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บทที่ 5
การปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งในต่ างประเทศ
ประเทศต่างๆ ได้ ทําการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งโดยอยู่ในแนวทางของ
มาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่ง ไม่ว่าจะเป็ น
ประเทศที่ใช้ ระบบ Common Law หรื อประเทศที่ใช้ ระบบ Civil Law โดยจะได้ กล่าวถึงการปฏิรูป
ระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่งระดับประเทศ ได้ แก่ ประเทศอังกฤษ
เยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปนุ่ และการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณา
ความแพ่งระดับระหว่างประเทศ คือ สภาแห่งยุโรป (Council of Europe) และสหภาพยุโรป
(The European Union/EU) รวมทัง้ สถาบันกฎหมายอเมริ กันและสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันของกฎหมายเอกชน (ALI-Unidroit) ดังต่อไปนี ้
1. การปฏิรู ประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งระดับประเทศ
1.1 ประเทศอังกฤษ
1.1.1 ระบบศาลยุตธิ รรมอังกฤษ
ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งของอังกฤษแบ่งออกเป็ น 3 ลําดับชัน้ กล่าวคือ
ศาลชันสู
้ งสุด ได้ แก่ ศาลฎีกา (The Supreme Court) ศาลชันกลาง
้
ได้ แก่ ศาลอุทธรณ์แผนกคดีแพ่ง
(Court of Appeal (Civil Division)) ศาลสูง (High Court) ประกอบด้ วย 3 แผนก คือ Queen’s Bench
Division Chancery Division และ Family Division และศาลชันล่
้ าง ได้ แก่ County Courts และ
Magistrates’ Courts
้ ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
1. ศาลชันสู
้ งสุด ได้ แก่ ศาลฎีกา (The Supreme Court)1 จัดตังขึ
2009 โดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ (Constitutional Reform Act 2005) แทนที่ศาลสภา
A Guide to Bringing a Case to the Supreme Court, http://www.supremecourt.
gov.uk/docs/bringing-case-to-UKSC.pdf.
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ขุนนาง (House of Lords) มีอํานาจพิจารณาคดีซงึ่ มาจากศาลอุทธรณ์แผนกคดีแพ่ง (Court of
Appeal (Civil Division)) การอุทธรณ์คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีแพ่งต่อศาลฎีกา
จะต้ องได้ รับอนุญาตจากศาลอุทธรณ์ แผนกคดีแพ่งหรื อศาลฎีกา โดยคู่ความจะต้ องขออนุญาต
อุทธรณ์ตอ่ ศาลอุทธรณ์แผนกคดีแพ่งก่อน หากศาลอุทธรณ์แผนกคดีแพ่งไม่อนุญาตจึงจะขออนุญาต
อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลฎี ก าได้
นอกจากนั น้ ศาลฎี ก ายั ง มี อํ า นาจพิ จ ารณาคดี ที่ อุ ท ธรณ์
โดยตรง (Leapfrog Appeals) มาจากศาลสูงตามมาตรา 12-16 แห่งพระราชบัญญัติการบริ หาร
งานยุตธิ รรม (The Administration of Justice Act 1969) โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
-ต้ องได้ รับการรับรองให้ อทุ ธรณ์จากศาลสูง
-ผู้พิพากษาในศาลสูงต้ องรับรองทันทีเมื่อมีคําพิพากษาหรื อคําสัง่ หรื อภายใน 14 วัน
นับแต่วนั มีคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ว่ามีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง (The Relevant Conditions) ที่เพียงพอ
เพื่อสร้ างความเป็ นธรรมในการอนุญาตให้ อทุ ธรณ์ และคูค่ วามทุกฝ่ ายยินยอม
-ศาลฎีกาอนุญาตให้ อทุ ธรณ์ได้
-เงื่ อนไขที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการอนุญาตให้ อุทธรณ์ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ใ นมาตรา 12
(3)
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารบริหารงานยุตธิ รรมเป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับประโยชน์สาธารณะ ได้ แก่
(ก) เกี่ยวข้ องโดยรวมหรื อโดยหลักซึง่ การจัดทํากกฏหมายหรื อเครื่ องมือทางกฏหมายและ
มี ก ารโต้ แ ย้ งในกระบวนพิ จ ารณา และได้ รั บ การพิ จ ารณาในคํ า พิ พ ากษาของผู้ พิ พ ากษาที่ ไ ด้
นัง่ พิจารณาคดี หรื อ
(ข) เป็ นเรื่ องที่ผ้ พู ิพากษาจะต้ องผูกพันโดยคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ หรื อศาลฎีกา
ในกระบวนพิจารณาก่อนหน้ านัน้ และได้ รับการพิจารณาในคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรื อศาลฎีกา
ในกระบวนพิจารณาคดีนนั ้
2. ศาลชันกลาง
้
ได้ แก่ ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) ซึง่ ประกอบด้ วย 2 แผนก คือ
แผนกคดีอาญา และแผนกคดีแพ่ง โดยศาลอุทธรณ์แผนกคดีแพ่ง 2 มีอํานาจพิจารณาคดีแพ่งที่อทุ ธรณ์
มาจากศาลสูงทุกแผนก และจาก County Courts ทัง้ ปั ญหาข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมาย
พยานหลักฐานที่อ้างอิงในอุทธรณ์โดยปกติต้องเป็ นไปตามบัญชีระบุพยานในชันต้
้ น แต่อาจรับฟั ง
P W D Redmond and Peter Shears, General Principles of English Law,
7th ed., (London: Pitman Publishing, 1993), pp.39-40.
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พยานหลักฐานใหม่ได้ ในกรณีที่เหมาะสมและศาลสูงหรื อ County Courts อาจจะอนุญาตหรื อไม่
อนุญาตให้ อทุ ธรรณ์ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนได้
-ศาลสูง (High Court)3 ประกอบด้ วย 3 แผนก คือ
1. Queen’s Bench Division เป็ นแผนกที่ใหญ่ที่สดุ และมีปริ มาณคดีมากที่สดุ ของ
ศาลสูง โดยมีเขตอํานาจศาลกว้ างขวางที่สดุ และแบ่งเป็ นหลายส่วน มีอํานาจพิจารณาคดี ดังต่อไปนี ้
(ก) อํานาจพิจารณาคดีในชันต้
้ น
-ศาลปกติ (Ordinary Court) มีอํานาจพิจารณาคดีทุกประเภทที่ไม่ได้ มอบหมาย
โดยชัดแจ้ งให้ อยูใ่ นอํานาจของแผนกอื่น เช่น คดีละเมิด และคดีสญ
ั ญา
-ศาลพาณิชย์นาวี (Admiralty Court) มีอํานาจพิจารณาคดีการขนส่งทางทะเล เช่น
การช่วยเหลือเรื ออับปาง และการยึดเรื อ
-ศาลพาณิชย์ (Commercial Court) มีอํานาจพิจารณาคดีชํานัญพิเศษที่เป็ นข้ อพิพาท
ทางพาณิชย์ ได้ แก่ การประกันภัย การธนาคาร และการตีความเอกสารทางการค้ า เช่น ใบตราส่ง
(ข) อํานาจพิจารณาคดีในชัน้ อุทธรณ์ มีอํานาจพิจารณาคดีแพ่งที่อุทธรณ์ มาจาก
Magistrates’ Courts
(ค) อํานาจในการตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมาย (Judicial Review) มีอํานาจ
ตรวจสอบควบคุมศาลชันล่
้ าง องค์กรฝ่ ายบริ หาร และหน่วยงานสาธารณะอื่นๆ ที่ใช้ อํานาจตุลาการ
หรื อกึ่งตุลาการ โดยการออกคําสัง่ พิเศษ (Prerogative Orders)
้ นหลายประเภทโดยเฉพาะ
2. Chancery Division4 มีอํานาจพิจารณาคดีแพ่งในชันต้
ข้ อพิพาทเกี่ยวกับธุรกิจและทรัพย์สิน และรวมถึงคดีชํานัญพิเศษบางประเภท เช่น บริ ษัท การแข่งขัน
ทางการค้ า ล้ มละลาย สิทธิบตั ร และทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ โดยมีศาลในสังกัด คือ ศาลล้ มละลาย
(Bankruptcy Court) ศาลบริ ษัท (Companies Court) และศาลสิทธิบตั ร (The Patents Court)

Ibid, pp.41-42.
4
Chancery Division, http://www.justice.gov.uk/courts/rcj-rolls-building/
chancery-division.
3
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และมีอํานาจพิจารณาคดีในชันอุ
้ ทธรณ์ 5 โดย Divisional Court มีอํานาจพิจารณาคดีที่อทุ ธรณ์
มาจาก County Courts ในเรื่ องล้ มละลาย และเรื่ องที่ดนิ
้ นเกี่ยวกับครอบครัว ได้ แก่ พินยั กรรม
3. Family Division6 มีอํานาจพิจารณาคดีในชันต้
การสมรส เช่น การหย่า ความไม่สมบูรณ์ ของการสมรส และการแยกกันอยู่ การรับบุตรบุญธรรม
การมีสิทธิตามกฎหมายของผู้เยาว์ และอํานาจปกครองผู้เยาว์ ตลอดจนคดีตามพระราชบัญญัติ
การเจริ ญพันธุ์และตัวอ่อนมนุษย์ (The Human Fertilisation And Embryology Act 1990)
และมีอํานาจพิจารณาคดีในชันอุ
้ ทธรณ์ โดยมีอํานาจพิจารณาคดีที่อทุ ธรณ์มาจาก County Courts
และ Magistrates’ Courts ตามพระราชบัญญัติอํานาจปกครองผู้เยาว์ (The Guardianship of
Minors Acts 1971 and 1973)
อนึง่ มีข้อสังเกตุเกี่ยวกับศาลสูง ดังนี 7้
1. ผู้พิพากษาในแต่ละแผนกอาจโอนไปมาได้ หากผู้พิพากษานันเองและประธานของ
้
แต่ละแผนกยินยอม
2. เป็ นหลักทัว่ ไปว่าแต่ละแผนกมีอํานาจพิจารณาคดีทุกประเภทที่อยู่ในอํานาจของ
ศาลสูง การแบ่งแผนกก็เพื่อให้ การพิจารณาคดีเป็ นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว
3. ผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ อาจมานั่งพิจารณาในศาลสูงได้ โดยผู้ที่มีคุณสมบัติ
ที่ จ ะได้ รั บ แต่ ง ตัง้ ให้ เป็ นผู้ พิ พ ากษาในศาลสู ง และอดี ต ผู้ พิ พ ากษาศาลสู ง หรื อ ศาลอุ ท ธรณ์
อาจมานัง่ พิจารณาในฐานะเป็ นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลสูงเป็ นการชัว่ คราวได้
4.
โจทก์ ต้องฟ้ องคดีให้ ตรงตามอํานาจศาลที่ ได้ รับมอบหมาย แต่ถ้า ฟ้องไม่ตรง
ั ้ อาจโอนมายังแผนกที่ถกู ต้ องได้ ทังนี
้ ้ อยู่ในดุลพินิจ
ตามอํานาจศาลที่ได้ รับมอบหมาย แผนกคดีนนก็
ของผู้พิพากษา
3. ศาลชันล่
้ าง ได้ แก่

P W D Redmond and Peter Shears, supra note 2, p.43.
6
Ibid, p.44.
7
สุนยั มโนมัยอุดม, ระบบกฎหมายอังกฤษ, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุ งเทพมหานคร: บริ ษัท
โรงพิมพ์เดือนตุลา จํากัด, 2545), น.211.
5
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-County Courts8 เป็ นศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งโดยมีขอบเขตจํากัด
เรื่ อ งทุ น ทรั พ ย์ ที่ พิ พ าท
แต่ ต่ อ มาการจํ า กัด ทุ น ทรั พ ย์ ใ นคดี บ างประเภทได้ ถูก ยกเลิ ก ไป
ทําให้ County Courts มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทโดยไม่มีขอบเขตจํากัดเรื่ อง
ทุนทรัพย์ที่พิพาท นอกจากนัน้ ในบางกรณีเขตอํานาจของ County Courts ยังทับซ้ อนกับเขตอํานาจ
ของศาลสูงด้ วย
County Courts มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีดงั ต่อไปนี ้
1. คดีเกี่ยวกับสัญญาและละเมิด มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีโดยไม่จํากัดทุนทรัพย์
2. คดีเกี่ยวกับที่ดนิ มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีโดยไม่จํากัดทุนทรัพย์
3. คดีเกี่ยวกับ Equity เช่น คดีไถ่ถอนจํานอง การบังคับชําระหนี ้โดยเฉพาะเจาะจง
ตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน คดีขอค่าอุปการะเลี ้ยงดูบตุ ร คดีขอเลิกห้ างหุ้นส่วนที่มีทนุ ทรัพย์ที่พิพาท
ไม่เกิน 30,000 ปอนด์ เป็ นต้ น
4. คดีพาณิชย์นาวี เช่น คดีเรี ยกร้ องค่าเสียหายที่เกิดจากเรื อหรื อการสูญหายหรื อเสียหาย
ซึง่ สินค้ าที่บรรทุกบนเรื อซึง่ มีทนุ ทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 5,000 ปอนด์ ยกเว้ นคดีการช่วยเหลือเรื ออับปาง
ซึง่ มีทนุ ทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 15,000 ปอนด์
5. คดีมรดก มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีขอเพิกถอนพินยั กรรม หรื อคดีขอจัดการมรดก
ที่มีมลู ค่าน้ อยกว่า 30,000 ปอนด์
6. คดีครอบครัว เช่น คดีหย่า คดีขอให้ การสมรสตกเป็ นโมฆะ และมีอํานาจในการกําหนด
ค่าอุปการะเลี ้ยงดูไม่วา่ เป็ นเงินก้ อนหรื อเป็ นงวด
7. คดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้ อยู่ในอํานาจของ County Courts เช่น คดีเช่าซื ้อ
คดีฟ้องร้ องระหว่างเจ้ าของที่ดนิ กับผู้เช่า คดีล้มละลาย และคดีสทิ ธิบตั ร
8. คดีที่คคู่ วามตกลงกันให้ County Courts มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
S.B. Bailey and M.J.Gunn, The Modern English Legal System, (London:
Sweet & Maxwell, 1996), pp.73-77 and see Terence Ingman, The English Legal Process,
5th ed., (London: Blackstone Press Limited, 1994), pp.32-35 อ้ างใน กมลชัย รัตนสกาววงศ์และ
คณะ, “การนัง่ พิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะ,” (รายงานการวิจยั สํานักงานศาลยุติธรรม,
2548), น.72-74.
8
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อย่างไรก็ดี คดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่าอํานาจพิจารณาพิพากษาของ County Courts
ซึง่ จะอยู่ในอํานาจของศาลสูง Queen’s Bench Division หากคู่ความทังสองฝ่
้
ายตกลงกันว่าให้ คดี
ได้ รับการพิจารณาโดย County Courts แล้ ว County Courts ก็มีอํานาจพิจารณาคดีดงั กล่าวได้ และ
นอกจาก County Courts จะมีอํานาจในการพิจารณาคดีในฐานะศาลชันต้
้ นแล้ วยังมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ์คําสัง่ หรื อคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของทางบริหารอีกด้ วย
ในการฟ้ องคดีตอ่ County Courts นัน้ โจทก์จะต้ องยื่นฟ้องต่อ County Courts ที่จําเลยมี
ถิ่ นที่ อยู่ หรื อที่ จําเลยประกอบธุรกิ จ หรื อที่ มูลคดีเกิ ดในเขตศาล และคดีเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรั พ ย์
จะต้ องยื่นฟ้องต่อ County Courts ที่ทรัพย์นนตั
ั ้ งอยู
้ ่
นอกจากนัน้ County Courts ยังมีการดําเนินกระบวนพิจารณามโนสาเร่ หรื อ
Small Claims ดังนันจึ
้ งมักจะเรี ยกว่า Small Claims Court คดีมโนสาเร่หรื อ Small Claims หมายถึง
คดีที่มีทนุ ทรัพย์ไม่เกิน 5,000 ปอนด์ และรวมถึงคดีการบาดเจ็บของบุคคลซึง่ มีทนุ ทรัพย์ที่เรี ยกร้ อง
ไม่เกิน 1,000 ปอนด์ และคดีซ่อมแซมบ้ านซึง่ ค่าซ่อมแซมหรื อการทํางานอื่นมีมลู ค่าไม่เกิน 1,000
ปอนด์หรื อการเรี ยกค่าเสียหายใดๆ ซึ่งไม่เกิน 1,000 ปอนด์ 9 แต่ในคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 5,000
ปอนด์ โจทก์อาจขอให้ ดําเนินคดีอย่าง Small Claims ได้ หากจําเลยยินยอมและศาลเห็นว่า คดีนนไม่
ั ้ มี
ข้ อยุง่ ยากเพียงพอที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาอย่าง Small Claims ได้ 10
-Magistrates’ Courts เป็ นศาลซึง่ มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาแบบรวบรัดโดยไม่ต้อง
มีลูกขุน และไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญาที่อาจพิจารณาแบบรวบรั ดหรื อโดยใช้ ลูกขุน นอกจากนัน้
ยังมีอํานาจพิจารณาคดีแพ่งบางประเภท เช่น คดีพิพาทเกี่ ยวกับการเรี ยกเก็บภาษี ท้องถิ่น หรื อ
ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ เช่น ค่านํ า้ ค่าไฟ แก๊ ส เป็ นต้ น 11 และมีอํานาจพิจารณาคดีครอบครัว เช่น
ปกติคดีประเภทนี ้เกี่ยวข้ องกับพยานจํานวนมากหรื อมีประเด็นข้ อกฎหมายที่ย่งุ ยาก
ซับซ้ อนจึงจํากัดเฉพาะคดีที่มีทนุ ทรัพย์เล็กน้ อยจริงๆ
10
สมบัติ พฤฒิพงศภัค, “ปั ญหาการดําเนินกระบวนพิจารณามโนสาเร่ ในประเทศไทย
เปรี ยบเที ยบกับต่างประเทศบนพื น้ ฐานของมาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง,”
ดุลพาห, เล่มที่ 1, ปี ที่ 57, น. 56-57 (มกราคม-เมษายน 2553).
11
กมลชัย รัตนสกาววงศ์และคณะ, “การนัง่ พิจารณาคดีตอ่ เนื่องและครบองค์คณะ,”
(รายงานการวิจยั สํานักงานศาลยุตธิ รรม, 2548), น.70-72.
9
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คดีฟ้องขอให้ มีคําสั่งให้ คู่สมรสแยกกันอยู่ คดีฟ้องขอให้ รับรองบุตร คดีให้ ความยินยอมแก่ผ้ ูเยาว์
ในการสมรส คดีตงผู
ั ้ ้ ปกครอง และคดีรับบุตรบุญธรรม เป็ นต้ น 12
1.1.2 ระบบวิธีพจิ ารณาคดีแพ่ งของศาลยุตธิ รรมอังกฤษ
เนื่องจากศาลในประเทศอังกฤษมีหลายประเภทและหลายระดับชัน้ บางศาลมีอํานาจ
พิ จ ารณาคดี ใ นชัน้ ต้ น และมี อํ า นาจพิ จ ารณาคดี ที่ อุท ธรณ์ ม าจากศาลในลํ า ดับ ชัน้ ที่ ตํ่ า กว่า ด้ ว ย
จึงจะกล่าวถึงเฉพาะการพิจารณาคดีของศาลสูง Queen’s Bench Division ในกรณีที่เป็ นการ
พิจารณาคดีในชันต้
้ นซึง่ อาจถือได้ ว่าเป็ นการพิจารณาคดีมาตรฐาน ซึ่งผู้พิพากษาจะมีบทบาทเชิงรับ
เป็ นหลัก และการพิจารณาคดีของ County Courts ในกรณี Small Claims ที่ผ้ พู ิพากษาจะมีบทบาท
เชิงรุกเป็ นหลัก ดังนี ้
-การพิจารณาคดีของศาลสูง Queen’s Bench Division ในกรณีที่เป็ นการพิจารณาคดี
ในชันต้
้ น โจทก์เริ่ มคดีโดยต้ องขอหมาย (Writ of Summons) ซึง่ เป็ นเอกสารที่ระบุรายละเอียดและ
ข้ ออ้ างของโจทก์ เพื่อส่งไปยังจําเลย จําเลยต้ องยื่นคําตอบรับว่าจะยอมตามที่โจทก์ เรี ยกร้ องหรื อไม่
ภายใน 14 วันนับแต่ได้ รับหมาย จากนันจะมี
้
การส่งคําฟ้องให้ แก่จําเลย โดยระบุข้อเท็จจริ งอันเป็ น
ข้ ออ้ างของโจทก์ และจําเลยต้ องยื่นคําให้ การ และฟ้องแย้ ง (ถ้ ามี) ภายในระยะเวลาที่กําหนด
หลังจากยื่นคําให้ การแล้ วจะเป็ นกระบวนพิจารณาก่อนการสืบพยาน (Interlocutory Stages)
โดย The Master มีอํานาจสัง่ ให้ คคู่ วามฝ่ ายหนึ่งซึง่ ได้ สาบานตนแล้ วตอบคําถามคูค่ วามอีกฝ่ ายหนึ่ง
การตอบคําถามนี ้จะช่วยให้ พยานหลักฐานสันลงได้
้
ในชันสื
้ บพยาน นอกจากนัน้ The Master
ยังอาจมีคําสัง่ เรื่ องการเปิ ดเผยพยานเอกสาร (Discovery of Documents) โดยคู่ความจะต้ อง
ยื่นบัญชี แสดงพยานเอกสารที่ เ กี่ ยวข้ องซึ่งอยู่ในความครอบครองของตน
กระบวนพิ จารณา
ก่ อ นสื บ พยานจะเสร็ จ สิ น้ เมื่ อ โจทก์ ไ ด้ ขอออกหมายเพื่ อ กํ า หนดแนวทางในการสื บ พยาน
(Summons of Directions) แล้ ว The Master มีอํานาจออกคําสัง่ หลายประเภทในกระบวนพิจารณา
ก่ อนการสื บ พยาน และจะกํ า หนดแนวทางในการสื ย พยาน แนวทางในการสื ย พยานนี จ้ ะรวมถึ ง
การกําหนดสถานที่และวิธีการสืบพยาน เช่น จะสืบพยานในลอนดอนหรื อที่อื่น หรื อจะสืบพยาน
ต่อหน้ าผู้พิพากษาหรื อต่อหน้ าผู้พิพากษาและลูกขุนด้ วย ตลอดจนการกําหนดวันนัดสืบพยาน 13
สุนยั มโนมัยอุดม, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 7, น.213.
13
Philip S. James, Introduction to English Law, 12th ed., (London: Butterworth
& Co. (Publishers) Ltd., 1989), pp.64-65.
12
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ในการสืบพยาน ทนายโจทก์จะอธิบายประเด็นข้ อพิพาท คําฟ้อง และเค้ าโครงของคดี
โดยชี ้ให้ เห็นว่าคําฟ้องมีพยานหลักฐานสนับสนุนอย่างไร จากนันจะนํ
้
าพยานเข้ าสืบ กรณีพยานบุคคล
จะต้ องสาบานตนก่อน ส่วนพยานเอกสารปกติศาลจะไม่รับฟั งหากผู้จดั ทําเอกสารไม่ได้ มาเบิกความ
โดยสาบานตนก่อน เว้ นแต่จะเป็ นการยากลําบากหรื อเป็ นไปไม่ได้ ที่จะนําผู้จดั ทําเอกสารมาเบิกความ
ในการถามพยาน ทนายโจทก์ จะซักถามพยานก่อนโดยทนายโจทก์ จะใช้ คําถามนําไม่ได้ หลังจากนัน้
ทนายจํ าเลยจะถามค้ าน เพื่อทํ าลายนํ า้ หนักพยาน และทนายโจทก์อาจจะถามติงได้ ผู้พิพากษา
จะนิ่งเฉยเป็ นอย่างมากในระหว่างการสืบพยาน แม้ ว่าอาจจะถามในประเด็นที่คลุมเคลือให้ จดั เจนได้
อย่ า งไรก็ ดี ในระหว่ า งการแถลงปิ ดคดี ผู้พิ พ ากษาจะชี ใ้ ห้ ท นายเห็ น ว่า สิ่ ง ใดที่ ผ้ ูพิ พ ากษาถื อ ว่ า
เป็ นจุ ด อ่ อ นในคดี จ นกระทั่ ง ทนายสามารถตอบคํ า ถามผู้ พิ พ ากษาในเรื่ องนั น้ ได้ หลั ง จาก
การแถลงปิ ดคดี ผ้ ู พิ พ ากษาจะพิ จ ารณาพยานหลั ก ฐานและมี คํ า พิ พ ากษาโดยระบุ เ หตุ ผ ล
ในคํ า พิ พ ากษา แต่ ห ากผู้พิ พ ากษาต้ อ งใช้ เวลาในการทํ า คํ า พิ พ ากษาก็ อ าจนัด ฟั ง คํ า พิ พ ากษา
ในวันอื่นได้ 14
บทบาทของศาลอังกฤษในคดีแพ่งทัว่ ไปจึงใช้ ระบบที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรับเป็ นหลัก
โดยผู้พิพากษาจะวางตัวนิ่งเฉยในระหว่างการพิจารณา ในขณะที่การพิจารณาจะดําเนินไปโดยคูค่ วาม
และทนายความในลักษณะการต่อสู้แบบการกล่าวหาซึง่ ปราศจากการแทรกแซงของศาล
- การพิจารณาคดีของ County Courts ในกรณี Small Claims15
การดําเนินกระบวนพิจารณามโนสาเร่ หรื อ Small Claims มักปรากฏในกลุ่มประเทศ
Common Law เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา คานาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ เป็ นต้ น
การดําเนินกระบวนพิจารณา Small Claims ในประเทศอังกฤษเริ่ มใช้ เมื่อปี ค.ศ.1973 (พ.ศ.2516)
ใน County Courts ซึง่ เป็ นศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งตามปกติ และพิจารณาพิพากษา
โดยผู้พิพากษานายเดียวโดยไม่มีลกู ขุน แต่จะมีการจัดช่องทางของ Small Claims ไว้ เป็ นพิเศษ
ที่เรี ยกว่า The Small Claims Track16 เมื่อโจทก์ เห็นว่าคดีของตนควรดําเนินกระบวนพิจารณา
Kenneth Smith and Denis Keenan, English Law, 7th ed., (London: Pitman
Books Limited, 1982), pp.67-68.
15
สมบัติ พฤฒิพงศภัค, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 10, น.57-59.
16
Her Majesty’s Court Service, The Small Claims Track EX307.
14
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ในช่องทางดังกล่าวจะต้ องระบุความประสงค์ในแบบสอบถาม 17 และไม่ว่าจําเลยจะเห็นด้ วยหรื อไม่
ศาลก็มีดลุ ยพินิจในการพิจารณาว่าสมควรจะดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนนในช่
ั ้ องทางพิเศษหรื อไม่
และในแบบสอบถามจะถามว่าประสงค์จะใช้ บริ การการไกล่เกลี่ย (The Small Claims Mediation
Service)
โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ ายหรื อไม่ด้ว ย 18 แต่คดีจะเข้ า สู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ได้ ก็ต่อเมื่ อ
เป็ นความประสงค์ของคู่ความทุกฝ่ าย การไกล่เกลี่ยส่วนใหญ่กระทําโดยทางโทรศัพท์โดยคู่ความ
ไม่จําต้ องมาศาล แต่จะขออนุญาตศาลมาทํ าการไกล่เกลี่ยที่ศาลก็ได้ และหากไม่สะดวกจะพูดคุย
ต่อหน้ าคู่ความฝ่ ายอื่นผู้ไกล่เกลี่ยก็สามารถจัดการให้ เป็ นพิเศษได้ ในการดําเนินกระบวนพิจารณา
Small Claims ศาลจะตระหนักว่ากระบวนพิจารณาจะต้ องเรี ยบง่ายเพียงพอที่ประชาชนจะสามารถ
ดํ า เนิ น คดี ไ ด้ ด้ วยตนเอง หากไม่ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ จากทนายความ ศาลจะไม่ กํ า หนด
วันนัดพิจารณาเสมอไป แต่สามารถกําหนดวันนัดพิจารณาหรื อเสนอให้ พิจารณาคดีนนโดยไม่
ั้
ต้อง
ทําการสืบพยานก็ได้ ศาลมักจะกําหนดวันนัดพิจารณาหากปรากฏว่าคดีนัน้ จะต้ องมีขนตอนพิ
ั้
เศษ
หรื อไม่เป็ นไปตามปกติซึ่งศาลต้ องการจะอธิ บายให้ โจทก์ และจําเลยฟั งด้ วยตนเองหรื อศาลเห็นว่า
ทัง้ โจทก์ และจําเลยไม่มีแนวโน้ มที่ จะชนะคดีได้ อย่างแน่แท้ และต้ องการจะสัง่ จําหน่ายคดีเร็ วที่สุด
เท่า ที่ จะเป็ นไปได้ เ พื่ อประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่ายของทุก ฝ่ าย หรื อถ้ าคํา ฟ้องหรื อคํา ให้ การไม่ได้
แสดงเหตุอนั สมควรใดๆ ในการนํามาสู่ศาล ในกรณีที่ศาลประสงค์จะพิจารณาคดีนนั ้ โดยไม่ต้อง
ทํ า การสื บ พยาน ศาลจะส่ง หนัง สื อ แจ้ ง โจทก์ แ ละจํ า เลยว่ า จะพิ จ ารณาคดี นัน้ โดยไม่ต้ อ งทํ า การ
สืบพยาน 19 แต่จะพิจารณาโดยใช้ พยานเอกสารเท่านัน้ และจะกําหนดระยะเวลาในการคัดค้ าน
หากคู่ ค วามฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง หรื อ ทั ง้ สองฝ่ ายคั ด ค้ านศาลก็ จ ะกํ า หนดวั น นั ด สื บ พยานต่ อ ไป
แต่หากคูค่ วามไม่คดั ค้ านภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าไม่คดั ค้ าน
ในวัน สื บ พยาน หากคู่ค วามไม่ มี ท นายความก็ อ าจนํ า บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง มาด้ ว ย
เพื่อเบิกความให้ เรี ยกว่า Lay Representative บุคคลดังกล่าวอาจเป็ นใครก็ได้ เช่น สามีภรรยา ญาติ
หรื อ เพื่ อ น และถ้ าเป็ นไปได้ บุ ค คลดั ง กล่ า วไม่ ค วรเป็ นพยานด้ วย บุ ค คลดัง กล่ า วไม่ อ าจมา
Form N149 Allocation Questionnaire (Small Claims Track).
18
แต่โจทก์จะต้ องเสียค่าขึ ้นศาลตามจํานวนทุนทรัพย์ในอัตราก้ าวหน้ าโดยทุนทรัพย์
ยิ่งมากยิ่งต้ องเสียค่าขึ ้นศาลมาก ซึง่ จํานวนค่าขึ ้นศาลตํ่าสุด 30 ปอนด์ สูงสุด 108 ปอนด์.
19
Form N159 Notice of Allocation to the Small Claims Track (no hearing).
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ในวันสืบพยานโดยปราศจากคู่ความฝ่ ายนันเว้
้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากศาล กรณีที่บุคคลดังกล่าว
ประพฤติ ตัว ไม่ เ หมาะสมศาลสามารถสั่ง ไล่ อ อกจากศาลได้ การสื บ พยานโดยทั่ว ไปจะกระทํ า
โดยเปิ ดเผย โดยปกติ จ ะทํ า การสื บ พยานในห้ องพั ก ผู้ พิ พ ากษาแต่ ก็ อ าจทํ า การสื บ พยาน
ในห้ องพิจารณาคดีได้ อย่างไรก็ดี ศาลอาจทําการสืบพยานโดยไม่เปิ ดเผยในกรณีโจทก์ และจําเลย
ตกลงกันให้ ทําการสืบพยานโดยไม่เปิ ดเผย กรณี การสืบพยานกระทํ าในสถานที่อื่น เช่น บ้ านหรื อ
ที่ทํางานเพราะเหตุเกิด ณ สถานที่ดงั กล่าว กรณีการสืบพยานโดยเปิ ดเผยจะทําลายวัตถุประสงค์ของ
การสื บ พยาน กรณี ก ารต้ องปกป้ องผลประโยชน์ ข องเด็ ก หรื อบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การปกป้ อง
กรณีการสืบพยานที่รวมถึงข้ อมูลที่เป็ นความลับ หรื อกรณีที่ศาลเห็นว่ามีความจําเป็ นเพื่อประโยชน์
แห่งความยุตธิ รรมในการสืบพยานโดยไม่เปิ ดเผย
ในการสื บ พยานศาลสามารถใช้ วิ ธี ก ารใดก็ ไ ด้ เ พื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณา
เป็ นไปโดยยุตธิ รรม โดยทัว่ ไปการสืบพยานจะไม่เป็ นทางการ จะไม่ใช้ กฎเกณฑ์ในเรื่ องพยานหลักฐาน
โดยเคร่ ง ครั ด พยานไม่ ต้อ งสาบานตน และศาลสามารถจํ า กัด เวลาและเรื่ อ งหรื อ ประเด็น ในการ
ถามค้ านของคู่ความได้ อย่างไรก็ดี คู่ความยังคงมีหน้ าที่ นําสืบข้ อเท็ จจริ งที่ ตนกล่าวอ้ างหรื อต่อสู้
เช่นเดี ยวกับในคดีแพ่งสามัญ แต่คู่ความฝ่ ายที่ แพ้ คดี ไม่ต้องใช้ ค่าฤาชาธรรมเนี ยมและค่า ใช้ จ่า ย
แทนคู่ความฝ่ ายที่ชนะคดี 20 เมื่อเสร็ จการพิจารณา ศาลจะมีคําพิพากษาด้ วยวาจาโดยระบุเหตุผล
โดยย่ อ หลัง จากนัน้ เจ้ าหน้ าที่ ศ าลจะส่ ง คํ า พิ พ ากษาให้ แก่ คู่ ค วามต่ อ ไป คู่ ค วามอาจอุ ท ธรณ์
คําพิพากษาได้ โดยขออนุญาตอุทธรณ์ต่อผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดี โดยต้ องมีเหตุผลสมควร
ที่จะอุทธรณ์ด้วยไม่ใช่กล่าวอ้ างเพียงว่าคําพิพากษาไม่ถกู ต้ อง
บทบาทของศาลอังกฤษในการดําเนินกระบวนพิจารณามโนสาเร่ หรื อ Small Claims
จึงต่างจากบทบาทในการดําเนินคดีแพ่งทัว่ ไป โดยจะใช้ ระบบที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรุ กเป็ นหลัก
ผู้พิพากษาจะมีบทบาทเป็ นอย่างมากในการควบคุมกระบวนพิจารณาและในการบริ หารจัดการคดี
ส่วนคูค่ วามและทนายความจะมีบทบาทน้ อยมาก และมีหน้ าที่ในการให้ ความร่ วมมือกับศาลในการ
สร้ างความเป็ นธรรมในคดี
1.1.3 การปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งของอังกฤษ
เป็ นข้ อดีประการหนึ่งของ Small Claims ในเรื่ องค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสมในการเข้ าถึง
กระบวนการยุตธิ รรม.
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1.1.3 การปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งของอังกฤษ
ในช่ ว งเวลาที่ ผ่า นมานัน้ การปฏิรูปจํ า นวนมากในอัง กฤษมี เ ป้ าหมายเพื่ อที่ จ ะทํ า ให้
กระบวนยุติธรรมทางแพ่ง มี ความประหยัด
มี ประสิทธิ ภาพ และสามารถเข้ า ถึงได้ มากยิ่ง ขึน้
ตัวอย่างเช่น กระบวนพิจารณาของ County Courts ที่มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอันเป็ นผล
มาจากรายงานของหน่วยงานทบทวนกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง (Report of the Civil Justice Review
Body 1988) ซึง่ รวมถึงการยกเลิกการจํากัดจํานวนทุนทรัพย์คดีบางประเภท มีการนําวิธีการบริ หาร
จัดการคดีมาใช้ มีการกําหนดแนวทางในการสืบพยานโดยอัตโนมัติ และ การจําหน่ายคดีโดยอัตโนมัติ
เมื่อพ้ นระยะเวลา 14 เดือน เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี รายงานนี ้ ได้ กระตุ้นให้ เกิดการถกเถียงในขันพื
้ ้นฐาน
มากขึ ้นและเป็ นแนวทางนําไปสูร่ ายงานของ Lord Woolf (Lord Woolf’s Report) โดยเป็ นข้ อเสนอการ
ปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของอังกฤษอย่างถอนรากถอนโคน ครอบคลุม และกว้ างไกล
จากนันได้
้ มีการปฏิรูปการอุทธรณ์ในคดีแพ่ง การปฏิรูปการช่วยเหลือทางกฎหมาย ตลอดจนการปฏิรูป
ค่าทนายความด้ วย
1. รายงานของ Lord Woolf (Lord Woolf’s Report)
ในปี ค.ศ.1994 Lord Chancellor ได้ แต่งตังให้
้ Lord Woolf ผู้พิพากษาอาวุโสสูงสุด
คนหนึ่งของอังกฤษดําเนินการทบทวนข้ อบังคับ วิธีพิจารณา และรวบรวมหลักฐานและความเห็น
จากผู้ประกอบวิชาชีพในกระบวนยุติธรรมทางแพ่งและนักวิพากษ์ วิจารณ์ รวมทังกํ
้ าหนดวิธีการซึง่ มี
ประสิทธิภาพในการตัดค่าใช้ จ่าย ลดความซับซ้ อนของข้ อบังคับ และตัดความแตกต่างที่ไม่จําเป็ นของ
แนวปฏิบตั ิและวิธีพิจารณาระหว่างศาลต่างๆ โดยมีการจัดพิมพ์รายงานขันกลาง
้
(Lord Woolf’s
Interim Report) ในเดือนมิถนุ ายน ปี ค.ศ.1995 และรายงานขันสุ
้ ดท้ าย (Lord Woolf’s Final Report)
ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.1996 ใช้ ชื่อว่า การเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice) โดยมี
ข้ อเสนอมากกว่า 300 ข้ อ 21

Paul Michalik, Justice in Crisis: England and Wales. In Civil Justice in Crisis:
Comparative Perspectives of Civil Procedure, p.152, edited by Adrian A.S. Zuckerman.
New York: Oxford University Press, 1999.
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Lord Woolf ได้ เสนอปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาโดยภาพรวมของกระบวนยุติธรรม
ทางแพ่งในรายงานว่า 22 ปั ญหาสําคัญในกระบวนยุติธรรมทางแพ่งในปั จจุบนั คือ มีค่าใช้ จ่ายมาก
มีความล่าช้ า และมีความสลับซับซ้ อน ซึง่ ทัง้ 3 เรื่ องนี ้มีความเกี่ยวเนื่องซึง่ กันและกัน และเกิดจาก
ธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ ของกระบวนการดําเนิ นคดี โดยเฉพาะการไม่มีความรั บผิดชอบของศาล
ที่ชัดเจนในการบริ หารจัดการคดีแต่ละคดีหรื อในภาพรวมของการบริ หารศาลที่ มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีแพ่ง ดังนี ้
1. ปํ ญหาค่าใช้ จ่าย
ประเพณีในการดําเนินคดีแพ่งในอังกฤษและเวลส์ก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่ใช้ ระบบ
Common Law ซึง่ เป็ นระบบกล่าวหา ความรับผิดชอบหลักในการเริ่ มต้ นคดีและการดําเนินกระบวน
พิจารณาเป็ นของคู่ความในแต่ละคดี บทบาทของผู้พิพากษาเป็ นการวินิจฉัยประเด็นต่างๆ ซึง่ คู่ความ
เลือกที่จะเสนอต่อศาลโดยปราศจากการควบคุมของศาลที่มีประสิทธิ ภาพ กระบวนการกล่าวหานัน้
เป็ นการดําเนินคดีในลักษณะของสนามการต่อสู้ที่ไม่มีกฎกติกาใช้ บงั คับ ลักษณะดังกล่าวนี ้ก่อให้ เกิด
ปั ญหาทังในเรื
้ ่ องความเป็ นธรรม ความล่าช้ า และค่าใช้ จ่าย โดยความเป็ นธรรมจะได้ รับความสนใจ
ในลําดับหลัง ความล่าช้ าเกินสมควรได้ เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีมกั จะมีจํานวน
มากเกินไป ไม่ได้ สดั ส่วน และไม่สามารถคาดหมายได้
จริ งๆ แล้ วข้ อบังคับของศาลในปั จจุบนั ที่มีความสลับซับซ้ อนก็เอื ้ออํานวยให้ เกิดการใช้
เล่ห์กลในกระบวนการกล่าวหาด้ วย ตารางวัดนัดโดยทัว่ ไปไม่ได้ รับความสนใจและเงื่อนไขอื่นๆ
จะใช้ ได้ ต่อเมื่อจะเป็ นประโยชน์ แก่ค่คู วามฝ่ ายหนึ่ง อํานาจของศาลเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนมาก และ
เป็ นเล่ห์กลที่ได้ ผลของผู้ดําเนินคดีบางส่วน การเปิ ดเผยพยานเอกสารอย่างน้ อยในคดีใหญ่ๆ นัน้
ควบคุมไม่ได้ เลย หลักการที่ว่าต้ องเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ แห่งความยุติธรรมนันได้
้ ถูกลดคุณค่าลง
เนื่องจากการเปิ ดเผยพยานเอกสารได้ ถกู ใช้ โดยปราศจากการพิจารณาที่เพียงพอในการใช้ ประโยชน์
จากข้ อมูลโดยประหยัดและมีประสิทธิภาพ การใช้ ระบบพยานผู้เชี่ยวชาญก็มีความยุ่งยากโดยแทนที่
จะช่วยศาลในการแก้ ไขปั ญหาทางเทคนิคต่างๆ กลับก่อให้ เกิดความล่าช้ าขึ ้น เช่น การที่คคู่ วามยืนยัน
Lord Harry Woolf, “Civil Justice in the United Kingdom,” The American
Journal of Comparative Law 4, 45, pp.709-720, Symposium: Civil Procedure Reform in
Comparative Context (Autumn 1997).
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ว่าต้ องการพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็ นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพที่เป็ นผู้มีชื่อเสียงซึ่งเป็ นความต้ องการ
ที่ ม ากจนเกิ น สมควรเพราะจะต้ องใช้ เวลามาก และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของพยานหลั ก ฐาน
ที่พยานผู้เชี่ยวชาญของคู่ความฝ่ ายหนึ่งเสนออาจถูกบัน่ ทอนลงอย่างไม่สมควรโดยพยานผู้เชี่ยวชาญ
ของคูค่ วามอีกฝ่ ายหนึง่ ได้
ปั ญหาเรื่ องค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ นคดี เ ป็ นหนึ่ ง ในปั ญหาขั น้ พื น้ ฐานของ
กระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธี พิจารณาความแพ่ง โดยค่าใช้ จ่ายที่ มากเกิ นไปจะสกัดกัน้
ประชาชนจากการฟ้ องและต่อสู้คดีซึ่งเป็ นการปฏิเสธการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม ปั ญหาเรื่ อง
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่เหมาะสมนี ้ได้ เกิดขึ ้นตลอดทังระบบ
้
ในคดีที่มีจํานวนทุนทรัพย์ไม่มากนัน้ ค่าใช้ จ่าย
ในการดําเนินคดีบ่อยครัง้ จะเท่ากับหรื อเกินกว่าจํานวนทุนทรัพย์ ที่พิพาทเสียอีกจึงทําให้ ประชาชน
ทั่ว ไปไม่อ าจฟ้ องหรื อ ต่อ สู้คดี ได้ เว้ น แต่จ ะมี ความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย มี ก ารประกัน ภัย หรื อ
มีความเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถชนะคดีได้ และจะได้ รับชําระค่าใช้ จ่ายคืน
ในปั จจุบันกระบวนพิ จาณาคดีไม่มีความแน่น อนว่า จะมี เ งื่ อนไขอย่างไร มี ค่า ใช้ จ่ า ย
จํานวนเท่าใด และใช้ ระยะเวลาเท่าใด โดยเกิดจากปั จจัยหลายประการ ได้ แก่
(1) ข้ อบังคับของศาลซึง่ โดยปกติจะกําหนดค่าใช้ จ่ายตามกระบวนพิจารณาที่ได้ ดาํ เนินไป
ในแต่ละขันตอน
้
และเป็ นข้ อบังคับที่ไม่อาจคาดหมายได้ ว่าการดําเนินกระบวนพิจารณานันจะเกิ
้
ดผล
อย่างไร
(2) วิธีพิจารณาคดีที่ การบริ หารจัดการคดีโดยพืน้ ฐานแล้ วเป็ นเรื่ องคู่ความ และ
คู่ความแต่ละฝ่ ายสามารถมีอิทธิพลได้ ไม่เพียงแต่ในเรื่ องค่าใช้ จ่ายของตนเท่านัน้ แต่ยงั มีอิทธิพล
ในเรื่ องค่าใช้ จ่ายของฝ่ ายตรงข้ ามด้ วย
(3) เงื่อนไขของระบบกล่าวหาที่ทุกส่วนของคดีจะต้ องได้ รับการพิจารณาโดยสมบูรณ์
เป็ นการส่งเสริ มให้ มีงานมากจนเกินไป
(4) ระบบการคิดค่าทนายความที่คิดเป็ นรายวันหรื อรายชัว่ โมง ดังนันยิ
้ ่งใช้ ระยะเวลา
นานเท่าใดก็ยิ่งต้ องจ่ายค่าทนายความมากขึ ้นเท่านัน้
(5) ความไม่ต่อเนื่องของการดําเนินคดีเป็ นผลให้ มีงานที่จําเป็ นจะต้ องทําเพิ่มขึน้
เพื่อรื อ้ ฟื น้ ความจํา
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ปั ญหาเรื่ องค่าทนายความนัน้ ในทางปฏิบตั ิคู่ความมักจะตกลงกับทนายความว่าจะ
ไม่จํากัดค่าทนายความ และไม่ได้ กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการคิดค่าทนายความไว้ ด้วย เพราะ
เห็ นว่า สามารถผลักภาระเรื่ องค่า ทนายความไปยัง คู่ความอี ก ฝ่ ายหนึ่งได้ เมื่ อตนเป็ นฝ่ ายชนะคดี
ส่วนทนายความเองก็ไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการคิดค่าทนายความได้
เมื่ อ ศาลมี คํ า สั่ง ให้ แ จกแจงเรื่ อ งค่า ทนายความ ปั จ จุบัน ไม่มี ร ะบบควบคุม เรื่ อ งค่า ใช้ จ่ า ยในการ
ดําเนินคดีอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่ได้ ควบคุมการดําเนินคดีอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าใช้ จ่าย
การดําเนินคดีในอังกฤษและเวลส์จึงมีจํานวนสูงกว่าในหลายประเทศ ภาคอุตสาหกรรมและสถาบัน
การเงินระหว่างประเทศต่างก็มีความวิตกกังวลเป็ นอย่างมาก เพราะค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีที่มี
จํานวนสูงมากจะทําให้ คา่ ใช้ จ่ายในการประกอบธุรกิจมีจํานวนสูงตามไปด้ วย
2. ปั ญหาความล่าช้ า
ความล่าช้ ามีผลเสียทังต่
้ อปั จเจกชนและธุรกิจ ในคดีที่บคุ คลถูกกระทําละเมิดโดยได้ รับ
บาดเจ็ บ นัน้ ความล่า ช้ า สามารถขยายความบาดเจ็ บ ออกไปได้ และความล่า ช้ า สามารถนํ า ไปสู่
ความล่มสลายของธุรกิจได้ โดยความล่าช้ าทําให้ การพิสจู น์ข้อเท็จจริ งมีความยากลําบากเนื่องจาก
ความจําของพยานจะเลือนรางไปหรื อไม่สามารถตามหาพยานได้ ความล่าช้ านันจะมี
้
ประโยชน์ ต่อ
ทนายความมากกว่าตัวความ เช่น ทนายความทังสองฝ่
้
ายอาจพร้ อมใจกันขอเลื่อนคดีโดยไม่ได้ มีเหตุ
ที่จะการขอเลื่อนคดีตามที่ทัง้ สองฝ่ ายกล่าวอ้ าง แต่เป็ นการเลื่อนคดีเพื่อประโยชน์ ของทนายความ
ทัง้ สองฝ่ ายเอง อย่ า งไรก็ ดี กรณี ดัง กล่า วหากศาลควบคุม การขอเลื่ อ นคดี โ ดยสั่ง ให้ ท นายความ
นําตัวความมาศาลด้ วย ปริ มาณคดีที่มีการขอเลื่อนคดีจะลดลงเป็ นอย่างมาก ทังนี
้ ้ งานวิจยั ส่วนใหญ่
ได้ สนับสนุน สมมุติฐานที่ ว่าการลดความล่า ช้ า ในการพิจารณาคดี จะเป็ นการลดค่า ใช้ จ่ายในการ
ดําเนินคดีด้วย
ในปี ค.ศ.1994 คดีของศาลสูงในลอนดอนโดยเฉลี่ยใช้ เวลา 163 สัปดาห์ ในที่อื่นใช้ เวลา
189 สัปดาห์จากการยื่นฟ้องจนถึงการสืบพยาน ส่วนคดีของ County Courts ทังหมดโดยเฉลี
้
่ย
ใช้ เวลา 80 สัปดาห์จากการยื่นฟ้องจนถึงการสืบพยาน คดีสว่ นใหญ่ที่ลา่ ช้ าเกิดจากความล้ มเหลวของ
การดําเนินกระบวนพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสียเวลาไปกับเรื่ องนอกประเด็นหรื อการโต้ เถียง
เล็กน้ อยเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความเพื่อลดการคัดค้ านของคู่ความ กระบวนการเปิ ดเผยพยานเอกสาร
ที่ มากเกิ นไป และการใช้ พยานผู้เ ชี่ ยวชาญมากจนเกิ นไปของคู่ความทัง้ สองฝ่ ายก็ เป็ นเหตุให้ เกิ ด
ความล่าช้ าขึ ้นได้
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การประนีประนอมยอมความ ก็มกั จะเกิดในขันตอนที
้
่ล่าช้ าเกินไปในกระบวนพิจารณา
ในปี ค.ศ.1993 คดีที่มีการประนีประนอมยอมความส่วนใหญ่ของศาลสูงเพียงร้ อยละ 13 ได้ เกิดขึ ้น
ภายหลังการสืบพยาน และร้ อยละ 9 เกิดขึ ้นระหว่างการสืบพยาน กรณี County Courts มีสดั ส่วน
ที่มากกว่ามากโดยร้ อยละ 57 เกิดขึ ้นภายหลังการสืบพยาน และร้ อยละ 12 เกิ ดขึ ้นระหว่าง
การสืบพยาน การประนีประนอมยอมความในขันตอนที
้
่ช้าเกินไปในกระบวนพิจารณาทําให้ คา่ ใช้ จ่าย
ของคู่ความเพิ่มขึ ้นเป็ นอย่างมากด้ วย การประนีประนอมยอมความในขันตอนแรกๆ
้
จึงเป็ นประโยชน์
ต่อทังคู
้ ค่ วาม และศาล และจะช่วยหลีกเลี่ยงสถานะการณ์ที่คคู่ วามฝ่ ายหนึ่งสร้ างความกดดันให้ แก่
อีกฝ่ ายในเรื่ องภาระค่าใช้ จ่าย แต่ความล่าช้ านี ้ก็ได้ เกิดขึ ้นทัว่ ทังระบบกระบวนพิ
้
จารณาของอังกฤษ
การไต่สวนคําสัง่ ระหว่างพิจารณามีการใช้ กนั มากจนเกินไป เป็ นผลให้ เกิดความล่าช้ า
ในการจะกําหนดวันนัดสืบพยาน เนื่องจากระบบไม่สามารถควบคุมระดับการใช้ การไต่สวนคําสัง่
ระหว่างพิจารณาได้ คูค่ วามจึงได้ ใช้ เป็ นเล่ห์กลในการถ่วงคดี
ในปั จจุบนั ไม่มีความแน่นอนว่าการสืบพยานจะใช้ เวลานานเท่าใด แม้ ว่าคู่ความจะได้
ประมาณระยะเวลาไว้ และอาจได้ รับการยืนยันจากศาลแต่ก็อาจไม่เป็ นไปตามระยะเวลานัน้ ทําให้ ต้อง
มี ก ารเลื่ อ นคดี แ ละเกิ ด ความล่ า ช้ า ขึน้ ความล่า ช้ า นี บ้ ั่น ทอนแผนการจัด การคดี ข องผู้พิ พ ากษา
ทนายความ และผู้เชี่ยวชาญ และมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติมขึ ้นในการดําเนินคดี ความล่าช้ านี ้เกิดจากการที่
ศาลมัก จะไม่ ว างแผนการสื บ พยานหรื อ ไม่ พ ยายามที่ จ ะมุ่ง ความสนใจไปที่ ป ระเด็ น สํ า คัญ หรื อ
พยานหลักฐานสําคัญ ทนายความมักจะยืนยันว่าคู่ความต้ องการให้ ทนายความเก็บรายละเอียด
ทุกประเด็นในคดี ส่วนผู้พิพากษาก็ไม่ได้ เข้ าแทรกแซงเพื่อตัดความล่าช้ าหรื อให้ ความสนใจในการ
นําเสนอคดีเพื่อไม่ให้ คคู่ วามใช้ เป็ นเหตุในการอุทธรณ์ฎีกา ระยะเวลาในการสืบพยานที่มากจนเกินไป
และไม่สามารถคาดหมายได้ นี ้ทําให้ เสียเวลาทังของผู
้
้ พิพากษา คูค่ วาม และทนายความ
3. ปั ญหาความสลับซับซ้ อน
ความสลับซับซ้ อนของกระบวนวิธีพิจารณาคดี ได้ สกัดกันการได้
้
รับการพิจารณาโดยศาล
และสร้ างภาระที่ไม่จําเป็ นแก่ค่คู วาม ความสลับซับซ้ อนจะเกี่ยวข้ องกับเรื่ องต่างๆ คือ 1.สถานะของ
ข้ อบังคับของศาล 2.วิธีพิจารณาและเขตอํานาจศาลที่แยกจากกันของศาลสูง และ County Courts
3.วิธีพิจารณาที่ความแตกต่างของ Queen’s Bench Division และChancery Division โดยทัง้
2 แผนกต่างมีแผนกแยกย่อยซึง่ มีแนวปฏิบตั ิแตกต่างกันด้ วย 4.ความหลากหลายของวิธีการเริ่ มต้ น
กระบวนพิ จ ารณาคดี
5.เงื่ อ นไขที่ แ ตกต่า งกัน ในกรณี ที่ ก ระบวนพิ จ ารณาจะเริ่ ม ต้ น ได้ โ ดย
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กระบวนการตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมายจะเริ่ มต้ นในเขตอํานาจศาลทั่วไปของ Queen’s
Bench Division ไม่ได้ 6.แนวทางในการดําเนินคดีที่มีหลากหลายรู ปแบบมากโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ ดู ําเนินคดีทราบว่าจะต้ องทําอย่างไรเกี่ยวกับศาลและเขตอํานาจศาล และ 7.การนํากฎหมาย
สารบัญญัตมิ าปรับใช้ ของศาลมักจะคลุมเคลือและไม่แน่นอน
โครงการความช่วยเหลือทางกฎหมายในอังกฤษถือว่าดีกว่าประเทศอื่นๆ แต่ก็มีคา่ ใช้ จ่าย
ในการดําเนินคดีสงู ขึ ้น ทําให้ ประชาชนจํานวนน้ อยได้ รับความช่วยเหลือ ประกอบกับความช่วยเหลือ
และการให้ คําแนะนํ าจากหน่วยงานต่างๆ มี อยู่จํากัด เช่น ศูนย์ กฎหมาย สํานักงานให้ คําแนะนํ า
กฎหมายแก่ประชาชน และองค์กรความช่วยเหลืออื่นๆ นอกจากนัน้ จากประวัติศาสตร์ และเหตุผล
ในทางปฏิบตั ิบางส่วนแสดงให้ เห็นว่า กระบวนยุติธรรมทางแพ่งได้ รับความสนใจน้ อยกว่ากระบวน
ยุตธิ รรมทางอาญา แต่ก็มีผ้ ทู ี่กล่าวว่าแม้ ระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งจะได้ รับความสําคัญน้ อยกว่า
แต่ก็เป็ นศูยน์ กลางในการจัดระบบกฎหมายของรัฐเช่นเดียวกัน โดยเป็ นการสร้ างแผนงานกิจกรรม
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจทุกชนิด และทําให้ สิทธิ ตามกฎหมายบรรลุผลได้ แต่ก็ไม่ได้ ปฏิเสธว่า
ระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของอังกฤษและเวลส์มีความสลับซับซ้ อนเกินไป ล่าช้ าเกินไป และ
แพงเกินไป 23
Lord Woolf ได้ มีข้อเสนอแนะในการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งว่า 24 หลักการ
จํานวนมากที่ระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งควรจะมีเพื่อเป็ นประกันการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม
ระบบนัน้ ควรจะ 1.ยุติธรรมในผลของการอํานวยความยุติธรรม 2.เป็ นธรรมในวิธีการที่ปฏิบตั ิ
ต่อผู้ดําเนินคดี 3.เสนอวิธีพิจารณาที่เหมาะสมด้ วยค่าใช้ จ่ายที่สมควร 4.ดําเนินการกับคดี
ด้ วยความรวดเร็ วพอสมควร 5.เป็ นที่เข้ าใจได้ แก่ผ้ ูใช้ 6.ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ใช้
7.ให้ ความแน่นอนมากเท่ากับธรรมชาติของคดีนนั ้ ๆ และ 8.มีประสิทธิ ภาพโดยมีทรัพยากรและ
การจัดระบบที่เพียงพอ

