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เมื่อถูกฟ้องคดี -  ควรท ำอย่ำงไร 

ข้อมูลที่ท่านควรทราบ: คู่มือ – ส าหรบัดาวน์โหลด หรือพิมพ์และแบ่งปันข้อมูล 

เร่ืองลกัทรพัย์ในห้างสรรพสนิคา้? เร่ืองยาเสพตดิ? เร่ืองท ารา้ยร่างกาย? เมื่อเกดิความเสียหาย 

ต่อทรพัย์สนิ? มีการจุดพลุไฟในสนามบอล? หรือการใช้ความรุนแรงกบัเจ้าหน้าที?่ 

หากทา่นเป็นผู้บุกรุกเข้าบ้านหรือหากทา่นได้ร่วมการประทว้งทีไ่ม่ได้รบัอนุญาต? 

ทา่นโดนจบัฐานเมาแล้วขบั? 

หากทา่นโดนผู้รกัษากฎหมายเพ่งเล็ง ทา่นจะต้องเผชิญกบักฎระเบียบและข้อบงัคบัแต่เพียงผู้เดียว 

ทา่นอาจจะโดนเจ้าหน้าทีต่ ารวจและพนกังานอยัการจบักุมในฐานะผู้ต้องหาก็ได้ หรือเจ้าหน้าที่ 

อาจท าการยดึทรพัย์ของทา่น ทา่นอาจถูกด าเนินคดีและต้องจ่ายคา่ปรบัรวมถงึอาจโดนจ าคุก 

ซ่ึงท าให้สิน้เปลืองคา่ใช้จ่ายมากพรอ้มท ัง้อาจถูกบนัทกึในทะเบียนประวตัอิาชญากรด้วย 

อนัจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในสงัคม 

นอกจากน้ีหากทา่นไม่มีหนงัสือเดนิทางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ทา่นอาจต้องถูกเนรเทศออกนอกประเทศอีกด้วย 

ภาพยนตร์แนวเขย่าขวญัสุดระทกึทีฉ่ายในคืนวนัอาทติย์ไม่ตรงกบัความเป็นจริงเลย: 

«เล่ห์กลในวยัเด็กจอมซน» เช่นหยบิยกข้อมูลเท็จต่างๆขึน้มาเพื่อใช้เป็นข้ออ้างนั้นยากทีจ่ะประสบ 

ความส าเร็จ ความยุตธิรรมไม่ได้หมายความว่าจะได้รบัชยัชนะเสมอไป ทนายความหญิงหรือชาย 

ของทา่นอาจท าให้สิง่ทีแ่ทบจะไม่มีทางเป็นไปได้ให้เป็นไปได้ขึน้มาเพียงแต่ในบางคร ัง้เท่านั้น 

ในช่วงแรกคดีอาญาดูเหมือนจะไม่มีพิษภยัอะไรอย่างในต้นฉบบัภาพยนตร์ - แต่ต่อมาเร่ืองมกั 

กลายเป็นเร่ืองยากๆ ในฐานะทีท่่านเป็นผู้ถูกกล่าวหา หากทา่นทราบถงึหลกัเกณฑ์การด าเนิน คดีอาญา 

ซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน์แล้วยงัเป็นเร่ืองทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ 

เอกสารน้ีบรรยายเพียงส ัน้ๆว่าสิ่่งใดจะเกดิกบัทา่นได้และขึน้อยู่กบัอะไร ส าหรบัข้อมูลเพิ่มเติม 

ให้ทา่นคน้หาข้อมูลได้จากหนงัสือของเรา:«เมือ่ถูกฟ้องคดี – ควรท าอย่างไร?» แต่สิง่ทีช่ดัเจนคือ: 

ทา่นต้องรูถ้งึสทิธขิองทา่นเพื่อปกป้องและรกัษาสทิธิของท่าน 

เหตุใดค าตอบน้ีจงึเป็นประโยชน์: ข้าพเจ้าขอปฏเิสธที่จะให้ปากค า 

หากเจ้าหน้าทีต่ ารวจเห็นว่าทา่นมีพฤตกิรรมน่าสงสยั พนกังานสอบสวนจะเร่ิมการสอบสวนหรือ 

