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ค�ำน�ำ
“ศาล” เป็นสถาบันหลักของรัฐสมัยใหม่ที่มีภารกิจในการวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อพิพาทให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งค�ำวินิจฉัยหรือค�ำพิพากษา
เป็นการอ�ำนวยความยุตธิ รรมให้คกู่ รณี รัฐเสรีประชาธิปไตยซึง่ ยึดมัน่ ในหลักนิตริ ฐั
และหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจจึงให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่
ของศาลเพื่อให้ศาลสามารถใช้อ�ำนาจได้โดยเที่ยงธรรม ตรวจสอบค้นหาความจริง
เพือ่ อ�ำนวยความยุตธิ รรมให้แก่คกู่ รณีได้อย่างแท้จริง นอกจากนีศ้ าลยังต้องมีความ
เป็นอิสระภายนอก คือสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้อย่างอิสระ โดยไม่เกรงกลัวว่าจะ
มีการแทรกแซงจากอ�ำนาจหรืออิทธิพลอื่นใด จึงท�ำให้ศาลจ�ำเป็นต้องมีเครื่องมือ
ให้สามารถด�ำเนินกระบวนพิจารณาไปโดยสงบเรียบร้อย ปราศจากความวุ่นวาย
หรือการประวิงคดีให้ล่าช้า ไม่ว่าจากตัวความ ทนายความ หรือบุคคลภายนอกคดี
ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ได้แก่ ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลและความผิดฐาน
หมิ่นศาล
รายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การละเมิดอ�ำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบ
ศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ” ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ว่าจ้าง
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นทีป่ รึกษาด�ำเนินโครงการ
ศึกษาวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาเปรียบเทียบหลักการคุม้ ครองการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของกฎหมายและค�ำพิพากษา
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลทีเ่ กีย่ วข้องกับการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
ที่มีระบบศาลรัฐธรรมนูญและประเทศไทย โดยรายละเอียดในรายงานฉบับนี้
ประกอบด้วยกรอบแนวความคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับ “การละเมิดอ�ำนาจศาล”
มีสาระส�ำคัญประกอบด้วยข้อความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่
ของศาลและการคุม้ ครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หลักการคุม้ ครอง
การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐเช็ก และสาธารณรัฐเกาหลี การคุม้ ครองการปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ละการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญไทย วิเคราะห์บทบัญญัตแิ ละข้อจ�ำกัด
ของการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว
จะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทุกภาคส่วน รวมทั้งการศึกษาวิจัย
และพัฒนาก�ำหนดแนวคิดและหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ต่อไป

		
		

นายเชาวนะ ไตรมาศ
(เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ)
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การละเมิดอ�ำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ | 1

บทที่ 1
บทน�ำ

1.1 หลักการและเหตุผล
องค์กรตุลาการหรือศาลมีอ�ำนาจหน้าที่หลักในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อพิพาท เพื่อให้ศาลสามารถด�ำเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าวให้เป็นไปโดย
เรี ย บร้ อ ย กฎหมายจึ ง ให้ ห ลั ก ประกั น คุ ้ ม ครองการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องศาล
หลายประการ แต่ประการหนึง่ ซึง่ เป็นกลไกส�ำคัญในการพิทกั ษ์รกั ษาความศักดิส์ ทิ ธิ์
ของอ�ำนาจตุลาการและในอันที่จะให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณาสามารถด�ำเนิน
ไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อยและรวดเร็ว คือ ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
ซึ่งเป็นความผิดที่มีแนวคิดมาจากหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ ตั้งแต่เริ่มมีการ
จัดตั้งระบบศาลคอมมอนลอว์ (Common Law Courts) ขึ้นราวศตวรรษที่ 121
ต่อมากลุ่มประเทศซีวิลลอว์ก็มีการบัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลขึ้น
เช่นกันโดยมีวตั ถุประสงค์วา่ เมือ่ ศาลมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการชีข้ าดหรือตัดสินข้อพิพาท
ให้แก่คู่ความ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการหรือเครื่องมือให้แก่ศาล
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาล เพื่อให้กระบวนพิจารณาคดีด�ำเนิน
ไปได้ดว้ ยความรวดเร็วและยุตธิ รรม โดยเป็นความผิดทีม่ ไิ ด้บญ
ั ญัตขิ นึ้ เพือ่ คุม้ ครอง
ผู้พิพากษาเป็นการส่วนตัว หากแต่ค�ำนึงถึงการผดุงรักษาความยุติธรรมในการ
ด�ำเนินกระบวนพิจารณาเป็นส�ำคัญ 2
ส�ำหรับประเทศไทยความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลได้รับการบัญญัติขึ้น
เป็นครัง้ แรกในพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม ร.ศ.127 หมวดที่ 19 มาตรา 134-1393 และ
ณปภา ตุลารักษ์, ขอบเขตและวิธพี จิ ารณาความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553), หน้า 9.
2
เรื่องเดียวกัน, หน้า 12.
3
กุลพล พลวัน, “ข้อสังเกตเกีย่ วกับการละเมิดอ�ำนาจศาล,” ใน ละเมิดอ�ำนาจศาลกับสังคมไทย (กรุงเทพฯ :
ส�ำนักพิมพ์พาสิโก, 2522), หน้า 134 อ้างถึงใน สรชา สันตติรตั น์, คดีละเมิดอ�ำนาจศาลกับหลักความยุตธิ รรม
ในกระบวนพิจารณาคดีของศาล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556), หน้า 2.
1
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ต่อมาเมือ่ ได้มกี ารจัดท�ำประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งขึน้ ในปี พ.ศ. 2478
ความผิดฐานนีไ้ ด้ถกู น�ำมาบัญญัตไิ ว้เป็นการเฉพาะในมาตรา 30 - 33 โดยบทบัญญัติ
ทั้ง 4 มาตรานี้ เป็นกฎหมายที่น�ำมาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
ทุกประเภท ไม่เฉพาะแต่ในคดีแพ่งเท่านัน้ 4 โดยในมาตรา 30 ได้บญ
ั ญัตถิ งึ การละเมิด
อ�ำนาจศาลโดยฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของศาลที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อรักษาความเรียบร้อย
ในบริเวณศาลและให้การพิจารณาคดีของศาลเป็นไปด้วยความเทีย่ งธรรมและรวดเร็ว
โดยใช้บงั คับทัง้ กับคูค่ วามและบุคคลภายนอกทีอ่ ยูต่ อ่ หน้าศาล นอกจากนี้ มาตรา 31
ยังได้บัญญัติถึงการกระท�ำที่เป็นความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลโดยตรง กล่าวคือ
ก�ำหนดให้การกระท�ำดังต่อไปนี้เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล ได้แก่ (1) ขัดขืน
ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของศาลว่าด้วยการรักษาความเรียบร้อยหรือประพฤติตน
ไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล (2) แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพือ่ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
ศาล (3) รูว้ า่ จะมีการส่งค�ำคูค่ วามหรือส่งเอกสารอืน่ ๆ ถึงตน แล้วจงใจไปเสียให้พน้
หรือหาทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับค�ำคู่ความ (4) ตรวจเอกสารทั้งหมดหรือฉบับใด
ฉบับหนึ่งซึ่งอยู่ในส�ำนวนความหรือคัดเอาส�ำเนาเอกสารเหล่านั้นไปโดยไม่ได้รับ
อนุญาต การขัดขืนไม่มาศาลเมือ่ ศาลได้มคี ำ� สัง่ หรือมีหมายเรียก นอกจากนีใ้ นมาตรา 32
ยังก�ำหนดเรือ่ งละเมิดอ�ำนาจศาลในการโฆษณา กล่าวคือในกรณีทเี่ ป็นการกระท�ำ
โดยผูป้ ระพันธ์ บรรณาธิการหรือผูพ้ มิ พ์หนังสือพิมพ์หรือสิง่ พิมพ์วา่ หากมีการฝ่าฝืน
ค�ำสัง่ ศาลทีห่ า้ มโฆษณาข้อความหรือความเห็นในเชิงเปิดเผยข้อเท็จจริง พฤติการณ์
อืน่ ๆ หรือกระบวนพิจารณาใด ๆ เกีย่ วกับคดีหรือมีการกล่าวข้อความ แสดงข้อความ
หรือแสดงความเห็นในระหว่างการพิจารณาคดีทางหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์
โดยประสงค์ให้มีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชน เหนือศาล เหนือคู่ความ
หรือเหนือพยาน ซึง่ จะท�ำให้การพิจารณาคดีเสียความยุตธิ รรมไป ต่อมาเมือ่ มีการจัดตัง้
ศาลปกครอง ก็ได้มกี ารบัญญัตคิ วามผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลไว้ในพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 57 ซึ่งบัญญัติ
ถึงการไม่แสดงหลักฐานตามก�ำหนดเวลาหรือการประวิงคดี และมาตรา 65
4

ณปภา ตุลารักษ์, ขอบเขตและวิธีพิจารณาความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล, อ้างแล้ว, หน้า 90.
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ซึง่ บัญญัตถิ งึ การวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลของศาลปกครอง
โดยไม่สุจริตและไม่ใช่ด้วยวิธีทางวิชาการ
ส�ำหรับการพิจารณาคดีในศาลรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ได้บญ
ั ญัติ
ฐานความผิดเกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจศาลและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของการพิจารณาคดีไว้ โดยก�ำหนดไว้ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบุคคลทีเ่ ข้ามาหรือจะเข้ามา
ในทีท่ ำ� การศาล หรือบริเวณทีท่ ำ� การศาลหรือเข้าฟังการไต่สวนของศาลหรือในกรณี
มีความจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ศาลอาจมีค�ำสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการ
เพื่อให้การพิจารณาคดีด�ำเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและรวดเร็ว อนึ่ง เพื่อให้การ
ด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
การวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยคดีที่กระท�ำโดยสุจริตและมิได้ใช้ถ้อยค�ำหรือ
มีความหมายหยาบคายเสียดสีหรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มคี วามผิดฐานละเมิดอ�ำนาจ
ศาล5 แต่อย่างไรก็ดี หากมีการกระท�ำที่ฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของศาลหรือค�ำสั่งศาล
ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น ให้ถอื เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล และให้ศาลมีอำ� นาจตักเตือน
โดยจะมีคำ� ต�ำหนิเป็นลายลักษณ์อกั ษรด้วยหรือไม่กไ็ ด้ ไล่ออกจากบริเวณศาล หรือ
ลงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมืน่ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ6 ทัง้ นี้
ปัจจุบันยังไม่มีการออกข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจศาล
และการรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดี ดังนั้น เพื่อให้การน�ำ
หลักการละเมิดอ�ำนาจศาลและหลักการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของศาลมาใช้
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจ�ำเป็นต้องศึกษาวิจยั ในประเด็น “การละเมิด
อ�ำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ” โดยศึกษา
เปรียบเทียบให้เห็นถึงระบบความคิด หลักการในการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่
5
6

มาตรา 38 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
มาตรา 39 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
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ของศาลรัฐธรรมนูญและการละเมิดอ�ำนาจศาลรวมทัง้ การพิจารณาและการก�ำหนดโทษ
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะใช้เป็นฐานในการพิจารณา
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการท�ำค�ำวินิจฉัยของศาลตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ หลั ก การคุ ้ ม ครองการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยการก�ำหนดบทบัญญัติการละเมิดอ�ำนาจศาล
ของประเทศที่มีระบบศาลรัฐธรรมนูญ
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญจากบทบัญญัติของกฎหมายและค�ำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้อง
กับการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
3) เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา อุ ป สรรค ข้ อ จ� ำ กั ด ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติเรื่องการละเมิดอ�ำนาจศาล
1.3 ขอบเขตการด�ำเนินงาน
1) ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการคุม้ ครองการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ
โดยการก� ำ หนดบทบั ญ ญั ติ เรื่ อ งการละเมิ ด อ� ำ นาจศาลในประเทศที่ มี ร ะบบ
ศาลรัฐธรรมนูญ
2) ศึกษาเปรียบเทียบหลักการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของกฎหมายและค�ำพิพากษา ค�ำวินิจฉัยของศาล
ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ โดยเป็นประเทศ
ที่มีระบบศาลรัฐธรรมนูญ 4 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยประเทศในทวีปยุโรป
3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศสเปน และประเทศในกลุ่มยุโรป
ตะวันออก 1 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเช็ก ประเทศในทวีปเอเชีย 1 ประเทศ ได้แก่

_19-0273 P01-136.indd 4

7/2/2562 BE 5:04 PM

การละเมิดอ�ำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ | 5

ประเทศเกาหลีใต้ โดยน�ำเสนอว่าในประเทศต่าง ๆ เหล่านี้มีระบบการคุ้มครอง
การปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ เช่น ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล หรือ
กลไกอืน่ ๆ หรือไม่ อย่างไร แต่ละประเทศมีหลักการเกีย่ วกับการละเมิดอ�ำนาจศาล
อย่างไร การกระท�ำในลักษณะใดที่ถือว่าเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
ในแต่ละประเทศ พร้อมทัง้ สามารถน�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญไทย
ได้ โดยยกตัวอย่างกรณีค�ำพิพากษาของศาลที่วินิจฉัยเกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจ
ศาลรัฐธรรมนูญประกอบ
3) ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาอุ ป สรรค และข้ อ จ� ำ กั ด ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติเรื่องการละเมิดอ�ำนาจศาล
4) จัดให้มกี ารประชุมหรือสัมมนาเพือ่ รับฟังความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ยวกับผลการศึกษา เพื่อน�ำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมหรือสัมมนา
มาปรับปรุงผลการศึกษาให้ถกู ต้องสมบูรณ์ โดยการเชิญผูท้ รงคุณวุฒทิ างนิตศิ าสตร์
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงาน
ศาลปกครอง ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาผูแ้ ทนราษฎร ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ส�ำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน นักวิชาการ
อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
1.4 วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลัก
โดยศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Document) ได้แก่ รัฐธรรมนูญ
กฎหมาย ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำพิพากษาศาลปกครอง ตลอดจนเอกสาร
ทุติยภูมิ (Secondary Document) ได้แก่ ต�ำรา รายงานการวิจัย บทความ
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ทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ ทั้งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของเอกสารและ
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ารสนเทศที่ มี เ นื้ อ หาสาระเกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น ของการ
ศึกษาวิจัยนี้แล้วน�ำมาวิเคราะห์ เพื่อประมวลเป็นข้อเสนอแนะต่อไป
นอกจากนี้เมื่อได้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้นแล้ว คณะผู้วิจัยได้ด�ำเนินการ
จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นรายงานการศึกษาวิจยั โดยด�ำเนินการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิ
ทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลปกครอง ส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ส�ำนักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาทีเ่ กีย่ วข้องจากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน
นักวิชาการอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนา
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย โดยจัดขึ้น
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ�ำนวน 60 คน
1.5 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดว่าจะได้รับ
1) ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถน�ำผลการศึกษาวิจยั ดังกล่าวเสนอให้
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าที่ และมีฐานรองรับ
ความน่าเชื่อถือเป็นไปตามหลักวิชาการ
2) หน่วยงานของรัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษา สามารถน�ำผลการ
ศึกษาวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์หรือใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยขั้นต่อไป
3) ทราบถึงแนวคิดเกีย่ วกับหลักการคุม้ ครองการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ ปัญหา อุปสรรคและข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติ
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติเรื่องการละเมิดอ�ำนาจศาล
4) ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อยอดทางวิชาการต่อไป
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1.6 รายชื่อคณะผู้วิจัย
1)
2)
3)
4)
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อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์

หัวหน้าโครงการ
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
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บทที่ 2

ข้อความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของศาล
และการคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
“องค์กรตุลาการหรือศาล” นับเป็นสถาบันหลักของรัฐสมัยใหม่ที่มีภารกิจ
ในการวินจิ ฉัยชีข้ าดข้อพิพาทให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เนือ่ งจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของศาลส่งผลเป็นการให้คุณให้โทษแก่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือ
ทั้งสองฝ่าย ระบบกฎหมายของรัฐเสรีประชาธิปไตยซึ่งยึดมั่นในหลักนิติรัฐและ
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจจึงให้ความส�ำคัญกับการคุม้ ครองการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาล
เพื่ อ ให้ ศ าลสามารถใช้ อ� ำ นาจได้ โ ดยเที่ ย งธรรม ตรวจสอบค้ น หาความจริ ง
เพือ่ อ�ำนวยความยุตธิ รรมให้แก่คค่ ู วามได้อย่างแท้จริง การคุม้ ครองการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาล
ไม่วา่ จะเป็นการคุม้ ครองความเป็นอิสระของศาล ประกอบด้วยความเป็นอิสระภายใน
คือตุลาการผูท้ ำ� หน้าทีด่ ำ� เนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีนนั้ ต้องรักษา
ความเป็นกลางในจิตใจให้ปราศจากอคติทงั้ 4 ประการ คือ ความล�ำเอียงเพราะรัก
ล�ำเอียงเพราะโกรธ ล�ำเอียงเพราะหลง และล�ำเอียงเพราะกลัว นอกจากนี้ศาล
ยังต้องมีความเป็นอิสระภายนอก คือ สามารถวินจิ ฉัยชีข้ าดได้อย่างอิสระ โดยมิตอ้ ง
หวัน่ เกรงว่าจะมีการแทรกแซงจากอ�ำนาจหรืออิทธิพลอืน่ ใด นอกจากนีศ้ าลจ�ำเป็น
ต้องมีเครือ่ งมือให้สามารถด�ำเนินกระบวนพิจารณาไปโดยสงบเรียบร้อย ปราศจาก
ความวุน่ วายหรือการประวิงคดีให้ลา่ ช้า ไม่วา่ จากตัวความ ทนายความ หรือบุคคล
ภายนอกคดี ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ได้แก่ ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลและ
ความผิดฐานหมิ่นศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีพันธกิจส�ำคัญ
ในบทนี้คณะผู้วิจัยจะได้ศึกษาถึงข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครอง
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาล อันได้แก่ หลักความเป็นอิสระของตุลาการ (2.1) หลักการ
ทีใ่ ช้ในการควบคุมการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อย
(2.2) ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจศาล (2.3) และหลักความ
เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ การคุ ้ ม ครองการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของศาลรัฐธรรมนูญ (2.4)
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2.1 หลักความเป็นอิสระของตุลาการ
หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาหรือตุลาการเป็นหลักการสากลที่ได้รับ
การยอมรับนับถือว่าเป็นหลักประกันความยุติธรรม หากผู้พิพากษาตกอยู่ภายใต้
ความครอบง�ำจากอ�ำนาจหรืออิทธิพลใด ๆ ไม่ว่าจากภายนอก ภายใน อ�ำนาจรัฐ
อ�ำนาจเศรษฐกิจ อ�ำนาจในระบบ หรืออ�ำนาจนอกระบบ วิจารณญาณของผูพ้ พิ ากษา
ย่อมต้องคล้อยตามอ�ำนาจหรืออิทธิพลทีเ่ ข้ามาครอบง�ำนัน้ ความยุตธิ รรมจะเกิดขึน้
ไม่ได้ ประชาชนจะได้รบั ความเดือดร้อนเพราะต้องตกอยูภ่ ายใต้อำ� นาจหรืออิทธิพล
ต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นเช่นกัน 7
หลักความเป็นอิสระของตุลาการจ�ำแนกเป็น 2 ประการ คือ หลักความ
เป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือความเป็นอิสระภายนอก กับหลักความเป็นอิสระ
ส่วนตัวหรือความเป็นอิสระภายใน
		 2.1.1 หลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ : ความเป็นอิสระ
ภายนอก
		 หลักการส�ำคัญของความเป็นอิสระของตุลาการในประการแรก ได้แก่
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ ในการท�ำหน้าที่พิจารณาพิพากษา
อรรถคดีของผู้พิพากษานั้น ผู้พิพากษาไม่อยู่ภายใต้อาณัติของบุคคล คณะบุคคล
หรือองค์กรใด ค�ำสั่งและค�ำแนะน�ำต่าง ๆ เป็นสิ่งต้องห้ามโดยสิ้นเชิงต่อองค์คณะ
พิจารณาคดีของศาล ในการพิจารณาคดีผู้พิพากษาย่อมมีอิสระในการด�ำเนิน
กระบวนพิจารณา ตั้งแต่การก�ำหนดประเด็นพิพาท การรับฟังพยานหลักฐาน
การชัง่ น�ำ้ หนักพยานหลักฐานไปจนถึงการวินจิ ฉัยชีข้ าดคดี นอกจากนี้ ยังหมายรวม
ถึ ง กรณี ที่ มี ค� ำ สั่ ง ที่ จ ะมี ผ ลเป็ น การให้ ผู ้ พิ พ ากษาไม่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการ
พิจารณาพิพากษาคดีโดยทางอ้อมด้วย เช่น ในเรื่องการจ่ายส�ำนวนแก่ผู้พิพากษา
การก�ำหนดระยะเวลาให้ผู้พิพากษาพิจารณาคดีให้เสร็จภายในระยะเวลาที่จ�ำกัด
ตลอดจนการก�ำหนดให้ผู้พิพากษาปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่น จนไม่มีเวลาเพียงพอ
7

ศักดา โมกขมรรคกุล, “ความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษา,” บทบัณฑิตย์ เล่ม 52 ตอน 3 (กันยายน 2539) : 1.
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ส�ำหรับการพิจารณาพิพากษาคดี เพราะค�ำสัง่ ดังกล่าวเท่ากับเป็นการถอดถอนอ�ำนาจ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีนั่นเอง ความเป็นอิสระโดยนัยนี้เรียกว่า “ความเป็น
อิสระในเนื้อหา” 8
		 ที่ ม าส� ำ คั ญ ของหลั ก ความเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องศาล
มาจากแนวคิดทีว่ า่ ในแต่ละรัฐมีการใช้อำ� นาจอธิปไตยของตนกระท�ำภารกิจต่าง ๆ
3 ประเภทด้วยกัน คือ ภารกิจด้านนิติบัญญัติ (Legislative Function) ซึ่งได้แก่
การตรากฎหมายขึ้นบังคับใช้แก่ราษฎรเป็นการทั่วไป ภารกิจด้านการบริหาร
(Executive Function) ซึ่งได้แก่ การบังคับให้การต่าง ๆ เป็นไปตามที่กฎหมาย
ได้บัญญัติก�ำหนดไว้ และภารกิจด้านตุลาการ (Judicial Function) ซึ่งได้แก่
การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างราษฎรหรือพลเมืองด้วยกันเองหรือระหว่าง
ราษฎรหรือพลเมืองกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย
		 อนึง่ รัฐมีฐานะเป็นบุคคลในแง่นามธรรมหรือ “นิตบิ คุ คล” เท่านัน้ หาได้
มีตวั ตนและมีชวี ติ จิตใจดังเช่น “บุคคลธรรมดา” ไม่ ดังนัน้ รัฐจึงไม่สามารถใช้อำ� นาจ
อธิปไตยกระท�ำการต่าง ๆ ทัง้ สามประเภทได้ดว้ ยตนเอง รัฐจ�ำต้องมีบคุ คลธรรมดา
คนหนึ่งหรือคณะหนึ่งเป็นอย่างน้อยเป็นผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยกระท�ำการต่าง ๆ
ทั้งสามประเภทนี้แทนตนและในนามของตน บุคคลธรรมดาที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตย
แทนรัฐและในนามของรัฐนี้เรียกว่า “องค์กรของรัฐ” (Organ of State)
		 รัฐอาจใช้อ�ำนาจอธิปไตยของตนกระท�ำการต่าง ๆ โดยทางองค์กร
เพียงองค์กรเดียวก็ได้ ดังเช่นในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
พระมหากษัตริยท์ รงใช้อำ� นาจอธิปไตยกระท�ำการทางนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหาร และตุลาการ
แต่ลำ� พังเพียงพระองค์เดียว จริงอยูใ่ นการปกครองระบอบนีย้ อ่ มจะมีขา้ ราชบริพาร
8

คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549), หน้า 65
อ้างถึงใน วรรณวิสาข์ สุทธิวารี, ขอบเขตการกระท�ำที่เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), หน้า 17.
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คอยช่ ว ยเหลื อ แบ่ ง เบาภาระของพระมหากษั ต ริ ย ์ อ ยู ่ บ ้ า ง แต่ ข ้ า ราชบริ พ าร
ต่างก็กระท�ำการในนามพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น แต่ประวัติศาสตร์ทางการเมือง
การปกครองได้แสดงให้เห็นอยูเ่ สมอว่า เมือ่ ใดก็ตามทีก่ ารใช้อำ� นาจอธิปไตยของรัฐ
รวมศูนย์อยู่ที่คนคนเดียวหรือคณะเดียว ไม่ว่าคนคนนั้นจะได้อ�ำนาจมาโดยการ
แย่งอ�ำนาจ การแต่งตั้ง หรือการเลือกตั้งจากราษฎรหรือพลเมืองก็ตามราษฎร
หรือพลเมืองจะไม่มีสิทธิและเสรีภาพในอันที่จะกระท�ำการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพของตนทัง้ ทางกายภาพและทางจิตใจได้เลย ทัง้ นี้ เพราะ “อ�ำนาจท�ำให้
ผู้ถืออ�ำนาจนั้นเสื่อมลง อ�ำนาจเด็ดขาดย่อมท�ำให้ผู้ถืออ�ำนาจนั้นเสื่อมลงอย่างถึง
ทีส่ ดุ ” (power corrupts, absolute power corrupts absolutely) คนเราทุกคน
เมื่อมีอ�ำนาจแล้วมักจะมัวเมาในอ�ำนาจ และมักจะใช้อ�ำนาจอย่างสุดโต่งเสมอ
ดังนั้น ถ้าหากอ�ำนาจนิติบัญญัติกับอ�ำนาจบริหารมารวมกันอยู่ในบุคคลคนเดียว
หรือองค์กรเดียวกัน เสรีภาพจะไม่มเี ลย เพราะเป็นทีน่ า่ หวัน่ เกรงว่า บุคคลหรือองค์กร
ผู้ใช้อ�ำนาจทั้งสองนั้นจะตรากฎหมายที่มีลักษณะกดขี่มาใช้และจะใช้กฎหมายนั้น
บังคับอย่างกดขี่ ถ้าอ�ำนาจพิพากษาไปรวมอยู่กับอ�ำนาจนิติบัญญัติแล้ว ชีวิตและ
เสรีภาพของประชาชนก็จะมีความเป็นอยู่ตามความพอใจของผู้ใช้อ�ำนาจทั้งสอง
เพราะผู้พิพากษาเป็นผู้ตรากฎหมายด้วย ถ้าอ�ำนาจพิพากษาไปรวมกับอ�ำนาจ
บริหารแล้ว ผูพ้ พิ ากษาก็จะมีอำ� นาจบีบคัน้ ได้เต็มทีแ่ ละไม่มอี ะไรเหลือเลย ถ้าบุคคล
คนเดียวกันหรือองค์กรเดียวกันเป็นผู้ใช้อ�ำนาจทั้งสาม กฎหมายก็จะไม่แน่นอน
การใช้กฎหมายบังคับก็จะผันแปรไปตามความประสงค์ของผู้ใช้อ�ำนาจ และถ้า
ใครไม่ท�ำตามความประสงค์นั้น ผู้มีอ�ำนาจก็จะสั่งลงโทษตามความพอใจของตน
กฎหมายก็จะเลื่อนลอย บ้านเมืองก็จะไม่สงบ เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎรหรือพลเมืองจากการใช้อำ� นาจตามอ�ำเภอใจของผูป้ กครอง รัฐธรรมนูญ
ของรัฐเสรีประชาธิปไตยจึงได้บญ
ั ญัตจิ ดั ระเบียบการใช้อำ� นาจอธิปไตย โดยวางอยู่
บนพื้นฐานของการแบ่งแยกอ�ำนาจ กล่าวคือมีการกระจาย (distribution) การใช้
อ�ำนาจอธิปไตยกระท�ำการทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ให้องค์กรของรัฐ
ต่างองค์กรเป็นผู้ใช้แยกต่างหากจากกัน แต่ละองค์กรต่างก็ใช้อ�ำนาจอธิปไตย
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กระท�ำการตามทีร่ ฐั ธรรมนูญมอบหมายอย่างเป็นอิสระ ไม่ตอ้ งฟังค�ำสัง่ หรือค�ำบัญชาการ
ขององค์กรอืน่ และเป็นทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปในปัจจุบนั นีว้ า่ “สังคมใดไม่มกี ารประกัน
เสรีภาพของปัจเจกชน อีกทั้งไม่มีการแบ่งแยกอ�ำนาจ สังคมนั้นไม่มีรัฐธรรมนูญ”
ค�ำว่า “รัฐธรรมนูญ” ในที่นี้หมายความรวมถึงรัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตย หรือ
รัฐธรรมนูญตาม “แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม” อันเป็นรัฐธรรมนูญที่จ�ำกัดอ�ำนาจ
ของผู้ปกครอง ไม่ให้มีอ�ำนาจมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎรหรือพลเมืองนั่นเอง
		 ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ “การแบ่งแยกอ�ำนาจ” หรือ “Separation
of powers” นั้น ไม่ได้หมายถึงการแบ่งแยกอ�ำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันแบ่งแยกไม่ได้ แต่หมายถึง เทคนิคการจัดโครงสร้างขององค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจ
อธิปไตยโดยการแบ่งแยกองค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจอธิปไตยไม่ให้การใช้อำ� นาจไปรวมศูนย์
(Concentration) อยูท่ อี่ งค์กรใดองค์กรหนึง่ ดังนัน้ ค�ำว่า “อ�ำนาจ” ในวลีไทยทีว่ า่
“การแบ่งแยกอ�ำนาจ” และ “powers” ในวลีภาษาอังกฤษทีว่ า่ “Separation of
powers” จึงหมายถึง “องค์กร” หรือ “Organs” ผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตย
		 รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยทุกรัฐจะบัญญัติให้แยกองค์กร
ผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยกระท�ำการทางตุลาการออกจากองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตย
กระท�ำการทางนิติบัญญัติและบริหาร ซึ่งรวมเรียกว่า “การใช้อ�ำนาจอธิปไตย
กระท�ำการทางการเมือง” อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ 9
		 1) รัฐธรรมนูญมอบหมายให้องค์กรตุลาการหรือศาลเป็นผู้ใช้อ�ำนาจ
อธิปไตยพิจารณาพิพากษาอรรถคดีแต่เพียงผู้เดียว ไม่เปิดโอกาสให้องค์กรอื่น
ร่วมใช้อ�ำนาจนี้กับศาล และในด้านกลับกันรัฐธรรมนูญก็ไม่เปิดโอกาสให้ศาล
ร่วมใช้อำ� นาจอธิปไตยกระท�ำการทางนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละหรือทางบริหารกับองค์กรอืน่

9

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, ““ศาลปกครอง” กับหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ” ใน ข้อความคิดและหลักการพื้นฐาน
ในกฎหมายมหาชน (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2540), หน้า 60 – 65.
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		 2) บุคคลที่เป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นสมาชิก
ขององค์กรอื่น เช่น เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรี หรือ
เจ้าหน้าทีท่ างปกครองในเวลาเดียวกับทีเ่ ป็นผูพ้ พิ ากษาไม่ได้ การเป็นผูพ้ พิ ากษานัน้
เป็น “ลักษณะต้องห้าม” (incompatibility) มิให้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่น
		 การแบ่ ง แยกองค์ ก รผู ้ ใช้ อ� ำ นาจอธิ ป ไตยที่ ก ระท� ำ การทางตุ ล าการ
ออกจากองค์ ก รผู ้ ใช้ อ� ำ นาจอธิ ป ไตยที่ ก ระท� ำ การทางนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละบริ ห าร
อย่างเคร่งครัดเช่นว่านี้ ย่อมเป็น “หลักประกันความอิสระของศาล” ท�ำให้ศาลอยูใ่ น
วิสัยที่จะพิจารณาพิพากษาอรรถคดีได้อย่างปราศจากอคติล�ำเอียง และไม่ตกอยู่
ภายใต้อทิ ธิพลของฝ่ายการเมืองทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ดังนัน้ เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญ
มี ส ถานะเป็ น ศาลหรื อ องค์ ก รตุ ล าการจึ ง ต้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ห ลั ก ความเป็ น อิ ส ระ
ของศาลด้วย 10
		 2.1.2 หลักความเป็นอิสระส่วนตัว : ความเป็นอิสระภายใน
		 หลักความเป็นอิสระส่วนตัวหรือความเป็นอิสระภายในคือ ความรู้สึก
นึกคิดและเจตคติที่ผู้พิพากษามีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เป็นกลาง
ปราศจากอคติหรือความล�ำเอียง ซึ่งตามหลักกฎหมายไทยแต่โบราณได้มีการ
กล่าวถึง “หลักอินทภาษ” ซึ่งเป็นค�ำสอนของพระอินทร์ว่า การพิจารณาชี้ขาด
ตัดสินคดีของผู้พิพากษาและตุลาการทั้งหลาย11 ต้องท�ำหน้าที่โดยปราศจากอคติ
4 ประการ คือ ฉันทาคติ โทษาคติ ภยาคติ และโมหาคติ ไว้ในกฎหมายตราสามดวง
ส่วนที่ว่าด้วยหลักอินทภาษซึ่งบัญญัติไว้ ความตอนหนึ่งว่า
“ในเทวะอรรรถาธิบายนั้นว่า ดูกรมานพ โย ปุคฺคโล อันว่าบุคคลผู้ใด
จะเปนผู้พิภากษาตัดสินคดีการแห่งฝูงมนุษยนิกรทังหลาย นาติวตฺตติ บ่มิได้
ล่วงเสีย ธมฺมํ ซึง่ สุจริตธรรมอันเปนของแห่งสับปรุษ ฉนฺทา โทสา ภยา โมหา เหตุโลภ
ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์, เขตอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 14-16.
11
ในกฎหมายตราสามดวงความส่วนที่ 6 แห่งหลักอินทภาษ ก�ำหนดหน้าที่ของตุลาการให้เป็นผู้พิจารณาคดี
รวมทัง้ สอบสวนพยานหลักฐานแล้วส่งส�ำนวนให้ผพู้ พิ ากษา ความส่วนที่ 7-11 แห่งหลักอินทภาษ ก�ำหนดให้
ผูพ้ พิ ากษาเป็นผูม้ อี ำ� นาจตัดสินชีข้ าดคดี แต่ในปัจจุบนั ทัง้ ผูพ้ พิ ากษาและตุลาการต่างมีอำ� นาจพิจารณาและ
พิพากษาคดีด้วยกันทั้งสิ้น
10
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แลโกรธแลกลัวแลหลง ... อรรถาธิบายว่าบุคคลผู้ใดจะเปนผู้พิภากษาตัดสินคดี
การแห่งมนุษย์นิกรทั้งหลายพึงกระท�ำสันดานให้นิราศปราศจากอะคติธรรมทั้งสี่
คือ ฉันทาคติ 1 โทษาคติ 1 ภะยาคติ 1 โมหาคติ 1 ...” 12
		 กฎหมายตราสามดวงได้บัญญัติหลักอินทภาษ อันเป็นหลักว่าด้วย
จริยธรรมและองค์ความรูต้ า่ ง ๆ ทีผ่ พู้ พิ ากษาและตุลาการจะต้องพึงมีและถือปฏิบตั ิ
ในการพิจารณาอรรถคดีโดยเคร่งครัด ผู้พิพากษาและตุลาการจะต้องพิจารณา
พิพากษาคดีไปตามพระธรรมศาสตร์และพระราชศาสตร์ โดยปราศจากอคติธรรม
(ความล�ำเอียง) 4 ประการ ได้แก่ 13
1) ฉันทาคติ คือ ความล�ำเอียงอันเกิดจากความพึงพอใจในทรัพย์หรือ
สินบนทีค่ คู่ วามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เสนอให้ และยังหมายรวมถึงความล�ำเอียงอันเกิดแต่
การทีค่ คู่ วามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เป็นญาติตน ซึง่ ท�ำให้ผพู้ พิ ากษาและตุลาการพิจารณา
คดีให้คู่ความที่เสนอทรัพย์สินบนหรือฝ่ายที่เป็นญาติตนชนะคดี
		 2) โทษาคติ คือ ความล�ำเอียงอันเกิดจากความโกรธพยาบาทว่าคูค่ วาม
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูของตน แล้วพิจารณาพิพากษาให้คู่ความฝ่ายนั้นแพ้คดี
ทั้งที่ตามทางพิจารณาข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่าคู่ความฝ่ายนั้นจะต้องชนะคดี
		 3) ภยาคติ คือ ความล�ำเอียงอันเกิดจากความเกรงกลัวอ�ำนาจ บารมี
หรืออิทธิพลของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แล้วพิจารณาพิพากษาคดีให้คู่ความ
อีกฝ่ายหนึ่งแพ้คดี
4) โมหาคติ คื อ ความล� ำ เอี ย งอั น เกิ ด จากความไม่ รู ้ ซึ่ ง หมายถึ ง
ความไม่รู้ในข้อเท็จจริง ความไม่รอบรู้กฎหมาย เวลาพิจารณาพิพากษาคดีก็มิได้
พิจารณาไตร่ตรองให้ละเอียด ไม่รู้ว่าคู่ความฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชนะฝ่ายแพ้
ความส�ำคัญผิดที่ท�ำให้ตัดสินผิดพลาด ตัดสินฝ่ายชนะให้แพ้คดี ตัดสินให้ฝ่ายแพ้
กลับชนะคดี
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 200 ปี กฎหมายตราสามดวง (กรุงเทพฯ :
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, มปป.), หน้า 10.
13
ณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ, หลักอินทภาษในกฎหมายตราสามดวง และสภาพบังคับของกฎหมาย
ตราสามดวงในปัจจุบัน ค้นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 จากhttp://www.senate.go.th/lawdatacenter/
includes/FCKeditor/ upload/Image/b/b43%20jun_2_5.pdf
12
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		 หลักอินทภาษยังเป็นหลักส�ำคัญของผู้พิพากษาในการตัดสินคดีความ
จนถึงปัจจุบันโดยประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2529 ยังได้น�ำหลัก
ความเป็นกลางปราศจากอคติหรือหลักอินทภาษมาบัญญัติไว้ดังนี้
“ข้อ 3 ในการนั่งพิจารณาคดี ผู้พิพากษาจักต้องวางตัวเป็นกลางและ
ปราศจากอคติ ทั้งพึงส�ำรวมตนให้เหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่ แต่งกายเรียบร้อย
ใช้วาจาสุภาพ ฟังความจากคู่ความและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างตั้งใจ ให้ความ
เสมอภาค และมีความเมตตา”
“ข้อ 12 เมือ่ จะพิจารณาหรือมีค�ำสัง่ ในเรือ่ งใด ผูพ้ พิ ากษาจักต้องวางอคติ
ทั้งปวงเกี่ยวกับคู่ความหรือคดีความเรื่องนั้น ทั้งจักต้องวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า
และไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด”
		 จริยธรรมตุลาการศาลปกครองก็ได้บัญญัติหลักความเป็นกลางไว้ใน
ลักษณะเดียวกัน
“ข้อ 3 ในการไต่สวนและการนั่งพิจารณาคดี ตุลาการศาลปกครอง
จักต้องวางตนเป็นกลางและปราศจากอคติ ส�ำรวมตนให้เหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่
แต่งกายให้เรียบร้อย ใช้วาจาสุภาพ ทั้งพึงไต่สวน ซักถาม และฟังความจากคู่กรณี
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างตั้งใจ ให้ความเสมอภาค และมีเมตตาธรรม”
“ข้อ 7 เมื่อจะพิจารณาหรือมีค�ำสั่งในคดีเรื่องใด ตุลาการศาลปกครอง
จะต้ อ งละวางอคติ ทั้ ง ปวงเกี่ ย วกั บ คู ่ ก รณี ห รื อ คดี เรื่ อ งนั้ น ทั้ ง จั ก ต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย
โดยไม่ชักช้าและไม่เห็นแก่ผู้ใด”
		 กล่าวโดยสรุป ประมวลจริยธรรมของตุลาการซึ่งถือเป็นข้อก�ำหนด
การด�ำรงตน และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา ได้บัญญัติให้ผู้พิพากษาวางตน
เป็นกลางและปราศจากอคติทั้งปวง จึงอาจกล่าวได้ว่าหลักอินทภาษในกฎหมาย
ตราสามดวงเป็ น หลั ก กฎหมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก ความเป็ น อิ ส ระภายใน
ของตุลาการอันเป็นหลักการสากล จึงยังคงยึดถือปฏิบัติกันมาจวบจนปัจจุบัน
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		 อย่ า งไรก็ ต าม ความเป็ น อิ ส ระของผู ้ พิ พ ากษามิ ไ ด้ ห มายความถึ ง
ความเป็นอิสระจนปราศจากการถูกตรวจสอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพียงแต่มงุ่ หมาย
ให้ผู้พิพากษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่ออิทธิพลใด ๆ ที่จะมา
กดดั น ต่ อ การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ภ ายใต้ ข อบเขตของกฎหมายหรื อ
จากความต้องการของบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ตาม ดังนัน้ เมือ่ ผูพ้ พิ ากษามีความเป็นอิสระ
ในการพิจารณาอรรถคดีต่าง ๆ อย่างแท้จริงแล้วก็ย่อมส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน
2.2 หลักการที่ใช้ในการควบคุมการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาล
ให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อย
เพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาคดี ข องศาลเป็ น ไปด้ ว ยความสงบเรี ย บร้ อ ยและ
เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น กระบวนพิ จ ารณาของศาลเป็ น ไปโดยบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ของการพิจารณาคดีซงึ่ ให้มคี ำ� พิพากษาของศาล ดังนัน้ การด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดี
ในศาลจึงต้องมีบทบัญญัติที่คุ้มครองการพิจารณาคดี และคุ้มครองสถาบันศาล
ในกระบวนพิจารณาคดีให้มคี วามเป็นอิสระ ซึง่ มีหลักการในสาระส�ำคัญ 2 ประการ
กล่าวคือ ประการแรก ศาลต้องมีอำ� นาจอย่างเพียงพอในการบังคับบุคคลให้ปฏิบตั ิ
ตามค�ำสั่งศาล และประการที่สอง ศาลต้องมีอ�ำนาจอย่างเพียงพอในการป้องกัน
มิให้เกิดการกระท�ำใด ๆ ที่กระทบต่อกระบวนพิจารณาของศาลซึ่งอาจส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่อความยุติธรรมและหลักความเป็นอิสระของศาล14 จึงจ�ำเป็น
ในการมีมาตรการและกลไกในการควบคุมการกระท�ำดังกล่าวและมีบทลงโทษ
เพือ่ ประโยชน์การบริหารงานยุตธิ รรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีวตั ถุประสงค์
เพื่อลงโทษผู้กระท�ำการที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นและ
เป็นการบังคับให้ผู้กระท�ำผิดปฏิบัติตามค�ำสั่งศาล โดยอาจจ�ำแนกหลักการที่ใช้
ในการควบคุมให้การด�ำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความสงบ
14

ไมตรี ศรีอรุณ, “ความเห็นเรื่องละเมิดอ�ำนาจศาล” ในละเมิดอ�ำนาจศาลกับสังคมไทย, หน้า 72
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เรียบร้อยตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นมีลกั ษณะส�ำคัญ 2 ประการ กล่าวคือ การใช้อำ� นาจ
ของศาลในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในศาล (2.2.1) และการใช้อำ� นาจ
ของศาลในการด�ำเนินการแก่ผู้วิพากษ์วิจารณ์ศาล (2.2.2)
		 2.2.1 การใช้อำ� นาจของศาลในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในศาล
		 ในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในศาลอาจจ�ำแนกการกระท�ำ
ได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะการขัดขวางการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาล
(2.2.1.1) และลักษณะการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย (2.2.1.2)
			2.2.1.1 การขัดขวางการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
			 (1) การขัดขวางคู่ความในกระบวนพิจารณา
			 ผู ้ ที่ ป ระพฤติ ต นไม่ เ รี ย บร้ อ ยภายในบริ เ วณศาลในระหว่ า ง
การพิจารณาหรือใกล้เคียงกับศาลเพือ่ รบกวนการพิจารณาคดี การขัดขวางการด�ำเนิน
กระบวนพิจารณาของศาลอาจเกิดได้โดยการแสดงออกทางค�ำพูดหรือการกระท�ำ
ที่เป็นการรบกวนหรือขัดขวางกระบวนพิจารณาของศาล หรือการเข้าไปก่อกวน
อันมีผลกระทบต่อการอ�ำนวยความยุตธิ รรม เช่น ในคดีทเี่ ยาวชนกลุม่ หนึง่ ประท้วง
ค�ำสั่งศาลที่มีต่อหัวหน้ากลุ่มขององค์กรตนโดยการตะโกนสโลแกนของกลุ่ม
แจกเอกสารแผ่นพับ และร้องเพลง รวมทัง้ การพูดหรือเขียนถากถางคูค่ วาม การท�ำร้าย
ข่มขู่บุคคลในห้องพิจารณาของศาล ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา คู่ความ พยาน
คณะลูกขุน หรือทนายความ ก็ถอื ว่าเป็นการขัดขวางคูค่ วามในกระบวนการพิจารณา
			 (2) การกระท�ำเพื่อให้การด�ำเนินคดีเป็นไปโดยไม่ชอบ
			 การใช้วธิ กี ารของศาลในทางทีไ่ ม่ชอบ ไม่วา่ จะเป็นการปลอมลายมือ
ชื่ อ ลงในหมายศาล การหลอกลวงด้ ว ยวิ ธี อื่ น ใดอั น มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น
อันเป็นการหลอกลวงศาล นอกจากนัน้ ยังมีการขอหมายศาลโดยทีไ่ ม่มสี ทิ ธิทจี่ ะขอได้
การให้คำ� สาบานเท็จในการขอประกันตัว การสลักหลังหมายศาลปลอม การจ่ายเงิน
เพื่อให้ตัดสินใจถอนค�ำร้องส�ำหรับความผิดฐานหมิ่นประมาทศาล ทนายความ
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ที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอตามที่กฎหมายก�ำหนด ทนายความจงใจหลอกศาล
ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่เป็นความจริง หรือการแถลงการณ์อันเป็นเท็จต่อศาล
			 (3) การไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งศาล
			 การไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ศาล คือ การไม่เชือ่ ฟังค�ำสัง่ ศาลทีส่ งั่ แก่คคู่ วาม
อัยการ พยาน หรือผู้เข้าฟังการพิจารณาก็อาจถูกลงโทษได้ การไม่ปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งศาลนั้นอาจมีลักษณะเป็นทางแพ่งหรือทางอาญาก็ได้ เช่น การไม่มาศาล
ตามหมายเรียก การทีพ่ ยานไม่ตอบค�ำถามของศาลเมือ่ ถูกถาม การยุยงให้คนอืน่ ไม่ปฏิบตั ิ
ตามค�ำสั่งศาล การไม่ฟังค�ำสั่งในการปล่อยคนที่คุมขังไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
			 2.2.1.2 การกระท�ำที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
			 (1) การท�ำร้ายและข่มขู่บุคคลหรือศาล
			 การท� ำ ร้ า ยข่ ม ขู ่ บุ ค คลในห้ อ งพิ จ ารณาของศาล ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ผูพ้ พิ ากษา คูค่ วาม พยาน คณะลูกขุน หรือทนายความ รวมทัง้ การข่มขูห่ รือชักชวน
ด้วยประการใดให้พนักงานศาลละทิ้งไปเสียจากหน้าที่
			 (2) การดูหมิ่น เหยียดหยามผู้พิพากษา
			 ผูพ้ พิ ากษาเป็นอาชีพทีต่ อ้ งอาศัยความน่าเชือ่ ถือศรัทธาเป็นอย่างมาก
การลบหลู่ท�ำให้คุณค่าในการเคารพนับถือศาล รวมไปถึงอาจท�ำให้ความเคารพ
เชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมลดน้อยถอยลง เป็นไปตามหลักว่ามนุษย์ทุกคน
ต้องได้รบั เกียรติเท่ากัน การพิจารณาเรือ่ งการกระท�ำทีก่ ระทบต่อเกียรติจะพิจารณา
บนพื้นฐานทางสังคมและทางจริยธรรมประกอบไปด้วยการกระท�ำใดที่กระทบต่อ
เกียรติของผู้พิพากษาในฐานะบุคคล แต่เป็นการกระท�ำที่กระทบต่อกระบวนการ
พิจารณาพิพากษาคดี บุคคลที่กระท�ำดังกล่าวอาจมีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจ
ศาลด้วย ถ้าการดูหมิ่นได้เกิดขึ้นต่อหน้าศาลด้วยการรบกวนหรือขัดขวางศาล
ในขณะทีศ่ าลนัง่ พิจารณาคดี การกระท�ำทีเ่ ป็นการหมิน่ ศาลนัน้ อาจท�ำได้ทงั้ ทีเ่ ป็น
วาจาหรืออาการ
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			 (3) การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
			 การประพฤติ ต นไม่ เรี ย บร้ อ ยหรื อ มี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสม
ในบริเวณศาลหมายถึง การไม่ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบตามที่ก�ำหนดไว้
โดยกฎหมายหรือจารีตประเพณีและมีลกั ษณะเป็นการก่อให้เกิดการรบกวน ร�ำคาญ
หรือมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในศาล15 ในประเทศเยอรมันมีบทบัญญัติ
ที่ไม่ค�ำนึงถึงความรับผิดทางอาญา คู่ความ ผู้ต้องหา พยาน พยานผู้เชี่ยวชาญ
หรือบุคคลนอกคดีผู้ใดประพฤติตนไม่เรียบร้อยขณะศาลพิจารณาคดี อาจต้อง
ถูกปรับไม่เกินสองพันมาร์คหรืออาจถูกขังไว้ได้ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ และอาจถูก
บังคับโทษที่กล่าวแล้วนั้นได้ทันที
		 2.2.2 การใช้อำ� นาจของศาลในการด�ำเนินการแก่ผวู้ พิ ากษ์วจิ ารณ์ศาล
			 2.2.2.1 การวิพากษ์วิจารณ์กระบวนพิจารณาคดีที่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา
				 การพูดและเขียนบิดเบือนกระบวนพิจารณาของศาล ซึง่ ก่อให้เกิด
อคติ ต ่ อ สาธารณชนหรื อ ต่ อ คู ่ ค วามฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง ซึ่ ง ผลจากการบิ ด เบื อ น
จะท�ำให้เป็นการขัดขวางบุคคลที่จะน�ำพยานหลักฐานให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
แต่ยังเป็นการชี้แนะพยานให้น�ำพยานหลักฐานมาให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
การวิพากษ์วิจารณ์อันเป็นอคติต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่จ�ำเป็นต้องอ้างถึง
สาระส�ำคัญของคดีท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา เพียงแต่แน่ชัดว่าก่อให้เกิดอคติ
ต่อการพิจารณาความผิด
				 2.2.2.2 การหมิ่นประมาท กล่าวโจมตีหรือการดูหมิ่นศาล
				 การก่อให้เกิดความอับอายขายหน้าต่อศาล โดยการกระท�ำ
ที่หยาบคายต่อคู่ความหรือการก่อให้เกิดอคติต่อสาธารณชน โดยเป็นการลบหลู่
ท�ำให้คุณค่าในการเคารพนับถือของศาลลดน้อยถอยลง
15

อุดม เฟือ่ งฟุง้ , คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1, (กรุงเทพฯ : ส�ำนักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545), หน้า 337-338
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2.3 ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจศาล
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นมาตรการทางกฎหมายประการหนึ่ง
ซึง่ เป็นทีย่ อมรับกันอย่างสากล ศาลในแต่ละประเทศทัว่ โลกได้นำ� ไปใช้เป็นเครือ่ งมือ
ส�ำคัญในอันที่จะผดุงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ขององค์กรตุลาการและในอันที่จะให้
การด� ำ เนิ น กระบวนพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลสมเจตนารมณ์ เ พื่ อ ประสาท
ความยุติธรรมแก่คู่ความ ไม่ว่าจะเป็นศาลในระบบกฎหมาย Common law
อย่างอังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือศาลในระบบ Civil Iaw อย่างฝรั่งเศส เยอรมนี
สเปน เช็ก เกาหลีใต้ ต่างก็มีมาตรการทางกฎหมายในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
โดยมีเจตนารมณ์คือเมื่อศาลมีอ�ำนาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทให้แก่คู่ความ
ก็ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ม าตรการหรื อ เครื่ อ งมื อ บางอย่ า งให้ อ� ำ นาจแก่ ศ าลเพื่ อ รั ก ษา
ความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาล และเพือ่ ให้กระบวนพิจารณาคดีดำ� เนินไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นธรรม อ�ำนาจทีใ่ ห้นยี้ งั รวมถึงอ�ำนาจสัง่ ห้ามคูค่ วาม
มิให้ดำ� เนินกระบวนพิจารณาไปในทางก่อความร�ำคาญหรือในทางประวิงคดีให้ชกั ช้า
หรือในทางฟุม่ เฟือยเกินสมควรอีกด้วย16 ความผิดฐานนีเ้ ป็นความผิดพิเศษทีไ่ ม่ตอ้ ง
มีการฟ้องร้องให้ศาลลงโทษ หากแต่ศาลใช้อำ� นาจตามบทบัญญัตใิ นเรือ่ งนีส้ งั่ ลงโทษ
ผูล้ ะเมิดอ�ำนาจศาลได้อย่างเฉียบขาดและโดยฉับพลันไม่วา่ ผูล้ ะเมิดอ�ำนาจศาลนัน้
จะเป็นคูค่ วามในคดีทศี่ าลก�ำลังพิจารณาอยูห่ รือเป็นทนายความ พยาน หรือบุคคล
ภายนอกก็ตาม ความผิดฐานนี้มิได้ก�ำหนดไว้เพื่อคุ้มครองผู้พิพากษาเป็นการ
ส่วนตัว หากแต่คำ� นึงถึงด้านผดุงรักษาความยุตธิ รรมในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
เป็นส�ำคัญ17 ในหัวข้อนีค้ ณะผูว้ จิ ยั จะได้ศกึ ษาถึงเจตนารมณ์ วิวฒ
ั นาการ ลักษณะ
และขอบเขตของความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
จุฑารัตน์ แก้วกัญญา, กฎหมายละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2557), หน้า 4.
17
ธานินทร์ กรัยวิเชียร, ค�ำอธิบายกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง เล่ม 2, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ชวนพิมพ์, 2522), หน้า 19 อ้างถึงใน อุดมศักดิ์ นิติมนตรี, “ละเมิดอ�ำนาจศาล,” บทบัณฑิตย์ เล่ม 58,
ตอน 4 (2545) : 150.
16
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		 2.3.1 เจตนารมณ์ของความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
		 ปั ญ หาว่ า เพราะเหตุ ใ ดจึ ง มี ค วามผิ ด ฐานละเมิ ด อ� ำ นาจศาลขึ้ น มา
อาจอธิบายได้วา่ หลักการขัน้ พืน้ ฐานในอันทีจ่ ะรักษาระบบกฎหมายในประเทศให้มนั่ คง
อยู่ได้นั้นมีอยู่ 2 ประการ ได้แก่
		 1. ศาลจะต้องมีอ�ำนาจเพียงพอที่จะบังคับให้มีการปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ของศาล
		 2. ศาลจะต้ อ งมี อ� ำ นาจเพี ย งพอที่ จ ะป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารใช้ ศ าลหรื อ
กระบวนวิธีพิจารณาความในศาลไปในทางที่ผิด
		 เพือ่ ทีจ่ ะรักษาอ�ำนาจทัง้ 2 ประการนี้ จึงได้มคี วามผิดฐานละเมิดอ�ำนาจ
ศาลขึ้น และในขณะเดียวกันศาลนั้นเองก็มีอ�ำนาจลงโทษผู้กระท�ำผิดได้ในทันที
ความส�ำคัญของอ�ำนาจศาลทัง้ 2 ประการนี้ ก็เห็นได้อยูใ่ นตัวแล้วว่าค�ำสัง่ ของศาล
ทีอ่ อกมาจะต้องมีความศักดิส์ ทิ ธิพ์ อทีจ่ ะให้มกี ารปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ นัน้ อย่างเคร่งครัด
และจากหลักการประการที่สอง ย่อมไม่เป็นการถูกต้องที่คู่ความหรือทนายความ
จะใช้ศาลหรือกระบวนวิธีพิจารณาไปในทางที่ผิด เช่น ถ่วงคดีความ เป็นต้น
การประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอันเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลอย่างหนึง่
นั้น ก็เป็นการใช้ศาลไปในทางที่ผิดเช่นเดียวกัน เพราะการแสดงความไม่เคารพ
ศาลจะท�ำให้ประชาชนโดยทั่วไปเสื่อมความเคารพต่อศาลไปด้วย ซึ่งย่อมเป็นการ
กระทบกระเทือนถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันศาลโดยทางอ้อม ศาลจะต้องมี
อ�ำนาจป้องกันมิให้การกระท�ำดังกล่าวเกิดขึ้น การดูหมิ่นผู้พิพากษาหรือศาลนั้น
ก็เช่นเดียวกัน ลอร์ด เดนนิ่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของประเทศอังกฤษ
ได้กล่าวไว้ว่า
“ผูพ้ พิ ากษานัน้ นอกจากจะเป็นผูซ้ งึ่ ธ�ำรงไว้ซงึ่ ความยุตธิ รรมแล้ว ยังต้อง
แสดงให้ประชาชนทัว่ ไปรูด้ ว้ ยว่ามีความยุตธิ รรมจริง ๆ ถ้าเราจะปล่อยให้ผพู้ พิ ากษา
ถูกดูหมิน่ ง่าย ๆ อันจะท�ำให้ประชาชนไม่เชือ่ ถือในตัวผูพ้ พิ ากษาแล้ว กระบวนการ
ยุติธรรมโดยส่วนรวมก็จะเสื่อมเสียไปด้วย” 18
18

ไมตรี ศรีอรุณ, “ละเมิดอ�ำนาจศาล,” ดุลพาห ปีที่ 25 (กันยายน-ตุลาคม 2521) : 70-74.
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		 หลักการเรื่องละเมิดอ�ำนาจศาลมีเจตนารมณ์เพื่อให้การใช้อ�ำนาจ
ตุลาการเป็นไปอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ไม่ให้คู่ความใช้สิทธิ
ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่สจุ ริต (abuse of procedure) ไม่วา่ จะเป็น
เรื่องการประวิงคดี หรืออาศัยเทคนิคในทางวิธีพิจารณาท�ำให้ได้เปรียบหรือ
เป็นการใช้ศาลเป็นเครือ่ งมือ ท�ำให้ศาลมีอสิ ระในการใช้อำ� นาจโดยไม่ได้รบั อิทธิพล
จากภายนอกอันเป็นเรือ่ งหลักความเป็นอิสระของศาล ส่งผลท�ำให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นหรือเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมที่รัฐจัดท�ำให้อันเป็นบริการสาธารณะ
อย่างหนึง่ นอกจากนี้ ยังช่วยเป็นการคุม้ ครองศาลอีกด้วย จากเจตนารมณ์ดงั กล่าว
จึงเห็นได้วา่ หลักการเรือ่ งละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นองค์ประกอบส่วนหนึง่ ของ 3 เสาหลัก
ของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้แก่ ความยุติธรรม ความรวดเร็ว การเสียค่าใช้จ่าย
น้อย และเป็นหลักการพืน้ ฐานของหลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิตธิ รรม
(The Rule of Law) ของกลุม่ ประเทศคอมมอนลอว์ หรือหลักเรือ่ งรัฐทีม่ กี ฎหมาย
เป็นใหญ่หรือหลักนิติรัฐ (Etat de droit หรือ Legal State) โดยถือได้ว่าเป็น
ส่วนหนึง่ ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights หรือ UDHR) แห่งสหประชาชาติ
		 กล่าวโดยสรุป บทลงโทษความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลบัญญัติขึ้น
เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารงานยุตธิ รรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมือ่ บุคคลใด
กระท�ำละเมิดอ�ำนาจศาล บุคคลนัน้ จะต้องถูกลงโทษ บทลงโทษความผิดฐานละเมิด
อ�ำนาจศาลจึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
		 1) เพื่อลงโทษผู้กระท�ำการละเมิดอ�ำนาจศาล เพราะต้องการลงโทษ
ส�ำหรับการกระท�ำที่มิชอบด้วยกฎหมาย
		 2) เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่น
		 3) เพื่อบังคับให้ผู้กระท�ำผิดปฏิบัติตามค�ำสั่งศาล
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		 2.3.2 วิวัฒนาการของการละเมิดอ�ำนาจศาลในต่างประเทศ
		 ในกลุ ่ ม ประเทศคอมมอนลอว์ หลั ก การเรื่ อ งละเมิ ด อ� ำ นาจศาล
มีววิ ฒ
ั นาการมาจากหลักเรือ่ งความเป็นอิสระของศาลของประเทศอังกฤษเป็นส�ำคัญ
หลักการนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 โดยเป็นเรื่องการต่อสู้เพื่อให้ผู้พิพากษา
มีหลักประกันเรือ่ งความเป็นอิสระจากพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริยซ์ งึ่ อ้างสิทธิ
ในการปกครองประชาชนโดยได้รับอ�ำนาจจากพระผู้เป็นเจ้า ผู้พิพากษาอังกฤษ
จึงได้รับการคุ้มครองความเป็นอิสระทั้งเรื่องสถานะ การบังคับบัญชา การได้รับ
ค่าตอบแทน การใช้อ�ำนาจ นอกจากนี้ การพิจารณาข้อเท็จจริงของศาลในกลุ่ม
ประเทศคอมมอนลอว์ยังใช้ระบบลูกขุนซึ่งเป็นประชาชนที่อาจได้รับอิทธิพล
จากภายนอกได้งา่ ย จากวิวฒ
ั นาการดังกล่าวทีต่ อ้ งการคุม้ ครองผูพ้ พิ ากษาเป็นอย่างมาก
จึ ง ส่ ง ผลท� ำ ให้ ห ลั ก การเรื่ อ งละเมิ ด อ� ำ นาจของกลุ ่ ม ประเทศคอมมอนลอว์
มีลักษณะค่อนข้างเข้มงวดและกว้างขวางมากกว่ากลุ่มประเทศซีวิลลอว์
		 ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร กล่าวถึงวิวัฒนาการของการมี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเรื่องละเมิดอ�ำนาจศาลไว้ว่า ในอดีตเรื่องละเมิดอ�ำนาจ
ศาลเป็ น เรื่ อ งร้ า ยแรงที่ ศ าลต่ า งประเทศลงโทษอย่ า งเฉี ย บขาดและฉั บ พลั น
โดยผูต้ อ้ งโทษไม่มสี ทิ ธิอทุ ธรณ์ฎกี า เช่น กรณีของศาลอังกฤษเมือ่ ปี ค.ศ. 1631 คน
ทีข่ ว้างก้อนอิฐใส่ผพู้ พิ ากษาขณะนัง่ พิจารณาคดี ถูกศาลตัดสินให้ตดั มือขวาทิง้ และ
น�ำตัวผูน้ นั้ ไปประหารชีวติ ด้วยการแขวนคอทันที และอีกคดีหนึง่ ในยุคใกล้เคียงกัน
ขุนนางผูห้ นึง่ ก�ำลังจะชักดาบออกจากฝักเพือ่ ท�ำร้ายผูพ้ พิ ากษาซึง่ นัง่ พิจารณาคดีอยู่
ก็ถูกตัดมือทิ้งทันที ซึ่งกรณีที่ศาลตัดสินว่าผู้ใดมีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
ผู้นั้นก็อาจถูกตัดสินจ�ำคุกโดยไม่มีก�ำหนดเวลา 19
		 ในปี ค.ศ. 1893 อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาของอังกฤษสั่งกักขังคน
ที่ปรบมือในขณะที่ศาลก�ำลังพิจารณาคดีอยู่และสั่งปล่อยเมื่อการพิจารณาคดีนั้น
เสร็จสิน้ ลง และในปี ค.ศ.1992 ศาลสูงคดีอาญา (Crown Court) ทีเ่ มืองนิวเคสเซิล
19

ธานินทร์ กรัยวิเชียร, การปรับปรุงศาลยุติธรรม (กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2553), หน้า 37.
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ผู้พิพากษาศาลสูงสั่งกักขังพรรคพวกของจ�ำเลย 12 คน เป็นเวลา 1 คืน เนื่องจาก
เข้าฟังการพิจารณาคดีในห้องพิจารณาของศาลแล้วตบมือ กระทืบเท้า ร้องร�ำ
ท�ำเพลงด้วยความดีใจระคนกับความพอใจที่ศาลพิพากษายกฟ้องปล่อยจ�ำเลย
พ้นข้อหาไป 20
		 ส่วนศาลในประเทศอืน่ เมือ่ ปี ค.ศ. 1965 ศาลสูงสุดแห่งบริตชิ โคลัมเบีย
(The Supreme Court of British Columbia) ประเทศแคนาดา พิพากษายืน
ตามค�ำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ให้จ�ำคุกบุคคลที่ไม่ยืนท�ำความเคารพศาลเป็นเวลา
3 เดือน และศาลอเมริกาก็วนิ จิ ฉัยท�ำนองเดียวกันนีใ้ นปี ค.ศ. 1969 ในปี ค.ศ. 1968
ณ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้พิพากษาตัดสินว่าการที่จ�ำเลยโต้เถียงศาล
เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล สัง่ ให้พนักงานศาลจับจ�ำเลยมัด เอาผ้าอุดปากมิให้พดู ต่อ
พร้อมกับให้พนักงานศาลน�ำตัวจ�ำเลยออกไปจากห้องพิจารณาของศาลทันที
จ�ำเลยถูกศาลพิพากษาจ�ำคุก 4 ปี ในความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล นอกเหนือ
จากที่ต้องรับโทษในคดีความผิดฐานก่อการจลาจลด้วย คดีละเมิดอ�ำนาจศาลคดี
ดังกล่าวเป็นทีอ่ อื้ ฉาวจนมีการวิพากษ์วจิ ารณ์กนั มาก ถึงขนาดมีการเรียบเรียงหนังสือ
เกีย่ วกับเรือ่ งทีผ่ พู้ พิ ากษาลุแก่อำ� นาจในการสัง่ ลงโทษจ�ำเลยฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
จากการทีจ่ ำ� เลยไม่ยอมหยุดพูดในขณะทีผ่ พู้ พิ ากษาก�ำลังพูดและสัง่ ให้จำ� เลยเงียบ
แต่จ�ำเลยไม่ยอมเงียบ กลับพูดต่อว่าศาลว่าต้องการจะตัดสินคดีอย่างรวบรัด คดีนี้
เป็นคดีที่ผู้พิพากษาถูกต�ำหนิอย่างรุนแรงว่าลุแก่โทสะ แม้ว่าจะมีการละเมิด
อ�ำนาจศาล แต่ศาลก็กระท�ำเกินสมควรกว่าเหตุ 21
		 อย่ า งไรก็ ต าม ความรุ น แรงของการลงโทษในความผิ ด ฐานละเมิ ด
อ�ำนาจศาลได้รับการผ่อนคลายลงเป็นล�ำดับ จนกระทั่งในปัจจุบัน กฎหมาย
ลายลักษณ์อกั ษรของหลายประเทศก็มแี นวโน้มไปในทางทีถ่ อื ว่ากรณีละเมิดอ�ำนาจศาล
Peter Seddon, The Law’s Strangest Cases (London : Robson books, 2001), pp. 232 - 234
อ้างถึงใน ธานินทร์ กรัยวิเชียร, การปรับปรุงศาลยุติธรรม, หน้า 39.
21
David T. Delliger, Transcript of the Contempt Citation, Sentences, And Responses of
the Chicago Conspiracy 10 (Chicago: Swallow Press, 1970), p. 17 อ้างถึงใน ธานินทร์ กรัยวิเชียร,
การปรับปรุงศาลยุติธรรม, หน้า 40.
20
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เป็นอรรถคดีทเี่ ป็นเอกเทศเรือ่ งหนึง่ มิใช่เป็นแต่เพียงมาตรการของศาลในการด�ำเนิน
กระบวนพิจารณาเท่านัน้ จึงต้องเข้าสูก่ ระบวนพิจารณาพิพากษาของศาลตามปกติ
เช่น พระราชบัญญัตกิ ารละเมิดอ�ำนาจศาล ค.ศ.1981 (The Contempt of Court
Act 1981) ของอังกฤษทีใ่ ห้จำ� เลยมีสทิ ธิตอ่ สูค้ ดีมสี ทิ ธิอทุ ธรณ์ฎกี า และการก�ำหนด
อัตราโทษก็สมเหตุสมผลมากกว่าในอดีต 22
		 ส่ ว นกลุ ่ ม ประเทศซี วิ ล ลอว์ นั้ น มี ห ลั ก การเรื่ อ งละเมิ ด อ� ำ นาจศาล
โดยวิวฒ
ั นาการมาจากหลักเรือ่ งความเป็นอิสระของศาลเช่นเดียวกัน แต่มวี วิ ฒ
ั นาการ
ที่เกิดขึ้นภายหลังกลุ่มประเทศคอมมอนลอว์ เช่น ในเยอรมนีเกิดขึ้นในช่วงที่
ฮิตเลอร์เรืองอ�ำนาจ เป็นต้น 23
		 2.3.3 ลักษณะและขอบเขตของการละเมิดอ�ำนาจศาลในต่างประเทศ
		 ในกลุ่มประเทศคอมมอนลอว์ มีหลักการที่กว้างขวางครอบคลุมทั้งเรื่อง
การละเมิดค�ำสั่งศาลในระหว่างการพิจารณาคดี และการกระท�ำอันมีลักษณะ
เป็นการดูหมิน่ ศาลอันกระทบต่อการใช้อำ� นาจศาลในการพิจารณาคดี เนือ่ งมาจาก
แนวความคิดที่ประสงค์จะคุ้มครองผู้พิพากษาในการใช้อ�ำนาจตุลาการตามที่
ได้กล่าวข้างต้น โดยศาลซึ่งนอกจากจะมีบทบาทในการให้ความยุติธรรมแล้ว
ยังมีบทบาทในการวางหลักกฎหมายอีกด้วย ซึ่งปรากฏอยู่ในประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา โดยแบ่งประเภทการละเมิดอ�ำนาจศาลออกเป็น 2 ประเภท คือ
การละเมิดอ�ำนาจศาลในทางอาญา (2.3.3.1) และการละเมิดอ�ำนาจศาลในทาง
แพ่ง (2.3.3.2) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
			 2.3.3.1 การละเมิดอ�ำนาจศาลในทางอาญา (criminal contempt)
			 การละเมิดอ�ำนาจศาลในทางอาญาคือ การกระท�ำที่มุ่งโดยตรง
ต่อการเป็นปรปักษ์ต่อศักดิ์ศรีหรืออ�ำนาจของศาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณา
พิพากษาคดีและผลจากการกระท�ำนัน้ เป็นการขัดขวางการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
22
23

ธานินทร์ กรัยวิเชียร, การปรับปรุงศาลยุติธรรม, หน้า 37-38.
จุฑารัตน์ แก้วกัญญา, กฎหมายละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทย, หน้า 5.
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ของศาล ซึ่งอาจมีผลท�ำให้ศาลต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือความเคารพนับถือ เช่น
พยานเบิกความเท็จ การละเมิดอ�ำนาจศาลในทางอาญาอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในการ
พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญา เป็นการกระท�ำความผิดทีก่ ระท�ำต่อสังคม
หรือชุมชน เพราะถือว่าเป็นความเสียหายแก่ความยุตธิ รรมของส่วนรวม จึงเป็นเรือ่ ง
ที่ต้องว่ากล่าวกันระหว่างมหาชนกับผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท�ำละเมิดกระบวน
พิจารณาคดี ละเมิดอ�ำนาจศาลทางอาญาจึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การลงโทษทางอาญา
แก่ผู้กระท�ำผิดโดยตรง 24
			 2.3.3.2 การละเมิดอ�ำนาจศาลในทางแพ่ง (civil contempt)
			 การละเมิดอ�ำนาจศาลในทางแพ่งคือ การไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งศาล
ที่ให้กระท�ำในคดีแพ่ง และการกระท�ำที่ถูกสั่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคู่ความ
ฝ่ายตรงข้าม เหตุที่ต้องแยกการละเมิดอ�ำนาจศาลดังกล่าว เนื่องจากแนวคิด
เกีย่ วกับการกระท�ำแตกต่างกัน โดยการละเมิดอ�ำนาจศาลในทางอาญาเป็นความผิด
ที่กระท�ำต่อสังคมหรือเป็นความผิดในตัวมันเอง การลงโทษจึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อลงโทษแก่ผู้กระท�ำความผิดโดยตรง คู่ความจึงไม่อาจตกลงยุติการลงโทษได้
ส่วนการลงโทษการละเมิดอ�ำนาจศาลในทางแพ่งมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เยียวยาแก้ไขและ
คุ้มครองสิทธิของเอกชน คู่ความฝ่ายตรงข้ามที่เสียหายจึงจะยุติคดีหรือตกลง
ประนีประนอมกันได้ ในบางกรณีเป็นการยากที่จะแบ่งแยกได้ และบางครั้งอาจ
เป็นได้ทั้งการละเมิดอ�ำนาจศาลในทางอาญาและในทางแพ่งได้ในขณะเดียวกัน
ข้อพิจารณาที่ส�ำคัญคือ โดยปกติหากเป็นการลงโทษโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ยืนยันอ�ำนาจและศักดิศ์ รีของศาลก็จะถือว่าเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลในทางอาญา
แต่หากมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การบังคับตามสิทธิหรือเพือ่ เยียวยาแก้ไขทางแพ่ง ก็ถอื ว่า
เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลในทางแพ่ง นอกจากนี้ หากการกระท�ำทีเ่ ป็นการละเมิด
อ�ำนาจศาลนั้นเข้าลักษณะเป็นความผิดอาญาด้วย ก็ย่อมต้องถือว่าการกระท�ำนั้น
เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลในทางอาญาเสมอ
24

พนั ส ทั ศ นี ย านนท์ , “การลงโทษการวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ศ าลหรื อ ติ ช มศาลฐานละเมิ ด อ� ำ นาจศาล
ในสหรัฐอเมริกา,” วารสารอัยการ ปีที่ 1 เล่มที่ 8 (สิงหาคม 2521) : 13.
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			 การกระท� ำ ที่ เ ป็ น การละเมิ ด อ� ำ นาจศาล ได้ แ ก่ การไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามค�ำสัง่ ศาลทีใ่ ห้กระท�ำการหรือฝ่าฝืนค�ำสัง่ ห้ามของศาล โดยค�ำสัง่ ดังกล่าวเป็นไป
เพือ่ ประโยชน์ของคูค่ วามฝ่ายตรงข้ามการท�ำลายสิง่ ของทีย่ ดึ หรืออายัด การท�ำร้าย
ข่มขู่บุคคลในห้องพิจารณา การใช้ค�ำดูถูกเหยียดหยามผู้พิพากษา การขัดขวาง
หรือแทรกแซงการด�ำเนินกระบวนพิจารณา ซึ่งรวมถึงการกระท�ำที่มีอิทธิพล
ต่อการใช้ดลุ พินจิ ของศาล หรือมีเหตุทำ� ให้ความเชือ่ มัน่ หรือความนับถือในศาลและ
ค�ำพิพากษาลดน้อยลง การไม่เคารพต่อศาลหรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในศาล
การกระท�ำที่มีผลกระทบต่อพยานบุคคล การถ่ายภาพหรือการวาดภาพเหมือน
ในศาล การใช้เครื่องบันทึกเสียงในศาล การเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบ
ต่อกระบวนพิจารณา การทีส่ อื่ มวลชนน�ำเสนอข่าวสารทีอ่ าจมีผลกระทบต่อกระบวน
พิจารณาท�ำให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้ ในกรณีนี้มีข้อสังเกตว่ากฎหมายอังกฤษ
ก�ำหนดรวมถึงการเสนอข่าวสารในช่วงเวลาที่จะมีคดีขึ้นสู่ศาลด้วย ซึ่งกว้างกว่า
มาตรา 32 (2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย ทั้งนี้ ในกรณี
ที่เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลต่อหน้าศาลแล้ว ศาลมีอ�ำนาจมีค�ำสั่งลงโทษได้ทันที
แต่หากเกิดขึ้นนอกศาลแล้วจะต้องด�ำเนินคดีเช่นคดีอาญาทั่วไป
			 ส่วนในสหรัฐอเมริกา การกระท�ำความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
อาจเป็นความผิดอาญาทั่วไป และผู้กระท�ำอาจถูกโทษซ�้ำในฐานความผิดอื่นได้
แม้ว่าจะเป็นการกระท�ำที่เป็นกรรมเดียว เนื่องจากเห็นว่าประโยชน์ที่กฎหมาย
ต้ อ งการคุ ้ ม ครองแตกต่ า งกั น เช่ น การลั ก พาตั ว พยานเพื่ อ ให้ มี ผ ลกระทบ
ต่อกระบวนพิจารณา
			 ในขณะที่กลุ่มประเทศซีวิลลอว์ มีหลักการเรื่องละเมิดอ�ำนาจศาล
ที่มีขอบเขตไม่กว้างขวางเหมือนกลุ่มประเทศคอมมอนลอว์ ซึ่งปรากฏในประเทศ
เยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส ดังนี้
			 ประเทศเยอรมนีจะมุง่ เน้นในเรือ่ งการรักษาความสงบเรียบร้อยและมี
อ�ำนาจทีจ่ ะใช้มาตรการบังคับทันทีกบั ผูร้ บกวนการพิจารณาคดี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและมีอ�ำนาจสั่งปรับหรือกักขัง ซึ่งไม่ใช่การลงโทษ
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ทางอาญา แต่เป็นมาตรการเพื่อควบคุมกระบวนพิจารณาให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
ดังนั้น ผู้กระท�ำจึงอาจถูกลงโทษทางอาญาได้อีก ดังนั้น การวิพากษ์วิจารณ์ศาล
ของสือ่ มวลชนหรือการแสดงความคิดเห็นในทีส่ าธารณะทีก่ ระท�ำนอกศาลจึงสามารถ
ท�ำได้โดยเสรีตราบเท่าที่ไม่เป็นการกระท�ำความผิดอาญา นอกจากนี้ การละเมิด
อ� ำ นาจศาลไม่ ใช้ บั ง คั บ กั บ พนั ก งานอั ย การและทนายความที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ศาลด�ำเนินการได้เพียงแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาของพนักงานอัยการหรือองค์กรทีค่ วบคุม
ทนายความด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่เท่านั้น และการละเมิดอ�ำนาจศาล
ไม่ครอบคลุมถึงการชุมนุมประท้วงหน้าศาล นอกจากนี้บทบัญญัติเรื่องละเมิด
อ�ำนาจศาลถูกก�ำหนดให้ใช้บังคับในศาลยุติธรรมส่วนศาลอื่นได้ก�ำหนดให้น�ำ
บทบัญญัติดังกล่าวไปใช้บังคับโดยอนุโลม
			 อนึ่ ง ประเทศที่ บั ญ ญั ติ เรื่ อ งละเมิ ด อ� ำ นาจศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไว้
โดยเฉพาะ เช่น เกาหลี ออสเตรีย ลัตเวีย สาธารณรัฐเช็ก ส่วนประเทศฝรั่งเศส
ไม่มีบทบัญญัติเรื่องละเมิดอ�ำนาจศาลในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แต่ก�ำหนดเรื่องความผิดอาญาไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 434-24
มาตรา 434-26 กรณีดูหมิ่นคุกคามเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม 25
2.4 หลั ก ความเป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ การคุ ้ ม ครอง
การปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
ในหัวข้อนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 หัวข้อย่อย คือ 2.4.1 การท�ำให้เกิด
ความมั่นคงต่อหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ
และ 2.4.2 การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
		 2.4.1 การท�ำให้เกิดความมั่นคงต่อหลักความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญ
		 การท�ำให้เกิดความมัน่ คงต่อหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีขอ้ พิจารณาทีส่ ำ� คัญ 4 ประการ 26 คือ
25
26

