อิหร่าน, อิรัก, ญี่ปุ่น, จอร์แดน, มาเลเซีย, ปากีสถาน, สิงคโปร์, ซูดานใต้, ซูดาน) การฉีดยาพิษ 
(จีน สหรัฐฯ เวียดนาม) และยิงเป้า (ชาด, จีน, อินโดนีเซีย, เกาหลีเหนือ, ซาอุดิอาระเบีย, โซมาเลีย, ไต้หวัน, 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เยเมน10) 

การตัดสินโทษประหารชีวิต
ในปี 2558 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลพบว่ามีผู้ถูกลงโทษประหารชีวิตอย่างน้อย 1,998 คน ใน 61 ประเทศ 
จ�านวนการตัดสินให้ประหารชีวิตที่บันทึกได้ในปี 2558 ต�่ากว่าปีที่ผ่าน ๆ มามาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2557 ซึ่งแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกได้ว่ามีการตัดสินให้ประหารชีวิต 2,466 คน อย่างไรก็ดี จ�านวนการ
ตัดสินให้ประหารชีวิตท่ีลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข้อจ�ากัดในแง่ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากหลาย
ประเทศของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเอง โดยเราพบว่าจ�านวนการตัดสินให้ประหารชีวิตลดลงอย่างมากใน
อิหร่าน, ไนจีเรีย, ซาอุดิอาระเบีย, โซมาเลีย และเวียดนาม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากยังคงมีปัญหาในการเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับโทษประหาร 

การตัดสินให้ประหารชีวิตที่มีการรายงาน ในปี 2558
อัฟกานิสถาน (12+), แอลจีเรีย (62+), บาห์เรน (8), บังคลาเทศ (197+), เบลารุส (2+), บอตสวานา (1), บรูไน
ดารุสซาลาม (1), บูร์กินาฟาโซ (2), แคเมอรูน (91+), ชาด (10), จีน (+), สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (28), 
อียิปต์ (538+), เอธิโอเปีย (3), แกมเบีย (3), กานา (18), อินเดีย (75+), อินโดนีเซีย (46+), อิหร่าน (+), อิรัก 
(89+), ญี่ปุ่น (4), จอร์แดน (3+), เคนยา (30), คูเวต (14), ลาว (20+), เลบานอน (28), ลิเบีย (10+), มาลาวี 
(3), มาเลเซีย (39+), มัลดีฟส์ (3), มาลี (10), มอริเตเนีย (5), มองโกเลีย (2+), โมร็อกโก/ซาฮาราตะวันตก 

7 ในปี 2556, 2557 และ 2558 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการประหารชีวิตเกิดขึ้นในซีเรียหรือไม่
8 การประหารชีวิตครั้งสุดท้ายในชาดเกิดขึ้นเมื่อปี 2546 ตามข้อมูลที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับ การประหารชีวิตครั้งสุดท้ายใน
โอมานเกิดขึ้นในปี 2559
9 โปรดดู แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, โทษประหารและการประหารชีวิตในปี 2556 (ACT 50/001/2014) จาก www.amnesty.org/en/
documents/act50/001/2014/en/ 
10 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่สามารถยืนยันได้ว่าการประหารชีวิตในโอมานใช้วิธีแขวนคอหรือยิงเป้า
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(9), พม่า (17+), ไนจีเรีย (171), เกาหลีเหนือ (+), ปากีสถาน (121+), รัฐปาเลสไตน์  (12+ ในเขตปกครองของ
กลุ่มฮามาสฉนวนกาซา),  กาตาร์ (9), ซาอุดิอาระเบีย (6+), เซียร์ราลีโอน (13), สิงคโปร์ (5+), โซมาเลีย (5+) 
สหพันธรัฐโซมาเลีย 4+) โซมาลีแลนด์ 1+), เกาหลีใต้ (1), ซูดานใต้ (17+), ศรีลังกา (51+), ซูดาน (18), ซีเรีย 
(20+), ไต้หวัน (9), แทนซาเนีย (5+), ไทย (7+), ตรินิแดดและโตเบโก (9), ตูนีเซีย (11), ยูกันดา (1), สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ (8), สหรัฐฯ  (52), เวียดนาม (47+), เยเมน (+), แซมเบีย (7+) และซิมบับเว (2+)

ในบางประเทศอย่างเช่น แคเมอรูน, กานา, อินโดนีเซีย, อิรัก, เลบานอน, คูเวต, เซียร์ราลีโอน, ปาเลสไตน์ (รัฐ) 
และตูนีเซีย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลมีข้อมูลจ�านวนการตัดสินให้ประหารชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล 

มีบุคคลอย่างน้อย 20,292 คนทั่วโลกที่ถูกตัดสินให้ได้รับโทษประหารนับจนถึงสิ้นปี 2558 

การลดโทษ การอภัยโทษและการล้างมลทิน
แอมเนสตี ้ อนิเตอร์เนชัน่แนลบนัทึกจ�านวนการลดโทษหรอืการอภยัโทษนกัโทษประหารชวิีตใน 34 ประเทศ ได้แก่ 
อฟักานสิถาน, บาห์เรน, บงัคลาเทศ, เบลีซ, จีน, สาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก, อยิีปต์, กานา, อนิเดยี, อนิโดนีเซีย, 
อหิร่าน, จาเมกา, คูเวต, ไลบเีรยี, มาลาว,ี มาล,ี มาเลเซยี, มลัดฟีส์, มองโกเลยี, ไนจเีรยี, ปากีสถาน, กาตาร์, 
ซาอุดอิาระเบยี, สงิคโปร์, ศรลีงักา, สวาซแิลนด์, ไต้หวนั, ไทย, ตรนิิแดดและโตเบโก, สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์, สหรฐัฯ 
, เวียดนาม, แซมเบีย และซิมบับเว

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกจ�านวนการล้างมลทินนักโทษประหารได้ใน 6 ประเทศ ได้แก่ จีน (1), อียิปต์ 
(1), ไนจีเรีย (41), ปากีสถาน (อย่างน้อย 21), ไต้หวัน (1) และสหรัฐฯ  (6)11

การใช้โทษประหารในปี 2558
เช่นเดยีวกบัปีทีผ่่าน ๆ  มาแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนลไม่ได้รบัรายงานว่ามกีารประหารชวีติโดยการขว้างด้วยก้อน
หิน แต่มีกรณีที่ผู้หญิง 2 คนถูกลงโทษด้วยการขว้างด้วยก้อนหินจนตายเนื่องจาก “มีชู้” หลังจากแต่งงานแล้ว ใน
มัลดีฟส์และซาอุดิอาระเบีย ประเทศละ 1 คน ต่อมามีการกลับค�าพิพากษาให้ผู้หญิงในมัลดีฟส์รอดพ้นจากความ
ผิดและโทษประหาร ส่วนกรณีในซาอุดิอาระเบีย มีการทบทวนค�าตัดสินและเปล่ียนโทษเม่ือเดือนธันวาคม12 ใน
อิหร่าน มีการประหารชีวิตบุคคลในที่สาธารณะ 58 ครั้ง 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับรายงานว่ามีบุคคลอย่างน้อย 9 คนที่ถูกประหารส�าหรับความผิดที่กระท�าขณะ
ที่มอีายุต�่ากว่า 18 ป ี4 คนอยู่ในอิหร่านและอย่างน้อย 5 คนอยู่ในปากีสถาน  และพบว่าในบังคลาเทศ อิหร่าน 
มัลดีฟส์ และปากีสถาน มีการใช้โทษประหารกับเยาวชนที่กระท�าความผิดในปี 2558 นอกจากนั้น ในประเทศที่มี
การลงโทษประหารกับเยาวชนที่กระท�าความผิดในปี 2558 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อว่าเยาวชนที่กระท�า
ความผิดซึ่งเคยถูกตัดสินลงโทษในปีที่ผ่านมา ยังคงถูกคุมขังในแดนประหาร ทั้งในอินโดนีเซีย, อิหร่าน, ไนจีเรีย, 
ปาปัวนิวกินี และซาอุดิอาระเบีย

11 การล้างมลทินเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากศาลก�าหนดโทษและสิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์คดีแล้ว เป็นการยกเลิกความผิดที่มีต่อผู้ที่
ถูกศาลสั่งลงโทษ หรือให้มีการยกฟ้องจากคดีอาญา จึงถือได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในสายตาของกฎหมาย 
12 “มัลดีฟส์ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตผู้หญิงด้วยการขว้างหินจนตาย” “Maldives annuls death by stoning sentence for woman”, 
BBC News, 19 ตุลาคม 2558 จาก www.bbc.co.uk/news/world-asia-34569071 (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559) 
“ศาลซาอุดิอาระเบียทบทวนการลงโทษประหารชีวิตผู้หญิงศรีลังกาด้วยการขว้างหินจนตาย” “Saudi court to review stoning sentence of 
Sri Lankan woman”, The Guardian, 8 ธันวาคม 2558 จาก www.theguardian.com/world/2015/dec/08/saudi-court-to-re-
examine-stoning-sentence-of-sri-lankan-woman (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
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การใช้โทษประหารและการประหารชวิีตบคุคลทีอ่ายตุ�า่กว่า 18 ปีขณะทีก่ระท�าความผดิ ถอืเป็นการละเมดิกฎหมาย
ระหว่างประเทศ บ่อยครั้งมักมีกรณีที่โต้แย้งเกี่ยวกับอายุที่แท้จริงของผู้กระท�าความผิด เนื่องจากไม่มีหลักฐาน
ยืนยันอายุอย่างชัดเจน เช่น สูติบัตร13  

ผู้ที่มีความบกพร่องทางจิตหรือสติปัญญา ยังคงประหารชีวิตหรือได้รับโทษประหารในหลายประเทศ ทั้งใน
อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, ปากีสถาน และสหรัฐฯ 

ในประเทศส่วนใหญ่ทีม่กีารลงโทษประหารหรอืประหารชวีติบคุคล การสัง่ลงโทษประหารนัน้มกัเป็นผลมาจากการ
พิจารณาคดีที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมระหว่างประเทศ 

ในปี 2558 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลแสดงความกังวลเป็นการเฉพาะต่อกระบวนการพิจารณาในศาลของบัง
คลาเทศ, เบลารุส, จีน, อียิปต์, อิหร่าน, อิรัก, ลิเบีย, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซาอุดิอาระเบีย และเวียดนาม ใน
หลายประเทศ รวมทั้งบาห์เรน, จีน, อิหร่าน, อิรัก, เกาหลีเหนือ และซาอุดิอาระเบีย การตัดสินให้ลงโทษประหาร
ในบางคดีมักอาศัยข้อมูลจาก “ค�ารับสารภาพ” ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น ๆ  ใน
อริกั มกีารเผยแพร่ “ค�ารบัสารภาพ” เหล่านีบ้างส่วนทางโทรทศัน์ก่อนการพจิารณาจะเริม่ขึน้ ซ่ึงย่ิงเป็นการละเมิด
สิทธิของจ�าเลยที่จะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ 

ยังคงมีการใช้โทษประหารเชิงบังคับใน บรูไนดารุสซาลาม, กานา, อิหร่าน, จอร์แดน, มาเลเซีย, พม่า, ไนจีเรีย, 
ปากีสถาน, ซาอุดิอาระเบีย, สิงคโปร์ และตรินิแดดและโตเบโก การใช้โทษประหารเชิงบังคับไม่สอดคล้องกับการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเนื่องจากไม่เปิดโอกาสให้พิจารณาพฤติการณ์ส่วนบุคคลของจ�าเลย หรือพฤติการณ์ของ
ความผิดในแต่ละกรณี14

ศาลทหารพิพากษาให้ประหารชีวิตพลเรือนในแคเมอรูน, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, อียิปต์ และปากีสถาน 
ในบังคลาเทศและอินเดียมีการใช้ศาลพิเศษเพื่อลงโทษประหารชีวิต ศาลเหล่าน้ีมีกระบวนการพิจารณาที่ไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมระหว่างประเทศ  

ยังคงมบีคุคลทีต้่องโทษประหารหรอืถกูประหารจากความผดิที่ไม่เก่ียวข้องกบัการฆ่าคนตายโดยเจตนา และไม่เข้า
กับหลักเกณฑ์ที่เป็น “อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 6 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) และยังคงมี
การใช้โทษประหารส�าหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในหลายประเทศ รวมทั้งจีน, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, คูเวต, 
ลาว, มาเลเซีย, ซาอุดิอาระเบีย, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไทย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเวียดนาม

ความผดิที่ไม่สอดคล้องกบันยิามของ “อาชญากรรมร้ายแรงทีส่ดุ” แต่มีการใช้โทษประหารหรอืมีการประหารชีวติ
ในปี 2558 ได้แก่ “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” เช่น การทุจริต (จีน เกาหลีเหนือ และเวียดนาม) “การลักทรัพย์
โดยมีการใช้อาวุธ” (ซาอุดิอาระเบีย) “การมีชู้” (มัลดีฟส์, ซาอุดิอาระเบีย) “การข่มขืนกระท�าช�าเราอันเป็นเหตุให้
บุคคลเสียชีวิต” (อินเดีย), “การข่มขืนกระท�าช�าเรา” (อัฟกานิสถาน, จอร์แดน, ปากีสถาน) “การละทิ้งศาสนา” 

13 รัฐบาลควรใช้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งปวงในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเรื่องอายุ การปฏิบัติที่ดีในแง่การประเมินอายุรวมถึงการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางกาย จิตวิทยาและสังคม โดยควรน�าแต่ละหลักเกณฑ์เหล่านี้มาใช้และยกประโยชน์ให้กับความสงสัยกรณีที่มีข้อมูลโต้แย้ง ทั้งนี้
เพื่อให้บุคคลได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นเยาวชนผู้กระท�าความผิด และควรประกันไม่ให้มีการใช้โทษประหาร ซึ่งแนวทางนี้สอดคล้องกับหลัก
การซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก และควรเป็นข้อพิจารณาหลักในการปฏิบัติใด ๆ เกี่ยวกับเด็ก เป็นไปตามข้อ 3(1) ของอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก (UN Convention on the Rights of the Child)
14 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, Pagdayawon Rolando v Philippines, ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 
Communication No. 1110/2002, UN doc. CCPR/C/82/D/1110/2002, 8 ธันวาคม 2540, ย่อหน้า 5.2
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(ซาอุดิอาระเบีย) “การหน่วงเหนี่ยวลักพาตัว” (อิรัก) “การหน่วงเหนี่ยวลักพาตัวและการข่มขืนกระท�าช�าเรา” 
(ซาอุดิอาระเบีย) “การทรมาน” (ซาอุดิอาระเบีย) “การดูหมิ่นศาสดาของศาสนาอิสลาม” (อิหร่าน) 

สดุท้ายเป็นการใช้โทษประหารกบัความผดิรปูแบบต่าง ๆ  ทัง้ “ขบถ” “การกระท�าทีเ่ป็นภยัต่อความม่ันคงในประเทศ” 
“การให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างชาต”ิ “การจารกรรมข้อมูล” “การเข้าร่วมกับขบวนการล้มล้างระบอบปกครอง
และการก่อการร้าย” และ “ความผิดต่อรัฐ” แบบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุให้มีการสูญเสียชีวิตหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง
ที่เกิดขึ้นในจีน, อิหร่าน, เลบานอน, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์ (รัฐ) (ในเขตเวสต์แบงก์และกาซา) กา
ตาร์ และซาอุดิอาระเบีย 
 
โทษประหารและองค์กรรัฐบาลระหว่างประเทศในปี 2558

·	 จาก 35 รัฐภาคีของสมัชชาใหญ่องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States) มีสหรัฐฯ 
เพียงประเทศเดียวที่ยังประหารชีวิต 

·	 จาก 57 รัฐภาคีขององค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security 
and Co-operation in Europe) มีเพียงสหรัฐฯ ที่ยังประหารชีวิต

·	 5 จาก 54 รัฐภาคีของสหภาพแอฟริกา (African Union) ยังมีการประหารชีวิตตามค�าสั่งศาล ได้แก่ ชาด 
อียิปต์ โซมาเลีย ซูดานใต้ และซูดาน

·	  9 จาก 21 รัฐภาคีของสันนิบาตรัฐอาหรับ (League of Arab States) ยังมีการประหารชีวิต ได้แก่ อียิปต์ 
อิรัก จอร์แดน โอมาน ซาอุดิอาระเบีย โซมาเลีย ซูดาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเยเมน15

·	  4 จาก 10 รัฐภาคีของสมาคมประชาชาติเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian 
Nations) ยังคงมีการประหารชีวิต ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม

·	  5 จาก 53 รัฐภาคีของเครือจักรภพ (Commonwealth) ยังมีการประหารชีวิต ได้แก่ บังคลาเทศ อินเดีย 
มาเลเซีย ปากีสถาน และสิงคโปร์

·	  4 จาก 10 รัฐภาคีและรัฐผู้สังเกตการณ์ขององค์การระหว่างประเทศของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส 
(Organisation Internationale de la Francophonie - OIF) ยังมีการประหารชีวิต ได้แก่ ชาด อียิปต์ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเวียดนาม

