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นางสาวอวิการัตน์ นิยมไทย
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกต่างได้ให้การยอมรับว่าการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ของหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต�ารวจ อัยการ ศาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
กระบวนการยตุธิรรม ทัง้นี ้ไม่ว่าจะเพือ่อ�านวยความยตุธิรรมและการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน 
ตลอดจนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมนั้น แม้ว่าจะมีกระบวนการพิสูจน์ความผิดหรือ 
การด�าเนนิการทีม่ปีระสทิธิภาพมากขึน้เพยีงใดกต็าม แต่ด้วยจ�านวนปรมิาณของคดอีาญาท่ีมเีพิม่มากข้ึน 
เป็นล�าดับ ประกอบกับในบางคดีมีความยุ ่งยากและซับซ้อน จึงอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือ 
ความบกพร่องขึน้ได้ ซ่ึงปัญหาความผดิพลาดในการด�าเนนิกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาอาจจะมสีาเหตุ 
มาจากความผิดพลาดในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน กระบวนการน�าสืบพยานหลักฐาน หรือ
การรับฟังพยานหลักฐานอนัเป็นเท็จ ท�าให้ประชาชนผูบ้รสิทุธิม์โีอกาสถกูลงโทษเป็นตราบาปและรอยมลทนิ 
แห่งชีวิตเกดิขึน้ได้ โดยมาตรการทีอ่าจน�ามาใช้เพือ่แก้ไขความผดิพลาด เช่น การอภยัโทษ การนริโทษกรรม 
และการล้างมลทิน ต่างก็มีหลักการที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็ไม่สามารถน�ามาใช้แก้ไขความผิดพลาด
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้อย่างตรงเป้าหมายเท่าใดนัก ดังนั้น นานาอารยประเทศจึงได้
ก�าหนดให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ เพื่อใช้เป็นมาตรการในการแก้ไขผลของค�าพิพากษา 
เป็นการเยียวยาความเสียหาย และเป็นการกอบกู้ชื่อเสียงเกียรติยศของผู้บริสุทธิ์ให้กลับคืนมา

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่นั้นเป็นวิธีการแก้ไขผลของ 
ค�าพิพากษาในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว จึงกระทบต่อหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�าพิพากษา ดังนั้น เพื่อให้
กระบวนการยติุธรรมทางอาญามคีวามศกัดิส์ทิธ์ิและเกดิความสงบเรยีบร้อยขึน้ในบ้านเมือง ในประเทศที ่
ยอมให้มกีารรือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม่จงึก�าหนดหลกัเกณฑ์เงือ่นไขและวธิกีารในการรือ้ฟ้ืนคดอีาญา 

หลักการรื้อฟื้นคดีอาญา 
ขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายต่างประเทศ
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ขึน้พจิารณาใหม่ไว้อย่างเคร่งครดั โดยไม่ให้มกีารรือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม่ได้โดยง่าย ดงัเช่นหลกัการ 
ในพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ ของประเทศไทย๑ โดยถือว่า 
การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ถือเป็นข้อยกเว้นของหลักความศักดิ์สิทธิแห่งค�าพิพากษา และเป็น 
กระบวนการพเิศษทีน่�ามาพจิารณาแก้ไขปัญหาความผดิพลาดในกระบวนการพจิารณาคดอีาญาโดยเฉพาะ 
โดยเปิดให้โอกาสจ�าเลยได้น�าพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตน เป็นการคืน 
ความยุติธรรมให้แก่คู่ความในคดี และเป็นการเรียกคืนความเชื่อถือศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม 
ของสังคม อย่างไรก็ตาม การร้ือฟื้นคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ดังกล่าวจะต้องกระทบกระเทือนหลัก 
ความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�าพิพากษาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะกระท�าได้ 

ดังน้ัน เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�าพิพากษา แนวคิดเก่ียวกับการ
รื้อฟื ้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ และหลักเกณฑ์ในการร้ือฟื ้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ใน 
ต่างประเทศ คอลัมน์ การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอน�าเสนอบทความเรื่อง “หลักการ
รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายต่างประเทศ” ดังต่อไปนี้

๑.	 หลักควำมศักดิ์สิทธิ์แห่งค�ำพิพำกษำ๒ 
 หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�าพิพากษา (Res Judicata pro veritate accipitur) เป็นหลัก

