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การเยียวยาผู้เสียหายที.เป็ นผู้เยาว์จากทัวร์ เซ็กซ์ และการค้าประเวณี ตามหลักกฎหมายสหรัฐอเมริกา
ในปี ค.ศ.2003 รัฐสภาสหรัฐได้ผ่านกฎหมายเพื:อต่อสู้กบั ทัวร์เซ็กซ์รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศในผูเ้ ยาว์
โดยรัฐสภาได้เรี ยกกฎหมายฉบับนีLว่า
“พระราชบัญญัตกิ ารเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์” (PROTECT: Prosecutorial
Remedies and Other Tools to End the Exploitation of Children Today) 1
ภายใต้ขอ้ กฎหมายนีLเองส่งผลให้ประชากรสหรัฐหรื อผูท้ ี:พาํ นักอยู่ถาวรตามชอบด้วยกฎหมายคนใดก็ตามทีก: ระ
ทําการล่วงละเมิดทางเพศหรื อแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์ไม่ว่าจะที:ใดก็ตามบนโลกนีL
ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อศาลสหรัฐอเมริ กา

การเดินทางโดยมีจุดมุ่งหมายเพื.อมีส่วนร่ วมในการกระทําความผิดกฎหมายทางเพศ
กฎหมายได้กาํ หนดให้การกระทําดังกล่าวถือเป็ นการกระทําความผิดทางอาญา
• สําหรับผู้ทเี. ป็ นประชากรสหรัฐและผู้ที.ถือกรีนการ์ ด
ที:เดินทางไปต่างประเทศโดยมีจุดประสงค์เพื:อการกระทําชําเรา, การปลุกปลํLา
หรื อการมีส่วนเกีย: วข้องในการล่วงประเวณีกบั ผูม้ ีอายุต:าํ กว่า18ปี
• สําหรับผู้ใดก็ตามที.เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา
หรื อระหว่างรัฐใดๆในสหรัฐอมเริ กาโดยมีจุดประสงค์เพื:อการกระทําชําเรา, การปลุกปลํLา
หรื อการมีส่วนเกีย: วข้องในการล่วงประเวณีกบั ผูม้ ีอายุต:าํ กว่า18ปี

1 กฎหมายมหาชน 108-21, 117 พระราชบัญญัติ 650 (2003)
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มีส่วนร่ วมในการกระทําความผิดกฎหมายทางเพศในต่างแดน
กฎหมายได้กาํ หนดให้เป็ นการกระทําความผิดทางอาญา
•

สําหรับผู้ที.เป็ นประชากรสหรั ฐและผู้ที.ถือกรีนการ์ ด ที:เดินทางเพื:อการค้า หรื อไปพํานักไม่ว่าจะชัว: คราวหรื อถาวรในต่างแดน

•

เพื.อกระทําชําเรา, ปลุกปลํOา หรื อมีส่วนเกี.ยวข้องกับการค้าประเวณีกบั ผูท้ ี:มีอายุต:าํ กว่า18ปี 2

ผูก้ ระทําความผิดจะถูกพิพากษาจําคุกไม่ต:าํ กว่า30ปี ในการฝ่ าฝื นกฎหมายแต่ละละข้อ
มากไปกว่านัLน “พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์
(PROTECT)ได้ให้สิทธิส่วนบุคคลแก่โจทย์ในการฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ดังนีL:
สิทธิส่วนบุคคลของการกระทํา
กฎหมายอนุญาตให้ผทู ้ ี:มีอายุต:าํ กว่า18ปี ในขณะที:ถูกนําไปค้ามนุษย์,
ผูเ้ สียหายในสื:อลามกอนาจารหรื อถูกล่วงละเมิดโดยบุคคลที:เดินทางระหว่างรัฐหรื อในทัวร์เซ็กซ์ (โดยมีการกระทําความผิดอื:นๆ)
รวมถึงกําหนดให้ผทู ้ ี:ได้รับความทุกข์ทรมานจากการกระทําดังกล่าวนีL ให้สามารถ:
•

ให้ ยื.นฟ้องต่อศาลแขวงของรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริ กา

•

ได้รับการชดใช้ ตามความเสียหายที:เกิดขึLนตามจริ งหรื อคิดเป็ นเงิน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในความเสียหายตามกฎหมาย

•

ได้รับการชดใช้ ค่าทนายความและค่าดําเนินคดีที:ได้จ่ายไป

•

ได้รับการชดใช้ ค่าเสียหายเพื:อการลงโทษ รวมถึงการบรรเทาทุกข์รูปแบบต่างๆ

“พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์” (PROTECT: Prosecutorial Remedies and Other Tools to End the
Exploitation of Children Today)
ฉบับนีL ได้ถูกนํามาใช้เพื:อควบคุมให้พลเมืองของสหรัฐอเมริ กาแสดงความรับผิดชอบต่อการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้ ยาว์ใน24ประเทศทัว: โลกซึ:งส่วนใ
หญ่มกั จะเกิดขึLนในประเทศกัมพูชา, เฮติ, ฟิ ลิปินส์ และไทย3
คดีความเหล่านีLได้แก่คดีทางอาญาโดยกฎหมายสหรัฐและมีจาํ นวนน้อยที:เป็ นคดีทางแพ่ง
แนวทางปฏิบตั ินL ีจะช่วยทําให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของคดีอาญาและคดีแพ่งที:อยู่ภายใต้
“พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์” (PROTECT: Prosecutorial Remedies and Other Tools to End the
Exploitation of Children Today)4โดยกล่าวถึงข้อสงสัยต่างๆพร้อมทัLงยกตัวอย่างคดีประกอบคําอธิบาย
แนวทางปฎิบัตินไี. ม่ได้ มีเจตนาในการให้ คาํ แนะนําด้ านกฎหมาย และไม่ควรนําไปใช้ เพืBอวัตถุประสงค์ ดังกล่าว
กรุณาปรึ กษาทนายความหรื อนักกฎหมายเมืBอมีคาํ ถามเกีBยวข้องกับข้อกฎหมายทีBมีความเฉพาะเจาะจง
2 ในปี ค.ศ.2013 สภาได้แก้ไข 18 U.S.C.&2423(c) ให้มีคาํ ว่า “หรือพํานักโดยถาวรหรื อชัว: คราวในต่างแดน”

3
กฎหมายมหาชน 113-4, title XII, &1211 (b), 7 มีนาคม ค.ศ.2013, 127 พระราชบัญญัติ 142
3 ดูภาคผนวก A, B และ C
4 แนวทางปฎิบตั ินLมี ุ่งไปที:การแสดงความรับผิดชอบของชาวสหรัฐหรื อผูท้ ี:พาํ นักถาวรที:ได้ล่วงละเมิดทางเพศผูเ้ ยาว์ในต่างแดนอันเป็ นคดีอาญาและคดีแพ่ง
หลายประเทศได้สถาปนาให้มีขอบเขตอํานาจของศาลในต่างแดนเพื:อรับมือกับพลเมืองของตนที:ได้กระทําผิดทางเพศหรื อแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์ในต่างแดน
ประเทศเหล่านีLได้แก่ออสเตรเลีย, แคนนาดา, เดนมาร์ค, ฝรั:งเศส, อิตาลี, ญี:ป่ นุ , เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, สเปน, สวีเดนและสหราชอาณาจักร
สําหรับข้อมูลเรื:องขอบเขตอํานาจของศาลในต่างแดนเพื:อรับมือกับการกระทําผิดทางเพศและแสวงประโยชน์ในผูเ้ ยาว์นL นั ให้ดูที: ECPAT International, Hawke, Angelaและ
Raphael, Alison, Offenders on the Move: Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism 2016 (พฤษภาคม ค.ศ.2016)

1. การฟ้องร้ องคดีอาญาภายใต้
“พระราชบัญญัตกิ ารเยียวยาโจทย์และวิธีการเพือ. ยุตกิ ารแสวงประโยชน์กับผู้เยาว์” (PROTECT)
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.2018 มีผยู ้ ื:นฟ้องคดีอาญาไม่ต:าํ กว่า68คดีที:อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ PROTECT ฉบับนีL
ซึ:งทุกคดีเป็ นการกระทําหรื อพยายามลงมือที:จะล่วงละเมิดทางเพศกับผูเ้ ยาว์ในต่างแดน5โดยจําเลยในคดีดงั กล่างได้แก่มิชชันนา
รี , นักเทศน์, ศาสนาจารย์, นักบวช, นักการศึกษา, เจ้าหน้าที:บา้ นเด็กกําพร้า, ลูกจ้างของรัฐบาลสหรัฐ, ข้าราชการสหรัฐ, แพทย์,
อาสาสมัครเพือ: งานด้านสันติภาพ และเจ้าหน้าที:องค์กรณ์ไม่แสวงหาผลกําไรต่างๆ
นอกจากนีLยงั มีพลเมืองสหรัฐและผูท้ ี:พนักอยู่เป็ นการถาวรตามชอบด้วยกฎหมายที:เดินทางไปยังประเทศต่างๆในฐานะนักท่องเที:
ยวทีไ: ด้กระทําความผิดและถูกฟ้องร้องฐานล่วงละเมิดทางเพศผูเ้ ยาว์ภายใต้พระราชบัญญัติPROTECTฉบับนีL

