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หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้นพิจารณาใหม่

บทน�ำ

ในสังคมปัจจุบนั ได้มกี ารกล่าวถึงเรือ่ ง “กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา” กันอย่างแพร่หลาย
ซึ่งหมายถึง การด�ำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการบังคับใช้กฎหมายทางอาญา เช่น ต�ำรวจ
อัยการ ศาล และหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม เพื่ออ�ำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการวินจิ ฉัยชีข้ าดให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่วา่ จะเป็นกระบวนการ
ชัน้ สืบสวน สอบสวน พิจารณา พิพากษา หรือบังคับคดี หรือกระบวนการอืน่ ใดทีจ่ ะยังให้เกิดความยุตธิ รรม
ในสังคม๑ โดยเป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นอยู่ที่การอ�ำนวยความยุติธรรมและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน เพื่อความสงบเรียบร้อย
ของสังคมเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ดี เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วโลกว่า ถึงแม้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หรือกระบวนการพิสูจน์ความผิดจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใดก็ตาม แต่ด้วยปริมาณของคดีอาญา
ที่มีเป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับในบางคดีมีความซับซ้อนมาก จึงอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือ
ความบกพร่องขึ้นได้ ซึ่งปัญหาความผิดพลาดในการด�ำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอาจจะมี
สาเหตุมาจากความผิดพลาดในการรวบรวมพยานหลักฐาน กระบวนการน�ำสืบพยานหลักฐานหรือ
การรับฟังพยานหลักฐานผู้บริสุทธิ์ได้
จากปัญหากระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่บางครั้งอาจขาดความสมบูรณ์นั้น ได้ส่งผล
ท�ำให้มผี กู้ ระท�ำความผิดในบางคดีได้หลุดรอดเงือ้ มมือของกฎหมาย และยังคงมีผบู้ ริสทุ ธิท์ ไี่ ด้รบั ผลร้าย
และมาตรการที่อาจน�ำมาใช้เพื่อทดแทนหรือแก้ไขปัญหา เช่น การอภัยโทษ การนิรโทษกรรม
และการล้างมลทิน ต่างก็มีหลักการที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ “การอภัยโทษ” เป็นมาตรการแห่ง
พงษ์ธร  ธัญญสิร.ิ กระบวนการและการบริหารงานยุตธิ รรมไทย. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม หน้า ๒.

๑
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ความกรุณาปรานีที่ประมุขของรัฐหรือฝ่ายบริหารยกโทษให้แก่ผู้กระท�ำความผิดที่ต้องโทษตาม
ค� ำ พิ พ ากษาของศาล การยกโทษให้ นี้ อ าจยกให้ ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นก็ ไ ด้ “การนิ ร โทษกรรม”
เป็นมาตรการที่สังคมต้องการลืมเสียซึ่งการกระท�ำที่มีโทษทางอาญา โดยการที่รัฏฐาธิปัตย์ยกเลิกและ
ลืมการกระท�ำซึ่งเป็นความผิดอาญาในอดีตของบุคคลทัง้ หลายหรือบุคคลบางประเภท โดยปกติมกั เป็น
ความผิดทางการเมือง การล้มล้างรัฐบาล หรือการกบฏ และ “การล้างมลทิน” เป็นมาตรการแห่งความ
เมตตาปรานีเพือ่ เป็นการตอบแทนความประพฤติดขี องผูถ้ กู ลงโทษซึง่ ได้รบั โทษแล้ว โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อคืนสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้ต้องโทษ และให้สถานภาพทางสังคมที่เสียไปด้วยผล
ของค�ำพิพากษา ดังนั้น มาตรการดังกล่าวจึงไม่ได้มีไว้เพื่อน�ำมาใช้แก้ไขปัญหาความผิดพลาดของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้อย่างตรงเป้าหมาย นานาอารยประเทศจึงได้ก�ำหนดมาตรการ
โดยยอมให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่๒
ส�ำหรับประเทศไทยของเรานัน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้มกี ารตรา “พระราชบัญญัตกิ ารรือ้ ฟืน้
คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖” ขึ้น โดยก�ำหนดให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาเพื่อเป็นมาตรการ
แก้ไขปัญหากระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาทีผ่ ดิ พลาด และเป็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผบู้ ริสทุ ธิ์
ให้สามารถกอบกู้ชื่อเสียงเกียรติยศของตนและวงศ์ตระกูลให้กลับคืนมาได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุท่ี
การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่เป็นการแก้ไขผลของค�ำพิพากษาในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว ซึ่งเป็นการ
กระทบกระเทือนต่อหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�ำพิพากษา ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมี
ความศักดิ์สิทธิ์และน่าเชื่อถือ และก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม พระราชบัญญัติการรื้อฟื้น
คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการร้องขอให้รื้อฟื้น
คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่อย่างเคร่งครัด โดยนับตั้งแต่กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นมา ได้มี
การยื่นค�ำร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาแต่ศาลได้ตรวจค�ำร้องแล้วมีค�ำสั่งไม่รับไว้พิจารณาเป็นส่วนใหญ่
เนื่องจากค�ำร้องไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมาย
ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และข้อควรพิจารณาที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการ
รือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ คอลัมน์ การปฏิรปู กฎหมาย : LAW REFORM จึงขอเสนอบทความ
เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ” โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้