ที่ตั้งอยู่บนแนวความคิดที่ต้องการให้คดีซ่ึงได้มีการฟ้องร้องและพิจารณาพิพากษาแล้วมีที่สิ้นสุดหรือมี
ข้อยตุ ิและไม่หยบิยกส่ิงทีร่ะงับหรอืยตุไิปแล้วข้ึนมาฟ้องร้องหรอืพจิารณากันใหม่ แนวความคดิดังกล่าว
เป็นวัตถุประสงค์ส�าคัญซึ่งปรากฏออกมาในรูปของหลักการฟ้องซ�้า (Res Judicata)

 เม่ือพจิารณาหลักความศักดิส์ทิธิแ์ห่งค�าพพิากษาแล้วจะเหน็ได้ว่าองค์ประกอบทีจ่ะท�าให้
ค�าพิพากษามีความศักดิ์สิทธิ์ คือ ค�าพิพากษานั้นจะต้องมีการบังคับเมื่อได้ตัดสินแล้ว ค�าพิพากษานั้น
จะต้องมีอ�านาจบังคับ และค�าพิพากษานั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับ โดยนอกจากคู่ความในคดีจะให้การ 
ยอมรบัและปฏบิตัติามค�าพพิากษาแล้ว ค�าพิพากษาจะต้องมคีวามแน่นอน ถกูต้อง และเทีย่งธรรม ท�าให้
ประชาชนทั่วไปมีความเลื่อมใสศรัทธาอีกด้วย 

 ทั้งนี้ ค�าพิพากษาที่คู่ความ ประชาชน หรือสังคมไม่ยอมรับ ย่อมเป็นปัญหาของหลัก 
ความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�าพิพากษา ปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม 
สภาพของพยานหลักฐานในแง่ของความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของพยาน ซึ่งการขาดการยอมรับจาก
คู่ความและประชาชนทั่วไปนี้เป็นปัญหาส�าคัญที่ท�าให้รัฐยอมให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
เพื่อแก้ไขความผิดพลาดและข้อบกพร่องดังกล่าว

  ๑ส�าหรับหลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ นั้น สามารถ
ติดตามอ่านได้ในวารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ ประจ�าเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐ ในส่วนของคอลัมน์ การปฏิรูปกฎหมาย 
: LAW REFORM.
 ๒พัลลภ  แพทย์ไชยวงศ์. การรื้อฟื้นคดีอาญา : ศึกษากรณีการรื้อฟื้นคดีอาญาในทางที่เป็นโทษ. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ๒๕๔๙ หน้า ๑๐ – ๑๓.
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๒.	แนวควำมคิดในกำรรื้อฟื้นคดีอำญำขึ้นพิจำรณำใหม่๓  
 ด้วยเป็นทีย่อมรบักันแล้วว่าแม้ว่ากระบวนการยตุธิรรมทางอาญาจะมปีระสทิธภิาพเพยีงใด 
ในทางปฏิบัติก็อาจเกิดความผิดพลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดในทางท่ีเป็นโทษแก่จ�าเลย หรือ
ความผิดพลาดในทางที่เป็นคุณแก่จ�าเลยก็ตาม ในบางประเทศจึงยินยอมให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาข้ึน
พจิารณาใหม่ ซึง่การร้ือฟ้ืนคดีอาญาขึน้พจิารณาใหม่ทัง้ในทางทีเ่ป็นคณุและในทางทีเ่ป็นโทษแก่จ�าเลยน้ัน 
ได้มีหลักการแตกต่างกัน กล่าวคือ