บทลงโทษของความผิดทางอาญานีOคอื อะไรบ้าง
พลเมืองสหรัฐและผูท้ ี:พนักอยู่เป็ นการถาวรตามชอบด้วยกฎหมายที:ถูกพบว่าล่วงละเมิดหรื อแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์ในต่างแด
นจะต้องโทษจําคุกสู งสุ ด30ปี ต่อการกระทําผิดแต่ละข้อหา
ศาลสหรัฐอาจจะให้จาํ เลยจ่ายค่าปรับให้กบั รัฐบาลและ/หรื อจ่ายค่าชดเชยให้กบั ผูเ้ สี ยหาย
ดังตัวอย่างเช่นมีคดีที:ศาลสหรัฐรับฟ้องจําเลยคือนายPepe เป็ นนาวิกโยธินเกษียรอายุทไี: ด้เดินทางไปประเทศกัมพูชา7ครัLง
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื:อกระทําความผิดทางเพศต่อผูเ้ ยาว์ จําเลยถูกตัดสิ นโทษจําคุก30ปี ต่อการเดินทางไป1ครัLง
นัน: เท่ากับว่าจําเลยต้องโทษจําคุกทัLงสิLน210ปี และต้องชดใช้เงินจํานวน242,213ดอลลาร์สหรัฐต่อผูเ้ สี ยหาย6
ในทัLงหมด68คดีที:มีการยื:นฟ้องนัLน พบว่ามี62คดีที:ได้รับการต้องโทษจําคุกตัLงแต่ 37เดือนไปจนถึง330ปี
และใน62คดีดงั กล่าวมีเพียงแค่19คดีที:จ่ายค่าชดเชยให้กบั ผูเ้ สี ยหาย
ภายใต้คาํ สั:งให้ชดใช้ค่าเสี ยหายนีLจาํ เลยต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที:เกี:ยวข้องกับการกระทําความผิดของตน7
อีกคดีหนึ:งที:ศาลสหรัฐรับฟ้องเป็ นคดีที:นกั บวชผูเ้ ป็ นพลเมืองสหรัฐชื:อPerlitz
ได้ล่วงละเมิดผูเ้ ยาว์เพศชายที:เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนสงเคราะห์ในประเทศเฮติหลายต่อหลายครัLง
เมื:อเด็กเหล่านีLได้รายงานถึงสิ: งที:เกิดขึLน พวกเขาก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรี ยนสงเคราะห์แห่งนัLนอีกต่อไป
ศาลจึงได้ตดั สิ นให้จาํ เลยจ่ายค่าชดเชยต่อผูเ้ สี ยหายเป็ นจํานวนเงินรวม 48,879.29 ดอลลาร์สหรัฐ
โดยที:จาํ นวนเงินดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายบ้านพักชัว: คราว, บ้าน, ค่าเรี ยนที:เด็กๆเหล่านีLไม่ได้รับหลังจากที:เกิดเหตุ8

4

อีกกรณี หนึ:งคือนายAbramov เป็ นผูถ้ ือสองสัญชาติคือสหรัฐและรัสเซีย
เขาเดินทางไปประเทศรัสเซียหลายครัLงเพื:อไปกระทําชําเราเด็กผูห้ ญิง
ศาลตัดสิ นให้จ่ายค่าชดเชยเป็ นจํานวนเงิน8,055ดอลลาร์สหรัฐให้กบั ผูเ้ สี ยหายสามราย เพื:อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทัLงในอดีต,
ปัจจุบนั และอนาคต ทัLงนีLเพื:อการบําบัดฟืL นฟูสภาพหลักจากถูกล่วงละเมิดโดยนายAbramov 9
5 ดูภาคผนวกA, ข้อมูลนีLยงั ไม่รวมการกระทําผิดทางเพศกับผูเ้ ยาว์ภายใต้พรบ PROTECT ที:เกิดขึLนภายในประเทศสหรัฐอเมริ กา
6 U.S. v. Pepe, เลขที: 14-50095 (9th Cir.) ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.2018 จําเลยยื:นอุทธรณ์ต่อศาล
7 ดูภาคผนวก A และ B
8คําสั:งให้จ่ายค่าชดใช้, U.S. v. Perlitz, เลขที: 09-cr-00207 (D. Conn. 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2011); บันทึกหลักการตัดสินแห่งสหรัฐ, U.S. v. Perlitz, เลขที: 09-cr-00207 (D. Conn.
16 ธันวาคม ค.ศ. 2010); ความผิดของPerlitzที:ได้เดินทางไปด้วยมีเจตนาที:จะข้องเกี:ยวกับการกระทําผิดทางเพศต่อผูเ้ ยาว์ และเขาต้องโทษจําคุกเป็ นระยะเวลา 235เดือน
9 คําสั:งให้จา่ ยค่าชดใช้, U.S. v. Abramov, เลขที: 2:14-cr-00241 (C.D. Cal. 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2016); บันทึกหลักการตัดสินแห่งสหรัฐ, U.S. v. Abramov, เลขที: 2:14-cr-00241
(C.D. Cal. 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016)

เงินชดเชยครอบคลุมเฉพาะค่าใช้จ่ายเท่านัLน แต่
ไม่รวมถึงค่าเสียหายจากความเจ็บปวดและการทนทุกข์, ความหดหู่อย่างรุ นแรง,
ค่าชดเชยต่อการถูกล่วงละเมิด, ความเสียหายที:เกิดขึLนกับผูเ้ สียหายเหล่านัLน
ผูเ้ สียหายสามารถยื:นเรื: องในความแพ่งต่อศาลแห่งสหรัฐเพื:อขอค่าเสียหายในส่ วนนีLได้
สหรัฐอนุญาติให้ผเู ้ สียหายได้รับการชดใช้ทLงั จากความผิดทางอาญาและค่าเสียหายในความแพ่งด้วยเช่นกัน
ผู้กระทําความผิดที.ได้รับการตัดสินโทษในต่างแดนแล้วนัOน จะสามารถถูกตัดสินโทษในสหรัฐได้อีกหรื อไม่
คําตอบคือได้ พนักงานอัยการแห่งศาลหสรัฐสามารถตัดสินบุคคลใดๆก็ตามที:ได้รับการตัดสินโทษในต่างแดนด้วยเหตุความผิดเดียวกันนีLได้อีก
ในความเป็ นจริ งแล้วจําเลยที:กระทําความผิดในประเทศกัมพูชา10, ไทย11,
เยอรมัน12และสหราชอาณาจักร13จะถูกดําเนินคดีและตัดสินโทษภายใต้พรบ.PROTECTในสหรัฐในภายหลัง
ผู้ที.ดําเนินการทัวร์ เซ็กซ์ สามารถถูกดําเนินคดีภายใต้พรบ.นีOได้หรื อไม่
คําตอบคือได้ พรบ.ฉบับนีLเอาผิดต่อผูจ้ ดั หาจัดสรรทัวร์เซ็กซ์ให้แก่นักท่องเที:ยวด้วย ในคดีหนึ:งที:ศาลสหรัฐได้รับฟ้อง เป็ นคดีที:นาย Evans
ตกเป็ นจําเลย และเขาได้สารภาพว่าได้จดั การเรื: องทัวร์ เซ็กซ์กบั ผูเ้ ยาว์ในประเทศฮอนดูรัสและคอสตาริ กา
เขาถูกตัดสินให้ตอ้ งโทษจําคุกไม่ต:าํ กว่า20ปี 14
ผู้เยาว์จําเป็ นต้องไปให้ การต่อศาลสหรัฐหรื อไม่
คําตอบคือมีความจําเป็ นในบางกรณี
โดยที:หากรัฐบาลสหรัฐนําตัวผูเ้ ยาว์มายังประเทศสหรัฐเพื:อให้การต่อศาลก็ควรให้มีทนายความเพื:อเป็ นตัวแทนแสดงสิทธิ_ของผูเ้ ยาว์ในฐานะที:เป็ นพย
านฝ่ ายโจทย์ โดยองค์กรณ์ไม่แสวงหาผลกําไรในสหรัฐสามารถช่วยเหลือจัดหาทนายความอาสาให้ก่อนที:ผเู ้ ยาว์จะเดินทางมาถึง
เราจะยื.นฟ้องต่อศาลสหรัฐอเมริกาได้อย่างไร
หากคุณทราบถึงการกระทําความผิดต่อผูเ้ ยาว์โดยพลเมืองสหรัฐหรื อผูท้ ี:พาํ นักอยู่สหรัฐเป็ นการถาวรตามชอบด้วยกฎหมาย ให้ส่งรายงานมายัง
“กองตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร” (Immigration and Customs Enforcement: ICE) หรื อ “หน่วยสื บสวนเพื:อความมัน: คงแห่งมาตุภูมิ” (Homeland
Security Investigation: HSI) โดยโทรศัพท์มาที:สายด่วนเบอร์ 1-866-347-2423 หรื อส่งอีเมลล์มายังกองตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ตามที:อยู่นL ี
predator@DHS.gov
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นอกจากนีLยงั มีองค์กรณ์ไม่แสวงผลกําไรที:ตLงั อยู่ในพืนL ที: และสามารถให้ขอ้ มูลเพิม: เติมเพื:อรายงานการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้ ยาว์ได้
ยกตัวอย่างเช่นองค์กรณ์ ECPAT ซึ:งเป็ นองค์กรณ์สากลที:ทาํ งานด้านการต่อสู้กับขบวนการแสวงประโยชน์ทางเพศในผูเ้ ยาว์
มีสมาชิกใน92ประเทศทัว: โลก15
10 U.S.v. Johnson, เลขที: 6:14-cr-00481 (D. Or.) ถูกตัดสินว่ากระทําความผิดในประเทศกัพูชาโดยการล่วงละเมิดผูเ้ ยาว์หนึ:งรายหรื อมากกว่านัLน
และต้องโทษจําคุกเป็ นระยะเวลา1ปี
11 U.S. v. Shapiro, เลขที: 2:15-cr-00224 (C.D. Cal.) ถูกตัดสินกระทําความผิดในประเทศไทยโดยมีเพศสัมพันธ์กบั เด็กอายุ15ปี หรื อตํ:ากว่านัLน
และพรากผูเ้ ยาว์ทมี: ีอายุ15ปี หรือตํ:ากว่านัLนไปเสียจากบิดามารดาหรื อผูป้ กครอง
12 U.S. v. Pendieton, เลขที: 1:08-cr-00111 (D. Del) ถูกตัดสินว่ากระทําความผิดในประเทศเยอรมันโดยล่วงละเมิดทางเพศกับบุคคลที:ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้
13 U.S. v. Bohning, เลขที: 0:04-cr-60046 (S.D. Fla.)
ถูกตัดสินความผิดในสหราชอาณาจักรฐานครอบครองและจําหน่ายภาพลามกรวมถึงเผยแพร่ เนืLอหาทีม: ีความลามกอานาจารและต้องโทษจําคุก30เดือน
หลังจากครบกําหนดต้องโทษแล้วถูกนําตัวมาดําเนินคดีตอ่ ในสหรัฐ
14 U.S. v. Evan, เลขที: 6:06-cr-00075 (M.D. Fla.)
15 ดูเพิ:มเติมได้ที: http://www.ecpat.org/where-we-work/
หากต้องการรายงานเหตุในยุโรป ติดต่อที: http://www.reportchildsextourism.eu/