จุฑารัตน์ แก้วกัญญา, กฎหมายละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทย, หน้า 5.
Christian Starck/Albert Weber (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit in Westeuropa, Teilband I:
Berichte, Baden-Baden 1986, p. 24, รายละเอียดโปรดดู บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาลรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2560, หน้า 30
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		 ประการแรก การท�ำให้รัฐธรรมนูญแก้ไขยาก ทั้งนี้ เพราะรัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหมายที่ก่อตั้งอ�ำนาจรัฐ แบ่งอ�ำนาจรัฐ และจ�ำกัดขอบเขตของอ�ำนาจรัฐ
รวมทั้งก�ำหนดภาระหน้าที่ขององค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐทั้งหลาย ดังนั้น ภารกิจและ
การกระท�ำของอ�ำนาจรัฐทั้งหลายจึงมีพื้นฐานและอยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญ
บทบัญญัติของกฎหมายทั้งหลายที่บัญญัติโดยองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐล้วนมีพื้นฐาน
และอยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้รัฐธรรมนูญจึงเป็นบทบัญญัติ
กฎหมายทีม่ คี วามส�ำคัญกว่าบทบัญญัตขิ องกฎหมายอืน่ ๆ และด้วยเหตุนกี้ ารแก้ไข
รัฐธรรมนูญจึงควรจะแก้ไขให้ยากกว่าบทบัญญัติของกฎหมายอื่น ๆ ดังนั้น
หากองค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตสิ ามารถจะแก้รฐั ธรรมนูญได้เช่นเดียวกับวิธกี ารแก้ไขกฎหมาย
ธรรมดา ในกรณีนี้ย่อมกระทบต่อหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
ด้วยเหตุนกี้ ารแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่อาจใช้วธิ กี ารเดียวกับการแก้ไขกฎหมายธรรมดา
ซึ่งรัฐธรรมนูญอาจบัญญัติกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ให้แตกต่าง
จากการแก้ไขกฎหมายธรรมดา เช่น การแก้ไขจะต้องกระท�ำโดยเสียงข้างมาก 2 ใน 3
หรื อ 3 ใน 4 ของสมาชิ ก รั ฐ สภา หรื อ จะต้ อ งผ่ า นการประชามติ ดั ง นั้ น
หากรัฐธรรมนูญฉบับใดไม่ได้บัญญัติกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แตกต่าง
จากกฎหมายธรรมดา กรณีเช่นนี้ย่อมถือได้ว่าไม่มีหลักประกันของหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ส�ำหรับองค์กรนิติบัญญัตินั้น
การท�ำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญท�ำได้ยากกว่ากฎหมายธรรมดาเป็นการก�ำหนด
ขอบเขตความผูกพันขององค์กรนิติบัญญัติที่มีต่อรัฐธรรมนูญ
		 ประการทีส่ อง การให้สทิ ธิในการต่อต้านหลักความมัน่ คงของรัฐธรรมนูญ
ย่อมขึ้นอยู่กับความผูกพันขององค์กรของรัฐที่มีต่อรัฐธรรมนูญ ในที่นี้จึงเป็นการ
เชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงของรัฐธรรมนูญกับสิทธิในการต่อต้าน อย่างน้อย
ที่สุดย่อมมีความส�ำคัญในทางทฤษฎี สิทธิในการต่อต้านได้รับการอธิบายในทาง
ปรัชญาและได้รับการยอมรับว่าเป็นสิทธิในการต่อต้านผู้ปกครองซึ่งปกครอง
โดยไม่ชอบ แต่การใช้สิทธิต่อต้านดังกล่าว ไม่อาจกระท�ำได้หากเป็นการต่อต้าน
การปกครองทีช่ อบด้วยกฎหมาย ในทางทฤษฎีเห็นว่าวัตถุประสงค์และความผูกพัน
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ต่อรัฐธรรมนูญของผู้ปกครองนั้นมีขอบเขตอยู่ที่ความเชื่อฟังของผู้อยู่ใต้ปกครอง
แต่ในทางปฏิบัติมีปัญหาที่จะพิจารณาว่า กรณีนั้นเกินขอบเขตที่ก�ำหนดไว้หรือไม่
เฉพาะกรณี ที่ รุ น แรงจริ ง ๆ เท่ า นั้ น ที่ ถื อ ว่ า เป็ น การใช้ อ� ำ นาจแบบเผด็ จ การ
ของผูป้ กครอง ซึง่ กรณีนกี้ ารใช้สทิ ธิตอ่ ต้านย่อมกระท�ำได้ เนือ่ งจากมีปญั หาในเรือ่ งการ
ใช้สิทธิต่อต้านในทางปฏิบัติซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับว่า การใช้อ�ำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง
อย่างชัดแจ้งนัน้ จะท�ำให้เกิดสิทธิในการต่อต้านนัน้ อาจเกิดขึน้ ได้หรือไม่ ด้วยเหตุนี้
สิทธิในการต่อต้านในรัฐธรรมนูญของประเทศในยุโรปตะวันตกจึงแยกออกจาก
การควบคุมอ�ำนาจที่ถูกก�ำหนดโดยรัฐธรรมนูญ กล่าวโดยสรุปได้ว่า สิทธิในการ
ต่อต้านเป็นการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐที่ผูกพันกับรัฐธรรมนูญ
หากองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐมิได้ใช้อ�ำนาจในขอบเขตที่แสดงอย่างประจักษ์ชัดว่า
จะน�ำมาซึง่ อันตรายต่อการด�ำรงอยูข่ องรัฐธรรมนูญ กรณีเช่นนีป้ ระชาชนย่อมมีสทิ ธิ
ในการต่อต้านผู้ปกครองนั้น
		 ประการทีส่ าม หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจและหลักความอิสระขององค์กร
ตุลาการ โดยหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจย่อมเรียกร้องความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งแบ่งลักษณะการใช้อ�ำนาจรัฐหรือแบ่งภารกิจ
ของการใช้อ�ำนาจรัฐ การแบ่งแยกอ�ำนาจดังกล่าวนี้ย่อมท�ำให้เกิดความมั่นคง
ต่อหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ การควบคุมอ�ำนาจรัฐโดยอาศัย
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจหรือหลัก check and balance ซึง่ เป็นหลักทีม่ เี ป้าหมาย
อยู่ที่การท�ำให้เกิดความมั่นคงต่อความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจจึงเป็นหลักการส�ำคัญของรัฐธรรมนูญของบรรดาประเทศ
เสรีประชาธิปไตย ในการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐก่อให้เกิดหลักที่ส�ำคัญ
อย่างยิ่งหลักหนึ่งคือ “หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ” ซึ่งจะน�ำมาสู่การ
ควบคุมตรวจสอบการใช้อำ� นาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตวิ า่ กระท�ำการใด ๆ
ไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยเฉพาะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่
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		 ประการทีส่ ี่ การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาล
พัฒนาการของการให้ศาลเข้าไปควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
นั้น เป็นประเด็นที่มีความขัดแย้งกันอย่างยิ่ง ฝ่ายที่เห็นด้วยกับการให้ศาลเข้าไป
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เห็นว่า ศาลสามารถท�ำให้เกิด
ความมั่นคงต่อหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญได้ เพราะตามหลัก
การแบ่งแยกอ�ำนาจศาลเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นอิสระในการ
วินิจฉัยเกี่ยวกับกฎหมาย ภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้เองมีขยายขอบเขตเพื่อให้ความ
คุม้ ครองต่อบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญด้วย ตามความเห็นของ Sieyès ได้เรียกร้องว่า
การคุ้มครองรัฐธรรมนูญนั้นให้กระท�ำโดยศาลรัฐธรรมนูญ แต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย
กับการให้ศาลมาควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายก็อ้างหลักการ
แบ่งแยกอ�ำนาจเช่นเดียวกัน โดยฝ่ายที่เห็นว่าตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
ห้ามมิให้อำ� นาจรัฐอ�ำนาจหนึง่ ใช้อำ� นาจเหนืออ�ำนาจรัฐอีกอ�ำนาจหนึง่ หลักการแบ่งแยก
อ�ำนาจเรียกร้องว่าองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐทั้งหลายย่อมอยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกัน
ในส่วนที่สัมพันธ์กับรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้องค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐนั้น ๆ ย่อมมีความ
อิสระภายใต้ความเห็นของตนเองในการที่จะตีความรัฐธรรมนูญ ความอันตราย
ที่ให้ศาลเข้ามาควบคุมความชอบด้วยกฎหมายคือ การท�ำให้อ�ำนาจของศาล
กลายเป็นการใช้อ�ำนาจในทางการเมือง การท�ำให้เกิดความมั่นคงต่อหลักความ
เป็นกฎหมายสูงสุดทีเ่ กิดขึน้ ในสหรัฐอเมริกา โดยการให้ศาลควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายในช่วงของศตวรรษที่ 19 นั้น หลักการนี้มิได้เกิดขึ้น
ในทางปฏิบตั ขิ องประเทศในภาคพืน้ ยุโรป ในขณะทีใ่ นอังกฤษยังคงถือหลักอธิปไตย
ของรัฐสภา (Parlamentssouveränität) และในฝรั่งเศสด้วยผลของเหตุการณ์
ในทางการเมืองได้มีการแยกรัฐธรรมนูญกับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของพลเมือง
ออกจากกัน และหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของบทบัญญัตดิ งั กล่าว ในทางปฏิบตั ิ
มิได้เป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองอย่างชัดเจน และอ�ำนาจของตุลาการเป็นอ�ำนาจ
ที่ไม่เข้มแข็งนัก ในขณะที่ในประเทศเยอรมันอ�ำนาจในการปกครองของกษัตริย์
มีข้อจ�ำกัดโดยตัวแทนของประชาชน ระบบรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน
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ทีส่ ร้างให้อำ� นาจทัง้ สองอยูใ่ นภาวะทีส่ มดุลกัน และเป็นโครงสร้างทีห่ ลีกเลีย่ งปัญหา
เกี่ยวกับอ�ำนาจอธิปไตย ดังนั้น ในประเทศเยอรมันจึงไม่มีความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาหลักการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรศาล
		 2.4.2 การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
		 การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญมีประเด็นในการ
พิจารณาที่ส�ำคัญ 2 ประเด็น คือ 2.4.2.1 สถานะของ “ศาลรัฐธรรมนูญ” และ
2.4.2.2 สถานะและความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2.4.2.3 การละเมิด
อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้
			 2.4.2.1 สถานะของ “ศาลรัฐธรรมนูญ”
			 สถานะของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ข ้ อ พิ จ ารณา 2 ประการ คื อ
ศาลรัฐธรรมนูญเป็น “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” หรือไม่ และศาลรัฐธรรมนูญเป็น
“องค์กรตุลาการ” หรือไม่
			 (1) ศาลรัฐธรรมนูญเป็น “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” หรือไม่
			 ตามความเห็นของ K. Stern เห็นว่า27 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ คือ
องค์กรสูงสุดของรัฐ ซึ่งการด�ำรงอยู่ สถานะ และอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรดังกล่าว
มิเพียงแต่จะได้รบั การกล่าวถึงไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านัน้ แต่องค์กรนัน้ จะต้องถูกก่อตัง้
ขึ้นโดยรัฐธรรมนูญเอง และรัฐธรรมนูญจะต้องก�ำหนดรูปแบบและอ�ำนาจหน้าที่
ขององค์กรดังกล่าว รวมทัง้ องค์กรนัน้ จะต้องเข้าไปมีสว่ นร่วมในการใช้อำ� นาจสูงสุด
ของรัฐ28 ตามทัศนะของ Maunz เห็นว่า องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง องค์กร
ของรัฐซึง่ การก่อตัง้ ขึน้ ขององค์กรดังกล่าวมีผลโดยตรงจากรัฐธรรมนูญและมีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องมีองค์กรดังกล่าวเพื่อท�ำให้บรรลุเป้าหมายตามที่รัฐธรรมนูญได้
ก�ำหนดไว้ 29 จากการศึกษาของ Laufer ได้สรุปว่า ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันนัน้
เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เพราะนอกจากศาลรัฐธรรมนูญจะเข้าเกณฑ์ในทาง
รายละเอียดโปรดดู บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, อ้างแล้ว, หน้า 37
K. Stern, Das Staatsrecht, Band II, S.344
29
Maunz, Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG)-Kommentar, Paragraph 1, S.3
27
28
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รูปแบบ Formelle Kriterien) แล้วศาลรัฐธรรมนูญยังเข้าเกณฑ์ในทางเนื้อหา
(substantielle Kriterien) ของความเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยมีเกณฑ์
ที่จะต้องพิจารณา ดังนี้ 30
			 ก) ข้อพิจารณาในทางรูปแบบ (formelle Kriterien)
				 ก.1) พิจารณาจากการก่อตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญได้รับการก่อตั้งขึ้น
โดยตรงจากรัฐธรรมนูญ
				 ก.2) พิจารณาในแง่ของการบัญญัติรับรองอ�ำนาจหน้าที่ อ�ำนาจ
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญได้รับการบัญญัติรับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญ
			 ข) ข้อพิจารณาในทางเนื้อหา (substantielle Kriterien)
				 ข.1) พิจารณาจากบทบาทหน้าที่ องค์กรนั้นจะต้องเป็นองค์กร
สูงสุดของรัฐ ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีบทบาทส�ำคัญในด้านการควบคุม
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจขององค์กรอื่น เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์กรที่ใช้
อ�ำนาจของรัฐ
				 ข.2) พิจารณาในแง่ความเป็นอิสระ ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กร
ที่มีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้บังคับขององค์กรใด
				 ข.3) พิ จ ารณาในแง่ ส ถานะและความสั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ก รอื่ น
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีสถานะเท่าเทียมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่น
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ องค์ ก รอื่ น ๆ จึ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐาน
ของความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน
			 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น Laufer จึงสรุปว่า ศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เพราะนอกเหนือจากศาลรัฐธรรมนูญจะเข้าหลักเกณฑ์
ของความเป็ น องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง ในทางรู ป แบบและเนื้ อ หาแล้ ว 31
ซึ่งจากเกณฑ์ดังกล่าวยังแสดงด้วยว่าศาลรัฐธรรมนูญเข้าตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
30
31

Laufer, Typus und Status des Bundesverfassungsgerichts, Festschrift für Leibholz, S.490ff
Laufer, in: FS f. Leibholz, 1966, S.450ff
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ดังกล่าว ตามเจตจ�ำนงของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ โดยมุ่งหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นองค์กรที่ได้รับการก่อตั้งโดยตรงจากรัฐธรรมนูญ และก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญโดยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญควบคุมการกระท�ำ
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามระบบของ “checks and balances”
โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทต่อการสร้างเสถียรภาพและพัฒนาการของระเบียบ
ในทางการเมืองโดยรวม 32
			 (2) ศาลรัฐธรรมนูญเป็น “องค์กรตุลาการ” หรือไม่ 33
			 ในช่วงเริ่มต้นของพัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญในภาคพื้นยุโรป
ประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างมากคือ ศาลรัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็น “องค์กร
ตุลาการ” หรือไม่ ฝ่ายที่เห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นศาลในทางรูปแบบ แต่ในทางเนื้อหาแล้วหาได้เป็นองค์กรตุลาการไม่ หากแต่
เป็นองค์กรทางการเมือง อันเป็นการด�ำเนินการในทางการเมืองในรูปขององค์กรศาล
Carl Schmitt ได้เขียนบทความ เรื่อง “ศาลแห่งอาณาจักรในฐานะผู้คุ้มครอง
รัฐธรรมนูญ” (Das Reichsgericht als Hüter der Verfassung) โดยเสนอ
ความเห็นของเขาว่า34 จะต้องเกิดความสับสนระหว่างรัฐธรรมนูญ (Verfassung)
กับกฎหมายรัฐธรรมนูญ (das einzelne Verfassungsgesetz) และหากเห็นว่า
รัฐธรรมนูญกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่แตกต่างกัน และปฏิบัติต่อรัฐธรรมนูญ
กับกฎหมายรัฐธรรมนูญเหมือนกัน จะก่อให้เกิดปัญหา เพราะโดยแท้จริงแล้ว
รัฐธรรมนูญ (Verfassung) ไม่สามารถเป็นวัตถุแห่งคดีได้ เพราะรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นพื้นฐานของการวินิจฉัยคดี แต่ไม่อาจเป็นวัตถุแห่งคดีได้ และส�ำหรับคดีที่ให้
ประชาชนฟ้องคดีเพือ่ โต้แย้งการกระท�ำต่าง ๆ ของรัฐนัน้ ซึง่ การฟ้องคดีในลักษณะ
ดังกล่าวเป็นลักษณะของคดีปกครอง ท้ายที่สุด Carl Schmitt เห็นว่า ปัญหา
ข้อพิพาทเกีย่ วกับเนือ้ หาการตัดสินใจขององค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตนิ นั้ ไม่ใช่เรือ่ งทีจ่ ะควบคุม
Laufer, อ้างแล้ว, หน้า 302
รายละเอียดโปรดดู บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, อ้างแล้ว, หน้า 39
34
Carl Schmitt, Das Reichgericht als Hüter der Verfassung, in: Verfassungsgerichtsbarkeit,
Hrsg. von P. Häberle, 1976, S.112
32
33
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โดยองค์กรศาลได้ เพราะปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เนื้อหาที่จะวินิจฉัยได้โดยองค์กร
ศาล หากแต่เป็นเรือ่ งทีจ่ ะต้องวินจิ ฉัยในทางการเมืองซึง่ จะต้องวินจิ ฉัยโดยองค์กร
นิตบิ ญ
ั ญัติ 35 G. Radbruch เห็นว่า 36 การวินจิ ฉัยขององค์กรใดซึง่ สามารถเผชิญหน้า
กับเจตจ�ำนงเสียงข้างมากของตัวแทนประชาชนได้ การวินิจฉัยขององค์กรนั้น
ไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นการวินิจฉัยขององค์กรศาล หากแต่ต้องถือว่าเป็นปฏิกริยา
ทางการเมืองที่โต้แย้งการกระท�ำในทางการเมือง ซึ่งเป็นการปิดบังอ�ำพราง
ของเจตจ�ำนงฝ่ายข้างน้อยในรูปของกฎหมาย
			 ข้ อ โต้ แ ย้ ง ของฝ่ า ยที่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยเห็ น ว่ า
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการ Hans Kelsen ได้เขียนบทความโต้แย้งความเห็น
ของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยว่า ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการ โดยเขียนบทความ
เรื่อง “ใครควรจะเป็นผู้คุ้มครองรัฐธรรมนูญ ?” (Wer soll Hüter der Verfassung sein?)37 โดย Kelsen เห็นว่า ความเห็นของ Carl Schmitt เกิดจาก
ความเข้าใจผิดว่าระหว่างการท�ำภาระหน้าทีข่ ององค์กรตุลาการกับการท�ำภาระหน้าที่
ในทางการเมืองนั้นมีลักษณะของความขัดแย้งกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
ความเข้าใจผิดว่า การวินจิ ฉัยเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย และการ
วินจิ ฉัยยกเลิกกฎหมายทีข่ ดั กับรัฐธรรมนูญเป็นการกระท�ำในทางการเมือง Kelsen
เห็นว่า ระหว่างภาระหน้าที่ในทางตุลาการกับภาระหน้าที่ในทางนิติบัญญัตินั้น
มีความแตกต่างกัน โดยที่ความแตกต่างระหว่างลักษณะของการกระท�ำในทาง
การเมืองขององค์กรนิติบัญญัติกับลักษณะการกระท�ำขององค์กรตุลาการนั้น
เป็นความแตกต่างเพียงเชิงปริมาณ (quantitive) แต่ไม่ใช่ความแตกต่างในเชิงคุณภาพ
(qualitative) ข้อพิจารณาที่จะจ�ำแนกว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการ
มีเกณฑ์ทสี่ ำ� คัญในทางเนือ้ หา คือ การใช้กฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะน�ำไปสู่
การวินิจฉัยข้อพิพาทของคู่ความสองฝ่ายนั้น มีพื้นฐานมาจากการเสนอข้อพิพาท
C. Schmitt, อ้างแล้ว, หน้า 113
G. Radbruch, Richterliches Prüfungsrecht?, in: Deutsche Justiz 1925/26, S.12
37
H. Kelsen, Wer soll Hüter der Verfassung sein?, Die Justiz, Band 6 (1930/31), S.11
35
36
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ของคูค่ วามในคดี 38 การนิยามความเป็นองค์กรตุลาการในทางเนือ้ หานัน้ หมายถึง
การวินจิ ฉัยขององค์กรใดองค์กรหนึง่ อันเป็นการวินจิ ฉัยข้อเท็จจริงใดข้อเท็จจริงหนึง่
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของกฎหมายอันจะน�ำไปสู่กระบวนการพิจารณาที่มีการ
ก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะเพื่อการวินิจฉัยที่มีผลบังคับในทางกฎหมาย และองค์กร
ที่วินิจฉัยโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจะต้องเป็นองค์กรของรัฐ
ที่มีความเป็นกลาง 39
			 ท้ายที่สุด Laufer ได้ท�ำการศึกษาเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็น
องค์กรตุลาการว่ามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้าง ซึ่งจากงานศึกษา
ของ Laufer เห็นว่า เกณฑ์ดงั ต่อไปนีเ้ ป็นเกณฑ์ทสี่ ำ� คัญในการพิจารณาความเป็นองค์กร
ตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญไว้ ดังนี้ 40
			 ก. เกณฑ์จากความในทางกฎหมาย (das Kriterium der ratio legis)
เกณฑ์ในเรื่องนี้มีพื้นฐานมาจากการพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเป็น
ระบบ โดยพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็ดี พิจารณากฎหมายว่าด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญก็ดี ซึ่งจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติไว้อย่าง
ชัดแจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญเป็น “องค์กรตุลาการ”
			 ข. เกณฑ์ของความเป็นอิสระของผู้พิพากษา (das Kriterium der
richterlichen Unabhängigkeit) ศาลรัฐธรรมนูญก็ดี ผูพ้ พิ ากษาศาลรัฐธรรมนูญ
ก็ดี ล้วนได้รับหลักประกันความเป็นอิสระ ไม่ว่าจะเป็นความอิสระขององค์กร
หรือความเป็นอิสระของตัวผู้พิพากษาเช่นเดียวกับศาลอื่น ๆ
			 ค. เกณฑ์ ข องความผู ก พั น ต่ อ กฎหมาย (das Kriterium der
rechtlichen Bindung) ตามทัศนะของ Leibholz เห็นว่า เกณฑ์ในเรื่องนี้เป็น
เกณฑ์ที่ส�ำคัญที่สุดที่จะวินิจฉัยว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการที่แท้จริง
Friesenhahn, Über Begriff und Arten der Rechtsprechung unter besonderer Berücksichtigung
der Staatsgerichtsbarkeit nach dem Grundgesetz und den westdeutschen Landesverfassungen, in: FS.F. Thoma, Tübingen 1950, S.21 (27)
39
H.J. Wolff, O. Bachof, R. Stober, Vewaltungsrecht, 10. Aufl., München 1994, S.175
40
Laufer, อ้างแล้ว, หน้า 283
38
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หรือไม่ การทีจ่ ะอธิบายปัญหาว่า จะมีหลักเกณฑ์ทศี่ าลจะใช้เพือ่ น�ำไปสูก่ ารตีความ
บทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ ดังนั้น หลักเกณฑ์ที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการตีความ
ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าขาดหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว
กรณีกย็ อ่ มขาดหลักเกณฑ์ทมี่ คี วามเป็นเหตุผล “rational standards” หลักเกณฑ์
ในทางกฎหมายที่ จ ะน� ำ มาใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการตี ค วามนั้ น จะต้ อ งค้ น หาจาก
รั ฐ ธรรมนู ญ หากมี ก ารมอบอ� ำ นาจให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ท� ำ การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ในกรณีนยี้ อ่ มสรุปได้วา่ ปัญหาทีเ่ กีย่ วกับอ�ำนาจหน้าที่
ทั้งหลายก็ย่อมค้นหาหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้จากรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เกณฑ์ในทาง
กฎหมายส�ำหรับศาลรัฐธรรมนูญก็คือรัฐธรรมนูญนั่นเอง
			 ง. เกณฑ์ในการจ�ำกัดตนเองของศาล (das Kriterium der Selbstbeschränkung) ซึ่งหมายความว่า การจะริเริ่มกระท�ำการขององค์กรตุลาการ
จะริเริ่มได้ก็ต่อเมื่อมีการเสนอเรื่องมายังศาล หากไม่มีการเสนอเรื่องมาให้ศาล
พิจารณา ศาลเองก็ไม่มีอ�ำนาจแต่อย่างใด ซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะดังกล่าว
ขององค์กรศาลมีความแตกต่างไปจากการกระท�ำการขององค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตทิ สี่ ามารถ
ริเริ่มการกระท�ำการได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการ
วินิจฉัยเท่าที่กฎหมายได้ก�ำหนดให้อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น
ตามหลัก “Enumerationsprinzip” ศาลรัฐธรรมนูญไม่มอี ำ� นาจทีจ่ ะวินจิ ฉัยเรือ่ งที่
ไม่อยู่ในเขตอ�ำนาจของตนได้ กล่าวโดยสรุป จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
ย่อมถือได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการ และความเห็นส่วนใหญ่ต่างก็
ยอมความเป็นองค์กรตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญ
				 2.4.2.2 สถานะและความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
				 ในการพิจารณา หลังจากได้พจิ ารณาสถานะของ “ศาลรัฐธรรมนูญ”
แล้วว่ามีสถานะเป็น “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” หรือไม่ และมีสถานะเป็น “องค์กร
ตุลาการ” หรือไม่ ดังได้พิจารณามาแล้วข้างต้น ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไป
คือ สถานะและความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีข้อพิจารณา
4 ประการ ดั ง นี้ (1) วาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง และการได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ใหม่
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(2) การแต่งตั้งโยกย้าย (3) เอกสิทธิ์และสิทธิคุ้มกัน และ (4) หลักการขัดกัน
ของต�ำแหน่งหน้าที่ โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้
			 (1) วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการได้รับแต่งตั้งใหม่
			 โดยทั่วไปแล้ววาระในการด�ำรงต�ำแหน่งและการได้รับแต่งตั้งใหม่
ให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นประเด็นทีเ่ กีย่ วโยงกับเรือ่ งความเป็นอิสระ
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังมีข้อพิจารณาที่เกี่ยวกับความต่อเนื่อง
ความสามารถเปลี่ยนแปลงได้ของค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นประเด็น
ที่เป็นข้อพิจารณาเกี่ยวกับวาระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วาระในการด�ำรง
ต�ำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วาระในการด�ำรงต�ำแหน่งของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญอาจแบ่งเป็น วาระการด�ำรงต�ำแหน่งจนเกษียณอายุและวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งโดยมีกำ� หนดเวลา วาระการด�ำรงต�ำแหน่งจนเกษียณอายุเป็นระบบทีใ่ ช้
ในออสเตรียและเบลเยีย่ ม ส่วนในเยอรมนีกำ� หนดให้มวี าระ 12 ปี โดยก�ำหนดอายุ
ขั้นสูงไม่เกิน 68 ปี และไม่อาจได้รับเลือกใหม่ได้ ส่วนในอิตาลี สเปน และฝรั่งเศส
ก�ำหนดวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งไว้ 9 ปี ส่วนสวิสเซอร์แลนด์และโปรตุเกส
ก�ำหนดวาระไว้ 6 ปี และอาจได้รับเลือกใหม่ได้
			 (2) การโยกย้ายหรือถอดถอนออกจากต�ำแหน่ง
			 การไม่ อ าจโยกย้ า ยหรื อ ถอดถอนด้ ว ยอ� ำ นาจอื่ น ได้ ถื อ ว่ า เป็ น
ส่วนหนึ่งของหลักความเป็นอิสระของตุลาการ แต่อย่างไรก็ตามกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ หรือกรณีทมี่ เี หตุสำ� คัญประการอืน่ รวมทัง้ การให้พน้ จากต�ำแหน่ง
โดยทัว่ ไปแล้วสามารถกระท�ำได้โดยการพิจารณาวินจิ ฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญเอง ทัง้ นี้
เพือ่ ต้องการขจัดการมีอทิ ธิพลเหนือการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ซึง่ การให้พน้ จากต�ำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในบางประเทศให้กระท�ำได้
โดยเสียงข้างมากพิเศษของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (เยอรมนี, อิตาลี, สเปน)
ส่วนบางประเทศใช้เสียงข้างมากธรรมดา (ฝรั่งเศส) เหตุผลที่ท�ำให้การท�ำหน้าที่
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสิน้ สุดลงโดยการวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนใหญ่แล้ว
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ได้แก่กรณีดังต่อไปนี้ ตาย ลาออก ทุพพลภาพ มีการขัดกันของต�ำแหน่ง รวมทั้ง
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือกรณีที่ต้องรับผิดทางอาญาหรือทางวินัย
			 (3) เอกสิทธิ์และสิทธิคุ้มกัน
			 การไม่อาจด�ำเนินการทางกฎหมายอันเนือ่ งมาจากการกระท�ำทีเ่ ป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอกสิทธิ์ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
การคุ้มครองต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เท่าที่ศาลมิได้มีการยกเลิกสิทธิ
ความคุ้มกันดังกล่าวเอง ศาลรัฐธรรมนูญเกือบทุกประเทศมีหลักเอกสิทธิ์และ
หลักการคุ้มกันในบางประการ ในประเทศอิตาลีมีการให้เอกสิทธิ์และสิทธิคุ้มกัน
แก่ศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับสมาชิกรัฐสภา
			 (4) หลักการขัดกันของต�ำแหน่งหน้าที่
			 หลั ก การขั ด กั น ของต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ (Inkompatibilitaeten)
ของตุลาการเป็นหลักส�ำคัญทีม่ คี วามมุง่ หมายเพือ่ ให้เกิดหลักประกันในความเป็นอิสระ
ของตุลาการ ประเทศทีย่ ดึ หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจแบบอัตวิสยั ถือหลักว่า ต�ำแหน่ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น ย่อมขัดแย้งกับการใช้อำ� นาจในฐานะที่เป็นสมาชิก
ของรัฐสภาหรือในฐานะทีเ่ ป็นฝ่ายบริหาร ไม่วา่ ในระดับมลรัฐ ระดับสหพันธรัฐ หรือ
ในระดับภูมิภาค ส่วนกรณีของการประกอบอาชีพอื่น ๆ กับต�ำแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญนั้น ประเทศส่วนใหญ่มิได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง เช่น เยอรมนี
สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี สเปน โปรตุเกส และกรีซ ซึ่งประเทศต่าง ๆ ได้บัญญัติ
เป็นการทั่วไปว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐในภารกิจต่าง ๆ รวมทั้งผู้พิพากษา ถือว่าเป็น
ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ที่ ขั ด แย้ ง กั บ ความเป็ น ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ นอกจากนี้
หลักการขัดกันของต�ำแหน่งหน้าทีย่ งั มีความมุง่ หมายเพือ่ ป้องกันการมีอทิ ธิพลหรือ
การกระท�ำทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายอันเนือ่ งมาจากการกระท�ำในทางอาชีพหรือ
วิชาชีพเหล่านัน้ ได้ โดยทัว่ ไปแล้วประเทศต่าง ๆ อนุญาตให้ทำ� ภารกิจในการเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยได้ หรือการท�ำหน้าทีใ่ นการสอนหรือวิจยั ทางกฎหมาย บางประเทศ
ถือว่าการมีต�ำแหน่งในพรรคการเมืองหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งในพรรคการเมือง
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เป็นการขัดกันในต�ำแหน่งหน้าทีข่ องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพียงการเป็นสมาชิก
ของพรรคการเมืองยังไม่ถือว่าเป็นการขัดกันของต�ำแหน่งหน้าที่ ยกเว้น กรณีของ
โปรตุเกสที่มีบทบัญญัติการขัดกันของต�ำแหน่งหน้าที่ที่เคร่งครัด มีการห้าม
แม้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
			 กล่ า วโดยสรุ ป สถานะและความเป็ น อิ ส ระของตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ มีความเกีย่ วโยงกับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการได้รบั แต่งตัง้
ใหม่ การโยกย้าย และการถอดถอนออกจากต�ำแหน่ง การให้เอกสิทธิ์และสิทธิ
คุ้มกัน และหลักการขัดกันของต�ำแหน่งหน้าที่
			 2.4.2.3 การละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
			 เรื่องการละเมิดอ�ำนาจศาลและการวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวกับการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้
			 เรื่องละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่บรรดาศาลทั้งหลาย
จะต้องมีเครือ่ งมือดังกล่าว เพือ่ ใช้ในการควบคุมการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาล
ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ด้วยเหตุนี้เอง ในบางประเทศจึงมีการบัญญัติเรื่องละเมิด
อ�ำนาจศาลไว้ในกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลซึง่ บรรดาศาลทัง้ หลายสามารถ
ที่จะน�ำบทบัญญัติในเรื่องละเมิดอ�ำนาจศาลไปใช้กับศาลนั้น ๆ ได้ ในกรณี
ของศาลรัฐธรรมนูญอาจต้องแยกพิจารณาออกเป็น กรณีของศาลสูงสุดทีท่ ำ� หน้าที่
เป็นศาลรัฐธรรมนูญด้วย และกรณีของศาลรัฐธรรมนูญทีแ่ ยกเป็นศาลเฉพาะเช่นประเทศ
ในยุโรป กรณีที่ศาลสูงสุดท�ำหน้าที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญด้วยย่อมไม่เป็นปัญหา
แต่อย่างใดเพราะหากมีการบัญญัติเรื่องละเมิดอ�ำนาจศาลของศาลสูงสุดไว้แล้ว
กรณีย่อมจะน�ำมาใช้บังคับกับกรณีที่ศาลสูงสุดท�ำหน้าที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญด้วย
ส�ำหรับสถาบันที่ท�ำหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องทางรัฐธรรมนูญซึ่งอาจแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะคือ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (ฝรั่งเศส) และศาลรัฐธรรมนูญ
(เช่น เยอรมนี สเปน โปรตุเกส อิตาลี ฯลฯ) ในกรณีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
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จะถือว่าเป็น “องค์กรตุลาการ” หรือไม่ หากไม่ใช่องค์กรตุลาการจะน�ำหลักเรื่อง
ละเมิดอ�ำนาจศาลมาใช้ได้หรือไม่เพียงใด ส่วนประเทศทีม่ ศี าลรัฐธรรมนูญ ประเด็น
ที่ต้องพิจารณาคือ ศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็น “องค์กรตุลาการ” หรือไม่ และหาก
เป็นองค์กรตุลาการได้มีการบัญญัติให้น�ำหลักเรื่องละเมิดอ�ำนาจศาลมาใช้หรือไม่
			 ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” ถือว่ามีสถานะเป็น
“องค์กรตุลาการ” เมื่อศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นองค์กรตุลาการประเด็นที่จะต้อง
ตรวจสอบต่อไปคือมีบทบัญญัติว่าด้วยละเมิดอ�ำนาจศาลหรือไม่ การบัญญัติเรื่อง
ละเมิดอ�ำนาจศาลของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยมีแนวทาง 2 แนวทาง คือ แนวทาง
แรก บัญญัติเรื่องละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญไว้โดยตรงในกฎหมายที่บัญญัติ
เรื่องวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือแนวทางที่สอง กฎหมายที่บัญญัติเรื่อง
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญบัญญัติให้น�ำเรื่องละเมิดอ�ำนาจศาลที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลมาใช้บงั คับโดยอนุโลม ในกรณีนหี้ มายความว่า
แม้จะยอมรับกันโดยทั่วไปว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” เป็นองค์กรตุลาการ แต่หาก
ไม่มีการบัญญัติเรื่องละเมิดอ�ำนาจศาลไว้โดยตรง ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถ
น�ำเรื่องละเมิดอ�ำนาจศาลที่บัญญัติให้เป็นเรื่องทั่วไปของบรรดาศาลทั้งหลาย
มาใช้กับศาลรัฐธรรมนูญได้ เพราะเรื่องการละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นกรณีที่ให้ศาล
มีอ�ำนาจในการลงโทษได้เองโดยศาลที่พิจารณาเรื่องนั้น ๆ เอง กรณีเช่นนี้จึงต้อง
มีบทบัญญัติกฎหมายที่ให้อ�ำนาจไว้โดยตรง ไม่อาจตีความโดยอนุโลมให้น�ำมาใช้
กับศาลรัฐธรรมนูญได้
			 ทั้ ง นี้ “วั ต ถุ ที่ มุ ่ ง คุ ้ ม ครอง” ในกรณี ก ารละเมิ ด อ� ำ นาจศาล
หรือ”คุณธรรมในทางกฎหมาย” ของบทกฎหมายที่ว่าด้วยละเมิดอ�ำนาจศาล
อาจแบ่งออกได้ 2 ประการ คือ
			 (1) ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการพิจารณาของศาล
			 ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยในการพิ จ ารณาของศาลถื อ ว่ า เป็ น
ข้อพิจารณาพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญของคุณธรรมในทางกฎหมายในเรือ่ งการละเมิดอ�ำนาจศาล
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เพราะหากศาลไม่สามารถควบคุมหรือด�ำเนินการให้การพิจารณาของศาลด�ำเนินไป
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย กรณีกจ็ ะเป็นอุปสรรคต่อการอ�ำนวยความยุตธิ รรม
ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาลจึงให้
ศาลมีอ�ำนาจสั่งในการกระท�ำใด ๆ ที่เป็นการรบกวนต่อการพิจารณาของศาล
ซึ่งการรบกวนต่อการพิจารณาของศาลมิได้หมายความเฉพาะในห้องพิจารณา
ของศาลเท่านัน้ ยังหมายความรวมไปถึงบริเวณศาล และอาจหมายความรวมถึงบริเวณ
ภายนอกศาลหรือบนถนน หากการกระท�ำนั้น ๆ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
พิจารณาของศาล และการพิจารณาของศาลย่อมมิได้หมายเฉพาะการพิจารณา
ในที่ท�ำการศาลเท่านั้น ศาลอาจด�ำเนินกระบวนพิจารณานอกศาล หรือด�ำเนิน
กระบวนพิจารณาในที่ใดที่หนึ่งก็ย่อมเป็นการพิจารณาของศาลทั้งสิ้น นอกจากนี้
การพิจารณาของศาลก็มิได้หมายเฉพาะการพิจารณาต่อหน้าคู่ความเท่านั้น
ยังหมายความรวมถึง การพิจารณาหารือกันเองระหว่างผู้พิพากษาด้วย ดังนั้น
คุณธรรมในทางกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองประการแรกนี้ คือ การให้ศาลสามารถ
ท�ำหน้าที่ได้โดยปราศจากการรบกวนใด ๆ เพื่อให้ศาลบรรลุความมุ่งหมายในการ
ท�ำภารกิจของตน
			 (2) เกียรติศักดิ์ของความเป็นสถาบันศาล
			 เกียรติศักดิ์ของความเป็นสถาบันศาลถือว่าเป็น “คุณธรรมในทาง
กฎหมาย” อีกประการหนึ่ง ซึ่งหมายความว่า การด�ำรงอยู่ร่วมกันในสังคม บุคคล
แต่ ล ะบุ ค คลย่ อ มได้ รั บ การยอมรั บ ในฐานะที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คม ดั ง นั้ น
การปฏิบตั ติ นต่อกันของบุคคลในสังคมจึงต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยการให้เกียรติซงึ่ กันและกัน
การยอมรั บ เกี ย รติ ห รื อ ให้ เ กี ย รติ ซึ่ ง กั น และกั น จึ ง เป็ น ลั ก ษณะพื้ น ฐานส� ำ คั ญ
ของการอยูร่ ว่ มกันโดยสันติสขุ พืน้ ฐานลักษณะดังกล่าวย่อมเกิดขึน้ กับองค์กรตุลาการ
ด้วยเช่นกัน องค์กรตุลาการในฐานะทีเ่ ป็น “สถาบัน” ทีส่ ำ� คัญของสังคมและเป็นสถาบัน
ที่ต้องท�ำหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างบุคคลในสังคม การท�ำหน้าที่
ขององค์กรตุลาการจึงเป็นสถาบันทีต่ อ้ งการความเชือ่ ถือและเชือ่ มัน่ สูงกว่าสถาบันอืน่ ๆ
ด้วยเหตุนเี้ อง เพือ่ ให้ศาลสามารถท�ำหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญของตนได้บนความเชือ่ มัน่ เชือ่ ถือ
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ของผู้คนในสังคม ศาลจึงต้องได้รับเกียรติในฐานะที่เป็นสถาบันส�ำคัญของสังคม
หากศาลไม่ได้รับเกียรติดังกล่าวจากสังคม ถูกสังคมมองว่าศาลเป็นเพียงตัวตลก
ของสังคม ปราศจากความเชื่อถือเชื่อมั่นในการท�ำหน้าที่ ด้วยเหตุนี้ บทบัญญัติ
ที่ว่าด้วยละเมิดอ�ำนาจศาลจึงมีความมุ่งหมายที่จะมุ่งคุ้มครองเกียรติศักดิ์ของศาล
ในฐานะทีเ่ ป็นสถาบัน เพือ่ ให้ศาลเป็นสถาบันทีท่ รงความเชือ่ มัน่ เชือ่ ถือทีม่ ตี อ่ สังคม
ด้วยเหตุผลของคุณธรรมในทางกฎหมายนี้เองที่ศาลหากจะต้องใช้อ�ำนาจในการ
ลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลจะต้องพิจารณาไตร่ตรองให้ดวี า่ การกระท�ำทีเ่ ป็นการ
ละเมิ ด อ� ำ นาจศาลในเรื่ อ งนั้ น เป็ น การกระทบต่ อ เกี ย รติ ข องศาลในลั ก ษณะ
เชิงสถาบันหรือเป็นการกระทบต่อตัวบุคคลของผู้พิพากษานั้น ๆ
			 กล่ า วเฉพาะในกรณี ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยที่ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ของศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการพิจารณาวินจิ ฉัยทีเ่ ป็นความขัดแย้ง
ระหว่างองค์กรของรัฐ และระหว่างรัฐกับประชาชน ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
จึ ง มี ผ ลกระทบต่ อ บุ ค คลทั่ ว ไป และโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ของศาลรัฐธรรมนูญมีผลเป็นการผูกพันองค์กรของรัฐทัง้ หลาย ความต้องการความเชือ่ ถือ
เชื่อมั่นต่อศาลรัฐธรรมนูญยิ่งมีสูงขึ้นมากกว่าศาลอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้เองการท�ำ
หน้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี เ ครื่ อ งมื อ ในการรั ก ษาเกี ย รติ
ของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ในขณะเดียวกันการทีจ่ ะท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นทีเ่ ชือ่ ถือ
เชื่อมั่นของบุคคลในสังคม นอกจากศาลจะมีเครื่องมือที่ว่าด้วยบทบัญญัติว่าด้วย
ละเมิดอ�ำนาจศาลแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องท�ำหน้าทีเ่ ป็นองค์กรกลางทีม่ งุ่ หมาย
ในการปกป้องประโยชน์สว่ นรวมตามทีร่ ฐั ธรรมนูญมุง่ หมาย มีความอิสระปราศจาก
การแทรกแซงหรือการครอบง�ำใด ๆ โดยเฉพาะจากฝ่ายการเมือง ค�ำวินจิ ฉัยมีหลัก
กฎหมายที่สนับสนุนค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ การด�ำเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าวนี้ก็จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ศาลได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากสังคม
นอกเหนือจากการมีบทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาล
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บทที่ 3

หลักการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในต่างประเทศ
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่
ของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การละเมิ ด อ� ำ นาจ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี (3.1) ราชอาณาจั ก รสเปน
(3.2) สาธารณรัฐเช็ก (3.3) และสาธารณรัฐเกาหลี (3.4)
3.1 การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
ในหัวข้อการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีจะได้กล่าวถึงหัวข้อ ดังนี้ 3.1.1 หลักการทางรัฐธรรมนูญ
และอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 3.1.2 การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่
ของตุลาการรัฐธรรมนูญ 3.1.3 หลักการละเมิดอ�ำนาจศาล และ 3.1.4 ค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		 3.1.1 หลักการทางรัฐธรรมนูญและอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ
		 การศึกษารายละเอียดในหัวข้อนี้แบ่งออกเป็น (3.1.1.1) หลักพื้นฐาน
ในทางรัฐธรรมนูญ และ (3.1.1.2) อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
		
3.1.1.1 หลักพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับเสรีภาพ
ในการแสดงความเห็นและหลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ
			
(1) หลักพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการ
แสดงความเห็น
		 หลักพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับเสรีภาพในการแสดงความเห็น
ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา 5 (สิทธิในการแสดงความเห็นโดยเสรี)
บัญญัติไว้ดังนี้
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“(1) บุคคลมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการเผยแพร่
ได้อย่างเสรีโดยการพูด การเขียน หรือโดยการใช้รปู ภาพ และมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ทราบ
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่บุคคลอาจเข้าถึงได้เป็นการทั่วไป โดยปราศจาก
การขัดขวางใด ๆ เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ และเสรีภาพของการรายงานข่าวโดยทาง
วิทยุและโทรทัศน์ย่อมได้รับความคุ้มครอง การตรวจสอบข่าวไม่อาจจะกระท�ำได้
(2) สิทธิดังกล่าวมีข้อจ�ำกัดตามบทบัญญัติของกฎหมายทั่วไป
บทบัญญัติของกฎหมายเพื่อการคุ้มครองเยาวชน และมีข้อจ�ำกัดในเรื่องสิทธิ
ส่วนบุคคล
(3) งานศิลปะ และงานในทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยและ
การสอนย่อมเป็นไปอย่างอิสระ เสรีภาพในการสอนไม่ท�ำให้พ้นจากความผูกพัน
ที่จะต้องให้ความเคารพต่อรัฐธรรมนูญ”
			
(2) หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ
			
รัฐธรรมนูญของเยอรมันได้วางหลักการจัดตั้งศาลและหลักการ
คุ้มครองความอิสระขององค์กรตุลาการไว้ ดังนี้
			
ก) การจัดองค์กรของศาล
			
มาตรา 9241 (การจัดองค์กรของศาล)
		
“อ�ำนาจตุลาการได้มอบหมายให้แก่ผู้พิพากษา การใช้อ�ำนาจ
ตุลาการให้ใช้โดยผ่านศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ ศาลของสหพันธ์ ซึ่งได้ก�ำหนดไว้
โดยรัฐธรรมนูญนี้ และโดยผ่านศาลของมลรัฐ”
			
ข) หลักความเป็นอิสระของศาล
			
มาตรา 97 (ความเป็นอิสระของผู้พิพากษา)
		
“(1) ผู้พิพากษามีความอิสระและอยู่ภายใต้กฎหมายเท่านั้น
(2) ผู้พิพากษาซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้พิพากษา
อย่างถาวร การให้ผู้พิพากษาดังกล่าวออกไม่อาจกระท�ำได้ หากขัดกับเจตนา
ของผู้พิพากษานั้น การให้ผู้พิพากษาออกก่อนระยะเวลา หรือให้พักจากต�ำแหน่ง
41
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ในระยะเวลาหนึ่ง หรือโยกย้ายไปอยู่ในต�ำแหน่งอื่น หรือการให้เกษียณอายุก่อน
ระยะเวลา อาจกระท�ำได้เฉพาะโดยค�ำพิพากษาของศาล และเฉพาะจากเหตุผล
และตามที่ก�ำหนดไว้โดยกฎหมาย ให้ฝ่ายนิติบัญญัติก�ำหนดการเกษียณอายุ
ในกรณีทผี่ พู้ พิ ากษามีอายุครบเกษียณ ให้ผพู้ พิ ากษานัน้ มีสทิ ธิได้รบั บ�ำเหน็จบ�ำนาญ
การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานของศาลหรือเขตพื้นที่การปกครองอาจมีการโยกย้าย
ผู้พิพากษาไปยังศาลอื่นได้ หรืออาจให้ออกจากต�ำแหน่งได้ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับ
เงินเดือนเต็มจ�ำนวน”
			
ค) สถานะของผู้พิพากษา มาตรา 9842 (สถานะทางกฎหมาย
ของผู้พิพากษา)
			
“(1) สถานะทางกฎหมายของผู้พิพากษาของสหพันธ์ให้ก�ำหนด
โดยกฎหมายพิเศษของสหพันธ์
				 (2) ในกรณีที่ผู้พิพากษาของสหพันธ์กระท�ำการใดในต�ำแหน่ง
หน้าที่ หรือนอกเหนือต�ำแหน่งหน้าที่ อันเป็นการละเมิดต่อหลักการพื้นฐาน
ของรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ละเมิ ด หลั ก การตามรั ฐ ธรรมนู ญ ของมลรั ฐ ในกรณี นี้
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญสหพันธ์โดยค�ำร้องของสภาผู ้ แ ทนราษฎรสหพั นธ์ มี อ� ำ นาจ
พิจารณาวินจิ ฉัยด้วยเสียงข้างมาก 2 ใน 3 ให้ยา้ ยผูพ้ พิ ากษานัน้ ไปอยูใ่ นต�ำแหน่งอืน่
หรืออาจให้ผู้พิพากษานั้นออกจากต�ำแหน่งโดยมีสิทธิได้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ได้ ในกรณีทผี่ พู้ พิ ากษาผูน้ นั้ ได้กระท�ำการอันเป็นการละเมิดโดยเจตนาอาจให้ปลด
ผู้พิพากษานั้นออกจากต�ำแหน่งได้
				 (3) สถานะในทางกฎหมายของผูพ้ พิ ากษาของมลรัฐให้กำ� หนด
โดยกฎหมายพิเศษของมลรัฐ สหพันธ์อาจออกกฎหมายวางหลักเกณฑ์ทั่วไปได้
เท่าที่มาตรา 74 a วรรค 4 ไม่ได้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
				 (4) มลรัฐอาจก�ำหนดเรื่องการแต่งตั้งผู้พิพากษาในมลรัฐนั้น
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของมลรัฐพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้พิพากษาก็ได้
42
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(5) มลรัฐอาจก�ำหนดกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความในวรรคสอง
ส� ำ หรั บ ผู ้ พิ พ ากษาของมลรั ฐ ได้ แต่ ทั้ ง นี้ ไ ม่ ก ระทบกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ของมลรั ฐ
ที่ ใช้ บั ง คั บ อยู ่ การวิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ การฟ้ อ งผู ้ พิ พ ากษาให้ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์”
			
3.1.1.2 อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
			
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เยอรมั น ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ น
กฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz-GG) และยังได้น�ำมาบัญญัติซ�้ำไว้อีกในกฎหมาย
ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ (Gesetz über BundesverfassungsgerichtBVerfGG) ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การบั ญ ญั ติ ร วมอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ที่ ก ระจั ด กระจายตามมาตราต่ า ง ๆ น� ำ มาบั ญ ญั ติ ร วมไว้ ใ นมาตราเดี ย ว
เพื่อความสะดวกในการใช้ ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์เยอรมันมีอ�ำนาจวินิจฉัย
เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
			
(1) การจ�ำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล (มาตรา 13 ข้อ 1
			
BVerfGG)
			
(2) คดีที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง (มาตรา 8 GG และ มาตรา 13
				 ข้อ 1 BVerfGG)
			
(3) การตรวจสอบการเลือกตั้ง (มาตรา 41 วรรคสอง GG และ
				 มาตรา 13 ข้อ 3 BVerfGG)
			
(4) คดีฟ้องประธานาธิบดีสหพันธ์ (มาตรา 61 วรรคสอง GG
				 และ มาตรา 13 ข้อ 4 BVerfGG)
			
(5) คดี ข ้ อ พิ พ าทเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ห รื อ หน้ า ที่ ข ององค์ ก รตาม
				 รัฐธรรมนูญ (มาตรา 93 ข้อ 1 GG และ มาตรา 13 ข้อ 5
				 BVerfGG)
			
(6) การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายแบบนามธรรม (มาตรา
				 93 วรรค 1 ข้อ 2 GG และ มาตรา 13 ข้อ 6 BVerfGG)
			
(7) คดี ข ้ อ พิ พ าทเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ห รื อ หน้ า ที่ ร ะหว่ า งมลรั ฐ กั บ
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				 สหพันธรัฐ (มาตรา 93 วรรค 1 ข้อ 4 GG และ มาตรา 13
				 ข้อ 7 BVerfGG) และคดีข้อพิพาทตามกฎหมายมหาชน
				 อืน่ ๆ ระหว่างสหพันธรัฐกับมลรัฐ หรือระหว่างมลรัฐด้วยกัน
				 (มาตรา 93 วรรค 1 ข้อ 4 GG และ มาตรา 13 ข้อ 8
				 BVerfGG)
			
(8) การร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญของประชาชน (มาตรา 93
				 วรรค1 ข้อ 4a และ 4b และ มาตรา 13 ข้อ 8a BVerfGG)
			
(9) คดีฟ้องผู้พิพากษาของสหพันธ์หรือของมลรัฐ (มาตรา 98
				 วรรค2 และวรรค 5 GG และ มาตรา 13 ข้อ 9 BVerfGG)
			
(10) การควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญแบบรูปธรรม
				 (มาตรา 100 วรรค 1 GG และ มาตรา 13 ข้อ 11 BVerfGG)
			
(11) การตรวจสอบกฎเกณฑ์ทวั่ ไปของกฎหมายระหว่างประเทศ
				 ว่าเป็นกฎหมายภายในหรือไม่ (มาตรา 100 วรรค 2 GG
				 และ มาตรา 13 ข้อ 12 BVerfGG)
			
(12) การควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการตีความ
				 คดีรัฐธรรมนูญ (มาตรา 100 วรรค 3 GG และ มาตรา 13
				 ข้อ 13 BVerfGG)
			
(13) วิ นิ จ ฉั ย ว่ า กฎหมายที่ อ อกใช้ บั ง คั บ ก่ อ นรั ฐ ธรรมนู ญ
				 ปัจจุบัน ยังมีผลบังคับต่อไปหรือไม่ (มาตรา 136 GG และ
				 มาตรา 13 ข้อ 15 BVerfGG)
			
(14) ในกรณีอื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายสหพันธ์ (มาตรา
				 100 วรรค 3 GG และ มาตรา 13 ข้อ 13 BVerfGG)
		 3.1.2 การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการรัฐธรรมนูญ
		
3.1.2.1 ความเป็นมาของหลักการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่
ของตุลาการรัฐธรรมนูญ
			
ในที่นี้จะได้พิจารณาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ
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(1) การบัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญ
			
การตัดสินใจของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเยอรมัน
ที่บัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญขึ้นนั้นเป็นการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในทาง
ประวัตศิ าสตร์หลายประการ การขยายอ�ำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์มอี ำ� นาจ
อย่างกว้างขวางนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจ
ในการวินิจฉัยบรรดาข้อพิพาทระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือระหว่าง
องค์กรในระดับสหพันธ์ และระหว่างมลรัฐต่าง ๆ ด้วยกัน นอกจากนี้ ก็เพื่อให้
ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์รักษาความสัมพันธ์ระหว่างอ�ำนาจรัฐกับประชาชนให้อยู่
ในลักษณะของประชาธิปไตยแบบนิติรัฐ และประการส�ำคัญท�ำให้เกิดความมั่นใจ
ว่าอ�ำนาจใดอ�ำนาจหนึ่งนั้นไม่อาจจะครอบง�ำอ�ำนาจอื่นอย่างเบ็ดเสร็จ ด้วยเหตุนี้
ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจึงได้บัญญัติหลักการให้มีการตรวจสอบการวินิจฉัยขององค์กร
นิติบัญญัติกับความชอบตามรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการได้ และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ให้องค์กรตุลาการเข้าไปควบคุมตรวจสอบได้ในกรณีทกี่ ารละเมิดสิทธิของ
ปัจเจกบุคคลโดยอ�ำนาจมหาชน43 ลักษณะดังกล่าวนี้เองถือได้ว่าเป็นจุดเด่น
ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ของเยอรมัน ซึง่ ท�ำให้รฐั ธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ของเยอรมัน
แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่าน ๆ มาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหากเปรียบเทียบ
ระหว่างอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ปจั จุบนั กับศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
ไวมาร์ (ค.ศ. 1919) ประสบการณ์ จ ากการสิ้ น สุ ด ลงของประชาธิ ป ไตย
ตามรัฐธรรมนูญไวมาร์ย่อมแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า รัฐธรรมนูญไวมาร์นั้นไม่มี
เครือ่ งมือในการป้องกันตนเองอย่างเพียงพอทีจ่ ะเผชิญหน้าต่อศัตรูของประชาธิปไตย
ประสบการณ์ในครั้งนั้นเป็นบทเรียนอันส�ำคัญให้แก่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ซึ่งได้ผ่านการไตร่ตรองบทเรียนเหล่านั้นอย่างรอบคอบ โดยการตั้งค�ำถามว่า
ท�ำอย่างไรถึงจะท�ำให้หลักการในทางประชาธิปไตยมีความมัน่ คงเพียงพอในการทีจ่ ะ
เผชิญต่ออันตรายใด ๆ ได้ จากปัญหาค�ำถามดังกล่าวนี้ จึงได้มคี วามพยายามทีจ่ ะน�ำ
หลักการใหม่ ๆ หลายประการมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การบัญญัติให้สิทธิ
43

Benda/Klein, อ้างแล้ว, หน้า 2
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ขั้นพื้นฐานมีผลบังคับใช้โดยตรงโดยผูกพันอ�ำนาจรัฐทั้งหมด (มาตรา 1 วรรคสาม
กฎหมายพื้นฐาน (GG)) การท�ำให้สถานะของรัฐบาลแห่งสหพันธ์มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น หรือการน�ำแนวความคิดเรื่องประชาธิปไตยที่อาจมีการโต้แย้งกันได้
(das Konzept der “streitbaren Demokratie”) และหลักประการส�ำคัญที่สุด
ประการหนึ่ง คือ การก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์มีอ�ำนาจอย่างกว้างขวาง
ที่สุดเท่าที่เคยมีศาลรัฐธรรมนูญมาในประวัติศาสตร์ของเยอรมัน และหากจะ
เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ แล้ว ก็อาจกล่าวได้วา่ ศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์มีอ�ำนาจกว้างกว่าบรรดาศาลรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ การที่ผู้ร่าง
รัฐธรรมนูญปัจจุบันของเยอรมันได้ตัดสินเช่นนั้น ก็เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์
เป็นองค์กรที่มีบทบาทส�ำคัญในการขัดขวางอันตรายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อหลัก
นิติรัฐ (Rechtsstaats-prinzip) หลักประชาธิปไตย และหลักเสรีภาพ ซึ่งผู้ร่าง
รัฐธรรมนูญมีความมุ่งหวังว่าประวัติศาสตร์ของเยอรมันจะไม่ย้อนรอยดังเช่น
ยุคของรัฐธรรมนูญไวมาร์ ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐธรรมนูญนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์
คณะกรรมการดังกล่าวได้รบั อิทธิพลจากศาลรัฐธรรมนูญของมลรัฐบาวาเรีย (Bavaria)
และเฮสเซ่น (Hessen) ส่วนอิทธิพลจากศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการยกร่าง ได้แก่ ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา ศาลของสหพันธ์สวิสเซอร์แลนด์
และศาลรัฐธรรมนูญของออสเตรีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920
			
(2) ความเป็นองค์กรตุลาการของ “ศาลรัฐธรรมนูญ”
			
ในการร่างรัฐธรรมนูญในส่วนทีว่ า่ ด้วย “ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์”
มีปัญหาว่า ส่วนที่ว่าด้วย “ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์” นั้น ควรจะบัญญัติไว้ใน
หมวดที่ว่าด้วย “องค์กรตุลาการ” หรือไม่ หรือควรจะบัญญัติเรื่องที่เกี่ยวกับ
“ศาลรัฐธรรมนูญ” แยกเป็นอีกหมวดหนึ่ง44 จากความเห็นของคณะกรรมาธิการ
ด้านงานยุตธิ รรมเห็นว่า เรือ่ งขององค์กรศาลทัง้ หมดควรจะรวมอยูใ่ นหมวดเดียวกัน
44

R. Dolzer, Die staatstheoretische und staatsrechtliche Stellung des Bundesverfas-sungsgerichts, Berlin 1972, S.30
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ทั้งหมด โดยให้อยู่ในหมวด “องค์กรตุลาการ”45 โดยคณะกรรมาธิการเห็นว่า
ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ควรจะเป็นองค์กรศาลทีเ่ ป็นอิสระจากศาลสูงสุดของสหพันธ์
อื่น ๆ ซึ่งข้อเสนอของคณะกรรมาธิการดังกล่าว ก็ได้รับการยอมรับจากสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้ ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์จึงได้รับการบัญญัติไว้ในหมวด 9
หมวดว่าด้วย “องค์กรตุลาการ” ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับ
“ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์” ไว้ในมาตรา 93 และมาตรา 94 ในมาตรา 93 ได้บญ
ั ญัติ
เกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ ส่วนมาตรา 94 ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับองค์ประกอบกระบวนการในการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ และ
ในมาตรา 94 วรรคสอง ได้บัญญัติให้มีการออกกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์ เพื่อก�ำหนดวิธีพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญ และหลังจากที่รัฐธรรมนูญ
มีผลบังคับใช้แล้ว จึงได้มกี ารเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ ซึง่ ใน
ขณะนั้นได้มีการเสนอร่างดังกล่าวทั้งจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ซึ่งมีความ
แตกต่างกันในสาระส�ำคัญหลายประการ ในที่สุดจึงได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนแห่งสหพันธ์เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว เนื่องจากร่างแต่ละร่าง
มีความแตกต่างกันมาก คณะกรรมาธิการจึงท�ำหน้าทีใ่ นลักษณะของการประนีประนอม
ความแตกต่างของร่างทั้งสองฉบับ
			
Laufer ได้ท�ำการศึกษาเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นองค์กร
ตุลาการว่ามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้าง ซึ่งจากงานศึกษาของ Laufer
เห็นว่า เกณฑ์ดงั ต่อไปนีเ้ ป็นเกณฑ์ทสี่ ำ� คัญในการพิจารณาความเป็นองค์กรตุลาการ
ของศาลรัฐธรรมนูญไว้ดังนี้ 46
			
ก. เกณฑ์จากความในทางกฎหมาย (das Kriterium der ratio
legis) เกณฑ์ในเรื่องนี้มีพื้นฐานมาจากการพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมาย
อย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจากบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญก็ดี พิจารณากฎหมาย
ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญก็ดี ซึ่งจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติ
ไว้อย่างชัดแจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญเป็น “องค์กรตุลาการ”
45
46

G. Robbers, in: Bundesverfassungsgericht, Hrsg. von D. Umbach u.a., Rdnr. 27, S.29
Laufer, อ้างแล้ว, หน้า 283
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ข. เกณฑ์ของความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษา (das Kriterium der
richterlichen Unabhängigkeit) ศาลรัฐธรรมนูญก็ดี ผูพ้ พิ ากษาศาลรัฐธรรมนูญ
ก็ดี ล้วนได้รบั หลักประกันความเป็นอิสระ ไม่วา่ จะเป็นความอิสระขององค์กร หรือ
ความเป็นอิสระของตัวผู้พิพากษาเช่นเดียวกับศาลอื่น ๆ
			
ค. เกณฑ์ของความผูกพันต่อกฎหมาย (das Kriterium der
rechtlichen Bindung) ตามทัศนะของ Leibholz เห็นว่า เกณฑ์ในเรื่องนี้
เป็นเกณฑ์ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะวินจิ ฉัยว่า ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการทีแ่ ท้จริง
หรือไม่ การทีจ่ ะอธิบายปัญหาว่า จะมีหลักเกณฑ์ทศี่ าลจะใช้เพือ่ น�ำไปสูก่ ารตีความ
บทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ ดังนั้น หลักเกณฑ์ที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการตีความ
ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าขาดหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว
กรณีกย็ อ่ มขาดหลักเกณฑ์ทมี่ คี วามเป็นเหตุผล “rational standards” หลักเกณฑ์
ในทางกฎหมายที่ จ ะน� ำ มาใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการตี ค วามนั้ น จะต้ อ งค้ น หาจาก
รั ฐ ธรรมนู ญ หากมี ก ารมอบอ� ำ นาจให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ท� ำ การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ในกรณีนยี้ อ่ มสรุปได้วา่ ปัญหาทีเ่ กีย่ วกับอ�ำนาจหน้าที่
ทั้งหลายก็ย่อมค้นหาหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้จากรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เกณฑ์ในทาง
กฎหมายส�ำหรับศาลรัฐธรรมนูญก็คือรัฐธรรมนูญนั่นเอง
			
ง. เกณฑ์ในการจ�ำกัดตนเองของศาล (das Kriterium der
Selbstbeschränkung) ซึ่งหมายความว่า การจะริเริ่มกระท�ำการขององค์กร
ตุลาการจะริเริม่ ได้กต็ อ่ เมือ่ มีการเสนอเรือ่ งมายังศาล หากไม่มกี ารเสนอเรือ่ งมาให้
ศาลพิจารณาศาลเองก็ไม่มีอ�ำนาจแต่อย่างใด ซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะดังกล่าว
ขององค์กรศาลมีความแตกต่างไปจากการกระท�ำการขององค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตทิ สี่ ามารถ
ริเริ่มการกระท�ำการได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการ
วินิจฉัยเท่าที่กฎหมายได้ก�ำหนดให้อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น
ตามหลัก “Enumerationsprinzip” ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ�ำนาจที่จะวินิจฉัย
เรื่องที่ไม่อยู่ในเขตอ�ำนาจของตนได้
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กล่าวโดยสรุป จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นย่อมถือได้ว่า
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการ และความเห็นส่วนใหญ่ตา่ งก็ยอมรับความเป็น
องค์กรตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญ
			
3.1.2.2 รัฐบัญญัติว่าด้วยคุ้มครองรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
(Bundesverfas-sungsschutzesgesetz - BVerfSchG)
			
กฎหมายฉบับนี้มีชื่อว่า “รัฐบัญญัติว่าด้วยการท�ำงานร่วมกัน
ของสหพันธ์และมลรัฐในการคุม้ ครองรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานแห่งสหพันธ์เพือ่ การ
คุ้มครองรัฐธรรมนูญ” (Gesetz ueber die Zusammenarbeit des Bundes
und der Laender in Angelegenheit des Verfassungs-schutzes und ueber
das Bundesamt fuer Verfassungsschutz) หรือเรียกโดยย่อว่า “รัฐบัญญัติ
ว่าด้วยการคุม้ ครองรัฐธรรมนูญสหพันธ์” (Bundesverfassungsschutzes-gesetz BVerfSchG) รัฐบัญญัติฉบับนี้ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 1990
โดยกฎหมายมีทั้งหมด 27 มาตรา แบ่งสาระส�ำคัญออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ หมวด 1
การท�ำงานร่วมกัน, ภาระหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองรัฐธรรมนูญ (มาตรา 1 - มาตรา 7)
หมวด 2 ส�ำนักงานแห่งสหพันธ์เพือ่ การคุม้ ครองรัฐธรรมนูญ (มาตรา 8 - มาตรา 16)
หมวด 3 บทบัญญัติว่าด้วยการสืบค้นข้อมูล (มาตรา 17 - มาตรา 26) และหมวด 4
บทสุดท้าย (มาตรา 27) โดยมีสาระส�ำคัญโดยสรุป ดังนี้
			
(1) การท�ำงานร่วมกันและภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
รัฐธรรมนูญ
			
หมวด 1 การท�ำงานร่วมกัน, ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
รัฐธรรมนูญ (มาตรา 1 - มาตรา 7) มีสาระส�ำคัญโดยสรุป ดังนี้
			
1) หน้ า ที่ ใ นการท� ำ งานร่ ว มกั น (มาตรา 1) การคุ ้ ม ครอง
รัฐธรรมนูญมีความมุง่ หมายเพือ่ คุม้ ครองหลักการพืน้ ฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย
การด� ำ รงอยู ่ แ ละความมั่ น คงของสหพั น ธรั ฐ และบรรดามลรั ฐ ทั้ ง หลาย
โดยสหพันธรัฐและมลรัฐต่างมีหน้าทีใ่ นการท�ำงานร่วมกันในการคุม้ ครองรัฐธรรมนูญ
การท�ำงานร่วมกันหมายถึงการสนับสนุนและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง
สหพันธรัฐและมลรัฐ
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2) เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองรัฐธรรมนูญ (มาตรา 2) โดยให้มสี ำ� นักงาน
แห่งสหพันธ์เพื่อการคุ้มครองรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์ โดยเป็น
หน่วยงานอยู่ในกระทรวงมหาดไทย ส่วนของมลรัฐให้มีเจ้าหน้าที่ในระดับมลรัฐ
เพื่อการท�ำงานร่วมกับสหพันธรัฐ
			
3) ภาระหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองรัฐธรรมนูญ (มาตรา 3) คือ
				 ก. การรวบรวมข้อมูลและประเมินข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลและสิ่งของ รวมทั้งข่าวสารหรือเอกสารที่เกี่ยวกับความ
พยายามที่มีความมุ่งหมายเพื่อคัดค้านหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย
หรือทีเ่ กีย่ วกับการด�ำรงอยูห่ รือความมัน่ คงของสหพันธ์และมลรัฐ หรือการด�ำเนินการ
เพื่ อ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ การด� ำ เนิ น การขององค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ
ของสหพันธ์หรือของมลรัฐ
				 ข. โดยเจ้ า หน้ า ที่ คุ ้ ม ครองรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ� ำ นาจในการ
ตรวจสอบบุคคล โดยการตรวจสอบดังกล่าวให้เป็นไปตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการ
ตรวจสอบเพื่อความมั่นคง
			
4) ค�ำนิยามของรัฐบัญญัตฉิ บับนี้ ได้ให้คำ� นิยามทีส่ ำ� คัญไว้ 4 ค�ำ
(มาตรา 4) ดังนี้
				 ก. “ความพยายามในการต่อต้านการด�ำรงอยูข่ องสหพันธ์และ
มลรัฐ” ข. “ความพยายามในการต่อต้านความมั่นคงของสหพันธ์และของมลรัฐ”
ค. “ความพยายามในการต่อต้านหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย” และ
ง. “หลักการพืน้ ฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย” ซึง่ ประกอบด้วยหลักการทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
ง.1) สิทธิของประชาชนในการใช้อ�ำนาจอธิปไตยผ่านองค์กรของรัฐ และผู้แทน
ของปวงชนซึ่งมาจากการเลือกตั้งตามหลักเลือกตั้งทั่วไปโดยตรง โดยอิสระ
โดยเสมอภาค และโดยลับ ง.2) หลักความผูกพันต่อรัฐธรรมนูญของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
หลักความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ง.3) สิทธิของ
ฝ่ายค้านในรัฐสภา ง.4) หลักความสามารถปรับเปลี่ยนได้ของฝ่ายบริหารและ
หลักความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อผูแ้ ทนของประชาชน ง.5) หลักความอิสระ
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ของศาล ง.6) หลักข้อห้ามการปกครองโดยอ�ำนาจและการปกครองโดยอ�ำเภอใจ
และ ง.7) หลักสิทธิมนุษยชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
			
5) ขอบเขตของอ�ำนาจหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองรัฐธรรมนูญ
(มาตรา 5) โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองรัฐธรรมนูญระดับมลรัฐจะท�ำหน้าที่ในการ
รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และเอกสารต่าง ๆ และประเมินข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวและ
ส่งต่อให้ส�ำนักงานแห่งสหพันธ์เพื่อการคุ้มครองรัฐธรรมนูญ
			
(2) ส�ำนักงานแห่งสหพันธ์เพื่อการคุ้มครองรัฐธรรมนูญ
			
หมวด 2 ส�ำนักงานแห่งสหพันธ์เพื่อการคุ้มครองรัฐธรรมนูญ
(มาตรา 8 - มาตรา 16) มีสาระส�ำคัญโดยสรุป ดังนี้ (1) อ�ำนาจของส�ำนักงาน
แห่งสหพันธ์เพื่อการคุ้มครองรัฐธรรมนูญ (มาตรา 8) ส�ำนักงานแห่งสหพันธ์
เพือ่ การคุม้ ครองรัฐธรรมนูญสามารถแก้ไข เปลีย่ นแปลง หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลที่จ�ำเป็นเพื่อการท�ำภาระหน้าที่ของตนได้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดแย้ง
กับรัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองของมูลแห่งสหพันธ์ หรือไม่เป็นการขัดแย้งกับ
บทบัญญัตขิ องกฎหมายฉบับนี้ (2) การบันทึก การเปลีย่ นแปลง และการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล (มาตรา 10) (3) การบันทึก การเปลี่ยนแปลง และการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลของผู้เยาว์ (มาตรา 11) (4) การแก้ไขให้
ถูกต้อง การระงับ และการจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปของข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิค (มาตรา 12) (5) การแก้ไขให้ถกู ต้องและการจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลทีอ่ ยูใ่ นรูปของเอกสาร (มาตรา 13) (6) การให้ขอ้ มูลต่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
(มาตรา 15) (7) หน้าที่ในการรายงานของส�ำนักงานแห่งสหพันธ์เพื่อการคุ้มครอง
รัฐธรรมนูญ
			
นอกจากนี้ รัฐบัญญัติว่าด้วยคุ้มครองรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
ยังประกอบด้วยหมวด 3 บทบัญญัติว่าด้วยการส่งมอบข้อมูล (มาตรา 17 - มาตรา
26) และหมวด 4 บทสุดท้าย (มาตรา 27)
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3.1.3 หลักการละเมิดอ�ำนาจศาล
			
ตามรั ฐ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สหพั น ธ์ (BVerfGG)
ในหมวด 2 “วิธพี จิ ารณาทัว่ ไป” ในมาตรา 17 (การน�ำบทบัญญัตขิ องรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วย
พระธรรมนูญศาลมาใช้บังคับ) ซึ่งบัญญัติว่า
		
“เท่าที่รัฐบัญญัตินี้มิได้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้น�ำบทบัญญัติ
เรือ่ งการเปิดเผยในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา ภาษาทีใ่ ช้ในศาล การให้ค�ำแนะน�ำ 
และการวินจิ ฉัยในองค์คณะ ในหมวด 14 - 16 แห่งรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยพระธรรมนูญศาล
มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
			
โดยในที่นี้จะได้ศึก ษาหมวด 14-16 แห่ ง รั ฐ บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ วย
พระธรรมนูญศาล (Gerichtsverfassungsgesetz - GVG) รัฐบัญญัตฉิ บับนีม้ ที งั้ สิน้
197 มาตรา โดยแบ่งออกเป็น 16 หมวด โดยมาตรา 17 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ (BVerfGG) ได้บัญญัติให้น�ำหมวด 14 - 16 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ซึ่งมีสาระส�ำคัญ ดังนี้ (1) หมวด 14 การพิจารณาโดยเปิดเผยและ
เจ้าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในศาล (มาตรา 169 - 183) หมวด 15
ภาษาที่ใช้ในศาล (มาตรา 184 - 191) หมวด 16 การพิจารณาและการลงมติ
(มาตรา 192 - 197)
			
ซึ่งในที่นี้จะได้พิจารณารายละเอียดเฉพาะหมวด 14 เท่านั้น
เนือ่ งจากเป็นหมวดทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงเกีย่ วกับการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในศาลและเรื่องการละเมิดอ�ำนาจศาล โดยในหมวด 14 มีทั้งหมด 16 มาตรา
ซึง่ อาจแบ่งออกเป็น (1) หลักการพิจารณาโดยเปิดเผยของศาล (2) การรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของศาล (3) การละเมิดอ�ำนาจศาล โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้
				 3.1.3.1 การพิจารณาโดยเปิดเผยของศาล
				 การพิจารณาโดยเปิดเผยของศาลแบ่งออกเป็น
				 ก. หลักการพิจารณาโดยเปิดเผย (มาตรา 169) การพิจารณา
ต่อหน้าศาลที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งการอ่านค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษา
ให้กระท�ำโดยเปิดเผย การบันทึกเสียงและการบันทึกรายการของโทรทัศน์และวิทยุ
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รวมทั้งการบันทึกเสียงและภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ไม่อาจกระท�ำได้
			
ข. การพิจารณาโดยไม่เปิดเผยในคดีครอบครัว และคดีเด็กและ
เยาวชน (มาตรา 170) ในการพิจารณาคดีครอบครัว และคดีเด็กและเยาวชน
เป็นการพิจารณาโดยไม่เปิดเผย
			
ค. ข้อยกเว้นของการพิจารณาโดยเปิดเผย
				 ค.1) ข้อยกเว้นในคดี (มาตรา 171a)
				 ค.2) ข้อยกเว้นเพื่อการคุ้มครองความเป็นอยู่ส่วนบุคคล
(มาตรา 171b)
				 ค.3) เหตุผลส�ำหรับข้อยกเว้นของการพิจารณาโดยเปิดเผย
(มาตรา 172) ศาลที่พิจารณาคดีสามารถพิจารณาคดีโดยไม่เปิดเผยทั้งหมดหรือ
บางส่วนก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
				 - กรณีที่จะเกิดภยันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
				 - กรณี ที่ จ ะเกิ ด ภยั น ตรายชี วิ ต ร่ า งกาย หรื อ เสรี ภ าพ
ของพยาน หรือของบุคคลอื่น
				 - กรณีที่จะเป็นการละเมิดต่อความลับในการด�ำเนินการ
ความลับในการประกอบกิจการ ความลับจากการค้นพบ หรือความลับในทางภาษี
อันเป็นผลประโยชน์ที่ควรได้รับการคุ้มครอง
				 - ความลับของบุคคล ซึ่งการเปิดเผยโดยปราศจากอ�ำนาจ
ของพยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญจะเป็นความผิดทางอาญา
				 - กรณีที่เป็นการกระท�ำของบุคคลที่มีอายุต�่ำกว่า 16 ปี
			
ง. การอ่านค�ำพิพากษา (มาตรา 173) การอ่านค�ำพิพากษา
ไม่วา่ กรณีใด ๆ ให้กระท�ำโดยเปิดเผย แต่ศาลอาจมีพจิ ารณาโดยมติพเิ ศษห้ามมิให้
มีการเปิดเผยเพียงบางส่วนได้
			
จ. การพิจารณาของศาลเพื่อมิให้มีการพิจารณาโดยเปิดเผย
(มาตรา 174) ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นหลายกรณี ดังนี้
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		 		 จ.1) การพิจารณาของศาลเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการห้าม
มิให้พิจารณาโดยเปิดเผย ให้กระท�ำในการพิจารณาของศาลที่ไม่เป็นการเปิดเผย
หากคู่ความในคดีร้องขอหรือกรณีที่ศาลเห็นว่าเพื่อความเหมาะสมแห่งกรณี
ค�ำวินิจฉัยของศาลที่มิให้มีการพิจารณาโดยเปิดเผยจะต้องประกาศไว้อย่าง
เปิดเผย แต่คำ� วินจิ ฉัยดังกล่าวอาจอ่านในการพิจารณาทีไ่ ม่เปิดเผยได้ หากการอ่าน
ค�ำพิพากษาโดยเปิดเผยจะน�ำมาสู่ผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของการพิจารณาของศาล ในการอ่านค�ำพิพากษาในกรณีตามมาตรา 171b
มาตรา 172 และมาตรา 173 การอ่านค�ำพิพากษาอาจไม่กระท�ำโดยเปิดเผยได้
ทั้งนี้จากเหตุผลในเรื่องนั้น ๆ
				 จ.2) ในกรณี ที่ ก ารพิ จ ารณาโดยเปิ ด เผยจะก่ อ ให้ เ กิ ด
ภยันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ในกรณีเช่นนี้ห้ามมิให้หนังสือพิมพ์ วิทยุ และ
โทรทัศน์ รายงานเกีย่ วกับการพิจารณาของศาลและห้ามมิให้เปิดเผยเนือ้ หาดังกล่าว
ต่อสาธารณะ
			
3.1.3.2 การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศาล
			
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศาล (มาตรา 176 และ
มาตรา 178)
			
ก. การรั ก ษาความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของการพิ จ ารณา
ของศาลเป็นหน้าที่ของประธานศาล (มาตรา 177)
			
ข. คูค่ วามในคดี จ�ำเลย พยาน หรือพยานผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือบุคคล
อื่นซึ่งไม่ด�ำเนินการตามค�ำสั่งศาลซึ่งออกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยอาจถูก
น�ำตัวออกจากห้องพิจารณา เพือ่ น�ำไปคุมขังได้โดยไม่อาจคุมขังได้เกินกว่า 24 ชัว่ โมง
ในการพิจารณาวินิจฉัยเพื่อใช้มาตรการดังกล่าวต่อบุคคลซึ่งมิได้เป็นผู้เกี่ยวข้อง
ในคดีให้เป็นอ�ำนาจของประธานศาล ส่วนในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นอ�ำนาจของศาล
(มาตรา 177)
			