23

David Marshall Evans, “Access to Justice,” The Liverpool Law Review

19(1) (1997):37.
24
Lord Harry Woolf, supra note 22, pp.720-736.
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ความไม่ ส มบูร ณ์ ข องระบบปั จ จุบัน คื อ แพงเกิ น ไปโดยค่ า ใช้ จ่ า ยมัก จะเกิ น จํ า นวน
ทุ น ทรั พ ย์ ล่ า ช้ าเกิ น ไปตัง้ แต่ ก ารฟ้ องจนคดี สิ น้ สุ ด
และไม่ เ ท่ า เที ย มกั น เกิ น ไปเพราะ
ขาดความเท่าเที ยมระหว่างผู้ดําเนินคดีที่มีอํานาจและรํ่ ารวยกับผู้ดําเนินคดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ไม่แน่นอนเกิ นไปโดยมีความยากลําบากในการคาดหมายล่วงหน้ าว่าการดําเนินคดีจะมีค่าใช้ จ่าย
เท่าใดและยาวนานเพียงใดซึง่ นําไปสูค่ วามกลัวในความไม่ร้ ู ตลอดจนเป็ นระบบที่ไม่สามารถเข้ าใจได้
โดยผู้ดําเนินคดีจํานวนมาก นอกจากนัน้ ยังเป็ นระบบที่ปลีกย่อยเกินไปในวิธีการซึง่ ได้ จดั วางไว้ เพราะ
ไม่มีผ้ ูรับผิดชอบในการบริ หารกระบวนยุติธรรมทางแพ่งโดยภาพรวมอย่างชัดเจน และเป็ นการ
กล่า วหามากเกิ น ไปเนื่ องจากคดีจะดําเนิ น ไปโดยคู่ความไม่ใช่โดยศาล รวมทัง้ ข้ อบัง คับของศาล
บ่อยครัง้ เกินไปที่ถกู ละเลยจากคูค่ วามและไม่ได้ รับการบังคับโดยศาล
ในการปฏิรูปนันจะอยู
้
บ่ นพื ้นฐานของระบบที่ศาลจะต้ องมีความรับผิดชอบในการบริ หาร
จัดการคดีด้วยความช่วยเหลือของผู้ดําเนินคดี Lord Woolf เสนอแนะว่า ศาลควรมีความรับผิดชอบ
ในขันสุ
้ ดท้ ายเพื่อกําหนดว่าวิธีพิจารณาคดีใดเหมาะสมในแต่ละคดี กําหนดตารางวันนัดที่เป็ นจริ งได้
และทํ า ให้ แ น่ ใจว่ า จะมี ก ารปฏิ บัติต ามวิ ธี พิจ ารณาคดีและตารางวัน นัดนัน้ โดยในการดํา เนิ น คดี
จะแบ่งออกเป็ น 3 ช่องทาง คือ
(1) เพิ่มทุนทรัพย์ในคดีมโนสาเร่หรื อ Small Claims เป็ นไม่เกิน 3,000 ปอนด์ (ภายหลัง
รัฐสภาได้ เพิ่มทุนทรัพย์เป็ นไม่เกิน 5,000 ปอนด์ 25 )
(2) New Fast Track สําหรับคดีที่มีทนุ ทรัพย์ตงแต่
ั ้ 3,000 ปอนด์ขึ ้นไปถึง 10,000 ปอนด์
(ภายหลังรัฐสภาได้ เพิ่มทุนทรัพย์เป็ นไม่เกิน 15,000 ปอนด์ 26 )
(3) New Multi-Track สําหรับคดีที่มีทนุ ทรัพย์เกิน 15,000 ปอนด์
หากมีการนําข้ อเสนอแนะดังกล่าวนี ้ไปปฏิบตั ิแล้ ว ภาพลักษณ์ ของการดําเนินคดีแพ่ง
จะแตกต่างไปจากที่เป็ นอยู่ปัจจุบนั โดยข้ อเสนอแนะจะได้ รับการบัญญัติไว้ ในข้ อบังคับที่ 1 ของ
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความฉบับ ใหม่ ซึ่ ง กํ า หนดหน้ าที่ ใ ห้ แก่ ศ าลและคู่ ค วามเพื่ อ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ของข้ อบัง คับในการจัดการคดีอย่างยุติธรรม
ข้ อบัง คับจะให้ คํานิ ยามของ
การจัดการคดีอย่างยุติธรรม และประกอบด้ วยหลักการของความเท่าเที ยมกัน ความประหยัด
Paul Michalik, supra note 21, p.155.
26
Ibid.
25
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ความได้ สดั ส่วน และความรวดเร็ ว ซึง่ เป็ นพื ้นฐานสําหรับระบบยุติธรรมร่วมสมัยที่มีประสิทธิภาพ และ
จะเป็ นผลให้ ระบบมีความเป็ นธรรมอย่างมากในผลที่ได้ และวิธีการที่จะนําไปสูผ่ ลนัน้
ภาพลักษณ์ ใหม่ของการดําเนินคดีแพ่งจะมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ คือ หลีกเลี่ยง
การดําเนินคดีเมื่อเป็ นไปได้ การดําเนินคดีจะสลับซับซ้ อนน้ อยลง ตารางเวลาในการดําเนินคดีจะสันลง
้
และแน่นอนมากขึน้
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีจะสามารถรับได้ มากขึน้ คาดหมายได้ มากขึน้
และมีสดั ส่วนที่เหมาะสมมากขึ ้นต่อจํานวนทุนทรัพย์และความสลับซับซ้ อนของแต่ละคดี และคูค่ วาม
ซึง่ มีข้อจํากัดด้ านการเงินจะสามารถดําเนินคดีได้ อย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ ้น
ต่อมา ข้ อเสนอของ Lord Woolf ได้ รับการบัญญัติไว้ ในร่างข้ อบังคับที่ 1 แห่งข้ อบังคับ
วิธีพิจารณาความแพ่ง (Civil Procedural Rules/CPR) ฉบับใหม่ที่กําหนดว่า วัตถุประสงค์ของ
ข้ อบังคับ คือ การทําให้ ศาลสามารถจัดการกับคดีได้ อย่างยุติธรรม ซึง่ คําว่ายุติธรรมในบริ บทนี ้รวมถึง
การทําให้ แน่ใจว่าคู่ความจะดําเนินกระบวนพิจารณาได้ อย่างเท่าเทียมกัน ประหยัดค่าใช้ จ่ายและ
วิธีพิจารณาได้ ถกู ใช้ อย่างเหมาะสมกับความสําคัญ จํานวนทุนทรัพย์ และความสลับซับซ้ อนของคดี
รวมทังสถานะทางการเงิ
้
นของคู่ความ จะต้ องหลีกเลี่ยงความล่าช้ า และแต่ละคดีจะต้ องใช้ ทรัพยากร
ของศาลอย่างเหมาะสมโดยต้ องตระหนักถึงความต้ องการทรัพยากรในคดีอื่นๆ ด้ วย 27
2. การปฏิรู ปการอุทธรณ์ ในคดีแพ่ ง 28
ในฐานะที่ เ ป็ นส่ว นหนึ่ ง ของโครงการทบทวนกระบวนยุติธ รรมทางแพ่ ง ซึ่ง รวมถึ ง
ข้ อเสนอ การปฏิรูปของ Lord Woolf สํานักงานของ Lord Chancellor ได้ แต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้น
คณะหนึ่ง โดยมี Sir Jeffrey Bowman เป็ นประธานเพื่อทบทวนแผนกคดีแพ่งของศาลอุทธรณ์
คณะกรรมการของ Sir Jeffrey Bowman ได้ รายงานในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1997 โดยเสนอแนะให้
เปลี่ยนแปลง การอุทธรณ์ในคดีแพ่งอย่างเป็ นระบบ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ให้ เป็ น
การทํางานที่เชื่อมต่อกับการเปลี่ยนแปลงในศาลชันต้
้ นซึ่งได้ รับการเสนอแนะโดย Lord Woolf
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการมีรายละเอียดที่พร้ อมจะนําไปสู่การปฏิบตั ิได้ รวมทังมี
้ การกําหนดให้
นําระบบการอนุญาตให้ อทุ ธรณ์ไปใช้ ในทุกคดี เว้ นแต่คดีที่มีผลโดยตรงต่อเสรี ภาพส่วนบุคคล หรื อ
คดีที่เกี่ยวกับการลักพาตัวเด็ก ส่วนการอุทธรณ์ โดยทัว่ ไปนันจะกระทํ
้
าได้ เพียง 1 ชันเป็
้ นอย่างมาก
ไม่ควรให้ มีการอุทธรณ์ในระหว่างการพิจารณาหรื อการอุทธรณ์เกี่ยวกับวิธีพิจารณาจ และเมื่อได้ รับ
Ibid, p.155.
28
Ibid, p.158.
27
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การอนุญาแล้ ว ควรจะดําเนินคดีด้วยความรวดเร็ ว ศาลอุทธรณ์จะใช้ โครงการบริ หารจัดการคดีโดยมี
การจํากัดระยะเวลาอย่างเคร่ งครัดเพื่อบริ หารคดีที่คงั่ ค้ าง การปฏิรูปที่เสนอนี ้จะนําไปบัญญัติรวมไว้
ในกฎหมายว่าด้ วยการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice Bill 1998) โดยได้ เสนอสภา
ขุนนางเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.1998 กฎหมายฉบับนีย้ งั มีบทบัญญัติที่สําคัญเพื่อการปฏิรูป
ความช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าทนายความด้ วย
3. การปฏิรู ปความช่ วยเหลือทางกฎหมาย 29
ข้ อเสนอในรายงานที่จดั ทําโดย Sir Peter Middleton เป็ นการปฏิรูปที่ยกเครื่ องระบบ
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดย Access to Justice Bill 1998 ได้ จดั ตังคณะกรรมการบริ
้
การ
ทางกฎหมาย (Legal Services Commission) ชุดใหม่ซงึ่ รับผิดชอบการให้ บริ การที่แตกต่างกัน
2 แบบ แทนระบบความช่วยเหลือทางกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งที่มีอยู่เดิม ได้ แก่ งานบริ การ
ต่อสู้คดีอาญา (Criminal Defence Service) มีหน้ าที่ให้ คําปรึกษาและช่วยเหลือแก่ผ้ ถู กู สอบสวน โดย
เจ้ าหน้ าที่ตํารวจหรื อผู้ถูกดําเนินคดีอาญาในศาล และงานบริ การกฎหมายชุมชน (Community
Legal Service) มีความรับผิดชอบในการให้ บริ การทางกฎหมายแพ่งและครอบครัวแก่ผ้ ยู ากจน
คณะกรรมการดังกล่า วจะจัดทํ า หลักเกณฑ์ เ รื่ องความช่ว ยเหลือทางกฎหมายโดยการทํ า สัญญา
ว่าจ้ างทนายความที่ ทํางานด้ านความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการรั บทนายความเป็ นลูกจ้ าง
โดยคาดหมายว่าจะทําให้ คณะกรรมการสามารถควบคุมงบประมาณความช่วยเหลือทางกฎหมาย
และสามารถกําหนดเงื่อนไขที่จําเป็ นเพื่อลดค่าใช้ จ่ายโดยรวมได้ เช่น การให้ ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายในกระบวนพิ จ ารณาคดี ที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ น ทนายความจะคิ ด ค่ า ทนายความแบบตายตัว
เป็ นรายคดีแทนการจ่ายเป็ นรายชัว่ โมง
4. การปฏิรูปค่ าทนายความ 30
มี การใช้ โครงสร้ างค่าทนายความแบบอื่ นๆ ที่ ทําให้ ประชาชนมี ความสามารถจ่ายได้
มากขึน้ โดยเฉพาะการใช้ ข้ อตกลงค่าทนายความแบบมีเ งื่ อนไข (Conditional
Fees)
คือ
หากไม่ชนะคดีก็ไม่ต้องจ่ายค่าทนายความ โดยใช้ ในคดีการบาดเจ็บส่วนบุคคล คดีสิทธิมนุษยชน
ในศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป และคดีล้มละลาย ในทางปฏิบตั ิข้อตกลงนี ้มีความสําคัญมากเฉพาะในคดี
Ibid, pp.158-159.
30
Ibid, pp.159-161.
29
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การบาดเจ็บส่วนบุคคลเท่านัน้ Access to Justice Bill 1998 ได้ พยายามขยายการใช้ ข้อตกลงนี ้ และ
ทําให้ ข้อตกลงดึงดูดใจมากขึ ้น ภายใต้ ข้อตกลงนี ้หากชนะคดีทนายความจะเรี ยกเก็บค่าทนายความได้
2 ส่วน คือ ค่าทนายความที่คิดตามปกติเป็ นรายชัว่ โมง บวกด้ วยค่าทนายความที่คิดเป็ นอัตราส่วน
ร้ อยละของค่ า ทนายความที่ คิ ด ตามปกติ เ ป็ นรายชั่ ว โมงซึ่ ง คิ ด ได้ ถึ ง อั ต ราสู ง สุ ด ร้ อยละ 100
โดยทนายความและลูก ความจะตกลงกัน ล่ว งหน้ า ว่า จะคิ ดค่า ทนายความในอัต ราร้ อยละเท่า ใด
คดีสว่ นใหญ่ปกติจะคิดค่าทนายความในอัตราร้ อยละ 50 หรื อน้ อยกว่า และโดยทัว่ ไปจะมีการจํากัด
ค่าทนายความ เช่น จะคิดไม่เกินอัตราร้ อยละ 25 ของค่าเสียหายตามคําพิพากษา ดังนัน้ ทนายความ
จะได้ รับเงินประมาณ 2 ใน 3 ของค่าทนายความที่คิดตามปกติเป็ นรายชัว่ โมงจากคูค่ วามฝ่ ายที่แพ้ คดี
และ 1 ใน 3 ของค่าทนายความที่คิดตามปกติเป็ นรายชัว่ โมง บวกด้ วยค่าทนายความที่คิดเป็ น
อัตราส่วนร้ อยละจากลูกความ ซึ่งหมายความว่าทนายความจะได้ รับค่าทนายความทัง้ หมดสูงถึง
ร้ อยละ 133 ของค่าทนายความที่คิดตามปกติเป็ นรายชัว่ โมง ข้ อตกลงค่าทนายความแบบมีเงื่อนไขนี ้
เหมาะสมกับโจทก์ ที่ยากจน เนื่องจากหากแพ้ คดีก็ไม่มีภาระค่าใช้ จ่ายเรื่ องค่าทนายความของตนเอง
ส่วนค่าใช้ จ่ายและค่าทนายความที่ต้องชําระแก่อีกฝ่ ายหนึ่งสามารถใช้ การประกันภัยเพื่อครอบคลุม
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ Access to Justice Bill 1998 ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อตกลง
ค่าทนายความแบบมีเงื่อนไขนี ้โดยทําให้ ข้อตกลงเหมาะสมกับการต่อสู้คดีมากขึ ้น โดยค่าทนายความ
ที่คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละของค่าทนายความที่ปกติคิดเป็ นรายชัว่ โมงนัน้ คู่ความฝ่ ายที่แพ้ คดีจะต้ อง
เป็ นผู้ชําระทังหมดโดยการจ่
้
ายเบี ้ยประกันให้ เพื่อให้ จําเลยที่ชนะคดีสามารถผลักภาระค่าใช้ จ่ายในการ
ต่อสู้คดีภายใต้ ข้อตกลงค่าทนายความแบบมีเงื่อนไขของตนไปให้ โจทก์ ที่แพ้ คดีได้ อย่างไรก็ ดี
ในกรณีที่โจทก์ เป็ นคนยากจนซึ่งไม่สามารถรับภาระดังกล่าวได้ จําเลยก็ยงั คงต้ องเผชิญกับภาระ
ค่าใช้ จ่ายที่สงู มากเช่นเดิม จึงเป็ นที่คาดหมายว่าธุรกิจการประกันภัยค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายในอังกฤษ
จะตอบสนองต่อความต้ องการของตลาดโดยที่กรมธรรม์จะครอบคลุมความไม่แน่นอนเช่นนี ้ได้
ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายวิธีพิจารณาความสมัยใหม่ของอังกฤษที่เกี่ยวกับบทบาท
ของศาลเมื่อได้ ทําการปฏิรูปดังกล่าวแล้ ว สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุม่ ดังนี 31้

JA Jolowicz, “Adverarial and Inquisitorial Models of Civil Procedure,”
International and Comparative Law Quarterly 52, pp.286-288 (April 2003).
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กลุม่ แรก กฎหมายวิธีพิจารณาความที่กําหนดให้ ศาลมีข้อมูลพร้ อม (Informed Judge)
ข้ อบังคับวิธีพิจารณาความแพ่ง (Civil Procedure Rules/CPR) กํ าหนดให้ ศาลมีข้อมูล
อย่างเพรี ยบพร้ อมตัง้ แต่เริ่ มคดี และกํ าหนดวิธีพิจารณาคดีที่เหมาะสมเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว ดังที่ Lord Woolf ได้ เสนอแนะว่า ควรจัดสรรเวลาให้ แก่ผ้ พู ิพากษาเพื่อที่จะสามารถ
อ่านเอกสารล่วงหน้ าได้ จากเดิมที่ผ้ พู ิพากษาจะไม่ใส่ใจในคดีที่จะต้ องสืบพยานจนกระทัง่ เริ่ มต้ น
สืบพยาน กฎหมายวิธีพิจารณาความจึงประสงค์ให้ ผ้ พู ิพากษาต้ องทราบทุกแง่มมุ ของคดีลว่ งหน้ า
กลุม่ ที่สอง หลักการที่ปรากฏในข้ อบังคับวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับใหม่ คือ อํานาจของ
ผู้พิพากษาที่เพิ่มขึ ้นมาก โดยมีข้อบังคับที่หลากหลายเพื่อเพิ่มอํานาจของผู้พิพากษาให้ มากขึ ้นในการ
ควบคุมคดีและค่าใช้ จ่ายของคูค่ วาม ภายใต้ บงั คับของข้ อบังคับวิธีพิจารณาความแพ่ง ผู้พิพากษาจะ
สามารถยกฟ้ องได้ ไม่เพียงเฉพาะกรณีมีคําร้ องเท่านัน้ แต่ยงั สามารถยกฟ้ องได้ เองหากพิจารณาแล้ ว
เห็นว่าไม่มีแนวโน้ มที่จะชนะคดีได้ อย่างแท้ จริ ง ผู้พิพากษายังมีอํานาจในการควบคุมพยานหลักฐาน
โดยการให้ แนวทางในประเด็นที่จะต้ องมีการนําพยานหลักฐานมาสืบ ซึง่ เป็ นการขัดแย้ งอย่างชัดเจน
กับหลักเสรี ภาพของคู่ความในการที่จะเสนอคดีตามความประสงค์ของตนอันเป็ นลักษณะที่มีอยู่ใน
ระบบกล่าวหาแบบดังเดิ
้ ม
กลุ่ม ที่ ส าม มี เครื่ องไม้ เ ครื่ องมื อ ที่ เ พิ่ม ขึน้ และแข็ ง แกร่ ง ขึน้ ในการโน้ ม น้ า วให้ คู่ค วาม
ระงับข้ อพิพาทนอกศาล ระบบการชําระเงินในศาลแบบเดิมจะได้ รับการแก้ ไขเพื่อทํ าให้ โจทก์ และ
จําเลยสามารถทํ าข้ อเสนอในการประนีประนอมยอมความกันโดยมี การแบ่งสรรเรื่ องค่าใช้ จ่ายได้
สนับสนุนการระงับข้ อพิพาททางเลือกโดยศาลอาจมีคําสัง่ ให้ งดการพิจารณาคดีไว้ เพื่อให้ คู่ความ
สามารถใช้ การระงั บ ข้ อพิ พ าททางเลื อ กได้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของข้ อกํ า หนดในขั น้ ตอน
ก่อนการดําเนินคดีและการบริ หารจัดการคดีโดยทั่วไป คือ การช่วยเหลือและสนับสนุนให้ มีการ
ประนีประนอมยอมความกันในขันตอนที
้
่เร็ วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ ดัง่ ที่ Lord Woolf ได้ กล่าวไว้ ว่า
ข้ อพิพาทควรระงับไปเท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยไม่ต้องดําเนินคดี
บทบาทของผู้พิพากษาในคดีแพ่งทั่วไปของศาลอังกฤษเมื่อได้ ดําเนินการปฏิรูประบบ
กระบวนยุติธรรมทางแพ่งแล้ ว แม้ จะยังคงใช้ ระบบที่ผ้ ูพิพากษามีบทบาทเชิงรั บเป็ นหลักอยู่ก็ตาม
แต่ก็ได้ เพิ่มบทบาทของศาลในการควบคุมกระบวนพิจารณาและการบริ หารจัดการคดีมากยิ่งขึน้
โดยไม่ปล่อยให้ ค่คู วามและทนายความมีบทบาทในกระบวนพิจารณาเป็ นอย่างมากดังเช่นระบบที่
ผู้พิพากษามีบทบาทเชิงรับแบบดังเดิ
้ มอีกต่อไป
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กล่าวโดยสรุ ป ระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่งของ
อัง กฤษอยู่ใ นภาวะที่ จํ า เป็ นจะต้ อ งทํ า การปฏิ รู ป เนื่ อ งจากเป็ นระบบซึ่ง คดี ส่ว นใหญ่ มี ค่า ใช้ จ่ า ย
ที่ ไ ม่ ส ามารถรั บ ได้ การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี โ ดยปกติ ใ ช้ เวลานานมากและเป็ นระบบ
ที่มีความสลับซับซ้ อนเกินสมควร เป็ นผลให้ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ าถึงกระบวนยุติธรรม
ทางแพ่ ง ได้ ดัง นัน้ ระบบกระบวนยุติธ รรมทางแพ่ง หรื อ ระบบวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ง ของอัง กฤษ
จึง ล้ ม เหลวโดยไม่ ส ามารถให้ สิ่ ง ที่ ส าธารณะชนคาดหมายว่ า จะได้ รั บ อัน ได้ แ ก่ ความเป็ นธรรม
การใช้ ระยะเวลาอย่างเหมาะสม และความประหยัด เพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวอังกฤษได้ ดําเนินการ
ปฏิ รู ประบบกระบวนยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง หรื อระบบวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง เกื อบทุ ก ด้ าน
การปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของ Lord Woolf นับเป็ นจุดเริ่ มต้ นของภาพลักษณ์ใหม่
ของระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่งของอังกฤษเพื่ อแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าว โดยในการจะบรรลุเป้าหมายนี ้ อังกฤษได้ จดั ทําข้ อบังคับของศาลขึ ้นใหม่ และมีการแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง จํ า นวนมากซึ่ ง รวมถึ ง การปฏิ รู ป ระบบการอุ ท ธรณ์
ระบบความช่วยเหลือทางกฎหมาย 32 และการเพิ่มอํานาจของศาลเป็ นอย่างมากในการควบคุมและ
บริหารจัดการคดี
1.2 ประเทศเยอรมนี
1.2.1 ระบบศาลยุตธิ รรมเยอรมนี 33
ศาลยุตธิ รรมเยอรมนีที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งแบ่งออกเป็ น 4 ลําดับชัน้ ได้ แก่
ศาลยุติธรรมสหพันธรัฐ (Bundesgerichtshof/The Federal Court of Justice) ศาลสูงมลรัฐ
a
Ibid, pp.164-165.
33
Peter Gottwald, “Civil Procedure Reform in Germany,” The American Journal
of Cimparative Law 4, 45, p.754, Symposium: Civil Procedure Reform in Comparative
Context (Autumn 1997), สถาบันวิจัยและให้ คําปรึ กษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
“แนวทางการพัฒนาการบริ หารงานยุติธรรมทางแพ่งและพาณิ ชย์ ให้ ค้ ุมค่า,” (รายงานศึกษา
ฉบับสมบูรณ์ สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2553), น.51-52 และกมลชัย
รัตนสกาววงศ์ และคณะ, “การนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะ,” (รายงานการวิจัย
สํานักงานศาลยุตธิ รรม, 2548), น.110-113.
32
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(Oberlandesgerichte/Higher Regional Courts) ศาลมลรัฐ (Landesgerichte/Regional Courts) 34
และศาลท้ องถิ่น (Amtsgerichte/Local Courts) ดังนี ้
1. ศาลยุติธรรมสหพันธรัฐ (Bundesgerichtshof/The Federal Court of Justice)
แบ่งออกเป็ น 3 แผนก คือ แผนกคดีอาญา แผนกคดีแพ่ง และแผนกคดีครอบครัว มีเพียงแห่งเดียว
ตังอยู
้ ่ที่เมือง Karlsruhe มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีการฎีกาในปั ญหาข้ อกฎหมายมาจาก
ศาลสูงมลรัฐ รวมทังคดี
้ ที่มีการอุทธรณ์โดยตรง (Leapfrog Appeals) ในปั ญหาข้ อกฎหมายมาจาก
ศาลมลรัฐภายใต้ เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
2. ศาลสูงมลรัฐ (Oberlandesgerichte/Higher Regional Courts) แบ่งออกเป็ น
3 แผนก คือ แผนกคดีอาญา แผนกคดีแพ่ง และแผนกคดีครอบครัว ตังอยู
้ ่เฉพาะในเมืองขนาดใหญ่
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาและคดีแพ่งที่มีการอุทธรณ์มาจากศาลมลรัฐ รวมทังคดี
้ ครอบครัว
ที่มีการอุทธรณ์มาจากศาลท้ องถิ่น
3. ศาลมลรัฐ (Landesgerichte/Regional Courts) แบ่งออกเป็ น 2 แผนก คือ แผนกคดี
อาญา และแผนกคดีแพ่ง ตังอยู
้ ่ในเมืองขนาดใหญ่โดยเป็ นศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มี
การอุทธรณ์ มาจากศาลท้ องถิ่น รวมทังยั
้ งเป็ นศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีแพ่งในชันต้
้ นในคดีที่ไม่มี
ทุนทรัพย์และคดีที่มีทนุ ทรัพย์ที่พิพาทเกินกว่า 5,000 ยูโร หรื อ 10,000 มาร์ กเยอรมนี การอุทธรณ์
คําพิพากษาของศาลมลรัฐต้ องอุทธรณ์ไปยังศาลสูงมลรัฐโดยต้ องมีทนุ ทรัพย์ที่พิพาทเกินกว่า 600 ยูโร
หรื อได้ รับอนุญาตให้ อทุ ธรณ์จากศาลมลรัฐ โดยคูค่ วามต้ องยื่นอุทธรณ์ภายใน 1 เดือน แต่อาจมีการ
อุทธรณ์โดยตรงในปั ญหาข้ อกฎหมายไปยังศาลยุตธิ รรมสหพันธรัฐได้ ภายใต้ เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
4. ศาลท้ องถิ่น (Amtsgerichte/Local Courts) แบ่งออกเป็ น 3 แผนก คือ แผนกคดี
อาญา แผนกคดีแพ่ง และแผนกคดีครอบครัว โดยแผนกคดีแพ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง
ซึง่ มีทนุ ทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 5,000 ยูโร หรื อ 10,000 มาร์ กเยอรมนี และข้ อพิพาทระหว่างเจ้ าของที่ดิน
กับผู้เช่าหรื อผู้ทํากินในที่ดินนัน้ การอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลท้ องถิ่นในคดีแพ่งต้ องอุทธรณ์ไปยัง
เคยมีข้อเสนอให้ รวมศาลสูงมลรัฐและศาลมลรัฐเข้ าด้ วยกันเป็ นศาลอุทธรณ์
(Court of Appeal) ตามร่ างพระราชบัญญัติการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมครัง้ แรก (First Justice
Reform Act 1971) แต่ร่างพระราชบัญญัติไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากต้ องใช้ เงินงบประมาณ
ในโครงการเป็ นจํานวนมาก.
34
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ศาลมลรั ฐ ส่วนการอุทธรณ์ คําพิพากษาของศาลท้ องถิ่ นในคดีคดีครอบครั วต้ องอุทธรณ์ ไปยัง
ศาลสูงมลรัฐ
มี ข้ อ สัง เกตุว่ า ในคดี แ พ่ง การอุท ธรณ์ คํ า พิ พ ากษาของศาลท้ อ งถิ่ น ไปยัง ศาลมลรั ฐ
ถื อว่าถึงที่ สุด คู่ความไม่อาจอุทธรณ์ ฎีกาต่อไปได้ อีก จึงเป็ นการอุทธรณ์ ได้ เพียง 1 ครัง้ เท่านัน้
แต่การอุทธรณ์ คําพิพากษาของศาลมลรัฐในฐานะที่เป็ นศาลซึ่งมีอํานาจพิจารณาคดีในชันต้
้ นไปยัง
ศาลสูงมลรัฐนัน้ คูค่ วามยังอาจฎีกาต่อไปยังศาลยุติธรรมสหพันธรัฐได้ จึงเป็ นการอุทธรณ์ได้ 2 ครัง้
ส่วนคดีครอบครัว การอุทธรณ์ คําพิพากษาของศาลท้ องถิ่นไปยังศาลสูงมลรัฐนันยั
้ งอาจมีการฎีกา
ต่อไปยังศาลยุตธิ รรมสหพันธรัฐได้ จงึ เป็ นการอุทธรณ์ได้ 2 ครัง้ เช่นกัน 35
นอกจากนัน้ ยังมีศาลชํานัญพิเศษ (Specialized Courts) ซึง่ ไม่ได้ รวมอยู่ในระบบ
ศาลยุติธรรม โดยปั จจุบนั มี 5 ศาล ได้ แก่ ศาลปกครอง (Administrative Courts) ศาลแรงงาน (Labor
Courts) ศาลสวัสดิการสังคม (Social Courts) ศาลการเงิน (Finance Courts) และศาลสิทธิบตั ร
(Patent Courts) รวมทังยั
้ งมีศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court) แยกต่างหากออกไปด้ วย
1.2.2 ระบบวิธีพจิ ารณาคดีแพ่ งของศาลยุตธิ รรมเยอรมนี
จะยกตัวอย่างการพิจารณาคดีของศาลมลรัฐ และของศาลท้ องถิ่นในกระบวนพิจารณา
คดีเล็กน้ อย (Summary Proceedings) ดังต่อไปนี ้
-การพิจารณาคดีของศาลมลรัฐ 36 จะเริ่ มจากคําฟ้องด้ วยลายลักษณ์อกั ษรโดยอธิบายถึง
ข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมาย รวมทังบรรยายรายละเอี
้
ยดของพยานหลักฐานที่โจทก์ประสงค์จะอ้ างอิง
จากนันจะมี
้
การส่งสําเนาคําฟ้องให้ แก่จําเลย จําเลยจะต้ องยื่นคําให้ การภายใน 2 สัปดาห์โดยจะต้ อง
อธิบายข้ อต่อสู้ของโจทก์ทงข้
ั ้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายตามฟ้ องโจทก์ และบรรยายรายละเอียดของ
พยานหลักฐานที่จําเลยประสงค์จะอ้ างอิงโดยอาจฟ้ องแย้ งมาด้ วยก็ได้ ก่อนการสืบพยานด้ วยวาจา
Peter Gottwald, Civil Justice Reform: Access, Cost, and Expedition.
The German Perspective. In Civil Justice in Crisis: Comparative Perspectives of Civil
Procedure, p.208, edited by Adrian A.S. Zuckerman. New York: Oxford University Press,
1999.
36
O.C. Giles, M. Bohndorf, E. J. Cohn and J. Thomass, Manual of German
Law, vol.2, edited by E,J. Cohn, (London: The British Institute of International and
Comparative Law, 1971), pp.197-213.
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ศาลอาจกําหนดแนวทางในการตัดประเด็นข้ อพิพาทที่ไม่จําเป็ นเท่าที่จะเป็ นไปได้ และอาจเตรี ยมการ
สืบพยานนัดแรกโดยการสัง่ คูค่ วามและพยานมาศาล
ในการสืบพยานด้ วยวาจา ศาลจะเปิ ดการดําเนินกระบวนพิจารณา และจะอนุญาตให้
คูค่ วามและทนายความกล่าวหรื อไม่ก็ได้ เนื่องจากผู้พิพากษามีความรับผิดชอบในการให้ คดีดําเนินไป
อย่างเหมาะสมโดยที่คคู่ วามและทนายความต้ องให้ ข้อมูลที่สมบูรณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
และ
ทําให้ คําฟ้องและคําร้ องทังหมดดํ
้
าเนินไปตามที่กําหนด ผู้พิพากษามีหน้ าที่ในการซักถามคูค่ วามและ
ให้ ความใส่ใจในประเด็นข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายใดๆ ที่เห็นว่ามีความสําคัญ และจะต้ องศึกษาคดี
ล่วงหน้ าก่อนการสืบพยาน ดังนัน้ ผู้พิพากษาจึงมีความเข้ าใจข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายที่คู่ความ
ได้ อ้างอิงเป็ นอย่างดี และปกติแล้ วในศาลมลรัฐจะมีผ้ พู ิพากษาหนึ่งคนเขียนความเห็นเบื ้องต้ นในคดี
ซึง่ ผู้พิพากษาคนอื่นจะทราบก่อนการสืบพยาน ในการสืบพยานบ่อยครัง้ มีลกั ษณะค่อนข้ างเคร่งครัด
และใช้ ระยะเวลาน้ อยกว่าการสืบพยานของศาลอังกฤษเป็ นอย่างมาก แม้ จะมีการสืบพยานหลายนัด
แต่การสืบพยานในแต่ละนัดส่วนมากจะใช้ เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านัน้ ศาลมลรัฐหลายศาลจะไม่อดทน
ฟั งทนายความที่กล่าวอย่างยืดยาว บางครัง้ จะตักเตือนและแนะนําให้ ทนายความยื่นเอกสารเพิ่มเติม
โดยไม่ต้องกล่าวในศาลซึง่ ต้ องใช้ เวลานาน ในบางคดีศาลจะวินิจฉัยเบื ้องต้ นในปั ญหาข้ อกฎหมาย
ก่อนสืบพยานด้ วยวาจานัดแรก ศาลอาจห้ ามมิให้ ค่คู วามกล่าวอ้ างเรื่ องใดๆ ซึ่งอาจทําให้ เสื่อมเสีย
ต่อความยุติธรรมในการสืบพยานในคดีนนั ้ หลักการนี ้ใช้ กบั ทังข้
้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมาย และใช้ กบั
กรณีดงั ต่อไปนี ้
1. การรับฟั งเรื่ องนันจะทํ
้ าให้ กระบวนพิจารณาล่าช้ า
2. ศาลจะถูกโน้ มน้ าวชักจูงจากคูค่ วามโดยการกล่าวอ้ างหรื อเสนอประเด็นข้ อกฎหมาย
เพิ่มเติมเพื่อให้ กระบวนพิจารณาล่าช้ า หรื อ
3. ความล่าช้ าที่เกิดจากความตังใจหรื
้
อประมาทเลิ่นเล่ออย่างร้ ายแรงของคู่ความหรื อ
ทนายความในการยืดเวลาที่ใช้ ในกระบวนพิจารณาออกไป
ศาลอาจสัง่ ให้ คู่ความทําเอกสารในประเด็นที่ศาลประสงค์จะได้ ข้อมูลเพิ่มเติมภายใน
เวลาที่ ศ าลกํ า หนด และซัก ถามรายละเอี ย ดต่ า งๆ เกี่ ย วกับ คดี ไ ด้ เช่ น ทํ า สัญ ญาที่ ไ หน เมื่ อ ไร
ในสถานะการณ์ อย่างไร และมีการชําระเงินตามที่กล่าวอ้ างเมื่อไร เป็ นต้ น ดังนัน้ ศาลเยอรมนีจึงมี
บทบาทมากกว่าศาลอังกฤษโดยการกําหนดให้ ศาลมีอํานาจหลากหลายเพื่อควบคุมคู่ความให้ เสนอ
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คดีเป็ นไปตามลําดับโดยเร็ วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ เมื่อสืบพยานแล้ วเสร็ จศาลจะมีคําพิพากษาต่อไป
โดยมีการอ่านคําพิพากษาโดยเปิ ดเผย
-การพิจารณาคดีของศาลท้ องถิ่นในกระบวนพิจารณาคดีเล็กน้ อย 37 เป็ นรูปแบบกระบวน
พิจารณาที่เรี ยบง่ายและรวดเร็ ว โดยการที่โจทก์ประสงค์จะเรี ยกร้ องให้ จําเลยชําระเงินเป็ นจํานวน
แน่นอน หรื อเป็ นการขนส่งของที่กําหนดได้ แน่นอนตามการวัด จํานวน หรื อนํ ้าหนัก เช่น เสื ้อผ้ า
หลักทรัพย์ หรื อถ่านหิน คดีประเภทนี ้เป็ นประโยชน์ มากหากจําเลยไม่ได้ ต่อสู้ ซึ่งการดําเนินคดีจะมี
วัตถุประสงค์เพื่อการเรี ยกเก็บหนี ้โดยไม่คํานึงว่าคดีจะมีทนุ ทรัพย์ที่พิพาทจํานวนเท่าใด เมื่อโจทก์ได้
กรอกแบบฟอร์ มถูกต้ องแล้ วศาลจะมีคําสัง่ ให้ จําเลยชําระหนีโ้ ดยไม่ได้ พิจารณาความสมบูรณ์ ของ
คํากล่าวอ้ างของโจทก์ และไม่ต้องการพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากโจทก์ หากจําเลยลูกหนี ้ไม่ชําระเงิน
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้ รับคําสัง่ ศาลและไม่ได้ ยื่นคําคัดค้ านใดๆ ศาลจะออกหมายบังคับคดี
ให้ แก่โจทก์เจ้ าหนี ้ในลักษณะเดียวกับการบังคับคดีในกรณีจําเลยขาดนัด ในปี ค.ศ.1996 ปรากฏว่า
มีคดีประเภทนี ้ในศาลท้ องถิ่นมากกว่า 8,100,000 คดี จากงานวิจยั ก่อนหน้ านันมี
้ ข้อมูลว่าการคัดค้ าน
คําสัง่ ศาลให้ ชําระเงินมีประมาณเพียงร้ อยละ 10 ของคดีทงหมด
ั้
ในกรณีจําเลยคัดค้ าน จําเลยอาจจะ
กระทําได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องรอให้ ศาลมีคําสัง่ ให้ ชําระหนี ้ก่อนและสามารถเขียนเป็ นจดหมายคัดค้ านได้
โดยไม่ต้องมีรูปแบบเป็ นพิเศษ รวมทังไม่
้ ต้องมีเหตุแห่งการคัดค้ านด้ วย เมื่อจําเลยคัดค้ านก็จะมีการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาแบบคดีธรรมดา
กระบวนพิ จ ารณาคดี ธ รรมดาในศาลท้ องถิ่ น แทบจะไม่ แ ตกต่ า งจากกระบวน
พิจารณาคดีธรรมดาในศาลมลรัฐ แม้ ว่าในศาลท้ องถิ่นจะใช้ องค์คณะผู้พิพากษานายเดียว ในขณะที่
ในศาลมลรั ฐแผนกคดีแพ่งจะใช้ องค์คณะผู้พิพากษา 3 นาย แต่ปกติองค์ คณะก็ จะโอนคดี
ให้ ผ้ พู ิพากษานายเดียวนัง่ พิจารณาคดีและทําคําพิพากษา อย่างไรก็ดี ยังคงมีความแตกต่างกันอยู่
ดังต่อไปนี ้
1. ผู้พิพากษาศาลท้ องถิ่นจะมีหน้ าที่มากกว่าในการช่วยเหลือคูค่ วามที่ไม่มีทนายความ
2. ในกระบวนพิจารณาคดีซงึ่ มีทนุ ทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 1,200 มาร์ กเยอรมนี ผู้พิพากษา
ศาลท้ องถิ่นสามารถที่จะเบี่ยงเบนคดีออกจากข้ อบังคับวิธีพิจารณาคดีได้ โดยการดําเนินคดีไปตาม
ดุลพินิจของผู้พิพากษาเอง

37

Ibid, pp.237-239 and see Peter Gottwald, supra note 35, pp.207-210.
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กระบวนพิจารณาคดีดงั กล่าวนี ้เรี ยกว่า กระบวนพิจารณามโนสาเร่ (Small Claims)
ซึง่ เป็ นการลดระยะเวลาในการดําเนินคดีมากขึ ้นยิ่งกว่าวิธีพิจารณาคดีปกติ 38 คู่ความไม่จําเป็ นต้ อง
มีทนายความแต่ในทางปฏิบตั ิคดีสว่ นใหญ่ค่คู วามจะมีทนายความดําเนินคดีแทน และไม่ได้ แบ่งเป็ น
ช่องทางเหมือนอังกฤษซึง่ ได้ แบ่งเป็ น 3 ช่องทาง คือ Small Claims, Fast Track และ Multi-Track39
3. เนื่องจากผู้พิพากษาศาลท้ องถิ่นมีคดีที่จะต้ องจัดการมากกว่า จึงมีเวลาอุทิศให้ แก่
คดีใดคดีหนึง่ น้ อยกว่าผู้พิพากษาศาลมลรัฐ
1.2.3 การปฏิรู ประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งของเยอรมนี
ภายหลังจากการจัดทําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเยอรมนีเมื่อปี ค.ศ.1877
ได้ มีการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหลายครัง้ 40 เช่น การปฏิรูปภายใต้ อิทธิพลของรูปแบบ
กระบวนพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งออสเตรี ยปี ค.ศ.1898 ซึ่งมีหลักการ
พื ้นฐานในเรื่ องบทบาทของผู้พิพากษาและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของกระบวนพิจารณาเพื่อแก้ ไข
จุดอ่อนของหลักเสรี ภาพของคูค่ วามที่ปรากฏอยูใ่ นบทบัญญัตปิ ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เยอรมนีแม้ ว่าในช่วงนันจะมี
้
การค้ านจากวิชาชีพนักกฎหมายเป็ นอย่างมากก็ตาม ในปี ค.ศ.1909
เริ่ มมีการนําการบริ หารจัดการคดีมาใช้ ในศาลท้ องถิ่นซึง่ เป็ นครัง้ แรก โดยให้ อํานาจศาลในการซักถาม
ข้ อเท็จจริ งและข้ อโต้ แย้ งจากคู่ความ รวมทังออกหมายเรี
้
ยกพยานผู้เชี่ยวชาญและคู่ความให้ มาศาล
ต่อมา มี การใช้ การบริ หารจัดการคดีในศาลอื่นๆ ทัง้ หมดในปี ค.ศ.1943 การปฏิรูปต่อจากนัน้
เป็ นต้ นมาเป็ นภาวะของความตรึ งเครี ยดระหว่างหลักกระบวนพิจารณาโดยเสรี และปั ญหาที่เกิดจาก
การเพิ่มขึ ้นของปริมาณคดีและความล่าช้ า แนวความคิดเสรี นนั ้ มีหลักว่าการจํากัดเสรี ภาพของคูค่ วาม
ต้ องมีให้ น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ อย่างไรก็ดี ปริ มาณคดีที่เพิ่มขึ ้นและกระบวนพิจารณาที่ล่าช้ า
มากขึ ้นนันสามารถจั
้
ดการได้ โดยเพียงการเสริมอํานาจของผู้พิพากษาให้ แข็งแกร่ งขึ ้นและการที่คคู่ วาม
Peter Gottwald, supra note 33, p.755.
39
Jürgen Beier, “The Woolf Report and German Civil Procedure,”
The Liverpool Law Review 14(1), pp.69-70 (1997).
40
Peter Gottwald, supra note 35, pp.226-232 and see Peter Gottwald,
“Simplified Civil Procedure in West Germany,” The American Journal of Comparative
Law 4, 31, pp.678-701 (Autumn 1983).
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ยอมรับในภาระหน้ าที่ของตน การปฏิรูปในปี ค.ศ.1909 จึงได้ วางหลักการว่ากระบวนพิจารณา
ความแพ่งไม่สามารถอยู่บนพื ้นฐานของเสรี ภาพของคู่ความแต่เพียงอย่างเดียว และไม่อาจยึดติด
แต่เพียงแนวความคิดเรื่ องหลักเสรี ภาพของคูค่ วามได้ ระบบกล่าวหาเป็ นกฎเกณฑ์ของความได้ เปรี ยบ
เสี ย เปรี ย บที่ จํ า เป็ นต้ อ งถูก ยับ ยัง้ เพื่ อ เป็ นการส่ง เสริ ม วัต ถุป ระสงค์ ข องระบบกระบวนพิ จ ารณา
ทางสังคม
แนวทางของระบบกระบวนพิ จ ารณาความแพ่ ง ทางสัง คมครั ง้ สํ า คัญ ปรากฏในปี
ค.ศ.1924 โดย Emminger Act ซึง่ กําหนดว่าคูค่ วามไม่อาจควบคุมระยะเวลาของกระบวนพิจารณา
และการสืบพยานได้ อีกต่อไป ในขณะเดียวกันก็ได้ จํากัดรูปแบบกระบวนพิจารณาด้ วยวาจาโดยมีการ
แลกเปลี่ยนคํา ฟ้อง คํา ให้ การ และเอกสารที่ จะใช้ ในการสืบพยานก่ อนล่วงหน้ าไม่ต้องมีการอ่า น
เอกสารในวันสืบพยานอีก ในการสืบพยานจึงสามารถจดจ่ออยู่กับประเด็นข้ อพิพาทที่แท้ จริ งได้
นอกจากนัน้ ศาลยังมีอํานาจทั่วไปในการกําหนดวันสืบพยาน และไม่อนุญาตให้ มีการใช้ วิธีการ
ดําเนินคดีที่มีเจตนาจะทําให้ การดําเนินคดีต้องเนิ่นช้ าออกไป แต่ในทางปฏิบตั ิการใช้ อํานาจดังกล่าว
มีน้อยมากเนื่องจากผู้พิพากษาเกรงว่าจะทําคําพิพากษาผิดพลาด แม้ ว่าการปฏิรูปในช่วงนีจ้ ะมี
ความมุ่ ง หมายให้ คดี เ สร็ จ ไปในการสื บ พยานเพี ย งนั ด เดี ย วโดยผู้ พิ พ ากษานายเดี ย วก็ ต าม
แต่ก็ยงั ไม่อาจทําให้ เป็ นจริ งได้ ในทางปฏิบตั ิ
ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เศรษฐกิจของเยอรมนี ได้ กลับมารุ่ งเรื องอีกครัง้ หนึ่ง
ทําให้ ปัญหาเดิมๆ ที่ศาลคดีแพ่งมีงานล้ นมือ กระบวนพิจารณาที่ยืดเยื ้ออันเป็ นผลมาจากคู่ความและ
การดําเนินคดีที่ใช้ ระยะเวลานานเกินไปกลับมาอีก จึงได้ มีการนํารู ปแบบกระบวนพิจารณาแบบใหม่
บนพื ้นฐานของ Stuttgart Model มาใช้ ในปี ค.ศ.1977 เพื่อให้ กระบวนพิจารณามีความเรี ยบง่ายขึ ้น
โดยผู้พิ พ ากษาจะต้ อ งตระเตรี ย มกระบวนพิ จ ารณาเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรหรื อ ทํ า การนัด พร้ อม
ก่อน 1 นัด ดังนัน้ เมื่อมีการสืบพยานนัดแรกแล้ วคดีก็พร้ อมที่จะทําคําพิพากษาได้ และคูค่ วามจะต้ อง
ดํา เนิ น คดี ภ ายในระยะเวลาที่ ถูก ต้ อ งเหมาะสม
เมื่ อผู้พิ พ ากษาได้ กํ า หนดระยะเวลาไว้ แล้ ว
จะไม่อนุญาตให้ เ ลื่อนระยะเวลาออกไปหากการอนุญาตนัน้ จะทํ า ให้ คดีต้ องชัก ช้ า และไม่มี เหตุที่
คู่ความจะอ้ างได้ แต่แม้ ผ้ พู ิพากษาจะไม่ได้ กําหนดระยะเวลาไว้ ก็อาจจะไม่อนุญาตได้ เมื่อคู่ความ
กระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง และพยานหลักฐานที่ศาลไม่รับฟั งในชัน้ ต้ นนันไม่
้ อาจ
อุทธรณ์ ฎีกาต่อไปได้
กฎเกณฑ์ นีค้ ่อนข้ างมีผลเป็ นอย่างมากในทางทฤษฎีแต่ก็มีข้อบกพร่ อง
ในทางปฏิบตั ิในเวลาต่อมา ในช่วงทศวรรษที่ 1970 มีข้อเสนอว่าการอุทธรณ์ฎีกานัน้ คู่ความไม่ควร
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ต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเนื่องจากเป็ นการตรวจสอบความผิดพลาดในกระบวนการของศาลที่ได้ มีการอุทธรณ์
ฎีกามา อย่างไรก็ดี ไม่มีการตอบรับข้ อเสนอดังกล่าวโดยมีความเห็นว่าการอุทธรณ์ฎีกาเป็ นประโยชน์
ของคู่ความในระบบของเยอรมนีจึงเป็ นธรรมแล้ วที่จะเก็บค่าใช้ จ่ายจากคู่ความ ในปี ค.ศ.1980
มี ก ารนํ า โครงการความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายมาใช้ เ พื่ อ ให้ ค นยากจนสามารถเข้ า ถึ ง กระบวน
การยุติธรรมได้ แม้ ค่าใช้ จ่ายในกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของเยอรมนีนนจะค่
ั้
อนข้ างประหยัดกว่า
หากเปรี ยบเทียบกับประเทศในระบบตลาดเสรี เช่น อังกฤษ และสหรัฐอเมริ กาซึง่ ค่าทนายความจะคิด
เป็ นรายชัว่ โมงและกําหนดอัตราได้ โดยเสรี นอกจากนัน้ ยังได้ มีการนํามาตรการต่างๆ มาใช้ เพื่อทําให้
กระบวนพิจารณาความแพ่งเรี ยบง่ายขึ ้นภายใต้ กฎหมายปี ค.ศ.1998 เช่น ศาลมีหน้ าที่ไกล่เกลี่ย
ให้ คคู่ วามตกลงกันในเวลาใดๆ ระหว่างพิจารณา และคู่ความอาจยอมรับข้ อเสนอของศาลเพื่อให้ คดี
ตกลงกันได้ โดยไม่ต้องทําการสืบพยานต่อไป รวมทังศาลอาจมี
้
หมายเรี ยกให้ ค่คู วามมาศาลในวัน
สืบพยานเพื่อไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทได้ และมีกระบวนการบังคับไกล่เกลี่ย หรื ออนุญาโตตุลาการในศาล
ในคดีมโนสาเร่หรื อ Small Claims คดีเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ระหว่างเพื่อนบ้ าน และคดีอื่นๆ เป็ นต้ น
การปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งซึ่งถือว่าเป็ นการยกเครื่ องประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งของเยอรมนี คือ การปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งในปี ค.ศ.2001 41
ซึ่งเป็ นการปฏิรูปที่ ได้ รับการออกแบบเพื่อให้ ระบบศาลยุติธรรมเยอรมนี พร้ อมที่ จะต่อสู้กับปั ญหา
ด้ านความขาดแคลนทางการเงินและทรัพยากรบุคคลในศตวรรษที่ 21 การปฏิรูปครัง้ นี ้มีเป้าหมาย
ในภาพรวมเพื่อเสริ มประสิทธิภาพและความโปร่ งใสของกระบวนพิจารณา ด้ วยการทําให้ ระยะเวลา
ของการพิจารณาคดีแพ่งลดลงแต่ยงั คงไว้ ซึ่งการคุ้มครองสิทธิ เสรี ภาพในระดับสูงของศาลเยอรมนี
โดยได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งใน 4 เรื่ องหลัก คือ การเสริ ม
ความแข็งแกร่ งของศาลชันต้
้ น การจํากัดการอุทธรณ์ ในปั ญหาข้ อเท็จจริ งและปั ญหาข้ อกฎหมาย
(Berufung) การจํากัดการอุทธรณ์ฎีกาในปั ญหาข้ อกฎหมาย (Revision) และการทําให้ การอุทธรณ์
คําสัง่ ศาลมีความเรี ยบง่ายขึ ้น (Beschwerde) ดังต่อไปนี ้

