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บทที่ 3
มาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ ง
1. การเข้ าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
การขยายตั ว ของกระแสสนั บ สนุ น การค้ าเสรี นั บ แต่ ช่ ว งปลายศตวรรษที่ 19
ความต้ องการทางเศรษฐกิ จ สัง คม และระเบียบการค้ าโลกที่ เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะหลังจาก
การจัดตังองค์
้ การการค้ าโลก (The World Trade Organization/WTO และการก่อตังธนาคารโลก
้
(World Bank) ได้ ก่อให้ เกิ ดกระแสการปฏิรูปกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณา
ความแพ่งขึน้ ทั่วโลก
ทฤษฎีหรื อหลักกฎหมายแบบดัง้ เดิมอันไม่เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่
ความต้ องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และการเกิดขึ ้นของรัฐสวัสดิการ
ได้ ก่อให้ เกิดพัฒนาการหลัก 3 ประการซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยองค์กร
ผู้ใช้ อํานาจรัฐ ได้ แก่ กระแสความเป็ นสากล (Internationalization) โดยการหันไปใช้ บรรทัดฐานทาง
จริ ยธรรมระหว่างประเทศที่ได้ ร่วมมือกันจัดทําสนธิสญ
ั ญาและปฏิญญาสากลต่างๆ เช่น ปฏิญญา
สากลว่าด้ วยสิทธิ มนุษยชน และอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วยสิทธิ มนุษยชน และกระแสรัฐธรรมนูญนิยม
(Constitutionalization) โดยการแก้ ไขกฎหมายพื น้ ฐานที่ เกี่ ยวกั บ สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนพร้ อมกั บ
การตรวจสอบการใช้ อํานาจโดยศาล รวมทัง้ การปรับปรุ งสังคม กฎหมาย และระบบกฎหมาย
ที่เรี ยกว่า กระแสการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice) อันเป็ นความพยายามที่จะทํา
ให้ กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมสามารถเข้ าถึงได้ โดยคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และทําให้ แน่ใจ
ว่าสิทธิที่ได้ รับการรับรองภายใต้ กระแสของรัฐธรรมนูญนิยม กระแสความเป็ นสากล และปรัชญาของ
รัฐสวัสดิการจะแปรสภาพจากทฤษฎีหรื อหลักกฎหมายไปสูค่ วามเป็ นจริงได้ 1

Mauro Cappelletti, Access to Justice as a Programme for Reform and
a Method of Legal Analysis, Windsor Yearbook of Access to Justice, vol.2 (1982), p.194,
และโปรดดู บทที่ 2 ส่วนที่ 2 ประกอบด้ วย.
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1.1 ปฏิญญาสากลว่ าด้ วยสิทธิมนุษยชน
ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights/
UDHR) ได้ จดั ทําขึ ้นโดยที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 และ
เป็ นปฏิญญาที่ประสบความสําเร็ จมากในหลายด้ านโดยใช้ เวลาในการจัดทําสันมากเมื
้
่อเปรี ยบเทียบ
กับ กระบวนการยกร่ า งบทบัญญัติเ กี่ ย วกับ สิท ธิ ม นุษ ยชนฉบับอื่ น ๆ ผลสํ า เร็ จนี ส้ ่ว นใหญ่ เ กิ ดจาก
ประสบการณ์ อันโหดร้ ายป่ าเถื่ อนของสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 ปฏิญญาเน้ นยํ า้ ถึงความต้ องการ
การคุ้มครองระหว่างประเทศด้ านสิทธิมนุษยชน ทักษะและความทุ่มเทของบุคคลที่เกี่ยวข้ องรวมทัง้
ช่วงเวลาที่เหมาะสม บทบัญญัติของปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิ มนุษยชนนีไ้ ด้ จัดทําเสร็ จก่อนที่
สงครามเย็ น จะทวี ค วามรุ น แรงขึ น้ จนมี ผ ลกระทบต่ อ บรรยากาศความร่ ว มมื อ กั น ในองค์ ก าร
ั ญาระหว่างประเทศ
สหประชาชาติ 2 ต่อมา มีการนําบทบัญญัติของปฏิญญาไปกําหนดไว้ ในสนธิสญ
เครื่ องมือเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค ตลอดจนรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศต่างๆ
ด้ วย
ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน ประกอบด้ วยบทบัญญัติ 30 ข้ อ คือ ข้ อ 1 และข้ อ 2
ว่าด้ วยหลักการของศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิทธิเสรี ภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ ข้ อ 3-11
ว่าด้ วยสิทธิ ของปั จเจกชน ข้ อ 12-17 ว่าด้ วยสิทธิ ของปั จเจกชนในสังคมพลเมืองและการเมือง
ข้ อ 18-21 ว่าด้ วยเสรี ภาพทางจิตวิญญาณ สาธารณะ และการเมือง และข้ อ 22-30 ว่าด้ วย
สิ ท ธิ ท างสัง คม เศรษฐกิ จ และวัฒ นธรรม ส่ ว นการเข้ า ถึ ง กระบวนการยุติ ธ รรมหรื อ การได้ รั บ
การพิจารณาคดีโดยศาลได้ บญ
ั ญัตไิ ว้ ในข้ อ 8 และข้ อ 10 ดังนี ้
ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนข้ อ 8 บัญญัติว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้ รับ
การเยียวยาอย่างมี ประสิทธิ ภาพจากศาลภายในประเทศที่มีเขตอํานาจสําหรั บการกระทํ าละเมิด
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในรัฐธรรมนูญหรื อกฎหมาย” 3
Asbild Samnoy, “The Origins of The Universal Declaration of Human Rights,”
The Universal Declaration of Human Rights a Common Standard of Achievement, edited by
Gudmundur Alfredsson and Asbjorn Eide (Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1999), p.3.
3
Article 8 “Everyone has the right to an effective remedy by the competent
national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or
by law.”
2
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ขอบเขตของข้ อ 8 นี ้กว้ างขวางมากโดยผู้ร่างมุ่งเน้ นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ซึ่งตามธรรมเนี ยมปฏิบัติแล้ วจะได้ รับการรั บรองภายใต้ รัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ ดี ถ้ อยคําของข้ อ 8
โดยทั่วไปยังครอบคลุมถึงสิทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมด้ วย โดยเป็ นการให้ การรั บรอง
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในระดับประเทศ ถ้ อยคําว่ารัฐธรรมนูญหรื อกฎหมาย หมายถึง พื ้นฐานทางกฎหมาย
สําหรับสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานซึ่งจําต้ องกําหนดไว้ ในกฎหมายภายใน คําว่ากฎหมาย จําต้ องตีความรวมถึง
ไม่ ใ ช่ แ ค่ เ พี ย งกฎหมายลายลัก ษณ์ อัก ษรเท่ า นัน้ แต่ยัง ต้ อ งรวมถึ ง กฎระเบี ย บและหลัก กฎหมาย
ที่ไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อกฎหมายจารี ตประเพณีด้วย 4
ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนข้ อ 10 บัญญัติว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน
อย่างบริ บรู ณ์ในอันที่จะได้ รับการพิจารณาอย่างเป็ นธรรมและเปิ ดเผยโดยศาลที่มีความเป็ นอิสระและ
เป็ นกลางในการวินิจฉัยชี ้ขาดสิทธิและหน้ าที่ของตน และการกระทําผิดอาญาใดๆ ที่ตนถูกกล่าวหา” 5
สิทธิในการได้ รับการพิจารณาอย่างเป็ นธรรม (Right to a Fair Trial) นันมี
้ ความสําคัญ
เป็ นอย่างยิ่งในระบบกฎหมายใดๆ ซึ่งอยู่บนพื ้นฐานของหลักนิติธรรม สิทธิในการได้ รับการพิจารณา
อย่างเป็ นธรรมเกี่ยวพันกับสิทธิอื่นๆ ด้ วย เช่น สิทธิที่จะได้ รับการสืบพยานอย่างเป็ นธรรมหรื อสิทธิที่จะ
ได้ รับจากการบริ หารงานยุติธรรมที่เหมาะสมและเป็ นธรรม โดยแยกความแตกต่างได้ เป็ น 2 ด้ าน คือ
ด้ านกระบวนพิจารณาทางกฎหมายที่การสืบพยานจะต้ องเป็ นธรรมและเปิ ดเผย และด้ านองค์กรศาล
ที่ผ้ พู ิพากษาจะต้ องมีความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง 6 ซึง่ จะได้ กล่าวถึงสิทธิในการได้ รับการพิจารณา
อย่างเป็ นธรรมโดยละเอียดต่อไปในอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน
Erik Mose, “Article 8,” The Universal Declaration of Human Rights
a Common Standard of Achievement, edited by Gudmundur Alfredsson and Asbjorn Eide
(Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1999), pp.203-204.
5
Article 10 “Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an
independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of
any criminal charge against him.”
6
Lauri Lebtimaja and Matti Pellonpää, “Article 10” The Universal Declaration of
Human Rights a Common Standard of Achievement, edited by Gudmundur Alfredsson and
Asbjorn Eide (Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1999), p.223.
4
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อย่างไรก็ ดี แม้ ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิ มนุษยชนจะมีบทบัญญัติลายลักษณ์ อักษร
ให้ การรับรองสิทธิต่างๆ ไว้ แต่บทบัญญัตินี ้กลับมีผลต่อกระบวนการทางศาลเพียงเล็กน้ อย เนื่องจาก
ยังไม่มีเครื่ องมือที่มีประสิทธิภาพในการบังคับการให้ เป็ นไปตามสิทธิดงั กล่าวนัน้ 7
1.2 อนุสัญญายุโรปว่ าด้ วยสิทธิมนุษยชน
อนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (European Convention on Human Rights/
EUCHR) หรื ออนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐาน (Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) ได้ รับการให้ สตั ยาบัน เมื่อวันที่ 4
เมษายน ค.ศ.1950 และมีผลใช้ บงั คับในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ.1953 เป็ นอนุสญ
ั ญาที่จดั ทําขึ ้นโดยสภา
แห่งยุโรป (Council of Europe) ซึง่ วัตถุประสงค์ของสภาแห่งยุโรป คือ ความสําเร็ จของความเป็ น
เอกภาพมากขึ ้นระหว่างรัฐสมาชิกเพื่อการปกป้องและตระหนักถึงแนวความคิดและหลักการซึ่งเป็ น
มรดกร่ วมกัน รวมทัง้ ความก้ าวหน้ าทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม วัตถุประสงค์ดงั กล่าวนัน้
ได้ ดําเนินการผ่านสภาแห่งยุโรปโดยเป็ นการถกเถียงปั ญหาร่ วมกันและโดยข้ อตกลงและการกระทํา
ร่ ว มกัน ในด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม วัฒ นธรรม วิ ท ยาศาสตร์ กฎหมาย และการปกครอง ตลอดจน
ธํ ารงไว้ และการตระหนักถึงซึ่งสิทธิ มนุษยชนและเสรี ภาพขัน้ พืน้ ฐานมากขึน้
อนุสญ
ั ญานีไ้ ด้ ให้
การรั บ รองสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ งอัน ได้ แ ก่ สิ ท ธิ ใ นชี วิ ต เสรี ภ าพ ความมั่น คงและ
ความปลอดภั ย จากการทารุ ณ โหดร้ ายหรื อ การปฏิ บั ติ ที่ ดู ห มิ่ น เหยี ย ดหยาม สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ
การพิจารณาอย่างเป็ นธรรม และเสรี ภาพทางความคิด การพูด และการชุมนุม 8
อนุ สั ญ ญายุ โ รปว่ า ด้ วยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยั ง ได้ จั ด ตั ง้ ศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุ โ รป
(European Court of Human Rights/ECHR) ขึ ้น เพื่อให้ บคุ คลที่ถกู ละเมิดสิทธิภายใต้ อนุสญ
ั ญา
สามารถนําคดีไปสูศ่ าลได้ คําพิพากษาของศาลจะผูกพันรัฐสมาชิก และรัฐสมาชิกมีพนั ธะกรณีในการ
บังคับคดีตามคําพิพากษา คณะกรรมการรั ฐมนตรี ของสภาแห่งยุโรปจะทํ าหน้ าที่ เป็ นผู้ตรวจสอบ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาดังกล่าว โดยเฉพาะการทําให้ แน่ใจว่าจะมีการชํ าระเงินค่าเสียหาย
Mauro Cappelletti and Bryant G. Garth, “Civil Procedure Chapter
1Introduction-Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure,” International Encyclopedia of
Comparative Law, vol.16, pp.43-44.
8
Francis G. Jacobs and Robin C.A. White, The European Court of Human
Rights, 2nd ed., (Oxford: Clarendon Press, 1996), pp.3-5.
7
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ตามที่ศาลกําหนด การจัดตังศาลสิ
้
ทธิมนุษยชนยุโรปนัน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะทําการคุ้มครอง
ปั จเจกชนจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะของนวัตกรรมทางอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในฐานะที่ เ ป็ นการให้ ปั จ เจกชนมี บ ทบาทเชิ ง รุ ก ในบริ บ ทระหว่ า งประเทศ
ซึ่ง โดยธรรมเนี ย มแบบดัง้ เดิม แล้ ว เป็ นเรื่ อ งของรั ฐ เท่ า นัน้ ที่ จ ะเป็ นผู้แ สดงบทบาทตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ดังนัน้ อนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วยสิทธิ มนุษยชนจึงเป็ นข้ อตกลงระหว่างประเทศ
ด้ านสิทธิมนุษยชนที่ให้ ความคุ้มครองปั จเจกชนในระดับสูง นอกจากนัน้ รัฐสมาชิกหนึง่ ยังสามารถฟ้ อง
รัฐสมาชิกอื่นต่อศาลสิทธิ มนุษยชนยุโรปได้ แม้ ว่าทางปฏิบตั ิแทบจะไม่มีการฟ้องคดีลกั ษณะนีเ้ ลย
ก็ตาม
โครงสร้ างของอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน ประกอบด้ วยบทบัญญัติ 18 ข้ อ
และพิธีสารอีกหลายฉบับ โดยข้ อ 6 (1) ได้ บญ
ั ญัติเกี่ยวกับการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมว่า
ในการวินิจฉัยชี ้ขาดสิทธิและหน้ าที่ของตนและการกระทําผิดอาญาใดๆ ที่ตนถูกกล่าวหา บุคคลทุกคน
มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณาอย่ า งเป็ นธรรมและเปิ ดเผยภายในระยะเวลาอั น สมควร
โดยคณะกรรมการหรื อ องค์ ค ณะพิ จ ารณาข้ อ พิ พ าทที่ มี ค วามเป็ นอิ ส ระและเป็ นกลางซึ่ ง ได้ รั บ
การแต่ ง ตัง้ โดยกฎหมาย
คําตัด สิ น ต้ องประกาศอย่ า งเปิ ดเผยโดยหนั ง สื อ พิ ม พ์ และ
สาธารณะชนอาจถูก ตัด ออกจากการพิจ ารณาทัง้ หมดหรื อ บางส่ว นได้ เ พื่ อ ประโยชน์ ท างศี ล ธรรม
ความสงบเรี ย บร้ อยหรื อ ความมั่น คงของประเทศในสัง คมประชาธิ ป ไตยในกรณี ข องเยาวชน
หรื อการค้ มครองชี วิตส่วนตัวของคู่ความ หรื อเพื่อความจําเป็ นอย่างยิ่งในการแสดงความเห็นของ
คณะกรรมการหรื อองค์ ค ณะพิ จ ารณาข้ อพิ พ าทในสถานะการณ์ พิ เ ศษกรณี ที่ ก ารเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะชนจะเป็ นการเสื่อมเสียต่อประโยชน์ของกระบวนการยุติธรรม 9 และข้ อ 13 มีการกําหนด

