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วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โครงการติดตามการพิจารณาคดี ของมูลนิธิคลูนีย์เพื่อความยุติธรรม (CFJ) ได้ ดาเนินการติดตามการพิจารณาคดี ใน
ประเทศไทยของบุคคลสี่ราย ที่ถูกตั ้งข้ อหายุยงปลุกปั่น และข้ อหาเป็ น “อั ้งยี่” จากการถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ย วข้ อง
กับองค์การสหพันธรัฐไท (Organization for Thai Federation หรือ OTF) OTF เป็ นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มี
จุดมุ่งหมายให้ เกิดรัฐบาลแบบสาธารณรัฐ และเป็ นความเคลื่อนไหวที่รัฐบาลไทยพิจารณาว่ามีลกั ษณะเป็ นปฏิ ปั ก ษ์
ต่อสถาบันกษัตริย์ จาเลยทั ้งสี่ถูกดาเนินคดีเนื่องมาจากการกระทาอันเป็ นการแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ เช่น การ
แจกใบปลิวและเสื ้อยืด ซึ่งเป็ นการละเมิดสิทธิเสรี ภาพในการแสดงออกของพวกเขา จาเลยทั ้งสี่ถูกพิพากษาลงโทษ
โดยจาเลยสองรายถูก พิพากษาจาคุก เป็ นเวลาสามปี และจาเลยอีกสองรายถูกพิพากษาจาคุกเป็ นเวลาสองปี จาก
รายงานความเป็ นธรรมที่ได้ มีการเผยแพร่ ในวันนี ้ พบว่าการพิจารณาคดีข องจาเลยทั ้งสี่นั ้นมีก ารละเมิด ซึ่งสิทธิ ที่จะ
ได้ รับ การพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรมของพวกเขาหลายต่อหลายครัง้ รวมถึงสิทธิที่จะไม่ตอบคาถาม และสิทธิที่จะ
ได้ รับการสันนิษฐานว่าเป็ นผู้บริสุทธิ์
คดีนี ้เกิดขึ ้นในช่วงที่หน่วยงานที่มีอานาจในประเทศไทยได้ ทวี ความพยายามในการทาให้ การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
เป็ นความผิดทางอาญา ซึ่งรวมถึงการชุมนุม และการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างสันติ มีบุคคลอีกอย่างน้ อย
20 คนที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาคดีในข้ อกล่าวหาว่าเป็ นผู้มีส่วนร่วมใน OTF
แม้ ว่าการตัดสินยกฟ้องจาเลยทัง้ สี่ในข้ อหายุย งปลุก ปั่ นจะเป็ นเรื่ องน่ายินดี แต่จากรายงานพบว่าการพิพากษา
ลงโทษพวกเขาในข้ อหา “อั ้งยี่” นั ้น “เป็ นการละเมิดหลักความชอบด้ วยกฎหมาย” เพราะกฎหมาย “มีความไม่ชัดเจน
ในหลักการ” และรายงานได้ สรุปว่า “ความไม่ชัดเจน” ของกฎหมายนี ้ “ได้ ถูกนามาใช้ โดยศาลเพื่อการกีดกันโดยไม่ มี
เหตุสมควร ซึ่งสิทธิเสรี ภาพการในการแสดงออกของจาเลยทัง้ สี่” อันเป็ นการละเมิดหน้ าที่ของประเทศไทยภายใต้
กติก าระหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political
Rights หรือ ICCPR)
CFJ เรียกร้ องให้ศาลอุทธรณ์ กลับคาพิพากษาลงโทษจาเลยทัง้ สี่ และสนับสนุนให้ ประเทศไทยยุติก ารตัง้
ข้ อหาตามกฎหมายเพื่อเอาผิด จากการเป็ น “อัง้ ยี่” จนกว่ าฐานความผิด ดังกล่ าวจะได้ รับ การแก้ ไขให้
สอดคล้ องกับหลักความชอบด้ วยกฎหมาย และสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก

ความเป็ นมา
โครงการติดตามการพิจารณาคดีได้ ติดตามกระบวนพิจารณาของคดีนีม้ าตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จาก
