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***********************************
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชำติ ได้รับเกียรติ จำก ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิ ตติ ศั กดิ์ ปรกติ
อำจำรย์ ป ระจ ำคณะนิ ติ ศำสตร์ มหำวิ ทยำลั ยธรรมศำสตร์ และเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ ำ นสิ ท ธิ ในที่ ดิ น และกำรจั ด กำร
ทรัพยำกรป่ำไม้ของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ บรรยำยพิเศษหัวข้อ “สิทธิชุมชน” เมื่อวันจันทร์ที่
๓๐ มกรำคม ๒๕๖๐ ที่ผ่ำนมำ สรุปเนื้อหำสำระสำคัญได้ดังนี้
สถานะของสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญ
“สิทธิของบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชน” หรือ “สิทธิชุมชน” เป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ได้รับ รองไว้อย่ ำงชัดแจ้งเป็น ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และสื บต่อมำจนถึงปัจจุบันรวมทั้งในร่ำงรัฐ ธรรมนูญที่ได้รับ
กำรรับรองไปโดยประชำมติเมื่อ ๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีสำระสำคัญ ๒ ประกำร คือ
ประกำรที่ ๑ สิทธิขั้นพื้นฐำนในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญำ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และจำรีตประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่นและของชำติ
ประกำรที่ ๒ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐำนในกำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำรจั ด กำร กำรบ ำรุง รัก ษำ และกำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
ซึ่งสิทธิทั้งสองประกำรนี้บุคคลหรือชุมชนย่อมแสดงออกได้โดยตรง หรือโดยกำรเข้ำ ไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงำน
ของรัฐซึ่งได้รับมอบหมำยให้ใช้อำนำจหน้ำที่ในเรื่องนั้นๆ ก็ได้ แต่ปัญหำสำคัญในกำรให้ควำมคุ้มครองสิ ทธิขั้นพื้นฐำนนี้
ในทำงปฏิ บั ติก็คือ ปั ญ หำของ “ชุมชน” อัน เป็น ผู้ ทรงสิ ท ธิขั้น พื้น ฐำนนี้ห มำยควำมว่ำอย่ำงไร มีองค์ประกอบและ
ขอบเขตอย่ำงไร และสิทธิขั้นพื้นฐำนทำงจำรีตประเพณี และทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมนี้ มีควำมสัมพันธ์
กับอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยธรรมดำอยู่แล้วอย่ำงไร หรือจะต้องตกอยู่ใต้บังคับ
ของกฎหมำยเหล่ำนั้นหรือไม่เพียงใด
เจตนารมณ์ของสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยสำระสำคัญดังนี้
๑) กำรจั ดกำร บ ำรุงรักษำ และใช้ป ระโยชน์จำกสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยำกรธรรมชำติ คือ สิ ทธิขั้นพื้ นฐำน