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศาลถือว่าเป็นภารกิจ
ในทางกระบวนพิจารณาคดีซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อการรักษาความเป็นระเบียบ
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เรียบร้อยทัง้ ภายนอกและการกระท�ำใด ๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อกระบวนพิจารณา
ของศาลได้ เพื่ อ ความมุ ่ ง หมายดั ง กล่ า วกฎหมายจึ ง ก� ำ หนดให้ เ ป็ น อ� ำ นาจ
ของประธานศาลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 176 GVG และในบางเรื่องเป็นอ�ำนาจ
ของศาลตามมาตรา 177 และมาตรา 178 GVG เท่าที่ภาระหน้าที่ดังกล่าวตกเป็น
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องกระทรวงมหาดไทยของสหพั น ธ์ ใ นการตกลงกั บ ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ ส่วนการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องพิจารณา
ย่อมเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของประธานศาล (มาตรา 176 GVG) โดยที่การพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญไม่วา่ จะกระท�ำทีศ่ าลรัฐธรรมนูญเองหรือกระท�ำในสถานทีอ่ นื่
ก็ตาม การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญย่อมเริ่มต้นนับแต่การเตรียมความพร้อม
ของศาลในการท�ำภารกิจของศาล การพิจารณาของศาลย่อมหมายความรวมถึง
กรณีที่ศาลได้ประชุมหารือกันเองในห้องประชุมอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่ห้องพิจารณาก็ตาม
การพิจารณาของศาลจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อประธานศาลได้ยุติการพิจารณานั้น ๆ
ในการพิจารณาของศาลเฉพาะประธานศาลเท่านั้นที่มีอ�ำนาจในการออกค�ำสั่ง
เพือ่ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศาล เท่าทีก่ รณีนนั้ ๆ ไม่เกีย่ วกับค�ำสัง่
ลงโทษหรือค�ำสั่งบังคับตามมาตรา 177 และมาตรา 178 GVG มาตรการในการใช้
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจในการรักษาความเรียบร้อยในการพิจารณาของศาลย่อมไม่มีผล
หากมาตรการไม่ได้กระท�ำโดยประธานศาล ประธานศาลมิได้มเี พียงอ�ำนาจทีจ่ ะใช้
มาตรการใดมาตรการหนึง่ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ การรักษาความเรียบร้อยของการพิจารณา
ของศาล หากแต่ประธานศาลยังมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องคุม้ ครองดูแลการท�ำหน้าทีข่ องศาล
เท่าทีป่ ระธานศาลจะต้องท�ำให้การพิจารณาของศาลเป็นไปโดยปราศจากอุปสรรคใด
และเพื่อรักษาเกียรติของศาล อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในการบังคับเพื่อบรรลุ
ความมุ่งหมายดังกล่าวย่อมสามารถบังคับต่อบุคคลใด ๆ ที่อยู่ในการพิจารณา
ของศาลได้ รวมทัง้ เจ้าหน้าทีข่ องศาลและทนายความ โดยมาตรการบังคับดังกล่าว
อาจจะมีขอบเขตนอกห้องพิจารณาของศาลหรืออาจขยายไปถึงถนนก็ได้ เท่าทีม่ กี รณี
ทีอ่ าจจะเกิดผลเสียหายหรือผลกระทบต่อการพิจารณาของศาลได้ 47 ประธานศาล
x47

Maunz u.a, Bundesverfassungsgericht, Kommentar, Muenchen 1995, Art. 17, S. 12
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สามารถออกค� ำ สั่ ง ใด ๆ ก็ ไ ด้ ที่ จ� ำ เป็ น และเหมาะสมเพื่ อ การรั ก ษาความ
เรียบร้อยในการพิจารณาของศาล ซึ่งการจะเลือกใช้มาตรการใดมาตรการหนึ่ง
ย่อมอยู่ในดุลพินิจของประธานศาล โดยทั่วไปแล้วจะใช้มาตรการในการเตือน
การต�ำหนิ การภาคทัณฑ์ เป็นเบือ้ งต้น แต่อย่างไรก็ตาม กรณีอาจใช้มาตรการทีร่ นุ แรง
เช่น การน�ำตัวออกจากห้องพิจารณาก็ได้ โดยการจะใช้มาตรการดังกล่าวได้
การกระท�ำนั้นจะต้องเป็นการกระท�ำที่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อบุคคลอื่น ๆ ด้วย
			
ส�ำหรับการโต้แย้งค�ำสั่งที่ออกเพื่อรักษาความเรียบร้อยในการ
พิจารณาของศาลไม่อาจกระท�ำได้ ดังนั้น การจะโต้แย้งค�ำสั่งของประธานศาล
ในขอบเขตของการรักษาความเรียบร้อยในการพิจารณาของศาลจะไม่อาจร้องไปยัง
องค์ ค ณะของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ พิ จ ารณาคดี นั้ น ได้ รวมทั้ ง อาจใช้ สิ ท ธิ ต าม
มาตรา 19 (4)48 ของรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจากมาตราดังกล่าวเป็นมาตราทีค่ มุ้ ครองบุคคล
โดยผ่านองค์กรตุลาการ แต่มิได้ให้อ�ำนาจดังกล่าวเพื่อโต้แย้งตุลาการเอง
			
คู่ความในคดี จ�ำเลย พยาน ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลอื่นที่มิได้
มีสว่ นเกีย่ วข้องกับคดี ซึง่ มิได้เชือ่ ฟังค�ำสัง่ ทีอ่ อกมาเพือ่ รักษาความเรียบร้อยในการ
พิจารณาของศาล อาจถูกพิจารณาจากค�ำสั่งศาลให้ออกจากห้องพิจารณาได้หรือ
อาจถูกคุมขังได้ตามก�ำหนดระยะเวลาที่เป็นไปตามค�ำสั่งศาลซึ่งจะต้องไม่เกิน
24 ชั่วโมง (มาตรา 177 GVG) การใช้อ�ำนาจในการด�ำเนินการของประธานศาล
เพื่อการรักษาความเรียบร้อยในการพิจารณาของศาลนั้นมีความมุ่งหมายที่จะใช้
ต่อบุคคลซึ่งมิได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม ในกรณีที่เป็นคดีที่อยู่ใน
เขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญซึง่ อาจไม่มคี คู่ วามในคดี ในกรณีนผี้ มู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในคดีหรือตัวแทนของหน่วยงานทั้งหลายย่อมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ย่อมไม่อยู่
ภายใต้มาตรา 177 GVG กล่าวคือ ศาลไม่อาจออกค�ำสัง่ ศาลต่อบุคคลเหล่านีไ้ ด้ กรณีที่
เจ้าหน้าทีเ่ หล่านีก้ ระท�ำการอันเป็นการรบกวนการพิจารณาของศาล กรณีนจี้ ะยุติ
การพิจารณาไว้ชั่วคราวและให้เจ้าหน้าที่ในระดับหัวหน้าของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น
48

มาตรา 19 (4) หากบุคคลใดถูกละเมิดสิทธิโดยอ�ำนาจมหาชน บุคคลนั้นชอบที่จะใช้สิทธิในทางศาลได้
ในกรณีที่ไม่มีศาลที่มีเขตอ�ำนาจในเรื่องนั้น ให้ฟ้องยังศาลยุติธรรม
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ด�ำเนินการกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้น การใช้มาตรการในการน�ำบุคคลนั้นออกจาก
ห้องพิจารณาก็ดี หรือคุมขังบุคคลนัน้ ไม่เกินกว่า 24 ชัว่ โมงก็ดี ค�ำสัง่ เหล่านัน้ จะต้อง
ได้รบั การพิจารณาวินจิ ฉัยโดยศาลและศาลต้องอ่านค�ำสัง่ นัน้ ให้ทราบ การบังคับให้
เป็นไปตามค�ำสัง่ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นโทษดังกล่าวนัน้ ย่อมอยูใ่ นอ�ำนาจของประธานทีจ่ ะ
ด�ำเนินการได้โดยตรง หลักการคุม้ ครองเอกสิทธิข์ องบุคคลย่อมได้รบั การพิจารณา
จากการใช้มาตรการดังกล่าวนี้เช่นกัน การโต้แย้งค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ออก
ตามมาตรา 177 GVG ย่อมไม่สามารถโต้แย้งได้เช่นกัน เพราะศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์ไม่มีองค์กรอื่นใดที่มีสถานะเหนือกว่าศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณา
ตรวจสอบค�ำสัง่ ของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ เช่นเดียวกับค�ำสัง่ ของประธานศาล
ก็ไม่อาจโต้แย้งต่อศาลได้เช่นเดียวกัน ตามมาตรา 181 GVG ให้สิทธิในการโต้แย้ง
ได้เฉพาะในการที่เป็นค�ำสั่งศาลในระดับศาลอุทธรณ์ลงไปเท่านั้น
				 3.1.3.3 การละเมิดอ�ำนาจศาล (มาตรา 178)
				 การละเมิดอ�ำนาจศาลตามมาตรา 178 มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
				 ก. การละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นมาตรการทีม่ งุ่ หมายต่อคูค่ วาม
ในคดี จ�ำเลย พยาน พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลอื่น ซึ่งกระท�ำการอย่างหนึ่ง
อันเป็นการไม่เหมาะสมในการพิจารณาของศาล ภายใต้เงื่อนไขของการด�ำเนิน
คดีอาญา ศาลอาจสั่งปรับได้ไม่เกินสองพันมาร์ค หรืออาจถูกก�ำหนดให้คุมขังได้
ไม่เกินหนึง่ สัปดาห์และให้ดำ� เนินการบังคับได้ทนั ที ในกรณีทมี่ กี ารก�ำหนดเงินค่าปรับ
และไม่มกี ารช�ำระเงินค่าปรับ ในกรณีนใี้ ห้กำ� หนดให้มกี ารคุมขังบุคคลนัน้ ณ สถานทีอ่ ยู่
ของบุคคลนั้น ในการก�ำหนดมาตรการดังกล่าวต่อบุคคลซึ่งมิได้เป็นคู่ความหรือ
บุคคลซึง่ มิได้เกีย่ วข้องในคดีให้เป็นอ�ำนาจของประธานศาล และกรณีอนื่ ๆ ให้เป็น
อ� ำ นาจของศาล ในกรณี ที่ มี ก ารลงโทษทางอาญาต่ อ บุ ค คลอั น เนื่ อ งมาจาก
การกระท�ำอันไม่เหมาะสมและการกระท�ำดังกล่าวน�ำไปสู่การปรับหรือการคุมขัง
ในกรณีเช่นนี้ให้น�ำโทษดังกล่าวมาพิจารณาประกอบกับการลงโทษทางอาญาด้วย
				 ข. การบังคับให้เป็นไปตามค�ำสั่งของศาลดังที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น ให้เป็นอ�ำนาจของประธานศาลที่จะออกค�ำสั่งได้โดยตรง (มาตรา 179)
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				 ค. อ�ำนาจตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 176 - มาตรา 179
ย่อมเป็นอ�ำนาจของผูพ้ พิ ากษานายเดียวซึง่ กระท�ำในการพิจารณาคดีแม้จะกระท�ำ
ภายนอกศาลก็ตาม (มาตรา 180)
				 ง. ในกรณีที่มีการออกค�ำสั่งตามมาตรา 178 หรือมาตรา
180 บุคคลนั้นอาจอุทธรณ์โต้แย้งค�ำสั่งดังกล่าวได้ภายในหนึ่งสัปดาห์นับจาก
วันทีบ่ คุ คลนัน้ รับทราบค�ำสัง่ ดังกล่าว เท่าทีค่ ำ� สัง่ ดังกล่าวไม่ใช่คำ� สัง่ ของศาลสหพันธ์
หรือศาลอุทธรณ์ การอุทธรณ์ในกรณีตามมาตรา 178 ไม่เป็นการทุเลาการบังคับ
ในขณะที่การอุทธรณ์ตามมาตรา 180 เป็นการทุเลาการบังคับ การอุทธรณ์ค�ำสั่ง
ดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
				 จ. ในกรณี ที่ มี ก ารกระท� ำ ผิ ด อาญาในการพิ จ ารณาคดี
ให้ศาลได้พิจารณาการกระท�ำผิดนั้นและแจ้งให้เจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจหน้าที่ทราบ
ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นให้จับกุมผู้กระท�ำความผิดไว้ (มาตรา 183)
				 จากบทบัญญัตขิ องมาตรา 178 GVG ได้ให้อำ� นาจประธานศาล
ในกรณี ที่ มี ก ารกระท� ำ อั น ไม่ เ หมาะสม โดยประธานศาลอาจออกค� ำ สั่ ง ปรั บ
หรือออกค�ำสั่งให้คุมขังได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมงและให้สามารถบังคับได้ทันที ประเด็น
ข้อพิจารณาส�ำคัญของบทบัญญัติในมาตรานี้คือ อะไรคือ “วัตถุที่มุ่งคุ้มครอง”
การกระท�ำอันไม่เหมาะสมที่ไปกระทบต่อการพิจารณาของศาล หรือมุ่งคุ้มครอง
“คุ ณ ค่ า ของความเป็ น ศาล” ความหมายของ “การกระท� ำ ที่ ไ ม่ เ หมาะสม”
ย่อมหมายความรวมขอบเขตทัง้ สองประการดังกล่าว 49 แต่กรณีสว่ นใหญ่ของการกระท�ำ
ที่ไม่เหมาะสมเป็นกรณีของการรบกวนการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาล
แต่อย่างไรก็ตาม กรณีมีความเป็นไปได้ว่า มีการกระท�ำที่เป็นการที่ไม่เหมาะสม
เป็นการดูถูกที่มุ่งหมายต่อตัวผู้พิพากษา โดยการกระท�ำหรือการแสดงออก
ดังกล่าวมิได้มีผลกระทบใด ๆ ต่อกระบวนการพิจารณาคดีของศาล เช่น จ�ำเลย
ในคดี ฆ าตกรรม หรื อ คู ่ ค วามในคดี แ พ่ ง ซึ่ ง ในการด� ำ เนิ น กระบวนพิ จ ารณา
ของผู้พิพากษานั้น ๆ ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดจากการกระท�ำดังกล่าว
49

Manfred Wolf, Gerichtsverfassungsrecht aller Verfahrenszweige, 6.Aufl. Muenchen 1987, S. 260
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อย่างไรก็ตามในกรณีเช่นนีย้ อ่ มถือว่าเป็นการกระท�ำทีไ่ ม่เหมาะสมแล้ว เพราะเป็น
การกระท�ำที่เป็นการดูถูกศาล “ศาล” นั้นถือว่าเป็นสถาบันซึ่งจะต้องได้รับเกียรติ
เมื่อปรากฎต่อสาธารณะ เมื่อศาลมีค�ำพิพากษา ๆ ควรจะได้รับการยอมรับจาก
สาธารณะ มีความเป็นไปได้ว่าการบังคับคดีที่มีลักษณะการบังคับซึ่งต้องอาศัย
ความช่วยเหลือจากองค์กรอืน่ ของรัฐ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวอาจใช้เวลาและ
อาจไม่บรรลุความมุง่ หมายของการบังคับในเรือ่ งนัน้ ได้ หากประชาชนขาดการยอมรับ
ต่อศาล ในประการแรกการยอมรับของประชาชนดังกล่าวต่อศาลจะได้มาก็ตอ่ เมือ่
ศาลมีคณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับของบุคคลทัว่ ไป ประการต่อมาศาลจะต้องเป็นสถาบัน
ที่มีเกียรติของประชาชน ซึ่งกรณีเช่นนี้ศาลจะต้องเป็นสถาบันที่ท�ำหน้าที่อย่าง
ถูกต้องและจริงจัง และศาลจะต้องไม่ยอมให้มีการกระท�ำที่เป็นการหัวเราะเยาะ
หรือกระท�ำการอันแสดงถึงความไม่เคารพต่อศาล มิเช่นนัน้ แล้วศาลจะสูญเสียพืน้ ฐาน
ของการยอมรับจากประชาชน เฉกเช่นบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม
จะต้องได้รบั การเคารพต่อกันและกัน ศาลเองในฐานะทีเ่ ป็นสถาบันของรัฐก็จำ� เป็น
ที่ต้องได้รับการยอมรับจากสังคม การคุ้มครองเกียรติของศาลถือว่าเป็นพื้นฐาน
ทีส่ ำ� คัญของการอยูร่ ว่ มกันในสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจ�ำเป็นต้องมีบทบัญญัติ
ของมาตรา 178 GVG การคุม้ ครองเกียรติดงั กล่าวถือว่าเป็นการคุม้ ครอง “ศักดิศ์ รี
ของศาล” ความมุง่ หมายของการคุม้ ครองศักดิศ์ รีของศาลก็เช่นเดียวกับสถาบันอืน่ ๆ
ในสังคมก็เพื่อต้องการเน้นย�้ำในการปกป้องคุ้มครองการท�ำหน้าที่ของศาลที่มีต่อ
ระบบโดยรวมของสังคม
				 ลักษณะส�ำคัญของการกระท�ำที่ “ไม่เหมาะสม” จะต้อง
พิจารณาให้อยูใ่ นขอบเขตของการกระท�ำทีม่ งุ่ ต่อสิง่ ทีม่ าตรา 178 มุง่ คุม้ ครอง ดังที่
ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึ่งผู้พิพากษาเองจะต้องค�ำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของ
ทัศนคติของสังคมประกอบด้วยเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแต่งกายทีค่ อ่ นข้างเสรี
ที่ไม่อาจเรียกร้องจากจ�ำเลย คู่ความในคดี หรือพยานได้ ซึ่งการแต่งกายในชีวิต
ประจ�ำวันบนท้องถนนอาจถูกมองว่าเป็นการไม่เหมาะสมได้ ในกรณีเช่นนีห้ ากเกิดขึน้
ในห้องพิจารณาของศาลก็ไม่อาจให้เหตุผลว่าเป็นการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมได้
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เช่นเดียวกับทรงผมทีด่ ไู ม่เรียบร้อย 50 การนัง่ อ่านหนังสือพิมพ์ 51 การเคีย้ วหมากฝรัง่
หรือการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สกปรกเลอะเทอะ52 การอยู่ในสภาพที่เมาสุรา53
				 กรณีตอ่ ไปนีเ้ ป็นการกระท�ำทีถ่ อื ว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพ
ในกรณีทเี่ ป็นการหมิน่ ประมาทต่อบุคคลทีแ่ สดงถึงความไม่เคารพ ตามมาตรา 185
ประมวลกฎหมายอาญา การแสดงความไม่ เ คารพอาจเป็ น การแสดงออก
โดยเจตนา การแสดงออกซ�้ำ ๆ ว่า “กฎหมายเฮงซวย” ย่อมเป็นการกระท�ำที่
แสดงถึงความไม่เคารพ 54 การแสดงความคิดเห็นทีเ่ ป็นการละเมิดเกียรติของบุคคล
หรือการข่มขู่ผู้พิพากษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีในการพิจารณา55 นอกจากนี้
ในการพิจารณาของศาลอันสืบเนื่องมาจากการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมนั้นจะต้อง
พิจารณาตัดสินด้วยความระมัดระวัง เพราะการให้ความคุม้ ครองแก่ศาลนัน้ เป็นการ
คุม้ ครองในฐานะทีเ่ ป็นสถาบันมากกว่าการทีค่ มุ้ ครองศักดิศ์ รีของผูพ้ พิ ากษา ด้วยเหตุนี้
การกระท�ำที่ไม่เหมาะสมนั้นจึงต้องเป็นการกระท�ำที่ไปกระทบในส่วนที่เป็น
สาระส�ำคัญของสถาบันศาล56 ดังนั้น กรณีย่อมถือว่ามีการกระท�ำที่ไม่เหมาะสม
หากเป็นการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญต่อการพิจารณาของศาล
หรือเป็นการละเมิดเกียรติศักดิ์ของศาล 57
				 การกระท�ำทีเ่ ป็นการไม่เหมาะสมนัน้ จะต้องเป็นการกระท�ำ
ทีเ่ ป็นความผิด ตามค�ำพิพากษาของศาลเห็นว่าจะต้องเป็นการกระท�ำทีก่ ระท�ำโดย
เจตนา58 การลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลไม่ว่าลงโทษปรับหรือคุมขังย่อมไม่ใช่
โทษทางอาญา การลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลสามารถกระท�ำได้ตอ่ บุคคลตามที่
KG JR 1966, 73
Kissel, GVG, Art. 178 Rz 12
52
OLG Duesseldorf NJW 1986, 1505
53
OLG Koblenz, VRS 1972, S.296; Schmidt, JR 1969, S.270
54
OLG Duesseldorf, NJW 1986, 2516
55
BGH, JZ 1951, S. 791; OLG Hamm, NJW 1963, S. 1971
56
Manfred Wolf, Gerichtsverfassungsrecht aller Verfahrenszweige, 6.Aufl. Muenchen 1987, S. 262
57
รายละเอียดโปรดดู OLG Hamm, JMBlNRW 1954, S.60; OLG Koblenz OLGSt Bd.4. S.19 zu 178
GVG; OLG Muenchen, NJW 1966, S.1935; OLG Nuernberg, JZ 1969, S.150; OLG Koblenz,
MDR 1971, S.324; OLG Nuernberg in JZ 1969, S.150
58
Maunz u.a, Bundesverfassungsgericht, Kommentar, Muenchen 1995, Art. 17, S. 15
50
51
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ก�ำหนดไว้ในมาตรา 177 GVG กล่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีหรือบุคคลที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องในคดีก็ได้ การโต้แย้งค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกตามมาตรา 178
GVG ย่อมไม่สามารถโต้แย้งได้เพราะศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ไม่มีองค์กรอื่นใดที่มี
สถานะเหนือกว่าศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะพิจารณาตรวจสอบค�ำสัง่ ของศาลรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวได้ เช่นเดียวกับค�ำสัง่ ของประธานศาลก็ไม่อาจโต้แย้งต่อศาลได้เช่นเดียวกัน
ตามมาตรา 181 GVG ให้สทิ ธิในการโต้แย้งได้เฉพาะในการทีเ่ ป็นค�ำสัง่ ศาลในระดับ
ศาลอุทธรณ์ลงไปเท่านั้น
			
3.1.4 ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์
			
ในเรื่องร้องทุกข์ที่ผู้ร้องทุกข์ได้ร้องทุกข์เนื่องจากศาลได้ออก
ค�ำสัง่ ลงโทษปรับเนือ่ งจากมีการกระท�ำทีไ่ ม่เหมาะสมตามมาตรา 178 วรรค 1 GVG
ในระหว่างการพิจารณาของศาลครอบครัว โดยการร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวมุ่งหมายร้องทุกข์ต่อค�ำสั่งของศาลอุทธรณ์เมือง Karlsruhe และค�ำสั่ง
ศาลแขวงเมือง Bruchsal โดยค�ำสั่งศาลทั้งสองเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ร้องทุกข์
ตามสิทธิขั้นพื้นฐานมาตรา 5 วรรค 1 ประโยคที่ 1 ของรัฐธรรมนูญ
			
ข้อเท็จจริงในคดีนเี้ นือ่ งมาจากผูร้ อ้ งทุกข์ได้ดำ� เนินคดีหย่ากับสามี
ของผู้ร้องทุกข์ โดยผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นค�ำร้องขอให้แยกกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินออกจากกัน ฝ่ายสามีได้ปฏิเสธค�ำร้องดังกล่าว ในการพิจารณาด้วยวาจา
ต่อศาลแขวง ประธานได้แนะน�ำว่าเมื่อฝ่ายสามีปฏิเสธในเบื้องต้นก็ให้ด�ำเนินคดี
ทั้งสองร่วมกันไปก่อน ทันใดนั้นผู้ร้องทุกข์กระโดดขึ้นและตะโกนใส่หัวหน้าศาล
ว่า “การพิจารณาคดีนี้ตลก” เนื่องจากการแสดงออกของผู้ร้องทุกข์ดังกล่าว
ศาลแขวงจึงได้ก�ำหนดโทษในฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นค่าปรับจ�ำนวน 250 ยูโร
หลังจากนั้นผู้ร้องทุกข์ได้ออกจากห้องพิจารณาไปชั่วขณะหนึ่ง ขณะเดียวกัน
ก็ตะโกนใส่หัวหน้าศาลครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความว่า “คุณคือความอัปยศของ
ความเป็นตุลาการของเยอรมัน”
			
ผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นค�ำร้องทุกข์เพื่อโต้แย้งการก�ำหนดโทษปรับ
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาล ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้ยกค�ำร้อง การกระท�ำของผู้ร้องทุกข์
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เป็นการกระท�ำอันไม่เหมาะสมต่อผูพ้ พิ ากษา การกระท�ำดังกล่าวเป็นการกระท�ำทีม่ ี
ความผิดทางอาญา การกล่าวของผูร้ อ้ งทุกข์วา่ เป็นการแสดงความคิดเห็นทีอ่ อกมา
จากความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น นอกจากนี้หลังจากที่ศาลได้ลงโทษปรับฐาน
ละเมิดอ�ำนาจศาลแล้วผู้ร้องทุกข์ยังได้กล่าวหมิ่นประมาท
			
การร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญของผู้ร้องทุกข์ได้อ้างว่าเป็นการ
ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็น ตามมาตรา 5 วรรค 1 ประโยค
ที่ 1 รัฐธรรมนูญ ศาลมีข้อพิจารณาว่าเรื่องนี้จะต้องพิจารณาไตร่ตรองระหว่างการ
คุ้มครองต่อความมั่นคงของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการด�ำเนินกระบวน
พิจารณาของศาลกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยการแสดงความคิดเห็น
ของผู้ร้องมิได้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์
			
องค์ ค ณะกลั่ น กรองได้ รั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า วเข้ า สู ่ ก ารพิ จ ารณา
โดยเห็นว่าเป็นไปตามมาตรา 93c วรรค 1 ประกอบกับมาตรา 93a วรรค 2 ข้อ b
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ การรับเรือ่ งร้องทุกข์ดงั กล่าวมีประเด็นที่
เกีย่ วกับสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามมาตรา 5 วรรค 1 ประโยคที่ 1 ปัญหาในทางรัฐธรรมนูญ
ที่ส�ำคัญที่ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ได้พิจารณาวินิจฉัยมีประเด็นที่ส�ำคัญ ดังนี้
			
(1) ค� ำ สั่ ง ลงโทษละเมิ ด อ� ำ นาจศาลเป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ
ขัน้ พืน้ ฐานตามมาตรา 5 วรรค 1 ประโยคที่ 1 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ร้องทุกข์หรือไม่ เพียงใด
				 ก. การก�ำหนดโทษปรับฐานละเมิดอ�ำนาจศาลซึง่ ไปกระทบ
ต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องทุกข์ แต่ทว่า เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นเป็นเสรีภาพที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนั้น เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นตามมาตรา 5 วรรค 2 รัฐธรรมนูญจึงอยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดของกฎหมาย
ซึ่งมาตรา 178 วรรค 1 เป็นบทบัญญัติของรัฐบัญญัติว่าด้วยธรรมนูญศาล (GVG)
ซึ่งแน่นอนว่าการใช้และการตีความกฎหมายดังกล่าวจะต้องค�ำนึงถึงข้อเรียกร้อง
ตามรัฐธรรมนูญด้วยซึง่ อาจพิจารณาจากข้อจ�ำกัดของเสรีภาพในการแสดงความคิด
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 วรรค รัฐธรรมนูญนั่นเอง
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				 ข. การโต้แย้งค�ำสั่งฐานละเมิดอ�ำนาจศาลตามมาตรา 178
วรรค 1 GVG โดยหลักทั่วไปแล้วไม่อาจกระท�ำได้ ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้อธิบายว่า
การกระท�ำอันไม่เหมาะสมเป็นการกระท�ำละเมิดต่อการท�ำหน้าทีข่ องศาลและเป็น
การก่อความเดือดร้อนร�ำคาญต่อการพิจารณาของศาล ผูร้ อ้ งทุกข์ปราศจากเหตุผล
ใด ๆ ในทางกฎหมายที่สนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว การอาศัยฐานจากเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 5 วรรค 2 รัฐธรรมนูญจึงไม่เพียงพอที่จะ
เป็นฐานสนับสนุนได้
				 ค. ดังนัน้ การโต้แย้งค�ำสัง่ ศาลตามมาตรา 178 วรรค 1 GVG
ในคดีนโี้ ดยการอ้างข้อเรียกร้องตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงไม่เพียงพอ ด้วยเหตุผล
ดังนี้
					 ค.1) มาตรา 5 วรรค 1 ประโยคที่ 1 รัฐธรรมนูญ เรียกร้อง
ความส�ำคัญและการจัดล�ำดับของผลประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครองจาก
การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับผลประโยชน์ที่มีความขัดแย้งกัน ทั้งนี้
เพื่อจ�ำกัดขอบเขตของการแสดงความคิดเห็น ในขณะเดียวกันก็จะต้องค�ำนึงถึง
วัตถุประสงค์ของการคุม้ ครองของกฎหมายนัน้ ๆ ด้วย ซึง่ ถือว่าเป็นพืน้ ฐานของการ
จ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความเห็น สิง่ ทีม่ งุ่ คุม้ ครองตามมาตรา 178 วรรค 1 GVG
กระบวนการพิจารณาของศาลที่มีหลักประกันและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การละเมิดการพิจารณาของศาลจึงอาจเกิดได้จากการแสดงความคิดเห็นหรือ
การกระท�ำในลักษณะอื่น ๆ เท่าที่มาตรา 178 วรรค 1 GVG ย่อมหมายรวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นจึงอาจเป็นการกระท�ำที่
ไม่เหมาะสมได้ทั้งในลักษณะของเนื้อหาของการแสดงความเห็นหรือรูปแบบของ
การแสดงความเห็นก็ได้ หากการแสดงความเห็นในกระบวนการพิจารณาของศาล
ถือว่าเป็นการกระท�ำอันไม่เหมาะสม ประเด็นนี้จึงมิได้เป็นประเด็นในเรื่องของ
เสรีภาพในการแสดงความเห็นเท่านัน้ หากแต่เป็นประเด็นส�ำคัญของหลักนิตริ ฐั ด้วย
เพราะการคุม้ ครองสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพย่อมตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานว่า คูค่ วามในคดี
จะต้องกระท�ำการใดต่อองค์กรศาลได้หากการกระท�ำนั้นเป็นความเชื่อโดยสุจริต
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และเป็นการกระท�ำที่เหมาะสม โดยจะต้องไม่เกรงกลัวต่อผลเสียหายในทางคดี
โดยสามารถกล่าวอ้างได้ในคดี
				 ดังนั้น การลงโทษจากการแสดงความคิดเห็นเนื่องจาก
เป็นการกระท�ำทีไ่ ม่เหมาะสมจึงต้องวางอยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักความได้สดั ส่วนด้วย
โดยจะต้องพิจารณาว่า การแสดงความเห็นในเวลานั้น เนื้อหาและรูปแบบของ
การแสดงความเห็นเป็นการรบกวนกระบวนการพิจารณาของศาลเพียงใด และ
การลงโทษนัน้ ได้กระท�ำโดยสมเหตุสมผลเพียงใด การลงโทษดังกล่าวอาจมีขอ้ โต้แย้ง
ได้ว่า การรบกวนการพิจารณาของศาลดังกล่าวเกิดจากความรู้สึกในชั่วขณะ
ทีเ่ ป็นผลมาจากการด�ำเนินการของศาลทีผ่ รู้ อ้ งทุกข์รสู้ กึ ว่าเป็นการกระท�ำทีไ่ ม่สมควร
ของศาล ดังนั้น ในสถานการณ์เช่นนี้การลงโทษตามมาตรา 178 วรรค 1 GVG
อาจไม่เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนหากไม่เคยมีการตักเตือนบุคคลนั้นมาก่อน
				 ค.2) จากหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วค� ำ สั่ ง ลงโทษในกรณี นี้
จึงขาดฐานสนับสนุนทีเ่ พียงพอจากข้อพิจารณาในทางรัฐธรรมนูญ โดยมีเหตุผล ดังนี้
					 ค.2.1) ค�ำสัง่ ลงโทษดังกล่าวเป็นค�ำสัง่ ทีก่ ำ� หนดโทษปรับ
อันเนื่องมาจากเนื้อหาของการแสดงความคิดเห็น จากเอกสารในการพิจารณา
ของศาลได้ให้เหตุผลในการออกค�ำสั่งว่าเป็นเพียงการกระท�ำที่ไม่เคารพต่อศาล
ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาจากถ้อยค�ำดังกล่าวและยกค�ำร้องว่า ผู้ร้องทุกข์ได้
แสดงความเห็นอันเป็นการดูหมิน่ ซึง่ กรณีเป็นทีช่ ดั เจนว่า ศาลอุทธรณ์ได้พจิ ารณาว่า
เนือ้ หาที่ผู้ร้องทุกข์แสดงออกนั้นเป็นการรบกวนศาล
					 ค.2.2) ในค� ำ สั่ ง ลงโทษของศาลไม่ ไ ด้ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า
เพราะเหตุใดจึงไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องมีการตักเตือนผูร้ อ้ งทุกข์กอ่ น ในเอกสารของศาลมิได้
กล่าวถึงการตักเตือนแต่อย่างใด ผู้ร้องได้แสดงความคิดเห็นดังกล่าวในสภาพที่
ตระหนกตกใจ ดังทีป่ รากฎในรายงานของศาลเช่นกัน ในทัศนะของผูร้ อ้ งทุกข์ถอื ว่า
ศาลมีสว่ นร่วมในการหน่วงเหนีย่ วกระบวนการในการตัดสินผ่านสามีของผูร้ อ้ งทุกข์
โดยคดีของศาลครอบครัวเป็นลักษณะคดีทมี่ ผี ลกระทบต่อจิตใจ ภายใต้สภาพการณ์
เช่นนีก้ ารลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลต่อผูร้ อ้ งทุกข์โดยการก�ำหนดโทษปรับตาม
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มาตรา 178 วรรค 1 จึงควรจะต้องมีการตักเตือนผูร้ อ้ งทุกข์กอ่ น ในเอกสารรายงาน
กระบวนพิจารณาของศาลไม่ปรากฎว่าศาลได้มีการตักเตือนผู้ร้องทุกข์มาก่อน
ดังนัน้ ค�ำสัง่ ของศาลรวมทัง้ ค�ำสัง่ ของศาลอุทธรณ์จงึ ไม่อาจยอมรับได้ เพราะเหตุใด
การลงโทษจึงไม่มีการตักเตือนก่อนจึงเป็นการลงโทษที่เป็นไปตามหลักความ
ได้สัดส่วน ในค�ำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ก็ไม่ยืนยันว่าศาลแขวงได้ท�ำการตักเตือน
ผู้ร้องทุกข์แล้ว
			
(2) การวินิจฉัยของศาลดังกล่าวจึงมีข้อบกพร่อง การพิจารณา
ของศาลควรจะต้องพิจารณาถึงหลักความได้สดั ส่วนในกรณีทไี่ ม่มกี ารเตือนมาก่อน
การละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในกรณีจงึ ต้องมีการพิจารณาวินจิ ฉัยโดยให้ศาลอุทธรณ์
พิจารณาวินิจฉัยใหม่
สเปน

3.2 การคุม้ ครองการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ในหัวข้อการคุม้ ครองการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
สเปน จะได้ ก ล่ า วถึ ง หั ว ข้ อ ดั ง นี้ 3.2.1 ระบบกฎหมายและระบบศาลของ
ราชอาณาจักรสเปน 3.2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญสเปน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
			
3.2.1 ระบบกฎหมายและระบบศาลของราชอาณาจักรสเปน
			
ประเทศสเปนเป็ น ประเทศที่ ใ ช้ ก ารปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการแบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 17 แคว้นอิสระ (Comunidades Autónomas) และ 2 นคร
(Ceuta และ Melilla) โดยภายในแคว้นอิสระจะถูกแบ่งออกเป็น 50 จังหวัด
(provincias) โดยแต่ละแคว้นอิสระจะมีอิสระในการปกครองตนเองแต่ละระดับ
ต่างกันตามภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นมา 59
59

อ�ำนาจต่าง ๆ ของแคว้นอิสระมีการบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน ค.ศ. 1978 มาตรา 148

_19-0273 P01-136.indd 69

7/2/2562 BE 5:04 PM

70 | ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

			
ระบบศาลของประเทศสเปนนั้นใช้ระบบศาลเดี่ยว (el sistema
de la Unidad jurisdiccional)60 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน 1978
ได้ก�ำหนดให้มี “คณะกรรมการตุลาการ (Consejo General de Poder Judicial
หรือเรียกโดยย่อว่า คณะกรรมการ CGPJ)” เป็นองค์กรกลางทีม่ อี ำ� นาจควบคุมดูแล
งานบริหารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิพากษา (Jueces) และตุลาการ (Magistrados)
โดยภายในระบบศาลจะมีการแบ่งศาลออกตามความช�ำนาญ 4 ด้าน ดังนี้
			
(1) ศาลทีม่ อี ำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง (Los Tribunales
				 del Orden Civil)
			
(2) ศาลทีม่ อี ำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา (Los Tribunales
				 del Orden Penal)
			
(3) ศาลที่ มี อ� ำ นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ป กครอง (Los
				 Tribunales de lo contencioso-administrativo)
			
(4) ศาลที่ มี อ� ำ นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ท างสั ง คม (Los
				 Tribunales del Orden Social)
			
โดยศาลทั้ง 4 ด้านนี้ จะมีล�ำดับชั้นศาลที่มีอ�ำนาจพิจารณา
พิพากษา โดยปกติ 3 ชั้น ได้แก่ ศาลชั้นต้น (el Juzgado) ศาลชั้นอุทธรณ์
(el Tribunal Superior de Justicia) และศาลฎีกา (el Tribunal Supremo)
			
นอกเหนือจากศาลที่มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาทั้ง 4 ด้านแล้ว
ระบบศาลของประเทศสเปน ยังมีศาลที่มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทหาร
(la Jurisdicción Militar) โดยแยกออกต่างหากและถือเป็นข้อยกเว้นของ
ระบบศาลเดี่ยวของประเทศสเปน
			
ส่วนกรณีที่เป็นข้อพิพาทอันเกี่ยวข้องกับกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ ก็จะมี “ศาลรัฐธรรมนูญ (Tribunal Constitucional)”61 เป็นศาลที่มี
60
61

ทั้งนี้ตามมาตรา 117.5 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน ค.ศ. 1978
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน 1978 บัญญัติรายละเอียดของศาลรัฐธรรมนูญไว้ในหมวด 9 มาตรา
159 - 165
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อ�ำนาจพิจารณาคดีทเี่ กีย่ วข้องกับรัฐธรรมนูญตามทีร่ ฐั ธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1979 (Ley Orgánica 2/1979,
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional) บัญญัติไว้
				 3.2.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน 1978 และ
ศาลรัฐธรรมนูญสเปน
				 หลังจากนายพลฟรานซิสโก ฟรานโก (General Francisco
Franco) ซึ่ ง ปกครองประเทศด้ ว ยระบอบเผด็ จ การ ได้ เ สี ย ชี วิ ต ลง
เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1975 ประเทศสเปนได้มกี ารเปลีย่ นผ่านไปสูร่ ะบอบ
ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ กระทั่งในปี ค.ศ. 1978 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรสเปน 1978 อย่างเป็นทางการ และใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน
				 โดยในหมวด 9 ของรัฐธรรมนูญฯ เป็นหมวดที่บัญญัติ
เกี่ยวกับ “ศาลรัฐธรรมนูญ (Tribunal Constitucional)” และต่อมาได้มีการตรา
“พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1979 (Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional) ขึ้น ประกอบด้วย
บทบัญญัติจ�ำนวน 8 หมวด รวม 102 มาตรา โดยตามรัฐธรรมนูญฯ และพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญสเปนมีอ�ำนาจที่ส�ำคัญ
6 ประการ ดังต่อไปนี้
				 1. อ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย
				 2. อ� ำ นาจในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
ขั้นพื้นฐาน ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
				 3. อ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาการขัดกันของ
อ�ำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐ (ส่วนกลาง) กับแคว้นอิสระปกครองตนเอง
				 4. อ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาการขัดกันของ
อ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
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				 5. อ�ำนาจในการพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของประกาศล่วงหน้าที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
				 6. อ�ำนาจอืน่ ๆ ทีร่ ฐั ธรรมนูญหรือพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีอ�ำนาจองค์ประกอบศาลรัฐธรรมนูญสเปนมีทั้งสิ้น 12 คน
มี ว าระด� ำ รงต� ำ แหน่ ง 9 ปี โดยตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ รั บ ความรั บ รอง
ในความเป็นอิสระโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
				 3.2.1.2 ทฤษฎีและฐานคิดเกีย่ วกับรัฐและเป้าหมายของรัฐ
				การพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับ “รัฐ (el Estado)” ของ
ประเทศสเปนสะท้อนหลักการที่น่าสนใจจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน
ค.ศ. 1978 ถือเป็นสาระส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจทิศทางหรือมุมมองในทาง
กฎหมายในเรือ่ งอืน่ ๆ ต่อไป การพิจารณาทิศทางการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
สเปนอันเป็นสาระส�ำคัญในการศึกษา จะต้องศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับรัฐของ
สเปนเพื่ อ ช่ ว ยท�ำให้เ กิดความเข้าใจถึงฐานคิด เกี่ ย วกั บการละเมิ ด อ� ำ นาจต่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสเปนต่อไป
				 เมือ่ พิจารณา “รัฐ” จะเห็นได้วา่ เกีย่ วพันกับค�ำว่า “อ�ำนาจ”
และ “หน้าที่” อย่างแน่นแฟ้น ในรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่ ที่มาของอ�ำนาจ
และการกระท�ำไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ หรือตุลาการนั้น ต้องมีฐาน
ที่มาจากกฎหมายเท่านั้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความแตกต่างระหว่างการ
กระท�ำของผูใ้ ช้อำ� นาจรัฐกับการกระท�ำของประชาชนทัว่ ไป กล่าวคือ หากเป็นกรณี
ประชาชนทัว่ ไป ทุกคนสามารถกระท�ำการใด ๆ ก็ได้ทกี่ ฎหมายไม่ได้บญ
ั ญัตหิ า้ มไว้
(Vinculación negativa) ซึ่งนัยดังกล่าวมีที่มาจากหลักกฎหมายในภาษาลาติน
ทีเ่ รียกว่า “qua non sunt prohibita, permissae intelliguntur”62 ในทางตรงข้าม
กรณีของผูท้ ใี่ ช้อำ� นาจรัฐ จะกระท�ำการใด ๆ ได้ ก็แต่เฉพาะกรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนด
ให้อำ� นาจให้กระท�ำการนัน้ ได้เท่านัน้ จะกระท�ำโดยไม่มกี ฎหมายให้อำ� นาจไว้ไม่ได้
62

ในภาษาอังกฤษใช้ค�ำว่า Everything which is not forbidden, is allowed.
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(Vinculación positiva) ซึง่ หลักนีม้ ที มี่ าจากหลักในภาษาลาตินทีว่ า่ “quae non
sunt permissae, prohibita intelliguntur”63 และนอกจากผู้ใช้อ�ำนาจรัฐ
จะกระท�ำการใด ๆ ได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ�ำนาจไว้ การกระท�ำและกระบวนการ
ทั้งหมดเพื่อบรรลุเป้าหมายในการใช้อ�ำนาจดังกล่าว ยังต้องอยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมายด้วยเช่นกัน ซึ่งก็หมายความว่าการกระท�ำของผู้ใช้อ�ำนาจรัฐต้องเป็นไป
ตามหลักความชอบด้วยกฎหมายนั่นเอง (el principio de legalidad) 64
				 ในประเทศสเปน มุ ม มองของรั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรสเปน 1978 ไม่ใช่การก�ำหนดรูปแบบของรัฐแต่เพียงว่าเป็น
รัฐประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเท่านั้น หากแต่การก�ำหนด “รูปแบบของรัฐ” เพื่อ
มุ่งก�ำหนด “เป้าหมายของรัฐ” ซึ่งเป็นจุดหมายที่นักกฎหมายและองคาพยพ
ของรัฐจะมุ่งไปพร้อมกัน โดยรูปแบบของรัฐอันเป็นองค์ประกอบที่จะน�ำไปสู่
เป้าหมายของรัฐมีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ รูปแบบที่หนึ่ง รัฐที่เป็นนิติรัฐ
(Estado de Derecho) รูปแบบที่สอง รัฐที่เป็นนิติสังคม (Estado Social) และ
รูปแบบสุดท้ายคือ รัฐนิติประชาธิปไตย (Estado Democrático del Derecho)
โดยมีสาระส�ำคัญของแต่ละรูปแบบรัฐและเป้าหมายของรัฐดังต่อไปนี้
				 (1) นิติรัฐ
				 เริม่ จากความเป็น “นิตริ ฐั (Estado de Derecho)” ตามนัย
ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน 1978 สเปนมีความเป็นนิติรัฐ
ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น สากลตามลั ก ษณะของรั ฐ สมั ย ใหม่ ใ นยุ โรปหลายประเทศ
อย่างไรก็ตาม อาจมีลกั ษณะพิเศษในบางมุมมองทีอ่ าจเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพิจารณาจากมุมมองทีป่ รากฏในรัฐธรรมนูญ ในประเทศไทย
มีการยอมรับความคล้ายคลึงกันของนัยหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม โดยในส่วน
63
64

ในภาษาอังกฤษใช้ค�ำว่า Everything which is not allowed, is forbidden.
อนันต์ คงเครือพันธุ์. ข้อความคิดเกี่ยวกับถ้อยค�ำในกฎหมายที่ไม่ตายตัว (conceptos jurídicos indeterminados) และความแตกต่างกับดุลพินิจของฝ่ายปกครอง. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
(เมษายน-มิถุนายน) 2560 หน้า 2
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ความแตกต่างกันนั้นก็เกิดจากที่มาและประวัติที่แตกต่างกันของประเทศที่ก่อตั้ง
แนวคิด นักกฎหมายคนส�ำคัญของประเทศสเปน ศาสตราจารย์ เอเลียต เดียส การ์เซีย
เคยกล่าวไว้ว่า “ไม่ใช่ว่ารัฐทุกรัฐเป็นนิติรัฐ รัฐที่มีกฎหมายไม่ได้หมายความว่า
รัฐนัน้ เป็นนิตริ ฐั แล้ว” 65 การพิจารณาความเป็นนิตริ ฐั หรือนิตธิ รรมมีหลักพิจารณา
อีกมากมายเป็นองค์ประกอบ
				 การพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบของหลั ก นิ ติ รั ฐ นั ก คิ ด ทาง
กฎหมายมหาชนยอมรับว่าหัวใจหรือแกนคิดของหลักนีก้ ค็ อื “อ�ำนาจฝ่ายปกครอง
ภายใต้กฎหมาย (la sujeción del poder al Derecho)” ในรัฐธรรมนูญสเปน
ได้เน้นย�้ำหลักนี้ในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง โดยได้บัญญัติชัดเจนว่า ประชาชนและ
ฝ่ายอ�ำนาจรัฐต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ66 มาตรานี้ถือเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญที่สุดของหลักนิติรัฐ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของกฎหมาย
กับประชาชนและฝ่ายอ�ำนาจรัฐนัน้ ในทางทฤษฎีกฎหมายแล้ว มีความแตกต่างกัน
กล่าวคือ ประชาชนทั่วไป หากกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ สามารถกระท�ำการได้
(Vinculación negativa) ในขณะทีก่ รณีฝา่ ยอ�ำนาจรัฐ จะกระท�ำการใด ๆ ได้ ต่อเมือ่
กฎหมายให้ อ� ำ นาจไว้ หากไม่ ไ ด้ ใ ห้ อ� ำ นาจไว้ จ ะกระท� ำ มิ ไ ด้ (Vinculación
positiva) ดังนั้น การพิจารณาการอยู่ภายใต้กฎหมายของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้
มีนยั เดียวกัน อย่างไรก็ตาม การเน้นย�ำ้ หลักนี้ ได้มกี ารพูดถึงในค�ำพิพากษามากมาย
ของประเทศสเปน เช่น ในค�ำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ 101/1983 วันที่ 18
พฤศจิกายน ค.ศ.1983 ได้กล่าวถึงหลักการว่าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามมาตรา
นี้ว่าเป็นผลเชิงบังคับของรัฐธรรมนูญ โดยแปลความได้ว่าเป็นหน้าที่ในลักษณะที่
แตกต่างกันของประชาชนและฝ่ายอ�ำนาจรัฐต่อรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ฝ่ายประชาชน
ในภาษาสเปนใช้ค�ำว่า “no todo Estado es Estado de Derecho y no todo Estado con derecho
es un Estado de Derecho” โดย DÍAZ GARCÍA, Elías, Estado de Derecho: exigencias internas,
dimensiones sociales, Revista Sistema, libro 125, marzo 1995. p.6.
66
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน 1978 มาตรา 9.1 บัญญัติเป็นภาษาสเปนว่า
“Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.”
65
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จะต้องงดเว้นการกระท�ำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ฝ่ายอ�ำนาจรัฐนอกจากจะ
งดเว้นการกระท�ำทีข่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญแล้ว อ�ำนาจในการกระท�ำต่าง ๆ จะเกิดขึน้ ได้
ก็ตอ่ เมือ่ รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้อำ� นาจไว้เท่านัน้ จะนอกเหนือไปกว่านีไ้ ม่ได้ 67
				 อย่ า งไรก็ ต าม เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น อย่ า งกว้ า งขวางว่ า
การบัญญัตดิ งั กล่าวในรัฐธรรมนูญยังต้องอาศัยองค์ประกอบอืน่ ๆ ในการพิจารณา
ความเป็ น นิ ติ รั ฐ อี ก หลายประการ โดยเฉพาะรั ฐ ธรรมนู ญ สเปนที่ เ กี่ ย วกั บ
หลักนิตริ ฐั โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละหลักการตามรัฐธรรมนูญสเปน ดังนี้
(1.1) หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจรัฐ (el principio de la
separación de los poderes estatales)
				 อย่ า งที่ ท ราบกั น ว่ า หนึ่ ง ในแกนกลางทางความคิ ด ของ
หลักนิติรัฐอยู่บนฐานของความอิสระของอ�ำนาจรัฐ 3 ประการ บริหาร นิติบัญญัติ
และตุลาการ หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ 68 มุ่งเน้นการแบ่งอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐ
ซึง่ แต่ละฝ่ายรับผิดชอบต่าง ๆ กัน หลักการนีเ้ ป็นหนึง่ ในสาระส�ำคัญในการพิจารณา
ความเป็นนิติรัฐในยุคสมัยใหม่ของแต่ละประเทศในยุโรปเช่นเดียวกัน
				 ในส่วนของประเทศสเปน หลักการนี้ถูกบัญญัติในหมวด 3
มาตรา 66 เกี่ยวกับส่วนของอ�ำนาจนิติบัญญัติและรัฐสภา ในหมวด 4 มาตรา 97
เกี่ยวกับส่วนของอ�ำนาจบริหารและรัฐบาล และหมวด 6 มาตรา 117 เกี่ยวกับ
อ�ำนาจตุลาการ อย่างไรก็ตาม บางส่วนของกฎหมายในประเทศสเปนเอง ก็อาจ
ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ เช่น การคัดเลือกผู้พิพากษา
ตุลาการของประเทศสเปนจะต้องให้สมาชิกของคณะกรรมการตุลาการ (Consejo
นอกจากค�ำพิพากษาที่ได้กล่าวข้างต้น ยังได้มีการยืนยันหลักการนี้ในค�ำพิพากษาอื่น ๆ เช่น ค�ำพิพากษา
ศาลรัฐธรรมนูญสเปนที่ 18/1984 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1984 หรือในค�ำพิพากษาศาลเดียวกันที่ 53/1985
ลงวันที่ 11 เมษายน 1985 เป็นต้น
68
หลักนี้เป็นความคิดของนักคิดฝรั่งเศส มองเตสกิเออ (Montesquieu) ซึ่งในค.ศ.1748 ในช่วงที่ฝรั่งเศส
ถูกปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราษฎร์ (Monarquía absoluta) มองเตสกิเออได้เขียนหนังสือ “วิญญาณ
แห่งกฎหมาย (El espíritu de las leyes)” โดยได้แสดงความคิดของเค้าผ่านหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
ซึ่งหัวใจของหลักนี้ก็คือ การควบคุมจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐและให้อิสรภาพสูงสุดกับประชาชน
67
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General de Poder Judicial -CGPJ) ซึ่งมีจ�ำนวน 20 คนเป็นผู้เลือก แต่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสเปนเกี่ยวกับคณะกรรมการตุลาการ
กฎหมาย 6/1985 และ 2/2001 มาตรา 112 ซึง่ ได้บญั ญัตใิ ห้การได้มาของสมาชิก 20 คนนี้
โดยในจ�ำนวน 12 คน มาจากผู้พิพากษาซึ่ง 6 คนโดยการเสนอของสภาผู้แทน
ราษฎรและอีก 6 คน โดยการเสนอของวุฒิสภา ส่วนสมาชิกอีก 8 คน คัดเลือกจาก
นักกฎหมายที่เป็นที่รู้จักตามคุณสมบัติที่กฎหมายก�ำหนด โดยการเสนอของ
ทั้ง 2 สภาเช่นเดียวกัน สภาละ 4 คน กรณีนี้หลายฝ่ายของสเปนมองว่าจะกระทบ
ต่อความเป็นอิสระของคณะกรรมการชุดนี้ ซึง่ เป็นผูค้ ดั เลือกผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการ
แต่กลับได้มาจากการเสนอชือ่ โดยอ�ำนาจฝ่ายอืน่ ดังนัน้ ในปี ค.ศ.2012 จึงได้มกี าร
เสนอแก้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่บัญญัติดังกล่าว โดยให้การได้มา
ซึ่งสมาชิกทั้ง 20 คน มาจากฝ่ายตุลาการคัดเลือกกันเอง กรณีที่เกิดขึ้นถือเป็น
ความพยายามอุดช่องว่าง ซึ่งอาจมีผลต่อการกระทบความอิสระของแต่ละอ�ำนาจ
อันเป็นส่วนหนึง่ ของหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ และอาจกระทบความเป็นนิตริ ฐั ในทีส่ ดุ
				 (1.2) หลักความชอบด้วยกฎหมาย (el principio de
legalidad)
				 อีกหนึ่งในหัวใจของหลักนิติรัฐก็คือ หลักความชอบด้วย
กฎหมาย ดังค�ำกล่าวที่โด่งดังของมองเตสกิเออที่กล่าวว่า “กฎหมายนั้นเสมือน
ความตายซึง่ ไม่มกี ารยกเว้นแก่ทกุ ๆ คน (La ley debería ser como la muerte,
que no exceptúa a nadie)” ในประเทศที่เป็นนิติรัฐ ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็น
ผู้ออกกฎหมาย คนรวย คนจน จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายเท่าเทียมกัน
หรือแม้กระทั่งผู้ใช้อ�ำนาจเองก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องอยู่บนฐานเดียวกัน และการใช้
อ�ำนาจต้องเป็นไปอย่างชอบด้วยกฎหมาย หลักนี้มุ่งเน้นการจ�ำกัดการกระท�ำของ
ฝ่ายปกครองเพื่อมิให้มีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ แต่ต้องค�ำนึงถึงกฎหมายเป็นหลัก ไม่ใช่
ใช้ตนเองเป็นฐานหรือใช้ตามอ�ำเภอใจ
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				 ในประเทศสเปน มีการยอมรับความส�ำคัญของหลักนี้ไว้
ในรัฐธรรมนูญมาตรา 9.3 ด้วยค�ำว่า รัฐธรรมนูญฯ รับรองหลักความชอบด้วย
กฎหมาย69 นอกจากนั้น ในมาตราอื่น เช่น มาตรา 25.1 ของรัฐธรรมนูญสเปน
บัญญัติว่า “ไม่มีใครสามารถถูกพิพากษาลงโทษด้วยการกระท�ำหรืองดเว้นการ
กระท�ำซึ่งในเวลาที่เกิดการกระท�ำขึ้น ไม่ได้มีการบัญญัติว่าเป็นความผิด (...) 70 ”
และในส่วนทีเ่ กีย่ วกับฝ่ายปกครอง มาตรา 103.1 ของรัฐธรรมนูญสเปน บัญญัตวิ า่
“ฝ่ายปกครองจะต้องด�ำเนินบริการสาธารณะโดยมีเป้าหมายบนผลประโยชน์
ส่วนรวม และปฏิบตั ติ ามหลักประสิทธิภาพ (...) โดยค�ำนึงถึงกฎหมาย” 71 ในส่วนของ
ค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญสเปนก็ได้วินิจฉัยในเรื่องนี้ว่าการกระท�ำของ
ฝ่ายปกครองอาจกระท�ำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎร ดังนัน้ การกระท�ำของฝ่ายปกครองทีต่ อ้ งอยูภ่ ายใต้กฎหมายโดยสมบูรณ์
ตามมาตรา 103.1 ของรัฐธรรมนูญสเปน และการควบคุมตรวจสอบการกระท�ำ
ของฝ่ายปกครองตามมาตรา 106.1 ของรัฐธรรมนูญสเปน ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็น
องค์ประกอบของการเป็นนิติรัฐที่สมบูรณ์ 72

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน 1978 มาตรา 9.3 บัญญัติเป็นภาษาสเปนว่า
“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad
de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”
70
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน 1978 มาตรา 25.1 บัญญัติเป็นภาษาสเปนว่า
“Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento
de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación
vigente en aquel momento.”
71
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน 1978 มาตรา 103.1 บัญญัติเป็นภาษาสเปนว่า
“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación,
con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.”
72
ค�ำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญสเปน ที่ 294/1994 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1994
69
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				 (1.3) หลักความแน่นอนของกฎหมาย (el principio dela
seguridad jurídica)
				 อีกหลักหนึง่ ทีถ่ อื เป็นหนึง่ ในองค์ประกอบส�ำคัญของการเป็น
นิตริ ฐั ของประเทศสเปน ก็คอื “ความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย” โดย
รัฐมีหน้าทีใ่ นการเป็นผูใ้ ห้การรับรองความสงบสุขในทางกฎหมายให้เกิดขึน้ ดังนัน้
ผู้มีอ�ำนาจรัฐจึงจ�ำเป็นต้องตรากฎหมายและกฎหมายนั้นต้องมีความแน่นอนและ
ชัดเจน โดยมีกระบวนการอย่างเหมาะสมให้ทกุ ฝ่ายรับทราบการมีอยูข่ องกฎหมาย
ซึ่งสามารถท�ำให้ประชาชนสามารถที่จะคาดการณ์ถึงการกระท�ำที่จะเกิดขึ้นของ
ฝ่ายอ�ำนาจรัฐได้ว่า หากเป็นกรณีเช่นนี้ จะเกิดกรณีใดขึ้น และจะท�ำอะไรต่อไป
เพื่อรักษาสิทธิ เสรีภาพของตนเอง ซึ่งจะยังให้เกิดความยุติธรรมในท้ายที่สุด
				 ในประเทศสเปนมี ก ารยึ ด ถื อ ความแน่ น อนและชั ด เจน
ของกฎหมายเป็นองค์ประกอบหลักของการเป็นนิติรัฐ ความแน่นอนและชัดเจน
ของกฎหมายนั้น นักคิดของสเปนหลายท่านให้ความส�ำคัญมาอย่างยาวนาน
เนื่องจากเป็นส่วนประกอบที่ช่วยป้องกัน ขัดขวางการใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจของ
ฝ่ายอ�ำนาจรัฐ โดยทางปฏิบัติในการท�ำให้เกิดความแน่นอนและชัดเจนดังกล่าว
สามารถสะท้อนด้วยความชัดเจนในการประกาศใช้กฎหมาย (la publicidad)
ในรัฐธรรมนูญสเปนเอง ก็ได้มีการบัญญัติรับรองในเรื่องดังกล่าวในมาตรา 9.3 ว่า
“รัฐธรรมนูญฯ รับรองหลักความชอบด้วยกฎหมาย (...) และหลักความเปิดเผยของ
กฎหมาย (...)” ในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญสเปนเอง ก็ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ
หลักนีก้ บั ความเป็นนิตริ ฐั ในค�ำพิพากษาที่ 179/1989 วันที่ 2 พฤศจิกายน73 1989
ว่า รัฐธรรมนูญสเปนรับรองหลักนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติรัฐ ทั้งนี้ก็เพราะหลักนี้
เป็นการท�ำให้เกิดการใช้อำ� นาจและก็เพือ่ ปกป้องสิทธิของประชาชนจากอ�ำนาจรัฐ
ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย หากมี ร ะบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง รู ป แบบและเนื้ อ หา
ในการให้โอกาสผู้อยู่ใต้อาณัติของค�ำสั่งหรือกฎหมายรู้ข้อมูลของกฎหมายหรือ
73

นอกจากในค�ำพิพากษาข้างต้นแล้ว ยังได้กล่าวถึงในค�ำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญฯ สเปนที่ 141/1998
วันที่ 29 มิถุนายน 1998
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การกระท�ำของฝ่ายอ�ำนาจรัฐ ก็จะท�ำให้สทิ ธิของความเปิดเผยขององค์ประกอบนี้
มีประสิทธิภาพและท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นนิติรัฐในที่สุด
				 (1.4)  หลักความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ (principio de
independencia del poder judicial)
					 หลักความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการนีเ้ ป็นผลพวงมาจาก
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ โดยหลักนิติรัฐเกี่ยวพันกับหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
ซึง่ อ�ำนาจแต่ละฝ่ายนอกจากจะมีอสิ ระในอ�ำนาจหน้าทีข่ องตนเองแล้ว แต่ละอ�ำนาจ
ยังต้องมีการถูกคานอ�ำนาจซึ่งกันและกันด้วย ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้อ�ำนาจ
ในทางที่ผิด (abuso de poder) การอ�ำนวยความยุติธรรมโดยแต่ละอ�ำนาจมีอยู่
เสมอ แต่ฝ่ายอ�ำนาจตุลาการถือเป็นช่องทางสุดท้ายในการอ�ำนวยความยุติธรรม
ดังนั้น ความเป็นอิสระของอ�ำนาจตุลาการจึงเป็นอ�ำนาจที่มีความส�ำคัญในการ
สร้างสมดุลให้เกิดขึ้นภายในรัฐ ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการนี้มักถูกรับรอง
ในรัฐธรรมนูญ โดยการรับรองความเป็นอิสระดังกล่าว ในประเทศสเปนได้มีการ
รับรองอย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญในมาตรา 117.1 และ 117.274
				 ส� ำ หรั บ กระบวนการที่ รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายอื่ น ๆ
บัญญัติให้ความเป็นอิสระของอ�ำนาจตุลาการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ได้ใช้
กระบวนการในการได้มา แต่งตั้ง การโยกย้ายผู้พากษา ตุลาการเป็นเครื่องมือ
ในการให้เกิดความอิสระที่แท้จริงของฝ่ายตุลาการ ในส่วนการโยกย้ายผู้พิพากษา
ตุลาการนั้นได้มีหลักการห้ามโยกย้าย (el principio de la inamovilidad) ซึ่ง
ได้ถูกรับรองอย่างกว้างขวาง ผู้พิพากษา ตุลาการสามารถอยู่ในต�ำแหน่งได้จนกว่า
จะครบอายุเกษียณหรือหมดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งลง เว้นแต่มีกรณีพิเศษซึ่งมี
74

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน 1978 มาตรา 117 บัญญัติเป็นภาษาสเปนว่า
“1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistra
dos integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos
únicamente al imperio de la ley.
2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados,
sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.”
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กฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้ง และกรณีส่วนใหญ่ มักจะเกี่ยวข้องกับกรณีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ประจ�ำปี การเลื่อนต�ำแหน่งให้สูงขึ้น กรณีที่ถูกด�ำเนินการลงโทษ
ทางวินยั หรือเป็นกรณีคดีอาญาทีผ่ พู้ พิ ากษา ตุลาการตกเป็นจ�ำเลยซึง่ อาจกระทบ
ต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีถูกฟ้องจนมีการลงโทษ กรณีเหล่านี้
เท่านั้นที่รัฐธรรมนูญฯ ไทยยกเว้นให้มีการโยกย้ายได้
			
(1.5) หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (la
supremacía de la Constitución)
				 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนี้ เป็นส่วน
ที่ท�ำให้เกิดความแตกต่างจากหลักนิติธรรมในเชิงเนื้อหา (เนื่องจากหลักนิติธรรม
ตามแนวคิดของประเทศอังกฤษให้ความส�ำคัญกับสภาตามหลัก Supremacy
of the Parliament) โดยหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนี้มีนัยว่า
รัฐธรรมนูญเป็นฐานของกฎหมายอื่น ๆ ของรัฐ ซึ่งจะสัมพันธ์กับล�ำดับศักดิ์
ของกฎหมายด้วย หากเกิดกรณีที่กฎหมายล�ำดับรองไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้ ก็จะเรียกกรณีดังกล่าวว่า ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
(la inconstitucionalidad)
				 ในรัฐธรรมนูญของสเปน ได้เน้นย�้ำหลักนี้ไว้ในมาตรา 9.1
ซึง่ ได้กล่าวถึงก่อนหน้านีว้ า่ ประชาชนและฝ่ายอ�ำนาจรัฐต้องอยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญ
และกฎหมายอืน่ ๆ นอกจากนัน้ ในส่วนของศาลเอง ได้มกี ารกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง
ถึงหลักการนี้ เช่น ค�ำแถลงของศาลรัฐธรรมนูญ (Declaración del Pleno del
Tribunal Constitucional: DTC) ที่ 1/2004 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2004 สรุปได้วา่
“(…) แม้กฎหมายของยุโรปส�ำหรับประเทศสมาชิกจะมีความส�ำคัญซึง่ กรณีทมี่ กี าร
ขัดกันระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมายแห่งสหภาพยุโรป ต้องบังคับใช้กฎหมาย
แห่งสหภาพยุโรปก่อน อย่างไรก็ตาม แม้ในยุโรปจะมีการประกาศใช้กฎหมาย
ซึ่งเรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งยุโรป (Constitución Europea) แต่ก็ไม่กระทบ
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญสเปน (...)” คดีนใี้ นเนือ้ หาคดี มีการพิจารณา
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ความขัดแย้งของมาตรา 93 ของรัฐธรรมนูญสเปน ว่าขัดกับหลักที่ปรากฏใน
สนธิสญ
ั ญาของสหภาพยุโรป ซึง่ กรณีนเี้ ป็นทีช่ ดั เจนว่าศาลรัฐธรรมนูญสเปนได้ยดึ ถือ
หลักการตามรัฐธรรมนูญสเปนว่าอยู่เหนือของสหภาพยุโรป เนื่องด้วยผลของ
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั่นเอง
				 จากความดังที่ได้กล่าวข้างต้น อาจท�ำให้เห็นภาพรวมของ
นิติรัฐ แต่ก็ยังไม่ครบมุมมองตามที่รัฐธรรมนูญสเปนมุ่งเน้น ดังนั้น ความสมบูรณ์
ของระบบนิติรัฐของสเปนยังต้องการการพัฒนาที่สูงสุด และกระบวนการพัฒนา
ดังกล่าว ก็ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญสเปนอย่างชัดแจ้งเปรียบเสมือน
“หลักการของหลักการ” ทีท่ ำ� ให้การด�ำเนินการของรัฐ ไม่วา่ จะเป็นการออกกฎหมาย
การกระท�ำการต่าง ๆ ต้องไปสู่หลักการเหล่านี้ โดยหลักการเหล่านี้ อาจถือเป็น
ความก้ า วหน้ า ของระบบนิ ติ รั ฐ นั่ น เอง ซึ่ ง ก็ คื อ “หลั ก การรั ฐ นิ ติ สั ง คมและ
รัฐประชาธิปไตย” ซึ่งจะได้กล่าวถึงถัดไป
				 (2) รัฐนิติสังคม
				 หลักนี้เป็นรูปแบบของรัฐที่สเปนได้มาจากพัฒนาการของ
รัฐธรรมนูญในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเยอรมนี แต่มีการน�ำมาพัฒนาต่อ
ตามบริบทของประเทศ โดยในประเทศสเปนได้พฒ
ั นาหลักนิตริ ฐั ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว
และมุ่งหมายให้เกิดรัฐในรูปแบบที่สองคือ รัฐนิติสังคม (Estado Social de
Derecho) โดยมีมุมมองว่ารัฐนิติสังคมเป็นรูปแบบของรัฐที่ต้องเกิดขึ้นต่อจากรัฐ
ในรูปแบบนิตริ ฐั กล่าวคือ รัฐทีม่ พี ฒ
ั นาการเป็นนิตริ ฐั แล้ว จะต้องมีการพัฒนาต่อไป
จนเป็นรัฐนิติสังคมและรัฐนิติประชาธิปไตยในที่สุดซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป
โดยในรัฐธรรมนูญสเปน ได้รบั รองหลักนีไ้ ว้ในมาตรา 1.1 ว่า “สเปนเป็นรัฐนิตสิ งั คม
และรัฐประชาธิปไตย ซึง่ เป็นหลักการทีส่ นับสนุนคุณค่าของเสรีภาพ ความยุตธิ รรม
ความเท่าเทียมกัน และความเป็นพหุนิยม” 75
75

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน 1978 มาตรา 1.1 บัญญัติเป็นภาษาสเปนว่า
“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad
y el pluralismo político”
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				 หากพิจารณาจากเพียงบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญสเปน
การท�ำความเข้าใจ “รัฐนิตสิ งั คม” อาจเป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นไปไม่ได้ เนือ่ งจากไม่อาจเข้าใจ
ทิ ศ ทาง พั ฒ นาการ ความประสงค์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง เพี ย งพอ
โดยรัฐนิติสังคมตามมาตรา 1.1 ของรัฐธรรมนูญสเปน เป็นหลักการที่ส�ำคัญมาก
อันน�ำมาสูก่ ารด�ำเนินการขององคาพยพของรัฐทีจ่ ะต้องมุง่ ให้เกิดรูปแบบของรัฐเช่นว่านี้
ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่มาของแนวคิดนี้ แท้จริงแล้วมาจากรัฐธรรมนูญไวมาร์
(Weimar) ปี ค.ศ. 1919 ของเยอรมนี 76 ซึ่งถูกถ่ายทอดมาเป็นรัฐธรรมนูญบอนน์
(Constitución de Bonn( ฉบับวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1949 ซึ่งเป็นกฎหมาย
พืน้ ฐานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยทีม่ าตามรัฐธรรมนูญเยอรมนีนไี้ ด้รเิ ริม่
ในการยอมรับให้บคุ คลต่าง ๆ ซึง่ ไม่มรี ายได้หรือมีรายได้นอ้ ย สามารถได้รบั โอกาส
ในการตอบสนองความต้องการพืน้ ฐานของตนเองได้ โดยในส่วนของนักคิดคนแรก
ทีไ่ ด้กล่าวถึงหลักการนี้ ก็คอื เฮอร์แมน เฮลเลอร์ (Hermann Heller) ชาวเยอรมัน 77
โดยในผลงานของเฮลเลอร์ ชือ่ Rechtsstaat oder Diktatur? ได้พยายามน�ำหลัก
นิติรัฐเพื่อต่อสู้กับเผด็จการฟาสซิสท์ แต่ได้พิจารณาเนื้อหาในเชิงสังคมโดยมุ่งหวัง
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคมของชนชัน้ ต่าง ๆ ซึง่ เป็นผลจากความเป็นรัฐเสรีแบบ
ทุนนิยม Heller จึงได้เสนอแนวคิดในการ “ปฎิรปู สังคมโดยรัฐ” ดังนัน้ จึงได้มกี าร
นิยามรัฐนิตสิ งั คมว่าเป็นรูปแบบทีฝ่ า่ ยอ�ำนาจรัฐเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแล รับรอง
การปกป้องทางสังคม การดูแลขั้นพื้นฐานในสังคมเพื่อพลเมือง การด�ำเนินการ
ดังกล่าวจะส�ำเร็จได้กโ็ ดยการสร้างเครือ่ งมือในกฎหมายต่าง ๆ เพือ่ วางกรอบดังกล่าว
ในสังคม78 สิง่ ทีเ่ ฮลเลอร์เน้นย�ำ้ คือ “รัฐนิตสิ งั คมต้องมีการบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญทีเ่ น้น
สังคมอย่างแท้จริง (una verdadera Constitución jurídico-social)” โดยภายใน
รัฐธรรมนูญดังกล่าวจะต้องมีกลุม่ ของกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตสิ ทิ ธิทางสังคม (derechos
sociales) เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม ทั้งนี้ สิทธิทางสังคมเป็นรูปแบบ
เป็นรัฐธรรมนูญของเยอรมนีระหว่างปี 1919 ถึง 1933
GARRIDO GOMEZ María Isabel. Derechos fundamentales y Estado Social y Democrático
de Derecho. Madrid: Dilex, 2007. p. 105.
78
CARMONA CUENCA, Encarnación. El Estado Social de derecho en la Constitución. Madrid:
CES, 2000. pp. 31 – 32.
76
77
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ของกฎหมายที่เป็นการเปลี่ยนผ่านจากสิทธิแบบเสรีนิยมมาเป็นสิทธิทางสังคม
โดยไม่ใช่เป็นการเข้าแทนที่ความเป็นเสรีของปัจเจกบุคคล อย่างไรก็ตาม เฮลเลอร์
กล่าวถึงความคิดเน้นย�้ำสิทธิทางสังคมในที่นี้ ไม่ได้มีลักษณะแบบสังคมนิยม
(Socialista) 79 ของมาร์ก (Marx) กล่าวคือ รูปแบบแนวคิดสังคมนิยมนัน้ ให้อำ� นาจ
รัฐเชิงเบ็ดเสร็จในการท�ำให้สังคมเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเฮลเลอร์เห็นว่า
เป็นแนวคิดที่เป็นนามธรรม ในทางกลับกัน รัฐและการแทรกแซงของฝ่ายเอกชน
สามารถร่วมกันสร้างให้เกิดรัฐนิตสิ งั คม และหลักการนีก้ ไ็ ม่ได้มงุ่ หวังเพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปสู่
การเป็นระบบสังคมนิยมโดยให้รฐั เป็นเจ้าของในการจัดแจงทุกสิง่ อย่างเอง แต่หวั ใจ
ของรัฐนิติสังคมก็คือ สร้างกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติในระบบทุนนิยม
เพือ่ หลีกเลีย่ งความอยุตธิ รรมแบบสุดโต่งในสังคมจากระบบทุนนิยม ความได้สดั ส่วน
ในเสรีภาพในกิจการทางเศรษฐกิจ สังคม กับการแทรกแซงของรัฐ (Intervención
estatal) จะท�ำให้เกิดรัฐนิติสังคมในที่สุด
				 ในความคิดเห็นของผู้พิพากษาชาวเยอรมัน Ernst Benda
ได้เห็นด้วยกับแนวคิดรัฐนิติสังคม80 โดยเน้นย�้ำความจ�ำเป็นในการสร้างเครื่องมือ
ในกฎหมายก�ำหนดให้ชดั เจนถึงหน้าทีใ่ นการดูแลความจ�ำเป็นของสังคม โดยไม่ใช่วา่ รัฐ
ต้องเข้าไปให้บริการเอง เป็นเจ้าของเอง แจกจ่ายแก่ราษฎรเอง แต่กลับกัน
ราษฎรด้วยกันเองในระบบทุนนิยมเดิมก็สามารถให้บริการกันเองได้ แต่รัฐต้อง
เตรียมพร้อมเสมอ ในการจัดหาความช่วยเหลือทางสังคมแก่ราษฎรและต้องมี
กฎหมายที่ ก� ำ หนดรั บ รองสิ ท ธิ ท างสั ง คมที่ มี ค วามเท่ า เที ย มกั น ในระดั บ หนึ่ ง
การด�ำเนินการดังกล่าวอาจมีการจ�ำกัดเสรีภาพอย่างมากมายของบางคน บางกลุม่
และน�ำมาขยายให้อกี กลุม่ คน ดังนัน้ อาจเกิดความขัดแย้งขึน้ ได้ ซึง่ รัฐเองก็มหี น้าที่
ต้องจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการด�ำเนินการดังกล่าวด้วยเช่นกัน
MONEREO PEREZ, José Luis. La defensa del Estado Social de Derecho: La teoría política
de Hermann Heller. s.l.: El Viejo Topo, 2009. p. 68.
80
CARMONA CUENCA, Encarnación. El Estado Social de derecho en la Constitución. Ob.cit.
pp. 74-75.
79
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ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ความสัมพันธ์ของหลัก
รัฐนิตสิ งั คมกับหลักนิตริ ฐั หลักนิตริ ฐั ถูกสร้างมาก่อนรัฐนิตสิ งั คม หรืออาจกล่าวได้วา่
รัฐนิติสังคมเป็นวิวัฒนาการของนิติรัฐ อย่างไรก็ตาม แม้จะถูกสร้างขึ้นมาภายหลัง
ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า หลั ก รั ฐ นิ ติ สั ง คมจะขั ด แย้ ง กั บ หลั ก นิ ติ รั ฐ กล่ า วคื อ
หลักรัฐนิติสังคมไม่ได้ปฏิเสธข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของหลักนิติรัฐ เพียงแต่มุ่งให้มี
การขยายสิทธิขนั้ พืน้ ฐานให้มมี ากขึน้ โดยมีการรับรองจากกฎหมายอย่างเป็นระบบ
แก่ปจั เจกชน เพือ่ ขจัดความไม่เท่าเทียมกันทีเ่ กิดขึน้ อย่างรุนแรงจากระบบเสรีนยิ ม
จึงต้องมีการบัญญัติ “กลุม่ ของสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม (catálogo de derechos
económicos y sociales)”81 การเปลี่ยนผ่านจากระบบนิติรัฐไปสู่ความเป็น
รัฐนิติสังคม จะท�ำโดยการท�ำให้เกิดมิติใหม่ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศเกี่ยวกับคุณค่าในการขยายเพื่อคุ้มครองดูแลราษฎร สิทธิทางสังคม
ไม่ได้ถูกมองในลักษณะเพื่อปัจเจกบุคคลแบบโดดเดี่ยว แต่จะมองในลักษณะ
ภาพรวมของสังคม แต่หากจะมีการพิจารณาในเชิงความแตกต่างกันของนิติรัฐกับ
รัฐนิตสิ งั คม จะเห็นได้วา่ เป้าหมาย (fines) และระดับการแทรกแซงของรัฐในสังคม
(el grado de intervención del Estado en la sociedad) ของแนวคิด
ทัง้ สองนัน้ ต่างกันอย่างเห็นได้ชดั โดยในส่วนของเป้าหมาย รัฐนิตสิ งั คมไม่ได้มงุ่ เน้น
เพียงการคุ้มครองของรัฐต่อชีวิต ความปลอดภัย เสรีภาพ (ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก
ของนิติรัฐ) แต่จะขยายไปถึงการดูแลสังคมตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ดังนั้น
เพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ท�ำให้ต้องมีกฎหมายในการให้อ�ำนาจรัฐในการขยาย
ระดับการแทรกแซงของรัฐในสังคม ซึ่งในกรณีนิติรัฐจะมีน้อยมากเพราะรัฐจะให้
อิสระในการกระท�ำการต่าง ๆ ของปัจเจกชน ในขณะที่รัฐนิติสังคมจะแทรกแซง
เพือ่ ธ�ำรงความยุตธิ รรม เสรีภาพ ความปลอดภัย อีกทัง้ จะเพิม่ ระดับการแทรกแซง
เพื่อก�ำหนดเงื่อนไขในการท�ำให้เกิดการมีประสิทธิภาพในแง่ความเท่าเทียมกัน82
AGUDO ZAMORA, Miguel J. Estado Social y felicidad: la exigibilidad de los derechos
sociales en el constitucionalismo actual. Córdoba: Laberinto, 2007. p. 44.
82
ในประเด็นนี้รัฐธรรมนูญสเปนได้มีการก�ำหนดหน้าที่ของรัฐในการแทรกแซงโดยการก�ำหนดเงื่อนไขเพื่อให้
เกิดความเท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพในมาตรา 9.2.โดยในภาษาสเปนใช้คำ� ว่า “Corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas…”
81
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ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การแทรกแซงของรัฐในรัฐนิติสังคมจะมีสูงกว่าโดยรัฐเป็น
ผู้มีบทบาทส�ำคัญ แต่ไม่ใช่ว่ารัฐจะเข้ามาจัดการทั้งหมด ซึ่งในประเด็นนี้จะกล่าว
ต่อไปโดยละเอียดในส่วนต่อไป
				 โดยสรุป กล่าวได้ว่า รัฐนิติสังคมตามนัยของประเทศสเปน
เป็นการสร้างรูปแบบรัฐที่เน้นสังคมเป็นทางเลือกในการทดแทน “อนาธิปไตย
ทางเศรษฐกิจ (Anarquía económica)” โดยไม่ใช่ยกเว้นสิ่งที่เป็นแกนความคิด
ของหลักนิติรัฐ ไม่ใช่ยกเลิกหลักนิติรัฐ แต่เป็นการเพิ่มความเท่าเทียมกันในสังคม
เพื่อซ่อมแซมข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผลของรูปแบบนิติรัฐ แนวคิดนิติรัฐและ
รัฐนิติสังคมจึงสามารถอยู่ร่วมกันได้ในรัฐหนึ่งอย่างปราศจากข้อสงสัย
				 อย่างที่ได้กล่าวข้างต้น รัฐธรรมนูญสเปน มาตรา 1.1
ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ชดั แจ้งถึงการเป็นรัฐนิตสิ งั คมของสเปน มาตรานีถ้ อื เป็น “หลักการของ
หลักการ” ในการที่การกระท�ำต่าง ๆ ของรัฐจะต้องค�ำนึงถึงและมุ่งไปสู่เป้าหมาย
ในการเป็นรัฐนิติสังคม กฎหมายอื่น ๆ ที่ออกมาภายหลังจะต้องค�ำนึงถึงเป้าหมาย
ของการเป็นรัฐในรูปแบบนี้เสมอ ฝ่ายอ�ำนาจรัฐก็จะต้องออกแบบมาตรการหรือ
นโยบายที่จะท�ำให้เกิดเพื่อตอบสนองให้เกิดรูปแบบรัฐดังกล่าวขึ้นจริง
				 โดยในรัฐธรรมนูญสเปน นอกเหนือจากมาตรา 1.1 ยังได้
มีการบัญญัติหนทางที่จะบรรลุการเป็นรัฐนิติสังคมไว้ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือ มาตรา
ต่าง ๆ ทีไ่ ด้บญ
ั ญัตริ บั รองความเท่าเทียมกัน 83 และการส่งเสริมให้เกิดขึน้ จริงในทาง
ปฏิบตั ิ และส่วนทีส่ องคือ บทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดสิทธิทางสังคมไว้ในรัฐธรรมนูญสเปน
ในกรณีส่วนที่หนึ่ง มีข้อสังเกตว่า ค�ำว่า ความเท่าเทียมกันตามนัยของรัฐธรรมนูญ
สเปน ได้มีการบัญญัติคล้ายกับกรณีของประเทศไทยว่า ทุกคนย่อมเสมอกันใน
กฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม สเปน
ได้มองว่าความเท่าเทียมกันนี้มีลักษณะเป็นรูปแบบ (carácter formal) ที่อาจ
83