2. การฟ้ องร้ องคดีแพ่ งภายใต้
“พระราชบัญญัตกิ ารเยียวยาโจทย์และวิธีการต่างๆเพือ. ยุตกิ ารแสวงประโยชน์กับผู้เยาว์” (PROTECT)
ในสหรัฐอเมริ การะบบคดีอาญาและคดีแพ่งนัLนแยกส่วนงานกัน ดังที:จะกล่าวในลําดับต่อมา
ความแพ่งอาจถูกหยิบยกขึLนมาโดยปราศจากความอาญา หรื ออาจจะหลังจากเกิดการกระทําผิดทางอาญาก็ได้
ถึงแม้ว่าความแพ่งไม่ส่งผลต่อคําดัดสิ นให้จาํ เลยต้องโทษจําคุก
แต่ศาลสามารถตัดสิ นให้ให้จ่ายค่าชดเชยและค่าเสี ยหายต่อความผิดที:ได้กระทํา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีอีกด้วย
ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2561 ผูเ้ สี ยหายได้ยื:นฟ้องคดีแพ่งไม่ต:าํ กว่า11คดี ภายใต้
“พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์”
อันเป็ นคดีทเี: กิดเหตุในต่างแดนโดยการกระทําความผิดด้วยนํLามือของพลเมืองสหรัฐ16
ใครสามารถถูกฟ้องได้ บ้าง
ผูใ้ ดก็ตามที:เป็ นพลเมืองสหรัฐ หรื อผูท้ ี:พาํ นักเป็ นการถาวรตามชอบด้วยกฎหมาย
ที:ได้กระทําความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศผูเ้ ยาว์ในต่างแดน
สามารถถูฟ้องร้องในคดีแพ่งต่อความเสี ยหายที:ตนได้ลงมือกระทําภายใต้
“พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการต่างๆเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์”
โดยไม่คาํ นึงได้ว่ากระทําความผิดด้วยความตัLงใจหรื อไม่ก็ตาม ทัLงการข่มขืน,
ลวนลามหรื อข้องเกี:ยวกับการการค้าประเวณี กบั ผูเ้ ยาว์ในขณะที:ตนได้เดินทางไปต่างแดน17

6

จะสามารถเอาผิดได้เมื:อผูท้ ี:กระทําความผิดกระทําการในต่างแดนเท่านัLน
กฎหมายยังสามารถเอาผิดต่อผูท้ ปี: ระกอบธุรกิจบริ ษทั ทัวร์เซ็กซ์ได้อีกด้วย18
ในคดีของโจทย์ชื:อSchair ได้มีหญิงชาวบราซิลสี: คนยื:นฟ้องต่อศาลแพ่ง
เพื:อฟ้องร้องพลเมืองสหรัฐตามข้อกล่าวหาว่าจําเลยได้ดาํ เนินการจัดหาพลเมืองสหรัฐให้เดินทางไปประเทศบราซิลเพื:อทัวร์เซ้ก
ซ์กบั ผูเ้ ยาว์ โจทย์ทLงั หมดมีอายุต:าํ กว่า18ปี ในขณะที:ถูกค้ามนุษย์-โดยโจทย์ที:มีอายุน้อยที:สุดคือ12ปี
โจทย์ให้การว่าพวกตนและเด็กผูห้ ญิงคนอื:นๆได้ถูกล่อลวงให้ขL นึ เรื อนําเที:ยวตกปลาของจําเลย
โดยทําหน้าที:เสิ ร์ฟเครื: องดื:มแอลกอฮอล์รวมถึงยาเสพติดชนิ ดอื:นและถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กบั จําเลยและลูกค้าในทัวร์ของ
จําเลยคนอื:นๆ ท้ายทีส: ุ ดแล้วคดีนL ีสิLนสุ ดลงที:การหาข้อตกลงที:เป็ นความลับ19
16 ดูภาคผนวก B และ C คดีทLงั หมดมีการฟ้องร้อง รายการที1: 1ทีไ: ม่ใช่คดีที:มกี ารฟ้องร้องภายใต้
“พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุตกิ ารแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์” ซึ:งเกิดขึLนในประเทศสหรัฐเอง และมีทLงั หมด79คดีที:เป็ นการฟ้องร้อง Douglas Perlitz
ซึ:งเป็ นนักบวชทีไ: ด้ลว่ งละเมิดทางเพศผูเ้ ยาว์จาํ นวนมากในประเทศเฮติ
ซึ:งแบ่งออกเป็ น2คดีคอื Gervil v. Perlitz เลขที: 3:13-cv-01132 (D. Conn. 8 สิงหาคม ค.ศ. 2012) (ได้รวม55คดีเป็ นคดีนาํ คดีเดียว) และ Jean-Charles v. Perlitz, เลขที: 3:11-cv00614 (D. Conn. 12 มกราคม ค.ศ. 2012) (ได้รวม22คดีเป็ นคดีนาํ คดีเดียว)
17 18 U.S.C. &2423 (b) โดยเฉพาะอย่างยิ:งห้ามให้มกี ารเดินทางโดยมีเจตนาเพื:อข้องเกี:ยวกับการกระทําผิดทางเพศ
18 U.S.C. &2423 (c) ไม่ได้เรี ยกร้อง “การเดินทางโดยเจตนา”
18 ดู 18 U.S.C. &2423 (d):
บุคคลผูใ้ ดก็ตามที:ได้จดั หาหรืออํานวยความสะดวกให้ผทู้ ี:เดินทางโดยตนทราบถึงเจตนาว่าจะข้องเกี:ยวกับการกระทําผิดทางเพศโดยได้รับผลตอบแทนทางการค้าหรือได้รับเงิน
เป็ นการส่วนตัว จะต้องถูกปรับตามที:ระบุในข้อกฎหมายหรื อต้องโทษจําคุกไม่ต:าํ กว่า30ปี หรือทัLงจําทัLงปรับ
19 โจทย์ v. Schair, เลขที: 11-cv-145 (N.D. Ga ฟ้องร้องวันที: 14 มิถุนายน ค.ศ. 2011)
คดีนLถี ูกจัดว่าอยู่ภายใต้พรบ.การค้ามนุษย์ และสามารถถูกจัดให้อยู่ภายใต้พรบ.การเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุตกิ ารแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์ ได้