·	 ญี่ปุ่นและสหรัฐฯเป็นเพียง 2 ประเทศจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม G8 ที่มีการประหารชีวิต
·	 169 จาก 193 (คิดเป็น 88%) รัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติไม่มีการประหารชีวิตเลยในปี 2558 

 
ในเกอืบทกุภมูภิาคท่ัวโลก รฐับาลยงัคงใช้โทษประหารเป็นเครือ่งมอืตอบโต้กบัภัยคกุคามต่อความมัน่คงของประเทศ
และความปลอดภัยของสาธารณะ ทั้งที่เป็นความจริงและการคาดการณ์เอาเอง อันเป็นผลมาจาก “การก่อการ
ร้าย” อาชญากรรม หรอืความไร้เสถยีรภาพทางการเมือง แม้จะไม่มีหลักฐานว่าโทษประหารมีส่วนในการป้องปราม
อาชญากรรมรุนแรงมากกว่าการจ�าคุก16

15 มีการสั่งพักสมาชิกภาพของซีเรียในสันนิบาตรัฐอาหรับ เนื่องจากการใช้ความรุนแรงเพื่อปราบปรามประชาชนที่ลุกฮือประท้วง เนื่องจาก
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่สามารถยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โทษประหารในซีเรียได้ ส�าหรับปี 
2558 
16 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “ไม่ท�าให้เราปลอดภัยขึ้น อาชญากรรม ความปลอดภัยสาธารณะและโทษประหาร” “Not making us 
safer: crime, public safety and the death penalty”, (ACT 51/002/2556), 10 ตุลาคม 2556 จาก www.amnesty.org/en/documents/
act51/002/2013/en/ 
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ในทวีปอเมริกา กายอานาได้น�าโทษประหารเชิงบังคับมาใช้ส�าหรับการกระท�าที่เป็น “การก่อการร้าย” ที่ส่งผลให้
เสียชีวิต 

ในเอเชีย-แปซิฟิก มีการประหารชีวิตสมาชิก 3 คนจากชนกลุ่มน้อยอุยกูร์ในมณฑลยูนนานของจีน หลังจากศาล
ตดัสนิว่ามคีวามผดิฐานฆ่าคนตายและเป็นแกนน�าองค์กร “ก่อการร้าย” เน่ืองจากถูกกล่าวหาว่าเก่ียวข้องกับบคุคล 
5 คนที่ท�าร้ายประชาชนที่สถานีรถไฟคุณหมิงในปี 2557 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 31 ราย17 

อินโดนีเซียประหารชีวิตบุคคล 14 คนในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยถือว่าการเสียชีวิตจากยาเสพติดเป็น “ภัย
ฉุกเฉินระดับประเทศ” ปากีสถานประหารชีวิตบุคคลกว่า 320 คนนับตั้งแต่ยกเลิกความตกลงชั่วคราวเพื่อยุติการ
ประหารชีวิตพลเรือนที่เคยปฏิบัติในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ภายหลังเหตุการณ์โจมตีโรงเรียนในกรุงเปรชวาร์ 

ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ยังคงมีการใช้โทษประหารกับความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายในแอลจีเรีย, 
อียิปต์, อิรัก และตูนีเซีย ในจอร์แดนมีการแขวนคอบุคคล 2 คนในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้เพื่อตอบโต้กับการ
ที่กลุ่มไอซิสเผยแพร่วีดิโอที่แสดงภาพการสังหารนักบินเคร่ืองบินรบของจอร์แดนอย่างทารุณ18 ทั้งสองคนเคยถูก
ศาลตัดสินว่ามีความผิดตามข้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 อิรักตัดสินให้ชาย 24 คนถูกประหารด้วยการแขวนคอตามมาตรา 4 ของพระราช
บญัญตัต่ิอต้านการก่อการร้าย พ.ศ.2558 หลังพบว่าพวกเขาเกีย่วข้องกับการสงัหารเจ้าหน้าทีท่หารอย่างน้อย 1,700 
คนจากค่ายทหาร Speicher ใกล้กับกรุงติกริต จังหวัดซาลาฮุตดิน (Salahuddin) เป็นการพิจารณาคดีที่ใช้เวลา
เพียงไม่กี่ชั่วโมง และใช้ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้มาจาก “ค�ารับสารภาพ” ของจ�าเลยระหว่างการสอบสวนและภาพวีดิ
โอของการสังหารหมู่19

ในเดือนกรกฎาคม ตูนีเซียประกาศใช้กฎหมายใหม่ซึ่งก�าหนดโทษประหารส�าหรับความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย 

ในแอฟรกิาส่วนทีต่�า่กว่าทะเลทรายซาฮารา แคเมอรนูลงโทษประหารผูต้้องสงสยัว่าเป็นสมาชิกกลุม่ติดอาวธุโบโก
ฮาราม (Boko Haram) 89 คน ชาดประหารชีวิตผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกกลุ่มโบโกฮาราม 10 คน และยังประกาศ
ใช้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่ซึ่งก�าหนดให้ใช้โทษประหารได้

17 “จีนประหารชีวิตบุคคล 3 คนจากกรณีการรุมแทงด้วยมีดที่สถานีรถไฟคุณหมิง” “China executes 3 over last year’s mass knife attack 
at Kunming train station”, The Globe and Mail, 24 มีนาคม 2558 จาก www.theglobeandmail.com/news/world/china-executes-3-
over-last-years-mass-knife-attack-at-kunming-train-station/article23589510/ (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559) 
18 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “การสังหารนักบินชาวจอร์แดนเป็นเรื่องน่าชิงชัง แต่การประหารชีวิตเพื่อแก้แค้นไม่ได้เป็นค�าตอบ” 
“Killing of Jordanian pilot ‘abhorrent’ but ‘revenge executions’ not the answer”, 4 กุมภาพันธ์ 2558 จาก www.amnesty.org/en/
latest/news/2015/02/killing-jordanian-pilot-abhorrent-revenge-executions-not-answer/ 
19 “การสังหารหมู่โดยไอซิส: กลุ่มก่อการร้ายฝักใฝ่อิสลามเผยแพร่วีดิโอฆาตกรสังหารหมู่ที่น่าชิงชัง” “Isis massacre: Islamist terror group 
release sickening video of ‘wholesale slaughter’ in Speicher”, International Business Times, 12 กรกฎาคม 2558, www.ibtimes.co.
uk/isis-islamist-terror-group-release-sickening-video-wholesale-slaughter-speicher-massacre-1510503 (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 
2559)
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พัฒนาการเชิงบวก  

ในปี 2558  4 ประเทศยกเลิกโทษประหารส�าหรับความผิดอาญาทุกประเภท นับเป็นจ�านวนสูงที่สุดในปีเดียวกันที่
บันทึกได้ตั้งแต่ปี 2550  ในเดือนมกราคม มาดากัสการ ์ประกาศใช้กฎหมายซึ่งยกเลิกโทษประหารส�าหรับความ
ผิดอาญาทุกประเภท  ฟิจ ิยกเลิกโทษประหารโดยสิ้นเชิงเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ซูรินาเมแก้ไขประมวลกฎหมาย
อาญาเพื่อยกเลิกโทษประหาร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม และคองโก (สาธารณรัฐ) เห็นชอบต่อ
รัฐธรรมนูญใหม่ที่ยกเลิกโทษประหารเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ในช่วงสิ้นปี ประเทศต่าง ๆ 102 แห่ง มากกว่าครึ่ง
หนึ่งของจ�านวนประเทศในโลกกลายเป็นประเทศที่ยกเลิกโทษประหารส�าหรับความผิดอาญาทุกประเภท โดยกว่า 
2 ใน 3 ยกเลิกโทษประหารทั้งในทางกฎหมายหรือทางปฏิบัติ 

ประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศมีความพยายามในการด�าเนินการที่มุ่งสู่การยกเลิกโทษประหาร โดยในวันที่ 4 
ธนัวาคม รฐัสภามองโกเลียรบัรองประมวลกฎหมายอาญาฉบบัใหม่ทีย่กเลกิโทษประหารส�าหรบัความผดิอาญาทกุ
ประเภท ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐฯ ได้จัดท�าความตกลง
ชั่วคราวเพื่อยุติการประหารชีวิตเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ส่วนที่รัฐเนบราสกา รัฐสภาได้ลงมติยกเลิกโทษประหาร 
และในวนัที ่27 พฤษภาคมได้ใช้อ�านาจประกาศเป็นกฎหมายแม้ว่าก่อนหน้านีผู้ว่้าการรฐัจะใช้อ�านาจวโีต้ร่างกฎหมาย
ดังกล่าวก็ตาม20

รฐัสภาในหลายประเทศก�าลงัพจิารณาร่างกฎหมายเพ่ือยกเลิกโทษประหาร ทัง้ในบร์ูกินาฟาโซ, กินี, อนิเดีย, เคนยา 
และเกาหลีใต้

สภาประชาชนแห่งชาติของจีนได้ตัดความผิด 9 ประเภท ออกจากประเภทของความผิดที่มีโทษประหารเมื่อเดือน
สิงหาคม ในเดือนพฤศจิกายน สภานิติบัญญัติแห่งชาติเวียดนามได้ตัดความผิด 7 ประเภท ออกจากประเภทของ
ความผดิทีม่โีทษประหาร และในช่วงเดอืนเดยีวกัน รฐับาลมาเลเซยีประกาศปฏริปูกฎหมายเพือ่ทบทวนการใช้โทษ
ประหารเชิงบังคับ 2 ประเทศในภูมิภาคอเมริกา ได้แก่ เบลีซ และจาเมกา ได้เปลี่ยนโทษให้กับนักโทษประหาร
ชีวิตที่เหลืออยู่เป็นโทษจ�าคุกทั้งหมด 

ในสมัยประชุมที่ 56 ระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
สทิธปิระชาชนแห่งแอฟรกิา (African Commission on Human and Peoples’ Rights) ได้ท�าการรบัรองร่างพธิสีาร
เพิ่มเติมต่อธรรมนูญแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนเพื่อยกเลิกโทษประหาร โดยจะมีการส่งร่าง
พธิสีารดงักล่าวเข้าสูก่ารพจิารณาของสหภาพแอฟรกิาเพือ่การรบัรองอย่างเป็นทางการต่อไป อย่างไรก็ด ีในเดอืน
พฤศจกิายน คณะกรรมการผูช้�านาญการด้านกฎหมายแห่งสหภาพแอฟรกิา (African Union Specialized Technical 
Committee on Legal Affairs) ปฏิเสธที่จะพิจารณาร่างพิธีสารดังกล่าว โดยอ้างว่าขาดข้อบททางกฎหมายที่
สนับสนุน 

20 อย่างไรก็ดี การยกเลิกโทษประหารยังไม่เกิดขึ้น เนื่องจากมีข้อเสนอจากสาธารณะที่เรียกร้องให้น�ากฎหมายใหม่เข้าสู่กระบวนการ
ประชามติในเดือนพฤศจิกายน 2559 
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ภาพรวมของภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก
แนวโน้มของภูมิภาค  

·	 ปากีสถานประหารชีวิตบุคคล 326 คน นับเป็นจ�านวนสูงสุดเป็น อันดับสามของโลก 
·	 อินโดนเีซยีประหารชวีติบคุคล 14 คนในความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ นบัเป็นการประหารชวีติครัง้แรกภาย

ใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจโค วิโดโด 
·	 ฟิจยิกเลิกโทษประหารส�าหรับความผิดอาญาทุกประเภทในเดือนกุมภาพันธ์
·	 รฐัสภามองโกเลยีรบัรองประมวลกฎหมายอาญาฉบบัใหม่ เพือ่ยกเลกิโทษประหารส�าหรบัความผดิอาญา

ทุกประเภท ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายน 2559
·	 ในสาธารณรัฐเกาหล ี(เกาหลีใต้) กว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา (172 จาก 298 คน) ร่วมกันเสนอร่าง

พระราชบัญญัติเพื่อยกเลิกโทษประหารเมื่อเดือนกรกฎาคม

การตัดสินให้ประหารชีวิตและการประหารชีวิตในเอเชีย-แปซิฟิก
มีการประหารชีวิตอย่างน้อย 367 ครั้งใน 12 ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน (1), บังคลาเทศ (4), จีน (+), อินเดีย 
(1), อินโดนีเซีย (14), ญี่ปุ่น (3), มาเลเซีย (+), เกาหลีเหนือ (+), ปากีสถาน (326), สิงคโปร์ (4), ไต้หวัน (6), 
เวียดนาม (+). ตัวเลขการประหารชีวิต 367 ครั้งไม่รวมตัวเลขที่เกิดขึ้นในประเทศจีน 

มีค�าตัดสินลงโทษประหารเพิ่มเติมอย่างน้อย 661 ครั้ง ใน 20 ประเทศในภูมิภาคนี้ ได้แก่ อัฟกานิสถาน (12+), 
บังคลาเทศ (197+), บรูไนดารุสซาลาม (1), จีน (+), อินเดีย (75+), อินโดนีเซีย (46+), ญี่ปุ่น (4), ลาว (20+), 
มาเลเซีย (39+), มัลดีฟส์ (3), มองโกเลีย (2+), พม่า (17+), เกาหลีเหนือ (+), ปากีสถาน (121+), สิงคโปร์ (5+), 
เกาหลีใต้ (1), ศรีลังกา (51+), ไต้หวัน (9), ไทย (7+), เวียดนาม (47+)

แอมเนสต้ี อนิเตอร์เนชัน่แนลบนัทึกข้อมลูจ�านวนการประหารชีวติท่ีเพิม่ขึน้อย่างมากในภมูภิาคเอเชีย-แปซิฟิก โดย 
89% (ไม่รวมในจีน) เกิดขึ้นในปากีสถาน บังคลาเทศ อินเดีย และอินโดนีเซียเริ่มการประหารชีวิตบุคคลใหม่ในปี 
2558 ท�าให้จ�านวนประเทศที่ประหารชีวิตเพิ่มจาก 9 ประเทศในปี 2557 เป็น 12 ประเทศในปี 2558 จากการ
ติดตามข้อมูลของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลพบว่า มีการตัดสินให้ประหารชีวิตใน 20 ประเทศในปี 2558 เพิ่ม
ขึ้น 3 ประเทศ (บรูไนดารุสซาลาม, ลาว และมองโกเลีย) เมื่อเทียบกับปี 2557

จีนและเวียดนามยังคงถือว่าตัวเลขการใช้โทษประหารเป็นความลับทางราชการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยัง
คงเผชิญปัญหาท้าทายจากการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโทษประหารในลาว, มาเลเซีย และสิงคโปร์
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ทีผ่่านมามกีารใช้โทษประหารซ�า้แล้วซ�า้อกีในลักษณะทีล่ะเมิดต่อกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศทัว่ภมิูภาค 
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าปากีสถานประหารชีวิตชายอย่างน้อย 5 คนที่มีอายุต�่ากว่า 
18 ปี ขณะที่กระท�าความผิด ในปี 2558 บังคลาเทศ, มัลดีฟส์ และปากีสถานตัดสินประหารชีวิตเยาวชนที่กระท�า
ความผิด โดยจนถึงสิ้นปี 2558 ยังคงมีเยาวชนที่กระท�าความผิดที่ถูกควบคุมตัวในแดนประหารในอินโดนีเซียและ
ปาปัวนิวกินี  

ผูท้ีมี่ความบกพร่องทางจิตหรือสติปัญญาถูกประหารชวีติ หรอืได้รบัโทษประหารในหลายประเทศ ทัง้ในอนิโดนีเซยี, 
ญี่ปุ่น และปากีสถาน ในปี 2558 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลแสดงความกังวลเป็นการเฉพาะต่อกระบวนการ
พิจารณาในศาลซ่ึงไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมระหว่างประเทศ ทั้งในบังคลาเทศ, จีน, 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลี (เกาหลีเหนือ), ปากีสถาน และเวียดนาม บรูไนดารุสซาลาม, มาเลเซีย, พม่า, 
ปากีสถาน และสิงคโปร์ยังคงใช้โทษประหารเชิงบังคับ ศาลทหารยังคงตัดสินประหารชีวิตพลเรือนในปากีสถาน มี
การใช้ศาลพิเศษเพื่อลงโทษประหารกับบุคคลในบังคลาเทศ, อินเดีย และปากีสถาน

การใช้โทษประหารและการประหารชีวิตในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดยังคงเกิดข้ึนในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งจีน, 
อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ศรีลังกา และเวียดนาม และยังมีความผิดที่มีโทษประหารอื่น ๆ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับนิยามของ “อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” รวมทั้งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การทุจริต (จีน, 
เกาหลีเหนือ และเวียดนาม) และ “การมีชู้” (มัลดีฟส์)

แนวโน้มของแต่ละประเทศ
อัฟกานิสถานประหารชีวิตบุคคลในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ โดยเป็นการแขวนคอ Rais Khudaidad (หรือ Rais 
Saiudullah) ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าคนตาย หน่วงเหนี่ยวลักพาตัว และลักทรัพย์โดยมีการใช้อาวุธที่เกิด
ขึ้นหนึ่งเดือนก่อนหน้านั้น21 มีการใช้โทษประหารใหม่อย่างน้อย 12 ครั้งส�าหรับความฐานฆ่าคนตายและการข่มขืน
กระท�าช�าเราในปี 2558 