Giesela Rühl, “Preparing Germany for the 21st Century: The Reform of
the Code of Civil Procedure,” German Law Journal 6, 6, pp.911-942 (2005).
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1. การเสริมความแข็งแกร่งของศาลชันต้
้ น
-เพิ่ ม อํ า นาจของผู้พิ พ ากษานายเดี ย ว ศาลท้ อ งถิ่ น จะทํ า การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี
โดยผู้พิพากษานายเดียวเพื่อให้ การใช้ ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างจํากัดนันมี
้ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
เพราะคดีส่วนใหญ่ในศาลท้ องถิ่นเป็ นคดีที่ต้องทําซํ ้าๆ กันอยูท่ กุ วัน ไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องใช้
องค์คณะผู้พิพากษา 3 นาย อย่างไรก็ดี อาจมีการใช้ องค์คณะผู้พิพากษา 3 นายได้ หากมีความจําเป็ น
ในคดีที่มีข้อยุ่งยากในปั ญหาข้ อเท็จจริ งหรื อข้ อกฎหมาย หรื อเป็ นคดีที่มีความสําคัญมากๆ กฎหมาย
ที่ แก้ ไขใหม่จึง มี บ ทบัญญัติที่ ยึดหยุ่น เพื่ อให้ ผ้ ูพิ พ ากษานายเดี ยวสามารถมอบหมายให้ อ งค์ คณะ
ผู้พิพากษา 3 นายพิจารณาพิพากษาคดีได้
-พัฒนาแผนงานในการระงับข้ อพิพาท ได้ เน้ นยํ ้าถึงภาระหน้ าที่ของศาลในการไกล่เกลี่ย
ให้ ค่คู วามตกลงกันในทุกขันตอนของการดํ
้
าเนินคดี และมีการนํากระบวนการบังคับไกล่เกลี่ยมาใช้
ในคดีแพ่งทุกคดี เว้ นแต่การไกล่เกลี่ยนันไม่
้ มีโอกาสที่จะสําเร็ จได้ หรื อการไกล่เกลี่ยเคยล้ มเหลว
มาก่อน กระบวนการบังคับไกล่เกลี่ยจะต้ องกระทําก่อนการสืบพยานโดยจะกําหนดในวันเดียวกับ
วันนัดพร้ อม หรื อจะกํ าหนดวันแยกต่างหากก็ได้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ การไกล่เกลี่ยประสบผลสําเร็ จ
ในการบังคับไกล่เกลี่ยศาลจะต้ องซักถามคู่ความเกี่ยวกับปั ญหาข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายของคดี
หากคู่ความตกลงกันได้ ก็จะมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลจะพิพากษาตามยอม
คู่ความสามารถบังคับคดีได้ หากอีกฝ่ ายไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หากคู่ความ
ตกลงกันไม่ได้ ศาลจะทําข้ อเสนอให้ ค่คู วามพิจารณา กรณีที่ค่คู วามยอมรับข้ อเสนอศาลจะพิพากษา
ไปตามนัน้ แต่กรณีที่ค่คู วามไม่ยอมรับข้ อเสนอศาลจะบันทึกไว้ และถือว่าเสร็ จสิ ้นกระบวนการบังคับ
ไกล่เกลี่ย และจะทําการสืบพยานต่อไปทันที หรื อกําหนดนัดสืบพยานในวันถัดๆ ไป เท่าที่จะเป็ นไปได้
-เพิ่มภาระหน้ าที่ของศาลในการสืบพยาน โดยธรรมเนียมแล้ วศาลเยอรมนีจะมีบทบาท
ในกระบวนพิจารณาคดีแพ่งมากกว่าศาลในระบบกฎหมายอื่นๆ แม้ ว่าคู่ความจะมีหน้ าที่ในการ
เสนอคดีและนําสืบพยานหลักฐานของตนก็ตาม ศาลจะเป็ นผู้ควบคุมกระบวนพิจารณาโดยกําหนดว่า
คดีนนจะมี
ั้
การสืบพยานด้ วยวาจาหรื อด้ วยเอกสาร และจะพิจารณาสัง่ ให้ คดีนนั ้ ทําการสืบพยาน
ในประเด็นปั ญหาข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายใด ภาระหน้ าที่ของศาลจะปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
จํานวนมากในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ มีการระงับข้ อพิพาท
เสียแต่เนิ่นๆ โดยศาลจะต้ องซักถามคู่ความเกี่ยวกับประเด็นข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ตังคํ
้ าถามเพื่อให้ ได้ ความชัดแจ้ ง สนับสนุนให้ ค่คู วามอธิบายประเด็นข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายที่ตน
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ได้ อ้างอิงอย่างครบถ้ วนภายในระยะเวลาที่กําหนด และกําหนดวิธีการสืบพยาน ความจริ งแล้ วบทบาท
ดังกล่าวนี ้ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก่อนการปฏิรูปแล้ ว แต่ในการปฏิรูป
ได้ มีการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสของกระบวนพิจารณา โดยศาลจะต้ องแจ้ งข้ อมูลดังต่อไปนี ้
ให้ ค่คู วามทราบ กล่าวคือ เหตุผลในการวินิจฉัยประเด็นปั ญหาข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายของศาล
ที่ คู่ความได้ มองข้ ามหรื อประเด็นที่ ศาลเห็ นว่าสํ าคัญ และความเข้ าใจของศาลในประเด็นปั ญหา
ข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายที่แตกต่างจากความเข้ าใจของคู่ความ และศาลจะต้ องให้ คคู่ วามมีโอกาส
วิพากษ์ วิจารณ์ ประเด็นปั ญหาข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายที่ตนได้ มองข้ ามหรื อประเด็นที่ศาลเห็นว่า
สําคัญนันด้
้ วย นอกจากนัน้ ศาลจะต้ องเสนอแนะและตอบคู่ความโดยเร็ วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ และ
มีการบันทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
-ขยายอํานาจศาลเกี่ยวกับการนําสืบพยานหลักฐาน มีบทบัญญัตทิ ี่ชดั เจนว่าศาลอาจสัง่
ให้ บุคคลที่สามนําพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของตนมาให้ ศาลตรวจสอบได้ บุคคลนัน้
จะปฏิเสธได้ แต่เพียงว่าเป็ นภาระที่ไม่สามารถรับได้ หรื อตนมีสิทธิที่จะปฏิเสธการมาให้ การได้ ตามที่
กฎหมายบัญญัตไิ ว้ เท่านัน้
-ทําให้ หลักเกณฑ์การถอนฟ้ องชัดเจนขึ ้น ด้ วยหลักการที่โจทก์เป็ นผู้เสนอคําฟ้องโจทก์จึง
อาจขอถอนฟ้ องของตนได้ แต่เมื่อจําเลยได้ ยื่นคําให้ การแล้ ว การถอนฟ้องจะต้ องได้ รับความยินยอม
จากจําเลยเสียก่อน ซึง่ แต่เดิมการให้ ความยินยอมนันเป็
้ นเพียงแนวปฏิบตั ิของคูค่ วามและยังไม่ชดั เจน
ว่าการที่จําเลยนิ่งเฉยจะถือเป็ นการให้ ความยินยอมหรื อไม่ บทบัญญัติใหม่จึงกําหนดให้ ถือว่าจําเลย
ได้ ให้ ความยินยอมในการถอนฟ้ องหากไม่ได้ คดั ค้ านภายใน 2 สัปดาห์
-เพิ่มการคุ้มครองสิทธิในการได้ รับการพิจารณาคดี โดยก่อนการปฏิรูปคูค่ วามที่กล่าวอ้ าง
ว่าตนถูกละเมิดสิทธิในการได้ รับการพิจารณาคดีในศาลชันต้
้ นจะต้ องมีการอุทธรณ์คําพิพากษาของ
ศาลชัน้ ต้ น เสี ย ก่ อ นจึง จะไปฟ้ องคดีต่อ ศาลรั ฐธรรมนูญ ได้
แต่ห ากอุท ธรณ์ ดัง กล่า วไม่ไ ด้ รั บ
การพิจารณาแล้ ว การเยียวยาก็จะได้ รับจากศาลรัฐธรรมนูญเท่านัน้
ในการปฏิรูปปี ค.ศ.2001
กฎหมายจึงได้ กําหนดให้ ค่คู วามที่เสียหายทําการคัดค้ านคําพิพากษาต่อศาลชันต้
้ น ถ้ าคําพิพากษา
ของศาลชันต้
้ นนันไม่
้ อยู่ภายใต้ บงั คับของบทบัญญัติว่าด้ วยการอุทธรณ์ และศาลชันต้
้ นนันได้
้ ละเมิด
สิทธิในการได้ รับการพิจารณาคดีของคูค่ วาม เมื่อคูค่ วามได้ ยื่นคําคัดค้ านภายใน 2 สัปดาห์นบั แต่ร้ ู เหตุ
การละเมิดสิทธิ ในการได้ รับการพิจารณาคดี ศาลชัน้ ต้ นที่มีคําพิพากษาดังกล่าวจะต้ องทําการ
ตรวจสอบ หากเห็นว่ามีการละเมิดสิทธิ ในการได้ รับการพิจารณาคดีจริ งดังที่คดั ค้ านศาลจะดําเนิน
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กระบวนพิจารณาคดีนนต่
ั ้ อไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ต่อมาในปี ค.ศ.2005 ได้ มีการออก
กฎหมายว่าด้ วยการเยียวยาสําหรับการละเมิดสิทธิในการได้ รับการพิจารณาคดี ในปั จจุบนั สิทธิในการ
คัดค้ า นคํา พิ พ ากษาไม่ได้ จํ า กัด เฉพาะคํา พิพ ากษาของศาลชัน้ ต้ น เท่ า นัน้ โดยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งได้ บญ
ั ญัติให้ นําไปใช้ กับคําวินิจฉัยทังหมดของศาลที
้
่ไม่อยู่ภายใต้ บงั คับของ
บทบัญญัตวิ า่ ด้ วยการอุทธรณ์หรื อการเยียวยาอย่างอื่นไม่วา่ จะอยูใ่ นขันตอนใดของการดํ
้
าเนินคดีด้วย
2. การจํากัดการอุทธรณ์ในปั ญหาข้ อเท็จจริงและปั ญหาข้ อกฎหมาย (Berufung)
-ลดหลัก เกณฑ์ จ ากการพิ จ ารณาใหม่ ทั ง้ หมดเป็ นการตรวจสอบความผิ ด พลาด
ของศาลชันต้
้ น โดยก่อนปี ค.ศ.2001 การอุทธรณ์ในครัง้ แรกเหมือนเป็ นการเสนอคดีในชันศาลใหม่
้
โดยเป็ นการพิจารณาคดีนัน้ ใหม่ทัง้ หมดทัง้ ในปั ญหาข้ อเท็จจริ งและปั ญหาข้ อกฎหมาย
และ
คู่ความสามารถเสนอพยานหลักฐานใหม่เพื่อสนับสนุนคําฟ้องและคําให้ การของตนได้ ในการปฏิรูป
ได้ ให้ อํานาจศาลในชันอุ
้ ทธรณ์อาจพิจารณาแต่เพียงว่าคําพิพากษาของศาลชันต้
้ นละเมิดต่อกฎหมาย
หรื อ ไม่ หรื อ ข้ อเท็ จ จริ ง ที่ ศ าลในชั น้ อุ ท ธรณ์ จ ะทํ า การพิ จ ารณานั น้ แตกต่ า งจากข้ อเท็ จ จริ ง
ในศาลชั น้ ต้ นหรื อ ไม่ ซึ่ ง โดยหลัก แล้ วกฎหมายกํ า หนดให้ ศาลในชั น้ อุ ท ธรณ์ รั บ ฟั งข้ อเท็ จ จริ ง
ในศาลชัน้ ต้ น แต่ ก็ มี ข้ อ ยกเว้ น ในกรณี ที่ มี ข้ อ บ่ง ชี อ้ ย่ า งชัด แจ้ ง ว่ า มี ข้ อ สงสัย ในความถูก ต้ อ งหรื อ
ความสมบูรณ์ ของข้ อเท็ จจริ งนัน้ จึงมีความจํ าเป็ นที่ ศาลในชัน้ อุทธรณ์ ต้องกํ าหนดข้ อเท็จจริ งใหม่
การพิจารณาคดีในศาลชันอุ
้ ทธรณ์ในการปฏิรูปปี ค.ศ.2001 จึงเป็ นการพิจาณาคดีโดยไม่มีสืบพยาน
ใหม่ทงหมดแต่
ั้
เป็ นการตรวจสอบความผิดพลาดของศาลชันต้
้ นเท่านัน้
-ปรับปรุ งเงื่อนไขของอุทธรณ์ และคําแก้ อทุ ธรณ์ (Anschlussberufung) โดยมีการแก้ ไข
จํานวนทุนทรัพย์ในการอุทธรณ์จากทุนทรัพย์ที่พิพาทเกิน 1,500 มาร์ กเยอรมนีหรื อ 766.94 ยูโร
เป็ นทุนทรัพย์ที่พิพาทเกิน 600 ยูโร หรื อได้ รับอนุญาตให้ อทุ ธรณ์จากศาลชันต้
้ น ศาลชันต้
้ นจะอนุญาต
ให้ อทุ ธรณ์ได้ หากคดีมีประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญ หรื อคําพิพากษาในชันศาลอุ
้
ทธรณ์จะเป็ นการพัฒนา
กฎหมายหรื อรักษาความเป็ นเอกภาพของแนวปฏิบตั ิทางกฎหมาย มีการกําหนดรายละเอียดที่ต้อง
ระบุไว้ ในคําแถลงการณ์สรุ ปสนับสนุนอุทธรณ์ (Berufungsbegründung) มากขึ ้น กําหนดระยะเวลา
ในการยื่นต่อศาลจากเดิม 1 เดือนนับแต่วนั ยื่นอุทธรณ์ เป็ น 2 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคําพิพากษา
เปลี่ยนแปลงหลักการของคําแก้ อทุ ธรณ์ซงึ่ เดิมคําแก้ อทุ ธรณ์จะไม่ขึ ้นอยูก่ บั อุทธรณ์ หากมีการยื่นคําแก้
อุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาแล้ วถือว่าคําแก้ อทุ ธรณ์มีผลแม้ จะมีการยกหรื อไม่รับอุทธรณ์ในเวลาต่อมา
คําแก้ อทุ ธรณ์จะขึ ้นอยู่กบั อุทธรณ์เฉพาะตอนที่ยื่นคําแก้ อทุ ธรณ์เท่านัน้ กล่าวคือ ขณะยื่นนันจะต้
้ องมี
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อุทธรณ์อยู่ แต่ตามหลักการที่แก้ ไขใหม่นี ้คําแก้ อทุ ธรณ์จะไม่มีผลหากต่อมามีการยกหรื อไม่รับอุทธรณ์
และมีการกําหนดให้ ยื่นคําแก้ อทุ ธรณ์ได้ ไม่เกินระยะเวลาในการยื่นคําแถลงการณ์สรุปคัดค้ านอุทธรณ์
(Berufungserwiderung) ซึ่งระยะเวลาในการยื่นคําแถลงการณ์ สรุ ปคัดค้ านอุทธรณ์ จะกํ าหนด
โดยศาลในชันอุ
้ ทธรณ์
-ขยายอํานาจของผู้พิพากษานายเดียว ในการปฏิรูปปี ค.ศ.2001 ไม่เพียงแต่เพิ่มบทบาท
ของผู้พิพากษานายเดียวในศาลชันต้
้ นเท่านัน้ แต่ยงั ได้ เพิ่มบทบาทของผู้พิพากษานายเดียวในศาล
ชันอุ
้ ทธรณ์ ด้วย ก่อนการปฏิรูปการพิจารณาอุทธรณ์ ในปั ญหาข้ อเท็จจริ งและปั ญหาข้ อกฎหมาย
ของศาลในชันอุ
้ ทธรณ์ จะใช้ องค์คณะผู้พิพากษา 3 นาย เว้ นแต่ค่คู วามจะตกลงกันให้ พิจารณา
พิพากษาคดีโดยผู้พิพากษานายเดียว แต่ในปั จจุบนั องค์คณะผู้พิพากษา 3 นายสามารถมอบให้
ผู้พิพากษานายเดียวทําการพิจารณาพิพากษาคดีได้ หากเป็ นการอุทธรณ์ คําพิพากษาที่ทําโดย
ผู้พิพากษานายเดียว หรื อเป็ นคดีไม่มีความยุง่ ยากเป็ นพิเศษในปั ญหาข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมาย หรื อ
เป็ นคดีที่ไม่มีประเด็นอันเป็ นสาระสําคัญ หรื อเป็ นประเด็นข้ อพิพาทที่ยงั ไม่ได้ รับการพิจารณาโดย
องค์คณะผู้พิพากษา 3 นาย ดังนัน้ ผู้พิพากษานายเดียวมักจะทําหน้ าที่ไม่ใช่เฉพาะในศาลชันต้
้ น
เท่านันแต่
้ ยงั ทําหน้ าที่ในศาลชันอุ
้ ทธรณ์ด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยาการบุคคลที่ขาดแคลน
อย่างไรก็ดี ผู้พิพากษานายเดียวอาจจะนําคดีกลับไปให้ องค์คณะผู้พิพากษา 3 นายทําการพิจารณา
พิ พ ากษาได้ ถ้ า พฤติก ารณ์ ได้ เ ปลี่ย นแปลงไป โดยหากคดี เ กิ ด ประเด็ น ที่ เ ป็ นสาระสํ า คัญขึน้ หรื อ
คดีเกิดมีความยุง่ ยากเป็ นพิเศษในปั ญหาข้ อเท็จจริงและข้ อกฎหมาย หรื อคูค่ วามทุกฝ่ ายร้ องขอ
-เพิ่มความเป็ นไปได้ ในการไม่รับอุทธรณ์ ตามบทบัญญัติเดิมศาลในชันอุ
้ ทธรณ์จะต้ อง
ตรวจอุทธรณ์ ว่าได้ ยื่นโดยถูกต้ องหรื อไม่ หากไม่ถูกต้ องศาลอาจมีคําสัง่ ไม่รับอุทธรณ์ ได้ โดยไม่ต้อง
ไต่สวน ในการปฏิรูปได้ เพิ่มเติมบทบัญญัติให้ ศาลมีคําสัง่ ไม่รับอุทธรณ์ได้ ในกรณีที่คดีไม่มีโอกาส
ที่จะชนะได้ หรื อคดีไม่มีประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญ หรื อคําพิพากษาในศาลชันอุ
้ ทธรณ์จะไม่เป็ นการ
พัฒนากฎหมายหรื อรักษาความเป็ นเอกภาพของแนวปฏิบตั ทิ างกฎหมาย
-จํากัดการย้ อนสํานวนไปยังศาลลําดับชันตํ
้ ่ากว่า โดยการย้ อนสํานวนไปยังศาลชันต้
้ น
เพื่อให้ แก้ ไขข้ อผิดพลาดนัน้ กฎหมายได้ บญ
ั ญัตไิ ว้ อย่างชัดแจ้ งว่าจะย้ อนสํานวนได้ ในบางกรณีเท่านัน้
กล่าวคือ กรณี ที่ศาลชัน้ ต้ นพิจารณาคดีอย่างไม่มีความรู้ ความเข้ าใจในเนือ้ แท้ แห่งคดี และคู่ความ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะต้ องร้ องขอ ข้ อจํากัดทัง้ 2 กรณีนี ้ทําให้ สามารถจํากัดปริ มาณคดีที่จะย้ อนสํานวน
ไปยังศาลชันต้
้ นได้ เป็ นอันมาก ดังนัน้ จึงเป็ นการเร่งกระบวนพิจารณาในศาลชันอุ
้ ทธรณ์ได้
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-ผ่อนคลายเงื่อนไขการถอนอุทธรณ์ ในการไต่สวนของศาลในชันอุ
้ ทธรณ์นนั ้ ก่อนที่ศาล
จะมี คํา สั่ง อนุญาตให้ ถ อนอุท ธรณ์ จ ะต้ องได้ รับ ความยิน ยอมจากคู่ค วามฝ่ ายที่ ไม่ได้ อุทธรณ์ ด้ว ย
แต่ตามบทบัญญัติใหม่ศาลอาจมีคําสัง่ อนุญาตให้ ถอนอุทธรณ์ในเวลาใดๆ ก็ได้ ก่อนมีคําพิพากษา
โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากคูค่ วามฝ่ ายที่ไม่ได้ อทุ ธรณ์
3. การจํากัดการอุทธรณ์ฎีกาในปั ญหาข้ อกฎหมาย (Revision)
-เปลี่ยนแปลงไปเป็ นการใช้ ดลุ พินิจในการอนุญาตให้ อทุ ธรณ์ฎีกาในปั ญหาข้ อกฎหมาย
โดยการอุทธรณ์ฎีกาในปั ญหาข้ อกฎหมายแต่เดิมจะต้ องมีจํานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทเกิน 60,000 มาร์ ก
เยอรมนี หรื อได้ รับอนุญาตจากศาลที่ทําคําพิพากษา ในการปฏิรูปมีการแก้ ไขให้ อทุ ธรณ์ฎีกาในปั ญหา
ข้ อ กฎหมายได้ โ ดยไม่ คํ า นึ ง ถึ ง จํ า นวนทุ น ทรั พ ย์ ที่ พิ พ าท แต่ ยัง ต้ อ งได้ รั บ อนุญ าตจากศาลที่ ทํ า
คํ า พิ พ ากษา โดยศาลจะอนุญ าตได้ ต่ อ เมื่ อ คดี มี ป ระเด็ น ที่ เ ป็ นสาระสํ า คัญ หรื อ การตรวจสอบ
คําพิพากษาจะเป็ นการพัฒนากฎหมายหรื อรักษาความเป็ นเอกภาพของแนวปฏิบตั ิทางกฎหมาย
หากศาลไม่อนุญาตให้ อุทธรณ์ ฎีกาในปั ญหาข้ อกฎหมาย คู่ความมีสิทธิ ที่จะอุทธรณ์ ฎีกาคําสัง่
ไม่อนุญาตนันต่
้ อศาลยุตธิ รรมสหพันธรัฐได้ ถ้ าศาลยุติธรรมสหพันธรัฐไม่อนุญาตก็ถือว่าเป็ นการไม่รับ
อุทธรณ์ฎีกา การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดงั กล่าวนี ้เป็ นการลดปริ มาณคดีในศาลยุติธรรมสหพันธรัฐ
ที่คั่งค้ างเป็ นอย่างมากได้ อย่างไรก็ ดี มี การวิพากษ์ วิจารณ์ อย่างรุ นแรงจากหลายฝ่ ายโดยเฉพาะ
จากทนายความโดยเห็นว่าการแก้ ไขกฎหมายในเรื่ องนี เ้ ป็ นประเด็นสําคัญเกี่ ยวกับความยุติธรรม
ที่ คู่ค วามต้ อ งสูญเสียไป บางฝ่ ายเห็ น ว่าการไม่อนุญาตให้ อุทธรณ์ ฎีก าเมื่ อคดี ไม่มี ประเด็น ที่ เ ป็ น
สาระสํ า คัญ นัน้ ละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณาคดี ซึ่ ง ได้ รั บ การประกัน โดยรั ฐ ธรรมนู ญ
ต่อมา ได้ มีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า บทบัญญัติดงั กล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขของ
รัฐธรรมนูญในเรื่ องกระบวนการที่ชอบด้ วยกฎหมาย (Due Process) แล้ ว แต่ได้ เน้ นยํ ้าว่ากระบวนการ
ที่ชอบด้ วยกฎหมายนัน้ อยู่ในดุลพินิจของศาลยุติธรรมสหพันธรั ฐที่ จะพิจารณาว่ามี ประเด็นที่เป็ น
สาระสําคัญหรื อไม่ในแต่ละคดี
-ปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับการอุทธรณ์ฎีกาในปั ญหาข้ อกฎหมาย โดยบทบัญญัตใิ นการยื่น
คํ า แถลงการณ์ ส รุ ป สนับ สนุน อุท ธรณ์ ฎี ก าในปั ญ หาข้ อ กฎหมายได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง เช่ น เดี ย วกับ
ในศาลชันอุ
้ ทธรณ์ โดยต้ องยื่นต่อศาลภายใน 2 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคําพิพากษา
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-ปรับปรุ งเงื่อนไขการยื่นอุทธรณ์ฎีกาโดยตรงในปั ญหาข้ อกฎหมาย ก่อนปี ค.ศ.2001
การที่ คู่ค วามจะยื่ น อุท ธรณ์ ฎี ก าโดยตรงในปั ญ หาข้ อ กฎหมายจากศาลมลรั ฐ ไปยัง ศาลยุติ ธ รรม
สหพันธรั ฐได้ โดยไม่ต้องผ่านการอุทธรณ์ ในปั ญหาข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายไปยัง ศาลสูงมลรั ฐ
ก่อนนัน้ คู่ความจะต้ องตกลงกัน แต่ในปั จจุบนั จะต้ องได้ รับอนุญาตจากศาลยุติธรรมสหพันธรัฐ
โดยศาลจะอนุญาตหากเป็ นกรณีคดีมีประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญ หรื อการตรวจสอบคําพิพากษาจะเป็ น
การพัฒนากฎหมายหรื อรักษาความเป็ นเอกภาพของแนวปฏิบตั ทิ างกฎหมาย
-ปรับปรุ งเงื่อนไขการถอนอุทธรณ์ฎีกาในปั ญหาข้ อกฎหมาย บทบัญญัติใหม่กําหนดให้
ศาลอาจมีคําสัง่ อนุญาตให้ ถอนอุทธรณ์ฎีกาในปั ญหาข้ อกฎหมายในเวลาใดๆ ก็ได้ ก่อนมีคําพิพากษา
โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากคูค่ วามฝ่ ายที่ไม่ได้ อทุ ธรณ์ฎีกา
4. การทําให้ การอุทธรณ์คําสัง่ ศาลเรี ยบง่ายขึ ้น (Beschwerde)
-ใช้ การอุทธรณ์คําสัง่ ศาลแบบทันที (Sofortige Beschwerde) มีการใช้ การอุทธรณ์คําสัง่
ศาลแบบทันทีแทนที่การอุทธรณ์ คําสัง่ ศาลแบบธรรมดา (Einfache Beschwerde) โดยเป็ นการ
อุทธรณ์ คําสัง่ ศาลแทนที่จะเป็ นการอุทธรณ์ คําพิพากษา โดยกําหนดให้ อุทธรณ์ คําสัง่ ศาลภายใน
2 สัปดาห์นบั แต่ได้ รับแจ้ งคําสัง่ และคู่ความที่อทุ ธรณ์คําสัง่ จะต้ องยื่นคําแถลงการณ์สรุ ปสนับสนุน
อุทธรณ์ คําสัง่ ศาลซึ่งอาจกล่าวอ้ างข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายเพิ่มเติมได้ เมื่อได้ ยื่นอุทธรณ์คําสัง่
ศาลแล้ ว ศาลชัน้ ต้ นจะต้ องตรวจสอบกระบวนพิจารณาของศาลว่ามีการละเมิดต่อกฎหมายตามที่
คู่ความกล่าวอ้ างหรื อไม่ เป็ นการตรวจสอบความถูกต้ องของคําสัง่ โดยศาลชัน้ ต้ นเองซึ่งแต่เดิม
เป็ นการตรวจสอบโดยศาลในชันอุ
้ ทธรณ์ หากพบว่ามีกรณีตามที่อทุ ธรณ์กล่าวอ้ างศาลจะทําการแก้ ไข
คําสัง่ นัน้ หากไม่มีกรณีตามที่กล่าวอ้ างจะมีการโอนอุทธรณ์นนไปยั
ั ้ งศาลในชันอุ
้ ทธรณ์เพื่อพิจารณา
ต่อไปตามระบบการอุทธรณ์ธรรมดา แต่ก็กฎหมายไม่ได้ กําหนดระยะเวลาในการโอนดังกล่าวไว้ จงึ อาจ
เกิดความล่าขึ ้นได้ มาก
-เพิ่ ม อํ า นาจผู้พิ พ ากษานายเดี ย ว ตามกฎหมายเก่ า นัน้ การพิ จ ารณาอุท ธรณ์ คํ า สั่ง
ในศาลชันอุ
้ ทธรณ์ จะต้ องใช้ องค์คณะผู้พิพากษา 3 นาย ส่วนตามกฎหมายปั จจุบนั ใช้ ผ้ พู ิพากษา
นายเดียว หากเป็ นคําสัง่ ของศาลชันต้
้ นที่ทําโดยผู้พิพากษานายเดียว แต่ก็อาจใช้ องค์คณะผู้พิพากษา
3 นายได้ ในกรณี ที่คดีมีความยุ่งยากเป็ นพิเศษในปั ญหาข้ อเท็จจริ งและปั ญหาข้ อกฎหมาย หรื อ
คดีมีประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญ
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-ใช้ การอุทธรณ์ ฎีกาคําสัง่ ต่อศาลยุติธรรมสหพันธรัฐ (Rechsbeschwerede) มีการใช้
การอุทธรณ์ ฎีกาคําสัง่ ต่อศาลยุติธรรมสหพันธรัฐแทนที่การอุทธรณ์คําสัง่ ศาลแบบเพิ่มเติม (Weitere
Beschwerde) การอุทธรณ์คําสัง่ แบบเพิ่มเติมนี ้เป็ นการอุทธรณ์คําสัง่ ที่จะต้ องมีการพิจารณาคดีใหม่
ทัง้ ปั ญ หาข้ อเท็ จ จริ ง และปั ญหาข้ อกฎหมายในศาลชัน้ อุ ท ธรณ์ แต่ ก ารอุ ท ธรณ์ ฎี ก าคํ า สั่ง ต่ อ
ศาลยุติธรรมสหพันธรัฐจะเป็ นการตรวจสอบเฉพาะปั ญหาข้ อกฎหมายเท่านัน้ โดยคูค่ วามจะอุทธรณ์
ฎี ก าคํ า สั่ง ต่อ ศาลยุติ ธ รรมสหพัน ธรั ฐ ได้ หากได้ รั บ อนุญ าตจากศาลในชัน้ อุท ธรณ์ ที่ ทํ า คํ า สั่ง นัน้
หรื อ ศาลในชัน้ อุท ธรณ์ ที่ นั่ง พิ จารณาคดี นัน้ หรื อ ศาลในชัน้ อุท ธรณ์ ที่ ใช้ อํา นาจพิ จ ารณาในฐานะ
เป็ นศาลชันต้
้ น การจะอนุญาตให้ อทุ ธรณ์ ฎีกาได้ จะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
กล่าวคือ คดีมีประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญ หรื อการตรวจสอบคําสัง่ ดังกล่าวมีความจําเป็ นเพื่อพัฒนา
กฎหมายหรื อรักษาความเป็ นเอกภาพของแนวปฏิบตั ิทางกฎหมาย โดยคูค่ วามจะต้ องยื่นอุทธรณ์ฎีกา
คําสัง่ ต่อศาลยุติธรรมสหพันธรัฐภายใน 1 เดือนนับแต่ได้ รับแจ้ งคําสัง่ และยื่นคําแถลการณ์ สรุ ป
สนับสนุนอุทธรณ์ฎีกาคําสัง่ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ยื่นอุทธรณ์คําสัง่
จะเห็นได้ วา่ การปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่งของเยอรมนีในช่วงนี ้เป็ นการแก้ ไข
ปรับปรุ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขนานใหญ่โดยมีเป้าหมายที่สําคัญ 2 ประการ คือ
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความโปร่ ง ใสของระบบกระบวนยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง
การคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพของคูค่ วามในระดับสูง เป้าหมายทัง้ 2 ประการดังกล่าวดูจะมีความขัดแย้ ง
กันอยู่จึงมีความจําเป็ นที่จะต้ องสร้ างดุลยภาพของความเป็ นธรรมระหว่างเป้าหมายทัง้ 2 ประการ
โดยการเพิ่มภาระหน้ าที่ ของศาลชัน้ ต้ น
ขณะเดียวกันก็ ขยายการได้ รับการพิจารณาโดยศาล
ในชัน้ อุทธรณ์ ตลอดจนทําให้ กระบวนพิจารณาเรี ยบง่ายและรวดเร็ วขึ ้นซึ่งจะช่วยให้ ระบบกระบวน
ยุตธิ รรมทางแพ่งของเยอรมนีสามารถก้ าวทันต่อความท้ าทายของยุคสมัยใหม่ได้
1.3 ประเทศฝรั่งเศส
1.3.1 ระบบศาลยุตธิ รรมฝรั่ งเศส
ศาลยุตธิ รรมฝรั่งเศสที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งแบ่งออกเป็ น 3 ลําดับชัน้ ได้ แก่
ศาลฎีกา (Cour de Cassation) ศาลอุทธรณ์ (Les Cours d’Appel/Courts of Appeal) และ
ศาลชันต้
้ น (Juridictions de Première Instance/ Court of First Instance) ซึง่ ประกอบด้ วย
ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทุกประเภท (Juridictions Civiles de Droit Commune) และ
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ศาลที่ มี อํ า นาจพิ จ ารณาคดี ต ามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ อํ า นาจไว้ โดยเฉพาะ (Juridictions
d’Exception) ดังนี ้
้ งสุด มีเพียงศาลเดียวตังอยู
้ ่
1. ศาลฎีกา (Cour de Cassation) 42 เป็ นศาลยุติธรรมชันสู
ที่กรุงปารี สโดยมีบทบาทในการทําให้ การตีความกฎหมายเป็ นเอกภาพตลอดทัว่ ทังประเทศแต่
้
มีอํานาจ
พิจารณาฎีกาในปั ญหาข้ อกฎหมายเท่านัน้ โดยเป็ นการพิจารณาว่าศาลล่างได้ ปรับใช้ กฎหมายเข้ ากับ
ข้ อเท็จจริ งได้ อย่างถูกต้ องหรื อไม่อย่างไรซึง่ จะถือข้ อเท็จจริ งตามศาลล่างโดยไม่มีการพิจารณาคดีใหม่
ศาลฎีกาแบ่งออกเป็ นแผนกโดยในแต่ละแผนกมีประธานแผนกและผู้พิพากษาประมาณ 15 คน
และใช้ องค์คณะผู้พิพากษา 5 นาย โดยมีทงสิ
ั ้ ้น 6 แผนก กล่าวคือ แผนกคดีแพ่ง แผนกคดีครอบครัว
แผนกคดี อ สัง หาริ ม ทรั พ ย์ แผนกคดี พ าณิ ช ย์ แ ละการเงิ น แผนกคดี สัง คม และแผนกคดี อ าญา
ถ้ าคดีอยู่ในอํานาจมากกว่า 2 แผนกขึ ้นไปจะมีการจัดตังแผนกผสมพิ
้
เศษซึง่ ประกอบด้ วยผู้พิพากษา
จากแผนกที่ เกี่ ยวข้ อง
การวินิ จฉัยของศาลฎี กาไม่ใช่เป็ นการมี คําพิพากษาแทนคํา พิพากษา
ของศาลล่าง แต่จะมีผล 2 ประการ คือ ประการแรก หากเห็นว่าศาลล่างปรับใช้ กฎหมายได้
อย่างถูกต้ องแล้ ว ศาลฎีกาจะยกฎี กาในปั ญหาข้ อกฎหมายนัน้
กรณี นี จ้ ะมี การบัง คับไปตาม
คําพิพากษาของศาลล่าง และถื อว่าคดีถึงที่ สุด แต่หากเห็ นว่าศาลล่างปรั บใช้ กฎหมายไม่ถูกต้ อง
ศาลฎี ก าจะสั่ง ยกคํ า พิ พ ากษาของศาลล่ า งและโอนคดี ไ ปให้ ศาลล่ า งศาลอื่ น ในระดับ เดี ย วกัน
(Juridiction de Renvoi) เพื่อพิจารณาคดีนนใหม่
ั ้ ทงในปั
ั ้ ญหาข้ อเท็จจริ งและปั ญหาข้ อกฎหมาย หาก
ศ า ล ล่ า ง นั น้ มี คํ า พิ พ า ก ษ า ซึ่ ง ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม แ น ว ก า ร ตี ค ว า ม ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ศ า ล ฎี ก า
คู่ค วามฝ่ ายที่ ไ ม่ พ อใจคํ า พิ พ ากษาก็ ส ามารถฎี ก าในปั ญ หาข้ อ กฎหมายต่ อ ศาลฎี ก าได้ อี ก ครั ง้
การวินิจฉัยของศาลฎีกาในครัง้ ที่ 2 นี ้จะกระทําโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาซึง่ ประกอบด้ วยผู้พิพากษา
ในศาลฎีกาทังหมดและกระบวนการจะดํ
้
าเนินไปเช่นเดียวกับการฎีกาในครัง้ แรก แต่โดยประเพณีแล้ ว
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะยืนยันตามคําวินิจฉัยของศาลฎีกาในครัง้ แรกและยกคําพิพากษาในครัง้ ที่ 2
จากนันจะโอนคดี
้
ให้ ศาลล่างศาลใหม่อีกศาลหนึ่งในระดับเดียวกันพิจารณา แต่ศาลล่างนี ้จะมีอํานาจ
พิจารณาคดีในปั ญหาข้ อเท็จจริ งเท่านัน้ ส่วนปั ญหาข้ อกฎหมายจะต้ องผูกพันในการตีความตามแนว
คําวินิจฉัยของศาลฎีกา ดังนัน้ แม้ ปกติศาลล่างจะมีอํานาจในการตีความกฎหมายในคดีที่อยู่ใน
Walter Cairns and Robert McKeon, Introduction to French Law, (London:
Cavendish Publishing Limited, 1995), pp.37-39.
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อํานาจศาลได้ โดยไม่ต้องผูกพันกับคําวินิจฉัยของศาลฎีกาก็ตาม แต่หากตีความกฎหมายแตกต่างไป
จากแนวคํ า วิ นิ จ ฉัย ของศาลฎี ก าแล้ ว ก็ มี โ อกาสถูก ตรวจสอบโดยศาลฎี ก าได้ แ ละต้ อ งผูก พัน กับ
คําวินิจฉัยของศาลฎีกาในปั ญหาข้ อกฎหมายตามกระบวนการดังกล่าว
2. ศาลอุทธรณ์ (Les Cours d’Appel/Courts of Appeal)43 มีจํานวนประมาณ 30 ศาล
โดยตังอยู
้ ใ่ นเมืองใหญ่ๆ ศาลอุทธรณ์แต่ละแห่งจะมีเขตอํานาจ 2-3 เขตการปกครอง และแบ่งออกเป็ น
2 แผนก คือ แผนกคดีทวั่ ไปและแผนกคดีชํานัญพิเศษ ศาลอุทธรณ์เป็ นศาลที่มีอํานาจในการพิจารณา
พิพากษาคดีที่อุทธรณ์ มาจากศาลชันต้
้ นซึ่งมีจํานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่ตํ่ากว่า 3,810 ยูโร หรื อ
25,000 ฟรังส์ ซึง่ จะเป็ นการพิจารณาคดีใหม่ทงในปั
ั ้ ญหาข้ อเท็จจริ งและปั ญหาข้ อกฎหมายโดยใช้
องค์คณะผู้พิพากษา 3 นาย
3. ศาลชันต้
้ น (Juridictions de Première Instance/ Court of First Instance)
ประกอบด้ วย 44
3.1 ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทุกประเภท (Juridictions Civiles de Droit
Commune) คือ ศาลจังหวัด (Les Tribunaux de Grande Instance) ในเขตการปกครองหนึ่ง
ซึ่งเทียบได้ กับเขตการปกครองในระดับจังหวัดของไทยจะมีศาลจังหวัดอยู่อย่างน้ อย 1 แห่ง
มี อํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ทุก ประเภทที่ ไ ม่ ไ ด้ กํ า หนดให้ อ ยู่ใ นอํ า นาจของศาลใดศาลหนึ่ ง
โดยเฉพาะซึ่งมีจํานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่ตํ่ากว่า 7,622 ยูโร หรื อ 50,000 ฟรังส์ หรื อคดีที่ไม่มี
ทุน ทรั พ ย์ ซึ่ง อยู่ใ นอํ า นาจของศาลจัง หวัด ได้ แ ก่ คดี เ กี่ ย วกับ สภาพบุค คล เช่ น คดี ฟ้ องหย่า และ
คดีขอให้ รับรองบุตร เป็ นต้ น โดยปกติจะใช้ องค์คณะผู้พิพากษา 3 นาย แต่ในบางกรณีใช้ ผ้ พู ิพากษา
นายเดียว
3.2
ศาลที่ มีอํา นาจพิจารณาคดีตามที่ ก ฎหมายบัญญัติให้ อํา นาจไว้ โ ดยเฉพาะ
(Juridictions d’Exception) แบ่งออกได้ ดงั นี ้

Ibid, pp.36-37.
44
ธนกร วรปรัชญากูล, “ระบบศาลยุติธรรมและการขอให้ มีการทบทวนคําพิพากษาของ
ศาลในประเทศฝรั่งเศส,” ดุลพาห, เล่ม 1, ปี ที่ 51, น.50-54 (มกราคม-เมษายน 2547).
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-ศาลแขวง (Les Tribunaux d’Instance) ในแต่ละเขตการปกครองซึ่งเทียบได้ กับ
เขตการปกครองระดับอําเภอขนาดใหญ่ของไทยจะมีศาลแขวงตังอยู
้ ่อย่างน้ อย 1 แห่ง มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีซงึ่ มีจํานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่ตํ่ากว่า 7,622 ยูโร หรื อ 50,000 ฟรังส์ และ
คดีที่กฎหมายกําหนดไว้ โดยเฉพาะให้ เป็ นอํานาจของศาลแขวง เช่น คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาเช่า
คดีเรี ยกค่าอุปการะเลี ้ยงดู และคดีหมิ่นประมาท เป็ นต้ น โดยปกติการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลแขวงใช้ ผ้ พู ิพากษานายเดียว แต่ในศาลแขวงซึง่ อยู่ในอําเภอขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญอาจใช้
องค์คณะผู้พิพากษามากกว่าหนึง่ นาย
-ศาลพาณิชย์ (Les Tribunaux de Commerce) ในเขตอํานาจของศาลแขวงจะมี
ศาลพาณิชย์ตงอยู
ั ้ ่อย่างน้ อย 1 แห่ง มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างผู้ประกอบกิจการ
พาณิชย์ ด้วยกันและคดีพิพาทเกี่ ยวกับนิติกรรมทางพาณิชย์ซึ่งเกี่ยวข้ องกับบุคคลอื่น และมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีที่ร้องขอให้ มีการพื ้นฟูกิจการและการชําระบัญชี ผู้พิพากษาในศาลพาณิชย์
ไม่ได้ เป็ นผู้พิพากษาอาชีพ แต่จะเป็ นผู้ประกอบกิจการพาณิชย์ซงึ่ ได้ รับเลือกตังจากผู
้
้ ประกอบกิจการ
พาณิชย์ด้วยกัน การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลพาณิชย์โดยปกติใช้ องค์คณะผู้พิพากษา 3 นาย
แต่ในบางกรณีกฎหมายกําหนดให้ ใช้ ผ้ พู ิพากษานายเดียวได้
-ศาลแรงงาน (Les Conseils de Prud’Hommes) ในเขตอํานาจของศาลจังหวัดจะมี
ศาลแรงงานตังอยู
้ อ่ ย่างน้ อย 1 แห่ง มีอํานาจในการไกล่เกลี่ยและพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่าง
นายจ้ างและลูกจ้ างตามสัญญาจ้ างแรงงาน ศาลแรงงานแบ่งออกเป็ น 5 แผนก คือ แผนกการจัดสรร
คนเข้ าประจํ า หน่ ว ยงาน แผนกอุ ต สาหกรรม แผนกการพาณิ ช ย์ แผนกการเกษตร และ
แผนกกิจการอื่นๆ ผู้พิพากษาศาลแรงงานไม่ได้ เป็ นผู้พิพากษาอาชีพแต่จะประกอบด้ วยที่ ปรึ กษา
ที่ได้ รับเลือกตังจากฝ่
้
ายนายจ้ างและฝ่ ายลูกจ้ างฝ่ ายละครึ่งหนึ่ง โดยปกติใช้ องค์คณะที่ปรึกษา 4 นาย
ฝ่ ายนายจ้ าง 2 นาย และฝ่ ายลูกจ้ าง 2 นาย ถ้ าในการทําคําพิพากษาไม่สามารถหาเสียงข้ างมากได้
จะต้ องมีผ้ พู ิพากษาศาลแขวง 1 นายมาเป็ นองค์คณะด้ วย 45
-ศาลสัญญาเช่า (Les Tribunaux Paritairs des Baux Ruraux) มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีพิพาทระหว่างผู้เช่าและผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่า ผู้พิพากษาศาลสัญญาเช่าประกอบด้ วย
ผู้พิพากษาศาลแขวงและผู้พิพากษาที่เลือกตังมาจากฝ่
้
ายผู้เช่าและผู้ให้ เช่า โดยใช้ องค์คณะผู้พพิ ากษา

45

Walter Cairns and Robert McKeon, supranote 42, p.31.
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5 นาย มีผ้ พู ิพากษาศาลแขวงเป็ นประธาน และผู้พิพากษาที่เลือกตังมาจากฝ่
้
ายผู้เช่าและผู้ให้ เช่า
อีกฝ่ ายละ 2 นาย
-ศาลประกันสังคม (Les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale) ในเขตอํานาจ
ของศาลจังหวัดจะมีศาลประกันสังคมตังอยู
้ ่อย่างน้ อย 1 แห่ง มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับ
การประกันสังคม เช่น เงินค่าบํารุ ง และอุบตั ิเหตุจากการทํางาน เป็ นต้ น ผู้พิพากษาศาลประกันสังคม
ประกอบด้ วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดและผู้พิพากษาที่เลือกตังมาจากฝ่
้
ายนายจ้ างและฝ่ ายลูกจ้ าง
โดยใช้ องค์คณะผู้พิพากษา 3 นาย มีผ้ พู ิพากษาศาลจังหวัดเป็ นประธาน และผู้พิพากษาที่มาจาก
ฝ่ ายนายจ้ างและฝ่ ายลูกจ้ างอีกฝ่ ายละ 1 นาย
1.3.2 ระบบวิธีพจิ ารณาคดีแพ่ งของศาลยุตธิ รรมฝรั่ งเศส
กระบวนพิจารณาคดีในศาลฝรั่งเศสเป็ นลักษณะการไต่สวนคดีโดยศาลแทนที่จะเป็ นการ
ถามค้ านและการเผชิญหน้ าระหว่างพยานอันเป็ นวิธีการกล่าวหาที่ใช้ ในศาลอังกฤษ การไต่สวนคดีนี ้
ไม่ได้ ใช้ เฉพาะในคดีอาญาเท่านัน้ แต่ยงั ใช้ ในคดีแพ่ง 46 และคดีปกครองด้ วย วิธีการสืบพยาน
ในศาลฝรั่งเศสจะมีความเป็ นทางการ และยึดถือในรู ปแบบ รวมทังให้
้ ความสําคัญกับพยานเอกสาร
มากกว่าศาลอังกฤษ 47 การให้ ความสําคัญกับพยานเอกสารเป็ นอย่าง2มากนัน้ คือ ถ้ าพยานเอกสาร
ไม่เพียงพอที่จะทําให้ ศาลสามารถมัน่ ใจหรื อแน่ใจในข้ อเท็จจริ งได้ แล้ ว จึงจะนําวิธีการสืบพยานบุคคล
หรื อพยานผู้เชี่ยวชาญมาประกอบที่เรี ยกว่า Mesures d’Instrcution ซึง่ หมายถึง มาตรการหรื อ วิธีการ
ต่างๆ ที่ช่วยให้ ศาลได้ รับรู้ ข้อเท็จจริ งสําหรับการตัดสินคดี อย่างไรก็ดี แม้ ว่าฝรั่งเศสจะไม่ค่อยให้
ความสําคัญหรื อไม่ค่อยจะไว้ ใจหรื อเชื่อถือพยานบุคคลเท่าใดนัก แต่มกั มีกรณีที่จําเป็ นต้ องอาศัย
พยานบุคคลในการพิสจู น์ข้อเท็จจริงอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง เช่น
คดีละเมิดเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ หรื อคดีฟ้องหย่าโดยมีเหตุหย่า ซึง่ คดีตา่ ง ๆ เหล่านี ้ส่วนใหญ่จําเป็ นต้ อง
รับฟั งพยานบุคคล โดยศาลล่างจะเป็ นผู้มีอํานาจเด็ดขาดในการใช้ ดลุ พินิจเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและ
การชั่งนํา้ หนักพยานบุคคล ดังนัน้ ศาลอาจเชื่อถื อพยานบุคคลคนเดียวก็ได้ ถึงแม้ ว่าข้ อเท็จจริ ง
จากพยานบุคคลนันขั
้ ดแย้ งกับพยานหลักฐานอื่น ๆ และศาลไม่จําเป็ นต้ องอธิบายว่าพยานบุคคล
ดังกล่าวมี เหตุผลพิ เศษอย่างไรจึง น่าเชื่ อถื อกว่าพยานบุคคลอื่ น
การชั่ง นํ า้ หนักพยานบุคคล
James Beardsley, “Proof of Fact in French Civil Procedure,” The American
Journal of Comparative Law 3, 34, pp.459-486 (Summer 1986).
47
Walter Cairns and Robert McKeon, supranote 42, pp.167-168.
46
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ของศาลล่างนี ้ ศาลสูงสุดไม่มีอํานาจที่จะตรวจสอบได้ แต่การใช้ ดลุ พินิจดังกล่าวจะต้ องดําเนินการ
โดยชอบด้ วยกฎหมายหรื อจะต้ องไม่มีการบิดเบือนคําให้ การพยาน ซึ่งในกรณี ดังกล่าวศาลสูงสุด
สามารถตรวจสอบได้ การสืบพยานบุคคลในปั จจุบนั นัน้ แบ่งออกได้ เป็ น 2 แบบ กล่าวคือ
การสืบพยานบุคคลด้ วยวาจา (Enquête) และการสืบพยานบุคคลโดยเอกสารยืนยันข้ อเท็จจริ ง
(Attestations) 48 ในที่นี ้จะยกตัวอย่างการพิจารณาคดีของศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง
ทุกประเภท คือ ศาลจังหวัด และศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่ กฎหมายบัญญัติ
ให้ อํานาจไว้ โดยเฉพาะ ดังต่อไปนี ้
1. การพิจารณาคดีของศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทุกประเภท 49 โดยปกติ
คดีสว่ นใหญ่ในศาลจังหวัดจะเริ่ มต้ นด้ วยหมาย (Assignation) ของโจทก์เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ศาลทําการ
ส่งไปยังจํ าเลย และจํ าเลยจะต้ องแจ้ งกลับไปยังโจทก์ และเจ้ าหน้ าที่ศาลภายใน 15 วันนับแต่
ได้ รับหมายเพื่อกําหนดวันนัดพิจารณาคดี หากจําเลยไม่ได้ แจ้ งกลับก็จะมีการพิจารณาคดีโดยขาดนัด
แต่ จํ า เลยอาจคั ด ค้ านได้ ว่ า ไม่ ไ ด้ รั บ หมาย ในการพิ จ ารณาคดี จ ะมี ก ารไต่ ส วนเบื อ้ งต้ น
(La Mise en État) โดยใช้ ผ้ พู ิพากษานายเดียวที่เรี ยกว่า Juge de la Mise en État (JME) ในขันแรก
้
ผู้พิพากษาจะกํ าหนดระยะเวลาต่างๆ ในการที่คู่ความจะต้ องดําเนินคดีต่อไป เช่น การยื่นคําฟ้อง
คําให้ การ ฟ้องแย้ ง และคําให้ การแก้ ฟ้องแย้ ง จากนันจะกํ
้
าหนดวันนัดสืบพยานซึง่ ศาลจะมีอํานาจ
อย่างกว้ างขวางในการกําหนดวิธีการสืบพยานโดยอาจให้ มีการเดินเผชิญสืบ การสัง่ ให้ ตวั ความมา
ศาลเพื่อสอบถาม การสืบพยานบุคคลโดยเอกสารยืนยันข้ อเท็จจริ ง การสืบพยานบุคคลด้ วยวาจา
ซึ่งหากพยานบุคคลขัดขืนอาจจะถูกปรับได้ และการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ เมื่อผู้พิพากษาเห็นว่า
ได้ ทําการไต่สวนเบื ้องต้ นอย่างเพียงพอแล้ วจะสัง่ ปิ ดการไต่สวนเพื่อทําการสืบพยานต่อไปตามกําหนด
วันนัด โดยจะยกตัวอย่างการสืบพยานบุคคลด้ วยวาจา

