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เอกสารฉบับภาษาไทยของชุดคูม่ อื บริการจ�ำเป็นพืน้ ฐานส�ำหรับผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงนี้ ได้รบั การ
สนับสนุนจากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายใต้โครงการปลอดภัยและยุติธรรม: ท�ำให้สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติหญิงใน
ภูมิภาคอาเซียนเป็นจริง ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปอันเป็นส่วนหนึ่งของสปอตไลท์อินนิชิเอทีฟ เพื่อขจัดความรุนแรง
ต่อเด็กหญิงและผู้หญิง
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กิตติกรรมประกาศ

การจัดท�ำแนวปฏิบัติฉบับนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจาก
ความกล้าหาญของผูห้ ญิงจ�ำนวนมากทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรง และได้บอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง
และของเหล่านักรณรงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรผู้หญิงที่กระจายอยู่ทั่วโลก ที่ได้เรียกร้องให้มีการบริการและ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมส�ำหรับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ความพยายามของรัฐบาลประเทศต่างๆ ทีจ่ ะด�ำเนินการเพือ่ ยุตปิ ญ
ั หาความรุนแรงต่อผูห้ ญิง ไม่วา่ จะเป็นการปฏิรปู
กฎหมาย การด�ำเนินการทางนโยบาย และการด�ำเนินโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขต่างๆ
ผูส้ นับสนุนหลักของโครงการร่วมแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการบริการทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้
รับผลกระทบจากความรุนแรง (UN Joint Programme on Essential Services for Women and Girls Subject to
Violence) ซึ่งได้แก่ รัฐบาลประเทศออสเตรเลียและประเทศสเปน
ผูป้ ฏิบตั งิ านจากหลากหลายหน่วยงาน นักวิจยั ตัวแทนรัฐบาลทีไ่ ด้เข้าร่วมและมีสว่ นร่วมในประชุมให้คำ� ปรึกษา
ทางเทคนิคระดับสากลว่าด้วยการตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงของภาคสาธารณสุข (Global
Technical Consultations on the Health Sector’s Response to Violence Against Women) ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนา
แนวทางปฏิบัติพร้อมทั้งเครื่องมือล�ำดับต่อมา และค�ำแนะน�ำ (ดูรายละเอียดของผู้เข้าร่วมโครงการได้จาก
www.endvawnow.org โดยคลิกที่ค�ำว่า Essential Services)
พันธสัญญาทีด่ ำ� เนินมาอย่างต่อเนือ่ งในระบบขององค์การสหประชาชาติทไี่ ด้พฒ
ั นาโครงการและปฏิบตั กิ ารเพือ่
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง หน่วยงานต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในการช่วยปรับแก้
และ/หรือพัฒนาแนวปฏิบัตินี้ ได้สละเวลาและแบ่งปันความรู้เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้มีการปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง เราขอขอบคุณผู้แทน
จากหน่วยงานต่างๆ ส�ำหรับพันธสัญญาและข้อมูลทีม่ อบให้ ได้แก่ Tania Farha และ Riet Groenen (UN Women)
Luis Mora และ Upala Devi (UNFPA) Suki Beavers, Charles Chauvel และ Niki Palmer (UNDP) และ Claudia
Baroni และ Sven Pfeiffer (UNODC).
ข้อมูลโดยละเอียดจากเพื่อนร่วมงานที่ UNICEF ได้แก่ คุณ Clarice Da Silva e Paula และ คุณ Kerry Neal
ทีป่ รึกษาผูซ้ งึ่ ช่วยในการรวบรวมและเรียบเรียงแนวปฏิบตั ทิ ไี่ ด้พฒ
ั นาเป็นชุดบริการนี้ ได้แก่ คุณ Eileen Skinnider
และ คุณ Ruth Montgomery
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บทที่ 1

บทน�ำบริการด้านงานยุติธรรม
และกิจการต�ำรวจที่จ�ำเป็น
1.1

บทน�ำ
แนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับงานยุตธิ รรมและกิจการต�ำรวจมุง่ เน้นที่
จะน�ำเสนอแนวทางในการออกแบบ ด�ำเนินการ และทบทวน
คุณภาพของภาคส่วนด้านงานยุตธิ รรมและการบริการในกิจการ
ต�ำรวจส�ำหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศในทุกรูปแบบ แนวทางปฏิบัตินี้มีการ
พัฒนาโดยมุ่งเน้นที่ประเทศที่มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง
ที่อยู่ในสภาวการณ์มั่นคง อย่างไรก็ตามสามารถปรับใช้กับ
ประเทศที่มีรายได้สูงได้เช่นกัน
แนวทางปฏิ บั ติ นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชุ ด บริ ก ารที่ จ� ำ เป็ น ที่
มุง่ หมายจะให้ผหู้ ญิงและเด็กหญิงทุกคนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ สามารถเข้าถึงบริการที่จ�ำเป็น
ที่มีการประสานงานระหว่างหลายภาคส่วนและมีคุณภาพได้
ดียิ่งขึ้น

ชุดบริการทีจ่ ำ� เป็นได้สะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบส�ำคัญของ
การปฏิบตั กิ ารอันเป็นการประสานงานของหลายภาคส่วนเพือ่
ผูห้ ญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง และยัง
เป็นการรวมแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับบริการด้านสุขภาพ บริการ
ด้านสังคม การประสานงานและกลไกการบริหารงานรวมทั้ง
บริการด้านงานยุติธรรมและกิจการต�ำรวจ
แนวทางปฏิบัติส�ำหรับบริการด้านงานยุติธรรมควรจะศึกษา
ร่วมกับหมวดความรู้ที่ 1 ว่าด้วยภาพรวมและบทน�ำ ซึ่งกล่าว
ถึงหลักการ คุณลักษณะร่วม และ องค์ประกอบพื้นฐานที่น�ำ
ไปปรับใช้ได้ในทุกกลุ่มงานบริการที่จ�ำเป็น แนวทางปฏิบัติ
เหล่านี้ยังเป็นส่วนเสริมความสมบูรณ์ให้กับแนวปฏิบัติด้าน
สุขภาพ (หมวดความรูท้ ี่ 2) แนวปฏิบตั ดิ า้ นบริการสังคม (หมวด
ความรู้ที่ 4) และประสานงานและการบริหารการประสาน
(หมวดความรู้ที่ 5)

1.2

วัตถุประสงค์และขอบเขต
การปฏิบตั กิ ารในงานยุตธิ รรมและกิจการต�ำรวจทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็น
สิ่งที่ส�ำคัญต่อการสร้างความมั่นใจว่า กฎหมายต่อต้านความ
รุนแรงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลนั้น
มีการบังคับใช้ โดยให้ผู้หญิงและเด็กหญิงปลอดภัยจากความ
รุนแรง และจากความรุนแรงอาจเกิดซ�้ำ ลงโทษผู้กระท�ำผิด
และจัดให้มกี ารรักษาเยียวยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพแก่ผเู้ สียหายและ
ผูร้ อดชีวติ จากความรุนแรง ระบบยุตธิ รรม และทุกภาคส่วนใน
ระบบยุตธิ รรมจะต้องมีสำ� นึกรับผิดชอบในการทีจ่ ะสร้างความ
เชื่อมั่นว่าจะมีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน วัตถุประสงค์
ของหน่วยความรู้ด้านงานยุติธรรมและกิจการต�ำรวจ (หน่วย
ความรูท้ ี่ ๓) ในชุดบริการทีจ่ ำ� เป็นคือ การช่วยให้ประเทศต่างๆ
สร้างความเชื่อมั่นในการจัดท�ำบริการด้านงานยุติธรรมที่มี

คุณภาพอันเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเชิงพหุภาคีที่ครอบคลุม
และเป็นองค์รวมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าและมีการปรับปรุงกรอบการด�ำเนิน
งานด้านกฎหมายและระบบยุตธิ รรมให้เป็นปัจจุบนั การปฏิบตั ิ
การของภาคส่วนงานยุตธิ รรมและต�ำรวจก็ยงั ขาดประสิทธิภาพ
อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด และมั ก จะไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ใ น
ระดับที่พึงประสงค์ในการที่จะแก้ไขความรุนแรง สภาพ และ
ขอบข่ายของความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ในการทีจ่ ะคุม้ ครอง
สวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้เสียหายและผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรง และในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการเข้า
ถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิง การศึกษาจากทั่วโลกได้
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แสดงให้เห็นว่า ผูก้ ระท�ำผิดส่วนมากไม่ได้รบั โทษทางกฎหมาย1
มี ค ดี ค วามรุ น แรงต่ อ ผู ้ ห ญิ ง เพี ย งส่ ว นน้ อ ยเท่ า นั้ น ที่ มี ก าร
แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และมีจ�ำนวนน้อยยิ่งกว่าที่คดีที่
มีการแจ้งความนั้นมีการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด และ
มีเพียงไม่กี่คดีที่ในท้ายที่สุดจะมีการพิพากษาลงโทษผู้กระท�ำ
ความผิด2 ในกรณีที่ผู้หญิงเลือกที่จะไม่เรียกร้องความยุติธรรม
ผ่านกระบวนการทางอาญา แต่เลือกที่จะด�ำเนินการภายใต้
กฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัว และ/หรือ กฎหมายปกครอง
ผูห้ ญิงก็ตอ้ งเผชิญกับกระบวนการทางกฎหมายทีใ่ ช้ระยะเวลา
ยาวนาน ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่มีความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย หรือมีอย่างจ�ำกัด รวมถึงความล้มเหลวในการพิจารณา
ทบทวนประวัตคิ วามรุนแรงเมือ่ มีการตัดสินใจในการปกครอง
และเข้าถึงเด็กของศาลแพ่งและศาลครอบครัว3
1 Johnson, H., Ollus, N. and Nevala, S. (2008) Violence Against Women
Survey: An International Perspective (HEUNI) หน้า 146; Lovett,
J. and UN Women (2013) Why do some men use violence against
women and how we can prevent it? Quantitative findings from the
United Nations Multi-country Study on Men and Violence in Asia
and the Pacific (UN Women, UNFPA, UNDP and UN Volunteers).
2 Johnson, H., Ollus, N. and Nevala, S. (2008) Violence Against Women
Survey: An International Perspective (HEUNI) หน้า 146. โดยทั่วไป
ผู้หญิงจ�ำนวนน้อยกว่า 20% แจ้งเหตุรุนแรงครั้งสุดท้ายที่ได้ประสบ
กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ซึ่งตีความได้ว่า ความรุนแรงต่อผู้หญิงจ�ำนวน
มากกว่า 80% ไม่เคยได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม มีการรายงานเรื่อง
ความรุนแรงทางกายโดยบุคคลทีไ่ ม่ใช่คคู่ รองมากกว่าความรุนแรงทาง
เพศ (การประทุษร้ายทางกายมีอัตราระหว่าง 15% ถึง 27% และความ
รุนแรงทางเพศระหว่าง 4% ถึง 13% ความน่าจะเป็นของการตั้งข้อ
กล่าวหาต่อผู้ที่ละเมิดอยู่ระหว่าง 1% ถึง 7% ของเหตุทั้งหมดที่มีการ
แจ้งความเข้ามา ความน่าจะเป็นของคดีที่จะถูกตัดสินว่ามีความผิดมี
เพียง 1% ถึง 5% การศึกษาล่าสุดที่ทบทวนการศึกษาที่เป็นตัวแทนใน
ระดับประเทศเขตสหภาพยุโรป 28 ประเทศ แสดงว่า ผู้หญิงจ�ำนวน
เพียง 14% ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหลังจากประสบกับความรุนแรง
ในระดับที่ร้ายแรงตั้งแต่อายุ 15 ปี โปรดดูเพิ่มเติมที่ European Union
Agency for Fundamental Rights (2014) Violence against Women: an
EU-wide survey (Luxembourg) และดู: Lovett, J. and Kelly, L. (2009)
Different systems, similar outcomes? Tracking attrition in reported
rape cases across Europe. Child and Women Abuse Unit, London
Metropolitan University; Triggs, S. Mossman, J.J. and Kingi, V.
(2009) Responding to sexual violence: Attrition in the New Zealand
criminal justice system. New Zealand Ministry of Women’s Affairs;
และ Vetten, L. Jewkes, R Sigsworth, R, Christofides, N, Loots, L.
and Dunseith, O. (2008) Tracing Justice: The Attrition of Rape Cases
through the Criminal Justice System in Gauteng. Johannesburg:
Tshwaranang Legal Advocacy Centre, the South African Medical
Research Council, and the Centre for the Study of Violence and
Reconciliation.
3 Johnson, H. and Fraser J. (2011) Specialized Domestic Violence
Courts Do They Make Women Safer? Community Report: Phase I 7

เพือ่ ทีจ่ ะตอบสนองต่อความต้องการและประสบการณ์ทหี่ ลาก
หลายของผู้หญิงและเด็กหญิง หน่วยความรู้นี้ยอมรับว่ามี
ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมอย่าง
กว้างๆ ส�ำหรับผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ซึ่ง
ควรจะครอบคลุมมุมมองในประเด็นขอบเขตทางกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง เช่น ประเด็นด้านกฎหมายอาญา ประเด็นด้านกฎหมาย
แพ่ง (เช่น การเรียกร้องค่าเสียหายหรือการละเมิดต่อบุคคล)
ประเด็นด้านกฎหมายครอบครัว (เช่น การหย่าร้าง การปกครอง
บุตร และค่าเลี้ยงดู) ประเด็นด้านกฎหมายปกครอง (เช่น กลไก
การเยียวยาความเสียหายทางอาญาของรัฐ)4 ทางเลือกใน
กระบวนการยุติธรรมอย่างกว้างสามารถ น�ำไปปรับใช้ได้ใน
ประเทศที่มีธรรมเนียมทางกฎหมายที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายจารีตประเพณี กฎหมายแพ่ง กระบวนการยุติธรรม
ที่ยึดตามหลักศาสนา ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบกับความ
รุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ อาจจะต้องติดต่อกับระบบยุติธรรม
ในฐานะผูก้ ระท�ำผิด การพิจารณาตัดสินเป็นกรณีพเิ ศษส�ำหรับ
ผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต่อผู้หญิงที่ถูกกล่าว
หาหรือถูกด�ำเนินคดีในความผิดทางอาญา มุ่งเน้นที่ผู้หญิง แต่
ไม่ ไ ด้ เ น้ น เด็ ก ผู ้ ห ญิ ง ด้ วยเหตุ นี้ อาจจะต้ องมีก ารทบทวน
มาตรฐานและบรรทั ดฐานสากลด้ า นงานยุ ติ ธรรมเยาวชน
(juvenile justice) ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของเอกสารชุดนี้
บริการที่จ�ำเป็นพื้นฐานด้านงานความยุติธรรมและกิจการ
ต�ำรวจครอบคลุมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายและผู้รอด
ชีวิตกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและระบบยุติธรรม นับตั้งแต่การแจ้ง
ความหรือการติดต่อในชัน้ ต้น (initial contact) เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามี
การเยียวยาทีเ่ หมาะสม มีการจัดกลุม่ บริการต่างๆ เป็นกลุม่ ตาม
ขั้นตอนอย่างกว้างๆ ในระบบยุติธรรม นับตั้งแต่ การป้องกัน
การติดต่อในชั้นต้น การสอบสวน กระบวนการไต่สวน/ก่อน
การพิจารณาคดีในศาล กระบวนการไต่สวน/ในการพิจารณา
คดีในศาล ความรับผิดของผู้กระท�ำผิดและการชดเชยความ
เสียหาย กระบวนการหลังการพิจารณาคดีในศาล นอกจากนี้ ยัง
ต้องจัดให้มีบริการอื่นๆ ตลอดกระบวนการยุติธรรม เช่น การ
คุ้มครอง การส่งเสริมสนับสนุน การสื่อสาร และการประสาน
งานในหน่วยงานยุติธรรม
(Department of Criminology, University of Ottawa) and Hudson, V.,
Lee Brown, D. and Nielsen, P.L. (2011) “What is the Relationship
between Inequity in Family Law and Violence against Women? Approaching the Issue of Legal Enclaves” Politics and Gender Volume
7, Issue 4, pp 453-492.
4 This document articulates four separate legal domains as this might
be the situation in some jurisdictions, wheras in other jurisdictions,
family law rests within the civil law domain.
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แผนผังที่ 1:

เส้นทางในกระบวนการยุติธรรม (The Justice Continuum)
การป้องกัน

การติดต่อ
ชั้นต้น

ความปลอดภัยและการคุ้มครอง

การสอบสวน

กระบวนการ
ก่อนการพิจารณา

การส่งเสริมและช่วยเหลือ

การที่มีระบบกฎหมาย จารีตประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่าง มี
ความหลากหลายในอ�ำนาจหน้าที่และภารกิจของต�ำรวจและ
หน่วยงานยุติธรรมทั่วโลก หมวดความรู้นี้จึงใช้ค�ำกว้างๆ ว่า

1.3

กระบวนการ
พิจารณาคดี

การสื่อสารและข้อมูล

การรับผิดโดย
ผู้กระท�ำการ

กระบวนการ
หลังตัดสินคดี

การประสานงาน

“ผู้ให้บริการงานยุติธรรม (justice service provider)” เนื่องจาก
เป็นการมุ่งเน้นภารกิจและการบริการในระบบยุติธรรมใน
รูปแบบปกติมากกว่าเน้นไปที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้
บริการใดเป็นการเฉพาะ

ภาษาและอภิธานศัพท์
การชดเชย (Compensation) หมายถึงความเสียหายจากความ
รุนแรงที่ตีเป็นมูลค่าได้ และรวมถึงการเยียวยาแก้ไขที่เป็นตัว
เงินและในรูปที่ไม่ใช่ตัวเงิน (pecuniary and non-pecuniary
remedies)
องค์ประกอบหลัก (Core elements) คือลักษณะหรือส่วน
ประกอบของบริการที่จ�ำเป็นที่น�ำไปปรับใช้ในทุกบริบทและ
สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ก ารที่ จ� ำ เป็ น (Essential Services) ประกอบด้ ว ยชุ ด
บริ ก ารหลั ก ซึ่ ง จั ด ให้ โ ดยภาคส่ ว นงานดู แ ลสุ ข ภาพ งาน
สังคมสงเคราะห์ งานต�ำรวจ และงานยุติธรรม ซึ่งอย่างน้อย
ที่สุด บริการเหล่านี้จะต้องรับรองสิทธิ ความปลอดภัย และ
สวัสดิภาพของผูห้ ญิงหรือเด็กหญิงผูซ้ งึ่ ประสบกับความรุนแรง
ด้วยเหตุแห่งเพศ
ระบบยุติธรรมที่เป็นทางการ (Formal justice systems) คือ
ระบบยุ ติ ธ รรมที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของรั ฐ และ
หน่วยงานของรัฐระบบเหล่านี้ประกอบด้วยกฎหมายที่รัฐ
ให้การสนับสนุนและสถาบันต่างๆ เช่น ต�ำรวจ อัยการ ศาล
ทัณฑสถาน ที่มีหน้าที่บังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมายของ
รัฐ และท�ำหน้าที่ด�ำเนินการบังคับโทษกรณีละเมิดกฎหมาย
ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (Gender based violence) คือ
“การกระท�ำรุนแรงใดๆ ที่มุ่งกระท�ำต่อผู้หญิงเพียงเพราะเหตุ
ว่าเธอเป็นเพศหญิง หรือที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างไม่ได้
สัดส่วน”5

