การละเมิดอÓนาจศาล
สายฟ้า

ค�ำพิพากษาฎีกาที่ ๗๒/๒๔๙๑ ได้ให้คำ� วินจิ ฉัยเรือ่ งละเมิด
อ�ำนาจศาลไว้อย่างน่าฟัง ในการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับโรง
ศาลนัน้ ไม่มอี ะไรส�ำคัญเท่ากับการทีจ่ ะต้องระมัดระวังไม่ให้
มีการละเมิดอ�ำนาจศาลเกิดขึ้น การละเมิดอ�ำนาจศาลเกิด
ขึน้ ณ ทีใ่ ด ความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งศาลยุตติธรรมย่อมเสือ่ มเสีย
ณ ที่นั้น เพราะแม้ว่าศาลจะได้ลงโทษผู้ละเมิดอ�ำนาจศาล
ไปแล้วก็ดี การลงโทษนั้นก็หาได้เปนหลักประกันว่าศาล
มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องเสมอไปไม่ ตามวิธีการแห่งระบอบ
ประชาธิปไตยที่ได้แบ่งแยกอ�ำนาจอธิปไตยออกไปหลาย
อย่างนัน้ อ�ำนาจตุลาการเปนอ�ำนาจทีจ่ ะพิทกั ษ์รกั ษาความ
ปลอดภัยและเสรีภาพของมนุษย์ตามเหตุผล ที่ใดอ�ำนาจ
ตุลาการไม่ศกั ดิส์ ทิ ธิท์ นี่ นั้ ย่อมเกิดยุคเข็ญ บ้านเมืองสมควร
* เนื่องจากนิตยสาร การเมือง ฉบับที่ตีพิมพ์บทความนี้ครั้งแรกซึ่ง
ส�ำนักพิมพ์อ่านเสาะหามาได้นั้น มีจ�ำนวนหน้าไม่ครบ เป็นเหตุให้
บทความนีม้ เี นือ้ หาทีข่ าดไปในช่วงท้าย ซึง่ เราได้แต่ใส่ [...] ไว้ - บ.ก.
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ที่จะจัดการให้ศาลยุตติธรรมได้เปนหลักประกันในความ
ปลอดภัยและเสรีภาพ ตลอดจนเปนหลักประกันในการ
วินิจฉัยข้อพิพาทอย่างเปนธรรมโดยแท้จริง การจัดการนี้
น่าจะมิได้หมายความเพียงว่า จะจัดการแก้ไขกฎหมายที่
ว่าด้วยการศาล หรือจัดการอบรมบ่มนิสสัยผู้พิพากษาให้
พ้นจากภาวะกิเลสอันชั่วช้าสามานย์ หรือจัดการปลูกฝัง
ความรู้ความคิดในตัวผู้พิพากษาให้เปนผู้ทรงธรรมะ และ
ทรงความจัดเจนในความรูท้ งั้ หลายเท่านัน้ หากจะได้จดั การ
ปฏิวัติการศาลเสียใหม่ เลนินได้กล่าวว่า “ใครจะว่าเราไม่
จัดการแก้ไขปรับปรุงศาลก็ช่างเขา แต่เราจะต้องเลิกล้าง
การศาลยุตติธรรมอย่างเก่าเสียให้สิ้นเชิง” การจัดการศาล
ยุตติธรรมอย่างใหม่หรือการปฏิวัติการศาลยุตติธรรมนั้น
เปนหลักใหญ่หลักหนึ่งแห่งการปฏิวัติระบอบการปกครอง
ซึ่งการปฏิวัติเมื่อปี ๒๔๗๕ ของเรายังหาได้ก้าวไปถึงไม่.
