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มติ สมัชชาปฏิ รปู เฉพาะประเด็น
เรื่อง “การปฏิ รปู กองทุนยุติธรรม เพื่อการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่ าเทียม”
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องมิ ราเคิ ลแกรนด์ ซี โรงแรมมิ ราเคิ ลแกรนด์ คอนเวนชัน่
สมัชชาปฏิรปู เฉพาะประเด็น เรื่อง “การปฏิ รปู กองทุนยุติธรรม เพื่อการเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียม” ได้พจิ ารณาเอกสารหลักสมัชชาปฏิรปู เฉพาะประเด็นและร่วมอภิปราย
ยืนยัน ว่า บุคคลย่อมมีส ิทธิในกระบวนการยุติธ รรม อันเป็ นสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พื้นฐานที่ต้อ ง
ได้รบั การคุ้มครอง และมีการรับรองไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ หมวดที่ ๓ ว่าด้ว ย “สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย” และรัฐมีหน้ าที่ใ นการรับรองสิทธิใ น
กระบวนการยุตธิ รรม และดาเนินการใดๆ เพื่อเป็นการประกันสิทธิของประชาชนตามทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้
กังวล ว่า ในทางปฏิบตั ิ ยังคงมีอุปสรรคในการทีป่ ระชาชนจะได้รบั สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
มีประชาชนเป็ นจานวนมากทีถ่ ูกดาเนินคดีอย่างไม่เป็ นธรรม และไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุตธิ รรม
ได้อ ย่ า งทัว่ ถึง และเป็ น ธรรม เพราะมีค่ า ใช้จ่า ยสูง มีก ระบวนการและแบบแผนที่ซ ับ ซ้อ น ยากแก่
ประชาชนทัว่ ไปจะเข้า ใจ และมัก เสียเปรียบแก่ คู่ก รณีท่มี ีทรัพยากรเหนือ กว่าในการแสวงหาความ
ยุตธิ รรม ทัง้ ยังประสบกับปญั หาเชิงโครงสร้างทัง้ ในด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ และนโยบายของรัฐที่
ก่อให้เกิด ความเหลื่อมล้าขึน้ ในสังคม
ชื่ นชม ว่า ที่ผ่านมาหน่ วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หน่ วยงานเอกชน ภาควิชาการ และภาค
ประชาสัง คม มีบทบาทส าคัญ ยิ่ง ในการสร้า งกลไกสนับ สนุ น และส่ ง เสริม การพัฒ นาโครงสร้างของ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อ ลดปญั หา ซึ่งรวมถึงการให้คาปรึกษาและความช่วยเหลือ ทางกฎหมายแก่
ประชาชน และมีกลไกทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างสาคัญ ได้แก่ กองทุนยุตธิ รรม
รับทราบ ว่า รัฐบาลได้ระบุถงึ แนวนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ใี นการปรับปรุงระบบ
การช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมให้เข้าถึงความเป็ นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทัง้ การ
ช่วยเหลือด้านกฎหมาย โดยส่งเสริมกองทุนยุตธิ รรมเพื่อการคุม้ ครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส
ตระหนัก ว่า ในขณะที่กองทุนยุตธิ รรมจะเป็ นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รบั
ความเดือดร้อนและไม่สามารถเข้าถึงกระบวนยุตธิ รรม ยังมีขอ้ จากัดหลายประการ ทัง้ ในด้านภารกิจทีย่ งั
ไม่ค รอบคลุ ม ต่ อ ความเดือ ดร้อ นของประชาชน การช่ ว ยเหลือ ที่ย งั ไม่ท ัว่ ถึง ความเป็ น อิส ระ และ
งบประมาณจัดสรรอันจากัดทีจ่ ะส่งผลไปสู่ความยังยื
่ นของกองทุน จึงมีความจาเป็ นในการแก้ไขระเบียบ
กระทรวงยุตธิ รรมว่าด้วยเรื่องกองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กองทุนสามารถ
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและเยียวยาแก่ประชาชนให้เกิดขึน้ อย่างทัวถึ
่ ง มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน
สามารถดาเนินกิจการได้อย่างมันคงยั
่ งยื
่ นและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง
ยืนยัน มติสมัชชาปฏิรปู ระดับชาติ ครัง้ ที่ ๑ ทีเ่ สนอให้รฐั ให้ออกพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม
และพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญ ญัติค่าตอบแทนผู้เ สียหาย ค่าทดแทน และค่ าใช้จ่ายแก่ จาเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยให้มกี ลไกการพิจารณาที่มคี วามเป็ นอิสระ ยืดหยุ่น คล่องตัว ประชาชน
เข้าถึงง่ายและมีทรัพยากรเพียงพอ และปรับปรุงวิธกี าร รวมทัง้ ขัน้ ตอนในการให้ความช่วยเหลือ

๒
จึงมีมติ เพื่อการปฏิ รปู กองทุนยุติธรรม ดังต่อไปนี้
๑. สนับสนุ นร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. .... ฉบับภาคประชาชน โดยมีหลักการ
สาคัญ ดังนี้
๑.๑ ยกระดับ จากระเบียบกระทรวงเป็ น พระราชบัญ ญัติ โดยให้ก องทุ น ยุติธ รรมมี
สถานะเป็ นนิตบิ ุคคล เป็ นอิสระ และสามารถรับช่วงสิทธิเพื่อไล่เบีย้ กับผูท้ ่สี มควรรับผิดชอบทัง้ หมดใน
ความผิดอย่างแท้จริง รวมทัง้ จากความผิดจากการกระทาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐด้วย
๑.๒ คณะกรรมการของกองทุนต้องประกอบด้วยตัวแทนจากหลายภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ
ภาควิชาการ และภาคประชาชน ในสัดส่วนที่เท่าเทียมกันเพื่อให้การพิจารณาช่วยเหลือเป็ นไปอย่าง
โปร่ง ใส โดยผู้แ ทนจากภาคประชาชนให้ มที ่ีมาจากกลไกการคัด สรรของภาคประชาชน และให้
คณะกรรมการของกองทุ น ที่ไ ด้ร ับ การแต่ ง ตัง้ แล้ ว มีห น้ า ที่ เ ลือ กตัง้ ประธานและรองประธานจาก
คณะกรรมการกองทุนนัน้
๑.๓ สร้างความยังยื
่ นทางการเงินโดยการเพิม่ รายได้และลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ น
นอกจากการใช้งบประมาณแผ่นดินที่ได้รบั การจัดสรรโดยรัฐ แล้ว พึงมีแหล่งรายได้อ่นื ๆ ที่มศี กั ยภาพ
และมีความเชื่อมโยงกับกองทุนยุตธิ รรม โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการ “เฉลีย่ ทุกข์-เฉลีย่ สุขในสังคม”
เป็นสาคัญ
๑.๔ ขยายภารกิจของกองทุนยุตธิ รรม นอกเหนือจากการสนับสนุ นด้านการเงินหรือ
ค่าใช้จ่ายให้แก่ ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสในการเข้าสู่กระบวนยุติธรรมทุกขัน้ ตอนแล้ว ให้เป็ นแหล่ง
เงินทุ นในการเยียวยาผู้เ สีย หายหรือ จาเลยที่ถู ก ยกฟ้ อ งคดีอ าญา ตามพระราชบัญ ญัติค่ าตอบเเทน
ผูเ้ สียหาย เเละค่าทดเเทนเเละค่าใช้จ่ายเเก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมถึงให้กองทุนมีบทบาท
ในการสนับสนุนด้านการวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมด้วย
๑.๕ นอกจากภารกิจตามข้อ ๑.๔ แล้ว ให้กองทุนมีหน้าทีใ่ นเบือ้ งต้นในการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายที่เกิดจากการกระทาของรัฐ ตามที่ศาลได้พจิ ารณา
พิพากษาว่าเป็นผูเ้ สียหายด้วย
๒. สนับสนุ นให้ภาคประชาสังคมและประชาชนร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายในการสนับสนุ น “ร่าง
พระราชบัญ ญัติก องทุ น ยุติธ รรม พ.ศ. .... ฉบับภาคประชาชน” ซึ่ง เป็ น สิท ธิข องชนชาวไทย ตาม
บทบัญญัตมิ าตรา ๑๖๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๓. รับทราบว่ากระทรวงยุตธิ รรมได้ดาเนินการเสนอ “ร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ.
.... ฉบับกระทรวงยุตธิ รรม” และเรียกร้องให้ กระทรวงยุตธิ รรมดาเนินการปรับปรุง “ร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. .... ฉบับกระทรวงยุตธิ รรม” ให้สอดคล้องกับมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติครัง้ ที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. ขอให้สานักงานปฏิรปู รายงานการดาเนินการในการประชุม สมัชชาปฏิรปู ระดับชาติ ครัง้ ที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๖