๑. หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่

		 พระราชบัญญัตกิ ารรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้กำ� หนดให้บคุ คล
ผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดมีสิทธิขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ในภายหลังหากปรากฏ
หลักฐานขึ้นใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระท�ำความผิดและก�ำหนดให้มีสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทน
และได้รับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งค�ำพิพากษานั้นคืน หากปรากฏตามค�ำพิพากษาของศาลที่
พิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลผู้นั้นมิได้กระท�ำความผิด
พัลลภ  แพทย์ไชยวงศ์. การรื้อฟื้นคดีอาญา : ศึกษากรณีการรื้อฟื้นคดีอาญาในทางที่เป็นโทษ. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ๒๕๔๙ หน้า ๑ – ๔.
๒
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พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ มีสาระส�ำคัญดังนี้
๑.๑ กฎหมายฉบับนีใ้ ห้ใช้บงั คับแก่คดีอาญาเท่านัน้ ซึง่ ศาลทีม่ อี ำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดี
ตามกฎหมายนี้ ได้แก่ ศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัว และศาลทหาร (มาตรา ๔)
๑.๒ คดีทจี่ ะมีการร้องขอให้รอื้ ฟืน้ คดีขนึ้ พิจารณาใหม่ได้ จะต้องเป็นคดีทไี่ ด้มคี ำ� พิพากษา
ถึงทีส่ ดุ ให้บคุ คลต้องรับโทษอาญาในคดีนนั้ แล้ว ซึง่ คดีอาจถึงทีส่ ดุ ในศาลชัน้ ต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา
ก็ได้ โดยต้องปรากฏว่า
(๑) พยานบุคคลซึ่งศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น ได้มี
ค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ในภายหลังแสดงว่าค�ำเบิกความของพยานนัน้ เป็นเท็จ หรือไม่ถกู ต้องตรงกับความจริง
(มาตรา ๕ (๑))
(๒) พยานเอกสารหรือพยานวัตถุซงึ่ ศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาคดี
อันถึงที่สุดนั้น ได้มีค�ำพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงว่าเป็นพยานหลักฐานปลอมหรือเป็นเท็จ
หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง (มาตรา ๕ (๒)) หรือ
(๓) มีพยานหลักฐานใหม่อนั ชัดแจ้งและส�ำคัญแก่คดีซงึ่ ถ้าได้นำ� มาสืบในคดีอนั ถึงทีส่ ดุ นัน้
จะแสดงว่าบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดนั้นไม่ได้กระท�ำความผิด (มาตรา ๕ (๓))
๑.๓ บุคคลที่มีสิทธิยื่นค�ำร้องขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาใหม่ ได้แก่
(๑) บุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุด
(๒) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลในกรณีที่บุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดย
ค�ำพิพากษาถึงที่สุดนั้นเป็นผู้เยาว์ หรือคนไร้ความสามารถ
(๓) ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นของนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลนั้นต้องรับโทษอาญา
โดยค�ำพิพากษาถึงที่สุด
(๔) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาของบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดย
ค�ำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งถึงแก่ความตายก่อนที่จะมีการยื่นค�ำร้อง หรือ
(๕) พนักงานอัยการในกรณีที่พนักงานอัยการมิได้เป็นโจทก์ในคดีเดิม (มาตรา ๖)
โดยพนักงานอัยการจะยืน่ ค�ำร้องเมือ่ เห็นสมควรหรือเมือ่ บุคคลตามทีร่ ะบุไว้ใน
(๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ร้องขอก็ได้ (มาตรา ๗)
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๑.๔ ค�ำร้องให้ยนื่ ต่อศาลชัน้ ต้นทีไ่ ด้พพิ ากษาคดีนนั้ หรือศาลอืน่ ทีไ่ ด้มเี ขตอ�ำนาจแทนศาลนัน้
และในค�ำร้องต้องอ้างมูลเหตุในการร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาโดยละเอียดชัดแจ้ง และถ้าประสงค์จะ