วรรณชัย บุญบํารุ ง, “การสืบพยานบุคคลตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ฝรั่งเศส: ดังอย่างของกระบวนพิจารณาที่คอ่ นไปทางแบบไต่สวน,” ดุลพาห, เล่มที่ 1, ปี ที่ 47, น.2, 5
(มกราคม-เมษายน 2543).
49
Walter Cairns and Robert McKeon, supranote 42, pp.179-180.
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ในการสืบพยานบุคคลด้ วยวาจา ศาลอาจทําการสืบพยานโดยเปิ ดเผย หรื ออาจสืบพยาน
ในห้ องพักผู้พิพากษาในคดีสว่ นใหญ่ที่เกี่ยวกับครอบครัว ส่วนผู้พิพากษาซึง่ จะทําหน้ าที่สืบพยานนัน้
กฎหมายกําหนดไว้ 3 วิธี คือ 50 วิธีแรก การกําหนดให้ องค์คณะผู้พิพากษาเป็ นผู้ทําหน้ าที่ในกรณีนี ้
อาจจะเป็ นโดยคําสัง่ ขององค์คณะผู้พิพากษานันเอง
้
หรื อโดยคําสัง่ ของผู้พิพากษานายเดียวที่เรี ยกว่า
JME โดยปกติจะมีการกํ าหนดให้ องค์ คณะผู้พิพากษาเป็ นผู้ทําการสืบพยานในกรณี ที่เห็นว่า
การสืบพยานบุคคลนันเป็
้ นประเด็นที่สําคัญสําหรับคดี วิธีที่สอง การกําหนดให้ ผ้ พู ิพากษานายเดียวซึง่
เป็ นองค์คณะผู้พิพากษาที่เรี ยกว่า Le Juge Commissaire หรื อ Le Juge Commis เป็ นผู้สืบพยาน
การที่ ผ้ ูพิพากษาผู้นีเ้ ป็ นหนึ่งในองค์ คณะผู้พิพากษาจะช่วยทําให้ สามารถอธิ บายหรื อให้ ข้อสังเกต
ต่อผู้พิพากษาคนอื่นในองค์คณะในชันพิ
้ จารณาพิพากษาคดีได้ และวิธีที่สาม ในกรณีที่จําเป็ นอาจจะ
มีการเลือกให้ ผ้ พู ิพากษาคนอื่นในศาลเดียวกันเป็ นผู้ทําหน้ าที่สืบพยานซึง่ อาจจะเป็ นกรณีที่ผ้ พู ิพากษา
ในองค์คณะไม่ว่างหรื อมีงานล้ นมือ การที่จะรอให้ ผ้ พู ิพากษาในองค์คณะดําเนินการอาจจะทําให้ คดี
ต้ องล่าช้ าออกไป นอกจากนัน้ อาจจะมีการสัง่ ให้ ผ้ พู ิพากษาในศาลอื่นเป็ นผู้สืบพยานแทนก็ได้
ในกรณี ที่พยานบุคคลมี ภูมิลําเนาอยู่ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดีโดยเป็ นการส่งประเด็นไปสืบ
ยังศาลอื่น
ในการซักถามพยาน ผู้พิพากษาซึง่ มีหน้ าที่สืบพยานนันไม่
้ เพียงแต่รับฟั งคําให้ การของ
พยานแต่เพียงอย่างเดียวแต่ในระหว่างที่พยานให้ การ ศาลจะซักถามพยานในประเด็นต่างๆ ที่เห็นว่า
จะช่วยให้ องค์คณะผู้พิพากษารับทราบข้ อเท็จจริ งที่จําเป็ นโดยครบถ้ วน หรื อซักถามพยานที่ค่คู วาม
เสนอแนะ การซักถามพยานจึงเป็ นอํานาจโดยเด็ดขาดของศาลแต่เพียงผู้เดียว และห้ ามมิให้ ค่คู วาม
พูดสอดแทรกในระหว่างที่พยานให้ การหรื อศาลซักถามพยานโดยตรง หรื อกระทําการใดๆ ที่จะทําให้
มีอิทธิพลต่อพยาน หลักการดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อต้ องการจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ พยานถูกขัดขวางหรื อ
รบกวนโดยการขัดจังหวะของคู่ความหรื อโดยการตังคํ
้ าถามที่อาจทําให้ พยานหลงประเด็น คู่ความ
ที่ฝ่าฝื นอาจถูกศาลสัง่ ให้ ออกจากศาลได้ บทบาทของศาลในลักษณะเชิงรุ กในการซักถามพยาน
ดังกล่าวนี ้ไม่ได้ เป็ นการตัดสิทธิของคู่ความโดยเด็ดขาด โดยภายหลังจากที่พยานได้ ให้ การเสร็ จสิ ้น
คูค่ วามสามารถที่จะเสนอให้ ศาลสอบถามพยานในบางประเด็นได้ แต่ก็ขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจของศาลที่จะ
พิ จ ารณาว่ า คํ า ถามดั ง กล่ า วจะเกี่ ย วข้ องกั บ คดี ห รื อไม่ แ ละอาจปฏิ เ สธการถามพยานก็ ไ ด้
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แต่ก็มีคําพิพากษาได้ วางแนวไว้ วา่ การปฏิเสธที่จะถามดังกล่าวจะต้ องไม่มีผลทําให้ สิทธิในการต่อสู้คดี
ของคูค่ วามเสียหาย รวมทังศาลยั
้
งมีอํานาจอื่นๆ ค่อนข้ างกว้ างขวางนอกเหนือไปจากขอบเขตอํานาจ
ที่ศาลซึง่ ได้ สงั่ ให้ มีการสืบพยานได้ กําหนดเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็ นอํานาจในการซักถามพยานในข้ อเท็จจริ ง
อื่นที่ไม่ได้ กําหนดไว้ ในคําสัง่ ที่ให้ มีการสืบพยาน หรื ออํานาจในการที่จะรับฟั งบุคคลอื่นนอกจากพยาน
้
ที่ได้ กําหนดไว้ เมื่อเสร็ จการสืบพยานแล้ วจะมีการทํารายงานการสืบพยาน 51 หลังจากนันศาลจะมี
คําพิพากษาซึ่งโดยปกติใช้ องค์คณะผู้พิพากษา 3 นายหรื อมากกว่า และในการตัดสินจะใช้ หลัก
เสียงข้ างมาก 52
2. การพิจารณาคดีของศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้ อํานาจไว้ โดยเฉพาะ 53 เป็ นการพิจารณาคดีที่มีความแตกต่างจากการพิจารณาคดีในศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทุกประเภทหรื อศาลจังหวัด คือ คูค่ วามอาจดําเนินคดีในศาลด้ วยตนเองได้
คู่ความอาจมีบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ทนายความดําเนินคดีคดีแทนได้ เช่น ตัวแทนสหภาพการค้ าในกรณี
ของศาลแรงงาน คู่ความไม่ต้องยื่นคําฟ้องและคําให้ การ และคู่ความจะไม่ถกู แทรกแซงจากบทบาท
ของผู้พิพากษาดังเช่นการสืบพยานในศาลจังหวัด โดยจะยกตัวอย่างการพิจารณาคดีโดยย่อของ
ศาลแขวง ศาลพาณิชย์ และศาลแรงงาน ดังนี ้
- การพิจารณาคดีของศาลแขวง เป็ นกระบวนพิจารณาที่ประสงค์จะให้ มีการไกล่เกลี่ย
แต่หากคูค่ วามไม่สามรถตกลงกันได้ จะทําการสืบพยานต่อไปในทันทีหรื อในวันอื่น และแม้ ว่าโดยหลัก
การสืบพยานในศาลแขวงจะเป็ นกระบวนพิจารณาด้ วยวาจา แต่คู่ความก็มักจะเสนอคําฟ้องและ
คําให้ การเป็ นหนังสือ
- การพิจารณาคดีของศาลพาณิชย์ ในกรณีที่เป็ นคดีซงึ่ มีความสลับซับซ้ อนอาจจะต้ อง
มีขนตอนการเตรี
ั้
ยมคดีโดยมีผ้ พู ิพากษาที่เรี ยกว่า Juge Rapporteur เป็ นผู้ควบคุมและมีอํานาจ
อย่างกว้ างขวางในระหว่างขันตอนนี
้
้ รวมถึงอํานาจในการออกหมายเรี ยกให้ คคู่ วามมาศาลและทําการ
จัดทําพยานเอกสารที่จําเป็ น อย่างไรก็ดี ผู้พิพากษาที่เรี ยกว่า Juge Rapporteur นี ้มีอํานาจจํากัดกว่า
ผู้พิพากษานายเดียวที่เรี ยกว่า JME
วรรณชัย บุญบํารุง, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 48, น.11-13.
52
Walter Cairns and Robert McKeon, supranote 42, p.181.
53
Ibid, pp.182-183.
51
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- การพิจารณาคดีของศาลแรงงาน เป็ นกระบวนพิจารณาที่ประสงค์จะให้ มีการไกล่เกลี่ย
ก่อนจะมีการตัดสินคดี โดยจะมีกระบวนการบังคับไกล่เกลี่ยซึง่ ดําเนินการโดยคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
หากการไกล่เกลี่ยไม่สําเร็ จก็จะเข้ าสู่กระบวนพิจารณาคดีต่อไป แต่ในคดีที่มีความสลับซับซ้ อนมาก
อาจมีการแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่เพื่อดําเนินมาตรการหรื อวิธีการต่างๆ ที่ช่วยให้ ศาลได้ รับรู้ ข้อเท็จจริ งสําหรับ
การตัดสินคดีหรื อ Mesures d’Instrcution แต่ข้อเท็จจริ งที่ได้ จากมาตรการหรื อวิธีการดังกล่าว
จะไม่ผูกพันในชัน้ การพิจารณาคดี จากนัน้ จะเป็ นกระบวนพิจารณาด้ วยวาจาทัง้ หมดจนศาล
มีคําพิพากษา
1.3.3 การปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งของฝรั่ งเศส
ระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของฝรั่งเศสมีวิกฤตการณ์ใน 3 ด้ าน ได้ แก่ วิกฤตการณ์
ด้ านความเชื่อมัน่ วิกฤตการณ์ด้านความเจริญเติบโต และวิกฤตการณ์ด้านความรู้สํานึก ดังนี 54้
1. วิกฤตการณ์ด้านความเชื่อมัน่ ข้ อมูลจากการสํารวจปรากฏว่าประชาชนมีความเชื่อมัน่
กระบวนการยุติธรรมของฝรั่งเศสในระดับตํ่า ในปี ค.ศ.1991 ร้ อยละ 97 ของประชาชนที่สํารวจเห็นว่า
กระบวนการยุติธรรมล่าช้ าเกินไป ประชาชนร้ อยละ 85 เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมยากเกินไป
ประชาชนร้ อยละ 84 เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมมีค่าใช้ จ่ายมากเกินไป และประชาชนร้ อยละ 83
เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมมีความไม่เท่าเทียมกันมากเกินไป ในปี ค.ศ.1995 การสํารวจซึ่งได้
ดําเนิ นการโดยรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมแสดงให้ เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมอยู่ในลําดับ
ท้ ายสุดของงานบริ การสาธารณะ ในปี ค.ศ.1997 การสํารวจยังคงแสดงว่าประชาชนร้ อยละ 77 เห็นว่า
กระบวนการยุติธรรมมีคา่ ใช้ จ่ายมากเกินไป ประชาชนร้ อยละ 87 เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมล้ าสมัย
เกินไป และประชาชนร้ อยละ 66 เห็นว่าภาพรวมของกระบวนการยุตธิ รรมนันไม่
้ ดี
2. วิกฤตการณ์ ด้านความเจริ ญเติบโต ปริ มาณคดีได้ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้
สิ ้นศตวรรษที่ 19 ด้ วยปั จจัยหลายประการรวมทังจํ
้ านวนประชากรที่เพิ่มขึ ้น แต่ทรัพยากรของ
กระบวนการยุติธรรมกลับไม่ได้ เพิ่มขึน้ อย่างได้ สัดส่วนกับความต้ องการของกระบวนการยุติธรรม
ที่เพิ่มขึ ้นนัน้ ในช่วงกลางศตวรรษที่แล้ วฝรั่งเศสมีผ้ พู ิพากษาประมาณ 6,000 คน ต่อประชากร
37,000,000 คน ในปี ค.ศ.1999 ฝรั่งเศสมีประชากรประมาณ 58,000,000 คนแต่ปรากฏว่าจํานวน
Loïc Cadiet, Civil Justice Reform: Access, Cost, and Delay. The French
Perspective. In Civil Justice in Crisis: Comparative Perspectives of Civil Procedure, pp.307308, edited by Adrian A.S. Zuckerman. New York: Oxford University Press, 1999.
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ผู้พิพากษายังคงมีประมาณเท่าเดิม แม้ งบประมาณด้ านการยุติธรรมได้ เพิ่มขึ ้นเป็ นเท่าตัวตังแต่
้
ปี ค.ศ.1981 อยู่ที่ร้อยละ 1.5 ของงบประมาณประจําปี ซึ่งสูงกว่างบประมาณด้ านวัฒนธรรมแต่ก็
ตํ่า กว่างบประมาณของทหารผ่า นศึก อย่า งไรก็ดี
งบประมาณด้ า นการยุติธรรมจํ า นวนมาก
ได้ ถกู ใช้ ไปในงานราชทัณฑ์ และการคุ้มครองทางกฎหมายแก่เยาวชน
3. วิกฤตการณ์ด้านความรู้สํานึก ผู้พิพากษาฝรั่งเศสมีความรับผิดชอบมากกว่าเป็ นเพียง
ผู้นํากฎหมายมาปรับใช้ แก่คดีที่ตนพิจารณาได้ อย่างถูกต้ องเท่านัน้ ผู้พิพากษาในรัฐสวัสดิการสมัยใหม่
จะต้ องทําหน้ าที่ในสถานะการณ์ที่มีความยุ่งยากมากๆ จึงต้ องมีคณ
ุ สมบัติยิ่งไปกว่าคุณสมบัติดงเดิ
ั้ ม
โดยผู้พิพากษาจะต้ องเป็ นผู้อํานวยความสะดวกทางสังคม (Social Facilitator) ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญ
ในศาสตร์ ทกุ สาขา เมื่อรัฐสวัสดิการอยู่ในภาวะวิกฤตผู้พิพากษาจําต้ องทําการแก้ ไขสถานะการณ์ทาง
สังคมที่ย่งุ ยากโดยปราศจากทรัพยากรหรื ออํานาจหน้ าที่ ในบางครัง้ ผู้พิพากษาก็มีความรู้ สึกว่า
งานแบบดังเดิ
้ มของตนได้ ถูกริ ดรอนมากขึน้ ๆ โดยเฉพาะข้ อพิพาทที่เกี่ ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน
ซึ่งไม่ได้ ใช้ วิธีการระงับข้ อพิพาทโดยการพิจารณาคดีของศาล เช่น คณะกรรมการไกล่เกลี่ย และ
หน่วยงานของฝ่ ายบริ หารที่เป็ นอิสระ สถานะการณ์ในปั จจุบนั ได้ ก่อให้ เกิดความไม่พงึ พอใจอย่างมาก
ไม่เฉพาะในหมูผ่ ้ พู ิพากษาซึง่ ได้ รับผลกระทบอย่างมากในบทบาทดังเดิ
้ มของตนเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึง
ผู้ที่ปฏิบตั งิ านในกระบวนการยุตธิ รรมซึง่ ต้ องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงนี ้ด้ วย
แนวความคิดในการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของฝรั่ งเศสเริ่ มมีมาตังแต่
้
ปี ค.ศ.1790 โดยมีการถกเถียงกันอย่างมากในรัฐสภา ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อปฏิรูประบบศาลยุติธรรม
ให้ เรี ยบง่ายขึ ้น รวดเร็ วขึ ้น และมีค่าใช้ จ่ายน้ อยลง รวมทังปั
้ ญหาว่ายังควรใช้ ลกู ขุนในคดีแพ่งและ
คดีอาญาหรื อไม่อนั เป็ นที่มาของการไม่ใช้ ลกู ขุนในคดีแพ่งดังที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั นี ้ ในปี ค.ศ.1958
ผู้บญ
ั ญัติกฎหมายในสาธารณะรัฐที่ 5 ยังคงมีเป้าหมายในการทําให้ ระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง
มีความเรี ยบง่าย มีความรวดเร็ ว และมีคา่ ใช้ จ่ายน้ อย แม้ จะมีเหตุผลที่แตกต่างไปจากเดิมมากอันเป็ น
แรงกดดันซึง่ ผิดปกติที่มีตอ่ ระบบศาลยุตธิ รรมตังแต่
้ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยปรากฏว่าปริ มาณคดีแพ่ง
ได้ เพิ่มขึ ้น 3 หรื อ 4 เท่า และยังคงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องประมาณร้ อยละ 15 ทุกๆ 5 ปี มีการปรับปรุง
เขตอํานาจศาลตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ ้น มีการปรับปรุงวิธีพิจารณาให้ ศาลมีอํานาจเหนือคูค่ วาม
ในการควบคุมกระบวนพิจารณาคดี และมีการให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมายซึง่ ประสบความสําเร็ จ
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อย่างแท้ จริ งใน 30 ปี ถัดมาโดยรัฐบัญญัตเิ มื่อปี ค.ศ.1991 55 ในการปฏิรูปปี ค.ศ.1958 นี ้ได้ มีการจัดตัง้
ศาลจังหวัด (Les Tribunaux de Grande Instance) แทนศาลแพ่ง (Les Tribunaux Civils) จัดตัง้
ศาลแขวง (Les Tribunaux d’Instance) แทน Justice of the Peace และจัดตังศาลอุ
้
ทธรณ์ขึ ้นเป็ น
ศาลลํ า ดับ ชัน้ ที่ 2
นอกจากนัน้ ยัง ได้ มี ก ารใช้ ก ระบวนพิ จ ารณาโดยผู้พิ พ ากษานายเดี ย ว
แบบใหม่ และทํ า ให้ ก ระบวนพิ จ ารณาเรี ย บง่า ยขึน้ ซึ่ง โดยปกติจ ะใช้ ก ระบวนพิ จ ารณาวาจาและ
ไม่ได้ บงั คับให้ ต้องมีทนายความ ในปี ค.ศ.1975 มีการประกาศใช้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งฉบับใหม่ซึ่ง ได้ ยกร่ างโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่ ได้ รับแต่งตัง้ เมื่อปี ค.ศ.1969
โดยมี Jean Foyer 56 ทําหน้ าที่เป็ นประธานคณะกรรมการ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ฉบับใหม่นี ้มีผลใช้ บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1977 โดยมีสาระสําคัญในเรื่ องต่อไปนี ้ คือ 57
-ความร่ วมมือระหว่างคูค่ วามและผู้พิพากษา มีข้อความคิดเรื่ องการสืบพยานในคดีแพ่ง
จํานวนมาก โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับใหม่ได้ รับการออกแบบให้ ใช้ ข้อความคิด
เรื่ องความร่วมมือระหว่างคูค่ วามและผู้พิพากษามากขึ ้นซึง่ แตกต่างจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งฉบับปี ค.ศ.1806 ที่ใช้ หลักเสรี ภาพของคูค่ วามในการควบคุมกระบวนพิจารณาคดีของตน
เป็ นอย่างมาก ความร่ วมมือระหว่างคู่ความและผู้พิพากษาเป็ นการสร้ างดุลยภาพระหว่างเสรี ภาพ
ของคู่ ค วามและอํ า นาจของผู้ พิ พ ากษาในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี โดยมี ลั ก ษณะของ
การประนีประนอม เป็ นความพยายามที่จะลดการใช้ หลักเสรี ภาพของคู่ความที่มีอยู่อย่างมาก
ในกระบวนพิจารณาของศาลฝรั่ งเศสดังเดิ
้ ม กล่าวคือ การสืบพยานยังคงเป็ นเรื่ องของคู่ความ
แต่ผ้ พู ิพากษาจะมีอํานาจและความรับผิดชอบมากขึ ้นในการสนับสนุนและส่งเสริ มประโยชน์มหาชน
เพื่ อ สร้ างความยุ ติ ธ รรมในคดี ด้ วยการระงั บ ข้ อพิ พ าทอย่ า งเป็ นธรรมที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ นไปได้
กระบวนการยุติธรรมเป็ นบริ การสาธารณะอย่างหนึ่ง ในเรื่ องความเป็ นกลางของผู้พิพากษาไม่ได้
Daniel Soulez Larivière, “Overview of the Problems of French Civil
Procedure,” The American Journal of Comparative Law 4, 45, pp.737-738, Symposium: Civil
Procedure Reform in Comparative Context (Autumn 1997).
56
Jean Foyer เป็ นศาสตราจารย์ทางกฎหมาย และเคยเป็ นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
ยุตธิ รรมในรัฐบาลของ Charles de Gaulle.
57
Loïc Cadiet, supra note 54, pp.314-318.
55

237

หมายความว่าผู้พิพากษาจะต้ องมีบทบาทเชิงรับ ดังนัน้ จึงได้ มีการมอบอํานาจสําคัญต่างๆ ให้ แก่
ผู้พิพากษาเพื่อดําเนินการสืบพยาน การอนุญาตให้ เลื่อนคดี การสัง่ ให้ ใช้ มาตรการไต่สวน รวมทัง้
การสัง่ ปรับทางแพ่ง นอกจากนัน้ ผู้พิพากษายังมีอํานาจพิจารณาข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องทังหมดได้
้
แม้ คคู่ วามจะไม่ได้ กล่าวอ้ าง มีอํานาจสัง่ ให้ คคู่ วามทําการจัดทําเอกสาร และสัง่ ให้ ใช้ มาตรการไต่สวน
เบื ้องต้ นได้
แนวปฏิบัติของผู้พิพากษาฝรั่งเศสในการพิจารณาคดีแพ่งแบบดัง้ เดิมซึ่งเป็ นบทบาท
ในเชิ ง รั บ โดยจะวางตัว เป็ นกลางนัน้ เกิ ด จากแรงผลัก ดัน ของทัศ นคติ ข องทนายความบางส่ว น
ที่เห็นว่าคดีแพ่งเป็ นเรื่ องของคู่ความ ผู้พิพากษาไม่มีอํานาจที่ จะกํ าหนดตารางวันนัดสืบพยานได้
หากทนายความขอให้ เลื่อนนัดไป แต่ต่อมาศาลฏีกาได้ วางบรรทัดฐานในเรื่ องนี ้โดยคําพิพากษา
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.1989 ที่วินิจฉัยว่า แม้ ค่คู วามมีอิสระที่จะขอเลื่อนการพิจารณาคดี
ออกไปได้ ก็ ตาม แต่บ ทบาทของผู้พิพ ากษาก็ คือ การทํ า ให้ แน่ ใ จว่ า การพิ จ ารณาคดีจ ะดํ า เนิ น ไป
อย่างถูกต้ องและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม การจะอนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้ เลื่อนนัดตามวันที่ศาล
ได้ กําหนดไว้ แล้ วนันเป็
้ นอํานาจในการใช้ ดลุ พินิจของผู้พิพากษา 58
อย่างไรก็ ดี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับใหม่ยังคงรั กษาแนวปฏิบัติ
ดังเดิ
้ มไว้ โดยกําหนดว่าการเริ่ มต้ นคดีจนถึงศาลมีคําพิพากษาเป็ นเรื่ องของคู่ความ แต่การดําเนินคดี
จะต้ อ งอยู่ภ ายใต้ ข้ อ บัง คับ ของกระบวนพิ จ ารณาภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดและภายใต้ อํ า นาจ
ในการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของผู้ พิ พ ากษาว่ า แนวทางในการดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาคดี ลั ก ษณะใด
อาจมีความจําเป็ นต้ องใช้ 59
-การทําให้ กระบวนพิจารณามีความเรี ยบง่ายขึ ้น กฎหมายใหม่มีวตั ถุประสงค์ในการ
ทําให้ กระบวนพิจารณามีความเรี ยบง่ายขึ ้น โดยการยกเลิกข้ อยกเว้ นต่างๆ และกระบวนพิจารณา
ที่ไม่มีเหตุผลจํานวนมากของแต่ละศาลซึง่ เกิดขึ ้นด้ วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ และมีการใช้ ข้อบังคับ
เดียวกันในศาลทุกศาล กระบวนพิจารณาที่เรี ยบง่ายขึ ้นนันยั
้ งมาจากการบูรณาการและพัฒนาการ
ของการพิจารณาคดีโดยการมอบหมายหน้ าที่ของศาลให้ แก่เสมียนศาลซึ่งอาจจะเป็ นการมอบหมาย
Daniel Soulez Larivière, supra note 55, p.745.
59
David White and Patrick Cassan, “Woolf Meet Cockerel?,” The Liverpool Law
Review 19(1), p.10 (1997).
58
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ด้ วยวาจาก็ได้ รู ปแบบปกติในการแจ้ งการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีจะเป็ นเพียงจดหมายธรรมดา
และคําพิพากษาของศาลสามารถบันทึกได้ ด้วยไฟล์ธรรมดา
-การทําให้ กระบวนพิจารณามีความยึดหยุ่นมากขึ ้น ความยึดหยุ่นสามารถทําให้ บริ หาร
เวลาที่ใช้ ในการสืบพยานได้ ดีขึ ้นโดบมีแนวความคิดว่าแต่ละคดีควรได้ รับการปฏิบตั ิตามความต้ องการ
ของแต่ละคดีนนเอง
ั ้ ในสถานะกาณ์ที่เร่งด่วนจะต้ องมีคําพิพากษาโดยเร็ ว คดีซงึ่ มีความสลับซับซ้ อน
จะต้ องได้ รับความใส่ใจมากขึ ้นด้ วยการใช้ วิธีการไต่สวนเบื ้องต้ น ดังนัน้ ช่องทางของคดีแต่ละประเภท
จะมีตารางเวลาที่แตกต่างกันและด้ วยผู้พิพากษาซึง่ มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน มีการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของศาลโดยการใช้ ผ้ พู ิพากษานายเดียว มีการสื่อสารข้ อมูลหลายรูปแบบระหว่างศาล
และในการพิ จ ารณาคดี ซึ่ ง ทํ า ให้ สามารถเปลี่ ย นแปลงไปใช้ กระบวนพิ จ ารณาที่ เ หมาะสมได้
นอกจากการใช้ วิธีการไต่สวนเบื ้องต้ นแล้ วศาลยังมีอํานาจที่หลากหลายมากขึ ้น
-การประเมินคุณค่าที่สมดุล การปฏิรูปกระบวนพิจารณาที่ดีที่สดุ จะไม่ประสบผลสําเร็ จ
หากระบบศาลยุติธรรมไม่มีทรั พยากรบุคคล เครื่ องไม้ เครื่ องมือ และงบประมาณในการสนับสนุน
อย่างเหมาะสม ทรัพยากรที่มากขึ ้นจะทําให้ ผ้ พู ิพากษามีเวลาที่จําเป็ นในการสร้ างความยุติธรรม
พัฒนาการในความก้ าวหน้ าของกระบวนพิจารณาคดีแพ่งจะถูกสกัดกันโดยวิ
้
กฤตการณ์ด้านทรัพยากร
ของศาล ประวัติศาสตร์ ของกระบวนการยุติธรรมฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่ 20 เป็ นความพยายาม
อีกครัง้ ของรัฐที่จะพัฒนาระบบศาลยุติธรรมให้ สอดรับกับเปลี่ยนแปลงด้ านประชากร เศรษฐกิจ และ
พัฒนาการทางสังคม การใช้ ผ้ พู ิพากษานายเดียวเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ การระงับข้ อพิพาททางเลือก
ก็ได้ รับการพัฒนา ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้มีเป้าหมายสําคัญเพื่อแก้ ไขปั ญหาปริ มาณคดีที่เพิ่มขึ ้น
ดังนัน้ กระบวนพิจารณาคดีจึงต้ องมีความรวดเร็ วขึ ้น และการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล
จะต้ องมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ในปี ค.ศ.1994 รัฐบาลฝรั่งเศสได้ รับรายงานจากวุฒิสมาชิก Haenel และ Arthuis
ในการกําหนดแผนงานสําหรับกระบวนการยุติธรรม ตามแผนงานนี ้มีกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา
ในช่วงต้ นปี ค.ศ.1995 รวม 3 ฉบับ ได้ แก่ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายลําดับรองเกี่ยวกับ
ผู้พิพากษา และกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรศาลยุติธรรม รวมทังวิ
้ ธีพิจารณาคดีแพ่ง คดีอาญา และ
คดีปกครอง งบประมาณด้ านกระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่งานราชทัณฑ์ และ
การคุ้มครองทางกฎหมายแก่เยาวชน ส่วนกระบวนพิจารณาความแพ่งนัน้ ความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวได้ รับการออกแบบเพื่อบรรเทางานที่ไม่เหมาะสมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้พิพากษา
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โดยกฎหมายใหม่ ไ ด้ กํ า หนดให้ มี ก ระบวนการช่ ว ยเหลื อ ศาลและโอนภาระหน้ า ที่ ข องศาลไปให้
เจ้ าหน้ าที่ ศาล และมีการปฏิรูปกระบวนการไกล่เกลี่ยในศาลแขวงโดยผู้พิพากษาจะเป็ นผู้แต่งตัง้
บุคคลภายนอกให้ เป็ นผู้ไกล่เกลี่ยของศาล 60
นอกจากนัน้ ปั ญหาที่ยงั คงได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก คือ ปั ญหาความล่าช้ า
โดยมี ข้อมูลจากรายงานของคณะกรรมาธิ การสอบสวนวุฒิสภาฝรั่ ง เศสคณะหนึ่งแสดงให้ เ ห็ นว่า
ระยะเวลาเฉลี่ยในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมย้ อนหลังไป 10 ปี จนถึงปี ค.ศ.1994
ปรากฏว่า ศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ ใช้ ระยะเวลา 15 เดือน ศาลจังหวัด ใช้ ระยะเวลา 9 เดือน และ
ศาลแขวง ใช้ ระยะเวลา 5.3 เดือน แม้ ว่าศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีได้ ในปริ มาณมากขึ ้น แต่จํานวน
คดีแพ่งที่ค้างพิจารณาก็เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 258 ระหว่างปี ค.ศ.1974-1994 โดยในช่วงเวลา
ดังกล่าวนี ม้ ีปริ มาณคดีใหม่เพิ่มขึน้ เกื อบ 3 เท่า ในขณะที่จํานวนผู้พิพากษาเพิ่มขึ ้นเพียงอัตรา
ร้ อยละ 20 ดังนัน้ ศาลจึงไม่สามารถจัดการคดีได้ เท่าที่ได้ รับในแต่ละปี 61
ในช่วงปลายปี ค.ศ.1995 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ แต่งตัง้ Jean-Marie
Coulon ประธานศาลจังหวัดปารี สเพื่อจัดทําข้ อเสนอในการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง
Coulon ทําการปรึกษาหารื อกับสมาชิกและผู้แทนชันนํ
้ าขององค์กรวิชาชีพกฎหมายต่างๆ จํานวนมาก
จากนันได้
้ จดั ทํารายงานข้ อเสนอการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง ใช้ ชื่อว่า Réflexions et
Propositions sur la Procédure Civile (Report to the Ministry of Justice, La Documentation
Française, 1997) หรื อรายงานของ Coulon (Coulon Report) 62 โดยมีข้อเสนอรวม 36 ข้ อ ดังนี 63้
ก. องค์กรศาลยุตธิ รรม
1. เพิ่มจํานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทจาก 13,000 ฟรังส์ เป็ น 25,000 ฟรังส์ และเพิ่มอํานาจ
การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาจาก 30,000 ฟรังส์ เป็ น 50,000 ฟรังส์
Loïc Cadiet, supra note 54, pp.324-325.
61
Francine Levon-Guérin and Catherine Chadelat, “The Length of Civil First
Instance and Appeal Procedure in France,” The Liverpool Law Review 20(2), pp.180-181
(1998).
62
Loïc Cadiet, supra note 54, p.325.
63
Ibid, pp.344-346.
60
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2. โอนเขตอํานาจของศาลสัญญเช่าไปยังศาลจังหวัด
3. ศาลจังหวัดและศาลอุทธรณ์ควรจะมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายเครื่ องหมายการค้ า
4. ควรจะใช้ ผ้ พู ิพากษานายเดียวเป็ นการทัว่ ไปในศาลจังหวัด
5. เสริ มความแข็งแกร่งของข้ อบังคับในศาลอุทธรณ์
ข. ตัวแทนทางกฎหมาย และความช่วยเหลือทางกฎหมาย
6. ข้ อบังคับใหม่ซงึ่ กําหนดเรื่ องตัวแทนทางกฎหมาย และความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ในศาลแขวง
7. ควรจะปรับปรุงเงื่อนไขเรื่ องตัวแทนทางกฎหมายในศาลพาณิชย์
8. ควรจะขยายหลัก การเรื่ อ งการบัง คับ ให้ มี ตัว แทนทางกฎหมายของแผนกสัง คม
ในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
9. ควรจะเพิ่มอํานาจของประธานสํานักงานความช่วยเหลือทางกฎหมายให้ มากยิ่งขึ ้น
10. ควรจะมีการจัดการเรื่ องการมอบอํานาจของประธานภายในสํานักงานความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย
11. ควรจะมีการชี ้แจงเรื่ องระบบการเพิกถอนความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ค. รูปแบบการระงับข้ อพิพาททางเลือก
12. มีการแยกความแตกต่างระหว่างการเพิกถอนบันทึกกระบวนพิจารณาคดีของศาล
(Withdrawal of the Records of the Court) ตามที่ค่คู วามร้ องขอในระหว่างการประนีประนอม
ยอมความ และ Radiation (Striking Out)
13. ควรจะมีกระบวนพิจารณาคดีเกี่ยวกับคําสัง่ ของประธานศาลจังหวัดตามคําขอ
ฝ่ ายเดียวเพื่อบังคับให้ ผกู พันตามสัญญาการประนีประนอมยอมความที่ทํานอกศาล
14. ควรจะอนุญาตให้ จ่ายเงินช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
ซึง่ ดําเนินการระงับข้ อพิพาทได้ โดยไม่ต้องดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล
15. ในกรณีที่มีการไกล่เกลี่ยในศาลสําเร็ จควรจะจ่ายค่าธรรมเนียมความช่วยเหลือทาง
กฎหมายให้ แก่ทนายความในอัตราขันสู
้ งสุด
ง. การบริ หารจัดการที่เหมาะสมของการดําเนินคดีที่มีคคู่ วามจํานวนมาก
16. ควรจะยกเลิกคําขอคุ้มครองชัว่ คราวเพื่อกระทําการบางอย่าง (Injonction de Faire)
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17. ควรจะนําคําขอคุ้มครองชัว่ คราวเพื่อจ่ายเงิน (Injonction de Payer) มาใช้ ใน
ศาลจังหวัด
18. กระบวนพิจารณาในคดีที่ร้องขอเป็ นการทัว่ ไปให้ มีการหย่าควรจะทําให้ เรี ยบง่ายขึ ้น
จ. การบริหารจัดการคดีโดยฉุกเฉิน
19. มีความเป็ นไปได้ ที่ผ้ พู ิพากษาในกระบวนพิจารณาแบบรวบรัด (Référé) จะกําหนด
วันนัดพิจารณาและระงับข้ อพิพาทไปตามเนื ้อหาแห่งคดี
20. วิธีพิจารณาแบบใหม่ควรจะมีการอุทธรณ์คําพิพากษาแบบรวบรัดโดยกําหนดวันที่จะ
ต้ องอุทธรณ์ตอ่ ศาลอุทธรณ์
21. ควรจะมีการเสริ มประสิทธิภาพของมาตรา 910 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งฉบับใหม่ 64
ฉ. การบริ หารจัดการคดีที่ดีขึ ้นด้ วยการทําให้ เป็ นรูปแบบมากขึ ้นของหมายและคําฟ้อง
22. ข้ อกฎหมายและข้ อเท็จจริ งที่อ้างในหมาย ข้ อเท็จจริ งต่างๆ พยานหลักฐาน และ
ตัวบทบัญญัตกิ ฎหมายที่อ้างจะต้ องระบุไว้ ในคําฟ้อง
23. นอกเหนือจากคําฟ้องแล้ วคูค่ วามควรจะมีหน้ าที่ในการสรุปข้ ออ้ างและข้ อเถียงต่างๆ
24. คูค่ วามควรจะต้ องถูกบังคับให้ แนบเอกสารสรุปพยานเอกสารแต่ละชิ ้นที่ตนเสนอ
25. ผู้พิพากษาที่ทําการไต่สวนเบื ้องต้ นควรมีอํานาจในการกําหนดข้ อบังคับในกระบวน
พิจารณาคดีตามที่กฎหมายบัญญัตใิ ห้ อํานาจไว้ โดยเฉพาะ (Juridictions d’Exception)
26. ข้ อบังคับของการไต่สวนเบื ้องต้ นในศาลจังหวัดควรจะปรับให้ เหมาะสมกับระบบ
ผู้พิพากษานายเดียวแบบใหม่
29. ในกรณีที่ไม่ได้ ยื่นคําฟ้องอุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาควรจะปฏิบตั ิในลักษณะเดียว
กับกรณีขาดนัด
30. ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ควรจะมีอํานาจที่จะสัง่ ไม่รับอุทธรณ์ในชันอุ
้ ทธรณ์ได้ เอง
31. ควรจะห้ ามมิให้ อ้างประเด็นข้ อพิพาทและพยานหลักฐานใหม่ในกระบวนพิจารณาคดี
ชันอุ
้ ทธรณ์กรณีที่เป็ นคดีซงึ่ ส่งมาจากศาลฎีกา
32. ผู้พิพากษาควรจะมีหน้ าที่ในการควบคุมรายงานของผู้เชี่ยวชาญ
64