บังคลาเทศประหารชีวิตบุคคล 4 คน โดย 3 คนที่ถูกประหารได้แก่  Muhammed Kamaruzzaman, Ali Ahsan 
Mohammad Mujaheed และ Salauddin Quader Chowdhury ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดโดยศาลอาญาระหว่าง
ประเทศแห่งบังคลาเทศ (International Crimes Tribunal in Bangladesh - ICT) ซึ่งเป็นศาลพิเศษที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อพิจารณาความผิดของบุคคลที่กระท�าในระหว่างสงครามประกาศเอกราชบังคลาเทศเม่ือปี 2514 กระบวน
พิจารณาของศาลดังกล่าวละเมิดมาตรฐานการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมระหว่างประเทศ โดยปฏิเสธไม่ให้จ�าเลยมี
โอกาสโต้แย้งความน่าเชื่อถือของพยานฝ่ายโจทก์22

ภายใต้การพจิารณาของศาลปกตแิละศาลพเิศษส่งผลให้มกีารสัง่ประหารชวีติบคุคลอย่างน้อย 197 คน รวมทัง้การ

21 “Rais Khudaidad ถูกแขวนคอในกรุงคาบูล” “Rais Khudaidad hanged in Kabul”, Khaama Press, 28 กุมภาพันธ์ 2558 จาก www.
khaama.com/46361-29119 (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559) 
22 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “บังคลาเทศ: ผู้น�าฝ่ายค้านสองคนอาจถูกประหารชีวิตภายหลังการพิจารณาคดีและการอุทธรณ์ที่เต็มไป
ด้วยข้อบกพร่อง” “Bangladesh: Two opposition leaders face imminent execution after serious flaws in their trials and appeals”, 27 
ตุลาคม 2558 จาก www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/bangladesh-imminent-executions/ 
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สั่งประหารชีวิต 4 คนโดยศาลพิเศษ จนถึงสิ้นปีมีนักโทษประหารอยู่อย่างน้อย 1,425 คน23

มกีารสัง่ลงโทษประหารชวีติครัง้ใหม่ 1 ครัง้ในบรูไนดารุสซาลาม ซ่ึงเท่าทีท่ราบมีการประหารชีวติบคุคลคร้ังสุดท้าย
เมื่อปี 2500 เป็นการสั่งประหารพลเมืองชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งในความผิดฐานฆ่าคนตาย24 

จีนยังคงเป็นประเทศที่มีการประหารชีวิตบุคคลมากที่สุดในโลก ถึงแม้จะไม่สามารถพิสูจน์ตัวเลขที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การประหารชีวิตในจีนได้ แต่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเช่ือว่าจีนท�าการประหารชีวิตบุคคลหลายพันคนในปี 
2558 และลงโทษประหารบคุคลหลายพนัคนในปีทีผ่่านมาเช่นกัน มีความเป็นไปได้ว่าจ�านวนการประหารชวีติในจนี
ลดลงภายหลงัศาลประชาชนสงูสดุพจิารณาทบทวนคดทีี่ใช้โทษประหารตัง้แต่ปี 2550 และเป็นผลมาจากการปฏริปู
อย่างต่อเนื่องในส่วนอื่น ๆ อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถคาดการณ์จ�านวนที่ลดลงได้เน่ืองจากทางการถือว่าข้อมูล
เกี่ยวกับโทษประหารเป็นความลับทางราชการ 

จีนยังคงตัดสินให้ประหารชีวิตและประหารชีวิตบุคคลส�าหรับความผิดประเภทต่าง ๆ ซ่ึงไม่สอดคล้องนิยามของ 
“อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” ซึ่งเป็นการจ�ากัดการใช้โทษประหารตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ25 ความผิด
เหล่านี้รวมถึงคดียาเสพติด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อย่างเช่น การฉ้อโกงและการรับสินบน การข่มขืนกระท�า
ช�าเรา และการวางเพลิงซึ่งเป็นส่วนน้อย พลเมืองต่างชาติโดยเฉพาะที่มาจากประเทศเอเชียอื่น ๆ รวมถึงจาก
อเมริกาใต้ ยังคงได้รับโทษประหารและถูกประหารในคดีเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อว่ายังคงมีการใช้โทษประหารกับชาวอุยกูร์ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการรณรงค์ “Strike Hard” ทีมุ่ง่ปราบปราม “การก่อการร้ายทีร่นุแรงและความสุดโต่งทางศาสนา” ทางหน่วย
งานไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการตัดสินให้ประหารชีวิตและการประหารชีวิตในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
ระหว่างปี 2558 อย่างไรก็ดี มีการประหารชีวิตชาวอุยกูร์ 3 คนที่มณฑลยูนนานเมื่อวันที่ 24 มีนาคม หลังจากศาล
ตดัสนิว่ามคีวามผดิฐานฆ่าคนตายและเป็นแกนน�าองค์กร “ก่อการร้าย” เน่ืองจากถูกกล่าวหาว่าเก่ียวข้องกับบคุคล 
5 คนที่ท�าร้ายประชาชนที่สถานีรถไฟคุณหมิงในปี 2557 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 31 ราย26

กรณีของบคุคลทีถ่กูตดัสนิว่ามคีวามผดิและต่อมามกีารล้างมลทนิเป็นปรากฏการณ์ทีป่ระชาชนจนีให้ความสนใจใน
ระดับชาติ โดยในวันที่ 21 กรกฎาคม ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง Zang Aiyun ข้อหาฆ่าคนตายหลังจากเขาถูก
คุมขังมา 11 ปี 9 เดือน ซึ่งในช่วงเวลานั้นเขาได้รับโทษประหารและได้รับสิทธิในการไต่สวนคดีใหม่ถึงสามครั้ง27 

23 “Oishee ให้การว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีสังหารพ่อแม่ของตน” “Oishee pleads innocence in her parents’ murder case”, Dhaka 
Tribune, 14 ตุลาคม 2558 จาก www.dhakatribune.com/crime/2015/oct/14/oishee-pleads-innocence-her-parents-murder-
case; และ “Oishee Rahman ถูกศาลสั่งประหารชีวิตจากคดีสังหารพ่อแม่ตนเอง” “Oishee Rahman given death sentence for murder 
of parents”, Bdnews24.com, 12 พฤศจิกายน 2558 จาก http://bdnews24.com/bangladesh/2015/11/12/oishee-rahman-given-
death-sentence-for-murder-of-parents (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
24 “ศาลสั่งให้ประหารชีวิตในคดีฆาตกรรม” “Court orders death sentence for murder”, Brunei Times, 2 กรกฎาคม 2558 จาก www.
bt.com.bn/bookmarks-breaking/2015/07/02/court-orders-death-sentence-murder (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
25 ข้อ 6(2) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
26 “จีนประหารชีวิตบุคคล 3 คนจากกรณีการรุมแทงด้วยมีดที่สถานีรถไฟคุณหมิง” “China executes 3 over last year’s mass knife attack 
at Kunming train station”, The Globe and Mail, 24 มีนาคม 2558 จาก www.theglobeandmail.com/news/world/china-executes-3-
over-last-years-mass-knife-attack-at-kunming-train-station/article23589510/ (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559) 
27 “ชายผู้บริสุทธิ์ซึ่งตกเป็นนักโทษประหาร 11 ปีได้รับค่าเยียวยาชดเชย” “Innocent man who spent 11 years on death row gets 
compensation”, China Daily, 30 ธันวาคม 2558 จาก www.chinadaily.com.cn/china/2015-12/30/content_22862326.htm (เข้าถึง
เมื่อ 5 มีนาคม 2559)
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ในเดือนธันวาคม ศาลสั่งให้จ่ายค่าชดเชยแก่ Zang Aiyun เช่นเดียวกับ Nian Bin28 ซึ่งได้รับการล้างมลทินในปี 
2557 หลังพบว่าต�ารวจเป็นผู้ปลอมแปลงพยานหลักฐานส�าคัญเพื่อเอาผิดกับเขา29 ในช่วงต้นปีน้ี ศาลมีค�าสั่งให้
ชดเชยต่อครอบครัวของ Hugjiltu (หรือในชื่อว่า Qoysiletu) หลังจากศาลมีค�าสั่งให้ยกฟ้องเขาในคดีข่มขืนกระท�า
ช�าเราและฆ่าคนตายที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนหน้านั้น แต่เป็นค�าสั่งหลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้ว30

ในช่วงปีที่ผ่านมา ทางการด�าเนินการหลายประการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องโทษประหาร และป้องกันไม่ให้มี
การเสียประโยชน์ด้านความยุติธรรม ในเดือนมกราคม ศาลประชาชนสูงสุดก�าหนดแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้
ทนายความของจ�าเลยมีส่วนร่วมในการพิจารณาในขั้นสุดท้ายก่อนก�าหนดโทษประหาร31 ในวันที่ 15 กันยายน ศาล 
ส�านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงความมั่นคงของรัฐ และกระทรวงยุติธรรม ร่วม
กันก�าหนดแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของทนายความ เพื่อให้เข้าถึงลูกความของตนอย่างเต็มที่ รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมมากขึ้นของทนายความจ�าเลยระหว่างการสอบสวนของต�ารวจ 

อย่างไรกด็ ีหลักประกนัท่ีเพ่ิมข้ึนเหล่านี้ไม่มผีลต่อคดเีก่ียวกับความมัน่คงของรฐั “การก่อการร้าย” หรอืการทจุรติ32

ในวันที ่15 กันยายน ส่ือมวลชนของจนีรายงานว่าแหล่งข่าวจากกระทรวงยุตธิรรมชีว่้าทางกระทรวงอยูร่ะหว่างการ
จัดท�าร่างกฎหมายใหม่เพือ่สนบัสนนุให้จ�าเลยซึง่ไม่สามารถจ้างทนายความจะสามารถมทีนายความว่าความให้โดย
ไม่คิดมูลค่า ระหว่างที่ศาลประชาชนสูงสุดพิจารณาคดีเหล่านี้33

ในวันที่ 24 เมษายน ศาลมณฑลเสฉวนทางตอนใต้สั่งให้ “พัก” โทษประหารของ Li Yan34 เดิมศาลชั้นต้นตัดสิน
ให้ประหารชีวิต Li Yan เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 จากข้อหาสังหาร นาย Tan Yong สามีตนเอง  ช่วงปลายปี 
2553 โดยท่ีศาลสั่งให้ลงโทษประหารแม้จะมีพยานหลักฐานชี้ว่าได้เกิดความรุนแรงในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
และที่ผ่านมาเธอได้พยายามร้องขอความคุ้มครองจากต�ารวจ คดีของ Li Yan ท�าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
กว้างขวางในจีนรวมถึงในต่างประเทศ ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลจีนไม่สามารถแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้
อย่างจริงจัง และในปี 2557 ศาลประชาชนสูงสุดอนุญาตให้มีการพิจารณาคดีใหม่ ส่งผลให้มีการสั่ง “พัก” ค�า
ตัดสินลงโทษ 

28 “ชายชาวจีนได้รับค่าเยียวยาชดเชยภายหลังถูกควบคุมตัวอย่างมิชอบถึง 8 ปี” “Chinese man compensated for 8 years wrongful 
custody”, China Daily, 17 กุมภาพันธ์ 2558 จาก www.chinadaily.com.cn/china/2015-02/17/content_19614912.htm (เข้าถึงเมื่อ 5 
มีนาคม 2559)
29 “ในประเทศจีน คดีอาญาที่แปลกประหลาดเนื่องจากพยานหลักฐานท�าให้เกิดการพลิกของคดี” “In China, a rare criminal case in 
which evidence made a difference”, The Washington Post, 29 ธันวาคม 2014 จาก
www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/in-china-a-rare-criminal-case-in-which-evidence-made-a-
difference/2014/12/29/23f86b80-796b-11e4-9721-80b3d95a28a9_story.html (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
30  โปรดดู แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, โทษประหารและการประชีวิตในปี 2014, (ACT 50/001/2015), น.26-27
31 ศาลประชาชนสูงสุด “มาตรการเพื่อให้ศาลประชาชนสูงสุดรับฟังความเห็นของทนายฝ่ายจ�าเลยในการพิจารณาคดีที่มีโทษประหาร” 
“Measures of the Supreme People’s Court for Listening to Opinions of Defense Lawyers in the Handling of Death Penalty Review 
Cases”, 29 ธันวาคม 2557 จาก http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=242315&lib=law 
32 “ข้อบทของศาลประชาชนสูงสุด ส�านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงความมั่นคงของรัฐ และกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของทนายความ” “Provisions of the Supreme People’s Court, the 
Supreme People’s Procuratorate, the Ministry of Public Security the Ministry of State Security and the Ministry of Justice on 
Legally Protecting Lawyers’ Practicing Rights”, 22 กันยายน 2558 จาก www.mps.gov.cn/n16/n1996048/n4492052/4705019.html 
และ www.lawinfochina.com/display.aspx?id=20242&lib=law (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
33 “นักโทษในแดนประหารจะได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยไม่คิดมูลค่า” “Prisoners on death row to get free legal aid”, China 
Daily, 15 กันยายน 2558 จาก www.chinadaily.com.cn/china/2015-09/15/content_21852962.htm (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559) 
34 “มักมีการเปลี่ยนโทษประหารแบบให้รอลงอาญาเป็นโทษจ�าคุกหลังผ่านไป 2 ปี กรณีที่ผู้ต้องโทษไม่กระท�าผิดเพิ่มเติม”
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ในวันที่ 29 สิงหาคม สภาประชาชนแห่งชาติรับรองการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา หลังมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน ทั้งนี้โดยให้ตัดความผิดที่มีโทษประหารออกไป 9 ประเภท รวมถึงการค้าอาวุธเถื่อน การค้ายุทธภัณฑ์ 
วัตถุดิบเพื่อประกอบอาวุธนิวเคลียร์ หรือเงินปลอม การปลอมเงินตรา การเรี่ยไรเงินแบบมิจฉาชีพ การจัดตั้งกลุ่ม
ค้าบริการหรือบังคับให้ขายบริการ การขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ทางทหาร และการปล่อยข่าวลือ ซึ่งมักเป็นความ
ผดิท่ีไม่ค่อยมกีารใช้โทษประหารอยูแ่ล้ว35 ถงึแม้จะมีความเปลีย่นแปลงเช่นนี ้แต่กย็งัมคีวามผดิที่ไม่ถงึขัน้ท�าให้คน
เสียชีวิตอีก 46 ประเภทซึ่งจัดอยู่ในประเภทของความผิดที่มีโทษประหาร ในช่วงต้นปีนี้ ศาลประชาชนสูงสุดมี
หนงัสอืเวยีนเน้นว่าจะยงัคงใช้โทษประหารต่อไปส�าหรบัความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ แม้ว่าจะเป็นความผดิที่ไม่สมควร
ได้รับโทษประหารตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ36

ในวนัที ่17 และ 18 พฤศจกิายน 2558 คณะกรรมการต่อต้านการทรมานพจิารณารายงานตามวาระเก่ียวกับประเทศ
จีน คณะกรรมการฯ แสดงความกังวลเกี่ยวกับ “การขาดข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้โทษประหาร อันเป็นเหตุ
ท�าให้คณะกรรมการไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการน�ากฎหมายใหม่ไปใช้จริงในทางปฏิบัติหรือไม่” และเกี่ยวกับ
รายงานทียั่งคงมกีารใส่โซ่ตรวนนกัโทษประหารตลอด 24 ชัว่โมง คณะกรรมการฯ กระตุน้ให้ทางการ “จดัท�าความ
ตกลงช่ัวคราวเพื่อยุติการประหารชีวิตชั่วคราว และให้เปลี่ยนโทษประหารทั้งหมดที่มีอยู่เป็นโทษจ�าคุก และให้
ภาคยานุวัติต่อพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่มุ่ง
ให้เกิดการยกเลิกโทษประหาร” 

คณะกรรมการฯ ยังคงเรียกร้องทางการจีนต่อไปให้ “ประกันว่าสภาพในแดนประหารไม่มีลักษณะที่เป็น “การ
ปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี” ทั้งนี้โดยยุติการใส่โซ่ตรวนกับนักโทษ
ประหาร และประกันว่าการน�าอวัยวะออกจากร่างกายของนักโทษที่ถูกประหารแล้ว “จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอมที่เกิดจากความเข้าใจ และให้มีการเยียวยาชดเชยต่อญาติของนักโทษซ่ึงมีการน�าอวัยวะออกไปโดย
ไม่มีความยินยอม” คณะกรรมการฯ ยังร้องขอให้ทางการจีน “ด�าเนินการสอบสวนอย่างเป็นอิสระต่อข้ออ้างที่ว่า
สมาชิกกลุ่มฝ่าหลุนกงบางส่วนได้ถูกปฏิบัติในลักษณะนี้”37 
อินเดียประหารชีวิตบุคคล 1 คนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม โดยการแขวนคอ Yakub Abdul Razak Memon ที่เรือน
จ�ากลางจังหวัดนาคะปูร์ เขาถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติการกระท�าอันเป็นการก่อการร้ายและ
การก่อความไม่สงบ พ.ศ.2530 (Terrorist and Disruptive Activities Act 1987) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาไม่
สอดคล้องกบัมาตรฐานการพจิารณาคดทีีเ่ป็นธรรมระหว่างประเทศ โดยเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกับเหตุระเบดิ
หลายครั้งที่เมืองมุมไบในเดือนมีนาคม 2536 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 257 ราย38