ด าเนินคดีอาญา ซ่ึงบุคคลธรรมดาหรือพนกังานข้าราชการสามารถแจ้งความเอาเร่ืองทา่นได้ 

โดยปรกตจิะมีหมายเรียกมาหาทา่นหรือทา่นอาจถูกจบัเลยก็ได้ – และทา่นอาจพบว่าตนเองได้เข้ามา 

อยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าทีอ่ย่างคาดไม่ถงึ ในพื้นฐานการพิจารณาความอาญา 

กฎหมายหากยงัพิสูจน์ไม่ได้ว่าทา่นได้กระท าผดิให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทา่นเป็นผู้บริสุทธิ ์

ข้อควรตระหนกั: ทา่นมีสทิธิห์ลายรูปแบบ แต่ทีส่ าคญัคือทา่นมีสทิธิไ์ม่ให้การใดๆท ัง้สิน้ ซ่ึงจุดน้ี 

อาจจะเป็นประโยชน์ได้; ซ่ึงศาลจะต้องมีพยานหลกัฐานพิสูจน์แน่ชดัว่าทา่นเป็นบุคคลผู้กระท า 

ความผิดจริงและนั้้นเป็นเร่ืองยากไม่น้อยหากไม่มีค าให้การของทา่น 

http://www.anwaltskollektiv.ch/
http://www.strafuntersuchung.ch/


www.anwaltskollektiv.ch 2 www.strafuntersuchung.ch 

สิง่ทีค่วรรู!้ ขอปฏิเสธทีจ่ะให้ปากค าหมายความว่า: ท่านจะไม่ให้การใดๆ หมายความว่า: ทา่นจะไม่พูดค าว่า 

«ใช»่ ทา่นจะไม่ พูดค าว่า «ไม่ใช่» ทา่นตอบค าถามด้วยค าเพียงค าเดียวคือ: «ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ปากค า» 

หรือ: «ข้าพเจ้าไม่ขอตอบใดๆ ท ัง้สิน้» หรือใช้ค าว่า «ใช»่ หรือค าว่า «ไม่ใช่» แต่ค าว่า 

«ข้าพเจ้าจ าอะไรไม่ได้» ถ้อยค าพูดน้ีจะถือเป็นค าให้การได้และ 

อาจน าถ้อยค าพูดของทา่นมาใช้ยนัในชัน้พิจารณาได้ 

ฉะนั้นจงอย่าประมาท ทา่นต้องอาศยัพละก าลงัของท่านฝ่าฟนัการปฏเิสธทีจ่ะให้การ อย่าได้ยดึถือ 

การคาดคะเนการใช้มาตรการบงัคบัของเจ้าหน้าที; โดยส่วนใหญ่แล้วยากทีจ่ะสงัเกตเห็นการบงัคบั 

ในช่วงแรก ต ารวจและอยัการมกัท าหน้าทีสุ่ขุม รอบคอบ มีไมตรีจิต – แสดงความมีมารยาท 

และไม่พูดค าหยาบ 

หากทา่นพูดเท็จ ตามปรกติแล้วต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆแก่ทา่น; เว้นแต่ทา่นไปใส่รา้ย 

ปรกัปร าผู้บริสุทธิว่์าผู้น้ีได้กระท าความผดิในทางอาญา แต่ควรระวงั: มีสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า «ค าโกหก 

มีขาส ัน้» มกัจะเป็นจริงเพราะการโกหกมกัจะถูกเปิดเผยออกมาเสมอ 

ปากค าของทา่นจะถูกบนัทกึไว้เป็นพยานหลกัฐานและศาลจะชั่งน ้าหนกัค าให้การเหล่าน้ีโดยละเอียด 