ตามค�ำพิพากษาฎีกาซึง่ กล่าวข้างต้นนัน้ ความส�ำคัญ
นอกจากจะอยู่ที่การตีความตามกฎหมายว่าอะไรเปนการ
ละเมิดอ�ำนาจศาลแล้ว ยังอยู่ที่ศาลได้ลงโทษพนักงาน
อัยยการในการด�ำเนินคดีฝา่ ยโจทก์ของเขาซึง่ ศาลชัน้ ต้นได้
กล่าวว่า ลงโทษ “เพือ่ จะได้เปนตัวอย่างแก่คคู่ วามทัง้ หลาย
ต่อไป” และศาลอุทธรณ์ยงั ว่า “ควรลงโทษเพือ่ ให้สำ� นึกไว้”
ส่วนศาลฎีกานั้นก็ว่าการลงโทษของศาลอุทธรณ์น้ัน “เปน
ผลดีอยูแ่ ล้ว” ศาลฎีกาได้กล่าวถึงฐานะของศาลไว้วา่ เปน “ผู้
กระท�ำการในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ” อันเปน
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ค�ำกล่าวที่ชวนให้คิด เพราะมิใช่ค�ำกล่าวของผู้ที่รู้แจ้งเห็น
จริงในระบอบการปกครองตามลัทธิประชาธิปไตย และเปน
ค�ำกล่าวทีต่ งั้ ศาสตร์แห่งระบอบ “แผนการณ์จงรักภักดี” ไว้
เหนือสิ่งอื่น อันที่จริงศาลทั้งหลายควรจะได้ระลึกด้วยว่า
พนั ก งานอั ย ยการที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น คดี ค วามตามหน้ า ที่ ท าง
ราชการอยูใ่ นศาลทัง้ หลายนัน้ มิใช่ได้ดำ� เนินไปในฐานะส่วน
ตัวหรือในฐานะตัวแทนรัฐบาล แต่ได้ด�ำเนินไปในนามแห่ง
และเพื่อเกียรติศักดิ์แห่งมหาชนชาวสยามทั้งหมด ในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอ�ำนาจประชาชนย่อม
ส�ำคัญยิง่ กว่าอ�ำนาจพระมหากษัตริย์ เพราะฉะนัน้ อาจกล่าว
ได้วา่ พนักงานอัยยการย่อมมีเกียรติกว่าและส�ำคัญกว่าศาล
หลายเท่านัก แต่โดยเหตุที่ทุกสิ่งเปนการสมมุติ เราจึงไม่
เคยได้ยินว่าพนักงานอัยยการผู้ใดได้กล่าวอ้างถึงเกียรติ
และความส�ำคัญอันยิ่งใหญ่ของตน แต่การที่ศาลจะลงโทษ
พนักงานอัยยการโดยกล่าวว่าเพือ่ ให้เปนตัวอย่างแก่คคู่ วาม
ทัง้ หลายต่อไปก็ดี หรือเพือ่ ให้สำ� นึกไว้กด็ ี หรือว่าการลงโทษ
นัน้ เปนการดีแล้วก็ดี เหล่านีจ้ งึ คล้ายกับเปนการสบประมาท
พนักงานอัยยการทั่วทุกตัวคน และเปนการสบประมาท
ประชาชนชาวสยามทัง้ หมด ทัง้ เปนการท้าทายต่ออ�ำนาจอัน
ยิ่งใหญ่ของประชาชนด้วย เมื่อถึงคั่นนี้วิธีการแก้ไขก็น่า
จะได้ใช้วิธีของสหายเลนินดังกล่าวข้างต้นนั้น
เราไม่ทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียดว่าพนักงานอัยยการ
ผู้นั้นได้กล่าวในค�ำฟ้องอุทธรณ์อย่างไรจึงเปนเหตุให้ศาล
