รายงานการศึกษาวิจัย

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-7777 โทรสาร : 0-2143-9500
www.constitutionalcourt.or.th

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561”

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561”

โดย
เสนอ
_20-0280 cover 25mm.indd 1

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
13/7/2563 BE 16:39

(1)

รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง

“อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561”
โดย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เสนอ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

(2)

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561.-- กรุงเทพฯ :  ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ, 2563.
536 หน้า.  
1. ศาลรัฐธรรมนูญ.  I. ชื่อเรื่อง.
342.593
ISBN 978-616-8033-53-1
ชื่อหนังสือ

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ปีที่พิมพ์

กรกฎาคม 2563

จ�ำนวนพิมพ์

1,000 เล่ม

เจ้าของ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-7777 โทรสาร 0-2143-9500
www.constitutionalcourt.or.th

ด�ำเนินการจัดท�ำโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พิมพ์ที่

บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จ�ำกัด
9 ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 14 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2530-4114  โทรสาร 0-2108-8951
E-mail: tanapress@gmail.com

(1)

ค�ำน�ำ
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง “อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561” ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ศึกษาวิจัย โดยได้ด�ำเนินการศึกษาวิจัยแยกออกเป็น
4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก ศึกษาความเป็นมาและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 213 และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ประเด็นที่สอง ศึกษาขอบเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
การกระท�ำที่เป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดี วิธีการด�ำเนินการพิจารณาค�ำร้องของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่สาม ศึกษาสภาพปัญหา
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบั งคับใช้กฎหมาย และประเด็นสุดท้าย ศึกษาแนวทาง
การแก้ปญ
ั หา และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการใช้บงั คับบทบัญญัตมิ าตราดังกล่าว
โดยเปรียบเทียบกรณีของไทยกับต่างประเทศ ประกอบด้วย ประเทศเยอรมัน ประเทศ
ออสเตรีย ประเทศตุรกี ประเทศเก าหลีใต้ และประเทศอังกฤษ พร้อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขสภาพปัญหา
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการเพิม่ พูนองค์ความรู้ และการอ้างอิงในทางวิชาการรวมถึง
เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถน�ำข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา
ไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการต่อไป

(นายเชาวนะ ไตรมาศ)
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยขอขอบคุณศาสตราจารย์
ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษางานวิจัยที่ท่านได้กรุณา
ให้คำ� แนะน�ำด้วยความเอาใจใส่อย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจน
เติมเต็มให้งานวิจยั ฉบับนีม้ คี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ คณะผูว้ จิ ยั ได้ตระหนักถึงความทุม่ เท
และความตั้งใจจริงของอาจารย์ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
อนึ่งในห้วงระยะเวลาของการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ นั้น คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร ส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดินเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้อำ� นวยความสะดวกในการเข้าถึงและเอือ้ เฟือ้ เอกสาร ตลอดจน
ข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่คณะผู้วิจัย และขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ท่านรักษเกชา  แฉ่ฉาย เลขาธิการส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้คณะผู้วิจัยเข้าเยี่ยมคารวะ
เพื่อสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและ
ผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้น ก่อให้เกิดประโยชน์ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดท�ำงานวิจัยฉบับนี้
นอกจากนี้ ในการประชุมรับ ฟัง ความคิดเห็นเพื่อน�ำเสนอร่างรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ คณะผูว้ จิ ยั ได้รบั ค�ำแนะน�ำอันเป็นประโยชน์อย่างยิง่ จากผูท้ รงคุณวุฒทิ กี่ รุณา
รับวิพากษ์รา่ งรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึง่ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรตั น์ รองศาสตราจารย์ นพนิธิ สุรยิ ะ และ รองศาสตราจารย์
ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
ท้ายที่สุดนี้คณะผู้วิจัยหวังว่า  งานวิจัยฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ทั้งในทางวิชาการ
และทางปฏิบัติต่อไป เพื่อเสริมสร้างกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หากมีข้อผิดพลาดบกพร่องประการใดนั้น คณะผู้วิจัยขอน้อมรับ
เพื่อแก้ไข ปรับปรุง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยต่อไป
คณะผู้วิจัย
ตุลาคม 2562
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรือ่ ง “อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213
และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …”  
ได้ด�ำเนินการวิจัยโดยแยกการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก ศึกษา
ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 213 และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 ประเด็นที่สอง ศึกษาขอบเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ การกระท�ำที่เป็น
วัตถุแห่งการฟ้องคดี วิธีการด�ำเนินการพิจารณาค�ำร้องของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่สาม ศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย และประเด็นสุดท้าย เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
สภาพปัญหาและผลกระทบดังกล่าว
การวิจัยได้ด�ำเนินการโดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ
การเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศที่มีระบบการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้คุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ จ�ำนวน 6 ระบบ ได้แก่ ระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนี ประเทศออสเตรีย ประเทศตุรกี ประเทศเกาหลีใต้
และระบบการฟ้ อ งคดี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในอั ง กฤษ และการฟ้ อ งคดี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป เพื่อน�ำแนวทางการด�ำเนินการบางอย่างของต่างประเทศ
มาปรับใช้กับระบบของไทย
จากการศึกษาในด้านความเป็นมาพบว่า  ระบบการให้ฝ่ายตุลาการคุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนได้รับการรับรองอย่างชัดแจ้งครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพัฒนาการมาเป็นล�ำดับ โดยในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้น�ำระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
มาใช้เป็นครั้งแรก โดยให้ประชาชนยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณี
ทีถ่ กู ล่วงละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานแต่ยงั จ�ำกัดวัตถุแห่งคดีไว้เฉพาะบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
และในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้พยายามขยายช่องทางให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ
ยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้กว้างขึ้น แต่ก็ยังถูกจ�ำกัดไว้โดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
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คณะผู ้ วิ จั ย พบว่ า  ระบบการร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของไทยเป็ น ระบบ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบคูข่ นานทีจ่ ะรับพิจารณาค�ำร้องทุกข์ทไี่ ม่อยูใ่ นเขตอ�ำนาจ
ของศาลอื่น ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรม ศาลปกครองหรือศาลทหาร และเนื่องจาก
ข้ อ ยกเว้ น วั ต ถุ แ ห่ ง คดี ต ามมาตรา  47 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถพิจารณา
วัตถุแห่งคดีได้จ�ำกัด ศาลรัฐธรรมนูญสามารถด�ำเนินการตรวจสอบได้เฉพาะการงดเว้น
การใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติในการตรากฎหมายและการใช้อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยตรง
ขององค์กรทางรัฐธรรมนูญบางองค์กรเท่านั้นที่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถรับไว้วินิจฉัยได้
เงือ่ นไขการฟ้องคดีของไทยคล้ายกับของต่างประเทศ คือ ให้สทิ ธิเฉพาะผูท้ ไี่ ด้รบั
ความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิฟอ้ งคดีได้
อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่างที่ส�ำคัญที่สุดระบบของประเทศไทยกับต่างประเทศ นั่นคือ
การบังคับผูร้ อ้ งจะต้องยืน่ ค�ำร้องต่อผูต้ รวจการแผ่นดินเสียก่อน หากผูต้ รวจการแผ่นดิน
ไม่รับค�ำร้องไว้หรือปฏิเสธที่จะยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ที่ยื่นค�ำร้องจึงจะมีสิทธิ
ยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
ยังมีอำ� นาจในการก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองชัว่ คราวและออกค�ำบังคับเพือ่ ให้คำ� วินจิ ฉัย
ของศาลได้รับการบังคับอย่างแท้จริง
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ปรับใช้บทบัญญัตมิ าตรา 213 ของรัฐธรรมนูญประกอบกับบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่ามีปญ
ั หาและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ 4 ประการ
ได้แก่
(1) ปัญหาเชิงโครงสร้างของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา  46-48
แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
ที่ไม่สามารถใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ทีต่ อ้ งการให้ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าปกป้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชน โดยข้อยกเว้น
ตามกฎหมายบางเรื่ อ งอาจท� ำ ให้ ป ระชาชนไม่ ส ามารถน� ำ เรื่ อ งการถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ
ขั้นพื้นฐานมาฟ้องร้องยังศาลใดได้เลย อีกทั้งยังท�ำให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าการกระท�ำ
ของรัฐอะไรบ้างทีส่ ามารถเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้ ซึง่ ปัญหาเหล่านี้
ล้วนกระทบต่อการพัฒนาหลักการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญของไทย
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(2) ปั ญ หาระบบการกลั่ น กรองคดี โ ดยผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น มี ลั ก ษณะ
เป็นการสร้างขัน้ ตอนโดยไม่จำ� เป็น ขาดฐานทางกฎหมายทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินจะยืน่ ค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญในค�ำร้องซึง่ โดยหลักแล้วควรยืน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยผูร้ อ้ งโดยตรง
นอกจากนี้ ระบบการกลั่นกรองคดีโดยการพิจารณารับค�ำร้องที่กฎหมายก�ำหนด
ระยะเวลาการพิจารณาไว้สั้นเกินไปและไม่ให้องค์คณะตุลาการมีอ�ำนาจเต็มในการ
ออกค�ำสัง่ ไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณา อาจท�ำให้ไม่สามารถกลัน่ กรองคดีทจี่ ะเข้าสูก่ ารพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ได้ชว่ ยลดปริมาณคดีทอี่ งค์คณะใหญ่
จะต้องพิจารณาได้อย่างที่ควรจะเป็นแต่อย่างใด
(3) ปัญหาการขาดกฎเกณฑ์ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินกระบวนการพิจารณาคดี
ร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ เช่น กฎเกณฑ์วา่ ด้วยการพิจารณาค�ำร้องของผูต้ รวจการแผ่นดิน
กฎเกณฑ์เกีย่ วกับการพิจารณารับค�ำร้อง หรือกฎเกณฑ์เกีย่ วกับการยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาล
ก�ำหนดมาตรการหรือค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เป็นต้น
(4) ปั ญ หาการเมืองเชิง ตุลาการอันเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของไทยทีท่ ำ� ให้คดีทจี่ ะเข้าสูก่ ารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
จะเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองอย่างสูง อีกทั้งตามกฎหมายยังได้ให้อ�ำนาจแก่
ศาลรัฐธรรมนูญอย่างมากในการก�ำหนดมาตรการหรือค�ำสั่งชั่วคราวและอ�ำนาจในการ
บังคับคดีซึ่งอาจท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องใช้อ�ำนาจปะทะกับองค์กรของรัฐอื่น
จนกลายเป็ น ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งองค์ ก รและอาจเกิ ด เป็ น วิ ก ฤตรั ฐ ธรรมนู ญ ได้
ในท้ายที่สุด
ภายใต้ ป ั ญ หาเหล่ า นี้ คณะผู ้ วิ จั ย น� ำ ผลที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
มาเป็นแกนหลักในการจัดท�ำข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดและอาจจะเกิดขึน้
ในประเทศไทย โดยมีขอ้ เสนอทีจ่ ำ� เป็นต่อการปรับปรุงกระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
แบ่งเป็นสามระยะ ดังนี้
ระยะแรก แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ที่สามารถด�ำเนินการได้ทันที
ประกอบไปด้วยแนวทาง 5 ประการ ได้แก่ ประการแรก การเปลี่ยนแนวบรรทัดฐาน
การตีความบทบัญญัตใิ นข้อยกเว้นตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 โดยให้ใช้แนวทางการตีความ
อย่างเคร่งครัดเพื่อจ�ำกัดขอบเขตของข้อยกเว้นให้มากที่สุด โดยค�ำนึงถึงการเปิดช่อง
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ให้ประชาชนสามารถใช้สทิ ธิของตนทีร่ ฐั ธรรมนูญได้รบั รองไว้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
ตามหลักวิชาการ ประการที่สอง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค�ำร้องที่ยื่น
โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน ประการที่สาม การตราข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญที่จ�ำเป็น
แก่การด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีรอ้ งทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ ประการทีส่ ี่ การน�ำหลักการ
ยับยั้งอ�ำนาจตนเองมาใช้ โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญมุ่งให้ความส�ำคัญกับความคุ้มครอง
แก่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกว่าประเด็นปัญหาทางการเมือง และประการ
สุดท้าย การเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการด�ำเนินคดีรอ้ งทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ เพือ่ ให้สงั คม
ได้รับทราบถึงวิธีการด�ำเนินการที่ถูกต้อง
ระยะที่ ส อง แนวทางการแก้ ไขปั ญ หาระยะกลาง คื อ การแก้ ไขบทบั ญ ญั ติ
ของกฎหมาย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ซึ่งการแก้ไขตัวบทกฎหมายนั้นประกอบไปด้วย
การแก้ไขให้มีการก�ำหนดวัตถุแห่งการฟ้องคดีไว้โดยเฉพาะเจาะจง การก�ำหนดเงื่อนไข
การร้องทุกข์ใหม่ ให้ผู้ร้องสามารถยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยไม่ต้องยื่นผ่าน
ผูต้ รวจการแผ่นดิน รวมถึงการสร้างระบบการกลัน่ กรองคดีทมี่ ปี ระสิทธิภาพ และก�ำหนด
กระบวนการพิจารณาค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไว้ในกฎหมายโดยเฉพาะ
ระยะที่สาม แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกฎหมายให้ ร องรับ การน�ำเอาระบบการร้องทุก ข์ทางรัฐ ธรรมนูญแบบเต็มรูป
มาใช้บังคับ โดยจ�ำเป็นที่จะต้องมีการด�ำเนินการในสามขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก
ผลักดันให้ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทในการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน ผ่านการน�ำทฤษฎีสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานมาใช้เป็นหลักในการวินจิ ฉัยคดี และการท�ำ
ค�ำวินิจฉัยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ (Educate) เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับสังคม
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณะชนว่าสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานจะได้รับการรับรองและคุ้มครองเป็นอันดับแรก และให้ความส�ำคัญ
กับสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวมากกว่าความมั่นคงในนิติฐานะของอ�ำนาจรัฐ
ขั้นตอนที่สอง เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเต็มรูป
แต่จ�ำกัดเงื่อนไขการพิจารณาตรวจสอบการกระท�ำทางตุลาการ เงื่อนไขดังกล่าว
มีสามเงื่อนไข เงื่อนไขแรก การยื่นค�ำร้องจะต้องมีผู้พิพากษาศาลฎีกา  หรือตุลาการ
ศาลปกครองสู ง สุ ด หรื อ ตุ ล าการศาลทหารสู ง สุ ด รั บ รองว่ า มี ป ระเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ

(7)

ต่อรัฐธรรมนูญที่ควรให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา  เงื่อนไขที่สอง ค�ำร้องนั้นจะต้องมี
ความส�ำคัญต่อการวางรากฐานการใช้การตีความรัฐธรรมนูญทีจ่ ำ� เป็นหรือการวางแนวทาง
ปฏิบัติขององค์กรของรัฐให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และเงื่อนไขที่สาม คือ การวินิจฉัย
ว่าการกระท�ำทางตุลาการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจะต้องใช้เสียงข้างมากพิเศษ จากนัน้
เมื่อสังคมให้การยอมรับการท�ำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการเป็นสถาบันสุดท้าย
ในการคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนแล้ว ก็จะเข้าสูข่ นั้ ตอนทีส่ ามคือ การยกเลิก
เงื่อนไขของการพิจารณาคดีที่มีการกระท�ำทางตุลาการเป็นวัตถุแห่งการพิจารณา 
เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบการใช้อ�ำนาจมหาชนได้ทุกรูปแบบและ
ทุกมิติ และเป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่าง
แท้จริง
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Abstract
The researchers are conducting the research on “Jurisdiction
of the Constitutional Court to Adjudicate on the Constitutionality of Actions
under Section 213 of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560
and the Organic Act on the Procedures of the Constitutional Court B.E. 2561”.
The content of this research has been separated into four main topics.
First, study the background and the spirit of the Constitution of the
Kingdom of Thailand relating to the provision of Section 213 and the Organic
Act on the Procedures of the Constitutional Court B.E. 2561; second, study
the scope of jurisdiction of the Constitutional Court , including the object
of prosecution and the proceeding method according to both the constitution
and Organic Act; third, study the problem and the effect of Section 213 and
the Organic Act enforcement; and forth, suggest the method to solve the
problem and effect from the enforcement of the law.
The study found that, the Constitution of the Kingdom of Thailand
B.E. 2540 recognized the fundamental rights of individuals. It provided
a tool to guarantee individual’s rights, and the Constitution of the Kingdom
of Thailand B.E. 2550 is the first constitution of Thailand that uses
a constitutional complaint method to protect the fundamental rights
of  any individual. Nevertheless, this system is limited only fundamental rights
that violated by law can proceed through the constitutional complaint
method. The present Constitution is expanding an object
of the constitutional complaint. However, the way to use this constitutional
complaint system still narrows because of the Organic Act
on the Procedures of the Constitutional Court B.E. 2561 limit the object
of the complaint.
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The researchers also found that the system of constitutional
complaints in Thailand is the parallel system. In the parallel system, the
Constitutional Court will not examine cases within the jurisdiction of other
courts, whether the Court of Justice, Administrative Court, or Military Court.
Moreover, section 47 of the Organic Act also limits the object of the
constitutional complaint. The parallel system and the limit of section 47
make the examination power of the Constitutional Court is limited. The
Constitutional Court can exercise its power only to examine the case of
refraining from exercising legislative power and the case of exercising
the direct constitutional power of some constitutional organizations.
The condition to start the complaining process in Thailand does not
seem to make much difference from another country. The fundamental
rights of the complainant must be violated, and the complainant must be
suffered or maybe suffered from the violation as inevitable before
so that they can start the complaint. However, the main difference between
Thailand and foreign countries is the complainant must send the complaint
directly to the Ombudsman before sending it to the Constitutional Court.
The complainant can send the complaint to the Constitutional Court directly
if the Ombudsman rejects to consider the case of the complainant or deny
to send it to the Constitutional Court. Moreover, the Thai Constitutional
Court has the power to order the injunction or sanction to enforce
the decision of the court.
After study article 213 of the Constitution and the Organic Act,
the researchers can define four main problems and the effect of enforcing
the system of constitutional complaint in Thailand due to the present
law as listed below.
(1) Section 46-48 of the Organic Act on the Procedure of the
Constitutional Court B.E. 2561 has a structural problem. The structural

(10)

