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	รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 217 กำ�หนดให
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนหนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ
สำ�นักงานศาลรฐั ธรรมนูญ พ .ศ. 2 542 ก �ำ หนดใหส �ำ นักงานศาลรฐั ธรรมนูญม พี นั ธกิจห ลัก
ในการสนับสนุนก ารปฏิบตั หิ นาท ขี่ องคณะตลุ าการศาลรฐั ธรรมนูญใ นทกุ ด า น โ ดยเฉพาะ
อยางยิง่ ก ารสนับสนุนก ระบวนการพจิ ารณาคดี ก ารศกึ ษาวเิ คราะหด า นคดีแ ละกฎหมาย
และการศกึ ษาวิจยั ท างวชิ าการ ใ นดานการศกึ ษาวิจยั น น้ั ก ลาวไดว า ส �ำ นักงานศาลรฐั ธรรมนูญ
ไดรวมมือกับนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา และขาราชการสำ�นักงาน
ศาลรฐั ธรรมนูญใ นการผลิตผลงานการศกึ ษาทเ่ี กีย่ วของกบั ร ฐั ธรรมนูญแ ละศาลรฐั ธรรมนูญ
เพื่อเสนอใหคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาใชประโยชน ซึ่งไดจัดพิมพเผยแพร
ไปแลวเปนจำ�นวนมาก 
	รัฐธรรมนูญแหงร าชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคสอง
ไดบัญญัติวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอำ�นาจหนาที่ ดังตอไปนี้ ...
“(2) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มี
ผูรองเรียนวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิม นุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ” ประกอบกับมาตรา 212 ซึ่งเปนครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญ
ไดบัญญัติใหประชาชนที่ถูกละเมิดส ิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญร ับรองไวสามารถ
ยื่นเรื่องตอศ าลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง แตท ั้งนี้ตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น
เพื่อประโยชนทางวิชาการในสวนที่เกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่
ไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญ และรวมไปถึงบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอ
สิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 257 (2)ของรัฐธรรมนูญด ังกลาว สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จึงไดจัดใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
บทบัญญัตแิ หงก ฎหมายทกี่ ระทบตอ ส ทิ ธิม นุษยชนขนึ้ เพือ่ ป ระโยชนท างวชิ าการ โ ดยไมมี
ผลผูกพันตอการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญแตอ ยางใด
การส  ง เสริ ม ค วามรู  ค วามเ ข า ใจเ กี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ สิ ท ธิ แ ละเ สรี ภ าพ
และกฎหมายมหาชน รวมถึงบทบาทและอำ�นาจหนาที่ขององคกรในกระบวนยุติธรรม
ถือเปนภารกิจสำ�คัญที่สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญไดยึดถือปฏิบัติตลอดมา ประกอบกับ

รายงานการศึกษาวิจัยของสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญยังเปนที่เรียกรองตองการของ
ชุมชนวชิ าการมาโดยตอ เนือ่ ง จึงหวังเปนอยางยิง่ ว า หนังสือรายงานผลการศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง
“การตรวจสอบความชอบดว ยรฐั ธรรมนูญข องบทบัญญัตแิ หงก ฎหมายทกี่ ระทบ
ตอสิทธิมนุษยชน” โดยรองศาสตราจารย ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ จะเปนประโยชน
ตอการเพิ่มพูนองคความรู และการอางอิงในทางวิชาการ รวมถึงเปนประโยชนตอ
การขยายเครือขายวิทยบริการของสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญใหกระจายฐานความรู
สู  ส าธารณชนอ อกไปไ ด อ ย า งก ว า งขวางม ากขึ้ น ตามป ณิ ธ านแ ละวั ต ถุ ป ระสงค
ของศาลรัฐธรรมนูญแ ละสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มีความมุงมั่นในการปฏิบัติภารกิจ
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ บ นฐ านข องก าร “ยึ ด หลั ก นิ ติ ธ รรม ค้ำ � จุ น ป ระชาธิ ป ไตย ห ว งใย
สิทธิเสรีภาพของประชาชน” เพื่อธำ�รงไวซึ่งร ะบบนิติรัฐข องประเทศ ภายใตก ารปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสืบไป
				
				
(นายเชาวนะ ไตรมาศ)
			
เลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
				
พฤษภาคม 2554

¤Ó¹Óผูวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้ไดรับการสนับสนุนจากสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ อันสืบเนื่อง
มาจากความเปลี่ยนแปลงของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที่ไดบัญญัติไว
ในมาตรา 257 ของรัฐธรรมนูญ โดยกำ�หนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมี
อำ�นาจหนาที่ ในการเสนอเรือ่ งพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีทเี่ ห็นชอบตาม
ทีม่ ผี รู อ งเรียนวา บทบัญญัตแิ หงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญ
 หาเกีย่ วกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ การบัญญัตดิ งั กลาวเทากับเปนการใหอ�ำ นาจศาลรัฐธรรมนูญ
เขามาตรวจสอบวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา
เกี่ ย วกั บ ความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ งานศึ ก ษาชิ้ น นี้ จึ ง พยายามศึ ก ษาว า การที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะเขาไปวินจิ ฉัยวา บทบัญญัตแิ หงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชน
และมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญนั้นจะอาศัยเกณฑใดมาเปนเกณฑใน
การพิจารณา และกรณีที่มีปญหาระหวางกฎหมายภายในกับสนธิสัญญาหรือกฎหมาย
ระหวางประเทศ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีแนวทางในการวินิจฉัยอยางไร
คณะผูวิจัยหวังวา งานศึกษาฉบับนี้จะมีสวนชวยทำ�ใหเกิดความชัดเจน จาก
กรณีตามมาตรา 257 (2) และตามมาตรา 212 ของรัฐธรรมนูญ ในสวนที่เกี่ยวกับอำ�นาจ
หนาที่ในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ท า ยที่ สุ ด นี้ ทางคณะผู  วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ สำ � นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่
ไดใหความเอื้อเฟอและอำ�นวยความสะดวกในการดำ�เนินการตางๆ ตอคณะผูวิจัย
ตลอดมา จนทำ�ใหงานวิจัยฉบับนี้สำ�เร็จลุลวงดวยดี
คณะผูวิจัย
มิถุนายน 2553
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บทคัดยอ


	มาตรา 257 (2) ของรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ม อี �ำ นาจหนาท ี่ ด งั ต อ ไปนี.้ ...“(2 )เสนอเรือ่ งพรอมความเห็นต อ ศ าลรฐั ธรรมนูญ
ในกรณีท เ่ี ห็นชอบตามทม่ี ผี รู อ งเรียนวา บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายใดกระทบตอ ส ทิ ธิม นุษยชน
และมปี ญ
 หาเกีย่ วกับค วามชอบดว ยรฐั ธรรมนูญ”ป ระกอบกบั ม าตรา 212 ข องรฐั ธรรมนูญ
บัญญัติใหบุคคล ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนรี้ ับรองไวมีสิทธิยื่นคำ�รอง
ตอศ าลรฐั ธรรมนูญเพือ่ ม คี �
ำ วนิ จิ ฉัยว า บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายขดั ห รือแ ยงต อ ร ฐั ธรรมนูญ
ได ห ากไมอ าจใชส ทิ ธิโ ดยวธิ กี ารอนื่ ไ ดแ ลว ก ารบญ
ั ญัตดิ งั กลาวเทากับเปนการใหอ �ำ นาจ
ศาลรฐั ธรรมนูญเขามาตรวจสอบวา บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายใดกระทบตอ ส ทิ ธิม นุษยชน
และมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ดวยเหตุนี้เองการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะ
เขาไปวนิ จิ ฉัยวา บทบัญญัตแิ หงก ฎหมายใดกระทบตอ ส ทิ ธิม นุษยชนและมปี ญ
 หาเกีย่ วกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม จึงเปนเรื่องที่ไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาหรือกฎหมาย
ระหวางประเทศ ใ นกรณีน เี้ องศาลรฐั ธรรมนูญจ ะอาศัยส นธิสญ
ั ญาหรือก ฎหมายระหวาง
ประเทศเขามาพิจารณาเกี่ยวกับการกระทบตอสิทธิมนุษยชนไดเพียงใด และประเด็น
สำ�คัญจะอาศัยส นธิสญ
ั ญาหรือกฎหมายระหวางประเทศพจิ ารณาเกีย่ วกับค วามชอบดว ย
กฎหมายภายในไดหรือไมเพียงใด จากการศึกษาอาจสรุปสาระสำ�คัญ ไ ดด ังนี้
	1.บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นกระทบตอสิทธิมนุษยชนหรือไม
		การจะพจิ ารณาวา บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายฉบับใ ดฉบับห นึง่ ก ระทบตอ ส ทิ ธิ
มนุษยชนหรือไ มอ าศัยเกณฑต ามทไี่ ดศ กึ ษาไวแ ลวข า งตนเปนเกณฑใ นการพจิ ารณา ด งั นี้
		 1.1 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคทไี่ ดรับการ
รับรองหรือค ุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงร าชอาณาจักรไทย หรือต ามกฎหมายไทย
		1.2 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ที่ไดรับการรับรอง หรือคุมครองตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตอง
ปฏิบัติตาม
		1.3 จารีตประเพณีร ะหวางประเทศ หลักกฎหมายทว่ั ไป (g enera l principle
ofLa w )หลักความเปนธรรม ( eq uity) และการกระทำ�ทางกฎหมาย ( jur isticac t)
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2. บทบัญญัติ แหง กฎหมาย ฉบับ ใด ฉบับ หนึ่ง จะ ไมมีผล ใช บังคับ นั้น
จะตองเปนกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ อาศัยหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
2.1 หลักเกณฑทั่วไปในการตรากฎหมายจำากัดสิทธิ
2.2 หลักเกณฑตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ
2.3 หลักเกณฑมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ
2.4 หลักกฎหมายทั่วไปและหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ
3. อำานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับ
บทบัญญัติ แหง กฎหมายกระทบกับสิทธิ มนุษยชน ตามมาตรา 257 (2) ของ
รัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใด
กระทบตอสิทธิมนุษยชนและบทบัญญัตแห
ิ งกฎหมายนัน้ มีปญหาเกีย่ วกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ หากการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปรากฏวากฎหมายฉบับนั้น กระทบ
ตอสิทธิมนุษยชนแตมีปญหาวาจะขัดตอรัฐธรรมนูญของไทยหรือไม หากศาลรัฐธรรมนูญ
จะ วินิจฉัย วา บทบัญญัติ ดังกลาว ไม อาจ ใช บังคับ ได ศาล รัฐธรรมนูญ มี แนวทาง ใน
การวินิจฉัย 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่หนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย
ดังกลาวมีผลกระทบตอสิทธิมนุษยชน แตไมขัดกับรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติแหงกฎหมาย
ดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับตอไป ซึ่งหากเปนการขัดกับสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปน
ภาคีเปนกรณีที่ประเทศไทยควรจะตองปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสนธิสัญญา
ดังกลาวตอไป
แนวทางที่สอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย
ดังกลาวกระทบตอสิทธิมนุษยชน หากไมเขาหลักเกณฑทางรัฐธรรมนูญอื่นๆ ที่จะนำาไป
สู การ วินิจฉัย วา บทบัญญัติ แหง กฎหมาย นั้น ขัดกับ รัฐธรรมนูญ ให ศาล รัฐธรรมนูญ
พิจารณาวา หลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเรื่องดังกลาวเปนหลักกฎหมายทั่วไป
หรือเปนหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญหรือไม หากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป
หรือหลักพืน้ ฐานของรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญอาจวินจิ ฉัยวา บทบัญญัตแห
ิ งกฎหมาย
นัน้ เปนบทบัญญัตแห
ิ งกฎหมายทีกระทบ
่
ตอสิทธิมนุษยชนและขัดกับรัฐธรรมนูญ ไมอาจ
ใชบังคับไดอีกตอไป ทั้งนี้โดยอาศัยมาตรา 3 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติวา
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“การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และ
หนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม”
		แนวทางที่สาม ศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย
ดังกลาวกระทบตอสิทธิม นุษยชน หากไมเขาห ลักเกณฑทางรัฐธรรมนูญอ ื่นๆ ที่จะนำ�ไป
สูการวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ หากศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวา พ นั ธกรณีใ นสนธิสญ
ั ญาดา นสทิ ธิม นุษยชนซงึ่ ย งั ไ มมกี ารออกกฎหมายรองรับ
ในกรณีนี้แมวารัฐธรรมนูญไทยจะมิไดมีบทบัญญัติเปนการเปดชองทางใหกฎหมาย
ระหวางประเทศเขามาเปนกฎหมายภายในรัฐตามประเภทของบอเกิดของกฎหมาย
ระหวางประเทศดังเชนประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันก็ตาม แตในกรณีนี้ศาลไทย
อาจนำ�พันธกรณีในเรื่องดังกลาวมาใชบังคับไดโดยอาศัยมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญซึ่ง
บัญญัติวา “ใ นเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกก รณีใดใหวินิจฉัยก รณีนั้น
ไปตามประเพณีก ารปกครองระบอบประชาธิปไตยอนั ม พี ระมหากษัตริยท รงเปนป ระมุข”
หากหลักการดังกลาวสามารถอาศัยมาตรา ๗ เปนฐานในการตีความนำ�มาใชได
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Abstract
Article 257(2) of the Constitution prescribes that the power and duty of
the National Human Rights Commission are as follows: “(2) to submit the case
together with opinions to the Constitutional Court in the case where the commission
agrees with the complainant that the provisions of any law are detrimental to
human rights and beg the question of the constitutionality” coupled with Article
212 of the Constitution which prescribes for those whose warranted rights and
liberty have been violated, to have the right to file the petition the Constitutional
Court to state adjudgment that any legal provision can contradict or contend
with the Constitution provided that any other ways to exercise one’s right cannot
be exploited. Such provision is equal to giving authorization to the Constitutional
Court to investigate and look for any legal provision which has an effect on human
rights and has a problem with justification of the Constitution. This action is why
it is a matter concerning treaties or international law. In this case concerning
how far the Constitutional Court can be dependent on treaties or international
law in determining the extent to which it is detrimental to human rights, the main
issue is whether or not or how much the treaties or international law can be used
to consider a matter of the justification with the domestic law. Through the studies
conducted, the salient points can be summarized as follows:
1. Does that legal provisions are detrimental to human rights?
To consider whether any legal provision is detrimental to human rights
depends on the above researched criteria as follows:
--Human dignity, rights, liberty and equality warranted or protected by
the Constitution of the Kingdom of Thailand or by the Thai law;
--Human dignity, rights, liberty, and equality of an individual warranted
or protected by the treaty that Thailand has to abide by;
--International Customs and traditions, General Principle of International
Law, equity and juristic act.
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2. That any legal provision cannot be in force must fall into the category of
		 those having problems with the justification of the Constitution using the
		 following criteria:
		 2.1 General criteria for the enactment of the restriction of rights;
		 2.2 The criteria in accordance with Article 29 of the Constitution;
		 2.3 The criteria of Article 30 of the Constitution; and
		 2.4 The general principle of law and basic principle of the Constitution.
3. The power and duty of the Constitutional Tribunal for their adjudgment in
		 relation to a legal provision on the effect on human rights according to
		 Article 257 (2) of the Constitution.
		 In cases where the Constitutional Court has adjudicated that any legal
		 provisions are detrimental to on human rights and that legal provision has
		 a problem with the justification of the Constitution, if in that consideration
		 of the Constitutional Court, it shows that the law is detrimental to on human
		 rights but has a problem whether it will contradict the Thai Constitution
		 or not, and if the Constitutional Court decides that such provision cannot
		 be in force, it has three guidelines in giving adjudication as follows:
The first guideline: the Constitutional Court may considerthat such legal
provision is detrimental to on human rights but it does not contradict the Thai
Constitution, the said legal provision can still continue to be in force. However,
if it is contradictory to the treaty of which Thailand is a party, Thailand should
amend the law to correspond with the said treaty.
The second guideline: The Constitutional Court may consider that the said
legal provision is detrimental to on human rights if it is not included in other
Constitutional ways that can lead to the decision that law is in contradiction to
the Constitution. The Constitutional Court should consider whether the criteria
concerning human rights in that matter can be described as a general principle
of law or a basic principle of the Constitution. The Constitutional Court may
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consider that the legal provision can no longer be in force since it is a legal
provision that is detrimental to on human rights and contradicts the Constitution.
The Third Guildline : the Constitutional Court may consider that the said
provision is detrimental to human rights if it can not be qualified by other criteria
of the constitution to determine that the said provision is not constitutionality . In
case that the Constitutional Court considered that the obligations on human
rights treaties are not applicable to domestic law, the Constitutional Court may
apply Article 7 of the Constitution to bring the said obligations from treaties as
the source of domestic law from international law (like a Germany practice).
Article 7 are as follows : ”Whenever no provision under this Constitution is
applicable to any case, if shall be decided in accordance with the constitutional
conventions of the democratic regime of government with the king as head of
State” If it is possible to interpret the constitutional conventions of the democratic
regime under the Article 7, the constitutional Count shall apply them to this case
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บทสรุปผูบริหาร


	มาตรา 2 57 (2)ข องรฐั ธรรมนูญซ งึ่ บ ญ
ั ญัตวิ า ค ณะกรรมการสทิ ธิม นุษยชนแหง
ชาติมีอำ�นาจหนาท ี่ ดังตอไปนี้....“(2)เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศ าลรัฐธรรมนูญ ใน
กรณีทเ่ี ห็นชอบตามทม่ี ผี รู อ งเรียนวา บทบัญญัตแิ หงกฎหมายใดกระทบตอ สทิ ธิมนุษยชน
และมปี ญ
 หาเกีย่ วกับค วามชอบดว ยรฐั ธรรมนูญ”ป ระกอบกบั ม าตรา 2 12 ข องรฐั ธรรมนูญ
บัญญัติวา “ บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ เ สรี ภ าพที่ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ รั บ รองไ ว มี สิ ท ธิ 
ยื่นคำ�รองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำ�วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญได
	การใชส ทิ ธิต ามวรรคหนึง่ ต อ งเปนก รณีท ไี่ มอ าจใชส ทิ ธิโดยวธิ กี ารอนื่ ไดแ ลว ท งั้ นี้
ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพ ระร าชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว  า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาข อง
ศาลรัฐธรรมนูญ” การบัญญัติดังกลาวเทากับเปนการใหอำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญเขามา
ตรวจสอบวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ดวยเหตุนี้เองการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเขาไปวินิจฉัยวา
บทบัญญัตแิ หงก ฎหมายใดกระทบตอ ส ทิ ธิม นุษยชนและมปี ญ
 หาเกีย่ วกับค วามชอบดว ย
รัฐธรรมนูญหรือไ ม จ งึ เปนเรือ่ งทไี่ ปเกีย่ วกับส นธิสญ
ั ญาหรือก ฎหมายระหวางประเทศ ใ น
กรณีนี้เองศาลรัฐธรรมนูญจะอาศัยสนธิสัญญาหรือกฎหมายระหวางประเทศเขามา
พิจารณาเกี่ยวกับการกระทบตอสิทธิมนุษยชนไดเพียงใด และประเด็นสำ�คัญจะอาศัย
สนธิสัญญาหรือกฎหมายระหวางประเทศพิจารณาเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมาย
ภายในไดหรือไมเพียงใด จ ากการศึกษาอาจสรุปสาระสำ�คัญ ไ ดดังนี้
	1.ห ลักท วั่ ไปเกีย่ วกับค วามสมั พันธใ นทางทฤษฎีร ะหวางสนธิสญ
ั ญาและ
กฎหมายภายใน
		1.1 ทฤษฎีความสมั พันธร ะหวางสนธิสญ
ั ญากบั ระบบกฎหมายภายใน
			 ในทางตำ�รามีการอธิบายความสัมพันธระหวางสนธิสัญญากับระบบ
กฎหมายภายในโดยตงั้ อยูบ นพนื้ ฐานของทฤษฎีท สี่ �ำ คัญอ ยูส องทฤษฎีค อื ทฤษฎีเอกนยิ ม
(monism) และทฤษฎีทวินิยม (dualism) ทฤษฎีเอกนิยม (monism) เห็นวากฎหมาย
ระหวางประเทศและกฎหมายภายในเปนกฎหมายระบบเดียวกันและมีความสัมพันธ
ซึง่ ก นั แ ละกนั อ ยางมเี อกภาพ ถาม ปี ญ
 หาขดั แ ยงกันศ าลจะตอ งน�
ำ กฎหมายใดกฎหมายหนึง่ 
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ขึ้นมาใช ปญหาวาศาลจะใชกฎหมายใดนั้นนักกฎหมายตามแนวคิดแบบเอกนิยมยังมี
ความเห็นที่แตกตางกันอยูกลาวคือ นักกฎหมายฝายหนึ่งนั้นเห็นวา กฎหมายระหวาง
ประเทศมีคาบังคับเหนือกวากฎหมายภายในของรัฐ (classical monism) เพราะเหตุวา
กฎหมายระหวางประเทศไดกอตั้งหลักเกณฑเกี่ยวกับการกำาเนิดของรัฐและยอมรับรู
ความมีอำานาจอธิปไตยของรัฐ ดังนัน้ สนธิสญ
ั ญาซึง่ เปนกฎหมายระหวางประเทศจึงตอง
อยูเหนื
 อรัฐ ซึง่ หมายความรวมถึงอยูเหนื
 อกฎหมายภายในดวย แตนักกฎหมายอีกฝายหนึง่
กลับเห็นวา แมกฎหมายระหวางประเทศจะมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับกฎหมาย
ภายใน แตในที่สุดแลวกฎหมายภายในของรัฐยอมมีฐานะที่เหนือกวากฎหมายระหวาง
ประเทศ (inverted monism) เนือ่ งจากรัฐยอมมีอำานาจอธิปไตยเด็ดขาดทีจ่ ะยอมรับและ
ปฏิบตั ตาม
ิ พันธกรณีระหวางประเทศ การทีกฎหมาย
่
ระหวางประเทศจะมีผลใชบังคับกับ
รั ฐ นั้ น ๆ ได ก็ เพราะ ความ ยินยอม ของ รัฐ นั้น เอง โดยเฉพาะ อย า งยิ่ ง ผล บั ง คั บ ของ
สนธิสัญญานั้นถือกำาเนิดไดก็เพราะอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมาย
ภายใน ดังนั้นความเห็นของนักกฎหมายกลุมหลังนี้จึงเห็นวากฎหมายภายในอาจอยู
เหนือกวาสนธิสัญญาซึ่งถือเปนกฎหมายระหวางประเทศเชนกัน
ทฤษฎีทวินิยม (dualism) เห็นวากฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมาย
ภายในมิไดมีความสัมพันธใกลชิดตอกันหากแตมีการแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด ซึ่ง
นักกฎหมายคนสำาคัญ เชน Anzilotti และ Cavaglieri ไดสนับสนุนแนวคิดนีว้ า เหตุทีระบบ
่
กฎหมายทั้งสองมิไดอยูรวมเปนระบบเดียวกันเนื่องมาจากกฎหมายระหวางประเทศกับ
กฎหมายภายในนัน้ ตางมีบอเกิดและมีวัตถุประสงคของการใชบังคับแตกตางกัน กลาวคือ
กฎหมาย ระหว า ง ประเทศ เกิ ด จาก เจตนารมณ ร ว มกั น ระหว า ง รั ฐ คู  สั ญ ญา โดย มี
วัตถุประสงคมุงใชบังคับกับความสัมพันธระหวางรัฐเทานั้น แตกฎหมายภายในเปน
กฎหมายที่เกิดขึ้นจากเจตจำานงของรัฐหนึ่งๆ ซึ่งมุงหมายใชบังคับกับพลเมืองภายในรัฐ
นั้นๆ เทานั้น ดังนั้นหากจะใหสนธิสัญญาซึ่งเปนกฎหมายระหวางประเทศเขามา มีผล
บังคับใชเปนกฎหมายภายในรัฐได จะตองมีการผานขั้นตอนบางประการซึ่งเปนการ
แสดงเจตจำานงของรัฐวาตองการใหสนธิสัญญาเขามามีผลใชบังคับ เชน วิธีการผนวก
(incorporation) วิธีการแปลงรูป (transformation)
1.2 การประสานใหสนธิสญ
ั ญากับกฎหมายภายในสอดคลองกัน
วิธีการรับเอาสนธิสัญญาซึ่งเปนกฎหมายระหวางประเทศมาใชบังคับ
เปนกฎหมายของรัฐอาจแยกพิจารณาไดดังนี้ 1.2.1 การผนวกสนธิสัญญาใหเขามา
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มีผลใชบังคับโดยองคกรตุลาการ 1.2.2 การรับสนธิสัญญาเขามาโดยบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ 1.2.3 ก ารออกกฎหมายรองรับสนธิสัญญา
	2.ร ะบบของกฎหมายของตา งประเทศทวี่ นิ จิ ฉัยเกีย่ วกับส นธิสญ
ั ญาหรือ
กฎหมาย ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
		2.1 ป ระเทศฝรั่งเศส
			ประเทศฝรัง่ เศส ถอื แ นวคิดแบบรฐั ธรรมนูญน ยิ ม (constitutionalisme)
โดยแนวคิดนี้ยึดถืออำ�นาจอธิปไตยของรัฐเปนหลัก โดยถือวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
สูงสุดข องรฐั ก ฎหมายอนื่ ใ ดภายในรฐั จ ะขดั ห รือแ ยงก บั ร ฐั ธรรมนูญไ มได ด งั น นั้ ก ารบงั คับ
ใชกฎหมายระหวางประเทศ ภายในดินแดนของรัฐห นึ่งยอมเปนอำ�นาจของรัฐน ั้นๆทจี่ ะ
ตองพิจารณาซึ่งทายที่สุดแลวกฎหมายระหวางประเทศจะมีลำ�ดับที่สูงกวารัฐธรรมนูญ
ไปไมได และเปนแนวคิดที่รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสถือป ฏิบัติอยูใ นปจจุบัน
			ตามแนวทางของประเทศฝรัง่ เศสคณะตลุ าการรฐั ธรรมนูญจะเขาไปมี
บทบาทในการตรวจสอบความชอบดว ยรฐั ธรรมนูญร ว มกับร ฐั สภาในขนั้ ตอนการพจิ ารณา
กอนการใหความเห็นชอบแกสนธิสัญญา (มาตรา 54) และในขั้นตอนกอนการประกาศ
ใชรัฐบัญญัติใหความยินยอมแกฝายบริหารแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญา
(มาตรา 61)ซึ่งก ระบวนการทั้งสองขั้นต อนนีต้ องกระทำ�กอนที่สนธิสัญญาจะมีผลบังคับ
ใชเปนก ฎหมายของรฐั ด ว ยเหตุผลทรี่ ะบบกฎหมายฝรัง่ เศสไมยอมรับก ระบวนการควบคุม
ความชอบดวยกฎหมายภายหลังจากการประกาศใช (co ntrôle a poster ior i) จึงทำ�ให
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมยอมรับใหมีการเสนอเรื่องเพื่อตรวจสอบความชอบดวย
สนธิสัญญาภายหลังจากที่ฝายบริหารไดแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญา ซึ่ง
สภาแหงรัฐก็ไดถือตามหลักเกณฑดังกลาวเชนกัน โดยสภาแหงรัฐไดปฏิเสธที่จะ
ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ
ภายหลังจ ากที่ฝายบริหารใหสัตยาบันหรือใหความเห็นชอบแกส นธิสัญญาไปแลว
		2.2 ป ระเทศเยอรมนี
			สำ�หรับป ระเทศทถี่ อื ห ลักค วามเปนก ฎหมายสงู สุดข องรฐั ธรรมนูญเชน
ประเทศสหพันธส าธารณรัฐเยอรมันน นั้ แ มก ฎหมายพนื้ ฐานจะมไิ ดบ ญ
ั ญัตไิ วอ ยางชดั เจน
วาสนธิสัญญาซึ่งไดรับการแปลงรูปแลวจะมีสถานะสูงกวาหรือต่ำ�กวากฎหมายพื้นฐาน
อยางไรก็ดหี ากพจิ ารณาตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายพนื้ ฐานในมาตรา ๒ ๕ ท บี่ ญ
ั ญัตวิ า 
“.....หลักเกณฑทั่วไปทั้งหลายของกฎหมายระหวางประเทศประกอบเปนสาระสำ�คัญ
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สวนหนึ่งของกฎหมายแหงสหพันธ มีคาบังคับสูงกวากฎหมายที่ตราโดยสภา และกอให
เกิดสิทธิและหนาทีโดย
่ ตรงตอผูที่อาศัยอยูในอาณาเขตของสหพันธ”
จาก บทบัญญัติ มาตรา ดังกลาว แสดงใหเห็น วา “หลักเกณฑ ทั่วไป
ทั้งหลายของกฎหมายระหวางประเทศ” มีลำาดับชั้นสูงกวากฎหมายของสหพันธ ปญหา
ที่ เกิดขึ้น จาก การ ตีความ บทบัญญัติ มาตรา 25 ของ รัฐธรรมนูญ นี้ มี อยู สอง ประเด็น
กลาวคือ ประเด็นแรก คำาวา “หลักเกณฑทั่วไปทั้งหลายของกฎหมายระหวางประเทศ”
มีความหมายวาอยางไรและหมายความรวมถึงสนธิสัญญาดวยหรือไมนั้น ในทางตำารา
กฎหมายมีความเห็นวา “หลักเกณฑทั่วไปทั้งหลายของกฎหมายระหวางประเทศ” ตาม
บทบัญญัติมาตรา 25 นี้หมายความรวมถึงหลักจารีตประเพณีระหวางประเทศทั่วไป
เทานัน้ มิไดหมายความรวมถึงสนธิสญ
ั ญาดวย ปญหาตอมาคือ การทีรั่ ฐธรรมนูญกำาหนด
ใหหลักเกณฑทัว่ ไปทัง้ หลายของกฎหมายระหวางประเทศมีคาบังคับสูงกวากฎหมายของ
สหพันธ (Gesetze) นี้ จะ หมายความ รวมถึง รัฐธรรมนูญ ดวย หรือไม ซึ่ง ใน เรื่อง นี้
ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธเคยวางหลักในการวินิจฉัยไววา “หลักเกณฑทั่วไปทั้งหลาย
ของ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ” ไม ถือเปน สวนหนึ่ง ของ กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ดังนั้น
หลักเกณฑทัว่ ไปทัง้ หลายของกฎหมายระหวางประเทศจึงมีคาบังคับสูงกวากฎหมายของ
สหพันธแตตองอยูภายในกฎเกณฑของรัฐธรรมนูญดวย
สวนกรณีของสนธิสัญญาตามมาตรา 59 ของกฎหมายพื้นฐานนั้น
เนื่องจาก สนธิสัญญา จะ มี ผล บังคับ เปน กฎหมาย ของ สหพันธ สาธารณรัฐ เยอรมัน ได
ก็ตอ เมือ่ มีการตรากฎหมายสหพันธรองรับ ซึง่ กฎหมายในทีน่ หมายความ
ี้
รวมถึงกฎหมาย
ของ มลรัฐ ดวย กฎหมาย สหพันธ และ กฎหมาย มลรัฐ เหลานี้ เปน กฎหมาย ทั่วไป มิใช
กฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ ดังนั้น คาบังคับของสนธิสัญญาจึงเปนไปตามสถานะ
ของกฎหมายสหพันธหรือกฎหมายของมลรัฐแตจะมีคาบังคับของสูงกวารัฐธรรมนูญ
แหงสหพันธหรือรัฐธรรมนูญของมลรัฐไมได
กลไกการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายรองรับ
สนธิสัญญา ใน ระบบ กฎหมาย เยอรมัน ใน ระบบ กฎหมาย เยอรมัน การ ตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายรองรับสนธิสญ
ั ญาถือวาเปนเรือ่ งทีอ่ ยูใน
 อำานาจ
การตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ (Bundesver-fassungsgericht, Federal
Constitutional Court) โดยภายหลังจากทีรั่ ฐสภาพิจารณารางกฎหมายรองรับสนธิสญ
ั ญา
เสร็จสิน้ แลว ผูมี สิทธิยืน่ คำารองอาจเสนอเรือ่ งไปยังศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธใหตรวจสอบ
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ความชอบดวยรัฐธรรมนูญข องรางกฎหมายรองรับส นธิสัญญากอนที่จะมีผลเปนการให
ความยนิ ยอมแกป ระธานาธิบดีเพือ่ แ สดงเจตนาเขาผ กู พันต ามสนธิสญ
ั ญาได ก ระบวนการ
ตรวจสอบเชนวาน เี้ ปนร ปู แ บบการตรวจสอบความชอบดว ยรฐั ธรรมนูญข องกฎหมายแบบ
นามธรรม (Die abstrakte Normenkontrolle) คือเปนกรณีที่ยังไมมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากการบังคับใชกฎหมายรองรับสนธิสัญญาเปนคดีอยูในชั้นศาล แตเปนการเสนอเรื่อง
ใหศ าลรฐั ธรรมนูญแหงส หพันธต รวจสอบวา ร า งกฎหมายรองสนธิสญ
ั ญาทจี่ ะประกาศใช
เปนกฎหมายนี้มีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือไม
		2.3 ป ระเทศสหรัฐอเมริกา
			บทบัญญัตใิ นเรือ่ งหลักประกนั ส ทิ ธิแ ละเสรีภาพในรฐั ธรรมนูญอ เมริก นั 
ซึง่ เปนตนแบบใหกบั รฐั ธรรมนูญของหลายประเทศและเปนหลักสำ�คัญในหลายประการ
ในสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนฉบับตางๆ จะมีบทบาทสำ�คัญในฐานะเปนกฎหมาย
สนธิสัญญาระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เปนแมบทและเปนแกนสำ�คัญใน
พันธกรณีเรื่องดังกลาว ดังนั้นจะเห็นไดวากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศโดย
ทั่ ว ไปจึ ง แ ทบไ ม มี ค วามจำ � เป น ใ นก ารป รั บ ใ ช เ ป น ก ฎหมายภายใ นข องป ระเทศ
สหรัฐอเมริกา เพราะในรัฐธรรมนูญอเมริกันลวนมีบทบัญญัติที่เปนหลักการสำ�คัญ
เหลานี้ไวเกือบครบหมดแลว หากจะเปนการดำ�เนินการตามพันธกรณีร ะหวางประเทศที่
สหรัฐอเมริกาตองดำ�เนินการตามสนธิสัญญาเหลานั้นประเทศสหรัฐอเมริกาก็จำ�ตอง
ดำ�เนินการตามหลักทวิน ิยม (Du a lism
 )ที่ตองผานการพิจารณาของสภา Con g r es sใน
ลักษณะเดียวกันกับแนวทางที่ประเทศไทยยึดถือ
		2.4 ป ระเทศไทย
			การบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนของไทยมีมานานนับตั้งแต การมี
รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรขึ้นใชในประเทศ และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาทั้งดานเนื้อหา
สาระตามพันธกรณีระหวางประเทศและบทบัญญัติที่เปนกฎหมายสารบัญญัติ วิธี
สบญ
ั ญัติ แ นวนโยบายแผนพนื้ ฐานแหงร บั ด า นสทิ ธิม นุษยชนในรฐั ธรรมนูญ ก ารก�ำ หนด
ขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การกำ�หนดขอบเขตการใชอำ�นาจของ
เจาหนาที่รัฐใหเปนไปตามหลักความชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนหนึ่งในหลักการของ
การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และวิธีการบังคับใชหลักกฎหมายดานสิทธิมนุษยชนใน
ประเภทตางๆ ตลอดจนการพัฒนาองคกรผูรับผิดชอบเพื่อบังคับการใหเปนไปตาม
พันธกรณีตางๆดวย
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ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
190 บัญญัติวา “พระมหากษัตริย ทรงไว ซึ่ง พระ ราช อำานาจ ใน การ ทำาหนังสือ สัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอก
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำานาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ ใหการเปนไปตามหนังสือ
สัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมอยางกวางขวาง หรือมี
ผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำาคัญ ตองไดรบั
ความเห็นชอบจากรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว...”
บทบัญญัตดัิ งกลาวแสดงใหเห็นเพียงอำานาจในการทำาขอตกลงระหวาง
ประเทศ ซึง่ รวมทัง้ สนธิสญ
ั ญา ขอตกลงตางๆ ตามทีบั่ ญญัตไว
ิ ในมาตรา 190 เปนอำานาจ
ของฝายบริหารซึง่ ตองดำาเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัตของ
ิ รัฐธรรมนูญ กลาวโดยสรุป
คือ สนธิสญ
ั ญาจะมีผลสมบูรณตามกฎหมายไทย ก็ตอ เมือ่ ฝายบริหารไดดำาเนินการตาม
เงื่อนไขดังตอไปนี้
ก. หนังสือ สัญญาจะตองทำาขึ้นโดยคณะ รัฐมนตรี ตาม มาตรา 190
วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ
ข. ในกรณีทเป
ี่ นการทำาหนังสือสัญญาทีมี่ ความสำาคัญตามมาตรา 190
วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ฝายบริหารมีหนาทีต่ องชีแ้ จงขอมูลเกีย่ วกับรางหนังสือสัญญา
และตองนำากรอบการเจรจาและรางหนังสือสัญญามาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาทุกครัง้
นอกจากนี้ฝายบริหารมีหนาที่ตองปฏิบัติตอประชาชนตามมาตรา 190 วรรคสามถึง
วรรคสี่เสมอ
ค. การมีผลใชบังคับเปนกฎหมายของหนังสือสัญญาจะตองมีการออก
กฎหมายบังคับการใหเปนไปตามหนังสือสัญญาทุกครัง้ ซึง่ อาจอยูใน
 รูปของพระราชบัญญัติ
อนุวัติการหรือรองรับพันธกรณีในหนังสือสัญญาไวเปนการลวงหนา ซึ่งในทางปฏิบัติ
ของไทยปรากฏวาบางกรณีฝายบริหารอาศัยอำานาจในการออกกฎหมายลำาดับรองเพื่อ
ทำาใหพันธกรณีในหนังสือสัญญาในเรื่องนั้นๆ มีผลใชบังคับภายในประเทศดวย
ง. กฎหมาย บั ง คั บ การ ให เป น ไปตาม หนั ง สื อ สั ญ ญา ต อ ง ได รั บ
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพือ่ ใหมีผลใชบังคับกับประชาชนและองคกรของรัฐซึง่ มี
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หนาท ี่ปฏิบัติการใหเปนไปตามหนังสือสัญญา
			แตอยางไรก็ตาม จากแนวคำ�พิพากษาของศาลยุติธรรมและศาล
ปกครองตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน อาจกลาวโดยสรุปไดวา ศาลไทยมีแนวโนมที่จะ
ยอมรับผ ลบงั คับข องสนธิสญ
ั ญาดา นสทิ ธิม นุษยชนซงึ่ ม ลี กั ษณะเปนส นธิสญ
ั ญาประเภท
กฎหมาย ( tr aité-lo i,la w -ma k in g tr ea ty) ม ากขึน้ ท งั้ นีโ้ ดยไมค�ำ นึงวา ประเทศไทยจะเปน
ภาคีใ นสนธิสัญญาเหลานั้นหรือไม
	3.ความสมั พันธร ะหวางกฎหมายภายในกบั ส นธิสญ
ั ญาระหวางประเทศ
ดานสิทธิมนุษยชน
			ในระบบกฎหมายเยอรมัน มีการเปดชองทางใหกฎหมายระหวาง
ประเทศเขามาเปนกฎหมายภายในรัฐตามประเภทของบอเกิดของกฎหมายระหวาง
ประเทศกลาวคือ หากเปนกฎหมายระหวางประเทศที่มีบอเกิดจากสนธิสัญญากรณีนี้
มาตรา ๕ ๙ ของกฎหมายพนื้ ฐานก�ำ หนดวา ฝ า ยนติ บิ ญ
ั ญัตติ อ งออกรฐั บ ญ
ั ญัตเิ พือ่ แ ปลง
สภาพใหสนธิสัญญามีผลใชบังคับเปนกฎหมายของรัฐเสมอ
			 อยางไรก็ดี ห ากเปนส นธิสญ
ั ญาประเภทกฎหมายซงึ่ ว างกฎเกณฑท าง
กฎหมายในรปู ข องจารีตป ระเพณีร ะหวางประเทศหรือส รางกฎเกณฑร ะหวางประเทศขนึ้ 
มาใหมเปนการเฉพาะเรื่องซึ่งเปนที่ยอมรับของนานาประเทศโดยที่ไมมีการคัดคานจน
กอใหเกิดสภาพบังคับเปนการทั่วไป (situationsobjective s) หรือมสี ภาพบังคับเด็ดขาด
(jus cogens) เชน สนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ หรือกฎบัตร
สหประชาชาติ ฯลฯ กฎเกณฑใ นสนธิสัญญาประเภทกฎหมายเหลานี้อาจมีสถานะเปน
หลักเกณฑทั่วไปในกฎหมายระหวางประเทศที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของกฎหมายแหง
สหพันธตามมาตรา 25 ของกฎหมายพื้นฐานที่ศาลเยอรมันสามารถนำ�มาใชเพื่อ
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทำ�ทางปกครองไดโดยตรง ซึ่งในเรื่องนี้
ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธเคยวางหลักการนำ�มาตรา 25 ของกฎหมายพื้นฐานมาเปน
มาตรการในการตรวจสอบความชอบดว ยกฎหมายของการกระทำ�ขององคกรของรฐั ไ วใ น
ป ค.ศ. 1987 วา บทบัญญัติในมาตรา 25 ของกฎหมายพื้นฐานอาจถูกนำ�มาใชเพื่อ
ตรวจสอบการใชอำ�นาจมหาชนขององคกรฝายบริหารและองคกรฝายตุลาการในการใช
และการตคี วามกฎหมายภายในทเี่ ปนการละเมิดต อ ห ลักเกณฑท วั่ ไปในกฎหมายระหวาง
ประเทศได
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นอกจากนี้ ศาลภายในของบางประเทศอาจนำาพันธกรณีตามสนธิสญ
ั ญา
ดานสิทธิมนุษยชนมาใชบังคับกับคดีโดยที่ฝายนิติบัญญัติยังไมไดออกกฎหมายรองรับ
สนธิสัญญาดังกลาวได ทั้งนี้โดยอาศัยอำานาจขององคกรตุลาการซึ่งเปนวิธีการที่เกิดขึ้น
ในประเทศออสเตรเลีย โดยศาลสูงในประเทศออสเตรเลีย มีวิธีการนำากฎเกณฑทาง
กฎหมายในสนธิสญ
ั ญาประเภทกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิง่ อนุสญ
ั ญาระหวางประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งหลายที่ประเทศออสเตรเลียเปนภาคีอยูมาใชบังคับในคดีทั้งที่
รัฐสภายังไมมีการออกกฎหมายมารองรับ เชน ศาลสูงออสเตรเลียยอมรับวาคนตางดาว
สามารถอาง“หลักการยึดถือประโยชนที่ดีที่สุดสำาหรับเด็ก” ซึ่งเปนหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศที่ปรากฏในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1990 (Convention on the Rights
of the Child : CRC) มาใชบังคับเพือ่ ตรวจสอบการใชอำานาจของฝายปกครองไดโดยทีรั่ ฐสภา
ยัง ไม ออกกฎหมายภาย ใน มา อนุ วัติ การ ตาม อนุสัญญา ฉบับ นี้ ก็ตาม ซึ่ง เทากับ เปน
การผนวกสนธิสญ
ั ญาเขามาเปนสวนหนึง่ ของกฎหมายภายในซึง่ เปนวิธหนึ
ี ง่ ของการสราง
หลักกฎหมายโดยผูพ พิ ากษาอันเปนลักษณะเฉพาะของประเทศทีใช
่ ระบบ common law
4. หลักเกณฑในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 257 (2) ของรัฐธรรมนูญ
หลักเกณฑในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ
แหงกฎหมายกระทบที่ตอสิทธิมนุษยชน มีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
4.1 บทบัญญัตแห
ิ งกฎหมายนั้นกระทบตอสิทธิมนุษยชนหรือไม
การจะพิจารณาวาบทบัญญัติแหงกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งกระทบ
ต อ สิ ท ธิ มนุ ษ ย ชน หรือ ไม อาศัย เกณฑ ตามที่ ได ศึกษา ไว แล ว ข างต น เป น เกณฑ ใน
การพิจารณา ดังนี้
- ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ไดรับ
การรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย
- ศักดิศ์ รีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ที่ ไดรับ การ รับรอง หรือ คุมครอง ตาม สนธิสัญญา ที่ ประเทศ ไทย มี พันธกรณี ที่จะ ตอง
ปฏิบัติตาม
- จารีต ประเพณี ระหวาง ประเทศ หลักกฎหมาย ทั่วไป (general
principle of International Law) หลักความเปนธรรม (equity) และการกระทำาทาง
กฎหมาย (juristic act)
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			 ในการพจิ ารณาของศาลรฐั ธรรมนูญว า บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายกระทบ
ตอสิทธิมนุษยชนนั้น มีขอพิจารณา ดังต อไปนี้
			 ก. หากมีการอางวาบทบัญญัติแหงก ฎหมายกระทบตอส ิทธิมนุษยชน
โดยพนื้ ฐานของสทิ ธิม นุษยชนนนั้ อ า งถึงศ กั ดิศ์ รีค วามเปนม นุษย สิทธิ เสรีภาพและความ
เสมอภาคทไี่ ดรบั ก ารรบั รองหรือค มุ ครองตามรฐั ธรรมนูญแ หงร าชอาณาจักรไทย หรือต าม
กฎหมายไทย กรณีนี้ยอมถือวามีฐานในทางกฎหมายที่รองรับ หากเปนไปตามกฎหมาย
ที่กลาวอาง ศาลรัฐธรรมนูญยอมไปพิจารณาเงื่อนไขประการที่สองคือบทบัญญัติแหง
กฎหมายนั้นมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม
			 ข. หากมีการอางวาบทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบตอส ิทธิมนุษยชน
โดยอาศัยพื้นฐานของสนธิสัญญาประเภทสัญญา (contractual treaty) กรณีนี้การจะ
ตองพิจารณาวา สนธิสัญญาดังกลาวไดผานกระบวนการยอมรับสนธิสัญญาตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแลวห รือไม หากผานกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแลว ยอม
เปนเกณฑใ นการพจิ ารณาวา ก ระทบกบั ส ทิ ธิม นุษยชนโดยถอื วาเปนเกณฑข องกฎหมาย
ภายใน แตอ ยางไรก็ตาม เมื่อถ ือวาเปนก ฎหมายภายในจึงตองพิจารณามิใหขัดแยงก ับ
รัฐธรรมนูญ
			 ค. หากมีการอางวาบทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบตอส ิทธิม นุษยชน
โดยอาศัยพื้นฐานของสนธิสัญญาประเภทกฎหมาย (law-making treaty) กรณีนจี้ ะตอง
พิจารณาวา สนธิสัญญาดังกลาวไดผานกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแลวหรือไม หาก
ผานกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแลว ยอมอางในฐานะเปนกฎเกณฑภ ายในได แตห าก
ยังไมผานกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ จะตองพิจารณาวาสนธิสัญญาดังกลาวมีฐานะ
เป น จ ารี ต ป ระเพณี ต ามกฎหมายร ะหว า งป ระเทศ หลั ก กฎหมายทั่ ว ไป หรื อ ห ลั ก
ความเปนธรรมหรือไม
			 ง. หากมีการอางวาบทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบตอสิทธิมนุษยชน
โดยอาศัยจารีตประเพณีตามกฎหมายระหวางประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป หรือหลัก
ความเปนธรรม กรณีนี้ยอมอาศัยหลักดังกลาวในการอางวากระทบตอส ิทธิมนุษยชนได
		 4.2 การที่ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง ก ฎหมายฉ บั บ ใ ดฉ บั บ ห นึ่ ง จ ะไ ม มี ผ ล
ใชบังคับนั้น จะตองเปนกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
เกณฑใ นการพจิ ารณาวา ก ฎหมายขดั กับร ฐั ธรรมนูญห รือไมน นั้ อาศัยห ลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
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4.2.1 หลั ก เกณฑ ทั่ ว ไป ใน การ ตรากฎหมาย จำ า กั ด สิ ท ธิ สำ า หรั บ
หลักเกณฑทั่วไปในการตรากฎหมายจำากัดสิทธิมีขอพิจารณา ดังนี้
(1) กฎหมาย ที่ จำ า กั ด สิ ท ธิ และ เสรี ภ าพ นั้ น เป น การ จำ า กั ด
สิทธิและเสรีภาพที่อยูในความคุมครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม
(2) กฎหมาย ที่ จำากัด สิทธิ และ เสรีภาพ นั้น เปนการ จำากัด ใน
ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพที่อยูในความคุมครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม
(3) กฎหมายที่จำากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นไดดำาเนินการใหเปน
ไปตามเงื่อนไขตามที่กำาหนดไวในรัฐธรรมนูญ หรือไม ซึ่งแยกพิจารณาได 2 กรณี ดังนี้
ก. กรณีของสิทธิและเสรีภาพที่เงื่อนไขกฎหมายเฉพาะ
กรณีของสิทธิและเสรีภาพทีมี่ เงือ่ นไขเฉพาะตามทีบั่ ญญัตไว
ิ ในรัฐธรรมนูญนัน้ การจำากัด
สิทธิและเสรีภาพในเรือ่ งนัน้ ๆจะกระทำาไดเฉพาะตามเงือ่ นไขทีรั่ ฐธรรมนูญกำาหนดไวเทานัน้
ข. กรณี ของ สิทธิ และ เสรีภาพ ที่ ปราศจาก เงื่อนไข ของ
กฎหมายเฉพาะ การจำากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นเปนไปเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพอื่น
หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือไม
(4) กฎหมายทีจำ่ ากัดสิทธิและเสรีภาพนัน้ ไดกำาหนดรายละเอียด
อันเปนสาระสำาคัญที่ฝายนิติบัญญัติตองกำาหนดเองไวเพียงพอหรือไม “หลักเงื่อนไขของ
รัฐสภา” (Parlamentsvorbehalt)
4.2.2 หลักเกณฑตามมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
หลักเกณฑตามมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญนัน้ เปนหลักเกณฑ
ในการตรากฎหมายจำากัดสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
การจำากัดสิทธิและเสรีภาพกระทำาไดแตอาศัยตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย (มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง)
(1) การ จำากัด สิทธิ และ เสรีภาพ ตอง มี ผล เปนการ ทั่วไป และ
ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง (มาตรา
29 วรรคสอง)
(2) การจำากัดสิทธิและเสรีภาพตองเปนไปตามหลักเทาทีจำ่ าเปน
หรือหลักความพอสมควรแกเหตุ หรือหลักความไดสัดสวน(มาตรา 29 วรรคหนึ่ง)
(3) การจำากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสำาคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพมิได (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง)
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				(4) การจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพจะตองอางบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญที่ใหอำ�นาจในการตรากฎหมายจำ�กัดส ิทธิดวย (ม าตรา 2 9 ว รรคสอง)
			4.2.3	หลักเกณฑม าตรา 30 ข องรัฐธรรมนูญ
				หลักเกณฑต ามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ นั้นประกอบดวย
หลักตางๆ ด ังนี้
				(1)ความเสมอภาคกันในกฎหมาย ต ามมาตรา 3 0 ว รรคหนึ่ง 
				(2)ห ลักค วามมสี ทิ ธิเทาเทียมกนั ข องชายและหญิง ต ามมาตรา
30 ว รรคสอง แ ละ 
				(3)หลักขอหามมิใหเลือกปฏิบัติ ตามาตรา 30 ว รรคสาม 
				ในการตรวจสอบวากฎหมายเปนไปตมหลักความเสมอภาค
ตามมาตรา 30 ห รือไมมีเกณฑใ นการพิจารณา ดังนี้
				ก. กฎหมายฉบับนั้นไดกำ�หนดใหมีการปฏิบัติใหแตกตางกัน
สำ�หรับขอเท็จจริงที่มีสาระสำ�คัญเหมือนหรือไม
				ข. ก ฎหมายฉ บั บ ดั ง กล า วนั้ น ส อดคล อ งกั บ ห ลั ก เ งื่ อ นไข
การบญ
ั ญัตกิ ฎหมายของรฐั สภา “ ห ลักเงือ่ นไขของรฐั สภา”(P a rla m
 e n ts v o rb e h a lt)ห รือไ ม
กลาวคือ กฎหมายฉบับนั้นฝายนิติบัญญัติไดกำ�หนดสิ่งอันเปนสาระสำ�คัญเอง โดยมิได
มอบใหเปนอ ำ�นาจของฝายปกครอง
				ค.ขอพิจารณาเกี่ยวกับหลักความเสมอภาค
					(ค.1) การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นมีความมุงหมาย
เพื่อวัตถุประสงคที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม
					(ค.2) ในกรณีของเงื่อนไขพิเศษตามหลักความเสมอภาค
เฉพาะเรื่องการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันในเรื่องนั้นเปนไปตามเงื่อนไขของหลัก
ความเสมอภาคเฉพาะเรื่องนั้นๆหรือไม เชน
						-ก ารปฏิบตั อิ ยางไมเทาเทียมกนั น นั้ ล ะเมิดห ลักเกณฑ
ของขอหามมิใหเลือกปฏิบัติหรือไม (ตามมาตรา 30 วรรค 3)หรือม ีเหตุผลขอยกเวนอ ื่นๆ
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม
						- การปฏิบตั อิ ยางไมเทาเทียมกนั นน้ั มคี วามเหมาะสม
และมีความจำ�เปนเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวหรือไม (ห ลักค วามไดสัดสวน)
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ง. การตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมายกับหลักความเสมอภาค
มีการตรวจสอบ 4 ระดับ ดังนี้
(ง.1) ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตจะ
ิ ตองมีความชัดเจนตอความแตกตาง
ทีปรากฏ
่
ในทางขอเท็จจริงอยางสมบูรณและปราศจากความผิดพลาด และจะตองประเมิน
พื้นฐาน ที่ ถูกตอง เปนจริง นั้น โดย เจตจำานง ของ ฝาย นิติบัญญัติ เอง ใน การ ที่ กำาหนด
กฎเกณฑดังกลาว ในขณะเดียวกันการกำาหนดกลุมบุคคลที่จะใชในการเปรียบเทียบก็ดี
หรือการกำาหนดลักษณะขององคประกอบก็ดี ยอมขึน้ กับความมุง หมายของกฎเกณฑใน
เรื่องนั้นๆ
( ง. 2) ความ เหมือน กัน หรือความแตกตางกัน ของเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่นำาไปสูการ บัญญัติ กฎหมาย นั้น จะตอง มี การประเมินภายใน ขอบเขตของ
หลักกฎหมายทัว่ ไป และหากมีการกำาหนดใหแตกตางความแตกตางนัน้ จะตองสอดคลอง
กับกฎเกณฑทางกฎหมายที่ไดกำาหนดไวแลว ในกรณีเปนไปตาม “หลักความสอดคลอง
หลักกฎหมาย ทั่วไป” ( S y s t e m g e r e c h t i g k e i t i n d e r G e s a m t r e c h t s o r d n u n g )
หลักกฎหมายทั่วไป หลักกฎหมายที่มีความสำาคัญตอการประเมินตามความเสมอภาค
คือบทบัญญัตของ
ิ รัฐธรรมนูญ นอกจากนียั้ งรวมถึงบทบัญญัตของ
ิ กฎหมายตางๆ ทีได
่ รบั
หลักการมาจากรัฐธรรมนูญ
(ง.3) นอกเหนือจาก “หลักความสอดคลองกับหลักกฎหมาย
ทั่วไป” แลว กฎเกณฑของกฎหมายในเรื่องนั้นจะตองสอดคลองกับหลักเกณฑเฉพาะ
ของกฎหมาย ในขอบเขต ของ เรื่อง นั้นๆ ดวย หรือ ที่ เรียกวา “หลักความสอดคลองกับ
หลักกฎหมายเฉพาะเรื่อง” (Systemgerechtigkeit innerhalb eines Teilsystems)
(ง.4) ในการบัญญัตกฎหมาย
ิ
ฉบับใดฉบับหนึง่ การตัดสินใจ
ของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตบน
ิ พืน้ ฐานของความสอดคลองกันของระบบกฎหมายจะตองสอดคลอง
กับความคิดพื้นฐานและทำาใหแตละองคประกอบของกฎหมายนั้นมีผลในทางปฏิบัติ
จ. องคประกอบ และ ผล ในทาง กฎหมาย ใน เรื่อง ดังกลาว ได
กำาหนดไวอยางชัดเจนหรือไม
4.2.4 หลักกฎหมายทั่วไปและหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ
( 1) หลักกฎหมาย ทั่วไป ยอม เปน เกณฑ ที่ นำามา ใช ใน การ
ตรวจสอบ ดังเชน ในระบบกฎหมายของตะวันตก กลาวคือ หลักที่วา
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ก. “นิติกรรมทางปกครองตองไมมีผลใชบังคับย อนหลัง”
				
ข. “นิติกรรมทางปกครองตองมีความแนนอนชัดเจน”
				
ค. “การบริการสาธารณะจะตองตอเนื่อง ไมหยุดช ะงัก”
				
ง. “การรั บ ฟ ง บุ ค คลซึ่ ง นิ ติ ฐ านะข องเ ขาอ าจไ ด รั บ ค วาม
กระทบกระเทือนจากมาตรการทางปกครอง กอนที่ออกมาตรการนั้น”
				
จ. “ความค าดหวั ง อั น ช อบธรรมข องบุ ค คลจ ะต  อ งไ ด รั บ
ความคุมครอง”
				
ฉ. “หลั ก ค วามพ อสมควรแ ก เ หตุ ” ถึ ง แม ใ นป  จ จุ บั น ไ ด มี 
การบัญญัติรับรองไวแลวในมาตรา 29 วรรคแรก แมวามิไดบัญญัติไวในมาตรา 29
วรรคแรกก็สามารถนำ�หลักดังกลาวมาเปนเกณฑในการตรวจสอบได เพราะถือวาเปน
หลักกฎหมายทั่วไป
				
ช. “หลักความแนนอนชัด” เปนหลักที่เรียกรองความแนนอน
ชัดเจนของกฎหมายเพื่อใหผูใชกฎหมายสามารถดำ�เนินการใหเปนตามขอเรียกรองของ
กฎหมายได หลักนี้เรียกรองเครงครัดในทางกฎหมายอาญา
				
ซ. “หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง” หลักนี้เรียกรอง
เครงครัดในทางกฎหมายอาญา แตในขอบเขตของกฎหมายอื่น อาจตรากฎหมายใหมี
ผลยอนหลังไ ดแตจะตองพิจารณาหลักอื่นๆประกอบดวย
				
(2) หลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ หลักพ ื้นฐานของรัฐธรรมนูญ
ยอมนำ�มาเปนเกณฑในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได หลัก
นิติรัฐซึ่งเปนหลักสำ�คัญพื้นฐานในการรางรัฐธรรมนูญ สำ�หรับหลักนิติรัฐโดยภาพรวม
กลาวคอื ท งั้ ส ว นทไี่ ดรบั ก ารบญ
ั ญัตไิ วใ นรฐั ธรรมนูญและสว นทเี่ ปนผลมาจากการตคี วาม
หลักนิติรัฐทั่วไป นั้นม ีรายละเอียดดังนี้
				
ก. การคุมครองสิทธิขั้นพ ื้นฐานสำ�หรับประชาชน
				
ข. หลักการแบงแยกอำ�นาจ (Separation of Powers)
				
ค. การทกี่ ฎหมายตามรปู แบบทงั้ หลาย ยอมมผี ลผกู พันอ งคกร
ตางๆ ของรัฐ
				
ง. หลักท วี่ า ก ฎหมายยอ มเปนเงือ่ นไขในการด�ำ เนินการทงั้ หลาย
ของฝายปกครอง
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ใหหนวยงานของรัฐรับผิด
ดวยหลักยอย ดังนี้
poena sine lege)
(Schuldprinzip)

(in dubio pro reo)

จ. การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิฟองรอง
ฉ. หลักนิตรัิ ฐทางอาญาและวิธพิี จารณาความอาญา ซึง่ ประกอบ
ฉ.1) หลักกฎหมายไมมีผลยอนหลัง (nullum crimen nulla
ฉ.2) หลักการหามการลงโทษซ้ำา (ne bis in idem)
ฉ.3) หลักการรับผิดตอการกระทำาของตนทีควร
่ แกการตำาหนิ
ฉ.4) หลักขอสันนิษฐานเกี่ยวกับความเปนผูบริสุทธิ์
ฉ.5) หลักการหามการบังคับใหกลาวรายตนเอง
ฉ.6) หลักการ ยก ประโยชน แหง ความ สงสัย ให แก จำาเลย

ฉ.7) หลักการคุมครองผูเสียหายในคดีอาญา
ฉ.8) หลักการชดเชยคาเสียหายใหแกผูที ได
่ รบั ความเสียหาย
จากการกระทำาอันมิชอบของรัฐ
ช. หลักนิติรัฐที่เกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาโดยทั่วไป
ซ. หลักความมั่นคงของกฎหมาย
ซ.1) กฎเกณฑทางกฎหมายจะตองมีเนื้อหาที่แนนอนและ
ชัดเจน
ซ.2) ความตอเนื่องของกฎเกณฑทางกฎหมาย
ซ.3) หลักเกี่ยวกับคำาสั่งทางปกครอง
ซ.4) หลักเกี่ยวกับคำาพิพากษาหรือคำาวินิจฉัยของศาล
ซ.5) กรณีความขัดแยงระหวางหลักความมัน่ คงของกฎหมาย
กับหลักที่วาการปกครองตองเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย
ซ.6) หลัก ความ พอสมควร แก เหตุ หรือ หลัก หาม กระทำา
การเกินกวาเหตุ (principle of proportionality)
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5. อ�ำ นาจหนาทข่ี องศาลรฐั ธรรมนูญไทยในการพจิ ารณาวนิ จิ ฉัยเกีย่ วกับ
บทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบกับสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 257 (2) ของ
รัฐธรรมนูญ
		ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใด
กระทบตอ ส ทิ ธิม นุษยชนและบทบัญญัตแิ หงก ฎหมายนนั้ ม ปี ญ
 หาเกีย่ วกับค วามชอบดว ย
รัฐธรรมนูญ หากการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปรากฎวากฎหมายฉบับนั้น กระทบ
ตอส ทิ ธิม นุษยชนแตม ปี ญ
 หาวา จ ะขดั ตอร ฐั ธรรมนูญข องไทยหรือไ ม ห ากศาลรฐั ธรรมนูญ
จะวินิจฉัยวาบทบัญญัติดังกลาวไมอาจใชบังคับได ศาลรัฐธรรมนูญมีแนวทางใน
การวินิจฉัย 3 แนวทาง ดังนี้
			แนวทางที่ ห นึ่ ง ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ อ าจวิ นิ จ ฉั ย ว  า บ ทบั ญ ญั ติ 
แหงกฎหมายดังกลาวมีผลกระทบตอสิทธิมนุษยชน แตไมขัดกับร ัฐธรรมนูญ บทบัญญัติ
แหงกฎหมายดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับตอไป ซึ่งหากเปนการขัดกับสนธิสัญญา
ท ปี่ ระเทศไทยเปนภ าคีเปนก รณีท ปี่ ระเทศไทยควรจะตอ งปรับปรุงก ฎหมายใหส อดคลอง
กับสนธิสัญญาดังกลาวตอไป
			แนวทางที่ ส อง ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ อ าจวิ นิ จ ฉั ย ว  า บ ทบั ญ ญั ติ 
แหงกฎหมายดงั กลาวกระทบตอ สทิ ธิมนุษยชน หากไมเขาหลักเกณฑทางรฐั ธรรมนูญอน่ื ๆ
ทีจ่ ะน�ำ ไปสูก ารวนิ จิ ฉัยว า บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายนน้ั ข ดั กับร ฐั ธรรมนูญ ใ หศ าลรฐั ธรรมนูญ
พิจารณาวา หลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเรื่องดังกลาวเปนหลักกฎหมายทั่วไป
หรือเปนหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญหรือไม หากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับห ลักกฎหมายทั่วไป
หรือห ลักพ นื้ ฐานของรฐั ธรรมนูญ ศ าลรฐั ธรรมนูญอ าจวนิ จิ ฉัยว า บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมาย
นัน้ เปนบ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายทกี่ ระทบตอ ส ทิ ธิม นุษยชนและขดั กับร ฐั ธรรมนูญ ไ มอ าจ
ใชบังคับไดอีกตอไป ทั้งนี้โดยอาศัยมาตรา 3 วรรคสองของรัฐะรรมนูญ ซึ่งบัญญัติวา
“การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และ
หนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม”
			แนวทางที่สาม ศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหง
กฎหมายดังกลาวกระทบตอสิทธิมนุษยชน หากไมเขาหลักเกณฑทางรัฐธรรมนูญอื่นๆ
ที่จะนำ�ไปสูการวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ หากศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวาพันธกรณีในสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนซึ่งยังไมมีการออก
กฎหมายรองรับ ใ นกรณีน แี้ มวา ร ฐั ธรรมนูญไ ทยจะมไิ ดม บี ทบัญญัตเิ ปนการเปดช อ งทาง
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ใหกฎหมายระหวางประเทศเขามาเปนกฎหมายภายในรัฐตามประเภทของบอเกิดของ
กฎหมายระหวางประเทศดังเชนประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันก็ตาม แตในกรณีนี้
ศาล ไทย อาจ นำา พันธกรณี ใน เรื่อง ดังกลาว มา ใช บังคับ ได โดย อาศัย มาตรา 7 ของ
รัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติวา “ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใดให
วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข” หากหลักการดังกลาวสามารถอาศัยมาตรา 7 เปนฐานในการตีความ
นำามาใชได
6. ตัวอยางของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีผลกระทบตอสิทธิมนุษยชน
(1) กฎหมาย ที่ กำาหนด คุณสมบัติ หรือ ลักษณะ ตองหาม อัน เนื่อง มาจาก
การ เป น บุ ค คล ล มละลาย เปนการ บัญญัติ กฎหมาย ที่ ขั ดกั บ หลั ก ความ เสมอภาค
เพราะเปนการปฏิบัติตอบุคคลที่แตกตางกัน เนื่องจากความเปนบุคคลลมละลายไมควร
ถูกเลือกปฏิบัติในกรณีนั้น
(2) กฎหมายจำากัดสิทธิในการเขาทำางานของบุคคลซึ่งเคยตองโทษจำาคุก
กรณีนี้เปนการบัญญัติกฎหมายที่มีลักษณะของการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอบุคคล
ซึ่งเคยตองโทษจำาคุกมาแลว ซึ่งถือวาเปนการขัดกับหลักความเสมอภาคอยางหนึ่ง
(3) กฎหมายที่วางบทสันนิษฐานของกฎหมายใหมีความผิด การกำาหนด
โทษและหลักความรับผิดในทางอาญาถือวาเปนหลักพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญและกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ดังนั้นการบัญญัติกฎหมาย
วางบทสันนิษฐานของกฎหมายใหมีความผิดจึงขัดกับหลักดังกลาว
(4) กฎหมาย ที่ การ ละเมิด สิทธิ ของ บุคคล โดย การ เกณฑ แรงงาน และ
การละเมิดตอกรรมสิทธิ์ เนื่องจากการเกณฑแรงงานสามารถทำาไดเฉพาะเงื่อนไขตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเทานั้น ดังนั้นในบางกรณีอาจไมเขาตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ
กำาหนดไว นอกจากนี้ยังเปนการขัดตอกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองดวย
(5) กฎหมายทีขั่ ดหลักความรับผิดของรัฐ หลักความรับผิดของรัฐถือวาเปน
หลักพืน้ ฐานของรัฐทีเป
่ นนิตรัิ ฐ และเปนหลักทีบั่ ญญัตไว
ิ ในรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ บทบัญญัติ
ของ กฎหมาย ใด ที่ บัญญัติ ให รัฐ หรือ หนวยงาน ของ รัฐ ไม ตอง รับผิด อัน เนื่อง มาจาก
ความบกพรองของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ ตึงถือวาขัดตอหลักดังกลาว
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บทนำ�
มาตรา 257 (2) ของรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
	

แ หงชาติม ีอำ�นาจหนาท ี่ ดังต อไปนี้....“( 2)เสนอเรื่องพรอมความเห็นต อศ าลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีท เ่ี ห็นชอบตามทม่ี ผี รู อ งเรียนวา บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายใดกระทบตอ ส ทิ ธิม นุษยชน
และมปี ญ
 หาเกีย่ วกับค วามชอบดว ยรฐั ธรรมนูญ”ป ระกอบกบั ม าตรา 2 12 ข องรฐั ธรรมนูญ
บัญญัติใหบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคำ�รอง
ตอศ าลรฐั ธรรมนูญเพือ่ ม คี �
ำ วนิ จิ ฉัยว า บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายขดั ห รือแ ยงต อ ร ฐั ธรรมนูญ
ได ห ากไมอ าจใชส ทิ ธิโ ดยวธิ กี ารอนื่ ไ ดแ ลว ก ารบญ
ั ญัตดิ งั กลาวเทากับเปนการใหอ �ำ นาจ
ศาลรฐั ธรรมนูญเขามาตรวจสอบวา บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายใดกระทบตอ ส ทิ ธิม นุษยชน
และมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ดวยเหตุนี้เองการที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะเขาไปวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม จึงเปนเรื่องที่ไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาหรือ
กฎหมายระหวางประเทศ ใ นกรณีน เี้ องศาลรฐั ธรรมนูญจ ะอาศัยส นธิสญ
ั ญาหรือก ฎหมาย
ระหวางประเทศเขามาพจิ ารณาเกีย่ วกับก ารกระทบตอ ส ทิ ธิม นุษยชนไดเพียงใด แ ละประเด็น
สำ�คัญจะอาศัยสนธิสัญญาหรือกฎหมายระหวางประเทศพิจารณาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยกฎหมายภายในไดหรือไมเพียงใด
	งานวิจัยฉบับนี้ เปนการศึกษากรณีตามาตรา 257 (2) และตามมาตรา 212
ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ก็เพื่อหาหลักเกณฑเกี่ยวกับความสัมพันธร ะหวางกฎหมายภายใน
กับส นธิสญ
ั ญาระหวางประเทศดา นสทิ ธิม นุษยชน แ ละอ�ำ นาจหนาท ขี่ องศาลรฐั ธรรมนูญ
ในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบกับสิทธิม นุษยชนและ
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจะอาศัยหลักเกณฑใน
การวนิ จิ ฉัยต ามอ�ำ นาจหนาท ด่ี งั กลาวอยางไร โ ดยการศกึ ษาในเรือ่ งน้ี ไ ดศ กึ ษาความสมั พันธ
ระหวางกฎหมายภายในกับสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน (บทที่ 3)
ศึกษาอำ�นาจหนาที่ของศาลสูงสุดหรือศาลรัฐธรรมนูญของตางประเทศในการพิจารณา
วินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน โดยแบงการศึกษา
ออกเปน (1) ประเทศสหรัฐอเมริกา (2) ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และ (3)
ประเทศฝรั่งเศส (บทที่ 4) ศึกษาบทบัญญัติแหงกฎหมายไทยที่กระทบตอส ิทธิมนุษยชน
และมปี ญ
 หาความชอบดว ยรฐั ธรรมนูญ โ ดยพจิ ารณาถงึ (1 )ล กั ษณะของบทบัญญัตแิ หง
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กฎหมายที่มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ (2) หลักเกณฑในการพิจารณาวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน และ (3)หลักเกณฑในการพิจารณา
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ (บทที่ 6) (4)
ผลผูกพันของสนธิสัญญาในกรณีที่ฝายบริหารไดลงนามในสนธิสัญญาแลว ตามมาตรา
190 ข องรฐั ธรรมนูญ พ .ศ. 2550 น นั้ ม ผี ลท�
ำ ใหสนธิสญ
ั ญาดงั กลาวเปนกฎหมายภายใน
หรือไม

บทที่ 1
แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการคุมครองสิทธิมนุษยชน

	ภายหลังจากการประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 10

ธันวาคม ค.ศ.1948 (พ.ศ.2491)ซึ่งเปนผลของนำ�แนวความคิดใ นทางปรัชญาเกี่ยวกับ
สิทธิม นุษยม าบญ
ั ญัตใิ นเอกสารเพือ่ ใ หเปนม าตรฐานสากลเดียวกนั น บั แ ตน นั้ เปนตนมา
สิทธิข องมนุษยไ ดท วีค วามส�ำ คัญม ากขึน้ ต ามลำ�ดับ จ นกลาวไดว า เปนห นาท ขี่ องประเทศ
ตางๆ ที่จะตองรวมมือกันหาทางคุมครองสิทธิมนุษยชนใหดีที่สุด พัฒนาการสูงสุดของ
ความรวมมือกันเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศตางๆ ที่เกิดขึ้นในเวทีระดับโลก
คือ การยกระดับความสำ�คัญของสิทธิเอกชน (Individual Rights) ใหเปนสิทธิระหวาง
ประเทศ (International Rights) ซึ่งหมายความวา ในกรณีที่รัฐกระทำ�การใดอันเปน
การละเมิดสิทธิของปจเจกบุคคลแลว ปจเจกบุคคลอาจเปนผูเสียหายตามกฎหมาย
ระหวางประเทศและสามารถยนื่ คำ�รองเรียนตออ งคกรซงึ่ ท �
ำ หนาท คี่ มุ ครองสทิ ธิม นุษยชน
ระหวางประเทศได จะเห็นวาการกำ�หนดหลักเกณฑใหปจเจกชนในฐานะผูเสียหาย
สามารถยื่นคำ�รองขอตอศาลไดนั้น ถือเปนขอยกเวนของหลักทั่วไปในกฎหมายระหวาง
ประเทศทกี่ �ำ หนดวา ร ฐั แ ละองคการระหวางประเทศเทาน นั้ ท เี่ ปนผ ทู รงสทิ ธิต ามกฎหมาย
ระหวางประเทศ สวนสิทธิ หนาที่และความรับผิดของบุคคลธรรมดาในทางระหวาง
ประเทศนน้ั จะแสดงออกโดยผา นรฐั ซง่ึ เปนเจาของสญ
ั ชาติของบคุ คลดงั กลาว1 นอกจากนี้
การกระทำ�ละเมิดของรัฐดังกลาวอาจถือเปนการกระทบกระเทือนสิทธิของรัฐอื่นๆ และ
ทำ�ใหรัฐเหลานั้นมีสิทธิรวมมือกันดำ�เนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อยุติการกระทำ�นั้นๆ
ไดอีกดวย กลาวไดวา ปจจุบันกระแสเรื่องสิทธิมนุษยชนไดทวีความสำ�คัญมากยิ่งขึ้น
จนนำ�มาสูการกอตั้งสถาบันและองคกรตางๆ ทั้งในระดับระหวางประเทศและระดับ
ภูมิภาคขึ้นเพื่อเปนกลไกสำ�คัญในการทำ�หนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนโดยมุงหมายให
การคมุ ครองสทิ ธิม นุษยชนมผี ลในทางปฏิบตั ไิ ดอ ยางแทจริงแ ละมปี ระสิทธิภาพมากทสี่ ดุ
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จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศเลม 1, พิมพค รั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพว ิญูชน,
2550), หนา 227.
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1.1 แ นวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

1.1.1 พ
 ัฒนาการและความหมายของสิทธิมนุษยชน
		แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนถือวาเปนสิ่งที่มีมาชานาน
นับต งั้ แ ตส มัยกรีกห รือส มัยโ รมัน เดิมทีค วามคิดเกีย่ วกับส ทิ ธิข องบคุ คลดงั กลาวมลี กั ษณะ
โนมเอียงไปในทางจ�ำ กัดอ �ำ นาจของกษัตริยห รือผ ปู กครองทมี่ อี ยูม ากเกินไป ด งั น นั้ แ นวคิด
เกีย่ วกับ “ ส ทิ ธิข องบคุ คล” จ งึ ก ลายเปนค �ำ ขวัญท บี่ คุ คลใชอ า งเพือ่ ต อ ส กู บั ค วามอยุตธิ รรม
จากผูปกครองของตน สวนคำ�วา “สิทธิมนุษยชน” นั้นเปนถอยคำ�ที่เพิ่งใชเรียกกันเมื่อ
ศตวรรษที่ 2 0 น เี้ อง แ ละเพือ่ เปนการสรางความชอบธรรมแกแ นวคิดด งั กลาวยงิ่ ขึน้ บ รรดา
นักปราชญจึงอธิบายวา “สิทธิของบุคคล” นั้นแทจริงแลวเปนสิทธิธรรมชาติ (Natural
r ig h ts ) อ นั ส บื เนือ่ งจากกฎหมายธรรมชาติ ( N a tu r a lla w ) ซ งึ่ เปนก ฎหมายทบี่ คุ คลอา งวา
มีอ ยูต ามธรรมชาติโ ดยมไิ ดเกิดขึน้ จ ากการกระทำ�ของมนุษย โ ดยนกั ปราชญช าวกรีก อ าทิ
เชน เฮราลิตัส (He r alitus )อธิบายวา กฎหมายธรรมชาตินั้นเปนกฎหมายซึ่งมิไดเขียนไว
เปนล ายลักษณอ กั ษร ห ากแตเปนก ฎหมายทไี่ ดแ พรหลายและถกู ค วบคุมไ วโ ดยธรรมชาติ
กฎหมายธรรมชาติจึงมีพื้นฐานมาจากหลักที่วา ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามที่ควรเปนเชนน ั้น สวน
เพลโต (Plato ) และอริสโตเติล (Aris totle) เห็นวาก ฎหมายธรรมชาติเปรียบเสมือนวินัยที่
มนุษยทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหสอดคลองกับสิ่งนี้ เพื่อที่จะไดตระหนักถึงคุณความดี
สวนตัวและคุณความดีทั่วไป ตอมา นักปราชญชาวโรมันไดนำ�แนวคิดเกี่ยวกับก ฎหมาย
ธรรมชาติมาใชในการพัฒนากฎหมายที่เรียกวา “Jus gentium” ซึ่งเปนกฎหมายที่
ใชบังคับกับบุคคลตางดาวดวย เพราะแตเดิมนั้นกฎหมายของโรมันยอมใชบังคับกับคน
สัญชาติโ รมันเทาน นั้ เมือ่ อ าณาจักรโรมันไ ดแ พรขยายออกไปท�
ำ ใหม คี นตา งดาวมาอาศัย
อยูเปนจำ�นวนมาก จึงมีความจำ�เปนที่ตองมีกฎหมายซึ่งใชบังคับกับคนตางดาวดวย
กฎหมายธรรมชาติจึงมีบทบาทสำ�คัญที่ทำ�ใหเกิดความคิดวาควรมีกฎหมายที่ใชไดกับ
ระบบกฎหมายทุกระบบ ตอจากนั้น โทมัส อไควนัส (St.Th o m
 as Aquina s )นักปราชญ
และนกั ท ฤษฎีก ฎหมายธรรมชาติส มัยย คุ กลางไดอ ธิบายวา ก ฎหมายธรรมชาติน นั้ แ ทจริง
แลวก็ค อื ก ฎหมายทางศลี ธรรมตามธรรมชาติ อ นั เปนหลักด งั้ เดิมข องชวี ติ ม นุษยซ งึ่ จ ะตอ ง
ปฏิบัติใหสอดคลองกับศีลธรรม กฎหมายที่มนุษยบัญญัติขึ้นจึงไมควรขัดกับกฎหมาย
ธรรมชาติ หากขัดก็ไมอาจถือวาเปนกฎหมาย และไมมีผลผูกพันความรูสึกผิดชอบของ
ผูท อ่ี ยูภ ายใตบ งั คับข องกฎเกณฑด งั กลาวดว ย จ ากพฒ
ั นาการของแนวคิดเกีย่ วกับก ฎหมาย
ธรรมชาติตามทไี่ ดกลาวมา ส ามารถสรุปลกั ษณะทสี่ �ำ คัญของกฎหมายธรรมชาติออกได
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เปนสามประการ คือ
ประการแรก กฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายที่ใชไดตลอดโดยไมถูก
จำากัดเวลา
ประการที่สอง กฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายที่ใชไดทุกหนแหง
ไมถูกจำากัดสถานที่วาจะตองใชในรัฐใดรัฐหนึ่ง
ประการที่สาม กฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายที่มีสถานะเหนือกวา
กฎหมายของรัฐทั้งปวง หมายความวารัฐจะออกกฎหมายใหขัดหรือแยงกับกฎหมาย
ธรรมชาติไมไดนั่นเอง มิฉะนั้นกฎหมายของรัฐก็จะใชบังคับมิไดเชนกัน
จากแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายธรรมชาติ ไดกอใหเกิดความคิด
เกีย่ วกับสิทธิธรรมชาติเปนผลสืบเนือ่ งตามมา โดยมีแนวคิดอยูว า มนุษยเกิดมาเทาเทียม
กันและพระเจาซึง่ เปนผูส รางมนุษยขึน้ มาไดใหสทิ ธิบางอยางแกมนุษย สิทธิเหลานีมิ้ อาจ
โอนใหแกกันได และไมมีใครจะลวงละเมิดได ซึ่งไดแก สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และสิทธิที่
จะหาความสุขและรัฐทัง้ หลายจะตองกระทำาทุกอยางเพือ่ ใหมนุษยมีสิทธิเหลานีอย
้ างเต็มที่
วิธีการเชนนี้ทำาใหมนุษยซึ่งเปนสัตวโลกที่มีเหตุผลยอมรับวาเปนหลักที่ดี และเชื่อวา
จะทำาใหมนุษยอยูใน
 สังคมอยางสันติและมีความสุข ปญหาทีต่ องพิจารณาตอมาคือ เราจะ
คนหาสิทธิตามธรรมชาติไดจากแหลงใด ในเรื่องนี้นักปราชญทั้งหลายไดอธิบายไวโดย
แยกออกเปนสามทางคือ
ทางแรก สิทธิตามธรรมชาติเกิดจากหลักแหงเหตุผล (Rationalism)
ซึง่ ถือวา “สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย” ไดถูกคิดขึน้ จากหลักการแทๆ และไมอาจโตแยง
ได โดยหลักแหงเหตุผลมีรากฐานมาจากความคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติและเกี่ยวของ
กับเรื่อง “เหตุผลตามธรรมชาติ (Natural reason) ซึ่งเปนความคิดจากเหตุผลทั่วๆ ไปวา
บุคคลควรมีสิทธิอะไรบาง
ทางทีส่ อง สิทธิตามธรรมชาติเกิดจากลัทธิเฉพาะบุคคล (Individualism)
ซึ่งมีแนวคิดวาสิทธิตามธรรมชาติของบุคคลเปนสิทธิที่ไมอาจโอนใหแกกันได สิทธิตาม
ธรรมชาติเกิดขึ้นมาพรอมกับบุคคล และเปนสิทธิประจำาตัวของบุคคลนั้นๆ ดวย
ทางทีสาม
่ สิทธิตามธรรมชาติเกิดจากลัทธินิยมความรุนแรง (Radicalism)
โดยถือวา การใชกำาลังจะถูกกลาววาในเวลาใดเวลาหนึ่งวาเปนจุดมุงหมายของสถาบัน
การเมืองทั้งมวล และจุดมุงหมายของสถาบันการเมืองดังกลาวนั้นก็คือ การรักษาไวซึ่ง
สิทธิตามธรรมชาติของมนุษยนั่นเอง
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		กลาวโดยสรุป แ นวคิดเรือ่ งสทิ ธิม นุษยชนมรี ากฐานทางความคิดจ าก
เรือ่ งทฤษฎีต ามกฎหมายธรรมชาติ ซ งึ่ ม หี ลักสำ�คัญว า ส ทิ ธิม นุษยชนเปนส ทิ ธิแ ละเสรีภาพ
ที่มนุษยทุกคนมีอยูตามธรรมชาติ (Natur alrights) ในฐานะที่เขาเกิดม าเปนมนุษย โดย
ไมคำ�นึงวาบ ุคคลผูนั้นจะมีถิ่นที่อยูอาศัย ชนชั้นวรรณะ ชาติพันธุ เพศ อายุ สีผิว ภาษา มี
ความเชื่อทางศาสนาหรือทางการเมืองเปนเชนไร ซึ่งบุคคลทุกคนสามารถใชสิทธิตาม
ธรรมชาติเหลานีไ้ ดอ ยางเสมอภาคและเทาเทียมกนั ด ว ยเหตุผลเพราะบคุ คลนนั้ เปนม นุษย
โดยหลักท วั่ ไปแลวส ทิ ธิม นุษยชนเปนส ทิ ธิทมี่ มี ากอ นการเกิดขึน้ ข อง “ รฐั ”ด งั น นั้ ก ารเปน
ผูทรงสิทธิมนุษยชนจึงมิไดเปนเรื่องที่รัฐบัญญัติกฎหมายกำ�หนดใหเปนสิทธิแกบุคคล
หากแตเปนเรื่องที่กฎหมายของรัฐไดบัญญัติรับรองสิทธิที่ติดตัวมนุษยไวในบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ตัวอยางเชน เสรีภาพในชีวิตรางกาย เสรีภาพในความเชื่อทางศาสนา
เปนตน
		อยางไรก็ดี แ นวคิดเรือ่ งสทิ ธิม นุษยชนดงั้ เดิมน นั้ ย งั ไ มมฐี านะเปนส ทิ ธิ
ตามกฎหมายอยางแทจริงหากแตมีความโนมเอียงไปในทางปรัชญาอยูมาก เพราะเปน
แตเพียงการยอมรับวาบุคคลควรมีสิทธิบางประการในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษย ซึ่งมี
ปญหาตามมาวา ส ทิ ธิด งั กลาวมขี อบเขตแคไหนเพียงไรจงึ เปนเรือ่ งทขี่ าดความชดั เจนและ
ไมแ นนอน ด ว ยเหตุนี้ น านาประเทศจงึ ไ ดพ ยายามทจี่ ะท�
ำ ใหสทิ ธิต ามกฎหมายธรรมชาติ
เหลานีม้ สี ภาพบงั คับเปนสทิ ธิตามกฎหมายดว ยการนำ�แนวคิดเกีย่ วกับเรือ่ งสทิ ธิมนุษยชน
มาบญ
ั ญัตริ วบรวมไวเอกสารทางกฎหมายซงึ่ ม สี ภาพบงั คับต ามกฎหมายระหวางประเทศ
เชน ใ นรปู ข องสนธิสญ
ั ญา ห รือใ หม สี ภาพบงั คับต ามกฎหมายภายใน เชน บ ญ
ั ญัตริ บั รอง
ไวในรัฐธรรมนูญ เปนตน

1.1.2 ส ิทธิมนุษยชนในฐานะเปนสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
		
1.1.2.1 ความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
			
ความหมายโดยทั่วไปของคำ�วา “สิทธิ” นั้นหมายถึง อำ�นาจที่
กฎหมายรบั รองและใหค วามคมุ ครองแกบ คุ คลในอนั ท จี่ ะเรียกรองใหบ คุ คลอืน่ ก ระทำ�การ
อยางใดอยางหนึ่ง สิทธิจึงก อใหเกิดหนาที่แกบ ุคคลอื่นดวย2 แต “สิทธิต ามรัฐธรรมนูญ”
นั้นถือวาเปนสิทธิต ามกฎหมายมหาชน (das su b je ktiveoe ffcn tlich eRec ht) หมายถึง
อำ�นาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดไดบัญญัติใหการรับรอง
2

วรพจน วิศรุตพ ชิ ญ, สิทธิและเสรีภาพตามรฐั ธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพว ญ
ิ ูชน, 2538), หนา 21.
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แกปจเจกบุคคลในอันทีจ่ ะกระทำาการหรือไมกระทำาการใด การใหอาำ นาจแกปจเจกบุคคล
ดังกลาวกอใหเกิดสิทธิเรียกรองตอองคกรของรัฐมิใหแทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน
นอกจากนัน้ สิทธิตามรัฐธรรมนูญยังหมายความรวมถึง การใหหลักประกันในทางหลักการ
(die institutionellen Garantien) คือการมุงคุมครองตอสถาบันทางกฎหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเชน มุงคุมครองเรื่องกรรมสิทธิ์ หรือ เสรีภาพทางวิชาการ เปนตน ดังนั้นสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญจึงเปนความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับรัฐ และสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
เปนสิทธิที่ผูกพันองคกรผูใชอำานาจรัฐทั้งหลายที่จะตองใหความเคารพ ปกปองและ
คุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหสิทธิตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ
สวน “เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ” นัน้ หมายถึง สภาพการณทีบุ่ คคลมีอิสระ
ในการทีจ่ ะกระทำาการอยางใดอยางหนึง่ ตามความประสงคของตน3 เสรีภาพจึงเปนอำานาจ
ในการกำาหนดตนเองโดยอิสระของบุคคลที่จะกระทำาการใดหรือไมกระทำาการใดอันเปน
อำานาจที่มีเหนือตนเอง ความแตกตางระหวาง “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” คือ สิทธินั้นเปน
อำานาจทีบุ่ คคลมีเพือ่ เรียกรองใหผูอ นื่ กระทำาการหรือละเวนกระทำาการอยางใดอยางหนึง่
ในขณะที่เสรีภาพนั้นเปนอำานาจที่บุคคลนั้นมีอยูเหนือตนเองในการตัดสินใจกระทำาการ
หรือละเวนกระทำาการ อยางใดอยางหนึ่ง เสรีภาพจึงไมกอใหเกิดหนาที่ตอบุคคลอื่น
แตอยางใด เชน เสรีภาพในการนับถือศาสนา นอกจากนี้ยังมีคำาวา “สิทธิในเสรีภาพ” ซึ่ง
มีความหมายวา บุคคลนัน้ ยอมมีสิทธิทีใช
่ เสรีภาพตามทีรั่ ฐธรรมนูญรับรองไว โดยการใช
เสรีภาพของบุคคลดังกลาวนั้นยอมกอใหเกิดหนาที่แกผูอื่นที่จะไมเขามารบกวนการใช
อำานาจในการกระทำาการหรือไมกระทำาการของบุคคลนั้น
1.1.2.2 สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง
โดยทัว่ ไปแลว หลักเกณฑในการแบงประเภทสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญนัน้ มีขอพิจารณาอยูหลาย

ประการ แตหากเปนการแบงโดยพิจารณาจาก
ผูท รงสิทธิ ซึง่ เปนการพิจารณาจากผูซึ ง่ ไดรบั สิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือบุคคลซึง่ รัฐธรรมนูญ
มุงที่จะใหความคุมครอง แลว อาจแบงออกไดเปนสองประเภทคือ
ประเภทแรก สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของทุกๆ คน (Menschenrechte
หรือ Jedermannrechte) สิทธิประเภทนี้คือสิทธิที่รัฐธรรมนูญมุงที่จะใหความคุมครอง
แกทุกๆ คน โดยมิไดแบงแยกวาบุคคลนั้นเปนคนของชาติใด เชื้อชาติใด หรือศาสนาใด
3

เพิง่ อาง, หนา 22.
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หากบุคคลนั้นเขามาอยูในขอบเขตอำ�นาจรัฐที่ใชรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นแลวบุคคล
ดัง กล า วย  อ มไ ด รั บ ค วามคุ ม ครองภายใต รั ฐ ธรรมนูญ นั้ นด วย สิ ท ธิ ม นุ ษ ยช นเ ป น
คุณลักษณะประจำ�ตัวของมนุษยทุกคนเพราะเปนสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติที่เปน
ของมนุษยใ นฐานะทเี่ กิดม าเปนม นุษยแ ละดว ยเหตุผลอยางเดียววา เพราะเขาเกิดม าเปน
มนุษย มนุษยทุกคนลวนมีสิทธิและเสรีภาพเหลานี้อยูแลวตั้งแ ตกอนที่จะมี “รัฐ” เกิดขึ้น
สิทธิประเภทนี้ไดแก สิทธิในชีวิตแ ละรางกาย เสรีภาพทางศาสนา เปนตน
		
ประเภทที่สอง สิทธิพ ลเมือง (Buergerrechte) สิทธิป ระเภทนี้เปนสิทธิ
ที่รัฐธรรมนูญมุงที่จะใหความคุมครองเฉพาะแกบุคคลที่เปนพลเมืองของรัฐเทานั้น เชน
สิทธิใ นทางการเมือง เสรีภาพในการประกอบอาชีพ เปนตน การแบงแยกสทิ ธิแ ละเสรีภาพ
โดยพิจารณาจากผูทรงสิทธิน ี้เปนการพิจารณาจากเนื้อหาของสิทธิน ั้นๆ วา สิทธิใ ดควร
เปนส ิทธิของบุคคลทุกคน และสิทธิใดควรจำ�กัดใ หเฉพาะพลเมืองของชาติเทานั้นซึ่งการ
แบงแยกสิทธิและเสรีภาพประเภทนี้จะนำ�ไปสูการกำ�หนดขอบเขตในการคุมครองสิทธิ
แตละประเภทนั่นเอง
		
1.1.2.3 ศักดิศ์ รีค วามเปนม นุษยใ นฐานะเปนร ากฐานของสทิ ธิม นุษยชน
			
ตามแนวค�
ำ วนิ จิ ฉัยข องศาลรฐั ธรรมนูญแ หงส หพันธข องเยอรมัน
ไดเคยวินิจฉัยเกี่ยวกับความหมายของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไววา ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยนั้นเปนการเรียกรองการสรางตนเองอยางอิสระของบุคคล เนื่องจากมนุษย
มีคุณลักษณะสวนบุคคลที่มีความสามารถสรางชีวิตบนความรับผิดชอบของตนเองได
ดังนั้น เพื่อเห็นแกศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงตองทำ�ใหเกิดความมั่นคงแกบุคคลในอันที่
จะพัฒนาลักษณะสวนบุคคลใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได สำ�หรับในรัฐประชาธิปไตย
ศักดิศ์ รีค วามเปนม นุษยถอื เปนสงิ่ ท มี่ คี ณ
ุ ค า สูงสุดอนั ม อิ าจลว งละเมิดได จึงเปนส งิ่ ท ตี่ อ ง
ไดรับความเคารพและไดรับความคุมครองจากรัฐ และตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดมี
คำ�วนิ จิ ฉัยไ วอ กี เรือ่ งหนึง่ ว า การทรี่ ฐั ธรรมนูญบ ญ
ั ญัตริ บั รองเรือ่ งศกั ดิศ์ รีค วามเปนม นุษย
ไวในรัฐธรรมนูญ ยอมเปนการสรางหลักประกันแกบุคคลในฐานะที่บุคคลนั้นเปนมนุษย
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงเปนหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การกระทำ�ของรัฐ
ทั้งหลายจึงตองสอดคลองกับคุณคาอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญดวย ทั้งนี้เพราะมนุษย
ถือเปนเปาหมายในการด�ำ เนินการของรฐั มิใชเปนเพียงเครือ่ งมือในการด�ำ เนินการของรฐั
การดำ�รงอยูของรัฐก็เปนการดำ�รงอยูเพื่อมนุษย มิใชมนุษยดำ�รงอยูเพื่อรัฐ ดวยเหตุนี้
ศักดิ์ศรีความเปนม นุษยจึงเปนพ ื้นฐานสำ�คัญสำ�หรับการวางรากฐานของหลักเสรีภาพ
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ของบุคคล และหลักความเสมอภาค4 ซึ่งกอใหเกิดผลสำาคัญ 2 ประการคือ ประการแรก
การตีความเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทั้งหลายจะตองถือวาเนื้อหาของศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยเปนพืน้ ฐานทีจะ
่ ตองนำามาใชประกอบในการตีความสิทธิและเสรีภาพประเภทอืน่ ๆ
ดวย และประการที่สอง อาจกลาวไดวาเนื้อหาในทางหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพทัง้ หลายรวมทัง้ ความหมายของการแทรกแซงในขอบเขตทีได
่ รบั การคุม ครองของ
สิทธิและเสรีภาพทุกประเภทนั้นไดรับการพัฒนาจากศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
เหตุผลสำาคัญทีต่ องนำาเรือ่ งศักดิศ์ รีความเปนมนุษยมาอธิบาย
ในฐานะเปนรากฐานของสิทธิมนุษยชนเพราะเหตุวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นแทจริง
แลวมีฐานะเปนสาระสำาคัญแหงสิทธิและเสรีภาพทัง้ ปวง ซึง่ ความสำาคัญดังกลาวจะมีผล
ตอการกำาหนดทิศทางของรัฐในฐานะเปนตัวกำาหนดและเปนขอจำากัดในการดำาเนินภาระ
หนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรากฎหมายเพื่อจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
โดยฝายนิติบัญญัติ เนื่องจากรัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายวางหลักไววา
ฝายนิติบัญญัติจะตรากฎหมายซึ่งมีผลเปนการจำากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
โดย กระทบ กระเทือน ถึง สาระสำาคัญ แหง สิทธิ มิได (Wesengehaltsgarantie) จาก
หลักประกันดังกลาว กอใหเกิดคำาถามวา อะไรคือสาระสำาคัญแหงสิทธิและเสรีภาพแตละ
ประเภท และมีขอบเขตแคไหนเพียงไร ประเด็นคำาถามนีเป
้ นปญหาทียั่ งขาดความชัดเจน
ตอมาจึงไดมีการเสนอใหนำาหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมาเปนหัวใจหรือสาระสำาคัญ
ของสิทธิและเสรีภาพ โดยใหถือวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนสารัตถะอันเปนแกนของ
สิทธิและ เสรีภาพแตละประเภท ซึ่ง รัฐไม อาจลวงละเมิดไดในขอบเขตดังกลาว หาก
การจำากัดสิทธิและเสรีภาพใดมีผลกระทบตอศักดิศ์ รีความเปนมนุษย การจำากัดสิทธิและ
เสรีภาพ นั้น ยอม เปนการ กระทบ กระเทือน ตอ สาระสำาคัญ แหง สิทธิ และ เสรีภาพ ตาม
รัฐธรรมนูญ5
ปญหาประการตอมาคือ การกระทำาอยางไรจึงเปนการละเมิด
ตอศักดิศ์ รีความเปนมนุษย ซึง่ การอธิบายในเรือ่ งนีวิ้ ธทีี ดี่ ทสี่ ดุ คือการอธิบายเรือ่ งดังกลาว
ในเชิงปฏิเสธ โดยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธของเยอรมันไดเคยวินิจฉัยการกระทำา
4

แนวคิดเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยประกอบดวยรากฐานอันเปนสาระสำาคัญ 2 ประการที่ไมอาจ
แยกออกจากกันได คือ สิทธิในชีวิตและรางกาย และสิทธิในความเสมอภาค
5
บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพน้ื ฐานเกีย่ วกับสทิ ธิเสรีภาพและศกั ดิศ์ รีความเปนมนุษย, พิมพครัง้ ที่ 3,
(กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2552), หนา 92-93.
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ซึง่ เปนการละเมิดตอ ศกั ดิศ์ รีค วามเปนม นุษยโดยวธิ กี ารอธิบายถอ ยคำ�ตา งๆ เชน การท�
ำ ให
ได รั บ ค วามอั บ อาย ก ารติ ด ตามไ ล ล  า ก ารเ นรเทศ แ ละก ารล งโทษที่ มี ลั ก ษณะ
โหดรายทารุณ หรือการกระทำ�ที่เปนการบังคับใหทำ�งาน การใชคนเปนทาส การ
กอการราย การทำ�ลายลางชาติพันธุ หรือการนำ�มนุษยไปใชในทางทดลอง การกระทำ�
เหลานี้ลวนแตเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยทั้งสิ้น ยกตัวอยางเชน ในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นในประเทศเยอรมัน ภายใตการนำ�ของอดอลฟ ไอชมาน
(Adolf Eichmann) มีการโกนหัวสตรี แลวนำ�เอาผมไปทอเปนเครื่องนุงหมเพื่อให
ความอบอุน แ กร า งกาย โ ดยไมค �ำ นึงว า เจาของผมเหลาน น้ั จ ะหนาวเหน็บเพียงใดในฤดูหนาว
หรือการใชมนุษยเปนเครือ่ งทดลองยาโดยฉดี สารตา งๆเขารา งกาย ซ งึ่ การทดลองทนี่ ยิ ม
กันม ากคอื ก ารนำ�มนุษยฝาแฝดมาใชทดลอง โดยความเชือ่ วา น า จ ะมคี ณ
ุ สมบัตเิ หมือนกนั 
มากกวามนุษยอื่นๆ และนาจะใหผลการทดลองที่ใกลเคียงความจริงที่สุด โดยไมคำ�นึง
วาม นุษยเหลานั้นจ ะไดรับผลรายเชนไร เปนตน
			
อาจกลาวโดยสรุปไ ดเปนหลักก วางๆ ไดว า การด�ำ เนินการใดๆ
ของรัฐ หากรัฐไ ดก ระทำ�การใดๆ ทีม่ ลี ักษณะไมใ หค วามสำ�คัญแ กม นุษย ทำ�ใหม นุษยถ ูก
ลดคุณคาข องตนเองลงมาเปนเพียงวตั ถุข องการกระทำ�ของรฐั หรือก ระทำ�การใดๆ ก็ต าม
ทีท่ �ำ ใหค วามเปนค นของมนุษยถ กู ล ดคุณคาล งต�่ำ กวาจ ารีตใ นทางปฏิบตั ทิ บี่ คุ คลในฐานะ
นั้นๆ พึงจะปฏิบัติตอกัน ยอมถือวาเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท ั้งสิ้น
			
กลาวโดยสรุป สิทธิแ ละเสรีภาพตามรฐั ธรรมนูญย อ มเปนส ว น
หนึง่ ข องสทิ ธิม นุษยชน เพราะสทิ ธิม นุษยชนเปนส ทิ ธิแ ละเสรีภาพทมี่ นุษยท กุ คนมอี ยูต าม
ธรรมชาติ (Natural rights) ในฐานะที่เขาเกิดมาเปนม นุษย โดยไมคำ�นึงวาบ ุคคลผูนั้น
สิทธิในชีวิตและรางกาย เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่แสดงใหเห็นวามนุษยมี
อิสระที่จะกำ�หนดตนเองไดตามเจตจำ�นงที่ตนประสงคในอันที่จะพัฒนาบุคลิกภาพสวนบุคคลซึ่ง
ทำ�ใหมนุษยมีความแตกตางจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
			
สิทธิในความเสมอภาค เปนการแสดงใหเห็นวาม นุษยท กุ คนมสี ทิ ธิแ ละ
เสรีภาพเทาเทียมกัน เพราะแมวามนุษยจะมีสิทธิในชีวิตและรางกายของตนแตหากขาดหลัก
ประกันในเรื่องความเสมอภาคแลว บุคคลนั้นอาจไดรับการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกับบุคคลอื่นๆ ใน
สังคมหรืออ าจถกู เลือกปฏิบตั จิ ากผใู ชอ �ำ นาจรฐั ด งั น นั้ น อกจากบคุ คลจะตอ งมสี ทิ ธิใ นชวี ติ แ ละรา งกาย
แลว บุคคลยังจะตองไดรับห ลักประกันในเรื่องความเสมอภาคดวย ซึ่งตองเขาใจตอไปดวยวาเสรีภาพ
ในการกำ�หนดตนเองจะมีความเทาเทียมกันในสายตากฎหมายเทานั้น เพราะในทางความเปนจริงแ ลว
บุคคลยอมมิอาจเทาเทียมกันไดในทุกๆดาน
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จะมีถิ่นที่อยูอาศัย ชนชั้นวรรณะ ชาติพันธุ เพศ อายุ สีผิว ภาษา มีความเชื่อทางศาสนา
หรือทางการเมืองเปนเชนไร ซึง่ บุคคลทุกคนสามารถใชสิทธิตามธรรมชาติเหลานีได
้ อยาง
เสมอภาคและเทาเทียมกันดวยเหตุผลเพราะบุคคลนั้นเปนมนุษย โดยหลักทั่วไปแลว
สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิที่มีมากอนการเกิดขึน้ ของ “รัฐ” ดังนัน้ การเปนผูท รงสิทธิมนุษยชน
จึงมิไดเปนเรือ่ งทีรั่ ฐบัญญัตกฎหมาย
ิ
กำาหนดใหเปนสิทธิแกบุคคล หากแตเปนเรือ่ งทีกฎหมาย
่
ของรัฐไดบัญญัติรับรองสิทธิที่ติดตัวมนุษยไวในบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งการบัญญัติ
รับรองโดยกฎหมายภายในอาจไมครอบคลุม “สิทธิมนุษยชน” ในที่นี้จึงอาจสรุปไดวา
สิทธิและเสรีภาพทีบั่ ญญัตรัิ บรองโดยกฎหมายภายในถือวาเปนสวนหนึง่ ของ “สิทธิมนุษยชน”
1.2การคุมครองสิทธิมนุษยชน

1.2.1การคุมครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายภายใน

 สำาหรับ แนวคิด เกี่ยวกับ การ ให ความ คุมครอง สิทธิ ของ ปจเจกบุคคล
รัฐเสรีประชาธิปไตยสวนใหญเห็นตรงกันวาถือเปนหนาทีสำ่ าคัญประการหนึง่ ของรัฐในอัน
ที่จะตองใหความคุมครองสิทธิแกประชาชนซึ่งอาศัยอยูภายในรัฐของตนเอง โดยการ
บัญญัตรัิ บรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวในบทบัญญัตแห
ิ งกฎหมาย โดยกฎหมาย
เชนวา นี้ ก็ คือ รัฐธรรมนูญ ซึ่ง เปน กฎหมาย ที่ มี คา บังคับ สูงสุด ของ รัฐ ดังนั้น การ ที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองและใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล สิทธิและ
เสรีภาพจึงมีสถานะเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพยอมมีคุณคา
ในฐานะของความเปนกฎหมายสูงสุดไปดวย ซึ่งเปนไปตาม “หลักความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ” หมายความวา รัฐธรรมนูญไดรบั การยอมรับวาเปนกฎหมายทีอ่ ยู
ในลำาดับสูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐ สงผลใหการตรากฎหมายและการใชอำานาจของ
องคกร ที่ เกิดขึ้น โดย อาศัย อำานาจ ตาม รัฐธรรมนูญ จะ ขัด หรือ แยง กับ บทบัญญัติ แหง
รัฐธรรมนูญมิได ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางกฎหมายกับรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ
ยอมอยูในฐานะที่มากอนและมีผลทำาใหกฎหมายที่ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไมอาจ
บังคับใชไดเชนกัน นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังกำาหนดหลักประกันในการคุมครองสิทธิใน
ทางศาลแกบุคคลซึง่ ถูกกระทำาละเมิดจากรัฐไวอีกดวย ในทีน่ จะ
ี้ ทำาการศึกษาหลักประกัน
ใน การ คุมครอง สิทธิ และ เสรีภาพ ของ บุคคล ตาม บทบัญญัติ ของ รัฐธรรมนูญ ซึ่ง มี
รายละเอียดดังตอไปนี6้
6

เพิง่ อาง, หนา 74-82.
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การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

		
1.2.1.1 หลักความผกู พันโ ดยตรงของสทิ ธิและเสรีภาพตอองคกรของรฐั 7
			
โดยหลักท วั่ ไปสทิ ธิแ ละเสรีภาพยอ มผกู พันอ งคกรผใู ชอ �ำ นาจรฐั 
ทั้งหลายโดยตรงอยูแลว แตการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไวในมาตราดังกลาวก็เพื่อ
เป น การเ น น ย้ำ �ให เ ป น ล ายลั ก ษณ อั ก ษรอ ย า งชั ด เจนอี ก ค รั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง ก  อ ใ ห เ กิ ด ผล
ในการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพไดสามประการคือ
			
ประการแรก ผลจากบทบัญญัตดิ งั กลาวท�
ำ ใหสทิ ธิแ ละเสรีภาพ
ตามรฐั ธรรมนูญม สี ถานะเปนส ทิ ธิเรียกรอง ซึง่ ท �ำ ใหผ ทู รงสทิ ธิท งั้ หลายสามารถเรียกรอง
ใหรัฐตองดำ�เนินการ หรือละเวนการกระทำ�อยางใดอยางหนึ่งตามสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญไดรับรองหรือใหความคุมครองได ดังนั้น ถึงแมวาขณะนี้ยังไมมีการออก
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อรองรับการใชสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ก็ไ มอ าจตคี วามไปทศิ ทางทที่ �
ำ ใหการใชส ทิ ธิต ามรฐั ธรรมนูญน นั้ ส นิ้ ผ ลลงได
เชน มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติวา
“บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำ�งานรวมทั้ง
หลักประกันในการดำ�รงชีพทั้งในระหวางการทำ�งานและเมื่อพนภาวะการทำ�งาน ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” หมายความวาแมปจจุบันจะยังไมมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับ
เรื่องนี้โดยตรง บุคคลยอมมีสิทธิเรียกรองที่ไดรับหลักประกันความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพในการทำ�งาน รวมทั้งหลักประกันในการดำ�รงชีพได เพราะสิทธิดังกลาวเปน
สิทธิที่ไดรับการกอตั้งโดยตรงจากรัฐธรรมนูญจึงมีผลโดยตรงทันทีที่รัฐธรรมนูญมีผล
ใชบังคับ ซึ่งทำ�ใหองคกรผูใชอำ�นาจรัฐทุกองคกรตองถูกผูกพันตอสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญดวย การตีความเชนนี้ยอมเปนการสอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา 28
วรรคสามซึ่งบัญญัติรับรองวา “...บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐ
ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ไดโดยตรงหากการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด
มีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหงการใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรอง
ไวแลว ใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”
7

ตัวอยางเชน มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัตวิ า “สิทธิ
และเสรีภาพทรี่ ฐั ธรรมนูญน รี้ บั รองไวโ ดยชดั แจง โดยปริยายหรือโ ดยค�
ำ วนิ จิ ฉัยข องศาลรฐั ธรรมนูญ ยอม
ไดรบั ค วามคมุ ครองและผกู พันร ฐั สภา คณะรฐั มนตรี ศาล รวมทัง้ อ งคกรตามรฐั ธรรมนูญ และหนวยงาน
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบ ังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง”

การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

ประการที่สอง บทบัญญัติดังกลาวทำาใหสิทธิและเสรีภาพเปน
สิทธิ ที่ มี ผล ผูกพัน รัฐสภา คณะ รัฐมนตรี ศาล รวม ทั้ง องคกร ตาม รัฐธรรมนูญ และ
หนวยงานของรัฐโดยตรง ซึ่งในสวนขององคกรนิติบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญไดเรียกรองวา
การใชอำานาจตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติจะตองพิจารณาวามีการจำากัดสิทธิและ
เสรีภาพเปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไวหรือไม สวนองคกรฝายบริหารซึ่งรวม
ถึงฝายปกครอง ตลอดจนองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐยอมผูกพันตอสิทธิ
และเสรีภาพในการใชและตีความกฎหมายเชนกัน สวนองคกรตุลาการยอมผูกพันตอสิทธิ
และเสรีภาพในการใชและการตีความกฎหมายเชนเดียวกับฝายบริหาร ซึ่งการใชและ
การตีความขององคกรตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีตางๆ นั้น ศาลมีหนาที่ใน
การตรวจสอบอยู 2 ประการ คือ (1) ศาลจะตองตรวจสอบวากรณีที่เปนปญหามาสู
การพิจารณาคดีของศาลนั้นมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพหรือไม และ (2) ศาลเอง
ก็จะตองไมใชหรือตีความกฎหมายใหเปนการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพ นอกจากนี้ใน
การพิจารณาคดีของศาลนัน้ ศาลจะตองไมละเมิดสิทธิในทางวิธพิี จารณาของคูค วามในคดีดวย
ประการที่สาม ความหมายของความผูกพันโดยตรงของสิทธิ
และเสรีภาพจะมีความหมายในทางปฏิบัติก็ตอเมื่อ ประชาชนผูถูกกระทบสิทธิสามารถ
ใชสิทธิทางศาลเพื่อโตแยงการกระทำาตางๆ ขององคกรผูใชอำานาจรัฐได หรือเปนไปตาม
หลักการ ควบคุม ตรวจ สอบได โดย องคกร ตุลาการ เชน การ ตรากฎหมาย ของ องคกร
นิติบัญญัติเปนการจำากัดสิทธิและเสรีภาพที่ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม ยอมถูกควบคุม
ตรวจสอบไดโดยศาลรัฐธรรมนูญ สวนการใชและการตีความกฎหมายของฝายบริหาร
และฝายปกครองยอมถูกตรวจสอบไดโดยศาลที่มีเขตอำานาจในเรื่องนั้นๆ เชน กรณี
เปนการออกคำาสัง่ ทางปกครองยอมถูกตรวจสอบไดโดยศาลปกครอง สวนกรณีขององคกร
ตุลาการนั้น หากเปนการใชหรือการตีความกฎหมายโดยศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ
ศาลที่อยูในระดับสูงขึ้นไปยอมทำาหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบได
1.2.1.2 หลักการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
ตองกระทำาโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
หลักการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยบทบัญญัตแห
ิ ง
8
กฎหมาย เปนการนำาหลักประชาธิปไตยมาสัมพันธกับหลักการจำากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของ ประชาชน กลาว คือ กฎหมาย ที่ จะ จำากัด สิทธิ และ เสรีภาพ ของ ประชาชน จะ ตอง
เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากองคกรตัวแทนของประชาชน
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ตามหลักประชาธิปไตย กฎหมายที่จำ�กัดสิทธิและเสรีภาพนั้นจึงจะเปนกฎหมายที่ชอบ
ดวยรฐั ธรรมนูญ ซง่ึ หลักการดงั กลาวประกอบดวยหลักการยอ ยซง่ึ ม รี ายละเอียดดงั ต อ ไปนี้
			(1) หลักการมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปของกฎหมายและ
หลักการหามตรากฎหมายใชบังคับเฉพาะกรณีและเฉพาะบุคคล โดยหลักการดังกลาว
มีขึ้นดวยเหตุผลอยางนอย 2 ประการคือ
			
ประการแ รก เหตุผลในเรื่องการแบงแยกอำ�นาจ การที่
รัฐธรรมนูญกำ�หนดกฎหมายซึ่งจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองมีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไปนั้นก็เนื่องจากไมตองการใหฝายนิติบัญญัติออกคำ�สั่งทางปกครองในรูป
ของกฎหมาย เพราะหากพจิ ารณาจากระบบการกระทำ�ของรฐั ท มี่ ผี ลกระทบตอ ส ทิ ธิห นา
ที่ของประชาชนในรัฐ กฎหมายและคำ�สั่งทางปกครองลวนแตมุงใชบังคับกับประชาชน
ทัง้ สิน้ เพียงแตก ารออกกฎหมายซงึ่ เปนเรือ่ งทใี่ ชบ งั คับท วั่ ไป ม ลี กั ษณะเปนน ามธรรมเปน
อำ�นาจหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ สวนการออกคำ�สั่งท างปกครองซึ่งเปนเรื่องที่ใชบังคับ
เฉพาะรายและมลี กั ษณะเปนร ปู ธรรมเปนอ�ำ นาจหนาทข่ี องฝา ยบริหาร ดงั นน้ั การหา มมใิ ห
มีการออกกฎหมายเพื่อใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งจึงการปองกันมิใหฝายนิติบัญญัติ
ลวงล้ำ�เขามาในเขตอำ�นาจหนาที่และความรับผิดชอบของฝายบริหารนั่นเอง
			
ประการที่สอง เหตุผลในแงการปองกันมิใหเกิดเอกสิทธิแ์ ละ
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งหมายความวา หลักการดังกลาวมีขึ้นเพื่อ
ชวยคมุ ครองปจ เจกบุคคลมใิ หร ฐั เลือกปฏิบตั โิ ดยการตรากฎหมายเฉพาะกรณีข นึ้ ใ ชบ งั คับ
กฎหมายทมี่ ผี ลเปนการทวั่ ไปจงึ เปนเครือ่ งประกันค วามสม่�ำ เสมอและความเทาเทียมกนั 
ในผลทางกฎหมายส�ำ หรับขอ เท็จจริงห รือสถานการณทเ่ี หมือนกัน สง ผลท�ำ ใหการรบั รองหลัก
ความเสมอภาคตามบทบัญญัตขิ องรฐั ธรรมนูญปรากฏใหเห็นเปนรปู ธรรมอกี ทางหนึง่ ดว ย
8

ตัวอยางเชน มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัตวิ า “การ
จำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทำ�มิไดเวนแตโดยอาศัยอำ�นาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำ�หนดไวและเทาที่จำ�เปน และจะกระทบ
กระเทือนสาระสำ�คัญแ หงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึง่ ต อ งมผี ลใชบ งั คับเปนการทวั่ ไป และไมม งุ หมายใหใ ชบ งั คับแ กก รณีใ ดกรณีห นึง่ 
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอำ�นาจในการ
ตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนำ�มาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม”
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ดังนั้น การตรากฎหมายที่ขัดกับหลักการดังกลาวจึงปรากฏ
ได 2 กรณีคือ กรณีแรก เปนกรณีที่ฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายจำากัดสิทธิและเสรีภาพ
ใหมีผลใชบังคับเฉพาะบุคคลคนหนึ่งหรือกลุมบุคคลจำานวนแนนอนจำานวนหนึ่งหรือ
กลุม บุคคลทีอาจ
่ คำานวณไดกลุม หนึง่ และกรณีทีส่ อง เปนกรณีทีฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตตรากฎหมาย
ิ
จำากัดสิทธิและเสรีภาพทีแม
่ จะมีลักษณะเปนนามธรรมใชบังคับกับบุคคลทัว่ ไป แตในทาง
ขอเท็จจริงแลวมุง ประสงคใหใชบังคับกับบุคคลเฉพาะรายหรือเฉพาะบางกลุม เทานัน้ ซึง่
ทั้งสองกรณียอมถือวาเปนการตรากฎหมายที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ ใชบังคับมิได
อยางไรก็ดี หากปรากฏขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่งขึ้นและ
ฝายนิติบัญญัติเห็นวาเปนเรื่องที่มีความจำาเปนตองตรากฎหมายเพื่อจำากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล กรณีนีฝ้ ายนิตบิ ญ
ั ญัตอาจ
ิ ตรากฎหมายลักษณะเชนนีใช
้ บังคับไดโดย
ไมถือวาเปนการขัดตอหลักการหามมิใหตรากฎหมายใชบังคับเฉพาะกรณี หากกฎหมาย
ที่ตราขึ้นนั้นไมไดมีผลเฉพาะเหตุการณนั้น แตไดรับการบัญญัติใหครอบคลุมเหตุการณ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลใชบังคับกับบุคคลไมจำากัดจำานวนดวย
(2) หลักการคุมครองสารัตถะแหงสิทธิและเสรีภาพ
หลักการคุม ครองสารัตถะแหงสิทธิและเสรีภาพ มีขอพิจารณา
อยู 2 ประเด็นคือ การคุมครองสาระสำาคัญแหงสิทธิและเสรีภาพเปนการคุมครองโดย
เด็ดขาดหรือไม และอะไรคือสาระสำาคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ
ประเด็น ปญหา วาการ คุมครอง สาระสำาคัญ แหง สิทธิ และ
เสรีภาพเปนการคุมครองโดยเด็ดขาดหรือไม ในทางทฤษฎีมีการอธิบายแยกออกไดเปน
๒ แนวคิดคือ แนวคิดแรก เห็นวาไมวา จะเปนกรณีใดยอมไมอาจทำาการละเมิดสาระสำาคัญ
แหงสิทธิได อันเปนการคุม ครองขัน้ ต่าำ สุดตอสาระสำาคัญของสิทธิซึง่ ถือวาเปนหัวใจสำาคัญ
ของสิทธินั้นๆ ตามแนวคิดนี้จึงแยกขอบเขตของสิทธิออกเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปน
สวนที่รัฐอาจเขาไปกระทบตอสิทธิและเสรีภาพนั้นได แตสวนที่สองถือวาเปนแกนหรือ
สาระสำาคัญของสิทธิที่เปนหัวใจของสิทธินั้นๆ ซึ่งรัฐไมอาจลวงล้ำาเขาไปได การคุมครอง
เชนนี้ถือวาเปนการคุมครองอยางสมบูรณ แนวคิดที่สอง เห็นวาไมควรมีสิ่งใดที่จะไดรับ
ความคุมครองอยางสมบูรณ ในกรณีที่มีเหตุผลเหนือกวาหรือมีความจำาเปนเรงดวน
ยอมสมควรที่จะอนุญาตใหมีการกระทบกระเทือนสาระสำาคัญแหงสิทธิและเสรีภาพได
เชน บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสือ่ สาร แตรัฐอาจทำาการแทรกแซงโดยการดักฟงโทรศัพท
เพื่อเปนการปองกันอาชญากรขามชาติที่จะเขามากอการรายในประเทศได
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			สวนปญหาวาอะไรคือสาระสำ�คัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น
ไดมีความพยายามนำ�หลักเกณฑเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยซึ่งถือเปนสาระสำ�คัญ
อยางหนึ่งของสิทธิข ั้นพื้นฐานมาเปนเกณฑในการพิจารณา จึงก ลาวไดวา การแทรกแซง
ใดๆ ที่เปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยอมถือเปนการกระทบกระเทือนตอ
สาระสำ�คัญแหงสิทธิและเสรีภาพดวย
			ในปจจุบัน มีการนำ�หลักความไดสัดสวนมากำ�หนดขอบเขต
ของการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพโดยกฎหมาย ซึ่งมีหลักเกณฑอยูวาการจำ�กัดสิทธิและ
เสรีภาพชอบดวยรัฐธรรมนูญก ็ตอเมื่อก ารจำ�กัดสิทธินั้นส อดคลองกับหลักความสัดสวน
กลาวคือ กฎหมายหรือม าตรการทจี่ ะจำ�กัดส ิทธินั้นตองมีความเหมาะสม มีความจำ�เปน
และมีความสมเหตุสมผล โดยการจำ�กัดสิทธินั้นจ ะเปนการเหมาะสมเมื่อการจำ�กัดสิทธิ
สามารถบรรลุเปาหมายตามที่มุงหมายไวอยางแทจริง และจะเปนการจำ�กัดสิทธิที่มี
ความจำ�เปนก็ตอเมื่อการจำ�กัดสิทธินั้นเปนวิธีการที่กอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิของ
ประชาชนนอยที่สุด สวนความสมเหตุสมผลนั้นเกิดเมื่อผลประโยชนของคนสวนใหญ
ที่จะไดรับจากการจำ�กัดสิทธิดังกลาวกับผลกระทบที่เกิดจากการจำ�กัดสิทธินั้นอยูใน
สัดสวนทสี่ มเหตุสมผล ห ลักแ หงค วามไดส ดั สวนนสี้ ามารถน�ำ มาใชท งั้ ก บั ฝ า ยบริหารและ
ฝายนติ บิ ญ
ั ญัตใิ นกรณีท กี่ ระทำ�นนั้ ๆม ผี ลกระทบตอ ส ทิ ธิข องประชาชน ใ นการใชอ �ำ นาจ
ขององคกรผูใชอำ�นาจรัฐทั้งหลายจึงตองคำ�นึงถึงหลักการดังกลาวดวยเสมอ
			(3)ห ลักการอา งบทบัญญัตแิ หงร ฐั ธรรมนูญท ใี่ หอ�ำ นาจในการ
ตรากฎหมาย
			ในการตรากฎหมายเพือ่ จ �ำ กัดส ทิ ธิแ ละเสรีภาพของบคุ คลนนั้ 
ฝายนติ บิ ญ
ั ญัตจิ ะตอ งอา งบทบัญญัตแิ หงร ฐั ธรรมนูญท ใี่ หอ�ำ นาจไวใ นกฎหมายฉบับน นั้ 
หลักการดังกลาวนี้มีขึ้นเพื่อเตือนใหฝายนิติบัญญัติตระหนักวาตนกำ�ลังตรากฎหมาย
ลวงล้ำ�แดนแหงส ิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลอยูแ ละเปนไปเฉพาะที่ตนตองการจริงๆและ
เพือ่ เปนเครือ่ งชว ยในการใชและการตคี วามกฎหมายดว ย ม ขี อ สงั เกตวา ฝ า ยนติ บิ ญ
ั ญัติ
จะตองระบุเฉพาะบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของและที่ใหอำ�นาจจำ�กัดสิทธิและ
เสรีภาพไวใ นกฎหมายเทาน นั้ แ ตจ ะระบุบ ทบัญญัตแิ หงร ฐั ธรรมนูญท ใี่ หอ�ำ นาจทกุ ม าตรา
ไวในกฎหมายโดยมีมูลเหตุจูงใ จที่จะปองกันมิใหกฎหมายขัดตอร ัฐธรรมนูญม ิได
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1.2.1.3 หลักการคุมครองสิทธิโดยองคกรตุลาการ
หลัก ความ ผูกพัน ตอ สิทธิ และ เสรีภาพ ของ องคกร ของ รัฐ ที่
กลาวมาในขางตนจะปราศจากความหมายหากการใชอำานาจขององคกรเหลานัน้ ไมสามารถ
ควบคุมตรวจสอบไดโดยองคกรตุลาการ หรือเปนไปตามหลักประกันในการคุม ครองสิทธิ
ในทางศาล (Rechtsschutzgarantie)9 ซึง่ ถือวาเปนสาระสำาคัญของการใหความคุม ครอง
สิ ท ธิ และ เสรี ภ าพ แก ปจเจกบุค คล เพราะ การ คุม ครอง หรื อ หลั กประ กั น ทั้ ง หลาย
จะปราศจากความหมายหากไมใหสิทธิแกปจเจกบุคคลในการโตแยงการกระทำาของรัฐ
เพื่อใหองคกรศาลซึ่งเปนองคกรที่มีความเปนกลางเขามาควบคุมตรวจสอบการกระทำา
ของรัฐที่ถูกโตแยงวาละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล เชน การตรากฎหมาย
ขององคกรนิตบิ ญ
ั ญัตเป
ิ นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพทีขั่ ดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ยอมถูก
ตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญไดไมวา จะเปนการตรวจสอบในรูปแบบใดก็ตาม สวนการใช
การตีความของกฎหมายของฝายบริหารและฝายปกครองจะเปนการใชการตีความทีขั่ ดตอ
สิทธิและเสรีภาพหรือไมนั้นยอมอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบขององคการศาลที่มี
อำานาจในเรื่องนั้นๆ เชน หากเปนกรณีของคำาสั่งทางปกครอง โดยทั่วไปแลวยอมอยูใน
เขตอำานาจของศาลปกครองที่จะควบคุมตรวจสอบ สวนกรณีขององคกรตุลาการหาก
เปนการใชหรือตีความโดยศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ ศาลที่อยูในระดับสูงขึ้นไปก็จะ
ทำาหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบตอไป
เหตุผลทีสนั
่ บสนุนวาระบบการการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพ
โดยองคกรตุลาการหรือศาลเปนการใหหลักประกันแกประชาชนไดดีกวาระบบอื่นๆ นั้น
ไดแก10
ก. ศาลหรือองคกรตุลาการมีความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่ และมีหลักประกันในความเปนอิสระของศาลเพื่อใหศาลวินิจฉัยคดีโดยไมอยู
ภายใตอิทธิพลใดๆ ทั้งสิ้น
ข. เมื่อราษฎรไดยื่นคำาฟองอยางถูกตอง ศาลมีหนาที่ตอง
พิจารณาและพิพากษาคดีเสมอ จะปฏิเสธไมพิจารณาพิพากษาคดีไมได ดังนั้น ราษฎร
9