มีการตัดสินให้ประหารชีวิตใหม่อย่างน้อย 75 คดีในช่วงปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นคดีฆ่าคนตาย มีอย่างน้อย 4 คน
ที่ถูกตัดสินประหารชีวิตจากการข่มขืนกระท�าช�าเราอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต ภายหลัง
การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในปี 2556 จนถึงสิ้นปี 2558 มีนักโทษประหารอยู่อย่างน้อย 320 คน 

35 “จีนเตรียมแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา” “China Focus: China adopts amendments to Criminal Law”, Xinhuanet, 29 สิงหาคม 
2558 จาก http://news.xinhuanet.com/english/2015-08/29/c_134568394.htm (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
36 “ศาลสูงสุดของจีนย�้าให้ใช้โทษประหารกับความผิดด้านยาเสพติด” “China’s top court stresses death penalty for drug crimes”, 
China Daily, 28 พฤษภาคม 2558 จาก www.chinadaily.com.cn/china/2015-05/28/content_20840798.htm (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 
2559)
37 คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน, ข้อสังเกตเชิงสรุปในรายงานตามวาระฉบับที่ 5 ของจีน, UN doc. CAT/C/CHN/CO/5, 3 กุมภาพันธ์ 
2559, ย่อหน้า49-50
38 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “อินเดีย: การประหารชีวิต Yakub Memon เป็นการกระท�าที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรม” “India: 
Execution of Yakub Memon cruel and inhuman”, 30 กรกฎาคม 2558 จาก www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/
india-execution-of-yakub-memon-cruel-and-inhuman/
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ศาลและทางการอนิเดยีเปลีย่นโทษประหารในหลายคดีในช่วงปีทีผ่่านมา นักโทษ 3 คนทีเ่คยย่ืนค�าร้องขออภยัโทษ
จากประธานาธิบดีอินเดียและถกูปฏิเสธในปี 2557 ประสบความส�าเรจ็ในการขอให้ศาลเปลีย่นจากโทษประหารเป็น
โทษจ�าคุกในปีที่ผ่านมา ในวันที่ 28 มกราคม ศาลสูงอัลลาฮาบัดเปลี่ยนโทษประหารเป็นโทษจ�าคุกให้กับ Surinder 
Koli39 ในวันที่ 21 เมษายน ศาลสูงปันจาบและฮายานาเปลี่ยนโทษประหารเป็นโทษจ�าคุกให้กับ M. Dharampal40  
ศาลสูงกัวฮาตีได้เปลี่ยนโทษประหารเป็นโทษจ�าคุกให้กับ Holiram Bordoloi เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม41 นอกจากนั้น 
ประธานาธิบดียังเปลี่ยนโทษประหารหนึ่งครั้งให้กับ Tote Dewan (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Man Bahadur Dewan) 
ในเดือนมีนาคม ประธานาธิบดีได้ยกค�าร้องขออภัยโทษจากนักโทษ 4 คนได้แก่ Yakub Abdul Razak Memon, 
M.A. Anthony (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Antappan), Shiwaji Shankar Alhat และ Mohan Anna Chavan42 

ในเดือนสิงหาคม คณะกรรมการกฎหมายแห่งอินเดียเผยแพร่รายงานโทษประหารฉบับที่ 2 ภายหลังพิจารณา
สถานการณ์ของโทษประหารท้ังในระดับประเทศและระหว่างประเทศ คณะกรรมการมีข้อสรุปว่า “โทษประหาร
ไม่ตอบสนองเป้าหมายในเชงิป้องปรามมากกว่าโทษจ�าคกุตลอดชีวติ” และการพึง่พาโทษประหารยังเบีย่งเบนความ
สนใจจากปัญหาทีแ่ท้จรงิในระบบยตุธิรรมทางอาญา กล่าวคอื การสอบสวนคดทีีข่าดคณุภาพและการขาดมาตรการ
เชงิป้องกัน รวมทัง้การคุม้ครองสทิธขิองผูเ้สยีหายเพือ่ให้ได้รับการเยียวยาชดเชย43 แม้จะมีความคาดหวงัว่ารายงาน
นี้จะกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายท่ีน�าไปสู่การยกเลิกโทษประหารส�าหรับความผิดอาญาทุกประเภท แต่คณะกรรม
การฯ กลบัไม่มข้ีอเสนอแนะให้ยกเลกิโทษประหารส�าหรับความผดิอาญาทกุประเภท และยังเสนอให้ใช้โทษดังกล่าว
ส�าหรับความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการท�าสงคราม44 

ในอินโดนีเซีย มีการประหารชีวิตบุคคล 14 คน ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ซึ่งเป็นความผิด
 ที่ไม่สอดคล้องนิยามของ “อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” โดย 6 จาก 14 คนถูกประหารเมื่อวันที่ 18 มกราคม รวม
ทัง้ Rani Andriani พลเมอืงชาวอนิโดนเีซยี (หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ Melisa Aprilia) และพลเมอืงต่างชาตอิย่าง Daniel 
Enemuo (ไนจีเรีย), Ang Kim Soei (เนเธอร์แลนด์), Tran Thi Bich Hanh (เวียดนาม), Namaona Denis (ไนจีเรีย) 
และ Marco Archer Cardoso Moreira (บราซิล) ในวันที่ 29 เมษายน มีการประหารชีวิตอีก 8 คน ได้แก่  Andrew 
Chan และMyuran Sukumaran (พลเมืองชาวออสเตรเลียทั้งคู่), Raheem Agbaje Salami (ไนจีเรีย, หรือที่รู้จัก
กันในชื่อ Jamiu Owolabi Abashin), Zainal Abidin (อินโดนีเซีย), Martin Anderson (กานา หรือที่รู้จักกันใน
ชื่อ Belo), Rodrigo Gularte (บราซิล), Sylvester Obiekwe Nwolise (ไนจีเรีย) และ Okwudili Oyatanze 
(ไนจีเรีย) 

39 “ความผิดพลาดซึ่งเป็นเหตุให้ศาลสูงเปลี่ยนโทษของฆาตกรที่หมู่บ้านนิธารี” “‘Lapses’ that led Allahabad HC to commute Nithari 
killer’s death”, The Indian Express, 5 กุมภาพันธ์ 2558 จาก http://indianexpress.com/article/india/india-others/lapses-that-led-
allahabad-hc-to-commute-nithari-killers-death/ (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
40 “ศาลสูงเปลี่ยนโทษจากการประหารชีวิตเป็นจ�าคุกตลอดชีวิตให้กับ Dharampal ที่ถูกกล่าวหาในคดีฆาตกรรม” “High Court commutes 
murder convict Dharampal’s death sentence into life imprisonment”, Hindustan Times, 21 April 2558 จาก www.hindustantimes.
com/chandigarh/high-court-commutes-murder-convict-dharampal-s-death-sentence-into-life-imprisonment/story-
MjASLZATVrMry9y91vyyXL.html (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
41 “ศาลสูงกัวฮาตีเปลี่ยนโทษประหารเป็นโทษจ�าคุกตลอดชีวิต” “Guwahati HC Commutes Death Sentence to Life Imprisonment”, 
The Indian Express, 25 ธันวาคม 2558 จาก www.newindianexpress.com/nation/Guwahati-HC-Commutes-Death-Sentence-to-
Life-Imprisonment/2015/12/25/article3194425.ece (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
42 ประธานาธิบดียกค�าขออภัยโทษเป็นครั้งแรกของ Yakub Abdul Razak Memon เมื่อเดือนเมษายน 2557 และมีการยื่นค�าร้องครั้งใหม่ภาย
หลังมีความก้าวหน้าอย่างอื่นในคดีของเขาเมื่อปี 2558
43 รายงานคณะกรรมการกฎหมายแห่งอินเดียฉบับที่ 262 Law Commission of India, Report No.262, โทษประหาร, สิงหาคม 2558, 
ย่อหน้า 7.1.1 และ 7.1.3 จาก http://lawcommissionofindia.nic.in/reports/Report262.pdf (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
44 รายงานคณะกรรมการกฎหมายแห่งอินเดียฉบับที่ 262, โทษประหาร, สิงหาคม 2558, ย่อหน้า 7.2.4
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แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลพบว่ามข้ีอมลูเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนในคดขีองบคุคลท้ัง 14 คนทีถ่กูประหาร
ในปี 2558 รวมทั้งการละเมิดสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม การประหารชีวิตในขณะที่อยู่ระหว่างรอ
การพิจารณาการอุทธรณ์ตามกฎหมาย การพิจารณาและการปฏิเสธอย่างรวบรัดต่อค�าขอลดหย่อนโทษ และการ
ประหารชีวิตบุคคลอย่างน้อย 1 คนที่มีความบกพร่องทางจิตร้ายแรง45 

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 Luhut Panjaitan รัฐมนตรีประสานงานการเมือง กฎหมายและความมั่นคง ชี้แจงว่า
รัฐบาลอาจส่ังพักการประหารชีวิตในอนาคตอันใกล้46 อย่างไรก็ดี อัยการสูงสุดยังคงประกาศว่าจะมีการประหาร
ชีวิตต่อไปในปี 2559 และเขาได้จัดสรรงบประมาณในแผนงบประมาณประจ�าปี 2559 เพื่อให้มีการประหารชีวิต
เพิ่มเติมได้47

ศาลสัง่ลงโทษประหารชวีติครัง้ใหม่อย่างน้อย 46 คด ีซึง่ถือว่าเพิม่ขึน้อย่างมากเมือ่เทยีบกบัปี 2557 ซึง่มกีารบนัทกึ
การตัดสินประหารชีวิตเพียง 6 ครั้ง การเพิ่มขึ้นของการใช้โทษประหารเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาร่วม
กับบริบทของการรื้อฟื้นการประหารชีวิต ในบรรดาการตัดสินให้ประหารชีวิตครั้งใหม่ในปี 2558 นั้น 29 คดีเป็น
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และ 17 คดีเกี่ยวกับคดีฆ่าคนตาย โดยจนถึงสิ้นปีมีผู้ถูกลงโทษประหารชีวิตอย่างน้อย 
165 คน

ทางการยังคงรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือพลเมืองชาวอินโดนีเซียที่ต้องโทษประหารในต่างแดน Retno 
Marsudi รัฐมนตรีต่างประเทศประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ว่ามีพลเมืองชาวอินโดนีเซีย 229 คนที่ต้องโทษ
ประหารในต่างแดน จากข้อมลูของรฐัมนตรทีีเ่ผยแพร่ผ่านสือ่ระดบัชาต ิหลายคดเีกีย่วข้องกบัการค้ายาเสพตดิโดย
เฉพาะที่เกิดขึ้นในมาเลเซีย และกรณีคนงานข้ามชาติหญิงที่ถูกกล่าวหาว่าสังหารนายจ้างตนเอง โดยมีพฤติการณ์
ทีเ่ป็นลกัษณะการป้องกนัตนเองเพือ่ไม่ให้ถกูข่มขนืกระท�าช�าเรา ชาวอนิโดนีเซียทีต้่องโทษประหารในต่างประเทศ
ส่วนใหญ่ถูกควบคุมตัวใน ซาอุดิอาระเบีย48

มีการประหารชีวิต 3 ครั้งในญี่ปุ่น เท่ากับเมื่อปี 2557 ทางการยังคงประหารชีวิตบุคคลโดยกระท�าเป็นความลับ 
และจะประกาศให้ทราบหลงัจากบคุคลถกูประหารไปแล้วเท่าน้ัน Tsukasa Kanda ถูกแขวนคอทีเ่รอืนจ�าเมืองนาโก
ยาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน49 Sumitoshi Tsuda เป็นบุคคลแรกที่ต้องโทษประหารในการพิจารณาระบบผู้พิพากษา
สมทบ และ Kazuyuki Wakabayashi ซึ่งทั้งสองคนถูกประหารที่เรือนจ�าโตเกียวและเซนไดตามล�าดับในวันที่ 18 
ธันวาคม50  

45 โปรดดู แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “อินโดนีเซีย: ความยุติธรรมที่บกพร่อง การพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมและโทษประหารใน
อินโดนีเซีย” (Indonesia: Flawed Justice – Unfair trials and the Death Penalty in Indonesia), (ASA 21/2434/2015), 15 ตุลาคม 
2558 จาก www.amnesty.org/en/documents/asa21/2434/2015/en/
46 “อินโดนีเซียประกาศแผนยุติการประหารชีวิตชั่วคราว” “Indonesia announces temporary halt to executions”, BBC News, 19 
พฤศจิกายน 2558 จาก www.bbc.co.uk/news/world-asia-34867235 (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
47 “จะมีนักโทษคดียาเสพติดที่ถูกประหารชีวิตมากขึ้นในปีหน้า” “More drug convicts to be executed next year”, Jakarta Post, 23 
ธันวาคม 2558 จาก www.thejakartapost.com/news/2015/12/23/more-drug-convicts-be-executed-next-year.html#sthash.
roUDe3yX.dpuf (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
48 “รัฐบาลจะหาทางช่วยเหลือพลเมืองชาวอินโดนีเซียที่ต้องโทษประหารในต่างแดน” “Govt to help 229 RI citizens on death row 
overseas”, Jakarta Post, 10 กุมภาพันธ์ 2558 จาก www.thejakartapost.com/news/2015/02/10/govt-help-229-ri-citizens-death-
row-overseas.html (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
49 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “ญี่ปุ่น: ทางการหลอกลวงประชาชนด้วยการรื้อฟื้นการประหารชีวิต” “Japan: Authorities deceiving the 
public by resuming executions”, 25 มิถุนายน 2558 จาก  www.amnesty.org/en/latest/news/2015/06/japan-authorities-
deceiving-the-public-by-resuming-executions/
50 มีการน�าระบบผู้พิพากษาสมทบมาใช้เป็นครั้งแรกในศาลระดับภาคเมื่อปี 2552 ในระบบดังกล่าว องค์คณะผู้พิพากษาจะประกอบด้วยผู้
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ศาลมีค�าสั่งประหารชีวิตใหม่ 4 ครั้ง จนถึงสิ้นปี มีผู้ต้องโทษประหาร 143 คน รวมทั้ง 126 คนที่เป็นนักโทษเด็ด
ขาดที่ต้องโทษประหาร พวกเขาอาจถูกประหารชีวิตเมื่อใดก็ได้

แม้จะไม่ถูกควบคุมตัวอีกต่อไป แต่ Iwao Hakamada ยังคงเป็นผู้ต้องโทษประหารในปี 2558 หลังจากพนักงาน
อัยการอุทธรณ์ค�าสั่งของศาลภาคเมื่อปี 2557 ให้มีการพิจารณาคดีใหม่กับเขา ค�าสั่งศาลเมื่อปี 2557 เป็นผลมา
จากพยานหลักฐานใหม่ที่ชี้ว่า DNA ของ Iwao Hakamada ไม่ตรงกับตัวอย่าง DNA ที่พบในเสื้อผ้าซึ่งพนักงาน
อัยการกล่าวหาว่าเป็นของฆาตกร แม้ว่าสุขภาพของเขาดีขึ้นภายหลังได้รับการปล่อยตัวจากแดนประหาร แต่
เนื่องจากเขามีอาการบกพร่องทางจิตที่เกิดขึ้นระหว่างการเป็นนักโทษประหารถึง 45 ปี ท�าให้เกิดผลกระทบอย่าง
รนุแรงต่อความสามารถในการสือ่สารและการเข้าร่วมและสนับสนุนการท�างานของทนายความทีว่่าความให้กับเขา51

Okunishi Masaru เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ในวัย 89 ปี หลังเจ็บป่วยมาเป็นเวลานาน เขาเป็นนักโทษประหาร
ถึง 46 ปี และได้พยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาจากข้อกล่าวหาว่าฆาตกรรมผู้หญิง 5 คน เช่นเดียวกับกรณี
ของ Iwao Hakamada ศาลพิพากษาความผิดของเขาโดยพิจารณาจาก “ค�ารับสารภาพ” ที่ได้มาจากการบังคับ 
โดยเป็นค�าให้การระหว่างถูกต�ารวจควบคุมตัว และต่อมาเขาได้ถอนค�าให้การดังกล่าว ที่ผ่านมาเขาได้ร้องขอให้มี
การพิจารณาคดีใหม่ถึง 9 ครั้ง52