มาตรา 910 อยูใ่ นส่วนบทบัญญัตพิ ิเศษเกี่ยวกับศาลอุทธรณ์.
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33. ควรจะมีการบริ หารจัดการที่ดีขึ ้นในเรื่ องความล่าช้ าและค่าใช้ จ่ายในการได้ มาซึ่ง
รายงานของผู้เชี่ยวชาญของศาล
ช. คําพิพากษา และการบังคับคดี
34. การยกร่ างคําพิพากษาควรจะทําให้ เรี ยบง่าย ซึง่ รวมถึงการทําให้ ผ้ พู ิพากษาสามารถ
อธิบายข้ ออ้ างข้ อเถียงโดยการอ้ างถึงหมายและคําฟ้องแก่คคู่ วามได้ และทําให้ ผ้ พู ิพากษาอธิบายเหตุ
ของการไม่รับฟั งคําให้ การโดยย่อได้
35. คําพิพากษาของศาลชัน้ ต้ นควรจะได้ รับการบังคับในทันที เว้ นแต่มีเหตุยกเว้ น
ตามกฎหมาย หรื อผู้พิพากษาวินิจฉัยว่าไม่อาจบังคับตามคําพิพากษาได้ (โดยดุลพินิจของผู้พิพากษา
เองหรื อตามที่คคู่ วามร้ องขอ)
36. เหตุต่างๆ ในการงดการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลชันต้
้ นซึง่ ได้ กําหนดโดย
ประธานศาลอุทธรณ์คนที่ 1 ควรจะเพิ่มขึ ้น
การปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของฝรั่งเศสตามรายงานของ Coulon นัน้
อาจสรุปย่อๆ ได้ คือ 65 มีมาตรการบางอย่างในการสนับสนุนการระงับข้ อพิพาททางเลือก ใช้ ผ้ พู พิ ากษา
นายเดียวเป็ นการทัว่ ไปในศาลจังหวัด บังคับให้ การดําเนินคดีในแผนกแรงงานและแผนกสังคมของ
ศาลอุทธรณ์ จะต้ องมีทนายความ นํ ากระบวนพิจารณาคดีที่รวดเร็ วของคําขอคุ้มครองชั่วคราว
เพื่อจ่ายเงินมาใช้ ในศาลจังหวัด ทําให้ กระบวนพิจารณาคดีหย่าเรี ยบง่ายขึ ้น โดยการใช้ คําร้ องขอ
เป็ นการทัว่ ไป ให้ ค่คู วามบรรยายฟ้ องในข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมาย และสามารถบังคับคดีตาม
คําพิพากษาของศาลชันต้
้ นได้ ทนั ที
รายงานของ Coulon ได้ ยอมรับหลักความสมดุลระหว่างอํานาจของผู้พิพากษาและสิทธิ
ของคู่ความเกี่ยวกับการบริ หารจัดการคดี และเสนอให้ แก้ ไขข้ อบังคับที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั อย่างชัดเจน
ทังโครงสร้
้
างของศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความ รายงานฉบับนี ้ยังมีข้อเสนอซึง่ มีความคล้ ายคลึง
กับข้ อเสนอในรายงานการศึกษา 2 ฉบับก่อนหน้ านัน้ คือ รายงานการศึกษาของคณะกรรมการสืบสวน
ของคณะกรรมาธิการกฎหมายวุฒิสภาในปี ค.ศ.1996 ซึง่ ทําการประเมินวิธีการที่ใช้ ในศาลยุติธรรมว่า
มีความล่าช้ ามากในลักษณะที่ทําให้ เป็ นอัมพาตอันมีผลกระทบต่อองค์กรศาลยุติธรรม และได้ เสนอ
มาตรการในการแก้ ไขปั ญหาทังกระบวนยุ
้
ตธิ รรมทางแพ่งและกระบวนยุตธิ รรมทางอาญา และรายงาน
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การศึกษาของศาลฎีกาโดยกระทรวงยุติธรรมในเดือนมกราคม ค.ศ.1996 ซึง่ เคยเสนอกฎหมายในการ
จัดตังหน่
้ วยงานคัดกรองภายในศาลฎีกาเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่รุนแรงซึง่ เผชิญอยู่ในศาลฎีกาแต่กฎหมาย
ดังกล่าวไม่ผ่านการพิจารณา นอกจากนัน้ ยังมีรายงานที่เสนอในที่ประชุมของประธานศาลอุทธรณ์
คนที่ 1 ในเดือนมิถนุ ายน ค.ศ.1996 เกี่ยวกับความล่าช้ าในลักษณะที่ทําให้ เป็ นอัมพาตในศาลอุทธรณ์
และเสนอมาตรการต่างๆ ในการแก้ ไขปั ญหา
นอกจากปั ญหาความสลับซับซ้ อนและค่าใช้ จ่ายแล้ ว ปั ญหาที่นบั ว่าเป็ นวิกฤตการณ์ของ
ระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของฝรั่งเศสก็คือ ปั ญหาความล่าช้ า จึงได้ มีการปฏิรูประบบกระบวน
ยุตธิ รรมทางแพ่งเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยมาตรการ ดังต่อไปนี 66้
1. มาตรการในศาลชันต้
้ น
1.1 มาตรการเกี่ยวกับองค์กรศาลยุตธิ รรม
วิธีการหนึ่งในการทําให้ กระบวนยุติธรรมทางแพ่งรวดเร็ วขึ ้นนัน้ เป็ นการแก้ ไขข้ อบังคับ
เกี่ยวกับองค์กรศาลยุติธรรมซึง่ ไม่เหมาะสมกับความต้ องการในปั จจุบนั โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
ยุติธรรมได้ ดําเนินการปฏิรูปตามคําสัง่ ของประธานาธิบดีในการพัฒนากระบวนยุติธรรมทางแพ่งของ
ศาลยุติธรรมซึ่งรวมอยู่ในข้ อเสนอตามรายงานของ Coulon และการดําเนินการของนายกรัฐมนตรี
ในปี ค.ศ.1996
ในการพัฒ นาและทํ า ให้ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งหน่ว ยงานของรั ฐด้ ว ยกัน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างศาลยุตธิ รรมและประชาชนง่ายขึ ้น
-การเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาล มีข้อเสนอให้ รวมศาลจังหวัดและศาลแขวงเข้ าด้ วยกัน
เป็ นศาลใหม่เรี ยกว่า ศาลชันต้
้ น (Tribunal de Première Instance/First Instance Court) โดยจะมี
งานบริ การชุมชนพิเศษ (Special Local Service) ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่บางส่วนหรื อทังหมดซึ
้
ง่ ศาลแขวง
เคยตังอยู
้ ่ งานบริ การชุมชนพิเศษนี ้จะจัดการคดีที่ซํ ้าซากของศาลแขวง หากจําเป็ นทุนทรัพย์ที่พิพาท
จะเพิ่มขึ ้นจาก 30,000 ฟรังส์ เป็ น 50,000 ฟรังส์ เพื่อให้ สะท้ อนความเป็ นจริ งทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น และคดีชํานัญพิเศษยังคงอยู่ในอํานาจจัดการของศาลชันต้
้ น ส่วนศาลและ
เจ้ าหน้ าที่ศาลจะต้ องสร้ างผลผลิตเพิ่มขึน้ โดยการพัฒนาระบบเขตอํานาจศาลด้ วยการจัดกลุ่มคดี
ของศาลจัดหวัดแบ่งไปให้ ศาลชํานัญพิเศษต่างๆ มากขึ ้น
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-การใช้ ผ้ พู ิพากษานายเดียวในศาลจังหวัด เป็ นข้ อเสนอในรายงานของ Coulon และ
ข้ อเสนอในที่ประชุมของประธานศาลอุทธรณ์คนที่ 1 รวมทังข้
้ อเสนอในรายงานของ Fauchon-Jolibois
วุฒิสมาชิกในเดือนตุลาคม ค.ศ.1996 การใช้ ผ้ พู ิพากษานายเดียวเป็ นการทัว่ ไปในศาลชันต้
้ นจะเป็ น
การพัฒนาความรับผิดชอบ เป็ นเครื่ องช่วยสร้ างความยุติธรรมได้ ง่ายขึ ้น และเป็ นการพัฒนาการ
บริ หารจัดการคดีผ่านการใช้ ทรั พยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิ มากที่ สุด ส่วนในศาลอุทธรณ์ ระบบ
ผู้พิพากษาหลายนายจะยังคงใช้ อยู่เพื่อประโยชน์ของการดําเนินคดีในศาลชันที
้ ่สอง อย่างไรก็ดี
ตามข้ อเสนอในรายงานของ Coulon มีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งโดยคูค่ วามมีทางเลือกที่จะใช้ ระบบ
ผู้พิพากษาหลายนายในการสืบพยานในศาลชันต้
้ นได้ แต่ขึ ้นอยูก่ บั ผู้พิพากษาที่พิจารณาในศาลชันต้
้ น
ว่าจะอนุญาตหรื อไม่ ส่วนในศาลอุทธรณ์ นนคดี
ั ้ อาจได้ รับการพิจารณาโดย Conseiller-Rapporteur
(Reporting Supervisor) ซึง่ จะเป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่างๆ ของคดีตอ่ ศาล
-การเปลี่ยนหน้ าที่ของผู้พิพากษา เริ่มต้ นด้ วยกฎหมายฉบับที่ 95-125 วันที่ 8 กุมภาพันธ์
ค.ศ.1995 เกี่ยวกับองค์กรศาลยุติธรรม และกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง
โดยมีการโอนกระบวนการระงับข้ อพิพาทเกี่ยวกับหนี ้และการออกใบรับรองซึง่ เป็ นหน้ าที่ของศาลไปยัง
เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ เรี ยกว่า Chief Clerks ของหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการศาล เช่น เรื่ องเกี่ยวกับ
ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรม และการออกใบรับรองสัญชาติ รวมทังข้
้ อเสนอในที่ประชุมของ
ประธานศาลอุทธรณ์คนที่ 1 และในรายงานของ Fauchon-Jolibois ที่ให้ โอนอํานาจของศาลบางเรื่ อง
ออกไป เช่น การหย่าโดยความยินยอม การขายทรัพย์สนิ ที่ยดึ ไว้ และข้ อตกลงเรื่ องการสิ ้นสุดการสมรส
เป็ นต้ น
-ความช่วยเหลือในการทําคําพิพากษา ในขณะที่ฝรั่งเศสประสบปั ญหาความขาดแคลน
ผู้พิพากษาอาชีพโดยในปี ค.ศ.1998 ยังคงมีจํานวนผู้พิพากษาประมาณ 6,000 คน เท่ากับ
เมื่อช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 1 การแก้ ไขปั ญหาที่ดีที่สุดคือ การเปิ ดรับผู้พิพากษาจํานวนมาก
แต่ด้ ว ยเงื่ อ นไขด้ า นงบประมาณทางเลื อ กนี ไ้ ม่ส อดรั บ กับ ความเป็ นจริ ง อย่ า งสิน้ เชิ ง อย่ า งไรก็ ดี
กฎหมายฉบับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1995 ที่กล่าวแล้ วได้ สนับสนุนให้ มีการว่าจ้ างผู้ทําหน้ าที่
ช่วยเหลือผู้พิพากษาในการเตรี ยมการพิจารณาพิพากษาคดี เช่น จัดเตรี ยมเอกสาร ประเมินผล และ
ยกร่ างคําวินิจฉัย เป็ นต้ น ตําแหน่งผู้ช่วยทางกฎหมายนี ้ได้ ถกู กําหนดไว้ ในกฎหมายฉบับที่ 96-123
วันที่ 7 มิถนุ ายน ค.ศ.1996 โดยมีสญ
ั ญาจ้ าง 2 ปี ซึง่ ต่อสัญญาได้ 1 ครัง้ เป็ นการทํางานนอกเวลาและ
จะได้ รับค่าตอบแทนเมื่อได้ ปฏิบตั ิงานในแต่ละครัง้ ผู้ช่วยทางกฎหมายจะได้ รับค่าจ้ างโดยเฉลี่ย
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ประมาณ 3,165 ฝรังส์ตอ่ เดือน ในปี ค.ศ.1997 มีการเปิ ดรับผู้ช่วยทางกฎหมายจํานวน 100 คน โดยมี
ผู้สมัครจํานวน 1,000 คน และเกือบ 200 คนเป็ นนักศึกษาปริ ญญาเอก
-การจัดตังสํ
้ านักงานเสมียนศาลแห่งเดียว รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรมได้ ดําเนินการ
พิจารณาความเป็ นไปได้ ในการการจัดตังสํ
้ านักงานเสมียนศาลแห่งเดียว โดยจะให้ บริ การเกี่ยวกับ
การต้ อนรับ รวมทังการรั
้
บหมายและข้ อมูลต่างๆ ซึ่งต้ องใช้ ดําเนินการในกระบวนพิจารณาของศาล
เช่น วันนัดสืบพยาน และคําวินิจฉัยของศาล เป็ นต้ น สํานักงานดังกล่าวจะตังอยู
้ ่ที่ศาลจังหวัดทุกแห่ง
และมีสํานักงานสาขาที่ศาลแขวงทุกแห่งด้ วย สํานักงานแต่ละแห่งจะมีระบบคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกัน
เพื่อจะทําให้ สามารถโอนถ่ายข้ อมูลแบบทันทีได้ ระบบดังกล่าวจะทําให้ ผ้ ดู ําเนินคดีสามารถยื่นฟ้อง
ที่ศาลแขวงใดก็ได้ ในเขตนัน้
1.2 มาตรการเกี่ยวกับกระบวนพิจารณา
รายงานของ Coulon ได้ เสนอมาตรการเกี่ยวกับกระบวนพิจารณา 2 มาตรการซึง่ ใช้ กบั
ประเภทของคดีที่พิพาท กล่าวคือ
-การใช้ หมาย Assignations มากขึ ้นในการฟ้ องคดีตอ่ ศาลจังหวัด โดยปกติคดีสว่ นใหญ่
ในศาลจังหวัดจะเริ่ มต้ นด้ วยหมายนี ้ กฎหมายฉบับที่ 96-1130 วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ.1996 ได้ มีการ
นําหมายกลับมาใช้ ใหม่กบั กรณีของผู้พิพากษาบังคับคดี Juges d’Exécution (Executory Judges)
ซึง่ จะเป็ นผู้รับคดีด้วยคําร้ องธรรมดาทําให้ ผ้ พู ิพากษาบังคับคดีต้องรับคดีในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้นมากมาย
มหาศาล และมีปริ มาณคดีที่ยกคําร้ องก็อยู่ในระดับสูงกว่าปริ มาณโดยเฉลี่ย รายงานของ Coulon
ได้ เสนอให้ ก ารออกหมายดัง กล่าวจะต้ อ งบัง คับให้ แสดงวิธี การมาตรฐานของคดีที่ มี คํ าพิ พ ากษา
โดยรวบรัดของศาลจังหวัด และแนะนําว่ากระบวนพิจารณานี ้ควรจะใช้ ในคดีครอบครัว รวมทัง้
งบประมาณด้ านความช่วยเหลือทางกฎหมายควรจะได้ รับการจัดสรรไว้ ด้วย การออกหมายในลักษณะ
ดัง กล่ า วจะเป็ นการคัด กรองที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วรจะเป็ นโดยจะต้ อ งมี ก ารบรรยายฟ้ อง
ในข้ อเท็จจริงและข้ อกฎหมายตลอดจนบัญชีระบุพยานที่อ้างอิงด้ วย
-พัฒนาการของกระบวนพิจารณาคําสัง่ ให้ จ่ายเงิน (Order to Pay) คําสัง่ ให้ จ่ายเงิน เป็ น
วิธีการที่จดั การกับคดีซํ ้าซาก เช่น คดีเรี ยกหนี ้คืน และข้ อพิพาทเกี่บวกับกฎหมายผู้บริ โภค พัฒนากา
ของกระบวนพิจารณานี ้ คือ มีการนําไปใช้ ในศาลจังหวัดด้ วยจากเดิมที่ใช้ อยู่ในศาลแขวงเท่านัน้ และ
จากเดิมที่คําสัง่ ให้ จ่ายเงินจะไม่จํากัดจํานวนทุนทรัพย์ แต่ตามข้ อเสนอนี ้ ในศาลแขวงจะจํากัดจํานวน
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ทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 30,000 ฟรังส์ ส่วนในศาลจังหวัดจะจํากัดจํานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน
50,000 ฟรังส์
1.3 มาตรการอื่นๆ โดยมาตรการแรก ได้ แก่ พัฒนาการของการไกล่เกลี่ยโดยบุคคลที่ 3
ซึง่ เป็ นเครื่ องมือในการบรรเทางานของผู้พิพากษาโดยการโอนงานไกล่เกลี่ยออกไปและโดยการทําให้
คดีสามารถระงับไปได้ โดยไม่ต้องเข้ าสู่การพิจารณาคดีของศาล กฎหมายฉบับวันที่ 8 กุมภาพันธ์
ค.ศ.1995 กําหนดให้ ผ้ พู ิพากษาสามารถมอบหมายให้ ผ้ ไู กล่เกลี่ยซึง่ ไม่ได้ เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพทําการ
ไกล่เกลี่ยในชันต้
้ นได้ และมีการใช้ ระบบผู้ไกล่เกลี่ยของศาลในการทําหน้ าที่ไกล่เกลี่ยอีกครัง้ หลังจากที่
คูค่ วามไม่สามารถตกลงกันได้ ปรากฏว่ามีการใช้ กระบวนการไกล่เกลี่ยมากขึ ้นโดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับ
ครอบครัว และได้ มีการนํามาตรการนี ้ไปบัญญัติไว้ ในกฎหมายฉบับที่ 96-652 วันที่ 22 กรกฏาคม
ค.ศ.1996 นอกจากนัน้ ที่ประชุมของประธานศาลอุทธรณ์คนที่ 1 มีข้อเสนอในการทําให้ การไกล่เกลี่ย
มีลกั ษณะบังคับเบื ้องต้ นก่อนที่ศาลจะมีคําพิพากษามากกว่าเป็ นแค่เพียงเรื่ องที่กฎหมายกําหนดไว้
เท่านัน้ การไกล่เกลี่ยลักษณะบังคับนี ้จะมีการควบคุมดูแลโดยผู้ไกล่เกลี่ยหรื อผู้พิพากษาเฉพาะกิจ
ส่วนมาตรการที่สอง เป็ นเรื่ องความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยในช่วง 3 ปี แรกของ
การใช้ บงั คับกฎหมาว่าด้ วยความช่วยเหลือทางกฎหมาย ฉบับวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ.1991 นัน้
แสดงให้ เห็นถึงมาตรการหลายเรื่ องที่ได้ ผลจริ งในทางปฏิบตั ิซงึ่ รวมถึงการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้นของสํานักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และ
การมีระบบที่ดีขึ ้นของการเพิกถอนความช่วยเหลือทางกฎหมายในกรณีที่ไม่เหมาะสม ที่ประชุมของ
ประธานศาลอุทธรณ์คนที่ 1 เสนอว่าผู้พิพากษาจะต้ องแจ้ งคูค่ วามที่ได้ รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ด้ วยว่าจะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายแทนคูค่ วามอีกฝ่ ายหนึง่ หากศาลมีคําพิพากษายกฟ้ อง
2. มาตรการในศาลอุทธรณ์
รายงานของ Coulon รายงานของ Fauchon-Jolibois และข้ อเสนอในที่ประชุมของ
ประธานศาลอุทธรณ์คนที่ 1 มีความสอดคล้ องกันในการแก้ ไขปั ญหาปริ มาณคดีจํานวนมากที่ขึ ้นสู่
ศาลอุทธรณ์ ดังนี ้
2.1. การควบคุมปริ มาณคดีในศาลอุทธรณ์
-ควรจะเพิ่มทุนทรัพย์ที่พิพาทจาก 13,000 ฟรังส์ เป็ น 30,000 ฟรังส์
-ควรจะบังคับให้ มีทนายความซึ่งจะเป็ นการกลัน่ กรองคดีทงั ้ หมดอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทังข้
้ อพิพาทเกี่ยวกับบริ ษัทที่ไม่ได้ บงั คับให้ มีทนายความ
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-กําหนดให้ การอุทธรณ์ไม่เป็ นการทุเลาการบังคับคดี กล่าวคือ คูค่ วามสามารถบังคับคดี
ตามคํ า พิพ ากษาของศาลชัน้ ต้ น ได้ ทัน ที โดยเสนอให้ มี ก ารใช้ บ ทบัญญัตินี เ้ ป็ นหลัก แทนที่ จ ะเป็ น
ข้ อยกเว้ น แม้ ว่าหลักการอุทธรณ์ เป็ นการทุเลาการบังคับคดีจะเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิตามประวัติ
อันยาวนานของระบบกฎหมายฝรั่งเศสซึง่ อยู่บนพื ้นฐานของสิทธิในการตรวจสอบความผิดพลาดและ
หลักประกันทางกระบวนพิจารณาในการคุ้มครองผู้ดําเนินคดี โดยเป็ นเรื่ องของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น
จากการบังคับคดีโดยทันที และเป็ นข้ อโต้ แย้ งที่ว่าปริ มาณคดีที่ศาลอุทธรณ์ กลับคําพิพากษาของ
ศาลชันต้
้ นนันไม่
้ มากจนกระทัง่ หลักการนี ้จะก่อให้ เกิดปั ญหา แต่แท้ จริ งแล้ วการอุทธรณ์นนอาจจะมี
ั้
วัตถุประสงค์เพียงเพื่อถ่วงเวลาเท่านัน้ รายงานของ Coulon เสนอว่าควรจะกลับหลักการอุทธรณ์
เป็ นการทุเลาการบังคับคดี โดยมีการใช้ วาล์วความปลอดภัย (Safety Valves) เพื่อทําให้ แน่ใจว่า
จะเป็ นการคุ้มครองสิทธิของคูค่ วามที่แพ้ คดีในศาลชันต้
้ นอย่างต่อเนื่อง โดยวาล์วความปลอดภัยจะมี
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
-การบังคับคดีโดยทันทีจะไม่ใช้ บงั คับในบางคดีตามที่กฎหมายกําหนด เช่น คดีเกี่ยวกับ
สถานะและความสามารถของบุคคล
-ผู้พิพากษาศาลชัน้ ต้ นมีอํานาจที่จะได้ สงั่ เองหรื อตามที่คู่ความร้ องขอ ให้ เพิกถอน
การบังคับคดีโดยทันทีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด หรื อสัง่ ให้ การบังคับคดีโดยทันทีอยู่ภายใต้ บงั คับ
บทบัญญัตเิ รื่ องการให้ ประกัน เช่น การวางเงิน
-ประธานศาลอุทธรณ์คนที่ 1 มีอํานาจสัง่ ให้ งดการบังคับคดีโดยทันทีตามที่กําหนดไว้
ในบทบัญ ญัติ ว่ า ด้ ว ยการบัง คับ คดี ในกรณี ที่ ก ารบัง คับ คดี โ ดยทัน ที อ าจเป็ นผลร้ ายมากเกิ น ไป
อย่างชัดแจ้ ง
-ควรจะเพิ่มการลงโทษกรณีที่เป็ นการอุทธรณ์โดยไม่สจุ ริ ต โดยเพิ่มค่าปรับทางแพ่งระดับ
ขันสู
้ งสุดที่ 10,000 ฟรังส์
-ควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กระบวนพิ จ ารณาเกี่ บ วกั บ การอุ ท ธณ์ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี ก ารอุ ท ธรณ์
โดยไม่มีเหตุผล เพื่อทําให้ การตระเตรี ยมคําฟ้องอุทธรณ์ สะดวกและรวดเร็ วโดยมีกระบวนพิจารณา
อุทธรณ์โดยรวบรัดที่แท้ จริ ง และเพื่อทําให้ การทําคําวินิจฉัยสะดวกยิ่งขึ ้น
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2.2 ควบคุมการยื่นอุทธรณ์
รายงานของ Coulon เสนอระบบซึง่ เสริ มความแข็งแกร่ งของการควบคุมการยื่นอุทธรณ์
ของผู้พิพากษา การทําให้ ข้อบังคับเกี่ยวกับกระบวนการยื่นอุทธรณ์มีความเรี ยบง่ายขึ ้น และคงไว้ ซงึ่
ผลทางกฎหมายของการไม่รับอุทธรณ์เนื่องจากได้ ยื่นเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
2.3 การกําหนดให้ ใช้ กระบวนพิจารณาอุทธรณ์โดยรวบรัดที่แท้ จริง
เนื่องจากยังไม่มีกระบวนพิจารณาอุทธรณ์เป็ นพิเศษในกรณีฉกุ เฉิน รายงานของ Coulon
จึงเสนอให้ จดั ตังแผนกใหม่
้
เพื่อพิจารณาคดีในกรณีฉกุ เฉินซึง่ จําต้ องใช้ องค์คณะผู้พิพากษาหลายนาย
และมี ท นายความดํ า เนิ น คดี แ ทนคู่ ค วามที่ อุ ท ธรณ์ ตลอดจนต้ องกํ า หนดวั น นั ด สื บ พยาน
โดยประธานศาลอุทธรณ์คนที่ 1 จะเป็ นผู้ออกหมายเพื่อกําหนดวันนัดสืบพยานต่อองค์คณะผู้พพิ ากษา
หลายนายในวันสืบพยาน ประธานศาลอุทธรณ์คนที่ 1 จะมีความรับผิดชอบในการทําให้ แน่ใจว่า
สิทธิ ของจําเลยจะได้ รับการเคารพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการโต้ แย้ งอุทธรณ์ และจะมีการใช้
การบันทึกกระบวนพิจารณาด้ วยวาจาเพื่อให้ กระบวนพิจารณามีประสิทธิภาพ
2.4 ไม่ควรรับฟั งข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายใหม่
ที่ประชุมของประธานศาลอุทธรณ์ คนที่ 1 มีข้อเสนอว่า โดยทั่วไปแล้ วไม่ควรรับฟั ง
ข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายใหม่ในศาลอุทธรณ์ ซึ่งสอดคล้ องกับรายงานของ Coulon ซึ่งเสนอว่า
ไม่ควรรับฟั งข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายใหม่ในศาลอุทธรณ์ ในกรณีที่เป็ นคดีซึ่งส่งมาจากศาลฎีกา
อย่างไรก็ดี คูค่ วามจะมีสิทธิยื่นคําร้ องขอให้ ตรวจสอบเกี่ยวกับความชอบด้ วยกฎหมาย และการสิ ้นผล
ของอุทธรณ์ไม่วา่ จะทังหมดหรื
้
อบางส่วน
3. มาตรการในศาลฎีกา
การปฏิรูปนีม้ ีเป้าหมายเพื่อแก้ ไขปั ญหาคดีคงั่ ค้ างในศาลฎีกา และพัฒนาการบริ หาร
จัดการคดีในศาลฎีกา ปริ มาณคดีที่ขึ ้นสู่ศาลฎีการะหว่างปี ค.ศ.1975-1995 เพิ่มขึ ้นจาก 7,633 คดี
เป็ น 20,169 คดี โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 164 ในช่วง 20 ปี แต่เป็ นการค่อยๆ เพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง เช่น ระหว่างปี ค.ศ.1975-1982 เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 44 เป็ นต้ น ปริ มาณคดีที่ขึ ้นสู่
ศาลฎีกาโดยเฉลี่ยประมาณ 20,000 คดีตอ่ ปี ส่วนปริ มาณคดีค้าง เพิ่มขึ ้นจากประมาณ 9,000 คดี
ในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.1975 เป็ น 34,000 คดี ในปลายปี ค.ศ.1994 สถานะการณ์ ในช่วง
ก่อนปี ค.ศ.1994 นัน้ เป็ นเวลาประมาณ 14 ปี ที่กฎหมายได้ สะท้ อนความรับรู้ ในสถานะการณ์
ที่น่ากังวลซึง่ ศาลฎีกากําลังเผชิญอยู่ มีการปฏิรูปหลายอย่างได้ ดําเนินการเพื่อพัฒนางานของศาลฎีกา
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เช่น การปรับปรุ งองค์คณะผู้พิพากษาจาก 7 นาย เป็ น 5 นาย และการใช้ ค่าปรับทางแพ่งไม่เกิน
20,000 ฟรังส์ ในกรณีเป็ นการอุทธรณ์ฎีกาโดยไม่สจุ ริ ต เป็ นต้ น การปฎิรูปในปี ค.ศ.1994 มีการเสนอ
กฎหมายจัดตังหน่
้ วยงานตรวจพิจารณาอุทธรณ์ ฏีกาของแผนกคดีแพ่งจากข้ อเท็จจริ งที่ว่าจะมีการ
ไม่รับอุทธรณ์ฏีกามากกว่า 1 ใน 3 ด้ วยการตรวจพิจารณาโดยรวบรัด หน่วยงานตรวจพิจารณาอุทธรณ์
ฏีกาจะประกอบด้ วยองค์คณะผู้พิพากษา 3 นาย ทําหน้ าที่คดั กรองอุทธรณ์ฏีกาของแผนกคดีแพ่ง
โดยมีอํานาจไม่รับอุทธรณ์ฏีกาที่ไม่เหมาะสมได้ ทนั ทีโดยคําแถลงอธิบายเหตุผล ดังนัน้ มีเพียงอุทธรณ์
ฎีกาซึง่ มีหลักเกณฑ์ครบถ้ วนเท่านันจะได้
้
รับการพิจารณาต่อไปตามระบบปกติ แต่กฎหมายดังกล่าว
ไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากเห็นว่าขัดกับหลักการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ดําเนินคดี ในปี ค.ศ.1996 มีการเสนอแผนงาน 2 เรื่ อง ได้ แก่ เรื่ องแรก เป็ นการเสนอกฎหมาย
โดย Pièrre Mazeaud ประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายของรัฐสภาในการจัดตังหน่
้ วยงานตรวจ
พิจารณาอุทธรณ์ ฏีกาของแผนกคดีแพ่ง หลังจากการถกเถี ยงในรั ฐสภากฎหมายฉบับนี ก้ ็ผ่าน
การพิจารณาในเวลาอันสัน้ หน่วยงานตามกฎหมายดังกล่าวแตกต่างจากหน่วยงานตามกฎหมาย
ซึ่งไม่ผ่านการพิจารณาในปี ค.ศ.1994 โดยไม่ได้ มีหน้ าที่ในการกลัน่ กรองอุทธรณ์ ฎีกาแต่จะเป็ น
หน่วยงานที่กําหนดหลักเกณฑ์วา่ คดีใดไม่มีความยุง่ ยากซึง่ การพิจารณาคดีตอ่ ไปนันอาจดํ
้
าเนินการได้
อย่างรวดเร็ ว เรื่ องที่สอง เป็ นข้ อเสนอในรายงานของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยเป็ น
มาตรการด้ านงบประมาณเพื่อให้ สามารถเพิ่มจํานวนผู้พิพากษาและความช่วยเหลือด้ านธุรการ และ
มาตรการปรั บ เปลี่ ย นงานในองค์ ก รศาลยุติ ธรรมด้ ว ยการพัฒ นาการของโครงสร้ างด้ า นกระบวน
พิจารณา ดังนัน้ จึงได้ มีการจัดตังแผนกเอกสารและงานวิ
้
จยั ในศาลฎีกาโดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
ช่วยเหลือผู้พิพากษาตามที่ได้ รับการร้ องขอ มีการใช้ องค์คณะที่ปรึกษาซึง่ จะเป็ นผู้ให้ ข้อมูลและเอกสาร
อย่างลึกซึ ้งกว่าแก่คดีตา่ งๆ เพื่อให้ รายงานของศาลฎีกาสามารถกําหนดประเด็นปั ญหาต่างๆ ได้ ตามที่
รายงานวิจยั ต้ องการ ส่วนพัฒนาการของโครงสร้ างด้ านกระบวนพิจารณานันมี
้ ข้อเสนอต่างๆ เช่น
ศาลฎีกาจะรับอุทธรณ์ฎีกาหากอุทธรณ์ฎีกานันมี
้ เหตุสมควรในการที่จะอุทธรณ์ฎีกาต่อศาลฎีกา และ
ห้ ามมิให้ คคู่ วามเสนอประเด็นข้ อกฎหมายใหม่ เป็ นต้ น
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1.4 ประเทศญี่ปุ่น
1.4.1 ระบบศาลยุตธิ รรมญี่ปุ่น 67
ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งของญี่ปนแบ่
ุ่ งออกเป็ น 3 ลําดับชัน้ กล่าวคือ
ศาลชันสู
้ งสุด ได้ แก่ ศาลฎีกา (The Supreme Court) ศาลชันกลาง
้
ได้ แก่ ศาลสูง (High Courts) และ
ศาลชันต้
้ น ได้ แก่ ศาลแขวง (District Courts) ศาลคดีเล็กน้ อย (Summary Courts) และ
ศาลครอบครัว (Family Courts)
1. ศาลฎีกา (The Supreme Court) เป็ นศาลลําดับชันสู
้ งสุด มีเพียงแห่งเดียวตังอยู
้ ่ที่
กรุ งโตเกียว มีอํานาจพิจารณาคดีที่ฎีกามาจากศาลสูงโดยต้ องเป็ นคดีที่ศาลฎีกาพิจารณาแล้ วเห็นว่า
เป็ นคดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ประเด็ น สํ า คัญ ซึ่ง จะต้ อ งมี ก ารตี ค วามกฎหมายและอนุญ าตให้ ฎี ก า และ
คดีซงึ่ อุทธรณ์โดยตรง (Leapfrog Appeals) มาจากศาลแขวงตามที่คคู่ วามตกลงกัน การพิจารณาคดี
ของศาลฎีกากรณีองค์คณะใหญ่ใช้ องค์คณะผู้พิพากษา 15 นาย ส่วนกรณีองค์คณะเล็กปกติใช้
องค์คณะผู้พิพากษา 5 นาย
2. ศาลสูง (High Courts) เป็ นศาลชันกลางมี
้
อยู่ 8 ศาล มีอํานาจพิจารณาคดีแพ่ง
ซึง่ มีทนุ ทรัพย์ที่พิพาทเกินกว่า 1,400,000 เยน ซึง่ อุทธรณ์มาจากศาลแขวง และคดีซงึ่ อุทธรณ์โดยตรง
มาจากศาลคดีเล็กน้ อยกรณีที่ค่คู วามตกลงกัน ซึง่ คดีจะถึงที่สดุ ไม่อาจฎีกาต่อไปยังศาลฎีกาได้ คือ
การอุทธรณ์ฎีกาในคดีของศาลคดีเล็กน้ อยจะถึงที่สดุ ในชันศาลสู
้
งเท่านัน้ การพิจารณาคดีของศาลสูง
ใช้ องค์คณะผู้พิพากษา 3 นาย
3. ศาลชันต้
้ น ได้ แก่
-ศาลแขวง (District Courts) มีอยู่ 50 ศาล มีอํานาจพิจารณาคดีที่ไม่อยู่ในอํานาจของ
ศาลคดีเล็กน้ อย และคดีที่อทุ ธรณ์มาจากศาลคดีเล็กน้ อย การพิจารณาคดีของศาลแขวงส่วนใหญ่
Yukiko Hasebe, Civil Justice Reform: Access, Cost, and Expedition.
The Japanese Perspective. In Civil Justice in Crisis: Comparative Perspectives of Civil
Procedure, pp.236-237, 244-245, edited by Adrian A.S. Zuckerman. New York: Oxford
University Press, 1999, Shozo Ota, “Reform of Civil Procedure in Japan,” The American
Journal of Comparative Law 4, 49, pp.561-562 (Law in Japan) (Autumn 2001) and see
Carl F. Goodman, Jusice and Civil Procedure in Japan, (New York: Oceana Publication Inc.,
2004), pp.235, 483.
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ใช้ องค์ ค ณะผู้พิ พ ากษานายเดี ย ว แต่คดี ใ นชัน้ ต้ น ส่ว นน้ อ ยที่ มี ค วามสํ า คัญ และคดี ในชัน้ อุท ธรณ์
ใช้ องค์คณะผู้พิพากษา 3 นาย
-ศาลคดีเล็กน้ อย (Summary Courts) มีอยู่ 438 ศาล มีอํานาจพิจารณาคดีแพ่งซึง่ มี
ทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินกว่า 1,400,000 เยน และคดีมโนสาเร่ (Small Claims) ซึง่ มีทนุ ทรัพย์ที่พิพาท
ไม่เกินกว่า 300,000 เยน การพิจารณาคดีของศาลคดีเล็กน้ อยใช้ องค์คณะผู้พิพากษานายเดียว
อย่างไรก็ดี คดีจํานวนมากของศาลนี ้จะจัดการด้ วยวิธีการไกล่เกลี่ย และกระบวนพิจารณาพิเศษ คือ
กระบวนพิจารณาสืบพยานในวันเดียว (One-Day Trial Procedure) และกระบวนการออกคําสัง่
ให้ จ่ายเงิน (Payment Order)
-ศาลครอบครัว (Family Courts) เป็ นศาลชํานัญพิเศษมีอยู่ 50 ศาล มีอํานาจพิจารณา
คดีเกี่ยวกับครอบครัวและเยาวชนโดยใช้ วิธีการไกล่เกลี่ยด้ วย เช่น การไร้ ความสามารถ และการแต่งตัง้
ผู้ปกครอง เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี เรื่ องการหย่าจะไม่อยู่ในอํานาจของศาลครอบครัวแต่อยู่ในอํานาจของ
ศาลแขวง
1.4.2 ระบบวิธีพจิ ารณาคดีแพ่ งของศาลยุตธิ รรมญี่ปุ่น
เมื่อสิ ้นศตวรรษที่ 19 ญี่ปนได้
ุ่ กลายเป็ นประเทศที่ใช้ ระบบ Civil Law ระบบกฎหมาย
ญี่ปนอยู
ุ่ ่บนพื ้นฐานของระบบ Civil Law ทังมุ
้ มมอง แนวความคิด ข้ อโต้ แย้ ง การแก้ ไขกฎหมาย และ
ุ่ ระบบ Civil Law
คําพิพากษาของศาล 68 โดยช่วงก่อนสงครามโลก การพิจารณาคดีแพ่งของญี่ปนใช้
ของเยอรมนีซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของญี่ปนได้
ุ่ นําแบบอย่างมากจากประมวล
กฎหมายของเยอรมนี ในการสืบพยานด้ วยวาจานัน้ คูค่ วามไม่ได้ มีบทบาทในกระบวนพิจารณา และ
ผู้พิพากษาก็ไม่ได้ วางตัวนิ่งเฉยในการสืบพยาน แต่มีอํานาจในการเรี ยกพยานมาสืบได้ เองโดยที่
คู่ความไม่ต้องร้ องขอและคู่ความไม่มีสิทธินําพยานมาสืบเอง การสืบพยานเป็ นเรื่ องของผู้พิพากษา
เพราะผู้พิพากษามีหน้ าที่ ทําคําพิพากษาที่ถูกต้ องจึงเป็ นธรรมดาที่ผ้ ูพิพากษาสามารถเรี ยกพยาน
มาสืบได้ ด้วยตนเอง นอกจากนัน้ กฎหมายกําหนดให้ ทนายความมีความรับผิดชอบมากขึ ้นในการ
สืบพยาน แต่ในช่วงที่ญี่ปนถู
ุ่ กยึดครองโดยสหรัฐอเมริกา ได้ มีความพยายามจะเปลี่ยนแปลงดุลอํานาจ
ระหว่างผู้พิพากษาและทนายความในการพิจารณาคดีไปเป็ นเป็ นแบบสหรัฐอเมริ กาที่ค่คู วามเป็ นผู้
ควบคุมกระบวนพิจารณา โดยผู้พิพากษาจะไม่มีทําหน้ าที่ในการรวบรวมข้ อเท็จจริ ง กําหนดประเด็น
Kenzo Takayanagi, “Contact of the Common Law with the Civil Law in
Japan,” The American Journal of Comparative Law 1, 4, p.63 (Winter 1955).
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ต่างๆ เกี่ ยวกับข้ อพิพาท และวางแนวทางของกระบวนพิจารณา แต่ความพยายามนีไ้ ม่ประสบ
ผลสําเร็ จโดยมีข้อถกเถียงหลายประการไม่วา่ จะเป็ นเพราะผู้พิพากษายังคงยึดถือบทบาทดังเช่นในช่วง
ก่อนสงครามโลก เป็ นแนวปฏิบตั ิในการดําเนินกระบวนพิจารณาด้ วยอิทธิ พลของเยอรมนีช่วงก่อน
สงครามโลกซึง่ ยังคงมีมากเกินกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงได้ หรื อเป็ นเพราะผู้พิพากษาไม่ต้องการสูญเสีย
ตําแหน่งผู้แสดงนําในการดําเนินคดีไป ในปั จจุบนั แม้ ว่าผู้พิพากษาอาจจะไม่ได้ ถามพยานเองทังหมด
้
แต่อาจกําหนดได้ ว่าพยานหลักฐานใดมีความจําเป็ น พยานหลักฐานใดไม่เกี่ยวข้ องกับประเด็น
ข้ อพิพาท และผู้พิพากษาอาจจะถามพยานหลังจากที่ค่คู วามได้ ถามพยานเสร็ จแล้ ว นอกจากนัน้
การปฏิรูปเมื่อเร็ วๆ นี ้ได้ มีการแก้ ไขกฎหมายว่ากรณีจําเป็ นผู้พิพากษาอาจเปลี่ยนแปลงลําดับการถาม
พยานได้ ดังนัน้ ผู้พิ พากษาจึงอาจถามพยานให้ เสร็ จก่ อนแล้ วให้ คู่ความถามพยานภายหลังได้ 69
ในที่นี ้จะยกตัวอย่างการดําเนินคดีแพ่งในศาลแขวง และในศาลคดีเล็กน้ อยในกรณี คดีมโนสาเร่
(Small Claims) ดังต่อไปนี ้
1. การดําเนินคดีแพ่งในศาลแขวง 70
การดําเนินคดีแพ่งในศาลแขวงเริ่ มต้ นด้ วยคําฟ้องเป็ นหนังสือของโจทก์ เจ้ าหน้ าที่ศาลจะ
ส่งสําเนาคําฟ้องให้ แก่จําเลยทางไปรษณีย์โดยศาลจะต้ องกําหนดวันสืบพยานนัดแรกภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่จําเลยได้ รับสําเนาคําฟ้อง เว้ นแต่มีสถานะการณ์พิเศษ เมื่อจําเลยได้ รับสําเนาคําฟ้องแล้ ว
จะต้ องยื่นคําให้ การก่อนวันสืบพยานนัดแรก โดยมีระยะเวลาที่จําเป็ นเพื่อที่โจทก์จะสามารถเตรี ยมการ
คัดค้ านประเด็นพิพาทที่จําเลยต่อสู้ได้
ในการสืบพยาน คู่ความจะต้ องส่งสําเนาเอกสารให้ แก่คู่ความอีกฝ่ ายหนึ่งและแก่ศาล
ล่วงหน้ าก่อนวันสืบพยานโดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับการคํานวณซึง่ จะเป็ นประโยชน์อย่างมากในการ
สืบพยาน ในทางปฏิบตั เิ ป็ นเรื่ องทัว่ ไปที่คคู่ วามจะเบิกความแต่เพียงว่าขอให้ การตามข้ อความที่ปรากฏ
ในเอกสารโดยจะไม่มีการอ่านเอกสารอีกเพราะจะทําให้ เสียเวลา ผู้พิพากษาซึง่ เป็ นผู้สืบพยานเท่านัน้
ที่จะทําคําพิพากษาได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้พิพากษาในระหว่างการพิจารณา เช่น มีการโยกย้ าย
ตามวาระ กฎหมายกําหนดคู่ความต้ องเบิกความสรุ ปต่อผู้พิพากษาคนใหม่อีกครัง้ แต่ในทางปฏิบตั ิ
ไม่ได้ เป็ นไปตามนันเนื
้ ่องจากผู้พิพากษาจะโยกย้ ายประมาณทุกๆ 3 ปี ดังนัน้ จึงไม่ค่อยบ่อยนักที่จะ
Carl F. Goodman, supra note 67, pp.183-185.
70
Yukiko Hasebe, supra note 67, pp.238-243.
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มีการเปลี่ยนผู้พิพากษาก่อนที่จะทําคําพิพากษา และผู้พิพากษาคนใหม่เองก็เห็นว่าเป็ นการเสียเวลา
จึงเพียงแต่จดรายงานว่าให้ ถือตามการสืบพยานในครัง้ ก่อนและคู่ความตกลงด้ วย การสืบพยาน
จะกระทําโดยเปิ ดเผยตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด เว้ นแต่คดีที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะอาจมีการ
จํากัดผู้ที่จะเข้ าฟั งการพิจารณาคดีได้ เช่น ญาติ หรื อเพื่อนของคูค่ วาม
ในวันสืบพยาน พยานจะต้ องสาบานตนก่อนเบิกความ และมีการถามพยานตามลําดับ
โดยโจทก์ จะซักถาม จําเลยจะถามค้ าน และโจทก์จะถามติง จากนันคู
้ ่ความจะถามพยานเพิ่มเติม
อีกไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากศาล ในกรณีที่เห็นว่าจําเป็ นศาลอาจถามพยานเองหรื อให้ มีการ
ถามพยานนอกเหนือจากการถามตามลําดับข้ างต้ นได้ ศาลมีอํานาจจํากัดการถามของคูค่ วามที่เห็นว่า
ไม่เกี่ยวข้ องกับประเด็นข้ อพิพาทได้ ด้วยตนเอง หรื อตามที่ค่คู วามอีกฝ่ ายร้ องขอ และในการถามของ
คู่ความนันจะมี
้
ข้อห้ ามหลายประการ เช่น ห้ ามใช้ คําถามที่ทําให้ พยานสับสน และห้ ามใช้ คําถามนํา
เป็ นต้ น เมื่อสืบพยานแล้ วเสร็ จศาลจะมีคําพิพากษาต่อไป
2. การดําเนินคดีแพ่งในศาลคดีเล็กน้ อยในกรณีคดีมโนสาเร่ (Small Claims)71
กระบวนพิจารณาในศาลคดีเล็กน้ อยในกรณีคดีมโนสาเร่ (Small Claims) นันมี
้ ลกั ษณะ
เช่นเดียวกับการดําเนินคดีมโนสาเร่ในสหรัฐอเมริ กาที่มีความเรี ยบง่าย การฟ้องคดีในศาลคดีเล็กน้ อย
โจทก์สามารถฟ้องคดีด้วยวาจาได้ และไม่จําต้ องมีรายละเอียดดังเช่นในศาลแขวง แต่โจทก์ก็อาจฟ้อง
เป็ นหนังสือได้ และเมื่อได้ ส่งสําเนาคําฟ้องให้ แก่จําเลยแล้ ว จําเลยจะต้ องยื่นคําให้ การและมาศาล
ตามวันนัดสืบพยานมิฉะนันจะเป็
้
นฝ่ ายขาดนัด หากจําเลยได้ ยื่นคําให้ การโดยมีจํานวนทุนทรัพย์
ที่พิพาทเกินอํานาจของศาลคดีเล็กน้ อยแล้ วคดีจะถูกโอนไปยังศาลแขวง
ในวันสืบพยาน ศาลอาจทําการสืบพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ หรื อคู่ความอาจยื่น
บันทึกคําให้ การเป็ นหนังสือแทนการเบิกความ โดยคู่ความอาจมีทนายความดําเนินคดีแทนได้ และ
เพื่อช่วยเหลือให้ ค่คู วามตกลงกัน และช่วยศาลในการสืบพยานผู้พิพากษาในศาลคดีเล็กน้ อยอาจใช้
บุคคลที่เรี ยกว่า Judicial Commissioners ซึง่ อาจจะเป็ นผู้ถามคูค่ วามหรื อพยานได้ โดยได้ รับอนุญาต
จากศาล และเนื่องจากการสืบพยานในศาลคดีเล็กน้ อยมีความไม่เป็ นทางการมากกว่าจึงอาจไม่ต้อง
มีการบันทึกกระบวนพิจารณาได้ หากศาลเห็นสมควร นอกจากนัน้ คําพิพากษาของศาลคดีเล็กน้ อย
ไม่จําต้ องมีรายละเอียดและมีความสมบูรณ์ดงั เช่นคําพิพากษาของศาลแขวง และคูค่ วามอาจอุทธรณ์
71

Carl F. Goodman, supra note 67, pp.484-487.
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คําพิพากษาของศาลคดีเล็กน้ อยไปยังศาลแขวงได้ ซึง่ ศาลแขวงอาจจะทําการสืบพยานในชันอุ
้ ทธรณ์
โดยใช้ องค์คณะผู้พิพากษา 3 นาย
นอกจากนัน้ กระบวนพิจารณาคดีมโนสาเร่ ในศาลคดีเล็กน้ อยยังมีกระบวนพิจารณา
แบบใหม่ที่เรี ยกว่า กระบวนพิจารณาสืบพยานในวันเดียว (One-Day Trial Procedure) ซึง่ บัญญัติ
เป็ นครัง้ แรกในประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่งญี่ปนุ่ ค.ศ.1996 โดยคูค่ วามอาจขอให้ ศาลใช้
กระบวนพิจารณานี ้ได้ เมื่อเริ่ มต้ นฟ้องคดี และเพื่อสกัดกันผู
้ ้ ประกอบวิชาชีพติดตามหนี ้มาใช้ ประโยชน์
จากกระบวนพิจารณานี ้ คู่ความจะขอให้ ศาลคดีเล็กน้ อยใช้ กระบวนพิจารณาสืบพยานในวันเดียวได้
เพียง 10 ครัง้ ภายใน 1 ปี คูค่ วามที่ขอให้ ศาลคดีเล็กน้ อยใช้ กระบวนพิจารณาสืบพยานในวันเดียวแล้ ว
แต่ประสงค์ จะขอให้ ศาลเปลี่ยนไปใช้ กระบวนพิจารณาปกติก็กระทําได้ โดยต้ องร้ องขอก่อนทําการ
สืบพยานซึง่ อาจยื่นคําร้ องหรื อแถลงด้ วยวาจาต่อศาลในวันสืบพยาน เพื่อทําให้ แน่นอนว่าจําเลยเข้ าใจ
หลักเกณฑ์ของกระบวนพิจารณาสืบพยานในวันเดียว เจ้ าหน้ าที่ศาลต้ องแจ้ งให้ จําเลยทราบพร้ อมกับ
การส่ ง หมายนัด สื บ พยานให้ แก่ จํ า เลย หากเป็ นการส่ ง หมายโดยวิ ธี ป ระกาศหนัง สื อ พิ ม พ์ แ ละ
จําเลยขาดนัด ศาจจะไม่ใช้ กระบวนพิจารณาสืบพยานในวันเดียวแต่จะใช้ กระบวนพิจารณาปกติ
ศาลจะต้ อ งพิจ ารณาว่า คํ า ฟ้ องมี จํา นวนทุน ทรั พ ย์ ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดสํ า หรั บ การใช้ ก ระบวน
พิจารณาสืบพยานในวันเดียวหรื อไม่ และมีความเหมาะสมที่ จะใช้ กระบวนพิจารณาสืบพยาน
ในวันเดียวหรื อไม่ และเจ้ าหน้ าที่ศาลต้ องแจ้ งให้ คคู่ วามทราบ
ในวันสืบพยาน ก่อนจะเริ่ มกระบวนพิจารณาสืบพยานในวันเดียว ศาลต้ องแจ้ งจําเลยว่า
จําเลยมีสทิ ธิที่จะขอให้ ศาลใช้ กระบวนพิจารณาปกติ ภายใต้ กระบวนพิจารณาสืบพยานในวันเดียวนัน้
ศาลจะพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานที่ได้ สืบในวันที่ใช้ กระบวนพิจารณานี ้เท่านัน้ และคูค่ วามฝ่ ายที่
แพ้ คดีไม่มีสิทธิอทุ ธรณ์ คําพิพากษาต่อไปยังศาลแขวง แต่ค่คู วามอาจยื่นคําคัดค้ านคําพิพากษาต่อ
ศาลคดีเล็กน้ อยได้ ภายใน 2 สัปดาห์นบั แต่วนั ที่ศาลมีคําพิพากษา เว้ นแต่ศาลจะกําหนดเป็ นอย่างอื่น
ศาลจะสืบพยานในทันทีโดยอาจใช้ เครื่ องมือสื่อสารทางเสียงในการสืบพยานกรณีที่พยานไม่ได้ อยู่ใน
ห้ องพิจารณา และไม่จําต้ องใช้ บนั ทึกคําให้ การเป็ นหนังสือ แม้ ค่คู วามจะมีทนายความดําเนินคดีแทน
ศาลก็อาจจะสัง่ ให้ คคู่ วามมาศาลได้ ศาลจะต้ องสืบพยานให้ เสร็ จภายในวันนัน้ และมีคาํ พิพากษาทันที
หลังจากเสร็จการสืบพยาน อนึง่ ในกระบวนพิจารณาสืบพยานในวันเดียว ศาลอาจจะมีคําสัง่ คุ้มครอง
จําเลยที่แพ้ คดีได้ โดยการขยายระยะเวลาการชําระเงินตามคําพิพากษาออกไปไม่เกินกําหนด 3 ปี
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1.4.3 การปฏิรู ประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งของญี่ปุ่น
เป็ นเวลามากกว่าหลายทศวรรษมาแล้ วที่ญี่ปนพยายามจะแก้
ุ่
ไขปั ญหาระบบกระบวน
ยุตธิ รรมทางแพ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพและมีความล่าช้ า โดยพยายามจะตัดประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับคดี
และทําให้ การสืบพยานมีความเข้ มข้ นมากขึ ้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเก่าได้ เคย
กําหนดให้ มีการประชุมคดีก่อนการสืบพยาน (Pre-Hearing Conference) แต่ปรากฏว่าไม่คอ่ ยมีการ
ใช้ มากนักในทางปฏิบตั เิ พราะหากคูค่ วามไม่เสนอข้ อเท็จจริงและพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณานี ้
จะไม่สามารถเสนอข้ อเท็จจริ งและพยานหลักฐานดังกล่าวในชันสื
้ บพยานได้ ดังนัน้ คูค่ วามจึงได้ เสนอ
ข้ อเท็จจริ งมากเกินไปในกระบวนพิจารณานี ้ทําให้ การบริ หารจัดการคดีมีความยุ่งยากมากยิ่งขึ ้น และ
ผู้พิพากษาก็ไม่มีอํานาจในการตรวจสอบว่าพยานหลักฐานใดมีความเกี่ยวข้ องกับคดีนนอย่
ั ้ างแท้ จริ ง
จะเห็นได้ ว่าการดําเนินกระบวนการประชุมคดีก่อนการสืบพยานต้ องการผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์
เป็ นอย่างมาก แต่ผ้ พู ิพากษาที่ได้ รับมอบหมายให้ ดําเนินกระบวนการนี ้กลับค่อนข้ างอ่อนอาวุโสและ
ยังไม่มีประสบการณ์ เนื่องจากศาลมีงานมากเกินไปที่จะแบ่งผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์มาทํางาน
ในชันเตรี
้ ยมคดี ในปลายทศวรรษที่1980 กฎหมายใหม่บญ
ั ญัติให้ ศาลสามารถกําหนดวิธีพิจารณาคดี
ในศาลเองได้ และได้ มี ก ารกํ า หนดให้ มี ก ารสื บ พยานและการประชุ ม คดี เ พื่ อ การตกลงกั น
(Hearing and Conference for Settlement) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจํากัดข้ อเท็จจริ งและ
พยานหลักฐานเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับคดีมากที่สดุ และเพื่อส่งเสริ มให้ ค่คู วามตกลงกัน แม้ กระบวน
พิจารณานี จ้ ะเป็ นการสืบพยานด้ วย แต่กระบวนพิจารณาจะเป็ นส่วนตัวและดําเนิ นการนอกศาล
โดยศาลสามารถใช้ กระบวนพิ จ ารณานี ไ้ ด้ อย่ า งยื ด หยุ่ น เพราะไม่ ไ ด้ มี ก ฎหมายกํ า หนด
หลักเกณฑ์ เอาไว้ ในศาลแต่ละศาลและผู้พิพากษาแต่ละคนจึงใช้ กระบวนพิจารณานี ใ้ นลักษณะ
ที่แตกต่างกันออกไป การสืบพยานและการประชุมคดีเพื่อการตกลงกันได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก
ในหมู่ผ้ ูพิ พ ากษาและมี ก ารใช้ ใ นศาลทั่ว ประเทศอย่ า งแพร่ ห ลายในเวลาอัน รวดเร็ ว อย่ า งไรก็ ดี
นัก วิ ช าการบางคนมี ค วามกัง วลเกี่ ย วกับ แนวปฏิ บัติ ข องศาลในกระบวนพิ จ ารณานี โ้ ดยเห็ น ว่ า
ผู้พิพากษามีลกั ษณะการชี ้นําและบังคับคู่ความและทนายความให้ ยอมรับข้ อเสนอเพื่อการตกลงกัน
ของผู้พิพากษา โดยผู้พิพากษามักจะทําการแยกประชุมคูค่ วามแต่ละฝ่ าย และคูค่ วามจะไม่ได้ รับแจ้ ง
ว่าศาลได้ พดู คุยกับอีกฝ่ ายอย่างไรบ้ าง วิธีการนี ้ทําให้ ความเป็ นธรรมในกระบวนพิจารณาถูกบันทอน
เพราะกระบวนพิจารณานี ้เป็ นการสืบพยานด้ วยไม่ได้ เป็ นเพียงการประชุมคดีเพื่อการตกลงกันเท่านัน้
หลังจากการวิพากษ์ วิจารณ์ดงั กล่าว ผู้พิพากษาส่วนใหญ่จะทําการสืบพยานและประชุมคดีเพื่อการ
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ตกลงกัน ไปพร้ อมกัน ในวัน นัด สื บ พยาน กล่า วคื อ ในวัน นัด สื บ พยาน ผู้พิ พ ากษาจะตัด ประเด็ น
ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับคดีออกไปขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนให้ คคู่ วามตกลงกัน แต่เนื่องจากไม่มีกฎหมาย
กํ า หนดหลัก เกณฑ์ ข องกระบวนพิ จ ารณานี ไ้ ว้ ศาลจึ ง อาจใช้ อํ า นาจในกระบวนพิ จ ารณานี ้
ตามอําเภอใจได้ ต่อมา จึงได้ มีการปฏิรูปโดยบัญญัติรูปแบบของกระบวนพิจารณาก่อนสืบพยานไว้
อย่างจัดเจนเพื่อให้ ผ้ พู ิพากษาเลือกใช้ ในการกําหนดประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับคดีได้ อย่างถูกต้ องแท้ จริง 72
ในปี ค.ศ.1990 คณะกรรมการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายในส่วนวิธีพิจารณาความแพ่งของ
กระทรวงยุตธิ รรมได้ เริ่มดําเนินการยกเครื่ องกระบวนพิจารณาความแพ่งของญี่ปนุ่ โดยจัดทําร่างแก้ ไข
เพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้ วเสร็ จเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.1996 ผ่านรัฐสภา
เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน ค.ศ.1996 และมีผลใช้ บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1998 73 ในการปฏิรูป
ระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของญี่ปนโดยแก้
ุ่
ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ครัง้ นี ้มีเหตุผลหลักในการปฏิรูปที่จะต้ องดําเนินการ 3 ประการ ได้ แก่ 74
1. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่างมากของญี่ปนหลั
ุ่ งสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ทําให้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเก่าล้ าสมัย ข้ อพิพาททางแพ่งเพิ่มขึ ้น
อย่างรวดเร็ วและมีความหลากหลาย ศาลได้ เผชิญกับการทําหน้ าที่ในลักษณะของการสร้ างกฎหมาย
การวิเคราะห์เชิงนโยบาย และการพิจารณาทางการเมือง การทําให้ เป็ นประเทศอุตสาหกรรมเป็ นผลให้
เรื่ องของศาลเป็ นเรื่ องที่มีความขัดแย้ งสูง สลับซับซ้ อน และต้ องใช้ เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เช่น
คดีมลพิษทางสิ่งแวดล้ อม คดีความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากสินค้ าที่ไม่ปลอดภัย และ
คดีผ้ บู ริ โภค เป็ นต้ น
2. ประชาชนจํานวนมากตําหนิว่าการดําเนินคดีล่าช้ าเกินไป สลับซับซ้ อนเกินไป และ
แพงเกินไป กระบวนพิจารณาที่ลา่ ช้ าไม่สนับสนุนธุรกิจในการใช้ สิทธิทางศาล เพราะธุรกรรมทางธุรกิจ
ต้ องการความรวดเร็ ว และการดําเนินคดีที่มีคา่ ใช้ จ่ายสูงสกัดกันการใช้
้
สิทธิของประชาชนที่มีข้อพิพาท
Yukiko Hasebe, supra note 67, pp.258-260.
73
Yasuhei Taniguchi, “The 1996 Code of Civil Procedure of Japan-A Procedure
for the Coming Century?,” The American Journal of Comparative Law 4, 45, pp767-768,
Symposium: Civil Procedure Reform in Comparative Context (Autumn 1997).
74
Shozo Ota, supra note 67, pp.564-566.
72
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เล็กน้ อยหรื อประชาชนที่ยากจน ความบกพร่ องของระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งบางครัง้ ก็ทําให้
ประชาชนหันไปใช้ วิธีการระงับข้ อพิพาทที่ไม่พงึ ประสงค์
3. ผู้พิพากษาและทนายความไม่พยายามที่จะร่ วมมือกันในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิของ
การดําเนินคดีแพ่ง เนื่องจากความสัมพันธ์ ระหว่างทังสองฝ่
้
ายมีลกั ษณะดังเดิ
้ มของความเป็ นศัตรู กนั
ดังเช่นความสัมพันธ์ ระหว่างสหภาพแรงงานและฝ่ ายนายจ้ าง นอกจากนัน้ ทนายความส่วนใหญ่
เห็นว่าไม่จําเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงสถานะของตนเอง เพราะความล่าช้ าของการดําเนินคดีอาจจะเป็ น
ประโยชน์ แก่ ลูก ความโดยเฉพาะที่ เ ป็ นจํ า เลย และทนายความญี่ ปุ่นชอบที่ จ ะผูก ขาดงานบริ ก าร
ด้ านกฎหมาย ดังนัน้ ความพยายามในการปฏิรูปที่ผ่านมาจึงไม่ประสบผลสําเร็ จ หรื อหากสําเร็ จก็เป็ น
ความเปลี่ยนแปลงแต่เพียงเล็กน้ อย ในขณะที่โครงสร้ างของระบบกฎหมายโดยภาพรวมยังคงเดิม
การปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งในปี ค.ศ.1996 มีวตั ถุประสงค์หลักในการ
ทําให้ กระบวนยุติธรรมทางแพ่งสามารถเข้ าถึงได้ และเข้ าใจได้ ง่ายโดยประชาชน ตลอดจนสะท้ อน
สังคมร่วมสมัยของญี่ปนุ่ โดยมีการปฎิรูป 4 เรื่ องหลัก ดังต่อไปนี 75้
1.
การพัฒ นากระบวนการบริ ห ารจัด การประเด็น ข้ อ พิ พ าทเพื่ อลดความล่า ช้ า
เป็ นการปฏิ รู ป กระบวนพิ จ ารณาก่ อ นสื บ พยาน โดยกฎหมายได้ กํ า หนดกระบวนพิ จ ารณา
ก่อนสืบพยานไว้ 3 รูปแบบ กล่าวคือ 76
-การเตรี ยมสืบพยานด้ วยวาจา (Preparatory Oral Hearing) เป็ นกระบวนพิจารณาที่ใช้
สําหรับคดีที่เป็ นปั ญหาของสังคมโดยรวม และคดีที่มีคคู่ วามจํานวนมากเข้ ามาเกี่ยวข้ องซึง่ คดีประเภท
ดังกล่าวนี ้ปกติแล้ วเหมาะที่จะพิจารณาโดยเปิ ดเผย
-การเตรี ยมกระบวนพิจารณาสืบพยานแบบสามัญ (Preparatory Proceeding for
Formal Hearing) เป็ นกระบวนพิจารณาที่ประสงค์จะใช้ ประโยชน์จากการสืบพยานและให้ ค่คู วาม

Ibid, pp.568-572.
76
Masahisa Deguchi, “Reform of Civil Procedure Law in Japan,” Ritsumeikan
Law Review 17 (March 2000).
75
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ได้ ตกลงไกล่เกลี่ยกัน 77 ซึง่ ดําเนินการโดยเปิ ดเผยบางส่วน และเป็ นกระบวนพิจารณาที่สําคัญที่สดุ
ใน 3 รูปแบบ
-การเตรี ยมกระบวนพิจารณาโดยลายลักษณ์ อกั ษร (Preparatory Proceeding in
Writing) เป็ นกระบวนพิจารณาที่เหมาะสําหรับคู่ความที่อยู่ในพื ้นที่ห่างไกลจากศาลโดยจะมีการใช้
เทคโนโลยี เช่น วิดทิ ศั น์ โทรศัพท์ และโทรสาร เป็ นต้ น ตามกระบวนพิจารณานี ้ศาลจะกําหนดประเด็น
ข้ อพิพาทล่วงหน้ า จากนันจะให้
้
ค่คู วามยืนยันประเด็นข้ อพิพาท ทําการตรวจพยานหลักฐาน และ
กําหนดวันนัดสืบพยานต่อไป
2. การขยายกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน การรวบรวมพยานหลักฐานของคูค่ วาม
ตามกฎหมายเก่ามีข้อจํ ากัดมาก โดยคู่ความฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถบังคับให้ คู่ความอีกฝ่ ายหนึ่งหรื อ
บุคคลที่ 3 นําเอกสารที่อยู่ในความครอบครองมาแสดงได้ เว้ นแต่จะเข้ าเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว้
โดยเฉพาะ ข้ อจํากัดนี ้ทําให้ เกิดปั ญหาเป็ นอย่างมากในการดําเนินคดีต่างๆ เช่น คดีธุรเวชปฏิบตั ิ
คดีความรั บผิดในความเสี ย หายที่ เ กิ ดขึน้ จากสินค้ า ที่ ไม่ปลอดภัย และคดีมลพิษ ทางสิ่งแวดล้ อม
เป็ นต้ น กฎหมายใหม่จึงได้ ยกเลิกข้ อจํากัดดังกล่าวและบัญญัติให้ ใช้ หลักหน้ าที่โดยทัว่ ไปในการนํา
เอกสารมาแสดง (General Duty to Produce Documents) โดยมีข้อยกเว้ นบางประการเพื่อคุ้มครอง
สิทธิสว่ นบุคคลและความลับทางการค้ า
3. กระบวนพิจารณาคดีมโนสาเร่ แบบพิเศษ กฎหมายใหม่บญ
ั ญัติให้ มีกระบวนพิจารณา
คดี ม โนสาเร่ แ บบพิ เ ศษในศาลคดี เ ล็ ก น้ อยที่ เ รี ย กว่ า กระบวนพิ จ ารณาสื บ พยานในวั น เดี ย ว
(One-Day Trial Procedure) ดังรายละเอียดที่ได้ กล่าวแล้ วในส่วนการดําเนินคดีแพ่งในศาล
คดีเล็กน้ อยในกรณีคดีมโนสาเร่
4. จํากัดการอุทธณ์ฎีกาต่อศาลฎีกา ศาลฎีกามีผ้ พู ิพากษาเพียง 15 คน แต่ต้องพิจารณา
คดีจํานวนมากที่ขึ ้นสู่ศาลฎีกา เช่น ในปี ค.ศ.1994 มีคดีแพ่งประมาณ 3,000 คดี และคดีอาญา
ประมาณ 1,300 คดี ทําให้ มีปัญหาคดีลา่ ช้ า อย่างไรก็ดี คดีจํานวนมากเป็ นการอุทธรณ์ฎีกาในปั ญหา