ตัวอยางเชน มาตรา 28 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติ
วา “...บุคคล ซึ่ง ถูก ละเมิด สิทธิ หรือ เสรีภาพ ที่ รัฐธรรมนูญ นี้ รับรอง ไว สามารถ ยก บทบัญญัติ แหง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได”
10
วรพจน วิศรุตพิชญ, ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับศ าลปกครอง, (กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2544), หนา 56.
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จึงไ ดรับห ลักประกนั วา “ทกุ ข”หรือค วามเดือดรอนของตน หากมอี ยูจริงจ ะไดรับก ารขจัด
ปดเปาภ ายในเวลาอันสมควร หลักประกันขอนี้ไมอาจพบไดใ นการควบคุมร ะบบอื่นๆ
			ค.ว ธิ พี จิ ารณาคดีข องศาลเปนไปอยางเปดเผย เปดโอกาสให
สาธารณชนเขาฟงการพิจารณาคดีได และเปดโอกาสใหคูความทั้งสองฝายนำ�พยาน
หลักฐานตา งๆ มาสบื ส นับสนุนข อ อางขอ เกีย่ วของของตนและหกั ลางขอ อางขอ เถียงของ
ฝายตรงกันขามไดอยางเต็มที่
			ง. ศาลตองใหเหตุผลประกอบคำ�พิพากษาของตนเสมอ การ
บังคับใหศาลตองแสดงขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เปนเหตุผลในการวินิจฉัยขอพิพาท
ไปทางใดทางหนึ่งใหปรากฏตอคูความยอมเปนหลักประกันแกเอกชนวาศาลจะไม
พิพากษาคดีตามอำ�เภอใจไดเปนอ ยางดีเชนก ัน
			
ตัวอยางค�
ำ วนิ จิ ฉัยข องศาลไทยเกีย่ วกับก ารใหค วามคมุ ครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน อ าทิเชน
			
คำ�วนิ จิ ฉัยข องศาลรฐั ธรรมนูญท ่ี 2 1/2546 ค ดีน ศ้ี าลรัฐธรรมนูญ
ไดว างหลักไ วว า พ ระราชบญ
ั ญัตชิ อื่ บ คุ คล พ .ศ.2 505 ม าตรา 1 2 ซ งึ่ เปนบ ทบัญญัตบิ งั คับ
ใหหญิงมีสามีตองใชชื่อสกุลของสามีเทานั้น ถือเปนการลิดรอนสิทธิในการใชชื่อสกุล
ของหญิงมีสามี ทำ�ใหชายและหญิงมีสิทธิไมเทาเทียมกัน เนื่องจากเปนการบังคับให
หญิงมีสามีใชชื่อสกุลข องสามีเพียงฝายเดียวโดยใชส ถานะการสมรส ซึ่งมิไดเปนเหตุผล
ในเรื่องความแตกตางทางกายภาพ หรือภาระหนาที่ระหวางชายและหญิงที่มีผลมาจาก
ความแตกตางทางเพศจนทำ�ใหตองมีการเลือกปฏิบัติใหแตกตางกันอันจะถือวา
เปนการเลือกปฏิบัติที่เปนธรรม กรณีจึงเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคเพราะเหตุ
แหงความแตกตางกันในเรื่องเพศและสถานะของบุคคล บทบัญญัติของกฎหมายฉบับ
ดังกลาวจึงมีขอความขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2 540 จ ึงใชบ ังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6
			
คำ�พิพากษาศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 607-608/
2549 ค ดีน เี้ ปนการฟอ งโตแ ยงก ารกระทำ�ของฝา ยปกครองเกีย่ วกับก ารจดั เรียงคหู าเลือก
ตั้งเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2
เมษายน 2549 วาเปนการกระทำ�ที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ ขอเท็จจริงมีวา ในการประชุมของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่ 28/2549 ไดมีมติใหปรับปรุงคูหาลงคะแนน โดยจัด
เรียงคูหาลงคะแนนใหผูมาใชสิทธิเลือกตั้งหันหนาไปทางผนังหรือฉากกั้นที่เลือกตั้ง
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ซึง่ เดิมหันหลังให เพือ่ ใหผูมา
 ใชสิทธิเลือกตัง้ เดินเขาคูหาไดสะดวก และปดประกาศรายชือ่
ผูส มัครรับเลือกตัง้ เพิม่ เติมไวทีผนั
่ งหรือฉากกัน้ ทีเลื
่ อกตัง้ จำานวน 1 ชุด เพือ่ ใหผูมา
 ใชสิทธิ
เลือกตั้งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง จึงเห็น
วาการดำาเนินการจัดคูหาเลือกตั้งตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูถูกฟองคดี
ที่ 1 สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูถูกฟองคดีที่ 2 และเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผูถูกฟองคดีที่ 3 ทำาใหการเลือกตั้งไมเปนไปโดยลับซึ่งขัดตอมาตรา 104
วรรคสามของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 254011 เนื่องจากการจัดคูหาเลือกตั้ง
ใหหันหนาไปทางผนังหรือฉากกั้นโดยไมมีสิ่งใดปดบังดานหลังของคูหาขณะที่ใชสิทธิ
เลือกตั้ง ทำาใหบุคคลอื่นมองเห็นและสามารถรูหรือคาดหมายไดวาผูใชสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งรายใดหรือใชสิทธิไปทางใด จึงทำาใหการเลือกตั้งของ
ผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดไมเปนการลับอีกตอไป
เนื่องจากมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดตั้งคูหาเลือกตั้ง เปนการ
ใชอำานาจในการออกขอกำาหนดที่เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ของผูที่ไดรับแตงตั้งใหมี
อำานาจ หนาที่ เกี่ยวกับ การ เลือกตั้ง ตาม มาตรา 10(4) ของ พระ ราช บัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 จึงเปนเรื่องที่ผูฟองคดีที่ 1
ใชอำานาจตามกฎหมายในการออกกฎโดยมีผูถูกฟองคดีที่ 2 และผูถูกฟองคดีที่ 3 เปน
ผูดำาเนินการใหเปนไปกฎดังกลาว กรณีจึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ปญหาจึง
มีวาการดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดเรียงคูหาเลือกตั้งแบบใหมของผูถูกฟองคดีทั้งสาม
เปนการกระทำาที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม
ศาลปกครองกลางเห็นวา การทีผู่ ถ กู ฟองคดีที่ 1 มีมติใหมีการจัดเรียงคูหาเลือกตัง้
แบบใหมโดยใหผูมาใชสิทธิเลือกตั้งหันหนาใหผนังหรือฉากกั้นที่เลือกตั้ง และการที่
ผูถ กู ฟองคดีที่ 2 และผูถ กู ฟองคดีที่ 3 ไดดำาเนินการตามมติดังกลาวในทุกหนวยเลือกตัง้ นัน้
เปนการกระทำาที่ทำาใหการออกเสียงลงคะแนนไมเปนไปโดยลับทั้งในทางขอเท็จจริงและ
ในความรูสึกของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งเพราะเหตุวา การกำาหนดใหผูมาใชสิทธิหันหนาไป
ทางฉากหรือผนังกั้นที่เลือกตั้งจะทำาใหผูมาใชสิทธิตองหันหลังใหเจาหนาที่ประจำาหนวย
11

มาตรา 104 วรรคสามของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติวา “การ
เลือกตั้ง ใหใชวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยตรงและลับ”

20
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เลือกตัง้ แ ละหนั หลังใ หป ระชาชนซงึ่ ม ายนื ร อเขาไปใชส ทิ ธิเลือกตัง้ โ ดยไมมฉี ากบงั ส ายตา
บุคคลดังกลาวอยางเพียงพอ ประกอบกับบัตรเลือกตั้งที่ทำ�ขึ้นเพื่อใชเลือกตั้งในวันดัง
กลาวมชี อ งท�
ำ เครือ่ งหมายวา ไ มป ระสงคจ ะลงคะแนนอยูต รงมมุ ข วามือด า นลางของบตั ร
เลือกตั้ง จึงทำ�ใหเชื่อไดโดยปราศจากขอสงสัยวาเจาหนาที่ประจำ�หนวยเลือกตั้งตลอด
จนประชาชนผูมายืนรอเพื่อเลือกตั้งสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมของผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้งไ ด ซึ่งท ำ�ใหการใชส ิทธิเลือกตั้งด ังกลาวไมเปนการลับอ ีกต อไปจึงเปนการกระทำ�
ที่ไมชอบดวยมาตรา 104 วรรคสามของรัฐธรรมนูญแ หงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 เปนตน
1.2.2 การคุมครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหวางประเทศ
		
สำ�หรับแนวคิดเกี่ยวกับการใหความคุมครองสิทธิของปจเจกบุคคลใน
ระบบกฎหมายระหวางประเทศนั้น ถือวาย ังมีความแตกตางจากระบบกฎหมายภายใน
เพราะแตเดิมปจเจกบุคคลไมถือเปนผูทรงสิทธิ (su bjec t)ตามกฎหมายระหวางประเทศ
ปจเจกบุคคลจึงไมอาจมีสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายระหวางประเทศไดเชนเดียวกับรัฐ
ซึง่ ไ ดรบั ก ารยอมรับวาเปนผ ทู รงสทิ ธิต ามกฎหมายระหวางประเทศ แ ละแมวา ร ฐั ต า งๆจ ะ
ทำ�สนธิสญ
ั ญาระหวางประเทศตอ ก นั ห ลายฉบับเพือ่ ค มุ ครองสทิ ธิข องปจ เจกบุคคลกต็ าม
สนธิสญ
ั ญาเหลานนั้ ก ม็ ผี ลเพียงเปนการผกู พันการใชอ�ำ นาจของรฐั ภาคีในอนั ทจี่ ะค�ำ นึง
ถึงการปฏิบัติตอประชาชนของตนเทานั้น กลาวคือ ขอความในสนธิสัญญามิไดมี
สภาพบงั คับเปนก ฎหมายทจี่ ะกอ ใ หเกิดส ทิ ธิแ กป จ เจกบุคคลในอนั ท จี่ ะเรียกรองใหร ฐั ต อ ง
รับผิดจากการละเมิดสนธิสัญญาเหลานั้นแตอยางใด ดวยเหตุนี้รัฐตางๆ จึงคิดค นหาวิธี
การแกปญหาดังกลาวดวยการรวมมือกันจัดทำ�สนธิสัญญาเพื่อสรางหลักประกันและ
ใหความคุมครองสิทธิของปจเจกบุคคลใหมีสภาพบังคับทางกฎหมายขึ้นเปนการเฉพาะ
ซึ่งเปนวิธีการที่ไดรับการยอมรับในเวลาตอมาและมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตอไป
ในอนาคต ในหัวขอนี้จะไดอธิบายถึงการสรางหลักประกันทางกฎหมายใหแกสิทธิ
ของปจ เจกบุคคลตามกฎหมายระหวางประเทศ ซึง่ อ าจแยกพจิ ารณาออกไดเปน 1.2.1.1
การท�
ำ ใหสทิ ธิม นุษยชนเปนก ฎหมายระหวางประเทศในระดับส หประชาชาติ และ 1.2.1.2
การท�
ำ ใหสทิ ธิม นุษยชนเปนก ฎหมายระหวางประเทศในระดับภ มู ภิ าค โดยมรี ายละเอียด
ดังนี้
		
1.2.1.1 การทำ�ใหสิทธิมนุษยชนเปนกฎหมายระหวางประเทศในระดับ
สหประชาชาติ
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(1) แนวคิด เกี่ยวกับ การ รับรอง สิทธิ มนุษย ชน ใน กฎบัตร
สหประชาชาติ และปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
(1.1) กรณีกฎบัตรสหประชาชาติ
ความรวมมือระหวางประเทศเพือ่ หาทางคุม ครองสิทธิมนุษยชน
ในระดับสหประชาชาติ ไดเกิดขึ้นภายหลังจากมีการประชุมใหญสหประชาชาติเมื่อวันที่
19 เมษายน ค.ศ. 1945 เพื่ อ ลงมติ รั บ รอง กฎบั ต ร สหประชาชาติ โดย ใน กฎบั ต ร
สหประชาชาติ ปรากฏ ถอยคำา ซึ่ง แสดงใหเห็น ถึง ความ พยายาม ของ ผู ราง ที่จะ ให มี
การรางเอกสารระหวางประเทศเพื่อรับรองสิทธิของบุคคล (International Bill of Rights)
อยูหลายแหงทั้งในคำาปรารภและตัวบทมาตราตางๆ เชน
ในคำาปรารภ ปรากฏถอยคำาวา “...จะยืนยันความเชื่อมั่นใน
สิทธิมนุษยชน อันเปนหลักมูลในเกียรติศักดิ์และคุณคาของมนุษยบุคคล ในสิทธิอัน
เทาเทียมกันของบุรุษและสตรี และของประเทศชาติใหญนอย...”
ในบทบัญญัตของ
ิ มาตรา 1 นัน้ มีขอความแสดงซึง่ วัตถุประสงค
ในการจัดตั้งสหประชาชาติที่สำาคัญประการหนึ่งไววา เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุน
การเคารพในสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นมูลฐานแกบุคคลทั่วไป ทั้งนี้โดยไมคำานึงถึง
ความ แตกตาง เรื่อง เชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือ ศาสนา ใด โดย กำาหนด ให มี สมัชชา ซึ่ง
จะทำาหนาที่สงเสริมวัตถุประสงคในเรือ่ งดังกลาวเปนการเฉพาะ (มาตรา 13) นอกจากนี้
ยังกำาหนดใหมีคณะมนตรีความมั่นคง (Security Council) (ม.55) เปนกลไกสำาคัญ
ในการสงเสริมและสนับสนุนวัตถุประสงคที่มุงสงเสริมและรักษาไวซึ่งสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของปจเจกบุคคลตามทีบั่ ญญัตไว
ิ ในกฎบัตรสหประชาชาติ ซึง่ องคกร
ทั้งสองมีบทบาทสำาคัญในการคุมครองสิทธิมนุษยชนดังตอไปนี้
ก) สมัชชาสหประชาชาติ เปนองคกรซึ่งทำาหนาที่ในการธำารง
ไวซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงระหวางประเทศ (Maintenance of international peace
and security) ซึ่งหมายความวา สมัชชาจะทำาหนาที่พิจารณาถึงหลักการทั่วไปแหง
ความรวมมือในการธำารงไวซึง่ สันติภาพและความมัน่ คงระหวางประเทศ รวมทัง้ หลักการ
ใน เรื่อง การ ลด อาวุธ และ ขอบังคับ วาดวย กำาลัง อาวุธ และ อาจ ทำา คำา แนะนำา เกี่ยวกับ
หลักการเชนวานัน้ ไปยังสมาชิกหรือคณะมนตรีความมัน่ คง (ม.11(1)) นอกจากนีอาจ
้ ศึกษา
พิจารณา รายงาน และ ทำา คำา แนะนำา เกี่ยวกับ เรื่อง ตางๆ เพื่อ การ พัฒนา กาวหนา และ
การจัดทำาประมวลกฎหมายระหวางประเทศ สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ สงเสริม
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ความรวมมือระหวางประเทศในดานเศรษฐกิจ การสังคม วัฒนธรรม การศึกษา และ
อนามัย และชวยเหลือใหป ระจักษผลในสิทธิม นุษยชนและอิสรภาพขั้นมูลฐาน (มาตรา
13)เปนตน
			ข) คณะมนตรีความมั่นคง จะประกอบดวยสมาชิกแหง
สหประชาชาติ จำ�นวน 11 ประเทศ โดยมี 5 ประเทศเปนสมาชิกป ระจำ�ของคณะมนตรี
ความมั่นคง ซึ่งไดแก จีน ฝรั่งเศส สหภาพแหงส าธารณรัฐโ ซเวียตโซเซียล ิสต อังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา แ ละมปี ระเทศอนื่ ๆอ กี 6 ป ระเทศเปนสมาชิกไ มป ระจำ�ของคณะมนตรีค วาม
มัน่ คง อ งคกรดงั กลาวมบี ทบาทส�ำ คัญใ นการท�
ำ หนาท รี่ บั ผิดชอบปฐมภูมสิ �ำ หรับก ารด�ำ รง
ไวซ ึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศโดยการระงับข อพ ิพาท ซึ่งการปฏิบัตกิ าร
ใชกำ�ลังหนาที่ระงับขอพิพาทนี้จะอยูในหมวดที่ 4 ของกฎบัตร สวนหนาที่ปฏิบัติการ
ใชกำ�ลังนั้นกำ�หนดไวในหมวดที่ 1 
			จากบทบัญญัตซิ งึ่ แ สดงใหเห็นถ งึ เจตนาของผรู า งทจี่ ะใหม กี าร
รางเอกสารระหวางประเทศเพือ่ ร บั รองสทิ ธิข องปจ เจกบุคคลตลอดจนการก�ำ หนดองคกร
ทั้งสองขึ้นเพื่อเปนกลไกสำ�คัญในการทำ�หนาที่ใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนตาม
วัตถุป ระสงคข องกฎบัตรสหประชาชาติ ป ระเด็นท ตี่ อ งพจิ ารณาประการตอ มาคอื ก ฎบัตร
สหประชาชาติใ นสว นทเี่ กีย่ วกับส ทิ ธิม นุษยชนทงั้ หลายกอ ใ หเกิดผลผกู พันใ นทางกฎหมาย
ระหวางประเทศตอรัฐภ าคีหรือไม ซึ่งอ าจแยกพิจารณาออกเปนสองแนวทางคือ
			แนวทางแรก เห็นวาบทบัญญัติในกฎบัตรสหประชาชาติเปน
แตเพียงบทบัญญัติที่แสดงใหเห็นถึงหนาที่ของสหประชาชาติหรือเปนแตเพียงการ
ประกาศถึงหลักการ (D ecla ratio n ofprinc ip le) เทาน ั้น อีกทั้งในกฎบัตรสหประชาชาติ
ไมไดใหคำ�จำ�กัดความเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพไว และมิไดระบุถึงเครื่องมือที่ใชในการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนไวโดยตรง แตกลับใชถอยคำ�มุงไปในทางที่สงเสริมและเคารพตอ
สิทธิมนุษยชนทงั้ สิน้ ด งั นนั้ ก ฎบัตรสหประชาชาติในสว นทเี่ กีย่ วกับส ทิ ธิมนุษยชนจงึ มไิ ด
กอใหเกิดพันธกรณีตอรัฐภาคีในอันที่จะตองใหหลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามที่ระบุ
ไวในกฎบัตรสหประชาชาติแ ตอยางใด
			แนวทางที่สอง เห็นวาการที่บรรดารัฐสมาชิกไดแสดงเจตนา
เขาผูกพันตามกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อจะรวมมือกันสงเสริมสิทธิม นุษยชน ยอมกอให
เกิดหนาที่แกรัฐสมาชิกทั้งหลายในอันที่จะตองปฏิบัติตามพันธกรณีเหลานั้น ดังความที่
ปรากฏในมาตรา 55 ของกฎบัตรสหประชาชาติวา ทุกรัฐจะสงเสริมความเคารพและ
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รักษาไวซึ่งสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐาน ซึ่งตามความเห็นของ Lauterpacht
นักกฎหมายระหวางประเทศทีมี่ ชือ่ เสียงไดแสดงความเห็นวา รัฐสมาชิกจำาตองปฏิบตั ตาม
ิ
กฎบัตรสหประชาชาติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยการนำาพันธกรณีตามกฎบัตร
สหประชาชาติไปปฏิบัติใหเกิดผลภายในประเทศของตน เชน การออกฎหมายภายในให
สอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ และรวมมือกับนานาชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
องคการสหประชาชาติในกิจการตางๆ ทีเกี
่ ย่ วของกับเรือ่ งดังกลาวรวมทัง้ งดเวนการกระทำา
ใดๆ ที่เห็นวาเปนการขัดตอเจตนารมณของกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งความเห็นที่สองนี้
ถือวาเปนความเห็นที่ไดรับการสนับสนุนมากกวาความเห็นแรก และเปนทางปฏิบัติของ
นานาประเทศซึ่งเปนสมาชิกในองคการสหประชาชาติอีกดวย
(1.2) กรณีปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
จากหลักการสำาคัญทีปรากฏ
่
ในกฎบัตรฉบับดังกลาวไดนำามา
สู การ ราง ปฏิญญา สากล ดวย สิทธิ มนุษย ชน ใน เวลา ตอมา จนกระทั่ง มี การ ประกาศ
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 1948 :
UDHR) ในวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491)โดยใหถือวาวันดังกลาวเปน
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติตั้งแตนั้นเปนตนมา
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนฉบับนีถื้ อเปนเครือ่ งหมาย
สำาคัญของการคุมครองสิทธิมนุษยชนเพราะเกิดจากความรวมมือกันของหลายประเทศ
ซึ่ง เปนสมาชิก ของ สหประชาชาติ ใน การ กำาหนด ไว เปน หลักฐาน วา สิทธิ มนุษย ชน ที่
รัฐสมาชิกมีหนาที่ตองใหความคุมครองนั้นมีอะไรบาง ซึ่งอาจแยกพิจารณารายละเอียด
ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนออกไดเปน 2 ประเด็นคือ
1) ประเภทสิทธิที่ไดรับความคุมครอง
เนื่องจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนประกอบดวย
ขอความซึ่งเปนการรับรองสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลรวมทั้งสิ้น 30 ขอ โดยที่
มิไดแยกประเภทของสิทธิและเสรีภาพไวอยางชัดเจน เพื่อใหงายตอการทำาความเขาใจ
ในทางวิชาการ ในที่นี้จะแยกพิจารณาโดยแบงประเภทตามที่ปรากฏในรายงานของ
คณะ กรรมาธิ ก าร สิ ท ธิ มนุ ษ ย ชน ซึ่ ง แบ ง ออก เป น ก) สิ ท ธิ ของ พลเมื อ ง และ สิ ท ธิ
ทางการเมือง (Civil and Political Rights) และ ข) สิทธิทางเศรษฐกิจและทางสังคม
(Economic and Social Rights) ซึ่งมีรายละเอียดตามลำาดับดังนี้
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ก) สิทธิข องพลเมืองและสทิ ธิท างการเมือง (Civil and Political
Rights)
			
สิทธิป ระเภทนป้ี รากฏใน 21 ขอแ รกของปฏิญญาฯ ซึง่ ส ว นใหญ
จะเปนส ิทธิต ามธรรมชาติท ี่มมี าแตด ั้งเดิม ไดแก สิทธิใ นการดำ�รงชีวิต เสรีภาพ ทรัพยสิน
ความเสมอภาค ความยุติธรรม และการแสวงหาความสุข (The rights to life, property,
equality, justice and the pursuit of happiness) ซึ่งสิทธิดังกลาวประกอบดวย
สิทธิยอยๆ ดังตอไปนี้
			
- สิทธิในทางอิสรภาพแหงการเคลื่อนไหว (The rights to
freedom of movement)
			
- สิทธิที่จะเปนเจาของทรัพยสินโดยลำ�พังต นเองเชนเดียวกับ
โดยรวมกับผูอื่น (The rights to own property alone as well as in association with
others)
			
- สิทธิที่จะทำ�การสมรส (The rights to marry)
			
- สิทธิในความเสมอกันตามกฎหมายและสิทธิที่จะไดรับการ
พิจารณาที่เปนธรรมหากถูกกลาววากระทำ�ผิดอาชญาใดๆ (The rights to equality
before the law and to fair trial of accused of any crime)
			
- สิทธิในความเปนอยูสวนตัว (The rights to privacy)
			
- สิทธิใ นเสรีภาพแหงก ารนบั ถ อื ศาสนา (The rights to religions
freedom)
			
- สิทธิในการพูดโดยเสรีและการชุมนุมโ ดยสันติ (The rights
to free speech and peaceful assembly)
			
- สิทธิที่จะลี้ภัย (The rights to asylum)
			
- การกระทำ�ที่ถือวาไมชอบดวยกฎหมาย ไดแก การเปนทาส
(slavery) การทรมาน (torture) และการกกั ขังต ามอ�ำ เภอใจ (Arbitrary detention) เปนตน
			
ข) สิทธิท างเศรษฐกิจแ ละทางสังคม (Economic and Social
Rights)สิทธิประเภทนี้เริ่มตั้งแตขอ 22 เปนตนไป ซึ่งการบัญญัติสิทธิเหลานี้ไวใน
ปฏิญญาฯ ถือวาเปนชัยชนะของกลุมประเทศสังคมนิยมที่เนนหนักใหความสำ�คัญ
กับเรื่องความมั่นคงของสังคม (Social Security) เปนอ ยางมาก ซ ึ่งส ิทธิเหลานี้ไดแก
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union)

- สิทธิในการศึกษา (The rights to education)
- สิทธิที่จะจัดตั้งสหพันธกรรมการ (The rights to form trade

- สิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสำาหรับสุขภาพ
และความเปนอยูดีของตนและครอบครัว (The rights to everyone to a standard of
living adequate for the health and wellbeing of himself and his family)
- สิทธิ ใน การ พักผอน และ เวลา วาง รวมทั้ง การ จำากัด เวลา
ทำางานตามสมควรและวันหยุดงานเปนครั้งคราวโดยไดรับสินจาง (The rights to rest
and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays
with pay) เปนตน
2) ลั ก ษณะ ทาง กฎหมาย ของ ปฏิ ญ ญา สากล ว า ด ว ย
สิทธิมนุษยชน
จากสาระสำาคัญของปฏิญญาฯ ดังทีได
่ กลาวมาแลว จะเห็นวา
สิทธิ ซึ่ง ไดรับ การ รับรอง โดย ปฏิญญาฯ มี ลักษณะ เชน เดียว กับ สิทธิ ตาม ธรรมชาติ ซึ่ง
มิไดมีสถานะเปนสิทธิตามกฎหมายอยางแทจริง กลาวคือ เปนแตเพียงการยอมรับวา
บุคคลในฐานะทีเ่ กิดมาเปนมนุษยควรมีสิทธิอะไรบาง ทัง้ นีเพื
้ อ่ เปนแนวทางสำาหรับรัฐตาง ๆ
จะไดนำาหลักการดังกลาวไปบัญญัติไวในกฎหมายของตนตอไป อีกทั้งขอบเขตของสิทธิ
ดังกลาวยังขาดความชัดเจนแนนอนวามีอยูแคไหนเพียงไร จึงกลาวไดวาสิทธิมนุษยชน
ที่ปรากฏอยูในปฏิญญาฯ เปนเรื่องที่เนนหนักไปในทางปรัชญาอยูมาก และถือวายังไมมี
สถานะ เปน สิทธิ ตามกฎหมาย ซึ่ง จะ มี ผล บังคับ ก็ตอเมื่อ นำาไป บัญญัติ รับรอง ไว ตาม
กฎหมายภายใน เชน ในรัฐธรรมนูญ หรือบัญญัติรับรองไวตามหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศในรูปของสนธิสัญญา
อยางไรก็ดี หลักสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาฯ ฉบับนีมี้ อิทธิพล
ตอระบบกฎหมายภายในของหลายประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่
เคยปรากฏวาศาลอเมริกนั ไดนำาหลักสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาฯ ไปใชในการตัดสินคดี
ตัวอยางเชน คดี Sei Fujii (ค.ศ. 1948) (พ.ศ. 2491) โดยขอเท็จจริงในคดีนี้มีอยูวา
นาย Sei Fujii ซึ่งเปนคนสัญชาติญี่ปุนไดซื้อที่ดินในรัฐแคลิฟลอเนีย และขอใหศาลสั่งวา
เขาเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวโดยไมขัดตอกฎหมายอเมริกัน ศาลชั้นตนในคดีนี้
ตัดสิน วา ที่ดิน เปน รัฐ ตอมา ศาลอุทธรณ ได พิพากษา วา กฎหมาย ที่ ศาลชั้นตน ใช ใน
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การตดั สินคดีเปนกฎหมายทข่ี ดั ตอร ฐั ธรรมนูญ และขดั ตอกฎบัตรสหประชาชาติ และขดั ตอ
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 17 ซึ่งบัญญัตวิ าทุกคนมีสิทธิที่จะมีกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสิน จึงพิพากษากลับใหโจทกมีสิทธิในที่ดินไดตามคำ�ขอ ซึ่งแ สดงใหเห็นวาศาล
ไดน�
ำ หลักส ทิ ธิมนุษยชนซงึ่ เปนสทิ ธิต ามกฎหมายธรรมชาติม าใชในการตดั สินคดีเพือ่ ให
ความคุมครองสิทธิแกบุคคล เปนตน
			(2) การทำ�ใหสิทธิมนุษยชนเปนกฎหมายระหวางประเทศ
ในรูปของสนธิสัญญาระหวางประเทศ
			การทำ�สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน
เปนผลมาจากการก�ำ หนดหลักการและมาตรฐานความเขาใ จเกีย่ วกับสทิ ธิม นุษยชนของ
องคการสหประชาชาติ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทำ�ใหสิทธิมนุษยชนที่ระบุไวในกฎบัตร
สหประชาชาติและในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิตามกฎหมายในรูป
ของสนธิสญ
ั ญาซงึ่ เปนบ อ เกิดข องกฎหมายระหวางประเทศประเภทหนึง่ ใ นปจ จุบนั น อี้ าจ
กลาวไดวาสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชนนั้นมีอยูมากมาย แตที่ถือ
เปนหลักในการคุมครองและสงเสริมสิทธิม นุษยชนมีอยู 4 ฉบับค ือ12
			
ก) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง
การเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant of Civil and Political Rights : ICCPR)
มีผลใชบังคับเมื่อปค.ศ. 197613 (พ.ศ. 2509)
12

เนื่องจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนประกอบดวยเนื้อหาสี่สวนดวยกันคือ (1) คำ�ปรารภ
ของปฏิญญาซึ่งวางหลักการสำ�คัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (2) กลาวถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง
การเมือง (civil and political rights) (3) กลาวถงึ สทิ ธิทางเศรษฐกิจ สงั คม และวฒ
ั นธรรม (economic
soc ial an d cu ltur al rights) และ (4 ) กลาวถึงหนาที่ของบุคคล สังคม และรัฐ โดยจะตองดำ�เนินการ
สรางหลักประกนั ใ หม กี ารคมุ ครองสทิ ธิท ปี่ รากฏในปฏิญญาใหไ ดรบั ก ารปฏิบตั อิ ยางจริงจัง อ ยางไรกต็ าม
ปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ถือวาเปนแตเพียงคำ�ประกาศที่ไมมีสภาพบังคับเปนกฎหมาย
ดังนั้น องคการสหประชาชาติจึงนำ�หลักการตางๆ ที่รับรองไวในปฏิญญามากำ�หนดใหมีสภาพบังคับ
เปนกฎหมายในรูปของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศหรืออนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนซึ่ง
ประกอบดวยอนุสัญญาสำ�คัญ 4 ฉบับที่ถือเปนหลักใ นการคุมครองและสงเสริมส ิทธิมนุษยชน โดยการ
กำ�หนดพันธกรณีแกรัฐภาคีเพื่อด ำ�เนินการใหเปนไปตามขอบทตางๆทกี่ ำ�หนดไว รายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดใู น กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ,คูมือรายงานประเทศตามสนธิสัญญาระหวางประเทศที่
ประเทศไทยเปนภาคี,กระทรวงยุติธรรม,2550,หนา 11-15.
13
ประเทศไทยเขาเปนภาคีเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2540
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ข) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ค.ศ. 1966 (International Covenant on Economic , Social and Cultural
Rights : ICESCR) มีผลใชบังคับเมื่อป ค.ศ. 197614 (พ.ศ. 2519)
ค) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก
รูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women : CEDAW) มีผลบังคับใชเมื่อป ค.ศ. 198115 (พ.ศ. 2524)
ง) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights
of the Child : CRC) มีผลใชบังคับเมื่อป ค.ศ. 199016 (พ.ศ. 2533)
นอกจากนี้ยังมีอนุสัญญาอีกหลายฉบับอีกเชน อนุสัญญา
เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของผูลี้ภัย ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) (Convention Relating
to the Status of Refugees, 1951), อนุสัญญาวาดวยสถานะของบุคคลซึ่งเปนผูไรรัฐ
ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) (Convention Relating to the Status of Stateless Persons,
1954) เปนตน
สนธิ สั ญ ญา ระหว า ง ประเทศ ว า ด ว ย สิ ท ธิ มนุ ษ ย ชน ที่ มี
ความสำาคัญและสมควรนำามาศึกษาในที่นี้มีอยู 2 ฉบับคือ กติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) และกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) เนื่องจากผูราง
มีเจตนารมณที่จะทำาใหวัตถุประสงคของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนประสบ
ผลสำาเร็จมากทีส่ ดุ ดวยการนำาสิทธิในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนมารวมไวเกือบ
ทั้งหมดโดยจำาแนกสิทธิแตละประเภทอยางละเอียด ซึ่งอาจแยกพิจารณาไดดังตอไปนี้
(ก) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง
การเมือง ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) (International Covenant of Civil and Political Rights :
ICCPR) ซึ่งประกอบดวยสาระสำาคัญ 2 สวนไดแก
สวน ของ สาร บัญญัติ ซึ่ง เปน บทบัญญัติ ที่รับรอง สิทธิ และ
เสรีภาพของบุคคล (ตั้งแตมาตรา 1-27) เชน บัญญัตรัิ บรองสิทธิในชีวิต สิทธิในเสรีภาพ
14

ประเทศไทยเขาเปนภาคีเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ประเทศไทยเขาเปนภาคีเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2528
16
ประเทศไทยเขาเปนภาคีเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2535
15
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การเคลื่อนไหว เสรีภาพในการเลือกถิ่นฐานที่อยู สิทธิที่จะไดรับความเสมอภาคใน
กระบวนการยตุ ธิ รรม สทิ ธิใ นเสรีภาพแหงค วามคดิ เห็น การสมาคมรวมทง้ั ส ทิ ธิใ นการกอ ตัง้ 
และรวมกันในสหภาพการคาเพื่อปองกันผลประโยชนของตนเอง เปนตน17
			นอกจากนี้ ก ติกาฉบับด งั กลาวยงั บ ญ
ั ญัตใิ หร ฐั ภ าคีเคารพและ
สรางหลักประกันสิทธิและเสรีภาพที่ไดรับการคุมครองตามกติกาฉบับนี้ใหแกบุคคลที่
อาศัยอยูในภายในดินแดนของตนโดยไมมีความแตกตางในเรื่องของเชื้อชาติ ผิว เพศ
ภาษา ศาสนา ฯลฯ ในกรณีที่รัฐภ าคียังไมมีกฎหมายที่สอดคลองกับบ ทบัญญัติในกติกา
รัฐภ าคีจ ะตอ งออกกฎหมายหรือก �ำ หนดมาตรการอนื่ ใ ดตามกระบวนการทางรฐั ธรรมนูญ
ของตนเพือ่ ท �
ำ ใหสทิ ธิแ ละเสรีภาพเหลานีม้ ผี ลใชบ งั คับภ ายในประเทศ อ ยางไรก็ดี ใ นกรณี
ที่มีเหตุฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามตอความเปนอยูของประเทศ รัฐภาคีอาจยกเวนไม
ปฏิบัติตามพันธกรณีในกติกาฉบับนี้ไดตามความจำ�เปน แตรัฐภาคีไมอาจตีความไปใน
ทางใหสิทธิแกรัฐหรือแกบุคคลกลุมใดในอันที่จะกระทำ�การใดๆ เพื่อลิดรอนหรือจำ�กัด
สิทธิและเสรีภาพตางๆที่ไดรับรองไวน อกเหนือไปกวาที่บัญญัติไวในกติกาฉบับน ไี้ ด18
			
สวนวิธีสบัญญัติซึ่งเปนบทบัญญัติที่วางหลักการดำ�เนินงาน
เพื่อบังคับการใหเปนไปตามสิทธิและเสรีภาพที่รับรองไว (ตั้งแตขอ 28-53) ไดแก การ
กำ�หนดใหมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งประกอบดวยกลุมบุคคลที่ถือสัญชาติของ
รัฐภาคี โดยทำ�หนาที่พิจารณาคำ�รองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามพันธกรณีในกติกา
ฉบับนี้ของรัฐภาคี ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะพิจารณาเรื่องเหลานี้ไดก็ตอเมื่อ
เชื่อไดวากระบวนการแกไขเยียวยาภายในประเทศไดถูกนำ�มาใชโดยถึงที่สุดแลวและ
เปนที่สอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ โดยมีเลขาธิการสหประชาชาติทำ�หนาที่
ประสานงานรวมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
			
ในก รณี ที่ เ รื่ อ งซึ่ ง มี ก ารร  อ งเรี ย นไ ปยั ง ค ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนไมอาจยุติหรือตกลงกันไดโดยความพอใจของรัฐคูกรณีทั้งสองฝาย
คณะกรรมการสทิ ธิม นุษยชนอาจตง้ั ค ณะกรรมาธิการขน้ึ ค ณะหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมาธิการ
17

มาตรา 6-27 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966
(พ.ศ. 2509)
18
มาตรา 2-5 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966
(พ.ศ. 2509)
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ประนอมขอพิพาท ( Conciliat ion Com m ission) ” โดยความยินยอมของรัฐคูกรณี
ทั้งสองฝายเพื่อทำาหนาที่พิจารณาขอพิพาทและเสนอวิธีการเพื่อทำาใหเกิดการตกลง
โดยสันติวิธีตอไป
(ข) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) ซึ่งประกอบดวยสาระสำาคัญ 2 สวน เชนเดียวกับ
กติกาฉบับแรก กลาวคือ
ในสวนของสารบัญญัติ ซึ่งเปนบทบัญญัติรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลไว เชน การรับรองวาบุคคลยอมมีสิทธิที่จะตัดสินใจดวยตนเองทั้งใน
เรื่องสถานะทางการเมืองและการแสวงหาซึ่งการพัฒนาในทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมโดยเสรี เชน การคุม ครองสิทธิในการทำางาน สิทธิในการไดรบั สภาวะการทำางาน
ทีดี่ สิทธิในการหยุดงาน สิทธิในการกอตัง้ สหภาพการคาและเขารวมในสหภาพดังกลาว19
ทั้งนี้รัฐภาคีมีหนาที่ตองใหความเคารพและตองดำาเนินการแยกกันหรือรวมกันในทาง
เศรษฐกิจและทางเทคนิคตามความสามารถของตน เพื่อทำาใหสิทธิตางๆ ที่กติกาฉบับนี้
รับรองไวบรรลุผลสำาเร็จ ตลอดจนกำาหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อสรางหลักประกัน
สิทธิและเสรีภาพดังกลาวใหแกบุคคลซึง่ อาศัยอยูใน
 เขตแดนของตน โดยไมมความ
ี แตกตาง
ในเรื่องของเชื้อชาติ ผิว เพศ ศาสนา ฯลฯ
สวนวิธีสบัญญัติซึ่งเปนบทบัญญัติที่วางหลักการดำาเนินงาน
เพื่อบังคับการใหเปนไปตามสิทธิและเสรีภาพที่รับรองไว เชน กำาหนดใหมีคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมทำาหนาที่รวมกับเลขาธิการสหประชาชาติในการพิจารณารายงาน
เกีย่ วกับการปฏิบตั ตาม
ิ กติกาฉบับนีของ
้ รัฐภาคี นอกจากนีคณะมนตรี
้
เศรษฐกิจและสังคม
ยังทำาหนาทีเสนอ
่ รายงานเกีย่ วกับการดำาเนินการในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนตอคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนและเสนอรายงานพรอมขอแนะนำาไปยังสมัชชาสหประชาชาติเกี่ยวกับ
ขาวสารทีได
่ รบั จากรัฐภาคีและหนวยชำานาญพิเศษเกีย่ วกับมาตรการตางๆ ทีใช
่ เพือ่ รักษา
20
สิทธิมนุษยชนตามกติกาฉบับนี้ เปนตน
19

มาตรา 6-15 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966
(พ.ศ. 2509)
20
มาตรา 16-25 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966
(พ.ศ. 2509)
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		1.2.1.2	การท�
ำ ใหสทิ ธิม นุษยชนเปนก ฎหมายระหวางประเทศในระดับ
ภูมิภาค
			เนื่องจากการทำ�ใหสิทธิมนุษยชนตามหลักการแหงปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิตามกฎหมายโดยใชกลไกระดับนานาชาติแหง
สหประชาชาติใหมีผลครอบคลุมทั่วโลกจำ�ตองใชเวลานานและพบวามีปญหาอุปสรรค
นานาประการ จ งึ ท �
ำ ใหเกิดก ารรวมกลุม ข องรฐั ต า งๆใ นระดับภ มู ภิ าคทมี่ คี วามคลายคลึง
กันในดานสภาพภูมิศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนผลประโยชนตางๆ เพื่อ
รวมมือกันใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศทั้งในแถบทวีปยุโรป ทวีป
อเมริกา และทวีปแอฟริกา โดยรัฐเหลานี้เห็นวาการทำ�ใหสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิตาม
กฎหมายดว ยการรวมกลุม ในระดับภ มู ภิ าคทมี่ สี ภาพสังคม ว ฒ
ั นธรรมคลายคลึงก นั ย อ ม
ทำ�ใหการคมุ ครองสทิ ธิม นุษยชนประสบผลส�ำ เร็จไดม ากกวา ก ารศกึ ษาหวั ขอดงั กลาวจงึ 
แยกพิจารณาตามระดับภูมิภาคดังตอไปนี้
			(1)การคุมครองสิทธิมนุษยชนในทวีปยุโรป
			จุดเริ่มตนของระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนในแถบทวีป
ยุโรปสบื เนือ่ งจากรฐั ต า งๆ ในภมู ภิ าคยโุ รปเกิดค วามเกรงกลัวต อ ล ทั ธิค อมมิวนิสตท กี่ �ำ ลัง
คุกคามตอสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน จึงมีความพยายาม
รวมมือก นั ใ นระดับภ มู ภิ าค (re g io n a l) เพือ่ ก อ ตัง้ อ งคการระหวางประเทศทเี่ รียกวา “ ส ภา
ยุโรป (C o u n c ilo fE u ro p e )” ซ งึ่ เปนอ งคการความรว มมือร ะหวางรฐั บาลทมี่ บี ทบาทส�ำ คัญ
ในการพฒ
ั นากฎหมายระหวางประเทศทเี่ กีย่ วกับก ารคมุ ครองสทิ ธิม นุษยชนและมฐี านะ
เปนองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสำ�คัญในการยกรางอนุสัญญายุโรปวาดวยการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ ื้นฐาน ค.ศ.1950 (พ .ศ.2493)ซึ่งม ีผลใชบ ังคับ
เมือ่ ว นั ท ี่ 3 ก นั ยายน ค .ศ.2 95321 (พ .ศ.2 496)แ ละกฎบัตรทางสงั คมของยโุ รป ค.ศ.1961
(พ.ศ.2504)ซึ่งมีรายละเอียดตามลำ�ดับดังนี้
- อนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขน้ั พน้ื ฐาน ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) (European Convention for the Protection
21

Nicola Rowe and Volker Schlette, “The Protection of Human Rights in European after the
Eleventh Protocol to the ECHR” European Law Review. (London : Sweet & Maxwell, 1998),
p. 2.
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of Human Rights and Fundamental Freedom 1950) ไดกำาหนดหลักการสำาคัญ
ในการคุมครองสิทธิมนุษยชนใหแก ปจเจกบุคคลในฐานะเปนผูเสียหายไววา ในกรณีที่
รัฐภาคีถูกรัฐอืน่ ซึง่ เปนภาคีแหงอนุสญ
ั ญาละเมิดหรือฝาฝนบทบัญญัตทีิ เกี
่ ย่ วกับสิทธิและ
๒๒
เสรีภาพที่รับรองไวในอนุสัญญา หรือเปนกรณีที่ปจเจกบุคคลภายในรัฐภาคีซึ่งเปน
ผูเ สียหายกลาวอางวาตนตกเปนผูถ กู ละเมิดสิทธิและเสรีภาพซึง่ ถูกรับรองไวในอนุสญ
ั ญา23
รัฐภาคีผูเสียหายหรือปจเจกบุคคลผูเสียหายสามารถรองทุกขไปยังศาลสิทธิมนุษยชน
แหงยุโรป (European Court of Human Rights) ไดโดยตรงมีเงื่อนไขวา ปจเจกบุคคล
ผู  ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ และ เสรี ภ าพ ตาม อนุ สั ญ ญา สามารถ นำ า คดี มาสู  ศาล ได ก็ ต  อ เมื่ อ
ปจเจกบุคคลนั้นไดดำาเนินการเยียวยาความเสียหายตามขั้นตอนของกฎหมายภายใน
ของ รัฐ จน ครบถวน เสีย กอน และ ความ เสียหาย นั้น ไม สามารถ เยียวยา ได ตาม ระบบ
กฎหมายภายในอีกตอไป ทั้งนี้จะตองยื่นคำารองทุกขตอศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป
ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแตคำาตัดสินครั้งสุดทายของกระบวนการภายในสิ้นสุดลง24
สำาหรับการพิจารณาสาระสำาคัญของอนุสัญญาฉบับนี้อาจ
แยกพิจารณาออกไดเปนสองสวนเชนกันคือ
สวนแรก เปนบทบัญญัตรัิ บรองถึงสิทธิและเสรีภาพตางๆ ของ
บุคคล ไดแก สิทธิในชีวิตรางกายของบุคคล สิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม
22

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 1950
Article 33 – Inter-State cases
Any High Contracting Party may refer to the Court any alleged breach of the provisions of the
Convention and the protocols thereto by another High Contracting Party.
23
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 1950
Article 34 – Individual applications
The Court may receive applications from any person, non-governmental organization or group
of individuals claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties of
the rights set forth in the Convention or the protocols thereto. The High Contracting Parties
undertake not to hinder in any way the effective exercise of this right.
24
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 1950
Article 35 – Admissibility criteria
1. The Court many only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted,
according to the generally recognized rule of international law, and within a period of six
months form the date on which the final decision was taken……
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ใ นทางอาญา สิทธิใ นการไดรบั ก ารแกไ ขความเดือดรอนเสียหายของบคุ คลจากการกระทำ�
ละเมิดสิทธิจากผูมีอำ�นาจใน ประเทศของตน เปนตน ซึ่งสาระสำ�คัญของอนุสัญญาฯ
เปนการผสมผสานระหวางหลักการแหงป ฏิญญาสากลวา ดวยสทิ ธิม นุษยชนกบั ห ลักการ
พิจารณาคดีอยางเปนธรรม (F a irTrial)ในกฎหมายคอมมอนลอว (Common La w) ของ
ประเทศองั กฤษ ซ งึ่ ห ากเปรียบเทียบกับห ลักการแหงป ฏิญญาสากลวา ดวยสทิ ธิม นุษยชน
แลวจะพบวามีความคลายคลึงกันมากเพียงแตสิทธิที่ระบุไวในอนุสัญญาฉบับนี้มี
รายละเอียดมากกวาและมีความชัดเจนมากกวาสิทธิที่ระบุไวปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน นอกจากนี้มีขอสังเกตวาบทบัญญัติในอนุสัญญาฯ มิไดกลาวถึงสิทธิท าง
เศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรม แตอยางใด ซึ่งถือเปนความแตกตางที่สำ�คัญระหวาง
อนุสัญญาฯ ก ับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
			สวนที่สอง เปนบทบัญญัติที่กำ�หนดกลไกสำ�คัญในการ
บังคับการใหเปนไปตามเจตนารมณของอนุสัญญาฉบับนี้ ไดแก การกำ�หนดใหมี
คณะก รรมาธิ ก ารสิ ท ธิม นุษยชน ศ าลสิทธิม นุษยชน แ ละคณะกรรมการรั ฐมนตรี 
แหงสภายุโรป เปนองคกรสำ�คัญในการทำ�หนาที่ใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนตามที่
รับรองไวในอนุสัญญา
			
อาจกลาวไดวา ผลของการจัดทำ�อนุสัญญาฉบับนี้กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทำ�สำ�คัญในระบบกฎหมายระหวางประเทศ เนื่องจากเปนการยอมรับ
สถานะใหมของปจเจกบุคคลตามกฎหมายระหวางประเทศวาอาจเปนผูทรงสิทธิตาม
กฎหมายระหวางประเทศได ซึ่งวิธีการเชนนี้ทำ�ใหประชาชนชาวยุโรปอยางนอย 150
ลานคนรวมทั้งผูที่มิใชชาวยุโรปแตเปนบุคคลที่อยูในความปกครองของรัฐภาคีเหลานี้
ไดรับความคุมครองสิทธิต ามอนุสัญญาฉบับนี้ดวย
			
ผลสำ�คัญอีกประการหนึ่งคือ รัฐภาคีมีหนาที่ตองบัญญัติ
กฎหมายภายในรฐั ข องตนใหส อดคลองกับบ ทบัญญัตใิ นอนุสญ
ั ญาฯ ตัวอยางเชน รัฐบาล
นอรเวยซ งึ่ ไ ดใ หสตั ยาบันต อ อ นุสญ
ั ญาฯ โดยมเี งือ่ นไขทงั้ นีเ้ พราะมาตรา 2 แหงร ฐั ธรรมนูญ
นอรเวย ค.ศ. 1814 (พ.ศ. 2347) มีขอความประกาศหามนับถือศาสนานิกายเยซุอิต ซึ่ง
เปนการขัดตอมาตรา 9 แหงอนุสัญญาฯ ซึ่งรับรองเสรีภาพในการนับถ ือศาสนา แตภ าย
หลังจากนั้นเปนเวลา 4 ป รัฐบาลนอรเวยไดแสดงเจตนาถอนเงื่อนไขในการใหสัตยาบัน
พรอมทั้งมีการแกไขรัฐธรรมนูญนอรเวยใหสอดคลองกับบทบัญญัติในอนุสัญญาฯ
ในเวลาตอมาอีกดวย
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- กฎบัตรทางสังคมของยุโรป ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2505) (The
European Social Charter) ไดถือกำาเนิดขึน้ เนือ่ งจากอนุสญ
ั ญายุโรปฯ มิไดมีบทบัญญัติ
รับรองและคุม ครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กวาทศวรรษตอมาสภายุโรป
จึงมีมติรับรองกฎบัตรทางสังคมของยุโรปในป ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) ซึ่งมีสาระสำาคัญ
ใน การ คุมครอง สิทธิ ทาง เศรษฐกิจ และ สังคม โดย มี ผล ใช บังคับ ตั้ง แต ป ค. ศ. 1965
(พ.ศ. 2508) หลังจากนั้นไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎบัตรนี้อีกหลายครั้ง จนกระทั่งในป
ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) จึงมีกฎบัตรทางสังคมของยุโรปฉบับใหมเกิดขึน้ ซึง่ มีผลใชบังคับ
ตั้งแตในป ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) ซึ่งสาระสำาคัญของกฎบัตรทางสังคมของยุโรป
ฉบับใหมนี้ อาจจำาแนกสิทธิออกไดเปน 3 กลุมคือ
กลุม แรก เปนการ รับรอง และ คุมครอง สิทธิ ใน การ ทำางาน
สิทธิในเงื่อนไขการทำางานที่เปนธรรม สิทธิในเงื่อนไขการทำางานที่ปลอดภัย เสรีภาพ
ในการสมาคม สิทธิในการตอรองรวมกัน สิทธิในดานการประกันสังคม สิทธิในโอกาส
อันเทาเทียม สิทธิในการรับรูข อมูลขาวสารและในการไดรับคำาปรึกษา และสิทธิทีจะ
่ ไดรบั
การปกปองคุมครองเปนพิเศษสำาหรับคนงานเฉพาะกลุมเด็ก เยาวชน สตรี บุคคลพิการ
และแรงงานอพยพ
กลุม ทีส่ อง เปนการรับรองและคุม ครองสิทธิแกประชาชนทัว่ ไป
ในการไดรับคำาแนะนำาฝกหัดอาชีพ สิทธิในการมีมาตรฐานทางสุขภาพสูงสุดเทาทีจะ
่ เปน
ไปได สิทธิในการไดรับการสงเคราะหทางสังคมและการแพทย สิทธิที่จะไดรับประโยชน
จากการใหบริการทางสวัสดิการสังคม สิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครองใหพนจาก
ความยากจนและการกีดกันทางสังคม รวมทั้งสิทธิในการมีที่อยูอาศัยอันเหมาะสม
กลุม ทีสาม
่ เปนการรับรองและคุม ครองเปนการเฉพาะซึง่ อยูนอก

เรื่อง สิ่ง แวดลอม ใน การ ทำางาน อัน ประกอบดวย สิทธิ ของ เด็ก และ เยาวชน มารดา
ครอบครัว คนพิการ คนชรา รวมทั้งคนงานอพยพและครอบครัวของพวกเขา
อยางไรก็ดี ในสวนของกลไกการใหความคุมครองสิทธิตาม
กฎบัตรทางสังคมของยุโรปนั้นกลับมิไดมีขนาดเปนศาลสิทธิมนุษยชนแบบอนุสัญญา
ยุโรปฯ แตเปนระบบการใหทำารายงานเสนอตอเลขาธิการของสภาแหงยุโรปทำานองเดียว
กับกลไกในระดับสหประชาชาติ หลังจากนั้นก็จะมี “คณะกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญอิสระ
(Committee of Independent Expert : CIE) ทำาหนาที่ตรวจสอบรายงานของแตละ
ประเทศในแงของกฎหมายวามีการปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆ ที่บัญญัติไวในกฎบัตร
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มากนอยเพียงใด ทั้งนี้จะมีผูสังเกตการณจากองคการแรงงานระหวางประเทศ (IL O
 )ซึ่ง
ทำ �หน า ที่ ช  ว ยเหลื อ ใ หคำ�ปรึก ษา โ ดยผ ลส รุปของค ณะกรรมาธิ การนี้ จ ะส ง ต อใ ห
คณะกรรมาธิการฝา ยรัฐบาล (G
 o v e rn m
 e n ta lC o m
m
 itte e )เพือ่ ส รุปพ จิ ารณาเปนร ายงาน
และเสนอความเห็นต า งๆ ต อ ค ณะกรรมการรฐั มนตรี ซ งึ่ จ ะเปนอ งคกรสดุ ทายในการมมี ติ
กำ�หนดขอ แ นะนำ�หรือเสนอแนวทางแกไขตอ ร ฐั ท มี่ ขี อ บกพรองในการปฏิบตั ติ ามกฎบัตร
ทางสังคมของยุโรปตอไป
			(2)การคุมครองสิทธิมนุษยชนในทวีปอเมริกา
			การป ระกาศใ ช อ นุ สั ญ ญายุ โ รปว  า ด ว ยก ารคุ  ม ครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขน้ั พ น้ื ฐาน ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493)ไดแผอทิ ธิพลทางความคิด
ไปยังทวีปอเมริกา จนนำ�มาสูการรวมมือกันเพื่อจัดทำ�สนธิสัญญาใหความคุมครอง
สิทธิมนุษยชนขึ้นฉบับหนึ่งซึ่งมีลักษณะเปนการดำ�เนินงานตามแบบอยางเชนเดียวกับ
อนุสัญญายุโรปฯ โดยระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนในทวีปอเมริกาถือกำ�เนิดขึ้น
ในคราวที่มีการประชุมของกลุมประเทศระหวางรัฐอเมริกันครั้งที่ 9 ประเทศโคลัมเบีย
เพื่อลงมติใหกอตั้งองคการแหงรัฐอ เมริกัน (Organ iza tio nofAmer ica nStates :OAS) 
ควบคูกับการประกาศกฎบัตรขององคการแหงรัฐอเมริกันซึ่งมีสถานะเปนสนธิสัญญา
แบบพหุภาคี และมีผลใชบังคับเมื่อป ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) ซึ่งวัตถุประสงคและ
การจัดโครงสรางขององคการนี้มีลักษณะเชนเดียวกับองคการสหประชาชาติ กลาวคือ
เปนการสรางระบบภูมิภาคเพื่อใชเปนสถานที่ยุติขอพิพาทอยางสันติ สรางสันติภาพ
และความมั่นคงในภูมิภาคพรอมๆ กับการสงเสริมระบบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ส ังคม และการคุมครองสิทธิมนุษยชน
			
นอกจากการรับรองคุมครองสิทธิมนุษยชนไวในกฎบัตรของ
องคการแหงรัฐอเมริกันแลว ยังมีก ารรับรองคุมครองสิทธิมนุษยชนไวในอนุสัญญาตางๆ
อีกมากมาย ซึ่งอนุสัญญาที่มีความสำ�คัญมีอยูสามฉบับคือ
			
- อนุสัญญาสิทธิม นุษยชนอเมริกัน ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512)
(American Convention on Human Rights) ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตป ค.ศ. 1978
(พ.ศ. 2521) โดยสาระสำ�คัญของอนุสัญญาฉบับนี้ประกอบดวย 2 ส วนคือ
			
สวนแรก เปนการรบั รองสทิ ธิแ ละเสรีภาพทสี่ �ำ คัญ 26 ประการ
ซึง่ มคี วามใกลเคียงกบั กติการะหวางประเทศวา ดวยสทิ ธิพลเมืองและการเมือง หากตา งกัน
ตรงที่อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนอเมริกันมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
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และวัฒนธรรมอยูในตัวเอง อยางไรก็ดี ในสวนของการรับรองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม นั้นมีกลาวไวเพียงมาตราเดียวคือ มาตรา ๒๖ ซึ่งวางหลักไวอยางกวางๆ
วา “รัฐภาคียินยอมรับรองมาตรการตางๆ ทั้งระดับภายในประเทศและผานความรวมมือ
กันในระดับระหวางประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและเทคนิค ดวย
ความคิด ที่ มุง บรรลุผล สำา เร็จ อัน กาวหนา โดย อาศัย การ นิติบัญญัติ หรือ กล ไก อื่นๆ
ตอการไดมาอยางสมบูรณของสิทธิตางๆ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วิทยาศาสตร
และวัฒนธรรม ดังมีกำาหนดมาตรฐานไวในกฎบัตรขององคการแหงรัฐอเมริกัน ซึ่งมี
การแกไขโดยพิธีสารบูโนสไอเรส (Protocal of Buenos Aires)”25
สวน ที่สอง เปนการ กำาหนด กล ไก ใน การ ให ความ คุมครอง
สิทธิมนุษยชน ไดแก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระหวางอเมริกันและศาลสิทธิมนุษยชน
ระหวางอเมริกัน โดยมีศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปเปนตนแบบสำาคัญ
- อนุสัญญา ระหวางอ เมริ กัน เพื่อ การ ปอง กัน และ ลง โทษ
การกระทำาทารุณกรรม ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตป ค.ศ. 2987
(พ.ศ. 2530) โดยอนุสัญญาฉบับนี้จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการกระทำา
ทารุณกรรมซึ่งถือเปนอาชญากรรมระหวางประเทศอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อยางรุนแรง ดังนั้น การกำาหนดกฎเกณฑเพื่อปองกันและลงโทษการกระทำาทารุณกรรม
จึงเปนสิ่งจำาเปนในแงของการเปนมาตรการเชิงรุกดานการคุมครองสิทธิมนุษยชน
- อนุสัญญาวาดวยการปองกัน ลงโทษ และขจัดความรุนแรง
ตอสตรี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) โดยอนุสญ
ั ญาฉบับนีกำ้ าหนดใหมีคณะกรรมการระหวาง
อเมริกันวาดวยเรื่องสตรี (Inter-American Commission on Women) ซึ่งมีอำานาจ
หนาทีใน
่ การรับเรือ่ งรองเรียนและหาทางแกไขโดยประสานความรวมมือกับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน โดยบุคคลใดๆ กลุม บุคคลหรือองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ในรัฐภาคีของ
อนุสัญญาอาจรองเรียนกรณีการใชความรุนแรงกับสตรีตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ระหวางอเมริกัน ในขณะที่บุคคลซึ่งอาศัยอยูในประเทศที่มิไดใหสัตยาบันตออนุสัญญา
อาจติดตอกับคณะกรรมการสตรีเพื่อใหชวยบรรเทาเยียวยาความเสียหายที่ไดรับก็ได
25

Ian Brownlie (Ed), Basic Documents on Human Rights, (Oxford : Clarendon Press), 1994,
pp. 506)
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			(3)การคุมครองสิทธิมนุษยชนในทวีปแอฟริก ัน
			ระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนในทวีปแอฟริกันถือกำ�เนิด
ขึ้นโดยผลของการจัดตั้ง “องคการแหงเอกภาพของแอฟริกัน (Orga n izatio nofAfr ica n 
Unity : OAU)” ในป ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) ซึ่งมีฐานะเปนองคการระหวางประเทศ
โดยกอ ตง้ั ขึน้ จากแรงบนั ดาลในการตอ สูเ พือ่ ต อ ตานระบบอาณานิคม (ต ะวันตก)ท ย่ี ดึ ครอง
แอฟริกาในชวงปลายทศวรรษที่ 1950 (พ.ศ. 2493) พรอมกันนั้นไดมีการลงมติรับรอง
กฎบัตรแหงแอฟริกันวาดวยสิทธิของมนุษยและประชาชน ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506)
เพื่อเนนความรวมมือระหวางรัฐ โดยเฉพาะการสงเสริมเอกภาพและความสมานฉันท
ของรัฐแอฟริกัน รวมทั้งการเคารพตออำ�นาจอธิปไตยและอิสรภาพของรัฐอันนำ�ไปสู
การเนนค วามสำ�คัญข องหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในของรัฐส มาชิกด วยกัน และ
ในขณะเดียวกันคำ�ปรารภของกฎบัตรดังกลาวยังเนนการเคารพยึดมั่นตอกฎบัตร
สหประชาชาติและปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนพรอมๆก ันดวย
			
สาระสำ�คัญของกฎบัตรแหงแอฟริกันฯ ประกอบดวยเนื้อหา
3 สวนสำ�คัญค ือ สวนที่ 1 วาดวยเรื่องสิทธิและหนาที่ สวนที่ 2 วาดวยเรื่องมาตรการของ
การปกปองคมุ ครองสทิ ธิม นุษยชนซงึ่ ร วมถึงก ารกอ ตัง้ แ ละการท�ำ งานของคณะกรรมการ
แหงแอฟริกันวาดวยสิทธิของมนุษยและประชาชน สวนที่ 3 เปนบททั่วไปในเรื่อง
การใหสัตยาบัน พิธีสารพิเศษและการแกไขเพิ่มเติม
			
เมื่อพิจารณากฎบัตรแหงแอฟริกันฯ โดยเปรียบเทียบกับ
อนุสญ
ั ญาสทิ ธิม นุษยชนในยโุ รปและอเมริกนั จะเห็นวาก ฎบัตรแหงแ อฟริกนั ฯ มีล กั ษณะ
เดนเฉพาะตัวท งั้ ใ นเรือ่ งรายการแหงส ทิ ธิท คี่ มุ ครอง จุดเนนหนักใ นเรือ่ ง “หนาที”่ และกลไก
ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิตางๆ โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องสิทธินั้น ถือวากฎบัตร
แหงแอฟริกันฯ เปนอนุสัญญาฉบับแรกที่ใหการคุมครองแกสิทธิมนุษยชนทั้ง 3 ยุคสมัย
กลาวคอื (1) คุม ครองสทิ ธิพ ลเมืองและการเมืองของปจ เจกบุคคล (2) สิทธิท างเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม และ (3) สิทธิของประชาชนซึ่งจัดเปนสิทธิม นุษยชนในสมัยท ี่ 3 ซึ่ง
หมายความรวมถึงสิทธิในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิใ นมรดก
รวมของมนุษยชาติ สิทธิในสันติภาพและความมั่นคง รวมทั้งสิทธิในสิ่งแวดลอมอันพึง
ปรารถนาที่เกื้อกูลตอการพัฒนา (มาตรา 23-24) ซึ่งในจำ�นวนสิทธิของประชาชนเหลานี้
“สิทธิในการพัฒนา” ถือเปนสิทธิที่มีความโดดเดนมากที่สุด เนื่องจากแนวคิดเรื่อง
สิทธิมนุษยชนทั้งหมดตั้งอยูบนรากฐานทางความคิดจากสิทธิในการพัฒนา โดยถือวา
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เปนการบูรณาการทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิพลเมืองและ
การเมืองทั้งหมดดวย
สวนกลไกซึ่งทำาหนาที่ใหความคุมครองสิทธิตามกฎบัตรแหง
แอฟริกันฯ มีอยู ๒ ลักษณะ ไดแก ระบบรายงานและระบบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ซึ่งคลายคลึงกับกลไกในการใหความคุมครองสิทธิในระดับสหประชาชาติ อยางไรก็ดี
ภายหลังจากความลมเหลวของการคุมครองในระบบดังกลาว จึงนำามาสูการลงมติใน
พิธีสารวาดวยกอตั้งศาลสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแหงแอฟริกัน (African Court
on Human and People’ Rights) เมื่อป ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ซึ่งจะมีผลใชบังคับจริง
ตอเมื่อ มี การ ใหสัตยาบัน จาก ภาคี สมาชิก ของ องคการ แหง เอกภาพ ของ แอฟริกัน 15
ประเทศแลวเทานั้น

1.2.2 ผลผูกพันตอสิทธิมนุษยชนของรัฐในฐานะเปนกฎหมายระหวาง
ประเทศ
การพิจารณาผลผูกพันตอสิทธิมนุษยชนของรัฐในฐานะเปนกฎหมาย
ระหวางประเทศนั้น ในเบื้องตนจะตองพิจารณาเสียกอนวารัฐตางๆ จะถูกผูกพันตอ
สิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหวางประเทศไดก็ตอเมื่อ สิทธิมนุษยชนซึ่งเปนสิทธิตาม
ธรรมชาติไดถูกรับรองใหกลายเปนสิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศเสียกอน ซึง่ ในระบบ
กฎหมายระหวางประเทศนั้นไดอธิบายวา กฎหมายระหวางประเทศอาจมีบอเกิดโดย
แบงออกไดเปน ๒ ลักษณะคือ บอเกิดทีเป
่ นกฎหมายลายลักษณอักษร ซึง่ บอเกิดทีสำ่ าคัญ
ที่สุดคือ สนธิสัญญา และบอเกิดที่ไมเปนกฎหมายลายลักษณอักษร ซึ่งบอเกิดที่สำาคัญ
ไดแก จารีตประเพณีระหวางประเทศและหลักกฎหมายทัว่ ไปในกฎหมายระหวางประเทศ
จาก พัฒนาการ ของ การ ทำา ใหสิทธิ มนุษย ชน เปน สิทธิ ตามกฎหมาย
ระหวางประเทศทัง้ ในระดับสหประชาชาติและในระดับภูมภิ าค สงผลใหสทิ ธิมนุษยชนมี
ฐานะ เปน กฎหมาย ระหวาง ประเทศ ซึ่ง ผูกพัน รัฐ ตางๆ อยางไรก็ดี ความ ผูกพัน ตอ
สิทธิมนุษยชนของรัฐในฐานะเปนกฎหมายระหวางประเทศนีอาจ
้ มีไดหลายลักษณะ ทัง้ นี้
ขึ้นอยูกับวาสิทธิมนุษยชนนั้นมีฐานะเปนกฎหมายระหวางประเทศในรูปของบอเกิด
ประเภทใด จากการศึกษาพบวารัฐอาจถูกผูกพันตอสิทธิมนุษยชนไดโดยผลจากการเปน
ภาคี ของ สนธิสัญญา วาดวย สิทธิ มนุษย ชน และ ในขณะ เดียวกัน สนธิสัญญา วาดวย
สิทธิมนุษยชนอาจมีผลผูกพันตอรัฐอื่นซึ่งมิใชคูสัญญาในฐานะเปนกฎหมายระหวาง
ประเทศในรูปของจารีตประเพณีระหวางประเทศ หรือในฐานะเปนหลักกฎหมายทั่วไป

38

การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

ใ นกฎหมายระหวางประเทศไดอีกดวย ซึ่งจะไดแยกพิจารณาตามลำ�ดับด ังนี้
		
1.2.2.1 สนธิ สั ญ ญาร ะหว า งป ระเทศว  า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยช นเ ป น
สนธิสัญญาประเภทกฎหมาย
			
เนื่อ งจากส นธิสัญญาเปนวิธีการสร างพันธกรณี ร ะหว าง
ประเทศบนพื้นฐานของความสมัครใจของฝายตางๆ ที่เขารวมในสนธิสัญญา จึงทำ�ให
สนธิสญ
ั ญามเี นือ้ หาทหี่ ลากหลายซงึ่ อาจแบงออกไดหลายประเภท ในทีน่ ี้จะไดศกึ ษาถงึ 
ความหมายและประเภทของสนธิสัญญาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
		
(1) ความหมายของคำ�วา “สนธิสัญญา”
			
(1.1) ความหมายตามกฎหมายระหวางประเทศ
			
ตามบ ทบั ญ ญั ติ ใ นม าตรา 2 ข อ 1(a) ของอ นุ สั ญ ญา
ก รุงเวียนนาวา ดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 ไดใหค �
ำ นยิ ามของค�
ำ วา สนธิสญ
ั ญา
(treaty) หมายความถงึ ความตกลงระหวางประเทศ (international agreement) ทีท่ �ำ ขึน้ 
ระหวางรฐั เปนล ายลักษณอ กั ษรและอยูภ ายใตบ งั คับข องกฎหมายระหวางประเทศไมวา 
จะรวมอยูใ นตราสารฉบับเดียวหรือต ราสารทเี่ กีย่ วของสองฉบับห รือม ากกวาน นั้ แ ละไมวา 
จะเรียกชื่อเฉพาะวาอยางไรก็ตาม เชน สนธิสัญญา (treaty) อนุสัญญา (convention)
กติกา (pact) พิธีสาร (protocol) กฎบัตร (charter) ปฏิญญา (declaration) ธรรมนูญ
(statute) กรรมสาร (act) เปนตน26
			
อยางไรก็ดี หากเปนกรณีที่รัฐทำ�สนธิสัญญากับองคการ
ระหวางประเทศหรือเปนกรณีที่องคการระหวางประเทศทำ�สนธิสัญญาระหวางกันเอง
ยอมไมตกอยูภายใตบังคับของสนธิสัญญาฉบับนี้แตจะอยูภายใตบังคับของอนุสัญญา
อีกฉ บับห นึง่ คือ อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนา วาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญาระหวางรฐั ก บั อ งคการ
ระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกันเอง ลงวันที่ 21 มีนาคม
ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) ซึ่งเปนอนุสัญญาที่กำ�หนดใหองคการระหวางประเทศเปนผูมี
ความสามารถในการเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาไดเชนเดียวกับรัฐ โดยมีเนื้อหาสาระ
ไมแตกตางไปจากเนื้อหาของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา
ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) ในสาระสำ�คัญมากนัก27
26

อรุณ ภ านุพ งศ, คำ�บ รรยายลกั ษณะวชิ าสนธิสญ
ั ญา ชัน้ ป ริญญาโททางการทตู , คณะรฐั ศาสตร,
2506, หนา 8-11. (อัดสำ�เนา)
27
จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, หนา 110.
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(1.2) ความหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
จากการศึกษาในทางปฏิบัติของรัฐตางๆ พบวารัฐสวนใหญ
จะ บัญญัติ รับรอง อำานาจ ใน การ ทำา สนธิสัญญา ของ ฝายบริหาร ไว ใน บทบัญญัติ ของ
รัฐธรรมนูญ โดย กำาหนด คำา นิยาม ของ คำา วา “ สนธิสัญญา” ใหมีความสอดคลองกับ
คำานิยามของคำาวาสนธิสัญญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา
ฉบับ ค. ศ. 1969 ( พ. ศ. 2512) และ ฉบับ ค. ศ. 1986 ( พ. ศ. 2529) ซึ่ง อาจ เปน
การยอมรับในฐานะทีประเทศ
่
นัน้ เปนภาคีของอนุสญ
ั ญา เชน ประเทศออสเตรีย ประเทศ
ญี่ปุน ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศอังกฤษ เปนตน หรือบางประเทศมี
การยอมรับคำานิยามตามอนุสญ
ั ญาในฐานะเปนกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ
ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของระบบกฎหมายภายในของตน เชน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนตน28
สำาหรับประเทศไทยนัน้ แมวา จะมิไดเขาเปนภาคีในอนุสญ
ั ญา
ทัง้ สองฉบับและมิไดมีบทบัญญัตใน
ิ รัฐธรรมนูญรับรองใหจารีตประเพณีระหวางประเทศ
มี ฐานะ เป น ส ว นหนึ่ ง ของ กฎหมายภาย ใน แต ในทาง วิ ช าการ 29 และ ทาง ปฏิ บั ติ
ของ ศาล ไทย ยอมรั บ ว า “ หนั ง สื อ สั ญ ญา” ตาม บทบั ญ ญั ติ ของ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักร ไทย มีความหมาย สอดคลอ งกับ คำา นิ ยาม ใน อนุ สัญญา กรุ ง เวียนนา
วาดวย กฎหมาย สนธิสัญญา ทั้งสอง ฉบับ เชน เดียว กับ ทาง ปฏิบัติ ของ นานาประเทศ
ตัวอยางเชน คำาวินิจฉัย ของ ศาล รัฐธรรมนูญ ที่ 11/ 2542 และคำาวินิจฉัยที่ 33/2543
ซึ่ง คำา วินิจฉัย ทั้งสอง ฉบับ นี้ ได วาง หลัก เกี่ยวกับ ความ หมาย ของ “ หนังสือ สัญญา”
และ “ สั ญ ญา อื่ น ” ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540
28

Duncan B. Hollis, “A Comparative approach to treaty law and practice” inNationalTreaty
LawandPractice, ( Boston : Martinus Nijhoff, 2005), pp. 10-11.
29
ในทางวิชาการ นักกฎหมายไทยบางทานไดอธิบายวา การที่รัฐธรรมนูญใชคำาวา “หนังสือสัญญา”
แทนที่จะใชคำาวาสนธิสัญญา ( Traité , Treaty ) นั้นเปนการถูกตองแลว โดยเห็นวา หนังสือสัญญาตาม
รัฐธรรมนูญนั้นมิไดหมายถึงการทำาหนังสือสัญญาที่เปนเฉพาะสนธิสัญญา(Treaty) เทานั้น แตยังมี
ความหมายกวางขวางออกไปอีก กลาวคือ หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญไทยหมายถึงความตกลง
ทุกรูปแบบ ซึ่งทางวิชาการทูตเรียกวา “Compact” หนังสือสัญญาก็คือ compact อันไดแก สนธิสัญญา
(Traité หรือ Treaty) อนุสัญญา (Convention) ความตกลง (Accord หรือ Agreement) ขอตกลง
(Arrangement) ฯลฯ โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน ไพโรจน ชัยนาม, คำาอ ธิบายกฎหมายรฐั ธรรมนูญ
เปรียบเทียบเลม2, (พระนคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2495), หนา 254-255.
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ไววา30 “หนังสือส ัญญา” ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 224 นั้นม ีความหมายครอบคลุมไ ปถึง
ความตกลงทุกประเภทที่ประเทศไทยทำ�ขึ้นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวาง
ประเทศ หนังสือส ญ
ั ญาดงั กลาวจะตอ งมลี กั ษณะเปนส ญ
ั ญาทที่ �ำ ขึน้ เปนห นังสือแ ละเปน
สัญญาที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ โดยที่รัฐธรรมนูญมาตรา 224
กลาวถึง “หนังสือส ัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึกและสัญญาอื่น” ดังนั้น คำ�วา “สัญญา
อื่น” ยอมหมายถึงสัญญาที่ทำ�กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศซึ่งตอง
อยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศเชนเดียวกับหนังสือสัญญาสันติภาพและ
หนังสือสัญญาสงบศึก จะเปนหนังสือสัญญาภายใตบังคับของกฎหมายภายในประเทศ
ประเทศหนึ่งมิได จึงกลาวไดวา “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญไทยมีความหมาย
เชนเดียวกบั ความหมายของค�ำ วา “สนธิสญ
ั ญา” ตามกฎหมายระหวางประเทศในความหมาย
อยางกวางแตห มายถึงส นธิสญ
ั ญาทที่ �ำ ขึน้ เปนห นังสือเทานัน้ (2) ป ระเภทของสนธิสญ
ั ญา
			
หากพิจารณาจากเนื้อหาของสนธิสัญญาที่จะเขามามีผล
ใชบงั คับเปนกฎหมายภายในรัฐแลวอาจแยกออกไดเปนสองประเภทคือ31 (1) สนธิสญ
ั ญา
ประเภทสัญญา และ (2) สนธิสัญญาประเภทกฎหมาย
			
(2.1) สนธิสัญญาประเภทสัญญา
			
สนธิสัญญาประเภทสัญญา (traité-contrat, contractual
treaty ) เปนสนธิสัญญาที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความสัมพันธพิเศษเฉพาะระหวางภาคี
เชน ในดานผลประโยชน ในการความรวมมือ ในดานระงับขอขัดแยง เปนตน สนธิสญ
ั ญา
ประเภทนีจ้ ะมีเนือ้ หาเปนการกำ�หนดใหรฐั ภาคีคสู ญ
ั ญามีสทิ ธิหนาทีต่ อ กันโดยมุง หมาย
ใหความสำ�คัญแกกจิ การใดกิจการหนึง่ เฉพาะรัฐทีเ่ ปนคูส ญ
ั ญาเทานัน้ เชน กรณีทร่ี ฐั สองรัฐ
ทำ�สนธิสัญญาทางการคาหรือแลกเปลี่ยนสินคากัน หรือทำ�สนธิสัญญาโอนดินแดน
30

มาตรา 224 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติวา
“พระมหากษัตริยท รงไวซงึ่ พระราชอำ�นาจในการทำ�หนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญา
อื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ”
ตอมาภายหลังจากที่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ความใน
มาตรา 224 ไดถูกนำ�มาบัญญัติไวในมาตรา 190 วรรคหนึ่งอีกครั้ง จึงเห็นวาความหมายของหนังสือ
สัญญาตามรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ยังคงมีความหมายเชนเดียวกับ “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับ 2540
31
ประสิทธิ์ เอกบุตร, กฎหมายระหวางประเทศ สนธิสัญญา เลม 1, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ :
สำ�นักพิมพวิญูชน, 2544), หนา 71.
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ใหตอกัน หรืออาจเปนการทำาสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือทางวัฒนธรรม ทางการ
ศึกษา หรือการทองเที่ยวทัศนาจรระหวางประเทศ เปนตน
อยางไรก็ดี สนธิสัญญาประเภทนี้อาจมีผลผูกพันถึงรัฐที่สาม
ไดหากรัฐทีส่ ามนัน้ ยินยอมทัง้ นีเ้ ปนไปตามผลของมาตรา ๓๖ ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนา
วาดวยกฎหมายสนธิสัญญาที่ใหถือวารัฐที่สามใหความยินยอมตราบใดที่รัฐที่สามนั้น
ไมโตแยงหรือคัดคาน การยอมรับรูโดยชัดแจงหรือโดยปริยายของรัฐที่สามนี้อาจสราง
สภาพบังคับเปนการทั่วไป (situations objectives) ของสนธิสัญญาไดหรือแมรัฐอื่นใด
จะทำาการคัดคานถาสภาพบังคับเปนการทั่วไปที่เกิดจากสนธิสัญญานั้นไดเปนที่ยอมรับ
กันทั่วไปแลวสภาพบังคับเปนการทั่วไปก็จะมีสภาพบังคับเด็ดขาด (Jus cogens) ซึ่ง
สามารถใชบังคับไดเปนการทั่วไป (obligation erga omnes) เชน สนธิสัญญาเกี่ยวกับ
การคมนาคม สนธิ สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ สถานการณ ก ารเมื อ งและระเบี ย บการดิ น แดน
สนธิสัญญาประกันเอกราชของรัฐอื่น เปนตน32
(2.2) สนธิสัญญาประเภทกฎหมาย
สนธิสญ
ั ญาประเภทกฎหมาย (traité-loi, law-making treaty)
ถือเปนสนธิสญ
ั ญาทีเ่ พิง่ เริม่ เกิดขึน้ ในราวปลายศตวรรษที่ 19 โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ วาง
หลักเกณฑทางกฎหมายซึ่งมักจะทำาขึ้นในรูปของสนธิสัญญาแบบพหุภาคี โดยใน
เนื้อความของสนธิสัญญานั้นเองจะกำาหนดวาเมื่อเขากรณีใดกรณีหนึ่งดังระบุไวรัฐภาคี
คูสัญญานั้นจะตองปฏิบัติอยางเดียวกันอยางไร33 สนธิสัญญาประเภทกฎหมายนี้อาจมี
ผลผูกพันไปถึงรัฐอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ดเปนภาคีในสนธิสญ
ั ญาไดซงึ่ ถือเปนขอยกเวนอันเนือ่ งมาจาก
ลักษณะเฉพาะของกฎเกณฑในสนธิสัญญาสามารถแบงออกไดเปนสองกลุมคือ34
กลุมแรก กรณีที่กฎเกณฑในสนธิสัญญาเปนกฎหมายจารีต
ประเพณีระหวางประเทศ ซึ่งสนธิสัญญาประเภทนี้มีฐานะเปนการรับรองสถานะทาง
กฎหมายของกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศใหเปนกฎหมายลายลักษณอักษร
ในรูปของสนธิสัญญาซึ่งมีลักษณะเปนการประกาศยืนยันถึงกฎหมายจารีตประเพณีที่มี
32

เพิ่งอาง, หนา 207.
จี๊ด เศรษฐบุตร, กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2520), หนา 22.
34
ประสิทธิ์ เอกบุตร, อางแลว เชิงอรรถที่ 27, หนา 205-206.
33
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มากอน เชน อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม
ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา
ระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศ หรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกันเอง
ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) หรืออนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958
(พ.ศ. 2501) เปนตน
			
อยางไรก็ตามในบางกรณีอาจเปนเรื่องไมมีกฎหมายจารีต
ประเพณีเชนวาน นั้ อ ยูก อ นแตข อ กำ�หนดในสนธิสญ
ั ญานนั้ เองอาจกลายมาเปนก ฎหมาย
จารีตป ระเพณีภ ายหลังไ ดเพราะเหตุท รี่ ฐั ต า งๆ มีค วามเชือ่ ว า ก ฎเกณฑใ นสนธิสญ
ั ญาเปน
ขอผูกพันที่รัฐทั้งหลายตองปฏิบัติตาม สนธิสัญญาประเภทนี้ก็มีฐานะเปนการสราง
กฎหมายจารีตประเพณีขึ้นมาและในขณะเดียวกัน สนธิสัญญาก็มีฐานะเทากับเปน
การรับรองสถานะทางกฎหมายของจารีตประเพณีระหวางประเทศขึ้นมาใหมดวย เชน
อนุสญ
ั ญากรุงเฮก (Convention de la Haye) ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442) และ ค.ศ. 1907
(พ.ศ. 2450) ซึ่งเปนอนุสัญญาวาดวยการทำ�สงครามซึ่งประกอบดวยกฎเกณฑตางๆ
โดยไดรับการยอมรับนับถือจากนานาประเทศและไดพัฒนามาเปนกฎหมายจารีต
ประเพณีร ะหวางประเทศในเวลาตอมา
			
การทรี่ ฐั ต า งๆ ทำ�สนธิสญ
ั ญาประเภทกฎหมายโดยมลี กั ษณะ
เปนการประมวลกฎหมายจารีตป ระเพณีระหวางประเทศ สนธิสัญญาทที่ ำ�ขึ้นจ ะมคี วาม
ผูกพันรัฐสองฐานะดวยกัน คือ ในฐานะของกฎหมายอนุสัญญา (droit conventionnel,
conventional law) ซึ่งมีผลผูกพันเฉพาะภาคีคูสัญญาและในฐานะกฎหมายจารีต
ประเพณีระหวางประเทศ (droit international coutumier, international customary law)
ซึ่งมีผลผูกพันรัฐอื่นแมมิไดเปนภ าคีดวยแตอยางใด
			
กลุมที่สอง เปนสนธิสัญญาที่อยูนอกเหนือจากประเภทของ
สนธิสญ
ั ญาในกลุม แ รกซงึ่ เปนส นธิสญ
ั ญาทสี่ รางกฎเกณฑร ะหวางประเทศขนึ้ ม าใหมเพือ่ 
แกปญหาความขัดแยงระหวางรัฐภาคีหรือเพื่อความสงบเรียบรอยหรือประโยชนของ
สังคมโลกเปนการเฉพาะเรื่อง สนธิสัญญาดังกลาวมีผลผูกพันทุกประเทศที่เขารวมเปน
ภาคี อย า งไรก็ ดี ห ากรั ฐ อื่ น ซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น ภ าคี ใ นส นธิ สั ญ ญาย อมรั บ รู  ผ ลบั ง คั บ ข อง
สนธิสญ
ั ญาโดยไมมกี ารคดั คาน การยอมรบั รูโ ดยชดั แจงห รือโ ดยปริยายของรฐั อ น่ื มผี ลเปน
การสรางสภาพบังคับเปนการทั่วไป (situations objectives) ของสนธิสัญญาได หรือแ ม
รัฐอื่นใด จะทำ�การคัดคานถาสภาพบังคับเปนการทั่วไปที่เกิดจากสนธิสัญญานั้นได
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เปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลวก็จะมีสภาพบังคับเด็ดขาด (jus cogens) ซึ่งสามารถใชบังคับ
ไดเปนการทั่วไป (obligation erga omnes)35 ตัวอยางของสนธิสัญญาประเภทกฎหมาย
ที่สำาคัญในกลุมนี้ เชน กฎบัตรสหประชาชาติ (Le Charte des Nations Unies - U.N.
Charter) ซึง่ เปนสนธิสญ
ั ญาพหุภาคีทีก่ อตัง้ องคการสหประชาชาติ ซึง่ มีสถานภาพบุคคล
ระหวาง ประเทศ เปนการ ทั่วไป หรือ อนุสัญญา วาดวย ความ หลากหลาย ทาง ชีวภาพ
ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) (Convention on Biological Diversity : CBD) หรืออนุสัญญา
วาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งพืชและสัตวที่ใกลจะสูญพันธุ ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516)
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora : CITES) หรืออนุสัญญากรุงปารีสวาดวยการคุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรม
ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)
เปนตน
สำาหรับ สนธิสัญญา วาดวย สิทธิ มนุษย ชน อาจ กลาว ได วา
ในปจจุบันรัฐตางๆ มีแนวโนมที่จะทำาสนธิสัญญารวมกันเพื่อสรางกฎเกณฑระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพแกปจเจกบุคคลขึ้นใหมเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งนี้เพื่อเปนแกปญหาความขัดแยงระหวางรัฐภาคีหรือเพื่อความสงบเรียบรอย
หรือประโยชนของสังคมโลกเปนการเฉพาะเรื่อง ดังนั้น สนธิสัญญาทั้งที่มีเนื้อหาเปน
การรวบรวมจารีตประเพณีระหวางประเทศเกี่ยวกับการใหความคุมครองสิทธิมนุษยชน
และ มี เนื้อหา ซึ่ง วาง หลัก ทั่วไป เกี่ยวกับ การ ให ความ คุมครอง สิทธิ และ เสรีภาพ ของ
ปจเจกบุคคลเหลานี้ จึงมีลักษณะเปน “สนธิสัญญาประเภทกฎหมาย (traité-loi, lawmaking treaty)” ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อวางหลักเกณฑทางกฎหมายโดยในเนื้อความของ
สนธิสัญญานั้นเองจะกำาหนดวาเมื่อเขากรณีใดกรณีหนึ่งดังระบุไวรัฐภาคีคูสัญญานั้น
จะตองปฏิบัติอยางเดียวกันอยางไร 36 ซึ่งสนธิสัญญาประเภทนี้อาจมีผลผูกพันไปถึง
รัฐอืน่ ๆ ทีมิ่ ไดเปนภาคีในสนธิสญ
ั ญาไดซึง่ ถือเปนขอยกเวนอันเนือ่ งมาจากลักษณะเฉพาะ
ของกฎเกณฑในสนธิสัญญาอีกดวย

35

เพิ่งอาง หนา 208.
จี๊ด เศรษฐบุตร, กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2520), หนา 22.
36
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		1.2.2.2 ผ ลผกู พ นั ทางกฎหมายของสนธิสญ
ั ญาระหวางประเทศวา ดวย
สิทธิมนุษยชน
			เนื่ อ งจากส นธิ สั ญ ญาว  า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยช นเ ป น การทำ �
ความตกลงระหวางประเทศโดยความสมัครใจของรัฐภาคี ดังนั้นรัฐภาคีจึงตองผูกพัน
ตามพันธกรณีในสนธิสัญญาตามหลักทั่วไปที่วา “สัญญาตองเปนสัญญา (p ac ta sunt
ser van d a) หรือส ัญญาตองไดรับการยอมรับและถือปฏิบัติ ซึ่งหลักดังกลาวไดถ ูกยืนยัน
ไวในมาตรา 26 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา โดยบัญญัตวิ า
สนธิสัญญายอมผูกพันรัฐภาคีซึ่งรัฐภาคีตองปฏิบัติตามโดยสุจริตใจ ดังนั้นไมวาสาระ
และขอบเขตของพันธกรณีในสนธิสัญญาในแตละฉบับจะแตกตางกันอยางไรก็ตาม
สนธิสัญญาแตละฉบับตางก็มีคำ�มั่นของรัฐภาคีที่ตองเคารพตามขอบทของสนธิสัญญา
อยูแลว รัฐภาคีจ ึงมีหนาท ี่ต องปฏิบัตติ ามสนธิสัญญาเหลาน ั้น นอกจากนี้ใ นมาตรา 27
ของอนุสัญญาฉบับเดียวกันยังวางหลักไววารัฐภาคีไมอาจอางบทบัญญัติของกฎหมาย
ในเพื่อเปนเหตุในการไมป ฏิบัติตามสนธิสัญญาอีกดวย37
			ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วม าแ ล ว ใ นข  า งต น ว  า ส นธิ สั ญ ญาว  า ด ว ย
สิทธิมนุษยชนมีลักษณะเปนสนธิสัญญาประเภทกฎหมาย ซึ่งอาจมีเนื้อหาที่มีลักษณะ
เปนการประมวลกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศเกี่ยวกับการใหความคุมครอง
สิทธิม นุษยชนใหอ ยูใ นรปู ข องกฎหมายลายลักษณอกั ษรและในขณะเดียวกนั เนือ้ หาของ
สนธิสัญญาอาจมีลักษณะเปนการวางหลักทั่วไปเกี่ยวกับก ารใหความคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของปจ เจกบุคคลขนึ้ ใ หมก ไ็ ด ส นธิสญ
ั ญาวา ดวยสทิ ธิม นุษยชนจงึ ม ลี กั ษณะพเิ ศษ
ที่อาจมีผลเปนการผูกพันรัฐอื่นซึ่งมิใชค ูสัญญาได ซึ่งแยกพิจารณาไดด ังนี้
			สำ�หรับร ฐั ภ าคีค สู ญ
ั ญานนั้ อ าจผกู พันต ามสนธิสญ
ั ญาวา ดวย
สิทธิมนุษยชน โดยแยกพิจารณาออกเปนสองฐานะดวยกัน โดยฐานะแรกคือ เปน
การผูกพันรัฐภาคีคูสัญญาในฐานะของกฎหมายอนุสัญญา (droit conventionnel,
conventional law) และในฐานะทสี่ องคอื ผูกพันร ฐั ภ าคีค สู ญ
ั ญาในฐานะกฎหมายจารีต
ประเพณีร ะหวางประเทศ (droit international coutumier, international customary law)
หรือผ กู พันร ฐั ภ าคีค สู ญ
ั ญาในฐานะเปนห ลักกฎหมายทวั่ ไป (General Principle of Law)
ในกฎหมายระหวางประเทศก็ได
37

จาตุรนต ถิระวัฒน, กฎหมายระหวางประเทศ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพว ิญูชน,
2550), หนา 107.
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สำาหรับรัฐอืน่ ซึง่ มิใชคูส ญ
ั ญานัน้ อาจถูกผูกพันตามสนธิสญ
ั ญา
วาดวยสิทธิมนุษยชนในฐานะทีเป
่ นความผูกพันตามจารีตประเพณีระหวางประเทศ กลาว
คือ หากรัฐอืน่ ซึง่ มิใชรัฐคูส ญ
ั ญายอมรับนับถือวากฎเกณฑดังกลาวมีสภาพเปนกฎหมาย
และมีการปฏิบตั ตาม
ิ กฎเกณฑเหลานัน้ รัฐเหลานัน้ ยอมถูกผูกพันอยูกั บกฎเกณฑดังกลาว
ใน ฐานะ ที่ กฎเกณฑ นั้น มี สภาพ บังคับ เปน กฎหมาย จารีต ประเพณี ระหวาง ประเทศ
นอกจากนี้รัฐอื่นอาจมีความผูกพันตอสนธิสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เปน
ความผูกพันตามหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายระหวางประเทศก็ได หากรัฐนั้นยอมรับ
รูผลบังคับของสนธิสัญญาโดยไมมีการคัดคาน การยอมรับรูโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย
ของรัฐอื่นมีผลเปนการสรางสภาพบังคับเปนการทั่วไป(situations objectives) ของ
สนธิสัญญาได หรือแมรัฐอื่นใดจะทำาการคัดคานถาสภาพบังคับเปนการทั่วไปที่เกิดจาก
สนธิสัญญานั้นไดเปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลวก็จะมีสภาพบังคับเด็ดขาด (jus cogens)
ซึ่งสามารถใชบังคับไดเปนการทั่วไป (obligation erga omnes)38
มีขอนาสังเกตเกีย่ วกับสถานะทางกฎหมายของปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชนอยูวาปฏิญญาฉบับนี้จะมีผลผูกพันรัฐตางๆ มากนอยเพียงใด ซึ่ง
หากพิจารณาสถานะทางกฎหมายของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแลว จะพบ
วา มิได เปน บอเกิด ของ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ แต อยาง ใด เพราะ เหตุวา ปฏิญญา
ดังกลาวจึงเปนแตเพียงคำาประกาศที่ไมมีสภาพบังคับเปนกฎหมาย ซึ่งหมายความวา
ประเทศใดในโลกนี้อาจเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับคำาประกาศทุกขอในปฏิญญาสากล
ก็ได และหากมีการละเมิดหลักการตามที่ปรากฏในปฏิญญาก็ไมมีผลลงโทษรัฐที่ทำา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนแตอยางใด อยางไรก็ดี มีนักกฎหมายบางทานแสดงความเห็นวา
หากพิจารณาในทางกฎหมายระหวางประเทศ การที่รัฐตางๆ นำาหลักการของปฏิญญา
ไปปฏิบตั บิ อยครัง้ เขาเพราะเหตุวา มีความเชือ่ วาเปนกฎหมาย อาจทำาใหการยอมรับทีได
่ มี
การปฏิบัติอยางสม่ำาเสมออยางกวางขวางนั้นกลายเปนกฎหมายจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศ (International Customary Law) เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขึ้นในที่สุด39
38

ประสิทธิ์ เอกบุตร, อางแลว เชิงอรรถที่ 27, หนา 208.
คำากลาวของ Sir Humphrey Waldock ที่แสดงปาฐกถาที่ British Institute of International and
Comparative Law, อางใน กุลพล พลวัน, สิทธิมนุษยชนในสงั คมโลก, (กรุงเทพฯ : สำานักพิมพนิตธิ รรม,
2547), หนา 46.
39
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			อยางไรก็ตาม ปญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของ
ปฏิญญาวา ดวยสทิ ธิม นุษยชนทไี่ มมสี ภาพบงั คับเปนก ฎหมายกไ็ ดส นิ้ สุดลง ภ ายหลังจ าก
ที่องคการสหประชาชาติไดนำ�หลักการตางๆ ที่รับรองไวในปฏิญญามากำ�หนดใหมี
สภาพบั ง คั บ เ ป น ก ฎหมายใ นรูป ของกฎหมายสิทธิ ม นุษ ยช นร ะหว างประเทศห รื อ
อนุสญ
ั ญาวา ดวยสทิ ธิม นุษยชนมากมายหลายฉบับ โ ดยการก�ำ หนดพนั ธกรณีแ กร ฐั ภ าคี
เพือ่ ด �ำ เนินการใหเปนไปตามขอ บ ทตา งๆ ทีก่ �ำ หนดไว ส นธิสญ
ั ญาระหวางประเทศวา ดวย
สิทธิมนุษยชนเหลานี้จึงมีลักษณะเปนการประมวลกฎหมายจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศใหอยูในรูปของกฎหมายลายลักษณอักษรนั่นเอง
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บทที่2
อ งคกรทที่ �ำ ห น�ท คี่ มุ ครองสทิ ธิม นุษยชนของไทยและต� งประเทศ
ในบทนี้แบงการศึกษาออกเปน 2.1 องคกรที่ทำาหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย และ 2.2 องคกรที่ทำาหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนของตางประเทศ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1องคกรที่ทำาหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ไดกำาหนดใหมีองคกรทำาหนาที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
แบงออกไดเปน 2 กลุมคือ กลุมแรกคือ การใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
โดยองคกรตุลาการ ซึ่งไดแก ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ
และกลุมที่สองคือ การใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งไดแก ผูตรวจการแผนดิน และคณะกรรมการการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานภายในองคกรของรัฐที่ทำาหนาที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเปนการเฉพาะอีกดวย โดยการทำาหนาทีให
่ ความคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลตามรัฐธรรมนูญขององคกรเหลานี้มีหลักเกณฑและวิธีการที่แตกตางกันไปตามที่
กำาหนดไวในกฎหมาย ในที่นี้จะไดทำาการศึกษาองคกรที่ทำาหนาที่ใหความคุมครองสิทธิ
โดยแบงออกเปน 2.1.1 องคกรในฝายนิติบัญญัติ 2.1.2 องคกรในฝายบริหาร 2.1.3
องคกรในฝายตุลาการ และ 2.1.4 องคกรเฉพาะดานคุมครองสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียด
ตามลำาดับดังนี้

2.1.1 องคกรในฝายนิติบัญญัติ
โดยทั่วไปแลวองคกรฝายนิติบัญญัติมีความผูกพันที่จะตรากฎหมาย
กำาหนด รายละเอียดตางๆ ใหเปนไป ตามที่ รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่
บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพนั้นไดกำาหนดใหฝายนิติบัญญัติออกกฎหมาย หรือ
ออกกฎเกณฑรายละเอียดในเรื่องนั้นๆ เพื่อใหสิทธิและเสรีภาพนั้นสามารถมีผลเปนจริง
ได ในทาง ปฏิบัติ กรณี เชนนี้ รัฐธรรมนูญ กำาหนด ให เปน หนาที่ ของ ฝาย นิติบัญญัติ ใน
การกำาหนดกฎเกณฑเรื่องนั้นๆ เพื่อใหสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีผล
เปนจริงในทางปฏิบัติ
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นอกจากนี้แลวรัฐธรรมนูญไดเรียกรองการใชการอำ�นาจตรากฎหมาย
ของฝายนิติบัญญัติวา หากกฎหมายของฝายนิติบัญญัติมีผลเปนการจำ�กัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติตองคำ�นึงถึง
หลักการตรากฎหมายจ�ำ กัดส ทิ ธิต ามทีก่ �ำ หนดไวใ นรฐั ธรรมนูญด ว ย เชน กฎหมายทมี่ ผี ล
เปนการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพจะตองกระทำ�เทาที่จำ�เปนและจะกระทบกระเทือนถึง
ส าระสำ�คัญแ หงส ทิ ธิแ ละเสรีภาพนนั้ ไ มได นอกจากนี้ กฎหมายฉบับน นั้ ต อ งมผี ลใชบ งั คับ
เปนการทั่วไป หรือตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอำ�นาจในการตรากฎหมาย
นั้นดวย ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแ หงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
25501 ซึง่ อ งคกรภายในฝา ยนติ บิ ญ
ั ญัตซิ งึ่ ท �ำ หนาทีต่ รวจสอบวา บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมาย
มีลกั ษณะตอ งหามตามมาตรา 29 ของรฐั ธรรมนูญห รือไม2 ไดแก คณะกรรมาธิการยตุ ธิ รรม
และสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนหนึ่งใ นคณะกรรมาธิการสามัญ (Standing Committee) ของ
สภาผแู ทนราษฎรทก่ี อ ต ง้ั ขึน้ ในป พ.ศ. 2533 ภายใตรฐั บาลของพลเอกชาติช าย ชุณ
 หวัณ

โดยคณะกรรมาธิการชดุ น ม้ี อี �ำ นาจหนาทีก่ วางขวางทง้ั ก ารพจิ ารณารา งกฎหมาย หรือศ กึ ษา
1

มาตรา 29 การจำ�กัดส ิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทำ�มิได เวนแตโ ดย
อาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำ�หนดไวและเทาที่จำ�เปน
เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสำ�คัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึง่ ตอ งมผี ลใชบ งั คับเปนการทวั่ ไปและไมมงุ หมายใหใชบ งั คับแกกรณีใดกรณีหนึง่ 
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอำ�นาจใน
การตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนำ�มาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจตาม
บทบัญญัตแิ หงกฎหมายดวย โดยอนุโลม
2

มีขอส ังเกตวา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ละเมิดตอหลักการตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญย อมเปน
เงื่อนไขที่นำ�ไปสูการถูกควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญ
อีกดวย โดยศาลรัฐธรรมนูญจะเปนองคกรผูมีอำ�นาจในการตรวจสอบวา กฎหมายที่ออกโดยฝาย
นิตบิ ญ
ั ญัตนิ น้ั ละเมิดขอ จำ�กัดในทางรปู แบบและขอ จำ�กัดในทางเนือ้ หาหรือไม อยางไรก็ดี การตรวจสอบ
ของศาลรฐั ธรรมนูญย อ มมขี อบเขตเชนกัน โดยทวั่ ไปแลวศ าลรฐั ธรรมนูญม กั จะไมก า วลว งเขาไปในแดน
ทีเ่ ปนอิสระของฝา ยนติ บิ ญ
ั ญัตเิ พราะฝา ยนติ บิ ญ
ั ญัตยิ อ มมอี สิ ระในการบญ
ั ญัตกิ ฎหมายเพือ่ ป ระโยชน
มหาชน และเพื่อใหบรรลุซ ึ่งผลประโยชนมหาชน ฝายนิติบัญญัติจึงม ีความชอบธรรมที่จะตรากฎหมาย
จำ�กัดส ิทธิและเสรีภาพได ศาลรัฐธรรมนูญจ ะเขามาตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญข องกฎหมาย
เหลานี้ในกรณีที่ขัดกับความสมเหตุสมผลอยางชัดแจงเทานั้น
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กฎหมาย ที่ มี ขอความ ขัด หรือ แยง กับ บทบัญญัติ ของ รัฐธรรมนูญ หรือ มี ขอความ ขัด
หรือ แยง กับ สิทธิ มนุษย ชน ทำา หนา ที่ ศึกษา ปญหา สิทธิ มนุษย ชน ทั้ง ภาย ใน ประเทศ
และนอกประเทศ ศึกษารับฟงการรองทุกขของบุคคลที่ไดรับการปฏิบัติที่ขัดตอกฎหมาย
และสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้โดยมีอำานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใดๆ หรือเรียกบุคคลใด
มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นได
อยางไรก็ดี แมวา คณะ กรรมาธิการ ยุติธรรม และ สิทธิ มนุษย ชน ของ
สภาผูแทนราษฎรจะมีบทบาทระดับหนึ่งในการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ก็ตาม แตคณะกรรมาธิการชุดนีก็้ มีจุดออนในการทำางานหลายประการ เชน ปญหาเกีย่ วกับ
ระยะเวลาของการทำางานซึง่ ไมมความ
ี ตอเนือ่ งโดยแปรผันไปตามอายุของสภาผูแทน
 ราษฎร
ปญหาเกี่ยวกับอำานาจในการเรียกตัวบุคคลมาชี้แจงซึ่งมีอยูอยางจำากัด ปญหาการขาด
กลไกสภาพบังคับเพราะมีอำานาจเพียงทำารายงานตอสภาเทานัน้ นอกจากนียั้ งมีประเด็น
เกี่ยวกับ การ ขาด ความ เปนอิสระ และ ขาด ความ เปนกลาง ใน การ ทำางาน เนื่องจาก
องคประกอบของคณะกรรมาธิการชุดนี้มีที่มาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งสังกัด
พรรคการเมืองตางๆ ทำาใหมีผลประโยชนทางการเมืองเขามาเกี่ยวของ จากขอบกพรอง
ดังกลาวทำาใหเกิดการผลักดันแนวคิดในการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ในเวลาตอมา3 ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป

2.1.2องคกรในฝายบริหาร
สำาหรับองคกรที่ทำาหนาที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพในฝายบริหารที่มี
บทบาทสำาคัญ ไดแก สำานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายของประชาชน
สำานักงานอัยการสูงสุด และกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
2.1.2.1 สำ า นั ก งาน คุ  ม ครอง สิ ท ธิ และ ช ว ยเหลื อ ทาง กฎหมาย ของ
ประชาชน สำานักงานอัยการสูงสุด
สำ า นั ก งาน คุ  ม ครอง สิ ท ธิ และ ช ว ยเหลื อ ทาง กฎหมาย ของ
ประชาชน (สคช.)เปนหนวยงานซึ่งจัดตั้งขึ้นในกรมอัยการ (ปจจุบันคือสำานักงานอัยการ
สูงสุด) ใน ป พ. ศ. 2525 โดย มี เจตนารมณ เพื่อ ทำา หนา ที่ ชวยเหลือ ทาง กฎหมาย
แก ประชาชน ผูยากไร ทั้ง ใน สวนกลาง และ สวนภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่ง การ ชวยเหลือ
3

จรัญ โฆษณานันท, สิทธิมนุษยชนไรพรมแดนปรัชญากฎหมายและความเปนจริงในสังคม,
(กรุงเทพฯ : สำานักพิมพนิติธรรม, 2545), หนา 520-521.
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ทางกฎหมายแกประชาชน ประกอบดวยพนักงานอัยการ นิติกร และทนายความอาสาที่
มีความรู ความช�ำ นาญในทางกฎหมายอยางสงู ท สี่ ามารถใหค วามชว ยเหลือแ กป ระชาชน
ทั้งนี้ไมคิดคาบริการหรือคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น โดยพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
สำ�นักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2540 กำ�หนดให สคช. มีอำ�นาจหนาที่ดังตอไปนี้
			
(1) รับผิดชอบดำ�เนินการเกี่ยวกับก ารคุมครองสิทธิม นุษยชน
การคุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของประชาชน การใหความชวยเหลือทาง
กฎหมายแกป ระชาชน การเผยแพรค วามรูท างดา นสทิ ธิม นุษยชนและความรูท างกฎหมาย
แกป ระชาชน
			
(2) ศึกษา วิจยั และพฒ
ั นาระบบ รูปแบบ วิธกี าร และแนวทาง
ปฏิบัติในการดำ�เนินการดังกลาว
			
(3) ปฏิบัติงานรวมกันหรือ ส นั บสนุ น การปฏิ บัติง านข อง
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
		
การปฏิบตั หิ นาทีค่ มุ ครองสทิ ธิแ ละเสรีภาพของ สคช. ทีส่ �ำ คัญ เชน กรณี
การริเริ่มแกไขปรับปรุงกฎหมายอาญามาตรา 18 หามใชโทษประหารชีวิต และจำ�คุก
ตลอดชีวติ ส�ำ หรับบคุ คลอายุต �ำ่ กวา 18 ป หรือกรณีการยกรา งระเบียบส�ำ นักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการประสานงานดานการบังคับใชกฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอม พ.ศ....สงไปยัง
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตรเพื่อนำ�เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
นอกจากนี้ สคช. ยังไดรบั ความไววางใจจากส�ำ นักเลขาธิการคณะรฐั มนตรี โดยท�ำ หนาที่
ตรวจสอบขอ เท็จจริงแ ละเสนอขอ มูลห รือขอค ดิ เห็นใ นเรือ่ งตา งๆ จากส�ำ นักร าชเลขาธิการ
กรณีราษฎรทูลเกลาฯ ถวายฎีกาเพื่อขอพระมหากรุณาเปนที่พึ่ง จากนั้นจะสรุปผล
การตรวจสอบและเสนอความเห็นไปยังราชเลขาธิการ เพื่อจะไดน ำ�ความกราบบังคมทูล
พระกรุณาฯ ตอไป ฯลฯ จึงก ลาวไดวา สคช. เปนหนวยงานของรัฐท ี่มีบทบาทในการให
ความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนอยางมากในปจจุบัน
		
2.1.2.2 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
			
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ไดจัดตั้งขึ้น
เมื่อมีการแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเปนผลของการประกาศใช
รั ฐ ธรรมนู ญ แ ห ง ร าชอาณาจั ก รไ ทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 ที่ กำ � หนดใ ห ศ าลยุ ติ ธ รรม
แยกออกตางหากจากกระทรวงยุติธรรม และกำ�หนดใหมีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ขึ้นในกระทรวงยุติธรรม โดยแนวคิดในการจัดตั้งกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพนี้
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ไดรับอิทธิพลมาจากการจัดตั้งสำานักงานสิทธิพลเมือง (Civil Rights Division) ของ
กระทรวง ยุติธรรม ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่ง เปน ประเทศ ที่ มี พลเมือง หลากหลาย
เชื้อชาติจนนำามาสูปญหาการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยเจาหนาที่ของ
รัฐและโดยประชาชนดวยกันเอง และนับวาเปนการดำาเนินการที่สอดคลองกับนโยบาย
ของสหประชาชาติที่เรงรัดใหรัฐสมาชิกจัดตั้งกลไกระดับชาติเพื่อสงเสริมและคุมครอง
สิทธิมนุษยชนโดยตรงอีกดวย โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพมีอำานาจหนาที่และ
ภารกิจเกีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนพึงไดรบั ตามกฎหมาย ทำาหนาทีจั่ ดระบบ
การบริหารจัดการสงเสริมและพัฒนาดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดย สงเสริม และ สนับสนุน ให ประชาชน มีความรู เกี่ยวกับ การ คุมครอง สิทธิ เสรีภาพ
นอกจากนี้ ยัง ทำา หนา ที่ พัฒนา ระบบ และ หา มาตรการ ดำาเนินการ ชวยเหลือ ประชาชน
ที่ตกเปนเหยื่ออาชญากรรม รวมทั้งดำาเนินการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและ
จำาเลย ใน คดีอาญา ซึ่ง มิได เปน ผูกระทำา ความ ผิด ตามกฎหมาย วาดวย คา ตอบ แทน
ผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจำาเลยในคดีอาญา ทำาหนาที่สงเสริมและ
พัฒนาการ ระงับ ขอ พิพาท ใน สังคม ดำาเนินการ คุมครอง พยาน ตามกฎหมาย วาดวย
การคุมครองพยานในคดีอาญา ประสานงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนทัง้ ในและตางประเทศ รวมทัง้ ติดตามและประเมินการดำาเนินการดานคุม ครอง
สิทธิและเสรีภาพ เปนตน4

2.1.3 องคกรในฝายตุลาการ
สำาหรับการพิจารณาองคกรในฝายตุลาการทีทำ่ าหนาทีคุ่ ม ครองสิทธิและ
เสรีภาพแกประชาชนนัน้ อาจแยกพิจารณาออกเปน 2.1.3.1 การคุม ครองสิทธิและเสรีภาพ
โดยศาลยุติธรรม 2.1.3.2 การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลปกครอง และ 2.1.3.3
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้
2.1.3.1 การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลยุติธรรม
ใน มาตรา 218 ของ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก ร ไทย
พุทธศักราช 2550 ไดกำาหนดเขตอำานาจของศาลยุตธิ รรมไวโดยบัญญัตวิ า “ศาลยุตธิ รรม
มีอำานาจพิจารณาพิพากษาคดีทัง้ ปวง เวนแตคดีทีรั่ ฐธรรมนูญนีหรื
้ อกฎหมายบัญญัตให
ิ อยู
ในอำานาจศาลอืน่ ” ประกอบกับมาตรา 28 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
4

กุลพล พลวัน, สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก, (กรุงเทพฯ : สำานักพิมพนิติธรรม, 2547), หนา 196-199.
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พุทธศักราช 2550 บัญญัตวิ า “บุคคลซง่ึ ถ กู ล ะเมิดส ทิ ธิแ ละเสรีภาพทร่ี ฐั ธรรมนูญรับรองไว
สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดี
ในศาลได” จากบทบัญญัติสองมาตรานี้แสดงถึงเขตอำ�นาจของศาลยุติธรรมในการ
ทำ�หนาที่ตัดสินคดี กรณีที่บุคคลผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพยกขึ้นตอสูในคดีทั่วไป
ทีม่ ไิ ดอ ยูใ นเขตอ�ำ นาจของศาลอนื่ อ นั ไ ดแก ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลรฐั ธรรมนูญ
เมือ่ เกิดก รณีข อ พ พิ าทจนมกี ารฟอ งรองคดีม ายังศ าลยุตธิ รรมและคคู วามไดย กบทบัญญัติ
ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองขึ้นเปนขอตอสู ศาลยุติธรรมยอมมีหนาที่
ในการนำ�บทบัญญัตแิ หงก ฎหมายในเรือ่ งดงั กลาวมาใชใ นการตดั สินขอเท็จจริงวา ม กี รณี
การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคูความเกิดขึ้นหรือไม
			
นอกจากนีแ้ ลว ในกรณีทบี่ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายทศี่ าลใชใ น
การตดั สินคดีม ลี กั ษณะตอ งดว ยบทบัญญัตมิ าตรา 6 ของรฐั ธรรมนูญแ หงร าชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 กรณีนี้หากศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวากฎหมายฉบับนั้น
ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญและยังไมเคยมีคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่
เกีย่ วกับบทบัญญัตนิ น้ั ๆ มากอ น ศาลทก่ี �ำ ลังพ จิ ารณาคดีต อ งรอการพจิ ารณาพพิ ากษาคดี
ไวชั่วคราวแลวอาศัยอำ�นาจตามมาตรา 211 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 สงความเห็นไ ปยงั ศาลรฐั ธรรมนูญเพือ่ ต ดั สินวา บ ทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ดังกลาวขดั ห รือแ ยงก บั ร ฐั ธรรมนูญห รือไม กรณีน จี้ งึ ห มายความรวมถึงก รณีทบี่ ทบัญญัติ
แหงกฎหมายขัดหรือแ ยงกับสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวดวยเชนกัน
			
ตัวอยางเชน คำ�พพิ ากษาฎกี าท่ี 3699-3739/2541 ซึง่ เปนกรณี
ที่ศาลฎีกาหยิบยกบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิแ ละเสรีภาพตามมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใชตัดสินในคดีโดยตรง ซึ่งมีประเด็นวา
การใชส ทิ ธิเสรีภาพในการนบั ถ อื ศาสนาของสมณะพสิ ทุ โธเปนการใชส ทิ ธิเสรีภาพทขี่ ดั ตอ
กฎหมายห รื อ ไม โดยศ าลฎีก าตัด สินวา “แม รั ฐ ธรรมนู ญ แ ห ง ร าชอาณาจั ก รไ ทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 38 จะบัญญัติให บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการนับถ ือ
ศาสนา มีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติ แตก ็ไดบัญญัตแิ สดงความมุงห มาย
ไวดวยวา การใชเสรีภาพดังกลาวจะตองไมเปนปฏิปกษตอหนาที่พลเมือง และไมเปน
การขัดตอ ความสงบเรียบรอยหรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน แมวา จำ�เลยจะมี
สิทธิเสรีภาพดังกลาว แตการที่จำ�เลยขอลาออกจากการปกครองของมหาเถรสมาคม
และแยกตัวม าตงั้ พ ทุ ธสถานสนั ติอ โศก โดยวางกฎระเบียบตา งๆ และพยายามปฏิบตั ติ น
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ตาม พระ ธรรมวิ นั ย ก็ ต าม แต ก็ เป น การ กระทำ า ที่ ฝ า ฝ น พระ ราช บั ญ ญั ติ คณะสงฆ
พ.ศ. 2505 ที่บัญญัติขึ้นโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญเพื่อใหการปกครองคณะสงฆเปนไป
ดวยความเรียบรอย ปองกันมิใหบุคคลผูมีเจตนาไมสุจริตอาศัยรมเงาพระพุทธศาสนา
มาหาประโยชนใสตน ดังนั้นจำาเลยจึงตองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว” การกระทำา
ที่ฝาฝนพระราชบัญญัติคณะสงฆของจำาเลยในกรณีนี้จึงมีลักษณะเปนการใชสิทธิและ
เสรีภาพเกินขอบเขตที่บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญใหความคุมครอง
นอกจากนี้ยังมีกรณีศาลฎีกาหยิบยกบทบัญญัติในเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพมาใชตีความบทบัญญัติกฎหมายที่ใชบังคับแกคดี เชน ในคำาพิพากษาฎีกา
ที่ 1493/2543 เรือ่ งนีศาลฎี
้
กาตัดสินวา “พระราชบัญญัตการ
ิ เลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาล
พ.ศ. 2482 มาตรา 21 (9) ทีบั่ ญญัตถึิ งการเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
วา “...ตองคำาพิพากษาหรือคำาสัง่ ทีชอบ
่ ดวยกฎหมายใหจำาคุก และถูกคุมขังอยูโดย
 หมาย
ของศาล หรือโดยคำาสั่งนั้น” เปนบทบัญญัติที่ตัดสิทธิของบุคคล จึงตองตีความในทาง
รักษาสิทธิของผูต องถูกตัดสิทธิ โดยคำานึงถึงบทบัญญัตของ
ิ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 33 วรรคสองที่บัญญัติวา “กอนมีคำาพิพากษาถึงที่สุดแสดงวา
บุคคลใดไดกระทำาความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทำาผิดมิได” การที่
ผูคัดคานถูกพิพากษาใหจำาคุกโดยศาลชั้นตน ซึ่งคดียังไมถึงที่สุด ผูคัดคานจึงยังไมพน
จากตำาแหนงกรรมการสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา
10 (4)” คำาพิพากษานี้จึงเปนตัวอยางของการใชหลักการแหงสิทธิเสรีภาพที่เกี่ยวกับ
การ คุ  ม ครอง สิ ท ธิ เสรี ภ าพ ส ว นบุ ค คล มา ใช ตี ค วาม พระ ราช บั ญ ญั ติ การ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482 เปนตน
2.1.3.2 การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลปกครอง
การที่ประชาชนจะนำาคดีที่เกี่ยวพันกับสิทธิและเสรีภาพขึ้นสู
การพิจารณาของศาลปกครองไดนั้น นอกจากจะตองเปนไปตามหลักเกณฑของมาตรา
223 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กลาวคือ คดีดังกลาว
จะตองเปนคดีปกครอง อันไดแก คดีที่อันเปนขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือเปนขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่
ของรัฐดวยกันเองแลว ยังตองเปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัตจัิ ดตัง้ ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
กำาหนดประเภทของคดีปกครองที่สามารถนำาเสนอตอศาลปกครองอันนำาไปสูชองทางที่
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จะสามารถหยิบยกบทบัญญัติในเรื่องสิทธิและเสรีภาพมาใชในการพิจารณาตัดสินคดี
ซึ่งมีดวยกันทั้งหมด 6 ประเภทคือ 
			ก. คดี พิ พ าทเ กี่ ย วกั บ ก ารที่ ห น ว ยงานท างป กครองห รื อ
เจาหนาที่ของรัฐกระทำ�การโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คำ�สั่งหรือ
การกระทำ�อื่นใ ดเนื่องจากการกระทำ�โดยไมชอบดวยกฎหมาย
			ข. คดี พิ พ าทเ กี่ ย วกั บ ก ารที่ ห น ว ยงานท างป กครองห รื อ
เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกำ�หนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินควร
			ค. คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำ�ละเมิดหรือความรับผิด
อยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอำ�นาจตาม
กฎหมาย ห รือจากกฎ ค �
ำ สงั่ ทางปกครอง ห รือค�
ำ สงั่ อนื่ ห รือจากการละเลยตอ หนาทตี่ าม
ที่กฎหมายกำ�หนดใหปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท ี่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
			ง. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
			จ. คดีที่กฎหมายกำ�หนดใหหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทำ�หรือละเวนกระทำ�
อยางหนึ่งอยางใด
			ฉ. คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำ�หนดใหอยูในเขต
อำ�นาจของศาลปกครอง
			นอกเหนือจากการที่ประชาชนจะคดีขึ้นสูการพิจารณาของ
ศาลปกครองไดโดยตรงแลว กฎหมายยังเปดชองใหผูตรวจการแผนดิน (O
 mbu d s man ) 
ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวากฎ ขอบังคับ หรือการกระทำ�ใดของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาสามาเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครองเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยตามชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎ ขอบังคับ หรือการกระทำ�ใดของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท ี่ของรัฐได5 
			
ตัวอยางของค�
ำ พพิ ากษาและค�
ำ สงั่ ของศาลปกครองเกีย่ วกับ
การใหความคุมครองสิทธิแ ละเสรีภาพของประชาชนทนี่ าสนใจ เชน
5

โปรดดูรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 245 และพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 43
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กับพวก ผูฟองคดี)