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับรายงานที่น่าเชื่อถือว่า มีการตัดสินให้ประหารชีวิตใหม่อย่างน้อย 20 คดีในลาว 
อย่างไรก็ดี ในลาวไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลการใช้โทษประหาร ท�าให้ไม่สามารถหาข้อมูลจากแหล่งอื่นมายืนยันได้ 
ลาวเข้าสู่กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามวาระ (UN Universal Periodic Review - UPR) เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม ในระหว่างการประชุม ลาวแถลงว่าอยู่ระหว่างการจัดท�าร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ 
ทัง้นีเ้พือ่ลดประเภทของความผดิท่ีมโีทษประหาร เพือ่ให้สอดคล้องกบัข้อจ�ากดัในข้อ 6 ของ กตกิาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง นอกจากนี้ลาวยังอธิบายเพิ่มเติมว่าประธานประเทศได้เปลี่ยนโทษ
ประหารเป็นโทษจ�าคกุให้กบันกัโทษท่ีเป็นพลเมอืงต่างชาตซิึง่มคีวามประพฤตดิ ีลาวยงัรบัฟังแต่ไม่ยอมรบัข้อเสนอ
แนะที่จะให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2  ของกติกา ICCPR เพื่อจัดท�าความตกลงชั่วคราวเพื่อยุติการ
ประหารชีวิตและยกเลิกโทษประหารอย่างเป็นทางการ53  

พิพากษาสมทบ 6 คน และผู้พิพากษาทั่วไป 3 คน ซึ่งจะร่วมกันพิจารณาพยานหลักฐาน พิสูจน์ความผิดและก�าหนดโทษ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดดู Supreme Court of Japan, Outline of Criminal Procedure in Japan (คู่มือวิธีพิจารณาความอาญาในญี่ปุ่น) จาก www.courts.
go.jp/english/judicial_sys/criminal_contents/criminal_text/index.html (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “ญี่ปุ่น: ชาย สองคนถูกแขวนคอ การประหารชีวิตที่น่าอับอายยังคงเกิดขึ้นต่อไป” “Japan: Two men 
hanged as disgraceful executions continue”, 18 ธันวาคม 2558 จาก www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/japan-two-
men-hanged-as-disgraceful-executions-continue/
51 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “หนึ่งปีหลังการปล่อยตัว Hakamada มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงอย่างไรบ้างกับนักโทษในแดน
ประหารของญี่ปุ่น?” “One year since Hakamada’s release, how much has really changed for Japan’s death row inmates?”, 26 
มีนาคม 2558 จาก www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/03/one-year-since-hakamadas-release/
52 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “การปฏิเสธความยุติธรรม: นักโทษญี่ปุ่นเสียชีวิตหลังตกเป็นนักโทษประหาร 46 ปี” “Justice denied: 
Japanese prisoner dies after 46 years on death row”, 4 ตุลาคม 2558 จาก www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/
japan-prisoner-dies-after-46-years-on-death-row/
53 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, รายงานคณะท�างานการทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระ รายงานคณะท�างานการทบทวนสิทธิ
มนุษยชนตามวาระ, กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, Addendum, UN doc. A/HRC/29/7/Add.1, 23 มิถุนายน 2558



 รายงานโทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 2558หน้า 22

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่สามารถยืนยันด้วยข้อมูลจากแหล่งอื่นตามข้อมูลที่ระบุว่า มาเลเซียประหารชีวิต
บุคคลอย่างน้อย 1 คนในคดีฆ่าคนตายเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ทางการมักไม่ประกาศทั้งช่วงก่อนและหลังการ
ประหารชีวิต อีกทั้งยังไม่เผยแพร่ข้อมูลการใช้โทษประหาร ในเดือนตุลาคม กรมราชทัณฑ์ระบุว่า ระหว่างปี 2541 
ถึง 2558 มาเลเซียประหารชีวิตบุคคล 33 ครั้ง54 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกข้อมูลการประหารชีวิตในช่วง
เวลาดังกล่าวได้เพียง 22 ครั้ง 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกข้อมูลการตัดสินให้ประหารชีวิตใหม่ 39 ครั้งในปี 2558 โดย 24 คดีเกี่ยวข้อง
กับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในวันที่ 20 พฤษภาคม Nancy Shukri รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี (และ
เป็นรัฐมนตรีกฎหมายในทางพฤตินัย) แจ้งต่อรัฐสภาว่าจนถึงสิ้นเดือนเมษายน มีนักโทษประหาร 1,042 คนในคดี
ค้ายาเสพติด ฆ่าคนตาย ครอบครองอาวุธปืนและหน่วงเหนี่ยวลักพาตัว จากข้อมูลของรัฐมนตรีระบุว่า 40% ของ
นักโทประหารเป็นพลเมืองต่างชาติ 649 คนอยู่ระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์ค�าตัดสินและบทลงโทษ อีก 393 คน
อยู่ระหว่างการขออภัยโทษจากคณะกรรมการอภัยโทษแห่งรัฐ55

Shahrul Izani Bin Suparman ยังคงมีความเสี่ยงที่จะถูกประหารชีวิตจนถึงช่วงสิ้นปี เขาถูกกล่าวหาว่าครอบ
ครองกัญชา 622 กรัมและถูกจับกุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2546 มีการสั่งฟ้องศาลในปีต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
2547 อีก 6 ปีต่อมาในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ศาลสูงจังหวัดชาห์อาลัมพิพากษาให้ Shahrul Izani ได้รับโทษ
ประหารเชิงบังคับตามมาตรา 39B(1)(a) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2495 ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณา
และยกค�าอทุธรณ์ของเขาเมือ่วนัที ่12 ตลุาคม 2554 ในท�านองเดยีวกนัเมือ่วนัท่ี 26 มถินุายน 2555 ศาลสหพนัธรัฐ
ได้พิจารณาและยกค�าอุทธรณ์ของเขาโดยใช้เวลาเพียงหนึ่งวัน ในปี 2557 Shahrul Izani ได้ขออภัยโทษจาก
คณะกรรมการอภยัโทษแห่งรฐัเซลงังอ จนถงึสิน้ปีคณะกรรมการยงัอยูร่ะหว่างพจิารณาค�าขอ การใช้โทษประหาร
เชิงบังคับและการใช้โทษประหารส�าหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 
 
เมื่อวันที่ 13 และ 17 พฤศจิกายน Tan Sri Apandi Ali อัยการสูงสุดและ Nancy Shukri รัฐมนตรีประจ�าส�านัก
นายกรฐัมนตร ีตามล�าดบั แถลงว่า จะมกีารเสนอร่างกฎหมายฉบบัปฏริปูเพือ่ทบทวนการใช้โทษประหารเชิงบงัคบั
ต่อรฐัสภาในเดอืนมนีาคม 2559 ข้อเสนอการปฏริปูดงักล่าวได้รบัการประกาศเป็นครัง้แรกเมือ่เดอืนตลุาคม 255556

มกีารตดัสินให้ประหารชวีิตครั้งใหม่ในมลัดฟีส ์ซึง่มกีารประหารชวีติครั้งสดุท้ายเมือ่ป ี2497 สื่อระดบัชาตริายงาน
เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างด�าเนินการเพื่อเตรียมจัดสร้างห้องฉีดยาพิษและเดินหน้าประหาร
ชีวิตในปี 255957

54 “ร่างพระราชบัญญัติเพื่อยกเลิกโทษประหารส�าหรับคดียาเสพติดอยู่ระหว่างการจัดท�า รัฐมนตรียุติธรรมกล่าว” “Bill to abolish death 
penalty for drug offences on the cards, says law minister”, Malaysian Insider, 17 พฤศจิกายน 2558 จาก www.themalaysianinsider.
com/malaysia/article/bill-to-abolish-death-penalty-for-drug-offences-on-the-cards-says-law-minis (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 
2559)
55 จากฐานข้อมูลของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
56 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “มาเลเซีย: ต้องมีการปฏิบัติอย่างรวดเร็วภายหลังประกาศปฏิรูปโทษประหาร” “Malaysia: Swift action 
must follow announcement of death penalty reforms”, 23 พฤศจิกายน 2558 จาก www.amnesty.org/en/documents/
asa28/2927/2015/en/
57 “การน�าโทษประหารกลับมาใช้ใหม่ของมัลดีฟส์เป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่สุด ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติกล่าว” 
“Maldives re-introducing death penalty ‘biggest mistake’, says UN rapporteur”, Haveeru, 13 ธันวาคม 2558 จาก www.haveeru.
com.mv/news/64766 (เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 2559)
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ยังคงมผีูต้้องโทษประหารอยู ่10 คนจนถงึส้ินปีท่ีผ่านมา มลัดฟีส์ละเมดิพันธกรณรีะหว่างประเทศของตนโดยมกีาร
ลงโทษประหารชีวิตเยาวชนท่ีกระท�าความผดิ เป็นเยาวชนชาย 2 คนทีถ่กูลงโทษประหารชวีติเมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 
ข้อหาฆ่าคนตายซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่พวกเขามีอายุ 16 ปี  และในวันที่ 2 พฤศจิกายน เยาวชนอีกคนหนึ่งมีอายุต�่า
กว่า 18 ปีขณะที่เกิดเหตุถูกศาลตัดสินประหารชีวิต โดยรวมจนถึงสิ้นปีที่ผ่านมา มีเยาวชนที่กระท�าความผิดและ
ต้องโทษประหาร 6 คน ในวันที่ 18 ตุลาคม ศาลแขวงสั่งลงโทษโดยการขว้างก้อนหินใส่ผู้หญิงคนหนึ่งในข้อหา 
“มีชู้” นับเป็นคดีแรกที่มีการรายงานหลังจากเริ่มน�าประมวลกฎหมายอาญาที่มีพื้นฐานมาจากศาสนาอิสลามมาใช้
เมื่อปี 255758 แต่ศาลสูงสุดได้สั่งยกเลิกโทษประหารดังกล่าวทันทีเนื่องจากมีการละเมิดขั้นตอนการปฏิบัติในการ
พิจารณาคดี 

ในวันที ่30 พฤศจิกายน ศาลสูงมคี�าส่ังให้เพิกถอนข้อบทใน Law 2/2010 (พระราชบญัญตัอิภยัโทษ) โดยตดัอ�านาจ
ของประธานาธิบดีที่จะเปลี่ยนโทษประหารในคดีฆ่าคนตาย59

มัลดีฟส์เข้าสู่กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UPR) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม แต่ไม่ยอมรับตามข้อ
เสนอแนะให้ยตุกิารใช้โทษประหารอย่างส้ินเชงิต่อบคุคลทีอ่ายุต�า่กว่า 18 ปีขณะทีก่ระท�าความผดิ ข้อเสนอให้ชะลอ
การประหารชวีติเพิม่เตมิเพือ่เดนิหน้ายกเลกิโทษประหาร และข้อเสนอให้พจิารณาให้สัตยาบนัรับรองพธิสีารเลอืก
รับฉบับที่ 2 ของกติกา ICCPR60 

ในมองโกเลีย มีการตัดสินให้ประหารชีวิตครั้งใหม่อย่างน้อย 2 ครั้ง  นับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีจัดท�าความตกลง
ชัว่คราวเพือ่ยตุกิารประหารชวีติอย่างเป็นทางการในเดอืนมกราคม 2553 ช่วงปลายปีมกีารเปลีย่นโทษประหารเป็น
โทษจ�าคุกในคดีหนึ่ง ส่วนอีกคดีหนึ่งศาลที่กรุงอูลานบาตอร์ได้ยกเลิกค�าตัดสินและสั่งให้มีการพิจารณาคดีใหม่ 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม มองโกเลียเข้าสู่กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UPR) มีการยอมรับข้อ
เสนอแนะให้ยกเลิกโทษประหารโดยก�าหนดเป็นกฎหมายระดบัชาติ61 ในวนัที ่3 ธนัวาคม รฐัสภารับรองร่างประมวล
กฎหมายอาญาฉบับใหม่ซึ่งยกเลิกโทษประหารส�าหรับความผิดอาญาทุกประเภท62

พม่า มีการประหารชีวิตครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2531 แต่กลับมีการตัดสินให้ประหารชีวิตครั้งใหม่ 17 ครั้งในปีนี้ ซึ่ง
ทางการมักเปล่ียนโทษประหารให้เป็นโทษจ�าคุกอยู่เสมอ แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนลเช่ือว่าตัวเลขการใช้โทษ
ประหารชีวิตในปี 2558 น่าจะสูงกว่านี้มาก แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนโทษประหารในทุกคดีเป็นโทษจ�าคุกเมื่อเดือน

58 “ศาลมัลดีฟส์พิพากษาให้ประหารชีวิตผู้หญิงด้วยการขว้างหินจนตาย” “Maldives court sentences woman to death by stoning”, 
Maldives Independent, 18 ตุลาคม 2558 จาก http://maldivesindependent.com/crime-2/maldives-court-sentences-woman-to-
death-by-stoning-118541 (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
59 “มัลดีฟส์ยกเลิกอ�านาจประธานาธิบดีในการอภัยโทษโทษประหาร” “Maldives strips pres of death penalty clemency”, Haveeru, 30 
พฤศจิกายน 2558 จาก www.haveeru.com.mv/news/64422 (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
60 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, รายงานคณะท�างานการทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระ, กรณีมัลดีฟส์, UN doc. A/
HRC/30/8, 13 กรกฎาคม 2558
61 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, รายงานคณะท�างานการทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระ,กรณีมองโกเลีย, UN doc. A/
HRC/30/6/Add.1, 16 กันยายน 2558
62 ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล,”มองโกเลีย: การลงมติครั้ง
ประวัติศาสตร์เพื่อยกเลิกโทษประหาร” “ Mongolia: Historic vote abolishes death penalty”, 4 ธันวาคม 2558 จาก www.amnesty.org/
en/latest/news/2015/12/mongolia-historic-vote-abolishes-death-penalty/
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มกราคม 255763 อย่างไรก็ด ีในเดือนมกราคม 2559 ส�านกัประธานาธบิดปีระกาศเปลีย่นโทษประหารชวีิต 77 คดี64 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พม่าเข้าสู่กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UPR) มีการยอมรับข้อเสนอที่
จะพิจารณาให้สัตยาบันรับรองกติกา ICCPR และพิธีสารเลือกรับ รวมทั้งการยกเลิกโทษประหารตามกฎหมาย ทั้ง
ยังยอมรบัทีจ่ะพจิารณาและตอบสนองต่อข้อเสนอให้ยกเลกิโทษประหาร และให้เปลีย่นความตกลงช่ัวคราวเพือ่ยุติ
การประหารชวีติ “ในเชงิพฤตนิยั” ให้เป็นความตกลงชัว่คราวอย่างเป็นทางการในสมยัประชมุที ่31 ของคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเดือนมีนาคม 255965

ในปี 2558 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยังคงเผชิญปัญหาท้าทายส�าคัญในการประเมินการใช้โทษประหารใน
เกาหลีเหนือ ทางหน่วยงานยังคงได้รับรายงานข้อมูลซึ่งไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลอื่นมายืนยันได้ แต่แสดงให้เห็น
ว่ามกีารสัง่ประหารชวิีตและมกีารประหารชีวิตบคุคลตามความผิดทีห่ลากหลาย รวมทัง้ข้อหาเกีย่วกบัการตัง้ค�าถาม
กับนโยบายของท่านผู้น�าก็ยังถือว่ามีความผิด ซึ่งในความเป็นจริงไม่ควรก�าหนดเป็นความผิดอาญา หรือไม่ควรมี
การก�าหนดเป็นกฎหมายในระดับชาติด้วยซ�้า 

ส�านักข่าวยอนฮัปของเกาหลีใต้รายงานว่ามีการประหารชีวิตเจ้าหน้าที่ระดับสูง 15 คนในเกาหลีเหนือในช่วงเดือน
เมษายน66 ส�านักข่าวดังกล่าวยังรายงานในเดือนสิงหาคมว่า รองนายกฯ Choe Yong-gon และรัฐมนตรีกลาโหม 
Hyon Yong-chol ถูกประหารด้วยการยิงเป้าในเดือนพฤษภาคม67 The Daily NK หนังสือพิมพ์ออนไลน์ซึ่งตั้งอยู่ใน
เกาหลีใต้เช่นกันรายงานว่า มีผู้ถูกประหาร 5 คนในเดือนกันยายนที่จังหวัดยังกัง ฐานให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่น
ให้หลบหนีจากประเทศ68

ในช่วงปีที่ผ่านมา ปากีสถาน ประหารชีวิตบุคคลด้วยอัตราที่น่าตกใจ และได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้น�าการ
ประหารชีวิตร่วมกับจีนและอิหร่าน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกข้อมูลการประหารชีวิต 326 ครั้ง โดย 305 
ครั้งเป็นคดีเกี่ยวกับการฆ่าคนตาย ปากีสถานเริ่มยกเลิกความตกลงช่ัวคราวเพื่อยุติการประหารชีวิตเม่ือวันที่ 17 
ธันวาคม 2557 ซึ่งเปิดทางให้มีการประหารชีวิตในความผิดเก่ียวกับการก่อการร้าย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
ทางการเริม่ประหารชวีตินกัโทษในความผดิอย่างอืน่69 หลายคนทีถู่กประหารถูกลงโทษโดยศาลต่อต้านการก่อการ

