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คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน 

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื�นๆ ที�โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที�ยํ�า

ยีศักดิ�ศรี (Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)  

ADVANCE UNEDITED VERSION 

ความเห็นทั�วไปฉบับที� 3 ของคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน 

การปฏิบัติตามข้อ 14 ของรัฐภาคี  

 

1. ความเห็นทั�วไปฉบับนี �อธิบายและให้ความกระจ่างต่อรัฐภาคีเกี�ยวกบัเนื �อหาและขอบเขตของพนัธกรณีตามข้อ 14 ของ

อนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอื�นๆ ที�โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือที�

ยํ�ายีศักดิ�ศรี โดยมีข้อกําหนดให้รัฐภาคีทกุแห่ง “ประกนัในระบบกฎหมายของตนว่าผู้ เสยีหายจากการทรมานได้รับการ

เยียวยาและมีสทิธิสามารถบงัคบัคดีได้เพื�อจะได้รับสนิไหมทดแทนที�เป็นธรรมและเพียงพอ รวมทั �งวิถีทางที�จะได้รับการ

ฟื�นฟสูภาพอย่างสมบูรณ์ที�สดุเท่าที�จะเป็นไปได้” คณะกรรมการเห็นว่า ข้อ 14 มีผลบังคบัใช้กบัผู้ เสยีหายจากการทรมาน

และการปฏิบตัิหรือการลงโทษอื�นๆ ที�โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือที�ยํ�ายีศักดิ�ศรี  (นบัจากนี �เรียกว่า “การปฏิบตัิที�โหดร้าย”) 

โดยไม่มีการเลอืกปฏิบตัิไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั �งนี �โดยเป็นไปตามความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการฉบบัที� 2 

 

2. คณะกรรมการเห็นว่า คําว่า “การเยียวยา” ในข้อ 14 ครอบคลมุแนวคิดของ “การเยียวยาอย่างเป็นผล” และ “การชดใช้

ค่าเสยีหาย” แนวคิดการชดใช้อย่างรอบด้านดงักลา่วกําหนดให้มีการชดใช้คืน สินไหมทดแทน การฟื�นฟูสภาพ ความพอใจ 

และหลกัประกนัว่าจะไม่เกิดซํ �า และยงัอ้างถงึมาตรการโดยสมบูรณ์ที�จําเป็นเพื�อให้เกิดการเยียวยากรณีที�มีการละเมิด

อนสุญัญาฉบบันี � 

 

3. ผู้ เสยีหายได้แก่บุคคลทั �งที�เป็นปัจเจกหรือกลุม่ซึ�งได้รับอนัตราย ทั �งในทางกายหรือใจก็ดี ความทุกข์ด้านอารมณ์ ความ

เสยีหายด้านเศรษฐกิจ หรือความเสยีหายใหญ่หลวงต่อสทิธิพื �นฐานของตนเอง ทั �งนี �โดยเป็นผลมาจากการกระทําหรือการ

ละเว้นการกระทําอนัเป็นองค์ประกอบความผิดตามอนุสญัญาฉบับนี � ควรพิจารณาว่าบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ เสยีหาย ไม่ว่า

จะสามารถจําแนกตวั จบักมุ ฟ้องร้องคดี หรือลงโทษต่อผู้ละเมิดได้หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าผู้ละเมิดกบัผู้ เสยีหายจะมี

ความสมัพนัธ์ในทางครอบครัวหรือความสมัพนัธ์อื�นใดก็ตาม คําว่า ‘ผู้ เสียหาย’ ยงัหมายถงึสมาชิกในครอบครัวหรือ

ผู้ติดตามของผู้ เสียหายที�ได้รับผลกระทบด้วย รวมทั �งบุคคลที�ได้รับอนัตรายจากการเข้าไปแทรกแซงเพื�อช่วยเหลอื

ผู้ เสยีหาย หรือป้องกนัไม่ให้ตกเป็นผู้ เสยีหาย คําว่า “ผู้รอดชีวิต” ก็เป็นอีกคําหนึ�งที�มีการนํามาใช้ในบางกรณี และหมายถึง

 องค์การสหประชาชาติ CAT/C/GC/3

 

อนสุญัญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน 

และการปฏิบตัิหรือการลงโทษอื�นๆ ที�โหดร้าย  

ไร้มนษุยธรรม หรือที�ยํ�ายีศกัดิ�ศรี 

การเผยแพร่: ทั�วไป 
16 พฤศจิกายน 2555 
ภาษาเดิม: องักฤษ 
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ผู้ ได้รับอนัตรายเช่นกนั คณะกรรมการใช้คําว่า “ผู้ เสยีหาย” ซึ�งเป็นคําทางกฎหมาย ทั �งนี �โดยไม่จํากดัว่าอาจมีการใช้

คําศพัท์อื�น ๆ ที�อาจมีความเหมาะสมมากกว่าในบางบริบท 

 

4. คณะกรรมการเน้นความสาํคัญของการมีสว่นร่วมของผู้ เสียหายในกระบวนการเยียวยา และการฟื�นฟศูักดิ�ศรีของ

ผู้ เสยีหายซึ�งเป็นวตัถปุระสงค์สงูสดุของข้อบญัญัติว่าด้วยการเยียวยา 

 

5. พนัธกรณีของรัฐภาคีที�จะต้องให้การเยียวยาตามข้อ 14 มีสองมิติด้วยกนั ทั �งในแง่ขั �นตอนปฏิบตัิและสาระบญัญัติ 

เพื�อให้สอดคล้องกบัขั �นตอนปฏิบตัิที�ต้องทํา รัฐภาคีจะต้องออกกฎหมายหรือกําหนดให้มีกลไกรับข้อร้องเรียน กําหนดให้มี

หน่วยงานและสถาบนัเพื�อสอบสวน รวมทั �งการมีหน่วยงานตุลาการที�เป็นอิสระซึ�งมีความสามารถจําแนกสทิธิและ

กําหนดให้มีการเยียวยากบัผู้ เสยีหายจากการทรมานและการปฏิบตัิที�โหดร้าย และประกนัว่าผู้ เสียหายทุกคนสามารถ

เข้าถงึกลไกและหน่วยงานเหลา่นี �อย่างเป็นผล ในระดบัสาระบัญญัติ  รัฐภาคีต้องประกนัว่าผู้ เสยีหายจากการทรมานหรือ

การปฏิบตัิที�โหดร้ายได้รับการเยียวยาและการชดใช้ค่าเสยีหายอย่างเต็มที�และอย่างเป็นผล รวมทั �งค่าชดเชยและช่องทาง

เพื�อการฟื�นฟูสภาพอย่างสมบูรณ์เท่าที�จะเป็นไปได้ 

 

พันธกรณีที� เป็นสาระบัญญัติ: ขอบเขตของสิทธิที�จะได้รับการเยียวยา  

6. ดงัที�กลา่วถงึในย่อหน้า 2 ข้างต้น การเยียวยามีด้วยกนัห้ารูปแบบ ได้แก่ การชดใช้ค่าเสยีหาย การชดใช้คืน สนิไหม

ทดแทน  การฟื�นฟสูภาพ ความพอใจ และหลกัประกนัว่าจะไม่เกิดซํ �า คณะกรรมการยอมรับองค์ประกอบการเยียวยาอย่าง

เต็มที�ตามกฎหมายและแนวปฏิบตัิระหว่างประเทศ อย่างเช่น หลกัการและแนวปฏิบตัิพื �นฐานว่าด้วยสทิธิในการเยียวยา

และการชดใช้ค่าเสยีหายสาํหรับผู้ เสยีหายจากการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศและการ

ละเมิดที�รุนแรงต่อกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ (Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy 

and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of 

International Humanitarian Law)1 การชดใช้ค่าเสยีหายต้องมีจํานวนเพียงพอ เป็นผล และครอบคลมุ รัฐภาคีพงึระลกึว่า

ในการกําหนดมาตรการเยียวยาและชดใช้ค่าเสยีหายสาํหรับผู้ เสยีหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้าย จะต้องมี

การพิจารณาเงื�อนไขเฉพาะและพฤติการณ์ของแต่ละกรณี และการเยียวยาควรมีความสอดคล้องกบัความต้องการของ

ผู้ เสยีหาย และมีสดัสว่นเหมาะสมเมื�อคํานงึถงึความรุนแรงของการละเมิดที�เกิดขึ �น คณะกรรมการยํ �าว่า ข้อบญัญัติว่าด้วย

การชดใช้ค่าเสียหายโดยตวัของมนัเองย่อมมีผลในเชิงป้องกนัและระงบัไม่ให้เกิดการละเมิดขึ �นอีกในอนาคต 

 

7. กรณีที�หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื�นที�ทําหน้าที�ในนามของหน่วยงานรัฐทราบ หรือมีเหตุผลอนัควรที�เชื�อได้ว่าการ

กระทําที�เป็นการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายเกิดขึ �นจากผู้ที�ไม่ได้เป็นเจ้าพนกังานของรัฐ หรือเป็นเอกชน แต่กลบัมิได้

ทําหน้าที�ตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพื�อป้องกนั สอบสวน ฟ้องร้องดําเนินคดี และลงโทษผู้ที�ไม่ได้เป็นเจ้าพนกังานของรัฐ 

                                                        
1 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of 

International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law มติที�ประชุมสมัชชา

