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แนวคิดทีปH รากฏในเอกสารฉบับนีKเป็ นแนวคิดของผูค้ น้ คว้าวิจยั และศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศด้านธุรกิจและสิทธิมนุ ษยชน (BHRRC)
แนวคิดดังกล่าวอาจไม่ได้สะท้อนแนวคิดของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
ลิขสิทธิ Sของการค้นคว้าวิจยั นีKเป็ นของ BHRRC และ UNDP ห้ามลอกเลียนเปลียH นแปลงหรือเผยแพร่สว่ นหนึHงส่วนใดของเอกสารนีK
นอกจากจะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนหน้าจาก BHRRC และ UNDP
การอ้างอิงแหล่งทีมH าของข้อมูลไปยังเว็บไซต์หรือสิงH พิมพ์ ไม่ได้แสดงนัยว่า BHRRC หรือ UNDP ให้การรับรองเว็บไซต์หรือสิงH พิมพ์นนั K ๆ
หรือให้การรับรองความถูกต้องเทียH งตรงของข้อมูลหรือแนวคิดทีแH สดงออกในเว็บไซต์หรือสิงH พิมพ์นนั K ๆ
อ้างอิ งภาพ:
ภาพในรายงานนีKมาจาก Unsplash.com และ Pexels.com. เครดิตภาพเป็ นของ Drew Beamer, Aaron Burden, Mona Eendra, Bill
Oxford, Marcus Spiske, Viggo Jorgen, Helloquence, และ Anthony Acosta

ข้อมูลสรุป
ตราสารระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้กาํ หนดพันธกรณีในการคุม้ ครองสิทธิทจHี ะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม
และการชุมนุ มโดยสงบ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการคุกคามผูใ้ ช้สทิ ธิดงั กล่าวอยูท่ วไปและก่
ัH
อให้เกิดความเสียหาย
การคุกคามประเภทหนึHงคือการใช้กระบวนการยุตธิ รรมเป็ นเครือH งมือ ซึงH พบได้มากขึนK ทัวโลก
H
เฉพาะในปี 2019 เพียงปี เดียว
ศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศด้านธุรกิจและสิทธิมนุ ษยชนได้บนั ทึกกรณีการใช้กระบวนการยุตธิ รรมเป็ นเครือH งมือ 294 กรณีทวโลก
ัH
เทียบกับเพียง 86 กรณีเมือH ปี 2015 เมือH ดูจาํ นวนกรณีทบHี นั ทึกรวบรวมแล้ว
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ นรองเพียงภูมภิ าคอเมริกากลาง
โดยทีรH าวครึงH หนึHงของกรณีเหล่านันK มีลกั ษณะเป็ นการดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพือH ต่อต้านการมีสว่ นร่วมของสาธารณะ
(Strategic Lawsuit Against Public Participation หรือ SLAPP)

การฟ้ องคดีทีCมีลกั ษณะแบบ

SLAPP

ทีCเกีCยวโยงกับธุรกิ จมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนีL :

½ เป็ นการฟ้ องร้องคดีแพ่ง อาญา หรือปกครอง;
½ เป็ นการฟ้ องร้องเพือH ดําเนินคดีตอ่ นักปกป้ องสิทธิมนุ ษยชนทีใH ช้เสรีภาพใ
นการแสดงออก การสมาคม และ/หรือ การชุมนุ มโดยสงบ เพือH พูดถึง
และ/หรือ ทํากิจกรรมทีเH กียH วข้องกับการดําเนินการของธุรกิจนันK ;
½ มีเป้ าหมายเพือH ปิ ดปากหรือข่มขูน่ กั ปกป้ องสิทธิมนุ ษยชน
เพือH ให้หยุดวิพากษ์วจิ ารณ์ คัดค้าน มีสว่ นร่วมสาธารณะ
และกิจกรรมทีคH ล้ายคลึงกัน

ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเพียงฟิ ลปิ ปิ นส์ประเทศเดียวทีกH าํ หนดหลักเกณฑ์ไว้ในกฎหมายว่าคดีลกั ษณะใดถือเป็ น
SLAPP แต่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวยังจํากัดไว้ทคHี ดีเกียH วกับสิงH แวดล้อมเท่านันK อย่างไรก็ตาม
ศาลหลายแห่งในภูมภิ าคนีKได้มคี าํ ตัดสินทีมH วี แHี ววพัฒนาไปในทางทีดH ี
ซึงH น่าจะสร้างแรงกระตุน้ ทีจH าํ เป็ นต่อการปฏิรปู แก้ไขกฎหมายเพือH ป้ องกันคดี SLAPP
ศาลบางแห่งได้ให้คาํ รับรองอย่างชัดแจ้งต่อคุณค่าของนักกิจกรรม
และคุม้ ครองสิทธิของนักกิจกรรมทีจH ะวิพากษ์วจิ ารณ์การดําเนินธุรกิจทีสH ง่ ผลร้าย ศาลแห่งอืนH ๆ
ยังขยายการคุม้ ครองไปครอบคลุมนักข่าวและพยานผูเ้ ชียH วชาญด้วย
ศาลบางแห่งยืนยันถึงสิทธิของประชาชนทีจH ะเรียกร้องการชดใช้เยียวยาต่อความเสียหายอันเกิดจากการดําเนินธุรกิจ
รายงานสรุปฉบับนีKจะเน้นถึงคดีตา่ ง ๆ ดังกล่าว
เพือH เป็ นจุดตังK ต้นสําหรับข้อเสนอแนะว่าด้วยการปฏิรปู นโยบายและการปฏิบตั ขิ องภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และภาคประชาสังคมทีลH งลึกมากขึนK
นอกจากนีK รายงานสรุปฉบับนีKยงั มีขอ้ เสนอแนะว่า:
½ ภาครัฐควรออกกฎหมายทีคH มุ้ ครองนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน กําหนดห้ามฟ้ องคดีแบบ SLAPP
และกําหนดโทษแก่ธรุ กิจทีฟH ้ องคดีในลักษณะดังกล่าว
½ ภาคธุรกิจควรกําหนดนโยบายไม่ตอบโต้เอาคืนนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
และนโยบายไม่อดทนต่อการคุกคามนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
และควรจัดให้มกี ลไกร้องเรียนร้องทุกข์ทอHี ยูบ่ นฐานของการมีสว่ นร่วมและการพูดคุยกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทังK หมด
½ ภาคประชาสังคมควรเก็บข้อมูลการฟ้ องคดีแบบ SLAPP ต่อไป เพือH ทําความเข้าใจแนวโน้ม
และพัฒนากลยุทธ์ทงั K เชิงรุกและเชิงรับต่อการฟ้ องคดีแบบ SLAPP
โดยขยายเครือข่ายสนับสนุนเพือH ให้นกั ปกป้ องสิทธิมนุษยชนสามารถปฏิบตั งิ านได้ต่อไป
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บทนํา
ช่วงปี 2015-2018 หน้าฐานรวมข้อมูลว่าด้วยธุรกิจ เสรีภาพพลเมือง แและนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน (Business, Civic Freedoms &
Human Rights Defenders Portal) ของศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศด้านธุรกิจและสิทธิมนุ ษยชน (Business & Human Rights Resource
Centre) (“ศูนย์ขอ้ มูล”) ได้บนั ทึกกรณีคกุ คามนักปกป้ องสิทธิมนุ ษยชนทีเH กียH วโยงกับธุรกิจ 2155 กรณีทวโลก
ัH 1
บันทึกการคุกคาม
• การอุม้ หาย

• การปฏิเสธเสรีภาพในการสมาคม

• การควบคุมตัวโดยพลการ

• การทุบตีและการใช้ความรุนแรง

• การขูฆ่ า่

• การปฏิเสธเสรีภาพในการแสดงออก

• การปฏิเสธเสรีภาพในการเดินทาง

• การสูญหาย

• การทําให้บาดเจ็บ
• การฆ่า
• การทรมานและการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้าย

• การคุกคามและการข่มขู่
• การข่มขืนและการคุกคามทางเพศ
• การพิจารณาคดีอย่างไม่เป็ นธรรม

• การขับไล่ออกจากพืนK ทีH
• การดําเนินคดีและการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ

• การสอดแนม

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลกรณีทเHี ราเก็บบันทึกไว้ในฐานรวมข้อมูลของเราและข้อสังเกตขององค์กรหลายองค์กรต่อการดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพือH ต่อต้านการมี
ส่วนร่วมของสาธารณะ (Strategic Lawsuit Against Public Participation หรือ SLAPP) ในเขตอํานาจศาลหลายแห่ง
เราพบว่าการฟ้ องคดีแบบ SLAPP ทีเH กียH วโยงกับธุรกิจมีลกั ษณะหลักดังต่อไปนีK:
½
½
½

เป็ นการฟ้ องร้องคดีแพ่ง อาญา หรือปกครอง;
เป็ นการฟ้ องร้องเพือH ดําเนินคดีต่อนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนทีใH ช้เสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และ/หรือ การชุมนุมโดยสงบ เพือH พูดถึง
และ/หรือ ทํากิจกรรมทีเH กียH วข้องกับการดําเนินการของธุรกิจนันK ;
มีเป้ าหมายเพือH ปิ ดปากหรือข่มขูน่ กั ปกป้ องสิทธิมนุษยชน เพือH ให้หยุดวิพากษ์วจิ ารณ์ คัดค้าน มีสว่ นร่วมสาธารณะ และกิจกรรมทีคH ล้ายคลึงกัน

รายงานสรุปฉบับนีKมงุ่ เน้นไปทีกH ารฟ้ องคดีแบบ SLAPP ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และมีเป้ าหมายเพือH ขยายข้อโต้แย้งทางกฎหมายและคําพิพากษาของศาลทีปH ระสบความสําเร็จในการรับรองคุม้ ครองเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม
และ/หรือ การชุมนุ มโดยสงบของนักปกป้ องสิทธิมนุ ษยชน
ด้วยเป้ าหมายเช่นนีK เราคาดหวังว่าจะส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และภาคประชาสังคมในภูมภิ าคให้ดาํ เนินการปรับปรุงต่อไปให้กฎหมายและนโยบายมีความครอบคลุมมากขึนK
สามารถคุม้ ครองงานของนักปกป้ องสิทธิมนุ ษยชน
และบังคับภาระความรับผิดกับธุรกิจทีบH ดิ ผันการใช้กฎหมายเพือH จํากัดการใช้สทิ ธิเสรีภาพขันK พืนK ฐานโดยชอบธรรม

02
รายงานสรุปฉบับนีKแบ่งออกเป็ นห้าส่วน
1. การฟ้ องคดีแบบ SLAPP ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผลกระทบต่องานของนักปกป้ องสิทธิมนุ ษยชน
2. SLAPP และสภาพแวดล้อมทางกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. คดีตวั อย่างจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย
4. แนวปฏิบตั ท
ิ ดHี ใี นการต่อสูค้ ดีแบบ SLAPP
5. ข้อเสนอแนะ

ในเอเชียตะวั
นออกเฉี ยงใต้

284
จํานวนการคุกคาม

131

กรณีการคุกคามด้วยกระบวนการยุตธิ รรม
โดยทีร8 าวครึง8 หนึ8งสามารถจัดเป็ นการฟ้ องคดีปิดปา
กแบบ SLAPP