ในรำกฐำนแห่งกำรดำรงชีพของบุ คคลและชุมชน ทั้งนี้โดยต้องอยู่ในกรอบของควำมสมดุลและควำมยั่งยืนในกำรใช้
ประโยชน์จำกสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติเป็นสำคัญ
๒) ควำมปลอดภั ย และคุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ พึ ง ได้ รั บ จำกกำรจั ด กำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
๓) ประโยชน์อันพึงได้รับในกำรดำรงชีพตำมวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับควำมสมดุลและยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
สาระสาคัญของสิทธิชุมชน
๑) เป็ น สิ ท ธิในทำงหวงห้ ำม ต่อสู้ หมำยถึง ห้ ำมจำกัด รบกวน แทรกแซงกำรอนุ รักษ์ ฟื้นฟู จำรีตประเพณี
ด้วยกำรคัดค้ำน เช่น กำรห้ำมฆ่ำสัตว์ด้วยวิธีตำมประเพณี ห้ำมใช้ภำษำถิ่น ห้ำมคนป่ำไม่ให้อยู่ในป่ำตำมวิถีชีวิตดั้งเดิม
ห้ ำมทำไร่ตำมภูมิปั ญ ญำท้องถิ่น ด้วยกำรเผำป่ำ (เท่ำที่ ไม่ขัดต่อควำมสมดุล และยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่ งแวดล้ อ ม) ห้ ำมประกอบพิ ธีบ วงสรวงในเขตป่ ำอุ ท ยำนแห่ งชำติ ต ำมประเพณี ห้ ำมจุ ด ประทั ด ในประเพณี ต รุ ษ
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ห้ ำมนั กเรี ย นไว้ผ มหรือ โพกผ้ ำตำมประเพณี ห้ ำมจัดอำหำรให้ ผู้ ต้อ งขังโดยขัด ต่อหลั กศำสนำของเขำ หรือคัด ค้ำน
กำรอนุ ญ ำตท ำไม้ในเขตป่ ำ กำรอนุ ญ ำตสร้ ำงสนำมบิ น โรงไฟฟ้ ำ โรงงำนอุต สำหกรรมซึ่งอำจกระทบเสี ย หำยต่ อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๒) เป็นสิทธิในทำงริเริ่ม จัดกำร มีส่วนร่วม เหนือสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน เช่น สิทธิในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ใช้สอย บริหำรจัดกำร หรือจัดให้มีกำรใช้ประโยชน์ ในเขตป่ำสงวน เขตอุทยำนแห่งชำติ เท่ำที่ไม่ขัดต่อควำมมุ่งหมำย
ในกำรสงวนและคุ้มครองป่ำไม้ หรือพิสูจน์ได้ว่ำสำมำรถสงวนและคุ้มครองป่ำไม้ได้มีประสิทธิภำพดีกว่ำกำรดำเนินกำร
ของหน่วยงำนของรัฐ
๓) เป็นสิทธิในทำงเรียกร้องให้หน่วยงำนของรัฐกระทำกำร หรืองดเว้นกระทำกำร เช่น สิทธิเรียกร้องให้อธิบดี
กรมป่ำไม้จัดสรรที่ดินที่เป็นเขตป่ำเสื่อมโทรมให้ประชำชนอยู่อำศัย หรือทำประโยชน์ตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือให้
งดเว้นกำรอนุญำตให้ผู้ประกอบกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำในลักษณะที่ไม่น่ำจะเกิดประโยชน์ในกำรสงวนและคุ้มครองป่ำ
โครงสร้างการพิจารณาปัญหาการละเมิดสิทธิ
๑) ขอบเขตของสิ่งที่กฎหมำยมุ่งคุ้มครอง (Extent of Protection: Schutzbereich) ประกอบด้วย
๏ เป็นบุคคลที่ควรได้รับควำมคุ้มครองหรือเป็นผู้ทรงสิทธิหรือไม่ (เป็นคนสัญชำติไทย หรือเป็นชุมชนชำวไทย)