 ๒.๑ หลกัการรือ้ฟ้ืนคดอีาญา “ในทางท่ีเป็นคณุแก่จ�าเลย” การรือ้ฟ้ืนคดอีาญาในทาง
ที่เป็นคุณแก่จ�าเลยมีที่มาจากแนวความคิดที่ว่าแม้ว่าข้อสันนิษฐานว่าสิ่งที่พิพากษาถึงที่สุดไปแล้ว
เป็นสิ่งที่ถูกต้อง จะมีความส�าคัญมากในแง่ของความสงบเรียบร้อยแห่งสังคมก็ตาม แต่ถ้าจะปล่อย
ให้ความผิดพลาดซึ่งอาจจะมีปรากฏขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง ความผิดพลาดท่ีปรากฏน้ัน  
ก็จะท�าให้ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวงการยุติธรรมเสื่อมคลายไปได้ จึงจ�าเป็นต้องยอมให้มีการ
รือ้ฟ้ืนแก้ไขได้ การรือ้ฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพจิารณาใหม่น้ี เป็นมาตรการแก้ไขและลบล้างผลของค�าพพิากษา 
ที่เกิดจากความผิดพลาดในการด�าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในทางอาญา โดยก�าหนดให้ศาล 
ซึง่เป็นองค์กรทีจ่ดัให้มคี�าพพิากษานัน้เป็นผูพ้จิารณาแก้ไขความผดิพลาดด้วยการด�าเนนิกระบวนพิจารณา
คดน้ัีนใหม่ ส�าหรบัประเทศทีย่นิยอมให้มกีารรือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พิจารณาใหม่ในทางทีเ่ป็นคณุแก่จ�าเลย 
ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศไทย เป็นต้น

 ๒.๒ หลักการรื้อฟื ้นคดีอาญา “ในทางท่ีเป็นโทษแก่จ�าเลย” ความผิดพลาดใน
กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาในบางกรณอีาจเป็นคณุแก่จ�าเลย ท�าให้จ�าเลยหลดุรอดไปจากการจดัการ
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ ซ่ึงแม้จะมีหลักฐานใหม่ในภายหลังว่าจ�าเลยผู้นั้นเป็นผู้กระท�า

 ๓เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๔๓ – ๔๖.
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ความผิด ก็ไม่สามารถที่จะลงโทษอีกได้หากมีค�าพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วว่าจ�าเลยผู้น้ันไม่มีความผิด  
ซึ่งเป็นไปตามหลักบุคคลไม่ควรถูกพิจารณาเพื่อลงโทษสองครั้งในการกระท�าครั้งเดียว ซึ่งในกรณีนี ้
ย่อมส่งผลกระทบต่อความน่าเชือ่ถอืของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา ดังนัน้ แนวคดิเกีย่วกบัผูก้ระท�า
ความผิดต้องได้รับโทษจึงได้ถูกน�ามาใช้ โดยเป็นไปตามทฤษฎีลงโทษเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ของการลงโทษตามแนวคดินีก้เ็พือ่ให้เกดิความยตุธิรรมแก่ผูเ้สยีหาย และเป็นการเรยีกคนื
ความไว้วางใจในกฎหมายของประชาชน เรียกคืนความสงบสุขของสังคมโดยรวมอีกด้วย ตัวอย่างของ
ประเทศที่มีกฎหมายให้อ�านาจในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในทางที่เป็นโทษกับจ�าเลย ได้แก่ 
ประเทศเยอรมนี ออสเตรีย และไต้หวัน 

๓.	กำรรื้อฟื้นคดีอำญำขึ้นพิจำรณำใหม่ในต่ำงประเทศ
 ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่าการรือ้ฟ้ืนคดีอาญาขึน้พจิารณาใหม่นัน้มทีัง้ในทางทีเ่ป็นคณุและเป็นโทษ 

แก่จ�าเลย ส�าหรบัประเทศไทยน้ัน “พระราชบญัญตักิารร้ือฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖” 
ได้ก�าหนดให้บุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดมีสิทธิขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ 
ในภายหลัง หากปรากฏหลักฐานขึ้นใหม่ว่าบุคคลน้ันมิได้เป็นผู้กระท�าความผิดและก�าหนดให้มีสิทธ ิ
ที่จะได้รับค่าทดแทน และได้รับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งค�าพิพากษานั้นคืน หากปรากฏตาม
ค�าพพิากษาของศาลท่ีพจิารณาคดทีีร้ื่อฟ้ืนขึน้พิจารณาใหม่ว่าบคุคลผูน้ั้นมไิด้กระท�าความผดิ อันเป็นการ
รือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม่ในทางทีเ่ป็นคณุแก่จ�าเลย ดังน้ัน เพือ่ประโยชน์ในการศกึษาเปรยีบเทยีบ
กฎหมายและการพัฒนากฎหมายของไทยในอนาคต ในการน้ีจึงขอน�าเสนอกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการรือ้ฟ้ืน
คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในประเทศต่าง ๆ  ที่มีลักษณะเป็นคุณแก่จ�าเลยเช่นเดียวกับประเทศไทย ดังนี้