03

SLAPP

ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และผลกระทบต่องานของนักปกป้ องสิท
ธิมนุษยชน
เรามีขอ้ สังเกตว่า นอกจากประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์แล้ว ประเทศอืนH ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มกี ฎหมายทีกH าํ หนดนิยามการฟ้ องคดีแบบ SLAPP
แต่ทกุ ประเทศได้ระบุความคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมโดยสงบไว้ในรัฐธรรมนูญ ยกเว้นประเทศบรูไน
คดีทรHี ายงานสรุปฉบับนีKยกมามีลกั ษณะของการฟ้ องดําเนินคดีทลHี ะเมิดสิทธิดงั กล่าว หรือทีเH ขตอํานาจศาลอืนH ๆ เรียกโดยทัวไปว่
H า SLAPP
เนืKอหาส่วนนีKจะอภิปรายถึงข้อสังเกตทีสH าํ คัญต่อวิธกี ารทีธH รุ กิจต่าง ๆ ใช้กฎหมายและระบบศาลเพือH เพิมH แรงกดดันไปยังนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน

½ มีทงั L การฟ้ องคดีแพ่งและอาญากับนักปกป้ องสิ ทธิ ม
นุษยชน

½ เรียกค่าเสียหายสูงลิ> ว
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ค่าแรงขันK ตํHาต่อเดือนในภาคส่วนต่าง
ๆ เฉลียH อยูท่ เHี พียง 300 ดอลลาร์สหรัฐ3 อย่างไรก็ตาม
ค่าเสียหายทีถH กู เรียกร้องในบางกรณีอาจสูงเกินกว่าทีนH กั ปกป้ องสิท
ธิมนุษยชนจะสามารถจ่ายได้ในชัวชี
H วติ
รายงานสรุปฉบับนีKได้รวมคดีทเHี รียกร้องค่าเสียหายตังK แต่ 1.6
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปจนถึง 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในอดีต การฟ้ องคดีปิดปากแบบ SLAPP
จะเป็ นคดีแพ่งทีบH ริษทั ฟ้ องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการเสียชือH เสียง
ในปั จจุบนั เราจะเห็นว่าบริษทั ต่าง ๆ
ฟ้ องคดีทงั K ทางแพ่งและทางอาญาต่อเหตุการณ์ทมHี าจากข้อเท็จจริงเดีย
วกัน ตัวอย่างเช่น
บริษทั ธรรมเกษตรในประเทศไทยได้ฟ้องคดีทงั K แพ่งและอาญารวม 17
½ ใช้กฎหมายต่อต้านคอมมิ วนิ สต์หรือกฎหมายต่อ
คดีกบั จําเลย 23 ราย มูลคดีประกอบด้วยการลักทรัพย์
ความผิดอาญาฐานหมินH ประมาท
ต้านการก่อการร้ายกับนักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน
การกระทําความผิดเกียH วกับคอมพิวเตอร์
(“red-tagging/red baiting”)
และแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ2
การฟ้ องคดีเหล่านีKเกิดขึนK หลังจากคนงานข้ามชาติจากเมียนมาร์ 14
กลวิธี red-tagging หรือ red baiting
คนฟ้ องธรรมเกษตร
คือการกล่าวหานักปกป้ องสิทธิมนุษยชนว่าเป็ นคอมมิวนิสต์หรือเป็
โดยกล่าวหาว่าพวกเขาถูกละเมิดสิทธิอย่างร้ายแรงจากการถูกบังคับใ
นผูก้ ่อการร้าย
ช้แรงงาน ถูกจํากัดการเดินทาง ถูกยึดพาสปอร์ต
เพือH ให้ขอ้ วิพากษ์วจิ ารณ์และการประท้วงคัดค้านการดําเนินธุรกิจทีH
ถูกบังคับให้ทาํ งานล่วงเวลาโดยไม่ได้รบั ค่าตอบแทน
ไม่เป็ นธรรมของพวกเขาานันK สูญเสียความน่าเชือH ถือ ทีอH นิ โดนีเซีย
และถูกลดเงินเดือนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ศาลสูงสุดตัดสินลงโทษนักกิจกรรมด้านสิงH แวดล้อมด้วยความผิดเกีH
ศาลแรงงานได้มคี าํ สังให้
H บริษทั ธรรมเกษตรจ่ายเงินชดเชยให้กบั คนงา
ยวกับความมันคงของรั
H
ฐ
นจากกรณีละเมิดข้อกําหนดเรือH งค่าแรงขันK ตํHา ค่าล่วงเวลา
เขาถูกจับกุมเนืHองจากเจ้าหน้าทีตH าํ รวจกล่าวหาว่าเขาแสดงป้ ายข้อ
ค่าทํางานในวันหยุด และค่าแรงล่วงเวลา
ความทีมH สี ญ
ั ลักษณ์คอมมิวนิสต์ในการประท้วง4 Andreas
แต่ศาลแรงงานมีคาํ ตัดสินว่าบริษทั ธรรมเกษตรไม่มคี วามผิดฐานหน่วง
Harsono จาก Human Rights Watch กล่าวว่า
เหนีHยว กักขัง ค้ามนุษย์ หรือบังคับใช้แรงงาน
“การดําเนินคดีกบั Budiawan เป็ นลางร้ายบอกเหตุวา่
บุคคลและองค์กรหลายแห่งให้ความช่วยเหลือแก่เหล่าคนงาน
นักกิจกรรมด้านสิงH แวดล้อมในเวลานีKสมุ่ เสียH งต่อการถูกดําเนินคดีด้
เพราะเหตุนนั K บางคนจึงถูกฟ้ องคดีดว้ ย
วยข้อหาเป็ นคอมมิวนิสต์
กลวิธนี Kีได้ลดทอนทรัพยากรของนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนและผูใ้ ห้ควา
หากพวกเขาบังอาจท้าทายบริษทั ทีเH กียH วพันกับการสร้างมลพิษ”5
มช่วยเหลือพวกเขา ทรัพยากรการเงินหมดไปกับค่าทนายความ
ค่าประกันตัว (หากจําเป็ น)
และค่าเดินทางทีเH กิดจากการเข้าร่วมการพิจารณาคดี

04

½ มีการฟ้ องร้องกับนักกฎหมายสิ ทธิ มนุษยชน
พยานผูเ้ ชี>ยวชาญ และเจ้าหน้ าที>ของ NGO
กรณีทบHี ริษทั ฟ้ องร้องสมาชิกชุมชนและคนงานทีปH ระท้วงนันK พบได้ทวไ
ัH
ป แต่ในเวลานีKพบว่ามีการฟ้ องร้องคดีกบั ทนายความสิทธิมนุษยชน
พยานผูเ้ ชียH วชาญ และเจ้าหน้าทีH NGO
ทีใH ห้การสนับสนุนนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนหลายคดี
พยานผูเ้ ชียH วชาญทีอH นิ โดนีเซียถูกฟ้ องร้องดําเนินคดี
ซึงH จะถูกอภิปรายถึงในรายงานย่อฉบับนีKดว้ ย
ทนายชาวฟิ ลปิ ปิ นส์และผูน้ ํา NGO
ถูกฟ้ องข้อหาหมินH ประมาทหลังจากทีพH วกเขาเข้าร่วมการประท้วงของ
คนงานทีมH กี ารกล่าวหาว่าบริษทั ใช้การจ้างเหมาแรงงานเท่านันK
ซึงH เป็ นการละเมิดกฎหมายของฟิ ลปิ ปิ นส์6
คดีเหล่านีKยงั คงอยูร่ ะหว่างการพิจารณาในศาล ทีกH มั พูชา
รายงานสถานการณ์นกั ปกป้ องสิทธิมนุษยชนโลกปี 2018 (2018
World Report on the Situation of Human Rights
Defenders) รายงานว่า นักกิจกรรมทีท
H าํ งานให้กบั Mother
Nature องค์กร NGO ด้านสิงH แวดล้อม ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐาน
“ละเมิดความเป็ นส่วนตัว” และ
“ยุยงสนับสนุ นให้กระทําความผิดอุกฉกรรจ์”

หลังจากทีพH วกเขาถูกจับได้วา่ กําลังบันทึกวิดโี อเรือขนาดใหญ่สองลําทีH
ถูกสงสัยว่าลําเลียงขนทรายโดยผิดกฎหมาย7

½ ผู้หญิงนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนตกเป็ นเป้ าหมาย
ข้อมูลระหว่างปี 2015-2018
ของศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เปิ ดเผยว่า
เอเชียถือเป็ นภูมภิ าคทีอH นั ตรายทีสH ดุ สําหรับผูห้ ญิงนักปกป้ องสิทธิม
นุษยชน

การคุกคามนักสิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวั
นออกเฉียงใต้ 63 กรณีจาก 240
กรณีทบ<ี นั ทึกไว้
มีเป้ าหมายเป็ นผูห้ ญิงนักปกป้ องสิทธิมนุษ
ยชน8
ถึงกระนันK ผูห้ ญิงก็ยงั คงอยูใ่ นแนวหน้าของปฏิบตั กิ ารประท้วงต่าง
ๆ9 โดยมักจะปฏิบตั กิ ารในบทบาทนอกเหนือจากวิชาชีพของตน
โดยเฉพาะผูห้ ญิงนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนทีเH ป็ นชนพืนK เมือง
ซึงH ปฏิบตั งิ านในพืนK ทีทH กHี ระจายตัวทางภูมศิ าสตร์และมักเป็ นชนบ
ทห่างไกล
ทําให้พวกเธอสามารถเชือH มโยงกับผูห้ ญิงนักปกป้ องสิทธิคนอืนH ๆ
หรือองค์กรทีสH ามารถให้ความช่วยเหลือได้ยาก
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SLAPP

และสภาพแวดล้อมทางกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉี
ยงใต้
½ กรอบกฎหมายระหว่ างประเทศทีAค้ ุมครองสิทธิทA จี ะมีเสรี ภาพในการแสดงออก การสมาคม
และการชุมนุมโดยสงบ
การฟ้ องคดีแบบ SLAPP เป็ นการคุกคามสิทธิของนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนทีจH ะมีเสรีภาพในการแสดงออก
การชุมนุมโดยสงบ และการสมาคม ซึงH ล้วนเป็ นพืนK ฐานสําคัญของสิทธิมนุษยชนทังK หมด
และถูกบรรจุไว้ในตราสารกฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบับ รวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights หรือ UDHR) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR)
และปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration หรือ AHRD)
ทุกคนมีสทิ ธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก
รวมทังK อิสรภาพในอันทีจH ะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง (UDHR และ
ICCPR ข้อ 19, ADHR ข้อ 23)
½ ทุกคนมีสท
ิ ธิในอิสรภาพแห่งการชุมนุม ร่วมประชุมและการตังK สมาคมโดยสันติ (UDHR
ข้อ 20, ICCPR ข้อ 21, ADHR ข้อ 23 และ 27(2))
½ การจํากัดสิทธิในการชุมนุมโดยสงบจะกระทํามิได้นอกจากจะกําหนดเพียงเท่าทีจH าํ เป็ นสําหรั
บสังคมประชาธิปไตย เพือH ประโยชน์แห่งความมันคงของชาติ
H
หรือความปลอดภัย
ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน
หรือการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืนH
½