รายละเอียดกระบวนการไกล่เกลี่ยในศาลญี่ปนุ่ ดู Katja Funken, “Comparative
Dispute Management: Court-Connected Mediation in Japan and Germany,” German Law
Journal 2, 3 (1 February 2002).
77
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ข้ อเท็จจริ ง ไม่ใช่ประเด็นข้ อกฎหมายที่สําคัญซึง่ สมควรที่จะได้ รับการพิจารณาจากศาลฎีกา 78 รวมทัง้
การอุทธรณ์ฎีกาต่อศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมนันเป็
้ นระบบสิทธิ
โดยคูค่ วามมีสทิ ธิที่จะอุทธรณ์ฎีกาต่อศาลฎีกาได้ เสมอหากเข้ าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดซึง่ ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการกลัน่ กรองคดีขึ ้นสูศ่ าลฎีกา ดังนัน้ จึงได้ มีการแก้ ไขเพิ่มประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งเปลี่ยนแปลงระบบอุทธรณ์ ฎีกาต่อศาลฎีกาจากระบบสิทธิ เป็ นระบบอนุญาต
โดยศาลฎีกาจะอนุญาตให้ ค่คู วามอุทธรณ์ฎีกาได้ ในกรณีที่เป็ นการตีความกฎหมายซึ่งเห็นว่าจําเป็ น
และสมควรเท่านัน้
ในปี ค.ศ.2003 มีการปฎิรูปครัง้ สําคัญเป็ นครัง้ ที่ 2 หลังจากการปฏิรูปในปี ค.ศ.1996
โดยมีวตั ปุ ระสงค์เพื่อเร่ งกระบวนพิจารณาคดีแพ่งให้ รวดเร็ วขึ ้นโดยเฉพาะคดีที่มีความสลับซับซ้ อน
เป็ นการปฏิรูปที่คขู่ นานกับการนําระบบลูกขุน (Saiban-In) มาใช้ ในคดีอาญาร้ ายแรงในปี ค.ศ.2004
โดยมี ผลใช้ บังคับในปี ค.ศ.2006
อันเป็ นผลจากข้ อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูประบบศาล
ในปี ค.ศ.2001 ข้ อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูประบบศาลประการหนึ่งคือ การลดความล่าช้ าลง
ครึ่งหนึ่ง ต่อมาในปี ค.ศ.2003 รัฐสภาได้ ผ่านกฎหมายเกี่ยวกับการเร่ งกระบวนพิจารณาคดีของศาล
(Law relating to Speeding Up Court Proceedings, Law No.108/2003) เพื่อเร่งจัดการคดีของศาล
ภายในเวลา 2 ปี และมีการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในปี เดียวกัน โดยมี
ผลใช้ บงั คับในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2004 ซึง่ มีความเปลี่ยนแปลงหลักดังต่อไปนี 79้
-แก้ ไขให้ ศาลแขวงโตเกียวและศาลแขวงโอซาก้ าเป็ นศาลชันต้
้ นเพียง 2 ศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาคดีทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเกี่ยวกับสิทธิบตั ร
-ขยายอํานาจของศาลคดีเล็กน้ อยโดยมีข้อบังคับในการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท
-อนุญาตให้ โจทก์ที่มีศกั ยภาพส่งหนังสือแจ้ งเตือนล่วงหน้ า (Advance Notice) ไปยัง
จําเลยโดยแสดงลักษณะของคําฟ้องที่จะดําเนินการและข้ อพิพาทโดยสรุ ป จากนันภายใน
้
4 เดือน
Masaaki Kondo, “Reform of Civil Litigation-Some Thoughts from Japan
Including a Reflection upon the Reforms Proposed for England and Wales by Lord Woolf,”
The Liverpool Law Review 19(1), p.99 (1997).
79
Luke Nottage, “Civil Procedure Reforms in Japan: The Latest Round,”
Ritsumeikan Law Review 22, pp.83-85 (2005).
78
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โจทก์ อาจส่งคําร้ องขอข้ อมูลเป็ นหนังสือไปยังจําเลยว่าจะต่อสู้หรื อไม่ประการใด โดยจะมีข้อยกเว้ น
ที่จํากัดในการเปิ ดเผยข้ อมูล เช่น ความเป็ นส่วนตัว และความลับทางการค้ า ระบบใหม่นี ้ไม่จําต้ องมี
ทนายความเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย เพราะเป็ นลักษณะของการแลกเปลี่ยนข้ อมูลกันระหว่างโจทก์ และ
จําเลยที่มีศกั ยภาพ และคู่ความสามารถร้ องขอให้ ศาลทําการค้ นหาพยานหลักฐานได้ นอกจากนัน้
อาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญ (Expert Advisors) ซึง่ นําแบบอย่างมาจากเยอรมนี
แต่ระบบของญี่ ปุ่นไม่ตดั สิทธิ คู่ความที่ จะขอความเห็นจากพยานผู้เชี่ ยวชาญตามระบบปกติ และ
อาจขอให้ มีการไต่สวนโดย Bailiffs ในกรณีเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ นําแบบอย่างมาจากฝรั่งเศส
-เปลี่ ย นแปลงกระบวนพิ จ ารณาในการสื บ พยาน โดยศาลต้ องถามพยานก่ อ น
ไม่ใช่ค่คู วามหรื อทนายความ เป็ นระบบที่ได้ รับการออกแบบมาเพื่อเร่ งกระบวนพิจารณาคดีของศาล
ให้ รวดเร็วขึ ้น
-ในกรณีที่ต้องใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญพิเศษ (Special Expertise) เพื่อให้ ข้อพิพาทในเรื่ องต่างๆ มี
ความชัดเจนและรวดเร็ ว เช่น ข้ อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา ธุรเวชปฏิบตั ิ และการก่อสร้ าง
เป็ นต้ น หลั ง จากที่ ไ ด้ ฟั งความเห็ น จากคู่ ค วามแล้ ว ศาลอาจใช้ คณะกรรมการผู้ เชี่ ย วชาญ
(Expert Commissioners) ในการอธิบายความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อด้ วยวาจาให้ ค่คู วาม
เข้ าใจและด้ วยความยินยอมของคูค่ วามอาจจัดให้ มีการประชุมเพื่อตกลงกันหรื อการซักถามพยาน
-ศาลและคู่ความต้ องพยายามกําหนดตารางวันนัดพิจารณา หากศาลเห็นว่าจําป็ นต้ อง
ดําเนินกระบวนพิจารณาอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว เนื่องจากเป็ นกรณีที่ข้อพิพาทมีความสลับซับซ้ อน
และกรณีอื่นๆ เช่น ข้ อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา และการก่อสร้ าง ตารางวันนัดพิจารณา
จะต้ อ งกํ า หนดหลังจากที่ ได้ วัน นัดจากคู่ความโดยมี การกํ าหนดระยะเวลาของกระบวนพิ จารณา
มีการกําหนดประเด็นข้ อพิพาทและพยานหลักฐาน การสืบพยาน และการทําคําพิพากษา นอกจากนัน้
เมื่อเห็นว่าจําเป็ นเพื่อให้ กระบวนพิจารณาของศาลมีความคืบหน้ าตามตารางวันนัด ผู้พิพากษา
ซึง่ ทําการพิจารณาคดีอาจกําหนดระยะเวลาโดยเฉพาะเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับคําฟ้อง คําให้ การ และ
พยานหลักฐานในเรื่ องใดโดยเฉพาะได้ หลังจากที่ ได้ ฟังความเห็นจากคู่ความแล้ ว แต่หากคู่ความ
ได้ ดําเนิ นการเมื่ อพ้ นระยะเวลาที่ กํ าหนด
และศาลเห็ นว่าการดํ าเนินการดังกล่าวจะสกัดกัน้
ความคืบหน้ าของกระบวนพิจารณาของศาลตามตามรางวันนัดเป็ นอย่างมาก ศาลอาจสัง่ เพิกถอน
การดําเนินการนันได้
้ เองหรื อตามที่คคู่ วามร้ องขอ อย่างไรก็ดี จะไม่ใช้ บงั คับกับกรณีที่คคู่ วามดังกล่าว
แสดงให้ เห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่ไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดนันได้
้ นอกจากนัน้
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ถ้ าคู่ความไม่ได้ ดําเนินการเกี่ยวกับคําฟ้อง คําให้ การ หรื อพยานหลักฐาน ภายในเวลาอันเหมาะสม
โดยจงใจหรื อประมาทเลิ่นเล่ออย่างร้ ายแรง และศาลเห็นว่าจะทําให้ คดีเสร็ จไปโดยล่าช้ า ศาลอาจสัง่
เพิกถอนการดําเนินการนันได้
้ เองหรื อตามที่คคู่ วามร้ องขอ
การปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งในปี ค.ศ.2003 นัน้ ได้ สะท้ อนบทบาทของ
ผู้พิ พ ากษาเพื่ อลดระยะเวลาในการจัดการกับคดีโ ดยผ่านกระบวนการต่า งๆ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกําหนดให้ ศาลต้ องเป็ นผู้ถามพยานก่อนในการสืบพยาน
ซึ่งเป็ นบทบาทเชิงรุ กเป็ นหลักในการค้ นหาความจริ งในกระบวนพิจารณา ตลอดจนบทบาทของศาล
ในการควบคุ ม การบริ ห ารจั ด การคดี โ ดยคู่ ค วามมี ห น้ าที่ ใ ห้ ความร่ ว มมื อ กั บ ศาลเพื่ อ ทํ า ให้
กระบวนพิจารณาดําเนินไปอย่างรวดเร็วและเป็ นธรรมมากยิ่งขึ ้น
2. การปฏิรู ประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งระดับระหว่ างประเทศ
2.1 สภาแห่ งยุโรป (Council of Europe)
2.1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของสภาแห่ งยุโรป
สภาแห่งยุโรป (Council of Europe) มีสถานะเป็ นองค์กรระหว่างประเทศที่แตกต่าง
จากสหภาพยุโรปโดยเป็ นองค์กรที่ทําหน้ าที่ในกรอบความร่ วมมือระหว่างประเทศซึ่งมีบทบาทสําคัญ
ด้ านการส่ ง เสริ ม และคุ้ มครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในยุ โ รปที่ มี ข อบเขตครอบคลุ ม กว้ างขวางที่ สุ ด
สภาแห่งยุโรปตังอยู
้ ่ที่เมืองสตราสบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส มีความเป็ นมายาวนานตังแต่
้ ปี ค.ศ.1949
จัดตังขึ
้ ้นตามสนธิ สญ
ั ญาแห่งลอนดอน (Treaty of London) อันอยู่บนหลักการพื ้นฐานของ
ระบอบประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และหลักนิตธิ รรม ในปั จจุบนั ปี ค.ศ.2012 สภาแห่งยุโรปมีสมาชิก
รวม 47 ประเทศ โดยได้ รับสมาชิกเพิ่มขึ ้นอย่างมากหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และ
มีประเทศที่มีสถานะเป็ นผู้สงั เกตการณ์หลายประเทศ เช่น แคนาดา วาติกนั ญี่ปนุ่ และสหรัฐอเมริ กา
เป็ นต้ น สภาแห่งยุโรปยังเปิ ดกว้ างในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคมและ
องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ (Non-Governmental Organizations/NGOs) โดยมีองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ
เป็ นที่ปรึกษามากกว่า 400 องค์กร 80
Aline Royer, The Council of Europe, (Strasbourg: Council of Europe
Publishing, 2010), pp.10-14, กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ, สิทธิมนุษยชน, http://www.
80
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สภาแห่งยุโรป ประกอบด้ วยหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี ้
-คณะมนตรี (Committee of Ministers) เป็ นหน่วยงานตัดสินใจของสภาแห่งยุโรป
ประกอบด้ วยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก หรื อผู้แทนถาวรประจํา
ณ เมืองสตราสบูร์ก คณะมนตรี มีลกั ษณะเป็ นทังหน่
้ วยงานบริ หารและเวทีของการถกเถียง โดยร่วมมือ
กับสมัช าในการปกป้ องคุณค่า พื น้ ฐานของสภาแห่ง ยุโ รป
และตรวจตราการดํ า เนิ น งานของ
ประเทศสมาชิก งานและกิจกรรมของคณะมนตรี ได้ แก่ การเสวนาทางการเมือง ร่ วมมือกับสมัชชา
และสภาตัวแทนท้ องถิ่ น รั บประเทศสมาชิกใหม่ ตรวจตราการดําเนินงานตามพันธะกรณี
ของประเทศสมาชิก การทําอนุสญ
ั ญาและข้ อตกลง จัดทําข้ อเสนอแนะแก่ประเทศสมาชิก
จัดทํางบประมาณ จัดทําและตรวจสอบโปรแกรมกิจกรรม ดําเนินการตามโปรแกรมความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือ และควบคุมการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
-สมัชชา (Parliamentary Assembly) เป็ นหน่วยงานด้ านการเมืองของสภาแห่งยุโรป
ประกอบด้ วยผู้แทนที่ได้ รับการเลือกตังมาจากรั
้
ฐสภาของประเทศโดยมีการประชุมปี ละ 4 ครัง้
เพื่อถกเถียงประเด็นต่างๆ และให้ รัฐบาลของประเทศสมาชิกไปดําเนินการและทํารายงานกลับมายัง
สมัชชา ได้ แก่ ประเด็นเรื่ องการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย การเคารพหน้ าที่
และพั น ธะกรณี ข องประเทศสมาชิ ก การต่ อ ต้ านการก่ อ การร้ ายในขณะเดี ย วกั บ การเคารพ
สิทธิมนุษยชน และวิกฤตการณ์ของภูมิภาค เป็ นต้ น
-สภาตัวแทนท้ องถิ่น (Congress of Local and Regional Authorities of Europe)
เป็ นหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริ มระบอบประชาธิ ปไตยของท้ องถิ่น พัฒนาธรรมมาภิบาล
ของท้ องถิ่น และเสริ มความแข็งแกร่ งในการบริ หารงานของรัฐบาล ประกอบด้ วยผู้แทนจากท้ องถิ่น
ของประเทศสมาชิก

europetouch.in.th/detail_transnation_issue.php?tId=25n84n84n84nn5n94n87n28n48n,
The Council of Europe, http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=quisommesnous&l=
en and see The Council of Europe, The Council of Europe: An Overview, http://www.
coe.int/AboutCoe/media/interface/publications/tour_horizon_en.pdf.
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-ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Court of Human Rights) เป็ นสถาบันหลัก
ของสภาแห่ ง ยุ โ รปในด้ านการคุ้ มครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จั ด ตั ง้ ขึ น้ โดยอนุ สั ญ ญายุ โ รปว่ า ด้ วย
สิทธิ มนุษยชน มีอํานาจพิจารณาคดีการละเมิดสิทธิ มนุษยชนที่รัฐฟ้องรั ฐและปั จเจกชนฟ้องรัฐ
แต่ในกรณีที่ปัจเจกชนฟ้องคดีปัจเจกชนนันจะต้
้
องอยู่ในประเทศที่เลือกรับอํานาจศาล และต้ องใช้
กลไกร้ องเรี ยนหรื อมาตรการเยียวยาภายในประเทศจนหมดสิ ้นแล้ ว
สภาแห่งยุโรปมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่สําคัญ ดังนี ้
1. อนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (European Convention on Human Rights
1953/ECHR) เป็ นสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศทางด้ านสิทธิมนุษยชนฉบับแรกที่มีกลไกบังคับโดยผ่าน
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
2. กฎบัตรว่าด้ วยสิทธิทางสังคมแห่งยุโรป (European Social Charter 1961) และ
คณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้ วยสิทธิทางสังคม (European Committee of Social Rights) เป็ นกลไก
การคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนที่ สําคัญอีกกลไกหนึ่งในกรอบของสภาแห่งยุโรป โดยกฎบัตรว่าด้ วย
สิท ธิ ทางสัง คมแห่ง ยุโรปได้ รับการปรั บปรุ งเมื่ อปี ค.ศ.1999
มี คณะกรรมาธิ การยุโ รปว่า ด้ ว ย
สิ ท ธิ ท างสั ง คมเป็ นผู้ ดู แ ลให้ เกิ ด การประกั น สิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม เช่ น
สิ ท ธิ ด้ า นสุข ภาพ การศึก ษา การจ้ า งงาน การย้ า ยถิ่ น ที่ อ ยู่ เป็ นต้ น เนื่ อ งจากอนุสัญ ญาว่ า ด้ ว ย
สิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปเน้ นไปในด้ านสิทธิพลเมืองและการเมืองมากกว่า ประเทศสมาชิกจะต้ องส่ง
รายงานประจํ า ปี ต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปด้ านสิ ท ธิ ท างสั ง คม หากคณะกรรมาธิ ก ารมี ม ติ
(Conclusion) ว่ามีการละเมิดสิทธิเกิดขึ ้น คณะมนตรี จะขอให้ ประเทศนันๆ
้ ดําเนินการแก้ ไขปั ญหา
นอกจากนั น้ กลุ่ ม แรงงานและกลุ่ ม องค์ ก รเอกชนยั ง สามารถรวมตั ว กั น ส่ ง ข้ อร้ องเรี ย นต่ อ
คณะกรรมาธิการได้ ด้วย
3. อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการป้ องกันการทรมานและการปฏิบตั ิหรื อการลงโทษอย่างไร้
มนุษยธรรมหรื อลดทอนศักดิ์ศรี แห่งยุโรป (European Convention for the Prevention of Torture
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1989) และคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้ วย
การป้องกันการทรมาน นอกจากอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปและกฎบัตรว่าด้ วยสิทธิทาง
สังคมแห่งยุโรปแล้ ว ในกรอบของสภาแห่งยุโรปยังมีสนธิ สัญญาระหว่างประเทศอีกฉบับหนึ่ง
ที่มีความสําคัญไม่แพ้ กนั คือ อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการป้องกันการทรมานและการปฏิบตั ิหรื อการลงโทษ
อย่างไร้ มนุษยธรรมหรื อลดทอนศักดิ์ศรี แห่งยุโรป ซึ่งมีคณะกรรมาธิ การยุโรปว่าด้ วยการป้องกัน
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การทรมานเป็ นผู้ดูแลให้ เกิดการปฏิบตั ิตามสนธิ สญ
ั ญา และในปั จจุบนั ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกของ
สภาแห่งยุโรปสามารถเข้ าเป็ นภาคีของอนุสญ
ั ญานี ้ได้
4. อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการปกป้องชนกลุ่มน้ อย (Framework Convention for
the Protection of National Minorities 1995) มีผลบังคับใช้ ในปี ค.ศ.1998 เป็ นสนธิสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศฉบับแรกที่มีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองชนกลุ่มน้ อยโดยเฉพาะ ซึง่ ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของกฎบัตร
ว่าด้ วยภาษาแคว้ นหรื อภาษาชนกลุม่ น้ อยแห่งยุโรป (The European Charter for Regional or
Minority Languages 1992)
5. คณะกรรมาธิการต่อต้ านการเหยียดเชื ้อชาติและการกีดกันแห่งยุโรป (European
Commission Against Racism and Intolerance/ECRI) จัดตังขึ
้ ้นในปี ค.ศ.1993 เพื่อต่อต้ าน
การเหยียดเชือ้ ชาติ การรังเกียจคนที่มิใช่คนชาติตน และการเหยียดชนชาติยิว (Anti-Semitism)
รวมทัง้ การกี ด กั น ในรู ป แบบอื่ น ๆ สมาชิ ก ของคณะกรรมาธิ ก ารจะมาจากประเทศสมาชิ ก ของ
สภาแห่งยุโรปประเทศละ 1 คน โดยได้ รับการแต่งตังจากรั
้
ฐบาลของประเทศนันๆ
้ แต่ทําหน้ าที่
โดยอิสระ คณะกรรมาธิการจะทําหน้ าที่ในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการต่อต้ านการกีดกัน
ต่ า งๆ ในประเทศสมาชิ ก และจะเสนอคํ า แนะนํ า เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สถานการณ์ ใ นรายงานประจํ า ปี
ที่สง่ ให้ กบั คณะมนตรี ของสภาแห่งยุโรป
2.1.2 การปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งของสภาแห่ งยุโรป
นอกจากกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ของประเทศในยุโ รปจะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
กฎหมายระหว่า งประเทศ เช่ น อนุสัญญายุโรปว่า ด้ ว ยสิท ธิ ม นุษ ยชนหรื ออนุสัญญายุโรปว่า ด้ ว ย
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐานแล้ ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1984 คณะมนตรี
แห่งสภายุโรปได้ มีมติเห็นชอบกับข้ อเสนอแนะ (Recommendation) เรื่ องหลักการของกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งที่ได้ รับการออกแบบเพื่อปรับปรุ งการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมซึ่ง
เสนอโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้ านระบบงานศาล (Committee of Experts on the Working of
the Judicial System) ที่แต่งตังโดยคณะกรรมการด้
้
านความร่ วมมือทางกฎหมายของสภาแห่งยุโรป
(European Committee on Legal Co-Operation/CDCJ) วัตถุประสงค์ของข้ อเสนอแนะนี ้ คือ
สนับสนุนให้ ประเทศสมาชิ กของสภาแห่งยุโรปพยายามดําเนิ นการทุกวิถีทางที่ เห็ นว่าจํ าเป็ นและ
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เหมาะสมในการปรับปรุ งกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของตนให้ ดีขึน้ โดยคํานึงถึงข้ อเสนอแนะ
ซึง่ ประกอบด้ วย 9 หลักการ ดังต่อไปนี 81้
บทนําของเหตุผลประกอบหลักการต่าง ๆ ตามข้ อเสนอแนะ
1. กระบวนพิจารณาความแพ่ง ประกอบไปด้ วยกฏเกณฑ์ตา่ งๆ มากมายตามที่กฎหมาย
กําหนดซึง่ คู่ความและศาลจะต้ องปฏิบตั ิตามเพื่อทําให้ เกิดความชัดเจนในข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องในคดีนนๆ
ั ้ ระบบกฎหมายส่วนใหญ่จะมีกระบวนพิจารณาคดีแพ่งธรรมดาที่เป็ นกฏเกณฑ์
ทั่วไปและมีกระบวนพิจารณาคดีที่เป็ นกฏเกณฑ์ เฉพาะ โดยหลักการที่ 1-6 ของข้ อเสนอแนะนี ้
เป็ นกระบวนพิจารณาคดีแพ่งธรรมดา หลักการที่ 7 เป็ นกฏเกณฑ์การเยียวยาทางกฎหมายภายหลัง
มีคําพิพากษา หลักการที่ 8 เป็ นกระบวนพิจารณาคดีที่เป็ นกฏเกณฑ์ เฉพาะ และหลักการที่ 9
เป็ นวิธีการทางเทคนิคซึง่ ได้ รับการออกแบบเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี
2. อย่างไรก็ดี ไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างหลักการที่ใช้ บงั คับกับกระบวน
พิจารณาคดีที่เป็ นกฏเกณฑ์ทวั่ ไปและกระบวนพิจารณาคดีที่เป็ นกฏเกณฑ์เฉพาะ หลักการบางอย่าง
ที่ระบุไว้ ในข้ อเสนอแนะนี ้สามารถใช้ ได้ กบั คดีส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็ นกฏเกณฑ์ทวั่ ไปหรื อเป็ นกฏเกณฑ์
เฉพาะเพื่อปรับปรุงการบริ หารกระบวนการยุตธิ รรมให้ รวดเร็วขึ ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
3. ข้ อเสนอแนะนีไ้ ม่ได้ มีเป้าหมายในการทําให้ ระบบกฎหมายของประเทศสมาชิก
กลมกลืนกัน แต่เป็ นการระบุหลักการต่างๆ ที่ใช้ กับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ รัฐบาลของ
ประเทศสมาชิกอาจเลือกหลักการที่เหมาะสมที่สดุ เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนพิจารณาที่ใช้ อยู่ในระบบ
กฎหมายของตนได้

Committee of Ministers of the Council of Europe, Principles of Civil
Procedure Designed to Improve the Functioning of Justice, Recommendation No. R (84) 5
adopted on 28 February, 1984 and Explanatory Memorandum (Strasbourg 1984) และ
ดู วรรณชัย บุญบํารุ ง, ธนกร วรปรัชญากูล และสิริพนั ธ์ พลรบ, หลักและทฤษฏีกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง เล่ม 1 พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุ งเทพมหานคร: บริ ษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, 2549),
น.104-110.
81
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หลักการที่ 1 เกี่ยวกับขันตอนการดํ
้
าเนินกระบวนพิจารณาและการสืบพยาน
1. โดยปกติแล้ วกระบวนพิจารณาควรจะประกอบด้ วยขันตอนไม่
้
เกินกว่า 2 ขันตอน
้
ได้ แก่
ขัน้ ตอนแรก อาจเป็ นขัน้ ตอนก่อนการพิจารณาคดีหรื อขัน้ ตอนการเตรี ยมสืบพยาน ขัน้ ตอนที่ สอง
เป็ นขันตอน
้
การโต้ แย้ งกันในประเด็นข้ อพิพาท การสืบพยาน และการมีคําพิพากษา หากเป็ นไปได้
ศาลควรทําให้ แน่ใจว่าการดําเนินการต่างๆ ที่จําเป็ นสําหรับขันตอนที
้
่ 2 นี ้จะดําเนินไปภายในเวลา
ที่เหมาะสม และโดยหลักการแล้ วไม่ควรอนุญาตให้ เลื่อนคดี เว้ นแต่ เมื่อปรากฏข้ อเท็จจริ งใหม่หรื อ
สถานะการณ์อื่นๆ ที่ควรยกเว้ นและมีความสําคัญ
หลักการในเรื่ องนี ้มีเหตุผลประกอบว่า กระบวนพิจารณาจะมีกี่ขนตอนนั
ั้
นขึ
้ ้นอยู่กับ
หลายปั จจัย เช่น เป็ นกระบวนพิจารณาคดีแพ่งสามัญหรื อคดีแพ่งวิสามัญ เป็ นกระบวนพิจารณา
ด้ วยวาจาหรื อด้ วยลายลักษณ์อกั ษร เป็ นการบังคับให้ ต้องมีทนายความหรื อไม่ บทบาทของผู้พิพากษา
เป็ นอย่างไร รวมทังข้
้ อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเลื่อนคดี การโต้ แย้ งคัดค้ าน และการถามพยาน เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี กระบวนพิจารณาควรมีไม่เกิน 2 ขันตอนดั
้
งกล่าว และต้ องอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแล
ของศาลเพื่อทําให้ แน่ใจว่าการเลื่อนคดีจะกระทํ าได้ เมื่อมีข้อยกเว้ นที่มีผลกระทบต่อประเด็นหลัก
ของคดีเท่านัน้ เช่น ปรากฏข้ อเท็จจริงใหม่ซงึ่ ไม่อาจทราบได้ ในช่วงขันตอนก่
้
อนการพิจารณาคดี
2. ควรมีบทลงโทษคูค่ วามที่ไม่ดําเนินกระบวนพิจารณาภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรื อ
ศาลกําหนด โดยอาจประกอบด้ วยการกําหนดให้ หมดสิทธิดําเนินการในเรื่ องนันอี
้ กต่อไป การสัง่ ให้
ชําระค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าปรับ และการจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
หลักการในเรื่ องนี ้มีเหตุผลประกอบว่า การกําหนดระยะเวลาต่างๆ ได้ รับการออกแบบ
เพื่อให้ ค่คู วามดําเนินการตามขันตอนของกระบวนพิ
้
จารณาได้ อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์ โดยจะต้ องมี
การแจ้ งกําหนดระยะเวลาให้ ค่คู วามทราบโดยศาลหรื อโดยคู่ความอีกฝ่ ายหนึ่ง การที่ค่คู วามฝ่ าฝื น
จะเป็ นผลให้ คดีล่าช้ า มีค่าใช้ จ่ายมากขึ ้น และควรได้ รับการลงโทษ ความหนักเบาของการลงโทษ
ควรขึ ้นอยูก่ บั ความสําคัญของขันตอนกระบวนพิ
้
จารณา และผลของการฝ่ าฝื นที่มีตอ่ กระบวนพิจารณา
ในขันต่
้ อไป รวมทังผลประโยชน์
้
ของคูค่ วามฝ่ ายอื่น การลงโทษที่เหมาะสมอาจรวมถึงการจําหน่ายคดี
ออกจากสารบบความเมื่ อ โจทก์ ข าดนัด การพิ จ ารณาคดี ฝ่ ายเดี ย วเมื่ อ จํ า เลยขาดนัด การชํ า ระ
ค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่าย และการตัดสิทธิในการดําเนินการในเรื่ องนันอี
้ กต่อไป
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3. ศาลควรมีอํานาจเรี ยกพยานหลักฐานมาสืบเอง และมีอํานาจกําหนดมาตรการลงโทษ
ที่ เ หมาะสม เช่ น การสั่ง ให้ ชํ า ระค่ า ปรั บ และค่ า เสี ย หายในกรณี ที่ พ ยานไม่ ม าศาลโดยไม่ มี เ หตุ
อันสมควร ในกรณีที่ไม่ได้ พยานหลักฐานที่เรี ยกมาสืบ ศาลจะเป็ นผู้วินิจฉัยว่าควรจะดําเนินคดีตอ่ ไป
โดยปราศจากพยานหลักฐานนัน้ หรื อไม่ และควรมีบทบัญญัติที่กําหนดให้ ใช้ วิธีการทางเทคนิค
สมัยใหม่เพื่อความสะดวกในการสืบพยาน เช่น โทรศัพท์ หรื อวิดทิ ศั น์ เป็ นต้ น
หลักการในเรื่ องนี ้มีเหตุผลประกอบว่า การเรี ยกพยานหลักฐานมาสืบนับว่ามีความสําคัญ
เป็ นอย่างยิ่งในคดีจํานวนมาก ศาลควรมีอํานาจเรี ยกพยานหลักฐานมาสืบได้ เองหรื อตามที่ค่คู วาม
ร้ องขอแต่ก็ไม่ตดั สิทธิของคูค่ วามในการนําพยานหลักฐานของตนมาสืบ และข้ อเสนอแนะให้ ใช้ วิธีการ
ทางเทคนิคสมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์ หรื อวิดทิ ศั น์ ก็เพื่อความสะดวกในการสืบพยาน ไม่ได้ ห้ามใช้ วิธีการ
แบบดังเดิ
้ ม เช่น บันทึกคําเบิกความเป็ นลายลักษณ์ อักษร หรื อการเดินเผชิญสืบ ในกรณี ที่พยาน
ไม่มาศาลโดยไม่มีเหตุอนั สมควรนัน้ ควรมีมาตรการลงโทษ เช่น การสัง่ ให้ ชําระค่าปรับและค่าเสียหาย
และในกรณี ที่ไม่ได้ พยานหลักฐานที่เรี ยกมาสืบไม่ว่าจะมีเหตุอันสมควรหรื อไม่ เป็ นเรื่ องที่ศาลจะ
วินิจฉัยว่าควรดําเนินคดีตอ่ ไปโดยไม่มีพยานหลักฐานนันหรื
้ อไม่ หรื อจะสัง่ ให้ เลื่อนคดีไป
4. ควรกําหนดมาตรการลงโทษที่เหมาะสม ในกรณีที่ผ้ เู ชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตังไม่
้ เสนอ
รายงานความเห็น หรื อเสนอรายงานความเห็นล่าช้ าโดยปราศจากเหตุอนั สมควร โดยอาจเป็ นการ
ลดค่าตอบแทน การชําระค่าใช้ จ่ายหรื อค่าเสียหาย ตลอดจนการใช้ มาตรการทางวินยั โดยศาลหรื อ
โดยองค์กรวิชาชีพ
หลักการในเรื่ องนี ม้ ีเหตุผลประกอบว่า หลักการนี ใ้ ช้ กับผู้เชี่ยวชาญที่ ศาลแต่งตัง้
ไม่ ว่ า ศาลจะแต่ง ตัง้ เองหรื อ ตามที่ คู่ค วามร้ องขอ
จะไม่ ใ ช้ กับ ผู้เ ชี่ ย วชาญที่ คู่ค วามแต่ง ตัง้
ในบางประเทศศาลอาจสัง่ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญช่วยเหลือศาลได้ แต่มกั จะไม่มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ
ทําให้ แน่ใจว่าผู้เชี่ยวชาญจะยื่นรายงานความเห็นตามเวลาที่กําหนด ส่วนการใช้ มาตรการทางวินยั กับ
ผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตังซึ
้ ง่ ไม่เสนอรายงานความเห็น หรื อเสนอรายงานความเห็นล่าช้ าโดยปราศจาก
เหตุอัน สมควรนั น้ บางประเทศเป็ นอํ า นาจของศาล บางประเทศเป็ นเรื่ อ งขององค์ ก รวิ ช าชี พ
ที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลวิชาชีพนัน้ อย่างไรก็ดี หากปรากฏว่าไม่มีองค์กรวิชาชีพลักษณะ
ดังกล่าวอยู่ หรื อมีอยู่แต่ไม่มีประสิทธิภาพ หรื อละเลยในการปฏิบตั ิงานของตน ก็ควรเป็ นอํานาจของ
ศาลที่จะใช้ มาตรการทางวินยั ได้
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หลักการที่ 2 เกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิทางกระบวนพิจารณาโดยไม่สจุ ริต
1. เมื่อคู่ความได้ เริ่ มคดีซงึ่ เห็นได้ โดยชัดแจ้ งว่าไม่มีมลู ศาลควรมีอํานาจที่จะตัดสินคดี
โดยรวบรัด และในกรณีที่เห็นสมควร ศาลมีอํานาจสัง่ ให้ คคู่ วามฝ่ ายนันชํ
้ าระค่าปรับ หรื อสัง่ ให้ ชดใช้
ค่าเสียหายแก่คคู่ วามอีกฝ่ ายหนึง่
2. เมื่อคูค่ วามฝ่ าฝื นหน้ าที่ในการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยสุจริ ต ซึง่ เป็ นที่ชดั แจ้ งว่า
ได้ ใช้ สิทธิในการดําเนินกระบวนพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการประวิงคดี ศาลควรมีอํานาจที่จะ
วินิจฉัยคดีโดยทันที และใช้ มาตรการลงโทษ เช่น สัง่ ให้ ชําระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรื อสัง่ ให้ การดําเนิน
กระบวนพิจารณาดังกล่าวไม่มีผล ในกรณีพิเศษ ศาลควรมีอํานาจที่จะสัง่ ให้ ทนายความต้ องชําระ
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินกระบวนพิจารณานัน้
3. ศาลควรเรี ยกให้ องค์กรวิชาชีพทนายความดําเนินการสัง่ ลงโทษทางวินยั ในกรณีที่
ทนายความได้ กระทําการตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2
หลักการในเรื่ องนี ้มีเหตุผลประกอบว่า กระบวนพิจารณามีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบ
และรูปแบบที่หลากหลายของการดําเนินคดีอนั จะนําไปสูก่ ารระงับข้ อพิพาท และเพื่อคุ้มครองสิทธิและ
ประโยชน์ของคูค่ วามโดยให้ คคู่ วามสามารถดําเนินคดีได้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและชอบด้ วยกฎหมาย
แต่การใช้ วิธีการบางอย่างอาจก่อให้ เกิดความไม่ยตุ ธิ รรมขึ ้นได้ เช่น การฟ้องคดีซงึ่ เห็นได้ โดยชัดแจ้ งว่า
ไม่มีมลู การกล่าวอ้ างว่ามีการกระทําผิดอาญาโดยไม่มีมลู การกล่าวอ้ างเรื่ องอายุความ หรื อข้ อต่อสู้
อื่นๆ โดยปราศจากเหตุที่จะอ้ างได้ การจัดเตรี ยมเอกสารที่ใช้ ระยะเวลาเกินจริ ง และการเลื่อนคดี
โดยไม่มี เ หตุอัน สมควร ซึ่ง ศาลควรใช้ ก ระบวนพิจ ารณาคดี โ ดยรวบรั ด และในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร
ศาลก็ ค วรมี อํ า นาจที่ จ ะใช้ มาตรการลงโทษคู่ ค วามฝ่ ายที่ พ ยายามจะทํ า ให้ ได้ เปรี ย บคู่ ค วาม
อีกฝ่ ายหนึ่งได้ ส่วนการที่ศาลจะสัง่ ให้ ลงโทษทางวินัยแก่ทนายความที่ดําเนินกระบวนพิจารณา
โดยไม่สุจริ ตนัน้ เป็ นเรื่ องยากในบางประเทศ ดังนัน้ ศาลจึงควรแจ้ งให้ องค์ กรวิ ชาชี พทนายความ
เป็ นผู้ดําเนินการสัง่ ลงโทษทางวินยั แก่ทนายความ
หลักการที่ 3 เกี่ยวกับบทบาทของศาล
ในขันตอนก่
้
อนการพิจารณาคดีและหากเป็ นไปได้ ในทุกขันตอนของกระบวนพิ
้
จารณา
ศาลควรมีบทบาทเชิงรุ กเพื่อทําให้ แน่ใจว่ากระบวนพิจารณาจะดําเนินไปโดยรวดเร็ ว ขณะเดียวกัน
จะต้ องเคารพสิ ท ธิ ข องคู่ ค วามซึ่ ง รวมถึ ง สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ด้ วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาลควรมีอํานาจสัง่ ให้ ค่คู วามชี ้แจงข้ อเท็จจริ งให้ ชดั เจน สัง่ ให้ ตวั ความมาศาล
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ยกประเด็นปั ญหาข้ อกฎหมายขึ ้นพิจารณา เรี ยกพยานหลักฐานมาสืบในกรณีที่จะเป็ นประโยชน์แก่
การพิจารณาคดีของศาลมากกว่าจะเป็ นประโยชน์ ของคู่ความที่เกี่ ยวข้ อง ควบคุมการสืบพยาน
ตัดพยานที่ไม่เกี่ยวข้ องกับคดี และจํากัดจํานวนพยานที่ฟมเฟื
ุ่ อย การใช้ อํานาจของศาลจะต้ องไม่เกิน
ขอบเขตวัตถุประสงค์ของกระบวนพิจารณาดังกล่าว
หลักการในเรื่ องนี ้มีเหตุผลประกอบว่า กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในประเทศสมาชิก
หลายประเทศกําหนดให้ ศาลมีอํานาจจํากัดแต่จะขึ ้นอยู่กบั การดําเนินการหรื อการไม่ดําเนินการของ
คู่ความเป็ นหลัก แต่ประเทศสมาชิกทุกประเทศพยายามจะทําให้ การเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม
ง่ายขึ ้นโดยคู่ความอาจไม่ต้องมีทนายความในคดีบางประเภทซึง่ มีความจําเป็ นที่ศาลควรจะสามารถ
มีบทบาทเชิงรุ กได้ ในขณะเดียวกัน ผู้พิพากษายังคงต้ องมี ความเป็ นกลาง และคู่ความยังมีอิสระ
ในการดําเนินคดีด้วย บทบาทเชิงรุ กของศาลในกระบวนพิจารณา เช่น อํานาจในการกํ าหนด
แนวทางการดําเนินคดีและการเร่ งการพิจาณาคดี การเรี ยกพยานหลักฐานมาสืบในกรณี ที่จะเป็ น
ประโยชน์ แก่การพิจารณาคดีของศาลมากกว่าจะเป็ นประโยชน์ ของคู่ความที่เกี่ยวข้ อง การควบคุม
การสืบพยาน การยกประเด็นปั ญหาข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายเพื่อให้ ประเด็นข้ อพิพาทชัดเจนขึ ้น
การจัดแจงเรื่ องการเบิกความของพยานและการจํากัดจํานวนพยาน ทังนี
้ ้ การใช้ บทบาทเชิงรุกของศาล
จําต้ องมีความระมัดระวังมากที่สดุ โดยจะต้ องขึ ้นอยู่กบั ลักษณะพิเศษของแต่ละคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จํ านวนทุนทรั พย์ คู่ความ และประเภทคดี
ในคดีบางประเภทโดยเฉพาะที่ เกี่ ยวกับครอบครั ว
ศาลจํ า ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส าธารณะนอกเหนื อ จากประโยชน์ ข องคู่ค วาม ดัง นัน้ ศาลจึง ควร
มีบทบาทเชิงรุ กในกรณีที่คคู่ วามไม่มีทนายความ หรื อในกรณีที่การดําเนินคดีหรื อการชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง
ยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณาพิพากษา
หลักการที่ 4 เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาด้ วยวาจาและด้ วยลายลักษณ์อกั ษร
การดําเนิ นกระบวนพิจาณาของศาลชัน้ ต้ น อย่างน้ อยศาลควรมี อํานาจที่ จะวินิจฉัย
ไปตามลักษณะของคดี ไม่ว่าจะเป็ นการดําเนินกระบวนพิจารณาด้ วยลายลักษณ์อกั ษรหรื อด้ วยวาจา
หรื อทัง้ 2 รูปแบบ เว้ นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้ โดยชัดแจ้ ง
หลั ก การในเรื่ องนี ม้ ี เ หตุ ผ ลประกอบว่ า กฏหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ของ
ประเทศสมาชิ กจะประกอบด้ วยกระบวนพิจารณาด้ วยวาจาและด้ วยลายลักษณ์ อักษรในสัดส่วน
ที่หลากหลายซึ่งเกิดจากหลายปั จจัย กระบวนพิจารณาด้ วยวาจาจะใช้ ในคดีที่มีจํานวนทุนทรัพย์
เล็ ก น้ อ ยทัง้ ที่ เ ป็ นคดี แ พ่ ง สามัญ และคดี แ พ่ ง วิ ส ามัญ หรื อ คดี ม โนสาเร่ ที่ ไ ม่ จํ า ต้ อ งมี ท นายความ
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คอยช่วยเหลือ หรื อกระบวนพิจารณาโดยฉุกเฉิน ส่วนกระบวนพิจารณาด้ วยลายลักษณ์อกั ษรจะใช้
ในขั น้ ตอนก่ อนการพิ จ ารณาคดี ห รื อก่ อนการสื บ พยานในคดี ที่ มี จํ านวนทุ น ทรั พย์ สู ง
คดีที่มีความสลับซับซ้ อน กระบวนพิจารณาในชัน้ อุทธรณ์ ฎีกา กระบวนพิจารณาโดยขาดนัด
คดีที่ค่คู วามมีภมู ิลําเนาห่างไกลจากศาล และคดีที่มีลกั ษณะเหมาะสมกับการใช้ กระบวนพิจารณา
ด้ วยลายลักษณ์ อกั ษร ในบางระบบกฎหมายได้ กําหนดให้ เป็ นดุลพินิจของศาลที่จะวินิจฉัยว่าจะใช้
กระบวนพิจารณาด้ วยวาจาหรื อด้ วยลายลักษณ์อกั ษรโดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละคดี
หลักการที่ 5 เกี่ยวกับระยะเวลาในการเสนอข้ อกล่าวหาและข้ อต่อสู้
เว้ นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น คูค่ วามจะต้ องเสนอข้ อกล่าวหาและข้ อต่อสู้
รวมทังพยานหลั
้
กฐานโดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ ตงแต่
ั ้ เริ่มต้ นกระบวนพิจารณาและอย่างช้ าก่อนจะ
สิ ้นสุดขันตอนก่
้
อนการพิจารณาคดี ในชันอุ
้ ทธรณ์โดยปกติศาลไม่ควรรับฟั งข้ อเท็จจริ งที่ไม่ได้ ยกขึ ้น
ว่ากล่าวกันมาแล้ วในศาลชันต้
้ น เว้ นแต่
ก. คูค่ วามไม่ทราบข้ อเท็จจริงดังกล่าวในศาลชันต้
้ น
ข. คูค่ วามที่ยกข้ อเท็จจริงดังกล่าวไม่ได้ เป็ นคูค่ วามในศาลชันต้
้ น
ค. มีเหตุผลพิเศษบางประการที่ควรรับฟั งข้ อเท็จจริงนัน้
หลัก การในเรื่ อ งนี ม้ ี เ หตุผ ลประกอบว่ า เป้ าหมายสุด ท้ ายของการดํ า เนิ น คดี ก็ คื อ
การมีคําพิพากษาตามข้ อกล่าวหาและข้ อต่อสู้ของคู่ความ แต่ก็ต้องเคารพสิทธิประโยชน์ของคู่ความ
ทังสองฝ่
้
ายและคูค่ วามฝ่ ายที่สามด้ วย ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับคูค่ วาม
วัตถุประสงค์ของการดําเนินคดี เขตอํานาจศาล และกระบวนพิจารณา โดยคู่ความอาจจะคัดค้ านได้
หากมีการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าว เช่น ในกรณีที่มีการโอนคดีไปยังศาลอื่น เนื่องจาก
คดีไม่อยู่ในเขตอํ านาจของศาลที่ ดําเนิ นคดี แต่ศาลไม่ควรรั บคําคัดค้ านดังกล่าวในกรณี ที่ได้
มี ก ารยกขึน้ ในขัน้ ตอนสุด ท้ า ยของกระบวนพิ จ ารณา หรื อ เป็ นการยกขึน้ โดยจงใจที่ จ ะประวิ ง คดี
การที่ คู่ ค วามได้ ดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาไปตามหลัก เกณฑ์ ลัเ งื่ อ นไขจะทํ า ให้ ศาลสามารถ
มีคําพิพากษาได้ อย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ดี กฏเกณฑ์ทวั่ ไปนี ้ไม่ถือเป็ นหลักการที่เคร่ งครัดโดยควรมี
ข้ อ ยกเว้ น เช่ น ในกรณี ที่ คู่ความได้ ดํา เนิ น คดีโดยไม่มี ท นายความคอยช่ ว ยเหลื อ การละเลยหรื อ
การขาดประสบการณ์ของคูค่ วามอาจถือว่าไม่เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ และศาลควรพิจารณาว่าจะใช้
กระบวนพิ จ ารณาแบบใดในหลัก การที่ 4
ในการทํ า ให้ แน่ ใจว่า จะชดเชยข้ อด้ อ ยดัง กล่า วได้
ส่วนข้ อยกเว้ น 3 ประการ คือ ประการแรก เกี่ยวกับข้ อเท็จจริ งที่คคู่ วามไม่ทราบในระหว่างการดําเนิน
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กระบวนพิ จ ารณาในศาลชัน้ ต้ น ถื อ ว่ า เป็ นข้ อ เท็ จ จริ ง ซึ่ง ไม่ อ าจยกขึ น้ ว่ า กล่ า วได้ ใ นศาลชัน้ ต้ น
ประการที่ ส อง
เป็ นกรณี ที่ ก ฎหมายของบางประเทศกํ า หนดให้ คู่ค วามที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นคู่ค วาม
ในศาลชันต้
้ นอาจขอเข้ าเป็ นคูค่ วามในชันอุ
้ ทธรณ์ได้ และประการที่สาม เป็ นข้ อเท็จจริ งที่มีความสําคัญ
อัน เกี่ ย วเนื่ องกับ วัต ถุป ระสงค์ ข องการดํ า เนิ น คดีซึ่ง หากไม่รับ ฟั ง แล้ ว จะทํ า ให้ เ สี ย ความยุติธ รรม
ศาลก็อาจรับฟั งข้ อเท็จจริ งนัน้ ได้ แม้ จะไม่ได้ ยกขึน้ ว่ากล่าวกันมาแล้ วในศาลชัน้ ต้ น อย่างไรก็ดี
ในการใช้ อํานาจนี ้ศาลจะต้ องประเมินความสําคัญของข้ อเท็จจริ งใหม่ที่มีการกล่าวอ้ างนี ้ ประเมินผล
ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ต่ อ กระบวนพิ จ ารณา รวมทัง้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องคู่ค วาม ตลอดจนวัต ถุป ระสงค์ ข อง
การดําเนินคดีที่จะต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาอันรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพเท่าที่จะ
เป็ นไปได้
หลักการที่ 6 เกี่ยวกับคําพิพากษา
ศาลควรมีคําพิพากษาทันทีเมื่อเสร็ จการพิจารณา หรื อเร็ วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ หลัง
เสร็ จการพิจารณา คําพิพากษาควรกระชับรัดกุมเท่าที่จะเป็ นไปได้ และอาจอ้ างอิงถึงบทบัญญัติ
กฎหมายต่างๆ ที่นํามาสนับสนุนการวินิจฉัยได้ รวมทังควรตั
้
ดสินตามข้ อหาทุกข้ อในคําฟ้อง
หลักการในเรื่ องนี ้มีเหตุผลประกอบว่า เมื่อเสร็ จการพิจารณาแล้ วศาลควรมีคําพิพากษา
โดยทันที แต่หากเป็ นคดีที่มีความสลับซับซ้ อน ศาลก็ควรมีคําพิพากษาโดยเร็ วหลังจากนัน้ เว้ นแต่
จะมี ก ฎหมายกํ า หนดระยะเวลาในการทํ า คํา พิ พ ากษาไว้ ศาลควรกํ า หนดวัน นัด ฟั ง คํ า พิ พ ากษา
ส่วนการให้ เหตุผลในคําพิพากษานัน้ ตามหลักสุภาษิ ตกฎหมายที่ว่า ข้ อเท็จจริ งเป็ นเรื่ องของคูค่ วาม
ส่วนข้ อกฎหมายเป็ นเรื่ องของศาล (da mihi factum, dabo tibi jus) ศาลจึงไม่จําต้ องถูกจํากัด
ด้ วยข้ อกฎหมายที่คคู่ วามกล่าวอ้ าง แต่ศาลควรจะสามารถยกข้ อกฎหมายใดๆ ที่เห็นว่าตรงกับประเด็น
ข้ อพิพาทขึ ้นวินิจฉัยได้
หลักการที่ 7 เกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิโต้ แย้ งคัดค้ านคําพิพากษาโดยไม่สจุ ริต
ควรมีการใช้ มาตรการต่างๆ เพื่อสกัดกัน้ ไม่ให้ มีการใช้ สิทธิ โต้ แย้ งคัดค้ านคําพิพากษา
โดยไม่สจุ ริ ต
หลักการในเรื่ องนี ม้ ีเหตุผลประกอบว่า แม้ ว่าในประเทศสมาชิ กทุกประเทศจะถื อว่า
การอุทธรณ์เป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานแต่ก็มีข้อจํากัดบางประการเพื่อทําให้ ระยะเวลาและค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่มีทนุ ทรัพย์เล็กน้ อย หรื อการอุทธรณ์
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประวิงคดี มาตรการในการสกัดกัน้ การใช้ สิทธิ โต้ แย้ งคัดค้ านคําพิพากษา
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โดยไม่สุจริ ตที่ อาจนํ ามาใช้ ได้ เช่ น
การกํ าหนดให้ การอุทธรณ์ ไม่เ ป็ นการทุเลาการบังคับคดี
ตามคําพิพากษา การกํ าหนดให้ คิดดอกเบี ้ยในอัตราตลาดจากเงินต้ นตามคําพิพากษาในระหว่าง
การพิจารณาคดีของอุทธรณ์ หรื อการกําหนดให้ การอุทธรณ์ต้องได้ รับอนุญาตจากศาลซึง่ ศาลจะไม่
อนุญาตในกรณีที่อทุ ธรณ์นนไม่
ั ้ มีเหตุอนั สมควรโดยชัดแจ้ ง นอกจากนัน้ กฎหมายของหลายประเทศ
ได้ กําหนดจํานวนทุนทรัพย์ในคดีเป็ นเกณฑ์เพื่อป้องกันไม่ให้ คดีเล็กน้ อยขึ ้นสู่ศาลอุทธรณ์ มากเกินไป
แต่การลดลงของค่าเงินเป็ นผลให้ ประสิทธิภาพของข้ อจํากัดนี ้ลดลงไปด้ วย ดังนัน้ จึงควรมีการปรับปรุง
จํานวนทุนทรัพย์ ในชัน้ อุทธรณ์ เป็ นระยะๆ นอกจากมาตรการในการสกัดกัน้ การใช้ สิทธิ อุทธรณ์
โดยไม่สุจริ ตดัง กล่า วแล้ ว ศาลอาจใช้ ม าตรการลงโทษได้ เช่น สั่งให้ ชํา ระค่า ปรั บ หรื อสั่ง ให้ ชําระ
ค่าเสียหายแก่คคู่ วามอีกฝ่ ายหนึง่ เป็ นต้ น
หลักการที่ 8 เกี่ยวกับคดีที่ควรกําหนดให้ มีข้อบังคับพิเศษ
1. ควรมีข้อบังคับพิเศษเพื่อให้ การระงับข้ อพิพาทเสร็จไปโดยรวดเร็ว ในคดีดงั ต่อไปนี ้
ก. ในคดีฉกุ เฉิน
ข. ในคดีฝ่ายเดียว คดีฟ้องให้ ชําระหนี ้จํานวนแน่นอน และคดีมโนสาเร่
ค. ในคดีอุบตั ิเหตุทางจราจร คดีแรงงาน คดีเช่าอสังหาริ มทรัพย์ คดีครอบครัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีเกี่ยวกับการกําหนดและทบทวนค่าอุปการะเลี ้ยงดู
2. เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีดงั กล่าว อาจจะมีการใช้ มาตรการต่างๆ เช่น มีวิธีการ
เริ่ ม ต้ น คดี ที่ เ รี ย บง่ า ย ไม่ มี ก ารสื บ พยานหรื อ มี ก ารสื บ พยานเพี ย งนัด เดี ย ว มี ก ารกํ า หนดขัน้ ตอน
ก่อนการพิจารณาคดีซงึ่ มีกระบวนพิจารณาด้ วยวาจาหรื อด้ วยลายลักษณ์อกั ษรโดยเฉพาะ มีการห้ าม
หรื อ จํ า กัด การยกประเด็ น และข้ อ ต่อ สู้ใ นบางเรื่ อ ง มี ข้ อ บัง คับ เกี่ ย วกับ พยานหลัก ฐานที่ ยื ด หยุ่น
ไม่มีการเลื่อนคดีหรื อมีแต่ให้ เลื่อนไปในระยะเวลาสันๆ
้
มีการนัดหมายพยานผู้เชี่ยวชาญของศาล
และของคู่ความตังแต่
้ เริ่ มต้ นกระบวนพิจารณา มีบทบาทเชิงรุ กของศาลในการควบคุมการดําเนินคดี
และการสืบพยาน
3. ข้ อบังคับดังกล่าวอาจมีลกั ษณะบังคับตามที่คคู่ วามร้ องขอ หรื อตามที่คคู่ วามทุกฝ่ าย
ได้ ตกลงกัน
หลักการในเรื่ องนี ้มีเหตุผลประกอบว่า กระบวนพิจารณาไม่จําเป็ นต้ องมีรูปแบบเดียวกัน
ในทุกคดี รู ปแบบของกระบวนพิจารณาควรคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ ได้ แก่ สภาพของข้ อกล่าวหา เช่น
กระบวนพิจารณาคดีฉกุ เฉิน จํานวนทุนทรัพย์ เช่น คดีมโนสาเร่ซงึ่ เป็ นคดีที่มีจํานวนทุนทรัพย์เล็กน้ อย
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คุณลักษณะส่วนตัวของคู่ความ เช่น คดีระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง คดีระหว่างผู้ให้ เช่าและผู้เช่า
เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ คดีครอบครัว และคดีผ้ บู ริ โภค รวมทังคดี
้ ที่เกิดขึ ้นบ่อยๆ มีลกั ษณะซํ ้าๆ กัน
เช่น คดี อุบัติเ หตุท างจราจร
กระบวนพิจ ารณาที่ มี ความยื ด หยุ่น จะช่ ว ยให้ เ ข้ า ถึ งศาลได้ ง่า ย
ช่วยให้ ระบบงานศาลมีความรวดเร็ ว และช่วยลดค่าใช้ จ่ายของสังคมและคู่ความ หลายประเทศจึงได้
นําข้ อบังคับพิเศษมาใช้ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว อย่างไรก็ดี การทําให้ กระบวนพิจารณาเรี ยบง่ายขึ ้น
จะต้ องไม่เป็ นการลดทอนสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของคูค่ วามที่ได้ รับการประกันในการฟ้ องและต่อสู้คดีของตน
อย่างเพียงพอ คูค่ วามควรได้ รับข้ อมูลที่จําเป็ นเพื่อดําเนินการตามขันตอนต่
้
างๆ ของกระบวนพิจารณา
ภายในเวลอันเหมาะสม และควรกําหนดระยะเวลาที่คคู่ วามจะสามารถทําการรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่เกี่ ยวข้ องได้ กฎหมายภายในควรกําหนดว่าคดีประเภทใดจะต้ องมีการใช้ ข้อบังคับพิเศษ และ
ในคดีใดที่จะต้ องขึ ้นอยูก่ บั ความประสงค์ของคูค่ วามฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ หรื อทังสองฝ่
้
าย
หลักการที่ 9 เกี่ยวกับการใช้ วิธีการทางเทคนิคที่ทนั สมัย
ควรมี วิธีการทางเทคนิ คซึ่งทันสมัยที่ สุดเพื่อให้ ศาลสามารถใช้ อํานวยความยุติธรรม
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากที่สดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้ ศาลเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลทางกฎหมาย
และเพื่อให้ การบริหารกระบวนการยุตธิ รรมเป็ นไปโดยรวดเร็ว
หลักการในเรื่ องนี ้มีเหตุผลประกอบว่า หลักการนี ้ไม่ใช้ หลักการที่เคร่ งครัดของกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง แต่จะทําให้ กระบวนพิจารณาความแพ่งสามารถดําเนินไปได้ โดยรวดเร็ วยิ่งขึ ้น
หากผู้พิพากษาและเจ้ าหน้ าที่ศาลสามารถใช้ วิธีการทางเทคนิคที่เหมาะสม เช่น การใช้ คอมพิวเตอร์
และระบบฐานข้ อมูลกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ เป็ นต้ น
2.2 สหภาพยุโรป (The European Union/EU) 82
2.2.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของสหภาพยุโรป
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มีความต้ องการจะก่อตังประชาคมยุ
้
โรป (The European
Community/EC) ขึ ้นโดยมีเป้าหมายในการทําให้ การเมืองของยุโรปรวมเป็ นหนึ่งเดียว (Political
สมบัติ พฤฒิพงศภัค, “สหภาพยุโรปกับผลของกฎหมายขององค์การการค้ าโลก,”
บทบัณฑิตย์, เล่มที่ 60, ตอน 2, น.142-149 (มิถนุ ายน 2547), Paul Craig and Gráinne de Búrca,
EU Law Text, Cases, and Materials, 3rd ed. (Oxford: University Press, 2003), pp.54-102 and
see Europa, The History of the European Union, http://europa.eu/abc/history/index_en.htm.
82
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Integration) ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการสร้ างสันติภาพในยุโรป แต่เป็ นที่ทราบดีว่าการรวมกันทางการเมืองของ
ยุโรปนันไม่
้ อาจเป็ นไปได้ ในทันทีทันใดเพราะประเทศในยุโรปยังไม่ต้องการสูญเสียอํานาจอธิ ปไตย
ทังหมดของตนไป
้
ดังนัน้ จึงต้ องมีการรวมกันโดยผ่านวิธีการบูรณาการทางเศรษฐกิจ (Economic
Integration) กลุม่ ประเทศใน EU นับว่ามีบทบาทสําคัญทังในด้
้ านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่าง
ประเทศ โดย EU มีสมาชิกจํานวน 6 ประเทศในช่วงเริ่ มก่อตังปี
้ ค.ศ.1958 ประกอบด้ วย ประเทศ
ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี เนเธอร์ แลนด์ เบลเยียม และลักเซมเบิร์ก จากนัน้ ได้ มีสมาชิกเพิ่มขึ ้นเรื่ อยมา
โดยในปี ค.ศ.1973 เพิ่ ม ขึน้ 3 ประเทศ ได้ แ ก่ สหราชอาณาจัก ร เดนมาร์ ก และไอร์ แ ลนด์ ในปี
ค.ศ.1981 เพิ่มขึ ้น 1 ประเทศ คือ กรี ซ ในปี ค.ศ. 1986 เพิ่มขึ ้น 2 ประเทศ ได้ แก่ สเปน และโปรตุเกส
ในปี ค.ศ.1995 เพิ่มขึ ้น 3 ประเทศ ได้ แก่ ฟิ นแลนด์ สวีเดน และออสเตรี ย ในปี ค.ศ.2004 เพิ่มขึ ้น
10 ประเทศ ได้ แก่ ไซปรัส สาธารณรัฐเชก เอสโทเนีย ฮังการี แลตเวีย ลิโธเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวา
เกีย และสโลเวเนีย และในปี ค.ศ.2007 เพิ่มขึ ้นอีก 2 ประเทศ ได้ แก่ บัลแกเรี ย และโรมาเนีย
ในปั จจุบนั ปี ค.ศ.2012 EU ประกอบด้ วยสมาชิกทังสิ
้ ้นจํานวน 27 ประเทศ ส่วนประเทศที่อาจเข้ าร่ วม
เป็ นสมาชิกต่อไป ได้ แก่ โครเอเชีย อดีตสาธารณะรัฐยูโกสลาฟ มาเซโดเนีย และตุรกี
สถาบันต่างๆ ในสหภาพยุโรป (European Institutions) ประกอบด้ วย
1. คณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission) จัดตังขึ
้ ้นตามสนธิสญ
ั ญา
ก่อตังประชาคมยุ
้
โรป (The Treaty of European Community/TEC/EC Treaty) และสนธิสญ
ั ญา
ก่อตังสหภาพยุ
้
โรป (The Treaty on European Union/TEU/Maastricht Treaty) มีลกั ษณะเป็ น
หน่วยงานอิสระ ประกอบด้ วยกรรมาธิ การ 27 คนซึ่งแต่งตังจากประเทศสมาชิ
้
กประเทศละ 1 คน
ในการแต่งตังกรรมาธิ
้
การยุโรปนันต้
้ องได้ รับอนุมตั ิจากรัฐสภายุโรป (The European Parliament)โดย
รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเป็ นกรรมาธิการซึง่ เสนอโดยประเทศสมาชิกต้ องได้ รับอนุมตั ิจากสมาชิกทังหมด
้
ของรัฐสภายุโรป ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการเพิ่มบทบาทของรัฐสภายุโรปและเพื่อป้องกันไม่ให้ คณะกรรมาธิการ
ยุโรปเป็ นอิสระจนเกินไปคณะกรรมาธิการยุโรป มีอํานาจและหน้ าที่หลักดังต่อไปนี ้
1.1 มีหน้ าที่ในการเตรี ยมร่างกฎหมายเสนอคณะมนตรี ยโุ รป (The European Council)
การออกกฎหมายลําดับรอง และการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของประเทศสมาชิก
1.2 มีอํานาจบริ หาร มีงบประมาณของตนเอง ตรวจสอบและเจรจากับผู้มีอํานาจของ
ประเทศสมาชิก
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1.3 มีหน้ าที่ด้านความสัมพันธ์ ภายนอก (External Relation) และการเจรจาเกี่ยวกับ
สนธิสญ
ั ญาทางเศรษฐกิจสําคัญๆ
1.4 เป็ นตัวแทนของ EU ในองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ
(The United Nations/UN)
1.5 มีอํานาจฟ้องประเทศสมาชิกเมื่อกระทําผิดกฎหมายสหภาพยุโรป และมีอํานาจ
กึ่งตุลาการโดยเป็ นตุลาการชันต้
้ นในบางเรื่ อง เช่น มาตรการการแข่งขันทางการค้ า (Competition
Measures) และการให้ ความช่วยเหลือของรัฐ (State Aids)
2. คณะมนตรี ยโุ รป (The European Council/The Council of Ministers) คือสถาบันที่ใช้
ทัง้ อํานาจบริ หารและนิติบญ
ั ญัติ โดยนับได้ ว่าเป็ นองค์ กรหลักของ EU เนื่ องจากเป็ นส่วนของ
การตัดสินใจ (Decision-making Body) ที่สําคัญที่สดุ ของ EU นอกจากนัน้ ยังมีอํานาจหน้ าที่ในการ
ติดต่อกับประเทศและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ คณะมนตรี ยโุ รปประกอบด้ วยตัวแทนของรัฐบาล
ประเทศสมาชิกซึ่งปกติจะเป็ นรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ การประชุมเรื่ องทัว่ ไปเป็ นหน้ าที่ของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Minister of Foreign Affairs) ส่วนการประชุมเรื่ องอื่นๆ เป็ นหน้ าที่
ของรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อง เช่ น เรื่ อ งเกษตรกรรมจะเป็ นหน้ า ที่ ข องรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงเกษตร
(Minister of Agriculture) คณะมนตรี ยโุ รปมีลกั ษณะไม่ถาวร เนื่องจากเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐมนตรี
คนใหม่ แ ล้ ว รั ฐ มนตรี ค นเดิ ม ก็ ต้ อ งพ้ น จากตํ า แหน่ ง ในคณะมนตรี ยุโ รปด้ ว ย ดัง นัน้ เพื่ อ ให้ การ
ดําเนินงานของคณะมนตรี ยโุ รปมีลกั ษณะที่ตอ่ เนื่องและเป็ นการถาวรจึงได้ มีการจัดตังคณะกรรมการ
้
ตัวแทนถาวรที่เรี ยกว่า COREPER (Permanent Representatives Committee) ขึ ้นในคณะมนตรี
ยุโรปในการทําหน้ าที่เป็ นคณะทํางานต่างๆ ในอํานาจหน้ าที่ของคณะมนตรี ยโุ รป รวมทังเป็
้ นผู้ช่วยและ
ผู้เจรจาระหว่างคณะมนตรี ยโุ รปกับคณะกรรมาธิการยุโรปด้ วย
3. รัฐสภายุโรป (The European Parliament) เป็ นองค์กรเดียวใน EU ซึ่งใช้ ระบบ
เลื อ กตัง้ แบบประชาธิ ป ไตย แต่เ ดิ ม สมาชิ ก รั ฐ สภายุโ รปมาจากการแต่ง ตัง้ จากประเทศสมาชิ ก
จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1976 จึงได้ เปลี่ยนเป็ นการเลือกตังจากประชาชนของประเทศสมาชิ
้
ก รัฐสภายุโรป
มีลกั ษณะเป็ นส่วนการเมืองและส่วนการให้ คําปรึกษา ไม่ใช่สว่ นที่ใช้ อํานาจตัดสินใจของ EU ที่แท้ จริ ง
เพี ย งแต่มี สิท ธิ เ ข้ า ร่ ว มในกระบวนการตัด สิน ใจ (Co-decision
Procedure) ในบางเรื่ อง เช่ น
งบประมาณของ EU ในส่วนค่าใช้ จ่ายที่ไม่จําเป็ น การรับสมาชิกใหม่ และการทําสนธิสญ
ั ญา เป็ นต้ น
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4. ศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice/ECJ) เป็ นสถาบันที่จดั ตังขึ
้ ้น
ในปี ค.ศ.1951 ตังแต่
้ เมื่อ EU ยังคงเป็ นประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ ายุโรป (The European Coal
and Steel Community/ECSC) ECJ รวมทังศาลยุ
้
ติธรรมชันต้
้ นยุโรป (The Court of First
Instance/CFI) เป็ นสถาบันที่ใช้ อํานาจตุลาการ โดยมีอํานาจในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายสหภาพยุโรปของสถาบันต่างๆ ใน EU ปั จจุบนั ECJ มีผ้ พู ิพากษาจํานวน 27 คนซึง่ ได้ รับการ
แต่งตังมาจากประเทศสมาชิ
้
ก ประเทศละ 1 คน ผู้พิพากษาจะเป็ นอิสระจากประเทศที่ แต่งตัง้ ตน
มีวาระการดํารงตําแหน่ง 6 ปี แต่อาจต่อวาระได้ และจะมีการเปลี่ยนผู้พิพากษาออกบางส่วนทุกๆ 3 ปี
ประธานศาลจะเลือกจากผู้พิพากษาด้ วยกันในจํานวน 27 คนดังกล่าวโดยวิธีลงคะแนนเสียงลับ
นอกจากนัน้ ECJ ยังประกอบด้ วยอัยการ (Advocates General) จํานวน 8 คนซึง่ ได้ รับ
แต่งตังจากเฉพาะประเทศสมาชิ
้
กขนาดใหญ่ อัยการจะทําหน้ าที่เป็ นผู้ช่วยของผู้พิพากษาและมีอํานาจ
หน้ าที่ในการให้ ความเห็นประกอบคดี ผู้พิพากษาจะใช้ ความเห็นของอัยการประกอบการพิจารณา
พิพากษาหรื อไม่ก็ได้ อย่างไรก็ ดี อัยการมีสถานะตามกฎหมายเที ยบเท่ากับผู้พิพากษาและไม่ได้
ทําหน้ าที่แทนทัง้ EU และประเทศสมาชิก แต่กระทําตามอํานาจหน้ าที่เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
ทุกคนใน EU
เพื่อเป็ นการลดปริ มาณคดีของ ECJ จึงได้ มีการจัดตังศาลยุ
้
ติธรรมชัน้ ต้ นยุโรป
(The Court of First Instance/CFI) ขึ ้นในปี ค.ศ.1989 โดยสนธิสญ
ั ญาก่อตังตลาดเดี
้
ยวยุโรป
(The Single European Act/SEA) CFI ประกอบด้ วยผู้พิพากษาจํานวน 27 คน โดยมีที่มาเหมือนกับ
ECJ แต่ผ้ พู ิพากษาของ CFI จะทําหน้ าที่เป็ นอัยการในขณะเดียวกันด้ วย การอุทธรณ์คําพิพากษาจาก
CFI ไปยัง ECJ นันอุ
้ ทธรณ์ได้ เฉพาะข้ อกฎหมายเท่านัน้
มีข้อสังเกตุว่า แม้ สภาแห่งยุโรปจะมิใช่องค์กรภายในสหภาพยุโรป แต่สหภาพยุโรป
ก็มีกฎหมายกําหนดอย่างชัดเจนว่าประเทศสมาชิกทุกประเทศทังในปั
้ จจุบนั และอนาคตจะต้ องเคารพ
สิทธิ มนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ในกระบวนการรับเข้ าเป็ นสมาชิกจะต้ องพิสูจน์ ข้อนี ้
ให้ เ ป็ นที่ ป ระจัก ษ์ โ ดยการปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วกับ การคุ้ม ครองสิ ท ธิ ม นุษ ยชนในประเทศตน
นอกจากนั น้ ศาลยุ ติ ธ รรมยุ โ รปซึ่ ง เป็ นองค์ ก รสํ า คั ญ ของสหภาพยุ โ รปก็ ไ ด้ ใช้ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลสิทธิ มนุษยชนแห่งยุโรปเป็ นแนวทางในการพิจารณาพิพากษาคดี และกรอบกฎหมายระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสหภาพยุโรป คือ กฎบัตรสิทธิพื ้นฐานแห่งสหภาพยุโรปซึง่ ร่ างขึ ้น
เมื่อ ค.ศ.1999 เพื่อให้ ครอบคลุมถึงสิทธิ ทุกประเภทของพลเมืองสหภาพยุโรปก็รวมถึงสิทธิที่ระบุ
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ในอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป และกฎบัตรว่าด้ วยสิทธิ ทางสังคมแห่งยุโรปในกรอบ
ของสภาแห่งยุโรปด้ วย
2.2.2 การปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งของสหภาพยุโรป
มีการริ เริ่ มและเครื่ องไม้ เครื่ องมือจํานวนมากที่สหภาพยุโรปพยายามนํามาใช้ เพื่อทําให้
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
(Harmonisation) ภายใต้ หลักการพื ้นฐานของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องสิทธิที่จะได้ รับ
การพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรมนัน้
ส่งผลให้ ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของระบบกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งในประเทศสมาชิกประสบผลสําเร็จได้ โดยมีการใช้ มาตรการหลัก ดังต่อไปนี 83้
1. ความร่วมมือทางการศาล (Judicial Cooperation) ประกอบด้ วย กฎหมายเกี่ยวกับ
การรวบรวมพยาน และการสืบพยาน ได้ แก่ กฎหมายว่าด้ วยงานบริ การเอกสารของศาลในประเทศ
สมาชิกในเรื่ องทางแพ่งหรื อพาณิชย์ (Council Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 on
the Service in the Member States of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or
Commercial Matters) และกฎหมายว่าด้ วยความร่ วมมือระหว่างศาลของประเทศสมาชิกในการ
สืบพยานในเรื่ องทางแพ่งหรื อพาณิชย์ (Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001
on Cooperation between the Courts of the Member States in the Taking of Evidence in Civil
or Commercial Matters) กฎหมายดังกล่าวนี ้ช่วยให้ การรวบรวมพยานและการสืบพยานของศาลมี
ความสะดวกขึ ้นโดยไม่ได้ เป็ นการบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งของกฎหมายสหภาพยุโรปเพื่อใช้ แทน
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศสมาชิกแต่อย่างใด นอกจากนัน้
ยังมีกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตัง้ โครงข่ า ยงานกิ จ กรรมทั่ว ไปของสหภาพยุ โ รปเพื่ อ ทํ า ให้ การดํ า เนิ น การตาม
ความร่ วมมือทางการศาลในเรื่ องทางแพ่งมีความสะดวกขึ ้น (Council Regulation (EC)
No 743/2002 of 25 April 2002 Establishing a General Community Framework of Activities to
Facilitate the Implementation of Judicial Cooperation in Civil Matters) กฎหมายนี ้ได้ สร้ าง
Marcel Storme, “A Single Civil Procedure for Europe: A Catherdral
Builders’ Dream,” Ritsumeikan Law Review 22, pp.89-91 (2005), Peter Gottwald,
“The European Law of Civil Procedure,” Ritsumeikan Law Review 22, pp.37-67
(2005) and see Konstantinos D. Karameus, “Procedural Harmonization in Europe,”
The American Journal of Comparative Law 3, 43, pp.401-416 (Summer 1995).
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เครื่ องมือในการวางแผนการดําเนินงานที่สําคัญในเรื่ องงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ และการ
ประชุมสัมมนา
2. ข้ อบังคับเรื่ องศาลและกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่งยุโรปที่ เกี่ ยวกับข้ อพิพาท
ข้ ามพรมแดน ประกอบด้ วย กฎหมายว่าด้ วยเขตอํานาจศาลและการรับรู้ และการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาในเรื่ องทางแพ่งและพาณิชย์ (Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22
December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in
Civil and Commercial Matters) กฎหมายว่าด้ วยกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย
(Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings)
กฎหมายว่าด้ วยเขตอํานาจศาลและการรับรู้ และการบังคับคดีตามคําพิพากษาในเรื่ องการสมรสและ
ความรับผิดของบิดามารดาเพื่อเด็ก (Council Regulation (EC) No 1347/2000 of 29 May 2000 on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial
Matters and in Matters of Parental Responsibility for Children of Both Spouses)
กฎหมายว่ า ด้ ว ยงานบริ ก ารเอกสารของศาลในประเทศสมาชิ ก ในเรื่ อ งทางแพ่ ง หรื อ พาณิ ช ย์
(Council Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 on the Service in the Member
States of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters)
และ Green Paper (20/12/2002) ของคณะกรรมาธิ การยุโรปได้ กําหนดให้ มีบทบัญญัติ
เรื่ องกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับคําสัง่ ให้ ชําระเงินยุโรป (European Payment Order Procedure)
รวมทังมาตรการในการทํ
้
าให้ การระงับข้ อพิพาทในคดีที่มีจํานวนทุนทรัพย์เล็กน้ อยหรื อคดีมโนสาเร่
(Small Claims)84 มีความเรี ยบง่ายและรวดเร็ วขึ ้น