Article 6 (1) “In the determination of his civil rights and obligations or of
any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within
a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment
shall be pronounced publicly by the press and public may be excluded from all or part of
the trial in the interest of morals, public order or national security in a democratic society,
where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties
9
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กลไกบังคับของการละเมิดสิทธิเสรี ภาพที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในอนุสญ
ั ญาว่า บุคคลทุกคนซึง่ ถูกละเมิดสิทธิและ
เสรี ภาพที่กําหนดไว้ ในอนุสญ
ั ญานีจ้ ะได้ รับการเยียวยาอย่างมีประสิทธิ ภาพโดยองค์กรที่มีอํานาจ
ภายในประเทศแม้ วา่ การละเมิดจะกระทําโดยบุคคลที่ปฏิบตั งิ านตามอํานาจหน้ าที่ราชการ 10
สิทธิในการได้ รับการพิจารณาอย่างเป็ นธรรมและสิทธิในการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม
นับเป็ นหัวใจของอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนข้ อ 6 ลักษณะเฉพาะที่ถือว่าเป็ นส่วนประกอบ
ของสิทธิ ในการได้ รับการพิจารณาอย่างเป็ นธรรมตามแนวคําวินิจฉัยของศาลสิทธิ มนุษยชนยุโรป
ได้ แก่ 11
-ความเท่าเทียมกันทางกระบวนพิจารณา (Procedural Equality) ข้ อความคิดเรื่ อง
“การมีอาวุธเท่าเทียมกัน” (Equality of Arms) ได้ ถกู กล่าวถึงครัง้ แรกในคดี Neumeister 12 และ
ถือเป็ นลักษณะของข้ อ 6 (1) นับแต่นนมาว่
ั ้ าจะต้ องมีเงื่อนไขในเรื่ องความเป็ นธรรมระหว่างคู่ความ
และใช้ ทงคดี
ั ้ แพ่งและคดีอาญา ในบริบทของคดีแพ่งระหว่างคูค่ วามซึง่ เป็ นเอกชนนัน้ ศาลได้ วินิจฉัยว่า
ศาลเห็ น พ้ องด้ วยกั บ คณะกรรมาธิ ก ารว่ า คดี ที่ โ ต้ แย้ งกั น เกี่ ย วกั บ ประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คล
“การมีอาวุธเท่าเทียมกัน” หมายความว่า คูค่ วามแต่ละฝ่ ายจําต้ องได้ รับโอกาสที่เหมาะสมในการเสนอ
คดีของตน ซึ่งรวมถึงการเสนอพยานหลักฐานของตนภายใต้ เ งื่ อนไขว่าจะไม่ทํา ให้ เขาเสี ยโอกาส
อย่างมากในการโต้ แย้ งคัดค้ าน

so require, or the extent strictly necessary in the opinion of the court in special
circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.
10
Article 13 “Everyone whose rights and freedoms as set forth in this
Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority
notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official
capacity.”
11
Francis G. Jacobs and Robin C.A. White, supra note 8, pp.123-126.
12
Neumeister v. Austria, Judgment of 27 June 1968, Series A, No.8;(1979-80)
1 EHRR 91.
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-กระบวนการทางศาล (Judicial Process) มีความเกี่ยวข้ องกับข้ อความคิดเรื่ อง
“การมีอาวุธเท่าเทียมกัน” เป็ นอย่างมาก ข้ อความคิดเรื่ องกระบวนการทางศาลบางครัง้ ได้ ถกู อ้ างอิง
ในฐานะของสิทธิที่จะต่อสู้คดีได้ อย่างเต็มที่ (Right to have an Adversarial Trial) ซึง่ หมายถึง
การที่คคู่ วามมีโอกาสจะได้ ร้ ู และแสดงความเห็นต่อเอกสารหรื อพยานหลักฐานที่ถกู อ้ างอิงโดยคูค่ วาม
ฝ่ ายอื่น 13
-คําพิพากษาที่มีเหตุผล แม้ หลักการนี ้จะไม่ได้ บญ
ั ญัติไว้ โดยชัดแจ้ งในข้ อ 6 แต่ก็เป็ นหลัก
ที่จะต้ องมีโดยปริ ยายในเงื่อนไขของการสืบพยานอย่างเป็ นธรรมที่ได้ รับรู้โดยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป 14
อย่างไรก็ ดี หากศาลให้ เหตุผลในคําพิพากษาแล้ วก็ ถื อว่าเข้ าเงื่ อนไขนี ้ แม้ ศาลจะไม่ได้ ให้ เหตุผล
ในประเด็นใดประเด็นหนึง่ โดยเฉพาะตามคําฟ้องก็ตาม
-การปรากฏตัวของคูค่ วาม (Appearance in Person) หลักการนี ้ใช้ ในบางครัง้ ในคดีแพ่ง
แต่ในคดีอาญาการปรากฏตัวของคู่ความมีมากกว่า โดยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้ สนับสนุนแนวคิด
ดังกล่าวนี ้ โดยในคดีแพ่งกรณี บุคลิกส่วนตัวและลักษณะความมีชีวิตอยู่ของคู่ความนัน้ เกี่ ยวข้ อง
โดยตรงกับประเด็นที่ ศาลจะต้ องวินิจฉัย เช่น คดีที่บิดามารดาหลังจากหย่าแล้ วยื่ นคําร้ องต่อศาล
ขอมีสทิ ธิเข้ าถึงการแต่งงานของเด็ก 15
ส่วนสิทธิในการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม เป็ นสิทธิอีกอย่างหนึ่งที่ได้ รับการพัฒนาจาก
อนุสัญญายุโรปว่า ด้ วยสิทธิ ม นุษยชนข้ อ 6
โดยศาลสิทธิ มนุษยชนยุโรปได้ วางบรรทัดฐานไว้
ในหลายคดี กล่าวคือ 16

13

Ruiz-Mateos v. Spain, Judgment of 23 June 1993, Series A, No.262;(1993)

16 EHRR 505.
Van de Hurk v. The Netherlands, Judgment of 19 Apr. 1994, Series A,
No.288, para.61 of the judgment. See also Ruiz-Torija v. Spain, Judgment of 9 Dec.1994,
Series A, No.303-A, and Hiro Balani v. Spain Judgment of 9 Dec. 1994, Series A, No.303-B.
15
App.434/58, X v. Sweden, 30 June 1959, (1958-9) 2 Yearbook 354, 370.
16
Francis G. Jacobs and Robin C.A. White, supra note 7, pp.126-128.
14
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คดี แ รกที่ ศ าลได้ รั บรู้ ถึ ง สิท ธิ ดัง กล่า ว ได้ แ ก่ คดี Golder 17
ผู้ฟ้ องคดี ซึ่ง ถูก คุม ขัง
อยู่ในเรื อนจํ าของอังกฤษประสงค์ จะดําเนินคดีต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูควบคุมผู้ต้องขังในเรื อนจํ าในข้ อหา
ดูหมิ่นและต้ องการพบทนาย แต่ปรากฏว่าผู้บงั คับการเรื อนจํา (พัศดี) ปฏิเสธ เป็ นเหตุให้ ร้องต่อศาลว่า
พัศดีละเมิดสิทธิมนุษยชนที่จะได้ รับการพิจารณาจากศาล ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเห็นว่าสิทธิในการ
ได้ รับการพิจารณาจากศาลนัน้ ย่อมรวมถึงสิทธิที่จะปรึกษาทนายความด้ วย
ในคดี Keegan 18 ซึง่ เกิดขึ ้นในประเทศไอร์ แลนด์ ผู้ฟ้องคดีได้ อยู่กินร่ วมกันฉันสามีภริ ยา
กับมารดาของเด็กเป็ นเวลานานกว่า 2 ปี และหลังจากที่ร้ ู ว่าฝ่ ายหญิงตังครรภ์
้
ทัง้ สองก็กําลังจะ
สมรสกัน แต่เ กิ ดเหตุที่ ทํ า ให้ ต้อ งแยกทางกัน มารดาของเด็ก จึง นํ า เด็กไปเข้ า กระบวนการรั บ เด็ก
เป็ นบุตรบุญธรรม โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดี เพราะผู้ฟ้องคดีมิใช่สามีของหญิงมารดา
หรื อบิดาโดยชอบด้ วยกฎหมายของเด็ก และทางราชการได้ จัดให้ เด็กอยู่กับครอบครั วที่ จะรั บเด็ก
เป็ นบุตรบุญธรรม โดยรักษาเป็ นความลับตามกฎหมาย ในขณะที่ผ้ ูฟ้องคดีซึ่งมิได้ มีฐานะเป็ นสามี
โดยชอบด้ วยกฎหมายได้ ดําเนินกระบวนการทางศาลให้ ตงั ้ ตนเป็ นผู้ปกครอง และศาลชัน้ ต้ นและ
ศาลอุ ท ธรณ์ ไ ด้ แต่ ง ตั ง้ ให้ ผู้ ฟ้ องคดี เ ป็ นผู้ ปกครองแต่ ศ าลสู ง สุ ด มี คํ า สั่ ง ว่ า หากผู้ ขอรั บ เด็ ก
เป็ นบุต รบุญ ธรรมสามารถให้ ก ารเลี ย้ งดูเ ด็ก ได้ ดี ก ว่า ผู้ฟ้ องคดี อ ย่ า งมี นัย สํ า คัญ คํ า ร้ องขอให้ ตัง้
ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ปกครองก็ไม่ควรได้ รับการพิจารณา อย่างไรก็ดี เมื่อนักจิตวิทยาให้ ความเห็นว่าการตัง้
ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ปกครองจะกระทบกระเทือนกระบวนการการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม ซึ่งในเมื่อเด็ก
ได้ อยู่ร่วมกับครอบครัวผู้จะรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมมาแล้ วเกิน 1 ปี หากเกิดการแทรกซ้ อนก็จะทําให้
เด็กได้ รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ เป็ นเหตุให้ ยากที่จะเกิดความเชื่อถือไว้ วางใจต่อสิ่งรอบตัว
ได้ ในอนาคต ศาลสูงสุดจึงตกลงให้ ความเห็นชอบกับการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมและมีคําสัง่ ปฏิเสธ
ไม่แต่งตังผู
้ ้ ฟ้องคดีเป็ นผู้ปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีนี ้ขึ ้นสูก่ ารพิจารณาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปว่า
กระบวนการดังกล่าวขัดต่อหลักความคุ้มครองครอบครัว ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้ วินิจฉัยโดยตีความ
ความหมายของครอบครัวในความหมายอย่างกว้ างว่า ความคุ้มครองครอบครัวนัน้ ไม่จํากัดเฉพาะ
Golder v. United Kingdom, Judgment of 21 Feb. 1975, Series A, No.18;
(1979-80) 1 EHRR 524.
18
Keegan v. Ireland, Judgment of 26 May 1994, Series A, No.290; (1994)
18 EHRR 342.
17
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คูส่ มรส แต่รวมถึงผู้อยู่กินร่ วมกันฉันสามีภริ ยาด้ วย และจึงรวมไปถึงสิทธิในความสัมพันธ์ ระหว่างบิดา
ตามธรรมชาติ กับ เด็ก ซึ่ง ปฏิ ส นธิ ใ นครรภ์ ม ารดาด้ ว ยความจงใจที่ จ ะได้ รั บ การไตร่ ต รองแล้ ว ของ
หญิ ง มารดาและชายที่ อ ยู่ กิ น ร่ ว มกั บ หญิ ง มารดาด้ วย ดั ง นั น้ ในกรณี นี ้ ศาลจึ ง พิ พ ากษาว่ า
การที่ไอร์ แลนด์ไม่ยอมให้ ผ้ ูฟ้องคดีซึ่งเป็ นบิดาตามธรรมชาติมีส่วนเกี่ ยวข้ องในกระบวนการรับเด็ก
เป็ นบุ ต รบุ ญ ธรรม และการที่ กํ า หนดให้ ปกปิ ดข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ครอบครั ว ของผู้ ที่ จ ะรั บ เด็ ก
เป็ นบุตรบุญธรรมนัน้ เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ฟ้องคดีซงึ่ เป็ นบิดาตามธรรมชาติ
ศาลได้ วางบรรทัดฐานมากยิ่งขึ ้นในคดี Airey19 โดยถือว่าสิทธิในการได้ รับการพิจารณา
คดี โ ดยศาลหรื อ โดยองค์ ค ณะผู้ พิ จ ารณาข้ อพิ พ าทที่ เ ป็ นกลางไม่ เ พี ย งแต่ จํ า ต้ องมี อ ยู่ เ ท่ า นั น้
แต่ยงั จําต้ องมีประสิทธิภาพด้ วย คดีนี ้นาง Airey ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะแยกกันอยูก่ บั สามีผ้ มู ีแนวโน้ มจะ
ใช้ ความรุ นแรงต่อผู้ฟ้องคดีต่อไป ผู้ฟ้องคดีกลัวว่าสามีอาจจะกลับไปยังบ้ านที่เป็ นเรื อนหอจึงขอให้
ศาลมี คํา สั่ง ให้ ทัง้ สองแยกกัน อยู่ แต่ผ้ ูฟ้ องคดีไม่ส ามารถหาทนายความฟ้ องคดีไ ด้ เ พราะสถานะ
ทางการเงินและไม่มีความช่วยเหลือทางกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่สามารถได้ รับการพิจารณาคดี
โดยศาลอย่างมีประสิทธิภาพ ศาลวินิจฉัยว่า เป็ นการไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งที่จะคาดหวังให้
ผู้ฟ้องคดีดําเนินการฟ้องคดีด้วยตนเองในกระบวนพิจารณาที่ย่งุ ยากซับซ้ อน กรณีเป็ นการขัดต่อ
ข้ อ 6 (1) อย่างไรก็ดี ไม่ได้ หมายความว่าความช่วยเหลือทางกฎหมายจําเป็ นต้ องมีให้ แก่ทกุ คนซึง่ ไม่
สามารถหาตัวแทนทางกฎหมายในการดําเนินคดีที่ย่งุ ยากซับซ้ อนได้ แต่รัฐจําต้ องมีภาระหน้ าที่ในการ
จัดหาความช่วยเหลือทางกฎหมายในกรณีที่ความช่วยเหลือเช่นนันพิ
้ สจู น์ได้ ว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ในการได้ รับการพิจารณาคดีโดยศาลหรื อโดยองค์คณะผู้พิจารณาข้ อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ
คดีนี ้ศาลยังได้ วางหลักว่า การเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม หมายความว่า รัฐมีภาระ
หน้ าที่ ใ นการให้ มี ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายไม่ เ พี ย งเฉพาะในคดี อ าญาเท่ า นั น้ แต่ ต้ องมี
ในคดีแพ่งด้ วย 20