ได้บัญญัตินัยดังกล่าวไว้ในมาตรา 5 และมาตรา 30 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 14
แห่งรัฐธรรมนูญฯ สเปน
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ไม่ได้เป็นการเน้นย�้ำในเชิงความเป็นจริง (carácter real) จึงได้มีการบัญญัติก�ำกับ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในมาตรา 9.2 ของรัฐธรรมนูญฯ ว่า ฝ่ายอ�ำนาจรัฐต้องท�ำให้เกิด
ความเท่าเทียมที่มีประสิทธิภาพและมีลักษณะที่เป็นจริง กรณีจึงมีส่วนท�ำให้
การกระท�ำต่าง ๆ ของรัฐไม่วา่ จะเป็นการออกกฎหรือการกระท�ำต่าง ๆ หากไม่สอดคล้อง
ในการส่งเสริมดังกล่าว ก็ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั่นเอง
				 ในส่วนที่สองคือ “สิทธิทางสังคม” นั้น แน่นอนว่าใน
รัฐธรรมนูญสเปนมีการบัญญัติรองรับไว้หลายประการ สิทธิเหล่านี้ โดยหลักจะ
คุ้มครองสิทธิในการศึกษา การท�ำงาน ที่อยู่อาศัย สุขอนามัยของราษฎร เป็นต้น
การบัญญัตใิ นแต่ละมาตราในเรือ่ งดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั จะไม่กล่าวถึงในรายละเอียด
แต่สามารถสรุปได้วา่ ความคุม้ ครองในสิทธิดงั กล่าวมีลกั ษณะกว้าง ดัง่ ทีม่ กั ปรากฏ
ในหลายประเทศแถบตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป
				 กล่าวโดยสรุป มุมมองของรัฐนิติสังคมนั้นเป็นเป้าหมาย
ระยะยาวที่สเปนมุ่งหมายและพยายามไปให้ถึง โดยอาศัยเครื่องมือทางกฎหมาย
ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ลงมาถึงกฎหมาย กฎ และการกระท�ำต่าง ๆ ในการบรรลุไปสู่
ความเท่าเทียมกันอย่างเหมาะสมโดยที่รัฐไม่ได้เข้ามาจัดการให้บริการสาธารณะ
โดยตรงแก่ประชาชน แต่เป็นการที่รัฐก�ำหนดสิทธิที่ประชาชนควรได้ และต้องไป
สู่จุดนั้นอย่างแท้จริง โดยเอกชนมีอิสระในการเข้ามาให้บริการสาธารณะ แต่รัฐ
จะต้องเข้ามาควบคุม ก�ำหนดมาตรการ เงื่อนไข ที่จะท�ำให้การให้บริการโดย
ฝ่ายเอกชนไม่เกิดความเป็นทุนนิยมสุดโต่ง ซึง่ การเข้ามาควบคุมเรือ่ งดังกล่าวของรัฐ
ก็สง่ ผลให้เกิดความเหมาะสมในกิจการทางเศรษฐกิจในประเทศสเปนหลายประการ
เช่น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatización) การท�ำให้เกิดอิสระในกิจการที่
เคยมีการผูกขาด (Liberalización) เป็นต้น
				 อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่า การไปสู่ความเป็นรัฐ
นิติสังคมนั้น ปัจจัยหนึ่งที่ต้องใช้เพื่อไปสู่จุดหมายดังกล่าว นอกจากความชัดเจน
ในระบบกฎหมาย ยังต้องอาศัย “เงินหรืองบประมาณ” ที่จะเป็นองค์ประกอบ
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ในการบรรลุดงั กล่าว ซึง่ จากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในยุโรปและโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในสเปนในช่วงก่อนหน้ากระทั่งปัจจุบัน ก็เป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญในการบรรลุ
ความเป็นรัฐนิตสิ งั คม จนอาจมีบางส่วนทีท่ ำ� ให้ลกั ษณะของรัฐรูปแบบดังกล่าว ยังเป็น
“อุตมรัฐหรือรัฐในอุดมคติ” ที่ยังไม่สามารถบรรลุได้อย่างสมบูรณ์
				 (3) รัฐประชาธิปไตย
				 รูปแบบรัฐอีกประการที่ในรัฐธรรมนูญสเปน เน้นย�้ำเป็น
เป้าหมายส�ำคัญและเป็นเป้าหมายสุดท้ายของรูปแบบรัฐ ก็คอื “รัฐประชาธิปไตย”
โดยบั ญ ญั ติ ไว้ ใ นมาตรา 1.1 เช่ น เดี ย วกั น กั บ รั ฐ นิ ติ สั ง คม โดยรู ป แบบของ
รัฐประชาธิปไตยนี้ สเปนมีมุมมองค่อนข้างลึกซึ้งโดยเห็นว่า เป็นวิวัฒนาการของ
รูปแบบรัฐทีเ่ ป็นเป้าหมายสูงสุดของความเป็นรัฐสมัยใหม่ โดยการมีอยูแ่ ละมีสว่ นร่วม
ของชนชั้นล่างของสังคม เช่น ผู้ใช้แรงงาน ผู้ไร้โอกาส เป็นต้น แนวคิดพื้นฐานของ
รัฐประชาธิปไตยตามนัยของรัฐธรรมนูญสเปนนั้นมีที่มาจากกฎหมายพื้นฐานของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bonn) ค.ศ. 1949 เหมือนกับกรณีรฐั นิตสิ งั คมนัน่ เอง
				 รัฐประชาธิปไตยตามนัยของรัฐธรรมนูญสเปนมีผใู้ ห้คำ� นิยาม
มากมาย โดยสามารถกล่าวโดยสรุปว่าหมายถึง รัฐที่ราษฎรสามารถมีส่วนร่วม
ในสังคมโดยทางอ้อม (ระบบผู้แทน) หรือโดยทางตรง (มีส่วนร่วมด้วยตนเอง)
โดยในระบบรัฐสมัยใหม่ รัฐสภาเป็นผู้แทนของปวงชนเพราะได้รับอ�ำนาจมาจาก
การเลือกตั้ง รัฐสภาต้องรับผิดชอบต่อปวงชนและก็มีเสรีภาพอย่างกว้างขวาง
ในการตัดสินใจทางการเมือง นโยบายต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญฯ และกฎหมายต่าง ๆ
การถกเถียงกันในรัฐสภาสะท้อนให้เห็นถึงความเห็นและความปรารถนาของ
ปวงชน ดังนัน้ นอกจากรัฐสภาแล้ว องค์กรอืน่ ๆ ของรัฐจึงไม่ใช่องค์กรทีเ่ ป็นผูแ้ ทน
ของปวงชน แต่เป็นผู้ท�ำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของปวงชนนั่นเอง
84

KRIELE, Martin. Introducción a la Teoría del Estado; Fundamentos históricos de la legitimidad
del Estado constitucional democrático. BULYGIN, Eugenio (traductor). Buenos aires: Depalma,
1980. p.338.
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				 ในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐประชาธิปไตยกับนิติรัฐนั้น
นิตริ ฐั ถือเป็นจุดเริม่ ต้นของรัฐสมัยใหม่ ซึง่ เน้นเสรีภาพของปัจเจกบุคคล (libertad
individualista) โดยเป็นเสรีภาพที่ได้มาทุกคนโดยก�ำเนิด แต่แนวคิดนี้ยังขาด
มุมมองความเชื่อมโยงของปัจเจกบุคคลกับสังคมอย่างเหมาะสม เป้าหมายของ
นิตริ ฐั เกีย่ วกับกฎหมายคือ จ�ำกัดอ�ำนาจรัฐและก�ำหนดหน้าทีต่ า่ ง ๆ เพือ่ ให้มกี ารไปสู่
เสรีภาพของมนุษย์ และมักจะไม่คอ่ ยมีขอ้ จ�ำกัดในส่วนของความเป็นเสรีดงั กล่าว 85
จากข้อจ�ำกัดดังกล่าว ท�ำให้เกิดมุมมองในรูปแบบของรัฐที่เปลี่ยนไปจากนิติรัฐ
เป็นรัฐนิติสังคม และในท้ายที่สุดจะไปสู่การเป็นรัฐประชาธิปไตยนั่นเอง
				 ความเป็นรัฐประชาธิปไตยตามมาตรา 1.1 ของรัฐธรรมนูญ
สเปน ในมุ ม มองของนั ก คิ ด ชาวสเปนนั้ น มุ ่ ง เน้ น ความเป็ น อุ ต มรั ฐ ที่ ต ้ อ งมี
องค์ประกอบ 3 อย่างประกอบกัน ได้แก่
				 (1) รัฐที่จะเป็นรัฐประชาธิปไตยนั้น อ�ำนาจอธิปไตยต้อง
เป็นของปวงชน
				 (2) ในรัฐประชาธิปไตย จะต้องมีความเป็นพหุนยิ มในสังคม
(Pluralismo) และ
				 (3) รัฐประชาธิปไตยนั้น ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการสาธารณะต่าง ๆ (participación de los ciudadanos en los
procesos públicos)86
				
ในส่วนแรกนั้น การบัญญัติว่าอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชนและรัฐสภามาจากผู้แทนของปวงชน (ตามมาตรา 1.2 และมาตรา 66.1
ของรัฐธรรมนูญสเปนตามล�ำดับ) เป็นหัวใจขององค์ประกอบประการทีห่ นึง่ นี้ ส่วน
ในประเด็นความเป็นพหุนิยม (Pluralismo) นั้นก็เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการ
HENRIQUE, Meier. El Estado Democrático de los Derechos Humanos: defensa del modelo
de Estado previsto en la Constitución del 99. Caracas: Universidad Metropolitana, 2008.
pp. 38 y ss.
86
GARRORENA MORALES, Ángel. El Estado español como Estado Social, democrático de
Derecho. Madrid: Tecnos, 1991. pp.120 y ss.
85
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น�ำไปสู่รัฐประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ เพราะหากรัฐใดขาดการส่งเสริมการเข้ามามี
ส่วนร่วมของกลุม่ หลายกลุม่ หรือสังคมใดมีลกั ษณะความเป็นกลุม่ เดียว (unitarismo)
กรณีนแี้ ม้จะแสดงไปในเชิงว่าสังคมนัน้ มีความสามัคคีสงู แต่ในทางกลับกัน ก็จะเป็น
หนทางน�ำไปสูก่ ารผูกขาดหรืออ�ำนาจเบ็ดเสร็จในรูปแบบเผด็จการ (autoritarios)
โดยประเด็นนี้ ในรัฐธรรมนูญสเปน ได้รับรองไว้อย่างชัดเจน เช่น เสรีภาพในการ
รวมตัวกันเป็นพรรคการเมือง (มาตรา 6) การรวมตัวเป็นกลุม่ สหภาพแรงงาน (มาตรา 7)
การรวมตัวกันของกลุ่มอาชีพเฉพาะ (มาตรา 36) เป็นต้น ส่วนในประเด็นเรื่องการ
มีสว่ นร่วมในกระบวนการสาธารณะต่าง ๆ นัน้ มีการบัญญัตริ บั รองไว้ในรัฐธรรมนูญ
สเปน มาตรา 23.1 ว่า ประชาชนมีสทิ ธิในการมีสว่ นร่วมในกระบวนการสาธารณะ
ต่าง ๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม รัฐธรรมนูญฯ ได้รับรองสิทธิดังกล่าวซึ่งการบรรลุ
เป้าหมายขององค์ประกอบนี้ แน่นอนว่าจะต้องด�ำเนินการควบคู่กับความเป็น
พหุนิยมของสังคมนั่นเอง
				 โดยวิวัฒนาการของรัฐดังกล่าว หากรัฐนั้นมีความเข้มแข็ง
ทางกฎหมายตามนัยนิติรัฐ ประชาชนก็จะมีอิสระเสรีภาพ ความปลอดภัยและ
โอกาสในการเข้าถึงความยุตธิ รรมอย่างค่อนข้างสมบูรณ์ และเมือ่ หากทุกฝ่ายได้รบั
ประโยชน์ในประเด็นดังกล่าวแล้ว อาจมีคนบางกลุ่มที่พ่ายแพ้หรืออ่อนแอกว่า
จนท�ำให้เกิดความแตกต่างกันในสังคมหรือเศรษฐกิจมาก การอยูร่ ว่ มกันเป็นไปอย่าง
ยากล�ำบาก ความพยายามเป็นรัฐนิตสิ งั คมจึงเป็นเป้าหมายตามนัยของรัฐธรรมนูญ
สเปน การท�ำให้เกิดความเท่าเทียมกันตามนัยของรัฐนิติสังคม ไม่ได้หมายความ
ว่าทุกคนในรัฐจะเท่าเทียมกันโดยไม่มีความแตกต่างอย่างรัฐสังคมนิยม เพียงแต่
ทุ ก คนมี อิ ส ระในการสร้ า งความมั่ ง คั่ ง แต่ รั ฐ เข้ า แทรกแซงเพื่ อ คุ ้ ม ครองผู ้ ที่
อ่อนแอกว่าจากการต่อสู้กันในระบบเศรษฐกิจ ท�ำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างไม่แตกต่างกันอย่างรุนแรงเกินไป การให้การศึกษา สวัสดิการรักษาพยาบาล
การท�ำงาน คุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องก�ำหนดเงื่อนไขโดยการ
ออกกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสมดุลในสังคมอย่างเหมาะสม ส่วนในกรณีของ
รัฐประชาธิปไตยก็จะเป็นรูปแบบวิวัฒนาการที่เหนือกว่า กล่าวคือ ทุกฝ่าย

_19-0273 P01-136.indd 89

7/2/2562 BE 5:04 PM

90 | ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ อี่ อ่ นแอกว่าในสังคม ได้รบั โอกาสในการศึกษาหรือสวัสดิการทีด่ ี
ตามที่รัฐจัดหาให้ตามระบบรัฐนิติสังคม จนท�ำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีพัฒนาการ
จนสามารถเข้าใจและมีสว่ นร่วมในกิจการต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
อย่างเข้มแข็ง มีเหตุผล รูปแบบนีจ้ งึ เป็นเป้าหมายทีภ่ าครัฐต้องค�ำนึงถึงเสมอ และต้อง
มุ่งที่จะไปถึงอย่างสมบูรณ์ในอนาคตข้างหน้า
				 3.2.1.3 ทฤษฎี แ ละฐานคิ ด เกี่ ย วกั บ เสรี ภ าพในการ
แสดงออกและสิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง
				 อีกประเด็นหนึง่ อันเป็นสาระส�ำคัญทีจ่ ะต้องพิจารณาควบคู่
กับการท�ำความเข้าใจประเด็นรูปแบบและเป้าหมายของรัฐของสเปนก็คือ ฐานคิด
เกี่ยวกับ “เสรีภาพในการแสดงออก (Libertad de Expresión)” และ “สิทธิใน
เกียรติยศ ชื่อเสียง (Derecho al honor)” ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
สเปน ค.ศ. 1978 รับรองไว้
				 เมือ่ พิจารณาบทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
สเปน 1978 มาตรา 20.1.a) ได้บัญญัติเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกว่า
				

“1. ให้รับรองสิทธิดังต่อไปนี้
a) การแสดงออก เผยแพร่แนวคิด ความคิด และความ
คิดเห็นอย่างอิสระ โดยวาจา การเขียน หรือวิธีการอื่น ๆ (...)” 87
				 นอกจากนั้ น สิ ท ธิ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ สเปน
ให้ความส�ำคัญและมีความสัมพันธ์โดยตรงกับเสรีภาพในการแสดงออกตามมาตรา 20
ก็คือการรับรองสิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง (Derecho al honor) ซึ่งบัญญัติไว้ใน
มาตรา 18.1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน 1978 ว่า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน 1978 มาตรา 20.1.a) บัญญัติเป็นภาษาสเปนดังต่อไปนี้
Artículo 20.
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la
		 palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción
87
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					 “1. ให้รับรองสิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง (...)”
			
นอกจากนั้น ในมาตรา 20.4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรสเปน 1978 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้เสรีภาพในการแสดงออกต้องถูกจ�ำกัดและต้อง
เคารพสิทธิอนื่ ในหมวดสิทธิขน้ั พืน้ ฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิทธิในเกียรติยศ ชือ่ เสียง
โดยสิทธิเช่นว่านีเ้ ป็นสิทธิทมี่ กี ารยอมรับและรับรองว่าเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานมาอย่าง
ยาวนาน โดยสิทธิประเภทนีเ้ ป็นสิทธิทเี่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติโดยมีความสัมพันธ์กบั
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเช่นว่านี้มิอาจผันแปรตามกาลเวลาและสถานที่ได้
			 3.2.1.4 ทฤษฎีและฐานคิดเกี่ยวกับสิทธิในการน�ำคดี
ขึ้นสู่ศาล
				 ในประเทศประชาธิปไตยสมัยใหม่ ได้มีการยอมรับสิทธิ
ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “สิทธิในการน�ำคดีขึ้นสู่ศาล (el Derecho a la Tutela
Judicial Efectiva)” โดยในประเทศสเปนและอีกหลายประเทศเห็นว่าเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่ส�ำคัญโดยเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญสมัยใหม่รับรองไว้ 88 สิทธิเช่นว่านี้
มีความส�ำคัญมาก โดยศาลรัฐธรรมนูญสเปนได้รับรองและก�ำหนดให้สิทธิในการ
น�ำคดีขนึ้ สูศ่ าลมีความพิเศษ และการจะลิดรอนหรือจ�ำกัดสิทธิเช่นว่านีจ้ ะกระท�ำได้
ก็แต่โดยการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ชัดแจ้ง โดยฝ่ายนิติบัญญัติ
ซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนเท่านั้น89 สิทธิเช่นว่านี้อาจเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเป็น
“สิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรม (el Derecho al acceso a la justicia)” ก็ได้ 90
				 สิทธิดงั กล่าวบัญญัตอิ ยูใ่ นมาตรา 24 ของรัฐธรรมนูญสเปน ว่า
			
“1. ทุกคนมีสิทธิในการได้รับการคุ้มครองทางศาลที่มี
ประสิทธิภาพจากผู้พิพากษาและศาลตามสิทธิที่ตนมี (...)
2. นอกจากนัน้ ทุกคนมีสทิ ธิในการได้รบั การพิจารณา
โดยศาลตามกฎหมายและได้รบั ความช่วยเหลือทางกฎหมายจากกระบวนพิจารณา
คดีโดยปราศจากความล่าช้า และมีสทิ ธิได้รบั หลักประกันทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ ในการ
ได้ระบุในค�ำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญสเปนที่ 89/1985
ได้ระบุในค�ำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญสเปนที่ 99/1985
90
ได้ระบุในค�ำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญสเปนที่ 223/2001
88
89
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ใช้สิทธิแสดงพยานหลักฐานในการต่อสู้คดี (...)” 91
				 สิทธินี้ถือเป็นฐานคิดส�ำคัญและมีความเชื่อมโยงกับการ
ละเมิดอ�ำนาจศาลในบริบทของประเทศสเปน และเมื่อสิทธิในการน�ำคดีขึ้นสู่ศาล
เป็นสิทธิพื้นฐานที่ส�ำคัญ กรณีจึงท�ำให้ศาลหรือองค์กรชี้ขาดข้อพิพาทเป็นหน่วย
ในการให้บริการสาธารณะทางตุลาการ ดังนั้น ผู้พิพากษา ตุลาการ และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการยุตธิ รรมจึงเป็นหน่วยทีจ่ ะต้องอ�ำนวยความยุตธิ รรมให้แก่ประชาชน
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องให้บริการสาธารณะด้านการชี้ขาด
ข้อพิพาทโดยด�ำเนินการอย่างไม่ล่าช้า (sin dilaciones indebidas) ด้วย
			
3.2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญสเปน
			
“การละเมิดอ�ำนาจ” ในภาษาสเปนใช้คำ� ทีเ่ รียกว่า “Desacato”
ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานของประเทศสเปน (Real Academia
Española) ได้กล่าวถึงนัยทางกฎหมายว่าหมายถึง “เป็นความผิดในกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็นการใส่ความ การสบประมาท การคุกคามต่อผู้มีอ�ำนาจที่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ ไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำโดยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ตาม” และเมือ่ กรณีที่
เกีย่ วกับ “การละเมิดอ�ำนาจศาล” ซึง่ เรียกในภาษาสเปนว่า “Desacato al Tribunal”
จึงเป็นความผิดในลักษณะที่เป็นการใส่ความ การสบประมาท การคุกคามต่อศาล
หรือผู้พิพากษา/ตุลาการ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำโดยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ตาม
นั่นเอง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน 1978 มาตรา 24 บัญญัติเป็นภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้
“1. All persons have the right to obtain effective protection from the judges and the
courts in the exercise of their rights and legitimate interests, and in no case may there be
a lack of defense.
2. Likewise, all have the right to the ordinary judge predetermined by law; to defense and
assistance by a lawyer; to be informed of the charges brought against them; to a public
trial without undue delays and with full guarantees; to the use of evidence appropriate to
their defense; not to make self-incriminating statements; not to plead themselves guilty;
and to be presumed innocent.
The law shall specify the cases in which, for reasons of family relationship or professional
secrecy, it shall not be compulsory to make statements regarding allegedly criminal offences.”
91
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นอกเหนื อ จากนิ ย ามการละเมิ ด อ� ำ นาจตามพจนานุ ก รมฯ
ดังกล่าว เมื่อพิจารณามุมมองหรือมิติในการพิจารณานัยเกี่ยวกับการละเมิด
อ�ำนาจศาลของประเทศสเปน คณะผู้วิจัยเห็นว่ามีการแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่
			
3.2.2.1 กรณีการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญสเปน
ที่เป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยของศาล
				 ในมิตินี้ หากพิจารณาบริบทของประเทศไทยอาจเห็นว่า
เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับการบังคับคดีตามค�ำพิพากษาเสียส่วนใหญ่ แต่ในกรณี
ของประเทศสเปนเห็ น ว่ า การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค� ำ พิ พ ากษาหรื อ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น หนึ่ ง ในการละเมิ ด อ� ำ นาจศาล โดยสามารถพิ จ ารณา
นัยความเป็นมาของแนวคิดการละเมิดอ�ำนาจศาลจากการไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำพิพากษา
หรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ได้ 2 ระยะ
				 ระยะทีห่ นึง่ เป็นช่วงหลังจากมีการจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญขึน้
และมี ก ารตรากฎหมายของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น บั ง คั บ ใช้ (ค.ศ. 1979 ถึ ง
ค.ศ. 2015)
				 หลังจากนายพลฟรานซิสโก ฟรานโก (General Francisco
Franco) ซึ่ ง ปกครองประเทศด้ ว ยระบอบเผด็ จ การ ได้ เ สี ย ชี วิ ต ลงเมื่ อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1975 ประเทศสเปนได้มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ กระทั่งในปี ค.ศ. 1978 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรสเปน 1978 อย่างเป็นทางการ และใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน
				 โดยในหมวด 9 ของรัฐธรรมนูญสเปน ได้มีการบัญญัติ
เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ (Tribunal Constitucional) และต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1979 (Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional) ขึ้น
ซึง่ ประกอบด้วยบทบัญญัตจิ ำ� นวน 8 หมวด รวม 102 มาตรา โดยศาลรัฐธรรมนูญสเปน
มีอ�ำนาจดังต่อไปนี้
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				 (1) อ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย
				 (2) อ� ำ นาจในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
ขั้นพื้นฐาน (ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ)
				 (3) อ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาการขัดกันของ
อ�ำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐ (ส่วนกลาง) กับแคว้นอิสระปกครองตนเอง
				 (4) อ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาการขัดกันของ
อ�ำนาจหน้าที่ขององค์ตามรัฐธรรมนูญ
				 (5) อ�ำนาจในการพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของประกาศล่วงหน้าที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
				 (6) อ�ำนาจอืน่ ๆ ทีร่ ฐั ธรรมนูญหรือพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัย
				 โดยหลังจากทีป่ ระเทศสเปนมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง กรณีได้มีการวินิจฉัยคดีพิพาทตามที่รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายดังกล่าวก�ำหนดไว้มากมาย อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการเช่นว่านี้
ได้เกิดเหตุการณ์ที่ถือเป็นการท้าทายอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญอยู่บ่อยครั้ง
ซึง่ ก็คอื “การไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำวินจิ ฉัยทีศ่ าลรัฐธรรมนูญสเปนก�ำหนด” โดยเหตุการณ์
ที่ถือเป็นชนวนที่น�ำไปสู่การกล่าวถึงเป็นอย่างมากในวงการกฎหมายมหาชน
ของประเทศสเปนก็คือ คดีของแคว้นกาตาลุนญ่า
				 หลังจากเกิดเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญสเปนหลายต่อหลายครั้ง กรณีได้เกิดความพยายามในการแก้ไข
ปัญหานี้ โดยในปี ค.ศ. 2015 รัฐสภาของประเทศสเปนได้ตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ค.ศ. 201592 ขึ้น
92

Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3
de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal
Constitucional como garantía del Estado de Derecho.
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โดยสาระส�ำคัญของกฎหมายฉบับนี้มีเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในมุมมองของประเทศสเปน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ละเมิดอ�ำนาจศาล โดยกฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติให้กรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตาม
ค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญสเปนมีอ�ำนาจดังต่อไปนี้
				 (1) ก�ำหนดตัวบุคคลที่ต้องด�ำเนินการบังคับให้เป็นไปตาม
ค�ำพิพากษา และก�ำหนดมาตรการทีจ่ ำ� เป็นในการบังคับให้เป็นไปตามค�ำพิพากษา
				 (2) ยกเลิ ก ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ซึ่ ง ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ แต่ต้องได้รับฟังอัยการหรือหน่วยที่ได้รับผลกระทบก่อน
				 (3) ขอความช่ ว ยเหลื อ จากศาลอื่ น หรื อ ฝ่ า ยรั ฐ อื่ น ๆ
ให้ด�ำเนินการอันเป็นประโยชน์แก่การบังคับให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาโดยอาจ
ก�ำหนดให้เป็นการด�ำเนินการโดยเร่งด่วนก็ได้
				 (4) กรณีทมี่ รี ายงานว่ามีการจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำพิพากษา
ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจก�ำหนด “ค่าปรับ (Multa coercitiva)” ในระหว่างอัตรา
3,000 ยูโร ถึง 30,000 ยูโร ต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชนซึ่งไม่ปฏิบัติตาม โดยอาจ
ก�ำหนดค่าปรับได้ซ�้ำอีกจนกว่าจะมีการด�ำเนินการตามค�ำพิพากษา
				 3.2.2.2 กรณีการละเมิดอ�ำนาจศาลทีเ่ ป็นผลมาจากการ
ดูหมิ่นศาลรัฐธรรมนูญ
				 มีประเด็นทีจ่ ะต้องพิจารณาต่อไปว่า กรณีทเี่ ป็นการกล่าวร้าย
ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญสเปนนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ละเมิดอ�ำนาจศาลในบริบทของประเทศสเปนหรือไม่ ในประเด็นนี้ คณะผู้วิจัย
เห็นว่าจะต้องพิจารณาหลักการส�ำคัญสองประการประกอบกันคือ “หลักทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เสรีภาพในการแสดงออก (Libertad de Expresión) การรับรองสิทธิในเกียรติยศ
ชื่อเสียง (Derecho al honor)” โดยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน
1978 มาตรา 20 บัญญัติว่า
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“1. ให้รับรองสิทธิดังต่อไปนี้
a) ในการแสดงออก เผยแพร่แนวคิด ความคิด
และความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยวาจา การเขียน หรือวิธีการอื่น ๆ (...)”
				 อีกสิทธิหนึ่งที่รัฐธรรมนูญสเปน ให้ความส�ำคัญและมีความ
สัมพันธ์โดยตรงกับเสรีภาพในการแสดงออกตามมาตรา 20 ก็คือ การรับรองสิทธิ
ในเกียรติยศ ชื่อเสียง (Derecho al honor) ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 18.1
แห่งรัฐธรรมนูญสเปน ว่า “1. ให้รับรองสิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง (...)”
				 นอกจากนั้น ในมาตรา 20.4 ของรัฐธรรมนูญฯ ได้บัญญัติ
ให้เสรีภาพในการแสดงออกต้องถูกจ�ำกัดและต้องเคารพสิทธิอื่นในหมวดสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิทธิในเกียรติยศ ชือ่ เสียง โดยสิทธิเช่นว่านีเ้ ป็นสิทธิ
ที่มีการยอมรับและรับรองว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานมาอย่างยาวนาน โดยสิทธิ
ประเภทนีเ้ ป็นสิทธิทเี่ กิดขึ้นตามธรรมชาติโดยมีความสัมพันธ์กบั ศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ สิทธิเช่นว่านี้มีอาจผันแปรตามเวลาและสถานที่
				 จากการพิจารณาบทบัญญัตทิ ไี่ ด้กล่าวถึงเห็นได้วา่ เสรีภาพ
ในการแสดงออกซึ่งถือได้ว่าในประเทศประชาธิปไตยสมัยใหม่อย่างประเทศสเปน
ให้ความส�ำคัญมากเป็นพิเศษเป็นเสรีภาพทีส่ ำ� คัญและต้องก�ำหนดให้มแี ก่ปจั เจกชน
ทุกคนโดยการรับรองอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี เสรีภาพในการแสดงออก
เช่นว่านี้ก็มิใช่ว่าจะไม่มีข้อจ�ำกัดเลยเสียทีเดียว เพราะในการใช้เสรีภาพในการ
แสดงออก ผ่านการแสดงความคิดเห็น วาจา การเขียนหนังสือ การด�ำเนินการ
เช่ น ว่ า นี้ จ ะต้ อ งถู ก จ� ำ กั ด ตามรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมายเพื่ อ คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
ในเกียรติยศและชือ่ เสียงนัน่ เอง การแสดงออกอันกระทบต่อสิทธิในเกียรติยศและ
ชื่อเสียงอาจน�ำมาสู่การต้องรับผิดในทางอาญาได้
				 ในประเด็นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญสเปนได้เคยมีแนวค�ำวินิจฉัย
ยืนยันว่า มีความขัดกันระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกที่ได้รับการยอมรับ
ในมาตรา 20 กับสิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียงตามมาตรา 18 อาจเกิดการขัดกัน
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การพิจารณาเช่นว่านี้ไม่ได้หมายความว่าเสรีภาพในการแสดงออกจะต้องได้รับ
การยอมรับก่อนหรือหลังสิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียงแต่ประการใด หากแต่ทิศทาง
ของหลักการเหล่านี้ ศาลต้องพิจารณาให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกัน และที่ส�ำคัญ
ต้องเป็นการวินิจฉัยที่ท�ำให้สังคมมีความสงบ93 ในประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตย
อย่างสเปน การยอมรับและรับรองซึ่งเสรีภาพในการแสดงออกจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่สะท้อนภาพการด�ำรงอยู่แบบพหุนิยม อันจะช่วยให้การด�ำเนินการของรัฐไปสู่
การเป็นรัฐประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
				 มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า กรณีใดที่เข้าข่ายจะ
ได้รบั การลงโทษจากการกระท�ำเชิงลบต่อศาลหรืออ�ำนาจศาล ในลักษณะนีจ้ ะต้อง
พิจารณากฎหมายอาญาควบคู่ด้วย ซึ่งมีโทษอยู่ 2 ฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้
ก็คือ โทษทางอาญาฐาน “การหมิ่นประมาท (Injurias)” และโทษทางอาญาฐาน
“การใส่ความ (Calumnias)” โดยในประมวลกฎหมายอาญา (Código Penal) ของ
ประเทศสเปน มาตรา 208 บัญญัติโดยสรุปได้ว่า การกระท�ำหรือการแสดงออก
ที่ท�ำให้ศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นเสียหาย ท�ำให้กระทบต่อชื่อเสียง เป็นความผิดฐาน
หมิ่นประมาท และมาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน บัญญัติโทษฐาน
หนักขึน้ จากการดูหมิน่ หากมีการโฆษณา ส่วนกรณีโทษฐานการใส่ความจะบัญญัติ
ในมาตรา 205 ซึง่ บัญญัตโิ ดยสรุปไว้วา่ ผูใ้ ดใส่ความผูอ้ นื่ ด้วยความอันเป็นเท็จ ผูน้ นั้
มี ค วามผิ ด ฐานใส่ ค วาม ส่ ว นมาตรา 206 ก็ เ ป็ น การเพิ่ ม โทษหากเป็ น กรณี
การโฆษณา (publicidad)
				 จากการพิจารณาโทษทางอาญาทั้งสองฐานนี้จะเห็นได้ว่า
เป็นโทษทีเ่ กีย่ วข้องและสัมพันธ์กบั สิทธิในเกียรติยศและชือ่ เสียง ในประเทศสเปนเอง
ก็ ยั ง ต้ อ งศึ ก ษาความแตกต่ า งของโทษทั้ ง สองฐานนี้ เ ป็ น อย่ า งดี เ นื่ อ งจาก
ในบางข้อเท็จจริงอาจมีความใกล้เคียงกันอย่างมากในการน�ำฐานใดมาปรับใช้
อย่างไรก็ดี หากเป็นประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการพูด เผยแพร่ หรือการกระท�ำใดทีท่ ำ� ให้เกิด
93

ค�ำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญสเปนที่ 159/1986
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ผลกระทบต่อผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษา (Jueces) หรือตุลาการ (Magistrados)
กลไกการด�ำเนินการของประเทศสเปนจะไม่ได้บัญญัติบทคุ้มครองพิเศษหรือ
บทบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ หากแต่น�ำบทลงโทษทางอาญาทั้งสองฐานดังที่
ได้กล่าวแล้ว มาพิจารณาปรับใช้ ทั้งในศาลยุติธรรม รวมไปถึงศาลอื่น ๆ ซึ่งก็คือ
ศาลรัฐธรรมนูญด้วยนัน่ เอง โดยมีกรณีศกึ ษาทีน่ า่ สนใจเช่น กรณีทเี่ กิดในศาลทีม่ อี ำ� นาจ
พิจารณาคดีอาญา โดยในปี 2006 โดยทนายความรายหนึ่งชื่อว่า นาย Mariano
Fuertes Sanau ซึง่ เป็นทนายทีม่ ชี อื่ เสียงของประเทศสเปนมีประสบการณ์ทำ� งานนี้
มากว่า 25 ปี และเคยได้รับรางวัลด้านกฎหมายและทนายความมากมาย ได้เป็น
ทนายในคดีอาญาคดีหนึ่งเพื่อช่วยว่าความให้ผู้ต้องหารายหนึ่ง นาย Mariano
Fuertes Sanau ได้ยื่นค�ำขอต่อศาลขอให้เปลี่ยนโทษจ�ำคุกผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็น
วัยรุน่ มาเป็นโทษบ�ำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เนือ่ งจากเป็นวัยรุน่ และกระท�ำความผิด
ครั้งแรกที่ไม่รุนแรง ซึ่งโดยปกติที่ผ่านมา ศาลที่มีอ�ำนาจพิจารณาคดีอาญาของ
ประเทศสเปนจะยินยอมให้เปลีย่ นได้ แต่ในคดีนผี้ พู้ พิ ากษาทีร่ บั ผิดชอบไม่อนุญาต
และพิพากษาจ�ำคุกผู้ต้องหารายนี้ กระทั่งต้องจ�ำคุกที่เมือง Zuera
				 นาย Mariano Fuertes Sanau ไม่เห็นด้วยกับค�ำพิพากษา
ดังกล่าว จึงได้มีค�ำร้องคัดค้านโดยส่วนหนึ่งได้กล่าวโดยสรุปว่า “ด้วยความเคารพ
ต่อศาล ค�ำพิพากษานี้เป็นการตัดสินตามอ�ำเภอใจ อันไม่ยุติธรรม (…)” ด้วยเหตุนี้
อัยการซึ่งกระท�ำการแทนอีกฝ่ายได้พิจารณาค�ำร้องและได้ยกความในส่วนนี้ขึ้น
โดยเห็นว่า ค�ำร้องของนาย Mariano Fuertes Sanau เป็นการกระท�ำความผิดฐาน
ใส่ความ (Calumnias) ต่อผูพ้ พิ ากษาตุลาการอันเป็นโทษทางอาญา ด้วยเหตุทอี่ ยั การ
ของประเทศสเปนมีอำ� นาจหยิบยกขึน้ เองได้ จึงได้มกี ารเสนอต่อศาลเพือ่ พิจารณา
โดยขอให้ศาลลงโทษจ�ำคุก 10 เดือน หรือหากไม่ประสงค์ให้จำ� คุก ก็ให้ชำ� ระค่าปรับแทน
เป็นเงิน 9,000 ยูโร 94 นาย Mariano Fuertes Sanau ได้ต่อสู้ทุกข้อกล่าวหา
94

ตามกฎหมายของประเทศสเปนบางฐานความผิดอาจจ่ายค่าปรับแทนการลงโทษจ�ำคุกได้ โดยอัตราค่าปรับ
คือ 30 ยูโรต่อ 1 วัน
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และแสดงความคิดเห็นของตนต่อสือ่ มวลชนว่า หากตนจะถูกลงโทษจากการนีจ้ ริง
ตนไม่ ป ระสงค์จะช�ำระค่าปรับแทนการจ�ำคุ ก แต่ จะยิ นยอมให้ จ�ำ คุ ก ซึ่ ง ใน
เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009 ศาลได้มีค�ำพิพากษาในประเด็นนี้ว่า การกระท�ำของ
นาย Mariano Fuertes Sanau ไม่ถึงขั้นเจตนาท�ำให้เกียรติยศหรือชื่อเสียงของ
ผูพ้ พิ ากษาเสียหายแต่อย่างใด ค�ำร้องของนาย Mariano Fuertes Sanau เป็นเพียง
กรณีที่เห็นว่าได้เกิดสถานการณ์แห่งความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้น อันเป็นกรณีปกติที่
ผู้ที่จะยื่นค�ำร้องหรือค�ำอุทธรณ์คัดค้านค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลจะเห็นว่า
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ของศาลไม่ยตุ ธิ รรมต่อตน ด้วยเหตุนี้ นาย Mariano Fuertes
Sanau จึงไม่มีความผิด พิพากษายกฟ้อง 95
				 อีกคดีหนึ่งของประเทศสเปนได้แสดงให้เห็นถึงจุดยืนของ
องค์กรตุลาการต่อการลงโทษประชาชนที่ได้วิจารณ์หรือกล่าวถึงศาลในเชิงลบ
เช่นเดียวกัน ทัง้ ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กบั การพิจารณาของศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรป (Tribunal Europeo de Derecho Humano) อีกด้วย กล่าวคือ กรณีของ
นาย Rodriguez Ravelo ทนายความ ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลแห่งเมือง Las Palmas
ซึ่งตั้งอยู่ในเกาะแกรนด์กานาเรียต ทางตอนใต้ของประเทศสเปน โดยในค�ำร้อง
ได้กล่าวในท�ำนองว่า “ผูพ้ พิ ากษาทีร่ บั ผิดชอบคดีนบี้ ดิ เบือนความจริง และพิจารณา
ด้วยความอันเป็นเท็จ (…)” ด้วยเหตุนี้ จึงมีการฟ้อง นาย Rodriguez Ravelo
ในข้อหาใส่ความตามมาตรา 205 แห่งประมวลกฎหมายอาญาสเปนต่อทนายความ
คนดังกล่าว ศาลเห็นว่า การกระท�ำดังกล่าวเป็นการแสดงออกทีก่ ระทบต่อเกียรติยศ
ชือ่ เสียงของผูพ้ พิ ากษารายนีอ้ ย่างรุนแรง เป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกเกินส่วน
กรณีจึงท�ำให้เมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2008 ศาลชั้นต้นแห่งเมือง Las Palmas
(el Juzgado de Penal de las Palmas de Gran Canarias) มีคำ� พิพากษาจ�ำคุก
ทนายรายนี้เป็นเวลา 9 เดือน หรือให้ช�ำระค่าปรับแทนการจ�ำคุก (30 ยูโร ต่อวัน)
95

ทีม่ า https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/un_abogado_multado_por_injuriar_
juez_prefiere_pasar_meses_prision_antes_que_claudicar.html (สืบค้นเมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2561)
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รวมเป็นเงิน 8,100 ยูโร นาย Rodriguez Ravelo ได้ยื่นอุทธรณ์ ซึ่งศาลอุทธรณ์
(la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria) ได้มีค�ำพิพากษา
ยืนตามค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้น
				 นาย Rodriguez Ravelo จึงได้ยื่นค�ำร้องขอให้คุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญสเปน (Tribunal Constitucional) ตามสิทธิ
ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน ค.ศ. 1978 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1979 (Ley Orgánica 2/1979, de 3
de octubre, del Tribunal Constitucional) บัญญัติไว้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญ
สเปนไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณา นาย Rodriguez Ravelo จึงได้ยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) โดยเห็นว่า
การลงโทษตนดังกล่าวเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และยัง
กระทบต่อวิชาชีพของตนด้วยเช่นกัน
				 ในทางพิจารณาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป มีประเด็นต้อง
พิจารณา 2 ประเด็น คือ การรักษาดุลยภาพอันเป็นธรรมระหว่างความจ�ำเป็น
ในการให้หลักประกันความคุ้มครองของผู้ใช้อ�ำนาจตุลาการกับสิทธิของบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และประเด็นที่สองคือ การให้ความคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก
ของผู้ยื่นค�ำร้องในฐานะที่เป็นทนายความ
				 ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปพิจารณามาตรา 10 แห่งอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนยุโรปแล้วเห็นว่า เสรีภาพในการแสดงออกเป็นเสรีภาพที่มี
ความส�ำคัญมาก การแสดงออกของทนายความในคดีนี้เปรียบเป็นดั่งเงาของ
คู่ความของตน (sombra de las partes) จึงอาจเกิดกรณีที่ทนายความอาจตั้ง
ข้อสังเกตเกีย่ วกับทัศนคติของผูพ้ พิ ากษาตุลาการได้ และในระบบการควบคุมทางวินยั
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของวิชาชีพทนายความของประเทศสเปนก็ได้ก�ำหนดไว้
อยูแ่ ล้ว การจะลงโทษทางอาญาต่อทนายความในคดีนที้ งั้ ๆ ทีเ่ ป็นกรณีการยืน่ ค�ำร้อง
ต่อศาลที่ไม่ใช่การโฆษณาหรือเผยแพร่ที่ใด กรณีจึงอาจน�ำมาสู่ความเสี่ยงต่อผล
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อันเป็นการปรามการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทนายความอันไม่เหมาะสมและไม่ได้สดั ส่วน
กับเป้าหมายที่จะได้รับ ทั้งยังไม่เหมาะสมต่อสภาพสังคมที่ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย กรณีจงึ ขัดต่อมาตรา 10 แห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนยุโรป96
เสรี ภ าพทางการแสดงออกของทนายความจึ ง ได้ รั บ ความคุ ้ ม ครอง ดั ง นั้ น
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจึงวินิจฉัยให้รัฐ (ประเทศสเปน) คืนเงินจ�ำนวน 8,100 ยูโร
แก่นาย Rodriguez Ravelo โดยค�ำวินจิ ฉัยของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้ทำ� ให้แผนก
คดีอาญาแห่งศาลฎีกาของประเทศสเปนได้มคี ำ� พิพากษาที่ 1483/2017 ลงวันที่ 19
เมษายน ค.ศ. 2017 พิพากษาเพิกถอนค�ำพิพากษาของศาลในชัน้ ต้น กรณีจงึ ท�ำให้
นาย Rodriguez Ravelo ไม่มีความผิด และได้รับเงินค่าปรับที่ตนช�ำระไปคืน
ทั้งจ�ำนวนนั่นเอง
			
3.2.2.3 การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับความผิด
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
				 จากค�ำวินิจฉัยที่คณะผู้วิจัยหยิบยกขึ้นกล่าวอ้างทั้งหมด
ในหัวข้อ 3.2.2.2 จะเห็นได้ว่า ทิศทางของการวินิจฉัยให้ความคุ้มครองต่อการ
แสดงความคิดเห็นหรือการวิจารณ์คำ� พิพากษาของศาลในประเทศสเปนซึง่ มีหลายระดับ
เนือ่ งจากเสรีภาพในการแสดงออกเป็นเสรีภาพทีถ่ อื เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานจึงเกิดการ
ตรวจสอบและมีกลไกในการคุ้มครองได้หลายชั้น ได้แก่
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนยุโรป มาตรา 10 บัญญัติเป็นภาษาอังกฤษว่า
Article 10 Freedom of expression
1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold
opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public
authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the
licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.
2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may
be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law
and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial
integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health
or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure
of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of
the judiciary.
96
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				 (1) การคุม้ ครองด้วยการพิจารณาทบทวนโดยศาลในชัน้ ที่
สูงกว่า
				 กล่าวคือ หากมีการมีค�ำสั่งลงโทษแก่ผู้ใดที่กล่าวถึงศาล
หรือต่อผู้พิพากษาตุลาการในทางลบแล้วมีการลงโทษทางอาญาในฐานความผิด
ไม่วา่ จะเป็นการหมิน่ ประมาทหรือการใส่ความก็ตาม ผูไ้ ด้รบั โทษอาจอุทธรณ์ไปยังศาล
ที่สูงกว่าเพื่อทบทวนค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งเช่นว่านั้นได้
				 (2) การคุ้มครองโดยศาลรัฐธรรมนูญสเปน
					 ตามระบบกฎหมายของประเทศสเปน รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรสเปน ค.ศ. 1978 ได้บัญญัติสิทธิและเสรีภาพไว้ 2 กรณี กรณีที่หนึ่ง
เป็นสิทธิและเสรีภาพที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน (los derechos fundamentales)
และเป็นเสรีภาพทางมหาชน (las libertades públicas) สิทธิและเสรีภาพเหล่านี้
เป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับหลักการที่เป็นสากลตามหลัก
สิทธิมนุษยชน กรณีจงึ ท�ำให้ “สิทธิและเสรีภาพเหล่านีไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองเป็นพิเศษ”
ส่วนอีกกรณีหนึง่ ของสิทธิเสรีภาพนัน้ จะเป็นสิทธิและเสรีภาพอืน่ ๆ ทีแ่ ม้จะบัญญัตไิ ว้
ในรัฐธรรมนูญ แต่ก็ไม่ได้มีคุณค่าเทียบเท่ากับสิทธิขั้นพื้นฐานในกรณีที่หนึ่งได้
ดั ง นั้ น ค่ า ความคุ ้ ม ครองหรื อ คุ ณ ค่ า ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รสเปน
ค.ศ. 1978 รับรองไว้จึงไม่เท่ากัน
				 โดย “ความมากกว่าหรือน้อยกว่า” ในการ “ให้คณ
ุ ค่า” หรือ
“คุ้มครอง” ตามระบบกฎหมายของประเทศสเปนสะท้อนให้เห็นอย่างชัดแจ้ง
โดยการให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยคดี ซึ่งโดยปกติทั่วไป รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรสเปน ค.ศ. 1978 มาตรา 161 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญไว้หลัก ๆ 4 ประการ ได้แก่
				 (1) อ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย
				 (2) อ� ำ นาจในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
ขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ

_19-0273 P01-136.indd 102

7/2/2562 BE 5:04 PM

การละเมิดอ�ำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ | 103

				 (3) อ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาการขัดกันของ
อ�ำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐ (ส่วนกลาง) กับแคว้นอิสระปกครองตนเอง
				 (4) อ�ำนาจอื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจ
				 ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่มาตรา 161 (2) ที่ว่า “อ�ำนาจใน
การพิจารณาวินจิ ฉัยเพือ่ คุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน” อ�ำนาจในการพิจารณาเช่นว่านี้
คณะผู้วิจัยถือว่าเป็น “ปราการด่านสุดท้าย (Protector último)” ในการให้
ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็น “สารัตถะ” ที่ส�ำคัญในการเป็น
พลเมืองของประเทศที่ถือเป็นรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่
				 การใช้ สิ ท ธิ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รสเปน
ค.ศ. 1978 มาตรา 161 (2) ในส่วนที่สัมพันธ์กับกรณีศึกษาที่คณะผู้วิจัยได้หยิบยก
ขึ้นมาก็คือว่า ในระบบของประเทศสเปนเมื่อศาลมีค�ำวินิจฉัยอันถึงที่สุดแล้ว
หากค�ำวินจิ ฉัยดังกล่าวเป็นค�ำวินจิ ฉัยทีฝ่ า่ ฝืนหรือไม่เคารพบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรสเปน ค.ศ. 1978 ที่ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิที่ถือเป็นสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานเอาไว้ ผูท้ ไี่ ด้ใช้สทิ ธิฟอ้ งคดีตอ่ ศาลและถูกละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน สามารถ
ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกได้ กล่าวคือ แม้จะเป็นค�ำพิพากษาของ
ศาลฎีกาแผนกคดีใด ซึง่ ตามกฎหมายวิธพี จิ ารณาความนัน้ ๆ จะได้บญ
ั ญัตไิ ว้ให้เป็น
ที่สุดก็ตาม หากผู้ที่เห็นว่าตนถูกกระทบจากค�ำพิพากษาของศาลฎีกา อันมีเนื้อหา
ที่แสดงให้เห็นว่า ศาลฎีกาพิจารณาคดีโดยฝ่าฝืนและกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของตน กรณีเช่นนี้ก็สามารถยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสเปนวินิจฉัยคุ้มครองได้
(Recurso de amparo) การวินิจฉัยคดีในลักษณะนี้ของศาลรัฐธรรมนูญสเปนนั้น
เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง โดยจะเป็นเฉพาะเรื่องส�ำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน ค.ศ. 1978 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1979 (Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional) บัญญัติไว้เท่านั้น
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				 (3) การคุ้มครองโดยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
				 การคุ้มครองด้วยการวินิจฉัยโดยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
เป็นกรณีที่เกิดการกระท�ำใดที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนดังอนุสัญญาที่ว่าด้วย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุ โรปให้ ค วามคุ ้ ม ครองยอมรั บ ผู ้ นั้ น ก็ ส ามารถยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ
ศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุ โ รปได้ อี ก ชั้ น หนึ่ ง ตามที่ ป รากฏในค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปที่คณะผู้วิจัยอ้างถึง
				 จากการคุ้มครองเหล่านี้ กอปรกับแนวคิดที่สัมพันธ์กับ
หลักการทีค่ ณะผูว้ จิ ยั หยิบยกขึน้ อ้างในตอนต้น ไม่วา่ จะเป็นหลักคิดเกีย่ วกับรัฐและ
เป้าหมายของรัฐที่จะไปสู่ความเป็นรัฐประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ประกอบกับ
การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานซึง่ มีคณ
ุ ค่าและสูงส่งกว่าสิง่ อืน่ ใด แสดงให้เห็น
จุดยืนในการไม่มีความคุ้มครองพิเศษหรือความคุ้มครองเฉพาะที่มีต่อผู้พิพากษา
หรือตุลาการในลักษณะแบบบทลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล หากแต่เป็นการ
ปรับใช้บททัว่ ไปเกีย่ วกับการลงโทษต่อผูท้ มี่ กี ารแสดงออกเกินส่วน กระทบและท�ำให้
เสียหายแบบหมิ่นประมาทหรือใส่ความต่อผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้พิพากษาหรือ
ตุลาการซึ่งมีเกียรติยศศักดิ์ศรีนั่นเอง ซึ่งการตีความจะลงโทษแก่ผู้ที่กล่าวถึงศาล
ในทางลบจะต้องตีความอย่างแคบ ต้องค�ำนึงถึงบริบทความจ�ำเป็นในการต่อสู้คดี
ทัศนคติหากต้องอยู่ในภาวะเช่นนั้น เสรีภาพในการแสดงออก ความคุ้มครองต่อ
สิทธิในเกียรติยศชือ่ เสียงประกอบกัน แล้วชัง่ น�ำ้ หนักแห่งดุลยภาพทีเ่ ป็นธรรมและ
เหมาะสม กรณีก็จะน�ำไปสู่ทิศทางของค�ำวินิจฉัยในเรื่องนี้ ดังที่ได้กล่าวไว้นั่นเอง
จากทีม่ าทางความคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง ประกอบกับหลักการทางกฎหมาย
ทีอ่ า้ งอิงโดยศาล แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถสรุปได้วา่ ประเทศสเปน
ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรม (ซึ่งเป็นศาลที่มีอ�ำนาจพิจารณาคดีแพ่ง คดีอาญา หรือ
คดีปกครอง) และศาลรัฐธรรมนูญ ต่างก็ไม่มีความคุ้มครองพิเศษซึ่งบัญญัติใน
กฎหมายเป็นบทบัญญัติละเมิดอ�ำนาจศาลแยกต่างหากแต่อย่างใด ผู้พิพากษา
หรือตุลาการของประเทศสเปนไม่ได้อยู่ในฐานะที่ “แตะต้องไม่ได้” หากแต่ได้รับ
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ความคุม้ ครองโดยอาศัยบทบัญญัตทิ วั่ ไปตามประมวลกฎหมายอาญาทีใ่ ห้คมุ้ ครอง
ต่อเกียรติยศและชือ่ เสียงทุกคนจากการใส่ความหรือใส่รา้ ยอย่างเท่าเทียม แต่อาจ
จะมีความแตกต่างตรงที่ว่า ผู้พิพากษาหรือตุลาการเป็นผู้มีเกียรติยศ การกล่าวถึง
ไม่ว่าจะโดยการหมิ่นประมาทหรือใส่ความจึงต้องพิจารณาบริบทความคุ้มครอง
ต่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกตามที่รัฐธรรมนูญรับรอง ประกอบกับสิทธิ
ในเกียรติยศและชือ่ เสียงของผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการประกอบกัน ซึง่ ในทางพิจารณา
ของประเทศสเปนรวมไปถึงทิศทางที่มีอิทธิพลต่อประเทศสเปนจากการเป็นหนึ่ง
ในสมาชิกของสหภาพยุโรปแสดงให้เห็นว่า หากเกิดกรณีการขัดกันระหว่างเสรีภาพ
ในการแสดงออกกับสิทธิในเกียรติยศและชือ่ เสียงของผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการแล้ว
การจะลงโทษผู้ที่ได้แสดงออกเช่นว่านั้นศาลยังมีทิศทางคุ้มครองเสรีภาพในการ
แสดงออก วิพากษ์วิจารณ์ของบุคคลมากกว่าการคุ้มครองสิทธิในเกียรติยศและ
ชื่อเสียงของผู้พิพากษาหรือตุลาการ ทั้งนี้ ก็เนื่องจากฐานคิดที่มีความมุ่งหมาย
ในการไปสู่ความเป็นรัฐประชาธิปไตย อันเป็นเป้าหมายของรัฐที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ประเทศสเปนมุ่งหมายไปสู่นั่นเอง
3.3 การคุม้ ครองการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก
ในหัวข้อการคุม้ ครองการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็กนี้
จะได้กล่าวถึงหัวข้อ ดังนี้ 3.3.1 ระบบศาลรัฐธรรมนูญและอ�ำนาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ 3.3.2 การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการรัฐธรรมนูญ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		 3.3.1 ระบบศาลรัฐธรรมนูญและอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ97
		 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก (The Constitutional Court
of the Czech Republic) ก่อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1992 ทีม่ สี ถานะเป็นองค์กรศาลพิเศษ
มีความเป็นอิสระแยกต่างหากจากระบบศาลยุตธิ รรมและศาลปกครองมีววิ ฒ
ั นาการ
97

สรุปจากเว็บไซต์ The Constitutional Court of the Czech Republic, https://www.usoud.cz/en,
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
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มาจากศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสังคมนิยมเชคโกสโลวัค (the constitutional
Court of the Czechoslovak Socialist Republic) และศาลรัฐธรรมนูญ
ของสหพันธสาธารณรัฐเช็กและสโลวัก (Constitutional Court of the Czech and
Slovak Federal Republic (CSFR)) (1991 - 1992) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991
ก่อนมีการแบ่งแยกประเทศ และภายหลังแยกสาธารณรัฐเช็กโก-สโลวาเกียแล้ว
ในปี ค.ศ. 1992 สาธารณรัฐเช็กได้มรี ฐั ธรรมนูญฉบับใหม่ (The Constitution of the
independent Czech Republic) ประกาศใช้ในวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1992
ซึ่งมีค�ำประกาศสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (The Charter of Fundamental
Rights and Basic Freedom) ส�ำหรับรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็กให้รวมถึง
กฎหมายดังนี้ที่มีค่าบังคับเป็นรัฐธรรมนูญ 98
		 1) รัฐบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1/1993 Sb. เรื่องการจัดตั้งหน่วย
ปกครองตนเองที่มีอาณาเขตสูงขึ้น
		 2) รัฐบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความมั่นคงของสาธารณรัฐเช็ก
		 3) รั ฐ บั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ เกี่ ย วกั บ การลงประชามติ เ กี่ ย วกั บ
สาธารณรัฐเช็กการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
		 4) รัฐบัญญัติรัฐธรรมนูญอื่น ๆ ที่ออกตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐเช็ก
		 5) รัฐบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญเกีย่ วกับการล่มสลายของเชโกสโลวาเกียและ
ก่อตั้งสาธารณรัฐเช็ก
		 6) รัฐบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ระบุเขตแดนสาธารณรัฐเช็กกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

98

Constitutional Court of the Czech republic.Yearbook of the Constitutional Court - 2016,
p.36, available at https://www.usoud.cz/en/current-affairs/yearbook-of-the-constitutional-court-2016/ (7 Feb 2018)
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		 ทั้ ง นี้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และได้ มี ก ารตรารั ฐ บั ญ ญั ติ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก ค.ศ. 1993 (The Constitutional Court Act
1993 - No.182/1993 Sb) ขึน้ โดยได้กำ� หนดสิทธิในการยืน่ ค�ำร้อง การด�ำเนินคดี
และก�ำหนดกฎอื่น ๆ ของการด�ำเนินคดี และก�ำหนดให้น�ำบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งรวมทั้งบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางศาลให้ใช้บังคับแก่การด�ำเนินคดีใน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยอนุ โ ลม (mutatis mutandis)99 โดยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
สาธารณรัฐเช็กเปิดท�ำการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 1993100
				 3.3.1.1 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก
				 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก ประกอบด้วยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญจ�ำนวน 15 คน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 10 ปี ได้รับการแต่งตั้ง
จากประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบของวุฒิสภา โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิก กล่าวคือเป็นผู้มี
ประวัติไม่ด่างพร้อยที่อาจถูกต�ำหนิได้ (beyond reproach) ได้รับปริญญาทาง
กฎหมาย และได้ทำ� งาน (active) ในทางวิชาชีพกฎหมายมาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี แบ่งเป็น
4 องค์คณะ ประกอบด้วยประธานองค์คณะ 1 นาย และตุลาการอื่นอีก 2 นาย
โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องปฏิญาณตนต่อประธานาธิบดีกอ่ นเข้าปฏิบตั หิ น้าที่
				 ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญในการท�ำค�ำวินจิ ฉัย
ด�ำเนินการโดยองค์คณะ (Panels)101 ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี 3 นาย หรือ
Constitutional Court of the Czech Republic. Yearbook of the Constitutional Court - 2016, op.cit.
วันดังกล่าวประธานาธิบดีได้แต่งตั้งตุลาการ 12 นาย จากจ�ำนวนตุลาการทั้งหมด 15 นาย ตุลาการมี
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งคนละ 10 ปี และการแต่งตัง้ ได้รบั ความเห็นชอบจากสภาผูแ้ ทนราษฎรแทนวุฒสิ ภา
101
การประชุมของที่ประชุมใหญ่ (Plenum) เช่น การยกเลิกบทบัญญัติกฎหมาย หรือกฎที่ขัดรัฐธรรมนูญ
การถอดถอนประธานาธิบดี การยกเลิกมติของทั้งสองสภา กรณีมีมติว่าประธานาธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ชั่วคราว ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับค�ำสั่งยุบพรรคการเมืองหรือกิจกรรมของพรรคการเมืองที่ไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย มาตรการแก้ไขเยียวยากรณีที่ประธานาธิบดีไม่จัดให้มีการลงประชามติเกี่ยวกับ
ที่รัฐจะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการลงประชามติที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกรณี
เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป กรณีที่องค์คณะไม่สามารถลงมติได้เสียงข้างมาก การออกข้อบังคับหรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
99

100
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โดยทีป่ ระชุมใหญ่ (Plenum) ซึง่ ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทัง้ หมด และ
จะมีมติวินิจฉัยคดีทางใดต้องมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
10 นาย และมีเสียงข้างมากของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทีม่ าประชุมเห็นชอบด้วย
แต่หากเป็นกรณีการให้ยกเลิกรัฐบัญญัตใิ ด หรือถอดถอนประธานาธิบดี อย่างน้อย
ต้องมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อย 9 นาย ให้ความเห็นชอบ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถท�ำความเห็นแย้ง (dissent opinion) ได้ โดยรัฐบัญญัติ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก ค.ศ. 1993 ได้กำ� หนดให้มตี ลุ าการเจ้าของส�ำนวน
(Justice Rapporteur) 1 นาย มีหน้าที่จัดท�ำค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งศาล ในกรณี
ที่ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งขององค์คณะมีความแตกต่างจากความเห็นของตุลาการ
เจ้ า ของส� ำ นวนมาก หั ว หน้ า องค์ ค ณะอาจก� ำ หนดให้ ตุ ล าการนายใด
เขียนค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งในเรื่องนั้นแทนได้
				 ค� ำ พิ พ ากษาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สาธารณรั ฐ เช็ ก
มีผลบังคับและผูกพันเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคล ทั้งนี้ ส�ำหรับค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าสนธิสัญญาไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ102 ผู้เกี่ยวข้อง
ไม่อาจไปให้สัตยาบันได้จนกว่าจะมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กรณี
กฎหมายหรือกฎขัดรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญต้องมีการยกเลิกกฎหมายนั้น
โดยก�ำหนดวันที่กฎหมายสิ้นผลไว้ในค�ำวินิจฉัยและอาจสั่งว่ากฎใด (regulation)
สิ้นผลไปพร้อมกับกฎหมายดังกล่าวด้วย
				 3.3.1.2 หลักการส�ำคัญของการคุ้มครองรัฐธรรมนูญ
				 ศาลรัฐธรรมนูญก่อตัง้ ขึน้ ด้วยภารกิจในการคุม้ ครองพิทกั ษ์
รัฐธรรมนูญและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้หลักการ
เรือ่ งอ�ำนาจอธิปไตยของปวงชน (Principle of sovereignty of the people) และ
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ (Principle of the
separation of power into the legislative, executive, and judicial power)
102

Article 87 of the Constitution of the Czech Republic 1992
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โดยมีศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญในการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็กก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีพ่ ทิ กั ษ์ความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ103 โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ 3 ประการหลักได้แก่
				 (1) การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
				 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
(abstract constitutional review) ของศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้ 2 ระดับ
ได้แก่ ระดับรัฐบัญญัติ (statues) หรือกฎที่ต�่ำกว่าระดับรัฐบัญญัติ (legal
enactment) หรือบทบัญญัติส่วนใดของกฎดังกล่าวที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย (statues)
				 ระดับที่ 1 การยกเลิกบรรดากฎหมายระดับรัฐบัญญัติ
(statues) หรือบทบัญญัติส่วนใดของกฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
โดยรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก ค.ศ. 1993 ก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิ
ยื่นค�ำร้องได้แก่ 104
				 - ประธานาธิบดี
				 - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�ำนวนอย่างน้อย 41 คนหรือ
วุฒิสภาอย่างน้อย 17 คน
				 - องค์คณะของศาลที่วินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับค�ำร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ
				 - รัฐบาลในกรณีศาลระหว่างประเทศวินิจฉัยว่าพันธกรณี
ของสาธารณัฐเช็กที่เกิดจากสนธิสัญญาระหว่างประเทศถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของบุคคลหรือนิตบิ คุ คลโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และหากการ
ละเมิดนั้นสืบเนื่องมาจากกฎที่มีผลใช้บังคับให้รัฐบาลยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ยกเลิกกฎหมายดังกล่าวได้ ในกรณีที่ไม่มีวิธีทางอื่นที่จะยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าวได้105
Article 83 of the Constitution of the Czech Republic 1992
§ 64 (1) The Submission of Petitions of the Constitutional Court Act 1993
105
Article 118 of the Constitution of the Czech Republic 1992
103
104
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				 - บุคคลมีสิทธิยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญยกเลิกรัฐบัญญัติ กฎหรือบทบัญญัติใดของรัฐบัญญัติหรือกฎนั้น
ในกรณีที่ร้องว่ากฎหมายหรือกฎนั้นขัดแย้งต่อรัฐบัญญัติรัฐธรรมนูญ หรือขัดแย้ง
กับรัฐบัญญัติ
				 - บุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นค�ำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ (rehearing) อาทิ การร้องขอให้ยกเลิกรัฐบัญญัติหรือ
กฎอื่นใด หรือบทบัญญัติใด โดยผู้ร้องยืนยันว่ากฎหมายหรือกฎดังกล่าวขัดต่อ
รัฐบัญญัติ รัฐธรรมนูญ หรือรัฐบัญญัติหากเป็นกรณีร้องเรื่องกฎ106
				 ระดับที่ 2 การยกเลิกบรรดากฎที่มีค่าบังคับต�่ำกว่าระดับ
รัฐบัญญัติ (legal enactment) หรือบทบัญญัติส่วนใดของกฎดังกล่าวขัดต่อ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (statues) ในกรณีนี้รัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญ 1993
ก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้องได้แก่ 107
				 - รัฐบาล
				 - สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนอย่ า งน้ อ ย 25 คน หรื อ วุ ฒิ ส ภา
อย่างน้อย 10 คน
				 - ศาลที่วินิจฉัยเกี่ยวกับค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
				 - บุ ค คลที่ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญยกเลิกรัฐบัญญัตหิ รือกฎ หรือบทบัญญัตใิ ดของรัฐบัญญัตหิ รือกฎนัน้
หากเป็นกรณีร้องว่ากฎหมายหรือกฎนั้นขัดแย้งต่อรัฐบัญญัติรัฐธรรมนูญ หรือ
ขัดแย้งกับรัฐบัญญัติ หรือกรณีที่เกี่ยวกับกฎอื่นใด
				 - บุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นค�ำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ (rehearing) อาทิ การร้องขอให้ยกเลิกรัฐบัญญัติ
กฎอื่นใด หรือบทบัญญัติใด หากผู้ร้องยืนยันว่ากฎหมายหรือกฎดังกล่าวขัดต่อ
รัฐบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ หรือรัฐบัญญัตหิ ากเป็นกรณีรอ้ งเรือ่ งกฎตามมาตรา 119 วรรคสี่
ของรัฐบัญญัตินี้ได้
106
107

Article 119 § 4 of the Constitution of the Czech Republic 1992
§ 64 (2) The Submission of Petitions of the Constitutional Court Act 1993

_19-0273 P01-136.indd 110

7/2/2562 BE 5:04 PM

การละเมิดอ�ำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ | 111

				 - องค์กรผูแ้ ทนของการปกครองตนเองระดับภาค (region)
				 - ผู้พิทักษ์สิทธิ (the Public Protector of Rights,
Ombudsman)
				 - รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงมหาดไทยในกรณี ที่ ข อให้
ยกเลิกข้อบังคับขององค์กรปกครอง ตนเองระดับเมืองและระดับภาค
				 - รัฐมนตรีที่มีอ�ำนาจหน้าที่หรือส�ำนักกลางการบริหาร
องค์กรปกครองตนเอง ในกรณีค�ำร้องขอให้ยกเลิกค�ำสั่งของการปกครองท้องถิ่น
ระดับภาค (orders of a region) หรือกรุงปราก
				 - ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการปกครองระดับภาค (regional
office) กรณีค�ำร้องขอให้ ยกเลิกค�ำสั่งท้องถิ่นระดับเมือง (Municipal orders)
				 - ผู ้ แ ทนองค์ ก รท้ อ งถิ่ น ระดั บ เมื อ งกรณี ค� ำ ร้ อ งขอให้
ยกเลิกกฎของการปกครองท้องถิ่น ระดับภาค (legal enactment of a region)
				 - หั ว หน้ า ของส� ำ นั ก งานเขตการปกครองท้ อ งถิ่ น กรณี
ยื่นค�ำร้องขอให้ยกเลิกข้อบังคับท้องถิ่นระดับเมือง
			
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจในการวินจิ ฉัยว่าสนธิสญ
ั ญา
ทีจ่ ะมีการให้สตั ยาบันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยผูม้ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้องได้แก่
				 - ทีป่ ระชุมของรัฐสภา ในระหว่างเวลาทีส่ นธิสญ
ั ญาส่งเพือ่
ขอความยินยอมในการให้สัตยาบันต่อที่ประชุมนั้นจนถึงช่วงเวลาที่สนธิสัญญา
ได้รับความยินยอม
				 - คณะสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า 41 คน หรือวุฒิสภา
ไม่น้อยกว่า 17 คน ที่รัฐสภาให้ความยินยอมในการไปให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญา
จนถึงเวลาเมื่อประธานาธิบดีลงนามในสนธิสัญญา
				 - คณะสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า 41 คน หรือวุฒิสภา
ไม่นอ้ ยกว่า 17 คน จากเวลาประกาศผลของการลงประชามติในการให้ความยินยอม
ไปลงนามสัตยาบันจนถึงเวลาที่ประธานาธิบดีให้ สัตยาบันต่อสนธิสัญญา
				 - ประธานาธิบดี เมื่อสนธิสัญญาส่งมายังประธานาธิบดี
เพื่อการให้สัตยาบัน
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		 		 (2) การตรวจสอบการใช้ อ� ำ นาจที่ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง
				 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำ
ของเจ้าหน้าที่รัฐในการใช้อ�ำนาจที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
รับรอง โดยประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากค�ำสั่งหรือการกระท�ำของเจ้าหน้าที่
สามารถร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ (constitutional complaint) ต่ อ ศาล
โดยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัยยกเลิกบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายหรือค�ำสัง่ ของ
เจ้าหน้าที่ได้ โดยผู้แทนองค์กรของ เขตปกครองตนเองระดับเมืองและระดับภาค
(self-governing region) ต่อการกระท�ำละเมิดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย (unlawful
encroachment) ของรัฐ หรือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลร้องให้ศาลพิจารณา
มีค�ำวินิจฉัยที่ถึงที่สุดหรือการกระท�ำอื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเมิดต่อสิทธิ
และเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรอง โดยแสดงถึงสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
ที่ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญว่าได้ถูกละเมิดเนื่องมาจากค�ำวินิจฉัยถึงที่สุด
ในกระบวนการที่ตนเป็นคู่กรณีของมาตรการหรือการกระท�ำโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
โดยต้องยืน่ ค�ำร้องภายในสองเดือนนับแต่วนั ทีม่ คี ำ� สัง่ ในกระบวนการทีถ่ งึ ทีส่ ดุ แล้ว
				 (3) การตรวจสอบการใช้อ�ำนาจอื่น ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
				 การตรวจสอบการใช้อ�ำนาจอื่น ๆ ตามรัฐธรรมนูญ อาทิ
การตรวจสอบการรับรองผลการเลือกตัง้ การขาดคุณสมบัตดิ ำ� รงต�ำแหน่งของสมาชิก
วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎร การไต่สวนประธานาธิบดีว่ากระท�ำความผิด
ทางรัฐธรรมนูญของประธานาธิบดี (Impeachment/constitutional charge)
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 วรรคสอง ที่วุฒิสภายื่นค�ำร้อง การทบทวนค�ำสั่งให้
ยุบพรรคการเมืองหรือกิจกรรมอืน่ ใดทางการเมือง ข้อโต้แย้งระหว่างองค์กรของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำหรับการกระท�ำที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย มาตรการแก้ไขเยียวยา (remedial actions) จากบรรดาค�ำวินิจฉัย
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
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วิินิจฉัยค�ำร้องจากประธานาธิบดีในการยกเลิกมติร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา เป็นต้น
		 3.3.2 การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการรัฐธรรมนูญ
			
3.3.2.1 หลักประกันความเป็นอิสระของตุลาการ
			
หลักความเป็นอิสระ (Independence) ของตุลาการถือเป็น
เงื่อนไขเบื้องต้นในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและเป็นหลักประกัน
ขั้นพื้นฐานในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ดังนั้น ตุลาการจึงต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นอิสระ ปราศจากอิทธิพล หรือการแทรกแซงไม่วา่ จะโดยตรงหรือโดยอ้อม
โดยหลักความเป็นอิสระของศาลหรือตุลาการถือเป็นส่วนส�ำคัญในการคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และมีสถานะเป็นหลักการส�ำคัญภายใต้หลักนิตธิ รรม
(rule of law) และหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ (the principle of separation
of powers)
			
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ No. Pl. ÚS 7/02 ลงวันที่
18 มิถุนายน ค.ศ. 2002 ได้วางหลักการส�ำคัญของรัฐประชาธิปไตยว่าอ�ำนาจ
ตุลาการเป็นส่วนส�ำคัญของการใช้อำ� นาจรัฐซึง่ รวมทัง้ อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละอ�ำนาจ
บริหาร แต่อย่างไรก็ตามภายใต้กลไกทางประชาธิปไตยผู้ปกครองสามารถก�ำหนด
ให้มรี ะบบต่าง ๆ ขึน้ ในรัฐรวมถึงการก�ำหนดกลไก วิธกี ารในการใช้อำ� นาจเหล่านัน้
ในขณะที่รัฐเสรีประชาธิปไตยเรียกร้องให้มีการจัดตั้งและจัดให้มีระบบในการ
พิจารณาคดีของศาลทีเ่ ป็นอิสระอย่างแท้จริงเพือ่ เป็นการรับรองความมีเสถียรภาพ
ขององค์กรตุลาการให้มีความแน่นอน เป็นระบบ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง
อ�ำนาจนิติบัญญัติและอ�ำนาจบริหาร ทั้งนี้เพื่อรับรองและคุ้มครองความเป็นธรรม
ในการพิจารณาคดีของศาลทีไ่ ม่อาจถูกแทรกแซงจากอ�ำนาจทัง้ สอง โดยได้บญ
ั ญัติ
รับรองหลักการดังกล่าวนี้ไว้ในมาตรา 4 มาตรา 81 และ 82 ในส่วนที่ 4 อ�ำนาจ
ตุลาการของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
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				 มาตรา 4
				 “สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานต้ อ งได้ รั บ ความคุ ้ ม ครอง
โดยองค์กรตุลาการ” 108
				 มาตรา 81
“อ�ำนาจตุ ล าการจะถู ก ใช้ ใ นนามสาธารณรั ฐ โดยศาล
ที่เป็นอิสระ”109
				 มาตรา 82
“(1) ตุลาการต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ไม่มีผู้ที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อความยุติธรรม 110
				(2) ตุลาการไม่อาจถูกถอดถอนหรือถูกโยกย้ายไปที่ศาล
อื่นได้ ยกเว้นในกรณีที่เกิดจากความรับผิดทางวินัยตามกฎหมาย
(3) ส�ำนักงานศาลไม่ขึ้นกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งอ�ำนาจหน้าที่อื่นในการบริหารราชการแผ่นดิน
ทั้งนี้กฎหมายอาจก�ำหนดกิจกรรมที่ขัดต่ออ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดี
			
นอกจากนี้อ�ำนาจหน้าที่ในการตัดสินคดีตามกฎหมายของศาล
(right to a statutory judge) และการก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่
Article 4 “The fundamental rights and basic freedoms shall enjoy the protection of judicial
bodies.”
109
Article 81 “The judicial power shall be exercised in the name of the Republic by
independent courts.”
110
Article 82
“(1) Judges shall be independent in the performance of their duties. Nobody may threaten
their impartiality
(2) Judges may not be removed or transferred to another court against their will; exceptions resulting especially from disciplinary responsibility shall be laid down in a statute.
(3) The office of a judge is incompatible with that of the President of the Republic,
a Member of Parliament, as well as with any other function in public administration; a statute
shall specify which further activities are incompatible with the discharge of judicial duties.”
108
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เกี่ยวกับคดีที่โปร่งใสและก�ำหนดไว้ล่วงหน้าในการมอบหมายคดีการโอนคดี และ
การปฏิบัติหน้าที่ภายในศาล เป็นมาตรการหนึ่งในการเสริมสร้างความเป็นอิสระ
ของตุลาการ ในเรื่องดังกล่าวนี้ศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ประชุมใหญ่ได้มีค�ำวินิจฉัย
ที่ No. I. ÚS 2769/15 ลงวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2016 วางหลักการโดยพิจารณา
แนวค�ำวินจิ ฉัยของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรป (the European Court of
Human rights) ประกอบ โดยมีสาระส�ำคัญว่า สิทธิในการเข้าถึงความเป็นอิสระ
และความเป็นกลางในการพิจารณาคดีของศาลนัน้ ไม่เพียงแต่ตลุ าการทีต่ อ้ งมีความ
เป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีทงั้ หลายซึง่ เป็นความเป็นอิสระภายใน
(internal judicial independence) เท่านัน้ แต่หมายความรวมถึงการบริหารของ
ศาลและส่วนอื่น ๆ ที่ศาลมีอ�ำนาจหน้าที่นอกเหนือจากการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีทมี่ ลี กั ษณะเป็นความเป็นอิสระภายนอกอ�ำนาจตุลาการ (external judicial
independence) ด้วย ดังนั้น การมอบหมายคดีหรือการด�ำเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อตุลาการทีอ่ าจก่อให้เกิดความกดดันในการท�ำงานของตุลาการแต่ละนาย
เช่น การมอบหมายงานมากเกินไป (overload) หรือการมอบหมายคดีเฉพาะคดี
ทีไ่ ม่มคี วามน่าสนใจ (uninteresting cases) หรือการมอบหมายคดีทมี่ คี วามอ่อนไหว
ทางการเมือง (politically sensitive cases) ไปยังตุลาการบางรายโดยเฉพาะ
เจาะจงจนท�ำให้เกิดความอึดอัดในการพิจารณาคดีส่งผลต่อความเป็นอิสระ
ของตุลาการเช่นกัน
			
หลักการดังกล่าวข้างต้นน�ำมาใช้กบั การพิจารณาคดีของทุกศาล
เช่น ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำพิพากษาในค�ำวินิจฉัยที่ No. II. ÚS 2430/15 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2016 ในการมอบหมายคดีให้กับผู้พิพากษาในคดีอาญาซึ่งผู้ร้องอ้างว่า
เป็นการด�ำเนินการที่ขัดต่อสิทธิในการมอบหมายคดีให้แก่ตุลาการตามกฎหมาย
ของศาลอาญาภาคในเมือง Brno โดยไม่เป็นไปตามหลักการในประมวลกฎหมาย
อาญา 111
111

สรุปจาก Constitutional Court of the Czech republic. Yearbook of the Constitutional
Court - 2016, หน้า 76-78
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				 3.3.2.2 หลักการละเมิดอ�ำนาจศาล
				 ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเช็กได้บัญญัติความผิดฐาน
ละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญไว้ในรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก
1993 (The Constitutional Court Act 1993) ส่วนที่ 2 การด�ำเนินการของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1 บทบัญญัตทิ วั่ ไป มาตรา 61 (มาตรการในการลงโทษ) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 112
				 (1) ประธานศาลรัฐธรรมนูญอาจก�ำหนดโทษปรับ 100,000 Kc
(ประมาณ 145,000 บาท) ในกรณีที่บุคคลใดขัดขวางกระบวนพิจารณาก่อนที่
จะมีการประชุมหรือพิจารณาคดีหรือประธานขององค์คณะตุลาการ โดยเฉพาะ
หากเป็นกรณีที่เกิดขึ้นต่อศาลโดยไม่อาจปฏิเสธได้ หรือขัดขืนค�ำสั่งศาล หรือ
กระท�ำการแทรกแซงค�ำสั่งของศาลหรือกระท�ำกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อค�ำสั่งศาล
				 (2) การด�ำเนินการเป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาล ในการ
ก�ำหนดโทษปรับจะต้องออกมาในรูปข้อบังคับพิเศษ หรือในรูปกฎหมาย
				 (3) เพือ่ ความยุตธิ รรม การก�ำหนดโทษปรับอาจได้รบั ยกเว้นโทษ
หากเกิดขึ้นภายหลังที่การด�ำเนินกระบวนพิจารณาได้เสร็จสิ้นแล้ว
				 (4) โทษปรับอาจก�ำหนดให้มากขึ้นได้