ศาลสหรัฐสามารถรับฟ้องในข้อกฎหมายความแพ่งโดยซัดทอดจากผูก้ ระทําความผิดไปยังผูป้ ระกอบการทัวร์เซ็กซ์ได้
ดังตัวอย่างในคดีของ
Joseph Jean-Charles v. Perlitz โดยศาลแห่งรัฐคอนเนตทิคตั ได้ระบุว่าภายใต้
“พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์” นัLนไม่สามารถเอาผิดต่อบุคคลที:สามได้
เช่นลูกจ้างที:ให้ความสะดวกต่อจําเลยในการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้ ยาว์
ดังนัLนศาลจึงยกฟ้องหัวหน้างานของนักบวชที:ได้กระทําการล่วงละเมิดเยาวชนเพศชายในประเทศเฮติโดยให้เหตุผลว่าไม่ได้มีส่วนเกี:ยวข้องกับการกร
ะทําความผิดภายใต้พรบ.ฉบับนีL20 แต่ในทางตรงกันข้าม ในคดีของ Doe v. Liberatore ศาลแห่งรัฐเพนซิลวาเนีย
ได้ระบุว่าบุคคลที:สามอาจต้องรับผิดภายใต้ “พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์”
หากพวกเขาได้ให้การช่วยเหลือหรื ออํานวยความสะดวกให้จาํ เลยกระทําความผิด แต่ในท้ายที:สุดศาลก็ได้ยกฟ้องบุคคลที:สาม
โดยให้เหตุผลที:ว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอที:จะแสดงว่า นักบวชผูเ้ ป็ นจําเลยในคดีได้กระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้ ยาว์จริ ง21
ใครสามารถยื.นฟ้องได้บ้าง
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ผูเ้ สียหายที:มีอายุต:าํ กว่า18ปี ในขณะที:ถูกล่วงละเมิดโดยพลเมืองสหรัฐหรื อผูท้ ี:พาํ นักอยู่เป็ นการถาวรตามชอบด้วยกฎหมาย
ผูเ้ สียหายที:ในขณะนีLได้บรรลุนิติภาวะแล้วสามารถยื:นฟ้องด้วยตนเอง
แต่สําหรับผูเ้ สียหายที:ยงั เป็ นผูเ้ ยาว์อยู่สามารถยื:นฟ้องโดยมีตวั แทนเป็ นผูท้ ี:บรรลุนิติภาวะ ซึ:งในแต่ละกรณีตวั แทนอาจจะเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา,
พ่อแม่22, ผูป้ กครองตามกฎหมายหรื อบุคคลใดก็ตามที:มีความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ยาว์
ศาลเห็นชอบให้ผเู ้ ยาว์มีตวั แทนเป็ นผูท้ ี:มีความสัมพันธ์สนิ ทสนมกันมาก่อน แต่ก็ไม่ใช่สิ:งที:จาํ เป็ นหรื อมีผลต่อข้อกฎหมาย23
ผู้เยาว์จําเป็ นต้องยื.นฟ้องในนามของตนเองหรื อไม่
ผูเ้ สียหายอาจจะยื:นฟ้องคดีแพ่งภายใต้ “พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์”
ฉบับนีLโดยใช้นามแฝงหรื อนามสมมติได้ เช่นJohn Doe หรื อ Jane Doe โดยได้รับอนุญาติจากศาลเสียก่อน ใน11คดีแพ่งที:ยื:นฟ้องมาที:ศาลสหรัฐ
มีสามคดีที:ฟ้องแบบไม่เปิ ดเผยชื:อนามสกุลจริ งโดยไม่มีการคัดค้านจากจําเลย24 ในการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้โจทย์ใช้นามแฝงได้หรื อไม่นL นั
ศาลจะพิจารณาว่าความเป็ นส่วนตัวของโจทย์ว่าเรื: องนีLส่งผลต่อความโปร่ งใสของกระบวนการศาลมากน้อยขนาดไหนอย่างไร
ความรู ้สึกอับอายที:โจทย์อาจจะได้รับนัLนไม่เพียงพอที:จะรับรองว่าสามารถปกปิ ดชื:อนามสกุลจริ งได้เสมอไป เช่นในคดี Zavarov v. Schneider
จําเลยได้คดั ค้านการที:โจทย์จะยื:นฟ้องโดยไม่เปิ ดเผยชื:อนามสกุลจริ ง
โดยศาลกล่าวว่าโจทย์เพียงให้เหตุผลว่าจะได้รับความอับอายและอันตรายที:อาจเกิดในอาชีพของตน โดยไม่ได้ระบุอย่างเจาะจงว่าอันตรายในเรื: องใด
ฉะนัLนถือว่ามีนL าํ หนักไม่เพียงพอที:จะให้ปกปิ ดความเป็ นส่วนตัวได้ 25 ศาลจึงมีคาํ สั:งให้โจทย์ยื:นฟ้องในชื:อนามสกุลจริ ง
20 937 F. Supp. 2d 276, 281 (D. Coon. 2013)
21 Doe v. Liberatore, 478 F. Supp. 2d 742, 756 (M.D. Pa. 2007)
22 ดูวิธีพิจารณาความอาญาที: 2, Boonma v. Bredimus, เลขที: 05-0684 (N.D. Tex. ยื:นฟ้องวันที: 7 เมษายน ค.ศ. 2005); cf. Z.A. v. Oswald, เลขที: 08-643,2008 WL 4372736
(E.D. Mo. 22 กันยายน ค.ศ.2008) มารดาทําหน้าทีเ: ป็ นตัวแทนในคดีแพ่งภายใต้ขอ้ กฎหมายเกีย: วกับผูเ้ ยาว์ในสื:อลามก
23 Sam M ex. Rel. Elliot v. Carcieri, 608 F.3d 77, 85 (1st Cir. 2010) ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐไม่ได้ระบุเป็ นข้อบังคับว่าจําเป็ นต้องเป็ นบุคคลที:มคี วามคุน้ เคยกันมาก่อน
24 ดูภาคผนวก B และ C
25 คําสั:งที: 2, Zavarov v. Schneider, เลขที: 08-cv-03805 (E.D. Pa. ยื:นฟ้องวันที: 24 มีนาคม ค.ศ. 2010)

หากมีการตัดสินคดีในความอาญามาก่อนแล้ว ผู้เสียหายสามารถยื.นฟ้องในความแพ่งได้ อีกหรื อไม่
คําตอบคือได้
ผูเ้ สี ยหายสามารถยื:นฟ้องความแพ่งได้อีกหากผูก้ ระทําความผิดได้รับการตัดสิ นโทษในคดีอาญามาแล้วไม่ว่าจะในสหรัฐหรื อใน
ประเทศที:กระทําความผิด ความจริ งแล้วในทัLงหมด11คดีแพ่งภายใต้
“พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์”
มี6คดีทไี: ด้ถูกตัดสิ นคดีอาญาโดยศาลสหรัฐมาก่อน26
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ซึ:งการฟ้องความแพ่งหลังจากที:ฟ้องความอาญามาก่อนแล้วนัLนเป็ นเรื: องที:ง่ายและสะดวกต่อโจทย์ในการฟ้องร้อง:
เนื:องจากศาลอาญาได้ตดั สิ นให้รับผิดเป็ นที:เรี ยบร้อยแล้ว ศาลแพ่งจึงดําเนินคดีโดยพุ่งความสนใจไปที:เรื: องความเสี ยหาย
หากผู้เสียหายได้ รับเงินค่าชดใช้ จากคดีอาญามาแล้วจะสามารถฟ้องเอาค่าเสียหายจากความแพ่งได้ อีกหรื อไม่
คําตอบคือได้ การฟ้องร้องในคดีแพ่งภายใต้ “พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์”
อนุญาตให้ผเู ้ สี ยหายสามารถรับเงินชดเชยเพิม: เติมที:ไม่ได้รับจากค่าชดเชยในคดีอาญา
ความเสี ยหายเหล่านีLคือค่าชดเชยการกระทําความผิดและความเสี ยหายจากความเจ็บปวดและความทุกข์
รวมถึงความหดหู่อนั เกิดกับสภาพจิตใจและอารมณ์27 ดังตัวอย่างในกรณี ที:ศาลสหรัฐรับฟ้องคดีที:จาํ เลยคือนาย Schneider
คณะลูกขุนได้ตดั สิ นให้มีความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศกับผูเ้ ยาว์ชาวรัสเซียโดยต้องโทษจําคุก6ปี ต่อการกระทําผิดหนึ:งครัLง
จําเลยจึงถูกจําคุกทัLงสิLน180เดือนและจ่ายค่าชดเชยการกระทําความผิดให้กบั โจทย์เป็ นเงิน 35,000ดอลลาร์สหรัฐ28
จากนัLนโจทย์ได้ยื:นฟ้องต่อศาลแพ่งต่อนาย Zavarov Schneider ภายใต้
“พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์” ต่อศาลแห่งรัฐเพนซิลเวเนีย
ศาลได้เลื:อนการพิจารณาออกไปในระหว่างที:รอให้กระบวนการของศาลอาญาเสร็จสิLน
ภายหลังจากที:มีการสอบสวนทางอาญาจึงดําเนินตามกระบวนการของศาลแพ่ง
ท้ายที:สุดศาลแพ่งให้มีการตกลงจํานวนเงินระหว่างกันอย่างเป็ นความลับ29
ในคดีของ Doe v. Liberatore
โจทย์ได้กล่าวหาว่านักบวชได้ล่วงละเมิดทางเพศกับเขาซึ:งในขณะนัLนทัLงคู่อยู่ในสหรัฐอเมริ กาและอยู่ระหว่างการเดินทางไปยุโร
ป ในขณะที:มีการฟ้องร้องเกิดขึLนจําเลยได้กระทําการตามข้อกล่าวหาในรัฐนิวยอร์ก
จําเลยได้ให้การสารภาพในความผิดฐานพยายามล่วงละเมิดทางเพศและถูดตัดสิ นโทษให้ควบคุมความประพฤติเป็ นระยะเวลา10
ปี ต่อมาภายหลังคณะโรมันคาทอลิกสังฆมณฑลแห่ งเมืองสแครนตัน, รัฐเพนซิลเวเนีย
ได้ตกลงจ่ายเงินจํานวน3ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ผเู ้ สี ยหายในความแพ่ง30
26 คําสั:งที: 2, Zavarov v. Schneider, เลขที: 08-cv-03805 (E.D. Pa. ยื:นฟ้องวันที: 24 มีนาคม ค.ศ. 2010)
27 ดูภาคผนวก B
28 ดู Doe v. Hesketh, 828 F.3d 159, 170 (3d Cir. 2016) ยืนยันว่าผูเ้ สียหายที:ได้รับเงินชดใช้จากคดีอาญามาแล้ว สามารถยื:นฟ้องในคดีแพ่งอีกได้
29 Zavarov v. Schneider, เลขที: 2:08-cv-03805 (E.D. Pa.)
30 Sean D. Hamill, สังฆมลฑลแห่งสแครนตัน ต้องจ่ายเงินเป็ นจํานวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐในคดีล่วงละเมิดทางเพศ, ปรากฎข่าวในหนังสือพิมพ์นิวยอร์คไทมส์วนั ที: 9
พฤษจิกายน ค.ศ. 2007 สามารถดูข่าวได้ที: https://www.nytimes.com/2007/11/9priest.html.
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ในปี พ.ศ. 2553 นักบวชชาวสหรัฐได้ให้การสารภาพว่าเจตนากระทําความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศ
ต้องโทษจําคุกเป็ นระยะเวลา235เดือน จ่ายค่าชดเชยให้กบั ผูเ้ สี ยหายเป็ นจํานวนเงิน 48,879.29 ดอลลาร์สหรัฐ
จําเลยดําเนินกิจการโรงเรี ยนประจําชายแห่งหนึ:งในประเทศเฮติ
เขาได้ล่วงละเมิดผูเ้ ยาว์เพศชายหลายสิ บคนมาเป็ นระยะเวลามากกว่า10ปี
ภายหลังจากที:จาํ เลยได้รับคําพิพากษาตัดสิ นโทษไปแล้วนัLน ได้มีคดีแพ่งอีก24คดีที:ยื:นฟ้องจําเลย รวมถึงหัวหน้าคณะของเขา,
นายจ้าง และหัวหน้างานตามข้อกล่าวหาภายใต้
“พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์” และ
“พระราชบัญญัติคมุ้ ครองผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์” คดีเหล่านีLต่างยื:นฟ้องนาย Jean-Charles v. Perlitz
และต่อมาภายหลังจําเลยได้ตกลงยอมจ่ายเงินจํานวน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามข้อตกลงให้กบั ผูเ้ สี ยหายจํานวน24ราย31