หลกัการเบ้ืองต้นของการสืบสวนและการสอบสวนคดี ศาลจะไม่ทราบว่ามีพยานหลกัฐานใดอยู่  (เช่น 

ร่องรอยดีเอนเอ ภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิด หรือการตรวจโทรศพัท์) และยงัต้องเสีย่งกบั 

ค าให้การทีอ่าจขดัต่อพยานหลกัฐานทีมี่ การโกหกอย่างต่อเน่ืองนั้นเป็นเร่ืองยากทีจ่ะเป็นไปได้ 

ซ่ึงค าพูดเท็จนั้นอาจขดักนัอย่างมาก นอกจากน้ีเจ้าหน้าทีล้่วนแต่มีประสบการณ์ในการท างาน 

และไม่ได้โง่ 

ถ้อยค าน้ีไม่ผิดแน่: ข้าพเจ้าจะไม่พูดใดๆทัง้สิน้ หากไม่มีทนายอยู่ด้วย 

เมือ่ทา่นได้รบัหมายเรียก ทา่นควรปรึกษากบัทนายว่าคดีน้ีต้องมีทนายสู้คดีหรือไม่และทา่นต้อง 

ปฏบิตัตินเช่นไร หากทา่นถูกจบักุมให้ทา่นปฏิเสธทีจ่ะให้ปากค าก่อนเป็นสิง่ทีด่ีทีสุ่ด และ: ให้ทา่น 

ยืนกรานตัง้แต่ช ั่วโมงแรกของการถูกควบคุมตวัว่าทา่นต้องการทนายความ หากเป็นไปได้ให้ทา่น 

รอ้งขอทนายความของทา่นผู้ซ่ึงทา่นไว้วางใจในช่วงแรกของการด าเนินการพิจารณาคดี ซ่ึงมกัจะ 

เป็นการสรา้งกระบวนการตัง้แต่เร่ิมต้น – ด้วยเหตุน้ีหลกัการทีส่ าคญัคือหาทนายความสู้คดีทนัที 

ข้อควรตระหนกั: ทา่นมีสทิธ!ิ ทา่นมีสทิธทิีจ่ะไม่ให้การใดๆท ัง้สิน้ในคดีอาญา ทา่นมีสทิธทิีจ่ะเลือก 

ทนายในการต่อสู้คดีได้ต ัง้แต่ต้น ทนายความของทา่นต้องท าหน้าทีร่กัษาผลประโยชน์ของทา่น 

ฝ่ายเดียวภายในกรอบอ านาจทีก่ฎหมายบญัญตัไิว้; โดยยดึตวัทา่นและประเด็นทีส่ าคญัต่อทา่น 

เป็นศูนย์กลาง ทนายของทา่นไม่เข้าฝ่ายใดเพียงแต่รบัผดิชอบในเร่ืองของทา่นเทา่นั้น และ: 

ทนายความต้องรกัษาความลบั; ซ่ึงทา่นสามารถไว้ใจทนายได้จริงๆ  

การให้ค าปรึกษาเบ้ืองต้นโดยคุยกบัทนายความ คิดคา่บริการ 70.– สวิสฟรงัค์ (CHF) ต่อคร่ึงช ั่วโมง ณ 

ส านกังานทีป่รึกษา ด้านกฎหมายโดยกลุ่มทนายความเมืองซูริค (www.anwaltskollektiv.ch) ในเวปไซต์ 

(www.strafuntersuchung.ch) ทา่นจะพบรายชื่อทนาย ความหญงิและชายของส านกั 

งานทีป่รึกษาด้านกฎหมายโดยกลุ่มทนายความ 
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ในเกือบทุกรฐัจะมีทนายความทีร่ฐัจดัหาให้ภายในเขตุ; ทา่นจะพบรายชื่อทนายในเอกสารแนบทา้ย 

ของหนงัสือของเรา «เมือ่ถูกฟ้องคดี - ควรท าอย่างไร?» หรือในอนิเตอร์เน็ต ท่านจะพบรายชื่อ 