การติดต่อเบื้องต้น (Initial contact) รวมถึงการแจ้งความต่อ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ การลงบันทึกประจ�ำวัน การแจ้งความด�ำเนิน
คดีอาญา การให้ค�ำปรึกษาโดยทนายความ การด�ำเนินคดีแพ่ง
หรือการยื่นค�ำร้องด้านการปกครองต่อกลไกดูแลของรัฐ และ
ค�ำร้องขอหย่า ขออ�ำนาจปกครอง และ/หรือ มาตรการคุม้ ครอง
ฉุกเฉินและ/หรือเร่งด่วนโดยผ่านหน่วยงานหรือกลไกศาลอาญา
ศาลแพ่ง ศาลครอบครัว และทางปกครอง
ความรุนแรงที่เกิดจากคู่ครอง (Intimate partner violence)
เป็น “รูปแบบความรุนแรงที่เกิดมากที่สุดกับผู้หญิงทั่วโลก...
และยังรวมไปถึงการกระท�ำอันเป็นการบังคับขู่เข็นทางเพศ
ทางจิตใจ และทางกายต่อผูห้ ญิงและวัยรุน่ หญิง ไม่วา่ จะมาจาก
คู่ครองคนปัจจุบันหรืออดีตคู่ครองโดยปราศจากความยินยอม
ความรุนแรงทางกายภาพได้แก่ การเจตนาใช้ก�ำลังบังคับ ความ
แข็งแรง หรืออาวุธเพื่อท�ำร้ายหรือท�ำให้ผู้หญิงได้รับบาดเจ็บ
ความรุนแรงทางเพศได้แก่การสัมผัสทางเพศที่ไม่เหมาะสม
การบังคับให้ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์โดยปราศจากการยินยอม
การพยายามมีเพศสัมพันธ์หรือได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่
ป่วย พิการ มึนเมา อยู่ใต้สภาวะกดดัน หรืออยู่ใต้อิทธิพลของ
สิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด ความรุนแรงทางจิตใจได้แก่ การ
ควบคุมหรือโดดเดีย่ วผูห้ ญิง หรือท�ำให้เธอต้องเสือ่ มเสียเกียรติ
5 จาก CEDAW ข้อเสนอแนะทั่วไป หมายเลข 19, ย่อหน้าที่ 6, http://
www. un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.
htm.
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หรือท�ำให้ได้รับความอับอาย ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ คือ
การปฏิเสธไม่ให้ผหู้ ญิงเข้าถึงและด�ำเนินการควบคุมทรัพยากร
พื้นฐาน6
การสืบสวน (Investigation) โดยทั่วไปหมายถึงการประเมิน
และการสอบสวนคดีโดยระบบยุติธรรมทางอาญา รวมถึงการ
จัดการ การวางแผนสืบสวน การสัมภาษณ์ผเู้ สียหาย/ผูร้ อดชีวติ
จากความรุนแรงและพยาน การรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์
พยานหลักฐาน การตรวจสอบทางนิตเิ วชศาสตร์ การค้นหาอัต
ลักษณ์ของผู้ต้องสงสัย การสัมภาษณ์ การจับกุมและด�ำเนิน
การกับผูต้ อ้ งสงสัย และจัดเก็บบันทึกข้อค้นพบและปฏิบตั กิ าร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิด
ผู้ให้บริการด้านงานยุติธรรม (Justice service provider)
รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐ ผู้พิพากษา อัยการ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เจ้าพนักงานประจ�ำศาล
นักกฎหมายหรือทนายความ ผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ในชุมชน (paralegals) ผู้ให้บริการทางสังคมหรือช่วยเหลือ
ผู้เสียหาย
เส้นทางในกระบวนการยุติธรรม (Justice continuum) เริ่ม
จากการที่ผู้ถูกละเมิดหรือผู้ที่รอดชีวิตจากความรุนแรงเข้าสู่
ระบบไปจนกระทั่งคดีสิ้นสุด เส้นทางของผู้หญิงจะแตกต่าง
กันไปตามความต้องการ เธออาจเข้าถึงทางเลือกเพื่อความ
ยุตธิ รรมหลายทาง ตัง้ แต่การแจ้งความหรือร้องเรียนเพือ่ เริม่ การ
สอบสวนและการด�ำเนินคดีอาญา หรือร้องขอความคุ้มครอง
และ/หรือการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง รวมถึง การยื่นขอ
หย่าและการขอสิทธิปกครองบุตร และ/หรือการชดเชยความ
เสียหายส่วนบุคคลหรือความเสียหายอื่นๆ จากรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐโดยด�ำเนินการในทันทีหรือเมื่อเวลาผ่านไป
ระยะหนึ่ง
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal aid) ณ ที่นี้เป็น
ไปตามนิ ย ามที่ พ บใน หลั ก การและแนวทางปฏิ บั ติ แห่ ง
สหประชาชาติว่าด้วยการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (United Nations Principles
and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice
Systems) และอ้างถึงการให้ข้อแนะน�ำทางกฎหมาย ความ
ช่วยเหลือ หรือการเป็นตัวแทนให้แก่ผู้เสียหายและผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส�ำหรับผู้เสียหายที่ไม่มี
ทุนทรัพย์เพียงพอ หรือเมื่อต้องด�ำเนินตามหลักความเป็น
ธรรม ความช่วยเหลือทางกฎหมายยังรวมถึงการเข้าถึงข้อมูล
ด้านกฎหมายด้วย

บริการทางกฎหมาย (Legal service) เป็นบริการทีอ่ ยูใ่ นบริการ
ที่จ�ำเป็นเพื่อรวมถึงการช่วยเหลือทางกฎหมายและบริการทาง
กฎหมายที่อัยการมีให้แก่ผู้ตกเป็นผู้เสียหาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเขตอ�ำนาจศาลบางแห่งที่ไม่มีกระบวนที่ศาลอนุญาตให้
ผู ้ เ สี ย หายสามารถแยกให้ ก ารต่ า งหากเป็ น การเฉพาะใน
กระบวนการพิจารณาความทางอาญา
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ (Medico-legal evidence)
ที่ใช้ในหมวดนี้จะเป็นไปตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
คือ “การบาดเจ็บต่อบริเวณอวัยวะเพศและช่องทวาร และ
สภาวะอารมณ์รวมถึงตัวอย่างและพยานหลักฐาน (samples
and specimens) ที่เก็บมาจากร่างกายของผู้เสียหายหรือจาก
เสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่ เพือ่ วัตถุประสงค์ทางกฎหมายโดยเฉพาะ พยาน
หลักฐานเหล่านัน้ ประกอบด้วยน�ำ้ ลาย น�ำ้ อสุจิ ผม ขนลับ เลือด
ปัสสาวะ เส้นใย ชิ้นเนื้อจากร่างกาย และเศษดิน”7
ความรุนแรงทางเพศจากผู้มิใช่คู่ครอง (Non-partner sexual
violence) “หมายถึงความรุนแรงโดยญาติ เพื่อน คนรู้จัก เพื่อน
บ้าน เพื่อนร่วมงาน หรือคนแปลกหน้า”8 ซึ่งประกอบด้วยการ
บังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจ ความรุนแรงและการ
คุกคามทางเพศทีก่ ระท�ำต่อต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิงซึง่ ส่วนมาก
โดยคนรู้จัก ในที่สาธารณะ ในโรงเรียน ในสถานที่ท�ำงาน และ
ในชุมชน กระบวนการหลังพิจารณาคดี (Post-trial processes)
รวมถึงราชทัณฑ์เนือ่ งจากเกีย่ วเนือ่ งกับการคุม้ ครองผูเ้ สียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง การลดความเสี่ยงที่จะถูกกระท�ำ
ซ�้ ำ จากผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด และการบ�ำ บั ด ฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำผิ ด
รวมไปถึงบริการป้องกันและตอบสนองต่อผู้หญิงที่ถูกคุมขัง
ในทัณฑสถานต่างๆ และผู้หญิงในที่คุมขังที่ต้องประสบความ
ทุกข์จากการกระท�ำรุนแรงต่อผู้หญิงด้วย
ขั้นตอนก่อนการฟ้องคดี/กระบวนพิจารณาคดี (Pre-trial /
hearing processes) ในเรื่องที่เกี่ยวกับความยุติธรรมทางอาญา
รวมทัง้ การไต่สวนเพือ่ ขอปล่อยตัวชัว่ คราว (bail hearings) การ
ไต่สวนพื่อการด�ำเนินคดี (committal hearing) การแจ้งข้อหา
ตามค�ำฟ้อง การตัดสินใจด�ำเนินคดีและการเตรียมเพือ่ พิจารณา
คดีทางอาญา ในกรณีของคดีทางแพ่งและครอบครัว ขั้นตอน
เหล่านี้จะรวมถึงการออกค�ำสั่งเรื่องอ�ำนาจปกครอง/ดูแลบุตร
เป็นการชั่วคราว ระเบียบการการตรวจพยานพยานหลักฐาน
ของคู่ความในคดีแพ่ง และการเตรียมเพื่อพิจารณาคดีหรือ
ไต่สวน ในกรณีของกฎหมายปกครอง เช่น ชดเชยความเสียหาย
ทางอาญา เป็นที่ยอมรับว่าสามารถที่จะด�ำเนินคดีได้แม้ว่าจะมี

7 Du Mont, Janice and D. White (2007), “The uses and impacts of
medico-legal evidence in sexual assault cases: A Global Review
(WHO: Geneva).
6 รายงานของเลขาธิการใหญ่เรือ่ ง In-depth study on all forms of violence
8 รายงานของเลขาธิการใหญ่เรือ่ ง In-depth study on all forms of violence
against women, United Nations, A/61/122/Add.1, (วันที่ 6 กรกฎาคม
against women, United Nations, A/61/122/Add.1, (วันที่ 6 กรกฎาคม
ค.ศ. 2006) ย่อหน้าที่ 111- 112, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/
ค.ศ. 2006) ย่อหน้า 128
UNDOC/ GEN/N06/419/74/PDF/N0641974.pdf?OpenElement.
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หรือไม่มีการฟ้องคดีทางอาญา และ/หรือ ทางแพ่ง ตลอดจน
การจัดท�ำบันทึกพยานหลักฐานเพือ่ ช่วยในการยืน่ ค�ำร้องต่างๆ
มาตรการป้องกัน (Prevention measures) ในมุมของผู้ให้
บริการด้านงานยุติธรรมหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่มีเป้าหมาย
เบื้องต้นในการแทรกแซงเพื่อระงับความรุนแรงหรือป้องกัน
ความรุนแรงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต พร้อมทัง้ เพือ่ ส่งเสริมให้
ผูห้ ญิงและเด็กหญิงต้องแจ้งเหตุเพือ่ ความปลอดภัยของตนเอง
แนวทางคุณภาพ (Quality guidelines) ส่งเสริมการจัดส่งและ
จัดท�ำองค์ประกอบหลักส�ำหรับบริการที่จ�ำเป็น เพื่อความเชื่อ
มั่นว่าบริการเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพียง
พอต่อการตอบสนองความต้องการของผูห้ ญิงและเด็กหญิง แนว
ปฏิบัติด้านคุณภาพยังให้ข้อแนะน�ำ ‘วิธีการ (how to)’ ส�ำหรับ
การจัดให้บริการต่างๆ ในลักษณะที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน
มีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม และส่งเสริมพลังของผู้หญิง
การจัดท�ำบริการเหล่านี้จะส่งเสริมแนวท�ำงานตามมาตรฐาน
สากลและสะท้อนให้เห็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices)
ที่ได้พิสูจน์แล้วในการรับมือกับความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
การชดเชยความเสียหาย (Reparations) หมายถึงการขจัด
ผลอันเกิดจากการกระท�ำผิดกฎหมาย และปรับสถานการณ์
ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะมากได้ ซึ่ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ ว ่ า มี อ ยู ่
แล้วหากแม้ไม่มีการกระท�ำผิดนั้น การชดใช้ค่าเสียหายนี้มี
อยูส่ องลักษณะ คือ เชิงกระบวนการและเชิงเนือ้ หา (procedural
and substantive)9 ในเชิงกระบวนการนั้น ได้แก่ กระบวนการ
การฟ้องร้องการกระท�ำผิดที่รับฟังและตัดสินโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานยุติธรรมหรือฝ่ายปกครอง
จ�ำเป็นจะต้องมีผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง มีการจัดหาไว้พร้อมใช้
งาน เข้าถึงได้ง่าย และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการ
เฉพาะและความจ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว นของผู ้ ห ญิ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น
ออกไป กระบวนการเหล่านี้จ�ำเป็นต้องรับมือกับอุปสรรค
ทางธรรมเนียมประเพณี ที่อาจขัดขวางการเข้าถึงองค์กรที่
รับผิดชอบด้านการชดเชยความเสียหายต่างๆ ในส่วนของเชิง
เนื้อหานั้น คือ การชดเชยเยียวยาที่ประกอบด้วยผลจากการ
พิจารณาคดีอย่างกว้างๆ คือมาตรการเยียวยาต่างๆ ที่ให้แก่
ผู้เสียหายสิ่งเหล่านี้รวมถึงแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการ
ชดเชยความเสียหายทีผ่ เู้ สียหายได้รบั อันได้แก่ กฎหมายละเมิด
(tort law) กรมธรรม์ (insurance) กองทุนส�ำหรับผูเ้ สียหาย (trust
funds) และนโยบายค่าชดเชยสาธารณะ รวมถึงความสูญเสียที่
มิใช่ในทางเศรษฐกิจ ซึ่งโดยทั่วไปมักมีผลกระทบต่อผู้หญิงใน
เชิงลบมากกว่าผู้ชาย การชดเชยความเสียหายมีหลายรูปแบบ
เช่น การฟื้นฟูสู่สภาพเดิม (restitution) ค่าสินไหมทดแทน
(compensation) การรับรู้ถึงข้อเท็จจริงของสาธารณะและ

ยอมรับในความรับผิดชอบ การด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิด การ
กู้คืนศักดิ์ศรีของผู้เสียหายโดยวิธีต่างๆ และการรับรองว่าจะ
ไม่มีการกระท�ำผิดซ�้ำ ขณะที่ความหมายของการชดเชยความ
เสียหายอาจรวมองค์ประกอบของการบริหารงานยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ และความจ�ำเป็นต้องแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียม
ทีม่ อี ยูก่ อ่ นแล้ว ความไม่เป็นธรรม อคติ และความล�ำเอียง หรือ
ทัศนะและแนวปฏิบัติทางสังคมที่ท�ำให้เกิดความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงเกิดขึ้น ยังไม่มีข้อตกลงที่สะท้อนให้เห็นการชดเชย
ความเสียหายที่เปลี่ยนแปลงได้ในเชิงโครงสร้าง (structural
transformative reparations) ในบริการด้านงานยุติธรรมที่
จ�ำเป็นมาตรการการชดเชยความเสียหายควรสร้างความมั่นใจ
เชื่อมั่นว่าการชดเชยเยียวยาควรเป็นองค์รวมและไม่ควรแยก
จากกันและกัน
การฟื้นฟูสู่สภาพเดิม (Restitution) ถือเป็นมาตรการเพื่อช่วย
ให้ผู้เสียหายได้กลับคืนสู่สภาพปกติแต่เดิมก่อนที่จะเกิดความ
รุนแรง
กระบวนการพิ จ ารณาคดี การไต่ ส วน (Trial / hearing
processes) ได้แก่การแสดงหลักฐานและค�ำพิพากษาหรือ
การตัดสินทางแพ่ง รวมถึงการยื่นพยานหลักฐานให้กับคณะ
กรรมการปกครองและค�ำตัดสินสุดท้ายของคณะกรรมการนัน้
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง (Victim / survivor)
หมายถึงผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบหรือก�ำลังประสบความ
รุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ เพื่อสะท้อนถึงทั้งศัพท์บัญญัติใน
กระบวนการทางกฎหมายและศักยภาพ (the agency) ของ
ผู้หญิงและเด็กหญิงในการแสวงหาบริการที่จ�ำเป็น10
ความรุนแรงต่อผูห้ ญิง (Violence against women หรือ VAW)
หมายถึง “การกระท�ำรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศใดๆ ที่ก่อให้เกิด
หรือที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายทางกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ
หรือท�ำให้ผหู้ ญิงต้องทุกข์ทรมาน รวมทัง้ การข่มขูว่ า่ จะท�ำการ
เช่นนั้น การบังคับขู่เข็ญหรือการบังคับให้ปราศจากอิสรภาพ
(arbitrary deprivation of liberty) ในที่สาธารณะหรือส่วนตัว11

10 United Nations (2006) Secretary-General’s In-depth Study on
Violence Against Women A/61/122/Add.1 หมายเหตุวา่ มีการอภิปราย
ที่ยังด�ำเนินอยู่ในเรื่องของค�ำศัพท์ว่า เหยื่อ และ ผู้เสียหาย บางหน่วย
งานเสนอว่า “ไม่ควรใช้ค�ำศัพท์ว่า “เหยื่อ (victim)” เพราะหมายถึง
ความเป็นฝ่ายรับ ความอ่อนแอ และ ความเปราะบางโดยธรรมชาติ
และเป็นการไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าผู้หญิงมีความแข็งแกร่งและมี
พลังในการดูแลตัวเอง (resilience and agency) ส�ำหรับบางหน่วยงาน
“ค�ำว่า “ผู้เสียหาย (survivor)” เป็นค�ำที่มีปัญหาเพราะเป็นการกระท�ำ
ให้เป็นผู้เสียหายที่เกิดกับผู้หญิงที่เป็นเป้าหมายของอาชญากรรมด้าน
ความรุนแรง” ดังนั้น แนวปฏิบัตินี้จึงใช้ค�ำว่า “ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรง (victim/survivor)” ไปพร้อมกัน
9 Special Rapporteur on violence against women, its causes and
11 United Nations 1993, Declaration on the Elimination of all forms of
consequences, Rashida Manjoo, A/HRC/14/22, 19 April 2010.
Violence Against Women, United Nations: Geneva, Article 1.
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กรอบการด�ำเนินงานส�ำหรับ
ชุดบริการที่จ�ำเป็น
2.1

กรอบการด�ำเนินงานโดยรวม
กรอบการด�ำเนินงานส�ำหรับแนวปฏิบัติเพื่อการให้บริการ
ทีจ่ ำ� เป็นตามงานความยุตธิ รรมและกิจการต�ำรวจทีม่ คี ณ
ุ ภาพมี
องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันสี่ส่วน คือ
• หลักการ (Principles) ที่เป็นฐานในการให้บริการที่จ�ำเป็น
ทุกชนิด
• คุณลักษณะร่วม (Common characteristics) ซึ่งอธิบายถึง
กิจกรรมและแนวทางต่างๆ ทีเ่ หมือนกันในทุกภาคส่วน และ
สนับสนุนการท�ำงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

• บริการที่จ�ำเป็น (Essential service) ซึ่งก�ำหนดบริการตาม
กฎหมายขั้นพื้นฐานเพื่อรักษาสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย
และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องผูห้ ญิงหรือเด็กหญิงวัยรุน่ ทีป่ ระสบ
ความรุนแรงจากคู่ครองและความรุนแรงทางเพศที่ไม่ใช่จาก
คู่ครอง
• องค์ประกอบพื้นฐาน (Foundational elements) ซึ่งจ�ำเป็น
ต้องมีเพื่อช่วยในการจัดบริการที่มีคุณภาพที่เชื่อมโยงการ
บริการที่จ�ำเป็นและการปฏิบัติการในทุกด้าน

คุณลักษณะร่วม
(Common Characteristies)

หลักการ
(Principles)

ชุดบริการที่จ�ำเป็นพื้นฐาน: ตารางแสดงกรอบการด�ำเนินงานโดยรวม
แนวทางที่มีสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและ
สร้างพลังให้กับแก่ผู้หญิงมุ่งศักยภาพ
ให้ผู้หญิง
แนวทางที่มีผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก ความปลอดภัยส�ำคัญสูงสุด
ความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง

เหมาะสมและละเอียดอ่อนทาง
วัฒนธรรมและความสมกับวัย
การเอาผิดต่อผู้กระท�ำผิด

ความพร้อมให้บริการ

การเข้าถึงได้

การปรับให้เหมาะสม

ความเหมาะสม

ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

ความยินยอมภายหลังการได้รับการบอกกล่าวและการรักษา
ความลับ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศ

การเชื่อมโยงทุกภาคส่วนและหน่วยงานต่างๆ ผ่านการส่งต่อและประสานงาน

11
หมวดที่ 3 | บทที่ 2

1.
2.
3.
บริการและปฏิบัติการที่จ�ำเป็น
Essential services and actions

4.
5.
6.