19

Airey v. Ireland, Judgment of 9 Oct. 1979, Series A, No.32; (1979-80) 2

EHRR 305.
A. Uzelac and C.H. Van Rhee, Access to Justice and the Judiciary: Towards
New European Standards of Affordability, Quality and Efficiency of Civil Adjudication,
(Oxford, 2009), p.2.
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ในคดี Ashingdane 21 ผู้ฟ้องคดีเป็ นชาวอังกฤษซึง่ ศาลชันต้
้ นอังกฤษได้ มีคําพิพากษาว่า
มีความผิดฐานขับรถโดยประมาทน่าวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บคุ คลหรื อทรัพย์สนิ ของผู้อื่น และ
ความผิดฐานมีอาวุธปื นไว้ ในครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาต แต่จากพยานหลักฐานทางการแพทย์
ได้ ความว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้มีจิตฟั่ นเฟื อนจากอาการป่ วยทางจิตที่เรี ยกว่า Paranoid Schizophrenia
อันเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ศาลชันต้
้ นจึงได้ ออกหมายขังผู้ฟ้องคดีไว้ ในโรงพยาบาล
จิ ต เวชพิ เ ศษตามกฎหมายสุข ภาพจิ ต โดยไม่ มี กํ า หนด ต่ อ มาผู้ฟ้ องคดี ป ระสงค์ จ ะขอย้ า ยไปยัง
โรงพยาบาลจิตเวชทัว่ ไป แต่หน่วยงานสาธารณะสุขของอังกฤษปฏิเสธเนื่องจากเป็ นห่วงเรื่องการรักษา
ความปลอดภัย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องหน่วยงานสาธารณะสุขฐานละเมิด High Court และศาลอุทธรณ์
พิจารณาแล้ วเห็นว่าหน่วยงานสาธารณะสุขมิได้ กระทําละเมิดจึงพิพากษายกฟ้ อง ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า
เป็ นการละเมิดสิทธิที่จะได้ รับการพิจารณาคดีโดยศาลตามข้ อ 6 (1) ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปวินิจฉัยว่า
ผู้ฟ้องคดีได้ รับการพิจารณาคดีโดย High Court และศาลอุทธรณ์แล้ ว แม้ ศาลจะพิพากษายกฟ้ อง
ก็ ถื อว่า ผู้ฟ้องคดี ได้ รับ การเยี ย วยาภายใต้ ระบบกฎหมายภายในของอัง กฤษแล้ ว กรณี นี ไ้ ม่ขัดต่อ
ข้ อ 6 (1)
ในปั จจุบนั เป็ นที่เด่นชัดมากว่าอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนข้ อ 6 เป็ นที่มาของ
คดีตวั อย่างที่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปทําการวินิจฉัย ด้ วยหลักการของข้ อ 6 นี ้ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
ได้ วินิ จฉัย ในรายละเอี ย ดของโครงสร้ างหลัก การขัน้ พื น้ ฐานที่ จํ า ต้ อ งได้ รั บ การพิ จารณาจากศาล
ของรัฐสมาชิกของสภาแห่งยุโรป ดังนัน้ ข้ อ 6 ของอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนนี ้จึงทําให้ ระบบ
วิธีพิจารณาความแพ่งในยุโรปมีความเป็ นเอกภาพ 22
ส่วนการบังคับการให้ เป็ นไปตามอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนนัน้ สิทธิเสรี ภาพ
ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองตามอนุ สั ญ ญายุ โ รปว่ า ด้ วยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมั ก จะมี ผ ลเป็ นอย่ างมากต่ อ
กระบวนการยุติ ธ รรม โดยไปไกลกว่ า การบัง คับ ตามกฎหมายสนธิ สัญ ญาระหว่ า งประเทศปกติ
ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ได้ ปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาโดยบังคับในกฎหมายภายในด้ วยการฟ้ องคดีตอ่ ศาล
Ashingdane v. United Kingdom, Judgment of 28 May 1985, Series A, No.93;
(1985) 7 EHRR 528.
22
C.H. Van Rhee and R. Verkerk, “Civil Procedure,” Elgar Encyclopedia of
Comparative Law, J.M. Smits ed.4 (2006).
21
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ภายในประเทศได้ โดยตรง การบังคับการให้ เป็ นไปตามอนุสญ
ั ญานี ้มีหลายรู ปแบบโดยหลายประเทศ
ได้ กํ า หนดสถานะทางกฎหมายของอนุสัญ ญาอย่ า งน้ อ ยเท่ า กับ รั ฐ ธรรมนูญ ของประเทศ ได้ แ ก่
ออสเตรี ย ขณะที่ประเทศอื่นๆ ปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาโดยการบังคับตามกฎหมายธรรมดา ได้ แก่ อิตาลี
และเยอรมนี จึ ง เป็ นที่ ชั ด เจนว่ า อนุ สั ญ ญายุ โ รปว่ า ด้ วยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนได้ ถู ก ตี ค วามโดย
ศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุโ รปในบริ บ ทของสิ ท ธิ ใ นกระบวนพิ จ ารณาต่ า งๆ เป็ นการเพิ่ ม มิ ติ ใ หม่ ข อง
กระบวนพิจารณาความแพ่งที่สําคัญในประเทศสมาชิก และด้ วยการผสมผสานของการฟ้ องคดี
โดยปั จ เจกชนและการสอดรั บ กัน ของกฎหมายภายในได้ ส ร้ างหลัก การขัน้ ตํ่ า สํ า หรับ สิท ธิใ นการ
พิจารณาที่สําคัญขึ ้น 23
1.3 รั ฐธรรมนญ
ู
ศาสตราจารย์หยุด แสงอุทยั 24 ให้ ความหมายของรัฐธรรมนูญว่าหมายถึง กฎหมาย
ที่ กํ า หนดระเบี ย บแห่ ง อํ า นาจสูง สุด ในรั ฐ และความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งอํ า นาจเหล่า นี ต้ ่อ กัน และกัน
รั ฐ ธรรมนูญ ตามความหมายของกฎหมายย่ อ มกล่า วถึ ง เจ้ า ของอํ า นาจสูง สุด ผู้ใ ช้ อํ า นาจสูง สุด
การแบ่ ง แยกอํ า นาจ (เฉพาะในระบอบประชาธิ ป ไตยซึ่ ง โดยปกติ ห มายถึ ง อํ า นาจนิ ติ บัญ ญั ติ
อํานาจบริ หาร และอํานาจตุลาการ) และความสัมพันธ์ ระหว่างอํานาจสูงสุดเหล่านี ้ต่อกันและกัน
จะเห็นได้ วา่ รัฐทุกรัฐไม่วา่ จะมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เผด็จการหรื อประชาธิปไตย
ย่อ มมี รั ฐ ธรรมนูญ ทัง้ สิน้ ซึ่ง อาจจะเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรหรื อ จารี ต ประเพณี ก็ ไ ด้ และจะใช้ ชื่ อ ว่า
“รัฐธรรมนูญ” หรื อ “กฎหมาย” หรื อใช้ ชื่ออย่างไรก็ไม่สําคัญ เช่น ประกาศคณะปฏิวตั ิที่มีข้อความ
รั ฐ ธรรมนูญ ก็ เ ป็ นรั ฐ ธรรมนูญ และกฎหมายของอัง กฤษซึ่ง มี บ ทบัญ ญัติรัฐ ธรรมนูญที่ เ รี ย กชื่ อ ว่า
“พระราชบัญญัติ (Act)” ก็เป็ นรัฐธรรมนูญ เพราะความสําคัญไม่ได้ อยู่ที่ชื่อ แต่อยู่ที่ว่ากฎหมายนันๆ
้
มีข้อความกํ าหนดระเบียบแห่งอํ านาจสูงสุดในรั ฐ และความสัมพันธ์ ระหว่างอํานาจเหล่านีต้ ่อกัน
และกันหรื อไม่ ทังนี
้ ้เพราะรัฐทุกรัฐจะต้ องมีกฎหมายสูงสุดสําหรับกําหนดระเบียบแห่งอํานาจสูงสุด
เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับการที่รัฐจะใช้ อํานาจปกครองราษฎร

Mauro Cappelletti and Bryant G. Garth, supra note 7, pp.54-55.
24
หยุด แสงอุทยั , คําบรรยายชันปริ
้ ญญาโท คณะรัฐศาสตร์ หลักรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายเลือกตังทั
้ ว่ ไป, พิมพ์ครัง้ ที่ 7 (พระนคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2513), น.15-16.
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ศาสตราจารย์ Chaeles Cadoux25 ให้ คําอธิบายเกี่ยวกับเนื ้อหาและความหมายของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนความสัมพันธ์ ระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญและรัฐศาสตร์ ไว้ พอสรุ ป
ได้ ดงั นี ้
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็ นสาขาหนึง่ ของกฎหมายมหาชนภายในที่เกี่ยวกับรัฐ
2. กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายที่กําหนดสถานะของรัฐทัง้ ในส่วนของภายใน
ประเทศและในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3. กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสาขาหนึ่งที่กําหนดกฏเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับ
โครงสร้ างของรัฐและการใช้ อํานาจทางการเมือง
4. ส่วนรัฐศาสตร์ นนแม้
ั ้ จะเป็ นศาสตร์ ที่แยกออกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จริ ง แต่ก็ช่วย
เสริ มกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาสตราจ า ร ย์ Jean
Giequel 26
ให้ คํ า อธิ บ ายเกี่ ย วกับ เนื อ้ หาและความหมายของกฎหมาย
รั ฐ ธรรมนูญ ไว้ พ อสรุ ป ได้ ว่ า
กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายที่กําหนดความสัมพันธ์ ระหว่าง
ปั จเจกชนกับสังคม
แ ล ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง เ ส รี ภ า พ ข อ ง ปั จ เ จ ก ช น กั บ อํ า น า จ ข อ ง สั ง ค ม
กฎหมายรัฐธรรมนูญจึงเกี่ยวพันกับการเมือง
นอกจากนัน้ ได้ มีการให้ คํานิยามของกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยอ้ างถึงอํานาจและเสรี ภาพ
โดยนักวิชาการมีความเห็นแตกต่างกันเป็ น 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายหนึ่งโดยการนําของศาสตราจารย์ Boris
Mirkine-Guetzevitch ให้ คํานิยามของกฎหมายรัฐธรรมนูญว่า เป็ นศาสตร์ ที่ค้ มุ ครองเสรี ภาพของ