ใหญ่แห่งสหประชาชาติที� 60/147 วนัที� 16 ธันวาคม 2548 
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หรือเป็นเอกชนดงักล่าวให้สอดคล้องกบัอนุสญัญาฉบบันี � ย่อมถือได้ว่ารัฐมีความรับผิดชอบต้องจดัให้มีการเยียวยาสาํหรับ

ผู้ เสยีหาย (ความเห็นทั�วไปฉบบัที� 2) 

 

การชดใช้คืน 

8. การชดใช้คืนเป็นรูปแบบหนึ�งของการเยียวยาเพื�อช่วยให้ผู้ เสยีหายกลบัคืนสู่สภาพเดิมของตนก่อนที�การละเมิดต่อ

อนสุญัญาฉบบันี �จะเกิดขึ �น ทั �งนี �โดยคํานึงถงึลกัษณะเฉพาะของแต่ละกรณี พนัธกรณีเพื�อการป้องกนัตามอนุสญัญาฉบบันี �

กําหนดให้รัฐภาคีต้องประกนัว่า ผู้ เสยีหายที�ได้รับการชดใช้คืนจะไม่ตกอยู่ในสภาพที�เสี�ยงจะได้รับการทรมานหรือการ

ปฏิบตัิที�โหดร้ายซํ �าอีก ในบางกรณี ผู้ เสยีหายอาจเห็นว่าการชดใช้คืนเป็นสิ�งที�ไม่สามารถกระทําได้ เนื�องจากสภาพการ

ละเมิดที�เกิดขึ �น อย่างไรก็ตาม รัฐยังจะต้องจดัให้ผู้ เสียหายเข้าถงึการเยียวยาอย่างเต็มที� และเพื�อให้การชดใช้คืนเป็นผล 

ต้องมีความพยายามแก้ไขสาเหตใุนเชิงโครงสร้างที�นําไปสู่การละเมิดนั �น รวมทั �งการเลอืกปฏิบตัิใด ๆ ไม่ว่าด้วยสาเหตจุาก

เพศสภาพ อตัลกัษณ์ทางเพศ ความพิการ ความเห็นทางการเมืองหรืออื�นใด ชาติพนัธุ์ อาย ุและศาสนา และการเลอืก

ปฏิบตัิไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ 

  

การชดเชย 

9. คณะกรรมการยํ �าว่า การชดเชยเป็นเงินเพียงอย่างเดียวไม่ถือเป็นการเยียวยาที�เพียงพอสําหรับผู้ เสยีหายจากการ

ทรมานและการปฏิบตัิที�โหดร้าย คณะกรรมการยืนยนัว่า ข้อบญัญัติให้มีการชดเชยเป็นเงินเพียงอย่างเดียวไม่ถือว่ารัฐภาคี

ปฏิบตัิตามพนัธกรณีในข้อ 14 

 

10. สทิธิที�จะได้รับการชดเชยโดยพลนั อย่างเป็นธรรม และอย่างเพียงพอเมื�อเกิดการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายตาม

ข้อ 14 มีหลายมิติด้วยกนั และค่าชดเชยที�ให้กบัผู้ เสียหายควรมีจํานวนเพียงพอเพื�อชดเชยต่อความเสยีหายที�สามารถ

ประเมินได้ในเชิงเศรษฐกิจและเป็นผลมาจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้าย ไม่ว่าจะเป็นในรูปเงินหรือรูปอื�นใดก็ตาม 

ทั �งนี �โดยอาจครอบคลมุถงึการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และการมีกองทนุเพื�อแบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือ

การฟื�นฟูสภาพที�จําเป็นในอนาคต เพื�อประกนัให้เกิดการฟื�นฟูสภาพอย่างสมบรูณ์เท่าที�จะเป็นไปได้ ครอบคลมุความ

เสยีหายทั �งที�ประเมินเป็นเงินได้และที�ประเมินไม่ได้ โดยเป็นผลมาจากความเจ็บปวดทางกายและจิตใจที�เกิดขึ �น การ

สญูเสียรายได้ที�มีอยู่และรายได้ที�ควรจะได้รับอนัเนื�องมาจากความพิการอนัเป็นผลมาจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�

โหดร้าย และการสญูเสียโอกาสอย่างเช่น โอกาสที�จะมีงานทําและมีการศกึษา นอกจากนั �น การชดเชยที�เพียงพอที�รัฐภาคี

ให้กบัผู้ เสยีหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้าย ควรครอบคลมุความช่วยเหลอืด้านกฎหมายหรือความช่วยเหลอื

เฉพาะทางอย่างอื�น และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกรณีที�ต้องมีการฟ้องร้องคดีเพื�อเรียกร้องค่าเสยีหาย  

 

การฟื�นฟูสภาพ 

11. คณะกรรมการยืนยนัว่า ข้อบญัญัติว่าด้วยช่องทางของการฟื�นฟสูภาพอย่างสมบูรณ์เท่าที�เป็นไปได้สําหรับบุคคลใด ๆ 

ที�ได้รับอนัตรายจากการละเมิดอนุสญัญาฉบบันี � ควรมีลกัษณะเป็นองค์รวมและครอบคลมุการดแูลด้านการรักษาและ

จิตใจ รวมทั �งบริการทางกฎหมายและสงัคม การฟื�นฟูสภาพที�สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของความเห็นทั�วไปฉบบันี � ยงั

รวมถึงการฟื�นฟสูมรรถนะหรือการฝึกทกัษะใหม่ ๆ เพื�อให้ผู้ เสียหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายสามารถ

ปรับตวัเข้ากบัสภาพการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปได้ ทั �งนี �โดยมุ่งให้บุคคลที�เกี�ยวข้องสามารถพึ�งตนเองและปฏิบตัิหน้าที�เท่าที�

เป็นไปได้ โดยอาจต้องมีการเปลี�ยนแปลงสิ�งแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมของบุคคลดงักลา่วด้วย การฟื�นฟูสภาพ
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สาํหรับผู้ เสียหายควรมีเป้าหมายเพื�อสนบัสนนุให้เกิดความเป็นอิสระ สมรรถนะทางกาย ใจ สงัคม และอาชีพ และการกลบั

เข้าไปมีสว่นร่วมและเป็นส่วนหนึ�งของสงัคม  

 

12. คณะกรรมการยํ �าว่า พนัธกรณีของรัฐภาคีที�จะต้องจดัให้มีช่องทางเพื�อ “การฟื�นฟูสภาพอย่างสมบูรณ์ที�สดุเท่าที�จะ

เป็นไปได้” หมายถงึความจําเป็นที�จะต้องฟื�นฟแูละชดเชยต่ออนัตรายที�เกิดขึ �นกบัผู้ เสียหาย ซึ�งอาจประสบปัญหาที�ไม่

สามารถฟื�นฟูศกัดิ�ศรี สขุภาพ และการพึ�งตนเองอย่างเต็มที�ได้ ทั �งนี �โดยเป็นผลมาจากการทรมานอย่างรุนแรง พนัธกรณีข้อ

นี �ไม่ได้กําหนดเงื�อนไขยกเว้นในแง่ของทรัพยากรที�รัฐมี และไม่ได้กําหนดให้สามารถเลื�อนการปฏิบตัิไปได้   

 

13. เพื�อปฏิบตัิตามพนัธกรณีให้ผู้ เสยีหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายเข้าถงึการฟื�นฟูสภาพอย่างสมบรูณ์ที�สดุ

เท่าที�จะเป็นไปได้ รัฐภาคีแต่ละแห่งควรนําแนวทางในระยะยาวและเป็นองค์รวมมาใช้ และประกนัให้มีบริการเฉพาะทาง

สาํหรับผู้ เสียหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้าย และสามารถเข้าถงึได้อย่างเหมาะสมและทนัท่วงที ทั �งนี �โดยควร

ครอบคลมุถึงแนวปฏิบตัิเพื�อประเมินและจําแนกความต้องการในการรักษาและความต้องการด้านอื�น ๆ ของผู้ เสยีหาย 

โดยอาจอ้างอิงจากคู่มือการสอบสวนและการเก็บข้อมูลอย่างเป็นผล กรณีที�เกิดการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษ

อื�นๆ ที�โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือที�ยํ�ายีศกัดิ�ศรี พิธีสารอีสตนับูล (Manual on the Effective Investigation and 

Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - The Istanbul 

Protocol) และอาจครอบคลมุถงึมาตรการเชิงสหวิทยาการอื�น ๆ อย่างเช่น บริการฟื�นฟูสภาพทางการแพทย์ ทางกายภาพ 

และด้านจิตใจ บริการสนบัสนนุให้กลบัคืนสู่สงัคมและบริการด้านสงัคมอื�น ๆ ความช่วยเหลอืและบริการเฉพาะสําหรับ

ครอบครัว การฝึกอาชีพ การให้ความรู้ ฯลฯ แนวทางการฟื�นฟูสภาพอย่างเป็นองค์รวมที�คํานงึถึงความเข้มแข็งและความ

ยืนหยดัของผู้ เสียหายมีความสาํคญัมากสดุ นอกจากนั �น มีความเป็นไปได้ว่าผู้ เสียหายอาจประสบอาการเจ็บปวดทางใจ

ซํ �า และอาจมีความกลวัต่อการกระทําใด ๆ ที�เตือนให้ระลกึถงึการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายที�ตนเองได้ประสบมา ใน

ลาํดบัต่อไป ควรให้ความสําคญัต่อการสร้างบรรยากาศที�ช่วยให้เกิดความมั�นใจและความไว้วางใจเพื�อปทูางไปสูก่ารให้