ความร่วมมือของโครงการฯ กับคลินิกสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
รายงานความเป็ นธรรม ซึ่งเป็ นรายงานที่ได้ รับการจัดทาขึ ้นโดยความร่ วมมือระหว่าง ศาสตราจารย์ เดเมตรา ซอร์ วทั โซติ จากมหาวิทยาลัย นอ
โคเซีย (University of Nicosia) และ คลินิกสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ได้ ระบุถึงการละเมิดซึ่งสิทธิอื่น ๆ ของจาเลย
ทังสี
้ ่ ซึ่งรวมถึง:
• จาเลยทังสี
้ ่ไม่ได้ รับการแจ้ งทังข้
้ อหาที่ตนได้ รับ และไม่ได้ รับแจ้ งถึงสิทธิของพวกเขาในการที่จะไม่ตอบคาถามในขณะที่ถูกควบคุมตัว
ไว้ ในค่ายทหารในช่วงแรก และไม่ได้ รับอนุญาตให้ มีที่ปรึ กษากฎหมาย ด้ วยเหตุนี ้ ในระหว่างการพิจารณาคดี จาเลยสองคนจึง เพิก
ถอน “คาสารภาพ” ที่ได้ ให้ ไปในขณะที่ตนตกอยู่ในสภาพแวดล้ อมดังกล่าว รายงานได้ อธิบายไว้ ว่า “ผลที่เกิดขึ ้นเช่นนีเ้ ป็ นสิ่งที่สร้ าง
ความวิตกกังวลให้ กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าวคือ ความเป็ นไปได้ ที่คดีจะได้ รับผลกระทบอย่างรุน แรง
จากการตัดสินใจของจาเลย” ขณะที่อยู่ภายใต้ สภาพที่ถูกบังคับในช่วงก่อนการพิจารณาคดี
• ศาลได้ ละเมิดสิทธิที่จะไม่ตอบคาถามของจาเลยทังสี
้ ่ โดยได้ กล่าวไว้ ในคาพิพากษาว่า การปฏิเสธที่จะให้ การของจาเลยทังสี
้ ่นั ้น “เป็ น
ที่น่าสงสัยและไม่สามารถยอมรับได้ ”
• ศาลได้ ละเมิดสิทธิของจาเลยที่จะได้ รับการสันนิษ ฐานว่า เป็ นผู้บริ สท
ุ ธิ์ โดยการกลับภาระการพิสจู น์ และได้ ทาการพิพากษาตัดสิน
ตามข้ อเท็จจริ งที่ว่า จาเลยทัง้ สี่ไม่ได้ “พิสูจน์ความบริ สทุ ธิ์ของตน” และจากการปฏิบตั ิ อย่างไม่เป็ นธรรมต่อพยานหลักฐานที่ยื่นต่อ
ศาล
ตามที่รายงานความเป็ นธรรมได้ สรุปเอาไว้ “เมื่อพิจารณาร่วมกันแล้ ว ข้ อเท็จจริงเหล่านี ้ ทังการละเมิ
้
ดวิธีพิจารณาคดีในสาระสาคัญ การทาให้
การแสดงออกตามสิทธิเสรี ภาพซึ่งได้ รับความคุ้มครองนัน้ กลายเป็ นความผิดทางอาญา และการใช้ และพิพากษาลงโทษตามกฎหมายที่ไม่
ชัดเจน แสดงให้ เห็นว่า จาเลยไม่ได้ รับสิทธิในการที่จะได้ รับการพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรม”
การวิเคราะห์ทางกฎหมายของคดีและคาอธิบายเต็มรูปแบบเกี่ยวกับระดับของคดีที่ได้ กาหนดไว้ นั ้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ในรายงานความ
เป็ นธรรม

เกี่ยวกับมูลนิธิคลูนีย์เพื่อความยุติธรรมและโครงการติดตามการพิจารณาคดี
โครงการติดตามการพิจารณาคดี ของมูลนิธิคลูนีย์เพื่อความยุติธรรมทาการติดตามและกาหนดระดับความเป็ นธรรมของคดีของบุคคลที่
อยู่ในกลุ่มเปราะบางทัว่ โลก ซึ่ งรวมถึง ผู้สื่อข่าว สตรี แ ละเด็ก หญิ ง ชนกลุ่มน้อยทางศาสนา ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และผู้
ปกป้องสิทธิ มนุษยชน ด้วยการใช้ข้อมูลนี้ โครงการติ ดตามการพิ จารณาคดี ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของผู้เสียหาย และได้พัฒนาลาดับ
ความยุติธรรมทัว่ โลก (Global Justice Ranking) เพื่อประเมินการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานด้านสิทธิ มนุษยชนของศาลภายในประเทศ