หรืออยู่ในขอบเขตที่พึงได้รับควำมคุ้มครองหรือไม่ เช่น นิติบุคคล หรือนิคมอุตสำหกรรมจะอ้ำงสิทธิชุมชนได้หรือไม่
๏ เนื้อหำแห่งควำมคุ้มครองคืออะไร อ้ำงมำตรำใดได้บ้ำง เช่น อ้ำงเสรีภำพทั่วไป ควำมเสมอภำค สิทธิเฉพำะกรณี
(สิทธิชุมชน หรือศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์)
๒) มีกำรใช้อำนำจปกครองหรืออำนำจรัฐในทำงกระทบต่อสิทธินั้นหรือไม่ (Interference by Public Authority :
Eingriff)
๓) กำรใช้ อ ำนำจนั้ น อำศั ย ควำมชอบธรรมตำมกฎหมำยรั ฐ ธรรมนู ญ (Constitutional Justification :
Rechtsfertigung)
๏ ด้ำนแบบพิธี เช่น เป็นกำรใช้อำนำจตำมอำนำจหน้ำที่ หรือเป็นกฏที่ตรำขึ้นโดยมีอำนำจ และได้ดำเนินกำร
ตำมกระบวนกำรที่กฎหมำยกำหนดไว้แล้วหรือไม่
๏ ด้ำนเนื้อหำ เช่น เป็นกฎ หรือกำรใช้อำนำจที่อยู่ในกรอบที่รัฐธรรมนูญอนุญำตให้มีได้หรือไม่ ทั้งในกรณีที่
รัฐ ธรรมนู ญ กำหนดสงวนอำนำจฝ่ำยนิ ติบั ญ ญัติไว้ (ตำมกฎหมำยบัญ ญั ติ) และในกรณี ที่ไม่มีข้อสงวนอำนำจ (กรณี
เสรีภำพในกำรนับถือศำสนำ)
๔) อ ำนำจอั น ชอบด้ ว ยกฎหมำยนั้ น ตกอยู่ ในบั ง คั บ แห่ ง ข้ อ จ ำกั ด อ ำนำจ (Restriction of Restriction :
Schranke der Schranken) เช่น
๏ ด้ ำนข้ อ จ ำกั ด ของสิ ท ธิ เช่ น หลั ก กำรคุ้ ม ครองไม่ ให้ เพิ่ ม ภำระ หรื อ จ ำกั ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ ำพของบุ ค คล
เกินสมควรแก่เหตุ (จำเป็น สมประโยชน์ ควรแก่กรณี)
๏ ด้ำนที่ไปขัดต่อควำมคุ้มครอง หรือเนื้อหำแห่งรัฐธรรมนูญอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ข้อพิพาทสิทธิชุมชนและตัวอย่างคดี
สิทธิชุมชนเป็นสิทธิดั้งเดิม ซึ่งเป็นรำกฐำนของอำนำจแผ่นดิน และเป็นทรัพย์ สิทธิเหนือทรัพย์สินของแผ่นดิน
ซึ่งเมื่อเกิดข้อพิพำทขึ้นก็จะต้องเข้ำสู่กระบวนกำรตัดสินของศำล เท่ำที่ผ่ำนมำมีกำรยอมรับสิทธิชุมชนจริงๆ ตำมฎีกำที่
๕๘๑๘/๒๕๔๙ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหำของกำรยอมรับควำมมีอยู่ของชุมชน ดังที่ศำลวินิจฉัยว่ำ โจทก์ซึ่งอ้ำงตนว่ำ
เป็นบุคคลในชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมนั้น คำว่ำ “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” ยังไม่มีคำนิยำมควำมหมำยหรือขอบเขตที่แน่นอน
ทั้งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อขณะฟ้องคดีนี้ยังไม่มีกฎหมำยออกมำใช้บังคับ จึงยังไม่อำจถือได้ว่ำมีกำรโต้แย้ง
เกี่ยวกับสิทธิหน้ำที่ของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนำจฟ้อง อย่ำงไรก็ดีในคดีนี้ ศำลได้ยอมรับว่ำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นบุคคลผู้ถูกโต้แย้งสิทธิในคดีนี้ และมีอำนำจฟ้องได้
