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หลักการรื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายต่างประเทศ
บทน�ำ

ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกต่างได้ให้การยอมรับว่าการด�ำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต�ำรวจ อัยการ ศาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
กระบวนการยุตธิ รรม ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะเพือ่ อ�ำนวยความยุตธิ รรมและการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตลอดจนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมนั้น แม้ว่าจะมีกระบวนการพิสูจน์ความผิดหรือ
การด�ำเนินการทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพียงใดก็ตาม แต่ดว้ ยจ�ำนวนปริมาณของคดีอาญาทีม่ เี พิม่ มากขึน้
เป็ นล�ำดับ ประกอบกับในบางคดีมีความยุ่งยากและซับซ้อน จึงอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือ
ความบกพร่องขึน้ ได้ ซึง่ ปัญหาความผิดพลาดในการด�ำเนินกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาอาจจะมีสาเหตุ
มาจากความผิดพลาดในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน กระบวนการน�ำสืบพยานหลักฐาน หรือ
การรับฟังพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ ท�ำให้ประชาชนผูบ้ ริสทุ ธิม์ โี อกาสถูกลงโทษเป็นตราบาปและรอยมลทิน
แห่งชีวติ เกิดขึน้ ได้ โดยมาตรการทีอ่ าจน�ำมาใช้เพือ่ แก้ไขความผิดพลาด เช่น การอภัยโทษ การนิรโทษกรรม
และการล้างมลทิน ต่างก็มีหลักการที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็ไม่สามารถน�ำมาใช้แก้ไขความผิดพลาด
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้อย่างตรงเป้าหมายเท่าใดนัก ดังนั้น นานาอารยประเทศจึงได้
ก�ำหนดให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ เพื่อใช้เป็นมาตรการในการแก้ไขผลของค�ำพิพากษา
เป็นการเยียวยาความเสียหาย และเป็นการกอบกู้ชื่อเสียงเกียรติยศของผู้บริสุทธิ์ให้กลับคืนมา
อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่นั้นเป็นวิธีการแก้ไขผลของ
ค�ำพิพากษาในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว จึงกระทบต่อหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�ำพิพากษา ดังนั้น เพื่อให้
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญามีความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละเกิดความสงบเรียบร้อยขึน้ ในบ้านเมือง ในประเทศที่
ยอมให้มกี ารรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่จงึ ก�ำหนดหลักเกณฑ์เงือ่ นไขและวิธกี ารในการรือ้ ฟืน้ คดีอาญา
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ขึน้ พิจารณาใหม่ไว้อย่างเคร่งครัด โดยไม่ให้มกี ารรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ได้โดยง่าย ดังเช่นหลักการ
ในพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ ของประเทศไทย๑ โดยถือว่า
การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ถือเป็นข้อยกเว้นของหลักความศักดิ์สิทธิแห่งค�ำพิพากษา และเป็น
กระบวนการพิเศษทีน่ ำ� มาพิจารณาแก้ไขปัญหาความผิดพลาดในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาโดยเฉพาะ
โดยเปิดให้โอกาสจ�ำเลยได้น�ำพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน เป็นการคืน
ความยุติธรรมให้แก่คู่ความในคดี และเป็นการเรียกคืนความเชื่อถือศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม
ของสังคม อย่างไรก็ตาม การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ดังกล่าวจะต้องกระทบกระเทือนหลัก
ความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�ำพิพากษาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้
ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�ำพิพากษา แนวคิดเกี่ยวกับการ
รื้ อ ฟื ้ น คดี อ าญาขึ้ น พิ จ ารณาใหม่ และหลั ก เกณฑ์ ใ นการรื้ อ ฟื ้ น คดี อ าญาขึ้ น พิ จ ารณาใหม่ ใ น
ต่างประเทศ คอลัมน์ การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอน�ำเสนอบทความเรื่อง “หลักการ
รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายต่างประเทศ” ดังต่อไปนี้

๑. หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�ำพิพากษา๒

หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�ำพิพากษา (Res Judicata pro veritate accipitur) เป็นหลัก
ที่ตั้งอยู่บนแนวความคิดที่ต้องการให้คดีซึ่งได้มีการฟ้องร้องและพิจารณาพิพากษาแล้วมีที่สิ้นสุดหรือมี
ข้อยุติ และไม่หยิบยกสิง่ ทีร่ ะงับหรือยุตไิ ปแล้วขึน้ มาฟ้องร้องหรือพิจารณากันใหม่ แนวความคิดดังกล่าว
เป็นวัตถุประสงค์ส�ำคัญซึ่งปรากฏออกมาในรูปของหลักการฟ้องซ�้ำ (Res Judicata)
เมือ่ พิจารณาหลักความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งค�ำพิพากษาแล้วจะเห็นได้วา่ องค์ประกอบทีจ่ ะท�ำให้
ค�ำพิพากษามีความศักดิ์สิทธิ์ คือ ค�ำพิพากษานั้นจะต้องมีการบังคับเมื่อได้ตัดสินแล้ว ค�ำพิพากษานั้น
จะต้องมีอ�ำนาจบังคับ และค�ำพิพากษานั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับ โดยนอกจากคู่ความในคดีจะให้การ
ยอมรับและปฏิบตั ติ ามค�ำพิพากษาแล้ว ค�ำพิพากษาจะต้องมีความแน่นอน ถูกต้อง และเทีย่ งธรรม ท�ำให้
ประชาชนทั่วไปมีความเลื่อมใสศรัทธาอีกด้วย
ทั้งนี้ ค�ำพิพากษาที่คู่ความ ประชาชน หรือสังคมไม่ยอมรับ ย่อมเป็นปัญหาของหลัก
ความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�ำพิพากษา ปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม
สภาพของพยานหลักฐานในแง่ของความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของพยาน ซึ่งการขาดการยอมรับจาก
คู่ความและประชาชนทั่วไปนี้เป็นปัญหาส�ำคัญที่ท�ำให้รัฐยอมให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
เพื่อแก้ไขความผิดพลาดและข้อบกพร่องดังกล่าว
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ นั้น สามารถ
ติดตามอ่านได้ในวารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐ ในส่วนของคอลัมน์ การปฏิรูปกฎหมาย
: LAW REFORM.
๒
พัลลภ แพทย์ไชยวงศ์. การรื้อฟื้นคดีอาญา : ศึกษากรณีการรื้อฟื้นคดีอาญาในทางที่เป็นโทษ. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ๒๕๔๙ หน้า ๑๐ – ๑๓.
๑
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๒. แนวความคิดในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่๓		

ด้วยเป็นทีย่ อมรับกันแล้วว่าแม้วา่ กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาจะมีประสิทธิภาพเพียงใด
ในทางปฏิบัติก็อาจเกิดความผิดพลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดในทางที่เป็นโทษแก่จ�ำเลย หรือ
ความผิดพลาดในทางที่เป็นคุณแก่จ�ำเลยก็ตาม ในบางประเทศจึงยินยอมให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้น
พิจารณาใหม่ ซึง่ การรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ทง้ั ในทางทีเ่ ป็นคุณและในทางทีเ่ ป็นโทษแก่จำ� เลยนัน้
ได้มีหลักการแตกต่างกัน กล่าวคือ
๒.๑ หลักการรือ้ ฟืน้ คดีอาญา “ในทางทีเ่ ป็นคุณแก่จำ� เลย” การรือ้ ฟืน้ คดีอาญาในทาง
ที่เป็นคุณแก่จ�ำเลยมีที่มาจากแนวความคิดที่ว่าแม้ว่าข้อสันนิษฐานว่าสิ่งที่พิพากษาถึงที่สุดไปแล้ว
เป็นสิ่งที่ถูกต้อง จะมีความส�ำคัญมากในแง่ของความสงบเรียบร้อยแห่งสังคมก็ตาม แต่ถ้าจะปล่อย
ให้ความผิดพลาดซึ่งอาจจะมีปรากฏขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง ความผิดพลาดที่ปรากฏนั้น
ก็จะท�ำให้ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวงการยุติธรรมเสื่อมคลายไปได้ จึงจ�ำเป็นต้องยอมให้มีการ
รือ้ ฟืน้ แก้ไขได้ การรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่นี้ เป็นมาตรการแก้ไขและลบล้างผลของค�ำพิพากษา
ที่เกิดจากความผิดพลาดในการด�ำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในทางอาญา โดยก�ำหนดให้ศาล
ซึง่ เป็นองค์กรทีจ่ ดั ให้มคี ำ� พิพากษานัน้ เป็นผูพ้ จิ ารณาแก้ไขความผิดพลาดด้วยการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
คดีนนั้ ใหม่ ส�ำหรับประเทศทีย่ นิ ยอมให้มกี ารรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ในทางทีเ่ ป็นคุณแก่จ�ำเลย
ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศไทย เป็นต้น
๒.๒ หลัก การรื้อฟื้นคดีอ าญา “ในทางที่เป็นโทษแก่จ�ำเลย” ความผิดพลาดใน
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในบางกรณีอาจเป็นคุณแก่จำ� เลย ท�ำให้จำ� เลยหลุดรอดไปจากการจัดการ
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ ซึ่งแม้จะมีหลักฐานใหม่ในภายหลังว่าจ�ำเลยผู้นั้นเป็นผู้กระท�ำ
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๔๓ – ๔๖.
