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ชุด การจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม:

Toward the Establishment of the
Specialized Environmental Courts

ตอนที่ ๒ ระบบศาลและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม

จากความตอนที่ แ ล ว คดี สิ่ ง แวดล อ มและกระบวนการ
ยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม มีแนวคิดและปรัชญาเบื้องหลังที่แตกตางไป
จากการคุม ครองสิทธิในดานอืน่ ๆ อันมีลกั ษณะเฉพาะอีกหลายประการ
ที่ทําใหคดีสิ่งแวดลอมมีความแตกตางจากคดีทั่วไป ตลอดจนลักษณะ
ของคดีสงิ่ แวดลอมมีขอ จํากัดอันไมเอือ้ อํานวยตอการสรางกระบวนการ
ยุตธิ รรมทีเ่ หมาะสมไดอยางสมบูรณ กระทัง่ ไดนาํ ไปสูแ นวคิดทีจ่ ะจัดตัง้
ศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณาและพิพากษาคดีที่มี
ลักษณะเฉพาะทีแ่ ตกตางไปจากคดีโดยทัว่ ไปอยูบ างประการและจําตอง
อาศัยปจจัยประการตาง ๆ เปนการเฉพาะแยกตางหากจากระบบศาล
ปกติ เพื่อใหการอํานวยความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมเปนไปไดอยาง
สอดคลองกับหลักการคุม ครองสิทธิเสรีภาพและการระงับขอพิพาททีม่ ี
ประสิทธิภาพ เปนธรรมและเหมาะสมกับแตละประเทศ
ในบางประเทศไดมกี ารจัดตัง้ ศาลชํานัญพิเศษดานสิง่ แวดลอม
(Specialized Environmental Court) ขึ้ น เพื่ อ อํ า นวย
ความยุตธิ รรมแกคดีทมี่ สี าระสําคัญดานสิง่ แวดลอมเปนการเฉพาะแยก
ตางหากจากศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีทั่วไป
โดยมิไดจดั ตัง้ ขึน้ เปนแผนกหนึง่ แผนกใดในระบบศาลดังกลาว พรอมทัง้
จัดใหมีกฎหมายวิธีพิจารณาความสิ่งแวดลอมขึ้นสําหรับใชในการ
พิจารณาคดีตา งหากจากคดีแพงและคดีอาญาและคดีปกครองของศาล
ในระบบปกติ อี ก ด ว ย ซึ่ ง จะได นํ า เสนอในบทความนี้ เ พื่ อ กล า วถึ ง
กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางสิ่ ง แวดล อ มในมิ ติ ข องระบบศาลและวิ ธี
พิจารณาคดี
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ศตวรรษที่ ๒๑ นั้นนับไดวาเปนชวงเวลาอันสําคัญยิ่งของพัฒนาการของศาลชํานัญพิเศษ
ดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมุงถึงประเด็นเรื่องการแกปญหาสิ่งแวดลอม รวมถึงประเด็นที่พิจารณากันถึงความ
เหมาะสมในการที่จะใชระบบศาลยุติธรรมและศาลปกครองตามปกติในการตัดสินปญหาหรือประเด็น
ขอพิพาทดานสิ่งแวดลอมซึ่งอาจสงผลกระทบตอการใชประโยชนจากทรัพยากร การพัฒนาและ
การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม
ในหลายแงมุม ทั้งในดานผูมีอํานาจฟองคดี ตุลาการ องคกรภาครัฐ ผลประโยชนสาธารณะ รวมทั้ง
องคกรภาคเอกชน (NGO) เปนตน ขอกังวลดังที่ไดกลาวมานั้นลวนเปนตัวเรงอันสําคัญในอันที่จะตอง
จัดใหมศี าลชํานัญพิเศษดานสิง่ แวดลอมขึน้ โดยในหลายภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ ไมวา จะเปนฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝายบริหาร ฝายตุลาการ กลุมองคกรภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วโลกตางพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการจัดตัง้ ศาลชํานัญพิเศษดานสิง่ แวดลอมขึน้ ในประเทศของตนโดยมีขอ พิจารณาถึงปจจัย
ที่จําเปนในการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดังกลาว๑