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โกรธเคืองถึงกับถือว่าเปนการก้าวร้าวดูหมิ่นศาล ในการ
ด�ำเนินคดีความในศาลทั้งหลายนั้น เราไม่เห็นด้วยเลยกับ
การใช้ถ้อยค�ำฟุ่มเฟือยไม่สุภาพและก้าวร้าวต่อศาล แม้ว่า
ผู้นั้นจะเปนถึงพนักงานอัยยการ เพราะย่อมแสดงว่าได้
ท�ำการอย่างไม่มีสมบัติผู้ดี และได้ท�ำการอันเกินเลยจาก
ฐานะของพนักงานอัยยการ และถ้าหากใครได้ท�ำเช่นนั้น
เราก็เห็นว่าควรจะอยู่ในความสอดส่องของกรมอัยยการ
เปนพิเศษ เราไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ทีก่ รมอัยยการจะอุดหนุน
ให้ได้เปนนักเลงโตในฐานะของพนักงานอัยยการ และการ
แสดงความลบหลู่ศาลในหน้าที่ของพนักงานอัยยการนั้น
เปนการแสดงความไม่สมัครสมานในการปฏิบัติราชการ
ระหว่างกัน ซึ่งมีแต่จะท�ำให้ราชการและความยุตติธรรม
เสื่อมเสียไป ถ้าหากพนักงานอัยยการผู้ใดไม่เห็นชอบด้วย
กับการปฏิบัติของศาลเขาย่อมมีหน้าที่แต่จะด�ำเนินการไป
ตามกฎหมายที่มีอยู่เท่านั้น เขาไม่ควรใช้กฎหมายบดบัง
เพื่อแอบแฝงค�ำวิวาทลบหลู่ศาลเปนอันขาด เพราะเมื่อเขา
ไม่มีความเคารพศาลซึ่งเราถือกันว่าเปนผู้ท�ำการในพระปรมาภิไธยเสียแล้ว เขาจะมีความเคารพในพระมหากษัตริย์
หาได้ไม่ แต่อย่างไรก็ดี การทั้งนี้มิใช่จะกินความเลยไปถึง
การไม่ยอ่ มรับนับถือในองค์พระมหากษัตริยว์ า่ เปนทีเ่ คารพ
สักการะตามรัฐธรรมนูญ อย่างที่พวกศาลชอบพูดกัน
ศาลชัน้ ต้นได้กล่าวว่าพนักงานอัยยการผูน้ นั้ “อาศัยค�ำ
อุทธรณ์เปนเครือ่ งบังหน้าเพือ่ ต้องการกล่าวค�ำหมิน่ ประมาท
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ศาล” ซึ่งความข้อนี้ถ้าเปนจริงก็ย่อมจะเปนที่น่าเสียใจแก่
พนักงานอัยยการทัว่ ไปหมด ในฐานะของนักกฎหมายย่อม
เห็นและทราบซึ้งกันแล้วว่า การหมิ่นประมาทกันนั้นเปน
การผิดเพียงไร แม้ว่าผู้ถูกหมิ่นประมาทจะเปนจริงดังค�ำ
หมิ่นประมาทนั้น การกระท�ำการหมิ่นประมาทศาลนั้นเปน
การเริม่ ต้นแห่งการท�ำลายสังคมแห่งมนุษยชาติ แต่โดยเหตุ
ที่เราไม่ทราบข้อเท็จจริงแห่งถ้อยค�ำที่พนักงานอัยยการ
ผู้นั้นได้กล่าว เราจึงหาควรได้วินิจฉัยถึงในข้อนี้ไม่ ตามที่
ปรากฏในฎีกาดังกล่าว ศาลถือว่าพนักงานอัยยการได้ท�ำ
ผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลโดยเหตุที่ก่อความร�ำคาญให้แก่
ศาล และเปนการฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของศาลชั้นต้น หาได้