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ความผิด ก็ไม่สามารถที่จะลงโทษอีกได้หากมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วว่าจ�ำเลยผู้นั้นไม่มีความผิด
ซึ่งเป็นไปตามหลักบุคคลไม่ควรถูกพิจารณาเพื่อลงโทษสองครั้งในการกระท�ำครั้งเดียว ซึ่งในกรณีนี้
ย่อมส่งผลกระทบต่อความน่าเชือ่ ถือของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ดังนัน้ แนวคิดเกีย่ วกับผูก้ ระท�ำ
ความผิดต้องได้รับโทษจึงได้ถูกน�ำมาใช้ โดยเป็นไปตามทฤษฎีลงโทษเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของการลงโทษตามแนวคิดนีก้ เ็ พือ่ ให้เกิดความยุตธิ รรมแก่ผเู้ สียหาย และเป็นการเรียกคืน
ความไว้วางใจในกฎหมายของประชาชน เรียกคืนความสงบสุขของสังคมโดยรวมอีกด้วย ตัวอย่างของ
ประเทศที่มีกฎหมายให้อ�ำนาจในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในทางที่เป็นโทษกับจ�ำเลย ได้แก่
ประเทศเยอรมนี ออสเตรีย และไต้หวัน

๓. การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในต่างประเทศ

ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วว่าการรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่นนั้ มีทงั้ ในทางทีเ่ ป็นคุณและเป็นโทษ
แก่จำ� เลย ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ “พระราชบัญญัตกิ ารรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖”
ได้ก�ำหนดให้บุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดมีสิทธิขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่
ในภายหลัง หากปรากฏหลักฐานขึ้นใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระท�ำความผิดและก�ำหนดให้มีสิทธิ
ที่จะได้รับค่าทดแทน และได้รับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งค�ำพิพากษานั้นคืน หากปรากฏตาม
ค�ำพิพากษาของศาลทีพ่ จิ ารณาคดีทรี่ อื้ ฟืน้ ขึน้ พิจารณาใหม่วา่ บุคคลผูน้ นั้ มิได้กระท�ำความผิด อันเป็นการ
รือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ในทางทีเ่ ป็นคุณแก่จำ� เลย ดังนัน้ เพือ่ ประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายและการพัฒนากฎหมายของไทยในอนาคต ในการนีจ้ งึ ขอน�ำเสนอกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการรือ้ ฟืน้
คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในประเทศต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นคุณแก่จ�ำเลยเช่นเดียวกับประเทศไทย ดังนี้
๓.๑ ฝรั่งเศส๔ การรื้อฟื้นคดีอาญาที่มีค�ำพิพากษาถึงที่สุดขึ้นพิจารณาใหม่ในประเทศ
ฝรั่งเศส เรียกว่า “Le pourvoi en revision” ซึ่งหมายถึงการพิจารณาใหม่ในคดีที่มีค�ำพิพากษา
ถึงที่สุดแล้ว แต่ค�ำพิพากษานั้นมีความผิดพลาดในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง การรื้อฟื้นคดีที่ถึงที่สุดแล้ว
ขึน้ พิจารณาใหม่มมี าตัง้ แต่ ปี ค.ศ. ๑๖๗๐ ในสมัยนัน้ การขอให้รอื้ ฟืน้ คดีขนึ้ พิจารณาใหม่เป็นพระราชอ�ำนาจ
ของพระมหากษัตริย์โดยแท้ในการที่จะทรงมีพระราชวินิจฉัยโดยไม่มีเงื่อนไขหรือไม่มีก�ำหนดเวลา
แต่อย่างใด การรือ้ ฟืน้ คดีอาญาในฝรัง่ เศสแต่เดิมจึงมีลกั ษณะคล้ายการอภัยโทษและการล้างมลทินผสมกัน
ในปัจจุบันการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ของฝรั่งเศสจะมีหลักการที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง
โดยจะต้องด�ำเนินการผ่านทางกระทรวงยุติธรรม แล้วจึงจะไปสู่การพิจารณาของศาล เป็นวิธีการ
ผสมผสานระหว่างวิธกี ารทางบริหารและทางตุลาการ แต่ยงั คงรักษาร่องรอยเดิมบางอย่างไว้ คือยังเป็น
ความกรุณาทีใ่ ห้แก่ผตู้ อ้ งค�ำพิพากษาเพือ่ ประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม และจะกระท�ำได้เฉพาะเมือ่ เป็นคุณ
แก่ผู้ต้องค�ำพิพากษาเท่านั้น
พิชญา เหลืองรัตนเจริญ. การรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีการรือ้ ฟืน้ คดีทเ่ี ป็นคุณแก่จำ�เลย. วิทยานิพนธ์
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ๒๕๔๘ หน้า ๒๖ – ๓๔.
๔
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		 เงื่อนไขในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ต้องเป็นการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้น
พิจารณาใหม่ทเี่ ป็นคุณแก่จำ� เลยเท่านัน้ และคดีทจี่ ะขอให้รอื้ ฟืน้ จะต้องเป็นคดีทมี่ คี ำ� พิพากษาว่าจ�ำเลย
มีความผิด คดีทศี่ าลยกฟ้องจะขอให้รอื้ ฟืน้ คดีขนึ้ พิจารณาใหม่ไม่ได้ รวมทัง้ ค�ำพิพากษาในคดีทจี่ ะขอให้
รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ จะต้องเป็นค�ำพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้ว นอกจากนี้ การขอให้รื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้นพิจารณาใหม่ จะกระท�ำได้เฉพาะในคดีความผิดอุกฉกรรจ์ (คดีที่มีโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไปจนถึง
ประหารชีวติ ) หรือความผิดปานกลาง (คดีทมี่ โี ทษจ�ำคุกกว่า ๒ เดือน จนถึง ๕ ปี ปรับเกินกว่า ๒,๐๐๐ ฟรังค์
ขึ้นไป) เท่านั้น โดยมีเหตุในการร้องขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ดังนี้ (๑) กรณีที่ผู้ที่ถูกอ้างว่า
ได้ถูกฆ่าตายไปแล้วยังมีชีวิต (๒) กรณีที่มีค�ำพิพากษาขัดแย้งกัน โดยภายหลังจากที่มีค�ำพิพากษาให้
ลงโทษในความผิดอุกฉกรรจ์หรือความผิดปานกลางไปแล้ว ได้มคี ำ� พิพากษาให้ลงโทษจ�ำเลยอีกคนหนึง่
ในการกระท�ำอันเดียวกันนัน้ และค�ำพิพากษาทีใ่ ห้ลงโทษทัง้ สองฉบับนัน้ ขัดแย้งกัน ซึง่ ความขัดแย้งกันนี้
เป็นข้อพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ของผู้ที่ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่ง (๓) กรณีที่มีค�ำพิพากษาลงโทษฐาน
เบิกความเท็จแก่พยาน ซึง่ ได้ให้การเป็นผลร้ายแก่จำ� เลย หรือ (๔) กรณีทมี่ ขี อ้ เท็จจริงใหม่เกิดขึน้ ภายหลัง
จากที่มีค�ำพิพากษาว่าจ�ำเลยกระท�ำความผิด โดยข้อเท็จจริงใหม่ที่ปรากฏขึ้นได้แสดงถึงความบริสุทธิ์
ของจ�ำเลย
ผู้มีสิทธิและผู้มีอ�ำนาจขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ในประเทศฝรั่งเศส
ได้ก�ำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิในการขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ส�ำหรับเงื่อนไขในกรณี (๑) (๒)
และ (๓) คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาหรือผู้แทนตามกฎหมายในกรณีที่
ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาบกพร่องในความสามารถ และคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ผู้รับมอบอ�ำนาจโดยทั่วไป
หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบอ�ำนาจเฉพาะของผูท้ ถี่ กู ศาลพิพากษาในกรณีทผี่ ถู้ กู ศาลพิพากษาถึงแก่กรรมแล้วหรือ
เป็นบุคคลสาบสูญ ส่วนเงือ่ นไขใน (๔) การรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ในกรณีทมี่ พี ยานหลักฐานใหม่
เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่เพียงผู้เดียวที่จะมีอ�ำนาจในการขอให้รื้อฟื้นคดีขึ้น
พิจารณาใหม่ได้
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หลักการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายต่างประเทศ

		 การร้องขอรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ ในประเทศฝรัง่ เศสเมือ่ ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาได้รบั ค�ำขอรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ไว้แล้ว ในชัน้ ต้นศาลจะต้องสัง่ รับหรือไม่รบั ค�ำขอนัน้
ถ้าสั่งไม่รับก็เป็นที่สุด ถ้าศาลสั่งรับค�ำขอก็จะวินิจฉัยต่อไปว่าส�ำนวนคดีที่กระทรวงยุติธรรมส่งมานั้น
จะต้องท�ำการสอบสวนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ จากนั้นศาลฎีกาก็จะวินิจฉัยต่อไป ในกรณีที่ศาลฎีกาเห็นว่า
ค�ำขอนั้นฟังไม่ข้ึนก็จะยกค�ำขอรื้อฟื้นคดีนั้นเสีย แต่ถ้าเห็นว่าค�ำขอนั้นฟังขึ้น ศาลฎีกาจะสั่งให้ลบล้าง
ค�ำพิพากษาเดิม ส�ำหรับการชดเชยความเสียหายให้แก่ผตู้ อ้ งค�ำพิพากษานัน้ เมือ่ ปรากฏว่ามีความผิดพลาด
ในกระบวนการพิจารณา ผูต้ อ้ งค�ำพิพากษาจะได้รบั การชดเชยความเสียหายทัง้ ทางตัวเงินและทางจิตใจ
เช่น การโฆษณาค�ำพิพากษาใหม่ในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
๓.๒ สหรัฐอเมริกา๕ เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ การรื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้ น พิ จ ารณาใหม่ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก าถื อ ว่ า เป็ น การเยี ย วยาความเสี ย หายเมื่ อ เกิ ด ความผิ ด พลาดใน
กระบวนการยุตธิ รรม กล่าวคือ เมือ่ เกิดความไม่ยตุ ธิ รรมขึน้ ในกระบวนการยุตธิ รรมเป็นเหตุให้ผบู้ ริสทุ ธิ์
ต้องได้รับโทษทางอาญา ก็จ�ำเป็นต้องมีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยสามารถรื้อฟื้นได้ทั้งคดีอาญาที่ถึงที่สุดและไม่ถึงที่สุด แต่การรื้อฟื้นคดีอาญาจะท�ำได้เฉพาะ
ในกรณีที่เป็นคุณกับจ�ำเลยเท่านั้น
		 เงื่อนไขในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ เป็นไปตาม Federal Rules of
Criminal Procedure Rule ๓๓ มีด้วยกัน ๒ กรณี คือ กรณีค้นพบพยานหลักฐานใหม่ เป็นกรณี
ซึง่ รัฐส่วนใหญ่ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ให้เป็นเหตุในการรือ้ ฟืน้ คดีขนึ้ พิจารณาใหม่ หรือเป็นเหตุทกี่ ำ� หนดไว้เบือ้ งต้น
ในการขอรือ้ ฟืน้ คดีอาญาและจะต้องขอรือ้ ฟืน้ ภายหลังจากทีศ่ าลมีคำ� สัง่ ถึงทีส่ ดุ แล้วไม่เกิน ๓ ปี เนือ่ งจาก
การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่โดยอาศัยเหตุของการค้นพบพยานหลักฐานใหม่นั้นท�ำให้คู่ความ
