ข่ าวแจก
กสม.อังคณา เผย สรุ ปผลการตรวจสอบการร้องเรี ยนเกี่ยวกับนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน ถูกฟ้ องร้อง
ดาเนินคดีเพื่อตอบโต้ ในทางอาญา (SLAPPs) และห่วงกังวลต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอังคณา นี ละไพจิตร กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ
ในฐานะผูร้ ั บ ผิ ด ชอบด้า นสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง เปิ ดเผยว่ า ภายหลัง จากที่ ไ ด้เ ข้า ร่ ว ม
สังเกตการณ์กรณี การแสดงความเห็นที่แตกต่างไปจากนโยบายของรัฐของกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆ แล้วนั้น
เห็ น ว่ า มี ก รณี ที่ มี ล ัก ษณะใกล้เ คี ย งและคล้า ยคลึ ง กัน กล่ า วคื อ สื บ เนื่ อ งจากปี ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ได้รับเรื่ องร้ องเรี ยนเพื่อขอให้มีการตรวจสอบและคุม้ ครองนักปกป้ อง
สิ ทธิ มนุ ษยชน ในลักษณะของนักปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน ถูกคุ กคามในหลายรู ปแบบ อาทิ การร้ องเรี ยน
ที่ เกี่ ยวข้องกับการที่ นักปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน ซึ่ งเป็ นกลุ่ มบุ คคลที่ ถู กฟ้ องร้ องจากการเคลื่ อนไหวคัดค้าน
กลุ่มผลประโยชน์ หรื อจากการทางานเพื่อปกป้ องสิ ทธิ ของชุ มชน รวมถึ งการไม่ได้รับอนุ มตั ิ เงิ นสนับสนุ น
หลักทรัพย์เป็ นหลักประกันในการปล่อยตัวชัว่ คราวจากกองทุนยุติธรรม โดยกองทุนยุติธรรมมักจะให้เหตุผล
ว่ า การกระท าของนักปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ ขอรั บความช่ วยเหลื อมี มู ลน่ าเชื่ อว่ าเป็ นผูก้ ระท าความผิ ด
ตามข้อกล่ าวหา หรื อนักปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ ขอรั บความช่ วยเหลื อเป็ นบุ คคลที่ มี เงิ นหรื อหลักทรั พย์
ในการขอปล่อยชัว่ คราว หรื อมีความสามารถที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ดว้ ยตนเอง
กสม. ได้ ต รวจสอบเรื่ องร้ อ งเรี ยนเรื่ องการคุ ก คามนั ก ปกป้ องนั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ด้วยการฟ้ องร้ องดาเนิ นคดี เพื่อตอบโต้การทางานของนักปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน มี ผลทาให้นักปกป้ อง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ คลื่ อ นไหวเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ หรื อเพื่ อ สิ ท ธิ พ ลเมื อ งต้อ งได้รั บ ผลกระทบ
ในการดาเนิ นชี วิต ทั้งความกังวลต่อความปลอดภัย โดย กสม. มีขอ้ สังเกตต่อการใช้ช่องทางการฟ้ องร้อง
ด าเนิ น คดี ต ามกฎหมายว่ า สร้ า งผลกระทบเป็ นอย่ า งมากต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต โดยเฉพาะผลกระทบ
ในด้านเศรษฐกิจและสภาพจิตใจของนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนในการทาให้เกิดความหวาดกลัว
ทั้งนี้ ในคราวประชุมเพื่อพิจารณาคาร้องลักษณะดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
กสม. ได้มีขอ้ เสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางในการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน ต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่ งชาติ
สานักงานอัยการสู งสุ ด และสานักงานศาลยุติธรรม ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) โดยให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม
สานักงานตารวจแห่ งชาติ สานักงานอัยการสู งสุ ด และสานักงานศาลยุติธรรม ควรเร่ งหามาตรการแก้ไข

๒

ปั ญหาการใช้กระบวนการฟ้ องร้ องดาเนิ นคดี เพื่อตอบโต้การทางานของนักปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษ ยชน หรื อ
ที่เรี ยกว่า “การดาเนิ นคดีเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อระงับการมีส่วนร่ วมในกิจการสาธารณะ (Strategic Lawsuits
Against Public Participation - SLAPPs)” รวมถึงอาจหารื อร่ วมกับองค์อื่นๆ โดยเฉพาะคณะรัฐมนตรี และ
องค์กรนิ ติบญั ญัติในการผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายเพื่อป้ องกันปั ญหาการฟ้ องคดีโดยไม่สุจริ ต หรื อ
การบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่ที่มีเนื้อหาในการป้ องกันการดาเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่ วม
ในกิ จการสาธารณะของประชาชน (Anti – SLAPPs Law) รวมถึงควรดาเนิ นการแก้ไขระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชัว่ คราวผูต้ อ้ งหาหรื อ
จาเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการยกเลิกข้อความที่ให้อานาจคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือคานึ งถึงสาเหตุ
หรื อพฤติการณ์ของผูย้ ื่นคาร้องว่าเป็ นผูท้ ี่น่าเชื่ อว่ามิได้กระทาความผิดตามข้อกล่าวหาหรื อไม่ เนื่ องจาก
การก าหนดหลัก เกณฑ์ไว้เช่ นนี้ ถือเป็ นการให้อานาจวินิจฉัยความผิดของผูย้ ื่นคาขอรั บความช่ วยเหลื อ
ล่วงหน้าแทนศาล ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ไม่เหมาะสมและอาจเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการเข้าถึงความช่ วยเหลือของ
ประชาชนในการดาเนินคดี
ประการสาคัญอีกประการหนึ่ ง คือ “เป็ นเรื่ องน่ ากังวลที่ปัจจุบนั SLAPPs ในทางอาญา
ถูกนามาใช้ในการฟ้ องคดี มากขึ้นทัว่ ประเทศ รวมถึงในพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้ โดยผูป้ ระกอบการหรื อ
บริ ษทั ขนาดใหญ่ หรื อเจ้าหน้าที่รัฐในการดาเนิ นคดี เพื่อยับยั้งการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมสาธารณะ หรื อ
การตรวจสอบรัฐ ซึ่ งถ้าปล่อยให้มีการฟ้ องเช่นนี้ เกิดขึ้นจานวนมาก จะทาให้เกิดการสู ญเสี ยคุณค่าที่สาคัญ
ของหลัก ประชาธิ ป ไตย คื อ คุ ณ ค่ า ของการคุ ้ม ครองและการตรวจสอบเพื่ อ ให้เ กิ ด ความโปร่ ง ใสเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะ” นางอังคณา ฯ กล่าวทิ้งท้าย

สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