63 ค�าสั่งประธานาธิบดีฉบับที่ 1/2014, 2 มกราคม 2557 จาก www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/
orders/2014/01/03/id-3138 (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
64 “นักโทษการเมือง 52 คนได้รับการปล่อยตัวจากการอภัยโทษ” “52 political prisoners released in amnesty”, Myanmar Times, 22 
มกราคม 2559 จาก www.mmtimes.com/index.php/national-news/18625-52-political-prisoners-released-in-surprise-amnesty.
html (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
65 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, รายงานคณะท�างานการทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระ, กรณีพม่า, UN doc. A/HRC/31/13, 
20 พฤศจิกายน 2558
66 “คิมแห่งเกาหลีเหนือสั่งประหารชีวิตเจ้าหน้าที่ 15 คนในปีนี้: หน่วยงานจารกรรมข้อมูลของเกาหลีใต้” “North Korea’s Kim ordered 
execution of 15 officials this year: South’s spy agency”, Reuters, 30 April 2558 จาก www.reuters.com/article/us-northkorea-
execution-idUSKBN0NK0VS20150430 (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
67 “ผู้น�าเกาหลีเหนือสั่งยิงเป้ารองนายกฯ จากแหล่งข่าว” “NK leader had vice premier executed with gun: sources”, Yonhap News 
Agency, 12 สิงหาคม 2558 http://english.yonhapnews.co.kr/news/2015/08/12/0200000000AEN20150812014000315.html; (2nd 
LD) “รัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีเหนือถูกประหารชีวิต” “N. Korea’s defense chief executed”: S. Korea intel, Yonhap News, 13 พฤษภาคม 
2558 จาก http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2015/05/13/64/0401000000AEN20150513002852315F.html (เข้าถึงเมื่อ 
5 มีนาคม 2559)
68 “มีผู้ถูกประหารชีวิต 5 คนจากการช่วยเหลือและสนับสนุนการหลบหนี” “5 executed for aiding and abetting escapes”, Daily NK, 28 
ธันวาคม 2558 จาก www.dailynk.com/english/read.php?cataId=nk01500&num=13659 (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
69 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “ปากีสถาน: การประหารชีวิตบุคคล 2 คนในความผิดที่ไม่เกี่ยวกับการก่อการร้าย เป็นปรากฏการณ์ที่น่า
เสียใจและอันตราย” “Pakistan: Two executions for non-terrorism offences a ‘disturbing and dangerous’ escalation”, 13 กุมภาพันธ์ 
2558 จาก www.amnesty.org/en/latest/news/2015/02/pakistan-two-executions-for-non-terrorism-offences-a-disturbing-and-
dangerous-escalation/
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ร้าย ซึง่เป็นศาลพเิศษทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัต่ิอต้านการก่อการร้าย พ.ศ.2540 โดยทางการได้ใช้กฎหมาย
นี้เพื่อให้มีการด�าเนินคดีกับจ�าเลยตามความผิดในประมวลกฎหมายอาญา 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่า ชาย 5 คนที่ถูกประหารชีวิตในปี 2558 มีอายุต�่ากว่า 18 ปี
ขณะที่กระท�าความผิด หนึ่งในจ�านวนนั้นคือ Aftab Bahadur ซึ่งถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนจากคดีฆ่า
คนตาย 3 คนซึ่งเกิดขึ้นในปี 2535 ขณะที่เขามีอายุ 15 ปี ประจักษ์พยานของโจทก์เพียงคนเดียวซึ่งให้การยืนยันว่า
เห็น Aftab Bahadur และจ�าเลยร่วมท�าการสงัหาร ได้แถลงในเวลาต่อมาว่าค�าให้การของเขาเป็นความเทจ็ เนือ่งจาก
เขาถกูต�ารวจกดดนัให้บอกว่าเป็นผูเ้หน็เหตกุารณ์ จ�าเลยร่วมยนืยนัว่าต�ารวจทรมานเขาเพือ่บงัคบั “ให้รบัสารภาพ” 
ว่ากระท�าความผิด การใช้โทษประหารกับเยาวชนที่กระท�าความผิดเป็นข้อห้ามตามกฎหมายระหว่างประเทศและ
รัฐธรรมนูญของปากีสถาน70

มีการตัดสินให้ประหารชีวิตครั้งใหม่อย่างน้อย 121 ครั้งในปีนี้ รวมทั้งใน 64 คดีเกี่ยวกับการฆ่าคนตายและ 49 คดี
เกี่ยวกับ “การก่อการร้าย” จ�าเลย 2 คนอายุต�่ากว่า 18 ปีขณะที่กระท�าความผิด แต่พวกเขาถูกลงโทษประหาร
ชีวิตด้วย ในปี 2558 มีผู้ต้องโทษประหารอย่างน้อย 7,000 คนในปากีสถานนับจนถึงสิ้นปี 
 
การน�าศาลทหารกลับมาใช้ใหม่ในปากีสถาน ละเมิดสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม 
ในวันที่ 7 มกราคม 2558 ประธานาธิบดี Mamnoon Hussain ลงนามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 21 พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญทหารแห่งปากีสถาน พ.ศ.2495 อนุญาตให้มี
การจัดต้ังศาลทหารข้ึนมาใหม่ เพือ่พจิารณาคดต่ีอพลเรอืนในความผดิเกีย่วกบัการก่อการร้ายเป็นระยะเวลาสอง
ปี71 กระบวนพจิารณาของศาลทหารไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานการพิจารณาคดทีีเ่ป็นธรรมระหว่างประเทศ ทางการ
ไม่เปิดเผยรายละเอียดของกระบวนการว่ามีการส่งมอบคดีให้กับศาลทหารและเจ้าหน้าที่ทหารอย่างไร72

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 มีการประหารชีวิตชาย 2 คนที่เรือนจ�าโคหัต หลังจากศาลทหารตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยว
กบัการบกุโจมตโีรงเรยีนทีเ่ปรชวาร์เมือ่ปี 2557 แถลงการณ์ของกองทพัระบุว่าชายเหล่านัน้ได้แก่ Maulvi Abdus 
Salam, Hazrat Ali, Mujeeb ur Rehman, และ Sabeel หรือ Yaya ทางการไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อกล่าว
หาที่ชัดเจนต่อชายทั้ง 4 คน ความลับของกระบวนการพิจารณาท�าให้เกิดค�าถามตามรายงานข่าวว่าจ�าเลยทั้ง 4 
คนให้การ “รับสารภาพ” ในลักษณะที่เป็นปรปักษ์ต่อตนเอง งานวิจัยที่ผ่านมาของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
เผยให้เห็นรูปแบบที่เจ้าหน้าที่ทหารทรมานและปฏิบัติอย่างโหดร้ายอย่างกว้างขวางต่อผู้ต้องสงสัย73 ในเดือน
ธันวาคม นักโทษ 8 คนถูกศาลทหารตัดสินลงโทษและถูกประหารชีวิต ก่อนหน้านั้นนักโทษ 34 คน ได้รับโทษ
ประหารถูกประหารชีวิต เช่นกัน   

70 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “ปากีสถาน: การประหารชีวิตผู้เยาว์เน้นให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบยุติธรรม” “Pakistan: 
Execution of minor highlights endemic problems in justice system”, 10 มิถุนายน 2558 จาก www.amnesty.org/en/press-
releases/2015/06/pakistan-execution-of-minor-highlights-endemic-problems-in-justice-system-1/
71 “การจัดตั้งศาลทหาร: ประธานาธิบดี Mamnoon ลงนามค�าสั่งให้เป็นกฎหมาย” “Setting up of military courts: President Mamnoon 
signs bills into law”, Dawn, 7 มกราคม 2558 จาก www.dawn.com/news/1155486/setting-up-of-military-courts-president-
mamnoon-signs-bills-into-law (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
72 โปรดดู International Commission of Jurists, “ปากีสถาน: การพิจารณาคดีต่อพลเรือนโดยศาลทหาร” “Pakistan: The trial of 
civilians by military courts”, Briefing Paper, มกราคม 2559 จาก http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/
uploads/2016/01/Pakistan-military-courts-brief-Advocacy-Analysis-brief-2016-ENG.pdf (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
73 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “ปากีสถาน: การแขวนคอชายสี่คนที่ถูกพิจารณาคดีในศาลทหารไม่เป็นความยุติธรรม” “Pakistan: 
Hanging of four men tried in military court is not justice”, 4 ธันวาคม 2558, (ASA 33/3008/2015) จาก www.amnesty.org/en/
documents/asa33/3008/2015/en/
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ในปี 2558 ไม่มกีารตดัสนิให้ประหารชวีติครัง้ใหม่เท่าทีบ่นัทึกได้ในปาปัวนิวกนีิ มีรายงานว่า Jim Simatab รฐัมนตรี
งานราชทัณฑ์ระบุว่า ยังมีผู้ต้องโทษประหารอยู่ 13 คนทั่วประเทศนับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ภายหลังการเสียชีวิต
ของนักโทษอายุน้อยที่สุดซึ่งมีอายุ 16 ปีในเดือนที่ผ่านมา ชายคนหนึ่งได้หลบหนีจากเรือนจ�าไบสุในภูมิภาคเวส
เทิร์นไฮแลนดส์74

จากจ�านวนนักโทษ 12 ที่ยังต้องโทษประหาร 6 คนถูกควบคุมตัวที่เรือนจ�าเครีวัตในเขตอีสต์นิวบริเตน พวกเขาถูก
ลงโทษในข้อหา “ฆ่าคนตายโดยเจตนา” และโจรสลัดทางเรือ และถูกศาลสั่งลงโทษเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 มี
การควบคุมตัวนักโทษ 2 คนที่เรือนจ�าเครีวัต พวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหา “ฆ่าคนตายโดยเจตนา” เช่น
กัน มีนักโทษที่ถูกคุมขังที่เรือนจ�าโบมานา 4 คนในข้อหา “ฆ่าคนตายโดยเจตนา” รวมทั้ง Sedoki Lota อายุ 21 ปี
ซึ่งถูกศาลตัดสินลงโทษเมื่อปี 2550 ขณะที่มีอายุเพียง 13 ปี นักโทษ 12 คนใช้ขั้นตอนอุทธรณ์คดีและการพิจารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจนหมดสิ้นแล้ว รวมทั้งใช้สิทธิในการขออภัยโทษไปแล้ว75

ในเดือนมีนาคม 2558 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การสังหาร
โดยรวบรดัหรือโดยพลการ มกีารเผยแพร่รายงานภายหลงัการเยอืนปาปัวนวิกนิเีมือ่ปี 255776 ในแง่ของโทษประหาร 
เขาระบุว่าข้อมูลที่ได้รับชี้ว่ามีอย่างน้อย 1 จาก 13 คนที่ถูกศาลสั่งประหารชีวิตก่อนกระบวนการจะไปสู่ศาลสูงสุด 
ส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถอุทธรณ์ค�าตัดสินและบทลงโทษต่อศาลที่สูงกว่าได้ ผู้รายงานพิเศษยังแสดงข้อกังวล
เกี่ยวกับกฎหมายของปาปัวนิวกินีซึ่งก�าหนดให้ใช้โทษประหารกับความผิดที่ไม่ถือว่าเป็น “อาชญากรรมร้ายแรง
ที่สุด” และไม่มีข้อห้ามต่อการใช้โทษประหารกับผู้กระท�าความผิดที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปีในขณะที่เกิดเหตุ รวมทั้ง
ไม่มีข้อห้ามการประหารแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรและบุคคลที่มีความบกพร่องทางจิตใจ (ภาวะจิตสังคม) ซึ่งถือว่าขัดกับ
กฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ 

มีการรายงานแถลงการณ์ของรัฐบาลผ่านสื่อมวลชนซ่ึงเผยให้เห็นภาพที่ขัดแย้งกัน ในขณะที่ช่วงต้นปีสื่ออ้างว่า
ทางการเห็นชอบต่อโทษประหาร มีความพยายามร้ือฟื้นการประหารชีวิต แต่รายงานข่าวในช่วงปลายปีกลับช้ีว่า
รัฐบาลก�าลังพิจารณาการตัดสินใจที่จะเดินหน้าเพื่อยกเลิกโทษประหาร77

ศาลทหารสั่งลงโทษประหารทหารนายหนึ่งในเกาหลีใต ้ นับจากการประหารชีวิตครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2540 จนถึงสิ้น
ปียังคงมีผู้ต้องโทษประหาร 60 คน ซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้ว ในวันที่ 7 กรกฎาคม ส.ส. 172 จาก 298 คนลง

74 “อินโดนีเซีย ไทย พร้อมจะช่วยปาปัวนิวกินีเกี่ยวกับโทษประหาร” “Indonesia, Thailand ready to help PNG on death penalty”, 
Pacific Islands News Association, 8 กุมภาพันธ์ 2558, www.pina.com.fj/?p=pacnews&m=read&o=160424389254d831a7af6f7aa0
b4ce (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559) มีการสั่งประหารชีวิตครั้งใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ท�าให้จ�านวนผู้ที่ต้องโทษประหารรวมกันเป็น 14 
คน โดย 13 คนอยู่ระหว่างถูกควบคุมตัว
75 “อินโดนีเซีย ไทย พร้อมจะช่วยปาปัวนิวกินีเกี่ยวกับโทษประหาร” “Indonesia, Thailand ready to help PNG on death penalty”, 
Pacific Islands News Association, 8 กุมภาพันธ์ 2558
76 คณะมนตรีความมั่นคง, รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การสังหารแบบรวบรัดหรือโดยพลการ 
- Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, ภาคผนวก- การเข้าเยี่ยมประเทศปาปัวนิวกินี 
(3 ถึง 14 มีนาคม 2557), UN doc. A/HRC/29/37/Add.1, 30 มีนาคม 2558
77 “รัฐบาลปาปัวนิวกินีให้เหตุผลสนับสนุนโทษประหาร หลังจากเห็นชอบต่อแนวปฏิบัติใหม่” “PNG government defends death penalty 
as new guidelines approved”, ABC News, 18 กุมภาพันธ์ 2559 จาก www.abc.net.au/news/2015-02-18/png-government-
defends-death-penalty-following-new-guidelines/6143738
“ปาปัวนิวกินีทบทวนอย่างจริงจังถึงการใช้โทษประหาร” “PNG ‘seriously reconsidering’ death penalty”, Radio New Zealand, 18 
พฤษภาคม 2558 จาก www.radionz.co.nz/international/pacific-news/273951/png-’seriously-reconsidering’-death-penalty (both 
เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
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นามสนับสนุนให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกโทษประหาร  กฎหมายนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะ
กรรมาธกิารด้านกฎหมายและตลุาการ ในเดือนตลุาคม คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตไิด้พจิารณา
การปฏิบัติของเกาหลีใต้ต่อกติกา ICCPR คณะกรรมการกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศพิจารณาอย่าง
เหมาะสมที่จะยกเลิกโทษประหารในทางกฎหมาย และให้เปล่ียนโทษประหารเป็นโทษจ�าคุก อีกทั้งยังกระตุ้นให้
พวกเขาให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติกา ICCPR78

สิงคโปร ์มีการประหารชีวิตบุคคล 4 คน โดยทางการประกาศว่ามีการประหารชีวิต Muhammad bin Kadar ซึ่ง
ถกูศาลตดัสนิว่ามคีวามผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาและต้องได้รบัโทษจ�าคกุเชิงบงัคบัเมือ่วนัที ่17 เมษายน79 อย่างไร
ก็ดี ทางการไม่เผยแพร่ข้อมูลใด ๆ  เกี่ยวกับการประหารชีวิตนักโทษอีก 3 คนที่เหลือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยว
กับยาเสพติด80 มีการใช้โทษประหารเชิงบังคับครั้งใหม่อย่างน้อย 5 ครั้ง ในคดีค้ายาเสพติด 4 คดีและคดีฆาตกรรม
อีก 1คดี ศาลสูงได้เปลี่ยนโทษประหารของ Tony Anak Imba หลังจากเขาขอให้ศาลก�าหนดโทษใหม่ เป็นไปตาม
การปฏิรูปกฎหมายโทษประหารเชิงบังคับปี พ.ศ.255581 จนถึงสิ้นปี มีผู้ต้องโทษประหารอย่างน้อย 23 คน 

ศรีลังกา มีการตัดสินให้ประหารชีวิตครั้งใหม่อย่างน้อย 51 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นคดีฆาตกรรม และมีอย่างน้อย 3 
ครั้งเกี่ยวกับความผิดในคดียาเสพติด  เดือนกันยายน สื่อมวลชนรายงานถ้อยแถลงของ Rohana Pushpakumara 
อธบิดกีรมราชทณัฑ์ทีร่ะบวุ่ามจี�านวนผูต้้องโทษประหาร 1,115 คน โดย 600 คนอยูร่ะหว่างการอทุธรณ์ค�าพพิากษา82 
กระทรวงการต่างประเทศของศรีลังกาได้ท�าการแทรกแซงเป็นตัวแทนให้กับพลเมืองชาวศรีลังกา 10 คนซ่ึงต้อง
โทษประหารในต่างประเทศ ในเลบานอน 1 คน  ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 7 คนและ ในซาอุดิอาระเบีย 2 คน83 
วันที่ 5 มิถุนายน 
ไต้หวันประหารชีวิตบุคคล 6 คน หนึ่งสัปดาห์หลังจากเกิดเหตุฆาตกรรมเด็กหญิงอายุ 8ปี ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเสียง
เรียกร้องจากสาธารณะให้บังคับใช้โทษประหารตามกฎหมาย84 มีการตัดสินให้ประหารชีวิตครั้งใหม่ 9 ครั้งในปีที่
แล้ว ทั้งหมดเป็นคดีฆาตกรรม จนถึงสิ้นปี 2558 มีผู้ต้องโทษประหาร 42 คน 