มีเวลาตระเตรียมคดีและพยานหลักฐานก่อนที่จะยื่นค�ำขอให้พิจารณาคดีใหม่ ศาลจึงได้วางหลักเป็น
บรรทัดฐานตลอดมาว่าการขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่โดยอาศัยเหตุของการค้นพบพยาน
หลักฐานใหม่ จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้
		 (๑) พยานหลักฐานนั้นเป็นพยานหลักฐานใหม่จริง ซึ่งได้ค้นพบหลังจากการ
พิจารณาคดีแล้ว
		 (๒) การที่ไม่ได้ค้นพบก่อนหน้านั้น จ�ำเลยได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้ว
		 (๓) พยานหลักฐานนั้นต้องมิใช่เป็นพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้
		 (๔) ต้องเป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในประเด็นแห่งคดี
		 (๕) ต้องเป็นพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ของจ�ำเลยได้
		 และกรณีเหตุอื่น ๆ นอกจากกรณีแรก ได้แก่
		 (๑) ความไม่ยุติธรรมหรือล�ำเอียงของลูกขุนหรือศาล
		 (๒) การด�ำเนินกระบวนพิจารณาผิดพลาด เช่น การละเว้นให้พยานสาบาน หรือ
การที่ศาลละเมิดไม่ปฏิบัติตามกฎของศาล
		 ๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔ – ๔๓.
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		 (๓) การขาดคุณสมบัติหรือการไร้ความสามารถของลูกขุน
		 (๔) การกระท�ำผิดพลาด ซึง่ เป็นการกระท�ำของผูพ้ พิ ากษา คณะลูกขุน ทนายความ
คู่ความ หรือของบุคคลภายนอก หรือลูกขุนท�ำไม่ถูกต้องหรือการปฏิบัติต่อลูกขุนไม่ถูกต้อง
		 (๕) การใช้กฎหมายผิดพลาด
		 (๖) ความผิดพลาดของค�ำวินิจฉัยของลูกขุน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย
ที่ศาลให้ค�ำแนะน�ำไว้ หรือเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
		 ผูม้ สี ทิ ธิและผูม้ อี ำ� นาจขอรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ ในกรณีทไี่ ม่มกี ฎหมาย
จ�ำกัดอ�ำนาจไว้ ศาลถือว่าได้รับอ�ำนาจโดยปริยายที่จะระงับการบังคับคดีและรื้อฟื้นคดีขึ้นใหม่ได้เอง
เพือ่ ประโยชน์ของสาธารณชน นอกจากนี้ พนักงานอัยการก็เป็นอีกบุคคลหนึง่ ทีม่ อี ำ� นาจ ส่วนในกรณีของ
ผู้มีสิทธินั้น เป็นสิทธิของผู้ต้องค�ำพิพากษาหรือคู่ความในคดี หรือผู้แทน หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจ
ของบุคคลนั้นในการรื้อฟื้นคดีขึ้นใหม่
		 การร้องขอรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ ถ้าเป็นคดีทพี่ จิ ารณาเสร็จสิน้ แล้วเป็น
อ�ำนาจของศาลเจ้าของคดีเดิมทีจ่ ะสัง่ ให้รอื้ ฟืน้ คดีขนึ้ มาพิจารณาใหม่ได้ แต่ถา้ มีการอุทธรณ์ทสี่ มบูรณ์แล้ว
ย่อมเป็นอ�ำนาจของศาลทีพ่ จิ ารณาอุทธรณ์ การยืน่ ค�ำขอให้ศาลรือ้ ฟืน้ คดีขนึ้ พิจารณาใหม่ โดยหลักให้ยนื่
ต่อผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีนั้นมาแล้วเพราะเป็นผู้ที่ทราบเรื่องดี เว้นแต่จะมีกฎหมายก�ำหนดไว้
เป็นอย่างอืน่ ส�ำหรับก�ำหนดระยะเวลาในการยืน่ ค�ำขอให้รอื้ ฟืน้ คดีขนึ้ พิจารณาใหม่นนั้ โดยปกติจะต้องยืน่
ภายหลังที่ลูกขุนชี้ขาด หรือศาลหรือผู้ชี้ขาดมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งแล้ว และค�ำขอนี้จะต้องท�ำเป็น