Xandra E. Kramer, “A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in
Europe: the European Small Claims Procedure Accomplishments, New Features and Some
Fundamental Questions of European Harmonization,” in A.W. Jongbloed (ed.) the 13th World
Congress of Procedural Law: The Belgian and Dutch Reports’ 2008, Intersentia, pp.253-283
(2008).
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3. ระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งยุโรปที่มีลกั ษณะร่วมกัน ประกอบด้ วย กฏบัตร
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของสหภาพยุโรป (Charter of Fundamental Rights of the European Union
(Charter No. 2000/C634/01 of 18/12/2000) ซึง่ เป็ นการประกันการเยียวยาอย่างประสิทธิภาพ
โดยศาล ขณะเดียวกันก็เป็ นเน้ นยํ ้าถึงการประกันสิทธิและเสรี ภาพในกระบวนพิจารณาของบุคคล
ตามมาตรา 6 ของอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน โดยกฏบัตรสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของสหภาพยุโรป
มาตรา 47(1) บัญญัติว่า “บุคคลทุกคนซึง่ ถูกละเมิดสิทธิและเสรี ภาพที่ได้ รับการประกันโดยกฎหมาย
ของสหภาพยุโ รปมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การเยี ย วยาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจากศาลตามเงื่ อ นที่ กํ า หนดไว้
ในมาตรานี ้” และมาตรา (2) บัญญัติว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิได้ รับการพิจารณาอย่างเป็ นธรรมและ
โดยเปิ ดเผยภายในระยะเวลาอันเหมาะสมโดยศาลที่เป็ นอิสระและเป็ นกลาง และบุคคลทุกคนควรจะ
มีโอกาสได้ รับการปรึ กษา การต่อสู้คดี และการฟ้ องคดี” 85 ลักษณะร่ วมกันของสิทธิ ในกระบวน
พิจารณาที่ได้ รับการประกันมี 3 ประการ คือ เป็ นการประกันสิทธิในการได้ รับการพิจารณาคดีโดยศาล
ที่ เ ป็ นอิ ส ระและเป็ นกลาง เป็ นการประกัน กระบวนพิ จ ารณาที่ ต้ อ งดํ า เนิ น ไปภายในระยะเวลา
อันเหมาะสม เป็ นธรรม และโดยเปิ ดเผย และเป็ นการประกันการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล
ซึ่งการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลนัน้ เป็ นผลของคําพิพากษาของศาลสิทธิ มนุษยชนยุโรป
เมื่อก่อนหน้ านี 86้
ความพยายามของสหภาพยุ โ รปที่ จ ะทํ า ให้ กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ของ
ประเทศสมาชิกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันครัง้ สําคัญที่สมควรกล่าวถึง คือ รายงานของ Marcel Storme
โดยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1990 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ แต่งตังคณะกรรมการประมวล
้
Article 47(1) Everyone whose rights and freedoms guaranteed by the law of
the Union are violated has the right to an effective remedy before a tribunal in
compliance with the conditions laid down in this Article.
Article 47(2) Everyone is entitled to a fair and public hearing within
a reasonable time by an independent and impartial tribunal previously established by law.
Everyone shall have the possibility of being advised, defended and represented.
86
See Hornsby v. Greece dated 19/3/1997, Perez de Rada Camilles v. Spain
dated 28/10/1998 and Estima Jorg v. Portugal dated 21/4/1998.
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กฎหมายว่าด้ วยศาลและวิธีพิจารณาความแพ่งยุโรป ซึ่งประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญด้ านกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศสมาชิกโดยมีศาสตราจารย์ Marcel Storme เป็ นประธาน
คณะกรรมการชุดนี ้ได้ เสนอรายงานฉบับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.199387 โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์
ต่ า งๆ ของกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ ประเทศสมาชิ ก ดํ า เนิ น การ
แก้ ไขกฎหมายของตนให้ สอดคล้ องกัน ทังนี
้ ้ แนวทางดังกล่าวเป็ นความพยายามที่จะประสาน
ระบบกฎหมายของยุโรป 2 ระบบ อันได้ แก่ ระบบ Civil Law ระบบ Common Law เข้ าด้ วยกัน
รายงานดังกล่าวได้ เสนอความเห็นว่า สิ่งที่เป็ นปั ญหาในการที่ จะทํ าให้ กฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งในยุโรปเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันนัน้ นอกจากจะเป็ นเรื่ องความหลากหลายของ
ระบบกฎหมายในแต่ ล ะประเทศแล้ ว ยัง มี ปั ญ หาเรื่ อ งความแตกต่ า งของการดํ า เนิ น คดี ใ นศาล
โดย Sir Jack Jacob เห็นว่าเป็ นปั ญหาถาวรของกระบวนพิจารณาของศาลในปั จจุบนั มี 3 ประการ คือ
ค่าธรรมเนี ยมและค่า ใช้ จ่ายในการดําเนิ น คดี ระยะเวลาในการดํา เนิ น คดี และประสิทธิ ภาพของ
วิธีพิจารณาคดี เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีที่แตกต่างกันค่อนข้ างมากในแต่ละ
ประเทศนอกจากจะก่อให้ เกิดปั ญหาการได้ รับความยุติธรรมโดยแบ่งแยกหรื อทําให้ ประชาชนในแต่ละ
ประเทศได้ รับความยุติธรรมโดยไม่เท่าเที ยมกันแล้ ว ยังก่อให้ เกิดสถานะการณ์ ที่กฎหมายระหว่าง
ประเทศเรี ยกว่า Forum Shopping ซึ่งเป็ นการที่ โจทก์ พยายามที่ จะหลีกเลี่ยงการฟ้ องคดี
ในประเทศหนึ่งโดยนําคดีไปฟ้องยังศาลของอีกประเทศหนึ่ง เพราะจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ในการดําเนินคดีตํ่ากว่า กล่าวโดยสรุป ปั ญหาความแตกต่างของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ในแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการนําคดีมาสู่ศาล วิธีการคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณา
ระยะเวลาในการพิจารณา และการอุทธรณ์ฎีกานัน้ ต่างก็มีผลกระทบต่อหลักความเท่าเทียมกันของ
ประชาชนในการที่จะได้ รับความยุตธิ รรมจากศาล