Chaeles Cadoux, Droit Constitutionnel et Institutions Politique: Théorie
Générale des Institutions Politique, 4 édition, (Cujas, 1995), pp.21-24, อ้ างใน ชาญชัย
แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, (กรุ งเทพมหานคร:
บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, 2552), น.19-20.
26
Jean Giequel, Droit Constitutionnel et Institutions Politique, 16 édition,
(Montchrestien, 1999), pp.3-19 อ้ างใน ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดและ
ประสบการณ์ของต่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด. 2552), น.20.
25
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ปั จเจกชน ส่วนอีกฝ่ ายหนึ่งโดยการนําของศาสตราจารย์ Prélot ให้ คํานิยามของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ว่าเป็ นศาสตร์ ที่วา่ ด้ วยกฏเกณฑ์ของการจัดตัง้ การใช้ และการโอนอํานาจทางการเมือง 27
ในกระแสของรัฐธรรมนูญนิยม หลักการขันพื
้ ้นฐานในกระบวนพิจารณาคดีจํานวนมาก
ได้ รั บ การรั บ รู้ และการประกัน โดยรั ฐ ธรรมนูญ โดยถื อ เป็ นสิ ท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของผู้ ดํ า เนิ น คดี แ พ่ ง
ต่อผู้พิพากษา การกล่าวหา และบุคคลที่ 3 สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานนี ้รวมถึงสิทธิในความเป็ นกลางและ
ความเป็ นอิสระของผู้พิพากษาที่ได้ รับการแต่งตังโดยกฎหมาย
้
สิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเท่าเทียมกัน
และการประกัน ว่ า กระบวนพิ จ ารณาจะกระทํ า โดยเปิ ดเผยต่ อ สาธารณะ สิ ท ธิ เ หล่ า นี น้ ับ ได้ ว่ า
เป็ นความสําเร็ จหรื ออย่างน้ อยก็เป็ นแรงบันดาลใจในยุคใหม่ ในทางประวัติศาสตร์ การก่อตังหลั
้ กการ
ดังกล่าวเป็ นพื ้นฐาน “Basic” หรื อ “Grundsätze” ในคํานิยามของเยอรมนีที่เชื่อกันว่าไม่ได้ แสดง
ถึงสิง่ สําคัญขันตํ
้ ่าเท่านัน้ แต่ยงั แสดงถึงส่วนผสมที่ถาวรและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ของการบริ หารกระบวน
การยุติธรรมในระบบที่เจริ ญแล้ ว เช่น อังกฤษ ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ
(Natural Justice) อย่างไรก็ดี ไม่มีหลักการ สถาบัน หรื อคุณค่าใดที่จะดํารงอยู่โดยแยกออกจาก
สถานะการณ์ทางประวัติศาสตร์ และสังคมได้ ด้ วยความถดถอยของข้ อความคิดเรื่ องหลักกฎหมาย
ธรรมชาติ หลักการขัน้ พืน้ ฐานของการบริ หารงานยุติธรรมดังกล่าวมักจะพบในรู ปของการบัญญัติ
ให้ เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรในกฎหมายและประมวลกฎหมายต่ า งๆ พั ฒ นาการในช่ ว งหลั ง
สงครามโลกครั ง้ ที่ 2
โดยเฉพาะในประเทศที่ เ พิ่ ง ตื่ น จากฝั น ร้ ายของระบบเผด็ จ การและ
ความพ่ายแพ้ เช่น เยอรมนี อิตาลี และญี่ปนุ่ ได้ ใช้ มิติที่เป็ นสากลต่างๆ เพื่อตอบโต้ การละเมิด
สิ ท ธิ เ สรี ภาพของปั จเจกชนจึ ง ก่ อ ให้ เกิ ด สิ่ ง ที่ เ รี ยกว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย มสมั ย ใหม่ (Modern
Constitutionalism) หรื อการร่ วมดําเนินการจัดทํ ากฎหมายลายลักษณ์ อักษรประเภทใหม่และ
กฎหมายลําดับชันที
้ ่สงู กว่าซึง่ มีสภาพบังคับในระดับหนึง่ 28
1.4 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ ง
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็ นกฎหมายวิธีสบัญญัติ คือ กฎหมายว่าด้ วยระเบียบ
ขัน้ ตอนวิ ธี ก ารนํ า คดี ขึน้ สู่ศ าล ถ้ า ไม่ปฏิบัติต ามระเบีย บวิธี ก ารและขัน้ ตอนต่า งๆ ให้ ถูก ต้ องตาม
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง จะได้ รั บ ผลร้ ายของการไม่ ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายนี ้ โดยบุค คลนัน้
ชาญชัย แสวงศักดิ,์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ,
(กรุงเทพมหานคร: บริ ษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, 2552), น.21-22.
28
Mauro Cappelletti and Bryant G. Garth, supra note 7, p.43.
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ไม่สามารถนําคดีขึ ้นสูศ่ าลได้ ไม่สามารถขอพึง่ ศาลให้ อํานวยความยุติธรรมให้ ได้ เพราะตนไม่ปฏิบตั ิ
ตามขันตอนของกฎหมาย
้
ถ้ าเป็ นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่โจทก์ เช่นเป็ นจําเลยก็จะไม่มีโอกาสนําข้ อต่อสู้ขึ ้น
เสนอต่อศาล ศาลจะไม่รับฟั งข้ อต่อสู้ซึ่งย่อมส่งผลร้ ายต่อคดีได้ หรื อพูดอย่างกว้ างที่สดุ กฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งคือ ระเบียบของศาลที่เกิดขึ ้นเป็ นกฎหมายนัน่ เอง 29
กฎหมายวิ ธี พิ จารณาความแพ่ง หมายถึง หลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และรู ปแบบที่ กํ า หนด
ขันตอนการดํ
้
าเนินการต่างๆ ในศาล หรื อเป็ นกฎหมายที่ประกอบด้ วยกฎเกณฑ์ที่บงั คับหรื ออนุญาต
ให้ คคู่ วามและศาลปฏิบตั ติ ามเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อเท็จจริงและข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปั ญหา
ของคดีอนั จะทําให้ ศาลสามารถตัดสินปั ญหาของคดีที่มาสูศ่ าลได้ ซงึ่ แบ่งออกเป็ นกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งในความหมายอย่างกว้ าง และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในความหมายอย่างแคบ 30
ในความหมายอย่างกว้ าง กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมายถึง หลักเกณฑ์ทงหลาย
ั้
ที่กําหนดเรื่ องการจัดองค์กร และวิธีการดําเนินการของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็ นหลักประกันแก่
ราษฎรในการบังคับตามสิทธิปัจเจกชนในกฎหมายแพ่ง จากความหมายดังกล่าวกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งจึงประกอบด้ วยหลักเกณฑ์ 3 ประเภท ดังนี 31้
1. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม เป็ นการจัดตังองค์
้ กรที่ราษฎรสามารถขอให้ มีการบังคับ
ตามสิทธิ ของตน โดยการกําหนดให้ มีศาลต่างๆ องค์คณะผู้พิพากษา กําหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ
สถานะของผู้พิพากษา และบุคคลต่างๆ ที่มีอํานาจหน้ าที่ในกระบวนการยุติธรรม เช่น อัยการ และ
ทนายความ

จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ภาค 1
ถึง ภาค 3), พิมพ์ครัง้ ที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์นิตธิ รรม, 2549), น.2.
30
Walter J. Habscheid, Droit Judiciare Privé Suisse, Genève, pp.9-10, อ้ างใน
วรรณชัย บุญบํารุ ง, ธนกร วรปรัชญากุล และสิริพนั ธ์ พลรบ, หลักและทฤษฏีกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง เล่ม 1 พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, 2549), น.61.
31
วรรณชัย บุญบํารุ ง, ธนกร วรปรัชญากุล และสิริพนั ธ์ พลรบ, หลักและทฤษฏี
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1 พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: บริ ษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน
จํากัด, 2549), น.61-62.
29
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2. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในความหมายอย่างแคบ ได้ แก่ หลักเกณฑ์ตา่ งๆ ของ
กระบวนพิจารณา เป็ นการกําหนดขันตอนต่
้
างๆ ที่จะต้ องปฏิบตั ิตามเพื่อให้ กระบวนพิจารณาดําเนิน
ไปด้ วยดี โดยการกําหนดบทบาทหรื ออํานาจหน้ าที่ของศาล ของคูค่ วาม และรูปแบบวิธีการดําเนินการ
ต่างๆ ที่ศาลและคู่ความจะต้ องร่ วมมือกันเพื่อให้ บรรลุซึ่งการมีคําพิพากษาของศาลอันมีผลบังคับ
เด็ดขาด
3. การบังคับคดี เป็ นการกําหนดหลักเกณฑ์ในกรณีที่อาจจะต้ องมีการบังคับคดีให้ เป็ นไป
ตามคําพิพากษาของศาล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อาจแบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะคือ 32
1. มีลกั ษณะบังคับ เนื่องจากกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็ นกฎหมายมหาชน ดังนัน้
โดยหลักแล้ วกฏเกณฑ์ ต่างๆ ของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจึงเป็ นกฎหมายที่มีลกั ษณะบังคับ
โดยเป็ นการบังคับให้ ศาลและคู่ความต้ องปฏิบัติตาม แต่คู่ความอาจได้ รับการยกเว้ นในบางกรณี
ในกรณีที่กฎหมายได้ กําหนดไว้ โดยชัดเจน เช่น ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในแคว้ นต่างๆ ของ
สวิสเซอร์ แลนด์ ส่วนใหญ่ยอมรับเรื่ องการขยายเขตอํานาจศาลซึ่งในคดีบางประเภทคู่ความสามารถ
นําคดีไปฟ้องยังศาลที่ไม่มีอํานาจหรื อเขตอํานาจได้ ยกเว้ นกฎหมายจะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
2. มีรูปแบบขันตอนหรื
้
อวิธีการ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจะมีรูปแบบหรื อวิธีการ
ที่กําหนดไว้ ให้ ศาลและคู่ความต้ องปฏิบตั ิตามซึ่งมีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสียและมักถูกวิพากษ์ วิจารณ์ จาก
บุคคลที่ไม่ใช่นกั กฎหมายซึง่ ไม่เข้ าใจว่าเหตุใดโจทก์อาจจะแพ้ คดีเพราะการดําเนินกระบวนพิจารณา
ไม่ ถูก ต้ อ งได้ แต่ ห ากพิ จ ารณาให้ ดี แ ล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า ในกรณี ที่ รู ป แบบหรื อ วิ ธี ก ารของกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งได้ ถกู กําหนดไว้ อย่างเหมาะสมดีแล้ วถือได้ ว่าเป็ นสิ่งจําเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
กระบวนการที่ ไ ด้ มี ก ารกํ า หนดบัง คับ เรื่ อ งรู ป แบบหรื อ ระยะเวลาเอาไว้ นัน้ ก็ เ พื่ อ เป็ นการคุ้ม ครอง
ประโยชน์ สาธารณะและช่วยให้ กระบวนการยุติธ รรมดําเนิ นไปด้ วยดี รวมทัง้ ยังเป็ นประโยชน์ กับ
เอกชนด้ วย การที่ ต้องมีการปฏิบตั ิตามรู ปแบบหรื อวิธีการต่างๆ ของการดําเนินกระบวนพิจารณา
Walter J. Habscheid, Droit Judiciare Privé Suisse, Genève, pp.11-12,
อ้ างใน วรรณชัย บุญบํารุ ง, ธนกร วรปรัชญากุล และสิริพนั ธ์ พลรบ, หลักและทฤษฏีกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1 พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: บริ ษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด,
2549), น.62-63.
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เท่ากับเป็ นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ ศาลใช้ อํานาจตามอําเภอใจหรื อโดยไม่เป็ นกลางได้ ส่วนคู่ความเอง
ก็มีผลเป็ นการคุ้มครองไม่ให้ ค่คู วามแต่ละฝ่ ายดําเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่สจุ ริ ต แต่ต้องดําเนิน
กระบวนพิจารณาอย่างซื่อตรง อย่างไรก็ ดี ลักษณะดังกล่าวอาจก่ อให้ เกิ ดผลเสียได้ หากกระบวน
พิ จ ารณามี รู ป แบบหรื อ ขั น้ ตอนที่ ม ากจนเกิ น ไปก็ อ าจทํ า ให้ กระบวนพิ จ ารณาต้ องล่ า ช้ าและ
เสียค่าใช้ จ่ายสูงได้
กระบวนพิจารณาคดีแพ่งประกอบด้ วย 3 ขันตอนใหญ่
้
คือ ขันตอนเริ
้
่ มต้ น ได้ แก่ การฟ้อง
คดี ต่อ ศาล ขัน้ ตอนกลางซึ่ง อาจจะสัน้ หรื อยาว ได้ แ ก่ กระบวนพิ จ ารณารวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง และ
ข้ อกฎหมายของคดี และขันตอนสุ
้
ดท้ าย ได้ แก่ คําพิพากษา การดําเนินกระบวนพิจารณาทัง้ 3 ขันตอน
้
ดังกล่าวจะดําเนินไปโดยการดําเนินการต่างๆ ทางวิธีพิจารณา
1. การยื่นฟ้องคดีต่อศาล โดยหลักแล้ วคดีจะมาสู่ศาลได้ จะต้ องเป็ นการเริ่ มต้ นจาก
บุคคลอื่น ศาลไม่สามารถเริ่ มคดีได้ เอง ผู้เริ่ มคดีมีฐานะเป็ นโจทก์ ส่วนคู่ความอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นจําเลย
การแยกฐานะดังกล่าวมีผลต่อบทบาทในการดําเนินกระบวนพิจารณา
2. การดําเนินกระบวนพิจารณารวบรวมข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายของคดี เป็ นขันตอน
้
ของการโต้ เถียงกันของคูค่ วาม ซึง่ การโต้ เถียงกันดังกล่าวควรดําเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและซื่อตรง
กล่าวคื อ คู่ความต้ องมี โอกาสที่ จะชี แ้ จงอย่า งเต็ม ที่ โดยอิ สระ อัน เป็ นไปตามหลักการโต้ แย้ ง หรื อ
คัดค้ านต่อสู้คดี การโต้ เถียงกันของคู่ความจะอยู่ในความควบคุมดูแลของศาลซึ่งอาจจะเข้ มงวดหรื อ
ผ่อนคลายก็ได้
การถกเถียงกันนีไ้ ม่เพียงแต่เป็ นการรองรับเรื่ องสิทธิ ในการต่อสู้คดีของคู่ความเท่านัน้
แต่ยงั เป็ นวิธีการที่ช่วยทําให้ สามารถค้ นหาความเป็ นจริ งตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งความเป็ นจริ ง
ตามกระบวนการยุติธรรมนี ้อาจจะไม่ใช่ความเป็ นจริ งที่แท้ จริ งก็ได้ แต่ก็เป็ นกระบวนการที่จะนําไปสู่
คําพิพากษาของศาลที่ดีที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
3. คําพิพากษา เป็ นการกระทําหรื ออํานาจโดยเฉพาะของศาลและเป็ นขันตอนที
้
่สําคัญ
ที่สดุ ของกระบวนพิจารณา เป็ นอํานาจในการสัง่ การของรัฐที่มอบให้ ศาล เนื่องจากรัฐเป็ นผู้มีอํานาจ
ในการลงโทษหรื อบังคับทางร่างกายหรื อทางทรัพย์สนิ ของประชาชน อย่างไรก็ดี การมีคําพิพากษาของ
ศาลไม่ได้ เป็ นไปตามอําเภอใจ ศาลต้ องมีคําพิพากษาโดยมีเหตุผลตามกฎหมายเพื่อให้ การใช้ อํานาจ
ของรัฐเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ ลักษณะของคําพิพากษาจึงต้ องประกอบ
ไปด้ วยอํานาจของรัฐและเรื่ องการให้ เหตุผล
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ในส่ ว นกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง มี ก ารเกิ ด ขึ น้ ของปรั ช ญาแบบใหม่ ข อง
วิ ธี พิ จ ารณาความ โดยกระบวนพิ จ ารณาคดี แ พ่ ง เป็ นมากกว่ า ความเปลี่ ย นแปลงเรื่ อง
เครื่ องไม้ เครื่ องมือของการดําเนินคดี ปรัชญาแบบใหม่ของวิธีพิจารณาความในประเทศที่ใช้ ระบบ
Common Law กําหนดไว้ ชดั เจนมากในข้ อบังคับวิธีพิจารณาความแพ่ง (Civil Procedure Rules)
ของอังกฤษในกรณีการใช้ ข้อความคิดเรื่ องหลักความได้ สดั ส่วน (Proportionality) กระบวนพิจารณา
ที่ใช้ ในการระงับข้ อพิพาทนันควรจะได้
้
สดั ส่วนกับคุณค่า ความสําคัญ และความสลับซับซ้ อนของ
ข้ อพิพาท แนวคิดต่อมาที่ใช้ ในข้ อบังคับของอังกฤษเป็ นแนวคิดของความยุติธรรมแบ่งสันปั นส่วน
(Distributive Justice) แนวความคิดนี ้มีเงื่อนไขว่า ทรัพยากรในการบริ หารงานยุติธรรมที่มีจํากัดนัน้
ควรจะแบ่งสันปั นส่วนอย่างถูกต้ องและเป็ นธรรมระหว่างทุกฝ่ ายที่ต้องการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม
ไม่ใช่แค่เพียงปั จเจกชนที่อยูต่ อ่ หน้ าศาลเท่านัน้ 33
แนวคิดดังกล่าวได้ แพร่หลายไปในประเทศที่ใช้ ระบบ Civil Law ด้ วย ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งของโปรตุเกสมีการกําหนดหลักกระบวนพิจารณาอย่างประหยัด (Principle of
Procedural Economy) คล้ ายคลึงกับที่ใช้ ในข้ อบังคับของอังกฤษ ในฝรั่งเศส ทฤษฎีแบบธรรมเนียม
ดังเดิ
้ มที่กระบวนพิจารณาคดีแพ่งเป็ นของคูค่ วาม ศาลยุติธรรมในปั จจุบนั ได้ มีอํานาจอย่างกว้ างขวาง
ในการควบคุมการดําเนินคดีแพ่ง แนวคิดของความยืดหยุ่นและความได้ สดั ส่วนที่ ใช้ ในพัฒนาการ
ของฝรั่งเศสเมื่อเร็ วๆ นี ้ไม่ได้ แตกต่างจากแนวคิดที่ปรากฏในข้ อบังคับใหม่ของอังกฤษ แนวคิดนี ้ยังมี
ความคล้ ายคลึงกับแนวโน้ มที่เกิดขึ ้นไม่นานมานี ้ในสเปนและญี่ปนุ่ 34
2. มาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ ง 3 มิติ
มาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice) อันเป็ นผลสําคัญจากนโยบายสังคม
บทบัญญัติของรั ฐธรรมนูญ และกฎหมาย รวมทัง้ กระแสสิทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศซึ่งเป็ น
Adrian A.S. Zuckerman, “Justice in Crisis: Comparative Dimensions of Civil
Procedure,” Civil Justice in Crisis Comparative Perspectives of Civil Procedure, edited by
Adrian A.S. Zuckerman (New York: Oxford University Press, 1999), p.48.
34
Ibid.
33
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พัฒนาการที่เริ่ มต้ นจากระบบวิธีพิจารณาแบบเอกชนนิยมไปสู่แนวคิดแบบสวัสดิการนิยม โดยที่รัฐ
มี ภ าระในการดูแ ลสวัส ดิ ก ารของประชาชนซึ่ง รวมถึ ง สิ ท ธิ ป ระการสํ า คัญ คื อ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมหรื อสิทธิ ในการได้ รับการพิจารณาคดีโดยศาลที่เรี ยกว่าเป็ น กระแสการเข้ าถึง
กระบวนการยุติธรรม 35 นอกจากนัน้ มาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งนี ้ยังถือเป็ น
ลักษณะของกระบวนพิจารณาที่ ดีและมี ประสิทธิ ภาพ กล่าวคือ เป็ นกระบวนพิจารณาที่ ยุติธรรม
รวดเร็ วและเสียค่าใช้ จ่ายน้ อย ซึ่งลักษณะทัง้ 3 ประการนีอ้ าจกล่าวได้ ว่าเป็ นหัวใจสําคัญของ
กระบวนพิจารณาในศาลโดยทัว่ ไปเลยทีเดียว 36
กระบวนการพิจารณาที่ดีก็คือ กระบวนการแสวงหาความจริ งที่มีคณ
ุ ภาพซึง่ ต้ องตังอยู
้ ่
บนหลักการต่อไปนี 37้
-หลักความสอดคล้ องกับรัฐธรรมนูญ กระบวนวิธีพิจารณาความจะต้ องดําเนินไป
โดยผู้พิพากษาซึ่งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะแก่การพิจารณาคดี มีความเป็ นอิสระและดําเนิน
กระบวนการโดยสอดคล้ องกับหลักการพิจารณาความที่เป็ นธรรม หรื อ Due Process หรื อ
Fair Procedure และสอดคล้ องกับหลักการพิจารณาคดีภายใต้ หลักนิตธิ รรมหรื อหลักนิตริ ัฐ
-หลักเอือ้ เฟื ้อต่อความตกลงระหว่างคู่กรณี การพิจารณาจะต้ องเปิ ดช่องให้ เกิ ด
การสื่อสารระหว่างคูค่ วามและผู้เกี่ยวข้ องได้ ง่ายและคล่องตัว สะดวกต่อการริ เริ่ มกระบวนการใหม่ๆ
ยอมรับความอิสระของคู่ความในระดับที่แน่นอน ยอมให้ ค่คู วามมีส่วนร่ วมกําหนดกระบวนการ
พิจารณาความได้ ในระดับที่แน่นอน