ค�ำร้อง คือต้องท�ำเป็นหนังสือระบุข้อผิดพลาดที่คู่ความถือเป็นเหตุขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ และ
ในกรณีทศี่ าลมีคำ� สัง่ ให้พจิ ารณาคดีใหม่แล้ว ค�ำสัง่ นัน้ ย่อมมีผลเสมือนหนึง่ ว่ายังไม่มกี ารพิจารณาคดีใน
เรือ่ งนัน้ มาเลย และท�ำให้คำ� พิพากษาเดิมสิน้ ผลไปในตัว แต่ถา้ ศาลสัง่ ไม่อนุญาต ให้ถอื ว่าค�ำพิพากษานัน้
ถึงที่สุดแล้ว
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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๓.๓ ญี่ปุ่น ปัจจุบันการรื้อฟื้นคดีในญี่ปุ่นนั้นเป็นไปตามกฎหมายของฝรั่งเศส กล่าวคือ
การรือ้ ฟืน้ คดีขนึ้ พิจารณาใหม่สามารถท�ำได้เฉพาะในกรณีทจี่ ะเป็นคุณแก่จำ� เลยเท่านัน้ โดยมีเหตุในการ
ขอให้รื้อฟื้นคดีได้ ๗ กรณี
		 (๑) เมื่อค�ำพิพากษาเดิมได้ตัดสินโดยอาศัยพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ ซึ่งต่อมา
ได้มีการพิสูจน์โดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นพยานหลักฐานปลอมหรือถูกเปลี่ยนแปลง
		 (๒) เมื่อค�ำพิพากษาเดิมได้ตัดสินโดยอาศัยค�ำให้การของพยาน ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งต่อมาได้รับการพิสูจน์ในภายหลังโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นค�ำให้การหรือเป็น
ค�ำเบิกความที่เป็นเท็จ
		 (๓) เมื่อได้รับการพิสูจน์โดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้กล่าวหา
จ�ำเลยโดยไม่เป็นความจริง และการกล่าวหาที่เป็นเท็จเป็นผลให้จ�ำเลยถูกฟ้องในคดีนั้น
		 (๔) เมือ่ ค�ำชีข้ าดในประเด็นแห่งคดีของค�ำพิพากษาในคดีกอ่ นนัน้ ได้ถกู เปลีย่ นแปลง
โดยค�ำชี้ขาดถึงที่สุด
		 (๕) เมื่อสิทธิในทางสิทธิบัตรหรือในทางรูปแบบเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์
ซึง่ ค�ำพิพากษาในคดีกอ่ นได้ตดั สินว่าสิทธินนั้ ถูกละเมิด แต่ตอ่ มาภายหลังได้รบั การวินจิ ฉัยโดยส�ำนักงาน
สิทธิบัตรว่าสิทธิดังกล่าวนั้นแท้จริงเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้
		 (๖) เมื่อมีพยานหลักฐานที่ค้นพบใหม่ในภายหลังอย่างชัดแจ้งว่าควรที่จะได้มีการ
สืบพยานเกีย่ วกับความบริสทุ ธิข์ องจ�ำเลยหรือควรจะได้มกี ารปลดปล่อยจ�ำเลย หรือบุคคลทีต่ อ้ งโทษนัน้
ควรได้รบั การชดใช้เงินเพือ่ บรรเทาความเสียหาย หรือบุคคลนัน้ ควรจะได้รบั โทษน้อยกว่าทีไ่ ด้รบั อยูจ่ ริง
ทั้งนี้ พยานหลักฐานดังกล่าวนี้จะต้องเป็นพยานหลักฐานที่สามารถรับฟังได้
		 (๗) เมื่อได้มีการพิสูจน์ในภายหลังโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้พิพากษาซึ่งร่วมท�ำ
ค�ำพิพากษาในคดีก่อน หรือพนักงานอัยการ ผู้ช่วยพนักงานอัยการ หรือเจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้ท�ำข้อความ
หรือเอกสารใดขึน้ ซึง่ ใช้เป็นพยานหลักฐานน�ำไปสูค่ ำ� พิพากษาว่าจ�ำเลยมีความผิด ได้กระท�ำผิดเกีย่ วกับ
การทุจริตต่อหน้าที๖่ 		
		 ผูม้ อี ำ� นาจในการขอรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ ค�ำร้องขอให้พจิ ารณาใหม่นนั้
ให้ยื่นต่อศาลที่มีค�ำพิพากษาเดิม โดยพนักงานอัยการสามารถร้องขอให้รื้อฟื้นคดีได้เพราะเป็นทนาย
ของแผ่นดินและท�ำเพื่อประโยชน์สาธารณะ ส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่มีสิทธิร้องขอให้มีการรื้อฟื้นคดี