ความช่วยเหลอื โดยควรมีการให้บริการอย่างเก็บข้อมูลเป็นความลบัด้วย 

 

14. ข้อกําหนดในอนสุญัญาซึ�งครอบคลมุรูปแบบบริการบําบดัฟื�นฟ ูไม่ได้จําแนกระหว่างความจําเป็นที�จะต้องให้บริการ

ทางการแพทย์และจิตใจต่อผู้ เสยีหายทนัทีภายหลงัที�เกิดการทรมาน หรือการดแูลเบื �องต้น ทั �งนี �เพื�อเป็นเงื�อนไขการปฏิบตัิ

ตามพนัธกรณีเพื�อให้เกิดการฟื�นฟสูภาพอย่างสมบูรณ์ที�สดุเท่าที�จะเป็นไปได้  

 

15. รัฐภาคีต้องประกนัให้มีการจดัทําบริการและโครงการฟื�นฟูสภาพในรัฐโดยคํานงึถึงวฒันธรรม บคุลกิภาพ ประวตัิและ

ความเป็นมาของผู้ เสยีหาย และส่งเสริมให้ผู้ เสยีหายเข้าถงึบริการเหลา่นี �โดยไม่มีการเลอืกปฏิบตัิ และไม่ว่าผู้ เสียหายจะ

มีอตัลกัษณ์หรือมีสถานภาพเป็นเพียงกลุม่ชายขอบหรือกลุ่มที�เสยีเปรียบตามที�ระบถุึงในย่อหน้า 32 รวมทั �งผู้ที�เป็นผู้

แสวงหาที�พักพิงและผู้ลี �ภัย กฎหมายของรัฐภาคีควรกําหนดให้มีมาตรการและโครงการอย่างเป็นรูปธรรมเพื�อการฟื�นฟู

สภาพของผู้ เสยีหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้าย ผู้ เสยีหายจากการทรมานควรสามารถเข้าถึงโครงการฟื�นฟู

สภาพโดยเร็วสดุเท่าที�จะเป็นไปได้ หลงัจากมีการประเมินของแพทย์ผู้ เป็นอิสระและมีคณุสมบัติเหมาะสม สทิธิของ

ผู้ เสยีหายในการฟ้องคดีทางศาลไม่ควรกระทบต่อสทิธิในการเข้าถึงการฟื�นฟูสภาพ พนัธกรณีข้อ 14 เพื�อจดัให้มีการฟื�นฟู

สภาพอย่างสมบูรณ์ที�สดุเท่าที�จะเป็นไปได้ เป็นสิ�งที�สามารถปฏิบตัิได้กรณีที�รัฐจัดให้มีบริการฟื�นฟโูดยตรง หรือสนบัสนนุ
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เงินทนุให้หน่วยงานแพทย์ หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานอื�น ๆ ของเอกชนให้บริการเหล่านี �แทน รวมทั �งบริการของ

องค์กรพฒันาเอกชน ซึ�งรัฐต้องดแูลไม่ให้มีการตอบโต้หรือคกุคามต่อหน่วยงานที�ให้ความช่วยเหลอืเหล่านี � การมีส่วนร่วม

ของผู้ เสียหายในการคดัเลอืกผู้ ให้บริการเป็นสิ�งจําเป็น และควรมีการให้บริการในหลายภาษาที�เกี�ยวข้อง โดยรัฐควรจดัให้มี

ระบบประเมินการปฏิบตัิตามโครงการและบริการฟื�นฟสูภาพอย่างเป็นผล รวมทั �งการใช้ตวัชี �วดัและข้อมลูอ้างอิงอย่าง

เหมาะสม 

 

ความพอใจและสิทธิที�จะเข้าถึงความจริง  

16. ความพอใจควรครอบคลมุถงึพนัธกรณีที�จะต้องสอบสวนและฟ้องร้องคดีทางอาญาตามข้อ 12 และ 13 ของอนสุญัญา

ฉบบันี � ครอบคลมุการเยียวยาใด ๆ หรือทั �งหมด ได้แก่ มาตรการที�เป็นผลที�มุ่งให้การละเมิดยตุิลง การตรวจสอบข้อเท็จจริง 

และการเปิดเผยความจริงที�ค้นพบอย่างเต็มที�ต่อสาธารณะ ในลกัษณะที�การเปิดเผยข้อมูลเช่นนั �นจะไม่ทําให้เกิดความ

เสยีหายเพิ�มเติม หรือเป็นการคุกคามต่อความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้ เสยีหาย ญาติของผู้ เสยีหาย พยานบคุคล

หรือผู้ที�ยื�นมือเข้ามาช่วยเหลอืผู้ เสยีหาย หรือผู้ที�ช่วยป้องกนัไม่ให้เกิดการละเมิดเพิ�มเติม ควรมีการสอบสวนหาที�อยู่ของผู้ที�

ถกูลกัพาตวั จําแนกอตัลกัษณ์ของเด็กที�ถกูลกัพาตวั และตามสบืค้นซากศพของผู้ที�ถูกสงัหาร และการช่วยเหลอืในการ

ค้นหา จําแนกอตัลกัษณ์ และการทําพิธีฝังศพของผู้ เสียหายให้สอดคล้องกบัความต้องการที�แจ้งไว้หรือที�ควรจะเป็นของ

ผู้ เสยีหายหรือครอบครัวที�ได้รับผลกระทบ มีการประกาศคําตดัสนิของศาลอย่างเป็นทางการเพื�อฟื�นฟศูกัดิ�ศรี เกียรติยศ 

และสทิธิของผู้ เสียหายและของบคุคลผู้ใกล้ชิด การมีมาตรการลงโทษทางตลุาการและด้านบริหารต่อบุคคลที�ทําการ

ละเมิด มีการขอโทษต่อสาธารณะ โดยให้ยอมรับข้อเท็จจริงที�เกิดขึ �นและยอมรับความรับผิดชอบของตนเอง การจดังาน

รําลกึและอทุิศสว่นบุญให้กบัผู้ เสียหาย  

 

17. กรณีที�รัฐไม่ทําการสอบสวน ฟ้องร้องคดี หรือดําเนินการทางแพ่งเมื�อเกิดข้อกลา่วหาว่ามีการทรมานขึ �นโดยทนัที อาจ

ถือเป็นการปฏิเสธไม่ให้มีการเยียวยาในทางพฤตินยั และย่อมถือเป็นการละเมิดต่อพนัธกรณีข้อ 14 ของรัฐ 

 

ประกันว่าจะไม่เกิดซํ �า 

18. ข้อ 1 ถงึ 16 ของอนสุญัญาฉบบันี �กําหนดมาตรการป้องกนัเป็นการเฉพาะซึ�งรัฐภาคีเห็นว่ามีความจําเป็นเพื�อป้องกนั

การทรมานและการปฏิบตัิที�โหดร้าย และเพื�อประกนัไม่ให้เกิดการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายซํ �าขึ �นอีก รัฐภาคีควร

ดําเนินมาตรการเพื�อแก้ปัญหาการลอยนวลพ้นผิดสาํหรับผู้ที�ละเมิดอนสุญัญาฉบบันี � มาตรการดังกล่าวควรครอบคลมุถึง

การแจ้งเป็นคําสั�งการให้เจ้าพนักงานที�เกี�ยวข้องกับข้อบญัญัติทราบอย่างชดัเจนถงึเนื �อหาของอนุสญัญาฉบบันี � โดยเฉพาะ

ข้อห้ามโดยสมบูรณ์ต่อการทรมาน มาตรการอื�น ๆ อาจประกอบด้วยการกําหนดให้พลเรือนเป็นฝ่ายกํากบัดแูลการทํางาน

ของทหารและฝ่ายความมั�นคง การประกนัให้กระบวนการยตุิธรรมทกุขั �นตอนสอดคล้องของมาตรฐานของกระบวนการที�

เหมาะสมระหว่างประเทศ ความเป็นธรรมและความไม่ลาํเอียง การสง่เสริมความเป็นอิสระของตุลาการ การคุ้มครองผู้

พิทกัษ์สทิธิมนษุยชน และผู้ให้ความช่วยเหลอืต่อผู้ เสยีหายจากการทรมานทั �งในด้านกฎหมาย สขุภาพ และบริการอื�น ๆ 

การกําหนดให้มีระบบการเข้าเยี�ยมเพื�อตรวจสอบสถานคุมขงัทกุแห่งอย่างสมํ�าเสมอและเป็นอิสระ การจัดอบรมเจ้า

พนกังานผู้บังคบัใช้กฎหมายทั �งทหารและหน่วยงานความมั�นคงอย่างต่อเนื�องและจริงจงั เพื�อให้มีความรู้เกี�ยวกบักฎหมาย

สทิธิมนษุยชน และเข้าใจถงึความต้องการเฉพาะของกลุม่ชายขอบและกลุ่มผู้ เสยีเปรียบ การจดัอบรมเป็นการเฉพาะโดย

ใช้คู่มือการสอบสวนและการเก็บข้อมลูอย่างเป็นผล กรณีที�เกิดการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอื�นๆ ที�โหดร้าย ไร้

มนษุยธรรม หรือที�ยํ�ายีศกัดิ�ศรี สาํหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านสขุภาพและกฎหมาย และเจ้าพนักงานผู้บงัคบัใช้กฎหมาย การ



6 

 

สง่เสริมให้ข้าราชการปฏิบตัิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณระหว่างประเทศ ทั �งในสว่นของเจ้าหน้าที�ตํารวจ ราชทณัฑ์ 