รัฐมีหน้าทีตH อ้ งคุม้ ครองสิทธิเหล่านีK เพือH ทีปH ระชาชนและประชาสังคมจะสามารถดําเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
ไม่ตอ้ งหวันกลั
H วว่าจะตกเป็ นเป้ าของการข่มขู่ คุกคาม หรือความรุนแรง10
การทําเช่นนีKจะทําให้ผคู้ นมีเสรีภาพในการตอบสนองต่อประเด็นทีสH ง่ ผลกระทบต่อสังคม เช่น ประเด็นเกียH วกับสิงH แวดล้อม
การพัฒนาอย่างยังยื
H น การป้ องกันอาชญากรรม การค้ามนุษย์ การเพิมH พลังอํานาจให้กบั ผูห้ ญิง ความเป็ นธรรมในสังคม
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และการบรรลุซงHึ สิทธิมนุษยชนทังK หมด11
เสรีภาพดังกล่าวถูกจํากัดเมือH สภาพแวดล้อมทางกฎหมายไม่ได้กาํ หนดห้ามการฟ้ องคดีแบบ SLAPP ไว้ชดั เจน
หลักการชีแK นะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles
on Business and Human Rights หรือ UNGP) ระบุวา่ ธุรกิจต่าง ๆ
ควรหลีกเลียH งการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูอ้ นHื
และควรมีการแก้ไขเยียวยาเมือH เกิดผลกระทบเสียหายจากการกระทําของตน12 ข้อวินิจฉัยทัวไปข้
H อทีH 24
ว่าด้วยพันธกรณีของรัฐภาคีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในบริบทของการประกอบธุรกิจ ระบุวา่
“การเริม& ดําเนินการโดยบริษท
ั เพือ& ขัดขวางบุคคลหรือกลุม่ บุคคลมิให้รบั กาารเยียวยา อาทิ
การกล่าาวอ้างความเสียหายต่อชือ& เสียงของบริษทั
ไม่ควรจะถูกใช้เพือ& ก่อให้เกิดภาวะชะงักงันต่อการได้รบั การเยียวยาโดยชอบธรรม”13
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การฟ้ องคดีแบบ SLAPP
เป็ นการกระทําทีกH ่อให้เกิดภาวะชะงักงันอย่างมีประสิทธิภาพต่อการวิพากษ์วจิ ารณ์และการประท้วงทีชH อบธรรม
ด้วยเหตุนKี รัฐจึงต้องออกกฎหมายในประเทศเพือH คุม้ ครองสิทธิดงั กล่าว ในทํานองเดียวกัน
ธุรกิจจะต้องกําหนดนโยบายทีรH บั รองการเคารพและการไม่แทรกแซงงานของภาคประชาสังคมและนักปกป้ องสิทธิมนุษย
ชน14

½ รัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื>อการคุ้มครองสิ ทธิ ที>จะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม
และการชุมนุมโดยสงบ
หลังจากสํารวจกรอบกฎหมายระหว่างประเทศทีคH มุ้ ครองสิทธิทจHี ะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมโดยสงบแล้ว
เราจะหันความสนใจมาทีรH ฐั ธรรมนูญและกฎหมายประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทุกประเทศเว้นแต่บรูไนได้รบั รองสิทธิเหล่านีKไว้ในรัฐธรรมนูญ

ประเทศ

การแสดงออก

การชุมนุมโดยสงบ

การสมาคม

บรูไน

ไม่ม15
ี
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ไม่ม ี
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อย่างไรก็ตาม มีเพียงสามประเทศทีมH กี ฎหมายป้ องกันการฟ้ องคดีทอHี าจจํากัดการทํางานของนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
และมีเพียงประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ทกHี าํ หนดหลักเกณฑ์วา่ คดีลกั ษณะใดถือเป็ น SLAPP และกําหนดห้ามฟ้ องคดีลกั ษณะดังกล่าว
½

ฟิ ลิ ปปิ นส์
สูงสุดได้มคี าํ สังเกี
H ยH วกับการพิจารณาคดีสงิH แวดล้อม16 อนุญาตให้ใช้ขอ้ ต่อสูว้ า่ ด้วยคดี SLAPP ได้
แต่ใช้กบั คดีทเHี กียH วกับสิงH แวดล้อมเท่านันK กล่าวคือ นักปกป้ องสิทธิมนุษยชนทีถH กู ตังK ข้อกล่าวหาสามารถกล่าวหาได้วา่
การฟ้ องคดีนนั K เป็ นไป “ด้วยเจตนาทีจ& ะคุกคาม กลันแกล้
&
ง สร้างแรงกดดันทีเ& กินควร
หรือระงับการดําเนินการทางกฎหมายทีบ& ุคคลได้ดาํ เนินการหรือกําลังจะดําเนินการเพือ& บังคับใช้กฎหมายสิง& แวดล้อม
การปกป้ องสิง& แวดล้อม หรือการยืนยันสิทธิในสิง& แวดล้อม” ก่อนจะเริมH กระบวนพิจารณาคดี
ศาลจะต้องทําการไต่สวนมูลฟ้ องและมีคาํ สังไม่
H ฟ้องคดีหากพบว่าเป็ นการฟ้ องคดีแบบ SLAPP

½

ไทย
ไม่มกี ฎหมายทีกH าํ หนดกฎเกณฑ์ของคดีทเHี ข้าข่าย SLAPP ในไทย แต่มาตรา 161/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ซึงH มีผลบังคับใช้เมือH วันทีH 20 มีนาคม 2019 ให้อาํ นาจศาลไม่รบั ฟ้ องคดีอาญา หากศาลเห็นว่าการฟ้ องคดีนนั K
“โจกท์ใช้สท
ิ ธิฟ้องคดีโดยไม่สจุ ริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง (1) เพือ& กลันแกล้
&
ง (2) หรือเอาเปรียบจําเลย (3)
17
หรือโดยมุง่ หวังผลอย่างอืน& (4) ยิง& กว่าผลประโยชน์ทพี & งึ & ได้โดยชอบ” นอกจากนันK เพือH คัดเอาการฟ้ องคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ
หรือมีเจตนาไม่สจุ ริตออก มาตรา 165/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ซึงH มีผลบังคับใช้เมือH วันทีH 20 กุมภาพันธ์
2019 กําหนดว่า “ในการไต่สวนมูลฟ้ อง จําเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือ
ข้อกฎหมายอันสําคัญทีศ& าลควรสังว่
& าคดีไม่มมี ลู และจะระบุในคําแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร
หรือวัตถุทจี & ะสนับสนุนข้อเท็จจริงตามคําแถลงของจําเลยด้วยก็ได้”18 นอกจากนันK ยังให้อาํ นาจศาลให้ “อาจเรียกบุคคล เอกสาร
หรือวัตถุดงั กล่าวมาเป็ นพยานศาลเพือ& ประกอบการวินิจฉัยสังคดี
& ได้ตามทีจ& าํ เป็ นและสมควร”19 ข้อบัญญัตเิ หล่านีKยงั ค่อนข้างใหม่
จึงยังไม่ได้ทดสอบถึงประสิทธิผลอย่างเต็มรูปแบบ อันทีจH ริงแล้ว กลุม่ องค์กรอย่างคณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากล (International
Commission of Jurists หรือ ICJ) เครือข่ายธุรกิจเพือH สิทธิมนุ ษยชนประเทศไทย (Thailand BHR Network)
และสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Lawyers Association) ได้ตงั K ข้อกังวลต่อข้อบัญญัตดิ งั กล่าวไว้ดว้ ย20
โดยระบุวา่ 1) มาตราดังกล่าวไม่ได้ให้คาํ จํากัดความของคําว่า “ไม่สจุ ริต” 2)
มาตราดังกล่าวให้การยกฟ้ องเป็ นดุลพินิจของศาลโดยเฉพาะ และ 3) มาตรา 161/1 และมาตรา 165/2 จํากัดแต่เพียงการฟ้ องคดี
SLAPP ทีเH ป็ นคดีอาญาทีมH รี าษฎรเป็ นโจทก์เท่านันK แต่ไม่สามารถใช้กบั คดีลกั ษณะอืน
H
21
เช่นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึงH พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ได้

½

อิ นโดนี เซีย
ไม่มกี ฎหมายทีกH าํ หนดกฏเกณฑ์ของคดีทเHี ข้าข่าย SLAPP ในอินโดนีเซีย
แต่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองสิงH แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ22 ระบุไว้ในมาตรา 66 ว่า
“ผูใ้ ดทีตH อ่ สูเ้ พือH สิทธิในการมีชวี ติ อยูใ่ นสิงH แวดล้อมทีดH แี ละเหมาะสม ผูน
้ นั K ไม่สามารถถูกฟ้ องด้วยข้อหาทางอาญาหรือแพ่ง”
23
กฎหมายป้ องกันและขจัดการทําลายป่ าไม่ ยังคุม้ ครองบุคคลจาากการถูกฟ้ อง และระบุในมาตรา 78(1) ว่า
“ผูร้ ายงานข่าวและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่สามารถถูกฟ้ องโดยชอบธรรม ไม่วา่ จะด้วยประมวลกฎหมายอาญาหรือประมวลกฎหมายแพ่ง
โดยมีเหตุจากรายงานหรือถ้อยคําให้ขอ้ มูลทีตH นจะทํา กําลังทํา หรือเคยได้ทาํ ไว้”

เรารับรองว่านักปกป้ องสิทธิเป็ นผูม้ สี ว่ นสําคัญในการระบุถงึ ความเสีย? งหรือปั ญหาในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
โดยสนับสนุนการสอบทานในบทบัญญัตเิ กีย? วกับการแก้ไขเยียวยาต่อความเสียหายทีเ? กิดขึนJ เมือ? นักปกป้ องสิทธิถกู โจมตี
หลักปฏิบตั เิ พือ? การดําเนินธุรกิจทีย? งยื
ั ? นย่อมถูกโจมตีดว้ ย เราสนับสนุนเป็ นอย่างยิง? ให้รฐั บาลต่าง ๆ คุม้ ครองเสรีภาพพลเมืองในทุกหนแห่ง
ซึง? รวมถึงการประกันว่าภาคประชาสังคมและนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนจะเป็ นอิสระจากการละเมิด การคุกคาม การข่มขู่ การทําร้ายร่างกาย
หรือการจํากัดสิทธิทจี? ะมีเสรีภาพในการพูด การชุมนุม การสมาคม และการเคลือ? นที? ทังJ ในระดับปั จเจกและระดับรวมกลุม่
เครือข่ายธุรกิ จเพื0อเสรีภาพพลเมืองและนักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน
(Business Network on Civic Freedoms and Human Rights Defenders)
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เหตุใดคดีแบบ SLAPP
จึงส่งผลกระทบต่องานของนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
ปั จจัยสองประการทีเH กียH วข้องอย่างยิงH กับประสิทธิภาพของการฟ้ องคดีแบบ SLAPP ต่องานของนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนทัวโลก
H
ได้แก่
กรอบกฎหมายทีคH มุ้ ครองสิทธิชองพวกเขานันK ไม่ชดั เจนหรือไม่มอี ยูเ่ ลย

½ คดีแบบ SLAPP
ทรงประสิ ทธิ ภาพเพราะกรอบกฎหมายไม่ชดั เจนหรือไม่มีอยู่
เลย
การไม่มกี รอบกฎหมายทีกH าํ หนดหลักเกณฑ์เกียH วกับนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
และห้ามการฟ้ องคดีแบบ SLAPP อย่างชัดเจน
ส่งผลไปเพิมH แรงกดดันต่อนีกปกป้ องสิทธิมนุษยชน
เนืHองจากคดีทพHี วกเขาถูกฟ้ องร้องนันK จะถูกพิจารณาด้วยการตีความองค์ประก
อบของความผิดแบบดังK เดิม โดยไม่มบี ริบทของการกระทําของพวกเขา
สิทธิในการปกป้ องสิงH แวดล้อมถูกยกขึนK มาอย่างมีประสิทธิภาาพในคดีจากไทย
และอินโดนีเซีย ซึงH จะกล่าวถึงในส่วนต่อไป
แต่กฎหมายทีมH อี ยูใ่ นปั จจุบนั ในภูมภิ าคนีKไม่ได้ขยายความไปถึงนักปกป้ องสิท
ธิมนุษยชนประเภทอืนH ๆ และคดีของพวกเขา
เมือH กฎหมายไม่ชดั เจนหรือไม่มอี ยู่ บริษทั ต่าง ๆ
จะฉวยโอกาสใช้เพือH ประโยชน์ของตนเมือH ใดก็ตามทีมH โี อกาส
แม้แต่ก่อนคดีแบบ SLAPP จะขึนK สูช่ นั K ศาล
กฎหมายเช่นนีKกไ็ ด้บอ่ นทําลายงานของนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนแล้วโดยการดึ
งเอาทรัพยากรการเงินและมนุษย์ของพวกเขาไป ในขณะทีบH ริษทั ต่าง ๆ
สามารถอ้างได้วา่ พวกเขาใช้ชอ่ งทางทีชH อบธรรมอย่างศาลเพือH ปกป้ องชือH เสียง
และธุรกิจของบริษทั จากข้อกล่าวหาของนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน

ความช่วยเหลือทางกฎหมายจา
กรัฐบาลนัน7 ไม่เคยเพียงพอ
โดยเฉพาะในภูมภิ าคอย่างเอเชียต
ะวันออกเฉียงใต้
ทีซI งIึ งบประมาณทังL หมดสําหรับคว
ามช่วยเหลือทางกฎหมายนันL
บางครังL ยังน้อยกว่าค่าเสียหายทีบI
ริษทั เรียกร้องจากนักปกป้ องสิทธิม
นุ ษยชนเสียอีก

½ คดีแบบ SLAPP ส่งผลกระทบเป็ นพิ เศษเมื>อไม่มีความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีหรือมีเพียงน้ อยนิ ด และ/หรือ
เมื>อทรัพยากรการเงิ นในการช่วยเหลือทางกฎหมายไม่เพียงพอ
การฟ้ องร้องคดีแบบ SLAPP ต้องใช้เวลาและเงิน โดยเฉพาะอย่างยิงH เมือH นักปกป้ องสิทธิมนุษยชนไม่ได้ตอ้ งสูเ้ พียงคดีเดียว
แต่ตอ้ งสูห้ ลายคดีในหลายศาล ตลอดเวลาหลายปี ทผHี า่ นมา
องค์กรประชาสังคมทีสH นับสนุนนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนได้ถกู ตัดเงินทุนเพือH การต่อสูค้ ดีไปมหาศาล
ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยมากถูกจํากัดอยูท่ กHี ารให้การศึกษา การอบรม การเสริมสร้างขีดความสามารถ
และเหตุฉุกเฉินสําหรับนักปกป้ องสิทธิทถHี กู โจมตี (อาทิ การอพยพย้ายทีแH ละความปลอดภัยทางกายภาพ)
แม้กระทังเมื
H อH ครังK ทียH งั มีเงินทุนสําหรับต่อสูค้ ดี เงินทุนนันK ก็มรี ะยะเวลาจํากัดตามระยะเวลาาดําเนินโครงการตังK แต่หนึHงถึงสามปี
การต่อสูค้ ดีในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศมักจะไม่สนKิ สุดภายในระยะเวลาเพียงสามปี บางคดีใช้เวลาถึงสิบ (10) ปี กว่าจะถึงทีสH ดุ
ในทางกลับกัน บริษทั ต่าง ๆ มีทรัพยากรมากมายในการต่อสูค้ ดีสว่ นใหญ่
และพวกเขาใช้ประโยชน์จากอํานาจทีไH ม่เท่าเทียมกันระหว่างพวกเขาและนักปกป้ องสิทธิทพHี วกเขาฟ้ องร้อง เพือH เพิมH ประสิทธิภาพของคดีแบบ
SLAPP
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Protect Defenders ตังK ข้อสังเกตว่า ทังK ทีสH ภาวะแวดล้อมเลวร้ายลง
แต่ทนุ สําหรับนักปกป้ องสิทธิกลับเพิมH ขึนK เพียง 1% ในระหว่างปี 2014 ถึง 2016 โดยเพิมH จาก 97.6
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 98.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ24
ไม่มขี อ้ มูลทีแH สดงว่าเงินทุนทีนH ้อยนิดนีKถกู ใช้ไปกับการต่อสูค้ ดีเท่าใด อันทีจH ริงแล้ว Protect Defenders

ตังK หมายเหตุไว้วา่
“วิธกี ารให้ทน
ุ มักจะไม่ปรับให้เข้ากับความจําเป็ นเฉพาะและสถานการณ์ของนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน”
เงินทุนมักจะมาในฐานะทุนโครงการสําหรับการริเริมH การฝึกอบรมและเสริมสร้างขีดความสามารถ
และไม่ได้เป็ นทุนเพือH การต่อสูค้ ดี

ความช่วยเหลือทางกฎหมายจากรัฐบาลนันK ไม่เคยเพียงพอ โดยเฉพาะในภูมภิ าคอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทีซH งHึ งบประมาณทังK หมดสําหรับความช่วยเหลือทางกฎหมายนันK
บางครังK ยังน้อยกว่าค่าเสียหายทีบH ริษทั เรียกร้องจากนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนเสียอีก
นอกจากนีKยงั มีหลักเกณฑ์คดั เลือกทีนH กั ปกป้ องสิทธิมกั จะไม่ผา่ นเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น
กฎหมายเกียH วกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในภูมภิ าคนีKหลายฉบับกําหนดให้ผไู้ ด้รบั ความช่วยเหลือต้อง
เป็ นผูย้ ากไร้ เงือH นไขนีKทาํ ให้คนงานทีถH กู ฟ้ องคดีแบบ SLAPP
ซึงH อาจจะเลียK งชีพได้แต่ไม่มที รัพยากรเพียงพอจะต่อสูค้ ดีตอ้ งถูกตัดสิทธิ Sโดยอัตโนมัติ
นอกจากนีKกลุม่ เปราะบางอืนH ๆ ยังปฏิเสธไม่เข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายจากรัฐบาล
โดยเฉพาะอย่างยิงH เมือH ชุมชนกลุม่ นีKถกู โจมตีและข่มขูจ่ ากตัวละคนทังK ภาครัฐและบริษทั
เมือH ไม่มที รัพยากรทีเH พียงพอ ภาระทีนH กั ปกป้ องสิทธิมนุษยชนแบกรับไว้ยอ่ มเพิมH พูนขึนK มากมายหลายเท่า
พวกเขาต้องเผชิญกับความเสียหายทางเศรษฐกิจ การเมือง
และสิงH แวดล้อมจากการประกอบธุรกิจในชุมชนของพวกเขาอยูแ่ ล้ว
และยังต้องรับมือกับความทุกข์ยากส่วนบุคคลเพือH ทีจH ะประท้วงคัดค้านบริษทั ต่าง ๆ
ทีมH กั จะมีทรัพยากรไม่จาํ กัดต่อไปอีกด้วย
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คดีตวั อย่าง
ส่วนนีKประกอบไปด้วยคดีทถHี กู คัดเลือกโดยนักกฎหมายจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย
พึงสังเกตว่าประเทศเหล่านีKยงั ไม่มกี ฎหมายทีกH าํ หนดหลักเกณฑ์วา่ คดีแบบไหนถือเป็ น SLAPP
แต่คดีเหล่านีKถกู คัดเลือกมาเนืHองจากการฟ้ องร้องคดีกบั จําเลยมีลกั ษณะแบบ SLAPP กล่าวคือ
เป็ นคดีทฟHี ้ องร้องเพือH ตอบโต้การใช้สทิ ธิของพวกเขาทีจH ะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมโดยสงบ
จําเลยส่วนใหญ่ในคดีต่อไปนีKชนะคดีต่อผูฟ้ ้ องร้อง ซึงH ก็คอื บริษทั อย่างไรก็ตาม
การรวมคดีเหล่านีKมาไว้ไม่ควรถือเป็ นหลักฐานว่านักปกป้ องสิทธิมนุษยชนในประเทศดังกล่าวปลอดภัยจากการฟ้ องคดีแบบ SLAPP แล้ว
คดีตวั อย่างเหล่านีKถกู คัดเลือกมาเพือH เน้นถึงข้อโต้แย้งทางกฎหมายทีมH ปี ระสิทธิภาพในการต่อสูค้ ดี SLAPP และเพือH บ่งชีถK งึ พืนK ทีสH าํ หรับการแก้ไขปรับปรุง
ซึงH รัฐและธุรกิจจําเป็ นต้องพิจารณา ข้ออภิปรายในส่วนนีKมาจากคําวินิจฉัยชีขK าดของศาล เพือH เป็ นประกันถึงความถูกต้องเทียH งตรงทีสH ดุ

½ มาเลเซีย
Raub Australian Gold Mining Sdn Bhd v. Hue Shieh Lee (13 กุมภาพันธ์ 2019)25

บริษทั Raub Australian Gold Mining (“RAGM”) ฟ้ องร้อง Hue Shieh Lee (จําเลย) ด้วยข้อหาหมินH ประมาทและใส่รา้ ยป้ ายสี
จากข้อความทีถH กู กล่าวหาว่าปรากฏและตีพมิ พ์ในบทความสองบทความ บทความแรกเป็ นรายงานการสํารวจแบบสอบถามกับผูอ้ ยูอ่ าศัยในบริเวณ Bukit
Koman ซึงH เป็ นบริเวณทีบ
H ริษทั ดําเนินธุรกิจ รายงานระบุวา่ ผูอ้ าศัยในบริเวณดังกล่าวจํานวนมากเริมH ได้รบั ผลกระทบไม่วา่ จะเป็ นมะเร็ง โรคผิวหนัง
ระคายเคืองตา ไอ และภาวะง่วงซึม นับตังK แต่เริมH มีการทําเหมืองแร่ทองในบริเวณ บทความทีสH องยกคําพูดของจําเลยมา โดยกล่าวว่า RAGM จ้างคนไม่ถงึ
10 คน แต่อา้ งว่ากิจการของบริษท
ั ได้สร้างงานมากกว่า 1,000 ตําแหน่ง
ศาลสูงสุดมาเลเซียตัดสินให้ยกฟ้ อง
เนืHองจากบริษทั ไม่สามารถพิสจู น์วา่ ผลการสํารวจเป็ นเท็จและจําเลยเขียนข้อความดังกล่าวโดยมีจดุ ประสงค์มงุ่ ร้ายและปราศจากเหตุอนั ควร
อีกทังK ยังไม่สามารถพิสจู น์วา่ จําเลยเป็ นผูเ้ ขียนข้อความดังกล่าวนันK จริง
ในคําวินจิ ฉัยให้ฝ่ายจําเลยชนะ ศาลสูงใช้หลัก Objective Test กล่าวคือ ภายใต้พฤติการณ์ทถHี อ้ ยคําดังกล่าวถูกเผยแพร่
วิญaูชนทีไH ด้อา่ นจะเข้าใจว่าถ้อยคํานันK มีลกั ษณะหมินH ประมาทหรือใส่รา้ ยหรือไม่26 ศาลสูงสุดวินจิ ฉัยว่า ศาล
“ไม่เห็นว่าถ้อยคําดังกล่าวทําให้ผอู้ ท
ุ ธรณ์ถกู เกลียดชัง ถูกเหยียดหยาม ถูกเย้ยหยัน
หรือทําให้สถานะของผูอ้ ทุ ธรณ์ตกตํHาลงในความคํานึงของสังคมโดยทัวไป
H ”27 ศาลสูงสุดยกข้อสังเกตของศาลอุทธรณ์วา่
ข้อความดังกล่าวถูกเขียนโดยนักกิจกรรมอันมาจากความกังวลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน และงานของนักกิจกรรม
“ได้นําไปสูค่ วามผาสุกโดยรวมของสังคมโดยทัวไป
H ” ศาลสูงจึงมีคาํ วินจิ ฉัยว่า ข้อความดังกล่าวไม่ถอื เป็ นการหมินH ประมาท
และเกิดจากเจตนาเพือH ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม
Asahi Kosei Sdn Bhd v. Charles Hector Fernandez (2011)28