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ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีฎีกำที่ ๑๕๒๑๙/๒๕๕๘ ซึง่ เป็นคดีที่ชำวกะเหรี่ยงหมู่บ้ำนคลิตี้ล่ำง ฟ้องให้ผู้ประกอบกำร
รับผิดฐำนละเมิดตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งส่งผลให้ชำวบ้ำนกะเหรี่ยง
หมู่บ้ำนคลิตี้ล่ำงได้รับสำรตะกั่วและสำรพิษเข้ำสู่ร่ำงกำย ศำลฎีกำได้วำงหลักไว้ว่ำคณะชำวบ้ำนหมู่บ้ำนคลิตี้ล่ำงเป็นชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิม มีสิทธิที่จะอนุรักษ์และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำและใช้ประโยชน์จำกลำห้วยคลิตี้ล่ำง
อย่ำงสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ตำมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๔๖, ๕๖, ๖๙ ประกอบกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐
และรัฐธรรมนูญ (ชั่วครำว) พ.ศ. ๒๕๕๗ มำตรำ ๔ ที่ได้รับรองสิทธิชุมชนต่อเนื่องมำ
ตัวอย่ำงที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ เช่น
๑) ตัวอย่ำงคดีในประเทศแคนำดำ ซึ่งคดีนี้พิพำทกันระหว่ำงชนพื้นเมืองกับผู้ ว่ำกำรมลรัฐ โดยชนพื้นเมือง
อ้ำงสิทธิดั้งเดิมของชนพื้น เมืองเหนื อที่ดินเนื้อที่รำว ๕๘,๐๐๐ ตำรำงกิโลเมตร ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ ๑
โดยชนพื้นเมืองอ้ำงสิทธิใช้สอยที่ดินที่มีมำตำมตำนำนชนเผ่ำ แต่ศำลชั้นต้นไม่รับฟัง และตัดสินว่ำหลักฐำนจำกพยำน
บอกเล่ำรับฟังไม่ได้ จึงถือว่ำที่ดินดังกล่ำวเป็นที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยืน
ต่อมำศำลสูงสุดของแคนำดำพิพำกษำรับรองสิทธิของชนเผ่ำพื้นเมืองว่ำได้รับกำรคุ้มครองโดยยอมรับตำนำน
ชนพื้นเมืองที่นำสืบด้วยวำจำ (Oral histories) ในฐำนะเป็นหลักฐำนสำคัญในคดีที่ใช้ในกำรพิสูจน์สิทธิของชนพื้นเมือง
ศำลสูงแคนำดำยังยอมรับด้วยว่ำสิทธิของชนพื้นเมืองตำมตำนำนดังกล่ำว มีฐำนะเป็นสิทธิเหนือที่ดินซึ่งไม่จำกัด
เฉพำะสิทธิใช้สอยตำมปกติเท่ำนั้น แต่เป็นสิทธิที่คลี่คลำยไปตำมพัฒนำกำรทำงสังคม ดังนั้นจึงมีสิทธิทำเหมืองแร่ และ
สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิทำงเศรษฐกิจอย่ำงอื่นด้วย ไม่จำกัดอยู่เฉพำะสิทธิได้ประโยชน์ตำมจำรีตประเพณีเท่ำนั้น
อย่ำงไรก็ดี ศำลสูงแคนำดำยั งได้ตัดสิ นด้วยว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชนเผ่ำพื้นเมืองกับที่ดินของชนเผ่ำเป็น
ควำมสั มพัน ธ์เชิงวัฒ นธรรมซึ่งมีลักษณะเฉพำะและมีคุณ ค่ำพิเศษส ำหรับชนเผ่ ำพื้นเมืองอันไม่อำจพรำกจำกกันได้
ดังนั้ น หำกพื้น ที่ใดมีควำมสัมพัน ธ์กับ ชนเผ่ำเป็นพิเศษในลักษณะที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ เช่น เป็นสถำนที่ประกอบ