ดู พัฒนาการของระบบวิธีพิจารณาความแพ่งจากแบบเอกชนสู่แนวคิดแบบ
รัฐสวัสดิการในบทที่ 2 ส่วนที่ 2 ประกอบด้ วย.
36
วรรณชัย บุญบํารุ ง, ธนกร วรปรัชญากุล และสิริพนั ธ์ พลรบ, หลักและทฤษฎี
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม1 พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: บริ ษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน
จํากัด, 2549) น.58.
37
กิตติศกั ดิ์ ปรกติ และสมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์, แนวทางการพัฒนาการบริ หารงาน
ยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ให้ ค้ มุ ค่า, (กรุ งเทพมหานคร: บริ ษัทสํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, 2555),
น.38-40.
35
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-หลักความร่ วมมือทุกฝ่ ายในการนําเสนอพยานหลักฐาน (เอือ้ เฟื ้อต่อการนําเสนอ
ข้ อเท็จจริ งและพยานหลักฐานของคู่ความ อํานวยความสะดวกแก่ทนายความในการตีแผ่ข้อเท็จจริ ง
ได้ อย่างเต็มที่ แต่จํากัดขอบเขตการอ้ างข้ อกฎหมายในกรณีที่ค่คู วามมีทนายความ และหลักการ
เปิ ดช่ อ งให้ คู่ ค วามสามารถแสดงข้ อเท็ จ จริ ง ประกอบข้ ออ้ างทางกฎหมายของตนได้ เต็ ม ที่
โดยมีผ้ ูพิพากษาคอยกํ ากับดูแลในการตีแผ่ข้อเท็จจริ งและอ้ างข้ อกฎหมายให้ เกิ ดความร่ วมมือกัน
ระหว่างคูก่ รณียิ่งกว่าการต่อสู้เอาชนะกัน)
-หลักการยอมรับดุลพินิจของผู้พิพากษาในการเจรจา และการรับฟั งและพิสจู น์หลักฐาน
อย่างกว้ างขวาง เปิ ดช่องให้ ผ้ พู ิพากษามีอํานาจในการรับฟั งและวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
และความถูกต้ องแท้ จริ งของข้ อเท็จจริงที่คคู่ วามกล่าวอ้ างหรื อพิสจู น์ตอ่ ศาลได้ อย่างกว้ างขวาง
-หลักความเสมอภาคในการดําเนินกระบวนการพิจารณา คู่ความต้ องได้ รับการปฏิบตั ิ
อย่างเสมอภาคกันในกระบวนการพิจารณาทังในแง่
้
แบบพิธี และในแง่เนื ้อหา โดยคํานึงถึงหลักการ
ถ่วงดุลอํานาจต่อรองที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยอาศัยบทบาทของผู้พิพากษาในฐานะเป็ นผู้อํานวย
ความยุติธรรมทําหน้ าที่ให้ ข้อมูลทังในแง่
้
ข้อเท็จจริ ง และในแง่ข้อกฎหมาย การอธิบายกฎหมาย และ
การให้ คําปรึ กษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ค่คู วามเป็ นเครื่ องช่วย โดยเฉพาะในกรณีที่ค่คู วาม
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ อาจได้ รับความไม่เป็ นธรรมเพราะขาดอํานาจต่อรองหรื อด้ อยโอกาส
-หลักการผ่อนผันบทบังคับเกี่ยวกับการพิสจู น์พยานหลักฐาน หรื อการยอมรับข้ อยกเว้ น
หรื อ การผ่ อ นผัน บทบัง คับ ที่ ห้ า มมิ ใ ห้ ใ ห้ นํ า พยานหลัก ฐานอื่ น นอกจากที่ ก ฎหมายกํ า หนดเข้ า สู่
กระบวนการพิจารณาได้ ในบางกรณี ทัง้ นีเ้ พื่อให้ ความจริ งปรากฏต่อผู้พิจารณาโดยไม่ถูกจํากัด
ด้ วยกระบวนพิจารณาอย่างเคร่งครัดเกินไป อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เกิดข้ อสงสัย ก็ต้องมีเกณฑ์กําหนดว่า
ในกรณีเช่นนี ้ ฝ่ ายใดควรได้ ประโยชน์ เช่นโดยทัว่ ไปถือกันว่าฝ่ ายโจทก์ หรื อฝ่ ายกล่าวอ้ างต้ องมีภาระ
นําสืบหากนําสืบไม่ได้ แจ้ งชัด ดังนี ้ศาลก็จะยกฟ้อง เท่ากับเป็ นคุณแก่จําเลย
-หลักการดําเนินกระบวนการพิจารณาอย่างเปิ ดเผย ถือหลักการดําเนินกระบวนพิจารณา
ในฐานะเป็ นกิจการสาธารณะโดยมีข้อยกเว้ นเพียงบางกรณีในแง่ความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดี
เช่น เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ หรื อความเป็ นอยู่สว่ นตัว การรักษาความลับทางการค้ าหรื อ
ในกิจการบางอย่าง และคํานึงถึงการรักษาความลับที่เกี่ยวกับความมัน่ คงของรัฐในบางกรณี
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มาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง แบ่งออกได้ เป็ น 3 มิติ ได้ แก่ มิติด้าน
ความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริง มิตดิ ้ านการเป็ นกระบวนพิจารณาที่ใช้ ระยะเวลาอย่างเหมาะสม
และมิติด้านค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสมในการเข้ าถึงความยุติธรรม โดยมาตรฐานสากลของระบบกระบวน
ยุติธรรมทางแพ่งทัง้ 3 มิตินนั ้ มีความเกี่ยวเนื่องกันโดยไม่อาจให้ ความสําคัญเฉพาะมิติใดมิติหนึ่งได้
คื อ ความเป็ นธรรมในการค้ น หาความจริ ง จะเกิ ด ขึ น้ เมื่ อ เป็ นกระบวนพิ จ ารณาที่ ใ ช้ ระยะเวลา
อย่างเหมาะสมและมีคา่ ใช้ จ่ายที่เหมาะสม กระบวนพิจารณาที่ลา่ ช้ าอาจก่อให้ เกิดความไม่เป็ นธรรม
ในการค้ นหาความจริ งและมีคา่ ใช้ จ่ายที่เกินสมควรได้ และการมีคา่ ใช้ จ่ายที่เกินสมควรอาจทําให้ เกิด
ความไม่เป็ นธรรมในการค้ นหาความจริงและความล่าช้ าในการพิจารณาพิพากษาคดีและการบังคับคดี
ได้ เช่นกัน
มาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่งในแต่ละมิตมิ ีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี ้
1. มิตดิ ้ านความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริง มีข้อพิจารณาเรื่ อง ระบบกฎหมายในการ
ค้ นหาความจริ ง แนวปฏิบตั ขิ องศาลในกระบวนพิจารณา และลักษณะของระบบวิธีพิจารณาความ
2. มิติด้านการเป็ นกระบวนพิจารณาที่ใช้ ระยะเวลาอย่างเหมาะสม มีข้อพิจารณาเรื่ อง
ระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และระยะเวลาในการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรื อ
คําสัง่ ของศาล
3. มิติด้านค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสมในการเข้ าถึงความยุติธรรม มีข้อพิจารณาเรื่ อง ค่าใช้ จ่าย
ในการดําเนินคดี และความช่วยเหลือทางกฎหมาย
2.1 มิตดิ ้ านความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริง
ระบบวิธีพิจารณาทุกระบบต่างมุ่งที่จะสร้ างความเป็ นธรรมด้ วยการทําคําพิพากษาตาม
ข้ อเท็จจริงที่ได้ และปรับข้ อเท็จจริงเข้ ากับข้ อกฎหมายได้ อย่างถูกต้ อง ในการให้ คํานิยามของ Bentham
ความมุ่ ง หมายของกระบวนการทํ า คํ า พิ พ ากษาที่ ถู ก ต้ องนั น้ มี เ งื่ อ นไขว่ า จะต้ องเป็ น
การปรับใช้ กฎหมายที่ ถูกต้ องกับข้ อเท็จจริ ง แม้ ระบบวิธีพิจารณาจะสามารถค้ นหาข้ อเท็จจริ ง
เพื่ อ นํ า มาปรั บ กับ ข้ อ กฎหมายได้ แ ต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นการรั บ ประกั น ว่ า ข้ อ ผิ ด พลาดจะไม่ เ กิ ด ขึ น้ เลย
จึงไม่สามารถจะคาดหวังความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบได้ แต่สามารถจะคาดหวังกระบวนพิจารณา
ที่เป็ นธรรมได้ กระบวนพิจารณาจะเป็ นธรรมได้ เมื่อระบบกระบวนพิจารณานันมี
้ ขนตอนที
ั้
่เพียงพอ
ต่อการทําคําพิพากษาที่ถูกต้ องทังข้
้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมาย มีมาตรการในการใช้ ดลุ พินิจว่าสิ่งใด
ถูก หรื อ ผิ ด ที่ เ พี ย งพอต่อ การประกัน ระดับ ความมี เ หตุผ ลของความถูก ต้ อ งของคํ า พิ พ ากษา เช่ น
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สิท ธิ ที่ จะได้ รับ การพิจ ารณาจากศาลที่ มี ค วามเป็ นกลาง
การแจ้ ง ให้ ท ราบถึ ง การเริ่ ม ต้ น ของ
กระบวนพิจารณา นิยามของประเด็นข้ อโต้ แย้ งระหว่างคู่ความ การรวบรวมพยานหลักฐาน และ
การเรี ยกพยานหลักฐานมาสืบ โดยกฎเกณฑ์ทงหมดที
ั้
่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าวนี ้จะต้ องถูกออกแบบ
เพื่อให้ สะดวกต่อการกําหนดความถูกต้ องของข้ อเท็จจริงและข้ อกฎหมาย
ผู้พิพากษาที่มีความไม่เป็ นกลางหรื อมีอคตินนั ้ สามารถจะบัน่ ทอนความถูกต้ องแท้ จริ ง
ของตัวบทกฎหมายและความถูกต้ องของคําพิพากษาได้ และไม่ใช่เพียงผู้พิพากษาเท่านันที
้ ่สามารถ
จะบั่น ทอนความถูก ต้ อ งของคํ า พิ พ ากษาได้
แต่ก ระบวนพิ จ ารณาก็ เ ช่ น เดี ย วกัน เนื่ อ งจาก
กระบวนพิจารณาก็ ไม่ได้ สมบูรณ์ แบบและเกิดข้ อผิดพลาดขึน้ ได้ คู่ความจึงควรมีความเสี่ยงนี ้
อย่ า งเท่ า เที ย มกัน โดยไม่ มี ก ารเลื อ กปฏิ บัติ หมายความว่า คู่ค วามทุก ฝ่ ายมี ค วามเสมอภาคกัน
ต่ อ หน้ ากฎหมาย กฏเกณฑ์ ข องกระบวนพิ จ ารณาต้ องไม่ บั่ น ทอนความถู ก ต้ องแท้ จริ ง ของ
ตัวบทกฎหมายและข้ อเท็จจริ งโดยการให้ ค่คู วามฝ่ ายหนึ่งได้ เปรี ยบ ลักษณะของกระบวนพิจารณา
ที่ เ ป็ นธรรมจึ ง ไม่ ค วรแทรกแซงความสามารถของศาลในการได้ รั บ ความถู ก ต้ องแท้ จริ ง
โดยให้ ค่คู วามฝ่ ายหนึ่งได้ เปรี ยบคู่ความอีกฝ่ ายหนึ่ง 38 ดังนัน้ ความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริ ง
จึ ง มี เ ป้ าหมายว่ า จะทํ า อย่ า งไรให้ ศ าลสามารถค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถูก ต้ อ งแท้ จ ริ ง เพื่ อ นํ า ไปปรั บ
กับข้ อกฏหมายได้ อย่างถูกต้ องและส่งผลให้ ได้ คําพิพากษาที่ถกู ต้ องและเป็ นธรรมในที่สดุ
มิติด้านความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริ งนัน้ จะเกี่ยวข้ องระบบกฎหมายในการ
ค้ นหาความจริ ง แนวปฏิบตั ิของศาลในกระบวนพิจารณา และลักษณะของระบบวิธีพิจารณาความ
กล่าวคือ
2.1.1 ระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริง
ระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริงมีอยู่ 2 ระบบ ได้ แก่ ระบบวิธีพิจารณาที่ผ้ พู ิพากษา
มีบทบาทเชิงรุ ก (Active Role) โดยเป็ นระบบที่ใช้ กนั อยู่ในประเทศที่ใช้ ระบบ Civil Law และ
ระบบวิธีพิจารณาที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรับ (Passive Role) อันเป็ นระบบที่ใช้ กนั อยู่ในประเทศ
ที่ใช้ ระบบ Common Law 39 แต่ในปั จจุบนั อาจกล่าวได้ ว่าแทบจะไม่มีประเทศใดใช้ ระบบที่ผ้ พู ิพากษา