สุขภาพ
การระบุผู้เสียหายจากความรุนแรง
โดยคู่ครอง
การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
การเยียวยาบาดแผลและการรักษา
พยาบาลฉุกเฉิน
การตรวจสอบและให้การรักษา
กรณีประทุษร้ายทางเพศ
การประเมินและรักษาด้าน
สุขภาพจิต
การจัดเตรียมเอกสารทาง
นิติวิทยาศาสตร์ (medico-legal)

งานยุติธรรมและงานรักษากฎหมาย
1. การป้องกัน
2. การติดต่อขั้นต้น
3. การประเมิน / การสืบสวน
สอบสวน
4. กระบวนการก่อนพิจารณาคดี
5. กระบวนการพิจารณาคดี
6. การแสดงความรับผิดของผู้กระท�ำ
ผิดและการชดเชยความเสียหาย
7. กระบวนการหลังการพิจารณาคดี
8. ความปลอดภัยและการคุ้มครอง
9. ความช่วยเหลือและการสนับสนุน
10. การสื่อสารและข้อมูล
11. การประสานงานในกระบวนการ
ยุติธรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

การบริการด้านสังคม
ข้อมูลวิกฤติ (Crisis information)
การให้ค�ำปรึกษาในภาวะวิกฤติ
สายด่วนช่วยเหลือ
การจัดที่พักที่ปลออดภัย
การช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงิน
การจัดท�ำ เรียกคืน หรือทดแทน
เอกสารประจ�ำตัว
ข้อมูลด้านกฎหมายและสิทธิ
ค�ำปรึกษาและการว่าความให้
รวมทั้งในระบบกฎหมายพหุภาค
การให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือ
ด้านจิตวิทยาสังคม
การช่วยเหลือที่มีผู้หญิงเป็น
ศูนย์กลาง
การบริการส�ำหรับเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรง
ข้อมูลชุมชน การศึกษา
และการเข้าถึงชุมชน
การช่วยเหลือให้มีอิสระทาง
เศรษฐกิจ การฟื้นฟู และ
พึ่งตนเองได้

องค์ประกอบ
พื้นฐาน

การประสานงานและการบริหารการประสานงาน Coordination and governance of coordination
ระดับชาติ: ปฏิบัติการที่จ�ำเป็น
ระดับท้องถิ่น: ปฏิบัติการที่จ�ำเป็น
1. การจัดท�ำกฎหมายและนโยบาย
1. การจัดท�ำโครงสร้างอย่างเป็นทางการส�ำหรับการประสานงาน
2. การจัดสรรและกระจายทรัพยากร
และการบริหารการประสานงาน ในระดับท้องถิ่น
3. การสร้างมาตรฐานในการตอบสนองแก้ไขปัญหาในระดับ
2. การด�ำเนินงานการประสานงานและการบริหารการประสาน
ท้องถิ่น
งาน
4. แนวทางที่ครอบคลุมเพื่อการตอบสนอง
5. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพส�ำหรับผู้ก�ำหนดนโยบาย และ
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจต่อการตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงและเด็กหญิง
6. การติดตามและประเมินผลในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
บทบัญญัติของกฎหมายและกรอบ
กฎหมายที่ครอบคลุม
การอบรมและพัฒนาบุคลากร

การบริหาร การก�ำกับดูแล และการ
ทรัพยากรและการเงิน
ตรวจสอบ
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ละเอียดอ่อน การติดตามและประเมินผล
ต่อเพศสภาพ
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2.2

ลักษณะเฉพาะของกรอบการด�ำเนินงานบริการด้านงานยุติธรรมและกิจการต�ำรวจที่จ�ำเป็น
หลักการ (Principles)

คุณลักษณะร่วม (Common Characteristics)

ในการปรับใช้หลักการโดยรวมนั้น ผู้ให้บริการงานยุติธรรม
จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

ในการปรับใช้หลักการโดยรวม ผูใ้ ห้บริการงานยุตธิ รรม จ�ำเป็น
ต้องค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

• พลวัตของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายที่
ก่อให้เกิดความเปราะบางอันเฉพาะเจาะจงทางเพศสภาพ เช่น
การพึ่งพาทางเศรษฐกิจและทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบกับ
ผู้หญิงในการใช้บริการงานยุติธรรม เป็นอุปสรรคในการเข้า
ถึงความเป็นธรรม และบางครั้งถึงขนาดที่ท�ำให้การชดเชย
ด้านความยุติธรรมส่งผลกระทบทางลบกับผู้หญิงเอง (เช่น
การจ่ายค่าปรับในกรณีความรุนแรงที่กระท�ำโดยคู่ครอง)

• ความล้ ม เหลวในการพิ จ ารณาประเด็ น การคุ ้ ม ครองและ
ส่งเสริมสนับสนุนตลอดกระบวนการยุตธิ รรมอย่างต่อเนือ่ ง
และเป็นประจ�ำ อาจท�ำให้เกิดผลเสียอย่างมากได้

• บริการด้านงานยุติธรรมและงานต�ำรวจไม่ควรย่อหย่อนใน
ด้านสิทธิ ของผูห้ ญิงและเด็กหญิง จะต้องไม่มกี ารขูเ่ ข็ญบังคับ
และจะต้องอยูบ่ นฐานของหลักการเพศสภาพทีป่ รับเปลีย่ นไป
(gender transformative approach)
• หลั ก การที่ มี ผู ้ ห ญิ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการให้ บ ริ ก ารงาน
ยุติธรรมและกิจการต�ำรวจ จะค�ำนึงถึงความต้องการและ
ความเป็ น จริ ง ของผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก หญิ ง ยิ่ ง กว่ า ค� ำ นึ ง ถึ ง
เป้าหมายของสถาบันยุติธรรม สิ่งนี้หมายความถึงการให้
ความส�ำคัญเร่งด่วนกับความปลอดภัยของผู้หญิง การสร้าง
พลัง และการฟื้นฟู การปฏิบัติต่อผู้หญิงทุกคนอย่างเคารพ
การส่งเสริมและให้ข้อมูลกับพวกเธอตลอดกระบวนการ
ยุติธรรม
• การน�ำผู้กระท�ำผิดมารับผิดต่อสิ่งที่ท�ำลงไปนั้นจ�ำเป็นต้อง
มีบริการด้านงานยุติธรรมและกิจการต�ำรวจเพื่อส่งเสริม
และอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรงในการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริม
ศักยภาพของพวกเธอในการกระท�ำหรือแสดงพลังทีพ่ วกเธอ
มีอยู่ (woman’s agency) ขณะเดียวกันก็สร้างความเชื่อมั่นว่า
ภาระและหน้าทีใ่ นการแสวงหาความยุตธิ รรมจะไม่ตกอยูก่ บั
พวกเธอ แต่ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐ

• การสื่ อ สารอย่ า งเป็ น ระบบ ทั น เวลา ชั ด เจน และมี
ประสิทธิภาพ การประสานบริการต่างๆ เครือข่ายและกลไก
การส่งต่อระหว่างหน่วยให้บริการงานยุตธิ รรมและหน่วยให้
บริการอืน่ ๆ ถือเป็นกุญแจในการคงไว้ซงึ่ ความปลอดภัยและ
การคุ้มครองผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงให้ได้รับ
บริการและความช่วยเหลือต่างๆ ที่พวกเธอสมควรได้รับ

องค์ประกอบพื้นฐาน (Foundational Elements)
ในการปรับใช้หลักการโดยรวมนั้น ผู้ให้บริการงานยุติธรรม
จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
• กรอบกฎหมายอาญาก� ำ หนดให้ ก ารกระท� ำ รุ น แรงทุ ก
รูปแบบต่อผู้หญิงถือเป็นการกระท�ำความผิดอาญา เช่น
เดียวกับขอบเขตกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมาย
ครอบครัว และกฎหมายการปกครองทีร่ บั รองว่าการป้องกัน
การคุ้มครอง การด�ำเนินคดี การชี้ขาดตัดสินและการจัดหา
การชดเชยมีด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลนั้น
• ในส่วนของการอบรมและพัฒนาก�ำลังแรงงาน การสืบสวน
สอบสวน การฟ้องร้องและการการชีข้ าดตัดสินในกรณีความ
รุนแรงต่อผูห้ ญิง บ่อยครัง้ ถือเป็นเรือ่ งซับซ้อนและจ�ำเป็นต้อง
มีความช�ำนาญ ทักษะ และความสามารถพิเศษ บริการงาน
ยุติธรรมควรพิจารณาให้มีหน่วยช�ำนาญเฉพาะและมีความ
เป็นสหวิชาชีพในด้านความยุตธิ รรม (เช่น ศาลทีช่ ำ� นาญพิเศษ
ในเรื่องความรุนแรงในครอบครัว หน่วยงานที่ช�ำนาญด้าน
การฟ้องร้องกรณีความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ หน่วยด้าน
ความรุนแรงในครอบครัวของต�ำรวจ ซึ่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจและนักสังคมสงเคราะห์)
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แนวทางการบริการด้านงานยุติธรรม
และกิจการต�ำรวจที่จ�ำเป็น
บริการที่จ�ำเป็น : 1. การป้องกัน (PREVENTION)
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ผู้ให้บริการงานยุติธรรมท�ำการส่งเสริมโครงการและองค์กรที่มุ่งสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้หญิง สร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชน
เกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง สาเหตุและผลกระทบต่อผู้หญิง ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการลงโทษที่ผู้กระท�ำผิดจะได้รับ และสร้างความมั่นใจว่า
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและการเข้าถึงบริการจะมีพร้อมอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีฐานอยู่บนความเท่าเทียมและการ
ตอบสนองต่อประเด็นเพศสภาพต่องานป้องกัน1เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง1
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• ค้นหาและสร้างความสัมพันธ์พร้อมท�ำงานร่วมมือกับหน่วยงานที่มียุทธศาสตร์ในระยะยาวที่จะยุติความ
1.1
รุนแรงและเพิ่มความเท่าเทียมกันให้กับผู้หญิง:
การส่งเสริมและสนับสนุนโดย
• สร้างความมีส่วนร่วมของหน่วยงานหลัก (เช่น สถาบันการศึกษา) กลุ่มเฉพาะ (เช่น กลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้ชาย
หน่วยงานและโครงการต่างๆ เพื่อยุติ
และเด็กชาย พ่อแม่ เด็กๆ และเยาวชน) และสื่อมวลชนเพื่อรณรงค์และปฏิบัติการเพื่อลดความรุนแรงต่อ
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเพื่อเพิ่ม
ผู้หญิงและเด็กหญิง
ความเท่าเทียมกันของผู้หญิง
• สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตระหนักในเพศสภาพ
• พิจารณาถึงผลกระทบและเจตนาของนโยบาย กระบวนการ และแนวปฏิบัติต่อผู้หญิงและผู้ชายในองค์กร
และผู้หญิง ผู้ชายและเด็กในชุมชน
• เน้นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการตอบสนองทางเพศสภาพ (gender responsiveness) ให้กับองค์กรชุมชน
ที่ท�ำงานในด้านนี้
• แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเป็นพนักงานที่ทรงคุณค่าในระบบยุติธรรม และสิ่งที่ผู้หญิงอุทิศให้กับองค์กรนั้น
เป็นสิ่งส�ำคัญต่อการจัดท�ำบริการที่มีคุณภาพ
• สร้างความเชื่อมั่นว่าจะมีและบังคับใช้นโยบายซึ่งไม่มีการยอมทน (zero tolerance) ต่อความรุนแรงที่กระท�ำต่อ
บุคคลใดๆ รวมทั้งต่อผู้เสียหาย ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต่อสตรี ส�ำหรับลูกจ้างในองค์กรทุกคน
• นิยามบทลงโทษส�ำหรับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้และสร้างความเชื่อมั่นใจว่าจะมีการฝึกอบรมและ
สร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย
• มีส่วนในการพัฒนาและด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ท้าทายค่านิยมทางวัฒนธรรมและสังคม ทัศนคติและ
1.2
พฤติกรรมที่มีส่วนให้เกิดการยอมรับการกระท�ำความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง อันได้แก่
การสนับสนุนงานสร้างความ
• การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทุกประเภท รวมทั้งสื่อมวลชนและบุคคลของสังคมตามความเหมาะสม เพื่อน�ำ
ตระหนักและส่งเสริมให้สังคมไม่
เสนอข้อความที่ย�้ำว่าความรุนแรงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเป็นสิ่งที่ปราศจากเหตุผล (unacceptable and
ยอมรับการใช้ความรุนแรงของผู้ชาย
unjustified)
หรือเด็กชายที่กระท�ำต่อผู้หญิง
• ย�้ำเตือนว่าผู้ชายและเด็กชายคือส่วนส�ำคัญในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
• ท�ำงานร่วมกันหลายภาคส่วนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคมว่าระบบยุติธรรมสามารถที่จะช่วยเหลือกรณี
ความรุนแรงต่อผู้หญิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ย�้ำเตือนและแสดงให้สาธารณชนได้รับรู้ซึ่งความมุ่งมั่นในการท�ำงานที่มีผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรงเป็นศูนย์กลางในการสร้างความปลอดภัย ให้ความคุ้มครอง ให้การสนับสนุน รักษาความเป็น
ส่วนตัวและความลับของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ของครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ และ
ผู้กระท�ำผิดต้องแสดงความรับผิด
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• จัดเก็บพยานหลักฐานที่ถูกต้องและวิเคราะห์บันทึกรายงานเหตุการณ์กระท�ำรุนแรงต่อผู้หญิงเพื่อเข้าใจ
1.3
แนวโน้มของการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
การยุติความรุนแรงและป้องกันความ
• ส่งเสริมและจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยให้เข้าใจรูปแบบต่างๆ ของการกระท�ำรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศและ
รุนแรงไม่ให้เกิดซ�้ำกับผู้หญิง
ในเขตอ�ำนาจศาลในท้องที่
• วิเคราะห์ข้อมูลตัวแทนระดับประเทศเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง (ถ้ามี) เพื่อให้เข้าใจอย่างเต็มที่ถึงระดับความ
รุนแรงที่มีอยู่ในสังคม ข้อมูลนี้อาจน�ำไปเปรียบเทียบกับการแจ้งความที่ทางเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและหน่วยงาน
อื่นๆ ได้รับ ส�ำหรับสร้างความเข้าใจและตอบสนองได้ดีขึ้นในกรณีของการแจ้งความน้อยกว่าความเป็นจริงกับ
หน่วยงานบริการ (under-reporting to services)
• บนฐานการวิเคราะห์ ให้ปฏิบัติการเพื่อป้องกันความรุนแรง โดยการ
• ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่แรก
• ตอบสนองอย่างรวดเร็วและน�ำผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ออกจากสภาวะ
ความรุนแรง และ
• จับกุมและน�ำผู้กระท�ำผิดออกจากสถานที่เกิดเหตุ
• ส่งเสริมอย่างแข็งขันให้ผู้ประสบความรุนแรงเข้าแจ้งความ
1.4
• ให้ข้อมูลกับชุมชนถึงความมุ่งมั่นในฝั่งเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่จะรับมือกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและ
การส่งเสริมให้ผู้หญิงแจ้งความใน
เด็กหญิงอย่างมีประสิทธิภาพ
กรณีถูกกระท�ำรุนแรง
• มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะพร้อมรับแจ้งความตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันและ 365 วันต่อปี
• ท�ำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านอื่นๆ และชุมชนเพื่อมั่นใจว่า ด่านแรกในการแจ้งความคือประตูที่ถูกต้อง
ส�ำหรับกรณีความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความแบบใด เช่น
- การแจ้งความโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
- การแจ้งกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
- การแจ้งกับผู้ให้บริการสังคมสงเคราะห์
- การแจ้งกับเจ้าพนักงานของศาล
• มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงในการแจ้งความ โดยการตอบรับอย่างทันท่วงทีและอย่างเหมาะสมกับ
สิ่งที่ได้รับรายงานในด้านความรุนแรงที่ผู้แจ้งได้ประสบมา
• มั่นใจว่านโยบายและแนวปฏิบัติจะมีค�ำนึงถึงสิ่งที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้สะท้อนไว้ เพื่อ
น�ำไปพิจารณาว่าควรจะด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนหรือเริ่มกระบวนการทางศาลหรือไม่
บริการที่จ�ำเป็น : 2. การติดต่อเบื้องต้น (INITIAL CONTACT)
ประสบการณ์ที่เป็นบวกในการแจ้งความเบื้องต้นกับระบบยุติธรรมเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งยวดกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง บริการต่างๆ จะ
ต้องพร้อมอยู่เสมอและเข้าถึงได้โดยผู้หญิงทุกคน แต่สิ่งที่ส�ำคัญมากที่สุดก็คือ การติดต่อครั้งแรกจะต้องแสดงให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
เห็นว่า ระบบด้านความยุติธรรมและผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมมีความมุ่งมั่นต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเธอ รับฟังการร้องเรียนของเธออย่าง
จริงจัง และต้องการให้เธอได้รับความช่วยเหลืออย่างดีตลอดเส้นทางในกระบวนการยุติธรรม2
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• มั่นใจว่าบริการยุติธรรมและงานต�ำรวจพร้อมให้บริการส�ำหรับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทุกคน
2.1
ไม่ว่าพวกเธอจะมีภูมิล�ำเนาที่ใด มีสัญชาติอะไร มาจากชาติพันธุ์ไหน มีวรรณะใด อยู่ในชนชั้นไหน เป็นคน
ความพร้อมให้บริการ
ย้ายถิ่นหรือเป็นผู้อพยพ สถานะความเป็นชนพื้นเมือง อายุ ศาสนา ภาษา หรือระดับการอ่านออกเขียนได้
(Availability)
ความโน้มเอียงทางเพศ สถานภาพสมรส ความพิการ หรือลักษณะอื่นใดที่จ�ำเป็นต้องพิจารณา
• มั่นใจว่าการเข้าถึงบริการของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจนั้น
2.2
• มีพร้อมตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน และ 365 วันต่อปี
การเข้าถึงได้ง่าย
• เข้าถึงได้โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ และแม้ไม่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เข้าถึงได้ ก็ยังมีกลไกอื่นที่จะช่วยให้
(Accessibility)
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงติดต่อได้อย่างความปลอดภัย/เข้าถึงบริการของภาคต�ำรวจโดยอาศัย
ตัวกลางอื่นๆ
• มีความเป็นมิตรกับผู้รับบริการ ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น ไม่มี
ข้อจ�ำกัดส�ำหรับคนที่ไม่รู้หนังสือ คนพิการทางสายตา หรือไม่มีสถานะเป็นพลเมืองหรือไม่มีถิ่นที่อยู่เป็น
หลักแหล่ง
- ขั้นตอนพิธีการและค�ำชี้แนะต่างๆ มีอยู่ในหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากที่เช่น (เช่น
เป็นการเขียน เป็นสื่ออิเล็กทรอนิก เป็นการบอกด้วยวาจา ใช้สื่อต่างๆ หรือ บอกทางโทรศัพท์)
• ใช้ป้ายบอกต่างๆ ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
• น�ำส่งให้ไกลเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยค�ำนึงถึงภาษาของผู้ใช้บริการด้วย
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2.3
การตอบสนองความต้องการ
(Responsiveness)

• มั่นใจว่า สถานที่ด�ำเนินด้านความยุติธรรมนั้นเป็นสถานที่ปลอดภัยและมีพื้นที่ที่เป็นมิตรกับผู้หญิงและเด็ก
• มัน่ ใจว่า บริการของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจนั้นจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และมั่นใจว่า
• การเข้าถึงบริการจะไม่สร้างภาระทางการเงินหรือการจัดการให้กับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• ทุกขั้นตอนจะด�ำเนินไปเพื่อให้ผู้เสียหาย/ผู้เสียให้ได้เข้าถึง “บริการที่ต้องจ่ายเงิน” ที่ต้องการได้ด้วย (เช่น
การตรวจทางแพทย์ บริการการช่วยเหลือด้านจิตใจอารมณ์)
• มั่นใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงสามารถแจ้งความได้ทุกๆ เวลา และในสถานที่ที่ปลอดภัย เป็น
ส่วนตัว และน่าสบายใจส�ำหรับเธอ โดย
• มีความพยายามที่จะจ�ำกัดจ�ำนวนคนที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต้องพบเจอให้น้อยที่สุด เพื่อที่
เล่าเรื่องราวของเธอ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการสร้างความเป็นผู้เสียหายซ�้ำ (secondary victimization)3
• ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และ/หรือ พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ตัวแทนทางกฎหมายในกรณีของเด็ก
หญิง จะต้อง
- มีโอกาสได้ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่
- ได้รับข้อมูลที่เพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ความยินยอมโดยแจ้งให้รับทราบผลกระทบ
(informed decisions)
- ไม่ได้รับโทษหากไม่ให้ความร่วมมือ เมื่อไม่มีการรับรองความปลอดภัยของเธอหรือเมื่อไม่สามารถ
ป้องกันภาวะความเป็นผู้เสียหายซ�้ำสองได้
• มั่นใจว่าจะมีผู้ให้บริการที่ได้รับการอบรมแล้วพร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เสียหายในการกรอกบันทึกการ
แจ้งความหรือใบร้องเรียน
• มั่นใจว่าการแจ้งความเหตุกระท�ำรุนแรงต่อผู้หญิงจะมีการบันทึกไว้ ไม่ว่าการกระท�ำนั้นจะถือเป็นอาชญากรรม
หรือไม่ก็ตาม
• ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดและรายงานต่างๆ ต้องมีการเก็บไว้เป็นความลับในสถานที่ปลอดภัย
• มั่นใจตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการด�ำเนินการทันที เมื่อผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเข้าแจ้งเหตุกระท�ำ
รุนแรงที่เธอได้ประสบ
• มั่นใจว่าผู้ให้บริการงานยุติธรรมจะต้อนรับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• โดยไม่มีการตัดสินว่าเธอเป็นอย่างไร มีความเข้าใจความรู้สึก และการให้ความช่วยเหลือ
• ด�ำเนินการต่อในลักษณะที่
- ค�ำนึงถึงและป้องกันการสร้างความเป็นผู้เสียหายซ�้ำสอง
- สนองตอบต่อความกังวลของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงโดยไม่ละลาบละล้วง
- มั่นใจว่ามีการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• มั่นใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงมีโอกาสที่จะ
• บอกเล่าเรื่องราวของเธอ ได้รับการรับฟัง และมีการบันทึกเรื่องเล่าของเธออย่างถูกต้อง
• มีโอกาสบอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีผลกับเธออย่างไร
• มั่นใจว่าเด็กหญิงที่เป็นผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่สอดคล้องกับ
ความสามารถ อายุ วุฒิภาวะ และศักยภาพตามระดับการพัฒนาของเธอ