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 บริษทั Asahi Kosei (“โจทก์”) ฟ้ องคดีหมินH ประมาทกับ Charles Hector Fernandez (“จําเลย”)
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน จากการเผยแพร่บล็อกโพสต์จาํ นวนหกโพสต์ทกHี ล่าวหาว่าบริษทั ละเมิดสิทธิคนงานชาวเมียนมาร์ 31 คน
บล็อกโพสต์ดงั กล่าวเปิ ดโปงว่าบริษทั จ่ายค่าจ้างไม่เพียงพอ ตัดเงินค่าธรรมเนียมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และปฏิเสธไม่อนุญาตให้ลาป่ วย
ก่อนทีจH าํ เลยจะเผยแพร่บล็อกโพสต์ จําเลยได้สง่ อีเมลไปขอคํายืนยันจากโจทก์วา่ ข้อกล่าวหาของคนงานเป็ นจริงหรือไม่
เมือH เขาไม่ได้รบั การตอบกลับจากบริษทั เขาจึงดําเนินการเผยแพร่บล็อกโพสต์
หลังจากนันK บริษทั จึงส่งจดหมายถึงเขาโดยปฏิเสธข้อกล่าวหาทีปH รากฏในโพสต์ของจําเลย29 และเรียกร้องให้เขาจ่ายเงิน 10,000,000.00 ริงกิต (ราว
2,384,850.00 ดอลลาร์สหรัฐ) ภายในเจ็ด (7) วัน มิฉะนันK บริษท
ั จะดําเนินการตามกฎหมาย

11
ในขณะทีคH ดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา ผูพ้ พิ ากษาศาลสูงออกคําสังคุ
H ม้ ครองชัวคราวให้
H
แแก่บริษทั
โดยสังให้
H จาํ เลยลบบล็อกโพสต์ทงั K หมดทีมH กี ารอ้างอิงถึงบริษทั และให้ระงับการโพสต์ถอ้ ยแถลงใด ๆ เกียH วกับคนงานเมียนมาร์ทเHี กียH วข้องกับบริษทั ในอนาคต
จําเลยร้องให้เพิกถอนคําสังคุ
H ม้ ครองโดยยกสิทธิในการแสดงออกตามทีบH ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งมาเลเซีย30 แต่ศาลไม่รบั คําร้อง โดยให้เหตุผลว่า
แม้เขาจะมีสทิ ธิในการแสดงออกจริง แต่บริษทั ไม่ควรจะถูกสอบสวนจากศาลของความเห็นสาธารณะ
ศาลกล่าวถึงความเสียหายทางธุรกิจทีอH าจเกิดขึนK โดยเป็ นผลจากโพสต์ของจําเลย และเน้นว่าอันทีจH ริงแล้ว องค์กรในประเทศและระหว่างประเทศ 81
องค์กรได้เรียกร้องให้บริษทั เคารพสิทธิมนุษยชนของคนงาน และสนับสนุนให้ผผู้ ลิตระงับการประกอบธุรกิจกับ Asahi แล้ว
จําเลยแพ้คดีทงั K ในชันK ศาลสูงและศาลอุทธรณ์ และถูกสั Hงให้จา่ ยเงินจํานวน 10,000.00 ริงกิต (ราว 2346.32 ดอลลาร์สหรัฐ) แก่บริษทั
ในเดือนสิงหาคม 2011 คูก่ รณีทงั K สองฝ่ ายได้ทาํ ข้อตกลงระงับข้อพิพาท และศาลได้บนั ทึกคําพิพากษายินยอมไว้
เงือH นไขในข้อตกลงประกอบด้วยการถอนคําฟ้ องจากศาลสูง การจ่ายเงินค่าเสียหายจํานวน 1 ริงกิต (ราว 0.23 ดอลลาร์สหรัฐ)
และการตีพมิ พ์ประกาศขอขมาในหนังสือพิมพ์ทอ้ งถินH 2 ฉบับ จําเลยยินยอมกระทําตามเงือH นไขข้อตกลง
PDZ Holdings Berhad v. The Edge Communications Sdn Bhd & Others (2018)

บริษทั PDZ Holdings Berhad ฟ้ องร้องบริษทั The Edge Communications Sdn Bhd และนักข่าวอาวุโสด้วยข้อหาหมินH ประมาท
จากบทความสามบทความทีเH ผยแพร่ในปี 2017 ได้แก่ “Interesting manoeuvres at PDZ”, 29 พฤษภาคม 201731; “Newsbreak:
Undue preference in PDZ assets transfer,” 19 มิถุนายน 201732, และ “Murky connection between Sanichi and PDZ”,
10 กรกฎาคม 201733 บริษท
ั กล่าวหาว่าบทความมีเนืKอหาทีไH ม่ถกู ต้องเทียH งตรงและเป็ นเท็จ
และมีพนKื ฐานมาจากข่าวลือและแหล่งข้อมูลทีไH ม่ได้รบั การยืนยัน
ผูพ้ พิ ากษาศาลสูงตัดสินไม่รบั คําฟ้ องของบริษทั โดยรับฟั งข้อต่อสูข้ องจําเลยสามข้อต่อไปนีK:
1. ข้อความทีถH กู กล่าวหามิได้พาดพิงถึงโจทก์หรือชือH เสียงทางการค้าของโจทก์
2. ข้อต่อสูเ้ รือH งการติชมด้วยความเป็ นธรรม (fair comment) และ
3. ข้อต่อสูเ้ รือH งเอกสิทธิ SโดยมีเงือH นไข (qualified privilege)
ข้อต่อสู้เรืCองชืCอเสียงทางการค้า
ศาลวินจิ ฉัยว่า บริษทั ไม่สามารถพิสจู น์ได้วา่ บทความส่งผลกระทบต่อชือH เสียงทางการค้าของบริษทั เนืHองจากบทความระบุวา่ ราคาหุน้ ของบริษทั ยังคงนิงH อยู่
นอกจากนันK จําเลยยังไม่สามารถส่งผลต่อชือH เสียงทางการค้าของบริษทั ทีแH จ้งว่าเป็ น "บริษทั ทีปH ระกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ (Investment Holding
Company)” ในคําฟ้ องทีบ
H ริษทั ยืนH ต่อศาลเอง
ข้อต่อสู้เรืCองการติ ชมด้วยความเป็ นธรรม
ศาลวินิจฉัยว่า หากจําเลยสามารถพิสจู น์ได้วา่ ข้อความหมินH ประมาทนันK เป็ นการแสดงความคิดเห็นโดยมีประโยชน์สาธารณะเป็ นสําคัญ
และไม่ได้เป็ นคําแถลงข้อเท็จจริง จําเลยสามารถใช้ขอ้ ต่อสูเ้ รือH งการติชมด้วยความเป็ นธรรมได้หากข้อติชมนันK อยูบ่ นฐานของความจริง34
ข้อต่อสู้เรืCองเอกสิ ทธิ: โดยมีเงืCอนไข
ศาลวินิจฉัยว่า จําเลยสามารถพิสจู น์ได้วา่ ในการเผยแพร่บทความเหล่านันK จําเลยได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ขิ องสือH มวลชนทีรH บั ผิดชอบต่อสังคม
โดยรายงานถึงข้อกล่าวหาร้ายแรงอันเป็ นข้อกังวลของสาธารณะ ด้วยเหตุทกHี รณีนKีเป็ นเรือH งของประโยชน์สาธารณะ
จําเลยในฐานะนักข่าวมีหน้าทีตH อ้ งเขียนรายงานเกียH วกับกรณีดงั กล่าว
อีกทังK จําเลยยังใช้แหล่งข้อมูลทีเH ชือH ถือได้และดําเนินการเพือH ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทีสH าํ คัญยิงH ไปกว่านันK
บทความเหล่านันK เป็ นการรายงานอย่างเป็ นธรรมของข้อเท็จจริงทีไH ด้รบั การพิสจู น์ในเวลาต่อมาว่าเป็ นจริง
ศาลมีคาํ สั Hงให้โจทก์จา่ ยค่าใช้จา่ ยเป็ นจํานวนเงิน 50,000 ริงกิต (ราว 11,924.75 ดอลลาร์สหรัฐ)
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½ ไทย
บริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด v. สุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์ และอีกห้าคน (2015)35
ในเดือนพฤษภาคม 2015 บริษทั ทุง่ คํายืนH ฟ้ องข้อหาหมินH ประมาททีศH าลจังหวัดเลยกับสมาชิกหกคนของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด (“ผูถ้ กู ฟ้ อง”)
ซึงH เป็ นกลุม่ ชุมชนทีเH คลือH นไหวคัดค้านการดําเนินธุรกิจของบริษทั
การฟ้ องร้องนีKเป็ นการโต้ตอบทีจH าํ เลยได้ตดิ ป้ ายทีทH างเข้าหมูบ่ า้ นนาหนองบงและตลอดแนวถนนในหมูบ่ า้ น เรียกร้องให้ปิดเหมืองแร่ทองและฟืK นฟูสงิH แวดล้อม
และแสดงออกว่าบริษทั ไม่เป็ นทีตH อ้ นรับในชุมชน บริษทั เรียกร้องให้จาํ เลยจ่ายเงินจํานวน 50 ล้านบาท (ราว 1,632,975.00 ดอลลาร์สหรัฐ)
กล่าวหาว่าจําเลยทําลายชือH เสียงและความน่าเชือH ถือของบริษทั โดยส่งผลทางลบกับมูลค่าของบริษทั ในตลาดหุน้
ศาลจังหวัดเลยมีคาํ ตัดสินไม่รบั ฟ้ องในเดือนมีนาคม 2016
และวินจิ ฉัยว่าการกระทําของผูถ้ กู ฟ้ องเป็ นการใช้สทิ ธิในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นโดยชอบธรรมซึงH ได้รบั ความคุม้ ครองโดยรัฐธรรมนูญ
ศาลให้การรับรองสิทธิของผูถ้ กู ฟ้ องทีจH ะปกป้ องสิงH แวดล้อมของตนและสิทธิในการได้รบั การแก้ไขเยียวยาจากการกระทําทีอH าจทําความเสียหายกับชุมชน
ศาลยังเห็นว่าป้ ายทีผH ถู้ กู ฟ้ องนํามาติดนันK ไม่เป็ นการหมินH ประมาท และไม่มหี ลักฐานทีแH สดงว่าผูถ้ กู ฟ้ องเจตนาจะสร้างความเสียหายต่อบริษทั ท้ายทีสH ดุ
ศาลมีคาํ วินจิ ฉัยว่า ถ้าธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปกป้ องสิทธิชมุ ชนต่อทรัพยากร และให้อาํ นาจผูอ้ ยูอ่ าศัยทีจH ะเรียกร้องการฟืK นฟูสงิH แวดล้อมทีถH กู ทําลาย
ศาลมีคาํ สั Hงให้บริษทั จ่ายค่าชดเชยแก่ครัวเรือนทีไH ด้รบั ผลกระทบ และรับผิดชอบการทําความสะอาดการปนเปืK อนทังK หมดทีบH ริษทั ก่อให้เกิดขึนK
และฟืK นฟูสงิH แวดล้อมให้กลับมาอยูใ่ นสภาพทีอH ยูอ่ าศัยได้ ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืนตามคําสั Hงของศาลจังหวัด
และยําK เตือนกับบริษทั ว่าสิทธิทจHี ะมีเสรีภาพในความคิดเห็นได้รบั การรับประกันด้วยกฏหมายหากใช้สทิ ธิ SนันK โดยเจตนาสุจริต
แม้วา่ คําสั Hงศาลจะเป็ นทีสH นKิ สุดแล้ว แต่บริษทั ได้ยนHื ฟ้ องล้มละลาย และผูถ้ กู ฟ้ องยังคงไม่ได้รบั การชดเชยจนถึงทุกวันนีK
บริ ษทั พีรพลมายนิC ง จํากัด v. สมาชิ กเครือข่ายพิ ทกั ษ์สิทธิ ชมุ ชนเขาคูหาเก้าคน (2013)36
ในเดือนมีนาคม 2011 บริษทั พีรพลมายนิHงยืนH ฟ้ องข้อหาหมินH ประมาททางแพ่งกับสมาชิกเครือข่ายพิทกั ษ์สทิ ธิชมุ ชนเขาคูหาเก้า (9) คน
และเรียกร้องค่าชดเชยจํานวน 64,000,000 บาท (ราว 2,089,792.00 ดอลลาร์สหรัฐ) เครือข่ายนีKประท้วงต่อต้านการดําเนินธุรกิจของบริษทั
และกล่าวหาว่าชุมชนของพวกเขาได้รบั ความเสียหายทางสิงH แวดล้อมจากการดําเนินธุรกิจดังกล่าว
พวกเขายังกล่าวหาด้วยว่าบริษทั พีรพลได้รบั ใบอนุญาตทําเหมืองมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนืHองจากไม่ได้ปฏิบตั ติ ามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงH แวดล้อมอย่างครบถ้วน
ผูถ้ กู ฟ้ องได้ทาํ หนังสือยืนH ต่อนายกรัฐมนตรีเพือH ขอให้ชะลอการต่ออายุใบอนุญาตของบริษทั และยังยืนH ฟ้ องเจ้าหน้าทีทH อHี อกใบอนุญาตให้บริษทั อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษทั ถอนคําฟ้ องก่อนทีจH ะเริมH การพิจารณาคดี37 สมาชิกชุมชนยืนH ฟ้ องบริษทั กลับ โดยกล่าวหาว่าเมือH ครังK ทีบH ริษทั ยืนH ฟ้ องก่อนหน้านีK
S ของพวกเขา คดีนKศี าลฎีกาตัดสินให้สมาชิกเครือข่ายพิทกั ษ์สทิ ธิชมุ ชนเขาคูหาชนะ
บริษทั ได้ทาํ ลายชือH เสียงและศักดิศรี
และมีคาํ สั Hงให้บริษทั ชดเชยค่าเสียหายต่อชาวบ้าน ศาลรับรองสิทธิของพวกเขาในการประท้วงและยืนH หนังสือร้องเรียนต่อทางการ และระบุวา่
การยืนH หนังสือต่อหน่วยงานทีมH อี าํ นาจนันK เป็ นสิทธิของประชาชน อีกทังK ยังวินจิ ฉัยว่าการทีบH ริษทั ยืนH ฟ้ องร้องผูอ้ าศัยทีเH พียงแค่ใช้สทิ ธิของตนนันK
ถือว่าไม่ใช่การกระทําทีมH เี จตนาสุจริต และก่อให้เกิดความเสียหายแก่พวกเขา ศาลมีคาํ สั Hงให้บริษทั จ่ายชดเชยค่าเสียชือH เสียง
และจ่ายค่าเสียหายทางสุขภาพและจิตใจด้วย แต่รายงานต่าง ๆ บ่งชีวK า่ บริษทั ยังไม่กระทําตามคําสั Hงศาล
บริ ษทั วัตสัน v. ชาวบ้านอําเภอแม่สายแปดคน (2017)
บริษทั วัตสันฟ้ องชาวบ้านในอําเภอแม่สายแปด (8) คน โดยกล่าวหาว่า การประท้วงคัดค้านของชาวบ้านไปขัดขวางการดําเนินธุรกิจของบริษทั
และทําให้บริษทั ไม่สามารถบรรลุโครงการตามสัญญาได้ทนั เวลา บริษทั ฟ้ องคดีทางแพ่งและเรียกร้องเงินชดเชยจํานวน 58,772,597.48 บาท (ราว
1,919,424.87 ดอลลาร์สหรัฐ)
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บริษทั วัตสันชนะโครงการก่อสร้างระบบบําบัดนํKาเสีย แต่กลุม่ ชาวบ้านและสมาชิกชุมชนอีกหลายคนซึงH เป็ นส่วนหนึHงของกลุม่ อนุ รกั ษ์สงิH แวดล้อมแม่สาย
ประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโครงการ พวกเขากล่าวหาว่าการประมูลโครงการนีKไม่เป็ นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
อีกทังK ยังเผยแพร่ขอ้ กังวลเรือH งมลภาวะและความเสียหายต่อแม่นKําในท้องทีซH งึH เป็ นส่วนสําคัญของการใช้นKําในชีวติ ประจําวันและการเกษตร
ศาลจังหวัดมีคาํ ตัดสินให้ชาวบ้านเป็ นฝ่ ายชนะ และวินจิ ฉัยว่าการประท้วงของพวกเขาเป็ นส่วนหนึHงของสิทธิทจHี ะมีเสรีภาพในการแสดงออก
ซึงH เป็ นสิทธิทไHี ด้รบั ความคุม้ ครองตามมาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชัวคราว
H
พศ. 2557 ว่า
ภายใต้บงั คับบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนีU ศักดิศV รีความเป็ นมนุ ษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
บรรดาทีช& นชาวไทยเคยได้รบั การคุม้ ครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศทีป& ระเทศไทย มีอยูแ่ ล้ว
ย่อมได้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญนีU
นอกเหนือไปจากนันK ศาลจังหวัดยังวินจิ ฉัยว่า บริษทั ไม่สามารถพิสจู น์ได้วา่ การประท้วงสร้างความเสียหายต่อบริษทั อันทีจH ริงแล้ว
ศาลกล่าวว่าการประท้วงเป็ นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ ดังนันK จึงไม่ได้สร้างความเสียหายต่อเจ้าหน้าทีหH รือลูกจ้างของบริษทั คําวินจิ ฉัยของศาลระบุวา่
ชาวบ้านประท้วงโดยมีเจตนาสุจริตเนืHองจากพวกเขาเกรงว่าโครงการจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิงH แวดล้อมและสุขภาพของพวกเขา โดยพฤติการณ์นK ี
ศาลเห็นว่าชาวบ้านไม่ได้มคี วามผิดแต่ประการใด บริษทั ยืนH อุทธรณ์ในเวลาต่อมาแต่ถกู ยกฟ้ องเนืHองจากไม่ได้ชาํ ระค่าธรรมเนียมตามเวลา