 ๓.๑ ฝรั่งเศส๔ การรื้อฟื้นคดีอาญาที่มีค�าพิพากษาถึงที่สุดขึ้นพิจารณาใหม่ในประเทศ
ฝรั่งเศส เรียกว่า “Le pourvoi en revision” ซึ่งหมายถึงการพิจารณาใหม่ในคดีที่มีค�าพิพากษา 
ถึงที่สุดแล้ว แต่ค�าพิพากษานั้นมีความผิดพลาดในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง การรื้อฟื้นคดีที่ถึงที่สุดแล้ว 
ข้ึนพจิารณาใหม่มมีาตัง้แต่ ปี ค.ศ. ๑๖๗๐ ในสมยัน้ันการขอให้รือ้ฟ้ืนคดขีึน้พจิารณาใหม่เป็นพระราชอ�านาจ 
ของพระมหากษัตริย์โดยแท้ในการที่จะทรงมีพระราชวินิจฉัยโดยไม่มีเงื่อนไขหรือไม่มีก�าหนดเวลา 
แต่อย่างใด การรือ้ฟ้ืนคดีอาญาในฝรัง่เศสแต่เดมิจงึมลีกัษณะคล้ายการอภัยโทษและการล้างมลทนิผสมกนั 
ในปัจจุบันการรื้อฟื้นคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ของฝรั่งเศสจะมีหลักการที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง  
โดยจะต้องด�าเนินการผ่านทางกระทรวงยุติธรรม แล้วจึงจะไปสู่การพิจารณาของศาล เป็นวิธีการ 
ผสมผสานระหว่างวิธีการทางบริหารและทางตลุาการ แต่ยงัคงรกัษาร่องรอยเดมิบางอย่างไว้ คอืยงัเป็น
ความกรณุาทีใ่ห้แก่ผู้ต้องค�าพพิากษาเพือ่ประโยชน์แห่งความยตุธิรรม และจะกระท�าได้เฉพาะเมือ่เป็นคณุ 
แก่ผู้ต้องค�าพิพากษาเท่านั้น

 ๔พิชญา เหลืองรัตนเจริญ. การร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีการร้ือฟ้ืนคดีท่ีเป็นคุณแก่จ�าเลย. วิทยานิพนธ์ 
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ๒๕๔๘ หน้า ๒๖ – ๓๔.
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  เง่ือนไขในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ต้องเป็นการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้น
พจิารณาใหม่ทีเ่ป็นคุณแก่จ�าเลยเท่าน้ัน และคดทีีจ่ะขอให้รือ้ฟ้ืนจะต้องเป็นคดทีีม่คี�าพพิากษาว่าจ�าเลย
มีความผดิ คดทีีศ่าลยกฟ้องจะขอให้รือ้ฟ้ืนคดขีึน้พจิารณาใหม่ไม่ได้ รวมทัง้ค�าพพิากษาในคดทีีจ่ะขอให้
รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ จะต้องเป็นค�าพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้ว นอกจากนี้ การขอให้รื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้นพิจารณาใหม่ จะกระท�าได้เฉพาะในคดีความผิดอุกฉกรรจ์ (คดีที่มีโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไปจนถึง
ประหารชีวิต) หรือความผิดปานกลาง (คดทีีม่โีทษจ�าคกุกว่า ๒ เดอืน จนถงึ ๕ ปี ปรบัเกนิกว่า ๒,๐๐๐ ฟรงัค์ 
ขึ้นไป) เท่านั้น โดยมีเหตุในการร้องขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ดังนี้ (๑) กรณีที่ผู้ที่ถูกอ้างว่า 
ได้ถูกฆ่าตายไปแล้วยังมีชีวิต (๒) กรณีที่มีค�าพิพากษาขัดแย้งกัน โดยภายหลังจากที่มีค�าพิพากษาให้
ลงโทษในความผดิอกุฉกรรจ์หรอืความผดิปานกลางไปแล้ว ได้มคี�าพพิากษาให้ลงโทษจ�าเลยอกีคนหนึง่
ในการกระท�าอันเดยีวกนันัน้ และค�าพพิากษาท่ีให้ลงโทษทัง้สองฉบบันัน้ขดัแย้งกนั ซ่ึงความขดัแย้งกนัน้ี 
เป็นข้อพิสูจน์ถึงความบริสุทธ์ิของผู้ที่ถูกลงโทษคนใดคนหน่ึง (๓) กรณีที่มีค�าพิพากษาลงโทษฐาน 
เบกิความเทจ็แก่พยาน ซึง่ได้ให้การเป็นผลร้ายแก่จ�าเลย หรอื (๔) กรณท่ีีมข้ีอเท็จจรงิใหม่เกดิข้ึนภายหลงั 
จากที่มีค�าพิพากษาว่าจ�าเลยกระท�าความผิด โดยข้อเท็จจริงใหม่ที่ปรากฏข้ึนได้แสดงถึงความบริสุทธ์ิ
ของจ�าเลย