จําเป็ นต้องรอให้มีการตัดสินโทษในคดีอาญาเสร็จสิOนก่อนที.จะยื.นฟ้องในคดีแพ่งหรือไม่
คําตอบคือไม่ ไม่ตอ้ งรอให้ตดั สิ นคดีอาญาเสร็จสิLนก่อน คดีแพ่งจะสามารถยื:นฟ้องเมื:อใดก็ได้
ดังเช่นในคดีของ Vang v. Prataya
โจทย์เป็ นผูเ้ สี ยหายที:ถูกล่วงละเมิดโดยพลเมืองสหรัฐได้ยื:นฟ้องต่อศาลแห่งรัฐมินนิโซตา
เธอได้ยื:นฟ้องภายใต้“พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพือ: ยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์” และ
“พระราชบัญญัติคมุ้ ครองผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์” โดยมีขอ้ กล่าวหาว่าจําเลยคือ Prataya
ได้เดินทางไปประเทศลาวและข่มขืนเธอในขณะที:เธอมีอายุเพียง14ปี
โดยที:คดีอาญายังดําเนินการไม่ลุล่วงนัLนทางคณะลูกขุนได้พิจารณาและพบว่าจําเลยมีความผิดตาม“พระราชบัญญัติการเยียว
ยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์”จริ ง จึงได้ตดั สิ นให้จาํ เลยจ่ายเงินจํานวน 950,000
ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ผเู ้ สี ยหาย32
โจทย์สามารถยื:นฎีกาต่อศาลแพ่งได้ ก่อนที:จาํ เลยจะได้รับการตัดสิ นโทษในคดีอาญา33
แน่นอนว่าการรอคําตัดสิ นทําให้โจทย์มีความเสี: ยงเรื: องอุปสรรคด้านเวลา
31 Simmons Hanly Conroy, Simmons Hanly Conroy ถูกตัดสินว่ากระทําผิดโดยการล่วงละเมิดทางเพศผูเ้ ยาว์ที:เป็ นชาวเฮติจาํ นวน 24ราย
โดยจ่ายค่าชดใช้ให้แก่ผเู้ สียหายเป็ นจํานวนเงิน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (วันที: 1 กรกาคม ค.ศ. 2013), https://www.simmonsfirm.com/news/item/simmons-hanly-conroysettles-landmark-sex-abuse-case-behalf-24-haitian-victim-12-million/ จากนัLนมีการยื:นฟ้องคดีแพ่งตามมาอีก55คดี Gervil v. perlitz, เลขที: 3:13-cv-01132 (D. Conn.
วันที8: สิงหาคม ค.ศ. 2012) คดีกาํ ลังอยู่ในกระบวนการ
32 Vang v. Prataya, เลขที: 12-cv-1847 (D. Minn. 2012)
33 ดู Smith v. Husband, 376 F. Supp. 2d 603, 612-13 (E.D. Va. 2005) ขึLนอยูก่ บั ประวัติทางกฎหมายและ
“พระราชบัญญัติของสหรัฐอื:นๆในเรื:องการเยียวยาในคดีแพ่งแก่ผเู้ สียหายจากการกระทําผิดทางอาญา” ในเรื: องนีL
“ทางสภาไม่ได้มีเจตนาที:จะจัดเตรี ยมการเยียวยาในคดีแพ่งให้เพียงแค่กรณีของความผิดทางอาญาที:ผกู้ ระทําความผิดได้ถูกตัดสินความอาญาแล้วเท่านัLน”, Cf. Cisneros
v. Aragon, 485 F 3d. 1226, 1232 (10th Cir. 2007) สันนิษฐานว่าไม่มีความจําเป็ นต้องมีการตัดสินคดีอาญาแก่จาํ เลยที:จะถูกดําเนินคดีต่อไปในความแพ่งตามบทกฎหมาย;
แต่ดู Doe v. City of Waterbury, 453 F. Supp. 2d. 537, 553 (D. Conn. 2006) ปฏิเสธคําร้องต่อศาลของโจทย์ในเรื: องที:ยื:นขอร้องเรี ยนค่าเยียวยาในคดีแพ่งภายใต้มาตรา
2255 ซึ:งระบุเอาไว้ว่า “จําเลยไม่ได้ถกู ฟ้องร้อง, พยายามหรื อถูกตัดสิน” ภายใต้ความทางอาญาที:ระบุในมาตรา 2255
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ต้ องยื.นฟ้องภายในระยะเวลาเท่ าไร และมีระเบียบเรื. องข้ อจํากัดอะไรบ้ าง
มีการผ่าน“พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการต่างๆเพื:อยุตกิ ารแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์”ในวันที: 30 เมษายน พ.ศ.2546
และต่อมามีการแก้ไขในปี พ.ศ. 2556 โดยที:ระเบียบในเรื: องข้อกําหนดของอายุความนัLนจะนํามาใช้
โดยขึLนอยู่กบั ว่าเกิดการกระทําผิดเมื:อใด หากเป็ นการกระทําความผิดก่อนวันที: 7 มีนาคมพ.ศ. 2556
มีความจํากัดเรื: องระยะเวลาอยูท่ 6ี: ปี
สําหรับการกระทําความผิดที:เกิดขึLนในวันที: หรื อหลังวันที: 7 มีนาคมพ.ศ. 2556
มีขอ้ กําหนดว่าสามารถทําการยื:นฟ้องภายในระยะเวลา10ปี นับจากวันที:ถูกล่วงละเมิด
แต่ไม่เกิน3ปี หลังจากที:เด็กมีอายุครบ18ปี บริ บูรณ์34
จําเป็ นต้องปรึ กษากับทนายความเพื:อให้การฟ้องในความแพ่งนีLยงั สามารถทําได้ตามระเบียบข้อจํากัดดังกล่าว
ค่าเสียหายอะไรบ้ างที.สามารถยื.นฟ้องได้ ภายใต้ “พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื.อยุติการแสวงประโยชน์ กับผู้เยาว์
”
ภายใต้“พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์”ฉบับนีL
โจทย์สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที:เป็ น “ค่าเสี ยหายตามจริ ง” หรื อ “ค่าเสี ยหายตามที:สันนิษฐาน”
หรื อไม่ต:าํ กว่า150,000ดอลลาร์สหรัฐ35 คดีแพ่งที:เกิดในสหรัฐส่วนใหญ่นL นั โจทย์ตอ้ ง
“เปิ ดเผยมูลค่าความเสี ยหายที:ตนได้รับโดยการแสดงหลักฐานการตรวจสอบหรื อการไต่สวน”แต่ในทางกลับกันโจทย์ผเู ้ สี ยหายต
าม“พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์”ก็สามารถที:จะ “ได้รับค่าชดเชย (150,000
ดอลลาร์สหรัฐ)ได้ โดยไม่ตอ้ งมีการไต่สวนเลย”36
ภายใต้ขอ้ กําหนดเรื: องความเสี ยหายตามข้อสันนิษฐานซึ:งได้กาํ หนดค่าชดใช้ขLนั ตํ:าเอาไว้ทจี: าํ นวนเงิน 150,000ดอลลาร์สหรัฐ
หากค่าเสี ยหายตามจริ งนัLนมีมูลค่ามากกว่า150,000ดอลลาร์สหรัฐ ทางโจทย์สามารถที:จะแสดงความจํานงตามมูลค่านัLน
“พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์”
ได้ระบุว่าโจทย์ที:ชนะคดีสามารถที:จะเรี ยกเก็บค่าทนายความรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีจากจําเลยได้
ข้ อแก้ต่างที.จําเลยมักหยิบยกขึนO มาใช้ คืออะไร
จําเลยในคดีแพ่งภายใต้“พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์”
มักจะโต้แย้งว่าจะเป็ นการดีเสี ยกว่าหากมีการฟ้องร้องในประเทศที:เกิดเหตุ แทนที:จะฟ้องในสหรัฐ
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34 18 U.S.C. & 2255(b)
35 ดู Prewett v. Weems, 749 F.3d 454, 457 (6th Cir. 2014) “ผูเ้ สียหายที:พิสูจน์แสดงความเสียหายว่าสูงกว่าขัLนตํ:าทีก: าํ หนดโดยกฎหมาย (150,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
จะได้รับเงินชดใช้ครบถ้วนตามจํานวนเงินที:ได้นาํ หลักฐานมาแสดง” จํานวนเงิน150,000
ดอลลาร์สหรัฐนัLนเป็ นจํานวนเงินทีก: าํ หนดเอาไว้สําหรับผูเ้ สียหายทีไ: ม่สามารถหาหลักฐานมาสนับสนุนมูลค่าความเสียหายตามจริ งได้
และไม่มีการปฏิเสธความเสียหายที:พิสูจน์เป็ นหลักฐานแล้วว่ามีมูลค่ามากกว่า150,000 ดอลลาร์สหรัฐ”; Doe v. Bruno, เลขที3: :17 CV 217, 2017 WL 1424298, at*3 (D. Conn.
วันที2: 0 เมษายน ค.ศ. 2017) “กฎหมายได้กาํ หนดให้โจทย์มีทางเลือกสองทางคือ สามารถเลือกรับค่าชดใช้ตามเพดานสูงสุดคือ150,000
ดอลลาร์สหรัฐโดยไม่ตอ้ งแสดงหลักฐานความเสียหายที:เกิดขึLนจริ ง หรื อสามารถเลือกที:จะฟ้องเอาค่าเสียหายตามจริ งที:มากกว่าเพดานสูงสุดคือ150,000 ดอลลาร์สหรัฐ
โดยแสดงหลักฐาน; Shovah v. Mercure, 44 F. Supp. 3d 504, 510 (D. Vt. 2014) ครอบคลุมความเสียหายภายใต้มาตรา 2255
โจทย์จาํ เป็ นต้องแสดงให้เห็นว่าตนคือผูเ้ สียหายจากอาขญากรรมทางเพศภายใต้ขอ้ กฏหมายทีไ: ด้ระบุไว้
36 Stephens v. Clash, 796 F. 3d 281, 285 (3d Cir. 2005)

