(คํ าแปลภาษาไทย)
ใบแถลงข่ าว
ประเทศไทย: ศาลพิ พากษายกฟ้ องนั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนจากข้ อหาที@ ไม่ สมเหตุ ผล
คุ้ มครองนั กกิ จกรรมด้ านสิ0 งแวดล้ อม สนั บสนุ นสิ ทธิ ในการชุ มนุ มอย่ างสงบและการแสดงออก
(จั งหวั ดเลย ;< พฤศจิ กายน ;<<C) ฟอร์ ติ ฟายไรท์ ยิ นดี ต่ อคํ าตั ดสิ นในวั นนี Kของศาลจั งหวั ดเลยทีL ยกฟ้ องคดี ต่ อ
นั กปกป้ องสิL งแวดล้ อม ซึL งถู กกล่ าวหาเนืL องจากเกีL ยวข้ องกั บการประท้ วงในบริ เวณเหมื องแร่ แบบเปิ ดทางภาค
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อของไทย
“ในทางปฏิ บั ติ นีL นั บเป็ นคํ าพิ พากษาทีL สนั บสนุ นสิ ทธิ ขัKนพื Kนฐานในประเทศไทย และป้ องกั นการลงโทษอย่ างไม่
สมเหตุ สมผลต่ อนั กกิ จกรรมด้ านสิL งแวดล้ อมทั Kงสองคน” เอมี สมิ ธ (Amy Smith) ผู้ อํ านวยการบริ หารฟอร์ ติ ฟายไรท์ กล่ าว
“แต่ หนทางข้ างหน้ ายั งอี กไกล ความจริ งแล้ วไม่ ควรมี การสัL งฟ้ องในข้ อหานี Kเลยตั Kงแต่ ต้น”
จากการสั งเกตการณ์ การพิ จารณาคดี ของฟอร์ ติ ฟายไรท์ ในวั นนี K ศาลมี ความเห็ นว่ าจํ าเลยซึL งประกอบด้ วยนายสุ ร
พั นธ์ รุ จิชัยวั ฒน์ อายุ 44 ปี และนางพรทิ พย์ หงชั ย อายุ 46 ปี ไม่ มี ความผิ ดตามข้ อหา “รบกวนการครอบครอง” หรื อข้ อหา
บุ กรุ กพื KนทีL เหมื องทองคํ าแบบเปิ ดของบริ ษัททุ่ งคํ า จํ ากั ด ซึL งดู เหมื อนว่ าจะยุ ติการดํ าเนิ นงานไปแล้ ว
ทางบริ ษัทได้ แจ้ งความกล่ าวหาว่ าจํ าเลยทั Kงสองคนและบุ คคลอี กจํ านวนหนึL งร่ วมกั นปั กธงสี เขี ยวบริ เวณพื KนทีL
เหมื อง และใช้ ปู นขาวเขี ยนคํ าว่ า “ปิ ดเหมื องและฟื K นฟู ” บนทีL ดิ นรอบเหมื องแบบเปิ ด พนั กงานอั ยการจั งหวั ดเลยสัL งฟ้ องคดี
ต่ อจํ าเลยทั Kงสองคน เมืL อวั นทีL ;j พฤษภาคม ;<<C ฐานละเมิ ดมาตรา kl, ln; และ ln< ของประมวลกฎหมายอาญา
เป็ นคดี เกีL ยวกั บการบุ กรุ ก ซึL งมี โทษจํ าคุ กไม่ เกิ นห้ าปี หรื อ ปรั บไม่ เกิ น qr,rrr บาท หรื อทั Kงจํ าทั Kงปรั บ
ศาลพิ พากษาว่ าจํ าเลยทั Kงสองคนไม่ มี ความผิ ดเนืL องจากไม่ มี หลั กฐานเพี ยงพอทีL จะพิ สู จน์ ได้ ว่ าบริ ษัทได้
ครอบครองทํ าประโยชน์ ในพื KนทีL ดั งกล่ าวขณะเกิ ดเหตุ พระราชบั ญญั ติ แร่ ของไทยกํ าหนดไว้ ว่ าบริ ษัทจะต้ องได้ รั บอนุ ญาต
ให้ ใช้ พื KนทีL จากกรมป่ าไม้ และสํ านั กงานปฏิ รู ปทีL ดิ นเพืL อการเกษตรกรรมเสี ยก่ อน และขณะทีL เกิ ดเหตุ หนั งสื อขออนุ ญาตใช้
ประโยชน์ ในพื KนทีL ดั งกล่ าวได้ หมดอายุ ลงแล้ วตั Kงแต่ พ.ศ. 2553 คื อ 5 ปี ก่ อนเกิ ดเหตุ การณ์ ศาลจึ งเห็ นว่ าบริ ษัทไม่ ได้ เป็ น
ผู้ เสี ยหายในคดี นี Kเพราะไม่ สามารถอ้ างได้ ว่ ามี สิ ทธิ ครอบครองพื KนทีL ดั งกล่ าว ศาลพิ พากษายกฟ้ องจํ าเลยทั Kงสองคนในทุ ก
ข้ อกล่ าวหา
ทนายความสิ ทธิ มนุ ษยชนจากมู ลนิ ธิ ศูนย์ ข้ อมู ลชุ มชน ว่ าความโดยไม่ คิ ดค่ าใช้ จ่ ายให้ กั บจํ าเลยทั Kงสองคน
ส.รั ตนมณี พลกล้ า ทนายความผู้ ว่ าความให้ นางพรทิ พย์ หงชั ย กล่ าวว่ า “นีL เป็ นภาระหน้ าทีL ของพนั กงาน