แนวคิดความยุติธรรมสีเขียว
กับกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม
แนวคิดความยุติธรรมสีเขียว (Greening Justice) คือ ความคิดรวบยอดที่สามารถอธิบาย
วา เหตุใดในนานาประเทศจึงไดจดั ตัง้ ศาลชํานัญพิเศษดานสิง่ แวดลอมขึน้ นัน้ มีปจ จัยทีใ่ ชในการพิจารณา
ที่สําคัญ (Design-Decision) จํานวน ๑๒ ประการ ประกอบกับขอพึงปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice)
สําหรับปจจัยทีใ่ ชในการพิจารณาหรือ Design-Decision นัน้ ไดรวบรวมทางเลือกหรือทางออก (Options
or Alternatives) ทั้งนี้โดยไดคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของระบบกฎหมายของแตละประเทศ รวมถึง
เปาประสงคดานสิ่งแวดลอม โครงสรางทางการเมือง
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ สวนขอพึงปฏิบัติที่ดี
ทีส่ ดุ (Best Practice) นัน้ เปนการยืนยันถึงความเหมาะสม
ในการที่จะพัฒนาระบบการเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ดานสิ่งแวดลอม (Access to justice in environment
matters) ซึ่งกรณีดังกลาวเปนผลจากการที่ผูศึกษา
พบวาแรงผลักดันอันสําคัญในการจัดตั้งหรือปฎิรูปใหมี
ศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอมขึ้นนั้นก็เพื่อกอให
เกิด “เสาหลักทีส่ าม” หรือ “Third pillar” ในกระบวนการ
ประชาธิปไตยดานสิ่งแวดลอมซึ่งดําเนินควบคูไปกับ
สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของภาคสาธารณะในการตัดสินใจรวม
George Pring and Catherine Pring, “Greening Justice: Creating and Improving Environmental Courts
and Tribunals”, p.1. [online] Available from: http://www.law.du.edu/documents/ect-study/greening-justice-book.
pdf [Oct 2nd, 2012].
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ปจจุบัน ทั้งกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศตางใหความสําคัญและ
ยอมรับวามีหลักการสําคัญอยู ๓ ประการในอันทีจ่ ะสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยดานสิง่ แวดลอม
คือ การเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และประการสุดทายคือ การเขาถึงซึ่ง
กระบวนการยุติธรรม๒
หากจะกลาวถึง การเขาสูกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค นั้น อาจกลาวไดวาแนวความ
คิดดังกลาวมีมายาวนานในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ดังที่ อริสโตเติล ปราชญนักคิดคนสําคัญ ไดกลาว
ไววา “The only stable state is the one in which all men are equal before the law”
และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมนั้นอาจใหความหมายอยางงายไดดังนี้ วา “ความสามารถของ
ประชาชนในอันทีจ่ ะสามารถแสวงหาและไดรบั การบรรเทาความเสียหายไมวา โดยทางตรงหรือทางออม
จากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมโดยสอดคลองกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน”๓
ตอมา ประเด็นดานสิง่ แวดลอมไดถกู หยิบยกขึน้ พิจารณารวมกับการแกปญ
 หาดานสิง่ แวดลอม
ในมิติทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น ดังปรากฏในการประชุมของ United Nations Environment
Programme (UNEP) ที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อป ค.ศ. ๒๐๐๖ ซึ่งผูเชี่ยวชาญจากหลาย
ประเทศตางพิจารณาและมีความเห็นรวมกันทีจ่ ะกําหนดแผนการดําเนินงานดานนโยบายและดานการ
กําหนดกฎเกณฑดานสิ่งแวดลอมใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ หนึ่งในมาตรการสําคัญคือการสนับสนุนใหมีระบบการปองกันปญหาและการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทดานสิ่งแวดลอม อันไดแก การสนับสนุนใหมีการใชระบบศาลชํานัญพิเศษดาน
สิ่งแวดลอมและมาตรการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธีอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน๔
ความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหปญหาดานสิ่งแวดลอมนั้นมีความสลับ
ซับซอนมากขึ้น เปนผลใหหลักการตาง ๆ ที่เปนประเด็นดานสิ่งแวดลอมนั้นก็เพิ่มขึ้นเชนกัน เชน
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการตองระมัดระวังไวกอน หลักการพิทักษรักษา หลักการผูกอมลพิษเปน
ผูจาย และดวยสภาพปญหาดานสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการของภาครัฐที่เกิดขึ้นเสมอและสราง
ความยุงยากใหแกภาครัฐ ผูบริหารจัดการชุมชน องคกรอิสระอื่นที่มีเปาหมายในการใหเกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืนนั้น ลวนเปนแรงผลักดันอันสําคัญใหเกิดการพัฒนาระบบการบังคับใชกฎหมายและระบบ
การเขาสูกระบวนการยุติธรรมขึ้นโดยเร็ว๕

การพัฒนาระบบกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม
สิง่ บงชีอ้ ยางหนึง่ ทีแ่ สดงใหเห็นวานานาประเทศตางใหความสําคัญและยอมรับตอความจําเปน
ในอันทีจ่ ะตองปกปองสิง่ แวดลอม สรางระบบสาธารณสุขและกระบวนการประชาธิปไตยดานสิง่ แวดลอม
นั้น คือ การที่ไดมีการบัญญัติสิทธิในสิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญซึ่งถือเปนกฎหมายพื้นฐานของ
ทุกประเทศ อยางไรก็ตาม ดังทีท่ ราบดีวา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายพืน้ ฐานของประเทศทีก่ ลาวถึงระบบ
เพิ่งอาง, หนา ๒.
เพิ่งอาง, หนา ๗.
๔
เพิ่งอาง, หนา ๘-๙.
๕
เพิ่งอาง, หนา ๑๑.
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การเมืองการปกครอง ระบบกฎหมายอยางกวาง ๆ ไวเทานั้น หากจะตองมีการพิจารณาแกปญหา
หรือทําใหกฎหมายดานสิง่ แวดลอมมีผลใชบงั คับจึงยอมจําเปนตองมี กฎหมายเฉพาะ (Specific Laws)
ซึ่งกฎหมายเฉพาะดานสิ่งแวดลอมดังกลาวนั้นไดเริ่มมีใชบังคับอยูในหลายประเทศ ทั้งนี้ไมวาสิทธิ
ขั้นพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมนั้นจะไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลวหรือไมก็ตาม๖
ศาสตราจารย ดร. สุนยี  มัลลิกะมาลย และคณะ อธิบายวา คดีสงิ่ แวดลอม เปนคดีทมี่ ขี อ พิพาท
จากการกระทําที่ละเมิดกฎหมายหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม
และประชาชน มีลักษณะสําคัญดังนี้ ๗
๑. กอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติที่เปนสาธารณสมบัติของคนทั่วไป
๒. มีผลกระทบตอความเปนอยูของคนในสังคมเปนจํานวนมาก
๓. ตองใชเวลาในการแสดงผลเสียหายในบางกรณี
๔. ตองใชผูเชี่ยวชาญในการพิสูจนความเสียหาย
๕. ตองมีวิธีการแกไขเยียวยาที่รวดเร็วทันตอเหตุการณ
ดังนั้น การพัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดี
สิ่งแวดลอมกรณีที่สมควรจัดใหมีขึ้นพรอมกับการ
จั ด ตั้ ง ศาลสิ่ ง แวดล อ ม โดยหากพิ จ ารณาจาก
ลักษณะสําคัญ และสภาพปญหาของกระบวนการ
ยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมแลวพบวา กฎหมายวิธี
พิจารณาความตามปกติยงั ไมเอือ้ อํานวยใหประชาชน
สามารถใชสิทธิทางศาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยอมสมควรตองพิจารณาปรับปรุงแกไขประเด็น
สําคัญโดยลําดับ๘ ดังนี้
อํานาจฟอง : บุคคลหรือองคกรใดบางที่จะมีสิทธิฟองคดีสิ่งแวดลอมได
ขอพิจารณาเกี่ยวกับ “อํานาจฟอง” เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับสิทธิของผูเสียหาย ในการเริ่ม
กระบวนการทางคดีตอองคกรระงับขอพิพาทตามกฎหมายภายในของแตละประเทศ วาถือเปนบุคคล
ที่สามารถนําคดีมาฟองตอศาลไดหรือไม ซึ่งในแตละประเทศอาจตีความบุคคลผูถูกละเมิด หรือถูก
โตแยง “สิทธิในสิ่งแวดลอม” ภายใตปรัชญาความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมสากลที่อาจยอมรับนับถือ
แตกตางกันไป เชน ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ไดเปดโอกาสใหประชาชนโดยทัว่ ไปสามารถ
ฟองคดีไดในลักษณะเปด (Open standing) ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการตรวจสอบการไมดําเนินการตามขั้น
ตอนที่กฎหมายกําหนดของเจาหนาที่ฝายปกครอง หรือตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย (Judicial
Review) เกีย่ วกับคําสัง่ หรือคําตัดสินของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ หรือการรองขอใหบงั คับการตามกฎหมาย
เพิ่งอาง, หนา ๑๐.
ดูเพิ่มเติม สุนีย มัลลิกะมาลย, “การวิเคราะหคดีสิ่งแวดลอม,” ใน วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒
(พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘) : หนา ๓
๘
ดูเพิ่มเติม สุนทรียา เหมือนพะวงศ, “ศาลสิ่งแวดลอม : กระบวนการสรางความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม”, ใน วารสาร
ยุติธรรมปริทัศน (มิถุนายน ๒๕๕๐) : หนา ๙-๑๘.
๖
๗
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(Application for Civil Enforcement Orders)๙ ทั้งนี้ หลายประเทศยังไดรับรองสิทธิการฟองคดี
สําหรับการฟองคดีโดยชุมชน องคการปกครองสวนทองถิน่ หรือโดยองคกรพัฒนาเอกชนดานสิง่ แวดลอม
ไวอยางชัดเจนอีกดวย๑๐
ระบบกฎหมายเรือ่ งพยานหลักฐานและกระบวนการคนหาความจริงในคดี๑๑
ประเด็นขอกฎหมายเกี่ยวกับ “พยานหลักฐาน” นั้น ถือเปนเรื่องสําคัญสําหรับคดีสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ เพราะหากกฎหมายวาดวยพยานหลักฐานไมมคี วามยืดหยุน เพียงพอการดําเนิน
การเพื่อใหไดขอเท็จจริงในคดีก็เปนไปไดยาก ดังนั้น การที่บทบัญญัติวาดวยพยานหลักฐาน (Rule of
Evidence) จะเปนผลเอื้ออํานวยสําหรับการคนหาพยานหลักฐานอยางไร จะรับฟงพยานหลักฐาน
ตาง ๆ ไดเพียงใด รวมถึงเรื่องภาระการพิสูจนในคดีที่มีความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของคดี
สิง่ แวดลอมมากนอยแคไหนเพียงใดนัน้ จึงเปนประเด็นทีม่ คี วามสําคัญมากสําหรับกระบวนการยุตธิ รรม
ทางสิ่งแวดลอม
สําหรับคดีเกี่ยวกับที่ดินและปาไมนั้น ในตางประเทศ เชน ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย และ
มาเลเซีย ที่มีชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม ไดมีการพัฒนา หลักการพิสูจนสิทธิในที่ดินดั้งเดิมของสวนกลาง
(Communal Land) ไวดวย เชน กระบวนการรับฟงจากปากคําประวัติศาสตร (Oral History)
นอกจากนี้ ระบบผูเ ชีย่ วชาญและผูช าํ นาญการพิเศษ ระบบทีป่ รึกษาศาลดานเทคนิค รวมทัง้
พยานผูเชี่ยวชาญตาง ๆ ก็เปนเรื่องที่ควรตองพัฒนากันอยางจริงจังตอไป โดยหลักการแลว พยาน
ผูเ ชีย่ วชาญมีหนาทีช่ ว ยเหลือศาลในเนือ้ หาความชํานาญทีต่ นเองเกีย่ วของโดยไมลาํ เอียง (Impartially)
เพราะพยานผูเชี่ยวชาญมิใชผูตอสูคดีแทนพยานฝายที่อางตน แตในความเปนจริง พยานผูเชี่ยวชาญ
มักเขาขางคูความฝายของตนมากกวา
เรื่องสําคัญที่จําเปนตองปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการหาพยานหลักฐานในคดีสิ่งแวดลอมอีกเรื่อง
หนึง่ คือ การเปลีย่ น บทบาทของผูพ พิ ากษา จากการทีเ่ นนระบบการตอสูก นั โดยคูค วาม (Adversarial
System) ก็สมควรจะเพิ่มบทบาทเปนลักษณะระบบการคนหาความจริง (Inquisitorial System)
มากขึ้น หรือเปนลักษณะผสมผสาน (Mixture of Adversarial and Inquisitorial) ดังนั้น สิ่งที่
นาจะถือเปนแบบอยางที่ดีในวิธีปฏิบัติของศาลสิ่งแวดลอมในตางประเทศ เชน การที่ผูพิพากษา
มั ก ออกเดิ น เผชิ ญ สื บ ไปยั ง พื้ น ที่ พิ พ าทที่ มี ป  ญ หาขั ด แย ง ด ว ยตนเอง และอาจมี ก ารรั บ ฟ ง พยาน
จากในพื้นที่โดยตรง ก็เปนเรื่องที่นาจะนํามาปรับใชมากขึ้น
การพัฒนาเครื่องมือทางกฎหมายใหแกศาล
การพัฒนาเครือ่ งมือทางกฎหมายใหแกศาล ไดแก การใหอาํ นาจศาลในการออกคําสัง่ คุม ครอง
ชั่วคราวใหเกิดประสิทธิภาพไดอยางแทจริง การเพิ่มอํานาจการใชดุลพินิจใหแกศาลในการเลือก
มาตรการลงโทษจําเลยในคดีสงิ่ แวดลอม หรือการเพิม่ ดุลพินจิ ในการสัง่ การในเรือ่ งวิธกี ารฟน ฟูสภาพ
ธรรมชาติทหี่ ลากหลาย นอกจากนี้ การพัฒนากระบวนการบังคับคดีใหเกิดขึน้ ไดจริง ก็เปนเรือ่ งทีต่ อ ง
เพิ่งอาง, หนา ๙.
เพิ่งอาง, หนา ๑๐.
๑๑
โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๑๐-๑๘.
๙