( 1) คดี หมายเลข ดำา ที่ ฟ. 47/ 2549 ( มูลนิธิ เพื่อ ผูบริโภค

คดีนี้มูลนิธิเพื่อผูบริโภคกับพวกไดฟองคดีตอศาลปกครอง
สูงสุดวา ผูฟองคดีเปนผูใชน้ำามันและกาซของ ปตท. ซึ่งเปนผูไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามไดดำาเนินการยกเลิกและแปรสภาพกิจการ ปตท.
ที่เคยเปนรัฐวิสาหกิจภายใตกำากับดูแลของกระทรวงพลังงานไปเปน บมจ.ปตท. โดย
กระบวนการแปรรูป ปตท.ขัดกับพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เนื่องจาก
การแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้ง บมจ.ปตท. ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะ
องคประกอบของคณะกรรมการดังกลาวไมครบถวนตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจฯ ซึ่งกำาหนดใหมีกรรมการฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 3 คน ซึ่ง
ตองเปนผูเชี
 ย่ วชาญดานการเงินและบัญชี และใหมีคนในกิจการของรัฐวิสาหกิจทีแปรรู
่ ป
อยางนอยดานละ 1 คน แตขอเท็จจริงปรากฏวาคณะกรรมการฯ ดังกลาว มีผูทรงคุณวุฒิ
เพียงคนเดียว นอกจากนี้ยังมีกรรมการเตรียมการจัดตั้งฯ เปนผูถือหุนใน บมจ.ปตท.
ทั้งที่กฎหมายหามคณะกรรมการฯ ถือหุนในรัฐวิสาหกิจที่ไดมีการแปรรูป สวนการตรา
พระราชกฤษฎีกาแปรรูป ปตท. นั้น คณะกรรมการจัดทำาการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้ง บมจ.ปตท. ไดดำาเนินการรับฟง
ความ คิดเห็น ประชาชน โดย ไม เปดเผย และ ไม เปดโอกาส ให ประชาชน เขารวม แสดง
ความคิดเห็นอยางกวางขวางตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2543 ซึง่ การกระทำาดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา 59 ที่ไดรับรองใหบุคคลมีสิทธิไดรับขอมูล คำาชี้แจงเหตุผลของหนวยราชการ
รัฐวิสาหกิจ กอนดำาเนินโครงการทีอาจ
่ มีผลกระทบตอตนเอง และยังปรากฏดวยวาในการ
ตราพระราชกฤษฎีกากำาหนดอำานาจ สิทธิ และประโยชนฯ มีเจตนาไมสุจริต สงผลให
บมจ. ปตท. มี อำ า นาจ มหาชน ของ รั ฐ ใน การ เวนคื น ที่ ดิ น การ ประกาศ เขต และ
รอน สิทธิ เหนือ พื้นดิน ของ เอกชน ที่ มี ผล ทำา ให มี การนำา ทรัพยสิน บางอยาง อันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินที่ไมสามารถซื้อขายไดใหไปอยูในการถือครองของเอกชน
ที่แสวงหากำาไร นอกจากนี้ การกำาหนดสิทธิประโยชนยังสงผลให บมจ.ปตท. มีอำานาจ
ผูกขาด ในการ ขาย น้ำามัน ราชการ ผูกขาด การ ซื้อ- ขายกาซธรรมชาติ สิทธิการยกเวน
การเสียภาษีปาย รวมทัง้ สิทธิการวางหนังสือค้าำ ประกันธนาคารตอกรมศุลกากร และอืน่ ๆ
รวมทั้งการจัดสรรและกระจายหุนก็ไมไดดำาเนินการอยางเปนธรรม คือ ไมเปดโอกาส
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ใหประชาชนคนไทยมีสิทธิเขาถึงการเปนเจาของ บมจ.ปตท. ซึ่งขัดกับการโฆษณา
ประชาสัมพันธข อง ปตท.กอนการแปรรูปที่วา แปรรูปเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสเปน
เจาของ บมจ.ปตท. จึงฟองขอใหศาลมีคำ�พิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาแปรรูป
ปตท.ดังกลาว 
			โดยศาลพิเคราะหแลวเห็นวาการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้ง บมจ. ปตท. ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒจิ ำ�นวน 3 คน
เปนไปตามมาตรา 16 แหงพ ระราชบญ
ั ญัตทิ นุ รฐั วิสาหกิจฯ แลว สว นขอ อางทว่ี า ม กี รรมการ
เตรียมการจัดตั้งฯ เปนผ ูถือหุนใน บมจ.ปตท.ทั้งที่กฎหมายหามคณะกรรมการฯ ถือหุน
ในรัฐวิสาหกิจที่ไดมีการแปรรูปนั้น พิจารณาแลวเห็นวาเปนเรื่องที่บุคคลดังกลาวไดรับ
มอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการหรือเปนประธานกรรมการใน
นิติบุคคลที่เปนผูรวมทุนกับภาครัฐ และเปนไปเพื่อประโยชนขององคกรของรัฐเองมิใช
เปนไปเพือ่ ป ระโยชนส ว นตัวข องผดู �ำ รงต�
ำ แหนงด งั กลาว จ งึ ไ มอ าจถอื วาเปนผ มู สี ว นไดเสีย
ในนิติบุคคลซึ่งมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของ ปตท. สวนขออางที่วา
ค ณะกรรมการจดั ท �ำ การรบั ฟงค วามคดิ เห็นข องประชาชนด�ำ เนินการไมถกู ตองตามกฎหมาย
นั้น เมื่อพิจารณาจากจำ�นวนการตีพิมพเฉพาะหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยที่มี
การประชาสมั พันธแ ละกลุม เปาหมายของการประชาสมั พันธแ ลว เห็นวาเปนการประกาศ
ทางหนังสือพิมพอยางทั่วถึงและเปนระยะเวลาเพียงพอ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธให
ประชาชนรบั ทราบขอ มูลไ ดอ ยางทวั่ ถ งึ แ ลว แ มวา จ ะมไิ ดป ฏิบตั ติ ามวธิ กี ารทกี่ �ำ หนดไวใ น
ขอ 9 (1) ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายทนุ ร ฐั วิสาหกิจว า ดวยการรบั ฟงความคดิ เห็น
ของประชาน พ.ศ.2543 กต็ าม ทง้ั ส ถานทท่ี จ่ี ดั ไ วส�ำ หรับว นั รบั ฟงค วามคดิ เห็นกม็ เี พียงพอ
สำ�หรับผูที่ลงทะเบียนเขารวมการรับฟงท ั้งหมด จึงไมอาจรับฟงไดว าเปนการดำ�เนินการ
ที่ ไ ม ช อบด  ว ยก ฎหมาย จึ ง เ ห็ น ว า ก ระบวนการแ ละขั้ น ตอนที่ ไ ด ก ระทำ �ก อ นก าร
ต ราพระราชกฤษฎีกาก�ำ หนดอ�ำ นาจ ส ทิ ธิ แ ละประโยชนข องบริษทั ป ตท.จ �ำ กัด (ม หาชน)
พ.ศ.2 544 แ ละพระราชกฤษฎีกาก�ำ หนดเงือ่ นเวลายกเลิกก ฎหมายวา ดวยการปโ ตรเลียม
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 เปนการกระทำ�ท่ีชอบดวยกฎหมายแลว สวนขออางที่วา
การตราพระราชกฤษฎีกากำ�หนดอำ�นาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จำ�กัด
(มหาชน) พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎีกากำ�หนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย
การปโ ตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 มปี ญ
 หาความชอบดว ยกฎหมายนน้ั เห็นวา
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะตองอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
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และตองใชเพื่อประโยชนในกิจการของรัฐเทานั้น แมมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจฯ บัญญัติใหอำานาจ สิทธิ หรือประโยชนของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุน
เปนหุนของบริษัทอาจจำากัดหรืองดไดตามที่กำาหนดในพระราชกฤษฎีกา แตการตรา
พระ ราช กฤษฎีกา ตอง คำานึง ถึง การ ควบคุม การ ใช อำานาจ ทาง กฎหมาย ใหเปนไป โดย
ถูกตองและรักษาผลประโยชนของรัฐดวย เมือ่ พระราชกฤษฎีกากำาหนดอำานาจ สิทธิ และ
ประโยชนของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 มิไดมีบทบัญญัติจำากัดการใช
อำานาจ มหาชน ดังกลาว ไว จึง เปนการ กระทำา ที่ ไมชอบ ดวย กฎหมาย เมื่อ ตอมา ได มี
การตราพระราชกฤษฎีกากำาหนดอำานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษทั ปตท. จำากัด (มหาชน)
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งมาตรา 4 วรรคสองไดบัญญัติใหอำานาจของ ปตท. ตาม
พระราชบัญญัติการ ปโตรเลียม แหง ประเทศ ไทย พ.ศ. 2521 โอน ไปเปนอำานาจของ
คณะกรรมการกำากับการใชอำานาจของผูถูกฟองคดีที่ 4 จึงเปนบทบัญญัติที่ใหอำานาจแก
คณะบุคคลกระทำาการอันเปนการกระทบตอสิทธิในทรัพยสนิ ของบุคคล ซึง่ ไมอาจกระทำา
ไดโดยอาศัยอำานาจตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงเห็นวาบทบัญญัตมาตรา
ิ
4 วรรคสอง
แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายสมควรเพิกถอน แตเมื่อพิจารณา
ถึงเหตุแหงการกระทำาที่ไมชอบดวยกฎหมาย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเพิกถอน
พระราชกฤษฎีกา รวมถึงวิธีการแกไขความไมชอบดวยกฎหมายจึงเห็นวาไมจำาเปนตอง
เพิกถอน บทบัญญัติ มาตรา 4 วรรค สอง แหง พระ ราช กฤษฎีกา ดังกลาว อีก ทั้ง เหตุ
แหง ความ ไมชอบ ดวย กฎหมาย เชนวา นี้ ก็ มิได มี ความ ราย แรง ถึงขนาด ที่ จะ เพิกถอน
พระราชกฤษฎีกากำาหนดเงือ่ นเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2544 จึงใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกันแบงแยกทรัพยสินในสวนที่เปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินประเภททรัพยสินในสวนที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สิทธิการใชที่ดิน
เพือ่ วางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ รวมทัง้ แยกอำานาจและสิทธิในสวนทีเป
่ นอำานาจ
มหาชนของรัฐออกจากอำานาจและสิทธิของผูถูกฟองคดีที่ 4 ใหเสร็จสิ้นกอนการแตงตั้ง
คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. 2550 สวนคำาขอใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับนั้น ใหยก
(2) คำาสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ 543/2551 (นายสุวัตร
อภัยภักดิ์ กับพวก ผูฟองคดี)
คดีนี้ผูฟองคดีทั้งเกาฟองวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 นำาเสนอ
รางแถลงการณรวมรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชากรณีการขอขึน้ ทะเบียนปราสาทพระวิหาร
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เปนมรดกโลกพรอมแผนที่แนบทาย เปนการกระทำ�ที่ไมสุจริต กระทำ�นอกเหนือจาก
อำ�นาจหนาที่ บิดเบือนขอเท็จจริง ไมแ สดงสถานะของแถลงการณร วมฯ ทั้งไ มแสดงผล
ความผูกพันท ี่อาจเกิดแ กป ระเทศชาติ และการที่ผูถูกฟ องคดีท ี่ 2 ไดป ระชุมพ ิจารณาโดย
ไมต รวจสอบขอ มูลอ ยางรอบคอบ เปนการใชด ลุ พินจิ โ ดยไมเหมาะสมและเปนการกระทำ�
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติแ ละปวงชนชาวไทย และ
การที่ผูถูกฟองคดีที่ 2 มีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 เห็นชอบแถลงการณร วมฯ และ
ใหผูถูกฟองคดีที่ 1 (นายนภดล ปทมะ) เปนผูลงนามในแถลงการณรวม ซึ่งเปน
การใหความเห็นชอบในการกระทำ�ของผูถูกฟองคดีที่ 1 ที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงเปน
การกระทำ�ทไี่ มชอบดว ยกฎหมายไปดว ย จึงข อใหศ าลปกครองมคี �
ำ พพิ ากษาหรือม คี �
ำ สงั่
ใหเพิกถอนการกระทำ�ของผูถูกฟองคดีที่ 1 เกี่ยวกับการเสนอรางแถลงการณรวมฯ
ตอผูถูกฟองคดีที่ 2 เพื่อพิจารณาและมีมติเห็นชอบ และเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดี
ที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 เห็นชอบแถลงการณรวมฯ และใหผูถูกฟองคดีที่ 1
เปนผูลงนามในแถลงการณรวม รวมทั้งเพิกถอนการลงนามของผูถูกฟองคดีที่ 1
ในแถลงการณร ว มฯ เมือ่ ว นั ที่ 18 มิถนุ ายน 2551 ทัง้ นี้ข อใหศ าลมคี �
ำ สงั่ ก �ำ หนดมาตรการ
หรือวิธีการคุมครองชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกขกอนการพิพากษา โดยใหระงับการกระทำ�
ของผูถูกฟองคดีที่ 1 ทั้งการเสนอเรื่องตอผูถูกฟองคดีที่ 2 และการลงนามในแถลงการณ
รวมฯ ใหสิ้นผลเปนการชั่วคราว และใหระงับผลมติของผูถูกฟองคดีที่ 2 เมื่อวันที่ 17
มิถุนายน 2551 ไวเปนการชั่วคราว และขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองกระทำ�การใดๆ
อันเปนการแจงการยุติความผูกพันตามแถลงการณรวมฯ ตอประเทศกัมพูชา และ
องคการยูเนสโกไวเปนการชั่วคราว
			
ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา กระทรวงการตางประเทศเปน
หนวยงานของรัฐโ ดยมีผูถูกฟองคดีที่ 1 (รัฐมนตรี) เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดแ ละมีอำ�นาจ
บริหารราชการในกระทรวงการตางประเทศตามมาตรา 12 แหงพ ระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ผูถูกฟองคดีที่ 2 เปนคณะรัฐมนตรีมีอำ�นาจหนาที่
บริหารราชการแผนดินตามบทบัญญัติของกฎหมาย ผูถ กู ฟอ งคดีทง้ั สองจงึ เปนเจาหนาที่
ของรฐั ต ามมาตรา 3 แหงพ ระราชบญ
ั ญัตจิ ดั ตัง้ ศ าลปกครองและวธิ พี จิ ารณาคดีป กครอง
พ.ศ. 2542 แมวาผูถูกฟองคดีทั้งสองจะไดกระทำ�ในฐานะรัฐบาลในกิจการเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศ แตเมื่อการกระทำ�ดังกลาวกระทบตอสิทธิหรือประโยชน
อันชอบธรรมของประชาชนชาวไทยในอันที่จะคงไวซึ่งสิทธิและหนาที่ในการครอบครอง
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และรักษาไวซึ่งอาณาเขต ดินแดน แหลงอารยธรรมอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
รวมตลอดทัง้ สิทธิในการประกอบอาชีพในบริเวณดังกลาวและสิทธิตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ
ดวยการกระทำาของรัฐบาลดังกลาวจึงเปนการดำาเนินการของเจาหนาที่ของรัฐในทาง
ปกครองทีอยู
่ ใน
 อำานาจของศาลปกครองรวมอยูด วย กรณีจึงเปนคดีพิพาทเกีย่ วกับการที่
เจาหนาที่ของรัฐกระทำาการโดยไมชอบดวยกฎหมายที่อยูในอำานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
และเมื่อพิจารณาจากขอตกลงในแถลงการณรวมฯ แลวอาจถือไดวาประเทศไทยได
ยอมรับเขตแดนรอบพื้นที่ของปราสาทพระวิหารตามที่ระบุไวในแผนที่โดยปริยาย และ
อาจ ทำาลาย น้ำาหนักใน การ อางอิง เขต แดน ที่ ประเทศไทยยึดถือสันปนน้ำาเปนเสนแบง
เขตแดนมาโดยตลอด จึงถือวาคดีมีมูลรับฟงไดตามคำาฟอง และการกระทำาดังกลาวอาจ
ทำา ให เกิด ความ เสียหาย ตอ ประเทศชาติ ประชาชน รวม ถึง ผู ฟองคดี ทั้ง เกา ซึ่ง เปน
ความเสียหายทียาก
่ จะเยียวยาแกไขในภายหลัง อีกทัง้ หากศาลมีคำาสัง่ กำาหนดมาตรการ
หรือ วิธีการ คุมครอง เพื่อ บรรเทา ทุกข ชั่ว คราวกอน การ พิพากษา แลวก็ ไมมีผล กระทบ
ตอการบริหารของรัฐ จึงมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะกำาหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
เพือ่ บรรเทาทุกขชัว่ คราวกอนการพิพากษาได คำาสัง่ กำาหนดมาตรการหรือวิธกี ารคุม ครอง
เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ชอบแลว จึงมีคำาสั่ง
ยืนตามคำาสั่งของศาลปกครองชั้นตน
(3) คำาสัง่ ของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำาที่ 1605/2551
(นายดนัย ดั่งคุณธรรม กับพวก ผูฟองคดี)
คดีนีผู้ ฟ องคดีทัง้ หกฟองวา การทีผู่ ถ กู ฟองคดีทัง้ สามใชอำานาจ
ทางปกครองและกำาลังทางกายภาพเขาสลายการชุมนุมบริเวณรอบรัฐสภา ลานพระบรมรูป
ทรงมาโดยมิไดมีการประกาศแจงเตือนกอนการเขาสลาย อีกทั้งใชวัตถุระเบิดหรืออาวุธ
สิ่งอื่นนอกเหนือไปจากแกสน้ำาตาเพื่อสลายการชุมนุมจนเปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งหกและ
ประชาชนที่เขารวมการชุมนุมไดรับบาดเจ็บ เปนการกระทำาที่ไมชอบดวยกฎหมายและ
เปนละเมิดตอสิทธิเสรีภาพและชีวิตรางกายของผูฟองคดีทั้งหก นอกจากนี้ยังเปนการ
กระทำา ที่ ขัดตอ หลัก สิทธิ มนุษย ชน มิได เปนการ บริหาร บานเมือง โดย หลัก นิติธรรม
ตาม มาตรา 3 ของ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 จึง ขอ ให
ศาลปกครองมีคำาพิพากษาหรือคำาสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมถึงผูใตบังคับบัญชาของ
ผูถูกฟองคดีทั้งสาม ยุติการกระทำาที่ใชวัตถุระเบิดหรืออาวุธอื่นใด และขอใหมีคำาสั่งหรือ
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กำ�หนดมาตรการหรือว ธิ กี ารคมุ ครองโดยหา มมใิ หผ ถู กู ฟ อ งคดีท งั้ ส ามและเจาหนาท ผี่ ใู ต
บังคับบัญชาและเจาหนาที่อื่นใดใชวัตถุระเบิดและอาวุธอื่นใดรวมตลอดถึงการใชความ
รุนแรงใดๆในการเขาสลายการชุมนุมเปนการชั่วคราวในระหวางการพิจารณาคดี
			
ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา ผูเขารวมชุมนุมและผูฟองคดีแต
ละคนมวี ตั ถุป ระสงคใ นการเขาร ว มชุมนุมท แี่ ตกตางกัน จึงไ มอ าจถอื ไดวา ผ เู ขาร ว มชุมนุม
มีการกระทำ�อันเปนการฝาฝนตอกฎหมายอันเปนความผิดตองไดรับโทษทางอาญา
ประกอบกับการกระทำ�ของเจาหนาทีต่ ำ�รวจในวันที่ 7 ตุลาคม 2551 มีว ัตถุประสงคเพื่อ
มุงคุมครองใหสมาชิกรัฐสภาเขาไปประชุมในรัฐสภา และคณะรัฐมนตรีสามารถเขาไป
แถลงนโยบายตอรัฐสภาได จึงเห็นวาไมมีเจตนาที่จะใชอำ�นาจของตนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแตอยางใด การกระทำ�ของเจาหนาที่ตำ�รวจจึงมิใช
เปนการกระทำ�ทางกระบวนการยตุ ธิ รรมทางอาญา แตเปนการกระทำ�ทางปกครองซงึ่ อ ยู
ในอำ�นาจของศาลปกครองที่จะรับไวพิจารณาพิพากษาไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 สวน
การชมุ นุมในกรณีนจ้ี ะไดรบั ความคมุ ครองตามรฐั ธรรมนูญหรือไมนน้ั เห็นวา การทผ่ี ฟู อ งคดี
ทั้งหกและประชาชนผูเขารวมชุมนุมบริเวณหนารัฐสภาปดลอมประตูเพื่อมิใหสมาชิก
รัฐสภาเขาอ อกบริเวณรฐั สภา และใชร วั้ ล วดหนาม ยางรถยนตร าดน�้ำ มันข วางกัน้ ถ นนไว
เปนการกระทำ�ที่มีลักษณะทำ�ใหผูอื่นกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ
จนไมกลาที่จะเขาไปในรัฐสภา หรือออกจากรัฐสภาอันเปนการกระทบตอสิทธิเสรีภาพ
ของบคุ คลอืน่ ทัง้ ย งั ก อ ใ หเกิดผลกระทบตอ ภ าระหนาทีใ่ นการบริหารราชการแผนดินแ ละ
การจัดทำ�บริการสาธารณะของรัฐ การชุมนุมหนารัฐสภาในวันที่ 7 ตุลาคม 2551 จึงม ิใช
การชุ ม นุ ม โ ดยส งบอั น จ ะไ ด รั บ ค วามคุ  ม ครองต ามม าตรา 63 ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เจาหนาทีต่ ำ�รวจจึงมีอำ�นาจหนาที่ที่จะสลาย
การชมุ นุมเพือ่ แ กปญ
 หาการกระทำ�ของผเู ขาร ว มชุมนุมไ ด อยางไรก็ดี การสลายการชมุ นุม
จะตองกระทำ�เทาทีจ่ ำ�เปน โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสม มีลำ�ดับข ั้นตอนตามหลักส ากล
ที่ใชในการสลายการชุมนุมของประชาชน เจาหนาที่ตำ�รวจจึงไมอาจใชอำ�นาจตาม
อ �ำ เภอใจได เมือ่ มปี ระชาชนคนหนึง่ เสียชีวติ และมผี ไู ดรบั บ าดเจ็บหลายราย ประกอบกบั 
ยังมีการชุมนุมของประชาชนกลุมตางๆ อยูซึ่งมีแนวโนมทำ�ใหเจาหนาที่ตองดำ�เนิน
การสลายการชมุ นุมอ กี จึงม คี �
ำ สง่ั ก �ำ หนดมาตรการหรือว ธิ กี ารคมุ ครองชว่ั คราวใหผ ฟู อ งคดี
ทั้งหก โดยมีคำ�สั่งใหผูถูกฟองคดีที่ 3 (สำ�นักงานตำ�รวจแหงชาติ) หากจะกระทำ�การใดๆ
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ตอผูเขารวมชุมนุมตองดำาเนินการเทาที่จำาเปน โดยคำานึงถึงความเหมาะสม มีลำาดับ
ขัน้ ตอนตามหลักสากลทีใช
่ ในการสลายการชุมนุม ใหผูถ กู ฟองคดีที่ 2 (ผูบั ญชาการตำารวจ
แหงชาติ) ปฏิบัติหนาที่ตามคำาสั่งศาล ใหผูถูกฟองคดีที่ 1 (นายกรัฐมนตรี) ดำาเนินการให
ผูถูกฟองคดีที่ 3 ปฏิบัติตามคำาสั่งศาลจนกวาจะมีคำาพิพากษาหรือคำาสั่งเปนอยางอื่น
2.3.1.3 การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลรัฐธรรมนูญ
หลั ก ความ เป น กฎหมาย สู ง สุ ด ของ รั ฐ ธรรมนู ญ ย อ ม ได รั บ
ความคุม ครองโดยองคกรศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ เปนองคกรหลักในการควบคุมความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย (die verfassungsgerictliche Normenkontrolle)6 โดยบทบาท
ของ ศาล รั ฐ ธรรมนูญ ใน ส วน นี้ ย อ ม หมายความ รวมถึ ง การ ควบคุ ม ความชอบ ด วย
บทบั ญ ญั ติ แห ง สิ ท ธิ และ เสรี ภ าพ ที่ บั ญ ญั ติ ไว ใน รั ฐ ธรรมนู ญ ด ว ย เช น กั น ดั ง นั้ น
ศาลรัฐธรรมนูญจึงเปนองคกรสำาคัญองคกรหนึ่งซึ่งมีอำานาจในการใชและการตีความ
รัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ได กำาหนด ให ศาล รัฐธรรมนูญ เปนองคกรใน การทำาหนาที่ควบคุม
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
สำาหรับ อำานาจ หนาที่ ของ ศาล รัฐธรรมนูญ ใน การ ควบคุม
ความชอบ ด ว ย รั ฐ ธรรมนู ญ ของ กฎหมาย ซึ่ ง เป น ช อ งทาง ให เกิ ด การ ฟ อ งคดี ต อ
ศาลรัฐธรรมนูญและนำาไปสูการ
 ใชและการตีความรัฐธรรมนูญในสวนทีเกี
่ ย่ วกับสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล อาจแยกพิจารณาออกเปน 1) การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายกอนมีผลใชบังคับ และ 2) การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายหลังการประกาศใชซึ่งจำาแนกไดอีกสองกรณีคือ การควบคุมความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายแบบนามธรรมและแบบรูปธรรม ซึ่งมีรายละเอียดตอไปนี้
1)การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายกอนมีผลใช
บังคับ ซึ่งเปนไปตามมาตรา 141 และมาตรา 254
1.1) กรณีตามมาตรา 141
มาตรา 141 ของ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก ร ไทย
พุทธศักราช 2550 บัญญัติ วา “เมื่อ รัฐสภา ใหความเห็น ชอบ กับ ราง พระ ราช บัญญัติ
ประกอบ รั ฐ ธรรมนู ญ แล ว ก อ น นำ า ขึ้ น ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ ม ถวาย เพื่ อ ทรง ลง
6

บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2544), หนา
28-32.
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พระปรมาภิไธย ใหส ง ศ าลรฐั ธรรมนูญพ จิ ารณาความชอบดว ยรฐั ธรรมนูญซ งึ่ ต อ งกระทำ�
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
			
คำ�วนิ จิ ฉัยข องศาลรฐั ธรรมนูญท วี่ นิ จิ ฉัยว า ร า งพระราชบญ
ั ญัติ
ประกอบรฐั ธรรมนูญใ ดมขี อ ความขดั ห รือแ ยงต อ ร ฐั ธรรมนูญ ใหข อ ความทขี่ ดั ห รือแ ยงต อ 
รัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป ในกรณีที่วินิจฉัยวาขอความดังกลาวเปนสาระสำ�คัญหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ ใหรางพระราชบัญญัตริ ัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป
			
ในกรณีที่คำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทำ�ใหขอความ
ท ขี่ ดั ห รือแ ยงต อ ร ฐั ธรรมนูญเปนอ นั ตกไปตามวรรคสอง ใหส ง ร า งพระราชบญ
ั ญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลำ�ดับ ในกรณี
เชนวานี้ ใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาแกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแ ยงต อ
รัฐธรรมนูญได โดยมติใ นการแกไขเพิม่ เติมใหใชค ะแนนเสียงมากกวากงึ่ หนึง่ ของจำ�นวน
สมาชิกทงั้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องแตละสภา แลวใหนายกรัฐมนตรีด�ำ เนินการตามมาตรา 90
และมาตรา 150 หรือม าตรา 151 แลวแตก รณี ตอไป”
			
1.2) กรณีม าตรา 154
			
บทบัญญัตมิ าตรา 154 ของรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ไดก �ำ หนดหลักเกณฑเกีย่ วกับก ารตรวจสอบความชอบดว ยรฐั ธรรมนูญ
ของรางกฎหมายไวด ังนี้7
7

มาตรา 154 รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนำ�ขึ้น
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา 150 หรือราง
พระราชบญ
ั ญัตใิ ดทรี่ ฐั สภาลงมติย นื ยันต ามมาตรา 151 กอนทนี่ ายกรัฐมนตรีจ ะน�
ำ รา งพระราชบญ
ั ญัติ
นั้นขึ้นทูลเกลาท ูลกระหมอมถวายอีกค รั้งหนึ่ง
(1) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจำ�นวนไม
นอยกวาหนึ่งในสิบของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เห็นวารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมขี อ ความขดั ห รือแ ยงต อ ร ฐั ธรรมนูญน ี้ หรือต ราขนึ้ โ ดยไมถกู ตองตามบทบัญญัตแิ หงร ฐั ธรรมนูญ
นี้ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี
แลวใ หป ระธานแหงส ภาทไี่ ดรบั ค วามเห็นด งั กลาวสง ค วามเห็นน นั้ ไ ปยงั ศ าลรฐั ธรรมนูญเพือ่ ว นิ จิ ฉัย และ
แจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
(2) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือ
ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหสงความเห็นเชนวานั้นไ ปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจงใหป ระธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไมช ักชา
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ก) รางกฎหมายที่อาจเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
รางกฎหมายที่อาจจะเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดนั้น
ตามมาตรา 154 วรรคแรกของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
กำาหนดวา ตองเปนรางพระราชบัญญัตทีิ รั่ ฐสภาไดใหความเห็นชอบแลวเทานัน้ หากมิใช
เปนรางกฎหมายดังทีกล
่ าวมาและรัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบในรางกฎหมายดังกลาว
ย อ ม ไม อาจ เสนอให ศาล รั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ตาม มาตรา 154 ของ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได
ข) บุคคลที่มีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
บุคคลผูมี สิทธิเสนอเรือ่ งใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติตามมาตรา 154 ของรัฐธรรมนูญอาจแยกได
เปนสองกรณีคือ
- กรณีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทัง้ สองสภารวมกันมีจำานวนไมนอยกวาหนึง่ ในสิบของจำานวนสมาชิกทัง้ หมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได
- นายกรัฐมนตรีอาจเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได หาก
นายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัตมีิ ขอความขัดหรือแยง หรือตราขึน้ โดยไมถกู ตอง
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ค) ขอบเขตในการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ
ขอบเขต ใน การ ตรวจสอบ ความชอบ ดวย รัฐธรรมนูญ ของ
กฎหมายกอนมีผลใชบังคับตามมาตรา 154 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2550 ศาล รั ฐ ธรรมนู ญ อาจ แยกออก เป น สอง กรณี ดั ง นี้ คื อ กรณี แรก
เปนการตรวจสอบในทางรูปแบบ และกรณีที่สอง เปนการตรวจสอบในทางเนื้อหา
ในระหวางที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ใหนายกรัฐมนตรีระงับการดำาเนินการเพื่อประกาศใช
รางพระราชบัญญัติดังกลาวไวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำาวินิจฉัย
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้หรือตราขึ้น
โดย ไม ถู ก ต อ ง ตาม บทบั ญ ญั ติ แห ง รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ และ ข อ ความ ดั ง กล า ว เป น สาระสำ า คั ญ ให
รางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวารางพระราชบัญญัตนัิ น้ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนีแต
้ มิใชกรณี
ตามวรรคสาม ใหขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป และใหนายกรัฐมนตรีดำาเนินการตามมาตรา
150 หรือมาตรา 151 แลวแตกรณี ตอไป
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2) การควบคุมค วามชอบดว ยรฐั ธรรมนูญข องกฎหมายหลังก ารประกาศใช
		
การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังการประกาศ
ใชยังจำ�แนกไดอีกสองกรณีคือ
			
2.1) การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
แบบนามธรรมตามมาตรา 254 รัฐธรรมนูญแ หงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
			
โดยม าตรา 245 รั ฐ ธรรมนู ญ แ ห ง ร าชอาณาจั ก รไ ทย
พุทธศักราช 2550 บัญญัติวา “ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศ าลรัฐธรรมนูญห รือ
ศาลปกครองไดเมื่อเห็นวาม ีกรณี ดังตอไปนี้
			
(1) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็น ตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาล
รัฐธรรมนูญพจิ ารณาวนิ จิ ฉัยโ ดยไมช กั ชา ทัง้ นี้ ตามพระราชบญ
ั ญัตปิ ระกอบรฐั ธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
			
(2) กฎ คำ�สั่ง ขอบังคับ หรือการกระทำ�ใดของบุคคลใด
ตามมาตรา 244 (1) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญห รือก ฎหมาย ใหเสนอ
เรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครองและใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศ าลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง”
			
2.2) การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
แบบรูปธรรมตามมาตรา 211 และมาตรา 212
			
ก) กรณีมาตรา 211
			
โดยมาตรา 211 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดี
ใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยมาตรา 6
และยงั ไ มมคี �
ำ วนิ จิ ฉัยข องศาลรฐั ธรรมนูญใ นสว นทเี่ กีย่ วกับบ ทบัญญัตนิ นั้ ใหศ าลสง ค วาม
เห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้นให
ศาลด�ำ เนินการพจิ ารณาตอ ไปไดแ ตใ หร อการพจิ ารณาพพิ ากษาคดีไ วช วั่ คราว จ นกวาจ ะ
มีคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
			
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคำ�โตแยงของคูความตาม
วรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไว
พิจารณาก็ได
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คำาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทัง้ ปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคำาพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
ข) กรณีมาตรา 212
กรณี ดังกลาว เปนการ รอ งทุ กข ตาม รั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ โต แ ย ง
บทบั ญ ญั ติ แห ง กฎหมาย โดย มาตรา 212 รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก ร ไทย
พุทธศักราช 2550 บัญญัตวิ า “บุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีรั่ ฐธรรมนูญนีรั้ บรอง
ไวมีสิทธิยืน่ คำารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ มีคำาวินจิ ฉัยวาบทบัญญัตแห
ิ งกฎหมายขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ
การ ใช สิทธิ ตาม วรรค หนึ่ง ตอง เปน กรณีที่ ไม อาจ ใช สิทธิ โดย
วิธีการอื่นไดแลว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
ตามมาตรา 212 เปนการนำาระบบรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญ
เขามา ใน ระบบ กฎหมาย ไทย แต เปนการ รองทุกข เพื่อ การ ตรวจสอบ ความชอบ ดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยมีเงือ่ นไขวาตองเปนกรณีทไม
่ี อาจใชสิทธิโดยวิธกี ารอืน่ ไดแลว
2.1.4 องคกรเฉพาะดานการคุมครองสิทธิ
2.1.4.1 ผูตรวจการ

แผนดิน
ผูตรวจการแผนดิน เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 196 ของ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2540
และ พระ ราช บั ญ ญั ติ ประกอบ รั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย ผู  ตรวจการ แผ น ดิ น ของ รั ฐ สภา
พุทธศักราช 2542 มีหนาที่หลักในการใหความคุมรองแกสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่
ไดรับความเดือดรอนจากการใชอำานาจของเจาหนาที่ของรัฐโดยมิชอบ
ขอพิจารณาเกี่ยวกับอำานาจหนาที่ในการใหความคุมครองแก
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลประการสำาคัญตามที่บัญญัติไวในมาตรา 245 รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติวา “ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่อง
ตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเมื่อเห็นวามีกรณี ดังตอไปนี้
(1) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ ใหเสนอเรือ่ งพรอมดวยความเห็น ตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
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(2) กฎ คำ�สั่ง ขอบังคับ หรือการกระทำ�ใดของบุคคลใดตาม
มาตรา 244 (1) มีป ญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือก ฎหมาย ใหเสนอเรื่อง
พรอมความเห็นต อศาลปกครองและใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีป กครอง
		
2.1.4.2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
			
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญอ กี อ งคกรหนึง่ ถ กู จ ดั ต งั้ ขึน้ ต ามมาตรา 199 ของรฐั ธรรมนูญแ หงร าชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 โดยทำ�หนาที่สงเสริมและคุมครองสิทธิม นุษยชนในประเทศไทย
อยางไรก็ดี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมมีอำ�นาจ
วินจิ ฉัยส งั่ การไดด ว ยตนเอง เพียงแตม กี ารด�ำ เนินการสง เรือ่ งเพือ่ ร ายงานตอ ร ฐั สภาใหร บั
ทราบเพือ่ ด �ำ เนินการตอ ไป จึงท �ำ ใหเกิดป ญ
 หาเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการคมุ ครองสทิ ธิ
มนุษยชนขององคกรดังกลาววามีอยูมากนอยเพียงใด ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของแกไข
รัฐธรรมนูญแหงร าชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยการกำ�หนดใหคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอำ�นาจที่สำ�คัญในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยเชื่อมโยงกับอำ�นาจของศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ ดังที่บัญญัติไวในมาตรา
257 (2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กลาวคือ ใหมีอำ�นาจ
เสนอเรือ่ งพรอมความเห็นตอ ศาลรฐั ธรรมนูญตาม ในกรณีทเ่ี ห็นชอบตามทีม่ ผี รู อ งเรียนวา
บทบัญญัตแิ หงก ฎหมายใดกระทบตอ ส ทิ ธิม นุษยชนและมปี ญ
 หาเกีย่ วกับค วามชอบดว ย
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือตาม (3) เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่
เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา กฎ คำ�สั่ง หรือการกระทำ�อื่นใดในทางปกครองกระทบตอ
สิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทัง้ นี้ตาม
พระราชบญ
ั ญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวธิ พี จิ ารณาคดีปกครอง โดยกลไกเหลานีจ้ ะสง ผล
ใหการด�ำ เนินการของคณะกรรมการสทิ ธิมนุษยชนเปนไปอยางมปี ระสิทธิภาพยง่ิ ขึน้
2.2 องคกรที่ทำ�หนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนของตางประเทศ
2.2.1 ระดับสหประชาชาติ ตามกฎบัตรสหประชาชาติทไี่ ดกลาวถึงหลักการ
และเหตุผลในการคมุ ครองสทิ ธิม นุษยชนไวแ ลวย งั ไ ดก �ำ หนดใหห นวยงานภายในของตนเอง
ทำ�หนาทีเ่ ปนก ลไกทจี่ ะขบั เคลือ่ นหลักการคมุ ครองสทิ ธิม นุษยชนและเสรีภาพขนั้ พ นื้ ฐาน
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นั้นใหเปนจริง โดยใหหนวยงานในลักษณะตอไปนี้เปนผูดำาเนินการ ในหัวขอนี้จะได
กลาวถึง (1) บทบาทของสหประชาชาติในการคุมครองสิทธิมนุษยชน (2) การจัดองคกร
ใน การ คุมครอง สิทธิ มนุษย ชน ของ สหประชาชาติ และ (3) กระบวนการ รองทุกข ตอ
สหประชาชาติ กรณีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรง

(1)บทบาทของสหประชาชาติในการคุมครองสิทธิมนุษยชน


การ ทำาหนาที่ ของ สหประชาชาติ อาจ แบงออก เปน 2 ลักษณะ คือ
ก. ในฐานะที่ปรึกษา(Advisory Competence) และ ข. ในฐานะองคกรตัดสินคดีความ
(Quasi jurisdictional Competence)

ก.ในฐานะที่ปรึกษา(AdvisoryCompetence)


คณะมนตรีความมั่นคง8 มี ภารกิจ ใน การ ให คำา แนะนำา แก ประเทศ
สมาชิกเพือ่ ยุตขิ อขัดแยง และมีอำานาจในการใชกาำ ลังทหารเพือ่ รักษาและฟน ฟูความมัน่ คง
และสันติภาพระหวางประเทศ ซึ่งถือเปนภารกิจในการคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยตรง


สมัชชาใหญ เปน องคกร หลัก ใน กระบวนการตัดสินใจและมีหนาที่
เกีย่ วกับการคุม ครองสิทธิมนุษยชนอยางกวางขวาง โดยมีอำานาจเสนอคำาแนะนำาดานการ
สงเสริมสิทธิมนุษยชนแกประเทศสมาชิก ถือเปนการวางแนวทางปฏิบัติระหวางประเทศ
ที่สำาคัญ อยางไรก็ตาม เนื่องจากสมัชชาใหญเปนองคกรที่ประกอบดวยสมาชิกจำานวน
มาก จึง จัดให มี หนวยงาน ยอย ภายใน โดย แบง เปนคณะ กรรมาธิการ เพื่อ ทำาหนาที่
กลั่นกรองเรื่องเขาสูการประชุมของสมัชชาใหญ คณะกรรมาธิการที่มีภารกิจเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน คือ คณะกรรมาธิการคณะทีสาม
่ หรือ คณะกรรมาธิการสังคม มนุษยธรรม
และวัฒนธรรม


คณะมนตรี เ ศรษฐกิ จ แ ละสั ง คม มี หน า ที่ ศึ ก ษา และ นำ า เสนอ
ผลการศึกษาและรายงานผลในประเด็นปญหาทีเกี
่ ย่ วของกับ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การศึกษา และการสาธารณสุขระหวางประเทศ และจัดทำาขอเสนอแนะตอสมัชชาใหญ
และองคการชำานัญพิเศษของสหประชาชาติ ตลอดจนเปนศูนยกลางในการจัดการประชุม
อภิปราย และ วางนโยบาย ใน เรื่อง ที่อยู ภายใต ความ รับผิดชอบ ตลอดจน หลักการ
ดานสิทธิมนุษยชนดวย
8

ประกอบดวยสมาชิกถาวร 5 ประเทศ ไดแก จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
และสมาชิกหมุนเวียนที่เลือกตั้งจากประเทศสมาชิกโดยสมัชชาใหญอีก 10 ประเทศ
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นอกจากนั้น สหประชาชาติยังไดจัดตั้งองคกรภายในที่มีภารกิจและ
ความรับผิดชอบงานดานนี้โดยตรงนั่นคือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขององคการ
สหประชาชาติ (Commission on Human Rights) ซึ่งเปนหนวยงานพิเศษเพื่อสงเสริม
ดานสิทธิมนุษยชนที่คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมเปนผูจัดตั้งขึ้นทำ�หนาที่พิจารณา
มาตรฐานสากลดานสิทธิมนุษยชนที่มีอยูในปจจุบัน และจัดทำ�ขอเสนอเกี่ยวกับ
การปรับปรุงม าตรฐานดงั กลาว ตลอดจนตรวจสอบสถานการณก ารละเมิดส ทิ ธิม นุษยชน
และใหความชวยเหลือประเทศที่ประสบเหตุเพื่อเยียวยาและฟนฟูสถานการณใหดีขึ้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยังไดวางกระบวนการรองเรียนการละเมิด
สิทธิม นุษยชนตอ ค ณะกรรมการฯหรือค ณะทำ�งานในภมู ภิ าคตา งๆ ใ นโลกโดยตรงอกี ดวย
(เสรี นนทสูติ, “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ”. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดองคกรอิสระตามรฐั ธรรมนูญ เรือ่ ง 3. องคการคา 
ของคุรุสภา, 2545)
(2) ในฐานะองคกรตัดสินคดีความ (Quasi jurisdictional Competence)
		
สมัชชาใหญ เปนองคกรหลักในกระบวนการตัดสินใจและมีหนาที่
เกีย่ วกับก ารคมุ ครองสทิ ธิม นุษยชนอยางกวางขวาง โดยมอี �ำ นาจเสนอค�
ำ แนะนำ�ดา นการ
สงเสริมสิทธิมนุษยชนแกประเทศสมาชิก แมคำ�แนะนำ�ดังกลาวไมมีคาบังคับหรือมีผล
เปนก ฎหมาย แตก็สามารถถือเปนการวางแนวทางปฏิบัติระหวางประเทศทสี่ ำ�คัญ
		
ผลงานส�ำ คัญข องสมัชชาใหญค อื ก ารผา นมติอ นุมตั ติ ราสารสทิ ธิม นุษยชน
ระหวางประเทศจำ�นวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิม นุษยชน
The Universal Declaration of Human Rights และกติการะหวางประเทศ (Covenants)
2 ฉบับรวมทั้งพิธีสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวของนั่นคือ International Covenant on Civil and
Political Rights กติการะหวางประเทศวาดวย สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
และInternational Covenant on Economic Social and Cultural Rights กติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมซึ่งเปนหัวใจสำ�คัญที่สุดของ
หลักกฎหมายวาดวยสิทธิม นุษยชน โดยมีหนวยงานสำ�คัญคือ
		
The Human Rights Committee เปนหนวยงานตามกติการะหวาง
ประเทศวา ดวยสทิ ธิพ ลเมืองและสทิ ธิท างการเมือง ทีม่ อี �ำ นาจตรวจสอบและใหความเห็น
เกี่ยวกับการตรากฎหมายของรัฐภ าคี การตัดสินชี้ขาดกรณีตีความตางกันข องรัฐภาคีใ น
ประเด็นต ามปฏิญญาสากลวา ดวยสทิ ธิม นุษยชน The Universal Declaration of Human
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Rights และกติการะหวางประเทศ (Covenants) 2 ฉบับรวมทัง้ พิธสี ารเพิม่ เติมทีเกี
่ ย่ วของ
สวน ใน กติกา ระหวาง ประเทศ วาดวย สิทธิ ทาง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights) มี
กระบวนการ ตรวจสอบ การ จัดทำา รายงาน เกี่ยวกับ การ คุมครอง และ สถานการณ ดาน
สิทธิ มนุษย ชน ของ รัฐ ภาคี โดย จัดตั้งคณะทำางานของผูชำานาญการระดับรัฐบาล
“Working Group of Governmental Experts” ขึ้น เพื่อเปนองคกรควบคุม ดูแล
การคุมครองสิทธิมนุษยชนอีกองคกรหนึ่ง

(2)การจัดองคกรในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
นอกจาก องค ก ร ต า งๆ ของ องค ก าร สหประชาชาติ ที่ กล า ว แล ว
สหประชาชาติยังไดจัดตั้งใหมีแผนงานของตนเอง (UN Framework) ในประเด็นปญหา
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขึ้นมาเฉพาะ ซึ่งประกอบดวยสถาบันตางๆ ภายใตกฎบัตรหรือ
สนธิสัญญากอตั้ง (Constitutional basis) และมีกระบวนการพิจารณาตรวจสอบและ
ทำางานที่เปนพิเศษ หนวยงานที่เปนหลักในเรื่องนี้คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
(Commission on Human Rights) นอกจากนั้น ยังมี คณะอนุกรรมการเพื่อปองกัน
การเลือกปฏิบัติและปกปองชนกลุมนอย(The Sub-Commission on Prevention
of Discrimination and Protection of Minorities) และคณะกรรมการสถานภาพสตรี
(The Commission on Status of Women)

ค ณะกรรมการสทิ ธิม นุษยชน(Commission on Human Rights) ตามมาตรา
๖๘ แหงกฎบัตรสหประชาชาติ ไดกำาหนดใหสมัชชาเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC;
Economic and Social Council) กอตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมในดานที่
เกี่ยวของกับการสนับสนุนสงเสริมสิทธิมนุษยชนขึ้น ซึ่งในครั้งริเริ่ม ECOSOC ไดริเริ่มให
มีสมาชิกในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพียง 18 ประเทศ และตอมาไดเพิ่มจำานวน
สมาชิกเรื่อยๆ มาในแตละปจนปจจุบันมีกวา 43 ประเทศ โดยแตละประเทศจะเสนอ
ตัวแทนของตนเขามาทำาหนาที่และดำารงตำาแหนงเปนหนึ่งในกรรมการโดยกระทำาการใน
ฐานะผูแทนของประเทศสมาชิก ภารกิจหลักๆ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ค ือ
การทำารายงาน และดำาเนินการตามคำาแนะนำาของ ECOSOC ทีเกี
่ ย่ วของกับสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศในแงตางๆ ไมวาจะเปนการปองกันชนกลุมนอยจากการเลือกปฏิบัติ
นอกจากนียั้ งตองชวยเหลือ ECOSOC เพือ่ ดำาเนินงานตางๆ ทีเกี
่ ย่ วของกับสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ ของ สหประชาชาติ ทั้งหมด โดยเฉพาะการยกรางปฏิญญาสากลหรือ
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ความต กลงร ะหว า งป ระเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยช นร ะหว า งป ระเทศข อง
สหประชาชาติ ซึ่งจะเห็นวาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเปนกลไกสำ�คัญที่เปนองคกร
ที่ผลักดันแผนงานสำ�คัญดานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติใหมีการพัฒนาเกิดเปน
กลไกระหวางประเทศเพื่อดำ�เนินการปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันการเลือกปฏิบัติและปกปองชนกลุมนอย
เปนห นวยงานยอยของคณะกรรมการสิทธิม นุษยชนของสหประชาชาติ ทมี่ ีทมี่ าจากการ
แกไขปญหาการทำ�งานของสมาชิกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ตองดำ�เนินการตาม
ความประสงคของประเทศทต่ี นสง มาเปนผแู ทน ท�
ำ ใหขาดความเปนอิสระในการท�
ำ หนาท่ี
คณะอนุกรรมการชุดนี้จะประกอบดวยอนุกรรมการ 26 คน ที่คัดเลือกมาจากบัญชี
รายชื่อ ที่ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติเปนผูเสนอตัวแทนโดยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนจะเปนผูคัดเลือก โดยอนุกรรมการแตละคนจะมีวาระการดำ�รงตำ�แหนง
คราวละ 3 ป และสามารถคัดเลือกไดอีกไมเกิน 2 วาระ 
	ภารกิ จ ข องค ณะอ นุ ก รรมการฯ คื อ ทำ � การศึ ก ษาแ ละใ ห คำ �แนะนำ �แก
คณะกรรมการสทิ ธิม นุษยชนในการปอ งกนั ก ารกระทำ�ทเี่ ปนการเลือกปฏิบตั ทิ มี่ ผี ลกระทบ
จากปญ
 หาสทิ ธิม นุษยชนและสทิ ธิข นั้ พ นื้ ฐานตา งๆตลอดจนการปอ งกนั ชนกลุม น อ ยทมี่ ี
ความแตกตางดานสีผิว เชื้อชาติและศาสนา นอกจากนั้น ยังตองดำ�เนินการตามหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายอื่นจากทั้งจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสมัชชาเศรษฐกิจและ
สังคมสหประชาชาติในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ

คณะกรรมการสถานภาพสตรี เปนคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นในป 1947
ประกอบดวยสมาชิก 32 คน คัดเลือกจากตัวแทนประเทศสมาชิกตามภูมิภาคตางๆ
เชนเดียวกบั ค ณะกรรมการสทิ ธิม นุษยชน โ ดยจะมกี ารจดั ป ระชุมส ามัญท กุ ๆ2 ป  ใ นขณะ
ที่องคกรอื่นๆจ ะจัดประชุมทุกปเปนประจำ�
	หนาที่หลักของคณะกรรมการชุดนี้คือ การเตรียมจัดทำ�ผลการศึกษาและ
คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและประเด็นที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบกับสถานภาพ
ของสตรี คณะกรรมการสถานภาพสตรีถือเปนองคกรที่มีบทบาทสำ�คัญยิ่งในการริเริ่ม
แผนงานของสหประชาชาติในดานการกำ�จัดการเลือกปฏิบัติทั้งในทางนิตินัย (de jure) 
และพฤตินยั (de facto) ตอ ส ตรีใ นทกุ ร ปู แ บบ รวมทง้ั รว มยกรา งกฎระเบียบตา งๆในเรือ่ งน้ี
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(3)กระบวนการรอ งทุกขตอ สหประชาชาติกรณีมกี ารละเมิดสทิ ธิมนุษยชน
ขั้นรุนแรง9


การกอตั้งองคการสหประชาชาติไดกอเกิดความหวังกับประชากรโลก
หลาย ลานคนที่เชื่อมั่น วา องคการ นี้ จะสามารถ นำามาซึ่งเสรีภาพและความยุติธรรมที่
พวกเขารอคอยมาอยางยาวนาน จึงไมเปนทีแปลก
่
ใจเลยวา ทันทีทีได
่ กอตัง้ สหประชาชาติ
ขึ้นแลว มีผูรองเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางมากมาย ทั้งที่เปนปจเจกชน
และกลุมองคกรเอกชนอิสระตางๆ เพื่อใหสหประชาชาติไดเขาไปแทรกแซงเพื่อแกไข
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกลาว ในชวง 10 ป ของการกอตั้งสหประชาชาติ มี
ขอรองเรียนเกี่ยวกับปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอสหประชาชาติ มากกวา 65,000
เรื่อง และมีประมาณเรื่องรองเรียนเพิ่มมากขึ้นเปนลำาดับ ในนับเปนสถิติไดกวา 20,000
เรือ่ งตอป แตกระนัน้ ก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะไดตัดสินในประเด็นการจัดการ
กับหนวยงานที่เหมาะสมที่จะเขามารับเรื่องรองเรียนวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติไมมีอำานาจที่จะเขาไปจัดการกับเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับปญหา
สิทธิมนุษยชนเลย และแมวา ในชวงแรกเริม่ สมัชชาเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ
จะไดออกขอมติที่ 75 (V) of August 5, 1947 เพื่อแนวทางในการรับเรื่องรองเรียนโดย
ออกมาตรการในการคัดกรองเรื่องรับโดยกำาหนดประเด็นที่สามารถรับไวพิจารณาเปน
บัญชีแนบทายขอมติ ซึ่งเปนบัญชีที่มีชั้นความลับกำากับอยูดวย ดังนั้น การที่จะเขาถึง
ขอมูลทีได
่ กำาหนดวางเปนแนวทางการรองเรียนจึงจำากัดวงแคบอยางมากและมีกฎเกณฑ
ใน การ รองเรียน ที่ เครงครัด ซึ่ง จะ รับ พิจารณา เพียง บางเรื่อง ที่ มี ความรุน แรง ถึงเกณฑ
ที่กำาหนด เทา นั้น หรือเรียกวาแถบจะไมรับเลย ดังเชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ
ไดตัดสินไวขางตน
หลังจากป 1959 ไดมีความพยายามที่จะแกไขขอมติดังกลาว แตก็ไมเปนผล
สมัชชาเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติไดวางขอมติที่ 728F (XXVIII) of July 30,
1959 ซึ่งมีผลเปนการตอกย้ำาวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไมมี
อำานาจที่จะเขาไปจัดการกับเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับปญหาสิทธิมนุษยชน ซึ่งขอมติ
ดังกลาวยังคงมีผลบังคับมาจวบจนปจจุบนั แตในหลักการทัว่ ไปนัน้ ยอมมีขอยกเวนตาม
9

Buergenthal Thomas, International Human Rights in a nut shell. 1st ed. West Publishing
Co. St. Paul, 1990, pp. 67-80
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ที่ไดกำ�หนดไว ซึ่งเปนที่มาของและเปลี่ยนแปลงการใชอำ�นาจเขาไปจัดการและรับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิม นุษยชน
	การเปลี่ยนแปลงสำ�คัญครั้งนี้มีที่มาจาก ขอมติ 2 ฉบับ ฉบับแรกคือ ขอมติ
สมัชชาเศรษฐกิจและสังคมแหงส หประชาชาติท ี่ 12 3 5 (XLII)ofJun e 6,19 67 และฉบับ
ที่สองคือ ขอมติสมัชชาเศรษฐกิจแ ละสังคมแหงสหประชาชาติท ี่ 15 0 3 (X LV III)ofMay 
27,1 9 7 0 โ ดยเฉพาะ ใ นวรรคสองของขอ ม ติส มัชชาเศรษฐกิจแ ละสงั คมแหงส หประชาชาติ
ที่ 1 2 3 5  ไ ด ใ ห อำ � นาจค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยช นแ ห ง ส หประชาชาติ แ ละ
คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันการเลือกปฏิบัติ และปกปองชนกลุมนอย ในการเขาไป
ตรวจสอบขอ เท็จจริงเกีย่ วกับก ารละเมิดส ทิ ธิม นุษยชนและสทิ ธิเสรีภาพขน้ั พ น้ื ฐานขน้ั รุนแ รง
(GrossViolation sofHum
 an Rig htsand Fu n d am
 e n talFr ee d om
 s)ซึ่งก รณีตัวอยาง
ที่อาศัยขอบทนี้ไดแก นโยบายในเรื่องเหยียดสีผิวในสาธารณรัฐแอฟริกาใต และใน
ว รรคสามของขอ ม ติเดียวกนั ย งั ใ หอ�ำ นาจคณะกรรมการสทิ ธิม นุษยชนแหงส หประชาชาติ
ในการทำ�การศึกษาถึงสถานการณอันจะนำ�ไปสูการกระทำ�ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไมวา
จะเปนการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ ส ผี วิ ห รือศาสนา โ ดยจดั ท�ำ เปนรายงานและขอ เสนอ
แนะสงไปยังสมัชชาเศรษฐกิจแ ละสังคมแหงสหประชาชาติด วย
	สวนขอ ม ติส มัชชาเศรษฐกิจแ ละสงั คมแหงส หประชาชาติท ี่ 1 5 0 3 ไ ดก �ำ หนดให
คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันการเลือกปฏิบัติและปกปองชนกลุมนอยสามารถตั้ง
คณะทำ�งานยอ ยในการตรวจสอบขอ ร อ งเรียนตา งๆทมี่ มี าถงึ ส หประชาชาติเพือ่ พ จิ ารณา
เงื่อนไขวา มีปรากฏอยางเปดเผยและเชื่อถือไดถึงแ นวทางการละเมิดส ิทธิม นุษยชนและ
เสรีภาพขนั้ พ นื้ ฐานถงึ ขัน้ รุนแ รงตามขอบเขตภารกิจแ ละหนาท ขี่ องคณะอนุกรรมการเพือ่ 
ปองกันการเลือกปฏิบัติและปกปองชนกลุมนอย นอกจากนี้ขอมติดังกลาวยังกำ�หนดให
ขอร อ งเรียนดงั กลาวตอ งประกอบดวยขอ ค ดิ เห็นข องรฐั บาลทเี่ กีย่ วของ ท งั้ นีเ้ พือ่ เปนข อ มูล
สำ�หรับคณะอนุกรรมการฯใชประกอบในการประชุมลับ (in private meeting) เพื่อ
พิจารณาวาจะสงเรื่องตอไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนโดยจะตองมีเงื่อนไข
เชนเดียวกนั ค อื ม ปี รากฏอยางเปดเผยและเชือ่ ถือไ ดถ งึ แ นวทางการละเมิดส ทิ ธิม นุษยชน
และเ สรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานถึ ง ขั้ น รุ น แ รง เ ป น ไปตามขอบเขตภ ารกิ จ แ ละห น า ที่ ข อง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงส หประชาชาติด วย
	เงือ่ นไขการรบั เรือ่ งรอ งทุกขไ วพจิ ารณาตามขอ มติท ่ี 1503 ซง่ึ เปนการด�ำ เนินการ
โดยผานคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันการเลือกปฏิบัติและปกปองชนกลุมนอยหรือ
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จะดำาเนินการโดยอาศัยความตามวรรคสามของขอมติที่ 1235 ดังที่กลาวแลวขางตนนั้น
ยังมีกรณีทสามารถ
ี่
ดำาเนินการไดอีก ถาหากสามารถพิสจู นไดวา เปนประเด็นการสอบสวน
ของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเฉพาะเรื่อง (ad hoc committee) ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติโดยการดำาเนินการของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ดังกลาวตองเปนไปตามความยินยอมของประเทศหรือรัฐที่เกี่ยวของ
ตอมาคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันการเลือกปฏิบัติและปกปองชนกลุมนอย
ประจำาสหประชาชาติ ได ออก ขอ มติ ที่ 1 (XXIV) on August 13, 1971 เพื่อกำาหนด
กระบวนการ พิ เ ศษ เพื่ อ ดำ า เนิ น การ ตาม ข อ มติ สมั ช ชา เศรษฐกิ จ และ สั ง คม แห ง
สหประชาชาติที่ 1503 ในลักษณะเปนการกำาหนดมาตรฐานและเกณฑในการรับเรื่อง
รองทุกขเกี่ยวกับปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไว โดยกำาหนดประเด็นสำาคัญสำาหรับ
การรับเรื่องไวพิจารณาคือ “ขอเรียกรองดังกลาว จะตองมีเหตุผลที่เชื่อถือไดวา เปนการ
แสดงใหถึงปรากฏการณ อยาง เปดเผย และเชื่อ ถือวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
เสรีภาพ ขั้น พื้นฐาน ถึงขั้น รุนแรง โดย มี แนวนโยบาย ของ รัฐ อยาง ชัดเจน ใน เรื่อง การ
เลือกปฏิบัติและแบงแยกทางเชื้อชาติ (racial discrimination and segregation) หรือ
มีการเหยียดสีผิว (apartheid) ไมจะเกิดในประเทศใดๆ รัฐอาณานิคมหรือรัฐอาณัติใดๆ
รวมถึงประชาชนทั่วไปดวย”
แตอยางไรก็ตาม กระบวนการเรียกรองตามขอมติที่ 1503 ซึ่งถูกปรับใชโดย
การออกขอมติที่ 1 (XXIV) on August 13, 1971 ของคณะอนุกรรมการเพือ่ ปองกันการเลือก
ปฏิบตั และ
ิ ปกปองชนกลุม นอยประจำาสหประชาชาติ ไมไดรองรับระบบการรองเรียนโดย
ปจเจกชน แตกลับวางแนวทางใหรับพิจารณาเปนเรือ่ งทีต่ องสงผลกระทบตอสิทธิมนุษยชน
โดยรวมซึ่งแตกตางจากสิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิของบุคคลเพียงบางคน ซึ่งแมวากรณี
เฉพาะของปจเจกชนหลายๆ กรณีหรือคดีที่มีลักษณะเดียวกันหลายๆ กรณีจะสามารถ
กอใหเกิดเปนการละเมิดสิทธิในวงกวางก็ตาม แตปจเจกชนทีเป
่ นเปนเหยือ่ ของการละเมิด
สิทธิมนุษยชนนั้นๆ จะพิสูจนใหไดวาเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงและเปนที่เชื่อไดวา
ผลกระทบดังกลาวเกิดจากการละเมิดสิทิมนุษยชนจริงตามที่ไดกำาหนดไวใน ขอมติที่ 1
(XXIV) para. 2 (a)
สวนองคกรเอกชนตางๆ สามารถสงเรื่องรองเรียนไดอยูแลวตามขอมตินี้ เพียง
แตไมวา องคกรกลุม หรือปจเจกชนก็ตาม ตางๆ จะตองแสดงใหปรากฏอีกประการหนึง่ คือ
ไมสามารถเรียกรองใหองคกรหรือหนวยงานภายในประเทศเยียวยาความเสียหายใหได
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อีกต อ ไป ห รือก ระบวนการดแู ลเยียวยาภายในประเทศไมมปี ระสิทธิภาพหรือถ ว งเวลาใน
การดำ�เนินการจนเกินความจำ�เปนแ ละไมเหมาะสม ตามที่กำ�หนดใน ขอม ติท ี่ 1 (X X IV ) 
par a.4 (b )
	ปญหาอีกประการหนึ่งท ี่มักจะเกิดค วามสับสนในหมูนักวิชาการในประเด็นข อ
เรียกรองดา นสทิ ธิม นุษยชนคอื ก ารไมเปดเผยกระบวนการพจิ ารณาไตสวนเรือ่ งรอ งเรียน
เนื่องจากในขอมติที่ 150 3 (8 )  ไดกำ�หนดแนวทางวา หากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงส หประชาชาติย งั ไ มไดอ อกขอ แ นะนำ� (r e c o m
m
 e n d a tio n ) ส ง ไปยังส มัชชาเศรษฐกิจ
และสงั คมแหงส หประชาชาติแ ลว ก ระบวนการพจิ ารณาตามขอ ม ติท ี่ 1 5 0 3 ท งั้ ใ นสว นของ
คณะอ นุ ก รรมการเ พื่ อ ป  อ งกั น ก ารเ ลื อ กป ฏิ บั ติ แ ละป กป อ งช นก ลุ  ม น  อ ยป ระจำ �
สหประชาชาติและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติจะตองปกปดไวกอน
ทัง้ นีเ้ พือ่ ปอ งกนั ผ ลกระทบอนั อ าจจะเกิดขึน้ จากคดีต ามขอ รอ งเรียนทกี่ �ำ ลังไตสวนกนั อ ยู
และยงั ป อ งกนั ก ารเขามากา วกายในการสบื สวนสอบสวนของรฐั บาลทถี่ กู ร อ งเรียนอกี ดวย
	กระบวนการการรับเรื่องรองเรียนตามขอมติที่ 1503 จะเริ่มจากการยื่น
ขอร อ งเรียนตอค ณะทำ�งานของคณะอนุกรรมการเพือ่ ป อ งกนั ก ารเลือกปฏิบตั แิ ละปกปอง
ชนกลุมนอยประจำ�สหประชาชาติ เมื่อคณะทำ�งานฯพิจารณาขอเท็จจริงตางๆ ตาม
ข อ เรียกรองแลว ก จ็ ะสง ต อ ไปยงั ค ณะอนุกรรมการเพือ่ ป อ งกนั ก ารเลือกปฏิบตั แิ ละปกปอง
ชนกลุม น อ ยประจำ�สหประชาชาติเพือ่ พ จิ ารณาตอ ไป แ ละสง เรือ่ งตอ ไปยงั ค ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ซึ่งคณะกรรมการฯ ก็จะมีคณะทำ�งานเปนของตนเอง
ที่จะเขามากลั่นกรองเรื่องรองเรียนกอนที่คณะกรรมการฯจะพิจารณาอีกครั้ง และเปน
ที่ทราบกันดีวากระบวนการในการพิจารณาของคณะกรรมการฯจะเปนแบบปด แต
คณะกรรมการฯ จะเปดเผยเพียงรายชื่อป ระเทศทมี่ พี ฤติกรรมทถี่ ูกตรวจพบวา ไดด ำ�เนิน
การละเมิดสิทธิม นุษยชนตามขอรองเรียนดังกลาวเทานั้น
	หลังจากคณะกรรมการสทิ ธิม นุษยชนไดพ จิ ารณาเรือ่ งรอ งเรียนแลว อ าจสง เรือ่ ง
ตอใหกับสมัชชาเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติอีกทอดหนึ่ง ดังตัวอยางกรณี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเฮติ (Com
m
 is s ion rep or toftheFo r tie th Se s sion 6Fe b .
-16 Mar c h19 8 4) และคณะกรรมการฯอาจจะแตงตั้ง ผูรับผิดชอบคดีพ ิเศษเฉพาะกรณี
เพื่อทำ�หนาที่ศึกษาและรับผิดชอบประเด็นแหงคดี ดังตัวอยางในกรณี Equatorial
Guinea (Commission report of the Fortieth Session 6 Feb.-16 March 1984
เชนกัน) และเมื่อสมัชชาเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ ตลอดจนที่ประชุม
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สมัชชา ใหญ แหง สหประชาชาติ ได พิจารณา ประเด็น ปญหา ตาม ขอ รองเรียน เกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนแลว ทัง้ สององคกรอาจทำาขอมติเพือ่ รองขอใหรัฐบาลทีเกี
่ ย่ วของ
กับประเด็นปญหาไดยุตการ
ิ ดำาเนินการและหาหนทางเยียวยากรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามกฎบัตรสหประชาชาติที่บัญญัติหามกระทำาการที่เปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางชัดแจง และการพิจารณาเพือ่ ออกขอมติของทัง้ สมัชชาและ
ที่ประชุมใหญสหประชาชาติจะตองกระทำาอยางเปดเผย และเมื่อมีขอมติออกมาแลว
การดำาเนินการของทัง้ สมัชชาและทีป่ ระชุมใหญสหประชาชาติจะสามารถกระทำาไดเพียง
การประนามการกระทำาของรัฐบาลทีกระทำ
่ าละเมิดสิทธิมนุษยชนและไมเคารพตอขอมติ
ที่ไดวางไวเทานั้นไมสามารถดำาเนินการเปนอื่นได
อยางไรก็ดี มีความพยายามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ
ในการที่จะจัดการกับสถานการณที่มีความรายแรงอยางมหันต โดยเรียกรองใหสมัชชา
เศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติออกขอมติที่ 2535 เพื่อปดชองโหวของขอมติ
ที่ 1503 ซึง่ ไมอนุญาตเปดเผยการพิจารณาเพือ่ กำาหนดวา อะไรคือการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จนถึงขั้นรายแรง แตขอมติที่ 2535 ไดวางแนวทางใหมเพื่อใหสมาชิกในคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนฯสามารถยกประเด็นดังกลาวเปนวาระการประชุมสามัญเพื่อพิจารณาถึง
ประเด็น การละเมิดสิทธิมนุษยชนจนถึงขัน้ รายแรงได และทีเป
่ นจุดเดนและจุดเปลีย่ นแปลง
อยางมากคือขอมตินี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไมจำาเปนตองรอการพิจารณาจาก
คณะ อนุ ก รรมการ เพื่ อ ป อ ง กั น การ เลื อ ก ปฏิ บั ติ และ ปกป อ ง ชน กลุ  ม น อ ย ประจำ า
สหประชาชาติในเรื่องที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางชัดเจนและเปนที่ตระหนักแลว
ของผูคนทั่วไป คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็สามารถยกเรื่องหรือประเด็นที่เปนปญหา
ขึ้นพิจารณาไดเองโดยไมตองรอกระบวนการตามขอมติที่ 1503 อีกตอไป
แตอยางไรก็ตามในกฎบัตรสหประชาชาติเองไดกำาหนดประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ละเมิด สิทธิ มนุษย ชน และ เสรีภาพ ขั้น พื้นฐาน ไว เชน กัน ประเด็น นี้ เปนการ ตีความ
บทบัญญัติในกฎบัตรฯ ตามหลักการตีความกฎหมายและการนำาไปบังคับใช โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาที่เกี่ยวของซึ่งถือเปน
ภาคผนวก หนึ่ง ของ กฎบัตร สหประชาชาติ ประเด็น ปญหา ที่ จะ พิจารณา วา อะไร คือ
การ ละเมิด สิทธิ มนุษย ชน และ เสรีภาพ ขั้น พื้นฐาน จน ถึงขั้น ราย แรง จน เขา เงื่อนไข ที่
สหประชาชาติและหนวยงานภายในระบบสหประชาชาติจะตองเขาจัดการ
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ตามกฎบัตรสหประชาชาติ ขอบ ทที่ 55 และ 5610 ไดกำ�หนดวา สหประชาชาติ
ตองคงไวซงึ่ ความสงบและด�ำ เนินความสมั พันธฉนั มิตรในความสมั พันธระหวางประเทศ
โดยเคารพไวซึ่งความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ซึ่งรวมถึง
สิทธิมนุษยชนอยางแนนอน นอกจากนั้น ขอบทที่ 2 (7)11 ของกฎบัตรฯ ยังกำ�หนดไว
เพิ่มเติมวากรณีที่ไมมีบทบัญญัติใดใหอำ�นาจสหประชาชาติตามกฎบัตรสหประชาชาติ
และรฐั ภ าคีส มาชิกไ ดร อ งขอใหม กี ารเขาแ ทรกแซง เพือ่ ป อ งกันแ ละเยียวยาผลกระทบจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศของตนเอง
ปญหาอีกประเด็นที่มีพูดกันมากคือ ประเด็นที่วา กรณีใดรุนแรงถึงขั้นที่เขา
เงื่อนไขที่สหประชาชาติจะเขาไปพิจารณาดำ�เนินการแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรม ซึ่งตาม
การตีความกฎบัตรฯในขอบทที่กลาวมาขางตน ตลอดจนขอมติท ี่ผานมาตางเห็นพองวา
กรณีน จี้ ะขนึ้ กับส ถานการณแ ละชว งเวลาทปี่ ระชาคมระหวางประเทศจะเปนว างแนวทาง
กลาวไดโ ดยงา ยคอื ปลอยใหก าละและเทศะเปนเงือ่ นไข เนือ่ งจากลกั ษณะพเิ ศษประการ
หนึ่ ง ข องห ลั ก การด  า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยช นก็ คื อ กฎหมายลั ก ษณะนี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ มี 
ความยืดหยุนคอนขางสูง และสามารถพัฒนาไปตามมาตรฐานสากลและแนวทาง
ของกฎหมายระหวางประเทศโดยทั่วไป
10

A rticle 55 With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are
necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle
of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote:
a. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress
and development;
b. solutions of international economic, social, health, and related problems; and international
cultural and educational cooperation; and
c. universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all
without distinction as to race, sex, language, or religion.
Article 56 All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation
with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.
11

Article 2 The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1,
shall act in accordance with the following Principles.
7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in
matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the
Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this
principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter Vll.
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2.2.2 ระดับนานาประเทศ

(1)กลุมประเทศที่มีกลไกในการคุมครองสิทธิโดยเฉพาะ
- คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป
- คณะกรรมการ สิทธิ มนุษย ชน แหง องคการ ระหวาง รัฐ อเมริ กัน และ
ศาลสิทธิมนุษยชนแหงองคการระหวางรัฐอเมริกัน
- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงองคการระหวางรัฐแอฟริกันและ
ศาลสิทธิมนุษยชนแหงองคการระหวางรัฐแอฟริกัน


(2)กลุม ประเทศทม่ี กี ลไกในการคมุ ครองสทิ ธิทม่ี ชี อ่ื เรียกอยางอน่ื
- ศาลอาญาระหวางประเทศ (International Criminal Court)12
- สำานักเลขาธิการของกลุม ประเทศในเครือจักรภพ (The Commonwealth
Secretariat)
- สถาบันผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (International Ombudsman
Institute)

2.2.3 องคกรพัฒนาเอกชน(NGO
 ;Non Go v ernm
 entalOrga n iz atio n )
แนวคิดในระดับนีได
้ มีวิวฒ
ั นาการในโลกตะวันตกมานาน ซึง่ มีหลักการ
มาจากเสรีภาพในการรวมตัวหรือการเขารวมสมาคมกันของปจเจกชน เพื่อดำาเนิน
กิจกรรมตางๆ ทีเป
่ นจุดสนใจรวมกันของสมาคมนัน้ ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ หากเปนประเด็น
ที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพของมนุษยในวงกวางอยางปญหาดานสิทธิมนุษยชนดวยแลว
แนนอนวาตนยอมเปนทีพ่ งึ่ แหงตน เปนหนทางออกทีดี่ ทีส่ ดุ และยิง่ หากไดเสียงสนับสนุน
จากผูคนที่ประสบปญหาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน รวมตัวเปนเสียงที่ดังขึ้นและมีจำานวน
มากขึน้ ยอมสรางพลังตอรองทีเข
่ มแข็งมากขึน้ กลไกการคุม ครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน
ทั้ง ระดับ สหประชาชาติ และ ระดับ ภูมิภาค ตาง มี แนวทาง ปฏิบัติ งาน คลายคลึง ระบบ
ราชการและยังตองขึน้ อยูกั บการตอรองผลประโยชนทีมี่ นักการเมืองและนักการทูตแสดง
บทบาทบนเวทีเหลานัน้ ทำาใหประสิทธิภาพของกลไกทัง้ ระบบดอยลงไปเรือ่ ยๆ การรวมตัว
12

The International Criminal Court (ICC) is an independent, permanent court that tries persons
accused of the most serious crimes of international concern, namely genocide, crimes against
humanity and war crimes. The ICC is based on a treaty, joined by 108 countries.
(http://www.icccpi.int/menus/icc/about%20the%20court/icc%20at%20a%20glance/icc%20
at%20a%20glance?lan=en-GB)
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เคลือ่ นไหวเพือ่ รกั ษาผลประโยชนของเอกชนจงึ เกิดม ขี นึ้ ดว ยเหตุท กี่ ลาวขา งตน ต วั อยาง
ขององคกรเอกชนดานนี้ ไดแก
		
- องคกรเอกชนเฝาระวังด า นสทิ ธิม นุษยชน (HUMAN RIGHTS WATCH)
		
- คณะกรรมาธิการนติ ศิ าสตรส ากล (I.C.J: International Commission
of Jurists)
		
- องคการนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International)
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บทที่3
ค ว�มสัมพันธระหว�งกฎหม�ยภ�ยในกับ
สนธิสัญญ�ระหว�งประเทศว�ดวยสิทธิมนุษยชน
ใน บท นี้ จะ ได ศึกษา ถึง 3.1 หลัก ทั่วไป เกี่ยวกับ ความ สัมพันธ ในทาง ทฤษฎี
ระหวางสนธิสัญญาและกฎหมายภายใน 3.2 ขอพิจารณาเกี่ยวกับผูใชและผูตีความ
กฎหมาย และ 3.3 การใชและตีความสนธิสัญญาของศาลในระบบเอกนิยมและทวินิยม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 หลักทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธในทางทฤษฎีระหวางสนธิสัญญาและ
กฎหมายภายใน

3.1.1 ทฤษฎีค วามสมั พันธร ะหวางสนธิสญ
ั ญากบั ร ะบบกฎหมายภายใน


ในทางตำารามีการอธิบายความสัมพันธระหวางสนธิสัญญากับระบบ
กฎหมายภายในโดยตัง้ อยูบน
 พืน้ ฐานของทฤษฎีทีสำ่ าคัญอยูสอง
 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีเอกนิยม
(monism) และทฤษฎีทวินิยม (dualism)
สำาหรับความสัมพันธระหวางสนธิสัญญากับกฎหมายภายในรัฐตาม
ทฤษฎีเอกนิยม และทฤษฎีทวินิยมนั้นมีที่มาจากขอขัดแยงทางนิติปรัชญาโดยตรง ซึ่งตั้ง
อยูบน
 พืน้ ฐานทางทฤษฎีทีสำ่ าคัญอยูสอง
 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ (natural law
theory) ที่เห็นวากฎหมายนั้นมีอยูตามธรรมชาติและเปนหนึ่งเดียวกับกฎหมายระหวาง
ประเทศเพราะมีลักษณะอยางเดียวกัน คือ ใชไดเปนสากลโดยไมถูกจำากัดดวยกาลเวลา
และสถานที่ กฎหมายธรรมชาติเหลานีมี้ คาบังคับอยูเหนื
 อกฎหมายบานเมืองทีรั่ ฐตราขึน้
แนวคิดเหลานี้เปนรากฐานสำาคัญของทฤษฎีเอกนิยม (monism theory)1 และทฤษฎี
กฎหมายบานเมือง (positive law theory) ที่เห็นวากฎหมายนั้นไมวาจะเปนบอเกิดโดย
รูปแบบ (formal sources) หรือโดยเนื้อหา (material sources) ยอมมาจากเจตจำานง
(will) ของรัฐและระบบกฎหมายระหวางประเทศยอมไมสามารถเขามาเกีย่ วของกับระบบ
1

วิษณุ เครืองาม, รายงานวิจัยเรื่อง การใชกฎหมายระหวางประเทศในระบบกฎหมายภายใน
ของไทย, ทุนวิจยั รัชดาภิเษกสมโภช สาขาสังคมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2520, หนา 27-28.
(อัดสำาเนา)
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กฎหมายภายในของรัฐและผูกพันรัฐไดหากรัฐไมแสดงเจตจำ�นงใหความยินยอม
(consent)2 แนวคิดดังกลาวไดกลายเปนรากฐานสำ�คัญของทฤษฎีทวินิยม (dualism
the o r y)ในเวลาตอมา
		3.1.1.1 ทฤษฎีเอกนิยม (Mon is m
 The o r y)
			ตามแนวคิดของนักกฎหมายที่สนับสนุนทฤษฎีเอกนิยม เชน
Kelsen,Guggenheim,Lauterpacht,Verdross,GeorgesScelleเปนตน3 ซึ่งเห็นวา
กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในเปนกฎหมายระบบเดียวกันและมีความ
สัมพันธซึ่งกันและกันอยางมีเอกภาพ ถามีปญหาขัดแยงกันศาลจะตองนำ�กฎหมายใด
กฎหมายหนึ่งขึ้นมาใช ปญหาวาศาลจะใชกฎหมายใดนั้นนักก ฎหมายตามแนวคิดแบบ
เอกนิยมยังมีความเห็นที่แตกตางกันอยู4 กลาวคือ นักกฎหมายฝายหนึ่งนั้นเห็นวา
กฎหมายระหวางประเทศมคี า บ งั คับเหนือกวากฎหมายภายในของรฐั (classicalmonism
 )
เพราะเหตุวา ก ฎหมายระหวางประเทศไดก อ ตัง้ ห ลักเกณฑเกีย่ วกับก ารก�ำ เนิดข องรฐั แ ละ
ยอมรับร คู วามมอี �ำ นาจอธิปไตยของรฐั ด งั น นั้ ส นธิสญ
ั ญาซงึ่ เปนก ฎหมายระหวางประเทศ
จึงตองอยูเหนือรัฐซึ่งหมายความรวมถึงอยูเหนือกฎหมายภายในดวย แตนักกฎหมาย
อีกฝายหนึ่งกลับเห็นวา แมกฎหมายระหวางประเทศจะมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับกฎหมายภายใน แตในที่สุดแลวกฎหมายภายในของรัฐยอมมีฐานะที่เหนือกวา
กฎหมายระหวางประเทศ (in v e rte d m
 o n is m
 )เนือ่ งจากรฐั ย อ มมอี �ำ นาจอธิปไตยเด็ดขาด
ทีจ่ ะยอมรับแ ละปฏิบตั ติ ามพนั ธกรณีร ะหวางประเทศ ก ารทกี่ ฎหมายระหวางประเทศจะ
มีผลใชบังคับกับรัฐนั้นๆ ไดก็เพราะความยินยอมของรัฐนั้นเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผ ลบงั คับข องสนธิสญ
ั ญานนั้ ถ อื กำ�เนิดไ ดก เ็ พราะอาศัยบ ทบัญญัตขิ องรฐั ธรรมนูญซ งึ่ เปน
กฎหมายภายใน ดังนั้นความเห็นของนักกฎหมายกลุมหลังนี้จึงเห็นวากฎหมายภายใน
อาจอยูเหนือกวาส นธิสัญญาซึ่งถือเปนกฎหมายระหวางประเทศเชนกัน
		สวนผลบงั คับแ ละล�ำ ดับชัน้ ข องสนธิสญ
ั ญาในระบบกฎหมายภายในซงึ่ 
ถือตามแนวคิดแบบเอกนิยมนั้น เห็นวาสนธิสัญญาที่ฝายบริหารไดใหสัตยาบันตาม
กฎหมายระหวางประเทศและมีการพิมพประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาแลว สนธิสัญญา
2

J .G Starke, Introduction to International Law , 8th ed., (Butterworths, 1977), pp. 82.
วิษณุ เครือง าม, อางแลว เชิงอรรถที่ 2, หนา 31.
4
อุกฤษ มงคลนาวิน, “ความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายใน,” วารสาร
นิติศาสตร, เลม 3, ตอน 3, หนา 42-43, (ธันวาคม 2514)
3
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ยอมมีผลใชบังคับเปนกฎหมายในระบบกฎหมายของรัฐไดทันที (automatic standing
incorporation) ดังนั้น ศาลภายในจึงนำาสนธิสัญญามาปรับใชในฐานะเปนกฎหมาย
อยาง หนึ่ง ของ รัฐ ได โดย ไม ตอง มี การ ตรากฎหมายภาย ใน เพื่อ บังคับการ ให เปนไป
ตาม สนธิสัญญา อีก ตัวอยาง เชน รัฐธรรมนูญ ของ สหรัฐอเมริกา6 รัฐธรรมนูญ ของ
ประเทศฝรั่งเศส7 เปนตน และในทางปฏิบัติของนานาประเทศที่ใชระบบแบบเอกนิยมนี้
มีแนวโนมที่จะถือวาสนธิสัญญามีคาบังคับเหนือกวากฎหมายภายในมากยิ่งขึ้น ดังเชน
รัฐธรรมนูญประเทศฝรัง่ เศสซึง่ กำาหนดใหสนธิสญ
ั ญาอาจมีคาบังคับเหนือกวารัฐบัญญัตได
ิ
6

มาตรา 6 วรรคสองของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 บัญญัติไววา “...ใหบรรดาสนธิสัญญา
ทัง้ ปวงซึง่ ไดทำาหรือทีจะ
่ ทำาดวยอำานาจของสหรัฐอเมริกา เปนกฎหมายสูงสุดของแผนดินและผูพ พิ ากษา
แหงมลรัฐทุกมลรัฐจะตองผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาเหลานัน้ แมวา จะมีกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญของมลรัฐ
ใดๆ บัญญัติเปนประการอื่นก็ตาม”
7

มาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) บัญญัติวา “สนธิสัญญาหรือขอตกลง
ที่ไดรับการใหสัตยาบันแลวหรือไดรับความเห็นชอบโดยชอบแลวใหมีผลใชบังคับนับตั้งแตวันที่ไดมี
การประกาศใชบังคับ ยอมมีฐานะสูงกวารัฐบัญญัติ ทั้งนี้ภายใตขอสงวนที่วาคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
จะตองบังคับใชสนธิสัญญาหรือขอตกลงนั้นเชนเดียวกัน
ตัวอยางเชน คำาพิพากษาสภาแหงรัฐ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2493) ในคดี Dame
Kirkwood สรุปขอเท็จจริงไดวานาง Kirkwood ซึ่งถูกกลาวหาจากสามีคนแรกวาลักพาตัวบุตรไป ซึ่ง
ตามกระบวนการทางศาลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดขอใหรัฐบาลฝรั่งเศสสงตัวผูรายขามแดน รัฐบาล
ฝรั่งเศสจึงออกรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1951 เพื่อสงตัวผูรายขามแดน นาง Kirkwood
จึงขอใหสภาแหงรัฐเพิกถอนรัฐกฤษฎีกาดังกลาว โดยยกประเด็นขึน้ กลาวอางวามีการละเมิดอนุสญ
ั ญา
สงผูร า ยขามแดนระหวางประเทศฝรัง่ เศสกับประเทศอเมริกา ลงวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452)
ซึ่งเปนอนุสัญญาที่ไดรับความเห็นชอบโดยรัฐบัญญัติลงวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452)
และประกาศใชบังคับโดยรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454) คดีดังกลาว
จึงมีประเด็นปญหาวานาง Kirkwood จะสามารถฟองโตแยงรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1951
(พ.ศ. 2494) เพื่อสงตัวผูรายขามแดนโดยถือวาเปนการกระทำาทางปกครองที่เกินอำานาจเนื่องจาก
เปนการขัดหรือแยงกับอนุสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอเมริกา ลงวันที่
6 มกราคม ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) ไดหรือไม สภาแหงรัฐพิจารณาแลวเห็นวาผูฟองคดีสามารถ
ยืน่ ฟองคดีขอใหมีการเพิกถอนรัฐกฤษฎีกาวาดวยการสงผูร า ยขามแดนได เนือ่ งจากการออกรัฐกฤษฎีกา
ลงวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) เพื่อสงตัวผูรายขามแดนเปนการกระทำาที่แยกออกจาก
ปญหาเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศของฝรั่งเศส จึงเปนการฟองโตแยงการกระทำาทางปกครอง
อันเปนการละเมิดตอบทบัญญัตของ
ิ สนธิสญ
ั ญาทีสภา
่ แหงรัฐรับไวพิจารณาได อางถึงใน Jean-François
Lachaume, Les Grandes Décisions de la Jurisprudence : Droit Administratif, 6 edition
(Presses Universitaires De France, 1991), pp. 40-44.
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กลาวคือ บทบัญญัติในมาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญไดกำ�หนดใหความมีผลสมบูรณข อง
สนธิสัญญาขึ้นอยูกับการประกาศใชสนธิสัญญา และเมื่อมกี ารประกาศใชโดยชอบดวย
กฎหมาย ในกรณีที่มีปญหาความขัดแ ยงระหวางสนธิสัญญากับร ัฐบัญญัติ สนธิสัญญา
อาจจะมีลำ�ดับชั้นสูงกวารัฐบัญญัติไดทั้งนี้ภายใตขอสงวนที่วาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะ
ตองบังคับใชสนธิสัญญาหรือขอตกลงนั้นเชนเดียวกันที่เรียกวาเปนไปตามหลักถอยที
ถ อ ยป ฏิ บั ติ ( r e c ip r o c it y )  ซึ่ ง ห มายความว า ส นธิ สั ญ ญาจ ะมี ค  า บั ง คั บ สู ง กว า
รัฐบ ญ
ั ญัตขิ องฝรัง่ เศสกต็ อ เมือ่ รฐั ค สู ญ
ั ญานนั้ ย อมใชบ งั คับส นธิสญ
ั ญานนั้ ใ หม คี า บ งั คับ
สูงกวากฎหมายภายในของรัฐคูสัญญา ฝรั่งเศสจึงจะยอมใชบังคับสนธิสัญญาใหมี
คาบ งั คับส งู กวาก ฎหมายภายในของตนดว ย ห ากรฐั ค สู ญ
ั ญาไมยอมใชบ งั คับส นธิสญ
ั ญา
นั้นเหนือกฎหมายภายในของตน ฝรั่งเศสก็จะไมถือวาสนธิสัญญานั้นอยูเหนือกฎหมาย
ภายในของตนเชนกัน กรณีจึงเปนไปไดวาสนธิสัญญาในระบบกฎหมายฝรั่งเศสอาจมี
ลำ�ดับชั้นที่สูงกวาหรือเทียบเทากับรัฐบัญญัติฝรั่งเศสก็ไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขแหง
หลักถ อยทีถอยปฏิบัติดังทีก่ ลาวมาแลวขางตน8 ตัวอยางเชน ในคดี Nicolo ลงวันที่ 20
ตุลาคม ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) โดยสภาแหงรัฐของประเทศฝรั่งเศส (Conseil d’Etat)
วางหลักไววาในกรณีที่ฝายปกครองออกกฎโดยชอบดวยรัฐบัญญัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับ
รัฐธรรมนูญ หากกฎมีขอความขัดหรือแยงกับสนธิสัญญา สภาแหงรัฐก็จะตัดสินวา
กฎนั้นขัดหรือแยงตอสนธิสัญญาซึ่งเปนหนาที่ของฝายบริหารที่จะตองแกไขรัฐบัญญัติ
นั้นใหสอดคลองกับส นธิสัญญาตอไป9
		
แตในระบบกฎหมายฝรั่งเศสเห็นวาสนธิสัญญามิไดมีลำ�ดับชั้นที่ดีกวา
รัฐธรรมนูญข องฝรัง่ เศส ดังก รณีทสี่ ภาแหงร ฐั ป ฏิเสธทจี่ ะใชบ งั คับส นธิสญ
ั ญาทมี่ ขี อ ความ
ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ ตัวอยางเชน คำ�พิพากษาของสภาแหงรัฐในคดี Koné ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) โดยสภาแหงร ฐั ป ฏิเสธทจี่ ะใชบ งั คับส นธิสญ
ั ญา
วาดวยการสงผูรายขามแดนที่มีขอความขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญที่กำ�หนดหามมิให
8

จ ุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ เลม 1, พิมพค รั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพว ิญูชน,
2550), หนา 131.

9

Bernard Stirn, Les sources constitutionnelles du droit administrative, Introduction au droit
public, 3 édition (Paris : L.G.D.J., 1999), pp. 21,32. และ นันทวัฒน บรมานันท, หลักพื้นฐาน
กฎหมายปกครองฝรั่งเศส, (กรุงเทพฯ :สำ�นักพิมพว ิญูชน , 2547), หนา 84-85.
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มีการขอสงตัวผูร า ยขามแดนทีเป
่ นไปเพือ่ วัตถุประสงคทางการเมือง ตอมาในป ค.ศ. 1998
( พ.ศ. 2541) สภา แหง รัฐได ยืนยัน ถึง หลัก ความ เปน กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
ที่มีอยูเหนือสนธิสัญญาไวในคดี Sarran et Levacher ลงวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 1998
(พ.ศ. 2541) โดยประกาศไวชัดวาลำาดับชั้นของสนธิสัญญาที่มีอยูเหนือกฎหมายภายใน
ตามบทบัญญัติในมาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) นั้นมิอาจ
นำามาอางไดวาสนธิสัญญาจะมีลำาดับชั้นที่อยูสูงกวารัฐธรรมนูญดวย เพราะมาตรา 55
ของรัฐธรรมนูญนี้บงชี้ แต เพียงวา สนธิสัญญา มี คา บังคับสูงกวากฎหมายภายใน แต
หลักการนีจะ
้ ใชบังคับมิไดหากกฎหมายภายในเปนบทบัญญัตทีิ มี่ สภาพเปนรัฐธรรมนูญ10
อยางไรก็ดี ในบางประเทศเห็นวาเมือ่ สนธิสญ
ั ญาไดรบั การนำาเขามาอยู
ในระบบกฎหมายภายในของรัฐแลวจะมีคาบังคับเทาเทียมกับกฎหมายภายในเทานั้น
ตัวอยางเชน ระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกา เนือ่ งจากประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ ประกอบดวย
มลรัฐเปนจำานวนมาก จึงเปนไปไดวาการทำาสนธิสญ
ั ญาของรัฐบาลแหงสหพันธอาจมีผล
เปนการขัดหรือแยงกับกฎหมายของมลรัฐได
ตามบทบัญญัติในมาตรา 6 วรรคสองของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
บัญญัติ วา “ . . . ให บรรดา สนธิสัญญา ทั้งปวง ซึ่ง ได ทำา หรือ ที่ จะ ทำา ดวย อำานาจ ของ
สหรัฐอเมริกาเปนกฎหมายสูงสุดของแผนดินและผูพิพากษาแหงมลรัฐทุกมลรัฐจะตอง
ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาเหลานัน้ แมวา จะมีกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญของมลรัฐใดๆ บัญญัติ
เปนประการอื่นก็ตาม”
ในทางปฏิบัตินั้น ศาลสูงเห็นวาสนธิสัญญาที่กลายเปนกฎหมายสูงสุด
ของ แผนดิน และ อยู เหนือ กฎหมายภาย ใน อื่นๆ ตาม บทบัญญัติ ของ รัฐธรรมนูญ นั้น
หมายความแตเฉพาะสนธิสญ
ั ญาทีมี่ ผลบังคับในตัวเอง (self-executing treaty) เทานัน้ 11
โดย วาง หลัก ไว วา หาก สนธิสัญญา ที่ รัฐบาล แหง สหพันธ ได ทำาขึ้น นั้น เปน สนธิสัญญา
ที่มีผลบังคับในตัวเองแลว สนธิสัญญานั้นถือเปนกฎหมายของรัฐที่อยูในลำาดับสูงกวา

10

René Chapus, DroitadministratifgeneralTome1, 14 édtion (Montchrestien, 2000), pp. 137.
Frederic L. Kirgis. “International Agreements and U.S.Law.”
<http://www.asil.org/insights/insigh10.htm>, May 2007.
11
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กฎหมายทั้งหลายของมลรัฐและสูงกวารัฐธรรมนูญของมลรัฐ โดยไมตองคำ�นึงวา
ั ญา
กฎหมายเหลาน นั้ จ ะตราขนึ้ ก อ นหรือห ลังก ารท�
ำ สนธิสญ
ั ญา12 อ ยางไรกต็ าม ส นธิสญ
ทีม่ ผี ลบงั คับใ นตวั เองยงั คงมีล �ำ ดับช นั้ เดียวกบั ร ฐั บ ญ
ั ญัตทิ ตี่ ราขนึ้ โ ดยสภาคองเกรสส โ ดย
ศาลสูงย อมรับวาส นธิสญ
ั ญาอาจอยูเ หนือกวาร ฐั บ ญ
ั ญัตขิ องสภาไดก แ็ ตเฉพาะรฐั บ ญ
ั ญัติ
ซึ่งตราขึ้นใชบังคับกอนเทานั้นซึ่งหมายความวาสภาคองเกรสสอาจตรารัฐบัญญัติขึ้นใน
ภายหลังเพื่อย กเลิกบทบัญญัติของสนธิสัญญาในเรื่องเดียวกันได13 ดังน ั้นความสัมพันธ
ระหวางสนธิสัญญาที่มีผลบังคับในตัวเองกับรัฐบัญญัติของสหรัฐอเมริกาจึงเปนไปตาม
หลักกฎหมายใหมย กเลิกก ฎหมายเกา ส ว นสนธิสญ
ั ญาทไี่ มมผี ลบงั คับใ นตวั เองนนั้ จ ะยงั 
ไมมผี ลผกู พันศ าลสูงจ นกวาส ภาคองเกรสสจ ะตรากฎหมายรองรับ ใ นทางปฏิบตั นิ นั้ ศ าล
จึงพยายามตีความกฎหมายรองรับสนธิสัญญาเพื่อใหสอดคลองสนธิสัญญามากที่สุด
ในกรณีที่สนธิสัญญาขัดหรือแยงกับกฎหมายภายในศาลสูงยอมถือตามกฎหมาย
ภายในเสมอ14
		
3.1.1.2 ทฤษฎีท วินิยม (Dualism Theory)
			
ตามแนวคิดของนกั กฎหมายทส่ี นับสนุนทฤษฎีทวินยิ มนน้ั เห็นวา
กฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายในมิไดมีความสัมพันธใ กลชิดตอกันห ากแตม ี
การแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด ซึง่ นกั กฎหมายคนส�ำ คัญเชน Anzilotti และ Cavaglieri
ไดสนับสนุนแนวคิดนี้วา15 เหตุที่ระบบกฎหมายทั้งสองมิไดอยูรวมเปนระบบเดียวกัน
เนื่องมาจากกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายในนั้นตางมีบอเกิดและมี
วัตถุประสงคของการใชบังคับแตกตางกัน กลาวคือ กฎหมายระหวางประเทศเกิดจาก
เจตนารมณรวมกันระหวางรัฐคูสัญญาโดยมีวัตถุประสงคมุงใชบังคับกับความสัมพันธ
ระหวางรัฐเทานั้น แตกฎหมายภายในเปนกฎหมายที่เกิดขึ้นจากเจตจำ�นงของรัฐหนึ่งๆ
ซึ่งมุงหมายใชบังคับกับพลเมืองภายในรัฐนั้นๆ เทานั้น ดังนั้นหากจะใหสนธิสัญญาซึ่ง
เปนก ฎหมายระหวางประเทศเขามามผี ลบงั คับใชเปนก ฎหมายภายในรฐั ไ ด จะตอ งมกี าร
12

Meduxnekeag River Basin Case, 155 Me.141 (1959) อางถึงใน นพนิธิ สุริยะ, Lecture Notes
กฎหมายระหวางประเทศ เลม 1, พิมพค รั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพวิญูชน, 2549 ), หนา 120.

13

ค ดี Tag v. Rogers, 664 (1959), เพิ่งอ าง, หนา 120.
วิษณุ เครืองาม, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, หนา 64.
15
อุกฤษ มงคลนาวิน, อางแลว เชิงอรรถที่ 4, หนา 41-42.
14
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ผานขัน้ ตอนบางประการ ซึง่ เปนการแสดงเจตจำานงของรัฐวาตองการใหสนธิสญ
ั ญาเขามา
มีผลใชบังคับ เชน วิธีการผนวก (incorporation) วิธีการแปลงรูป (transformation) ซึ่ง
จะไดกลาวตอไป
สำ า หรั บ ผล บั ง คั บ และ ลำ า ดั บ ชั้ น ของ สนธิ สั ญ ญา ใน ระบบ
กฎหมายภายในซึง่ ถือตามแนวคิดแบบทวินิยมนี้ ตองพิจารณาจากรูปแบบของกฎหมาย
ซึ่งแปลงรูปของสนธิสัญญาเขามาเปนกฎหมายของรัฐเปนสำาคัญ ดวยเหตุที่สนธิสัญญา
มีสถานะเชนเดียวกับกฎหมายแปลงรูปจึงทำาใหการใชและการตีความตลอดจนการสิ้น
ผลบังคับของหนังสือสัญญาเปนไปตามกฎหมายภายในทุกประการ ในกรณีทีสนธิ
่ สญ
ั ญา
นั้นสิ้นสุดลงหรือเปนอันระงับตามกฎหมายระหวางประเทศยอมไมมีผลตอกฎหมาย
บังคับการใหเปนไปตามสนธิสญ
ั ญาแตอยางใด กฎหมายเหลานียั้ งคงมีผลใชบังคับตอไป
จนกวาจะมีการยกเลิกตามกระบวนการภายในรัฐนั้นเอง ซึ่งเปนทางปฏิบัติของประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศไทย เปนตน
ตัวอยางเชน ในระบบกฎหมายเยอรมัน การนำาบทบัญญัติแหง
สนธิสัญญาเขามาสูระบบกฎหมายภายในโดยผานกฎหมาย
รองรับสนธิสญ
ั ญานีทำ้ าใหผลบังคับและลำาดับชัน้ ของสนธิสญ
ั ญาเปนไปตามสถานะของ
กฎหมายของสหพันธ กลาวอีกนัยหนึง่ คือ สนธิสญ
ั ญามีลำาดับชัน้ เทียบเทากับรัฐบัญญัติ
ของสหพันธและอยูในลำาดับชั้นดีกวากฎหมายของมลรัฐ อยางไรก็ตามหากการตรา
กฎหมายรองรับสนธิสัญญานั้นอยูในรูปของกฎหมายของมลรัฐแลว กฎหมายรองรับ
สนธิสัญญายอมมีลำาดับชั้นต่ำากวารัฐบัญญัติของสหพันธ16 เมื่อสนธิสัญญามีสถานะ
เชนเดียวกับกฎหมายของสหพันธ ดังนัน้ ความสัมพันธระหวางกฎหมายรองรับสนธิสญ
ั ญา
กับกฎหมายในลำาดับต่าำ กวารัฐธรรมนูญจึงเปนไปตามหลักกฎหมายใหมยกเลิกกฎหมาย
เกา (lex posterior derogate legi priori)
อยางไรก็ดี มีนักนิติศาสตรบางทาน17 เห็นวาหลักกฎหมาย
ใหมยกเลิกกฎหมายเกานี้จะใชกับสนธิสัญญาประเภทที่เปนสัญญา (Rechtsgeschaft)
16

Jochen ABR.Frowein and Michael J.Hahn, “The Participation of Parliament in the Treaty
Process in the Federal Republic of Germany” in ParliamentaryParticipationintheMakingand
OperationofTreaties:AComparativeStaudy, (London : Martinus Nijhoff ,1994), pp. 67-68.
17

Kaufmann, Traité international et loi interne, Der Staat in der Rechtsgemeinschaft der Volher,
vol lll, 1960, นพนิธิ แสงสุริยะ, อางแลวเชิงอรรถที่12, หนา 131.
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ซึ่งเปนการตั้งเงื่อนไขที่คูสัญญาตองปฏิบัติตอกันแลวเทานั้น เพราะเหตุวาสนธิสัญญา
ประเภทนจี้ ะเปนก ฎหมายไดก ต็ อ เมือ่ ม กี ารรบั เขามาดว ยการออกกฎหมายสหพันธร องรับ
สนธิสญ
ั ญาตามหลักเกณฑข องมาตรา 5 9 (2 )ข องรฐั ธรรมนูญ ซ งึ่ จ ะสง ผลท�
ำ ใหก ฎหมาย
ไมวา จ ะเปนก ฎหมายรองรับส นธิสญ
ั ญาหรือร ฐั บ ญ
ั ญัตทิ เี่ กิดขึน้ ภ ายหลังยอ มมคี า บ งั คับ
เหนือกวาต ามหลักกฎหมายใหมย กเลิกก ฎหมายเกาโ ดยแนวคิดน ถี้ อื วาเปนท ยี่ อมรับข อง
ศาลและนักกฎหมายในเยอรมันดวย
			แตถาส นธิสัญญาดังกลาวเปนสนธิสัญญาประเภทกฎหมาย
(R e c h ts e tz e n )อ นั เปนการวางหลักเกณฑท วั่ ไปของกฎหมายระหวางประเทศหรือเปนการ
ประมวลจารีตประเพณีระหวางประเทศแลว เมื่อพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติใน
มาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญแลว นาจะตองถือวามีคาบังคับสูงกวากฎหมายภายใน18


3.1.2 การประสานใหสนธิสัญญากับกฎหมายภายในสอดคลองกัน
		โดยหลักทั่วไปของการทำ�สนธิสัญญาระหวางประเทศ ภายหลังจากรัฐ
ไดแสดงเจตนาเพื่อเขาผูกพันตามสนธิสัญญาแลว ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการทำ�
สนธิสญ
ั ญาทรี่ ฐั ต อ งกลับม าด�ำ เนินการภายในรฐั ค อื ร ฐั ม หี นาท ตี่ อ งปฏิบตั ติ ามพนั ธกรณี
ในสนธิสญ
ั ญาดว ยการท�
ำ ใหสนธิสญ
ั ญานนั้ ม ผี ลใชบ งั คับเปนก ฎหมายภายในประเทศ19
สวนกระบวนการท�
ำ ใหส นธิสญ
ั ญามผี ลบงั คับใ ชเปนก ฎหมายภายในประเทศจะเปนเชนไร
ยอมเปนเรือ่ งภายในของประเทศนนั้ ๆซ งึ่ ว ธิ กี ารรบั เอาสนธิสญ
ั ญาซงึ่ เปนก ฎหมายระหวาง
ประเทศมาใชบังคับเปนกฎหมายของรัฐอ าจแยกพิจารณาไดดังนี20้

18

เพิ่งอาง, หนาเดียวกัน
กระบวนการในการทำ�สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศโดยทั่วไปมีอยู 10 ขั้นตอนซึ่งอ าจ
แยกพิจารณาออกเปนสองระดับที่มีความสัมพันธกันคือ กระบวนการในระดับระหวางประเทศและ
กระบวนการระดับภายในประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จันทจิรา เอี่ยมมยุรา และชาติชาย
เชษฐสุมน, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง กลไกการตรวจสอบและถวงดุลฝายบริหารใน
การเจรจาทำ�ความตกลงการคาเสรี, (กรุงเทพมหานคร : เสนอตอ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.), 2549), หนา 14-24.

19

20

อารยา สุขสม, “กฎหมายบังคับการใหเปนไปตามหนังสือสัญญากับปญหาการเปนบอเกิดของ
กฎหมายปกครองในระบบกฎหมายไทย,” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551. หนา 73-81.
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ตุลาการ

3.1.2.1 การ ผนวก สนธิสัญญา ให เขามา มี ผล ใช บังคับ โดย องคกร

การผนวก (incorporation) เปนวิธกี ารทีมี่ ความคลายคลึงกับ
การยอมรับสนธิสญ
ั ญาเขามาเปนกฎหมายภายใน (adoption) ตามแนวคิดแบบเอกนิยม
กลาว คือ สนธิสัญญา ที่ เขามา มี ผล บังคับใช ภายใน ประเทศ จะ ไมมี การ เปลี่ยนแปลง
ลักษณะจากการเปนกฎหมายระหวางประเทศมาเปนกฎหมายภายใน แตสนธิสญ
ั ญาจะ
ถูกผนวกใหเขามามีผลใชบังคับเสมือนหนึง่ เปนกฎหมายภายใน ดังนัน้ การมีผลใชบังคับ
การ ตีความ หรือ การ สิ้นสุด ของ สนธิสัญญา จึง เปนไป ตามกฎหมาย ระหวาง ประเทศ
วิธีการนี้เริ่มตนครั้งแรกในประเทศอังกฤษซึ่งใชระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว โดย
ยอมรับวาผูพ พิ ากษาสามารถสรางหลักเกณฑทางกฎหมาย (judge made law) ขึน้ มาได
ดังนั้น ผูพิพากษาของประเทศอังกฤษจึงสามารถนำาเอาสนธิสัญญาซึ่งเปนกฎหมาย
ระหวางประเทศเขามาใชไดโดยไมจำาเปนวาสนธิสัญญาจะถูกรับรูโดยรัฐเสียกอน แต
วิธีการรับเชนนี้ก็มีขอจำากัดอยูวาสนธิสัญญานั้นจะตองไมขัดตอหลักเกณฑที่มีอยูแลว
ตามกฎหมายภายในดวย นอกจากนีมี้ ขอสังเกตวา การมีผลใชบังคับของสนธิสญ
ั ญาโดย
วิธกี ารผนวกนัน้ มิไดเปลีย่ นลักษณะความเปนกฎหมายระหวางประเทศมาเปนกฎหมาย
ภายในแตอยางใด ดังนัน้ จึงไมทำาใหเกิดปญหาเรือ่ งลำาดับชัน้ ของกฎหมาย21 แตสนธิสญ
ั ญา
จะถูก ผนวก ใหเขามา มี ผล ใช บังคับ เสมือนหนึ่ง เปน กฎหมายภายใน โดยไมจำาเปนวา
สนธิสัญญาจะถูกรับรูโดยรัฐเสียกอน กลาวอีกหนึ่งคือ สนธิสัญญาจะมีผลใชบังคับ
เปนกฎหมายภายในไดโดยที่รัฐสภาไมจำาเปนตองตรากฎหมายเพื่อรองรับสนธิสัญญา
ดังกลาว เชน ศาลสูงออสเตรเลียยอมรับวาคนตางดาวสามารถอาง “หลักการยึดถือ
ประโยชนทีดี่ ทสี่ ดุ สำาหรับเด็ก” ซึง่ เปนหลักกฎหมายระหวางประเทศทีปรากฏ
่
ในอนุสญ
ั ญา
วาดวย สิทธิ เด็ก ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) (Convention on the Rights of the
Child : CRC)22 มาใชบังคับเพือ่ ตรวจสอบการใชอำานาจของฝายปกครองได โดยทีรั่ ฐสภา
ยังไมออกกฎหมายภายในมาอนุวัตการ
ิ ตามอนุสญ
ั ญาฉบับนีก็้ ตามเทากับเปนการผนวก
21

นพนิธิ สุริยะ, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, หนา 103-105.
Joachim Wolf, TheConceptofthe“BestInterest”inTermoftheUNConventiononthe
RightsoftheChild, in The Ideologies of Children’s Rights ed. Michael Freeman and Phillip
Veerman (Dordrecht : Martinus Nijihof Publishers, 1992), pp. 129, 132.
22
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สนธิสัญญาเขามาเปนสวนหนึ่งของกฎหมายภายในซึ่งเปนวิธีหนึ่งของการสรางหลัก
กฎหมายโดยผพู พิ ากษา(ju d g e m
 a d e la w )อ นั เปนล กั ษณะเฉพาะของประเทศทใี่ ชร ะบบ
คอมมอนลอว
		3.1.2.2 การรับส นธิสัญญาเขามาโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
			การรับสนธิสัญญาเขามาเปนกฎหมายภายใน (Adoption)
โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เปนวิธีการที่ยอมรับเอาสนธิสัญญาซึ่งเปนกฎหมาย
ระหวางประเทศใหเขามามีผลใชบังคับในประเทศไดโดยตรงทั้งนี้เปนไปตามเงื่อนไขที่
รัฐธรรมนูญก �ำ หนดไว เชน ส นธิสญ
ั ญานนั้ ต อ งไดรบั ค วามเห็นชอบจากรฐั สภาโดยถกู ตอง
หรือจ ะตอ งมกี ารประกาศใชใ นราชกิจจานุเบกษาโดยถกู ตองเสียก อ น ห ากฝา ยบริหารได
ทำ�สนธิสญ
ั ญาเปนไปตามขนั้ ตอนทรี่ ฐั ธรรมนูญก�ำ หนดแลวสนธิสญ
ั ญาเหลานนั้ จ ะมผี ล
ใชบังคับเปนกฎหมายของรัฐไดโดยไมตองมีการออกกฎหมายมารองรับอีกซึ่งวิธีการดัง
กลาวมีผลเปนการกำ�หนดระบบกฎหมายของประเทศในขณะเดียวกัน ตัวอยางเชน
มาตรา 6 วรรคสองของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) และ
มาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2501) ดังที่ไดกลาวไวใน
ตอนตนแลว
		3.1.2.3 การออกกฎหมายรองรับสนธิสัญญา
			การประสานใหสนธิสัญญามีความสอดคลองกับกฎหมาย
ภายในอีกวิธีหนึ่งคือ การแปลงรูปสนธิสัญญา (transformation) ซึ่งอาจทำ�ไดโดยการ
ประกาศใช (promulgation) อยางเปนทางการเชนเดียวกับการประกาศใชกฎหมาย
เพื่อใหรับรูวากฎหมายระหวางประเทศเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีผลใชบังคับภายในประเทศ
ซึ่งสวนมากจะเปนการประกาศรับสนธิสัญญา (promulgation of treaty) นอกจากนี้
วิธีการแปลงรูปยังสามารถกระทำ�ไดโดยการออกกฎหมาย (legislative act) รองรับ
ผลบังคับของสนธิสัญญา ซึ่งเปนวิธีที่ประเทศในระบบทวินิยมสวนใหญเลือกใช เชน
สหพันธส าธารณรัฐเยอรมนี และประเทศไทย เปนตน
			
ตามกฎหมายพื้นฐานเยอรมัน กำ�หนดใหการทำ�สนธิสัญญา
ของประธานาธิบดีตองมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาในรูปของการตรารัฐบัญญัติของ
สหพันธ ซึ่งกฎหมายรองรับสนธิสัญญาฉบับนี้นอกจากจะมีผลเปนการมอบอำ�นาจให
ประธานาธิบดีแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญาแลว ยังมีผลเปนการแปลงรูป
สนธิสญ
ั ญาเขามามผี ลใชบ งั คับเปนก ฎหมายของรฐั ใ นขณะเดียวกันด ว ย ดังนัน้ ในระบบ

การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

กฎหมายเยอรมัน สนธิสัญญาจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายของรัฐไดโดยผานกฎหมาย
รองรับสนธิสัญญาเทานั้น
เนื่ อ งจาก รั ฐ ธรรมนู ญ ไทย มิ ไ ด กำ า หนด กระบวนการ ทำ า
สนธิสัญญาใหมีผลใชบังคับเปนกฎหมายของรัฐไวในรัฐธรรมนูญโดยชัดแจง แตหาก
พิจารณาจากมาตรา 19023 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ที่กลาวถึง “หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา”
แสดงวา หนังสือ สัญญา จะ มี ผล ใช บังคับ เปน กฎหมาย ของ รัฐ ได ก็ตอเมื่อ มี การ ออก
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บทบัญญัติมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัตวิ า
“มาตรา190 พระมหากษัตริยทรงไว

ซึง่ พระราชอำานาจในการทำาหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก
และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
หนังสือ สัญญา ใด มี บท เปลี่ยนแปลง อาณาเขต ไทย หรือ เขต พื้นที่ นอก อาณาเขต ซึ่ง ประเทศ ไทย มี
สิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออก
พระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ ใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ
อยางมีนัยสำาคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว
กอนการดำาเนินการเพือ่ ทำาหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศตามวรรคสอง
คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และตองชี้แจงตอรัฐสภา
เกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ สั ญ ญา นั้ น ในการนี้ ให คณะ รั ฐ มนตรี เสนอ กรอบ การ เจรจา ต อ รั ฐ สภา เพื่ อ ขอ
ความเห็นชอบดวย
เมือ่ ลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว กอนทีจ่ ะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีตองให
ประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานัน้ และในกรณีทการ
ี่ ปฏิบตั ตาม
ิ หนังสือสัญญา
ดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม คณะรัฐมนตรี
ตองดำาเนินการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบนั้นอยางรวดเร็ว เหมาะสมและเปนธรรม
ใหมีกฎหมายวาดวยการกำาหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำาหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา หรือการลงทุน อยาง
มีนัยสำาคัญ รวมทั้งการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาว
โดยคำานึงถึงความเปนธรรมระหวางผูที่ไดประโยชนกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือ
สัญญานั้นและประชาชนทั่วไป
ใน กรณีที่ มี ปญหา ตาม วรรค สอง ให เปน อำานาจ ของ ศาล รัฐธรรมนูญ ที่จะ วินิจฉัย ชี้ขาด โดย ให นำา
บทบัญญัติตามมาตรา 154(1) มาใชบังคับกับการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม”
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พระราชบญ
ั ญัตเิ พือ่ ใ หการเปนไปตามหนังสือส ญ
ั ญา ใ นเรือ่ งนนี้ กั ก ฎหมายไทยบางทาน
ไดอธิบายไววา “...ศาลยุติธรรมของเราไมไดถือวาหนังสือสัญญาระหวางประเทศเปน
กฎหมาย ถา จ ะใชบ งั คับเปนอ ยางกฎหมายไดก ต็ อ งมกี ารออกกฎหมายเพือ่ ใ หเปนไปตาม
หนังสือส ญ
ั ญานนั้ เสียก อ น ฉะนนั้ จ งึ อ นุมานไดว า เราถอื วาห นังสือส ญ
ั ญาระหวางประเทศ
เปนเรือ่ งผกู พันร ะหวางรฐั ต อ ร ฐั เทาน นั้  ถา จ ะใชบงั คับแกพ ลเมือง กจ็ ะตอ งออกกฎหมาย
ภายในสนับสนุน”24 จึงกลาวไดวาประเทศไทยถือตามระบบทวินิยม (du a lism) อยางไร
ก็ดี เมื่อพิจารณาจากมาตรา 190 วรรคหนึ่งประกอบวรรคสองแลวจะเห็นวาการทำ�ให
สนธิสัญญามีผลใชบังคับเปนก ฎหมายของรัฐ อ าจแบงออกไดเปนสองกลุม ค ือ
			กลุมแรก สนธิสัญญาที่ไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
ตามมาตรา 190 วรรคหนึ่งซึ่งเปนหนังสือสัญญาที่ฝายบริหารมีอำ�นาจทำ�ไดโดยอิสระ
ซึ่งเปนไปตามมาตรา 190 ว รรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญบ ัญญัตไิ ววา 
			“พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอำ�นาจในการทำ�หนังสือ
สัญญาสนั ติภาพ ส ญ
ั ญาสงบศึก แ ละสญ
ั ญาอนื่ ก บั น านาประเทศหรือก บั อ งคการระหวาง
ประเทศ”
			จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแสดงใหเห็นวาฝายบริหาร
สามารถท�ำ หนังสือส ญ
ั ญาสนั ติภาพ ส ญ
ั ญาสงบศึก แ ละสญ
ั ญาอนื่ ก บั น านาประเทศหรือ
กับองคการระหวางประเทศไดโดยอิสระและฝายบริหารไมดำ�เนินการใหรัฐสภาตรา
พระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญาอีกเนื่องจากเนื้อหาของหนังสือ
สัญญามุงหมายผูกพันเฉพาะฝายบริหารในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติซึ่งฝายบริหาร
มี อำ � นาจห น า ที่ ต ามพ ระร าชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ต  า งๆ อ ยู  แ ล ว เ ช น อำ � นาจใ นก ารต รา
พ ระราชกฤษฎีกา ก ฎ ร ะเบียบหรือข อ บังคับต า งๆเพือ่ ป ฏิบตั กิ ารใหเปนไปตามหนังสือส ญ
ั ญา
			มีขอสังเกตวา คำ�วา “สัญญาอื่น” นั้นหมายความถึงหนังสือ
สัญญาซึ่งมิใชหนังสือส ัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และมิใชหนังสือสัญญาทตี่ องมา
ขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญด วย25 เชน ตอง
ไมเปนการกระทบตอสิทธิหรือสรางภาระหนาที่หรือลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
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ไพโรจน ชัยนาม, คำ�อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ เลม 2, (พระนคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2495), หนา 257-258.
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จันทจิรา เอี่ยมมยุรา และชาติชาย เชษฐสุมน, อางแลว เชิงอรรถที่ 19, หนา 68.
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หรือไมมเงื
ี อ่ นไขเปนการยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงแกไขพระราชบัญญัตทีิ มี่ ผลใชบังคับอยู
ในขณะนั้น เปนตน
ในทางปฏิบัติ เมื่อคณะรัฐมนตรีแสดงเจตนาเขาผูกพันตาม
หนังสือสัญญาแลว หนวยงานราชการเจาของเรือ่ งจะนำาหนังสือสัญญาดังกลาวประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะทำาใหหนังสือสัญญาดังกลาวมีผลใชบังคับภายในประเทศ
อยางไรก็ดี การประกาศหนังสือสัญญาในราชกิจจานุเบกษาถือเปนอำานาจดุลพินิจของ
หนวยงาน ราชการ เจาของ เรื่อง ที่ อาจ จะ ไม นำา หนังสือ สัญญา ดังกลาว ประกาศ ใช ใน
ราชกิจจานุเบกษาเพียงแตเผยแพรใหรูในหมูผูมีหนาที่ตองปฏิบัติก็ไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
แนวปฏิบตั ของ
ิ หนวยงานนัน้ ๆ และหนังสือสัญญานัน้ ไมมผี ลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน26
กลุม ทีส่ อง สนธิสญ
ั ญาทีต่ องมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
กรณี นี้ มี แนวปฏิ บั ติ ของ ฝ า ยบริ ห าร ซึ่ ง เป น ไปตาม มติ คณะ รั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 20
ธันวาคม 252627 ไดกำาหนดหลักการไววาในกรณีการทำาหนังสือสัญญาที่จะตองออก
พระ ราช บัญญัติ อนุ วัติ การ ตาม หนังสือ สัญญา ให เสนอ ราง หนังสือ สัญญา ฉบับ นั้น
ตอรัฐสภาเพือ่ ใหความเห็นชอบกอน เมือ่ รัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบแกรางหนังสือ
สัญญาฉบับนั้นแลวจึงคอยเสนอรางพระราชบัญญัติอนุวัติการตามหนังสือสัญญานั้น
ตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำาดับ
ทางปฏิบตั ของ
ิ การจัดเตรียมรางพระราชบัญญัตบัิ งคับการให
เปนไปตามหนังสือสัญญาทีคณะ
่ รัฐมนตรีตองเสนอตอสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาเพือ่
พิจารณาตามลำาดับนั้น อาจแบงออกไดเปนสองรูปแบบคือ28
รูปแบบแรก เปนการออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไป
ตามหนังสือสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่งเปนการเฉพาะซึ่งอาจมีหนังสือสัญญาแนบทาย
พระราชบัญญัติดังกลาวไวหรือไมก็ไดตัวอยางเชน การตราพระราชบัญญัติคุมครอง
26

มนตรี กิตติ วัง ชัย, “การ จัดทำา สนธิสัญญา ของ ประเทศ ไทย”, ใน www.mfa.go.th ลงวันที่ 21
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
27

หนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.0203/18295 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2526.
สมบูรณ เสงีย่ มบุตร, “ขัน้ ตอนการออกกฎหมายรองรับสนธิสญ
ั ญา,” สราญรมย, ฉบับทีร่ ะลึก ปที่ 34,
หนา 149-150, 10 (กุมภาพันธ, 2527), นพนิธิ แสงสุริยะ, อางแลว เชิงอรรถที่ 25, หนา 169.
28
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การดำ�เนินงานของสหประชาชาติ และทบวงการชำ�นัญพิเศษ พ.ศ.2504 เพื่ออนุวัติการ
ใหเปนไปตามอนุสัญญาวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันของสหประชาชาติซึ่งไทยได
ทำ�ความตกลงกับสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2498 และอนุสัญญา
วาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันของทบวงการชำ�นัญพิเศษ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
พ .ศ. 2 490 เปนตนห รืออ าจเปนก รณีท ไี่ มมตี วั หนังสือส ญ
ั ญาแนบทายรา งพระราชบญ
ั ญัติ
ก็ไดเชน พระราชบญ
ั ญัตคิ มุ ครองการด�ำ เนินงานขององคการโทรคมนาคมทางดาวเทียม
ระหวางประเทศ พ.ศ. 2524 เปนตน หรืออาจเปนการออกพระราชบัญญัติโดยแปลง
(transformation) เนื้อหาของหนังสือสัญญาทั้งหมดมาเปนถอยคำ�ในภาษาไทย และ
นำ � มาเ รี ย บเรี ย งโ ดยเ ขี ย นแ ละจั ด ลำ � ดั บ ใ ห ส อดคล อ งกั บ รู ป แ บบก ารบั ญ ญั ติ ใ น
พระราชบัญญัตไิ ทย ซึ่งทายพระราชบัญญัตนิ ั้นจะอธิบายวาเหตุใ ดจึงตองออกกฎหมาย
ฉบับนี้ เชน การตราพระราชบัญญัติอนุวัติการตามบันทึกความเขาใจซึ่งมีผลเปน
การกอตั้งองคกรรวมไทย-มาเลเซีย เพื่อการแสวงประโยชนจากทรัพยากรปโตรเลียม
รวมกันในบริเวณพื้นที่พัฒนารวม (Jo intDev elo pmen tArea )เปนตน
			รูปแบบที่สอง เปนการออกพระราชบัญญัติรองรับพันธกรณี
ในหนังสือส ญ
ั ญาไวเปนการลว งหนาห ลายฉบับซ งึ่ อ าจเกิดขึน้ ต อ ไปในอนาคต ซ งึ่ อ าจเปน
กรณีก ารตราพระราชบญ
ั ญัตซิ งึ่ ร องรับห นังสือส ญ
ั ญาใหเขามามผี ลใชบ งั คับเปนก ฎหมาย
ของรัฐไดโดยตรงทั้งฉบับ เชน มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน
พ.ศ. 2472 บัญญัติไว วา “พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับแกบรรดาการสงผ ูรายขามแดน
กรุงสยาม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอความในสัญญา อนุสัญญา ความตกลงกับรัฐบาล
ตางประเทศ ห รือใ นประกาศพระบรมราชโองการทไี่ ดอ อกเกีย่ วกับส ญ
ั ญา อ นุสญ
ั ญาและ
ความตกลงนั้นๆ
			นอกจากนีอ้ าจเปนก รณีก ารตราพระราชบญ
ั ญัตซิ งึ่ ม กี ารแกไข
บทบัญญัติใหสอดคลองกับพ ันธกรณีในหนังสือสัญญาเพียงบางสวนมิใชรองรับหนังสือ
สัญญาทั้งฉบับ เชน มาตรา 11 วรรคสองของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 บัญญัติวา “ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงอนุสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองเครื่องหมายการคาหากคำ�ขอ
จ ดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา เปนไปตามทกี่ �ำ หนดในอนุสญ
ั ญาหรือค วามตกลงระหวาง
ประเทศดังกลาว ใหถือวาคำ�ขอดังกลาวเปนคำ�ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้”
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มีขอสังเกตวา แมรัฐธรรมนูญไทยจะมิไดมีบทบัญญัติกำาหนดขั้นตอนการทำาใหหนังสือ
สัญญามีผลใชบังคับ เปน กฎหมาย ของ รัฐไว โดย ชัดเจน แตหากเปน กรณีของการทำา
สนธิสญ
ั ญาทีมี่ ความสำาคัญตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 แลว29 การ ที่ รัฐสภา จะตรา พระราชบัญญัติรองรับสนธิสัญญาได
ฝายบริหารจะตองนำารางสนธิสัญญามาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาโดยถูกตองแลว
เทานั้น กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ฝายบริหารจะตองนำารางสนธิสัญญามาขอความเห็นชอบ
จากรัฐสภาทุกครัง้ กอนทีจะ
่ เสนอรางกฎหมายรองรับสนธิสญ
ั ญาตอรัฐสภาเพือ่ พิจารณา
แมวาสนธิสัญญานั้นจะมีกฎหมายรองรับสนธิสัญญาอยูแลว เนื่องจากขั้นตอนการขอ
ความเห็นชอบและขั้นตอนการออกกฎหมายเพื่อรองรับสนธิสัญญาเปนคนละขั้นตอน
อยางชัดเจน ดวยเหตุผลที่วา
- ในแงของวัตถุประสงคในการพิจารณานั้น การพิจารณา
ใหความเห็นชอบแกรางหนังสือสัญญาเปนกระบวนการที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาส
ใหรัฐสภาเขารวมกับฝายบริหารในการตัดสินใจวาควรผูกพันตามรางหนังสือสัญญา
ฉบับนัน้ หรือไม ในขณะทีกระบวนการ
่
ออกพระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ ใหการเปนไปตามสัญญานัน้
ถือเปนขั้นตอนที่มีวัตถุประสงคเปนการแปลงสภาพความเปนกฎหมายระหวางประเทศ
ของหนังสือสัญญามาเปนกฎหมายภายในของรัฐตามแนวคิดแบบทวินิยมซึ่งเปนเรื่อง
ของการทำาใหหนังสือสัญญามีผลบังคับใชเปนกฎหมายภายในรัฐ ภายหลังจากทีรั่ ฐสภา
เห็นชอบกับรางหนังสือสัญญาฉบับนั้นไปแลว
- ในแงของวิธีการดำาเนินการพิจารณานั้นก็มีความแตกตาง
กัน โดยการพิจารณาใหความเห็นชอบแกรางหนังสือสัญญานัน้ ยอมตองกระทำาโดยอาศัย
ที่ประชุมรวมของรัฐสภา สวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติอนุวัติการตามหนังสือ
สัญญาจะใชกระบวนการพิจารณาเชนเดียวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัตทัิ ว่ ไปซึง่
จะตองแยกพิจารณาในแตละสภาไปโดยจะเริม่ ตนการพิจารณาทีสภา
่ ผูแทน
 ราษฎรกอน
29

บทบัญญัติมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติ
วา “...หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออก
พระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ ใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ
อยางมีนัยสำาคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว…”
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- ในแงข องวัตถุในการพิจารณานั้นกม็ ีความแตกตางกัน โดย
การพิจารณาใหความเห็นชอบแกรา งหนังสือส ัญญานนั้ วัตถุในการพจิ ารณาของรัฐสภา
คือ รางหนังสือสัญญาฉบับนั้นๆ สวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติอนุวัติการตาม
หนังสือสัญญา วัตถุในการพิจารณาคือรางพระราชบัญญัติที่มีเนื้อความรองรับความ
มีผลบังคับของหนังสือสัญญา สวนรางหนังสือสัญญาแมจะมีการเสนอรวมเขาไปดวย
ก็เปนเพียงเอกสารประกอบการพิจารณาของฝายนิติบัญญัติเทานั้น
			
เมือ่ ฝ า ยบริหารไดแ สดงเจตนาเขาผ กู พันต ามสนธิสญ
ั ญาตาม
กฎหมายระหวางประเทศแลว ฝายบริหารยงั มีห นาทีต่ อ งน�
ำ สนธิสญ
ั ญามาประกาศใชใน
ราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้เพื่อใหมีผลผูกพันประชาชนและองคกรของรัฐตางๆ ซึ่งมีหนาที่
ตองปฏิบัติการใหเปนไปตามสนธิสัญญา เนื่องจากรัฐธรรมนูญไทยมิไดมีบทบัญญัติ
กำ�หนดใหฝายบริหารมีหนาที่ตองนำ�หนังสือสัญญาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึง
มีปญหาวาฝ ายบริหารตองนำ�หนังสือสัญญามาประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีกหรือไม
ซึ่งมีความเห็นแบงออกเปนออกสองแนวทางคือ
			
แนวทางแรก เห็นวาเปนอำ�นาจดุลพินิจของฝายบริหารซึ่ง
ห นวยงานทรี่ บั ผิดชอบในการประกาศใชห นังสือส ญ
ั ญาในราชกิจจานุเบกษาคอื กรมสนธิ
สัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ ในทางปฏิบัตินั้นหนวยงานดังกลาว
จะคัดเลือกตีพิมพเฉพาะสนธิสัญญาที่สำ�คัญเทานั้นมิใชทั้งหมด30 หนังสือสัญญาที่มี
ความสำ�คัญ เชน หนังสือส ัญญาที่มีผลกระทบตอสิทธิ เสรีภาพหรือหนาที่ของประชาชน
หรือห นังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา31
			