ขอค่าทดแทนเพือ่ การทีต่ อ้ งรับโทษอาญาโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ หรือขอรับสิทธิทตี่ อ้ งเสียไปอันเป็นผล
โดยตรงจากค�ำพิพากษานั้นคืนก็ให้ระบุการขอค่าทดแทนหรือขอรับสิทธิคืนไว้ในค�ำร้องนั้นด้วย ทั้งนี้
สิทธิดังกล่าวไม่รวมถึงสิทธิในทางทรัพย์สิน (มาตรา ๘)
๑.๕ เมือ่ ได้มกี ารยืน่ ค�ำร้องต่อศาลแล้ว ให้ศาลทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องท�ำการไต่สวนค�ำร้องนัน้ ว่ามีมลู
พอที่ จ ะรื้ อ ฟื ้ น คดี ขึ้ น พิ จ ารณาพิ พ ากษาใหม่ ห รื อ ไม่ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ พ นั ก งานอั ย การเป็ น ผู ้ ร ้ อ ง
ศาลจะไต่สวนค�ำร้องหรือไม่ก็ได้ ในการไต่สวนค�ำร้องพนักงานอัยการและโจทก์ในคดีเดิมจะมาฟัง
การไต่สวนและซักค้านพยานของผู้ร้องด้วยหรือไม่ก็ได้ และเมื่อได้ไต่สวนค�ำร้องแล้วให้ศาลที่ไต่สวน
ค�ำร้องส่งส�ำนวนการไต่สวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังศาลอุทธรณ์ (มาตรา ๙)
ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าค�ำร้องนัน้ มีมลู ให้ศาลอุทธรณ์สงั่ รับค�ำร้องและสัง่ ให้ศาลชัน้ ต้น
ที่รับค�ำร้องด�ำเนินการพิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ต่อไป แต่ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าค�ำร้องนั้น
ไม่มีมูลให้ยกค�ำร้องนั้น ค�ำสั่งของศาลอุทธรณ์นี้ให้เป็นที่สุด (มาตรา ๑๐)
๑.๖ ในระหว่างด�ำเนินการพิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ หากบุคคลผู้ต้องรับโทษ
อาญาโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดก�ำลังรับโทษนั้นอยู่ ศาลชั้นต้นที่รับค�ำร้องจะสั่งปล่อยบุคคลนั้นชั่วคราว
โดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้ (มาตรา ๑๒)
๑.๗ การพิจารณาคดีทรี่ อื้ ฟืน้ ขึน้ พิจารณาใหม่นนั้ ในกรณีทคี่ ำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ ในคดีเดิมนัน้
เป็นค�ำพิพากษาของศาลชัน้ ต้น ให้ศาลชัน้ ต้นทีร่ บั ค�ำร้องด�ำเนินการพิจารณาพิพากษาต่อไป ถ้าเห็นว่า
บุคคลผูต้ อ้ งรับโทษอาญาโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ในคดีเดิมได้กระท�ำความผิดก็ให้พพิ ากษายกค�ำร้อง
นัน้ เสีย แต่ถา้ เห็นว่าบุคคลผูต้ อ้ งรับโทษอาญาโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ในคดีเดิมมิได้กระท�ำความผิด
ให้พพิ ากษายกค�ำพิพากษาเดิมและพิพากษาว่าบุคคลนัน้ มิได้กระท�ำความผิด ในกรณีทคี่ ำ� พิพากษา
ถึงที่สุดในคดีเดิมเป็นค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ให้ศาลชั้นต้นที่รับค�ำร้องด�ำเนินการ
พิจารณาและท�ำความเห็นส่งส�ำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี พิจารณาเพือ่ พิพากษา
ยกค�ำร้อง หรือยกค�ำพิพากษาเดิม และพิพากษาว่าบุคคลนั้นมิได้กระท�ำความผิด และในกรณีที่มีค�ำขอ
ค่าทดแทนหรือขอรับสิทธิคืน เมื่อศาลพิพากษาว่าบุคคลนั้นมิได้กระท�ำความผิด ก็ให้ศาลก�ำหนด
ค่าทดแทนหรือมีค�ำสั่งเกี่ยวกับการขอรับสิทธิคืนด้วย (มาตรา ๑๓)
ทั้งนี้ การก�ำหนดค่าทดแทนให้ก�ำหนดได้ไม่เกินจ�ำนวนตามค�ำขอ ถ้าต้องรับโทษ
ริบทรัพย์สนิ ก็ให้ได้รบั ทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ริบนัน้ ถ้าไม่สามารถคืนทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ริบนัน้ ได้กใ็ ห้ได้รบั ชดใช้ราคา
และถ้ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ถู ก ริ บ เป็ น เงิ น ก็ ใ ห้ ไ ด้ รั บ เงิ น จ� ำ นวนนั้ น คื น โดยศาลจะคิ ด ดอกเบี้ ย ให้ ใ นอั ต รา
ร้อยละ ๑๕ ต่อปี ก็ได้ แต่ถ้าต้องรับโทษที่ไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นโทษกักขัง โทษจ�ำคุก
โทษประหารชีวิต หรือถูกใช้วิธีการส�ำหรับเด็กและเยาวชนก็ให้ศาลก�ำหนดค่าทดแทนให้ตามที่
เห็นสมควร (มาตรา ๑๔)