  ผู้มีสิทธิและผู้มีอ�านาจขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ในประเทศฝรั่งเศส 
ได้ก�าหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิในการขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ส�าหรับเงื่อนไขในกรณี (๑) (๒) 
และ (๓) คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาหรือผู้แทนตามกฎหมายในกรณีที ่
ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาบกพร่องในความสามารถ และคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ผู้รับมอบอ�านาจโดยทั่วไป 
หรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบอ�านาจเฉพาะของผูท้ีถู่กศาลพพิากษาในกรณีทีผู้่ถูกศาลพพิากษาถงึแก่กรรมแล้วหรือ
เป็นบุคคลสาบสญู ส่วนเงือ่นไขใน (๔) การรือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม่ในกรณทีีม่พียานหลกัฐานใหม่ 
เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่เพียงผู้เดียวที่จะมีอ�านาจในการขอให้รื้อฟื้นคดีขึ้น
พิจารณาใหม่ได้ 
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  ๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔ – ๔๓.

  การร้องขอรือ้ฟ้ืนคดีอาญาขึน้พจิารณาใหม่ ในประเทศฝรัง่เศสเมือ่ศาลฎกีาแผนก
คดีอาญาได้รบัค�าขอรือ้ฟ้ืนคดอีาญาข้ึนพจิารณาใหม่ไว้แล้ว ในชัน้ต้นศาลจะต้องสัง่รบัหรอืไม่รับค�าขอน้ัน 
ถ้าสั่งไม่รับก็เป็นที่สุด ถ้าศาลส่ังรับค�าขอก็จะวินิจฉัยต่อไปว่าส�านวนคดีที่กระทรวงยุติธรรมส่งมานั้น 
จะต้องท�าการสอบสวนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ จากนั้นศาลฎีกาก็จะวินิจฉัยต่อไป ในกรณีที่ศาลฎีกาเห็นว่า
ค�าขอนั้นฟังไม่ขึ้นก็จะยกค�าขอรื้อฟื้นคดีนั้นเสีย แต่ถ้าเห็นว่าค�าขอนั้นฟังข้ึน ศาลฎีกาจะสั่งให้ลบล้าง
ค�าพพิากษาเดมิ ส�าหรับการชดเชยความเสยีหายให้แก่ผูต้้องค�าพพิากษานัน้ เมือ่ปรากฏว่ามคีวามผดิพลาด 
ในกระบวนการพจิารณา ผู้ต้องค�าพพิากษาจะได้รบัการชดเชยความเสยีหายทัง้ทางตวัเงินและทางจิตใจ 
เช่น การโฆษณาค�าพิพากษาใหม่ในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

 ๓.๒ สหรัฐอเมริกา๕ เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ การรื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้นพิจารณาใหม่ในสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นการเยียวยาความเสียหายเมื่อเกิดความผิดพลาดใน
กระบวนการยตุธิรรม กล่าวคอื เม่ือเกดิความไม่ยตุธิรรมขึน้ในกระบวนการยตุธิรรมเป็นเหตใุห้ผูบ้รสิทุธิ์
ต้องได้รับโทษทางอาญา ก็จ�าเป็นต้องมีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
โดยสามารถรื้อฟื้นได้ทั้งคดีอาญาที่ถึงท่ีสุดและไม่ถึงท่ีสุด แต่การรื้อฟื้นคดีอาญาจะท�าได้เฉพาะ 
ในกรณีที่เป็นคุณกับจ�าเลยเท่านั้น

