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ข้ อปฏิบัตเิ กียวกับสิทธิและหน้ าทีของผู้เสียหายในการดําเนินการความผิดทางอาญา
ในการดําเนินคดีทางอาญา พยานมีสิทธิและหน้ าที ดังต่อไปนี !
1. ทุกคนทีถกู หมายศาลเรี ยกเป็ นพยานถูกบังคับให้ รายงานตัว

และให้ การเป็ นพยาน
(มาตรา
77
§
l)
การไม่มารายงานตัวเนืองจากการเจ็บป่ วยสามารถเป็ นไปได้ หลังการนําเอกสารซึง รับรองโดยผู้ตรวจทางการแพทย์มาแสดงเท่านัน!
ข้ อยกเว้ นอืนไม่เพียงพอทีจะไม่มารายงานตัว
(มาตรา
117
§
2a)
พยานแต่ละคนได้ รับสิทธิ:ในการได้ รับคืนเงินค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางมาให้ การหากมีการเรียกร้ อง (มาตรา 618a-618e) การไม่มาปรากฎตัวโดยไม่มี
ข้ อกล่าวอ้ างอาจมีผลให้ ถกู ลงโทษโดยการถูกปรับ จับกุม หรือกักขัง (มาตร 285-287)
2. ในสถานการณ์ทีเป็ นข้ อยกเว้ นกรณีพิเศษ พยานอาจจะถูกซักถามด้ วยการประชุมทางไกลด้ วยภาพและเสียง (มาตรา 177 § 1a และ มาตรา 390 §
3)
3. ถ้ าพยานไม่สามารถมาปรากฎตัวด้ วยเหตุผลสําคัญ

(เช่น

การเจ็บป่ วย)

บุคคลใดบุคคลหนึงสามารถทําการซักถามพยาน

ณ

สถานทีพํานักของพยาน (มาตรา 177 §1a และ § 2)
4. หากมีข้อสงสัยเกียวกับสภาวะทางจิตใจของพยาน

ผู้ซกั ถามอาจดําเนินการซักถามโดยมีผ้ เู ชียวชาญทางการแพทย์หรือนักจิตวิทยาร่วมด้ วย
(มาตร 192 § 2) ด้ วยการยินยอมของพยาน พยานสามารถถูกตรวจสอบทางการแพทย์ หรื อสามารถได้ รับการตรวจพินิจจากภายนอก (มาตรา 192 § 4)
และโดยปราศจากการยินยอมของพยาน บุคคลใดบุคคลหนึงสามารถพิมพ์ลายนิ !วมือ ซับเยือเมือกในช่องปาก เส้ นผม หรื อตัวอย่างลายมือ กลิน ถ่ายภาพ
หรือบันทึกเสียง (มาตรา 192a § 1)
5. การซักถามพยานซึง ดําเนินไปด้ วยความเคารพต่อข้ อมูลอันเป็ นความลับ

หรือเป็ นความลับอย่างยิง
(มาตรา
179
)

อาจดําเนินไปได้ เมือพยานได้ รับคําแนะนําจากผู้ให้ คําชี !แนะซึง ได้ รับอนุญาตเท่านันในการให้
!
ตําแนะนําหน้ าทีดงั กล่าวตาม
พยานอาจจะปฏิเสธการให้ การเป็ นพยานด้ วยความเคารพในความเป็ นเจ้ าของสิทธิ:หรือในข้ อมูลอันเป็ นความลับ
หรือการเก็บรักษาความลับเกียวกับวิชาชีพ ถ้ าไม่เช่นนัน! ศาลหรืออัยการอนุญาตให้ พยานละเว้ นจากหน้ าทีในการรักษาความลับ (มาตรา 180 § 1)
การซักถามด้ วยความเคารพในการเก็บรักษาความลับของจ่าศาล การเก็บรักษาความลับของทนายความ การรักษาความลับของผู้ให้ คําแนะนําทางภาษี
การรักษาความลับทางการแพทย์และสือมวลชน
อาจจะถูกยกเว้ นต่อเมือมีความจําเป็ น
และสถานการณ์ไม่สามารถค้ นหาความจริงได้ บนพื !นฐานของหลักฐานอืน
(มาตรา
180
§
2)
การอนุญาตสือมวลชนใดๆ
ละเว้ นจากหน้ าทีในการเก็บรักษาความลับไม่สามารถรวมไปถึงลักษณะผู้เขียนประเภทข่าวแจก จดหมายถึงสํานักข่าว หรือประชาชนผู้ซงึ รวบรวมข้ อมูล
เว้ นแต่ข้อความนันเป็
! นอาชญากรรมซึง มีหน้ าทีต ้ องเปิ ดเผยต่อทีสาธารณะ
(มาตรา
180
§
3
และ § 4) ในกรณีเหล่านี !
ศาลจะซักถามพยานยังทีพิจารณาคดีเป็ นการลับ (มาตรา 181 § 1)
6. บุคคลผู้ใกล้ ชิดผู้ต้องหาทีสดุ (เช่น

คูส่ มรส บิดามารดา บุตร บุคคลใดบุคคลหนึงทีอยูอ่ าศัยด้ วยกัน) สามารถปฎิเสธการให้ การเป็ นพยาน
สิทธิการปฎิเสธการให้ การเป็ นพยานถูกมอบให้ กบั พยานผู้ซงึ อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาคดีทียงั ดําเนินอยู่
โดยถูกกล่าวหาว่าเป็ นผู้ร่วมกระทําความผิดทางอาญาภายใต้ การสืบสวน
(มาตรา
182
§
1
และ
§
3)
ผู้ได้ รับความเสียหายอาจจะใช้ สิทธิ:ในการปฏิเสธการให้ การเป็ นพยานจนกว่าการเริมคําเบิกความของพยานคนแรกในการดําเนินการพิจารณาคดีจะไม่สา
มารถเป็ นหลักฐานในคดีดงั กล่าวได้ (มาตรา 186 § 1)
1
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7. พยานอาจจะปฎิเสธในการตอบคําถามในกรณีทีคําถามอาจทําให้ พยาน