158

155-160-MAC6.indd 158

จุลนิติ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๐

8/19/17 10:08 AM

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

๑.๘ เมื่อศาลได้มีค�ำพิพากษาแล้วให้พนักงานอัยการผู้ร้องหรือโจทก์ในคดีเดิมซึ่งเป็น
คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปได้ (มาตรา ๑๕)
๑.๙ ค� ำ ร้ อ งเกี่ ย วกั บ ผู ้ ต ้ อ งรั บ โทษอาญาคนหนึ่ ง ในคดี ห นึ่ ง ให้ ยื่ น ได้ เ พี ย งครั้ ง เดี ย ว
(มาตรา ๑๘)
    ๑.๑๐ ในกรณีที่ได้ยื่นค�ำร้องแล้ว ผู้ร้องถึงแก่ความตาย ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือ
ภริยาของผู้ยื่นค�ำร้องนั้นจะด�ำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้ (มาตรา ๑๙)
    ๑.๑๑ ค�ำร้องให้ยื่นได้ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริง หรือภายใน ๑๐ ปีนับแต่
วันที่ค�ำพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด แต่เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษศาลจะรับค�ำร้องที่ยื่นเมื่อพ้นก�ำหนดเวลา
ดังกล่าวข้างต้นนั้นไว้พิจารณาก็ได้ (มาตรา ๒๐)