บริการที่จ�ำเป็น : 3. การสืบสวนสอบสวน (INVESTIGATION)
เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งที่จะต้องมีการเริ่มต้นสอบสวนอาชญากรรมที่กระท�ำโดยคู่ครองหรือความรุนแรงทางเพศที่กระท�ำต่อผู้หญิงอย่างทันต่อเวลา และใน
ลักษณะที่เป็นมืออาชีพ โดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดเรื่องการพิสูจน์พยานหลักฐานและเรื่องการสอบสวน นอกจากนั้น ต้องมีการก�ำหนดและเลือกสรร
เครื่องมือที่มีอยู่ทุกอย่างเพื่อน�ำมาระบุตัวและจับกุมผู้ต้องสงสัย ตลอดทุกขั้นตอน ความปลอดภัย สวัสดิภาพ และศักดิ์ศรีของผู้หญิงจะต้องได้รับการค�ำนึง
ถึงเสมอและด�ำรงไว้ตลอดเวลา
ชุดแนวปฏิบัติต่างๆ นี้เป็นการเสริมให้กับชุดบริการจ�ำเป็นพื้นฐานด้านสุขภาพหมายเลข 6 – การจัดเก็บข้อมูล (นิติเวช) ที่กล่าวไว้อย่างละเอียดในหลักสูตร
ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ 6.2 ที่ว่าด้วยการรวบรวมและเก็บบันทึกตัวอย่างทางนิติ และ ข้อ 6.3 ที่ว่าด้วยพยานหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และรายงานกระบวนพิจารณาของศาล (written evidence and court attendance)
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• มั่นใจว่าจะมีนโยบายรองรับที่ก�ำหนดให้ผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมที่รับร้องเรียนเรื่องความรุนแรง ต้อง
3.1
• อธิบายให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทราบถึงขั้นตอนการสอบสวนและกระบวนการยุติธรรม
กรณีความรุนแรงต่อผู้หญิงที่ควร
สิทธิของเธอ บริการที่มีให้เธอตลอดกระบวนการยุติธรรม
ได้รับความส�ำคัญอันดับต้นๆ ใน
• เริ่มต้นสอบสวนทันทีโดยค�ำนึงถึงความรู้สึกของผู้เป็นผู้เสียหาย (victim sensitive investigation)
กระบวนการสืบสวนสอบสวน
• มั่นใจว่าจะมีการสอบสวนตามรายงานที่ได้รับแจ้งทันทีและจะมีการติดตามผล
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• มั่นใจว่าปฏิบัติการในด้านความยุติธรรมจะไม่ท�ำให้เกิดความชอกช�้ำกับผู้เสียหายเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาถึง
• บริบทของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• ความชอกช�้ำทั้งร่างกายและจิตใจที่เธอได้รับมา
• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแจ้งความของเธอต่อตัวเธอเอง ต่อครอบครัว และต่อคนอื่นๆ
• มั่นใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงจะไม่ถูกบอกเลื่อนหรือท�ำให้ล่าช้า ถูกสั่งให้รอแจ้งความ หรือ
พบกับการกระท�ำอื่นใดที่ขัดขวางการพยายามน�ำกรณีของเธอเข้าแจ้งความกับผู้มีอ�ำนาจด้านความยุติธรรม
• มั่นใจว่าผู้ต้องสงสัยจะถูกจับกุมโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้
• มั่นใจว่าผู้ต้องสงสัยจะถูกจ�ำกัดเขตตามมาตรการเพื่อปกป้องผู้เสียหาย
• มั่นใจว่าการตอบสนองด้านความยุติธรรมระหว่างการสืบสวนสอบสวนจะเน้นที่ความต้องการของผู้เสียหาย/
3.2
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ค�ำนึงถึงความบอบช�้ำทางกายและจิตใจที่เธอได้รับ และ ความต้องการด้านการ
ความต้องการด้านการรักษาพยาบาล
รักษาพยาบาลและสังคมสงเคราะห์ โดยที่
และปรับสภาพอารมณ์จิตใจของผู้
• ผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อปัญหาที่ต้องการการรักษาพยาบาลอย่างทันที
เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• ความต้องการด้านการรักษาพยาบาลและด้านอารมณ์จิตใจของเธอได้รับการตอบสนองโดยบุคลากร
ได้รับการตอบสนอง
ทางการแพทย์และด้านสุขภาพจิต
• ผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมอ�ำนวยความสะดวกให้เธอได้เข้าถึงความช่วยเหลือทางการแพทย์และ
การตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ (medico-legal examinations)
• มั่นใจว่าค�ำให้การของผู้เสียหายจะ
3.3
• ได้รับการตอบสนองอย่างทันท่วงที โดยความเป็นมืออาชีพ โดยไม่มีการตัดสิน และในลักษณะที่อ่อนไหว
มีการรวบรวมข้อมูลและพยาน
ต่อความรู้สึกของผู้เสียหาย
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากผู้เสียหาย/
• มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง การอ่านทวนให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้รับฟัง และมีการ
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
ยืนยันเนื้อหาโดยผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
และจากพยานหลักฐาน
• จะมีการซักถามแค่ครั้งเดียว เพื่อลดผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และ
ป้องกันการสร้างความเป็นผู้เสียหายซ�้ำสอง (secondary victimization)
• รับรองว่าจะมีการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ (medico-legal examination) ตามความเหมาะสม4 ท�ำให้แน่ใจ
ว่าการตรวจร่างกายจะมีการจัดท�ำและบันทึกไว้ในลักษณะที่
• ทันต่อเวลา
• อ่อนไหวต่อประเด็นทางเพศสภาพ และค�ำนึงถึงความต้องการและมุมมองเฉพาะของผู้เป็นผู้เสียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง เคารพศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของเธอ และลดความจาบจ้วงให้มากที่สุด ในขณะที่
ก็ยังด�ำรงมาตรฐานของการเก็บพยานหลักฐานทางนิติเวชศาสตร์ (forensic evidence)
• เมื่อเป็นไปได้ ให้ประกันว่าผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมจะติดตามผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
ไปยังสถานพยาบาลเพื่อท�ำการตรวจร่างกาย
• รับรองว่าจะมีการจัดเก็บพยานหลักฐานทั้งหมดที่น่าเชื่อถือที่จะน�ำไปสู่การตั้งข้อกล่าวหา และการจัดเก็บจะ
เป็นไปอย่างเคารพและปกป้องศักดิ์ศรีของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง อันประกอบด้วย
• การส่งเสริมให้รวบรวมพยานหลักฐานที่เน้นถึงความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวหามากกว่าเน้นที่ความน่า
เชื่อถือของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• พิจารณาว่าการตรวจสอบทางนิติเวชวิทยาเป็นสิ่งจ�ำเป็นหรือไม่ และหากจ�ำเป็นจะต้องจัดท�ำอย่างทันเวลา
ด้วย
• รับรองว่าจะมีการลงไปตรวจสถานที่เกิดเหตุอย่างทันเวลา
• ตรวจและกั้นสถานที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้พยานหลักฐานสูญหาย
• หากมีการยืนยันว่ามีพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบต่อไปได้ตกในที่เกิดเหตุ ก็ให้ด�ำเนินการตรวจสอบ
สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมอย่างละเอียด โดย
- รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ จัดเก็บ และประมวลพยานหลักฐานให้ตรงกับระเบียบการพิสูจน์
พยานหลักฐาน (chain of evidence requirements)
- จัดการสิ่งที่ต้องท�ำเพื่อท�ำการวิเคราะห์พยานหลักฐานจากสถานที่และจากผู้เสียหาย (scene and
victim evidence analysis)
- ทบทวนรายงานการวิเคราะห์พยานหลักฐานและน�ำไปใช้เพื่อก�ำหนดสิ่งที่จะต้องท�ำในล�ำดับต่อไป
• พิจารณาข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดและท�ำการสอบสวนติดตาม (follow-up investigations) และปฏิบัติการเพื่อ
สรุปคดี
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• รับรองว่าเมื่อมีการท�ำงานกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่เป็นเด็กหญิง จะมีบริการที่จัดไว้ให้
เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะวัยของเด็กหญิง และท�ำให้มั่นใจว่า
• ห้องสัมภาษณ์และบทสัมภาษณ์มีความเป็นมิตรกับเด็ก
• ระเบียบพิธีการต่างๆ มีความอ่อนไหวต่อเด็ก
• พ่อแม่ที่ไม่ได้เป็นผู้กระท�ำผิด ผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือหน่วยงานผู้มีอ�ำนาจที่ให้ความ
ช่วยเหลือเด็กที่เหมาะสม จะมีส่วนและเข้าร่วมในทุกปฏิบัติการที่ไตร่ตรองไว้หรือที่ได้กระท�ำลงไป
• บริการช่วยเหลือด้านการแพทย์ ด้านอารมณ์สังคม มีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก และ
• จะมีการรักษาความลับและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ห้ามเปิดเผยที่เกี่ยวกับเด็กหญิง
• แน่ใจว่ามีการระบุตัวพยานและบุคคลอื่นๆ ที่อาจมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้โดย
• พยายามทุกวิถีทางที่จะประมวลยืนยันค�ำให้การค�ำพูด บทสัมภาษณ์และข้อค้นพบต่างๆ ของผู้เสียหาย
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• มั่นใจว่าจะมีการระบุตัวผู้ต้องสงสัย ซักถาม และมีการจับกุม เมื่อเหมาะสม
3.4
มีการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียด • มั่นใจว่าจะมีรายงานที่ละเอียดและบันทึกไว้อย่างดีถึงรายละเอียดของการสืบสวนที่ท�ำเสร็จสิ้นไปและมีการ
ทบทวนอย่างดีแล้ว
ถี่ถ้วน
• เจ้าพนักงานชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาได้ตรวจรายงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆ ขั้นตอนที่จ�ำเป็นได้มีการ
ปฏิบัติไปแล้วและมีการบันทึกไว้
• มีการท�ำส�ำเนารายงานส�ำหรับน�ำไปใช้และน�ำไปติดตามผลโดยเจ้าพนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงาน
อัยการ
• มีการส่งส�ำเนารายงานให้กับผู้ให้บริการส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความพร้อมรับผิดในระดับองค์กรตลอดกระบวนการสืบสวนสอบสวน
3.5
• พนักงานสอบสวนอาวุโสหรือผู้บังคับบัญชา
ความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
- ประกันให้มีการทบทวนการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการท�ำแผนการสอบสวนและปฏิบัติตาม
จะคงไว้ตลอดการสืบสวนสอบสวน
แผนนั้น พนักงานสอบส่วนมีการประสานงานกันอย่างเหมาะสม มีติดตามก�ำกับดูแลและ
ประเมินผลปฏิบัติการและข้อค้นพบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- ก�ำหนดให้พนักงานสอบสวนรับผิดต่อหน้าที่ของตนตลอดกระบวนการปฏิบัติงาน
• องค์กรต้องก�ำหนดให้เจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายท�ำการ
• วิเคราะห์อาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุหาสัญญาณของความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น และประวัติ
ความรุนแรงและแนวโน้ม มีการบันทึกไว้ในรายงาน
- ก�ำกับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานพยานหลักฐานตามระเบียบว่าด้วยพยานหลักฐาน
(evidentiary requirements)
- ประกันว่าบริการต่างๆ นั้นตรงกับความต้องการของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง มั่นใจ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามั่นใจ
• มีระบบจัดการที่โปร่งใสและเชื่อถือได้เพื่อรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
- ระบบเข้าถึงได้ง่ายและพร้อมใช้งานอยู่เสมอส�ำหรับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทุกคน
และมีการก�ำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
บริการที่จ�ำเป็น : 4. กระบวนการก่อนการฟ้องคดี (PRE-TRIAL PROCESSES)
กระบวนการก่อนการฟ้องคดีอาญาและการไต่สวนตามกฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัว และกฎหมายปกครอง ต้องไม่ล�ำเอียงและมีความละเอียดอ่อนต่อ
ความต้องการของผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงโดยคู่ครองและความรุนแรงทางเพศเป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อ
ประกันสิทธิของพวกเธอที่จะได้รับความเป็นธรรม บริการที่จ�ำเป็นในช่วงก่อนการฟ้องคดีสะท้อนถึงมาตรฐานสากลว่าด้วยพันธกรณีของรัฐและ
ผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมต่างๆ ในการท�ำหน้าที่เบื้องต้นด้านการสืบสวนสอบสวนและการเริ่มด�ำเนินคดีฟ้องร้อง ในขณะที่ถ่วงดุลโดยการสร้างพลัง
ให้กับผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่จะตัดสินใจได้อย่างมีความเข้าใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของพวกเธอกับระบบหรือกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา บริการจ�ำเป็นพื้นฐานในช่วงก่อนการฟ้องคดีอาญาและการไต่สวนทางแพ่ง ทางครอบครัวและทางการปกครองจะเน้นความส�ำคัญของ
การตรงต่อเวลา ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุผล และกระบวนพิจารณาที่ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการด�ำเนินการ
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• แสวงหาข้อมูลอย่างรุกไปข้างหน้าในเรื่องของระเบียบพิธีการด้านความยุติธรรมที่มีอยู่ (ด้านอาญา ด้านแพ่ง
4.1
ด้านครอบครัว และด้านการปกครอง) ที่เกี่ยวข้องกับคดี
แนวปฏิบัติในการด�ำเนินคดีอาญา
• ตรวจสอบค�ำสั่งคุ้มครองและสนับสนุนที่ยังคั่งค้างอยู่และน�ำเรียนต่อศาล
คดีแพ่ง คดีครอบครัวและ
• แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ข้อมูลจากการพิจารณาคดีอื่นๆ ตามสมควรภายในระบบหรือกระบวนการ
คดีปกครองที่สอดประสานและ
ยุติธรรม
มีบูรณาการกัน
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4.2
ความรับผิดชอบเบื้องต้นในการเริ่ม
กระบวนการฟ้องร้อง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความรับผิดชอบเบื้องต้นในการเริ่มฟ้องร้องเป็นของผู้ให้บริการด้านความยุติธรรม ไม่ใช่
เป็นของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจยอมให้ผู้เสียหายมีอ�ำนาจในการดูแลตัวเอง (victim agency) ซึ่งหมายถึง
• การแจ้งให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทราบถึงการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวกับการฟ้องร้อง
นอกเสียจากว่าเธอจะแจ้งก่อนหน้านั้นว่าไม่ต้องการรับทราบ
• การให้โอกาสกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในการบอกเล่าเรื่องราวของเธอและมีการรับฟัง
เรื่องราวนั้น ก่อนที่จะมีการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการฟ้องร้อง
• พิจารณาให้ใช้นโยบายที่ส่งเสริมให้มีการน�ำคดีขึ้นสู่ศาล (pro-prosecution policies)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเมื่อมีการทบทวนน�้ำหนักของพยานหลักฐาน
เพื่อตัดสินใจว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ ซึ่งหมายถึง
• การส่งเสริมให้มีการรวมพยานหลักฐานที่เน้นความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวหามากกว่าความน่าเชื่อถือของ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ (medico-legal and
forensic evidence) จะด�ำเนินการในเวลาที่เหมาะสม ในกรณีที่เหมาะสม
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดสินใจที่จะไม่ฟ้องร้องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะข้อเท็จจริงว่าไม่มีรายงานทาง
นิติวิทยาศาสตร์หรือรายงานไม่มีข้อสรุป และ
• การอ้างอิงแนวปฏิบัติเสริมที่กล่าวถึงในหลักสูตรว่าด้วยงานด้านสุขภาพ
(บริการจ�ำเป็นพื้นฐานหมายเลข 7)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานอัยการ / ผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์ท�ำการตัดสินใจยุติการด�ำเนินคดี
(discontinuance decisions)
• ลดอุปสรรคต่างๆ ที่สร้างความกดดันให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต้องถอนฟ้อง ซึ่งหมายถึง
• ความเข้าใจและการตอบสนองต่อความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างระบบหรือกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญากับความปรารถนาของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• การให้น�้ำหนักอย่างเต็มที่กับความคิดเห็นของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต่อกระบวนการในการ
ด�ำเนินคดีอาญา (criminal proceedings)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดสินใจที่จะตั้งข้อหาและการอนุมัติให้ตั้งข้อหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และอยู่บน
4.3
ฐานของกระบวนการที่เป็นธรรมและตามมาตรฐานด้านพยานหลักฐาน (evidential standards) โดยที่
การตั้งข้อหาอย่างถูกต้องและการ
• การสอบสวนเพิ่มเติมตามที่ก�ำหนดไว้ครบถ้วนพอที่จะตั้งข้อหาได้
อนุมัติให้มีการตั้งข้อหาอย่างรวดเร็ว
• มีการแจ้งและอธิบายการตัดสินใจให้กับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และ/หรือ พ่อแม่/
ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหญิง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดสินในเรื่องการตั้งข้อหาจะได้สัดส่วนกับความรุนแรงของการกระท�ำผิด
• พิจารณาว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นปัจจัยที่ร้ายแรงและปัจจัยตัดสินว่าจะฟ้องร้องคดีเพื่อประโยชน์ของ
สาธารณชนหรือไม่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึงกระบวนพิธีการด้านกฎหมาย ครอบครัว และการปกครอง (ศาลครอบครัว
4.4
การเรียกร้องค่าเสียหาย tort claim กระบวนพิธีการค้นพบก่อนพิจารณาคดี pre-trial discovery procedure)
ขั้นตอนการเข้าถึงที่เหมาะสม
อย่างน้อยที่สุดหมายถึง
เข้าถึงได้ง่ายและราคาไม่แพง
• พิธีการด้านกฎหมายแพ่ง ครอบครัว และปกครอง อยู่ในเกณฑ์ที่จ่ายได้
• พิธีการต่างๆ มีความเรียบง่ายและใช้การได้ง่าย
• การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายฟรีอย่างหลากหลาย ในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง ครอบครัวและ
ปกครอง เมื่อโจทก์ผู้ฟ้องร้อง (plaintiff/applicant) เป็นผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในกรณีความ
รุนแรงต่อผู้หญิง (ข้อมูลทางกฎหมาย ค�ำแนะน�ำทางกฎหมาย ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการเป็น
ตัวแทนทางกฎหมาย)
• การตีความอย่างกว้างที่สุดส�ำหรับการมีสิทธิเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย (เช่น หากค่าธรรมเนียม
ในการใช้บริการด้านกฎหมายต้องค�ำนวณจากรายได้ของครอบครัว และผู้กระท�ำผิดเป็นสมาชิกครอบครัว
นั้น หรือผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงไม่มีส่วนเข้าถึงรายได้ของครอบครัว ก็จะใช้รายได้ของ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็นตัวค�ำนวณค่าธรรมเนียมบริการด้านกฎหมาย)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคดีด้านกฎหมายครอบครัวทั้งหมดจะมีการตรวจหาความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงใน
ครอบครัวก่อน และต้องได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่แตกต่างจากคดีอื่นๆ
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4.5
การให้ความส�ำคัญกับคดีเป็นอันดับ
แรก ในกรณีของความยุติธรรมทาง
อาญา