½ อิ นโดนี เซีย
Nur Alam v. Basuki Wasis (2018)
Nur Alam เป็ นอดีตผูว้ า่ การทีถH กู ตัดสินว่ามีความผิดฐานออกใบอนุ ญาตทําเหมืองให้กบั บริษท
ั PT Anugerah Harisma Barakah
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในคดีนนั K Basuki Wasis ขึนK ให้การเป็ นพยานผูเ้ ชียH วชาญ
เขาคํานวณมูลค่าของความเสียหายทางสิงH แวดล้อมต่อชุมชนอันเป็ นผลจากการดําเนินกิจการของบริษทั Nur Alam ฟ้ องร้อง Basuki Wasis

โดยกล่าวหาว่าจําเลยได้กระทําความผิดโดยแสดงการคํานวณทีไH ม่ถกู ต้องเทียH งตรง เพือH เป็ นการท้าทายต่อความน่าเชือH ถือของเขา
จําเลยได้นําแสดงผูเ้ ชียH วชาญคนอืนH ๆ ให้คดั แย้งการคํานวณของจําเลย

ในการต่อสูข้ องจําเลย จําเลยได้ยกมาตรา 65 ส่วนทีH 4 และ 66 แห่งกฎหมายหมายเลข 32 ปี 2009 ว่าด้วยการปกป้ องและจัดการสิงH แวดล้อม
ซึงH คุม้ ครองสิทธิของประชาชนทีจH ะกระทําการเพือH ปกป้ องและจัดการสิงH แวดล้อม และให้การคุม้ กันประชาชนจากข้อกล่าวหาทางแพ่งหรืออาญา
จําเลยยังโต้แย้งต่อไปว่าพยานผูเ้ ชียH วชาญทีศH าลเรียกมาเบิกความในคดีคอรัปชันควรจะได้
H
รบั ความคุม้ ครองจากการตอบโต้หรือการข่มขูท่ อHี าจเกิดขึนK
ดังทีบH ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 32 ส่วนทีH (1) แห่งอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against
Corruption (UNCAC)) ซึงH อินโดนีเซียได้ให้สตั ยาบันไว้ตามกฎหมายหมายเลข 7 ปี 2006; มาตรา 9 แห่งกฎหมายหมายเลข 28 ปี 1999
ว่าด้วยการปกครองของรัฐโดยสะอาดและปราศจากการทุจริต การสมรูร้ ว่ มคิด และการถือพรรคเล่นพวก; และมาตรา 41 แห่งกฎหมายหมายเลข 31 ปี
1999 รวมกับกฎหมายหมายเลข 20 ปี 2001 ว่าด้วยการกําจัดความผิดฐานทุจริต38
ในเดือนธันวาคม 2018 ศาลตัดสินยกฟ้ องคดี และวินจิ ฉัยว่าเมือH คําให้การของผูเ้ ชียH วชาญถูกใช้เป็ นฐานของคําวินจิ ฉัยของศาลแล้ว
พยานผูเ้ ชียH วชาญย่อมได้รบั ความมคุม้ กันจากข้อกล่าวหาทางแพ่งหรืออาญา มิฉะนันK แล้วหากคําให้การนันK ถูกจัดให้เป็ นการหมินH ประมาทในศาลอืนH
ความบริสทุ ธิ Sยุตธิ รรมของกระบวนการทางศาลจะถูกทําลาย การคุม้ ครองนีKครอบคลุมถึงคําให้การเบิกความของผูเ้ ชียH วชาญอืนH ๆ
รวมทังK คําให้การของผูเ้ ชียH วชาญด้านสิงH แวดล้อม ผูเ้ ชียH วชาญการแพทย์ และผูเ้ ชียH วชาญสาขาอืนH ๆ ด้วย นอกจากนีKศาลยังมีคาํ สั Hงให้โจทก์จา่ ยเงินจํานวน
2,431,000.00 รูเปี ยห์ (ราว 171.69 ดอลลาร์สหรัฐ) แก่จาํ เลย
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PT Bumi Sukses Indonesia (BSI) v. Heri Budiawan (“Budi Pego”) (2018)
Budi Pego ถูกฟ้ องด้วยข้อหาเป็ นภัยต่อความมั Hนคงของรัฐ39 จากการถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่คาํ สั Hงสอนของคอมมิวนิสต์

โดยนํากลุม่ ผูป้ ระท้วงทีแH สดงป้ ายทีมH สี ญ
ั ลักษณ์ตอ้ งห้ามของพรรคคอมมิวนิสต์อนิ โดนีเซีย ก่อนเขาจะถูกจับกุม
ผูอ้ าศัยในหลายหมูบ่ า้ นประท้วงต่อต้านการทําเหมืองแร่ทองโดยบริษทั BSI
พวกเขากล่าวหาว่าการดําเนินกิจการดังกล่าวไม่ได้รบั อนุ ญาตและส่งผลทําลายสิงH แวดล้อม Budi Pego
ได้ไปพบปะกับผูป้ ระท้วงเพือH ทําความเข้าใจข้อร้องทุกข์ของพวกเขา เนืHองจากวันต่อมามีฝนตกหนัก ผูป้ ระท้วงได้ไปพักทีบH า้ นของเขา
และจัดทําป้ ายประท้วงต่อต้านบริษทั ขึนK ทีนH นั H วันต่อมา ตํารวจได้เรียกตัว Budi Pego และแจ้งว่าภาพ Palu Arit
เป็ นหนึHงในป้ ายทีจH ดั ทําขึนK ทีบH า้ นของเขา ทังK นีK Palu Arit เป็ นตราสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์อนิ โดนีเซีย
หนึHงในข้อต่อสูข้ อง Budi Pego คือ เขาได้ยกกฎหมายหมายเลข 32 ปี 2009 ว่าด้วยการปกป้ องและจัดการสิงH แวดล้อม และอ้างมาตรา 66
ซึงH บัญญัตวิ า่ ผูใ้ ดทีตH อ่ สูเ้ พือH สิทธิในการมีชวี ติ อยูใ่ นสิงH แวดล้อมทีดH แี ละเหมาะสม ผูน้ นั K ไม่สามารถถูกฟ้ องด้วยข้อหาทางอาญาหรือแพ่ง อย่างไรก็ตาม
ข้อต่อสูน้ Kถี กู ยกเสียเนืHองจากศาลชีวK า่ การคุม้ กันดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึงผูป้ ระท้วงทีทH าํ การประท้วงอันเป็ นการละเมิดกฎหมายหมายเลข 9 ปี 1998
ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในทีสH าธารณะ ซึงH กําหนดให้ตอ้ งมีการแจ้งเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อตํารวจอินโดนีเซียก่อนการชุมนุ ม
Budi Pego ถูกตัดสินว่ามีความผิด เนืHองจากศาลเห็นว่าเขาเป็ นผูน
้ ํากลุม่ ผูป้ ระท้วง พฤติการณ์ททHี าํ ให้เอาผิดเขาประกอบด้วย ก)
ผูป้ ระท้วงจัดทําป้ ายทีบH า้ นของเขา ข) บันทึกต่าง ๆ รายงานว่าเขาเป็ นผูช้ นKี ําและบอกวิธกี ารต่าง ๆ เกียH วกับการประท้วง และ ค)