หรือบุคคลผู้ใกล้ ชิดของพยานต้ องรับผิดทางอาญา (มาตรา 183 § 1)
บุคคลใดบุคคลหนึงสามารถยกเว้ นพยานดังกล่าว
ซึง อาศัยอยูก่ บั ผู้ถกู กล่าวหา
โดยเฉพาะหากมีความสัมพันธ์สว่ นบุคคลอย่างใกล้ ชิด
ทังจากการให้
!
การเป็ นพยานหรื อการตอบคําถาม
(มาตรา
185)
พยานอาจจะร้ องขอการไต่สวนลับ
ถ้ าคําให้ การของพยานจะเป็ นการเปิ ดเผยความลับของพยานหรือบุคคลผู้ใกล้ ชิดยาน ให้ ได้ รับความอับอาย (มาตรา 183 § 2)
8. พยานใดก็ตามผู้ซงึ มีอายุน้อยกว่า 15

ปี และได้ รับการพิสจู น์วา่ มีความเกียวเนืองกับการกระทําความผิดซึง พัวพันกับการใช้ ความรุนแรง หรือ
การข่มขู่
ความผิดทางเพศ
หรือความขัดแย้ งทางครอบครัว
หรือเป็ นผู้เสียหายในคดีอาญาซึง ขัดกับเสรีภาพ
จะถูกสอบสวนโดยศาลเพียงครัง! เดียวเท่านันโดยดํ
!
าเนินการในห้ องทีถกู ปรับอย่างเหมาะสมและบรรยากาศเป็ นมิตร
โดยการซักถามจะถูกบันทึก
บุคคลใดบุคคลหนึงสามารถถูกซักถามโดยการใช้ การประชุมทางไกลด้ วยภาพและเสียง ทังนี
! ! ไม่บอ่ ยนักทีพยานจะถูกซักถามมากกว่าหนึงครัง! (มาตรา
185a มาตรา 185b และ มาตรา 185d)
9. พยานผู้ ซึ ง เป็ นผู้ ได้ รั บ ความเสี ย หายในคดี อ าญาข่ ม ขื น

หรื อ ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ ซึ ง ถู ก ซั ก ถามโดยศาลและการรายงานคดี อ าญา
ก า รซั ก ถ า มดั ง ก ล่ า ว จะ ไ ด้ รั บ ก า รบั น ทึ ก
พย า น จะ ใ ห้ ข้ อเ ท็ จ จริ ง แ ล ะ ห ลั ก ฐ า น ที สํ า คั ญ ที สุ ด แ ก่ ตํ า ร ว จแ ล ะ อั ย ก า ร เท่ า นั !น
ในกรณีทีมีการซักถามอีกครัง! โดยการร้ องขอของพยาน การซักถามดังกล่าวสามารถดําเนินการเฉพาะโดยการใช้ การประชุมทางไกลด้ วยภาพและเสียงเท่านัน!
(มาตรา 185c § 2 และ § 3)
10. สถานทีอยูข่ องทีพกั อาศัยและทีทํางานของพยานจะไม่ถกู เปิ ดเผยในเอกสาร

บุคคลใดบุคคลหนึงสามารถเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวเฉพาะบางโอกาสเท่านัน! (มาตรา 148 § 2a-2c) ในกรณีทจี ะเป็ นอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ เสรีภาพ
ทรัพย์สินอันมีคา่ อย่างมีนยั สําคัญของพยาน หรือผู้ใกล้ ชิดของพยาน บุคคลนันสามารถเก็
!
บความลับของการเจาะจงตัวตนพยาน (พยานนิรนาม มาตรา
184)
11. ในกรณีทีมีการข่มขู่เอาชีวิตหรื อสุขภาพของพยานหรื อบุคคลผู้ใกล้ ชิดของพยาน

บุคคลเหล่านันอาจได้
!
รับการคุ้มครองจากตํารวจในระหว่างขั !นตอนการพิจารณาคดี
และถ้ าหากมีความเสียงสูง
บุคคลเหล่านันอาจได้
!
รับความคุ้มครองส่วนบุคคลหรือความช่วยเหลือในการเปลียนทีพกั อาศัย
การร้ องขอการคุ้มครองดังกล่าวควรจะถูกแจ้ งแก่ผ้ บู ญ
ั ชาการตํารวจระดับจังหวัดผ่านหน่วยงานสืบสวนหรือศาล (มาตรา 1-17 ของพระราชบัญญัติ ซึง มีผล
ณ วันที 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เกียวกับการคุ้มตรองและช่วยเหลือผู้ได้ รับความเสียหายและพยาน วารสารกฎหมาย ปี พ.ศ.2558 ข้ อที 21)
12. พยานและญาติของพยานสามารถได้ รับความช่วยเหลือทางกฎหมายและทางจิตวิทยาจาก “เครื อข่ายการให้ ความช่วยเหลือสําหรับผู้เสียหาย”

(มาตรา 43 § 8.2a ของพระราชบัญญติ ซึงมีผล ณ วันที 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2540 ประมวลกฎหมายอาญาเกียวกับการบริ หาร วารสารกฎหมาย เลขที 90
ข้ อที 557 ตามทีไ ด้ รับการแก้ ไข)
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