  เงื่อนไขในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม ่ เป็นไปตาม Federal Rules of 
Criminal Procedure Rule ๓๓ มีด้วยกัน ๒ กรณี คือ กรณีค้นพบพยานหลักฐานใหม ่ เป็นกรณ ี
ซึง่รฐัส่วนใหญ่ได้บญัญติัไว้ให้เป็นเหตุในการรือ้ฟ้ืนคดขีึน้พจิารณาใหม่ หรอืเป็นเหตทุีก่�าหนดไว้เบือ้งต้น 
ในการขอรือ้ฟ้ืนคดอีาญาและจะต้องขอรือ้ฟ้ืนภายหลงัจากทีศ่าลมคี�าสัง่ถงึทีส่ดุแล้วไม่เกิน ๓ ปี เน่ืองจาก
การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่โดยอาศัยเหตุของการค้นพบพยานหลักฐานใหม่นั้นท�าให้คู่ความ 
มีเวลาตระเตรียมคดีและพยานหลักฐานก่อนที่จะยื่นค�าขอให้พิจารณาคดีใหม่ ศาลจึงได้วางหลักเป็น
บรรทัดฐานตลอดมาว่าการขอร้ือฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่โดยอาศัยเหตุของการค้นพบพยาน 
หลักฐานใหม่ จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  (๑) พยานหลักฐานนั้นเป็นพยานหลักฐานใหม่จริง ซึ่งได้ค้นพบหลังจากการ
พิจารณาคดีแล้ว

  (๒) การที่ไม่ได้ค้นพบก่อนหน้านั้น จ�าเลยได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้ว
  (๓) พยานหลักฐานนั้นต้องมิใช่เป็นพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้
  (๔) ต้องเป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในประเด็นแห่งคดี
  (๕) ต้องเป็นพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ของจ�าเลยได้ 
  และกรณีเหตุอื่น ๆ นอกจากกรณีแรก ได้แก่
  (๑) ความไม่ยุติธรรมหรือล�าเอียงของลูกขุนหรือศาล 
  (๒) การด�าเนินกระบวนพิจารณาผิดพลาด เช่น การละเว้นให้พยานสาบาน หรือ

การที่ศาลละเมิดไม่ปฏิบัติตามกฎของศาล
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  (๓) การขาดคุณสมบัติหรือการไร้ความสามารถของลูกขุน
  (๔) การกระท�าผดิพลาด ซึง่เป็นการกระท�าของผูพ้พิากษา คณะลกูขนุ ทนายความ 

คู่ความ หรือของบุคคลภายนอก หรือลูกขุนท�าไม่ถูกต้องหรือการปฏิบัติต่อลูกขุนไม่ถูกต้อง
  (๕) การใช้กฎหมายผิดพลาด 
  (๖) ความผิดพลาดของค�าวินิจฉัยของลูกขุน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย

ที่ศาลให้ค�าแนะน�าไว้ หรือเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
  ผูม้สีทิธแิละผูม้อี�านาจขอรือ้ฟ้ืนคดีอาญาขึน้พจิารณาใหม่ ในกรณทีีไ่ม่มกีฎหมาย

จ�ากัดอ�านาจไว้ ศาลถือว่าได้รับอ�านาจโดยปริยายที่จะระงับการบังคับคดีและรื้อฟื้นคดีข้ึนใหม่ได้เอง 
เพือ่ประโยชน์ของสาธารณชน นอกจากนี ้พนกังานอยัการก็เป็นอกีบุคคลหนึง่ทีม่อี�านาจ ส่วนในกรณีของ 
ผู้มีสิทธินั้น เป็นสิทธิของผู้ต้องค�าพิพากษาหรือคู่ความในคดี หรือผู้แทน หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจ
ของบุคคลนั้นในการรื้อฟื้นคดีขึ้นใหม่ 