เขาบอกกล่าวด้วยคําพูดแก่ตาํ รวจว่าจะมีกจิ กรรมประท้วงหนึHงวันก่อนการประท้วงจะเกิดขึนK ศาลสูงสุดพิพากษายืนว่าเขามีความผิด
และเขาถูกตัดสินลงโทษจําคุกเป็ นเวลาสีปH ี
Prita Mulyasari v. Omni International Hospital (2012)

โรงพยาบาล Omni International Hospital ฟ้ อง Prita Mulyasari ด้วยข้อหาหมินH ประมาททางอาญา
และกระทําผิดฐานละเมิดกฎหมายว่าด้วยข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็ดทรอนิกส์
จําเลยได้สง่ อีเมลถึงเพือH นใกล้ชดิ ไม่กคHี นโดยเล่าประสบการณ์ทไHี ม่ดที โHี รงพยาบาล และเตือนผูอ้ นHื ไม่ให้ไปใช้บริการทีโH รงพยาบาลนันK
เธอกล่าวว่าเธอไปทีโH รงพยาบาลเนืHองจากมีไข้สงู และปวดศีรษะ อย่างไรก็ตาม บุคลากรทางการแพทย์วนิ ิจฉัยผิดพลาดว่าเธอมีอาการไข้เลือดออก
และจ่ายยาหลายขนานโดยไม่ก่อให้เกิดผลขึนK จําเลยมีอาการร่างกายบวม ทําให้เธอเรียกร้องขอการวินิจฉัยโรคทีชH ดั เจน
เธอระบุในอีเมลว่าข้อเรียกร้องขอพบแพทย์ถกู เมินเฉย เจ้าหน้าทีโH รงพยาบาลไม่ยนิ ยอมทําตามคําขอสําเนาผลการตรวจแล็บ เมือH ได้สาํ เนาผลการตรวจแล้ว
แผนกจัดการเพียงแต่ขออภัยในความไม่สะดวก และไม่แม้แต่จะเอ่ยถึงข้อเท็จจริงทีผH ลตรวจแล็บผิดพลาด ซึงH ส่งผลให้มกี ารรักษาพยาบาลทีไH ม่เหมาะสม
ศาลสูงสุดมีคาํ ตัดสินว่าจําเลยไม่มคี วามผิดฐานหมินH ประมาท อีเมลของจําเลยไม่ได้มเี จตนาจะเผยแพร่
เนืHองจากเป็ นเพียงการแแสดงออกในทีสH ว่ นตัวถึงความเห็นในเชิงลบและความผิดหวังของจําเลยต่อการบริการทีไH ด้รบั จากโจทก์เท่านันK
เนืHองจากไม่มเี จตนาจะทําให้ขอ้ มูลเป็ นทีรH บั รูใ้ นสาธารณะ จําเลยจึงไม่สามารถมีความผิดฐานหมินH ประมาท
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คําวินิจฉัยของศาลทีMเป็ นคุณกับนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
จากคดีทงั K หกทีเH ราคัดเลือกมาในรายงานสรุปฉบับนีK เราได้เน้นถึงคําตัดสินทีโH ดดเด่นของศาล
ทีสH ามารถใช้เพือH คุม้ ครองนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนและงานของพวกเขาได้ คําวินิจฉัยเหล่านีKควรจะเป็ นสิงH กระตุน้ สนับสนุนให้รฐั ฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
และฝ่ ายตุลาการ ได้สร้างสภาพแวดล้อมทางกฎหมายทีทH าํ ให้นกั ปกป้ องสิทธิมนุษยชนสามารถใช้สทิ ธิของพวกเขาทีจH ะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม
และการชุมนุมโดยสงบ โดยปราศจากข้อจํากัดอันเป็ นการละเมิด และปราศจากการคุกคามโดยใช้กระบวนการยุตธิ รรมเป็ นเครือH งมือ