ผู้เสียหายจําเป็ นต้ องมาให้ การในประเทศสหรัฐหรื อไม่
มีความเป็ นไปได้เช่นนัLน หากการฟ้องความแพ่งนัLนมีขL นึ หลังจากที:มีคาํ ตัดสิ นคดีอาญามาแล้ว
และเป็ นกรณี ที:ให้ความสนใจไปที:ค่าเสี ยหายจากความแพ่งนัLน
ไม่มีความจําเป็ นที:จะต้องพาผูเ้ สี ยหายมาให้การต่อการกระทําความผิดของจําเลยซํLาอีกหากจําเลยได้รับการตัดสิ นโทษแล้ว
ถือได้ว่าคําตัดสิ นนัLนมีนL าํ หนักน่าเชื:อถือเพียงพอที:จะดําเนินคดีในความแพ่งต่อไปได้
แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากความแพ่งนัLนไม่ได้ระบุเรื: องการฟ้องร้องในคดีอาญามาโดยตรง
ทางโจทย์อาจต้องมาให้การเกี:ยวกับข้อเท็จจริ งที:สําคัญๆด้วย
มากไปกว่านัLนคําให้การจะต้องรายงานถึงเรื: องประเด็นความเสี ยหายด้วย
เครื. องมืออื.นๆที.ใช้ ใน“พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการต่ างๆเพื.อยุติการแสวงประโยชน์ กับผู้เยาว์”
มีทรัพยากรที:เป็ นประโยชน์ในเรื: อง“พระราชบัญญัติการเยียวยาโจทย์และวิธีการเพื:อยุติการแสวงประโยชน์กบั ผูเ้ ยาว์”
และทัวร์เซ๊กซ์ในผูเ้ ยาว์ ได้แก่:
• กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ, รายงานไปยังสภา:
ยุทธศาสตร์ แห่ งชาติเพืBอป้องกันและแทรกแซงการแสวงประโยชน์ จากเด็ก (เดือนเมษายน ปี พ.ศ.2559)
ตามเว็บไซต์ต่อไปนีL https://www.justice.gov/psc/file/842411/download
• กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ,
คู่มือพลเมืองไปยังฝ่ ายกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐในเรื: องการแสวงประโยชน์ทางเพศกับผูเ้ ยาว์ในต่างแดนได้ที:
https://www.justice.gov/criminal-ceos/citizens-guide-us-federal-law-extraterritorial-sexual-exploitation-children.
คู่มือฉบับนีเ. ขียนโดย Sarah L. Bessell เจ้ าหน้าทีBฝ่ายกฎหมายของ the Human Trafficking Legal Center และMartin Crisp,
Deanna Foster และ Isha Ghodka เจ้ าหน้ าทีBด้านกฎหมายของสํานักงานกฎหมาย Ropes & Gray LLP. ได้ รับการเรี ยบเรี ยงโดย
Martina E. Vandenberg ผู้ดาํ รงตําแหน่ งประธาน the Human Trafficking Legal Center
คู่มือฉบับนีไ. ด้ ถูกตีพิมพ์ โดยเงินสนับสนุนจาก The Freedom Fund และ the Jewish Women’s Foundation แห่ งเกรทเตอร์ ปาล์ ม
บีช
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แนวทางปฎิบัตินี.ไม่ ได้ มีเจตนาในการให้ คําแนะนําด้ านกฎหมาย และไม่ ควรนําไปใช้ เพืBอวัตถุประสงค์ดังกล่ าว และหน่ วยงาน
The Human Trafficking Legal Center ไม่ ได้ ทําหน้ าทีBเป็ นตัวแทนของผู้เสี ยหายโดยตรง
ดังนั.นจึงขอแนะนําให้ ผ้ เู สียหายรายงานต่ อเจ้ าหน้ าทีBผ้ ูรักษากฎหมายหรือยืBนฟ้ องต่ อศาลสหรัฐโดยมีทนายความหรือนักกฎหมา
ยผู้เชีB ยวชาญในด้ านนี.

© The Human Trafficking Legal Center
© Ropes & Gray LLP
การอ้างอิง: Bessell, Sarah; Crisp. Martin; Foster, Deanna; and Ghoodke, Isha, “แนวทางเยียวยาตามกฎหมายสหรัฐแก่ผเู้ สียหายที:เป็ นผูเ้ ยาว์
จากทัวร์เซ็กซ์และการค้าประเวณีเด็ก”
The Human Trafficking Legal Center & Ropes & Gray LLP; 2018

ภาคผนวก A: ข้ อกล่าวหาที.เป็ นคดีทางอาญาที.กําหนดโดยกฎหมายสหรัฐเท่ านัOน
หมายศาล
U.S. v. Rudd,
เลขที: 8:07-cr-00163 (C.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย)

ประเทศที.ก่อเหตุ
ประเทศบังกลาเทศ

2

U.S. v. Flath,
เลขที: 2:11-cr-00069 (E.D. รัฐวิสคอนซิน)

ประเทศบราซิล

3

U.S. v. Clark,
เลขที: 2:03-cr-00406 (W.D. รัฐวอชิงตัน)

ประเทศกัมพูชา

4

U.S. v. Dodd,
เลขที: 2:10-cr-00235 (C.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย)

ประเทศกัมพูชา

5

U.S. v. Jackson,
เลขที: 2:03-cr-00498 (W.D. รัฐวอชิงตัน)
U.S. v. Jayavarman,
เลขที: 3:13-cr-00097 (D. รัฐอะแลสกา)

ประเทศกัมพูชา

U.S. v. Johnson
เลขที: 6:14-cr-000482 (D. รัฐออริ กอน)
U.S. v. Mitchell
เลขที: 1:09-cr-000374 (D. รัฐฮาวาย)

ประเทศกัมพูชา

U.S. v. Pepe

ประเทศกัมพูชา

1

6

7
8

9

ประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา

สถานะ (ณ. เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561)
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 78เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกเป็ นระยะเวลา 10ปี
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้แก่ผเู ้ สียหายเป็ นจํานวนเงิน 15,000ดอลลาร์สหรัฐ
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 5ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกเป็ นระยะเวลา 10ปี
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 97เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกเป็ นระยะเวลา 5ปี
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 104เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกเป็ นระยะเวลา 10ปี
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้แก่ผเู ้ สียหายเป็ นจํานวนเงิน 9,500ดอลลาร์สหรัฐ
-จําเลยได้ยื:นคําร้องต่าศาลเพื:อปฏิเสธข้อกล่าวหา
-ได้รับยืนยันการยกฟ้องตามอุทธรณ์
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 18 ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิต
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าปรับเป็ นจํานวนเงิน 50,000ดอลลาร์สหรัฐ
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
กําหนดพิจารณาคดีในศาลวันที: 22 สิงหาคม ค.ศ. 2018
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 46 เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิต
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าประเมิณเป็ นจํานวนเงิน 100
ดอลลาร์สหรัฐและจ่ายค่าชดใช้แก่ผเู ้ สียหายเป็ นจํานวนเงิน 6,500.26 ดอลลาร์สหรัฐ
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 210 ปี
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เลขที: 2:07-cr-000168 (D. รัฐแคลิฟอร์เนีย)
เลขที: 14-50095 (9th Cir.)
10 U.S. v. Page
เลขที: 15-cr-000284 (D. รัฐมินนิโซตา)

-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้แก่ผเู ้ สียหายเป็ นจํานวนเงินรวม 242,213 ดอลลาร์สหรัฐ
-จําเลยได้ยื:นอุทธรณ์เพื:อขอลดโทษ

ประเทศแคเมอรู น

-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 120 เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกป็ นระยะเวลา 20ปี
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าประเมิณเป็ นจํานวนเงิน 100
ดอลลาร์สหรัฐและจ่ายค่าชดใช้แก่ผเู ้ สียหายเป็ นจํานวนเงิน 27,011.74 ดอลลาร์สหรัฐ

ภาคผนวก A: ข้ อกล่าวหาที.เป็ นคดีทางอาญาที.กําหนดโดยกฎหมายสหรัฐเท่ านัOน
หมายศาล
U.S. v. Jordan
เลขที: 3:13-cr-00160 (W.D. รัฐวิสคอนซิน)

ประเทศที.ก่อเหตุ
ประเทศแคนาดา

12

U.S. v. Benavides
เลขที: 1:05-cr-00223 (D. รัฐวอชิงตัน ดี.ซี.)

ประเทศชิลี

13

U.S. v. Barragan
เลขที: 2:18-cr-00053 (C.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย)
U.S. v. Orjuela
เลขที: 1:12-cr-00281 (D. รัฐวอชิงตัน ดี.ซี.)