พิธีกรรมสำคัญ ก็ไม่อำจนำที่ดินนั้นไปใช้อย่ำงอื่นได้ (เช่น เป็นลำนจอดรถ) และด้วยเหตุนี้จึงไม่อำจจะนำไปจำหน่ำย
ให้ เป็ น สิ ท ธิข องเอกชนได้ เว้น แต่ โอนแก่รั ฐ บำลกลำง และโดยที่ เป็ น สิ ท ธิของชนเผ่ ำจึ งเป็ นสิ ท ธิรวมหมู่ คล้ ำยกั บ
สำธำรณสมบัติของชุมชนนั้น ซึ่งเอกชนแต่ละรำยไม่อำจนำไปจำหน่ำยแก่กันได้ ต้องใช้สิทธิโดยชุมชนเท่ำนั้น
ศำลสูงแคนำดำตัดสินว่ำ แม้ยังไม่เป็นที่ยุติว่ำชนเผ่ำมีสิทธิเหนือท้องที่ดั งกล่ำวก็ตำม ก็นับว่ำมีส่วนได้เสียในดินแดน
ที่พิพำทแล้ว จึงต้องรับฟังโดยอธิบำยว่ำ หน้ำที่รับฟังควำมคิดเห็นเป็นหน้ำที่ตำมหลักกำรที่ว่ำด้วย Honour of the
Crown หรือหลักกำรธำรงควำมเชื่อถือต่อรัฐ และรัฐมีหน้ำที่ต้องใช้อำนำจตำมหลักสุจริต คือ ต้องใช้อำนำจโดยคำนึงถึง
ควำมเชื่อถือไว้วำงใจอันพึงมีตำมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐกับประชำชนในปกครองนั่นเอง แต่หน้ำที่นี้ไม่ผูกพันไปถึง
เอกชนผู้รับสัมปทำน
ในแง่กฎหมำยของแคนำดำมีหลักคอมมอนลอว์เป็นที่ยอมรับกันว่ำ รัฐมีอำนำจอธิปไตยเหนือชนเผ่ำ แต่ตรำบใด
ที่รัฐไม่ได้ตรำกฎหมำยยกเลิกสิทธิของชนเผ่ำโดยเฉพำะแล้ว สิทธิของชนเผ่ำย่อมไม่ระงับสิ้นไป เว้นแต่ชนเผ่ำนั้นจะได้
สละสิทธิไปโดยสมัครใจ อย่ำงไรก็ดีก่อนมีคำพิพำกษำนี้ รัฐบำลไม่เคยตระหนักว่ำตนมีหน้ำที่ต้องรับฟังควำมคิดเห็นของ
ชนเผ่ำ และไม่มีหน้ำที่จะรักษำประโยชน์ได้เสียของชนเผ่ำพื้นเมือง เว้นแต่ชนเผ่ำพื้นเมืองนั้นจะได้พิสูจน์ให้ได้เสียก่อนว่ำ
ชนพื้นเมืองนั้นๆ มีสิทธิเหนือดินแดน แต่คดีนี้ศำลสูงแคนำดำได้ยกหลัก Honour of the Crown มำเป็นข้อผูกมัดมลรัฐ
ให้ต้องรับฟังชุมชนพื้นเมืองเสียก่อน ไม่ว่ำจะพิสูจน์ได้ว่ำเขำมีสิทธิเหนือดินแดนในฐำนะชนเผ่ำพื้นเมืองหรือไม่ก็ตำม
๒) ตัวอย่ำงคดีในประเทศออสเตรเลีย ศำลชั้นต้นแห่งมลรัฐควีนส์แลนด์ พิพำกษำลงโทษชนพื้นเมืองรำยหนึ่งที่
ล่ำลูกจระเข้น้ำเค็มเพื่อเป็นอำหำรโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย แต่จำเลยให้กำรต่อสู้ว่ำตนมี
สิทธิตำมจำรีตประเพณีและไม่ต้องตกอยู่ใต้บังคับกฎหมำยที่กำหนดให้ต้องขออนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนเสียก่อนแต่อย่ำงใด

๑

Constitutional Act 1982 Section 35 (1) ซึ่ งรับ รองสิ ท ธิข องชนเผ่ ำ พื้ น เมื อ งที่ มี ม ำแต่ ดั้ งเดิ ม ว่ ำยั งคงด ำรงอยู่
มิได้ถูกลบล้ำงไปโดยกำรตั้งรกรำกของชำวอำณำนิคม หรือกำรจัดตั้งรัฐแคนำดำขึ้น

๔
คดีนี้ศำลสูง (High Court) แห่งออสเตรเลียได้พิพำกษำรับรองสิทธิกำรล่ำลูกจระเข้น้ำเค็มของผู้ฟ้องคดีก็เป็น
กำรล่ำเพื่อใช้ในกำรบริโภคตำมประเพณีดั้งเดิม และเป็นไปตำมควำมเชื่อทำงด้ำนจิตวิญญำณ กำรกระทำของผู้ฟ้องคดี