ลงโทษเพราะหมิ่นประมาทศาลโดยกล่าวค�ำก้าวร้าวใน
อุทธรณ์ไม่ หรือพูดให้ชดั ศาลลงโทษเพราะพนักงานอัยยการ
ผูน้ นั้ ยืนยันค�ำฟ้องอุทธรณ์ของตน ไม่ได้ลงโทษเพราะเขียน
อุทธรณ์มีถ้อยค�ำก้าวร้าวศาล การเขียนอุทธรณ์มีถ้อยค�ำ
ก้าวร้าวศาลเปนแต่มูลเหตุที่น�ำไปสู่การละเมิดอ�ำนาจศาล
เท่านั้น (แต่ตามค�ำพิพากษาศาลฎีกาตอนนี้เขียนรัวๆ จึง
ต้องดูย้อนไปถึงค�ำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ด้วย)
ตามความเห็นของศาลชั้นต้นว่าพนักงานอัยการผู้
เรียงอุทธรณ์นั้นอาศัยค�ำอุทธรณ์เปนเครื่องบังหน้าเพื่อ
ต้องการกล่าวค�ำหมิ่นประมาทศาล จึงให้ลงโทษ
ศาลอุทธรณ์กล่าวว่า ถ้อยค�ำในฟ้องอุทธรณ์เปนการ
ก้าวร้าวเสียดสีศาล และเปนค�ำทีไ่ ม่จำ� เปนต้องกล่าว ศาลชัน้
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ต้นให้แก้ไขเอาค�ำเหล่านั้นออกเสียก็หาแก้ไม่ ยังยืนยันจะ
อุทธรณ์ดว้ ยถ้อยค�ำเหล่านัน้ ให้ได้ เปนการก่อความร�ำคาญ
ให้แก่ศาลไม่สิ้นสุด และพนักงานอัยยการผู้นั้นได้เข้ามา
อยู่ในศาลเพื่อเหตุนี้ ถือว่า มีการกระท�ำเปนการประพฤติ
ตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล จึงได้ลงโทษเพื่อให้ส�ำนึกไว้
ศาลฎีกาว่า ถ้อยค�ำในฟ้องอุทธรณ์นั้นเปนถ้อยค�ำ
ก้าวร้าวเสียดสีศาลอย่างแรงไม่ควรน�ำมายืน่ ต่อศาลอันเปน
การประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล และเมือ่ ศาลสัง่
ให้แก้ถ้อยค�ำนั้นก็ไม่แก้ เปนการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ของศาลที่สั่งห้ามไม่ให้ก่อความร�ำคาญแก่ศาลหรือที่สั่งไม่
ให้ดำ� เนินคดีในทางประวิงให้ชกั ช้าหรือฟุม่ เฟือย เมือ่ ขัดขืน
จึงย่อมผิดฐานไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของศาลอีกประการ
หนึ่งจึงลงโทษ
ตามบทบัญญัติเรื่องละเมิดอ�ำนาจศาลซึ่งศาลอาจ
ลงโทษผู้ละเมิดได้เองทันทีนั้น ไม่มีบัญญัติให้ลงโทษผู้ที่
หมิน่ ประมาทศาลได้เลย ผูใ้ ดหมิน่ ประมาทศาล ผูน้ นั้ ควรจะ
ถูกลงโทษต่อเมื่อศาลซึ่งเปนผู้เสียหายไปร้องทุกข์ขอให้
พนักงานสอบสวนด�ำเนินคดีขึ้นมา หรือศาลนั้นได้ฟ้องผู้
หมิน่ ประมาทต่อศาลเอง ฉะนัน้ การลงโทษของศาลชัน้ ต้นใน
เรื่องนี้โดยอาศัยเหตุผลว่าพนักงานอัยยการผู้นั้นอาศัยค�ำ