ในกรณีของความยุติธรรมทางอาญา
• พัฒนาระเบียบการลัดขั้นตอน (fast track procedures) ที่ช่วยระบุว่าคดีไหนเป็นเรื่องของความรุนแรงต่อผู้หญิง
และจัดล�ำดับความส�ำคัญในสารระบบคดีของศาล ซึ่งรวมถึงการไต่สวนเพื่อปล่อยตัวชั่วคราว การไต่สวนเพื่อ
น�ำตัวไปฝากขังในเรือนจ�ำ และส�ำหรับการพิจารณาคดี
• ในกรณีของผู้เสียหายที่เป็นเด็กหญิง การพิจารณาคดีต้องเกิดขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ นอกเสียจากว่า
ความล่าช้านั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็กเอง
ในกรณีที่เกี่ยวกับคดีทางแพ่ง กฎหมายครอบครัว หรือคดีปกครอง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะเวลาตามกระบวนการก่อนการพิจารณาและการพิจารณาคดีตรงตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด
• กรณีที่เกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการลัดขั้นตอนอย่างเร็ว (fast tracked)
• ให้ความส�ำคัญเร่งด่วนกับคดีที่อยู่ในสารระบบคดีของศาล
ในกรณีของความยุติธรรมทางอาญา
4.6
• ให้ใช้ภาระหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดอย่างเป็นธรรมและมาตรฐานด้านพยานหลักฐาน (evidentiary
การใช้ระเบียบการและมาตรฐาน
standards)
ด้านพยานหลักฐานที่เป็นธรรมใน
กระบวนการก่อนการฟ้องคดีทั้งหมด • จัดรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นให้ครบสมบูรณ์ก่อนที่จะมีการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคดี
• ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีค�ำให้การที่ชัดเจนและสมบูรณ์ของผู้เสียหาย หากเป็นไปได้
• ทบทวนพยานหลักฐานอื่นๆ ทั้งหมด
• ลดความล่าช้าในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจก่อนการฟ้องคดี
• จ�ำกัดจ�ำนวนของคดี (case continuances/adjournments)
• อนุญาตให้มีความล่าช้าที่สมเหตุผล โดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรง
ในกรณีที่เกี่ยวกับคดีทางแพ่ง กฎหมายครอบครัว หรืองานปกครอง
• ในการบริหารจัดการกระบวนการต่างๆ ก่อนการฟ้องคดีนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวเนื่องทั้งหมด ซึ่งอาจประกอบด้วย
• บริบทด้านจิตใจอารมณ์สังคมของความรุนแรง
• รายงานและข้อมูลด้านการแพทย์ นิติเวช และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการจะไม่ตัดสินผู้เสียหายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งและจะให้ความช่วยเหลือ
4.7
เสมอ
กระบวนการก่อนการฟ้องร้องที่มี
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรเมื่อต้อง
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
พบกับผู้ให้บริการด้านความยุติธรรม
รุนแรงเป็นศูนย์กลาง การสร้าง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงมีโอกาสที่จะเข้าร่วมอย่างเต็มที่
ความเข้มแข็งและการใช้หลักสิทธิ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการฟ้องร้องเป็นการยืนยันในสิ่งทีผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้
มนุษยชนเป็นฐาน‑
ประสบ
• ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงรู้สึกว่ามีการรับแจ้งเหตุอย่างเอาจริงเอาจัง
• การร้องเรียนของเธอได้รับความเชื่อถือและยืนยัน จนกว่าข้อเท็จจริงจะระบุเป็นอย่างอื่น
• จุดเน้นของความน่าเชื่อถืออยู่ที่ข้อกล่าวหา มิได้อยู่ที่ความน่าเชื่อถือของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรง
• มั่นใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ หมายความว่า
การปฏิบัติจะต้อง
• ป้องกันการสร้างความเป็นผู้เสียหายซ�้ำสอง (secondary victimization)
• มีความเหมาะสมกับอายุ .
• มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ จะค�ำนึงถึงความต้องการและมุมมองที่ไม่เหมือนใครของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก
ความรุนแรง เคารพในศักดิ์ศรีและ ชื่อเสียง/เกียรติ ของพวกเธอ และลดการละลาบละล้วงในชีวิตของเธอให้
มากที่สุด
• มั่นใจว่าให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงรู้สึกว่าเสียงของพวกเธอเป็นที่รับฟัง
• ให้เธอมีโอกาสเล่าเรื่องราวของเธอเอง ได้มีคนรับฟัง และได้สะท้อนว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีผลกระทบ
กับเธออย่างไร หากเธอต้องการที่จะท�ำเช่นนั้น
• มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงสามารถเล่าเรื่องราวทั้งหมดอย่างเป็น
ส่วนตัวหรืออย่างเป็นความลับ และด้วยความมีศักดิ์ศรี
• มั่นใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตัวเองว่า จะเดินหน้าต่อในกระบวนการ
ยุติธรรมหรือไม่ และได้รับข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจโดยได้รับแจ้งให้รับทราบถึงผลกระทบ และมี
ทางเลือกที่จะถอนตัวจากกระบวนการยุติธรรมด้วย
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• การที่ผู้กระท�ำผิดได้รับการปล่อยตัวก่อนการฟ้องคดี การไต่สวนเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว (Pre-trial release/
bail hearings) จะต้องค�ำนึงถึงความเสี่ยงต่อผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และต้องพิจารณาถึงความ
ปลอดภัยของเธอ
• ในกรณีที่มีความเสี่ยงที่สูงเพียงพอว่าจะเกิดความรุนแรงหรือความกังวลว่าผู้ต้องสงสัยจะไม่ท�ำตามเงื่อนไข
ของการปล่อยตัวชั่วคราว การกักขังระหว่างรอพิจารณาคดีอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ต้องค�ำนึงถึง
• ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้รับทราบถึงการประกันตัวก่อนฟ้องคดี หรือการได้รับการ
ประกันตัวแบบมีเงื่อนไข และทราบว่าจะติดต่อใครได้ในกรณีมีการละเมิดเงื่อนไขการประกันตัวนั้น
• มั่นใจว่ามีการประสานงานในระหว่างผู้ให้บริการหลักๆ (เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ฯลฯ)
4.8
• มั่นใจว่าพยานหลักฐานส�ำคัญจะได้มาในคดี โดยรวมถึงการมั่นใจว่า
ความพร้อมในการเข้าร่วมการ
• มีการเข้าถึงผู้เสียหาย พยาน และผู้ต้องสงสัย เพื่อส่งหมายศาลเรียกตัวมาเข้าร่วมในคดี
พิจารณาคดี
• มั่นใจว่าค�ำให้การ การวิเคราะห์ และหลักฐานต่างๆ มีการจัดเก็บ รวบรวม และพร้อมเสนอต่อศาล และ
ค�ำให้การเพิ่มเติมอื่นๆ ก็มีพร้อมในมือ
• มั่นใจว่าผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมเป็นผู้มีความสามารถที่จะน�ำเสนอพยานในศาลในลักษณะที่มีจริยธรรม
เป็นกลาง และเป็นมืออาชีพ
• ส่งเสริมการรวบรวมหลักฐานที่มีน�้ำหนักมีความน่าเชื่อถือตามข้อกล่าวหา มิใช่หลักฐานที่เน้นความน่าเชื่อถือ
ของผู้ร้องทุกข์
• มั่นใจว่ามีการอ�ำนวยความสะดวกอย่างพอเพียงส�ำหรับการเข้าถึงบริการให้ความช่วยเหลือส�ำหรับผู้เสียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ในการท�ำความคุ้นเคยกับกระบวนการทางศาล และการเตรียมตัวขึ้นศาล
• อนุญาตให้มีการไกล่เกลี่ย หรือ ใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาแทนเมื่อมีกระบวนการต่างๆ พร้อม
4.9
เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการบังคับ กดดัน หรือ ข่มขู่5 ข้อก�ำหนดขั้นต�่ำสุดที่ต้องการประกอบด้วย
ไม่มีการบังคับให้ไกล่เกลี่ย หรือหา
ทางประนีประนอมความในรูปแบบ
• กระบวนการที่อ�ำนวยให้มาตรการคุ้มครองที่เหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมส�ำหรับความปลอดภัยของ
อื่นในกรณีที่เกี่ยวกับความรุนแรง
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง เช่นเดียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ต่อผู้หญิง
• ผู้ละเมิดยอมรับผิดแล้ว
• ผู้ให้บริการด้านงานยุติธรรมอนุมัติ
• ผู้ไกล่เกลี่ยได้รับการอบรมและมีคุณสมบัติ
• มีการรับรองผลประเมินความเสี่ยงว่าผู้หญิงไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงสูง
• ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงรับทราบกระบวนการทั้งหมดและยินยอมให้มีการไกล่เกลี่ย
• ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเต็มใจที่จะเข้าร่วม
• ต้องแน่ใจว่าเวลาระหว่างการติดต่อครั้งแรก (initial response) และการรวบรวมพยานหลักฐาน ในกรณีที่มี
4.10
สัญญาณว่าผู้ต้องสงสัยอาจจะเป็นผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต่อผู้หญิงนั้น
การพิจารณาเป็นพิเศษส�ำหรับ
• จะมีการรับรองและพิจารณาความเปราะบางโดยเฉพาะของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นผู้หญิง เมื่อมีการสอบ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
ปากค�ำผู้ต้องสงสัยและก่อนที่จะมีการตัดสินใดๆ เพื่อจับกุมและคุมขัง
รุนแรงที่ต้องสงสัยหรือถูกกล่าวหาว่า
• การรวบรวมพยานหลักฐานและการตั้งรูปคดี (case building) ต้องเข้าใจถึงบริบทของความรุนแรงที่เธอ
มีความผิดทางอาญา
เคยประสบมา ตัวอย่างเช่น พยานหลักฐานที่อาจสนับสนุนข้ออ้างว่าป้องกันตัวเอง
• มีการจัดวิเคราะห์บริบท รวมทั้งการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกกล่าวหาและผู้เสียหาย
(complainant) และแรงจูงใจของผู้ถูกกล่าวหาและเจตนาที่จะใช้ความรุนแรง
• ในการยอมรับว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นภาวะต่อเนื่อง (continuum) และเหตุการณ์รุนแรงหนึ่งที่กระท�ำ
โดยผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงจ�ำเป็นต้องมีการสอบสวนด้านสภาวการณ์แวดล้อมการก้าวร้าว
(aggression) ปัจจัยและลักษณะต่างๆ ของภาวะต่อเนื่อง (continuum) ของความรุนแรง ผลกระทบด้านจิตใจ
และอารมณ์สังคมต่อผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และการที่ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมของเธอ
ขอให้พิจารณาว่า
• การตรวจทางจิตวิทยาจะเป็นการชี้สภาพจิตใจของผู้ต้องสงสัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรุนแรง
เช่น เหตุการณ์รุนแรงในอดีตที่ผ่านมา
• การประเมินความเสี่ยงเพื่อชี้ให้เห็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในฝ่ายของผู้ต้องสงสัย และท�ำให้เข้าใจว่าการท�ำร้าย
(aggression) เป็นเพียงปฏิกิริยาต่อสภาวการณ์ที่ใกล้เคียงกับการท�ำร้าย หรือการท�ำร้ายนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของความคิดในใจที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาหนึ่ง
• ในเขตพื้นที่ศาลที่อนุญาตให้มีการฟ้องกลับ หรือ ฟ้องแย้ง (dual charges) และคู่กรณีเรื่องความรุนแรงใน
ครอบครัวอาจถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ากระท�ำผิด ขอให้วิเคราะห์ว่าฝ่ายไหนที่เป็นผู้ละเมิดที่มีอ�ำนาจเหนือว่า
(predominate aggressor)6 โดยพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
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• เป็นการบาดเจ็บจากการมุ่งท�ำร้ายและการป้องกันตัว (offensive and defensive injuries)
• เป็นการคุกคามที่ฝ่ายหนึ่งกระท�ำต่ออีกฝ่ายหนึ่งหรือกระท�ำต่อสมาชิกครอบครัว
• มีประวัติความรุนแรงในครอบครัวระหว่างคู่กรณีมาก่อน รวมทั้งมีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ มีการ
ตั้งข้อกล่าวหา มีการออกค�ำสั่งคุ้มครอง
• ท�ำให้มั่นใจว่าการไต่สวนเพื่อขอประกันตัว (bail hearing) จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
• ศาลมีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริบทที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่ถูกกล่าวหาว่า
กระท�ำรุนแรงต่อผู้หญิงได้กระท�ำความรุนแรงนั้น
• เมื่อพิจารณาเงื่อนไขส�ำหรับประกันตัว เงื่อนไขเหล่านี้ไม่เป็นการมีอคติ (prejudice) ต่อผู้เสียหาย/ผู้รอด
ชีวิตจากความรุนแรงในกระบวนการทางศาลแพ่งหรือศาลครอบครัวใดๆ ตัวอย่างเช่น ผลกระทบต่อ
สถานะดั้งเดิม status quo ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาอ�ำนาจปกครองบุตร
• เมื่อพิจารณาเงื่อนไขส�ำหรับการขอประกันตัว ต้องประกันว่าเงื่อนไขเหล่านั้นจะไม่ท�ำให้ผู้เสียหาย/ผู้รอด
ชีวิตจากความรุนแรงที่ถูกกล่าวหาต้องประสบกับความรุนแรงอีก
บริการที่จ�ำเป็น : 5. กระบวนการพิจารณาคดี การไต่สวน (TRIAL/HEARING PROCESSES)
ผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่กระท�ำโดยคู่ครองและความรุนแรงทางเพศมีส่วนร่วมในขั้นพิจารณาคดีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
ทางแพ่ง สามารถรู้สึกเปราะบาง ท่วมท้นไปด้วยความไม่คุ้นเคยกับระบบยุติธรรม หรือรู้สึกเหมือนกลายเป็นผู้เสียหายซ�้ำอีก (re-victimized) จากการปฏิบัติ
ที่ขาดความอ่อนไหวหรือการเลือกปฏิบัติโดยผู้ให้บริการด้านความยุติธรรม กฎหมายและมาตรฐานสากลได้เรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันความยากแค้น
และความบอบช�้ำเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดจากการต้องเข้าฟังการพิจารณาคดีในตัวของมันเอง และมั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ จะได้รับความร่วมมือจาก
ผู้เสียหายมากที่สุด ส่งเสริมศักยภาพของพวกเธอที่จะด�ำรงการควบคุมดูแลตัวเอง (agency) ในระหว่างการพิจารณาคดี ในขณะที่ท�ำให้มั่นใจว่าประเด็นทาง
อาญาต่างๆ ภาระหรือ onus ของการแสวงหาความเป็นธรรมจะตกอยู่กับรัฐ บริการด้านความยุติธรรมเป็นสิ่งจ�ำเป็นพื้นฐานในระหว่างกระบวนการทาง
อาญาที่สะท้อนถึงกลยุทธ์ต้นแบบที่ได้ตกลงกันในระดับสากล รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในศาลที่เป็นมิตรและช่วยเอื้ออ�ำนวย (enabling) เพื่อท�ำให้ผู้เสียหายรู้สึก
ปลอดภัยและสะดวกใจในการให้การถึงประสบการณ์ที่ได้รับ ระเบียบพิธีการต่างๆ ต้องลดการสร้างความเป็นผู้เสียหายซ�้ำ (re-victimization) และการใช้
ระเบียบพิสูจน์พยานหลักฐาน (evidentiary rules) จะต้องเป็นไปอย่างไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ (non-discriminatory manner)
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• อนุญาตให้คนที่ช่วยเหลือได้ เช่น สมาชิกครอบครัว เพื่อน หรือ บุคคลที่ได้รับการอบรมในการช่วยเหลือมา
5.1
แล้ว ได้อยู่กับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในระหว่างการพิจารณาคดี ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหญิง
สภาพแวดล้อมในห้องพิจารณาคดีใน
ต้องมีมาตรการที่จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญและสมาชิกครอบครัวมาอยู่เป็นเพื่อนเด็ก และมีผู้ปกครองที่คอยปกป้อง
ศาลที่ปลอดภัยและเป็นมิตร
ผลประโยชน์ทางกฎหมาย (legal interests) ของเด็กหญิงนั้น
• สร้างสิ่งแวดล้อมในศาลที่เป็นมิตรและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ รวมถึงสถานที่นั่งรอเข้าศาลด้วย
• น�ำบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิด ไปที่อื่น ในขณะที่ผู้เสียหาย/พยานขึ้นให้การ
• จัดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ให้มีการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
กับผู้ถูกกล่าวหาโดยใช้ค�ำสั่งจ�ำกัดเขตของศาล (court-ordered restraining orders) หรือค�ำสั่งให้คุมขังใน
ระหว่างการพิจารณาคดี (pre-trial detention)
• แจ้งให้หน่วยงานผู้มีอ�ำนาจทราบในกรณีที่สงสัยว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงน่าจะได้รับอันตราย
หรือมีความเสี่ยงในระหว่างการพิจารณาหรือการไต่สวน
• ปรับมาตรการที่มีอยู่เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว เกียรติยศชื่อเสียง (integrity) และศักดิ์ศรี ของผู้เสียหาย/
5.2
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ซึ่งรวมถึง
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
• การจ�ำกัดหรือสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนเข้ารับฟังการพิจารณาคดี ตัวอย่างเช่น ใช้การพิจารณาคดีโดยกล้อง
เกียรติยศชื่อเสียงและศักดิ์ศรี
วงจรปิด หรือใช้การพิจารณาโดยลับ (closed trials)
• การจ�ำกัดหรือห้ามสื่อตีพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• คัดค้านหรือไม่อนุญาตให้มีการให้การเท็จ (misstatements) หรือให้มีการพยายามใดๆ ที่จะล่วงล�้ำความ
ปลอดภัยของผู้เป็นพยาน (เช่น ในกรณีที่อาจจะมีการให้ถ้อยค�ำที่ต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลของพยาน)
• ลบทิ้งข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น ชื่อและที่อยู่ จากบันทึกศาลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือใช้นามแฝงส�ำหรับ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหญิง ให้ด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
• รักษาความลับและจ�ำกัดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวตนของเธอและการเข้าร่วมในกระบวนการทางศาล
• กันประชาชนและสื่อออกจากห้องพิจารณาคดีในศาลในระหว่างที่เด็กเบิกความ หากกฎหมายภายใน
ประเทศอนุญาตให้ท�ำได้

22
หมวดที่ 3 | บทที่ 3

5.3
โอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

• ใช้ และ/หรือ อนุญาตให้ใช้เมื่อเป็นไปได้ ในมาตรการที่มีอยู่เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการให้ปากค�ำของ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในระหว่างการพิจารณา/การไต่สวน อันได้แก่
• มาตรการที่อนุญาตให้ผู้เสียหายให้การได้ในลักษณะที่ท�ำให้เธอสามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับ
ผู้ถูกกล่าวหา ตัวอย่างเช่น มีฉากกั้น อยู่ในห้องที่ปิดประตู หรือใช้โทรทัศน์วงจรปิด
• ปรับแนวปฏิบัติการบริการคดีที่มั่นใจตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงมีโอกาสได้
เข้าร่วมอย่างเต็มที่ในขั้นตอนต่างๆ โดยมีผลกระทบเป็นการสร้างความเป็นผู้เสียหายซ�้ำสองให้น้อยที่สุด โดย
• ลดความล่าช้าที่ไม่จ�ำเป็น
• ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่เน้นการปรองดองและตกลงกันในประเด็นที่ไม่อยู่ในข้อพิพาท (issues not in dispute) ตั้งแต่เริ่มการพิจารณา/การไต่สวน
• ด�ำเนินแนวปฏิบัติและใช้วิธีต่างๆ เพื่อลดความเครียดของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง เช่น
• จ�ำกัดให้พยานหลักฐานฝั่งของเธอเป็นเฉพาะพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
• อนุญาตให้มีการพักช่วงสั้นๆ (short recess) เมื่อดูเหมือนเธอจะเริ่มเครียดที่จะด�ำเนินการต่อ
• ระบุตัวเลือกต่างๆ ที่จะช่วยหลีกเลี่ยงหรือลดทอนให้น้อยที่สุดซึ่งการสอบสวนผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก
ความรุนแรงโดยตรงโดยฝ่ายที่ถูกกล่าวหา เท่าที่จะเป็นไปได้
• สอบสวนโดยใช้คนกลาง หากมีการอนุญาตให้ใช้ได้
• ใช้การสัมภาษณ์ที่บันทึกไว้เป็นคลิปวีดีโอเป็นพยานหลักฐานส�ำคัญ (evidence in chief) หากอนุญาตให้
ใช้ได้
• ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหญิง ให้ใช้กระบวนวิธีพิจารณาที่อ่อนไหวกับเด็ก รวมทั้งห้องสัมภาษณ์
สิ่งแวดล้อมในศาล และมาตรการที่มั่นใจว่าการไต่สวนและการสัมภาษณ์จะมีในระหว่างเวลาของวันที่เหมาะ
สมกับอายุของเด็กหญิงและแยกสัมภาษณ์จากผู้ถูกกล่าวหา
• อนุญาตให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงมีโอกาสได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรม
5.4
ที่มีต่อเธอ หากเธอประสงค์เช่นนั้น
โอกาสที่จะให้ปากค�ำอย่างละเอียดใน
• ให้ทางเลือกที่หลากหลายกับเธอในการให้ปากค�ำในระหว่างพิจารณาคดี
เรื่องผลกระทบของอาชญากรรม
ในกรณีความยุติธรรมทางอาญา
5.5
การตีความอย่างไม่เลือกปฏิบัติและ • มั่นใจว่ามีการน�ำพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาน�ำเสนอต่อศาล โดย
• พิจารณาอนุญาตให้มีพยานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อันเหมาะสม มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลวัตและ
การปรับใช้ระเบียบว่าด้วยพยานหลัก
ความซ�้ำซ้อนของความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
ฐาน (evidentiary rules) ในกรณี
• ผู้เสียหาย (Complaints) ต้องได้รับความเชื่อถือและรับฟังค�ำให้การ จนกว่าจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น
ความยุติธรรมทางอาญา
• ด�ำเนินการที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบที่น่าจะเป็นไปได้ของระเบียบและพิธีการที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติที่มีอยู่
เช่น
• คัดค้านหรือไม่อนุญาตให้มีการซักถามใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซ�้ำซ้อนโดยไม่จ�ำเป็น ก้าวร้าว หรือเลือกปฏิบัติ
โดยฝ่ายจ�ำเลย
• คัดค้านหรือไม่อนุญาตให้มีการซักถามใดๆ ที่มีลักษณะเป็นมายาคติ (myths) หรือการเหมารวม
(stereotyping)
• คัดค้านหรือไม่อนุญาตให้มีการซักถามใดๆ เกี่ยวกับประวัติทางเพศของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรง ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี
• ไม่อนุญาตให้มีการน�ำความเห็นที่ยังไม่มีข้อสรุปมาใช้ ด้วยเหตุผลที่ว่ามีการแจ้งความช้าหรือไม่มีการแจ้งความ
• หากฝ่ายจ�ำเลยน�ำสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นพยานหลักฐานที่น่าจะเป็นผลร้ายอย่างสูง ต้องท�ำให้แน่ใจว่าจะมีการ
ด�ำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้
• ขอให้ฝ่ายจ�ำเลยยื่นค�ำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้พยานหลักฐานนั้น
• มั่นใจว่าค�ำร้องเช่นนั้นจะท�ำตั้งแต่ช่วงก่อนการพิจารณาคดี และอนุญาตให้ใช้ในระหว่างพิจารณาคดีได้
เฉพาะในกรณีที่ฝ่ายจ�ำเลยสามารถพิสูจน์ได้ว่าสุดวิสัย (เช่น จ�ำเลยไม่ทราบว่ามีข้อมูลนั้นอยู่จนกระทั่งถึง
ช่วงพิจารณาคดี)
• ให้โอกาสแก่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงโดยการเป็นปากเป็นเสียงในเรื่องที่เธอกังวลและในการ
เสนอค�ำแย้งต่อพยานหลักฐานที่แสดงการเลือกปฏิบัติ (discriminatory evidence)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้กฎระเบียบต่างๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎว่าด้วยการประเมินความน่าเชื่อถือ
ของพยานหลักฐาน) ที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงหรือที่จะตีความในลักษณะที่ท�ำให้ฝ่ายผู้กระท�ำผิดด้านความ
รุนแรงต่อผู้หญิงสามารถพ้นผิดได้
ในกรณีของกฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัว และ/หรือ การด�ำเนินการทางปกครอง
• ต้องท�ำให้มั่นใจว่าศาลแพ่งและศาลครอบครัวจะมีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตรงหน้า ซึ่งรวมถึง
• บริบททางจิตใจและสังคมของความรุนแรง
• การพิจารณาที่จะใช้พยานผู้เชี่ยวชาญ
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5.6
การพิจารณาเป็นพิเศษส�ำหรับ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรงที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิด
ทางอาญา