ส านกังานของทนายความหญงิและชายทั่วไป ซ่ึงทา่นสามารถตดิต่อกบัทนายได้โดยให้ทา่น 

ตกลงคา่จ้างเมือ่นดัพบทนายความครัง้แรก 

ข้อควรตระหนกั: ในบางคดีทา่นต้องมีทนายความมาต่อสู้คดีอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้; เช่น 

เมือ่ทา่นถูกคุมตวัเพื่อรอการไต่สวนเป็นระยะเวลานาน เมือ่มีแนวโน้มทีท่า่นจะได้รบับทลงโทษรุนแรง 

เมือ่มีการใช้มาตรการบ าบดัรกัษาระยะยาวแบบผู้ป่วยใน (รวมถงึการบ าบดัในสถานพยาบาลแบบปิด) 

หรือการเนรเทศ 

หากทา่นไม่สามารถจ่ายคา่ทนายและ/หรือจ้างทนายความเองได้รฐัจะจดัหาทนายความให้ 

(การแต่งต ัง้ทนายความ); หมายความว่า: รฐัจะจ่ายเงนิคา่ตอบแทนหรือคา่ใช้จ่ายให้แก่ทนายความท ัง้หมด 

สิงส าคญัที่ควรรู้: ทนายความทีร่ฐัแต่งต ัง้ให้ต้องท าหน้าทีร่กัษาผลประโยชน์ของทา่นเช่นกนั 

ส่วนในคดีอืน่ๆ ท่านสามารถร้องขอให้รฐัจดัหาทนายความให้ได้เช่นกนัหากท่านไม่มีเงนิจ้าง 

ทนายความเอง ทา่นควรตดิต่อสอบถามทนายความของทา่นเร่ืองการรอ้งขอให้รฐัจดัหาทนายความ 

ให้นั้นจะมีโอกาสได้รบัการอนุมตัหิรือไม่ โดยปรกตจิะค านึงถงึความประสงค์ของทา่นหากทา่น 

อยากใช้บริการทนายความทีท่า่นไว้ใจ ชึ่งหมายความว่า: ตามกฎแล้วทา่นสามารถเลือกทนายมา 

ต่อสู้คดีได้ 

คู่ต่อสู้ของท่านคือใคร: เจ้าหน้าที่ต ารวจและพนกังานอยัการ  

ในช่วงแรกของการพิจารณาคดี ทา่นจะเผชิญกบัเจ้าหน้าทีต่ ารวจหรือพนกังานอยัการ 

ซ่ึงเจ้าหน้าทีจ่ะด าเนินการสอบสวน; เจ้าหน้าทีจ่ะมีความมุ่งหมายทีจ่ะ «แสวงหาข้อเท็จจริง» 

ตามจริงแล้วเจ้าหน้าทีต่ ารวจหรือพนกังานอยัการต้องน าพยานหลกัฐานเข้าสืบพิสูจน์ให้เห็น 

ว่าข้อเท็จจริงทีเ่กดิขึน้เป็นกระท าความผดิจริงหรือไม่; ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ 

แต่อย่างไรก็ตามข้อสมมตฐิานของการท างานการสอบสวนนั้นให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามีเร่ือง อะไรเกดิขึ้น 

ไม่ใช่มาพิสูจน์ความบริสุทธขิองทา่น ซ่ึงด้วยเหตุน้ีการต่อสู้คดีโดยทนายนั้น ถือเป็นเร่ืองทีส่ าคญั: 

ทนายจะแกไัขปญัหาเพื่อประโยชน์ของทา่นและพยายามให้ทา่นได้รบั 

ความเทีย่งธรรมในสทิธกิารพิจารณาคดีและความเสมอภาค ข้อควรระวงั: หากไม่มีทนาย ต ัง้แต่เร่ิมคดี 

ทา่นควรจดชื่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจและขัน้ตอนของการสนทนาไว้ 

 