§ 61 Disciplinary Measures
(1) The Chairperson, in matters before the Plenum, or the Chairperson of a Panel, in
matters before a Panel, may by ruling impose a disciplinary fine of up to 100 000 Kč upon
anyone who greatly impedes the progress of a proceeding, in particular by failing to appear
before the Court without a serious excuse or by disobeying its orders, or upon anyone who
disrupts the order of the Court or who makes a grossly offensive submission.
(2) The execution of an enforceable ruling of the Court concerning the imposition of a
disciplinary fine shall be governed by a special statute or some other enactment.
(3) The Justice who imposed a disciplinary fine may subsequently remit it, even after the
proceeding has concluded.
(4) Disciplinary fines shall accrue to the state.
112
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3.4 การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ตั้งอยู่ทางใต้ของคาบสมุทรเกาหลี (ละติจูด
33˚ - 43˚เหนือ ลองจิจดู 124˚ - 132˚ ตะวันออก) อยูท่ างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของทวีปเอเชีย ถูกขนาบด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีนทางด้านตะวันตกและ
ประเทศญีป่ นุ่ ทางด้านตะวันออก คาบสมุทรยาวประมาณ 950 กิโลเมตร และกว้าง
540 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 223,433 ตารางกิโลเมตร โดยสาธารณรัฐเกาหลี
มีพื้นที่ประมาณ 100,295 ตารางเมตร (2015) ปลายด้านเหนือของคาบสมุทร
เชือ่ มกับทวีปเอเชีย พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของคาบสมุทรเป็นภูเขา มีทรี่ าบเพียง 30% ของ
พื้นที่ทั้งหมด ภูเขาซึ่งสูงกว่าระดับน�้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไปมี 15% ของพื้นที่
ภูเขา ส่วนภูเขาที่ต�่ำกว่า 500 เมตรคิดเป็น 65% ประชากร 51.07 ล้านคน (2016)
เกาหลีใต้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีสถาบันการเมือง
ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร มีประธานาธิบดีมาจากการเลือกตัง้ โดยตรง
ของประชาชน วาระห้าปี ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาจ�ำนวน 300 คน
ฝ่ายตุลาการ มีประธานศาลฎีกาอยู่ในวาระ 6 ปี มีองค์กรปกครองส่วนภูมิภาค
17 แห่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 226 แห่ง ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสมาชิกของสภาท้องถิ่นแต่ละคนได้รับการเลือกตั้งวาระสี่ปี 113
ในหัวข้อการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลีนี้ จะได้กล่าวถึงหัวข้อ ดังนี้ 3.4.1 หลักการทางรัฐธรรมนูญและอ�ำนาจ
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 3.4.2 การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และ 3.4.3 หลักการลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
113

KOREA.net Gateway to Korea, Republic of Korea – Summary, Retrieved February 5, 2018
from http://www.korea.net/AboutKorea/Society/South-Korea-Summary

_19-0273 P01-136.indd 117

7/2/2562 BE 5:04 PM

118 | ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

		 3.4.1 หลักการทางรัฐธรรมนูญและอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ
ภายหลังทีไ่ ด้มกี ารแบ่งแยกประเทศเกาหลีในปี ค.ศ. 1948 สาธารณรัฐ
เกาหลีภายใต้การสนับสนุนของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดการเลือกตั้ง
ภายในและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1948
โดยก�ำหนดให้รฐั ธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ
เกาหลีนั้นได้มีการแก้ไขปรับปรุงเรื่อยมาตามล�ำดับ เป็นจ�ำนวน 9 ครั้ง โดยการ
แก้ไขปรับปรุงในครั้งที่ห้าถึงครั้งที่เก้านั้นเป็นการแก้ไขปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ 114
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ประกาศใช้ในวันที่ 29
ตุลาคม ค.ศ. 1987 โดยได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ไว้ซึ่งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวไว้ในค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าวดังนี้
			
“พวกเราประชาชนชาวเกาหลี ซึ่ ง มี ค วามภาคภู มิ ใจใน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ยาวนานของชาวเกาหลีมีความ
ยึ ด ถื อ ถึ ง อุ ด มการณ์ ใ นการก่ อ ตั้ ง สาธารณรั ฐ เกาหลี ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 1 มี น าคม
ในปี ค.ศ. 1919 และในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอุดมการณ์แห่งประชาธิปไตย
ในวันที่ 19 เมษายน ปี ค.ศ. 1960 ต่างมีความมุ่งประสงค์ที่จะด�ำเนินการเพื่อ
ให้เกิดการปฏิรูปประชาธิปไตย และการรวมประเทศโดยสันติ มีความมุ่งมั่นที่จะ
ส่งเสริมความสามัคคีกลมเกลียวของชาติดว้ ยเจตจ�ำนงในความยุตธิ รรม มนุษยธรรม
และภราดรภาพ และเพื่อต้องการที่จะท�ำลายความเลวร้ายในสังคม และความ
อยุตธิ รรมและเพือ่ สร้างสรรค์โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันให้แก่คนทุกคนและสร้างโอกาส
แก่ปัจเจกชนทุกคน ในการพัฒนาความสามารถของตนอย่างสูงสุดในทุกสาขา
รวมทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมให้เกิด
ความมั่นคง ซึ่งระบบประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับเสรีภาพและสิทธิ และเพื่อ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพของชีวิตของ พลเมืองทุก คนและส่ ง เสริ ม เสรี ภาพอั นถาวร
ของโลก และความรุ่งเรืองวัฒนาร่วมกันของมนุษยชาติ และด้วยเหตุดังกล่าว
114
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เพื่อเป็นหลักประกันในความมั่นคง เสรีภาพ และความสุขของบุคคลทุกคน
ตลอดไป ด้วยเหตุนี้จึงด�ำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ได้มีการประกาศใช้
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1948 ซึ่งได้มีการแก้ไขมาแล้วแปดครั้ง โดยการ
ลงประชามติตามมติที่ได้ให้ไว้โดยสภาแห่งชาติ” 115
		 จากค�ำปรารภดังกล่าวข้างต้นอาจกล่าวได้วา่ สาธารณรัฐเกาหลีกำ� หนด
เจตนารมณ์ของรัฐผ่านทางรัฐธรรมนูญเพือ่ เป็นการก�ำหนดแบบแผนทีจ่ ะใช้ในการ
ปกครองประเทศให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
				 3.4.1.1 โครงสร้างและสาระส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ
				 รั ฐ ธรรมนู ญ ของสาธารณรั ฐ เกาหลี มี ค วามยาวทั้ ง สิ้ น
130 มาตรา แบ่งออกเป็น 10 หมวด ซึ่งแต่ละหมวดได้วางหลักการ แนวคิด และ
เนื้อหาที่ส�ำคัญต่อการปกครองและสถานภาพความเป็นอยู่ของพลเมืองของ
สาธารณรัฐเกาหลีที่แตกต่างกันออกไปตามหมวดหมู่อันมีสาระส�ำคัญดังนี้ 116
				 หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 1-9) เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
ของสาธารณรัฐเกาหลีในหมวดนี้ได้ก�ำหนดเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับประเทศ โดยใน
มาตรา 1 ได้กำ� หนดให้สาธารณรัฐเกาหลีมกี ารปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตย
และก�ำหนดให้อำ� นาจอธิปไตยเป็นของปวงชนในขณะทีอ่ ำ� นาจทัง้ ปวงของรัฐจะต้อง
มาจากปวงชน นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองได้โดยอิสระ
ตราบทีพ่ รรคการเมืองยังมีวตั ถุประสงค์ในการจัดการองค์กร กิจกรรม และการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนทีเ่ ป็นประชาธิปไตยหากการด�ำเนินการของพรรคการเมืองใดขัดต่อ
หลักการดังกล่าวรัฐธรรมนูญได้ให้อำ� นาจรัฐบาลทีจ่ ะด�ำเนินการต่อพรรคการเมืองนัน้
ในศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลมีค�ำตัดสินยกเลิกพรรคการเมืองนั้นได้ (มาตรา 8)
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี, แปลโดย กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์,
(กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2542), หน้า 1.
116
บรรเจิด สิงคะเนติ, รายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “หลักความได้สดั ส่วน (principle of proportionality)
ในการตรวจสอบขอบเขตอ� ำ นาจรั ฐ ตามมาตรา 29 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
(พุทธศักราช 2550) (กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558), หน้า 209-213.
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				 หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่พลเมือง (มาตรา 10-39)
เนือ้ หาของรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีในหมวดนีไ้ ด้บญ
ั ญัตใิ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องพลเมื อ งแห่ ง สาธารณรั ฐ เกาหลี ที่ พึ ง มี พึ ง ได้ พึ ง ปฏิ บั ติ
เฉกเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญของประเทศเสรีประชาธิปไตยทัว่ ๆ ไป ไม่วา่ จะเป็นการรับรอง
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ในมาตรา 10 สิทธิเสรีภาพในร่างกายและ
หลักประกันสิทธิในการจับกุม คุมขัง ค้น ยึด หรือสอบสวนบุคคลตามมาตรา 12
สิทธิในเคหะสถานตามมาตรา 16 สิทธิในการได้รับค่าชดเชยที่เป็นธรรมจาก
ความเสียหายทีเ่ กิดจากกระบวนการยุตธิ รรมของรัฐในมาตรา 29 หรือหน้าทีใ่ นการ
เสียภาษีและป้องกันประเทศของพลเมืองทุกคนตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายตาม
มาตรา 38 และมาตรา 39 อย่างไรก็ดี สิทธิและเสรีภาพของประชาชนสาธารณรัฐ
เกาหลีอาจถูกจ�ำกัดได้โดยกฎหมาย ในกรณีเมื่อมีความจ�ำเป็นอันเกี่ยวข้องกับ
ความมัน่ คงของประเทศชาติ การธ�ำรงรักษากฎหมาย และความสงบเรียบร้อยของ
สวัสดิภาพสังคม อย่างไรก็ตาม แม้จะมีขอ้ จ�ำกัดดังกล่าว การล่วงละเมิดในสาระส�ำคัญ
ของสิทธิหรือเสรีภาพนั้นก็จะกระท�ำมิได้ (มาตรา 37 (2))
		 		 หมวดที่ 3 สภาแห่งชาติ (มาตรา 40-65) เนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีในหมวดนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก�ำหนดให้
สภาแห่งชาติเป็นผู้ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติ (มาตรา 8) ก�ำหนดวิธีได้มาซึ่งสมาชิก
สภาแห่งชาติ จ�ำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติ ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิก
สภาแห่งชาติ รวมถึงเอกสิทธิแ์ ละความคุม้ กันต่าง ๆ การตรวจสอบถอดถอนสมาชิก
ของสมาชิกสภาแห่งชาติ การถอดถอนข้าราชการอื่น ๆ รวมถึงขั้นตอน วิธีการ
ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ในการท�ำหน้าทีน่ ติ บิ ญ
ั ญัตขิ องสภาแห่งชาติ นอกจากนี้
ยังได้ก�ำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมอันพึงปฏิบัติของสมาชิกสภาแห่งชาติอีกด้วย
				 หมวดที่ 4 ฝ่ายบริหาร (มาตรา 66-100) รายละเอียด
ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในหมวดนี้เป็นหมวดที่ว่าด้วยอ�ำนาจหน้าที่
ของฝ่ายบริหารโดยยังมีการแบ่งย่อยออกเป็นอีก 2 ส่วนด้วยกัน ดังมีรายละเอียด
โดยย่อดังนี้

_19-0273 P01-136.indd 120

7/2/2562 BE 5:04 PM

การละเมิดอ�ำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ | 121

				 ส่วนที่ 1 ประธานาธิบดี (มาตรา 66-85) รัฐธรรมนูญของ
สาธารณรัฐเกาหลีได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ของประธานาธิบดีเอาไว้ทั้งใน
ภาวะปกติ แ ละภาวะฉุ ก เฉิ น ของประเทศรวมถึ ง อ� ำ นาจในการประกาศใช้
กฎอัยการศึก ทั้งประเภทพิเศษและกฎอัยการศึกประเภทสามัญ การอภัยโทษ
การแต่งตัง้ ข้าราชการตามทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยก�ำหนดให้ประธานาธิบดีเป็น
ประมุขของรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหาร (มาตรา 66) โดยให้ประธานาธิบดีมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน (มาตรา 67)
				 ส่วนที่ 2 องค์กรฝ่ายบริหาร รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ
เกาหลีได้กล่าวถึงองค์กรฝ่ายบริหารโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ตามอ�ำนาจหน้าที่
ที่รับผิดชอบ ดังนี้
					 ตอนที่ 1 นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (มาตรา
86-87) ในมาตรา 86 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้ก�ำหนดให้
นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐเกาหลีมาจากการแต่งตัง้ โดยประธานาธิบดีดว้ ยความ
เห็ น ชอบของสภาแห่ ง ชาติ รั ฐ ธรรมนู ญ ก� ำ หนดให้ น ายกรั ฐ มนตรี ก� ำ กั บ ดู แ ล
กระทรวงต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจของฝ่ายบริหารและช่วยเหลือประธานาธิบดีตามค�ำสัง่
ในมาตรา 87 ของสาธารณรัฐเกาหลีได้ก�ำหนดในส่วนของคณะรัฐมนตรีให้มาจาก
การแต่งตัง้ โดยประธานาธิบดี โดยค�ำแนะน�ำของนายกรัฐมนตรี เพือ่ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณา
บริหารกิจการของรัฐและช่วยเหลือประธานาธิบดีในการด�ำเนินกิจการแห่งรัฐ
โดยรัฐมนตรีคนหนึ่งคนใดอาจถูกถอดถอนออกจากต�ำแหน่งได้โดยประธานาธิบดี
โดยค�ำแนะน�ำของนายกรัฐมนตรี ทั้งยังมีข้อห้ามในการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่มีอาชีพ
เป็นทหาร เว้นแต่ได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วอีกด้วย (มาตรา 8)
					 ตอนที่ 2 คณะรัฐมนตรี (มาตรา 88-93) ภายใต้
บทบัญญัติมาตรา 88-93 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เป็นบทบัญญัติ
เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีโดยให้คณะรัฐมนตรีมีอ�ำนาจพิจารณานโยบายส�ำคัญซึ่งอยู่
ในอ�ำนาจของฝ่ายบริหาร เช่น การเสนอร่างกฎหมาย การงบประมาณ การแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รัฐในต�ำแหน่งส�ำคัญต่าง ๆ รวมถึงมีกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดจ�ำนวนของ
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คณะรัฐมนตรี และการตั้งสภาที่ปรึกษาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
ของรัฐด้วย เช่น การตั้งสภาที่ปรึกษารัฐบุรุษอาวุโส สภาความมั่นคงแห่งชาติ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติ
					 ตอนที่ 3 กระทรวงฝ่ า ยบริ ห าร (มาตรา 94-96)
รั ฐ ธรรมนู ญ ของสาธารณรัฐเกาหลีให้อ�ำนาจในการแต่ ง ตั้ ง หั วหน้ า กระทรวง
ฝ่ายบริหาร (The Heads of Executive Ministries) เป็นของประธานาธิบดี
โดยเลือกจากสมาชิกของคณะรัฐมนตรีตามค�ำแนะน�ำของนายกรัฐมนตรี อีกทั้ง
ให้อำ� นาจนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้ากระทรวงฝ่ายบริหารในการออกข้อบัญญัตขิ อง
นายกรัฐมนตรีหรือของกระทรวงฝ่ายบริหารเกีย่ วกับเรือ่ งต่าง ๆ ซึง่ อยูใ่ นเขตอ�ำนาจ
ของตนได้ (มาตรา 95)
					 ตอนที่ 4 คณะกรรมการตรวจสอบบั ญ ชี แ ละการ
ตรวจสอบ (มาตรา 97-100) ก�ำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบขึ้นโดยอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของประธานาธิบดีเพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท�ำงานของรัฐและฝ่ายบริหาร รวมถึงท�ำหน้าที่ตรวจสอบงบดุล
รายรับ รายจ่าย ของรัฐและขององค์การอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
				 หมวดที่ 5 ศาล (มาตรา 101-110) ในหมวดนี้ของ
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีได้กล่าวถึงการใช้อ�ำนาจตุลาการว่าให้มีการ
ใช้อ�ำนาจตุลาการผ่านองค์กรศาล โดยมีศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดของรัฐ อีกทั้งยัง
รับรองความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษา โดยมาตรา 103 ได้บญ
ั ญัตริ บั รองให้ผพู้ พิ ากษา
สามารถตัดสินคดีโดยอิสระ ตามมโนธรรมของตนที่สอดคล้องกับกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญ รวมถึงในมาตรา 106 ที่บัญญัติห้ามถอดถอนผู้พิพากษาออกจาก
ต�ำแหน่ง ห้ามมิให้พักงานหรือลดเงินเดือนหรือปฏิบัติใดๆ อันไม่สมควรต่อ
ผูพ้ พิ ากษา เว้นแต่จะเข้ากรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนดให้กระท�ำเท่านัน้ นอกจากนี้ กรณี
เกิดปัญหาว่าด้วยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามกฎหมายขึ้นในระหว่างการ
พิจารณาคดี รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ศาลต้องร้องขอค�ำตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญ
และศาลต้องพิพากษาไปตามค�ำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนั้น หรือให้ศาลฎีกา
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มีอ�ำนาจที่จะพิจารณาถึงความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือความชอบด้วยกฎหมาย
ของพระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ หรือการกระท�ำต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารอยูใ่ นระหว่าง
การพิจารณาของศาล เมือ่ ปรากฏปัญหาดังกล่าวขึน้ ในระหว่างการพิจารณาของศาล
			
หมวดที่ 6 ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา 111-113) นอกจาก
บทบัญญัตใิ นกรณีศาลยุตธิ รรมแล้ว รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลียงั ได้บญ
ั ญัติ
ถึงศาลรัฐธรรมนูญอีกด้วย โดยในมาตรา 111 ของรัฐธรรมนูญนี้ได้ให้อ�ำนาจแก่
ศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีทเี่ กีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
โดยค�ำร้องขอของศาล การถอดถอนจากต�ำแหน่งโดยสภาแห่งชาติ (Impeachment) การยกเลิ ก พรรคการเมื อ ง ข้ อ พิ พ าทที่ เ กี่ ย วกั บ เขตอ� ำ นาจระหว่ า ง
หน่วยงานของรัฐ ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานรัฐส่วนท้องถิน่ และระหว่าง
หน่วยงานรัฐส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และค�ำร้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตามที่ก�ำหนดไว้
ในกฎหมายโดยมีหลักประกันความเป็นอิสระเช่นเดียวกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรม
(มาตรา 112 (3)) นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการ
ออกระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารภายใต้กรอบของกฎหมายได้อกี ด้วย
(มาตรา 113 (2), (3))
				 หมวดที่ 7 การบริหารการเลือกตั้ง (มาตรา 114-116)
รั ฐ ธรรมนู ญ ของสาธารณรั ฐ เกาหลี ไ ด้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งขึ้นเพื่อก�ำกับดูแลการเลือกตั้งและการลงประชามติในระดับชาติให้มี
ความบริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรม และสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองให้แก่พรรคการเมืองต่าง ๆ
โดยได้ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาท�ำหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง หลักประกันความเป็นอิสระเช่นเดียวกับผู้พิพากษา
ศาลยุติธรรมและศาลรัฐธรรมนูญ และรวมถึงอ�ำนาจในการจัดการบริหารองค์กร
				 หมวดที่ 8 การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 117-118)
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีมีเจตนารมณ์ที่สนับสนุนการกระจายอ�ำนาจ
การปกครองสู่ท้องถิ่น จึงได้มีการบัญญัติในเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ใน
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มาตรา 117 และมาตรา 118 โดยในมาตรา 117 ให้อำ� นาจหน่วยงานรัฐส่วนท้องถิน่
สามารถด�ำเนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับสวัสดิการของประชาชนในท้องถิน่ บริหารทรัพย์สนิ
หรือสามารถตรากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ภายในขอบเขต
ที่กฎหมายได้ให้อ�ำนาจไว้ ทั้งยังก�ำหนดให้มีสภาส่วนท้องถิ่นขึ้นบริหารจัดการ
ท้องถิ่น โดยรายละเอียดของการบริหารจัดการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
				 หมวดที่ 9 เศรษฐกิจ (มาตรา 119-127) หมวดนี้ของ
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีเป็นการก�ำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของ
รั ฐ โดยจะพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศบนพื้ น ฐานของงานสร้ า งสรรค์
ซึ่งความคิดใหม่ ๆ เสรีภาพทั้งของรัฐวิสาหกิจและปัจเจกชน รัฐมีสิทธิให้สัมปทาน
ในทรัพยากรธรรมชาติของประเทศได้ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด สนับสนุนให้ทดี่ นิ เป็น
ของเกษตรกร สนับสนุนการพัฒนาทีส่ มดุลกันทัว่ ทุกภูมภิ าค คุม้ ครองและส่งเสริม
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมกิจการค้า
ต่างประเทศ รับประกันความเป็นเจ้าของกิจการของเอกชนในอันที่จะไม่ถูกโอน
กิจการเป็นของรัฐหรือโอนเป็นของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงจัดให้มีระบบ
มาตรฐานแห่งชาติอีกด้วย
				 หมวดที่ 10 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ (มาตรา 128-130)
ในหมวดสุดท้ายของรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีนั้นได้ก�ำหนดกฎเกณฑ์
ในกรณีที่ประสงค์จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้ ซึ่งสามารถท�ำข้อเสนอแก้ไขได้โดย
เสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกสภาแห่งชาติทั้งหมดหรือโดยประธานาธิบดี และให้
ประธานาธิบดีนำ� เสนอให้สาธารณรัฐทราบอย่างน้อย 20 วัน จึงจะเข้าสูข่ นั้ ตอนการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญตามทีก่ ำ� หนด (มาตรา 128-129) ในมาตรา 130 ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ต่อไป
				 3.4.1.2 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
				 โครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย องค์คณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ�ำนวน 9 ท่าน ซึ่งมาจากการเสนอชื่อและคัดสรร
ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ อี ายุมากกว่า 40 ปี และท�ำงานในแวดวงกฎหมายนัน้ ๆ มามากกว่า
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15 ปี 117 อันได้แก่ (1) ผู้พิพากษา อัยการ หรือ ทนายความ (2) ตัวแทนรัฐบาล
ที่ท�ำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย (3) นักวิชาการที่มีต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป โดยมีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คือคราวละ 6 ปี และสามารถด�ำรงต�ำแหน่งได้ มากกว่า 1 คราว สามารถด�ำรง
ต�ำแหน่งได้ถึงอายุครบ 70 ปี การวินิจฉัยชี้ขาดคดีจะต้องได้รับเสียงข้างมากตั้งแต่
6 เสียงขึ้นไป
				 นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังประกอบด้วยส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญซึง่ ถือเป็นองค์กรทีบ่ ริหารเรือ่ งทัว่ ไปอันเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญได้กำ� หนดไว้ ซึง่ ประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อย เช่น พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น การท� ำ งานของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญยังประกอบด้วยคณะกรรมการ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (Council of Justice) ผู้ช่วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในทางคดีประกอบด้วยพนักงานวิจยั (Constitution Research Officers) ผูช้ ว่ ยวิจยั
(Assistant Constitution Research Officers) และผู้วิจัยอาวุโส (Senior
Researchers and Academic Advisors) ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ช ่ ว ยตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมประชุม ให้คำ� ปรึกษา และร่วมท�ำการสอบสวนเสนอความคิดเห็น
				 กฎหมายที่บัญญัติอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญได้แก่
รัฐธรรมนูญ โดยมีบทบัญญัติในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญ 3 มาตรา ด้วยกัน ได้แก่
มาตรา 111-113
				 มาตรา 111 ว่าด้วยเรื่องอ�ำนาจวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
องค์ประกอบและการคัดสรรองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
117

Dong-Heub Lee, Introduction to the Constitutional Court of Korea and Its Role in
Control of Government power, Retrieved February 5, 2018 from http://duthaoonline.
quochoi.vn/DuThao/Lists/TT_TINLAPPHAP/Attachments/199/presentation_of_Korean_
expert_1.doc

_19-0273 P01-136.indd 125

7/2/2562 BE 5:04 PM

126 | ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

		 		 มาตรา 112 ว่าด้วยเรือ่ งวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ข้อจ�ำกัดอ�ำนาจหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
			
มาตรา 113 ว่าด้วยเรื่องมติเสียงข้างมากในการวินิจฉัยคดี
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถออกหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีในกรอบที่รัฐธรรมนูญ
ก�ำหนด รวมทั้งกฎหมายจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
				 ดังนัน้ ตามทีบ่ ญั ญัตใิ นมาตรา 113 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลี จึงได้มีการตรา “พระราชบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญ” (Constitutional
Court Act) ขึ้นในปี ค.ศ. 1988 ประกอบด้วยบทบัญญัติ 76 มาตรา แบ่งเป็น
5 หมวดหมู่ด้วยกัน สรุปใจความส�ำคัญดังนี้ 118
			
หมวดที่ 1 บททั่วไป มาตรา 1-11 ว่าด้วยเรื่อง การก�ำหนด
อ�ำนาจวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ โครงสร้างศาลรัฐธรรมนูญ เช่น การคัดสรรตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง หลักประกันความเป็นอิสระของตุลาการ
รวมทั้งการด�ำรงต�ำแหน่งข้อจ�ำกัดทางการเมือง การเสนอประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง
กฎหมายรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภา เป็นต้น
			
หมวดที่ 2 ระเบียบภายในองค์กร มาตรา 12-21 ว่าด้วย
เรือ่ ง การแต่งตัง้ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและค่าตอบแทน
นอกจากนี้หมวดนี้ยังก�ำหนดหน่วยงานอื่น ๆ ภายในองค์กร เช่น คณะกรรมการ
ตุลาการ (Council of Justices) ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พนักงานเจ้าหน้าที่
พนักงานวิจัยและผู้ช่วย ที่ปรึกษาทางวิชาการ เป็นต้น
				 หมวดที่ 3 วิธีพิจารณาคดีทั่วไป มาตรา 22-40 หมวดนี้
ว่าด้วย องค์คณะตุลาการชุดใหญ่ (Full bench) และประเภทคดีที่จะวินิจฉัยด้วย
คณะตุลาการชุดใหญ่นี้ นอกจากนี้ยังมีการก�ำหนดวิธีพิจารณาคดีทั่วไป เริ่มด้วย
ผู้เสียหายในคดีหรือผู้แทนที่มีอ�ำนาจเสนอคดีให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และการ
เสนอค�ำร้อง การชีแ้ จงข้อกล่าวหา ประเภทคดีทส่ี ามารถเสนอให้วนิ จิ ฉัยด้วยวาจา
การตรวจสอบพยานหลักฐาน ระเบียบขณะวินิจฉัยในศาล และ ค�ำวินิจฉัย
118

วรรณา สุพรรณธะธิดา,“ศาลรัฐธรรมนูญและวิธพี จิ ารณาคดีรฐั ธรรมนูญของประเทศเกาหลีใต้,” วารสาร
ศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 10 เล่มที่ 28 (มกราคม-เมษายน 2551) : 90-93
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				 หมวดที่ 4 การพิจารณาคดีเฉพาะ มาตรา 41-75 ว่าด้วย
การวินิจฉัยคดีพิเศษที่จะต้องพิจารณาคดีด้วยวิธีเฉพาะ ได้แก่ การวินิจฉัยความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วมิให้ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ การวินิจฉัยการถอดถอนผู้แทนของรัฐ การวินิจฉัยยุบพรรคการเมือง
และการวินิจฉัยตรวจสอบการใช้อ�ำนาจหน้าที่โดยมิชอบขององค์กรรัฐที่เกี่ยวข้อง
กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ นอกจากนี้ ยั ง บั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการยื่ น เรื่ อ งต่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยของประชาชนทั่วไป การยื่นค�ำร้อง การแต่งตั้ง
คณะท�ำงาน การโอนคดีให้องค์คณะตุลาการชุดใหญ่พิจารณาและค�ำวินิจฉัย
				 รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 111 บั ญ ญั ติ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลีไว้ 5 ประเภทคดีด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตาม
มาตรา 111 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลีมไิ ด้บญ
ั ญัติ รายละเอียดการพิจารณา
และวิธีพิจารณาไว้แต่อย่างใด พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญจึงได้บัญญัติ
รายละเอียดต่าง ๆ เหล่านั้นไว้ ซึ่งได้แก่อ�ำนาจการวินิจฉัยกรณีดังต่อไปนี้ 119
				 1) การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
โดยการร้องขอของศาลต่าง ๆ (The constitutionality of a law upon the request
of the courts) (รัฐธรรมนูญ มาตรา 111 วรรคหนึ่ง) กล่าวคือ เป็นอ�ำนาจในการ
วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วมิให้ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยศาลยุติธรรมจะท�ำการเสนอเรื่องเพื่อการวินิจฉัย
โดยพระราชบัญญัตศิ าลรัฐธรรมนูญมาตรา 41 บัญญัตใิ ห้ศาลยุตธิ รรมสามารถน�ำประเด็น
ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ หรือตามที่คู่ความ
ในคดีรอ้ งขอให้นำ� เรือ่ งขึน้ สูศ่ าลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณา โดยท�ำค�ำร้องผ่านศาลสูงสุด
และค�ำสัง่ ส่งค�ำร้องหรือไม่สง่ ค�ำร้องถือเป็นทีส่ ดุ ไม่อาจอุทธรณ์คำ� สัง่ ได้ นอกจากนี้
มาตรา 68 (2) ยั ง เปิ ด โอกาสให้ สิ ท ธิ แ ก่ บุ ค คลธรรมดาใช้ สิ ท ธิ ยื่ น เรื่ อ งต่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญเองได้อีกกรณีหนึ่งด้วย ซึ่งการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
119

บรรเจิด สิงคะเนติ, รายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “หลักความได้สดั ส่วน (principle of proportionality)
ในการตรวจสอบขอบเขตอ� ำ นาจรั ฐ ตามมาตรา 29 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
(พุทธศักราช 2550), อ้างแล้ว, หน้า 218-221.
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ของกฎหมายทีป่ ระกาศใช้บงั คับแล้วนีถ้ อื เป็นหนึง่ ในหัวใจของระบบการตรวจสอบ
และถ่วงดุล (Check and Balance) การใช้อ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติให้เป็นไป
อย่างสมควรและถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยการวินจิ ฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายนั้นอาจเป็นการหยิบยกมาพิจารณาและวินิจฉัยเพียง
บางมาตราหรือทั้งฉบับก็ได้ ซึ่งกรณีการวินิจฉัยบางมาตราขัดต่อรัฐธรรมนูญ
โดยกระทบต่อการบังคับใช้ทงั้ ฉบับ ศาลรัฐธรรมอาจมีคำ� วินจิ ฉัยให้กฎหมายทัง้ ฉบับนัน้
ขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ (พระราชบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 45)
				 ประเด็นทีน่ า่ สนใจคือ ผลของค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
กรณีที่มีค�ำวินิจฉัยว่ากฎหมายมาตราใดหรือฉบับใดขัดต่อรัฐธรรมนูญ แบ่งได้เป็น
สองกรณี คือ
				 (1) กรณีกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญทั่วไป ผลของค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญจะท�ำให้กฎหมายมาตรา หรือฉบับนั้น ๆ สิ้นผลทันทีในวันที่
ศาลมีค�ำวินิจฉัย
				 (2) กรณีทกี่ ฎหมายทีเ่ สนอสูศ่ าลรัฐธรรมนูญนัน้ มีบทลงโทษ
ในทางอาญาเข้ามาเกีย่ วข้อง ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอันมีผลให้กฎหมายนัน้
มี อั น สิ้ น ผลไปสามารถย้ อ นหลั ง เป็ น คุ ณ ได้ นอกจากนี้ อาจมี ก ารร้ อ งขอให้
พิจารณาคดีใหม่ได้ในคดีที่ตัดสินไปแล้วและได้ใช้กฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
(พระราชบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 47) อย่างไรก็ดี กรณีที่กล่าวมานี้ต่างกับ
กรณีของประเทศไทย กล่าวคือผลของค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญจะไม่มผี ลย้อนหลัง
ต่อคดีที่ได้ตัดสินไปแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
				 นอกจากนี้ อ�ำนาจวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลีมิได้ถูกตีกรอบว่าจะต้องวินิจฉัยอย่างไร
ดังนั้นหากพิจารณาจากสถิติแล้ว ค�ำวินิจฉัยมี 6 รูปแบบ 120 ได้แก่
120

Dong-Heub Lee, Introduction to the Constitutional Court of Korea and Its Role in Control
of Government power, Retrieved February 5, 2018 from http://duthaoonline.quochoi.
vn/DuThao /Lists/TT_TINLAPPHAP/Attachments/199/presentation_of_Korean_expert_1.doc
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(1) วินจิ ฉัยว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ (Unconstitutional)
ผลของการวิ นิ จ ฉั ย จะท� ำ ให้ ก ฎหมายมาตรานั้ น หรื อ ทั้ ง ฉบั บ นั้ น แล้ ว แต่ ก รณี
มีอันสิ้นผลไป
				 (2) วินจิ ฉัยว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญแต่ให้ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัติ
แก้ไขได้ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด (Unconformable to Constitution) กฎหมายเดิม
จะมีผลบังคับใช้ต่อไปในระหว่างการแก้ไข
				 (3) วิ นิ จ ฉั ย ว่ า กฎหมายชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ บางกรณี
(Constitutional in Certain Context)
				 (4) วินิจฉัยว่ากฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญบางกรณี
(Unconstitutional in Certain Context)
				 (5) วินิจฉัยว่ากฎหมายนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (Constitutional) ซึ่งส่งผลให้บทบัญญัติของกฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ต่อไปได้
				 (6) วินิจฉัยให้กฎหมายเป็นโมฆะ (Annul)
			
2) วินิจฉัยคดีเพื่อการถอดถอนออกจากต�ำแหน่งของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งบริหารระดับสูง ของรัฐในการใช้อ�ำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
(Impeachment of High Public Officials) รัฐธรรมนูญมาตรา 111 วรรค 2
แห่งพระราชบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 53 (1) ก�ำหนดว่ากรณีประธานาธิบดี
รัฐมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูพ้ พิ ากษา และข้าราชการระดับสูงปฏิบตั หิ น้าที่
โดยมิชอบต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นใด สภาแห่งชาติจะท�ำหน้าที่
ในการกล่าวโทษ และศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นฝ่ายวินจิ ฉัยความผิดดังกล่าว โดยผลของ
การวินิจฉัยจะมีผลเป็นการถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนั้น ๆ ออกจากต�ำแหน่งทันที
			
3) วิ นิ จ ฉั ย ยุ บ พรรคการเมื อ ง การวิ นิ จ ฉั ย ยุ บ พรรค
การเมือง (Dissolution of a political party) เป็นการวินิจฉัยข้อบังคับ มติ
หรือกิจกรรมใด ๆ ของพรรคการเมืองกรณีขัดต่อหลักการในวิถีแห่งระบอบ
ประชาธิปไตย โดยจะส่งผลให้พรรคการเมืองนั้นถูกยุบลงทันที (รัฐธรรมนูญ
มาตรา 111 วรรค 3)
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				 4) วินจิ ฉัยความขัดแย้งระหว่างองค์กรของรัฐ การวินจิ ฉัย
ความขัดแย้งระหว่างองค์กรรัฐบาล ระหว่างองค์กรรัฐบาลและองค์กรส่วน
ท้องถิน่ และระหว่างองค์กรส่วนท้องถิน่ (Competence disputes between State
agencies, between State agencies and local governments, and between
local governments) นีเ้ ป็นการวินจิ ฉัยกรณีความขัดแย้งระหว่างองค์กรถึงอ�ำนาจ
หน้าที่ของแต่ละองค์กร เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบ
ต่อหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลของอ�ำนาจรัฐ แต่ยังเป็นการท�ำให้การท�ำงาน
ขององค์กรฝ่ายบริหารหยุดชะงักลงอย่างไม่จ�ำเป็น และอาจจะส่งผลกระทบต่อ
การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนได้ จึงเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่จะเข้ามาท�ำหน้าที่วินิจฉัยความขัดแย้งระหว่างองค์กรของรัฐ (รัฐธรรมนูญ
มาตรา 111 วรรค 4)
				 5) วินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการใช้อำ� นาจรัฐ
การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการใช้อ�ำนาจรัฐ (Constitutional
complaint as prescribed by Act) ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 111 วรรค 5
เป็นกรณีที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยน�ำแนวความคิดประเทศตะวันตกอย่าง
ประเทศเยอรมันมาใช้ โดยประชาชนสามารถน�ำคดีขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ได้โดยตรง121 ในกรณีที่ถูกกระทบสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน (Basic Right)
โดยการกระท�ำการหรืองดเว้น กระท�ำการของการใช้อำ� นาจรัฐ (infringed by the
exercise or non-exercise of the governmental power) (รัฐธรรมนูญ มาตรา
111 ประกอบมาตรา 68 (1)) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจ
ตามรัฐธรรมนูญของฝ่ายบริหารนั่นเอง

121

Constitutional Court of Korea, Constitutional Complaint , Retrieved February 5, 2018
from http://english.ccourt.go.kr/cckhome/eng/jurisdiction/jurisdiction/adjuOnConsOf
Statutes.do

_19-0273 P01-136.indd 130

7/2/2562 BE 5:04 PM

การละเมิดอ�ำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ | 131

			
3.4.2 การคุม้ ครองการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
			
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้คุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่
และประกั น ความเป็ น อิ ส ระของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไว้ ใ นมาตรา 112
เช่นเดียวกับผูพ้ พิ ากษาศาลยุตธิ รรมทีร่ ฐั ธรรมนูญให้การรับรองไว้ในมาตรา 103 และ
มาตรา 106 โดยในมาตรา 112 มีเนื้อหาสาระดังนี้
			
(1) วาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
มีระยะเวลา 6 ปีขึ้นไป โดยอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนด
โดยพระราชบัญญัติ
			
(2) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด
และไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
			
(3) ห้ามมิให้ขับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกจากต�ำแหน่ง
เว้นแต่เป็นการถอดถอนออกจากต�ำแหน่ง (Impeachment) หรือต้องค�ำพิพากษา
ให้จ�ำคุกหรือรับโทษสถานหนักยิ่งกว่า
			
จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ได้บัญญัติคุ้มครองการปฏิบัติ
หน้าทีโ่ ดยอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้เพิม่ เติมจากทีร่ ฐั ธรรมนูญได้บญ
ั ญัติ
คุ้มครองผู้พิพากษาศาลยุติธรรมไว้ในมาตรา 103 ว่า ผู้พิพากษามีความเป็นอิสระ
ในการพิจารณาพิพากษาตามมโนธรรมของตน และตามรัฐธรรมนูญกับกฎหมาย
กล่าวคือ มาตรา 103 ได้บัญญัติคุ้มครองความเป็นอิสระไว้อย่างกว้างๆ โดยมี
รายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรา 106 ที่บัญญัติห้ามถอดถอนผู้พิพากษาออกจาก
ต�ำแหน่ง ห้ามมิให้พกั งานหรือลดเงินเดือนหรือปฏิบตั ใิ ด ๆ อันไม่สมควรต่อผูพ้ พิ ากษา
เว้นแต่จะเข้ากรณีที่กฎหมายก�ำหนดให้กระท�ำเท่านั้น ส่วนมาตรา 112 ได้บัญญัติ
คุม้ ครองความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้วา่ มีระยะเวลาในการด�ำรง
ต�ำแหน่งยาวนานถึง 6 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกัน
เป็นระยะ ๆ ได้ (มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญ) ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ โดยเฉพาะการเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง ทัง้ นี้ เพือ่ ไม่ให้สญ
ู เสียความเป็นกลางเนือ่ งจากศาลรัฐธรรมนูญ
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เป็นศาลที่ต้องวินิจฉัยชี้ขาดคดีซึ่งมีความเกี่ยวข้องเรื่องทางการเมือง นอกจากนี้
ยังคุม้ ครองต�ำแหน่งหน้าทีข่ องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อมไม่ต้องเกรงกลัวอ�ำนาจอื่นใดจากภายนอกที่จะสามารถมาโยกย้ายหรือสั่งให้
ออกจากต�ำแหน่งได้ ยกเว้นกระบวนการถอดถอนออกจากต�ำแหน่งโดยสภา
แห่งชาติหรือการขาดคุณสมบัติด้วยตนเองคือการต้องค�ำพิพากษาให้จ�ำคุกหรือ
รับโทษสถานหนักยิ่งกว่า
			
ตัวอย่างคดีทแี่ สดงถึงความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น 122
		
- คดีการย้ายเมืองหลวง ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้พิพากษาว่า
การย้ายเมืองหลวงฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้พพิ ากษาด้วยคะแนนเสียง 8 ต่อ 1 เสียงว่า กฎหมายพิเศษ
ว่ า ด้ ว ยเมื อ งหลวงใหม่ที่ไ ด้ผ่านความเห็นชอบจากสภาไปเมื่ อ เดื อ นธั นวาคม
พ.ศ. 2546 นัน้ ได้ฝา่ ฝืนรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า การตกลงย้ายเมืองหลวง
ของรัฐบาลเกาหลีใต้ไม่ได้ผ่านการลงประชามติหรือแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น
ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ค�ำวินิจฉัยดังกล่าวยังเสนอให้รัฐบาลเกาหลีใต้จัดการ
ขอประชามติเกี่ยวกับแผนการย้ายเมืองหลวง
		
- คดี ป ระธานาธิ บ ดี ป ั ก จุ ง ฮี ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เกาหลี ใ ต้
มีค�ำวินิจฉัยครั้งประวัติศาสตร์ วินิจฉัยว่ารัฐกฤษฎีกาของประธานาธิบดีปักจุงฮี
เมือ่ 39 ปีกอ่ นขัดรัฐธรรมนูญ น�ำไปสูก่ ารลบล้างค�ำพิพากษาทีเ่ คยตัดสินคดีการเมือง
ตามรัฐกฤษฎีกาฉบับนี้ทั้งหมด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556
ศาลรัฐธรรมนูญได้วนิ จิ ฉัยด้วยมติเอกฉันท์วา่ รัฐกฤษฎีกาฉุกเฉินของประธานาธิบดี
ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2, และฉบับที่ 9 ซึง่ ออกเมือ่ พ.ศ. 2517 และปี พ.ศ. 2518 มีเนือ้ หา
“ไม่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย” ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
122

Constitutional Court of Korea, Major Decisions, Retrieved February 5, 2018 from
http://english.ccourt.go.kr/cckhome/eng/decisions/majordecisions/majorList.do
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รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 1 และที่ 2 ได้ห้ามการวิพากษ์วิจารณ์รฐั บาล ใช้อ�ำนาจตุลาการ
ในทางที่ผิด รวมทั้งละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิทางการเมืองของ
พลเมือง
			
อดี ต ประธานาธิ บ ดี ป ั ก จุ ง ฮี (บิ ด าของอดี ต ประธานาธิ บ ดี
ปักกึนเฮ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาวินิจฉัยคดีนี้)
ได้ทำ� รัฐประหารยึดอ�ำนาจเมือ่ ปี พ.ศ. 2504 แล้วเข้าปกครองประเทศในฐานะผูน้ ำ� ทหาร
จนกระทั่งได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่สามของเกาหลีใต้ในปี พ.ศ. 2506
ปักจุงฮีประกาศใช้รฐั ธรรมนูญยูชนิ ในปี พ.ศ. 2515 เพือ่ ให้ตนสามารถครองอ�ำนาจ
ได้โดยไม่มีก�ำหนด เขาได้ออกกฤษฎีกาหลายฉบับ โดยอาศัยอ�ำนาจตามความ
ในมาตรา 53 ของรัฐธรรมนูญยูชินซึ่งเปิดทางให้เขาใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดต่าง ๆ
ผ่านหน่วยงานรัฐ เช่น องค์การข่าวกรองกลางเกาหลีในการปราบปรามสือ่ มวลชนและ
พลเมือง รัฐกฤษฎีกาฉุกเฉินของประธานาธิบดีฉบับที่ 1 ซึ่งออกในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2517 ได้ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านรัฐธรรมนูญยูชิน และฉบับที่ 2
ได้อนุญาตให้คุมขังบุคคลที่ละเมิดกฤษฎีกาฉบับที่ 1 ได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ และ
ก�ำหนดโทษจ�ำคุกสูงสุด 15 ปี ในปี พ.ศ. 2518 ปักจุงฮีได้ออกกฤษฎีกาฉบับที่ 9
สัง่ ห้ามการชุมนุมทางการเมืองทุกรูปแบบเพือ่ ปราบปรามการประท้วงของนักศึกษา
			
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ประวั ติ ศ าสตร์ นี้ มี ที่ ม าจากอดี ต นั ก โทษการเมื อ ง
โอจองซัง อายุ 71 ปีกับพวกอีก 5 คน ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี
พ.ศ. 2553 ว่าเมือ่ ปี พ.ศ. 2517 โอจองชังได้ถกู ตัดสินว่ามีความผิดฐานละเมิดรัฐกฤษฎีกา
ฉุกเฉินของประธานาธิบดีฉบับที่ 1 และกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ หลังจาก
เขาได้อภิปรายวิจารณ์รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีปักจุงฮีในที่สาธารณะ เขาจึง
ถูกจ�ำคุกเป็นเวลา 3 ปี ในปี พ.ศ. 2550 โอจองชังได้ขอให้ศาลตัดสินคดีของเขาใหม่
ตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการแสวงหาความจริงเพื่อความสมานฉันท์ ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2553 ศาลฎีกาได้กลับค�ำพิพากษาดังกล่าว และประกาศให้เขาพ้นผิด
ในทุกข้อหา ค�ำวินิจฉัยครั้งประวัติศาสตร์นี้ส่งผลให้บรรดาค�ำพิพากษาในอดีต
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ที่ได้ตัดสินคดีโดยใช้รัฐกฤษฎีกาซึ่งอาศัยอ�ำนาจตามความในรัฐธรรมนูญยูชิน
ปี พ.ศ. 2515 เป็นโมฆะทั้งหมด
			
จากตัวอย่างคดีดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญ
ของเกาหลีใต้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระไม่หวั่นเกรงต่ออ�ำนาจทางการเมือง
ของรัฐบาลแม้จะเป็นคดีที่ต้องวินิจฉัยต่อนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลคือการย้าย
เมืองหลวง หรือแม้แต่คดีซึ่งอดีตประธานาธิบดีผู้เป็นบิดาของประธานาธิบดี
ในขณะนั้ น จะเป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การประเด็ น พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย แห่ ง คดี
แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทาง
การเมืองใด ๆ และสามารถวินจิ ฉัยคดีทางการเมืองเพือ่ เยียวยาความเสียหายให้แก่
นักโทษการเมืองได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
			
3.4.3 หลักการลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
			
ในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงหลักการลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
ในกรณีศาลยุติธรรมและกรณีศาลรัฐธรรมนูญตามล�ำดับ
				 3.4.3.1 หลักการลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลยุติธรรม
				 เพื่อคุ้มครองหลักการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในศาล ระบบกฎหมายของเกาหลีใต้ได้วางหลักการลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจ
ศาลยุตธิ รรมไว้ในรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยวิธพี จิ ารณาความแพ่ง (Korean Civil Procedure
Act, KCPA) ซึ่งเป็นเครื่องมือให้ศาลสามารถด�ำเนินกระบวนวิธีพิจารณาให้เป็นไป
โดยเรียบร้อย ได้แก่
				 1) ศาลอาจมิให้มกี ารยืน่ ข้อกล่าวหาหรือค�ำร้องขอตรวจสอบ
หลักฐานหากคู่ความไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด (มาตรา 147)
				 2) หากคู่ความฝ่ายใดก่อให้เกิดความล่าช้าในการด�ำเนิน
กระบวนพิจารณา โดยเสนอข้อโต้แย้งข้อกล่าวหาเรื่องการกระท�ำความผิดหรือ
การป้องกันในการพิจารณาคดีโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ศาลสามารถปฏิเสธข้อโต้แย้งได้ (มาตรา 149)
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				 3) ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีสามารถห้ามไม่ให้ผู้ใดพูด
ในระหว่างการพิจารณาได้ถ้าบุคคลนั้นไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งศาล (มาตรา 135)
				 4) ผู ้ พิ พ ากษาที่ นั่ ง พิ จ ารณาคดี มี อ� ำ นาจสั่ ง ให้ กั ก ขั ง
และ/หรือลงโทษปรับ พยานที่ไม่เดินทางมาปรากฏตัวต่อศาล โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร (มาตรา 311)
				 กล่าวโดยสรุป ศาลยุติธรรมของเกาหลีใต้มีอ�ำนาจในการ
ลงโทษบุคคลที่ขัดขวางหรือไม่เชื่อฟัง ไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของศาล หรือก่อความ
วุน่ วายในการพิจารณาของศาลได้ ซึง่ เป็นอ�ำนาจในการควบคุมการด�ำเนินกระบวน
พิจารณาของศาลให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อย แต่ไม่ปรากฏบทบัญญัติที่ให้อ�ำนาจ
ศาลลงโทษแก่บุคคลที่วิพากษ์วิจารณ์อันเป็นเหตุให้ศาลเสื่อมความ
				 3.4.3.2 หลักการลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
				 ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
เกาหลี ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นรั ฐ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สาธารณรั ฐ เกาหลี
ค.ศ. 1988 ในมาตรา 79 เรื่องโทษทางอาญา ซึ่งมาตรานี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
โดยรัฐบัญญัตหิ มายเลข 10546 ลงวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2011 โดยบัญญัติถงึ กรณี
ต่าง ๆ ที่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถลงโทษทางอาญาต่อบุคคลทีก่ ระท�ำความผิดฐาน
ละเมิดอ�ำนาจศาลต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านวอน
ใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้
				 (1) กรณี บุ ค คลที่ ถู ก หมายเรี ย ก มาเป็ น พยาน พยาน
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตีความหรือล่าม ให้มาศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก
โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
				 (2) กรณีบุคคลที่ถูกถามหรือถูกสั่งให้น�ำเสนอเอกสารหรือ
พยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่มิได้น�ำส่ง โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
				 (3) กรณีบุคคลที่ปฏิเสธ หรือรบกวนหรือหลีกเลี่ยงในการ
ตรวจสอบ สอบสวนของศาลรัฐธรรมนูญ โดยปราศจากเหตุอันสมควร
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				 จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้
ได้มีบัญญัติคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ และให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญมีเครื่องมือ
เพื่อใช้ในการควบคุมการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลให้เป็นไปโดยสงบ
เรียบร้อย กล่าวคือให้ศาลสามารถลงโทษทางอาญาแก่บุคคลที่ขัดขืนไม่ปฏิบัติ
ตามหมายเรียกให้มาเป็นพยาน หรือส่งพยานหลักฐานหรือหลีกเลีย่ งการสอบสวน
ตลอดจนรบกวนการพิจารณาคดีของศาล
				 กล่าวโดยสรุป ทัง้ รัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัตศิ าลรัฐธรรมนูญ
ของเกาหลีใต้ได้บัญญัติรับรองทั้งความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ความศักดิ์สิทธิ์ของอ�ำนาจศาล ตลอดจนบัญญัติให้เครื่องมือแก่
ศาลในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้ศาลสามารถด�ำเนินกระบวน
พิจารณาคดีไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นธรรม
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บทที่ 4

การคุม้ ครองการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญไทย
การละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นบทบัญญัติที่มีมาในประเทศไทยอย่างยาวนาน
ในทางแพ่งมีการกล่าวถึงในประมวลวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 30 – มาตรา 33
ในทางอาญา ได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 198123 ส่วนในทาง
ปกครอง ก็ได้บัญญัติคุ้มครองศาลไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 64124 และมาตรา 65125 จากการพิจารณา
ประเด็นดังกล่าวในระบบกฎหมายไทย อาจมีความแตกต่างในมิติทางแพ่งและ
ทางอาญาในแง่ทแี่ ยกออกเป็น “การดูหมิน่ ศาล” หรือเป็น “การละเมิดอ�ำนาจศาล”
โดยมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่การพิจารณาดังกล่าวไม่ใช่วัตถุประสงค์
ของการพิจารณาในรายงานฉบับนี้ ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ มุมมองที่เกี่ยวกับ
การละเมิดอ�ำนาจศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปเช่นไร ปรากฏ
ดังรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไปนี้
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 198 บัญญัติว่า
“ผูใ้ ดดูหมิน่ ศาลหรือผูพ้ พิ ากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี หรือกระท�ำการขัดขวางการพิจารณาหรือ
พิพากษาของศาล ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่หนึง่ ปีถงึ เจ็ดปี หรือปรับตัง้ แต่สองพันบาทถึงหนึง่ หมืน่ สีพ่ นั บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
124
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 64 บัญญัติว่า
“นอกจากที่บัญญัติไว้แล้ว ในพระราชบัญญัตินี้ให้น�ำบทบัญญัติที่ถือว่า เป็นการกระท�ำละเมิดอ�ำนาจศาล
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม และเมื่อมีการละเมิดอ�ำนาจศาล
ให้ศาลปกครองมีอ�ำนาจสั่งลงโทษได้ ดังนี้
(1) ตักเตือน โดยจะมีค�ำต�ำหนิเป็นลายลักษณอักษรด้วยหรือไม่ก็ได้
(2) ไล่ออกจากบริเวณศาล
(3) ลงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
การสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลพึงใช้-อย่างระมัดระวังและเท่าที่จ�ำเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี และ
หากเป็นการสั่งลงโทษตาม (3) ให้องค์คณะอื่นที่มิใช่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเป็นผู้พิจารณาและ
สั่งลงโทษ”
125
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 65 บัญญัติว่า
“ผูใ้ ดวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริตด้วยวิธกี ารทางวิชาการ ผูน้ นั้ ไม่มี
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ”
123
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4.1 บทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาล
กฎหมายการละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นมาตรการส�ำคัญประการหนึง่ ทีก่ ฎหมาย
ได้กำ� หนดไว้ในขัน้ ตอนระหว่างการด�ำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ของศาล อันเป็นหลักการพื้นฐานในการที่จะรักษาระบบกฎหมายให้มีความมั่นคง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและความน่าเชื่อถือของศาลในฐานะเป็น
ผู้ใช้อ�ำนาจตุลาการอันเป็นอ�ำนาจในการประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมแก่
ประชาชนตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ ซึง่ อ�ำนาจตุลาการ
เป็นส่วนหนึ่งของอ�ำนาจอธิปไตยอันเป็นอ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
ในหัวข้อนี้จะได้ศึกษาถึงการละเมิดอ�ำนาจศาลยุติธรรม (4.1.1) และการละเมิด
อ�ำนาจศาลปกครอง (4.1.2)
			 4.1.1 การละเมิดอ�ำนาจศาลยุติธรรม
			 การด�ำเนินกระบวนพิจารณาในคดีตา่ ง ๆ ต้องด�ำเนินกระบวนพิจารณา
เป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรมต่อคู่ความทุกฝ่าย กล่าวคือ เพื่อให้กระบวน
พิจารณาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีบทบัญญัติที่ให้
อ�ำนาจศาลในการลงโทษผู้กระท�ำผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล เพื่อให้ศาลสามารถ
ควบคุมการด�ำเนินกระบวนพิจารณาให้เป็นไปตามประสงค์ได้ จากเหตุผลข้างต้น
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลจึงถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 30 – 33 อันเป็นความผิดที่มีลักษณะเฉพาะคือ มีโทษจ�ำคุก
และปรับ โดยในส่วนนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ในการแบ่งการพิจารณา
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลและศึกษาถึงความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ในศาลยุตธิ รรมและศาลช�ำนัญพิเศษ โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 ส่วนได้แก่ บทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาลยุติธรรม
(4.1.1.1) และการโต้แย้งค�ำสั่งละเมิดอ�ำนาจศาลยุติธรรม (4.1.1.2)
4.1.1.1  บทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาลยุติธรรม
				 กฎหมายว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทยนัน้ ได้บญ
ั ญัติ
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ไว้เป็นครัง้ แรกใน พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรมกับพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาความแพ่ง
รศ. 127 หมวดที่ 19 ว่าด้วยละเมิดอ�ำนาจศาล มาตรา 134 ถึงมาตรา 137 เช่น
คู่ความประพฤติตนไม่เรียบร้อยในศาล หมิ่นประมาทผู้พิพากษาโดยศาลมีอ�ำนาจ
ที่จะสั่งลงโทษในคดีด้วยตนเอง126 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความแพ่ง ในปี พ.ศ. 2478 ก็ได้มกี ารบัญญัตเิ รือ่ งละเมิดอ�ำนาจศาลไว้ใน
มาตรา 30 - มาตรา 33127 ซึ่งบทบัญญัติทั้ง 4 มาตราดังกล่าวนั้นน�ำมาใช้ส�ำหรับ
การพิจารณาคดีของศาลทุกประเภทไม่ใช่เฉพาะในการพิจารณาคดีแพ่งเท่านั้น
กล่าวคือ ใช้กบั การพิจารณาคดีอาญาตามทีม่ บี ญั ญัตไิ ว้ในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา 15 ใช้กับการพิจารณาคดีของศาลช�ำนัญพิเศษต่างๆ เช่น
ศาลแรงงานตามทีม่ บี ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลแรงงานและวิธพี จิ ารณา
มาตรา 134 ถ้าคู่ความผู้ใดประพฤติอาการกิริยาไม่เรียบร้อย จนถึงผู้พิพากษาต้องมีค�ำสั่งให้ขับไล่
ให้ออกจากศาลเพื่อจะรักษาความเรียบร้อยในศาล ดังนั้นแล้วให้พิจารณาคดีต่อไปได้
มาตรา 135 ผู้ใดผู้หนึ่งจงใจปลอมเข้ามาว่าต่างแก้ต่าง ฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจ�ำเลยก็ดีโดยมิได้รับอนุญาต
จากฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจ�ำเลย ถ้าไต่สวนได้ความจริงให้ลงโทษผู้ละเมิดนั้นให้จ�ำไว้ไม่เกินกว่าสิบสองเดือน
หรือปรับเป็นเงินพินัยไม่เกินกว่าพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับด้วยก็ได้
มาตรา 136 ผูใ้ ดหมิน่ ประมาทแก่ผพู้ พิ ากษา ในเวลาท�ำการตามหน้าทีใ่ นศาลหรือหมิน่ ประมาทต่อศาลใด ๆ
ด้วยวาจาก็ดีซึ่งมิบังควร ให้ลงโทษแก่ผู้หมิ่นประมาทนั้น ให้จ�ำไว้ไม่เกินกว่าสิบสองเดือน หรือปรับเป็นเงิน
พินัยไม่เกินกว่าพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับด้วยก็ได้
มาตรา 137 ถ้าผูใ้ ดมากระท�ำการหมิน่ ประมาทต่อผูพ้ พิ ากษาหรือศาลดังกล่าวไว้ในมาตราข้างบนนี้ ศาลจะ
สั่งให้จับตัวผู้หมิ่นประมาทคุมขังไว้หรือจะขับไล่ไม่ให้เข้าศาล มีก�ำหนดเวลาเท่าใดก็ได้ และถ้าศาลเห็น
สมควรจะตัดสินลงโทษผูห้ มิน่ ประมาทนัน้ ในวันเดียวกันนัน้ ก็ให้ตดั สินตามควรแก่โทษานุโทษ แล้วให้ศาล
จดหมายพรรณนาข้อความผิด แลโทษที่ได้ตัดสินไว้ในส�ำนวนด้วย
127
มาตรา 30 ให้ศาลมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดใด ๆ แก่คู่ความหรือแก่บุคคลภายนอกที่อยู่ต่อหน้าศาลตาม
ที่เห็นจ�ำเป็น เพื่อความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาล และเพื่อให้กระบวนพิจารณาด�ำเนินไปตามเที่ยงธรรม
และรวดเร็ว
มาตรา 31 ผู้ใดกระท�ำการอย่างใด ๆ ดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือว่ากระท�ำผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
(1) ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของศาลตามมาตราก่อนอันว่าด้วยการรักษาความเรียบร้อย หรือ
ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล
(2) เมือ่ ได้มคี ำ� ร้องและได้รบั อนุญาตจากศาลให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา 156/1 แล้ว ปรากฏว่าได้
แสดงข้อเท็จจริงหรือเสนอพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาลในการไต่สวนค�ำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
(3) เมื่อรู้ว่าจะมีการส่งค�ำคู่ความหรือส่งเอกสารอื่น ๆ ถึงตน แล้วจงใจไปเสียให้พ้น หรือหาทางหลีกเลี่ยง
ที่จะไม่รับค�ำคู่ความหรือเอกสารนั้นโดยสถานอื่น
(4) ตรวจเอกสารทัง้ หมด หรือฉบับใดฉบับหนึง่ ซึง่ อยูใ่ นส�ำนวนความ หรือคัดเอาส�ำเนาเอกสารเหล่านัน้ ไป
โดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ มาตรา 54
(5) ขัดขืนไม่มาศาล เมื่อศาลได้มีค�ำสั่งตามมาตรา 19 หรือมีหมายเรียกตามมาตรา 277
126
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คดีแรงงาน มาตรา 31 ใช้กับศาลภาษีตามที่มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลภาษีอากรและวิธพี จิ ารณาคดีภาษีอากร ศาลคดีเด็กและเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลล้มละลายตามที่มีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายด้วย 128
				 จากบทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกล่าวข้างต้นนัน้ อาจแบ่งการกระท�ำ
ที่ถือว่าเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลออกได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้
มาตรา 32 ผูใ้ ดเป็นผูป้ ระพันธ์ บรรณาธิการ หรือผูพ้ มิ พ์โฆษณาซึง่ หนังสือพิมพ์ หรือสิง่ พิมพ์อนั ออกโฆษณา
ต่อประชาชน ไม่วา่ บุคคลเหล่านัน้ จะได้ร้ถู งึ ซึง่ ข้อความหรือการออกโฆษณาแห่งหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์
เช่นว่านั้นหรือไม่ ให้ถือว่าได้กระท�ำผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่าง
ดังจะกล่าวต่อไปนี้
		 (1) ไม่ว่าเวลาใด ๆ ถ้าหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์เช่นว่ามานั้นได้กล่าวหรือแสดงไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ซึ่ง
ข้อความหรือความเห็นอันเป็นการเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อื่น ๆ แห่งคดี หรือกระบวนพิจารณา
ใด ๆ แห่งคดี ซึ่งเพื่อความเหมาะสมหรือเพื่อคุ้มครองสาธารณประโยชน์ ศาลได้มีค�ำสั่งห้ามการออก
โฆษณาสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าโดยวิธีเพียงแต่สั่งให้พิจารณาโดยไม่เปิดเผยหรือโดยวิธีห้ามการออกโฆษณา
โดยชัดแจ้ง
		 (2) ถ้าหนังสือพิมพ์หรือสิง่ พิมพ์ ได้กล่าวหรือแสดงไม่วา่ โดยวิธใี ด ๆ ในระหว่างการพิจารณาแห่งคดีไป
จนมีค�ำพิพากษาเป็นที่สุด ซึ่งข้อความหรือความเห็นโดยประสงค์จะให้มีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของ
ประชาชน หรือเหนือศาลหรือเหนือคู่ความหรือเหนือพยานแห่งคดีซึ่งพอเห็นได้ว่าจะท�ำให้การพิจารณา
คดีเสียความยุติธรรมไป เช่น
			 ก. เป็นการแสดงผิดจากข้อเท็จจริงแห่งคดี หรือ
			 ข. เป็นรายงานหรือย่อเรือ่ งหรือวิภาค ซึง่ กระบวนพิจารณาแห่งคดีอย่างไม่เป็นกลางและไม่ถกู ต้อง หรือ
			 ค. เป็นการวิภาคโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งการด�ำเนินคดีของคู่ความ หรือค�ำพยานหลักฐาน หรือนิสัย
			 ความประพฤติของคู่ความหรือพยาน รวมทั้งการแถลงข้อความอันเป็นการเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง
			 ของคู่ความหรือพยาน แม้ถึงว่าข้อความเหล่านั้นจะเป็นความจริง หรือ
			 ง. เป็นการชักจูงให้เกิดมีค�ำพยานเท็จเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้น�ำวิเคราะห์ศัพท์ทั้งปวงใน
			 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2476 มาใช้บังคับ
มาตรา 33 ถ้าคู่ความฝ่ายใดหรือบุคคลใดกระท�ำความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลใด ให้ศาลนั้นมีอ�ำนาจ
สั่งลงโทษโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสองวิธีดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ
		 (ก) ไล่ออกจากบริเวณศาล หรือ
		 (ข) ให้ลงโทษจ�ำคุก หรือปรับ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		
การไล่ออกจากบริเวณศาลนัน้ ให้กระท�ำได้ชวั่ ระยะเวลาทีศ่ าลนัง่ พิจารณาหรือภายในระยะเวลาใด ๆ
ก็ได้ตามที่ศาลเห็นสมควร เมื่อจ�ำเป็นจะเรียกให้ต�ำรวจช่วยจัดการก็ได้ในกรณีก�ำหนดโทษจ�ำคุกและ
ปรับนั้นให้จ�ำคุกได้ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
128
อุดม เฟื่องฟุ้ง, ค�ำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1, อ้างแล้ว, หน้า 244.
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				 (1) ละเมิดอ�ำนาจศาลเพราะขัดขืนไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของศาล
				 โดยที่มาตรา 30 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
บัญญัติให้ศาลมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดแก่คู่ความฝ่ายใดหรือแก่บุคคลภายนอก
ที่อยู่ต่อหน้าศาลตามที่เห็นจ�ำเป็น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาล
และเพือ่ ให้กระบวนพิจารณาด�ำเนินไปอย่างเทีย่ งธรรมและรวดเร็ว อ�ำนาจเช่นว่านี้
ให้รวมถึงการสั่งห้ามคู่ความมิให้ด�ำเนินกระบวนพิจารณาในทางก่อความร�ำคาญ
หรือในทางประวิงให้ชักช้าหรือในทางฟุ่มเฟือยเกินสมควร ดังนั้น หากมีผู้ใด
ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของศาลที่ศาลออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 30
ย่อมถือได้ว่าผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
				 โดยข้อก�ำหนดของศาลอาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแต่งกายหรือ
เกี่ยวกับความประพฤติของคู่ความหรือบุคคลใดที่มาศาลก็ได้ ตัวอย่างข้อก�ำหนด
ที่ศาลสั่งออกมาเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาล เช่น
ศาลออกข้อก�ำหนดห้ามมิให้ใครน�ำสิ่งของเข้ามาขายในบริเวณศาล หรือสั่งห้าม
บุคคลที่เข้าฟังการพิจารณาคดีของศาลส่งเสียงเอะอะโวยวายหรือให้งดเว้น
กระท�ำการอย่างหนึง่ อย่างใดทีเ่ ป็นการรบกวนหรือก่อความร�ำคาญในการพิจารณาคดี
ของศาล เช่น ระหว่างศาลด�ำเนินการสืบพยานจ�ำเลย ตัวความซึ่งเป็นโจทก์
คอยพูดขัดจังหวะ และคอยพูดโต้เถียงกระแนะกระแหนพยานของจ�ำเลย ท�ำให้การ
พิจารณายุ่งยากเสียเวลาและก่อความร�ำคาญแก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งและศาล ดังนี้
ศาลก็อาจทีจ่ ะสัง่ ห้ามมิให้ตวั โจทก์ปฏิบตั ดิ งั กล่าวนัน้ หรือสัง่ ให้ตวั โจทก์ออกไปจาก
ห้องพิจารณาคงอนุญาตให้อยู่ในห้องพิจารณาเฉพาะทนายโจทก์ก็ได้ 129
					 มีข้อน่าคิดเกี่ยวกับการออกข้อก�ำหนดของศาล กล่าวคือ
ในการออกข้อก�ำหนดนั้น บทบัญญัติมาตรานี้ ไม่ได้บัญญัติว่าศาลจะต้องออก
ข้อก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นหนังสือแต่อย่างใด ฉะนั้น ศาลจะออก
129

สุข หงสไกร, ค�ำอธิบายประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2521),
หน้า 145 อ้างถึงใน วรรณวิสาข์ สุทธิวารี, ขอบเขตการกระท�ำทีเ่ ป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล, อ้างแล้ว, หน้า 79.
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ข้อก�ำหนดแก่คคู่ วามหรือบุคคลภายนอกทีม่ าอยูต่ อ่ หน้าศาลด้วยวาจาหรือปากเปล่า
ก็ได้ 130 แต่อย่างไรก็ดี ใช่วา่ การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของศาลจะถือเป็นความผิด
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในทุกกรณี กล่าวคือ หากการออกข้อก�ำหนดของศาล
เป็นการไม่ชอบแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าว ก็หาเป็นความผิดไม่
				 (2) การประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล
				 การประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลนัน้ ถือว่าเป็นความผิด
ที่เห็นได้ในตัวเอง หากบุคคลใดประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล บุคคลนั้น
ก็ยอ่ มมีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล โดยศาลหาจ�ำเป็นต้องออกข้อก�ำหนดก่อนไม่
ต่างกับการขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด บริเวณศาลหมายถึงที่ท�ำการของศาล
รวมทั้งอาณาบริเวณของศาล ถ้ามีร้ัวก็ภายในบริเวณรั้วของศาลด้วย ค�ำว่า
“ประพฤติตนไม่เรียบร้อยนี้” ต้องเป็นการกระท�ำที่เห็นได้อยู่ในตัวเองว่าจะก่อให้
เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญรบกวนการด�ำเนินการของศาล หรือเป็นการที่น่าจะ
เห็นเหตุกอ่ อันตรายขึน้ ได้ในศาล เช่น การส่งเสียงดังในระหว่างทีม่ กี ารพิจารณาคดี
หรือมีการท�ำร้ายกันในบริเวณศาล หรือพกพาอาวุธเข้ามาในบริเวณศาลหรือ
กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นการดูหมิ่นศาล เสียดสีศาล เป็นต้น
				 โดยการกระท�ำทีถ่ อื ว่าเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณ
ศาลนั้น แยกออกได้เป็น 2 กรณีคือ (1) การกระท�ำที่ได้กระท�ำในบริเวณศาล เช่น
ชกต่อยกันในบริเวณศาล หรือท�ำลายเอกสารบางส่วนในส�ำนวนความ เป็นต้น
(2) การกระท�ำที่ผลได้เกิดขึ้นในศาลแม้จะเป็นการกระท�ำนอกศาลก็ตาม เช่น
การเขียนค�ำคูค่ วามทีเ่ ป็นการดูหมิน่ เสียดสีศาลแล้วมอบอ�ำนาจให้บคุ คลอืน่ มายืน่ แทน
อย่างนีถ้ อื ว่าเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลเช่นเดียวกัน หรือในกรณี
ทีร่ อ้ งเรียนกล่าวหาผูพ้ พิ ากษาว่าประพฤติมชิ อบเกีย่ วกับคดีทนี่ งั่ พิจารณา โดยไม่มมี ลู
ทีจ่ ะกล่าวหาอย่างนีถ้ อื ได้วา่ ผลของการกระท�ำนัน้ เกิดขึน้ ในบริเวณศาลเหมือนกัน131
130
131

ประภาศน์ อวยชัย, “ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล,” ดุลพาห เล่ม 3 ปีที่ 35 (พฤษภาคม-มิถนุ ายน 2531) : 23.
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 235/2514
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การประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลนัน้ ผูก้ ระท�ำต้องมีเจตนาทีจ่ ะท�ำให้เกิด
ความไม่เรียบร้อย ถ้าผูก้ ระท�ำไม่มเี จตนาเช่นนัน้ หรือท�ำไปโดยไม่รวู้ า่ จะเป็นเหตุให้
เกิดความไม่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล132 นอกจากนี้ศาลฎีกา
ของไทยยังเคยวินจิ ฉัยว่า การเรียงค�ำคูค่ วาม ค�ำร้อง ค�ำแถลงหรือเอกสารใด ๆ ทีย่ นื่
ต่อศาลนั้นถ้ามีข้อความให้เห็นว่าเป็นไปในทางส่อเสียดเหยียดหยามหรือประชด
ประชันผู้พิพากษาโดยชัดแจ้ง ย่อมเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณ
ศาล133 ในกรณีนี้เห็นว่า ไม่ว่าค�ำคู่ความหรือค�ำร้อง ค�ำขอนั้นจะเป็นการกล่าวถึง
ศาลใด อาจจะเป็นศาลชัน้ ต้นหรือศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ถ้าได้ยนื่ ต่อศาลใดแล้ว
ศาลนัน้ ก็มอี ำ� นาจทีจ่ ะพิจารณาว่า เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลหรือไม่ได้ เพราะการ
กระท� ำ ที่ เ ป็ น การละเมิ ด อ� ำ นาจศาลนั้ น ถื อ ว่ า เป็ น การละเมิ ด ต่ อ สถาบั น ศาล
ถ้าการกระท�ำนัน้ ไปปรากฏทีศ่ าลใดแล้ว ศาลนัน้ ก็มอี ำ� นาจด�ำเนินการในเรือ่ งนัน้ ได้
เช่น ยืน่ ค�ำฟ้องฎีกาโดยมีขอ้ ความเป็นการส่อเสียดเหยียดหยามหรือประชดประชัน
ศาลอุทธรณ์หรือผู้พิพากษาผู้นั่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์ เมื่อยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลชั้นต้นใด ศาลชั้นต้นนั้นก็มีอ�ำนาจพิจารณาการกระท�ำนั้นได้ว่าเป็นละเมิด
อ�ำนาจศาลหรือไม่ 134
				 ปัญหาที่น่าจะพิจารณาคือ ค�ำคู่ความ ค�ำร้อง ค�ำขอ ค�ำแถลงที่มี
ข้อความในทางส่อเสียดเหยียดหยามหรือประชดประชันศาลนั้น เมื่อยื่นมาแล้ว
ศาลจะต้องมีค�ำสั่งให้แก้ไขเสียก่อนตามมาตรา 18 หรือไม่ ต่อเมื่อไม่ยอมแก้ไข
จึงจะถือว่าเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลหรือจะสั่งว่าเป็นละเมิดอ�ำนาจศาลได้ทันที
โดยไม่ต้องสั่งให้แก้ไขก่อน ในข้อนี้เห็นว่า ถ้าพิจารณากันในหลักข้อกฎหมายนั้น
ศาลสามารถทีจ่ ะสัง่ ว่าเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลได้เพราะเหตุวา่ การกระท�ำนัน้ ปรากฏ
ต่อศาลได้ชัดแจ้งแล้ว แต่ในทางปฏิบัตินั้นส่วนใหญ่จะสั่งให้แก้ไขเสียก่อน ต่อเมื่อ
ยืนยันไม่แก้ไขแล้ว จึงจะพิจารณาสั่งว่าเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลหรือไม่ 135
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 74/2520
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 72/2491
134
อุดม เฟือ่ งฟุง้ , ค�ำอธิบายประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1, อ้างแล้ว, หน้า 248-249.
135
เรื่องเดียวกัน, หน้า 249-250.
132
133
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				 (3) การแสดงข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการไต่สวน
ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
				 เมือ่ ได้มคี ำ� ร้องและได้รบั อนุญาตจากศาลให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ตามมาตรา 156/1 แล้วปรากฏว่าได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเสนอพยานหลักฐาน
อันเป็นเท็จต่อศาลในการไต่สวนค�ำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมซึ่งกรณีนี้ หมายถึง
การแสดงข้อเท็จจริงหรือเสนอพยานหลักฐานในการยื่นค�ำร้องแสดงความจ�ำนง
จะฟ้องหรือต่อสูค้ ดีโดยประสงค์จะขอศาลให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล โดยยืน่ ค�ำขอ
โดยท�ำเป็นค�ำร้องต่อศาลชั้นต้นที่จะฟ้องหรือได้ฟ้องคดีไว้นั้น พร้อมกับค�ำฟ้อง
ค�ำฟ้องอุทธรณ์ ค�ำฟ้องฎีกา ค�ำร้องสอดหรือค�ำให้การแล้วแต่กรณีและแสดง
ข้อเท็จจริงหรือเสนอพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาลในการไต่สวนค�ำร้องขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมว่าตนไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าฤชาธรรมเนียมศาลได้ ซึ่งเป็น
ความเท็จเพราะความจริงนั้น ตนมีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าฤชาธรรมเนียมศาลได้
ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลแล้ว ยังอาจเป็นความผิดฐาน
เบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177 อีกด้วย นอกจากนั้น
ศาลอาจมีคำ� สัง่ ถอนอนุญาตทีใ่ ห้ฟอ้ งหรือต่อสูค้ ดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเสีย
ในเวลาใด ๆ ก็ได้ และบุคคลนั้นจ�ำต้องรับผิดเสียค่าฤชาธรรมเนียมส�ำหรับ
กระบวนพิจารณาภายหลังที่ศาลได้ถอนอนุญาตแล้วนั้นตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 160136
				 (4) การหลีกเลี่ยงไม่รับค�ำคู่ความหรือเอกสาร
					 กรณีทจี่ ะถือว่าเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลตามอนุมาตรานีไ้ ด้นนั้
จะต้องเป็นการหลีกเลี่ยงไม่รับค�ำคู่ความหรือเอกสารอื่น ๆ ส�ำหรับค�ำคู่ความนั้น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 1 (5) ได้ให้ค�ำวิเคราะห์ศัพท์
ไว้ว่าหมายถึง บรรดาค�ำฟ้อง ค�ำให้การหรือค�ำร้องทั้งหลายที่ยื่นต่อศาลเพื่อตั้ง
ประเด็นระหว่างคูค่ วาม ส่วนหมายศาลนัน้ ไม่เป็นค�ำคูค่ วาม เพราะไม่เข้าตามวิเคราะห์
136

วรรณวิสาข์ สุทธิวารี, ขอบเขตการกระท�ำที่เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล, อ้างแล้ว, หน้า 82.
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ศัพท์ของกฎหมาย แต่อย่างไรก็ดีหมายศาลต่าง ๆ ย่อมรวมอยู่ในความหมายของ
ค�ำว่าเอกสารด้วย เพราะมิฉะนั้น ถ้าผู้ใดหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับหมายศาล ศาลจะไม่
สามารถลงโทษตามมาตรานี้ได้ ดังนั้น ค�ำว่าเอกสารจึงต้องรวมถึงหมายศาลด้วย
เพราะฉะนั้น ถ้าบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นคู่ความหรือบุคคลผู้มีหน้าที่รับหมายศาล
หลีกเลี่ยงไม่รับหรือจงใจไปเสียให้พ้นเมื่อรู้อยู่แล้วว่าจะมีการส่งหมายศาลถึงตน
ก็ย่อมมีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลตามอนุมาตรานี้ด้วย
				 แต่อย่างไรก็ตาม แม้เจ้าพนักงานที่ไปส่งหมายเรียกของศาล
ได้พบจ�ำเลยและแจ้งให้จ�ำเลยทราบว่าจะส่งหมายให้ แล้วจ�ำเลยกลับกินข้าวเสีย
และแกล้งพูดโยกโย้ อันเป็นการแสดงว่าจ�ำเลยแกล้งถ่วงเวลา แต่การถ่วงเวลารับ
หมายศาลไม่ใช่การหลีกเลีย่ งหมายศาล จ�ำเลยจึงไม่มคี วามผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
ตามอนุมาตรานี้ 137 ส�ำหรับทนายความที่เป็นผู้ยุยงเสี้ยมสอนจ�ำเลยให้หลบเลี่ยง
ไม่รับหมายของศาลตลอดมาก็ย่อมมีความผิดตามอนุมาตรานี้ได้เช่นกัน 138
				 (5) การตรวจหรือคัดเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต
					 ตามบทบัญญัติมาตรา 31 (4) นี้เป็นเรื่องตรวจเอกสารหรือ
คัดเอกสารจากส�ำนวนความของศาลโดยฝ่าฝืนมาตรา 54 ซึ่งมาตรา 54 วรรคแรก
แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง บัญญัตวิ า่ คูค่ วามก็ดี หรือพยานในส่วน
ทีเ่ กีย่ วกับค�ำให้การของตนในคดีนนั้ ก็ดี หรือบุคคลภายนอกผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยชอบ
หรือมีเหตุผลอันสมควรก็ดี อาจร้องขอต่อศาลไม่วา่ เวลาใด ๆ ในระหว่างหรือภายหลัง
การพิจารณาเพื่อตรวจเอกสารทั้งหมดหรือแต่บางฉบับในส�ำนวนเรื่องนั้นหรือ
ขอคัดส�ำเนาเอกสารในส�ำนวนความ หากปรากฏว่าคู่ความ หรือพยาน หรือบุคคล
ภายนอกได้ ก ระท� ำ ไปโดยไม่ ไ ด้ รั บ ความอนุ ญ าตจากศาลอั น เป็ น การฝ่ า ฝื น
มาตรา 54 ก็ย่อมเป็นความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลตามอนุมาตรานี้