อุทธรณ์เปนเครือ่ งบังหน้าเพือ่ ต้องการกล่าวค�ำหมิน่ ประมาท
ศาลจึงไม่ถูกต้องแม้หากว่าจะได้มีการหมิ่นประมาทจริง
ค�ำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์เปนค�ำวินิจฉัยที่คมคาย
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เพราะได้วินิจฉัยไว้เบื้องต้นก่อนว่าพนักงานอัยยการผู้นั้น
ได้อยูต่ อ่ หน้าศาลหรืออยูใ่ นบริเวณศาลแล้ว และได้วนิ จิ ฉัย
ต่อไปว่าเมื่อได้อยู่ในบริเวณศาลแล้วได้ประพฤติตนไม่
เรียบร้อยในบริเวณศาลนัน้ เพราะเหตุทไี่ ด้กอ่ ความร�ำคาญ
ให้แก่ศาล จึงให้ลงโทษ ค�ำวินจิ ฉัยเช่นนีเ้ ปนค�ำวินจิ ฉัยตาม
บทบัญญัตเิ รือ่ งละเมิดอ�ำนาจศาล หาได้เปนการวินจิ ฉัยนอก
คอกไม่ จึงย่อมควรรับฟังและถ้าพนักงานอัยยการผู้นั้นได้
ท�ำผิดจริงและศาลลงโทษไปก็หาอาจที่จะต�ำหนิศาลได้ไม่
แต่เราจะต้องวินจิ ฉัยกันให้ละเอียดว่าการกระท�ำของ
พนักงานอัยยการผู้นั้นได้กระท�ำไปตามขอบเขตต์ของ
กฎหมายหรือไม่ และจะถือได้หรือไม่วา่ ได้กอ่ ความร�ำคาญ
ให้แก่ศาล หรือได้ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล
พนักงานอัยยการผู้นั้นได้มาเซ็นทราบค�ำสั่งในศาล
และได้มายืนยันอุทธรณ์ของตนในศาล ฉะนัน้ เขาย่อมอยูใ่ น
บริเวณศาลอย่างไม่มปี ญ
ั หา ปัญหามีเพียงว่าเขาได้กอ่ ความ
ร�ำคาญให้แก่ศาลหรือไม่ ถ้าเขาก่อความร�ำคาญให้ศาล เขา
ก็ควรจะได้ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล
เรื่องมีว่าเขาได้เขียนอุทธรณ์ซึ่งศาลชั้นต้นเห็นว่ามี
ถ้อยค�ำก้าวร้าวศาล “เปนท�ำนองว่าศาลท�ำไปนั้นไม่ยุตติธรรม” และศาลได้ขดี เส้นแดงไว้ทถี่ อ้ ยค�ำซึง่ ศาลเห็นว่าก้าว
ร้าวนัน้ ศาลสัง่ ว่า “ให้โจทก์แก้ไขข้อความให้เรียบร้อยก่อน
จึงจะรับเปนอุทธรณ์” พนักงานอัยยการผูน้ นั้ ได้เรียงอุทธรณ์
ใหม่มายืน่ ซึง่ ศาลก็ยงั เห็นว่าถ้อยค�ำในอุทธรณ์ใหม่เปนการ
อัศนี พลจันทร 257

ก้าวร้าวอีก จึงสัง่ ว่า “แสดงว่าโจทก์จงใจหมิน่ ประมาทศาล
ให้โจทก์จัดแก้ไขใหม่จึงจะรับอุทธรณ์ และให้นัดโจทก์มา
ศาล” ตอนนีพ้ นักงานอัยยการผูน้ นั้ ไม่ยอมแก้ ได้ยนื่ ค�ำร้อง
ยืนยันอุทธรณ์นั้นไปศาลชั้นต้นจึงด�ำเนินการลงโทษ
พฤติการณ์ดังนี้ย่อมจะเห็นได้ว่า ศาลเห็นว่าอุทธรณ์
โจทก์ไม่สภุ าพจึงให้แก้ โจทก์กแ็ ก้ แต่ศาลยังเห็นไม่สภุ าพ
อีก ได้ให้แก้อีก คราวนี้โจทก์ยืนยันไม่แก้ ศาลจึงต้องลง