ข ั้นตอนการด าเนินงาน:กระบวนการพิจารณาคดี 

หากมีการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดี เร่ืองน้ีต้องได้รบัการสอบสวนจากพนกังานสอบสวน 

คือเจ้าหน้าทีต่ ารวจและพนกังานอยัการ หากทา่นถูกจบักุม โดยท ั่วไปแล้วศาลฝากขงัจะตดัสนิหลงั 

จากสีว่นั (ผู้พิพากษาศาลแขวง) ว่าการขอฝากขงัระหว่างสอบสวนมีเหตุจ าเป็นและสมควรหรือไม่ 

หากพนกังานอยัการถามทา่นมา ให้ท่านยืนกรานขอไปชี้แจงต่อศาลด้วยตนเอง 

หากทา่นอยู่ในการฝากขงัระหว่างสอบสวน 

ทา่นสามารถยืน่ค ารอ้งขอให้ศาลส ั่งปล่อยชั่วคราวได้ทุกเมือ่ทา่นควร 

จะต้องปรึกษาทนายว่ามีเหตุอนัสมควรหรือไม่ 
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โดยท ั่วไปการสอบสวนและรวบรวมหลกัฐานโดยพนกังานอยัการจะสิน้สุดลงเมือ่: 

- มีการยุตกิารด าเนินคดี หากไม่มีเหตุอนัสมควรหรือเหตุอนัควรสงสยัว่ากระท า  ความผดิ 

และไม่มีมูลเหตุทีจ่ะฟ้องเป็นคดี ส่วนใหญ่จะยกฟ้องคดีหากผู้เสียหาย   

ยนิยอมตามทีเ่ปรียบเทียบ 

- มีการยืน่ค าฟ้องต่อศาล 

- การออกค าส ั่งให้ลงโทษโดยพนกังานอยัการ หากมีการยอมรบัสารภาพในความผิด 

หรือหากมีการเคลียร์ทุกอย่างในเร่ืองนั้นจนชดัเจนกระจ่างแจ้งแล้ว และอตัราโทษจ าคุก 

อย่างสูงต้องไม่เกนิหกเดือนหรือก าหนดโทษเป็นจ านวนเงนิเทา่กบัจ านวนอตัราโทษปรบั 

โดยถือค าส ั่งลงโทษเสมือนเป็นค าพิพากษา 

ตดัสนิโดยพนกังานอยัการและสามารถทีจ่ะยืน่อุทธรณ์ค าพิพากษานั้นได้ภายใน 

ก าหนดเวลาสบิวนันบัแต่ได้รบัค าส ั่ง จากนั้นอยัการจะต้องตรวจพิสูจน์หลกัฐานต่างๆ อีกครั้ง  

ข้อควรระวงั: 

หลงัจากได้ยืน่อุทธรณ์ไปแล้วหากทา่นไม่มาศาลอุทธรณ์ตามนดัโดยไม่แจ้งเหตุผลจะ 

ถือเป็นการถอนอุทธรณ์ 

ท่านควรระวงัข้อน้ีให้มาก : 

พยานหลกัฐานและหลกัการช ั่งน ้าหนกัพยานหลกัฐาน   

พยานหลกัฐานทีส่ าคญัในคดีต่างๆคือค าให้การของทา่นในฐานะผู้ถูกกล่าวหา ค าให้การของผู้ 

ให้ข้อมูลและของพยานบุคคล ทา่นจะต้องอ่านค าบนัทกึค าให้การโดยละเอียดและรอบคอบ 

ทา่นควรระวงัถ้อยค าของทา่นทีอ่าจขดักนัได้!  