problem of those Sections effects directly to the system of constitutional
complaints in Thailand by making the system cannot use effectively.
This problem makes the system of a constitutional complaint, not following
the spirit of the constitution that set the Constitutional Court as
the mechanism to protect the fundamental rights of people.
The structural problem also blocks people from bringing the case
to the Constitutional Court due to the broad exceptions in the Organic Act.
It also creates an unclear problem about the act of the authority
that could be or could not be the object of the complaint. Moreover,
the problem is the main impediment to create a fundamental rights
protection system and also the development of the system of
a constitutional complaint.
(2) The screening system is not only ineffective but also creates
unnecessarily procedure and lack of legal basis when allowing the
Ombudsman to send the complaint to the court. Because of the system
of a constitutional complaint, the case must be sent to the Constitutional
Court directly from the complainant.
Last but not least, the test time of the admissible procedure
by the court is too short and also not giving the commission to have a full
power to declare inadmissible of the case. It will make the screening
system ineffective and not reduce the amount of case that has to consider
by the Plenary session as it should be.
(3) The problem of lacking the necessary rule to conduct
the system of constitutional complaints is the third problem. We can give
an example of several rules that are missing at this point, such as a rule
related to the Ombudsman, the rule of admissible process, and the rule
for order an injunction.
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(4) The last problem is the juridical and political problems.
Owing to the structure of the constitutional complaint system will put only
the highly political issue cases to the consideration of the Constitutional Court.
Furthermore, the law gives much power to the court, such as the power
of announcing the unconstitutional of the law and power to enforce
government authority.
The power mentioned above forces the court to clash directly with
other Constitutional Organs and may eventually lead to the constitutional
crisis.
From the problem mentioned above, the researchers use
an information form the comparative study as a core to suggest the method
to improve the system of constitutional complaint in Thailand.
The researchers present the improvement method in three phases,
as listed below.
The first phase, call “the short term phase.” In this phase,
the researchers suggest the five-way to improve the quality of the system
of a constitutional complaint.
(1) The first way is changing the interpretation of the exception
clause under Section 47 of the Organic Act. The court must interpret
the exception clause narrowly and strictly to limit the scope of this clause.
This clause must be used by taking into account to help people exercise
their rights according to Section 25 of the Constitution as much as possible.
However, the interpretation way must remain with the academic principle.
(2) The second way is to set the standard rule to the process that
related to the Ombudsman.
(3) The third way is to set the standard rule to conduct the whole
constitutional complaint procedure.
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(4) The fourth way is requested directly to the Constitutional Court.
The court must be used the self-restraint method during
the examination of a constitutional complaint. Furthermore, during
the process, the Constitutional Court must focus on protecting the rights
of the individual rather than the political issue.
(5) The fifth way is to dissemination knowledge about the process
of the constitutional complaint in order to make society aware of
the correct way to file the complaint.
The second phase of the suggestion will be called “the middle
phase.” This phase directly aims to amend the provision of the Organic Act
on the Procedure of the Constitutional Court B.E. 2561. However, the amendment
will concentrate on the purpose of the constitutional drafting committee,
which is blocking the Constitutional Court to gain the power to examine
the act of other juridical bodies.
The amendment as suggesting much cover the area as listed below.
(1) Specify the action that can be the object of the constitutional
complaint.
(2) Allow the complainant to send the complaint directly to
the Constitutional Court with no necessary sending it to the Ombudsman first.
(3) Create a case screening system that more efficiently.
(4) Create a set of rules that directly conduct the process of
the constitutional complaint.
The last phase of the suggestion will be called “the long-term phase.”
This phase directly aims to bring a full constitutional complaint system
to use in Thailand. The long term phase will separate into three steps.
The first step, inspire the Constitutional Court to play an essential
role as a developer of the fundamental rights protection systems.
The court must use the fundamental rights theory as a basis for considering
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the case. Moreover, educate the society about fundamental rights
through its decision.
The court must ensure the society that fundamental rights and
liberty of the people will guarantee and protect by the court as a priority
element. The court also considers the fundamental rights and liberty as
essential elements rather than the security of the power of the state.
All of the processes in this step will make Constitutional Court
be accepted from society as a vital organization and the last resort for people
who want to seek protection for their fundamental rights.
The second step, transfer to the system of a full constitutional
complaint with some restricted to the condition of judicial review. Political
and social conditions of Thailand tense to highly accept and trust
the power of other courts. Thus, to make the full constitutional complaint
work in the society, three restrictions must establish to deal with a judicial
review.
(1) To complaint against the judgment of the other court,
the complaint must be certified to guarantee that the complaint has
a significant constitution issue that requests the consideration from
the Constitutional Court or has a controversial opinion on issues related
to the Constitution. This certified must do by the judge of the Supreme
Court, the judge of the Supreme Administrative Court, or the judge of
the Supreme Military Court.
(2) The complaint must be crucial to set the basis for the use or
the interpretation of the Constitution or to set an essential guideline for
the government organizations to be following the Constitution.
(3) The decision of the Constitutional Court on the judicial review
must be made by using the supermajority method.
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After the society accepts the Constitutional Court as a last resort
to seek for protection of fundamental rights, the third step will begin.
The third and last step is simple. In this step, every conditions about
the judicial review that set in the second step will revoke. The court
will have full power to review the using of state power in every aspects.
After that, the Constitutional Court will truly become an institution
that people can rely on their fundamental rights to be protected.
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บทสรุปผู้บริหาร
(Executive Summary)
งานวิจยั เรือ่ ง “อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการกระท� ำ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560
มาตรา  213 และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …” ได้ดำ� เนินการวิจยั โดยแยกการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นแรก ศึกษาความเป็นมาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา  213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ประเด็นที่สอง ศึกษาขอบเขตอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ การกระท�ำทีเ่ ป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดี วิธกี ารด�ำเนินการพิจารณาค�ำร้อง
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ประเด็นทีส่ าม ศึกษา
สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย และประเด็นสุดท้าย
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขสภาพปัญหาและผลกระทบดังกล่าว
การวิจัยได้ด�ำเนินการโดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ
การเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศที่มีระบบการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้คุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญได้รบั รองไว้ โดยเลือกศึกษาระบบการฟ้องคดี 6 ระบบ ได้แก่
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนี ประเทศออสเตรีย ประเทศตุรกี
ประเทศเกาหลีใต้ และระบบการฟ้องคดีสิทธิมนุษยชนในอังกฤษ และการฟ้องคดี
สิทธิมนุษยชนต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป เพือ่ น�ำเอาระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
และระบบการฟ้องคดีสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศมาศึกษาเปรียบเทียบกับระบบ
ตามความในมาตรา  213 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
จากการศึกษาระบบการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับระบบการฟ้องคดีของต่างประเทศ ปรากฏข้อค้นพบจ�ำนวนทั้งสิ้น
สี่ประเด็น ดังนี้
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ประเด็นแรก ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
ประเทศไทยมีพัฒนาการของการน�ำหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานโดยองค์กร
ตุลาการมาใช้เป็นล�ำดับ โดยเริม่ จากการบัญญัตริ บั รองหลักการดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในมาตรา 28 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
แต่ยังไม่ได้น�ำระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องให้ประชาชนสามารถ
ยืน่ ค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญมาใช้ จนกระทัง่ ในรัฐธรรมนูญฉบับปีพทุ ธศักราช 2550
จึงได้ให้ประชาชนสามารถยืน่ ค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ตามมาตรา 212 แต่ได้
จ�ำกัดวัตถุแห่งการฟ้องคดีไว้เฉพาะบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเท่านัน้ แต่ระบบมีขอ้ บกพร่อง
ที่ ก� ำ หนดวั ต ถุ แ ห่ ง การฟ้ อ งคดี แ คบเกิ น ไปและมี ช ่ อ งทางอื่ น ที่ ส ามารถเสนอเรื่ อ ง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญได้มากจนท�ำให้แทบจะไม่มคี ำ� ฟ้องทีเ่ ป็นไปตามเงือ่ นไขการฟ้องคดีได้
จากปัญหาดังกล่าวท�ำให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขระบบในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 โดยการขยายวัตถุแห่งการฟ้องคดีให้ครอบคลุมทุกการกระท�ำของรัฐ
ขยายขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครอง และการไม่นำ� หลักการหมดสิน้
หนทางเยียวยาตามกฎหมายมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ส่วนหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ
วิธกี ารพิจารณาค�ำร้องทุกข์ดงั กล่าวของศาลรัฐธรรมนูญถูกบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
เมื่อพิจารณาระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของไทยตามที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ก�ำหนดไว้
พบว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ทสี่ ำ� คัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก สร้างระบบของไทยให้เป็น
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบคูข่ นานแบบจ�ำกัดวัตถุแห่งคดีทศี่ าลรัฐธรรมนูญ
ท�ำหน้าที่ร่วมกับศาลอื่น ๆ ในการพิจารณาคดีที่ประชาชนที่ถูกล่วงละเมิดต่อสิทธิและ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองจากการกระท�ำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญของรัฐ
โดยศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาค�ำร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในเขตอ�ำนาจของระบบศาลอื่นหรือ
ทีศ่ าลอืน่ ได้พจิ ารณาแล้ว อีกทัง้ ยังจ�ำกัดขอบเขตการกระท�ำอันเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดี
อย่างมาก ระบบของไทยจึงมีลักษณะพิเศษและแตกต่างไปจากระบบของต่างประเทศ
อย่างมาก กล่าวคือ ส่วนระบบการร้องทุกข์ของต่างประเทศเป็นระบบแบบต่อยอด
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ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาค�ำร้องทีไ่ ด้ผา่ นการพิจารณาจากศาลอืน่ มาแล้ว ประการทีส่ อง
จั ด ระเบี ย บช่ อ งทางที่ จ ะให้ ป ระชาชนใช้ สิ ท ธิ ท างศาลกรณี ถู ก ล่ ว งละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ
ขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ไม่ให้ทับซ้อนกับศาลอื่นรวมถึงจัดระเบียบช่องทาง
การฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญเองด้วยและก�ำหนดองค์ประกอบของการกระท�ำที่อยู่ใน
เขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ โดยพยายามจ�ำกัดวัตถุแห่งการฟ้องคดีให้น้อยลง
เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของศาลรัฐธรรมนูญ และประการที่สาม ก�ำหนดระบบการ
กลั่นกรองคดีก่อนเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่สอง ขอบเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ การกระท�ำที่เป็นวัตถุ
แห่งการฟ้องคดี วิธีการด�ำเนินการพิจารณาค�ำร้องของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มีดังต่อไปนี้
(1) การกระท�ำที่เป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดี
แม้มาตรา  47 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ก�ำหนดให้การกระท�ำของรัฐทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น
การกระท�ำทางนิตบิ ญ
ั ญัติ การกระท�ำทางบริหาร และการกระท�ำทางตุลาการ สามารถเป็น
วัตถุแห่งการฟ้องคดีได้ แต่มาตราเดียวกันนี้ได้ก�ำหนดข้อยกเว้นของการกระท�ำของรัฐ
ในแทบทุกมิติ จนท�ำให้แทบจะไม่มีการกระท�ำใดที่หลุดพ้นจากข้อยกเว้นดังกล่าวได้
อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยเห็นว่ายังมีการกระท�ำของรัฐที่อาจเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีตาม
มาตรานี้ได้ 4 เรื่อง ได้แก่ การงดเว้นการใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายของรัฐสภา 
การใช้อำ� นาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทีร่ ฐั ธรรมนูญได้รบั รองให้การใช้อำ� นาจนัน้
เป็นทีส่ ดุ ประการทีส่ าม การใช้อำ� นาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และการใช้อ�ำนาจตามมาตรา  44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 และมาตรา 265 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(2) เงื่อนไขการฟ้องคดี
ระบบการร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของไทยก� ำ หนดเงื่ อ นไขในการฟ้ อ งคดี
ไว้ท้ังสิ้น 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้องจะต้องเป็นผู้ที่ถูกละเมิด
สิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองและได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะได้รบั
ความเดือดร้อนเสียหายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยคณะผู้วิจัยเห็นว่าชาวต่างชาติ
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หรือบุคคลไร้สัญชาติก็เป็นผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่จ�ำกัดเฉพาะการ
ถูกละเมิดต่อสิทธิประเภททีเ่ ป็นสิทธิมนุษยชนเท่านัน้ ไม่รวมสิทธิทจี่ ำ� กัดไว้เพือ่ พลเมือง
โดยเฉพาะ ประการที่สอง กรณีต้องยื่นค�ำร้องทุกข์ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาก่อน
หากปรากฏว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาและไม่ย่ืนต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพจึงสามารถน�ำค�ำร้องนั้นมายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
ประการที่สาม เงื่อนไขระยะเวลาที่ผู้ร้องจะต้องยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน
ระยะเวลา  90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือวันที่พ้นก�ำหนด
ที่ผู้ตรวจการจะต้องยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ประการที่สี่ เงื่อนไขรูปแบบค�ำร้อง
ที่จะต้องท�ำเป็นหนังสือและมีการบรรยายเนื้อหาตามที่กฎหมายก�ำหนด
(3) การพิจารณารับค�ำร้อง
การพิจารณารับค�ำร้องจะกระท�ำโดยตุลาการเต็มองค์คณะที่ประกอบไปด้วย
ตุลาการทุกคนก็ได้ หรือศาลรัฐธรรมนูญจะแต่งตัง้ องค์คณะตุลาการอันประกอบไปด้วย
ตุลาการอย่างน้อย 3 คน มาท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาก็ได้ หากองค์คณะตุลาการมีคำ� สัง่ รับค�ำร้อง
ค�ำร้องนัน้ จะน�ำเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาต่อไป แต่หากองค์คณะตุลาการจะไม่รบั ค�ำร้อง
จะต้องเสนอให้องค์คณะใหญ่พจิ ารณา โดยกระบวนการพิจารณารับค�ำร้องตามกฎหมาย
ก�ำหนดไว้ส้ันมากคือเพียง 5 วัน นับจากวันที่ได้รับค�ำร้องจากหน่วยที่ท�ำหน้าที่ธุรการ
ของศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น
(4) การคุ้มครองชั่วคราว
ตามมาตรา  71 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ให้อำ� นาจศาลรัฐธรรมนูญในการก�ำหนดมาตรการหรือ
วิธีการชั่วคราว โดยมีหลักเกณฑ์ที่ศาลจะต้องพิจารณาสองประการ ได้แก่ ศาลจะต้อง
พิจารณาว่าหากศาลไม่ก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวจะท�ำให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง หรือจะก่อให้เกิดความรุนแรง
อันใกล้จะถึงแก่ผู้ร้อง และค�ำร้องของผู้ร้องมีเหตุอันมีน�้ำหนักเพียงพอที่ศาลจะวินิจฉัย
ให้เป็นไปตามค�ำร้องหรือไม่ ซึ่งคณะผู้วิจัยมีความเห็นเพิ่มเติมว่าเพื่อความรอบคอบ
ในการก�ำหนดมาตรการ ศาลควรท�ำการไต่สวนค�ำร้องก่อนการก�ำหนดมาตรการและ
อาจพิจารณาเพิม่ เติมว่าการก�ำหนดมาตรการดังกล่าวจะเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดินหรือการบริการสาธารณะมากจนเกินสมควรหรือไม่
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(5) การพิจารณาเนื้อหาแห่งคดี
การพิจารณาคดีจะใช้ระบบไต่สวนโดยศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในเรียกพยาน
หลักฐานอื่นมาพิจารณาได้ และก�ำหนดให้เป็นดุลพินิจของศาลว่าจะออกนั่งบัลลังก์
เพื่อพิจารณาคดีด้วยวาจาหรือไม่ก็ได้ตามที่เห็นสมควร
(6) การวินิจฉัยคดี
การประชุมเพือ่ วินจิ ฉัยคดี จะต้องใช้องค์ประชุมตุลาการอย่างน้อย 7 คน และจะต้อง
เป็นตุลาการที่ได้ร่วมในการพิจารณาในประเด็นส�ำคัญ โดยในการวินิจฉัยนั้น ตุลาการ
ซึง่ เป็นองค์คณะทุกคนจะต้องท�ำความเห็นส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมทัง้ แถลงด้วยวาจา
ต่อที่ประชุม และให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ ค�ำวินิจฉัยของศาล
ให้ถือเสียงข้างมาก แต่ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ตุลาการปรึกษาหารือกันจนกว่า
จะได้ขอ้ ยุติ ซึง่ กรณีนแี้ ตกต่างจากหลักทัว่ ไปทีม่ กั ก�ำหนดให้ประธานมีสทิ ธิออกเสียงเพิม่
อีกหนึ่งเสียง (Casting Vote)
ในการวินิจฉัยคดี ศาลจะต้องพิจารณาใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นเงื่อนไข
การฟ้องคดีทศี่ าลจะต้องพิจารณาว่าศาลสามารถรับคดีนไี้ ว้พจิ ารณาได้หรือไม่ โดยพิจารณา
จากเงื่อนไขการฟ้องคดีที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาว่าผู้ร้องเป็นผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
จากการกระท�ำของรัฐหรือไม่ การกระท�ำตามค�ำฟ้องเป็นการกระท�ำทีศ่ าลสามารถพิจารณาได้
ตามมาตรา  47 ของพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 หรือไม่ ค�ำร้องทีย่ นื่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ผา่ นการยืน่ ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วหรือไม่ ค�ำร้องนั้นได้ยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก�ำหนดหรือไม่ และค�ำร้องมีสาระอันควรได้รบั การวินจิ ฉัยหรือไม่ หากค�ำร้องไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขการฟ้องคดี ศาลอาจมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องหรือยกค�ำร้องก็ได้ ส่วนประเด็นที่สอง
คือการพิจารณาว่าการกระท�ำตามค�ำร้องนั้นเป็นการกระท�ำที่ล่วงละเมิดต่อสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของผูร้ อ้ งและขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยศาลจะต้องพิจารณาขอบเขต
ของสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ร้องอ้างว่าถูกล่วงละเมิดเสียก่อน และจึงพิจารณาว่าการกระท�ำ
หรือกรณีของผู้ร้องได้รับความคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และจากนั้นจึงจะ
พิจารณาว่าการกระท�ำตามค�ำร้องขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากศาลพบว่า
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การกระท�ำตามค�ำร้องล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานและขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ศาลจะตัดสินให้ฝา่ ยผูร้ อ้ งชนะคดี แต่หากไม่เป็นไปตามทีก่ ล่าวมา ศาลจะต้องมีคำ� สัง่ ยกค�ำร้อง
ประเด็นที่สาม ในกรณีที่ศาลมีค�ำวินิจฉัยให้ผู้ร้องชนะคดี ศาลจะต้องออกค�ำวินิจฉัย
เพือ่ ขจัดการล่วงละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานนัน้ โดยการประกาศให้การกระท�ำตามค�ำร้อง
ใช้บังคับไม่ได้ หรือสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนการกระท�ำนั้น และจากนั้นจึงจะก�ำหนด
ค�ำบังคับต่อไป
(7) สภาพบังคับและการบังคับตามค�ำวินิจฉัย
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ
และองค์กรของรัฐทุกองค์กรซึ่งทุกองค์กรดังกล่าวมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ มาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ศาลรัฐธรรมนูญยังมีอ�ำนาจในการ
ก�ำหนดค�ำบังคับเพือ่ ให้องค์กรของรัฐด�ำเนินการตามค�ำวินจิ ฉัยด้วย โดยศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถก�ำหนดได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรก การก�ำหนดให้ค�ำวินิจฉัยมีผล
ไปในอนาคต ซึง่ หมายความว่าจะก�ำหนดให้คำ� วินจิ ฉัยมีผลย้อนหลังไม่ได้ รูปแบบทีส่ อง คือ
การก�ำหนดเงือ่ นไขหรือมาตรการบังคับอย่างใดอย่างหนึง่ และรูปแบบทีส่ าม การก�ำหนด
ให้องค์กร หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดเป็นผูม้ หี น้าทีใ่ นการบังคับ รายงานผลการปฏิบตั ิ
หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามค�ำบังคับของศาลต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ศาลมีค�ำวินิจฉัยหรือภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด
ในงานวิจัยชิ้นนี้ คณะผู้วิจัยเสนอแนวทางการก�ำหนดค�ำบังคับโดยแยกพิจารณา
ได้เป็นสามประเภท ดังนี้
ประเภทแรก ในกรณีที่วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายละเมิดต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนและขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลจะประกาศให้บทบัญญัติ
แห่ ง กฎหมายฉบั บ นั้ น ใช้ บั ง คั บ ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง ศาลอาจน� ำ เทคนิ ค การก� ำ หนดค� ำ บั ง คั บ
ของต่างประเทศมาใช้ในสามแนวทาง ได้แก่ แนวทางแรก ก�ำหนดให้ค�ำวินิจฉัยมีผล
ไปในอนาคต ในกรณี ที่ ศ าลเห็ น ว่ า หากให้ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายสิ้ น ผลไปทั น ที
อาจส่งผลเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะมากกว่า โดยในการวินจิ ฉัยนี้ ศาลอาจก�ำหนด
ค� ำ บั ง คั บ แจ้ ง ให้ รั ฐ สภาตรากฎหมายใหม่ ภ ายในระยะเวลาที่ ก� ำ หนด หรื อ ก่ อ นที่
กฎหมายเก่าจะสิ้นผลบังคับไป เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐสภาได้ตรากฎหมายใหม่ขึ้นมา
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รองรับได้ทนั ท่วงที แนวทางทีส่ อง ก�ำหนดเงือ่ นไขของการตีความกฎหมายในค�ำบังคับว่า 
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หากได้ตคี วามไปในทางใดทางหนึง่
ที่ศาลระบุ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายจะไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หากได้ตีความ
ไปในทางใดทางหนึ่งที่ศาลระบุไว้ ซึ่งแนวทางนี้ศาลไม่จ�ำต้องวินิจฉัยให้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายไม่วา่ จะทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนสิน้ ผลไป และแนวทางทีส่ าม ในกรณีทศี่ าล
เห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและมุ่งที่จะก�ำหนดให้สิ้นผล
บังคับไปทันที แต่ในขณะเดียวกันก็จำ� ต้องค�ำนึงถึงสภาพสังคมภายหลังจากทีป่ ราศจาก
บทกฎหมายดังกล่าวด้วย กรณีเช่นนี้ ศาลอาจก�ำหนดกฎเกณฑ์ให้ใช้บังคับแทนที่
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ถูกประกาศว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไปพลางก่อนในฐานะ
“การนิติบัญญัติส�ำรอง” จนกว่าองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติจะตรากฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมา
ใช้บังคับ
ประเภทที่สอง ในกรณีที่เป็นการงดเว้นการตรากฎหมายที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
ให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้ร้อง กรณีเช่นนี้ ศาลอาจก�ำหนดค�ำบังคับแจ้งต่อรัฐสภาว่าการงดเว้นดังกล่าวนั้น
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และขอให้รัฐสภาพิจารณาตรากฎหมายนั้น แต่อย่างไรก็ดี
กรณีเช่นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจบังคับรัฐสภาตรากฎหมายไปในทางทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดได้ เนื่องจากอ�ำนาจในการตราพระราชบัญญัติเป็นอ�ำนาจโดยแท้ของรัฐสภา
ประเภทที่สาม ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าการกระท�ำหรือการงดเว้นการกระท�ำ
ขององค์กรของรัฐขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้อง
และศาลวินจิ ฉัยว่าการกระท�ำหรือการงดเว้นการกระท�ำนัน้ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กรณีเช่นนี้
ศาลอาจก�ำหนดค�ำบังคับโดยระบุให้องค์กรของรัฐที่เป็นผู้กระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำ
ต้องด�ำเนินการใหม่ไปในทางที่ไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด
และรายงานผลการด�ำเนินการต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลา 30 วัน หรือระยะเวลา
ที่ศาลก�ำหนดก็ได้
ส่วนประเด็นว่าศาลรัฐธรรมนูญสามารถก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง
ได้หรือไม่ คณะผู้วิจัยเห็นว่าไม่สามารถก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนได้ โดยมีเหตุผล
สามประการ ประการแรก พิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เองว่ากฎหมายหากประสงค์จะให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนได้
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ก็ควรทีจ่ ะบัญญัตไิ ว้อย่างชัดแจ้งในกฎหมาย และควรจะต้องมีการก�ำหนดค่าธรรมเนียมศาล
ตามทุ น ทรั พ ย์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น การบิ ด เบื อ นกระบวนการยุ ติ ธ รรม อี ก ทั้ ง ควรมี ก าร
จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานที่ ท� ำ หน้ า ที่ บั ง คั บ คดี แต่ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ก็ไม่ปรากฏบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าว ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเจตนารมณ์ที่จะไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการ
ก�ำหนดค่าสินไหมทดแทน ประการที่สอง เมื่อเทียบเคียงจากระบบการร้องทุกข์
ทางรั ฐ ธรรมนู ญ ของต่ า งประเทศ ซึ่ ง ไม่ ใ ห้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาก� ำ หนด
ค่าสินไหมทดแทนเอง แต่ศาลรัฐธรรมนูญจะให้ศาลอืน่ หรือหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็นผูพ้ จิ ารณาแทน และประการทีส่ าม การให้ศาลรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นศาลล�ำดับชัน้ เดียว
ก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนโดยไม่อาจอุทธรณ์โต้แย้งได้อาจจะไม่เหมาะสม ดังนั้น
หากมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการเยียวยาความเสียหายโดยการให้ค่าสินไหมทดแทน
ศาลอาจก�ำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือศาลในระบบศาลปกติเป็นผู้ก�ำหนด
ค่าสินไหมทดแทนแทน เพื่อให้ค�ำวินิจฉัยนั้นสามารถถูกอุทธรณ์ได้เพื่อความรอบคอบ
และอาศัยหน่วยงานบังคับคดีของศาลเหล่านั้นด�ำเนินการจะเหมาะสมและสอดคล้อง
ต่อกฎหมายมากกว่า
ประเด็นที่สาม สภาพปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ปรับใช้บทบัญญัตมิ าตรา 213 ของรัฐธรรมนูญประกอบกับบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่ามีปญ
ั หาและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ 4 ประการ
ได้แก่
ประการแรก ปัญหาเชิงโครงสร้างของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 
46-48 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 ที่ไม่สามารถใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญที่ต้องการศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
โดยข้อยกเว้นตามกฎหมายบางเรือ่ งอาจท�ำให้ประชาชนไม่สามารถน�ำเรือ่ งการถูกละเมิด
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานมาฟ้องร้องยังศาลใดได้เลย อีกทัง้ ยังท�ำให้เกิดความไม่ชดั เจนว่าการกระท�ำ
ของรัฐใดสามารถเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังส่ง
ผลกระทบต่อพลวัตการพัฒนาหลักการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญของไทยอีกด้วย
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ประการที่สอง ปัญหาระบบการกลั่นกรองคดี ทั้งระบบการกลั่นกรองคดีโดย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ�ำเป็น เนื่องจากระบบนี้
ออกแบบให้ไปสิ้นสุดที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่ากรณีใด ๆ กล่าวคือ เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
รับค�ำร้องจากผูร้ อ้ งมาพิจารณา หากผูต้ รวจการแผ่นดินเห็นว่าควรรับค�ำร้องไว้กจ็ ะต้อง
ยื่นค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไป แต่หากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับค�ำร้อง
ของผู้ร้อง ผู้ร้องก็ยังสามารถยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงได้อยู่ดี เช่นนี้
ระบบดังกล่าวอาจจะไม่ได้ชว่ ยกลัน่ กรองหรือลดปริมาณคดีทจี่ ะยืน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้จริง
นอกจากนี้ ระบบนีย้ งั มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายทีย่ งั ขาดหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดว่ากรณีใด
ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะรับหรือไม่รับค�ำร้องไว้ และประเด็นการขาดฐานทางกฎหมาย
ทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินจะยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ จะส่งผลต่อมาว่าศาลรัฐธรรมนูญ
จะพิ จ ารณาค� ำ ร้ อ งนี้ ใ นฐานะใด ระหว่ า งค� ำ ร้ อ งของประชาชนผู ้ ร ้ อ งหรื อ ค� ำ ร้ อ ง
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และยังท�ำให้เกิดปัญหาทางกฎหมายตามมาอีกเป็นจ�ำนวนมาก
เช่น หากผูต้ รวจการแผ่นดินรับค�ำร้องของผูร้ อ้ งบางประเด็น เช่นนี้ ประเด็นทีผ่ ตู้ รวจการ
แผ่นดินไม่รับไว้ ผู้ร้องจะด�ำเนินการใดได้บ้าง เป็นต้น
ส่วนระบบการกลัน่ กรองคดีอกี ระบบหนึง่ คือกระบวนการการพิจารณารับค�ำร้อง
ที่จะไม่ช่วยลดปริมาณคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนือ่ งจาก ประการแรกระบบของไทยก�ำหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้สนั้ เกินไป จนอาจ
ท�ำให้ไม่สามารถกลั่นกรองคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร และ ประการที่สอง แม้กฎหมายจะอนุญาตให้ศาลรัฐธรรมนูญ
แต่งตั้งองค์คณะตุลาการพิจารณาขึ้นมาได้ แต่องค์คณะตุลาการกลับไม่มีอ�ำนาจเต็ม
ในการออกค�ำสัง่ ไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณา ซึง่ อาจจะไม่ได้ชว่ ยลดปริมาณคดีทอ่ี งค์คณะใหญ่
จะต้องพิจารณาได้อย่างที่ควรจะเป็นเช่นเดียวกัน
ประการที่สาม ปัญหาการขาดกฎเกณฑ์ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ เช่น กฎเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาค�ำร้องของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณารับค�ำร้อง หรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
การยื่นค�ำร้องขอให้ศาลก�ำหนดมาตรการหรือค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เป็นต้น
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ประการสุดท้าย ปัญหาตุลาการเชิงการเมืองอันเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้าง
ของระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของไทย ที่ท�ำให้คดีที่จะเข้าสู่การพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองอย่างสูง อีกทัง้ ตามกฎหมายยังได้ให้
อ�ำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างมาก ทัง้ อ�ำนาจในการก�ำหนดมาตรการหรือค�ำสัง่ ชัว่ คราว
และอ�ำนาจในการบังคับคดี ซึง่ อาจท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องใช้อำ� นาจปะทะกับองค์กร
ของรัฐอื่นจนกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างองค์กรและอาจเกิดเป็นวิกฤตรัฐธรรมนูญ
ได้ในท้ายที่สุด
ประเด็นที่สี่ แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
คณะผู้วิจัยเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาใน 3 ระยะ อันได้แก่
ระยะแรก แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ที่สามารถด�ำเนินการได้ทันที หรือ
ใช้ระยะเวลาไม่มากนัก อันประกอบไปด้วยแนวทาง 5 ประการ ได้แก่ ประการแรก
การเปลี่ ย นแนวบรรทั ด ฐานการตี ค วามบทบั ญ ญั ติ ใ นข้ อ ยกเว้ น ตามมาตรา  47
แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
โดยให้ใช้แนวทางการตีความอย่างเคร่งครัดเพือ่ จ�ำกัดขอบเขตของข้อยกเว้นให้มากทีส่ ดุ
โดยค�ำนึงถึงการเปิดช่องให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิของตนที่รัฐธรรมนูญมาตรา  25
วรรคสาม ได้รบั รองไว้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ตามหลักวิชาการ ประการทีส่ อง ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค�ำร้องที่ยื่นโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน ประการที่สาม การตรา
ข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญที่จ�ำเป็นแก่การด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ ประการที่สี่ หลักการยับยั้งอ�ำนาจตนเองมาใช้ โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มุง่ ให้ความส�ำคัญกับความคุม้ ครองแก่สทิ ธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นหลักมากกว่า
ประเด็นปัญหาทางการเมือง และประการสุดท้าย การเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการด�ำเนินคดี
ร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สังคมได้รับทราบถึงวิธีการด�ำเนินการที่ถูกต้อง
ระยะที่สอง แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะกลาง คือการแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายโดยเฉพาะพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ที่ยังคงเจตนารมณ์ดั้งเดิมของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
การไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจตรวจสอบการใช้อ�ำนาจขององค์กรตุลาการอื่น
ซึ่งการแก้ไขตัวบทกฎหมายนั้นประกอบไปด้วยการแก้ไขให้มีการก�ำหนดวัตถุแห่งการ
ฟ้องคดีไว้โดยเฉพาะเจาะจง การก�ำหนดเงื่อนไขการร้องทุกข์ใหม่ ให้ผู้ร้องสามารถ
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ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงและไม่ต้องยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึง
การสร้างระบบการกลั่นกรองคดีที่มีประสิทธิภาพ และก�ำหนดกระบวนการพิจารณา
ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไว้ในกฎหมายโดยเฉพาะ
ระยะที่สาม แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกฎหมายให้รองรับการน�ำเอาระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเต็มรูปมาใช้
บังคับ โดยจ�ำเป็นที่จะต้องมีการด�ำเนินการในสามขั้นตอน ได้แก่
ขัน้ ตอนแรก ผลักดันให้ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทในการพัฒนาระบบการคุม้ ครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ผ่านการน�ำทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐานมาใช้เป็นหลักในการ
วินิจฉัยคดี และการท�ำค�ำวินิจฉัยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ (Educate) เกี่ยวกับ
สิทธิขั้นพื้นฐานให้กับสังคม นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
สาธารณะชนว่ า สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานจะได้ รั บ การรั บ รองและคุ ้ ม ครอง
เป็นอันดับแรก และให้ความส�ำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวมากกว่าความมั่นคง
ในนิตฐิ านะของอ�ำนาจรัฐ ทัง้ นี้ การด�ำเนินการในขัน้ ตอนแรกจะมุง่ เน้นให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้รับการยอมรับจากสังคมในฐานะองค์การส�ำคัญปราการสุดท้ายในการคุ้มครอง
สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชน อั น จะเป็ น การวางรากฐานส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น การ
ในขั้นตอนที่สองต่อไป
ขั้นตอนที่สอง เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเต็มรูป
แต่ จ� ำ กั ด เงื่ อ นไขบางประการ คื อ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขกฎหมายเพื่ อ เปลี่ ย นระบบ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญให้เป็นเต็มรูปที่มีระบบของประเทศเยอรมนีเป็นต้นแบบ
แต่จะต้องมีการก�ำหนดเงือ่ นไขเพิม่ เติมส�ำหรับการกระท�ำทางตุลาการเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับสภาพการเมืองการปกครองและสังคมไทยที่ให้การยอมรับและเชื่อมั่นต่อศาลอื่น
อย่างสูง เงื่อนไขดังกล่าวมีสามเงื่อนไข เงื่อนไขแรก การยื่นค�ำร้องจะต้องมีผู้พิพากษา
ศาลฎีกา หรือตุลาการศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการศาลทหารสูงสุดรับรองว่ามีประเด็น
ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ค วรให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณา  หรื อ มี ค วามเห็ น แย้ ง
ในค�ำพิพากษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ เงื่อนไขที่สอง ค�ำร้องนั้นจะต้อง
มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การวางรากฐานการใช้ ก ารตี ค วามรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ จ� ำ เป็ น หรื อ การ
วางแนวทางปฏิบัติขององค์กรของรัฐให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และเงื่อนไขที่สาม คือ
การวินจิ ฉัยว่าการกระท�ำทางตุลาการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจะต้องใช้เสียงข้างมากพิเศษ
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จากนั้น เมื่อสังคมให้การยอมรับการท�ำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการเป็นสถาบัน
สุดท้ายในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่สามคือ
การยกเลิกเงื่อนไขของการพิจารณาคดีที่มีการกระท�ำทางตุลาการเป็นวัตถุแห่งการ
พิจารณา  เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบการใช้อ�ำนาจมหาชนได้ทุกรูปแบบ
และทุกมิติ และเป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน
ได้อย่างแท้จริง
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บทที่ 1
บทน�ำ
1.1 ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
ได้มอบหมายภารกิจให้กบั ศาลรัฐธรรมนูญหลายประการ ภารกิจทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่
คืออ�ำนาจในการวินิจฉัยค�ำร้องที่ยื่นมาโดยบุคคลโดยตรงว่าการกระท�ำของหน่วยงาน
ของรัฐที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตามมาตรา 213 และต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ก็ได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 ก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการฟ้องคดี การด�ำเนินกระบวนพิจารณาและ
การออกค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับการฟ้องคดีดังกล่าวไว้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แต่อย่างไรก็ดี เมือ่ ใดก็ตามทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงสิง่ หนึง่ สิง่ ใดก็ยอ่ มเกิดความกังวล
สงสัยในประเด็นต่าง ๆ ความเปลีย่ นแปลงในทางกฎหมายก็เช่นเดียวกัน การให้อำ� นาจ
แก่ศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยว่าการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐนั้นขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นนั้ เป็นกลไกทีไ่ ม่เคยมีในระบบกฎหมายไทยมาก่อน ดังนัน้ เพือ่ ให้
กลไกดังกล่าวเป็นระบบที่สามารถให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมากที่สุด และเพื่อให้
ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้มคี วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องตรงกัน จึงจ�ำเป็น
จะต้องมีการศึกษาค้นคว้าสร้างความแน่นอนชัดเจนให้แก่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
และขั้นตอนวิธีปฏิบัติทั้งหลายของศาลรัฐธรรมนูญตามหลักในทางวิชาการ
โดยในการศึกษาอาจจ�ำแนกออกเป็น 4 ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ (1.1.1) เจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 (1.1.2) ขอบเขตอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 และ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
(1.1.3) กระบวนการและขั้นตอนของการด�ำเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
และ (1.1.4) ปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขปัญหา
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1.1.1 เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561
การให้สิทธิประชาชนฟ้องร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ถูกละเมิด
ต่อสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ปรากฏในรัฐธรรมนูญไทยครั้งแรก
ในมาตรา 212 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 แม้ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว
จะได้ถกู ยกเลิกไป แต่รฐั ธรรมนูญฉบับปัจจุบนั อันได้แก่ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ในมาตรา 213
ก็ยังคงให้สิทธิแก่ประชาชนที่คล้ายคลึงกันไว้ แต่อย่างไรก็ดี สิทธิประชาชนฟ้องตรง
ต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า วของรั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง สองฉบั บ ก็ ห าได้ เ หมื อ นกั น ไม่
หากพิจารณาในถ้อยค�ำของตัวบทรัฐธรรมนูญ จะพบว่าใน มาตรา 212 ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2550 มีใช้ถ้อยค�ำที่แตกต่างไปจากในมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2560 ในประการที่ส�ำคัญ 3 ประการ คือ
ประการแรก ในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 ก�ำหนดวัตถุแห่งคดีทศี่ าลรัฐธรรมนูญ
จะวินิจฉัยไว้ว่าเป็น “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” แต่ในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2560
เปลี่ยนมาเป็น “การกระท�ำ” ประการต่อมา คือ การเปลี่ยนถ้อยค�ำในเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพ จากเดิมทีร่ ฐั ธรรมนูญ ฉบับปี 2550 ใช้คำ� ว่า สิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญได้
“รับรอง” ไว้ มาเป็น สิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญ “คุม้ ครอง” ไว้ และประการสุดท้าย
คือ การไม่บัญญัติหลักการหมดสิ้นหนทางเยียวยาตามกฎหมาย จากเดิมที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2550 ก�ำหนดเป็นเงือ่ นไขการฟ้องคดีไว้วา่ จะต้องเป็นกรณีทผี่ ถู้ กู ละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ จะใช้สทิ ธินไี้ ด้ตอ่ เมือ่ ไม่อาจใช้สทิ ธิได้โดยวิธกี ารอืน่
อีกแล้ว แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่มีถ้อยค�ำดังกล่าว อีกทั้งในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่พบถ้อยค�ำดังกล่าว
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมีเจตนารมณ์และมีนยั ส�ำคัญอย่างไร จะถือได้หรือไม่วา่
รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ มี เ จตนารมณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม โดยการเปลี่ ย นบทบาท
ของศาลรัฐธรรมนูญจากศาลทีท่ ำ� หน้าทีพ่ ทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญทีศ่ าลจะมีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ
ว่าการกระท�ำของรัฐหรือองค์กรของรัฐนัน้ ล่วงละเมิดต่อบทบรรทัดฐานของรัฐธรรมนูญ
ในเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพหรือไม่ หากมีการล่วงละเมิดเกิดขึน้ จริง ศาลจะมีอำ� นาจในการ

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

วินจิ ฉัยว่าการกระท�ำนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และจะเป็นหน้าทีข่ ององค์กรของรัฐ
ที่จะด�ำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกระท�ำนั้น ซึ่งระบบเช่นนี้มีเยอรมนีเป็นต้นแบบ
มาเป็ น บทบาทที่ ใ ห้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ท� ำ หน้ า ที่ คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแบบระบบ
ของอังกฤษ หรือศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปในสหภาพยุโรปที่ให้ศาลมีหน้าที่ตรวจสอบว่า
การกระท�ำของรัฐ หรือองค์กรของรัฐนัน้ ล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนทีไ่ ด้รบั การรับรองไว้
หรือไม่ หากมีการล่วงละเมิดเกิดขึ้นจริง ศาลก็มีอ�ำนาจที่จะออกค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัย
แก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
นอกจากในตัวบทรัฐธรรมนูญแล้ว ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญยังมี
บทบัญญัตใิ หม่ ๆ ทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน ดังนัน้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญประการแรกทีจ่ ะต้องท�ำการศึกษา
คือเจตนารมณ์ของทัง้ รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญเพือ่ ก�ำหนด
แนวทางในการใช้การตีความกฎหมายดังกล่าวถูกต้องและสอดคล้องกับหลักการ
ในทางวิชาการด้วย
1.1.2 ขอบเขตอ� ำ นาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการวิ นิ จ ฉั ย การกระท� ำ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้เปลี่ยนวัตถุแห่งคดีจากเดิมที่เป็น “บทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย” มาใช้ถอ้ ยค�ำทีก่ ว้างขึน้ นัน่ คือค�ำว่า “การกระท�ำ” โดยในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 47
ก็ เ พิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดของการกระท� ำ ต่ อ ไปอี ก ว่ า จะต้ อ งเป็ น การกระท� ำ ที่ เ ป็ น
การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันเกิดจากการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
หรือหน่วยงานซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐ และจะต้องมิใช่กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) การกระท�ำของรัฐบาล
(2) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำ� หนดกระบวนการ
ร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
(3) กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ และยังมิได้
ด�ำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถ้วน
(4) เรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอืน่ หรือเรือ่ ง
ที่ศาลอื่นมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งถึงที่สุดแล้ว
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(5) การกระท�ำของคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 192
(6) การกระท� ำที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุตธิ รรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตุลาการทหาร
รวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
แม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะขยายความค�ำว่า “การกระท�ำ”
ให้มคี วามชัดเจนมากขึน้ แต่กย็ งั คงมีประเด็นทีจ่ ำ� ต้องพิจารณาเพิม่ เติมอีกหลายประการ
เช่น ค�ำว่า “หน่วยงานของรัฐ” “เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ” หรือ “หน่วยงานซึง่ ใช้อำ� นาจรัฐ” มีขอบเขต
กว้างขวางเพียงใด จะหมายความรวมไปถึงองค์กรเอกชนทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดำ� เนินการ
แทนรัฐ ดังเช่นที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ด้วยหรือไม่ หรือค�ำว่า “การกระท�ำของรัฐบาล”
ตามมาตรา 47(1) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น หมายถึง การกระท�ำ 
“ทาง” รัฐบาล ในความหมายในทางวิชาการหรือไม่
นอกจากนี้ ตามที่มาตรา 47 ก�ำหนดไว้ว่าการกระท�ำที่จะอยู่ในเขตอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องเป็นการกระท�ำที่เป็นการ “ละเมิด” ต่อสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้นั้น มีความหมายอย่างใด การ “ละเมิด” นั้นจะรวมไปถึง
กรณีที่รัฐมิได้กระท�ำผิดต่อกฎหมาย แต่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพ
ของประชาชนที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ด้วยหรือไม่ ซึ่งกรณีเช่นนี้สามารถเกิดขึ้น
เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เข้ากระท�ำการ ท�ำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย กรณีเช่นนี้ เจ้าหน้าที่
ได้ ก ระท� ำ ตามกฎหมายทุ ก ประการ ย่ อ มไม่ อ าจเรี ย กได้ ว ่ า เจ้ า หน้ า ที่ ก ระท� ำ ผิ ด
ต่ อ กฎหมายอั น เป็ น การละเมิ ด แต่ อ ย่ า งใด ดั ง นั้ น ประเด็ น ปั ญ หาคื อ กรณี เ ช่ น นี้
จะอยู่ในความหมายของการละเมิดด้วยหรือไม่
ยิ่งไปกว่านั้น ค�ำว่า สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้ “คุ้มครอง” ไว้ นั้น
จะมีความหมายรวมไปถึงสิทธิของประชาชนแต่ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในหมวด 3 ว่าด้วย
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยด้วยหรือไม่ เช่น สิทธิของประชาชนที่รัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดไว้ในหมวด “หน้าที่ของรัฐ” อาทิ สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรา 57 หรือสิทธิที่จะได้รับข้อมูล ค�ำชี้แจงและเหตุผล

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

จากหน่วยงานของรัฐก่อนการด�ำเนินการหรืออนุญาตให้ดำ� เนินการในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสีย
ส�ำคัญอืน่ ใดของประชาชนหรือชุมชมหรือสิง่ แวดล้อมอย่างรุนแรงตามมาตรา 58 เป็นต้น
นอกจากนี้ บทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็จ�ำเป็นจะต้อง
ได้รับการก�ำหนดขอบเขตความหมายที่ถูกต้อง เช่น ในมาตรา 47 ที่ก�ำหนดข้อยกเว้น
ส�ำหรับการกระท�ำที่ไม่สามารถใช้สิทธิยื่นค�ำร้องได้ อาทิ เรื่องที่ศาลอื่นมีค�ำพิพากษา
หรือค�ำสั่งถึงที่สุดแล้ว เช่นนี้จะท�ำให้การกระท�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญได้คุ้มครองไว้แล้ว แต่หากศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมได้มีค�ำพิพากษา
ถึงที่สุดแล้ว จะไม่สามารถน�ำการกระท�ำนั้นมาฟ้องร้องยังศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่
1.1.3 กระบวนการและขั้ น ตอนของการด� ำ เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ
และกฎหมาย
ในแง่ ข องกระบวนการขั้ น ตอนการพิ จ ารณาคดี ก็ ยั ง จ� ำ เป็ น จะต้ อ งศึ ก ษา
ให้เกิดความชัดเจนในอีกหลายประเด็น เช่น ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนั้นตามรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้บคุ คลเป็นผูด้ ำ� เนินการฟ้องร้อง ซึง่ ค�ำว่า
“บุคคล” ดังกล่าว จะหมายความรวมไปถึง “นิติบุคคล” หรือ “ชุมชน” ด้วยหรือไม่
และจะรวมไปถึงสมาคมเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้ด้วยหรือไม่
ซึง่ กรณีเทียบเคียงกับในกรณีของการฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครอง นอกจากนี้ ยังจะสามารถ
ตีความรวมไปถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลได้ด้วยหรือไม่
หรื อ ในประเด็ น ของการก� ำ หนดเงื่ อ นไขในการฟ้ อ งคดี ที่ ม าตรา 47(3)
แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
ก�ำหนดว่าการกระท�ำใดที่มีกฎหมายก�ำหนดขั้นตอนและวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ
และยังมิได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถ้วน จะยังไม่สามารถใช้สิทธิ
ตามมาตรา 46 ในการฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ กรณีเช่นนี้ จะให้ความหมายว่าอย่างไร
จะหมายความรวมถึงการฟ้องร้องคดีต่อศาลด้วยหรือไม่
หรือในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการก�ำหนดค�ำบังคับ
ให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ด้วย บทบัญญัตินี้แตกต่างไปจากระบบ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญทัว่ ไปทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจวินจิ ฉัยเพียงว่าการกระท�ำนัน้
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ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่มีผลในทางกฎหมาย ส่วนประเด็นที่ว่าผู้ร้องจะได้รับ
การแก้ไขเยียวยาอย่างไรนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจะย้อนส่งกลับไปให้องค์กรของรัฐที่เป็น
ต้นเรือ่ งพิจารณาเอง เพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลทีอ่ ยูเ่ หนือกว่าองค์กรอืน่ ๆ แต่เป็น
ศาลที่ท�ำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญเท่านั้น ดังนั้น เมื่อบทบัญญัติดังกล่าวให้อ�ำนาจ
แก่ศาลรัฐธรรมนูญในการก�ำหนดค�ำบังคับได้ย่อมต้องมีการศึกษาว่าค�ำบังคับนั้น
ศาลจะก�ำหนดไว้อย่างไรได้บา้ ง ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำ� นาจก�ำหนดค�ำบังคับให้หน่วยงาน
ของรัฐนั้น ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้องที่ถูกละเมิดสิทธิจนได้รับความเสียหาย
ได้หรือไม่ และหากองค์กรนัน้ เพิกเฉยต่อค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
จะมีมาตรการทางกฎหมายใดในการด�ำเนินการในกรณีดังกล่าว
นอกจากนี้ยังมีประเด็นของการร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนดไว้ ในกรณีเช่นนี้ หากมีข้อเท็จจริงใหม่เกิดขึ้น เช่น
มีการค้นพบพยานหลักฐานใหม่ทศ่ี าลไม่เคยพิจารณามาก่อน ผูร้ อ้ งจะสามารถยืน่ ค�ำร้อง
ขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ได้หรือไม่
1.1.4 ปัญหาผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด�ำเนินการตามกฎหมาย
ประเด็นสุดท้ายที่จ�ำต้องศึกษาคือการประเมินปัญหาและผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึน้ จากการด�ำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
เนื่องจากระบบการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้
ยังไม่เคยถูกด�ำเนินการมาก่อน ดังนั้น ในทางปฏิบัติย่อมอาจเกิดปัญหาในการบังคับใช้
หรือในการบังคับใช้กฎหมายย่อมเกิดผลกระทบทีต่ ามมาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ การศึกษา
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าและค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ส�ำคัญที่จ�ำต้องได้รับการศึกษาอย่างถี่ถ้วน
ปั ญ หาและผลกระทบอาจเกิ ด ขึ้ น ได้ ห ลายประการ เช่ น ปั ญ หาการไม่ มี
กรณีที่จะสามารถใช้บทบัญญัตินี้ได้ ซึ่งเป็นกรณีท่ีเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับมาตรา 212
ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 ซึ่งปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการที่ มาตรา 47 ก�ำหนด
ข้อยกเว้นส�ำหรับการกระท�ำที่อาจฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้อย่างกว้างขวาง
จนท�ำให้การกระท�ำที่สามารถฟ้องร้องได้นั้นเหลือในขอบเขตที่จ�ำกัด เป็นต้น

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความเป็ น มาและเจตนารมณ์ ข องมาตรา 213 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
1.2.2 เพือ่ ศึกษาขอบเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมและการกระท�ำ ตามมาตรา 213
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
1.2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก ารขั้ น ตอนในการด� ำ เนิ น การใช้ อ� ำ นาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยถึงการกระท�ำอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามมาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ตลอดจนการบังคับ
ให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
1.2.4 เพื่อศึกษาถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผลกระทบ
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากการใช้ บั ง คั บ บทบั ญ ญั ติ ม าตราดั ง กล่ า วของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
โดยเปรียบเทียบกรณีของไทยกับต่างประเทศ
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตในทางเนื้อหา
การวิ จั ย นี้ จ ะเป็ น การศึ ก ษาถึ ง ความเป็ น มา เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
และกฎหมาย เงื่อนไขและขอบเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ วิธีการด�ำเนินการ
และแนวทางในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย ตลอดจนศึกษาปัญหา แนวทาง
การแก้ไขปัญหา และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ในการวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของการกระท� ำ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
1.3.2 ขอบเขตของระบบกฎหมายของต่ า งประเทศที่ จ ะน� ำ มาศึ ก ษา
เปรียบเทียบ
คณะผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาระบบทีค่ ล้ายคลึงกันของต่างประเทศเพือ่ น�ำมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับระบบของไทย 6 ประเทศ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
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กลุ่มแรก 2 ประเทศที่เคยมีการศึกษาในวงวิชาการไทยมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่เคย
ถูกน�ำมาเปรียบเทียบกับระบบใหม่ของไทย อันได้แก่ ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ของประเทศเยอรมนีและประเทศออสเตรีย
กลุ่มที่สอง อีก 2 ประเทศซึ่งยังไม่เคยมีงานศึกษาในประเทศเคยศึกษามาก่อน
อันได้แก่ ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกี และประเทศเกาหลีใต้
ซึ่งทั้งสองประเทศได้รับเอาระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเยอรมนีเข้าไปใช้
แต่มบี ริบททีแ่ ตกต่างไปจากประเทศเยอรมนีตน้ แบบของระบบ โดยประเทศตุรกีมกี าร
รัฐประหารยึดอ�ำนาจรัฐบาล และประเทศก็ยังอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติ แต่ยังอนุญาต
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจในการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ ส่วนประเทศ
เกาหลีใต้ซึ่งเป็นไม่กี่ประเทศในทวีปเอเชียที่รับเอาระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
มาใช้ ซึ่งการศึกษาจะได้บริบทของสังคมตะวันออก  
กลุ่มสุดท้ายที่คณะผู้วิจัยจะศึกษา ได้แก่ ระบบการฟ้องคดีสิทธิมนุษยชน
ของอังกฤษ และการฟ้องคดีสทิ ธิมนุษยชนต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ซึง่ แม้จะไม่ใช้ระบบ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญโดยตรง แต่เป็นระบบการเปิดช่องให้ประชาชนสามารถ
ฟ้องร้องต่อศาลว่าตนเองถูกอ�ำนาจมหาชนล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และทีส่ ำ� คัญคือ
ในสองระบบนี้ ศาลจะมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ได้ด้วย ซึ่งอาจใช้เป็นตัวอย่างในการน�ำมาใช้ในระบบกฎหมายไทยได้
1.4 วิธีการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีการวิจัย 3 วิธี ได้แก่
1.4.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากต�ำรา
หนังสือ งานวิจัย บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ ตลอดจนศึกษาตัวบทกฎหมาย
และค�ำพิพากษาของศาล และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศ
1.4.2 การวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) โดยจะเข้า
ท�ำการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมาย ตลอดจนความคิดเห็น

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

เกี่ยวกับกฎหมาย ในการเลือกผู้ถูกสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยแบ่งผู้ถูกสัมภาษณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ ่ ม แรก กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อศึกษาเจตนารมณ์ของการยกร่าง
มาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญ
กลุ ่ ม ที่ ส อง ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เกี่ ย วกั บ กระบวนการขั้ น ตอนที่
ศาลรัฐธรรมนูญใช้ในการพิจารณา และปัญหาของระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550
กลุ่มที่สาม ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือผู้พิพากษาศาลยุติธรรม หรือตุลาการ
ศาลปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของศาลทั้งสองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นในประเด็น
การด� ำ เนิ น การในการพิ จ ารณาคดี ห รื อ การบั ง คั บ ตามค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
กรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า การกระท� ำ นั้ น ละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพ
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
1.4.3 การวิจัยโดยการจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการหรือประชุมกลุ่มย่อย
ระดมความคิดเห็น (Focus Group) โดยการจัดประชุมเพือ่ รับฟังข้อมูลจากผูท้ รงคุณวุฒิ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลส�ำคัญบางประการ
ซึ่งไม่อาจหาได้จากเอกสาร
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key Informants) ที่เลือกสุ่ม
กลุม่ ตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั (Purposive Sampling) จ�ำนวน 10 – 15 คน
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มองค์กรตุลาการและกระบวนการยุติธรรม และ (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มองค์กรวิชาการด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ
แหล่งข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ในการเก็บรวบรวมจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญทัง้ 3 กลุม่
ตามระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ แล้วน�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา (Content Analysis)
วิเคราะห์เชิงตรรกวิทยา (Logical Analysis) การวิเคราะห์ทางนิตวิ ธิ ี (Juristic Method
Analysis) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Analysis) รวมทั้งได้จัดให้มี
การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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1.4.4 การให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นต่องานวิจัย
คณะผู ้ วิ จั ย จะจั ด หาผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้ า นกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ มาพิ จ ารณา
ให้ความเห็นร่างรายงานการศึกษาที่ผ่านการประชุมกลุ่มย่อยมาแล้ว เพื่อน�ำความเห็น
ดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาร่างรายงานการศึกษาก่อนเสนอให้ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตรวจรับ
1.5 ขั้นตอนและแผนการด�ำเนินงาน
1.5.1 ขั้นตอนและกระบวนการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงานวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
ขัน้ ตอนทีห่ นึง่ การรวบรวมข้อมูล โดยจะท�ำการรวบรวมข้อมูลเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานวิจยั มาท�ำการทบทวนวรรณกรรม เพือ่ ให้ได้กรอบแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
และข้อมูลเบือ้ งต้นทีจ่ ะต้องใช้ในงานวิจยั จากนัน้ จะท�ำการวางแผนการด�ำเนินงานและ
จัดท�ำรายงานขั้นต้นเสนอต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่สอง ศึกษาค้นคว้าเอกสาร โดยศึกษาระบบการร้องทุกข์และการฟ้อง
คดีสิทธิมนุษยชนทั้งของต่างประเทศและของไทย เรียบเรียงจัดท�ำรายงานขั้นกลาง
เสนอต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ขัน้ ตอนทีส่ าม สัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒทิ เี่ กีย่ วข้องทีส่ ำ� คัญ แล้วน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การสัมภาษณ์ร่วมวิเคราะห์กับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเอกสารในขั้นตอนก่อนหน้า
จัดท�ำเป็นร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ และเสนอให้ที่ปรึกษาโครงการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านนิตศิ าสตร์ให้ความเห็น ก่อนน�ำเสนอเป็นร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ให้สำ� นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ขั้นตอนที่สี่ จัดประชุมสัมมนา/ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อน�ำเสนอผลงานและรับฟัง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ และน�ำความเห็นมาแก้ไขปรับปรุงจัดท�ำเป็น
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเสนอให้ที่ปรึกษาโครงการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
นิติศาสตร์ให้ความเห็นอีกครั้ง เพื่อน�ำความเห็นนั้นมาแก้ไขปรับปรุงรายงานวิจัย
ก่อนน�ำเสนอต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ขั้ น ตอนที่ ห ้ า ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขรายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ โ ดยการน� ำ ความเห็ น
จากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมาแก้ไขปรับปรุง และจัดท�ำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
พร้อม CD เสนอส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและปิดโครงการ

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

1.5.2 แผนการด�ำเนินงาน
กิจกรรม

เดือน (นับตั้งแต่ลงนามในสัญญา)
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
และจัดท�ำรายงานขั้นต้น
2. ศึกษาข้อมูลของต่างประเทศและ
ของไทย
3. น�ำข้อมูลทีไ่ ด้วเิ คราะห์เปรียบเทียบ
และจัดท�ำรายงานขั้นกลาง
4. สัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒแิ ละวิเคราะห์
ข้ อ มู ล และจั ด ท� ำ ร่ า งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์
กิจกรรม

เดือน (นับตั้งแต่ลงนามในสัญญา)
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

5. ด� ำ เนิ น การจั ด ประชุ ม สั ม มนา/
ประชุ ม กลุ ่ ม ย่ อ ยรวบรวมข้ อ มู ล
จากการประชุมและแก้ไขรายงาน
การวิจัย
6. น� ำ รายงานการวิ จั ย ไปน� ำ เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความเห็น
7. แก้ ไ ขรายงานการวิ จั ย และน� ำ ส่ ง
เล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
พร้อมแผ่น CD

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สามารถน� ำ ผลการศึ ก ษาวิ จั ย เสนอให้
คณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละ
มีฐานรองรับความน่าเชื่อถือเป็นไปตามหลักวิชา
1.6.2 เผยแพร่เป็นบทความหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในวารสาร
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ หรือต่างประเทศ หรือเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา
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และประชาชนทัว่ ไปได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วข้องกับขอบเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
และการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
1.6.3 ทุกภาคส่วนสามารถน�ำผลการศึกษาวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
ต่อยอดทางวิชาการหรือใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยต่อไป

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัตวิ า่
“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 ง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้มคี ำ� วินจิ ฉัยว่าการกระท�ำนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” บทบัญญัติดังกล่าวได้มอบบทบาทในการ
ร่วมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทีร่ ฐั ธรรมนูญได้รบั รองไว้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ  
โดยการให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี เ ขตอ� ำ นาจในการวิ นิ จ ฉั ย ว่ า การกระท� ำ ขั ด แย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญและให้ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้
วินิจฉัยได้ มาตราดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานทางทฤษฎีที่ส�ำคัญ 3 ประการ อันได้แก่
(2.1) แนวคิ ด ว่ า ด้ ว ยการรั บ รองและคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน
โดยรัฐธรรมนูญ (2.2) แนวคิดว่าด้วยการให้อ�ำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครอง
สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน (2.3) ระบบการให้ศาลรัฐธรรมนูญคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพทีถ่ กู ล่วงละเมิด
จากการกระท�ำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยตรง นอกจากนี้ ในงานวิจัยชิ้นนี้
ยังได้เลือกน�ำระบบการให้ศาลมีอ�ำนาจคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงในสหภาพยุโรป
และของประเทศอังกฤษมาท�ำการศึกษา ดังนั้น ในบทที่ 2 นี้ จึงจะท�ำการศึกษา
(2.4) แนวความคิดที่ให้ศาลมีอ�ำนาจคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงของสหภาพยุโรป
และอังกฤษอีกประการหนึ่ง
2.1 แนวคิดว่าด้วยการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยรัฐธรรมนูญ
การรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีหลากหลายวิธีการ
แตกต่างกันไป ระบบที่นิยมน�ำมาเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนส�ำหรับประเทศ
ที่ใช้ระบบรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรก็คือ การบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนไว้โดยรัฐธรรมนูญ และก�ำหนดหลักประกันคุม้ ครองสิทธิทไี่ ด้รบั การรับรองไว้
โดยเรียกสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญว่าเป็น “สิทธิทางรัฐธรรมนูญ”
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(Constitutional Rights) หรือ “สิทธิขั้นพื้นฐาน” (Fundamental Rights) ในหัวข้อนี้
จะได้กล่าวถึง (2.1.1) ความเป็นมาของแนวคิดในการรับรองและคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน (2.1.2) มโนทัศน์ว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน (2.1.3) ผู้ทรงสิทธิ
ขอบเขตและความผูกพันต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน และ (2.1.4) หลักประกันในการคุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐาน
2.1.1 ความเป็นมาของแนวคิดในการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน
แนวความคิดที่รับรองว่ามนุษย์มีสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติ (Natural
Rights) ที่รัฐหรือผู้ปกครองจะเข้ามาล่วงละเมิดมิได้ ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 และมีพัฒนาการเรื่อยมาทั้งในด้านขอบเขตเนื้อหาแห่งสิทธิ
และระบบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดังกล่าว
ในด้านเนือ้ หาแห่งสิทธิ สามารถแบ่งพัฒนาการได้เป็น 4 ช่วง1 ช่วงแรก เป็นการ
พัฒนาเกี่ยวกับเสรีภาพในทางศาสนาที่ยอมรับว่าการนับถือศาสนาเป็นเรื่องของ
ปัจเจกบุคคล ซึ่งน�ำมาสู่การแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนาซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของ
รัฐสมัยใหม่ในปัจจุบัน ช่วงที่สอง เป็นการพัฒนาสิทธิและเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ
อันได้แก่ บรรดาเสรีภาพในการท�ำสัญญา การยอมรับกรรมสิทธิข์ องเอกชนและเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพ ช่วงที่สาม คือพัฒนาการเสรีภาพในทางประชาธิปไตย อันได้แก่
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์ เสรีภาพในการชุมนุม
และเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคม และช่วงที่สี่ การพัฒนาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการด�ำรงชีพ หรือสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทางสังคม อันเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการด�ำรงชีพ เช่น
การมีงานท�ำ การให้ความดูแลเรื่องสุขภาพ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยและการศึกษา
แนวคิดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดังกล่าวนี้ ได้รบั การยอมรับให้เป็น
สิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน ซึ่งสามารถแยกได้เป็น 3 รุ่น2 (Generation) สิทธิมนุษยชน
1
2

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักการพืน้ ฐานแห่งสิทธิเสรีภาพและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์, พิมพ์ครัง้ ที่ 3 [ปรับปรุงใหม่]
(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552), 37-41.
Karel Vasak, “Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law
to the Universal Declaration of Human Rights”, UNESCO Courier 30, 11 (November 1977):
29-32.
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รุ่นแรก (the First Generation of Human Rights) เป็นสิทธิในเชิงปฏิเสธ (Negative
Rights) ที่เรียกร้องให้รัฐละเว้นจากการเข้าแทรกแซงการใช้สิทธิและเสรีภาพนั้น
สิทธิในรุน่ นีจ้ ะเกีย่ วข้องกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิของพลเมือง สิทธิในกลุม่ นี้
ได้แก่ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเสมอภาค เสรีภาพ
ในถิ่นที่อยู่ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการนับถือศาสนา รวมไปถึง
สิทธิในการเลือกตัง้ ด้วย ซึง่ หากขาดสิทธิเหล่านีไ้ ป มนุษย์อาจไม่สามารถด�ำรงคุณค่าแห่งตน
ไว้ในสังคมรัฐได้
สิทธิมนุษยชนรุน่ ทีส่ อง (the Second Generation of Human Rights) เป็นสิทธิ
ที่เรียกร้องให้รัฐต้องด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ผู้ทรงสิทธิ (Positive Rights) สิทธิในรุ่นนี้เป็นสิทธิที่มีสภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม เช่น สิทธิในการศึกษา สิทธิทไี่ ด้รบั การปกป้องสุขภาพอนามัย สิทธิทจี่ ะ
ได้รบั การรักษาพยาบาล สิทธิทจี่ ะมีงานท�ำ สิทธิทจี่ ะได้รบั อาหาร ทีพ่ กั อาศัย รวมไปถึง
สิทธิในสวัสดิการหรือประกันสังคมต่าง ๆ
ส่วนสิทธิมนุษยชนรุ่นที่สาม (the Third Generation of Human Rights)
เป็นสิทธิแห่งความสมัครสมานสามัคคี (Rights of Solidarity) สิทธิในรุ่นนี้เป็นสิทธิ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาต่าง ๆ เช่น สิทธิที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
(Right to healthy Environment) หรือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาของรัฐ
(Right to Development) สิทธิในความเป็นเจ้าของมรดกของมวลมนุษยชาติ (Right to
ownership of the common heritage of mankind) เป็นต้น
ส่วนในด้านระบบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้นได้ถูกพัฒนา โดยเริ่มจาก
การรับรองสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร เช่น ในเอกสาร Magna
Carta 1215, The Declaration of Rights 1689, Bill of Rights 1689 ในอังกฤษ
แต่เอกสารดังกล่าวก็ไม่สามารถคุ้มครองสิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก เนื่องด้วย
สาเหตุการไม่เคารพต่อเอกสารดังกล่าวโดยผูป้ กครอง ต่อมาในสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1791
ระบบการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ก็ ไ ด้ ย กระดั บ ไปอี ก ขั้ น โดยการรั บ รองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นกฎหมายสูงสุด การล่วงละเมิดต่อสิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ จะมีค่าเท่ากับการล่วงละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ
และจะไม่มผี ลบังคับในทางกฎหมาย เช่นเดียวกับทางยุโรปก็มกี ารยกระดับการคุม้ ครองสิทธิ
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เช่นกัน โดยฝรั่งเศสได้ประกาศค�ำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองในปี ค.ศ. 1789
หลังจากปฏิวัติฝรั่งเศสเพื่อรับรองสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองของตน แต่อย่างไรก็ดี
ระบบดังกล่าวก็ยังไม่ประสบความส�ำเร็จ เนื่องจากมีการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชน จากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ระบบการคุ้มครองสิทธิจึงมีการปรับปรุงขึ้นใหม่
มีการก่อตัง้ องค์การสหประชาชาติและมีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ในปี ค.ศ. 1948 เพือ่ สร้างระบบการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนขึน้ มาใหม่อกี ครัง้ โดยในครัง้ นี้
ได้กระท�ำกันในระดับระหว่างประเทศเพื่อหวังจะยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ให้เป็นมาตรฐานระดับสากลทีร่ ฐั ต่าง ๆ จะต้องให้การรับรอง คุม้ ครอง รวมไปถึงส่งเสริม
ให้พลเมืองของตนได้รับประโยชน์จากเนื้อหาแห่งสิทธิมนุษยชน
หลังจากนั้น ก็มีการประกาศรับรองสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศ
ออกมาอีกหลายฉบับ ฉบับที่ส�ำคัญ ๆ ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights)
ทีร่ บั รองสิทธิมนุษยชนรุน่ ทีห่ นึง่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
ที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่รับรองสิทธิมนุษยชนในรุ่นที่สอง นอกจากนี้ ยังมีปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา (UN Declaration on Right to Development) ที่รับรอง
สิทธิในการพัฒนาหรือค�ำประกาศริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The Rio
Declaration on Environment and Development) ซึ่งรับรองสิทธิในสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญในรุ่นที่สามอีกด้วย
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในระดับภายในประเทศ ก็มีการ
พัฒนาขึ้นเช่นกัน ไม่ว่าภายใต้แนวคิดแบบรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism)
หรือแบบนิติรัฐ (Rechtstaats) โดยเฉพาะในเยอรมนีที่มีการพัฒนามโนทัศน์ว่าด้วย
สิทธิขั้นพื้นฐาน หรือสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญ ให้มีเนื้อหาที่เพิ่ม
ความคุ้มครองให้แก่ประชาชนมากขึ้น ดังจะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
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2.1.2 มโนทัศน์ว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน3
สิทธิที่ได้รับการรับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญเรียกว่า “สิทธิทางรัฐธรรมนูญ” หรือ
“สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน” โดยในระบบกฎหมายเยอรมั น มี ก ารสร้ า งทฤษฎี เ พื่ อ รองรั บ
สิทธิดังกล่าวไว้ โดยในหัวข้อนี้จะได้น�ำเสนอทฤษฎีดังกล่าวโดยสังเขป
		
2.1.2.1 ความหมายของสิทธิขั้นพื้นฐาน
สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน หรือสิทธิทางรัฐธรรมนูญ หมายถึง สิทธิของปัจเจกบุคคล
ทีม่ ตี อ่ อ�ำนาจมหาชนแห่งรัฐ โดยปัจเจกชนผูท้ รงสิทธิสามารถใช้ยนั กับรัฐหรือใช้ยนั กับ
เอกชนด้วยกันได้ในบางกรณี4 สิทธิทางรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปแล้วจะต้องถูกบัญญัติ
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ เว้นแต่ในบางกรณีอาจจะมีสทิ ธิบางประเภทได้รบั การรับรองไว้
ในกฎหมายหรือได้รบั การรับรองไว้ในสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ5 สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
เป็นอ�ำนาจทีร่ ฐั ธรรมนูญให้แก่ปจั เจกบุคคลในอันทีจ่ ะกระท�ำการใด หรือไม่กระท�ำการใด
และเป็นสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกร้องต่อองค์กรของรัฐมิให้แทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน
รวมไปถึงในบางกรณีหมายถึงการเรียกร้องให้รัฐด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย6
		
2.1.2.2 สถานะของสิทธิขั้นพื้นฐาน
กฎเกณฑ์ ว ่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ ไ ด้ รั บ
การบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น (สิทธิทางรัฐธรรมนูญในทางรูปแบบหรือ
แบบพิธี) มีสถานะเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายที่อยู่ในล�ำดับที่สูงกว่าบรรทัดฐาน
ทางกฎหมายอื่น และมีฐานะเป็นกฎหมายโดยตรงโดยไม่จ�ำเป็นต้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติ
ตรากฎหมายรับรองซ�้ำอีกชั้นหนึ่ง7
3

4
5
6
7

เนื้อหาในส่วนนี้เรียบเรียงจากเอกสารทางวิชาการที่ส�ำคัญ 3 ชิ้น ได้แก่ วรเจตน์ ภาคีรัตน์. “ผลผูกพันของ
สิทธิทางรัฐธรรมนูญ,” วารสารนิตศิ าสตร์ 42, 4 (ธันวาคม 2556): 968-1007, บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักการ
พื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 2 [ปรับปรุงใหม่]
(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2547) และต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์. ทฤษฎีสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน, (กรุงเทพฯ: โครงการต�ำรา
และเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสต์, 2561)
วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ,” วารสารนิติศาสตร์ 42, 4 (ธันวาคม 2556):
970-971.
เรื่องเดียวกัน, 970-971.
บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักการพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2540, 58.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ,” 974.
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2.1.2.3 ภารกิจของสิทธิขั้นพื้นฐาน
สิทธิขั้นพื้นฐานมีภารกิจใน 3 ลักษณะ8 ได้แก่ ลักษณะแรกเป็นภารกิจ
ดัง้ เดิม อันหมายถึงการท�ำหน้าทีใ่ ห้อำ� นาจแก่ปจั เจกบุคคลทีจ่ ะยันกับอ�ำนาจรัฐ มิให้รฐั
เข้ามาแทรกแซงก้าวล่วงแดนอิสระของตนเองได้ และยังท�ำหน้าที่เป็นสิทธิเรียกร้อง
ทีจ่ ะให้รฐั กระท�ำการหรือด�ำเนินการบางอย่างบางประการอันมีลกั ษณะเป็นการส่งเสริม
การใช้สทิ ธินนั้ หรือเรียกร้องให้รฐั กระท�ำการทีม่ ลี กั ษณะเป็นการให้ประโยชน์แก่ตนได้
อีกด้วย ทั้งการให้ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่สามารถค�ำนวณ
เป็นเงินได้9
ลักษณะทีส่ องเป็นภารกิจในมุมมองเชิงภาวะวิสยั ประกอบไปด้วย ภารกิจ
ในฐานะกฎเกณฑ์ทใี่ ช้จำ� กัดอ�ำนาจรัฐในพรมแดนต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นการใช้อำ� นาจในการ
ตรากฎหมาย การใช้อำ� นาจบริหารหรืออ�ำนาจตุลาการจะต้องค�ำนึงถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานเสมอ
โดยเฉพาะเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อ
รัฐธรรมนูญให้อ�ำนาจไว้อย่างชัดแจ้ง ภารกิจในฐานะมาตรที่ก�ำกับการใช้การตีความ
กฎหมายทีผ่ ใู้ ช้ผตู้ คี วามกฎหมายจะต้องผูกพันตนเองต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานด้วย และภารกิจ
ในฐานะหลักการในการพัฒนาจากรัฐเสรีนิยมไปสู่สังคมรัฐ
และลักษณะสุดท้าย คือภารกิจในการก่อให้เกิดหน้าทีแ่ ก่รฐั ในการด�ำเนินการ
ในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและคุ้มครองสิทธิในการ
มีสว่ นร่วมของประชาชนด้วย โดยรัฐจะต้องปกป้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐานจากอันตรายทัง้ หลาย
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งรวมไปถึงหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญดังกล่าว
จากภยันตรายจากภัยธรรมชาติอีกด้วย10
		
2.1.2.4 ประเภทของสิทธิขั้นพื้นฐาน
สิทธิขั้นพื้นฐานอาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท11 ได้แก่ สิทธิในเชิงปฏิเสธ
(Status Negativus) สิทธิเรียกร้องให้รัฐด�ำเนินการ (Status Positivus) และสิทธิ
ในการก่อตั้งเจตจ�ำนงในทางการเมือง (Status Activus)
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน, (กรุงเทพฯ: โครงการต�ำราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561), 46-65.
9
วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ,” 972.
10
วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ,” 972.
11
บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักการพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2540, 52-53.
8

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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สิทธิในทางปฏิเสธ (Status Negativus) หมายถึงกลุ่มของสิทธิและ
เสรีภาพที่เรียกร้องให้รัฐละเว้นจากการแทรกแซง และผู้ทรงสิทธิสามารถด�ำเนินการ
ได้เองโดยรัฐไม่จำ� ต้องเข้ามาด�ำเนินการใด ๆ เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น
สิทธิเรียกร้องให้รฐั ด�ำเนินการ (Status Positivus) หมายถึงกลุม่ ของสิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐจะต้องด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้ทรงสิทธิได้รับประโยชน์
ตามสิทธินั้น เช่น สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณะสุข
สิทธิในการก่อตั้งเจตจ�ำนงในทางการเมือง (Status Activus) หมายถึง
สิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมสร้างเจตจ�ำนงในทางการเมือง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
องค์กรของรัฐ เช่น สิทธิเลือกตั้ง สิทธิเข้าท�ำงานในองค์กรของรัฐ เป็นต้น
2.1.3 ผู้ทรงสิทธิ ความผูกพันและขอบเขตของสิทธิขั้นพื้นฐาน
		
2.1.3.1 ผู้ทรงสิทธิขั้นพื้นฐาน
ผู้ทรงสิทธิขั้นพื้นฐานสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ส�ำหรับนิตบิ คุ คลมหาชนโดยหลักแล้วจะเป็นผูท้ รงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานไม่ได้ เนือ่ งจากเบือ้ งหลัง
นิติบุคคลมหาชนก็คือรัฐ รัฐจะเป็นทั้งผู้ทรงสิทธิและผู้ผูกพันตามสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ได้
เว้นแต่บางกรณีที่นิติบุคคลมหาชนมีความจ�ำเป็นต้องปกป้องตนเองในขอบเขตที่เป็น
อิสระจากรัฐ เช่น มหาวิทยาลัย มีความเป็นอิสระจากรัฐในด้านวิชาการ ดังนัน้ ต้องถือว่า
มหาวิทยาลัยสามารถเป็นผู้ทรงเสรีภาพในทางวิชาการที่จะใช้ยันกับรัฐได้ด้วย12
ส่วนอีกประเด็นปัญหาหนึ่ง คือคนต่างชาติจะสามารถมีสิทธิขั้นพื้นฐาน
ได้หรือไม่ โดยหลักแล้วขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐจะให้สิทธิแก่คนต่างสัญชาติมากน้อยเพียงใด
ในทางทฤษฎี คนต่างสัญชาติควรจะได้รับความคุ้มครองในสิทธิประเภทสิทธิในทาง
ปฏิเสธ เนื่องจากเป็นสิทธิในชีวิตและร่างกายที่ไม่แบ่งแยกสัญชาติ แต่สิทธิประเภท
สิทธิเรียกร้องให้รัฐด�ำเนินการ เป็นสิทธิที่รัฐจะต้องด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่
ผู้ทรงสิทธิ   ดังนั้น สิทธิประเภทนี้ควรสงวนไว้เฉพาะเป็นสิทธิของพลเมืองเท่านั้น
ส่วนสิทธิในการมีเจตจ�ำนงในทางการเมืองขึ้นอยู่กับนิตินโยบายของแต่ละประเทศ13
12
13

เรื่องเดียวกัน, 70-71.
บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักการพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2540, 62.
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เช่น ในบางประเทศได้ให้สิทธิในการเลือกตั้งในบางระดับให้กับคนต่างชาติที่เข้ามา
อยู่อาศัยในประเทศเป็นระยะเวลานาน เป็นต้น
		
2.1.3.2 ผลผูกพันของสิทธิขั้นพื้นฐาน
สิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองไว้ โ ดยรั ฐ ธรรมนู ญ จะมี ผ ลผู ก พั น โดยตรง
ต่อองค์กรของรัฐ ทั้งที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร อ�ำนาจตุลาการ และยังมีผล
ผูกพันรวมไปถึงบุคคลที่สามด้วย ดังนี14้
		
(1) ความผูกพันต่อฝ่ายนิติบัญญัติ
สิทธิขั้นพื้นฐานผูกพันต่อฝ่ายนิติบัญญัติในการตรากฎหมาย โดยจะต้อง
ไม่ตรากฎหมายที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ไม่ชอบด้วยเงื่อนไข
ทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนด ไม่วา่ กฎหมายในลักษณะใด เช่น กฎหมายทีร่ ฐั สภาตราขึน้ จากการ
ริเริ่มของคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาเอง หรือกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่ออนุวัติการ
ให้เป็นไปตามสัญญาระหว่างประเทศ ซึง่ รวมไปถึงการใช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นยามฉุกเฉิน
ในรูปพระราชก�ำหนด เช่น พระมหากษัตริย์ตราพระราชก�ำหนดตามค�ำแนะน�ำ
และยินยอมของคณะรัฐมนตรี กรณีเช่นนี้ต้องถือว่าคณะรัฐมนตรีและพระมหากษัตริย์
เป็นองค์กรนิติบัญญัติที่ต้องผูกพันต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญด้วย
ความผูกพันดังกล่าวมี 2 ลักษณะ ได้แก่ องค์กรซึ่งใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติ
ไม่อาจตรากฎหมายก้าวล่วงกรอบของการคุ้มครองหรือตรากฎหมายให้ขัดหรือแย้ง
ต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญได้ และประการที่สอง องค์กรนิติบัญญัติมีหน้าที่ต้องท�ำให้
สภาพการณ์ในทางกฎหมายสอดคล้องกับสิทธิทางรัฐธรรมนูญ เช่น การงดเว้นการกระท�ำ
ขององค์กรนิตบิ ญ
ั ญัติ เช่น การไม่ตรากฎหมายบางฉบับ อาจเป็นการกระท�ำทีข่ ดั แย้งกับ
สิทธิทางรัฐธรรมนูญได้ หากการงดเว้นการกระท�ำนัน้ มีผลให้สภาพการณ์ทางกฎหมาย
ที่ขัดหรือแย้งกับสิทธิทางรัฐธรรมนูญด�ำรงอยู่
		(2) ความผูกพันต่อฝ่ายบริหาร
องค์ ก รของรั ฐ ที่ ใ ช้ อ� ำ นาจบริ ห ารย่ อ มมี ห น้ า ที่ ต ้ อ งเคารพต่ อ สิ ท ธิ
ทางรัฐธรรมนูญ ไม่วา่ เป็นองค์กรบริหารส่วนกลาง องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือองค์กรของรัฐในลักษณะอื่นที่ใช้อ�ำนาจบริหาร รวมไปถึงองค์กรเอกชนที่ได้รับ
มอบหมายให้ใช้อ�ำนาจรัฐกระท�ำการแทนรัฐด้วย ไม่ว่าการกระท�ำนั้นเป็นการก้าวล่วง
14

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ,” 978-985.
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สิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือการกระท�ำทีเ่ ป็นการให้ประโยชน์แก่ประชาชน รวมไปถึง
กรณีที่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารมีความสัมพันธ์พิเศษกับบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจ
ปกครองของตนเอง เช่น ราชทัณฑ์กบั นักโทษ หน่วยราชการกับข้าราชการ โรงเรียนกับ
นักเรียน กองทัพกับทหาร ก็ไม่เป็นเหตุให้ปลดปล่อยองค์กรของรัฐให้พ้นไปจาก
ความผูกพันนี้ได้ กล่าวคือ องค์กรเหล่านี้แม้มีอ�ำนาจปกครองเหนือกว่าแต่ก็ต้องผูกพัน
ต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญของบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครองของตนเองด้วย
ความผูกพันนี้รวมไปถึงกรณีองค์กรของรัฐฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร
แต่ใช้อ�ำนาจในทางบริหาร เช่น กรณีคณะกรรมาธิการของรัฐสภาท�ำการตรวจสอบ
หรือพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ก็ต้องผูกพันต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งรวมไปถึง
การใช้อ�ำนาจบังคับคดีตามค�ำพิพากษาของศาลด้วย เช่นเดียวกับกรณีองค์กรบริหาร
มอบอ�ำนาจให้เอกชนปฏิบตั ภิ ารกิจแทนตน ก็ยอ่ มต้องผูกพันตามสิทธิทางรัฐธรรมนูญด้วย
ส่วนในกรณีองค์กรของรัฐที่กระท�ำการในระบบกฎหมายเอกชน เช่น
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบของหน่วยงานเอกชนยังต้องผูกพัน
ต่อสิทธิขั้นพื้นฐานหรือไม่ ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในสองแนวทาง แนวทางแรก
มีความเห็นไปในแนวทางทีว่ า่ องค์กรฝ่ายปกครองก็จะต้องผูกพันต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญด้วย
เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ฝ ่ า ยปกครองหลี ก เลี่ ย งหน้ า ที่ ค วามผู ก พั น ต่ อ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน
โดยการหลบเข้าไปด�ำเนินงานในแดนกฎหมายเอกชน15 ส่วนอีกแนวทางหนึ่งเห็นว่า
ไม่ผูกพันต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน อย่างน้อยการกระท�ำในทางแพ่งของฝ่ายปกครองที่เป็น
การกระท�ำโดยอาศัยพืน้ ฐานตามกฎหมายแพ่ง เช่น การจัดซือ้ จัดหาอุปกรณ์สำ� นักงาน
หรื อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในรู ป แบบหน่ ว ยงานเอกชน หรื อ การด� ำ เนิ น ภารกิ จ ของ
ฝ่ายปกครองในรูปของกฎหมายเอกชน เช่น กิจการสาธารณูปโภคทีฝ่ า่ ยปกครองมีเสรีภาพ
ที่จะจัดการภารกิจของตนบางประการ16
		
(3) ความผูกพันต่อฝ่ายตุลาการ
องค์ ก รที่ ใ ช้ อ� ำ นาจตุ ล าการหรื อ ศาลจะต้ อ งผู ก พั น ตนต่ อ สิ ท ธิ
ทางรัฐธรรมนูญด้วย หมายถึง ความผูกพันทั้งในแง่วิธีพิจารณาและในแง่เนื้อหา
15
16

ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน, 154-155.
บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักการพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2540, 94.
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ของค�ำพิพากษา ศาลแต่ละระบบจะด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดี จะต้องเคารพต่อ
สิทธิทางรัฐธรรมนูญในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา เช่น สิทธิที่จะได้รับการรับฟัง
และจะต้ อ งน� ำ บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ไปใช้ ใ นการพิ พ ากษาคดี
และศาลจะต้องใช้และตีความกฎหมายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ศาลมีความผูกพันต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญในอีกด้านหนึง่ คือ
ด้านที่ศาลต้องท�ำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิทางรัฐธรรมนูญของปัจเจกบุคคลด้วย
ในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ในแง่ของการใช้อ�ำนาจหรือประกอบกิจกรรมทางตุลาการ
ศาลก็ จ ะต้ อ งเคารพต่ อ สิ ท ธิ ใ นทางรั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง ในแง่ ก ระบวนการและเนื้ อ หา
ส่วนในด้านการปกป้อง ศาลก็จะต้องท�ำการตรวจสอบกฎหมายทีต่ นจะใช้วา่ ล่วงละเมิด
ต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่
		
(4) ความผูกพันต่อบุคคลที่สาม
โดยหลักทั่วไปแล้ว สิทธิขั้นพื้นฐานจะผูกพันต่อเฉพาะอ�ำนาจมหาชน
เท่านัน้ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานไม่ผกู พันต่อเอกชนทัว่ ไปในความสัมพันธ์ตอ่ เอกชนด้วยกัน เว้นแต่
รัฐธรรมนูญจะก�ำหนดให้มีผลผูกพันโดยตรง เช่น กรณีสิทธิของแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงานหรือการก่อตั้งสหภาพแรงงานที่รัฐธรรมนูญรับรองให้เป็นสิทธิแก่บุคคล
ที่เป็นลูกจ้าง ในอันที่จะเรียกร้องต่อนายจ้างที่เป็นเอกชนด้วยกันได้
แต่อย่างไรก็ดี ในระบบกฎหมายเยอรมันได้สร้างทฤษฎีผลกระทบ
ต่อบุคคลที่สาม (Drittwirkung) เพื่ออธิบายว่าสิทธิขั้นพื้นฐานสามารถมีผลผูกพัน
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนในแดนกฎหมายเอกชนได้ โดยอาศัยการตีความ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเอกชนที่เป็นหลักการทั่วไป หรือข้อความทั่วไป หรือบททั่วไป
(Generalklauseln) ให้สอดคล้องกับคุณค่าแห่งสิทธิขนั้ พืน้ ฐานนัน้ ตัวอย่างของบททัว่ ไป
ดังกล่าวก็เช่น “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” “ความสงบเรียบร้อยของสังคม” เป็นต้น
โดยถื อ เป็ น ภาวะที่ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานเปล่ ง รั ง สี เ ข้ า ไปในแดนกฎหมายเอกชน และ
เป็นผลบังคับโดยอ้อมของสิทธิขั้นพื้นฐาน17
		
2.1.3.3 ขอบเขตของสิทธิขั้นพื้นฐาน
สิทธิขั้นพื้นฐานมีขอบเขต 2 ด้านที่ส�ำคัญ18 ได้แก่ ด้านแรก คือขอบเขต
ด้านดินแดน กล่าวคือ โดยปกติแล้วสิทธิทางรัฐธรรมนูญย่อมผูกพันต่อองค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจรัฐ
17
18

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ,” 989-990.
เรื่องเดียวกัน, 972.
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ภายในรัฐนัน้ ๆ จึงมีขอบเขตภายในดินแดนของรัฐ ซึง่ จะรวมไปถึงกรณีทอี่ งค์กรของรัฐ
ใช้อ�ำนาจตามกฎหมายภายใน แต่มีผลออกไปภายนอกดินแดนกระทบต่อผู้ทรงสิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญ องค์กรของรัฐย่อมต้องผูกพันต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน ยกเว้น
กรณีที่องค์กรของรัฐใช้อ�ำนาจนอกเขตแดนของรัฐ ย่อมต้องผูกพันต่อสิทธิป้องกันด้วย
เช่น ทูตใช้อำ� นาจนอกประเทศต้องผูกพันตามหลักความเสมอภาค หรือทหารปฏิบตั หิ น้าที่
นอกดินแดนจะต้องเคารพต่อสิทธิของประชาชนพื้นเมืองในดินแดนที่ตนถูกส่งลงไป
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย แต่ขอ้ ยกเว้นดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทเี่ ป็นสิทธิทางรัฐธรรมนูญประเภท
สิทธิเรียกร้องให้กระท�ำการที่จะมีผลบังคับเฉพาะในดินแดนของรัฐเท่านั้น
ส่วนขอบเขตด้านเวลา หมายถึงช่วงเวลาที่สิทธิทางรัฐธรรมนูญจะมีผล
บังคับผูกพันต่อองค์กรของรัฐ โดยหลักทัว่ ไปแล้ว บทบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
ไม่มีผลบังคับย้อนหลัง โดยจะมีผลบังคับเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ดังนั้น
กรณีที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นจะใช้บังคับไม่ได้นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
มิใช่วนั ทีบ่ ทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนัน้ มีผลใช้บงั คับ เว้นแต่กรณีทผี่ ลแห่งกฎหมายนัน้ ก่อตัง้
สถานะของบุคคล เช่น สัญชาติ สถานะครอบครัว สถานะของบุคคลทีไ่ ด้ถกู ก่อตัง้ ขึน้ แล้ว
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย แม้ต่อมาบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นจะใช้บังคับมิได้
เพราะเหตุขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็จะไม่มผี ลกระทบกระเทือนต่อสถานะของบุคคล
ดังกล่าว ที่ได้มาก่อนที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
หลักการนี้ใช้บังคับไปถึงกรณีการกระท�ำทางปกครองที่มีผลต่อบุคคล
เฉพาะรายและใช้บังคับกับค�ำพิพากษาของศาลด้วย กล่าวคือ แม้ภายหลังที่มีการ
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแล้วท�ำให้กฎหมายทีเ่ ป็นฐานในการออกค�ำสัง่ ทางปกครองหรือ
ค�ำพิพากษาของศาลนั้นถูกวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและใช้บังคับมิได้
การใช้บงั คับไม่ได้ของกฎหมายนัน้ ไม่มผี ลกระทบโดยอัตโนมัตติ อ่ ค�ำสัง่ ทางปกครองหรือ
ค�ำพิพากษาของศาลที่มีผลทางกฎหมายอยู่ก่อนแล้ว
2.1.4 หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
นอกจากสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานจะมี ผ ลผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของรั ฐ โดยตรงในการ
ตรากฎหมาย ใช้บังคับกฎหมายและตีความกฎหมายแล้ว ในประเทศต่างๆ ก็มักจะ
สร้างระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่เป็นรูปธรรมเพื่อประกัน
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ให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์ตามเนือ้ หาแห่งสิทธินนั้ อย่างแท้จริง กลไกการประกันสิทธิ
ดังกล่าวอาจมีหลายประการ โดยในที่นี้จะขอยกหลักประกันที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
โดยตรง 3 ประการ ได้แก่ (2.1.4.1) การก�ำหนดเงื่อนไขการจ�ำกัดสิทธิขั้นพื้นฐาน
(2.1.4.2) การให้องค์กรตุลาการท�ำหน้าที่คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และ (2.1.4.3)
การให้สิทธิทางศาลแก่ประชาชน  
		
2.1.4.1 การก�ำหนดเงื่อนไขการจ�ำกัดสิทธิขั้นพื้นฐาน
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีไ่ ด้รบั การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญนัน้ สามารถถูกจ�ำกัดได้
หากรัฐมีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น การจ�ำกัดเสรีภาพในการเดินทาง
เพือ่ รักษาความปลอดภัยสาธารณะในบางประการ แต่การจ�ำกัดสิทธิดงั กล่าวจะต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขจ�ำกัดที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายรัฐอ้างประโยชน์
สาธารณะเพื่ อ ก้ า วล่ ว งสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานจนเกิ น สมควร เงื่ อ นไขในการจ� ำ กั ด สิ ท ธิ
ขั้นพื้นฐาน อาจแบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับแรก เป็นเงื่อนไขการจ�ำกัดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ และระดับที่สอง เป็นเงื่อนไขการจ�ำกัดสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในระดับการกระท�ำของฝ่ายปกครองและฝ่ายตุลาการ
ระดับแรก เป็นไปตามหลักการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานที่ก�ำหนดว่า
หากฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะตรากฎหมายทีม่ เี นือ้ หาจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนัน้
โดยหลักแล้วจะท�ำไม่ได้ เว้นแต่รฐั ธรรมนูญจะให้อำ� นาจในการตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิไว้
โดยชัดแจ้ง และกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อจ�ำกัดสิทธินั้นจะต้องมีผลบังคับเป็นการทั่วไป
ไม่มงุ่ หมายบังคับแก่บคุ คลใด หรือกรณีใดเป็นการเฉพาะเจาะจง การจ�ำกัดสิทธินนั้ จะต้อง
พอสมควรแก่เหตุ ไม่จ�ำกัดสิทธิมากจนเกินแก่ความจ�ำเป็น และจะกระทบกระเทือน
ต่อสารัตถะแห่งสิทธินนั้ ไม่ได้ นอกจากนี้ ในกฎหมายทีจ่ ำ� กัดสิทธินนั้ จะต้องระบุบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการจ�ำกัดสิทธินั้นไว้ด้วย
ระดับที่สอง เป็นไปตามหลักความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายปกครอง
และฝ่ า ยตุ ล าการ ส� ำ หรั บ ฝ่ า ยปกครองเป็ น ไปตามหลั ก ความชอบด้ ว ยกฎหมาย
ของการกระท�ำทางปกครองทีเ่ รียกร้องต่อฝ่ายปกครองในการใช้อำ� นาจกระท�ำการใดๆ
ทีม่ ผี ลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนว่าจะต้องมีกฎหมายให้อำ� นาจไว้
อย่างชัดแจ้ง และการกระท�ำนั้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่ด�ำรงอยู่ในระบบ
กฎหมายนัน้ ๆ เช่นเดียวกับฝ่ายตุลาการทีจ่ ะต้องเคารพต่อบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายด้วย

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

โดยการวินจิ ฉัยข้อพิพาทให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ และจะต้องใช้ความระมัดระวัง
ในการวินิจฉัยคดีตามกฎหมายไม่ให้เกิดข้อบกพร่องขึ้น19
		
2.1.4.2 การให้องค์กรตุลาการท�ำหน้าที่คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในแต่ละรัฐอาจก�ำหนดให้มีองค์กรที่ท�ำหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนไว้โดยเฉพาะก็ได้ เช่น อาจจัดให้มผี ตู้ รวจการแผ่นดิน หรือคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน หรือเข้าท�ำการตรวจสอบการใช้
อ�ำนาจขององค์กรของรัฐ ว่าเป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้
หรือไม่ แต่องค์กรที่ส�ำคัญที่รัฐจะต้องจัดให้มีเพื่อท�ำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของประชาชน
คือองค์กรตุลาการหรือศาล เนื่องจากโดยลักษณะของการจัดองค์กรตุลาการให้มี
ความเป็นอิสระและเป็นกลางจากอ�ำนาจรัฐ จะท�ำให้การพิจารณาคดีว่ารัฐล่วงละเมิด
ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม่ เป็นไปโดยเป็นธรรม
แต่อย่างไรก็ดี องค์กรตุลาการทีจ่ ะท�ำหน้าทีค่ มุ้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานได้นนั้
จะต้องเป็นองค์กรที่ได้รับหลักประกันความเป็นอิสระในการพิจารณาคดีจากรัฐ
รัฐจะต้องท�ำให้ศาลสามารถพิจารณาคดีได้โดยไม่ตอ้ งฟังค�ำสัง่ หรือค�ำบัญชาจากองค์กรใด
รวมถึงกระแสสังคมทีก่ ดดันการท�ำงานของศาลได้ และไม่ตอ้ งเกรงกลัวว่าจะได้รบั ผลร้าย
จากผลการพิจารณาคดีของตน หากได้กระท�ำโดยสุจริตตามอ�ำนาจหน้าที่ของตนเอง
นอกจากนี้ ยังจ�ำต้องมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมความเป็นกลางของผู้พิพากษาในการ
พิ จ ารณาคดี รวมถึ ง กระบวนการพิ จ ารณาคดี ท่ี มี ค วามเป็ น ธรรม เปิ ด เผยและ
รับฟังความทุกฝ่าย เพือ่ ให้ประชาชนทีฟ่ อ้ งร้องคดีมายังศาลเกิดความมัน่ ใจว่าคดีของตน
จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม
		
2.1.4.3 การให้สิทธิทางศาลแก่ประชาชน
กลไกอี ก ประการหนึ่ ง ที่ จ ะท� ำ ให้ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานได้ รั บ การคุ ้ ม ครอง
อย่ า งแท้ จ ริ ง ก็ คื อ การให้ สิ ท ธิ แ ก่ ป ระชาชนที่ ถู ก ล่ ว งละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน
ที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ มีสิทธิน�ำคดีมาฟ้องร้องให้องค์กรตุลาการที่เป็นกลางและ
เป็นอิสระพิจารณาวินิจฉัย โดยศาลหรือองค์กรตุลาการก็จะพิจารณาว่าการกระท�ำ
ของรัฐนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่ และการกระท�ำดังกล่าวท�ำให้
ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหายหรือไม่ อย่างไร
19

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักการพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2540, 28.