โทษเพราะไม่มีทางแก้ไขอย่างอื่น ถ้าพูดในข้อน่าเห็นใจก็
น่าเห็นใจศาลอย่างยิง่ แต่ถา้ จะถือว่าพนักงานอัยยการผูน้ นั้
ก่อความร�ำคาญให้แก่ศาลนัน้ ก็ดจู ะยังไม่ถกู เพราะเมือ่ ศาล
สัง่ ให้แก้ในชัน้ แรก เขาก็แก้แล้ว เปนแต่ศาลเห็นว่าไม่ดี จะ
ให้แก้อกี การทีเ่ ขาไม่ยอมแก้จะถือว่าก่อความร�ำคาญให้แก่
ศาลหาได้ไม่ เพราะผูอ้ ทุ ธรณ์ยอ่ มมีสทิ ธิทจี่ ะยืนยันอุทธรณ์
ของตนไปให้ศาลสูงได้วนิ จิ ฉัยต่อไป การทีศ่ าลเห็นว่าอุทธรณ์นั้นไม่เรียบร้อยหรือไม่สุภาพ แสดงว่าศาลเห็นว่าไม่
เปนอุทธรณ์หรืออุทธรณ์ไม่ถูกต้อง เมื่อผู้อุทธรณ์ยืนยัน
ศาลก็ควรสัง่ ยกไป เขาจะได้อทุ ธรณ์คำ� สัง่ ไปยังศาลสูง การ
ทีผ่ อู้ ทุ ธรณ์ยนื ยันอุทธรณ์ของตนก็เปนวิธกี ารตามกฎหมาย
อย่างหนึ่งอันเปนสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์ไปให้ศาลสูงวินิจฉัย
เพราะตามวิธกี ารในโรงศาลย่อมเปิดโอกาสให้เขาได้ทำ� เช่น
นั้น และเขาก็ได้ท�ำไปในกรอบของกฎหมาย วิธีการทาง
กฎหมายที่ศาลจะใช้ต่อการยืนยันนั้นยังมีอยู่ คือการสั่งไม่
รับอุทธรณ์หรือยกอุทธรณ์นั้นเสีย การยืนยันอุทธรณ์เปน
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การกระท�ำตามกฎหมายและวิธีการในโรงศาล ถ้าจะถือว่า
เปนการก่อความร�ำคาญแก่ศาลแล้ว วิธกี ารยืนยันฟ้องหรือ
ยืนยันอุทธรณ์ฎกี านัน้ ก็มไี ม่ได้ ฉะนัน้ คูค่ วามก็ไม่มสี ทิ ธิจะ
ได้กระท�ำการตามลักษณะทีก่ ฎหมายอนุญาตและไม่มสี ทิ ธิ
กระท�ำตามความคิดเห็นของตน ศาลไม่มีสิทธิอย่างใดที่จะ
บังคับให้ผู้ยื่นค�ำคู่ความได้แก้ไขถ้อยค�ำอย่างโน้นอย่างนี้
เพราะถ้าบังคับได้โดยถ้าเขาไม่แก้ตามและยืนยันขึ้นมาจะ
เปนการก่อความร�ำคาญให้ศาลซึ่งจะเปนเหตุให้ถูกลงโทษ
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาลแล้ว คู่ความก็ไม่มีหนทางที่จะได้
รับความยุตติธรรมเลย เพราะไม่อาจแสดงข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายให้ปรากฏในส�ำนวนคดีความได้ การที่ศาลสั่ง
ให้เขาแก้ไขอย่างโน้นอย่างนี้นั้น ถ้าศาลสั่งได้และจ�ำจะ
ต้องปฏิบัติตามแล้ว การกระท�ำของศาลนั้นก็ไม่ใช่อื่นไกล
นอกจากจะเข้าท�ำนองการเผด็จการในศาลยุตติธรรมแห่ง
กรุงสยาม เช่นโจทก์ยื่นฟ้องระบุวันเกิดเหตุไปแล้ว ศาลสั่ง
ให้แก้เปนวันอื่น ซึ่งถ้าแก้ก็จะเปนการผิดจากข้อเท็จจริง