½ นักกิจกรรมได้นํามาซึงH ความผาสุกโดยรวมของสังคมโดยทัวไป
H
และคุณค่าความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็ นประโยชน์ได้มากขึนK เมือH พวกเขาสามารถออกถ้อยแถลงต่อต้านการดําเนินธุรกิจของบริษั
ทได้และถ้อยแถลงนันK เป็ นความจริง – คดี Raub (มาเลเซีย)
½ นักข่าวมีสทิ ธิและภาระหน้าทีใH นการรายงานข่าวอันเป็ นเรือH งของประโยชน์สาธารณะ แม้วา่ รายงานข่าวนันK จะรวมถึงข้อมูลในเชิงลบต่อบริษทั
นักข่าวไม่ควรจะต้องรับผิดในข้อหาหมินH ประมาท/หมินH ประมาทโดยการโฆษณาหากรายงานข่าวนันK มาจากแหล่งข้อมูลทีตH รวจสอบว่าเป็ นจริงและเชืH
อถือได้ – คดี PDZ Berhad (มาเลเซีย)
½ สิทธิในการประท้วงต่อต้านการดําเนินธุรกิจทีสH ง่ ผลร้ายเป็ นส่วนหนึHงของสิทธิในการยืนหยัดถึงความจําเป็ นทีจH ะปกป้ องสิงH แวดล้อมและทรัพยากรขอ
งชุมชน – คดีทงุ่ คํา (ไทย)
½ ผูใ้ ดทีตH ่อสูเ้ พือH สิทธิในการมีชวี ติ อยูใ่ นสิงH แวดล้อมทีดH แี ละเหมาะสม ผูน้ นั K ได้รบั ความคุม้ กันจากการฟ้ องคดี – คดี Budi Pego (อินโดนีเซีย)
½ พยานผูเ้ ชียH วชาญทีใH ห้การเบิกความอันส่งผลให้ศาลมีคาํ ตัดสินได้
ย่อมได้รบั ความคุม้ กันจากการฟ้ องคดีหมินH ประมาทโดยการโฆษณาและหมินH ประมาท – คดี Basuri Wasis (อินโดนีเซีย)
½ การแสดงออกในทีสH ว่ นตัวซึงH ความคิดเห็นเชิงลบต่อบริการของธุรกิจ ไม่ถอื เป็ นการหมินH ประมาท แม้จะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะแต่โดยไม่มเี จตนา
ความยินยอม หรือการมีสว่ นร่วมของบุคคคลผูส้ ร้างถ้อยแถลงนันK – คดี Mulyasari (อินโดนีเซีย)
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แนวปฏิบตั ิ ทีMดีในการต่อสู้คดีแบบ SLAPP
ยุทธศาสตร์ทางกฎหมายจําเป็ นจะต้องแตกต่างกันไป โดยขึนK อยูก่ บั กฎหมายของประเทศทีมH กี ารฟ้ องคดีแบบ SLAPP อย่างไรก็ตาม
มีแนวปฏิบตั ทิ ดHี ซี งHึ เป็ นประโยชน์ต่องานของนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน บทเรียนเหล่านีKมาจากการวิเคราะห์คดีทปHี รากฏในรายงานสรุปฉบับนีK
การเก็บข้อมูลอย่างต่อเนืHองของเราว่าด้วยการคุกคามนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน งานของเราร่วมกับนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนหลายคน
และประสบการณ์สว่ นตัวของเราในฐานะนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนเอง
½ การเก็บข้อมูลทีถH กู ต้องเทียH งตรงว่าด้วยผลกระทบเชิงลบของกาารดําเนินธุรกิจ
ช่วยให้ศาลตัดสินว่าถ้อยแถลงทีเH กียH วโยงกับผลกระทบทีเH ก็บบันทึกไว้นนั K เป็ นถ้ายแถลงทีเH กิดขึนK โดยเจตนาสุจริต
และไม่มเี จตนาจะเผยแพร่การใส่รา้ ยป้ ายสี
½ แม้วา่ จะไม่ใช่ขอ้ กําหนดในเขตอํานาจศาลหลายแห่ง แต่กถ็ อื เป็ นความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิงH สําหรับประชาสังคม บุคลากรทางสือH มวลชน
และผูว้ จิ ารณ์สาธารณะ ทีจH ะเชิญให้บริษทั ได้ตอบโต้ขอ้ กล่าวหาเรือH งการละเมิดก่อนทีจH ะเปิ ดโปงข้อกล่าวหาสูส่ าธารณะ
การทําเช่นนีKชว่ ยเสริมสร้างควาามหนักแน่นให้กบั ข้อต่อสูเ้ รือH งเจตนาสุจริตในคดีแบบ SLAPP
½ นักข่าวจะต้องสังเกตกฎเกณฑ์วา่ ด้วยการสือH สารมวลชนทีรH บั ผิดชอบต่อสังคมอยูเ่ สมอ
โดยกระทําการให้แน่ใจว่ารายงานข่าวถูกเขียนขึนK บนพืนK ฐานของความเป็ นจริงและมาจากแหล่งข่าวทีตH รวจสอบได้
ศาลมักจะมุง่ หาสมดุลระหว่างข้อกล่าวอ้างของบริษทั เรือH งความเสียหายต่อชือH เสียง
กับสิทธิของสาธารณะทีจH ะได้รบั รูถ้ งึ เรือH งเกียH วกับประโยชน์สาธารณะ
½ กฎหมายในประเทศว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมโดยสงบ
มักจะคุม้ ครองนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนเมือH พวกเขามีถอ้ ยแถลงหรือประท้วงต่อต้านบริษทั อย่างไรก็ตาม
นักปกป้ องสิทธิมนุษยชนควรทําให้แน่ใจว่า เมือH สร้างถ้อยแถลงหรือจัดปฏิบตั กิ ารประท้วง
พวกเขากระทําด้วยความสงบและปฏิบตั ติ ามกฎหมายในประเทศอย่างเข้มงวด เมือH ต้องเผชิญหน้ากับคดีแบบ SLAPP
นักปกป้ องสิทธิมนุษยชนสามารถยกเอากฎหมายทีคH มุ้ ครองเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมโดยสงบ
รวมทังK พิสจู น์วา่ พวกเขาใช้สทิ ธิเหล่านีKตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายในประเทศ องค์กรภาคประชาสังคม
องค์กรระหว่าางประเทศอย่างองค์การสหประชาชาติและสํานักงานต่าง ๆ ผูใ้ ห้ทนุ สนับสนุน รัฐบาล ธุรกิจ
และนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนต้องทํางานไปด้วนกันเพือH สร้างขีดความสามารถและความตระหนักต่อวิธใี ช้สทิ ธิขนั K พืนK ฐานเหล่านีK
โดยไม่เปิ ดช่องให้ถกู เอาคืนตอบโต้โดยไม่จาํ เป็ น
½ นักปกป้ องสิทธิมนุษยชนและเครือข่ายทีสH นับสนุนพวกเขาควรศึกษาอย่างต่อเนืHองถึงความเป็ นไปได้ในการฟ้ องกลับบริษทั ทีใH ช้ SLAPP
เพือH ปิ ดปากผูต้ ่อต้าน พวกเขาสามารถโต้แย้งได้วา่ การกระทําของพวกเขาเป็ นการใช้สทิ ธิขนั K พืนK ฐานโดยชอบธรรม
แนวทางยุทธศาสตร์นKียงั ช่วยจัดตังK ชุมชนและเสริมสร้างพลังอํานาจให้พวกเขาใช้หนทางอืนH ๆ เช่น การฟ้ องคดีในศาล
เพือH ยืนยันถึงสิทธิของพวกเขาโดยชอบธรรม
½ นอกจากการกล่าวหาเรือH งความเสียหายต่อสุขภาพและสิงH แวดล้อมแล้ว นักสิทธิมนุษยชนควรจะหยิบยกข้อต่อสูอ้ นHื ๆ
เพือH ตังK คําถามต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ด้วย ตัวอย่างเช่น พิสจู น์วา่ บริษทั ได้ดาํ เนินธุรกิจโดยไม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับกฎหมาย (อาทิ
การสอบทานเรือH งสิทธิมนุษยชน การได้มาซึงH ความยินยอมโดยอิสระและมีการแจ้งกล่าวล่วงหน้า
การยืนH ขอใบรับรองการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับด้านสิงH แวดล้อม เป็ นต้น) การทําเช่นนีKชว่ ยเสริมสร้างความหนักแน่นในคดี
โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าการประท้วงของพวกเขาไม่ได้เกิดจากความกลัวเพียงอย่างเดียว
แต่มฐี านอยูบ่ นความเข้าใจต่อกฎหมายและภาระหน้าทีขH องบริษทั อย่างชัดเจน
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½ การทําความเข้าใจประวัตขิ องบริษทั ทีฟH ้ องคดีแบบ SLAPP จะเป็ นผลดีต่อนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
อีกทังK จะเป็ นประโยชน์หากศาลรูว้ า่ บริษทั นันK เคยฟ้ องคดีลกั ษณะเดียวกันมาาก่อนหรือไม่ เคยฟ้ องมาแล้วกีคH ดี
และบริษทั นันK ได้ตงั K มันจะปกป้
H
องและเคารพงานของนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนหรือไม่ เช่น ในแถลงการณ์สาธารณะหรือในนโยบายของบริษทั
การทําเช่นนีKชว่ ยให้ศาลเข้าใจเหตุจงู ใจของบริษทั ในการฟ้ องร้องนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
และอาจช่วยให้ผพู้ พิ ากษาเห็นว่าการกระทําของบริษทั นันK มีเป้ าหมายเพือH คุกคามนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
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ข้อเสนอแนะ
รัฐบาลควรจะ:
½ ออกกฎหมายทีH
½ ให้คาํ นิยาม รับรอง และคุม้ ครองนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนและงานของพวกเขา
คํานิยามควรรวมนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนหลากหลายประเภท ซึงH รวมถึงผูห้ ญิงนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
ทนายความสิทธิมนุษยชน พยาน (ผูเ้ ชียH วชาญและทีไH ม่ใช่ผเู้ ชียH วชาญ) และนักข่าว
½ ห้ามการฟ้ องคดีแบบ SLAPP และกําหนดโทษธุรกิจทีพH บว่าได้ฟ้องร้องคดีไม่สาํ คัญเช่นนีK;
½ มีกลไกยกฟ้ องตังK แต่เนิHน ๆ
เพือH ทีคH ดีจะไม่ตอ้ งผ่านขันK ตอนพิจารณาอย่างเต็มรูปแบบก่อนทีจH ะสามารถยกฟ้ องได้
½ มีบรรทัดฐานทีเH ป็ นรูปธรรมสําหรับกําหนดจํานวนค่าเสียหายทีถH กู เรียกร้อง
½ พัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business
and Human Rights หรือ NAP) และทําให้แน่ ใจว่ามีการประเมินสถานการณ์สท
ิ ธิมนุษยชน
เพือH กําหนดว่ามีการคุม้ ครองนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนจากคดีแบบ SLAPP ใดบ้าง
และนําไปสูก่ ารเสนอกฎหมายต่อต้าน SLAPP ทีเH ข้มแข็ง
½ เสริมสร้างกลไกความช่วยเหลือทางกฎหมายให้แข็งแกร่ง
และทําให้นกั ปกป้ องสิทธิมนุษยชนหลากหลายประเภทสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ทวประเทศ
ัH
โดยทีขH ดี จํากัดทางการเงินเป็ นเพียงหนึHงในหลักเกณฑ์คดั เลือกสําหรับคุณสมบัตใิ นการได้รบั ความช่วยเหลือทางกฎ
หมาย
½ ดําเนินการเพือH แก้ไขอุปสรรคทังK ทางกฎหมายและไม่ใช่ทางกฎหมายทีผH เู้ สียหายทีตH อ้ งการเข้าถึงการเยียวยาทีมH ปี ระ
สิทธิภาพต้องเผชิญ เช่น อนุญาตและจัดให้มกี ลไกสําหรับ ก)
ทนายความของผูเ้ สียหายเพือH จัดหาเงินทุนสําหรับคดีทซHี บั ซ้อน และ ข)
ให้ผเู้ สียหายสามารถฟ้ องคดีรว่ มหรือฟ้ องคดีแบบกลุม่
และคุม้ ครองนักกิจกรรมและทนายความสิทธิมนุษยชนทีเH ผชิญ
กับการคุกคามโดยใช้กฏหมายเป็ นเครือH งมือหรือการข่มขูแ่ ละความรุนแรงรูปแบบอืนH ๆ40
½ จัดหาโอกาสสนทนาอภิปรายกับผูพ้ พิ ากษา อัยการ และผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมาย
เพือH ทบทวนกฎหมายทีมH อี ยูท่ มHี กั จะถูกใช้เป็ นมูลการฟ้ องคดีแบบ SLAPP ต่อนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
การทําเช่นนีKรวมถึงการทบทวนอย่างกว้างขวางและการยกเลิกกฎหมายหมินH ประมาททีมH ภี าระผูกพันเกินควร
เป็ นการกดขีH และคาดเดาไม่ได้ บทบัญญัตกิ ฎหมายเรือH งความมันคงของชาติ
H
และกฎหมายอืนH ๆ
ทีมH ลี กั ษณะเดียวกัน
การทําเช่นนีKรวมถึงการตังK บรรทัดฐานทีเH ป็ นรูปธรรมในการกําหนดความเสียหายและค่าชดเชยทีฝH ่ ายใด ๆ
จะสามารถเรียกร้องได้
การสนทนาอภิปรายเหล่านีKควรจะนําไปสูก่ ารอบรมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลักเกียH วกับสิทธิมนุษยชนโดยรวม
และโดยเฉพาะอย่างอย่าง เสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมโดยสงบ และคดีแบบ SLAPP
½ สร้างบรรยากาศทีสH ง่ เสริมงานของนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน รวมทังK การรับรองสิทธิของพวกเขาทีจH ะร้องขอ ได้รบั
และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ โดยไม่มขี อ้ จํากัดทีไH ม่มเี หตุผล
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ธุรกิ จ นักลงทุน และสถาบันการเงิ นควรจะ:
½ ให้การรับรองโดยสาธารณะว่านักปกป้ องสิทธิมนุษยชนเป็ นหุน้ ส่วนทีสH าํ คัญอย่างยิงH ในการระบุควา
มเสียH งหรือปั ญหาในกิจกรรมทางธุรกิจ
และหลีกเลียH งการแทรกแซงในการกระทําทีชH อบด้วยกฎหมายของพวกเขา
½ ให้การยอมรับโดยสาธารณะว่าการคุม้ ครองเสรีภาพพลเมืองและความเคารพหลักนิตธิ รรมมีความ
สําคัญต่อทังK ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ41
½ ก่อตังK คณะทํางานผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายฝ่ าย
เพือH สร้างกลไกการร้องทุกข์ของบริษทั ทีเH ข้มแข็งบนฐานของการมีสว่ นร่วมและการสนทนากับผูม้ สี ว่
นได้สว่ นเสียทีไH ด้รบั ผลกระทบ เพือH ทีจH ะแก้ไขปั ญหาข้อวิพากษ์วจิ ารณ์ต่อการดําเนินธุรกิจ42
½ ยึดมันในนโยบายที
H
ชH ดั เจนเรือH งการไม่ตอบโต้เอาคืนนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนทีวH พิ ากษ์วจิ ารณ์บริษั
43
ท หลายบริษทั ได้ออกนโยบายเกียH วกับนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน รวมทังK Adidas, M&S และ
Unilever บริษท
ั เหล่านีKประกาศการยึดมันอย่
H างเปิ ดเผยต่อนโยบายไม่อดทนต่อการคุกคาม
รวมถึงการคุกคามทางกฎหมาย ต่อนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
ศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนจะติดตามตรวจสอบการออกนโยบายลักษณะนีKต่
อไป44
½ ดําเนินการสอบทาน
รวมถึงการประเมินสิทธิมนุษยชนและผลกระทบทางสิงH แวดล้อมตลอดสายห่วงโซ่การผลิต
โดยมุง่ ความสนใจไปทีคH วามขัดแย้งกับภาคประชาสังคม ชุมชน
และนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนท้องถินH ทีจH ะสามารถแจ้งบริษทั ถึงความเสียH ง
รวมถึงโอกาสในการมีสว่ นร่วม45
½ ประกาศคัดค้านโดนสาธารณะต่อกฎหมายทีจH าํ กัดพืนK ทีสH าธารณะและละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรี
ภาพพืนK ฐาน

ภาคประชาสังคม รวมทังL องค์การระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาติ ต้อง:
½ เก็บข้อมูลคดีแบบ SLAPP ต่อไป
เพือH เพิมH พูนความเข้าใจร่วมต่อธรรมชาติของการฟ้ องคดีเช่นนีKและผลกระทบ
และเพือH รวบรวมหลักฐานเพือH สนับสนุนการผลักดันไปสูว่ ธิ แี ก้ไขทีมH ปี ระสิทธิภาพ
½ สนับสนุนผลักดันและวางโครงสร้างโครงการริเริมH ทีหH ลากหลายสําหรับให้ความช่วยเหลือนักปกป้ อง
สิทธิมนุษยชน
เพือH ให้ความสําคัญกับทังK การระดมทรัพยากรและการสร้างผลลัพธ์ทดHี ที สHี ดุ จากการต่อสูค้ ดีแบบ
SLAPP อย่างเท่าเทียมกัน
การทําเช่นนีKอาจรวมถึงการก่อตังK คลินิกให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยความร่วมมือกับสมาคม
เนติบณ
ั ฑิตและโรงเรียนกฎหมายในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัวประเทศ
H
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สร้าง และ/หรือ ขยายเครือข่ายสนับสนุน ให้ประกอบไปด้วยนักรณรงค์ นักกฎหมาย
พยานผูเ้ ชียH วชาญ พันธมิตรในภาครัฐและธุรกิจ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืนH ๆ
เครือข่ายนีKควรมุง่ มันพยายามอย่
H
างต่อเนืHองทีจH ะกระจายทรัพยากร
เพือH ทีเH ครือข่ายจะสามารถดําเนินการได้อย่างยังยื
H น
พ้นไปจากระบบดังK เดิมทีเH สนอให้ความช่วยเหลือบนหลักของการบริการโดยไม่หวังค่าตอบแทน
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