สอบสวนและพนั กงานอั ยการทีL ควรจะพิ สู จน์ ให้ ทราบว่ าบริ ษัทมี คุ ณสมบั ติทีLเข้ าเกณฑ์ หรื อเป็ นผู้ เสี ยหายโดยชอบหรื อไม่
เนืL องจากไม่ มี หลั กฐานเพี ยงพอทีL จะพิ สู จน์ ความผิ ด จึ งเป็ นสิL งทีL ถู กต้ องทีL ศาลพิ พากษาว่ าจํ าเลยไม่ มี ความผิ ด”
“การถู กฟ้ องคดี กลายเป็ นภาระหนั กให้ กั บชาวบ้ าน ซึL งย่ อมกระทบต่ อขวั ญและกํ าลั งใจและขั ดขวางการทํ า
กิ จกรรมรณรงค์ ของพวกเขา ทั Kงยั งละเมิ ดสิ ทธิ ทีLจะมี เสรี ภาพในการแสดงความเห็ นเพืL อปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนและ
สิL งแวดล้ อม” นายธี รพั นธุ์ พั นธุ์ คี รี ทนายความจากมู ลนิ ธิ ศูนย์ ข้ อมู ลชุ มชนผู้ ว่ าความให้ นายสุ รพั นธ์ รุ จิไชยวั ฒน์ กล่ าว
“ชุ มชนได้ ใช้ สิ ทธิ ทีLจะมี เสรี ภาพในการแสดงออกในสั งคมประชาธิ ปไตยและจะดํ าเนิ นกิ จกรรมต่ อไป คํ าพิ พากษาของศาล
ให้ ยกฟ้ องคดี ต่ อจํ าเลยส่ งผลต่ อการสนั บสนุ นเสรี ภาพขั Kนพื Kนฐานของประชาชน สิ ทธิ ในการแสดงออกถึ งความเดื อดร้ อน
และข้ อเรี ยกร้ องเพืL อความเป็ นธรรมสํ าหรั บชุ มชนของพวกเขา”
จํ าเลยในคดี นี Kเป็ นสมาชิ ก “กลุ่ มฅนรั กษ์ บ้ านเกิ ด” ซึL งเป็ นกลุ่ มชุ มชนทีL จั ดตั Kงโดยชาวบ้ านจากหกชุ มชนรอบเหมื อง
แร่ ทองคํ าในอํ าเภอวั งสะพุ ง จั งหวั ดเลย ทางกลุ่ มได้ เรี ยกร้ องให้ มี การคุ้ มครองสิL งแวดล้ อม และประท้ วงเป็ นเวลาหลายปี
ต่ อต้ านการทํ าเหมื องทองคํ าในพื KนทีL
บริ ษัททุ่ งคํ า จํ ากั ด ได้ ฟ้ องคดี อาญาและแพ่ งอย่ างน้ อย qC คดี ต่ อชาวบ้ าน ll คน รวมทั Kงสมาชิ ก “กลุ่ มฅนรั กษ์
บ้ านเกิ ด” ในช่ วงเจ็ ดปี ทีL ผ่ านมา โดยรวมกั นแล้ ว ทางบริ ษัทเรี ยกค่ าเสี ยหายรวมกั นเป็ นเงิ น l;r ล้ านบาทจากคดี ทั KงหมดทีL
ฟ้ องร้ องต่ อชาวบ้ านในจั งหวั ดเลย ในปั จจุ บัน คดี อาญาและแพ่ งหกคดี ทีL เกีL ยวข้ องกั บชาวบ้ านอย่ างน้ อย ;< คนยั งอยู่
ระหว่ างการพิ จารณาของศาล
ตามหลั กกฎหมายสิ ทธิ มนุ ษยชนระหว่ างประเทศ รั ฐมี พั นธกรณี ต้ องคุ้ มครองสิ ทธิ ทีLจะมี เสรี ภาพในการชุ มนุ มและ
การแสดงออกอย่ างสงบ ผู้ รายงานพิ เศษแห่ งสหประชาชาติ ว่าด้ วยสิ ทธิ ทีLจะมี เสรี ภาพในการชุ มนุ มอย่ างสงบและการ
สมาคม ได้ แสดงข้ อกั งวลต่ อการใช้ ข้ อหาบุ กรุ ก โดยเฉพาะกรณี ทีL บริ ษัทเอกชนเป็ นผู้ ฟ้ องคดี เพืL อปิ ดกั Kนสิ ทธิ ทีLจะมี เสรี ภาพ

ในการชุ มนุ มอย่ างสงบ เขายั งชมเชยศาลซึL งให้ ความสํ าคั ญต่ อหลั กสิ ทธิ มนุ ษยชน เมืL อหลั กสิ ทธิ มนุ ษยชนดั งกล่ าวตกเป็ น
เป้ าของกลุ่ มผลประโยชน์ ของเอกชน
“เพืL อประโยชน์ ของประเทศไทย ต้ องมี การประกั นว่ าบริ ษัทต่ าง ๆ ดํ าเนิ นการตามแนวทางธุ รกิ จทีL มุ่ งส่ งเสริ มสิ ทธิ
มนุ ษยชน ไม่ ใช่ การใช้ กระบวนการทางกฎหมายเพืL อคุ กคาม” เอมี สมิ ธกล่ าว “ศาลควรใช้ ทุ กโอกาสทีL เอื Kออํ านวยเพืL อยํ Kา
เตื อนกั บบริ ษัทต่ างๆ ว่ าควรจะให้ ความสํ าคั ญอย่ างยิL งต่ อหลั กสิ ทธิ มนุ ษยชน"
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