ซึ่งศาลจะต้องยกฟ้องในที่สุด โจทก์ย่อมไม่แก้ได้ ถ้าจะถือ
ว่าศาลได้สั่งไปให้แก้และไม่แก้เปนการละเมิดอ�ำนาจศาล
เพราะศาลร�ำคาญเช่นนี้ ก็ดูประหนึ่งว่าความร�ำคาญของ
ศาลอยู่เหนือความยุตติธรรมทั้งมวลของมนุษย์ เข้าใจว่าผู้
บัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งคงไม่เพ่ง
เล็งให้ศาลกลายเปนคนขี้ร�ำคาญจนเสียความยุตติธรรม
เช่นนี้ หรือในกรณีที่ทนายยื่นค�ำร้องว่าถูกแต่งตั้งให้เปน
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ทนายจ�ำเลยเดีย๋ วนี้ ไม่มเี วลาเตรียมตัว เปนการไม่สามารถ
จะว่าความได้ทนั ท่วงที เช่นนี้ ศาลก็จะต้องยอมรับฟัง ส่วน
ที่จะสั่งอย่างไรนั้นเปนอ�ำนาจของศาล แต่ที่จะสั่งให้เขาแก้
ค�ำร้องเสียใหม่ให้พูดแต่ว่าสามารถหรือไม่สามารถนั้นเปน
การมัดมือชก และไม่ชอบด้วยความยุตติธรรม เปนการ
พยายามที่จะปกปิดข้อเท็จจริงมิให้ปรากฏในส�ำนวนคดีความอันเปนวิธีการเผด็จการในศาลยุตติธรรมเหมือนกัน
และเปนเหตุให้คู่ความฝ่ายนั้นต้องได้รับความเสียหายใน
การด�ำเนินการอุทธรณ์ฎีกาในภายหน้า ดังนี้ถ้าหากศาลมี
อ�ำนาจสั่งได้และถ้าทนายไม่แก้จะต้องถือว่าละเมิดอ�ำนาจ
ศาลแล้ว การเผด็จการในศาลยุตติธรรมก็ย่อมไม่มีปัญหา
ว่าจะเปนได้หรือไม่
การยืนยันอุทธรณ์เปนวิธีการตามสิทธิในกฎหมาย
จะถือว่าเปนการก่อความร�ำคาญอย่างใดไม่ได้ เมื่อไม่เปน
การก่อความร�ำคาญแล้ว จะถือว่าผู้ยืนยันประพฤติตนไม่
เรียบร้อยในศาลไม่ได้ การที่ถือว่าผู้นั้นได้ละเมิดอ�ำนาจ
ศาลจึงย่อมไม่ถูกต้อง
ศาลฎีกาฟังไปในข้อทีว่ า่ ค�ำอุทธรณ์ทใี่ ห้แก้แล้วไม่แก้
นั้นเปนค�ำก้าวร้าวศาลไม่ควรน�ำมายื่นต่อศาล ถ้ายื่นต้อง
ถือว่าประพฤติตนไม่เรียบร้อยในศาล แต่ศาลฎีกาก็หาได้
กล่าวไม่ว่าค�ำอุทธรณ์ที่ว่าไม่เรียบร้อยก้าวร้าวศาลนั้นมี
อย่างไร พูดคลุมๆ ไปเฉยๆ เท่านัน้ เอง ดังนีย้ อ่ มไม่ชอบด้วย
การเรียงค�ำพิพากษา ค�ำพิพากษาศาลฎีกาเป็นค�ำพิพากษา
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เคลือบคลุมฟังไม่รเู้ รือ่ ง และการวินจิ ฉัยข้อกฎหมายโดยไม่
แสดงข้อเท็จจริงนั้นก็น่าจะเปนการไม่ถูกอย่างมาก แต่ข้อ
นี้ควรจะฟังให้เปนคุณแก่ศาลฎีกาว่า ศาลฎีกาคงจะเจตนา
ลงความเห็นดังกล่าวข้างต้น คือได้ลงความเห็นไปอย่าง
ศาลอุทธรณ์กล่าวแล้วนั่นเอง โดยถือว่าเมื่อให้แก้ก็ไม่แก้