เป็นกำรใช้สิทธิของชนพื้นเมืองดั้งเดิมซึ่งสำมำรถใช้สิทธิดังกล่ำวได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญำตจำกมลรัฐก่อน อันเป็นกำรให้
ควำมคุ้มครองสิทธิของชนพื้นเมืองในฐำนะที่เป็นสิทธิดั้งเดิมตำมมำตรำ ๒๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติสิทธิของชนพื้นเมือง
ดั้งเดิม ค.ศ. ๑๙๙๓ อันเป็นกฎหมำยแห่งเครือจักรภพ ดังนั้นจึงไม่อยู่ในควำมมุ่งหมำยของกฎหมำยที่มุ่งห้ำมล่ำสัตว์น้ำ
ที่ตรำขึ้นภำยหลัง และผู้ต้องหำจึงไม่มีควำมผิด
อีกกรณีคือ ศำลสูงสุด ได้รับรองว่ำ นำยมำโบ กับพวก ผู้ฟ้องคดี อำศัยอยู่บนหมู่เกำะเมอร์เร่ย์แห่งช่องแคบทอร์เรส
(Murray Islands of the Torres Strait) มำยำวนำน ก่อนที่ชำวยุโรปกลุ่มแรกจะได้รู้จักออสเตรเลีย แม้ว่ำในบำงช่วงเวลำ
จะมีบุคคลภำยนอกที่มิใช่ชำวเมอร์เรียมเข้ำมำอำศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้บ้ำง เช่น มิชชันนำรี เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือ
ชำวประมง เป็นต้น แต่กลุ่มคนดังกล่ำวก็มิได้อ พยพเข้ำมำอยู่บนหมู่เกำะเมอร์เร่ย์อย่ำงถำวร มีควำมสำมำรถฟ้องคดี
ในนำมของชำวเมอร์เรียมที่ตั้งชุมชนอยู่บนหมู่เกำะเมอร์เร่ย์ จึงเป็นการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์ของชุมชน โดยสมาชิก
ในชุ ม ชนบางคนหรือ บางกลุ่ ม เพื่ อขอให้ ศำลประกำศถึงควำมมี อยู่ของสิ ท ธิในที่ ดิน ที่ สื บ ทอดตำมจำรีตประเพณี
(traditional rights) ในกำรเป็นเจ้ำของ ผู้ครอบครอง และใช้ประโยชน์เหนือดินแดนแห่งหมู่เกำะเมอร์เร่ย์ อันเป็นถิ่น
ที่อยู่ของพวกตน
ศำลเห็นว่ำ ชุมชนชำวเมอร์เรียมเป็นชนพื้นเมืองมีควำมผูกพันกันโดยทำงวัฒนธรรม ควำมเป็นอยู่ในกำรครอบครอง
และใช้ประโยชน์ในทรัพยำกรที่ดิน เหนือหมู่เกำะเมอร์เรย์อย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ในอดีต ก่อให้เกิดสิทธิในที่ดิน กล่ำวได้ว่ำ
กฎหมำยคอมมอนลอว์ของออสเตรเลีย ยอมรับควำมมีอยู่ของระบบกฎหมำยและจำรีตประเพณีท้องถิ่นของชำวเมอร์เรียม
ซึ่งผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นถิ่นกำเนิดของตน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ได้กล่ำวในตอนท้ำยว่ำ เรื่องสิทธิชุมชนเป็นเรื่องที่ไม่รู้จบ จะต้องมีกำร
พัฒนำไปพร้อมๆ กับวิถีชีวิต กำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรแสวงหำผลประโยชน์ของผู้ประกอบกำร ในขณะเดียวกัน อำจจะ
พัฒนำไปพร้อมกับกำรที่ผู้ใช้สิทธิไปในทำงที่ไม่ชอบ ซึง่ เรำจะต้องตั้งตนในทำงที่ชอบ โดยใช้ควำมรู้ในทำงสุจริต ช่วยกัน
คุ้มครองสิทธิไปในทำงที่รู้รักสำมัคคี อยู่กันด้วยสติปัญญำ สงบ สันติ และอยู่บนควำมถูกต้อง
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