การแพทย์ จิตวิทยา บริการด้านสงัคม และทหาร การทบทวนและปฏิรูปกฎหมายที�มีสว่นสนบัสนนุหรือเปิดให้มีการทรมาน

และการปฏิบตัิที�โหดร้าย การประกนัให้มีการปฏิบตัิตามข้อ 3 ของอนสุญัญาฉบบันี � ซึ�งมีข้อห้ามต่อการบงัคบัสง่กลบั การ

ประกนัให้มีบริการชั�วคราวสาํหรับบุคคลหรือกลุ่มบคุคล อย่างเช่น การจัดให้มีที�พักพิงชั�วคราวสําหรับผู้ เสียหายจากการ

เลอืกปฏิบตัิเนื�องจากเพศสภาพ หรือการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้าย คณะกรรมการมีข้อสงัเกตว่า การปฏิบตัิตาม

มาตรการที�กลา่วถึงนี �จะส่งผลให้รัฐภาคีสามารถปฏิบตัิตามพนัธกรณีเพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดการทรมานตามข้อ 2 ของ

อนสุญัญาฉบบันี �ขึ �นมาได้ นอกจากนั �น การประกนัว่าจะไม่เกิดซํ �ายงัสง่ผลสําคญัต่อการเปลี�ยนแปลงของความสมัพนัธ์ใน

สงัคม ซึ�งอาจเป็นสาเหตขุองความรุนแรง โดยอาจมีการแก้ไขกฎหมายที�เกี�ยวข้อง แก้ปัญหาการลอยนวลพ้นผิด และการ

นํามาตรการป้องกนัและระงบัการละเมิดที�เป็นผลมาใช้  

 

พันธกรณีเชิงขั �นตอนปฏิบัติ: การปฏิบัติเพื�อให้เกิดสิทธิที�จะได้รับการเยียวยา 

กฎหมาย  

19. ตามข้อ 2 ของอนสุญัญาฉบบันี � รัฐภาคีจะ “ดําเนินมาตรการต่างๆ ทางนิติบญัญัติทางบริหาร ทางตุลาการหรือ

มาตรการอื�นๆ ที�มีประสทิธิผลเพื�อป้องกนัมิให้เกิดการกระทําการทรมานในอาณาเขตใดซึ�งอยู่ภายใต้เขตอํานาจรัฐของตน” 

ดงัที�คณะกรรมการชี �แจงในความเห็นทั�วไป ฉบบัที� 2 “รัฐภาคีจะต้องกําหนดความผิดทางอาญาให้กบัการทรมาน โดยให้

สอดคล้องเป็นอย่างน้อยกบัองค์ประกอบความผิดของการทรมานตามที�กําหนดไว้ในข้อ 1 ของอนสุญัญาฉบบันี � และ

ข้อกําหนดอื�น ๆ ในข้อ 4” การที�รัฐภาคีไม่ออกกฎหมายโดยนําเนื �อหาพนัธกรณีตามอนุสญัญาฉบบันี �ไปใช้และไม่กําหนด

ความผิดทางอาญาให้กบัการทรมานและการปฏิบตัิที�โหดร้าย อนัเป็นเหตใุห้ไม่มีฐานความผิดทางอาญาสาํหรับการ

ทรมานและการปฏิบตัิที�โหดร้าย ย่อมเป็นการขดัขวางความสามารถของผู้ เสยีหายที�จะเข้าถงึและได้รับซึ�งสทิธิของตน

ตามที�ประกนัไว้ในข้อ 14 

 

20. เพื�อให้ข้อ 14 เป็นผล รัฐภาคีจะต้องออกกฎหมายซึ�งกําหนดให้ผู้ เสยีหายจากการทรมานและการปฏิบตัิที�โหดร้าย

ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นผล และมีสทิธิที�จะได้รับการเยียวยาอย่างพอเพียงและเหมาะสม ทั �งในรูปของค่าชดเชยและการ

ฟื�นฟสูภาพอย่างสมบูรณ์ที�สดุเท่าที�จะเป็นไปได้ กฎหมายดงักลา่วจะต้องอนญุาตให้บคุคลใช้สทิธิของตน และประกนัให้

สามารถเข้าถงึการเยียวยาทางตุลาการด้วย การกําหนดให้มีมาตรการชดใช้ค่าเสียหายแบบกลุม่และเป็นการปฏิบตัิของ

ฝ่ายบริหาร อาจถือเป็นการเยียวยาในรูปแบบหนึ�งที�ยอมรับได้ แต่การมีโครงการเช่นนี �จะต้องไม่ไปรอนสทิธิของบคุคลที�มี

ต่อการเยียวยา และการได้รับการเยียวยา   

 

21. รัฐภาคีควรประกนัว่ากฎหมายในประเทศกําหนดให้ผู้ เสยีหายซึ�งได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือได้รับความ

เจ็บปวดทางใจ ได้รับการดแูลและการคุ้มครองอย่างเพียงพอเพื�อไม่ให้ตกอยู่ในสภาพความทุกข์ใจซํ �าเติมอีกในระหว่าง

ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย และกระบวนการของฝ่ายบริหารเพื�อนําตวัผู้กระทําผิดมาลงโทษและเพื�อเรียกร้อง

ค่าเสยีหาย 

 

22. ตามอนสุญัญาฉบบันี � รัฐภาคีจะต้องฟ้องร้องคดีหรือเนรเทศผู้ถกูกลา่วหาว่าทรมานผู้อื�น หากพบตวัคนดงักลา่วใน

พื �นที�ใต้เขตอํานาจศาลของตน และให้ใช้กฎหมายที�จําเป็นเพื�อให้เกิดการฟ้องคดีขึ �นมาได้ คณะกรรมการเห็นว่าการบงัคบั

ใช้ตามข้อ 14 ไม่จํากัดเฉพาะผู้ เสียหายที�ถกูกระทําในเขตอํานาจของรัฐภาคีเท่านั �น หรือไม่ควรจํากดัเฉพาะกรณีที�
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ผู้ เสยีหายหรือผู้กระทําเป็นพลเมืองของรัฐภาคีเท่านั �น คณะกรรมการขอชมเชยความพยายามของรัฐภาคีที�ช่วยผู้ เสียหายที�

ตกเป็นเหยื�อการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้าย และอยู่นอกเขตอํานาจศาลของตน ให้ได้รับการเยียวยาในทางแพ่ง ซึ�ง

เป็นเรื�องสาํคญัมากโดยเฉพาะกรณีที�ผู้ เสยีหายไม่สามารถใช้สทิธิของตนตามที�ประกนัไว้ในข้อ 14 ในดินแดนซึ�งเป็นที�เกิด

เหตกุารณ์ละเมิดขึ �น อนัที�จริงข้อ 14 กําหนดให้รัฐภาคีประกนัให้ผู้ เสยีหายจากการทรมานและการปฏิบตัิที�โหดร้ายทกุคน

สามารถเข้าถงึการเยียวยาและได้รับการเยียวยา 

 

กลไกร้องเรียนและสอบสวนที�เป็นผล  

23. ในข้อสงัเกตเชิงสรุป คณะกรรมการได้จําแนกพนัธกรณีอื�นที�รัฐต้องปฏิบตัิ ทั �งนี �เพื�อประกนัการเคารพอย่างเต็มที�ต่อ

สทิธิของผู้ เสยีหายตามข้อ 14 ด้วยเหตุดงักลา่ว คณะกรรมการเน้นยํ �าความสมัพนัธ์ระหว่างการปฏิบตัิตามพนัธกรณีตาม

ข้อ 12 และ 13 และพนัธกรณีตามข้อ 14 ของรัฐภาคี ตามข้อ 12 รัฐภาคีจะต้องดําเนินการสอบสวนโดยพลนั อย่างเป็นผล 

และอย่างไม่ลําเอียง ทนัทีที�มีเหตุผลเชื�อได้ว่าได้เกิดการทรมานขึ �นในเขตอํานาจรัฐของตน โดยเป็นผลมาจากการกระทํา

หรือการละเว้นการกระทําตามที�กําหนดไว้ในข้อ 13 และตามที�ยืนยนัในความเห็นทั�วไปฉบบัที� 2 ของคณะกรรมการ ซึ�ง

ต้องประกนัให้มีการจัดทํากลไกรับข้อร้องเรียนอย่างไม่ลาํเอียงและอย่างเป็นผล การเข้าถงึการเยียวยาอย่างเต็มที�ไม่อาจ

เกิดขึ �นได้หากไม่มีการประกนัตามพนัธกรณีตามข้อ 12 และ 13 โดยรัฐต้องทําให้สาธารณะทราบถึงการมีอยู่ของกลไกรับ

ข้อร้องเรียนเป็นกลไกและสามารถเข้าถงึได้ รวมทั �งคนที�ถกูควบคุมตวั ไม่ว่าจะอยู่ในสถานควบคมุตวั สถานพยาบาล ผู้มี

อาการทางจิต หรือที�อื�น ๆ ทั �งนี �การร้องเรียนอาจกระทําผ่านโทรศพัท์สายด่วน หรือการเปิดตู้รับข้อร้องเรียนในสถาน

ควบคมุตวัและมีการเก็บข้อมูลเป็นความลบั หรือการเปิดโอกาสให้กบักลุ่มคนชายขอบหรือผู้ เสียเปรียบ รวมทั �งผู้ที�มี

ความสามารถจํากัดในการสื�อสาร   

 