Adrian A.S. Zuckerman, supra note 33, pp.1-5.
39
ดู บทที่ 2 ข้ อ 3.1.1 และ 3.1.2 ประกอบด้ วย.
38
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มีบทบาทเชิงรุ กหรื อระบบที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรับเพียงระบบเดียว โดยต่างก็ใช้ ทงั ้ 2 ระบบหรื อ
เป็ นระบบผสมผสานทังสิ
้ ้น เพียงแต่จะใช้ ระบบใดและในคดีประเภทใดเป็ นหลักเท่านัน้ 40
นอกจากนัน้ ยังปรากฏแนวโน้ มที่ชัดเจนมากว่าประเทศต่างๆ ได้ เพิ่มบทบาทของศาล
ในการควบคุมกระบวนพิจารณาคดีแพ่งมากยิ่งขึ ้นไม่ว่าจะเป็ นประเทศที่ใช้ ระบบ Civil Law หรื อ
Common Law โดยทุกระบบต่างมีความเข้ าใจดีว่า เมื่อกระบวนพิจารณาคดีขึ ้นอยู่กบั คู่ความและ
ทนายความ ความคืบหน้ าของกระบวนพิจารณาก็ถูกสะกัดกัน้ เพื่อผลประโยชน์ ส่วนตัวซึ่งอาจเป็ น
ผลประโยชน์ของจําเลยที่ต้องการทําให้ เกิดความยากลําบากแก่โจทก์หรื อผลประโยชน์ของทนายความ
ที่ ต้ อ งการจะเพิ่ ม รายได้ ข องตนเอง การทํ า ลายผลประโยชน์ ส่ว นตัว ของคู่ค วามและทนายความ
สามารถจะกระทํ า ได้ เพี ย งแต่ ไ ม่ ใ ช้ บ ทบาทเชิ ง รั บ ของศาลในกระบวนพิ จ ารณา โดยจะสามารถ
ป้องกัน การใช้ เ ล่ห์ ก ลเพื่ อ ทํ า ให้ ก ระบวนพิ จ ารณายุ่ง เหยิง ได้
สหรั ฐ อเมริ ก าถื อ เป็ นผู้นํ า ของ
แนวโน้ มดังกล่าวในประเทศที่ ใช้ ระบบ Common Law ในอังกฤษและออสเตรเลียก็ มีการ
เพิ่มบทบาทของศาลเป็ นอย่างมาก โดยการกําหนดให้ ศาลมีอํานาจอย่างเข้ มข้ นและกว้ างขวาง
ในกระบวนพิจารณาอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเทศที่ใช้ ระบบ Common Law ไม่เพียงแต่จะใช้
วิธีการเพิ่มบทบาทของศาลให้ มากขึ ้นเท่านัน้ แต่ได้ ยงั ได้ ถอยห่างจากกระบวนพิจารณาด้ วยวาจา
ด้ วยบทบาทในการควบคุมกระบวนพิจารณาคดีของศาลนัน้ เป็ นที่คาดหมายว่าไม่อาจจะดําเนินการ
ได้ โดยปราศจากความรู้ความเข้ าใจที่ก้าวหน้ าของผู้พิพากษาเสียก่อน ความรู้ความเข้ าใจที่ก้าวหน้ านี ้
สามารถจะได้ รับจากงานเขี ยนที่ เป็ นลายลักษณ์ อักษรเท่านัน้ แนวโน้ มที่ คล้ ายคลึงกันก็ ได้ เกิ ดขึน้
ในประเทศที่ใช้ ระบบ Civil Law ส่วนใหญ่ เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส อิตาลี และญี่ปนุ่
โดยมีการหันไปเสริมความแข็งแกร่งของบทบาทของศาลในการตรวจสอบควบคุมกระบวนพิจารณาคดี
มากยิ่งขึ ้น 41
บทบาทของศาลในการควบคุมกระบวนพิจารณาที่เพิ่มมากขึ ้นนี ้ รวมถึงบทบาทเชิงรุ ก
ของผู้พิพากษาในการค้ นหาความจริ งในคดี คู่ความและทนายความจึงไม่ได้ เป็ นผู้ครอบงํากระบวน
พิจารณาดังเช่นที่ปรากฏในระบบที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรับในกระบวนพิจารณา แต่ค่คู วามและ