  การร้องขอร้ือฟ้ืนคดีอาญาขึน้พจิารณาใหม่ ถ้าเป็นคดทีีพ่จิารณาเสรจ็สิน้แล้วเป็น
อ�านาจของศาลเจ้าของคดเีดมิทีจ่ะส่ังให้ร้ือฟ้ืนคดีขึน้มาพิจารณาใหม่ได้ แต่ถ้ามกีารอุทธรณ์ทีส่มบรูณ์แล้ว 
ย่อมเป็นอ�านาจของศาลทีพิ่จารณาอทุธรณ์ การย่ืนค�าขอให้ศาลรือ้ฟ้ืนคดขีึน้พจิารณาใหม่ โดยหลักให้ยืน่ 
ต่อผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีนั้นมาแล้วเพราะเป็นผู้ที่ทราบเรื่องดี เว้นแต่จะมีกฎหมายก�าหนดไว้ 
เป็นอย่างอืน่ ส�าหรับก�าหนดระยะเวลาในการยืน่ค�าขอให้รือ้ฟ้ืนคดขีึน้พจิารณาใหม่นัน้ โดยปกตจิะต้องยืน่
ภายหลังที่ลูกขุนชี้ขาด หรือศาลหรือผู้ชี้ขาดมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งแล้ว และค�าขอน้ีจะต้องท�าเป็น
ค�าร้อง คือต้องท�าเป็นหนังสือระบุข้อผิดพลาดท่ีคู่ความถือเป็นเหตุขอรื้อฟื้นคดีข้ึนพิจารณาใหม่ และ 
ในกรณีทีศ่าลมคี�าส่ังให้พจิารณาคดใีหม่แล้ว ค�าสัง่น้ันย่อมมผีลเสมอืนหน่ึงว่ายงัไม่มกีารพจิารณาคดใีน 
เรือ่งนัน้มาเลย และท�าให้ค�าพิพากษาเดมิสิน้ผลไปในตวั แต่ถ้าศาลสัง่ไม่อนญุาต ให้ถอืว่าค�าพพิากษาน้ัน 
ถึงที่สุดแล้ว
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หลักการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายต่างประเทศ

จุลนิติ

 ๓.๓ ญี่ปุ่น ปัจจุบันการรื้อฟื้นคดีในญ่ีปุ่นนั้นเป็นไปตามกฎหมายของฝรั่งเศส กล่าวคือ 
การรือ้ฟ้ืนคดขีึน้พจิารณาใหม่สามารถท�าได้เฉพาะในกรณทีีจ่ะเป็นคณุแก่จ�าเลยเท่าน้ัน โดยมเีหตใุนการ
ขอให้รื้อฟื้นคดีได้ ๗ กรณี 

  (๑) เมื่อค�าพิพากษาเดิมได้ตัดสินโดยอาศัยพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ ซึ่งต่อมา
ได้มีการพิสูจน์โดยค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นพยานหลักฐานปลอมหรือถูกเปลี่ยนแปลง

  (๒) เมื่อค�าพิพากษาเดิมได้ตัดสินโดยอาศัยค�าให้การของพยาน ความเห็นของ 
ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งต่อมาได้รับการพิสูจน์ในภายหลังโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นค�าให้การหรือเป็น 
ค�าเบิกความที่เป็นเท็จ

  (๓) เมื่อได้รับการพิสูจน์โดยค�าพิพากษาถึงที่สุดว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้กล่าวหา
จ�าเลยโดยไม่เป็นความจริง และการกล่าวหาที่เป็นเท็จเป็นผลให้จ�าเลยถูกฟ้องในคดีนั้น

  (๔) เมือ่ค�าชีข้าดในประเดน็แห่งคดขีองค�าพพิากษาในคดก่ีอนนัน้ได้ถกูเปลีย่นแปลง
โดยค�าชี้ขาดถึงที่สุด

  (๕) เมื่อสิทธิในทางสิทธิบัตรหรือในทางรูปแบบเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ ์
ซึง่ค�าพพิากษาในคดีก่อนได้ตัดสินว่าสทิธน้ัินถกูละเมดิ แต่ต่อมาภายหลงัได้รบัการวินิจฉยัโดยส�านักงาน
สิทธิบัตรว่าสิทธิดังกล่าวนั้นแท้จริงเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้

  (๖) เมื่อมีพยานหลักฐานที่ค้นพบใหม่ในภายหลังอย่างชัดแจ้งว่าควรที่จะได้มีการ
สบืพยานเกีย่วกบัความบรสุิทธิข์องจ�าเลยหรอืควรจะได้มกีารปลดปล่อยจ�าเลย หรอืบคุคลทีต้่องโทษนัน้ 
ควรได้รบัการชดใช้เงนิเพือ่บรรเทาความเสยีหาย หรอืบคุคลน้ันควรจะได้รบัโทษน้อยกว่าทีไ่ด้รบัอยูจ่รงิ 
ทั้งนี้ พยานหลักฐานดังกล่าวนี้จะต้องเป็นพยานหลักฐานที่สามารถรับฟังได้