• มั่นใจว่าศาลแพ่งและศาลครอบครัวจะไม่ใช้พยานหลักฐานที่น่าจะเป็นผลร้าย ด้วยเหตุผลว่าผู้เสียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงตัดสินใจที่จะหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นอีก หรือเพื่อมั่นใจผลประโยชน์ที่ดี
ที่สุดของเด็ก เช่น
• ในกรณีของการปกครองบุตร ให้สร้างความมั่นใจว่าพฤติกรรมของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
เป็นที่เข้าใจในบริบทของความรุนแรงจากคู่ครอง ตัวอย่างเช่น หากผู้หญิงเลือกที่จะหนีไปจากบ้านหรือใช้
มาตรการปกป้องตัวเองแบบอื่นๆ ไม่ควรถูกใช้ในทางลบ prejudice her civil proceedings ในการพิจารณา
ทางแพ่งของเธอ
• มั่นใจว่าผลกระทบจากความรุนแรงที่กระท�ำโดยคู่ครอง เช่น ความคิดฆ่าตัวตายของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรง จะไม่มีผลทางลบกับคดีตามกฎหมายแพ่งและกฎหมายครอบครัวของเธอ
• สร้างความมั่นใจว่าการให้การของเด็กๆ ในช่วงไต่สวนเรื่องอ�ำนาจปกครองบุตรจะเป็นที่เข้าใจในบริบท
ของเด็กในฐานะพยานในเหตุการณ์ความรุนแรงที่กระท�ำโดยคู่ครองที่เกิดขึ้นกับมารดาของเด็ก และจะมี
การพิจารณาบริบทของการกล่าวหาแทนผู้เป็นบิดาว่า ผู้เป็นมารดาเป็นต้นเหตุให้มีปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและบุตร
• มั่นใจว่าการพิจารณาคดีอาญาจะพิจารณาในสิ่งต่อไปนี้
• ศาลมีข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริบททางสังคมที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่เป็นผู้ถูก
กล่าวหาต้องประสบกับความรุนแรง
• การร้องเรียนต่างๆ ว่าเป็นการป้องกันตัว (self defence) โดยฝ่ายหญิงที่เป็นผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรงจากความรุนแรง
• การตัดสินลงโทษผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่เป็นผู้ถูกกล่าวหา ควรค�ำนึงถึงผลกระทบของ
ความรุนแรงต่อผู้หญิงที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาด้วย
• ด�ำเนินการเพื่อลดหรือเลี่ยงผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นจากระเบียบและพิธีการที่มีอยู่ด้านการพิสูจน์พยาน
หลักฐานที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติ (discriminatory evidentiary rules and procedures) โดย
• คัดค้านหรือไม่อนุญาตให้มีการซักถามที่ไม่เป็นธรรม ซ�้ำซ้อนโดยไม่จ�ำเป็น ก้าวร้าว หรือเลือกปฏิบัติโดย
ฝ่ายอัยการ

บริการที่จ�ำเป็น : 6. ความรับผิดของผู้กระท�ำผิดและการชดเชยความเสียหาย (PERPETRATOR ACCOUNTABILITY AND REPARATIONS)
โดยส่วนใหญ่ของความรุนแรงที่กระท�ำโดยคู่ครองและความรุนแรงทางเพศ ผู้กระท�ำผิดมักไม่ได้รับการลงโทษตามกฎหมาย เมื่อมีการน�ำผู้กระท�ำผิดมา
รับโทษ บ่อยครั้งการลงโทษไม่ว่าจะเป็นทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางการปกครอง ก็จะเป็นโทษเบามาก นอกจากนี้ การชดเชยความเสียหาย (reparations) ที่
ผู้หญิงได้รับจากผู้ละเมิด และ/หรือจากรัฐ หลังจากได้ประสบกับความรุนแรงแล้ว ก็ยังไม่สะท้อนความเป็นจริงของความเสียหายที่ผู้หญิงและเด็กหญิงต้อง
ได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับขู่เข็ญ การท�ำให้ต้อยต�่ำ (intimidation) และการขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงที่ถูกน�ำมาใช้ประจ�ำ จากมุมมองของผู้เสียหายแล้ว
การรับผิดและการชดเชยนั้นหมายถึงสิ่งต่างๆ มากมาย นับจากค�ำพิพากษาทางอาญา ค่าเสียหายทางแพ่ง การชดเชยโดยรัฐ การประณามโดยสังคมในความ
รุนแรงนั้น รวมไปถึงการเยียวยา (redress) ความล้มเหลวของรัฐที่จะให้บริการจ�ำเป็นพื้นฐานด้านความยุติธรรม บริการจ�ำเป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความ
รับผิดและการชดเชยเป็นเครื่องสะท้อนพันธกรณีระหว่างประเทศที่รัฐจะท�ำหน้าที่อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ (due diligence) เพื่อให้บทลงโทษที่
เหมาะสมเพื่อท�ำให้ผู้กระท�ำต้องรับผิดต่อสิ่งที่ได้กระท�ำลงไป และเพื่อให้มีการเยียวยาที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพแก่ผู้เสียหายจากอันตรายหรือ
การสูญเสียที่พวกเธอต้องเผชิญ
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
ในกรณีของความยุติธรรมทางอาญา
6.1
• จัดท�ำนโยบายเรื่องการตัดสินโทษที่มั่นใจว่าจะมีการตัดสินอย่างเที่ยงตรงสมกับความร้ายแรงของอาชญากรรม
ผลลัพธ์ของความยุติธรรมที่ได้
ที่เกิดขึ้น โดยให้บรรลุเป้าหมายของ
สัดส่วนกับความผิดที่เกิดขึ้นและ
• การประณามและยับยั้งความรุนแรงต่อผู้หญิง
เน้นที่ความปลอดภัยของผู้เสียหาย/
• การหยุดยั้งพฤติกรรมรุนแรง
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• การส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เสียหายและชุมชน
• การค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตและครอบครัว
• ค�ำนึงถึงปัจจัยกระตุ้น (aggravating factors) เพื่อจุดประสงค์ในการตัดสินคดี ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมรุนแรงที่
ท�ำซ�้ำๆ การละเมิดโดยใช้ความไว้วางใจหรือใช้อ�ำนาจที่เหนือกว่า การละเมิดด้วยความรุนแรงกับคู่สมรสหรือ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ละเมิด และการละเมิดด้วยความรุนแรงต่อบุคคลที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี
• แจ้งให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทราบว่ามีการปล่อยตัวผู้กระท�ำผิด
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ในกรณีของกฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัว และ/หรือ การด�ำเนินการทางปกครอง
• มั่นใจว่าการตัดสินของศาลในส่วนของคดีตามกฎหมายครอบครัวที่เกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงจะค�ำนึง
ถึงผลกระทบต่อผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกๆ ของผู้เสียหาย
และผลกระทบกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ระเบียบของการประเมินความเสียหายในค�ำตัดสินทางแพ่งนั้นจะต้องมีการตีความโดยไม่มีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติ
• หลีกเลี่ยงเท่าที่จะเป็นไปได้ที่จะใช้กฎระเบียบหรือการตีความที่เคร่งครัดหรือหละหลวมจนเกินไปในการ
พิจารณาความเชื่อมโยงสาเหตุ เมื่อท�ำการประเมินผลเสียหายและมาตรฐานด้านพยานหลักฐานและระเบียบ
พิธีการที่ไม่เพียงพอ ส�ำหรับการตีมูลค่าความเสียหายที่อาจจะสร้างผลกระทบในทางลบอย่างสิ้นเชิง ให้กับ
ผู้หญิงหรือเด็กหญิง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการชดเชยทางแพ่ง (civil remedies) ที่ทันเวลา มีประสิทธิภาพ อ่อนไหวต่อประเด็น
ทางเพศ และเหมาะสมต่อวัย ส�ำหรับความเสียหายรูปแบบต่างๆ ที่ผู้หญิงและเด็กหญิงต้องเผชิญ
• ให้โอกาสกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้ให้ปากค�ำต่อศาลในช่วงของการรับฟังค�ำข้อเสนอการ
6.2
ลงโทษ (sentencing hearing) ถึงความเสียหายที่เกิดต่อร่างกายและจิตใจ และผลกระทบจากการถูกท�ำให้ต้อง
การมีส่วนร่วมของผู้เสียหาย/ผู้รอด
กลายเป็นผู้เสียหาย
ชีวิตจากความรุนแรงในการรับฟัง
• อนุญาตให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้มีบทบาทในการน�ำเสนอการลงโทษ (sentencing) โดยใช้
ข้อเสนอการลงโทษ (sentencing
วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะตน (เช่น การให้ปากค�ำถึงผลกระทบโดยการเขียนหรือโดย
hearings) ในเขตอ�ำนาจศาลที่บังคับ
วาจา รายงานผลกระทบต่อผู้เสียหายที่เตรียมโดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักสังคมสงเคราะห์)
ใช้ (applicable jurisdictions)
• มั่นใจว่ากระบวนวิธีพิจารณาต่างๆ จะมีความเรียบง่าย เข้าถึงได้โดยสะดวก และไม่มีค่าใช้จ่าย
• ปรับเวลาในการพิจารณาคดีให้เหมาะกับความต้องการของผู้เสียหายและการฟื้นตัวของเธอ
• ในกรณีของผู้เสียหายที่เป็นเด็กหญิง ให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ จะมีความอ่อนไหวต่อเด็กๆ
ในกรณีของความยุติธรรมทางอาญา
6.3
• เมื่อเป็นไปได้ ให้มั่นใจว่ามีการค�ำนึงถึงการชดใช้ (reparations) ในกรณีของคดีอาชญากรรมด้วย กล่าวคือ
ทางเลือกส�ำหรับการชดใช้ที่พร้อม
• การชดใช้ความเสียหาย ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังข้อเสนอการลงโทษ (sentencing hearing)
และเข้าถึงได้
• การชดใช้ความเสียหายและการชดเชยด้านการเงินส�ำหรับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรงจะได้รับความส�ำคัญล�ำดับต้นๆ ก่อนค่าปรับหรือบทลงโทษอื่นๆ และไม่ควรเป็นเงื่อนไข
จ�ำกัด เพื่อมิให้ผู้เสียหายน�ำไปเรียกร้องทางแพ่งหรือเพื่อร้องขอค่าชดเชยแบบอื่นๆ
• การชดใช้ความเสียหายและการชดเชยด้านการเงินจะไม่น�ำมาใช้แทนที่โทษจ�ำคุก
ในกรณีของกฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัว และ/หรือ การด�ำเนินการทางปกครอง
• ในเขตพื้นที่ศาลที่ได้รับอนุญาต ให้รัฐเป็นผู้จ่ายค่าชดเชย โดยไม่เกี่ยวกับว่ามีกระบวนการทางอาญาหรือไม่
แนวปฏิบัติการชดเชยควรจะ
• ก�ำหนดเวลาที่เหมาะสมส�ำหรับการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• มีกระบวนการเขียนค�ำร้องที่เรียบง่าย
• มั่นใจว่าจะไม่มีค่าธรรมเนียมส�ำหรับการท�ำค�ำร้องขอค่าชดเชย
• จัดหารูปแบบความช่วยเหลือทางกฎหมาย (legal aid) และความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ให้พร้อมอยู่เสมอ เมื่อเป็นไปได้
• การเยียวยาแก้ไขตามกฎหมายแพ่งและกฎหมายที่ไม่มีลักษณะทางอาญาอื่นๆ เป็นสิ่งที่ไม่แพงและเข้าถึงได้
ทั่วไป
• การร้องขอหรือการยื่นฟ้องทางแพ่งหรือทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางอาญาจะต้องไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการ
ใช้งาน เท่าที่จะเป็นไปได้
• เมื่อเป็นไปได้ ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (legal aid) และการช่วยเหลืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย จะ
ต้องมีพร้อมให้ใช้การได้
• มั่นใจว่าการค�ำนวณค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ที่เกิดขึ้นมาจาก
6.4
ผลของความรุนแรงจะมีการตีความอย่างกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และมุ่งหมายให้เป็นการปรับให้ดีขึ้น
การชดเชยความเสียหาย
(transformative) แทนที่จะเป็นเพียงการใช้คืนเพื่อกลับไปสู่สภาพเดิมก่อนที่การกระท�ำรุนแรงจะเกิดขึ้น แต่ยัง
(Reparations) ที่ค�ำนึงถึงผลกระทบ
เป็นการแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันที่ท�ำให้พวกเธอต้องเสี่ยงต่อความรุนแรงนั้น
และความเสียหายที่ผู้เสียหาย/
• โดยพิจารณาจาก
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้รับ
• ผลของการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อร่างกายและจิตใจ รวมทั้งชื่อเสียงและศักดิ์ศรี ความปวดร้าว และ
ความทุกข์ทรมาน และความกดดันทางอารมณ์ (emotional distress) และการสูญเสียความรื่นเริงในชีวิตไป
• โอกาสการได้รับการจ้างงานที่สูญเสียไป เงินบ�ำนาญเลี้ยงชีพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมต่างๆ รวมทั้ง
การเสียศักยภาพที่จะท�ำงานหารายได้
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6.5
การบังคับใช้ในการเยียวยา
(remedies)
6.6
การร้องเรียนเมื่อถูกปฏิเสธที่จะให้
บริการที่จ�ำเป็นด้านความยุติธรรม
หรือเมื่อไม่ได้รับการดูแลอันสมควร
ล่าช้าอย่างไม่มีเหตุผล หรือไม่ได้
รับความช่วยเหลือเพราะการละเลย
หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง

• ความเสียหายที่ค�ำนึงถึงกิจกรรมงานบ้านและงานดูแลผู้อื่นทั้งหมดที่ผู้เสียหายท�ำไปโดยไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน
• ความเสียหายที่ค�ำนึงถึงสถานการณ์ของเด็กหญิงที่เป็นผู้เสียหายอย่างเต็มที่ รวมถึงต้นทุนของการฟื้นฟู/
การบูรณาการฟื้นคืนทางสังคมและการศึกษา
• ค่าใช้จ่ายส�ำหรับบริการทางกฎหมาย ทางการแพทย์ ทางจิตวิทยา และทางสังคมสงเคราะห์
• ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของการแสวงหาความเป็นธรรมและของบริการอื่นๆ ที่เป็นผลมาจาก/หรือที่เกี่ยวข้อง
จากประสบการณ์ความรุนแรงที่ได้รับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆ
• ต้องมั่นใจว่าการเยียวยา (remedies) ที่ตัดสินออกมานั้นจะมีการน�ำไปบังคับใช้อย่างได้ผล
• รับรองมาตรการต่างๆ เพื่อก�ำกับดูแลว่ามีการบังคับใช้ให้เกิดการเยียวยาขึ้นจริง
• ค�ำนวณความเสียหายอย่างกว้างๆ ที่เป็นผลมาจากการปฏิเสธ การไม่ให้ความสนใจอันควร หรือความล่าช้าที่
ไม่มีเหตุผลสมควร ของกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่
• ความเสียหายจากการสูญเสียรายได้ การด�ำรงชีพ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการถูกปฏิเสธหรือจากความ
ล่าช้า
• ความเสียหายทางอารมณ์และทางจิตใจ และการที่ความสุขในชีวิตต้องหายไป อันเป็นผลมาจากการถูก
ปฏิเสธหรือความล่าช้า
• ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการแสวงหาการชดใช้ รวมทั้งการเดินทาง
• จัดเตรียมบริการส�ำหรับความเสียหายที่เกิดจากความรุนแรงอื่นๆ ที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต้อง
ประสบ อันเป็นผลมาจากการปฏิเสธไม่ให้บริการหรือสร้างความล่าช้าอย่างไม่สมเหตุสมผล
• กระบวนการร้องเรียนต่อรัฐให้ท�ำการแก้ไข ชดเชย (redress) นั้น จะต้องมีความเรียบง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
ปลอดภัย
• ต้องท�ำให้มั่นใจว่าการร้องเรียนจะไม่มีผลกีดกันไม่ให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้เข้าถึงบริการ
ด้านความยุติธรรม
• ค�ำร้องต่างๆ จะต้องได้รับการพิจารณาในเวลาอันสมควร

บริการที่จ�ำเป็น : 7. กระบวนการหลังพิพากษา (POST TRIAL PROCESSES)
ระบบ/กระบวนการยุติธรรมสามารถมีบทบาทอันส�ำคัญในการป้องกันความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ทั้งโดยการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปสู่ชุมชน
ว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ และทั้งในบทบาทที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้กระท�ำผิดต้องรับโทษและได้รับการฟื้นฟูเพื่อลดการกระท�ำผิดซ�้ำ
จารีตประเพณีและมาตรฐานสากลต่างๆ เรียกร้องให้รัฐพัฒนาและประเมินผลโครงการดูแลและบูรณาการ/ฟื้นฟูส�ำหรับผู้กระท�ำผิดที่ให้ความส�ำคัญอันดับ
ต้นๆ กับความปลอดภัยของผู้เสียหาย เช่นเดียวกับท�ำให้แน่ใจว่าจะมีการก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ มาตรฐานเหล่านี้เรียกร้องให้รัฐ
มั่นใจว่าจะมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อขจัดความรุนแรงที่กระท�ำต่อผู้หญิงที่ถูกคุมขัง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• เมื่อมีค�ำสั่งให้ผู้กระท�ำผิดเข้ารับการรักษาฟื้นฟู ต้องมั่นใจว่าโครงการเยียวยานั้นจะลดการท�ำผิดซ�้ำ
7.1
(recidivism) และส่งเสริมให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงมีความปลอดภัยด้วย7
การแทรกแซงเพื่อป้องกันการ
กระท�ำผิดซ�้ำที่คุกคามต่อความ
• มั่นใจว่าจะมีการประเมินผลผู้กระท�ำผิดว่ามีความเหมาะสม ก่อนที่จะรับตัวเข้าโครงการบ�ำบัด และมีการ
ปลอดภัยของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิต
ประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็น
จากความรุนแรง
ประการส�ำคัญ หมายความว่า
• มีการปรึกษาหารือกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในเวลาที่ต้องท�ำการประเมิน เมื่อมีทางเลือก
ต่างๆ ให้พิจารณาเช่นเดียวกับมีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
• มีการแจ้งให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทราบการตัดสินใจทั้งหมดหลังจากพิจารณาคดี
• มั่นใจว่าการฟื้นฟูจะเป็นส่วนหนึ่งของค�ำพิพากษาลงโทษ (conviction) แทนที่จะเป็นทางเลือกที่จะไม่ลงบันทึก
ประวัติอาชญากรรม
• มั่นใจตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการก�ำกับดูแลโครงการบ�ำบัดต่างๆ
• จัดให้มีผลลัพธ์ที่เหมาะสมส�ำหรับผู้กระท�ำผิดที่ไม่สามารถผ่านโครงการบ�ำบัดได้อย่างเป็นที่น่าพอ่ใจ
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7.2
การป้องกันและการรับมือกับความ
รุนแรงต่อผู้หญิงที่ถูกคุมขังไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุผลใด

• มั่นใจว่าบริการต่างๆ จะมีอยู่เพื่อรับมือกับและป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงที่ถูกคุมขังไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
• มัน่ ใจว่าบริการต่างๆ จะมีอยู่ส�ำหรับผู้หญิงที่ถูกคุมขังที่ประสบกับความรุนแรงก่อนที่จะถูกคุมขัง
• ระบุและป้องกันการเป็นผู้เสียหายอีกครั้งในบรรดาผู้ต้องขังหญิง ในระหว่างการเข้าเยี่ยมของคู่ครองหรืออดีต
คู่ครองที่มีพฤติกรรมละเมิด
• มั่นใจว่าจะมีมาตรการป้องกันส�ำหรับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจในการคุมขัง (correctional authorities) คือ
• การตรวจสอบทัณฑสถานเป็นระยะโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ (arms-length body) ที่ประกอบด้วย
สมาชิกสตรี
• การตรวจร่างกายของผู้ต้องขังหญิงจะใช้ผู้ตรวจที่เป็นหญิงเท่านั้น
• การอ�ำนวยความสะดวกให้มีการติดต่อกับโลกภายนอก ครอบครัว และ/หรือกับลูกๆ หากผู้ต้องขังต้องการ
เช่นนั้น
• จ�ำแนกประชากรผู้ต้องขังโดยเพศและกลุ่มผู้ใหญ่/กลุ่มผู้เยาว์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องผู้หญิงที่ถูกคุมขังร่วมกับลูกๆ ของเธอ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการช่วยเหลือและมาตรการที่เข้าถึงได้เพื่อเยียวยา (redress) ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการคุมขัง
• ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่จะร้องเรียน และขั้นตอนและวิธีการต่างๆ
ที่จะต้องท�ำตาม
• กระบวนการร้องเรียนที่เรียบง่าย ปลอดภัย และเป็นความลับ
• การเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย
• การคุ้มครองเฉพาะหน้าและระยะยาวจากการแก้แค้น (retaliation) ในทุกรูปแบบ
• การเข้าถึงบริการและค�ำปรึกษาด้านจิตวิทยา
• การตรวจสอบรายงานทุกฉบับเกี่ยวกับความรุนแรงโดยผู้ต้องขัง โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบและเป็นอิสระ
และเคารพหลักการแห่งการรักษาความลับ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีบริการระหว่างการคุมขังและหลังการพ้นโทษส�ำหรับผู้กระท�ำผิดที่เป็นผู้หญิง เพื่อลด
7.3
การต้องเผชิญกับความรุนแรง
การลดความเสี่ยง (exposure) ต่อ
ความรุนแรงที่ผู้กระท�ำผิดที่เป็นหญิง • โครงการบ�ำบัดฟื้นฟูและบูรณาการที่รวมเอาโครงการฝึกทักษะ การอบรมอาชีพ และการสร้างศักยภาพเพื่อ
ให้มั่นใจว่าผู้กระท�ำผิดหญิงที่เป็นผู้เสียหายจากความรุนแรงจะสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่ท�ำให้เกิดการ
อาจต้องเผชิญในที่คุมขังและการให้
ละเมิดในอดีต
บริการต่างๆ หลังการพ้นโทษ (post
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการภาคทัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะสมรายกรณี (tailored probation) และมีผู้ให้บริการอื่นๆ
detention services)
ตระหนักถึงพลวัตของความรุนแรงที่มีฐานทางเพศสภาพ
• การประสานงานและการบูรณาการบริการต่างๆ เพื่อส่งเสริมผู้หญิงที่ถูกปล่อยตัวจากการคุมขังแล้ว
บริการที่จ�ำเป็น : 8. ความปลอดภัยและการคุ้มครอง (SAFETY AND PROTECTION)
มาตรการคุ้มครองส�ำหรับผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงจากคู่ครองหรือความรุนแรงทางเพศเป็นสิ่งที่วิกฤติยิ่งในการยุติความรุนแรงและป้องกันการเกิดเหตุ
ซ�้ำ หรือการข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง ผู้หญิงมีสิทธิที่จะมีชีวิตอันปราศจากความรุนแรงและปราศจากความกลัวว่าจะได้รับความรุนแรง สิ่งนี้หมายความ
ว่ามาตรการป้องกันต่างๆ จ�ำเป็นต้องมีพร้อมให้บริการ โดยไม่ค�ำนึงว่าจะต้องมีการฟ้องร้องคดีอาญา คดีแพ่ง คดีครอบครัว แล้วหรือไม่ และจะต้องมีการ
ออกแบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้หญิงในการเข้าถึงความเป็นธรรม และเอื้อให้พวกเธอปลอดภัยตลอดการด�ำเนินการในกระบวนการยุติธรรม
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการคุ้มครองเฉพาะหน้าและเร่งด่วน8 ที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
8.1
การเข้าถึงมาตรการคุ้มครองทั้ง
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ กล่าวคือ เป็นมาตรการที่
เฉพาะหน้า เร่งด่วนและระยะยาว
• พร้อมให้บริการเสมอและไม่เสียค่าใช้จ่าย
• มีขั้นตอนการกรอกค�ำร้องที่เรียบง่ายและเป็นมิตร
• ผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือในการกรอกค�ำร้องให้สมบูรณ์
• สามารถเข้าถึงศาลได้แม้นอกเวลาท�ำงาน
• อนุญาตให้ออกค�ำสั่งโดยฝ่ายเดียว (ex parte orders) เมื่อจ�ำเป็น
• มีการเข้าถึงศาลที่เหมาะสมแบบลัดขั้นตอน (fast track) / แบบเร่งด่วน
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8.2
การบังคับใช้มาตรการคุ้มครอง

8.3
การประเมินความเสี่ยง

8.4
การวางแผนเพื่อความปลอดภัย

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองที่ออกแบบมาเฉพาะให้ตรงกับความต้องการของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก
ความรุนแรง ครอบครัวของเธอ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมควรพิจารณาถึงมาตรการคุ้มครองที่กว้างที่สุดที่พร้อมให้บริการส�ำหรับ
พวกเธอ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรการคุ้มครองไม่ต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนการด�ำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง หรือ
คดีครอบครัว
• มั่นใจว่าหลักการพิสูจน์พยานหลักฐาน (evidentiary rules) ในการคุ้มครองการพิจารณาคดี จะไม่ถูกตีความ
อย่างคับแคบหรือในลักษณะที่เลือกปฏิบัติ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีบริการทันท่วงทีที่จะออกค�ำสั่งคุ้มครอง (protection orders)
• มั่นใจว่าการแก้ไขปรับเปลี่ยนมาตรการคุ้มครองจะต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก
ความรุนแรงเป็นอันดับแรก
• มั่นใจว่าบทบาทและความรับผิดชอบส�ำหรับการบังคับใช้มาตรการคุ้มครอง จะมีนิยามอย่างชัดเจน (เช่น
ค�ำสั่งคุ้มครองของศาลและค�ำสั่งศาลอื่นๆ ที่แย้ง และ/หรือ เป็นเงื่อนไขส�ำหรับการปล่อยตัว/การให้ประกัน
ตัวผู้กระท�ำผิด)
• มาตรการคุ้มครองมีผลในทันที
• มีการส่งส�ำเนามาตรการคุ้มครองจากศาลไปยังฝ่ายต�ำรวจ
• มีการส่งส�ำเนามาตรการคุ้มครองให้แก่เจ้าพนักงานในสนามและเจ้าหน้าที่รับส่งหนังสือราชการ
โดยฝ่ายได้รับจะเก็บส�ำเนาไว้ในที่ที่เรียกใช้ง่าย
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการก�ำกับดูแลมาตรการคุ้มครองอย่างเหมาะสม
• ในสถานการณ์ที่ผู้ต้องสงสัยถูกคุมขัง ให้แจ้งเจ้าพนักงานในสถานคุมขังทราบถึงมาตรการคุ้มครอง และ
ขอให้เจ้าพนักงานนั้นติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการติดต่อใดๆ จากภายนอก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการละเมิด
มาตรการคุ้มครอง (ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์ อีเมล์)
• มั่นใจว่าจะมีการรับมือในกรณีละเมิดมาตรการคุ้มครองอย่างทันทีและรวดเร็ว
• ผู้ละเมิดจะถูกจับกุมและน�ำตัวขึ้นศาล
• การละเมิดค�ำสั่งศาลถือเป็นเรื่องร้ายแรง และถือเป็นคดีอาญา และจะมีการก�ำหนดบทลงโทษที่เหมาะสม
โดยศาล
• ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงจะไม่ต้องรับโทษกรณีที่มีการละเมิดค�ำสั่งคุ้มครอง และเฉพาะ
ผู้กระท�ำผิดที่จะต้องท�ำตามค�ำสั่งนั้น
• ก�ำหนดให้ผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมต้องรับผิดส�ำหรับการกระท�ำหรือการไม่กระท�ำใดๆ ที่จะบังคับใช้
มาตรการคุ้มครอง
• มั่นใจว่าจะมีการประเมินความเสี่ยงด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรอง (intelligence) อย่างทันเวลา
• รวบรวมข่าวกรองจากหลายๆ แหล่ง
• ค้นหาจากมุมมองของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต่อการคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
• พัฒนาและด�ำเนินกลยุทธ์เพื่อขจัดหรือลดความเสี่ยงของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• มั่นใจว่าจะมีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงในภาวะเสี่ยงและต้องด�ำเนิน
มาตรการที่เหมาะสมอย่างไรเพื่อให้ผู้เสียหายมีความปลอดภัย
• มั่นใจว่าจะมีการประเมินความเสี่ยงร่วมกับผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีประเด็น
• ความเสี่ยงต่อชีวิตและความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงซ�้ำ
• ระดับหรือขอบเขตของอันตรายที่จะเกิดกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ครอบครัวของเธอ หรือ
คนอื่นที่เกี่ยวข้อง
• การถูกท�ำให้เป็นผู้เสียหายที่ผ่านมา (prior victimization)
• การคุกคามข่มขู่ที่เธอเคยประสบและการคุกคามนั้นยังด�ำเนินอยู่ หรือการคุกคามว่าจะใช้อาวุธ
• มีพยานหลักฐานว่าจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือมีการท�ำให้หวาดกลัว (intimidation)
• สถานะของความสัมพันธ์
• มั่นใจว่าจะมีการพัฒนา ด�ำเนินงาน และประเมินผลแผนความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
• แผนความปลอดภัยที่ก�ำหนดโดยผลการประเมินความเสี่ยง
• ท�ำงานร่วมกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง เพื่อ
• ค้นหาทางเลือกและทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่
• วางแผนว่าเธอจะปกป้องตัวเองและครอบครัวและคนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างไรในบริบทและสถานการณ์
ต่างๆ
• ทบทวนและปรับแผนความปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ
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8.5
การให้ความส�ำคัญกับประเด็นความ
ปลอดภัยในการตัดสินใจทุกเรื่อง

• การรักษาความปลอดภัยของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ครอบครัวของเธอ และบุคคลอื่น ถือเป็น
หัวใจส�ำคัญของปฏิบัติการด้านยุติธรรม
• มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งผลประเมินความเสี่ยง จะมีพร้อมก่อนที่จะมีการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการ
จับกุม คุมขัง ตั้งเงื่อนไขการปล่อยตัว ภาคทัณฑ์ หรือมั่นใจในตัวผู้กระท�ำผิด ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วย
• เคยมีประวัติความรุนแรงมาก่อนหรือไม่
• ความกลัวของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอีกและเหตุผลของ
ความกลัวนั้น
• ความเห็นของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต่อความเป็นไปได้ที่ผู้ละเมิดจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ปล่อยตัว
• การคุกคามใดๆ หรือการเพิ่มขึ้นของความรุนแรง
• การตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระท�ำผิดจะต้องค�ำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดกับ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงและความปลอดภัยของเธอ
• หากมีความเสี่ยงมากพอที่จะมีความรุนแรงหรือมีความกังวลใดๆ ว่าผู้ต้องสงสัยจะไม่ท�ำตามเงื่อนไข
การปล่อยตัว ก็ให้ไตร่ครองว่าควรกักขังผู้ต้องสงสัยไว้ก่อนในระหว่างการพิจารณาคดีหรือไม่
8.6
• ในขณะที่การด�ำเนินคดีเริ่มขึ้น จะต้องมีการประสานงานมาตรการคุ้มครองร่วมกันระหว่างฝ่ายอาญา ฝ่ายแพ่ง
มาตรการร่วมในการคุ้มครอง
ฝ่ายครอบครัว ฝ่ายปกครอง โดย
• ค�ำนึงถึงระบบลงทะเบียนส�ำหรับค�ำสั่งคุ้มครองต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการยุติธรรมทั้งหมดจะเข้าถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
• มั่นใจว่ามีการเชื่อมต่อข้อมูลร่วมกันอย่างถูกกฎหมายและปลอดภัย โดยปกป้องความลับของผู้เสียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในขณะเดียวกัน
• ท�ำงานร่วมกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อพัฒนาและด�ำเนินกระบวนการผสมผสานด้านวิธีปฏิบัติและเครือข่ายการ
8.7
ส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
การคุ้มครองและและบริการ
• จัดการและนิเทศมาตรการฉุกเฉิน
ช่วยเหลือที่มีการประสานงานอย่างดี
• สร้างระบบให้กับการท�ำงานเชิงประสาน
• พัฒนามาตรฐานส�ำหรับบริการส่งต่อ
• มั่นใจว่ามาตรการช่วยเหลือ เช่น เงินช่วยเหลือเด็กหรือเงินเลี้ยงดูจะมีพร้อมเพื่อช่วยให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรงสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้อย่างปลอดภัย
บริการที่จ�ำเป็น : 9. การส่งเสริมและการช่วยเหลือ (SUPPORT AND ASSISTANCE)
ปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่งที่จะประกันว่าผู้หญิงทุกคนได้เข้าถึงความยุติธรรมคือการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือระหว่างกระบวนการยุติธรรม กฎหมายและ
มาตรฐานสากลอ้างถึงความส�ำคัญของความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ข้อมูลที่พร้อมใช้ถูกต้องและสมบูรณ์ บริการช่วยเหลือผู้เสียหายและพยาน และความ
ช่วยเหลือจากภาคงานอื่นๆ (เช่น สุขภาพ สถานพักพิง สังคมสงเคราะห์ ค�ำปรึกษา)9 บริการเหล่านี้สามารถสร้างความเข้นแข็งให้แก่ผู้หญิง ท�ำให้พวกเธอ
สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง โดยเข้าใจสิทธิและทางเลือกเพื่อความยุติธรรมต่างๆ
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• มั่นใจว่ามีข้อมูลหลากหลายด้าน โดยอย่างน้อยที่สุดต้องมี
9.1
• ค�ำอธิบายที่ชัดเจนเรื่องกระบวนการยุติธรรมในภาษาและรูปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม
ข้อมูลที่ใช้การได้ ถูกต้อง เข้าถึงได้
สตรีที่หลากหลาย
และครอบคลุมครบถ้วน
• บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานด้านยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
• ข้อมูลด้านสิทธิและการเยียวยา รวมทั้งการฟื้นคืนสภาพเดิม (restitution) และชดเชยความเสียหาย
(compensation)
• ข้อมูลวิธีและสถานที่ที่จะขอความช่วยเหลือทางกฎหมายและค�ำแนะน�ำ
• ข้อมูลด้านชนิดของบริการต่างๆ ที่มีให้ และผู้ให้บริการที่มีอยู่ และการเข้าถึงบริการเหล่านั้น
• มาตรการคุ้มครองที่มีพร้อมให้บริการ
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9.2
บริการทางกฎหมาย