แนวทางที่สอง เห็นวาหากเปนหนังสือสัญญาซึ่งไมตองมา
ขอความเห็นชอบจากรัฐสภา แตฝายบริหารเห็นวาเปนหนังสือสัญญาที่มีความสำ�คัญ
หรือในกรณีที่เปนหนังสือสัญญาที่ตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ทั้งสองกรณีนี้
ฝายบริหารตองนำ�หนังสือสัญญามาประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาเสมอ32
30

ประสิทธิ์ เอกบุตร, กฎหมายระหวางประเทศ สนธิสัญญา เลม 1, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ :
สำ�นักพิมพวิญูชน, 2544), หนา 178.
31

มนตรี กิตติวังชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ 26.
จาตุรนต ถิระวัฒน, “กระบวนการทำ�สนธิสัญญาและการปรับใชสนธิสัญญาในทางปฏิบัติของ
ประเทศไทย.” วารสารนิติศาสตร. ฉบับที่ 3. ปที่ 26 (กันยายน 2539) หนา 625.
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อย า งไรก็ ดี หาก หน ว ยงาน ราชการ เจ า ของ เรื่ อ ง เห็ น ว า
หนังสือสัญญานัน้ มิไดเปนเรือ่ งทีมี่ ความสำาคัญ หนวยงานราชการเจาของเรือ่ งอาจจะไม
นำา หนังสือ สัญญา ดังกลาว ประกาศ ใช ใน ราชกิจจานุเบกษา เพียง แต เผย แพร ให รู ใน
หมู  ผู  มี ห น า ที่ ต อ ง ปฏิ บั ติ ก็ ไ ด ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู  กั บ แนวปฏิ บั ติ ของ หน ว ยงาน นั้ น ๆ และ
หนังสือสัญญานั้นไมมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน33
กลาวโดยสรุปคือ สนธิสัญญาจะมีผลสมบูรณตามกฎหมาย
ไทย ก็ตอเมื่อฝายบริหารไดดำาเนินการตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
ก. หนังสือสัญญาจะตองทำาขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีตามมาตรา
190 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ
ข. ในกรณีที่เปนการทำาหนังสือสัญญาที่มีความสำาคัญตาม
มาตรา 190 วรรค สอง ของ รัฐธรรมนูญ ฝายบริหารมีหนาที่ตองชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับ
รางหนังสือสัญญาและตองนำากรอบการเจรจาและรางหนังสือสัญญามาขอความเห็นชอบ
จากรัฐสภาทุกครัง้ นอกจากนีฝ้ ายบริหารมีหนาทีต่ องปฏิบตั ติ อประชาชนตามมาตรา 190
วรรคสามถึงวรรคสี่เสมอ
ค. การมีผลใชบังคับเปนกฎหมายของหนังสือสัญญาจะตอง
มีการออกกฎหมายบังคับการใหเปนไปตามหนังสือสัญญาทุกครั้งซึ่งอาจอยูในรูปของ
พระราชบัญญัติอนุวัติการหรือรองรับพันธกรณีในหนังสือสัญญาไวเปนการลวงหนา
ซึง่ ในทางปฏิบตั ของ
ิ ไทยปรากฏวาบางกรณีฝายบริหารอาศัยอำานาจในการออกกฎหมาย
ลำาดับ รอง เพื่อ ทำา ให พันธกรณี ใน หนังสือ สัญญา ใน เรื่อง นั้นๆ มี ผล ใช บังคับภาย ใน
ประเทศดวย
ง. กฎหมายบังคับการใหเปนไปตามหนังสือสัญญาตองไดรบั
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหมีผลใชบังคับกับประชาชนและองคกรของรัฐ
ซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามหนังสือสัญญา

3.1.3 สภาพปญหาการขัดกันของสนธิสัญญากับกฎหมายภายใน


โดยทัว่ ไปแลว ในประเทศทีใช
่ ระบบทวินิยมซึง่ ถือวาสนธิสญ
ั ญาไมมผี ล
ใชบังคับเปนกฎหมายไดจนกวาจะมีการออกกฎหมายรองรับสนธิสัญญา ดังนั้น การ
พิจารณาผลบังคับและลำาดับชัน้ ของสนธิสญ
ั ญาจึงตองพิจารณาจากรูปแบบของกฎหมาย
33

มนตรี กิตติวังชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ 26.
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ซึ่งแ ปลงรูปข องสนธิสัญญาเขามาเปนก ฎหมายของรัฐเปนสำ�คัญ ดวยเหตุท สี่ นธิสัญญา
มีสถานะเชนเดียวกับกฎหมายแปลงรูปจึงทำ�ใหการใชและการตีความตลอดจนการสิ้น
ผลบังคับของหนังสือส ัญญาเปนไปตามกฎหมายภายในทุกประการ
		เมือ่ พ จิ ารณาจากบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญข องประเทศไทยแลวจ ะเห็นวา
รัฐธรรมนูญม ไิ ดก �ำ หนดสถานะและล�ำ ดับชัน้ ข องสนธิสญ
ั ญาไวใ นระบบกฎหมาย แ ตห าก
พิจารณาจากทางปฏิบัติของศาลยุติธรรมไทยซึ่งถือปฏิบัติกันตลอดมาวา ลำ�พังเพียงแต
การประกาศใชส นธิสญ
ั ญาในราชกิจจานุเบกษานนั้ ไ มมผี ลท�
ำ ใหส นธิสญ
ั ญามฐี านะเปน
กฎหมายผูกพันเอกชนและศาลในฐานะเปนองคกรผูบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
แตอยางใด แตสนธิสัญญานั้นจะมีผลผูกพันเฉพาะในระดับรัฐบาลและเจาหนาที่
ฝายบริหารเทานั้น หากจะใหสนธิสัญญาดังกลาวมีผลบังคับเปนกฎหมายผูกพัน
เอกชน และจะยกขึ้นเปนขออางตอศาลในฐานะเปนกฎหมายไดตองมีการออกเปน
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายในรูปอื่นๆ เพื่อใหการเปนไปตามสนธิสัญญาเสียกอน34
ดังน นั้ ล �ำ ดับชัน้ ข องสนธิสญ
ั ญาไทยจงึ เปนไปตามกฎหมายภายในซงึ่ อ อกมารองรับค วาม
มีผ ลของสนธิสญ
ั ญานนั้ ๆซ งึ่ ไ ดแ ก ก ฎหมายในระดับพ ระราชบญ
ั ญัตแิ ละกฎหมายล�ำ ดับ
รองตางๆ โดยกฎหมายเหลานี้จะตองมีความสอดคลองกับกฎหมายภายในอื่นๆ ใน
ปรามิดแหงกฎหมายตามหลักวาดวยลำ�ดับชั้นของกฎหมายแหงรัฐดวย ในกรณีที่
กฎหมายรองรับค วามมีผลของสนธิสัญญามีลำ�ดับชั้นเทียบเทากับพระราชบัญญัติ และ
รัฐสภาไดตราพระราชบัญญัติฉบับใหมที่ออกมาภายหลังซึ่งมีเนื้อความในเรื่องเดียวกัน
จึงเปนป ญ
 หาขดั แ ยงก นั ร ะหวางกฎหมายทอี่ อกกอ นกบั ก ฎหมายทอี่ อกทหี ลัง ซ งึ่ ก ารบงั คับ
ใชกฎหมายของศาลยอมเปนไปตามหลักที่วา35
		- กฎหมายในเรื่องเดียวกันที่ออกทีหลังจะใชแทนกฎหมายที่ออกกอน
(L.L e xpos te r ior iprio ride r ogat)
		-ระหวางกฎหมายพิเศษกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายพิเศษยอมยกเวน
กฎหมายทั่วไป ( L .Le x specialis gen e r alidae r og an t)
34

อรุณ ภาณุพงศ, คำ�บรรยายลักษณะวิชาสนธิสัญญา, ชั้นปริญญาโททางการทูต คณะรัฐศาสตร
ประจำ�ปการศึกษา พ.ศ. 2506, หนาพิเศษ 2

35

อรุณ ภาณุพงศ, “การตีความกฎหมาย”, วารสารนิติศาสตร, ปที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน 2539,
หนา 565.
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- กฎหมายทัว่ ไปทีออก
่ ภายหลังกฎหมายพิเศษ ไมทำาใหกฎหมายพิเศษ
เสียไป (L.Generalia specialibus non derogant)
การทีรั่ ฐสภาตรากฎหมายขึน้ ใชบังคับในภายหลังซึง่ มีขอความทีขั่ ดหรือ
แยงกับบทบัญญัติของกฎหมายบังคับการใหเปนไปตามสนธิสัญญาที่ตราขึ้นใชบังคับ
กอนนั้น สงผลทำาใหบทบัญญัติของกฎหมายบังคับการเพื่อใหเปนไปตามสนธิสัญญาใน
เรือ่ งนัน้ ไมมผี ลใชบังคับ แมกรณีดังกลาวจะเปนเรือ่ งภายในของประเทศนัน้ ๆ แตประเทศ
เหลานี้คงมีความผูกพันตามสนธิสัญญาที่ทำาไวกับประเทศอื่นๆ ในฐานะเปนรัฐภาคี
คูสัญญา ดวยเหตุนี้หากมีการออกกฎหมายภายในภายหลังแลวมีผลเปนการยกเลิก
กฎหมายบังคับการเพือ่ ใหเปนไปตามสนธิสญ
ั ญา ประเทศเหลานีจะ
้ อางกฎหมายภายใน
ซึง่ ออกใชบังคับในภายหลังเพือ่ ยกเวนหรือไมยอมปฏิบตั ตาม
ิ สนธิสญ
ั ญาทีตน
่ ไดทำาไวกับ
รัฐ ตางประเทศ ไมได ทั้งนี้ เปนไป ตามหลัก ที่วา สัญญา ตอง เปน สัญญา ( P a c t a s u n t
Servanda)36 และรัฐจะอางบทบัญญัติแหงกฎหมายภายในของมาเปนขออางในการ
ปฏิบัติ ตาม สนธิสัญญา มิได 37 เวน แต กฎหมายภาย ใน ที่ จะ ยกขึ้น กลาวอาง นั้น เปน
กฎหมายภาย ใน ที่ มี ความ สำาคัญ อยางยิ่ง และ การ ให ความ ยินยอม เพื่อ ผูกพัน ตาม
สนธิสัญญาและความตกลงนั้นขัดกับกฎหมายภายในที่มีความสำาคัญดังกลาวอยาง
ชัด แจง38 รัฐ คูสัญญา จึง ตอง รับผิด ในทาง ระหวาง ประเทศ ตอ รัฐ อื่น ซึ่ง เปน คูสัญญา
ตามหลักสัญญาตองเปนสัญญาและตามหลักความรับผิดของรัฐ39 ไดแก
ประการแรก ปจเจกบุคคลผูถูกกระทบสิทธิดังกลาวอาจมีสิทธิเรียกรอง
ตอรัฐเจาของสัญชาติของตนใหความคุม ครองทางการทูตแกคนชาติของตน (Diplomatic
Protection)40 ซึ่งเปนกลไกของรัฐในการเยียวยาความเสียหายขึ้นแกคนชาติของรัฐ ใน
ตางแดนกรณีทรั่ี ฐภาคีคูส ญ
ั ญากระทำาการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัตของ
ิ สนธิสญ
ั ญาได
36

มาตรา 26 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512)
มาตรา 27 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512)
38
มาตรา 46 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512)
39
จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศเลม2, พิมพครั้งที่ 5, (กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2548),
หนา 275.
37

40

ลักค ณา พบ รมเย็น, “สิทธิ ตาม สนธิสัญญา ของ เอกชน ใน ศาล ไทย”, วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546, หนา 172-173.
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โดยกลไกดังกลาวนี้ ไดกำ�หนดเงื่อนไขวาตองเปนกรณีที่ปจเจกบุคคลผูถูกกระทบสิทธิ
ตามสนธิสัญญาไดถูกปฏิเสธสิทธิจากกระบวนการยุติธรรมทางศาล และปจเจกบุคคล
ไดเยียวยาความเสียหายจนเสร็จสิน้ ก ระบวนการภายในรฐั แ ลว ป จ เจกบุคคลจงึ ส ามารถ
รองขอใหรัฐเจาของสัญชาติซึ่งเปนคูสัญญาดำ�เนินการใหความคุมครองทางการทูต
แกตนได ซึ่งหากรัฐเจาของสัญชาติพิจารณาแลวเห็นวาปจเจกบุคคลดังกลาวมีความ
สัมพันธอันเปนจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐเจาของสัญชาติ เชน มีสัญชาติของรัฐนั้น รัฐเจาของ
สัญชาติย อมมีอำ�นาจดำ�เนินการทุกร ูปแ บบเพื่อใ หค วามคุมครองรักษาผลประโยชนข อง
คนชาติของตน โดยการดำ�เนินการเรียกรองคาเสียหายแทนเอกชนจากรัฐภาคีคูสัญญา
ซึ่งทำ�การฝาฝนบทบัญญัติของสนธิสัญญา ซึ่งนั่นก็หมายความวาหากประเทศไทยเปน
รัฐท กี่ ระทำ�ผดิ ส นธิสญ
ั ญายอ มตอ งด�ำ เนินการชดใชค า เสียหายใหแ กป จ เจกบุคคลผไู ดรบั 
สิทธิต ามสนธิสญ
ั ญานนั้ โ ดยผา นทางรฐั เจาของสญ
ั ชาติข องปจ เจกบุคคลผถู กู ก ระทบสทิ ธิ
นั่นเอง
		
ป ระการทสี่ อง ก ารกระทำ�ของรฐั ท เี่ ปนการฝา ฝนบ ทบัญญัตขิ องหนังสือ
สัญญายอมทำ�ใหรัฐตองรับผิดในทางระหวางประเทศ (state re s pon s ibility ) ตามหลัก
ความรับผิดของรัฐ ซึ่งโดยปกติแลวเมื่อรัฐตองรับผิดในทางระหวางประเทศ รัฐจะตอง
ชดใชตอความเสียหายซึ่งรัฐนั้นไดกอขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดในหลายลักษณะ41 กลาวคือ
(1) เปนการทำ�ใหกลับคืนสูสภาพเดิม (restitution) โดยรัฐที่กระทำ�ผิดสนธิสัญญาอาจ
ดำ�เนินการใดๆ ซึ่งเปนการยกเลิกการกระทำ�การฝาฝนบทบัญญัติของสนธิสัญญาก็ได
(2) ในกรณีที่พฤติการณไมเปดชองรัฐที่ทำ�ผิดสนธิสัญญาดำ�เนินการใดๆ ที่เพื่อทำ�ให
กลับคืนสูสภาพเดิมได รัฐก็อาจเลือกวิธีการชดใชคาเสียหายเปนตัวเงิน (indemnity)
ซึ่งถ ือเปนวิธที นี่ ิยมกันโดยทั่วไป โดยคาเสียหายเปนต ัวเงินนี้ครอบคลุมถ ึงความเสียหาย
ทั้งปวงซึ่งรัฐที่ไดรับค วามเสียหายไดรับรวมตลอดถึงความเสียหายที่เปนผลตามมาดวย
(3) ในกรณีที่ไมอาจใชวิธีการที่กลาวมาแลวได รัฐซึ่งทำ�ผิดสนธิสัญญาอาจทำ�ใหรัฐ
ผูเสียหายไดรับการพอใจ (satisfaction) ดวยการสงสาสนแสดงความเสียใจอยางเปน
ทางการ หรือการลงโทษเจาหนาที่ของรัฐที่กระทำ�ความผิดก็ได ซึ่งสวนใหญแลวมักจะ
เปนก รณีท ี่กระทบตอศ ักดิ์ศรีหรือชื่อเสียงของรัฐ เปนตน
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3.2ขอพ
 ิจารณาเกี่ยวกับผูใชและผูตีความกฎหมาย

3.2.1 ระบบCommonLaw


ในระบบนี้เปนที่เขาใจและยอมรับกันอีกหลายชื่อไมวาจะเปนระบบ
จารีตธรรม ระบบกฎหมายแองโกลแซกซอน หรือระบบกฎหมายอังกฤษ ซึ่งมีประเทศ
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย และประเทศที่ไดรับอิทธิพลจากการปกครอง
ของ ประเทศ อังกฤษ รวมทั้ง การ ใช ภาษา อังกฤษ เปนหลัก ดวย ที่ ยึด ถือตาม ระบบ นี้
หลักกฎหมายทั่วไปของประเทศในระบบกฎหมายนี้จะเกิดจากการทำาคำาวินิจฉัยชี้ขาด
ตัดสินคดีของศาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาที่เรียกวา Supreme
Court การทำาคำาวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีหรือที่เรียกวา Case Law นี้ ศาลสูงจะเปนผูวาง
บรรทัดฐานจากขอเท็จจริงทีเกิ
่ ดขึน้ กอน หรือ Precedent และนำาไปปรับใชกบั ขอเท็จจริง
ทาง คดี อย า งเดี ย ว กั น ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน ภายหลั ง แม ใน ป จ จุ บั น รั ฐ สภา จะ ตรากฎหมาย
ลายลักษณอักษรออกใชบังคับ ที่เรียกวา Act of Parliament หรือ Statute แตก็ไมใช
การนำาเอาหลักกฎหมายทั่วไปมาบัญญัติ แตเปนการออกกฎหมายเฉพาะเรื่องหรือเปน
เรื่องในทางเทคนิคเทานั้น
สิ่งบงบอกที่ชัดเจนถึงลักษณะเดนของระบบกฎหมาย Common Law
นี้คือ ฐานะหรือความสำาคัญของคำาพิพากษาของศาลสูง รวมไปถึงการปฏิบัติหนาที่ของ
ศาลสูงเองดวย ซึ่งในระบบนี้ ศาลสูงจะเปนผูวางหลักกฎหมายลงในคำาพิพากษาที่ไมใช
เพียงแคตีความหรือแปลกฎหมายเทานัน้ ดังนัน้ คุณสมบัตและ
ิ ความรูค วามสามารถของ
ผูพิพากษาศาลสูงในระบบนี้จึงเปนสิ่งสำาคัญ และโดยทั่วไป ผูพิพากษาศาลสูงก็จะเปน
ผูมี ชือ่ เสียง มีประสบการณในการทำางาน ตลอดจนเปนทีย่ อมรับนับถือของผูคนใน

วงการ
ตางๆ ไมเพียงในดานกฎหมายเทานัน้ ดังจะเห็นไดจากผลงานทางวิชาการและความเห็น
ทางกฎหมายของผูพิพากษาศาลสูงหลายทานทั้งจากฝงอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
ที่มาของอำานาจการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ คดี Madison
v. Marbury มูลเหตุของการทำาหนาที่ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของศาลสูง
สหรัฐนั้นมาจากคดีประวัติศาสตรที่สำาคัญของสหรัฐอเมริกาคดีหนึ่งนั้นคือ คดี Marbury
V. Madison ที่ เกิดขึ้น ใน ป ค.ศ. 180342 (พ.ศ. 2346) โดย ศาลฎีกา ได วาง หลัก วา
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ศาลมอี �ำ นาจวนิ จิ ฉัยว า ก ฎหมายทสี่ ภาคองเกรส C o n g re s ต ราขนึ้ ไ มชอบดว ยรฐั ธรรมนูญ
และใชบังคับไ มได และการปฏิเสธอำ�นาจนั้นเทากับท ำ�ลายรากฐานของรัฐธรรมนูญเอง
การตัดสินเชนนี้ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติไวชัดเจนโดยตรง เทากับศาลฎีกาไดให
ความหมายบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอันเปนกฎเกณฑแหงกฎหมายรัฐธรรมนูญวา ศาล
พิจารณาวากฎหมายใดขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญได และนับแตนั้นมาศาลก็ตีความ
รัฐธรรมนูญเรื่อยมา
		จากประวัติศาสตรที่ผานมาของการทำ�หนาที่ของศาลสูงสหรัฐในการ
ตีความรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนบทบัญญัติวาดวยสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวเพียงสั้นๆ ถาหากไมมีศาลสูงสหรัฐคอยทำ�หนาที่
ปรับใชกฎหมายใหสอดคลองกับบทบัญญัติและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละ
ยุคสมัย ปญหาการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็จะเกิดมากขึ้น ยิ่งถาพิจารณา
จากระบบกฎหมายแองโกลแซกซอนแลว ก็เห็นความสอดคลองของระบบกฎหมายที่ยึด
หลักความเปนเอกภาพของศาลและหลักกฎหมายที่เกิดจากคำ�พิพากษาของศาลตางๆ
ที่จะเปนผูทำ�หนาที่วางหลักกฎหมายเอาไวเพื่อตัดสินในคดีที่มีขอเท็จจริงเดียวกันซึ่ง
เกิดขึ้นภ ายหลังจากตัดสินไปแลว ดังนั้นบทบาทของศาลสูงสหรัฐจึงเหมาะสมกับส ภาพ
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ไมไดบัญญัติไวอยางละเอียด แตสามารถปรับใหเขากับ
ยุคสมัยได ซึ่งเปนเจตนารมณของผูรางรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามาตั้งแตตนที่ตองการ
ใหรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาสามารถปรับเปลี่ยนแปลงได อันจะทำ�ใหมีความทันสมัย
อยูเสมอ
ประธานาธิบดีอดัมสพยายามแตงตั้งผูพิพากษาศาลสูงและผูพิพากษาศาลตางๆ หลายคนเพื่อหา
ดุลอำ�นาจใหแกฝายตน การแตงตั้งผูพิพากษากลุมหนึ่งไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในวันสุดทาย
ในต�ำ แหนงข องประธานาธิบดีอ ดัมส จนมคี �
ำ กลาวมาจนบดั นีว้ า ผ พู พิ ากษากลุม น นั้ เปนผ พู พิ ากษาตอน
เที่ยงคืน (midnight judges) จอหน มารแชลเองในขณะนั้นก็ไดรับแตงตั้งเปนประธานศาลสูงสหรัฐ
แตยังรักษาการตำ�แหนงรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ และโดยตำ�แหนงนมี้ ารแชลเปนผูซึ่งจะตอง
นำ�คำ�สั่งแตงตั้งผูพิพากษาเหลานั้นสงออกไป แตปรากฏวาไมสามารถสงออกไปไดทันทั้งหมดในคืน
สุดทายนนั้ แ ละตอ งน�
ำ ค�
ำ สงั่ บ างสวนมาคนื ใหก บั ม ารแชล วันรุง ขึน้ เมือ่ ป ระธานาธิบดีเจฟเฟอสนั เขาร บั 
ตำ�แหนงก็แตงตั้งให เจมส เมดิสัน เปนรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ เมดิสันไมเห็นชอบในการ
กระทำ�เชนนั้นจึงไมยอมสงคำ�สั่งแตงตั้งออกไป วิลเลี่ยม มารเบอรี่ ผูซึ่งตามคำ�สั่งจะไดรับแตงตั้งเปน
ผูพิพากษาคนหนึ่ง (Justice of the peace) จึงฟ องตอศาลสูงสหรัฐอเมริกาขอใหบังคับใหเมดิสันสง
คำ�สั่งแตงตั้งไ ปใหโดยอำ�นาจการออกหมายบังคับ (mandamus)
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อาจกลาวไดวาสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
ไดรับอิทธิพลและผานการศึกษาและมีลักษณะเฉพาะหลายประการ นับตั้งแตความคิด
ในเรื่องสิทธิธรรมชาติของนักปรัชญาการเมืองตางๆ มาบัญญัติไวในลักษณะกฎหมาย
ลายลั ก ษณ อั ก ษร คื อ รั ฐ ธรรมนู ญ เป น ครั้ ง แรก ของโลก นอกจาก นั้ น รั ฐ ธรรมนู ญ
สหรัฐอเมริกายังมีความยืดหยุนสามารถปรับตัวใหทันสมัยเขากับสภาพแหงยุคสมัย
โดยการทำาหนาทีของ
่ ศาลสูงของสหรัฐอเมริกา ความสำาเร็จของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
ในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนี้ มีสาเหตุมาจากการที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ออกแบบโครงสรางใหสอดคลองวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความรูสึก
หวงแหนในสิทธิเสรีภาพของตนเองในระดับที่สูงมากกวาประเทศอื่น แตสังคมอเมริกัน
ก็ตองผานการตอสูทางความคิดในเรื่องสิทธิเสรีภาพมาอยางโชกโชนเชนกัน โดยเฉพาะ
ปญหาความเสมอภาคของคนที่มีสีผิวตางกัน ผานสงครามกลางเมืองระหวางเหนือ
และใต ซึ่งอาศัยเวลาเปนรอยปและยังไมสามารถพูดไดวาการตอสูเพื่อความเสมอภาค
นั้นหมดสิ้นไป ในอนาคตอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกหลังเหตุการณ 11 กันยา
หรือ 911 ที่มีประเด็นถกเถียงถึงสิทธิในการมีอาวุธในครอบครองของประชาชน ก็คงเปน
สิ่งที่ตองเฝาติดตามกันตอไปในอนาคต
ปญหาในการทำาหนาที่ของศาลสูงที่เกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญซึง่ เกีย่ วของกับการตีความรัฐธรรมนูญในเรือ่ งสิทธิเสรีภาพของประชาชน
นีมี้ ขอถกเถียงกันอยูมาก
 ในหมูนั กวิชาการของสหรัฐอเมริกา ถึงความเหมาะสมในการทำา
หนา ที่ ดังกลาว และ ในทาง ประวัติ ศาสตร ก็ เคย เกิด ปญหา สราง ความ ไม พอ ใจ ให กับ
ประธานาธิบดีหลายทาน ในการทำาหนาที่ของศาลสูงจากฝายบริหาร เชน ในกรณีของ
โครงการนิวดีล (New Deal) ของประธานาธิบดีรูสเวลต ทีมี่ ขึน้ เพือ่ แกไขปญหาวิกฤตของ
อเมริกาซึง่ ในชวงแรกๆ ศาลสูงตัดสินวา การกระทำาหลายอยางตามโครงการนีเป
้ นการขัด
ตอรัฐธรรมนูญ แตตอมาภายหลังกลับเปลี่ยนแนวคำาพิพากษาวาไมขัดรัฐธรรมนูญอัน
สืบเนือ่ งจากความสำาเร็จของโครงการดังกลาว ดังนัน้ จะเห็นไดวาบทบาทของศาลสูงสหรัฐ
กับการเมืองจึงสัมพันธกันแยกไมออกเพราะหลายกรณีศาลสูงก็ไมสามารถหลีกเลี่ยง
การ ตั ด สิ น คดี ที่ จะ ไป กระทบ กั บ การเมื อ ง ได โดยเฉพาะ อย า งยิ่ ง ใน คดี ที่ เกี่ ย วกั บ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนซึง่ จะมีฝายตางๆ ของพรรคการเมืองเขามาเกีย่ วของโดยตลอด
การพิจารณาวากฎหมายใดขัดรัฐธรรมนูญหรือไม ศาลสูงสหรัฐอเมริกา
ไดวางหลักเกณฑการตรวจสอบดังนี้
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(1) สำ�หรับกฎหมายโดยทั่วไป ศาลจะตรวจสอบหลักการและเหตุผล
ของกฎหมาย ถาพ ิจารณาแลวว าก ฎหมายนั้นอ อกมาเพื่อว ัตถุประสงคอ ันสมเหตุสมผล
ก็ไมถือวาขัดรัฐธรรมนูญ หลักการตรวจสอบนี้เรียกวา “Rational Relation Test” และ
เปนการตรวจสอบในระดับทเี่ครงครัดนอยที่สุด Low Level Scrutiny
		
(2) กรณีที่เปนกฎหมายเกี่ยวกับเชื้อชาติ (race) ศาลจะตั้งขอสงสัย
ไวกอ นวา ก ฎหมายดงั กลาวขดั ร ฐั ธรรมนูญ และจะตรวจสอบอยางรอบคอบ โดยกฎหมาย
ทีไ่ มข ดั ร ฐั ธรรมนูญน นั้ ต อ งแสดงใหไ ดว า ม คี วามจ�ำ เปนท จี่ ะตอ งออกกฎหมายเชนนัน้ และ
จะตรวจสอบวัตถุประสงคของกฎหมายวามีเหตุผลหรือความเปนไปไดหรือไม และ
ตรวจสอบวิธีการที่นำ�ไปสูเปาหมายนั้นไดมีกลไกการใชบังคับกฎหมายอยางรอบคอบ
(narrowly tailored) หรือไม หลักการตรวจสอบนี้เรียกวา “Strict Scrutiny” ภายหลัง
ปรากฏวาศาลไดขยายออกไปตรวจสอบกฎหมายลักษณะอื่นๆ ดวย ไดแก กฎหมาย
เกี่ยวกับการไมใหสิทธิความเปนพลเมือง (non citizens) บุตรของบิดามารดาที่ไมได
ทำ�การสมรส (non marital children) และกฎหมายเกี่ยวกับสตรี เปนตน
		
(3) กฎหมายที่กระทบสิทธิห นาที่พลเมือง (civil and political rights)
แมร ัฐธรรมนูญไมไดรับรองสิทธิไว ศาลก็สามารถเขาไปตรวจสอบได หลักการตรวจสอบ
นี้เรียกวา Heightened Scrutiny เชน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการ
เคลื่อนไหวเดินทาง สิทธิเกี่ยวกับการรับเด็กหรือเลี้ยงดูเด็ก สิทธิใ นการดำ�เนินคดีใ นศาล
ตัวอยางเชน มีการตรากฎหมายบังคับผูกระทำ�ผิดกฎหมายอาญาบางฐานตองทำ�หมัน
แมวาร ัฐธรรมนูญจะไมไดใหหลักประกันไว แตศาลเห็นวาเปนสิทธิพื้นฐาน (one of the
basic civil rights of men) และเปนสิ่งที่จำ�เปนสำ�หรับชาติพันธุม นุษย (fundamental to
the very existence and survival of the race) หรือใ นคดีอื่นที่ศาลเขาไปตรวจสอบ เชน
สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง (right to vote) หรือสิทธิใ นการเดินทางเคลื่อนไหว (right
to travel) หรือสิทธิใ นการมาขอความยุติธรรมจากศาล (right to access to the judicial
process)
		
สำ�หรับห ลักการใชก ารตคี วามกฎหมายสทิ ธิม นุษยชนในระบบ Common
Law คงหนีไมพนการศึกษาถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาที่มีผลกระทบโดยตรงตอประชาชนทั่วไป ซึ่งในระบบนี้ มีลักษณะเปนระบบ
ก ลาวหา (Adversary System หรือ Accusatorial System) มีส าระสำ�คัญในการคมุ ครอง
สิทธิมนุษยชน ดังนี้
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- วางหลักเครงครัดวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาฝายโจทกจะได
พิสูจนใหปรากฏชัดวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทำาผิดจริง
- เนนความสมดุลในบทบาทของบุคคลในแตละฝายโดยเฉพาะตุลาการ
ที่จะจำากัดตัวเองเพียงคนรักษากติกาหรือกรรมการตัดสินและกำาหนดโทษ เชนเดียวกับ
คณะลูกคุณก็มีหนาที่จำากัดเพียงฟงการสืบพยานและประชุมตัดสินปญหาขอเท็จจริงวา
จำาเลยกระทำาผิดจริงหรือไม
- ใหประชาชนเขามามีสวนรวมคอนขางมากโดยเชือ่ วา หากใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแลวจะเปนผลดีในการตรวจสอบ
การใชอำานาจรัฐและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเอง
- สิทธิของผูถูกกลาวมากอนโดยเฉพาะการมีทนายหรือที่ปรึกษาเพื่อ
ชวยเหลือในการตอสูคดี

3.2.2 ระบบกฎหมายCiv ile  La w  หรือระบบกฎหมายในกลุมประเทศ
สหภาพยุโรป
การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายสิทธิมนุษยชน แบบ
ภาคพื้นยุโรป (Le modèle européen) นั้นพัฒนามาจากระบบการวางหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานแบบดัง้ เดิมและประสบผลสำาเร็จอยางดีในบรรดาเหลาประเทศทีมี่ การ
จัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญซึง่ เปนระบบทีได
่ รบั ความนิยมอยางมากในปจจุบนั แตไมใชเฉพาะ
ประเทศในภาคพื้นยุโรปที่ใชระบบนี้ มีประเทศในแถบทวีปแอฟริกาที่ใชภาษาฝรั่งเศส
ประเทศในทวีปเอเชียบางประเทศ และบางประเทศในละตินอเมริกาทีเลื
่ อกระบบนีไป
้ ใช
มีคำาถามตามมาอีกมากมาย เมือ่ มีการเปรียบเทียบระหวางการควบคุม
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตามระบบ Common Law กับ
Civil Law หรือแบบภาคพื้นฐานยุโรป ไมวา เพราะเหตุใด รัฐตางๆ จึงหันมายอมรับเอา
ระบบการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายสิทธิมนุษยชนตามแบบภาค
พื้นฐานยุโรปมากขึ้น หรือรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกับประเทศของตนมากกวากัน หรือ
หากเปนไปได จะสามารถบอกไดหรือไมวา ระบบใดมีศักดิ์สูงกวาหรือมีประสิทธิภาพใน
การปกปองหลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญของสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานมากกวาอีกระบบ
หนึง่ ปญหาการเลือกใชระบบหรือรูปแบบการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญเหลา
นี้ ไมสำาคัญเทากับปญหาการวางมาตรการในการปกปองสิทธิมนุษยชนและเงื่อนไขใน
การวางมาตรการปกปองของแตละระบบ
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		ในระบบการคุมครองกฎหมายสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญของ
ประเทศภาคพื้นยุโรปนั้น สามารถดำ�เนินการไดโดยการตอบปญหา 2 ประการคือ
		1. ก ารค วบคุ ม ค วามชอบด  ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ จ ะส ามารถส ร า งห ลั ก
ประกันแกสิทธิเสรีภาพขั้นพ ื้นฐานไดอยางไรและมีมาตรการใด
		2. เนื้อหาสาระของกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ตกอยูในการควบคุม
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
		การคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานนั้น ไมใชหลักการที่มีอยูของการ
เกิดขึ้นเปนรัฐ (L’existence d’Etat) ซึ่งหมายถึง รัฐตามแนวคิดดั้งเดิมสามารถดำ�เนิน
ภารกิจของรัฐดานตางๆ ไปไดโดยไมมีความจำ�เปนตองพิจารณาเรื่องนี้ก็ได แตการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกิดจ ากแนวคิดท ี่ถ ูกบรรจุใ นเอกสารสำ�คัญต างๆ ไมวา
จะเปนกฎบัตร ปฏิญญา หรือกฎหมายพื้นฐาน (Loi fondamentale) ที่ไดวางหลัก
ประกันและการเคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเอาไว เหตุผลที่ตองคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญหรือการควบคุมการใชสิทธิที่เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานโดยกระบวนการยุติธรรม ก็เนื่องมาจากประเด็นเหลานี้มีกฎหมายกำ�หนด
บทลงโทษเอาไว หากมีการละเมิดสิทธิเหลานี้อยางชัดเจน เพื่อเปนหลักประกันของสิทธิ
ตางๆ ทีเ่ ปนท ยี่ อมรับโ ดยทวั่ ไปใหม ปี ระสิทธิภาพมากทสี่ ดุ แ ละก�ำ หนดการคมุ ครองรบั รอง
สิทธิเหลานี้เพื่อเปนการเยียวยาแกไข หากมีการละเมิดสิทธิตางๆ โดยเฉพาะสิทธิ
ขัน้ พ นื้ ฐานทยี่ งั ไ มเปนท ยี่ อมรับม ากนกั แ ตก เ็ ปนส ทิ ธิเสรีภาพเสริมห รือส ทิ ธิท ปี่ ระกอบกบั 
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เพื่อใหมีระบบที่สมบูรณขึ้น
		แนวคิดเรื่องการคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญนี้ยัง
เปนเรื่องใหมในหลายประเทศ โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องความเปนปจเจกบุคคลที่เปน
สิง่ จำ�เปนแ ละเปนป ญ
 หาทตี่ อ งไดรบั ค วามใสใ จอยางมากเพือ่ ค น หาหลักประกนั ส ทิ ธิแ ละ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานเหลานี้ หลักการที่เปนทฤษฎีสำ�คัญที่จะอธิบายวาเหตุใดเราจึงเลือก
ระบบการคุมครองกฎหมายสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญตามระบบใด มีสาระสำ�คัญ
ท คี่ วรพจิ ารณา 3 ป ระการ อ นั ไ ดแ ก ก ารเกิดขึน้ ข องระบบ ก ารจดั ว างโครงสรางและเทคนิค
ในการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
		ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดนำ�เอาหลักการควบคุมความชอบดวย
รัฐธรรมนูญข องสทิ ธิแ ละเสรีภาพขนั้ พ นื้ ฐานบรณ
ู าการรว มกนั เขาไ วด ว ยกนั ใ นรฐั ธรรมนูญ
ทั้งหมด สวนประเทศในยุโรปไดใชเวลาในการสรางระบบควบคุมความชอบดวย
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รัฐธรรมนูญมาอยางยาวนาน ภายใตความคิดทีแบ
่ งเปนหลายฝายและความไมไววางใจ
(la méfiance)ในการทำางานขององคกรของรัฐ ในชวงแรกทฤษฎีนีถู้ กปฏิเสธอยางสิ้นเชิง
เนื่องจากในหลักการแบงแยกอำานาจ (Le principe de la séparation des pouvoirs) ได
กำาหนดใหอาำ นาจตุลาการเขาควบคุมการกระทำาของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตได
ิ อยูแล
 ว แตในบาง
ประเทศอาจทำาใหเขาใจคลาดเคลื่อนอยางเชนในฝรั่งเศส ซึ่งยินยอมใหทั้งตุลาการและ
เจาหนาทีของ
่ รัฐเปนผูใช
 อำานาจควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญโดยแปลงอำานาจตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญใหเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพไปพรอมกับการทีรั่ ฐธรรมนูญซึง่ เปน
กฎเกณฑในการจัดการระบบการปกครองและการใชอำานาจรัฐทั้งหมด อีกประการหนึ่ง
ซึ่ง เปนผล ตาม มา อยาง เลี่ยง ไมได ก็ คือ การ ตีความ กฎเกณฑ ทาง รัฐธรรมนูญ ที่ ตอง
เปลี่ยนแปลงใหมรวมทั้งการสรางกฎเกณฑใหมๆ ทางรัฐธรรมนูญที่ยังไมเคยมีมากอน
ความกังวลเกี่ยวกับการลดอำานาจควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของฝายตุลาการ
ลงเปนประเด็นไมอาจหาขอสรุปไดงายๆ และยังสงผลกระทบไปถึงหลักการแบงแยกอำานาจ
ทีเน
่ นการเคารพกฎหมายในอันทีจะ
่ คงไวซึง่ คำากลาวทียึ่ ดถือกันมาโดยตลอดวา กฎหมาย
คือการแสดงออกซึ่งจิตวิญญาณของสังคมโดยรวม อันเปนที่มาใหยังคงตองมีแนวคิดใน
การควบคุมการรางกฎหมายของผูยกรางกฎหมายดวย ทฤษฎีดั้งเดิมนี้เปนหลักที่นักคิด
ทั้งหลายซึ่งปฏิเสธแนวคิดในการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญตางยอมรับ และไม
อาจหาแนวคิดใดมาลบลางหรือแมแตควบรวมเขากับทฤษฎีอืน่ ๆ ได นักวิชาการบางทาน
ซึ่งไดแก Prof. Maurice Hauriou อดีตคณบดีคณะนิติศาสตรและอาชญาวิทยาแหง
มหาวิทยาลัยแหงกรุงบรัสเซลส ก็เชนกันที่เปนผูหนึ่งซึ่งไมเห็นดวย หากไมมีระบบการ
ควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ แตก็ปฏิเสธแนวคิดเชิงอเมริกัน ที่ใหระบบควบคุม
ดังกลาวเปนอำานาจของศาลยุติธรรมตามปกติ (les tribunaux ordinaires) ความสับสน
ที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นถึงความออนดอยทางวิชาการของนักกฎหมายทั่วไปที่ยังยึดติดกับ
หลั ก การ แบ ง แยก อำ า นาจ และ ทฤษฎี กฎหมาย แบบ เดิ ม ๆ ซึ่ ง ผล ที่ ตาม มา ก็ คื อ
ความยากลำาบากในการแยกแยะลำาดับศักดิ์ของกฎหมายในกรณีที่จะปรับหรือบังคับใช
กฎหมายเรื่องนั้นๆ
การจะวิเคราะหลงไปถึงหลักเกณฑในการรับเอาระบบกระบวนการ
ยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญ จะดำาเนินการใน 2 ระดับ คือ ทั้งการคนหาความมีอยูของ
กระบวนการ ยุติธรรม ทาง รัฐธรรมนูญ และ การ วิเคราะห ลง ไป เชิง ลึก ใน ตัวบท และ
หลักเกณฑตางๆ ในรัฐธรรมนูญนั้นเอง ซึ่งปกติกฎเกณฑและบทบัญญัติตางๆ ไดถูก

106 การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

รวบรวมไวแลวในตัวรัฐธรรมนูญเอง ไมเพียงการกำ�หนดองคกรพิเศษขึ้นมาองคกรหนึ่ง
เพื่อทำ�หนาที่ตามกระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญ หากยังปรากฏรวมไปถึงร ูปแบบ
และวิธีพิจารณาความอีกดวย อยางไรก็ตามการบังคับใชกฎหมายจะตองคำ�นึงดวยวา
จ ะบงั คับใ ชกบั ผ ใู ด ร ะหวางหนวยงานของรฐั ด ว ยกนั ห รือร ฐั ก บั เอกชน ด งั น นั้ ค วามจ�ำ เปน
ทีจ่ ะตอ งมหี ลักประกนั ส ทิ ธิแ ละเสรีภาพของปจ เจกชนนนั้ ไ มไดป รากฏชดั เจนใหเห็นใ นรปู 
กฎหมายห รื อ บ ทบั ญ ญั ติ ใ ดๆ แ ต เ ป น การดำ � เนิ น การที่ ยื น อ ยู  บ นค วามเ สี่ ย งข อง
การใชอำ�นาจรัฐและการนำ�เอาหลักประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานมาปรับใชใหได
อยางจริงจัง ซึ่งหมายถึงการเลือกวิธีการในการวางหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของ
หนวยงานทเี่ กีย่ วของตา งๆท อี่ าศัยอ �ำ นาจรฐั ใ นการด�ำ เนินการเพือ่ ก อ ใ หเกิดห ลักประกนั 
ขึ้นอยางแทจริง
		ในสหรัฐอเมริกาเองไดเลือกระบบการควบคุมค วามชอบดว ยรฐั ธรรมนูญ
โดยอาศัยตุลาการศาลสูง อันเปนแนวทางพิเศษและถือเปนขอยกเวนของหลักทั่วไป
เพราะ ห ากศาลตดั สินว า บ ทบัญญัตขิ องกฎหมายใดไมชอบดว ยรฐั ธรรมนูญแ ลว ก ฎหมาย
ฉบับนั้นก็จะไมชอบไปทั้งฉบับ และเปนระบบที่ไมมีขอยกเวน และหากปรากฏขอย กเวน
ในความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญก็จะเกิดความบกพรองตอความมั่นคงในกระบวนการ
ยุติธรรม (La sécur ité jur id iq ue ) ซึ่งเปนผลลบกับความพยายามในการวางหลักประกัน
สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
		ในประเทศภาคพื้นยุโรปบางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ออสเตรีย ได
เลื อ กร ะบบก ารค วบคุ ม ค วามชอบด  ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ใ นอี ก ร ะบบห นึ่ ง โ ดยยึ ด ถื อ ใ น
กระบวนการยุติธรรมที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อตรวจสอบการทำ�งานและเพื่อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑทไี่ ดวางไว ( F a ç ono b je c tiv e ) ใ นการตรวจสอบความชอบดว ยกฎเกณฑและ
กฎหมาย
		เบือ้ งหลังของปรัชญาในระบบนจี้ ะแตกตางจากระบบอเมริกนั กลาวคอื 
จะไมมีการฟองรองคดีตอศาลยุติธรรมเพื่อขอใหแกไขความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ แต
จะเปนการรอ งขอใหพ จิ ารณาตรวจสอบความชอบดว ยรฐั ธรรมนูญห รือเพือ่ ใ หเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเพื่อตรวจสอบการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามหลักกฎหมายและ
ลำ�ดับศักดิ์ของกฎหมาย
		ในสวนปญหาเกี่ยวกับการปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพในระบบนี้ จะ
กำ�หนดใหอ งคกรตา งๆ ของรฐั จ ะตอ งเคารพและตอ งก�ำ หนดใหม กี ารวางหลักประกนั ส ทิ ธิ
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เสรีภาพตามกฎเกณฑในรัฐธรรมนูญ (Les normes constitutionnelles) ซึง่ หมายถึงตอง
ดำาเนินการในสองระดับคือ เคารพหลักการประกันสิทธิเสรีภาพ (l’obligation de respecter)
และยังจะตองมีภาระที่ตองดำาเนินการ (l’obligation d’agir) นั่นคือจะตองดำาเนินการ
จัดตัง้ หนวยงานเฉพาะทีมี่ อำานาจพิเศษในการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ซึง่ เปน
แนวคิดริเริม่ ของรูปแบบการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของประเทศภาคพืน้ ยุโรป
ซึง่ ตางจากประเทศอืน่ ๆ ในยุโรปทีมี่ ระบบศาลของตนเอง และไมไดคิดวา
จะตองจัดตัง้ หนวยงานเฉพาะมีแตเพียงแนวคิดทีเห็
่ นวาไมจำาเปนทีจะ
่ ตองมีการคุม ครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนการเฉพาะเพราะระบบกฎหมายในประเทศตนดีอยูแลว
ประโยชนของการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญจึงเปนประเด็นรองลงไป แมใน
ฝรั่งเศส เอง ก็ พึ่ง รับ แนวคิด การ จัดตั้ง หนวยงาน เฉพาะ เพื่อ ควบคุม ความชอบ ดวย
รัฐธรรมนูญขึ้นในชวง สาธารณรัฐที่ 3 ( 1870- 1940) ซึ่งเปนระบบที่สืบเนื่องมาจาก
การกอตัง้ รัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญในป 1875 โดยรัฐสภาจะทำาหนาทีตรวจสอบ
่
การทำางาน
ของรัฐและเปนเสมือนองคกร ฝายนิติบัญญัติที่ทำางานรวมกันของทั้งฝายรัฐบาลและ
ฝายคานเพื่อพิจารณารางกฎหมายและงบประมาณตางๆ จึงเลี่ยงไมไดที่การดำาเนินการ
ตรวจพิจารณารางกฎหมายนัน้ จำาเปนจะตองคำานึงถึงผลกระทบทีจะ
่ มีตอสิทธิเสรีภาพทัง้
ในทางสาธารณะและปจเจกชนทั่วไป แตอยางไรก็ดี หากไดพิจารณาในทางกลับกัน
การใชอำานาจของฝายปกครอง (le pouvoir administratif) เอง ก็สามารถเรียกรองใหมี
การทบทวนตนเองในการใชอำานาจใดๆ ไดงายกวา ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะเห็นพอง
กับการใหมีการควบคุมความชอบดวยกฎหมายในการใชอำานาจทางปกครองมากกวา
การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของอำานาจนิตบิ ญ
ั ญัตหรื
ิ ออำานาจในการตรวจพิจารณา
รางกฎหมาย (le pouvoir législatif) สถานการณดังกลาวเปดโอกาสใหมีการรวมอำานาจ
ทั้ง 2 ฝายเขาไวดวยกันและสรางชองทางใหระบอบการเมือง (la régime politique) เขา
แทรกแซงและคงอยูในการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการใชอำานาจทั้ง 2 กรณี
การกอตั้งระบบควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญไดกอใหเกิดรูปแบบ
ที่ใชในการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ (Le modèle adopté) และเพื่อกำาหนด
ผลสุดทายของกระบวนการทัง้ หมดนัน่ คือ การคุม ครองสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ระบบ
การสรางระบบควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมายใน
สหพันธรัฐเยอรมันหรือในประเทศอิตาลีในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดแสดงใหเห็น
ถึงการยอมรับหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เปนผลจากการปกครอง
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ในระบอบนาซีและฟาสซิสต กฎเกณฑในรัฐธรรมนูญจึงกลายมาเปนแนวทางใน
การคุมครองสิทธิเสรีภาพโดยมีตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญเปนผูวางหลักและเคารพ
กฎเกณฑตามที่รัฐธรรมนูญวางไว และถือเปนกฎเกณฑพื้นฐานตามกฎหมายสูงสุด
ซึ่งเปนห ลักเกณฑโดยรวมของการใชอ ำ�นาจรัฐดานตางๆ
		อยางไรก็ตาม การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญคงไมใชปจจัย
ประการเดียวของการพฒ
ั นาหลักประกนั ส ทิ ธิเสรีภาพขนั้ พ นื้ ฐาน ก ารคานและดลุ อำ�นาจ
ของหนวยงานของรฐั ก ถ็ กู น �ำ มาพจิ ารณาโดยอาศัยห นวยงานหนึง่ ก �ำ กับด แู ลอกี ห นวยงาน
หนึง่ เพือ่ ต รวจสอบการท�ำ งานทจี่ ะตอ งค�ำ นึงถ งึ ห ลักการของสทิ ธิเสรีภาพขนั้ พ นื้ ฐาน ก าร
ดำ�เนินในลักษณะนี้ไมใชเรื่องงาย โดยเฉพาะเมื่อเริ่มกอตั้งสถาบันที่จะเขามาทำ�หนาที่
ควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ยิ่งในประเทศในระบบสหพันธรัฐ หนาทภี่ ารกิจหลัก
อีกอันหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญก ็หนีไมพน การตรวจสอบโดยระบบ
การแบงแยกอำ�นาจระหวางรัฐบาลกลาง (La federation) กับมลรัฐตางๆ (les Etats
fédérés) เชนเดียวกันกับหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ ท มี่ กั จ ะไดรบั ม อบหมายใหต รวจสอบและควบคุมก ารเลือกตัง้ ท วั่ ไปในประเทศ
ดวย ภ ารกิจเหลานีเ้ ปนพ นื้ ฐานอยางดใี นอนั ท จี่ ะท�
ำ ใหต ลุ าการในศาลรฐั ธรรมนูญส ามารถ
ทำ�หนาท เี่ ปนผ พู ฒ
ั นาและยนื ยันใ นการเคารพสทิ ธิข นั้ พ นื้ ฐานตา งๆซ งึ่ โ ดยทวั่ ไปจะยอมรับ
กันเฉพาะตัว ผูตัดสินคดีหรือตุลาการเทาน ั้น แตห นวยงานที่กอต ั้งขึ้นใหมยังไมไ ดรับก าร
ยอมรับมากนัก
		เราจะสงั เกตไดว า อ �ำ นาจในการปฏิบตั หิ นาท ขี่ องตลุ าการในกระบวนการ
ยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญมักจะมีการเรียกรองใหบัญญัติไวเปนการเฉพาะไวเสมอใน
กลุมประเทศหรือในดินแดนที่ประสงคจะพัฒนาหลักประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตัวอยางเชน ในประเทศเบลเยี่ยมซึ่งมศี าลรัฐธรรมนูญ (LaCourd’Arbitr age )ที่ศาลเอง
มีบทบาทเปนผูพิจารณาปญหาการใชอำ�นาจขององคกรตางๆ ตามหลักการแบง
แยกอำ�นาจและการกระจายอำ�นาจตามรัฐธรรมนูญซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง
รัฐบาลกลาง ประชาคม (Communautés) หรือเขต (Régions) และเพิ่มภารกิจดาน
การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานดว ย ประเด็นทต่ี อ งพจิ ารณาตอ ไปคอื จะตอ งหาหลักประกนั 
ตามกฎหมายน้นั คือ อยางนอยที่สุดศาลดังกลาวควรไดรับการรับรองตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญโ ดยเพิม่ เติมเปนอ งคกรตามรฐั ธรรมนูญ แ ละตลุ าการในศาลรฐั ธรรมนูญก ค็ อื 
ผูพัฒนาหลักการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานและควบคุมใหเกิดความเคารพสิทธิดังกลาว
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จุดมุง หมายของการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญเพือ่ จะกอใหเกิด
การคุมครองสิทธิ ขั้นพื้นฐาน ตัวรัฐธรรมนูญเองตองเปนกฎเกณฑที่จะนำามาอางอิงและ
ยึดถือเปนบทบัญญัตทีิ เป
่ นฐานทางกฎหมายคุณสมบัตนีิ ก้ อใหเกิดผลตามคือ รัฐธรรมนูญ
หรือกฎเกณฑที่มีศักดิ์ในระดับเดียวกับรัฐธรรมนูญตางๆ ตองประกอบดวยหลักประกัน
สิทธิเสรีภาพทีได
่ แบงเปนกลุม หรือประเภทอยางชัดเจน และตองกำาหนดไวใหชัดเจนโดย
เฉพาะการใชอำานาจรัฐ แตในรัฐธรรมนูญทั่วไปมักไมมีการนิยามศัพท “สิทธิขั้นพื้นฐาน
หรือ droits fondamentaux” แตอยางใด ซึง่ ตางจากกระบวนการยุตธิ รรมทางรัฐธรรมนูญ
ของประเทศในภาคพื้นยุโรป ที่พยายามนำาเอาสิทธิประเภทนี้ไปเปนฐานในการวางหลัก
ประกันสิทธิเสรีภาพ ไมวาจะเปนการรวบรวมเอาสิทธิขั้นพื้นฐานเขาไวเปนสิทธิที่ไดรับ
การรับรองโดยกฎหมายหรือเปนหมวดหนึง่ ในกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพืน้ ฐาน
loi fondamentale หรือรวบรวมไวเปนกฎหมายพิเศษทีรั่ ฐธรรมนูญไดกำาหนดใหตราขึน้ เฉพาะ
ลักษณะเดนมากอีกประการหนึง่ ของระบบนีคื้ อ ความพยายามรวบรวม
การใชอำานาจรัฐใหมาอยูภ ายใตการควบคุมไมใหมีการละเมิดสิทธิขัน้ พืน้ ฐาน และจะตอง
กำาหนดใหการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานดวยการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญอยู
นอกเหนือขอบเขตของอำานาจหลัก 3 อำานาจรัฐ (นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการตาม
ปกติ) รวม ไป ถึง การ จัดตั้ง หนวยงาน ธุรการ ที่ เปนอิสระ ให กับ องคกร ที่ จะ จัด ตั้งขึ้น
เพื่อควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ แนวทางนี้เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปของประเทศ
ภาคพืน้ ยุโรป อีกประเด็นคือการดำาเนินกระบวนการยุตธิ รรมทางรัฐธรรมนูญ (La Justice
Constitutionnelle) จะยึดหลักกระบวนการยุติธรรมที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อตรวจสอบ
การทำางานและเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ไดวางหลักไวแลว (Façon objective) ซึ่ง
เปนกระบวนการพิเศษ การวางแนวทางในลักษณะนี้ ไมมีความจำาเปนตองปรับเปลี่ยน
กฎเกณฑในการพิจารณา (l’acte normatif) ซึ่งจะแตกตางจากแนวทางการควบคุม
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญในระบบ Common Law ทีจะ
่ อาศัยเงือ่ นไขในการฟองคดีเพือ่
ขอใหตรวจสอบความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎระเบียบตางๆ ซึ่งการตรวจสอบ
ดังกลาวสามารถแยกแยะการปรับใช และเปนหลักการของการปองกันการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยอาศัยการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
การนำาเอากลไกการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญมาเปนการยืนยัน
หลักประกัน สิทธิขั้นพื้นฐานในประเทศที่แตเดิม ผูรางกฎหมายมีความสำาคัญเปนผูใช
อำานาจทางนิตบิ ญ
ั ญัตและ
ิ เปนผูอำ านาจตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญนัน้ นับเปนการ
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เปลีย่ นแปลงครัง้ ส �ำ คัญซ งึ่ ม ผี ลถงึ ค วามเขาใ จและการเชือ่ ถือข องสงั คมดว ย ม ปี จ จัยต า งๆ
ที่เปนเหตุมาสนับสนุนก ารเปลี่ยนแปลง
		ประเด็นแรก เปนปจจัยจากเหตุการณทางประวัติศาสตรหลายๆ ครั้ง
โดยเฉพาะในชวงสงครามโลก ทั้งสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ที่เปนเหตุใหลดทอน
ความนา เชือ่ ถือของผยู กรา งกฎหมายลง เพราะเหตุท ผี่ รู า งกฎหมายเขาใจผดิ แ ละหลงผิด
ไปกับการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเชื่อไปวาตนมีอำ�นาจดำ�เนินการยกรางกฎหมาย
เปนอ ยางไรก็ได โ ดยไมคำ�นึงถึงหลักความชอบดวยกฎหมาย 
		ประเด็นที่สอง ถาหากฝายนิติบัญญัติเองประสงคจะเปนผูริเริ่มนำ�
ก ารควบคุมค วามชอบดว ยรฐั ธรรมนูญม าใชก จ็ �ำ เปนจ ะตอ งมกี ารปรับโ ครงสรางของระบบ
เสียใหม ใหปลอดจากอิทธิพลทางการเมืองและกระบวนการตัดสินปญหาที่ใชระบบ
ฝายเสียงขางมาก (Un bloc majoritaire stable) ตลอดจนแนวทางโดยปกติสำ�หรับ
ก ารพฒ
ั นาระบบการควบคุมค วามชอบดว ยรฐั ธรรมนูญท เี่ ปนงานในความรบั ผิดชอบของ
ฝายบริหารในการทจี่ ะยกรา งและน�ำ เสนอรา งกฎหมายดว ย ใ นทางปฏิบตั ฝิ า ยนติ บิ ญ
ั ญัติ
มีบ ทบาทในการใหความเห็นช อบในโครงการตา งๆแ ละรา งกฎหมายของรฐั บาล แ ละการ
ควบคุมค วามชอบดว ยรฐั ธรรมนูญใ นเชิงล กึ ส �ำ หรับ ก ารตรวจสอบระเบียบกฎเกณฑต า งๆ
ทีอ่ าจจะท�
ำ ใหเห็นถ งึ ว ธิ กี ารทจี่ ะน�ำ ไปสูก ารคมุ ครองสทิ ธิข นั้ พ นื้ ฐาน ใ หไ ด ซ งึ่ ป กติต ลุ าการ
ในศาลยุติธรรมตามปกติจะเปนผ ูรับผิดชอบคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
		ประเด็นท สี่ าม เปนผลจากความพยายามในการสรางระบบการคมุ ครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งใชเวลามามากกวา 30 ป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในระบบการดำ�เนินการ
หลังก ารกอ ตัง้ ส หภาพยุโรปและการขยายตัวข องสหภาพยุโรปซงึ่ เนนพ ฒ
ั นาการดา นการ
ควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญซึ่งก ำ�หนดใหเปนหลักประกันสิทธิข ั้นพื้นฐานไปดวย
		สำ�หรับก ระบวนการยตุ ธิ รรมทางอาญาแลว ร ะบบนใี้ ชว ธิ พี จิ ารณาความ
ทางอาญาแบบระบบไตสวน ( In q u is ito r ia lS y s te m
 ) ใ นทางประวัตศิ าสตรร ะบบนจี้ ะเนน
บทบาทของผูพิพากษาเปนอยางมากเพราะเปน ผูที่จะตองไตสวนแสวงหาความจริง
ใหป รากฏ แ ตป จ จุบนั แนวทางดงั กลาวไดเปลีย่ นแปลงไปโดยจ�ำ กัดอ �ำ นาจผพู พิ ากษาอยู
เพื่อการตัดสินและตีความเทานั้น สวนการสอบสวนและคนหาพยานหลักฐานจะยกให
ฝายอัยการหรือตำ�รวจดำ�เนินการไป เพื่อเปนการถวงดุลการใชอำ�นาจในกระบวนการ
พิจารณาดังกลาว การถวงดุลและตรวจสอบการใชอำ�นาจซึ่งกันและกันของเจาหนาที่
ผูรักษากฎหมายนี้เปนหลักประกันที่สำ�คัญที่สุดในการคุมครองสิทธิมนุษยชน และมี
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แนวโนมที่จะปรับตัวเขาหาระบบ Common Law มากขึ้นเรื่อยๆ

3.2.3 ระบบกฎหมายไทย
เปนความพยายามเรื่อยมาในการจัดทำาสิทธิขั้นพื้นฐานใหมาเปนสิทธิ
ตามกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายภายในใหได เพือ่ ใหเปนไปตามการปฏิบตั ตาม
ิ พันธกรณี
ของประเทศไทยทีได
่ ทำาขอตกลงระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนนีไว
้ แตการเขารวมเปนภาคี
ในขอตกลงระหวางประเทศนัน้ จำาเปนตองศึกษาถึงผลดีผลเสียทีจะ
่ ไดรบั ใหดีซึง่ ในรัฐบาล
ของนายอานันท ปนยารชุน ไดเคยมีการแตงตั้งคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการจัดทำา
นโยบายและแผนปฏิบตั การ
ิ แมบทดานสิทธิมนุษยชนเพือ่ ดำาเนินการศึกษาวิเคราะหแลว
การ บัญญัติ รับรอง สิทธิ มนุษย ชน ของ ไทย มี มา นาน นับ ตั้ง แต การ มี
รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรขึ้นใชในประเทศ และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาทั้งดานเนื้อหา
สาระ ตาม พั น ธกรณี ระหว า ง ประเทศ และ บทบั ญ ญั ติ ที่ เป น กฎหมาย สาร บั ญ ญั ติ
วิธสี บัญญัติ แนวนโยบายแผนพืน้ ฐานแหงรับดานสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญ การกำาหนด
ขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การกำาหนดขอบเขตการใชอำานาจของ
เจาหนาที่รัฐใหเปนไปตามหลักความชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนหนึ่งในหลักการจองการ
คุม ครองสิทธิขัน้ พืน้ ฐาน และวิธกี ารบังคับใชหลักกฎหมายดานสิทธิมนุษยชนในประเภทตางๆ
ตลอดจนการพัฒนาองคกรผูรั บผิดชอบเพือ่ บังคับการใหเปนไปตามพันธกรณีตางๆ ดวย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190
บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอำานาจในการทำาหนังสือสัญญาสันติภาพ
สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอก
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำานาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ ใหการเปนไปตามหนังสือ
สัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมอยางกวางขวาง หรือมี
ผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำาคัญ ตองไดรบั
ความเห็นชอบจากรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว...”
บทบัญญัตดัิ งกลาวแสดงใหเห็นเพียงอำานาจในการทำาขอตกลงระหวาง
ประเทศ ซึ่งรวมทั้งสนธิสัญญา ขอตกลตางๆ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 190 เปนอำานาจ
ของฝายบริหารซึ่งตองดำาเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
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		ศาลไทยจะน�
ำ พนั ธกรณีใ นสนธิสญ
ั ญามาใชบ งั คับไ ดก ต็ อ เมือ่ ฝ า ยบริหาร
ไดนำ�รางสนธิสัญญาฉบับนั้นมาขอความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ และขั้นตอน
ต อ จากนนั้ ค อื ต อ งเสนอรา งกฎหมายเพือ่ ร องรับส นธิสญ
ั ญาฉบับน นั้ ห ากฝา ยนติ บิ ญ
ั ญัติ
ยังมิไดดำ�เนินการออกกฎหมายเพื่อรองรับสนธิสัญญา สนธิสัญญาฉบับนั้นยอมไมมี
ผลใชบังคับภายในประเทศได อยางไรก็ดี ปรากฏวาศาลไทยเคยมีคำ�พิพากษาเกี่ยวกับ
การยอมรับผ ลบงั คับข องสนธิสญ
ั ญาประเภทกฎหมายซง่ึ ไ วห ลายคดี บ างคดีเปนการยอมรับ
ผลบังคับของสนธิสัญญาแมวาป ระเทศไทยยังมิไดเปนภาคีในสนธิสัญญานั้นเลยก็ตาม
ซึ่งในเรื่องนี้แตเดิมศาลไทยมีแนวคิดวาหากประเทศไทยยังมิไดเปนเขาเปนภาคีใน
สนธิสัญญาฉบับใดแลว ศาลไทยจะไมนำ�สนธิสัญญาฉบับนั้นมาใชบังคับกับคดี
ตัวอยางเชน คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 873/2523 คดีนี้มีขอเท็จจริงวา ผูรองซึ่งเปนสามี
ของคนญวนอพยพ ไดกลาวอางอนุสัญญาวาดวยสถานภาพของผูลี้ภัย ค.ศ. 1951
(พ.ศ.2494)และอนุสัญญาวาดวยสิทธิลี้ภัยทางชายแดนเพื่อมิใหคนญวนอพยพซึ่งเปน
ภรรยาตนตองถูกสงออกนอกประเทศ เนื่องจากเจาหนาที่เห็นวาคนญวนอพยพแมจะ
เกิดในประเทศไทยแตเมื่อไมมีใบสำ�คัญคนตางดาวหรือใบสำ�คัญแสดงทองถิ่นที่อยู
อันเปนห ลักฐานส�ำ คัญใ นการแสดงวาอ ยูร าชอาณาจักรโดยไดรบั อ นุญาต เจาหนาท จี่ งึ ม ี
อำ�นาจด�ำ เนินการสง ตัวคนญวนอพยพทเี่ ขาเมืองผดิ ก ฎหมายออกไปนอกราชอาณาจักร
ไทยได ท งั้ นีเ้ ปนไปตามบทบัญญัตใิ นมาตรา 3 8 ว รรคแรกของพระราชบญ
ั ญัตคิ นเขาเมือง
พ.ศ. 2493 ซึ่งบัญญัติวา “คนตางดาวผูใดเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมได
รับอนุญาต พนักงานเจาหนาท ี่จะสงกลับออกไปก็ได”
		ศาลฎีกาจึงว างหลักไววา “...สวนกฎหมายระหวางประเทศ อนุสัญญา
วาดวยสถานภาพผลู ภ้ี ยั และอนุสญ
ั ญาวา ดวยสทิ ธิลภ้ี ยั ทางชายแดนทผ่ี รู อ งอา งหากมีจริง
ก็หามีผลยกเวนกฎหมายของประเทศไทยไม ที่พลเรือเอก อนันต เนตรโรจน ซึ่งเคยดำ�รง
ตำ�แหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเบิกความเปนพยานผูคัดคานวา คนญวนอพยพเขามา
ในประเทศไทยตอนเกิดสงครามเดียนเบียนฟูตามกฎหมายระหวางประเทศถือเปนพวก
ลี้ภัยสงครามจึงไมมีการฟองศาลนั้น เปนเรื่องทางปฏิบัติในกรณีที่ผูอพยพมิไดกระทำ�
ความผิดอื่นข ึ้นอีกช ั้นหนึ่ง ไมใชก ารเปลี่ยนแปลงอำ�นาจบังคับข องกฎหมายไทย...”43
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คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 873/2523 ระหวาง นายปรีชา ปานกล่ำ� ผูรอง และพันตรีสขุ ุม เทียมกลิ่น ผูคดั
คาน
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ซึ่งหมายความวา คูความไมอาจอางสิทธิอนุสัญญาวาดวยสถานภาพ
ผูล ภี้ ยั และอนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิลภี้ ยั ทางชายแดนตอฝายปกครองเพือ่ แสดงถึงการมีสทิ ธิ
อาศัยในประเทศไทยได เนือ่ งจากประเทศไทยมิไดเปนภาคีในอนุสญ
ั ญาดังกลาวแตอยางใด
ซึง่ คดีนมี้ ปี ญ
 หานาสนใจวาหากผูร อ งอางสิทธิในการใหคมุ ครองแกผลู ภี้ ยั ตามอนุสญ
ั ญา
ทั้งสองฉบับในฐานะเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศโดยผูรองสามารถนำาสืบไดวา
ทางปฏิบัติของประเทศไทยมิไดปฏิเสธถึงความมีอยูของจารีตประเพณีระหวางประเทศ
ในเรื่องนี้แตอยางใด ศาลฎีกาจะนำาหลักการในอนุสัญญามาใชบังคับในการวินิจฉัยคดี
ในฐานะเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศไดหรือไม
อยางไรก็ดี เคยมีคำาพิพากษาของศาลไทยบางฉบับที่ยอมรับผลบังคับ
ของสนธิ สั ญ ญาประเภทกฎหมายทั้ง ที่ ป ระเทศไทยยั งไม ไ ด เ ข าเป น ภาคี เ ลยก็ ตาม
ตัวอยางเชน
คำ า พิ พ ากษาอุ ท ธรณ ที่ 2965/2538 เป น กรณี ที่ ศ าลอุ ท ธรณ
นำ า บทบั ญ ญั ติ ใ นอนุ สั ญ ญากรุ ง เวี ย นนาว า ด ว ยกฎหมายสนธิ สั ญ ญา ค.ศ. 1969
(พ.ศ. 2512) มาใชประกอบในการตีความบทบัญญัตใิ นขอ 8 (1) วรรคสามของสนธิสญ
ั ญา
ระหว า งรั ฐ บาลแห ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาลแห ง สหรั ฐ อเมริ ก า ค.ศ. 1922
(พ.ศ. 2465) ซึ่ ง แนบท า ยพระราชบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ยการส ง ผู  ร  า ยข า มแดนระหว า ง
ราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533 โดยศาลอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวา
“...การทำาสนธิสญ
ั ญาระหวางรัฐและความสุจริตของภาคีคสู ญ
ั ญายอมจะทวีความสำาคัญ
ดังปรากฏจากอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512)
ซึ่งแมประเทศไทยมิไดรวมเปนภาคีดวย แตก็เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการทำาสนธิสัญญา
อันพึงนำามาใชประกอบการพิจารณาไดในมาตรา 31 ไดกำาหนดกฎเกณฑทั่วไปของ
การตีความสนธิสัญญาไววา “...ขอ 1 สนธิสัญญานั้นใหตีความดวยความสุจริตใจ
(good faith) ตามความหมายสามัญของถอยคำาของสนธิสัญญาในบริบท (context)
และพิจารณาถึงความมุงหมายและวัตถุที่ประสงค (object and purpose) ของ
สนธิ สั ญ ญานั้ น ” ดั ง นี้ การแปลความหมายของข อ ความดั ง กล า วจึ ง ต อ งยึ ด หลั ก
ความสุ จ ริ ต โดยคำ า นึ ง ถึ ง เจตนารมณ ใ นการทำ า สนธิ สั ญ ญาประกอบด ว ย...” 44
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คำาพิพากษาศาลอุทธรณที่ 2965/2538 ระหวาง พนักงานอัยการ สำานักงานอัยการสูงสุด โจทก และ
นายทนง ศิริปรีชาพงษ จำาเลย
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จะเห็นวาศาลอุทธรณกลาวอางและใชบังคับบทบัญญัติมาตรา 31 ของอนุสัญญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) เสมือนดั่งเปน
กฎหมายภายในทั้งที่ประเทศไทยมิไดเปนภาคีในอนุสัญญาฉบับดังกลาวเลยก็ตาม45
		
มีขอสังเกตวา อนุสัญญาฉบับนี้เปนสนธิสัญญาที่ประมวลกฎหมาย
จารีตระหวางประเทศเกีย่ วกับการทำ�สนธิสญ
ั ญาและผลบังคับของสนธิสญ
ั ญาทีม่ อี ยูแ ลว
มาจัดรวบรวมเอาไวใหอยูในรูปของกฎหมายลายลักษณอักษร จากคำ�พิพากษาของ
ศาลอุทธรณฉบับนี้แสดงใหเห็นวาสนธิสัญญาประเภทกฎหมายมีผลตอการใชและ
การตีความของศาลไทย ซึง่ แนวคิดดังกลาวไดมอี ทิ ธิพลตอการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลปกครองในเวลาตอมาดวย
		
หากพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแลว สนธิสัญญาจะมีผลสมบูรณตาม
กฎหมายไทย ก็ตอเมื่อฝายบริหารไดดำ�เนินการตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
			
ก. หนังสือสัญญาจะตองทำ�ขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีตามมาตรา
190 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ
			
ข. ในกรณีที่เปนการทำ�หนังสือสัญญาที่มีความสำ�คัญตาม
มาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ฝายบริหารมีหนาที่ตองชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับ
รางหนังสือสัญญาและตองนำ�กรอบการเจรจาและรางหนังสือสัญญามาขอความเห็นชอบ
จากรัฐสภาทุกครัง้ นอกจากนีฝ้ า ยบริหารมีหนาทีต่ อ งปฏิบตั ติ อ ประชาชนตามมาตรา 190
วรรคสามถึงวรรคสี่เสมอ
			
ค. การมีผลใชบังคับเปนกฎหมายของหนังสือสัญญาจะตอง
มีการออกกฎหมายบังคับการใหเปนไปตามหนังสือสัญญาทุกครั้งซึ่งอาจอยูในรูปของ
พระราชบัญญัติอนุวัติการหรือรองรับพันธกรณีในหนังสือสัญญาไวเปนการลวงหนา
ซึง่ ในทางปฏิบตั ขิ องไทยปรากฏวาบางกรณีฝา ยบริหารอาศัยอำ�นาจในการออกกฎหมาย
ลำ�ดับรองเพือ่ ทำ�ใหพนั ธกรณีในหนังสือสัญญาในเรือ่ งนัน้ ๆ มีผลใชบงั คับภายในประเทศดวย
			
ง. กฎหมายบังคับการใหเปนไปตามหนังสือสัญญาตองไดรบั
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหมีผลใชบังคับกับประชาชนและองคกรของรัฐ
ซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามหนังสือสัญญา
45

ธรัมพ ชาลีจันทร, “สงคนไทยขามแดนไปอเมริกาใต,” วารสารอัยการ, ปที่ 19, หนา 28. (มีนาคม
2539).
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3.3การใชและตีความสนธิสัญญาของศาลในระบบเอกนิยมและทวินิยม

3.3.1 การใชและการตีความสนธิสัญญาของศาลในระบบเอกนิยม
ในประเทศ ฝรั่งเศส นั้น สนธิสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ
ไดเขามาเปนสวนหนึ่งของระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส และไดกลายเปนแหลงที่มา
อยาง หนึ่ง ของ หลัก ความชอบ ดวย กฎหมาย ซึ่ง ใช บังคับ กับ ฝายปกครอง ภายหลัง มี
การประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) โดยในมาตรา 26 กำาหนด
ให สนธิสัญญา ทาง การ ทูต ตางๆ ซึ่ง ไดรับ การ ใหสัตยาบัน อยาง ถูกตอง และ ประกาศ
ใหทราบแลวมีอำานาจบังคับไดตามกฎหมาย ดวยบทบัญญัตดัิ งกลาวนีเอง
้ ทำาใหประเทศ
46
ฝรั่งเศสกาวสูระบบกฎหมายแบบเอกนิยม (Monism) ทันที ซึ่งหมายความวา ระบบ
กฎหมาย ภายใน ฝรั่งเศส และ ระบบ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ จะ ถูก ควบ รวมกัน ให
เหลือเพียงขอบเขตเดียว นั่นคือขอบเขตของระบบกฎหมายฝรั่งเศส ซึ่งปรากฏอยูในรูป
ของปรามิดแหงกฎหมายของรัฐนั่นเอง
ตอมาเมือ่ ประเทศฝรัง่ เศสมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. 1958
(พ.ศ. 2501) หลักการเดิมซึ่งรับรองไวในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. 1946
(พ.ศ. 2489) ก็ ไดรับ การ ถายทอด ลง สู บทบัญญัติ ใน มาตรา 55 ของ รัฐธรรมนูญ
ฉบับป ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) ดวยการบัญญัติรับรองให “สนธิสัญญาหรือขอตกลง
ที่ ไดรับ การ ใหสัตยาบัน แลว หรือ ไดรับ ความ เห็นชอบ โดย ชอบแลว ให มี ผล ใช บังคับ
นับตั้งแตที่ไดมีการประกาศใชบังคับ....” ดวยเหตุนี้ ศาลปกครองฝรั่งเศสจึงมีหนาที่
ตอง นำา สนธิสัญญา หรือ ความ ตกลง ระหวาง ประเทศ ที่ ได มี การ ใหสัตยาบัน หรือ ให
ความเห็นชอบโดยถูกตอง และมีการประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาแลวมาใชบังคับ
เปนกฎหมายประเภทหนึง่ ของศาล โดยถือเปนบอเกิดของกฎหมายปกครองประเภทหนึง่
ซึ่งฝายปกครองตองเคารพและปฏิบัติตาม หากฝายปกครองกระทำาการใดๆ อันเปน
การละเมิดตอบทบัญญัตของ
ิ สนธิสญ
ั ญาหรือความตกลงระหวางประเทศแลว ประชาชน
ผูถูกกระทบสิทธิจากการกระทำาดังกลาวของฝายปกครอง ยอมมีสิทธิอางการละเมิด
บทบัญญัติ ของ สนธิสัญญา เปน ขอ สนับสนุน การ ฟองคดี ตอ ศาลปกครอง ได แม วา
การกระทำาดังกลาวจะไมขัดตอรัฐบัญญัตซึิ ง่ เปนกฎหมายภายในของประเทศฝรัง่ เศส และ
การกระทำาดังกลาวยอมตองถูกยกเลิกเพิกถอนในภายหลังก็ตาม
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หลักการดังกลาวนี้ไดถูกรับรองโดยคำ�พิพากษาสภาแหงร ัฐ ลงวันที่ 30
พฤษภาคม ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) ในคดี Dame Kirkwood ซึ่งมีขอเท็จจริงโดย
สรุปวา47 นาง Kirkwood ซึ่งถูกกลาวหาจากสามีคนแรกวาลักพาตัวบุตรไป ซึ่งตาม
กระบวนการทางศาลของรฐั บาลสหรัฐอเมริกาจงึ ข อใหร ฐั บาลฝรัง่ เศสสง ตัวผ รู า ยขา มแดน
รัฐบาลฝรั่งเศสจึงออกรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494)
เพือ่ ส ง ตัวผ รู า ยขา มแดนนาง Kirkwood จึงข อใหส ภาแหงร ฐั เพิกถอนรฐั ก ฤษฎีกาดงั กลาว
โดยยกประเด็นขึ้นกลาวอางวามีการละเมิดอนุสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางประเทศ
ฝรัง่ เศสกบั ป ระเทศอเมริกา ลงวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) ซึง่ เปนอ นุสญ
ั ญา
ที่ไดรับความเห็นชอบโดยรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) และ
ประกาศใชบังคับโดยรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454) โดย
ค ดีด งั กลาวมปี ระเด็นป ญ
 หาวา น าง Kirkwood จะสามารถฟอ งโตแยงร ฐั ก ฤษฎีกาวา ดวย
การสง ผ รู า ยขา มแดนโดยการฟอ งขอใหเพิกถอนการกระทำ�ทางปกครองทเ่ี กินอ �ำ นาจไดห รือไม
		
แตเดิมนั้น ในกรณีที่มีการฟองโตแยงความชอบดวยกฎหมายของ
ร ฐั ก ฤษฎีกาวา ดวยการสง ผ รู า ยขา มแดน สภาแหงร ฐั ย อมรับท จี่ ะพจิ ารณาคดีท ฟี่ อ งขอให
เพิกถอนรัฐก ฤษฎีกาที่ออกโดยเกินอำ�นาจได48 อยางไรก็ดี ภายหลังจากการรับคดีเขามา
พิจารณาแลว สภาแหงร ฐั ไ ดด งึ เนือ้ หาออกมาสว นหนึง่ แ ลวว างหลักไ วว า ผูฟ อ งคดีส ามารถ
ยื่นฟองเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของรัฐกฤษฎีกาวาดวยการสงผูรายขามแดนได
หากเปนผลมาจากการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายภายในฝรั่งเศสเอง แตหากมีการ
ฟองโตแยงรัฐกฤษฎีกาวาดวยการสงผูรายขามแดนตอสภาแหงรัฐวาขัดหรือแยงกับ
ส นธิสญ
ั ญาตอ ส ภาแหงร ฐั แ ลว สภาแหงร ฐั ว างหลักไ วโ ดยอา งแนวค�
ำ วนิ จิ ฉัยเดิมซ ง่ึ เกีย่ วกับ
รัฐกฤษฎีกาวาดวยการสงผูรายขามแดนวา ผูฟองคดีไมอาจอางเหตุแหงการเพิกถอน
ร ฐั ก ฤษฎีกาอนั เนือ่ งมาจากการละเมิดส นธิสญ
ั ญาไดโ ดยตรง โดยสภาแหงร ฐั ไ ดใ หเหตุผล
วา สภาแหงร ฐั ไ มไดเปนผ บู งั คับใชก ารกระทำ�ทเี่ กีย่ วกับค วามสมั พันธร ะหวางประเทศของ
47

Jean-François Lachaume, Les Grandes Décisions de la Jurisprudence : Droit Administratif,
(Presses Universitaires De France), 1991, p. 40-44.
48

คำ�วนิ จิ ฉัยส ภาแหงร ฐั ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 1937 คดี Decerf, R, 543; S, 1937, 3, 7, note Laroque.
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ฝรั่งเศสกับรัฐตางชาติ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ สภาแหงรัฐเห็นวา รัฐกฤษฎีกาดังกลาวมี
ความเกีย่ วของกับความสัมพันธระหวางประเทศในลักษณะทีเป
่ นการกระทำาของรัฐบาล
49
ซึ่งสภาแหงรัฐไมมีอำานาจควบคุมความชอบดวยกฎหมายได
จาก การ วาง หลักการ ใน การ ปฏิเสธที่จะพิจารณาวาสนธิสัญญาเปน
กฎหมายทีมี่ ผลบังคับใชตอฝายปกครองในยุคนัน้ ไดรบั การวิพากษวิจารณมาก เนือ่ งจาก
มีความเห็นกันวา การออกนิตกิ รรมดังกลาวมีองคประกอบของกฎหมายบานเมือง (droit
positif) ของฝรัง่ เศสอยูเช
 นกัน โดย Laroque ไดแสดงความเห็นในคำาวินจิ ฉัย คดี Decerf
ไวโดยสรุปวา ผลจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489) มีการ
วาง หลัก ใน มาตรา 26 ไว วา สนธิสัญญา ทาง การ ทูต ตางๆ ซึ่ง ไดรับ การ ใหสัตยาบัน
อยาง ถูกตอง และ ประกาศ ให ทราบ แลว มี อำานาจ บังคับ ได ตามกฎหมาย ยอม ทำาให
บทบัญญัตดัิ งกลาวมีผลบังคับใหสภาแหงรัฐซึง่ เปนมีสถานะเปนองคกรตุลาการเชนเดียว
กับ ศาล อื่นๆ มี หนาที่ บังคับใช สนธิสัญญา โดย ตอง นำา สนธิสัญญา มา พิจารณา เปน
สวนหนึ่งของหลักความชอบดวยกฎหมายภายในดวย
สำาหรับการฟองโตแยงรัฐกฤษฎีกาวาดวยการสงผูรายขามแดนในคดี
ของนาง Kirkwood สภาแหงรัฐไดยอมรับใหนาง Kirkwood สามารถฟองโตแยงการออก
รัฐกฤษฎีกาวาดวยการสงผูร า ยขามแดนทีละเมิ
่ ดตออนุสญ
ั ญาสงผูร า ยขามแดนระหวาง
ประเทศ ฝรั่งเศส กับ ประเทศ อเมริกา ลงวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452)
ไดโดยตรง ซึ่งสภาแหงรัฐไดอธิบายถึงเหตุผลในการรับคดีนี้ไวพิจารณาตามคำาขอของ
ตุลาการผูแถลงคดี M. Letourneur ซึ่งสรุปไดวา ผูฟองคดีสามารถยื่นฟองคดีที่ขอให
เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองฝายเดียวตอสภาแหงรัฐได ดวยเหตุที่วา ผูกอนิติกรรม
กระทำาละเมิดตอบทบัญญัติของสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศซึ่งปกติ
แลวจะถูกควบรวมอยูใน
 ประเภทของกฎหมายภายใน ซึง่ นิตกิ รรมทางปกครองนีเป
้ นเรือ่ ง
ที่ สามารถ แยกออก ได จาก ปญหา เรื่อ ง ความ สัม พันธ ระหวาง ประเทศ ของ ฝรั่ งเศส
ดวยเหตุนี้ การฟองโตแยงการกระทำาทางปกครองอันเปนการละเมิดตอบทบัญญัติของ
สนธิสัญญาโดยตรงจึงเปนเรื่องที่สภาแหงรัฐรับไวพิจารณานับแตนั้นเปนตนมา
นับตั้งแตสภาแหงรัฐมีคำาวินิจฉัยในคดี Dame Kirkwood สภาแหงรัฐ
ไดมีคำาวินิจฉัยอีกจำานวนมากยอมรับวาการละเมิดสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวาง
49

คำาวินจิ ฉัยสภาแหงรัฐ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 1836 คดี Boidron, R, 371; S, 1836, 2, 443.
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ประเทศ อาจถูกนำ�มาเปนเหตุในการฟองคดีขอใหเพิกถอนนิติกรรมกระทำ�ทเี่กินอ ำ�นาจ
โดยฟอ งตอ ก ารกระทำ�ทเี่ ปนน ติ กิ รรม50 ทางปกครองทลี่ กั ษณะเปนก ฎหรือไมเปนก ฎกต็ าม
และผูฟองคดีตองระบุชี้ชัดถึงบทบัญญัติของสนธิสัญญาที่ถูกละเมิดโดยนิติกรรมทาง
ปกครองที่ถูกโ ตแยง51 และใหร ายละเอียดแกผูพิพากษาเพื่อใหส ามารถพิจารณาเนื้อหา
ของการใหเหตุผลได52
		
ในทางปฏิบัตินั้น สภาแหงรัฐจะมีบทบาทในการใชบังคับสนธิสัญญา
เพื่อใหความคุมครองแกสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ ก ารบงั คับใชส นธิสญ
ั ญาทางดา นสทิ ธิม นุษยชนตา งๆ ทีป่ ระเทศฝรัง่ เศสไดเปนภ าคีใ น
สนธิสัญญานั้นๆ ไมวาจะเปนการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ภายใตกรอบของสหประชาชาติ ในรูปของกติการะหวางประเทศ และอนุสัญญาระหวาง
ประเทศ นอกจากนีป้ ระเทศฝรัง่ เศสยงั ใ หค วามคมุ ครองแกส ทิ ธิแ ละเสรีภาพของประชาชน
ภายใตก รอบของสภายโุ รปและองคการเอกภาพแอฟริกา (OUA) ซึง่ ว างหลักไ วใ นมาตรา
3 ของกฎบัตรของสภายโุ รปวา ท กุ คนซงึ่ อ ยูใ นบงั คับข องสภายโุ รปจะไดรบั ค วามคมุ ครอง
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และเพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาว ประเทศตางๆ ซึ่ง
เปนสมาชิกของสภายุโรปอันหมายความรวมถึงประเทศฝรั่งเศสดวย ตางก็ไดลงนาม
ใ นอ นุ สั ญ ญายุ โ รปว  า ด ว ยก ารคุ  ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยช นแ ละเ สรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานใ น
ป  ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) และใ นก ฎบั ต รยุ โ รปว  า ด ว ยสั ง คม ป ค.ศ. 196153
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คำ�วินิจฉัยสภาแหงรัฐ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 1956 (พ.ศ. 2499) คดี Petalas, R, 44; คำ�วินิจฉัย
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 1970 (พ.ศ.2513)คดี DlleBen z ,R,763 เปนการฟองโตแ ยงความไมชอบดวย
กฎหมายของคำ�สั่งเนรเทศที่ออกโดยละเมิดหลักเกณฑตามกระบวนการที่กำ�หนดไวโดยอนุสัญญา
ระหวางประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ค.ศ. 1956 (พ.ศ. 2499) และ
คำ�วินิจฉัยสภาแหงรัฐ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 1990 (พ.ศ. 2533) คดี GISTI เปนการฟองโตแยง
ความไมชอบดวยกฎหมายของหนังสือเวียนเกี่ยวกับนักเรียนอัลจีเรียโดยมีเนื้อหาเปนการขัดตอ
บทบัญญัติของขอตกลงระหวางประเทศของฝรั่งเศสและอัลจเีรีย)
51

ค�
ำ วนิ จิ ฉัยสภาแหงรฐั ลงวนั ท่ี 11 เมษายน 1973 (พ.ศ.2516)คดี Syndicatnationaldespilotesde
lig ne s etCe lsUT A etAir-Inter ,RFDAérie n,1974 (พ.ศ.2517),1 80.
52

ค ำ�วินิจฉัยสภาแหงรัฐ ลงวันที่ 18 ก รกฎาคม 1973 ค ดี Sieu r Mo n u s,R ,528.
ส รุ ยี  เผาส ขุ ถ าวร, รายงานสรุปป ระกอบการประชุม ครัง้ ที่ 7 ของสมาคมศาลปกครองสงู สุดน านาชาติ
ณ กรุง Daker ประเทศซีเนเกล (Sénégal ) วันที่ 23-26 เมษายน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544), วารสาร
วิชาการกฎหมายปกครอง, ปท ี่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2544, หนา 71-72.
53
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(พ.ศ. 2504) ดวย ในที่นี้มีตัวอยางสองคดีซึ่งเปนคดีที่เกิดขึ้นไมนานโดยเปนตัวอยางที่
แสดงใหเห็นถึงการที่สภาแหงรัฐนำาสนธิสัญญามาปรับใชกับคดีในฐานะเปนกฎหมาย
เพื่อใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง54
ตัวอยางคดีแรก เปนเรื่องเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของคำาสั่ง
เนรเทศ (ขับไล) บิดาตางชาติซึ่งบุตรของเขากำาลังจะถือกำาเนิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส55
โดยขอเท็จจริงในคดีนี้มีอยูวา นาย Ben Zid เปนชาวตางชาติที่เขามาอาศัยในประเทศ
ฝรัง่ เศสโดยผิดกฎหมาย ตอมามีความประสงคจะสมรสกับนาง Chahed สัญชาติฝรัง่ เศส
ซึ่งตั้งครรภกับนาย Ben Zid โดยใหการรับรองวาบุตรที่อยูในครรภของนาง Chahed นี้
เปนบุตรทีกำ่ าเนิดจากตน แตเนือ่ งจากนาย Ben Zid เขาเมืองมาโดยผิดกฎหมายและไมมี
เอกสารแสดงสิทธิอาศัยในฝรั่งเศส (titre de séjour) ผูวาราชการแหงเมือง Rhône จึงมี
คำาสัง่ ลงวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) ขับไลนาย Ben Zid ออกจากประเทศฝรัง่ เศส
นาย Ben Zid จึงยืน่ ฟองตอศาลปกครองชัน้ ตนแหงเมือง Lyon วา ขอให
ศาลปกครองมีคำาพิพากษาเพิกถอนคำาสั่งขับไลดังกลาว โดยอางวาคำาสั่งขับไลนั้นตอ
หลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนในมาตรา 8 แหงอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน56
เนื่องจาก เปน คำา สั่ง ที่ มี ผล เปนการ ทำาลาย สถาบัน ครอบครัว ซึ่ง ศาลปกครอง ชั้นตน
แหงเมือง Lyon เห็นดวยกับคำาฟองของนาย Ben Zid จึงมีคำาสัง่ เพิกถอนคำาสัง่ เนรเทศของ
ผูวาราชการแหงเมือง Rhône
54

นพรัต อุดมโชคมงคล, “คำาพิพากษาศาลปกครองตางประเทศ : บทบาทของศาลปกครองเกี่ยวกับ
หลักการวาดวยสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน”, วารสารวชิ าการศาลปกครอง ปที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม
– สิงหาคม 2545, หนา 193-196.
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คำาพิพากษาของสภาแหงรัฐ ลงวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ในคดี Préfet du Rhône
c / Ben Zid , A.J.D.A , 2002 (พ.ศ. 2545) .p. 50.
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มาตรา 8 บัญญัตวิ า “บุคคลทุกคนยอมไดรบั การเคารพตอชีวติ สวนตัวและชีวติ ครอบครัว การอยูอ าศัย
และการติดตอสือ่ สารกัน การเขาแทรกแซงจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยอำานาจรัฐจะกระทำามิได
เวนแตโดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและกระทำาเทาที่จำาเปนเพื่อรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยแหงชาติ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความสงบเรียบรอยของสังคม เพื่อปองกันการกระทำาผิด
ทางอาญา เพือ่ คุม ครองสุขภาพทางกายและจิตใจของประชาชนหรือเพือ่ คุม ครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น” ( อนุสัญญายุโรป ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) ประกาศโดยรัฐกฤษฎีกา
ฉบับที่ 74-360 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 1974 (พ.ศ. 2517) รัฐกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 1974
(พ.ศ. 2517) หนา 4750)
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		ตอมาผูวาราชการแหงเมือง Rh ô ne ไดยื่นอุทธรณตอสภาแหงร ัฐข อให
ศาลสั่งเพิกถอนคำ�พิพากษาของศาลปกครองชั้นตนแหงเมือง Ly on ทพี่ ิพากษาเพิกถอน
คำ�สั่งข ับไลนาย Ben Zid ออกนอกประเทศฝรั่งเศส
		จากการพิจารณาของสภาแหงรัฐในคดีนี้ มีความเห็นตางไปจาก
คำ�พิพากษาของศาลปกครองชั้นตนแหงเมือง Lyon โดยเห็นวาตามขอเท็จจริงแลว
นาย Ben Zid มิไดอาศัยอยูกับนาง Cha h e d  แตอ ยางใด อีกทั้งน าย Ben Zid เองก็เพิ่ง
เขามาอาศัยอยูในประเทศฝรั่งเศส การออกคำ�สั่งของผูวาราชการจึงไมถ ือวาเปนการขัด
ตอหลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามที่นาย Ben Zid กลาวอางแตอยางใด
แ ละเมือ่ พ จิ ารณาประกอบกบั ม าตรา 2 5 ข องรฐั ก �ำ หนดลงวนั ท ี่ 2 พฤศจิกายน ค .ศ.1 945
(พ.ศ. 2499) (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งบัญญัติวา “ใหยกเวนการใชมาตรการขับไล
ชาวตา งชาติออกนอกประเทศในกรณีท  ่ี ...(5) ชาวตา งชาตินน้ั เปนบดิ าหรือมารดาของบตุ ร
สัญชาติฝรั่งเศส ที่อาศัยอยูในประเทศฝรั่งเศส และตองปรากฏวาบิดาหรือมารดาผูนั้น
ไดใชอำ�นาจปกครองบุตรแมเพียงบางสวน หรือไดใหการอุปการะเลี้ยงดูบุตรตาม
ความจำ�เปน” 
		กรณีของนาย Ben  Zid นั้นแมจะปรากฏวาเขาจะใหการรับรองวาบุตร
ทีก่ �ำ ลังจ ะเกิดขึน้ เปนบ ตุ รของเขากต็ าม แ ตก ไ็ มอ าจถอื ไดวา เขาเปนบ ดิ าของบตุ รสญ
ั ชาติ
ฝรั่งเศสที่อาศัยอยูในประเทศฝรั่งเศสตามบทบัญญัติมาตรา 25 ของรัฐกำ�หนดฉบับนี้
ดวยเหตุนศี้ าลปกครองสงู สุดจ งึ ม คี �
ำ สงั่ เพิกถอนค�
ำ พพิ ากษาศาลปกครองชนั้ ตนแ หงเมือง
Lyon ดวยเหตุที่วาค ำ�สั่งของผูวาราชการเมือง ไมถือวาเปนคำ�สั่งท ี่ขัดตอห ลักการเคารพ
ตอสถาบันครอบครัว จึงถือเปนการออกคำ�สั่งที่ชอบดวยกฎหมาย อีกท ั้งนาย Ben Zidก็
ไมอาจอางสิทธิตามมาตรา 25 ของรัฐกำ�หนดดังกลาวเพื่อใหไดรับประโยชนในการ
ใหความคุมครองสิทธิแกต นไดเชนกัน
		นอกจากสภาแหงรัฐจะนำ�สนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนมาใชเปน
“มาตร”ของการตรวจสอบความชอบดวยสนธิสัญญาของนิติกรรมทางปกครองประเภท
คำ�สั่งทางปกครองแลว ในกรณีการออกกฎของฝายปกครองตองอยูภายใตกรอบ
แหงความชอบดวยสนธิสัญญาเชนกัน 
		
ตัวอยางคดีที่สอง เปนเรื่องที่สมาคมชาวมุสลิม ฟองตอสภาแหงรัฐให
เพิกถอนบทบัญญัติมาตรา 5 ของรัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 99-973 ลงวันท ี่ 25 พฤศจิกายน
ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) ที่กำ�หนดใหเพิ่มเติมวรรคสี่ในมาตรา 4 ของรัฐกฤษฎีกา
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ฉบับ ที่ 55-1397 ลง วัน ที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) ซึ่งเปนการกำาหนด
หลักเกณฑเกีย่ วกับการทำาบัตรประชาชน57 โดยกำาหนดใหผูยื น่ คำาขอทำาบัตรประชาชน จะ
ตอง ยื่นคำารอง พรอมกับ รูปถาย หนาตรง ไม สวมหมวก หรือ ใช ผาคลุม ศีรษะ..... โดย
ผูฟองคดีเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวขัดตอหลักเสรีภาพในการนับถือศาสนาซึ่งบัญญัติ
รับรองไวในมาตรา 10 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลงวันที่
26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 (พ.ศ. 2332) ที่บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในความคิดเห็น
และความเชื่อทางศาสนาของตน ตราบเทาที่การแสดงออกของบุคคลนั้นไมขัดตอความ
สงบเรียบรอยตามที่กฎหมายกำาหนดไว”
นอกจากนี้ รัฐกฤษฎีกาดังกลาวยังขัดตอมาตรา ๙ แหงอนุสัญญายุโรป
วาดวย การ คุมครอง สิทธิ มนุษย ชน และ เสรีภาพ ขั้น พื้นฐาน ของ ประชาชน ลงวันที่
4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) ที่บัญญัติวา “(1) บุคคลทุกคนยอมมีเสรีภาพ
ในทางความคิด ความเชือ่ และในการนับถือศาสนา.....และ (2) เสรีภาพในการแสดงออก
ซึง่ การนับถือศาสนาหรือปฏิบตั ตาม
ิ ความเชือ่ ของบุคคลไมอาจถูกจำากัดดวยประการใดๆ
เวนแตจะมีกฎหมายระดับรัฐบัญญัติกำาหนดไว ทั้งนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชน
ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น”
ประการสุดทายคือ รัฐกฤษฎีกาดังกลาวขัดตอมาตรา 1 ของรัฐบัญญัติ
ลงวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1905 (พ.ศ. 2448) ที่บัญญัติรับรองใหสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ตอง ให ความ รับรอง แก เสรีภาพ ทาง ความคิด และ ให หลักประกัน ใน การ ปฏิบัติ ตาม
ศาสนบัญญัติหรือการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของตนภายใตขอจำากัดที่บัญญัติ
ไวเพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง
คดี นี้ สภา แหง รัฐ เห็นวา การ จำากัด เสรีภาพ ตาม มาตรา 4 วรรค สี่
ของรัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ 55-1397 ลงวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) ที่ถูก
แกไข เพิ่มเติม โดย รัฐ กฤษฎีกา ฉบับ ที่ 99-973 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1999
(พ.ศ. 2542) มีขึน้ เพือ่ ปองกันการลอกเลียนแบบ หรือทำาบัตรประชาชนปลอม หรือการนำา
บั ต รประชาชน ของ ผู  อื่ น ไป ใช โดย มิ ช อบ การ ออก รั ฐ กฤษฎี ก า ฉบั บ ดั ง กล า ว จึ ง มี
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คำาพิพากษาของสภาแหงรัฐ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ในคดี Fonds de defense
des musulmans en justice, req .n°216903, RFD adm. sept-oct. 2001, p.1142.
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สัดสวนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม ดังนั้นจึง
ไมถือวาเปนการขัดตอเสรีภาพในการนับถือศาสนาตามคำ�ฟอง จึงพิพากษายกฟองของ
ผูฟองในคดีนี้
		นอกจากสนธิสัญญาดานสิทธิม นุษยชนฉบับตางๆ จะมีบทบาทสำ�คัญ
ในฐานะเปนก ฎหมายทสี่ ภาแหงร ฐั จ ะน�ำ มาปรับใ ชใ นคดีแ ลว ย งั มีก ฎหมายสหภาพยุโรป
ซึง่ ม คี วามส�ำ คัญตอพ ฒ
ั นาการในการเปนบ อ เกิดข องกฎหมายฝรัง่ เศสเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆโ ดย
ภายหลังจากที่ประเทศฝรั่งเศสไดเขาเปนสมาชิกในสหภาพยุโรป (European Union)
ซึ่งถูกกอตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญากรุงโรม ผลจากการเปนสมาชิกของสหภาพยุโรปทำ�ให
ประเทศฝรั่งเศสตองผูกพันตนอยูกับกฎเกณฑทางกฎหมายที่สหภาพยุโรปไดสรางขึ้น
ซึง่ แ นวค�
ำ วนิ จิ ฉัยข องสภาแหงร ฐั ไ ดแ สดงใหเห็นถ งึ ผ ลบงั คับโ ดยตรงของกฎหมายสหภาพ
ยุโรปและคาบังคับที่เหนือกวากฎหมายภายในของกฎหมายสหภาพยุโรปในรูปของ
การออกกฎ (réglement) เชน สภาแหงรัฐยอมรับวา “กฎ (European regulations)”
สามารถนำ�มาใชบังคับกับฝายปกครองและศาลของรัฐสมาชิกไดโดยตรง และถือวากฎ
ดังกลาวรวมอยูในหลักความชอบดวยกฎหมายที่บังคับกับการกระทำ�ของฝายปกครอง
นับแตเวลาที่ไดประกาศใชในรัฐกิจจานุเบกษาแหงประชาคมยุโรปแลว โดยประชาชน
ฝรั่งเศสสามารถอางกฎดังกลาวขึ้นเพื่อใชตอฝายปกครองฝรั่งเศสขึ้นเปนขอตอสู
ในสภาแหงรัฐได และกฎหมายภายหลังไมอาจลบลางคาบังคับห รือเปนอุปสรรคสำ�หรับ
การบังคับใชกฎดังกลาวไดดวย58
		นอกจากนี้ กฎหมายสหภาพยุโรปอาจอยูในรูปของการออกขอกำ�หนด
(directive) ซึ่งตามมาตรา 189 ของสนธิสัญญากรุงโรมไดกำ�หนดใหขอกำ�หนดมีผล
ผูกพันรัฐสมาชิกใหตองกำ�หนดมาตรการตางๆ ภายในรัฐเทาที่จำ�เปนเพื่อใหเปาหมาย
ตามทก่ี �ำ หนดไวในขอ กำ�หนดบรรลุผล และจะตอ งยกเลิกม าตรการของกฎหมายล�ำ ดับรอง
ทั้งหลายที่ขัดกับขอกำ�หนดดังกลาวดวย ตัวอยางเชน สภาแหงรัฐสามารถเพิกถอน
กฎหมายลำ�ดับรองที่กำ�หนดขึ้นโดยฝาฝนตอเปาหมายที่กำ�หนดไวโดยขอกำ�หนด59
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คำ�พิพากษาสภาแหงรัฐ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 ในคดี Boisdet, R.F.D.A , 1991
(พ.ศ. 2534), p.172.
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คำ�พิพากษาสภาแหงรัฐ ลงวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) ในคดี Féd des stés de
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แตผลบังคับของขอกำาหนดจะมีความแตกตางไปจากผลบังคับของกฎทีออก
่ โดยสหภาพ
ยุโรป ตรงที่วาขอกำาหนดนั้นไมสามารถนำามาใชบังคับไดโดยตรงกับฝายปกครองดังเชน
กฎ ดังนั้นโดยปกติแลวประชาชนจะไมสามารถอางขอกำาหนดเพื่อโตแยงการกระทำาของ
ฝายปกครองตอสภาแหงรัฐได60 อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้ สภาแหงรัฐก็พยายามทำา
ทุกอยางเพื่อประกันความมีผลใชบังคับของกฎหมายสหภาพยุโรปใหมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด เมื่อไมนานมานี้ สภาแหงรัฐไดเพิกถอนมติของประชาคมเมืองแหงเมืองลียง
(Norde de Lyon) โดยวินิจฉัยวา การออกมติดังกลาวเปนการขัดตอขอกำาหนดของสภา
ที่ปรึกษาแหงยุโรป (Conseil des Communauté) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1989
(พ.ศ. 2532) ที่ กำาหนด ใหการ ทำาสัญญา ตอง มี การ ประกาศ โฆษณา ให ทราบ แมวา
ขอกำาหนดดังกลาวจะยังไมมการ
ี กำาหนดมาตรการใดๆ เพือ่ ทำาใหขอกำาหนดมีผลใชบังคับ
ได ก็ตาม อีกทั้ง ยัง ไม พน ระยะเวลา ใน การ ที่จะ นำา ขอกำาหนด ดังกลาว มา กำาหนด เปน
กฎหมายภายในดวย (หากพนจากวันที่กำาหนดใหรัฐสมาชิกตองนำาขอกำาหนดดังกลาว
มากำาหนดเปนกฎหมายภายในแลว และฝรัง่ เศสยังไมมการ
ี ออกกฎหมายภายใน ในกรณี
นี้ ประชาชน ทั่วไป สามารถ ยก บทบัญญัติ ของ ขอกำาหนด ขึ้น ใช ยัน ตอ ฝายปกครอง ได
หากเนื้อหาของขอกำาหนดนั้นไมปรากฏเงื่อนไขใดๆ และมีความชัดเจนเพียงพอ) ในคดีนี้
สภา แหง รัฐ เห็นวา จะ ตอง ถือวา ขอกำาหนดดั งกล าว สามารถ นำามาใช บังคับ ได และ มี
คาบังคับเหนือกวากฎหมายภายในของฝรั่งเศสดวย61

3.3.2 การใชและการตีความสนธิสัญญาของศาลในระบบทวินิยม
จาก การ ศึกษา แนวทาง ปฏิบัติ ของ ศาล ระบบ ทวิ นิยม ดังเชน ประเทศ
ออสเตรเลีย และ ประเทศ สหพันธ สาธารณรัฐ เยอรมนี หาก เปน สนธิสัญญา ประเภท
กฎหมาย (law-making treaty) ซึง่ รองรับหรือกอใหเกิดเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศ
หรือหลักกฎหมายทัว่ ไปซึง่ ใชระบบกฎหมายระหวางประเทศ ศาลภายในอาจนำาพันธกรณี
ในสนธิสญ
ั ญาเหลานีมา
้ ใชบังคับเปนกฎหมายของรัฐไดโดยทีรั่ ฐสภาไมตองออกกฎหมาย
รองรับสนธิสญ
ั ญาและไมตองคำานึงวารัฐนัน้ ไดใหสตั ยาบันแกสนธิสญ
ั ญาฉบับดังกลาวหรือไม
60

สุรพล นิตไกร
ิ พจน และคณะ, รายงานวิจยั เรือ่ งหลักกฎหมายปกครองฝรัง่ เศส, สถาบันวิจยั และ
ใหคำาปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอตอสำานักงานศาลปกครอง, ตุลาคม 2545, หนา 73.
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คำา พิพากษา ที่ประชุม ใหญ สภา แหง รัฐ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2542) ใน คดี
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อยางไรก็ดกี ารทศี่ าลภายในน�
ำ พนั ธกรณีใ นสนธิสญ
ั ญาประเภทกฎหมายมาใชบ งั คับก รณี
ดังกลาวมไิ ดเปนการใชบ งั คับใ นฐานะทเี่ ปนส นธิสญ
ั ญาแตเปนการใชบ งั คับใ นฐานะเปน
จารีตประเพณีระหวางประเทศหรือหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งใชในระบบกฎหมายระหวาง
ประเทศ ซึ่งในประเทศออสเตรเลียและประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไดกำ�หนด
วิธีการใชสนธิสัญญา จารีตประเพณีระหวางประเทศและหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งใชใน
ระบบกฎหมายระหวางประเทศ ไ วดังนี้
		(1)ประเทศออสเตรเลีย
		ในประเทศออสเตรเลียนั้น ภายหลังจากที่ฝายบริหารไดแสดงเจตนา
เขาผูกพันตามสนธิสัญญากับรัฐตางประเทศแลว สนธิสัญญานั้นจะยังไมถือวาเปน
กฎหมายของออสเตรเลียในทันที หากแตจะตองมีการแปลงสภาพความเปนกฎหมาย
ระหวางประเทศของสนธิสัญญาใหเปนกฎหมายภายในดวยการที่รัฐสภาตองออก
กฎหมายเพื่อทำ�ใหสนธิสัญญานั้นมีผลใชบังคับภายในประเทศเสียกอน๖๒ ซึ่งในเรื่องนี้
เคยมีคำ�พิพากษาของศาลสูงในคดี Dietrich ซึ่งเปนกรณีที่ศาลไดวางหลักการมีผลใช
บังคับข องกติการะหวางประเทศวา ดวยสทิ ธิพ ลเมืองและสทิ ธิใ นทางการเมือง ค.ศ. 1966
(พ.ศ. 2509) (International Covenant on Civil and Political Rights 1966 : ICCPR)
ในระบบกฎหมายออสเตรเลียวา “การใหสัตยาบันแกกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพ ลเมืองและสทิ ธิใ นทางการเมือง ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) นัน้ ถ อื เปนการกระทำ�ของ
ฝายบริหารซึ่งมิไดทำ�ใหกติกาดังกลาวมีผลใชบังคับเปนกฎหมายภายในประเทศ
แตอยางใด สิทธิและหนาที่ที่กำ�หนดไวในกติกาดังกลาวจะยังไมถูกผนวกเปนสวนหนึ่ง
ของกฎหมายออสเตรเลียจ นกวาจ ะมกี ฎหมายอนุว ตั รเพือ่ ท �ำ ใหบ ทบัญญัตติ า งๆ ในกติกา
มีผลใชบ ังคับ63
		
การอธิบายในขางตนมีเหตุผลเบื้องหลังสืบสายมาจากหลักการแบง
อำ�นาจ ซึ่งอาจอธิบายไดวา สำ�หรับระบบกฎหมายออสเตรเลียแลว หากปราศจากการ
ออกกฎหมายอนุวัตรการตามสนธิสัญญาแลว สนธิสัญญานั้นยอมไมถือเปนบอเกิด
แหงส ทิ ธิแ ละหนาทีข่ องปจ เจกบุคคลโดยตรงภายในรฐั แตอยางใด โดยทวั่ ไปแลว การท�ำ
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Rosalie Balkin, “International Law and Domestic Law” in Public international law : An
Australian Perspective, (Oxford University Press , 2005) : p.122
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Dietrich v The Queen (1992) 177 CLR 292.
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สนธิสญ
ั ญาของฝายบริหารยอมมีผลเปนการผูกพันรัฐในทางระหวางประเทศ โดยจะตอง
รับผิดในทางระหวางประเทศหากมีการละเมิดพันธกรณีตามสนธิสัญญา แตฝายบริหาร
ไมมอำี านาจทำาการแกไขเปลีย่ นแปลงกฎหมายภายในประเทศโดยอาศัยการทำาสนธิสญ
ั ญา
ได ซึง่ สิง่ เหลานีเป
้ นเหตุผลสนับสนุนวาเหตุใดรัฐธรรมนูญจึงไมกำาหนดใหสนธิสญ
ั ญาเปน
สวนหนึ่งของกฎหมายภายในทันที เพราะนั่นหมายถึงการใหอำานาจแกสมเด็จพระราชินี
สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายภายในดวยการบังคับใชสนธิสัญญานั่นเอง ดังเชน
ศาลสูงไดยืนยันไวในคดี Victoria v The Commonwealth เกี่ยวกับการผลบังคับของ
อนุสญ
ั ญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO Convention) วา การสรางความสัมพันธ
ในทางระหวางประเทศของฝายบริหารอาจมีผลเปนการสรางขอตกลงใหฝายบริหารตอง
มีหนา ที่มา ดำาเนินการ ตางๆ ภายใน ประเทศ หาก ผล แหง ความ ตกลง นั้น มี ผล เปน
การกำาหนดสิทธิและหนาทีของ
่ ปจเจกบุคคลหรือมีผลเปนการเปลีย่ นแปลงสิทธิและหนาที่
ของบุคคลตามกฎหมายที่มีอยูแลว กรณีนี้ฝายบริหารจะตองดำาเนินการจัดใหมีการออก
กฎหมาย เพื่อ อนุ วัตร การ ตาม ความ ตกลง ดังกลาว ดวย๖๔ เมื่อ มี การ ออกกฎหมาย
อนุ วัตร การ ตาม สนธิสัญญา แลว ศาล ออสเตรเลีย ยอม ตอง นำา กฎหมาย อนุ วัตร การ
ฉบับนั้นมาปรับใชบังคับคดีมิใชตัวสนธิสัญญาเนื่องจากสนธิสัญญาไมมีสถานะเปน
กฎหมายของออสเตรเลียนั่นเอง
ปญหาใหมทีเกิ
่ ดขึน้ ในระบบกฎหมายออสเตรเลียคือ ในบางคดีศาลสูง
ของออสเตรเลียกลับนำาสนธิสัญญามาใชบังคับกับคดีแมวาสนธิสัญญาฉบับนั้นจะไมมี
การออกกฎหมายอนุวัตรการใหเปนไปตามสนธิสญ
ั ญาเลยก็ตาม โดยมีเงือ่ นไขวาประเทศ
ออสเตรเลียตองใหสัตยาบันแกสนธิสัญญาฉบับนั้นดวย
ตัวอยางเชน ในคำาพิพากษาคดี Minister for Immigration and Ethnic
Affairs v Ah Hin Teoh (1995) (พ.ศ. 2538) 183 CLR 27365 ไดปรากฏวาศาลสูง
(high court) ของออสเตรเลียไดยอมรับผลบังคับของอนุสญ
ั ญาทีทำ่ าขึน้ โดยสหประชาชาติ
วาดวยสิทธิเด็ก (United Nations Convention on the Rights of the Child 1980)
(พ.ศ. 2523) โดยที่รัฐสภายังไมไดตรากฎหมายเพื่อทำาใหอนุสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับ
เปนกฎหมายออสเตรเลียแตอยางใด
64

Victoria v the Commonwealth (1996) 183 CLR 416
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constitutionalism, (England : Ashgate, 2002), pp. 183-188.
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ขอเท็จจริงใ นคดีน มี้ อี ยูว า นาย Teoh มีส ญ
ั ชาติม าเลเซีย เขามาอยูอ าศัย
ในออสเตรเลียในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) โดยเขาเขามาอยูเพื่อดูแล
เด็กส ามคนซึ่งเปนลูกของพี่ชายผูเสียชีวิตไปแลว เด็กเหลานี้ลวนมีสัญชาติอ อสเตรเลียน
ทัง้ สิน้ ตอมานาย Teoh ไดแตงงานกบั พส่ี ะใภของตนซง่ึ เปนแมของเด็กทง้ั สามคนเหลานี้
ดังนั้น นาย Teoh และนาง Teoh จึงเปนผูมีอำ�นาจดูแลเด็กทั้งสามตามกฎหมาย
ออสเตรเลีย
		
สำ�หรับนาง Teoh นั้นม ีประวัติติดเฮโรอีน ตอมานาย Teoh จึงถ ูกจ ับใน
ขอหาน�
ำ เฮโรอีนเขามาในออสเตรเลียเพือ่ น �ำ มาใหน าง Teoh เสพ นาย Teoh จึงถกู ต ดั สิน
จำ�คุกเปนเวลาถึง 6 ป ดวยเหตุนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการกลุมผูอพยพและ
ชนกลุมนอย (Minister for Immigration and Ethnic Affairs) จึงออกคำ�สั่งปฏิเสธ
สิทธิของนาย Teohที่จะไดรับการอนุญาตใหอาศัยในออสเตรเลียเปนการถาวรเนื่องจาก
เปนผูมีคุณลักษณะไมเหมาะสม และออกคำ�สั่งเนรเทศนาย Teoh ออกนอกออสเตรเลีย
แมวาคำ�สั่งด ังกลาวจะเปนผลรายแกนาง Teoh และเด็กทั้งสามคนก็ตาม
		
เมือ่ ค ดีไ ดด �ำ เนินไ ปสกู ารพจิ ารณาในศาลสูงข องออสเตรเลีย นาย Teoh
ไดโตแยงวา การใชอำ�นาจของรัฐมนตรีเปนการกระทำ�ไมสอดคลองกับมาตรา 3 (1)
ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กที่กำ�หนดวา “ในการกระทำ�ทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไมวา
จะกระทำ�โดยสถาบันสังคมสงเคราะหของรัฐ หรือเอกชน ศาลยุติธรรม หนวยงาน
ฝายบริหาร หรือองคกรนิติบัญญัติ ผลประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสิ่งที่ตองคำ�นึงถึง
เปนลำ�ดับแรก”66 เมื่อรัฐมนตรีมีคำ�สั่งเนรเทศโดยไมนำ�บทบัญญัติของอนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็กซึ่งวางหลักประกันสิทธิในกระบวนวิธีพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน
ที่เด็กควรไดรับมาเปนขอพิจารณาประกอบการตัดสินใจ การออกคำ�สั่งเนรเทศของ
รัฐมนตรีจงึ เปนค�
ำ สง่ั ทเ่ี กิดขึน้ จากกระบวนวธิ พี จิ ารณาทไ่ี มเปนธรรม (dined procedural
fairness)
		
ในเรือ่ งนศี้ าลสูงย อมรับวา แมวา ร ฐั สภาจะไมไดต รากฎหมายเพือ่ ท �ำ ให
อนุสญ
ั ญาวา ดวยสทิ ธิเด็กมผี ลใชบงั คับเปนกฎหมายของรฐั แตผลของการใหสตั ยาบันแก
อนุสญ
ั ญาวา ดวยสทิ ธิเด็กของฝา ยบริหารยอ มกอ ใหเกิดความคาดหวังโดยชอบธรรมวา สง่ิ นน้ั 
66

คณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน (กปส.), สิทธิมนุษยชน รวบรวมสนธิสัญญา
ส ิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่สำ�คัญ, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท (FES), 2544),
หนา 140.

การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

มีสภาพเปนกฎหมาย (legitimate expectation)67 แกผูได
 รบั สิทธิตามอนุสญ
ั ญาฉบับนีว้ า
ฝายบริหารและฝายปกครองจะตองกระทำาการใดๆ อันเปนการสอดคลองกับบทบัญญัตของ
ิ
อนุสญ
ั ญาแมวา อนุสญ
ั ญานัน้ จะยังไมไดมีฐานะเปนกฎหมายของรัฐก็ตาม โดยปจเจกบุคคล
ผูซึ่งไดรับสิทธิดังกลาวยอมมีสิทธิที่ไดรับการปรึกษาจากรัฐกอนที่รัฐจะปฏิบัติตอเขาใน
ลักษณะทีไม
่ ไดเปนไปตามพันธกรณีในสนธิสญ
ั ญา กลาวอีกนัยหนึง่ เมือ่ บุคคลไดรบั สิทธิหรือ
ผลประโยชนหรือมีความคาดหวังอยางสมเหตุสมผลวาจะไดรบั สิทธิหรือผลประโยชนตาม
กฎหมาย เขาจะตองไดรับรู (right to be heard) ถึงการโตแยงสิทธิของเขาและใหเขา
ไดมีโอกาสตอสูเพื
 อ่ รักษาไวซึง่ ผลประโยชนทีเขา
่ ควรจะไดรบั ตอไปในอนาคตไดเชนกัน68
ในระบบกฎหมายปกครองออสเตรเลียยอมรับวาหลักความคาดหวังโดย
ชอบธรรมวาสิ่งนั้นมีสภาพเปนกฎหมาย (legitimate expectation) ถือเปนหลักเกณฑที่
เรียกรองใหฝายปกครองตองปฏิบัติใหสอดคลองกับกระบวนวิธีพิจารณาที่เปนธรรม
(procedural fairness) ซึ่งมีใจความสำาคัญวา ในกรณีที่ฝายปกครองตัดสินใจใชอำานาจ
โดยไมคำานึงสิทธิหรือผลประโยชนของบุคคลทีควร
่ ไดรบั ตามกฎหมายในอนาคต กระบวน
วิธพิี จารณาทีเป
่ นธรรมยอมเรียกรองใหบุคคลผูได
 รบั ผลราย หรือไดรบั ผลกระทบกระเทือน
ตอสิทธิและหนาทีของ
่ ตนสามารถยืน่ คำารองและมีโอกาสทีเสนอ
่ ความเห็นในประเด็นดังกลาว
ตอศาลได และหลักการเดียวกันนีย้ อมขยายไปถึงผลบังคับของบทบัญญัตของ
ิ สนธิสญ
ั ญา
ทีแม
่ จะยังไมมการ
ี อนุวัตรการใหเปนกฎหมายของออสเตรเลียก็ตามอยางไรก็ดี มีปญหาวา
การยอมรับหลักหลักความคาดหวังโดยชอบธรรมวาสิง่ นัน้ มีสภาพเปนกฎหมาย (legitimate
expectation) ของศาลในคดีนี้เทากับเปนการปฏิเสธหลักที่วาสนธิสัญญาจะยังไมมี
ผลบังคับเปนกฎหมายของออสเตรเลียตราบเทาที่รัฐสภายังไมออกกฎหมายอนุวัตรการ
ใหเปนไปตามสนธิสัญญาหรือไม69
67

คำาวา “legitimate expectation” เปนถอยคำาทางกฎหมายที่ Lord Denning ไดสรางขึ้นเปนครั้งแรก
ในคดี Schmidt v Secretary of State for Home Affairs (1969) 1 All ER 904 โดยกลาววา “...ทั้งนี้ขึ้น
อยูกับวาเขาไดรับสิทธิหรือผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่งหรือที่เรียกวา legitimate expectation
จึงการกระทำาที่ไมยุติธรรมหากจะพรากสิทธิหรือผลประโยชนที่เขาคาดหมายวาจะไดรับในอนาคตไป
โดยทีไม
่ มการ
ี รับฟงวาเขาจะพูดวาอยางไร” อางใน Peter Leyland, TextbookonAdministrativelaw,
fifth Edition (New York : Oxford University Press, 2005), p. 361.
68

Ian Holloway, supra note 20, p. 165.
Rosalie Balkin,“International Law and Domestic Law” in Publicinternationallaw:AnAustralian
Perspective, (Oxford University Press, 2005), p. 132.
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		จากคำ�พิพากษาในคดี Brind 70 ไดวางหลักไววา หลักการดังกลาวมิได
มีผ ลเปนการขดั ห รือแ ยงต อ ห ลักการแบงแ ยกอ�ำ นาจแตอ ยางใด เพราะเหตุวา ห ลักด งั กลาว
เปรียบเสมือนเปนส ทิ ธิใ นกระบวนวธิ พี จิ ารณา (p ro c e d u ra lrig h t)เพือ่ เสนอใหบ ทบัญญัติ
ของสนธิสญ
ั ญาทย่ี งั มไิ ดมกี ารออกกฎหมายอนุวตั รการไดรบั การพจิ ารณา (considered)
แตไ มมสี ทิ ธิต ามกฎหมายทจี่ ะท�
ำ ใหบ ทบัญญัตดิ งั กลาวมผี ลใชบ งั คับ (e n fo rc e d )ซ งึ่ ห ลัก
ความคาดหวังโดยชอบธรรมวาส ิ่งนั้นมีสภาพเปนกฎหมายนี้ (le gitimate expe c tation ) 
จะเกิดขึ้นจากการใหคำ�มั่นสัญญาจากผูใชอำ�นาจมหาชนหรือเกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ของฝา ยปกครองตามปกติซ งึ่ ผ กู ลาวอางสทิ ธิส ามารถคาดหวังไ ดโ ดยมเี หตุผลอนั ส มควร
วาส งิ่ เหลาน นั้ จ ะตอ งมกี ารด�ำ เนินต อ ไป ก ารใหสตั ยาบันแ กอ นุสญ
ั ญาวา ดวยสทิ ธิเด็กข อง
ฝายบริหารจึงเปนการใหคำ�มั่นวาฝายบริหารและฝายปกครองจะตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัตใิ นอนุสญ
ั ญาวา ดวยสทิ ธิเด็กเชนก นั 71 อ ยางไรก็ดรี ฐั สภาอาจตรากฎหมายขนึ้ 
มาเพื่อเปลี่ยนแปลงหลักความคาดหวังดังกลาวหรืออาจมีสิ่งบงชี้อื่นใดที่ใหอำ�นาจ
แกฝายบริหารและฝายปกครองกระทำ�การฝาฝนหลักความคาดหวังได
		ดังนั้น ในการพิจารณาออกคำ�สั่งเนรเทศนาย Te oh รัฐมนตรีจะตองนำ�
“หลักการยึดถือผลประโยชนที่ดีที่สุดของเด็ก” ในมาตรา 3 (1) ของอนุสัญญาวาดวย
ส ทิ ธิเด็กม าประกอบการพจิ ารณากอ นออกคำ�สัง่ เนรเทศนาย T e o h ด ว ย ใ นกรณีท รี่ ฐั มนตรี
ตัดสินใจที่ไมทำ�ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กฉบับนี้ รัฐมนตรีมีหนาที่จะตองแจง
การกระทำ�ดงั กลาวของตนแกบ คุ คลผถู กู ก ระทบสทิ ธิเพือ่ เปดโอกาสใหเขาไดร บั ทราบขอ เท็จจริง
และใหเขามโี อกาสแสดงความเห็นโตแ ยงข อ เท็จจริงท ฝี่ า ยปกครองน�ำ มาใชป ระกอบการ
วินิจฉัยในภายหลังไดอยางถูกตองวาเหตุใดรัฐมนตรีจึงตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ในมาตรา 3 ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก72
70

Regina v Secretary of State for the Home Department, Ex parte Brind and Others (1991)
1AC 696, Ibid, p. 133.
71

Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service (1985) in Andrew Le Sueur,
Javan Herberg and Rosalind English, Principle of Public Law, 2nd (London : Cavendish
Publishing Limited, 1999), p. 288.
72

Donald K Anton, Penelope Mathew & Wayne Morgan, International Law : Cases and
Materials, (New York : Oxford University Press, 2005), p. 444.

การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

การยอมรับผลบังคับของสนธิสญ
ั ญาในคดี Teoh นีถื้ อวาเปนเรือ่ งทีศาล
่
ได วาง หลักการ ยอมรับ ผล บังคับ ของ สนธิสัญญา เปน กฎหมาย ภายใน โดย ที่ ยัง มิได มี
การออกกฎหมายภายในอนุวัติการหรือรองรับผลบังคับของสนธิสัญญา วิธีการผนวก
สนธิสญ
ั ญาเขามาเปนสวนหนึง่ ของกฎหมายภายในเชนเราเรียกวา การบัญญัตกฎหมาย
ิ
โดยองคกรตุลาการ (Judicial legislation) ซึ่งเปนวิธีหนึ่งในประเทศที่ใชระบบทวินิยม
แบบอังกฤษหรือประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว
อยางไรก็ดี ยังมีปญหาถกเถียงกันวาวิธกี ารยอมรับผลบังคับโดยตรงของ
สนธิสัญญาเชนนี้จะเกิดขึ้นกับสนธิสัญญาทุกประเภทหรือไม ในทางวิชาการนั้นเห็นวา
การใหสตั ยาบันแกสนธิสญ
ั ญาของฝายบริหารทีจ่ ะกอใหเกิดหลัก (legitimate expectation)
ได นั้น อยาง นอยที่สุด สนธิสัญญา เหลานั้น ตอง มี บทบัญญัติ เปนการ กอตั้ง สิทธิ แก
ปจเจกบุคคลภายในรัฐ (establish individual rights)73 โดยเฉพาะอยางยิ่งอนุสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน (International human rights law) ซึ่งมุงคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลจากการใชอำานาจตามอำาเภอใจของรัฐเปนสำาคัญ74
(2) ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ในระบบกฎหมายเยอรมัน เมือ่ ฝายบริหารไดใหสตั ยาบันแกสนธิสญ
ั ญา
ในรูปของกฎหมายรองรับสนธิสัญญาและมีการประกาศกฎหมายรองรับสนธิสัญญาใน
รัฐกิจจานุเบกษาเพื่อใหมีผลใชบังคับเปนกฎหมายของรัฐโดยถูกตองแลว ศาลเยอรมัน
สามารถนำากฎหมายรองรับสนธิสัญญามาใชบังคับกับคดีได การใชบังคับสนธิสัญญา
ของศาลเยอรมันจึงตองกระทำาผานกฎหมายรองรับสนธิสัญญาเทานั้น
อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติของศาลเยอรมันหากเปนสนธิสัญญาประเภท
กฎหมายซึง่ วางหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ (International human rights
treaties) ศาลเยอรมันสามารถนำาหลักเกณฑในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
มา ใช บังคับ แก คดี ได โดย ตรง (self-executing treaty)75 ใน ฐานะ เปน สวนหนึ่ง ของ
กฎหมายสหพันธ (as fully binding part of federal law)
73

Penelope Mathew, “Human Rights” in Publicinternationallaw:AnAustralianPerspective,
(New York : Oxford University Press, 2005), p. 282.
74

Andrew Le Sueur , Javan Herberg and Rosalind English, supra note 32, p. 290.
Stefan Oeter, “International Human Rights and National Sovereignty in Federal System : The
German Experience,” Wayne Law Review, 2001, <http://international.westlaw.com>, December 2007.
75
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		ตัวอยางเชน ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธนำ�บทบัญญัติในอนุสัญญา
แหงยุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) (European Convention
on Hum
 an  Rights : ECH R ) มาปรับใชกับคดีโดยที่รัฐสภายังม ิไดออกกฎหมายรองรับ
อนุสญ
ั ญาแหงย โุ รปฯ ฉ บับน ี้ โ ดยเห็นวาอ นุสญ
ั ญาแหงย โุ รปวา ดวยสทิ ธิม นุษยชนฉบับน ี้
ถือวาเปนอนุสัญญาที่มีบทบาทในการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพแกบุคคลใน
เยอรมันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัตทิ ี่ใหความคุมครองแกค นตางดาว เนื่องจาก
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเยอรมันจำ�นวนมากมักใหความคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานแก
คนภายในรัฐ โดยหวงกันมิใหความคุมครองแกบุคคลซึ่งมิไดเปนคนชาติของตนดวย
ในขณะที่อนุสัญญายุโรปวาสิทธิมนุษยชนฉบับนี้กลับมุงหมายใหความคุมครองแก
สิทธิมนุษยชนซึ่งเปนสิทธิติดตัวบุคคลทุกคนไมวาเปนคนชาติใด ศาลรัฐธรรมนูญแหง
สหพันธจ งึ ย อมรับวาค นตา งดาวผถู กู ก ระทบสทิ ธิจ ากการใชอ �ำ นาจมหาชนของรฐั ส ามารถ
กลาวอางสทิ ธิต ามบทบัญญัตใิ นอนุสญ
ั ญายโุ รปวา ดวยสทิ ธิม นุษยชนเพือ่ ร อ งทุกขไ ปยงั 
ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ ( Con s titution alCom
 p laint)ได76
		จากการยอมรับผ ลบงั คับข องอนุสญ
ั ญาแหงย โุ รปวา ดวยสทิ ธิม นุษยชน
(EC H R )โ ดยตรงของศาลเยอรมันจ งึ เกิดป ญ
 หาเกีย่ วกับส ถานะทางกฎหมายของอนุสญ
ั ญา
ฉบับน ว้ี า จ ะมคี วามสมั พันธกบั ก ฎหมายภายในเชนไร ใ นเรือ่ งน้ี ศ าลรฐั ธรรมนูญแ หงส หพันธ
ยืนยันวา ศาลรัฐธรรมนูญจะนำ�บทบัญญัติอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน
( E C H R ) ม าใชใ นการตคี วามกฎหมายพนื้ ฐานซงึ่ เปนก ฎหมายระดับร ฐั ธรรมนูญใ นฐานะ
เปนเพียงคูมือ (guides) เพื่อตีความเนื้อหาและขอบเขตของของสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่
กฎหมายพนื้ ฐานไดก �ำ หนดไวแ ลวเทาน นั้ แ ตก ารนำ�บทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญามาตคี วาม
เพือ่ น �ำ ไปสูก ารจ�ำ กัดส ทิ ธิข นั้ พ นื้ ฐานหรือท �
ำ ใหสทิ ธิข นั้ พ นื้ ฐานทีก่ ฎหมายพนื้ ฐานใหค วาม
คุม ครองลดนอยถอยลงนน้ั จ ะกระทำ�มไิ ด ดงั น น้ั อนุสญ
ั ญาแหงย โุ รปวา ดวยสทิ ธิมนุษยชน
มิ ไ ด มี ฐ านะเ ที ย บเท า ก ฎหมายพื้ น ฐานห รื อ สู ง กว า ก ฎหมายพื้ น ฐานแ ต อ ย า งใ ด77
76

คำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (BVerfGE) 179, 196, in Stefan Oeter, “International Human
Rights and National Sovereignty in Federal System : The German Experience,” Wayne Law
Review, 2001, <http://international.westlaw.com>, December 2007.
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คำ�วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (BVerfG), 2 BvR 1481/04, in Saša Beljin, “Bundesverfassungsgericht on
the Status of the European Convention of Human Rights and ECHR Decisions in German Legal
Order. Decision of 14 December 2004,” 1, European Constitutional Law Review, 2005, p. 556.

การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

เมือ่ ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไดใหสตั ยาบันแกอนุสญ
ั ญาฉบับนีแล
้ ว อนุสญ
ั ญา
ยอมมีสถานะเทียบเทากับรัฐบัญญัตทัิ ว่ ไป อยางไรก็ดี อนุสญ
ั ญาอาจอยูใน
 ลำาดับสูงกวา
รัฐบัญญัติไดหากมีเนื้อหาที่มีลักษณะเปนกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศหรือ
หลักกฎหมายทั่วไปทั้งนี้เปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 25 ของกฎหมายพื้นฐาน เชน
ในหมวด 1 บทบัญญัติมาตรา 3 แหงอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน (ECHR)
ซึ่งวางหลักหามมิใหมีลดคุณคาบุคคลลงเปนทาส (prohibition of slavery) ซึ่งถือวาเปน
หลักเกณฑทัว่ ไปในกฎหมายระหวางประเทศทีศาล
่ สามารถนำามาใชบังคับไดโดยตรงและ
มีคาบังคับสูงกวารัฐบัญญัติตามบทบัญญัติในมาตรา 25 ของกฎหมายพื้นฐาน78
นอกจากสนธิสญ
ั ญาเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนแลว ศาลปกครองแหงสหพันธ
สามารถนำาบทบัญญัติในกฎบัตรสหประชาชาติ (Le Charte des Nations Unies - U.N.
Charter) ซึ่งเปนสนธิสัญญาประเภทกฎหมายอีกชนิดหนึ่งมาใชบังคับเพื่อตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมายของฝายปกครองไดโดยตรง79
ขอเท็จจริงในคดีนีมี้ วา ผูร องเปนทหารยศพันตรีไดถูกดำาเนินคดีเกีย่ วกับ
วินัยในศาลทหาร เพราะเหตุวาผูรองปฏิเสธที่จะดำาเนินการตามคำาสั่งของผูบังคับบัญชา
ทีสั่ ง่ ใหผูร องเขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร (software programme)
เพือ่ ใชเปนอาวุธทางทหาร โดยโปรแกรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเปนการเพิม่ ศักยภาพทาง
ดาน การ ทหาร ใน กองทัพ เยอรมัน เพื่อ นำาไปใช ทำาสงคราม กับ อิรัก ซึ่ง เขา เห็นวา เปน
การทำาสงครามที่ไมชอบดวยกฎหมาย และคำาสั่งดังกลาวเปนการขัดตอเสรีภาพทาง
ความเชือ่ ซึง่ เขาไดรบั ความคุม ครองตามมาตรา 4 (1) ของกฎหมายพืน้ ฐาน แตศาลทหาร
ไดตัดสินวาผูรองมีความผิด ฐาน กระทำาการ ทุจริต ตอหนาที่จึงมีคำาสั่งลดขั้น ตำาแหนง
จาก เดิม คือ ยศ พันตรี ให มา เปน รอยเอก แทน ใน เวลา ตอมา ผู รอง จึง รองทุกข มายัง
ศาลปกครองแหงสหพันธ (Bundesverwaltungsgericht)
78

Ibid, p. 557.
คำาพิพากษาศาลปกครองแหงสหพันธ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2005 (พ.ศ. 2548), (BVerwG, 2
WS 12.04) อางใน Nikolaus Schultz, “Was the War on Iraq IIIegal? – The German Federal
Administrative Court’s Judgement of 21st June 2005,” GermanLawJournal, Vol.07 No.01,
2005 (พ.ศ. 2548), pp. 25-44.
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		ในเบือ้ งตน ศ าลปกครองแหงส หพันธเห็นวา ผ รู อ งยอ มมเี สรีภาพในทาง
ความเชื่อตามมาตรา 4 (1) ของกฎหมายพื้นฐานตามที่ผูฟองคดีก ลาว เพราะกฎหมาย
พื้นฐานใหความคุมครองเสรีภาพในทางความเชื่อของบุคคลไมวาความเชื่อดังกลาว
จะเปนเรื่องผิดหรือเปนเรื่องทถี่ ูก รัฐก ็ไมมีอำ�นาจที่จะไปจำ�กัดเสรีภาพดังกลาวได ดังน ั้น
ความเชื่อในเรื่องความชอบดวยกฎหมายของการทำ�สงครามอิรักของผูรองจึงไดรับ
ความคุมครองตามมาตรา 4 (1) ของกฎหมายพื้นฐานดวย สวนปญหาวาผูรองสามารถ
ปฏิเสธคำ�สั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่งใหผูฟองคดีเขารวมปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร
เปนอาวุธเพื่อนำ�ไปใชในการรวมทำ�สงครามกับอิรักไดหรือไมนั้น เมื่อไมปรากฏวา
การที่ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเขารวมกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อังกฤษเพื่อทำ�สงครามในอิรักเปนการกระทำ�ที่เขาขอยกเวนเรื่องการใชกำ�ลังทหารที่
ชอบดว ยกฎหมายระหวางประเทศมาตรา ๕ ๑ ข องกฎบัตรสหประชาชาติซ งึ่ ว างหลักการ
ปองกันลวงหนาของรัฐ (self-defense) ไว คำ�สั่งดังกลาวจึงเปนคำ�สั่งที่ขัดหรือแยงกับ
ตามมาตรา 2 (4 )ข องกฎบัตรสหประชาชาติ ซ ง่ึ ว างหลักการหา มมใิ หร ฐั ส มาชิกท �ำ การคกุ คาม
หรือใชกำ�ลังตอบูรณภาพแหงอาณาเขตหรือเอกราชทางการเมืองของรัฐใด ซึ่งหลักการ
ดังกลาวไดถูกรับรองโดยศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (The International Court of
Justice : ICJ) วามีสถานะเปนหลักกฎหมายระหวางประเทศที่มีสภาพบังคับเด็ดขาด
( ju s c o g e n ) ซ งึ่ มผี ลผกู พันรฐั ตา งๆเปนการทวั่ ไปแมวา รฐั นนั้ จ ะไมไดเปนภาคีในกฎบัตร
สหประชาชาติก็ตามดังนั้น ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีในฐานะเปนภาคี
ในส หประชาชาติ จึ ง มี พั น ธกรณี ที่ ต  อ งป ฏิ บั ติ ต ามก ฎบั ต รแ ห ง ส หประชาชาติ ด  ว ย
ศาลปกครองแหงสหพันธจึงวางหลักไววาเมื่อมาตรา 2 (4) ของกฎบัตรสหประชาชาติ
มีส ถานะเปนห ลักกฎหมายทวั่ ไปทมี่ สี ภาพบงั คับเด็ดขาด ( ju s c o g e n ) ท มี่ งุ ค มุ ครองสทิ ธิ
แกประชาชนในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน จึงเปนการสรางภาระหนาที่ใหแก
องคกรผใู ชอำ�นาจมหาชนทั้งหลายซึ่งร วมถึงผูฟองคดีมีหนาที่ตองละเวนจากการกระทำ�
ใดๆ อันเปนการละเมิดตอหลักกฎหมายทั่วไปดังกลาวในฐานะทเี่ปน “หลักเกณฑทั่วไป
ในกฎหมายระหวางประเทศ”ตามบทบัญญัตใิ นมาตรา ๒๕ ของกฎหมายพื้นฐานดวย
		
จึงสรุปไดวา ในระบบกฎหมายเยอรมัน หากเปนสนธิสัญญาประเภท
กฎหมายซึ่งวางกฎเกณฑทางกฎหมายในรูปของจารีตประเพณีระหวางประเทศหรือ

การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

สรางกฎเกณฑระหวางประเทศขึ้นมาใหมเปนการเฉพาะเรื่องซึ่งเปนที่ยอมรับของนานา
ประเทศ โดย ที่ ไมมี การ คัดคาน จน กอ ให เกิด สภาพ บังคับ เปนการ ทั่วไป ( s i t u a t i o n s
o b j e c t i v e s ) หรือ มี สภาพ บังคับ เด็ดขาด ( j u s c o g e n s ) เชน สนธิสัญญา เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ หรือกฎบัตรสหประชาชาติ ฯลฯ กฎเกณฑในสนธิสัญญา
ประเภทกฎหมายเหลานี้อาจมีสถานะเปนหลักเกณฑทั่วไปในกฎหมายระหวางประเทศ
ที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของกฎหมายแหงสหพันธตามมาตรา 25 ของกฎหมายพื้นฐานที่
ศาลเยอรมันสามารถนำามาใชเพื่อตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทำาทาง
ปกครองไดโดยตรง ซึ่งในเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธเคยวางหลักการนำามาตรา
25 ของกฎหมายพื้นฐานมาเปนมาตรการในการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของ
การกระทำาขององคกรของรัฐไวในป ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) วา บทบัญญัติในมาตรา 25
ของกฎหมายพืน้ ฐานอาจถูกนำามาใชเพือ่ ตรวจสอบการใชอำานาจมหาชนขององคกรฝาย
บริหารและองคกรฝายตุลาการในการใชและการตีความกฎหมายภายในทีเป
่ นการละเมิด
ตอหลักเกณฑทั่วไปในกฎหมายระหวางประเทศได
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บทที่ 4
อ �ำ นาจหนาท ขี่ องศาลสูงสุดห รือศ าลรฐั ธรรมนูญข องตา งประเทศ
ในการพจิ ารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัตแิ หงกฎหมายที่กระทบ
ตอสิทธิมนุษยชน

	
ใ นบ ทนี้ จ ะศึ ก ษาอำ � นาจห น า ที่ ข องศ าลสู ง สุ ด ห รื อ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ข อง

ตางประเทศในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอ
สิทธิมนุษยชน โดยแบงการศึกษาออกเปน 4.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 4.2 ประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และ 4.3 ป ระเทศฝรั่งเศส โดยมรี ายละเอียด ด ังนี้

4.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในหัวขอนี้จะไดกลาวถึง 4.1.1 ระบบการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา 4.1.2 ความเปนศาลสูงสุดของกระบวนการ
ยุตธิ รรมทส่ี ามารถโตแยงได (Une suprématie judiciaire Contestée) 4.1.3 ศาลสูงสุด
กับการตีความรัฐธรรมนูญ 4.1.4 ศาลสูงสุดกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ ื้นฐาน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1.1 แนวคิดเกีย่ วกับส ทิ ธิม นุษยชนและการคมุ ครองสทิ ธิเสรีภาพของ
ประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา1
		
สิทธิมนุษยชนในสหรัฐอเมริกาไดรับการคุมครองตามกฎหมายและถูก
กำ�หนดไวอ ยางชดั เจนในรฐั ธรรมนูญฯและรฐั ธรรมนูญแ กไขเพิม่ เติมท ตี่ ราขนึ้ ภ ายหลังอ กี 
หลายฉบับ มีท งั้ ทีเ่ ปนพ นั ธกรณีท กี่ �ำ หนดขนึ้ โ ดยสนธิสญ
ั ญาตา งๆ จารีตป ระเพณีร ะหวาง
ประเทศและหลักกฎหมายทั่วไป หลักการดังกลาวไดรับการอนุวัติการใหเขามาใชเปน
กฎหมายภายในโดยสภา Congress ผูร า งกฎหมายและตอ งผา นกระบวนการลงประชามติ
(Plebiscites) ดวย ที่สำ�คัญจะตองมีการกำ�หนดหนวยงานที่จะเขามาดูแลใหเปนตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ นั่นคือ ศาลสหพันธรัฐ
(Federal courts) ซึง่ จ ะพจิ ารณาประเด็นป ญ
 หาขอ กฎหมายในระดับส หพันธรัฐ ซ ง่ึ ก ฎหมาย
ระหวางประเทศในเรื่องนี้ถือเปนสวนหนึ่งข องระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
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การกอตัวของแนวคิดสิทธิมนุษยชนในสหรัฐอเมริกา เริ่มปรากฏชัดเมื่อครั้ง
ประเทศยังตกอยูภายใต

อาณานิคมของสหราชอาณาจักรโดยความคิดริเริม่ ของ Anthony
Benezet ในป ค.ศ. 1775 ที่รวมเอา 13 เขตอาณานิคมของ British America โดยมุงใน
การเลิกทาส ตอมาใน ค.ศ. 1776 คำาประกาศอิสรภาพ (Declaration of Independence)
ก็ไดยกรางและมีผลใชบังคับเพื่อคุมครองอิสรภาพของพลเมือง civil liberties ซึ่งมี
พืน้ ฐานมาจากความเปนจริงในตัวมันเอง self-evident truth หรือสัจธรรมวา “มนุษยทุกคน
ถูกกำาหนดมาใหมีความเทาเทียมกันและไดรับการประสาทสิทธิในตัวเองที่ไมมีคนจะ
สามารถแยกออกไปจากตัวตนไดและบรรดาสิทธิเหลานัน้ ก็คือการมีชีวติ อยูร อด มีเสรีภาพ
และการแสวงหาความสุขในชีวิต”2 ความคิดในเรื่องเสรีภาพของมนุษยไดตอกย้ำาถือ
ความเปนจริงที่วา สิทธิพื้นฐานไมไดถูกกำาหนดขึ้นโดยผูปกครองใดๆ แตมีติดตัวมาและ
ไมอาจแยกออกจากปจเจกบุคคลได และมีมากอนเกิดเปนการปกครองดวยซ้ำา
จากหลักการดังกลาว ทำาใหรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาที่ตราขึ้นในป ค.ศ. 1787
ซึ่งกอกำาเนิดหลักประชาธิปไตยที่มีการวางหลักประกันสิทธิดานตางๆ และเสรีภาพของ
พลเมืองจนตอมาไดรวบรวมและประมวลขึ้นเปน ประกาศแหงสิทธิเสรีภาพพลเมือง
(Bill of Rights)3 และไดขยายผลใหมีการใชบังคับไปถึงการวางระเบียบในกระบวนการ
ยุติธรรม สอดแทรกลงในกฎหมายตางๆ ตลอดจนพัฒนาการและสะทอนออกมาเปน
บรรทัดฐานในสังคมในที่สุด โดยไดแสดงใหเห็นอยางเปนรูปธรรมในการตราลงไปใน
รัฐธรรมนูญเพือ่ เปนการเลิกทาสทัง้ หมดใน ค.ศ. 1865 และยินยอมใหสตรีมีสิทธิเลือกตัง้
ไดในป ค.ศ. 1920
เมื่อลวงมาจนถึงตนศตวรรษที่ 20 สหรัฐอเมริกามีบทบาทนำาอยางมากใน
การกอตั้งองคการสหประชาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการยกรางปฎิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน Universal Declaration of Human Rights ซึง่ บทบัญญัตสิ วนใหญลวนไดรบั
อิทธิพลและรับเอาแบบอยางมาจากสวนหนึ่งของประกาศแหงสิทธิเสรีภาพพลเมืองของ
สหรัฐอเมริกานัน่ เอง จนกาวเขาสูช วงหลังของศตวรรษที่ 20 สหรัฐอเมริกาไดเขาไปมีสวน
ในบรรดาสนธิสัญญา ปฏิญญา และกติกาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
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“that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable
Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”
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ซึ่งจะตองลงนามรับรองโดยรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ เพียงไมกี่ฉบับเทานั้น และใน
ศตวรรษที่ 21 นี้ สหรัฐอเมริกามีแนวนโยบายที่เปลี่ยนไปมากจากเดิม ซึ่งไมอาจทราบ
ไดว า ด ว ยเหตุใด โดยเฉพาะในกระบวนการจดั ตัง้ ศ าลอาญาระหวางประเทศตามกฎบัตร
กรุงโรม the Rome Statute of the International Criminal Court ที่มีความเชื่อวา
สหรัฐอเมริกาพยายามขดั ขวางตลอดมา นอกจากนัน้ ร ฐั บาลอเมริกนั ไ ดถ กู ว พิ ากษว จิ ารณ
วาการมลี ะเมิดส ทิ ธิม นุษยชนทงั้ ภ ายในประเทศและระหวางประเทศมากมาย โดยมงุ เนน
ไปที่ระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศและประเด็นในเรื่องการรักษาความมั่นคง
ของประเทศตางๆ ตลอดจนประเด็นในเรื่องนโยบายดานขจัดการกีดกันทางเพศและ
การยินยอมใหมีการแตงงานของคนรักเพศเดียวกัน
นับแตมนุษยพยายามพัฒนาองคกรตุลาการใหซับซอนและเพิ่มชองทาง
การเขาถึงกระบวนการยตุ ธิ รรมใหหลากหลายมากขึน้ ตัง้ แตครัง้ ยคุ กลาง คณะตลุ าการชน้ั สูง
หรือศ าลระดับสูง ซึง่ ค วามเปนมาตงั้ แตแรกเริม่ มีม าพรอมกับก ารเกิดขึน้ ข องความขดั แยง
ระหวางองคกรของรฐั แ ละการมรี ฐั ส มัยใหมข นึ้ สถาบันน ไี้ ดเขาไปเกีย่ วของรว มกับป ญ
 หา
เรื่องการแบงแยกอำ�นาจและแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญนิยมสมัยใหม (constitionnalisme
moderne) มาตั้งแตศตวรรษที่ 18 อะไรเปนสิ่งผลักดันใหเกิดแ นวคิดที่จะใหมีศาลสูงสุด
ขึ้น ซึ่งยังเปนที่สงสัยวาศ าลสูงสุดเขามาในระบบหรืออำ�นาจตุลาการไดอยางไร อำ�นาจ
และหนาที่ของศาลสูงก็ยังเปนที่ตองพิสูจนในเรื่องลำ�ดับของกฎเกณฑและศักดิ์ของ
คำ�พพิ ากษาทป่ี รากฏในระบบกฎหมายภายใน เชนเดียวกบั ร ะบบกฎหมายระหวางประเทศ
การเกิดขึน้ ข องอ�ำ นาจตลุ าการและศาลสูงสุดข องสหรัฐอเมริกา หนังสือ L’ Esprit
des lois ของมองเตสกิเออสามารถใชเปนคัมภีรบอกเลาประวัติศาสตรการเกิดขึ้นของ
ศาลสูงสุด มองเตสกิเออเปนค นแรกทกี่ ลาวถงึ อำ�นาจในการตัดสินแ ละพพิ ากษาคดี โดย
มีการระบุไวในรัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ เพราะอำ�นาจสวนนี้จะไมถูกมอบให
วุฒิสมาชิกถาวรแตจะถูกใชโดยบุคคลธรรมดาที่ไดรับเลือกมาจากกลุมประชาชน โดย
อำ�นาจนี้จะเปนอำ�นาจที่ไมอาจมองเห็นหรือจับตองไดและวางเปลา แตถึงอยางไรก็ยัง
สามารถมหี ลักประกันเสรีภาพอยูบ า ง โดยการแบงแยกอ�ำ นาจระหวางอ�ำ นาจนติ บิ ญ
ั ญัติ
และอ�ำ นาจบริหาร โดยปกติเรามกั เรียกผพู พิ ากษาตามอ�ำ นาจตลุ าการนวี้ า เปนผ พู พิ ากษา
ของแผนดิน ซึ่งจะเปนคนบอกเลาหรือผูประกาศกฎหมายซึ่งมีฐานะเสมือนเปนผูกอตั้ง
สถาบันศาลสูงสุด แตมองเตสกิเออมองวาอ�ำ นาจกอ ตัง้ สถาบันศาลสูงสุดโดยแทนา จะอยู
กับวฒ
ุ สิ ภาหรือเปนบทบาทหนาทีข่ องรฐั สภาในฐาน“ทีร่ วบรวมกฎหมาย (dépôt des lois)”
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ซึ่งสถาบันเหลานี้นาจะเปนที่ริเริ่มแนวคิดสถาบันในการกอใหเกิดอำานาจตุลาการขึ้น
มองเตสกิเออมีอิทธิพลอยางมากกับผูร างรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ซึง่ จะตรงขามกับแนวคิด
ระบบสหพันธ (fédéraliste) ซึ่งจะเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม ตัวอยางที่เห็นไดชัด
คือ ขอถกเถียงที่เกิดขึ้น ในชวงแรกของการกอตั้งศาลสูงสุดในสหรัฐอเมริกาและหาก
เปรียบเทียบกับระบบผูพิพากษาในราชวงศอังกฤษดวยแลว ระบบอเมริกันที่เกิดขึ้นใหม
จะคอนขางออนไหวตอแนวคิดในเรื่องการแบงแยกภารกิจที่จะผูกพันอยูกับฝายบริหาร
และฝายนิตบิ ญ
ั ญัตคิ อนขางมาก ในขณะเดียวกันทีผู่ ยก
 รางรัฐธรรมนูญอเมริกันประสงค
จะใสแนวคิดความเปนอิสระของผูพิพากษาเขาไวในบทบัญญัติดวยซึ่งเปนเครื่องมือ
ทีแท
่ จริงทีจะ
่ ทำาใหแนวคิดความเปนอิสระเปนจริง อีกประเด็นหนึง่ ซึง่ เปนเรือ่ งนาวิตกของ
ผูรางรัฐธรรมนูญอยางมากคือ การเกิดขึ้นของอนุญาโตตุลาการ (I’arbitaire judiciaire)
ซึ่งเปนเครื่องมืออันหนึ่งที่จะบิดเบือนการใชอำานาจนิติบัญญัติโดยหลีกเลี่ยงบทบัญญัติ
ของ กฎหมาย ที่ ใช บังคับ อยู ค. ศ. 1780 ( พ. ศ. 2323) เกิด อนุญา โต ตุลาการ แบบ
Beccaria แตรัฐธรรมนูญระดับสหพันธมีขึ้นในป ค.ศ. 1787 (พ.ศ. 2330) โดยพยายาม
หาแนวทางไกลเกลี่ยความเปนกฎหมายสูงสุดของกฎหมายพื้นฐาน (la primauté de la
loi fondamentale) กับประโยชนของรัฐ (l’intérêt des États)
มาตรา 3 แหงรัฐธรรมนูญอเมริกันไดสรางความนาเชือ่ มัน่ ใหกับอำานาจตุลาการ
สำาหรับศาลสูงสุด (โดยกำาหนดจำานวนผูพ พิ ากษาและองคคณะของศาลสูงสุด) ในขณะที่
ศาลในระดับรองลงไปจะถูกกอตั้งโดยเพียงการพิจารณาของ สภา Congress อำานาจ
หนาทีของ
่ ศาลในระดับสหพันธอาจจะไปถึงคำาถามทีต่ องพิจารณาเปนปญหาในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายพื้นฐานหรือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานนั่นเอง นอกจากนี้ยังมอง
ไปถึงกฎหมายขัดกันระหวางรัฐในสหพันธดวยกันหรือสิทธิพลเมืองในตางรัฐกันของ
สหรัฐอเมริกา รวมไปถึงประเด็นปญหากฎหมายขามแดนหรือในสวนทีเกี
่ ย่ วกับกฎหมาย
การทูตดวย ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาอเมริกันจึงมีอำานาจพิจารณาตัดสินในบางประเด็น
ในลักษณะศาลขัน้ ตนและบางประเด็นในลักษณะเปนการรับอุทธรณ รวมทัง้ ทำาคำาตัดสิน
ขั้นสูงสุดหรือวางหลักกฎหมาย Judiciary Act 1789 (พ.ศ. 2332) ไดกำาหนดวิธีการ
โตแยงคำาตัดสินของศาลในแตละรัฐตอศาลสูงหรือศาลฎีกาอเมริกันไว
กลาวโดยสรุปถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ไดกอใหเกิดขอโตแยงในเรื่อง
อำานาจในการตีความของศาลในสวนของกฎหมายพื้นฐานหรือกฎหมายมนุษยชน ซึ่งมี
ขึ้นตั้งแตปแรกของการกอตั้งศาลสูงดังกลาว ซึ่งการโตแยงดังกลาวเกิดความสับสน
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ระหวางการใชอำ�นาจตีความกฎหมายมนุษยชนดังกลาวกับสภา Congress ระดับ
สหพันธและสภาประจำ�รัฐสมาชิกตางๆ จนเมื่อชวงปลายป 1780 นักคิด fédéralistes
อยางนกั ค ดิ ค นส�ำ คัญ H a m
 ilto n ไ ดพ ยายามวางหลักถ งึ ค วามเปนไปไดท จี่ ะมศี าลสูงเพือ่ 
ปฏิเสธทจี่ ะบงั คับใ ชก ฎหมายซงึ่ ถ กู ม องวาเปนก ฎหมายทขี่ ดั ร ฐั ธรรมนูญจ ากทฤษฎีค วาม
เปนก ฎหมายสูงสุดและมีลำ�ดับศักดิ์ที่สูงกวากฎหมายธรรมดาของรัฐธรรมนูญ (thé orie 
dela lim
 ite d C o n s titu tio n ) ท ฤษฎีค วามจ�ำ เปนท จี่ ะตอ งมคี วามสอดคลองและไมข ดั แ ยง
กันของกฎหมายในระดับตางๆ ตลอดจนทฤษฎีวาดวยความไมแนนอนของอำ�นาจ
ตุลาการ ผ เู ห็นพองกบั แ นวคิดเหลานีไ้ ดเสนอวธิ กี ารสรรหาตวั ผ พู พิ ากษาทถี่ กู เสนอชือ่ โ ดย
ประธานาธิบดีส หรัฐใ หม ฐี านะเสมือน “ ผ แู ทนปวงชน”( A g e n ts d u p e u p le ) ก ระบวนการ
ที่กลาวมาดูเหมือนจะไมเปนไปตามกระบวนการทางประชาธิปไตยและไมเปนไปตาม
เสียงขางมากที่กำ�หนดไดมาจากการเลือกตั้ง โดยเฉพาะกระบวนการที่ขอใหพิจารณา
ตัวผูพิพากษาใหมที่เสนอใหวุฒิสภาพิจารณาอันเปนประเด็นที่ถูกโตแยงตามหลัก
ถวงดลุ อำ�นาจ ในบรรยากาศของการตอ ตานลทั ธิ fédéralists ของประธานาธิบดี Adams
ผูซึ่งเสนอชื่อ John Marshall ใหเปนผูพิพากษาหัวหนากับผูไมประสงคใหเกิดระบบ
สหพันธที่กลายมาเปนประธานาธิบดีในวาระตอมานั่นคือ ประธานาธิบดี Jefferson
ศาลสูงอเมริกันยังไดแสดงใหเห็นถึงอำ�นาจตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายในระดับสหรัฐ (judicial review) ในคดี Marbury V Madison (1803)
(พ.ศ. 2346) โดยที่การเสนอชื่อและแตงตั้งผูพิพากษา Marbury โดยฝายบริหาร
ของประธานาธิบดี Adams ศาลสูงสุดไดพิจารณาวาการดำ�เนินการดังกลาวเปนการ
กระทำ�ที่ขัดตอรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในสวนของ Judiciary Act 1789 (พ.ศ. 2332)
และตดิ ตามมาดว ยศาลสูงอ เมริก นั ไ ดต ดั สินค ดีความเกีย่ วกับค วามชอบดว ยรฐั ธรรมนูญ
ของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสมาชิกของสหพันธ อันเปนการวาง
แนวทางการใชอ�ำ นาจของหนวยงานของตนเองใหแตกตางจากหนวยงานดา นยตุ ธิ รรมอน่ื 
และไมรับหลักการพื้นฐานในการตีความอยางกวาง ซึ่งเปนอำ�นาจของสภา Congress
ตอมาในสมัยประธานาธิบดี Taney (1735 - 1864) (พ.ศ. 2278 – 2407) ศาลสูง
ไดรับการยอมรับวาเปนส ถาบันที่คงไวซึ่งแ นวคิดอนุรักษนิยมอยางมากจากคำ�ตัดสินคดี
ตอมาซึ่งเปนคดีที่สองไดแสดงใหเห็นอำ�นาจตีความและพิจารณาถึงความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายในระดับสหพันธดวย โดยเฉพาะในป 1857 ศาลปฏิเสธ
ที่จะรับอุทธรณในประเด็นเกี่ยวกับการใชแรงงานทาส แตอยางไรก็ตาม Tocqueville
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นักคิดสำาคัญที่มีอิทธิพลอยางมากในรัฐธรรมนูญอเมริกัน ไดจัดศาลสูงอเมริกันไวเปน
สถาบันระดับสูงของประเทศและไดเขียนบงชี้อำานาจหนาที่ของศาลสูงไวอยางชัดเจนวา
“ หากศาลสูงสุดไมมผูี พ พิ ากษาในศาลอยางเชนทีมี่ มา (ไมมศาลสู
ี
งสุดนัน่ เอง) รัฐธรรมนูญ
อเมริกันฉบับนีคง
้ ไมตางจากผลงานทีไม
่ มคี า ไมมชีี วติ ชีวาแตอยางใด” (Sans ses juges,
la constitution est une oeuvre morte)

4.1.2 ความเปนศ าลสูงสุดข องกระบวนการยตุ ธิ รรมทสี่ ามารถโตแยงไ ด
(UnesuprématiejudiciaireContestée)


จากการที่หลักกฎหมายนิติปรัชญาไดรับการยอมรับและความจำาเปน
ที่ขาดไมไดของการมีอำานาจตุลาการในชวงศตวรรษที่ 20 ไมไดทำาลายการจำากัดของ
ศาลสูงสุดเลย ในแงของการเปนสถาบันทางการเมือง สถาบันนีเป
้ นเสมือนหนวยงานทีมี่
ลักษณะเฉพาะซึง่ รวมถึงภารกิจทางยุตธิ รรมและภารกิจในการตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญและเปนเสมือนศาลพิเศษทีมอง
่ ไดสองดาน ดานหนึง่ เปนศาลทีสามารถ
่
พิจารณา
คดีความในหลายประเด็น/หลายเรือ่ ง (Multiplicité d’ordres juridictionnels) ตัวอยางเชน
ศาลฎีกาของฝรัง่ เศสสามารถเขาไปพิจารณากฎหมายเอกชนไมเกีย่ วของกับการใชอำานาจ
ตุลาการทางการเมือง/ทางมหาชน แตตอมาในตัวอยางของออสเตรีย อิตาลี หรือแมแต
เยอรมนีทีพยายาม
่
สรางคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Le tribunal constitutionnel) จนกลาย
มาเปนแนวทางของประเทศตางๆ ในศตวรรษที่ 21 ซึง่ แนวทางนีได
้ สรางความเปนสถาบัน
สูงสุดในสายยุตธิ รรมไปแบบกลายๆ แตปญหากลับมาเกิดในกลุม ประเทศ Common Law
ทีแยก
่ ไมไดระหวางประเด็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน (ปกครอง / รัฐธรรมนูญ)
สำาหรับศาลสูงในประเทศเหลานัน้ เชนเดียวกับ ศาลสูงอเมริกนั แต Édouard Lambert ได
วางแนวคิดใหมใหกับศาลสูงอเมริกนั วาเปนรัฐบาลของผูพ พิ ากษาตุลาการ (Gouvernement
des juges) ในป 1921 (พ.ศ. 2464) โดยใหอำานาจที่จำากัดอยูในอำานาจที่ทำาไดเพียง
พิจารณาตัดสินคดีแตไมสามารถบังคับคดี โดยใหอาำ นาจพิเศษกับสภา Congress เพือ่ ที่
จะสามารถกำาหนดจำานวนตุลาการ ผูพ พิ ากษาหรือกำาหนดวิธพิี จารณาทีเป
่ นวิธกี ารเฉพาะ
ในป 1937 (พ.ศ. 2480) ศาลสูงไดทำาใหเห็นถึงอำานาจที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
การตอตานโครงการ New Deal หลายๆ คดี นับจาก 1937 (พ.ศ. 2490) จนถึงยุคของ
ประธานาธิบดี Reagan ไดแสดงใหเห็นการควบคุมการใชอำานาจตุลาการที่เปนรูปแบบ
อุดมคติ ซึ่ง สามารถ โตแยง อำานาจ ประธานาธิบดี การ ใช อำานาจ เลือกสรร ตัวผู มา เปน
ตุลาการในศาลสูงสุดนั่นเอง
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ศาลสูงอเมริกันจ ะประกอบดวย ผูพิพากษาหัวหนาศาลสูงสุด (Chief Justice)
และคณะตลุ าการศาลสูงสุดร ว ม (Associate Justices) ซึง่ จ ะก�ำ หนดจ�ำ นวนคณะตลุ าการ
โดยสภา Congress โดยปจจุบันมีจำ�นวนตุลาการศาลสูงสุดรวมจำ�นวน 8 ทาน (28
U.S.C. § 1) สวนอ�ำ นาจแตงตัง้ ตลุ าการในศาลสูงสุดท งั้ หมดเปนของประธานาธิบดี และ
ตองผานความเห็นชอบและความยินยอมของวุฒิสภาดวย
มาตรา 3 วรรคแรกแหงร ฐั ธรรมนูญส หรัฐอเมริกา ยังก �ำ หนดตอ ไปอกี วา ตุลาการ
ศาลสูงสุดและตุลาการในศาลยุติธรรมของประเทศจะตองยึดมั่นและทำ�หนาที่อยางดี
ทีส่ ดุ ต ามพฤติการณท เี่ หมาะสม และจะตอ งปฏิบตั งิ านอยางเต็มค วามสามารถในระหวาง
อยูใ นวาระการด�ำ รงต�ำ แหนง และตอ งไดรบั ค า ต อบแทนอยางสม่�ำ เสมอ ตอเนือ่ งและไมมี
การลดหยอนคาตอบแทนลงในระหวางการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาทีป่ ระจำ�ศาลสูงสุดจ ะ
ประกอบดวย
		
1. ที่ปรึกษาผูพิพากษาหัวหนาศาลสูงสุด
		
2. เสมียนศาลหรือจาศาล
		
3. เจาหนาทีผ่ ูทำ�รายงานและคำ�พิพากษา
		
4. บรรณารักษป ระจำ�ศาล
		
5. เจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัย
		
6. ที่ปรึกษาประจำ�ศาล
		
7. เจาพนักงานพิทักษทรัพย
		
8. ผูอำ�นวยการดานระบบขอมูลสารสนเทศ
		
9. เจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธ
ตำ�แหนงที่ปรึกษาผูพิพากษาหัวหนาศาลสูงสุดเปนตำ�แหนงเดียวที่ผูพิพากษา
หัวหนาศาลสูงสุดเปนผูแตงตั้งไดเอง ตำ�แหนงอื่นๆนอกจากนั้น การแตงตั้งจะตองผาน
ความเห็นชอบและหารือของคณะตุลาการสูงสุดรวม
มาตรา 3 วรรคแรกยงั บ ญ
ั ญัตเิ พิม่ เติมอกี วา “อำ�นาจตลุ าการของสหรัฐอเมริกา
จะกระทำ�โดยผานศาลสูงสุดเพียงแหงเดียว สวนศาลในระดับรองลงมานั้นจะใชอำ�นาจ
ตุลาการที่ไดรับมาจากสภา Congress ที่จะออกกฎหมายจัดตั้งแ ละเปดทำ�การในแตละ
ชวงเวลา” สวนศาลสูงสุดจะกอตั้งโดยกฎหมายอีกฉบับคือ Judiciary Act ฉบับล งวันที่
24 กันยายน 1789 (พ.ศ. 2332) และเปดทำ�การครั้งแรกเมื่อ 2 กุมภาพันธ 1790
(พ.ศ. 2333)
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สวนอำานาจหนาที่เปนไปตามมาตรา 3 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญซึ่งกำาหนด
เขตอำานาจของศาลในการพิจารณาคดีตอไปนี้
1. คดีความ ตางๆ ตามกฎหมาย และ ความ ชอบธรรม (Equity) ที่ มี
บอเกิดจากรัฐธรรมนูญ กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และสนธิสัญญาที่สหรัฐอเมริกา
ไดลงนามใหมีผลใชบังคับกับรัฐบาล
2. คดีความเกีย่ วกับคณะทูตานุทตู พนักงานเจาหนาทีของ
่ รัฐ และบรรดา
ที่ปรึกษาของหนวยงานรัฐ
3. คดีความที่เปนประเด็นเรื่องเขตอำานาจทางทะเลของรัฐ
4. พิจารณาพิพากษาขอโตแยงเกี่ยวกับพันธกรณีระหวางประเทศ
5. พิจารณาพิพากษาขอโตแยงระหวาง 2 มลรัฐหรือมากกวา รวมไปถึง
ขอโตแยงระหวางพลเมืองกับมลรัฐ ทั้งพลเมืองของมลรัฐนั้นๆ หรือตางมลรัฐ
6. กรณีที่ พลเมือง ของ มลรัฐ เดียวกัน เรียกรอง เกี่ยวกับ ที่ดิน ภายใต
ดินแดนของมลรัฐอื่นหรือระหวางมลรัฐ หรือกับรัฐตางประเทศ รวมไปถึงประเด็นปญหา
เกี่ยวกับคนตางชาติและทรัพยสินของชาวตางชาตินั้น
คดีความตาม ขอ 2 และ 4 ขางตนเปนอำานาจโดยแทและดั้งเดิมของศาลสูงสุด
สวนคดีในกรณีอืน่ จะเปนคดีทีมี่ ลักษณะเปนการรับพิจารณาอุทธรณหรือฎีกามาจากศาลอืน่
ซึ่งสามารถพิจารณาอุทธรณหรือฎีกา ทั้งในปญหาขอกฎหมายและปญหาขอเท็จจริง
โดยจะมีหลักเกณฑและขอยกเวนที่มีสภา Congress เปนผูกำาหนดขึ้น โดยกำาหนดเปน
ระเบียบขอบังคับซึ่งกำาหนดไวใน กฎหมายระดับสหพันธ 28 U.S.C. § 1251

4.1.3 ศาลสูงสุดกับการตีความรัฐธรรมนูญ
บริเวณโถงทางเขาอาคารศาลสูงสุดจะมีขอความสลักไววา “ความยุตธิ รรม
ที่เสมอภาคภายใตกฎหมาย: Equal Justice under the Law” อันเปนการแสดงออก
ถึงความรับผิดชอบสูงสุดของศาลสูงสุดแหงสหรัฐอเมริกา ศาลสูงสุดคือคณะตุลาการสูงสุด
ในประเทศทีจ่ ะพิจารณาอรรถคดีและขอพิพาททีเกิ
่ ดขึน้ ภายใตรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ของสหรัฐอเมริกา ในฐานะองคกรผูช ขี้ าดขัน้ สุดทายตามกฎหมาย ศาลแหงนีได
้ ถูกกำาหนด
ให เปน องคกร ที่ กำากับ ความ รับผิดชอบ ที่จะ อำานวย ความ ยุติธรรม ที่ เสมอภาค ภายใต
กฎหมายใหกับประชาชนชาวอเมริกัน และยังกำาหนดใหภารกิจหนาที่ใหเปนผูรักษาและ
ผูตีความรัฐธรรมนูญดวย
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ศาลสูงสุดเปนเอกลักษณทั้งในแงแนวคิดและภาระหนาที่ของชาวอเมริกัน
โดยแท ขอ ความนเ้ี ปนถอ ยแถลงของผพู พิ ากษาหวั หนาศาลสูงสุด Charles Evans Hughes
ทีไ่ ดต งั้ ข อ ส งั เกตไว แ มวา จ ะมศี าลอนื่ ๆ ใ นโลกทมี่ อี �ำ นาจหนาท ใี่ นการตคี วามรฐั ธรรมนูญ
แตไ มมศี าลใดใชอ �ำ นาจนมี้ ายาวนานหรือม อี ทิ ธิพลมากอยางเชนศ าลสูงสุดอเมริก นั ก วา
150 ป จากการท�
ำ หนาทแ่ี ละการสรางประวัตศิ าสตรข องประเทศ Alexis de Tocqueville
นักวิชาการทางการเมืองชาวฝรั่งเศสใหขอสังเกตไววา องคกรนเี้ปนเสมือนสถาบันทเี่ปน
พืน้ ฐานและสรางหลักกฎหมายของประเทศ T o c q u e v ille ย งั เสริมตอ วา แ มระบบตวั แ ทน
ทางการเมืองของการจัดตั้งรัฐบาลจะแพรหลายออกไปในหลายประเทศของยุโรป แตจะ
ไมมีประเทศใดสามารถจัดการวางรากฐานการใชอำ�นาจตุลาการไดอยางเชนศาลสูงสุด
อเมริกันนี้
	ความเปนเอกลักษณของศาลสูงสุดอเมริกันไดฝงรากลึกลงในจิตใจของ
ชาวอเมริกนั ใหยดึ ถือหลักน ติ ธิ รรมและการมรี ฐั บาลตามรฐั ธรรมนูญ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เองก็ ไ ด นำ � เสนอม าโ ดยต ลอดถึ ง ก ระบวนการตั ด สิ น ใ จที่ จ ะคุ  ม ครองแ ละป  อ งกั น
รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร และถูกจัดใหเปนเสมือน หองทดลองประชาธิปไตย
(Ex p e r im
 e n tin dem
 o c r a c y ) ท มี่ าจากการปรับใ ชรฐั ธรรมนูญลายลักษณอ กั ษรทเี่ กาแ ก
ที่สุดใ นโลก
	รัฐธรรมนูญอ เมริก นั ถ อื เปนเอกสารทสี่ รางความสมดุลใ หก บั ก ารบริหารประเทศ
เพราะถกู อ อกแบบใหว างแนวทางการจดั ตัง้ ร ฐั บาลทมี่ คี วามมนั่ คงและยดื หยุน ท จี่ ะท�
ำ ให
ไปถึงการเปนสาธารณรัฐแ ละยังจำ�กัดและปองกันเพื่อวางหลักประกันสิทธิของพลเมือง
และยงั สรางความสมดุลระหวางความตอ งการของสงั คมในเรือ่ งความสงบเรียบรอยของ
บานเมืองกับการใชสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล และเพื่อที่จะทำ�ใหความคาดหวังในเรื่องนี้
เปนจริงข นึ้ ม า ผ ยู กรา งรฐั ธรรมนูญไ ดส รางองคกรอิสระและเทาเทียมกนั ภายในรฐั บาล ๓ 
หนวยงาน ก ารวางแนวทางการบริหารประเทศตามหลักร ฐั ธรรมนูญเชนนี้ น �ำ มาซึง่ ร ฐั บาล
ประชาธิปไตยทมี่ คี วามตอ เนือ่ งและยนื ยาวมากวา ส องรอ ยป อ นั เปนการแสดงใหเห็นถ งึ 
ความเยี่ยมยอดของระบบรัฐบาลอเมริกันอยางแทจริง
	จากบทบาททสี่ ลับซับซอนของศาลสูงสุดอ เมริก นั ไ ดน �ำ มาซึง่ อ �ำ นาจในการยบั ยัง้ 
กระบวนการรางกฎหมายหรือกระบวนการตัดสินใจของฝายบริหารซึ่งศาลสามารถ
ตัดสินชี้ขาด หากมีการกระทำ�ทขี่ ัดตอรัฐธรรมนูญ อำ�นาจทบทวนการใชอำ�นาจตุลาการ
(Judicial Review) ทำ�ใหศาลสูงสุดมีความรับผิดชอบอยางสูงในการวางหลักประกัน
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สิทธิสวนบุคคล เชนเดียวกับการคงไวซึ่งความเปนรัฐธรรมนูญที่ไมมีวันตาย (Living
Constitution) ซึง่ ฉายาดังกลาวมาจากการทีมี่ บทบัญญัตทีิ สามารถ
่
ตีความไดอยางกวาง
และสามารถปรับใชกับสถานการณใหมๆ ที่ซับซอนมากขึ้นไดเสมอ
หากอำานาจทบทวนการใชอำานาจตุลาการ (Judicial Review) ไมไดบรรจุไวใน
รัฐธรรมนูญ แลว รัฐธรรมนูญ ฉบับ นี้ คง ถูก ยับยั้ง ไม ให มี ผล ใช บังคับ กอน ป 1789
(พ.ศ. 2332) ศาลประจำามลรัฐสามารถยับยั้งการประกาศใชกฎหมายซึ่งขัดหรือแยงกับ
รัฐธรรมนูญของมลรัฐได และในบรรดาผูร เิ ริม่ ยกรางรัฐธรรมนูญของสหพันธไดคาดหมาย
วาศาลสูงสุดยอมมีอำานาจนี้ ตามรัฐธรรมนูญที่จะยกรางขึ้น Alexander Hamilton และ
James Madison ที่ย้ำามาตลอดถึงความสำาคัญในอำานาจทบทวนการใชอำานาจตุลาการ
(Judicial Review) ไวใน Federalist Papers เพื่อกระตุนใหมีการยอมรับเอารัฐธรรมนูญ
ใหมีผลบังคับใช
โดย Hamilton ไดกลาววา ทางปฏิบัติในการใชอำานาจทบทวนการใชอำานาจ
ตุลาการ (Judicial Review) ของศาลสูงจะเปนการย้าำ ถึงเจตนาของประชาชนทัง้ ประเทศ
โดยการแสดงออกผานการรับรัฐธรรมนูญของปวงชนทุกคน และเจตนาดังกลาวมีคุณคา
สูงทีส่ ดุ มากกวาเจตนารมณของกฎหมายทีอาจ
่ จะแสดงออกเพียงบางชวงบางตอนไมใช
เจตนารมณที่คงทนถาวรและเปนเพียงความมุงหมายของคนเพียงบางกลุม
Madison เองก็ไดบรรยายถึงการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญวาควรปลอยให
เปน หนา ที่ ของ ตุลาการ ที่ มี ความ เปนอิสระ ใน การ ทำา คำา ตัดสินมากกวา ที่ จะ ยก เรื่อง
ดังกลาวใหเปนเรือ่ งของการโตแยง ถกเถียงกันกลางถนนหรือแมแตจะใชกระบวนการทาง
การเมือง และหากประเด็นทางกฎหมายรัฐธรรมนูญถูกกำาหนดใหผานการตัดสินชี้ขาด
โดยการตอรองทางการเมืองแลว Madison เห็นวา การใชอำานาจตามรัฐธรรมนูญซึ่งเปน
กฎหมายสูงสุดคงไมตางจากสนามรบยอยๆ ของผูค นทีต่ างความคิด คนบาการเมืองหรือ
แมแตสังคมรากฐาน (รากหญา) ที่ไมมีหลักมีเกณฑอะไร
คดีทีเป
่ นประวัตศาสตร
ิ
และนำามาซึง่ พืน้ ฐานการใชอำานาจทบทวนการใชอำานาจ
ตุลาการ (Judicial Review) เริ่มขึ้นในป 1803 (พ.ศ. 2346) ผูพิพากษาหัวหนาศาล
สูงสุด Chief Justice John Marshall ถูกปลดและโตแยง จากคดี Marbury v. Madison
ในคำาตัดสินของคดี ผูพิพากษาหัวหนาศาลสูงสุดไดวางแนวทางไววา ศาลสูงมีความ
รับผิดชอบทีจะ
่ ยับยัง้ กฎหมายทีขั่ ดตอรัฐธรรมนูญ ซึง่ เปนผลมาจากการสาบานตนเขารับ
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ตำ�แหนงต ามทรี่ ฐั ธรรมนูญก �ำ หนด โ ดยค�
ำ สาบานดงั กลาวไมส ามารถท�
ำ ใหส มั ฤทธิผ์ ลได
หากฝายตุลาการไมเปนคนประกาศวากฎหมายที่แทจริงคืออะไร ซึ่งนับเปนที่มาของ
หลักในการตีความกฎหมายและแนวคิดที่ทำ�ใหศาลสูงสุดเปนองคกรที่เปนผูใชและ
ผูตีความรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
การพิจารณาวากฎหมายใดขัดร ัฐธรรมนูญหรือไม ศาลสูงส หรัฐอเมริกาไดวาง
หลักเกณฑการตรวจสอบดังนี้
		
(1) Low Level Scrutiny กฎหมายโดยทั่วไป ศาลจะตรวจสอบความ
มีเหตุและผลของกฎหมาย ถาพิจารณาแลววากฎหมายนั้นออกมาเพื่อวัตถุประสงค
อันสมเหตุสมผล ก็ไมถอื วาขดั รฐั ธรรมนูญ หลักการตรวจสอบนเ้ี รียกวา “Rational Relation
Test” และเปนการตรวจสอบในระดับที่เครงครัดนอยที่สุด
		
(2) Strict Scrutiny กรณีที่เปนกฎหมายเกี่ยวกับเชื้อชาติ (race)
ศาลถือวาเปนกรณีตองสงสัย (suspect) วาเปนการขัดรัฐธรรมนูญเสมอ กลาวคือ
ศาลจะตั้งขอสงสัยไวกอนวากฎหมายดังกลาวขัดรัฐธรรมนูญ และจะตรวจสอบอยาง
รอบคอบ โดยกฎหมายที่ไมขัดรัฐธรรมนูญนั้นตองแสดงใหไดวามีความจำ�เปนที่จะตอง
ออกกฎหมายเชนนั้น และจะตรวจสอบ เปาหมายหรือวัตถุประสงคของกฎหมายวามี
เหตุผลหรือความเปนไปไดหรือไม และตรวจสอบวิธีการที่นำ�ไปสูเปาหมายนั้นไดมีกลไก
การใชบ ังคับกฎหมายอยางรอบคอบ (narrowly tailored) หรือไม หลักการตรวจสอบนี้
เรียกวา “Strict Scrutiny” และมบี รรทัดฐานมาจากคดี Slaughter-House ในภายหลัง
ปรากฏวาศาลไดขยายออกไปตรวจสอบกฎหมายลักษณะอื่นๆ ดวย ไดแก กฎหมาย
เกี่ยวกับการไมใหสิทธิความเปนพลเมือง (non citizens) (Graham v. Richardson, 403
U.S. 365 (1971) (พ.ศ. 2514) บุตรของบิดามารดาที่ไมไดทำ�การสมรส (non marital
children) (Levy Louisiana, 391 U.S. 68 (1968) (พ.ศ. 2511)) กฎหมายเกี่ยวกับส ตรี
(Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976) (พ.ศ. 2519))
		
(3) Heightened Scrutiny กฎหมายที่กระทบสิทธิหนาที่พลเมือง
(civil and political rights) แมร ฐั ธรรมนูญไ มไดร บั รองสทิ ธิไ ว ศาลกเ็ ขาไปตรวจสอบ เชน
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเคลื่อนไหวเดินทาง สิทธิเกี่ยวกับการรับเด็ก
หรือเลี้ยงดูเด็ก สิทธิใ นการดำ�เนินคดีใ นศาล ตัวอยางเชน คดี Skinner v. Oklahoma,
316 U.S. 535 (1942) (พ.ศ. 2485) กฎหมายออกมาเพื่อใหมีการบังคับทำ�หมัน
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ผูกระทำาผิดกฎหมายอาญาบางฐาน แมวารัฐธรรมนูญจะไมไดใหหลักประกันไว แตศาล
เห็นวาเปนสิทธิพื้นฐาน (one of the basic civil rights of men) และเปนสิ่งที่จำาเปน
สำาหรับชาติพนั ธุมนุ
 ษย (fundamental to the very existence and survival of the race)
หรือในคดีอื่นที่ศาลเขาไปตรวจสอบ เชน สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง (right to vote)
เชน คดี Harper v. Virginia State Board of Election, 383 U.S. 663 (1966)
(พ.ศ. 2509) หรือสิทธิในการเดินทางเคลื่อนไหว (right to travel) เชน คดี Shapiro v. T
hompson, 394 U.S. 618 (1969) (พ.ศ. 2512) หรือสิทธิในการมาขอความยุติธรรม
จากศาล (right to access to the judicial process) เชน คดี Griffin v. Illinois, 351
U.S. (1956) (พ.ศ. 2499) เปนตน
ปญหา ใน การ ทำา หนา ที่ ของ ศาลสูง ที่ เกี่ยวกับ การ ตรวจสอบ ความชอบ ดวย
รัฐธรรมนูญซึง่ เกีย่ วของกับการตีความรัฐธรรมนูญในเรือ่ งสิทธิเสรีภาพของประชาชนนีมี้
ขอถกเถียงกันอยูมาก
 ในหมูนั กวิชาการของสหรัฐอเมริกาถึงความเหมาะสมในการทำาหนาที่
4
ดังกลาว และในทางประวัตศาสตร
ิ
ก็เคยเกิดกรณีกระทบกระทัง่ ไมพอใจในการทำาหนาที่
ของศาลสูงจากฝายบริหารคือประธานาธิบดีหลายทาน เชน ประธานาธิบดีรูสเวลต ใน
กรณีของโครงการนิวดีล (New Deal) เพือ่ แกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจทีตกต่
่ าำ ของอเมริกา
ซึ่งในชวงแรกๆ ศาลสูงตัดสินวา การกระทำาหลายอยางตามโครงการนี้เปนการขัดตอ
รัฐธรรมนูญ แตใน ชวงหลัง ก็ มี การ เปลี่ยน แนวทาง คำา พิพากษาวาไมขัดสืบเนื่องจาก
ความสำาเร็จของโครงการในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ ดังนัน้ แลวบทบาทของศาลสูงสหรัฐ
กั บ การเมื อ ง จึ ง มี ส ว น สั ม พั น ธ กั น เพราะ หลาย กรณี ศาลสู ง ก็ ไม สามารถ หลี ก เลี่ ย ง
การ ตั ด สิ น คดี ที่ จ ะ ไป กระทบ กั บ การเมื อ ง ได โดยเฉพาะ อย า งยิ่ ง ใน คดี ที่ เกี่ ย วกั บ
สิทธิ เสรีภาพ ของ ประชาชน เพราะ มักจะ มี ฝาย ของ พรรค การเมือง เขามา เกี่ยวของ
โดยตลอด ซึ่งขอดีและขอเสียของการที่ใหศาลสูงมีอำานาจในการตีความรัฐธรรมนูญนี้
สามารถสรุปไดดังนี5้

4

รายละเอียดเรื่องนี้สามารถดูเพิ่มเติมไดใน บทบาทของศาลฎีกาในระบบการปกครองอเมริกัน โดย
อารชิบอลด ค็อกซ แปลเปนภาษาไทยโดย ดร.บรรพต วีรสัย, (กรุงเทพฯ:แพรพิทยา, 2523)
5

พงษศานต พันธุลาภ, การเมืองสหรัฐอเมริกา, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2521), หนา
202-203.
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ตารางแสดงถึงขอดีขอเสียของการใหศาลสูงมีอำ�นาจตีความรัฐธรรมนูญ
ขอดี

ขอเสีย

1. ผู  พิ พ ากษาเ ป น บุ ค คลที่ เ หมาะสมมี
ความรูค วาม สามารถตลอดจนประสบการณ
ทางด  า นก ฎหมายในก ารที่ จ ะพิ จ ารณา
ตัดสินเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
2. ขอจำ�กัดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวนั้น มี
จุดประสงคที่จะคอยรั้งถวงการใชอำ�นาจ
ของเ จ า หน า ที่ ฝ  า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละฝ  า ย
บริหาร
3. ศาลมี แ นวโน ม ที่ จ ะพิ จ ารณาป  ญ หา
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ด  ว ยค วาม
ยุติธรรม
4. สิทธิของประชาชนและชนกลุมนอยซึ่ง
รัฐธรรมนูญบญ
ั ญัตใิ หห ลักประกันเกีย่ วกับ
สิทธิต า งๆของบคุ คลจะไรความหมาย หาก
ศาลไมมอี �ำ นาจในการตคี วามเกีย่ วกับเรือ่ ง
การละเมิดส ทิ ธิข องประชาชนโดยการกระทำ�
ของรัฐบาล
5. อำ�นาจในการตีความนี้ชวยเสริมสราง
และพัฒนาใหประชาชนและขาราชการ
ทั้งหลายใหความสนับสนุนตอระบบการ
ปกครองที่ใชรัฐธรรมนูญในการปกครอง
ประเทศ

1. การตดั สินป ญ
 หาทข่ี ดั แยงกบั รฐั ธรรมนูญ
นั้นไมไดมีแตเฉพาะปญหาทางกฎหมาย
แตเพียงอยางเดียว เพราะปญหาสวนใหญ
ที่ตีความมักจะเปนนโยบายทางการเมือง
2. เสียงขา งมากของผพู พิ ากษาศาลสูงม สี ทิ ธิ
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไ ดตามอำ�เภอใจ
3. วาระในการด�ำ รงต�ำ แหนงข องผพู พิ ากษา
มี ต ลอดชี วิ ต จึ ง ทำ � ให ผู  พิ พ ากษาไ ม ต  อ ง
รับผิดชอบทางการเมือง
4. อำ�นาจในการตีความกฎหมายนี้ถือวา
เปนอุปสรรคในการบริหารงานของรัฐบาล
เพราะการปฏิบัติหนาที่ของรัฐบาลอาจถูก
นำ�มาฟองรองตอศ าลได
5. เสียงประชามติแ ละประชาชนผอู อกเสียง
เลือกตั้งมีสวนระงับการกระทำ�ของฝาย
ส ภาคองเกรส เพราะประชาชนอาจไมเลือก
สมาชิ ก สภาค องเกรสที่ มี ค วามคิ ด เ ห็ น
ขัดแยงกับตนเขามาดำ�รงตำ�แหนงอีก ซึ่ง
มาตรการดงั กลาวนถี้ อื วาเพียงพอทีจ่ ะปอ ง
กันการผานรางกฎหมายของสภาคองเกรส
ที่ขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้นแลว
ประธานาธิบดียังมีสิทธิในการยับยั้งราง
กฎหมายของสภาคองเกรส ถาป ระธานาธิบดี
เห็นวาร างกฎหมายนั้นขัดตอร ัฐธรรมนูญ
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4.1.4 ศาลสูงสุดกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
เปนที่ยอมรับกันมาโดยตลอดวาผูนำาสูงสุดดานสิทธิมนุษยชนของโลก
คือประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบางครั้งดูเหมือนทำาตัวเปนตำารวจโลก ไลตัดสินวินิจฉัย
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศตางๆ ทั่วโลก บทบาทดังกลาวมีทั้งผูชื่นชม
และวิพากษวิจารณ สุดแทแตผลที่ไดรับ แตตองยอมรับการกระทำาของสหรัฐอเมริกานั้น
เปนผลจากการพัฒนาทางประวัติศาสตร การตอสู กอรางสรางชาติ จนมาเปนประเทศ
ผูนำาของโลกในขณะนี้
เอกสารทางการเมืองและกฎหมายสำาคัญๆ ของโลก ลวนมีที่มาจากขบวนการ
ตอสูเพื่อประกาศอิสรภาพและการสรางชาติของชาวอเมริกันทั้งสิ้น นับแต
- คำาประกาศวาดวยสิทธิของเวอรจิเนีย (The Virginia Declaration of Right
1776) ( พ. ศ. 2319) ที่ มี สาระ บงบอก ให ทราบ ถึง ธรรมชาติ ของ มนุษย ที่ ทุกคน มี
ความ เทาเทียม และ อิสระ ซึ่ง เปน สิ่ง ที่ เรียกวา เปน สิทธิ ที่ ติดตัว มา ถึง แม จะ เขามา
รวมตัวกันอยูเปนสังคมแลว สิทธิเหลานี้ก็จะไมถูกลิดรอนแตอยางใด
- การประกาศเอกราชไมขึ้นกับอังกฤษ โดย คำาประกาศอิสรภาพของอเมริกา
American Declaration of Independent เมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม 1776 (พ.ศ. 2319)
หลังจาก 1 เดือน ของ คำา ประกาศ วาดวย สิทธิ ของ เวอรจิเนีย เปนการ ประกาศ ย้ำา ถึง
สิทธิตามธรรมชาติทีให
่ อิสระและความเทาเทียมของมนุษยทุกคน อันจะนำามาซึง่ เสรีภาพ
ที่จะเลือกการตัดสินใจและการปกครองตนเองเพื่อใหคนที่ตนเลือกสามารถมาปกปอง
และรักษาผลประโยชนและความปลอดภัยสวนตนได
- รัฐธรรมนูญและการแกไขเพิม่ เติมตอมาภายหลัง อันรวมเรียกกันวา บทบัญญัติ
แหงสิทธิ Bill of Right ในการยกรางรัฐธรรมนูญ ผูร างไมไดระบุการรับรองสิทธิขัน้ พืน้ ฐาน
ไวในรัฐธรรมนูญเลย โดยมองวาไดบัญญัตวาง
ิ กลไกในกระบวนการยุตธิ รรมไวอยางดีแลว
คงจะสามารถสงผลเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานได ไมวาจะเปนการกำาหนด
ใหมีระบบการออกหมายเรียก หมายจับ หรือหมายศาลเพื่อดำาเนินกระบวนการยุติธรรม
ตางๆ การ พิจารณา คดี โดย อาศัย ระบบ ลูกขุน ใน คดีอาญา เพื่อใหสามัญคนธรรมดา
ใชสามัญสำานึกและจิตใจทีเป
่ นกลางเขามาชวยศาลตัดสินคดีความ หรือมแตการวางหลัก
ไมใหโทษตามกฎหมายอาญามีผลยอนหลัง (Expost facto laws) หรือการหามฝาย
นิตบิ ญ
ั ญัตออกกฎหมาย
ิ
ลงโทษหรือริบทรัพยบุคคลโดยตรง (Bill of Attainder) ยิง่ ไปกวานัน้
มีบางคนมองวาการบัญญัตหลั
ิ กประกันสิทธิเสรีภาพไวในรัฐธรรมนูญเปนเสมือนการยืน่ ดาบ
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ใหกับรัฐบาลสหพันธที่จะตั้งขึ้นใหมใหสามารถอาศัยขออางเรื่องนี้ในการออกกฎหมาย
กฎระเบียบมาบังคับประชาชนมากกวา ซึ่ง Alexander Hamilton เองก็เปนคนหนึ่ง
ท ขี่ านรับแ นวคิดน โี้ ดยใหเหตุผลวา “ ก ารปกปองคมุ ครองสทิ ธิข นั้ พ นื้ ฐานหาไดว างอยูเ ปน
หลักประกันบนแผนกระดาษไม แตอยูที่หัวใจและจิตใจของประชาชนตางหาก”
	แตในที่สุดหลักประกันบนแผนกระดาษก็มีอิทธิพลเหนือกวาหลักประกันใน
จ ติ ใ จเนือ่ งจากขอ จำ�กัดข องรฐั ธรรมนูญเองทไี่ มอ าจแกไขปญห าการใชอ �ำ นาจของรฐั บาล
โดยมชิ อบไดอยางทพ่ี ดู ไวแ ละสรางความไมไวว างใจกบั กลุม อดุ มการณด า นสทิ ธิมนุษยชน
จึงมีการเรียกรองใหบัญญัติเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานลงในรัฐธรรมนูญ จนเปนที่มาของ
การเปดประชุมส ภาครองเกรสครัง้ แ รกเพือ่ ใ หม กี ารเพิม่ บ ญ
ั ญัตวิ า ดวยสทิ ธิห รืออ กี นัยหนึง่ 
คือการหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานลงบนแผนกระดาษ
	ความสำ�เร็จของการแกไขรัฐธรรมนูญโดยบัญญัติสิทธิขั้นพื้นฐานกวา 10 ขอ6
ในการแกไขรัฐธรรมนูญในครั้งนั้นไดกลายมาเปนบรรทัดฐานในการใชการตีความ
รัฐธรรมนูญเพื่อคุมครองสิทธิใหกับคนอเมริกัน แตถึงอยางไร แนวคิดดังกลาวจะยังไม
กลายมาเปนส ภาพบงั คับห รือก ฎเกณฑทเี่ ปนก ฎหมาย จนกระทัง่ ส งั คมอเมริกนั ต อ งผา น
สงครามกลางเมืองเพื่อเลิกทาส (ค.ศ. 1861-1865) (พ.ศ. 2404 – 2408) และนำ�มาสู
การแกไขรัฐธรรมนูญในฉบับตอๆ มา ในเรื่องการเลิกทาสและหามมีทาส การกำ�หนด
เงื่อนไข เอกสิทธิและความคุมกันของพลเมือง การหามลงโทษประหารชีวิต หรือล ิดรอน
อิสรภาพหรือทรัพยสินโดยไมมีกฎหมายใหอำ�นาจ การไดรับการคุมครองและปกปอง
สิทธิเสรีภาพอยางเทาเทียมกนั อันเปนห ลักการส�ำ คัญใ นการปอ งกันแ ละขจัดก ารเลือกปฏิบตั ิ
6

1. การปกปองเสรีภาพในการนับถือศาสนา
2. สิทธิการมีอาวุธแ ละพกพาอาวุธของประชาชน
3. สิทธิในเคหสถานที่จะไมถูกล วงละเมิดท ั้งโดยประชาชนดวยกันและฝายทหาร บานเมือง
4. สิทธิที่จะมีความปลอดภัยในรางกาย ทรัพยสิน และเคหสถานที่จะไมถ ูกตรวจคนห รือย ึดอายัด
5. สิทธิที่จะถูกพิจารณาตอหนาคณะลูกขุนใหญ หากเปนคดีที่มีโทษประหารชีวิตหรืออาชญากรรม
		 รุนแรง และสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาตามครรลองของกระบวนการทเี่ปนธรรม
6. สิทธิในการที่จะไดรับพ ิจารณาคดีอาญาอยางรวดเร็วและเปดเผย และสิทธิในการมที นายแกตาง
7. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาโดยคณะลูกขุนในกฎหมายระบบคอมมอนลอว
8. หามรัฐกำ�หนดคาประกันและคาปรับที่สูงเกินควร หรือกำ�หนดการลงโทษทที่ ารุณโ หดราย
9. สิทธิที่จะไดรับการแจงสิทธิท ี่แนนอนชัดเจนเพื่อส ามารถนำ�มากำ�นหดประเด็นตอสูคดี
10. การแบงแยกอำ�นาจหนาที่ในการจำ�กัดสิทธิของสหรัฐ หรือสหพันธรัฐ อยางชัดเจน
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ใน ทุ ก รู ป แบบ ทั้ ง โดย กฎหมาย การ บริ ห าร นโยบาย หรื อ การ ปฏิ บั ติ ต อ บุ ค คล ที่ มี
ความแตกตางในดานเชื้อชาติ สีผิว เผาพันธุ เพศ กลุมชน รวมไปถึงสิทธิเลือกตั้งของสตรี
จนถึงการวางหลักการในเรื่องสิทธิสตรีและสิทธิเด็กโดยรวม
จากการแปรอุดมการณและแนวคิดในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติใหกลายมาเปน
หลักกฎหมายสูงสุดจนเปนที่เขาใจในเวลาตอมาวา เปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือสิทธิ
ขั้นพื้นฐานนั้นตองผานประสบการณและระยะเวลาที่เปนหนาประวัติศาสตรของชาติ
อันกอใหเกิดเปนจิตสำานึกของพลเมืองทีร่ วมกันตอสูให
 ไดมาถึงสิทธิและเสรีภาพพืน้ ฐาน
และสรางคำาเรียกขานในหลายมิติ ไมวาจะเปนสิทธิพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน สิทธิตาม
ธรรมชาติ สิทธิพลเมือง อิสรภาพของพลเมือง สิทธิเสรีภาพของปวงชน ทั้งหมดลวนมี
ความหมายไปในแนวทางเดียวกัน เพียงแตอาจจะใชแตกตางในบริบทและการปรับใช
กฎหมาย แต การ กำาหนด สิทธิ เสรีภาพ ขั้น พื้นฐาน โดย กำาหนด เปน กรอบ สำาคัญ ไว ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญไวเทานัน้ คงไมเพียงพอ การบัญญัตให
ิ เปนกฎหมายลูกบทเพือ่ เสริม
ใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ และทีสำ่ าคัญทีส่ ดุ คือการใชการตีความรัฐธรรมนูญของศาลสูงสุด
อเมริกันอันเปนกลไกที่จะสงเสริมการคุมครองสิทธิมนุษยชนของสหรัฐอเมริกา
ในประวัตศาสตร
ิ
การเคลือ่ นไหวดานสิทธิมนุษยชนของศาลสูงสุด คงหลีกเลีย่ ง
ไมไดวาจุดผกผันของการเขามาเกี่ยวของในการคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ศาลสูงสุดคือ การใชอำานาจในการตรวจสอบทบทวนกฎหมาย(Judicial Review) ซึ่ง
ศาลสูงสุดไดวางรากฐานไว โดยเฉพาะในคดี Marbury v. Madison ดวยการยืนยันถึง
อำานาจศาลในการตีความและวินจิ ฉัยกฎหมายทีขั่ ดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญโดยตัดสินวา
กฎหมายหรือรัฐบัญญัติเหลานั้นเปนโมฆะ จากคำาพิพากษาสำาคัญนี้สรางความเชื่อถือ
และไววางใจใหกับสังคมในการปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะจากการ
คุกคาม โดย อาศัย อำานาจ ฝายบริหาร แต ไม ใช จะ มี คำา พิพากษา ที่ เปน ดาน บวก กับ
สิทธิมนุษยชน กอนหนาการเกิดสงครามกลางเมืองหลังจากการตัดสินคดี Marbury v.
Madison แลวกวาครึง่ ศตวรรษ ในคดี Dred Scott v. Sanford ศาลสูงสุดไดปฏิเสธสถานะ
การเปนพลเมืองของคนอเมริกันผิวดำาและมีผลนำามาซึ่งสงครามกลางเมือง นอกจากนี้
ยังมีการวินิจฉัยยินยอมโดยปริยายสนับสนุนระบบทาสโดยยินยอมใหมีการสงทาสที่
หลบหนีมายังรัฐที่ไมอนุญาตใหมีทาสกลับไปยังรัฐที่ยอมรับระบบทาส7
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	แต ไ ม ว  า จ ะอ ย า งไรก็ ต ามห ากวิ เ คราะห ถึ ง ป ระวั ติ ศ าสตร ที่ ผ  า นมาข อง
การทำ�หนาที่ของศาลสูงสหรัฐในการตีความรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
บทบัญญัติวาดวยสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวเพียงสั้นๆ
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของโลกและประเทศ
สหรัฐอเมริกาเอง หากไมมีศาลสูงสหรัฐคอยทำ�หนาที่ปรับใชกฎหมายใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละยุคสมัย ปญหาการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนก็นาจะมีแนวโนมที่เกิดมากขึ้น จากความไมสอดคลองใน
การบงั คับใ ชก ฎหมายรฐั ธรรมนูญก บั ค วามเปลีย่ นแปลงของโลก ย งิ่ ถ า พ จิ ารณาจากระบบ
กฎหมายแองโกลแซกซอนทสี่ หรัฐอเมริกาใชอยู ก เ็ ปนความสอดคลองในระบบกฎหมาย
ที่ยึดหลักความเปนเอกภาพของศาล และหลักกฎหมายที่เกิดจากคำ�พิพากษาของ
ศาลตางๆ ที่จะเปนผูทำ�หนาที่วางหลักกฎหมายเอาไวใชสำ�หรับการตัดสินในคดีที่มี
ขอเท็จจริงเดียวกันซึ่งเกิดขึ้นภ ายหลังจากตัดสินไปแลว 
	สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรฐั ธรรมนูญส หรัฐอเมริกาจากการทไี่ ดศ กึ ษามา
ตั้งแตตนนั้น คงจะเห็นแลววามีลักษณะเฉพาะที่โดดเดนหลายประการ นับตั้งแตความ
กาวหนาในความสามารถที่จะตกผลึกความคิดในเรื่องสิทธิธรรมชาติจากผลงานของ
นักปรัชญาการเมืองตางๆ มาบัญญัติไวในลักษณะกฎหมายลายลักษณอักษรคือ
รัฐธรรมนูญเปนค รัง้ แ รกของโลก น อกจากนนั้ ร ฐั ธรรมนูญสหรัฐอเมริกายงั มีค วามยดื หยุน 
สามารถปรับตัวใหทันสมัยเขากับสภาพแหงยุคสมัยโดยการทำ�หนาที่ของศาลสูงของ
สหรัฐอเมริกา ค วามส�ำ เร็จข องรฐั ธรรมนูญส หรัฐอเมริกาในการคมุ ครองสทิ ธิเสรีภาพของ
ประชาชนนี้ หากจะวิเคราะหกันใหถึงแกนแทแลว ก็นาจะมีสาเหตุสำ�คัญที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้สามารถออกแบบโครงสรางใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมของผูคน
ที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความรูสึกห วงแหนในสิทธิเสรีภาพของตนเองในระดับ
ทีส่ งู ม ากกวาป ระเทศอนื่ แ ตก ระนนั้ ส ภาพสังคมอเมริก นั ก ต็ อ งผา นการตอ สูท างความคิด
ในสิทธิเสรีภาพมาอยางโชกโชนเชนกัน โดยเฉพาะปญหาความเสมอภาคของบุคคลที่มี
สีผิวตางกันระหวางผิวดำ�และผิวขาว ผานสงครามกลางเมืองระหวางเหนือและใต
กวาจ ะมาถงึ ป จ จุบนั ก ก็ นิ เวลาเปนร อ ยปซ งึ่ แ มแ ตใ นขณะนีก้ ม็ อิ าจกลาวไดว า ภ ารกิจของ
การตอสูเพื่อความเสมอภาคนั้นไดหมดสิ้นไปจากสังคมอเมริกันแลว ในอนาคต
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเกิดขึ้นอีกนับตั้งแต
หลังเหตุการณ 911 เปนตนมาก็มีเสียงสะทอนถึงสิทธิในการมีอาวุธในครอบครอง
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ของประชาชนวานาจะไดรับการแกไข ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คงเปนสิ่งที่ตองเฝาติดตามกันตอไป
ในอนาคต
รัฐธรรมนูญของ ประเทศ สหรัฐอเมริกานั้น เนื่องจากเห็นวาเปนรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณอักษรฉบับแรกของโลก ซึ่งแมมีบทบัญญัติอยูเพียงไมมากมาตรา และแกไข
เพิ่มเติมไมมากนัก ยังคงสามารถใชไดในสภาพสังคมปจจุบัน ซึ่งพัฒนาการทางสังคม
ของ สหรัฐอเมริกา ได แสดง ให เห็นวา สหรัฐอเมริกา เปน ประเทศ ที่ ให ความ สน ใจ ตอ
การคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมาก นอกจากนีแล
้ วรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
ยังเปนตนแบบของรัฐธรรมนูญสมัยใหมอีกหลายประเทศในการคุมครองและพิทักษ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน

โครงสรางการคุมครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายภายใน
เปนที่ทราบกันดีวา คำาประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาเปนเอกสารสำาคัญ
ของ พลเมือง ฉบับ แรกๆ ที่ ได กำาหนด นิยาม ของ สิทธิ มนุษย ชน สมัย ใหม เอา ไว และ
รัฐธรรมนูญฯ เองก็ไดรบั เอาสิทธิมนุษยชนทีไม
่ อาจพรากไปจากตัวปจเจกบุคคล ซึง่ รวมถึง
เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการนับถือศาสนา สิทธิในการมีไว
และพกพาอาวุธ เสรีภาพที่จะปลอดจากการลงโทษอยางทารุณและผิดปกติ และสิทธิ
ทีจะ
่ ไดรบั การอำานวยความยุตธิ รรมจาก ผูพ พิ ากษาในกระบวนการทีเ่ ทีย่ งธรรมและสุจริต
และเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาสูสถานการณที่ซับซอนมากขึ้น กฎหมาย
ตางๆ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญก็มีความจำาเปนที่จะตองมีการแกไขปรับปรุงใหทันสมัย
ซึ่งในการแกไขรัฐธรรมนูญครัง้ ที่ 9 และ 14 (The Ninth Amendment and Fourteenth
A m e n d m e n t ) ตาง ยืนยัน วา ไม สามารถ ระบุ สิทธิ มนุษย ชน ที่ มี อยู ทั้งหมด ลงมา ใน
รัฐธรรมนูญนี้ได ดังนั้น จึงไดมีการตรากฎหมายที่มีชื่อวา The Civil Rights Act และ
t h e A m e r i c a n s w i t h D i s a b i l i t i e s A c t ซึ่ง เปน ตัวอยาง อัน หนึ่ง ที่ แสดง ให เห็นวา
สภา Congress ก็เปนผูรางและนำาเอาหลักการในเรื่องสิทธิมนุษยชนเขามาในระบบ
กฎหมายภายในเชนเดียวกันกับผูร างรัฐธรรมนูญ ซึง่ ขอบเขตของการคุม ครองสิทธิมนุษยชน
ตามกฎหมายภาย ใน ของ รัฐบาล อเมริ กัน จะ วาง แนวทาง โดย การ ตัดสิน เปนราย คดี
โดยเฉพาะการอาศัยการวางหลักกฎหมายตามแนวคำาพิพากษาที่เคยมีมา (precedent)
ในศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา
ภาย ใน รัฐบาล สหพันธรัฐ ยังมี ประเด็น เปน ที่ ถกเถียง ถึง การ ปรากฏขึ้น ของ
สิทธิมนุษยชนวาจะมีชองทางใดบาง ซึ่งที่ผานมาหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะปรากฎ
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ขึ้นภายในประเทศจากสองแหลงคือ ในสภา Con g res s  และในศาลฎีกา ซึ่งจะเผยแพร
ออกมาโดยการตรากฎหมายหรือก ารท�
ำ ค�
ำ พพิ ากษาอยางแจงชัด แ ละนอกจากนี้ ใ นมลรัฐ
ตางๆไ มวา จ ะเปนก ระบวนการยตุ ธิ รรมหรือก ระบวนการทางนติ บิ ญ
ั ญัตกิ จ็ ะคมุ ครองสทิ ธิ
มนุษยชนทอ่ี าจจะไมไดใหหลักประกนั ไวใ นระดับส หพันธรัฐ เชน ในมลรัฐ Massachusetts
ที่ยอมรับใหมีการจดทะเบียนสมรสของคนรักเพศเดียวกัน ซึ่งเปนมลรัฐแรกของ
สหรัฐอเมริกา

ผลจากสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน
	ในเนื้อหาของสิทธิมนุษยชนหรือสนธิสัญญาระหวางประเทศซึ่งยอมรับหรือ
กอใ หเกิดเปนส ทิ ธิส ว นบุคคลนนั้ จ ะมที งั้ เนือ้ หาในสว นทเี่ ปนส นธิสญ
ั ญาทมี่ ผี ลโดยตวั เอง
ในทันทีและสนธิสัญญาที่ไมมีผลดวยตัวเอง (Self-ex e c utin gan d No n-s elf-e x ec u ting 
treaties)สนธิสัญญาทไี่ มมีผลดวยตัวเองจะหมายถึงส นธิสัญญาที่รับรองสิทธิมนุษยชน
ที่จะตองอาศัยรัฐธรรมนูญป ระการหนึ่งมาเปนฐ านของการประกันสิทธิ ดังนั้น การที่จะ
คุม ครองสทิ ธิม นุษยชนประเภทนม้ี คี วามจ�ำ เปนท จ่ี ะตอ งตราเปนก ฎหมายตามกระบวนการ
นิติบัญญัติเพื่อด ำ�เนินการใหเปนไปตามสนธิสัญญาเสียกอน จึงจะมีผลใชบ ังคับไ ด ซึ่งมี
กรณีตัวอยางในลักษณะนี้ที่ตองดำ�เนินการโดยผานความเห็นชอบในทางนิติบัญญัติ
ตามทกี่ �ำ หนดในรฐั ธรรมนูญเสียก อ น เชน ก ารประกาศสงครามหรือก ารขอความเห็นชอบ
ตอสภาในการกูเงินหรือการใชงบประมาณ
สนธิสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งมีลักษณะเปนการกำ�หนดหนาที่หรือ
ความรับผิดในสถานะพิเศษบางอยางหรือที่จะตองใชสิทธิรวมกับสิทธิพิเศษอื่นหรือ
ตองมีสิทธิอื่นมากอน จะเปนสิทธิมนุษยชนในลักษณะที่มาจากสนธิสัญญาที่มีผลโดย
ตัวเองซึ่งไมตองอาศัยกระบวนการทางนิติบัญญัติในการตรากฎหมายรับรองสิทธิ
แตอยางใด แตห ากองคกรนติ บิ ญ
ั ญัตปิ ฏิเสธการยอมรับใ นลกั ษณะทเ่ี ปนส นธิสญ
ั ญาทม่ี ผี ล
โดยตวั เองในทนั ทีน นั้ ประเด็นน นี้ กั ว ชิ าการทางรฐั ธรรมนูญจ ะถอื วาก รณีด งั กลาว องคกร
นิติบัญญัติไดเขามากาวกายอำ�นาจตุลาการซึ่งถือวาขัดตอหลักการแบงแยกอำ�นาจ
อยางชัดเจน เนื่องจากรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาในมาตรา 3 ไดใหอำ�นาจศาลยุติธรรม
เปนผูตัดสินในกรณีมีปญหาลักษณะดังกลาว บทบัญญัติที่เปนประเด็นหลักเรื่องนี้
เกิดขึ้นเมื่อ สภา Congress ไดประกาศใหสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับส ิทธิม นุษยชนระหวาง
ประเทศทั้งหมดที่เปนสนธิสัญญาที่มีผลโดยตัวเองในทันที โดยสภาฯยืนยันวา ไมจ ำ�เปน
ตองเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายภายในแตอยางใด
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โดยเฉพาะ กติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง The International
Covenant on Civil and Political Rights เปนกรณีหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาไดลงนาม
ใหสตั ยาบันรับรองสนธิสญ
ั ญาดังกลาว แตปลอยระยะเวลาใหผานไปกวา 20 ป โดยไมได
ดำาเนินการใดๆ แมแตการตั้งขอสงวน หรือการประกาศใชเปนกฎหมายหรือใหแนวทาง
ในการดำาเนินการแกหนวยงานภายในประเทศ
ดังนั้น กลาวโดยสรุปไดวา เนื่องจากรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น
ถือเปน รัฐธรรมนูญ ลายลักษณ อักษร ฉบับ แรก ของโลก ซึ่ง แม มี บทบัญญัติ อยู เพียง
ไมกี่มาตรา และแกไขเพิ่มเติมไมมากนัก แตยังคงสามารถใชไดในสภาพสังคมปจจุบัน
ซึ่งพัฒนาการทางสังคมของสหรัฐอเมริกาไดแสดงใหเห็นวาสหรัฐอเมริกาเปนประเทศ
ที่ใหความสนใจตอการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมาก นอกจากนี้แลว
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกายังเปนตนแบบของรัฐธรรมนูญสมัยใหมอีกหลายประเทศใน
การคุมครองและพิทักษสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย
พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยและการคุม ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ทั่วโลกนั้น ตางไดรับอิทธิพลจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาที่ไดนำาแนวคิดทฤษฎี
การเมืองตางๆ ทีครั
่ ง้ หนึง่ เปนเพียงงานทางวิชาการของนักคิดนักเขียนชือ่ ดังไมวา จะเปน
ฮิวโก โกรติอสุ , จอหน มิลตัน, เจมส ฮาริงตัน, จอหน ลอค และมองเตสกิเออ เปนตนโดยนำามา
สังเคราะหและวางระบอบการเมืองการปกครองใหมทีเหมาะสมกั
่
บประเทศทีเพิ
่ ง่ เกิดใหม
อยางสหรัฐอเมริกา จนสำาเร็จเปนรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาที่มีการจัดองคกรโครงสราง
ทางการเมืองตามหลักการแบงแยกอำานาจ มีการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใน
เรือ่ งตางๆ ทียั่ งคงทันสมัยและปรับเปลีย่ นไดตามความเปลีย่ นแปลงของโลกมาจนถึงปจจุบนั
ภูมหิ ลังทางสังคมวิทยาการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็เปนองคประกอบ
สำาคัญอีกประการหนึ่งที่ผลักดันใหมีบทบัญญัติวาดวยสิทธิเสรีภาพของประชาชนใน
รัฐธรรมนูญ ซึง่ สิง่ นีเอง
้ เปนจุดเริม่ ตนทีดี่ ทสี่ ดุ ในการศึกษาทำาความเขาใจถึงแนวความคิด
และ ทฤษฎี ของ รัฐธรรมนูญ สหรัฐอเมริกา ไมวา จะ เปน การ ที่ ผูอพยพ รุน แรก ที่ กอตั้ง
อาณานิคมในสหรัฐอเมริกานั้น เปนพวกที่อพยพหนีการกดขี่ขมเหงในเรื่องสิทธิเสรีภาพ
จากกษัตริยอั งกฤษ ทำาใหมีพืน้ ฐานในการไมสยบยอมตอการใชอำานาจทีไม
่ ชอบธรรมของ
ผูปกครองและหวงแหนตอสิทธิเสรีภาพของปจเจกชนที่ตนมีอยู โดยเฉพาะเสรีภาพใน
การเลือกนับถือศาสนา (Freedom of Religion) ซึ่งพวกเขาถูกกษัตริยอังกฤษในสมัยนั้น
บังคับใหนับถือศาสนาคริสตนิกายเดียว

154 การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

นอกจากเสรีภาพดังกลาวก็ยังมีสิทธิเสรีภาพที่สำ�คัญๆไดแก เสรีภาพในการ
ตัดสินใจดวยตนเอง (R ig ht to Self Deter min atio n )  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
(Freedom of Expression) และเสรีภาพในการเลือกถิ่นฐานที่อยูและเคลื่อนยาย
(Fr ee d om
 o fM
 o v e m
 e n t)โ ดยชาวอาณานิคมเรียกเสรีภาพเหลานีว้ า “ ส ทิ ธิเสรีภาพตาม
ธรรมชาติ”(N aturalRig hts) ซึ่งใ นเวลาตอมาไดมีวิวัฒนาการกลายมาเปนรากฐานของ
แนวความคิดเปน “ สิทธิมนุษยชน”(Hum
 an Rights) นั่นเอง
	ลักษณะของโครงสรางการปกครองทเ่ี ปนรปู ข องสหพันธรฐั ซง่ึ เปนการรวมตัวกนั 
ของหลายๆ รัฐมิใชรฐั เดีย่ วท่มี ีเอกภาพโดยมีรฐั ธรรมนูญปกครองประเทศเพียงฉบับเดียว
โดยแตละรัฐยังมีความแตกตางมีรัฐธรรมนูญเปนของตัวเอง ม ีความสามารถในการออก
กฎหมายระเบียบปฏิบัติขึ้นใชภายในขอบเขตของรัฐและอำ�นาจที่รัฐธรรมนูญแหง
สหรัฐอเมริกาไดใหไว ดังนั้นแลวสิทธิเสรีภาพของประชาชนนอกจากที่รัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกาบัญญัติไวแลวในแตละรัฐก็อาจมีรายละเอียดที่แตกตางกันไปไดแตโดย
เนือ้ หาจะตอ งไมขดั ตอหลักการใหญท บี่ รรจุอยูใ นรฐั ธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา ซ งึ่ จ ะถกู 
ตรวจสอบไดโดยศาลสูงแหงส หรัฐอเมริกา
	การออกแบบระบบศาลและระบบกฎหมายที่ใชระบบกฎหมายแองโกลแซกซอน หรือทเ่ี รียกวาระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีแบบองั กฤษ (Common Law)
โดยยดึ หลักเอกภาพของศาลมเี พียงศาลยุตธิ รรมเพียงศาลเดียวทที่ �
ำ หนาท ตี่ ดั สินค ดีความ
ทั้งคดีแพงคดีอาญาและคดีปกครอง ตลอดจนคดีในทางรัฐธรรมนูญที่ศาลสูงของ
สหรัฐอเมริกาเปนผูพิจารณาวามีบทกฎหมายหรือการกระทำ�ใดที่ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือ
ไม โดยไมไดมีการจัดตั้งเปนศาลรัฐธรรมนูญแยกตางหากอยางเชนประเทศในระบบ
ประมวลกฎหมาย (Civil law) ก็นับวามีสวนเปดกวางที่ทำ�ใหมีการตีความถอยคำ�
รัฐธรรมนูญซึ่งไดบัญญัติไวเมื่อสองรอยกวาปกอน ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคม เศรษฐกิจแ ละการเมืองของประเทศไดงาย กลาวไดวา รัฐธรรมนูญส หรัฐอเมริกา
นัน้ ม คี วามยดื หยุน สงู โ ดยการจะท�ำ ความเขาใ จเจตนารมณของรฐั ธรรมนูญ ค วามหมาย
ของมาตราตา งๆห นทางทด่ี ที ส่ี ดุ ค อื ก ารศกึ ษาจากค�ำ พพิ ากษาของ ศ าลสูงข องสหรัฐอเมริกา
เปนสำ�คัญ
	จะเห็นไ ดว า จ ากบทบัญญัตใิ นเรือ่ งหลักประกนั ส ทิ ธิแ ละเสรีภาพในรฐั ธรรมนูญ
อเมริกันที่กลาวมาขางตน ซึ่งเปนตนแบบใหกับรัฐธรรมนูญของหลายประเทศและ
เปนห ลักสำ�คัญใ นหลายประการในสนธิสญ
ั ญาดา นสทิ ธิม นุษยชนฉบับต า งๆจ ะมบี ทบาท
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สำาคัญในฐานะเปนกฎหมายสนธิสัญญาระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เปน
แมบท และ เปน แกน สำาคัญ ใน พันธกรณี เรื่อง ดังกลาว ดัง นั้น จะ เห็น ได วา กฎหมาย
สิทธิ มนุษย ชน ระหวาง ประเทศ โดย ทั่วไป จึง แทบ ไมมี ความ จำาเปน ใน การ ปรับ ใช เปน
กฎหมายภายในของประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะในรัฐธรรมนูญอเมริกันลวนมีบทบัญญัติ
ที่ เปน หลักการ สำาคัญ เหลานี้ ไว เกือบ ครบ หมด แลว หาก จะ เปนการ ดำาเนินการ ตาม
พันธกรณีระหวางประเทศทีสหรั
่ ฐอเมริกาตองดำาเนินการตามสนธิสญ
ั ญาเหลานัน้ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็จำาตองดำาเนินการตามหลักทวินิยม (Dualism) ที่ตองผานการพิจารณา
ของสภา Congress ในลักษณะเดียวกันกับแนวทางทีประเทศ
่
ไทยยึดถือ
4.2ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

ในสวนของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีแบงหัวขอการศึกษาออกเปน
2 หัวขอคือ 4.2.1 ความหมายและขอบเขตของมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญ และ 4.2.2
การ ตรวจสอบ กฎเกณฑทั่วไป ของ กฎหมายระหวางประเทศ วาเปนกฎหมายภายใน
หรือไม (มาตรา 100 (2) GG และ มาตรา 13 ขอ 12 BVerfGG) 4.2.3 กลไกการตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายรองรับสนธิสัญญาในระบบกฎหมายเยอรมัน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.2.1 ความหมายและขอบเขตของมาตรา25ของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 25 (กฎหมาย ระหวาง ประเทศ เปน สวนหนึ่ง ของ กฎหมาย
สหพันธ)
“หลัก ทั่วไป ของ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ ถือวา เปน สวนหนึ่ง ของ
กฎหมายระดับสหพันธ หลักทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศดังกลาวอยูในลำาดับ
ที่ สูงกวา กฎหมาย ภายใน และ กอ ให เกิด สิทธิ และ หนาที่ โดย ตรง ตอ ผู ที่ อาศัยอยู ใน
สหพันธรัฐ” จากบทบัญญัติของมาตรา 25 ดังกลาวมีขอพิจารณา ดังนี้
4.2.1.1 ความหมายโดยทั่วไป
กฎหมายระหวางประเทศเปนกฎเกณฑทีใช
่ ระหวางรัฐ ดังนัน้
ตามหลักพืน้ ฐานแลวกฎหมายระหวางประเทศจึงใชระหวางรัฐตอรัฐในฐานะทีเป
่ นบุคคล
ในทางกฎหมายระหวางประเทศ มาตรา 25 ประโยคที่ 1 ไดบัญญัติถึงหลักการพื้นฐาน
วา หลักทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศยอมมีผลใชบังคับในขอบเขตของประเทศ
เยอรมันดวยเชนกัน หากปราศจากบทบัญญัติดังกลาวหลักทั่วไปของกฎหมายระหวาง
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ประเทศยอมไมอาจมีผลตอก ฎหมายภายในได เพราะกฎหมายระหวางประเทศเองมิใช
บทบัญญัติของกฎหมายที่องคกรของรัฐ รวมทั้งบุคคลและนิติบุคคลจะตองผูกพันตอ
กฎหมายระหวางประเทศ ดังนั้นมาตรา 25 จึงแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญโดยรวมนั้น
มีความโนมเอียงที่ยอมรับก ฎหมายระหวางประเทศ8
	
ความส�ำ คัญข องการยอมรับห ลักท วั่ ไปของกฎหมายระหวางประเทศเขามาเปน
กฎหมายภายในนั้นอยูที่ องคกรของรัฐทั้งหลายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีความ
ผูกพันท จี่ ะตอ งด�ำ เนินใ หเปนไปตามกฎเกณฑข องกฎหมายระหวางประเทศ ห ลักการของ
มาตรา 25 ประโยคที่ 1 นั้นมีความมุงหมายตอบรรดาองคกรของสหพันธแ ละของมลรัฐ
องคกรนติ บิ ญ
ั ญัติ รวมทง้ั รฐั บาล เจาหนาทฝ่ี า ยปกครอง และศาล การบญ
ั ญัตใิ หห ลักทว่ั ไป
ของกฎหมายระหวางประเทศเขามาเปนก ฎหมายภายในโดยมาตรา 25 และมีลำ�ดับชั้น
ทีเ่ หนือกวาก ฎหมายภายในนนั้ เปนการบงั คับโ ดยรฐั ธรรมนูญว า ก ฎหมายของสหพันธจ ะ
ตองสอดคลองกับหลักทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศ ความหมายของการมีผลใช
บังคับโดยตรงของหลักทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศนั้นอยูที่กฎหมายภายใน
ที่ขัดแยงกับหลักทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศยอมไมมีผลใชบังคับ หรือการใหมี
ผลใชบงั คับจะตอ งสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ ดว ยเหตุนเ้ี อง ศาลและเจาหนาท่ี
ฝายปกครองไมสามารถกลาวอางเพื่อโตแยงสิทธิของบุคคลซึ่งไดรับการยืนยันจาก
หลักท ั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศได
	ตามมาตรา 25 เปนการนำ�หลักทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศใหเขามา
ใ นกฎหมายสหพันธแ ละมไิ ดห มายเฉพาะกฎเกณฑท วั่ ไปของกฎหมายระหวางประเทศที่
มีอยูในขณะที่รัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับเทานั้น สำ�หรับเนื้อหาของกฎเกณฑทั่วไปของ
กฎหมายระหวางประเทศนนั้ ย อ มเปนไปตามสภาพการณข องพฒ
ั นาการของกฎหมายใน
ขณะนั้นๆ จากบทบัญญัติของมาตรา 25 ซึ่งก ลาวถึงการมีผลบังคับข องกฎเกณฑท ั่วไป
ของกฎหมายระหวางประเทศในขอบเขตของประเทศเยอรมนี แตอยางไรก็ตามมาตรา
25 ก็มิไดบัญญัติใหชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศกับ
กฎหมายภายใน ห ากเห็นวาก ฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในเปนก ฎเกณฑ
ในทางกฎหมาย 2 กฎเกณฑท ี่ตางมีความอิสระตอกัน9 ในกรณีนี้กฎเกณฑข องกฎหมาย
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ระหวาง ประเทศ จะ มี ผล ผูกพัน เปน กฎหมาย ภายใน ตอเมื่อ ได มี การ เปลี่ยน ผาน จาก
กฎหมายระหวางประเทศเขามาเปนกฎหมายภายในกอน ดังนั้นตามคำาสอนของระบบ
Dualismus นั้น กรณีตามมาตรา 25 จึงจำาเปนที่จะตองมีการกระทำาของรัฐที่เปนยอมรับ
กฎเกณฑ ของ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ ให เขามา เปน กฎหมาย ภายใน กอน ในทาง
ตรงกันขาม ของ ระบบ Monismus ซึ่ง เห็นวา หลักเกณฑ ของ กฎหมาย นั้น มี อยู เพียง
หนึง่ เดียวอยางเปนเอกภาพ ซึง่ กฎเกณฑของกฎหมายนัน้ ประกอบดวยกฎหมายระหวาง
ประเทศและกฎหมายภายใน ซึง่ การดำารงอยูอย
 างเปนเอกภาพนัน้ อาจถือหลักวากฎหมาย
ระหวางประเทศอยูในลำาดับชั้นที่สูงกวากฎหมายภายใน หรืออาจถือหลักวากฎหมาย
ภายในอยูในลำาดับที่เหนือกวากฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งตามมาตรา ๒๕ ถือตามหลัก
Monismus โดยกฎหมายระหวางประเทศมีผลบังคับโดยตรงเปนกฎหมายภายในโดย
ไมจำาเปนตองมีการกระทำาใดๆ ที่เปนใหสัตยาบันกอน
เพือ่ ใหกฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศมีคาบังคับเปนกฎหมายภายในนัน้
รัฐจะตองเลือกวิธกี ารดำาเนินการอยางใดอยางหนึง่ ซึง่ มีอยูหลาย

วิธี วิธกี ารใดจะเปนวิธกี าร
ทีเหมาะสม
่
ทีจ่ ะใหเหตุผลถึงการรับกฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศใหเขามาเปน
กฎหมายภายใน ซึ่งตามมาตรา 25 มิไดวินิจฉัยไวใหเปนคุณแกทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง
สำาหรับผูที่สนับสนุนระบบ Dualismus เห็นวาการจะรับกฎเกณฑของกฎหมายระหวาง
ประเทศเขามาเปนกฎหมายภายในจะตองมีการกระทำาของรัฐอยางใดอยางหนึง่ กอน ตาม
คำาสอนวาการปฏิบัติการของรัฐซึ่งเห็นตรงกันขามกับคำาสอนวาดวยการเปลี่ยนผาน
เห็นวา การ รับ เขามา เปน กฎหมาย ภายใน ของ กฎเกณฑ ทั่วไป ของ กฎหมาย ระหวาง
ประเทศ นั้นจำาเปน จะตอง มี การ กระทำา ของ รัฐ ทั้งนี้ ก็เพื่อใหบทบัญญัติของกฎหมาย
ระหวางประเทศนัน้ มีผลผูกพันตอภายในประเทศ การกระทำาของรัฐดังกลาวมิไดเปนการ
เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายระหวางประเทศใหกลายมาเปนบทบัญญัติของ
กฎหมายภายในแตอยางใด (ดังคำาสอนวาดวยการเปลี่ยนผาน) หากแตเปนการกระทำา
การใหบทบัญญัติของกฎหมายที่มีคุณลักษณะเปนกฎหมายระหวางประเทศนั้นมีคา
บังคับภายในประเทศ ได กฎหมาย ระหวาง ประเทศ นั้นๆ มิไดสูญเสียการมีผลบังคับ
พื้นฐาน ที่ มี อยู แตอยางใด สำาหรับ ผู ที่ สนับสนุน คำา สอน วาดวย การ ปฏิบัติ การ ของ รัฐ
เห็นวามาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญมีลักษณะเปนการกระทำาของรัฐแลว10
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4.1.2.1 ขอพิจารณาเกี่ยวบทบัญญัติของมาตรา ๒๕
			
(1) หลักทว่ั ไปของกฎหมายระหวางประเทศ (die allgemeinen
Regeln des Voelkerrechts)
ความหมายของหลักกฎหมายระหวางประเทศยอมมีความหมายที่ชัดเจนวา
หมายถึง กฎหมายระหวางประเทศที่มีผลใชบังคับเทานั้น ยอมไมหมายความรวมถึง
ปทัสถานทางศลี ธรรมหรือจ ารีตใ ดๆ หลักท ว่ั ไปของกฎหมายระหวางประเทศในความหมาย
ของมาตรา 25 ยอมหมายถึง หลักทั่วไปของกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ
สำ�หรับค วามหมายของคำ�วา “ทั่วไป” (allgemeine) ในที่นี้มิไดม ีความหมายถึงล ักษณะ
ทั่วไปของเนื้อหาของกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศที่มีลักษณะตรงกันขามกับ
ลักษณะพเิ ศษหรือลกั ษณะเฉพาะ โดยแทจริงแลว คำ�วา “ทัว่ ไป” นัน้ หมายถึงการมผี ลใช
อยางกวางขวางกบั ส มาชิกข องประชาคมระหวางประเทศ ดังนัน้ หลักท วั่ ไปของกฎหมาย
จารีตป ระเพณีร ะหวางประเทศจงึ ห มายถึง กฎเกณฑทรี่ ฐั ส ว นใหญข องประชาคมระหวาง
ยอมรับใหมีผลผูกพัน เงื่อนไขของการมีลักษณะ “ทั่วไป” จึงมิไดวางอยูบนพื้นฐานวา
รัฐทั้งหมดจะตองยอมรับกฎเกณฑดังกลาว กรณีเปนการเพียงพอวา ในทางปฏิบัติของ
ประชาคมระหวางประเทศกฎเกณฑนั้นๆ ไดรับการยอมรับจากรัฐสวนใหญที่เกี่ยวของ
กับกฎเกณฑดังกลาว ความแตกตางที่สำ�คัญของทัศนะในทางโลกและพัฒนาการ
ของความสมั พันธของเสียงขา งมากของรฐั ตา งๆ ในโลกยอ มมปี ญ
 หาอยูท วี่ า “กฎเกณฑ”
ในความหมายของมาตรา 25 มีล ักษณะ “ทั่วไป” หรือไม หากรัฐส วนใหญใ หการยอมรับ
กรณียอมถือวาก ฎเกณฑน ั้นม ีลักษณะ “ทั่วไป”
ดังนัน้ จากความหมายของ “ทัว่ ไป” ตามมาตรา 25 ของรฐั ธรรมนูญจ งึ ไ มรวมถึง
กฎหมายจารีตประเพณีที่ใชในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง หรือใชในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง
หรือใชเฉพาะกับกรณีใดกรณีหนึ่งเทานั้น ซึ่งหมายความวา หลักกฎหมายใดที่ใชบังคับ
เฉพาะกลุมของรัฐกลุมใดกลุมหนึ่งก็ดี ใชบังคับกับพื้นที่ใดพื้นห นึ่งก็ดี ใชกับก ลุมข องรัฐ
ทีม่ ปี ระวัตศิ าสตรห รือก ลุม อ ดุ มการณอ ยางใดอยางหนึง่ ก ด็ ี ในกรณีเหลานีย้ อ มถอื วาม ใิ ช
กฎเกณฑท ี่มีลักษณะ “ทั่วไป”
การมีผลบังคับใชภายในประเทศของกฎหมายระหวางประเทศมิไดวางอยูบน
เงือ่ นไขวา สหพันธส าธารณรัฐเยอรมนีจ ะตอ งใหการยอมรับก ฎหมายระหวางประเทศนนั้ 
อยางชดั แจงกอ น หรือกฎหมายระหวางประเทศดงั กลาวเคยไดน �ำ มาใชแลวโดยศาลหรือ
เจาหนาที่ฝายปกครองของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี บทบัญญัติของมาตรา 25 นั้น
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มีความชัดเจนซึ่งแตกตางจากบทบัญญัติของมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญไวมาร สำาหรับ
มาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญไวมารนั้นตองเปนกรณีที่ไดรับความเห็นชอบเปนการเฉพาะ
แตตามความเห็นของเสียงขางมากของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนัน้ มีความเห็นในทาง
ตรงกันขามวา หลักทัว่ ไปของกฎหมายระหวางประเทศยอมมีผลใชบังคับเปนการภายใน
แม จะ ไมได ผาน ความ เห็นชอบ จาก สหพันธ เปนการ เฉพาะ ก็ตาม ความเห็น ดังกลาว
สอดคลองกับความเห็นของฝายขางมาก ในปจจุบัน (BVerfGE 15, 34 ; 16, 33) การ
มีผลบังคับใชของกฎหมายระหวางประเทศมิไดถูกปฏิเสธหรือมิไดถูกเปลี่ยนผานโดย
มาตรา 25 แตอยางใด โดยแทจริงแลวมาตรา 25 แสดงในลักษณะที่ตรงกันขามกับ
มาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญไวมารใน 2 ประการ กลาวคือ หากการบัญญัตกฎหมาย
ิ
ระหวาง
ประเทศนั้น สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมิไดมีความเห็นที่คัดคานกฎเกณฑดังกลาว
อยางชัดแจง ในกรณีนี้สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจะปฏิเสธกฎหมายระหวางประเทศ
ดังกลาวโดยใหเหตุผลวา กระบวนการของการบัญญัตกฎหมาย
ิ
ระหวางประเทศดังกลาว
สหพันธ สาธารณรัฐ เยอรมนี ไมได ใหความเห็น ชอบ อยาง ชัดแจงมิได หรือ สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีจะใหกฎหมายระหวางประเทศดังกลาวมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย
ภายในโดยการประกาศฝายเดียวก็มิได เพราะไดปฏิเสธการรับรองในอนาคต
กฎหมายทีเป
่ นขอตกลงระหวางรัฐตอรัฐไมอาจถือวาเปน “กฎเกณฑทีมี่ ลักษณะ
ทั่วไป” ในความหมายของมาตรา 25 ดังนั้นสัญญาระหวางรัฐตอรัฐจึงขาดลักษณะ
“ทั่วไป” เพราะขอตกลงดังกลาวใชบังคับกับรัฐคูสัญญาเทานั้น เชนเดียวกันในกรณีของ
สนธิสญ
ั ญาทีได
่ ตกลงกันโดยประเทศสวนใหญของประชาคมระหวางประเทศ กฎเกณฑ
ของสัญญาดังกลาวก็มิไดมีลักษณะเปนกฎเกณฑทีจ่ ะใชบังคับตามมาตรา 25 แตอยางใด
กรณีนีย้ อมเปนตามมาตรา 59 (2)11 ของรัฐธรรมนูญ การมีผลบังคับภายในของกฎเกณฑ
ของสนธิสญ
ั ญาดังกลาวจำาเปนทีจ่ ะตองไดรบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาและการใหสตั ยาบัน
โดยประธานาธิบดีของสหพันธ โดยบทบัญญัตของ
ิ สนธิสญ
ั ญานัน้ จะมีสถานะเปนกฎหมาย
ภายในระดับบทบัญญัตกฎหมาย
ิ
ทัว่ ไป การขยายขอบเขตของมาตรา 25 กับสนธิสญ
ั ญา
มิไดทำาใหขอบเขตการใชบังคับของมาตรา 59 (2) แคบลงและมิไดทำาใหเกิดความสับสน
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มาตรา 59 (2) สนธิสัญญา ซึ่ง กำาหนด ความ สัมพันธ ในทาง การเมือง ของ สหพันธ หรือ เกี่ยวกับ
เรื่องที่จะตองออกเปนกฎหมายของสหพันธ จำาเปนจะตองไดรับความเห็นชอบหรือจำาเปนจะตองให
องค ก ร ที่ มี อำ า นาจ สำ า หรั บ การ ออกกฎหมาย ของ สหพั น ธ ในเ รื่ อ ง นั้ น เข า มา มี ส ว นร ว ม ข อ ตกลง
ในทางปกครองใหมีผลใชบังคับกับขอบัญญัติของฝายปกครองของสหพันธโดยอนุโลม
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ระหวางสนธิสญ
ั ญากบั ก ฎหมายจารีตป ระเพณี หากแตไ ดน �ำ ไปสูข อ โตแยงเกีย่ วล�ำ ดับชัน้ 
ของกฎหมายของกฎเกณฑท รี่ ับเขามาในระบบกฎหมายภายใน
ในกรณีที่เนื้อหาของสนธิสัญญาเปนเพียงการประกาศของกฎหมายจารีต
ประเพณีที่ลักษณะทั่วไป กรณีนี้กฎเกณฑดังกลาวยอมไมใชสนธิสัญญาที่มีคาบังคับ
ภายในรัฐ แตถือวาเปนหลักทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศที่อยูในความหมายของ
มาตรา 25 แลว ในกรณีเชนเดียวกันกับสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งจาก
พื้นฐานดังกลาวกอใหเกิดเปนจ ารีตประเพณีตามกฎหมายระหวางประเทศ สัญญาตาม
กฎหมายระหวางประเทศดงั กลาวถอื วาเปนก ฎหมายจารีตป ระเพณีท มี่ ผี ลใชบ งั คับภ ายใน
ตัวอยางเชน สัญญามากกวา 500 ฉบับตั้งแตป ค.ศ. 1960 ที่หลีกเลี่ยงการคิดภาษี
ซ้ำ�ซอน ไดรับการพัฒนาไปสูหลักที่บุคคลยอมมีสิทธิเรียกรองในการที่จะไมถูกคิดภาษี
ซ้ำ�ซอนจากรัฐ12
นอกจากนี้ตามความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 ยอมรวมถึง “หลัก
กฎหมายทั่วไป” (die sog. allgemeinen Rechtsgrundsaetze) ตามมาตรา 38 (1)
a, b ซึ่งศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดนำ�มาใชในการวินิจฉัยข อพิพาทระหวางประเทศ
ในกรณีทข่ี าดกฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศทจ่ี ะน�ำ มาใชใ นการวนิ จิ ฉัย ดวยเหตุน้ี
จึงตองนำ�หลักกฎหมายทั่วไปมาใชเพื่ออุดชองวางดังกลาว การใหความหมายของ
หลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศยอมหมายถึง หลักกฎหมายที่ไดรับ
ค วามเห็นพ อ งกันใ นระบบกฎหมายของประชาคมระหวางประเทศและสามารถน�ำ มาใชกบั 
กรณีของกฎหมายระหวางประเทศได
หลักกฎหมายทั่วไปของสหภาพยุโรปมิไดมีความหมายเชนเดียวกับหลักทั่วไป
ของกฎหมายระหวางประเทศในความหมายของมาตรา 25 แตอยางใด ซึ่งกรณียอม
ขึน้ อยูก บั กฎของสหภาพยุโรปจดั ว า เปนก ฎหมายระหวางประเทศหรือจ ดั ว า เปนล กั ษณะ
ของกฎหมายทจ่ี ดั ใหเปนเอกภาพ ซึง่ โ ดยแทจริงแ ลวก �
ำ หมายของสหภาพยุโรปขาดลกั ษณะ
ทั่วไปในความหมายของมาตรา 25 สวนในกรณีอื่นๆ หลักกฎหมายของสหภาพยุโรป
มีล กั ษณะเปนก ฎเกณฑท เี่ ปนส ว นหนึง่ ข องกฎหมายจารีตป ระเพณีร ะหวางประเทศซงึ่ ใ น
กรณีเชนนีย้ อมอยูในความหมายของมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญด วย
12
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(2) เปนสวนหนึ่งของกฎหมายระดับสหพันธและกอใหเกิด
สิทธิและหนาที่โดยตรงตอบุคคลที่อยูในสหพันธรัฐ
บทบัญญัติของมาตรา 25 ดังกลาวมีความเกี่ยวพันกันอยางใกลชิด แตมิได
มีความหมายอยางเดียวกัน ประโยคที่กลาววา เปนสวนหนึ่งของกฎหมายระดับสหพันธ
ซึ่งในเรื่องนี้ยอมเกี่ยวกับการวินิจฉัยพื้นฐานสำาหรับการยอมรับหลักทั่วไปของกฎหมาย
ระหวางประเทศเขามาในระบบกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเปนการ
กำาหนดใหมีคาบังคับภายในประเทศ สวนอีกประโยคหนึ่งยอมมีผลวา กฎหมายระหวาง
ประเทศนั้นๆ กอใหเกิดสิทธิหรือหนาที่ตอบุคคล
ก) กฎหมายระหวางประเทศที่มีผลบังคับเฉพาะกับองคกรของรัฐ ในเบื้องตน
กฎหมายระหวางประเทศเปนกฎหมายที่กอใหเกิดสิทธิหรือหนาที่ตอบรรดารัฐทั้งหลาย
หลักทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งมาตรา 25 นำาเขามาใหมีผลบังคับภายใน
ประเทศ ดวยเหตุนสี้ วนใหญจึงใชกบั องคกรของรัฐ หลักกฎหมายสวนใหญในทางเนือ้ หา
แลวจึงมิไดใชบังคับกับปจเจกบุคคล กฎหมายระหวางประเทศที่มีผลใชบังคับเฉพาะกับ
องคกรของรัฐจึงมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับองคกรของรัฐ (องคกรนิติบัญญัติ, รัฐบาลสหพันธ,
ฝายปกครอง, ศาล) และวางกฎเกณฑเกีย่ วกับการใชอำานาจขององคกรเหลานัน้ กฎหมาย
ระหวางประเทศที่มีผลบังคับเฉพาะกับองคกรของรัฐ ตามเนื้อหาของกฎเกณฑเหลานี้
ยอม ไม ใช บังคับ กับ ปจเจกบุคคล ดัง กฎเกณฑ ของ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ เหลานี้
จึงมิไดกอใหเกิดสิทธิหรือหนาที่ตอบุคคลแตอยางใด แตกฎเกณฑของกฎหมายระหวาง
ประเทศดังกลาวยอมอยูใน
 ความหมายของมาตรา 25 ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของกฎหมายภายใน
ในระดับกฎหมายของสหพันธ
ความผูกพันของศาลและฝายปกครองตอกฎเกณฑทัว่ ไปของกฎหมายระหวาง
ประเทศ มี ความ สำาคัญ ใน 2 ประการ กลาว คือ ประการ แรก มี กฎเกณฑ ที่ เกี่ยวกับ
กระบวนการขององคกรของรัฐดังกลาว ตัวอยางเชน กฎเกณฑเกี่ยวกับเอกสิทธิ์ของรัฐ
ตางประเทศตออำานาจศาลภายในประเทศ ประการที่สอง มีผลมาจากมาตรา 25 เปน
หนาทีของ
่ ศาลทัง้ หลายและเจาหนาทีทั่ ง้ หลายทีจะ
่ ตองคำานึงถึงกฎหมายระหวางประเทศ
ที่รับเขามาในกฎหมายสหพันธโดยคำาพิพากษาหรือโดยฝายปกครอง
นอกจากนี้มาตรา 25 ยังมีความสำาคัญสำาหรับองคกรซึ่งตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแลวเปนองคกรทีจะ
่ ตองใชอำานาจภายนอกประเทศ โดยเฉพาะประธานาธิบดี
สหพันธ รัฐบาลสหพันธ และสภาผูแทน
 ราษฎรสหพันธ แมวา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
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จะเปนผูทรงสิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศก็ตาม ซึ่งตองผูกพันตอกฎเกณฑ
การปฏิบัติตอกันระหวางรัฐตามกฎหมายระหวางประเทศก็ตาม มาตรา 25 กอใหเกิด
หนาท ี่ตออ งคกรที่ใชอำ�นาจในการตางประเทศ แตในขณะเดียวกันย อมมีผลตอข อบเขต
ภายในประเทศสำ�หรับการใชอำ�นาจในการตางประเทศใหเปนไปตามกฎหมายระหวาง
ประเทศและและสอดคลองกับสันติภาพของการอยูรวมกัน ความผูกพันในทางกฎหมาย
ของการใชอำ�นาจในการตางประเทศตามมาตรา 25 ยอมเกี่ยวพันกับปญหาทั่วไป
ของการทำ�ใหเปนไปตามกฎหมายของอำ�นาจในการตางประเทศ เชนเดียวกับกรณี
ของฝา ยปกครองทใี่ หเหตุผลถงึ ก ารกระทำ�ทางปกครองตอ งชอบดว ยกฎหมายเปนไปตาม
หลักเงื่อนไขของกฎหมายและหลักความมากอนของกฎหมาย
	ความผูกพันของฝายนิติบัญญัติตอหลักทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศ
มิไดมีผลผูกพันเนื่องจากการมผี ลบังคับใชภายในประเทศ นอกจากเหตุผลดังกลาวยังมี
ความจำ�เปนที่จะตองใหกฎเกณฑตามกฎหมายระหวางประเทศนั้นอยูในลำ�ดับชั้นที่
สูงกวากฎเกณฑท ี่ตราโดยฝายนิติบัญญัติ มาตรา 25 จึงไ ดบัญญัตใิ หกฎหมายระหวาง
ประเทศอยูในลำ�ดับชั้นที่เหนือกวากฎหมายภายใน สำ�หรับบทบัญญัติของกฎหมาย
ระหวางประเทศทมี่ ผี ลผกู พันต อ ฝ า ยนติ บิ ญ
ั ญัตยิ อ มเปนก ฎเกณฑท กี่ �ำ หนดใหม ขี อบเขต
ของการบังคับในทางพื้นที่และในทางบุคคลของฝายนิติบัญญัติและยอมมีผลตอ
ขอบอำ�นาจหนาที่ตามกฎหมายระหวางประเทศ นอกจากนี้กฎเกณฑของกฎหมาย
ระหวางประเทศที่มีความมุงหมายตอฝายนิติบัญญัตินี้ยอมมีบทบัญญัติของกฎหมาย
ระหวางประเทศซึ่งมีขอจำ�กัดในทางกฎหมายตอฝายนิติบัญญัติหรือองคกรของรัฐอื่นๆ
ตัวอยางเชน ตามหลักทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศ รัฐใดรัฐหนึ่งอาจกระทำ�การ
โตตอบการกระทำ�ทไี่ มชอบดว ยกฎหมายของรฐั ต า งประเทศได ม าตรการโตตอบดงั กลาว
อาจดำ�เนินการโดยอาศัยมาตรการภายในของฝายนิติบัญญัติหรือโดยฝายปกครองก็ได
สิทธิในการตอบโตดงกลาวตามมาตรา 25 ถือวาเปนอิสระที่ฝายนิติบัญญัติจะเลือกใช
มาตรการทเี่ หมาะสม ก ารมผี ลบงั คับภายในประเทศของหลักท วั่ ไปตามกฎหมายระหวาง
ประเทศของสิทธิในการตอบโตนั้นยอมมีผลวา กฎเกณฑด ังกลาวยอมมีขอจำ�กัดส ำ�หรับ
การเลือกใชมาตรการที่เหมาะสมของฝายนิติบัญญัติ กลาวคือ มาตรการที่ใชใน
การตอบโตนั้นตองเปนไปตามหลักความพอสมควรแกเหตุดวย ฝายนิติบัญญัติจะตอง
ดำ�เนินการโดยไมเกินเลยไปกวาขอจำ�กัดตามกฎหมายระหวางประเทศ หากสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีตองการตอบโตตอการละเมิดเพียงเล็กนอยโดยการออกกฎหมาย
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เวนคืนตอกรรมสิทธิ์ของบุคคลของรัฐตางประเทศที่อยูในเยอรมนี มาตรการดังกลาว
ยอมเปนการละเมิดตอหลักความไดสัดสวน ซึ่งมิไดเปนการไมชอบดวยกฎหมายของ
มาตรการในการตอบโตในระดับของกฎหมายระหวางประเทศเทานัน้ หมายในความสัมพันธ
ระหวางรัฐตอรัฐ ในขณะเดียวกันบุคคลที่ถูกกระทบสิทธิยอมามารถโตแยงการกระทำา
ที่ไมชอบดวยกฎหมายในขอบเขตภายในประเทศโดยอาศัยเหตุผลของมาตรา 25 เพื่อ
ใชสิทธิในทางศาลได13
สำาหรับปญหาการมีผลบังคับภายในประเทศของกฎเกณฑของกฎหมายระหวาง
ประเทศ กับ ปญหา การ ใช บังคับ ของ กฎเกณฑ ของ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ นั้น ตอง
แยกจากกัน กลาว คือ การ มี ผล บังคับ ภายใน ประเทศ เกี่ยวกับ การนำา กฎเกณฑ ของ
กฎหมายระหวางประเทศเขามาในขอบเขตภายในประเทศโดยผานการกระทำาของรัฐ
อยางใดอยางหนึง่ ดังเชนทีบั่ ญญัตไว
ิ ในมาตรา 25 ในขณะทีป่ ญหาเรือ่ งการใชบังคับเปน
เรื่องเกี่ยวกับการใชบังคับภายในประเทศโดยศาลหรือโดยฝายบริหาร การกระทำาที่เปน
การนำากฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศใหเขามามีผลใชบังคับภายในประเทศ
เปนเพียงเงื่อนไขสำาหรับการที่จะกฎเกณฑดังกลาวมาใชบังคับโดยตรงเทานั้น ดังนั้น
กฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศจะสามารถใชโดยองคกรที่ใชบังคับกฎหมาย
ภายในประเทศไดหรือไม หรือกฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศดังกลาวตองไดรับ
ความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติกอนหรือไมนั้น ประเด็นปญหาดังกลาวยอมขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขอื่นๆ ดวย เชน หลักความแนนอนชัดเจนของกฎหมาย ขอเรียกรองของหลัก
ความแนนอนชัดเจนของกฎหมายเปนหลักการที่ถูกกำาหนดไวโดยหลักของกฎหมาย
ภายใน ตามรัฐธรรมนูญของเยอรมันหลักความแนนอนชัดเจนของกฎหมายถือวาเปน
เงื่อนไขสำาหรับการใชบังคับกฎหมายตามหลักนิติรัฐ หลักความแนนอนชัดเจนของ
กฎหมายถูกเรียกรองจากหลักความมัน่ คงของกฎหมายและหลักการคุม ครองความสุจริต
รวมทั้งเปนวิธีการของหลักการแบงแยกอำานาจ ซึ่งถือวาเปนขอจำากัดของการใชบังคับ
กฎหมายที่ถูกตรวจสอบโดยผูพิพากษาได ดังนั้นหลักความแนนอนชัดเจนของกฎหมาย
จึงเปนหลักที่เรียกรองกับกฎหมายระหวางประเทศดวยเชนกัน
การใชบงั คับโดยตรงของกฎหมายระหวางประเทศนัน้ ตองเปนกรณีทกี่ ฎหมาย
ระหวางประเทศนั้นเปนหลักความยุติธรรมที่ผูพิพากษาใชเปนพื้นฐานในการวินิจฉัยคดี
13