  (๗) เมื่อได้มีการพิสูจน์ในภายหลังโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้พิพากษาซึ่งร่วมท�า
ค�าพิพากษาในคดีก่อน หรือพนักงานอัยการ ผู้ช่วยพนักงานอัยการ หรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้ท�าข้อความ
หรอืเอกสารใดขึน้ซึง่ใช้เป็นพยานหลกัฐานน�าไปสูค่�าพพิากษาว่าจ�าเลยมคีวามผดิ ได้กระท�าผดิเกีย่วกบั
การทุจริตต่อหน้าที่๖  

  ผูม้อี�านาจในการขอรือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม่ ค�าร้องขอให้พจิารณาใหม่น้ัน 
ให้ยื่นต่อศาลที่มีค�าพิพากษาเดิม โดยพนักงานอัยการสามารถร้องขอให้รื้อฟื้นคดีได้เพราะเป็นทนาย 
ของแผ่นดินและท�าเพื่อประโยชน์สาธารณะ ส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่มีสิทธิร้องขอให้มีการรื้อฟื้นคดี 
ขึ้นพิจารณาใหม่ ได้แก่ จ�าเลย ผู้แทนตามกฎหมาย และผู้ปกครอง และในกรณีที่จ�าเลยถึงแก่กรรมหรือ
อยู่ในสภาพที่ไม่อาจด�าเนินการเองได้ การยื่นค�าร้องนั้นก็สามารถท�าได้โดยคู่สมรส ผู้สืบสายโลหิต หรือ
ญาติพี่น้อง

๖สันทัด  สุจริต. การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาโดยอ้างเหตุพยานหลักฐานใหม่. เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 
“ผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.)” รุน่ที ่๑๐ วทิยาลยัการยติุธรรม ส�านกังานศาลยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ หนา้ ๑๘ – ๑๙.
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

  การร้องขอร้ือฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ศาลเดิมที่พิพากษาให้จ�าเลยต้อง 
รับโทษย่อมเป็นศาลที่มีอ�านาจในการพิจารณาคดีที่ขอให้รื้อฟื้น ในกรณีที่ค�าร้องขอมีเหตุผลพอสมควร
ศาลก็จะมีค�าสั่งให้เปิดการพิจารณาใหม่ 

๔.	 บทสรุป
 จากการพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในกรณีของ 

ต่างประเทศนัน้ นอกจากจะท�าให้ทราบถงึหลกัเกณฑ์ในการรือ้ฟ้ืนคดีอาญาขึน้พจิารณาใหม่ของประเทศ
ทั้งสามดังกล่าวแล้ว ยังท�าให้ได้รับทราบถึงข้อดีและข้อเสีย ในประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้น�ามา
ปรบัใช้เพือ่พฒันากฎหมายของไทยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเด็นเก่ียวกับการรือ้ฟ้ืนคดอีาญา
ในคดีที่ยังไม่ถึงที่สุด ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว 
และประเด็นเกี่ยวกับการรื้อฟื้นคดีอาญาท่ีเป็นโทษแก่จ�าเลย ซ่ึงสามารถน�าตัวผู้กระท�าความผิดท่ี 
หลดุรอดเงือ้มมอืของกฎหมายกลบัมาลงโทษได้ถงึแม้ว่าในคดีน้ันจะได้มคี�าพิพากษาถงึทีส่ดุไปแล้วกต็าม 
ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้เป็นหลักการท่ีแตกต่างจากพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่  
พ.ศ. ๒๕๒๖ ของประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แต่หากสามารถด�าเนินการได้ก็จะสามารถแก้ไข
ปัญหาความผิดพลาดในกระบวนการยติุธรรมได้อย่างครอบคลมุ อกีทัง้ยงัท�าให้ประชาชนเกดิความเชือ่ถอื 
ศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

 สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื ้นคดีอาญา 
ขึ้นพิจารณาใหม่” และเรื่อง “หลักการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายต่างประเทศ”  
ทัง้สองเรือ่งตามทีไ่ด้น�าเสนอมาเป็นล�าดับจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปพิจารณาศกึษาถงึความเหมาะสม 
ในการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายและการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการรื้อฟื้นคดีอาญา 
ขึ้นพิจารณาใหม่ในภายหน้าได้ไม่มากก็น้อย ทั้งน้ี เพื่ออ�านวยความยุติธรรมให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายและน�ามาซึ่งความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต
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