๑๐
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ชุด การจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม: Toward the Establishment of the Specialized
Environmental Courts ตอนที่ ๒ ระบบศาลและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม

เรงพัฒนาโดยเรงดวน เพราะที่ผานมาปรากฏวาผูบุกรุกเขาไปในพื้นที่อนุรักษตาง ๆ
ไมจําเปนตองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไป เพราะรัฐไมมีเครื่องมือในการรื้อถอนอยาง
เพียงพอ เปนตน การพัฒนาเครื่องมือทางกฎหมายใหแกศาลในคดีสิ่งแวดลอม
เปนเรื่องที่มีความจําเปน เพื่อใหศาลสามารถสรางความเปนธรรมทางสิ่งแวดลอมได
อยางแทจริง
การแกไขกฎหมายสารบัญญัติที่เกี่ยวของกับ
ระบบวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม
นอกเหนือจากการแกไขกฎหมายวิธีสบัญญัติบางเรื่องเพื่อ
ปรับปรุงวิธพี จิ ารณาคดีสงิ่ แวดลอมแลว ยังจําเปนตองแกไขกฎหมาย
สารบัญญัตบิ างเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับระบบวิธพี จิ ารณาคดีสงิ่ แวดลอม
เพื่อสรางความยุติธรรมใหเกิดขึ้นดวย ตัวอยางเชน
เรื่องอายุความที่ผูเจ็บปวยจากมลพิษจะใชในการ
ฟองคดีสงิ่ แวดลอม ทีอ่ าจจะตองขยายใหมรี ะยะเวลา
นานขึ้ น หรื อ เรื่ อ ง อํ า นาจของศาลในการแก ไข
คําพิพากษาเกี่ยวกับการกําหนดคาเสียหายใหแกผูที่
ไดรับความเสียหายตาง ๆ เปนตน
ระบบความชวยเหลือประชาชนใน
ทางคดีสิ่งแวดลอมในเรื่องอื่น ๆ
การชวยเหลือประชาชนในทางคดีสงิ่ แวดลอม
ในเรื่ อ งอื่ น ๆ ไม ว  า จะเป น เรื่ อ งของการจั ด ทนาย
ความชวยเหลือ การจัดผูเ ชีย่ วชาญทางเทคนิคเขาชวยคนหาและ
ตรวจพิสจู นพยานหลักฐาน การจัดใหมกี องทุนในการดําเนินคดีสงิ่ แวดลอมหรือเรือ่ งการลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียมศาล (Court Fee) ซึ่งระบบกฎหมายสิ่งแวดลอมในตางประเทศไดรับประกันเรื่องนี้ไว
อยางดี ถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการติดอาวุธ (Empower) ใหแกประชาชนที่จะสามารถ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมไดอยางแทจริง

การจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม๑๒
“ศาลชํานัญพิเศษ” หมายถึง ศาลซึ่งมีอํานาจพิจารณาคดีจํากัดเฉพาะเรื่อง ซึ่งไดมีการจัดตั้ง
ขึน้ มาอยางยาวนานและเปนทีแ่ พรหลายดังปรากฏในปจจุบนั ดังทีไ่ ดมกี ารจัดตัง้ ศาลชํานัญพิเศษขึน้ ทัง้
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับการจัดตัง้ ศาลชํานัญพิเศษดานสิง่ แวดลอมในภาพรวมของนานาประเทศนัน้ โปรดดูเพิม่ เติม Robert
Carnwath, “Institutional Innovation for Environmental Justice”, 29 Pace Envtl. L. Rev. 555 (2012), p. 555-565.
[online] Available from : http://digitalcommons.pace.edu/pelr/vol29/iss2/6 [2 oct 2012]. และ George Pring and
Catherine Pring. “Specialized Environmental Courts and Tribunals at the Confluence of Human Rights and the
Environment”, 11 Oregon Review of International Law (2009). และ Scott C. Whitney, “THE CASE FOR CREATING
A SPECIAL ENVIRONMENTAL COURT SYSTEM”, 14 William and Mary Law Review. (1973), pp. 473-521. และ Markus B.
Zimmer, “Overview of Specialized Courts” , International Journal For Court Administration. (2009).
๑๒
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ระดับศาลชั้นตนและศาลสูง เชน ศาลภาษีอากร ศาลลมละลาย ศาลคดีจราจร และศาลเยาวชน
และครอบครัว เปนตน๑๓
ทั้งนี้ การจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษนั้นมีเหตุผลหลักในการจัดตั้งอยู ๒ ประการ๑๔ คือ
๑. เหตุผลดานการจัดการคดี (Case Management) ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพซึ่งคดีที่อยูในความรับผิดชอบของศาลยุติธรรมปกตินั้นไมสามารถจัดการไดเพียงพอ
๒. เหตุผลดานการสรางกระบวนการยุติธรรมที่แตกตาง (Alternate jurisprudence)
นอกจากการพิจารณาความยุตธิ รรมในเชิงกฎหมายแตเพียงอยางเดียวดังทีป่ รากฏในศาลยุตธิ รรมปกติ
แลวนัน้ ศาลชํานัญพิเศษอาจพิจารณาขอพิพาทโดยมีเปาประสงคในการแกปญ
 หา (Problem solving)
มากยิ่งขึ้นไดอีกดวย
การพัฒนาระบบศาล: แนวคิดในการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม
สําหรับ ศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม นั้นไมใชสิ่งใหมที่เพิ่งกําเนิดขึ้นแตอยางใด แตได
ปรากฏมีศาลชํานัญพิเศษขึ้นนับแตชวงตนคริสตศตวรรษ ๒๐ ในประเทศเดนมารก ซึ่งไดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการคุมครองธรรมชาติ (Nature Protection Board) ขึ้นในป ค.ศ.๑๙๑๗ รวมทั้งใน
ประเทศสวีเดน๑๕ และฟนแลนด ซึง่ ไดจดั ตัง้ ศาลชํานัญพิเศษดานทรัพยากรนํา้ (Water Courts) ขึน้
ในป ค.ศ. ๑๙๑๘ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ การคุม ครองและบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ ภายในประเทศ๑๖
ปจจุบันมีการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอมขึ้นในหลายประเทศ เชน ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน๑๗ และฟลปิ ปนส บางประเทศอยูร ะหวางการตรากฎหมายเพือ่ จัดตัง้ ศาลชํานัญ
พิเศษ และบางประเทศไดจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมขึ้นในศาลยุติธรรม๑๘ และศาลปกครอง ดังเชนใน
กรณีของประเทศไทย เปนตน
นอกเหนือจากการพัฒนาวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมดังที่ไดกลาวแลวนั้น ในหลายประเทศไดมี
ความพยายามที่จะจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอมขึ้น เพื่อใหเปนองคกรพิเศษที่ทําหนาที่ระงับขอพิพาท
ทางสิง่ แวดลอมเปนการเฉพาะ หรือประเทศทีย่ งั ไมมศี าลสิง่ แวดลอมก็กาํ ลังพัฒนาองคกรวินจิ ฉัยชีข้ าด
ในลักษณะคณะกรรมการชี้ขาดขึ้นมาเปนการเฉพาะดวยเชนกัน๑๙
ในปจจุบัน ประเทศที่ไดมีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอมแลว เชน ประเทศนิวซีแลนด และ
ออสเตรเลีย ที่ไดมีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอม (Environmental Court) ขึ้นในหลายมลรัฐ เชน
George Pring and Catherine Pring, อางแลว, หนา ๙.
เพิ่งอาง, หนาเดียวกัน.
๑๕
ดูแนวคิดและการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอมของประเทศสวีเดน ไดใน Ulf Bjällås, “EXPERIENCES OF
SWEDEN’S ENVIRONMENTAL COURTS”, Journal of Court Innovation, Vol. 3, No.11. (2010).
๑๖
George Pring and Catherine Pring, อางแลว, หนา ๙.
๑๗
ดูแนวคิดและการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอมของประเทศจีน ไดใน Darcey J. Goelz, “CHINA’S ENVIRONMANTAL PROBLEMS: IS A SPECIALIZED COURT THE SOLUTION ? ” , Pacific Rim Law & Policy Journal, Vol. 18.
(2008), p. 155-187.
๑๘
พีรฉัตร จรรยาสัณห, “การพิจารณาคดีสงิ่ แวดลอมโดยศาลชํานัญพิเศษ,” (วิทยานิพนธนติ ศิ าสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, พ.ศ. ๒๕๔๗), หนา ๙๒.
๑๙
สุนทรียา เหมือนพะวงศ, อางแลว, หนา ๑๓.
๑๓
๑๔
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มีศาลที่ดินและสิ่งแวดลอม (Land and Environment
Court) ขึน้ ในมลรัฐ New South Wales๒๐ มีศาล
ผังเมืองและสิง่ แวดลอม (Planning and Environment
Court) ขึน้ ในมลรัฐ Queensland มีศาลสิง่ แวดลอม
ทรั พ ยากรและการพั ฒ นา (Environment,
Resources and Development Court) ขึ้นในมลรัฐ
South Australia รวมถึงใน ประเทศสวีเดน และ
สหรัฐอเมริกา ทีไ่ ดจดั ตัง้ ศาลสิง่ แวดลอม (Environment
Court) ขึ้นในบางมลรัฐ สําหรับประเทศที่มีองคกร
วินจิ ฉัยชีข้ าดในลักษณะคณะกรรมการชีข้ าด เชน ประเทศ
เดนมารก ที่มีคณะกรรมการอุทธรณทางสิ่งแวดลอมและ
คณะกรรมการอุ ท ธรณ เ กี่ ย วกั บ การคุ  ม ครองธรรมชาติ
เปนตน๒๑
ทัง้ นี้ ขอมูลในป ค.ศ. ๒๐๑๒ พบวา มีศาลชํานัญพิเศษดานสิง่ แวดลอม หรือคณะกรรมการ
วินจิ ฉัยชีข้ าดขอพิพาททางสิง่ แวดลอม จํานวนรวมกวา ๓๖๐ องคกร ทัง้ ในระดับชาติและในระดับ
ตํ่ากวาเชนในระดับมลรัฐ ใน ๔๒ ประเทศทั่วโลก๒๒ ซึ่งนาจะเปนปรากฏการณที่แสดงใหเห็นวา
สั ง คมโลกในป จ จุ บั น ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของลั ก ษณะเฉพาะของกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ทางสิ่งแวดลอมเปนพิเศษมากนอยเพียงใด

ประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบศาลสิ่งแวดลอม๒๓
รูปแบบศาล
จากประสบการณของหลายประเทศ ระบบศาลโดยทั่วไปมีความสลับซับซอน และไมสามารถ
แกไขปญหากฎหมายสิง่ แวดลอมได จึงไดมคี วามพยายามจัดตัง้ ศาลสิง่ แวดลอมเปนพิเศษขึน้ เพือ่ พิจารณา
พิพากษาคดีสงิ่ แวดลอมเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม ในบางประเทศ เชน ประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี และโปรตุเกส เห็นวาไมมีความจําเปนตองตั้งศาลสิ่งแวดลอมขึ้นเปนพิเศษ เพราะประเทศ
เหลานี้ไดจัดใหคดีสิ่งแวดลอมสวนใหญเปนคดีปกครอง ซึ่งศาลปกครองสามารถทําหนาที่ไดดีอยูแลว
ความสัมพันธระหวางศาลสิ่งแวดลอมกับศาลอื่น
ในประเทศทีม่ กี ารจัดตัง้ ศาลสิง่ แวดลอมแลว ไดมกี ารกําหนดความสัมพันธทางอํานาจหนาทีก่ บั
ศาลอื่นที่แตกตางกันไป ตัวอยางเชน ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ไมมีระบบศาลปกครอง
Brian J. Preston, “Benefits of Judicial Specialization in Environmental Law: The Land and Environment
Court of New South Wales as a Case Study”, 29 Pace Envtl. L. Rev. 396 (2012) Available at: http://digitalcommons.
pace.edu/pelr/vol29/iss2/2.
๒๑
สุนทรียา เหมือนพะวงศ, อางแลว, หนา ๑๓.
๒๒
Robert Carnwath, “Institutional Innovation for Environmental Justice”, 29 Pace Envtl. L. Rev. 555
(2012), p. 562. [online] Available from: http://digitalcommons.pace.edu/pelr/vol29/iss2/6 [2 oct 2012].
๒๓
สุนทรียา เหมือนพะวงศ, อางแลว, หนา ๑๓-๑๗.
๒๐
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

ศาลสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่ในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม แตจะไมรวมถึงคดีที่เกี่ยวกับกฎหมาย
คอมมอนลอว หรือคดีที่ไมอยูในบังคับของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน คดีละเมิด คดีเกี่ยว
กับการรบกวน (Nuisance) คดีบุกรุก เปนตน ซึ่งคดีเหลานี้จะอยูในเขตอํานาจของศาลทั่วไป หรือใน
ประเทศสวีเดน มีระบบศาลยุติธรรม ระบบศาลปกครอง และมีระบบศาลสิ่งแวดลอมดวย ที่แบงแยก
หนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดลอมตางกันไป
ลําดับชั้นของศาล
ในเรื่องลําดับชั้นของศาลสิ่งแวดลอมก็มีความสําคัญในเชิงโครงสรางของระบบศาลโดยรวม
ในประเทศออสเตรเลีย บางมลรัฐ ศาลสิ่งแวดลอมมีลําดับชั้นเทียบเทาศาลชั้นตน ในขณะที่บางมลรัฐ
เทียบเทาศาลสูง เชน ในมลรัฐ South Australia มีศาลสิ่งแวดลอมที่อยูในลําดับชั้นเดียวกับ District
Court คือ ศาลชัน้ ตน โดยไมมศี าลอุทธรณในสวนคดีสงิ่ แวดลอมคดีทเี่ สร็จจากศาลสิง่ แวดลอมจะอุทธรณ
โดยตรงตอศาลฎีกา (Supreme Court)
ระบบผูพิพากษา ผูพิพากษาสมทบ ที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญศาล
หลักเกณฑการคัดเลือกผูพ พิ ากษา ผูพ พิ ากษาสมทบ ทีป่ รึกษาและผูเ ชีย่ วชาญของศาล รวมทัง้
การกําหนดองคคณะผูพ พิ ากษาทีพ่ จิ ารณาคดีเปนเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญมากตอการพิจารณาพิพากษาคดี
สิ่งแวดลอม
การมี ค วามรู  ค วามชํ า นาญในเรื่ อ งสิ่ ง แวดล อ มของบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทาง
สิง่ แวดลอม โดยเฉพาะบุคลากรของศาลเปนเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญมาก ซึง่ ความรูท จี่ ะใชในคดีสงิ่ แวดลอม
นั้นมิใชแคหลักวิชาทางกฎหมายเทานั้น หากแตมีประเด็นที่เกี่ยวของกับศาสตรอื่น ๆ อีกหลายดาน
ดวยกัน เชน วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม และนิเวศวิทยา ฯลฯ เปนตน ดังนั้น
ระบบการคัดเลือกบุคลากรเขาสูตําแหนงตาง ๆ จึงมีความสําคัญมาก
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ผูพิพากษาศาลสิ่งแวดลอมมักไดรับการคัดเลือก
มาจากนั ก กฎหมายที่ เ คยมี ผ ลงานการเคลื่ อ นไหวเพื่ อ ต อ สู  ด  า นสิ่ ง แวดล อ มมาก อ นทั้ ง สิ้ น ทั้ ง นี้
ในศาลตามระบบปกติ มีการเปลี่ยนยายตําแหนงผูพิพากษาเสมอ (Circulation of judges) ทําให
ผูพ พิ ากษาขาดความรูแ ละประสบการณทเี่ พียงพอ การปรับปรุงเรือ่ งการโยกยายไปศาลอืน่ ยอมมีสว นชวย
พัฒนาระบบคดีสิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน
สําหรับ ผูพิพากษาสมทบ (Expert Lay – Judges) ที่ปรึกษา (Environment Adviser)
และผูเ ชีย่ วชาญ (Expert) ของศาล ก็จะตองเปนบุคคลทีม่ คี วามรูผ า นการอบรมทางดานเทคนิค ไดแก
เรือ่ งวิศวกรรมสิง่ แวดลอม วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม ฯลฯ และจะตองมีประสบการณในการทํางานเรือ่ ง
สิ่งแวดลอมมาอยางยาวนานเปนที่ยอมรับจากวงการวิชาชีพที่เกี่ยวของ และมีความเปนกลาง เพื่อเปน
หลักประกันวาจะสามารถใหความเปนธรรมในคดีสิ่งแวดลอมได ซึ่งผูพิพากษาสมทบ ที่ปรึกษา และ
ผูเชี่ยวชาญนี้ จะเปนบุคลากรที่มาชวยศาลในเรื่องขอมูลที่มีความสลับซับซอน และจะตองมีความ
สามารถเพียงพอทีจ่ ะตรวจสอบความถูกตองของ “พยานผูเ ชีย่ วชาญ” ทีค่ คู วามมักจะอางกันในคดี
สิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลใหพยานผูเชี่ยวชาญ กลายเปนอาชีพสําคัญที่มีราคาแพงที่คูความแตละฝาย
ตางแสวงหานําเขามาในคดี
ม.ค. - ก.พ. ๕๖