วนัที ่2 ธนัวาคม 2558 ศาลสูงสุดของไต้หวนัส่ังให้ศาลสงูพิจารณาเพือ่ให้มีการรือ้ฟ้ืนคดีใหม่ตามค�าร้องของ Chiou 
Ho-shun  ซึ่งถูกตัดสินลงโทษประหาร เมื่อปี 2532 ในคดีลักทรัพย์ การหน่วงเหนี่ยวลักพาตัวและฆาตกรรมหลัก
ฐานส�าคัญที่ใช้มัดตัวเขาในศาล คือ ค�ารับสารภาพของเขาเอง ซึ่งมีการกล่าวหาว่าได้มาจากการทรมานระหว่าง
การสอบปากค�าของต�ารวจเมื่อปี 2531 เขาอ้างว่าได้ถอน “ค�ารับสารภาพ” ทันทีหลังจากนั้น85 จนถึงสิ้นปียังไม่มี

78 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ข้อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานคณะท�างานการทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระครั้งที่ 4 ประเทศเกาหลีใต้, UN 
doc. CCPR/C/KOR/CO/4, 3 ธันวาคม 2558, ย่อหน้า 23
79 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติสิงคโปร์ “การประหารชีวิตฆาตกรที่ถูกศาลลงโทษ” “Singapore Police Force, “Execution of convicted 
murderer””, 17 เมษายน 2558 จาก www.police.gov.sg/mic/2015/04/20150417_others_execution_convicted_murderer.html 
(เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
80 กรมราชทัณฑ์สิงคโปร์ “สถิติประจ�าปีหน่วยงานราชทัณฑ์ของสิงคโปร์” “Singapore Prison Service, “Singapore Prison Service Annual 
Statistics 2558” จาก www.sps.gov.sg/sites/default/files/publication-documents/Press%20Release_Singapore%20Prison%20
Service%20Statistics%20Release%202015.pdf
(เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
81 ศาลสูงสิงคโปร์ คดีระหว่างพนักงานอัยการกับ Michael Anak Garing และคนอื่น, [2558] SGHC 107, 20 เมษายน 2558
82 “กรมราชทัณฑ์พร้อมจะประหารชีวิตบุคคล” “Prison Dept. ready to carry out death sentence”, Daily Mirror (ศรีลังกา), 19 
กันยายน 2558 จาก www.dailymirror.lk/88035/prison-dept-ready-to-carry-out-death-sentence (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
83 “ครอบครัวต้องทุกข์ทนเนื่องจากแม่จะถูกประหารด้วยการขว้างหินจนตายอย่างป่าเถื่อน” “Family in dark as mother faces barbaric 
death by stoning”, Sunday Times, 22 พฤศจิกายน 2558 จาก www.sundaytimes.lk/151122/news/family-in-dark-as-mother-faces-
barbaric-death-by-stoning-172457.html (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
84 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “ไต้หวัน: มีการประหารชีวิตบุคคลหกคนจากค�าตัดสินที่มีแรงจูงใจทางการเมือง” “Taiwan: Six executed 
in politically motivated decision”, 5 มิถุนายน 2558 จาก www.amnesty.org/en/latest/news/2015/06/taiwan-six-executed/
85 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “ไต้หวัน: ต้องให้มีการพิจารณาคดีใหม่ส�าหรับนักโทษประหารที่ถูกบังคับให้รับสารภาพ” “Taiwan: Grant 
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รายงานว่ามีการพิจารณาตามค�าขอให้พิจารณาคดีใหม่แต่อย่างใด 

วันที่ 1 กันยายน ศาลสูงสั่งเพิกถอนค�าตัดสินและค�าสั่งให้ลงโทษประหารกับ Hsu Tzu-chiang ซึ่งที่ผ่านมามีการ
พจิารณาคดีใหม่กบัเขาในความผิดเดียวกนัแล้วถึง 7 ครัง้ต้ังแต่ปี 2543 Hsu เคยถูกตัดสนิว่ามคีวามผดิจากค�าให้การ
ของจ�าเลยร่วมอีก 2 คน86 ในเดือนกุมภาพันธ์ ศาลสูงสุดกลับค�าพิพากษาที่ให้ประหารชีวิต Hsieh Yi-han และได้
ส่งคดีของเธอไปให้ศาลสูงพิจารณา87

มกีารตดัสนิให้ประหารชวิีตคร้ังใหม่อย่างน้อย 7 ครัง้ในไทย กรมราชทณัฑ์รายงานว่าจนถึงสิน้ปีมผีูต้้องโทษประหาร 
413 คน โดย 55% เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ถือเป็นสัดส่วนที่สูงมากโดยเฉพาะกับผู้ต้องโทษประหารที่เป็น
ผู้หญิง กล่าวคือ 80% ของนักโทษหญิง 50 คนที่ต้องโทษประหารล้วนเป็นผลมาจากความผิดในคดียาเสพติด88

ในวันที่ 26 มีนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเห็นชอบให้แก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนษุย์ พ.ศ.2551 อนญุาตให้ใช้โทษประหารกับการค้ามนุษย์ทีส่่งผลให้มีการเสยีชีวติ ร่างแก้ไขดงักล่าวมีผลบงัคบั
ใช้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม89

ตัวเลขการใช้โทษประหารในเวียดนาม ยังคงเป็นความลับทางราชการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อว่ายังคงมี
การประหารชีวิตอย่างต่อเนื่องในปี 2558 แต่ไม่สามารถยืนยันตัวเลขที่ได้รับรายงานมาอย่างจ�ากัดได้ มีการตัดสิน
ให้ประหารชวีติครัง้ใหม่อย่างน้อย 47 คดรีวมทัง้ความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ 27 คด ีและอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ
อีก 2 คดี ซึ่งน่าจะเป็นตัวเลขที่ต�่ากว่าความเป็นจริงเมื่อค�านึงถึงการใช้โทษประหารของศาล โดยเฉพาะเมื่อเปรียบ
เทียบกับตัวเลขโดยประมาณของการใช้โทษประหารรวมกันถึง 200 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่ Tran Van Do รอง
ประธานศาลสูงสุดกล่าวถึงในช่วงสิ้นปี 255790 จนถึงสิ้นปี 2558 เชื่อว่ามีผู้ต้องโทษประหารประมาณ 700 คน 

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับรองกฎหมายให้ตัดความผิด 7 ประเภทออกจากบัญชีราย
ชือ่ความผดิทีม่โีทษประหาร เป็นเหตใุห้ความผดิทีมี่โทษประหารลดลงจาก 22 เหลอื 15 ประเภท โดยจะมีผลต้ังแต่
วันที ่1 กรกฎาคม 2559 ความผดิที่ไม่มโีทษประหารอกีต่อไป ได้แก่ การปล้นสะดมทรพัย์สนิ การท�าลายโครงสร้าง
และ/หรือภารกิจที่ส�าคัญเพื่อความมั่นคงของประเทศ การขัดขืนค�าสั่งของกองทัพ การยอมจ�านนกับอริราชศัตรู
กรณีของทหาร การท�าลายความสงบเรียบร้อย การยุยงให้ท�าสงครามที่ก้าวร้าว อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและ
อาชญากรรมสงคราม  ร่างแก้ไขเพ่ิมเตมิยงัก�าหนดให้เปลีย่นโทษประหารเป็นโทษจ�าคกุส�าหรบัหญงิต้ังครรภ์ หญงิ

retrial to death row inmate tortured to confess”, 9 มิถุนายน 2558 จาก www.amnesty.org/en/latest/news/2015/06/taiwan-
grant-retrial-to-death-row-inmate-tortured-to-confess/
86 “ศาลยกฟ้องคดีต่อชายในคดีโทษประหารที่อื้อฉาว” “Court acquits man after controversial death penalty case”, The China Post, 2 
กันยายน 2558 จาก www.chinapost.com.tw/taiwan/national/national-news/2015/09/02/444836/Court-acquits.htm (เข้าถึงเมื่อ 
5 มีนาคม 2559)
87 “ศาลกลับค�าตัดสินให้ประหารชีวิตในคดี Mama Mouth Cafe” “Mama Mouth Cafe convict’s death sentence overturned”, Taipei 
Times, 13 กุมภาพันธ์ 2558 จาก www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2015/02/13/2003611484, (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 
2559)
88 จากฐานข้อมูลของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
89 ประกาศจากกระทรวงการต่างประเทศ จาก www.thaiembassy.se/minmapp/News%20and%20Announcement/DOC000.pdf (เข้า
ถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
90 “เวียดนามควรปฏิบัติต่อความผิดอาญานุ่มนวลขึ้น ผู้เชี่ยวชาญกล่าว” “Vietnam should get softer on crime, experts say”, Thanh 
Nien News, 16 ธันวาคม 2014 จาก www.thanhniennews.com/politics/vietnam-should-get-softer-on-crime-experts-say-35441.
html (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559)
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ที่มีลูกอายุต�่ากว่า 36 เดือน และผู้ที่มีอายุ 75 ปีหรือมากกว่านั้น และผู้ที่ถูกศาลลงโทษในคดีฉ้อโกงทรัพย์สิน หรือ
การรับสินบน ในลักษณะที่เป็นการรับส่วนแบ่งอย่างน้อยสามในสี่จากทรัพย์สินที่ฉ้อโกงมาทั้งหมด91 จ�านวนความ
ผิดที่มีโทษประหารซึ่งลดลงและการก�าหนดข้อบทให้เปลี่ยนโทษประหาร ถือเป็นพัฒนาการในเชิงบวก อย่างไรก็ดี 
ความผิดในประเภทอื่นที่ไม่ใช่การฆ่าคนตายโดยเจตนา อย่างเช่น การค้ายาเสพติด ยังคงเป็นความผิดที่มีโทษ
ประหาร 

เมือ่วนัที ่26 ตลุาคม ก่อนจะถงึก�าหนดประหารชวีติ Lê Vãn Mạnh  เพยีงหนึง่วนั ศาลจงัหวดัได้สัง่ยตุกิารประหาร
ชีวิตเขา  Lê Vãn Mạnh  ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเราและฆ่าคนตายเมื่อเดือนตุลาคม 2548 เขา
ถกูศาลตดัสินความผิดและลงโทษประหารสองครัง้ ส่วนโทษในคร้ังทีส่องได้รบัการยกเลกิตามค�าสัง่ศาล ในปี 2551 
ในการพิจารณาครั้งที่สาม ศาลเห็นว่า Lê Vãn Mạnh มีความผิดจริงและสั่งให้ลงโทษประหารเขาเป็นครั้งที่สาม 
ต่อมามีการพิพากษายืนตามผลของค�าพิพากษาและการก�าหนดโทษ ตลอดกระบวนการยุติธรรม Lê Vãn Mạnh 
ยืนยันว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ เขากล่าวหาว่า “ค�ารับสารภาพ” ที่ใช้เอาผิดเขาได้มาจากการทรมาน 92 ในขั้นตอนการ

อุทธรณ์คดี เขาไม่มีตัวแทนกฎหมายที่ว่าความให้อย่างเพียงพอ 

91 “สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา” “The National Assembly passed Penal Code (amended)”, กระทรวง
ยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, 30 พฤศจิกายน 2558 จาก http://moj.gov.vn/en/ct/Lists/Ministry%20of%20Justices%20
Activities/View_Detail.aspx?ItemID=357 (เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม)
92 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล,”เวียดนาม: ยุติการประหารชีวิต Lê Vãn Mạnh และสั่งการให้สอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีการซ้อมทรมาน” 
“ Viet Nam: halt imminent execution of Lê Vãn Mạnh and order investigation into allegations of torture”, (ASA 41/2737/2015), 
24 ตุลาคม 2558 จาก www.amnesty.org/en/documents/asa41/2737/2015/en/



ประเทศที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิตในปี 2558

11 ประเทศทีใช้โทษ
ประหารชีวิตอย่างต่อ

เนื่องในระหว่างปี
2554 – 2558

ข้อมูลการบังคับใช้
โทษประหารชีวิต
ยังคงถือเป็นความ
ลับของทางราชการ

สหรัฐอเมริกา: 
จ�านวนผู้ถูก
ประหารชีวิตลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดย
ในปีล่าสุดมีจ�านวน
น้อยที่สุดตั้งแต่เคย
มีการบันทึกไว้

เกาหลีเหนือ: มี
การประหารชีวิต
จากการพิจารณา
คดีที่ไม่เป็นธรรม
และอาชญากรรมที่
ไม่ร้ายแรง อาทิ 
การช่วยเหลือผู้อื่น
เดินทางออกนอก
ประเทศล่าสุดมี
จ�านวนน้อยที่สุด
ตั้งแต่เคยมีการ
บันทึกไว้

ไต้หวัน: มีผู้ถูก
ประหารชีวิต
จ�านวน 6 คน 
ภายในวันเดียวกัน
ไม่ร้ายแรง อาทิ 
การช่วยเหลือผู้อื่น
เดินทางออกนอก
ประเทศล่าสุดมี
จ�านวนน้อยที่สุด
ตั้งแต่เคยมีการ
บันทึกไว้

อิหร่าน: มีผู้ถูก
ประหารชีวิตนับ
ร้อยคนจากการ
พิจารณาคดีที่ไม่
เป็นธรรม ส่วน
ใหญ่เป็นความผิด
ในคดียาเสพติด 
อีกทั้งยังมีการ
ประหารชีวิต
เยาวชนผู้กระท�า
ความผิด

1 2 3 4 5



แผนที่นี้แสดงต�าแหน่งที่ตั้งทั่วไปของเขตแดนและขอบเขต
อ�านาจ และมใิช่ความเหน็ของแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล
ต่อดินแดนข้อพิพาทในกรณีใดๆ

+ หมายถึง จ�านวนผู้ถูกประหารชีวิตซึ่งแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนลคาดคะเนไว้เป็นเพียงข้ันต�่า ส�าหรับ + ที่ไม่มี
จ�านวนน�าหน้า หมายถงึ จ�านวนผูถ้กูประหารชีวติซ่ึงแอมเน
สต้ี อินเตอร์เนชั่นแนลมั่นใจว่ามีมากกว่า 1 คน แต่ไม่
สามารถระบุจ�านวนที่แน่นอนได้

การประหารชวีติอาจเกดิขึน้ในประเทศซีเรยี ทว่าแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนลไม่สามารถยืนยันจ�านวนที่แน่นอน

อิรัก: มีการรื้อฟื้น
โทษประหารชีวิต
ในเขตเคอร์ดิสถาน
เป็นครั้งแรกนับ
ตั้งแต่ปี 2551

ซาอุดิอาระเบีย: 
จ�านวนผู้ถูก
ประหารชีวิตสูง
ที่สุดนับตั้งแต่ปี 
2538

เยเมน: ความขัด
แย้งกันด้วยอาวุธ
ภายในประเทศ
ท�าให้ไม่สามารถ
ยืนยันการบังคับใช้
โทษประหารชีวิต
ตั้งแต่สิ้นเดือน
มีนาคม – 
มกราคม 2558 ได้

โซมาเลีย: จ�านวน
การบังคับใช้โทษ
ประหารชีวิตที่
ตรวจสอบได้เพิ่ม
สูงขึ้น

ซูดาน: มีการบังคับ
ใช้โทษประหาร
ชีวิตกับฝ่ายตรง
ข้าม

อัฟกานิสถาน: มี
การบังคับใช้โทษ
ประหารจากการ
พิจารณาคดีที่ไม่
เป็นธรรม

6 7 8 9 10 11





ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตมีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้น

ประเทศที่บังคับใช้โทษประหารชีวิตมีจ�านวนลดลง

ภายในสิ้นปี 2558 102 ประเทศยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตส�าหรับความผิดอาญาทุกประเภท

ในขณะที่เมื่อ 20 ปีก่อนหรือในปี 2539 มีเพียง 
60 ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิต

ปัจจุบันมี 140 ประเทศได้ยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตทั้งในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติแล้ว

เมื่อ 20 ปีก่อน หรือในปี 2539 การ
ประหารชีวิตเกิดขึ้นใน 39 ประเทศ

ในปี 2558 มีเพียง 25 ประเทศที่บังคับ
ใช้โทษประหารชีวิตจริง

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการลดลงอย่างต่อ
เนื่องของการบังคับใช้โทษประหารชีวิต