24. ในแง่ขั �นตอนปฏิบตัิ รัฐภาคีต้องประกนัให้มีสถาบนัที�มีอํานาจและหน้าที� และมีคําตดัสนิที�มีผลบงัคบัใช้ทางกฎหมาย 

โดยมีขั �นตอนปฏิบตัิตามกฎหมายที�ช่วยให้ผู้ เสียหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายเข้าถงึการเยียวยา รวมทั �ง

ค่าชดเชยและการฟื�นฟูสภาพอย่างเพียงพอ 

 

25. ในการช่วยให้ผู้ เสียหายได้รับสทิธิที�จะได้รับการเยียวยา หน่วยงานที�มีอํานาจของรัฐภาคีจะต้องสอบสวนและ

ตรวจสอบตามข้อกลา่วหาโดยทนัที อย่างเป็นผล และอย่างไม่ลาํเอียง กรณีที�มีบคุคลร้องเรียนว่าตกเป็นเหยื�อของการ

ทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้าย การสอบสวนดงักลา่วควรครอบคลมุมาตรการที�เป็นการปฏิบตัิตามปรกติ ทั �งการตรวจ

ทางนิติเวชอย่างเป็นอิสระ ทั �งทางกายและใจ ตามเนื �อหาที�สอดคล้องกบัคู่มือการสอบสวนและการเก็บข้อมูลอย่างเป็นผล 

กรณีที�เกิดการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอื�นๆ ที�โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือที�ยํ�ายีศกัดิ�ศรี พิธีสารอีสตนับูล 

ความลา่ช้าที�ไม่เหมาะสมในการเริ�มการสอบสวนตามกฎหมายหรือการดําเนินการสอบสวนต่อข้อร้องเรียนว่ามีการทรมาน

หรือการปฏิบตัิที�โหดร้าย ย่อมกระทบต่อสทิธิของผู้ เสียหายที�จะได้รับการเยียวยาตามข้อ 14 รวมทั �งการได้รับค่าชดเชย

อย่างเป็นธรรมและอย่างเพียงพอ เพื�อให้มีการฟื�นฟสูภาพอย่างสมบรูณ์ที�สดุเท่าที�จะเป็นไปได้ 

 

26. ขั �นตอนการสอบสวนและการดําเนินคดีทางอาญา รวมทั �งผลการตดัสนิในคดีอาญาไม่ควรสง่ผลกระทบต่อการ

ฟ้องร้องเพื�อเรียกค่าเสยีหายทางแพ่ง คณะกรรมการเห็นว่า ไม่ควรมีการชะลอการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนออกไปโดยรอให้

มีการตดัสนิความผิดทางอาญาเสยีก่อน การรับผิดทางแพ่งควรเกิดขึ �นได้อย่างเป็นอิสระจากกระบวนการทางอาญา และ
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ควรมีกฎหมายและหน่วยงานที�จําเป็นเพื�อดแูลให้มีการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งด้วย กรณีที�กฎหมายในประเทศกําหนดให้

รอผลในคดีอาญาก่อนที�จะร้องในทางแพ่ง กรณีที�คดีอาญาเกิดความลา่ช้าหรือกรณีที�ไม่มีการฟ้องคดีอาญา ย่อมทําให้รัฐ

ภาคีไม่สามารถปฏิบตัิตามพนัธกรณีตามอนุสญัญาฉบบันี � การลงโทษทางวินยัไม่ถือว่าเป็นการเยียวยาอย่างเป็นผลตาม

ความหมายของข้อ 14 

 

27. ตามข้อ 14 รัฐภาคีต้องประกนัว่าผู้ เสียหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายใด ๆ ในเขตอํานาจของตนได้รับ

การเยียวยา รัฐภาคีมีพนัธกรณีต้องดําเนินมาตรการทกุประการที�จําเป็นและเป็นผลเพื�อประกนัว่าผู้ เสยีหายทกุคนจากการ

กระทําเหล่านี �ได้รับการเยียวยา พนัธกรณีดังกลา่วยังครอบคลมุถงึการที�รัฐภาคีต้องดําเนินการโดยทนัทีเพื�อประกนัว่า 

ผู้ เสยีหายได้รับการเยียวยา แม้จะยงัไม่มีการร้องเรียน ในกรณีที�มีเหตผุลเชื�อได้ว่าได้เกิดการทรมานหรือการปฏิบตัิที�

โหดร้ายขึ �นมาแล้ว  

 

28. คณะกรรมการสนบัสนนุอย่างจริงจงัให้รัฐภาคียอมรับอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการในการรับเรื�องร้องเรียนจาก

บคุคลตามข้อ 22 ทั �งนี �เพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ เสยีหายสามารถส่งเรื�องมาให้และขอความเห็นจากคณะกรรมการ 

คณะกรรมการยงัสนบัสนนุให้รัฐภาคีให้สตัยาบนัหรือให้ภาคยานวุัตเข้าเป็นภาคีของพิธีสารเลอืกรับของอนุสญัญาต่อต้าน

การทรมาน ทงันี �เพื�อสง่เสริมมาตรการป้องกนัการทรมานและการปฏิบตัิที�โหดร้าย 

 

การเข้าถึงกลไกเพื�อให้ได้รับการเยียวยา  

29. คณะกรรมการเน้นความสาํคัญที�รัฐภาคีต้องประกนัว่าผู้ เสยีหายและครอบครัวได้รับแจ้งอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัสทิธิ

ของตนที�จะได้รับการเยียวยา ด้วยเหตดุงักล่าว ขั �นตอนปฏิบตัิเพื�อเรียกร้องค่าเสยีหายควรมีความโปร่งใส นอกจากนั �น รัฐ

ภาคีควรให้ความช่วยเหลอืและความสนบัสนนุเพื�อช่วยให้ตวัแทนของผู้ เสียหายยื�นเรื�องร้องเรียนได้อย่างสะดวกสบายที�สดุ 

ในการร้องเรียนทางแพ่งหรือด้านอื�น ๆ ไม่ควรกําหนดให้ผู้ เสยีหายต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย เนื�องจากข้อกําหนดเช่นนั �น

จะขดัขวางหรือทําให้ผู้ เสียหายไม่ต้องการเรียกร้องการเยียวยา กรณีที�กลไกทางแพ่งที�มีอยู่ไม่สามารถช่วยให้ผู้ เสยีหาย

ได้รับการเยียวยาอย่างเพียงพอ คณะกรรมการเสนอแนะให้ใช้กลไกที�ผู้ เสียหายจากการทรมานและการปฏิบตัิที�โหดร้าย

สามารถเข้าถงึได้ รวมทั �งการจดัตั �งกองทนุระดบัชาติเพื�อช่วยในการเยียวยา ผู้ เสียหายจากการทรมาน และควรนํา

มาตรการพิเศษมาใช้เพื�อประกนัว่ากลุ่มบคุคลที�อยู่ชายขอบหรือเป็นผู้ เสยีเปรียบสามารถเข้าถงึความช่วยเหลอืเหลา่นี � 

 

30. ผู้ เสยีหายจะต้องเข้าถงึการเยียวยาได้เสมอ ไม่ว่าจะมีการเยียวยาแบบอื�น ๆ อยู่หรือไม่ก็ตาม และควรส่งเสริมการมี

สว่นร่วมของผู้ เสยีหาย รัฐภาคีควรให้ความช่วยเหลอืด้านกฎหมายอย่างเพียงพอต่อผู้ เสียหายจากการทรมานหรือการ

ปฏิบตัิที�โหดร้าย ซึ�งไม่มีทรัพยากรที�จําเป็นที�ช่วยให้ฟ้องคดีและเรียกร้องการเยียวยาได้ รัฐภาคียงัต้องดแูลให้ผู้ เสยีหาย

เข้าถงึพยานหลกัฐานต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายตามคําร้องขอของผู้ เสยีหาย ทนายความของ

เขาหรือผู้พิพากษา กรณีที�รัฐไม่สามารถสง่มอบหลกัฐานและข้อมูล อย่างเช่น รายงานการตรวจร่างกายของแพทย์ได้ ย่อม

สง่ผลกระทบต่อผู้ เสียหายในการร้องเรียนและการขอรับการเยียวยา ค่าสนิไหมทดแทน และการฟื�นฟูสภาพ 

 

31. รัฐภาคียงัควรใช้มาตรการเพื�อป้องกนัการแทรกแซงความเป็นสว่นตวัของผู้ เสยีหายและการคุ้มครองผู้ เสยีหาย 

ครอบครัวของพวกเขา พยานบคุคลและบคุคลอื�น ๆ ที�เข้ามาให้ความช่วยเหลอื เพื�อไม่ให้พวกเขาถกูคุกคามหรือถูกตอบโต้
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ทั �งในช่วงก่อน ระหว่าง และภายหลงักระบวนการทางศาล กระบวนการของฝ่ายบริหารและกระบวนการอื�นใดที�กระทบต่อ

ประโยชน์ของผู้ เสียหาย หากไม่มีการคุ้มครองเช่นนี �ย่อมทําให้ผู้ เสียหายไม่ประสงค์ที�จะร้องเรียน และย่อมเป็นการละเมิด

สทิธิที�จะแสวงหาและได้รับการชดเชยและการเยียวยา  

 

32. หลกัการไม่เลอืกปฏิบตัิเป็นหลกัการพื �นฐานและหลกัการทั�วไปเพื�อคุ้มครองสทิธิมนษุยชน และมีความสาํคัญอย่างยิ�ง