ดู บทที่ 2 ข้ อ 3.1 ประกอบด้ วย.
41
Adrian A.S. Zuckerman, supra note 33, pp.47-48.
40
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ทนายความจะต้ องมีบทบาทในการให้ ความร่วมมือกับศาลในการค้ นความจริ งในคดีเพื่อไปสูเ่ ป้าหมาย
เดียวกันอันได้ แก่ความยุตธิ รรมในกระบวนพิจารณาคดี
2.1.2 แนวปฏิบัตขิ องศาลในกระบวนพิจารณา
ความรู้ ความเข้ าใจที่ก้าวหน้ าของผู้พิพากษาซึ่งจะทําให้ สามารถดําเนินบทบาทในการ
ควบคุมกระบวนพิจารณาคดีเพิ่มมากขึ ้นได้ นนั ้ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวพันกับแนวปฏิบตั ิของศาลหรื อแนวคิด
และทัศนคติของผู้พิพากษาในการดําเนินกระบวนพิจารณา ซึ่งแนวปฏิบตั ิของศาลในกระบวน
พิ จ ารณานี จ้ ะต้ อ งสอดคล้ อ งหรื อ สัม พัน ธ์ กับ กฎหมายและระบบกฎหมายที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปด้ ว ย
การปรับระบบกฎหมาย การแก้ ไขกฎหมาย หรื อการปรับปรุ งข้ อบังคับของศาลเพื่อให้ อํานาจศาล
ในการมีบทบาทควบคุมกระบวนพิจารณาเพิ่มมากขึ ้นหรื อเป็ นบทบาทเชิงรุ กในการค้ นหาความจริ ง
ไม่อาจจะเกิดขึ ้นได้ หากยังไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบตั ิของศาลในกระบวนพิจารณาให้ เป็ นไป
ในแนวทางดังกล่าว การปรับเปลี่ยนแนวปฏิบตั ิของศาลในกระบวนพิจารณาจึงเป็ นการทําให้ แนวคิด
ในทางทฤษฎีนนเป็
ั ้ นรู ปธรรมหรื อเป็ นจริ งได้ ในทางปฏิบตั ิ ซึง่ หลายประเทศไม่ว่าจะเป็ นประเทศที่ใช้
ระบบ Common Law หรื อระบบ Civil Law ก็ได้ ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบตั ิของศาลในกระบวน พิจารณา
ให้ เป็ นไปตามระบบกฎหมายในการค้ น หาความจริ ง ได้
เช่ น บทบาทเชิ ง รุ ก เป็ นหลัก
ของผู้พิพากษาอังกฤษในคดีมโนสาเร่ (Small Claims) 42
2.1.3 ลักษณะของระบบวิธีพจิ ารณาความ
ความเป็ นธรรมในการค้ น หาความจริ ง อัน จะเป็ นการเข้ า ถึ ง กระบวนการยุติธ รรมได้
อย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพนัน้
ระบบวิ ธี พิ จ ารณาความจะต้ อ งมี ลัก ษณะที่ ไ ม่ยุ่ง ยากซับ ซ้ อ นและ
ง่ายต่อการเข้ าถึง การแบ่งแยกคดีแพ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ โดยมีหลากหลายประเภทมากเกินไป
อาจก่อให้ เกิดความสับสน ไม่สะดวกต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี และมีความยุ่งยากในขันตอน
้
การวินิจฉัยประเภทคดี ตลอดจนทําให้ การพิจารณาคดีต้องล่าช้ าออกไปได้ และหากมีการพัฒนา
ปรับปรุ งระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งโดยการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายอื่น หรื อการออกกฎหมายใหม่
แทนที่ จะแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอาจก่อให้ เกิ ดความยุ่งยากซับซ้ อน
ในระบบวิธี พิจารณาความแพ่งได้ เ ช่ นกัน เพราะถื อได้ ว่าประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง
สมบัติ พฤฒิพงศภัค, “ปั ญหาการดําเนินกระบวนพิจารณามโนสาเร่ ในประเทศไทย
เปรี ยบเที ยบกับต่างประเทศบนพื น้ ฐานของมาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง,”
ดุลพาห, เล่มที่ 1, ปี ที่ 57, น.57-59 (มกราคม-เมษายน 2553).
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เป็ นแกนกลางของระบบวิธีพิจารณาความแพ่ง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณา
โดยการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง เป็ นหลั ก จึ ง สามารถลดทอน
ความยุง่ ยากซับซ้ อนในระบบวิธีพิจารณาความแพ่งได้ และยังสามารถสร้ างความเป็ นธรรมในภาพรวม
ของระบบวิธีพิจารณาความแพ่งได้ อีกด้ วย
2.2 มิตดิ ้ านการเป็ นกระบวนพิจารณาที่ใช้ ระยะเวลาอย่ างเหมาะสม
ระยะเวลาเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ อิทธิ พลต่อมิติด้ านความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริ ง
กระบวนพิจารณาที่มีความล่าช้ า หรื อกระบวนพิจารณาที่มีความเร่ งรี บ ต่างก็ก่อให้ เกิดข้ อผิดพลาดขึ ้น
ได้ เช่นกัน และการมีคําพิพากษาหรื อการบังคับคดีซึ่งล่าช้ าเกินกว่าที่จะเยียวยาความเสียหายได้
เป็ นกระบวนพิจารณาที่ไม่ยตุ ธิ รรม ดัง่ ภาษิตที่วา่ “ความยุตธิ รรมที่ลา่ ช้ าคือ การปฏิเสธความยุติธรรม”
(Justice Delayed is Justice Denied หรื อในภาษาลาตินว่า Venter Non Patitur Dilationem)
ในกรณี นี ห้ มายความว่ า กระบวนพิ จ ารณาที่ โ ดยระบบแล้ ว ปล่ อ ยให้ เ กิ ด ความล่า ช้ า ขึน้ เป็ นการ
บั่น ทอนประโยชน์ แ ห่ ง คํ า พิ พ ากษาโดยเป็ นการทํ า ให้ คํ า พิ พ ากษาไร้ ประโยชน์ ใ นทางปฏิ บัติ นัน้
ไม่สามารถกล่าวได้ วา่ เป็ นกระบวนพิจารณาที่เป็ นธรรม 43
นอกจากนัน้ ยังมีความเป็ นธรรมในการป้องกันผลร้ ายให้ ทนั การณ์หรื อที่เรารู้ จกั กันในรู ป
ของการขอความคุ้มครองชัว่ คราวหรื อโดยฉุกเฉินด้ วย ความยุตธิ รรมที่สามารถเข้ าถึงได้ อย่างทันการณ์
จึงเป็ นมิติที่สําคัญอย่างยิ่ง พอกับการปรับใช้ กฎหมายอย่างถูกต้ องสอดคล้ องกับความจริ ง นอกจาก
ความล่าช้ าในการพิจารณาคดีจะทําให้ ความยุติธรรมเป็ นอันไร้ ประโยชน์ ทําให้ คุณค่าของสิทธิ
ความถูกต้ อง ความชอบธรรมกลายเป็ นของที่ไร้ คา่ แล้ ว ในทางกลับกัน ความล่าช้ ายังส่งผลกระทบต่อ
ความคล่องตัวทางเศรษฐกิจ และทําให้ เกิดการบิดเบือนกลไกทางเศรษฐกิจในรู ปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น
การติดสินบน และการใช้ สิทธิ ในทางที่ผิด เป็ นต้ น และอาจเกิ ดผลที่ ยากแก่ การคาดหมายได้
อีกมากมาย ดังนัน้ เพื่อลดความเยิ่นเย้ อและเร่ งรัดให้ คดีดําเนินไปได้ อย่างรวดเร็ ว ระบบกระบวน
การยุตธิ รรมทางแพ่งจําเป็ นต้ องมีหลักการสําคัญต่อไปนี 44้
-หลักการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยเปิ ดช่องให้ มีการเจรจาต่อรองกันได้ อย่างคล่องตัว
หลัก การเปิ ดช่องให้ คู่ความสามารถสื่ อสารระหว่า งกัน ทัง้ ในแง่ ข้อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมายโดยมี
ผู้พิพากษาคอยกํ ากับ และสอดส่องดูแลให้ มีการเจรจาต่อรองและประนีประนอมข้ อโต้ แย้ งทาง
Adrian A.S. Zuckerman, supra note 33, p.6.
44
กิตติศกั ดิ์ ปรกติ และสมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 37, น.42-44.
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ข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายได้ อย่างคล่องตัว ชอบด้ วยกฎหมาย และเป็ นธรรม เพื่อให้ เกิดการระงับ
ข้ อ พิ พ าทหรื อ หาข้ อ ยุติใ นประเด็น ได้ โ ดยง่ า ย
ยอมให้ มี ก ารประนี ป ระนอมยอมความกัน ได้
อย่างคล่องตัวทังในและนอกศาล
้
-หลักการส่งเสริ มการดําเนินกระบวนการพิจารณาด้ วยวาจา
ส่งเสริ มการดําเนิน
กระบวนการพิจารณาด้ วยวาจาตามความเหมาะสม โดยไม่ยึดติดอยู่กับการดําเนินกระบวนการ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างตายตัว และผ่อนผันหน้ าที่ในการทําคําร้ อง คําให้ การ หรื อยกข้ อต่อสู้
เป็ นหนังสืออย่างยืดหยุน่ โดยไม่บงั คับใช้ อย่างเคร่งครัดเกินไป
-หลักการรับรองอํานาจของผู้พิพากษาในการวินิจฉัยความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อเท็จจริง
อันเป็ นองค์ประกอบของประเด็นข้ อพิพาทแต่ผ้ เู ดียว หลักการยอมรับอํานาจของผู้พิพากษาแต่ผ้ เู ดียว
ในการปรั บใช้ ก ฎหมายและวิ นิ จฉัย ปั ญ หาตามบทกฎหมายและตามความเป็ นธรรมซึ่งรวมไปถึง
หลักการจํากัดสิทธิของคู่ความในการอุทธรณ์ร้องเรี ยนในทางหน่วงเหนี่ยวให้ การพิจารณาล่าช้ าหรื อ
ต้ อ งพิ จ ารณาคดี ใ นศาลสูง ซํ า้ ซ้ อ นกัน โดยไม่จํ า เป็ น
หรื อ โดยไม่มี ส าระอัน สมควรเพี ย งพอ
แก่การพิจารณา
-หลักการรับรองอํานาจและบทบาทของผู้พิพากษาในการบริ หารจัดการคดี หลักข้ อนี ้
กลายเป็ นจุดสนใจขึ ้นมาในโลกที่ใช้ ภาษาอังกฤษจากข้ อเสนอของ Lord Woolf ในการปฏิรูปกระบวน
พิจารณาคดีของอังกฤษ แต่อนั ที่จริ งเป็ นหลักการที่ดํารงอยู่ในกระบวนพิจารณาคดีของกลุม่ ประเทศ
ในภาคพื ้นยุโรปมานานแล้ ว โดยมีนกั นิติศาสตร์ ชาวออสเตรี ย ชื่อ Franz Klein (1735-1811) ซึง่ เป็ นผู้
ร่ างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของออสเตรี ยเป็ นผู้ชี ้ให้ เห็นว่า กุญแจของการไขประตู
ที่ นํ า ไปสู่ก ารแก้ ปั ญ หาความล่า ช้ า ในการพิ จ ารณาคดี ไ ม่ไ ด้ อ ยู่ที่ ตัว บทกฎหมายแต่อ ยู่ที่ บ ทบาท
คุณภาพ และความรั บผิดชอบของผู้พิพากษาในการกํ ากับควบคุมกระบวนพิจารณาให้ ดําเนินไป
อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพ และแนวคิดนี ้ได้ รับการปรับใช้ อย่างเข้ มข้ นมากขึ ้นในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 20 นําโดยระบบกระบวนการยุตธิ รรมของเยอรมันจนกลายเป็ นแบบอย่างไปทัว่ โลก
2.2.1 ระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ความล่าช้ าอาจก่อให้ เกิดความผิดพลาดได้ โดยพยานหลักฐานอาจสูญหายหรื อ
ถูกทําลาย ข้ อพิพาทซึง่ จะต้ องมีการสืบพยานนัน้ ยิ่งระยะเวลาเนิ่นนานออกไปเท่าไร ความเป็ นไปได้
ที่ความจําของพยานจะเลอะเลือนก็ยิ่งเพิ่มมากขึ ้น หรื อพยานอาจถึงแก่ความตายหรื อหายสาบสูญไป
เสียก่อนที่จะได้ ทําการเบิกความก็ได้ ระบบวิธีพิจารณาความจึงต้ องลดความเสี่ยงของความผิดพลาด
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ดังกล่าวนี ้ โดยระบบวิธีพิจารณาความจะต้ องทําให้ แน่ใจว่าการพิจารณาคดีจะต้ องกระทําในขณะที่
พยานหลักฐานยังสดๆ ร้ อนๆ อยู่ อย่างไรก็ดี ระยะเวลาอาจจะก่อให้ เกิดความผิดพลาดไม่เฉพาะ
การมีคําพิพากษาที่ล่าช้ าเท่านันแต่
้ อาจจะเป็ นการมีคําพิพากษาที่เร่ งรี บด้ วย คําพิพากษาที่ทําด้ วย
ความฉุกละหุกโดยปราศจากระยะเวลาที่ เพี ยงพอต่อการรวบรวมพยานหลักฐานและการเตรี ย ม
ข้ อต่อสู้นนมี
ั ้ ความเสี่ยงสูงที่จะเกิดข้ อผิดพลาดขึ ้นได้ เช่นกัน
นอกจากระยะเวลาและความถูก ต้ อ งของคํ า พิ พ ากษาจะมี ค วามเชื่ อ มโยงกัน แล้ ว
ระยะเวลาอาจบั่นทอนประโยชน์ แห่งคําพิพากษาได้ โดยไม่คํานึงถึงความถูกต้ องของคําพิพากษา
โดยคําพิพากษาอาจมีการปรับข้ อกฎหมายเข้ ากับข้ อเท็จจริ งได้ อย่างถูกต้ องแล้ ว แต่กลับออกมา
ในระยะเวลาที่สายเกินไปกว่าฝ่ ายที่ชนะคดีจะนําไปใช้ ประโยชน์ในทางปฏิบตั ิได้ เช่น ฝ่ ายที่ชนะคดี
เป็ นบุคคลที่ต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้ าร่ วมงานสําคัญ และได้ ขอทําหนังสือเดินทาง
แต่ได้ รับการปฏิเสธจึงได้ ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อมีคําสัง่ ให้ หน่วยงานของรัฐออกหนังสือ เดินทางให้
หากศาลไม่สามารถมีคําพิพากษาได้ ก่อนแผนการเดินทาง โดยเป็ นคําพิพากษาซึง่ ออกมาล่าช้ าแม้ จะ
ตัดสินรับรองสิทธิของบุคคลนันก็
้ ไม่สามารถแก้ ไขความเดือดร้ อนของบุคคลนันได้
้ เช่นเดียวกับระบบ
การพิจารณาพิพากษาคดีที่ทําให้ เหยื่ออุบตั ิเหตุทางรถยนต์ต้องรอคอยการได้ รับค่าสินไหมทดแทน
เป็ นเวลานานหลายปี ก็ ไ ม่ อ าจเยี ย วยาแก้ ไขความผิ ด พลาดดัง กล่ า วได้ คํ า พิ พ ากษาในกรณี นี ้
ไม่ยตุ ิธรรมไม่ใช่เพราะคําพิพากษาไม่ถกู ต้ องในข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายแต่เป็ นเพราะคําพิพากษา
ออกมาสายเกินไปกว่าที่จะทําให้ เกิดความถูกต้ องได้ 45
2.2.2 ระยะเวลาในการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรื อคําสั่งของศาล
ระยะเวลาในการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
ระยะเวลาในการพิจารณาคดีที่จะต้ องมีระยะเวลาที่เหมาะสม แม้ คําพิพากษาจะทําการวินิจฉัย
ได้ อย่างถูกต้ องทังในข้
้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมาย ไม่มีความล่าช้ า ไม่มีความไม่เร่ งรี บ หรื อได้ ออกมา
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ วก็ตาม แต่หากการบังคับคดีตามคําพิพากษานันต้
้ องใช้ ระยะเวลา
ยาวนานเกินกว่าที่จะเยียวยาความเสียหายได้ การบังคับคดีนนย่
ั ้ อมไม่ยตุ ิธรรมและเป็ นการบัน่ ทอน
ประโยชน์แห่งคําพิพากษาได้ เช่นเดียวกัน

45
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2.3 มิตดิ ้ านค่ าใช้ จ่ายที่เหมาะสมในการเข้ าถึงความยุตธิ รรม
ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าถึงความยุติธรรม มีหลายแง่มมุ ที่เกี่ยวพันกับมิติด้านความเป็ นธรรม
ในการค้ น หาความจริ ง ที่ จ ะนํ า ไปสู่ค วามถูก ต้ อ งเป็ นธรรมของคํ า พิ พ ากษา ดัง ที่ ไ ด้ ก ล่า วแล้ ว ว่ า
กระบวนพิจาณานันไม่
้ อาจคาดหมายความสมบูรณ์แบบได้ หรื อไม่สามารถจะรับประกันความถูกต้ อง
โดยสมบูรณ์ ในทุกคําพิพากษาได้ แต่อาจคาดหมายคําพิพากษาที่เป็ นธรรมได้ เช่น คําพิพากษา
ที่ ได้ ชั่ง นํ า้ หนัก พยานหลักฐานโดยใช้ เ หตุผ ลแทนที่ จ ะเป็ นเรื่ อ งของเทคนิ ค ในการดํ า เนิ น กระบวน
พิจารณาของคู่ความ อย่างไรก็ ดี คุณภาพของกระบวนพิจารณายังขึน้ อยู่กับการจัดสรรทรั พยากร
แก่กระบวนพิจ ารณาด้ วย กระบวนพิจารณาที่ ขาดแคลนทรั พยากรอาจจะมีคุณภาพของกระบวน
พิจารณาที่ด้อยกว่าและผลิตคําพิพากษาที่ถกู ต้ องเป็ นธรรมน้ อยกว่า เช่น ประเทศที่ปฏิเสธการจัดสรร
ทรัพยากรที่สําคัญต่อกระบวนพิจารณาโดยผู้พิพากษาไม่ได้ รับการจ่ายเงินเดือน และไม่ได้ มีการ
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้ ผู้พิพากษาในระบบดังกล่าวจะไม่มีมาตรฐานและแรงจูงใจที่เพียงพอ
ในการบริ หารเวลาและใช้ ความพยายามที่จะทําคําพิพากษาได้ อย่างถูกต้ องเป็ นธรรม การจัดสรร
ทรั พ ยากรต่ อ กระบวนพิ จ ารณาจึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คํ า พิ พ ากษาที่ ถู ก ต้ อ งเป็ นธรรมไม่ น้ อยไปกว่ า
กระบวนการให้ เหตุผลในคําพิพากษาและความซื่อสัตย์ของผู้พิพากษา โดยการลงทุนจัดสรรทรัพยากร
ยิ่งมากขึ ้นเท่าไร คําพิพากษาก็ยอ่ มมีคณ
ุ ภาพมากขึ ้นเท่านัน้ 46
แม้ ว่ารัฐจะมีภาระหน้ าที่ในการทําให้ กระบวนยุติธรรมทางแพ่งถูกต้ องมากที่สดุ ไม่ว่าจะ
ต้ องลงทุนมากเท่าไรก็ตาม แต่ประชาชนไม่อาจจะกล่าวอ้ างได้ วา่ ตนมีสทิ ธิที่จะได้ รับกระบวนพิจารณา
ที่ดีที่สดุ โดยไม่คํานึงถึงค่าใช้ จ่ายเลย ดังเช่นไม่อาจกล่าวอ้ างได้ ว่าตนมีสิทธิที่จะได้ รับการบริ การ
สาธารณสุขหรื อระบบการขนส่งที่ดีที่สดุ อย่างไรก็ดี ประชาชนสามารถคาดหวังกระบวนพิจารณา
ความแพ่งที่ ยุติธ รรมโดยมี สิทธิ ที่ จะคาดหมายว่ากระบวนพิจารณาจะมี มาตรการที่ สมควรในการ
คุ้ม ครองสิท ธิ ด้ ว ยทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่แ ละเปรี ย บเที ย บกัน ได้ กับ การจัด สรรทรั พ ยากรที่ จํ า เป็ นให้ แ ก่
องค์กรอื่น ระบบกระบวนพิจารณาทุกระบบจะต้ องสร้ างความสมดุลระหว่างทรัพยากรที่มีอยู่กับ
แนวคิดเรื่ องความถูกต้ องในระดับที่พอดี ระบบส่วนใหญ่ต้องการจัดหาทรัพยากรให้ มากโดยธรรมชาติ
แต่ก็ต้องตัง้ คําถามว่ามี ความเป็ นธรรมต่อผู้เสียภาษี หรื อไม่ที่จะต้ องลงทุนมหาศาลในการบริ หาร
กระบวนยุติธรรมทางแพ่ง ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างการลงทุนในทรัพยากรต่างๆ และ
การดําเนินงานของระบบการบริ หารกระบวนยุติธรรมทางแพ่งในภาพรวม อย่างไรก็ดี ค่าใช้ จ่ายก็มี
46

Adrian A.S. Zuckerman, supra note 33, p.7.