การประหารชีวิตอาจเกิดขึ้นในประเทศซีเรียในปี 
2558 ทว่าแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่
สามารถยืนยันจ�านวนที่แน่นอน
ประหารชีวิต
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ภาคผนวก I: การตัดสินให้ประหารชีวิตและการประหารชีวิต
ในปี 2558

รายงานฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมการใช้โทษประหารผ่านกระบวนการศาล แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลรายงาน
เฉพาะตัวเลขที่สามารถยืนยันได้อย่างมั่นใจ ถึงแม้ว่าตัวเลขที่แท้จริงในบางประเทศอาจสูงกว่านี้มาก รัฐบางแห่ง
จงใจปกปิดขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โทษประหาร ส่วนรัฐอื่น ๆ ไม่ได้เก็บข้อมูลหรือไม่ยอมเผยแพร่ตัวเลขค�า
ตัดสินลงโทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต 

เครื่องหมาย “+” ที่ตามหลังชื่อประเทศ อย่างเช่น อียิปต์ (22+) หมายถึง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยืนยันว่า
มี
การประหารชีวิตหรือการตัดสินให้ประหารชีวิตเกิดขึ้น 22 ครั้งในอียิปต์ แต่เชื่อว่าจ�านวนที่แท้จริงจะสูงกว่า  22 
ครั้ง ส่วนเครื่องหมาย “+” ที่อยู่หลังประเทศและไม่มีตัวเลขอยู่ด้านหน้า อย่างเช่น อิหร่าน (+) หมายถึง แอมเน
สตี้ อินเตอร์เนชั่น  แนล ยืนยันว่ามีการประหารชีวิตหรือการตัดสินให้ประหารชีวิตเกิดขึ้นจริง (มากกว่าหนึ่งครั้ง) 
ในประเทศนั้น เพียงแต่ไม่มีข้อมูลมากพอที่จะยืนยันตัวเลขขั้นต�่าที่น่าเชื่อถือได้  ส�าหรับการค�านวณตัวเลขรวมใน
ระดับโลกและภูมิภาค เครื่องหมาย “+” ให้นับว่าเป็น 2 รวมทั้งประเทศจีน

การประหารชีวิตที่มีการรายงานในปี 2558

จีน 1,000+
อิหร่าน 977+
ปากีสถาน 326 
ซาอุดิอาระเบีย 158+
สหรัฐฯ  28 
อิรัก 26+
โซมาเลีย 25+ (สหพันธรัฐ
โซมาเลีย 17+, โซมาลีแลนด์ 6+, จูบาแลนด์ 2+)
อียิปต์ 22+ 
อินโดนีเซีย 14
ชาด 10
เยเมน 8+ 
ไต้หวัน 6 

ซูดานใต้ 5+ 
บังคลาเทศ 4 
สิงคโปร์ 4
ญี่ปุ่น 3
ซูดาน 3 
จอร์แดน 2
โอมาน 2 
อัฟกานิสถาน 1
อินเดีย 1 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1
มาเลเซีย + 
เกาหลีเหนือ +
เวียดนาม + 
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การตัดสินให้ประหารชีวิตที่มีการรายงานในปี 2558

จีน +
อียิปต์ 538+ 
บังคลาเทศ 197+
ไนจีเรีย 171 
ปากีสถาน 121+ 
แคเมอรูน 91+
อิรัก 89+ 
อินเดีย 75+
แอลจีเรีย 62+
สหรัฐฯ  52
ศรีลังกา 51+ 
เวียดนาม 47+
อินโดนีเซีย 46+
มาเลเซีย 39+ 
เคนยา 30
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 28 
เลบานอน 28 
ลาว 20+
ซีเรีย 20+
กานา 18 
ซูดาน 18 
พม่า 17+ 
ซูดานใต้ 17+
คูเวต 14 
เซียร์ราลีโอน 13
อัฟกานิสถาน 12+
ปาเลสไตน์ (รัฐ) 12+
ตูนีเซีย 11 
ลิเบีย 10+
ชาด 10
มาลี 10
โมร็อกโก/ซาฮาราตะวันตก 9 
กาตาร์ 9 
ไต้หวัน 9 

ตรินิแดดและโตเบโก 9
บาห์เรน 8 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 8 
ไทย 7+
แซมเบีย 7+
ซาอุดิอาระเบีย 6+ 
โซมาเลีย 5+ (สหพันธรัฐโซมาเลีย 4+; โซมาลี
แลนด์ 1+)
สิงคโปร์ 5+
แทนซาเนีย 5+
มอริเตเนีย 5
ญี่ปุ่น 4
จอร์แดน 3+
เอธิโอเปีย 3
แกมเบีย 3
มาลาวี 3
มัลดีฟส์ 3
เบลารุส 2+
มองโกเลีย 2+
ซิมบับเว 2+
บูร์กินาฟาโซ 2
ยูกันดา 1
บอตสวานา 1
บรูไนดารุสซาลาม 1
เกาหลีใต้ 1
เกาหลีเหนือ +
อิหร่าน +
เยเมน +
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ภาคผนวก II: ประเทศซึง่ยกเลิกโทษประหารและประเทศซึง่ยัง
คงบทลงโทษประหารชีวิต เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

มากกว่า 2 ใน 3 ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ยกเลิกโทษประหารในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ ตัวเลขจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏดังนี้  

• 102 ประเทศ  : ยกเลิกโทษประหารส�าหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท 
• 6 ประเทศ  : ยกเลิกโทษประหารส�าหรับความผิดทางอาญาทั่วไปเท่านั้น 
• 32 ประเทศ  : ยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติ
• 140 ประเทศ : ยกเลิกโทษประหารในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ 
• 58 ประเทศ : ยังคงบทลงโทษประหาร 

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อประเทศที่แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ยกเลิกโทษประหารส�าหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท 
ยกเลิกโทษประหารส�าหรับความผิดทางอาญาทั่วไปเท่านั้น ยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติ และยังคงบทลงโทษ
ประหาร

1. ยกเลิกโทษประหารส�าหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท 
ประเทศซึ่งไม่มีกฎหมายให้ลงโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดทางอาญาใดๆ   
แอลเบเนีย, อันดอร์รา, แองโกลา, อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อาเซอร์ไบจาน, เบลเยียม, 
ภูฏาน, โบลิเวีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, บุรุนดี, กัมพูชา, เคปเวิร์ด, แคนาดา, โคลอมเบีย, หมู่
เกาะคุก, คองโก (สาธารณรัฐ), คอสตาริกา, โกตดิวัวร์, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, จิบูตี, 
สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฟิจิ, ฝรั่งเศส, กาบอง, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, กินีบิส
เซา, เฮติ, นครรัฐวาติกัน, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, คิริบาตี, คีร์กีซสถาน, ลัตเวีย, ลิก
เตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มาดากัสการ์, มอลตา, หมู่เกาะมาร์แชลล์, มอริเชียส, เม็กซิโก, 
ไมโครนเีซยี, มอลโดวา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, โมซมับกิ, นามเิบยี, เนปาล, เนเธอร์แลนด์, นวิซแีลนด์, นกิารากวั, 
นีอูเอ, นอร์เวย์, ปาเลา, ปานามา, ปารากวัย, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รวันดา, ซามัว, ซานมา
รีโน, เซาตูเมและปรินซิปี, เซเนกัล, เซอร์เบีย (รวมทั้งโคโซโว), เซเชลส์, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, หมู่เกาะโซโลมอน, 
แอฟริกาใต้, สเปน, ซูรินาเม, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ติมอร์-เลสเต, โตโก, ตุรกี, เติร์กเมนิสถาน, ตูวาลู, ยูเครน, 
สหราชอาณาจักร, อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน, วานูอาตู, เวเนซุเอลา

2. ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารส�าหรับความผิดทางอาญาทั่วไปเท่านั้น 
ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศซึ่งโทษประหารชีวิตมีไว้ส�าหรับอาชญากรรมบางประเภทเท่านั้น เช่น อาชญากรรมภาย
ใต้ธรรมนูญทหาร หรืออาชญากรรมซึ่งเกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้นของประเทศ 
บราซิล, ชิลี, เอลซัลวาดอร์, อิสราเอล, คาซัคสถาน, เปรู
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3. ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติ 
ประเทศเหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตส�าหรับอาชญากรรมทั่วไป เช่น ฆาตกรรม แต่อาจถือได้ว่า ได้ยกเลิก
โทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ เนื่องจากได้ระงับการประหารชีวิตในช่วงสิบปีที่ผ่านมา และยังเชื่อได้ว่า มีนโยบาย 
หรือระเบียบปฏิบัติที่จะไม่ลงโทษประหารชีวิต
 
แอลจีเรีย, เบนิน, บรูไนดารุสซาลาม, บูร์กินาฟาโซ, แคเมอรูน, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, เอริเทรีย, กานา, 
เกรนาดา, เคนยา, ลาว, ไลบีเรีย, มาลาวี, มัลดีฟส์, มาลี, มอริเตเนีย, มองโกเลีย, โมร็อกโก, พม่า, นาอูรู, 
ไนเจอร์, ปาปัวนิวกินี, สหพันธรัฐรัสเซีย93,  เซียร์ราลีโอน, เกาหลีใต้, ศรีลังกา, สวาซิแลนด์, ทาจิกิสถาน, 
แทนซาเนีย, ตองกา, ตูนีเซีย, แซมเบีย.

4. ประเทศซึ่งยังคงบทลงโทษประหาร
ประเทศเหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตส�าหรับอาชญากรรมทั่วไป
อัฟกานิสถาน, แอนติกาและบาร์บูดา, บาฮามาส, บาห์เรน, บังคลาเทศ, บาร์เบโดส, เบลารุส, เบลีซ, บอตสวา
นา, ชาด, จีน, คอโมโรส, สาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก, ควิบา, โดมินิกา, อยีปิต์, อเิควทอเรยีลกินี, เอธโิอเปีย, 
แกมเบีย, กัวเตมาลา, กินี, กายอานา, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, อิรัก, จาเมกา, ญี่ปุ่น, จอร์แดน, คูเวต, 
เลบานอน, เลโซโท, ลิเบีย, มาเลเซีย, ไนจีเรีย, เกาหลีเหนือ, โอมาน, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์ (รัฐ), กาตาร์, เซนต์
คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, ซาอุดิอาระเบีย, สิงคโปร์, โซมาเลีย, ซูดานใต้, ซูดาน, 
ซีเรีย, ไต้หวัน, ไทย, ตรินิแดดและโตเบโก, ยูกันดา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สหรัฐอเมริกา, เวียดนาม, เยเมน, 
ซิมบับเว  
 

ภาคผนวก III: การให้สัตยาบันรับรองสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประชาคมระหว่างประเทศได้รบัรองสนธสิญัญาระหว่างประเทศ 4 ฉบบัทีก่�าหนดให้ยกเลิกโทษประหาร สนธสัิญญา 
1 ฉบับครอบคลุมระดับโลก ส่วนอีก 3 ฉบับครอบคลุมระดับภูมิภาค ด้านล่างเป็นค�าอธบิายโดยย่อถงึสนธิ
สัญญาทั้ง 4 ฉบับและรายชื่อรัฐภาคีและประเทศที่ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (รัฐ
สามารถเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้วยการให้ภาคยานุวัติหรือการให้สัตยาบัน การลงนามเป็นการ
แสดงความจ�านงทีจ่ะเข้าเป็นภาคีในโอกาสต่อมาโดยการให้สตัยาบนั รฐัต่าง ๆ  มหีน้าทีป่ฏบิตัติามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ โดยต้องเคารพข้อบญัญตัใินสนธสิญัญาที่ได้เข้าร่วมเป็นภาค ีและต้องไม่กระท�าการอนัขดัต่อวตัถุประสงค์
และเป้าประสงค์ของสนธิสัญญาที่ได้ลงนามไว้)

93 สหพันธรัฐรัสเซียได้น�าความตกลงยุติการประหารชีวิตชั่วคราวมาใช้เมื่อเดือนสิงหาคม 2539 อย่างไรก็ดี ไม่มีการประหารชีวิตบุคคล
ระหว่างปี 2539-2542 ในสาธารณรัฐเชชเชน  
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พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่มี
เป้าหมายยกเลิกโทษประหาร
พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่มีเป้าหมายยกเลิก
โทษประหารได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติในปี 2532 มีผลบังคับใช้ในระดับโลก เป็น
กฎบัตรที่ก�าหนดให้มีการยกเลิกโทษประหารอย่างสิ้นเชิง แต่อนุญาตให้รัฐภาคีสามารถใช้โทษประหารได้ในภาวะ
สงคราม หรอืกรณทีีม่กีารประกาศข้อสงวนไว้ในช่วงที่ให้สตัยาบนัหรอืให้ภาคยานุวติัต่อพธิสีาร รฐัใด ๆ  ทีเ่ป็นภาคี
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองสามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้ 

รัฐภาคี ได้แก่ แอลเบเนีย, อันดอร์รา, อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อาเซอร์ไบจาน, เบลเยียม, เบนิน, 
โบลิเวีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บราซิล, บัลแกเรีย, เคปเวิร์ด, แคนาดา, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, 
โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, จิบูตี, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, 
กาบอง, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, กินีบิสเซา, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, คีร์กีซสถาน, 
ลัตเวีย, ไลบีเรีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มอลตา, เม็กซิโก, มอลโดวา, โมนาโก, 
มองโกเลีย, มอนเตเนโกร, โมซัมบิก, นามิเบีย, เนปาล, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นิการากัว, นอร์เวย์, ปานามา, 
ปารากวัย, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รวันดา, ซานมารีโน, เซอร์เบีย, เซเชลส์, สโลวะเกีย, สโล
วีเนีย, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ติมอร์-เลสเต, ตุรกี, เติร์กเมนิสถาน, ยูเครน, สหราช
อาณาจักร, อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน, เวเนซุเอลา (รวม 81 ประเทศ)

ประเทศที่ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน ได้แก่ แองโกลา, มาดากัสการ์, เซาตูเมและปรินซิปี (รวม 3 ประเทศ) 
 
พิธีสารอนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการยกเลิกโทษประหาร (Protocol to the 
American Convention on Human Rights on the abolition of Death Penalty)
พธิสีารอนสุญัญาอเมรกิาว่าด้วยสทิธมินษุยชนและการยกเลกิโทษประหารได้รบัการรบัรองจากสมชัชาใหญ่องค์การ
รัฐอเมริกัน (Organization of American States) ในปี 2533 และก�าหนดให้มีการยกเลิกโทษประหาร แต่อนุญาต
ให้รฐัภาคสีามารถใช้โทษประหารได้ในภาวะสงคราม หรอืกรณทีีม่กีารประกาศข้อสงวนไว้ในช่วงที่ให้สตัยาบนัหรอื
ให้ภาคยานวุตัต่ิอพธิสีาร รฐัใด ๆ  ทีเ่ป็นภาคขีองอนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธมินุษยชนและการยกเลิกโทษประหาร
สามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้ 

รัฐภาคี ได้แก่ อาร์เจนตินา, บราซิล, ชิลี, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, ฮอนดูรัส, เม็กซิโก, 
นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา (รวม 13 ประเทศ)   
 
พิธีสารฉบับที่ 6 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (Protocol No. 6 to the European 
Convention on Human Rights)
พิธีสารฉบับที่ 6 ของอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่งยุโรป (European 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) เกี่ยวข้องกับการยกเลิกโทษ
ประหาร ได้รับการรับรองจากสภายุโรป (Council of Europe) ในปี 2526 ก�าหนดให้มีการยกเลิกโทษประหารใน
ช่วงปลอดสงคราม รัฐภาคียังอาจใช้โทษประหารต่อไปได้ส�าหรับความผิดทางอาญา “ในช่วงสงครามหรือใกล้จะมี
สงคราม” รัฐใด ๆ ที่เป็นภาคีของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปสามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้
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รัฐภาคี ได้แก่ แอลเบเนีย, อันดอร์รา, อาร์เมเนีย, ออสเตรีย, อาเซอร์ไบจาน, เบลเยียม, บอสเนียและเฮอร์เซโก
วีนา, 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) เกี่ยวข้องกับการยกเลิกโทษประหารในทุกพฤติการณ์
พิธีสารฉบับท่ี 13 ของอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่งยุโรป (European 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) เกี่ยวข้องกับการยกเลิกโทษ
ประหารในทุกพฤติการณ์ ได้รับการรับรองจากสภายุโรป (Council of Europe) ในปี 2545 ก�าหนดให้มีการยกเลิก
โทษประหารในทุกพฤติการณ์ รวมทั้ง ในช่วงสงครามหรือใกล้จะมีสงคราม รัฐใด ๆ  ที่เป็นภาคีของอนุสัญญาสิทธิ
มนุษยชนแห่งยุโรปสามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้

รัฐภาคี ได้แก่ แอลเบเนีย, อันดอร์รา, ออสเตรีย, 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, มอน
เตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, ซานมารีโน, เซอร์เบีย, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, 
สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, ยูเครน, สหราชอาณาจักร (รวม 44 ประเทศ)

ประเทศที่ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน ได้แก่ อาร์เมเนีย (รวม 1 ประเทศ)