จึงเปนความร�ำคาญซึ่งถือว่าประพฤติตนไม่เรียบร้อย แต่
ก็น่าฉงนที่ศาลฎีกากล่าวต่อไปอีกว่าแม้เมื่อศาลชั้นต้นสั่ง
ให้แก้ก็ไม่แก้ เปนการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของศาล
ที่สั่งห้ามคู่ความมิให้ด�ำเนินกระบวนพิจารณาในทางก่อ
ความร�ำคาญหรือในทางประวิงให้ชกั ช้าหรือในทางฟุม่ เฟือย
การขัดขืนต้องด้วยมาตรา ๓๑ แห่งประมวลวิธีพิจารณา
ความแพ่งฐานขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของศาลที่
ศาลมีอ�ำนาจออกตามมาตรา ๓๐ จึงเปนการละเมิดอ�ำนาจ
ศาล การวินิจฉัยข้อหลังนี้ไม่ปรากฏเลยว่าศาลชั้นต้นได้
ออกข้อก�ำหนดเช่นว่านั้นอย่างไรเลย ศาลฎีกาได้วินิจฉัย
ข้อกฎหมายข้อนี้โดยไม่แสดงข้อเท็จจริงอีก และก็เข้าใจว่า
ตามรูปเรือ่ งแห่งคดี ศาลชัน้ ต้นก็คงจะไม่ได้ออกข้อก�ำหนด
ในเรื่องนี้ไว้อย่างใด ข้อก�ำหนดที่ศาลฎีกาว่านั้น คงจะเปน
ค�ำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้แก่ถ้อยค�ำในอุทธรณ์นั่นเอง
แต่การทีศ่ าลสัง่ ให้แก้ถอ้ ยค�ำในอุทธรณ์นนั้ ต้องถือว่า
ที่ศาลสั่งให้แก้เปนค�ำแนะน�ำของศาล หาใช่ข้อก�ำหนดของ
ศาลไม่ เพราะถ้าคู่ความยืนยันก็จะต้องสั่งยกอุทธรณ์นั้น
ตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดเปนระเบียบการอย่างหนึง่ ของศาล
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ข้อก�ำหนดเช่นว่านีเ้ มือ่ ศาลได้กำ� หนดแล้ว การจะเปนฝ่าฝืน
ข้อก�ำหนดได้ก็ต่อเมื่อศาลได้สั่งเสียก่อนว่าการกระท�ำนั้น
เปนการฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของศาลแล้วจึงด�ำเนินการลงโทษ
ไป ในคดีนี้ศาลชั้นต้นไม่ได้สั่งเลยว่าพนักงานอัยยการได้
ฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของศาล และไม่ได้กล่าวอย่างใดเลยว่าศาล
ได้ออกข้อก�ำหนดอย่างนั้นอย่างนี้ ศาลชั้นต้นน่าจะไม่รู้
ด้วยซ�ำ้ ไปว่าตนได้ออกข้อก�ำหนดไปอย่างไร ปัญหาเรือ่ งข้อ
ก�ำหนดไม่มีแม้ในชั้นศาลอุทธรณ์ ไปมีแต่ในชั้นศาลฎีกา
เท่านั้น
อนึ่งวิธีการที่ศาลจะออกข้อก�ำหนด ศาลจะต้องออก
โดยแจ้งชัด ให้รวู้ า่ ทีอ่ อกไปนัน้ เปนข้อก�ำหนดของศาลและ
ได้ออกบังคับไว้อย่างไร ไม่ใช่ว่าศาลสั่งในส�ำนวนแล้วถือ
เปนข้อก�ำหนดได้ ถ้าถือเช่นนั้น ค�ำสั่งศาลย่อมเปนข้อ
[...]
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