137
138

ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1018/2510
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 102/2507 (ป.)
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				 (6) การขัดขืนไม่มาศาลตามค�ำสั่งศาล
					 ตามบทบัญญัตมิ าตรานีเ้ ป็นเรือ่ งการขัดขืนไม่มาศาล เมือ่ ศาล
มีคำ� สัง่ ซึง่ มาตรา 19 บัญญัตใิ ห้ศาลมีอำ� นาจสัง่ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควรให้คคู่ วามทุกฝ่าย
หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ มาศาลด้วยตนเอง ถึงแม้วา่ คูค่ วามนัน้ จะได้มที นายความว่าต่าง
แก้ต่างอยู่แล้วก็ดี อนึ่งถ้าศาลเห็นว่าการที่คู่ความมาศาลด้วยตนเอง อาจยังให้เกิด
ความตกลงหรือการประนีประนอมยอมความดังที่บัญญัติไว้ ก็ให้ศาลสั่งให้คู่ความ
มาศาลด้วยตนเอง ฉะนั้น หากคู่ความใดได้รับค�ำสั่งศาลด้วยตนเองแล้วขัดขืน
ไม่มาศาลตามค�ำสัง่ นัน้ ก็อาจมีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล แต่โดยทีท่ นายความ
ไม่มฐี านะเป็นคูค่ วามตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 19 แม้จะ
ไม่ได้มาศาลตามค�ำสัง่ ของศาลเพือ่ ด�ำเนินกระบวนพิจารณาในเรือ่ งละเมิดอ�ำนาจศาล
ต่อทนายความผู้นั้นโดยเฉพาะ ก็ไม่มีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอนุมาตรานี้ 139
				 นอกจากนี้ มาตรา 277 ยังบัญญัติให้อ�ำนาจศาลท�ำการไต่สวน
และออกหมายเรียกลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่เชื่อว่าอยู่ในฐานะที่จะ
ให้ถ้อยค�ำอันเป็นประโยชน์ในการไต่สวนเช่นว่านั้น มาศาลเพื่อท�ำการไต่สวน
เมื่อเจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษาเชื่อว่าลูกหนี้ตามค�ำพิพากษามีทรัพย์สินที่จะต้อง
ถูกบังคับคดีมากกว่าทีต่ นทราบ หากลูกหนีห้ รือบุคคลอืน่ ได้รบั หมายเรียกของศาล
โดยชอบแล้ว ฝ่าฝืนไม่มาศาล ก็อาจมีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลได้ 140
				 (7) การกระท�ำของหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์
					 ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างมาก ตลอดจนอาจเป็นสิ่งที่ชี้น�ำหรือสร้างความ
เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดในสังคมได้ จึงได้มีบทบัญญัติในเรื่องละเมิดอ�ำนาจ
ศาลทางหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ไว้โดยเฉพาะในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
139
140

ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 102/2507
เรื่องเดียวกัน, หน้า 84
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ความแพ่ง มาตรา 32 ซึง่ ความในมาตรานีเ้ ห็นว่า แม้จะใช้ถอ้ ยค�ำว่า “หนังสือพิมพ์
หรือสิ่งพิมพ์” แต่โดยเจตนารมณ์แล้วกฎหมายต้องการวางหลักการว่าการกระท�ำ
โดยสื่อใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลอย่างเดียวกับที่บัญญัติในมาตรานี้ผู้ที่กระท�ำการนั้น
ก็ควรได้รับผลทางกฎหมายอย่างเดียวกัน 141
				 การกระท�ำทีจ่ ะถือว่าเป็นความผิดของหนังสือพิมพ์หรือสิง่ พิมพ์นนั้
แยกออกได้เป็น 2 ประการ คือ
(ก) เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ศาลสั่งห้าม ข้อนี้เป็นการกระท�ำที่ฝ่าฝืน
มาตรา 32 (1) ส�ำหรับการทีศ่ าลจะสัง่ ห้ามเปิดเผยข้อเท็จจริงในคดีนนั้ ต้องเพือ่ เหตุ
2 ประการ คือ
				 ประการแรก เพื่อความเหมาะสมของคดี ซึ่งอาจจะเป็นกรณี
ทีเ่ ปิดเผยแล้วจะท�ำให้บคุ คลหนึง่ บุคคลใดได้รบั ความเสียหายในเมือ่ ข้อเท็จจริงนัน้
ยังไม่เป็นที่ยุติ
				 ประการที่สอง เพื่อคุ้มครองสาธารณประโยชน์ เพื่อคุ้มครอง
สาธารณประโยชน์นี้ จะเป็นประโยชน์ของสาธารณะในทางใดก็ได้ เช่น ในด้าน
ความมั่นคงของรัฐหรือด้านความสงบเรียบร้อยของประชาชน
				 โดยค� ำ สั่ ง ห้ า มของศาลที่ ห ้ า มเปิ ด เผยข้ อ เท็ จ จริ ง นั้ น อาจจะ
เกิดขึ้นโดย
				 ก.1 ศาลมี ค� ำ สั่ ง ให้ พิ จ ารณาคดี นั้ น เป็ น การลั บ ทั้ ง หมดหรื อ
แต่บางส่วน
				 ก.2 ศาลมีค�ำสั่งห้ามเปิดเผยข้อเท็จจริงเพื่อเหตุข้างต้นแม้คดีนั้น
จะไม่
ได้พิจารณาเป็นการลับ
				

				 การเปิ ด เผยข้ อ เท็ จ จริ ง ในคดี นั้ น ไม่ ร วมไปถึ ง การเปิ ด เผย
ค�ำพิพากษาด้วยเพราะค�ำพิพากษาของศาล ไม่วา่ ศาลใด จะเป็นคดีทมี่ กี ารพิจารณาลับ
หรือไม่ก็ตาม ถือว่าค�ำพิพากษานั้นจะต้องอ่านโดยเปิดเผย เพราะค�ำพิพากษานั้น
141

อุดม เฟือ่ งฟุง้ , ค�ำอธิบายประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1, อ้างแล้ว, หน้า 257-258.
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ถือว่าเป็นสมบัติของประชาชน การเปิดเผยค�ำพิพากษาที่อ่านแล้ว จึงไม่ถือว่าเป็น
ความผิดตามข้อนี้ แต่ถา้ ค�ำพิพากษาทีย่ งั ไม่ได้อา่ นโดยเปิดเผยแล้ว ก็ถอื ว่าเป็นการ
เปิดเผยข้อเท็จจริงในคดีเหมือนกัน
				 การวิจารณ์ค�ำพิพากษา ค�ำพิพากษาที่อ่านแล้วนั้นอาจจะมี
ผู้วิจารณ์ได้ในทางวิชาการ แต่ก็ต้องระวังว่าถ้าไม่ใช่เป็นการวิจารณ์ในเชิงวิชาการ
แต่วิจารณ์ไปในท�ำนองต�ำหนิติเตียนหรือไปในทางพิจารณาค�ำพิพากษาที่ยัง
ไม่ถึงที่สุดนั้นก็อาจจะมีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลได้
				 (ข) การกระท�ำที่เป็นการสร้างอิทธิพลเหนือคดี
				 การกระท�ำตามมาตรา 32 (2) ต้องเป็นการกระท�ำที่ประสงค์จะ
ให้มีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชน หรือเหนือศาล หรือเหนือคู่ความ หรือ
เหนือพยานแห่งคดี อันจะท�ำให้การพิจารณาคดีเสียความยุตธิ รรมไป ซึง่ จะกระท�ำ
โดยวิธีใดหรืออย่างใดก็ได้ แต่กฎหมายยกตัวอย่างไว้ 4 ประการ คือ
				 ประการแรก การแสดงผิดจากข้อเท็จจริงแห่งคดี
				 ประการทีส่ อง รายงานหรือย่อเรือ่ งหรือวิภาคซึง่ กระบวนพิจารณา
แห่งคดีไม่เป็นกลาง
				 ประการที่สาม การวิภาคโดยไม่เป็นธรรมซึ่งการด�ำเนินคดีของ
คู่ความหรือค�ำพยาน หลักฐาน หรือนิสัยความประพฤติของคู่ความหรือพยาน
อันจะเป็นการเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของผู้นั้นแม้ความนั้นจะเป็นความจริง
				 ประการสุดท้าย ชักจูงให้เกิดค�ำพยานเท็จ
				 ทั้ง 4 ประการนี้เป็นตัวอย่างที่กฎหมายยกขึ้นให้เห็น ถ้ามีการ
กระท�ำอย่างอืน่ ทีม่ ผี ลท�ำนองเดียวกับทีก่ ฎหมายยกตัวอย่างไว้แล้ว ก็ถอื ว่าเป็นการ
ละเมิดอ�ำนาจศาลเหมือนกัน
				 มาตรานี้ บั ญ ญั ติ เรื่ อ งความผิ ด ฐานละเมิ ด อ� ำ นาจศาลของ
หนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อันออกโฆษณาต่อประชาชน โดยบัญญัติให้ผู้ประพันธ์
บรรณาธิการ หรือผู้ซึ่งโฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อันออกโฆษณาต่อ
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ประชาชนต้องรับผิด หากปรากฏว่าหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์นั้นได้ กระท�ำผิด
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาลไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะได้รู้ซึ่งข้อความหรือการโฆษณา
แห่งหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์เช่นว่านั้นหรือไม่ ก็จะยกมาเป็นข้อแก้ตัวให้พ้นจาก
ความรับผิดหาได้ไม่
				 ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลตามมาตรา 32 นี้ ได้บญ
ั ญัตไิ ว้เป็น
พิเศษ โดยมีเหตุผลว่าหนังสือพิมพ์หรือสิง่ พิมพ์อนั ออกโฆษณาต่อประชาชนเป็นการ
กระท�ำกันภายในโรงพิมพ์ หากจะเอาผิดแต่เฉพาะผูร้ เู้ ห็นจริง ๆ ก็จะมีการซัดทอดกัน
ไม่รู้จักจบสิ้น ยากที่จะทราบได้ว่าใครรู้เห็นกันบ้าง ส�ำหรับผู้ประพันธ์ เมื่อตน
แต่งเองเขียนเองก็ตอ้ งได้ทราบถึงข้อความนัน้ อย่างไม่มปี ญ
ั หา แต่บรรณาธิการและ
ผู้พิมพ์โฆษณา ก็เพื่อจะได้สังวรว่ามีหน้าที่ต้องระมัดระวังตรวจตราข้อความที่
ลงพิมพ์นั้นก่อนจะน�ำออกโฆษณาต่อประชาชน กฎหมายจึงบัญญัติให้ร่วมรับผิด
แม้จะอ้างข้อไม่รู้เป็นข้อแก้ตัวก็ตาม 142
4.1.1.2  การโต้แย้งค�ำสั่งละเมิดอ�ำนาจศาลยุติธรรม
				 ส�ำหรับการอุทธรณ์ฎกี าในความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลยุตธิ รรมนัน้
มีหลักการ ดังนี้
				 (1) ผูท้ จี่ ะอุทธรณ์ฎกี าได้นนั้ คือ ผูท้ ถี่ กู ลงโทษหรือพนักงานอัยการ
ตามพระราชบัญญัติพนักงานองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
มาตรา 14 เท่านั้น
				 (2) ไม่มีข้อต้องห้ามในการอุทธรณ์ฎีกาไม่ว่าจะเป็นโทษจ�ำคุก
หรือปรับ
				 (3) ไม่ว่าจะเป็นค�ำสั่งของศาลชั้นต้นใด จะต้องอุทธรณ์ไปยังศาล
อุทธรณ์ 143

142
143

วรรณวิสาข์ สุทธิวารี, ขอบเขตการกระท�ำที่เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล, อ้างแล้ว, หน้า 85-86.
อุดม เฟื่องฟุ้ง, ค�ำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1, อ้างแล้ว, หน้า 275.
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			 4.1.2 การละเมิดอ�ำนาจศาลปกครอง
4.1.2.1 บทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาลปกครอง
				 ส�ำหรับความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในศาลปกครองนัน้ มีบญ
ั ญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2543 โดยมีเหตุแห่งการละเมิดอ�ำนาจศาล 3 ประการ ได้แก่ การไม่แสดง
หลักฐานตามก�ำหนดเวลาหรือประวิงคดี (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 57) การกระท�ำอันกระทบต่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณศาล (ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 8) และการวิจารณ์
การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยไม่สุจริตและไม่ใช่ด้วย
วิธกี ารทางวิชาการ (พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 65)
				 (1) การไม่แสดงหลักฐานตามก�ำหนดเวลาหรือประวิงคดี
				 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 ได้ก�ำหนดความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลอันเกิดจากการไม่แสดง
หลักฐานตามก�ำหนดเวลาหรือประวิงคดีไว้ในมาตรา 57 ว่า ให้ตลุ าการเจ้าของส�ำนวน
ท� ำ หน้ า ที่ ต รวจสอบและเสนอความเห็ น ในข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมายต่ อ
องค์คณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจนด�ำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้น
				 ในระหว่างการด�ำเนินการของตุลาการเจ้าของส�ำนวนดังกล่าว
ข้างต้น ให้เปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้งของแต่ละฝ่าย และ
ให้คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายได้ เมื่อตุลาการเจ้าของส�ำนวนเห็นว่าได้รวบรวมข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายเพียงพอแล้ว ให้ตลุ าการเจ้าของส�ำนวนท�ำความเห็นเสนอให้องค์คณะ
พิจารณาพิพากษาเพือ่ พิจารณาคดีตอ่ ไป โดยในการให้โอกาสคูก่ รณีพยานหลักฐาน
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ของฝ่ายตน ให้ตุลาการเจ้าของส�ำนวนก�ำหนดให้คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานของ
ฝ่ายตนภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ถ้าคูก่ รณีมไิ ด้ปฏิบตั ภิ ายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
ให้ถือว่าคู่กรณีที่ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานนั้นไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือ
ยอมรับข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วแต่กรณีและให้
ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม
				 ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานทางปกครองหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ไม่ดำ� เนินการภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดข้างต้นหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีให้ลา่ ช้า
ศาลปกครองจะรายงานผู้บังคับบัญชา ผู้ก�ำกับดูแล ผู้ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรี
เพื่อด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้ ทั้งนี้
โดยไม่เป็นการตัดอ�ำนาจที่ศาลจะมีค�ำสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
				 (2) การกระท� ำ อั น กระทบต่ อ ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยใน
บริเวณศาล
				 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 8 ได้บัญญัติให้อ�ำนาจศาลปกครอง
ในการยับยั้งการกระท�ำอันกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณศาล
ไว้ดงั นี้ ศาลมีอำ� นาจออกข้อก�ำหนดใด ๆ แก่คกู่ รณีหรือแก่บคุ คลใดทีอ่ ยูต่ อ่ หน้าศาล
ตามที่เห็นจ�ำเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาล หรือเพื่อให้การด�ำเนิน
คดีปกครองเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมและรวดเร็ว อ�ำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงการ
สัง่ ห้ามคูก่ รณีมใิ ห้ดำ� เนินคดีปกครองในทางก่อความร�ำคาญ ในทางประวิงให้ลา่ ช้า
หรือในทางฟุ่มเฟือยเกินสมควร
				 การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ ก� ำ หนดดั ง กล่ า ว เป็ นการละเมิ ด
อ�ำนาจศาลและศาลมีอ�ำนาจสั่งลงโทษตามมาตรา 64
				 (3) การวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครอง
โดยไม่สุจริตและไม่ใช่ด้วยวิธีการทางวิชาการ
				 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 65 ได้บัญญัติว่า ผู้ใดวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดี
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ของศาลปกครองโดยสุจริตด้วยวิธีการทางวิชาการ ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานละเมิด
อ�ำนาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ
				 (4) การน�ำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งน�ำมาใช้โดย
อนุโลม
				 นอกจากนีย้ งั มีการกระท�ำทีถ่ อื ว่าเป็นความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจ
ศาลปกครองซึง่ เป็นน�ำการกระท�ำทีป่ ระมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งบัญญัติ
ว่าเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลไว้ ซึ่งได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 31 และมาตรา 32 โดยน�ำมาใช้กับศาลปกครองด้วยโดยอนุโลม แต่ใน
ส่วนของโทษนั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครองได้บัญญัติโทษส�ำหรับการละเมิดอ�ำนาจศาลในศาลปกครองไว้เป็น
การเฉพาะแล้ว จึงไม่อนุโลมเอากฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งในส่วนของโทษของ
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลที่บัญญัติไว้ในมาตรา 33 มาใช้ ซึ่งแตกต่างจาก
กรณีที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 บัญญัติให้น�ำมา
อนุโลมใช้กับศาลอาญาด้วย
4.1.2.2  บทลงโทษความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลปกครอง
				 ส�ำหรับบทลงโทษเมื่อมีการละเมิดอ�ำนาจศาลนั้น มาตรา 64
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ได้บัญญัติให้ศาลปกครองมีอ�ำนาจสั่งลงโทษ
				 (1) ตักเตือน โดยจะมีค�ำต�ำหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่
ก็ได้
				 (2) ไล่ออกจากบริเวณศาล
				 (3) ลงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
				 โดยการสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล พึงใช้อย่างระมัดระวัง
และเท่าที่จ�ำเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณีและหากเป็นการสั่งลงโทษตาม (3) ให้
องค์คณะอื่นที่มิใช่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเป็นผู้พิจารณาและสั่งลงโทษ
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		 		 อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองมีข้อยกเว้นที่จะไม่เอาผิดฐานละเมิด
อ�ำนาจศาลถ้าหากเข้าเหตุตามมาตรา 65 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดวิจารณ์การพิจารณา
หรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริตด้วยวิธีการทางวิชาการ ผู้นั้นไม่มี
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ”
4.1.2.3  การโต้แย้งค�ำสั่งละเมิดอ�ำนาจศาลปกครอง
				 ส�ำหรับการอุทธรณ์คำ� พิพากษากรณีทถี่ กู ลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจ
ศาลปกครอง พบว่า พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 ได้วางหลักในเรื่องนี้ไว้ว่า การคัดค้านค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของ
ศาลปกครองชั้นต้นนั้น ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค�ำพิพากษาหรือ
ค�ำสั่งภายในก�ำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่ง ถ้ามิได้ยื่น
อุทธรณ์ตามก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุด ค�ำพิพากษาหรือ
ค�ำสัง่ ดังกล่าว ให้หมายความรวมถึง ค�ำสัง่ เกีย่ วกับการละเมิดอ�ำนาจศาลหรือค�ำสัง่
อื่นใดที่ท�ำให้คดีเสร็จเด็ดขาด (มาตรา 73)
				 นอกจากนี้ ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ยังได้ก�ำหนดรายละเอียดของ
ขั้นตอนวิธีการอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลไว้ในข้อ 49/1 ว่าค�ำสั่ง
ของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับค�ำฟ้องไว้พิจารณา ค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความโดยไม่มกี ารวินจิ ฉัยชีข้ าดคดี ค�ำสัง่ ลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลตาม
มาตรา 64 หรือค�ำสั่งอื่นใดซึ่งไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ระหว่างพิจารณาตามข้อ 100
วรรคสอง ผูม้ สี ว่ นได้เสียมีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องอุทธรณ์คำ� สัง่ ดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด
ภายในก�ำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้นนั้น
				 ค�ำร้องดังกล่าวให้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค�ำสั่งนั้น และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลรีบส่งค�ำร้องพร้อมด้วยค�ำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
และเอกสารหรือส�ำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน
				 ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งค�ำร้องให้องค์คณะในศาลปกครอง
สู ง สุ ด เพื่ อ พิ จ ารณาค� ำ ร้ อ งและมี ค� ำ สั่ ง ยื น ตามค� ำ สั่ ง ของศาลปกครองชั้ น ต้ น
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หรือมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่นแล้วส่งให้ศาลปกครองชั้นต้นอ่าน
				 ในการอ่านค�ำสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให้ศาลปกครองชั้นต้น
แจ้งให้คกู่ รณีทราบก�ำหนดวันอ่านค�ำสัง่ เป็นการล่วงหน้าตามสมควร ถ้าไม่มคี กู่ รณี
มาศาลในวันนัดอ่านค�ำสัง่ ศาล ให้ศาลงดการอ่านและบันทึกไว้และให้ศาลปกครอง
ชั้นต้นแจ้งค�ำสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังคู่กรณีทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่มิได้มาศาล
				 ในกรณี ที่ ศ าลปกครองสู ง สุ ด มี ค� ำ สั่ ง เป็ น อย่ า งอื่ น ต่ า งไปจาก
ค�ำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ให้ศาลปกครองชั้นต้นด�ำเนินการต่อไปตามขั้นตอน
ที่กฎหมายหรือระเบียบนี้ก�ำหนดไว้
				 รวมถึ ง ข้ อ 100 ของระเบี ย บฉบั บ เดี ย วกั น ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ว ่ า
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ของศาลปกครองชัน้ ต้นทีก่ ฎหมายหรือระเบียบนีม้ ไิ ด้กำ� หนด
ให้ถงึ ทีส่ ดุ ให้อทุ ธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุด โดยค�ำสัง่ ระหว่างพิจารณาทีร่ ะเบียบนี้
มิได้ก�ำหนดให้อุทธรณ์ระหว่างพิจารณาได้ ให้อุทธรณ์ค�ำสั่งดังกล่าวพร้อมกับ
การอุทธรณ์ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งที่ท�ำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล
4.2 วิวัฒนาการก่อนการบัญญัติบทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจ
ศาลรัฐธรรมนูญ
			 4.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกที่บัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มิได้บญ
ั ญัติ
ให้ตราเป็นพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ หากแต่บญ
ั ญัตใิ ห้ทำ� เป็นข้อก�ำหนด
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 269
			 มาตรา 269 “วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามที่
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ก� ำ หนดซึ่ ง ต้ อ ง กระท� ำ โดยมติ เ อกฉั น ท์ ข องคณะตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
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ตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการ พิจารณาคดีโดย
เปิดเผย การให้โอกาสคูก่ รณีแสดงความเห็นของตนก่อนการวินจิ ฉัยคดีการให้สทิ ธิ
คู่กรณี ขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับตน การเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญและการให้เหตุผล ประกอบค�ำวินจิ ฉัยหรือค�ำสัง่ ของศาลรัฐธรรมนูญ
ด้วย มาตรา 270 ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการมาตรา 269 วิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามทีศ่ าลรัฐธรรมนูญก�ำหนดซึง่ ต้อง กระท�ำโดยมติเอกฉันท์
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง
การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย การให้โอกาสคู่กรณีแสดงความเห็นของตนก่อนการ
วินิจฉัยคดี การให้สิทธิคู่กรณีขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับตน การเปิดโอกาสให้
มีการคัดค้านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและการให้เหตุผลประกอบค�ำวินิจฉัยหรือ
ค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญด้วย”
			 ดังนั้น ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
จึงมีการออกข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2541 ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญต่อ ๆ มาจะอาศัย
เป็ น แนวทางในการออกข้ อ ก�ำ หนดศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยในข้อก�ำหนดฉบับดังกล่าวมิได้มีการบัญญัติถึงอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญในการสั่งลงโทษผู้กระท�ำการอันเข้าลักษณะละเมิดอ�ำนาจไว้
แต่อย่างใด ส่งผลให้ขอ้ ก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ในฉบับต่อ ๆ มาก็มิได้บัญญัติไว้ด้วยเช่นกัน
			 4.2.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใช้
เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 และตามมาตรา 138 บัญญัตใิ ห้มพี ระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น หลักการของ
รัฐธรรมนูญ 2550 จึงมีหลักการที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งบัญญัติให้
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ท�ำเป็นข้อก�ำหนดวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ เมือ่ รัฐธรรมนูญ 2550 มีผลใช้บงั คับ
แล้วเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 สามารถด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไปได้จนกว่าจะมีการ
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 300 วรรคท้าย บัญญัติว่า
“ในระหว่างที่ยังไม่มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
วิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัยได้ แต่ทั้งนี้ ต้องตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้”
ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้ออก “ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
และการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2550 โดยข้อก�ำหนดดังกล่าวมีทั้งสิ้น 58 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด
ดังนี้
			 หมวด 1 บททั่วไป (ข้อ 6 - ข้อ 16) สาระส�ำคัญของหมวดก�ำหนด
ในเรื่องการใช้หลักไต่สวน (ข้อ 6) การก�ำหนดระยะเวลา (ข้อ 7) อ�ำนาจในการ
ออกประกาศหลักเกณฑ์ (ข้อ 8) แบบพิมพ์ (ข้อ 9) การคัดค้านตุลาการ (ข้อ 10 - 13)
การขอถอนตัวของตุลาการ (ข้อ 14) การรักษาความสงบเรียบร้อยของการ
พิจารณาคดี (ข้อ 15) และการรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในส่วนที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในที่ท�ำการศาล (ข้อ 16)
			 หมวด 2 อ� ำ นาจศาล (ข้ อ 17) หมวดนี้ ไ ด้ ก� ำ หนดเรื่ อ งที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจในการพิจารณาวินจิ ฉัยซึง่ มีอำ� นาจในการพิจารณาวินจิ ฉัย
ทั้งสิ้น 20 เรื่อง ตามข้อ 17 (1) - (20)
			 หมวด 3 การยืน่ การถอน และการจ�ำหน่ายค�ำร้อง (ข้อ 18 - ข้อ 23)
สาระส�ำคัญของหมวดนี้ว่าด้วยเรื่องแบบของค�ำร้อง (ข้อ 18) การยื่นค�ำร้อง
(ข้อ 20) ผูม้ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้อง (ข้อ 21) อ�ำนาจในการสัง่ จ�ำหน่ายค�ำร้องของศาล (ข้อ 23)
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			 หมวด 5 องค์คณะและวิธีพิจารณา (ข้อ 24 - ข้อ 52) สาระส�ำคัญ
ของหมวดนี้ ว ่ า ด้ ว ยเรื่ อ งองค์ ค ณะและการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ของศาล โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ องค์ประกอบขององค์คณะ (ข้อ 24) ตุลาการประจ�ำคดี (ข้อ 25)
กรณีที่ไม่ตั้งตุลาการประจ�ำคดี (ข้อ 26) อ�ำนาจของตุลาการประจ�ำคดี (ข้อ 27)
การสั่งเพื่อให้คู่กรณีด�ำเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้อง (ข้อ 28) การส่งส�ำเนาแก่
ผู้ถูกร้อง (ข้อ 29) การแก้ไขเพิ่มเติมค�ำร้องหรือค�ำชี้แจง (ข้อ 30) การส่งค�ำร้อง
หรือเอกสารอื่นให้คู่กรณี (ข้อ 31) การไต่สวน (ข้อ 32) การอ้างพยานหลักฐาน
(ข้อ 33) การตรวจพยานหลักฐาน (ข้อ 34) วันนัดตรวจพยานหลักฐาน (ข้อ 35)
การซักถามพยานในการไต่สวนของศาล (ข้อ 36) การงดไต่สวน (ข้อ 37) การไต่สวน
พยานบุคคลหรือพยานผูเ้ ชีย่ วชาญ (ข้อ 38) การสืบพยานนอกศาล (ข้อ 39) การท�ำ
บันทึกถ้อยค�ำของพยาน (ข้อ 40) การท�ำบันทึกถ้อยค�ำหรือความเห็นแทนการ
มาเบิกความ (ข้อ 41) การท�ำบันทึกรายงานการพิจารณาคดี (ข้อ 42) การแถลงการณ์
เปิดหรือปิดคดี (ข้อ43) การให้ข้อเท็จจริงหรือความเห็นต่อศาล (ข้อ 44) อ�ำนาจ
ในการเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐาน (ข้อ 45) การงดการสืบพยานหลักฐาน
(ข้อ 46) การน�ำสืบพยานหลักฐาน (ข้อ 47) อ�ำนาจในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ของศาล (ข้อ 48) การเลือ่ นการพิจารณา (ข้อง49) การพิจารณาวินจิ ฉัยทุกประเด็น
(ข้อ 50) การบันทึกรายงานการพิจารณาคดี (ข้อ 51)
			 หมวด 5 การท�ำค�ำวินจิ ฉัยหรือค�ำสัง่ (ข้อ 53 - ข้อ 57) มีสาระส�ำคัญ
ดังนี้ องค์ประกอบของค�ำวินิจฉัย (ข้อ 53) การท�ำความเห็นของตุลาการ (ข้อ 54)
ผลของค�ำวินิจฉัย (ข้อ 55) การท�ำค�ำสั่ง (ข้อ 56) กรณีที่ค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่ง
มีข้อผิดพลาดหรือผิดหลง (ข้อ 57)
			 จากข้ อ ก� ำ หนดศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาและการท� ำ
ค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 มีข้อ 15 และข้อ 16 ที่ได้ก�ำหนดเรื่องอ�ำนาจในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของการพิจารณา ดังนี้
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			 ข้อ 15 “ในการพิจารณาคดี ให้ศาลมีอ�ำนาจในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของการพิจารณาคดี การให้บคุ คลใดซึง่ ฝ่าฝืนออกไปนอกสถานทีพ่ จิ ารณา
และให้กระท�ำการใด ๆ เพื่อให้การพิจารณาคดีด�ำเนินไปโดยสงบเรียบร้อย และ
รวดเร็ว รวมทั้งออกระเบียบเพิ่มเติมเพื่อให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาล
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ”
			 ข้อ 16 “การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบุคคล
ภายนอกที่จะเข้าในที่ท�ำการศาล หรือบริเวณที่ท�ำการศาล หรือเข้าฟังการไต่สวน
ของศาล ตลอดจนมารยาทของบุคคลเช่นว่านี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของศาล”
			 ต่อมาได้มกี ารออกระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาระเบียบ
และความสงบเรียบร้อยในทีท่ ำ� การหรือบริเวณทีท่ ำ� การศาลรัฐธรรมนูญและการฟัง
การไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยข้อ 4 และข้อ 13 ก�ำหนดไว้ ดังนี้
			 ข้อ 4 “บุคคลภายนอกที่เข้าในที่ท�ำการหรือบริเวณที่ท�ำการของ
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือห้องพิจารณาต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย
ห้ามส่งเสียงดัง หรือกระท�ำการอื่นใดอันก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อยในที่ท�ำการ
หรือบริเวณที่ท�ำการศาลรัฐธรรมนูญ หรือห้องพิจารณา”
			 ข้อ 13 “ห้ามมิให้น�ำสัตว์ เครื่องมือสื่อสาร วัตถุ หรือสิ่งของที่น่าจะ
เป็นอันตราย หรือความเดือดร้อนร�ำคาญแก่บุคคลเข้ามาในห้องพิจารณา”
			 กล่าวโดยสรุป ภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 แม้มาตรา 300 วรรคท้าย บัญญัติให้ต้องตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
แต่อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม่สามารถตราได้ส�ำเร็จ
จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่รัฐธรรมนูญ 2550 ถูกยกเลิกโดยผล
ของการรัฐประหาร ในขณะเดียวกัน”ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
และการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550”และระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการรักษา
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ระเบียบและความสงบเรียบร้อยในที่ท�ำการหรือบริเวณที่ท�ำการศาลรัฐธรรมนูญ
และการฟังการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ไม่มสี ภาพบังคับแต่อย่างใด
เพราะไม่มบี ทลงโทษจากการทีบ่ คุ คลละเมิดบทบัญญัตดิ งั กล่าว การขาดสภาพบังคับ
ดังกล่าวน�ำมาสู่เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับการท�ำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
ดังนี้
			 (1) วันที่ 2 ธ.ค.2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีการแถลงปิดคดี
ยุบพรรคการเมือง 3 พรรค คือ พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมา
ธิปไตย มวลชนคนเสื้อแดงได้ระดมพล พร้อมด้วยรถบรรทุกเครื่องขยายเสียง
2 คัน มาปักหลักปิดล้อมที่บริเวณด้านหน้าศาล และโดยรอบ เพื่อไม่ให้ศาล
สามารถแถลงปิดคดียบุ พรรคได้ พร้อมทัง้ มีการกล่าวโจมตีการท�ำงานของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการท�ำหน้าที่ของนายจรัญ ภักดีธนากุล ขณะที่ภายใน
อาคารทุกหลังของศาลก็ยังคงปิดเงียบ และไม่พบว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทัง้ 9 คน คนใดคนหนึง่ จะเดินทางมาร่วมประชุม ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัย
และสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและทหาร ขณะเดียวกันก็มีการปิดการ
จราจรโดยรอบทัง้ หมดและมวลชนเสือ้ แดงก็ทยอยมาสมทบอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้
ผูส้ อื่ ข่าวยังรายงานว่า มวลชนคนเสือ้ แดงได้พยายามทะลุฝา่ แผงกัน้ เหล็กเพือ่ เข้าไป
ภายในศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถกู ก�ำลังเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ ดูแลอยู่ ห้ามไม่ให้เข้า อย่างไรก็ตาม
เป็นที่น่าสังเกตว่า การมาชุมนุมปิดล้อมดังกล่าว ไม่มีแกนน�ำของกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ จากนัน้ มีรายงานว่า เจ้าหน้าทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
ได้ แจ้ ง ว่ า การประชุ ม ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ แถลงปิ ด คดี ยุ บ พรรค
ในวันนี้ (2 ธ.ค.) ที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเดิมจะมีการพิจารณาคดี ในเวลา
9.30 น. ได้ย้ายไปแถลงปิดคดีที่ ศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ ในเวลา 10.00 น. แล้ว
ภายหลั ง มวลชนเสื้ อ แดงได้ ม าปิ ด ล้ อ มโดยรอบส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
จนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปท�ำการพิจารณาคดีได้
			 (2) เหตุการณ์ เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ต�ำรวจนครบาล เตรียม
ก�ำลังกว่า 600 นาย ประจ�ำการตามจุดต่าง ๆ ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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เพือ่ รักษาความปลอดภัยและดูแลความสงบเรียบร้อย ต�ำรวจนครบาลเตรียมก�ำลัง
กว่า 600 นาย ประจ�ำการตามจุดต่าง ๆ ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษา
ความปลอดภัยและดูแลความสงบเรียบร้อย เนื่องจากคาดว่าอาจมีกลุ่มมวลชน
มารวมตั ว กั น ในวั น ที่ ศ าลนั ด อ่ า นค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ค� ำ ร้ อ งการแก้ ไขรั ฐ ธรรมนู ญ 13
กรกฎาคม 2555
			 (3) วันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนน
แจ้งวัฒนะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวันกลุ่มคนเสื้อแดง น�ำโดยผู้อำ� นวยการ
สถานีวิทยุคนไทยหัวใจเดียวกัน ยังคงปักหลักชุมนุมกดดันเรียกร้องให้ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญทัง้ 9 คน ยุตกิ ารท�ำหน้าทีโ่ ดยเด็ดขาด ต่อเนือ่ งมาเป็นวันทีส่ องโดยมี
การตั้งเต็นท์และเวทีถาวร แกนน�ำสลับสับเปลี่ยนขึ้นปราศรัยกล่าวโจมตีตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการท�ำหน้าที่ของนายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ อย่างเผ็ดร้อน ท่ามกลางเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจากนครบาล ทัง้ ในและนอก
เครื่องแบบ รวมทั้งกองร้อยปราบจลาจลจ�ำนวน 1 กองร้อย เฝ้าระวังและดูแล
ความปลอดภัย ทัง้ นี้ การชุมนุมยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มเี หตุรนุ แรงใด และ
ในช่วงเวลา 16.30 น. กลุม่ ผูช้ มุ นุมได้ออกแถลงการณ์ในนามกลุม่ สือ่ วิทยุประชาชน
เพือ่ ประชาธิปไตย 13 สถานี และยืน่ ข้อเรียกร้องผ่านผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานบริหาร
ทั่วไป ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ทบทวน
บทบาทและยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันที พร้อมให้แถลงการณ์ขอโทษประชาชน
ทัง้ ประเทศ ขณะเดียวกันต้องมีจดั การคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่เข้ามา
ท�ำหน้าที่แทน โดยให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศ หากตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญทัง้ 9 คน ยังไม่ปฏิบตั ติ ามข้อเรียกร้องภายในเวลา 20.00 น. วันเดียวกันนี้
ในวันพรุ่งนี้ (24 เม.ย.) ก็จะมีการยกระดับปิดล้อมที่ท�ำการศาลรัฐธรรมนูญ
			 (4) วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 กลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยพร้อมด้วยกลุ่มมวลชนจ�ำนวนหนึ่งได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อ
ประธานและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานบริหาร
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ทั่วไป เพื่อทวงถามความคืบหน้ากรณีที่เคยมายื่นหนังสือขอให้คณะตุลาการ
ตั้งคณะกรรมการสอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกล่าวว่า หากยังไม่ได้รับ
ค�ำตอบภายในวันที่ 1 ตุลาคม ก็จะพากลุ่มมวลชนมาปิดล้อมศาลรัฐธรรมนูญ
จนกว่าจะลาออก และกล่าวว่าการกระท�ำต่อสาธารณะ
			 จากสภาพของข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
การท�ำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งต้องเผชิญแรงต้านทางการเมืองอย่างสูงจาก
มวลชนของฝ่ายการเมืองทีไ่ ม่พงึ พอใจการท�ำหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญและอาศัย
มวลชนของฝ่ายการเมืองกดดันการท�ำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ในขณะที่
ศาลรัฐธรรมนูญเองไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมายในการปกป้องคุ้มครองการท�ำหน้าที่
ของตนให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นไปด้วยความสงบ สภาพการณ์
เช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบกับการท�ำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งท�ำหน้าที่ในการ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
4.3 บทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการละเมิ ด อ� ำ นาจศาลตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 มาตรา 130 บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และบทเฉพาะกาลมาตรา 267
ได้ก�ำหนดกรอบเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
แต่ละฉบับให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ นอกจากนี้มาตรา 273 วรรคท้าย บัญญัติว่าระหว่างที่ยัง
ไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
การพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ เท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

_19-0273 P137-250.indd 161

7/2/2562 BE 5:05 PM

162 | ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ต่อมาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ต่อสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้ลงมติ
รับหลักการร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวไว้พจิ ารณาและตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้ น คณะหนึ่ ง เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งดั ง กล่ า ว โดยคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ได้ มี
การประชุมเพื่อพิจารณา จ�ำนวน 13 ครั้ง และต่อมาที่ประชุม สนช.เมื่อวันที่ 23
พฤศจิ ก ายน 2560 สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ป ระกาศใช้
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง 188 เสียงไม่เห็นด้วยไม่มี และได้ประกาศใช้
เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 มีนาคม 2561
		 สาระส�ำคัญของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 83 มาตรา ประกอบด้วย 4 หมวดและ
บทเฉพาะกาล ดังนี้
		 หมวด 1 ศาล (มาตรา 7)
		 หมวด 2 องค์ประกอบของศาล (มาตรา 8 - มาตรา 26)
		 หมวด 3 การพิจารณา (มาตรา 27 - มาตรา 71)
		 หมวด 4 การท�ำค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่ง (มาตรา 72 - มาตรา 78)
		 บทเฉพาะกาล (มาตรา 79 - มาตรา 83)
		 โดยในรายงานวิจัยฉบับนี้จะได้กล่าวรายละเอียดเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีมาตรการที่ส�ำคัญ
3 ประการ คือ ประการแรก การบัญญัติให้ตุลาการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา (มาตรา 26) ประการทีส่ อง อ�ำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในการพิจารณาและการละเมิดอ�ำนาจศาล (มาตรา 38) และประการทีส่ าม การฝ่าฝืน
ข้อก�ำหนดและค�ำสั่งศาล (มาตรา 39)
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		 4.3.1 การบัญญัติให้ตุลาการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา (มาตรา 26)
		 ตามมาตรา 26 บัญญัติว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ตุลาการเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญา” มาตรานี้เป็นมาตราที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ สนช. เพิ่มเติม
จากร่างของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีเหตุผลว่า เพือ่ ให้เกิดความชัดเจน
ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญา ซึง่ เป็นไปตามลักษณะ 3 “ความผิดเกีย่ วกับการยุตธิ รรม” ประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งในลักษณะ 3 แบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ หมวด 1 ความผิด
ต่อเจ้าพนักงานในการยุตธิ รรม (มาตรา 167 - มาตรา 199) และ หมวด 2 “ความผิด
ต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม” (มาตรา 200 - มาตรา 205) ซึ่งการบัญญัติให้
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาจะท�ำให้เกิดความชัดเจน 2 ลักษณะ คือ ประการแรก กรณีใดที่เป็นการ
กระท�ำความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุตธิ รรม ซึง่ เป็นหมวดทีว่ า่ ด้วยการคุม้ ครอง
ตุลาการในฐานะเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรม และประการที่สอง หากตุลาการ
กระท�ำการใดซึ่งเป็นความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมจะมีโทษตามที่
บัญญัตไิ ว้ในหมวดนี้ ดังนัน้ มาตรา 26 จึงเป็นการเพิม่ ขึน้ ใหม่เพือ่ คุม้ ครองตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะเป็นเจ้าพนักงานในกระบวนการยุตธิ รรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา ขณะเดี ย วกั น ก็ บั ญ ญั ติ โ ทษที่ เ กี่ ย วกั บ ความผิ ด
ต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมด้วย
		 4.3.2 อ�ำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการพิจารณาและ
การละเมิดอ�ำนาจศาล
		 มาตรา 38 บัญญัติว่า “ศาลมีอ�ำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการ
พิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ท�ำการศาล หรือ
บริเวณที่ท�ำการศาล หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาลหรือในกรณีมีความจ�ำเป็น
เพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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		 ศาลอาจมีค�ำสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระท�ำการหรืองดเว้น
กระท�ำการ เพื่อให้การพิจารณาคดีด�ำเนินไปโดยสงบเรียบร้อย และรวดเร็ว
		 ศาลมีอำ� นาจออกข้อก�ำหนดของศาลเกีย่ วกับการปฏิบตั กิ ารตามวรรคหนึง่
เพื่อให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ
		 การวิจารณ์คำ� สัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยคดีทกี่ ระท�ำโดยสุจริตและมิได้ใช้ถอ้ ยค�ำ
หรือมีความหมายหยาบคายเสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มีความผิดฐานละเมิด
อ�ำนาจศาล”
		 บทบัญญัติของมาตรา 38 มีสาระส�ำคัญอยู่ 2 ประการ คือ
		 ประการแรก ศาลมีอำ� นาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดี
ในกรณีมีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ศาลอาจมีค�ำสั่งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดกระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการ และ
หากฝ่าฝืนค�ำสั่งศาลถือเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลตามมาตรา 39 และ
		 ประการที่สอง การวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยคดีที่กระท�ำโดยสุจริต
และมิได้ใช้ถ้อยค�ำหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มี
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล ดังนัน้ บุคคลใดฝ่าฝืนกระท�ำการดังกล่าวย่อมถือว่า
เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลตามมาตรา 39 ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
		 4.3.3 การฝ่าฝืนข้อก�ำหนดและค�ำสั่งศาล
		 มาตรา 39 บัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของศาลหรือค�ำสั่งศาล
ตามมาตรา 38 ให้ถือเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล และให้ศาลมีอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
		 (1) ตักเตือน โดยจะมีค�ำต�ำหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้
		 (2) ไล่ออกจากบริเวณศาล
		 (3) ลงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมืน่ บาท หรือทัง้ จ�ำ
ทั้งปรับ
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		 การสัง่ ตามวรรคหนึง่ ให้ศาลพิจารณาเท่าทีจ่ ำ� เป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี
		 การสั่งลงโทษตาม (3) ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
		 ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำสัง่ ศาลตาม (3) ให้นำ� ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
		 บทบัญญัตมิ าตรา 39 นีค้ ณะกรรมาธิการวิสามัญของ สนช. ได้เพิม่ ความ
ในวรรคสาม ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นหลักประกันว่า การทีศ่ าลจะสัง่ ลงโทษจ�ำคุกนัน้ จะต้องมี
เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม ทัง้ นีโ้ ดยเทียบเคียงกรณีจากศาลปกครอง ซึง่ บัญญัตไิ ว้
ในมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ซึง่ บัญญัตวิ า่ “การสัง่ ลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลพึงใช้อย่าง
ระมัดระวังและเท่าที่จ�ำเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี และหากเป็นการสั่งลงโทษ
ตาม (3) ให้องค์คณะอื่นที่มิใช่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเป็นผู้พิจารณา
และสั่งลงโทษ” แต่เนื่องจากองค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญมีเพียงองค์คณะเดียว
ไม่สามารถใช้วิธีการดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 64 วรรคสองได้ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญ สนช. จึงเสนอให้อาศัยเสียงสองในสามเป็นเกณฑ์ในการสั่งลงโทษจ�ำคุก
เพื่อเป็นหลักประกันว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงสองในสามต่างเห็นควร
ให้ใช้มาตรการดังกล่าว
		 กล่าวโดยสรุป นับตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญ 2540 มีผลใช้บงั คับและมีการจัดตัง้
ศาลรัฐธรรมนูญครัง้ แรกศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มเี ครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการที่
ศาลจะรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคล
ทีเ่ ข้ามาหรือจะเข้ามาในทีท่ ำ� การ หรือบริเวณทีท่ ำ� การหรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล
ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญ 2540 บัญญัติให้วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญท�ำในรูป
ของ “ข้อก�ำหนด” ด้วยเหตุนี้ ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การท�ำค�ำวินิจฉัย จึงไม่อาจก�ำหนดบทลงโทษโดยข้อก�ำหนดดังกล่าวได้ ซึ่งส่งผล
ต่อการทีศ่ าลจะท�ำหน้าทีใ่ นการรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีของ
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ศาลได้ จนก่อให้เกิดการชุมนุม ปิดล้อม ข่มขู่ คุกคามการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ต่อมารัฐธรรมนูญ 2550 ได้เห็นข้อบกพร่องดังกล่าวแล้ว
รัฐธรรมนูญ 2550 บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลให้ตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญภายในหนึง่ ปีนบั แต่วนั ประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญ แม้กระนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถตราออกมาใช้บังคับได้ เพราะเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างฝ่ายการเมืองกับศาลรัฐธรรมนูญ จนกระทั่งรัฐธรรมนูญ 2550 สิ้นผลใช้
บังคับเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 รัฐธรรมนูญ 2560 เห็นข้อบกพร่องและ
ปัญหาของรัฐธรรมนูญ 2540 และรัฐธรรมนูญ 2550 จึงได้บัญญัติให้มีการตรา
พระราชบั ญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหมดภายหลั ง จากที่ รั ฐ ธรรมนู ญ มี ผ ล
ใช้บงั คับแล้ว ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นหลักประกันในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ และเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้ผา่ นร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวและประกาศใช้บงั คับแล้ว
นับว่าเป็นร่างพระราชประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกในรอบ 10 ปีทบี่ ญ
ั ญัตเิ รือ่ งการละเมิดอ�ำนาจศาลไว้ในรัฐธรรมนูญครัง้ แรก
จะท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจตามกฎหมายที่สมบูรณ์ในการปกป้องคุ้มครอง
การท�ำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพื่อให้การด�ำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
บรรลุความมุ่งหมายของการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ท�ำหน้าที่พิทักษ์ปกป้อง
รัฐธรรมนูญและหลักการพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ
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บทที่ 5

วิเคราะห์บทบัญญัตแิ ละข้อจ�ำกัดของการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
ในการวิ เ คราะห์ บ ทบั ญ ญั ติ แ ละข้ อ จ� ำ กั ด ของการละเมิ ด อ� ำ นาจ
ศาลรัฐธรรมนูญในบทนี้จะแยกหัวข้อในการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้
5.1 ปัญหาอุปสรรคในกรณีทไี่ ม่มบี ทบัญญัตวิ า่ ด้วยละเมิดอ�ำนาจศาล 5.2 วิเคราะห์
บทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยละเมิ ด อ� ำ นาจศาลในศาลยุ ติ ธ รรม ศาลปกครอง และ
ศาลรัฐธรรมนูญ 5.3 วิเคราะห์บทบัญญัติว่าด้วยละเมิดอ�ำนาจศาลตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 5.4 วิเคราะห์
เปรียบเทียบการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศและประเทศไทย
และ 5.5 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับการละเมิดอ�ำนาจศาลในกรณี
การวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1		วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยละเมิด
อ�ำนาจศาล
นับตัง้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญจัดตัง้ ขึน้ ในระบบศาลเป็นครัง้ แรกภายใต้รฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2550 ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญภายในหนึง่ ปีนบั แต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ
แต่ก็ไม่สามารถตราออกมาใช้บังคับได้ แต่ได้มีการตราข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ที่ได้ก�ำหนดเรื่องอ�ำนาจ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดี โดยให้ศาลมีอ�ำนาจในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดี การให้บุคคลใดซึ่งฝ่าฝืนออกไป
นอกสถานที่พิจารณาและให้กระท�ำการใด ๆ เพื่อให้การพิจารณาคดีด�ำเนินไป
โดยสงบเรียบร้อย และรวดเร็ว รวมทั้งออกระเบียบเพิ่มเติมเพื่อให้การด�ำเนิน
กระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ144 รวมทัง้
144

ข้อ 15 ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550
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การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะเข้า
ในทีท่ ำ� การศาล หรือบริเวณทีท่ ำ� การศาล หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล ตลอดจน
มารยาทของบุคคลนั้นให้เป็นไปตามระเบียบของศาล145 และภายหลังได้มีการ
ออกระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย
ในที่ ท� ำ การหรื อ บริ เวณที่ ท� ำ การศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และการฟั ง การไต่ ส วนของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ก�ำหนดให้บคุ คลภายนอกทีเ่ ข้าในทีท่ ำ� การหรือบริเวณ
ที่ท�ำการของศาลรัฐธรรมนูญ หรือห้องพิจารณาต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตน
ให้เรียบร้อย ห้ามส่งเสียงดัง หรือกระท�ำการอื่นใดอันก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อย
ในที่ท�ำการหรือบริเวณที่ท�ำการศาลรัฐธรรมนูญ หรือห้องพิจารณา146 รวมทั้งห้าม
มิให้น�ำสัตว์ เครื่องมือสื่อสาร วัตถุ หรือสิ่งของที่น่าจะเป็นอันตราย หรือความ
เดือดร้อนร�ำคาญแก่บคุ คลเข้ามาในห้องพิจารณา147 แต่การก�ำหนดหลักเกณฑ์ขา้ งต้น
ไม่มสี ภาพบังคับ เนือ่ งจากไม่มบี ทลงโทษจากการทีบ่ คุ คลผูล้ ะเมิดข้อก�ำหนดดังกล่าว
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นบทบัญญัติกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งต้องมีการ
ตราเป็นกฎหมาย แต่เนือ่ งจากการตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามความในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไม่แล้วเสร็จ จนกระทั่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นผลใช้บังคับลง
แม้จะมีข้อก�ำหนดดังกล่าวมาใช้บังคับในการรักษาระเบียบและความสงบ
เรียบร้อยในที่ท�ำการหรือบริเวณที่ท�ำการศาลรัฐธรรมนูญ แต่จากสถานการณ์
ในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2556 รวม 4 เหตุการณ์ส�ำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สงบ
และการกระท�ำทีไ่ ม่ยอมรับผลของค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะกรณีที่
มีการชุมนุม ปิดล้อม ข่มขู่ คุกคามการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ148
ข้อ 16 ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550
ข้อ 4 ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในที่ท�ำการหรือบริเวณ
ที่ท�ำการศาลรัฐธรรมนูญและการฟังการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
147
ข้อ 13 ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในที่ท�ำการหรือบริเวณ
ที่ท�ำการศาลรัฐธรรมนูญและการฟังการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
148
โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ 4.2
145
146
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ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่ในฐานะองค์กรพิทักษ์
รัฐธรรมนูญและหลักการพืน้ ฐานตามรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งได้รบั การปกป้องคุม้ ครองการท�ำหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่ให้ถูกขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางกายภาพหรือการด�ำเนินการด้วยวิธีการ
อืน่ ใดทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ให้การด�ำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
บรรลุความมุง่ หมายของรัฐธรรมนูญและหลักนิตริ ฐั ต่อไป จากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว
จึ ง ได้ มี ก ารตราบทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการละเมิ ด อ� ำ นาจศาลขึ้ น พระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ภายใต้
กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการคุม้ ครองการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ในการพิจารณาและการละเมิดอ�ำนาจศาลและก�ำหนดโทษในการฝ่าฝืนข้อก�ำหนด
และค�ำสั่งศาลไว้ ดังที่ได้กล่าวถึงรายละเอียดไว้แล้วในรายงานวิจัยฉบับนี้
5.2 วิ เ คราะห์ บ ทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยละเมิ ด อ� ำ นาจศาลในศาลยุ ติ ธ รรม
ศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นมาตรการทางกฎหมายทีป่ รากฏทัง้ ในทุก
ระบบกฎหมาย โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้การใช้อ�ำนาจตุลาการในการพิจารณาคดี
เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยและรักษาความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละความเชือ่ มัน่ ของสถาบันศาล
ส� ำ หรั บ ประเทศไทยได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ การละเมิ ด อ� ำ นาจศาล
ในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ โดยคณะผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์
เปรียบเทียบ ดังนี้
ส�ำหรับการกระท�ำที่ถือว่าเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลยุติธรรมนั้น ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 31 และมาตรา 32 ได้วางหลักเกณฑ์ไว้
แยกออกเป็น 7 กรณี ได้แก่
1) การขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของศาลที่ออกตามความในมาตรา 30
(มาตรา 31 (1))
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2) การประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล (มาตรา 31 (1))
3) การขอด�ำเนินคดีอย่างคนอนาถาโดยน�ำคดีขึ้นสู่ศาลโดยรู้อยู่แล้วว่า
ไม่มีมูลหรือสาบานตัวใช้ถ้อยค�ำว่าไม่มีทรัพย์สินพอที่เสียค่าธรรมเนียมได้ซึ่งเป็น
ความเท็จ (มาตรา 31 (2))
4) การหลีกเลี่ยงไม่รับค�ำคู่ความหรือเอกสารที่ส่งให้ตนเอง (มาตรา 31 (3))
5) การตรวจเอกสารในส�ำนวนคดีหรือคัดลอกส�ำเนาเอกสารโดยไม่ได้รับ
อนุญาต (มาตรา 31 (4))
6) การขัดขืนไม่มาศาลตามค�ำสั่งศาล (มาตรา 31 (5))
7) การกระท�ำของหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อันออกโฆษณาต่อประชาชน
(มาตรา 32))
จะเห็ น ได้ ว ่ า บทบั ญ ญั ติ เรื่ อ งละเมิ ด อ� ำ นาจศาลยุ ติ ธ รรมมี ก ารบั ญ ญั ติ ไว้
อย่างละเอียดและครอบคลุมการกระท�ำต่าง ๆ อันกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในศาล การไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ศาล ตลอดจนการกระท�ำของสือ่ มวลชนทีม่ กี าร
เผยแพร่ข้อความอันกระทบต่อความเป็นอิสระของศาลหรือให้ข้อเท็จจริงที่ผิดไป
หรือวิพากษ์วิจารณ์ถึงการด�ำเนินคดีของคู่ความอันเป็นการเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง
ของคู่ความหรือพยาน เป็นต้น
ส�ำหรับโทษของการกระท�ำความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลนั้น ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 33149 ก�ำหนดโทษไว้ 3 วิธี
1) ไล่ออกจากบริเวณศาลชั่วระยะเวลาที่ศาลนั่งพิจารณาหรือภายในระยะ
เวลาใด ๆ ที่เห็นสมควร
2) จ�ำคุกหรือปรับ โดยจะลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ถ้าจะลงโทษจ�ำคุก
ก็จ�ำคุกได้ไม่เกิน 6 เดือน และถ้าจะลงโทษปรับก็ปรับได้ไม่เกิน 500 บาท
มาตรา 33 ถ้าคู่ความฝ่ายใดหรือบุคคลใดกระท�ำความผิดฐาน ละเมิดอ�ำนาจศาลใด ให้ศาลนั้นมีอ�ำนาจ
สั่งลงโทษโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสองวิธี ดั่งจะกล่าวต่อไปนี้ คือ
		 (ก) ไล่ออกจากบริเวณศาล หรือ
		 (ข) ให้ลงโทษจ�ำคุก หรือปรับ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		 การไล่ออกจากบริเวณศาลนั้น ให้กระท�ำได้ชั่วระยะที่ศาลนั่ง พิจารณาหรือภายในระยะเวลาใด ๆ
ก็ได้ ตามที่ศาลเห็นสมควร เมื่อจ�ำเป็นจะเรียกให้ต�ำรวจช่วยจัดการได้
		 ในกรณีก�ำหนดโทษจ�ำคุกและปรับนั้น ให้จ�ำคุกได้ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
149
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3) ทั้งจ�ำคุกและปรับ ลงโทษทั้งสองอย่าง แต่ต้องจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน และ
ปรับไม่เกิน 500 บาท
อนึง่ การลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลนัน้ ไม่ใช่การลงโทษทางอาญา ถึงแม้จะ
ได้น�ำโทษในทางอาญามาใช้ คือโทษจ�ำคุกหรือปรับ ก็ไม่ถือว่าเป็นการถูกลงโทษ
ทางอาญา ดังนัน้ 150 หากการกระท�ำใดทีผ่ กู้ ระท�ำถูกลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
ไปแล้ว และการกระท�ำนัน้ เข้าลักษณะเป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
ฐานอื่นด้วย บุคคลนั้นย่อมต้องถูกด�ำเนินการฟ้องและพิจารณาพิพากษาโทษ
ตามกฎหมายว่าด้วยคดีอาญาเป็นอีกกรณีหนึ่งด้วย
ส�ำหรับความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในศาลปกครองนั้น มีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 64151 ว่า นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ให้น�ำบทบัญญัติ
ทีถ่ อื ว่าเป็นการกระท�ำละเมิดอ�ำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ ในส่วนของการกระท�ำที่ถือว่าเป็นความผิดฐาน
ละเมิดอ�ำนาจศาลปกครองนั้น ต้องน�ำการกระท�ำที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งบัญญัติว่าเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลไว้ มาใช้กับศาลปกครองด้วย
โดยอนุโลม แต่ในส่วนของโทษนัน้ เนือ่ งจากพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและ
วิธพี จิ ารณาคดีปกครองได้บญ
ั ญัตโิ ทษส�ำหรับการละเมิดอ�ำนาจศาลในศาลปกครอง
ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว จึงไม่อนุโลมเอากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนของ
โทษของความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 33 มาใช้ ซึง่ แตกต่าง
จากกรณีที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 บัญญัติให้น�ำมา
อนุโลมใช้กับศาลอาญาด้วย
มาตรา 64 นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ให้น�ำบทบัญญัติที่ถือว่าเป็นการกระท�ำละเมิด
อ�ำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลมและเมือ่ มีการละเมิดอ�ำนาจ
ศาลให้ศาลปกครองมีอ�ำนาจสั่งลงโทษได้ดังนี้
		 (1) ตักเตือน โดยจะมีค�ำต�ำหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้
		 (2) ไล่ออกจากบริเวณศาล
		 (3) ลงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		 การสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลพึงใช้อย่างระมัดระวังและเท่าที่จ�ำเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี
และหากเป็ น การสั่ ง ลงโทษตาม (3) ให้ อ งค์ ค ณะอื่ น ที่ มิ ใช่ อ งค์ ค ณะพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี นั้ น เป็ น
ผู้พิจารณาและสั่งลงโทษ
151

_19-0273 P137-250.indd 171

7/2/2562 BE 5:05 PM

172 | ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองได้ บั ญ ญั ติ ข ้ อ ยกเว้ น ของการกระท� ำ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น การ
ละเมิดอ�ำนาจศาลปกครองไว้ดว้ ยซึง่ จะแตกต่างกับในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่งทีไ่ ม่มขี อ้ ยกเว้นดังกล่าว กล่าวคือ ในมาตรา 65152 พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง บัญญัติให้การวิจารณ์การพิจารณาหรือ
การพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริตด้วยวิธกี ารทางวิชาการ ไม่เป็นความผิด
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาลหรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ ซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า
กฎหมายดังกล่าวบัญญัติรับรองเสรีภาพในการแสดงออกในทางวิชาการไว้ว่า
ไม่เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลปกครองแต่อย่างใด นอกจากนี้ แม้บุคคลกระท�ำ
การละเมิดอ�ำนาจศาลปกครองไปแล้ว ก็ยังอาจจะได้รับโทษน้อยกว่าการละเมิด
อ�ำนาจศาลยุติธรรม เพราะเหตุที่ได้กล่าวมาแล้วว่าใน พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ได้มีบทบัญญัติที่เป็นการ
ก�ำหนดโทษส�ำหรับผูก้ ระท�ำความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลแตกต่างไปจากทีก่ ำ� หนด
ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กล่าวคือในมาตรา 64 ซึ่งนอกจาก
จะเป็นมาตราที่ก�ำหนดให้น�ำบทบัญญัติที่ถือว่าเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแล้ว บทบัญญัติ
มาตรานีย้ งั ได้กำ� หนดโทษส�ำหรับผูก้ ระท�ำความผิดดังกล่าวว่าอาจได้รบั โทษตักเตือน
โดยจะมีค�ำต�ำหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้ หรืออาจถูกไล่ออกจาก
บริเวณศาล หรืออาจถูกลงโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท
หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ นอกจากนีใ้ นบทบัญญัตแิ ห่งมาตรา 64 วรรคสอง ยังได้กำ� หนดไว้ใน
ลักษณะทีเ่ ป็นข้อเตือนใจแก่ผพู้ พิ ากษาทีจ่ ะลงโทษบุคคลผูก้ ระท�ำความผิดฐานนีว้ า่
การที่ศาลจะสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล พึงใช้อย่างระมัดระวังและเท่าที่
จ�ำเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณีและหากเป็นการสัง่ ลงโทษตาม (3) ให้องค์คณะอืน่
ทีม่ ใิ ช่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนนั้ เป็นผูพ้ จิ ารณา ซึง่ ในทางปฏิบตั กิ ป็ รากฏว่า
152
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ศาลปกครองได้ลงโทษบุคคลในความผิดฐานนี้อย่างระมัดระวังตามที่กฎหมาย
ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ ดังจะเห็นได้จากในคดีละเมิดอ�ำนาจศาลต่าง ๆ ทีผ่ า่ นมาทีศ่ าลปกครอง
ลงโทษแค่เพียงตักเตือน หรือหากมีพฤติการณ์ที่รุนแรงขึ้นก็อาจมีการลงโทษปรับ
จนกระทั่งถึงการปรับในอัตราสูงสุด แต่ก็ไม่ปรากฏว่าได้มีการลงโทษจ�ำคุกฐาน
ละเมิดอ�ำนาจศาลดังเช่นที่ปรากฏในศาลยุติธรรมแต่อย่างใด153
ส่วนกฎหมายที่บัญญัติเรื่องการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญของไทย
เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 อ�ำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการพิจารณาและการละเมิด
อ�ำนาจศาล (มาตรา 38154) และการฝ่าฝืนข้อก�ำหนดและค�ำสั่งศาล (มาตรา 39155)
จากที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า บทบั ญ ญั ติ เรื่ อ งละเมิ ด อ� ำ นาจ
ศาลยุติธรรมนั้น นอกจากจะบัญญัติขึ้นเพื่อให้ศาลใช้เป็นมาตรการในการควบคุม
การด�ำเนินกระบวนพิจารณาในศาลโดยเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยแล้ว ยังมี
มาตรการป้องกันไม่ให้มกี ารกระท�ำใด ๆ โดยอาศัยสือ่ สิง่ พิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ทจี่ ะ
มีอทิ ธิพลเหนือศาล เหนือคูค่ วาม หรือเหนือพยานแห่งคดี อันจะท�ำให้การพิจารณา
วรรณวิสาข์ สุทธิวารี, ขอบเขตการกระท�ำที่เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล, อ้างแล้ว, หน้า 91-92.
มาตรา 38 ศาลมีอำ� นาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบุคคลทีเ่ ข้ามาหรือ
จะเข้ามาในที่ท�ำการ หรือบริเวณที่ท�ำการ หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล หรือในกรณีมีความจ�ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลอาจมีค�ำสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลใดกระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการ เพือ่ ให้การพิจารณาคดีดำ� เนินไปโดยสงบเรียบร้อย และรวดเร็ว
		 ศาลมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดของศาลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งเพื่อให้การด�ำเนินกระบวน
พิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
		 การวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยคดีที่กระท�ำโดยสุจริตและมิได้ใช้ถ้อยค�ำหรือมีความหมายหยาบคาย
เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล.
155
มาตรา 39 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของศาลหรือค�ำสั่งศาลตามมาตรา 38 ให้ถือเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล
และให้ศาลมีอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
		 (1) ตักเตือน โดยจะมีค�ำต�ำหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้
		 (2) ไล่ออกจากบริเวณศาล
		 (3) ลงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		 การสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาเท่าที่จ�ำเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี
		 การสั่งลงโทษตาม (3) ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
		 ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำสั่งศาลตาม (3) ให้น�ำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามา
		 ใช้บังคับโดยอนุโลม
153
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พิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไว้ด้วย เนื่องจากค�ำพิพากษาของศาลยุติธรรมนั้น
ตามหลักการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 บังคับว่า
ศาลต้องตัดสินตามข้อหาในค�ำฟ้อง จะตัดสินเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏใน
ค�ำฟ้องไม่ได้ และมาตรา 145 ได้ก�ำหนดขอบเขตของค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่ง
ศาลยุตธิ รรมไว้วา่ ค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ศาลยุตธิ รรมผูกพันเฉพาะคูค่ วามหรือบุคคล
ผู้มีส่วนได้เสียในคดีเท่านั้นที่จะมีสิทธิและหน้าที่ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ และอรรถคดีในศาลยุติธรรมนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
สาธารณชนโดยตรง หรือไม่มผี ลเพิกถอนเปลีย่ นแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบใด
และไม่มผี ลผูกพันองค์กรอืน่ แตกต่างจากค�ำพิพากษาของศาลปกครองและค�ำวินจิ ฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีผลผูกพันมากไปกว่าคู่ความในคดี กล่าวคือค�ำพิพากษาศาล
ปกครองอาจมี ผ ลเป็ น การเพิ ก ถอนกฎ ค� ำ สั่ ง หรื อ การกระท� ำ ทางปกครอง
ส่วนค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 วรรคสี่ว่า
“ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ” ด้วยเหตุนี้ บทบัญญัตวิ า่ ด้วยละเมิดอ�ำนาจศาล
ระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญจึงมีขอบเขตที่แตกต่างกัน
กล่าวคือ บทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาลยุติธรรมย่อมมีการบัญญัติไว้
อย่างกว้างขวางครอบคลุมและเข้มงวดทีส่ ดุ เนือ่ งจากผลของค�ำพิพากษาศาลยุตธิ รรม
ย่อมผูกพันเฉพาะคู่ความดังกล่าวแล้ว และศาลยุติธรรมไม่อาจน�ำข้อเท็จจริง
ทีอ่ ยูน่ อกส�ำนวนคดีทไี่ ด้รบั รูร้ บั ทราบมาหรือข้อเท็จจริงนอกประเด็นมาเป็นเหตุผล
ในการวินจิ ฉัยชีข้ าดคดีได้ ยิง่ ในสถานการณ์ปจั จุบนั ทีเ่ ป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและ
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ บทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาลยุติธรรมในมาตรา 32
แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งยิง่ มีความส�ำคัญเพิม่ ขึน้ อย่างยิง่ เพราะ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกน�ำเสนอโดยสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์มีอยู่มากมาย
และมีอิทธิพลต่อความรับรู้และความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก
จึงจ�ำเป็นต้องมีบทบัญญัติเรื่องนี้เพื่อป้องกันข้อเท็จจริงนอกส�ำนวนคดีเหล่านี้
เข้าสูก่ ารรับรูข้ องผูพ้ พิ ากษาทีพ่ จิ ารณาคดี ตลอดจนคูค่ วาม พยานและประชาชนทัว่ ไป
ในระหว่างการพิจารณาคดีไปจนมีค�ำพิพากษาเป็นที่สุด
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กล่าวส�ำหรับการละเมิดอ�ำนาจศาลปกครองนั้น มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส�ำคัญจากศาลยุตธิ รรมกล่าวคือ มีการก�ำหนดข้อยกเว้นให้การวิจารณ์การพิจารณา
หรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริตด้วยวิธกี ารทางวิชาการ ไม่มคี วามผิด
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ ย่อมเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
สภาพพืน้ ฐานของคดีปกครองอันแตกต่างจากคดีแพ่ง กล่าวคือ คดีปกครองเป็นคดี
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทางปกครอง
ผู้เสียหายในคดีจึงอาจมิได้เป็นประชาชนคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นสังคมโดยรวม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทาง
ปกครองที่กระทบต่อบุคคลเป็นการทั่วไป อันได้แก่ การพิจารณาความชอบด้วย
กฎหมายของกฎ
ส่วนความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญนั้นย่อมมีที่มาจากสภาพ
พื้นฐานของคดีรัฐธรรมนูญที่เป็นการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย หรือการวินิจฉัยปัญหาอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญจึงเป็น
สภาพของคดีซงึ่ มิใช่ขอ้ พิพาทของเอกชนคนใดคนหนึง่ หากแต่เป็นข้อพิพาทในทาง
มหาชนซึ่งค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมผูกพันทุกองค์กรของรัฐ ดังนั้น
จึงมีความชอบด้วยเหตุผลที่จะมีการก�ำหนดให้สามารถวิพากษ์วิจารณ์ค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยมีขอบเขตทีก่ ว้างขวางกว่าการวิพากษ์วจิ ารณ์คำ� พิพากษา
ศาลปกครอง กล่าวคือ มีการก�ำหนดขอบเขตไว้เพียงแค่เป็นกระท�ำโดยสุจริตและ
มิได้ใช้ถอ้ ยค�ำหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มคี วามผิด
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาล จะเห็นได้วา่ เป็นการวางเงือ่ นไขการวิพากษ์วจิ ารณ์ทเี่ ปิดกว้าง
ยิ่ ง กว่ า กรณี ข องการละเมิดอ�ำนาจศาลปกครอง เนื่ อ งจากผลของค� ำ วิ นิจฉั ย
ศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลผูกพันกว้างขวางกว่าค�ำพิพากษาศาลปกครองนั่นเอง
5.3 ศาลรัฐธรรมนูญกับคุณธรรมในทางกฎหมายของบทบัญญัติว่าด้วย
ละเมิดอ�ำนาจศาล
ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วข้างต้นในบทที่ 2 ถึงการละเมิดอ�ำนาจศาลซึง่ “คุณธรรม
ในทางกฎหมาย” ของเรื่องนี้มีความมุ่งหมาย 2 ประการ คือ ก. เพื่อมุ่งคุ้มครอง
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ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการพิจารณาของศาล และ ข. เพื่อมุ่งคุ้มครอง
เกียรติศกั ดิข์ องความเป็นสถาบันศาล ซึง่ คุณธรรมในทางกฎหมายทัง้ สองประการนี้
คุณธรรมในทางกฎหมายประการแรกเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนในขอบเขตและ
การบังคับใช้ แต่คณ
ุ ธรรมในทางกฎหมายประการทีส่ อง เพือ่ มุง่ คุม้ ครองเกียรติศกั ดิ์
ของความเป็นสถาบันศาลมีความหมายและขอบเขตเพียงใด และโดยเฉพาะอย่างยิง่
การคุ้มครองเกียรติศักดิ์ของศาลรัฐธรรมนูญมีความหมายและขอบเขตเพียงใด
		 5.3.1 คุณธรรมในทางกฎหมายของบทบัญญัตวิ า่ ด้วยละเมิดอ�ำนาจศาล
ของศาลรัฐธรรมนูญ
		 ซึ่ ง ในที่ นี้ จ ะได้ พิ จ ารณาความหมายและขอบเขตของการคุ ้ ม ครอง
เกียรติศักดิ์ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยแยกพิจารณาออกเป็น 2 ประการ ดังนี้
ก. การคุ้มครองเกียรติศักดิ์ของศาล ในที่หมายถึงการที่ศาลในฐานะ
ที่เป็นองค์กรตุลาการซึ่งท�ำหน้าที่ในการพิพากษาอรรถคดีซึ่งต้องการความเชื่อถือ
เชื่อมั่นสูงกว่าสถาบันอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อให้ศาลสามารถท�ำหน้าที่ที่ส�ำคัญของตน
บนความเชื่อมั่นศรัทธาของสังคม ศาลจึงต้องได้รับความไว้วางใจจากสังคม
ความไว้วางใจทีส่ งั คมและบุคคลมีตอ่ ศาลนีเ่ องทีถ่ อื ว่าเป็นการเคารพในเกียรติศกั ดิข์ องศาล
ด้วยเหตุนี้เอง การท�ำลายเกียรติศักดิ์ของศาล ซึ่งหมายถึง การท�ำลายความเชื่อถือ
ศรัทธาทีส่ งั คมมีตอ่ ศาล หรือการท�ำให้เกิดความไม่วางไว้ใจในความเชือ่ มัน่ ทีส่ งั คม
หรือบุคคลมีตอ่ ศาล จึงถือได้วา่ เป็นการไปกระทบต่อคุณธรรมในทางกฎหมายของ
เรือ่ งการละเมิดอ�ำนาจศาล ดังเช่น มีการวิพากษ์วจิ ารณ์ศาลในการตัดสินคดีเรือ่ งใด
เรือ่ งหนึง่ โดยมีความมุง่ หมายให้เห็นว่าศาลเป็นเสมือนตัวตลกในสังคมทีส่ งั คมไม่มี
ความเชือ่ ถือต่อค�ำตัดสินของศาล การกระท�ำในลักษณะนีย้ อ่ มกระทบต่อคุณธรรม
ในทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจศาล ดังนั้น หากกล่าวอย่างถึงที่สุด
แล้ว การคุม้ ครองเกียรติศกั ดิข์ องศาลนัน้ มีความมุง่ หมายเพือ่ คุม้ ครองความเชือ่ ถือ
ศรั ท ธาที่ สั ง คมมี ต ่ อ ศาลเพื่ อ ให้ ศ าลสามารถท� ำ หน้ า ที่ อั น ส� ำ คั ญ ของศาลได้
โดยปราศจากอคติ ด้วยความอิสระและเป็นกลาง
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		 ข. การคุ้มครองเกียรติศักดิ์ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่การท�ำหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญมีความแตกต่างจากศาลทั่วไป กล่าวคือ ศาลยุติธรรมและ
ศาลปกครอง กล่าวกันอย่างถึงทีส่ ดุ แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลทีว่ นิ จิ ฉัยข้อพิพาท
ทางรัฐธรรมนูญหรือข้อพิพาททางการเมือง ดังนัน้ ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อฝ่ายการเมืองได้ ดังนัน้ การคุม้ ครองเกียรติศกั ดิข์ องศาลรัฐธรรมนูญ
ในความหมายนี้ย่อมหมายถึง ความเชื่อถือศรัทธาที่สังคมมีต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ในอันทีจ่ ะท�ำหน้าทีใ่ นการวินจิ ฉัยข้อพิพาทางรัฐธรรมนูญหรือข้อพิพาททางการเมือง
ดังนั้น การวิพากษ์วิจารณ์และการฝ่าฝืนไม่ด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำสั่งหรือ
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมส่งผลกระทบกว้างไกลกว่ากรณีของศาลทั่วไป
ซึ่ ง อาจหมายถึงการท�ำให้ห ลัก ความเป็นกฎหมายสู ง สุ ดของรั ฐ ธรรมนู ญ ไม่ มี
ค่าบังคับ หรือท�ำให้การพิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาทีเ่ ป็นวิกฤตในสังคมเกิดความขัดแย้ง
รุนแรงมากขึ้น หรือท�ำให้กลไกในทางรัฐธรรมนูญไม่สามารถหาทางออกได้ ดังนั้น
จะเห็นได้ว่า ท้ายที่สุดการมุ่งคุ้มครองเกียรติศักดิ์ของศาลรัฐธรรมนูญนั้น คือการ
มุ่งคุ้มครองกลไกของรัฐธรรมนูญที่ท�ำหน้าที่ในการพิทักษ์ปกป้องรัฐธรรมนูญ
หรือกลไกในการแก้ไขข้อขัดแย้งขององค์กรตามรัฐธรรมนูญสามารถท�ำหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพบนความเชือ่ มัน่ ศรัทธาของสังคมโดยรวมทีม่ ตี อ่ ศาลรัฐธรรมนูญ
		 5.3.2 ความเชื่อมั่นศรัทธาของสังคมกับศาลรัฐธรรมนูญ
		 ในการท�ำให้สังคมมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อสถาบันศาลรัฐธรรมนูญที่ท�ำ
หน้าทีใ่ นการวินจิ ฉัยข้อพิพาททางการเมืองนัน้ อาจเกิดจากหลายปัจจัย ปัจจัยแรก
คือการบัญญัติให้มีบทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาล เพื่ออาศัยบทบัญญัติ
ดังกล่าวท�ำหน้าทีใ่ นการปกป้องคุม้ ครอง “คุณธรรมในทางกฎหมาย” ดังทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้วข้างต้น ในอีกด้านหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างความเชื่อถือ
ศรัทธาต่อศาลรัฐธรรมนูญทีส่ งั คมและประชาชนให้ความไว้วางใจ คือ การท�ำหน้าที่
ด้วยความอิสระ เป็นกลาง อาศัยหลักวิชาการและค�ำนึงถึงประโยชน์ของสังคม
โดยรวม และสิ่ ง ที่ จ ะท� ำ ลายความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาที่ ป ระชาชนหรื อ สั ง คมมี ต ่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญ คือ การวินิจฉัยข้อพิพาทเพื่อเอาใจหรือช่วยเหลือฝ่ายการเมือง
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โดยปราศจากหลักพืน้ ฐานในทางวิชาการ การวินจิ ฉัยโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ได้เสีย
ที่ฝ่ายการเมืองหยิบยื่นให้ การวินิจฉัยโดยไม่อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการ ฯลฯ
การวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะดังกล่าวนีจ้ ะกัดกร่อนความเชือ่ มัน่ ศรัทธา
ทีป่ ระชาชนมีตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ เมือ่ ใดก็ตามทีส่ งั คมปราศจากความเชือ่ มัน่
ศรัทธาทีม่ ตี อ่ ศาลรัฐธรรมนูญ วันนัน้ บทบัญญัตวิ า่ ด้วยละเมิดอ�ำนาจศาลก็ไม่สามารถ
ปกป้องคุ้มครองศาลรัฐธรรมนูญได้ ด้วยเหตุนี้ จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติว่าด้วย
การละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถใช้บังคับได้ตราบเท่าสังคมหรือ
ประชาชนยังเชือ่ ถือศรัทธาศาลรัฐธรรมนูญอยู่ แต่เมือ่ ใดทีส่ งั คมหรือประชาชนขาด
ความเชือ่ ถือศรัทธาต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาล
ก็ไม่อาจค�้ำยันศาลรัฐธรรมนูญไว้ได้ ด้วยเหตุนี้เอง การท�ำหน้าที่ด้วยความอิสระ
เป็นกลาง อาศัยหลักวิชาการและค�ำนึงถึงประโยชน์ของสังคมโดยรวมจึงเป็นเรื่อง
ที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำรงอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นองค์กร
หลักของบ้านเมือง
5.4 วิเคราะห์บทบัญญัติว่าด้วยละเมิดอ�ำนาจศาลตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ในหัวข้อนี้จะเป็นการวิเคราะห์บทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ที่เกี่ยวกับการ
ละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 38 และมาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว 5.4.1 อ�ำนาจในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของการพิจารณาคดีของศาล 5.4.2 การวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ 5.4.3 โทษของการละเมิดอ�ำนาจศาล และ 5.4.4 การบังคับโทษ
ในกรณีลงโทษจ�ำคุกตามมาตรา 39 (3) โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้
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5.4.1 อ�ำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดี

ของศาล
		 ตามมาตรา 38 วรรคหนึ่งและวรรคสอง บัญญัติว่า “ศาลมีอ�ำนาจรักษา
ความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบุคคลทีเ่ ข้ามาหรือจะเข้า
มาในที่ท�ำการ หรือบริเวณที่ท�ำการ หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาลหรือในกรณีมี
ความจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ศาลอาจมีค�ำสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการ
เพื่อให้การพิจารณาคดีด�ำเนินไปโดยสงบเรียบร้อย และรวดเร็ว
ศาลมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดของศาลเกี่ ย วกั บการปฏิ บัติ ต ามวรรค
หนึ่งเพื่อให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ”
		 จากบทบัญญัตขิ องมาตรา 38 วรรคหนึง่ และวรรคสอง ดังกล่าวอาจแยก
สาระส�ำคัญของมาตรา 38 ได้ ดังนี้
		 (1) เพื่อให้การพิจารณาคดีด�ำเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและรวดเร็ว
ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
			ก. อ�ำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่
เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ท�ำการ หรือบริเวณที่ท�ำการ หรือเข้าฟัง
การไต่สวนของศาล
			ข. ในกรณีมีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือ
ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน ศาลอาจมี ค� ำ สั่ ง ให้ บุ ค คลใดหรื อ กลุ ่ ม บุ ค คลใด
กระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการ
		 (2) ศาลมี อ� ำ นาจออกข้ อ ก� ำ หนดของศาลเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
วรรคหนึ่งเพื่อให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
		 บทบัญญัตมิ าตรา 38 วรรคหนึง่ และวรรคสอง บัญญัตใิ ห้การฝ่าฝืนจะน�ำ
ไปสู่การลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลได้ กรณีนี้เป็นกรณีที่มีความมุ่งหมายเพื่อให้
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ศาลมีอำ� นาจในการทีจ่ ะด�ำเนินการพิจารณาของศาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ซึ่งแยกเป็น 2 กรณี คือ
			ก. อ�ำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่
เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ท�ำการ หรือบริเวณที่ท�ำการ หรือเข้าฟัง
การไต่สวนของศาล และ
			ข. ในกรณีมีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลอาจมีคำ� สัง่ ให้บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลใดกระท�ำการ
หรืองดเว้นกระท�ำการ
		 กรณีที่อาจเป็นข้อพิจารณาในการตีความก็คือ ในกรณีมีความจ�ำเป็น
เพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับแนวการเขียนเรือ่ งละเมิดอ�ำนาจศาลของศาลยุตธิ รรมตามมาตรา 31
ถึงมาตรา 33 ของประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งแล้วจะเห็นได้วา่ มีความ
แตกต่างกัน กล่าวคือ มาตรา 31 และมาตรา 32 บัญญัติถึงการกระท�ำที่เป็นการ
ละเมิดอ�ำนาจศาล ส่วนมาตรา 33 บัญญัติถึงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล ซึ่งกรณีที่
เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลคือตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 31 และมาตรา 32 นอกจากนี้
ยังรวมถึงการกระท�ำ ดังต่อไปนี้ ก. ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของศาล และ
ข. การประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล ดังนั้น หากพิจารณาตามมาตรา 38
วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญฯ ที่ให้ศาลมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดของศาลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามวรรคหนึง่ เพือ่ ให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งอย่างน้อยข้อก�ำหนดตามมาตรา 38 วรรคสอง อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญ 2 ส่วน คือ
			ก. รายละเอียดในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบุคคลทีเ่ ข้ามาหรือจะเข้ามาในทีท่ ำ� การ
หรือบริเวณที่ท�ำการ หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล
			ข. รายละเอียดเกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นการไม่เหมาะสมในการพิจารณา
ของศาล ซึ่งการปฏิบัติอันไม่เหมาะสมอาจไม่ใช่เรื่องการกระท�ำที่กระทบต่อ
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กระบวนพิจารณาของศาล แต่ถือเป็นการกระท�ำที่บุคคลทั่วไปไม่พึงกระท�ำเพื่อ
เป็นการให้เกียรติตอ่ องค์กรทีท่ ำ� หน้าทีด่ งั กล่าว เช่น การโยนแฟ้มเอกสารลงบนพืน้
เพราะความไม่พอใจศาล การหยิบรองเท้าขึ้นมาวางบนโต๊ะ ฯลฯ
		 ซึ่งการฝ่าฝืนข้อก�ำหนดเหล่านี้จะน�ำไปสู่การกระท�ำที่เป็นการละเมิด
อ�ำนาจศาล ซึ่งการละเมิดอ�ำนาจศาลมีโทษจ�ำคุก ดังนั้น การกระท�ำใดที่จะเป็น
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลจึงจ�ำเป็นจะต้องก�ำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อก�ำหนด
ของศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้บคุ คลทีเ่ ข้ามาหรือจะเข้าในทีท่ ำ� การหรือบริเวณทีท่ ำ� การ
หรือเข้าฟ้งการไต่สวนของศาลสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ให้เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งหากพิจารณาเทียบเคียง
กับการละเมิดอ�ำนาจศาลของศาลปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 64 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งบัญญัติให้น�ำ
บทบัญญัตทิ ถี่ อื ว่าเป็นการละเมิดอ�ำนาจอ�ำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้นในกรณีของศาลปกครองถือว่าจะใช้ทั้ง
บทบัญญัติที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของศาลปกครองเองและตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งด้วย แต่ในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญมิได้มีการบัญญัติให้น�ำ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่ว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาล
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้นในการออกข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญจึงอาจ
พิจารณาเทียบเคียงการกระท�ำที่ถือว่าเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลยุติธรรมตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งมาตรา 31 และมาตรา 32 มาพิจารณาประกอบ
ในการออกข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งมาตรา 31 และมาตรา 32 ได้วาง
หลักเกณฑ์ไว้แยกออกเป็น 7 กรณี ได้แก่
			1) การขั ด ขื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดของศาลที่ อ อกตามความ
ในมาตรา 30 (มาตรา 31 (1))
			2) การประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล (มาตรา 31 (1))
			3) การขอด�ำเนินคดีอย่างคนอนาถาโดยน�ำคดีขึ้นสู่ศาลโดยรู้อยู่แล้วว่า
ไม่มีมูลหรือสาบานตัวใช้ถ้อยค�ำว่าไม่มีทรัพย์สินพอที่เสียค่าธรรมเนียมได้ซึ่งเป็น
ความเท็จ (มาตรา 31 (2))
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			4) การหลีกเลี่ยงไม่รับค�ำคู่ความหรือเอกสารที่ส่งให้ตนเอง (มาตรา 31
(3))
			5) การตรวจเอกสารในส� ำ นวนคดี ห รื อ คั ด ลอกส� ำ เนาเอกสาร
โดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 31 (4))
			6) การขัดขืนไม่มาศาลตามค�ำสั่งศาล (มาตรา 31 (5))
			7) การกระท�ำของหนังสือพิมพ์หรือสิง่ พิมพ์อนั ออกโฆษณาต่อประชาชน
(มาตรา 32))
		 แม้คดีทางรัฐธรรมนูญจะมีความแตกต่างไปจากคดีแพ่งและคดีอาญา
ดังนัน้ การออกข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องพิจารณาจากลักษณะของคดี
ทางรัฐธรรมนูญเป็นส�ำคัญ แต่อย่างไรก็ตามโดยทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้ประชาชนหรือชุมชนตามมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญและ
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพมีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ และ
ต่อมาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติรองรับสิทธิของประชาชนและชุม และของบุคคลไว้แล้ว
ดังนั้น จึงถือได้ว่าเป็น 2 กรณีที่บุคคลอาจยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง
ด้วยเหตุนี้ คดีทางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 2561 จึงไม่ใช่เรื่องขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ยังมีคดีที่ประชาชนสามารถร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
โดยตรง ดังนั้น ข้อก�ำหนดในการเรื่องของการละเมิดอ�ำนาจศาลจึงต้องพิจารณา
ให้ครอบคลุมประเด็นดังกล่าวด้วย
		 5.4.2 การวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
		 ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 38 วรรคสาม ว่า “การวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำ
วินจิ ฉัยคดีทกี่ ระท�ำโดยสุจริตและมิได้ใช้ถอ้ ยค�ำหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี
หรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มคี วามผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล” จากบทบัญญัตดิ งั กล่าว
อาจแยกสาระส� ำ คั ญ ของการกระท� ำ ที่ จ ะเข้ า ข่ า ยของการละเมิ ด อ� ำ นาจศาล
มาตรา 38 วรรคสาม อาจแยกได้ดังนี้ คือ (1) การวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยคดี
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ทีก่ ระท�ำโดยไม่สจุ ริต และ (2) การวิจารณ์คำ� สัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยคดีโดยใช้ถอ้ ยค�ำหรือ
มีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย การทีจ่ ะพิจารณาว่าเป็นการวิจารณ์
ทีเ่ ข้าลักษณะตามมาตรา 38 วรรคสามหรือไม่ จึงควรต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ
ประการทีส่ องก่อน กล่าวคือ การวิจารณ์คำ� สัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยคดีโดยใช้ถอ้ ยค�ำหรือ
มีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้ายหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไข
ดังกล่าวแล้วจึงมาพิจารณาว่าการวิจารณ์ดังกล่าวได้กระท�ำไปโดยสุจริตหรือไม่
ดังนั้นการขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งย่อมไม่เข้าข่ายเป็นความผิดฐาน
ละเมิ ด อ� ำ นาจศาล การพิ จ ารณาความสุ จ ริ ต ในกรณี นี้ จึ ง ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า
การวิจารณ์ดงั กล่าวมีความมุง่ หมายทีต่ อ้ งการให้กระทบต่อ “เกียรติศกั ดิค์ วามเคารพ
เชื่อถือของสถาบันศาลรัฐธรรมนูญ” หรือไม่ หากมีความมุ่งหมายเพื่อให้กระทบ
ต่อเกียรติศักดิ์ความเคารพเชื่อถือของศาลที่มีต่อสังคมหรือมีความมุ่งหมายเพื่อ
ท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจท�ำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญมอบหมายได้ การวิจารณ์
ดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นการวิจารณ์ที่ไม่สุจริต แต่ในทางกลับกัน กรณีอาจเป็นการ
วิจารณ์โดยสุจริตแต่ใช้ถ้อยค�ำที่เป็นการเสียดสีศาล กรณีเหล่านี้ย่อมไม่เข้า
องค์ประกอบที่จะเป็นความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
		 กล่าวโดยสรุป ประเด็นส�ำคัญของการตีความค�ำว่า “โดยไม่สุจริต”
ในความหมายนี้จะอาศัยหลักเกณฑ์ใดในการตีความที่ถือว่าเป็นการไม่สุจริตที่จะ
เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลซึง่ ต้องตีความว่า โดยไม่สจุ ริตนัน้ จะต้องเป็นการกระท�ำ
ที่ไปกระทบกระทบต่อเกียรติศักดิ์ความเชื่อถือของศาลที่มีต่อสังคมหรือมีความ
มุง่ หมายเพือ่ ท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจท�ำหน้าทีต่ ามทีร่ ฐั ธรรมนูญมอบหมายได้
ซึ่งถือว่าเป็นขอบเขตของ “วัตถุแห่งการคุ้มครอง” ฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
		 5.4.3 โทษของการละเมิดอ�ำนาจศาล
		 โทษของการละเมิดอ�ำนาจศาลซึ่งประกอบด้วยการกระท�ำ 2 ลักษณะ
ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น คือ ก. การฝ่าฝืนข้อก�ำหนดหรือ ข. ฝ่าฝืนค�ำสั่งของศาล
ตามมาตรา 38 ซึ่งมีการก�ำหนดโทษตามมาตรา 39 ซึ่งบทบัญญัติของมาตรา 39
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บัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของศาลหรือค�ำสั่งศาลตามมาตรา 38 ให้ถือ
เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล และให้ศาลมีอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
			(1)		ตักเตือน โดยจะมีค�ำต�ำหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้
			(2)		ไล่ออกจากบริเวณศาล
			(3)		ลงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
							ทั้งจ�ำทั้งปรับ
			การสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาเท่าที่จ�ำเป็นตามพฤติการณ์แห่ง
กรณี
การสั่งลงโทษตาม (3) ต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
		 ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำสั่งศาลตาม (3) ให้น�ำประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม”
		 ข้อพิจารณาส�ำคัญของการลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล โดยเฉพาะ
ในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญมีข้อพิจารณาที่เกี่ยวกับการกระท�ำที่เป็นการละเมิด
อ�ำนาจศาล ดังนี้
			(1)		 กรณีของการวิจารณ์คำ� สัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญทีไ่ ม่เป็นไป
ตามมาตรา 38 วรรคสาม กล่าวคือ “การวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยคดีที่กระท�ำ
โดยสุจริตและมิได้ใช้ถ้อยค�ำหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาต
มาดร้าย ไม่มีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล” การที่จะมีความผิดฐานละเมิด
อ�ำนาจศาลได้นั้นจะต้องเข้าลักษณะดังต่อไปนี้
					ก. มีการวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยคดีที่กระท�ำโดยไม่สุจริตและ
ได้ใช้ถ้อยค�ำหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย
					ข. ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกค�ำสัง่ อย่างใดอย่างหนึง่ เช่น ให้ดำ� เนินการ
แก้ไขถ้อยค�ำที่มีความหมายหยาบคายภายใน 7 วัน
					ค. ผู้กระท�ำการดังกล่าวไม่ด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำสั่งศาลที่ให้
ด�ำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน
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		 เมื่อครบเงื่อนไข 3 ประการดังกล่าวจึงได้ชื่อว่าเป็นการกระท�ำที่ฝ่าฝืน
มาตรา 38 วรรคสาม และฝ่าฝืนค�ำสั่งศาลของศาลตามมาตรา 38 กรณีจึงเข้า
เงือ่ นไขความผิดตามมาตรา 39 การบัญญัตคิ วามผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในกรณี
ของการวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นแตกต่างไปจากกรณี
ของการวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครอง อย่างน้อย 2
ประการ คือ
					ก. ขอบเขตของการคุ้มครอง กรณีของศาลรัฐธรรมนูญมุ่งคุ้มครอง
“ค� ำ สั่ ง หรื อ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ” ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ใ นกรณี ข องศาลปกครอง
มุ่งคุ้มครอง “การพิจารณาหรือการพิพากษาคดี” ซึ่งขอบเขตการคุ้มครองของ
ศาลปกครองกว้างกว่าของศาลรัฐธรรมนูญ
					ข. ลักษณะของการกระท�ำ กรณีของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องกระท�ำ
โดยไม่สจุ ริตและใช้ถอ้ ยค�ำหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย
แต่ในกรณีของศาลปกครองมาตรา 65 บัญญัตแิ ต่เพียงว่า ผูใ้ ดวิจารณ์การพิจารณา
หรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจรติด้วยวิธีการทางวิชาการ ผู้นั้นไม่มี
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ
					ค. การวิจารณ์ที่จะเป็นความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล ในกรณีของ
ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องประกอบด้วย 3 เงื่อนไข ดังกล่าวแล้วข้างต้น แต่ในขณะที่
กรณีของศาลปกครองนั้น หากผู้ใดวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของ
ศาลปกครองโดยไม่สุจริต ผู้นั้นย่อมมีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล โดยที่ศาล
ไม่จ�ำเป็นต้องออกค�ำสั่งให้ผู้กระท�ำด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน
		 จากการพิจารณาการละเมิดอ�ำนาจศาลในกรณีของการวิจารณ์ศาล
ทั้งของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองแล้วจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกัน
หลายประการซึ่ ง หากพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดแล้ ว จะเห็ น ได้ ว ่ า กรณี ข อง
ศาลรัฐธรรมนูญมีขอบเขตการคุม้ ครองทีแ่ คบ ลักษณะการกระท�ำได้กำ� หนดให้เห็น
ลักษณะที่จะเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล กระบวนการในการลงโทษจะต้องมีค�ำสั่ง
ของศาลให้ด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนและหากฝ่าฝืนจึงจะเป็นความผิด
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
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			(2) กรณีของการวิจารณ์คำ� สัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญทีไ่ ม่เป็นไป
ตามมาตรา 38 วรรคสาม การที่ศาลจะมีค�ำสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
ในกรณีนี้ ประเด็นที่เป็นข้อพิจารณาตามองค์ประกอบความผิดในกรณีนี้ตามที่ได้
กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึง่ จะต้องพิจารณาประกอบกับ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น”
ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้นเช่นกัน ซึง่ ในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญย่อมแตกต่างจาก
ศาลทัว่ ไป ดังนัน้ การตีความเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลทีว่ จิ ารณ์
ค�ำสัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องตีความในลักษณะทีเ่ ปิดกว้างในฐานะ
ที่เป็นการใช้เสรีภาพพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วว่าเข้า
องค์ประกอบความผิดตามมาตรา 38 วรรคสาม ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อคือ
โทษที่จะลงจะต้องเป็นไปตาม “หลักความพอสมควรแก่เหตุ” ซึ่งจะต้องพิจารณา
ประกอบกันระหว่าง “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” กับ “ความไม่สุจริต
ในการแสดงความคิดเห็น” และ “ผลกระทบต่อศักดิ์ศรีของความเป็นสถาบัน”
เพื่อเลือกมาตรการลงโทษที่สอดคล้องกับการกระท�ำ
			(3) การกระท�ำที่ฝ่าฝืนข้อก�ำหนดหรือค�ำสั่งของศาลตามมาตรา 38
การกระท�ำที่ฝ่าฝืนข้อก�ำหนดอาจเข้าลักษณะการกระท�ำอันไม่เหมาะสม ซึ่งโดย
ทั่วไปแล้วศาลมักใช้มาตรการในการเตือนเป็นเบื้องต้น ส่วนกรณีที่มีการกระท�ำ
อันเป็นการรบกวนหรือขัดขวางต่อการพิจารณาของศาลโดยทั่วไปแล้วศาลอาจใช้
มาตรการไล่ออกจากบริเวณศาล ส่วนการใช้มาตรการในการลงโทษจ�ำคุกควรเป็น
มาตรการสุดท้าย ซึ่งศาลอาจเคยใช้มาตรการอื่นมาแล้วแต่ไม่สามารถจัดการกับ
ปัญหาดังกล่าว ศาลอาจจ�ำเป็นต้องใช้มาตรการลงโทษจ�ำคุกผู้ที่กระท�ำการละเมิด
อ�ำนาจศาลนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 39 วรรคสามบัญญัติให้การสั่งลงโทษ
จ� ำ คุ ก ต้ อ งมี ม ติ ด ้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น ้ อ ยกว่ า สองในสามของตุ ล าการทั้ ง หมด
เท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้เห็นเป็นกรณีที่ประจักษ์ชัดว่าตุลาการสองในสามเห็นควร
ที่จะให้ลงโทษจ�ำคุกในกรณีนั้น ๆ
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			5.4.4 การบังคับโทษในกรณีลงโทษจ�ำคุกตามมาตรา 39 (3)
			ตามมาตรา 39 วรรคสีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ “ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำสัง่
ตาม (3) ให้น�ำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ความหมายของมาตรา 39 วรรคสี่ ทีใ่ ห้นำ� ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาใช้บังคับโดยอนุโลมนั้น ให้น�ำมาใช้บังคับเพียงใด การน�ำประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาใช้บงั คับในกรณีหมายถึงการบังคับการลงโทษจ�ำคุกเท่านัน้
ซึง่ มิได้หมายความว่าให้นำ� มาใช้บงั คับกับประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ในส่วนทีว่ า่ ด้วย การสอบสวน การฟ้องร้อง การพิจารณาคดี มาใช้ เพราะกรณีนเี้ ป็น
กรณีที่ศาลมีอ�ำนาจสั่งลงโทษจ�ำคุกโดยอ�ำนาจของศาลเอง ดังนั้น กระบวนตั้งแต่
สอบสวนจนไปถึงศาลมีค�ำพิพากษาว่ามีความผิดและพิพากษาให้ลงโทษจ�ำคุก
จึงไม่นำ� มาใช้กบั กรณีตามมาตรา 39 แต่อย่างใด และส่วนทีจ่ ะน�ำประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความอาญามาใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลมก็ คื อ กรณี ที่ ศ าลมี ค� ำ สั่ ง ตาม
มาตรา 39 (3) ให้ลงโทษจ�ำคุกแล้ว ซึง่ กระบวนการหลังจากนัน้ จะต้องน�ำตัวบุคคลนัน้
ไปคุมขังหรือการบังคับตามค�ำพิพากษากรณีนจี้ งึ ให้นำ� ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญามาใช้กับค�ำสั่งศาลโดยอนุโลม
			กล่าวโดยสรุป อ�ำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณา
คดีของศาลก็ดี การวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นการ
ละเมิดอ�ำนาจศาลก็ดี รวมทั้งโทษของการละเมิดอ�ำนาจศาลตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2561
ได้วางหลักการเพือ่ การคุม้ ครองการท�ำหน้าทีใ่ นการพิจารณาคดีของศาลให้เป็นไป
โดยเรียบร้อย ในขณะเดียวกันก็เพื่อมุ่งคุ้มครองเกียรติศักดิ์ความเชื่อถือที่มีต่อ
สถาบั น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในฐานะที่ เ ป็ น องค์ ก รหลั ก ในการพิ ทั ก ษ์ รั ฐ ธรรมนู ญ
แต่อย่างไรก็ตาม ในประเด็นการวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลจะต้องใช้และตีความอย่างระมัดระวัง เพราะการวิจารณ์คำ� สัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นการอาศัยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งมีพื้นฐาน
มาจากรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน การวิจารณ์คำ� สัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
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ที่จะเป็นละเมิดอ�ำนาจศาลจะต้องเป็นกรณีที่เข้ามากระทบต่อความเป็นสถาบัน
ของศาลรัฐธรรมนูญ
			5.4.5 อายุความในความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
			อายุความ (prescription หรือ limitation) คือระยะเวลาที่กฎหมาย
ก�ำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้อง บังคับฟ้องหรือร้องทุกข์ 156 หากปล่อยเนิ่นนานไปจน
ล่วงระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สิทธิเช่นว่าจะเป็นอันยกขึ้นอ้างอีกมิได้ ซึ่งเรียกว่า
“การขาดอายุความ” เช่น สิทธิเรียกร้องขาดอายุความ คดีขาดอายุความ หนี้ขาด
อายุความ เป็นต้น 157
			การที่กฎหมายก�ำหนดอายุความไว้นั้นมีเหตุผล 3 ประการ ดังนี้ 158
			1. เป็นนิตินโยบายของรัฐเพื่อด�ำรงความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ในการอ้างสิทธิของบุคคล อันเป็นการห้ามปรามมิให้มีการน�ำเรื่องราวที่เกิดขึ้นมา
เนิ่นนานแล้วมาเรียกร้องต่อกัน เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเนิ่นนานแล้วนั้นย่อม
ยุ่งยากส�ำหรับผู้เกี่ยวข้องในการหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์แก่กัน พยานหลักฐาน
อาจสูญหาย เสือ่ มสภาพ บกพร่อง หรือคลาดเคลือ่ นไปตามกาลเวลาได้ ซึง่ จะส่งผล
ให้การวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นไม่อาจเป็นธรรมได้อย่างแท้จริง
			2. เป็ น โทษส� ำ หรั บ เจ้ า หนี้ ที่ ป ล่ อ ยปละละเลยไม่ ใช้ สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ ง
ของตนเสียที จนกระทั่งล่วงเลยอายุความที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งส่งผลให้ลูกหนี้เกิดมี
“สิทธิปฏิเสธ” (right of refusal) ขึน้ สามารถปฏิเสธการเรียกร้องของเจ้าหนีท้ เี่ พิง่ มา
กระท�ำเมื่อล่วงเลยอายุความไปแล้วได้ ดังนั้น อายุความจึงเป็นเครื่องกระตุ้นให้
เจ้าหนี้ระแวดระวังในการใช้สิทธิของตนมากขึ้น
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ :
ราชบัณฑิตยสถาน, 2544), หน้า 376.
157
ก�ำชัย จงจักรพันธุ์, ค�ำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาและอายุความ,
พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 86.
158
พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล), ค�ำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ
1-2 มาตรา 1 ถึง 240 (พระนคร : ไทยพิทยา, 2509), หน้า 592 และก�ำชัย จงจักรพันธุ์, ค�ำอธิบาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาและอายุความ, หน้า 89.
156
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		3. เป็นการช่วยปลดเปลื้องภาระของลูกหนี้ในอันที่จะต้องเก็บรักษา
หลักฐานในการช�ำระหนีไ้ ว้ ไม่ตอ้ งคอยพะวงรักษาสิง่ เหล่านัน้ ไว้จนชัว่ ชีวติ เพราะเมือ่
ล่วงอายุความไปแล้ว ลูกหนี้ก็สามารถปฏิเสธการช�ำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ได้โดยเพียง
ต่อสู้ว่าหนี้ขาดอายุความแล้วเท่านั้น
			โดยทัว่ ไปมีการแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ อายุความทางแพ่งและอายุความ
ทางอาญา
			1. อายุความแพ่ง เป็นอายุความส�ำหรับประเด็นตามกฎหมายแพ่ง
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ อายุความได้สิทธิ และอายุความเสียสิทธิ 159
			2. อายุความทางอาญา เป็นอายุความตามกฎหมายอาญาและกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา อาทิ อายุความส�ำหรับฟ้องคดีอาญา อายุความส�ำหรับ
การน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดอาญามาลงโทษ โดยบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 95 ว่า ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระท�ำความผิดมายังศาล
ภายในก�ำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระท�ำความผิด เป็นอันขาดอายุความ
(1) ยี่สิบปี ส�ำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จ�ำคุก ตลอด
ชีวิต หรือจ�ำคุกยี่สิบปี
(2) สิบห้าปี ส�ำหรับความผิดต้องระวางโทษจ�ำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ ยังไม่
ถึงยี่สิบปี
(3) สิบปี ส�ำหรับความผิดต้องระวางโทษจ�ำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
(4) ห้าปี ส�ำหรับความผิดต้องระวางโทษจ�ำคุกกว่าหนึง่ เดือนถึงหนึง่ ปี
(5) หนึ่ ง ปี ส� ำ หรั บ ความผิ ด ต้ อ งระวางโทษจ� ำ คุ ก ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง เดื อ น
ลงมาหรือต้องระวางโทษอย่างอื่น
			หากเทียบเคียงกับบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาข้างต้นพบว่า
ในการละเมิดอ�ำนาจศาลยุติธรรมนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 33 ก�ำหนดโทษไว้ว่าศาลสามารถลงโทษจ�ำคุกได้ไม่เกิน 6 เดือน หากเทียบ
อายุความตามประมวลกฎหมายอาญาย่อมมีอายุความ 5 ปี
159

ก�ำชัย จงจักรพันธุ,์ ค�ำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยระยะเวลาและอายุความ, หน้า 90.
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			ส่ ว นกรณี ล ะเมิ ด อ� ำ นาจศาลปกครอง ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลปกครองก็มีอ�ำนาจ
ลงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ย่อมมี
อายุความ 1 ปี
			ในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญก็เช่นเดียวกัน พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 39 มีการ
ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจลงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน
5 หมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ จึงย่อมมีอายุความ 1 ปี เช่นเดียวกัน
			อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาว่าโทษที่ก�ำหนดในความผิดฐานละเมิด
อ�ำนาจศาลมิใช่โทษอันมีฐานมาจาก “ความรับผิดทางอาญา” แม้เป็นโทษทางอาญา
แต่ก็ไม่พึงอยู่ภายใต้บทบัญญัติเรื่องอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา อีกทั้ง
กลไกทีก่ ฎหมายมอบให้แก่ศาลสามารถใช้กบั การละเมิดอ�ำนาจศาลก็มเี จตนารมณ์
ให้ศาลมุง่ ใช้เพือ่ “ตอบโต้” ผูก้ ระท�ำการละเมิดอ�ำนาจศาลโดยฉับพลันทันทีเพือ่ ให้
ผูก้ ระท�ำการละเมิดอ�ำนาจศาลได้สำ� นึก เกรงกลัวและยุตกิ ารกระท�ำดังกล่าว กรณี
จึงแตกต่างจากโทษทางอาญาที่จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดอายุความด�ำเนินคดีกับ
ผู้ต้องหาไว้ เพราะเป็นการใช้กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติที่มีขั้นตอน
ซับซ้อนยาวนานแตกต่างจากการด�ำเนินการกับผูล้ ะเมิดอ�ำนาจศาลทีศ่ าลสามารถ
ลงโทษผู้ละเมิดอ�ำนาจศาลได้เองโดยไม่ต้องเริ่มต้นกระบวนการตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาทั่วไป
5.5 วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บการละเมิ ด อ� ำ นาจศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
ต่างประเทศและศาลรัฐธรรมนูญไทย
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
แบ่งหัวข้อในการวิเคราะห์ ดังนี้ 5.5.1 กฎหมายที่บัญญัติว่าด้วยการละเมิด
อ�ำนาจศาล 5.5.2 ขอบเขตของการละเมิดอ�ำนาจศาล 5.5.3 โทษส�ำหรับการละเมิด
อ� ำ นาจศาล 5.5.4 ผู ้ มี อ� ำ นาจในการลงโทษฐานละเมิ ด อ� ำ นาจศาล และ
5.5.5 การโต้แย้งค�ำสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
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		 5.5.1 กฎหมายที่บัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาล
		 ในการพิจารณากฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ ด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาลของไทย
และต่างประเทศทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาในงานวิจยั ฉบับนีม้ กี ารบัญญัตไิ ว้มคี วามแตกต่าง
กัน 3 กรณี กล่าวคือ (1) การบัญญัติให้การไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งศาลเป็นการกระท�ำ
ที่มีความผิด (2) การบัญญัติเรื่องการละเมิดอ�ำนาจศาลไว้เป็นการเฉพาะ และ (3)
การน�ำกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจศาลมาใช้โดยอนุโลม
		(1) การบั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง ศาลเป็ น การกระท� ำ
ที่มีความผิด ในกรณีของราชอาณาจักรสเปน ไม่มีบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับ
การละเมิดอ�ำนาจศาลไว้โดยตรง แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ค.ศ. 2015 ได้บัญญัติคุ้มครองหลักความ
ศักดิ์สิทธิและการบังคับได้ของค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไว้ ในกรณีที่มีการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ ในมุมมองของประเทศสเปนถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของการละเมิดอ�ำนาจศาล โดยศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการบังคับ
ดังต่อไปนี้ ก�ำหนดตัวบุคคลทีต่ อ้ งด�ำเนินการบังคับให้เป็นไปตามค�ำพิพากษา และ
ก�ำหนดมาตรการทีจ่ ำ� เป็นในการบังคับให้เป็นไปตามค�ำพิพากษา ยกเลิกค�ำวินจิ ฉัย
ซึ่งขัดหรือแย้งกับค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ต้องได้รับฟังอัยการหรือ
หน่วยที่ได้รับผลกระทบก่อน ขอความช่วยเหลือจากศาลอื่นหรือฝ่ายรัฐอื่น ๆ
ให้ด�ำเนินการอันเป็นประโยชน์แก่การบังคับให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาโดยอาจ
ก�ำหนดให้เป็นการด�ำเนินการโดยเร่งด่วนก็ได้ และกรณีที่มีรายงานว่ามีการจงใจ
ไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำพิพากษา ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจก�ำหนด “ค่าปรับ (Multa coercitiva)”
ในระหว่างอัตรา 3,000 ยูโร ถึง 30,000 ยูโร ต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชนซึ่ง
ไม่ปฏิบัติตาม โดยอาจก�ำหนดค่าปรับได้ซ�้ำอีกจนกว่าจะมีการด�ำเนินการตาม
ค�ำพิพากษา ส�ำหรับการกระท�ำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจศาล
ในกรณีอื่น ๆ เช่นการกล่าวร้ายด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือ
การกระท�ำเชิงลบต่อนั้นไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะ
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			เช่นเดียวกับกรณีบทบัญญัตเิ รือ่ งละเมิดอ�ำนาจศาลของศาลรัฐธรรมนูญ
เกาหลีใต้ ได้มีการบัญญัติในรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี
ค.ศ. 1988 ในมาตรา 79 เรื่องโทษทางอาญา โดยมีเนื้อหาสาระมุ่งไปที่การให้
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถลงโทษแก่บุคคลผู้ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกให้มา
เป็นพยาน หรือส่งพยานหลักฐานหรือหลีกเลี่ยงการสอบสวนตลอดจนรบกวน
การพิจารณาคดีของศาล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือเพื่อให้ศาลใช้ในการควบคุมการ
ด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อยนัน่ เอง แต่ไม่ได้บญ
ั ญัติ
ถึงความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในกรณีทมี่ กี ารวิพากษ์วจิ ารณ์คำ� สัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลแต่อย่างใด และเมื่อพิจารณารัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง
ก็จะปรากฏอ�ำนาจของศาลในการลงโทษผู้ที่ขัดขวางหรือไม่ให้ความร่วมมือกับ
การด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาล แต่ไม่ปรากฏบทบัญญัติเฉพาะถึงการจ�ำกัด
การวิพากษ์วิจารณ์ผู้พิพากษาหรือค�ำพิพากษา
		 (2) กรณีทมี่ กี ารบัญญัตใิ นกฎหมายเฉพาะ ในกรณีของสาธารณรัฐเช็ก
ได้ บั ญ ญั ติ ค วามผิ ด ฐานละเมิ ด อ� ำ นาจศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไว้ ใ นรั ฐ บั ญ ญั ติ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก 1993 (The Constitutional Court Act 1993)
ส่วนที่ 2 การด�ำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป มาตรา 61
(มาตรการในการลงโทษ) โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญอาจก�ำหนดโทษปรับ
100,000 Kc ในกรณีที่บุคคลใดขัดขวางกระบวนพิจารณาก่อนที่จะมีการประชุม
หรือพิจารณาคดีหรือประธานขององค์คณะตุลาการ โดยเฉพาะหากเป็นกรณี
ทีเ่ กิดขึน้ ต่อศาลโดยไม่อาจปฏิเสธได้ หรือขัดขืนค�ำสัง่ ศาล หรือกระท�ำการแทรกแซง
ค�ำสั่งของศาลหรือกระท�ำกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อค�ำสั่งศาล แต่อย่างไรก็ดีแม้จะ
มีบทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาลที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแต่ไม่ได้
ก�ำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาวินิจฉัยหรือท�ำค�ำสั่งไว้ กรณีนี้
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็กน�ำหลักการพิจารณาทั่วไปในวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้โดยอนุโลม
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			ส�ำหรับการบัญญัติเรื่องการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญของไทย
เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 อ�ำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการพิจารณา
และการละเมิดอ�ำนาจศาล (มาตรา 38) และ การฝ่าฝืนข้อก�ำหนดและค�ำสั่งศาล
(มาตรา 39)
			มาตรา 38 บัญญัติว่า “ศาลมีอ�ำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการ
พิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ท�ำการ หรือบริเวณ
ที่ท�ำการ หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล หรือในกรณีมีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์
แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลอาจมีคำ� สัง่ ให้บคุ คลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดกระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการ เพื่อให้การพิจารณาคดี
ด�ำเนินไปโดยสงบเรียบร้อย และรวดเร็ว
ศาลมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดของศาลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
เพื่อให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ
การวิจารณ์คำ� สัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยคดีทกี่ ระท�ำโดยสุจริตและมิได้ใช้ถอ้ ยค�ำ
หรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มีความผิดฐานละเมิด
อ�ำนาจศาล”
		 มาตรา 39 บัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของศาลหรือค�ำสั่งศาล
ตามมาตรา 38 ให้ถือเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล และให้ศาลมีอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) ตักเตือน โดยจะมีค�ำต�ำหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้
(2) ไล่ออกจากบริเวณศาล
(3) ลงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
การสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาเท่าที่จ�ำเป็นตามพฤติการณ์
แห่งกรณี
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		 การสัง่ ลงโทษตาม (3) ต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำสั่งศาลตาม (3) ให้น�ำประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม”
			(3) การน�ำกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการพิจารณาคดีมาใช้โดยอนุโลม
เช่นการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนีเป็นไปตามรัฐบัญญัติว่าด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ (BVerfGG) ในหมวด 2 “วิธพี จิ ารณาทัว่ ไป” ในมาตรา 17
(การน�ำบทบัญญัตขิ องรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยพระธรรมนูญศาลมาใช้บงั คับ) ซึง่ บัญญัตวิ า่
“เท่าที่รัฐบัญญัตินี้มิได้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้น�ำบทบัญญัติเรื่องการเปิดเผย
ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา ภาษาทีใ่ ช้ในศาล การให้คำ� แนะน�ำ และการวินจิ ฉัย
ในองค์คณะ ในหมวด 14 - 16 แห่ง รัฐบัญญัติว่าด้วยพระธรรมนูญศาลมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม” ซึง่ ในทีน่ จี้ ะได้ศกึ ษาหมวด 14 - 16 แห่งรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยพระธรรมนูญ
ศาล (Gerichtsverfassungsgesetz - GVG) รัฐบัญญัติฉบับนี้มีทั้งสิ้น 197 มาตรา
โดยแบ่งออกเป็น 16 หมวด โดยมาตรา 17 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์ (BVerfGG) ได้บัญญัติให้น�ำหมวด 14 - 16 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งมี
สาระส�ำคัญ ดังนี้ (1) หมวด 14 การพิจารณาโดยเปิดเผยและเจ้าหน้าทีใ่ นการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในศาล (มาตรา 169 - 183) หมวด 15 “ภาษาที่ใช้ในศาล”
(มาตรา 184 - 191) หมวด 16 การพิจารณาและการลงมติ (มาตรา 192 - 197)
			จากการบัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาลจะเห็นได้ว่าโครงสร้าง
ในทางกฎหมายแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ การละเมิดอ�ำนาจศาลของเยอรมนี
บัญญัตไิ ว้ในรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยพระธรรมนูญศาล (GVG) จึงถือว่าเป็นบทบัญญัตทิ วั่ ไป
ที่ศาลทุกศาลอยู่ภายใต้บังคับของรัฐบัญญัติว่าด้วยพระธรรมนูญศาล แต่กรณีของ
ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ถือว่าเป็นศาลที่มีลักษณะเฉพาะและมีสถานะเป็นองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ 160 ดังนัน้ ผูร้ า่ งรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ (BVerfGG)
160

ในขณะที่ศาลอื่น ๆ กล่าวคือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลแรงงาน ศาลภาษีและศาลสังคม ในเยอรมนี
ไม่ถือว่าเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเหมือนศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุน้ีแม้ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์จะเป็น
องค์กรตุลาการเช่นศาลอื่นแต่มีสถานะที่แตกต่างกัน
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จึงได้บัญญัติไว้ในมาตรา 17 ในหมวด 2 “วิธีพิจารณาทั่วไป” ให้น�ำบทบัญญัติของ
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยพระธรรมนูญศาลมาใช้บงั คับโดยอนุโลม โดยมาตรา 17 บัญญัตวิ า่
“เท่าที่รัฐบัญญัตินี้มิได้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้น�ำบทบัญญัติเรื่องการเปิดเผย
ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา ภาษาทีใ่ ช้ในศาล การให้คำ� แนะน�ำ และการวินจิ ฉัย
ในองค์คณะ ในหมวด 14 - 16 แห่ง รัฐบัญญัติว่าด้วยพระธรรมนูญศาลมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม” การทีร่ ฐั บัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญน�ำบทบัญญัตขิ องพระธรรมนูญ
ศาลไปใช้บงั คับโดยอนุโลมซึง่ หมายรวมถึงบทบัญญัตวิ า่ ด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาล
ด้วย จึงมีประเด็นที่จะต้องวิเคราะห์ในประเด็นต่อไปว่า ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์
จะกล่าวอ้างขอบเขตของการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญได้เพียงใด โดยเฉพาะ
การกระท�ำที่อาจเป็นการกระทบกับเกียรติศักดิ์ของศาลรัฐธรรมนูญหรือกรณีการ
วิพากษ์วจิ ารณ์คำ� วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ การน�ำบทกฎหมายของรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยพระธรรมนูญศาลซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปมาใช้กับศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์
ซึ่งเป็นระบบศาลเฉพาะจะน�ำมาใช้เพียงใด ย่อมเป็นประเด็นที่จะน�ำมาสู่การใช้
การตีความในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ประเด็นเรื่องบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติ
เรื่องละเมิดอ�ำนาจศาลของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ของเยอรมนีแตกต่างไปจาก
กรณีศาลรัฐธรรมนูญของไทยซึง่ บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาลบัญญัตไิ ว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ
โดยเฉพาะจึงไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งการอนุโลมน�ำมาใช้กบั ศาลรัฐธรรมนูญ กรณีนตี้ อ้ งถือว่า
การละเมิดอ�ำนาจศาลที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญถือว่า
เป็นกฎหมายเฉพาะดังนั้นการใช้การตีความกฎหมายในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องละเมิด
อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องตีความให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่บัญญัติไว้
แต่ ทั้ ง นี้ ย ่ อ มมี ข อบเขตจ� ำ กั ด ตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ แ ละข้ อ จ� ำ กั ด ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
ในแง่ของการใช้อ�ำนาจ
			กล่าวโดยสรุป ส�ำหรับประเด็นกฎหมายที่บัญญัติว่าด้วยการละเมิด
อ� ำ นาจศาลของเยอรมนี บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยพระธรรมนู ญ ศาล
โดยรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญฯให้นำ� บทบัญญัตดิ งั กล่าวมาใช้โดยอนุโลม ดังนัน้
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จึงเป็นกรณีทกี่ ฎหมายเฉพาะ (รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญฯ) ให้นำ� มาตรการ
กฎหมายทั่วไป (รัฐบัญญัติว่าด้วยพระธรรมนูญศาล) มาใช้กับศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์ ซึ่งเป็นกรณีที่ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ซึ่งถือว่าเป็น “องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ” ไปน�ำมาตรการของศาลทั่วไปมาใช้ กรณีจึงมีปัญหาว่าการน�ำมาใช้
บังคับโดยอนุโลมกับศาลรัฐธรรมนูญจะน�ำมาใช้แค่ไหนเพียงใด ซึ่งจะได้กล่าว
รายละเอียดในขอบเขตการใช้ ส�ำหรับศาลรัฐธรรมนูญไทย บทบัญญัติว่าด้วยการ
ละเมิดอ�ำนาจศาลของศาลรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ กรณีจึงไม่มีปัญหาเรื่อง
การตีความเรื่องการน�ำมาใช้บังคับโดยอนุโลม และจะต้องถือว่าบทบัญญัติเรื่อง
ละเมิดอ�ำนาจศาลถือว่าเป็นบทบัญญัตเิ ฉพาะทีใ่ ช้กบั ศาลรัฐธรรมนูญเท่านัน้ ดังนัน้
การใช้การตีความย่อมเป็นไปตามความมุ่งหมายแห่งบทบัญญัตินั้น ๆ แต่ทั้งนี้ต้อง
พิจารณาข้อจ�ำกัดตามรัฐธรรมนูญด้วย
		 5.5.2 ขอบเขตของการละเมิดอ�ำนาจศาล
		 จากการศึกษาหลักการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญของไทยและ
ต่ า งประเทศ จะเห็ น ได้ ว ่ า การก� ำ หนดขอบเขตเรื่ อ งการละเมิ ด อ� ำ นาจศาล
มีสาระส�ำคัญทีต่ อ้ งพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ (1) บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการไม่ปฏิบตั ติ าม
ค�ำสัง่ ศาล และ (2) บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยในการพิจารณาคดี
ในศาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
			(1) บทบัญญัติว่าด้วยการไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งศาล
			ส�ำหรับการบัญญัตแิ ละการพิจารณาว่าการกระท�ำเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล
ในกรณี แรกนี้ เ ป็ น กรณี ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการคุ ้ ม ครองให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
กระบวนพิจารณาของศาล ซึ่งเป็นการคุ้มครองความศักดิ์สิทธิ์ของอ�ำนาจตุลาการ
ในการพิจารณา พิพากษาหรือมีค�ำสั่งใด ๆ เช่นในกรณีของราชอาณาจักรสเปน
และสาธารณรัฐเกาหลีใต้

_19-0273 P137-250.indd 196

7/2/2562 BE 5:05 PM

การละเมิดอ�ำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ | 197

			ภายหลั ง จากที่ ส เปนมี ก ฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
ศาลรัฐธรรมนูญได้เกิดเหตุการณ์ที่ถือเป็นการท้าทายอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
อยู่บ่อยครั้งคือ “การไม่ปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญสเปนก�ำหนด”
ดังนั้น ในปี ค.ศ. 2015 รัฐสภาของประเทศสเปนได้ตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ค.ศ. 2015 โดยสาระ
ส�ำคัญของกฎหมายฉบับนี้มีเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ ในมุมมองของประเทศสเปน ถือว่าเป็นส่วนหนึง่ ของการละเมิด
อ�ำนาจศาล โดยกฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติให้กรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัย
ในกรณีทมี่ รี ายงานว่ามีการจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำพิพากษา ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจ
ก�ำหนด “ค่าปรับ (Multa coercitiva)” ในระหว่างอัตรา 3,000 ยูโร ถึง 30,000
ยูโร ต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชนซึ่งไม่ปฏิบัติตาม โดยอาจก�ำหนดค่าปรับได้ซ�้ำอีก
จนกว่าจะมีการด�ำเนินการตามค�ำพิพากษา
			เช่ น เดี ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
เกาหลีใต้ มาตรา 79 ซึ่งบัญญัติถึงกรณีต่าง ๆ ที่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถลงโทษ
ทางอาญาต่อบุคคลที่กระท�ำความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านวอน ใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ (1) กรณีบุคคลที่ถูก
หมายเรียกมาเป็นพยาน พยานผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูต้ คี วามหรือล่าม ให้มาศาลรัฐธรรมนูญ
แต่ไม่ปฏิบตั ติ ามหมายเรียก โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร (2) กรณีบคุ คลทีถ่ กู ถาม
หรือถูกสั่งให้น�ำเสนอเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่มิได้
น�ำส่ง โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร (3) กรณีบุคคลที่ปฏิเสธ หรือรบกวนหรือ
หลีกเลี่ยงในการตรวจสอบ สอบสวนของศาลรัฐธรรมนูญ โดยปราศจากเหตุ
อันสมควร บทบัญญัตใิ นมาตรานีต้ ราขึน้ ภายใต้การใช้อำ� นาจของศาล มีขอบเขตเพือ่
ลงโทษการไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งศาล อันหมายถึง การไม่เชื่อฟังค�ำสั่งศาลที่สั่งแก่
คู่ความ พยาน การไม่มาศาลตามหมายเรียก การที่พยานไม่ตอบค�ำถามของศาล
เมือ่ ถูกถาม ตลอดจนการปฏิเสธ รบกวนหรือหลีกเลีย่ งการตรวจสอบหรือสอบสวน
ของศาล หากพิจารณา “วัตถุทมี่ งุ่ คุม้ ครอง” คือกระบวนการพิจารณาของศาลแล้ว
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เห็นว่าเป็นการก�ำหนดอ�ำนาจลงโทษรายกรณีทชี่ ดั เจนในระดับหนึง่ แต่จำ� กัดเฉพาะ
การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง หรื อ หมายของศาล กล่ า วคื อ มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ก ว้ า งไปถึ ง
การประพฤติตนไม่เรียบร้อยเหมาะสม
			ในกรณีของสาธารณรัฐเช็ก ได้บัญญัติถึงการด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
ค�ำวินิจฉัยของศาลเป็นการกระท�ำที่เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลโดยในรัฐบัญญัติ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก ค.ศ. 1993 มาตรา 61 (2) บัญญัตใิ ห้มมี าตรการ
ในการลงโทษในกรณีที่ไม่ได้ด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาล หรือ
ขัดขืนค�ำสัง่ ศาล หรือกระท�ำการแทรกแซงค�ำสัง่ ของศาลโดยมีโทษปรับ 100,000 Kc
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ คุ ้ ม ครองให้ ก ระบวนพิ จ ารณาในศาลให้ เ ป็ น ไปโดยเรี ย บร้ อ ยและ
มุง่ คุม้ ครองการพิจารณา พิพากษาและการมีคำ� สัง่ ต่าง ๆ ของศาลเช่นเดียวกับกรณี
ของราชอาณาจั ก รสเปนและสาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้ นอกจากนี้ ใ นกรณี ข อง
สาธารณรัฐเช็ก นอกจากการคุม้ ครองการปฏิบตั ติ ามค�ำวินจิ ฉัยหรือค�ำสัง่ แล้ว รัฐบัญญัติ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก ค.ศ. 1993 มาตรา 61 (1) ได้บญ
ั ญัตถิ งึ การละเมิด
อ�ำนาจศาลในกรณีทบ่ี คุ คลใดขัดขวางกระบวนพิจารณาก่อนทีจ่ ะมีการประชุมหรือ
พิจารณาคดีหรือประธานขององค์คณะตุลาการ โดยเฉพาะหากเป็นกรณีที่เกิดขึ้น
ต่อศาลโดยไม่อาจปฏิเสธได้ หรือขัดขืนค�ำสั่งศาล หรือกระท�ำการแทรกแซง
ค�ำสัง่ ของศาลหรือกระท�ำกิรยิ าทีไ่ ม่เหมาะสมต่อค�ำสัง่ ศาล มีโทษปรับ 100,000 Kc
และโทษปรับอาจก�ำหนดให้มากขึ้นได้ โดยขอบเขตของการกระท�ำที่เป็นการ
ละเมิดอ�ำนาจศาลในกรณีนี้ คือ “กระท�ำกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อค�ำสั่งศาล”
แต่การกระท�ำแค่ไหนเพียงใด เป็นการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมต่อค�ำสั่งศาลนั้นไม่มี
การบัญญัติไว้โดยชัดเจน
		 (2) บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยในการพิจารณาคดี
ในศาล
			ส� ำ หรั บ ขอบเขตการละเมิ ด อ� ำ นาจศาลซึ่ ง จะพิ จ ารณาการละเมิ ด
อ�ำนาจศาลของเยอรมนีตามรัฐบัญญัติว่าด้วยพระธรรมนูญศาลและการละเมิด
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ศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญฯ ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยพระธรรมนูญศาลของเยอรมนี ซึ่งบัญญัติ
ไว้ในมาตรา 177 และมาตรา 178 ดังนี้
				ก. มาตรา 177 คู่ความในคดี จ�ำเลย พยาน หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
หรือบุคคลอื่นซึ่งไม่ด�ำเนินการตามค�ำสั่งศาลซึ่งออกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
อาจถูกน�ำตัวออกจากห้องพิจารณาเพื่อน�ำไปคุมขังได้โดยไม่อาจคุมขังได้เกินกว่า
24 ชั่วโมง ในการพิจารณาวินิจฉัยเพื่อใช้มาตรการดังกล่าวต่อบุคคลซึ่งมิได้เป็น
ผู้เกี่ยวข้องในคดีให้เป็นอ�ำนาจของประธานศาล ส่วนในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นอ�ำนาจ
ของศาล
				ข. มาตรา 178 ซึง่ ถือว่าเป็นมาตรการทีม่ งุ่ หมายต่อคูค่ วามในคดี จ�ำเลย
พยาน พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลอื่น ซึ่งกระท�ำการอย่างหนึ่งอันเป็นการ
ไม่เหมาะสมในการพิจารณาของศาล ภายใต้เงือ่ นไขของการด�ำเนินคดีอาญา ศาลอาจ
สัง่ ปรับได้ไม่เกินสองพันมาร์ค หรืออาจถูกก�ำหนดให้คมุ ขังได้ไม่เกินหนึง่ สัปดาห์และ
ให้ด�ำเนินการบังคับได้ทันที ในกรณีท่ีมีการก�ำหนดเงินค่าปรับและไม่มีการช�ำระ
เงินค่าปรับ ในกรณีนใี้ ห้กำ� หนดให้มกี ารคุมขังบุคคลนัน้ ณ สถานทีอ่ ยูข่ องบุคคลนัน้
ในการก�ำหนดมาตรการดังกล่าวต่อบุคคลซึ่งมิได้เป็นคู่ความหรือบุคคลซึ่งมิได้
เกีย่ วข้องในคดีให้เป็นอ�ำนาจของประธานศาล และกรณีอนื่ ๆ ให้เป็นอ�ำนาจของศาล
ในกรณีทมี่ กี ารลงโทษทางอาญาต่อบุคคลอันเนือ่ งมาจากการกระท�ำอันไม่เหมาะสม
และการกระท�ำดังกล่าวน�ำไปสู่การปรับหรือการคุมขัง ในกรณีเช่นนี้ให้น�ำโทษ
ดังกล่าวมาพิจารณาประกอบกับการลงโทษทางอาญาด้วย
			จากบทบัญญัติของมาตรา 177 เป็นการกระท�ำที่ไม่ด�ำเนินการตาม
ค�ำสัง่ ศาลซึง่ ออกเพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยอาจถูกน�ำตัวออกจากห้องพิจารณา
เพื่อน�ำไปคุมขังได้โดยไม่อาจคุมขังได้เกินกว่า 24 ชั่วโมง มาตรา 178 GVG ได้ให้
อ�ำนาจประธานศาลในกรณีที่มีการกระท�ำอันไม่เหมาะสม โดยประธานศาลอาจ
ออกค�ำสั่งปรับหรือออกค�ำสั่งให้คุมขังได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมงและให้สามารถบังคับ
ได้ทันที ประเด็นข้อพิจารณาส�ำคัญของบทบัญญัติในมาตรานี้คือ อะไรคือ “วัตถุ
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ทีม่ งุ่ คุม้ ครอง” การกระท�ำอันไม่เหมาะสมทีไ่ ปกระทบต่อการพิจารณาของศาล หรือ
มุ่งคุ้มครอง “คุณค่าของความเป็นศาล”(ศักดิ์ศรีของสถาบันศาล) ความหมายของ
“การกระท�ำทีไ่ ม่เหมาะสม” ย่อมหมายความรวมขอบเขตทัง้ สองประการดังกล่าว
กล่าวโดยสรุป ขอบเขตของการกระท�ำที่เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลของเยอรมนี
คือ “การกระท�ำอันไม่เหมาะสม” ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวไปกระทบต่อ “วัตถุที่
มุ่งคุ้มครอง” ในกรณีน้ีได้แก่ ก. กระบวนการพิจารณาของศาล และ ข. คุณค่า
ของความเป็นศาล (ศักดิ์ศรีของสถาบันศาล) ประเด็นที่มีปัญหาในการตีความคือ
แค่ไหนเพียงใดที่ถือว่าเป็นการกระท�ำอันไม่เหมาะสมที่ไปกระทบต่อศักดิ์ศรีของ
สถาบันศาล ซึ่งเป็นปัญหาของขอบเขตของการใช้และการตีความบทบัญญัติของ
กฎหมายกับขอบเขตของวัตถุที่มุ่งคุ้มครอง
			ส�ำหรับขอบเขตการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญของไทยเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ
ซึง่ ได้บญ
ั ญัตขิ อบเขตของการละเมิดอ�ำนาจศาลไว้อย่างชัดเจนไว้ในมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
			มาตรา 38 บัญญัติว่า “ศาลมีอ�ำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการ
พิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ท�ำการ หรือบริเวณ
ที่ท�ำการ หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล หรือในกรณีมีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์
แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลอาจมีค�ำสั่งให้บุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการ เพื่อให้การพิจารณาคดี
ด�ำเนินไปโดยสงบเรียบร้อย และรวดเร็ว
			ศาลมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดของศาลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
เพื่อให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ
			การวิ จ ารณ์ ค� ำ สั่ ง หรื อ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย คดี ที่ ก ระท� ำ โดยสุ จ ริ ต และมิ ไ ด้ ใช้
ถ้อยค�ำหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มีความผิดฐาน
ละเมิดอ�ำนาจศาล”
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		 มาตรา 39 บัญญัตวิ า่ “ผูใ้ ดฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของศาลหรือค�ำสัง่ ศาลตาม
มาตรา 38 ให้ถือเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล และให้ศาลมีอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้...”
			จากบทบัญญัติมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ
ได้ก�ำหนดสาระส�ำคัญ 2 ประการ คือ ก. วัตถุที่มุ่งคุ้มครอง และ ข. การกระท�ำ
ที่เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้
				ก. วัตถุที่มุ่งคุ้มครอง มี 2 ขอบเขต คือ ก.1) กรณีที่เกี่ยวกับกระบวน
พิจารณาของศาล ซึ่งกรณีนี้ศาลอาจมีค�ำสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระท�ำ
การหรืองดเว้นกระท�ำการ เพือ่ ให้การพิจารณาคดีดำ� เนินไปโดยสงบเรียบร้อย และ
รวดเร็ว และ ก.2) กรณีการวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยคดีที่มิได้กระท�ำโดยสุจริต
และใช้ถ้อยค�ำหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย
				ข. การกระท�ำที่เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล อาจแบ่งเป็น 2 กรณี ข.1)
ในกรณี ที่ เกี่ ยวกับกระบวนพิจ ารณาของศาลที่ จะเป็ นการละเมิ ดอ� ำ นาจศาล
มาตรา 39 ก�ำหนดไว้ 2 กรณี คือ การฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของศาลหรือค�ำสั่งศาลตาม
มาตรา 38 และ ข.2) การวิจารณ์คำ� สัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยของศาล ทีม่ ไิ ด้กระท�ำโดยสุจริต
และใช้ถ้อยค�ำหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย
			หากพิจารณาขอบเขตของการกระท�ำและวัตถุที่มุ่งคุ้มครองจากการ
ละเมิดอ�ำนาจศาลของทั้งสองประเทศจะเห็นได้ว่า การละเมิดอ�ำนาจศาลของ
เยอรมนีขาดความชัดเจนทัง้ ในแง่ของ “วัตถุทมี่ งุ่ คุม้ ครอง” และ “การกระท�ำทีเ่ ป็น
การละเมิดอ�ำนาจศาล” ในขณะที่การละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญของไทย
ก�ำหนดชัดเจนเกี่ยวกับ “วัตถุที่มุ่งคุ้มครอง” (กระบวนการพิจารณาของศาลและ
การคุม้ ครองศักดิศ์ รีของสถาบันศาล) ส่วนกรณีของการกระท�ำทีจ่ ะเป็นการละเมิด
อ�ำนาจศาลของไทยนั้นบัญญัติชัดเจนในกรณีของการวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัย
ของศาล ส่วนกรณีการกระท�ำใด ๆ ที่เป็นการรบกวนหรือกระทบต่อกระบวนการ
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญยังต้องไปออกข้อก�ำหนดของศาล
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น กระบวนพิ จ ารณาของศาลเป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ การฝ่าฝืนข้อก�ำหนดดังกล่าวถือว่าเป็นการ
ละเมิดอ�ำนาจศาล
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			แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีของไทยอาจเกิดกรณีค�ำถามว่า การกระท�ำ
ดังกล่าวไม่กระทบต่อกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ แต่เป็นการกระท�ำที่
ไม่ เ หมาะสมศาลจะมี อ� ำ นาจเพี ย งใดในการสั่ ง ให้ บุ ค คลนั้ น กระท� ำ การหรื อ
ไม่กระท�ำการ เช่น การประพฤติตนไม่เรียบร้อยเหมาะสม การไม่ให้ความเคารพ
ต่อศาล การกางหนังสือพิมพ์นั่งอ่านในศาล ฯลฯ ดังนั้น ในกรณีของการละเมิด
อ�ำนาจศาลของเยอรมนีที่ก�ำหนดถึงกระท�ำการอย่างหนึ่งอันเป็นการไม่เหมาะสม
ในการพิจารณาของศาลจึงมีความหมายกว้าง ซึง่ อาจครอบคลุมการกระท�ำทัง้ หลาย
เพียงแต่จะต้องตีความว่า “การกระท�ำ” นัน้ กระทบต่อกระบวนพิจารณาของศาล
หรือกระทบต่อศักดิศ์ รีของสถาบันศาลหรือไม่ ซึง่ ในประเด็นดังกล่าวมีความแตกต่าง
กับสาธารณรัฐเช็กที่ก�ำหนดให้การรักษาความสงบเรียบร้อยของศาลเป็นการ
ละเมิดอ�ำนาจศาลเฉพาะกรณี “กระท�ำกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อค�ำสั่งศาล”
			กล่าวโดยสรุป การบัญญัติขอบเขตการละเมิดอ�ำนาจศาลของเยอรมนี
และของไทยมีความแตกต่างกัน บทบัญญัติว่าด้วยละเมิดอ�ำนาจศาลของเยอรมนี
บัญญัติไว้โดยใช้ถ้อยค�ำที่ไม่ชัดเจนทั้งในส่วนของ “การกระท�ำ” และ “วัตถุที่
มุ่งคุ้มครอง” ข้อดีคือสามารถตีความกว้างครอบคลุมการกระท�ำต่าง ๆ ได้
แต่ต้องพิจารณาประกอบว่าไปกระทบกับ “วัตถุที่มุ่งคุ้มครอง” หรือไม่ ในขณะที่
การละเมิดอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไทยบัญญัติชัดเจนในส่วนของ “วัตถุที่
มุ่งคุ้มครอง” ในส่วนการกระท�ำบัญญัติชัดเจนในเรื่องการวิจารณ์ค�ำสั่งหรือ
ค�ำวินิจฉัย ส่วนการกระท�ำที่เป็นการกระทบต่อกระบวนการพิจารณาไม่ได้
บัญญัตไิ ว้ แต่อย่างไรก็ตามมาตรา 38 วรรคสองก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจ
ออกข้ อ ก� ำ หนดของศาลเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น
กระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
		 5.5.3 โทษส�ำหรับการละเมิดอ�ำนาจศาล
		 จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทยมีข้อพิจารณา
เรื่องบทลงโทษในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจศาล ดังนี้
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		 ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยพระธรรมนูญศาลของเยอรมนีได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา 177 และมาตรา 178 ดังนี้
				ก. กรณีการกระท�ำที่เป็นการรบกวนกระบวนพิจารณา มาตรา 177
ก�ำหนดให้คู่ความในคดี จ�ำเลย พยาน หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลอื่นซึ่ง
ไม่ด�ำเนินการตามค�ำสั่งศาลซึ่งออกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยอาจถูกน�ำตัว
ออกจากห้องพิจารณาเพื่อน�ำไปคุมขังได้โดยไม่อาจคุมขังได้เกินกว่า 24 ชั่วโมง
ในการพิจารณาวินิจฉัยเพื่อใช้มาตรการดังกล่าวต่อบุคคลซึ่งมิได้เป็นผู้เกี่ยวข้อง
ในคดีให้เป็นอ�ำนาจของประธานศาล ส่วนในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นอ�ำนาจของศาล
				ข. กรณีการกระท�ำอันไม่เหมาะสม มาตรา 178 ได้ก�ำหนดโทษ
ส�ำหรับกระท�ำการอย่างหนึ่งอันเป็นการไม่เหมาะสมในการพิจารณาของศาล
ภายใต้เงือ่ นไขของการด�ำเนินคดีอาญาศาลอาจสัง่ ปรับได้ไม่เกินสองพันมาร์ค หรือ
อาจถูกก�ำหนดให้คมุ ขังได้ไม่เกินหนึง่ สัปดาห์และให้ดำ� เนินการบังคับได้ทนั ที ในกรณี
ทีม่ กี ารก�ำหนดเงินค่าปรับและไม่มกี ารช�ำระเงินค่าปรับ ในกรณีนใี้ ห้กำ� หนดให้มกี าร
คุมขังบุคคลนัน้ ณ สถานทีอ่ ยูข่ องบุคคลนัน้ ในการก�ำหนดมาตรการดังกล่าวต่อบุคคล
ซึง่ มิได้เป็นคูค่ วามหรือบุคคลซึง่ มิได้เกีย่ วข้องในคดีให้เป็นอ�ำนาจของประธานศาล
และกรณีอื่น ๆ ให้เป็นอ�ำนาจของศาล ในกรณีที่มีการลงโทษทางอาญาต่อบุคคล
อันเนือ่ งมาจากการกระท�ำอันไม่เหมาะสมและการกระท�ำดังกล่าวน�ำไปสูก่ ารปรับ
หรือการคุมขัง ในกรณีเช่นนีใ้ ห้นำ� โทษดังกล่าวมาพิจารณาประกอบกับการลงโทษ
ทางอาญาด้วย
		 การละเมิดอ�ำนาจศาลของเยอรมนีกรณีที่กระท�ำการรบกวนกระบวน
พิจารณาศาลมีอ�ำนาจสั่งให้น�ำตัวไปคุมขังได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ส่วนการกระท�ำ
อันไม่เหมาะสมศาลมีอ�ำนาจสั่งปรับได้ไม่เกินสองพันมาร์ค หรืออาจถูกคุมขังได้
ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์
		 ส� ำ หรั บ บทบั ญ ญั ติ ใ นส่ ว นของการละเมิ ด อ� ำ นาจศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เกาหลีใต้นนั้ ได้กำ� หนดอยูใ่ นหมวด 6 เรือ่ งโทษทางอาญา ซึง่ มีบทบัญญัตมิ าตรา 79
เพียงมาตราเดียว ได้บัญญัติถึงโทษของผู้มีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลไว้ว่า
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ศาลรัฐธรรมนูญสามารถลงโทษทางอาญาต่อบุคคลที่กระท�ำความผิดฐานละเมิด
อ�ำนาจศาลต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านวอน ใน 3 กรณี
คือ (1) กรณีบคุ คลทีถ่ กู หมายเรียก มาเป็นพยาน พยานผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูต้ คี วามหรือล่าม
ให้มาศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
(2) กรณีบุคคลที่ถูกถามหรือถูกสั่งให้น�ำเสนอเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ แต่มิได้น�ำส่ง โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร (3) กรณีบุคคลที่
ปฏิเสธ หรือรบกวนหรือหลีกเลี่ยงในการตรวจสอบ สอบสวนของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยปราศจากเหตุอันสมควร
		 การละเมิดอ�ำนาจศาลของศาลรัฐธรรมนูญไทยพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 39 ประกอบกับ
มาตรา 38 ดังนี้
มาตรา 38 บัญญัติว่า “ศาลมีอ�ำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการ
พิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ท�ำการ หรือบริเวณ
ที่ท�ำการ หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล หรือในกรณีมีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์
แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลอาจมีคำ� สัง่ ให้บคุ คลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดกระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการ เพื่อให้การพิจารณาคดี
ด�ำเนินไปโดยสงบเรียบร้อย และรวดเร็ว
ศาลมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดของศาลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
เพื่อให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ
การวิ จ ารณ์ ค� ำ สั่ ง หรื อ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย คดี ที่ ก ระท� ำ โดยสุ จ ริ ต และมิ ไ ด้ ใช้
ถ้อยค�ำหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มีความผิดฐาน
ละเมิดอ�ำนาจศาล”
		 มาตรา 39 บัญญัตวิ า่ “ผูใ้ ดฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของศาลหรือค�ำสัง่ ศาลตาม
มาตรา 38 ให้ถือเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล และให้ศาลมีอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
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(1) ตักเตือน โดยจะมีค�ำต�ำหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้
(2) ไล่ออกจากบริเวณศาล
(3) ลงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
การสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาเท่าที่จ�ำเป็นตามพฤติการณ์
แห่งกรณี
การสั่งลงโทษตาม (3) ต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำสั่งศาลตาม (3) ให้น�ำประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม”
			เหตุของการละเมิดอ�ำนาจศาลของศาลรัฐธรรมนูญไทยมี 2 เหตุตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 38 ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น โดยที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนดโทษที่จะลงในแต่ละเหตุให้แยกจากกัน ในขณะที่การ
ละเมิดอ�ำนาจศาลของเยอรมนีได้แยกเหตุและโทษที่จะลงแตกต่างกัน หากเป็น
กรณีทรี่ บกวนกระบวนการพิจารณามาตรการในการลงโทษคือ สัง่ ให้นำ� ตัวไปคุมขัง
ได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นการกระท�ำอันไม่เหมาะสมศาลมีอ�ำนาจสั่งปรับได้
ไม่เกินสองพันมาร์ค หรืออาจถูกคุมขังได้ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
เป็นมาตรการที่เหมาะสมกับการมุ่งคุ้มครองในแต่ละกรณี ส�ำหรับกรณีของไทย
แม้ไม่ได้แยกโทษส�ำหรับเหตุของการกระท�ำในการละเมิดอ�ำนาจศาลในแต่ละกรณี
แต่หากพิจารณาโทษตามมาตรา 39 ซึง่ มี 3 ประการ คือ ก. ตักเตือน ข. ไล่ออกจาก
บริเวณศาล และ ค. ลงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ จะเห็นได้ว่าโทษไล่ออกจากบริเวณศาลเป็นโทษที่เกี่ยวกับ
การรบกวนกระบวนพิจารณาของศาล ส่วนการวิจารณ์คำ� สัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยของศาล
ย่อมมีโทษที่จะลง 2 สถาน คือ ก. ตักเตือน ข. ลงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับดังนั้น แม้จะเขียนโทษไว้รวมกันแต่ก็
ไม่เป็นอุปสรรคของศาลในการพิจารณาเลือกโทษที่เหมาะสมกับการกระท�ำที่เป็น
การละเมิดอ�ำนาจศาลแต่อย่างใด
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			ส�ำหรับประเทศสเปนและสาธารณรัฐเช็กนั้น ตามที่ได้กล่าวไว้ใน 5.5.2
ถึ ง ขอบเขตการกระท� ำ ที่ เ ป็ น การละเมิ ด อ� ำ นาจศาลไว้ ว ่ า มี ข อบเขตเฉพาะ
การคุ้มครองการไม่ปฏิบัติตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งศาลเท่านั้น ดังนั้นบทบัญญัติ
เรือ่ งโทษของการละเมิดอ�ำนาจศาลจึงมีโทษเฉพาะ “โทษปรับ” โดยศาลรัฐธรรมนูญ
สเปนมีอำ� นาจก�ำหนด “ค่าปรับ (Multa coercitiva)” ในระหว่างอัตรา 3,000
ยูโร ถึง 30,000 ยูโร ต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชนซึ่งไม่ปฏิบัติตามค�ำพิพากษา โดย
อาจก�ำหนดค่าปรับได้ซ�้ำอีกจนกว่าจะมีการด�ำเนินการตามค�ำพิพากษา กรณีที่มี
รายงานว่ามีการจงใจไม่ปฏิบัติตามค�ำพิพากษา เช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐเช็กมีอ�ำนาจก�ำหนดโทษปรับ 100,000 Kc ในกรณีที่บุคคลใดขัดขวาง
กระบวนพิ จ ารณาก่ อ นที่ จ ะมี ก ารประชุ ม หรื อ พิ จ ารณาคดี ห รื อ ประธานของ
องค์คณะตุลาการ โดยเฉพาะหากเป็นกรณีที่เกิดขึ้นต่อศาลโดยไม่อาจปฏิเสธได้
หรือขัดขืนค�ำสั่งศาล หรือกระท�ำการแทรกแซงค�ำสั่งของศาลหรือกระท�ำกิริยา
ที่ไม่เหมาะสมต่อค�ำสั่งศาล
		 5.5.4 ผู้มีอ�ำนาจในการลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
		 การลงโทษฐานละเมิ ด อ� ำ นาจศาล ตามกฎหมายของเยอรมนี แ ละ
กฎหมายไทยบัญญัติไว้แตกต่างกัน โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้
			ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยพระธรรมนูญศาลของเยอรมนี มาตรา 177 และ
มาตรา 178 ให้เป็นอ�ำนาจของหัวหน้าองค์คณะ ในขณะทีม่ าตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ ของไทย
ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของศาล ซึ่งตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
ดังกล่าว ได้นิยามค�ำว่า “ศาล” หมายถึง “ศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี” ดังนัน้ ในกรณีทวั่ ไปจึงหมายถึง ศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ การ
จะลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องกระท�ำโดยองค์คณะ
ของศาลรัฐธรรมนูญ และกรณีทเี่ ป็นการสัง่ ลงโทษจ�ำคุกต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
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			หากพิจารณาผู้มีอ�ำนาจในการสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลของ
เยอรมนีแล้วจะเห็นได้ว่าให้เป็นอ�ำนาจของ “องค์กรเดี่ยว” (หัวหน้าองค์คณะ)
ในขณะที่ ข องศาลรัฐธรรมนูญไทยให้ก ระท� ำ โดย “องค์ ก รกลุ ่ ม ” (องค์ ค ณะ
ศาลรัฐธรรมนูญ) การให้อำ� นาจในการลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลให้ “องค์กรเดีย่ ว”
และ “องค์กรกลุม่ ” จึงมีขอ้ ดีขอ้ เสียทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ ในกรณีทใี่ ห้เป็นอ�ำนาจ
ของ “องค์กรเดี่ยว” ย่อมท�ำให้สามารถใช้มาตรการในการป้องกันหรือการลงโทษ
ได้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกับการกระท�ำที่เป็นการขัดขวางต่อ
กระบวนการพิจารณาของศาล แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดข้อเสียในแง่ของ
ความรอบคอบในการลงโทษบุคคลซึ่งเป็นการใช้อ�ำนาจฝ่ายเดียวของศาลในการ
ลงโทษผูก้ ระท�ำผิดโดยปราศจากกระบวนพิจารณาใด ๆ ส�ำหรับกรณีทใี่ ห้อำ� นาจในการ
ลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นของ “องค์กรกลุ่ม” ย่อมมีข้อดีในแง่ของ
ความรอบคอบในการใช้มาตรการลงโทษทีเ่ ป็นอ�ำนาจฝ่ายเดียวของศาลทีไ่ ม่จำ� เป็น
ต้องมีกระบวนพิจารณาใด ๆ ดังนัน้ การได้พจิ ารณาโดยองค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อมมีความรอบคอบกว่าการพิจารณาโดยคนเดียว แต่ข้อเสียของการพิจารณา
โดยองค์คณะอาจท�ำให้มาตรการในการสัง่ การใด ๆ อาจไม่ทนั กับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
ในกระบวนพิจารณาของศาล หรือการหามาตรการเชิงป้องกันทีท่ นั กับสถานการณ์
			ส�ำหรับศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้มิได้ก�ำหนดถึงผู้มีอ�ำนาจลงโทษใน
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลไว้เป็นพิเศษ จึงหมายความถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทัง้ 9 คนซึง่ เป็นองค์คณะเดียวทีเ่ ป็นผูม้ อี ำ� นาจพิจารณาคดี ซึง่ ตรงกันกับผูม้ อี ำ� นาจ
ลงโทษในการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญของไทยซึ่งก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งหมายถึงทั้งองค์คณะเป็นผู้มีอ�ำนาจลงโทษเช่นกัน กรณีเช่นนี้ให้อ�ำนาจใน
การลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นของ “องค์กรกลุ่ม” ย่อมมีข้อดีในแง่ของ
ความรอบคอบในการใช้ ม าตรการลงโทษที่ เ ป็ น อ� ำ นาจฝ่ า ยเดี ย วของศาลที่
ไม่จ�ำเป็นต้องมีกระบวนพิจารณาใด ๆ ดังนั้น การได้พิจารณาโดยองค์คณะของ
ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีความรอบคอบกว่าการพิจารณาโดยหัวหน้าองค์คณะหรือ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญเพียงคนเดียว แต่ข้อเสียของการพิจารณาโดยองค์คณะ
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อาจท�ำให้มาตรการในการสัง่ การใด ๆ อาจไม่ทนั กับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในกระบวน
พิจารณาของศาล หรือการหามาตรการเชิงป้องกันทีท่ นั กับสถานการณ์ แต่อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้นนั้ มีแต่ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
อันเนื่องจากการฝ่าฝืนค�ำสั่งหรือหมายของศาล ไม่มีกรณีการยับยั้งการกระท�ำ
อันเป็นการรบกวนกระบวนพิจารณาคดีของศาลเช่นกรณีของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน
การก�ำหนดให้องค์คณะทัง้ หมดเป็นผูม้ อี ำ� นาจลงโทษจึงไม่เป็นปัญหาและอุปสรรค
ในแง่ความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์แต่อย่างใด
			เช่ น เดี ย วกั บ กรณี ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สเปน ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ
และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญสเปนมีอำ� นาจอืน่ ๆ
ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี อ� ำ นาจ
ซี่งหมายความรวมถึงการพิจารณาเรื่องการละเมิดอ�ำนาจศาล จึงอยู่ในอ�ำนาจ
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 12 คน
			จากข้อพิจารณาของ 3 ประเทศข้างต้น กรณีมีความแตกต่างกับ
สาธารณรัฐเช็กทีม่ าตรา 61 (มาตรการในการลงโทษ) ในรัฐบัญญัตศิ าลรัฐธรรมนูญแห่ง
สาธารณรั ฐ เช็ ก ค.ศ. 1993 บั ญ ญั ติ ใ ห้ อ งค์ ก รเดี่ ย วเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาซึ่ ง ได้ แ ก่
ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ที่มีอ�ำนาจพิจารณาอาจก�ำหนดโทษปรับเท่านั้น
			5.5.5 การโต้แย้งค�ำสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
			ในกรณีที่ศาลออกค�ำสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลมาตรการในการ
โต้แย้งและตรวจสอบตามกฎหมายของเยอรมนีและของไทยมีข้อพิจารณาดังนี้
			ตามรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยพระธรรมนูญศาลของเยอรมนี ก�ำหนดว่าในกรณีที่
มีการออกค�ำสั่งตามมาตรา 178 (กรณีการกระท�ำอันไม่เหมาะสม) บุคคลนั้นอาจ
อุทธรณ์โต้แย้งค�ำสั่งดังกล่าวได้ภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่บุคคลนั้นรับทราบ
ค�ำสั่งดังกล่าว เท่าที่ค�ำสั่งดังกล่าวไม่ใช่ค�ำสั่งของศาลสหพันธ์หรือศาลอุทธรณ์
การอุทธรณ์ในกรณีตามมาตรา 178 (กรณีการกระท�ำอันไม่เหมาะสม) ไม่เป็น
การทุเลาการบังคับ การอุทธรณ์คำ� สัง่ ดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์เป็นผูพ้ จิ ารณาวินจิ ฉัย
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ส่วนกรณีละเมิดอ�ำนาจศาลตามมาตรา 177 (กรณีกระท�ำการรบกวนการพิจารณา
ของศาล) กรณีนไี้ ม่อาจอุทธรณ์โต้แย้งได้ ดังนัน้ เมือ่ น�ำบทบัญญัตดิ งั กล่าวมาใช้กบั
ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ทั้งสองกรณีจึงไม่สามารถอุทธรณ์โต้แย้งใด ๆ ต่อไปได้
			ส�ำหรับกรณีการลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลโดยศาลรัฐธรรมนูญ
เกาหลี ใ ต้ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สาธารณรั ฐ เช็ ก และศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรสเปน ซึง่ รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญมิได้บญ
ั ญัตใิ ห้โต้แย้งใด ๆ
ได้ก็ย่อมถือได้ว่าค�ำสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจโดยศาลรัฐธรรมนูญย่อมเป็น
อันถึงที่สุดจึงไม่สามารถอุทธรณ์โต้แย้งต่อไปได้
			เช่นเดียวกับกรณีการลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลโดยศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้กับศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติให้โต้แย้งใด ๆ ได้ก็ย่อมถือได้ว่าค�ำสั่งลงโทษฐานละเมิด
อ�ำนาจโดยศาลรัฐธรรมนูญย่อมเป็นอันถึงที่สุดไม่อาจโต้แย้งใดได้ แต่ทั้งนี้คงมี
ข้อพิจารณาต่อไปตามมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญว่า บุคคลทีถ่ กู ศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลจะอาศัยมาตรา 213161 ของรัฐธรรมนูญเพื่อ
ยื่นค�ำร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญจะได้หรือไม่ เพียงใด
			ส�ำหรับวิธีการหรือแนวทางในการออกค�ำสั่งคณะผู้วิจัยยังมีความเห็น
เพิม่ เติมว่าศาลรัฐธรรมนูญพึงพิจารณาถึง “ฐานสิทธิ” ของประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลจาก
ค�ำสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล กล่าวคือ เมื่อไม่สามารถอุทธรณ์โต้แย้งค�ำสั่ง
ของศาลได้ ก็ควรมีการเปิดโอกาสให้ผถู้ กู ลงโทษได้มโี อกาสชีแ้ จงตามหลักการรับฟัง
หรือการฟังความทุกฝ่าย อีกทั้งการจะลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลย่อมต้องผ่าน
การพิจารณาตามมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก่อน จากนั้นจึงเป็นกระบวนการสั่งลงโทษตาม
161