ต่อการตีความและการบังคบัใช้อนสุญัญาฉบบันี � รัฐภาคีต้องประกันให้มีการเข้าถงึความยตุิธรรมและกลไกเพื�อแสวงหา

และได้รับการเยียวยา และมีมาตรการเชิงบวกเพื�อประกนัการเข้าถึงการเยียวยาที�เท่าเทียมของบุคคลทกุคนโดยไม่มี

ข้อจํากดัเรื�องเชื �อชาติ สผีิว ชาติพนัธุ์ อาย ุความเชื�อและสงักดัศาสนา ความเชื�อทางการเมืองและอื�น ๆ ต้นกําเนิดทางชาติ

หรือสงัคม เพศสภาพ อตัลกัษณ์ทางเพศสรีระ อตัลกัษณ์ทางเพศสภาพ ความพิการทางใจหรืออื�นใด สถานะของสขุภาพ 

สถานะทางเศรษฐกิจหรือความเป็นชนพื �นเมือง เหตผุลที�บคุคลถกูควบคมุตวั รวมทั �งบคุคลที�ถูกกลา่วหาด้วยคดีทาง

การเมือง หรือถกูกลา่วหาว่าก่อการร้าย ผู้แสวงหาที�พกัพิง ผู้ลี �ภัยหรือบคุคลอื�น ๆ ที�ควรได้รับการคุ้มครองระหว่างประเทศ 

หรือบคุคลที�มีสถานะหรือความแตกต่างอื�นใด รวมทั �งผู้ที�อยู่ชายขอบหรือผู้ที�เสยีเปรียบอนัเนื�องมาจากเหตุผลข้างต้น และ

ควรจัดให้มีมาตรการชดเชยค่าเสยีหายที�มีความเหมาะสมต่อวฒันธรรมสาํหรับกลุม่ต่าง ๆ ที�มีอตัลกัษณ์ร่วมกนั อย่างเช่น

มาตรการเฉพาะและเป็นแบบกลุ่มสาํหรับชนกลุ่มน้อย ชนพื �นเมือง และอื�น ๆ คณะกรรมการมีข้อสงัเกตว่า มาตรการในเชิง

กลุม่เหลา่นี �ต้องไม่ไปกระทบต่อสทิธิของบคุคลที�จะได้รับการเยียวยา 

 

33. กระบวนการทางศาลและอื�น ๆ ควรมีขั �นตอนปฏิบตัิที�อ่อนไหวต่อเพศสภาพ ทั �งนี �เพื�อหลีกเลี�ยงไม่ให้ผู้ เสียหายจากการ

ทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายได้รับความชํ �าใจซํ �าเติมและได้รับตราบาป ในแง่ของความรุนแรงที�มีเหตุผลมาจากเพศ

สรีระหรือเพศสภาพ และการเข้าถึงกระบวนการอนัควร รวมทั �งหน่วยงานตุลาการที�ไม่ลําเอียง คณะกรรมการยํ �าว่าไม่ว่าจะ

เป็นกระบวนการทางแพ่งหรือทางอาญาที�เกี�ยวข้องกบัการเรียกร้องสทิธิที�จะได้รับการเยียวยาของผู้ เสยีหาย ไม่ว่าจะเป็น

การเรียกร้องค่าชดเชย หลกัเกณฑ์การรับฟังพยานหลกัฐาน และขั �นตอนปฏิบตัิเกี�ยวกบัความรุนแรงเนื�องจากเพศสภาพ 

ต้องให้ความสาํคัญอย่างเท่าเทียมกบัการให้ปากคําของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเช่นเดียวกบัผู้ เสยีหายอื�น ๆ และป้องกนั

ไม่ให้มีการนําพยานหลกัฐานแบบเลอืกปฏิบตัิและการสร้างความอบัอายให้กบัผู้ เสยีหายและพยาน คณะกรรมการเห็นว่า

กลไกรับข้อร้องเรียนและสอบสวนกําหนดมาตรการในเชิงบวกซึ�งให้ความสาํคัญกบัประเด็นเพศสภาพ ทั �งนี �เพื�อประกนัว่า

ผู้ เสยีหายจากการละเมิด ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางเพศ และการปฏิบตัิมิชอบอื�น ๆ การข่มขืนกระทําชําเรา การข่มขืน

จากคู่สมรสของตนเอง ความรุนแรงในครอบครัว การขลบิอวยัวะเพศหญิง และการค้ามนษุย์ สามารถเดินหน้าเพื�อ

เรียกร้องและได้รับการเยียวยา  

 

34. เพื�อหลกีเลี�ยงไม่ให้ผู้ เสียหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายรู้สกึตกเป็นเหยื�ออีกครั �งและรู้สกึได้รับตราบาป 

มาตรการเชิงคุ้มครองที�กลา่วถึงในย่อหน้าข้างต้น จะต้องนํามาใช้อย่างเท่าเทียมกบับคุคลที�อยู่ชายขอบหรือเสยีเปรียบ 

โดยเป็นกลุม่บคุคลตามตัวอย่างที�ระบไุว้ในย่อหน้า 32 ว่าด้วยหลกัการไม่เลอืกปฏิบตัิ ทั �งในกระบวนการของศาลและอื�น ๆ 

ต้องใส่ใจต่อตวับคุคลดังกลา่ว คณะกรรมการมีข้อสงัเกตว่า เจ้าหน้าที�หน่วยงานตลุาการควรได้รับการฝึกอบรมเพื�อให้

เข้าใจแง่มมุต่าง ๆ ของหลาย ๆ กลุม่ และการแสดงความอ่อนไหวต่อผู้ เสียหายจากการทรมานและการปฏิบตัิที�โหดร้าย 

รวมทั �งการเลอืกปฏิบตัิ อย่างเช่น การเลอืกปฏิบตัิอนัเนื�องมาจากเพศสรีระหรือเพศสภาพ ทั �งนี �เพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดความ

ชํ �าใจซํ �าเติมและได้รับตราบาป   
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35. คณะกรรมการเห็นว่ามีความสาํคัญขั �นพื �นฐานที�จะจดัอบรมเจ้าหน้าที�ตํารวจ เจ้าหน้าที�เรือนจํา ฝ่ายสาธารณสขุ ฝ่าย

ตลุาการ และฝ่ายคนเข้าเมือง รวมทั �งการอบรมเกี�ยวกบัพิธีสารอีสตนับลู เพื�อให้สามารถทําหน้าที�สอบสวนอย่างเป็นผล 

นอกจากนั �น เจ้าหน้าที�และบคุลากรที�ทํางานเกี�ยวข้องกบัการขอรับการเยียวยา ควรได้รับการอบรมด้านวิธีการเพื�อป้องกนั

ไม่ให้สร้างความบอบชํ �าซํ �าเติมกบัผู้ เสียหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้าย สําหรับบุคลากรด้านสขุภาพและ

การแพทย์ การอบรมควรมีเนื �อหาครอบคลมุความจําเป็นที�จะต้องแจ้งให้ผู้ เสยีหายทราบถงึความรุนแรงที�มีเหตุผลมาจาก

เพศสรีระหรือเพศสภาพ และการเลอืกปฏิบตัิในทกุรูปแบบในแง่การให้บริการฉกุเฉินทางการแพทย์ ทั �งบริการด้านร่างกาย

และจิตใจ คณะกรรมการยงักระตุ้นรัฐภาคีให้จดัตั �งสาํนกังานสทิธิมนษุยชนในหน่วยงานตํารวจและหน่วยงานเจ้าหน้าที�อื�น 

ๆ ซึ�งควรได้รับการฝึกอบรมให้สามารถปฏิบตัิกบัคดีที�เกี�ยวข้องกบัความรุนแรงที�มีเหตผุลมาจากเพศสรีระหรือเพศสภาพได้ 

รวมทั �งความรุนแรงที�มีเหตุผลจากเพศสรีระและกระทําต่อผู้ชายและเด็กผู้ชาย และความรุนแรงที�กระทําต่อเด็ก ชนกลุม่

น้อยด้านชาติพนัธุ์ ศาสนา สญัชาติ หรืออื�น ๆ และกลุม่ชายขอบหรือกลุ่มผู้ เสยีเปรียบอื�นใด 

 

36. นอกจากนั �น คณะกรรมการยํ �าความสําคญัของการมีขั �นตอนปฏิบตัิที�เหมาะสม เพื�อตอบสนองความต้องการของเด็ก 

การใสใ่จต่อประโยชน์สงูสดุของเด็กและสทิธิเด็กที�จะแสดงความเห็นอย่างเสรีเกี�ยวกบัทกุเรื�องที�ส่งผลกระทบต่อตนเอง 

รวมทั �งกระบวนการยตุิธรรมและกระบวนการฝ่ายบริหาร และการให้นํ �าหนกัอย่างเหมาะสมกบัความเห็นของเด็กโดย

พิจารณาถงึอายแุละวฒุิภาวะของเด็ก รัฐภาคีควรประกนัให้มีมาตรการที�เป็นมิตรกบัเด็กในแง่การเรียกร้องค่าเสยีหาย โดย

มุ่งสง่เสริมสขุภาพและคุ้มครองศกัดิ�ศรีของเด็ก  

 

อุปสรรคต่อสิทธิที�จะได้รับการเยียวยา 

37. กญุแจสําคญัที�นําไปสู่สทิธิที�จะได้รับการเยียวยาได้แก่ การยอมรับอย่างชดัเจนของรัฐภาคีที�รับผิดชอบว่า มาตรการ