Ondolf Rojahn, Grundgesetz-Kommentar, Hrsg. Von Ingo von Muench, Band 2, 2. Aufl.,
Muenchen 1983, s. 144

164 การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

ความแนนอนชัดเจนในลักษณะของกฎหมาย กลาวคือ การทำ�ใหกฎหมายระหวาง
ประเทศมลี กั ษณะเปนร ปู ธรรมในทางกฎหมายเปนก รณีทมี่ คี วามจ�ำ เปน หากตามเนือ้ หา
ของกฎหมายระหวางประเทศดังกลาวเปนการใหอำ�นาจฝายบริหารในการใชมาตรการ
ใดมาตรการหนึง่ ซึง่ ต ามหลักค วามชอบดว ยก�
ำ หมายของการกระทำ�ฝา ยปกครองจ�ำ เปน
จะตองมีกฎหมายใหอำ�นาจ หรือกลาววา การรับกฎหมายระหวางประเทศเขามาเปน
กฎหมายภายในในกรณีนี้ยังตองเปนไปตามหลักไมมีกฎหมายไมมอี ำ�นาจ
ในทางต�ำ รามบี อ ยครัง้ ท ม่ี กี ารตคี วามมาตรา 25 ปนเปกนั ร ะหวางปญ
 หาการมผี ล
บังคับใชภ ายในประเทศของกฎหมายระหวางประเทศกบั ป ญ
 หาเกีย่ วกับก ารมผี ลใชบ งั คับ
โดยตรง แทจริงแลวปญหาทั้งสองมีความเกี่ยวพันกันอยางใกลชิด มาตรา 25 เปน
การยอมรับกฎหมายระหวางประเทศเขามาเปนกฎหมายภายใน ซึง่ น�ำ ไปสูการใชบงั คับ
โดยภายในประเทศได ดวยเหตุนี้ การใชบ ังคับโดยตรงจึงว างอยูบ นเงื่อนไขของการมีผล
บังคับใชภ ายในประเทศ ซึง่ อ าจกลาวโดยสรุปไดวา การยอมรับก ฎหมายระหวางประเทศ
ใหเขามาเปนกฎหมายภายในอาจกระทำ�ได หากกฎหมายระหวางประเทศนั้นเมื่อได
พิจารณาตามเนือ้ หาและวตั ถุป ระสงคแ ลวเปนการเหมาะสมทจี่ ะใหม ผี ลในทางกฎหมาย
ภายในประเทศ
กรณีศึกษา
(1) กรณีของกฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศที่มีความมุงหมายที่จะใช
กับรัฐเทานั้นมีกรณีตัวอยาง ดังนี้14
		
ก. การทำ � สั ญ ญาต ามกฎหมายร ะหว า งป ระเทศ (Abschluss
voelkerrecht-licher Vertraege) สัญญาประเภทนี้อาจจะมีคูสัญญาฝายหนึ่งอางกับ
อีกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งวา สัญญาดังกลาวขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ ดังนั้น กฎเกณฑข อง
กฎหมายระหวางประเทศดงั กลาวจงึ ว างอยูบ นเงือ่ นไขวา คูส ญ
ั ญาฝา ยหนึง่ (ประเทศเยอรมนี
ตะวันตก) อางกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง (ประเทศเยอรมนีตะวันออก) กอนการตกลง
ทำ�สัญญาวา มขี อ จำ�กัดตามรฐั ธรรมนูญไ ด (BVerfGE 36, 1 (36) – Grundvertragsurteil)
ตามกฎหมายระหวางประเทศมไิ ดก �ำ หนดรปู แบบส�ำ หรับก ารท�ำ สัญญาสองฝายไวแ ตอยางใด
กรณีจึงเปนไปตามความประสงคของคูสัญญาวา จะตกลงกันดวยวาจาหรือทำ�เปน
14
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ลายลักษณอักษรหรือดวยการกระทำาใดๆ ทั้งนี้ยอมเปนไปตามหลักการที่วา การนิ่งเสีย
ไมปฎิเสธขอเสนอของอีกฝายหนึ่งถือวาเปนการยอมรับ
ข. การกระทำาของรัฐ (Act of State – Doctrine) หลักวาดวยการกระทำา
ของรัฐเปนหลักการในทางกฎหมายของฝายแองโกล-อเมริกา ซึ่งตามหลักการดังกลาว
องคกรของรัฐภายในประเทศไมอาจตรวจสอบอำานาจของรัฐตางประเทศได โดยแทจริงแลว
ตามหลักเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศศาลและฝายปกครองยอมมีสิทธิตรวจสอบ
การกระทำาของรัฐตางประเทศไดตามหลักความชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศและ
ในกรณีที่ขัดกับกฎหมายระหวางประเทศยอมไมอาจกระทำาการในเยอรมนีตะวันตกได
ค. การ ตีความ สัญญา ตามกฎหมาย ระหวาง ประเทศ ( A u s l e g u n g
voelkerrecht- licher Vertraege) ในการตีความสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ
จะตองคำานึงถึงหลักการทีได
่ รบั การพัฒนาตามกฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่
จะตองคนหาเจตจำานงของคูส ญ
ั ญาทีเห็
่ นพองตองกันโดยพิจารณาจากเนือ้ หาของสัญญา
ทั้งหมด วัตถุประสงคของสัญญาและการเกิดขึ้นของสัญญา การตีความสัญญาจะตอง
ตีความและใชในขอบเขตของหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศที่เนื้อหา
ของสัญญานั้นไปเกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ (BVerfGE 46, 342)
ง. การสงผูรายขามแดน (Auslieferung) หลักการที่เปนพื้นฐานของ
กฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดนมีหลักสำาคัญวา บุคคลซึ่งเปนผูรายขามแดนจะถูก
สงตัวกลับไดก็เฉพาะไดมีการกระทำาผิดในทางอาญา เนือ่ งจากการสงผูร า ยขามแดนไดรบั
การยอมรับเปนหลักการพื้นฐาน ศาลยุติธรรมแหงสหพันธเห็นวาหลักการดังกลาวเปน
หลักทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศ (BGHSt 15, 125; BVerfGE 9, 174) ตาม
ความเห็นของศาล รัฐธรรมนูญ สหพันธ เห็น วาการ สงผูรายขามแดนที่ถูกพิพากษาให
ลงโทษประหารชีวติ มิไดเปนการละเมิดหลักทัว่ ไปของกฎหมายระหวางประเทศ (BVerfGE
18, 112)
จ. การคุมครองทางการทูต (diplomatischer Schutz) ตามหลักทั่วไป
ของกฎหมายระหวางประเทศแลวบุคคลที่จะไดรับการคุมครองทางการทูตและสามารถ
ใชสิทธิตอรัฐไดนั้น จะตองเปนกรณีที่ในระหวางที่เกิดความเสียหายนั้นบุคคลนั้นยังมี
สัญชาติของรัฐนั้นอยูและในระหวางที่ยกสิทธิขึ้นเรียกรองนั้น บุคคลนั้นยังเปนพลเมือง
ของรัฐนั้นอยูเชนกัน
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		ฉ.	การเวนคืนท รัพยสนิ ข องตา งประเทศ (Ente ignung,auslaendische)
การเวนคืนเปนหลักการทอ่ี ยูบ นพน้ื ฐานของหลักดนิ แดน ตราบเทาทเ่ี ปนการเวนทรัพยสนิ
ภายในประเทศ ไมรวมถึงทรัพยสินที่อยูนอกเขตแดนของประเทศนั้น โดยหลักการแลว
การเวนคืนท จี่ ะตอ งด�ำ เนินการในรฐั ท ที่ �ำ การเวนคืนจ ะตอ งไดรบั ก ารยอมรับก ารมผี ลของ
การเวนคืนจ ากศาลของเยอรมนีตะวันตก กรณียอมไมมีหลักท ั่วไปของกฎหมายระหวาง
ประเทศวา ผูพิพากษาของศาลภายในประเทศมีหนาที่ผูกพันจากกฎหมายระหวาง
ประเทศที่จะตองวินิจฉัยวา การกระทำ�ของรัฐตางประเทศที่ขัดกับกฎหมายระหวาง
ประเทศเปนโมฆะตั้งแตเริ่มตน
		ช.	อ�ำ นาจเหนือเขตแดน ก ารกระทำ�ของรฐั ห นึง่ เหนือเขตแดนของอกี ร ฐั 
หนึ่ง ตามหลักด ินแดนของกฎหมายระหวางประเทศแลวไ มอาจกระทำ�ได หากอีกร ัฐหนึ่ง
ไมยินยอมใหกระทำ�การหรือเปนกรณีที่ไมอาจอางเหตุผลจากหลักทั่วไปของกฎหมาย
ระหวางประเทศได
		ซ.	อ�ำ นาจนติ บิ ญ
ั ญัตเิ ปนอ �ำ นาจเหนือพ นื้ ท ี่ อ �ำ นาจของรฐั ใ นการบญ
ั ญัติ
กฎหมายเพื่อใหมีผลใชบังคับเหนือพื้นที่ของรัฐนั้นๆ การมีผลดังกลาวมิไดเกิดจาก
กฎหมายระหวางประเทศ หากแตเกิดจากอำ�นาจในการบังคับภายในประเทศเอง
กฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศไมมีการกำ�หนดเกี่ยวกับการมีผลใชบังคับของ
กฎหมายของรัฐนอกเหนือจากเขตแดนของรัฐนั้นแตอยางใด กฎหมายระหวางประเทศ
สามารถจำ � กั ด เ ฉพาะก ารมี ผ ลบั ง คั บ ข องก ฎหมายภายใ นเ ท า นั้ น ซึ่ ง เ ป น ไปต าม
หลักดนิ แดน ซง่ึ ตามหลักดงั กลาวกฎหมายอาจน�ำ ไปใชบงั คับนอกเหนือเขตแดนได หากมี
ประเด็นเชื่อมโยงกับเรื่องภายในประเทศ เชน หนาที่ตามกฎหมายประกันสังคมซึ่งมี
ประเด็นคำ�ถามวา มาตรา 25 ขัดกับการมีหนาท ี่ตามกฎหมายประกันสังคมของลูกจาง
ทีอ่ ยูใ นประเทศเยอรมนีแ ละไปท�ำ งานในตา งประเทศทมี่ ใิ ชเปนการไปท�ำ งานเพียงชวั่ คราว
ซึ่งเรื่องนี้เห็นวาเปนการขัดกับมาตรา 25 ด ังกลาว
		ฌ. เอกสิทธิ์ของรัฐ ไมมีกฎเกณฑข องกฎหมายระหวางประเทศทจี่ ำ�กัด
ไมใหเขตอำ�นาจศาลภายในประเทศสำ�หรับการฟองรัฐตางประเทศในเรื่องที่เกี่ยวที่ดิน
ของสถานทูต ส �ำ หรับก ารฟอ งรฐั ต า งประเทศเพือ่ ใ หค วามยนิ ยอมในทางทะเบียนในกรณี
ทีเ่ กีย่ วกับก รรมสิทธิใ์ นทดี่ นิ ข องสถานทูตแ ละการฟอ งเนือ่ งจากการเรียกรองคา ซ อ มแซม
อาคารของสถานทูตในกรณีนี้อำ�นาจศาลของเยอรมันมิไดถูกจำ�กัดโดยหลักทั่วไปของ
กฎหมายระหวางประเทศแตอยางใด (BVer fGE15,25;16,27)
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ญ. หลัก “สัญญาตองเปนสัญญา” (pacta sunt servanda) หลักทั่วไป
ของกฎหมายระหวางประเทศจะตองไดรับการคำานึงถึงจากศาลของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี หากขอพิพาทนั้นมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยในเบื้องตนวา สัญญานั้นจะตองใช
กฎหมายระหวางประเทศบังคับใชหรือไม สัญญาทีถู่ กบอกเลิกโดยขัดกับกฎหมายระหวาง
ประเทศไมอาจอางหลักสัญญาตองเปนสัญญาได กรณีนี้ตองถือวาสัญญายังคงมีผล
ตอไป แตอยางไรก็ตามมิไดหมายความวา การบอกเลิกทีเป
่ นการขัดกับกฎหมายระหวาง
ประเทศจะยกเลิกการมีผลใชบังคับภายในประเทศของสัญญาดังกลาว ซึง่ โดยแทจริงแลว
กฎหมาย ระหวาง ประเทศ มี กฎเกณฑ ที่ เปน เงื่อนไข ในทาง รูปแบบ และ ทาง เนื้อ ของ
การ บอกเลิก สัญญา ซึ่ง กำาหนด องคกร ที่ ใช อำานาจ ใน การ ตางประเทศ มี ขอจำากัด ใน
การบอกเลิกสัญญาฝายเดียว การละเมิดขอจำากัดดังกลาวเชนเดียวกับการละเมิดขอสัญญา
ที่กำาหนดไวเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาและการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
การบอกเลิกสัญญา ซึง่ มีผลทำาใหการยกเลิกสัญญาดังกลาวเปนการไมชอบดวยกฎหมาย
ฎ. สั ญ ชาติ รั ฐ ใด รั ฐ หนึ่ ง ย อ ม มี สิ ท ธิ ใน การ บั ญ ญั ติ กฎหมาย เพื่ อ
กำาหนดวาบุคคลใดเปนผูมี สัญชาติของรัฐนัน้ ๆ รัฐอืน่ ๆ จะตองยอมรับกฎหมายของรัฐนัน้
ตราบเทาที่กฎหมายดังกลาวสอดคลองกับสนธิสัญญาระหวางประเทศ ประเพณีปฏิบัติ
ระหวางประเทศและหลักพื้นฐานทางกฎหมายที่ไดรับการยอมรับทั่วไปในเรื่องหลักการ
วาดวยสัญชาติ ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของรัฐแตละรัฐจะตองอยูในขอบเขตของ
ขอจำากัดของกฎหมายระหวางประเทศ
(2) กฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศที่ใชบังคับภายในประเทศโดยมี
ความมุงหมายตอปจเจกบุคคล มีตัวอยางดังนี้
กฎเกณฑทีมี่ ความมุง หมายใชกบั ปจเจกบุคคลประการหนึง่ คือ สิทธิของ
คนตางดาวตามกฎหมายระหวางประเทศ ซึง่ ถือวาเปนสิทธิขัน้ ต่าำ ทีคน
่ ตางดาวควรจะไดรบั
ตามกฎหมายระหวางประเทศ มาตรฐานขั้นต่ำาดังกลาวครอบคลุมตามปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชน แตเปนเรือ่ งยากทีกำ่ าหนดถึงความแนนอนชัดเจนของสิทธิดังกลาว
แตอยางไรก็ตามมาตรฐานขัน้ ต่าำ ควรประกอบดวย สิทธิในชีวติ และรางกาย เสรีภาพและ
กรรมสิทธิ์ ขอหามในการทรมานและขอหามในการเขาถึงศาลภายใน ประเทศ แตทั้งนี้
ยอมไมหมายรวมถึงเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิในทางการเมือง แตอยางไรก็ตาม
สิทธิของคนตางดาวตามกฎหมายระหวางประเทศนัน้ มีเพียงกฎเกณฑทีมี่ ความมุง หมาย
ทีจ่ ะใชกบั รัฐเทานัน้ ตัวอยางเชน ตามกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศคนตางดาว
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ยอมไมมีสิทธิเรียกรองในการเดินทางเขาไปในประเทศใดประเทศหนึ่ง ในการปฏิเสธ
การอนุญาตในการใหสิทธิในการพำ�นักนั้นตามกฎหมายระหวางประเทศใหสิทธิรัฐที่ให
ทีพ่ �ำ นักอ าศัยย อ มใชส ทิ ธิต อ ร ฐั ท คี่ นตา งดาวนนั้ ส งั กัดไ ด เชนเดียวกันส ทิ ธิใ นการเดินทาง
ออกจากประเทศที่ไดรับการยอมรับในกฎหมายระหวางประเทศมิไดถือวาเปนสิทธิของ
คนตางดาว หากแตเปนสิทธิของรัฐที่คนตางดาวนั้นสังกัดอยู ดวยอำ�นาจเหนือบุคคล
รัฐทค่ี นตา งดาวนน้ั สงั กัดอยูย อ มมสี ทิ ธิเรียกรองตอ รฐั ตา งประเทศเหนือพลเมืองของตนได
ในสว นทเี่ กีย่ วกับก ารปฏิบตั อิ ยางเทาเทียมกนั ร ะหวางคนตา งดาวกบั ค นเยอรมัน
นั้น หรือที่เรียกวา การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันภายในประเทศนั้นกฎหมายระหวาง
ประเทศมิไดมีขอเรียกรองในประเด็นนี้แตอยางใด มาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญเยอรมัน
มิไดใ หสทิ ธิแ กค นตา งดาวใหม สี ทิ ธิเรียกรองใหเทาเทียมกนั ร ะหวางคนตา งดาวกบั บ คุ คล
ผูมีสัญชาติเยอรมันแตอยางใด สำ�หรับขอบเขตการใชบังคับข องมาตร 3 วรรค 115 ของ
รัฐธรรมนูญเยอรมันน นั้ ห มายความวา การทฝี่ า ยนติ บิ ญ
ั ญัตกิ �ำ หนดใหค ณ
ุ สมบัตขิ องการ
เปนคนตางดาวเปนเกณฑที่นำ�ไปสูการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกันนั้น กรณีเชนนี้ไมถือวา
เปนการปฏิบตั ติ ามอ�ำ เภอใจ เวนแตรฐั ธรรมนูญจะไดก�ำ หนดใหมกี ารปฏิบตั ใิ หเทาเทียม
กันหรือที่เรียกวาเปนสิทธิของบุคคลทุกคนไมใชเฉพาะคนเยอรมันเทานั้น หรือเปนสิทธิ
ที่อยูในมาตรฐานขั้นต่ำ�ที่ถูกบังคับโดยกฎหมายระหวางประเทศ หรือเปนขอหามมิให
เลือกปฏิบัติตามทีบ่ ัญญัติไวในมาตรา 3 (3)16 ซึ่งน อกเหนือไปจากความเปนคนตางดาว
ประเด็นที่เปนปญหามายาวนานคือ มีกฎเกณฑข องกฎหมายระหวางประเทศ
ที่มีการกำ�หนดไวอยางเปนอกภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับส ิทธิและเรื่องของความผิดมีหรือไม
และการก�ำ หนดใหเปนสทิ ธิโดยตรงตอ ปจ เจกบุคคลอนั กอ ใหเกิดหนาทีใ่ นการกระทำ�อยางใด
อยางหนึ่ง กฎเกณฑเหลานี้มีอยูหรือไม ประเด็นดังกลาวอาจจะรวมอยูในขอบเขตของ
มาตรา 25 นี้ได ตามกฎหมายระหวางประเทศอาจกำ�หนดถึงองคประกอบความผิด
ซึง่ ก ารกระทำ�ใหค รบองคประกอบความผดิ อ าจกระทำ�โดยปจ เจกบุคคลได และการลงโทษ
เปนเรื่องที่อาจมอบอำ�นาจใหรัฐกระทำ�การ ดังนั้น ตามมาตรา 25 บุคคลที่อาศัยอยูใน
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มาตรา 3 (ความเสมอภาคตอหนากฎหมาย)
(1) บุคคลมีความเสมอภาคกันตอหนากฎหมาย
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(3) บุคคลไมอาจจะไดสิทธิพิเศษ หรือไมอาจจะถูกทำ�ใหเสียเปรียบอันเนื่องมาจากเพศ เชื้อสาย
เชื้อชาติ ภาษา ถิ่นกำ�เนิด และเผาพันธุ ความเชื่อ ความคิดในทางศาสนาหรือทางการเมือง บุคคล
ไมอาจไดรับการปฏิบัตอิ ยางเสียเปรียบ เพราะเหตุแหงความพิการของบุคคลนั้น

การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

ประเทศเยอรมนีจึงตองไมกระทำาการใหเขาองคประกอบความผิดดังกลาว การละเมิด
การปฏิบัติดังกลาวไมถือวาเปนการเขาเงื่อนไขของการละเมิดกฎหมายอาญาภายใน
ประเทศของบุคคล กฎหมายระหวางประเทศ ปลอยใหเปนอำานาจของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตวิ า
กรณีนั้นควรจะไดรับโทษอาญาหรือไม
(2.3) กฎหมายระหวางประเทศทีมุ่ ง หมายตอรัฐใหมีผลบังคับภายในประเทศ
นั้นกอใหเกิดสิทธิและหนาที่ของบุคคล
นอกเหนือจากกฎหมายระหวางประเทศทีมี่ ความมุง หมายทีจ่ ะใชเฉพาะ
กับรัฐเทานัน้ กรณีนีย้ อมไมนำามาใชกบั ปจเจกบุคคล ยังมีบทบัญญัตของ
ิ กฎหมายระหวาง
ประเทศซึ่งในระดับของกฎหมายระหวางประเทศมีความมุงหมายที่จะใชกับรัฐ แตใน
ระดับภายในประเทศแลวกอใหเกิดสิทธิเรียกรองตอปจเจกบุคคล ซึ่งในกรณีนี้ขาดความ
ชัดเจน ถึง การ มี ผล ของ กฎหมาย ตาม ความเห็น ของ ฝาย หนึ่ง เห็น วาการ รับ กฎหมาย
ระหวางประเทศดังกลาวเขามาในระบบกฎหมายของเยอรมนีตองกระทำาใน 2 ระดับ
ระดับแรก ตามมาตรา 25 กฎหมายระหวางประเทศดังกลาวใหสิทธิแกปจเจกบุคคล
ซึ่งหมายความวา เปนการประกาศโดยใหมีผลตามรัฐธรรมนูญตอสิทธิและหนาที่ของ
บุคคลที่อาศัยอยูในประเทศเยอรมนี ระดับที่สอง หลังจากนั้นปรับเปลี่ยนกฎเกณฑนั้น
ใหเปนกฎเกณฑที่บังคับใชภายในประเทศ แตในทางตรงกันกับศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ
ใน คำา วินิจฉัย ของ ศาล รัฐธรรมนูญ (BVerfGE 15, 25) ศาล รัฐธรรมนูญ ยอมรับวา
ตาม มาตรา 25 นั้น เปน เพียง การ ประกาศ ให ทราบ เทานั้น สิทธิ และ หนาที่ โดย ตรง
ของบุคคลตามกฎหมายระหวางประเทศดังกลาวมีผลจากการนำาเขาของกฎหมายระหวาง
ประเทศใหเขามาในระบบกฎหมายของเยอรมันโดยมาตรา 25 ประโยคทีห่ นึง่ มาตรา 25
ประโยคที่ 2 บอกแตเพียงวา กฎหมายระหวางประเทศดังกลาวใหสทิ ธิและหนาทีต่ อ บุคคล
เชนเดียวกันกับกับกฎหมายภายในประเทศและกอใหเกิดสิทธิและหนาที่ตอบุคคลได
ตามคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (BVerfGE 46, 342 (362)) วินิจฉัยวา ความหมาย
ของ มาตรา 25 ประโยค ที่ 2 กรณี ของ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ ยอม มี ผล โดย ตรง
ตามเนือ้ หาและขอบเขตของผูได
 รบั สิทธิจากกฎหมายดังกลาว ซึง่ หมายความวา ไมจำาตอง
มีการกระทำาโดยกฎหมายภายในแตอยางใด ดังนั้นกฎหมายระหวางประเทศดังกลาว
ยอมกอใหเกิดสิทธิและหนาที่ของบุคคลแลว แตทั้งนี้หมายเฉพาะแตกฎหมายระหวาง
ประเทศ ที่ มี ความ มุงหมาย ตอ ปจเจกบุคคล เทานั้น ในขณะ เดียวกัน ศาล รัฐธรรมนูญ
จะเปดชองไววา กรณีใดเปนกฎเกณฑตามกฎหมายระหวางประเทศที่มีความมุงหมาย

170 การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

ที่จะใชกับรัฐเทานั้น ซึ่งไ มกอใหเกิดสิทธิหรือหนาที่โดยตรงตอปจเจกบุคคล เปนป ระเด็น
ที่จะตองผานการพิจารณาในประเด็นดังกลาวกอน17
คำ�วา “ผูอ าศัยอยูในประเทศเยอรมนี” ในความหมายของมาตรา 25 ประโยค
ที่ 2 นั้น มิไดหมายเฉพาะชาวเยอรมันหรือชาวตางประเทศที่อาศัยอยูในเยอรมันเปน
การประจำ�เทานัน้ ยังห มายรวมถึงผ ทู เี่ ดินท างผานประเทศเยอรมนีและนติ บิ คุ คลทมี่ ที ตี่ งั้
อยูในประเทศเยอรมนีดวย
คำ�วา “โดยตรง” ในความหมายของมาตรา 25 ประโยคท่ี 2 ยอมมคี วามชดั เจนวา
กอใหเกิดสิทธิและหนาที่ตอปจเจกบุคคลโดยมีผลบังคับภายในประเทศโดยไมจำ�เปน
ต อ งมีก ารก ระทำ �อย างใ ดอ ยางหนึ่งของฝ ายนิติบัญญั ติแ ต อย า งใด เช นเ ดี ยวกั น
ตามมาตรา 25 ประโยคที่ 1 สำ�หรับกฎหมายระหวางประเทศทมี่ ีความมุงหมายที่จะใช
กับรฐั นนั้ ต ามมาตรา 25 ประโยคที่ 2 การกอ ใหเกิดสทิ ธิและหนาทีแ่ กบคุ คลนนั้ ถ อื วาเปน
ความมุงหมายของผูรางรัฐธรรมนูญ ถาหากกฎหมายระหวางประเทศใดที่กอใหเกิด
สิทธิแกปจเจกบุคคล สิทธิของบุคคลดังกลาวยอมกอใหเกิดการมีผลบังคับภายใน
โดยอัตโนมัติตามมาตรา 25 ประโยคที่ 2 แตการมีผลบังคับภายในของกฎหมายระหวาง
ประเทศมิไดมีผลโดยอัตโนมัติตอการใชโดยไมมีขอจำ�กัด การมีผลตอการกอใหเกิด
สิทธิหรือหนาที่ตามมาตรา 25 ประโยคที่ 2 มิไดทำ�ใหหลักไมมีกฎหมายไมมีอำ�นาจ
สิ้นผลไปแตอยางใด นอกจากนี้มาตรา 25 ประโยคที่ 2 มิอาจทดแทนเรื่องของพื้นฐาน
ของกฎหมายที่ใหอำ�นาจในการกระทำ�การได กรณีจึงยอมมีความจำ�เปนที่จะตองมี
กฎหมายใหอำ�นาจ หากเปนกรณีที่เปนการแทรกแซงในสิทธิของบุคคลอื่น กรณีเชนนี้
จึงเปนภารกิจของฝายนิติบัญญัติตามมาตรา 25 ประโยคที่ 2 ที่จะตองบัญญัตกิ ฎหมาย
ที่จำ�เปนสำ�หรับการบังคับใชภายในประเทศโดยองคกรตุลาการหรือองคกรฝายบริหาร
ตราบเทาที่ฝายนิติบัญญัติมิไดตรากฎหมายดังกลาว โดยทั่วไปแลวสิทธิและหนาที่
ที่เกิดขึ้นโดยมาตรา 25 ป ระโยคที่ถือวายังไมสมบูรณ
กรณีต วั อยางของสทิ ธิเรียกรองทมี่ ผี ลภายในประเทศทอี่ าศัยก ารสนับสนุนจ าก
กฎหมายระหวางประเทศที่ไดรับการปฏิเสธ เชน
ก. การเก็บภาษีกับชาวตางประเทศ ไมมีกฎเกณฑท ั่วไปของกฎหมายระหวาง
ประเทศที่หามมิใหเก็บภาษีชาวตางประเทศสำ�หรับทรัพยสินที่ตั้งอยูในประเทศเยอรมนี
17

Ondolf Rojahn, Grundgesetz-Kommentar, Hrsg. Von Ingo von Muench, Band 2, 2. Aufl.,
Muenchen 1983, s. 157
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ข. การคุมครองทางการทูต หนาที่ของรัฐในการคุมครองพลเมืองของตนใน
ตางประเทศและสิทธิเรียกรองในการคุม ครองของบุคคลมิไดกำาหนดไวในกฎหมายระหวาง
ประเทศ กฎหมายระหวางประเทศจำากัดขอบเขตโดยการใหสทิ ธิกับรัฐทีบุ่ คคลนัน้ ๆ สังกัด
อยูใหมีสิทธิที่จะใชมาตรการที่เหมาะสมโดยมิไดใหสิทธิแกปจเจกบุคคลแตอยางใด
ดวยเหตุนี้ กฎหมายของประเทศเยอรมนีจึงมิไดใหสิทธิกับการคุมครองในทางการทูต
แตอยางใด หากแตเปนสิทธิที่จะใชดุลพินิจตามภาระหนาที่
ค. การ ชดใช คาเสียหาย ตอ เชลยสงคราม รัฐ ที่ เชลยสงคราม สังกัด อยู ไมมี
หนาที่ตามกฎหมายระหวางประเทศที่จะเรียกรองคาเสียหายสำาหรับการถูกคุมขังอยูใน
อำานาจของรัฐอื่นแตอยางใด (BVerfGE 23, 312)
ง. การคุมครองฝายขางนอย ไมมีกฎเกณฑทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศ
ที่กำาหนดใหฝายขางนอยมีสถานะพิเศษสำาหรับตัวแทนฝายขางนอยในรัฐสภาแตอยางใด
(3) กฎหมายระหวางประเทศดังกลาวอยูใน
 ลำาดับชัน้ ทีเหนื
่ อกวากฎหมายภายใน
(มาตรา 25 ประโยคที่ 2)
มาตรา 25 ประโยคที่ 2 บัญญัตกฎหมาย
ิ
ระหวางประเทศอยูใน
 ลำาดับชัน้
ทีเหนื
่ อกวากฎหมายภายใน ดังนัน้ จึงกอใหเกิดขอถกเถียงเกีย่ วกับลำาดับชัน้ ของกฎหมาย
ระหวางประเทศในการจัดลำาดับชั้นของกฎหมายภายใน หากแตมีความเห็นที่สอดคลอง
กันวา กฎหมายระหวางประเทศอยูในลำาดับชั้นที่เหนือกวากฎหมายธรรมดา แตอยูใน
ลำ า ดั บ ชั้ น ที่ ต่ำ า กว า รัฐธรรมนูญ โดย รวม ซึ่ง หมายความว า มิ ไ ด อยู  ใน ลำ า ดั บชั้ น ของ
รัฐธรรมนูญและมิไดอยูในลำาดับชั้นที่เหนือรัฐธรรมนูญ แตมิไดอยูในลำาดับชั้นที่ต่ำากวา
รัฐธรรมนูญ ของ มลรัฐ แตอยางใด18 ปญหา เกี่ยวกับ การ จัด ลำาดับชั้น ของ กฎหมาย มี
ความสำาคัญนอยในทางปฏิบัติ เพราะกรณีที่เกิดความขัดแยงระหวางรัฐธรรมนูญกับ
กฎหมายระหวางประเทศไมเคยเกิดขึน้ นอกจากนี้ ความผูกพันขององคกรของรัฐภายใน
รวมทั้งปจเจกบุคคลมิไดขึ้นอยูกับการจัดอยูในลำาดับชั้นของรัฐธรรมนูญแตอยางใด
(4) กรณีตัวอยางของกฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศทีได
่ รบั การยอมรับ
19
และไดรับการปฏิเสธจากศาลของประเทศเยอรมัน
18

Jarass/Pieroth, Grundgesetz fuer die Bundesrepublik Deutschland, 3. Aufl., Muenchen
1995, s. 498
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Jarass/Pieroth, aaO, s. 497
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(4.1) กรณี ตัวอยางของก ฎเกณฑของก ฎหมายร ะหว า งประเทศที่ ไ ด รั บ
การยอมรับจากศาลของประเทศเยอรมนี เชน
		
- สิทธิที่เปนสาระสำ�คัญของการดำ�เนินกระบวนพิจารณาของศาล
(BVerfGE 63, 332/338)
		
- ไมมีการบังคับคดีตอทรัพยสินที่ใชประโยชนในทางมหาชนของรัฐ
ตางประเทศ (BVerfGE 46, 342/364)
		
- การใหความคุมกันตอรัฐตางประเทศนั้นยอมหมายรวมถึงองคกร
ที่กระทำ�ในกิจการของรัฐท ี่กระทำ�เพื่อร ัฐนั้นๆดวย (BVerwG, DVBl 89, 261)
		
- ไมมีการกระทำ�ของรัฐอื่นในเขตอำ�นาจของรัฐอื่นโดยปราศจาก
ความยินยอมของรัฐนั้น (BSGE 22, 280/284)
		
- ชาวตา งประเทศจะตอ งไดรบั ก ารคมุ ครองสทิ ธิด ว ยวธิ กี ารทเี่ หมาะสม
(BVerfGE 60, 253/303: 67, 43/63) โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีลามในการพิจารณา
คดีอาญา หากจำ�เลยไมสามารถเขาใจภาษาเยอรมันได
(4.2) กรณี ตัวอยางของก ฎเกณฑของก ฎหมายร ะหว า งประเทศที่ ไ ด รั บ
การปฎิเสธจากศาลของประเทศเยอรมนี เชน
		
- การจอดรถโดยเสรีของคณะฑูต (BVerwGE 37, 116)
		
- การใหเอกสิทธิแกรัฐตางประเทศในกรณีของการกระทำ�ที่ไมใช
การกระทำ�ของรัฐ (BVerfGE 16, 27/60; 46, 342/364; 64, 1/44)
		
- คาทดแทนความเสียหายจากการยึดครอง (BVerfGE 27, 253/273;
41, 126/160)
		
- ความเทาเทียมกันอยางสมบูรณของชาวตางประเทศในการไดรับ
การคุมครองสิทธิ (BVerfGE 67, 43/63)
		
- การประกอบกิจการของชาวตางประเทศโดยเสรี (BVerwGE 56,
254/261)
		
- ขอหามสำ�หรับการลงโทษอาญาซ้ำ�สำ�หรับการกระทำ�เดียวที่กระทำ�
ในสองมลรัฐ (BVerfGE 75, 1/23)
4.2.2 การตรวจสอบกฎเกณฑท ว่ั ไปของกฎหมายระหวางประเทศ วาเปน
กฎหมายภายในหรือไม (มาตรา 100 (2) ของรัฐธรรมนูญ (Grundgesetz – GG)
และ มาตรา 13 ขอ 12 BVerfGG)
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ตาม มาตรา 100 (2) GG ศาล รัฐธรรมนูญ วินิจฉัย บน พื้นฐาน ของ
การที่ศาลอื่นๆ สงเรื่องมาใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับปญหาวา กฎเกณฑของ
กฎหมายระหวางประเทศเปนสวนหนึ่งของกฎหมายสหพันธตามมาตรา 2520 หรือไม
4.2.2.1 ความมุงหมายและภารกิจของคดี
มาตรา 100 (2) GG เปนมาตราที่แสดงถึงความเกี่ยวของกับ
เนื้อหาของมาตรา 25 บทบัญญัติมาตรา 100 (2) มุงหมายที่จะทำาใหเกิดความมั่นคง
โดย กฎหมาย วิ ธี พิจารณา ความ ตอ การ ใช บังคับ ของ กฎหมาย ระหว า ง ประเทศ ใน
การ บังคับใช เปน กฎหมาย ภายใน ของ ประเทศ เยอรมนี นอกเหนือ จาก การ ทำาใหเกิด
ประสิทธิภาพของกฎหมายระหวางประเทศแลวยังมีวัตถุประสงคเพือ่ จำากัดภาวะอันตราย
ที่ อาจ กระทบ ตอ อำานาจ ของ ฝาย นิติบัญญัติ ซึ่ง มี ผล มาจาก การนำา กฎหมาย ระหวาง
ประเทศเขามาเปนกฎหมายภายในดวย ตลอดระยะเวลาของการใชบทบัญญัติมาตรานี้
มีเพียงคำาวินจิ ฉัยทีสำ่ าคัญเพียงเล็กนอยเทานัน้ คำาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรือ่ งแรก
ที่เกี่ยวกับมาตรานี้เปนความสงสัยเกี่ยวกับการมีผลใชบังคับเปนกฎหมายภายในของ
กฎหมาย ระหวาง ประเทศ ซึ่ง เปนความ พยายาม ที่จะ ให กฎหมาย ภายใน เปดกวาง
ตอกฎหมายระหวางประเทศมากขึ้น ตามมาตรา 25 ไดใหเหตุผลวากฎหมายระหวาง
ประเทศ เปน สวนประกอบ ของ กฎหมาย ภายใน ดวย เหตุนี้ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ
จึงกอ ให เกิด สิทธิ และ หนาที่ ให แก บุคคล ดวย ดังนั้น เพื่อ ทำาใหเกิด ความ มั่นใจ จึง มี
ความพยายามที่จะทำาใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับปญหาของกฎหมายระหวางประเทศ
ใน การ พิ จ ารณา คดี ของ ศาล ดังนั้น กฎหมาย ที่จะ ยื่ นให ศาล รั ฐ ธรรมนู ญ พิ จารณา
ตามมาตรา 100 (2) จึงมิใชใหอำานาจกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ แตเปนยื่นในลักษณะ
เดียวกับการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแบบนามธรรมตามมาตรา 93
วรรคหนึ่ง ขอ 2 ซึ่งโดยแทจริงแลวประเด็นปญหาวา กฎเกณฑของกฎหมายระหวาง
ประเทศใชบังคับเปนกฎหมายภายในไดหรือไมนัน้ ยอมเกิดจากการพิจารณาคดีของศาล
เทานั้น ดังนั้น สภาผูแทนราษฎรก็ดี รัฐบาลก็ดี จึงไมสามารถยื่นเรื่องตามมาตรา 100 (2)
โดย ตรงไป ยัง ศาล รัฐธรรมนูญ ได เฉพาะ ใน ขอบเขต ของ ความ ขัดแยง ใน เรื่อง อำานาจ
20

มาตรา 25 (กฎหมายระหวางประเทศเปนสวนหนึ่งของกฎหมายสหพันธ)
หลักทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศ ถือวาเปนสวนหนึ่งของกฎหมายระดับสหพันธ หลักทั่วไปของ
กฎหมายระหวางประเทศดังกลาวอยูในลำาดับที่สูงกวากฎหมายภายใน และกอใหเกิดสิทธิและหนาที่
โดยตรงตอผูที่อาศัยอยูในสหพันธรัฐ
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หนาที่ที่เปนมาตรการที่มีผลกระทบตอองคกรเหลานั้นเทนนั้นที่อาจมีความเปนไปได
ในทางออม
ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยอธิบายถึงความมุงหมายและภารกิจของมาตรา 100
(2) ไววา21 “เพราะการวินิจฉัยสามารถที่จะขยายขอบเขตของกฎเกณฑทั่วไปของ
กฎหมายระหวางประเทศได ดังนั้นในกรณีใดกรณีหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญจึงสามารถ
ตรวจสอบไดวา กฎเกณฑท ั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศกฎเกณฑใ ดกฎเกณฑห นึ่ง
มีความเหมาะสมท่จี ะมีผลบังคับกับกฎหมายภายในหรือไม กระบวนการใหสัตยาบัน
(Verifikationsverfahren) ตามมาตรา 100 (2) มีผลเปนการแทนกระบวนการนิติบัญญัติ
คำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงม ีคาบังคับเปนกฎหมาย (Gesetzeskraft) (มาตรา 94
วรรคสอง GG, มาตรา 13 ขอ 12 และมาตรา 31 วรรคสอง BVerfGG)22
		
4.2.2.2 การแบงขอบเขตของคดีตามมาตรา 100 (2) กับคดีตาม
23
มาตรา 100 (1)
			
ตามมาตรา 100 (2) ศาลรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบ
ไดเพียงวา กฎเกณฑข องกฎหมายระหวางประเทศกฎเกณฑใ ดกฎเกณฑห นึง่ เปนก ฎหมาย
ของสหพันธรัฐหรือไม และกฎเกณฑดังกลาวกอใหเกิดสิทธิหรือหนาที่หรือไม ในกรณีนี้
จะตอ งไมส บั สนกบั ป ญ
 หาวา บทบัญญัตขิ องกฎหมายภายในสอดคลองกับก ฎเกณฑข อง
กฎหมายระหวางประเทศกฎเกณฑใดกฎเกณฑหนึง่ ซงึ่ ไดรบั การยอมรับวามผี ลใชบงั คับ
ภายในตามมาตรา 25 ซึ่งในกรณีนี้เปนกรณีของการควบคุมค วามชอบดวยรัฐธรรมนูญ
แบบรปู ธรรมตามมาตรา 100 (1) ตามมาตรา 100 (2) มีเปาหมายกบั การตรวจสอบวา
21

B VerfGE ๒๓, ๒๘๘ (๓๑๘)
Klaus Schlaich, Das Bundesverfassungsgericht, 2. Aufl., Muenchen 1991, s. 103
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มาตรา 100 (ความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย)
(1) ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หากศาลเห็นวา กฎหมายที่ใชในการพิจารณาคดี ดังกลาว
ขัดกับรัฐธรรมนูญ ใหศาลนั้นหยุดการพิจารณาคดีไวเปนการชั่วคราว ในกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิด
รัฐธรรมนูญของกฎหมายมลรัฐ ใหยื่นเรื่องตอศาลของมลรัฐที่มีเขตอำ�นาจสำ�หรับขอพิพาททาง
รัฐธรรมนูญท ำ�การพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดรัฐธรรมนูญของสหพันธใหยื่นเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญสหพันธทำ�การ
พิจารณาวินิจฉัย ใหนำ�บทบัญญัตินี้มาใชในกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดรัฐธรรมนูญของสหพันธโดย
กฎหมายของมลรัฐ หรือเกีย่ วกับค วามไมส อดคลองของกฎหมายของมลรัฐต อ ก ฎหมายของสหพันธด ว ย
22
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กฎเกณฑ ทั่วไป ของ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ สามารถ ใช บังคับ เปน กฎหมาย ภายใน
ไดหรือไม ในขณะที่มาตรา 100 (1) เปนเรื่องของการวินิจฉัยวา กฎหมายของสหพันธ
ขัดแยงกับกฎหมายที่อยูในลำาดับชั้นที่สูงกวาหรือไม การใชบังคับของมาตรา 100 (2)
กลายเปนภาระในการตรวจสอบของผูพิพากษา ตามมาตรา 100 (1) ผูพิพากษาจะตอง
แนใจวากฎหมายที่จะนำามาใชบังคับในคดีนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ หากแนใจวาไมขัดกับ
รัฐธรรมนูญ ก็ สามารถ ที่จะ ใช บทบัญญัติ ของ กฎหมาย นั้น ใน การ ตัดสินคดี นั้นๆ ได
ในขอบเขตของมาตรา 100 (2) กรณีเปนการเพียงพอหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับกฎเกณฑ
ทั่วไป ของ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ สามารถ ใช บังคับ เปน กฎหมาย ภายใน ได หรือไม
ซึ่ง เปนการ บังคับ ให ผูพิพากษา ตอง ยื่น เรื่อง ไป ยัง ศาล รัฐธรรมนูญ เพื่อ วินิจฉัย ปญหา
ดังกลาว24
4.2.2.3 ความ หมาย ของ “กฎเกณฑ ทั่ ว ไป” (der Begriff der
allgemeinen Regel)
การ พิจารณา ถึง ความ หมาย ของ “กฎเกณฑ ทั่วไป” ของ
กฎหมายระหวางประเทศนั้นมีขอพิจารณา ดังนี25้
(1) กฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศ (Regeln des Voelkerrechts)
หมายถึง กฎเกณฑของกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ หรือทีเรี่ ยกวา “หลักพืน้ ฐาน
ทางกฎหมายทัว่ ไปของกฎหมายระหวางประเทศ” (sog. Allgemeine Rechtsgrundsaetze
des Voelkerrechts) กฎเกณฑดังกลาวอาจมีการกำาหนดไวในสัญญาตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ โดยศาลยอมรับบอเกิดของกฎหมาย 3 บอเกิด ดังนี้
ก. การตกลงในทางระหวางประเทศไมวา จะเปนลักษณะทัว่ ไป
หรือลักษณะเฉพาะเจาะจง
ข. กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศทีได
่ รบั การยอมรับ
ในทางปฏิบัติเปนการทั่วไปและยอมรับเปนกฎหมาย
ค. หลักพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไปที่ไดรับการยอมรับจาก
ธรรมเนียมในทางปฏิบัติระหวางประเทศ
24
25

Klaus Schlaich, Ibid, s. 105
Christian Pestalozza, Verfassungsprozessrecht, 3. Aufl., Muenchen 1991, s.217
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(2) ความหมายของ “ทั่วไป” (Allgemein) หมายถึง กฎเกณฑใด
กฎเกณฑหนึ่งซึ่งไดรับการยอมรับจากเสียงขางมากของประเทศตางๆ โดยไมจำ�เปนวา
จะตองไดรับการยอมรับจากประเทศเยอรมนี การใชบังคับเปนการทั่วไปและใชบังคับ
ทั่วโลกซึ่งหมายความวา เปนกฎเกณฑทั่วไปที่ใชกับรัฐที่เปนสมาชิกขององคการ
สหประชาชาติ กรณีจึงเปนขอเรียกรองคอนขางสูง ในหลายกรณีที่มกี ารยื่นเรื่องไปตาม
มาตรา 100 (2) เปนกรณีป ญหาเกี่ยวกับล ักษณะ “ทั่วไป” ของกฎเกณฑข องกฎหมาย
ระหวางประเทศ
			“หลักพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป” ยอมอยูในความหมาย
คำ�วา “ทั่วไป” ในความหมายของมาตรา 25 ดวยเสมอ หลักพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป
จึงอยูในนิยามของ “ทั่วไป” ดังนั้น หลักพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไปจึงทำ�ใหเงื่อนไขของ
มาตรา ๒๕ มีความสมบูรณ ลักษณะ “ทั่วไป” ยอมหมายถึงการมีผลใชบังคับ (Geltung)
มิไดหมายถึงเนื้อหาของกฎเกณฑ ดังเชน กฎเกณฑที่มีเนื้อหาทางเทคนิค สามารถมี
ลักษณะเปนการทวั่ ไปไดถ า ก ฎเกณฑน นั้ ไ ดใ ชบ งั คับเปนการทวั่ ไป กรณีทอี่ าจเปนข อ ส งสัย
คือ กฎเกณฑดังกลาวนั้นเปนกฎเกณฑที่มีลักษณะทั่วไปหรือไม ซึ่งก็จะตองยื่นเรื่อง
ไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นดังกลาว
		
(3) สำ � หรั บ ก ารพิ จ ารณาไ ตร ต รองข องศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น ศาล
รัฐธรรมนูญใชวิธีการเดียวกับศาลระหวางประเทศในการพิจารณาไตรตรองกฎหมาย
ระหวางประเทศ รัฐธรรมนูญและกฎหมายภายใน แนวทางปฏิบัติตามสัญญาระหวาง
ประเทศและธรรมเนียมปฏิบตั ริ ะหวางประเทศจะตอ งถกู น �ำ มาวเิ คราะห ในขณะเดียวกัน
คำ�วินิจฉัยของผูพิพากษาและความเห็นในทางตำ�ราของผูเชี่ยวชาญในทางกฎหมาย
ระหวางประเทศของประเทศตา งๆ จะตอ งน�ำ มาประกอบการพจิ ารณาของศาลรฐั ธรรมนูญ
ดว ย ศาลรัฐธรรมนูญจะตองดำ�เนินคดีดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง
		
4.2.2.4 เงื่อนไขการยื่นเรื่องตามมาตรา 100 (2)
			
การยื่นเรื่องตามมาตรา 100 (2) ที่จะนำ�ไปสูการวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะตองเปนกรณีที่ประเด็นขอพิพาทมีปญหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ
ของกฎหมายระหวางประเทศนั้นถือวาเปนกฎหมายของสหพันธหรือไม หรือกฎเกณฑ
ของกฎหมายระหวางประเทศนั้นกอใหเกิดสิทธิหรือหนาที่ตอบุคคลหรือไม นอกจากนี้
ยังอาจมีปญหาเกี่ยวกับลักษณะ “ทั่วไป” ของกฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศ
ในความหมายของมาตรา ๒๕ ของรัฐธรรมนูญ กรณีจึงไ มใชการควบคุมค วามชอบดวย
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รัฐธรรมนูญของกฎหมาย เพราะกรณีนีไม
้ ใชเปนการอาศัยกฎเกณฑของกฎหมายระหวาง
ประเทศเพือ่ ตรวจสอบกฎหมายภายในประเทศ ดังนัน้ กรณีจะเขาเงือ่ นไขของการยืน่ เรือ่ ง
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ หากประเด็นขอพิพาทนั้นเปนประเด็นขอสงสัยเกี่ยวกับกฎเกณฑ
ทัว่ ไปของกฎหมายระหวางประเทศและตามความเห็นของศาลทีพิ่ จารณาเรือ่ งนัน้ เห็นวา
จำาเปนที่จะตองไดรับการวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้โดยมีขอพิจารณา ดังนี้
(1) ขอพิพาททางกฎหมาย
ขอพิพาททางกฎหมายตามความหมายของมาตรา 100 (2)
หมายถึงบรรดาขอพิพาทในศาลทั้งหลาย
(2) ปญหาในการวินิจฉัยเบื้องตน
ศาลอาจยืน่ เรือ่ งไดเฉพาะในกรณีทป่ี ญหาดังกลาวมีประเด็นวา
กฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศเปนสวนหนึ่งของกฎหมายของสหพันธหรือไม
และกฎเกณฑดังกลาวกอใหเกิดสิทธิและหนาที่โดยตรงตอบุคคลหรือไม (มาตรา 25
ของรัฐธรรมนูญ)
ก) ปญหา วา กฎเกณฑ ของ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ นั้น
เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลหรือไม ยอมขึ้นอยูกับเนื้อหาของกฎเกณฑระหวางประเทศนั้นๆ
ในกรณีทไม
ี่ มขี อสงสัยวากฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศเปนกฎหมายของสหพันธ
ที่มิไดกอใหเกิดสิทธิและหนาที่แกบุคคล หากแตกอใหเกิดอำานาจแกฝายรัฐ ในกรณี
เชนนี้ยอมอยูในขอบเขตของประเด็นที่ศาลจะยื่นใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเบื้องตน
เชนเดียวกัน ดังนั้นกรณีจึงตองยื่นใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเชนกันหากกฎเกณฑนั้น
มิไดกอใหเกิดสิทธิตอบุคคลหรือไม
ข) กรณีขาดความชัดเจนวา ตามมาตรา 100 (2) นั้น การยืน่
เพือ่ ใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยเบือ้ งตนนัน้ จำากัดเฉพาะกรณี ลักษณะทัว่ ไปของกฎเกณฑ
ของกฎหมาย ระหวาง ประเทศ นั้น หรือ อาจรวมถึง เนื้อหาของกฎเกณฑของกฎหมาย
ระหวางประเทศดวย การขยายขอบเขตของการยื่นเรื่องเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
จาก ประเด็ น ลั ก ษณะ ทั่วไป ของ กฎเกณฑ ไป สู ประเด็ น เนื้ อหา ของ กฎเกณฑ นั้ น มี
ขอพิจารณาจากรัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ (BverfGG) ไดบัญญัติเรื่อง
การวินจิ ฉัยเกีย่ วกับ“กฎเกณฑ” ทัง้ ในมาตรา 100 (2) ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 83 (1)
BVerfGG ไววา คำาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีคาบังคับเปนกฎหมาย (Gesetzeskraft)

178 การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

เฉพาะกรณีที่กฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศเปนสวนหนึ่งของกฎหมายสหพันธ
สวนกรณีว า ก ฎเกณฑน นั้ เปนก ฎหมายระหวางประเทศหรือไมน นั้ ศ าลรฐั ธรรมนูญไ มอ าจ
วินิจฉัยได26
		
(3) ประเด็นข อสงสัย
			
ประเด็นเกี่ยวกับขอสงสัยมีคำ�ถามวา เมื่อใดจึงจะถือวามี
ขอสงสัยที่มีลักษณะเปนภววิสัย (objektiv) ขอสงสัยดังกลาวจะตองเปนขอสงสัย
อยางแทจริง ขอสงสัยที่มีลักษณะภววิสัยเกิดขึ้นเมื่อ ศาลเองมีความเห็นแตกตางจาก
ความเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนูญก็ดี แตกตางจากคำ�พิพากษาของศาลสูงของ
เยอรมันกด็ ี ศาลตา งประเทศกด็ ี หรือศ าลระหวางประเทศกด็ ี หรือแ ตกตางค�
ำ สอนในทาง
ตำ�ราระหวางประเทศที่ไดรับการยอมรับก็ดี
		
(4) ความสำ�คัญที่จะตองไดรับการวินิจฉัยใ นประเด็นข อส งสัย
		
ประเด็นข อ ส งสัยน นั้ จ ะตอ งเปนข อ ส งสัยท คี่ วรไดรบั ก ารวนิ จิ ฉัย
จากศาลรัฐธรรมนูญ การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลสำ�คัญตอการวินิจฉัย
ในประเด็นแหงคดีของศาลนั้นๆ ประเด็นในเรื่องนี้มีคลายกับกรณีตามมาตรา 100 (1)
ของรัฐธรรมนูญ สำ�หรับกรณีที่ขอสงสัยนั้นเปนขอสงสัยที่ไมควรไดรับการวินิจฉัยโดย
ศาลรัฐธรรมนูญ คือกรณีที่การกระทำ�ของรัฐนั้นๆ มิไดมีอยูอีกต อไปแลว เชนเพราะเปน
กรณีที่ขัดตอกฎหมายหรือขัดตอรัฐธรรมนูญ กรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะตรวจสอบกับ
เกณฑของกฎหมายภายใน
		
4.2.2.5 การวินิจฉัยข องศาลรัฐธรรมนูญ
			
ในคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจะตอง
วินิจฉัยวา กฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศเปนสวนหนึ่งของกฎหมายสหพันธ
หรือไมและกฎเกณฑดังกลาวกอใหเกิดสิทธิและหนาที่ตอบุคคลหรือไม ถากฎเกณฑ
ดังกลาวไมกอใหเกิดสิทธิหรือหนาที่ตอบุคคล การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะจำ�กัด
อยูที่ประเด็นวา ก ฎเกณฑด ังกลาวเปนสวนหนึ่งข องกฎหมายของสหพันธห รือไม
4.2.3 กลไกการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
รองรับสนธิสัญญาในระบบกฎหมายเยอรมัน
		สำ�หรับกลไกการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
26

Christian Pestalozza, Verfassungsprozessrecht, 3. Aufl., Muenchen 1991, s.220
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รองรับสนธิสัญญาในระบบกฎหมายเยอรมัน ในระบบกฎหมายเยอรมัน การตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายรองรับสนธิสญ
ั ญาถือวาเปนเรือ่ งทีอยู
่ ใน
 อำานาจ
การตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ (Bundesverfassungsgericht, Federal
Constitutional Court) โดยภายหลังจากทีรั่ ฐสภาพิจารณารางกฎหมายรองรับสนธิสญ
ั ญา
เสร็จสิ้น แลว ผู มี สิทธิ ยื่นคำารอง อาจ เสนอ เรื่อง ไป ยัง ศาล รัฐธรรมนูญ แหง สหพันธ
ให ตรวจสอบ ความชอบ ดวย รัฐธรรมนูญ ของ รางกฎหมาย รองรับ สนธิสัญญา กอน
ที่ จะ มี ผล เปนการ ให ความ ยินยอม แก ประธานาธิบดี เพื่อ แสดงเจตนา เขา ผูกพัน ตาม
สนธิสัญญา ได กระบวนการ ตรวจสอบ เชนวา นี้ เปน รูป แบบ การ ตรวจสอบ ความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแบบนามธรรม (die abstrakte Normenkontrolle) คือ
เปนกรณีทียั่ งไมมขี อพิพาทเกิดขึน้ จากการบังคับใชกฎหมายรองรับสนธิสญ
ั ญาทีเ่ ปนคดี
อยู ใน ชั้น ศาล แต เปนการ เสนอ เรื่อง ให ศาล รัฐธรรมนูญ แหง สหพันธ ตรวจสอบ วา
รางกฎหมาย รอง สนธิสัญญา ที่ จะ ประกาศ ใช เปน กฎหมาย นี้ มี ความ สอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม
โดยหลักทั่วไป วัตถุในการพิจารณาของกระบวนการตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายในลักษณะทีเป
่ นนามธรรมในระบบกฎหมายเยอรมันนัน้ จะตอง
เปนกฎหมายที่ไดมีการประกาศใชแลวเทานั้น เพราะรางกฎหมายที่อยูในกระบวนการ
พิจารณาตามขั้นตอนตางๆ ของฝายนิติบัญญัตินั้นโดยหลักแลวยังไมถือเปนกฎหมาย
ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธซึ่งเปนศาลที่มีเขตอำานาจในการตรวจสอบความชอบดวย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของ กฎหมาย จึ ง ไม ควร เข า ไป ตรวจสอบ ร า งกฎหมาย ใน ขั้ น ตอน ก อ น
การประกาศใชเนื่องจากวัตถุแหงการตรวจสอบยังไมถือวาเปนกฎหมายที่ศาลจะนำามา
ตรวจสอบได
อยางไรก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธก็ยอมรับวาในบางกรณีศาลรัฐธรรมนูญ
แหงสหพันธมีอำานาจที่จะตรวจสอบรางกฎหมายกอนการประกาศใชไดเชนกัน กรณี
เชนวา นี้ ได แก การ ตรวจสอบ รางกฎหมาย รองรับ สนธิสัญญา โดย ถือเปน ขอ ยกเวน
ประการ เดี ย ว ที่ เกิ ดขึ้น จาก การ ตีค วาม กฎหมาย ของ ศาล รั ฐธรรมนู ญ เยอรมั น เพื่ อ
ตรวจสอบรางกฎหมายกอนการประกาศใช27
27

วรเจตน ภาคีรัตน, วิธพ
ี จิ ารณาของศาลรฐั ธรรมนูญ:ศึกษาเปรียบเทียบกรณีข องศาลรฐั ธรรมนูญ
ตางประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย, (กรุงเทพฯ : สำานักพิมพวิญูชน, 2546), หนา 128.
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โดยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธเห็นวาเปนเรื่องที่มีความจำ�เปนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สนธิสัญญาแบบทวิภาคี28 เนื่องจากการมีผลบังคับของรางกฎหมายรองรับสนธิสัญญา
ภายในประเทศอาจทำ�ใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางพันธกรณีตามสนธิสัญญากับ
บทบัญญัตขิ องรฐั ธรรมนูญไ ด ด งั น นั้ ศ าลรฐั ธรรมนูญแ หงส หพันธจ งึ ย อมใหม กี ารยนื่ เรือ่ ง
เพือ่ ต รวจสอบความชอบดว ยรฐั ธรรมนูญของรา งกฎหมายรองรับส นธิสญ
ั ญาในลกั ษณะ
เปนการปองกันมิใหเกิดการขัดหรือแยงกันระหวางกฎหมายรองรับสนธิสัญญากับ
รัฐธรรมนูญภายหลังจ ากที่กฎหมายดังกลาวมีผลใชบ ังคับภายในประเทศแลว29
สำ�หรับเงื่อนไขในการเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบนั้นเปนไป
ในท�ำ นองเดียวกบั ป ระเภทคดีท เี่ ปนการควบคุมต รวจสอบความชอบดว ยรฐั ธรรมนูญข อง
รัฐบัญญัติในเชิงนามธรรมซึ่งต ามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๒ ของรัฐธรรมนูญเยอรมัน30
และมาตรา 13 ขอ 6 ของรัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ ค.ศ. 1985
(พ.ศ. 2501) (Gesetz Øber das Bundesverfassungsgericht) ไดกำ�หนดใหตัว
ผูม สี ทิ ธิเริม่ ค ดีห รือผ ยู นื่ คำ�รองไวไ ดแ ก ค ณะรฐั มนตรีแ หงส หพันธ ค ณะรฐั มนตรีแ หงม ลรัฐ
หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทั้งหมด31 ทั้งนี้การยื่นคำ�รองใหศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของรางกฎหมายรองรับสนธิสัญญานั้นจะตองกระทำ�กอนที่กฎหมายให
ความเห็นชอบแกสนธิสัญญานั้นมีผลใชบังคับ ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ
28

Hubert Beemelmans and Hans D. Treviranus, “National Treaty law and
Practice Federal Republic of German” in National Treaty Law and Practice, (Boston : Martinus
Nijhoff, 2005), pp. 327.
29

Christian Starck, Albrecht Weber (Hrsg.), Verfussungsgerichtsbarkeit in Westeuropa Nomes:
Baden-Baden, 1986. p. 131.

30

มาตรา 93 วรรคหนึ่ง ขอ 2 ของรัฐธรรมนูญเยอรมัน บัญญัติวา “(2) ในกรณีที่มีขอโตแยงหรือมี
ขอสงสัยเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในกระบวนการตรา หรือในทางเนื้อหาของ
กฎหมายของสหพันธ หรือกฎหมายของมลรัฐ หรือเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของกฎหมายของ
มลรัฐกับกฎหมายของสหพันธโดยการยื่นคำ�รองของรัฐบาลสหพันธ หรือข องรัฐบาลมลรัฐ หรือส มาชิก
สภาผูแทนราษฎรสหพันธไมน อยกวาหนึ่งใ นสามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสหพันธ”
31

วรเจตน ภาคีร ตั น, วิธพ
ี จิ ารณาของศาลรฐั ธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีข องศาลรฐั ธรรมนูญ
ตางประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย, (กรุงเทพมหานคร : สำ�นักพิมพว ิญูชน, 2546), หนา 40.
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วินิจฉัยวา รางกฎหมายรองรับสนธิสัญญามีขอความขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ กรณี
ยอมทำาใหประธานาธิบดีไมมอำี านาจแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาไดทัง้ นีเพราะ
้
เทากับเปนการมอบอำานาจใหประธานาธิบดีทำาสนธิสัญญาที่ขัดตอรัฐธรรมนูญนั่นเอง
การยอมรับอำานาจในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมาย
รองรับ สนธิสัญญา นี้ ปรากฏ ครั้ง แรก ใน คำา วินิจฉัย ของ ศาล รัฐธรรมนูญ แหง สหพันธ
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495), (BVerfGE 1, 396) และปรากฏ
ในคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธอีกหลายคดีในเวลาตอมา32
ตัวอยางเชน คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ ลงวันที่ 21 มีนาคม
ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) ไดวางหลักที่สำาคัญไววา ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธอาจ
ถูก รองขอ ให ตรวจสอบ วา รางกฎหมาย ให ความ ยินยอม แก ฝายบริหาร มี อำานาจ ใน
การแสดงเจตนาเพือ่ เขาผูกพันตามสนธิสญ
ั ญากับรัฐตางประเทศ หรือทีเรี่ ยกวา “กฎหมาย
รองรับสนธิสัญญา (Treaty Act)” มีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือไม ทั้งนี้เปน
การ ปอง กัน ปญหา ซึ่ง เกิด จาก การ ปฏิบัติ ตาม สนธิสัญญา ที่ ขัดตอ รัฐธรรมนูญ ของ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน อันจะสงผลทำาใหการปฏิบัติดังกลาวเปนการกระทำาที่ขัด
ตอรัฐธรรมนูญเยอรมันในภายหลังเสียเอง เนื่องจากลักษณะทางกฎหมายที่สำาคัญของ
กฎหมายฉบับนีนอกจาก
้
จะเปนการใหอาำ นาจแกฝายบริหารในการแสดงเจตนาเขาผูกพัน
ตามสนธิสัญญาแลว กฎหมายดังกลาวยังมีผลทำาใหสนธิสัญญามีผลใชบังคับในระบบ
กฎหมายภายในซึ่งจะสงผลเปนการผูกพันองคกรผูใชอำานาจรัฐและมีผลเปนการสราง
ความสัมพันธในทางกฎหมายระหวางประชาชนกับองคกรผูใชอำานาจรัฐดวย ดังนั้น
การใหความยินยอมของรัฐสภาในรูปของกฎหมาย (รัฐบัญญัต)ิ ดังกลาวยอมมีผลเปนการ
กอตั้งสิทธิและหนาที่โดยตรงแกประชาชนภายในรัฐซึ่งบทบัญญัติดังกลาวอาจกระทบ
ตอ สิทธิ และ หนา ที่ ของ ประชาชน ตาม ที่ ได รับรอง ไว ใน รัฐธรรมนูญ ได เมื่อ รัฐบาล
แหงสหพันธใหความยินยอมเขาผูกพันตามสนธิสัญญาแลวยอมมีหนาที่จะตองทำาให
สนธิสัญญาดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป เนื่องจากสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ถูกผูกพันอยูกั บองคกรผูใช
 อำานาจมหาชนทัง้ หลาย สิทธิขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนจึงอาจถูก
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BVerfGE 1, 396, BVerfGE 4, 157, BVerfGE 6, 290, BVerfGE 6, 309, BVerfGE 24, 33, BVerfGE
24, 203, BVerfGE 29, 348, BVerfGE 30, 272) อางถึงใน Hubert Beemelmans and Hans D.
Treviranus, supra note 20, pp. 327.
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กระทบอันเปนผลมาจากการใชอำ�นาจที่เพิ่มขึ้นจากการบังคับใชสนธิสัญญาได ดังนั้น
ผ รู อ งจงึ อ าจยนื่ ร อ งขอตอ ศ าลรฐั ธรรมนูญใ หท �ำ การตรวจสอบความชอบดว ยรฐั ธรรมนูญ
ตามกระบวนการทางรฐั ธรรมนูญเพือ่ ป กปองและรกั ษาไวซ งึ่ ส ทิ ธิแ ละหนาท ขี่ องประชาชน
ตามที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญได33
	อยางไรก็ดี ตามความเห็นของนักกฎหมายของเยอรมันบางทานเห็นวาเมื่อ
รัฐธรรมนูญเยอรมันไมยอมรับวาศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธมีอำ�นาจตรวจสอบราง
กฎหมายกอนการประกาศใชได กรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญยอมตองรักษาไวซึ่งความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญดวย แมการกระทำ�เชนน ั้นจะกอใ หเกิดผลกระทบในทาง
ระหวางประเทศก็ตาม นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธไมจำ�เปนตองเขามา
ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐบัญญัติรองรับสนธิสัญญาแตอยางใด
เพราะหากประเทศสหพันธส าธารณรัฐเยอรมันไ ดต กลงท�
ำ สนธิสญ
ั ญากบั ร ฐั ต า งประเทศ
ใดแลวหากปรากฏวาสนธิสัญญาดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญเยอรมัน
ก็อาจจะตองมีการแกไขรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกับสนธิสัญญาเสียกอนเพื่อขจัดความ
ขัดแยงระหวางสนธิสัญญากับรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในภายหลังก็ได34 ซึ่งในกรณี
ดังกลาวก็จะเกิดผลดีตรงที่จะทำ�ใหผูมีอำ�นาจทำ�สนธิสัญญาสามารถพิจารณาทบทวน
ถึงก ารตัดสินใจกอนที่จะเขารวมลงนามผูกพันตามสนธิสัญญากับรัฐตางประเทศได 
	ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธมีคำ�วินิจฉัยวารางกฎหมายรองรับ
สนธิสัญญานั้นขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติในมาตรา 31 (1) ของรัฐบัญญัติ
วาดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ35 กำ�หนดใหคำ�วินิจฉัยมีผลผูกพันตอองคกร
ผูใชอ ำ�นาจรัฐทุกองคกร ดังนั้นอ งคกรของรัฐที่เกี่ยวของจึงตองดำ�เนินการใดๆ เพื่อทำ�ให
สนธิสญ
ั ญาดงั กลาวสอดคลองกับก ฎหมายภายในซงึ่ ห มายความรวมถึงร ฐั ธรรมนูญด ว ย
33

คำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ ลงวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1957 (BVerfGE 6, 290. 1 BvR
65/54 ใน “German Law Cases : Institute of Global Law,” <http://www.ucl.ac.uk/law/global_law/>,
สิงหาคม 2550.

34

K laus Stern, in Bonner Kommentar Zum Grundgesetz, Art. 93 Rdnr 261-262 ฿.
มาตรา 31 ของรัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ บัญญัติวา “(1) คำ�วินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญผูกพันองคกรตามรัฐธรรมนูญของสหพันธและมลรัฐ ตลอดจนจนผูกพันศาลทุกศาล
และหนวยงานของรัฐ...”
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4.3ประเทศฝรั่งเศส

ในหัวขอนีจะ
้ ไดศึกษาถึง 4.3.1 ความสัมพันธระหวางสนธิสญ
ั ญากับรัฐธรรมนูญ
ฝรั่งเศส 4.3.2 กลไกการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของสนธิสัญญา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

4.3.1 ความสัมพันธระหวางสนธิสัญญากับรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศสเปนประเทศที่จัดความสัมพันธระหวางสนธิสัญญากับ
กฎหมายภายในเปนไปตามทฤษฎีเอกนิยม ซึ่งตามทัศนคติของนักกฎหมายที่สนับสนุน
ทฤษฎีเอกนิยมยังมีความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสนธิสัญญากับรัฐธรรมนูญ
ของรัฐตางๆ แบงออกไดเปนสองฝายคือ36 ฝายแรก เปนแนวคิดแบบกฎหมายระหวาง
ประเทศนิยม (internationalisme) ซึง่ เปนแนวคิดทีให
่ น้าำ หนักหรือความสำาคัญแกกฎหมาย
ระหวาง ประเทศ มากกวา กฎหมาย ภายใน ประเทศ โดย จะ ยึดหลัก วาการ ที่ รัฐ ตางๆ
ใหสัตยาบันเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาตางๆ ยอมเปนเรื่องที่รัฐสละอำานาจอธิปไตย
บางสวน ไป ดังนั้น การ ที่ รัฐ ไมยอม ปฏิบัติ ตาม สนธิสัญญา ตางๆ โดย อางวา ขัดตอ
รัฐธรรมนูญของตนจึงเปนสิง่ ทีทำ่ าไมไดเพราะถือเปนเรือ่ งภายในของรัฐเทานัน้ และจะนำามา
อาง เพื่อให รัฐ ของ ตนพน จาก หนาที่ตาม สนธิสัญญาไมได ดังนั้น รัฐธรรมนูญของ รัฐ
ที่ยึดถือตามแนวคิดเชนนี้จึงมักจะกำาหนดใหสนธิสัญญามีคาบังคับเหนือกวากฎหมาย
ภายในทัง้ หลายภายในรัฐ ซึง่ หมายความรวมถึงกฎหมายสูงสุดอันไดแกรัฐธรรมนูญดวย
สวนฝายที่สองเปนแนวคิดแบบรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalisme)
โดยแนวคิดนี้ยึดถืออำานาจอธิปไตยของรัฐเปนหลัก โดยถือวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐ กฎหมายอื่นใดภายในรัฐจะขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไมได ดังนั้นการ
บังคับใชกฎหมายระหวางประเทศภายในดินแดนของรัฐหนึง่ ยอมเปนอำานาจของรัฐนัน้ ๆ
ทีจ่ ะตองพิจารณาซึง่ ทายทีส่ ดุ แลวกฎหมายระหวางประเทศจะมีลำาดับทีสู่ งกวารัฐธรรมนูญ
ไปไมได และเปนแนวคิดที่รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสแลว จะพบวา ในขอ 14
ของคำาปรารภของรัฐธรรมนูญฝรัง่ เศส ลงวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489) ซึง่
เปนหลักรัฐธรรมนูญทัว่ ไปอันถือสวนหนึง่ ของรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501)
36

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, หลักพ
 นื้ ฐานกฎหมายมหาชนวาดวยรฐั รัฐธรรมนูญและกฎหมาย,
พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : สำานักพิมพวิญูชน, 2550), หนา 162.
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ดวยนั้น บัญญัติไววา “สาธารณรัฐฝ รั่งเศสซึ่งยึดมั่นในประเพณีของตน จะเคารพปฏิบัติ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ โดยจะไมทำ�สงคามเพื่อยึดครองดินแดน หรือใชกำ�ลัง
ทางทหารเพื่อท ำ�ลายเสรีภาพของประชาชนชาติอื่นใด” และขอ 15 ไดวางขอย กเวนไววา
“สาธารณรัฐฝ รัง่ เศสยนิ ยอมทจี่ ะจ�ำ กัดอ �ำ นาจอธิปไตยของตนเพือ่ ก ารปฏิบตั งิ านทางดา น
สันติภาพขององคกรระหวางประเทศ ตามทีอ่ งคการสหประชาชาติไ ดก �ำ หนดไว ก็ตอ เมือ่ 
ประเทศอื่นย ินยอมที่จะปฏิบัติดังนี้เชนกัน” จะเห็นวา ขอ 14 และขอ 18 ของคำ�ปรารภ
นั้นเปนแตเพียงการแสดงออกถึงเจตนารมณที่จะยอมรับความสูงศักดิ์ของกฎหมาย
ระหวางประเทศ แตก็มีขอยกเวนไววาประเทศฝรั่งเศสจะยอมรับความสูงศักดิ์ของ
กฎหมายระหวางประเทศกต็ อ เมือ่ ป ระเทศอน่ื ย นิ ยอมเชนกัน ดวยเหตุน้ี จึงม อิ าจกลาวไดว า
กฎหมายระหวางประเทศซึ่งร วมถึงส นธิสัญญาจะเปนก ฎเกณฑท มี่ ีลำ�ดับสูงสุดใ นระบบ
กฎหมายฝรั่งเศสได
เมื่อมีการประกาศใชร ัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) รัฐธรรมนูญ
ฉบับน ไี้ ดย นื ยันค วามเปนก ฎหมายสงู สุดข องรฐั ธรรมนูญไ วแ ละยนื ยันค วามมอี �ำ นาจเหนือ
สนธิสัญญาของรัฐธรรมนูญไวในมาตรา 54 วา37 “ในกรณีที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ไดรับคำ�รองขอของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ นายกรัฐมนตรี ประธานสภาคนใด
คนหนึง่ สมาชิกสภาผแู ทนราษฎรจ�ำ นวนหกสบิ ค น หรือส มาชิกวฒ
ุ สิ ภาจ�ำ นวนหกสบิ ค น
วินิจฉัยวาขอผูกพันร ะหวางประเทศใดมีขอกำ�หนดที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ การอนุญาตใหมี
การใหสัตยาบัน หรือใ หความเห็นช อบตอข อผ ูกพันร ะหวางประเทศดังกลาวจะกระทำ�ได
ก็ตอเมื่อไ ดแ กไขรัฐธรรมนูญแลว”38
จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นถึงหลักความเหนือกวาสนธิสัญญาของ
รัฐธรรมนูญ โดยรฐั ธรรมนูญก �ำ หนดคณะตลุ าการรฐั ธรรมนูญฝ รัง่ เศสมอี �ำ นาจวนิ จิ ฉัยว า 
สนธิสัญญาใดมีขอความขัดหรือแยงก ับรัฐธรรมนูญหรือไม ซึ่งใ นกรณีนี้การใหสัตยาบัน
ตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสในรูปของรัฐบัญญัติจะมีไดก็ตอเมื่อมีการแกไขบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญท ขี่ ดั ห รือแ ยงก บั ส นธิสญ
ั ญาแลวเทานัน้ ซึง่ เทากับวา ส นธิสญ
ั ญาทมี่ ขี อ ความ
37

Bernard Stirn , Les sources constitutionnelles du droit administrative,
Introduction au droit public , (Paris : L.G.D.J., 3 édition , 1999), p. 23.
38

นันทวัฒน บรมานันท, คำ�แปลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958, (กรุงเทพฯ :
สำ�นักพิมพวิญูชน, 2548), หนา 49.
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ขัด หรือ แยง กับ รัฐธรรมนูญ ยอม ไม อาจ มี การ ใหสัตยาบัน และ ไม อาจ ประกาศ ใช เปน
กฎหมายภายในรัฐไดนั่นเอง
อยางไรก็ดี มีปญหาทีน่ าพิจารณาตอมาวาการทีรั่ ฐธรรมนูญของประเทศฝรัง่ เศส
กำาหนดวาหากฝายบริหารจะทำาสนธิสญ
ั ญาทีมี่ ขอความเปนการขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
ไดก็ตอ เมือ่ มีการแกไขรัฐธรรมนูญนัน้ จะทำาใหสนธิสญ
ั ญามีคาบังคับในลำาดับชัน้ สูงกวา
รัฐธรรมนูญซึง่ เปนกฎหมายสูงสุดของรัฐหรือไม เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญฝรัง่ เศสมิไดกำาหนด
ไวอยางชัดเจนวาสนธิสญ
ั ญาจะมีลำาดับชัน้ สูงกวาหรือต่าำ กวารัฐธรรมนูญ ในประเด็นดังกลาว
อาจพิจารณาไดจากทางปฏิบตั ใน
ิ การใชบังคับของสนธิสญ
ั ญาของศาลฝรัง่ เศสเอง ซึง่ ทาง
ปฏิบตั ของ
ิ ศาลฝรัง่ เศสปรากฏขอเท็จจริงวา ศาลฝรัง่ เศสจะไมยอมรับหรือใชบังคับสนธิสญ
ั ญา
ทีทำ่ าขึน้ โดยไมถกู ตองตามกระบวนการทีกำ่ าหนดไวในรัฐธรรมนูญหรือมีเนือ้ หาเปนการขัด
หรือแยงกับรัฐธรรมนูญดังกรณีทีสภา
่ แหงรัฐ (Conseil d’Etat) ซึง่ เปนศาลปกครองสูงสุด
ของฝรั่งเศสปฏิเสธที่จะใชบังคับสนธิสัญญาที่มีขอความขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
ตัวอยางเชน คำาพิพากษาของสภาแหงรัฐ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1996
( พ. ศ. 2539) ใน คดี Koné โดยสภาแหงรัฐ ปฏิเสธที่จะใชบังคับสนธิสัญญาวาดวย
การ สงผูราย ขาม แดน ที่ มี ขอความ ขัด หรือ แยง กับ รัฐธรรมนูญซึ่งมีบทบัญญัติกำาหนด
หามมิใหมีการขอสงตัวผูรายขามแดนที่เปนไปเพื่อวัตถุประสงคทางการเมือง ตอมาในป
ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) สภาแหงรัฐไดยืนยันถึงหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญที่มีอยูเหนือสนธิสัญญาไวในคดี Sarran et Levacher ลงวันที่ 30 ตุลาคม
ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) โดยประกาศไวชัดวาลำาดับชั้นของสนธิสัญญาที่มีอยูเหนือ
กฎหมายภาย ใน ตาม บทบัญญัติ ใน มาตรา 55 ของ รัฐธรรมนูญ ฉบับ ป ค. ศ. 1958
(พ.ศ. 2501) นั้นมิอาจนำามาอางไดวาสนธิสัญญาจะมีลำาดับชั้นที่อยูสูงกวารัฐธรรมนูญ
ดวย เพราะมาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญนี้บงชี้แตเพียงวาสนธิสัญญามีคาบังคับสูงกวา
กฎหมายภายใน แตหลักการนี้จะใชบังคับมิไดหากกฎหมายภายในเปนบทบัญญัติที่มี
สภาพเปนรัฐธรรมนูญ39 จึงสรุปไดวา ในระบบกฎหมายฝรั่งเศสนั้นสนธิสัญญาจะมี
คาบังคับในลำาดับชั้นที่ต่ำากวารัฐธรรมนูญฝรั่งเศส การทำาสนธิสัญญาของฝายบริหาร
จึงขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมิได
39

René Chapus, DroitadministratifgeneralTome1, 14 édtion (Montchrestien, 2000), pp.
137.
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4.3.2 กลไกการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของสนธิสัญญา
		ในระหวางขนั้ ตอนการพจิ ารณาใหความเห็นช อบแกร า งสนธิสญ
ั ญาของ
รัฐสภา หากมปี ญ
 หาโตแยงวา สนธิสญ
ั ญาฉบับนน้ั เปนสนธิสญ
ั ญาทต่ี อ งมาขอความเห็นชอบ
จากรัฐสภาหรือไม หรือสนธิสัญญาฉบับนั้นมีขอความขัดห รือแยงก ับร ัฐธรรมนูญห รือไม
กรณีนี้รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสไดกำ�หนดกลไกการตรวจสอบใหเปนไปตามเงื่อนไขของ
รัฐธรรมนูญดังตอไปนี้ 
		4.3.2.1	กระบวนการต รวจสอบค วามชอบด  ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ข อง
สนธิสัญญาในเชิงเนื้อหาตามมาตรา 54 ข องรัฐธรรมนูญ
			ในมาตรา 54 ของรฐั ธรรมนูญฝ รัง่ เศส ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501)
บัญญัติวา “ในกรณีที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เมื่อไดรับคำ�รองขอของประธานาธิบดี
แหงสาธารณรัฐ นายกรัฐมนตรี ประธานสภาแหงใดแหงหนึ่ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จำ�นวนหกสิบคน หรือสมาชิกวุฒิสภาจำ�นวนหกสิบคน วินิจฉัยวาขอผูกพันระหวาง
ประเทศใดมขี อ กำ�หนดใดทขี่ ดั ห รือแ ยงก บั ร ฐั ธรรมนูญ ก ารใหอ นุญาตใหม กี ารใหสตั ยาบัน
หรือใหความเห็นชอบตอขอผูกพันระหวางประเทศดังกลาวจะกระทำ�ไดก็ตอเมื่อมี
การแกไขรัฐธรรมนูญแลว”40
		การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของสนธิสัญญาในขน้ั ตอนนี้
เปนก ระบวนการตรวจสอบทเ่ี กิดขึน้ ใ นชว งทร่ี ฐั บาลไดเสนอรา งรฐั บ ญ
ั ญัตริ องรับส นธิสญ
ั ญา
และรางสนธิสัญญาเสนอใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบแกสนธิสัญญากอนที่
ฝายบริหารจะแสดงเจตนาเขาผ กู พันต ามสนธิสญ
ั ญาดว ยเหตุน้ี อ งคกรทม่ี อี �ำ นาจตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญข องสนธิสัญญาในเบื้องตนค ือ รัฐสภา โดยรัฐสภาจะทำ�การ
ตรวจสอบสองเรื่องใหญๆ คือ41 เรื่องแรก รัฐสภาจะตรวจสอบวาสนธิสัญญาดังกลาว
มเี นือ้ หาทข่ี ดั หรือแยงก บั อ�ำ นาจอธิปไตยของประเทศหรือไ ม อยางไรกต็ ามในกรณีด ังกลาว
มีข อยกเวนอยูวา สนธิสัญญาอาจขัดกับห ลักอธิปไตยของชาติไ ดก็ตอเมื่อม ีการถายโอน
อำ�นาจอธิปไตยหรืออ �ำ นาจในการจดั การบางเรือ่ งไปใหอ งคการระหวางประเทศหรือเพือ่ 
ความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาค เชน การเขารวมเปนสมาชิกในสหภาพยุโรป
ซึ่งสงผลทำ�ใหรัฐส มาชิกตองยอมมอบอำ�นาจอธิปไตยบางสวนไปใหแกส หภาพยุโรป
40
41

น ันทวัฒน บรมานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ 3, หนาเดียวกัน.
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, หนา 263-264.
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เรือ่ งทีส่ องคือ รัฐสภาจะตองคำานึงถึงขอ 15 ในคำาปรารภของรัฐธรรมนูญ
ฝรั่ ง เศส ลง วั น ที่ 27 ตุล าคม ค. ศ. 1946 ( พ. ศ. 2489) ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ว า “ ภาย ใต
หลักถอยทีถอยปฏิบตั ิ ประเทศฝรัง่ เศสยอมรับขอจำากัดอำานาจอธิปไตยของตนทีจำ่ าเปนตอ
การจัดใหมีและการปองกันรักษาสันติภาพ” ดังนั้น หากเปนกรณีที่รัฐสภาตองพิจารณา
ใหความเห็น ชอบ แก สนธิสัญญา แลว รัฐสภา ตอง คำานึง ถึง การ จำากัด อำานาจ อธิปไตย
ของตนเพือ่ ใหองคการระหวางประเทศเขามาจัดการเกีย่ วกับการปองกันรักษาสันติภาพดวย
นอกจากนี้ ใน ระหวาง การ พิจารณา ใหความเห็น ชอบ แก สนธิสัญญา
บุคคลตามมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญอาจใชสิทธิยืน่ คำารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ใหตรวจสอบวาเนื้อหาของสนธิสัญญาชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไมก็ได
โดยการเสนอเรื่องใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกอนใหสัตยาบัน
หรือใหความเห็นชอบแกสนธิสญ
ั ญานัน้ แตเดิมไดสงวนใหเปนอำานาจของประธานาธิบดี
นายกรัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ซึ่งเปนองคกรเดียวกับ
องคกรที่มีสิทธิยื่นคำารองเพื่อใหคณะตุลาการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
รางรัฐบัญญัติกอนประกาศใชตามมาตรา 61 ของรัฐธรรมนูญ แตตอมาภายหลังจากที่
มีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ไดมี
การขยายอำานาจใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจำานวน 60 คน และสมาชิกวุฒิสภาจำานวน
60 คน มี อำานาจ นำา เรื่อง สู ศาล รัฐธรรมนูญ เพื่อ ให คณะ ตุลาการ รัฐธรรมนูญ วินิจฉัย
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางสนธิสญ
ั ญาฉบับใดฉบับหนึง่ กอนทีจะ
่ มีการใหสตั ยาบัน
หรือใหความเห็นชอบไดอีกดวย นับแตนั้นเปนตนมาสมาชิกแหงรัฐสภาจึงเปนผูมีสิทธิ
เสนอ เรื่ อ ง ให คณะ ตุ ล าการ รั ฐ ธรรมนู ญ ตรวจสอบ ความชอบ ด ว ย รั ฐ ธรรมนู ญ ของ
รางสนธิสัญญาไดโดยตรง โดยที่ไมตองผานตัวกลางคือประธานสภาผูแทนราษฎร หรือ
ประธานวุฒิสภาอีกเลย42
ในกรณีทีคณะ
่ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวาสนธิสญ
ั ญามีขอความใด
ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ การมอบอำานาจในการใหสตั ยาบันหรือลงนามใหความเห็นชอบ
ของรัฐสภาจะทำาไดก็ตอ เมือ่ หลังจากมีการทบทวนแกไขรัฐธรรมนูญแลวเทานัน้ เหตุทีเป
่ น
เชนนี้ก็เนือ่ งมาจากแนวคิดทีว่ า สนธิสญ
ั ญาเปนกฎเกณฑเกีย่ วกับความรวมมือระหวางรัฐ
42

สุรพล นิตไกร
ิ พจน และคณะ, รายงานวิจยั เรือ่ งหลักกฎหมายปกครองฝรัง่ เศส, (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจยั
และใหคำาปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอตอ สำานักงานศาลปกครอง, 2545), หนา 69.
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หากปลอยใหกฎหมายภายในประเทศกลายเปนอุปสรรคที่จะทำ�ใหไมเกิดความรวมมือ
ระหวางรัฐแลวก็ตองแกไขกฎหมายภายในฉบับนั้นเสียกอน43 
		ในทางปฏิบัติที่ผานมาผูมีสิทธิตามมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญไดมี
การยื่นคำ�รองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
สนธิสัญญากอนการใหสัตยาบันหรือใหความเห็นชอบแกสนธิสัญญา ซึ่งสงผลทำ�ให
มีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสในเวลาตอมาถึงสี่ครั้งนับตั้งแตป ค.ศ. 1992
(พ .ศ.2535)ถึง ค.ศ.199944 (พ.ศ.2542)ก ลาวคือ 
		ครั้ ง แ รก มีการแกไขเพิ่ม เติม รัฐธรรมนู ญ เมื่ อวั น ที่ 25 มิถุนายน
ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) กอนที่จะอนุญาตใหมีการใหสัตยาบันแกสนธิสัญญา
Maa s tr ic h tโ ดยมกี ารเพิม่ เติมร ฐั ธรรมนูญห มวด 1 5 ว า ดวย “ ป ระชาคมยโุ รปและสหภาพ
ยุโรป”มาตรา 88-1 ถ ึง มาตรา 88-4 
		นอกจากนี้แลวยังมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งมิใชมีผลโดยตรง
มาจากสนธิสัญญา Maastricht อีก 3 เรื่อง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการแกไขบทบัญญัติ
ในมาตรา 54 โดยก�ำ หนดใหสมาชิกสภาผแู ทนราษฎร 60 คน หรือส มาชิกว ฒ
ุ สิ ภา 60 ค น
เปนผ ูมีสิทธิเสนอเรื่องตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไ ดโดยตรงดวย 
		ครั้งที่สอง เปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เมื่อว ันที่ 25 พฤศจิกายน
ค.ศ.1993 (พ .ศ.2536)โดยเพิ่มเติมในหมวดที่ 6 แหงร ัฐธรรมนูญวาดวย “สนธิสัญญา
และความตกลงระหวางประเทศ” ในมาตรา 53-1 กอนการใหความเห็นชอบดวยการ
ลงนามเพื่อใ หขอตกลงแหง Sch e ng en มีผลบังคับใช โดยในวรรค 1 แหงม าตรา 53-1
นี้ บัญญัติวา “สาธารณรัฐอาจทำ�ขอตกลงกับรัฐอื่นในยุโรปที่มีขอผูกพันในลักษณะ
เดียวกันกับสาธารณรัฐในเรื่องการลี้ภัยกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขัน้ พ นื้ ฐานได เพือ่ ก �ำ หนดเขตอ�ำ นาจของแตละรฐั ใ นการตรวจสอบค�ำ ขอลภี้ ยั ท มี่ กี ารเสนอ
ตอร ัฐแตละรัฐ”
		
ในว รรค 2 แห ง ม าตรา 53-1 นี้ เ อง ได เ พิ่ ม เติ ม ไ ว ว  า ใ นทุ ก กรณี 
องคกรเจาหนาทีข่ องสาธารณรัฐฝ รั่งเศสมีอำ�นาจใหที่ลี้ภัยแ กค นตางชาติไ ด เพื่อป กปอง
43

นนั ทวัฒน บรมานันท, หลักพ้นื ฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, (กรุงเทพมหานคร : สำ�นักพิมพ
วิญูชน, 2547), หนา 82.
44

Bernard Stirn, supra note 2, pp. 26-28.
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สิทธิ เสรีภาพ หรือ อนุญาตแก บุคคล ตางชาติ ทุกคนซึ่ง ขอรับ การคุมครอง จากประเทศ
ฝรั่งเศส ดวยเหตุผลอื่นใด
ตัง้ แตนัน้ เปนตนมาองคกรเจาหนาทีของ
่ ฝรัง่ เศสสามารถตรวจสอบคำาขอ
ลี้ภัยที่ถูกปฏิเสธโดยรัฐใดรัฐหนึ่งที่ลงนามในขอตกลงแหง Schengen ไดเสมอ
ครั้งที่สาม เปนการแกไขรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1999
(พ.ศ. 2542) โดย มี การ แก ไ ข เพิ่ ม เติ ม มาตรา 88-2 วรรค หนึ่ ง และ มาตรา 88-4
แหงรัฐธรรมนูญ กอนที่ฝายบริหารจะใหสัตยาบันแกสนธิสัญญา Amsterdam
ครั้งที่สี่ เปนการแกไขรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1999
(พ.ศ. 2542) โดยแกไขเพิ่มบัญญัติไวในหมวด 6 วาดวย “สนธิสัญญาและขอตกลง
ระหวาง ประเทศ” มาตรา 53-2 ที่ บัญญัติ วา “สา ธาร ณ รัฐ อาจ ยอมรับ เขต อำานาจ
ศาลอาญาระหวางประเทศได ตามเงือ่ นไขทีกำ่ าหนดไวในสนธิสญ
ั ญาทีลงนาม
่
ไปแลวเมือ่
วันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1998” (พ.ศ. 2541) กอน ที่ ฝายบริหาร จะ ใหสัตยาบัน
แกสนธิสัญญาวาดวยศาลอาญาระหวางประเทศ
ตอมาในวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยตามคำารองของประธานาธิบดีที่ขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของสนธิสัญญากอตั้งรัฐธรรมนูญยุโรป (Le traité
établissant une Constitution pour l’Europe) (ซึง่ เปนสนธิสญ
ั ญาทีลงนาม
่
เห็นชอบโดย
ประมุขของรัฐสมาชิกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) โดยรัฐสมาชิก
ตองนำาสนธิสญ
ั ญาดังกลาวไปใหสตั ยาบันตามหลักเกณฑของกฎหมายภายในของแตละ
รัฐสมาชิก) วาสนธิสัญญา ดังกลาว มี บทบัญญัติ ที่ ขัดกับรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส การ ใหสัตยาบัน แก สนธิสัญญา ดังกลาว จะ กระทำา ได ก็ตอเมื่อ มี การ แกไข
รัฐธรรมนูญเสียกอน จึงสงผลทำาใหรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมีการทบทวนใหมอีกครั้งหนึ่ง45
ขอพิจารณาประการตอมาคือ อำานาจในการตรวจสอบของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญนี้มีเพียงอำานาจในการประกาศความไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของสนธิสญ
ั ญาดังกลาวเทานัน้ มิไดหมายความวาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
จะมีอำานาจเปลี่ยนแปลงหรือแกไขรัฐธรรมนูญแตอยางใด การประกาศถึงความไมชอบ
45

ปยะบุตร แสงกนกกุล , “เหตุการณสำาคัญในกฎหมายมหาชนฝรัง่ เศสตลอดป 2004” , ใน www.pub-law.
net ระหวางวันที่ 21 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม พ.ศ. 2548.
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ดวยรฐั ธรรมนูญของคณะตลุ าการรฐั ธรรมนูญจงึ เปนแตเพียงจดุ เริม่ ตนของการเรียกรอง
ใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งผลของการประกาศความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
สนธิสัญญายอมทำ�ใหการใหสัตยาบันหรือการใหความเห็นชอบแกสนธิสัญญาไมอาจ
กระทำ�ไดกอนการแกไขสนธิสัญญา ในทางกลับกันเมื่อรัฐธรรมนูญยังไมมีการแกไข
สนธิสัญญายอมไมอาจมีผลผูกพันในทางระหวางประเทศเชนกัน46
		
4.3.2.2 กระบวนการต รวจสอบค วามชอบด  ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ข อง
กระบวนการทำ�สนธิสัญญาโดยผานรางรัฐบัญญัตใิ หความเห็นชอบตามมาตรา 61 ของ
รัฐธรรมนูญ
			เนือ่ งจากสนธิสญ
ั ญาของฝรัง่ เศสนนั้ แ บงออกเปนส องประเภท
ไดแ ก ส นธิสญ
ั ญาและความตกลงระหวางประเทศทวั่ ไปตามมาตรา 5 5 แ ละสนธิสญ
ั ญา
และความตกลงระหวางประเทศที่มีความสำ�คัญตามมาตรา 53 ซึ่งสนธิสัญญาใน
กลุมหลังนี้จะมีผลบังคับใชเปนกฎหมายภายในรัฐไดตองมีการขอความเห็นชอบจาก
รัฐสภาในรูปของการตรารัฐบ ัญญัติ ซึ่งเปนรัฐบัญญัติที่อยูในความหมายตามมาตรา 61
วรรคสองของรัฐธรรมนูญดวย 
		โดยกอ นทจี่ ะมกี ารประกาศใชร ฐั บ ญ
ั ญัตดิ งั กลาว บ คุ คลตามมาตรา 6 1
ของรั ฐ ธรรมนู ญ อ าจยื่ น คำ � ร อ งต  อ ค ณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ เ พื่ อ ใ ห ต รวจสอบว  า
ร า งรฐั บ ญ
ั ญัตดิ งั กลาวมขี อ ความใดขดั ห รือแ ยงก บั ร ฐั ธรรมนูญห รือไ ม ซ งึ่ ต ามบทบัญญัติ
มาตรา 61 ว รรคสองของรฐั ธรรมนูญบ ญ
ั ญัตไิ วว า “ ...ก อ นทจี่ ะมกี ารประกาศใชร ฐั บ ญ
ั ญัติ
ประธานาธิบดีแ หงส าธารณรัฐ น ายกรัฐมนตรี ป ระธานสภาผแู ทนราษฎร ป ระธานวฒ
ุ สิ ภา
สมาชิกสภาผแู ทนราษฎรจ�ำ นวนหกสบิ ค น ห รือส มาชิกว ฒ
ุ สิ ภาจ�ำ นวนหกสบิ ค น อ าจรอ ง
ขอตอ ค ณะตลุ าการรฐั ธรรมนูญเพือ่ ว นิ จิ ฉัยความชอบดว ยรฐั ธรรมนูญของรา งรฐั บ ญ
ั ญัติ
นั้นกอนได”
		บทบัญญัติในมาตราดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความชอบ
ดวยรัฐบัญญัติที่ใหอำ�นาจแกฝายบริหารในการใหสัตยาบันหรือใหความเห็นชอบแก
สนธิสัญญากอนที่จะประกาศใชเปนกฎหมาย (contrôle a priori) ซึ่งถือเปนลักษณะ
เฉพาะของฝรั่งเศส อยางไรก็ตามหากเปนรัฐบัญญัติที่ตราขึ้นโดยผานกระบวนการลง
46

P ierre Michel Eisemann and Raphaële Rivier, “National Treaty Law and Practice : France”
in National Treaty Law and Practice, (Boston : Martinus Nijhoff, 2005), pp. 263.
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ประชามติ47 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมมีอำานาจตรวจสอบได48
มีขอสังเกตวา อำานาจในการตรวจสอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 61 ของรัฐธรรมนูญนีมี้ เพียงอำานาจประกาศถึงความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของรัฐบัญญัตเท
ิ านัน้ แตไมอาจประกาศถึงความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของสนธิสญ
ั ญา
ได ซึ่งผลของการที่รัฐบัญญัติขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญยอมทำาใหฝายบริหารไมอาจ
ใหความยินยอมเขาผูกพันตามสนธิสัญญาเพื่อใหมีผลผูกพันรัฐฝรั่งเศสไดเพราะถือวา
รัฐบัญญัติที่ใหอำานาจในการใหสัตยาบันขัดตอรัฐธรรมนูญนั่นเอง49
กลาว โดย สรุป แลว คณะ ตุลาการ รัฐธรรมนูญ จะ เขาไป มี บทบาท ใน
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญรวมกับรัฐสภาในขั้นตอนการพิจารณากอน
การใหความเห็นชอบแกสนธิสัญญา (มาตรา 54) และในขั้นตอนกอนการประกาศใช
รัฐบัญญัตให
ิ ความยินยอมแกฝายบริหารแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสญ
ั ญา (มาตรา
61) ซึ่งกระบวนการทั้งสองขั้นตอนนี้ตองกระทำากอนที่สนธิสัญญาจะมีผลบังคับใชเปน
กฎหมายของรัฐ ดวยเหตุผลทีระบบ
่ กฎหมายฝรัง่ เศสไมยอมรับกระบวนการควบคุมความชอบ
ดวยกฎหมายภายหลังจากการประกาศใช (contrôle a posteriori) จึงทำาใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญไมยอมรับใหมีการเสนอเรือ่ งเพือ่ ตรวจสอบความชอบดวยสนธิสญ
ั ญาภายหลัง
จากทีฝ่ ายบริหารไดแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสญ
ั ญา ซึง่ สภาแหงรัฐก็ไดถือตามหลักเกณฑ
ดังกลาวเชนกัน โดยสภาแหงรัฐไดปฏิเสธที่จะตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
47

ใน มาตรา 11 ของ รัฐธรรมนูญ กำาหนด ให ประธานาธิบดี มี อำานาจ ปรึกษา กับ ประชาชน เกี่ยวกับ
การตัดสินใจที่จะลงนามในสนธิสัญญาเพื่อผูกพันรัฐตามสนธิสัญญา โดยวิธีการเปดใหลงประชามติ
ซึ่ง ประธานาธิบดี อาจ เสนอ รางกฎหมาย ที่ มี จุดประสงค เพื่อ อนุญาต ให มี การ ใหสัตยาบัน หรือ ให
ความเห็น ชอบ แก สนธิสัญญา ฉบับ ใด ฉบับ หนึ่ง ที่ แม จะ ไม ขัด หรือ แยง กับ รัฐธรรมนูญ แต ก็ อาจจะ มี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานของสถาบันตางๆ ได ซึ่งการตัดสินใจใหมีการลงประชามติถือเปนอำานาจ
ดุลพินิจของประธานาธิบดีโดยแท วิธีการลงประชามตินี้เคยถูกนำามาใชสองครั้งนับแตป ค.ศ. 1958
(พ.ศ. 2501) โดยครัง้ แรกคือ เปนการลงประชามติสนธิสญ
ั ญาทีย่ อมรับการเขามาเปนสมาชิกของ EEC
ของประเทศอังกฤษ ประเทศไอรแลนดและประเทศเดนมารกเมื่อวันที่ 23 เมษายน 1972 (พ.ศ. 2515)
และครั้งที่สองเปนการพิจารณาสนธิสัญญากอตั้งสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 20 กันยายน 1992
48

Ibid, pp. 263.
René Chapus, Droit administratif general Tome 1, 14édtion, (Montchrestien , 2000),
p. 141.
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สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศภายหลังจากที่ฝายบริหารใหสัตยาบันหรือ
ใหความเห็นช อบแกสนธิสัญญาไปแลว50
บ ทสรุป

จากการศึกษาแนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี และประเทศฝรั่งเศส อาจสรุปสาระสำ�คัญได ดังนี้
	ประเทศสหรัฐอเมริกา ใ นกรณีท เี่ ปนส นธิสญ
ั ญาระหวางประเทศซงึ่ ย อมรับห รือ
กอใ หเกิดเปนส ทิ ธิส ว นบุคคลนนั้ จ ะมที งั้ เนือ้ หาในสว นทเี่ ปนส นธิสญ
ั ญาทมี่ ผี ลโดยตวั เอง
ในทันทีและสนธิสัญญาที่ไมมีผลดวยตัวเอง (Self-ex ec utin g an d No n -self- ex ec u ting 
treaties)สนธิสัญญาทไี่ มมีผลดวยตัวเองจะหมายถึงส นธิสัญญาที่รับรองสิทธิมนุษยชน
ที่จะตองอาศัยรัฐธรรมนูญป ระการหนึ่งม าเปนฐ านของการประกันสิทธิ ดังนั้น การที่จะ
คุ  ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยช นป ระเภทนี้ มี ค วามจำ � เป น ที่ จ ะต  อ งต ราเ ป น ก ฎหมายต าม
กระบวนการนิติบัญญัติเพื่อดำ�เนินการใหเปนไปตามสนธิสัญญาเสียกอน จึงจะมีผลใช
บังคับได ซึ่งมีกรณีตัวอยางในลักษณะนี้ที่ตองดำ�เนินการโดยผานความเห็นชอบในทาง
นิติบัญญัติตามที่กำ�หนดในรัฐธรรมนูญเสียกอน
	แตอ ยางไรกต็ าม บ ทบัญญัตใิ นเรือ่ งหลักประกนั ส ทิ ธิแ ละเสรีภาพในรฐั ธรรมนูญ
อเมริก นั ซ งึ่ เปนตนแ บบใหกบั ร ฐั ธรรมนูญของหลายประเทศและเปนห ลักสำ�คัญในหลาย
ประการในสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนฉบับตางๆ จะมีบทบาทสำ�คัญในฐานะเปน
กฎหมายสนธิสัญญาระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เปนแมบทและเปนแกน
สำ�คัญในพันธกรณีเรื่องดังกลาว ดังนั้นจะเห็นไดวากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศโดยทวั่ ไปจงึ แ ทบไมมคี วามจ�ำ เปนใ นการปรับใชเปนก ฎหมายภายในของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพราะในรัฐธรรมนูญอเมริกันลวนมีบทบัญญัติที่เปนหลักการสำ�คัญ
เหลานี้ไวเกือบครบหมดแลว หากจะเปนการดำ�เนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ
ที่สหรัฐอเมริกาตองดำ�เนินการตามสนธิสัญญาเหลานั้นประเทศสหรัฐอเมริกาก็จำ�ตอง
ดำ�เนินการตามหลักทวินิยม (Dualism) ที่ตองผานการพิจารณาของสภา Congress
นั่นเอง
50

คำ�วินิจฉัยของสภาแหงรัฐในคดี SARL du Prac d’activité de Blotzheim et SCI Haselaecker ลง
วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1998 ใน “French Law Cases of the Conseil Conseil d’Etat : Institute of
Global law,” <http:// www.ucl.ac.uk/laws/global_law/>, สิงหาคม 2550.

การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

ประเทศฝรั่งเศส ถือแนวคิดแบบรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalisme) โดย
แนวคิดนียึ้ ดถืออำานาจอธิปไตยของรัฐเปนหลัก โดยถือวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด
ของรัฐ กฎหมายอื่นใดภายในรัฐจะขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไมได ดังนั้นการบังคับใช
กฎหมายระหวางประเทศภายในดินแดนของรัฐหนึง่ ยอมเปนอำานาจของรัฐนัน้ ๆ ทีจะ
่ ตอง
พิจารณาซึง่ ทายทีส่ ดุ แลวกฎหมายระหวางประเทศจะมีลำาดับทีสู่ งกวารัฐธรรมนูญไปไมได
และเปนแนวคิดที่รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน
ตามแนวทางของประเทศฝรั่งเศสคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะเขาไปมีบทบาท
ในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญรวมกับรัฐสภาในขั้นตอนการพิจารณากอน
การใหความเห็นชอบแกสนธิสัญญา (มาตรา 54) และในขั้นตอนกอนการประกาศใช
รัฐบัญญัตให
ิ ความยินยอมแกฝายบริหารแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสญ
ั ญา (มาตรา
61) ซึ่งกระบวนการทั้งสองขั้นตอนนี้ตองกระทำากอนที่สนธิสัญญาจะมีผลบังคับใชเปน
กฎหมายของรัฐ ดวยเหตุผลที่ระบบกฎหมายฝรั่งเศสไมยอมรับกระบวนการควบคุม
ความชอบดวยกฎหมายภายหลังจากการประกาศใช (contrôle a posteriori) จึงทำาให
คณะ ตุลาการ รัฐธรรมนูญ ไมยอมรับ ให มี การ เสนอ เรื่องเพื่อตรวจสอบความชอบดวย
สนธิสัญญาภายหลังจากที่ฝายบริหารไดแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญา ซึ่งสภา
แหงรัฐก็ไดถือตามหลักเกณฑดังกลาวเชนกัน โดยสภาแหงรัฐไดปฏิเสธที่จะตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของสนธิสญ
ั ญาหรือความตกลงระหวางประเทศภายหลังจาก
ที่ฝายบริหารใหสัตยาบันหรือใหความเห็นชอบแกสนธิสัญญาไปแลว
สำาหรับประเทศทีถ่ อื หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเชนประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนั้น แมกฎหมายพื้นฐานจะมิไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวา
สนธิสัญญาซึ่งไดรับการแปลงรูปแลวจะมีสถานะสูงกวาหรือต่ำากวากฎหมายพื้นฐาน
อยางไรก็ดีหากพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายพื้นฐานในมาตรา 25 ที่บัญญัติวา
“.....หลักเกณฑทั่วไปทั้งหลายของกฎหมายระหวางประเทศประกอบเปนสาระสำาคัญ
สวนหนึง่ ของกฎหมายแหงสหพันธ มีคาบังคับสูงกวากฎหมายทีตรา
่ โดยสภา และกอใหเกิด
สิทธิและหนาที่โดยตรงตอผูที่อาศัยอยูในอาณาเขตของสหพันธ”
จาก บทบัญญัติ มาตรา ดังกลาว แสดง ให เห็นวา” หลักเกณฑ ทั่วไป ทั้งหลาย
ของกฎหมายระหวางประเทศ” มีลำาดับชั้นสูงกวากฎหมายของสหพันธ ปญหาที่เกิดขึ้น
จาก การ ตีความบทบัญญัติ มาตรา 25 ของ รัฐธรรมนูญนี้มีอยูสองประเด็น กลาวคือ
ประเด็นแรก คำาวา “หลักเกณฑทัว่ ไปทัง้ หลายของกฎหมายระหวางประเทศ” มีความหมาย
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วาอยางไรและหมายความรวมถึงสนธิสัญญาดวยหรือไมนั้น ในทางตำ�รากฎหมาย
ม คี วามเห็นวา “ ห ลักเกณฑท วั่ ไปทงั้ หลายของกฎหมายระหวางประเทศ”ต ามบทบัญญัติ
มาตรา 25 นี้หมายความรวมถึงหลักจารีตประเพณีระหวางประเทศทั่วไปเทานั้นมิได
หมายความรวมถึงสนธิสัญญาดวย51 ปญหาตอมาคือ การที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดให
หลักเกณฑทั่วไปทั้งหลายของกฎหมายระหวางประเทศมีคาบังคับสูงกวากฎหมาย
ของสหพันธ (Gesetze) นี้จะหมายความรวมถึงรัฐธรรมนูญดวยหรือไม ซึ่งในเรื่องนี้
ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธเคยวางหลักในการวินิจฉัยไววา “หลักเกณฑทั่วไปทั้งหลาย
ของกฎหมายระหวางประเทศ” ไมถือเปนสวนหนึ่งของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนั้น
หลักเกณฑท วั่ ไปทงั้ หลายของกฎหมายระหวางประเทศจงึ ม คี า บ งั คับส งู กวาก ฎหมายของ
สหพันธแตตองอยูภายในกฎเกณฑข องรัฐธรรมนูญด วย52
สวนกรณีของสนธิสัญญาตามมาตรา 59 ของกฎหมายพื้นฐานนั้น เนื่องจาก
สนธิสญ
ั ญาจะมผี ลบงั คับเปนก ฎหมายของสหพันธส าธารณรัฐเยอรมันไ ดก ต็ อ เมือ่ ม กี าร
ตรากฎหมายสหพันธรองรับ ซึ่งกฎหมายในที่นี้หมายความรวมถึงกฎหมายของมลรัฐ
ดวย กฎหมายสหพันธแ ละกฎหมายมลรัฐเหลานีเ้ ปนก ฎหมายทวั่ ไปมใิ ชก ฎหมายในระดับ
รัฐธรรมนูญ ดังนั้นคาบังคับของสนธิสัญญาจึงเปนไปตามสถานะของกฎหมายสหพันธ
หรือกฎหมายของมลรัฐแตจะมีคาบังคับของสูงกวารัฐธรรมนูญแหงสหพันธหรือ
รัฐธรรมนูญของมลรัฐไมได53
	กลไกการตรวจสอบความชอบดว ยรฐั ธรรมนูญข องกฎหมายรองรับส นธิสญ
ั ญา
ในระบบกฎหมายเยอรมัน ในระบบกฎหมายเยอรมัน การตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญข องกฎหมายรองรับส นธิสญ
ั ญาถอื วาเปนเรือ่ งทอ่ี ยูใ นอ�ำ นาจการตรวจสอบของ
ศาลรฐั ธรรมนูญแหงสหพันธ (Bundesver-fassungsgericht, Federal Constitutional
Court) โดยภายหลังจากที่รัฐสภาพิจารณารางกฎหมายรองรับสนธิสัญญาเสร็จสิ้นแลว
51

D.Lasok , J.W.Bridge, Law & Institutions of European Communities, fifth edition (Butterworths,
1991), pp. 333.

52

คำ�พิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 1957 (B.V.G; March 26, 2957, 6
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts S), อางในเชิงอรรถที่ 56 ใน นพนิธิ แสงสุริยะ,
Lecture Notes กฎหมายระหวางประเทศ เลม 1 , พิมพครัง้ ท่ี 5, (กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2549), หนา 130.
53

D.Lasok, J.W.Bridge, Law & Institutions of European Communities. fifth edition. (London :
Butterworths, 1991), pp. 333.

การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

ผูมี สิทธิยืน่ คำารองอาจเสนอเรือ่ งไปยังศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธใหตรวจสอบความชอบ
ดวย รัฐธรรมนูญ ของ รางกฎหมาย รองรับ สนธิสัญญา กอน ที่ จะ มี ผล เปนการ ให ความ
ยินยอมแกประธานาธิบดีเพื่อแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญาได กระบวนการ
ตรวจสอบเชนวานี้เปนรูปแบบการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
แบบนามธรรม (Die abstrakte Normenkontrolle) คือเปนกรณีที่ยังไมมีขอพิพาท
เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายรองรับสนธิสัญญาเปนคดีอยูในชั้นศาล แตเปนการ
เสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธตรวจสอบวารางกฎหมายรับรองสนธิสัญญา
ที่จะประกาศใชเปนกฎหมายนี้มีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือไม
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บทที่ 5
อำ�นาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยในการพิจารณาวินิจฉัย
เกี่ยวกับบทบัญญัตแิ หงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

	
การศึกษาอำ�นาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับ

บทบัญญัติแหง กฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชนในบทที่ 5 นี้ แบงห ัวขอในการศึกษา
ออกเปน 4 หัวขอ คือ 5.1 กรณีตามมาตรา 257 (2) ของรัฐธรรมนูญ 5.2 กรณีตาม
มาตรา 212 ประกอบกับมาตรา 257 (2) ของรัฐธรรมนูญ และ 5.3 ผลการวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 ก รณีตามาตรา 257 (2)ของรัฐธรรมนูญ
	ในหัวขอนี้จะศึกษาถึง 5.1.1 ความเปนมาของอำ�นาจหนาที่ตามมาตรา 257
(2) ของรัฐธรรมนูญ 5.1.2 ความหมายขอบเขตของมาตรา 257 (2) ของรัฐธรรมนูญ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

5.1.1 ค วามเปนมาของอ�ำ นาจหนาท ตี่ ามมาตรา 2 57 (2)ข องรฐั ธรรมนูญ


ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แ ห ง ร าชอาณาจั ก รไ ทย พุ ท ธศั ก ราช 2 540
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอำ�นาจที่สำ�คัญๆ คือ ก. ตรวจสอบและรายงาน
การกระทำ�หรือการละเลยการกระทำ� อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ข. เสนอแนะ
นโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงก ฎหมายตอรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี เพื่อสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชน ค. สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูด าน
สิทธิม นุษยชน ง .ส ง เสริมค วามรว มมือแ ละการประสานงานระหวางหนวยราชการ อ งคการ
เอกชน และองคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน แตต ามรัฐธรรมนูญแ หงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มีความมุงหมายที่จะใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯเปนองคกร
ที่ดูแลในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
กลาวคือเปนการกำ�หนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอำ�นาจหนาที่ในการ
ดูแลเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งในดานการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี ดานการ
ตรวจสอบการกระทำ�อันเปนการละเมิดตอสิทธิมนุษยชน ดานการเสนอเรื่องไปยังศาล
รัฐธรรมนูญห รือศ าลปกครองเพือ่ ต รวจสอบวา ก ฎหมายหรือก ฎนน้ั ก ระทบตอส ทิ ธิม นุษยชน

การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

และมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีอำานาจในการแกไขเยียวยาโดยการ
ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหายและเปนกรณี
ที่เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ดวยเหตุผลที่จะให
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอำานาจหนาที่ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ครอบคลุมทุกกระบวนการนี้เอง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
จึงไดเพิ่มอำานาจหนาที่ใหแกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดังนี้
ก. เสนอเรือ่ งพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีทีเห็
่ นชอบ
ตามที่มีผูรองเรียนวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา
เกีย่ วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตประกอบ
ิ
รัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา 257 (2))
ข. เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบ
ตามทีมี่ ผูร องเรียนวา กฎ คำาสัง่ หรือการกระทำาอืน่ ใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชน
และมีปญหาเกีย่ วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (มาตรา 257 (3))
ค. ฟองคดี ตอ ศาลยุติธรรม แทน ผูเสียหาย เมื่อ ไดรับ การ รองขอ จาก
ผูเสียหาย และ เปน กรณี ที่ เห็นสมควร เพื่อ แกไขปญ หา การ ละเมิด สิทธิ มนุษย ชน เปน
สวนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 257 (4))
จากการเพิ่มอำานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดังกลาว
จะเห็นไดวา เปนการใหอำานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการนำาขอพิพาท
ไปสูองคกรศาลแทนบุคคลผูไดรับผลกระทบตอสิทธิมนุษยชน จึงเทากับเปนการกำาหนด
บทบาท ให คณะกรรมการ สิ ท ธิ มนุ ษ ย ชน แห ง ชาติ ใน การ ช ว ย กรอง เรื่ อ ง ที่ เกี่ ย วกั บ
การกระทบสิทธิมนุษยชนและมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญในการสงเรื่องไปยัง
ศาลที่มีอำานาจหนาที่ในเรื่องนั้น ทั้งนี้เพื่อเปนการทำาใหเหตุผลในการโตแยงวากฎหมาย
หรือ การ กระทำา ที่ กระทบ ตอ สิทธิ มนุษย ชน และ มี ปญหา ความชอบ ดวย รัฐธรรมนูญ มี
ความหนักแนนขึน้ เพือ่ ทีศาล
่ จะไดพิจารณาในประเด็นทีเป
่ นสาระสำาคัญ อันจะสงผลตอ
การ คุมครอง สิทธิ มนุษย ชน ใน ลักษณะ ของ การ ปอง กัน กอน ที่ จะ มี การ กระทำา ตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น ซึ่งจะนำาไปสูการกระทำาทีเป
่ นการละเมิดตอสิทธมนุษยชน

198 การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

5.1.2 ความหมายขอบเขตของมาตรา 257 (2)ของรัฐธรรมนูญ
		การศกึ ษาความหมายและขอบเขตของมาตรา 2 57 (2)ข องรฐั ธรรมนูญ
นัน้ แ ยกออกเปน 5 .1.2.1 ก ระบวนการในการเสนอดรือ่ งตอ ศ าลรฐั ธรรมนูญ แ ละ 5 .1.2.2
ขอบเขตในทางเนื้อหา 
		5.1.2.1	กระบวนการในการเสนอเรื่องตอศ าลรัฐธรรมนูญ
			มาตรา 257 (2)บัญญัติวา คณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแหง
ชาติมีอำ�นาจหนาท ี่ ดังตอไปนี้.... (2) เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ใน
กรณีทเ่ี ห็นชอบตามทม่ี ผี รู อ งเรียนวา บทบัญญัตแิ หงกฎหมายใดกระทบตอ สทิ ธิมนุษยชน
และมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” จากบทบัญญัติดังกลาวนำ�ไปสู
การพิจารณา ดังนี้
			(1)เปนเรือ่ งทมี่ กี ารรอ งเรียนตอคณะกรรมการสทิ ธิมนุษยชน
แหงชาติ ม าตรา 2 57 (2)ก�ำ หนดวา เปนก รณีท เี่ ห็นชอบตามทมี่ ผี รู อ งเรียน จ ากบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญดังกลาวแสดงใหเห็นไดวา การที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
จะเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนี้จะตองเปนกรณีที่จะตองมีผูรองเรียนมายัง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ การเปนผูมีสิทธิรองเรียนตามมาตรา 257
(2) จะถือตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2545 ซึ่งแยกการรองเรียน
ออกเปน ก.การรองเรียนดวยวาจา ( ขอ 5 ถ ึงขอ 8 ของระเบียบกำ�หนดใหผ ูซึ่งถ ูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือผูทำ�การแทนที่ไมประสงคจะยื่นคำ�รองเปนหนังสือ ใหผูซึ่งถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือผูทำ�การแทนมีสิทธิรองเรียนดวยวาจาได ข. การรองเรียนดวยวิธีการ
อื่น (ขอ 9 ถึงขอ 10) ซึ่งกำ�หนดใหเปนกรณีของผูซึ่งถูกละเมิดสิทธิอาจรองเรียน
ดวยวิธีการยื่นคำ�รองโดยสงทางโทรสาร โดยสงขอความทางสื่ออีเล็กทรอนิกส เปนตน
และ ค. การรองเรียนตอองคารเอกชนดานสิทธิมนุษยชนและกรณีอ ื่นๆ กรณีน เี้ปนกรณี
ใหรองเรียนผานองคการเอกชนตามที่กำ�หนดในระเบียบของคณะกรรมการสิทธิฯ เปน
ผูรับเรื่องรองเรียนและเสนอตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติได ซึ่งตามระเบียบ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดังกลาวไดกำ�หนดเรื่องการยื่นเรื่องโดยอาจ
กระทำ�การผานองคการเอกชนก็ได ซึ่งในประเด็นนี้มีขอพิจารณาวา หากคณะกรรมการ
สิทธิปฏิเสธไมเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และบุคคลดังกลาวจะใชสิทธิตาม

การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

มาตรา 212 ซึ่งบุคคลนั้นจะตองแสดงใหเห็นวาตนไดใชสิทธิตามมาตราตางๆ มาแลว
และยังไมประสบผล จึงมาใชสิทธิตามมาตรา 212 ดังนั้น การจะยื่นโดยตรงหรือจะยื่น
โดยผานองคการเอกชนก็ตามจะตองหลักฐานยืนยันวาตนไดยื่นเรื่องใดไปยังหนวยงาน
ใด ในประเด็นเรื่องใดและมีเหตุผลสนับสนุนอยางไร ซึ่งรายละเอียดดังกลาวจะสามารถ
นำาไปสูการพิจารณาเงื่อนไขตามมาตรา 212 ตอไปได
(2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเห็นชอบตามที่มี
การรองเรียน การเสนอเรื่องตามมาตรา 257 (2) นี้ คณะกรรมการสิทธิฯทำาหนาที่เสมือน
เปนองคกรในการกลั่นกรองที่จะเสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญ กลาวคือคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติจะตองมีความเห็นวาตนเห็นดวยหรือไมเพราะเหตุใด เพราะการ
เสนอเรือ่ งตามมาตรา 257 (2) ถือวาเปนการสงไปในนามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ มิใชในฐานะกระทำาการแทนผูรองในเรื่องดังกลาว ดังนั้นหากตองการสอบถาม
ความเห็นหรือขอเท็จจริงตางๆเพิม่ เติมจึงตองสอบถามมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติซึ่งถือวาเปนผูยื่นคำารอง
กลาว โดย สรุป กระบวนการ ตาม มาตรา 257 ( 2) เปน กระบวนการ
ที่ใหคณะกรรมการสิทธิฯทำาหนาที่ในการชวยกรองเรื่องที่ถูกรองโดยประชาชน เพื่อให
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชวยพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติเห็นวาเปนเรื่องที่มีเหตุผลสนับสนุนในทางกฎหมายจึงคอยดำาเนินการสงเรื่อง
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป กระบวนการเชนนี้ทำาใหเรื่องที่มีเหตุผล
สนับสนุนควรไดรับการวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ และเปนการทำาใหศาลตองเรียนรู
ถึงผลกระทบในทางสิทธิมนุษยชนหรือหลักการสิทธิมนุษยชนทีมี่ ผลตอการตรากฎหมาย
หรือการจำากัดสิทธิของบุคคลดวย
5.1.2.2 ขอบเขตในทางเนื้อหา
การพิจารณาขอบเขตในทางเนื้อหามีขอพิจารณา 2 ประการ
ดังนี้ (1) ความหมายของ “บทบัญญัติแหงกฎหมาย” (2) บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น
กระทบ ตอ สิทธิ มนุษย ชน และ ( 3) บทบัญญัติ แหง กฎหมาย นั้น มี ปญหา เกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


(1)ความหมายของ“บทบัญญัติแหงกฎหมาย”
การตีความคำาวา “บทบัญญัติแหงกฎหมาย” ในที่นี้จะตอง
ตีความ ให สอดคลองกับ มาตรา 211 มาตรา 212 มาตรา 245 ( 1) ซึ่ง การ บัญญัติ
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คำ�วา “บทบัญญัติแหงกฎหมาย” เปนการบัญญัติถ ึงเขตอำ�นาจของศาลรัฐธรรมนูญใ น
การควบคุมค วามชอบดว ยรฐั ธรรมนูญข องกฎหมายวา ก ฎหมายระดับใ ดทจี่ ะอยูใ นอ�ำ นาจ
การควบคุมต รวจสอบของศาลรฐั ธรรมนูญ ตัวอยางเชน ความหมายของค�
ำ วา “บทบัญญัติ
แหงกฎหมาย” ตามมาตรา 211 หรือวัตถุแหงคดีของการตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายตามมาตรา 211 มีความหมายแคไหน เพียงใด เพราะคำ�วา
“บทบัญญัติแหงกฎหมาย” นั้น อาจหมายถึง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ พระราชกำ�หนด พระราชกฤษฎีกา กฎ ประกาศ หรือขอบังคับ รวมทั้ง
ประกาศคณะปฏิวัติ และโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมาตรา 6 บัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได” และเมื่อมาตรา 211 กำ�หนดวา
“…บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา 6 …” กรณีจึงทำ�ใหเกิด
ความไมชัดเจนวาอะไรคือวัตถุแหงขอพิพาทตามมาตรา 211
หากสรุปตามแนวคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 27/2544 วินิจฉัยวา
บทบัญญัตแิ หงก ฎหมายทอี่ ยูภ ายใตก ารควบคุมต รวจสอบของศาลรฐั ธรรมนูญห มายถึง
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากพิจารณา
ตามแนวคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวบทบัญญัติแหงกฎหมายยอมหมายถึง
ก. พระร าชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ข. พระร าชบั ญ ญั ติ ค.พระราชกำ � หนด
ง. พระราชกฤษฎีกาทอี่ อกโดยอ�ำ นาจตามรฐั ธรรมนูญ นอกจากนีย้ งั ห มายรวมถึงป ระกาศ
คณะปฏิวัติหรือค ณะปฏิรูปที่มีสถานะเปนพระราชบัญญัติดวย
ในกรณีข องพระราชบญ
ั ญัตปิ ระกอบรฐั ธรรมนูญ มีข อ พ จิ ารณาวา พ ระราชบญ
ั ญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญจะอยูในความหมายของ “บทบัญญัติแหงกฎหมาย” หรือไม เพราะ
ตามมาตรา 141 ไดบัญญัติบังคับใหตองสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนการประกาศใชอยูแลว
จึงมีปญหาวาจะตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหลังการประกาศใชไดหรือไม ซึ่งผูวิจัยเห็นวา ไมมีขอจำ�กัดประการใดที่จะ
ตีความคำ�วา “บทบัญญัติแหงกฎหมาย” ตามมาตรา 211 มาตรา 212 มาตรา 245
(1) และมาตรา 257 (2) วาไมหมายความรวมถึง พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น การตีความคำ�วา”บทบัญญัติแหงกฎหมาย” จึงตองตีความหมายความรวมถึง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด วย
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(2)บทบัญญัตแิ หงก ฎหมายนน้ั ก ระทบตอ ส ทิ ธิม นุษยชนเงือ่ นไขใน
ทางเนือ้ หาประการตอมาตามมาตรา 257 (2) คือ บทบัญญัตแห
ิ งกฎหมายนัน้ จะตองเปน
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบสิทธิมนุษยชน ในที่นี้จึงตองพิจารณาความหมายของ
“กระทบตอสิทธิมนุษยชน” หมายความวาอยางไร ซึง่ อาจแยกขอพิจารณา ดังนี้ ก. ความหมาย
ของ “การกระทบสิทธิมนุษยชน” ข. มิติของการพิจารณาจากการกระทบตอตัวผูรอง
ค. มิตของ
ิ การกระทบสิทธิมนุษยชน และ ง. กรณีของกฎหมายทีอาจ
่ กระทบตอสิทธิมนุษยชน
โดยมีขอพิจารณา ดังนี้


ก.ความหมายของ“การกระทบสิทธิมนุษยชน” โดยที่มาตรา 257
(2) ไดกำาหนดเงือ่ นไขในทางเนือ้ หาไว ๒ ประการ คือ บทบัญญัตแห
ิ งกฎหมายนัน้ กระทบ
สิ ท ธิ มนุ ษ ย ชน และ บทบั ญ ญั ติ แห ง กฎหมาย นั้ น มี ป ญ หาเกี่ ย ว กั บ ความชอบ ด ว ย
รัฐธรรมนูญ ซึ่ง ถือวา เกณฑ ในทาง เนื้อหา ซึ่ง ในที่นี้ จะ ได พิจารณา คำา วา “กระทบ
สิทธิมนุษยชน” วามีความหมายเพียงใด
“กระทบสิทธิมนุษยชน” หากเทียบเคียงกับการ “ละเมิดสทิ ธิมนุษยชน”
การละเมิดสิทธิ หมายถึง การกระทำาใดๆ ที่เปนการแทรกแซงเขาไปในขอบเขตของสิทธิ
และ เสรีภาพ หรือ เปนการ จำากัด การ ใช สิทธิ หรือ เสรีภาพ หรือ ทำาให ไม อาจ ใช สิทธิ หรือ
เสรีภาพเชนวานั้นไดโดยปราศจากอำานาจหรือโดยไมชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
หากสรุปสาระสำาคัญของการ “ละเมิดสิทธิ” อาจสรุปไดดังนี้
- การกระทำาของรัฐอยางใดอยางหนึ่ง
- เปนการแทรกแซงเขาไปในขอบเขตของสิทธิหรือเสรีภาพ หรือเปน
การจำากัดการใชสิทธิหรือเสรีภาพหรือทำาใหไมอาจใชสิทธิหรือเสรีภาพเชนวานั้นได
- การแทรกแซงหรือการจำากัดดังกลาวเปนการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย
หากพิจารณาเทียบเคียงความหมายของการละเมิดสิทธิดังกลาว ในทีน่ ้ี
อาจใหความหมายของ “การกระทบสิทธิมนุษยชน” วาหมายถึง การกระทำาใดๆ ทีเป
่ นการ
แทรกแซงเขาไปในขอบเขตของสิทธิมนุษยชนหรือเปนการจำากัดการใชสิทธิมนุษยชนหรือ
ทำาใหไมอาจใชสิทธิมนุษยชนเชนวานัน้ ได โดยสรุปสาระสำาคัญของการกระทบสิทธิมนุษยชน
ออกเปน 2 ประการคือ
- การกระทำาของรัฐอยางใดอยางหนึ่ง
- เปนการแทรกแซงเขาไปในขอบเขตของสิทธิมนุษยชน หรือเปนการ
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จำ�กัดการใชสิทธิมนุษยชนหรือทำ�ใหไมอาจใชสิทธิมนุษยชนเชนวานั้นได
		
เหตุผลทใี่ หค วามหมายของการกระทบสทิ ธิใ นความหมายดงั กลาวเพราะ
การกระทบสทิ ธิเปนเพียงขน้ั ตอนเบือ้ งตนข องการละเมิดสทิ ธิ เชน พระราชบญ
ั ญัตฉิ บับใด
ฉบับหนึ่งจำ�กัดการใชสิทธิของกลุมบุคคลหรือตัดสิทธิกลุมบุคคลกลุมหนึ่ง กรณีเชนนี้
ยอมถอื วาพ ระราชบญ
ั ญัตฉิ บับน นั้ ก ระทบสทิ ธิก ลุม บ คุ คลดงั กลาว แตก ารกระทบสทิ ธิน นั้ 
จะถึงขั้นเปนการละเมิดสิทธิหรือไมจะตองเปนกรณีที่เปนการกระทำ�ที่ไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญหรือไมชอบดวยกฎหมาย โดยเหตุที่พระราชบัญญัติทั้งหลายก็ดี หรือการ
กระทำ�ทางปกครองก็ดี แมวาจะไมชอบดวยกฎหมายก็ยังมีผลบังคับตอไปจนกวาจะมี
องคกรทมี่ อี �ำ นาจหนาท มี่ ายกเลิกเพิกถอน เชน กรณีข องพระราชบญ
ั ญัตแิ มวา จ ะเปนการ
กระทบสิทธิของบุคคลก็มีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแลวเห็นวาเปนการขัดกับ
รัฐธรรมนูญ ก็จะวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติดังกลาวขัดกับรัฐธรรมนูญเปนอันใชบังคับ
มิได กรณีเชนนี้ก็เทากับวาพ ระราชบัญญัติดังกลาวเขาองคประกอบของการละเมิดสิทธิ
ซึ่งองคกรที่ทำ�ใหครบองคประกอบของการละเมิดสิทธิในกรณีของบทบัญญัติแหง
กฎหมายคือศาลรัฐธรรมนูญนั่นเอง หรือกรณีของคำ�สั่งทางปกครองแมวาจะเปนคำ�สั่ง
ทางปกครองทไี่ ปกระทบสทิ ธิข องบคุ คล แตย อ มถอื วาเปนค �
ำ สงั่ ท ไี่ ดรบั ก ารสนั นิษฐานวา 
ชอบดวยกฎหมายและชอบที่จะบังคับใหเปนไปตามคำ�สั่งทางปกครองได ซึ่งถือวาเปน
เอกสิทธิข์ องการกระทำ�ทางปกครอง ดังนัน้ หากการกระทำ�ดงั กลาวไมถ กู ย กเลิกเพิกถอน
โดยองคกรที่มีอำ�นาจหนาที่ก็ไมอาจถือวาเปนการกระทำ�หรือคำ�สั่งที่ละเมิดบุคคล
ด งั กลาว จนกวาศ าลหรืออ งคกรทมี่ อี �ำ นาจหนาทีพ่ จิ ารณาวนิ จิ ฉัยว า ค �
ำ สงั่ ด งั กลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย จึงเปนคำ�สั่งที่ละเมิดบุคคลนั้นและบุคคลนั้นชอบที่จะฟองใหหนวยงาน
ทางปกครองรบั ผิดใ นผลแหงล ะเมิดด งั กลาวตามพระราชบญ
ั ญัตคิ วามรบั ผิดท างละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ตัวอยางเชน
			 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 กำ�หนดใหหญิงมี
สามีใหใชชื่อสกุลของสามี กอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยมาตราดังกลาวตองถือวา
พระราชบัญญัติดังกลาวเปนพระราชบัญญัติที่กระทบสิทธิของหญิงที่จดทะเบียนสมรส
แตไมวากรณีจะเปนอยางไรก็ตามตองถือวาพ ระราชบัญญัติดังกลาวยังมีผลใชบ ังคับได
ตามปกติ จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติดังกลาวขัดตอ
รัฐธรรมนูญ เมื่อตอมาศาลรัฐธรรมนูญโดยคำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 21/2546
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วินจิ ฉัยวาบทบัญญัตมาตรา
ิ
ดังกลาวขัดกับรัฐธรรมนูญ กรณียอมถือวาบทบัญญัตมาตรา
ิ
ดังกลาวละเมิดสิทธิของหญิงที่จดทะเบียนสมรสที่ไมประสงคจะใชชื่อสกุลของสามี
กลาวโดยสรุป ความหมายของ “การละเมิดสิทธิ” ยอมรวมความหมาย
ของ “การกระทบสิทธิ” อยูดวย การกระทบสิทธิใดที่องคกรที่มีอำานาจในการวินิจฉัย
ไดวินิจฉัยวาการกระทำานั้นไมชอบดวยกฎหมายยอมสงผลใหการกระทบสิทธิดังกลาว
กลายเปนการละเมิดสิทธิ ซึ่งในกรณีของการกระทำาทางปกครองยอมเปนพื้นฐานในการ
ฟองเรียกคาเสียหายจากหนวยงานทางปกครองตอไป แตอยางไรก็ตามขอพิจารณาตาม
มาตรา 257 (2) นั้น “การกระทบ” ยอมรวมอยูในความหมายของ “การละเมิด” แตการ
กระทบ สิทธิ มนุษย ชน กับ การ ละเมิด สิทธิ คำา วา”สิทธิ มนุษย ชน” ยอม มีความหมาย
กวางกวา “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไทยรับรองและคุมครอง” เพราะบางกรณี
เปนการกระทบสิทธิมนุษยชนแตเปนกรณีทไม
ี่ ขัดกับรัฐธรรมนูญ เชน การลงโทษประหาร
ชีวิต เปนการ กระทบ สิทธิ มนุษย ชน แต การ กระทำา ดังกลาว ไม ถือวา เปนการ ขัดกับ
รัฐธรรมนูญแตอยางใด
ข. มิตของ
ิ การพิจารณาจากการกระทบตอผูร อง ในมิตนีิ หาก
้ เปรียบเทียบ
ในกรณีขององคกรตุลาการคือ ประเด็นเรื่องอำานาจฟองนั่นเอง ดังนั้นการพิจารณามิติ
ในแง ของ ตัว บุคคล ที่จะ มี อำานาจ ใน การ รอง ตาม มาตรา 257 (2) จึง มี ขอ พิจารณา
3 ประการ ดังนี้
ข.1) ความหมายของ “บุคคล” ที่จะมีสิทธิในการยื่นคำารอง
บุคคลที่จะมีสิทธิยื่นคำารองตามมาตรา 257 (2) ยอมมีความหมายครอบคลุม ทั้งบุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล ในกรณีของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลยอมไมมี
ปญหาในการเปนผูทรงสิทธิ เพราะถือวาเปนผูมีสิทธิในทางกฎหมายอยูแลว กรณีคงมี
ขอพิจารณาเฉพาะ “คณะบุคคล” จะเปนผูมีสิทธิยื่นคำารองในนามคณะบุคคลไดหรือไม
เชน กรณีของชุมชนตามมาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญซึ่งไมใชบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
จะเปนผูมีสิทธิยื่นคำารองในนามชุมชนตามมาตรา 257 (2) ไดหรือไม การพิจารณา
ในเรื่องของผูมีอำานาจรองในประเด็นความเปน “บุคคล” นั้น มีหลักในการพิจารณาวา
บุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล หากสามารถเปนผูทรงสิทธิ
ในเรือ่ งใดได หากถูกกระทบสิทธิในเรือ่ งนัน้ ยอมมีอำานาจรองหรืออำานาจฟองไปยังองคกร
ที่มีอำานาจหนาที่ได ดังนั้นในกรณีที่จะเห็นไดวาชุมชนเปนผูทรงสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา 66 และมาตรา 67 บัญญัติไว โดยเฉพาะในมาตรา 67 วรรคทายบัญญัติวา
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“สิทธิของชมุ ชนทจ่ี ะฟอ งหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รัฐวิสาหกิจ ราชการสว นทอ งถิน่
หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล เพื่อใหปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้ ยอมไดรับความ
คุมครอง” ดังนี้จะเห็นไดวา “ชุมชน” ยอมเปนผูทรงสิทธิแมช ุมชนจะไมใชบ ุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลแตชุมชนก็มีอำ�นาจรองหรือมีอำ�นาจฟองคดีได แตอ ยางไรก็ตามการฟอง
ในนามคณะบุคคลที่สามารถเปนผ ูทรงสิทธิไดนั้น อยางนอย “คณะบุคคล” นั้นจ ะตองมี
สาระสำ�คัญ ดังนี้ คือ (1) องคกรนั้นจะตองมีวัตถุประสงคขององคกร (2) องคกรนั้นตอง
มีตัวแทนขององคกร (3) การดำ�รงอยูขององคกรนั้นตองดำ�รงอยูอ ยางตอเนื่องไมเพียงมี
ภารกิจเฉพาะเรื่องแลวเสร็จสิ้นไป (4) องคกรนั้นตองมีที่ทำ�การขององคกร ลักษณะของ
“คณะบุคคล” บุคคลดังกลาวจึงมีความแตกตางจาก “กลุมบุคคล” ซึ่งอาจจะไมเขา
ลักษณะอยางหนึง่ อ ยางใดของคณะบุคคล กลาวโดยสรุป คณะบุคคลในกรณีน จี้ งึ ม คี วาม
คลายกับ “นิติบุคคล” เพียงแตไมมีการอนุญาตหรือจดทะเบียนจากทางการใหเปน
นิติบุคคล แตลักษณะทั่วไปมีลักษณะเดียวกับนิติบุคคล เพียงแตไมมีกฎหมายบอกวา
เปนน ติ บิ คุ คลเทานัน้ ดังนัน้ คณะบุคคลใดหากเปนผ ทู รงสทิ ธิใ นเรือ่ งใดได และบทบัญญัติ
แหงกฎหมายฉบับใ ดฉบับหนึ่งกระทบสิทธิย อมเปนผูมีสิทธิรองตามมาตรา 257 (2) ได
		
สำ�หรับก รณีข องนติ บิ คุ คลซงึ่ แ ยกออกเปนน ติ บิ คุ คลตามกฎหมายเอกชน
และนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน นั้นม ีขอพิจารณา ดังนี้
		
- กรณีข องนติ บิ คุ คลตามกฎหมายเอกชน ซึง่ อ าจกระทำ�การเพือ่ ค มุ ครอง
สิทธิไดใน 3 ระดับ คือ คุมครองสิทธิของตนเอง คุมครองสิทธิของสมาชิก และคุมครอง
ประโยชนสาธารณะ โดยทั่วไปแลวหากเปนการคุมครองสิทธิของนิติบุคคลเองก็ดี หรือ
เปนการคมุ ครองประโยชนข องสมาชิกแ ลว นิตบิ คุ คลเอกชนยอ มมอี �ำ นาจรอ งหรืออ �ำ นาจ
ฟองในนามของนิติบุคคลได แตหากเปนการกระทำ�เพื่อรักษาประโยชนสาธารณะ
ในกฎหมายไทยยังมีขอจำ�กัดใ นการกระทำ�ในนามของนิติบุคคลเอกชน
		
- กรณีของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน โดยหลักแลวนิติบุคคล
มหาชนไมอาจใชสิทธิในนามองคกรในการฟองหรือรองโตแยงการกระทำ�ของรัฐได แตมี
ขอยกเวนในกรณีของนิติบุคคลมหาชนที่อยูในกำ�กับดูแลของสวนกลาง เชน กรณีของ
องคกรปกครองสว นทอ งถิน่ ย อ มมอี �ำ นาจฟอ งโตแยงก ารกระทำ�ของสว นกลางทไี่ ปกระทบ
สิทธิของการปกครองตนเองได ดังนั้นในกรณีที่มกี ฎหมายฉบับใดฉบับห นึ่งไปกระทบตอ
หลักการปกครองตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยอมมีสิทธิยื่นคำ�รองตามมาตรา 257 (2) ไดในฐานะที่ถูกกระทบสิทธิของการปกครอง
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ตนเองของทองถิ่นได

ข.2) บุคคลตางดาวมีสิทธิยื่นคำารองหรือไมเพียงใด การที่
มาตรา 257 (2) ใช คำ า ว า กระทบ สิ ท ธิ มนุ ษ ย ชน นั้ น อาจ พิ จ ารณา จาก การ แยก
สิทธิเสรีภาพ โดยพิจารณาจากผูทรงสิทธิเสรีภาพซึ่งอาจแยกไดเปนสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิพลเมือง
- สิ ท ธิ มนุ ษ ย ชน หรื อ สิ ท ธิ ของ ทุ ก ๆ คน (Menschenrechte หรื อ
Jedermannrechte) สิทธิประเภทนี้ ไดแก สิทธิที่รัฐธรรมนูญมุงที่จะใหความคุมครองแก
ทุกๆ คน โดยมิไดแบงแยกวาบุคคลนั้นจะเปนคนของชาติใด เชื้อชาติใด หรือศาสนาใด
หากบุคคลนัน้ เขามาอยูใน
 ขอบเขตพืน้ ทีที่ ใช
่ รัฐธรรมนูญของประเทศนัน้ บุคคลนัน้ ยอมไดรบั
ความคุม ครองภายใตรัฐธรรมนูญนัน้ ๆ ดวย สิทธิมนุษยชนเปนคุณลักษณะประจำาตัวของ
มนุษยทุกคน เปนสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติที่เปนของมนุษยในฐานะที่เกิดมาเปน
มนุษยและดวยเหตุผลแตเพียงอยางเดียววา เขาเกิดมาเปนมนุษยทุกคนมีสิทธิ และ
เสรีภาพเหลานี้อยูแลวตั้งแตกอนที่จะมีรัฐเกิดขึ้น
- สิทธิพลเมือง (Buergerrechte) สิทธิประเภทนีได
้ แก สิทธิทีรั่ ฐธรรมนูญ
มุงที่จะใหความคุมครองเฉพาะบุคคลที่เปนพลเมืองของรัฐเทานั้น เชน ตามรัฐธรรมนูญ
ของเยอรมันไดกำาหนดใหสทิ ธิขัน้ พืน้ ฐานทีอ่ ยูใน
 กลุม ของ status activus เปนสิทธิขัน้ พืน้ ฐาน
ทีชาว
่ เยอรมันเทานัน้ มีสิทธิดังกลาว นอกจากนียั้ งรวมไปถึงเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
(Freiheit der Berutfwahl) สิทธิในการเลือกถิ่นที่อยู (Freizuegigkeit) หรือเสรีภาพใน
การชุมนุม (Versammlungsreiheti) เปนตน
ดังนั้น หากพิจารณาประเภทของสิทธิเสรีภาพโดยพิจารณาจากผูทรง
สิทธิแลว จะเห็นไดวาบุคคลตางดาวยอมมีสิทธิในการยื่นคำารองตามมาตรา 257 (2)
ของ รัฐธรรมนูญ ได ทั้งนี้ โดย พิจารณา ประกอบ กับ ผู มี สิทธิ ยื่นคำารอง ตาม ระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารในการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2545
ข.3) การ กระทบ สิทธิ มนุษย ชน มีความหมาย เพียงใด ใน
ประเด็นนี้เปนการพิจารณาในแงของกระทบสิทธิวา การกระทบสิทธิแคไหนเพียงใดที่จะ
กอ ให เกิด อำานาจ ฟอง หรือ อำานาจ รอง ซึ่ง หาก เทียบเคียง กับ กรณี ของ อำานาจ ฟองคดี
ตอศาลแลว อาจแบงอำานาจฟองได 3 ระดับ คือ
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- อำ�นาจฟอ งคดีในความหมายอยางแคบ เปนก รณีทบ่ี คุ คลนน้ั ถ กู กระทบ
สิทธิ ซึ่งศ าลจะตีความตองเปนการกระทบสิทธิของบุคคลนั้น และเปนกรณีที่มีกฎหมาย
รับรองคมุ ครองสทิ ธิข องบคุ คลนนั้ อำ�นาจฟอ งคดีอ ยางแคบเปนก รณีข อง การฟอ งคดีแพง
		
- อำ�นาจฟองคดีในความหมายอยางกลาง เปนกรณีที่บุคคลนั้นมี
ประโยชนไดเสียหรือมีประโยชนเกี่ยวของกับการที่จะนำ�คดีนั้นไปฟองตอศาล อำ�นาจ
ฟองคดีใ นความหมายอยางกลางเปนอ �ำ นาจฟอ งในคดีป กครอง เพราะกรณีน มี้ ไิ ดม เี พียง
ผลประโยชนของผูฟองคดีเทานั้น แตมีประโยชนสาธารณะเกี่ยวของอยูดวย อยางนอย
ทีส่ ดุ ค อื ห ลักการแบงแยกอ�ำ นาจ เพราะการทศี่ าลจะเขามาควบคุมต รวจสอบฝา ยปกครอง
ตามหลักการแบงแยกอำ�นาจไดนั้น จะตองเกิดจากการที่ผูมีอำ�นาจฟองมีอำ�นาจนำ�คดี
มาสูศ าล ดังนัน้ ก ารทศี่ าลเขาไปควบคุมต รวจสอบการกระทำ�ของฝา ยปกครองจงึ ม คี วาม
เกีย่ วโยงกบั ก ารปกปองประโยชนส าธารณะดว ย ดวยเหตุนใี้ นคดีป กครองของไทยมาตรา
42 แหงพ ระราชบัญญัติจัดตั้งศ าลปกครองฯ จึงใ ชถ อยคำ�วา “ผูใดเดือดรอนเสียหายหรือ
อาจจะเดือดรองเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได...” แทนคำ�วาถูกกระทบสิทธิ
		
- อำ�นาจฟองคดีในความหมายอยางกวาง เปนกรณีที่บุคคลทุกคน
ม อี �ำ นาจน�
ำ คดีไ ปฟอ งคดีต อ ศ าลได โดยไมจ �ำ ตองพจิ ารณาวา บ คุ คลนนั้ จ ะถกู ก ระทบสทิ ธิ
หรือไ ดรบั ค วามเดือดรอนเสียหายหรือไม การทบ่ี คุ คลใดบคุ คลหนึง่ น �
ำ คดีไปฟอ งหรือไ ปรอ ง
ในกรณีเทากับทำ�หนาที่ในการปกปองประโยชนสาธารณะ เชน กรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
พบเห็นการกระทำ�ที่ไมสุจริตหรือเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งยอมมีสิทธิที่จะรองไปยัง
องคกรที่มีอำ�นาจหนาที่ได การที่กฎหมายใหอำ�นาจแกบุคคลเชนนี้กโ็ ดยความมุงหมาย
ที่จะใหบุคคลทำ�หนาทีใ่ นการปกปองประโยชนสาธารณะในกรณีนั้น ซึ่งถือวาเปนสิ่งท มี่ ี
คุณคาที่บุคคลทุกคนมีอำ�นาจหนาทีท่ ี่จะตองชวยกันปกปองคุมครอง
		
ดังนัน้ ห ากพจิ ารณาอ�ำ นาจรอ งตามมาตรา 257 (2)เทียบเคียงกบั อ �ำ นาจ
ฟองคดีทั้งส ามระดับดังกลาวขางตนแลว จะเห็นไดวา กรณีของการรองตามมาตรา 257
(2) นั้นยอมไมถือหลักอำ�นาจฟองคดีในความหมายอยางแคบ แตก็ไมถือหลักอำ�นาจ
ฟองคดีในความหมายอยางกวางที่ทุกคนมีสิทธิฟองคดีไดโดยไมจำ�ตองพิจารณาวาถึง
การกระทบตอผูฟองหรือผูรองหรือไม ดังนั้นหลักในการพิจารณาในกรณีของผูมีอำ�นาจ
รองตามมาตรา 257 (2) นั้น จึงเปนกรณีที่ผูรองจะตองแสดงใหเห็นอยางสมเหตุสมผล
วาการมีบทบัญญัติที่ตนประสงคจะโตแยงยังคงมีผลใชบังคับหรือจะมีผลใชบังคับ
กระทบกบั สทิ ธิของตนหรือกระทบกบั ประโยชนไดเสียของตนอยางไร ดงั นัน้ การทบ่ี คุ คลใด
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บุคคลหนึง่ กลาวอางแตเพียงวาตนเปนผูประสงค

ดได
ี พิจารณากฎหมายฉบับใดฉบับหนึง่
แลวเห็นวาเนือ้ หาของกฎหมายดังกลาวนาจะขัดกับรัฐธรรมนูญจึงไดยืน่ เรือ่ งตามมาตรา
257 (2) กรณีเชนนี้ยอมไมอาจถือไดวากฎหมายดังกลาวกระทบสิทธิของผูรองดังกลาว


ค. การกระทบตอ “สิทธิมนุษยชน” การพิจารณาในแงของเกณฑ
ที่จะกลาวอางวาบทบัญญัติแหงกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งกระทบตอ “สิทธิมนุษยชน”
หากจะนำาความหมายของ “สิทธิมนุษยชน” ที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปตามปฎิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเปนหลัก และตามที่นักวิชาการหลายทานมีความเห็นวา
ปฎิญญาฯ ดังกลาวไดกลายเปนกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศไปแลว ซึง่ หลักๆ
ไดใหนิยามไววาหมายถึง “สิทธิและเสรีภาพทีได
่ รบั การยอมรับโดยทัว่ ไปวาเปนสิง่ จำาเปน
ในการใชชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีสมกับความเปนมนุษย โดยมีลักษณะติดตัวกับผูทรงสิทธิ
และไมอาจพรากจากผูท รงสิทธิได”1 ประกอบกับ” ความหมายของ “สิทธิมนุษยชน” ตาม
ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาเปน
เกณฑในการพิจารณา ซึง่ ตามพระราชบัญญัตดัิ งกลาวไดใหความหมาย “สิทธิมนุษยชน”
หมายความวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่
ไดรบั การรับรอง หรือคุม ครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย
หรือตามสนธิสญ
ั ญาทีประเทศ
่
ไทยมีพันธกรณีทีจ่ ะตองปฏิบตั ตาม”
ิ
ซึง่ อาจแยกความหมาย
ของ “สิทธิมนุษยชน” ตามความหมายของพระราชบัญญัติดังกลาวประกอบกับบอเกิด
ของกฎหมายระหวางประเทศแลว อาจแยกออกเปน 3 กลุม คือ กลุมแรกศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ไดรับการรับรอง หรือคุมครอง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย กลุม ท สี่ องศักดิศ์ รีความ
เปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ไดรับการรับรอง หรือคุมครอง
ตามสนธิสญ
ั ญาทีประเทศ
่
ไทยมีพันธกรณีทีจ่ ะตองปฏิบตั ติ าม นอกจากนียั้ งอาจหมายรวม
ถึง กลุมที่สามจารีตประเพณีระหวางประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป (general principle
of International Law) หลักความเปนธรรม (equity) และการกระทำาทางกฎหมาย (juristic
act)2 ในที่นี้จึงอาจสรุปหลักเกณฑที่นำาไปสูการกระทบสิทธิมนุษยชนได ดังนี้
1

เสรี นนทสูต.ิ ,โครงการเฉลิมพ
 ระเกียรติสารานุกรมรฐั ธรรมนูญแ หงร าชอาณาจักรไทย(2540)
หมวดองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่อง 3 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ; สถาบัน
พระปกเกลา กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 2545 หนา 5.
2

ประสิทธิ์ เอกบุตร, กฎหมายระหวางประเทศสนธิสญ
ั ญาเลม1, กรุงเทพฯ : วิญูชน 2544, หนา 63.
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ก. ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ไดรับ
การรับรองหรือค ุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงร าชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย
		
ข. ศักดิศ์ รีค วามเปนม นุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบคุ คล
ทีไ่ ดรบั การรบั รอง หรือค มุ ครองตามสนธิสญ
ั ญาทป่ี ระเทศไทยมพี นั ธกรณีทจ่ี ะตอ งปฏิบตั ติ าม
		
ค. จารีตป ระเพณีร ะหวางประเทศ หลักกฎหมายทว่ั ไป (general principle
of Law) หลักค วามเปนธรรม (equity) และการกระทำ�ทางกฎหมาย (juristic act)
		
สำ�หรับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคลที่ไดรับการรับรอง หรือค ุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตาม
กฎหมายไทยนั้น ไมมีปญหาในการพิจารณามากนัก เพราะถือวากฎหมายเหลานั้น
เปนก ฎหมายภายในซึ่งยอมมีความผูกพันจอองคกรของรัฐท ี่จะตองนำ�มาใชบังคับ กรณี
ที่อาจเปนปญหาในการพิจารณาคือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคลที่ไดรับการรับรอง หรือคุมครองตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทย
มีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตามมีความหมายเพียงใด ซึ่งในที่นี้อาจแยกออกเปน
		
(1) สนธิสญ
ั ญาภายใตก รอบสหประชาชาติ มีส นธิสญ
ั ญาหลัก 9 ฉบับ
3
แตป ระเทศไทยเขาเปนภาคี 6 ฉบับ ไดแก
		
- อนุสญ
ั ญาวา ดวยการขจัดก ารเลือกประตบิ ตั ติ อ ส ตรีใ นทกุ ร ปู แบบและ
พิธีสารเลือกรับ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) (Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Woman 1979 (CEDAW), optional Protocol)
อนุสัญญาฯฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 กันยายน 2524 โดยไทยเขาเปนภาคีเมื่อ
วันที่ 8 กันยายน 2528
		
- อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) (Convention on
the Rights of the Child (CRC)) อนุสัญญาฯฉบับนี้มีผลใชบังคับต ั้งแตว ันที่ 2 กันยายน
2533 โดยไทยเขาเปนภาคีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2535
		
- กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) (International Covenant on Civil and Political Rights 1966
(ICCPR)) กติกาฯฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2519 โดยไทยเขาเปนภาคี
เมื่อว ันที่ 27 กันยายน 2539
3

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, หลักกฎหมายระหวางประเทศทั่วไปเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน, กรุงเทพฯ, หนา 18.
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- กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) (International Covenant of Economic, Social and Culture
Rights, 1966 (ICESCR) กติกาฯ นี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2519 โดยไทย
เขาเปนภาคีเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2542
- อนุสญ
ั ญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบติั ทางเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ
ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2533) (International Convention on the Elimination of All Forms
of Racial Discrimination - CERD 1989) อนุสัญญาฯ ฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
27 กุมภาพันธ 2546 ซึ่งรัฐบาลไทยไดทำาคำาแถลงทั่วไปวา รัฐบาลจะไมตีความหรือใช
บทบัญญัติใดๆ ที่ปรากฏในอนุสัญญาเกินกวาที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ
กฎหมายภายในบัญญัติไว และการตีความหรือใชบทบัญญัติดังกลาวจะเกิดหรือเปนไป
ตามตราสารดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคี นอกจากนี้ ยังมี
การตั้งขอสงวนไวอีก 2 ขอ คือ ขอ 4 และขอ 22 ซึ่งขอ 4 รัฐบาลจะดำาเนินมาตรการ
ในเชิงบวกในการขจัดการเลือกปฏิบัติตามขอ 4 นี้ ก็ตอเมื่อพิจารณาเห็นความจำาเปน
ที่จะตองออกกฎหมายเทานั้น สวนขอ 22 รัฐบาลไทยจะไมผูกพัน หากตองเสนอเรื่อง
พิพาทตอศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศ ในกรณีทมีี่ ขอพิพาทระหวางรัฐภาคีนัน้ ไมสามารถ
เจรจาหรือตกลงกันไดดวยวิธีอื่นใด
- อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่น
ที่ โหดราย ไร มนุษยธรรม หรือ ย่ำายี ศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) (Convention
against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
1984 – CAT) อนุสัญญาฯ ฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 โดยไทย
ไดทำาคำาแถลงตีความในการเขาเปนภาคีในขอบทที่ 1 ขอบทที่ 4 และขอบทที่ 5 และ
จัดทำาขอสงวนในขอบทที่ 30 ของอนุสัญญา
- อนุสัญญา วาดวย การ ปราบปราม การ คา ทาส ผิวขาว ค.ศ. 1904
(พ.ศ. 2447) และ 1910 (พ.ศ. 2453) (International Convention for Suppression of
the White Slave Traffic 1904 and 1910) ไทย เขา เปน ภาค อนุสัญญาฯ นี้ โดย
การภคยานุวัติและโดยที่ขอ 8 ของอนุสัญญาดังกลาวกำาหนดไววา การเขาเปนภาคี
อนุสัญญาฉบับนี้จะถือวาเปนภาคีอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) ดวย หากไมมี
การแจงเปนอยางอืน่ ดังนัน้ โดยการเขาเปนภาคีอนุสญ
ั ญาฯ ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) ดวย
อนึ่ง บทบัญญัติสวนใหญ ของ อนุสัญญา ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447 และ ค.ศ. 1910

210 การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

(พ.ศ. 2453) ถูกแทนที่โดยอนุสัญญาวาดวยการปราบปรามการคาหญิงและเด็ก
ค.ศ. 1921 (พ.ศ. 2464) แลว
		
- อนุสัญญาวาดวยการปราบปรามการคาหญิงและเด็ก ค.ศ. 1921
(พ.ศ. 2464) (International Convention for the Suppression of the Traffic in
Woman and Children 1921) อนุสัญญาฯนี้ไทยเขาเปนภาคีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2456 (1922)
		
- อนุสญ
ั ญาวา ดวยสทิ ธิทางการเมืองของสตรี ค.ศ. 1952 (พ.ศ.2495)
(Convention on the Political Rights of Woman 1952) อนุสัญญามีผลใชบังคับต ั้งแต
วันที่ 7 กรกฎาคม 2497 โดยไทยเขาเปนภาคีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497
		
(2) สนธิสญ
ั ญาภายใตก รอบขององคการแรงงานระหวางประเทศ
		
สนธิสัญญาภายใตกรอบขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซึ่งไทย
เปนภาคีอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศทั้งหมด 12 ฉบับ4 คือ
		
- อนุสัญญา ฉบับที่ 14 วาดวยการหยุดพักผอนประจำ�สัปดาหใ นงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2464 (Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14))
		
- อนุสัญญา ฉบับที่ 19 วาดวยการปฏิบัติโดยเทาเทียมกันในเรื่อง
คาทดแทนสำ�หรับค นชาติในบังคับ และคนตางชาติ พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1924)
		
- อนุสัญญา ฉบับที่ 29 วาดวยการเกณฑแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473
(Forced or Compulsory Labor Convention 1930 (No. 29))
		
- อนุสัญญา ฉบับที่ 80 วาดวยการแกไขบางสวนของอนุสัญญา
พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)
		
- อนุสัญญา ฉบับที่ 88 วาดวยการจัดตั้งบริการจัดหางาน พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
		
- อนุสัญญา ฉบับที่ 100 วาดวยคาตอบแทนที่เทาเทียมกันของคนงาน
ชายและหญิง พ.ศ. 2494 (Equal Remuneration Convention 1951 (No. 100))
		
- อนุสัญญา ฉบับที่ 104 วาดวยการยกเลิกการบังคับทางอาญา
แกก รรมกรพื้นเมืองที่ละเมิดสัญญาจาง พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1955)
4

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, หลักกฎหมายระหวางประเทศทั่วไปเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน, กรุงเทพฯ, หนา 20.
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(ค.ศ. 1967)

- อนุสัญญา ฉบับที่ 100 วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ. 2500

- อนุสัญญา ฉบับ ที่ 116 วาดวย การ แกไข บางสวน ของ อนุสัญญา
พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961)
- อนุสัญญา ฉบับ ที่ 122 วาดวย นโยบาย การ ทำางาน พ.ศ. 2507
(Employment Policy Convention, 1964 (No. 122))
- อนุสญ
ั ญา ฉบับที่ 123 วาดวยอายุขัน้ ต่าำ ทีอนุ
่ ญาตใหทำางานในเหมือง
ใตดิน พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1964)
- อนุสัญญา ฉบับ ที่ 127 วาดวย น้ำาหนัก สูงสุด ที่ อนุญาต ให คน งาน
คนหนึ่งแบกหามได พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1978)


(3)สนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนอื่นๆ
- อนุสญ
ั ญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันมิใหบุคคลหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance)
- อนุสัญญา วาดวย การ คุมครอง สิทธิของแรงงาน อพยพและสมาชิก
ครอบครัว (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families: ICRMW)
- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide 1984 (พ.ศ. 2527)
- Slavery Convention 1926 (พ.ศ. 2469) as amended 1955
(พ.ศ. 2498)
- Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of
the Exploitation of the Prostitution of Others 1949 (พ.ศ. 2492)
- Convention relating to the Status of Refugees 1951 (พ.ศ. 2494)
and its 1967 (พ.ศ. 2510) Protocol
- Convention relating to the Status of Stateless Persons 1954
(พ.ศ. 2497)
- Convention on the Reduction of Statelessness 1961 (พ.ศ. 2504)
- Rome Statute of the International Criminal Court 1998 (พ.ศ. 2541)
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- United Nations Convention against Transnational Organized
Crime 2000 and its Protocols against the smuggling of migrants by land, sea
and air, and to prevent , suppress and punish trafficking in persons, especially
women and children
		
(4) อนุสัญญาขององคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ
		
- Convention against Discrimination in Education 1960 (พ.ศ. 2503)
		
(5) อนุสญ
ั ญาของการประชุมเฮกวา ดวยกฎหมายระหวางประเทศวา ดวย
คดีบุคคล
		
- Convention relating to the settlement of the conflicts between
the law of nationality and the law of domicile 1955 (พ.ศ. 2498)
		
- Convention on the law applicable to maintenance obligations
towards children 1956 (พ.ศ. 2499)
		
- Convention concerning the recognition and enforcement of
decisions relating to maintenance obligations toward children 1958 (พ.ศ. 2501)
		
- Convention concerning the powers of authorities and the law
applicable in respect of the protection of minors 1961 (พ.ศ. 2504)
		
- Convention on Jurisdiction, Applicable Law and Recognition
of Decrees Relating to Adoptions 1965 (พ.ศ. 2508)
		
- Convention on the Law Applicable to Maintenance Obligations
1973 (พ.ศ. 2516)
		
- Convention on the Recognition of Divorcees and Legal Separations
1970 (พ.ศ. 2513)
		
- Convention on the Recognition and Enforcement of Decisions
relating to Maintenance Obligations 1973 (พ.ศ. 2516)
		
- Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
1973 (พ.ศ. 2517)
		
- Convention on Celebration and Recognition of the Validity of
Marriages 1978 (พ.ศ. 2521)
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- Convention on the Law Applicable to Matrimonial Property
regimes 1978 (พ.ศ. 2521)
- Convention on International Access to Justice 1980 (พ.ศ. 2523)
- Convention on the Law Applicable to Succession to the Estates
of Deceased Persons 1989 (พ.ศ. 2533)
- Convention on Protection of Children and Co-operation in
respect of Intercountry Adoption 1993 (พ.ศ. 2536)
- Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition,
Enforcement and Co-operation in respect of Parental Responsibility and Measures
for the Protection of Children 1996 (พ.ศ. 2539)
- Convention on the International Protection of Adults 2002
(พ.ศ. 2545)


(6) อนุสัญญาเจนีวาแ ละสนธิสั ญ ญาอื่น ๆ ว า ด ว ยก ฎหมาย
มนุษยธรรมระหวางประเทศ
- Geneva Convention (I) for the Amelioration of the Condition of
the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 1949 (พ.ศ. 2492)
- Geneva Convention (II) for The Amelioration of the Condition
of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea 1949
(พ.ศ. 2492)
- Geneva Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners
of War 1949 (พ.ศ. 2492)
- Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian
Persons in Time of War. Geneva 1949 (พ.ศ. 2492)
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August
1949 (พ.ศ. ๒2492), and relating to the Protection of Victims of International Armed
Conflicts (Protocol I) 1997 (พ.ศ. 2540)
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August
1949 (พ.ศ. 2492), and relating to the Protection of Victims of Non-International
Armed Conflicts (Protocol II) 1997 (พ.ศ. 2540)
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		-	OttawaConventionontheProhibitionoftheUse,Stockpiling,
ProductionandTransferofAnti-PersonnelMinesandOnTheirDestruction1989
(พ.ศ.2532)
		กลาวโดยสรุปใ นนัยท อี่ า งวาบ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายใดกระทบตอ ส ทิ ธิ
มนุษยชนจึงเปนการกลาวอางวาบทบัญญัติแหงกฎหมายภายในกระทบตอหลักเกณฑ
ของรัฐธรรมนูญและกฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศหรือกระทบตอสนธิสัญญา
ดานสิทธิมนุษยชนหรือจารีตประเพณีระหวางประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป (general
principle of International Law) หลักความเปนธรรม (equity) และการกระทำ�
ทางกฎหมาย ( jur is ticac t)หรือไมนั่นเอง 
		สำ�หรับจารีตประเพณีระหวางประเทศกับสิทธิมนุษยชนหรือแหลงที่มา
ของสทิ ธิม นุษยชนในสว นของจารีตป ระเพณีร ะหวางประเทศนน้ั เมือ่ ก ลาวถงึ ส ทิ ธิม นุษยชน
ระหวางประเทศคงตองยอนกลับไปพิจารณาถึงประวัติศาสตรโดยเฉพาะในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไดเกิดระบอบการปกครองแบบรวมอำ�นาจเบ็ดเสร็จ
(Tota litarianregimes)ซึ่งก อตัวข ึ้นเมื่อ ค.ศ.1920 (พ.ศ.2463)และดำ�เนินต อไปจนเริ่ม
สงครามโลกครั้งที่ 2 ไดลวงละเมิดส ิทธิมนุษยชนภายในดินแดนของตนเองอยางรุนแรง
ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945) (พ.ศ. 2482 – 2488) ไดนำ�มาซึ่ง
การทำ�ลายลางชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษยชนอยางกวางขวาง รวมทั้งมีความพยายาม
ทีจ่ ะท�ำ ลายชนกลุม ต า งๆโ ดยอา งเหตุแ หงเชือ้ ชาติ แ ละศาสนา ด งั น นั้ จ งึ เปนท ปี่ ระจักษชดั 
อยางแนนอนวา จ �ำ เปนจ ะตอ งมบี ทบัญญัตริ ะดับน านาชาติ เพือ่ เปนเครือ่ งมือใ นการคมุ ครอง
สิทธิม นุษยชน เพราะการเคารพสทิ ธิม นุษยชนนบั เปนภาระทสี่ �ำ คัญอ นั จ ะน�ำ ไปสูส นั ติภาพ
และความกาวหนาของโลก
	ในช  ว งป ลายส งครามโลกค รั้ ง ที่ 2 เ มื่ อ มี ก ารดำ � เนิ น การจั ด ตั้ ง อ งค ก าร
สหประชาชาติขึ้น บรรดาผูนำ�ของประเทศสมาชิกดั้งเดิม 50 ประเทศ ไดรวมลงนาม
ในกฎบัตรสหประชาติ (Th e  Ch a r ter  of the  United Natio ns ) เมื่อวันท ี่ 26 มิถุนายน
ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) ซึ่งประกาศเปาหมายหลักขององคการสหประชาชาติ ซึ่งได
ถือกำ�เนิดขึ้นอยางเปนทางการในวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) วา : “เพื่อ
ปกปองคนรนุ ตอ ไปจากภยั พิบตั ขิ องสงคราม และเพือ่ ยนื ยันความศรัทธาในสทิ ธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน ในศักดิ์ศรี และคุณคาของมนุษย และในสิทธิอันเทาเทียมกันของบุรุษ
และสตรี” มาตรา 1 ของกฎบัตรสหประชาชาติระบุวา จุดมุงหมายประการหนึ่งของ
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สหประชาชาติคือ “เพื่อบรรลุความรวมมือระหวางชาติในการสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานสำาหรับมนุษยทุกคนโดยไมคำานึงถึง
เชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา”
ดวย เหตุ ที่ กฎบัตร สหประชาชาติ เปน สนธิสัญญา ที่ บรรดา ประเทศ สมาชิก
องคการสหประชาชาติรวมลงนาม จึงถือวามีขอผูกพันทางกฎหมายที่บรรดาสมาชิก
จะตองปฏิบัติตาม รวมถึงการสงเสริมสิทธิมนุษยชน และการรวมมือกับสหประชาชาติ
ตลอดจนนานาประเทศ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่บัญญัติไวในกฎบัตร อยางไรก็ตาม
กฎบัตรสหประชาชาติมิไดมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยตรง หรือกลไกที่จะ
ชวยใหประเทศสมาชิกปกปองสิทธิมนุษยชน ครั้นป ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) องคการ
สหประชาชาติไดจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Committee on Human Rights)
ขึ้น มีหนาที่รางกฎเกณฑระหวางประเทศเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน จึงเกิดปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึง่ สหประชาชาติ
ไดมีมติรับรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491)
ปฏิญญา สากล วาดวย สิทธิ มนุษย ชน ซึ่ง บรรดา ประเทศ สมาชิก องคการ
สหประชาชาติ ได ร ว ม รั บ รอง เมื่ อ ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ถื อ เป น มาตรฐาน ใน
การปฏิบตั ติ อกันของมวลมนุษยและของบรรดานานาชาติ ถึงแมวา ปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชนจะมิไดมีผลบังคับทางกฎหมายเชนเดียวกับสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือ
ขอตกลง ระหวาง ประเทศ แต ปฏิญญา สากล ฉบับ นี้ นับวา มี พลัง สำาคัญ ทาง ศีลธรรม
จริยธรรม และมีอิทธิพลทางการเมืองไปทัว่ โลก และถือเปนหลักเกณฑสำาคัญในการปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทีบรรดา
่
ประเทศทัว่ โลกยอมรับ ขอความในปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชนเปนพื้นฐานในการดำาเนินงานขององคการสหประชาชาติ และมีอิทธิพล
สำาคัญตอการรางรัฐธรรมนูญของบรรดาประเทศที่มีการรางรัฐธรรมนูญในเวลาตอมา
โดยเฉพาะอยางยิง่ บรรดาประเทศอาณานิคมไดอางปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ในการประกาศอิสรภาพชวง ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) ถึง 1960 (พ.ศ. 2503) และ
หลายประเทศนำาขอความในปฏิญญามาใชในการรางรัฐธรรมนูญของตน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก็มีขอความที่สอดคลองกับปฏิญญาสากลฯ
เชน ในมาตรา 4 วา : “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอม
ไดรับความคุมครอง”
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เมื่อสหประชาชาติมีมติรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน องคการ
สหประชาชาติป ระกอบดวยประเทศสมาชิกเพียง 58 ประเทศ จากนั้นมาจำ�นวนประเทศ
สมาชิกเพิ่มขึ้น จนมีจำ�นวนเกินกวาสามเทาของสมาชิกเดิม อิทธิพลของปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชนก็ขยายมากขึ้นจนเปนท ี่ยอมรับในระดับส ากล และเปนที่อางอิงถึง
เมือ่ ม ปี ญ
 หาเกีย่ วกับส ทิ ธิม นุษยชนในประเทศทงั้ หลายทวั่ โลก เมือ่ พ จิ ารณาดมู าตราตา งๆ
ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนจะเห็นวา มาตราแรกแสดงถึงความเปนสากล
ของสิทธิมนุษยชน โดยกลาวถึงความเทาเทียมกันของศักดิ์ศรีและสิทธิข องมนุษยท ุกคน
สวนมาตราที่สองกลาวถึงความชอบที่จะมีสิทธิของบุคคลโดยไมมีการเลือกปฏิบัติใดๆ
ทัง้ สิน้ สวนหลักการขน้ั พ น้ื ฐานของสทิ ธิทป่ี ระกาศไวในปฏิญญาสากลวา ดวยสทิ ธิม นุษยชน
ปรากฏในคำ�ปรารภซึ่งเริ่มดวยขอความที่เนนการยอมรับ “ศักดิ์ศรีประจำ�ตัวและสิทธิซึ่ง
เทาเทียมกัน และไมอาจโอนใหแ กกันไดของสมาชิกทั้งมวลของครอบครัวมนุษย”
สิทธิท รี่ ะบุไ วใ นปฏิญญาสากลวา ดวยสทิ ธิม นุษยชนจ�ำ แนกออกไดอ ยางกวางๆ
2 ประเภท คือ ประเภทแรกเกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งรวมถึง
สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงของบุคคล อิสรภาพจากความเปนทาสและการ
ถูกทรมาน ความเสมอภาคในทางกฎหมาย การคุมครองเมื่อถูกจับ กักขัง หรือเนรเทศ
สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม การมีสวนรวมทางการเมือง สิทธิในการ
สมรสและการตั้งครอบครัว เสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางความคิด มโนธรรม และศาสนา
การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม และเขารวมสมาคม
อยางสันติ สิทธิในการมสี วนในรัฐบาลของประเทศตนโดยทางตรงหรือโดยการสงผูแทน
ที่ไดรับการเลือกตั้งอยางเสรี สวนสิทธิประเภทที่สอง คือสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิในการทำ�งาน การไดรับคาตอบแทนเทากันสำ�หรับ
งานทเี่ ทากัน สิทธิใ นการกอ ตัง้ แ ละเขารวมสหภาพแรงงาน สิทธิใ นมาตรฐานการครองชพี 
ที่เหมาะสม สิทธิในการศึกษา และสิทธิในการเขารวมใชชีวิตท างวัฒนธรรมอยางเสรี
ลักษณะเฉพาะของสทิ ธิม นุษยชนทร่ี ะบุไ วใ นปฏิญญาสากลวา ดวยสทิ ธิม นุษยชน
มีดังตอไปนี้คือ
(1) เปนสิทธิที่ติดตัวมากับมนุษย (Inherent) เมื่อคนเกิดมาก็มีสิทธิมนุษยชน
ติดตัวมาดว ย เพราะมคี วามเปนม นุษย ดังนัน้ ส ทิ ธิม นุษยชนจงึ เปนสทิ ธิทต่ี ดิ ตัวแตละคนมา
ไมมีการให หรือซ ื้อ หรือสืบทอดมา
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(2) เปนสิทธิที่เปนสากล (Universal) คือเปนสิทธิของมนุษยทุกคนเหมือนกัน
ไมวา จะมีเชือ้ ชาติ เพศ หรือนับถือศาสนาใด ไมวา จะเปนผูที มาจาก
่
พืน้ ฐานทางสังคมหรือ
การเมืองอยางใด มนุษยทุกคนเกิดมามีอิสระเสรี มีความเทาเทียมกันในศักดิศ์ รีและสิทธิ
(3) เปนสิทธิที่ไมอาจถายโอนใหแกกันได (Inalienable) คือ ไมมีใครจะมา
แยงชิงเอาสิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได ถึงแมวากฎหมายของประเทศ
จะไมยอมรับรองสิทธิมนุษยชน หรือแมวาจะละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม ประชาชนของ
ประเทศนัน้ ก็ยังมีสิทธิมนุษยชนอยู ตัวอยางเชนในสมัยคาทาส ทาสทุกคนมีสิทธิมนุษยชน
ถึงแมวาสิทธิเหลานั้นจะถูกละเมิดก็ตาม
(4) เปนสิทธิที่ไมถูกแยกออกจากกัน (Indivisible) กลาวคือ เพื่อที่จะมีชีวิตอยู
อยางสมศักดิ์ศรี มนุษยทุกคนยอมมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพ มีความมั่นคงและมีมาตรฐาน
การดำารงชีวิตที่เหมาะสมกับความเปนมนุษย ดังนั้นสิทธิตางๆ ของมนุษยชนจะตอง
ไมถูกแยกออกจากกัน
ตอมาหลักการของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไดมีการแปลเจตนาและ
ขยายขอความใหละเอียดยิ่งขึ้น ดวยการรางเปนกติการะหวางประเทศที่มีผลบังคับทาง
กฎหมาย และสหประชาชาติมีมติรับรอง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509)
คือ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) และกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (International Covenant on Economic Social
and Cultural Rights – ICESCR) การที่สหประชาชาติมีมติรับรองกติการะหวางประเทศ
ดังกลาวนี้ ทำาใหบรรดานานาประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติ ไมเพียงแต
เห็นชอบดวยกับสิทธิตางๆ ทีระบุ
่ ไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน แตยังถือเปน
มาตรการในการปฏิบตั ตาม
ิ ดวย หมายความวา บรรดาประเทศทีให
่ สตั ยาบรรณ (Ratify)
หรือรับรองกติการะหวางประเทศดังกลาวจะตองปฏิบัติตามขอความในกติการะหวาง
ประเทศดวย ทั้งนี้เพราะกติการะหวางประเทศมีขอผูกพันทางกฎหมาย ประเทศที่เปน
ภาคีในกติการะหวางประเทศมีขอผูกพันทีจ่ ะตองเคารพและปฏิบตั ตาม
ิ เงือ่ นไขของกติกา
ระหวางประเทศ และรวมไปถึงตองสงรายงานการปฏิบตั ตาม
ิ กติการะหวางประเทศใหแก
สหประชาชาติเปนประจำาดวย เมือ่ กติการะหวางประเทศทัง้ สองฉบับมีผลในการบังคับใช
ใน ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) ประเทศตางๆ ไดเขาเปนภาคี
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นอกจากกติการะหวางประเทศทั้งสองฉบับที่กลาวมาแลวนี้ ก็ยังมีอนุสัญญา
(Conventions) คำ�ประกาศ (Declarations) ขอเสนอแนะ (Recommendations) ทีเ่ กีย่ วกับ
รายละเอียดของสทิ ธิม นุษยชนตามเจตนารมณข องปฏิญญาสากลวา ดวยสทิ ธิม นุษยชน
และกติการะหวางประเทศทั้งสองฉบับ คำ�ประกาศและขอเสนอแนะถือเปนมาตรฐาน
สากลสำ�หรับบรรดาประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติ แตไมมีผลผูกพันทาง
กฎหมายเชนเดียวกับอนุสัญญา ซึ่งมีผลบังคับใหประเทศที่เปนภาคีของอนุสัญญาตอง
ปฏิบัติตาม ตัวอยางของอนุสัญญาวาดวยสิทธิม นุษยชน เชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
(Convention on The Rights of the Child) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
สตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination
Against Women)
ทีก่ ลาวมาทงั้ หมดนี้ เปนความเปนมาของสทิ ธิม นุษยชนสากล ความเปน “สากล”
เริ่มเห็นไดชัดเจนจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนมาตรฐานระดับ
นานาชาติที่เกี่ยวกับการปกปองศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน ตอมาจึงเกิดกติกาสัญญา
ระหวางชาติ ตลอดจนอนุสญ
ั ญาฉบับต า ง ๆ ซึง่ ม ขี อ ผ กู พันใ นทางกฎหมายทจี่ ะตอ งปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัตใิ นกติการะหวางประเทศ และอนุสญ
ั ญาทแ่ี ตละประเทศไดเขารวมเปนภ าคี
ความเปน “สากล” ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน แสดงไวอยาง
ชัดเจนในปฏิญญาขอ ท ่ี 1 ซึง่ เนนถ งึ ค วามเทาเทียมกนั ข องศกั ดิศ์ รีแ ละสทิ ธิข องมนุษยท กุ คน
และในขอที่ 2 ซึ่งกลาวถึงความชอบธรรมของมนุษยทุกคนในสิทธิและเสรีภาพที่ระบุไว
ในปฏิญญาฯ โดยไมมีการจำ�แนกความแตกตางในเรื่องใดทั้งสิ้น
สหประชาชาติและองคกรตางๆ ในระบบของสหประชาชาติ เชน ยูเนสโก และ
ยูนิเซฟ เปนตน ไดหาวิถีทางที่จะใหบรรดาประเทศสมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
แหงสิทธิมนุษยชน แตความพยายามตางๆ ยอมไรผล ถาปราศจากความรวมมือของ
แตละประเทศ
สถานภาพทางกฎหมายของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไมใช
สนธิสญ
ั ญา ก ารทก่ี ลาววา ป ฏิญญาฯ ไมใชส นธิสญ
ั ญาและไมก อ ใ หเกิดพ
 นั ธะทางกฎหมาย
แกส มาชิกเพราะพจิ ารณาจากวธิ กี ารจดั ทำ�ป ฏิญญาฯ ไมไดด �ำ เนินการจดั ท �ำ ตามแบบ
ทัว่ ไปของสนธิสญ
ั ญา คือ ในการจดั ทำ�นน้ั สหประชาชาติไดมอบใหคณะกรรมาธิการ
สิทธิม นุษยชนไปด�ำ เนินการจดั ทำ�ร า งปฏิญญาฯ แลวน �ำ มาเสนอแกส มัชชาเพือ่ พ
 จิ ารณา
ลงมติรับรองโดยไมไดมีการเจรจา ลงนาม ใหสัตยาบัน และลงทะเบียนแตอยางใด
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ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนจัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อกำาหนด
หลักการ ทั่วไป และ มาตรฐาน ดาน สิทธิ มนุษย ชน แต ไมมี พันธะ ผูกพัน ในแง กฎหมาย
ระหวางประเทศ โดยที่ประชุมสมัชชา สมัยที่ 3 (ค.ศ. 1948) (พ.ศ. 2491) ไดรับรองและ
ประกาศปฏิญญาสากลฯ โดยการลงคะแนนเสียง (สนับสนุน 48 ประเทศ รวมทั้งไทย ไม
มีเสียงคัดคาน และประเทศที่งดออกเสียง ไดแก ยูโกสลาเวีย โปแลนด ซาอุดิอาระเบีย
เช็คโกสโลวาเกีย แอฟริกาใต สหภาพโซเวียต และยูเครน)
ขอ 1-3 เปนเกณฑกลาวถึงสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ เบื้องตนที่สำาคัญ
3 ประการ คือ สิทธิในการดำารงชีวิต (right to life) สิทธิที่จะมีเสรีภาพ (right to liberty)
และสิทธิทีจ่ ะมีความมัน่ คงแหงตัว (right to security of person) และเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
ที่มนุษยเมื่อเกิดมาพึงไดรับโดยเทาเทียมกัน และไมมีการเลือกปฏิบัติทางเพศ เชื้อชาติ
ภาษา ศาสนา
ขอ 4-21 ไดกลาวถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (civil and political rights)
ขอ 22-27 ไดกลาวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (economic,
social and cultural rights) ไดพึงไดรับการยอมรับ ซึ่งสิทธิทั้งสองดานไดมีอนุสัญญา
ที่เกี่ยวของ กำาหนดรายละเอียดและการคุมครองไว
ขอ 28-30 กลาวถึงทุกคนมีหนาที่และความรับผิดชอบตอระเบียบสังคม และ
ประชาชนระหวางประเทศที่มีการรับรองสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพพื้นฐาน กลาวคือ
อยูภายใตกฎหมายที่รับรองสิทธิและเสรีภาพพื้นฐาน และไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของผูอื่น
ปจจุบัน ประชาคมระหวางประเทศถือวาปฏิญญาสากลฯ เปนเอกสารหลัก
เริ่มแรก ที่ สำาคัญที่สุด ฉบับ หนึ่ง ใน การ กำาหนด สิทธิ มนุษย ชน ดาน ตางๆ ที่ ควร ไดรับ
การสงเสริม และคุมครอง และเปนจุดกำาเนิดของตราสาร ปฏิญญาดานสิทธิมนุษยชน
อื่นๆ ในเวลาตอมา
การ รับรอง ปฏิญญา สากล วาดวย สิทธิ มนุษย ชน มี ขึ้น ที่ Palaisde Chaillot
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส กรรมาธิการสหประชาชาติทีท่ าำ งานดานสิทธิมนุษยชน ไดแก
(1) คณะกรรมาธิการเรื่องสิทธิมนุษยชน
(2) คณะกรรมาธิการเรื่องสถานะภาพแหงสตรี และ
(3) อนุ กรรมาธิ ก าร ป อ งกั น การ รั ง เกี ย จ (discrimination) และ ปกป อ ง
ชนกลุมนอย โดยมีสำานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนที่เจนีวา (ชื่อเดิมคือ Centre for
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Human Rights) เปนห นวยงานในสหประชาชาติ รับผิดชอบปญหาสิทธิม นุษยชน (HR)
ปฏิญญาสากลวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้ เปนมาตรฐานรวมกันแหงความ
สำ�เร็จ สำ�หรับประชาชนท้งั หลายและประชาชาติท้งั ปวง ดวยจุดประสงคท่จี ะใหปจเจก
บุคคลทุกผูทุกนาม และองคกรของสังคมทุกหนวย โดยการรำ�ลึกเสมอถึงปฏิญญานี้
พยายามสงั่ สอนและใหการศกึ ษาเพือ่ ส ง เสริมก ารเคารพตอ ส ทิ ธิแ ละเสรีภาพเหลานี้ ดวย
มาตรการที่เจริญกาวไปขางหนาทั้งในและระหวางประเทศเพื่อใหไดมาซึ่งการยอมรับ
แ ละถอื ป ฏิบตั ติ อ ส ทิ ธิเหลานัน้ อ ยางเปนส ากล แ ละไดผลทัง้ ใ นหมูป ระชาชนของรฐั ส มาชิก
เองและในหมูของประชาชนแหงด ินแดนที่อยูภายใตดุลอาณาของรัฐส มาชิกด ังกลาว
สรุปล กั ษณะทวั่ ไปของปฏิญญาฯ ปฏิญญาฯ นัน้ เปนเพียงผลของความพยายาม
ขั้นแรกที่จะทำ�ใหสิทธิมนุษยชนไดกลายเปนสิทธิตามกฎหมายภายใน และกฎหมาย
ระหวางประเทศในอนาคต ดังนัน้ จึงต อ งเขาใจวา ป ฏิญญาฯ ไมใชป ระมวลกฎหมายสทิ ธิ
มนุษยชนเพราะไมก อ ใ หเกิดพ นั ธะทางกฎหมาย ทัง้ ถ อ ยคำ�ในปฏิญญาฯ ก็ไ มใชก ฎหมาย
เปนเพียงขอความแนะแนวทาง
วัตถุประสงคของการรางปฏิญญาฯ อีกประการหนึ่งนั้น เพื่อใหสอดคลองกับ
ขอความในกฎบัตรสหประชาชาติ เพราะในกฎบัตรไดแนะนำ�ใหประเทศตางๆ สงเสริม
ความเคารพในสิทธิมนุษยชน และถือวาเปนงานสำ�คัญอันดับแรกของสหประชาชาติ
แตข อ ความในกฎบัตรทเ่ี กีย่ วกับส ทิ ธิม นุษยชนไมไดก ลาววา สิทธิม นุษยชนนน้ั ม รี ายละเอียด
อยางใดบาง ดังนั้น จึงเปนการจำ�เปนที่ตองรางปฏิญญาฯ ขึ้นเพื่อแสดงถึงส ิทธิดังกลาว
และเพือ่ เปนแ นวทางส�ำ หรับก ารรา งกฎหมายภายใน และกฎหมายระหวางประเทศ ทีจ่ ะ
จัดทำ�ขึ้นเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนในภายหลัง
นอกจากนี้ปฏิญญาฯ ยังมีลักษณะเปนเครื่องกำ�หนดสิทธิมนุษยชนใหเปน
มาตรฐานเดียวกันกลาว คือ บรรดาประเทศตางๆ ที่เปนสมาชิกสหประชาชาติตางมี
จุดมุงหมายที่จะคุมครองสิทธิมนุษยชนรวมกัน แตประเทศเหลานี้มีความแตกตางกัน
ในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบกฎหมาย เศรษฐกิจและ
สังคม ฯลฯ อันมีผลสำ�คัญที่ทำ�ใหเกิดขอขัดแยงในการหาทางทำ�ใหสิทธิมนุษยชน
เปนสิทธิตามกฎหมาย ดังนั้น จึงตองหาทางประนีประนอมกันในขั้นตนเสียกอนวา
สิทธิมนุษยชนที่ควรคุมครองนั้นมีอะไรบาง โดยทำ�ในรูปของปฏิญญาฯ เมื่อตกลงกันได
แลวจึงคอยทำ�กันในรูปของขอตกลงตามหลักกฎหมายระหวางประเทศอันมีผลผูกพัน
กันตอไป
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อนึ่ง ถา เรา พิจารณา ขอความ ทั้งหมด ของ ปฏิญญาฯ แลวก็ จะ พบ วา ขาด
หลักการสำาคัญประการหนึง่ นัน่ คือปฏิญญาฯ ไมไดกลาวถึงเครือ่ งมือ (Machinery) ทีจะ
่
ใชในการคุมครองสิทธิมนุษยชนไวเลยวา ถาหากประเทศตางๆ ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่ระบุไวในปฏิญญาฯ แลวจะมีวิธีแกไขกันอยางไร
สวนทีข่ อ 8 ของปฏิญญาฯ กลาววา “ทุกคน … มีสิทธิทีจะ
่ ไดรบั บำาบัดอันเปนผล
จริงจังจากศาลที่มีอำานาจแหงชาติตอการกระทำาอันละเมิดสิทธิหลักมูลซึ่งตนไดรับตาม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย” นัน้ ก็ไมอาจถือวาเปนเครือ่ งมือทีใช
่ ในการคุม ครองอยางแทจริง
เครื่องมือดังกลาวนี้ควรเปนเครื่องมือทางกฎหมาย เชน ศาลระหวางประเทศทำาหนาที่
พิจารณากรณีที่มีการละเมิดสิทธิไดตามวิธีการที่บัญญัติไวในอนุสัญญาฯ อยางไรก็ดี
การขาดพันธะทางกฎหมาย และขาดเครื่องมือที่ใชในการคุมครองก็ไมไดหมายความวา
ปฏิญญาฯ ไมมีหลักการซึ่งรัฐทั้งหลายตองเคารพ เพราะปฏิญญาฯ ไดรับการรับรองวา
เปนแผนการ ทางการเมือง เพื่อ หาทาง ให ประเทศ ตางๆ บัญญัติกฎหมายภายในและ
กฎหมายระหวางประเทศใหสอดคลองกับปฏิญญาฯ ดังนัน้ สำาหรับดานกฎหมายภายใน
ปฏิญญาฯ จะมีใหนักกฎหมายไมอาจคัดคานกฎหมายในอนาคตซึง่ รางขึน้ ตามหลักการ
ของปฏิญญาฯ เพราะหลักดังกลาวเปนหลักสากล และถือวาเปนจุดมุง หมายสุดทายทีจะ
่
ตองทำาใหสำาเร็จตามกระบวนการของกฎหมาย
สวนทางดานกฎหมายระหวางประเทศ การทำาใหสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิตาม
กฎหมายระหวางประเทศจะไมชดั แจงเทากฎหมายภายในและตองการระยะเวลามากกวา
แตการนำาหลัก ของ ปฏิญญาฯ ไป ปฏิบัติ บอยครั้ง เขา อาจทำาใหเกิดกฎหมายระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขึ้นได ดังเชน Sir Humphrey Waldock ไดแสดงปาฐกถา
ที่ British Institute of International and Comparative Law วา “การยอมรับหลักการ
ของปฏิญญาฯ สม่ำาเสมอและอยางกวางขวางจะทำาใหเกิดลักษณะของกฎหมายจารีต
ประเพณีขึ้นในที่สุด
(3) บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ
หลังจากทีได
่ พิจารณาเงือ่ นไขเกีย่ วกับผูร องก็ดี การกระทบสิทธิมนุษยชน
ก็ดี นอกจาก เงื่อนไข ดังกลาว แลว ยัง จะ ตอง ประกอบดวย เงื่อนไข ประการ สุดทาย คือ
“บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ” การเขียน
มาตรา 257 (2) ก็ดี และมาตรา 245 (1) ตางกับการเขียนมาตรา 212 ซึ่งบัญญัติวา
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“บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคำ�รองตอศาล
รัฐธรรมนูญเพือ่ ม คี �
ำ วนิ จิ ฉัยว า บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายขดั ห รือแ ยงต อ ร ฐั ธรรมนูญ”
และกรณีตามาตรา 211 บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับ
แกค ดีใ ด ถ า ศ าลเห็นเองหรือค คู วามโตแ ยงพ รอมดวยเหตุผลวา บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมาย
นั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา 65...” ลักษณะการเขียนของมาตรา 211 และมาตรา
212 เขียนไปในลักษณะเดียวกัน คือ บทบัญญัตแิ หงก ฎหมายขัดห รือแ ยงต อร ัฐธรรมนูญ
แตในขณะที่มาตรา 245 (1) และมาตรา 257 (2) เขียนในลักษณะวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายนั้นมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ คำ�วา “ปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ” จึงเสมือนเปนเหตุที่จะทำ�ใหกฎหมายนั้นๆ ขัดหรือแยงกับ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเหตุที่จะทำ�ใหกฎหมายขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไดยอมมี 2 เกณฑ คือ
ก. เกณฑในเรื่องของกระบวนการตรา และ ข. เกณฑในเรื่องของเนื้อหาของกฎหมาย
ปญหาที่จะตองพิจารณาในเบื้องตนในกรณีของมาตรา 257 (2) นี้จะรวมขอบเขต
ทั้งสองประการหรือไม ในการตีความขอบเขตของปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 257 (2)นนั้ ผูวิจัยเห็นวามคี วามมุงห มายเฉพาะกรณีของเนื้อหา
ของบทบัญญัตแิ หงก ฎหมายขดั ห รือแ ยงต อ ร ฐั ธรรมนูญเทาน นั้ ไ มร วมถงึ ก ระบวนการตรา
ดวย โดยมีเหตุผลวา คำ�วา “บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและ
ม ปี ญ
 หาความชอบดว ยรฐั ธรรมนูญ”ย อ มมคี วามหมายวา ม าตราใดมาตราหนึง่ ห รือห ลาย
มาตราของกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งกระทบตอสิทธิมนุษยชน และบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกลาวนั้นมีปญหาเกี่ยวกับความดวยรัฐธรรมนูญดวย ซึ่งมาตรา 257 (2) มี
สาระสำ�คัญ 2 สวน คือ บทบัญญัติกระทบตอสิทธิมนุษยชน และมีปญหาความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ ถา บทบัญญัตหิ รือเนือ้ หาของกฎหมายมไิ ดกระทบตอ สทิ ธิมนุษยชน เพียงแต
กระบวนการตราไมเปนไปตามรฐั ธรรมนูญ กรณีนกี้ ย็ อ มไมเขาเงือ่ นไขวา บทบัญญัตแิ หง
กฎหมายกระทบสทิ ธิม นุษยชน กลาวโดยสรุปค อื คำ�วา ก ระทบสทิ ธิม นุษยชนนนั้ ม งุ หมาย
ไปที่เนื้อหาของกฎหมายวาไปกระทบสิทธิมนุษยชน ดังนั้นการแปลคำ�วา “มีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ” ตามมาตรา 257 (2) จึงมุงหมายที่เนื้อหาของ
กฎหมายมากกวามุงหมายที่กระบวนการตรา
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มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเปนก ฎหมายสูงสุดข องประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ
ขัดหรือแยงต อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใ ชบังคับมิได
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ดัง นั้น หลักเกณฑ ใน การ ตรวจสอบ ความชอบ ดวย รัฐธรรมนูญ ของ
กฎหมาย ใน เกณฑ ทาง เนื้อ หา นั้น อาจ แยก หลัก เกณฑ ใน การ พิ จารณา โดย อาศั ย
หลักเกณฑดังนี้ (3.1) หลักเกณฑทั่วไปในการตรากฎหมายจำากัดสิทธิ (3.2) หลักเกณฑ
ตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ และ (3.3) หลักเกณฑมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ (3.4)
หลักกฎหมายทั่วไปและหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ เปนเกณฑในการพิจารณา ดังนี้

(3.1) หลักเกณฑทั่วไปในการตรากฎหมายจำากัดสิทธิ


สำาหรับหลักเกณฑทัว่ ไปในการตรากฎหมายจำากัดสิทธิมีขอพิจารณา ดังนี้
ก. กฎหมายที่จำากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นเปนการจำากัดสิทธิ
และเสรีภาพที่อยูในความคุมครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม
ข. กฎหมาย ที่ จำากัด สิทธิ และ เสรีภาพ นั้น เปนการ จำากัด ใน
ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพที่อยูในความคุมครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม
ค. กฎหมายทีจำ่ ากัดสิทธิและเสรีภาพนัน้ ไดดำาเนินการใหเปนไป
ตามเงื่อนไขตามที่กำาหนดไวในรัฐธรรมนูญ หรือไม ซึ่งแยกพิจารณาได 2 กรณี ดังนี้
ค.1) กรณีของสิทธิและเสรีภาพที่เงื่อนไขกฎหมายเฉพาะ
กรณีของสิทธิและเสรีภาพทีมี่ เงือ่ นไขเฉพาะตามทีบั่ ญญัตไว
ิ ในรัฐธรรมนูญนัน้ การจำากัด
สิทธิและเสรีภาพในเรือ่ งนัน้ ๆ จะกระทำาไดเฉพาะตามเงือ่ นไขทีรั่ ฐธรรมนูญกำาหนดไวเทานัน้
ค.2) กรณีของสิทธิและเสรีภาพที่ปราศจากเงื่อนไขของ
กฎหมายเฉพาะ การจำากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นเปนไปเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพอื่น
หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือไม เชน ตามมาตรา 32 บัญญัติวา “บุคคล
ยอม มีสิทธิและ เสรีภาพ ใน ชีวิต และรางกาย” เสรีภาพใน ชีวิตและรางกายของบุคคล
ใน กรณี นี้ ถือวา เปน เสรีภาพ ทั่วไป ของ บุคคล ที่ จะ กระทำาการ ใด หรือ ไม กระทำาการ ใด
ตราบเทาที่ไมมีกฎหมายหาม สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายมิไดบัญญัติเงื่อนไข
การ จำากัด ไว เปนการ เฉพาะ ดัง นั้น หาก จะ มี การ จำากัด เสรีภาพ ใน การ กระทำาการ ใด
ของ บุคคล จะ ตอง เปนไป เพื่อ คุมครอง สิทธิ และ เสรีภาพ อื่น หรือ เพื่อ วัตถุ ประสงค อื่น
ตามรัฐธรรมนูญ
ง. กฎหมายทีจำ่ ากัดสิทธิและเสรีภาพนัน้ ไดกำาหนดรายละเอียด
อันเปนสาระสำาคัญที่ฝายนิติบัญญัติตองกำาหนดเองไวเพียงพอหรือไม “หลักเงื่อนไข
ของรัฐสภา” (Parlamentsvorbehalt) หลักนีเป
้ นขอเรียกรองวาองคกรทีมี่ ความชอบธรรม
ในทาง ประชาธิปไตย ใน กรณี นี้ คือ รัฐสภา ซึ่ง มี ความ ชอบธรรม ใน การ ตรากฎหมาย
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จำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการจะตรา
กฎหมายจำ�กัดสิทธิของประชาชนหรือไม หรือจะจำ�กัดเพียงใดถือวาเปนสาระสำ�คัญ
ที่ฝายนิติบัญญัติจะตองก�ำ หนดไวในกฎหมายใหมีความชัดเจนอยางเพียงพอ หากฝาย
นิตบิ ญ
ั ญัตมิ ไิ ดก �ำ หนดสาระสำ�คัญด งั กลาวเอง หากแตม อบอำ�นาจดงั กลาวใหฝ า ยบริหาร
หรือฝายปกครองเปนผูกำ�หนด ในกรณีนี้กฎหมายที่จำ�กัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาว
ยอมขาดความแนนอนชัดเจนอันเปนการขัดกับหลักการแบงแยกอำ�นาจดวย
(3.2) หลักเกณฑตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ
		
หลักเกณฑตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญนั้นเปนหลักเกณฑใน
การตรากฎหมายจำ�กัดสิทธและเสรีภาพ ซึ่งประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้6
			
ก. การจำ � กั ด สิ ท ธิ แ ละเ สรี ภ าพก ระทำ �ได แ ต อ าศั ย ต าม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง)
			
ข. การจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลเปนการทั่วไปและ
ไมมงุ หมายใหใชบงั คับแกกรณีใ ดกรณีห รือบ คุ คลใดบคุ คลหนึง่ เปนการเจาะจง (มาตรา 29
วรรคสอง)
			
ค. การจ�ำ กัดส ทิ ธิแ ละเสรีภาพตอ งเปนไปตามหลักเทาทีจ่ �ำ เปน
หรือหลักความพอสมควรแกเหตุ หรือหลักความไดสัดสวน (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง)
			
ง. การจ�ำ กัดส ทิ ธิแ ละเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสำ�คัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพมิได (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง)
			
จ. การจั ด สิ ท ธิ แ ละเ สรี ภ าพจ ะต  อ งอ  า งบ ทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญทใี่ หอำ�นาจในการตรากฎหมายจำ�กัดสิทธิดวย (มาตรา 29 วรรคสอง)
(3.3) หลักเกณฑมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ
		
หลักเกณฑต ามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ นั้นประกอบดวยหลักตางๆ
ดังนี้ (1) ความเสมอภาคกันในกฎหมาย ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง (2) หลักค วามมสี ิทธิ
เทาเทียมกันของชายและหญิง ตามมาตรา 30 วรรคสอง และ (3) หลักขอหามมิให
เลือกปฏิบัติ ตามมาตรา 30 วรรคสาม ในการตรวจสอบวากฎหมายเปนไปตามหลัก
ความเสมอภาคตามมาตรา 30 หรือไมมีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
6

รายละเอียดโปรดดู บรรเจิด สิงคะเนต,ิ หลักพน้ื ฐานเกีย่ วกับสทิ ธิเสรีภาพและศกั ดิศ์ รีความเปนมนุษย,
สำ�นักพิมพวิญูชน, กรุงเทพ 2552, หนา 234.
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ก. กฎหมายฉบับนั้นไดกำาหนดใหมีการปฏิบัติใหแตกตางกัน
สำาหรับขอเท็จจริงที่มีสาระสำาคัญเหมือนหรือไม
ข. กฎหมาย ฉบั บ ดั ง กล า ว นั้ น สอดคล อ งกั บ หลั ก เงื่ อ นไข
การบัญญัติกฎหมายของรัฐสภา “หลักเงื่อนไขของรัฐสภา” (Parlamentsvorbehalt)
หรือไม กลาวคือ กฎหมายฉบับนั้นฝายนิติบัญญัติไดกำาหนดสิ่งอันเปนสาระสำาคัญเอง
โดยมิไดมอบใหเปนอำานาจของฝายปกครอง
ค. ขอพิจารณาเกี่ยวกับหลักความเสมอภาค
(ค.1) การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นมีความมุงหมาย
เพื่อวัตถุประสงคที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม
(ค.2) ในกรณีของเงื่อนไขพิเศษตามหลักความเสมอภาค
เฉพาะ เรื่ อ งการ ปฏิ บั ติ อย า ง ไม เท า เที ย ม กั น ใน เรื่ อ ง นั้ น เป น ไปตาม เงื่ อ นไข ของ
หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องนั้นๆ หรือไม เชน
- การ ปฏิบัติ อยาง ไม เทาเทียมกัน นั้นละเมิดหลักเกณฑ
ของขอหามมิใหเลือกปฏิบัติหรือไม (ตามมาตรา 30 วรรค 3) หรือมีเหตุผลขอยกเวนอื่นๆ
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม
- การปฏิบตั อย
ิ างไมเทาเทียมกันนัน้ มีความเหมาะสมและ
มีความจำาเปนเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวหรือไม (หลักความไดสัดสวน)
ง. การตรวจสอบเนือ้ หาของกฎหมายกับหลักความเสมอภาค
7
มีการตรวจสอบ 4 ระดับ ดังนี้
ง.1) ประการแรก ฝาย นิติบัญญัติ จะ ตอง มี ความ ชัดเจน
ตอความแตกตางทีปรากฏ
่
ในทางขอเท็จจริงอยางสมบูรณและปราศจากความผิดพลาด
และจะตองประเมินพื้นฐานที่ถูกตองเปนจริงนั้นโดยเจตจำานงของฝายนิติบัญญัติเอง
ในการที่กำาหนดกฎเกณฑดังกลาว ในขณะเดียวกันการกำาหนดกลุมบุคคลที่จะใชในการ
เปรียบเทียบก็ดีหรือการกำาหนดลักษณะขององคประกอบก็ดี ยอมขึ้นกับความมุงหมาย
ของกฎเกณฑในเรื่องนั้นๆ
ง.2) ความ เหมือนกันหรือความแตกตางกันของเรื่องใด
เรื่อง หนึ่ง ที่ นำาไปสู การบัญญัติกฎหมายนั้นจะตองมีการประเมินภายในขอบเขตของ
7

Paul Kirchhof, Gleichheit vor dem Grumdgesetz, NJW 1987, S. 23563
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หลักกฎหมายทวั่ ไป แ ละหากมกี ารก�ำ หนดใหแ ตกตางความแตกตางนนั้ จ ะตอ งสอดคลอง
กับกฎเกณฑท างกฎหมายที่ไดกำ�หนดไวแลว ในกรณีเปนไปตาม “หลักความสอดคลอง
หลักกฎหมายทั่วไป” (Systemgerechtigkeit in der Gesamtrechtsordnung) หลัก
กฎหมายทั่วไป หลักกฎหมายที่มีความสำ�คัญตอการประเมินตามความเสมอภาค
คือบ ทบัญญัตขิ องรฐั ธรรมนูญ น อกจากนีย้ งั ร วมถงึ บ ทบัญญัตขิ องกฎหมายตา งๆท ไี่ ดรบั 
หลักการมาจากรัฐธรรมนูญ
				ง.3)น อกเหนือจ าก “ ห ลักค วามสอดคลองกับห ลักกฎหมาย
ทั่วไป”แลว กฎเกณฑของกฎหมายในเรื่องนั้นจะตองสอดคลองกับหลักเกณฑเฉพาะ
ของกฎหมายในขอบเขตของเรื่องนั้นๆ ดวย หรือที่เรียกวา “หลักความสอดคลองกับ
หลักกฎหมายเฉพาะเรื่อง”(Sys tem
 g erec h tigke itinn e rha lbein e s T eils yste m
 s )
				ง.4)ในการบญ
ั ญัตกิ ฎหมายฉบับใดฉบับหนึง่ การตดั สินใจ
ของฝายนิติบัญญัติบนพื้นฐานของความสอดคลองกันของระบบกฎหมายจะตอง
สอดคลองกับความคิดพนื้ ฐานและท�
ำ ใหแตละองคประกอบของกฎหมายนนั้ ม ผี ลในทาง
ปฏิบัติ
			จ.	องคประกอบและผลในทางกฎหมายในเรื่องดังกลาวได
กำ�หนดไวอ ยางชัดเจนหรือไม
(3.4) หลักกฎหมายทั่วไปและหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ


หลักกฎหมายทั่วไปและหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญยอมเปนเกณฑที่
นำ�มาใชในการตรวจสอบวากฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญห รือไม กลาวคือ
			ก.หลักกฎหมายทั่วไป (Gen e r alPr inc iplesofLa w )ไดแก
บรรดาหลักการที่เปนรากฐานของระบบกฎหมายของประเทศทั้งระบบ บางหลัก
สืบสมมุติฐานวามาจากมูลบทเบื้องตนของการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยหรือ
อีกนัยหนึ่ง ระบอบรัฐธรรมนญนิยม บางหลักสืบสมมุติฐานวามาจากหลักตรรกทาง
นิติศาสตร ซึ่งหากไมมีอยูแลวจะเปนชองทางใหมีการใชอำ�นาจตามอำ�เภอใจหรือเกิด
สภาวะไรข ื่อแปขึ้นในบานเมือง วงการนิติศาสตรไทยยังไมไดพ ัฒนาหลักกฎหมายทั่วไป
ขึ้นมาใชเปนเครื่องมือจำ�กัดอำ�นาจของฝายบริหารเหมือนกับในประเทศตะวันตก ทั้งนี้
ก็เพราะวานกั กฎหมายไทยสว นใหญแลวมแี นวโนมทจ่ี ะยดึ ติดอยูก บั บทกฎหมายทบ่ี ญ
ั ญัติ
ขึน้ เปนลายลักษณอ กั ษร โดยลมื ไปวา แททจ่ี ริงแ ลว ตวั หนังสือด�ำ ๆนัน้ ไ มใชก ฎหมายความคิด
ที่ตัวหนังสือนั้นแสดงออกมาตางหากที่เปนกฎหมาย สิ่งที่อยูเหนือบรรดาถอยคำ�ของ
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กฎหมายที่บัญญัติขึ้นคือเจตนารมณของกฎหมาย เจตนารมณของกฎหมายทั้งระบบ
ซึ่งเปน “บอเกิด” (Source) ที่สำาคัญที่สุดของบรรดากฎเกณฑทางกฎหมายทั้งหลายที่มี
ผล ใชบังคับอยูในบานเมือง ดวย เหตุนี้ จึง ไม อาจยก “หลักกฎหมายทั่วไป” ใน ระบบ
กฎหมายไทยมาเปนตัวอยางได แตในระบบกฎหมายของตะวันตก หลักที่วา “นิติกรรม
ทางปกครองตองไมมีผลใชบังคับยอนหลัง” “นิติกรรมทางปกครองตองมีความแนนอน
ชัดเจน” “การบริการสาธารณะจะตองตอเนือ่ ง ไมหยุดชะงัก” “การรับฟงบุคคลซึง่ นิตฐานะ
ิ
ของเขาอาจไดรบั ความกระทบกระเทือนจากมาตรการทางปกครอง กอนทีออก
่ มาตรการ
นั้น” “ความคาดหวังอันชอบธรรมของบุคคลจะตองไดรับความคุมครอง” ถือวาเปนหลัก
กฎหมายทั่วไป8 นอกจากนี้ยังมีกฎเกณฑอื่นๆ ในฐานะที่เปนหลักกฎหมายทั่วไปอัน
เปนเกณฑทีนำ่ ามาใชในการตรวจสอบ เชน “หลักความพอสมควรแกเหตุ” ถึงแมในปจจุบนั
ไดมีการบัญญัติรับรองไวแลวในมาตรา 29 วรรคแรก แมวามิไดบัญญัติไวในมาตรา 29
วรรคแรกก็สามารถนำาหลักดังกลาวมาเปนเกณฑในการตรวจสอบได เพราะถือวาเปน
หลักกฎหมายทัว่ ไป หรือ “หลักความแนนอนชัด” เปนหลักทีเรี่ ยกรองความแนนอนชัดเจน
ของกฎหมายเพือ่ ใหผูใ ชกฎหมายสามารถดำาเนินการใหเปนตามขอเรียกรองของกฎหมายได
หลัก นี้ เรียกรอง เคร่งค รัด ในทาง กฎหมายอาญา หรือ “หลัก หาม มิ ให กฎหมาย มี ผล
ยอนหลัง” หลักนีเรี้ ยกรองเครงครัดในทางกฎหมายอาญา แตในขอบเขตของกฎหมายอืน่
อาจตรากฎหมายใหมีผลยอนหลังไดแตจะตองพิจารณาหลักอื่นๆ ประกอบดวย9
ข. หลักพืน้ ฐานของรัฐธรรมนูญ หลักพืน้ ฐานของรัฐธรรมนูญ
ยอมนำามาเปนเกณฑในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได เชน
การที่ฝายนิติบัญญัติมิไดกำาหนดรายละเอียดอันเปนสาระสำาคัญของกฎหมายที่จำากัด
สิทธิแลว แตมอบใหฝายบริหารหรือฝายปกครองไปกำาหนดรายละเอียด นอกจากจะ
เปนการขัดกับหลักเงื่อนไขของรัฐสภาดังที่ได กลาวแลวขางตน ยังถือวาเปนการขัดกับ
หลักการแบงแยกอำานาจซึง่ ถือวาเปนหลักพืน้ ฐานของรัฐธรรมนูญ หรือการตรากฎหมาย
โดยกำาหนดใหการวินิจฉัยของคณะกรรมการไมอาจถูกโตแยงไปศาลได ถือวาเปนการ
ขัดกับหลักพืน้ ฐานของหลักนิตรัิ ฐซึง่ เปนหลักสำาคัญพืน้ ฐานในการรางรัฐธรรมนูญ ซึง่ ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติหลักดังกลาวไวในมาตรา 3 วรรค 2
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วรพจน วิศรุตพิชญ, สิทธิและเสรีภาพตามรฐั ธรรมนูญ, สำานักพิมพวิญูชน, กรุงเทพ 2538, หนา 84.
บรรเจิด สิงคะเนติ, อางแลว, หนา 27.
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“การปฏิบัตหิ นาทีข่ องรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งอ งคกรอื่นต ามรัฐธรรมนูญ และ
หนวยงานของรฐั ตองเปนไปตามหลักน ติ ธิ รรม” “หลักน ติ ธิ รรม” จึงถ อื วาเปนหลักพ นื้ ฐาน
ของรัฐธรรมนูญที่ผูกพันการใชอำ�นาจรัฐใหเปนไปตามหลักนิติธรรม ในที่นี้จะพิจารณา
ถึงความหมายและขอบเขตของหลักดังกลาว
		
ศาสตราจารย ดร. บุญศรี มีวงศอุโฆษ ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับหลัก
นติ ริ ฐั วา รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มิไดบญ
ั ญัตทิ ใ่ี ชค �
ำ วา “นิตริ ฐั ” (Rechtsstaat) หากแตใช
คำ�วา “หลักน ติ ธิ รรม” โดยบญ
ั ญัตใิ นมาตรา 3 นอกจากนีย้ งั ไ ดน �
ำ เอาเนือ้ ความของความ
เปนนิติรัฐมาบัญญัติไวในมาตราตางๆ เปนตนวา มาตรา 6 มาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ
2550 จากการพิจารณาบทตางๆ ของรัฐธรรมนูญ จะเห็นไดวาในการรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจ จุบนั สภารา งรฐั ธรรมนูญไดน �
ำ หลักการตา งๆ ของหลักนติ ริ ฐั ม าบญ
ั ญัตไิ ว รวมทัง้ 
การวางหลักประกันตางๆ โดยเริ่มตั้งแตมาตรา 4 หลักความผูกพันตอรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย (มาตรา 6) หลักประกันในการคุมครองสิทธิโดยองคกรตุลาการ (มาตรา 28
วรรคสอง) รวมทั้งการเปดชองใหประชาชนสามารถฟองรองหนวยงานของรัฐใหตอง
รับผิดชอบเนื่องจากการกระทำ�หรือการละเวนการกระทำ�ของขาราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจางของหนวยงานนั้น เมื่อการกระทำ�ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลนั้นๆ
(มาตรา 60) โดยมีการใหหลักประกันทางดานกระบวนวิธีพิจารณาของศาลไวดวย
(มาตรา 39 – มาตรา 40) หลักนิติรัฐ มิไดมีความหมายเฉพาะทีบ่ ัญญัติไวในบทบ ัญญัติ
ตางๆ ท ไี่ ดก ลาวมาแลวเทานัน้ หากแตเปนห ลักการทมี่ คี วามหมายในตวั เอง ทีเ่ ปนแ นวทาง
สำ�หรับก ารตคี วามรฐั ธรรมนูญท งั้ ฉ บับ รวมทัง้ ก ฎหมายทงั้ ร ะบบ ซึง่ ใ นประเทศทเี่ ปนท มี่ า
ของศัพทค ำ�วา “นิตริ ัฐ” (Rechtsstaat) ไดพัฒนาไปถึงขั้นท ี่วา แมจ ะมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น
ที่ยังไมมีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะสำ�หรับกรณีนั้นๆ ก็อาจนำ�เอาหลักนิตริ ัฐมาปรับใช
โดยตรงได สำ�หรับก รณีข องประเทศไทย ซึง่ น กั ก ฎหมายยงั ไ มถนัดใ นการนำ�หลักกฎหมาย
มาเปนฐานในการตีความ ทั้งๆ ที่บทบัญญัติตามมาตรา 7 จะเปดชองใหทำ�ไดก็ตาม
ในทางปฏิบัติจึงอาจตองใชวิธีการอางอิงจากมาตราตางๆ ที่บัญญัติเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
หลักนิติรัฐไวโดยตรง กลาวคือ มาตรา 6 มาตรา 15 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 26
มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 212 เปนตน10
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บุญศรี มี วงศ อุโฆษ, กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ , โครงการตำ�ราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรุงเทพ 2551, หนา 409.
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บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มีหลายมาตราที่นำา
หลักนิตรัิ ฐมาบัญญัตไว
ิ อยางเปนรูปธรรม สำาหรับหลักนิตรัิ ฐโดยภาพรวมกลาวคือทัง้ สวน
ทีได
่ รบั การบัญญัตไว
ิ ในรัฐธรรมนูญและสวนทีเป
่ นผลมาจากการตีความหลักนิตรัิ ฐทัว่ ไป
นั้นมีรายละเอียดดังนี้
(1) การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานสำาหรับประชาชน
(2) หลักการแบงแยกอำานาจ (Separation of Powers)
(3) การที่กฎหมายตามรูปแบบทั้งหลาย ยอมมีผลผูกพันองคกรตางๆ
ของรัฐ
(4) หลักที่วากฎหมายยอมเปนเงื่อนไขในการดำาเนินการทั้งหลายของ
ฝายปกครอง
(5) การ คุ  ม ครอง สิ ท ธิ เสรี ภ าพ ของ ประชาชน และ สิ ท ธิ ฟ อ งร อ ง ให
หนวยงานของรัฐรับผิด
(6) หลักนิตรัิ ฐทางอาญาและวิธพิี จารณาความอาญา ซึง่ ประกอบดวย
หลักยอย ดังนี้
ก. หลักกฎหมาย ไมมีผล ยอนหลัง (nullum crimen nulla
poena sine lege)
ข. หลักการหามการลงโทษซ้ำา (ne bis in idem)
ค. หลักการรับผิดตอการกระทำาของตนที่ควรแกการตำาหนิ
(Schuldprinzip)
ง. หลักขอสันนิษฐานเกี่ยวกับความเปนผูบริสุทธิ์
จ. หลักการหามการบังคับใหกลาวรายตนเอง
ฉ. หลักการยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกจำาเลย (in dubio
pro reo)
ช. หลักการคุมครองผูเสียหายในคดีอาญา
ซ. หลักการชดเชยคาเสียหายใหแกผูที ได
่ รบั ความเสียหายจาก
การกระทำาอันมิชอบของรัฐ
(7) หลักนิติรัฐที่เกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาโดยทั่วไป
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บุญศรี มีวงศอุโฆษ, อางแลว, หนา 411.

230 การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

		
(8) หลักความมั่นคงของกฎหมาย
			
ก. กฎเกณฑท างกฎหมายจะตอ งมเี นือ้ หาทแี่ นนอนและชดั เจน
			
ข. ความตอเนื่องของกฎเกณฑท างกฎหมาย
			
ค. หลักเกี่ยวกับคำ�สั่งทางปกครอง
			
ง. หลักเกี่ยวกับคำ�พิพากษาหรือคำ�วินิจฉัยข องศาล
			
จ. กรณีความขัดแยงระหวางหลักความมั่นคงของกฎหมาย
กับหลักที่วาการปกครองตองเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย
			
ฉ. หลักความพอสมควรแกเหตุ หรือหลักหามกระทำ�การ
เกินก วาเหตุ (p rinc ipleofproportio n a lity) 
		ศาสตราจารย ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ ไดกลาวถึงหลักด ังกลาววา “หลัก
นิติรัฐ” (Rechtsstaatsprinzip) หรือ “หลักนิติธรรม” (The Rule of Law) เปน
หลักประกนั ส ทิ ธิแ ละเสรีภาพตามรฐั ธรรมนูญข องราษฎรจากการใชอ �ำ นาจตามอ�ำ เภอใจ
ของฝายบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด การพิจารณาความหมายและสาระสำ�คัญ
ของหลักการดังกลาวเปนเครื่องยืนยันค วามขอน ไี้ ดเปนอ ยางด12ี “ห ลักน ิตริ ัฐ”หรือ “ห ลัก
นิติธรรม” นี้มีความสัมพันธกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางใกลชิด
กลาวกันวา “การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงจะมีขึ้นและดำ�รงอยูตลอดไป
ไมไดโดยปราศจากหลักนิติรัฐ และเฉพาะแตรัฐที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เทานั้นจึงจะควรคาแกการเรียกวานิติรัฐ13 สาระสำ�คัญของ “หลักนิติรัฐ” หรือ “หลัก
นิติธรรม” ในความหมายที่วา รัฐบาล หนวยงาน และเจาหนาที่ของรัฐที่อยูภายใต
การบังคับบัญชาหรือภายใตการกำ�กับดูแลของรัฐบาลจะกระทำ�การใดๆ ที่อาจมี
ผลกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือเสรีภาพของเอกชนคนใดคนหนึ่งไดก็ตอเมื่อมีกฎหมาย
ใหอำ�นาจและเฉพาะแตภายในขอบเขตที่กฎหมายกำ�หนดไวเทานั้น แสดงใหเห็นวา
กฎหมายเปนทั้ง “แหลงที่มา” (Source) และ “ขอจำ�กัด” (Limitation) ของอำ�นาจ
กระทำ�การตา งๆ ข ององคกรของรฐั ฝ า ยบริหาร ก ฎหมายมอี ยูด ว ยกนั ห ลายประเภท แ ตละ
ประเภทก็ยังมีหลายรูปแบบ ปญหาที่จะตองพิจารณากันตอไปจึงมีวา กฎหมายที่ให
อำ�นาจฝายบริหารกระทำ�การหมายถึงกฎหมายรูปแบบใดบาง และกฎหมายที่จำ�กัด
12
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วรพจน วิศรุตพชิ ญ, สิทธิและเสรีภาพตามรฐั ธรรมนูญ, สำ�นักพิมพวญ
ิ ูชน, กรุงเทพ 2538, หนา 53.
อางแลว, หนา 53.
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อำานาจกระทำาการของฝายบริหารไดแกกฎหมายรูปแบบใดบาง14
กลาวโดยสรุป กรณีที่มีการยื่นเรื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติมายังศาลรัฐธรรมนูญโดยโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง
กระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เชน มาตรการ
ลงโทษที่เปนการทารุณโหดรายเปนการกระทำาที่ขัดตอกติระหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้งเปนการขัดตออนุสัญญาตอตานการทรมานและ
การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดรายไรมนุษยธรรม หรือย่ำายีศักดิ์ศรี ตัวอยางเชน ตาม
พระราชบัญญัตเรืิ อนจำาทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 10 “ทัณฑทางวินยั ทีจะ
่ ลงแกผูต อ งขังนัน้
มีดังนี้
(4) ขังหองมืดไมมีเครื่องหลับนอนไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมงใน
สัปดาหละหนึ่งโดยความเห็นของของแพทยฝายทหาร
(5) เฆี่ยนคราวหนึ่งไมเกินยี่สิบทีในความควบคุมของแพทย
ฝายทหาร แตหามเฆีย่ นคราวตอไปเวนแตจะลวงพนเวลาสามสิบวันจากวันเฆีย่ นคราวทีแ่ ลว
ถาผูตองขังเปนหญิงหามเฆี่ยน” (มาตรา 10 ตอมาไดถูกแกไขแลวเมื่อ พ.ศ. 2550)
หากศาลรัฐธรรมนูญจะตรวจสอบอาจอาศัยเกณฑ ดังนี้ โดยมีขอพิจารณา
ในการตรวจสอบ ดังนี้
ก. บทบัญญัตแห
ิ งกฎหมายนัน้ เปนการกระทบตอสิทธิมนุษยชนหรือไม
หากพิจารณาแลวเห็นวาบทบัญญัตของ
ิ กฎหมายทหารดังกลาวขัดกับอนุสญ
ั ญาตอตาน
การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือย่ำายีศักดิ์ศรี
และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หลังจากนัน้ จะตอง
พิจารณาในประเด็นตอไป
ข. บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือ
ไม ถึงแมวา พระราชบัญญัตดัิ งกลาวจะขัดกับอนุสญ
ั ญาตอตานการทรมานและการปฏิบตั ิ
หรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือย่ำายีศักดิ์ศรีและกติการะหวางประเทศ
ว า ด ว ย สิ ท ธิ พลเมื อ ง และ สิ ท ธิ ทาง การเมื อ ง ศาล รั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ไม อาจ วิ นิ จ ฉั ย ว า
พระราชบัญญัตดัิ งกลาวขัดกับอนุสญ
ั ญาตอตานการทรมานฯและกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองฯ จึงไมมผี ลใชบังคับ การทีพระ
่ ราชบัญญัตดัิ งกลาวจะไมมผี ลใชบังคับ
14

อางแลว, หนา 59.

232 การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

จะตอ งอาศัยห ลักเกณฑต ามกฎหมายภายในของไทยคอื บ ทบัญญัตขิ องรฐั ธรรมนูญหรือ
เกณฑต ามบทบัญญัตขิ องรฐั ธรรมนูญด งั ท ไ่ี ดก ลาวแลวข า งตน ห ากพจิ ารณาเรือ่ งการลงโทษ
โดยการเฆี่ยนตีและการขังคุกมืดหากพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไ ทยมีขอ
พิจารณาตามมาตรา 32 วรรคสอง ซง่ึ บ ญ
ั ญัตวิ า “ก ารทรมาน ทารุณกรรม หรือการรอการ
ลงโทษดว ยวธิ กี ารโหดรายหรือไรม นุษยธรรม จะกระทำ�มไิ ด แตก ารลงโทษตามค�ำ พิพากษา
ของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไร
มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้” ดังนั้นการลงโทษตามกฎหมายทหารดังกลาวจะตอง
พิจารณาวา เปนการขดั กับมาตรา 32 วรรคสองของรฐั ธรรมนูญหรือไม หากพจิ ารณาแลววา 
เปนการขดั กับมาตรา 32 วรรคสองของรฐั ธรรมนูญ บทบัญญัตแิ หงก ฎหมายนน้ั กต็ อ งดว ย
มาตรา 6 ของรฐั ธรรมนูญ คอื ใ ชบงั คับไ มได แตหากศาลรฐั ธรรมนูญพจิ ารณาแลว เห็นวา
พระราชบัญญัติดังกลาวไมขัดกับมาตรา 32 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ กรณีนี้ยอมถือวา
พระราชบัญญัติดังกลาวไมขัดตอรัฐธรรมนูญแมวาพระราชบัญญัตินั้นจะกระทบตอ
ส ทิ ธิม นุษยชนหรือข ดั กับอ นุสญ
ั ญาตอ ตานการทรมานและการปฏิบตั หิ รือก ารลงโทษอนื่ 
ที่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือย่ำ�ยีศักดิ์ศรีและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสทิ ธิท างการเมืองกไ็ มส ง ผลใหพ ระราชบญ
ั ญัตฉิ บับน น้ั ต กไปแตอ ยางใด เวนแ ตจ ะอาศัย
จากเกณฑข องรฐั ธรรมนูญม าเปนเกณฑใ นการวนิ จิ ฉัย ซ งึ่ จ ะไดก ลาวในรายละเอียดตอ ไป
5.2 อำ�นาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยในการพิจารณากรณีตามมาตรา 212
ประกอบกับมาตรา 257 (2)ของรัฐธรรมนูญ
	ในหัวขอนี้จะศึกษาถึง 5.2.1 ความเปนมาของอำ�นาจหนาที่ตามมาตรา 212
ของรัฐธรรมนูญ 5.2.2 ความหมายขอบเขตของมาตรา 212 ของรัฐธรรมนูญ โดยมี
รายละเอียด ด ังนี้

5.2.1 ความเปนมาของอำ�นาจหนาที่ตามมาตรา 212 ข องรัฐธรรมนูญ
		มาตรา 212 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคำ�รองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำ�วินิจฉัยวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดห รือแยงตอรัฐธรรมนูญได


ก ารใชส ทิ ธิต ามวรรคหนึง่ ต อ งเปนก รณีท ไี่ มอ าจใชส ทิ ธิโดยวธิ กี ารอนื่ ไ ด
แลว ทงั้ นีต้ ามทบี่ ญ
ั ญัตไิ วใ นพระราชบญ
ั ญัตปิ ระกอบรฐั ธรรมนูญว า ดวยวธิ พี จิ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ”
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ซึ่ง ใน เรื่อง หลักการ และ เจตนารมณ ของ มาตรา 212 นั้น ใน ชั้น พิจารณา
รางรัฐธรรมนูญของสภารางรัฐธรรมนูญไดมีการอภิปรายในประเด็นนี้ ดังนี้
นายไพบูลย วราหะไพบูลย “...ในหลักการของมาตรา 208 ที่คณะกรรมาธิการ
ไดยกรางขึ้นนี้ ก็ดวยเหตุผลที่วา หลักการในการใชสิทธิของประชาชนที่จะฟองตอศาล
รัฐธรรมนูญไดโดยตรงนั้น กรณีที่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ในเมื่อ
ดูจากบทบาทหนาทีของ
่ ศาลรัฐธรรมนูญนี้ ก็จะมีบทบาทในการคุม ครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติแหงกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
ในระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือพระราชกำาหนด ซึ่งเปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายทีออก
่ โดยองคกรทีใช
่ อำานาจนิตบิ ญ
ั ญัตก็ิ หมายถึงรัฐสภา ซึง่ จะไมรวมไปถึง
พระราชกฤษฎีกา กฎ ขอบังคับ ในลักษณะนั้น ถากฎ ขอบังคับ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
เรื่องก็จะไปที่ศาลปกครอง ทีนี้ในเจตนารมณในการเยียวยาแกไขใหประชาชนสามารถ
ที่จะใชสิทธิเสรีภาพโดยเขาไปใชสิทธิตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง การที่จะเปดกวาง
เชนนั้น ก็ อาจจะ มี ปญหา เล็กนอย จึง ได บัญญัติ หลักการ ใน วรรค หนึ่ง วา บุคคล ซึ่ง
ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ เสรี ภ าพ ตาม รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ รั บ รอง ไว มี สิ ท ธิ ที่ จ ะ ยื่ น คำ า ร อ ง ต อ ศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อมีคำาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ...
สำาหรับความในวรรคสอง การใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง ตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดย
วิธกี ารอืน่ ได ทัง้ นีตามที
้
กำ่ าหนดในพระราชบัญญัตประกอบ
ิ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธพิี จารณา
ของ ศาล รัฐธรรมนูญ ความ หมาย ตรงจุด นี้ ก็ หมายความ วาการ ที่ เรื่อง จะ เขาสู ศาล
รัฐธรรมนูญในเรือ่ งของบทบัญญัตแห
ิ งกฎหมาย ซึง่ ขอเรียนวามีชองทางอืน่ ๆ ก็คือถาทาน
ดูมาตรา 207 กรณีที่ศาลเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นที่จะใชบังคับแกคดีขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญอันนัน้ ศาลเห็นเอง หรือกรณีมาตรา 207 ถาเปนคูความเห็

นและโตแยง
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีนาจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญก็
โตแยงตอศาลนั้น และศาลนั้นก็สงมาใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได อันนั้นผานมาตาม
มาตรา 207 กรณีที่ผานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ก็อาจจะเห็นไดเอง หรือวาประชาชนเขาชื่อไปรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ตามมาตรา 238 วาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยูนาจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ถาผูตรวจการแผนดินฯสงมาศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยได หรือมาทางคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติตามมาตรา 248 ก็เหมือนกับผูตรวจการแผนดินฯ แตกรณีของ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนเรือ่ งของบทบัญญัตทีิ ละเมิ
่ ดสิทธิมนุษยชน บทบัญญัติ
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นั้นก็คือ  บทบัญญัติแหงกฎหมาย หากผานสามชองทางนี้ คือประชาชนตองไปผาน
สามชอ งทางนีก้ อ นในวรรคสอง ถา ผ ตู รวจการแผนดินข องรฐั สภาไมส ง เขาจงึ จ ะมาใชส ทิ ธิ
ตามวรรคสอง ถา ก รรมการสทิ ธิม นุษยชนไมส ง  กจ็ ะมาใชส ทิ ธิต ามวรรคสอง ซงึ่ ห ลักเกณฑ
การใชส ทิ ธิด งั กลาวน ี้ ในเรือ่ งนถี้ ามวา ใ นระบบสากลมที ใี่ ดบา ง เทาท ศี่ กึ ษามากจ็ ะพบวา 
ในการเยียวยาแกไขของศาลรัฐธรรมนูญในตางประเทศจะมีในเยอรมนี ใน เบลเยี่ยม ใน
โปรตุเกส สเปน สว นมากภาคพืน้ ยโุ รปกจ็ ะมกี ารใชสทิ ธิของประชาชนโดยตรงในสว นน.้ี ..”15
	ดังนั้นหากพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 212 (เดิม มาตรา 208) แลว จะ
เห็นไ ดว า ความมงุ หมายทจี่ ะใหบ คุ คลผถู กู ล ะเมิดสทิ ธิห รือเสรีภาพทรี่ ฐั ธรรมนูญนรี้ บั รอง
ไวมีสิทธิยื่นคำ�รองตอศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีความมุงหมายเพื่อโตแยงวาบทบัญญัติแหง
กฎหมายขดั ห รือแ ยงต อ ร ฐั ธรรมนูญห รือไ มเทาน นั้ โ ดยความในวรรคสองไดก �ำ หนดเงือ่ นไข
วาจ ะตอ งเปนก รณีท ไี่ มอ าจใชส ทิ ธิโ ดยวธิ กี ารอนื่ ไ ดแ ลว ซ งึ่ ก ารใชส ทิ ธิโ ดยวธิ กี ารอนื่ ไ ดแ ก
การโตแยงในกรณีที่มีการฟองรองคดีอยูในศาลอยูแลวตามมาตรา 211 หรือก ารยื่นเรื่อง
ตอผูตรวจการแผนดินตามมาตรา 245 หรือการยื่นเรื่องตอคณะกรรมการสิทธิม นุษยชน
แหงชาติตามมาตรา 2 57 (2)ของรัฐธรรมนูญ

5.2.2 ความหมายขอบเขตของมาตรา 212 ข องรัฐธรรมนูญ
		ความหมายขอบเขตของมาตรา 212 ของรัฐธรรมนูญเปนบทบัญญัติ
ทีม่ งุ ค มุ ครองบคุ คลจากการละเมิดสทิ ธิแ ละเสรีภาพทรี่ ฐั ธรรมนูญนรี้ บั รองไวใ หม สี ทิ ธิย นื่
คำ�รองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำ�วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญได การใหสิทธิตามมาตรา 212 เปนการใหสิทธิบุคคลทจี่ ะยื่นคำ�รองโดยตรง
ตอศ าลรฐั ธรรมนูญไ ด ก ารวางระบบใหบ คุ คลอาจยนื่ เรือ่ งโดยตรงตอ ศ าลรฐั ธรรมนูญเพือ่ 
ของใหศาลวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเปนลักษณะ
เฉพาะของระบบกฎหมายไทย เพราะระบบกฎหมายสวนใหญกำ�หนดใหเปนเรื่องของ
ศาลทจี่ ะพจิ ารณาวาบทบัญญัตแิ หงก ฎหมายทจี่ ะนำ�มาใชบ ังคับใ นคดีม ปี ญหาเกีย่ วกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม การกำ�หนดใหสิทธิแกบุคคลเชนนี้เปนการวางระบบที่
ใหความสำ�คัญกับคุมครองสิทธิของบุคคล แตอยางไรก็ตามกฎหมายไดกำ�หนดเงื่อนไข
ในการใชส ทิ ธิไ วว า จ ะตอ งเปนก รณีท ไี่ มมชี อ งทางในการใชส ทิ ธิโ ดยชอ งทางอนื่ ไ ดอ กี แ ลว
ดังนั้นการจะโตแยงวาบ ทบัญญัติแหงก ฎหมายขัดห รือแยงตอร ัฐธรรมนูญน ั้น ไมวากรณี
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จะเปนประการใดยอมมีชองทางทีจ่ ะเสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญได โดยอาจสรุปชองทาง
ที่จะใชสิทธิในการโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไดดังนี้
ก. ในกรณีทมีี่ คดีขอพิพาทในชัน้ ศาลบุคคลทีเป
่ นคูค วามในคดีอาจโตแยง
วา บทบัญญัติแหงกฎหมาย ที่จะนำามาใช บังคับ ใน คดีตองดวยบทบัญญัติมาตรา 616
(มาตรา 211)
ข. เสนอเรื่องผานผูตรวจการแผนดินในกรณีที่เห็นวา บทบัญญัติแหง
กฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ (มาตรา 245 (2))
ค. เสนอเรือ่ งผานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในกรณีทเห็
ี่ นวา
บทบัญญัตแห
ิ งกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกีย่ วกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ (มาตรา 257 (2))
ง. ยื่นคำารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงในกรณีที่เห็นวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีอื่นไดแลว
(มาตรา 212)
กลาวโดยสรุปกระบวนการในการโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ มี ป ญ หา เกี่ ย วกั บ ความชอบ ด ว ย รั ฐ ธรรมนู ญ ย อ ม
มีชองทางในการเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญไดโดยชองทางใดชองทางหนึ่งตามที่
กลาวแลวขางตน ซึ่งหากชองทางอื่นๆ ไมสามารถใชได ทายที่สุดบุคคลยอมมีชองทาง
โดยอาศัยสิทธิของบุคคลนัน้ เองในการเสนอคำารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรงทัง้ นีตาม
้
เงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนด รัฐธรรมนูญของไทยจึงเปนระบบที่ประกันสิทธิของบุคคล
ในการ ยื่นเรื่องตอศาล รัฐธรรมนูญ ใน กรณีที่ เห็นวา บทบัญญัติแหงกฎหมายมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
5.2.2.1 กระบวนการ ใน การ เสนอ เรื่อง ตอ ศาล รัฐธรรมนูญ สำาหรับ
กระบวนการในการเสนอเรือ่ งตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 212 มีขอพิจารณา ดังนี้ (1)
บุคคลผูมีสิทธิยื่นคำารอง และ (2) เงื่อนไขในการยื่นคำารอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) บุคคลผูมีสิทธิยื่นคำารอง ตามาตรา 212 กำาหนดใหบุคคล
ซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีรั่ ฐธรรมนูญนีรั้ บรองไวมีสิทธิยืน่ คำารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
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รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือขอบังคับ ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
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ซึ่งในที่นี้มีขอพิจารณา 2 ประการ คือ ก. การละเมิดสิทธิ และ ข. สิทธิและเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญนรี้ ับรองไว
		
ก. การละเมิดส ทิ ธิ หมายถึง การกระทำ�ใดๆ ทีเ่ ปนการแทรกแซงเขาไป
ในขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพหรือเปนการจำ�กัดการใชสิทธิหรือเสรีภาพหรือทำ�ให
ไมอาจใชสิทธิหรือเสรีภาพเชนวานั้นได โดยปราศจากอำ�นาจหรือโดยไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ดังนั้นการกระทำ�ของรัฐที่อาจเปนการละเมิดตอสิทธิและ
เสรีภาพจึงอาจเปนการกระทำ�ของรัฐในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน การกระทำ�ทาง
ปกครอง การกระทำ�ของรัฐบาล การกระทำ�ในทางตุลาการหรือการกระทำ�ในทาง
นิติบัญญัติหรือบทบัญญัติแหงกฎหมายนั่นเอง โดยทั่วไปแลวหากเปนการกระทำ�ทาง
ปกครองก็ดีหรือการกระทำ�ในทางตุลาการก็ดี การกระทำ�ดังกลาวลวนเปนการกระทำ�
ที่มีความมุงหมายตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะอยูแลว ดังนั้นการพิจารณาใน
เรื่องการละเมิดสิทธิจึงเรื่องงายตอการพิจารณา ซึ่งแตกตางจากการกระทำ�ในทาง
นิตบิ ญ
ั ญัตทิ มี่ คี วามมงุ ห มายใหใ ชบ งั คับเปนการทวั่ ไปจะใชบ งั คับก บั บ คุ คลใดบคุ คลหนึง่ 
หรือส �ำ หรับก รณีใ ดกรณีห นึง่ ไ มได ดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วใ นมาตรา 29 วรรคสองของรฐั ธรรมนูญ
ดวยเหตุนี้เอง การพิจารณาเรื่องการละเมิดสิทธิตามมาตรา 212 ซึ่งเปนการละเมิดส ิทธิ
โดยบทบัญญัติของกฎหมายจึงตองพิจารณาใหแตกตางจากการละเมิดสิทธิจากการ
กระทำ�ทางปกครองหรือการกระทำ�ทางตุลาการ ตัวอยางเชน
		
- พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนฯ บัญญัติลักษณะตองหามมิให
บุคคลซึ่งเคยตองคำ�พิพากษาถึงที่สุดใหจำ�คุกเปนขาราชการ ในกรณียอมเห็นไดวา
พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนฯเปนบทบัญญัติที่ไปละเมิดสิทธิของบุคคลซึ่งเคย
ตองคำ�พิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจำ�คุก เพราะเปนบทบัญญัติที่หามมิใหบุคคล
ในกลุมดังกลาวเขามารับราชการ ในกรณีนี้จะเห็นไดวาการเขียนลักษณะตองหาม
ในลกั ษณะดงั กลาวเปนการกระทบตอ บ คุ คลซง่ึ เคยตอ งค�
ำ พพิ ากษาใหล งโทษจ�ำ คุกม ากอ น
ซึ่งมีจำ�นวนมาก ดังนั้นบุคคลซึ่งเคยถูกจำ�คุกมากอนจึงถูกละเมิดจากพระราชบัญญัติ
ขาราชการพลเรือนฯ แ ละบคุ คลในกลุม น จี้ งึ เปนผ ถู กู ล ะเมิดส ทิ ธิใ นความหมายของมาตรา
212 ของรัฐธรรมนูญ หรือ
		- มาตรา 9 (4) แหงพ ระราชบญ
ั ญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานส�ำ หรับก รรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 บัญญัติวา “พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจาก
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำ�หนดไวส�ำ หรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว
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ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย... (4) ไมเปนหรือเคยเปน
บุคคลลมละลาย” กรณีนี้จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติดังกลาวกำาหนดใหบุคคลซึ่งเปน
หรือเคยเปนบุคคลลมละลายไมอาจเขามาเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจได กรณียอมเห็น
ไดวาพระราชบัญญัติดังกลาวละเมิดสิทธิของบุคคลลมละลายหรือเคยลมละลายบุคคล
ในกลุมดังกลาวจึงเปนผูมีสิทธิยื่นคำารองตามมาตรา 212 ของรัฐธรรมนูญ
ข.สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว สิทธิ และ เสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไวอาจพิจารณาไดตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญ คือ
- สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง
- สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยปริยาย และ
- สิทธิและเสรีภาพที่รับรองไวโดยคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
การที่มาตรา 212 บัญญัติวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่ รัฐธรรมนูญ นี้ รับรอง ไว...” นั้น มีนัย ที่ สำาคัญ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพื่อ
ตรวจสอบวาสิทธิหรือเสรีภาพที่ผูรองกลาวอางวาถูกละเมิดนั้นเปนสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่อยูในขอบเขตของมาตรา 212 หรือไม และ ประการที่สองเพื่อนำาไปสูการตรวจสอบ
วา บทบัญญัติ แหง กฎหมาย ที่ ละเมิด สิทธิ ดังกลาว ของ ผู รอง นั้น เปนการ ขัด หรือ แยง
ตอรัฐธรรมนูญหรือไม เชน
- กรณี ของ พระ ราช บัญญัติ ขาราชการ พลเรือนฯ ที่ กำาหนด ลักษณะ
ตองหามโดยหามผูที่เคยถูกจำาคุกไมใหรับราชการนั้น สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลใน
กลุมนี้ที่ถูกละเมิดคือ สิทธิในความเสมอภาคตามมาตรา 30 หรือสิทธิและเสรีภาพใน
การประกอบอาชีพ ตามมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ
- กรณีมาตรา 9 (4) แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 บัญญัติวา “พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำาหนดไวสำาหรับรัฐวิสาหกิจ
นั้นๆ แลวยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย... (4) ไมเปนหรือ
เคยเปนบุคคลลมละลาย” สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในกลุมนี้ที่ถูกละเมิดคือ สิทธิใน
ความเสมอภาคตามมาตรา 30 หรือสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ตามมาตรา
43 ของรัฐธรรมนูญเชนกัน
การอางสิทธิหรือเสรีภาพตามมาตราใดที่ถูกละเมิดยอมมีความสำาคัญ
อยางยิง่ ตอการตรวจสอบของศาลเพราะการตรวจสอบวาบทบัญญัตแห
ิ งกฎหมายขัดหรือแยง
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ตอสทิ ธิหรือเสรีภาพในมาตราใดหรือไมนนั้ จะตอ งพจิ ารณาจากเงือ่ นไขหรือขอบเขตของ
สิทธิหรือเสรีภาพในเรื่องนั้น เชน กรณีต ามตัวอยางขางตน หากวาข ัดกับมาตรา 30 ของ
รัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวมิไดกำ�หนดเงื่อนไขในการจำ�กัดส ิทธิไ วแตอยางใด ในขณะที่
มาตรา 43 ไดก�ำ หนดเงือ่ นไขของการจ�ำ กัดส ทิ ธิไ วใ นวรรคสองวา “การจ�ำ กัดเสรีภาพตาม
วรรคหนึง่ จ ะกระทำ�มไิ ด เวนแตโ ดยอาศัยอ �ำ นาจตามบทบัญญัตแิ หงก ฎหมาย เฉพาะเพือ่ 
ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง
ประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน การจัดระเบียบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติห รือส งิ่ แวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพือ่ ป อ งกันก ารผกู ขาดหรือข จัด
ความไมเปนธรรมในการแขงขัน” ดังนั้นการอางมาตราตางกันยอมน�ำ ไปสูก ารตรวจสอบ
ที่แตกตางกัน แตอยางไรก็ตาม กรณีที่ไมมีสิทธิห รือเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญบ ัญญัติไว
เปนการเฉพาะ บุคคลยอ มอา งสทิ ธิห รือเสรีภาพตามมาตรา 32 วรรคหนึง่ ข องรฐั ธรรมนูญ
ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิติและรางกาย” ได เพราะถือวาการ
บัญญัติรับรองคุมครองตามมาตรา 32 นั้นเปนการรับรองคุมครองใน ๒ ลักษณะคือ สิทธิ
ในชีวิตรางกายและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย ซึ่งในกรณีหลังนี้ก็คือเสรีภาพที่จะ
กระทำ�การใดหรือไมกระทำ�การใดตามทตี่ นประสงคนนั่ เอง ถือไดวา มาตรา 32 วรรคหนึง่ 
ของรฐั ธรรมนูญเปนการบญ
ั ญัตริ บั รองสทิ ธิแ ละเสรีภาพทวั่ ไปของบคุ คล ดังนัน้ ก รณีทไี่ มมี
สิทธิแ ละเสรีภาพเฉพาะเรือ่ งบคุ คลยอ มอา งวาเปนการขดั กับส ทิ ธิแ ละเสรีภาพตามมาตรา
32 วรรคหนึ่ง ไดเชนเดียวกับกรณีข องรัฐธรรมนูญเยอรมันท ี่บัญญัตริ ับรองเสรีภาพทั่วไป
ของบุคคลไวในมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญ
			
(2) เงื่อนไขในการยื่นคำ�รอง ตามมาตรา 212 วรรคสอง
กำ�หนดวา “การใชสทิ ธิตามวรรคหนึง่ ตอ งเปนกรณีทไี่ มอาจใชสทิ ธิโดยวธิ อี นื่ ไดแลว ทัง้ นี้
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ” จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวาเงื่อนไขสำ�คัญของการยื่นคำ�รองตาม
มาตรา 212 คือ กรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดอีกตอไป เชน นาย ก. ซึ่งเปนบุคคล
เคยลมละลายตองการจะสมัครเปนพนักงานของรัฐวิสาหกิจแตโดยที่มาตรา 9 (4)
แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 บัญญัติวา “พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามที่กำ�หนดไวสำ�หรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลวยังตองมีคุณสมบัติและ
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ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย.. (4) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย” นาย ก.
เห็นวาบทบัญญัติดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญชองทางที่นาย ก. จะตองพิจารณากอน
การใชสิทธิตามมาตรา 212 มีดังนี้
ก. ในกรณีที่มีคดีขอพิพาทในชั้นศาลบุคคลที่เปนคูความในคดีอาจ
โตแยงวาบทบัญญัตแห
ิ งกฎหมายทีจะ
่ นำามาใชบังคับในคดีตองดวยบทบัญญัตมาตรา
ิ
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(มาตรา 211) กรณีตามมาตรา 211 นี้ นาย ก. ไมอาจใชสิทธิไดหากนาย ก. มิไดไปยื่น
สมัครและไดรับการปฏิเสธจากรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่ง กรณีจึงปราศจากการกระทำา
ทีจะ
่ นำาไปสูการ
 โตแยงสิทธิได ดังนัน้ กรณีนีหาก
้ ไมมการ
ี กระทำาอยางใดอยางหนึง่ นาย ก.
ก็ไมอาจใชสิทธิตามมาตรา 211 ได
ข. เสนอเรื่องผานผูตรวจการแผนดินในกรณีที่เห็นวา บทบัญญัติแหง
กฎหมาย ใด มี ปญหา เกี่ยวกับ ความชอบ ดวย รัฐธรรมนูญ ( มาตรา 245 ( 2) ) กรณี นี้
นาย ก. อาจใชสิทธิเสนอเรือ่ งตอผูตรวจการ