P189-198.indd 197

จุลนิติ

๑๙๗

23/1/2556 18:09:02

ชุด การจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม: Toward the Establishment of the Specialized
Environmental Courts ตอนที่ ๒ ระบบศาลและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม

ในสวนของการกําหนดอํานาจหนาที่ของผูพิพากษา
สมทบก็มีความสําคัญมาก ในประเทศที่มีความเชื่อมั่นในระบบ
ผูพิพากษาสมทบ เชน ประเทศออสเตรเลีย ผูพิพากษาสมทบ
ซึ่งเรียกกันวา Commissioner จะมีอํานาจนั่งพิจารณาและ
พิพากษาคดีอุทธรณคําสั่งคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอมหรือ
ผังเมือง เพื่อใหศาลวินิจฉัยในเนื้อหาทางเทคนิคของคดี (Merit
Appeal) ที่มิใชการพิจารณาขอกฎหมาย (Decision at Law)
โดยสามารถกระทําไดโดยลําพัง
การพัฒนาระบบการระงั
บขอพิพาททางเลือก
๒๔
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
การพัฒนากระบวนการระงับขอพิพาทกอนฟองคดี
เชน การเจรจาตอรอง การตัั้งอนุญาโตตุลาการทางสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะกระบวนการไกลเกลี่ย
ทางสิ่งแวดลอม (Environment Mediation) ถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก เพื่อจะใหเกิดการระงับ
ขอพิพาทกันโดยสมานฉันท โดยไมตอ งฟองคดีหรือไมตอ งใหศาลมีคาํ วินจิ ฉัยในศาลสิง่ แวดลอมของตาง
ประเทศ เชน ศาลในประเทศออสเตรเลีย มักจะมีการประชุมไกลเกลี่ย (Conference & Mediation)
กอนเสมอ เพราะหากคูความสามารถตกลงกันไดก็ไมตองตอสูคดีกันในศาลอีกซึ่งถือเปนระบบที่มี
ประสิทธิภาพมาก

ความสงทาย

ดวยเหตุดังกลาวมานั้น องคกรระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมและนานาประเทศจึงให
การสนับสนุนการปรับปรุงการพัฒนาระบบกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมและการจัดตั้ง
ศาลชํานัญพิเศษดานสิง่ แวดลอม ขึน้ ทัง้ นี้ โดยมีวตั ถุประสงคสาํ คัญเพือ่ ใหการพิจารณาคดีสงิ่ แวดลอม
ของแตละประเทศเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว เที่ยงธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยใชวิธีพิจารณาความที่
กําหนดไวเปนพิเศษที่มุงแสวงหาขอเท็จจริง และมีผูพิพากษาที่ไดรับการอบรมซึ่งมีความรูความเขาใจ
ในเรื่องนั้น ๆ รวมกับบุคคลภายนอกผูมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวพิจารณาตัดสินรวมกัน
ผูเขียนเห็นวาสิ่งที่ควรคํานึงอยางยิ่ง สําหรับกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมในแตละ
ประเทศ ก็คือการใหความสําคัญกับสิทธิของผูเสียหายในการเริ่มคดี รูปแบบการจัดองคกรศาล
ทีม่ กี ระบวนการในการคนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน การดําเนินกระบวนวิธพี จิ ารณาคดีทสี่ ะดวก
รวดเร็วทันทวงที ตลอดจนบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่มีความรูความสามารถ และมีความเขาใจ
เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะและความจําเปนอื่น ๆ สําหรับคดีสิ่งแวดลอมเปนอยางดียิ่งดวย จึงจะทําให
กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางสิ่ ง แวดล อ มอื่ น ๆ นั้ น มี ค วามเหมาะสมและเป น ไปตามเจตนารมณ
ตามหลักสากลดังที่ไดกลาวแลวตามลําดับได
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