พยานหลกัฐานทีส่ าคญัต่อไป: ร่องรอยดีเอนเอ การตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์/โทรศพัท์ 

ภาพบนัทกึจากวิดีโอ การตรวจคน้บ้านทีอ่ยู่อาศยั หลกัฐานจากธนาคารของทา่นและค าวินิจฉยัของ 

ผู้เชี่ยวชาญ ท ัง้น้ีทา่นไม่จ าเป็นต้องให้รหสัผ่านส าหรบัการเข้าใช้บญัชี 

คอมพิวเตอร์/โทรศพัท์มือถือของทา่นแก่ต ารวจ อยัการหรือศาล 

ต้องขอบคุณความช่วยเหลือเชิงเทคนิคและหลกัการช ั่งน ้าหนกัของศาลและอยัการทีม่กัจะท าให้การพูดเท็

จถูกเปิดเผย นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าท าไมการเงียบไว้จึงมีประโยชน์มากกว่า เพราะ 

การพูดเท็จแม้กระท ั่งเร่ืองเล็กน้อยสามารถท าให้ความน่าเชื่อถือต่างๆ ของทา่นจะถูกลดทอนลง 

(«ความน่าเชื่อถือของผู้ทีเ่คยพูดเท็จพูดโกหกจะไม่มีอีกแล้วถงึแม้ว่าผู้น ั้นพูดความจริงในภายหลงัก็ตาม»

)ในภายหลงั 
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กระบวนพิจารณาตามกฎหมายได้สิ้นสุดลง: 

ซึ่งไม่ได้จบอย่างสุขสมหวงัเสมอไป 

ข ัน้ตอนสุดท้ายศาลจะตดัสนิว่าท่านมีความผดิหรือไม่; ซ่ึงศาลจะออกค าพิพากษาในกรณีพิเศษ 

เช่นการพิจารณาคดีโดยรวบรดั («การท าความตกลงกบัพนกังานอยัการ»): ในวิธีการด าเนินคดีน้ี 

ทา่นต้องมีทนายความหญงิหรือชายมาต่อสู้คดี ให้ทา่นปรึกษากบัทนายเพื่อทีจ่ะหาทางออกทีด่ีใน เร่ืองน้ี 

เมือ่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าส ั่งเด็ดขาดแล้วออกไป ตามปรกตทิา่นทีต่กอยู่ในฐานะจ าเลย (พนกังาน 

อยัการและผู้เสียหายมีสทิธเิช่นกนั) มีสทิธิทีจ่ะอุทธรณ์ต่อศาลประจ ารฐัทีอ่ยู่ในระดบัสูงกว่าได้ (Obergericht, 

Kantonsgericht) หลงัจากนั้นทุกฝ่ายมีสทิธิทีจ่ะยืน่คดีต่อศาลฏีกาได้ ซ่ึงศาลน้ีจะ 

พิจารณาคดีไม่เหมือนศาลประจ ารฐัโดยสิน้เชิง 

แต่จะพิจารณาพิพากษาคดีทีอุ่ทธรณ์ภาคตามกฎหมายเฉพาะ 

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกบัอะไร อะไรจะเกิดขึน้กบัท่าน: มาตรการบงัคบัและลงโทษ 

การก าหนดให้ลงโทษ อนัได้แก่ ให้ลงโทษจ าคุก 

ก าหนดโทษปรบัรวมถงึการเสียคา่ปรบัตามแต่จะเห็นควร การลงโทษทัง้หลาย (ยกเว้นแต่เสียคา่ปรบั) 

นั้นสามารถ “น ามาใช้ได้” ในกรณีของการรอลงอาญาได้ กล่าวคือ 

หากทา่นไม่ได้กระท าผดิทางอาญาระหว่างระยะเวลาของการรอลงอาญา (ระหว่างสองถงึห้าปี) 

ทา่นก็จะไม่ต้องรบัโทษดงักล่าว ท ัง้น้ีการเสียคา่ปรบั (ทางจราจร) 

จ านวนเล็กน้อยระหว่างระยะเวลาของการรอลงอาญานั้นจะไม่ถือว่าเป็นการกระท าผดิทางอาญาส าหรบัท่

าน อย่างไรก็ตาม การจ าคุกเป็นเวลานานเกนิสามปีจะต้องได้รบัการลงโทษอย่างน้อยสองปีเป็นส่วนหนึ่ง 