Marcel Storme, Rapprochment du Droit Judiciare de l’Union Européenne,
Approximation of Judiciary Law in the European Union (Dordrecht 1994) และดู วรรณชัย
บุญบํารุ ง, ธนกร วรปรัชญากูล และสิริพนั ธ์ พลรบ, หลักและทฤษฏีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เล่ม 1 พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, 2549), น.110-112.
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ปั ญ หาสํ า คัญ อี ก ประการหนึ่ ง ซึ่ ง เกิ ด ขึ น้ เสมอในการพยายามที่ จ ะสร้ างความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในยุโรป คือ ปั ญหาที่เกี่ยวกับระบบกฎหมาย
2 ระบบ ได้ แก่ ระบบ Civil Law และระบบ Common Law ซึง่ คณะทํางานของรายงานนี ้เห็นว่า
ความจริ งแล้ วความแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายทังสองมี
้
น้อยกว่าที่เข้ าใจกัน ความแตกต่างกัน
ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นเรื่ องรู ปแบบหรื อลักษณะของการให้ คําจํากัดความ และแม้ ระบบกฎหมายทังสอง
้
จะมีประวัติความเป็ นมาที่แตกต่างกันเป็ นอย่างมากก็ตาม แต่ในปั จจุบนั ก็มีความพยายามที่จะทําให้
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในยุโรปมีลกั ษณะใกล้ เคียงกันมากขึ ้นแล้ ว ดังนัน้ แทนที่จะมาโต้ เถียง
กันในเรื่ องหลักกฎหมายพืน้ ฐานของกฎหมายวิธีพิจารณาความ จึงควรจะคํานึงถึงขัน้ ตอนในทาง
ปฏิบตั ิที่จะนําไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ คือ การระงับข้ อพิพาทในคดี โดยหลักการของขันตอนต่
้
างๆ
ของวิธีพิจารณาคดี ควรเป็ นดังนี ้
1. โจทก์ เป็ นผู้ตดั สินใจในการเสนอคดีของตนต่อศาล คู่ความทังสองฝ่
้
ายเป็ นผู้กําหนด
ขอบเขตของคดีตามประเด็นข้ อพิพาท อันเป็ นไปตามหลักความประสงค์ของคู่ความซึ่งเป็ นหลักการ
สําคัญของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2. นับตังแต่
้ มีการเสนอคดีต่อศาล ศาลจะเข้ าไปมีบทบาทในการดําเนินคดีตลอดทัง้
กระบวนพิจารณา
3. การเข้ าไปมีบทบาทดังกล่าวของศาล ได้ แก่ การให้ ค่คู วามดําเนินกระบวนพิจารณา
ต่างๆ ให้ ถูกต้ อง การให้ คู่ความเสนอข้ อเท็จจริ งที่ เกี่ ยวข้ องกับคดี การสืบพยาน การให้ บุคคล
ภายนอกเข้ ามาเป็ นคูค่ วามร่วม และการมีอํานาจพิจารณาว่าควรนํากฎหมายใดมาปรับแก่คดี
4. ศาลเป็ นผู้ควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาต่างๆ โดยต้ องดําเนินการตามหลัก
ในเรื่ องสิทธิในการต่อสู้คดี ในขณะที่คคู่ วามยังคงมีอิสระในส่วนที่เกี่ยวกับเนื ้อหาและขอบเขตของคดี
ส่วนปั ญหาเรื่ องรู ปแบบหรื อลักษณะของการให้ คําจํากัดความนัน้ แม้ ในบางเรื่ องจะมี
กระบวนพิจารณาที่แตกต่างกันแต่ก็มีการเรี ยกชื่ออย่างเดียวกัน เช่น เรื่ องการพิจารณาโดยขาดนัด
หรื อแม้ จะเรี ยกชื่อต่างกันแต่ก็เป็ นกระบวนพิจารณาที่คล้ ายคลึงกันหรื อมีจุดประสงค์อย่างเดียวกัน
เช่น เรื่ องการยึดชั่วคราวในระหว่างการพิจารณา ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของฝรั่ งเศส
เรี ยกว่า La Saisie Conservatoire ส่วนกฎหมายอังกฤษเรี ยกว่า Mareva-Injunction หรื อกระบวน
พิจารณาโดยรวบรัดในคดีไม่มีข้อยุ่งยากในอังกฤษเรี ยกว่า Procedure for Summary Judgment
ส่วนในเยอรมนีเรี ยกว่า Mahnverfahren
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ในการดําเนินการของคณะทํางานของรายงานดังกล่าวนัน้ มีข้อจํากัดว่าจะไม่เกี่ยวข้ อง
กับ หลัก เกณฑ์ ข องแต่ล ะประเทศในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ การจัด ประเภทของศาล และเขตอํ า นาจศาล
โดยจะพิ จ ารณาเฉพาะหลัก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วกับ กฎหมายวิธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ในส่ว นขัน้ ตอนของ
การดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาเท่ า นั น้ นอกจากนั น้ กรณี วิ ธี พิ จ ารณาคดี เ กี่ ย วกั บ ครอบครั ว
โดยที่ กฎหมายครอบครั ว ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมาก จึงไม่ควรมี การกํ าหนด
หลั ก เกณฑ์ แ บบเดี ย วกั น เนื่ อ งจากเนื อ้ หาของกฎหมายสารบั ญ ญั ติ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กฎหมาย
วิธีสบัญญัตเิ ป็ นอย่างมาก
อย่ า งไรก็ ดี แม้ จ ะมี ก ารวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ แ ละการประชุม สัม มนาจํ า นวนมากเกี่ ย วกับ
รายงานนี แ้ ต่ก ลับ ไม่ มี ป ฏิ กิ ริ ย าตอบสนองจากคณะกรรมาธิ ก ารยุโ รป เพี ย งแต่ ป รากฏข้ อ ความ
อยู่ใน Green Paper (20/12/2002) ของคณะกรรมาธิการยุโรปว่า ข้ อเสนอของ Marcel Storme
ได้ ให้ ข้อมูลอ้ างอิงและที่มาของแรงบันดาลใจอันทรงคุณค่ายิ่ง 88
จะเห็ น ได้ ว่ า
การจะทํ า ให้ กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ในสหภาพยุ โ รป
มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันนันไม่
้ ใช่ความเพ้ อฝั นอีกต่อไป แต่ก็ยงั คงห่างไกลจากความเป็ นจริ งอยู่
ซึง่ มีคําวิพากษ์ วิจารณ์ โดยสรุปดังนี 89้
1.คณะกรรมาธิ การยุโรปขาดวิสัยทัศน์ ที่เชื่ อมโยงและสอดคล้ องในเรื่ องความสําคัญ
ขัน้ พื น้ ฐานของกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง สํ า หรั บ สหภาพยุโ รป ตัว อย่ า งเช่ น รายงานของ
Marcel Storme ซึ่งได้ เสนอคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อปี ค.ศ.1993 แต่กลับได้ รับการอ้ างอิง
อยูใ่ น Green Paper (20/12/2002) ของคณะกรรมาธิการยุโรปซึง่ เป็ นเวลา 10 ปี ต่อมา
2. การขาดทัศนะคติที่เชื่อมโยงและสอดคล้ องอันเป็ นการสะท้ อนถึงวิธีการในแนวตัง้
ที่นํามาใช้ ในการทําให้ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมีความสอดคล้ องกัน เช่น การทําให้ กฎหมาย
สอดคล้ องกันเป็ นเรื่ องๆ ไป แทนที่จะเป็ นการใช้ วิธีการในแนวราบในลักษณะของหลักการที่ควรได้ รับ
การประกัน เช่น หลักความเท่าเทียมและความมีประสิทธิภาพ ตามแนวบรรทัดฐานที่วางไว้ โดย
ศาลยุตธิ รรมยุโรปที่เกี่ยวกับประบวนพิจารณาของศาล 90
Marcel Storme, supra note 83, p.88.
89
Marcel Storme, supra note 83, p.92-93.
90
Case 33/76, Rewe [1976] ECR 1989.
88
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3. การทําให้ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมีความสอดคล้ องกัน ควรจะจํากัดเฉพาะคดี
ซึ่ง เป็ นข้ อพิ พ าทข้ ามพรมแดนเท่า นัน้ เพราะคดีประเภทดัง กล่า วจะถื อเป็ นแนวบรรทัดฐานให้ แก่
ประเทศสมาชิ ก ได้ ส่ ว นคดี ป ระเภทอื่ น ๆ นัน้ กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ของสหภาพยุโ รป
อาจจะดําเนินการให้ มีความสอดคล้ องกันได้ โดยจะต้ องใช้ วิธีการเปลี่ยนรู ปให้ เป็ นระบบกฎหมาย
ภายในของประเทศสมาชิกเอง
2.3 สถาบันกฎหมายอเมริ กันและสถาบันระหว่ างประเทศเพื่อความเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของกฎหมายเอกชน/ ALI-Unidroit
2.3.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของ ALI-Unidroit
้ ่ที่รัฐฟิ ลาเดเฟี ย
-สถาบันกฎหมายอเมริ กนั (American Law Institute/ALI)91 ตังอยู
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ก่อตังเมื
้ ่อปี ค.ศ.1923 โดยผู้พิพากษา อาจารย์ และทนายความ มีเป้าหมาย
ในการให้ ข้อเสนอแนะที่ทําให้ กฎหมายอเมริ กนั เรี ยบง่ายขึ ้นและพัฒนากฎหมายดังกล่าวให้ สอดรับกับ
เงื่อนไขทางสังคม ALI มีฐานะเป็ นองค์กรเอกชน โดยปั จจุบนั ปี ค.ศ.2012 มีสมาชิกประมาณ
4,000 คน ทังในสหรั
้
ฐอเมริ การและต่างประเทศซึง่ คัดเลือกจากผู้พิพากษา อาจารย์ และทนายความ
ที่ประสบความสําเร็ จในวิชาชีพและแสดงถึงความสนใจในการพัฒนากฎหมาย ในการดําเนินงานของ
ALI นัน้ โครงการ (Projects) จะได้ รับการพิจารณาอย่างระมัดระวัง และได้ รับอนุมตั ิจากเจ้ าหน้ าที่
(Officers) และคณะกรรมการ (Council) เสียก่อน โดยเริ่ มแรกจะมีการเสนอร่ างโครงการให้ แก่
กลุ่มที่ปรึกษา (Adviser) ขนาดเล็กที่ประกอบด้ วยผู้พิพากษา อาจารย์ และทนายความที่มีความรู้
เชี่ยวชาญในเรื่ องนันๆ
้ เพื่อให้ คําแนะนําและทําการแก้ ไขร่ างโครงการ ร่ างโครงการส่วนใหญ่จะได้ รับ
การตรวจทานอีกครัง้ โดยกลุม่ ที่ปรึกษาสมาชิก (Members Consultative Group) ซึง่ ประกอบด้ วย
สมาชิกของสถาบันที่มีความสนใจในเรื่ องดังกล่าวเป็ นพิเศษ ร่ างโครงการจะได้ รับการส่งต่อไปยัง
คณะกรรมการเพื่อทําการวิเคราะห์เพิ่มเติมและพิจารณา อย่างไรก็ดี คณะกรรมการอาจส่งให้ ที่ปรึกษา
เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมหรื อให้ ที่ประชุมประจําปี ของสมาชิกทําการทบทวนร่ างโครงการก็ได้ ในกรณีที่
คณะกรรมการได้ อนุมตั ิร่างโครงการแล้ ว จะเสนอร่างโครงการให้ ที่ประชุมประจําปี ของสมาชิกทังหมด
้
Cambridge University Press, Principles of Transnational Civil Procedure
American Institute and UNIDROIT (Cambridge: Cambridge University Press, 2006),
pp.xxiii-xxiv and see American Law Institute, About the American Law Institute,
the ALI Brochure, http://www.ali.org/index.cfm?fuseaction=about.overview.
91
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เพื่อถกเถียงประเด็นปั ญหาต่างๆ จากนันจะมี
้ การแจกจ่ายร่างโครงการแก่สาธารณะชน สมาชิกอาจจะ
อนุมตั ิร่างโครงการหรื อส่งกลับไปให้ ที่ปรึกษาพิจารณาเพิ่มเติมได้ ในกณีที่ได้ ดําเนินการเสร็ จสมบูรณ์
จะส่งร่ างโครงการขันสุ
้ ดท้ ายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเพื่ออนุมตั ิ เมื่อมีการอนุมตั ิโครงการแล้ ว
จะทําการตีพิมพ์เนื ้อหาของโครงการอย่างเป็ นทางการต่อไป
ALI ได้ ท่มุ เทให้ กบั การปฏิรูปกฎหมายเป็ นเวลามากกว่า 82 ปี แล้ ว โดยมีการยกร่างและ
จัดพิมพ์ Restatements of the Common Law หลักกฎหมาย ร่ างกฎหมาย และการศึกษาต่างๆ
ในช่วงประมาณ10 ปี ที่ผ่านมานี ้ ALI มีวาระการดําเนินงานต่างๆ รวมถึงงานในลักษณะที่เป็ นสากล
เช่น การเสนอแนะข้ อบังคับเรื่ องความร่วมมือในข้ อพิพาทเกี่ยวกับการล้ มละลายระหว่าง 3 ประเทศ
ในเขตการค้ าเสรี อเมริ กาเหนือ (North American Free Trade Agreement/NAFTA) การพิจารณา
ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา ความร่ วมมือสากล
เรื่ องทรัพย์สินทางปั ญญาและกฎหมายขององค์การการค้ าโลก (World Trade Organization/ WTO)
เป็ นต้ น
-สถาบัน ระหว่ า งประเทศเพื่ อ ความเป็ นอัน หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ของกฎหมายเอกชน
้ ่ที่กรุ งโรม
(International Institute for the Unification of Private Law/ Unidroit)92 ตังอยู
ประเทศอิตาลี ก่อตังเมื
้ ่อปี ค.ศ.1926 ในฐานะหน่วยงานพิเศษของ The League of Nations ภายหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่สอง Unidroit เป็ นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่มีความเป็ นอิสระบนพื ้นฐานของข้ อตกลง
พหุภาคีที่เรี ยกว่า The Unidroit Statute มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาความต้ องการและวิธีการสําหรับ
การทําให้ ทนั สมัย การทําให้ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความร่ วมมือในด้ านกฎหมายเอกชนระหว่าง
ประเทศและกลุม่ ประเทศต่างๆ รวมทังจั
้ ดเตรี ยมตัวบทกฎหมายเพื่อให้ รัฐบาลพิจารณา สมาชิกของ
Unidroit จะจํากัดเฉพาะที่เป็ นประเทศเท่านัน้ โดยปั จจุบนั ปี ค.ศ.2012 มีสมาชิก 63 ประเทศ
จาก 5 ทวีป ซึง่ แสดงถึงความหลากหลายของระบบกฎหมาย ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง รวมทัง้
พื ้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ส่วนโครงสร้ างของ Unidroit ประกอบด้ วย 3 องค์กร กล่าวคือ
Cambridge University Press, Principles of Transnational Civil Procedure
American Institute and UNIDROIT (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), p. xxiii
and see International Institute for the Unification of Private Law, Unidroit: An Overview,
http://www.unidroit.org/dynasite.cfm?dsmid=103284.
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สํานักเลขาธิการ (Secretariat) คณะกรรมาธิการ (Governing Council) และสมัชชาใหญ่ (General
Assembly) โดยสํานักเลขาธิ การ จะเป็ นหน่วงานบริ หาร ทําหน้ าที่ดําเนินการตามแผนงาน
(Work Programme) ของ Unidroit มีเลขาธิการใหญ่ (The Secretary-General) เป็ นผู้บงั คับบัญชา
สูงสุดซึ่งได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมาธิ
้
การ ตามรายชื่อที่เสนอโดยประธานของ Unidroit
เลขาธิการใหญ่จะมีกลุม่ ข้ าราชการและพนักงานระหว่างประเทศคอยช่วยเหลือ ส่วนคณะกรรมาธิการ
คือ หน่วยงานที่ควบคุมและตรวจสอบวิธีการทางด้ านนโยบายตามวัตถุประสงค์ของ The Unidroit
Statute และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการที่สํานักเลขาธิการได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผนงานซึง่ ได้ มี
การกําหนดโดยคณะกรรมาธิการ องค์ประกอบของคณะกรรมาธิการ ได้ แก่ ประธานของ Unidroit
ซึง่ เป็ นสมาชิกโดยตําแหน่ง และสมาชิกที่ได้ รับการคัดเลือกมาอีก 25 คน สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็ นผู้
พิพากษา ทนายความ และ นักวิชาการ รวมทังข้
้ าราชการที่มีชื่อเสียง ส่วนสมัชชาใหญ่ เป็ นหน่วยงาน
ตัดสินใจขันสุ
้ ดท้ ายของ Unidroit ทําหน้ าที่เรื่ องต่างๆ คือ ออกเสียงเรื่ องงบประมาณประจําปี
อนุมตั ิแผนงานทุก 3 ปี คัดเลือกคณะกรรมาธิการทุก 5 ปี สมัชชาใหญ่ ประกอบด้ วย ผู้แทน 1 คน
จากรัฐบาลของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ประธานของสมัชชาใหญ่จะมีการสับเปลี่ยนตําแหน่ง
ทุก 1 ปี
ในช่วงที่ผ่านมา Unidroit ได้ จดั เตรี ยมการศึกษาและร่ างต่างๆ มากกว่า 70 ชิ ้น
โดยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี ้มีการจัดเตรี ยมอนุสญ
ั ญารวม 9 ฉบับ และเครื่ องมือทางกฎหมายต่างๆ
ซึง่ ไม่มีสภาพบังคับหรื อ Soft Laws เช่น กฎหมายแม่แบบ (Model Laws) คูม่ ือ (Guids) หลักการ
ว่าด้ วยสัญญาทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ (Unidroit Principles of International Commercial
Contracts, 1994 and 2004) กฎหมายธุรกรรมที่ปลอดภัย (Secured-Transactions Law/
Convention on International Interests in Mobile Equipment, Cape Town, 2001) และ
กฎหมายตลาดทุน (Capital-Market Law) เป็ นต้ น
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2.3.2 การปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งของ ALI-Unidroit 93
จากรายงานของศาสตราจารย์ Marcel Storme ซึง่ เป็ นงานบุกเบิกในเรื่ องการทําให้
ระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในยุโรปมีความสอดคล้ องกันนัน้ แสดงให้ เห็นว่าเรื่ องดังกล่าว
มีความเป็ นไปได้ ในบางหลักการ เช่น การใช้ สิทธิเรี ยกร้ องหรื อการฟ้องคดี การค้ นหาพยานหลักฐาน
และกระบวนการทําคําพิพากษา นอกจากนัน้ ยังได้ มีการจัดทํา Federal Rules of Civil Procedure
ในประเทศสหรัฐอเมริ กาซึง่ สามารถวางหลักเกณฑ์กลางเพื่อใช้ ในบางมลรัฐที่มีระบบกฎหมายแตกต่าง
กันได้ เช่น รัฐหลุยส์เซียนาซึ่งใช้ ระบบ Civil Law และรัฐเวอร์ จิเนียที่ใช้ ระบบ Common Law
จึ ง เป็ นแรงบรรดาลใจให้ เกิ ด โครงการที่ จ ะสร้ างหลัก กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง สากลขึ น้
โดยโครงการนีเ้ ริ่ มต้ นจากการที่ศาสตราจารย์ Hazard แห่งสถาบันกฎหมายของ Pennsylvania
สหรัฐอเมริ กา และ ศาสตราจารย์ Michele Taruffo แห่งมหาวิทยาลัยเมือง Pavia ประเทศอิตาลี
ซึ่งมีความรู้ เชี่ยวชาญด้ านกฎหมายวิธีพิจารณาความได้ ยกร่ างหลักเกณฑ์ของกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ ง สากลขึ น้ เพื่ อ ใช้ กับ ข้ อ พิ พ าทในคดี พ าณิ ช ย์ ร ะหว่ า งประเทศ โดยมี เ ป้ าหมายที่ จ ะให้ มี
หลักเกณฑ์ พืน้ ฐานร่ วมกันของวิธีพิจารณาคดีดังกล่าวในประเทศต่างๆ อันจะเป็ นหลักประกันแก่
คู่ค วามที่ มี สัญ ชาติข องประเทศนัน้ หรื อ ที่ มี สัญ ชาติอื่ น ว่ า จะมี ค วามเท่ า เที ย มและความยุติ ธ รรม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสากลนี ้มีลกั ษณะเป็ นประมวลกฎหมายแม่แบบให้ แก่
ประเทศต่างๆ เพื่อนําไปใช้ ในประเทศของตนได้
ต่อมา ALI และ Unidroit ได้ ร่วมกันจัดตังคณะทํ
้
างานเพื่อรับผิดชอบในการศึกษา
วิเคราะห์และพัฒนาโครงการจัดทําหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสากล (Principles of
Transnational Civil Procedure) โดยก่อนที่จะเริ่ มโครงการ Unidroit ได้ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์
วรรณชัย บุญบํารุ ง, ธนกร วรปรัชญากุล และสิริพนั ธ์ พลรบ, หลักและทฤษฎีกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม1 พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุ งเทพมหานคร: บริ ษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด,
2549), น.112-133, Louis F. Del Duca, “Introduction: Globalization of Civil Procedure,” Penn
State International Law Review 25:2 (2006):495-498 and see ALI/UNIDROIT Principles of
Transnational Civil Procedure, adopted by the American Law Institute (ALI) in May 2004 and
by International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit) in April 2004.
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Stüner แห่งมหาวิทยาลัยเมือง Freiburg ประเทศเยอรมนีทําการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
ผลการศึกษาเห็นว่าน่าจะมีความเป็ นไปได้ จึงได้ มีการประชุมคณะทํางานครัง้ แรกในเดือนพฤษภาคม
ค.ศ.2000 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี คณะทํางานประกอบด้ วย เลขานุการ ผู้รับผิดชอบหรื อเจ้ าของเรื่ อง
2 คน ได้ แก่ Hazard และ Stüner ผู้ทําหน้ าที่เป็ นประธาน คือ R. Nhlapo (ชาวแอฟริ กา)
ส่วนคณะทํางานคนอื่นๆ ได้ แก่ N. Andrews (Clare College, Cambridge) A. Kerelmajer de
Carlucci (ผู้พิพากษาศาลฎีกาของอาร์ เจนตินา) F. Ferrand (มหาวิทยาลัย Jean Moulin Lyon III
ฝรั่งเศส) Kawano (มหาวิทยาลัย Nagoya ญี่ปน)
ุ่ P. Lalive (เจนีวา สวีตเซอร์ แลนด์) Bonell
(ที่ปรึกษาของ Unidroit) และ A. Gidi (มหาวิทยาลัย Pennsylvania สหรัฐอเมริ กา) คณะทํางานได้
เสนอหลักการพื น้ ฐานของกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง ในเรื่ องความเท่ าเที ย ม ความสามารถ
ที่ จะคาดหมายได้ ล่วงหน้ า
และความมี ประสิท ธิ ภาพของกระบวนพิจารณาความแพ่ง ได้ แก่
ความเป็ นกลางและความเป็ นอิ สระของศาล ความเท่าเที ยมกัน ของคู่ความในกระบวนพิ จารณา
สิทธิในการที่จะมีทนายความ สิทธิที่จะได้ รับการพิจารณาโดยมีการส่งคําคู่ความและคําร้ องต่างๆ
ความรวดเร็วของกระบวนการยุตธิ รรม ความประสงค์ของคูค่ วาม แต่ทงนี
ั ้ ้คูค่ วามจะต้ องมีหน้ าที่ในการ
ดําเนินการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดําเนินกระบวนพิจารณาต่อศาลและคู่ความอีกฝ่ าย
ด้ วยความซื่อสัตย์ บทบาทเชิงรุ กของศาลในกระบวนพิจารณา การเข้ าถึงพยานหลักฐานแต่จะมี
ขอบเขตไม่เกินไปกว่ากระบวนการเปิ ดเผยพยานเอกสารก่อนพิจารณา (Discovery) กระบวนพิจารณา
ด้ วยวาจาและด้ วยลายลักษณ์ อักษร การพิจารณาโดยเปิ ดเผย การมีคําพิพากษาโดยเร็ วหลังจาก
เสร็จการพิจารณาและการให้ เหตุผลในคําพิพากษา การมีผลบังคับในทันทีของคําพิพากษาแม้ จะมีการ
อุทธรณ์ฎีกาคําพิพากษา การยอมรับคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ และความร่ วมมือทางการศาล
ของศาลในประเทศต่างๆ
มี ข้ อ ถกเถี ย งกัน ว่า จํ า เป็ นหรื อ ไม่ที่ จ ะต้ อ งกํ า หนดรายละเอี ย ดของหลัก การพื น้ ฐาน
ดังกล่าวในลักษณะของข้ อบังคับ (Rules) ดังเช่น Federal Rules of Civil Procedure ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ฝ่ ายที่เห็นว่าไม่มีความจําเป็ นได้ ให้ เหตุผลว่า หลักการพื ้นฐานดังกล่าวเพียงพอแล้ วที่จะ
ช่วยเป็ นแนวทางการลดความแตกต่างของระบบกฎหมายประเทศต่างๆ ลงได้ โดยจะเป็ นการกําหนด
มาตรฐานทัว่ ไปของกระบวนพิจารณาที่เท่าเทียมเพื่อให้ ประเทศต่างๆ นําไปใช้ เป็ นแนวทางในกรณีที่
มีข้อสงสัยหรื อมีอปุ สรรค และยังเป็ นแนวทางให้ แต่ละประเทศไปกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ด้วย
โดยถื อว่าหลักการดังกล่าวเป็ นกรอบที่สําคัญและจําเป็ นซึ่งกฎหมายของแต่ละประเทศไม่สามารถ
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จะหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ดี ความมุ่งหมายของโครงการนี ้ไม่ประสงค์ที่จะโต้ แย้ งหรื อวิพากษ์ วิจารณ์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศต่างๆ ในยุโรปซึง่ มีวิวฒ
ั นาการโดยหยัง่ รากลึกมาเป็ นเวลา
ยาวนาน และมีธรรมเนียมปฏิบตั ิในการบริ หารกระบวนการยุติธรรม รวมทังมี
้ การสัง่ สมประสบการณ์
ในทางปฏิบตั ขิ องแต่ละประเทศอยู่ แต่เป้าหมายของโครงการประการหนึง่ ก็คือ การช่วยเหลือสนับสนุน
การยกร่ างกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศต่างๆ ซึ่งมีหลายประเทศกําลังดําเนินการอยู่
เช่น รัฐบาลเวียดนามได้ ขอความช่วยเหลือจากสถาบันทัง้ สองเพื่อทําการยกร่ างประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง รวมทังประเทศแม็
้
กซิโกและประเทศในยุโรปตะวันออกซึง่ เคยเป็ นส่วนหนึ่งของ
สหภาพโซเวียตที่เพิ่งจะทําการปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของตนไปเมื่อไม่นานมานี ้
ศาสตราจารย์ Hazard เห็นว่า ปั ญหาของการจัดทํากฎหมายแม่แบบเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับ
ความหลากหลายของวัฒ นธรรม นัก กฎหมายของฝ่ ายประเทศในยุโ รปและฝ่ ายสหรั ฐ อเมริ ก า
ต่างมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของอีกฝ่ ายหนึ่ง เช่น นักกฎหมาย
ฝ่ ายยุโ รปวิ ต กกัง วลในระบบวิ ธี พิ จ ารณาความและระบบลูก ขุน ของสหรั ฐ อเมริ ก าว่ า น่ า จะทํ า ให้
มี ค่า ใช้ จ่ า ยมากเกิ น ไปและใช้ ร ะยะเวลานานเกิ น ไปหากปล่ อ ยให้ มี ก ารใช้ ก ระบวนการเปิ ดเผย
พยานเอกสารก่อนพิจารณา (Discovery) กันอย่างกว้ างขวางหรื อปล่อยให้ ลูกขุนมีอิสระในการ
ตัดสินใจมากเกิ นไปซึ่งแม้ ในสหรั ฐอเมริ กาเองก็ยังคงมีการวิพากษ์ วิจารณ์ เรื่ องนี อ้ ยู่ และปั ญหานี ้
ยังเป็ นอุปสรรคส่วนหนึ่งในการประชุมนานาชาติเพื่อพยายามจะกําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องดังกล่าว
โครงการจัด ทํ า หลัก กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง สากลจึ ง มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ พยายามจะลด
ความแตกต่างของกระบวนพิจารณาในประเทศต่างๆ
การยกร่ า งหลัก กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง สากล มี ข้ อ พิ จ ารณาในเรื่ อ งต่ า งๆ
ดังต่อไปนี ้
1. ความคล้ ายคลึงกันในหลักการพื ้นฐานของระบบวิธีพิจารณาความ เช่น มาตรฐาน
ในการกําหนดเขตอํานาจศาลตามบุคคล และข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้น คุณสมบัติของผู้ชีข้ าดที่เป็ นกลาง
กระบวนการแจ้ ง หรื อ ออกหมายไปยัง จํ า เลย หลัก เกณฑ์ ใ นการใช้ สิท ธิ เ รี ย กร้ องหรื อ การฟ้ องคดี
การแจ้ ง ให้ ทราบถึงกฎหมายสารบัญญัติที่ อ้างอิง การค้ นหาความจริ งโดยการพิสูจน์ บทบัญญัติ
ว่าด้ วยคําให้ การของพยานผู้เชี่ยวชาญ หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยและทําคําพิพากษา การพิจารณา
อุทธรณ์ และหลักเกณฑ์การเป็ นที่สดุ ของคําพิพากษา
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2. ความแตกต่างกันของวิธีพิจารณาความในแต่ละระบบ เป็ นความแตกต่างของระบบ
Civil Law และระบบ Common Law เช่น บทบาทของผู้พิพากษาในกระบวนพิจารณา ขันตอนของ
้
การพิจารณาคดี การพิจารณาคดีใหม่ของศาลอุทธรณ์ ที่มาและประสบการณ์ทางคดีของผู้พิพากษา
นอกจากนัน้ ยังมีความแตกต่างกันภายในทัง้ 2 ระบบของแต่ละประเทศอีกด้ วย
3. หลักเกณฑ์ในการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องหรื อการฟ้องคดี ประเทศส่วนใหญ่จะมีหลักเกณฑ์
ในการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องหรื อการฟ้องคดีที่คล้ ายๆ กัน ส่วนการจัดทํ าหลักเกณฑ์ กลางของกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งสากลนัน้ จะกําหนดให้ คําฟ้องต้ องมีรายละเอียดอันเป็ นฐานของการเรี ยกร้ อง
และรายละเอี ยดซึ่ง แสดงถึง ข้ อเท็ จจริ งบางประการโดยเมื่ อได้ รับการพิสูจน์ ว่าเป็ นความจริ ง แล้ ว
ศาลจะมีคําพิพากษาไปตามคําฟ้องนัน้
4. กระบวนการเปิ ดเผยพยานเอกสารก่อนพิจารณา (Discovery) ในประเทศส่วนใหญ่
ที่ใช้ ระบบ Common Law การให้ การของพยานในช่วงขันตอนก่
้
อนการพิจารณาคดีนนเป็
ั ้ นสิ่งที่
ผิดปกติ และในบางประเทศการให้ การของพยานในช่วงขัน้ ตอนก่อนการพิจารณาคดีจะกระทํ าได้
เฉพาะในกรณี ที่พยานจะไม่สามารถมาให้ การในชัน้ การพิจารณาได้ การเปิ ดเผยพยานเอกสาร
ก่อนพิจารณานันจะกระทํ
้
าเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนพิจารณาหรื อคู่ความ โดยกําหนดให้
ต้ องมี ก ารระบุ ข้ อกล่ า วหาและคํ า แก้ ข้ อกล่ า วหาอย่ า งเต็ ม ที่ อย่ า งไรก็ ดี การแสดงรายการ
พยานหลั ก ฐานในขั น้ ตอนก่ อ นการพิ จ ารณาคดี อ ย่ า งกว้ างขวางนั น้ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
การดํา เนิ น คดี แพ่ง ในปั จจุบัน ของประเทศสหรั ฐอเมริ ก า โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในคดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ผลประโยชน์สําคัญ ส่วนในระบบ Civil Law ไม่มีการใช้ กระบวนการดังกล่าวนี ้ แต่คคู่ วามมีสิทธิ
ร้ องขอให้ ศาลซักถามพยานบุคคล หรื อร้ องขอให้ ศาลสัง่ ให้ ค่คู วามฝ่ ายตรงข้ ามนําเอกสารมาแสดง
ซึ่งเป็ นบทบาทของศาลในการค้ นหาความจริ งในคดีแทนที่จะเป็ นบทบาทของคู่ความ นอกจากนัน้
กฎหมายของประเทศที่ใช้ ระบบ Civil Law บางประเทศกําหนดว่าคูค่ วามไม่สามารถถูกบังคับให้ นํา
เอกสารซึ่งจะก่อให้ เกิดความรั บผิดต่อตนเองมาแสดงได้ แต่กฎหมายของหลายประเทศกํ าหนดว่า
คู่ความอาจถูกบังคับให้ นําเอกสารมาแสดงได้ เมื่อศาลเห็นว่าเอกสารนัน้ เป็ นพยานหลักฐานเพียง
อย่างเดียวที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นแห่งคดี หรื ออาจถือว่าเป็ นหน้ าที่นําสืบของคูค่ วามฝ่ ายที่ครอบครอง
เอกสารนันจะต้
้ องนําเอกสารมาสืบ
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5. กระบวนพิจารณาในชันสื
้ บพยาน การเสนอพยานหลักฐานในระบบ Common Law
เป็ นเรื่ องของทนายความ ส่วนในระบบ Civil Law ผู้พิพากษาจะทําหน้ าที่เป็ นผู้ค้นหาความจริ ง
ทําให้ เกิดความแตกต่างกันในการพัฒนาทักษะของผู้พิพากษา โดยในระบบ Civil Law ผู้พิพากษา
จะต้ องเป็ นผู้เชี่ ยวชาญในการซักถามพยาน ส่วนทนายความจะต้ องเป็ นผู้ติดตามเอาใจใส่ในการ
สืบพยานเพื่อช่วยเหลือศาลในการค้ นหาความจริ งในคดี ในขณะที่ระบบ Common Law จะเป็ นไป
ในทางตรงกันข้ ามโดยทนายความจะต้ องเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการซักถามพยาน ส่วนผู้พิพากษาจะเป็ น
ผู้ช่วยเสริ มในการสืบพยานของทนายความ
6. การพิจารณาในชันอุ
้ ทธรณ์และการเป็ นที่สดุ ของคดี หลักเกณฑ์สากลควรจะกําหนด
ขอบเขตการเป็ นที่สดุ ของคดี และไม่ควรสนับสนุนให้ มีการนําคดีที่ชี ้ขาดโดยสมบูรณ์แล้ วมาทําการ
พิจารณาใหม่ เว้ นแต่จะปรากฏว่ามีการฉ้ อฉลในกระบวนพิจารณา หรื อมีพยานหลักฐานที่ไม่สามารถ
นํามาแสดงได้ ในศาลชันต้
้ น
7. การรับเอาหลักเกณฑ์สากลมาปรับใช้ เป็ นหลักเกณฑ์พื ้นฐานซึง่ เป็ นที่ยอมรับในสังคม
สมัยใหม่โดยเป็ นการรวบรวมข้ อดีของการพิจารณาคดีแบบกล่าวหาของระบบ Common Law และ
การพิจารณาที่มีผ้ พู ิพากษาเป็ นศูนย์กลางของระบบ Civil Law รวมทังการใช้
้
แนวความคิดและถ้ อยคํา
ที่ประเทศต่างๆ สามารถนําไปใช้ ได้
คณะทํางานได้ จดั สัมมนาในประเทศฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยปารี ส 2 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
ปี ค.ศ.2000 และที่เมืองลียง เมื่อปี ค.ศ.2003 เพื่อศึกษาการดําเนินงานยกร่ างหลักการพื ้นฐาน
ของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสากล แม้ หลักการดังกล่าวจะได้ รับการออกแบบโดยมีวตั ปุ ระสงค์
เพื่อใช้ ในการพิจารณาคดีพาณิชย์ระหว่างประเทศ แต่คณะทํางานก็เห็นว่าหลักการนี ้อาจเหมาะสม
กับการใช้ กบั การระงับข้ อพิพาททางแพ่งอื่นๆ รวมถึงการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศด้ วย และ
สามารถใช้ เป็ นพื ้นฐานในการปฏิรูปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้
หลักการพื ้นฐานของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสากล มีรายละเอียดดังนี ้
1. ความเป็ นอิสระ ความเป็ นกลาง และคุณสมบัตขิ องผู้พิพากษา
1.1 ผู้พิพากษาควรมีอิสระในการวินิจฉัยข้ อพิพาทตามข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมาย
โดยปราศจากอิทธิพลที่ไม่สมควรทังภายในและภายนอก
้
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1.2 ผู้พิพากษาควรมีวาระการดํารงตําแหน่งที่เหมาะสม ผู้พิพากษาซึง่ ไม่ใช่ผ้ พู ิพากษา
อาชีพควรจะมีที่มาจากกระบวนการซึ่งประกันความเป็ นอิสระจากคู่ความ ข้ อพิพาท และบุคคลที่มี
ส่วนได้ เสียกับการระงับข้ อพิพาทนัน้
1.3 ผู้พิพากษาควรมีความเป็ นกลาง ผู้พิพากษาหรื อบุคคลอื่นซึง่ มีอํานาจในการวินิจฉัย
ข้ อพิพาทจะต้ องไม่เข้ าร่ วมพิจารณาคดีหากมีเหตุอนั ควรสงสัยในความเป็ นกลางของบุคคลเช่นว่านัน้
และควรมีกระบวนพิจารณาที่เป็ นธรรมและมีประสิทธิภาพสําหรับการโต้ แย้ งในเรื่ องความไม่เป็ นกลาง
ของศาล
1.4 ศาลและผู้พิพากษาไม่ควรติดต่อสื่อสารกับคูค่ วามในเรื่ องที่เกี่ยวกับคดีโดยปราศจาก
คู่ความอีกฝ่ ายหนึ่ง เว้ นแต่เป็ นการติดต่อสื่อสารเกี่ ยวกับกระบวนพิจารณาซึ่งไม่ต้องมีการแจ้ งให้
คู่ความอีกฝ่ ายหนึ่งทราบหรื อเป็ นกระบวนการทางธุรการปกติ ในกรณีที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ศาลและคู่ค วามโดยปราศจากคู่ค วามอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง คู่ค วามฝ่ ายนัน้ ควรได้ รั บ แจ้ ง เนื อ้ หาในการ
ติดต่อสื่อสารโดยทันที
1.5. ผู้พิพากษาควรมีความรู้และประสบการณ์สงู
2. เขตอํานาจศาล
2.1 เขตอํานาจศาลเกี่ยวกับคูค่ วาม
2.1.1 ด้ วยความยินยอมของคูค่ วามในการเสนอข้ อพิพาทต่อศาลนัน้
2.1.2 ในกรณีที่มีความเกี่ยวพันในสาระสําคัญระหว่างประเทศที่ทําการพิจารณาคดีและ
คู่ค วาม หรื อ ธุ ร กรรม หรื อ การเกิ ด ขึน้ ของข้ อ พิ พ าท โดยให้ ถื อ ว่ า มี ค วามเกี่ ย วพัน ในสาระสํ า คัญ
เมื่อมีความเกี่ยวพันของธุรกรรมหรื อการเกิดขึ ้นของข้ อพิพาทส่วนใหญ่ในประเทศที่ทําการพิจารณาคดี
และเมื่อจําเลยมีถิ่นที่อยู่ หรื อมีสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ หรื อมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับ
ข้ อพิพาทตังอยู
้ ใ่ นประเทศที่ทําการพิจารณาคดี
2.2 ในกรณีที่ไม่มีเขตอํานาจศาลของประเทศอื่นซึ่งทําการพิจารณาคดีที่เหมาะสม
อาจจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในเรื่ องเขตอํานาจศาล ดังต่อไปนี ้
2.2.1 จําเลยได้ ปรากฏตัวหรื อจําเลยมีสญ
ั ชาติในประเทศที่ทําการพิจารณาคดี หรื อ
2.2.2 ทรัพย์สินของจําเลยได้ ปรากฏอยู่ในประเทศที่ทําการพิจารณาคดี ไม่ว่าจะเป็ น
ทรั พ ย์ สิน ที่ เ กี่ ยวข้ องกับข้ อพิ พาทหรื อไม่ แต่ศาลนัน้ ควรจะมีอํานาจจํ ากัดเฉพาะในทรั พ ย์ สินหรื อ
มูลค่าของทรัพย์สนิ ดังกล่าวเท่านัน้
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2.3 ศาลอาจสัง่ ให้ ใช้ วิธีการชัว่ คราวเกี่ยวกับบุคคลหรื อทรัพย์สินในประเทศที่ทําการ
พิจารณาคดีได้ แม้ วา่ ศาลนันจะไม่
้
มีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีที่พิพาทก็ตาม
2.4 ศาลที่มีเขตอํานาจต้ องไม่รับฟ้อง ในกรณีที่คคู่ วามได้ ตกลงกันล่วงหน้ าแล้ วว่าให้ คดี
อยูใ่ นเขตอํานาจศาลอื่นโดยเฉพาะ
2.5 ศาลอาจจะไม่รับฟ้องหรื องดการพิจารณาคดีไว้ ในกรณีที่เห็นโดยชัดแจ้ งว่าศาลอื่น
มีเขตอํานาจศาลซึง่ เหมาะสมมากกว่า
2.6 ศาลอาจจะไม่รับฟ้องหรื องดการพิจารณาคดีไว้ ในกรณีที่เป็ นคดีซึ่งค้ างพิจารณา
อยู่ใ นศาลอื่ น ที่ มี เ ขตอํ า นาจ เว้ น แต่จ ะปรากฏว่า คดี นัน้ จะไม่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาอย่ า งเป็ นธรรม
มีประสิทธิภาพ และด้ วยความรวดเร็ว
3. ความเท่าเทียมกันของคูค่ วามในกระบวนพิจารณา
3.1 ศาลควรทําให้ แน่ใจว่าผู้ดําเนินคดีจะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน และมีโอกาส
ในการใช้ สทิ ธิฟ้องและต่อสู้คดีอย่างเหมาะสม
3.2 สิทธิที่จะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่ชอบด้ วยกฎหมายไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องสัญชาติหรื อถื่ นที่อยู่ ศาลควร
คํานึงถึงความยุง่ ยากที่คคู่ วามชาวต่างประเทศอาจจะประสบได้ ในการมีสว่ นร่วมดําเนินคดีด้วย
3.3 บุคคลไม่ควรต้ องถูกบังคับให้ วางประกันค่าใช้ จ่าย หรื อวางประกันความรับผิดในการ
ขอให้ ศาลใช้ วิธีการชัว่ คราว โดยเหตุเพียงเพราะบุคคลนันไม่
้ มีสญ
ั ชาติหรื อถื่นที่อยู่ในประเทศที่ทําการ
พิจารณาคดีนนั ้
3.4 เมื่ดใดก็ตามที่เป็ นไปได้ ข้ อบังคับเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลไม่ควรกําหนดให้ เป็ นภาระ
อันไม่สมควรแก่บคุ คลซึง่ ไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศที่ทําการพิจารณาคดีในการที่จะได้ รับการพิจารณาคดี
โดยศาล
4. สิทธิที่จะเลือกใช้ ทนายความ
4.1 คู่ความมีสิทธิที่จะเลือกใช้ ทนายความได้ ทงทนายความซึ
ั้
่งว่าความอยู่ในประเทศ
ที่ทําการพิจารณาคดีและทนายความที่วา่ ความอยูใ่ นประเทศอื่นๆ
4.2 ความเป็ นอิสระของวิชาชีพทนายความควรได้ รับการเคารพ และควรให้ ทนายความ
สามารถที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อลูกความด้ วยความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับ
ของลูกความได้ อย่างเต็มที่
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5. การได้ รับแจ้ งโดยชอบและสิทธิที่จะได้ รับการพิจารณา
5.1 เมื่อเริ่ มต้ นคดี คู่ความฝ่ ายอื่นนอกจากโจทก์ควรได้ รับแจ้ งด้ วยวิธีการที่สมควรและ
มีประสิทธิภาพ ในการแจ้ งควรจะแนบสําเนาคําฟ้องซึง่ รวมถึงข้ อกล่าวหาตามคําฟ้อง และคําขอบังคับ
ของโจทก์ จําเลยควรได้ รับการแจ้ งถึงกระบวนพิจารณานี ้เพื่อที่จะสามารถต่อสู้คดีได้ และศาลอาจมี
คําพิพากษาโดยขาดนัดได้ หากจําเลยไม่ตอ่ สู้คดีภายในกําหนด
5.2 เอกสารตามข้ อ 5.1 จะต้ องทําเป็ นภาษาของประเทศที่ทําการพิจารณาคดี และภาษา
ของประเทศที่ผ้ รู ับมีถิ่นที่อยู่ หรื อสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจของผู้รับ หรื อภาษาที่ใช้ ในเอกสาร
หลักของธุรกรรมนันด้
้ วย จําเลยและคู่ความฝ่ ายอื่นควรแจ้ งคําให้ การ และข้ อต่อสู้อื่น รวมทังคํ
้ าขอให้
ปลดเปลื ้องทุกข์เป็ นภาษาที่ใช้ ในกระบวนพิจารณาในข้ อ 6
5.3 ภายหลังจากเริ่ มต้ นคดี คูค่ วามทุกฝ่ ายควรได้ รับแจ้ งคําร้ องและคําขอของคู่ความ
ฝ่ ายอื่น รวมทังคํ
้ าสัง่ ศาลโดยทันที
5.4 คู่ความควรมีสิทธิที่จะยื่นข้ อต่อสู้ในข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้
เสนอพยานหลักฐานซึง่ ใช้ เพื่อสนับสนุนได้
5.5 คูค่ วามควรได้ รับโอกาสที่เป็ นธรรม และระยะเวลาที่เพียงพอเหมาะสมในการโต้ แย้ ง
ข้ อต่อสู้ในข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายและการเสนอพยานหลักฐานของคู่ความฝ่ ายอื่น รวมทังคํ
้ าสัง่
และคําแนะนําของศาล
5.6 ศาลควรพิจารณาข้ อต่อสู้ทงหมดของคู
ั้
ค่ วามที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นข้ อพิพาท
5.7 คูค่ วามอาจใช้ วิธีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ ว เช่น ระบบโทรคมนาคมโดยการตกลงกัน
และได้ รับอนุญาตจากศาล
5.8 การมีคําสัง่ และการบังคับคดีตามคําสัง่ ซึ่งมีผลกระทบต่อคู่ความที่มีส่วนได้ เสีย
อาจกระทําได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้ งไปยังคู่ความฝ่ ายนัน้ เฉพาะในกรณี ที่พิสูจน์ ได้ ว่ามีความจําเป็ น
เร่ งด่วนและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม คําสัง่ ตามคําขอฝ่ ายเดียวควรจะได้ สดั ส่วนกับประโยชน์
ที่ผ้ รู ้ องประสงค์จะให้ ค้ มุ ครอง และคู่ความที่ได้ รับผลกระทบควรได้ รับการแจ้ งคําสัง่ พร้ อมเหตุผล
สนับสนุนคําสัง่ ดังกล่าวโดยเร็ วที่สดุ เท่าที่จะทําได้ รวมทังควรมี
้
สิทธิ ที่จะขอให้ ศาลพิจารณาใหม่
โดยทันที
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6. ภาษาที่ใช้ ในกระบวนพิจารณา
6.1 กระบวนพิจารณาซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารด้ วยเอกสารและด้ วยวาจา โดยปกติ
ควรดําเนินการโดยภาษาที่ใช้ ในศาลนัน้
6.2 ศาลอาจจะให้ ใช้ ภาษาอื่นทังหมดหรื
้
อบางส่วนของกระบวนพิจารณาได้ หากไม่ก่อให้
เกิดผลเสียต่อคูค่ วาม
6.3 ควรจัดให้ มีการแปลภาษาในกรณีที่คคู่ วามหรื อพยานไม่มีความสามารถในภาษาที่ใช้
ในการดําเนินกระบวนพิจารณานัน้ การแปลเอกสารที่มีความยาวหรื อมีจํานวนมากอาจจํากัดให้ แปล
เฉพาะส่วนได้ ตามที่คคู่ วามตกลงกัน หรื อตามที่ศาลสัง่
7. ความรวดเร็วของกระบวนการยุตธิ รรม
7.1 ศาลควรวินิจฉัยข้ อพิพาทภายในระยะเวลาอันเหมาะสม
7.2 คู่ความมีหน้ าที่ในการให้ ความร่ วมมือกับศาล และมีสิทธิที่จะปรึกษาหารื อกับศาล
ตามสมควรเกี่ยวกับการกําหนดตารางเวลา ข้ อบังคับเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาและคําสัง่ ศาลอาจจะ
กํ า หนดตารางเวลาที่ เ หมาะสมและระยะเวลาสิ น้ สุด รวมทัง้ กํ า หนดบทลงโทษแก่ คู่ค วามหรื อ
ทนายความที่ไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับและคําสัง่ เช่นว่านันโดยไม่
้
มีเหตุผลอันสมควรได้
8. วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษา
8.1 ศาลอาจมีคําสัง่ ให้ ใช้ วิธีการชัว่ คราวในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อเป็ นการประกันไม่ให้
คําพิพากษาที่จะมีต่อไปเป็ นอันไร้ ผลหรื อเพื่อรักษาหรื อควบคุมสถานะการณ์ ในขณะนัน้ โดยวิธีการ
ที่ใช้ จะต้ องอยูภ่ ายใต้ บงั คับของหลักความได้ สดั ส่วน
8.2 ศาลอาจมีคําสัง่ ให้ ใช้ วิธีการชัว่ คราวโดยไม่ต้องมีการแจ้ งให้ ทราบเฉพาะในกรณีที่
มีความจําเป็ นเร่ งด่วนและเพื่อประโยชน์ แห่งความยุติธรรม โดยผู้ร้องขอจะต้ องเปิ ดเผยประเด็น
ข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายทังหมดที
้
่ศาลควรจะได้ รับทราบอย่างเหมาะสม บุคคลที่จะต้ องถูกบังคับ
ตามคํ า ขอฝ่ ายเดี ย วดั ง กล่ า วต้ องมี โ อกาสโดยเร็ ว ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะทํ า ได้ ในการโต้ แย้ งเกี่ ย วกั บ
ความเหมาะสมของวิธีการชัว่ คราวนัน้
8.3 ผู้ร้องขอให้ ศาลมีคําสัง่ ให้ ใช้ วิธีการชัว่ คราวโดยปกติควรจะมีความรับผิดในการชําระ
ค่าเสียหายแก่ บุคคลที่ ต้องถูกบังคับตามคําขอ หากภายหลังศาลได้ วินิจฉัยว่าไม่ควรสั่งให้ ใช้
วิธีการชัว่ คราวดังกล่าวนัน้ และในกรณีที่เหมาะสม ศาลจะต้ องกําหนดให้ ผ้ รู ้ องขอให้ ศาลมีคําสัง่ ให้ ใช้
วิธีการชัว่ คราววางหลักประกันความเสียหายด้ วย
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9. ขันตอนของกระบวนพิ
้
จารณา
9.1 โดยปกติการพิจารณาคดีควรประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
คือ ขันตอนการเริ
้
่ มต้ นคดี
หรื อขันตอนในการทํ
้
าคําฟ้อง ขันตอนกลางหรื
้
อขันตอนก่
้
อนการพิจารณาคดี และขันตอนสุ
้
ดท้ ายหรื อ
ขันตอนในการพิ
้
จารณาคดี
9.2
ในขัน้ ตอนการเริ่ ม ต้ น คดีห รื อขัน้ ตอนในการทํ า คํ าฟ้ อง คู่ความจะต้ อ งเสนอ
คําฟ้อง คําให้ การ และข้ อโต้ แย้ งอื่นๆ โดยทําเป็ นหนังสือ รวมทังระบุ
้ พยานหลักฐานจะที่ใช้ เป็ นหลัก
ในคดี
9.3 ในขันตอนกลางหรื
้
อก่อนการพิจารณาคดี หากจําเป็ นศาลควรดําเนินการ ดังนี ้
9.3.1 นัดพร้ อมหรื อจัดการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางของกระบวนพิจารณา
9.3.2 กําหนดตารางวันนัดพิจารณา
9.3.3 พิจารณาประเด็นปั ญหาที่ควรคํานึงถึงในเบื ้องต้ น เช่น เขตอํานาจศาล มาตรการ
คุ้มครองชัว่ คราว และอายุความฟ้องคดี
9.3.4 พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการมีอยู่ การรับฟั ง การเปิ ดเผย และการแลกเปลี่ยน
ซึง่ พยานหลักฐาน
9.3.5 กําหนดประเด็นที่อาจทําการชี ้ขาดเบื ้องต้ นทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนของคดี
9.3.6 มีคําสัง่ เกี่ยวกับการสืบพยาน
10. การเริ่ มต้ นคดีของคูค่ วามและขอบเขตของกระบวนพิจารณา
10.1 การเริ่ มต้ นคดีควรเริ่ มโดยคําฟ้องของโจทก์ ไม่ใช่โดยการดําเนินการของศาลเอง
10.2 ระยะเวลาในการเสนอคําฟ้องต่อศาลจะต้ องกําหนดให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
อายุความ การฟ้องซํ ้า และเงื่อนไขอื่นๆ ในเรื่ องระยะเวลา
10.3 ขอบเขตของกระบวนพิจารณาจะต้ องกําหนดโดยคําฟ้องและคําให้ การของคูค่ วาม
ซึง่ ถือเป็ นคําคูค่ วาม และรวมถึงการแก้ ไขคําคูค่ วามนันด้
้ วย
10.4 ในกรณี ที่มีเหตุผลอันสมควร คู่ความมีสิทธิ ที่จะแก้ ไขคําฟ้องหรื อคําให้ การได้
โดยต้ อ งแจ้ ง ให้ คุ่ค วามอี ก ฝ่ ายทราบ แต่ต้ อ งไม่ ทํ า ให้ ก ระบวนพิ จ ารณาล่า ช้ า โดยไม่ ส มควรหรื อ
ก่อให้ เกิดความไม่ยตุ ธิ รรม
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10.5 คู่ความควรมีสิทธิที่จะยุติหรื อแก้ ไขกระบวนพิจารณาไม่ว่าทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน
ได้ โดยสมัครใจโดยการถอนคําคูค่ วาม การยอมรับ หรื อการประนีประนอมยอมความ คูค่ วามฝ่ ายหนึ่ง
ไม่ควรได้ รับอนุญาตให้ ยตุ หิ รื อแก้ ไขกระบวนพิจารณาเมื่อจะก่อให้ เกิดผลเสียแก่คคู่ วามอีกฝ่ ายหนึง่
11. หน้ าที่ของคูค่ วามและทนายความ
11.1 คูค่ วามและทนายความจะต้ องดําเนินคดีโดยสุจริตต่อศาลและคูค่ วามฝ่ ายอื่น
11.2 คู่ความมีความรั บผิดชอบร่ วมกับศาลในการสนับสนุนส่งเสริ มการวินิจฉัยคดี
ที่เป็ นธรรม มีประสิทธิ ภาพ และรวดเร็ วตามสมควร และคู่ความจะต้ องงดเว้ นจากการใช้ สิทธิ
ในกระบวนพิจารณาโดยไม่สจุ ริ ต เช่น การมีอิทธิพลต่อพยานบุคคล หรื อการทําลายพยานหลักฐาน
11.3 ในขันตอนการเริ
้
่มต้ นคดีหรื อขันตอนในการทํ
้
าคําฟ้อง คูค่ วามต้ องแสดงรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้ องโดยสมควรซึ่งข้ อเท็จจริ ง ข้ อกฎหมาย และคําขอบังคับ รวมทังการระบุ
้
พยานหลักฐาน
ที่เพียงพอต่อใช้ สนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างต่างๆ ของตน ในกรณีมีเหตุผลอันสมควรที่ค่คู วามไม่สามารถ
แสดงรายละเอียดดังกล่าวได้ ศาลควรให้ โอกาสคู่ความเสนอข้ อเท็จจริ งหรื อพยานหลักฐานนันได้
้
ในระหว่างการดําเนินกระบวนพิจารณาหลังจากนัน้
11.4 การที่ค่คู วามไม่ได้ ทําการโต้ แย้ งข้ อกล่าวอ้ างหรื อข้ อต่อสู้ของคู่ความอีกฝ่ ายหนึ่ง
ภายในกําหนดระยะเวลา ศาลอาจถือเป็ นหลักเกณฑ์ที่เพียงพอในการพิจารณาว่าจะรับฟั งหรื อยอมรับ
ข้ อโต้ แย้ งนันหรื
้ อไม่ หลังจากที่ศาลได้ เตือนคูค่ วามฝ่ ายนันแล้
้ ว
11.5 ทนายความมีหน้ าที่ในทางวิชาชีพที่จะต้ องช่วยเหลือคู่ความในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของคูค่ วามในการดําเนินกระบวนพิจารณา
12. คําฟ้องและคูค่ วามจํานวนมาก และการร้ องสอด
12.1 คู่ความอาจฟ้องคดีใดๆ อันเกี่ยวพันกับคู่ความฝ่ ายอื่นหรื อบุคคลที่สามได้ ภายใต้
เขตอํานาจของศาลนัน้
12.2 บุคคลผู้มีส่วนได้ เสียหรื อเกี่ยวข้ องกับประเด็นในกระบวนพิจารณาอาจเข้ ามาเป็ น
คู่ความได้ ด้วยการร้ องสอด ในกรณี ที่ศาลเห็นเองหรื อตามคําขอของคู่ความ ศาลอาจเรี ยกให้
บุคคลนันเข้
้ ามาในคดีในฐานะผู้ร้องสอดได้ เว้ นแต่จะทําให้ เกิดความล่าช้ าโดยไม่มีเหตุอนั สมควร หรื อ
จะทํ า ให้ กระบวนพิ จ ารณามี ค วามยุ่ ง ยากสับ สน หรื อ ไม่ ยุ ติ ธ รรมแก่ คู่ ค วามฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
กฎหมายของประเทศที่ ทํ า การพิ จ ารณาคดี อ าจอนุญ าตให้ มี ก ารร้ องสอดในกระบวนพิ จ ารณา
ชันอุ
้ ทธรณ์ได้
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12.3 ในกรณีที่มีเหตุอนั สมควร ศาลควรอนุญาตให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งเข้ ามาเป็ น คูค่ วาม
แทน หรื อรับมรดกความได้
12.4 สิทธิและหน้ าที่ของคู่ความที่เข้ ามาในคดีนนั ้ ปกติจะเป็ นเช่นเดียวกับคู่ความเดิม
โดยขอบเขตของสิทธิและหน้ าที่ดงั กล่าวจะขึ ้นอยู่กบั ลักษณะ ช่วงเวลา และพฤติการณ์ ของคู่ความ
ที่เข้ ามาในคดี
12.5 ศาลอาจมีคําสัง่ ให้ แยกคําฟ้อง แยกประเด็น หรื อแยกคูค่ วาม เป็ นคดีตา่ งหาก หรื อ
ให้ ไปรวมพิจารณากับคดีอื่น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การบริหารจัดการคดีและการวินิจฉัยคดีมีความเป็ นธรรมและ
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น หรื อเพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม
13. การเสนอความเห็นของบุคคลอื่นใดในลักษณะของการเป็ นที่ ปรึ กษาศาลหรื อ
เพื่อนของศาล (Amicus Curiae)
บุคคลที่สามอาจจะยื่นหนังสือให้ ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นข้ อกฎหมายที่สําคัญในคดี
และเรื่ องที่เป็ นข้ อมูลแวดล้ อมของคดีตอ่ ศาลได้ โดยได้ รับอนุญาตจากศาลและปรึกษาหารื อกับคูค่ วาม
ทุกฝ่ ายแล้ ว แต่ศาลอาจเรี ยกให้ บคุ คลดังกล่าวยื่นหนังสือต่อศาลได้ เอง และคูค่ วามต้ องมีโอกาสที่จะ
ยื่นหนังสือแสดงความเห็นเกี่ยวกับหนังสือของบุคคลที่สามได้ ก่อนที่ศาลจะทําการพิจารณาหนังสือ
ของบุคคลที่สามนัน้
14. ความรับผิดชอบของศาลในการกําหนดแนวทางของกระบวนพิจารณา
14.1 เมื่อเริ่ มต้ นคดีโดยเร็ วที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ศาลควรบริ หารจัดการกระบวนพิจารณา
ในเชิงรุ กโดยใช้ ดลุ พิจนิจเพื่อให้ การระงับข้ อพิพาทประสบผลสําเร็ จอย่างเป็ นธรรม มีประสิทธิ ภาพ
และด้ วยความรวดเร็ วตามสมควร ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาศาลควรคํานึงลักษณะของข้ อพิพาทระหว่าง
ประเทศด้ วย
14.2 ศาลควรบริ หารจัดการกระบวนพิจารณาโดยการปรึ กษาหารื อกับคู่ความ ทังนี
้ ้
ภายในขอบเขตเท่าที่จะทําได้
14.3 ศาลควรกําหนดลําดับของประเด็นข้ อพิพาทที่จะต้ องพิจารณา และตารางเวลาของ
กระบวนพิจารณาทุกขันตอนซึ
้
ง่ รวมถึงวันนัดและวันสิ ้นสุด แต่ศาลอาจจะแก้ ไขแนวทางของกระบวน
พิจารณาดังกล่าวได้
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15. การยกฟ้ องและคําพิพากษาโดยขาดนัด
15.1 การยกฟ้ องโดยปกติจะต้ องกระทําต่อโจทก์ ซึ่งไม่ได้ ดําเนินกระบวนพิจารณา
โดยปราศจากเหตุที่จะอ้ างได้ โดยชอบ ทังนี
้ ้ ก่อนยกฟ้องศาลจะต้ องเตือนโจทก์ตามสมควรด้ วย
15.2 คําพิพากษาโดยขาดนัดโดยปกติจะต้ องทําต่อจําเลยหรื อคู่ความฝ่ ายอื่นซึ่งไม่ได้
มาศาล หรื อไม่ได้ ยื่นคําให้ การหรื อข้ อต่อสู้ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยปราศจากเหตุที่จะอ้ างได้
โดยชอบ
15.3 ศาลที่มีคําพิพากษาโดยขาดนัดจะต้ องกําหนดในเรื่ องดังต่อไปนี ้
15.3.1 ศาลมีเขตอํานาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีนนั ้
15.3.2 มีการแจ้ งให้ คคู่ วามทราบ และคูค่ วามมีระยะเวลาเพียงพอที่จะต่อสู้คดีได้
15.3.3 ข้ อกล่าวหานัน้ มีข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานสนับสนุนตามสมควร และ
มีฐานที่จะอ้ างได้ ตามกฎหมาย รวมทังมี
้ การเรี ยกค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายใดๆ
15.4 คําพิพากษาโดยขาดนัดอาจจะกําหนดจํานวนเงินหรื อการเยียวความเสียหายอื่นๆ
ไม่เกินกว่าที่ขอตามคําฟ้อง
15.5 การยกฟ้องและคําพิพากษาโดยขาดนัดนัน้ อยู่ภายใต้ การอุทธรณ์หรื อการยกเลิก
เพิกถอน
15.6 คูค่ วามซึง่ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนในการดําเนินกระบวนพิจารณา จะต้ องอยู่ภายใต้
บังคับเรื่ องบทลงโทษตามที่กําหนดไว้ ในหลักการ ข้ อ 17
16. การเข้ าถึงข้ อมูลและพยานหลักฐาน
16.1 โดยปกติศาลและคู่ความแต่ละฝ่ ายควรจะเข้ าถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ องซึง่ ไม่มี
เอกสิทธิ์ ค้ มุ กันได้ ซึ่งรวมถึงคําให้ การของคู่ความและพยานบุคคล คําให้ การของพยานผู้เชี่ยวชาญ
เอกสารและพยานหลักฐานที่ได้ มาจากการตรวจสอบ หลักฐานการเข้ าไปในสถานที่ หรื อในกรณีที่
เหมาะสมหลักฐานจากการตรวจร่ างกายและจิตใจของบุคคล ทัง้ นี ้ คู่ความควรมีสิทธิที่จะยื่นบันทึก
ถ้ อยคําพยานได้
16.2 ภายในระยะเวลาที่ค่คู วามร้ องขอ ศาลควรจะมีคําสัง่ ให้ เปิ ดเผยพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้ องซึ่งไม่มีเอกสิทธิ์ค้ มุ กันที่อยู่ในความครอบครองหรื อควบคุมของคู่ความอีกฝ่ ายหนึ่ง หรื อ
ของผู้ที่ไม่ได้ เป็ นคู่ความในกรณี ที่ จําเป็ นและมีเหตุอันสมควร
และไม่อาจมี การคัดค้ านได้ ว่า
การเปิ ดเผยพยานหลักฐานอาจเป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ คูค่ วามหรื อบุคคลที่ทําการเปิ ดเผยพยานหลักฐานนัน้
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16.3 เพื่อให้ การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารมีความสะดวกขึ ้น ทนายความของคูค่ วามฝ่ ายหนึ่ง
อาจซักถามพยานของผู้ซงึ่ ไม่ได้ เป็ นคูค่ วามโดยพยานนันสมั
้ ครใจก็ได้
16.4 การให้ การของคู่ความ พยาน และพยานผู้เชี่ยวชาญควรดําเนินการตามวิธีการ
ปกติของประเทศที่ทําการพิจารณาคดี แต่ค่คู วามฝ่ ายหนึ่งควรมีสิทธิที่จะซักถามพยานของคู่ความ
อีกฝ่ ายหนึง่ หรื อพยานผู้เชี่ยวชาญซึง่ ถูกศาลหรื อคูค่ วามอีกฝ่ ายหนึง่ ซักถามก่อนได้ โดยตรง
16.5 บุคคลที่เสนอพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็ นคู่ความหรื อไม่ มีสิทธิขอให้ ศาลมีคําสัง่
คุ้มครองการเปิ ดเผยข้ อมูลซึง่ เป็ นความลับโดยไม่สมควรได้
16.6 ศาลควรมีอิสระในการชัง่ นํ ้าหนักพยานหลักฐานได้ โดยไม่ต้องคํานึงถึงความสําคัญ
ในเรื่ องประเภทและที่มาของพยานหลักฐานนัน้
17. บทลงโทษ
17.1 ศาลอาจกําหนดบทลงโทษแก่ค่คู วาม ทนายความ และบุคคลที่สามซึ่งไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของตนในกระบวนพิจารณาได้
17.2 บทลงโทษควรเหมาะสมและได้ สดั ส่วนกับความร้ ายแรงของเรื่ องและความเสียหาย
ที่เกิดขึ ้น รวมทังเป็
้ นไปตามขอบเขตของการมีสว่ นร่วมและความมากน้ อยของการกระทํา
17.3 บทลงโทษที่เหมาะสมแก่คคู่ วาม ได้ แก่ ข้ อสรุปที่เป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ คูค่ วาม การยกฟ้อง
หรื อการไม่รับคําให้ การทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน การมีคําพิพากษาโดยขาดนัด การงดการพิจารณา
และการสัง่ ให้ ชําระค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมจากค่าใช้ จ่ายตามปกติ บทลงโทษที่เหมาะสมแก่คู่ความและ
ผู้ที่ไม่ได้ เป็ นคู่ความนัน้ รวมถึงบทลงโทษทางการเงิน เช่น ค่าปรับ ส่วนบทลงโทษที่เหมาะสมแก่
ทนายความ เช่น การสัง่ ให้ ชําระค่าใช้ จ่าย
17.4 กฎหมายของประเทศที่ทําการพิจารณาคดีอาจจะกําหนดบทลงโทษเพิ่มเติมได้
ซึง่ รวมถึงความรับผิดทางอาญาในกรณีที่ค่คู วามและผู้ที่ไม่ได้ เป็ นคู่ความได้ ประพฤติผิดอย่างร้ ายแรง
หรื อรุนแรง เช่น การเสนอพยานหลักฐานเท็จ หรื อมีพฤติกรรมการใช้ ความรุนแรงหรื อคุกคาม
18. เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางพยานหลักฐาน
18.1 คู่ความหรื อผู้ที่ไม่ได้ เป็ นคู่ความควรมีเอกสิทธิ์ ความคุ้มกัน และความคุ้มครอง
ในลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับการเปิ ดเผยพยานหลักฐานหรื อข้ อมูลอื่นๆ
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18.2 ศาลควรพิจารณาว่าความคุ้มครองดังกล่าวนันอาจถื
้
อเป็ นการไม่ยอมเปิ ดเผยพยาน
หลักฐานหรื อข้ อมูลอื่นๆ ได้ หรื อไม่ และวินิฉัยว่าจะกํ าหนดบทลงโทษโดยมี ข้อสรุ ปที่ เป็ นปฏิปัก ษ์
ต่อคูค่ วามหรื อโดยบทลงโทษทางอ้ อมอื่นๆ หรื อไม่
18.3 ศาลควรจะได้ รับรู้ ถึงการคุ้มครองดังกล่าวเมื่อจะใช้ อํานาจกํ าหนดบทลงโทษ
แก่คคู่ วามหรื อผู้ที่ไม่ได้ เป็ นคูค่ วามในการบังคับให้ เปิ ดเผยพยานหลักฐานหรื อข้ อมูลอื่นๆ
19. การเสนอคดีด้วยวาจาและด้ วยลายลักษณ์อกั ษร
19.1 การฟ้องคดี คําร้ อง และข้ อโต้ แย้ ง ตามปกติควรจะเริ่ มเสนอโดยทําเป็ นหนังสือ
แต่คู่ค วามควรมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเสนอข้ อ โต้ แ ย้ ง ด้ ว ยวาจาในประเด็น ที่ สํ า คัญ ได้ ใ นการดํ า เนิ น กระบวน
พิจารณา
19.2 การสืบพยานนัดสุดท้ ายจะต้ องกระทําต่อผู้พิพากษาผู้ที่จะทําคําพิพากษา
19.3 ศาลควรกําหนดวิธีการในการให้ การ โดยปกติการให้ การของคู่ความและพยาน
ควรกระทํ าด้ วยวาจา และรายงานความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญควรทํ าเป็ นหนังสือ แต่เมื่อศาล
ได้ ปรึ กษาหารื อกับคู่ความแล้ วอาจกําหนดให้ พยานให้ การเป็ นหนังสือได้ ซึ่งควรจะส่งให้ แก่คู่ความ
ล่วงหน้ าก่อนทําการสืบพยาน
19.4 การให้ การด้ วยวาจาอาจจํากัดเฉพาะการอธิบายเพิ่มเติมคําให้ การเป็ นหนังสือของ
พยานหรื อรายงานความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ
20. การพิจารณาคดีโดยเปิ ดเผย
20.1 โดยปกติการพิจารณาคดีซงึ่ รวมถึงการสืบพยานและการอ่านคําพิพากษาควรจะ
กระทําโดยเปิ ดเผย เมื่อศาลได้ ปรึ กษาหารื อกับคู่ความแล้ วอาจสัง่ ให้ การพิจารณาคดีทัง้ หมดหรื อ
แต่บางส่วนเป็ นความลับได้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ และ
เพื่อคุ้มครองสิทธิสว่ นบุคคล
20.2 สํานวนคดีและรายงานกระบวนพิจารณาควรเปิ ดเผย หรื อเข้ าถึงได้ โดยบุคคล
ผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ โดยบุค คลซึ่ง ได้ ทํ า คํ า ร้ องขอที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ตามกฎหมายของประเทศที่ ทํ า การ
พิจารณาคดี
20.3 หากกระบวนพิจารณาได้ กระทําโดยเปิ ดเผย ศาลอาจสัง่ ให้ ดําเนินกระบวนพิจารณา
ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็ นความลับได้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ
และเพื่อคุ้มครองสิทธิสว่ นบุคคล
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20.4 คําพิพากษาซึง่ รวมถึงเหตุผลที่วินิจฉัยในคําพิพากษา และคําสัง่ อื่นๆ ควรเข้ าถึงได้
โดยสาธารณะชน
21. หน้ าที่นําสืบและการรับฟั งพยานหลักฐาน
21.1 โดยปกติคคู่ วามแต่ละฝ่ ายมีหน้ าที่นําสืบข้ อเท็จจริ งที่ตนต่างกล่าวอ้ างในคดี
21.2 ข้ อเท็จจริงจะได้ รับการพิสจู น์ตอ่ เมื่อศาลเชื่อโดยมีเหตุผลสมควรว่าเป็ นความจริง
21.3 ในกรณีที่ปรากฏว่าคู่ความได้ ครอบครองหรื อควบคุมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ ไม่ได้ นํามาแสดงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ศาลอาจมีข้อสรุ ปที่เป็ นปฏิปักษ์ โดยการเชื่อถือประเด็น
ที่พยานหลักฐานนันต้
้ องทําการพิสจู น์ได้
22. ความรับผิดชอบในการกําหนดข้ อเท็จจริงและข้ อกฎหมาย
22.1 ศาลมีความรับผิดชอบในการพิจารณาข้ อเท็จจริ งและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง
ทังหมด
้
รวมทังการกํ
้
าหนดข้ อกฎหมายที่ถกู ต้ องที่จะใช้ ในการทําคําพิพากษา ซึง่ รวมถึงประเด็นที่ต้อง
วินิจฉัยโดยอาศัยกฎหมายต่างประเทศด้ วย
22.2 เมื่อศาลให้ โอกาสคูค่ วามในการโต้ แย้ ง ศาลอาจดําเนินการดังต่อไปนี ้
22.2.1 อนุญาตหรื อเรี ยกให้ ค่คู วามแก้ ไขข้ อโต้ แย้ งในข้ อกฎหมายหรื อข้ อเท็จจริ ง และ
เสนอประเด็นข้ อพิพาทและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
22.2.2 สัง่ ให้ สืบพยานหลักฐานที่คคู่ วามไม่ได้ เสนอมาก่อน
22.2.3 พิจารณาทฤษฎีทางกฎหมาย หรื อตีความข้ อเท็จจริ งหรื อพยานหลักฐานที่คคู่ วาม
ไม่ได้ กล่าวอ้ างมาก่อน
22.3 โดยปกติศาลควรสืบพยานทังหมดด้
้
วยตนเอง แต่ในกรณีที่จําเป็ นอาจมอบหมายให้
ตัวแทนที่เหมาะสมทําการสืบพยานและรวบรวมพยานหลักฐานไว้ เพื่อให้ ศาลพิจารณาในการสืบพยาน
นัดสุดท้ ายก็ได้
22.4 ศาลอาจแต่งตังพยานผู
้
้ เชี่ยวชาญ และเสนอพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับประเด็น
ใดๆ ที่เหมาะสมกับการให้ การของพยานผู้เชี่ยวชาญนันได้
้ ซึง่ รวมถึงกฎหมายต่างประเทศ
22.4.1 หากคู่ความตกลงด้ วยในการแต่งตังพยานผู
้
้ เชี่ยวชาญ โดยปกติศาลควรแต่งตัง้
พยานผู้เชี่ยวชาญนัน้
22.4.2 คู่ความมีสิทธิที่จะเสนอการให้ การของพยานผู้เชี่ยวชาญที่ตนแต่งตังในประเด็
้
น
ที่เกี่ยวข้ องใดๆ ที่เหมาะสมกับการให้ การของพยานผู้เชี่ยวชาญนัน้
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22.4.3 พยานผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะได้ รับการแต่งตังโดยศาลหรื
้
อโดยคู่ความมีหน้ าที่
ต่อศาลในการเสนอความเห็นในประเด็นที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มที่และอย่างเป็ นรูปธรรม
23. การทําคําพิพากษาและการให้ เหตุผลในคําพิพากษา
23.1 ภายใต้ การเสนอพยานหลักฐานโดยครบถ้ วนของคูค่ วาม ศาลควรจะมีคําพิพากษา
ด้ วยลายลักษณ์อกั ษรในทันที คําพิพากษาควรกําหนดวิธีการเยียวยาตามคําพิพากษา และจํานวนเงิน
ที่ต้องชําระในกรณีที่ขอให้ ชําระเงิน
23.2 คําพิพากษาควรประกอบด้ วยการอธิบายเหตุผลในข้ อเท็จจริ ง ข้ อกฎหมาย และ
พยานหลักฐานที่จําเป็ นอันเป็ นฐานที่ใช้ ในการวินิจฉัย
24. การระงับข้ อพิพาท
24.1 ในขณะเดียวกับการให้ โอกาสคูค่ วามในการฟ้ องและต่อสู้คดี ศาลควรสนับสนุนให้
คูค่ วามตกลงกันเท่าที่จะเป็ นไปได้
24.2 ศาลควรอํานวยความสะดวกให้ ค่คู วามใช้ กระบวนการระงับข้ อพิพาททางเลือก
ในขันตอนใดๆ
้
ของกระบวนพิจารณา
24.3 ทังก่
้ อนและหลังการเริ่ มต้ นคดี คูค่ วามควรร่ วมมือกันในการที่จะพยายามตกลงกัน
ด้ วยวิธีการที่เหมาะสม ศาลอาจจะกําหนดค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่ค่คู วามไม่ให้ ความร่ วมมือ
โดยไม่เหมาะสมหรื อโดยไม่สจุ ริ ต
25. ค่าใช้ จ่าย
25.1 โดยปกติค่คู วามฝ่ ายที่ชนะคดีควรได้ รับชดใช้ ค่าใช้ จ่ายทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน
ที่ตนเสียไป ค่าใช้ จ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมการฟ้ องคดีหรื อค่าขึ ้นศาล ค่าธรรมเนียมที่ชําระแก่
เจ้ าหน้ าที่ เช่น เจ้ าหน้ าที่จดเชาวเลขของศาล ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นค่าธรรมเนียมพยานผู้เชี่ยวชาญ และ
ค่าทนายความ
25.2 โดยถือเป็ นข้ อยกเว้ น ศาลอาจสัง่ ไม่ชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายหรื อสัง่ จํากัดค่าใช้ จา่ ยแก่คคู่ วาม
ฝ่ ายที่ชนะคดีได้ หากมีเหตุอนั สมควรโดยชัดแจ้ ง ศาลอาจจํากัดค่าใช้ จ่ายเฉพาะส่วนที่เกิดขึ ้นในคดี
อย่างแท้ จริ ง และกําหนดให้ ค่คู วามฝ่ ายที่ชนะคดีซงึ่ ยกประเด็นข้ อพิพาทที่ไม่จําเป็ นหรื อยกข้ อต่อสู้
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนันชํ
้ าระค่าใช้ จ่ายได้ ในการทําคําพิพากษาเรื่ องค่าใช้ จ่ายศาลอาจคํานึงถึง
การดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ โดยไม่สจุ ริ ตของคูค่ วามด้ วย

303

26. การบังคับตามคําพิพากษาได้ ทนั ที
26.1 คําพิพากษาอันถึงที่สดุ ของศาลชันต้
้ นโดยปกติควรบังคับได้ ทนั ที
26.2 เพื่อประโยชน์ แห่งความยุติธรรม ศาลชัน้ ต้ นหรื อศาลอุทธรณ์ อาจมีคําสัง่ เอง
หรื อตามที่ คู่ความร้ องขอให้ ทุเลาการบัง คับคดีตามคํา พิพากษาของศาลชัน้ ต้ น ไว้ ก่ อนในระหว่า ง
การอุทธรณ์
26.3 ศาลอาจเรี ยกให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์วางประกันในการขอให้ ศาลอนุญาตให้ ทเุ ลาการบังคับ
หรื ออาจเรี ยกให้ ผ้ คู ดั ค้ านวางประกันในการขอให้ ศาลไม่อนุญาตให้ ทเุ ลาการบังคับได้
27. การอุทธรณ์คําพิพากษา
27.1 การพิจารณาในชันอุ
้ ทธรณ์ควรอยูใ่ นเงื่อนไขเช่นเดียวกับการพิจารณาในศาลชันต้
้ น
ตามกฎหมายของประเทศที่ทําการพิจารณาคดี การพิจารณาในชันอุ
้ ทธรณ์ควรกระทําโดยรวดเร็ ว
27.2 ขอบเขตของการพิจารณาในชันอุ
้ ทธรณ์โดยปกติควรถูกจํากัดโดยคําฟ้อง และ
คําให้ การที่เสนอในศาลชันต้
้ น
27.3 ศาลอุทธรณ์ อาจพิจารณาข้ อเท็จจริ งและพยานหลักฐานใหม่ได้ เพื่อประโยชน์
แห่งความยุตธิ รรม
28. การฟ้องซ้ อนและการฟ้ องซํ ้า
28.1 ในการใช้ ข้อบังคับเรื่ องการฟ้ องซ้ อน ขอบเขตของกระบวนพิจารณาให้ กําหนด
จากคําฟ้องและคําให้ การรวมถึงที่ได้ แก้ ไขด้ วย
28.2 ในการใช้ ข้อบังคับเรื่ องการฟ้องซํ ้า ขอบเขตของกระบวนพิจารณาให้ กําหนด
จากคําฟ้องและคําให้ การรวมถึงที่ได้ แก้ ไข ตลอดจนคําพิพากษาและเหตุผลในคําพิพากษาด้ วย
28.3 ข้ อความคิดในเรื่ องการฟ้องซํ ้าไม่วา่ จะเป็ นข้ อเท็จจริงหรื อข้ อกฎหมายควรจะใช้
เฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความไม่ยตุ ธิ รรมอย่างมากเท่านัน้
29. การบังคับคดีตามคําพิพากษาที่มีประสิทธิภาพ
กระบวนการบังคับคดีตามคําพิพากษาควรมีความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึง
การบังคับให้ ชําระเงินและค่าใช้ จ่ายตามคําพิพากษา คําสัง่ ศาลที่ให้ กระทําการหรื อห้ ามไม่ให้ กระทํา
การใด และมาตรการคุ้มครองชัว่ คราว
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30. การยอมรับตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
คําพิพากษาถึงที่สดุ และการเยียวยาตามมาตรการคุ้มครองชัว่ คราวซึง่ ทําในต่างประเทศ
โดยกระบวนพิจารณาที่สอดคล้ องกับหลักการพืน้ ฐานของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสากลนี ้
ต้ องได้ รับการยอมรับและบังคับได้ เว้ นแต่จะขัดต่อข้ อกําหนดในเรื่ องนโยบายสาธารณะ
31. ความร่วมมือระหว่างประเทศทางการศาล
ศาลของประเทศที่นําหลักการพื ้นฐานของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสากลไปใช้
ควรให้ ความช่วยเหลือศาลของประเทศอื่นๆ ในการดําเนินกระบวนพิจารณาตามหลักการดังกล่าว
ซึ่ง รวมถึง การมี คํา สั่ง อนุญาตให้ ใ ช้ วิธี การชั่ว คราว และความช่ว ยเหลือ ในการระบุ รวบรวม และ
จัดทําพยานหลักฐาน
อย่ า งไรก็ ดี มี ข้ อวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ม ากมายเกี่ ย วกั บ หลัก การพื น้ ฐานของกฎหมาย
ตัวอย่า งเช่น ข้ อวิ พากษ์ วิจารณ์ ที่เ กิ ดจากการคัดค้ านในเรื่ อง
วิธีพิ จารณาความแพ่ง สากล 94
ความต้ องการ ความเป็ นไปได้ และความสะดวกของหลัก การพื น้ ฐานของกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความแพ่ง สากล โดยการยอมรั บ ในคุณค่า ของหลัก การพื น้ ฐานนี อ้ าจขึน้ อยู่กับ การตัด สิน ใจของ
นักนิตศิ าสตร์ แต่ความต้ องการและความสะดวกของประเทศใดประเทศหนึง่ ในการนําหลักการพื ้นฐาน
ดังกล่าวไปใช้ กลับเป็ นการตัดสินใจทางด้ านการเมือง ข้ อวิพากษ์ วิจารณ์ ที่เกิดจากจากการคัดค้ าน
ในเรื่ องการใช้ วิธีการใดโดยเฉพาะในหลักการดังกล่าว เช่น มีผ้ ทู ี่คดั ค้ านเรื่ องภาระและค่าใช้ จ่ายของ
การใช้ กระบวนการเปิ ดเผยพยานเอกสารก่อนพิจารณา (Discovery) ซึง่ เป็ นที่ทราบดีว่าการปล่อยให้ มี
ใช้ กระบวนการนี ้อย่างกว้ างขวางจะเป็ นภาระหนักและมีราคาแพง ข้ อวิพากษ์ วิจารณ์เรื่ องการทําให้
เข้ าใจผิดเกี่ยวกับภาษา เทคนิค หรื อวัฒนธรรมท้ องถิ่น ซึง่ อาจแก้ ไขปั ญหานี ้ได้ โดยปรับปรุงคําอธิบาย

Geoffrey C. Hazard, Jr., “Preliminary Draft of the ALI Transnational Rules of
Civil Procedure,” Texas International Law Journal 33, pp.495-97 (1998) and see Antonio
Gidi, “Presentación del Proyecto de Normas Transnacionales del Proceso Civil,” Revista de
la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú 52, pp.607-620
(1999).
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ตัว บทของหลัก การพื น้ ฐานของกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ง สากล 95 โดยที่ ห ลัก การพื น้ ฐานนี ้
เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนันในส่
้ วนเนื ้อหาที่มีความสลับซับซ้ อนจึงอาจเกิดปั ญหาใหญ่ในการตีความ
กฎหมายและข้ อความคิดที่แฝงอยู่ในวัฒนธรรมเฉพาะซึง่ ภาษานันได้
้ สื่อออกมา โดยเมื่อพยายามที่จะ
ใช้ หลักการพื ้นฐานนี ้ในการสร้ างความเป็ นเอกภาพของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในระดับสากล
ข้ อความคิดบางประการของภาษากฎหมายอังกฤษอาจไม่สอดคล้ องกันในแต่ละประเทศได้ ในปั จจุบนั
ได้ มี ก ารเขี ย นเป็ นภาษาฝรั่ ง เศสและมี ก ารแปลเป็ นภาษาอื่ น ๆ อี ก หลายภาษา นอกจากนั น้
นักนิติศาสตร์ ในระบบ Civil Law และในระบบ Common Law ต่างก็มีมมุ มองต่อหลักการพื ้นฐานของ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสากลที่แตกต่างกัน โดยนักนิติศาสตร์ ในระบบ Civil Law มองว่า
หลักการพื ้นฐานนี ้เป็ นวิธีการของต่างประเทศ ข้ อความคิดหลายประการเป็ นปั ญหา เช่น กระบวนการ
เปิ ดเผยพยานเอกสารก่อนพิจารณา (Discovery) อํานาจในการใช้ ดลุ พินิจของผู้พิพากษา ข้ อเสนอ ใน
การระงับ ข้ อ พิ พ าท การถามพยานโดยทนายความ และการอ้ า งตัว ความเป็ นพยาน ในขณะที่
นักนิติศาสตร์ ในระบบ Common Law ไม่สะดวกใจกับลักษณะบางประการของหลักการพื ้นฐานนี ้
ที่ไม่สอดคล้ องกับกระบวนพิจารณาแบบ Common Law เช่น ผู้พิพากษามีอํานาจในการควบคุม
กระบวนพิจารณามากขึ ้น การใช้ กระบวนการเปิ ดเผยพยานเอกสารฐานก่อนพิจารณา (Discovery)
ที่ จํากัด การถามพยานโดยศาล และการไม่มีระบบลูกขุน ดังนัน้ หลักการพื น้ ฐานของกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง สากลจึ ง พยายามที่ จ ะสร้ างสมดุล ระหว่ า งกฎหมายทัง้ 2
ระบบ
ด้ วยการประนีประนอมกัน โดยการเพิ่มด้ านบวกและลดด้ านลบของแต่ละระบบเพื่อสร้ างความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในประเทศที่ใช้ ระบบ Civil Law และ
ระบบ Common Law
กล่าวโดยสรุป การปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่ง
ทังในระดั
้
บประเทศ ได้ แก่ ประเทศอังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปนุ่ และในระดับระหว่างประเทศ
กล่าวคือ สภาแห่งยุโรป สหภาพยุโรป รวมทังสถาบั
้
นกฎหมายอเมริ กนั และสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่ อ ความเป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน ของกฎหมายเอกชนนัน้ ได้ พ ยายามที่ จ ะทํ า ให้ ร ะบบกระบวน
Gerhard Walter and Samuel P. Baumgartner, “Utility and Feasibility of
Transnational Rules of Civil Procedure: Some German and Swiss Reactions to
the Hazard-Taruffo Project,” Texas International Law Journal 33, pp.469-471 (1998).
95

306

ยุตธิ รรมทางแพ่งสามารถเข้ าถึงได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักพื ้นฐานของมาตรฐานสากลของระบบ
กระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่งใน 3 มิติ คือ มิติด้านความเป็ นธรรมในการ
ค้ นหาความจริ ง เช่น การกําหนดให้ ศาลมีบทบาทเชิงรุ กในกระบวนพิจารณา มิติด้านการเป็ นกระบวน
พิจารณาที่ใช้ ระยะเวลาอย่างเหมาะสม เช่น การกําหนดให้ ศาลฎีกามีอํานาจในการใช้ ดลุ พินิจเองว่า
จะรั บคดีไว้ พิจารณาหรื อไม่ และมิติด้านค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสมในการเข้ าถึงความยุติธรรม เช่น
การกําหนดให้ ค่คู วามไม่จําต้ องมีทนายความช่วยเหลือในการดําเนินคดีมโนสาเร่ หรื อคดีที่มีจํานวน
ทุนทรัพย์เล็กน้ อย ส่วนความแตกต่างของระบบกฎหมายที่สําคัญ 2 ระบบอันได้ แก่ ระบบ Civil Law
ระบบ Common Law ซึ่งเป็ นอุปสรรคสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรม
ทางแพ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับระหว่างประเทศนัน้ ก็มีความพยายามที่ จะประนีประนอมหรื อ
ผสมผสานแนวความคิดของกฎหมายทัง้ 2 ระบบ เช่น การกําหนดให้ การเริ่ มต้ นคดีเป็ นเรื่ อง
ของคูค่ วามจะเป็ นหลักในระบบกล่าวหาของระบบ Common Law ส่วนการกําหนดให้ ศาลมีบทบาท
เชิงรุกในกระบวนพิจารณาจะเป็ นหลักในระบบไต่สวนของระบบ Civil Law เป็ นต้ น รวมทังได้
้ มีการนํา
รู ป แบบและวิ ธี ก ารของแต่ ล ะระบบมาปรั บ ใช้
เช่ น ประเทศที่ ใ ช้ ร ะบบ Civil
Law
ได้ เริ่ มให้ ความสนใจในการนําหลักเรื่ องแนวบรรทัดฐานคําพิพากษา (Precedent) มาใช้ ในการ
พิพากษาคดี ส่วนระบบ Common Law นันก็
้ มีความพยายามที่จะนําความเห็นของนักกฎหมาย
มาประกอบการวินิจฉัยคดีด้วย เป็ นต้ น จึงทําให้ ระบบกฎหมายทัง้ 2 ระบบมีวิวฒ
ั นาการไป
ในลัก ษณะที่ ค ล้ า ยคลึง กัน มากขึน้ ซึ่ง เป็ นการลดอุป สรรคของการปฏิ รู ป ระบบกระบวนยุติ ธ รรม
ทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่งในเรื่ องความแตกต่างของระบบกฎหมายทัง้ 2 ระบบได้