มาตรา 213 “บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพที่ รั ฐ ธรรมนู ญ คุ ้ ม ครองไว้ มี สิ ท ธิ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
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มาตรา 39 ซึง่ กฎหมายก�ำหนดเงือ่ นไขไว้วา่ หากเป็นการสัง่ ลงโทษตามจ�ำคุกย่อมต้อง
มี มติ ด ้ ว ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของตุ ล าการทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู ่
ท้ายที่สุดในการสั่งลงโทษไม่ว่าจะเป็นโทษสถานใดศาลรัฐธรรมนูญพึงค�ำนึงถึง
หลักความพอสมควรแก่เหตุด้วยเสมอ
5.6 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับการละเมิดอ�ำนาจศาลในกรณี
การวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
หัวข้อนี้เป็นการวิเคราะห์ในประเด็นเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
กับการละเมิดอ�ำนาจศาลในกรณีการวิจารณ์คำ� สัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็น คือ 5.6.1 ความหมายและขอบของ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และ 5.6.2 การแสดงความคิดเห็นที่เป็น
การละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้
			5.6.1 ความหมายและขอบของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
			ในเบือ้ งต้นจะต้องพิจารณาว่า “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” กับ
“เสรีภาพในทางวิชาการ”, “เสรีภาพในทางความเชื่อ” และ “เสรีภาพของสื่อ”
โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้
			(1) ความหมายของ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น”
			“เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” เป็นเสรีภาพพื้นฐานของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยที่เคารพความแตกต่างในความคิดเห็นของบุคคล ประเด็นส�ำคัญ
ของเสรีภาพในเรือ่ งคือ “ความคิดเห็น” ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ของเยอรมนี
ให้ความหมายของ “ความคิดเห็น” ว่าหมายถึง การวินิจฉัยในทางคุณค่าเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง162 โดยการวินิจฉัยในทางคุณค่าดังกล่าวจะเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ก็ได้
และการวินจิ ฉัยในทางคุณค่าดังกล่าวอาจจะมีพนื้ ฐานมาจากความคิดในทางวิชาการ
ความเชื่อในทางศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือโลกทัศน์ใด ๆ ก็ได้
162

Pieroth/Schlink, Grundrechte, Staatsrecht II, 9.Aufl., Heidelberg 1993, p. 144
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ด้วยเหตุนี้ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจึงไม่เกีย่ วกับเนือ้ หาของความคิดเห็น
ความคิดเห็นนัน้ อาจจะผิด ความคิดเห็นนัน้ อาจจะไม่ถกู ต้อง หรือความคิดเห็นนัน้
อาจจะไปกระทบหรือก้าวล่วงในสิทธิของบุคคลอื่น ก็ย่อมเป็น “ความคิดเห็น” ได้
แต่อย่างไรก็ตาม เสรีภาพในการแสดงความเห็นก็มขี อ้ จ�ำกัดเช่นกัน เช่น ไม่กระทบ
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ เป็นต้น กล่าวโดยสรุป การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งประเมิน
และวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดข้อเท็จจริงหนึ่งและแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
ดังกล่าวออกมาจึงถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็น โดยไม่ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
เนื้อหาของความเห็นนั้นว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด และไม่ส�ำคัญว่าความเห็นนั้น
ถูกหรือไม่ก็ตาม รากฐานของเสรีภาพนี้จึงเป็นการยอมรับในความแตกต่างใน
ความคิดเห็นแม้ว่าความคิดเห็นนั้นจะไม่ถูกต้องก็ตาม
			(2) ขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
			ขอบเขตที่ได้รับการคุ้มครองของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
คือ การแสดงออกมาและการแพร่กระจายไม่ว่าจะกระท�ำในรูปของเสียง หรือเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร หรือแสดงออกโดยภาพ หรือในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ดังนัน้ ขอบเขต
ที่ได้รับการคุ้มครองของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นคือ การรับรองคุ้มครอง
การท�ำให้ปรากฏออกมาซึง่ “ความคิดเห็น” ทัง้ นีไ้ ม่วา่ จะกระท�ำออกมาในรูปแบบใด ๆ
ก็ ต าม รากฐานของเสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น จึ ง เป็ น พื้ น ฐานส� ำ คั ญ
ของรัฐเสรีประชาธิปไตยเพราะ “ความคิดเห็น” เป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารต่อสูก้ นั
ในทางความคิดของรัฐเสรีประชาธิปไตย ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงต้องมีหลักประกัน
ในการให้ความคุ้มครองการที่บุคคลใด ๆ จะแสดงความคิดเห็นของตนให้ปรากฏ
ต่อสาธารณะ และเมื่อความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายได้ปรากฏต่อสาธารณะ
แล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนหรือสังคมจะตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือจะยอมรับตาม
ความเห็นของฝ่ายใด ดังนั้น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจึงแสดงออกถึง
ความมีวฒ
ุ ภิ าวะของสังคม ทีป่ ระชาชนหรือสังคมจะพิจารณาวินจิ ฉัยโดยวิจารณญาณ
ของแต่ ละบุ คคลได้ว่าจะเชื่อหรือยอมรับตามความคิ ด เห็ นของฝ่ า ยและด้ วย
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เหตุผลประการใด เมื่อได้ทราบขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ที่ได้รับการรับรองคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญแล้ว การกระท�ำดังต่อไปนี้จึงถือได้ว่า
เป็นการกระท�ำที่เป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
					-		 การห้ามไม่ให้แสดงความคิดเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
					- การห้ามไม่ให้แสดงความเห็นโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
					- การลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว
					- การกระท�ำในทางข้อเท็จจริงใดก็ตามที่มีผลท�ำให้ขอบเขตของ
การแสดงความคิดเห็นมีขอบเขตที่จ�ำกัดลง
			เมื่ อ ได้ ท ราบความหมายและขอบเขตของเสรี ภ าพในการแสดง
ความคิดเห็นแล้ว จะเห็นได้ว่า “วัตถุแห่งการคุ้มครอง” ของเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นนัน้ แตกต่างไปจาก “เสรีภาพในทางวิชาการ”, “เสรีภาพในทางความเชือ่ ”
และ “เสรีภาพของสื่อ” ดังนี้
			ก. เสรีภาพในทางวิชาการกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
			เสรีภาพในทางวิชาการเป็นเสรีภาพที่มุ่งคุ้มครองกระบวนการในการ
ค้ น หาความจริ ง ในด้ า นต่ า ง ๆ ไม่ ว ่ า จะในทางวิ ท ยาศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์
หรือสังคมศาสตร์ ดังนัน้ การคุม้ ครองเสรีภาพในทางวิชาการจึงมุง่ คุม้ ครองกระบวนการ
ในการค้นหาความจริงอันเป็นกระบวนการในทางวิชาการ เช่น การทดลอง
การศึกษาวิจยั การสอน การเผยแพร่ความรู้ ซึง่ จะเห็นได้วา่ เสรีภาพในทางวิชาการ
ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น แต่เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นไม่ใช่เสรีภาพในทางวิชาการ เพราะการแสดงความคิดเห็นจะกระท�ำโดย
อาศัยพืน้ ฐานใดก็ได้จะแสดงความเห็นโดยมีงานทางวิชาการเป็นพืน้ ฐานหรือไม่กไ็ ด้
ด้วยเหตุนี้ จึงอาจเกิดค�ำถามว่า การแสดงความเห็นทีม่ พี นื้ ฐานมาจากวิชาการถือว่า
เป็นเรือ่ งของ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” หรือ “เสรีภาพในทางวิชาการ”
ซึ่งมีข้อพิจารณาว่า หากกรณีใดเข้าบทสิทธิเสรีภาพเฉพาะเรื่องควรอ้างบทเฉพาะ
แต่หากกรณีไม่เข้าบทเฉพาะจึงอ้างบททัว่ ไป ดังนัน้ อาจสรุปได้วา่ เฉพาะในส่วนของ
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การเผยแพร่ เ สรี ภ าพทางวิ ช าการเป็ น บทเฉพาะและเสรี ภ าพในการแสดง
ความคิดเห็นเป็นบททั่วไป
			ข. เสรีภาพในความเชื่อกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
			เสรีภาพทั้งสองมี “วัตถุแห่งการคุ้มครอง” ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
เสรีภาพในความเชื่อเป็นเสรีภาพที่คุ้มครองในเรื่องความคิด ความเชื่อที่อยู่ภายใน
มโนธรรมส�ำนึกของแต่ละบุคคล ในขณะที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
เป็นเสรีภาพที่จะรับรองคุ้มครองการแสดงออกมาให้ปรากฏต่อภายนอก ลักษณะ
ที่เหมือนกันระหว่างเสรีภาพในความเชื่อและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
คือ ทั้งสองเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกับ “เนื้อหา” ของความเชื่อและความคิดเห็น ในเรื่อง
ของ “ความเชื่ อ ” บุ ค คลจะมี ค วามเชื่ อ อย่ า งไรย่ อ มได้ ทั้ ง สิ้ น ไม่ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด
เพราะความเชือ่ เป็นเรือ่ งในมโนธรรมส�ำนึกของแต่ละบุคคล เช่นเดียวกับความคิดเห็น
ซึ่งบุคคลจะมีความคิดเห็นเช่นใดก็ได้ไม่มีข้อจ�ำกัด ความคิดเห็นนั้นอาจถูกหรือผิด
ก็ได้ ดังนัน้ เสรีภาพในความเชือ่ กับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่สงิ่ เดียวกัน
แต่มลี กั ษณะทีซ่ อ้ นกันบางส่วนคือ การแสดงความคิดเห็นของบุคคลอาจมีพนื้ ฐาน
มาจากความเชื่อของบุคคลนั่นเอง หรืออาจสรุปว่า เสรีภาพในความเชื่อคุ้มครอง
เรื่องความคิดภายใน ส่วนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นคุ้มครองเรื่องการน�ำ
ความเชื่อภายในแสดงออกมายังภายนอกต่อสังคม
			ค. เสรีภาพของสื่อกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
			เสรีภาพทั้งสองนี้มี “วัตถุแห่งการคุ้มครอง” ที่แตกต่างกัน เสรีภาพสื่อ
เป็นเสรีภาพทีม่ งุ่ หมายในการคุม้ ครอง “สือ่ มวลชน” ในการรายงานข้อเท็จจริงไปยัง
ประชาชนหรือสังคม ดังนั้น วัตถุแห่งการคุ้มครองสื่อ คือ การรายงานข้อเท็จจริง
ต่อประชาชน ดังนั้น การท�ำหน้าที่ของสื่อมวลชนจึงอาจเกี่ยวโยงกับเสรีภาพ
ทั้งสอง กล่าวคือ หากสื่อมวลชนรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น กรณีนี้ย่อมถือว่า
เป็นการอาศัยเสรีภาพของสื่อ แต่หากสื่อมวลชนนั้นวินิจฉัยคุณค่าของข้อเท็จจริง
เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง และแสดงออกมาให้ ป รากฏต่ อ สาธารณะ การกระท� ำ ใน
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ประการหลังนีเ้ ป็นเรือ่ งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึง่ ในบางครัง้ การรายงานข่าว
ของผูส้ อื่ ข่าวอาจมีทงั้ สองส่วนนีป้ ะปนกันไป ดังนัน้ การพิจารณาขอบเขตข้อจ�ำกัด
ของเสรีภาพทั้งสองประการมีขอบเขตที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้จะต้องพิจารณา
ให้ดีว่าอาศัยฐานเสรีภาพในเรื่องในการกระท�ำนั้น ๆ
			กล่าวโดยสรุป เมื่อพิจารณาถึง “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น”
“เสรีภาพในทางวิชาการ” “เสรีภาพในความเชื่อ” และ “เสรีภาพของสื่อ” นั้น
เสรีภาพทั้ง 4 ประการมีขอบเขตแห่งการคุ้มครองที่แตกต่างกัน แต่เสรีภาพทั้ง
4 ประการมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง อาจกล่าวได้ว่า เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นเป็นพื้นฐานที่มีขอบเขตที่กว้างกว่าเสรีภาพในทางวิชาการและเสรีภาพ
ของสือ่ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอาจเชือ่ มโยงมาจาก
ฐานวิชาการ มีฐานมาจากความเชื่อ หรือมีพื้นฐานมาจากความเป็นสื่อมวลชน
ดังนัน้ “ความคิดเห็น” จึงรองรับเสรีภาพทัง้ สามทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารแสดงออกให้ปรากฏ
ต่อสาธารณะได้
			5.6.2 การแสดงความคิดเห็นทีเ่ ป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
			เมือ่ ได้ทำ� ความเข้าใจเรือ่ ง “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” “เสรีภาพ
ในทางวิชาการ” “เสรีภาพในความเชือ่ ” และ “เสรีภาพของสือ่ ” แล้ว จะเห็นได้วา่
เสรี ภ าพที่ จ ะต้ อ งแยกออกจากเสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ในกรณี ที่ มี
การวิพากษ์วิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คือ เสรีภาพในทาง
วิชาการและเสรีภาพของสือ่ ส่วนเสรีภาพในความเชือ่ เป็นเสรีภาพภายในความคิด
หากวิพากษ์วจิ ารณ์จงึ ถือว่ามีฐานมาจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึง่ ในทีน่ ี้
จะได้พิจารณาไปตามล�ำดับ
			(1) เสรีภาพในทางวิชาการและเสรีภาพของสื่อ โดยมีข้อพิจารณาที่
เกี่ยวกับเสรีภาพทั้งสอง ดังนี้
			ก. ในกรณีที่ใช้เสรีภาพในทางวิชาการและน�ำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์
ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นไปตามข้อพิจารณาดังกล่าว
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ข้างต้นว่า หากการกระท�ำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีพื้นฐานของเสรีภาพมากกว่า
หนึ่งเสรีภาพ ข้อพิจารณาในเรื่องนี้ให้พิจารณาว่าเสรีภาพใดเป็นเสรีภาพเฉพาะ
และเสรีภาพใดเป็นเสรีภาพทัว่ ไป การอ้างฐานของเสรีภาพให้อา้ งฐานเสรีภาพเฉพาะ
เป็นเสรีภาพที่อยู่ในล�ำดับที่มาก่อน ดังนั้นในกรณีนี้ให้ถือว่าเป็นการใช้ “เสรีภาพ
ในทางวิชาการ” เป็นพื้นฐานในการวิพากษ์วิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ ข้อจ�ำกัดของเสรีภาพในทางวิชาการมีขอ้ จ�ำกัดน้อยกว่าเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น กล่าวคือ การใช้เสรีภาพในทางวิชาการจะต้องไม่ขัดต่อ
หน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (มาตรา 34 วรรคสอง
รัฐธรรมนูญ 2560) ในขณะที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นเสรีภาพที่อยู่
ภายใต้ ข ้ อ จ� ำ กั ด ของกฎหมายที่ ต ราขึ้ น เฉพาะเพื่ อ รั ก ษาความมั่ น คงของรั ฐ
เพือ่ คุม้ ครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอืน่ เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน (มาตรา 34 วรรคหนึ่ง
รั ฐ ธรรมนู ญ 2560) ซึ่ ง เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น อาจถู ก จ� ำ กั ด โดย
บทบัญญัตขิ องกฎหมายได้มากกว่าเสรีภาพในทางวิชาการ ส่วนเสรีภาพในทางวิชาการ
เป็นเสรีภาพที่มิได้บัญญัติให้จ�ำกัดได้โดยกฎหมายเพียงแต่การใช้เสรีภาพในทาง
วิชาการรัฐธรรมนูญบัญญัตวิ า่ การใช้เสรีภาพในทางวิชาการจะต้องไม่ขดั ต่อหน้าที่
ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่านั้น
			ข. ในกรณีทใี่ ช้เสรีภาพของสือ่ ซึง่ จะต้องแยกพิจารณาว่าในกรณีของสือ่
เป็นการใช้เสรีภาพของสือ่ มวลชนหรือเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
กล่าวคือ หากเป็นการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน กรณีนั้นจะต้องเป็นการรายงาน
ข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนทราบเท่านั้น ในกรณีของสื่อมวลชนมิได้มีข้อจ�ำกัด
ในทางรัฐธรรมนูญแต่จะต้องเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ (มาตรา 35 วรรคหนึง่ รัฐธรรมนูญ 2560) แต่หากเป็นกรณีทสี่ อื่ มวลชน
ได้วิพากษ์วิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีนี้ย่อมถือว่าเป็น
การใช้ฐานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 34 รัฐธรรมนูญ ซึ่งกรณีนี้
ย่อมอยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น
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			(2) เสรีภาพในความเชื่อเป็นเสรีภาพภายในความคิด หากมีการวิพากษ์
วิจารณ์คำ� สัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยอาศัยฐานความเชือ่ มาเป็นฐาน
ในการวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ กรณี จึ ง ถื อ ว่ า อาศั ย ฐานมาจากเสรี ภ าพในการแสดง
ความคิดเห็น ซึ่งย่อมอยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
			การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเช่นใดจึงจะเป็นการก้าวล่วงที่
เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญได้ ดังทีก่ ล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ว่า บทบัญญัติ
เรื่ อ งการละเมิ ด อ� ำ นาจศาลมี ค วามมุ ่ ง หมายที่ จ ะคุ ้ ม ครอง “สถาบั น ศาล”
ใน 2 ประการ คือ ก. การท�ำหน้าทีใ่ นกระบวนพิจารณาของศาลให้เป็นไปด้วยความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และ ข. การคุ้มครองศักดิ์ศรีของสถาบันศาล ซึ่งการแสดง
ความคิดเห็นที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยทัว่ ไปแล้วย่อมไม่กระทบต่อกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ เว้นแต่เป็น
การแสดงความคิดเห็นให้มกี ารปิดกัน้ ขัดขวาง หรือข่มขูก่ ระบวนการพิจารณาของ
ศาลที่จะท�ำการพิจารณา ดังนั้น ประเด็นส�ำคัญของการวิพากษ์วิจารณ์ค�ำสั่งหรือ
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลจึงต้องเป็นกรณีทไี่ ป
กระทบต่อศักดิ์ศรีของสถาบันศาล ซึ่งในที่นี้จะได้พิจารณาประเด็นการใช้เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นกับการกระทบต่อศักดิ์ศรีของสถาบันศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งมีข้อพิจารณา ดังนี้ ก. ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นค�ำสั่งที่เป็น
ที่สุดเสมอ ข. ความจ�ำเป็นของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับการทบทวน
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้
			ก. ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นค�ำสั่งที่เป็นที่สุดเสมอ
โดยที่ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีความแตกต่างจากศาลอื่น ๆ
กล่าวคือ ศาลทัว่ ไปจะมี 2 หรือ 3 ชัน้ ศาล ซึง่ หมายความว่า ศาลทีอ่ ยูใ่ นระดับทีเ่ หนือ
ขึน้ ไปจะเป็นศาลทีจ่ ะพิจารณาทบทวนไม่วา่ ในทางข้อเท็จจริงหรือในทางข้อกฎหมาย
ของศาลล่างว่าได้พิจารณาถูกต้องครบถ้วนตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง
หรือไม่ และโดยทัว่ ไปแล้วศาลสูงสุดก็จะพิจารณาในประเด็นข้อกฎหมาย ด้วยเหตุนี้
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ศาลที่อยู่ในล�ำดับชั้นที่เหนือขึ้นไปจึงเป็นศาลที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของ
ค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้น และหากเห็นว่ามีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องก็สามารถ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษาได้ สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นกับ
ศาลรัฐธรรมนูญเพราะศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลเฉพาะทีม่ เี พียงชัน้ ศาลเดียว โอกาส
ของการอุทธรณ์หรือฎีกาต่อศาลที่เหนือขึ้นไปจึงไม่มีในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญ
ด้วยเหตุนนี้ เี่ อง เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ แล้ว ค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญอาจไม่สอดคล้องกับทัศนความคิดที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปของ
สังคม ซึ่งอาจเป็นเพราะศาลรัฐธรรมนูญมีแนวคิดไปในทางอนุรักษ์นิยม ลักษณะ
เช่นนีจ้ งึ มีชอ่ งทางเดียวทีจ่ ะช่วยผลักดันให้ศาลรัฐธรรมนูญปรับแนวคิดให้เปิดกว้าง
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม คือการให้สังคมได้แสดงความคิดเห็น
จากฝ่ายต่าง ๆ การที่ฝ่ายต่าง ๆ ได้แสดงความคิดความเห็นทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและ
ฝ่ายทีไ่ ม่เห็นด้วย พืน้ ฐานของความคิดเห็นของสังคมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดแนวคิด
ร่วมกันของสังคมอันจะผลักดันให้ศาลรัฐธรรมนูญยอมรับความเปลีย่ นแปลงในเรือ่ ง
นั้น ๆ ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นได้ว่า การแสดงความคิดเห็นต่อค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเปรียบเทียบกับศาลอื่น ๆ แล้วจะเห็นได้ว่าแตกต่างไปจาก
ศาลอื่น ๆ ที่มีระบบในการทบทวนเปลี่ยนแปลงค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษาที่อาจมี
ข้อบกพร่องได้ แต่ส�ำหรับศาลรัฐธรรมนูญแล้วไม่มีกระบวนการดังกล่าว
			ข. ความจ�ำเป็นของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับการทบทวน
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยเหตุ ผ ลที่ ไ ด้ ก ล่ า วแล้ ว ข้ า งต้ น ว่ า ระบบ
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นระบบศาลเฉพาะที่มีเพียงศาลเดียวและการวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญมักจะมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ดังนั้น สิ่งที่จะผลักดันให้เกิด
ความเปลีย่ นแปลงต่อค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้จงึ ต้องมาจากความคิดเห็น
ของสั ง คม และเสรี ภ าพส� ำ คั ญ ที่ เ ป็ น พื้ น ฐานรองรั บ การแสดงความคิ ด เห็ น
ของสังคมย่อมมาจาก เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ด้วยเหตุนี้ จึงต้องถือว่า
การวิพากษ์วจิ ารณ์คำ� สัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีไ่ ม่อาจ
ขาดได้ในสังคมเสรีประชาธิปไตยที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีบทบาทหลัก
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ในการใช้และตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ในอีกด้านหนึ่งสังคม
ก็อาศัยฐานของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการสะท้อนความรู้สึก
นึ ก คิ ด ของผู ้ ค นในสั ง คมที่ มี ค� ำ สั่ ง หรื อ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง นั้ น
จึงอาจสรุปได้วา่ ศาลทัว่ ไปอาศัยศาลทีอ่ ยูใ่ นระดับทีเ่ หนือกว่าคอยควบคุมตรวจสอบ
ความถูกต้องของค�ำพิพากษา ส่วนศาลรัฐธรรมนูญต้องอาศัยสังคมคอยควบคุมทิศทาง
ของค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
จึงเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญในการท�ำหน้าที่ดังกล่าว
			5.6.3 การกระท�ำที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของสถาบันศาลรัฐธรรมนูญ
			การแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ที่จะเป็นการละเมิด
อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญย่อมหมายถึง การวิพากษ์วิจารณ์ที่กระทบต่อ “ศักดิ์ศรี
ของสถาบั น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ” ซึ่ ง ในที่ นี้ จ ะได้ พิ จ ารณาว่ า กรณี เช่ น ใดจึ ง จะ
เป็นการกระทบต่อศักดิ์ศรีของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีข้อพิจารณา 2 ประการ ดังนี้
		 (1) ลั ก ษณะของความเป็ น องค์ ก รตุ ล าการของศาลทั่ ว ไปและ
ศาลรัฐธรรมนูญ
		 (2) การกระท�ำที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของสถาบันศาลรัฐธรรมนูญ โดยมี
ข้อพิจารณา ดังนี้
			(1) ลั ก ษณะของความเป็ น องค์ ก รตุ ล าการของศาลทั่ ว ไปและ
ศาลรัฐธรรมนูญ
			ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ย่ อ มเป็ น องค์ ก รตุ ล าการเช่ น เดี ย วกั บ ศาลอื่ น ๆ
แต่เป็นองค์กรตุลาการที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากศาลอื่น ๆ กล่าวคือ
ก. ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลทีม่ เี พียงชัน้ ศาลเดียวไม่มชี นั้ ศาลอืน่ ทีท่ ำ� หน้าทีค่ วบคุม
ตรวจสอบค� ำ สั่ ง หรื อ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อี ก ข. ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เป็ น ศาลเฉพาะที่ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย เฉพาะเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
ค. ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แม้ เ ป็ น องค์ ก รตุ ล าการแต่ ก็ มี ส ถานะเป็ น “องค์ ก รตาม
รัฐธรรมนูญ” มีความเท่าเทียมกับอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละอ�ำนาจบริหาร ง. ข้อพิพาท
ในทางรัฐธรรมนูญอาจมีลักษณะข้อพิพาททางการเมืองซึ่งอาศัยกฎเกณฑ์ของ
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รัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท จ. ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผล
เป็นการทัว่ ไปผูกพันองค์กรของรัฐทัง้ หลาย ฉ. ศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นองค์กรหลัก
ในการพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองรัฐธรรมนูญ ความแตกต่างเหล่านี้นี่เองที่จะเป็น
ข้อพิจารณาให้เห็นถึงการกระท�ำที่จะกระทบต่อศักดิ์ศรีของความเป็นสถาบัน
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือหากกล่าวโดยสรุป ศาลทัว่ ไปย่อมส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล
ที่ตกเป็นคู่ความในคดีเท่านั้น แต่ในขณะที่ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกระทบ
ต่อสังคมโดยรวม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทบต่อฝ่ายการเมือง ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายการเมืองทีอ่ ยูใ่ นฝ่ายของรัฐสภาหรือฝ่ายการเมืองทีอ่ ยูใ่ นส่วนของฝ่ายบริหาร
ดั ง นั้ น การกระท� ำ ที่ จ ะกระทบต่ อ การท� ำ หน้ า ที่ ข องสถาบั น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
จึงมีบริบทและขอบเขตที่กว้างกว่าศาลทั่วไป
			(2) การกระท�ำที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของสถาบันศาลรัฐธรรมนูญ
			การกระท�ำทีก่ ระทบต่อศักดิศ์ รีของสถาบันศาลรัฐธรรมนูญ โดยอาจแยก
พิจารณา “ศักดิ์ศรีของสถาบันศาลรัฐธรรมนูญได้ ดังนี้ ก. การท�ำลายความเชื่อถือ
เชื่อมั่นที่มีต่อสถาบันศาลรัฐธรรมนูญ และ ข. การกระท�ำที่ท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่สามารถท�ำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
				ก. การท�ำลายความเชื่อถือเชื่อมั่ นที่ มี ต่ อ สถาบั นศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
การกระท�ำใด ๆ ทีม่ คี วามมุง่ หมายทีล่ ดความเชือ่ ถือเชือ่ มัน่ ในฐานะทีเ่ ป็นสถาบันหลัก
ของสังคม เพือ่ ให้สงั คมเห็นว่าศาลเป็นตัวตลกในสังคม ไม่ควรให้ความเคารพเชือ่ ถือ
เช่น การกระท�ำโดยดูถูกเหยียดหยาม ประชดเสียดสี แสดงความอาฆาตมาดร้าย
ดูหมิ่นสถาบันศาล ฯลฯ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลไม่เคารพเชื่อถือต่อ
ความเป็นสถาบันศาลรัฐธรรมนูญ ลักษณะการกระท�ำเช่นนี้ย่อมต้องถือว่ากระทบ
ต่อศักดิ์ศรีของความเป็นสถาบันศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่อย่างไรก็ตาม การกระท�ำ
ที่กระทบกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะตัวบุคคลอาจจะไม่ใช่เป็นการกระทบ
กับสถาบันศาลรัฐธรรมนูญเสียทีเดียว ซึง่ จะต้องพิจารณาให้ชดั เจน เช่น การดูหมิน่
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใดคนหนึ่งอาจจะไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีของสถาบัน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ไ ด้ แต่ อ าจจะเป็ น การดู ห มิ่ น บุ ค คลซึ่ ง อาจมี ค วามผิ ด ตาม
กฎหมายอาญา
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				ข. การกระท� ำ ที่ ท� ำ ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ไม่ ส ามารถท� ำ หน้ า ที่ ต าม
รัฐธรรมนูญ นอกเหนือจากการกระท�ำข้างต้นที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของศาลแล้ว
การวิพากษ์วิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็อาจมีลักษณะที่จะ
ขัดขวางหรือเรียกร้องให้ผู้คนคว�่ำบาตรหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ การกระท�ำในลักษณะดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อสถานะของ
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลผูกพันเป็นการทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผูกพันองค์กรของรัฐทั้งหลายที่จะต้องปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมจะเกิดขึ้นได้ในสังคมที่มีความขัดแย้งระหว่างอ�ำนาจ
ฝ่ายการเมืองกับองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีค่ วบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ดังเช่น
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ อาจเกิดการเผชิญหน้าระหว่างรัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ดังนัน้
มาตรการในเรือ่ งการละเมิดอ�ำนาจศาลจึงอาจกลายเป็นเครือ่ งมือทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
สามารถใช้เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายตามรัฐธรรมนูญได้ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้
เครื่องมือในส่วนของการละเมิดอ�ำนาจศาลในบริบทที่เกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องใช้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพือ่ หลีกเลีย่ ง
ผลกระทบทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญอื่น ๆ
		 กล่าวโดยสรุป การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่อาจเป็น
การละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญได้ตอ้ งเป็นการวิพากษ์วจิ ารณ์ทกี่ ระทบต่อศักดิศ์ รี
ของสถาบันศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งหมายถึง เกียรติศักดิ์ความเชื่อถือของศาลที่มีต่อ
สังคมหรือเป็นการกระท�ำทีท่ ำ� ให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจท�ำหน้าทีต่ ามทีร่ ฐั ธรรมนูญ
มอบหมายได้
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บทที่ 6

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในบทนีจ้ ะได้กล่าวถึงข้อสรุปของการศึกษาและข้อเสนอแนะ โดยแบ่งหัวข้อ
ออกเป็น 6.1 บทสรุป และ 6.2 ข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 บทสรุป
จากการศึกษา “การละเมิดอ�ำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทย
กับต่างประเทศ” แล้วอาจสรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
			 6.1.1 ข้อความคิดว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาล
			 ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นมาตรการทางกฎหมายประการหนึง่
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างสากล ศาลในแต่ละประเทศทั่วโลกได้น�ำไปใช้เป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญในอันทีจ่ ะผดุงไว้ซงึ่ ความศักดิส์ ทิ ธิข์ ององค์กรตุลาการและในอันที่
จะให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาของศาลสมเจตนารมณ์เพื่อประสาท
ความยุติธรรมแก่คู่ความ ไม่ว่าจะเป็นศาลในระบบกฎหมาย Common law
อย่างอังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือศาลในระบบ Civil Iaw อย่างฝรั่งเศส เยอรมนี
สเปน เช็ก เกาหลีใต้ ต่างก็มีมาตรการทางกฎหมายในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
โดยมีเจตนารมณ์คือเมื่อศาลมีอ�ำนาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทให้แก่คู่ความ
ก็ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ม าตรการหรื อ เครื่ อ งมื อ บางอย่ า งให้ อ� ำ นาจแก่ ศ าลเพื่ อ รั ก ษา
ความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาล และเพือ่ ให้กระบวนพิจารณาคดีดำ� เนินไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นธรรม อ�ำนาจทีใ่ ห้นยี้ งั รวมถึงอ�ำนาจสัง่ ห้ามคูค่ วาม
มิให้ดำ� เนินกระบวนพิจารณาไปในทางก่อความร�ำคาญหรือในทางประวิงคดีให้ชกั ช้า
หรือในทางฟุ่มเฟือยเกินสมควรอีกด้วย ความผิดฐานนี้เป็นความผิดพิเศษที่ไม่ต้อง
มีการฟ้องร้องให้ศาลลงโทษ หากแต่ศาลใช้อำ� นาจตามบทบัญญัตใิ นเรือ่ งนีส้ งั่ ลงโทษ
ผูล้ ะเมิดอ�ำนาจศาลได้อย่างเฉียบขาดและโดยฉับพลันไม่วา่ ผูล้ ะเมิดอ�ำนาจศาลนัน้
จะเป็ น คู ่ ค วามในคดี ที่ ศ าลก� ำ ลั ง พิ จ ารณาอยู ่ ห รื อ เป็ น ทนายความ พยาน
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หรือบุคคลภายนอกก็ตาม ความผิดฐานนี้มิได้ก�ำหนดไว้เพื่อคุ้มครองผู้พิพากษา
เป็นการส่วนตัว หากแต่ค�ำนึงถึงด้านผดุงรักษาความยุติธรรมในการด�ำเนิน
กระบวนพิจารณาเป็นส�ำคัญ
			 “คุณธรรมในทางกฎหมาย” ของบทกฎหมายทีว่ า่ ด้วยละเมิดอ�ำนาจศาล
อาจแบ่งออกได้ 2 ประการ คือ ก. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการพิจารณา
ของศาล และ ข. เกียรติศักดิ์ของความเป็นสถาบันศาล เพื่อให้ศาลสามารถรักษา
“คุณธรรมในทางกฎหมาย” ดังกล่าวได้จงึ ต้องให้ศาลมีอำ� นาจอย่างน้อย 2 ประการ
ได้แก่ ก. ศาลจะต้องมีอำ� นาจเพียงพอทีจ่ ะบังคับให้มกี ารปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของศาล
ข. ศาลจะต้องมีอ�ำนาจเพียงพอที่จะป้องกันมิให้มีการใช้ศาลหรือกระบวนวิธี
พิจารณาความในศาลไปในทางที่ผิด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับศาลรัฐธรรมนูญ
ซึง่ เป็นองค์กรตุลาการเช่นเดียวกับศาลอืน่ ๆ แต่เป็นองค์กรตุลาการทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
ที่แตกต่างไปจากศาลอื่น ๆ กล่าวคือ
			 ก. ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่มีเพียงชั้นศาลเดียวไม่มีชั้นศาลอื่น
ที่ท�ำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีก
			 ข. ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลเฉพาะที่ท�ำหน้าที่ในการวินิจฉัยเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
			 ค. ศาลรัฐธรรมนูญแม้เป็นองค์กรตุลาการแต่กม็ สี ถานะเป็น “องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ” มีความเท่าเทียมกับอ�ำนาจนิติบัญญัติและอ�ำนาจบริหาร
			 ง. ข้อพิพาทในทางรัฐธรรมนูญอาจมีลักษณะข้อพิพาททางการเมือง
ซึ่งอาศัยกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท
			 จ. ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลเป็นการทั่วไปผูกพันองค์กร
ของรัฐทั้งหลาย และ
			 ฉ. ศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์ปกป้อง
คุ้มครองรัฐธรรมนูญ
			 ความแตกต่างเหล่านีน้ เี่ องทีจ่ ะเป็นข้อพิจารณาให้เห็นถึงความจ�ำเป็น
อย่างที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีเครื่องมือในการด�ำเนินการให้การพิจารณาคดี
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ของศาลเป็นไปโดยความสงบเรียบร้อย นอกจากนี้จะต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ความเป็นสถาบันของศาลรัฐธรรมนูญด้วย การกระท�ำที่จะกระทบต่อศักดิ์ศรีของ
ความเป็นสถาบันศาลรัฐธรรมนูญย่อมแตกต่างจากศาลทัว่ ไป เพราะศาลทัว่ ไปย่อม
ส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลทีต่ กเป็นคูค่ วามในคดีเท่านัน้ แต่ในขณะทีค่ ำ� วินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญกระทบต่อสังคมโดยรวม และโดยเฉพาะอย่างยิง่ กระทบต่อฝ่าย
การเมือง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองที่อยู่ในฝ่ายของรัฐสภาหรือฝ่ายการเมืองที่อยู่
ในส่วนของฝ่ายบริหาร ดังนั้นการกระท�ำที่จะกระทบต่อการท�ำหน้าที่ของสถาบัน
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีบริบทและขอบเขตที่กว้างกว่าศาลทั่วไป
		
6.1.2 การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการละเมิ ด อ� ำ นาจศาลของ
ศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
			 การศึกษาเปรียบเทียบการละเมิดอ�ำนาจศาลของศาลรัฐธรรมนูญ
ต่างประเทศอาจสรุปสาระส�ำคัญของแต่ละประเทศได้ ดังนี้
			 ก. กฎหมายที่บัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาล
			 กฎหมายที่บัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาลของเยอรมนีบัญญัติ
ไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยพระธรรมนูญศาล โดยรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญฯ
ให้น�ำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้โดยอนุโลม ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่กฎหมายเฉพาะ
(รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญฯ) ให้น�ำมาตรการกฎหมายทั่วไป (รัฐบัญญัติ
ว่าด้วยพระธรรมนูญศาล) มาใช้กับศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ ซึ่งเป็นกรณีที่ถือว่า
ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ซงึ่ ถือว่าเป็น “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ไปน�ำมาตรการของ
ศาลทั่วไปมาใช้
			 ส�ำหรับศาลรัฐธรรมนูญไทย บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาล
ของศาลรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ กรณีจึงไม่มีปัญหาเรื่องการตีความเรื่องการ
น�ำมาใช้บงั คับโดยอนุโลม และจะต้องถือว่าบทบัญญัตเิ รือ่ งละเมิดอ�ำนาจศาลถือว่า
เป็นบทบัญญัติเฉพาะที่ใช้กับศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น เช่นเดียวกับเกาหลีใต้ เช็ก
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และสเปน ที่ ไ ด้บัญญัติเรื่องการละเมิดอ�ำนาจศาลไว้ ในกฎหมายเกี่ ย วกั บวิ ธี
พิจารณาคดีในศาลรัฐธรรมนูญ
			 ข. ขอบเขตของการละเมิดอ�ำนาจศาล
				 ขอบเขตการละเมิดอ�ำนาจศาลของเยอรมนีและของไทยมีความ
แตกต่างกัน บทบัญญัตวิ า่ ด้วยละเมิดอ�ำนาจศาลของเยอรมนีบญ
ั ญัตไิ ว้โดยใช้ถอ้ ยค�ำ
ทีไ่ ม่ชดั เจนทัง้ ในส่วนของ “การกระท�ำ” และ “วัตถุทมี่ งุ่ คุม้ ครอง” ส่วนการละเมิด
อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไทยบัญญัติชัดเจนในส่วนของ “วัตถุที่มุ่งคุ้มครอง”
ในส่วนการกระท�ำบัญญัติชัดเจนในเรื่องการวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัย ส่วนการ
กระท�ำทีเ่ ป็นการกระทบต่อกระบวนการพิจารณาไม่ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ แต่อย่างไรก็ตาม
มาตรา 38 วรรคสองก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดของศาล
เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามวรรคหนึง่ เพือ่ ให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในขณะทีข่ อบเขตของการละเมิดอ�ำนาจศาล
ของศาลรัฐธรรมนูญสเปนและสาธารณรัฐเช็กและเกาหลีใต้ ขอบเขตของการ
ละเมิดอ�ำนาจศาลจ�ำกัดแต่เพียงการไม่ปฏิบัติตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งต่าง ๆ
ของศาล ซึ่งวัตถุที่มุ่งคุ้มครองคือสภาพบังคับของค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาล
โดยไม่มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับการห้ามวิจารณ์คำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ทีอ่ าจเป็นความผิด
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเช่นเดียวกับเยอรมนีและไทย
			 ค. โทษส�ำหรับการละเมิดอ�ำนาจศาล
				 การละเมิดอ�ำนาจศาลของเยอรมนีได้แยกเหตุและโทษที่จะลง
แตกต่างกัน หากเป็นกรณีทรี่ บกวนกระบวนการพิจารณามาตรการในการลงโทษคือ
สั่งให้น�ำตัวไปคุมขังได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นการกระท�ำอันไม่เหมาะสม
ศาลมีอำ� นาจสัง่ ปรับได้ไม่เกินสองพันมาร์ค หรืออาจถูกคุมขังได้ไม่เกินหนึง่ สัปดาห์
ซึง่ จะเห็นได้วา่ เป็นมาตรการทีเ่ หมาะสมกับการมุง่ คุม้ ครองในแต่ละกรณี ส�ำหรับกรณี
ของไทยแม้ไม่ได้แยกโทษส�ำหรับเหตุของการกระท�ำในการละเมิดอ�ำนาจศาล
ในแต่ละกรณี แต่หากพิจารณาโทษตามมาตรา 39 ซึง่ มี 3 ประการ คือ ก. ตักเตือน
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ข. ไล่ออกจากบริเวณศาล และ ค. ลงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ซึ่งแตกต่างกับกรณีของประเทศสเปน เกาหลีใต้
และเช็ก การละเมิดอ�ำนาจศาลมีโทษปรับไม่มีโทษจ�ำคุก
			 ง. ผู้มีอ�ำนาจในการลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
				 ผู้มีอ�ำนาจในการสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลของเยอรมนี
และเช็ก จะเห็นได้วา่ ให้เป็นอ�ำนาจของ “องค์กรเดีย่ ว” (หัวหน้าองค์คณะ) ในขณะที่
ของศาลรัฐธรรมนูญไทยให้กระท�ำโดย “องค์กรกลุ่ม” (องค์คณะศาลรัฐธรรมนูญ)
เช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ สเปน แต่อย่างไรก็ดใี นกรณีศาลรัฐธรรมนูญไทย
หากศาลมี ค� ำ พิ พ ากษาจ� ำ คุ ก ก� ำ หนดองค์ ป ระกอบของมติ ไ ว้ ว ่ า จะต้ อ งมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
			 จ. การโต้แย้งค�ำสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
				 ส�ำหรับกรณีการลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลโดยศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งของเยอรมนี สเปน เกาหลีใต้ สาธารณรัฐเช็กและของไทยถือว่าเป็นที่สุดไม่อาจ
อุทธรณ์โต้แย้งต่อไปได้
6.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึก ษาวิเ คราะห์ประเด็นที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บการละเมิ ด อ� ำ นาจศาล
ดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 5 นั้น คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
			 6.2.1 การใช้และการตีความกฎหมายในส่วนที่ว่าด้วยการละเมิด
อ�ำนาจศาล
			 การใช้และการตีความกฎหมายในส่วนที่ว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจ
ศาลโดยเชื่อมโยงกับ “คุณธรรมในทางกฎหมาย” ของการละเมิดอ�ำนาจศาล
ซึ่งอาจแบ่งออกได้ 2 ประการ คือ ก. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการพิจารณา
ของศาล และ ข. เกียรติศักดิ์ของความเป็นสถาบันศาล และเพื่อให้ศาลสามารถ
รักษา “คุณธรรมในทางกฎหมาย” ดังกล่าวได้จึงต้องให้ศาลมีอ�ำนาจอย่างน้อย
2 ประการ ได้แก่ ก. ศาลจะต้องมีอ�ำนาจเพียงพอที่จะบังคับให้มีการปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งของศาล ข. ศาลจะต้องมีอ�ำนาจเพียงพอที่จะป้องกันมิให้มีการใช้ศาลหรือ
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กระบวนวิธพี จิ ารณาความในศาลไปในทางทีผ่ ดิ การกระท�ำทีจ่ ะกระทบต่อศักดิศ์ รี
ของความเป็นสถาบันศาลรัฐธรรมนูญย่อมแตกต่างจากศาลทัว่ ไป เพราะศาลทัว่ ไป
ย่อมส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลที่ตกเป็นคู่ความในคดีเท่านั้น แต่ในขณะที่
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกระทบต่อสังคมโดยรวม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระทบต่อฝ่ายการเมือง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองที่อยู่ในฝ่ายของรัฐสภาหรือ
ฝ่ายการเมืองที่อยู่ในส่วนของฝ่ายบริหาร ดังนั้นการกระท�ำที่จะกระทบต่อการ
ท�ำหน้าทีข่ องสถาบันศาลรัฐธรรมนูญจึงมีบริบทและขอบเขตทีก่ ว้างกว่าศาลทัว่ ไป
ซึ่งหมายความว่า บริบทของการกระทบต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นแตกต่างไปจาก
บริบทของศาลทั่วไป
			 6.2.2 ข้อก�ำหนดของศาลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การด�ำเนิน
กระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
			 ประเด็ น เชื่ อ มโยงจากการใช้ แ ละการตี ค วามกฎหมายในส่ ว นที่
ว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาล ซึ่งตามมาตรา 38 วรรคสอง บัญญัติให้ศาลมีอ�ำนาจ
ออกข้อก�ำหนดของศาลเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามวรรคหนึง่ เพือ่ ให้การด�ำเนินกระบวน
พิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่า
จากการพิ จ ารณา “คุ ณ ธรรมในทางกฎหมาย” ของการละเมิ ด อ� ำ นาจศาล
สาระส�ำคัญที่อาจก�ำหนด โดยข้อก�ำหนดของศาลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การ
ด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาจประกอบด้วยสาระส�ำคัญในหลักการ 3 ประการ คือ
			 (1) ก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาใน
ที่ท�ำการศาล หรือบริเวณที่ท�ำการศาล หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล
			 (2) ก�ำหนดลักษณะของการกระท�ำหรือความประพฤติอันไม่เหมาะ
ในศาลหรือบริเวณศาล
			 (3) ก�ำหนดลักษณะของการกระท�ำที่เป็นการกระท�ำในกระบวน
พิจารณาที่เป็นการใช้สิทธิในทางไม่สุจริตอันก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนพิจารณา
ของศาล
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			 6.2.3 การวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
			 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับการละเมิดอ�ำนาจศาลในกรณี
การวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้วิจัยเห็นว่า การใช้
การตีความในเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง โดยจะต้อง
แยกแยะให้ดีระหว่าง “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” กับ “เสรีภาพในทาง
วิชาการ” “เสรีภาพในทางความเชือ่ ” และ “เสรีภาพของสือ่ ” เพราะขอบเขตแห่ง
การคุ้มครองของเสรีภาพทั้ง 4 เสรีภาพนั้นมีขอบเขตและข้อจ�ำกัดที่แตกต่างกัน
			 6.2.4 การแสดงความคิดเห็นทีเ่ ป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
			 ส�ำหรับการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ที่จะเป็นการ
ละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญย่อมหมายถึง การวิพากษ์วิจารณ์ที่กระทบต่อ
“ศักดิศ์ รีของสถาบันศาลรัฐธรรมนูญ” การกระท�ำทีก่ ระทบต่อศักดิศ์ รีของสถาบัน
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งหมายถึง เกียรติศักดิ์ความเชื่อถือของศาลที่มีต่อสังคมหรือ
เป็นการกระท�ำทีท่ ำ� ให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจท�ำหน้าทีต่ ามทีร่ ฐั ธรรมนูญมอบหมายได้
ดังนั้น การวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะดังกล่าว
จึงอาจเข้าข่ายเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญได้
			 ดังนั้น การวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตามที่
บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 38 วรรคสาม ว่า “การวิจารณ์คำ� สัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยคดีทกี่ ระท�ำ
โดยสุจริตและมิได้ใช้ถ้อยค�ำหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาต
มาดร้าย ไม่มีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล” การตีความค�ำว่า “โดยไม่สุจริต”
ในความหมายนี้จะอาศัยหลักเกณฑ์ใดในการตีความที่ถือว่าเป็นการไม่สุจริตที่จะ
เป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล ซึง่ ต้องตีความว่า โดยไม่สจุ ริตนัน้ จะต้องเป็นการกระท�ำ
ที่ไปกระทบกระทบต่อเกียรติศักดิ์ความเชื่อถือของศาลที่มีต่อสังคมหรือมีความ
มุง่ หมายเพือ่ ท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจท�ำหน้าทีต่ ามทีร่ ฐั ธรรมนูญมอบหมายได้
ซึ่งถือว่าเป็นขอบเขตของ “วัตถุแห่งการคุ้มครอง” ฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
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			 6.2.5 การลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
			 ส�ำหรับการลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล ซึง่ อาจแยกออกเป็น 2 กรณี
มีข้อพิจารณาในการลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล ดังนี้
				 (1) การตีความเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลที่
วิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องตีความในลักษณะที่เปิดกว้าง
ในฐานะทีเ่ ป็นการใช้เสรีภาพพืน้ ฐานของรัฐธรรมนูญ เมือ่ พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วว่า
เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 38 วรรคสาม ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อ
คือ โทษทีจ่ ะลงจะต้องเป็นไปตาม “หลักความพอสมควรแก่เหตุ” ซึง่ จะต้องพิจารณา
ประกอบกันระหว่าง “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” กับความไม่สุจริต
ในการแสดงความคิดเห็นและผลกระทบต่อศักดิ์ศรีของความเป็นสถาบันเพื่อ
เลือกมาตรการลงโทษที่สอดคล้องกับการกระท�ำ
				 (2) การกระท� ำ ที่ ฝ ่ า ฝื น ข้ อ ก� ำ หนดหรื อ ค� ำ สั่ ง ของศาลตาม
มาตรา 38 การกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนข้อก�ำหนดอาจเข้าลักษณะการกระท�ำอันไม่เหมาะสม
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วศาลมักใช้มาตรการในการเตือนเป็นเบื้องต้น ส่วนกรณีที่มี
การกระท�ำอันเป็นการรบกวนหรือขัดขวางต่อการพิจารณาของศาลโดยทัว่ ไปแล้ว
ศาลอาจใช้มาตรการไล่ออกจากบริเวณศาล ส่วนการใช้มาตรการในการลงโทษ
จ�ำคุกควรเป็นมาตรการสุดท้าย ซึง่ ศาลอาจเคยใช้มาตรการอืน่ มาแล้วแต่ไม่สามารถ
จัดการกับปัญหาดังกล่าว ศาลอาจจ�ำเป็นต้องใช้มาตรการลงโทษจ�ำคุกผู้ที่กระท�ำ
การละเมิดอ�ำนาจศาลนั้น
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ภาคผนวก
รายงานสรุปการสัมมนารับฟังความคิดเห็นรายงานการศึกษาวิจัย
โครงการวิจยั เรือ่ ง “การละเมิดอ�ำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทย
กับต่างประเทศ”
วันอังคารที่ 5 มิถนุ ายน 2561 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 60 คน (รายชื่อปรากฏในภาคผนวกที่ 3)
ภาคผนวกที่ 1 สรุปผลการสัมมนา
มีประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล
(ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัย):
ประเด็นที่ 1 รากฐานที่มาของแนวคิด ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลนั้น
ในปี พ.ศ. 2540 เป็นการเริม่ ต้นจากมีการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญขึน้ มาเป็นครัง้ แรก
ในประเทศไทย ซึง่ องค์กรทางการเมือง นักวิชาการประชาชนทัง้ ไป หน่วยงานของรัฐ
มีความเข้าใจในสมัยนั้นว่า ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
และมองว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรทางการเมือง มีสถานะเป็นศาลทางการเมือง
ดังนั้นส่งผลต่อการใช้ถ้อยค�ำในการพิจารณาของศาลโดยไม่ใช้ค�ำว่าคดี ไม่ใช่ค�ำว่า
โจทก์จ�ำเลย แต่ใช้ค�ำว่าผู้ร้อง และค�ำวินิจฉัยไม่เรียกว่าค�ำพิพากษา ให้เรียกว่า
ค�ำวินจิ ฉัย ทัง้ หมดนีร้ วมไปถึงเรือ่ งละเมิดอ�ำนาจศาลด้วย ซึง่ ส่งผลให้การท�ำหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมไม่มนั่ คง ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซึง่ จะต้อง
ท�ำหน้าที่เป็นรากฐานของระบบการปกครองนี้
จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ยนื ยัน
ชัดเจนว่าศาลรัฐธรรมนูญของไทยมีสถานะเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการ เป็นศาลหนึ่ง
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ซึ่งปรากฎในหมวด 3 ปรากฏชัดเจนโดยรัฐธรรมนูญซึ่งยืนยันว่าประเทศไทย
มี ศาล 4 ระบบคือ ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลทหาร
หากแต่ความเข้าใจผิดยังปรากฎ ดังนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญได้เสนอร่างรัฐบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยืนยันหลักการนี้ รวมทั้ง
ขอให้มบี ทบัญญัตเิ รือ่ งละเมิดอ�ำนาจศาลด้วยแต่ไม่สำ� เร็จ ไม่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
รัฐสภา และรัฐสภาใช้เหตุนนั้ มากล่าวอ้างว่าศาลรัฐธรรมนูญไทยไม่มแี ม้แต่กฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีในศาลรัฐธรรมนูญ จนกระทั่ง พระราชบัญญัติประกอบศาลว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญที่ออกมาในปี พ.ศ. 2561 โดยมีเนื้อความในกฎหมาย
ฉบับนี้กลับมีจุดเด่นมากมายหลายจุด รวมทั้งเรื่องละเมิดอ�ำนาจศาล มาตรา 38
และมาตรา 39 ซึ่งเกิดจากการตกผลึกในกระบวนการขัดแย้งทางความคิดตั้งแต่
รากฐาน 20 ปี ที่ผ่านมา
ประเด็นที่ 2 ประเด็นทีเ่ ห็นแตกต่างกับคณะผูว้ จิ ยั คือ ในเรือ่ งภาษา ทางคณะ
ผูว้ จิ ยั ให้เหตุผลว่าคุณธรรมในเรือ่ งนีน้ อกจากหมายถึงเรือ่ งความสงบเรียบร้อยของ
ศาลในการท�ำกระบวนพิจารณาพิพากษาแล้ว ยังเพือ่ เป็นการยืนยัน รับรอง ยกย่อง
เกียรติศกั ดิข์ องศาลไว้ดว้ ย ซึง่ คิดว่าไม่นา่ จะถูกต้อง โดยคุณธรรมของกฎหมายนีค้ อื
ความเชือ่ ถือศรัทธาของประชาชน ทีม่ ตี อ่ สถาบันหลักของชาติ เพราะถ้าประชาชน
ไม่ เคารพศรั ท ธาต่อสถาบันใด สถาบันนั้นไม่มี ฐ านที่ หลุ ดลอยจากรากฐาน
เคลือ่ นตัวไปสูค่ วามล่มสลาย ท�ำหน้าทีใ่ ห้ประโยชน์แก่ประชาชนไมได้ เพราะฉะนัน้
เราต้องมีการดูแลไม่ให้เกิดการเซาะกร่อน บ่อนท�ำลายในสถาบันหลักของชาติ
ไม่วา่ เป็นสถาบันใด ถ้าประชาชนหมดความเคารพเชือ่ ถือในสถาบันศาล การระงับ
ข้อพิพาทโดยสันติวธิ ลี ม่ สลาย ฉันใดก็ฉนั นัน้ ถ้าประชาชนหมดศรัทธาในรัฐธรรมนูญ
ก็จะไม่เอาคดีมาศาลรัฐธรรมนูญ แต่ก็จะเอาคดีไปประชันหน้ากัน ประทะกัน
ประเทศชาติเสียหาย
ประเด็นที่ 3 ในส่วนของมาตรา 39 คือเรื่องโทษ เริ่มตั้งแต่ตักเตือน ไล่ออก
จากบริเวณศาลเป็นเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้ศาลท�ำหน้าทีไ่ ด้ ลงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 เดือน
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ปรับไม่เกิน 50,000 บาท โทษจ�ำคุกต้องใช้องค์คณะ 2 ใน 3 คือ 6 ใน 9 คน
เป็นหลักประกันทีใ่ ห้ความรูส้ กึ มัน่ คงกว่าในศาลยุตธิ รรมและศาลปกครอง ซึง่ ในส่วน
ของศาลรัฐธรรมนูญนี้ ถ้าใช้ผิดพลาดไม่ตรงกับที่กฎหมายบัญญัติไว้ประชาชนก็
จะเสือ่ มความศรัทธา อย่างไรก็ตามในศาลยุตธิ รรมการลงโทษตามความผิดละเมิด
อ�ำนาจศาลสามารถอุทธรณ์ได้ แต่ในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญนั้นอุทธรณ์ไม่ได้
การลงโทษจ�ำคุกก็ไม่ถอื เป็นโทษทางอาญา มาตรา 39 ขอเสนอแนะตามทีค่ ณะผูว้ จิ ยั
ศึกษามา กล่าวคือ การจะใช้อ�ำนาจในเรื่องนี้ จ�ำเป็นต้องดูเรื่องเสรีภาพ 4 ระดับ
คือ การแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ ความเชื่อ และการแสดงความคิดเห็นของ
สือ่ สารมวลชน ขอเพิม่ เติมในกรณีทจี่ ะลงโทษจ�ำคุกขอให้คำ� นึงเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนด้วย เป็นการแสดงความคิดเห็นตามเสรีภาพในระบอบ
การปกครองเสรีประชาธิปไตย แทนที่ลงโทษจ�ำคุก อาจเปลี่ยนเป็นปรับก็ได้
ส่วนมาตรา 38 องค์ประกอบของความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในวรรค
หนึง่ กรณีการวิพากษ์วจิ ารณ์ เป็นเสรีภาพของทุกคน จึงขอเพียงว่าถ้าประพฤติตน
ไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล ถือว่าเป็นความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล เพิม่ ในวรรค 3
ซึง่ กล่าวว่า การวิจารณ์คำ� สัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยคดีทกี่ ระท�ำโดยสุจริต ถ้าไม่ได้ใช้ถอ้ ยค�ำ
หยาบคาย อาฆาตมาดร้ายก็ไม่มีความผิด ดังนั้นความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
หากไม่เข้าองค์ประกอบก็ผิดหรือ หมายความสภานิติบัญญัติก�ำหนดให้มากกว่าที่
ศาลรัฐธรรมนูญได้เสนอไป จึงครอบคลุมไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่ศาล
ท�ำหน้าทีไ่ ปแล้ว ถ้าไม่สจุ ริต กล่าวค�ำอาฆาตมาดร้ายแม้แต่สจุ ริตก็ผดิ ในส่วนทีส่ องคือ
ส่วนทีเ่ กีย่ วกับการวิพากษ์วจิ ารณ์คำ� วินจิ ฉัยหรือค�ำสัง่ ของศาลทีก่ ระท�ำโดยไม่สจุ ริต
ต้องค�ำนึงถึงคุณธรรมของกฎหมายและต้องไม่ใช้ถอ้ ยค�ำทีห่ ยาบคาย เสียดสี อาฆาต
ถ้าเกิดขึ้นก็มีความผิด ถ้าเกิดกรณีดังกล่าวศาลควรออกค�ำสั่งตามวรรคหนึ่งก่อน
มีคำ� สัง่ ให้งดเว้น เลิกกระท�ำ สิง่ ทีท่ ำ� ไปแล้วให้ไปแก้ไข ลบ ท�ำลายจากการเผยแพร่
เพราะจะท�ำลายความเคารพศรัทธาต่อประเทศชาติ และถ้าศาลมีค�ำสั่งตาม
วรรคหนึ่งแล้วไม่ปฏิบัติตามแล้วจึงจะครบองค์ประกอบเป็นละเมิดอ�ำนาจศาล
ตามมาตรา 39 ดังนัน้ เพียงแต่วพิ ากษ์วจิ ารณ์โดยไม่สจุ ริตยังไม่เป็นละเมิดอ�ำนาจศาล
ดังนั้นควรท�ำให้ชัดเจน
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ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ : ข้อความในเชิงวิชาการกล่าวว่า
การละเมิดอ�ำนาจศาลน�ำมาใช้ในศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่นั้น มี 2 รูปแบบ คือ
1. ใช้ในเรือ่ งฝ่าฝืนค�ำสัง่ ศาลเป็นความผิดทางอาญา แต่อกี รูปแบบนัน้ คือ การทีศ่ าล
สามารถลงโทษได้เลย ใช้ในฐานะละเมิดอ�ำนาจศาล จึงต้องพิจารณาว่ารูปแบบ
รองรับการกระท�ำหน้าที่ศาลได้ดีกว่า และในประเด็นเรื่องการวิจารณ์ ถ้าใช้ไม่ดี
จะกระทบการพิจารณาคดีของศาล เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีศาลสูงที่จะแก้
กลับค�ำวินิจฉัยใด ๆ ได้ จึงอาศัยการแสดงความคิดเห็นของสังคม หากไปห้าม
ไม่ให้สงั คมแสดงความคิดเห็นใด ๆ เลย ก็จะขาดแรงขับเคลือ่ น เพราะฉะนัน้ จึงต้อง
มีความสัมพันธ์ในเรือ่ งดุลยภาพของการวิจารณ์ และข้อสังเกตสุดท้าย คือ ความผิด
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาลจะไร้ประโยชน์ หากการวินจิ ฉัยของรัฐธรรมนูญไม่ตงั้ อยูบ่ น
หลักความอิสระและความเป็นกลาง ดังนัน้ ฐานรากทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะใช้ผลักดันเครือ่ งมือ
นีไ้ ด้คอื การพิจารณาจะต้องวางอยูบ่ นรากฐานความอิสระและความเป็นกลางเพือ่
วินิจฉัยประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ของประชาชน
นางสาวชุลพี ร เดชข�ำ ผอ.ส�ำนักกฎหมายและคดี ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ: ในเรือ่ งการละเมิดอ�ำนาจศาลของคดีแพ่ง ซึง่ พบว่า ในเรือ่ ง
ของการออกข้อก�ำหนดของศาล ควรมีขอ้ ก�ำหนดให้ชดั เจน เพือ่ ให้ทงั้ ศาลและตัวผูท้ ี่
อาจตกเป็นจ�ำเลยได้รแู้ ละปฏิบตั ไิ ด้ อย่างไรก็ตามหากเราจะมีกฎหมายเกีย่ วกับการ
ละเมิดอ�ำนาจศาลโดยเฉพาะ เช่น อังกฤษกับอินเดีย โดยสามารถใช้กับทุกศาล
จะดีหรือไม่ และในประเด็นของการอุทธรณ์เกีย่ วกับความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
ในทางคดีแพ่งหรือคดีปกครองด้วยทีศ่ าลรัฐธรรมนูญอุทธรณ์ไม่ได้เพราะมีศาลเดียว
อีกทัง้ ปัญหาในกระบวนการตามมาตรา 39 ซึง่ ใช้องค์คณะ 2 ใน 3 ในการพิจารณา
นัน้ หากความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลนี้ หากว่าท�ำละเมิดอ�ำนาจศาลกับองค์คณะ
และผู้วินิจฉัยความผิดฐานนี้คือองค์คณะเดิม จะถูกต้องหรือไม่
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ :
ประการแรก กรณีของเรื่องกฎหมายกลางการละเมิดอ�ำนาจศาล ในกรณี
ของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ ไม่ควรมีเนือ่ งจากลักษณะหลักการด�ำเนินการตามปกตินน้ั
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ไม่เหมือนกัน ศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญอาจจะมีคล้ายกันบางส่วน แต่หาก
เป็นศาลยุติธรรมแตกต่างกันชัดเจน
ประการที่สอง ในเรื่องความแน่นอนชัดเจน การละเมิดอ�ำนาจศาลไม่ใช่
โทษทางอาญา แต่ก็กระทบสิทธิเสรีภาพ เมื่อไปกระทบเสรีภาพ ก็ควรจะก�ำหนด
ให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนเช้าใจว่าสิ่งใดควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ
ประการที่สาม ประเด็นเรื่องอุทธรณ์ โดยหลักทั่วไป ถ้าศาลนั้นไม่ใช่
ศาลสูงสุดก็อุทธรณ์ได้
นายเยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์ พนักงานคดีปกครองช�ำนาญการ ส�ำนักงาน
ศาลปกครอง : ในเรือ่ งของการละเมิดอ�ำนาจศาล เป็นสิง่ ทีค่ วรจะต้องจ�ำกัดการใช้
ให้น้อยที่สุด ตัวอย่างในคดีปกครอง มีการลงโทษความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
ปรับ 700,000 จ�ำคุก 14 เดือน ที่มาฟ้องด้วยเหตุความเดือดร้อนเสียหายจาก
เสียงดังของสนามบินสุวรรณภูมิและผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ที่รับมอบอ�ำนาจมาฟ้อง
ซึง่ ต่อมายืน่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุด แต่ในค�ำอุทธรณ์มกี ารใช้ถอ้ ยค�ำทีม่ ลี กั ษณะ
กล่าวหาว่าตุลาการในศาลชั้นต้นพิจารณาคดีไม่เป็นกลางเอื้อประโยชน์ต่อคู่กรณี
อีกฝ่าย ศาลมองว่าเป็นการเสียดสี ใส่รา้ ย ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
ประกอบกับผูถ้ กู กล่าวหารายนีไ้ ด้เคยรับการตักเตือนมาแล้วหลายครัง้ ในความผิด
ฐานละเมิดอ�ำนาจศาลในคดีอื่น ซึ่งได้ให้ค�ำมั่นกับศาล จนมาถึงคดีนี้ไม่ได้ละ ต้อง
ลงโทษ โดยลงโทษจ�ำคุก 1 เดือน ปรับ 50,000 บาท แต่โทษจ�ำคุกให้รอไว้ 3 ปี
แต่อุทธรณ์ที่ยื่นมาทั้งหมดมี 14 คดีโดยใช้ข้อความเดียวกัน 14 คดี รวมแล้วเป็น
จ�ำคุก 14 เดือน ปรับ 700,000 บาท แต่โทษจ�ำทั้งหมดให้รอไว้
อุทาหรณ์จากค�ำอุทธรณ์ทศี่ าลได้วนิ จิ ฉัยไว้วา่ ไม่ได้เป็นไปในทางวิชาการ คือ
ศาลมองว่า ถ้อยค�ำทีก่ ล่าวอ้างเสียดสีการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตุลาการ ท�ำให้เสือ่ มเสีย
ชื่อเสียงและถูกดูหมิ่นเกลียดชัง การน�ำเสนอไม่ได้เป็นการน�ำเสนอเพื่อให้เป็นผล
ในทางที่เป็นคุณ แต่เป็นลักษณะที่วิจารณ์ในลักษณะเสื่อมเสีย ดูถูกเกลียดชัง ซึ่ง
ศาลก็พยายามจะอธิบายว่า ถ้ามันไม่มีลักษณะที่จะท�ำให้ศาลถูกดูหมิ่นเกลียดชัง
หรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ ก็ไม่น่าจะมีปัญหา
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ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ : โดยทางวิชาการกับเสรีภาพ
ทางวิชาการไม่เหมือนกัน เสรีภาพวิชาการคือทางวิชาการ เสรีภาพวิชาการคือ
กระบวนการค้นหาความจริงตามหลักของศาสตร์นั้น ๆ หากเป็นวิชาการทาง
นิติศาสตร์ เป็นการค้นหาความจริงอยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมาย ซึ่งสิ่งนี้มี
ความเป็นวิชาการแล้ว โดยไม่ต้องไปดูว่า อ้างมาตราหรือไม่ ซึ่งจริง ๆ แล้วหลัก
กฎหมายอาจจะไม่ใช่มาตราก็ได้ เป็นหลักทีย่ อมรับกันไม่วา่ จะเป็นหลักการในทาง
Common Law และ Civil law หลักศาสนาก็ได้ โดยสรุปคือการวิจารณ์ในทาง
วิชาการนิตศิ าสตร์กค็ อื การวิจารณ์บนพืน้ ฐานของหลักคิด แนวคิดในทางกฎหมาย
แต่ส่วนใหญ่ศาลจะดูในทางที่เป็นปฏิเสธมากกว่า
นายเชิ ด ชั ย ยุ ส เปรมานนท์ พนั ก งานคดี ป ฏิ บั ติ ก าร ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : ความเห็นในมิตดิ า้ นมนุษยชนกับเรือ่ งของการ
ลงโทษจ�ำคุกกับโทษปรับของประเทศไทย หลักการละเมิดอ�ำนาจศาลไม่ใช่ความผิด
ทางอาญาซึ่งมีทั้งหมด 3 แนวคิด 1. ซึ่งเห็นว่าการละเมิดอ�ำนาจศาล เป็นความผิด
ทางอาญา ซึ่งต้องไปใช้กระบวนวิธีพิจารณาทางอาญา ซึ่งก็ได้ให้สิทธิจ�ำเลยที่ถูก
กล่าวหาตามหลักมนุษยชน หรือตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
สิทธิทางการเมือง แต่ประเทศไทยปัจจุบนั ไม่ได้ดำ� เนินตามแนวคิดนี้ ท�ำให้มปี ญ
ั หา
ในด้านสิทธิมนุษยชนว่าเมื่อบุคคลที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา ท�ำให้มีผลกระทบ
อย่างน้อย 4 หลัก ของ ICCPR เช่น
		 1) เรือ่ งของการทีบ่ คุ คลทีต่ กอยูใ่ นฐานความผิดละเมิดอ�ำนาจศาล หาก
ไม่ได้มสี ถานะเป็นจ�ำเลยในคดีอาญา จะไม่สามารถได้รบั ความคุม้ ครองในหลักการ
พิจารณาโดยศาลที่เป็นกลาง อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ในบางกรณีศาลกลายเป็น
คูก่ รณี ผูถ้ กู กระท�ำ หรือผูเ้ สียหาย เช่น กรณีทตี่ อ่ ว่าศาล จะมองว่าตุลาการท่านนัน้
เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ การพิจารณาโดยศาลที่เป็นกลางหรือไม่
		 2) สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการต่อสู้คดี เช่น คดีที่มีโทษจ�ำคุก ปรับ แต่
ไม่ได้เป็นโทษทางอาญาไม่ได้ใช้วธิ พี จิ ารณาความอาญา ท�ำให้ผถู้ กู กล่าวหาไม่มกี าร
คุ้มครองสิทธิในทางอาญา เช่น สิทธิในการแจ้งข้อกล่าวหา สิทธิในการมีทนาย
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สิทธิในการเตรียมการเพื่อต่อสู้คดี
		 3) หลักบุคคลจะไม่ได้รับการลงโทษสองครั้งในความผิดอาญาในการ
กระท�ำความผิดเดียวกัน เช่น ในกรณีที่ถูกลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลจากศาล
ไปแล้ว ต้องโดนลงโทษจากพนักงานสอบสวน ในข้อหาขัดขวางการพิจารณาของศาล
ตามประมวลกฎหมายอาญาอีก
		 4) สิทธิในการได้รบั การเยียวยาหากว่า ต่อมาต่อสูศ้ าลวินจิ ฉัยว่าทีล่ งโทษ
ไปนั้น ผู้ถูกลงโทษไม่ได้กระท�ำความผิดในทางฐานละเมิดอ�ำนาจศาล แต่ในกรณีนี้
ท�ำให้ไม่มีสิทธิในการต่อสู้เพื่อได้รับค่าตอบแทนจากความเสียหายในคดีอาญา
สิทธิต่าง ๆ นี้เป็นหลักของสิทธิของบุคคลที่จะตกเป็นจ�ำเลยในคดีละเมิด
อ�ำนาจศาลและข้อสังเกตในเรื่องโทษละเมิดอ�ำนาจศาล ในวรรคสุดท้ายเป็นโทษ
จ�ำคุกซึ่งเป็นโทษทางอาญา ซึ่งอาจจะขัดกับหลักการที่วิจัยมา
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ : 4 ประเด็นดังกล่าวนั้น กรณีนี้ไม่ใช่
โทษทางอาญา แต่กฎหมายเขียนให้มีความผิดทางอาญา คือ สเปน เกาหลีใต้
เขียนให้เป็นละเมิดอ�ำนาจ ลักษณะทางกฎหมายที่เขียนแยกเป็นสองรูปแบบคือ
1. เขียนไว้ในกฎหมายเฉพาะ 2. เชื่อมโยงกับพระธรรมนูญศาลดังเช่นในเยอรมัน
เพราะฉะนั้น คอนเซ็ปในประเด็นที่ 1 คือ เป็นทั้งโทษทางอาญา และไม่ใช่โทษทาง
อาญา ดังนั้นเมื่อไม่ใช่อาญา แต่ในเรื่องของการคุ้มครองนั้นจะมีอย่างไร ต้องไปดู
กฎหมายพื้นฐาน ดังนั้นถ้าจะให้ครอบคลุมก็ต้องไปเพิ่มเติมไว้ในวิธีพิจารณา
ความอาญาว่า สิทธิให้หมายความรวมถึงโทษส่วนนี้ด้วย
ส�ำหรับในมิติที่จะต้องมีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลนั้น มีไว้เพื่ออ�ำนวย
กระบวนพิจารณาของศาล แต่ประเด็นที่มีมากคือเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์
ซึง่ แต่ละศาลไม่เหมือนกัน ในประเด็นเรือ่ งการลงโทษสองครัง้ นัน้ ให้พจิ ารณาในเรือ่ ง
กรณีการทุจริต หากลงโทษวินัยครั้งหนึ่งและโทษทางอาญาอีกครั้ง ก็ไม่เป็นการ
ลงโทษซ�้ำซ้อน เพราะเป็นโทษคนละประเภท คนละวัตถุประสงค์ของการลงโทษ
เช่นเดียวกัน ในกรณีละเมิดอ�ำนาจศาลเมื่อไม่ได้เป็นโทษทางอาญา ส่วนอีกกรณี
เป็นโทษทางอาญาก็ลงโทษได้ถือว่าไม่ซ�้ำกัน จึงไม่ขัดกับการกระท�ำเดียวลงโทษ
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หลายครั้ง เพราะการกระท�ำเดียวอาจลงโทษทั้งในทางจริยธรรม ทางวิชาชีพ
ทางแพ่ง ทางวินยั ได้ เพราะวัตถุประสงค์ของโทษแต่ละอย่างนัน้ ต่างกัน แต่ถา้ มองว่า
ละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นโทษทางอาญา จึงซ�้ำ อย่างไรก็ตามหากมองว่าละเมิด
อ�ำนาจศาลไม่ใช่โทษทางอาญาก็จริง แต่วตั ถุทที่ ำ� กับสิทธิเสรีภาพคือประเภทเดียวกัน
เป้าหมายปลายทางคือการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพเหมือนกัน ส่วนนี้ก็จะซ�้ำ ทั้งนี้
ละเมิดอ�ำนาจศาลไม่ใช่โทษทางประมวลกฎหมายอาญา คือไม่ใช่โทษ 5 สถาน
แต่เป็นความผิดที่มีโทษจ�ำคุก
นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ :
ในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นการวินิจฉัยในพระปรมาภิไธยหรือไม่นั้น
ตัง้ แต่ตน้ ในการวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ ระบุไว้ชดั เจนว่าในพระปรมาภิไธยของ
พระมหากษัตริย์ และในการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีการถวายสัตย์เสียก่อน
มีประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง ในเรือ่ งละเมิดอ�ำนาจ เนือ่ งจากไม่ใช่ความผิดในทางอาญา
ดังนั้นในการใช้อ�ำนาจศาลในการลงโทษเพื่อปกป้องมิให้เป็นการรบกวนกระบวน
พิจารณาในศาล ควรมีอายุความ หรือเนือ่ งจากคดีหนึง่ จะมีระยะเวลาในการไต่สวน
การพิจารณายาวนานพอสมควร หากว่าได้กล่าวถ้อยค�ำเป็นการละเมิดในการ
พิจารณาครัง้ ที่ 1 หรือครัง้ ที่ 2 โดยมีผลต่อเนือ่ งมาตลอด ในประเด็นนีค้ วรมีเรือ่ งของ
อายุความเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ หรือต้องไปใช้อายุความในทางอาญา
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ภาคผนวกที่ 2 ก�ำหนดการสัมมนา

ก�ำหนดการสัมมนา

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ ห้อง 501 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เวลา 08.30 - 09.00 น.
เวลา 09.00 - 09.30 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร
น�ำเสนอ ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง
“การละเมิดอ�ำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบ
ศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ”
โดย ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
		 อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
		 อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
เวลา 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 10.15 – 11.30 น. วิพากษ์ผลการศึกษาวิจัย
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล
เวลา 11.30 – 12.00 น. ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
หมายเหตุ ก�ำหนดการสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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ภาคผนวกที่ 3 รายชื่อผู้เช้าร่วมประชุม
ล�ำดับ			

ชื่อสกุล			

1 ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
2 อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
3 อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
4 ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล
5 นายเยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์		
						
6 นางณัฎยา แช่มขุนทด		
						
7 นายณัฏฐกฤศ พุฒแก้ว		
						
8 นางสาวชาลินี ถนัดงาน		
						
9 นายสมโภชน์ ประเสริฐดี		
						
10 นางสาววรุณกาญจน์ มนตรีโพธิ์		
						
11 นายผดุงศักดิ์ บุญประเสริฐ		
						
12 นายสุรศักดิ์ กิจชาลารัตน์		
						
13 นางอรวรานันท์ ธนาพันธ์วรากุล
						
14 ดร.วิชช์ จีระแพทย์		
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ต�ำแหน่ง/หน่วยงาน

ผู้วิจัย
ผู้วิจัย
ผู้วิจัย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พนักงานคดีปกครองช�ำนาญการ
ส�ำนักงานศาลปกครอง
พนักงานคดีปกครองช�ำนาญการ
ส�ำนักงานศาลปกครอง
นิติกรช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นิติกรอาวุโสระดับสูง
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นิติกรปฏิบัติการ ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
อัยการอาวุโส
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
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15 นายณัฐพันธ์ ปฏิเสน
					
16 นายกฤติเดช มณีวงศ์
					
17 นางสาวกิติยวดี คงแก้ว
					
18 นางสาวสิริโฉม พรหมโฉม
					
19 นายปวินท์ ชลมาศ
					
20 นายสราวุฒิ ล้ออัศจรรย์
					
21 นายวุฒิพงศ์ จิตอ่อนน้อม
					
22 นายกฤษฎา พงษ์พันธุ์
					
23 นายนวัต บุญศรี
					
24 นายภัทรภูมิ กอสนาน
25 นางสาวชุลีพร เดชข�ำ	
					
26 นายเชิดชัย ยุสเปรมานนท์
					
27 นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์
					
28 นายกมล โสตถิโภคา
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
นิติกรช�ำนาญการ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
นิติกรช�ำนาญการ
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
นักกฎหมายกฤษฎีกาช�ำนาญการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักกฎหมายกฤษฎีกาช�ำนาญการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักกฎหมายกฤษฎีกาช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย 1
ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นิตกิ ร ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
ผอ.ส�ำนักกฎหมายและคดี ส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พนักงานคดีปฏิบัติการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ล�ำดับ			

ชื่อสกุล			

29 นายบุญเสริม นาคสาร		
						
30 นางสาวอัจฉราพร พรมุกดา		
						
31 นายนิติกร จิรฐิติกาลกิจ		
						
32 นายรงค์รัชต์ จันทร์สุวรรณ		
						
33 นางสาวรพีพรรณ สุกีธร		
						
34 นางสาวศิรินันท์ โต๊ะนาค		
						
						
35 นายจิตรกรณ์ มีสายญาติ		
						
36 รองศาสตราจารย์ภัฏฐิญา 		
		 สิริบวรพิพัฒน์		
37 อาจารย์วัชรินทร์ เหรียญหล่อ		
						
38 อาจารย์ชุติกาญจน์ สายอุตส่าห์
						
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภัสรา 		
		 เทพจ�ำนงค์			
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ต�ำแหน่ง/หน่วยงาน

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานวิจยั และพัฒนา
รัฐธรรมนูญ
นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญ
ช�ำนาญการ
นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญ
ปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
ระบบราชการ
นิ ติ ก รส� ำ นั ก อ� ำ นวยการประจ� ำ
ศาลฎีกา
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 			
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ 		
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
อาจารย์ประจ�ำคณะนิติศาสตร์ 		
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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40 อาจารย์ ดร.สุชาดา เรืองแสงทองกุล
						
						
41 อาจารย์ สุทธิพงษ์ บุญพอ		
						
42 อาจารย์ ประภัสสร ทองกร		
						
43 อาจารย์ สิทธิชัย สุวรรณลพ		
						
44 อาจารย์ รภา เพเทอร์ส		
						
45 อาจารย์ หนึ่งฤทัย มาลี		
						
46 นายจักรกฤษณ์ วรวีร์		
						
						
47 นางสาวนิสิตา เศรษฐาไชย		
						
						
48 นางสาวณัฐนันท์ โอภาจิรัฎฐ์		
						
49 นายภราดร เทพสุภา		
						
50 นายจักรวาล พรสุพรรณวงศ์		
						
51 นายพยุงศักดิ์ ฑีฆายุ		

_19-0273 P137-250.indd 249

อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชานิตศิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ ฯ
ม.ราชภัฏจันทร์เกษม
อาจารย์ ป ระจ� ำ คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อาจารย์ ป ระจ� ำ คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อาจารย์ ป ระจ� ำ คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อาจารย์ ป ระจ� ำ คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อาจารย์ ป ระจ� ำ คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชานิตศิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ ฯ
ม.ราชภัฏราชนครินทร์
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชานิตศิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ ฯ
ม.ราชภัฏราชนครินทร์
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทนายความ
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ล�ำดับ			

ชื่อสกุล			

52 นายประสพสุข มิล�ำเอียง		
						
53 นางสาวศดานันท์ คงอินทร์		
						
54 นายฉัตริน ศรียะพันธ์		
						
55 นางสาวชมชนก โพธิ์เงิน		
						
56 นายนภดล จันโหนง		
						
57 นางสาวธติรส เจียรบรรจงกิจ		
						
58 นายปรีดิ์เกษม ปรัชญพฤทธิ์		
						
59 นางสาวอมรรัตน์ อ�ำมาตเสนา		
						
60 นายวัฒนัน พรเลิศพงศ์		
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ต�ำแหน่ง/หน่วยงาน

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7/2/2562 BE 5:05 PM

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “การละเมิดอำ�นาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ”

สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand

รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง

“การละเมิดอ�ำนาจศาล :
ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ”
โดย :
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เสนอ :
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

The Goverment Complex Commemorating His Majesty The king’s 80th Birthday Anniversary,
5th December, B.E.2550 (2007) Rajaburidirekriddhi Building,
120 Chaengwattana Road, Laksi Bangkok 10210
Tel 0 2141 7777 Fax 0 2143 9522 www.constitutionalcourt.or.th
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