โทษปรบัจะขึน้อยู่กบัความรา้ยแรงของการกระท าความผดิ หรือขึน้อยู่กบัรายได้และทรพัย์สนิ; 

จะระวางโทษปรบัได้ก็ต่อเมือ่มีโทษจ าคุกไม่เกนิคร่ึงปี 

การระวางโทษให้ท างานสาธารณะจะระวางโทษปรบัได้ก็ต่อเมือ่มีโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดือน 

ในกรณีของโทษการจ าคุกทีร่ะยะส ัน้กว่านั้นในบางเงือ่นไข สามารถเลือกเป็นการท างานสาธารณะ 

การถูกตดิตามด้วยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือการกกัขงัเพียงคร่ึงหนึ่งได้ 

นอกจากบทลงโทษดงักล่าวแล้ว ศาลยงัมีอ านาจออกค าส ั่งให้ด าเนินมาตรการต่าง ๆ ได้เช่นกนั 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเนรเทศ มาตรการในการบ าบดัรกัษาหรือการกกัขงั ทั้งน้ี การกกัขงั 

หมายความว่าควบคุมกกัขงัอย่างไม่มีก าหนดระยะเวลา; โดยน าโทษกกัขงัมา 

ใช้เฉพาะความผดิข ัน้รา้ยแรงและจ าต้องขึน้พิจารณาใหม่ต่อไป แต่การเข้ารบัการบ าบดัหมายถึง 

ต้องเข้ารบัการบ าบดัรกัษาผู้ตดิยาและสารเสพตดิหรือบ าบดัรกัษาทางสุขภาพจิต ซ่ึงอาจใช้เวลา 

ยาวนานและอาจมีผลกระทบต่อสทิธแิละเสรีภาพของของทา่นได้  

นอกจากการเข้ารบัการบ าบดัรกัษาในกรณีคดีไม่รา้ยแรงมาก 

ยงัมีการเข้ารบัการบ าบดัรกัษาในฐานะผู้ป่วยนอกทีท่า่น สามารถใชชัีวิตอาศยัอยู่ทีบ้่านทา่นได้ 

ส าหรบัผู้ใหญ่ทีอ่ายุน้อยมีการบ าบดัรกัษาพิเศษ 

โดยจะแนะน าให้พวกเขามีการส านึกรบัผดิชอบตนเองและเพื่อไม่ให้พวกเขาก้าวพลาดกระท าผดิในชีวิต

อีก นอกจากน้ีแล้วสามารถทีจ่ะมีการระวางโทษอนัได้แก่ จ ากดัสทิธใินการประกอบอาชีพ 
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หรือวิชาชีพบางอย่าง หรือส ั่งคุมประพฤตห้ิามขบัรถ หากเป็นคนต่างด้าวหากถูกศาลพิพากษา ลงโทษ 

ผลต่อมาอาจถูกขบัไล่หรือเนรเทศออกจากประเทศก็ได้  

ศาลอาญาสามารถออกค าส ั่งให้ด าเนินการเนรเทศส าหรบัการกระท าอาชญากรรมและความผดิลหุโทษทีก่

ระท าการหลงัจากวนัที ่ 1 ตุลาคม 2559 ไดใ้นเกือบทุกกรณี 

โดยส านกังานตรวจคนเข้าเมืองจะตดัสนิให้ท าการขบัไล่อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพิพากษาตดัสนิส า

หรบัการกระท าความผดิก่อนช่วงเวลาดงักล่าว 

เราแนะน าให้คนต่างด้าวท ัง้หญงิและชายขอค าปรึกษากบัทนายความทีมี่ความรูก้ฎหมายคนต่างด้าวเมือ่มี

ค าถามเกีย่วกบัการเนรเทศหรือการขบัไล่โดยด่วน 

อะไรคือสื่งส าคญัที่สุด : เรียนรู้เกี่ยวกบัส ิทธิของท่าน  

ศาลมีมูลเหตุหลายอย่างทีจ่ะน าคดีมาฟ้องทา่น ยิง่ทา่นรูลู่้ทางดีหรือรูก้ลยุทธ์และลวดลายของคูต่่อสู้ 

มากเทา่ไหร่ ทา่นถงึสามารถมีพลงัพอทีจ่ะสู้รบปรบมือกนัได้ อ ันได้แก่ หาเวลาไปสอบถามข้อมูล 

และขอค าปรึกษาทั่วไป ท่านจะได้รบัประโยชน์ทีคุ่ม้คา่!  