แผนดินได เพราะกรณีนีเป
้ นกรณีทีบทบั
่ ญญัติ
ดังกลาวมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือ
ค. เสนอเรือ่ งผานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในกรณีทีเห็
่ นวา
บทบัญญัตแห
ิ งกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกีย่ วกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ ( มาตรา 257 ( 2) ) กรณี นี้ นาย ก. อาจ เสนอ เรื่อง ผาน คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติได เพราะกรณีนีถื้ อวาบทบัญญัตแห
ิ งกฎหมายดังกลาวกระทบตอ
สิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
กลาวโดยสรุปสำาหรับกรณีนี้ หากนาย ก. ไมเคยถูกปฏิเสธจากรัฐวิสาหกิจ
ของรัฐแหงใดแหงหนึง่ หรือเคยถูกปฏิเสธแตไมสามารถจะฟองรองคดีไดอีกตอไป นาย ก.
ยอมสามารถใชสิทธิเสนอเรื่องผานผูตรวจการแผนดินหรือเสนอเรื่องผานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติถาหนวยงานทั้งสองปฏิเสธคำารองของนาย ก. กรณีนี้นาย ก. ชอบ
ที่จะใชสิทธิตามมาตรา 212 ไดโดยยื่นคำารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญได
5.2.2.2 ขอบเขตในทางเนื้อหา
ขอบเขต ในทาง เนื้ อ หา ของ การ ยื่ น เรื่ อ ง คำ า ร อ ง ต อ ศาล
รัฐธรรมนูญ นั้น มี ขอ พิจารณา ดังนี้ (1) ความ หมาย ของ “บทบัญญัติ แหง กฎหมาย”
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รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัตใด
ิ ของกฎหมาย กฎหรือขอบังคับ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
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(2) บทบัญญัตแิ หงก ฎหมายนนั้ ก ระทบตอ ส ทิ ธิม นุษยชน และ (3) บทบัญญัตแิ หงก ฎหมาย
นั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		
(1) ความหมายของ “บทบัญญัติแหงกฎหมาย” การตีความคำ�วา
“บทบัญญัตแิ หงก ฎหมาย” ในทีน่ จี้ ะตอ งตคี วามใหส อดคลองกับมาตรา 211 มาตรา 212
มาตรา 245 (1) ดังทีไ่ ดกลาวแลวขา งตน ซึง่ การบญ
ั ญัตคิ �
ำ วา “บทบัญญัติแหงกฎหมาย”
เป น การบั ญ ญั ติ ถึ ง เ ขตอำ � นาจข องศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ใ นก ารค วบคุ ม ค วามชอบด  ว ย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายวากฎหมายระดับใดที่จะอยูในอำ�นาจการควบคุมตรวจสอบ
ของศาลรัฐธรรมนูญ หากสรุปตามแนวคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 27/2544
วินจิ ฉัยว า บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายทอี่ ยูภ ายใตก ารควบคุมต รวจสอบของศาลรฐั ธรรมนูญ
หมายถึง บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งหาก
พิจารณาตามแนวคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวบทบัญญัติแหงกฎหมายยอม
หมายถึง ก. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ข. พระราชบัญญัติ ค.พระราชกำ�หนด
ง. พระราชกฤษฎีกาทอี่ อกโดยอ�ำ นาจตามรฐั ธรรมนูญ นอกจากนีย้ งั ห มายรวมถึงป ระกาศ
คณะปฏิวัติหรือคณะปฏิรูปทมี่ ีสถานะเปนพระราชบัญญัติดวย
		
(2) บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นกระทบตอสิทธิมนุษยชน เงื่อนไขเรื่อง
การกระทบสิทธิมนุษยชนของบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นมิใชเงื่อนในการตรวจสอบฅ
ตามมาตรา 212 แตอยางใด แมวาเรื่องที่ยื่นคำ�รองตามมาตรา 212 จะไดเคยยื่นเรื่อง
ตามมาตรา 257 (2) ของรัฐธรรมนูญมาแลวแตไดรับการปฏิเสธในการยื่นเรื่องจาก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ตาม เพราะเรื่องของการกระทบสิทธิมนุษยชนเปนเกณฑ
ทีจ่ ะตอ งตรวจสอบในทางเนือ้ ห าวาบ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายนนั้ ข ดั ห รือแ ยงต อ ร ฐั ธรรมนูญ
หรือไม
		
(3) บทบัญญัติแหงก ฎหมายนั้นขัดห รือแยงตอร ัฐธรรมนูญ การตีความ
คำ�วา “ขัดห รือแ ยงต อ ร ฐั ธรรมนูญ” ตามมาตรา 212 กับ “มีป ญ
 หาเกีย่ วกับค วามชอบดว ย
รัฐธรรมนูญ” ตามมาตรา 245 (1) และมาตรา 257 (2) จะตองตีความใหส อดคลองกัน
เพราะหากตีความตางกันอาจเกิดปญหาการใชการตีความได เชน หากนาย ก. เห็นวา
พระร าชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ห นึ่ ง มี กระบวนการต ราไ ม เป น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ใ ช สิ ท ธิ 
ในการเสนอเรื่องผานผูตรวจการแผนดินตามมาตรา 245 (1) หากผูตรวจการแผนดิน
ปฏิเสธที่จะยื่นคำ�รอง นาย ก. ยอมสามารถใชสิทธิต ามมาตรา 212 ได แตห ากตีความวา
“บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ” ตามมาตรา 212 หมายถึง
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กรณีบทบัญญัติของกฎหมายเทานั้นไมรวมกระบวนการตราดวย กรณีนี้ก็จะมีผลทำาให
นาย ก. ไม อาจ ยื่นคำารอง ตาม มาตรา 212 ได แม จะ เขา เงื่อนไข ตาม มาตรา 212
วรรคสองแลวก็ตาม ดวยเหตุนการ
ี้ ตีความถอยคำาดังกลาวจะตองตีความใหสอดคลองกัน
โดยมุงหมายไปที่เนื้อหาของบทบัญญัติแหงกฎหมายวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือ
หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายทั่วไปหรือไม
5.3ผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
การมีผลของคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในมาตรา 257 (2) ก็ดี ตาม
มาตรา 212 ก็ดี มิไดบัญญัตเรืิ อ่ งผลของการวินจิ ฉัยทีเกี
่ ย่ วกับการควบคุมความชอบดวย
กฎ หมายไว โดย ตรง ดังนั้น จึง ตอ ง อาศัย หลัก การ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไว ใน มาตรา 211
วรรคทาย “คำาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทัง้ ปวง แตไมกระทบกระเทือนถึง
คำ า พิ พ ากษา อั น ถึ ง ที่ สุ ด แล ว ” หาก พิ จ ารณา จาก บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว แล ว ทำ า ให มี
ขอพิจารณาไดวา คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ใหมีผลมาตั้งแตตนนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินั้นใชบังคับ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนคำาพิพากษาอันถึงที่สุดแลว
หากพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 211 วรรคทายแลวอาจตีความเชนนั้นได แตอยางไร
ก็ตาม หาก รัฐธรรมนูญ ประสงค จะ ให มี ผล เชนนั้น รัฐธรรมนูญ ควร จะ ตอง บัญญัติ
ในลักษณะเดียวกับที่บัญญัติไวในมาตรา 185 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ “ในกรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกำาหนดใดไมเปนไปตามมาตรา 184 วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง ใหพระราชกำาหนดนั้นไมมีผลบังคับมาแตตน” เมื่อรัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติไว
อยาง ชัดแจง เชนนั้น กรณี จึง ถือ ตามหลัก ทั่วไป กลาว คือ ให มี ผล นับแต วันที่ ศาล
มีคำาวินจิ ฉัย18 นอกจากนียั้ งสอดคลองกับแนวปฏิบตั ของ
ิ ไทยตัง้ แตมีตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตาม รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 โดย ให คำา วินิจฉัย ของ ศาล รัฐธรรมนูญ มี ผล นับแต มี
การวินิจฉัย

18

สุรพล นิติไกรพจน และคณะ, ศาลรัฐธรรมนูญกับปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ :
วิญูชน 2546, หนา 324.
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บทที่ 6
ก ารตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
บทบัญญัตแิ หงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

	
ในบทนจี้ ะไดกลาวถงึ การตรวจสอบความชอบดว ยรฐั ธรรมนูญของบทบัญญัติ

แหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน โดยแบงหัวขอในการศึกษาออกเปน 6 หัวขอ
ดังนี้ 6.1 ลักษณะของบทบัญญัติแหงก ฎหมายที่มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 6.2
หลักเกณฑในการพิจารณาวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน และ
6.3 หลักเกณฑในการพิจารณาวาบทบัญญัติแหงกฎหมายมีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ และ 6.4 ผลผูกพันของสนธิสัญญาในกรณีที่ฝายบริหารไดลงนาม
ในสนธิสัญญาแลว ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงร าชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 นั้น มีผลทำ�ใหสนธิสัญญาดังกลาวเปนกฎหมายภายในหรือไม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
6.1 ลักษณะของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ลักษณะของกฎหมายที่มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญเฉพาะในทาง
เนื้อหาไมรวมถึงปญหาในกระบวนการตราอาจแยกลักษณะของกฎหมายที่ขัดกับ
รัฐธรรมนูญได 4 กลุม ดังนี้ 6.1.1 กฎหมายที่ตราขึ้นโดยขัดหลักเกณฑทั่วไปในการตรา
กฎหมายจำ�กัดสิทธิ 6.1.2 กฎหมายที่ตราขึ้นขัดกับหลักเกณฑตามมาตรา 29 ของ
รัฐธรรมนูญ 6.1.3 กฎหมายที่ตราขึ้นข ัดกับหลักเกณฑมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ 6.1.4
กฎหมายที่ตราขึ้นโดยขัดกับหลักกฎหมายทั่วไปและหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ
6.1.1 กฎหมายที่ตราขึ้นโดยขัดหลักเกณฑทั่วไปในการตรากฎหมาย
จำ�กัดสิทธิ
		
สำ�หรับหลักเกณฑทั่วไปในการตรากฎหมายจำ�กัดสิทธิมีขอพิจารณา
ดังนี้
		
ก. กฎหมายทจี่ �ำ กัดส ทิ ธิแ ละเสรีภาพนนั้ เปนการจ�ำ กัดส ทิ ธิแ ละเสรีภาพ
ที่อยูในความคุมครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม
		
ข. กฎหมายที่จำ�กัดสิทธิและเสรีภาพนั้นเปนการจำ�กัดในขอบเขตของ
สิทธิและเสรีภาพที่อยูใ นความคุมครองตามรัฐธรรมนูญห รือไม
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ค. กฎหมายที่จำากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นไดดำาเนินการใหเปนไปตาม
เงื่อนไขตามที่กำาหนดไวในรัฐธรรมนูญ หรือไม ซึ่งแยกพิจารณาได 2 กรณี ดังนี้
ค.1) กรณีของสิทธิและเสรีภาพที่เงื่อนไขกฎหมายเฉพาะ กรณีของ
สิทธิและเสรีภาพที่มีเงื่อนไขเฉพาะตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้น การจำากัดสิทธิ
และสรีภาพในเรื่องนั้นๆ จะกระทำาไดเฉพาะตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไวเทานั้น
ค.2) กรณีของสิทธิและเสรีภาพทีปราศจาก
่
เงือ่ นไขของกฎหมายเฉพาะ
การ จำ า กั ด สิ ท ธิ และ เสรี ภ าพ นั้ น เป น ไป เพื่ อ คุ  ม ครอง สิ ท ธิ และ เสรี ภ าพ อื่ น หรื อ เพื่ อ
วัตถุประสงคอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือไม
ง. กฎหมายที่จำากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นไดกำาหนดรายละเอียดอันเปน
สาระสำาคัญทีฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตติ องกำาหนดเองไวเพียงพอหรือไม “หลักเงือ่ นไขของรัฐสภา”
(Parlamentsvorbehalt)

6.1.2 กฎหมายทต่ี ราขน้ึ ข ดั กับห ลักเกณฑต ามมาตรา29ของรฐั ธรรมนูญ
หลักเกณฑ ตาม มาตรา 29 ของ รัฐธรรมนูญ นั้น เปน หลักเกณฑ ใน
การตรากฎหมายจำากัดสิทธและเสรีภาพ ซึ่งประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
ก. การ จำ า กั ด สิ ท ธิ และ เสรี ภ าพ กระทำ า ได แต อาศั ย ตาม บทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง)
ข. การจำากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลเปนการทัว่ ไปและไมมุง หมายให
ใชบังคับแกกรณีใดกรณีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง (มาตรา 29 วรรคสอง)
ค. การ จำากัด สิทธิ และ เสรีภาพ ตอง เปนไป ตามหลัก เทาที่ จำาเปน หรือ
หลักความพอสมควรแกเหตุ หรือหลักความไดสัดสวน (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง)
ง. การ จำากัด สิทธิ และ เสรีภาพ จะ กระทบ กระเทือน สาระสำาคัญ แหง
สิทธิและเสรีภาพมิได (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง)
จ. การ จัด สิทธิ และ เสรีภาพ จะ ตอง อาง บทบัญญัติ ของ รัฐธรร มนูญ
ที่ใหอำานาจในการตรากฎหมายจำากัดสิทธิดวย (มาตรา 29 วรรคสอง)

6.1.3 กฎหมายที่ตราขึ้นขัดกับหลักเกณฑมาตรา30ของรัฐธรรมนูญ


หลักเกณฑตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ นั้นประกอบดวยหลักตางๆ
ดังนี้ (1) ความเสมอภาคกันในกฎหมาย ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง (2) หลักความมีสิทธิ
1

รายละเอียดโปรดดู บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพน้ื ฐานเกีย่ วกับสทิ ธิเสรีภาพและศกั ดิศ์ รีความเปนมนุษย,
สำานักพิมพวิญูชน, กรุงเทพ 2552, หนา 234.
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เทาเทียมกันของชายและหญิง ตามมาตรา 30 วรรคสอง และ (3) หลักข อหามมิใหเลือก
ปฏิบัติ ตามมาตรา 30 วรรคสาม ในการตรวจสอบวากฎหมายเปนไปตามหลักความ
เสมอภาคตามมาตรา 30 หรือไ มมีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
		
ก. กฎหมายฉบับนั้นไดกำ�หนดใหมีการปฏิบัติใหแตกตางกันสำ�หรับ
ขอเท็จจริงท ี่มีสาระสำ�คัญเหมือนหรือไม
		
ข. กฎหมายฉบับดังกลาวนั้นสอดคลองกับหลักเงื่อนไขการบัญญัติ
กฎหมายของรฐั สภา “หลักเงือ่ นไขของรฐั สภา” (Parlamentsvorbehalt) หรือไม กลาวคอื
กฎหมายฉบับน นั้ ฝ า ยนติ บิ ญ
ั ญัตไิ ดก �ำ หนดสงิ่ อ นั เปนส าระสำ�คัญเอง โดยมไิ ดม อบใหเปน
อำ�นาจของฝายปกครอง
		
ค. ขอพิจารณาเกี่ยวกับหลักความเสมอภาค
			 (ค.1) การปฏิบัติ อยางไมเทาเทียมกันนั้นมีความมุงหมายเพื่อ
วัตถุประสงคที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม
			 (ค.2) ในกรณีของเงื่อนไขพิเศษตามหลักค วามเสมอภาคเฉพาะเรื่อง
การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันในเรื่องนั้นเปนไปตามเงื่อนไขของหลักความเสมอภาค
เฉพาะเรื่องนั้น ๆ หรือไม เชน
			 - การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นละเมิดหลักเกณฑของขอหาม
มิใหเลือกปฏิบัติหรือไม (ตามมาตรา 30 วรรค 3) หรือมีเหตุผลขอยกเวนอื่นๆ ตาม
รัฐธรรมนูญหรือไม
			 - การป ฏิ บัติอ ย า งไ ม เ ท า เที ย มกัน น้ัน มีค วามเ หมาะสมแ ละมี 
ความจำ�เปนเพื่อก ารบรรลุวัตถุประสงคด ังกลาวหรือไม (หลักความไดสัดสวน)
		
ง. การตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมายกับหลักค วามเสมอภาค
		
จ. องคประกอบและผลในทางกฎหมายในเรื่องดังกลาวไดกำ�หนดไว
อยางชัดเจนหรือไม
6.1.4 กฎหมายทตี่ ราขนึ้ โ ดยขดั กับห ลักกฎหมายทวั่ ไปและหลักพ
 นื้ ฐาน
ของรัฐธรรมนูญ
		
หลักกฎหมายทั่วไปและหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญยอมเปนเกณฑ
ที่นำ�มาใชในการตรวจสอบวากฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญห รือไม กลาวคือ
		
(1) หลักกฎหมายทั่วไป ยอมเปนเกณฑที่นำ�มาใชในการตรวจสอบได
เชน “หลักความพอสมควรแกเหตุ” ถึงแมในปจจุบันไดมีการบัญญัติรับรองไวแลวใน
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มาตรา 29 วรรคแรก แมวามิไดบัญญัติไวในมาตรา 29 วรรคแรกก็สามารถนำาหลัก
ดังกลาวมาเปนเกณฑในการตรวจสอบได เพราะถือวาเปนหลักกฎหมายทัว่ ไป หรือ “หลัก
ความ แนนอน ชัด” เปนหลักที่เรียกรองความแนนอนชัดเจนของกฎหมายเพื่อใหผูใช
กฎหมายสามารถดำาเนินการใหเปนตามขอเรียกรองของกฎหมายได หลักนี้เรียกรอง
เครงครัดในทางกฎหมายอาญา หรือ “หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง” หลักนี้
เรียกรองเครงครัดในทางกฎหมายอาญา แตในขอบเขตของกฎหมายอืน่ อาจตรากฎหมาย
ใหมีผลยอนหลังไดแตจะตองพิจารณาหลักอื่นๆ ประกอบดวย2
( 2) หลัก พื้นฐาน ของ รัฐธรรมนูญ หลัก พื้นฐาน ของ รัฐธรรมนูญ ยอม
นำามาเปนเกณฑในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได เชน การที่
ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตมิิ ไดกำาหนดรายละเอียดอันเปนสาระสำาคัญของกฎหมายทีจำ่ ากัดสิทธิแลว
แตมอบใหฝายบริหารหรือฝายปกครองไปกำาหนดรายละเอียด นอกจากจะเปนการขัดกับ
หลักเงือ่ นไขของรัฐสภาดังทีได
่ กลาวแลวขางตน ยังถือวาเปนการขัดกับหลักการแบงแยก
อำานาจซึ่งถือวาเปนหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ หรือการตรากฎหมายโดยกำาหนดให
การ วิ นิ จ ฉั ย ของ คณะกรรมการ ไม อาจ ถู ก โต แย ง ไป ศาล ได ถื อ ว า เป น การ ขั ด กั บ
หลักพื้นฐานของหลักนิติรัฐซึ่งเปนหลักสำาคัญพื้นฐานในการรางรัฐธรรมนูญ
6.2หลักเกณฑในการพจิ ารณาวา บทบัญญัตแิ หงกฎหมายทก่ี ระทบตอ สทิ ธิมนุษยชน
ความ หมาย ของ สิ ท ธิ มนุ ษ ย ชน ที่ เป น ที่ ย อมรั บ กั น โดย ทั่ ว ไป นั้ น จะ ยึ ด ถื อ
ตามปฎิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเปนหลัก และตามที่นักวิชาการหลายทานมี
ความเห็นวา ปฎิญญาฯดังกลาวไดกลายเปนกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ
ไปแลว ซึง่ หลักๆ ไดใหนิยามไววาหมายถึง “สิทธิและเสรีภาพทีได
่ รบั การยอมรับโดยทัว่ ไป
วาเปนสิง่ จำาเปนในการใชชวี ติ อยางมีศักดิศ์ รีสมกับความเปนมนุษย โดยมีลักษณะติดตัว
กับผูทรงสิทธิและไมอาจพรากจากผูทรงสิทธิได”3 ประกอบกับความหมายของ “สิทธิ
มนุษยชน” ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
2

รายละเอียดโปรดดู บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพน้ื ฐานเกีย่ วกับสทิ ธิเสรีภาพและศกั ดิศ์ รีความเปนมนุษย,
สำานักพิมพวิญูชน, กรุงเทพ 2552, หนา 234.
3

เสรี นนทสูต.ิ , โครงการเฉลิมพ
 ระเกียรติสารานุกรมรฐั ธรรมนูญแ หงร าชอาณาจักรไทย(2540)
หมวดองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่อง 3 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ; สถาบัน
พระปกเกลา กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 2545 หนา 5.
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พ.ศ. 2542 มาเปนเกณฑในการพิจารณา ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดให
ความหมาย “สิทธิมนุษยชน” หมายความวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ 
และค วามเ สมอภาคข องบุ ค คลที่ ไ ด รั บ ก ารรั บ รอง หรื อ คุ  ม ครองต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม”  ซึ่งอาจแยกความหมายของ “สิทธิมนุษยชน” ตาม
ความหมายของพระราชบญ
ั ญัตดิ งั กลาวประกอบกบั บ อ เกิดข องกฎหมายระหวางประเทศ
แลว อาจสรุปหลักเกณฑที่นำ�ไปสูการกระทบสิทธิมนุษยชนได ดังนี้
		ก.	ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ไดรับ
การรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงร าชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย
		ข.	ศกั ดิศ์ รีค วามเปนม นุษย ส ทิ ธิ เสรีภาพ แ ละความเสมอภาคของบคุ คล
ที่ไดรับการรับรอง หรือคุมครองตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตอง
ปฏิบัติตาม
		ค.	จารีตประเพณีร ะหวางประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป (g e n e r alpr inc 
iple of Law ) หลักค วามเปนธรรม (eq uity)  และการกระทำ�ทางกฎหมาย (jur istic  ac t) 
สำ�หรับกฎหมายที่อาจกระทบตอสิทธิมนุษยชนนั้นอาจแยกพิจารณาไดหลายลักษณะ
ใ นท่ีน้ีแ บ ง ก ฎหมายท่ีอ าจก ระทบต  อ สิท ธิ ม นุ ษ ยช นต ามลัก ษณะข องก ารก ระทบ
สทิ ธิมนุษยชนของบทบัญญัตแิ หงก ฎหมาย ไดดังนี้

(1) กฎหมายที่กำ�หนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอันเนื่องมาจาก
การเปนบุคคลลมละลาย
		
การกำ�หนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของบุคคลอันเนื่องมาจาก
การเปนบ คุ คลลม ละลาย โ ดยน�ำ ไปเปนเงือ่ นไขของการเปนพนักงานหรือขา ราชการ ห รือ
เปนเงื่อนไขของการประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการ การกำ�หนดคุณสมบัติ ลักษณะ
ตองหามหรือเงื่อนไขอาจถือไดวาเปนการขัดกับหลักความเสมอภาคหรือเปนการเลือก
ปฏิบัติที่ไมเปนธรรม เพราะตามหลักความเสมอภาคนั้น พึงถือหลักวาจะตองปฏิบัติตอ
บุคคลที่มีสาระสำ�คัญที่เหมือนกันใหเหมือนกัน และปฏิบัติตอบุคคลที่มีสาระสำ�คัญ
ตางกันใหแตกตางกัน ประเด็นขอพิจารณาสำ�คัญสำ�หรับบุคลที่ลมละลายถือวามี
สาระสำ�คัญตา งจากบคุ คลท่ไี มลม ละลายหรือไม ซง่ึ จะน�ำ ไปสูการปฏิบตั ิใหแตกตางจาก
บุคคลลม ละลาย ซง่ึ เปนกรณีท่อี าจถอื ไดวา เปนการกระทบสทิ ธิขน้ั พน้ื ฐานของบคุ คลได
ตัวอยางของกฎหมายดังกลาว เชน
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ดังตอไปนี้...

(1.1) พระราชบัญญัติการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ. 2542
มาตรา 19 “เลขาธิการตองมีคุณสมบัตและ
ิ ไมมลัี กษณะตองหาม

(6) ไมเปนบุคคลลมละลาย”
(1.2) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
มาตรา 8 “ ให คณะกรรมการ ประกาศ กำ า หนด หลั ก เกณฑ
การอนุญาตโดยเปดเผยเปนการทัว่ ไปเพือ่ ใหผูประสงค

จะประกอบกิจการไดทราบลวงหนา
เกีย่ วกับคุณสมบัตของ
ิ ผูขอรั
 บใบอนุญาต วิธกี ารขอรับใบอนุญาต และหลักเกณฑในการ
ออกใบอนุญาตซึง่ จะตองกำาหนดใหแตกตางกันตามประเภทของใบอนุญาตตามมาตรา 7
และสอดคลองกับกิจการโทรคมนาคมแตละลักษณะและประเภท และตองเปนไปตาม
แนวทางการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และการอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคม
ที่กำาหนดไวในแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมและแผนความถี่วิทยุตามกฎหมายวาดวย
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการกำาหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต วิธีการขอรับใบอนุญาต เอกสารหลักฐานหรือ
ขอมูลที่จำาเปนตองใชในการอนุญาต วิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ระยะเวลา
การพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการ ขอบเขตการอนุญาตใหประกอบกิจการ กรอบ
ระยะเวลาขั้นสูงและขั้นต่ำาที่จะอนุญาตใหประกอบกิจการ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นที่จำาเปน
สำาหรับการประกอบกิจการ
ในการกำาหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตตองเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้...
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย...
(6) มีคุณสมบัตและ
ิ ไมมลัี กษณะตองหามอืน่ ตามทีคณะกรรมการ
่
กำาหนด สำาหรับการขอรับใบอนุญาตแตละประเภทตามมาตรา 7...”
(1.3) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
มาตรา 16 “คนตางดาวซึง่ จะขอรับใบอนุญาตไดตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...
(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย”
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		(1.4)พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2 542
			มาตรา 10 “กรรมการตามมาตรา 8 (1) ตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้


 (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย”
		(1.5)	พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง พ .ศ.2522
			มาตรา 9 “สมาชิกสถาบันผูรับงานกอสรางมสี องประเภท คือ


 (1) สมาชิกส ามัญ ไดแกผูมีคุณสมบัติ ดังต อไปนี้...


 (ฉ) ไมเปนบุคคลลมละลาย”
		(1.6)	พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ .ศ.2 540
			มาตรา 7 “จุฬาราชมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้


 (7) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย”

(2) กฎหมายจ�ำ กัดสทิ ธิในการเขาทำ�งานของบคุ คลซง่ึ เคยตอ งโทษจ�ำ คุก
		กฎหมายทจี่ �ำ กัดส ทิ ธิใ นการเขาทำ�งานอาจบญ
ั ญัตไิ วห ลายลกั ษณะ เชน
“ตองไมเคยรับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดใหจำ�คุก” หรือ “ตองไมเคยตองรับโทษ
จำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดใหจำ�คุก เวนแตเปนโทษสำ�หรับความผิดที่ไดกระทำ�
โดยประมาทหรทอความผิดลหุโทษ” หรือ “ตองไมเคยตองโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษา
ถึงที่สุดใหจำ�คุก เพราะกระทำ�ผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสำ�หรับความผิดท ไี่ ดกระทำ�
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ” หรือ “ตองไมเปนผูประพฤติตัวไมเหมาะสม” หรือ
“ตองไมเคยเปนผูที่เคยไดรับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดใหจำ�คุกในคดีที่
คณะกรรมการเห็นวาจะนำ�มาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ์แหงวิชาชีพ” หรือ “ตองไมเปน
ผูบกพรองในศีลธรรมอันดี”เชน
		(2.1) พระร าชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ก ารข ายท อดตลาดแ ละค  า ข องเก า
พุทธศักราช 2474
			มาตรา 6 “หามมิใหออกใบอนุญาตใหแกผูรองขอตามความใน
มาตรา 5 เวนแ ตผูนั้นจะมีคุณสมบัติและพื้นความรูดังตอไปนี้
(3) เปนผูที่ไมเคยตองโทษจำ�คุกตามกฎหมายลักษณะอาญา
ภาค 2 สวนที่ 5 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7 หมวดที่ 8 และสวนที่ 9 หมวดที่ 1
หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 และหมวดที่ 6”
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(2.2) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2521
มาตรา 33 “ผูสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนขาราชการอัยการ
และแตงตั้งใหดำารงตำาแหนงอัยการผูชวย ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(10) ไมเปนผูเคยรับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดใหจำาคุก
เวนแตเปนโทษสำาหรับความผิดที่ไดกระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”
(2.3) พระราชบัญญัตระเบี
ิ ยบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547
มาตรา 30 “ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสำาหรับการเปนผูประกอบ

วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูซึ ง่ จะเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตองมีคุณสมบัตทัิ ว่ ไปดังตอไปนี้
(10) ไมเปนผูเคย
 ตองโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจำาคุก
เวนแตเปนโทษสำาหรับความผิดที่ไดกระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”
(2.4) พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
มาตรา 13 “สมาชิกสามัญตองเปนผูมี คุณสมบัตและ
ิ ไมมลัี กษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(5) ไมเคยตองโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดใหจำาคุกในคดี
ที่เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
ตามที่กำาหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี”
(2.5) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. 2518
มาตรา 24 “ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการรัฐสภาสามัญ
ตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้
(9) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให
จำาคุก เวนแตเปนโทษสำาหรับความผิดที่ไดกระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”
(2.6) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457
มาตรา 12 “ผูที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(10) ไมเปนผูเคย
 ตองรับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงทีส่ ดุ เวนแต
เปนโทษสำาหรับความผิดที่ไดกระทำาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไมพน
กำาหนดเวลาสิบปนับแตวันพนโทษ”
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(2.7) พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
			
มาตรา 8 “เจาของหอพักตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(4) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให
จำ�คุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทำ�โดยประมาท”
		
(2.8) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓
			
มาตรา 26 “ผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือ
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดำ�รง
ตำ�แหนงผูชวยผูพิพากษาตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(9) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให
จำ�คุก เวนแตเปนโทษสำ�หรับความผิดที่ไดกระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”
		
(2.9) พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
			
มาตรา 32 “ผูข อขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูป ระกอบโรค
ศิลปะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(4) ไม เ คยต อ งโทษจำ � คุ ก โดยคำ � พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ในคดี ที่
คณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาอาจจะนำ�มาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ”
		
(2.10) พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง พ.ศ. 2522
			
มาตรา 9 “สมาชิกสถาบันผูรับงานกอสรางมีสองประเภท คือ
			
(1) สมาชิกสามัญ ไดแกผูมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
				 (ง) ไมเคยตองโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดหรือคำ�สั่ง
ที่ชอบดวยกฎหมายใหจำ�คุกในคดีซึ่งคณะกรรมการสถาบันผูรับงานกอสรางเห็นวา
อาจนำ�มาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงอาชีพ”
		
(2.11) พระราชบัญญัติชางรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
			
มาตรา 19 “ผู  ข อรั บ ใบอนุ ญ าตเป น ช า งรั ง วั ด เอกชนต อ งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
			
(9) ไมเคยตองโทษจำ�คุกในคดีที่เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต
แหงวิชาชีพ”
		
(2.12) พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528
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ดังตอไปนี้

มาตรา 35 “ผูข อจดทะเบียนและรับใบอนุญาตตองมีคณ
ุ สมบัติ

(6) ไมเคยตองโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดใหจำาคุกใน
คดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะนำามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ”
(2.13) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
มาตรา 69 “ผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต ตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้
(4) ไมเคยตองโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดใหจำาคุกใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทำาโดยทุจริต เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป
กอนวันขอรับใบอนุญาต”
(2.14) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
มาตรา 64 “ผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ตอง
มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(4) ไมเคยตองโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดใหจำาคุกใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทำาโดยทุจริต เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป
กอนวันขอรับใบอนุญาต”
(2.15) พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2540
มาตรา 16 “ผูอำานวยการตอง
(6) ไม เ คยต อ งโทษจำ า คุ ก โดยคำ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให จำ า คุ ก
เวนแตในความผิดที่ไดกระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”
(2.16) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. 2535
มาตรา 9 “ผูซ งึ่ จะไดรบั แตงตัง้ เปนขาราชการการเมืองตำาแหนงอืน่
นอกจากตำาแหนงรัฐมนตรี ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(7) ไม เ คยต อ งโทษจำ า คุ ก โดยคำ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให จำ า คุ ก
เวนแตเปนโทษสำาหรับความผิดอันไดกระทำาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ”
(2.17) พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528
มาตรา 11 “สภาการพยาบาลประกอบดวยสมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) สมาชิกสามัญ ไดแกผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
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(ง) ไมเคยตองโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงทีส่ ดุ หรือคำ�สัง่
ที่ชอบดวยกฎหมาย ใหจำ�คุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะนำ�มาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ”
		
(2.18) พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2545
			
มาตรา 13 “ผูส มัครเปนสมาชิกสัตวแพทยสภาตองมีคณ
ุ สมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(4) ไมเคยตองโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะ
กรรมการเห็นวาจะนำ�มาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ”
		
(2.19) พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
			
มาตรา 12 “ผูส มัครเปนสมาชิกทันตแพทยสภาตองมีคณ
ุ สมบัติ
ดังตอไปนี้
(4) ไมเคยตองโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดหรือคำ�สั่ง
ที่ชอบดวยกฎหมายใหจำ�คุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะนำ�มาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ”
		
(2.20) พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
			
มาตรา 12 “ผูส มัครเปนสมาชิกสภาเภสัชกรรมตองมีคณ
ุ สมบัติ
ดังตอไปนี้
(4) ไมเคยตองโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดหรือคำ�สั่ง
ที่ชอบดวยกฎหมายใหจำ�คุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะนำ�มาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ”
		
(2.21) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2524
			
มาตรา 11 “สมาชิกแพทยสภาไดแกผูมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(4)ไมเคยตองโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดหรือคำ�สั่ง
ที่ชอบดวยกฎหมายใหจำ�คุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะนำ�มาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ”
(3) กฎหมายที่วางบทสันนิษฐานของกฎหมายใหมีความผิด
		
การกำ�หนดโทษและหลักความรับผิดในทางอาญาถือวาเปนหลักพืน้ ฐาน
ทางรัฐธรรมนูญและตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
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พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2531
มาตรา 50 “เครือ่ งมือแพทยทไี่ มปลอดภัยในการใช หมายความ
วา เครื่องมือแพทยที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(1) เครื่องมือแพทยที่ใชไดครั้งเดียว และผานการใชไปแลว
(2) เครื่องมือแพทยที่ผลิตหรือเก็บรักษาโดยไมถูกสุขลักษณะ
(3) เครื่องมือแพทยที่มีสิ่งอื่นแปลกปลอม หรือสิ่งที่นาจะเปน
อันตรายแกสุขภาพปนอยูดวย
(4) เครื่องมือแพทยที่มีสารอันสลายไดรวมอยูดวย และอาจ
ทำาใหเกิดพิษอันเปนอันตรายแกผูใช
(5) เครื่องมือแพทยที่มีคุณประโยชนไมเปนที่เชื่อถือ
(6) เครื่องมือแพทยที่ออกแบบหรือผลิตซึ่งหากนำาไปใชอาจ
เปนผลใหเกิดอันตรายแกผูใช
(7) เครื่องมือแพทยที่มีการแสดงฉลากหรือเอกสารกำากับ
ไมเปนไปตามมาตรา 44 หรือมาตรา 45 ซึ่งอาจเปนผลใหเกิดอันตรายแกผูใช
กรณีที่มีการฟองผูรับอนุญาตตอศาล ผูอนุญาตจะสั่งพักใช
ใบอนุญาตไวรอคำาพิพากษาถึงที่สุดก็ได บทบัญญัติดังกลาว”

(4) กฎหมายที่การละเมิดสิทธิของบุคคลโดยการเกณฑแรงงานและ
การละเมิดตอกรรมสิทธิ์
การเกณฑแรงงานอาจกระทำาไดภายใตเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำาหนด
ดังนั้นการเกณฑแรงงานในบางกรณีอาจไมเขาเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยัง
เปนการขัดตอกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
พระราชบัญญัติการเกณฑชวยราชการทหาร พ.ศ. 2530
มาตรา 10 “การเกณฑในเวลาปกติกระทำามิได เวนแตเปน
การเกณฑเพื่อการฝกราชการสนามที่จำาตองมีพลเรือนเขารวมในการฝกนั้น”
มาตรา 11 “การเกณฑตามมาตรา 10 อาจเกณฑทรัพยสินได
ดังตอไปนี้
(1) สถานที่สำาหรับใชพักแรมหรือสรางที่พักแรม
(2) เชื้อเพลิง น้ำามันเชื้อเพลิง สิ่งหลอลื่น และกาซ
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(3) ยานพาหนะพรอมดวยอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช
สำ�หรับการซอมบำ�รุงยานพาหนะนั้น
(4) สัตวพาหนะพรอมดวยเครื่องผูกเทียมและเครื่องใชสำ�หรับ
สัตวพาหนะนั้น”
(5) กฎหมายที่ขัดหลักความรับผิดของรัฐ
		
หลักความรับผิดของรัฐเปนหลักทีบ่ ญ
ั ญัตริ บั รองคุม ครองโดยบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ
		
พระราชบัญญัติไปรษณีย พุทธศักราช ๒๔๗๗
			
มาตรา 8 “กรมไมจ�ำ ตองรับผิดในการทีไ่ ปรษณียภัณฑซงึ่ อยูใ น
ระหวางสงทางไปรษณียสูญหาย สงผิด เนิ่นชา แตกหัก หรือบุบสลาย เวนไวแตในกรณี
พิเศษที่มีกฎหมาย หรือกฎขอบังคับระบุไวแจงชัดวาตองเสียคาทำ�ขวัญ”
6.3 หลักเกณฑในการพิจารณาวาบทบัญญัตแิ หงกฎหมายมีปญ
 หาเกีย่ วกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ
หลั ก เกณฑ ใ นการตรวจสอบความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายใน
เกณฑทางเนือ้ หานัน้ อาจแยกหลักเกณฑในการพิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑดงั นี้ 6.3.1
หลักเกณฑทั่วไปในการตรากฎหมายจำ�กัดสิทธิ 6.3.2 หลักเกณฑตามมาตรา 29 ของ
รัฐธรรมนูญ และ 6.3.3 หลักเกณฑมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ 6.3.4 หลักกฎหมายทั่วไป
และหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ เปนเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
6.3.1 หลักเกณฑทั่วไปในการตรากฎหมายจำ�กัดสิทธิ
		
สำ�หรับหลักเกณฑทั่วไปในการตรากฎหมายจำ�กัดสิทธิ โดยพิจารณา
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีขอพิจารณา ดังนี้
			
(1) กฎหมายที่จำ�กัดสิทธิและเสรีภาพนั้นเปนการจำ�กัดสิทธิ
และเสรีภาพที่อยูในความคุมครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม
			
ในการพิ จ ารณาว า กฎหมายที่ จำ � กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพนั้ น
ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม ในเบื้องตนจะตองพิจารณากอนวากฎหมายนั้นไปจำ�กัดสิทธิ
และเสรีภาพในเรื่องใด เชน มีประเด็นขอพิจารณาวาการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ก.ก.ต.)หามทำ�โพลและเผยแพรโพลกอนวันเลือกตั้ง การหามของ ก.ก.ต. ดังกลาว
จะเปนการหามที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ หรือไม ซึ่งจะตองพิจารณา ดังนี้
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ประเด็นที่หนึ่ง การหามทำาโพลเกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพ
ในเรือ่ งใด หากกลาวอางวา การทำาโพลเปนเรือ่ งของเสรีภาพในทางวิชาการ ตามมาตรา 50
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ”
ประเด็นที่สอง การทำาโพลอยูในความหมายของ “เสรีภาพ
ในทางวิชาการ” หรือไม หากพิจารณาแลววาการทำาโพลอยูในความหมายของ “เสรีภาพ
ในทางวิชาการ” การทำาโพลยอมไดรับความคุมครองตามมาตรา 50 ซึ่งวรรคสองบัญญัติ
วา “การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจยั และการเผยแพรงานวิจยั ตามหลักวิชาการ
ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน” แตหากพิจารณาแลว เห็นวาการทำาโพลไมอยูในความหมายของ “เสรีภาพ
ในทางวิชาการ” กรณีนี้การที่ ก.ก.ต. หามการทำาโพลยอมไมอยูในขอบเขตของ “เสรีภาพ
ในทางวิชาการ” ตามมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ แตอยางใด การจำากัดสิทธิดังกลาว
จึงไมเปนการขัดตอมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
(2) กฎหมาย ที่ จำากัด สิทธิ และ เสรีภาพ นั้น เปนการ จำากัด
ในขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพที่อยูในความคุมครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม
กรณีของการหามทำาโพลของ ก.ก.ต. ดังกลาวขางตนหากอางวา
เปนเรื่องของเสรีภาพในทางวิชาการแลว ประเด็นที่ตองพิจารณาตอไป คือ การหาม
ทำาโพลและเผยแพรโพลดังกลาวอยูใน
 ขอบเขตทีได
่ รบั การคุม ครองตามมาตรา 50 หรือไม
ซึ่งตามมาตรา 50 วรรคสองบัญญัติวา “การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และ
การเผยแพรงานวิจยั ตามหลักวิชาการยอมไดรบั ความคุม ครอง ทัง้ นี้ เทาทีไม
่ ขัดตอหนาที่
ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ขอบเขตของเสรีภาพในทางวิชาการทีได
่ รบั
การคุม ครองมี ดังนี้ (1) การศึกษาอบรม (2) การเรียนการสอน (3) การวิจยั (4) การเผยแพร
งานวิจัย ตาม หลักวิชาการ หาก การ หาม ขอ งก.ก.ต. เปนการ หาม ใน ขอบเขต ที่ ไดรับ
ความคุม ครองในกรณีใดกรณีหนึง่ ยอมถือไดวา การหามของ ก.ก.ต. นัน้ เขามาจำากัดสิทธิ
เสรีภาพที่ไดรับการคุมครองโดยรัฐธรรมนูญ หากการหามของ ก.ก.ต. ไมอยูในขอบเขต
ของ 4 กรณีดังกลาว กรณีนีก็้ ไมถือวาตองหามตามมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแตอยางใด
(3) กฎหมายที่จำากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นไดดำาเนินการให
เปนไปตามเงือ่ นขตามทีกำ่ าหนดไวในรัฐธรรมนูญ หรือไม ซึง่ แยกพิจารณาได 2 กรณี ดังนี้
ก) กรณีของสิทธิและเสรีภาพที่เงื่อนไขกฎหมายเฉพาะ กรณี
ของสิทธิและเสรีภาพทีมี่ เงือ่ นไขเฉพาะตามทีบั่ ญญัตไว
ิ ในรัฐธรรมนูญนัน้ การจำากัดสิทธิ
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และสร ภี าพในเรือ่ งนนั้ จ ะกระทำ�ไดเฉพาะตามเงือ่ นไขทรี่ ฐั ธรรมนูญก �ำ หนดไวเทาน นั้ เชน
เสรีภาพในการเดินทางตามที่บัญญัติไวในมาตรา 34 นั้น การจะจำ�กัดเสรีภาพใน
การเดินทางใหกระทำ�ไดเฉพาะกรณีที่กำ�หนดไวในวรรคสองเทานั้น กลาวคือ เฉพาะเพื่อ
ความมน่ั คงของรฐั ความสงบเรียบรอยหรือส วัสดิภาพของประชาชน การผงั เมือง หรือเพือ่ 
สวัสดิภาพของผเู ยาว ด งั น นั้ ห ากมกี ารออกกฎหมายทหี่ า มมใิ หผ เู ยาวอ อกนอกเคหสถาน
หลังเวลา 22.00 น.การหามดังกลาวยอมอยูในความมุงหมายของมาตรา 34 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญท ี่มีความมุงหมายเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว แตอยางไรก็ตาม ก็จะตอง
พิจารณาวาจะเปนการขัดหลักอื่นอีกหรือไม
			ข )ก รณีข องสทิ ธิแ ละเสรีภาพทปี่ ราศจากเงือ่ นไขของกฎหมาย
เฉพาะ การจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพนั้นเปนไปเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพอื่น หรือเพื่อ
วัตถุประสงคอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือไม เชน ตามมาตรา 32 บัญญัติวา “บุคคลยอมมี
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย” เสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคลในกรณีนี้
ถือวาเปนเสรีภาพทวั่ ไปของบคุ คลทจี่ ะกระทำ�การใดหรือไ มก ระทำ�การใดตราบเทาท ไี่ มมี
กฎหมายหาม สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายมิไดบัญญัติเงื่อนไขการจำ�กัดไว
เปนการเฉพาะ ดังนั้นหากจะมีการจำ�กัดเสรีภาพในการกระทำ�การใดของบุคคลจะตอง
เปนไปเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพอื่นหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นตามรัฐธรรมนูญ เชน
หากจะมีการตรากฎหมายหามมิใหมีการรับจางในการตั้งครรภแทนมารดา กฎหมาย
ดังกลาวเทากับเปนการจำ�กัดเสรีภาพทั่วไปของบุคคลในการทำ�ขอตกลงใดๆ ระหวาง
เอกชนกบั เอกชน ก ารตรากฎหมายหา มดงั กลาวจะตอ งมคี วามมงุ หมายอน่ื ต ามรฐั ธรรมนูญ
เชน เพื่อเปนการจำ�กัดการใชสิทธิของบุคคลเพราะถือวาเปนการกระทำ�ทเี่ปนการขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น หากเปนการตรากฎหมายจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพ
ที่ไมมีเงื่อนไขเฉพาะ และการตรากฎหมายจำ�กัดสิทธิดังกลาวมิไดเปนไปเพื่อคุมครอง
สิทธิและเสรีภาอื่นหรือมิไดมุงหมายเพื่อคุมครองวัตถุประสงคอื่นของรัฐธรรมนูญแลว
กฎหมายที่จำ�กัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวอาจจะขัดกับเงื่อนไขดังกลาวได
			
ค) กฎหมายทจี่ �ำ กัดส ทิ ธิแ ละเสรีภาพนนั้ ไ ดก �ำ หนดรายละเอียด
อันเปนสาระสำ�คัญที่ฝายนิติบัญญัติตองกำ�หนดเองไวเพียงพอหรือไม “หลักเงื่อนไข
ของรัฐสภา” (Parlamentsvorbehalt)
			
หลักนี้เปนขอเรียกรองวาองคกรที่มีความชอบธรรมในทาง
ประชาธิปไตยในกรณีนี้คือ รัฐสภาซึ่งมีความชอบธรรมในการตรากฎหมายจำ�กัดสิทธิ
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และเสรีภาพของประชาชนไดตามเงือ่ นไขของรัฐธรรมนญ ดังนัน้ การจะตรากฎหมายจำากัด
สิทธิของประชาชนหรือไม หรือจะจำากัดเพียงใดถือวาเปนสาระสำาคัญที่ฝายนิติบัญญัติ
จะตองกำาหนดไวในกฎหมายใหมีความชัดเจนอยางเพียงพอ หากฝายนิติบัญญัติมิได
กำ า หนด สาระสำ า คั ญ ดั ง กล า ว เอง หาก แต มอบอำ า นาจ ดั ง กล า ว ให ฝ า ยบริ ห าร หรื อ
ฝายปกครองเปนผูกำาหนด ในกรณีนี้กฎหมายที่จำากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวยอมขาด
ความแนนอนชัดเจนอันเปนการขัดกับหลักดังกลาว เชน พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา ผูแทน ราษฎรฯ บัญญัติ วา “หาก ผู มี สิทธิ เลือกตั้ง ไม ไป ใช สิทธิ เลือกตั้ง
โดยปราศจากเหตุผล ใหบุคคลนั้นถูกตัดสิทธิ การตัดสิทธิในเรื่องใดใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศกำาหนด” กรณีเชนนีจะ
้ เห็นไดวา พระราชบัญญัตฉบั
ิ บ
ดังกลาวขาดความแนนอนชัดเจนในเรื่องของสิทธิที่อาจถูกตัดตามประกาศของ ก.ก.ต.
ซึง่ การตัดสิทธิดังกลาวถือวาเปนสาระสำาคัญซึง่ ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตจะ
ิ ตองกำาหนดไวใหชัดเจน
ในกฎหมายไมอาจมอบอำานาจให ก.ก.ต. ไปประกาศกำาหนดในเรื่องดังกลาวได

6.3.2 หลักเกณฑตามมาตรา29ของรัฐธรรมนูญ
หลักเกณฑตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญนัน้ เปนหลักเกณฑในการตรา
กฎหมายจำากัดสิทธและเสรีภาพ ซึ่งประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี๔้
(1) การจำากัดสิทธิและเสรีภาพกระทำาไดแตอาศัยตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง)
(2) การจำากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลเปนการทั่วไปและไมมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ เปนการเจาะจง (มาตรา 29 วรรคสอง)
(3) การจำากัดสิทธิและเสรีภาพตองเปนไปตามหลักเทาทีจำ่ าเปนหรือหลัก
ความพอสมควรแกเหตุ หรือหลักความไดสัดสวน (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง)
(4) การจำากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสำาคัญแหง
สิทธิและเสรีภาพมิได (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง)
(5) การ จัด สิทธิ และ เสรีภาพ จะ ตอง อาง บทบัญญัติ ของ รัฐธรร มนูญ
ที่ใหอำานาจในการตรากฎหมายจำากัดสิทธิดวย (มาตรา 29 วรรคสอง)
4

รายละเอียดโปรดดู บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพน้ื ฐานเกีย่ วกับสทิ ธิเสรีภาพและศกั ดิศ์ รีความเปนมนุษย,
สำานักพิมพวิญูชน, กรุงเทพ 2552, หนา 234.
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6.3.3 หลักเกณฑมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ
		
หลักเกณฑต ามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ นั้นประกอบดวยหลักตางๆ
ดังนี้ (1) ความเสมอภาคกันในกฎหมาย ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง (2) หลักค วามมสี ิทธิ
เทาเทียมกันของชายและหญิง ตามมาตรา 20 วรรคสอง และ (3) หลักขอหามมิให
เลือกปฏิบัติ ตามาตรา 30 วรรคสาม ในการตรวจสอบวากฎหมายเปนไปตามหลัก
ความเสมอภาคตามมาตรา 30 หรือไ มมีเกณฑใ นการพิจารณา ดังนี้
		
(1) กฎหมายฉบับนั้นไดกำ�หนดใหมีการปฏิบัติใหแตกตางกันสำ�หรับ
ขอเท็จจริงท ี่มีสาระสำ�คัญเหมือนหรือไม
		
(2) กฎหมายฉบับดังกลาวนั้นสอดคลองกับหลักเงื่อนไขการบัญญัติ
กฎหมายของรฐั สภา “หลักเงือ่ นไขของรฐั สภา” (Parlamentsvorbehalt) หรือไม กลาวคอื
กฎหมายฉบับน นั้ ฝ า ยนติ บิ ญ
ั ญัตไิ ดก �ำ หนดสงิ่ อ นั เปนส าระสำ�คัญเอง โดยมไิ ดม อบใหเปน
อำ�นาจของฝายปกครอง
		
(3) ขอพ จิ ารณาเกีย่ วกับห ลักค วามเสมอภาค มีเกณฑใ นการพจิ ารณา ดังนี้
		
ก) การปฏิบตั อิ ยางไมเทาเทียมกนั น นั้ ม คี วามมงุ หมายเพือ่ ว ตั ถุป ระสงค
ที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม
		
ข) ในกรณีข องเงือ่ นไขพเิ ศษตามหลักค วามเสมอภาคเฉพาะเรือ่ งการปฏิบตั ิ
อยางไมเทาเทียมกันในเรื่องนั้นเปนไปตามเงื่อนไขของหลักความเสมอภาคเฉพาะ
เรื่องนั้นๆ หรือไม เชน		
			
- การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นละเมิดหลักเกณฑของ
ขอหามมิใหเลือกปฏิบัติหรือไม (ตามมาตรา 30 วรรค 3) หรือมีเหตุผลขอยกเวนอื่นๆ
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม
			
- การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นมีความเหมาะสมและมี
ความจำ�เปนเพื่อก ารบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวหรือไม (หลักความไดสัดสวน)
		
(4) การต รวจสอบเ นื้ อ หาข องก ฎหมายกั บ ห ลั ก ค วามเ สมอภาค
มีการตรวจสอบ 4 ระดับ5 ดังนี้
		
ก) ประการแรกฝายนิติบัญญัติจะตองมคี วามชัดเจนตอความแตกตาง
ทีป่ รากฏในทางขอ เท็จจริงอ ยางสมบูรณและปราศจากความผดิ พ ลาด และจะตอ ง ป ระเมิน
5

Paul Kirchhof, Gleichheit vor dem Grumdgesetz, NJW 1987, S. 23563
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พื้นฐาน ที่ ถูกตอง เปนจริง นั้น โดย เจตจำานง ของ ฝาย นิติบัญญัติ เอง ใน การ ที่ กำาหนด
กฎเกณฑดังกลาว ในขณะเดียวกันการกำาหนดกลุมบุคคลที่จะใชในการเปรียบเทียบก็ดี
หรือการกำาหนดลักษณะขององคประกอบก็ดี ยอมขึ้นกับความมุงหมายของกฎเกณฑ
ในเรื่องนั้นๆ
ข) ความเหมือนกันหรือความแตกตางกันของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นำาไปสู
การบัญญัตกฎหมาย
ิ
นัน้ จะตองมีการประเมินภายในขอบเขตของหลักกฎหมายทัว่ ไป และ
หาก มี การ กำาหนด ให แตกตาง ความ แตกตาง นั้น จะ ตอง สอดคลองกับ กฎเกณฑ ทาง
กฎหมายที่ไดกำาหนดไวแลว ในกรณีเปนไปตาม “หลักความสอดคลองหลักกฎหมาย
ทั่วไป” (Systemgerechtigkeit in der Gesamtrechtsordnung) หลักกฎหมายทั่วไป
หลักกฎหมายที่มีความสำาคัญตอการประเมินตามความเสมอภาค คือบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังรวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ที่ไดรับหลักการมาจาก
รัฐธรรมนูญ
ค) นอกเหนือจาก “หลักความสอดคลองกับหลักกฎหมายทั่วไป”แลว
กฎเกณฑของกฎหมายในเรื่องนั้นจะตองสอดคลองกับหลักเกณฑเฉพาะของกฎหมาย
ในขอบเขตของเรื่องนั้นๆ ดวย หรือที่เรียกวา “หลักความสอดคลองกับหลักกฎหมาย
เฉพาะเรื่อง” (Systemgerechtigkeit innerhalb eines Teilsystems)
ง) ใน การ บั ญ ญั ติ กฎหมาย ฉบั บ ใด ฉบั บ หนึ่ ง การ ตั ด สิ น ใจ ของ
ฝายนิติบัญญัติบนพื้นฐานของความสอดคลองกันของระบบกฎหมายจะตองสอดคลอง
กับความคิดพื้นฐานและทำาใหแตละองคประกอบของกฎหมายนั้นมีผลในทางปฏิบัติ
(5) องคประกอบและผลในทางกฎหมายในเรื่องดังกลาวไดกำาหนดไว
อยางชัดเจนหรือไม

6.3.4 ก ฎหมายทตี่ ราขนึ้ โ ดยขดั กับห ลักกฎหมายทวั่ ไปและหลักพ
 นื้ ฐาน
ของรัฐธรรมนูญ
หลักกฎหมายทั่วไปและหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญยอมเปนเกณฑ
ที่นำามาใชในการตรวจสอบวากฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม กลาวคือ
(1) หลั ก กฎหมาย ทั่ ว ไป ย อ ม เป น เกณฑ ที่ นำ า มา ใช ใน
การตรวจสอบดังเชน ในระบบกฎหมายของตะวันตก กลาวคือ หลักที่วา
-“นิติกรรมทางปกครองตองไมมีผลใชบังคับยอนหลัง”
-“นิติกรรมทางปกครองตองมีความแนนอนชัดเจน”
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				 -“การบริการสาธารณะจะตองตอเนื่อง ไมหยุดชะงัก”
				 -“การรับฟงบุคคลซึ่งนิติฐานะของเขาอาจไดรับความ
กระทบกระเทือนจากมาตรการทางปกครอง กอนที่ออกมาตรการนั้น”
				 -“ความคาดหวังอันชอบธรรมของบุคคลจะตองไดรับ
ความคุมครอง”
				 -“หลักค วามพอสมควรแกเหตุ” ถึงแมใ นปจ จุบนั ไ ดม กี าร
บัญญัติรับรองไวแลวในมาตรา 29 วรรคแรก แมวาม ิไดบัญญัติไวในมาตรา 29 วรรคแรก
ก็ส ามารถน�
ำ หลักด งั กลาวมาเปนเกณฑใ นการตรวจสอบได เพราะถอื วาเปนห ลักกฎหมาย
ทั่วไป
				 -“หลักค วามแนนอนชดั ” เปนหลักท เี่ รียกรองความแนนอน
ชัดเจนของกฎหมายเพื่อใหผูใชกฎหมายสามารถดำ�เนินการใหเปนตามขอเรียกรองของ
กฎหมายได หลักนี้เรียกรองเครงครัดในทางกฎหมายอาญา
				 -“หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง” หลักน ี้เรียกรอง
เครงครัดในทางกฎหมายอาญา แตในขอบเขตของกฎหมายอื่น อาจตรากฎหมายใหมี
ผลยอนหลังไ ดแตจะตองพิจารณาหลักอื่นๆ ประกอบดวย6
			
(2) หลักพ นื้ ฐานของรฐั ธรรมนูญ หลักพ นื้ ฐานของรฐั ธรรมนูญ
ยอมนำ�มาเปนเกณฑในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได เชน
การที่ฝายนิติบัญญัติมิไดกำ�หนดรายละเอียดอันเปนสาระสำ�คัญของกฎหมายที่จำ�กัด
สิทธิแลว แตมอบใหฝายบริหารหรือฝายปกครองไปกำ�หนดรายละเอียด นอกจากจะ
เปนการขัดกับหลักเงื่อนไขของรัฐสภาดังที่ไดกลาวแลวขางตน ยังถือวาเปนการขัดกับ
หลักการแบงแยกอ�ำ นาจซงึ่ ถ อื วาเปนหลักพนื้ ฐานของรฐั ธรรมนูญ หรือการตรากฎหมาย
โดยกำ�หนดใหการวินิจฉัยของคณะกรรมการไมอาจถูกโตแยงไปศาลได ถือวาเปน
การขัดกับหลักพื้นฐานของหลักนิติรัฐซึ่งเปนหลักสำ�คัญพื้นฐานในการรางรัฐธรรมนูญ
สำ�หรับหลักนิติรัฐโดยภาพรวมกลาวคือทั้งสวนที่ไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและ
สวนที่เปนผลมาจากการตีความหลักนิติรัฐท ั่วไปนั้น มีรายละเอียดดังนี้7
		
1) การคุมครองสิทธิขั้นพ ื้นฐานสำ�หรับประชาชน
6
7

บ รรเจิด สิงคะเนติ, อางแลว, หนา 27.
บุญศรี มีวงศอุโฆษ, อางแลว, หนา 411.
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ของรัฐ
ฝายปกครอง
ของรัฐรับผิด
หลักยอย ดังนี้

2) หลักการแบงแยกอำานาจ (Separation of Powers)
3) การที่กฎหมายตามรูปแบบทั้งหลาย ยอมมีผลผูกพันองคกรตางๆ
4) หลักที่วากฎหมายยอมเปนเงื่อนไขในการดำาเนินการทั้งหลายของ
5) การคุม ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิฟองรองใหหนวยงาน
6) หลักนิติรัฐทางอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งประกอบดวย

poena sine lege)
(Schuldprinzip)

dubio pro reo)

ก. หลักกฎหมายไมมีผลยอนหลัง (nullum crimen nulla
ข. หลักการหามการลงโทษซ้ำา (ne bis in idem)
ค. หลักการรับผิดตอการกระทำาของตนที่ควรแกการตำาหนิ
ง. หลักขอสันนิษฐานเกี่ยวกับความเปนผูบริสุทธิ์
จ. หลักการหามการบังคับใหกลาวรายตนเอง
ฉ. หลักการ ยก ประโยชน แหง ความ สงสัย ให แก จำาเลย (in

ช. หลักการคุมครองผูเสียหายในคดีอาญา
ซ. หลักการชดเชยคาเสียหายใหแกผูที่ไดรับความเสียหาย
จากการกระทำาอันมิชอบของรัฐ
7) หลักนิติรัฐที่เกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาโดยทั่วไป
8) หลักความมั่นคงของกฎหมาย
ก. กฎเกณฑทางกฎหมายจะตองมีเนือ้ หาทีแน
่ นอนและชัดเจน
ข. ความตอเนื่องของกฎเกณฑทางกฎหมาย
ค. หลักเกี่ยวกับคำาสั่งทางปกครอง
ง. หลักเกี่ยวกับคำาพิพากษาหรือคำาวินิจฉัยของศาล
จ. กรณีความขัดแยงระหวางหลักความมั่นคงของกฎหมาย
กับหลักที่วาการปกครองตองเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย
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6.4 ผลผูกพันของสนธิสัญญาในกรณีที่ฝายบริหารไดลงนามในสนธิสัญญาแลว
ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น
มีผลทำ�ใหสนธิสัญญาดังกลาวเปนกฎหมายภายในหรือไม
โดยทวั่ ไปแลวส นธิสญ
ั ญาจะจดั ท �ำ ขึน้ ไ ดก โ็ ดยอาศัยก ารแสดงเจตนาขนั้ ส ดุ ทาย
ของรัฐตางๆ ในการเขารวมผูกพันตามขอกำ�หนดของสนธิสัญญา ซึ่งก ระบวนการจัดทำ�
สนธิสญ
ั ญานนั้ ป ระกอบดวยขนั้ ตอนตา งๆ โดยอาจแบงออกไดเปนส ามขนั้ ตอนใหญๆ คือ
ขั้นตอนการเจรจา (Negotiation) ขั้นตอนการลงนาม (Signature) และการใหสัตยาบัน
(Ratification) แกสนธิสัญญา8 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญของประเทศโดยสวนใหญแลวมักจะ
กำ�หนดใหฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาเขามาเกี่ยวของในขั้นตอนกอนการใหสัตยาบัน
8

ก ระบวนการท�
ำ สนธิสญ
ั ญาซงึ่ แ บงออกเปนส ามขนั้ ตอนดงั กลาว จะถกู น �ำ มาใชกบั ก ารท�
ำ สนธิสญ
ั ญา
แบบเต็มร ปู แบบทตี่ อ งมกี ารใหสตั ยาบัน ซึง่ เปนส นธิสญ
ั ญาทที่ �ำ ขึน้ ใ นนามของประมุขแ หงร ฐั แ ละท�ำ ขึน้ 
ตามกระบวนการจัดทำ�สนธิสัญญาเต็มขั้นตอนคือ มีการเจรจา มีการลงนามและมีการใหสัตยาบัน ซึ่ง
การใหสตั ยาบันเพือ่ เปนการแสดงเจตนายนิ ยอมเขาผ กู พันต ามสนธิสญ
ั ญาของรฐั น นั้ อาจแยกพจิ ารณา
ออกเปนสองความหมายคือ การใหสัตยาบันแกสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ และ
การใหสัตยาบันแกส นธิสัญญาตามกฎหมายภายใน
การใหสัตยาบันตามกฎหมายระหวางประเทศ (international ratification) หมายถึง การแสดงเจตนา
เขาผ กู พันต ามสนธิสญ
ั ญาของฝา ยบริหารซงึ่ เปนก ระบวนการภายนอกรฐั อันถ อื เปนอ �ำ นาจโดยแทข อง
ฝายบริหาร อยางไรก็ตาม แมรัฐธรรมนูญจะกำ�หนดใหอำ�นาจในการใหสัตยาบันแกสนธิสัญญาตาม
กฎหมายระหวางประเทศเปนอ�ำ นาจอสิ ระของฝา ยบริหาร แตในบางกรณี รัฐธรรมนูญของประเทศนนั้ ๆ
อาจกำ � หนดใ ห การทำ �สนธิ สั ญ ญาบ างป ระเภทข องฝ  า ยบริ ห ารต  อ งม าข อค วามเ ห็ น ชอบจ าก
ฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาเสียกอนฝายบริหารจึงจะมีอำ�นาจใหสัตยาบันแกสนธิสัญญาดังกลาว
เราเรียกกระบวนการนี้วา “การใหสัตยาบันตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional ratification)”
อยางไรก็ดี หากเปนการท�
ำ สนธิสญ
ั ญาทเ่ี รียกวา “สนธิสญ
ั ญาแบบยอ ” แลว ตามบทบัญญัตใิ นมาตรา 12
ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) ยอมรับวาการ
จัดทำ�สนธิสัญญาแบบยอนี้สามารถทำ�ไดเมื่อรัฐคูสัญญาตางตกลงใหเปนเชนนั้น ดังนั้น การจัดทำ�
สนธิสัญญาแบบยอจึงท ำ�ไดงายกวาการจัดทำ�สนธิสัญญาแบบเต็มพิธี กลาวคือ สนธิสัญญาแบบยอนี้
ไมตองมีการตรวจสอบเรื่องอำ�นาจเต็ม ความยินยอมของรัฐในการแสดงเจตนาเขาผูกพันตาม
สนธิสัญญาประเภทนี้จึงกระทำ�ไดโดยเพียงการลงนามโดยผูแทนของรัฐเทานั้น สนธิสัญญาแบบยอจึง
มีผลใชบังคับโดยไมตองมีการกระทำ�ใดๆ ภายหลังก ารลงนามอีก การลงนามในสนธิสัญญาประเภทนี้
สงผลในทางกฎหมายสองประการคือ ประการแรก เปนการยืนยันความถูกตองแทจริงข องสนธิสัญญา
และเปนการแสดงออกซึ่งความยินยอมของรัฐ จากการทำ�สนธิสัญญาที่ม ีผ ลบังคับโ ดยอาศัยเพียงการ
ลงนามเพียงขั้นตอนเดียวเชนนี้ เราจึงเรียกสนธิสัญญาประเภทนวี้ าสนธิสัญญาแบบยอ ซึ่งสนธิสัญญา
แบบยอ นไ้ี มมคี วามแตกตางกันแตกบั สนธิสญ
ั ญาเต็มรปู แบบในสาระและผลในทางกฎหมายแตอยางใด
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แกสนธิสญ
ั ญาของฝายบริหาร9 โดยการทีฝ่ ายบริหารตองนำาสนธิสญ
ั ญาทีมี่ ความสำาคัญ
มา ขอ ความ เห็นชอบ ตอ รัฐสภา เสีย กอน ที่ ฝายบริหาร จะ แสดงเจตนา เขา ผูกพัน ตาม
สนธิสัญญา ภายหลังจากรัฐภาคีคูสัญญาไดแสดงเจตนาเพื่อเขาผูกพันตาม
สนธิสัญญาโดยการลงนามในสนธิสัญญาแลวสนธิสัญญานั้นยอมมีผลสมบูรณ
ผูกพันร ฐั ค สู ญ
ั ญาตามกฎหมายระหวางประเทศตอไปจงึ เปนข นั้ ต อนสุดทายของ
กระบวนการทำาสนธิสัญญาที่รัฐตองกลับมาดำาเนินการภายในรัฐคือ รัฐภาคี
คู  สั ญ ญามี ห น า ที่ ต  อ งป ฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ใ นส นธิ สั ญ ญาด  ว ยก ารทำ า ให
สนธิสัญญานั้นมีผลใชบังคับเปนกฎหมายภายในประเทศ10
แต เมื่อ พิจารณา จาก บทบัญญัติ ของ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย ซึ่ง
เกีย่ วของกับการทำาหนังสือสัญญาในระบบกฎหมายไทยทุกฉบับจนถึงปจจุบนั จะเห็นวา
รัฐธรรมนูญ ไทย มิได กำาหนด เกี่ยวกับ วิธีการ ทำาให หนังสือ สัญญา มี ผล ใช บังคับ เปน
กฎหมายของรัฐไวอยางชัดเจน และในขณะเดียวกันก็มิไดมีบทบัญญัติรับรองใหหนังสือ
สัญญา มี ผล ใช บังคับ เปน กฎหมาย ของ รัฐ ได โดย ตรง ดังเชน ประเทศ ฝรั่งเศส แต เมื่อ
พิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ซึ่ง บัญญัติ วา “หนังสือ สัญญา...หรือจะตองออกพระราชบัญญัติ
เพือ่ ใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา…ตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา...” แสดงใหเห็น
วา หนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญจะมีผลใชบังคับภายใน
ประเทศไทยจนกวาฝายบริหารจะไดดำาเนินการตางๆ ใหเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
ก. หนังสือสัญญาจะตองทำาขึ้นโดยคณะรัฐมนตรี
ข. ฝายบริหารมีหนาที่ตองชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับรางหนังสือสัญญาและตองนำา
9

หากเปนสนธิสัญญาที่ตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
ฝายบริหาร มี หนาที่ ตอง นำา สนธิสัญญา เหลานั้น มา ขอ ความ เห็นชอบ จาก รัฐสภา กอน แต หาก เปน
สนธิสัญญา ตาม มาตรา 190 วรรค หนึ่ง ของ รัฐธรรมนูญ ถือเปน อำานาจ อิสระ ของ ฝายบริหาร ที่จะ
ดำาเนินการลงนามในสนธิสัญญาเหลานั้นไดโดยไมตองมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาอีก
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กระบวนการในการทำาสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศโดยทั่วไปมีอยู 10 ขั้นตอนซึ่งอาจ
แยกพิจารณาออกเปนสองระดับที่มีความสัมพันธกันคือ กระบวนการในระดับระหวางประเทศและ
กระบวนการระดับภายในประเทศ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน จันทจิรา เอีย่ มมยุรา และชาติชาย เชษฐสุมน,
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง กลไกการตรวจสอบและถวงดุลฝายบริหารในการเจรจา
ทำาความตกลงการคาเสรี, (กรุงเทพมหานคร : เสนอตอ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.),
2549), หนา 14-24.
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กรอบการเจรจาและรา งหนังสือสญ
ั ญามาขอความเห็นชอบจากรฐั สภาทกุ ครัง้ นอกจากนี้
ฝายบริหารมีหนาท ี่ตองปฏิบัติตอประชาชนตามมาตรา 190 ว รรคสามถึงวรรคสี่

ค. การมีผลใชบังคับเปนกฎหมายของหนังสือสัญญาตามมาตรา 190
วรรคสองของรัฐธรรมนูญจะตองมีกฎหมายบังคับการใหเปนไปตามหนังสือ
สัญญาเสมอ ซึ่งอาจอยูในรูปของการออกพระราชบัญญัติอนุวัติการฉบับใหม
หรือมีกฎหมายรองรับพันธกรณีในหนังสือสัญญาไวเปนการลวงหนาอยูแลว ซึ่ง
ในทางปฏิบัติของไทยปรากฏวาบางกรณีฝายบริหารอาศัยอำ�นาจในการออก
กฎหมายลำ�ดับรองเพื่อทำ�ใหพันธกรณีในหนังสือสัญญาในเรื่องนั้นๆ มีผลใช
บังคับภายในประเทศอีกดวย
	ง. กฎหมายบงั คับการใหเปนไปตามหนังสือส ญ
ั ญาและหนังสือส ญ
ั ญาตอ งไดรบั 
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพือ่ ใ หม ผี ลใชบ งั คับก บั ป ระชาชนและองคกรของรฐั ซ งึ่ 
มีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามหนังสือสัญญา
	 สำ�หรับสนธิสัญญาที่ไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 190
วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญนั้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญมิไดกำ�หนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การทำ�ใหสนธิสัญญามีผลใชบังคับภายในรัฐไวอยางชัดเจน จึงทำ�ใหเกิดปญหาวา
สนธิสัญญากลุมนี้จะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายของรัฐไ ดโดยวิธีใด11 หากพิจารณาตาม
หลักการใชกฎหมายในแงของเวลาแลว กฎหมายจะมผี ลใชบงั คับกบั ประชาชนไดกต็ อ เมือ่ 
มีก ารประกาศใชใ นราชกิจจานุเบกษาแลวเทาน น้ั ซ ง่ึ ห ากฝา ยบริหารประสงคจะใหส นธิสญ
ั ญา
มีผลใชบังคับภายในรัฐ ฝายบริหารยอมมีหนาที่ตองนำ�สนธิสัญญามาประกาศใชใน
ราชกิจจานุเบกษาทง้ั นีเ้ พือ่ ใหมผี ลผกู พันประชาชนและองคกรของรฐั ตา งๆ ซง่ึ มหี นาทต่ี อ ง
ปฏิบตั กิ ารใหเปนไปตามสนธิสญ
ั ญา อยางไรก็ดี กฎหมายทจ่ี ะใชบ งั คับกบั ประชาชนในทน่ี ้ี
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ในทางปฏิบัตขิ องฝายบริหารถือห ลักวาเปนอำ�นาจดุลพินิจโ ดยแทข องกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นหนวยงานดังกลาวจะคัดเลือกตีพิมพเฉพาะสนธิสัญญา
ที่สำ�คัญเทานั้นมิใชทั้งหมดความสำ�คัญ เชน หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพหรือหนาที่
ของประชาชน หรือหนังสือสญ
ั ญาทต่ี อ งไดรบั ความเห็นชอบจากรฐั สภา หากเปนห นังสือส ญ
ั ญาซง่ึ ไมตอ ง
มาขอความเห็นชอบจากรัฐสภา หรือเปนสนธิสัญญาที่หนวยงานราชการเจาของเรื่องเห็นวาหนังสือ
สัญญานั้นมิไดเปนเรื่องที่มีความสำ�คัญ หนวยงานราชการเจาของเรื่องอาจจะไมนำ�หนังสือสัญญา
ดังกลาวประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาเพียงแตเผยแพรใหรใู นหมูผ มู หี นาทีต่ อ งปฏิบตั กิ ไ็ ด ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั 
แนวปฏิบตั ขิ องหนวยงานนนั้ ๆ และหนังสือสญ
ั ญานนั้ ไมมผี ลกระทบตอ สทิ ธิแ ละเสรีภาพของประชาชน
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มิใชตัวสนธิสัญญาโดยตรง หากแตเปนกฎหมายไทยที่มีเนื้อความสอดคลองกับเนื้อหา
ของสนธิสัญญาเทานั้นที่รัฐจะใชอางเปนฐานที่มาแหงอำานาจในการกระทำาการตางๆ ได

ตัวอยางคำาพิพากษาที่แสดงใหเห็นวา การลงนามในสนธิสัญญาที่ตอง
ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาแตเพียงอยางเดียว ไมมีผลทำาใหสนธิสัญญานั้น
มีผลใชบังคับเปนกฎหมายของรัฐจนกวารัฐสภาจะมีการออกกฎหมายภายใน
รองรับอีกชั้นหนึ่ง

คำาพ
พ
ิ ากษาฎกี าที่ 2956/2525คดีระหวาง บริษทั โรทราโค ประเทศไทย จำากัด
โจทก และกรมสรรพากร จำาเลย
ในเรื่องนี้ โจทกกลาวอางวาบริษัทหรือนิติบุคคลหลายรายที่โจทกติดตอทำา
การคาดวยเปนบุคคลทีอ่ ยูใน
 บังคับของกฎหมายของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
และอยูในบังคับของกฎหมายของประเทศญี่ปุน ซึ่งประเทศทั้งสองทำาความตกลงกับ
ประเทศไทยเพื่อเวนการเก็บภาษีซอนในสวนที่เกี่ยวกับภาษีเงินไดสำาหรับบุคคลและ
นิติบุคคลซึ่งอยูในบังคับของประเทศที่ทำาความตกลงในกรณีทำาการคาระหวางกัน โดย
ความตกลงระหวางประเทศไทยกับประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันและความตกลง
ระหวางประเทศไทยกับประเทศญีป่ นุ ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาทัง้ สองฉบับ12
ผล ของ ความ ตกลง ดังกลาว ทำาให บุคคล หรือ นิติบุคคล ซึ่ง กอตั้ง หรือ อยู ใน บังคับ ของ
กฎหมาย ของ ประเทศ สหพันธ สาธารณรัฐ เยอรมัน และ อยู ใน บังคับ ของ กฎหมาย ของ
ประเทศ ญี่ปุน ซึ่ง มี เงินได ในประเทศ ไทย และ ได ชำาระ ภาษีเงินได จาก เงิน ดังกลาว
ในประเทศของตนไปแลวยอมไดรับการยกเวนไมตองชำาระภาษีเงินไดจากเงินดังกลาว
ในประเทศไทยอีก เมื่อความตกลงดังกลาวไดผานกระบวนการทำาใหมีผลใชบังคับเปน
กฎหมายของรัฐแลว ขอกลาวอางของโจทกวาไดรับประโยชนจากความตกลงดังกลาว
จึงตองเปนเรื่องที่ศาลรูเองไดโดยไมตองใหโจทกนำาสืบอีกแตอยางใด อยางไรก็ตาม
ศาลฎีกาเห็นวา “...โจทกมิไดนำาสืบเลยวาความตกลงเพือ่ การเวนการเก็บภาษีซอนระหวาง
ประเทศไทยกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันและประเทศญีป่ นุ มีอยางไร อันจะทำาใหบริษทั
12

ประกาศใช อนุสัญญา ระหวาง ประเทศ ไทย กับ ประเทศ ญี่ปุน เพื่อ การ เวน การ เก็บ ภาษี ซอน และ
การปองกันการเลี่ยงการรัษฎากรในสวนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 80
ตอนที่ 97 ก ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 หนา 589. และประกาศใชความตกลงระหวางราชอาณาจักรไทย
กับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนในสวนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินไดและ
จากทุน ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 86 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2512 หนา 4.
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ตางประเทศไดรับยกเวนภาษีเงินไดและโจทกไดรับประโยชนจากความตกลงนั้น ทั้ง
ปญหาทวี่ า ข อ ตกลงมอี ยางไร เปนป ญ
 หาขอ เท็จจริงซ งึ่ โจทกม หี นาทีน่ �ำ สืบ เมือ่ โจทกม ไิ ด
นำ�สืบ ขออางของโจทกจึงรับฟงไมได”
จากค�
ำ พพิ ากษาของศาลฎีกาในขา งตนไ มไดใ หเหตุผลโดยชดั เจนวา เหตุใ ดศาล
จึงเห็นวาอนุสัญญาเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนเปนปญหาขอเท็จจริงทั้งที่อนุสัญญา
ดงั กลาวมกี ารประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาโดยถกู ตอง ในทางต�ำ รานน้ั นกั กฎหมายไทย
บางทานไดอธิบายเพิ่มเติมวา เนื่องจากอนุสัญญาเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนเปน
อนุสญ
ั ญาทมี่ ขี อ บ ทเปลีย่ นแปลงบทบัญญัตใิ นประมวลรษั ฎากรซงึ่ เปนก ฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ13 ดังนั้นการที่จะใหอนุสัญญาดังกลาวเปนกฎหมายจึงตองมีการออก
พระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามอนุสัญญาตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 252114 ตราบใดที่ยังไมมีการออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไป
ตามอนุสญ
ั ญา อนุสญ
ั ญาดงั กลาวกไ็ มใชก ฎหมายจงึ เปนห นาทีข่ องคคู วามจะตอ งน�ำ สืบ
หรือพิสูจนใหศาลเห็นวาขอบทในอนุสัญญามีอยูอยางไร และกรณีของตนนั้นอยูใน
กรณีทไี่ ดรับก ารยกเวนต ามขอบ ทนั้น ซึ่งห ากนำ�สืบห รือพ ิสูจนไ ดค ูวามฝายนั้นย อมไดรับ
การยกเวนภาษีตามมาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 250815 เมื่อ
อนุสัญญาเพื่อก ารเวนการเก็บภาษีซอนไมมีผลใชบ ังคับภายในรัฐ ดังนั้น กรมสรรพากร
จึงไมอาจอางอนุสัญญาเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนในการดำ�เนินการจัดเก็บภาษี
13

มาตรา 3 แหงประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 บัญญัติวา “บรรดารัษฎากรประเภทตางๆ ซึ่ง
เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรนจี้ ะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อการตอไปนี้ก็ไดคือ ...(2) ยกเวนแกบุคคล
หรือองคการระหวางประเทศ ตามขอผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูตอองคการสหประชาชาติ หรือตาม
กฎหมายระหวางประเทศ หรือต ามสัญญาหรือตามหลักถ อยทีถอยปฏิบัติตอกันก ับนานาประเทศ”
ตอมาฝายบริหารไดดำ�เนินการออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย
การยกเวนร ัษฎากร (ฉบับท ี่ 18) พ.ศ. 2505 ที่บัญญัตริ ับรองไวใ นมาตรา 3 วา “ใหย กเวนภ าษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากรแกบุคคลตามสัญญาวาดวยการเวนการเก็บภาษีซอนที่รัฐบาลไทยไดทำ�ไวหรือจะได
ทำ�กับรัฐตางประเทศ”
14

มาตรา 162 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521บัญญัตวิ า “หนังสือ
สัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตอธิปไตยแหงชาติ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติ
เพื่อใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับค วามเห็นชอบจากรัฐสภา”

15

ชัยสิทธ ตราชูธรรม, “การขจัดภาษีซอนระหวางประเทศ,” วารสารนิติศาสตร, ฉบับท ี่ 1 ปที่ 17,
หนา 24-26, (มีนาคม 2530).
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จากบุคคลซึ่งไดรับสิทธิตามอนุสัญญาในฐานะเปนที่มาแหงอำานาจไดจนกวารัฐสภา
จะตรากฎหมายบังคับการใหเปนไปตามอนุสัญญาโดยถูกตองตามรัฐธรรมนูญ
จากประเด็นคำาถามดังกลาว อาจสรุปสาระสำาคัญได ดังนี้

ประเด็นแรก การลงนามในสนธิสัญญาของฝายบริหารภายหลังจากที่ได
ดำาเนินการตามรัฐธรรมนูญโดยถูกตอง กอใหเกิดผลผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาตามกฎหมาย
ระหวาง ประเทศ สงผล ให ฝายบริหาร มีหนา ที่ ปฏิบัติ ตาม สนธิสัญญา โดย ตอง ทำา ให
สนธิสัญญามี ผล ใช บังคับภาย ในประเทศ ซึ่ง จะ มี วิธีการ อยางไร ยอม ขึ้น อยู กับ วา
สนธิสัญญาเหลานั้นเปนสนธิสัญญาประเภทใด

ประเด็นที่สอง การ ทำา ให สนธิสัญญา ที่ มี ความ สำาคัญ ตาม วรรค สอง ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลใชบังคับภายในประเทศ ตอง
มีกฎหมายภายในรองรับเสมอ ซึ่งหากยังไมมีการออกกฎหมายภายในรองรับในเรื่องนั้น
รัฐสภายอมมีหนาทีต่ องตรากฎหมายฉบับใหมขึน้ เพือ่ รองรับพันธรกรณีดังกลาว แตหาก
พันธกรณีในเรือ่ งนัน้ มีกฎหมายภายในรองรับอยูแล
 ว รัฐสภาไมตองออกกฎหมายภายใน
รองรับอีก อยางไรก็ดี ตองพึงระวังวา การลงนามซึง่ จะทำาใหสนธิสญ
ั ญามีผลใชบังคับโดย
ไมตองมีการออกกฎหมายภายในรองรับอีกนั้น ตองผานกระบวนการขอความเห็นชอบ
จากรัฐสภาโดยถูกตองเสียกอนดวย หากฝายบริหารอางวาพันธกรณีในสนธิสัญญา
ดังกลาวมีกฎหมายรองรับอยูแลว จึงไมตองออกกฎหมายอีก แตปดบังขอเท็จจริงวา
สนธิสัญญา เหลา นั้น ยัง ไม ผาน ความ เห็นชอบ จาก รัฐสภา กรณี ยอม ไม อาจ ถือไดวา
สนธิสัญญา เหลา นั้น มี ผล ใช บังคับภาย ในประเทศ เพราะ ปญหา วา สนธิสัญญา ตอง
ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม กับปญหาวาสนธิสัญญานั้นตองกฎหมายรองรับ
อีกหรือไม เปนคนละประเด็นกันอยางชัดเจน
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บทที่ 7
บทสรุปและขอเสนอแนะ

	
ในสวนของขอสรุปและขอเสนอแนะอาจแยกออกเปน 3 สวน ดังนี้ 7.1 ระบบ

ของกฎหมายของตางประเทศที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน 7.2
ค วามสมั พันธร ะหวางกฎหมายภายในกบั ส นธิสญ
ั ญาระหวางประเทศดา นสทิ ธิม นุษยชน
7.3 อำ�นาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติ
แหงกฎหมายกระทบกับสิทธิมนุษยชน และ 7.4 ตัวอยางของบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่มีผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนี้ี
7.1 ระบบของกฎหมายของตางประเทศที่วินิจฉัยเกี่ยวกับสนธิสัญญาหรือ
กฎหมาย ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
	ประเทศฝรั่งเศส ถือแนวคิดแบบรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalisme) โดย
แนวคิดน ยี้ ดึ ถ อื อำ�นาจอธิปไตยของรฐั เปนหลัก โ ดยถอื วาร ฐั ธรรมนูญเปนก ฎหมายสงู สุด
ของรัฐ กฎหมายอื่นใดภายในรัฐจะขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไมได ดังนั้นการบังคับใช
กฎหมายระหวางประเทศภายในดนิ แ ดนของรฐั ห นึง่ ย อ มเปนอ �ำ นาจของรฐั น นั้ ๆท จี่ ะตอ ง
พิจารณาซงึ่ ท า ยทสี่ ดุ แ ลวก ฎหมายระหวางประเทศจะมลี �ำ ดับท สี่ งู กวาร ฐั ธรรมนูญไ ปไมได
และเปนแนวคิดที่รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน
	ตามแนวทางของประเทศฝรั่งเศสคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะเขาไปมีบทบาท
ในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญรวมกับรัฐสภาในขั้นตอนการพิจารณากอน
การใหความเห็นชอบแกสนธิสัญญา (มาตรา 54) และในขั้นตอนกอนการประกาศใช
รัฐบ ญ
ั ญัตใิ หค วามยนิ ยอมแกฝ า ยบริหารแสดงเจตนาเขาผ กู พันต ามสนธิสญ
ั ญา (ม าตรา
61) ซึ่งกระบวนการทั้งสองขั้นตอนนี้ตองกระทำ�กอนที่สนธิสัญญาจะมีผลบังคับใชเปน
กฎหมายของรัฐ ดวยเหตุผลที่ระบบกฎหมายฝรั่งเศสไมยอมรับกระบวนการควบคุม
ความชอบดวยกฎหมายภายหลังจากการประกาศใช (con trô le a poster ior i) จึงทำ�ให
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมยอมรับใหมีการเสนอเรื่องเพื่อตรวจสอบความชอบดวย
สนธิสัญญาภายหลังจากที่ฝายบริหารไดแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญา ซึ่ง
สภาแหงรฐั กไ็ ดถอื ตามหลักเกณฑดงั กลาวเชนก นั โดยสภาแหงร ฐั ไดปฏิเสธทจ่ี ะตรวจสอบ
ความชอบดว ยรฐั ธรรมนูญข องสนธิสญ
ั ญาหรือค วามตกลงระหวางประเทศภายหลังจ าก
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ที่ฝายบริหารใหสัตยาบันหรือใหความเห็นชอบแกสนธิสัญญาไปแลว
สำาหรับประเทศทีถ่ อื หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเชนประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้น แมกฎหมายพื้นฐานจะมิไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวา
สนธิสัญญาซึ่งไดรับการแปลงรูปแลวจะมีสถานะสูงกวาหรือต่ำากวากฎหมายพื้นฐาน
อยางไรก็ดีหากพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายพื้นฐานในมาตรา 25 ที่บัญญัติวา
“.....หลักเกณฑทั่วไปทั้งหลายของกฎหมายระหวางประเทศประกอบเปนสาระสำาคัญ
สวนหนึ่ง ของ กฎหมาย แหง สหพันธ มี คา บังคับ สูงกวา กฎหมาย ที่ ตรา โดย สภา และ
กอใหเกิดสิทธิและหนาที่โดยตรงตอผูที่อาศัยอยูในอาณาเขตของสหพันธ”
จากบทบัญญัติมาตราดังกลาวแสดงใหเห็นวา”หลักเกณฑทั่วไปทั้งหลายของ
กฎหมายระหวางประเทศ” มีลำาดับชั้นสูงกวากฎหมายของสหพันธ ปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การตีความบทบัญญัติมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญนี้มีอยูสองประเด็น กลาวคือ ประเด็น
แรก คำาวา “หลักเกณฑ ทั่วไป ทั้งหลายของ กฎหมายระหวางประเทศ” มีความหมาย
วาอยางไรและหมายความรวมถึงสนธิสัญญาดวยหรือไมนั้น ในทางตำารากฎหมายมี
ความเห็นวา “หลักเกณฑทั่วไปทั้งหลายของกฎหมายระหวางประเทศ” ตามบทบัญญัติ
มาตรา 25 นี้หมายความรวมถึงหลักจารีตประเพณีระหวางประเทศทั่วไปเทานั้นมิได
หมายความ รวมถึง สนธิสัญญา ดวย ปญหา ตอมา คือ การ ที่ รัฐธรรมนูญ กำาหนด ให
หลักเกณฑทั่วไปทั้งหลายของกฎหมายระหวางประเทศมีคาบังคับสูงกวากฎหมายของ
สหพันธ (Gesetze) นี้ จะ หมายความ รวมถึง รัฐธรรมนูญ ดวย หรือไม ซึ่ง ใน เรื่อง นี้
ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธเคยวางหลักในการวินิจฉัยไววา “หลักเกณฑทั่วไปทั้งหลาย
ของ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ” ไม ถือเปน สวนหนึ่ง ของ กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ดังนั้น
หลักเกณฑทัว่ ไปทัง้ หลายของกฎหมายระหวางประเทศจึงมีคาบังคับสูงกวากฎหมายของ
สหพันธแตตองอยูภายในกฎเกณฑของรัฐธรรมนูญดวย
สวนกรณีของสนธิสัญญาตามมาตรา 59 ของกฎหมายพื้นฐานนั้น เนื่องจาก
สนธิสญ
ั ญาจะมีผลบังคับเปนกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดก็ตอ เมือ่ มีการ
ตรากฎหมายสหพันธรองรับ ซึ่งกฎหมายในที่นี้หมายความรวมถึงกฎหมายของมลรัฐ
ดวย กฎหมายสหพันธและกฎหมายมลรัฐเหลานีเป
้ นกฎหมายทัว่ ไปมิใชกฎหมายในระดับ
รัฐธรรมนูญ ดังนั้นคาบังคับของสนธิสัญญาจึงเปนไปตามสถานะของกฎหมายสหพันธ
หรือ กฎหมาย ของ มลรัฐ แต จะ มี คา บังคับ ของ สูงกวา รัฐธรรมนูญ แหง สหพันธ หรือ
รัฐธรรมนูญของมลรัฐไมได
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กลไกการตรวจสอบความชอบดว ยรฐั ธรรมนูญข องกฎหมายรองรับส นธิสญ
ั ญา
ในระบบกฎหมายเยอรมัน ในระบบกฎหมายเยอรมัน การตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายรองรับสนธิสัญญาถือวาเปนเรื่องที่อยูในอำ�นาจการตรวจสอบ
ของศาลรฐั ธรรมนูญแหงสหพันธ (Bundesv erfassungsgericht, Federal Constitutional
Court) โดยภายหลังจากที่รัฐสภาพิจารณารางกฎหมายรองรับสนธิสัญญาเสร็จสิ้นแลว
ผูม สี ทิ ธิย นื่ คำ�รองอาจเสนอเรือ่ งไปยงั ศ าลรฐั ธรรมนูญแ หงส หพันธใ หต รวจสอบความชอบ
ดวยรฐั ธรรมนูญของรา งกฎหมายรองรับสนธิสญ
ั ญากอ นทจ่ี ะมผี ลเปนการใหความยนิ ยอม
แกประธานาธิบดีเพื่อแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญาได กระบวนการตรวจสอบ
เชนวาน เี้ ปนร ปู แ บบการตรวจสอบความชอบดว ยรฐั ธรรมนูญข องกฎหมายแบบนามธรรม
(d ie a b s tr a k te N o r m
 e n k o n tr o lle ) ค อื เปนก รณีท ยี่ งั ไ มมขี อ พ พิ าทเกิดขึน้ จ ากการบงั คับ
ใช ก ฎหมายร องรั บ ส นธิ สั ญ ญาเ ป น คดี อ ยู  ใ นชั้ น ศ าล แ ต เ ป น การเ สนอเ รื่ อ งใ ห
ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธตรวจสอบวารางกฎหมายรองสนธิสัญญาที่จะประกาศใช
เปนก ฎหมายนี้มีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือไม
	สำ�หรับประเทศสหรัฐอเมริกาบทบัญญัติในเรื่องหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
ในรัฐธรรมนูญอเมริกันซึ่งเปนตนแบบใหกับรัฐธรรมนูญของหลายประเทศและเปนหลัก
สำ�คัญในหลายประการในสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนฉบับต างๆจะมบี ทบาทสำ�คัญ
ในฐานะเปนก ฎหมายสนธิสญ
ั ญาระหวางประเทศเกีย่ วกับส ทิ ธิม นุษยชนทเี่ ปนแ มบทและ
เปนแกนสำ�คัญในพันธกรณีเรื่องดังกลาว ดังนั้นจะเห็นไดวากฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศโดยทวั่ ไปจงึ แ ทบไมมคี วามจ�ำ เปนใ นการปรับใ ชเปนก ฎหมายภายในของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะในรฐั ธรรมนูญอ เมริก นั ล ว นมบี ทบัญญัตทิ เี่ ปนห ลักการส�ำ คัญ
เหลานีไ้ วเกือบครบหมดแลว หากจะเปนการดำ�เนินการตามพันธกรณีร ะหวางประเทศที่
สหรัฐอเมริกาตองดำ�เนินการตามสนธิสัญญาเหลานั้นประเทศสหรัฐอเมริกาก็จำ�ตอง
ดำ�เนินการตามหลักท วินิยม (Dua lism
 )ที่ตองผานการพิจารณาของสภา Con g r es sใน
ลักษณะเดียวกันกับแนวทางที่ประเทศไทยยึดถือ
	การบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนของไทยมีมานานนับตั้งแตการมีรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณอักษรขึ้นใชในประเทศ และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาทั้งดานเนื้อหาสาระ
ตามพันธกรณีระหวางประเทศและบทบัญญัติที่เปนกฎหมายสารบัญญัติ วิธีสบัญญัติ
แนวนโยบายแผนพื้นฐานแหงรับดานสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญ การกำ�หนดขอบเขต
การใชสทิ ธิและเสรีภาพของประชาชน การก�ำ หนดขอบเขตการใชอ�ำ นาจของเจาหนาทร่ี ฐั 
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ใหเปนไปตามหลักความชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนหนึ่งในหลักการจองการคุมครองสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน และวิธีการบังคับใชหลักกฎหมายดานสิทธิมนุษยชนในประเภทตางๆ ตลอด
จนการพัฒนาองคกรผูรับผิดชอบเพื่อบังคับการใหเปนไปตามพันธกรณีตางๆ ดวย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 บัญญัติ
วา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอำานาจในการทำาหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญา
สงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพืน้ ทีนอก
่ อาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา
หรือมีผลกระทบตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคมอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพัน
ดาน การ คา การ ลงทุน หรือ งบประมาณ ของ ประเทศ อยาง มี นัยสำาคัญ ตอง ไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว...”
บทบัญญัตดัิ งกลาวแสดงใหเห็นเพียงอำานาจในการทำาขอตกลงระหวางประเทศ
ซึง่ รวมทัง้ สนธิสญ
ั ญา ขอตกลงตางๆ ตามทีบั่ ญญัตไว
ิ ในมาตรา 190 เปนอำานาจของฝาย
บริหารซึง่ ตองดำาเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัตของ
ิ รัฐธรรมนูญ กลาวโดยสรุปคือ สนธิ
สัญญาจะมีผลสมบูรณตามกฎหมายไทย ก็ตอเมื่อฝายบริหารไดดำาเนินการตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
ก. หนังสือ สัญญา จะ ตอง ทำาขึ้น โดย คณะ รัฐมนตรี ตาม มาตรา 190
วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ
ข. ในกรณีที่เปนการทำาหนังสือสัญญาที่มีความสำาคัญตามมาตรา 190
วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ฝายบริหารมีหนาทีต่ องชีแจง
้ ขอมูลเกีย่ วกับรางหนังสือสัญญา
และ ตอง นำา กรอบ การ เจรจา และ ราง หนังสือ สัญญา มา ขอ ความ เห็นชอบ จาก รัฐสภา
ทุกครัง้ นอกจากนีฝ้ ายบริหารมีหนาทีต่ องปฏิบตั ติ อประชาชนตามมาตรา 190 วรรคสาม
ถึงวรรคสี่เสมอ
ค. การ มี ผล ใช บังคับ เปน กฎหมาย ของ หนังสือ สัญญา จะ ตอง มี การ
ออกกฎหมาย บั ง คับการ ให เปนไปตาม หนังสือ สัญญา ทุ กครั้ ง ซึ่ ง อาจ อยู  ใน รู ป ของ
พระราชบัญญัติอนุวัติการหรือรองรับพันธกรณีในหนังสือสัญญาไวเปนการลวงหนา ซึ่ง
ในทางปฏิบัติของไทยปรากฏวาบางกรณีฝายบริหารอาศัยอำานาจในการออกกฎหมาย
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ลำ�ดับรองเพือ่ ท�ำ ใหพนั ธกรณีในหนังสือสญ
ั ญาในเรือ่ งนน้ั ๆ มผี ลใชบงั คับภายในประเทศดว ย
		ง.ก ฎหมายบงั คับการใหเปนไปตามหนังสือส ญ
ั ญาตอ งไดรบั ก ารประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหมีผลใชบังคับกับประชาชนและองคกรของรัฐซึ่งมีหนาที่
ปฏิบัติการใหเปนไปตามหนังสือสัญญา
	แตอยางไรก็ตาม จากแนวคำ�พิพากษาของศาลยุติธรรมและศาลปกครองตาม
ที่ไดกลาวมาแลว อาจกลาวโดยสรุปไดวา ศาลไทยมีแนวโนมที่จะยอมรับผลบังคับของ
สนธิสญ
ั ญาดา นสทิ ธิมนุษยชนซง่ึ มลี กั ษณะเปนสนธิสญ
ั ญาประเภทกฎหมาย (traité-loi,
law -mak ing  tre a ty) มากขึ้นท ั้งนี้โดยไมคำ�นึงวาประเทศไทยจะเปนภาคีใ นสนธิสัญญา
เหลาน ั้นหรือไ ม
7.2 ความสัมพันธระหวางกฎหมายภายในกับสนธิสัญญาระหวางประเทศดาน
สิทธิมนุษยชน
	ในระบบกฎหมายเยอรมัน ม กี ารเปดช อ งทางใหก ฎหมายระหวางประเทศเขามา
เปนกฎหมายภายในรัฐตามประเภทของบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศ กลาวคือ
หากเปนกฎหมายระหวางประเทศที่มีบอเกิดจากสนธิสัญญากรณีนี้มาตรา 59 ของ
กฎหมายพื้นฐานกำ�หนดวาฝายนิติบัญญัติตองออกรัฐบัญญัติเพื่อแปลงสภาพให
สนธิสัญญามีผลใชบังคับเปนกฎหมายของรัฐเสมอ 
	อ ยางไรก็ดี ห ากเปนส นธิสญ
ั ญาประเภทกฎหมายซงึ่ ว างกฎเกณฑท างกฎหมาย
ในรูปของจารีตประเพณีระหวางประเทศหรือสรางกฎเกณฑระหวางประเทศขึ้นมาใหม
เปนการเฉพาะเรือ่ งซงึ่ เปนท ยี่ อมรับข องนานาประเทศโดยทไี่ มมกี ารคดั คานจนกอ ใ หเกิด
สภาพบงั คับเปนการทว่ั ไป (situ ationsobjectives)หรือมสี ภาพบงั คับเด็ดขาด (juscogens)
เชน สนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ หรือกฎบัตรสหประชาชาติ ฯลฯ
กฎเกณฑในสนธิสัญญาประเภทกฎหมายเหลานี้อาจมีสถานะเปนหลักเกณฑทั่วไปใน
กฎหมายระหวางประเทศทป่ี ระกอบเปนสว นหนึง่ ของกฎหมายแหงส หพันธตามมาตรา 25
ของกฎหมายพน้ื ฐานทศ่ี าลเยอรมันส ามารถน�ำ มาใชเพือ่ ต รวจสอบความชอบดว ยกฎหมาย
ของการกระทำ�ทางปกครองไดโดยตรง ซึ่งในเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญแ หงสหพันธเคยวาง
หลักก ารนำ�มาตรา 2 5 ข องกฎหมายพนื้ ฐานมาเปนม าตรการในการตรวจสอบความชอบ
ดวยกฎหมายของการกระทำ�ขององคกรของรัฐไวในป ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) วา
บทบัญญัติในมาตรา 25 ของกฎหมายพื้นฐานอาจถูกนำ�มาใชเพื่อตรวจสอบการใช
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อำานาจมหาชนขององคกรฝายบริหารและองคกรฝายตุลาการในการใชและการตีความ
กฎหมายภายในที่เปนการละเมิดตอหลักเกณฑทั่วไปในกฎหมายระหวางประเทศได
นอกจากนี้ ศาลภายในของบางประเทศอาจนำาพันธกรณีตามสนธิสัญญาดาน
สิทธิ มนุษย ชน มา ใช บังคับ กับ คดี โดย ที่ ฝาย นิติบัญญัติ ยัง ไมได ออกกฎหมาย รองรับ
สนธิสัญญาดังกลาวได ทั้งนี้โดยอาศัยอำานาจขององคกรตุลาการซึ่งเปนวิธีการที่เกิดขึ้น
ในประเทศออสเตรเลีย โดยศาลสูงในประเทศออสเตรเลีย มีวิธีการนำากฎเกณฑทาง
กฎหมายในสนธิสญ
ั ญาประเภทกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิง่ อนุสญ
ั ญาระหวางประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งหลายที่ประเทศออสเตรเลียเปนภาคีอยูมาใชบังคับในคดีทั้งที่
รัฐสภายังไมมีการออกกฎหมายมารองรับ เชน ศาลสูงออสเตรเลียยอมรับวาคนตางดาว
สามารถอาง“หลักการยึดถือประโยชนที่ดีที่สุดสำาหรับเด็ก” ซึ่งเปนหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศทีปรากฏ
่
ในอนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) (Convention on
the Rights of the Child : CRC) มาใชบังคับเพือ่ ตรวจสอบการใชอำานาจของฝายปกครอง
ไดโดยที่รัฐสภายังไมออกกฎหมายภายในมาอนุวัติการตามอนุสัญญาฉบับนี้ก็ตามซึ่ง
เทากับเปนการผนวกสนธิสัญญาเขามาเปนสวนหนึ่งของกฎหมายภายในซึ่งเปนวิธีหนึ่ง
ของการสรางหลักกฎหมายโดยผูพิพากษาอันเปนลักษณะเฉพาะของประเทศที่ใชระบบ
common law
7.3 หลักเกณฑในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชนตามมาตรา257(2)ของรัฐธรรมนูญ
หลักเกณฑในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน มีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้

7.3.1 บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นกระทบตอสิทธิมนุษยชนหรือไม
การจะพิจารณาวาบทบัญญัตแห
ิ งกฎหมายฉบับใดฉบับหนึง่ กระทบตอ
สิทธิมนุษยชนหรือไมอาศัยเกณฑตามทีได
่ ศึกษาไวแลวขางตนเปนเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
- ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค
ทีได
่ รบั การรับรองหรือคุม ครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย
- ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลทีได
่ รบั การรับรอง หรือคุม ครองตามสนธิสญ
ั ญาทีประเทศ
่
ไทยมีพันธกรณีทีจะ
่
ตองปฏิบัติตาม
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- จารีตป ระเพณีร ะหวางประเทศ หลักกฎหมายทว่ั ไป (general
principle of Law) หลักความเปนธรรม (equity) และการกระทำ�ทางกฎหมาย (juristic act)
			
ในก ารพิ จ ารณาข องศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ว  า บ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง
กฎหมายกระทบตอสิทธิมนุษยชนนั้น มีขอพิจารณา ดังต อไปนี้
			
ก. หากมีการอางวาบทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบตอ
สิ ท ธิ มนุ ษ ยช น โดยพื้ นฐานของสิทธิม นุษยชนนั้นอ างถึ ง ศักดิ์ ศรี ความเ ป น มนุ ษ ย
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคท่ีไดรับการรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย หรือต ามกฎหมายไทย กรณีน ยี้ อ มถอื วาม ฐี านในทางกฎหมายทรี่ องรับ
หากเปนไปตามกฎหมายที่กลาวอาง ศาลรัฐธรรมนูญยอมไปพิจารณาเงื่อนไขประการ
ที่สองคือบ ทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญห รือไม
			
ข. หากมีการอางวาบทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบตอ
สิทธิมนุษยชน โดยอาศัยพน้ื ฐานของสนธิสญ
ั ญาประเภทสญ
ั ญา (contractual treaty)
กรณีน ก้ี ารจะตอ งพจิ ารณาวา สนธิสญ
ั ญาดงั กลาวไดผ า นกระบวนการยอมรับส นธิสญ
ั ญา
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแลวหรือไม หากผานกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแลว
ยอมเปนเกณฑในการพิจารณาวากระทบกับสิทธิมนุษยชนโดยถือวาเปนเกณฑของ
กฎหมายภายใน แตอยางไรก็ตาม เมื่อถือวาเปนกฎหมายภายในจึงตองพิจารณามิให
ขัดแยงก ับรัฐธรรมนูญ
			
ค. หากมีการอางวาบทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบตอ
ส ทิ ธิม นุษยชน โดยอาศัยพ นื้ ฐานของสนธิสญ
ั ญาประเภทกฎหมาย (law-making treaty)
กรณีนี้จะตองพิจารณาวา สนธิสัญญาดังกลาวไดผานกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแลว
หรือไม หากผา นกระบวนการตามรฐั ธรรมนูญแ ลว ยอมอา งในฐานะเปนก ฎเกณฑภ ายใน
ได แตห ากยงั ไ มผ า นกระบวนการตามรฐั ธรรมนูญ จะตอ งพจิ ารณาวา ส นธิสญ
ั ญาดงั กลาว
มีฐานะเปนจารีตประเพณีตามกฎหมายระหวางประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป หรือ
หลักค วามเปนธรรมหรือไม
			
ง. หากมีการอางวาบทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบตอ
สิทธิม นุษยชน โดยอาศัยจ ารีตป ระเพณีต ามกฎหมายระหวางประเทศ หลักกฎหมายทว่ั ไป หรือ
หลักค วามเปนธรรม ก รณีน ย้ี อ มอาศัยห ลักด งั กลาวในการอา งวาก ระทบตอ ส ทิ ธิม นุษยชนได
7.3.2 การที่บทบัญญัติแหงกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งจะไมมีผลใชบังคับนั้น
จะตองเปนกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ซึ่งเกณฑใ นการพิจารณา
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วากฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไมนั้น ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน อาศัยหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(1) หลักเกณฑทั่วไปในการตรากฎหมายจำากัดสิทธิ สำาหรับหลักเกณฑทั่วไป
ในการตรากฎหมายจำากัดสิทธิมีขอพิจารณา ดังนี้
ก. กฎหมายทีจำ่ ากัดสิทธิและเสรีภาพนัน้ เปนการจำากัดสิทธิและเสรีภาพ
ที่อยูในความคุมครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม
ข. กฎหมายที่จำากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นเปนการจำากัดในขอบเขตของ
สิทธิและเสรีภาพที่อยูในความคุมครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม
ค. กฎหมายที่จำากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นไดดำาเนินการใหเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กำาหนดไวในรัฐธรรมนูญ หรือไม ซึ่งแยกพิจารณาได 2 กรณี ดังนี้
ค.1) กรณีของสิทธิและเสรีภาพที่เงื่อนไขกฎหมายเฉพาะ กรณีของ
สิทธิและเสรีภาพทีมี่ เงือ่ นไขเฉพาะตามทีบั่ ญญัตไว
ิ ในรัฐธรรมนูญนัน้ การจำากัดสิทธิและ
เสรีภาพในเรื่องนั้นๆ จะกระทำาไดเฉพาะตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไวเทานั้น
ค.2) กรณีของสิทธิและเสรีภาพที่ ปราศจากเงื่อนไข ของกฎหมาย
เฉพาะ การจำากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นเปนไปเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพอื่น หรือเพื่อ
วัตถุประสงคอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือไม
ง. กฎหมายที่จำากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นไดกำาหนดรายละเอียดอันเปน
สาระสำาคัญทีฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตติ องกำาหนดเองไวเพียงพอหรือไม “หลักเงือ่ นไขของรัฐสภา”
(Parlamentsvorbehalt)
(2) หลักเกณฑตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ
หลักเกณฑ ตาม มาตรา 29 ของ รัฐธรรมนูญ นั้น เปน หลักเกณฑ ใน การ ตรา
กฎหมายจำากัดสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
ก. การจำากัดสิทธิและเสรีภาพกระทำาไดแตอาศัยตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง)
ข. การจำากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลเปนการทั่วไปและไมมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ เปนการเจาะจง (มาตรา 29 วรรคสอง)
ค. การจำากัดสิทธิและเสรีภาพตองเปนไปตามหลักเทาที่จำาเปนหรือ
หลักความพอสมควรแกเหตุ หรือหลักความไดสัดสวน (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง)

276 การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

		
ง. การจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสำ�คัญแ หงส ิทธิ
และเสรีภาพมิได (มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง)
		
จ. การจัดสิทธิและเสรีภาพจะตองอางบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ที่ใหอำ�นาจในการตรากฎหมายจำ�กัดส ิทธิดวย (มาตรา 29 วรรคสอง)
(3) หลักเกณฑม าตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ
หลักเกณฑตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ นั้นประกอบดวยหลักตางๆ ดังนี้
(1) ความเ สมอภาคกั น ใ นก ฎหมาย ตามม าตรา 30 วรรคห นึ่ ง (2) หลั ก ค วามมี 
สิทธิเทาเทียมกันของชายและหญิง ตามมาตรา 30 วรรคสอง และ (3) หลักขอหามมิให
เลือกปฏิบัติ ตามาตรา 30 วรรคสาม ในการตรวจสอบวากฎหมายเปนไปตามหลักค วาม
เสมอภาคตามมาตรา 30 หรือไ มมีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
		
ก. กฎหมายฉบับนั้นไดกำ�หนดใหมีการปฏิบัติใหแตกตางกันสำ�หรับ
ขอเท็จจริงท ี่มีสาระสำ�คัญเหมือนหรือไม
		
ข. กฎหมายฉบับดังกลาวนั้นสอดคลองกับหลักเงื่อนไขการบัญญัติ
กฎหมายของรฐั สภา “หลักเงือ่ นไขของรฐั สภา” (Parlamentsvorbehalt) หรือไม กลาวคอื
กฎหมายฉบับน นั้ ฝ า ยนติ บิ ญ
ั ญัตไิ ดก �ำ หนดสงิ่ อ นั เปนส าระสำ�คัญเอง โดยมไิ ดม อบใหเปน
อำ�นาจของฝายปกครอง
		
ค. ขอพิจารณาเกี่ยวกับหลักความเสมอภาค
			 (ค.1) การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นมีความมุงหมายเพื่อ
วัตถุประสงคที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม
			 (ค.2) ในกรณีข องเงือ่ นไขพเิ ศษตามหลักค วามเสมอภาคเฉพาะเรือ่ ง
การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันในเรื่องนั้นเปนไปตามเงื่อนไขของหลักความเสมอภาค
เฉพาะเรื่องนั้นๆ หรือไม เชน
				
- การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นละเมิดหลักเกณฑของ
ขอหามมิใหเลือกปฏิบัติหรือไม (ตามมาตรา 30 วรรค 3) หรือมีเหตุผลขอยกเวนอื่นๆ
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม
				
- การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นมีความเหมาะสมและมี
ความจำ�เปนเพื่อก ารบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวหรือไม (หลักความไดสัดสวน)
		
ง. การตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมายกับหลักความเสมอภาค มีการ
ตรวจสอบ 4 ระดับ ด ังนี้
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ง.1) ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตจะ
ิ ตองมีความชัดเจนตอความแตกตางทีปรากฏ
่
ในทางขอเท็จจริงอยางสมบูรณและปราศจากความผิดพลาด และจะตองประเมินพืน้ ฐาน
ที่ ถูกตอง เปนจริง นั้น โดย เจตจำานง ของ ฝาย นิติบัญญัติ เอง ใน การ ที่ กำาหนด กฎเกณฑ
ดังกลาว ในขณะเดียวกันการกำาหนดกลุมบุคคลที่จะใชในการเปรียบเทียบก็ดีหรือการ
กำาหนดลักษณะขององคประกอบก็ดี ยอมขึน้ กับความมุง หมายของกฎเกณฑในเรือ่ งนัน้ ๆ
ง.2) ความเหมือนกันหรือความแตกตางกันของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ทีนำ่ าไปสูการ
 บัญญัตกฎหมาย
ิ
นัน้ จะตองมีการประเมินภายในขอบเขตของหลักกฎหมาย
ทัว่ ไป และหากมีการกำาหนดใหแตกตางความแตกตางนัน้ จะตองสอดคลองกับกฎเกณฑ
ทางกฎหมายทีได
่ กำาหนดไวแลว ในกรณีเปนไปตาม “หลักความสอดคลองหลักกฎหมาย
ทั่วไป” (Systemgerechtigkeit in der Gesamtrechtsordnung) หลักกฎหมายทั่วไป
หลักกฎหมายที่มีความสำาคัญตอการประเมินตามความเสมอภาค คือบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังรวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ที่ไดรับหลักการมาจาก
รัฐธรรมนูญ
ง.3) นอกเหนือจาก “หลักความสอดคลองกับหลักกฎหมายทั่วไป”
แลว กฎเกณฑ ของ กฎหมาย ใน เรื่อง นั้น จะ ตอง สอดคลองกับ หลักเกณฑ เฉพาะ ของ
กฎหมายในขอบเขตของเรื่องนั้นๆ ดวย หรือที่เรียกวา “หลักความสอดคลองกับหลัก
กฎหมายเฉพาะเรื่อง” (Systemgerechtigkeit innerhalb eines Teilsystems)
ง.4) ในการบัญญัติกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง การตัดสินใจของฝาย
นิติบัญญัติบนพื้นฐานของความสอดคลองกันของระบบกฎหมายจะตองสอดคลองกับ
ความคิดพื้นฐานและทำาใหแตละองคประกอบของกฎหมายนั้นมีผลในทางปกิบัติ
จ. องคประกอบและผลในทางกฎหมายในเรื่องดังกลาวไดกำาหนดไว
อยางชัดเจนหรือไม
(4) หลักกฎหมายทั่วไปและหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ
(4.1) หลักกฎหมายทัว่ ไป ยอมเปนเกณฑทีนำ่ ามาใชในการตรวจสอบดัง
เชน ในระบบกฎหมายของตะวันตก กลาวคือ หลักที่วา
ฌ. “นิติกรรมทางปกครองตองไมมีผลใชบังคับยอนหลัง”
ญ. “นิติกรรมทางปกครองตองมีความแนนอนชัดเจน”
ฎ. “การบริการสาธารณะจะตองตอเนื่อง ไมหยุดชะงัก”
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ฏ. “การรบั ฟงบ คุ คลซงึ่ น ติ ฐิ านะของเขาอาจไดรบั ค วามกระทบกระเทือน
จากมาตรการทางปกครอง กอนที่ออกมาตรการนั้น”
		
ฐ. “ความคาดหวังอ ันชอบธรรมของบุคคลจะตองไดรับค วามคุมครอง”
		
ฑ. “หลักค วามพอสมควรแกเหตุ” ถึงแมใ นปจ จุบนั ไ ดม กี ารบญ
ั ญัตริ บั รอง
ไวแลวในมาตรา 29 วรรคแรก แมวาม ิไดบัญญัตไิ วในมาตรา 29 วรรคแรกก็สามารถนำ�
หลักด ังกลาวมาเปนเกณฑใ นการตรวจสอบได เพราะถือวาเปนหลักกฎหมายทั่วไป
		
ฒ. “หลักค วามแนนอนชดั ” เปนหลักท เี่ รียกรองความแนนอนชดั เจนของ
กฎหมายเพือ่ ใหผใู ชกฎหมายสามารถด�ำ เนินการใหเปนต ามขอ เรียกรองของกฎหมายได
หลักน ี้เรียกรองเครงครัดในทางกฎหมายอาญา
		
ณ. “หลักหามมิใหกฎหมายมผี ลยอนหลัง” หลักนี้เรียกรองเครงครัดใ น
ทางกฎหมายอาญา แตใ นขอบเขตของกฎหมายอนื่ อาจตรากฎหมายใหม ผี ลยอ นหลังไ ด
แตจะตองพิจารณาหลักอื่นๆประกอบดวย
		
(4.2) หลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ หลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญยอม
นำ�มาเปนเกณฑในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได หลักน ิติรัฐ
ซึง่ เปนห ลักสำ�คัญพ นื้ ฐานในการรา งรฐั ธรรมนูญ สำ�หรับหลักน ติ ริ ฐั โ ดยภาพรวมกลาวคอื 
ทั้งสวนที่ไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและสวนที่เปนผลมาจากการตีความ
หลักนิติรัฐทั่วไป นั้นม ีรายละเอียดดังนี้
		
ก. การคุมครองสิทธิขั้นพ ื้นฐานสำ�หรับประชาชน
		
ข. หลักการแบงแยกอำ�นาจ (Separation of Powers)
		
ค. การที่กฎหมายตามรูปแบบทั้งหลาย ยอมมีผลผูกพันองคกรตางๆ
ของรัฐ
		
ง. หลักที่วากฎหมายยอมเปนเงื่อนไขในการดำ�เนินการทั้งหลายของ
ฝายปกครอง
		
จ. การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิฟองรองให
หนวยงานของรัฐรับผิด
		
ฉ. หลักนิติรัฐทางอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งประกอบดวย
หลักยอย ดังนี้
			 ฉ.1) หลักกฎหมายไมมีผลยอนหลัง (nullum crimen nulla poena
sine lege)

การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

dprinzip)

reo)

ฉ.2) หลักการหามการลงโทษซ้ำา (ne bis in idem)
ฉ.3) หลักการรับผิดตอการกระทำาของตนทีควร
่ แกการตำาหนิ (Schulฉ.4) หลักขอสันนิษฐานเกี่ยวกับความเปนผูบริสุทธิ์
ฉ.5) หลักการหามการบังคับใหกลาวรายตนเอง
ฉ.6) หลักการยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกจำาเลย (in dubio pro

ฉ.7) หลักการคุมครองผูเสียหายในคดีอาญา
ฉ.8) หลักการชดเชยคาเสียหายใหแกผูที่ไดรับความเสียหายจาก
การกระทำาอันมิชอบของรัฐ
ช. หลักนิติรัฐที่เกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาโดยทั่วไป
ซ. หลักความมั่นคงของกฎหมาย
ซ.1) กฎเกณฑทางกฎหมายจะตองมีเนื้อหาที่แนนอนและชัดเจน
ซ.2) ความตอเนื่องของกฎเกณฑทางกฎหมาย
ซ.3) หลักเกี่ยวกับคำาสั่งทางปกครอง
ซ.4) หลักเกี่ยวกับคำาพิพากษาหรือคำาวินิจฉัยของศาล
ซ.5) กรณีความขัดแยงระหวางหลักความมั่นคงของกฎหมายกับ
หลักที่วาการปกครองตองเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย
ซ. 6) หลั ก ความ พอสมควร แก เหตุ หรื อ หลั ก ห า ม กระทำ า การ
เกินกวาเหตุ (principle of proportionality)
7.4 อำานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับ
บทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบกับสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 257 (2) ของ
รัฐธรรมนูญ
ในกรณีทีศาล
่ รัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยวาบทบัญญัตแห
ิ งกฎหมายใดกระทบ
ตอ สิทธิ มนุษย ชน และ บทบัญญัติ แหง กฎหมาย นั้น มี ปญหา เกี่ยวกับ ความชอบ ดวย
รัฐธรรมนูญ หากการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปรากฏวากฎหมายฉบับนั้น กระทบ
ตอสิทธิมนุษยชนแตมีปญหาวาจะขัดตอรัฐธรรมนูญของไทยหรือไม หากศาลรัฐธรรมนูญ
จะ วินิจฉัย วา บทบัญญัติ ดังกลาว ไม อาจ ใช บังคับ ได ศาล รัฐธรรมนูญ มี แนวทาง ใน
การวินิจฉัย 3 แนวทาง ดังนี้

280 การตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชน

แ นวทางทห่ี นึง่ ศ าลรฐั ธรรมนูญอ าจวนิ จิ ฉัยว า บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายดงั กลาว
มีผลกระทบตอสิทธิม นุษยชน แตไ มขัดกับร ัฐธรรมนูญ บทบัญญัติแหงก ฎหมายดังกลาว
ยังคงมีผลใชบังคับตอไป ซึ่งหากเปนการขัดกับสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคีเปน
กรณีท ป่ี ระเทศไทยควรจะตอ งปรับปรุงก ฎหมายใหส อดคลองกับส นธิสญ
ั ญาดงั กลาวตอ ไป

แ นวทางทส่ี อง ศ าลรฐั ธรรมนูญอ าจวนิ จิ ฉัยว า บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายดงั กลาว
กระทบตอสิทธิมนุษยชน หากไมเขาหลักเกณฑทางรัฐธรรมนูญอื่นๆ ที่จะนำ�ไปสู
การวนิ จิ ฉัยว า บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายนนั้ ข ดั กับร ฐั ธรรมนูญ ใ หศ าลรฐั ธรรมนูญพ จิ ารณา
วา หลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเรื่องดังกลาวเปนหลักกฎหมายทั่วไปหรือเปน
หลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญหรือไม หากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปหรือ
หลักพ นื้ ฐานของรฐั ธรรมนูญ ศ าลรฐั ธรรมนูญอ าจวนิ จิ ฉัยว า บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายนนั้ 
เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิมนุษยชนและขัดกับรัฐธรรมนูญ ไมอาจ
ใชบังคับไดอีกตอไป ทั้งนี้โดยอาศัยมาตรา 3 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติวา
“การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และ
หนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม”

แ นวทางทส่ี าม ศ าลรฐั ธรรมนูญอ าจวนิ จิ ฉัยว า บ ทบัญญัตแิ หงก ฎหมายดงั กลาว
กระทบตอสิทธิมนุษยชน หากไมเขาหลักเกณฑทางรัฐธรรมนูญอื่นๆ ที่จะนำ�ไปสู
การวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ หากศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวา พนั ธกรณีในสนธิสญ
ั ญาดา นสทิ ธิมนุษยชนซง่ึ ยงั ไมมกี ารออกกฎหมายรองรับ
ในกรณีน้ีแมวารัฐธรรมนูญไทยจะมิไดมีบทบัญญัติเปนการเปดชองทางใหกฎหมาย
ระหวางประเทศเขามาเปนกฎหมายภายในรัฐตามประเภทของบอเกิดของกฎหมาย
ระหวางประเทศดังเชนประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีก็ตาม แตในกรณีนี้ศาลไทย
อาจนำ�พันธกรณีในเรื่องดังกลาวมาใชบังคับไดโดยอาศัยมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญซึ่ง
บัญญัติวา “ใ นเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกก รณีใดใหวินิจฉัยก รณีนั้น
ไปตามประเพณีก ารปกครองระบอบประชาธิปไตยอนั ม พี ระมหากษัตริยท รงเปนป ระมุข”
หากหลักการดังกลาวสามารถอาศัยมาตรา 7 เปนฐานในการตีความนำ�มาใชได
7.5 ตัวอยางของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีผลกระทบตอสิทธิมนุษยชน
(1) กฎหมายที่กำ�หนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอันเนื่องมาจาก
การเปนบุคคลลมละลาย เปนการบัญญัติกฎหมายที่ขัดกับหลักความเสมอภาค
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เพราะเปนการปฏิบัติตอบุคคลที่แตกตางกัน เนื่องจากความเปนบุคคลลมละลายไมควร
ถูกเลือกปฏิบัติในกรณีนั้น

(2) กฎหมายจาำ กัดสทิ ธิในการเขาทำางานของบคุ คลซง่ึ เคยตอ งโทษจาำ คุก
กรณีนี้เปนการบัญญัติกฎหมายที่มีลักษณะของการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอบุคคล
ซึ่งเคยตองโทษจำาคุกมาแลว ซึ่งถือวาเปนการขัดกับหลักความเสมอภาคอยางหนึ่ง

(3)กฎหมายที่วางบทสันนิษฐานของกฎหมายใหมีความผิด การกำาหนด
โทษและหลักความรับผิดในทางอาญาถือวาเปนหลักพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญและกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ดังนั้นการบัญญัติกฎหมาย
วางบทสันนิษฐานของกฎหมายใหมีความผิดจึงขัดกับหลักดังกลาว

(4)กฎหมายทกี่ ารละเมิดส ทิ ธิข องบคุ คลโดยการเกณฑแ รงงานและการ
ละเมิดตอกรรมสิทธิ์ เนื่องจากการเกณฑแรงงานสามารถทำาไดเฉพาะเงื่อนไขตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเทานั้น ดังนั้นในบางกรณีอาจไมเขาตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ
กำาหนดไว นอกจากนี้ยังเปนการขัดตอกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองดวย

(5)กฎหมายทขี่ ดั ห ลักค วามรบั ผิดข องรฐั หลักความรับผิดของรัฐถือวาเปน
หลักพืน้ ฐานของรัฐทีเป
่ นนิตรัิ ฐ และเปนหลักทีบั่ ญญัตไว
ิ ในรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ บทบัญญัติ
ของ กฎหมาย ใด ที่ บัญญัติ ให รัฐ หรือ หนวยงาน ของ รัฐ ไม ตอง รับผิด อัน เนื่อง มาจาก
ความบกพรองของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ จึงถือวาขัดตอหลักดังกลาว
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