ขึ้นพิจารณาใหม่ ได้แก่ จ�ำเลย ผู้แทนตามกฎหมาย และผู้ปกครอง และในกรณีที่จ�ำเลยถึงแก่กรรมหรือ
อยู่ในสภาพที่ไม่อาจด�ำเนินการเองได้ การยื่นค�ำร้องนั้นก็สามารถท�ำได้โดยคู่สมรส ผู้สืบสายโลหิต หรือ
ญาติพี่น้อง
สันทัด สุจริต. การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาโดยอ้างเหตุพยานหลักฐานใหม่. เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร
“ผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุน่ ที่ ๑๐ วิทยาลัยการยุตธิ รรม สำ�นักงานศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๐ หน้า ๑๘ – ๑๙.
๖
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		 การร้องขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ศาลเดิมที่พิพากษาให้จ�ำเลยต้อง
รับโทษย่อมเป็นศาลที่มีอ�ำนาจในการพิจารณาคดีที่ขอให้รื้อฟื้น ในกรณีที่ค�ำร้องขอมีเหตุผลพอสมควร
ศาลก็จะมีค�ำสั่งให้เปิดการพิจารณาใหม่

๔. บทสรุป

จากการพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในกรณีของ
ต่างประเทศนัน้ นอกจากจะท�ำให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ของประเทศ
ทั้งสามดังกล่าวแล้ว ยังท�ำให้ได้รับทราบถึงข้อดีและข้อเสีย ในประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้น�ำมา
ปรับใช้เพือ่ พัฒนากฎหมายของไทยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นเกีย่ วกับการรือ้ ฟืน้ คดีอาญา
ในคดีที่ยังไม่ถึงที่สุด ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว
และประเด็นเกี่ยวกับการรื้อฟื้นคดีอาญาที่เป็นโทษแก่จ�ำเลย ซึ่งสามารถน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดที่
หลุดรอดเงือ้ มมือของกฎหมายกลับมาลงโทษได้ถงึ แม้วา่ ในคดีนนั้ จะได้มคี ำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ ไปแล้วก็ตาม
ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้เป็นหลักการที่แตกต่างจากพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
พ.ศ. ๒๕๒๖ ของประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แต่หากสามารถด�ำเนินการได้ก็จะสามารถแก้ไข
ปัญหาความผิดพลาดในกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่างครอบคลุม อีกทัง้ ยังท�ำให้ประชาชนเกิดความเชือ่ ถือ
ศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้นพิจารณาใหม่” และเรื่อง “หลักการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายต่างประเทศ”
ทัง้ สองเรือ่ งตามทีไ่ ด้นำ� เสนอมาเป็นล�ำดับจะเป็นประโยชน์ตอ่ การน�ำไปพิจารณาศึกษาถึงความเหมาะสม
ในการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายและการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการรื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้นพิจารณาใหม่ในภายหน้าได้ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ เพื่ออ�ำนวยความยุติธรรมให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายและน�ำมาซึ่งความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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