25

26 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศาลและช่องทางที่ประชาชนจะใช้สิทธิในทางศาลได้ จะแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศ ในบางประเทศอาจใช้ระบบศาลเดี่ยวที่ก�ำหนดให้ศาลยุติธรรม
มีอำ� นาจในการพิจารณาคดี บางประเทศอาจก่อตัง้ ศาลปกครองขึน้ มาเพือ่ พิจารณาคดี
ทีฝ่ า่ ยปกครองใช้อำ� นาจกระท�ำการทีเ่ ป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิของประชาชนโดยตรง
นอกจากนี้ ในหลายประเทศยั ง ได้ ส ร้ า งช่ อ งทางเสริ ม จากช่ อ งทาง
การฟ้องคดีตอ่ ศาลปกติ ทีเ่ รียกว่า “ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ” ซึง่ เป็นช่องทาง
ส�ำหรับบุคคลที่ถูกล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานและได้ใช้สิทธิในการเรียกร้องต่อรัฐ
ให้ด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาความเสียหายแล้ว รวมถึงได้ด�ำเนินการฟ้องร้องเป็นคดี
ต่อศาลแล้ว แต่สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานของตนก็ยงั คงไม่ได้รบั การเยียวยา กรณีเช่นนี้ บางประเทศ
จะเปิดช่องให้บุคคลนั้นได้ยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ทำ� หน้าทีค่ มุ้ ครองสิทธิของประชาชนในยามทีห่ มดสิน้ หนทางอืน่ ใด ระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญเป็นระบบที่ท�ำให้การคุ้มครองสิทธิประชาชนได้รับความคุ้มครอง
อย่างรอบด้าน
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อ� ำ นาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการคุ ้ ม ครอง
สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชน และช่ อ งทางที่ ป ระชาชนจะใช้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งโดยตรง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญที่เรียกว่า “ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ” จะได้กล่าวถึงใน
หัวข้อถัดไป
2.2 ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานของอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐาน
2.2.1 ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
		
2.2.1.1 แนวความคิดเบื้องต้นในการก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court : Verfassungsgerichts)
เป็ น องค์ ก รศาลที่ ป รากฏตั ว ขึ้ น บนโลกอย่ า งเป็ น ทางการ ณ ประเทศออสเตรี ย
ภายใต้การผลักดันของนักปรัชญาและนักนิติศาสตร์ชื่อฮันส์ เคลเซ่น (Hans Kelsen)
ในปี ค.ศ. 1914 และได้รบั การบัญญัตใิ ห้มกี ารจัดตัง้ ขึน้ อย่างเป็นทางการในประเทศออสเตรีย
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ค.ศ. 192020
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ฮันส์ เคลเซ่น จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยความพยายามที่จะจัดตั้ง
องค์กรทีท่ ำ� หน้าทีค่ มุ้ ครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ไม่ให้ถกู ละเมิดจาก
องค์กรผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยอื่นโดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร โดยเงื่อนไข
ในเบื้องต้นของการจัดตั้งองค์กรดังกล่าว คือจะต้องเป็นองค์กรที่อยู่นอกขอบวงของ
การเมืองและมีความเป็นธรรม โดย ณ ช่วงเวลานัน้ เคลเซ่น พิจารณารูปแบบการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายจากระบบที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้
ระบบการควบคุมโดยศาลสูงสุดแห่งสหพันธรัฐ ซึง่ เคลเซ่นมองว่าการมอบอ�ำนาจวินจิ ฉัย
ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายให้ กั บ ศาลยุ ติ ธ รรมโดยตรงนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่
ไม่เหมาะสม เนื่องจากประการหนึ่งคือ ศาลยุติธรรมนั้นยังผูกอยู่ภายใต้ระบบการเมือง
และในขณะเดียวกัน ศาลยุติธรรมไม่มีอ�ำนาจมากพอที่จะสร้างค�ำวินิจฉัยที่จะสามารถ
ผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กรได้ ดังนั้น เคลเซ่นจึงเสนอให้มีการก่อตั้งองค์กรของรัฐ
องค์กรใหม่ขึ้นในชื่อ “ศาลรัฐธรรมนูญ: Verfassungsgerichts”21
ในทางปฏิบัติแล้ว ผลของการก่อตั้งองค์กรศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาภายใน
รัฐนั้นท�ำให้ “ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” มีสภาพบังคับได้จริงในทาง
ปฏิบัติจนอาจกล่าวได้ว่า ท�ำให้ค�ำว่า “กฎหมายสูงสุด” ภายใต้หลักการดังกล่าวนั้น
ได้รบั การยืนยันในฐานะหลักการสูงสุดทางกฎหมายในตัวของมันเอง และในระดับหนึง่
คดีพิพาทที่ขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญนั้น นอกจากจะเป็นการวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้ง
ของรัฐธรรมนูญต่อกฎหมายโดยแท้แล้ว ในหลาย ๆ ครั้ง ยังเป็นการน�ำเอาประเด็น
ในทางการเมืองที่เป็นปัญหามาแปรสภาพให้เป็นข้อพิจารณาในทางกฎหมายเพื่อให้
ศาลพิพากษาและถือเป็นข้อยุติที่ทุกสถาบันในสังคมต้องยอมรับ ดังนั้น หากเรามองว่า
ปัญหาทางการเมืองอาจก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในสังคมแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญย่อม
กระท�ำการเป็นเหมือนผูส้ ง่ เสริมให้เกิดความสงบสุข (Pacification) นัน่ เอง22 ในปัจจุบนั
แนวความคิดในการก่อตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญได้แพร่กระจายไปทัว่ โลก ประเทศจ�ำนวนมาก
ก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อให้ท�ำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ รวมถึงประเทศไทยด้วย
		
2.2.1.2 ลักษณะและสถานะของศาลรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน
ศาลรัฐธรรมนูญที่แต่ละประเทศก่อตั้งขึ้นนี้จะมีลักษณะเป็นศาลพิเศษ
มีเพียงแห่งเดียวและมีล�ำดับชั้นเดียว ค�ำวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญจะมีความ
21
22

Ibid., 402-403.
Ibid.
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เด็ดขาดและเป็นทีส่ ดุ ทันที ไม่อาจอุทธรณ์ตอ่ ไปยังศาลใด ๆ อีกได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมี
สถานะเป็นทั้งองค์กรตุลาการอันหมายถึงการเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่วินิจฉัยข้อพิพาท
ทางกฎหมาย โดยได้รับหลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่างไปจาก
ศาลปกติทั่วไป ในการพิจารณาคดีนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่สามารถริเริ่มกระบวนการ
พิจารณาคดีเองได้และการพิจารณาวินิจฉัยคดีก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ว่าด้วย
วิธพี จิ ารณาทีม่ คี วามเป็นธรรม เปิดเผยต่อสาธารณะและเปิดโอกาสให้ทกุ ฝ่ายได้ตอ่ สูค้ ดี
อย่างเท่าเทียมกัน และค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นทีส่ ดุ และในขณะเดียวกัน
ศาลรัฐธรรมนูญก็มีสถานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญด้วยเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญ
ได้รับการก่อตั้งและถูกก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่โดยรัฐธรรมนูญซึ่งครบองค์ประกอบของ
ความเป็นองค์กรทางรัฐธรรมนูญ23
2.2.2 บทบาทของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน
ของประชาชน
2.2.2.1 หลักการที่เป็นรากฐานอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการ
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ในปั จ จุ บั น นั้ น ภารกิ จ ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ขยายขอบเขตออกไป
อย่างกว้างขวางมากขึน้ นอกจากประเด็นว่าด้วยการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญเองยังถูกมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ
การกระท� ำ อื่ น ใดของหน่ ว ยงานของรั ฐ อั น เป็ น การละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของประชาชนด้วย หรือบทบาทในการคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชน ภายใต้เงือ่ นไข
ที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามามีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนผ่านหลักการที่ส�ำคัญ 2 ประการ ได้แก่
หลักประการแรก หลักความผูกพันต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน หลักการดังกล่าวนี้
เรียกร้องให้การใช้อ�ำนาจรัฐโดยองค์กรของรัฐไม่ว่าโดยองค์กรใด ในระดับใด จะต้อง
ค�ำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และจะใช้อ�ำนาจรัฐที่เป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
ไม่ได้ เช่น ฝ่ายนิติบัญญัติก็จะตรากฎหมายให้ขัดหรือแย้งต่อสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ได้ หรือ
ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการก็เช่นเดียวกันจะใช้อ�ำนาจล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
มิได้ นอกจากนี้ ฝ่ายตุลาการจะต้องมีภารกิจในการคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนอีก
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ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อก่อน ดังนั้น เพื่อให้สิทธิขั้นพื้นฐานถูกค�ำนึงถึงจริงๆ
ในรัฐต่าง ๆ จึงต้องก�ำหนดกลไกการตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการขึ้น ในประเทศที่มี
การก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญก็มักจะมอบบทบาทในการตรวจสอบการล่วงละเมิดต่อ
สิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญตามเงื่อนไขและช่องทางที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
และหลักประการที่สอง หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
หลักการนี้ หมายถึง รัฐธรรมนูญมีสถานะทางกฎหมายที่สูงกว่ากฎหมายอื่นใดทั้งปวง
ที่ บัง คั บ ใช้ อยู ่ ภ ายในรัฐ องค์ก รทั้ง หลายที่ก ่อตั้งขึ้นโดยรัฐ ธรรมนูญจะใช้อ�ำนาจ
กระท�ำการต่าง ๆ ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญมิได้24 เมื่อสิทธิขั้นพื้นฐานคือสิทธิที่ได้รับการ
รับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญ การล่วงละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานจึงเท่ากับเป็นการล่วงละเมิด
ต่อรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน การประกันสถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
สามารถท�ำได้หลายวิธี วิธีการหนึ่งคือ การก�ำหนดให้มีองค์กรและกระบวนการในการ
วินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย หรือการกระท�ำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
ในหลายประเทศได้ท�ำการก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อให้ประกอบภารกิจนี้ ดังนั้น
ศาลรัฐธรรมนูญจึงเข้ามามีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานจากหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดด้วยอีกทางหนึ่ง
		2.2.2.2 ช่องทางที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอ�ำนาจในการคุ้มครองสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน
ช่องทางต่าง ๆ ที่รัฐธรรมนูญมักจะก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่
คุ้มครองสิทธิของประชาชนมี 2 ช่องทางใหญ่ๆ ช่องทางแรก คือการคุ้มครองสิทธิ
ขั้นพื้นฐานผ่านระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ส่วนอีก
ช่องทางหนึง่ คือระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ ซึง่ ระบบหลังนีเ้ ป็นเรือ่ งทีง่ านวิจยั ชิน้ นี้
จะได้ท�ำการศึกษาโดยจะกล่าวถึงทฤษฎีและหลักการพื้นฐานที่ส�ำคัญในหัวข้อต่อไป
2.2.3 ข้อจ�ำกัดอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
แม้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ จะได้ รั บ มอบหมายภารกิ จ ให้ ท� ำ หน้ า ที่ คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนซึง่ เป็นหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญมากในประเทศทีเ่ ป็นนิตริ ฐั แต่อย่างไรก็ดี
ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังมีข้อจ�ำกัดในการใช้อ�ำนาจดังกล่าว โดยข้อจ�ำกัดนั้นอาจแยกออก
24

ธีระ สุธีวรางกูร, “ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ: ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับฉบับก่อน ๆ”, วารสารศาลรัฐธรรมนูญ 1, 1 (มกราคม-เมษายน 2542): 74.
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พิจารณาได้ 5 เรื่อง ได้แก่ (2.2.3.1) ข้อจ�ำกัดตามหลักความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ (2.2.3.2) ข้อจ�ำกัดโดยสถานะความเป็นองค์กรตุลาการ (2.2.3.3) ข้อจ�ำกัด
ตามหลักศาลที่มีเขตอ�ำนาจเฉพาะ (2.2.3.4) ข้อจ�ำกัดตามแนวคิดว่าด้วยการยับยั้ง
อ�ำนาจตนเองของฝ่ายตุลาการ และ (2.2.3.5) ข้อจ�ำกัดตามหลักการเคารพภารกิจ
ขององค์กรของรัฐอื่น
		
2.2.3.1 ข้อจ�ำกัดตามหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้รัฐธรรมนูญ
เป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายขัน้ สูงสุด บรรทัดฐานทางกฎหมายล�ำดับรองลงมาจะต้อง
ไม่ขัดหรือแย้งต่อบรรทัดฐานของรัฐธรรมนูญ โดยหลักการนี้เรียกร้องว่าการกระท�ำ
ขององค์กรของรัฐใดจะต้องกระท�ำให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ทั้งในแง่เนื้อหา รูปแบบและวิธีการ ศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ถูกก่อตั้งและ
มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น องค์ ก รที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยอาศั ย อ� ำ นาจ
ของรัฐธรรมนูญเช่นกัน  ดงั นัน้ แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะได้รบั มอบหมายภารกิจทีส่ ำ� คัญในการ
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน แต่ภารกิจดังกล่าวก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้อ�ำนาจที่ขัดหรือแย้ง หรือเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ไม่ได้
		
2.2.3.2 ข้อจ�ำกัดโดยสถานะของความเป็นองค์กรตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญแม้จะเป็นองค์กรพิเศษที่ก่อตั้งโดยรัฐธรรมนูญและ
มีเขตอ�ำนาจในการวินิจฉัยข้อพิพาทที่มีลักษณะทางการเมืองอย่างมาก แต่พื้นฐาน
ของศาลรัฐธรรมนูญนั้นยังคงมีสถานะเป็นองค์กรตุลาการ ดังนั้น การใช้อ�ำนาจใด ๆ
เพื่อปฏิบัติภารกิจที่รัฐธรรมนูญมอบหมายจึงยังคงต้องอยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดของลักษณะ
ความเป็นองค์กรตุลาการนั่นเอง
ลักษณะทีส่ ำ� คัญขององค์กรตุลาการ25 ทีจ่ ำ� กัดอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
มี 3 ประการที่ส�ำคัญ ประการแรก องค์กรตุลาการต้องเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่วินิจฉัย
25

ลักษณะที่ส�ำคัญขององค์กรตุลาการ 5 ประการ ได้แก่ องค์กรตุลาการต้องกระท�ำการในเชิงรับ องค์กร
ตุลาการจะต้องมีกระบวนการพิจารณาคดีทเี่ ป็นธรรม องค์กรตุลาการจะต้องมีความเป็นอิสระ การพิจารณา
คดีของศาลต้องมีความเป็นธรรมและกระท�ำโดยเปิดเผย และค�ำวินิจฉัยของศาลต้องมีความเป็นที่สุด
รายละเอียดโปรดดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: โครงการต�ำรา
และเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 443-446.
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ข้อพิพาททางกฎหมาย เกณฑ์ในการตัดสินของฝ่ายตุลาการจะต้องเป็นกฎหมาย
เท่านัน้ ดังนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญทีท่ ำ� หน้าทีว่ นิ จิ ฉัยข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญ โดยหลักแล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้อ�ำนาจแบบให้ค�ำปรึกษาแก่องค์กรอื่นของรัฐไม่ได้ นอกจากนี้
บรรทั ด ฐานในการวิ นิ จ ฉั ย นั้ น ก็ ต ้ อ งอาศั ย รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการตั ด สิ น
ข้อพิพาทอีกด้วย โดยหลักแล้วจะน�ำหลักเกณฑ์อื่น ๆ มาใช้เป็นบรรทัดฐานในการ
วินิจฉัยไม่ได้
ประการที่ ส อง องค์ ก รตุ ล าการต้ อ งกระท� ำ การในเชิ ง รั บ กล่ า วคื อ
ศาลจะริเริม่ กระบวนการพิจารณาคดีเองไม่ได้ จะต้องมีการริเริม่ โดยองค์กรอืน่ เสียก่อน
ตามหลักไม่มีค�ำฟ้อง ไม่มีผู้พิพากษา
และประการสุดท้าย องค์กรตุลาการจะต้องมีกระบวนการพิจารณาคดี
ทีเ่ ป็นธรรม โดยอย่างน้อยทีส่ ดุ จะต้องพิจารณาคดีโดยมีความเป็นกลาง ปราศจากอคติ  
การพิจารณาคดีจะต้องเปิดโอกาสให้คคู่ วามทุกฝ่ายได้นำ� เสนอความเห็นและข้อเท็จจริง
ของฝ่ายตน โต้แย้งฝ่ายตรงข้ามและแสดงพยานหลักฐานที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงได้
และการพิจารณาคดีจะต้องกระท�ำโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน การพิจารณาโดยลับ
จะกระท�ำได้ต่อเมื่อมีเหตุจ�ำเป็นจริง ๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
		
2.2.3.3 ข้อจ�ำกัดตามหลักศาลที่มีเขตอ�ำนาจเฉพาะ
การก�ำหนดเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นไปตามหลักที่เรียกว่า
“Enumerationsprinzip” หรือ “Principle of Enumeration” โดยพื้นฐานของ
หลักการนี้สามารถอธิบายได้ว่า เขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเขตอ�ำนาจ
ที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะ คือหากรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอ�ำนาจ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีประเภทใด ๆ แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีเขตอ�ำนาจของตน
จ�ำกัดอยู่แค่เหนือคดีดังกล่าว ไม่สามารถขยายเขตอ�ำนาจของตนออกไปเป็นการทั่วไป
เหมือนศาลอื่น ๆ ได้26 แตกต่างไปจากเขตอ�ำนาจของศาลยุติธรรมที่เป็นเขตอ�ำนาจ
ทัว่ ไป (Generalklausel) ทีม่ อี ำ� นาจพิจารณาข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ ก็ได้ ทีไ่ ม่อยูใ่ น
เขตอ�ำนาจของศาลอื่น
26

Alfredo Narváez Medécigo, Rule of Law and Fundamental Rights (Switzerland: Springer,
2016), 172.
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ตามหลั ก การดั ง กล่ า วอ� ำ นาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น จะต้ อ งมี ก าร
ก�ำหนดไว้โดยชัดแจ้งโดยรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เรื่องใดที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญก็จะไม่สามารถน�ำมาพิจารณาคดีได้ ในกรณีที่กฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติได้บัญญัติรับรองเขตอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญไว้อีกชั้นหนึ่งต่อจาก
รัฐธรรมนูญ กรณีเช่นนี้การตีความเขตอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตินั้นก็ต้องอยู่ภายใน
ขอบเขตอ�ำนาจตามทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อีกทัง้ การเทียบเคียงกฎหมายทีใ่ กล้เคียง
อย่างยิง่ (Analogy) หรือการพิจารณาโดยค�ำนึงถึงนิตนิ โยบายเพือ่ ขยายเขตอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญก็มิอาจกระท�ำได้เช่นกัน หลักการนี้ใช้บังคับกับตัวศาลรัฐธรรมนูญ
เองด้วย แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีอ�ำนาจในการวินิจฉัยเขตอ�ำนาจของตนเองแต่ก็
ไม่อาจวินจิ ฉัยขยายเขตอ�ำนาจของตนเองให้นอกเหนือไปจากทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดไว้ได้
ไม่ว่ากรณีใด แม้ว่าปัญหาข้อพิพาทจะเป็นปัญหาตามรัฐธรรมนูญก็ตาม27 ดังนั้น เพื่อ
ป้องกันการขยายเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ให้มอี ำ� นาจทีเ่ หมาะสมและมีดลุ ยภาพ
กับองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยอื่น ผู้ร่างรัฐธรรมนูญควรจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค�ำ
ที่มีความหมายไม่เฉพาะเจาะจงหรือมีความหมายหลายนัย เพื่อไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ใช้ดุลพินิจตีความรัฐธรรมนูญกว้างออกไป
2.2.3.4 ข้ อ จ� ำ กั ด ตามแนวคิ ด ว่ า ด้ ว ยการยั บ ยั้ ง อ� ำ นาจตนเอง
ของฝ่ายตุลาการ
หลักอีกประการหนึ่งที่จ�ำกัดอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญคือหลักการ
ยับยัง้ อ�ำนาจตนเองของฝ่ายตุลาการ (Judicial Self-Restraint) หลักการนีเ้ รียกร้องว่า
อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเป็นอ�ำนาจทีเ่ ด็ดขาด ไม่อาจถูกทบทวนได้อกี จากองค์กรอืน่
ดังนั้น หากศาลรัฐธรรมนูญใช้อ�ำนาจแบบขยายขอบเขตอ�ำนาจมากเกินไปอาจจะไป
กระทบต่อดุลยภาพแห่งอ�ำนาจระหว่างองค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจอธิปไตยด้วยกันจนกลายเป็น
วิกฤตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Crisis) ได้ ดังนั้น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงควร
หนักแน่นและรักษาวินยั ในการใช้การตีความรัฐธรรมนูญตามหลักในทางนิตศิ าสตร์ และ

27

สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ บรรเจิด สิงคะเนติ, รายงานการวิจัย เรื่อง เขตอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญไทย
มาตรา 264 และมาตรา 266, เสนอต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
2543), 5-6.
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จ�ำกัดบทบาทของตนเองไม่แสดงเจตนาในทางการเมืองเสียเอง และผูกพันตนเอง
ต่อรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ดุลยภาพแห่งอ�ำนาจทั้งสามต้องสูญเสียไป
และศาลรัฐธรรมนูญจะสูญเสียความชอบธรรม และเป็นอันตรายต่อรัฐธรรมนูญนิยม
ทั้งระบบในที่สุด28
2.2.3.5 ข้ อ จ� ำ กั ด ตามหลั ก การเคารพต่ อ ภารกิ จ ขององค์ ก รตาม
รัฐธรรมนูญ
หลักการเคารพภารกิจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในหลักการ
ตีความรัฐธรรมนูญ29 ที่แตกต่างไปจากหลักการตีความกฎหมายทั่วไป หลักการนี้
เรียกร้องต่อองค์กรทางรัฐธรรมนูญทุกองค์กรทีต่ คี วามรัฐธรรมนูญนัน้ จะต้องตระหนักว่า
รัฐธรรมนูญไม่ได้มอบภารกิจให้องค์กรของตนองค์กรเดียว แต่มอบภารกิจให้กระจาย
ไปยังองค์กรทางรัฐธรรมนูญทุกองค์กร เช่น รัฐสภาได้รับมอบภารกิจในการตรา แก้ไข
เปลี่ยนแปลงและยกเลิกกฎหมาย ส่วนคณะรัฐมนตรีได้รับมอบภารกิจในทางบริหาร
จากรัฐธรรมนูญ หรือศาลรัฐธรรมนูญได้รับมอบภารกิจให้ตรวจสอบการตรากฎหมาย
ของรัฐสภา เป็นต้น โดยทุกองค์กรนั้นจะต้องเคารพในอ�ำนาจที่รัฐธรรมนูญมอบให้แก่
องค์กรทางรัฐธรรมนูญอื่นด้วย โดยถือว่าองค์กรทางรัฐธรรมนูญทั้งหลายมีสถานะ
ทางรัฐธรรมนูญเท่าเทียมกัน
หลักการดังกล่าวนี้เรียกร้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตรา
โดยฝ่ายนิติบัญญัติ กรณีเช่นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้อ�ำนาจตีความรัฐธรรมนูญ
โดยเคารพต่อภารกิจในการตรากฎหมายของรัฐสภา โดยจะต้องไม่ตคี วามให้กฎหมายนัน้
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่เป็นกรณีกฎหมายนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง
และไม่มหี นทางทีจ่ ะตีความให้เป็นอย่างอืน่ ไปได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ศาลรัฐธรรมนูญ
จะต้องเคารพต่อภารกิจในการตรากฎหมายของรัฐสภานั่นเอง
วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญกับศาลรัฐธรรมนูญ,” ใน รวมบทความ
ทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์, (กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541), 200-201.
29
วรเจตน์ ภาคีรตั น์, “บรรยายพิเศษ เรือ่ ง หลักการตีความกฎหมายมหาชน วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2551 โดย
รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์,” หลักการตีความกฎหมายมหาชน, (กรุงเทพฯ: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคดีและวิชาการ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551), 173-175.
28
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2.3 ระบบการให้ศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ถูกล่วงละเมิดจาก
การกระท�ำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยตรง
ระบบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามแนวทางของรัฐธรรมนูญนิยมและ
นิติรัฐจะไม่อาจเป็นจริงได้เลย หากปราศจากการมอบหมายให้ฝ่ายตุลาการท�ำหน้าที่
ในการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวให้แก่ประชาชน ในแต่ละประเทศจะสร้างระบบการ
คุม้ ครองสิทธิไว้แตกต่างกันไป ส�ำหรับประเทศในภาคพืน้ ทวีปยุโรปหลายประเทศ มีระบบ
ที่ ท� ำ หน้ า ที่ คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องประชาชนโดยตรง เรี ย กว่ า “ระบบการร้ อ งทุ ก ข์
ทางรัฐธรรมนูญ” ในหัวข้อนีจ้ ะได้กล่าวถึงทฤษฎี หลักการ และกระบวนการโดยสังเขป
ของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ โดยแยกออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (2.3.1) มโนทัศน์
ว่าด้วยการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ (2.3.2) ลักษณะที่ส�ำคัญของระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ (2.3.3) อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีร้องทุกข์ทาง
รัฐธรรมนูญ และ (2.3.4) ความแตกต่างระหว่างการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญกับ
ระบบการฟ้องขอให้ศาลคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ (Amparo)
2.3.1 มโนทัศน์ว่าด้วยการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
		
2.3.1.1 ความหมายของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนฟ้องร้องคดี
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ตนมีตามที่ก�ำหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญนั้น ทั้งนี้ กระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญถือเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นไปได้จริงในทาง
ปฏิบัติ ดังนั้น ในแง่มุมหนึ่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญถูกเรียกว่าเป็นเครื่องมือ
ในทาง “รูปธรรม”
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนัน้ เป็นเครือ่ งมือทางกฎหมายทีส่ ร้างขึน้ ใน
ประเทศออสเตรียและเยอรมนี จัดว่าเป็นประดิษฐกรรมทางกฎหมายโดยแท้ ดังนั้น
การศึกษาความหมายของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Complaint)
จึงต้องศึกษาความหมายตามทีใ่ ห้ไว้โดยตัวบทกฎหมายโดยแท้ ทัง้ นี้ มีการให้ความหมาย
ของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไว้ภายใต้กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ในประเทศเยอรมนี รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ (Grundgesetz) ได้กล่าวถึง
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา 93(1)(4a)(4b) โดยอาจสรุปความหมาย
ของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ว่า “เป็นการให้สิทธิแก่ประชาชนที่จะร้องทุกข์
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเมือ่ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานหรือสิทธิทเี่ ป็นเสมือนสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของเขาถูกละเมิดโดยการใช้อ�ำนาจรัฐ”30
ในสาธารณรัฐเช็ค รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ค (Constitution
of the Czech Republic) มาตรา 87(1) ได้วางหลักเรื่องการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ไว้ว่า “การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นการให้สิทธิประชาชนในการฟ้องคดีต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง เมื่อการใช้อ�ำนาจมหาชนมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ”31
การให้ความหมายทางกฎหมายตามตัวอย่างทีก่ ล่าวมานีถ้ กู ใช้ในประเทศ
อื่น ๆ อีกเป็นจ�ำนวนมากทั่วโลก เช่น สเปน ลิทัวเนีย ฯลฯ ในขณะที่หากเราพิจารณา
ความหมายในเชิงถ้อยค�ำโดยตรงแล้ว เราจะพบว่าการให้ความหมายในเชิงถ้อยค�ำนั้น
ไม่แตกต่างจากการให้ความหมายภายใต้บทบัญญัติกฎหมาย โดยการก�ำหนดนิยาม
(Term) โดย European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)
ได้ให้ความหมายของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไว้ว่า “เป็นกระบวนการซึ่งบุคคล
ผู้ถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของตนอันเนื่องมาจากการกระท�ำของรัฐสามารถร้องทุกข์
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง”32
Grundgesetz, Artikel. 93 (1) no. 4a und 4b “(1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet…
über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden
können, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in einem seiner
in Artikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 enthaltenen Rechte verletzt zu sein; über
Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und Gemeindeverbänden wegen Verletzung des
Rechts auf Selbstverwaltung nach Artikel 28 durch ein Gesetz, bei Landesgesetzen jedoch
nur, soweit nicht Beschwerde beim Landesverfassungsgericht erhoben werden kann”
31
Czech Republic’s Constitution, Article 87(1) “The Constitutional Court has jurisdiction…
over constitutional complaints against final decisions or other encroachments by public
authorities infringing constitutionally guaranteed fundamental rights and basic freedoms”
32
European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), “Term Constitutional
Complaint,” ECCHR, https://www.ecchr.eu/en/glossary /constitutional-complaint.
(accessed 4 July 2018).
30
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กล่ า วโดยสรุป แล้ว การร้องทุก ข์ท างรัฐธรรมนูญ คือกระบวนการ
ที่ประชาชนทั้งหลายสามารถเข้ามาฟ้องร้องคดี “โดยตรง” ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
เมื่อสิทธิและเสรีภาพ “สิทธิขั้นพื้นฐาน” ของตนถูกละเมิดโดย “อ�ำนาจรัฐ”
		
2.3.1.2 ภารกิจของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
รั ฐ ธรรมนู ญ ในฐานะบทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายสู ง สุ ด ของรั ฐ ซึ่ ง ถู ก ตราขึ้ น
เพือ่ รับรองและคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของตนนัน้ เป็นสิง่ ทีล่ ะเมิดไม่ได้และไม่สมควร
ถูกละเมิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณค่าส�ำคัญของรัฐธรรมนูญอยู่ที่การรับรองและ
คุ้มครองสิทธิทั้งหลายของปัจเจกชน ดังนั้น ภารกิจที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญและถือเป็นภารกิจที่ส�ำคัญที่สุดนั่นคือ การเป็นเครื่องมือหลักในการ
ท�ำให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลภายใต้รฐั ธรรมนูญนัน้ เป็นจริงขึน้ ได้
ในทางปฏิบัต33ิ
ภารกิ จ ของการร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ในการท� ำ ให้ ก ารรั บ รอง
และคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัตินั้น ถือว่ามีความกว้างขวาง
และครอบคลุมทุกมิติของการใช้อ�ำนาจรัฐ ขยายไปถึงทุกขอบเขตของการกระท�ำ
และไม่จำ� กัดอยูเ่ พียงการตรวจสอบกฎหมาย ลักษณะเช่นว่านีค้ รอบคลุมถึงการตรวจสอบ
การใช้อำ� นาจตุลาการ ซึง่ ไม่ถอื ว่าเป็นการอุทธรณ์หรือฎีกา แต่ถอื เป็นกระบวนการพิเศษ
ที่แยกออกมาต่างหากอีกกระบวนการหนึ่งด้วย
ภารกิจประการต่อมาของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ คือ การท�ำหน้าที่
เป็นเหมือนเครือ่ งมือหลักในการตีความและปรับใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
โดยทัว่ ไปแล้ว บทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วด้วยการรับรองและคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลนัน้
มักจะไม่มีโอกาสให้ถูกบังคับใช้และตีความได้มากเท่าใดนัก การที่ประชาชนถูกละเมิด
สิทธิขั้นพื้นฐานเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐน�ำเอาบทบัญญัติกฎหมายไปใช้ในทางปฏิบัติ
จนน�ำมาสู่การพิจารณาว่า สิ่งที่รัฐท�ำลงไปนั้นละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกชน
หรือไม่ จึงถือเป็นการเปิดช่องให้มกี ารตีความและบังคับใช้รฐั ธรรมนูญ ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ แล้ว
33

วรเจตน์ ภาคีรตั น์, รายงานการวิจยั เรือ่ ง การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายเยอรมัน วิเคราะห์
เปรียบเทียบการฟ้องคดีโดยประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย, เสนอต่อคณะกรรมการ
วิจัยและสัมมนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2553), 5.
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จะท�ำให้การตีความต่อแต่นไี้ ปมีลกั ษณะเป็นหนึง่ เดียวกัน หรืออาจกล่าวได้วา่ ก่อให้เกิด
เอกภาพ คือ การปรับใช้และตีความรัฐธรรมนูญเป็นแนวทางหนึ่งเดียวกันกับระบบ
กฎหมายนั่นเอง34
		
2.3.1.3 ประเภทของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนัน้ สามารถแบ่งแยกแป็นสองประเภท ได้แก่
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญทั่วไป กับ การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญกรณีพิเศษ
		การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญทัว่ ไป คือ การร้องทุกข์ภายใต้เงือ่ นไขปกติ35
ทีผ่ ทู้ จี่ ะยืน่ ขอให้มกี ารรับรองและคุม้ ครองยืน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ เฉพาะกรณีของการ
สั่งให้การกระท�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเท่านั้น
โดยการกระท�ำนั้นจะต้องเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยอ�ำนาจ
มหาชน และต้องได้ดำ� เนินการร้องขอการเยียวยาทางกฎหมายในช่องทางอืน่ จนเสร็จสิน้
เสียก่อน จึงจะมาร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
		ส่วนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญกรณีพิเศษ คือ การที่กระบวนการ
ร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญถูกวางไว้ให้เกิดขึ้น โดยการย่นย่อกระบวนการตามปกติ
ของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญทัว่ ไปในฐานะของหลักส่วนเสริม กล่าวคือ เป็นขัน้ ตอน
ของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญทีย่ กเว้นขัน้ ตอนในการด�ำเนินการเยียวยาโดยหนทางอืน่
เช่น น�ำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมก่อน แต่สามารถมาฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ได้โดยตรงเลย โดยการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญกรณีพเิ ศษเช่นนี้ มักใช้กบั กระบวนการ
รับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่ไม่สามารถระบุขั้นตอนในการ
เยียวยาเป็นการเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น ในเกาหลีใต้ ก�ำหนดให้กรณีที่คู่ความในคดี
ยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอให้ ศ าลปกติ ส ่ ง ประเด็ น ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาว่ า บทบั ญ ญั ติ
แห่งกฎหมายทีศ่ าลใช้บงั คับแก่คดี มีปญ
ั หาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่ศาลทีพ่ จิ ารณา
คดีนนั้ ปฏิเสธค�ำร้อง รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ มาตรา 68(2) ก�ำหนดให้
วรเจตน์ ภาคีรตั น์, รายงานการวิจยั เรือ่ ง การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายเยอรมัน วิเคราะห์
เปรียบเทียบการฟ้องคดีโดยประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย, 5.
35
European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), “Term Constitutional
Complaint,” ECCHR, https://www.ecchr.eu/en/glossary/ constitutional-complaint (accessed
4 July 2018).
34
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คู่ความที่ค�ำร้องถูกปฏิเสธนั้น สามารถเสนอประเด็นดังกล่าวนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้โดยตรงและทันที โดยไม่ตอ้ งรอให้ศาลพิจารณาคดีเสร็จเรียบร้อยก่อนก็ได้ โดยเรียก
กระบวนการนี้ว่า การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเช่นกัน
2.3.2 ลักษณะที่ส�ำคัญของระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นระบบพิเศษที่มีความแตกต่างไปจาก
การฟ้องคดีปกติทวั่ ไปหรือคดีรฐั ธรรมนูญอืน่ ๆ โดยมีลกั ษณะทีส่ ำ� คัญ 3 ประการ ได้แก่
(2.3.2.1) การให้สทิ ธิแก่ผทู้ ถี่ กู ละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
(2.3.2.2) วัตถุแห่งการฟ้องคดีคือการกระท�ำโดยอ�ำนาจรัฐทุกประเภท และ (2.3.2.3)
การหมดสิ้นหนทางเยียวยาตามกฎหมาย
2.3.2.1 การให้สิทธิผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานฟ้องคดีโดยตรง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนัน้ เป็นกรณีที่ “บุคคล” ซึง่ ถูกละเมิด “สิทธิ”
ขั้นพื้นฐาน โดยอ�ำนาจมหาชน ประสงค์ที่จะร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง
ภายหลังจากทีด่ ำ� เนินกระบวนการเยียวยาทัง้ หลายเสร็จสิน้ แล้ว  ดังนัน้ เงือ่ นไขเบือ้ งต้น
ในการเป็นผูม้ สี ทิ ธิฟอ้ งคดีนนั่ คือ ผูฟ้ อ้ งคดีจะต้องเป็นบุคคลผูม้ คี วามสามารถในการทรงสิทธิ
ขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้ได้   ทั้งนี้ หากพิจารณาจากนิยาม
ของค�ำว่าการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว จะพบว่าผู้ทรงสิทธิ
ทีจ่ ะฟ้องคดีตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญในการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้จะต้องเป็น “บุคคล”
โดยบุคคลในทีน่ อี้ าจหมายถึงบุคคลธรรมดา ซึง่ สามารถทรงสิทธิทงั้ หลายตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญได้ อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าบรรดาสิทธิทั้งหลายในรัฐธรรมนูญ
จะถูกทรงไว้ได้โดยบุคคลธรรมดาทุกคน สิทธิบางประการก�ำหนดให้การรับรองส�ำหรับ
คนในชาติ เ ท่ า นั้ น บุ ค คลผู ้ มี สั ญ ชาติ อื่ น จึ ง ไม่ อ าจกล่ า วอ้ า งสิ ท ธิ นั้ น เพื่ อ ร้ อ งทุ ก ข์
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง
ทั้งนี้ ในบางกรณี นิติบุคคลเอกชนอาจเป็นผู้ทรงสิทธิบางประการ
ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญได้ด้วย กรณีเช่นนี้หมายความว่า นิติบุคคคลเอกชน
ย่อมเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เช่นเดียวกัน