ชดเชยที�มีให้กบัหรือเพื�อสนบัสนนุผู้ เสยีหาย เป็นการแก้ปัญหาการละเมิดต่ออนุสญัญาฉบบันี �ทั �งในแง่การกระทําหรือการ

ละเว้นการกระทํา คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า รัฐภาคีไม่อาจกําหนดมาตรการพฒันาหรือให้ความช่วยเหลอืด้าน

มนษุยธรรมเพียงเพื�อหลีกเลี�ยงที�จะให้การเยียวยากบัผู้ เสยีหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้าย รัฐภาคีไม่สามารถ

อ้างระดบัการพฒันาประเทศของตน เพื�อเป็นเหตผุลอธิบายถงึเหตุที�ไม่สามารถช่วยเหลอืให้ผู้ เสียหายจากการทรมานได้รับ

การเยียวยา คณะกรรมการยํ �าเตือนว่า แม้เป็นรัฐบาลชุดใหม่ก็ยงัจําเป็นต้องมีพนัธกรณีที�จะต้องประกนัการเข้าถงึสทิธิที�

จะได้รับการเยียวยา 

 

38. รัฐภาคีของอนุสญัญาฉบบันี �มีพนัธกรณีที�จะต้องประกนัให้สทิธิที�จะได้รับการเยียวยาเป็นผล อปุสรรคที�ขัดขวางการ

เข้าถงึสทิธิที�จะได้รับการเยียวยาและขดัขวางไม่ให้มีการปฏิบตัิอย่างเป็นผลตามข้อ 14 ประกอบด้วยความบกพร่องของ

กฎหมายระดบัชาติ การเลอืกปฏิบตัิในการเข้าถงึกลไกรับข้อร้องเรียนและกลไกสอบสวน และขั �นตอนปฏิบตัิเพื�อการ

เยียวยาและแก้ไขปัญหา มาตรการที�บกพร่องในการควบคุมตวัผู้ถูกกล่าวหาว่าทําการละเมิด กฎหมายการรักษาความลบั

ของรัฐ ภาระพิสจูน์ทางศาลและข้อกําหนดในขั �นตอนปฏิบตัิที�กระทบต่อสทิธิที�จะได้รับการเยียวยา อายคุวามของคดี การ

อภัยโทษและภูมิคุ้มกนัทางกฎหมาย ความล้มเหลวในการให้ความช่วยเหลอืด้านกฎหมายและการมีมาตรการคุ้มครอง

อย่างเพียงพอสาํหรับผู้ เสยีหายและพยาน รวมทั �งเพื�อแก้ไขตราบาปที�เกิดขึ �นและผลกระทบด้านร่างกาย จิตใจ และอื�น ๆ ที�

เป็นผลมาจากการทรมานและการปฏิบตัิที�โหดร้าย นอกจากนั �น การที�รัฐไม่บงัคบัตามคําตัดสนิของศาลให้มีมาตรการ
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ชดเชยกบัผู้ เสียหายจากการทรมาน ทั �งที�เป็นคําสั�งของศาลระดบัประเทศ ระหว่างประเทศ หรือระดบัภูมิภาค ถือเป็น

อปุสรรคสาํคัญต่อการเข้าถึงสทิธิที�จะได้รับการเยียวยา รัฐภาคีควรกําหนดกลไกประสานงานเพื�อช่วยให้ผู้ เสยีหายบงัคบั

ตามคําตดัสนิของศาลกบัหน่วยงานทกุระดบั รวมทั �งการยอมรับความชอบธรรมของคําสั�งศาลที�มาจากรัฐภาคีอื�น และการ

ช่วยเหลอืเพื�อค้นหาทรัพย์สนิของผู้กระทําผิด 

 

39. ในแง่ของพนัธกรณีในข้อ 14 รัฐภาคีต้องประกนัทั �งในทางพฤตินยัและนิตินัยให้กลุม่ชายขอบและ/หรือกลุ่มที�ถกูทําให้

เสยีเปรียบเข้าถงึกลไกการเยียวยาในเวลาที�เหมาะสมและเป็นผล หลกีเลี�ยงมาตรการที�จํากัดความสามารถของคนในกลุม่

เหลา่นั �นในการแสวงหาและได้รับการเยียวยา แก้ปัญหาทั �งที�เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการที�เป็นอปุสรรคในการได้รับการ

เยียวยา ซึ�งอาจประกอบด้วยขั �นตอนปฏิบตัิทางศาลหรืออื�น ๆ ในการจําแนกสดัสว่นของความเสยีหาย ที�อาจสง่ผลกระทบ

แตกต่างกนัไปตามแต่ละบคุคลในแง่การเข้าถงึหรือการเก็บเงิน ดงัที�คณะกรรมการเน้นยํ �าในความเห็นทั�วไปฉบบัที� 2 ว่า 

“เพศสภาพเป็นปัจจยัสาํคัญ การเป็นสตรีเพศพร้อม ๆ กบัอตัลกัษณ์หรือสถานะอย่างอื�นของบคุคล...เป็นปัจจยับ่งบอก

แนวโน้มว่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมีความเสี�ยงหรือมีแนวโน้มต้องได้รับการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายอย่างไร” รัฐภาคี

ต้องประกนัให้มีความใสใ่จอย่างเหมาะสมต่อเพศสภาพ และประกันให้มีองค์ประกอบทั �งหมดตามที�กลา่วถงึข้างต้นเพื�อ

ช่วยให้ทกุคนรวมทั �งกลุม่ซึ�งถูกทําให้เสียเปรียบอย่างเช่น กลุม่ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ต้องได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็น

ธรรมและเท่าเทียม และได้รับการชดเชยที�เป็นธรรมและเพียงพอ ได้รับการฟื�นฟูสภาพและมาตรการชดใช้อื�น ๆ ที�

ตอบสนองกบัความต้องการโดยเฉพาะของพวกเขา  

 

40. เมื�อพิจารณาจากความต่อเนื�องของผลกระทบจากการทรมาน จงึไม่ควรนําหลกัอายคุวามมาใช้เพราะเป็นการปิดกั �น

ไม่ให้ผู้ เสยีหายได้รับการเยียวยา การชดเชย และการฟื�นฟูสภาพที�ควรได้รับ สําหรับผู้ เสียหายจํานวนมาก ระยะเวลาที�ผ่าน

ไปอาจไม่ได้ช่วยลดผลกระทบที�เกิดขึ �น และในบางกรณีผลกระทบเหลา่นั �นอาจเพิ�มขึ �นในลกัษณะความเครียดหลงัภาวะ

เจ็บชํ �านํ �าใจ เป็นเหตใุห้ต้องได้รับความช่วยเหลอืทางการแพทย์ ทางจิตใจและทางสงัคม และพวกเขามกัไม่สามารถเข้าถึง

บริการเหลา่นี �หากยังไม่เคยได้รับการเยียวยามาก่อน รัฐภาคีต้องประกนัว่าผู้ เสียหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�

โหดร้ายทกุคน ไม่ว่าการละเมิดนั �นจะเกิดขึ �นเมื�อใด หรือไม่ว่าเป็นการกระทําหรือการรู้เห็นเป็นใจของรัฐบาลชดุที�แล้ว พวก

เขาควรสามารถเข้าถงึสทิธิที�จะได้รับการเยียวยาและการแก้ไขปัญหา 

 

41. คณะกรรมการได้ยืนยันตลอดมาว่า การอภัยโทษให้กบัความผิดฐานการทรมาน ไม่สอดคล้องกบัพนัธกรณีของรัฐภาคี

ตามอนสุญัญาฉบบันี � รวมทั �งข้อ 14 และดงัที�ระบไุว้ในความเห็นทั�วไปฉบบัที� 2 “การอภัยโทษเป็นเงื�อนไขหรือสะท้อนถงึ

ความไม่ต้องการที�จะฟ้องคดีและลงโทษผู้กระทําผิดต่อการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายโดยพลนัและอย่างเป็นธรรม 

ซึ�งถือเป็นการละเมิดหลกัการไม่อาจลดทอนสทิธิได้” คณะกรรมการเห็นว่าการอภัยโทษต่อการทรมานและการปฏิบตัิที�

โหดร้ายเป็นอปุสรรคที�ไม่อาจยอมรับได้และขดัขวางไม่ให้ผู้ เสียหายได้รับการเยียวยา และยงัสง่เสริมบรรยากาศของการ

ลอยนวลพ้นผิด ด้วยเหตุดงักลา่ว คณะกรรมการจงึเรียกร้องรัฐภาคีให้ยกเลกิการอภัยโทษใด ๆ ที�มีกบัการทรมานหรือการ

ปฏิบตัิที�โหดร้าย 

 

42. ในทํานองเดียวกัน การให้ภูมิคุ้มกนักบัเจ้าหน้าที�หรือบคุลากรของรัฐหรือบคุลากรอื�น ๆ ทําให้ไม่ต้องรับผิดจากการ

ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที�เกี�ยวกบัการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้าย มีความขดัแย้งโดยตรงกบัพนัธกรณีที�รัฐ
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จะต้องให้การเยียวยากบัผู้ เสยีหาย กรณีที�มีการลอยนวลพ้นผิดทั �งในทางพฤตินัยหรือในทางนิตินัย ย่อมขดัขวางผู้ เสยีหาย

จากการแสวงหาการเยียวยาอย่างเต็มที� เพราะเปิดโอกาสให้ผู้ละเมิดไม่ต้องถกูลงโทษ และเป็นเหตใุห้ผู้ เสียหายไม่