ประเทศจีน

15

U.S. v. De Jesus
เลขที: 0:14-cr-60270 (S.D. รัฐฟลอริ ดา)

ประเทศโคลอมเบีย

16

U.S. v. Obert
เลขที: 5:04-cr-20107 (N.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย)

ประเทศคอสตาริ กา

17

U.S. v. Symonds
เลขที: 1:17-cr-20836 (S.D. รัฐฟลอริ ดา)
U.S. v. Pendieton
เลขที: 1:08-cr-00111 (D. รัฐเดลาแวร์)

สาธารณรัฐโดมินิกนั

11

14

18

ประเทศจีน

ประเทศเยอรมัน

สถานะ (ณ. เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561)
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 120 เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกป็ นระยะเวลา 10ปี
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าประเมิณเป็ นจํานวนเงิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 88เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกเป็ นเวลา 120เดือน
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
กําหนดการไต่สวนวันที: 21 สิงหาคม ค.ศ.2018
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 30 ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิต
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 15 ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกป็ นระยะเวลา 25 ปี
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าประเมิณเป็ นจํานวนเงิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 51 เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกป็ นระยะเวลา 3 ปี
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าประเมิณเป็ นจํานวนเงิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
กําหนดพิจารณาคดีในศาลวันที: 6 กรกฎาคม ค.ศ.2018
-พิพากษาต้องโทษสูงสุ ดให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 30 ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิต
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้

14

19

U.S. v. Arbaugh
เลขที: 5:17-cr-00025 (W.D. รัฐเวอร์จิเนีย)

ประเทศเฮติ

กําหนดพิจารณาคดีในศาลวันที: 23 กรกฎาคม ค.ศ.2018

ภาคผนวก A: ข้ อกล่าวหาที.เป็ นคดีทางอาญาที.กําหนดโดยกฎหมายสหรัฐเท่ านัOน
20

21

22

23

24

25

หมายศาล
U.S. v. Bollinger
เลขที: 3:12-cr-00173
(W.D.
รัฐนอร์ทแคโรไลนา)
U.S. v. Carter
เลขที: 1:11-cr-20350
(S.D. รัฐฟลอริ ดา)
U.S. v. Pye
เลขที: 1:17-cr-20205
(S.D. รัฐฟลอริ ดา)
เลขที: 18-10277 (11th
Cir.)
U.S. v. Bryant
เลขที: 5:15-cr-00184
(N.D. รัฐโอไฮโอ)
U.S. v. Glenn
เลขที: 1:15-cr-20632
(S.D. รัฐฟลอริ ดา)
U.S. v. Maurizio
เลขที: 3:14-cr-00023
(W.D. รัฐเพนซิลเวเนีย)

26 U.S. v. McGrath

ประเทศที.ก่อเหตุ
ประเทศเฮติ

ประเทศเฮติ

ประเทศเฮติ

สถานะ (ณ. เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561)
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 25 ปี
หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิตและจ่ายค่าชดใช้แก่ผเู ้ สียหายเป็ นจํานวนเงิน
6,000 ดอลลาร์สหรัฐ
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 165 ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิตและจ่ายค่าชดใช้เป็ นจํานวนเงิน 20,560
ดอลลาร์สหรัฐ
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 40 ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกป็ นระยะเวลา 25 ปี
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้, จําเลยได้ยื:นอุทธรณ์เพื:อขอลดโทษ

ประเทศฮอนดูรัส

-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 90 เดือน
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้

ประเทศฮอนดูรัส

-พิพากษาให้จาํ คุกตลอดชีวิต
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้

ประเทศฮอนดูรัส

-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 200 เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิต
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าปรับเป็ นจํานวนเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐและจ่ายค่าชดใช้ให้แก่ผเู ้ สียหายเป็ นจํานวนเงิน
20,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ผูเ้ สียหาย2ราย/รายละ10,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 84 เดือน

ประเทศฮอนดูรัส

15

เลขที: 4:14-cr-00566
(S.D. รัฐเท็กซัส)
27 U.S. v. Dishman
เลขที: 4:17-cr-00066
(S.D. รัฐเท็กซัส)
28 U.S. v. Peacock
เลขที: 3:17-cr-00562
(N.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย)

ประเทศอินโดนีเซีย

-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกป็ นระยะเวลา 5 ปี
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
กําหนดพิจารณาคดีในศาลวันที: 7 กันยายน ค.ศ.2018

ประเทศจาเมกา

กําหนดพิจารณาคดีในศาลวันที: 8 สิงหาคม ค.ศ.2018

ภาคผนวก A: ข้ อกล่าวหาที.เป็ นคดีทางอาญาที.กําหนดโดยกฎหมายสหรัฐเท่ านัOน
หมายศาล
U.S. v. Ott
เลขที: 1:13-cr-00092 (D. รัฐวอชิงตัน ดี.ซี.)

ประเทศที.ก่อเหตุ
ประเทศเคนยา

30

U.S. v. Campbell
เลขที: 7:15-cr-00235 (W.D. รัฐเท็กซัส)

ประเทศมาลาวี

31

U.S. v. Adelman
เลขที: 3:17-cr-3580 (S.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย)
U.S. v. Bigler
เลขที: 3:17-cr-02509 (S.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย)
U.S. v. Rangel
เลขที: 6:17-cr-02085 (N.D. รัฐไอโอวา)

ประเทศเม็กซิโก

สถานะ (ณ. เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561)
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 20ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิต
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 200 เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิต
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่ผเู ้ สียหาย
อยู่ระหว่างกระบวนการ

ประเทศเม็กซิโก

-กําหนดพิจารณาคดีในศาลวันที: 24 กันยายน ค.ศ.2018

ประเทศเม็กซิโก

U.S. v. Robinette
เลขที: 1:13-cr-00003 (E.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย)

ประเทศเม็กซิโก
ประเทศคอสตาริ กา

-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 240 เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกเป็ นระยะเวลา 7 ปี
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าปรับเป็ นจํานวนเงิน 10,200 ดอลลาร์สหรัฐ
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 35 ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิต
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้

29

32
33

34

16

35

U.S. v. Perez
เลขที: 2:17-cr-00427 (W.D. รัฐเท็กซัส)
U.S. v. Evans
เลขที: 6:06-cr-00075 (M.D. รัฐฟลอริ ดา)

ประเทศเม็กซิโก

กําหนดพิจารณาคดีในศาลวันที: 13 กันยายน ค.ศ.2018

ไม่ปรากฎ

37

U.S. v. Sensi
เลขที: 3:08-cr-00253 (D. รัฐคอนเน็ตทิคตั )

ประเทศนิการากัว

38

U.S. v. Benjamin
เลขที: 3:18-cr-1282 (S.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย)

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 250 เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิต
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 85 ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิต
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-อยู่ในระหว่างกระบวนการ
-มีหมายจับให้นาํ ตัวกลับมาดําเนินคดีในวันที: 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

36

ภาคผนวก A: ข้ อกล่าวหาที.เป็ นคดีทางอาญาที.กําหนดโดยกฎหมายสหรัฐเท่ านัOน
หมายศาล
U.S. v. Shultz
เลขที: 6:16-cr-10107 (D. รัฐแคนซัส)
U.S. v. Clemans
เลขที: 2:15-cr-00227 (E.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย)
U.S. v. Herschell
เลขที: 2:13-cr-00006 (W.D. รัฐเพนซิลเวเนีย)

ประเทศที.ก่อเหตุ
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

สถานะ (ณ. เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561)
อยู่ระหว่างกระบวนการ

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

42

U.S. v. Lindsay
เลขที: 3:12-cr-00873 (N.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย)

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

43

U.S. v. Lynch
เลขที: 8:17-cr-00037 (M.D. รัฐฟลอริ ดา)
เลขที: 18-10809 (1st Cir.)

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

44

U.S. v. Mathias
เลขที: 0:09-cr-60292 (S.D. รัฐฟลอริ ดา)

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

-พิพากษาให้จาํ คุกตลอดชีวิต
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 144 เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิต
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 8 ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกเป็ นระยะเวลา5ปี
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 330 ปี ในเรื อนจํากลางสหรัฐ
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกเป็ นระยะเวลา15ปี
-ไม่มีคาํ สัง: ให้จ่ายค่าชดใช้
-จําเลยได้ยื:นอุทธรณ์เพื:อขอลดโทษ
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 20 ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวเป็ นระยะเวลา 5ปี

39
40
41

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

17

45
46

47

U.S. v. Pavulak
เลขที: 1:09-cr-00043 (D. รัฐเดลาแวร์)
U.S. v. Reed
เลขที: 0:17-cr-00216 (D. รัฐมินเนโซตา)

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

U.S. v. Rosenow
เลขที: 3:17-cr-3430 (S.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย)

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่ผเู ้ สียหาย
-พิพากษาให้จาํ คุกตลอดชีวิต และอีก10ปี
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 72 เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวเป็ นระยะเวลา 15ปี
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าประเมิณเป็ นจํานวนเงิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่ผเู ้ สียหาย
อยู่ในระหว่างกระบวนการ

ภาคผนวก A: ข้ อกล่าวหาที.เป็ นคดีทางอาญาที.กําหนดโดยกฎหมายสหรัฐเท่ านัOน
หมายศาล
U.S. v. Russell
เลขที: 3:03-cr-03283 (S.D. รัฐแคลิฟอร์นีย)

ประเทศที.ก่อเหตุ
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

49

U.S. v. Sara
เลขที: 1:17-cr-00054 (E.D. รัฐเวอร์จิเนีย)

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

50

U.S. v. Schmidt
เลขที: 1:04-cr-00052 (D. รัฐแมริ แลนด์)

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ประเทศกัมพูชา

51

U.S. v. Seljan
เลขที: 8:03-cr-00232 (C.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย)

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

52

U.S. v. Stokes
เลขที: 6:12-cr-03091 (W.D. รัฐมิสซูรี)

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

48

สถานะ (ณ. เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561)
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 37 เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวเป็ นระยะเวลา 3ปี
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าปรับเป็ นจํานวนเงิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 168 เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิต
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 15 ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิต
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 20 ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิต
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าประเมิณเป็ นจํานวนเงิน 600 ดอลลาร์สหรัฐ
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 120 ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิต

18

53

U.S. v. Williams
เลขที: 2:13-cr-00302 (C.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย)

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

54

U.S. v. Abramov
เลขที: 2:14-cr-00241 (C.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย)

ประเทศรัสเซี ย

55

U.S. v. Osmun
เลขที: 3:12-cr-00142 (D. รัฐคอนเน็ตทิคตั )

ประเทศอัฟริ กาใต้

-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 60 เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวเป็ นระยะเวลา 10ปี
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่ผเู ้ สียหายจํานวน 7ราย
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 150 ปี
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าประเมิณเป็ นจํานวนเงิน 500
ดอลลาร์สหรัฐและจ่ายปรับเป็ นจํานวนเงิน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้รวมทัLงสิLน 8,055 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ผเู ้ สียหายทัLง 3ราย
(รายละ2,685 ดอลลาร์สหรัฐ)
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 15 ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวเป็ นระยะเวลา 10ปี
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่ผเู ้ สียหาย
-นอกเหนือจากนีLจาํ เลยต้องจ่ายค่ามัดจํา 10,000
ดอลลาร์สหรัฐในระหว่างที:อยู่ในการควบคุมรายงานตัว
และมีคาํ สั:งให้จาํ เลยจ่ายเงินค่าชดใช้แก่ผเู ้ สียหายคิดเป็ น
15เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวม

ภาคผนวก A: ข้ อกล่าวหาที.เป็ นคดีทางอาญาที.กําหนดโดยกฎหมายสหรัฐเท่ านัOน
หมายศาล
U.S. v. Al Maliki
1:13-cr-00121
(N.D. รัฐโอไฮโอ)
U.S. v. Burgess
เลขที: 1:08-cr-00225 (S.D. รัฐแอละแบมา)
U.S. v. Corliss
เลขที: 2:08-cr-00807 (D. รัฐนิวเจอร์ซีย)์

ประเทศที.ก่อเหตุ
ประเทศซีเรี ย

59

U.S. v. Evers
เลขที: 1:16-cr-00040 (S.D. รัฐแอละแบมา)

ประเทศไทย

60

U.S. v. Shapiro

ประเทศไทย

56

57
58

ประเทศไทย
ประเทศไทย

สถานะ (ณ. เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561)
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 292 เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวเป็ นระยะเวลา 10ปี
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-จําเลยแต่ละคนต้องโทษจําคุกเป็ นระยะเวลา 78 เดือน
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 20 ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิต
-มีคาํ สัง: ให้จ่ายค่าปรับเป็ นจํานวนเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ
-ไม่มีคาํ สัง: ให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 27 ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวิต
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้เป็ นจํานวนเงิน 50,000
ดอลลาร์สหรัฐแก่ผเู ้ สียหายและค่าปรับเป็ นจํานวนเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 10 ปี

19

เลขที: 2:15-cr-00224 (C.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย)

61

U.S. v. Wrenshall
เลขที: 2:08-cr-00590 (D. รัฐนิวเจอร์ซีย)์

ประเทศไทย

62

U.S. v. Bohning
เลขที: 0:04-cr-60046 (S.D. รัฐฟลอริ ดา)

สหราชอาณาจักร

63

U.S. v. Park
เลขที: 18-3017 (D.C. Cir)

ประเทศเวียดนาม

-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวเป็ นระยะเวลา 20 ปี
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าประเมิณเป็ นจํานวนเงิน 200
ดอลลาร์สหรัฐและจ่ายค่าชดใช้เป็ นจํานวนเงิน 20,000
ดอลลาร์สหรัฐแก่ผเู ้ สียหาย
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 180 เดือน
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวเป็ นระยะเวลา 3ปี
-ไม่มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้
-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 240 เดือน
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้เป็ นจํานวนเงิน 4,950 ดอลลาร์สหรัฐ
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าประเมิณเป็ นจํานวนเงิน 400
ดอลลาร์สหรัฐและจ่ายปรับเป็ นจํานวนเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
-จําเลยปฏิเสธข้อกล่าวหา ในวันที: 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018
-สหรัฐได้ยื:นอุทธรณ์ซ: ึงอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ภาคผนวก B: ข้ อกล่าวหาที.เป็ นคดีทางอาญาและคดีทางแพ่ง ที.กําหนดโดยกฎหมายสหรั ฐเท่ านัOน
จําเลย
1 Bianchi

2 Perlitz

3 Perlitz

ประเทศที.ก่อเหตุ

หมายศาล
คดีอาญา
ประเทศคิวบา
U.S. v. Bianchi,
ประเทศมอลโดวา No. 2:06-cr00019
(E.D.
รัฐเพนซิลวาเนีย)
ประเทศเฮติ
U.S. v. Perlitz,
No. 09-cr000207
(D.
รัฐคอนเน็ตทิคตั )

ผลการตัดสินคดีอาญา

หมายศาลคดีแพ่ง

-พิพากษาให้จาํ คุกเป็ นระยะเวลา 25 ปี
-หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวตลอดชีวติ
-มีคาํ สั:งให้จา่ ยค่าปรับ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ
-จ่ายค่าชดใช้แก่ผเู้ สียหายเป็ นจํานวนเงิน 47,951.20
ดอลลาร์สหรัฐและมีคาํ สั:งให้จ่ายค่าประเมิณเป็ นจํานวนเงิน 1,000
ดอลลาร์สหรัฐ

Gusin v. Bianchi, 192 เจรจาตกลงค่าสินไหมโดยไ
F. Sipp. 3d 580 (E.D.
รัฐเพนซิลวาเนีย
2016)

-พิพากษาจําคุก 235 เดือน
หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกเป็ นระยะเวลา
120 เดือน
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้เป็ นจํานวนเงิน 48,879.29
ดอลลาร์สหรัฐแก่ผเู ้ สียหาย

ประเทศเฮติ

-พิพากษาจําคุก 235 เดือน

Jean-Charles v.
Per;itz,
No. 3:11-cv-00614
(D. รัฐคอนเนตทิคตั ,
วันที: 12 มกราคม
ค.ศ.2012)
Gervil v. Perlitz,

U.S. v. Perlitz,

ผลการตัดสินคดีแพ่ง

จ่ายค่าสินไหมเป็ นจํานวนเง
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ผูเ
24ราย

อยู่ในระหว่างกระบวนการ

20

No. 09-cr000207
(D.
รัฐคอนเน็ตทิคตั )
4 Schneider ประเทศรัสเซี ย

5 Bredimus ประเทศไทย

6 Lovaas

ประเทศไทย
ประเทศเม็กซิโก

U.S. v.
Schneider,
No. 2:10-cr00029
(E.D.
รัฐเพนซิลวาเนีย)
U.S. v.
Bredimus,
No. 02-cr-00064
(N.D.
รัฐเท็กซัส)
U.S. v. Lovaas,
No. 3:03-cr00300
(N.D.
รัฐแคลิฟอร์เนีย)

หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกเป็ นระยะเวลา
120 เดือน
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้เป็ นจํานวนเงิน 48,879.29
ดอลลาร์สหรัฐแก่ผเู ้ สียหาย
-พิพากษาจําคุก 180 เดือน
หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกเป็ นระยะเวลา
3 ปี
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าชดใช้เป็ นจํานวนเงิน 35,000
ดอลลาร์สหรัฐแก่ผเู ้ สียหาย

No. 3:13-cv-01132
(D. รัฐคอนเน็ตทิคตั ,
วันที: 8 สิงหาคม ค.ศ.
2012)
Zavarov v.
Schneider,
No. 2:08-cv-03805
(E.D.
รัฐเพนซิลวาเนีย)

เจรจาตกลงค่าสินไหมโดยไ

-พิพากษาจําคุก 66 เดือน
หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกเป็ นระยะเวลา
3 ปี
-มีคาํ สั:งให้จ่ายค่าปรับเป็ นจํานวนเงิน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ

Boonma v.
ยกฟ้อง
Bredimus,
No. 05-0684
(N.D. รัฐเท็กซัส,
วันที: 29 กรกฎาคม
ค.ศ. 2005)
-พิพากษาจําคุก 53 เดือน
Roe v. Estate of
เจรจาตกลงค่าสินไหมโดยไ
Thomas White,
หลังได้รับการปล่อยตัวต้องอยู่ในการควบคุมรายงานตัวอีกเป็ นระยะเวลา No. 3:03-cv-04035
3 ปี
(N.D.รัฐแคลิฟอร์เนีย)

ภาคผนวก C: ข้ อกล่าวหาที.เป็ นคดีทางแพ่ง ที.กําหนดโดยกฎหมายสหรัฐเท่ านัOน
1
2

3

4

5

หมายศาล
Doe v. Liberatore, 478 F. Supp. 2d 742
(M.D.รัฐเพนซิลวาเนีย 2007)38
Vang v. Prataya,
No. 12-cv-1847
(D. รัฐมินเนโซตา 2012)
Martinez v. White, 492 F. Supp. 2d 1186
(N.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย 2007)

ประเทศที.ก่อเหตุ
ประเทศเบลเยียม

สถานะ (ณ. เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561)
จ่ายค่าสินไหมเป็ นจํานวนเงิน 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ประเทศลาว

คณะลูกขุนและผูพ้ ิพากษา ตัดสินให้จ่ายค่าชดใช้ให้แก่โจทย์เป็ นจํานวนเงิน
950,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ประเทศเม็กซิโก

ยกฟ้อง

Trujillo v. White,
No. 3:06-cv-2322
(N.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย 2006)
Doe v. Singer,
No. 14-cv-03530
(C.D. รัฐแคลิฟอร์เนีย 2014)

ประเทศเม็กซิโก

ยกฟ้อง

สหราชอาณาจักร

ยกฟ้อง (ด้วยความสมัครใจ)
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