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

แต่อย่างไรก็ดี ในบางประเทศ เช่น สเปน ก�ำหนดให้องค์กรของรัฐ
บางองค์กร อันได้แก่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือพนักงานอัยการ มีสิทธิยื่นค�ำร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงได้ แต่กรณีดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก36
		
2.3.2.2 วั ต ถุ แ ห่ ง การฟ้ อ งคดี คื อ การกระท� ำ โดยอ� ำ นาจมหาชน
ทุกประเภท
วั ต ถุ แ ห่ ง การร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ คื อ การกระท� ำ ที่ เ กิ ด จากการ
ใช้อำ� นาจมหาชนทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็นการตรากฎหมาย การบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งจะแตกต่างไปจากการฟ้องคดีอื่น ๆ ทั่วไป
เช่น การฟ้องคดีปกครอง วัตถุแห่งการฟ้องคดีจะเป็นการกระท�ำทีเ่ กิดจากการใช้อำ� นาจ
ปกครองเท่านั้น หรือการอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาล วัตถุแห่งการอุทธรณ์ก็จะเป็น
การใช้อำ� นาจตุลาการของศาลล่าง โดยทัว่ ไปแล้ว วัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
อาจแยกได้เป็น 3 ประเภท37 ดังนี้
			(1) การกระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำในการตรากฎหมาย
การใช้ อ� ำ นาจมหาชนในขั้ น ตอนแรกสุ ด ที่ อ าจกระทบต่ อ สิ ท ธิ
และเสรีภาพของประชาชนนัน่ คือ การกระท�ำในการตรากฎหมายซึง่ อาจหมายความถึง
การตรากฎหมาย หรือการงดเว้นไม่ได้ด�ำเนินการแก้ไขกฎหมายก็ได้
เมื่ อ การกระท� ำ ในการตรากฎหมายทั้ ง การกระท� ำ การหรื อ งดเว้ น
กระท�ำการนี้ ก่อให้เกิดการละเมิดแก่สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ได้รับการรับรอง
และคุม้ ครองไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรง ประชาชนผูเ้ ดือดร้อนเสียหายจากการนัน้ ย่อมใช้
กระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาถึง
ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบรรดากฎหมายนัน้ ได้ และภายใต้เงือ่ นไขทีว่ า่ กฎหมายนัน้
จะต้องละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนนีเ้ อง ท�ำให้เราสามารถท�ำความเข้าใจได้วา่
การกระท�ำใด ๆ ในการตรากฎหมายที่อาจเป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
จะต้ อ งเป็ น กฎหมายที่ ต ราขึ้ น บั ง คั บ ใช้ แ ละมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ล้ ว เท่ า นั้ น ไม่ ร วมถึ ง
ร่างกฎหมายใด ๆ ทีก่ ารตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอาจท�ำได้โดยกระบวนการอืน่
Victor Ferreres Comella, The Constitution of Spain, (United Kingdom: Hart Publishing Ltd.,
2013), 226.
37
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. “การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายเยอรมัน : วิเคราะห์เปรียบเทียบ
การฟ้องคดีโดยประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย,” วารสารนิติศาสตร์ 39, 3 (กันยายน
2553): 483-485.
36
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ทั้ ง นี้ ค� ำ ว่ า กฎหมายในที่ นี้ กิ น ความครอบคลุ ม การตรากฎหมาย
ทุกล�ำดับชัน้ ทัง้ ในชัน้ นิตบิ ญ
ั ญัติ หรือในชัน้ การตรากฎหมายของฝ่ายบริหาร นอกจากนี  ้
การกระท�ำในการตรากฎหมายที่อาจกลายเป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ได้นั้น อาจจะเป็นการกระท�ำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายซึ่งยกเลิกไปแล้วก็ได้
โดยมีเงื่อนไขส�ำคัญเพียงประการเดียวนั่นคือ ผลอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
จากกฎหมายเช่นนั้นยังคงมีอยู่ แม้กฎหมายนั้นจะยกเลิกไปแล้วก็ตาม
			(2) การกระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำในการใช้อ�ำนาจทางบริหาร
การใช้อ�ำนาจมหาชนที่อาจกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
เป็นประการต่อมา นั่นคือการกระท�ำหรือการงดเว้นการกระท�ำโดยใช้อ�ำนาจในทาง
บริหาร ซึ่งอ�ำนาจในทางบริหารนี้อาจเป็นการกระท�ำเชิงนโยบายหรือที่เราคุ้นเคยกันดี
ในชือ่ การกระท�ำทางรัฐบาล หรืออาจจะเป็นการกระท�ำทางปกครองในรูปของกฎ ค�ำสัง่
ปฏิบัติการ หรือสัญญาทางปกครองก็ได้ ทั้งนี้ รวมถึงกรณีที่รัฐมอบหมายให้เอกชน
รายหนึ่งรายใดกระท�ำการทางปกครองแทนตนด้วย
นอกจากนี้ ในกรณีที่การกระท�ำโดยอาศัยอ�ำนาจบริหารนั้นเป็นไป
ในลักษณะของการใช้อำ� นาจตามกฎหมายเอกชน เพือ่ ด�ำเนินการใด ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อกิจการ
สาธารณะ ก็อาจจะเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีได้เช่นเดียวกัน เนือ่ งจากบรรดาการกระท�ำ
ทั้งหลายที่ฝ่ายปกครองได้กระท�ำลงไปนั้น ไม่ว่าจะโดยใช้อ�ำนาจมหาชนหรือใช้อ�ำนาจ
เอกชนเป็นฐาน ย่อมเป็นการกระท�ำลงเพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐอันจะต้องผูกติดอยู่กับ
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยแท้
		
(3) การกระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำในการใช้อ�ำนาจตุลาการ
การใช้อ�ำนาจตุลาการในที่นี้หมายถึง การใช้อ�ำนาจในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีทั้งหลาย ตลอดจนการท�ำค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับค�ำพิพากษาต่าง ๆ
โดยบรรดาการกระท�ำทัง้ หลายทีไ่ ด้ทำ� ลงภายใต้ขอบอ�ำนาจแห่งการกระท�ำทางตุลาการ
ย่อมสามารถเป็นวัตถุแห่งการฟ้องร้องคดีได้ทั้งสิ้น ตัวอย่างของการกระท�ำเช่นว่านี้
ได้แก่ ค�ำพิพากษา ค�ำสั่งระหว่างพิจารณา ตลอดจนเหตุผลที่ตุลาการทั้งหลายได้ให้ไว้
ในบรรดาค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงกรณีที่ผู้ร้องทุกข์
ต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เห็ น ว่ า สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของตนถู ก ละเมิ ด จากการที่ ศ าล
ไม่ยอมใช้อ�ำนาจตุลาการของตนกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดในคดีด้วย
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ทั้ ง นี้ โดยทั่ ว ไปแล้ ว บุ ค คลผู ้ ห นึ่ ง ผู ้ ใ ดซึ่ ง จะสามารถกล่ า วอ้ า งได้ ว ่ า
ตนเป็นผูต้ อ้ งเสียหายจากการใช้อำ� นาจตุลาการ จะต้องเป็นคูค่ วามในคดี แต่ในกรณีของ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนั้น บุคคลที่สามซึ่งถูกกล่าวอ้างถึงในคดีอาจน�ำเอา
เหตุดังกล่าวไปร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ด้วยเช่นกัน
แต่อย่างไรก็ดี แต่ละประเทศที่น�ำระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ไปใช้ อาจจะไม่เปิดให้การใช้อ�ำนาจรัฐทุกประเภทสามารถเป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญได้ เช่น การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในประเทศเกาหลีใต้หรือในประเทศ
ออสเตรีย ไม่อนุญาตให้การใช้อ�ำนาจตุลาการเป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ เป็นต้น
		
2.3.2.3 การหมดสิ้นหนทางเยียวยาตามกฎหมาย
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไม่ใช่วิธีพิจารณาปกติในกระบวนพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยทั่วไปแล้วการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ จัดเป็นขั้นตอน
ที่ประชาชนต้องด�ำเนินการผ่านทางหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และโดยทั่วไป
ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบรรดากฎหมายต่าง ๆ
เป็นหลัก การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจึงจัดเป็นกระบวนการเยียวยาทางกฎหมายพิเศษ
(Extraordinary Legal Remedy)38 ถือเป็นส่วนเสริม (Subsidiary) ของกระบวนการ
ปกติ โดยการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ถือเป็นการอุทธรณ์หลักการเยียวยาปกติ
ตามกฎหมายอืน่ ไม่ใช่กรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญเข้าไปตรวจสอบค�ำพิพากษาของศาลต่าง ๆ
แต่ถอื เป็นกระบวนการใหม่ทรี่ เิ ริม่ ออกมาต่างหาก และไม่ผกู พันกับกระบวนการเยียวยา
อื่นใดเลย39 ทั้งนี้ ในฐานะของส่วนเสริมของกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
การด�ำเนินการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจึงต้องขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขเบือ้ งต้น ประการส�ำคัญ
นั่นคือ การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อเหตุแห่งการละเมิดสิทธิ
ขั้นพื้นฐานนั้นถูกพิจารณาภายใต้กระบวนการยุติธรรมอื่นใดจนเสร็จสิ้นแล้ว และ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมองว่าการละเมิดที่ตนได้รับยังไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไข

วุฒชิ ยั จิตตานุ, กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม่ของโลก (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ, 2556). 153.
39
วรเจตน์ ภาคีรตั น์, รายงานการวิจยั เรือ่ ง การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายเยอรมัน วิเคราะห์
เปรียบเทียบการฟ้องคดีโดยประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย, 5.
38
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จึงมาร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีการวินิจฉัยประเด็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของตน40
2.3.3 อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีรอ้ งทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
เมือ่ มีการยืน่ ค�ำร้องทุกข์มาให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีอำ� นาจ
พิจารณาค�ำร้องทุกข์นนั้ โดยอาจแยกเป็น 5 กรณี ได้แก่ (2.3.3.1) อ�ำนาจในการพิจารณา
รับค�ำร้อง (2.3.3.2) อ�ำนาจในกระบวนพิจารณาหลัก (2.3.3.3) อ�ำนาจในการพิจารณา
ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว (2.3.3.4) อ�ำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี และ
(2.3.3.5) อ�ำนาจในการบังคับคดี ทั้งนี้ งานเขียนในหัวข้อนี้ยังคงใช้งานวิจัยของ
ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เป็นการหลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		
2.3.3.1 อ�ำนาจในการพิจารณารับค�ำร้อง
เมื่อคราวที่ประชาชนมีความต้องการที่จะด�ำเนินกระบวนการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ และได้น�ำเอาเรื่องราวร้องทุกข์ของตนมาสู่ศาลรัฐธรรมนูญนั้น
ในเบือ้ งต้นศาลรัฐธรรมนูญจะต้องด�ำเนินการตรวจสอบค�ำร้องนัน้ เสียก่อนว่า จะสามารถ
น�ำไปสูก่ ารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ โดยมีขน้ั ตอนและรายละเอียดต่าง ๆ
ที่จะพึงพิจารณา ดังนี41้
ในการพิจารณารับค�ำร้อง ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะแต่งตั้งองค์คณะ
ที่รับผิดชอบพิจารณารับค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเบื้องต้นขึ้นองค์คณะหนึ่งก็ได้
โดยองค์คณะดังกล่าวจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูพ้ จิ ารณาในเบือ้ งต้นว่า การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ทีไ่ ด้มกี ารยืน่ เข้ามานัน้ มีเงือ่ นไขทีค่ รบถ้วนเหมาะสมจนน�ำไปสูก่ ารพิจารณาคดีได้หรือไม่
โดยในเบื้องต้น เงื่อนไขส�ำคัญที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบในขั้นตอนนี้ มีดังนี้
- ผู้ร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจะต้องเป็น “บุคคล” ผู้ทรงสิทธิขั้นพื้นฐาน
และสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นถูกละเมิดจากการกระท�ำอันเกิดแต่การใช้อ�ำนาจมหาชน
ไม่วา่ จะเป็นอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหาร หรือตุลาการ ทัง้ นี้ ตัวผูร้ อ้ งทุกข์นนั้ จะต้องเป็นผูท้ ี่
ถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานโดยตรง
วุฒชิ ยั จิตตานุ, กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม่ของโลก, (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ, 2556), 154-156.
41
วรเจตน์ ภาคีรตั น์, รายงานการวิจยั เรือ่ ง การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายเยอรมัน วิเคราะห์
เปรียบเทียบการฟ้องคดีโดยประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย, 1-25.
40
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- เรือ่ งทีน่ ำ� มาสูก่ ระบวนพิจารณาโดยอาศัยการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
จะต้องหมดสิน้ หนทางเยียวยาในทางอืน่ แล้ว กล่าวคือ การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนัน้
ถื อ เป็ น กระบวนการภายใต้ ห ลั ก ส่ ว นเสริ ม ดั ง นั้ น การร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ
จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อผู้ร้องทุกข์ได้น�ำเอาเรื่องเดือดร้อนเสียหายของตนเข้าสู่กระบวน
พิจารณาทุกขั้นตอนที่มีแล้ว เช่น กรณีที่การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานเกิดจากการกระท�ำ
ทางปกครองได้นำ� เอาเรือ่ งนีไ้ ปสูศ่ าลปกครองแล้ว เป็นต้น และภายใต้กระบวนการเช่นนี้
ผูร้ อ้ งทุกข์ไม่สามารถใช้ชอ่ งทางอืน่ ใดในการแสวงหาความเป็นธรรมให้แก่ตวั เองได้แล้ว
นอกจากการมาร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในเรื่องการด�ำเนินการจนหมดสิ้นหนทางเยียวยานั้น
จะใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป แต่หากเป็นกรณีทจี่ ำ� เป็นอย่างยิ่งยวด และการไม่ดำ� เนินการ
ตามกระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจะท�ำให้เกิดผลร้ายแรงอย่างยิง่ แล้ว สามารถ
ด� ำ เนิ น การร้ องทุก ข์ท างรัฐธรรมนูญ ต่อไปได้ทันทีแ ม้จะไม่ได้ด�ำเนินการเยียวยา
โดยวิธีการอื่นใดมาก่อน
- การร้องทุก ข์ท างรัฐธรรมนูญ นั้นจะต้องยังคงความจ�ำเป็นในการ
ด�ำเนินกระบวนพิจารณาอยู่ และต้องเป็นการด�ำเนินกระบวนพิจารณาบนพื้นฐาน
ของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนัน้ โดยพืน้ ฐานแล้ว
คือการน�ำเอาการกระท�ำทั้งหลายซึ่งท�ำลงบนพื้นฐานอ�ำนาจมหาชน มาวินิจฉัยถึง
การละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของปัจเจกชนผูถ้ กู ละเมิด โดยมี “รัฐธรรมนูญ” เป็นมาตรวัด
ส�ำคัญ ซึ่งนอกจากจะท�ำให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ
เป็ น ไปได้ จ ริ ง ในทางปฏิ บั ติ แ ล้ ว ยั ง ท� ำ ให้ ก ารปรั บ ใช้ บ ทบั ญ ญั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
มีความเป็นเอกภาพอีกด้วย
ดังนั้น หากการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้เกิดขึ้นโดยปราศจากฐาน
ทางรัฐธรรมนูญให้วนิ จิ ฉัยแล้ว ไม่วา่ เหตุนนั้ จะเกิดขึน้ โดยเนือ้ แท้แล้วไม่มคี วามขัดแย้งกับ
บทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญ หรือเคยเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยรับมาวินิจฉัยไว้แล้ว
ก็ตาม ศาลย่อมพิจารณาไม่รับค�ำร้องนั้นไว้ได้
ภายหลังจากที่องค์คณะหรือผู้พิพากษาซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณา
ตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว หากพบว่าหลักเกณฑ์
ดังกล่าวไม่สมบูรณ์ดว้ ยเงือ่ นไขในข้อหนึง่ ข้อใด ก็จะมีการยกค�ำร้องนัน้ เสีย แต่หากพบว่า
สมบูรณ์ก็จะด�ำเนินการรับค�ำร้องดังกล่าวไว้ และน�ำไปสู่การพิจารณาในขั้นต่อไป
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2.3.3.2 อ�ำนาจในการพิจารณาเนื้อหาคดี
ในส่วนของกระบวนการพิจารณาหลักนั้น องค์คณะที่รับผิดชอบส�ำนวน
เรื่องร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนั้น ๆ จะส่งส�ำนวนทั้งหลายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี
โดยขั้นตอนนับตั้งแต่นี้ไป จะเป็นเหมือนกับการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกติทั่วไป
ในศาลรัฐธรรมนูญ อันได้แก่ การให้ผู้ถูกร้องจัดท�ำและยื่นค�ำชี้แจงข้อกล่าวหา
เมือ่ ศาลได้พจิ ารณาค�ำคูค่ วามต่าง ๆ และพยานหลักฐานแล้วจะพิจารณาว่า
มีอ�ำนาจจะเปิดการไต่สวนหรือไม่ หากมีก็จะก�ำหนดวันไต่สวนและแจ้งให้คู่กรณี
รับทราบ จากนั้นหากเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอจึงค่อยด�ำเนินการจัดประชุม
เพื่อท�ำค�ำวินิจฉัย
โดยหลักการแล้ว กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมักจะกระท�ำ
ด้วยวาจา เว้นแต่คู่กรณีจะขอสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีด้วยวาจา หรือศาลเลือก
ที่จะใช้ข้อยกเว้นตามกฎหมาย นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังตกอยู่ภายใต้หลักการ
ไม่ผกู พันใด ๆ ต่อข้อเท็จจริงตลอดจนบรรดาพยานหลักฐานทีค่ กู่ รณีนำ� เสนอ ดังนัน้ ศาลจึง
สามารถแสวงหาพยานหลักฐานทัง้ หลายได้เอง และอาจเรียกพยานผูเ้ ชีย่ วชาญมารับฟัง
ความเห็นได้อีกด้วย
ทัง้ นี้ ตลอดช่วงระยะเวลาของการพิจารณานัน้ ศาลรัฐธรรมนูญมีประเด็น
ที่จ�ำต้องพิจารณาในกรณีของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญอยู่ไม่มากนัก โดยหลักแล้ว
นัน่ คือการพิจารณาว่า วัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนัน้ เป็นการใช้อำ� นาจมหาชน
เข้าหลักเกณฑ์ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ร้องหรือไม่ รวมถึงผู้ร้องได้ด�ำเนินการใด ๆ
จนสุดทางในการเยียวยารักษาผลกระทบอันเกิดจากการละเมิดนัน้ แล้วหรือไม่ จากนัน้
จึ ง จะด� ำ เนิ น การออกค� ำ สั่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ไป อย่ า งไรก็ ต าม หากการร้ อ งทุ ก ข์
ทางรัฐธรรมนูญนั้นเกี่ยวข้องกับค�ำพิพากษาของศาลอื่น ซึ่งมีทั้งผู้เสียประโยชน์และ
ผู้ได้ประโยชน์ ศาลจะต้องเรียกผู้ได้รับประโยชน์จากค�ำพิพากษาซึ่งถูกอ้างว่ากระทบ
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ร้องมารับฟังประกอบในฐานะวัตถุแห่งคดีด้วย
		
2.3.3.3 อ�ำนาจในการพิจารณาก�ำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว
เช่นเดียวกับการด�ำเนินการพิจารณาพิพากษาคดีทั่วไป การร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญไม่อาจทราบผลในทางกฎหมายได้โดยเร็ววัน ยิง่ เมือ่ การร้องทุกข์ประเภทนี้
เกีย่ วโยงโดยตรงกับการใช้อำ� นาจมหาชนในการปฏิบตั กิ ารทางกฎหมาย ล�ำพังเพียงแค่
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การริเริม่ กระบวนพิจารณาเองยังไม่มอี ำ� นาจมากพอทีจ่ ะยับยัง้ การกระท�ำทางกฎหมาย
อันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้
กรณีเช่นนี้ การคุ้มครองชั่วคราวจึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น โดยศาลรัฐธรรมนูญ
มีอ�ำนาจสั่งการให้มีการกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใด อันไม่ใช่ลักษณะของการพิพากษา
ในเนือ้ หาแห่งคดี ให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการก่อน เพือ่ ยับยัง้ ความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้
ต่อผูร้ อ้ งทุกข์ได้ ทัง้ นี้ การสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราวเช่นว่านี้ อาจเกิดขึน้ ได้แม้ผรู้ อ้ งไม่ได้รอ้ งขอ
แต่ศาลเห็นเอง อย่างไรก็ตาม ในกรณีทศี่ าลตรวจสอบส�ำนวนแล้วเห็นว่าผูร้ อ้ งมีโอกาสสูง
ที่จะชนะคดี และหากปล่อยให้รอจนการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วผลแห่งการชนะคดีนั้น
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร้องทุกข์แต่อย่างใด ในกรณีเช่นนี้ศาลอาจสั่งคุ้มครองชั่วคราว
เสมือนว่ามีการพิพากษาในเนื้อหาแห่งคดีไปก่อนได้ อย่างไรก็ตาม วิธีการคุ้มครอง
ชัว่ คราวเช่นนี้ ย่อมมีลกั ษณะเป็นการเฉพาะและจะถูกใช้ในสถานการณ์จำ� เป็นอย่างยิง่
เท่านั้น
		
2.3.3.4 อ�ำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี
ภายหลังจากทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้ดำ� เนินการวินจิ ฉัยเรือ่ งราวตามค�ำร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญแล้ว ศาลมีอ�ำนาจในการท�ำค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งในการชี้ขาดคดี
ออกมาได้ โดยแบ่งเป็นสองกรณี
กรณีแรก  หากศาลตัดสินใจที่จะท�ำค�ำชี้ขาดคดีในลักษณะที่ท�ำให้ผู้ร้อง
แพ้คดี ศาลอาจท�ำออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเนื้อหาแห่งคดี เช่น
การยกค�ำร้องเพราะไม่เข้าเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด การยกค�ำร้องโดยไม่พจิ ารณาเนือ้ หาแห่งคดี
หรื อ การยกค� ำ ร้ อ งเพราะเหตุ ที่ ศ าลพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ไม่ ไ ด้ มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกิดขึ้น เป็นต้น
กรณีทส่ี อง หากศาลเห็นว่าผูร้ อ้ งทุกข์ถกู ละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานจากอ�ำนาจ
มหาชนจริง ศาลย่อมมีอ�ำนาจท�ำค�ำพิพากษาโดยแบ่งแยกตามวัตถุแห่งการฟ้องคดี
ดังนี42้
-		กรณีที่สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานถูกล่วงละเมิดโดยการกระท�ำหรือ
งดเว้นการกระท�ำโดยอาศัยอ�ำนาจนิติบัญญัติ ในกรณีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอ�ำนาจ
42

Nino Tsereteli, “Mechanism of Individual Complaints - German, Spanish and Hungarian
Constitutional Courts - Comparative Analysis” CEU eTD Collection, (Central European
University, 2007), 45-48.
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สั่ ง ให้ ก ารกระท� ำ หรื อ งดเว้ น การกระท� ำ นั้ น ขั ด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ โดยหากเป็ น กรณี
ที่กฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญย่อมประกาศความเสียเปล่า
ของกฎหมายนัน้ โดยมีอำ� นาจก�ำหนดให้กฎหมายนัน้ สิน้ ผลไปในเวลาหนึง่ เวลาใดตามที่
ก�ำหนด แต่หากเป็นกรณีที่ศาลเห็นว่ามีการงดเว้นการกระท�ำในทางนิติบัญญัติขึ้น
ศาลก็จะมีอำ� นาจสัง่ ก�ำหนดวิธกี ารด�ำเนินการใด ๆ ให้ใช้ไปก่อนทีจ่ ะมีการแก้ไขกฎหมายนัน้
ตามขัน้ ตอนปกติของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ด้ เช่น วางหลักกฎหมายให้ใช้เป็นการเฉพาะเรือ่ งไป
-		กรณีสทิ ธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานถูกล่วงละเมิดโดยการกระท�ำหรืองดเว้น
การกระท� ำ โดยอาศั ย อ� ำ นาจบริ ห าร โดยทั่ ว ไปศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จะวิ นิ จ ฉั ย ถึ ง
ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำนัน้ ๆ เท่านัน้ แต่จะไม่พพิ ากษาไปก�ำหนด
ค่ า ทดแทนความเสี ย หายเพื่ อ เยี ย วยาผู ้ เ สี ย หายจากการกระท� ำ นั้ น ๆ ของรั ฐ
โดยจะปล่อยให้เป็นอ�ำนาจศาลในระบบปกติเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
แต่อย่างไรก็ตาม มีกระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของบางประเทศ เช่น
สเปน ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอ�ำนาจก�ำหนดมาตรการในการเยียวยาความเสียหาย
ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท�ำทางปกครองของรัฐด้วย โดยการเยียวยา
ความเสียหายนั้นอาจเป็นในรูปของตัวเงินหรือประโยชน์อื่นใดก็ได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการให้ประโยชน์ใด ๆ (Award) เพื่อเยียวยา
ความเสียหายของบุคคลที่ถูกละเมิดโดยฝ่ายบริหารนั้น จะมีลักษณะก�้ำกึ่งไปในทาง
ที่ก่อให้เกิดการละเมิดอ�ำนาจระหว่างองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยด้วยกันเอง ศาลจึง
ไม่สามารถใช้อ�ำนาจดังกล่าวนี้ในลักษณะที่เป็นการทั่วไปได้ แต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ
มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้อ�ำนาจไว้โดยชัดแจ้งเท่านั้น นอกจากนี้ แม้แต่
ในประเทศสเปนเอง ศาลรัฐธรรมนูญยังสงวนการใช้อำ� นาจในการเยียวยาความเสียหาย
เช่นนี้ไว้เป็นการเฉพาะอย่างยิ่งอีกด้วย43
- กรณีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของตนถูกล่วงละเมิดโดยการกระท�ำ
หรืองดเว้นการโดยอ�ำนาจตุลาการ โดยหลักการแล้ว หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาแล้วว่าค�ำพิพากษาของศาลใด ๆ มีลักษณะเป็นการละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษา
43

Nino Tsereteli, “Mechanism of Individual Complaints - German, Spanish and Hungarain
Constitutional Courts - Comparative Analysis” (Central European University, 2007). p.48.
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ของศาลนัน้ และออกค�ำสัง่ ให้ศาลนัน้ ด�ำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ในลักษณะทีใ่ ห้เคารพ
ต่อการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ แต่จะไม่เข้าไป
ก้าวล่วงพิจารณาพิพากษาคดีนนั้ เสียเอง ลักษณะเช่นนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของการยับยัง้ อ�ำนาจ
ตัวเองไม่ให้เข้าไปก้าวก่ายการใช้อ�ำนาจตุลาการขององค์กรอื่นโดยมากจนเกินไป
		
2.3.3.5 อ�ำนาจในการบังคับคดี
ภายหลังจากทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ชีข้ าดลงมาแล้ว
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญย่อมผูกพันและมีสภาพบังคับอย่าง
เด็ดขาดในทางกฎหมาย โดยผลผูกพันทีว่ า่ นีค้ อื ผลผูกพันในค�ำพิพากษาเท่านัน้ ไม่รวมถึง
การให้เหตุผลประกอบอืน่ ๆ ทัง้ นี้ ศาลยังมีอำ� นาจก�ำหนดให้หน่วยงานใดเป็นผูด้ ำ� เนินการ
ให้เป็นไปตามค�ำพิพากษา เช่น ให้ศาลน�ำเอาคดีไปพิจารณาใหม่ หรือหน่วยงานของรัฐ
ด�ำเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ร้องบางประการด้วย
ข้อพึงพิจารณาประการหนึง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั จ�ำต้องกล่าวไว้ ณ ทีน่ คี้ อื โดยหลักแล้ว
การเยียวยาความเสียหายโดยการมอบประโยชน์ (Award) ภายใต้การร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญนั้น ศาลสามารถก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด�ำเนินการจ่าย
ค่าชดเชยได้เลย โดยไม่จ�ำต้องมีการบังคับคดี เนื่องจากโดยสภาพแล้วข้อพิพาทเหล่านี้
เป็นข้อพิพาททีม่ เี อกชนเป็นผูเ้ สียหาย และอีกฝ่ายเป็นหน่วยงานของรัฐ ดังนัน้ โดยทัว่ ไปแล้ว
หน่วยงานของรัฐย่อมมีอ�ำนาจในการด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาของศาลได้เลย
โดยไม่ต้องมีค�ำบังคับเพิ่มเติมแต่ประการใด
2.3.4 ความแตกต่างระหว่างการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญกับระบบการฟ้อง
ขอให้ศาลคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ (Amparo)
หากพิจารณากระบวนการทางกฎหมายทีถ่ กู สร้างขึน้ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของประชาชนในทางรัฐธรรมนูญ และคุม้ ครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
ซึง่ อนุญาตให้ประชาชนเป็นผูด้ ำ� เนินการในทางอรรถคดีตา่ ง ๆ ได้ดว้ ยตนเองโดยตรงนัน้
เราจะพบว่ามีกระบวนการสองกระบวนการที่ถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
แต่แตกต่างกันในสาระส�ำคัญ นั่นคือการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional
Complaint) และการฟ้องขอให้ศาลคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ (Amparo)
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การฟ้องขอให้ศาลคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือ Amparo นั้น ถือเป็น
กระบวนการพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ระบบกฎหมายของ
ประเทศในกลุม่ ละตินอเมริกา และเริม่ แผ่ขยายอิทธิพลออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก
โดยลักษณะส�ำคัญของกระบวนการนี้คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนร้องขอต่อศาล
ทีเ่ กีย่ วข้อง (โดยมากแล้วมักเป็นศาลยุตธิ รรม เนือ่ งจากประเทศทีใ่ ช้ระบบการคุม้ ครอง
สิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้น มักไม่มีการก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญไว้ในประเทศของตน ยกเว้น
บางประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐคอสตาริกา  สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ และสาธารณรัฐ
นิการากัว) เพือ่ ให้ศาลด�ำเนินกระบวนพิจารณาและเยียวยาเมือ่ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของตน
ถูกกระทบกระเทือนจากการกระท�ำบางประการของเจ้าหน้าที่รัฐ44
อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของระบบการคุม้ ครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญในประเทศ
กลุม่ ละตินอเมริกานัน้ ท�ำให้ระบบดังกล่าวซึง่ เริม่ เดิมทีมคี วามคล้ายคลึงกับการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญนั้น แตกต่างจากการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ
การคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้นถูกให้ความหมายและตีความว่าเป็น “ช่องทาง
พิเศษ” ที่จะให้อ�ำนาจตุลาการได้ตรวจสอบและเยียวยาการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของเอกชน นัน่ ท�ำให้อำ� นาจตุลาการทีว่ า่ นีก้ นิ ความกว้างมาก ไม่จำ� กัดเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ
ดังที่กล่าวไปแล้วในตอนต้น
ประการต่ อ มา การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น ให้ ร องรั บ
การไม่กระท�ำการใด ๆ ของรัฐ (Omissions) ซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพ
ของประชาชนด้วย นอกจากนี้ มีหลายประเทศในละตินอเมริกาทีข่ ยายขอบเขตของการ
คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ร วมไปถึ ง การท� ำ ละเมิ ด อั น เกิ ด จากการกระท� ำ
ของเอกชน และในขณะเดียวกัน “วัตถุแห่งการคุม้ ครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ” อันได้แก่
บรรดาสิทธิทั้งหลายถูกขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวาง โดยไม่เพียงแต่คุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐาน แต่ยังคุ้มครองถึงสิทธิในการพัฒนา และสิทธิอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นได้
ในอนาคต ดังนั้น ในแง่นี้การคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงถูกใช้เพื่อป้องกันการ
ละเมิดสิทธิที่อาจจะมีขึ้นได้อีกด้วย45
Axel Tschentscher and Caroline Lehner, “The Latin American Model of Constitutional
Jurisdiction: Amparo and Judicial Review,” SSRN, https://ssrn.com/abstract=2296004.
(accessed 20 April 2018).
45
Gianluca Gentili, “A Comparative Perspective on Direct Access to Constitutional and
Supreme Courts in Africa, Asia, Europe and Latin America: Assessing Advantages for the
Italian Constitutional Cour,” Penn State International Law Review 29, no. 4 (2011): 710-715.
44
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พัฒนาการของการคุม้ ครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจ และท�ำให้
การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แตกต่ า งกั บ การร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ
ทีม่ งุ่ คุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของเอกชนจากการใช้อำ� นาจรัฐอย่างสิน้ เชิง และความ
แผ่ขยายขอบเขตของการคุม้ ครองออกไปอย่างกว้างขวางก็เป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจศึกษา
อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำเสนอความแตกต่างในประเด็นนี้เอาไว้
เพือ่ น�ำไปใช้วเิ คราะห์ในส่วนท้ายของงานวิจยั ต่อไป จึงไม่สามารถลงรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้มากนัก ทั้งนี้ โดยในส่วนต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงภารกิจส�ำคัญของการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ หรือก็คอื เป้าหมายส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดกระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ขึ้นต่อไป
2.4 แนวความคิดที่ให้ศาลมีอ�ำนาจคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงของสหภาพ
ยุโรปและอังกฤษ
ระบบการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยองค์กรตุลาการทีใ่ ห้สทิ ธิ
แก่ประชาชนฟ้องร้องว่าอ�ำนาจรัฐล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองโดยตรง
ในปัจจุบนั ไม่ได้มเี พียงระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญทีม่ เี ยอรมนีเป็นต้นแบบเท่านัน้
ยังมีอกี ระบบหนึง่ ทีน่ า่ สนใจและในงานวิจยั ชิน้ นีห้ ยิบยกขึน้ มาศึกษาเพือ่ ค้นหาหลักการ
หรือแนวทางใหม่ ๆ ที่อาจน�ำมาแก้ไขปัญหาระบบในประเทศไทยได้ ระบบดังกล่าวคือ
ระบบการให้ศาลมีอ�ำนาจคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงในสหภาพยุโรปและอังกฤษ
ในหัวข้อนีจ้ ะได้ทำ� ความเข้าใจพืน้ ฐานความคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องในการสร้างระบบ
ดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น (2.4.1) แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของปัจเจกชน
ต่อศาลสิทธิมนุษยชน และ (2.4.2) แนวคิดพืน้ ฐานของระบบการฟ้องคดีสทิ ธิมนุษยชน
โดยตรงในอังกฤษ
2.4.1 แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการร้องทุกข์ของปัจเจกชนต่อศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรป
นับตั้งแต่องค์การสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
เมือ่ ปี ค.ศ. 1948 ท�ำให้แนวคิดเกีย่ วกับการรับรองและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนถูกเผยแพร่
ออกไปทั่วโลก ไม่เพียงแต่เฉพาะรัฐแต่ละรัฐเท่านั้นที่ต่างน�ำเอาแนวคิดดังกล่าวไปเป็น
แนวทางในการคุม้ ครองสิทธิของประชาชนในประเทศตนเอง แต่ยงั รวมถึงการรวมกลุม่
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ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นไปอย่าง
กว้างขวางอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคยุโรป เมื่อมีการก่อตั้งคณะมนตรี
แห่งยุโรป (Council of Europe) บรรดารัฐสมาชิกขณะนัน้ ได้นำ� เอาแนวคิดในการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนมาบรรจุไว้เป็นเป้าหมายส�ำคัญด้วย ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้สิทธิมนุษยชน
กลายเป็นมาตรฐานเดียวกันในบรรดารัฐสมาชิก ซึง่ ในภายหลังได้มกี ารจัดท�ำอนุสญ
ั ญา
ยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1950 (European Convention on Human Rights :
ECHR 1950) และผลของอนุสญ
ั ญาฉบับนีท้ ำ� ให้เกิดศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปขึน้ ในฐานะ
องค์กรที่ท�ำหน้าที่คุ้มครองปัจเจกชนในกรณีเป็นผู้เสียหาย โดยก�ำหนดให้ปัจเจกชน
ในฐานะผูเ้ สียหาย สามารถใช้สทิ ธิยนื่ ข้อร้องเรียนหรือค�ำร้องทุกข์ตอ่ ศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรปได้โดยตรง อันเป็นการยอมรับถึงสถานะของปัจเจกชนด้านสิทธิมนุษยชนในฐานะ
ผูท้ รงสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ นอกเหนือไปจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
โดยทัว่ ไปทีย่ อมรับเพียงเฉพาะรัฐและองค์การระหว่างประเทศเท่านัน้ เพือ่ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ที่ ม าของกลไกการร้ อ งทุ ก ข์ ข องปั จ เจกชนต่ อ ศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุ โ รป
เราจึงสามารถศึกษาได้จากแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน ดังจะได้อธิบายต่อไปนี้
		