๒.ข้อควรพิจารณาที่ส�ำคัญ

พระราชบัญญัตกิ ารรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ นัน้ เป็นกฎหมายทีบ่ ญั ญัตขิ นึ้
เพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่บุคคลที่มิได้กระท�ำความผิดให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมให้ได้มากที่สุด
ถือได้วา่ เป็นกฎหมายทีม่ งุ่ คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้โอกาสประชาชนผูบ้ ริสทุ ธิไ์ ด้รอ้ งขอ
ต่อศาลให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ถึงแม้ว่าคดีจะถึงที่สุดแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า
การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายฉบับนี้มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมากมายตามหลัก
ความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งค�ำพิพากษา เป็นผลให้ประชาชนมีโอกาสใช้สทิ ธิในการรือ้ ฟืน้ คดีอาญาได้ยาก อาทิเช่น
- มูลเหตุในการร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามมาตรา ๕ (๑)
ซึง่ ต้องปรากฏว่าพยานบุคคลทีศ่ าลใช้เป็นหลักในการพิพากษาคดี ได้มคี ำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ ในภายหลัง
แสดงว่าค�ำเบิกความของพยานนั้นเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง นอกจากนี้ ค�ำเบิกความ
ทีเ่ ป็นเท็จหรือไม่ถกู ต้องตรงกับความจริงดังกล่าวยังต้องเป็นค�ำเบิกความของพยานบุคคลทีศ่ าลใช้เป็นหลัก
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หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่

ในการพิพากษาคดีด้วย เพราะหากพยานบุคคลในคดีเดิมเป็นแต่เพียงพยานแวดล้อมหรือมิได้อาศัย
เป็นหลักในการพิพากษาคดี ย่อมไม่สามารถอ้างมูลเหตุดังกล่าวเพื่อขอให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้น
พิจารณาใหม่ได้
- มูลเหตุในการร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามมาตรา ๕ (๒)
ซึ่งต้องปรากฏว่าพยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่ศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาคดี ได้มี
ค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ในภายหลังแสดงว่าเป็นพยานหลักฐานปลอมหรือเป็นเท็จ หรือไม่ถกู ต้องตรงกับ
ความจริง หรือ
- ระยะเวลาในการยื่นค�ำร้องตามมาตรา ๒๐ ที่ก�ำหนดให้ต้องยื่นได้ภายใน ๑ ปีนับแต่
วันทีป่ รากฏข้อเท็จจริง หรือภายใน ๑๐ ปีนบั แต่วนั ทีค่ ำ� พิพากษาในคดีเดิมถึงทีส่ ดุ ซึง่ ก�ำหนดระยะเวลานี้
อาจเป็นอุปสรรคส�ำคัญในการใช้สทิ ธิของจ�ำเลยได้ หากปรากฏว่าจ�ำเลยต้องรับโทษตามค�ำพิพากษาอยู่
ไม่อาจไปแสวงหาพยานหลักฐานมารื้อฟื้นคดีได้
ทัง้ นี้ จากหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการรือ้ ฟืน้ คดีอาญาทีเ่ คร่งครัด จึงมีขอ้ ควรพิจารณาเกีย่ วกับ
การบังคับใช้กฎหมายว่า กฎหมายฉบับนี้ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสมดังเจตนารมณ์หรือไม่
และสมควรปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันหรือไม่

๓. บทสรุป

จะพิจารณาเห็นได้ว่าการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่น้ันก็เพื่อที่จะคืนความเป็นธรรม
และเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริสุทธิ์ ส�ำหรับแนวคิดเกี่ยวกับการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�ำพิพากษา ตลอดจนหลักเกณฑ์การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ใน
ต่างประเทศนัน้ คอลัมน์ การปฏิรปู กฎหมาย : LAW REFORM ใคร่ขอน�ำเสนอในวารสารจุลนิตฉิ บับต่อไป
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