94

ความสัม พัน ธ์ กับ ความยุติธรรมที่ ปัจ เจกชนพึง ได้ รับตามวัตถุป ระสงค์ ข องวิธี พิ จารณาความแพ่ง
ที่ จ ะต้ องคุ้ มครองและบั ง คั บ ตามสิ ท ธิ ข องปั จเจกชนซึ่ ง เป็ นสิ ท ธิ พ ลเมื อ งขั น้ พื น้ ฐานและ
สิ ท ธิ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองในสั ง คมที่ เ จริ ญแล้ วโดยเป็ นสิ ท ธิ ใ นการเข้ าถึ ง
กระบวนการยุติธรรม 47 ซึง่ แบ่งออกเป็ น ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี และความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ดังต่อไปนี ้3.1 ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี
2.3.1 ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี
การฟ้องและต่อสู้คดีในระบบกระบวนพิจารณาส่วนใหญ่ ผู้ดําเนินคดีจะต้ องชําระ
ค่าธรรมเนียมศาล จึงมีคําถามว่าค่าธรรมเนียมศาลได้ ก่อให้ เกิดอุปสรรคในการเข้ าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมของผู้ที่ไม่สามารถชําระหรื อไม่ โดยเป็ นที่ยอมรับกันว่าการเก็บค่าธรรมเนียมศาลในอัตราสูง
ไม่ยุติธรรมเพราะเป็ นการปฏิเสธการได้ รับการพิจารณาโดยศาล
แต่ประเทศต่างๆ ใช้ วิธีการ
แตกต่างกันในการช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถชําระค่าธรรมเนียมศาลได้ เมื่อกล่าวถึงค่าใช้ จ่ายในการ
เข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมมีข้อพิจารณาที่สําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก แต่ละระบบจะต้ อง
ตัดสินใจเชิงนโยบายว่าระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งควรจะรั บภาระค่าใช้ จ่ายเบือ้ งต้ นโดยผู้ใช้
หรื อผู้ดําเนินคดีหรื อไม่โดยผ่านค่าธรรมเนี ยมศาลที่สะท้ อนความเป็ นจริ ง หรื อจะเป็ นการรั บภาระ
ค่ า ใช้ จ่ า ยทัง้ หมดโดยผู้เ สี ย ภาษี ประการที่ ส อง จะต้ อ งคํ า นึ ง ว่ า การดํ า เนิ น คดี ที่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยตํ่ า
มีแนวโน้ มที่จะเป็ นการสนับสนุนให้ มีการดําเนินคดี หากมีการดําเนินคดีมากขึ ้นเท่าไร ผู้เสียภาษี ก็จะ
ต้ องจ่ายเงินมากขึ ้นเท่านัน้ หรื อคดีก็จะยิ่งล่าช้ ามากขึ ้นเท่านัน้ ดังนัน้ ความสัมพันธ์ ระหว่างค่าใช้ จ่าย
และการเข้ าถึงกระบวนยุติธรรมจึงมีความละเอียดอ่อน แต่ละระบบจะใช้ วิธีการที่แตกต่างกัน 48 เช่น
เรื่ องค่าธรรมเนียมศาลนัน้ ฝรั่งเศสและสวีเดนถือว่ารัฐควรเป็ นฝ่ ายออกทังหมด
้
ในขณะที่เยอรมนี
อังกฤษและสหรั ฐอเมริ กาจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมศาลจากผู้นําคดีขึน้ สู่ศาล แต่สําหรับ
ค่าทนายความนัน้ ในอังกฤษและสหรัฐอเมริ กามีอตั ราสูงมาก ในฝรั่งเศสไม่มีอตั ราแน่นอน และ
มักเรี ยกเป็ นอัตราค่าธรรมเนี ยมตามเวลาที่ทํางาน ในขณะที่ในเยอรมนีมีอัตราปานกลางและ
เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด (ตกลงตํ่ากว่าที่กฎหมายกําหนดไม่ได้ แต่อาจตกลงสูงกว่าได้ )
แต่เมื่อชนะคดีแล้ วประเทศส่วนใหญ่มกั กําหนดให้ ผ้ ูแพ้ คดีออกค่าใช้ จ่าย แต่ในฝรั่งเศสศาลจะสัง่ ให้
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จ่ายในอัตราของทางการซึ่งตํ่ากว่าความจริงมาก ส่วนในสหรัฐอเมริ กา คู่ความต่างออกค่าใช้ จ่าย
ในส่วนของตนเอง 49
2.3.2 ความช่ วยเหลือทางกฎหมาย
ความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายเป็ นผลทางอ้ อ มของค่า ใช้ จ่า ยในการเข้ า ถึ ง กระบวนการ
ยุตธิ รรมแต่อาจเป็ นค่าใช้ จ่ายที่ไม่จําเป็ นสําหรับผู้ดําเนินคดีฝ่ายตรงข้ าม ผลทางอ้ อมนี ้มีหลายรู ปแบบ
ระบบวิธีพิจารณาที่ ยอมให้ มีการเข้ าถึงได้ โดยทุกคนอาจยังคงเป็ นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ยากจนได้
หากปราศจากตัวแทนทางกฏหมายที่เพียงพอแก่ฝ่ายนัน้ ในทางทฤษี เป็ นไปได้ ที่ผ้ ดู ําเนินคดีโดยทัว่ ไป
สามารถเสนอคดีของตนได้ โดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือของทนายความ แต่ในทางปฏิบตั ิอาจไม่ได้
เป็ นเช่นนัน้ เป็ นปั ญหาที่จะต้ องพิจารณาว่าระบบกระบวนพิจารณานันสามารถทํ
้
าให้ ผ้ ดู ําเนินคดี
โดยทัว่ ไปสามารถเสนอคดีของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพหรื อไม่ ตัวแทนทางกฏหมายสามารถส่งเสริ ม
ประโยชน์ ท างกระบวนพิ จ ารณาของผู้ดํ า เนิ น คดี ห รื อ ไม่ กระบวนพิ จ ารณาในบางระบบตัว แทน
ทางกฏหมายจะมีลกั ษณะบังคับ ในระบบกระบวนพิจารณาส่วนใหญ่ตวั แทนทางกฏหมายนับได้ ว่า
เป็ นประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง จึ ง ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ระบบกระบวนพิ จ ารณานัน้ จะช่ ว ยเหลื อ ผู้ดํ า เนิ น คดี
ที่ไม่สามารถว่าจ้ างทนายความได้ อย่างไร
ความช่วยเหลือทางกฎหมายเป็ นคําถามเกี่ ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่ สลับซับซ้ อน
โดยอาจต้ องพิจารณาว่าผู้ดําเนินคดีที่รวยกว่าได้ รับประโยชน์ที่ไม่เป็ นธรรมจากผู้ดําเนินคดีที่จนกว่า
หรื อไม่ เช่น ผู้ดําเนินคดีสามารถได้ รับค่าใช้ จ่ายคืนหรื อไม่และอย่างไรเมื่อมีคําพิพากษาให้ ตนเป็ นฝ่ าย
ชนะคดีแล้ ว หรื อตัวความถูกเรี ยกเก็บค่าทนายความในอัตราสูงและไม่สามารถจะคาดหมายได้ หรื อไม่
คู่ความฝ่ ายที่รวยกว่าอาจได้ เปรี ยบคู่ความฝ่ ายที่จนกว่าเพราะถ้ าคู่ความซึ่งมีข้อจํากัดด้ านการเงิน
เป็ นฝายแพ้ คดีอาจจะต้ องจ่ายค่าใช้ จ่ายจํานวนมากและไม่อาจคาดหมายได้ ให้ แก่คคู่ วามอีกฝ่ ายหนึง่
ดั ง นั น้ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ มี จํ า นวนมากจะเกี่ ย วพั น กั บ การประเมิ น ความยุ ติ ธ รรม
ทางกระบวนพิจารณาในหลายวิธีการ จํานวนทรัพยากรที่ท่มุ เทให้ แก่กระบวนพิจารณามีอิทธิพลต่อ
ระดับความถูกต้ องเป็ นธรรมของคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ มีผลกระทบต่อ
การเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมของปั จเจกชน และในท้ ายสุดค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีที่สูงและ

49

กิตติศกั ดิ์ ปรกติ และสมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 37, น.47.

96

ไม่อาจคาดหมายได้ สามารถทําให้ ผ้ ูดําเนินคดีที่รวยกว่าได้ เปรี ยบอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผู้ดําเนินคดี
ที่จนกว่า 50
จุดมุ่งหมายของมาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งทัง้ 3 มิติก็คือ
ความยุติธรรม และความยุติธรรมจะเกิดขึ ้นได้ ต่อเมื่อให้ ความสําคัญในทุกมิติ เนื่องจากในแต่ละมิติ
จะมี ค วามเกี่ ย วพัน กัน ความเป็ นธรรมในการค้ น หาความจริ ง ซึ่ ง ทํ า ให้ ได้ คํ า พิ พ ากษาที่ ถูก ต้ อ ง
ทัง้ ข้ อเท็ จจริ ง และข้ อกฎหมายนัน้ จะต้ องพิจารณาต่อไปว่าเป็ นคําพิพากษาที่ ออกมาล่าช้ าเกิ นไป
จนเป็ นการปฏิ เ สธความยุติ ธ รรมหรื อ ไม่
ค่า ใช้ จ่ า ยก็ มี ผ ลต่อความถูก ต้ อ งของคํ า พิพ ากษา
เมื่ อ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง คู่ค วามฝ่ ายที่ มี ฐ านะดี ก ว่ า จะได้ เ ปรี ย บคู่ค วามฝ่ ายที่ มี ฐ านะด้ อ ยกว่ า และ
การพิจารณาที่ล่าช้ าเป็ นผลให้ ค่คู วามต้ องมีภาระค่าใช้ จ่ายมากขึ ้น แต่การให้ ความสําคัญในทุกมิติ
ไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า ทุ ก มิ ติ จ ะต้ อ งสมบู ร ณ์ แ บบ เพราะความเป็ นธรรมในการค้ น หาความจริ ง
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งคําพิพากษาที่ถูกต้ องนันมี
้ ข้อผิดพลาดเกิดขึ ้นได้ กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ
ดําเนินไปโดยปราศจากความล่าช้ าเลย และกระบวนการยุติธรรมไม่อาจปราศจากอุปสรรคในเรื่ อง
ค่าใช้ จ่ายได้ แต่ละระบบจึงต้ องสร้ างสมดุลย์ระหว่างมิติทงั ้ 3 นี ้ เช่น กระบวนการเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ ง
ที่มีลกั ษณะบังคับ (Compulsory Discovery) อันเป็ นลักษณะที่ใช้ ในระบบ Anglo-American นันจะ
้
ไม่ ป รากฏในระบบประมวลกฎหมายภาคพื น้ ยุ โ รป อาจกล่ า วได้ ว่ า ระบบ Anglo-American
ให้ ความสําคัญกับคําพิพากษาที่ถูกต้ อง เนื่องจากกระบวนการเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งมีแนวโน้ มที่จะดึง
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ องออกมาได้ มากกว่าจึงนําไปสู่คําพิพากษาซึ่งถูกต้ องในข้ อเท็จจริ งมากกว่า
แต่กระบวนการเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งก็มีข้อด้ อยตรงที่มีค่าใช้ จ่ายมากในการดําเนินการโดยคดีจํานวน
มากมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเกิ น กว่ า ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ ดัง นัน้ การเปรี ย บเที ย บระบบ Anglo-American และ
ระบบประมวลกฎหมายภาคพื น้ ยุโ รปจะต้ อ งพิจ ารณาไม่เ พี ย งแต่ก ระบวนการเปิ ดเผยข้ อ เท็ จจริ ง
อันนํ าไปสู่คําพิพากษาที่ ถูกต้ องเท่านัน้ แต่จะต้ องพิจารณามิติด้านค่าใช้ จ่ายด้ วย การเปรี ยบเที ยบ
ในทุกมิติจะทําให้ ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของระบบกฎหมาย แต่ไม่ได้ หมายความว่าระบบหนึ่งดีกว่า
อีกระบบหนึ่ง เพราะแต่ละระบบจะให้ ความสําคัญในแต่ละมิติต่างกันโดยขึ ้นอยู่กบั การเลือกวิธีการ
ในการเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรม เช่ น
ทนายความอัง กฤษเชื่ อ ว่ า การจํ า กัด ค่ า ใช้ จ่ า ย
ด้ านค่าทนายความจะเป็ นผลให้ เป็ นการสะกัดกันการค้
้
นหาความจริ งซึ่งจะนําไปสู่การมีคําพิพากษา
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ที่ ไม่ถูก ต้ อ งอย่างไม่อ าจยอมรั บได้
แต่ใ นกระบวนพิจ ารณาของเยอรมนี ระดับ ความถูก ต้ อ ง
ของคําพิพากษาที่ยอมรับได้ จะต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายที่เหมาะสมและคาดหมายได้ 51
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