2.4.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองปัจเจกชน
เดิมทีการรับรองสิทธิเรียกร้องในทางระหว่างประเทศได้ถูกจ�ำกัดเฉพาะ
รัฐและองค์การระหว่างประเทศเท่านั้น หากปัจเจกชนได้รับความเสียหายจะต้อง
ใช้สิทธิเรียกร้องผ่านรัฐที่ตนอยู่ในบังคับและรัฐนั้นจะเป็นผู้ใช้สิทธิในทางระหว่าง
ประเทศในลักษณะการให้ความคุ้มครองทางการทูต (diplomatic protection) ต่อไป
แต่ในปัจจุบันหลักกฎหมายระหว่างประเทศได้ยอมรับให้ปัจเจกชนสามารถเป็น
ผูท้ รงสิทธิในทางกฎหมายระหว่างประเทศได้ ในกรณีการเรียกร้องทางด้านสิทธิมนุษยชน
ซึ่ ง การยอมรั บ สถานะเช่ น นี้ เ กิ ด จากการก� ำ หนดไว้ ใ นสนธิ สั ญ ญา โดยปั จ เจกชน
สามารถใช้สิทธิของตนได้โดยตรงมิต้องผ่านการให้คุ้มครองทางการทูต ซึ่งมีทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองปัจเจกชนอยู่ 2 ทฤษฎี ดังนี้
ทฤษฎีแรก ทฤษฎีปจั เจกชนนิยม (Individualism) ทฤษฎีนมี้ องบทเรียน
จากอดีตทีป่ จั เจกชนเป็นผูถ้ กู กดขีข่ ม่ เหงจากรัฐหรือชนชัน้ ปกครอง จึงให้ความส�ำคัญกับ
สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่ติดตัวอยู่กับมนุษย์ทุกคน ชนชั้นปกครอง
หรือรัฐมีอ�ำนาจอย่างจ�ำกัด ไม่ควรออกกฎเกณฑ์ที่ขัดแย้งกับสิทธิที่ติดตัวกับมนุษย์
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ตัง้ แต่กำ� เนิด แนวคิดนีป้ รากฏอยูใ่ นปฏิญญาเวอร์จเิ นียว่าด้วยสิทธิ ดังนี้ “โดยธรรมชาติ
ของมนุษย์ทุกคนนั้น เป็นผู้มีอิสระอย่างเสมอภาคกัน มีสิทธิธรรมชาติติดตัวอยู่และ
เมือ่ รวมตัวกันเป็นสังคม สิทธินยี้ อ่ มไม่อาจถูกยกเลิกเพิกถอนไปได้ไม่วา่ จะด้วยความตกลง
ใด ๆ”46 นอกเหนือจากนี้ ในค�ำประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝรั่งเศส
ค.ศ. 1789 ยังได้ให้ความส�ำคัญกับปัจเจกชนและสิทธิทงั้ หลายของปัจเจกชน โดยถือว่า
หัวใจของสังคมอยูท่ กี่ ารยอมรับคุณค่าของคนทุกคนทีอ่ ยูร่ ว่ มกันในสังคม รัฐหรือสังคม
ไม่อาจก้าวก่ายบุคคลและสิทธิของเขาได้ เว้นแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม47
และทฤษฎีทสี่ อง ทฤษฎีบคุ คลทีส่ าม (Drittwirkung der Grundrechte)
ทฤษฎีนี้เป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่สาม (third party effect fundamental
rights) ค�ำว่า “บุคคลทีส่ าม” ตามทฤษฎีนี้ หมายถึง “ปัจเจกชน” ซึง่ เป็นบุคคลในบังคับ
ของรัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน แม้ว่าปัจเจกชนนั้นจะมิได้เข้าเป็นภาคี
ในสนธิสัญญาโดยตรง แต่สนธิสัญญานั้นมีผลคุ้มครองต่อปัจเจกชนของรัฐภาคีด้วย48
โดยทฤษฎีนี้ถูกน�ำมาใช้เป็นกฎเกณฑ์ก�ำหนดความผูกพันระหว่างรัฐภาคีด้วยกัน
ส่วนหนึ่ง แต่มุ่งความผูกพันระหว่างรัฐภาคีต่อปัจเจกชนของรัฐเป็นส�ำคัญ โดยรัฐภาคี
มีความผูกพันต้องให้การรับรองและคุม้ ครองสิทธิ ไม่วา่ จะโดยวิธกี ารน�ำไปบังคับใช้หรือ
ออกกฎหมายให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาที่รัฐได้แสดงความยินยอมเข้าผูกพันไว้แล้ว
อนึ่ง สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนจะแตกต่างไปจากสนธิสัญญาทั่ว ๆ ไป ที่มีลักษณะ
ต่างตอบแทน กล่าวคือ สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนหากปรากฏว่าภาคีฝ่ายหนึ่ง
ไม่ปฏิบตั ติ าม ภาคีอนื่ อาจฟ้องร้องภาคีทกี่ ระท�ำละเมิดได้ ซึง่ เป็นไปตามหลักของทฤษฎี
ในการให้ความคุ้มครองบุคคลที่สาม แต่หากเป็นสนธิสัญญาทั่วไป หากภาคีฝ่ายหนึ่ง
ไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงไว้ ภาคีอื่น ๆ อาจขอยกเลิกสนธิสัญญาได้
จากแนวคิดของทั้งสองทฤษฎีจะเห็นได้ว่า มีส่วนสนับสนุนส�ำคัญในการ
สร้างกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก
อุดมศักดิ์ สินธุพงษ์, สิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน,2548), 18.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ค�ำอธิบายกฎหมายมหาชน เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2537), 70.
48
Paul Sieghart. “Domestic of Instrument.” In International Human Rights Law, (Oxford
Sweet & Maxwell, 1994), 43.
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52 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2.4.1.2 แนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นปัจจัยที่มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งต่อ
พัฒนาการทางกฎหมายและนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐ ซึง่ ในทางระหว่างประเทศ
มีทฤษฎีส�ำคัญอยู่หลายทฤษฎี เราอาจหยิบยกเอาทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของกลไกการ
ร้องทุกข์ของปัจเจกชนต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมาอธิบายได้ 2 ทฤษฎี ดังนี้
		ทฤษฎีการรวมกลุม่ (Integration) คือ ทฤษฎีทวี่ า่ ด้วยการรวมตัวของรัฐ
ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อด�ำเนินภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกัน เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มนั้น ๆ ในอดีตการรวมกลุ่มระหว่างรัฐเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ดา้ นความมัน่ คงเป็นหลักเพือ่ ดุลอ�ำนาจทางการเมือง แต่ในระยะหลังมีการ
รวมกลุ่มระหว่างประเทศที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ความมุ่งหมายและลักษณะ
ของการรวมตัว เช่น การรวมกลุ่มด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความร่วมมือ
ทางเทคนิค หรือการรวมตัวทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบขององค์การระหว่างประเทศ และการรวมตัว
ในลักษณะกลุ่มความร่วมมือต่าง ๆ ทฤษฎีนี้ท�ำให้รัฐต่าง ๆ ทั่วโลกมีความร่วมมือกัน
ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล
ส�ำหรับภูมิภาคยุโรป ได้น�ำเอาแนวคิดการรวมกลุ่มประเทศมาใช้ในการ
ก่อตัง้ คณะมนตรีแห่งยุโรป โดยมีฐานะทีเ่ ป็นองค์การระหว่างประเทศ ซึง่ หมายความว่า
บรรดารัฐสมาชิกยินดีที่จะสละอ�ำนาจอธิปไตยบางส่วนเพื่อการท�ำงานร่วมกันภายใต้
กรอบขององค์การฯ  ทัง้ นี้ การจัดตัง้ คณะมนตรีแห่งยุโรป มีวตั ถุประสงค์ในการรวมกลุม่
3 เรื่องหลัก ๆ ประกอบด้วย การสร้างความเป็นเอกภาพในยุโรป การปรับปรุงภาระ
ของชีวิตและค่านิยมของประชาชนยุโรป และการสนับสนุนหลักการประชาธิปไตย
และสิทธิมนุษยชน ด้วยวัตถุประสงค์ประการสุดท้ายนีเ่ องทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมีศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรปและการสถาปนาขึ้นซึ่งกลไกการร้องทุกข์ของปัจเจกชน
		ทฤษฎีการแทรกแซง (Intervention) โดยหลักทั่วไปของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ การแทรกแซงกิจการภายในของรัฐเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะแต่ละรัฐ
ย่อมมีอ�ำนาจอธิปไตยและแตกต่างกัน ดังนั้น กฎหมายระหว่างประเทศ จึงยืนยันให้รัฐ
เป็นผูใ้ ช้อำ� นาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตนแต่เพียงผูเ้ ดียวและสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่
การด�ำเนินกิจการภายในขอบเขตอ�ำนาจรัฐ ตลอดทั้งดินแดนของรัฐถือเป็นเขตสงวน
ที่รัฐอื่นจะเข้าแทรกแซงไม่ได้49 หลักการไม่แทรกแซงจึงเป็นหลักการพื้นฐานในการ
49

สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร, กฎหมายระหว่างประเทศ, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2547), 91.
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ด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพือ่ เป็นการเคารพต่อเอกราช อ�ำนาจอธิปไตย และ
บูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐอื่น โดยรัฐทุกรัฐในประชาคมโลกยึดถือปฏิบัติตลอดมา
จนภายหลังได้พัฒนากลายเป็นหลักการสากล
จึงเกิดประเด็นค�ำถามว่า หากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นภายในรัฐ
รัฐอืน่ ๆ หรือองค์การระหว่างประเทศจะสามารถด�ำเนินการอย่างใดได้หรือไม่ เนือ่ งจาก
หลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักส�ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าหลักอ�ำนาจอธิปไตยของรัฐ ดังนัน้
หลักห้ามแทรกแซง จึงไม่ใช่หลักการทีต่ ายตัวเหมือนเช่นในอดีต การอ้างการแทรกแซง
ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ จึงเป็นสิง่ ทีส่ ามารถ
กระท�ำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้หมวดที่ 7 ของกฎบัตรสหประชาชาติ นอกเหนือ
จากการแทรกแซงในกรอบของสหประชาชาติแล้ว ยังสามารถแทรกแซงด้วยวิธกี ารอืน่
ที่ชอบด้วยกฎหมาย นั่นคือ โดยความยินยอมของรัฐผ่านการท�ำความตกลงระหว่าง
ประเทศหรือการแสดงความยินยอมด้วยวิธีการใด ๆ เช่น ภายใต้อนุสัญญายุโรป
ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รั ฐ สมาชิ ก มี ค วามผู ก พั น ที่ ต ้ อ งบั ง คั บ ตามค� ำ พิ พ ากษาของ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปในประเทศของตน และยอมรับอ�ำนาจการตรวจสอบของ
องค์กรที่มีอ�ำนาจ
2.4.2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการฟ้องคดีสิทธิมนุษยชนโดยตรงในอังกฤษ
สหราชอาณาจั ก ร (United Kingdom) มี ชื่ อ เรี ย กอย่ า งเป็ น ทางการว่ า
“สหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ” (United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland) หรือเรียกโดยทั่วไปว่า อังกฤษ ประกอบด้วยอังกฤษ
(England) เวลส์ (Wales) สกอตแลนด์ (Scotland) และ ไอร์แลนด์เหนือ (Northern
Ireland)50 มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (parliament system)51
ทางด้านการฟ้องคดีสิทธิมนุษยชน แม้อังกฤษจะไม่มีรัฐธรรมนูญที่เรียกว่า
Constitution ทีม่ รี ปู แบบของการประมวลขึน้ เป็นเอกสารฉบับเดียวทีม่ แี บบพิธใี นการ
จัดท�ำขึน้ เป็นพิเศษแตกต่างจากกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร มีลกั ษณะของการแก้ไขยาก
นิพนธ์ ใจส�ำราญ และคณะ, “ระบบศาลสหราชอาณาจักร: ที่มาและโครงสร้างของระบบศาลแรงงาน
สหราชอาณาจักร,” วารสารเปรียบเทียบศาลยุติธรรม 3, ฉ.3 (2554): 139.
51
อรณิช รุ่งธิปานนท์, รัฐสภาสหราชอาณาจักร: สภาสามัญ สภาขุนนาง หน่วยงานสนับสนุน, (กรุงเทพฯ:
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553), 3.
50
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และมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดท่ามกลางกฎหมายอืน่ ๆ ในระบบกฎหมาย52 และไม่มี
ศาลรัฐธรรมนูญที่รับฟ้องคดีสิทธิมนุษยชนเช่นประเทศอื่น ๆ แต่ภายหลังจากที่อังกฤษ
ได้เข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป เมือ่ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1973 ก่อนทีอ่ งค์กร
ดังกล่าวจะได้กลายมาเป็นส่วนหนึง่ ของสหภาพยุโรป ทีเ่ ป็นองค์การระหว่างประเทศทีม่ ี
อ�ำนาจเหนือรัฐสมาชิก (Supra-national Organization) อันท�ำให้อังกฤษจ�ำเป็นต้อง
สละอ�ำนาจอธิปไตย (sovereign power) บางส่วนให้กับสหภาพยุโรป ส่งผลให้อ�ำนาจ
ในการออกกฎหมายของรัฐสภาอังกฤษ ต้องถูกจ�ำกัดลงและต้องมีการน�ำกฎหมาย
ของสหภาพยุโรปมาใช้บังคับในอังกฤษด้วย
โดยอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (European Convention on Human
Rights 1950: ECHR) เป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนทีส่ ำ� คัญของสหภาพยุโรป ทีพ่ ยายาม
ป้องกันมิให้เกิดการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงขึ้นในยุโรป
เหมือนสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มีผลใช้บงั คับในปี ค.ศ. 1953 ซึง่ อังกฤษได้ให้สตั ยาบัน
ในอนุสัญญานี้ เมื่อปี ค.ศ. 1951 และได้ยอมรับ (sign-up) ข้อบทของอนุสัญญา
52

แต่ดว้ ยวิวฒ
ั นาการทางประวัตศิ าสตร์เกีย่ วกับการต่อสูข้ องขุนนาง รัฐสภา และสามัญชน เพือ่ จ�ำกัดอ�ำนาจ
ของกษัตริย์อย่างยาวนาน ท�ำให้กฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญของอังกฤษพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป
โดยมีที่มาหรือบ่อเกิดจากหลายแหล่ง เช่น หลักกฎหมายที่ได้จากค�ำพิพากษาของศาล (common laws)
จารีตประเพณี (customs) รวมถึงพระราชบัญญัติที่ตราโดยรัฐสภา (Acts of Parliament) แม้จะถือว่า
เป็นธรรมนูญรูปแบบหนึง่ แต่กม็ ไิ ด้มลี ำ� ดับศักดิเ์ หนือกว่าพระราชบัญญัตอิ นื่ ๆ ของรัฐสภาและไม่มลี กั ษณะ
แก้ไขยาก นอกจากนี้ ยังมีการยอมรับเอกสารส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ทมี่ ผี ลในทางกฎหมายเป็นการจ�ำกัด
อ�ำนาจกษัตริย์ ในส่วนทีร่ ฐั สภามิได้ตรากฎหมายมาแก้ไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกในภายหลัง เช่น มหากฎบัตร
มักน่า คาร์ตา้ (Magna Carta) ซึง่ จ�ำกัดการใช้อำ� นาจตามอ�ำเภอใจของกษัตริยแ์ ละก�ำหนดข้อห้ามมิให้มกี าร
ลงโทษบุคคลใด ๆ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัตวิ า่ การกระท�ำของบุคคลนัน้ เป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้
และ Bill of Rights 1689 ทีห่ า้ มมิให้กษัตริยจ์ ดั เก็บภาษีโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากรัฐสภา เป็นกฎเกณฑ์
ในทางรัฐธรรมนูญเช่นกัน รวมถึงกฎเกณฑ์ทมี่ ลี กั ษณะเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ิ (conventions) ส�ำหรับกษัตริย์
รัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายตุลาการ และยังปรากฏอยูใ่ นรูปของหลักกฎหมายทัว่ ไปต่าง ๆ เช่น หลักนิตธิ รรม
(The Rule of Law) หลักอ�ำนาจสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of Parliament) หลักพระราชอ�ำนาจ
ของกษัตริย์ (Prerogative Power) รวมทัง้ วรรณกรรมทางวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญ และ
การทีอ่ งั กฤษเข้าเป็นภาคีของสหภาพยุโรป มีผลท�ำให้กฎหมายของสหภาพยุโรปบางประการ มีผลใช้บงั คับ
โดยตรงในระบบกฎหมายภายในของอังกฤษในฐานะรัฐสมาชิก ซึ่งหากเป็นกฎระเบียบที่มีเนื้อหา
ตรงกับค�ำว่ารัฐธรรมนูญ ก็จะมีฐานะเป็นบ่อเกิดชนิดหนึ่งของรัฐธรรมนูญอังกฤษด้วยเช่นกัน อ้างถึงใน
ชัช ข�ำเพชร, “การแบ่งแยกอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญอังกฤษภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2005,” (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขากฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 46-50.
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ที่ให้สิทธิปัจเจกชนในการฟ้องคดีต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Court of
Human Rights: ECtHR) ส่งผลให้คนชาติของอังกฤษที่ถูกละเมิดสิทธิตามที่ระบุไว้ใน
อนุสญ
ั ญา ไม่วา่ จะโดยองค์กรของรัฐ (state bodies) หรือ องค์กรเอกชน (private bodies)
สามารถน�ำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้ และรัฐย่อมมีข้อผูกพัน
ที่จะต้องรับผิดต่อผู้ถูกละเมิด หากระบบกฎหมายภายในรัฐมิได้ก�ำหนดกลไกต่าง ๆ
ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลมิให้ถูกละเมิด
ไม่ว่าจะโดยองค์กรของรัฐหรือโดยเอกชนด้วยกันเองก็ตาม53
ต่อมา อังกฤษได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998
(The Human Rights Act 1998) เพือ่ อนุวตั กิ ารตามอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ให้มผี ลใช้บงั คับในอังกฤษ เพือ่ เป็นการประกันว่าสิทธิและเสรีภาพภายใต้อนุสญ
ั ญายุโรป
54
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะได้รบั การรับรองให้มผี ลใช้บงั คับในอังกฤษ และให้การรับรอง
การฟ้องคดีสิทธิมนุษยชน ทั้งในกรณีที่มีการกระท�ำที่ไม่สอดคล้องกับสิทธิที่ถูกรับรอง
และการฟ้องของเหยื่อหรือผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท�ำที่มิชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งศาลยุติธรรมอังกฤษจะมีเขตอ�ำนาจในการพิจารณาคดีดังกล่าว โดยถือว่าเป็นคดี
ทางปกครอง เนื่องจากกฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่ควบคุมการกระท�ำของรัฐ
หรือหน่วยงานมหาชน ให้กระท�ำอยูภ่ ายในขอบเขตของกฎหมายเพือ่ คุม้ ครองประชาชน
จากการกระท�ำของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ55
อนึง่ แม้ในปัจจุบนั ประชาชนชาวสหราชอาณาจักรจะได้ลงประชามติให้ประเทศ
ออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) ไปแล้ว และรัฐสภาก็ได้ตรากฎหมาย
เพือ่ รับรองเรือ่ งดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว แต่เนือ่ งจากกระบวนการเจรจาเพือ่ ถอนตัวนัน้
ยังไม่เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ ดังนั้น จึงยังคงต้องถือว่าสหราชอาณาจักรยังคงเป็นสมาชิก
ของสหภาพยุโรปอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม การที่อังกฤษจะเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป
หรื อ ไม่ ก็ ไ ม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การฟ้ อ งคดี ใ นศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุ โ รป เนื่ อ งจาก
ชัช ข�ำเพชร, “การแบ่งแยกอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญอังกฤษภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2005,” 57-59.
54
The Human Rights Act 1998, preamble.
55
เสาวนีย์ อัศวโรจน์, “สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายปกครอง: การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน,”
วารสารกระบวนการยุติธรรม 3, ฉ.1 (2553): 146.
53
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ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเกิดขึ้นจากอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งอยู่ภายใต้
การท�ำงานของคณะมนตรีแห่งยุโรป (Council of Europe) ซึ่งเป็นคนละองค์การ
กับสหภาพยุโรป (European Union) โดยอังกฤษยังคงเป็นสมาชิกของคณะมนตรี
แห่งยุโรป
กล่าวโดยสรุปแล้ว กระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นหนึง่ ในกระบวนการ
ทีถ่ กู จัดสร้างขึน้ เพือ่ มุง่ ให้บรรดาการรับรองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทัง้ หลายตามทีป่ รากฏอยูใ่ น
รัฐธรรมนูญหรือในเอกสารทางการเมืองของประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีผลในการ
ใช้บังคับได้จริง รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อ�ำนาจโดยองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตย
ที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและปราศจากการถ่วงดุล ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
ในทางทฤษฎี จะต้องมีลักษณะเป็นกระบวนการเสริมของกระบวนการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพปกติ อันเป็นทีพ่ งึ่ สุดท้ายของบรรดาประชาชนผูถ้ กู อ�ำนาจรัฐละเมิดซึง่ สิทธิ
และเสรีภาพ อย่างไรก็ตาม การน�ำเอากระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญมาใช้
ในบรรดาประเทศต่าง ๆ นัน้ ล้วนมีความแตกต่างกันไป ตามแต่ทผี่ อู้ อกแบบกระบวนการ
ประสงค์จะให้มี ซึง่ มีทงั้ แบบทีเ่ ป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหลักการทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้ว และ
เป็นไปในทิศทางตรงข้าม ซึ่งบรรดาข้อเท็จจริงของการน�ำเอากระบวนการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ ไปปรับใช้ในประเทศทั้งหลายนี้ จะเป็นสิ่งที่กล่าวถึงในบทถัดไป
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บทที่ 3
อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและ
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนี
3.1 ข้อความเบื้องต้น
ในเบื้องต้น ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงภาพรวมของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี อันประกอบด้วย ความเป็นมา องค์ประกอบ และเขตอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ จากนัน้ ล�ำดับต่อไปจะขอกล่าวถึงภาพรวมว่าด้วยระบบ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1.1 ความเป็นมาของศาลรัฐธรรมนูญ1
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน
นับศตวรรษ เริม่ ตัง้ แต่มกี ารจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญ (Statsgerichtshoefe) ขึน้ เป็นครัง้ แรก
ในรัฐ Württemberg เมือ่ ปี ค.ศ. 1819 ต่อมาในรัฐ Sachsen เมือ่ ปี ค.ศ. 1831 ได้กำ� หนด
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทระหว่างผู้ปกครองเมืองต่าง ๆ
กับรัฐบาล และในรัฐ Bavaria ในปี ค.ศ. 1850 ศาลรัฐธรรมนูญของรัฐถูกก�ำหนดให้มอี ำ� นาจ
พิจารณากรณีทมี่ กี ารฟ้องรัฐมนตรี จะเห็นได้วา่ อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญของรัฐต่าง ๆ
ในขณะนัน้ มีอำ� นาจอย่างจ�ำกัดให้วนิ จิ ฉัยปัญหาหรือข้อพิพาทแค่บางเรือ่ งเท่านัน้ ยังมิได้
ครอบคลุมไปถึงการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแต่ประการใด ส่วนอ�ำนาจ
ในการพิจารณาข้อพิพาทระหว่างสมาชิกของสหพันธรัฐและปัญหาในทางกฎหมาย
รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ กิ ดขึ้นภายในสมาชิก ของสหพันธ์รัฐ หนึ่งรัฐใดนั้น เป็นอ�ำนาจของ
“Bundesversammlung” ซึ่งเป็นองค์กรในระดับสหพันธ์อันประกอบด้วยตัวแทน
ของแต่ละรัฐ โดยได้รับการสถาปนาขึ้นหลังจากการรวมตัวกันเป็นสหพันธรัฐ ในช่วงปี
ค.ศ. 1815
ต่อมา ภายหลังจากการปฏิวัติของปัญญาชน และมีการจัดตั้งสภาแห่งชาติ  
สภาแห่ ง ชาติ ไ ด้ ป ระกาศในเดื อ นธั น วาคม ค.ศ. 1848 เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน
1

นันทวัฒน์ บรมานันท์, รายงานการวิจยั เรือ่ ง ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, เสนอต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
(กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548), 63-64.

58 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แห่งชนชาวเยอรมัน (Grundrechte des deutschen Volkes) ซึง่ เนือ้ หาในค�ำประกาศนี้
ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างรัฐธรรมนูญฉบับ paulskirchenverfassung von 1849
(ลงวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 1849) โดยสาระส�ำคัญคือ มาตรา 126 อักษร g บัญญัตใิ ห้สทิ ธิ
แก่ประชาชนเยอรมัน สามารถน�ำคดีมาฟ้องต่อศาลอาณาจักร (Reichsgericht) ได้
หากบุ ค คลนั้ น ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ต ามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ รั บ รองไว้ จากบทบั ญ ญั ติ
ดังกล่าวท�ำให้ศาลอาณาจักรเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทในทาง
รัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวางมากกว่าที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ paulskirchenverfassung von 1849 ยังเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกทีไ่ ด้บญ
ั ญัตใิ ห้ประชาชนสามารถใช้สทิ ธิฟอ้ งคดีตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญ2
แม้เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้น�ำมาประกาศใช้
รัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลใช้บงั คับในเวลาต่อมา คือ รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1871 รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ บัญญัติให้สภาสูง (Bundesrat) เป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ แต่สภาสูงอาจมอบอ�ำนาจให้ศาลเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยได้
ตามที่เห็นสมควร ซึ่งแนวความคิดการให้สภาสูงเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่วินิจฉัยปัญหา
ทางรัฐธรรมนูญนัน้ มีรากฐานมาจากแนวคิดของบิสมาร์ค (Bismarck) ทีม่ คี วามเห็นว่า
“เรื่องของอนาคตทางการเมืองของแผ่นดินก็ดี เรื่องการแบ่งแยกอ�ำนาจระหว่าง
พระมหากษัตริย์กับสภาของแผ่นดินก็ดี เรื่องเหล่านี้ไม่ควรจะให้องค์กรศาลเป็นผู้
มีอำ� นาจในการวินจิ ฉัยปัญหาในทางรัฐธรรมนูญเช่นนี้ เรือ่ งดังกล่าวควรได้รบั การวินจิ ฉัย
โดยองค์กรนิติบัญญัติเท่านั้น3 ทั้งนี้ เนื่องจากบิสมาร์คไม่เชื่อในระบอบประชาธิปไตย
จึงต้องการปกครองผ่านระบบข้าราชการประจ�ำ  ซึ่งประกอบด้วยขุนนางเจ้าที่ดิน
สภาสูงจึงมีอ�ำนาจอย่างมากในขณะนั้น โดยถือเป็นองค์กรทางการเมืองที่ส�ำคัญ
ต่อมา ในปี ค.ศ. 1919 เยอรมันได้ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับใหม่ ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั
ในนาม “รัฐธรรมนูญไวมาร์” ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่วางหลักประกันในเรื่อง
สิทธิขั้นพื้นฐานไว้อย่างชัดแจ้งในตัวรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันภายใต้รัฐธรรมนูญ
2

3

วัลยา จิวานุพันธ์, “การใช้สิทธิของประชาชนในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยองค์กร
ตุลาการ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546), 83.
A. Wagner. Die Entstehung, Organisation und Kompetenzen des Bundesverfassungsgerichts.
in: DRiZ, 1961. อ้างถึงใน นันทวัฒน์ บรมานันท์, รายงานการวิจยั เรือ่ ง ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, 65.
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ฉบับนี้ นับว่าเป็นครัง้ แรกเช่นกันทีม่ กี ารจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญ (Staatsgerichtshof) ขึน้
ในระดับสหพันธรัฐ  ทัง้ นี้ เพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยข้อพิพาทในทางรัฐธรรมนูญ และมีอำ� นาจ
ส�ำคัญในการพิจารณาวินจิ ฉัยกรณีทมี่ กี ารฟ้องร้องตรวจสอบฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดี
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีของสหพันธ์ การพิจารณาข้อพิพาทในทางรัฐธรรมนูญของรัฐ
และการพิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสหพันธรัฐ ซึง่ เดิมที
อ�ำนาจส่วนนี้เป็นของสภาสูง (Bundesrat) อย่างไรก็ตาม แม้รัฐธรรมนูญไวมาร์จะให้
อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวางมากขึ้น แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติท่ีให้สิทธิแก่บุคคล
ในการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ และมิได้ให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการควบคุม
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย แม้จะมีความพยายามเสนอโดย
นักนิตศิ าสตร์ชาวเยอรมันหลายครัง้ ก็ตาม แต่กลับไม่มกี ารขยายอ�ำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถพิจารณาวินจิ ฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากการทีป่ ระชาชนถูกละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
โดยอ�ำนาจมหาชนเลย สันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเนื่องมาจากเรื่องการคุ้มครอง
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนอยู ่ ใ นเขตอ� ำ นาจของศาลปกครองอยู ่ แ ล้ ว แต่ เ ดิ ม  
ข้อสังเกตอีกประการ คือ ในช่วงระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญไวมาร์มีผลใช้บังคับอยู่นั้น
ฮิตเลอร์ได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเครื่องมือสู่การกุมอ�ำนาจอย่างเบ็ดเสร็จ จนอาจ
กล่าวได้วา่ เป็นช่วงทีเ่ ยอรมันไม่มศี าลรัฐธรรมนูญในทางความเป็นจริงก็วา่ ได้ หรืออีกนัยหนึง่
คือ รัฐธรรมนูญเป็นเพียงกฎหมายที่ถูกตราขึ้นเพื่อรับรองการใช้อ�ำนาจของผู้ปกครอง
(legalization of public power) เท่านั้น โดยไม่ต้องตระหนักว่าการใช้อ�ำนาจนั้น
จะละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม่
ต่อมา ภายหลังจากทีเ่ ยอรมันยอมแพ้สงครามโลกครัง้ ที่ 2 และได้มกี ารแบ่งแยก
ดินแดนของรัฐต่าง ๆ ออกเป็นดินแดนฝัง่ ตะวันตกและดินแดนฝัง่ ตะวันออก  ในดินแดน
ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของฝ่ายสัมพันธมิตร เมื่อปี ค.ศ. 1945 รัฐต่าง ๆ
ได้เริม่ จัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญระดับรัฐขึน้ อีกครัง้ โดยแรกเริม่ ในรัฐ Bavaria4 หลังจากนัน้
ได้แก่ รัฐ Hessen และรัฐ Baden ตามล�ำดับ นอกจากนี้ เมื่อพ่ายแพ้ต่อสงครามท�ำให้
เยอรมันจ�ำต้องด�ำเนินการจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญขึน้ มาใหม่ โดยรัฐของเยอรมันตะวันตก
จ�ำนวน 11 รัฐ ได้รับมอบหมายจากฝ่ายสัมพันธมิตรให้ด�ำเนินการจัดให้มีการประชุม
สภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขนึ้ ทีป่ ระชุมของ 11 รัฐ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญ
4

รัฐธรรมนูญของรัฐบาวาเรีย ค.ศ.1946 มาตรา 40 ได้ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญระดับรัฐขึ้น
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ด้านรัฐธรรมนูญขึน้ ในชือ่ “Herrenchiemsee” เพือ่ ท�ำหน้าทีย่ กร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
แทนรัฐธรรมนูญฉบับเดิม และเมื่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฯ จัดท�ำร่างแล้วเสร็จ
จึงได้มกี ารจัดตัง้ สภาร่างรัฐธรรมนูญขึน้ เพือ่ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ซึง่ สภาร่าง
รัฐธรรมนูญประกอบด้วยสมาชิก จ�ำนวน 45 คน จาก 11 รัฐของเยอรมันตะวันตก
และในที่สุดวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1949 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ลงมติ
รับร่างรัฐธรรมนูญ จึงมีผลท�ำให้รฐั ธรรมนูญฉบับใหม่มผี ลใช้บงั คับ นับตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมา
จนกระทั่งปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า กฎหมายพื้นฐาน
หรือ Basic law (Grundgesetz) เป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจากการศึกษาประสบการณ์
อั น ผิ ด พลาดในการจั ด การโครงสร้ า งรั ฐ ในยุ ค ที่ ผ ่ า น ๆ มา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
จากประสบการณ์การสิน้ สุดลงของประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญไวมาร์ ทีแ่ สดงให้เห็นว่า
รัฐธรรมนูญไม่สามารถป้องกันตนเองจากการใช้อ�ำนาจเยี่ยงทรราชของผู้ปกครอง
ผู้ซึ่งเข้ามาท�ำลายระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐได้ ฉะนั้น รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ของเยอรมันจึงให้ความส�ำคัญกับคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐาน
ทัง้ หลายอย่างถึงทีส่ ดุ โดยบัญญัตใิ ห้สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานมีผลบังคับใช้โดยตรง ผูกพันอ�ำนาจรัฐ
ทั้งหมด5 และสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1951 ในฐานะเป็น
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและเป็นอิสระ ไม่ถอื เป็นส่วนหนึง่ ของกระทรวงแห่งสหพันธ์ ได้รบั
จัดสรรงบประมาณเฉพาะของศาลรัฐธรรมนูญเอง6 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมิใช่ตลุ าการ
ในศาลแห่งสหพันธ์ แต่มาจากการเลือกในศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการของตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นองค์กรคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุด อันกินความรวมถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวเยอรมันด้วย7

5
6
7

กฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 1 วรรค 3
Werner Heun, The Constitution of Germany: A contextual analysis, (Oxford: Hart
Publishing, 2011), 168.
The Federal Constitutional Court, “Faltblatt: The Federal Constitutional Court,” https://
www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/Faltblatt.html?__blob=publicationFile (Accessed August 12, 2018.)
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3.1.2 องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 94 ของรัฐธรรมนูญ บัญญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ประกอบด้วย
ตุลาการ จ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 16 คน แบ่งเป็น 2 องค์คณะ โดยแต่ละองค์คณะประกอบด้วย
ตุลาการ 8 คน ตุลาการจ�ำนวนกึ่งหนึ่งจะถูกเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์
(Bundestag) และอีกกึง่ หนึง่ จะถูกเลือกโดยสภาสูงแห่งสหพันธ์ (Bundesrat) โดยการ
เลือกของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์และสภาสูงแห่งสหพันธ์ จะต้องมีมติข้างมาก
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ส่วน ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดของแต่ละสภา ตุลาการทีไ่ ด้รบั เลือก
จะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกสภาสูงของสหพันธ์ หรือเป็นสมาชิก
ของรัฐบาลสหพันธ์หรือองค์กรทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีค่ ล้ายกันในรัฐ8 ทัง้ นี้ โดยสภาผูแ้ ทนราษฎร
และสภาสูง จะผลัดกันก�ำหนดประธานและรองประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์9
ตุลาการที่ได้รับเลือกจะต้องมีอายุไม่ต�่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นเวลา 12 ปี และเกษียณเมื่ออายุ 68 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระ
ของตุลาการ ทั้งนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจได้รับเลือกกลับมาด�ำรงต�ำแหน่ง
ในสมัยที่สองได้อีก10 ฉะนั้น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์จะด�ำรงต�ำแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียวเท่านั้น
นอกจากนี้ รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(Bundesver fassungsgerichts-Gesetz : BVerfGG หรื อ The Federal
Constitutional Court Act) ซึง่ ตราขึน้ โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 94 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญสหพันธ์ได้ก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐฯ ดังจะได้อธิบายต่อไปนี11้
กฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 94
ในปัจจุบันประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ (President) ท�ำหน้าที่ประธานขององค์คณะที่สอง
(Chairperson of the Second Senate)  และรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ (Vice-President) ท�ำหน้าที่
ประธานขององค์คณะที่หนึ่ง (Chairperson of the First Senate)  
10
The Federal Constitutional Court, “Faltblatt: The Federal Constitutional Court,” https://
www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/ Falt blatt.html?__blob=publicationFile. (Accessed August 12, 2018.)
11
กฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 94 วรรค 2 บัญญัติว่า “ธรรมนูญศาลและ
วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายสหพันธ์...”
8
9
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รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 14
ก�ำหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ แบ่งออกเป็น 2 องค์คณะหลัก
โดยแต่ละองค์คณะประกอบด้วยตุลาการคณะละ 8 คน12 รวมทัง้ สิน้ 16 คน และตุลาการ
อย่างน้อย 3 คนของแต่ละองค์คณะ จะต้องมาจากผู้พิพากษาศาลสูงแห่งสหพันธ์13
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งในศาลสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี14 โดยในการประชุมแต่ละองค์คณะ
จะต้องมีตุลาการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 6 คน ในกรณีที่ไม่อาจประชุมได้เนื่องจาก
องค์ประชุมไม่ครบและมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน ให้ประธานของอีกองค์คณะก�ำหนด
โดยวิธกี ารจับสลากเพือ่ หาตุลาการไปท�ำหน้าทีใ่ นอีกองค์คณะ แต่ประธานขององค์คณะนัน้ ๆ
ไม่อาจไปท�ำหน้าทีแ่ ทนได้15 เนือ่ งจากการแบ่งองค์คณะออกเป็น 2 องค์คณะ เป็นการแบ่ง
ในลักษณะเด็ดขาดตามรัฐบัญญัติ องค์คณะแรกเรียกว่า “The Justice of the First
Senate” หรือมีชอื่ เรียกอีกอย่างว่า “The Fundamental Rights Senate” ซึง่ ท�ำหน้าที่
พิจารณาค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญอันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
และองค์คณะที่สองเรียกว่า “The Justice of the Second Senate” หรือมีชื่อเรียก
อีกอย่างว่า “The Court For State Matter” ซึง่ โดยหลักแล้วท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาเกีย่ วกับ
ข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 2
(1) ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยองค์คณะ 2 องค์คณะ
(2) แต่ละองค์คณะให้มีตุลาการ 8 คน
13
ศาลยุตธิ รรมแห่งสหพันธ์ (Federal Court of Justice), ศาลปกครองแห่งสหพันธ์ (Federal Administrative
Court), ศาลการคลังแห่งสหพันธ์ (Federal Finance Court), ศาลแรงงานแห่งสหพันธ์ (Federal Labour
Court) และศาลสังคมแห่งสหพันธ์ (Federal Social Court)
14
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
มาตรา 2 (3) ในแต่ละองค์คณะให้มีตุลาการ 3 คน ซึ่งได้รับคัดเลือกมาจากผู้พิพากษาศาลสูงสุด
แห่งสหพันธ์ ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือก จะต้องปฏิบัติงานในศาลสูงสุดแห่งสหพันธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
15
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
มาตรา 15 (2) องค์คณะแต่ละองค์คณะจะมีมติในเรือ่ งใด ๆ ได้ ถ้ามีตลุ าการอย่างน้อย 6 คนมาประชุม
ในกรณีเรื่องที่จะต้องมีมติเป็นเรื่องเร่งด่วนและองค์คณะไม่สามารถมีมติได้ เพราะไม่ครบองค์ประชุม
ให้ประธานในที่ประชุมด�ำเนินการเลือกตุลาการจากอีกองค์คณะหนึ่งโดยวิธีการจับสลากเพื่อให้ตุลาการ
ดังกล่าวท�ำหน้าที่แทน ให้ท�ำเช่นนี้ไปตามล�ำดับจนมีตุลาการพอที่จะเป็นองค์ประชุมได้ ประธานของ
องค์คณะไม่สามารถที่จะเป็นตุลาการซึ่งท�ำหน้าที่แทนในกรณีเช่นนี้ได้ รายละเอียดในเรื่องนี้ให้บัญญัติไว้
ในข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
12
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คดีของแต่ละองค์คณะไว้อย่างชัดเจน มิให้ก้าวก่ายอ�ำนาจซึ่งกันและกัน จึงท�ำให้
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมลี กั ษณะเป็น “ศาลคูแ่ ฝด” พิจารณาคดี
คู่เคียงกันไปภายในศาลรัฐธรรมนูญนั่นเอง นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารงานคดี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะแก่กาลสมัย จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14
ของรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยก�ำหนดให้มี
ที่ประชุมใหญ่ของ 2 องค์คณะและองค์คณะกลั่นกรองเพิ่มขึ้น
3.1.3 เขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถกู ขนานนามว่าเป็น “ศาลของรัฐ
(Staatsgerichtshof) และศาลของประชาชน (Bürgergericht)”16 มีหน้าที่ส�ำคัญ
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพืน้ ฐาน (Grundgesetz-GG หรือ Basic Law)
จะได้รับการปฏิบัติตามและให้หลักประกันสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนโดยท�ำให้
บทบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิขนั้ พืน้ ฐานเป็นจริงได้ในทางปฏิบตั ิ ซึง่ อ�ำนาจหน้าทีใ่ นการพิจารณา
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของศาลรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Gesetz Uber Bundesver
fassungsgericht : BverfGG) ดังต่อไปนี้
(1) การจ�ำกัดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคล ตามมาตรา 18 ของกฎหมายพืน้ ฐานฯ
และการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติในทางรูปธรรม
ตามมาตรา 13 ข้อ 1 แห่งรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(2) คดีทเี่ กีย่ วกับพรรคการเมือง ตามมาตรา 21 วรรคสอง ของกฎหมายพืน้ ฐานฯ
และมาตรา 13 ข้อ 2 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน
(3) การตรวจสอบการเลือกตัง้ ตามมาตรา 41 วรรคสอง ของกฎหมายพืน้ ฐานฯ
และมาตรา 13 ข้อ 3 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน
(4) คดีฟ้องประธานาธิบดีสหพันธ์ ตามมาตรา 61 ของกฎหมายพื้นฐานฯ และ
มาตรา 13 ข้อ 4 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
16