กรณีกฎหมายอาญา
• ในเขตอ�ำนาจศาลที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงต่อศาลว่าจะได้รับผลทาง
กฎหมาย (standing) ในคดีอาญา ให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้จัดบริการด้านกฎหมาย
• ในเขตอ�ำนาจศาลที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ได้รับอนุญาตให้แสดงต่อศาลว่าจะได้รับผลทาง
กฎหมายในคดีอาญา บริการทางกฎหมายควรจะมีราคาสมเหตุผล และส�ำหรับผู้ที่ไม่มีปัจจัยเพียงพอ หรือเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม ก็ให้จัดบริการทางกฎหมายนั้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (การช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ทางกฎหมาย หรือ legal aid)
• บริการทางกฎหมายได้แก่ ข้อมูลทางกฎหมาย ค�ำแนะน�ำ ความช่วยเหลือ และการเป็นตัวแทนโดย
ชอบธรรม
• กระบวนการทางปกครองที่เรียบง่ายและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
• หากมีการประเมินความสามารถที่จะจ่าย (means test) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายได้โดยค�ำนวณจากฐาน
รายได้ในครัวเรือนของครอบครัวหนึ่งๆ และผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกของครอบครัว หรือผู้เสียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงไม่สามารถเข้าถึงรายได้ของครอบครัว ให้ค�ำนวณอัตราค่าธรรมเนียมจากรายได้
ของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่ร้องขอความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเท่านั้น
ในกรณีของคดีแพ่ง ครอบครัว และ/หรือ คดีเกี่ยวกับทางปกครอง
• มั่นใจว่าบริการทางกฎหมายจะมีราคาที่ไม่แพง
• ให้บริการที่รอบด้าน เช่น ข้อมูลทางกฎหมาย ค�ำแนะน�ำ ความช่วยเหลือและการเป็นตัวแทนโดยชอบธรรม
• มั่นใจว่ามีกระบวนการทางปกครองที่เรียบง่ายและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
• หากการประเมินความสามารถที่จะจ่าย (means test) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายได้ค�ำนวณจากฐานรายได้ใน
ครัวเรือนของครอบครัวหนึ่งๆ และผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกของครอบครัว หรือผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรงไม่สามารถเขาถึงรายได้ของครอบครัว ให้ค�ำนวณอัตราค่าธรรมเนียมจากรายได้ของผู้เสียหาย/ผู้รอด
ชีวิตจากความรุนแรงที่ร้องขอความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเท่านั้น
ในสถานการณ์ที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงถูกกล่าวหา หรือถูกต้องข้อหาว่ากระท�ำความผิดทางอาญา
• ต้องแน่ใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่ถูกกล่าวหาจะเข้าถึงความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายทาง
กฎหมายนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เข้าสู่ระบบยุติธรรมทางอาญา
• มั่นใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำรุนแรง และต้องคดีทางแพ่ง/ครอบครัว
จะเข้าถึงความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
9.3
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความช่วยเหลืออย่างรอบด้านส�ำหรับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง บริการ
บริการสนับสนุนผู้เสียหายและพยาน
ดังกล่าวควรประกอบด้วย
• ข้อมูลและค�ำแนะน�ำ
• การช่วยเหลือด้านอารมณ์และจิตวิทยาสังคม
• ความช่วยเหลือในทางปฏิบัติ (เช่น การเดินทางไปกลับศาลยุติธรรม)
• การเตรียมตัวและการหนุนช่วยในศาลยุติธรรม
• การคุ้มครองจากการถูกท�ำให้เป็นผู้เสียหายซ�้ำสอง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการช่วยเหลือเข้าถึงได้ง่ายและพร้อมให้บริการเสมอ
• บริการช่วยเหลือที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
• บริการช่วยเหลือที่มีพร้อมตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และหากเข้าไม่ถึง ก็ยังมีกลไกที่จะช่วยให้ผู้เสียหายได้
เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ โดยใช้รูปแบบทดแทนอื่น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการบริการช่วยเหลือที่ทันเวลาตลอดเส้นทางแห่งความยุติธรรม (justice continuum)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการช่วยเหลือมีการปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความช่วยเหลือมีความเป็นมิตรกับเด็ก ส�ำหรับทั้งเด็กหญิงที่เป็นผู้เสียหายและผู้หญิงที่
เป็นผู้เสียหายพร้อมด้วยลูกของเธอ เมื่อพวกเธอมาขอใช้บริการ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่ช่วยเหลือมีความเป็นมืออาชีพหรือไม่ก็เป็นอาสาสมัครที่ได้รับการอบรมให้เข้าใจ
ความซับซ้อนของความรุนแรงต่อผู้หญิงและเข้าใจระบบด้านความยุติธรรมต่างๆ
• ท�ำงานร่วมกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อพัฒนาและด�ำเนินงานเกณฑ์พิธีแบบผสมผสานและเครือข่ายส่งต่อที่มี
9.4
ประสิทธิภาพ เพื่อ
การส่งต่อไปยังผู้ให้บริการด้าน
• เชื่อมโยงผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงกับบริการทางการแพทย์และสังคมที่จ�ำเป็น (ตัวอย่าง เช่น
สุขภาพและสังคมสงเคราะห์
สถานที่พักพิง การดูแลทางการแพทย์และทางจิตใจ)
• จัดระบบให้กับการท�ำงานอย่างสอดประสาน
• พัฒนามาตรฐานส�ำหรับบริการส่งต่อ
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บริการที่จ�ำเป็น : 10. การสื่อสาร
การสื่อสารคือหัวใจส�ำคัญของระบบยุติธรรม ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงจ�ำเป็นต้องรู้ว่ามีคนรับฟังพวกเธอ และเข้าใจความต้องการด้านยุติธรรม
ที่เปลี่ยนไปตามเวลาของเธอ ข้อมูลและวิธีการสื่อสารสามารถสร้างพลังให้กับผู้เสียหายที่จะตัดสินใจอย่างรู้พร้อมเกี่ยวกับส่วนร่วมของเธอในระบบ
ยุติธรรม การบริการจัดการข้อมูลและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการในภาคด้านความยุติธรรมและนอกภาคด้านความยุติธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการให้ความส�ำคัญอันดับแรกกับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว จะช่วยให้ลดความเสี่ยงที่ผู้เสียหายต้องเผชิญในระหว่างที่เรียกร้องขอ
ความเป็นธรรม
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการที่จัดให้มีเพียงพอและทันเวลา ในลักษณะที่ค�ำนึงถึงความต้องการของกลุ่ม
10.1
เป้าหมายที่หลากหลาย ข้อมูลเหล่านี้ควรประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการยุติธรรมที่
• ค�ำอธิบายที่ชัดเจนเรื่องกระบวนการยุติธรรมในภาษาและรูปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม
เข้าใจได้และเข้าถึงง่าย
สตรีที่หลากหลาย
• ค�ำอธิบายที่ชัดเจนเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานด้านยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
• กลไกด้านความยุติธรรมที่มีพร้อม ระเบียบพิธีการ และการเยียวยา (remedies)
• ข้อมูลเกี่ยวกับคดีเฉพาะของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• มั่นใจว่าข้อมูลมีการส่งต่อไปในลักษณะที่ค�ำนึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดย
• พร้อมให้บริการในภาษาของผู้ใช้งาน มากเท่าที่จะเป็นไปได้
• พร้อมให้บริการในรูปแบบต่างๆ (เช่น ทางวาจา การเขียน สื่ออิเล็กทรอนิก)
• มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้และมีภาษาที่เรียบง่าย
• มั่นใจว่าป้ายบอกหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ตามส�ำนักงานด้านความยุติธรรมจะตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้า
หมายต่างๆ
• มั่นใจว่าการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการงานยุติธรรมและผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และ/หรือ
10.2
พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้แทนโดยชอบธรรม จะ
การสื่อสารที่ส่งเสริมศักดิ์ศรีและ
• ไม่มีการตัดสินต�ำหนิ มีความเห็นอกเห็นใจ และมีความเอื้ออาทร
เคารพผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
• รับรองในสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงตลอดกระบวนการ และสิ่งที่ส�ำคัญ คือ
รุนแรง
- ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต้องรู้สึกว่าการแจ้งความเรื่องความรุนแรงของเธอมีคนรับฟัง
อย่างจริงจัง
- ค�ำร้องของเธอมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง จนกว่าจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น
- เธอได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ และอย่างดีที่สุดเท่าที่จะจัดหาให้ได้
• ได้รับการเคารพ
• ไม่ถูกท�ำให้กลายเป็นผู้เสียหายซ�้ำสอง
• เหมาะสมกับอายุ
• มั่นใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงจะรู้สึกว่าเสียงของเธอมีคนรับฟัง และเธอมีโอกาสที่จะ
• บอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง
• มีคนรับฟังและมีคนบันทึกเรื่องของเธออย่างถูกต้อง
• มีประสบการณ์ที่เป็นบวกในการท�ำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านความยุติธรรม
• สามารถเล่าถึงผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อเธอ
• มั่นใจว่าการสื่อสารจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีการอธิบายอย่างอดทน
• มั่นใจว่าจะมีการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• มั่นใจว่าจะมีการรักษาความลับของข้อมูลที่เธอให้ และจะมีการห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวของเธอและ
การมีส่วนร่วมของผู้เสียหายในกระบวนการ
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10.3
การสื่อสารกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

10.4
การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ด้านยุติธรรมที่สม�่ำเสมอและมี
ประสิทธิภาพ

10.5
การสื่อสารระหว่างหน่วยด้านความ
ยุติธรรมและหน่วยงานอื่นๆ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารอย่างสม�่ำเสมอกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงตลอดกระบวนการ
ยุติธรรม โดยระลึกว่าเธออาจจะตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงอย่างมากที่จะเผชิญกับความรุนแรงต่อเนื่องจาก
ผู้ละเมิด
• ความเสี่ยงของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง จะเป็นตัวก�ำหนดชนิดและปริมาณของการสื่อสารที่
จ�ำเป็นต้องมี
• การรับฟัง หรือ พบกันตัวต่อตัวเมื่อ
- มีการเปลี่ยนแปลงในระดับความเสี่ยงของเธอ
- ผู้ต้องสงสัยถูกปล่อยตัว หนีไป หรือก�ำลังจะได้รับการปล่อยตัว หรือถูกปล่อยตัวแล้ว หรืออยู่
ระหว่างภาคทัณฑ์ หรือปล่อยตัวโดยการคุมประพฤติ
- มีการก�ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันขึ้นศาล
• ยืนยันว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงสามารถที่จะเข้าถึงบริการที่จัดไว้ให้ได้
• มั่นใจว่าผู้ให้บริการด้านยุติธรรมได้รับมอบหมายให้ติดตามผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และให้ข้อมูล
ติดต่อกับเธอ จะมีการตอบรับในทันทีในกรณีที่น่าจะมีหรือมีความรุนแรงจากการละเมิดค�ำสั่งคุ้มครอง
• มั่นใจว่าจะมีกลไกที่จะจัดรายงานแจ้งความให้กับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และ/หรือ ฝ่ายกฎหมาย
ของพวกเธอ เพื่อน�ำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้ให้บริการด้านความยุติธรรม
• ข้อมูลต้องเชื่อมต่อกันภายใต้ข้อก�ำหนดความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ
• การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นไปได้ก็เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกับที่ได้รับหรือรวบรวมข้อมูลมาเท่านั้น
• ต้องขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และ/หรือ พ่อแม่/
ผู้ปกครอง และผู้แทนโดยชอบธรรม เมื่อเป็นไปได้
• ส่งเสริมการส่งผ่านข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
• พัฒนากระบวนวิธีการและกลไกส่งต่อ/ทางผ่าน (pathways) ที่ท�ำให้เกิดการส่งผ่านของข้อมูลอย่างตรง
เวลาและมีประสิทธิผล ในระหว่างผู้ให้บริการด้านความยุติธรรม
• มั่นใจว่าจะมีการส่งต่อข้อมูลตามข้อก�ำหนดการรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับ
• ต้องขอความยินยอมพร้อมใจในการเปิดเผยข้อมูลจากผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง เมื่อเป็นไปได้

บริการที่จ�ำเป็น : 11. การประสานระหว่างหน่วยงานยุติธรรม (COORDINATION AMONG JUSTICE AGENCIES)
เนื่องจากมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่หลากหลายในหน่วยงานด้านยุติธรรมแต่ละหน่วย และภารกิจที่แตกต่างกันไปส�ำหรับผู้ให้บริการด้านความยุติธรรม
ทั้งหลาย การรับมืออย่างสอดประสานจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าบริการจ�ำเป็นพื้นฐานด้านความยุติธรรมและงานต�ำรวจจะถูกน�ำส่งอย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยยังผลลัพธ์ที่ดีที่สุดส�ำหรับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง การประสานงานยังสร้างมาตรฐานแห่งความโปร่งใส
(transparent standards) และความคาดหวังต่อหน่วยงานยุติธรรมแต่ละหน่วย พร้อมทั้งมีส่วนช่วยให้เกิดการสื่อสารและการเชื่อมโยงที่ดีขึ้นระหว่าง
หน่วยงานด้านความยุติธรรมและผู้ให้บริการต่างๆ จากมุมมองของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง การประสานความร่วมมือให้บริการจ�ำเป็น
พื้นฐานหมายความว่า เธอจะได้รับความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสิทธิและสถานการณ์ของเธอ และได้รับบริการที่เหมือนกัน มีคุณภาพสูงจากทุกหน่วยงาน
ที่ให้บริการ ผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมเป็นสมาชิกที่มีคุณค่ายิ่งในกลไกประสานงานแบบสหวิชาชีพ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหมวดที่ 5 ว่าด้วยการประสาน
ความร่วมมือและการจัดระบบงานประสาน (Coordination and Governance)
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• มั่นใจว่าจะมีการรับมือทางด้านความยุติธรรมอย่างผสมผสานและร่วมมือกัน โดย
11.1
• มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางโดยผู้เกี่ยวข้อง
การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
• มีความเข้าใจที่สอดคล้องและร่วมกันในเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง
ด้านความยุติธรรมต่างๆ
• มีขอบเขตด้านปรัชญาเรื่องการรับมือต่อความรุนแรงต่อผู้หญิงในระหว่างหน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง
• ความรับผิดตามขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงานทั้งหมด ประกอบด้วย
- เป้าหมายและตัวชี้วัดผลการท�ำงานที่ชัดเจน
- การก�ำกับดูแลและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
• วิธีการส่งต่อข้อมูล โดยอยู่ในข้อก�ำหนดทางกฎหมายในแง่ของการรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายของการประสานความร่วมมือคือการจัดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อผู้เสียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแนวปฏิบัติอันสอดคล้องและกลมเกลียวกันในการ
• บริหารจัดการกรณีความรุนแรงต่อผู้หญิง
• ประเมินความเสี่ยง
• ท�ำแผนเรื่องความปลอดภัย (safety planning)
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(หมายเหตุท้ายบท Guideline Endnotes)
1 ชุดบริการที่จ�ำเป็นที่เกี่ยวกับการป้องกันนั้นอาศัยเค้าโครง
จากกลยุทธ์ตน้ แบบว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมดังทีเ่ ห็น
ชอบโดยสมัชชาแห่งสหประชาชาติในเรื่องแผนยุทธศาสตร์
ต้นแบบและมาตรการในทางปฏิบัติว่าด้วยการขจัดความ
รุนแรงต่อผู้หญิง ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม (Updated Model
Strategies and Practical Measures on the Elimination of
Violence against Women in the Field of Crime Prevention
and Criminal Justice) (มติสมัชชาหมายเลข 65/228 ภาค
ผนวก) เช่นเดียวกับ แนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการ
ป้องกันอาชญากรรม และ มติของสภาความมั่นคงหมายเลข
2002/13 ภาคผนวก
2 บริการที่จ�ำเป็นและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้เสียหายที่
เป็นเด็กหญิงมีฐานมาจากมาตรฐานและกฎหมายระดับสากล
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านความยุติธรรม
ส�ำหรับผู้เสียหายและพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา (United
Nations Economic and Social Council in the Guidelines on
Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses
of Crime) (มติของ ECOSOC หมายเลข 2005/20)
3 “การเป็นผู้เสียหายซ�้ำ (Secondary victimization)” คือการ
กลายเป็นผู้เสียหายที่ไม่ได้เกิดจากอาชญากรรมโดยตรง แต่
เกิดจากการที่สถาบันและบุคลากรต่างๆ ไม่สามารถตอบ
สนองต่อผู้ตกเป็นผู้เสียหายอย่างเพียงพอและสมควร
4 องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ พั ฒ นา แนวปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลทาง
นิติวิทยาศาสตร์ส�ำหรับผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ
องค์การอนามัยโลก (2004) และแนวปฏิบัติการดูแลด้าน
นิติเวชศาสตร์ส�ำหรับผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ
(Guidelines for medico-legal care for victims of sexual
violence) (Geneva) ควรมีการหลีกเลี่ยงที่จะพึ่งพาพยาน
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จนมากเกินไป เพราะไม่ใช่ว่า
คดีทกุ คดีทเี่ กีย่ วกับความรุนแรงจากคูค่ รองหรือความรุนแรง
ทางเพศจากคนที่ไม่ใช่คู่ครองจะมีพยานหลักฐานที่สรุปได้
ชัดเจน กรณีเหล่านีเ้ ช่น เมือ่ มีการแจ้งความย้อนหลังไปนานๆ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงท�ำลายพยานหลักฐาน
ด้วยการอาบน�้ำช�ำระร่างกาย หรือรูปแบบความรุนแรงอื่นๆ
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เช่น ความรุนแรงทางจิตใจโดยคู่ครองอาจจะไม่มีพยานหลัก
ฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ปรากฎให้เห็น
5 การใช้วธิ กี ารไกล่เกลีย่ หรือยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ restorative
justice practices เพื่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นสิ่งที่
ซับซ้อนด้วยเหตุผลหลายประการ แต่เหตุผลหลักก็คือความ
ไม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ ระหว่างผูเ้ สียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงและผู้ที่กระท�ำการละเมิด ซึ่งมัก
จะถูก เอาเปรียบและขอขยายระยะเวลา perpetuated and
exploited ในกระบวนการเหล่านีอ้ อกไป ขณะทีม่ กี ารแนะน�ำ
แนวปฏิบัติต่างๆ ไว้ในกระบวนการนี้ แต่การน�ำไปใช้ก็ควร
เป็นไปอย่างระมัดระวังและต้องค�ำนึงถึงพลวัตความรุนแรง
จากคู่ครอง ประเด็นด้านอ�ำนาจ และความปลอดภัย
6 การวิเคราะห์ผู้ก้าวร้าวที่มีอ�ำนาจเหนือกว่า predominant
aggressor analysis หมายความถึงการวิเคราะห์ที่จัดท�ำเพื่อ
ระบุว่าใครคือผู้รุกรานที่มีนัยส�ำคัญที่สุดหรือเป็นผู้รุกราน
หลัก ความรุนแรงในครอบครัวมักเกี่ยวข้องกับการควบคุม
และการท�ำให้รู้สึกต้อยต�่ำที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยบุคคล
ที่ท�ำการละเมิด และการควบคุมผู้เป็นผู้เสียหาย และอาจจะ
รวมหรืออาจจะไม่รวมถึงความรุนแรงทางกายด้วย ผูเ้ สียหาย
ของความรุนแรงในครอบครัวอาจตระหนักหรือมีปฏิกิริยา
ต่อตัวชี้บ่งด้านพฤติกรรมรุนแรงที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นที่ผู้ละเมิด
แสดงออกเป็นนัย และกระท�ำการในลักษณะที่เหมือนกับว่า
ผู้รุกรานที่มีอ�ำนาจเหนือกว่าไม่ได้เป็นคนสร้างความรุนแรง
ก่อนในบางกรณีดว้ ยซ�ำ้ ไป ความท้าทายในการประเมินอาการ
บอกเหตุ (precursors) ของความรุนแรงคือกรณีที่อาการ
เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในระดับที่เป็นความรุนแรงทางกาย
7 การประชุ ม หารื อ ในระดั บ นานาชาติ ไ ด้ ถ กเถี ย งกั น ถึ ง
คุณลักษณะทีจ่ ะช่วยพิจารณาว่าเมือ่ ใดควรท�ำโครงการฟืน้ ฟู/
แทรกแซงเพื่อป้องกันการละเมิดซ�้ำและการจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญให้กับความปลอดภัยของผู้เสียหาย มติเอกฉันท์คือ
การไม่ลงรายละเอียดไว้ในบริการจ�ำเป็นพื้นฐาน แต่ให้อ้าง
ถึงงานที่เคยท�ำไปแล้วโดยองค์การ UN Women ในคู่มือว่า
ด้วย แผนปฏิบัติการระดับชาติ และโดยองค์การ UNODC
ใน พิมพ์เขียวส�ำหรับปฏิบัติการว่าด้วยแผนการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับระบบยุติธรรมทางอาญาเพื่อป้องกันและตอบสนอง
ต่อความรุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิง (Blueprint for Action:

An Implementation Plan for Criminal Justice Systems
to Prevent and Respond to Violence against Women and
Girls) คุณลักษณะดังกล่าวส�ำหรับโครงการเหล่านี้ประกอบ
ด้วยทุนด�ำเนินงานที่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรม
ด้านการก�ำกับดูแลอย่างตรงเวลาและการบังคับใช้กฎหมาย
ในทันที ที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม
การแจ้งกลับโดยผู้ตกเป็นผู้เสียหายว่ายังมีความรุนแรงเกิด
ขึ้นหรือไม่ มีความมุ่งมั่นที่จะท�ำงานภายใต้การวิเคราะห์ทาง
เพศสภาพเชิงโครงสร้าง (gendered structural analysis) ของ
ความรุนแรงต่อผู้หญิง ในทางตรงกันข้ามกับกระบวนทัศน์
การจัดการกับอารมณ์โกรธในลักษณะทั่วไปและลักษณะ
เฉพาะตน (simplistic or individualized anger management
paradigm) และพันธสัญญาที่จะไม่สร้างความสัมพันธ์ใดๆ
หรือท�ำการไกล่เกลี่ย (mediation)

9 หลักการและแนวปฏิบตั แิ ห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยความช่วย
เหลือทางกฎหมายในระบบ/กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(มติสมัชชา ฉบับที่ 67/187 ภาคผนวก) ยุทธศาสตร์ต้นแบบ
และมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัด
ความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและ
กระบวนการยุติธรรมฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม และปฏิญญา
ของสหประชาชาติวา่ ด้วยหลักการเบือ้ งต้นของความยุตธิ รรม
ส�ำหรับผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมและการใช้อำ� นาจในทางที่
ผิด (มติสมัชชา ฉบับที่ 40/34 ภาคผนวก) นอกจากมาตรฐาน
สากลเหล่านี้ แนวปฏิบัติแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความ
ยุติธรรมในกรณีที่เกี่ยวกับผู้เสียหายและพยานที่เป็นเด็กใน
กรณีอาชญากรรม มีความส�ำคัญเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ
ผู้เสียหายที่เป็นเด็กหญิง (มติ ECOSOC ฉบับที่ 2005/20)

8 มาตรการปกป้องคุม้ ครองตามทีอ่ ธิบายไว้วา่ เป็นเรือ่ งฉุกเฉิน
ความเร่งด่วน หรือระยะยาว มาตรการฉุกเฉิน (Emergency
measures) หมายถึงมาตรการที่จะขอได้โดยฝ่ายเดียว (ex
parte) โดยไม่ต้องมีการแจ้งผู้ท�ำการละเมิด ไม่จ�ำเป็นต้อง
รวบรวมพยานหลักฐานทัง้ หมด และพิจารณาจากความสมดุล
ของความเป็นไปได้ตา่ งๆ (balance of probabilities) มาตรการ
เร่งด่วน (Urgent measures) คือ มาตรการที่มุ่งตรงไปศาล
โดยไม่มีความล่าช้า เช่น ผ่านกระบวนการลัดขั้นตอน (fast
track procedures) แต่การตัดสินก็ยังต้องมีการไต่สวนพยาน
หลักฐานเต็มรูปแบบ (full hearing) มาตรการฉุกเฉินมักจะ
เป็นมาตรการคุ้มครองระยะสั้นกว่า ในขณะที่มาตรการเร่ง
ด่วนจะด�ำเนินการนานกว่า ส่วนมาตรการคุ้มครองระยะยาว
(Longer term measures) โดยทั่วไปจะต้องมีการไต่สวนเต็ม
รูปแบบเพื่อให้ผู้ละเมิดมีโอกาสให้ปากค�ำในส่วนของตน
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