สิ่งที่ควรรู้! เอกสารน้ีให้ข้อมูลทีส่ าคญัเท่านั้น ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ในหนงัสือ ของเรา 

«เมือ่ถูกฟ้องคดี - ควรท าอย่างไร?»; ทา่นสามารถตดิต่อส ั่งซ้ือหนงัสือเล่มน้ีได้ ทางเว็บไซด์ 

(www.strafuntersuchung.ch) และเว็บไซด์กลุ่มทนายความเมืองซูริค (www.anwaltskollektiv.ch) 

หรือส ั่งซ้ือหนงัสือน้ีตามรา้นขายหนงัสือท ั่วไป ราคาประมาณ 25.– สวิสฟรงัค์ (CHF) 

หนงัสือเล่มน้ีได้รวบรวมสาระความรูถ้งึการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีและบทลงโทษในขัน้ตอนต่างๆ 

เอาไว้ถงึ 200 หน้า เราอยากให้ทา่นได้เห็นการ ปฏบิตังิานของข้าราชการต ารวจและศาลมีหน้าที่ 

อะไรบ้าง ขอบเขตในการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าที่พร้อมการน าพยานหลกัฐานเท็จมาแสดง 

และการก าหนดอตัราโทษ และที่ส าคญัทา่นและทนายของทา่นมีสทิธิใดๆบ้าง 

หากทา่นต้องการรบัค าปรึกษา เราแนะน าให้ทา่นมารบัค าปรึกษาอย่างน้อยคร่ึงช ั่วโมง เราคดิคา่บริการ 

70.– สวิสฟรงัค์ (CHF) ต่อคร่ึงช ั่วโมง ณ ส านกังานทีป่รึกษาด้านกฎหมายต ัง้อยู่ทีถ่นน Kernstrasse เลขที ่  8 

รหสัไปรษณีย์ 8004 ซูริค โทร. 044 241 24 33; โดยไม่ต้องนดัล่วง หน้าใดๆ 

ทา่นสามารถแวะมาได้ทุกวนัในเวลากลางวนัระหว่าง 12.30 และ 18.30 น. โดยปกตแิล้ว 

เราจะให้ค าแนะน าเป็นภาษาเยอรมนั; ทนายความชายและหญงิของเรามีความสามารถให้ค าปรึกษา 

ทัง้ภาษาองักฤษ ภาษาฝร ั่งเศส ภาษาอติาลีและภาษาสเปน หากท่านพูดภาษาอืน่ให้ทา่นน าล่าม มาด้วย 

ในเวปไซต์ (www.strafuntersuchung.ch) ทา่นจะพบรายชื่อ ทนายความหญงิและชายของ 

ส านกังานทีป่รึกษาด้านกฎหมายโดยกลุ่มทนายความ ในเกือบทุกรฐัจะมีทนายความทีร่ฐัจดัหาให้ 

ภายในเขต ทา่นจะพบรายชื่อทนายในเอกสารแนบท้ายของหนงัสือของเรา «เมือ่ถูกฟ้องคดี - 

ควรท าอย่างไร?»;  หรือในอนิเตอร์เน็ตทา่นจะพบรายชื่อส านกังานของทนายความหญงิและชายท ั่วไป 

ซ่ึงทา่นสามารถท าการตดิต่อกบัทนายได้ 

 

 

http://www.anwaltskollektiv.ch/
http://www.strafuntersuchung.ch/
http://www.strafuntersuchung.ch/
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