สามารถเข้าถงึสทิธิอย่างเต็มที�ตามข้อ 14 คณะกรรมการยืนยนัว่าไม่ว่าในพฤติการณ์ใด ๆ ก็ไม่อาจอ้างความมั�นคง

แห่งชาติเพื�อปฏิเสธการเยียวยาให้กบัผู้ เสยีหาย 

 

43. คณะกรรมการเห็นว่า การสงวนสทิธิเพื�อจํากดัการบงัคบัใช้ตามข้อ 14 ไม่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของ

อนสุญัญาฉบบันี � ด้วยเหตดุังกลา่ว รัฐภาคีจงึควรพิจารณาถอนประกาศข้อสงวนใด ๆ ที�มีต่อข้อ 14 ซึ�งจํากัดการบงัคบัใช้ 

และควรประกนัว่าผู้ เสยีหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายทกุคนสามารถเข้าถงึการเยียวยาและการแก้ไขปัญหา 

 

กองทุนโดยสมัครใจเพื�อสนับสนุนผู้เสียหายจากการทรมานขององค์การสหประชาชาติ 

44. การให้ทนุสนบัสนนุโดยสมัครใจต่อกองทุนระหว่างประเทศเพื�อสนบัสนนุผู้ เสียหายจากการทรมาน มีบทบาทสาํคญัใน

การให้ความช่วยเหลอืพวกเขา คณะกรรมการยํ �าคุณปูการสําคญัของกองทนุโดยสมคัรใจเพื�อสนบัสนนุผู้ เสยีหายจากการ

ทรมานขององค์การสหประชาชาติ ซึ�งให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมต่อผู้ เสยีหายจากการทรมาน คณะกรรมการยงั

เน้นถงึความเป็นไปได้ที�รัฐภาคีจะให้ความสนบัสนนุกบักองทนุนี � โดยไม่คํานงึว่าที�ผ่านมารัฐมีมาตรการระดบัชาติใด ๆ 

หรือเคยให้ความสนบัสนนุอย่างไร 

 

การติดตามตรวจสอบและการรายงาน 

45. รัฐภาคีจะต้องจดัให้มีระบบกํากบัดแูล ตรวจสอบ ประเมินและรายงานการปฏิบตัิตามมาตรการเยียวยาและบริการ

ฟื�นฟสูภาพที�จําเป็นที�มีให้กบัผู้ เสยีหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้าย ในทํานองเดียวกนัในรายงานประเทศ รัฐ

ภาคีควรเสนอข้อมูลที�จําแนกตามอาย ุเพศสภาพ สญัชาติ และปัจจยัหลกัอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัมาตรการเยียวยาที�จดัให้กบั

ผู้ เสยีหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้าย ทั �งนี �เพื�อเป็นการปฏิบตัิตามพนัธกรณีของตน และสอดคล้องกบั

ความเห็นทั�วไปฉบบัที� 2 ที�เสนอให้มีการประเมินความพยายามเยียวยาต่อผู้ เสียหายอย่างต่อเนื�อง  

 

46. ในแง่การปฏิบตัิตามข้อ 14 คณะกรรมการมีข้อสงัเกตถึงความจําเป็นที�จะต้องให้ข้อมลูที�เพียงพอต่อการปฏิบตัิตามข้อ 

14 ในรายงานของรัฐภาคี ด้วยเหตดุงักล่าว คณะกรรมการจึงต้องการยํ �าว่าข้อมูลที�จะต้องระบไุว้ในรายงานควร

ประกอบด้วย   

(ก) จํานวนผู้ เสยีหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายซึ�งได้ร้องขอค่าชดเชยโดยผ่านกลไกทางศาล ฝ่าย

บริหาร และฝ่ายอื�น ๆ สภาพการละเมิดตามข้อกลา่วหา และจํานวนของผู้ เสียหายที�ได้รับค่าชดเชย และ

มลูค่าทั �งหมด  

(ข) มาตรการที�นํามาใช้ช่วยเหลอืผู้ เสยีหายภายหลงัได้รับความช่วยเหลอืให้พ้นจากการทรมาน 

(ค) บริการฟื�นฟสูภาพที�มีให้กบัผู้ เสยีหายจากการทรมานหรือการปฏิบัติที�โหดร้ายและโอกาสที�จะเข้าถึงบริการ

เหลา่นั �น รวมทั �งการจดัสรรงบประมาณให้กับกิจกรรมฟื�นฟูสภาพและจํานวนผู้ เสียหายที�ได้รับบริการฟื�นฟู

สภาพที�สอดคล้องกบัความต้องการของตน 

(ง) วิธีการที�ใช้ประเมินประสทิธิภาพของกิจกรรมและบริการฟื�นฟูสภาพ รวมทั �งการใช้ตวัชี �วดัและข้อมลู

เปรียบเทียบที�เหมาะสม และผลจากการประเมิน  

(จ) มาตรการที�นํามาใช้เพื�อประกนัความพอใจและประกนัว่าจะไม่เกิดซํ �า 
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(ฉ) กฎหมายในประเทศที�กําหนดให้ผู้ เสยีหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายมีสทิธิเข้าถงึการเยียวยา

และการแก้ไขปัญหา และการปฏิบตัิตามมาตรการที�เกี�ยวข้องของรัฐภาคี กรณีที�ไม่มีกฎหมายเช่นนั �น รัฐ

ภาคีควรรายงานว่ามีการใช้มาตรการใดเพื�อหาทางให้มีการออกกฎหมายและบงัคบัใช้กฎหมายเช่นนั �น 

(ช) มาตรการที�นํามาใช้เพื�อประกนัว่าผู้ เสยีหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายทุกคน สามารถเข้าถงึ

และได้รับสทิธิตามข้อ 14 

(ซ) กลไกรับข้อร้องเรียนที�มีอยู่สาํหรับผู้ เสยีหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้าย รวมทั �งการแจ้งให้

ผู้ เสยีหายทราบถงึกลไกเหลา่นั �น และทราบถงึวิธีการเข้าถงึ รัฐภาคีควรเสนอข้อมลูโดยจําแนกตามอาย ุเพศ

สภาพ สญัชาติ ที�อยู่ และข้อกลา่วหาการละเมิด กรณีที�รายงานข้อร้องเรียนที�ได้รับผ่านกลไกเหล่านั �น 

(ฌ) มาตรการที�รัฐภาคีนํามาใช้เพื�อประกนัว่ามีการสอบสวนตามข้อกล่าวหาการทรมานและการปฏิบตัิที�

โหดร้ายทกุกรณี 

(ญ) กฎหมายและมาตรการเชิงนโยบายที�ได้รับการออกแบบเพื�อจําแนกตวัผู้ เสยีหายจากการทรมาน ทั �งนี �เพื�อ

ช่วยให้พวกเขาได้รับการเยียวยา 

(ฎ) ช่องทางที�มีอยู่ที�ช่วยให้ผู้ เสยีหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายได้รับการเยียวยาทั �งในทางอาญา 

แพ่ง ปกครอง และกระบวนการอื�น ๆ นอกจากศาล อย่างเช่น โครงการชดใช้ค่าเสียหายของรัฐ และข้อมูล

เกี�ยวกบัจํานวนผู้ เสยีหายซึ�งสามารถเข้าถงึกลไกเหลา่นี � มีจํานวนเท่าใดที�ได้รับการเยียวยาและได้ประโยชน์

จากมาตรการชดเชย ในรูปแบบใดและ/หรือจํานวนเท่าใด  

(ฏ) ความช่วยเหลอืด้านกฎหมายและการคุ้มครองพยานสําหรับผู้ เสียหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที�

โหดร้าย รวมทั �งพยานบุคคล และผู้ที�เข้ามาให้ความช่วยเหลอืเป็นตวัแทนของผู้ เสยีหาย รวมทั �งข้อมลูที�ระบุ

ว่ามีการแจ้งให้บคุคลทราบถงึการคุ้มครองเหลา่นี �อย่างไร มีการให้บริการอย่างไร จํานวนผู้ เสยีหายที�ได้รับ

ความช่วยเหลอืด้านกฎหมาย จํานวนบุคคลที�ได้รับการคุ้มครองตามโครงการคุ้มครองพยานของรัฐ และการ

ประเมินประสทิธิภาพของการคุ้มครองที�รัฐจดัให้เหลา่นั �น 

(ฐ) ขั �นตอนเพื�อบงัคบัตามคําสั�งของศาลระดบัประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ รวมทั �งระยะเวลาที�ใช้ใน

การบงัคบัตามคําสั�งศาลจนกระทั�งมีการจ่ายค่าชดเชยจริง หรือจนกระทั�งมีการเยียวยาในรูปแบบอื�น ๆ รัฐ

ภาคียงัควรนําเสนอข้อมลูที�แยกแยะในแง่จํานวนผู้ เสียหายที�ควรได้รับประโยชน์จากมาตรการชดเชยตาม

คําสั�งศาล เปรียบเทียบกบัจํานวนผู้ที�ได้รับการเยียวยาจริง และการละเมิดที�เกี�ยวข้อง  

(ฑ) หลกัประกนัที�มีอยู่เพื�อให้การคุ้มครองเป็นพิเศษกบัสมาชิกกลุม่ชายขอบหรือกลุม่ผู้ เสยีเปรียบ ทั �งที�เป็น

ผู้หญิงและเด็ก ในการใช้สทิธิตามที�มีการคุ้มครองในข้อ 14 ของอนสุญัญา 

(ฒ) ข้อมลูส่วนอื�น ๆ ที�คณะกรรมการอาจร้องขอ  

  