วรเจตน์ ภาคีรตั น์, “การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายเยอรมัน : วิเคราะห์เปรียบเทียบการฟ้องคดี
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(5) คดี ข ้ อ พิ พ าทเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ห รื อ หน้ า ที่ ข ององค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ
ตามมาตรา 93 วรรคหนึง่ ข้อ 1 ของกฎหมายพืน้ ฐานฯ และมาตรา 13 ข้อ 5 แห่งรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(6) การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติในทาง
นามธรรม ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง ข้อ 4 ของกฎหมายพื้นฐานฯ และมาตรา 13 ข้อ 6
แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(7) คดีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ระหว่างรัฐกับสหพันธรัฐโดยเฉพาะ
เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ตามมาตรา 93 วรรคหนึง่ ข้อ 4 ของกฎหมายพืน้ ฐานฯ
และมาตรา 13 ข้อ 7 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน
(8) คดีข้อพิพาทตามกฎหมายมหาชนอื่น ๆ ระหว่างสหพันธรัฐกับรัฐหรือ
ระหว่างรัฐด้วยกันทีไ่ ม่อยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลอืน่ ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ นัน้ ตามมาตรา 93
วรรคหนึ่ง ข้อ 4 ของกฎหมายพื้นฐานฯ และมาตรา 13 ข้อ 8 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(9) วินิจฉัยชี้ขาดค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ประชาชนถูกกระทบ
สิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานจากการใช้อำ� นาจมหาชน ตามมาตรา 93 วรรคหนึง่ ข้อ 4a และ
4b ของกฎหมายพืน้ ฐานฯ และมาตรา 13 ข้อ 8 a แห่งรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(10) คดีฟ้องตุลาการของสหพันธ์หรือของรัฐ ตามมาตรา 98 วรรคสอง และ
วรรคห้าของกฎหมายพืน้ ฐานฯ และมาตรา 13 ข้อ 9 แห่งรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(11) คดีขอ้ พิพาทตามรัฐธรรมนูญของรัฐ ในกรณีทกี่ ฎหมายของรัฐได้กำ� หนดให้
อยูใ่ นอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ ตามมาตรา 99 ของกฎหมายพืน้ ฐานฯ
และมาตรา 13 ข้อ 10 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน
(12) การควบคุมมิให้กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญในทางรูปธรรม ตามมาตรา 100
วรรคหนึ่ง ของกฎหมายพื้นฐานฯ และมาตรา 13 ข้อ 11 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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(13) การตรวจสอบกฎเกณฑ์ทวั่ ไปของกฎหมายระหว่างประเทศว่าเป็นกฎหมาย
ภายในหรือไม่ ตามมาตรา 100 วรรคสอง ของกฎหมายพืน้ ฐานฯ และมาตรา 13 ข้อ 12
แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(14) การควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการตีความคดีรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 100 วรรคสาม ของกฎหมายพืน้ ฐานฯ และมาตรา 13 ข้อ 13 แห่งรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(15) วินจิ ฉัยว่ากฎหมายทีอ่ อกใช้บงั คับก่อนรัฐธรรมนูญปัจจุบนั ยังมีผลใช้บงั คับ
ต่อไปหรือไม่ ตามมาตรา 136 ของกฎหมายพืน้ ฐานฯ และมาตรา 13 ข้อ 14 แห่งรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(16) กรณีอนื่ ๆ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายสหพันธ์  ตามมาตรา 136 ของกฎหมาย
พื้นฐานฯ และมาตรา 13 ข้อ 15 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน
จากอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัติว่าด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีข้างต้น จะพบว่าในข้อ (9) เป็นอ�ำนาจ
เกี่ยวกับการพิจารณาค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิ
ขั้นพื้นฐานโดยอ�ำนาจมหาชน ซึ่งมีชื่อเรียกในภาษาเยอรมัน คือ “Verfassungsbeschwerde”17 หรือตรงกับภาษาอังกฤษว่า “constitutional complaints”18
ค�ำว่า “Verfassungsbeschwerde” เป็นค�ำที่รัฐธรรมนูญใช้เรียกการฟ้องคดี
ของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐฯ ในกรณีทมี่ กี ารละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
หรือสิทธิทมี่ สี ถานะเสมือนสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้โดยอ�ำนาจมหาชน
ดังที่ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 93 ของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม กระบวนการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ เมือ่ พิจารณาจากความมุง่ หมายของรัฐธรรมนูญแล้ว จะพบว่าไม่ใช่สว่ นหนึง่
ของการอุทธรณ์ในระบบศาลปกติ19 เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์มิได้เป็น
Armin d, “Le recourses constitutionnel en droit allemand,” Le Cahiers du Conseil
Constitutionnel no.10 (2001): 72.
18
ตรงกับค�ำแปลภาษาอังกฤษใน Basic Law for the Federal Republic of Germany, German
Bundestag, (Amended on 13 July 2017).
19
Bundesverfassungsgericht, “Constitutional Complaint,” https://www.bundes verfassungsgericht.de/EN/Verfahren/Wichtige-Verfahrensarten/Verfassungsbeschwerde /verfassungsbeschwerde_node.html (accessed August 20, 2018)
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ศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจทัว่ ไป ดังเช่น ศาลยุตธิ รรมทีม่ เี ขตอ�ำนาจทัว่ ไปในการพิจารณาคดีแพ่ง
และคดี อ าญาทั้ ง ปวง หรื อ ศาลปกครองที่ มี เ ขตอ� ำ นาจทั่ ว ไปในทางคดี ป กครอง
แต่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่มีเขตอ�ำนาจเฉพาะ ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(รัฐบัญญัต)ิ บัญญัตไิ ว้ ฉะนัน้ การฟ้องคดีหรือร้องทุกข์ดงั กล่าวจึงมีลกั ษณะเป็นคดีพเิ ศษ
(extraordinary remedy) ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะ อนึง่ ในเบือ้ งต้น
จ�ำต้องพิจารณาเสียก่อนว่า เป็นข้อพิพาทในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ แล้ว
จึงพิจารณาต่อไปว่า รัฐธรรมนูญและกฎหมาย (รัฐบัญญัติ) บัญญัติให้ข้อพิพาทนั้น
อยูใ่ นเขตอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาคดี
ร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ จึงไม่ใช่กระบวนพิจารณาทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะสามารถเข้าไป
ตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายทีค่ คู่ วามโต้แย้งกันในส�ำนวนคดีทกุ ประเด็น เหมือนดังที่
ศาลสูงเข้าตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายในส�ำนวนคดีของศาลล่าง ในกฎหมาย
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีของศาลยุตธิ รรม แต่ศาลรัฐธรรมนูญจะจ�ำกัดเฉพาะการคุม้ ครอง
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคลตามทีร่ ฐั ธรรมนูญให้ความรับรองคุม้ ครองเท่านัน้ หรืออาจกล่าว
อีกนัยหนึ่งได้ว่า การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไม่ใช่กระบวนพิจารณาคดีที่ช่วยเสริม
กระบวนพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง เพราะเป็นกระบวนพิจารณา
เฉพาะเรื่องคนละส่วนแยกจากกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญ คือ เพื่อเป็นการปกป้อง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ไม่ให้ถูกละเมิด
โดยอ�ำนาจมหาชน20 ด้วยเหตุนี้ องค์กรของรัฐทุกองค์กรมีหน้าทีต่ อ้ งเคารพและปกป้อง
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนอันบัญญัตไิ วใ นรัฐธรรมนูญ ซึง่ เป็นบทสารบัญญัตใิ ห้มผี ล
ในทางปฏิบัติ
3.1.4 ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
บทบัญญัติว่าด้วยการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนั้น ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธรัฐ ซึ่งในขณะยกร่างกฎหมายพื้นฐานหรือรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1946 นั้น
มีข้อถกเถียงกันอย่างมากว่า สมควรจะบัญญัติเรื่องการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ

20

นันทวัฒน์ บรมานันท์, รายงานการวิจัย เรื่อง การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ กรณีละเมิด
สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, เสนอต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
2548), 261.
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ไว้ในกฎหมายพื้นฐาน (รัฐธรรมนูญ) หรือไม่ ซึ่งสภาสูงต้องการให้มีการยื่นค�ำร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญมายังศาลรัฐธรรมนูญได้เฉพาะกรณีทมี่ กี ารละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานโดยองค์กร
นิตบิ ญ
ั ญัตเิ ท่านัน้ 21 จนในทีส่ ดุ ได้มกี ารตัง้ คณะกรรมาธิการร่วมเพือ่ พิจารณาเรือ่ งดังกล่าว
และได้ขอ้ สรุปว่า ไม่ควรบัญญัตเิ รือ่ งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไว้ในกฎหมายพืน้ ฐาน
(รัฐธรรมนูญ) แต่ถงึ กระนัน้ บทบัญญัตมิ าตรา 91 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญก็ได้เปิดช่อง
ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วไว้ ว ่ า องค์ ก รนิ ติ บั ญ ญั ติ อ าจตรากฎหมายก� ำ หนดอ� ำ นาจหน้ า ที่
ให้ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมจากที่มีบัญญัติไว้แล้วในกฎหมายพื้นฐานได้22 ในอนาคต
ต่อมา เมื่อมีการตรารัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีขึ้นใน ค.ศ.1951 รัฐสภาเยอรมันได้ก�ำหนดไว้ในมาตรา 90 แห่งรัฐบัญญัติ
ดังกล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีที่บุคคลร้องว่า
รัฐใช้อำ� นาจมหาชนล่วงละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของตนทีไ่ ด้รบั การประกันไว้ในกฎหมาย
พื้นฐาน จะเห็นได้ว่า อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาพิพากษาคดีร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญในแรกเริม่ นัน้ เป็นอ�ำนาจทีเ่ กิดขึน้ จากกฎหมายระดับรัฐบัญญัติ ไม่ใช่อำ� นาจ
ที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพื้นฐานแต่อย่างใด ด้วยเหตุที่การร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญอยูใ่ นกฎหมายระดับรัฐบัญญัติ ส่งผลให้สามารถแก้ไข เปลีย่ นแปลง หรือ
ยกเลิกได้โดยกฎหมายในระดับรัฐบัญญัติ   อนึ่ง เมื่อการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ถือเป็นเครื่องมือหลักที่ประชาชนชาวเยอรมันใช้ในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของตน
เมือ่ ถูกละเมิดหรือได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำ� นาจมหาชน จากสถิตทิ เี่ ผยแพร่
โดยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เยอรมั น พบว่ า การร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ มี อั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนือ่ งในช่วงแรกเริม่ ก่อตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญ โดยในช่วงปี ค.ศ. 1951 ถึงปี ค.ศ. 1980
การร้องทุกข์เพิ่มสูงขึ้น จากเดิมมีจ�ำนวนน้อยกว่า 500 เรื่องต่อปี เพิ่มเป็นจ�ำนวนเฉลี่ย
3,107 เรื่องต่อปี และในปัจจุบันปรากฏว่าในปีหนึ่ง ๆ มีการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
นันทวัฒน์ บรมานันท์, รายงานการวิจยั เรือ่ ง ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, เสนอต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
(กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548), 73.
22
วรเจตน์ ภาคีรตั น์, รายงานการวิจยั เรือ่ ง การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายเยอรมัน : วิเคราะห์
เปรียบเทียบการฟ้องคดีโดยประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย, เสนอต่อคณะกรรมการ
วิจัยและสัมมนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2553), 6.
21
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เกิดขึ้นมากกว่า 6,000 เรื่อง23 ฉะนั้น ด้วยจ�ำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่เข้าสู่การพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติว่าด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก�ำหนดให้มีกระบวนการพิจารณา
เบื้องต้นในการรับหรือไม่รับค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไว้พิจารณา โดยการก�ำหนดให้
มีระบบกลั่นกรองคดีโดยองค์คณะย่อย และมีการปรับปรุงเงื่อนไขในการพิจารณา
รับหรือไม่รับค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไว้พิจารณาอีกหลายครั้ง  
จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1969 ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายพืน้ ฐาน (รัฐธรรมนูญ)
ครั้งที่ 19 (ลงวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 1969) บัญญัติรับรองอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีผู้ร้องทุกข์ว่า รัฐใช้อ�ำนาจมหาชนล่วงละเมิดสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของตน หรือการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา 93 วรรคหนึ่ง ข้อ 4a
และข้อ 4b24 มีใจความส�ำคัญว่า  “บุคคลทุกคนย่อมมีสทิ ธิรอ้ งทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้
หากปรากฎว่าตนถูกละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญโดยการกระท�ำ
ที่เกิดจากการใช้อ�ำนาจมหาชน” ซึ่งนับแต่นั้นเป็นต้นมา อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจึงไม่ได้เป็นอ�ำนาจในระดับ
รัฐบัญญัตอิ กี ต่อไป แต่ได้กลายเป็นอ�ำนาจทีไ่ ด้รบั การประกันไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรง25
และการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ ในสาระส�ำคัญจะกระท�ำได้ก็แต่โดยวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
พืน้ ฐานหรือรัฐธรรมนูญเท่านัน้ จะกระท�ำโดยการยกเลิกหรือแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายใน
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไม่ได้ ทั้งนี้ เบื้องหลัง
ของบทบัญญัตดิ งั กล่าว เจตนารมณ์ของผูร้ า่ งมุง่ หมายให้ “การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
คื อ ที่ พึ่ ง สุ ด ท้ า ยของราษฎรที่รู้สึก ว่าถูก ล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ศาลที่สูงที่สุด
ซึ่งถูกตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญนี้ ควรจะต้องคุ้มครองราษฎรจากการที่รัฐ
ใช้อ�ำนาจเข้าท�ำร้ายสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งมิอาจล่วงละเมิดได้”26
Bundesverfassungsgericht, “The Federal Constitutional Court : Facts Dates Figures”,
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/Faltblat.pdf?
__blob=publicationFile (accessed February 2, 2019)
24
กฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 93 (1) 4a-4b
25
วรเจตน์ ภาคีรตั น์, รายงานการวิจยั เรือ่ ง การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายเยอรมัน : วิเคราะห์
เปรียบเทียบการฟ้องคดีโดยประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย รัฐธรรมนูญ, 7.
26
เรื่องเดียวกัน, 1.
23

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
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อย่างไรก็ตาม การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น
แบ่งออกเป็น การร้องทุกข์โดยปัจเจกบุคคล ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง ข้อ 4a และ
การร้องทุกข์โดยสถาบัน ตามมาตรา มาตรา 93 วรรคหนึง่ ข้อ 4b27 แต่ในวิจยั เล่มนี้ ผูเ้ ขียนจะ
มุง่ ศึกษาและน�ำเสนอเฉพาะในส่วนของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของปัจเจกบุคคลเท่านัน้
เพือ่ ประโยชน์ในการพิเคราะห์และปรับปรุงหลักการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ตามบทบัญญัติมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ต่อไป ซึ่งในส่วนต่อไป ผู้วิจัยจะท�ำการกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญในประเทศเยอรมัน โดยผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การเรียบเรียงข้อมูลจากวิจยั และต�ำรา
ทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบกับข้อบทกฎหมายตามทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นหลัก เนื่องจากถือว่าเป็นกฎหมายที่ก�ำหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไว้โดยละเอียด ทั้งนี้ จะได้อธิบายใน
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2 วัตถุแห่งการฟ้องคดี28
วัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน คือ การกระท�ำ
ใด ๆ ทีเ่ กิดจากใช้อำ� นาจมหาชน ทัง้ ในทางนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหาร และตุลาการ ไม่วา่ จะเป็น
การตรากฎหมาย การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดี  
มาตรา 93 (ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐฯและอ�ำนาจหน้าที่)
(1) ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐฯมีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัย ในเรื่องดังต่อไปนี้
....
4. ข้อพิพาทตามกฎหมายมหาชนอืน่ ๆ ระหว่างสหพันธ์กบั รัฐ หรือระหว่างรัฐด้วยกัน หรือระหว่างองค์กร
ภายในของรัฐ เท่าที่ในรัฐนั้นไม่อาจใช้สิทธิทางศาลต่อศาลอื่นได้
4a. เกีย่ วกับการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ ในกรณีทบี่ คุ คลกล่าวอ้างว่าสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของตน หรือสิทธิ
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 20 วรรค 4 มาตรา 33 มาตรา 38 มาตรา 101 มาตรา 103 และมาตรา 104
ถูกละเมิดโดยอ�ำนาจมหาชน
   4b. เกี่ยวกับการร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญโดยองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือสหการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อันเนื่องมาจากกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งละเมิดสิทธิในการปกครองตนเองตามมาตรา 28
ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายที่ ล ะเมิ ด นั้ น เป็ น กฎหมายของรั ฐ ในกรณี นี้ อ าจร้ อ งทุ ก ข์ ยั ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งสหพันธรัฐฯ ได้ หากผู้ร้องทุกข์ไม่สามารถร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญของรัฐได้
28
วรเจตน์ ภาคีรตั น์, รายงานการวิจยั เรือ่ ง การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายเยอรมัน: วิเคราะห์
เปรียบเทียบการฟ้องคดีโดยประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย, 14-17.
27
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ดังนั้น การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจึงเป็นการร้องทุกข์ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ตรวจสอบว่า “กฎหมาย” หรือ “การกระท�ำทางปกครอง” ตลอดจน “ค�ำพิพากษา
ของศาล” นัน้ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของรัฐธรรมนูญและการเคารพสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูร้ อ้ ง
หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ หากค�ำร้องทุกข์ของประชาชนไม่มคี วามเชือ่ มโยงกับสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
หรือสิทธิทมี่ สี ถานะเสมือนสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ ย่อมไม่อาจฟ้องคดี
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยอาจแยกพิจารณาวัตถุแห่งการฟ้องคดีได้ ดังนี้ (3.2.1) การกระท�ำ
หรืองดเว้นกระท�ำทีเ่ ป็นการใช้อำ� นาจทางนิตบิ ญ
ั ญัติ (3.2.2) การกระท�ำหรือการงดเว้น
กระท�ำที่เป็นการใช้อ�ำนาจทางบริหาร และ (3.2.3) การกระท�ำหรือการงดเว้นกระท�ำ
ที่เป็นการใช้อ�ำนาจทางตุลาการ
3.2.1 การกระท�ำหรือการงดเว้นกระท�ำที่เป็นการใช้อ�ำนาจทางนิติบัญญัติ
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ หรือรัฐสภา ถือเป็นสถาบันทางการเมืองทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีสมาชิกรัฐสภาซึง่ เป็นบุคคลทีไ่ ด้รบั เลือก
จากประชาชน หรือโดยการแต่งตั้งจากประมุขของรัฐ ภารกิจและหน้าที่หลักของ
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ คือการตรากฎหมายเพือ่ ใช้ในการบริหารประเทศ และปกป้องสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน วัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญอันเป็นการใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติ
ในการตรากฎหมาย แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
		
3.2.1.1 การกระท�ำในการตรากฎหมาย
ค�ำว่า “กฎหมาย” ในที่นี้หมายถึง กฎหมายที่ผ่านกระบวนการตราโดย
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ หรือทีเ่ รียกโดยทัว่ ไปว่า “กฎหมายตามแบบพิธ”ี หรือ “กฎหมายโดยแท้”
และหมายความรวมถึงบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้บญ
ั ญัตขิ อ้ จ�ำกัดในการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญ กฎหมายของรัฐ (รัฐธรรมนูญของรัฐ) และกฎหมายล�ำดับรองทัง้ หลาย เช่น
รัฐกฤษฎีกา ข้อบัญญัตขิ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 29 ทัง้ นี้ กฎหมายทีจ่ ะถูกถือว่าเป็น
วัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ จะต้องเป็นกฎหมายทีป่ ระกาศใช้แล้วเท่านัน้ 30
ฉะนั้น ร่างกฎหมายที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งโดยหลักแล้ว
บรรเจิด สิงคะเนติ, รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว, 162.
30
วรเจตน์ ภาคีรตั น์, รายงานการวิจยั เรือ่ ง การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายเยอรมัน : วิเคราะห์
เปรียบเทียบการฟ้องคดีโดยประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย, 15.
29
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ยังไม่มสี ถานะเป็นกฎหมายย่อมไม่อาจใช้เป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ได้ เพราะมิฉะนัน้ แล้ว
ย่ อ มเท่ า กั บ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สามารถเข้ า ไปก้ า วก่ า ยอ� ำ นาจของฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ
ในกระบวนการตรากฎหมายได้อนั เป็นการขัดต่อหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจอย่างชัดเจน อนึง่
กฎหมายทีม่ กี ารประกาศใช้แล้ว (Enforcement) แต่ยงั ไม่มผี ลใช้บงั คับ (Application)
ในทางวิชาการถือว่าสามารถเป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้เช่นกัน แต่ถอื เป็น
ดุลยพินจิ ของศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะรับคดีไว้พจิ ารณาหรือไม่ เนือ่ งจากในทางพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญจ�ำต้องพิจารณาว่ากฎหมายที่ยังไม่มีผลบังคับใช้นั้นกระทบสิทธิของ
ประชาชนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ร้องหรือไม่ ในขณะเดียวกัน
กฎหมายทีส่ นิ้ สภาพบังคับไปแล้ว ก็อาจใช้เป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้
เช่นกัน หากปรากฏว่าผลของการละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานดังกล่าวยังคงด�ำรงอยูใ่ นขณะทีม่ ี
การยื่นฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ตัวอย่างคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันเข้าไปควบคุมดุลพินิจในการ
ตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกชนตามรัฐธรรมนูญ เช่น กรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ใช้อ�ำนาจเข้าไปควบคุมดุลพินิจในการตรากฎหมายของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ คดี schwangeschaftsabbruch31 (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1975)
ประเด็นแห่งคดีนี้มีสาระส�ำคัญ คือ การใช้ดุลพินิจของฝ่ายนิติบัญญัติในการพยายาม
แก้ไขมาตรา 218 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยก�ำหนดเวลาให้การท�ำแท้งภายใน
ระยะเวลา 12 สัปดาห์ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนดไม่ถือเป็นความผิดอาญา และ
ให้ใช้มาตรการในการให้คำ� แนะน�ำแก่หญิงทีต่ งั้ ครรภ์ และมาตรการป้องกันการท�ำแท้ง
แทนที่โทษทางอาญา แต่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์วินิจฉัยว่าการแก้ไขประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 218 เกี่ยวกับการท�ำแท้งนั้น ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก
เห็นว่า มาตรการที่เป็นโทษอาญาต่อการกระท�ำความผิดฐานท�ำแท้งนั้น มีความส�ำคัญ
มากกว่ามาตรการเชิงป้องกันทีฝ่ า่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตติ อ้ งการน�ำมาใช้ ทัง้ นี้ เพราะการก�ำหนด
โทษอาญาในกรณี นี้ ส ามารถคุ ้ ม ครองชี วิ ต ในครรภ์ ม ารดา ซึ่ ง ได้ รั บ การคุ ้ ม ครอง

31

Des Funfte Geset zur Reform des Strafrechts vom 18.Junl 1974 (BGBL. I S.1297) อ้างถึงใน
ต่อพงษ์ กิตติยานุพงษ์, “ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันกับหลักการจ�ำกัดอ�ำนาจตนเองของฝ่ายตุลาการ,”
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 43, ฉ.1 (มีนาคม 2557): 122.
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ตามมาตรา 2 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ ได้ดกี ว่ามาตรการเชิงป้องกัน32 จะเห็นได้วา่ กรณีนี้
ศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้อ�ำนาจเข้าไปในแดนของอ�ำนาจตัดสินใจหรือการกระท�ำในการ
ตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างชัดเจน
ตัวอย่างต่อมา คดี Hochschulurteil33 (วันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1973)
ประเด็นแห่งคดีนี้มีสาระส�ำคัญ คือ ฝ่ายนิติบัญญัติแห่งรัฐโลเวอร์ แซกโซนี่ (Lower
Saxony) พยายามปฏิรูปกฎหมายอุดมศึกษา โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัย จากรูปแบบเดิมทีบ่ ริหารงานมหาวิทยาลัยโดยกลุม่ อาจารย์มหาวิทยาลัย
มาเป็นการบริหารโดยสมาชิกทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัย โดยสมาชิกทุกกลุ่มของ
มหาวิทยาลัยจะมีเสียงเท่าเทียมกันในสภามหาวิทยาลัย และมีสทิ ธิออกเสียงในทุกเรือ่ ง
แม้จะเป็นเรื่องทางวิชาการโดยแท้ เช่น การก�ำหนดหลักสูตรการสอน หรือการก�ำหนด
ภาระงานวิจัยก็ตาม กรณีดังกล่าวนี้ เมื่อพิจารณาตามอ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ
แล้ว ฝ่ายนิติบัญญัติมีอ�ำนาจอิสระที่จะเลือกรูปแบบการบริหารและการจัดองค์กรของ
มหาวิทยาลัย เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและทางวิชาการ เนือ่ งจาก
เสรีภาพทางวิชาการในรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า มหาวิทยาลัย
ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะต้องบริหารงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ เป็นการเฉพาะ
ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาในประเด็นแรกว่า การก�ำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีสมาชิก
หลากหลายประเภทนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญเคารพต่อการใช้
อ�ำนาจตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ฝ่ายนิติบัญญัติจะมีดุลยพินิจอยู่ตราบเท่าที่
การจั ด องค์ ก รฝ่ า ยบริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย ในรู ป แบบที่ ฝ ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ เ ลื อ กนั้ น
ยังสามารถจัดให้มกี ารด�ำเนินกิจกรรมทางวิชาการได้อย่างเสรี และไม่เป็นอันตรายต่อการ
ด�ำเนินงานทางวิชาการ แต่ประเด็นทีส่ อง ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า การทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ให้บุคลากรทุกประเภทมีสิทธิออกเสียงเท่ากันในสภามหาวิทยาลัยเป็นการไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 5 วรรคสามของรัฐธรรมนูญ เพราะกระทบโดยตรงต่อเสรีภาพ
ทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย  ฉะนัน้ ดุลพินจิ ของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการก�ำหนด
องค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงต้องถูกจ�ำกัด ในกรณีนี้จะเห็นได้ว่า
ต่อพงษ์ กิตติยานุพงษ์, “ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันกับหลักการจ�ำกัดอ�ำนาจตนเองของฝ่ายตุลาการ,”
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 43, 123.
33
เรื่องเดียวกัน
32
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ศาลรัฐธรรมนูญก้าวล่วงเข้าไปก�ำหนดรายละเอียดทีค่ วรเป็นดุลพินจิ ของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสอน การวิจัยและการแต่งตั้งอาจารย์ อีกทั้งก�ำหนดให้อาจารย์
มหาวิทยาลัยต้องมีจ�ำนวนเสียงที่มีอิทธิพลส�ำคัญในสภามหาวิทยาลัย โดยกรรมการ
ประเภทอื่น ๆ จะมีจ�ำนวนเสียงรวมกันเกินกว่าจ�ำนวนเสียงของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ไม่ได้
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า ร่างกฎหมายบางฉบับที่มีวัตถุประสงค์ในการตรา
เพื่ออนุวัตรการตามสัญญาระหว่างประเทศ (Zustimmungsgestze) แม้ร่างกฎหมาย
ฉบับนั้นจะยังมิได้ประกาศใช้ ก็สามารถใช้เป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ป้องกันไม่ให้สญ
ั ญาระหว่างประเทศมีผลสมบูรณ์ภายในประเทศ
ซึง่ วัตถุแห่งการร้องทุกข์ในกรณีเช่นนี้ จะต้องเป็นร่างกฎหมายอนุวตั รการให้เป็นไปตาม
สัญญาระหว่างประเทศ หรือร่างกฎหมายภายในเท่านัน้ ส่วนตัวสัญญาระหว่างประเทศ
ไม่อาจเป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ เนือ่ งจากค�ำพิพากษาของศาลภายใน
ไม่วา่ ศาลใดย่อมไม่มผี ลเป็นการยกเลิกหรือเพิกถอนความสมบูรณ์ของกฎหมายระหว่าง
ประเทศได้ ในขณะเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญย่อมต้องเคารพต่อการใช้อ�ำนาจดุลยพินิจ
ของฝ่ายนิติบัญญัติในกิจการระหว่างประเทศและกิจการทางเศรษฐกิจด้วย เช่น
คดี Saarurteil (วันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1955) ในประเด็นว่าด้วยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของสนธิสัญญาระหว่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับประเทศสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสเกี่ยวกับสถานะของเขต Saar (Saargebirt) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาตามความหมาย
ในมาตรา 59 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาพิพากษาว่า สนธิสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศที่รัฐบาลทั้งสองท�ำขึ้นนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็น
วิธีการของฝ่ายการเมืองที่ไม่เกินขอบเขตอ�ำนาจดุลยพินิจของฝ่ายการเมือง จึงไม่อาจ
กล่าวได้ว่าขัดกับรัฐธรรมนูญแต่ประการใด เช่นเดียวกัน ในทางเศรษฐกิจหรือภาษี
ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันจะจ�ำกัดอ�ำนาจของตนเองและตรวจสอบเพียงแค่ว่า
การตัดสินใจตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นมีข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง และ
เป็นที่เห็นได้ชัดว่า ฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีเหตุผลในการตรากฎหมายเช่นว่านั้นหรือ
มาตรการที่ฝ่ายนิติบัญญัติใช้นั้นเป็นมาตรการที่ไม่มีความเหมาะสมเท่านั้น34
34

Breuer. Rudiger, Der Staat 16 (1997), 21, 25.
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		3.2.1.2 มติของรัฐสภา
มติใด ๆ ของรัฐสภาตลอดจนมติของคณะกรรมาธิการก็อาจจะเป็นวัตถุ
แห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ดว้ ยเช่นกัน เว้นแต่มติของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามมาตรา 44 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลมีอ�ำนาจพิจารณาเฉพาะข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏในรายงานการตรวจสอบเท่านั้น
		
3.2.1.3 การงดเว้นการกระท�ำทางนิติบัญญัต35ิ
การงดเว้นการกระท�ำทางนิตบิ ญ
ั ญัติ คือ การไม่ดำ� เนินการตรากฎหมาย
ตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ก� ำ หนดไว้ นั่ น เอง โดยหลั ก แล้ ว วั ต ถุ แ ห่ ง การร้ อ งทุ ก ข์
ทางรัฐธรรมนูญของเยอรมัน มิได้จ�ำกัดเพียงการกระท�ำในทางนิติบัญญัติ หรือการ
ตรากฎหมายออกมากระทบสิทธิขึ้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังขยายวัตถุแห่งการร้องทุกข์
หมายรวมไปถึงการงดเว้นไม่ด�ำเนินการตรากฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย
พืน้ ฐานได้กำ� หนดระยะเวลาไว้โดยแจ้งชัดหรือโดยปริยายให้ตอ้ งด�ำเนินการ ซึง่ จะถือว่า
เป็นการละเลยหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติก็ต่อเมื่อ ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้ตรากฎหมาย
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร และส่งผลกระทบเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนด้วย
การงดเว้นดังกล่าวนีอ้ าจแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีทเี่ ป็นการงดเว้น
โดยแท้ (ectes Unterlassen) คือฝ่ายนิติบัญญัติไม่ตรากฎหมายนั้นเลย อันขัดต่อ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้ง กับกรณีที่เป็นการงดเว้นโดยไม่แท้ (unectes
Un terlassen) คือการไม่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีความบกพร่อง หรือกฎหมายที่
ไม่สมบูรณ์หรือไม่เหมาะสมตามกาลสมัยเนือ่ งจากสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ เป็น
หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้ถูกต้อง36 อาทิ กฎหมาย
ที่ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค หากฝ่ายนิติบัญญัติละเลยหรืองดเว้นไม่แก้ไขกฎหมาย
เหล่านั้น ท�ำให้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานหรือได้รับความเสียหาย ประชาชน
สามารถร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญโดยอาศัย
วัตถุแห่งการร้องทุกข์ คือ การงดเว้นการกระท�ำทางนิติบัญญัติได้
35
36

ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี BverfGE 56, 54 (70)
Michael Gerhardt, “Probleme des gesetzgeberischen Unterlassens in der echtsprechung
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ตั ว อย่ า งคดี ที่ มี วั ต ถุ แ ห่ ง การร้ อ งทุ ก ข์ เ ป็ น การงดเว้ น การกระท� ำ
ทางนิตบิ ญ
ั ญัติ เช่น คดีสทิ ธิของบุตรนอกสมรส (ลงวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 1969)37 คดีนี้
เป็นกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้ตรากฎหมายสิทธิของบุตรนอกสมรสให้แล้วเสร็จ
ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา 6 บัญญัติก�ำหนดหน้าที่ที่แน่นอนให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติในการ
ตรากฎหมายเพื่อให้บุตรนอกสมรสได้รับการส่งเสริมทางร่างกาย จิตใจและสังคม
เท่าเทียมกับบุตรที่เกิดจากการสมรส แต่จนล่วงเลยมากว่า 20 ปี ฝ่ายนิติบัญญัติก็มิได้
ตรากฎหมายเรือ่ งดังกล่าวขึน้ ใช้บงั คับ ศาลรัฐธรรมนูญให้วนิ จิ ฉัยต่อไปว่า เมือ่ เป็นกรณีที่
รั ฐ ธรรมนู ญ มอบหมายอ� ำ นาจหน้ า ที่ โ ดยตรง ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ จึ ง ไม่ มี ดุ ล ยพิ นิ จ
ทีจ่ ะเลือกว่าจะตราหรือไม่ตรากฎหมายดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญจึงได้กำ� หนดหน้าทีใ่ ห้
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตติ รากฎหมายให้แล้วเสร็จภายในสมัยนิตบิ ญ
ั ญัตปิ จั จุบนั และวางมาตรการ
ลงโทษว่า หากฝ่ายนิตบิ ญั ญัตไิ ม่ทำ� หน้าทีต่ รากฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอำ� นาจในการตรากฎเกณฑ์ชวั่ คราวขึน้ ใช้เองเพือ่ บังคับการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
จนกว่าฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะได้ตรากฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายหลังต่อไป การใช้อำ� นาจ
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สหพั น ธ์ ใ นกรณี นี้ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ในทางวิ ช าการว่ า
“การใช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นฐานะฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตสิ ำ� รอง (Ersatzgesetzgeber)” จะเห็น
ได้วา่ ศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นผูใ้ ช้ ผูต้ คี วามรัฐธรรมนูญและท�ำหน้าทีใ่ นการอุดช่องว่าง
ในรัฐธรรมนูญทีเ่ กิดจากข้อความทัว่ ไปของบทบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ยอมท�ำหน้าที่ของตนเองตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้
3.2.2 การกระท�ำหรือการงดเว้นกระท�ำที่เป็นการใช้อ�ำนาจทางบริหาร
ฝ่ายบริหารแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ “ฝ่ายการเมือง” กับ “ฝ่ายประจ�ำ” ทีเ่ รียกว่า
“องค์กรฝ่ายปกครอง” โดยฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ส�ำคัญคือ การบริหารประเทศ และ
บังคับการให้มกี ารปฏิบตั ติ ามตัวบทกฎหมายทีฝ่ า่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตติ ราขึน้ ภายใต้หลักนิตริ ฐั
องค์กรของรัฐหรือฝ่ายบริหารต้องผูกพันต่อสิทธิขั้นพื้นฐานที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉะนัน้ โดยหลักแล้วการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของบุคคลนัน้ สามารถโต้แย้งการกระท�ำ 
(และการงดเว้นการกระท�ำ) ทีเ่ ป็นการใช้อำ� นาจมหาชนทุกประเภท โดยไม่จำ� เป็นต้องแยกว่า
การกระท�ำดังกล่าวเป็นการใช้อำ� นาจทางปกครองในรูปแบบของการกระท�ำทางปกครอง
37
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กล่าวคือ เป็นการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายในระดับรัฐบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มี
ค่าบังคับเทียบเท่ากับรัฐบัญญัติ หรือเป็นการใช้ตามรัฐธรรมนูญ ในรูปแบบการกระท�ำ
ทางรัฐบาล กล่าวคือ เป็นการใช้อำ� นาจทางบริหารของรัฐโดยอาศัยอ�ำนาจจากรัฐธรรมนูญ
กระท�ำการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำในความสัมพันธ์กับรัฐสภา หรือการกระท�ำ
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ38 นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่
รัฐมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใช้อ�ำนาจแทนรัฐด้วย ฉะนั้น การกระท�ำ
ของบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลใดทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ใช้อำ� นาจแทนรัฐ อันก่อให้เกิด
การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ย่อมถือว่าเป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาวัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ของเยอรมันจึงอยู่บนพื้นฐานที่ว่า การกระท�ำของฝ่ายบริหารดังกล่าว ละเมิดต่อสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนตามทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้หรือไม่เท่านัน้ ซึง่ หมายความรวมถึง
การใช้อ�ำนาจบริหารกระท�ำการลงในแดนของกฎหมายเอกชนด้วย
3.2.3 การกระท�ำหรือการงดเว้นกระท�ำที่เป็นการใช้อ�ำนาจทางตุลาการ
การกระท�ำ  (และการงดเว้นการกระท�ำ) ที่เป็นการใช้อ�ำนาจตุลาการ หมายถึง
การกระท�ำทีเ่ ป็นการวินจิ ฉัยชีข้ าดข้อพิพาทในทางศาลโดยผูพ้ พิ ากษา ตามกระบวนการ
และขั้นตอนที่กฎหมายวิธีพิจารณาความบัญญัติไว้ ฉะนั้น การใช้อ�ำนาจตุลาการ
จึงเป็นการใช้อ�ำนาจมหาชนรูปแบบหนึ่ง กล่าวคือ เป็นการใช้อ�ำนาจรัฐฝ่ายเดียว
ในการพิ พ ากษาคดี ซึ่ ง อาจกระทบต่อสิท ธิขั้นพื้นฐานตามที่รัฐ ธรรมนูญบัญญัติไว้
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การกระท�ำในทางตุลาการที่สามารถเป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญได้นนั้ คือ บรรดาค�ำพิพากษาของศาลทัง้ ปวงของเยอรมัน ไม่วา่ จะเป็นศาล
ในระดับสหพันธ์หรือระดับรัฐ โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ
กรณี แ รก ค� ำ พิพากษาที่เ กิดจากกระบวนพิจ ารณาของศาลที่มีผ ลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
กรณีที่สอง ค�ำพิพากษาที่เกิดจากกฎหมายที่ใช้ในการตัดสินคดีเป็นกฎหมาย
ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
38
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กรณีที่สาม ค�ำพิพากษาที่ตัวค�ำพิพากษาเองมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน อย่างไรก็ตาม การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญโดยอาศัยวัตถุแห่งคดี คือ
ค�ำพิพากษาของศาลนั้น มิได้ท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ กลายเป็นศาลสูงสุด
ในองค์กรตุลาการแต่ประการใด และการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญก็มิใช่การอุทธรณ์
หรือฎีกาค�ำพิพากษาของศาล อันมีลักษณะเป็นการทบทวนค�ำพิพากษาของศาลอื่น ๆ
ดังเช่นในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุตธิ รรมหรือศาลปกครอง แต่ศาลรัฐธรรมนูญ
ท�ำหน้าที่เป็นเพียงองค์กรสุดท้ายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในลักษณะ “ต่อยอด” จากศาลอื่น ๆ เท่านั้น เพราะศาลรัฐธรรมนูญจะไม่พิจารณา
ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข้ อ กฎหมาย แต่ ต รวจสอบเพี ย งประเด็ น ความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของค�ำพิพากษานั้นเท่านั้น39 ทั้งนี้ การเข้ามาตรวจสอบค�ำพิพากษา
ของศาลอื่นที่ถึงที่สุดแล้วโดยศาลรัฐธรรมนูญ ก็เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนบรรลุเป้าหมายตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้อย่างแท้จริง อีกทั้ง
ท�ำให้ศาลที่พิจารณาคดีไม่ว่าศาลใด ๆ ต้องระมัดระวังและค�ำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนอยูเ่ สมอ เพราะมิเช่นนัน้ อาจถูกตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญอีกชัน้ หนึง่
ตั ว อย่ า งการกระท� ำ ในทางตุ ล าการที่ ส ามารถเป็ น วั ต ถุ แ ห่ ง การร้ อ งทุ ก ข์
ทางรัฐธรรมนูญได้ เช่น คดีการชุมนุมประท้วงต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู
ที่เมือง Brokdorf
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตัวแทนของประชาชนกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้มีการต่อต้าน
การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู โดยมีการประกาศล่วงหน้าประมาณ 6 เดือน
ว่าจะท�ำการชุมนุม เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเกรงว่าจะเกิดภยันตรายแก่สาธารณะ มีการใช้อาวุธ
และความรุนแรง นายกเทศมนตรีใช้อำ� นาจตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมในเขตท้องที่
ประกาศห้ามไม่ให้มีการชุมนุมในเขตท้องที่ในระยะ 210 ตารางกิโลเมตร โดยประกาศ
ดังกล่าวให้มผี ลใช้บงั คับทันที ต่อมา ผูจ้ ดั การชุมนุมแจ้งขออนุญาตชุมนุม แต่เจ้าหน้าที่
ไม่อนุญาต โดยอ้างว่ามีการประกาศห้ามชุมนุมในเขต 210 ตารางกิโลเมตรแล้ว
ผู้ที่จะจัดการชุมนุมจึงยื่นค�ำร้องต่อศาลปกครองว่าการออกค�ำสั่งดังกล่าว
ของเจ้าหน้าทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนค�ำสัง่ ศาลปกครองชัน้ ต้นวินจิ ฉัยแล้ว
39

วัลยา จิวานุพันธ์, “การใช้สิทธิของประชาชนมรกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยองค์กร
ตุลาการ”, 265.
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เห็นพ้องด้วยกับการที่ฝ่ายปกครองก�ำหนดบริเวณห้ามชุมนุม แต่พื้นที่ 210 ตาราง
กิ โ ลเมตรนั้ น กว้ า งเกิ น ไป เมื่ อ ประชาชนมี สิ ท ธิ ชุ ม นุ ม ตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ
ศาลปกครองชัน้ ต้น จึงก�ำหนดพืน้ ทีห่ า้ มชุมนุมให้เหลือเฉพาะเส้นทาง 10 ตารางกิโลเมตร
ใกล้ ๆ กับโรงงานปฏิกรณ์ปรมาณูเท่านั้นที่จะห้ามไม่ให้ชุมนุม
ฝ่ายปกครองอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครอง
ชั้นอุทธรณ์ ต่อมาศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ได้วินิจฉัยกลับค�ำวินิจฉัยของศาลปกครอง
ชั้นต้นโดยเห็นด้วยกับค�ำสั่งห้ามชุมนุมของฝ่ายปกครอง และยืนยันพื้นที่ห้ามชุมนุม
ในระยะ 210 ตารางกิโลเมตรตามเดิม โดยให้เหตุผลประกอบว่า เนื่องจากค�ำสั่ง
ของนายกเทศมนตรี เป็นมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดความไม่สงบอันเป็นหน้าที่
ของฝ่ายปกครอง
กลุม่ ผูช้ มุ นุมจึงได้ยนื่ ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
เพื่อให้เพิกถอนค�ำพิพากษาของศาลปกครองดังกล่าว เนื่องจากขัดต่อมาตรา 8
ของรัฐธรรมนูญ ผูร้ อ้ งทุกข์อา้ งว่าถูกห้ามการเดินขนวน เนือ่ งจากเจ้าหน้าทีอ่ อกประกาศ
ห้ามการเดินขบวนและศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์มคี ำ� พิพากษายืนตามประกาศห้ามเดินขบวน
ดังกล่าวของฝ่ายปกครอง การกระท�ำของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ดังกล่าว เป็นการกระท�ำทีล่ ะเมิด
สิทธิขั้นพื้นฐาน โดยผู้ร้องได้คัดค้านการกระท�ำดังกล่าวผ่านกระบวนการทางศาลแล้ว
แต่ไม่เป็นผลส�ำเร็จ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเห็นว่า เสรีภาพในการชุมนุมเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน การจ�ำกัดพื้นที่การชุมนุมตามค�ำสั่งของฝ่ายปกครอง
และค�ำสั่งของศาลปกครองชั้นอุทธรณ์น้ัน กระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญ) จากค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
จะเห็นได้วา่ ศาลรัฐธรรมนูญมิได้ใช้อำ� นาจเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
ที่ศาลปกครองใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีแต่ประการใด ศาลรัฐธรรมนูญเพียง
ตรวจสอบทบทวนว่าการการกระท�ำของศาลปกครองชัน้ ต้นและศาลปกครองชัน้ อุทธรณ์นน้ั
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
หรือไม่ เท่านั้น
3.3 เงื่อนไขการฟ้องคดี
การพิ จ ารณาเงื่ อ นไขแห่ ง การฟ้ อ งคดี เพื่ อ น� ำ เรื่ อ งราวแห่ ง การร้ อ งทุ ก ข์
ทางรัฐธรรมนูญขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญนั้น มีประเด็นที่จ�ำต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

3.3.1 ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
บุคคลใด ๆ ทีจ่ ะใช้สทิ ธิรอ้ งทุกข์ทางรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
มาตรา 90 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
บัญญัติไว้ว่า
มาตรา 90 (ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ)40
“(1) บุคคลสามารถใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ เมื่อบุคคลนั้น
กล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานหรือสิทธิทเี่ สมือนสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในมาตรา 20
วรรคสี่ มาตรา 33 มาตรา 38 มาตรา 101 มาตรา 103 และมาตรา 104
ของรัฐธรรมนูญ...”
จากบทบั ญ ญั ติ ข ้ า งต้ น สามารถแยกองค์ ป ระกอบของผู ้ มี สิ ท ธิ ร ้ อ งทุ ก ข์
ทางรัฐธรรมนูญได้ 3 ประการ ดังนี้  
ประการแรก ค�ำว่า “บุคคล” ย่อมหมายความถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
โดยบุคคลธรรมดานั้น จะต้องเป็นพลเมืองของเยอรมันเท่านั้น เนื่องจากสิทธิและ
เสรีภาพตามมาตรา 90 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน หมายความเฉพาะสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญเพื่อพลเมือง
เยอรมันเท่านั้น นอกจากนี้ บุคคลธรรมดานั้นจะต้องมีสภาพบุคคลด้วย เนื่องจาก
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ล้วนเป็นสิทธิที่เริ่มต้นแต่เกิดจนกระทั่งตาย เว้นแต่
สิทธิในทรัพย์สนิ ทีค่ รอบคลุมไปถึงสิทธิของทารกในครรภ์มารดาทีย่ งั ไม่ได้คลอดออกมาด้วย
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิอย่างครอบคลุมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ส�ำหรับ
นิติบุคคลก็สามารถเป็นผู้มีสิทธิร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้เช่นกัน หากนิติบุคคลนั้น ๆ
เป็นผูท้ รงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานได้ตามสภาพแห่งสิทธินนั้ นอกจากนี้ นิตบิ คุ คล ยังหมายความ
รวมถึงนิติบุคคลในทางกฎหมายเอกชน และนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนด้วย
โดยพิจารณาว่า การกระท�ำขององค์กรของรัฐนัน้ กระทบต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามรัฐธรรมนูญ
ต่อนิติบุคคลเหล่านั้นหรือไม่ เป็นส�ำคัญ
ประการทีส่ อง บุคคลนัน้ จะต้องกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิขน้ั พืน้ ฐานอย่างหนึง่
อย่างใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ หรือสิทธิที่มีสถานะเสมือนสิทธิขั้นพื้นฐาน
จากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ  และการถูกละเมิดหรือกระทบสิทธินนั้ จะต้องเป็นสิทธิ
40

บรรเจิด สิงคะเนติ, รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว, 156.
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ในปัจจุบัน ส�ำหรับค�ำว่า “สิทธิ” ตามมาตรา 90 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ สิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญ (Grundrechte) กล่าวคือ บรรดาสิทธิและเสรีภาพทีบ่ ญั ญัตไิ ว้โดยชัดแจ้ง
ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ภายใต้แนวคิดการให้สิทธิประชาชนร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ของเยอรมันนัน้ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามรัฐธรรมนูญจึงหมายความเฉพาะสิทธิและเสรีภาพ
ทีป่ รากฏอยูใ่ นบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ หมวดที  ่ 1  (มาตรา 1 - 19) เท่านัน้ ไม่ได้หมายความ
รวมไปถึงสิทธิที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของต่างประเทศ หรือสิทธิตามสนธิสัญญา
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนยุโรป หรือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
แต่ประการใด เนื่องจากวัตถุประสงค์ส�ำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานก็เพื่อให้ปัจเจกบุคคล
ทรงไว้ซึ่งอ�ำนาจที่จะเรียกร้องให้องค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐของเยอรมัน ต้องเคารพต่อ
สิทธิของตน ส่วนสิทธิอกี ลักษณะหนึง่ เรียกว่า สิทธิทมี่ สี ถานะเสมือนสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตาม
รัฐธรรมนูญ (grundrechtsgleiche Rechte) กล่าวคือ สิทธิเหล่านั้นแม้ไม่ใช่
สิทธิที่บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในหมวดที่ 1 แต่เป็นสิทธิที่มีลักษณะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในทางเนือ้ หา โดยสาระส�ำคัญ จะต้องเป็นสิทธิของปัจเจกบุคคล ได้แก่ มาตรา 20 วรรคสี่
สิทธิทจี่ ะต่อต้านบุคคลซึง่ ต้องการล้มล้างรัฐธรรมนูญในกรณีทไี่ ม่อาจด�ำเนินการอย่างใด ๆ
ได้แล้ว, มาตรา 33 สิทธิในความเสมอภาคในการรับรัฐการ, มาตรา 38 สิทธิทางการเมือง,
มาตรา 101 สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากศาล, มาตรา 103 สิทธิที่จะได้รับ
การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม และมาตรา 104 การให้หลักประกันในทางกฎหมาย
ในการจ�ำกัดเสรีภาพ
ประการที่สาม บุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้ถูกละเมิดหรือได้รับผลกระทบโดยตรง
และเป็นละเมิดในปัจจุบนั กล่าวคือ การกระท�ำใด ๆ ไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำทางนิตบิ ญ
ั ญัติ
บริหาร และตุลาการ จะต้องมีความมุง่ หมายหรือวัตถุประสงค์มงุ่ โดยตรงต่อตัวปัจเจกชน
หรืออีกนัยหนึ่ง บุคคลผู้ร้องทุกข์เป็นเป้าหมายของการกระท�ำนั้นเอง อาทิ บุคคลนั้น
เป็นผู้อยู่ในบังคับของกฎหมาย หรืออยู่ใต้บังคับของการกระท�ำของรัฐ (หรือมาตรการ
ทางปกครอง) หรืออยูภ่ ายใต้คำ� พิพากษาของศาลในฐานะคูค่ วาม และการกระท�ำเหล่านัน้
ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิของผู้ร้องในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลเสีย หรือ
เกิดความเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งการกระทบสิทธินั้นยังคงด�ำรงอยู่
(เกิดขึ้นแล้ว และยังไม่สิ้นสุดลง) ไม่ใช่การกระท�ำที่เกิดขึ้นในอดีตผ่านมาแล้ว

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

81

3.3.2 ระยะเวลาในการยื่นค�ำร้อง
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 93 แห่งรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรณีปกติ คือ กรณีที่ผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญจากการใช้อ�ำนาจมหาชนของรัฐ และเป็นกรณีที่ผู้ร้องสามารถเยียวยา
ความเสียหายได้ด้วยกระบวนการทางศาลปกติ ผู้ร้องจะต้องร้องทุกข์ภายใน 1 เดือน
โดยระยะเวลาดั ง กล่ า ว ให้ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ มี ก ารส่ ง ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย หรื อ นั บ แต่ มี ก าร
แจ้งให้ทราบ อย่างไรก็ตาม การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเพือ่ โต้แย้งกฎหมายหรือการกระท�ำ
อื่ น ๆ ขององค์ ก รของรั ฐ และเป็ น กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถเยี ย วยาความเสี ย หายได้
ด้วยกระบวนการทางศาลปกติ บุคคลอาจร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในก�ำหนด 1 ปี
นับแต่วันที่กฎหมายฉบับนั้นมีผลบังคับใช้ หรือหลังจากที่ได้มีการกระท�ำนั้น ๆ ของรัฐ  
ในขณะเดียวกัน กรณีบคุ คลถูกละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานจากการกระท�ำหรืองดเว้น
การกระท�ำของฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ว่าจะเป็นการละเลยไม่ยอมตรากฎหมาย หรืองดเว้น
ไม่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย และการไม่ตรากฎหมายนั้นล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญ บุคคลสามารถร้องทุกข์ได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่ฝ่ายนิติบัญญัติยังคง
ละเลยหรืองดเว้นไม่ตรากฎหมายนัน้ ๆ โดยไม่มกี ำ� หนดเวลาก�ำหนด อนึง่ ตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ การยื่นค�ำร้องทุกข์ภายในก�ำหนดระยะเวลา ถือเป็นเงื่อนไขส�ำคัญ
ของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้เกิดการใช้สิทธิที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
และเพือ่ ให้การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นไปตามกลไกอย่างมีประสิทธิภาพ  
ดังนั้น หากปรากฏว่าผู้ร้องไม่ยื่นค�ำร้องภายในก�ำหนดระยะเวลา แต่การไม่ยื่นดังกล่าว
เกิดเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งอันมิใช่ความผิดของผู้ร้องทุกข์ ผู้ร้องจะต้องยื่นค�ำร้องทุกข์
ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากที่เหตุดังกล่าวได้ผ่านพ้นไปแล้ว
3.3.3 การหมดสิ้นหนทางเยียวยาตามกฎหมาย
บุคคลหรือประชาชนจะร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ต่อเมื่อตนได้ใช้สิทธิ
ในทุกช่องทางทีก่ ฎหมายบัญญัตกิ ำ� หนดกระบวนการไว้จนถึงทีส่ ดุ แล้ว หรือในทางวิชาการ
เรียกว่า “การหมดสิ้นหนทางเยียวยาทางกฎหมาย” ในการป้องกันสิทธิของตนแล้ว  
ดังนั้น หากการกระท�ำละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานดังกล่าว มีกระบวนการ
โต้แย้งตามกระบวนการยุติธรรมก�ำหนดไว้ เช่น การยื่นค�ำร้องต่อศาลปกครอง หรือ
ศาลยุติธรรม หรือศาลอื่น ๆ ที่มีเขตอ�ำนาจ หรือองค์กรอิสระใด ๆ บุคคลผู้ถูกละเมิด
จะต้องด�ำเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรมดังกล่าวให้ถงึ ทีส่ ดุ เสียก่อน จะยืน่ ค�ำร้องทุกข์
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ต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ในทันทีทันใดมิได้ ด้วยเหตุผลที่ว่า การร้องทุกข์
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ถือเป็นกระบวนการเสริมกรณีบุคคลหรือประชาชนที่ไม่อาจ
หาความยุติธรรมจากองค์กรอื่นใดได้แล้วเท่านั้น หรือหลักการที่นักนิติศาสตร์เรียกว่า
“หลักการใช้สทิ ธิทมี่ ลี กั ษณะส�ำรองของการร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญ” (der Grundsatz
der Subsidia-Ritaet der Verfassungsbeschwerde)41
กรณีวัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ คือ การกระท�ำทางบริหารหรือ
การกระท�ำทางตุลาการ (ค�ำพิพากษาของศาลไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
ศาลแรงงาน ศาลภาษี หรื อ ศาลสั ง คม) หากบุ ค คลในฐานะผู ้ ที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ บั ง คั บ
ของค�ำพิพากษาดังกล่าว เห็นว่าตนเองถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ
จากค� ำ พิ พ ากษาของศาลใดศาลหนึ่ ง ข้ า งต้ น และมี ค วามมุ ่ ง หมายจะร้ อ งทุ ก ข์
ต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ บุคคลนั้นจะยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ต่อเมื่อ
ได้โต้แย้งตามกระบวนการ คืออุทธรณ์ หรือฎีกาค�ำพิพากษาของศาลล่างภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายก�ำหนดเสียก่อน หากบุคคลนั้นละเลยไม่ด�ำเนินการจนท�ำให้ค�ำพิพากษา
ของศาลล่างถึงที่สุดเสียแล้ว ย่อมไม่อาจร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้
กรณีวตั ถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ คือ การกระท�ำทางนิตบิ ญ
ั ญัตซิ งึ่ ไม่อาจ
แก้ไขเยียวยาความเสียหายก่อนฟ้องคดีโดยการฟ้องร้องต่อศาลใดได้ เนื่องจากระบบ
กฎหมายของประเทศเยอรมันไม่ได้เปิดช่องให้ประชาชนฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์โดยตรงว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใช้บังคับไม่ได้42 เว้นแต่บทบัญญัติ
ของกฎหมายจะบัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอืน่ ให้ฟอ้ งคดีตอ่ ศาลได้ ฉะนัน้ หากบุคคลสามารถพิสจู น์
ได้วา่ ไม่มหี นทางอืน่ ใดอีกแล้ว ทีจ่ ะสามารถขจัดการล่วงละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของตนได้  
บุคคลย่อมสามารถร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้ทันที
ข้อสังเกตบางประการ ศาลอาจรับค�ำร้องทุกข์ของบุคคลไว้พจิ ารณาได้ แม้ผรู้ อ้ ง
ยังไม่หมดสิ้นหนทางเยียวยาทางกฎหมายโดยศาล กล่าวคือ แม้มิได้ฎีกาค�ำพิพากษา
หรือค�ำสั่งของศาลจนถึงศาลสูงสุด ดังเช่นที่ปรากฏในคดีการชุมนุมต่อต้านการสร้าง
โรงไฟฟ้ า พลั ง งานปรมาณู ที่ เ มื อ ง Brokdorf ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สหพั น ธรั ฐ
บรรเจิด สิงคะเนติ, รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว, 151.
42
วรเจตน์ ภาคีรตั น์, รายงานการวิจยั เรือ่ ง การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายเยอรมัน: วิเคราะห์
เปรียบเทียบการฟ้องคดีโดยประชาชนต่อศาลรับธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย, 20.
41

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

สร้างหลักเกณฑ์อนั เป็นการยกเว้นหลักการหมดสิน้ หนทางเยียวยาไว้ดว้ ยเหตุผล เพือ่ รับรอง
สิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของประชาชนในเรื่องการชุมนุม เนื่องจากแม้ผู้ชุมนุม
จะกระท�ำตามวิธีการ และภายในขอบเขตที่กฎหมายก�ำหนดแล้วก็ตาม ทั้งได้ใช้สิทธิ
ทางศาลร้องต่อศาลปกครองจนถึงชั้นอุทธรณ์แล้ว แต่ฝ่ายปกครองและศาลปกครอง
ยั ง คงบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายขั ด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง นั้ น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สหพั น ธ์
จึงให้ความส�ำคัญแก่การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมากกว่ากระบวนพิจารณา
แม้คดียังไม่ผ่านการพิจารณาวินิจฉัยของศาลปกครองแห่งสหพันธ์ซึ่งเป็นศาลปกครอง
ชั้นสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ก็มีอ�ำนาจรับคดีไว้พิจารณาได้
3.4 วิธีพิจารณาคดี
ในส่วนของเนือ้ หาว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีนนั้ ผูว้ จิ ยั จะขอแบ่งการอธิบายออกเป็น
หัวข้อย่อย ๆ เพื่อความเข้าใจ ดังนี้
3.4.1 การพิจารณารับค�ำร้อง
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการพิจารณารับค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมัน ถูกก�ำหนดไว้ในส่วนที่ 10 ข้อ 63 (2) ถึงข้อ 65 ของข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์43 โดยในล�ำดับแรก ค�ำร้องทุกข์จะถูกพิจารณาเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่
ทะเบียนศาลว่า ค�ำร้องทุกข์ที่เสนอมายังศาลนั้นอยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธรัฐและเป็นค�ำร้องที่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ในกรณีที่
ปรากฏว่าค�ำร้องทุกข์ดงั กล่าวเป็นค�ำร้องทุกข์ทเี่ ห็นประจักษ์ชดั ว่าไม่อาจรับไว้พจิ ารณาได้
(offensichtlich unzulasig) หรือปราศจากเหตุผลอย่างชัดแจ้ง (offensichlich
unbegrindet) หรื อ เป็ น กรณี ที่ ไ ม่ ก ล่ า วอ้ า งความรั บ ผิ ด ตามภาระหน้ า ที่ ข อง
ฝ่ายนิตบิ ญั ญัตไิ ด้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าทีจ่ ะแจ้งไปยังผูร้ อ้ งทุกข์วา่ ค�ำร้องดังกล่าวไม่อาจรับไว้
พิจารณาได้ และบันทึกค�ำร้องทุกข์นั้นไว้ในทะเบียนกลาง (the General Register)44
ข้ อ ก� ำ หนดของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี (Geschaeftsordnung des
Bundesverfassungsgerichts: GOBVerG)
44
ข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ข้อ 63
(2) กรณีดังต่อไปนี้อาจถูกบันทึกลงในระบบทะเบียนกลาง
(a) ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่ได้ยื่นมาสู่การพิจารณาวินิจฉัย (ตามบทบัญญัติมาตรา 93a ของ
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์) ที่เห็นประจักษ์ชัดว่าไม่อาจรับไว้พิจารณาได้หรือปราศจากเหตุผลอย่างชัดแจ้ง
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาพิพากษาคดีได้
43
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หากค�ำร้องใดเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ศาลจะรับพิจารณาไว้ได้ เจ้าหน้าที่
ทะเบียนกลางจะบันทึกค�ำร้องทุกข์ไว้ในทะเบียนกลาง แล้วส่งค�ำร้องไปยังส่วนทะเบียน
กระบวนพิจารณา (the Register of Proceedings) เพือ่ ส่งค�ำร้องทุกข์นนั้ ไปให้ตลุ าการ
ผู้รับผิดชอบเพื่อให้ตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนเสนอความเห็นว่า ควรรับค�ำร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญดังกล่าวไว้พจิ ารณาหรือไม่ ต่อมา ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะถูก
รับไว้พิจารณา หากปรากฏว่าค�ำร้องทุกข์นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานที่มี
ความส�ำคัญในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือได้มีการชี้ให้เห็นว่าจะต้องมีการบังคับ
เพื่อให้เป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานและปัญหานั้นเป็นปัญหาที่ยังไม่เคยมีการวินิจฉัย45
การพิจารณาว่าจะรับค�ำร้องทุกข์ไว้พจิ ารณาต่อไปหรือไม่ อาจกระท�ำโดยองค์คณะ
กลั่นกรอง หรือองค์คณะย่อย (Kammer) ซึ่งประกอบไปด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จ�ำนวน 3 คน หรือพิจารณาโดยองค์คณะซึ่งประกอบไปด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จ�ำนวน 8 คน ก็ได้ การปฏิเสธไม่รบั ค�ำร้องทุกข์ขององค์คณะกลัน่ กรองคดี จะต้องเป็นไป
โดยมติเอกฉันท์ เช่นเดียวกันกับมติรับค�ำร้องทุกข์ จะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับเรื่อง
ร้องทุกข์ดังกล่าวไว้พิจารณาเช่นกัน มติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้รับเรื่องร้องทุกข์
ไว้พจิ ารณาขององค์คณะกลัน่ กรองมีสถานะเท่ากับมติขององค์คณะใหญ่ ทัง้ นี้ หากเป็น
การพิจารณาค�ำร้องโดยองค์คณะใหญ่ จะต้องมีมติของตุลาการอย่างน้อย 3 คน เห็นว่า
สมควรรับค�ำร้องไว้พิจารณา จึงจะมีผลให้องค์คณะรับค�ำร้องไว้พิจารณาด�ำเนินการ
ต่ อ ไป แต่ ก รณี อ งค์ ค ณะกลั่ น กรองมี ม ติ ไ ม่ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ต้ อ งให้ อ งค์ ค ณะใหญ่
เป็นผูพ้ จิ ารณาวินจิ ฉัย อนึง่ การวินจิ ฉัยขององค์กลัน่ กรองสามารถกระท�ำได้โดยไม่จำ� ต้อง
ออกนั่งพิจารณา นอกจากนี้ค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องทุกข์ขององค์คณะกลั่นกรองคดีดังกล่าว
ไม่อาจอุทธรณ์โต้แย้งได้ ทัง้ การไม่รบั ค�ำร้องดังกล่าว ไม่จำ� เป็นต้องระบุเหตุผลไว้ในค�ำสัง่
ซึ่งในทางปฏิบัติ การไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณามักจะเกิดขึ้นโดยการปฏิเสธค�ำร้องทุกข์
ตั้ ง แต่ แ รกโดยเจ้ า หน้าที่ท ะเบียนศาล หรือโดยองค์คณะกลั่นกรอง (Kammer)
หากปรากฏว่าค�ำร้องนั้นปราศจากเหตุผลในการรับเรื่องไว้พิจารณา หรือเป็นกรณีที่

45

ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี BverfGE 90, 22 (24).

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

กฎหมายไม่ได้กำ� หนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีดลุ ยพินจิ 46 ส่วนการปฏิเสธไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณา
โดยองค์คณะใหญ่จะเกิดขึ้นจ�ำนวนน้อยมาก อันจะเห็นได้จากสถิติการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป
3.4.2 กระบวนพิจารณาหลัก
ส� ำ หรั บ กระบวนพิ จ ารณาหลั ก อั น เป็ น กระบวนพิ จ ารณาในชั้ น องค์ ค ณะ
ของศาลรัฐธรรมนูญนั้น มีรายละเอียดและวิธีการ ดังนี้
		
3.4.2.1 การเริ่มกระบวนพิจารณา
เมื่อองค์คณะมีมติรับค�ำร้องทุกข์ไว้พิจารณาแล้ว ขั้นตอนต่อมาจะเป็น
กระบวนพิจารณาหลัก โดยเริ่มจากศาลรัฐธรรมนูญจะส่งค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ของผู้ยื่นค�ำร้องทุกข์ไปยังผู้ที่มีส่วนร่วมในคดี47 อย่างไรก็ตาม แม้จะผ่านองค์คณะ
กลั่นกรองคดีมาแล้วในตอนตรวจรับค�ำร้อง แต่องค์คณะที่พิจารณาค�ำร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ ยังคงมีอ�ำนาจที่จะยกค�ำร้องทุกข์ได้ หากปรากฏว่าค�ำร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญทีเ่ สนอมายังศาลนัน้ เป็นค�ำร้องทุกข์ทไี่ ม่เป็นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายก�ำหนด
หรือเป็นค�ำร้องทุกข์ทไี่ ม่มเี หตุผลสมบูรณ์ชดั แจ้ง ถึงกระนัน้ ในคดีรอ้ งทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
การใช้อำ� นาจยกค�ำร้องทุกข์หรือไม่พจิ ารณาคดีตอ่ ไปเกิดขึน้ ค่อนข้างยาก เนือ่ งจากมีกฎหมาย
บัญญัตเิ กีย่ วกับการพิจารณารับค�ำร้องเบือ้ งต้นไว้โดยเฉพาะและผูร้ อ้ งย่อมตระหนักถึง
บทบัญญัติที่ให้อ�ำนาจร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นอย่างดี
		
3.4.2.2 การพิจารณา
การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องกระท�ำด้วยความรวดเร็วและ
ต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จการพิจารณา เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย เหตุจ�ำเป็นอื่นอันมิอาจ
ก้าวล่วงได้เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควร ศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา มาตรา 93a
(1) ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นวัตถุแห่งคดีที่ศาลต้องพิจารณา
(2) ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจะถูกยอมรับไว้พิจารณา หาก
a. เป็นประเด็นส�ำคัญในทางรัฐธรรมนูญ
b. มีความจ�ำเป็นเพื่อบังคับตามสิทธิในมาตรา 90 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ร้องอาจจะได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายอย่างยิ่งหากศาลปฏิเสธค�ำร้องทุกข์ดังกล่าว
47
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 23
(2) ให้ประธานองค์คณะส่งค�ำร้องไปยังผูถ้ กู ร้องและคูค่ วามอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในคดีโดยพลัน พร้อมกับ
ก�ำหนดให้ผู้รับค�ำร้องแถลงแก้ค�ำร้องภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
46
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จะสัง่ เลือ่ นการพิจารณาคดีออกไปก็ได้ตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
โดยหลักแล้วในการพิพากษาคดีการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
จะกระท�ำผ่านขั้นตอนของการออกนั่งพิจารณาด้วยวาจา (oral hearing) เว้นแต่
ผูม้ สี ว่ นร่วมในคดีทกุ ฝ่ายสละสิทธิในการพิจารณาคดีดว้ ยวาจา48 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ
ของศาลในการพิ พ ากษาคดี ร ้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น ศาลมั ก จะไม่ อ อกนั่ ง
พิจารณาคดีด้วยวาจา โดยอาศัยอ�ำนาจตามข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ  
นอกจากกระบวนการพิ จ ารณาโดยองค์ ค ณะดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
การพิจารณาคดีในศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ นอกเหนือจากการรับฟังพยานหลักฐาน
ที่ถูกเสนอโดยคู่ความในคดีแล้ว ตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
ให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ในการค้นหาความจริงได้ด้วยตนเอง เนื่องจาก
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันแห่งสหพันธ์ใช้ระบบไต่สวน แต่ในทางปฏิบตั ขิ องศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมันมักให้ผู้ยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ในการพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า
ตนได้ ด� ำ เนิ น การตามขั้นตอนในทางกฎหมายทุก ประการจนหมดสิ้นหนทางแล้ว
โดยผู้ยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจะต้องจัดให้ทนายความหรือผู้สอนวิชากฎหมาย
ในมหาวิทยาลัยเยอรมันทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากศาลเยอรมัน เป็นผูด้ ำ� เนินกระบวนพิจารณา
แทนตน โดยจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนแนบมาด้วย49
ส�ำหรับการรับฟังพยานนั้น นอกจากศาลรัฐธรรมนูญจะรับฟังบรรดา
องค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวพันกับคดีแล้ว50 ยังสามารถเรียกพยานผู้เชี่ยวชาญ
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  มาตรา 25 ในกรณีทกี่ ฎหมายมิได้บญ
ั ญัตไิ ว้
เป็นอย่างอื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยทั่วไปโดยด�ำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจา เว้นแต่
คู่ความทุกฝ่ายแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งสละสิทธิในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจา
49
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 22
(1) คู่ความในระบวนพิจารณาอาจมอบให้ทนายความซึ่งได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมันหรือผู้สอน
วิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยเยอรมันเป็นผูแ้ ทนของตนได้ ไม่วา่ ในขัน้ ตอนใดของกระบวนพิจารณา ในการ
ด�ำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจาต่อศาลคู่ความต้องมอบอ�ำนาจให้บุคคลดังกล่าวกระท�ำแทน...
(2) การมอบอ�ำนาจให้กระท�ำเป็นหนังสือ โดยหนังสือมอบอ�ำนาจต้องระบุอา้ งอิงถึงกระบวนพิจารณา
อย่างชัดแจ้งด้วย
50
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 94
(1) ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ต้องให้โอกาสศาลในระดับสหพันธ์และระดับรัฐซึ่งกระท�ำการหรือ
งดเว้นกระท�ำการตามค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนั้นส่งค�ำแถลงภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
48
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ในแต่ละประเภทคดีทงั้ ในระดับสหพันธ์และระดับรัฐ ตลอดจนกลุม่ ผลประโยชน์ตา่ ง ๆ
มาเป็นพยานได้อกี ด้วย51 แต่ในการสืบพยานบุคคลหรือพยานผูเ้ ชีย่ วชาญ พยานทีม่ าศาล
จะต้องเบิกความด้วยวาจาและห้ามไม่ให้พยานอ่านข้อความที่เขียนมา เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากศาลหรือพยานนัน้ เป็นพยานผูเ้ ชีย่ วชาญ52 หากเป็นกรณีทเี่ ป็นการร้องทุกข์
ว่าศาลใด ๆ วินจิ ฉัยชีข้ าดคดีโดยล่วงละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูร้ อ้ งทุกข์ ศาลรัฐธรรมนูญ
จะรั บ ฟั ง ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากค� ำ พิ พ ากษา ซึ่ ง เป็ น วั ต ถุ แ ห่ ง คดี ร ้ อ งทุ ก ข์ ท าง
รัฐธรรมนูญด้วย53 โดยการเรียกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมาแสดงตนภายในเวลาทีก่ ำ� หนดก็ได้
ทัง้ นี้ หากเป็นการร้องทุกข์วา่ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่วา่ ในระดับสหพันธ์รฐั
(2) หากการกระท�ำหรืองดเว้นกระท�ำการนัน้ เกิดจากรัฐมนตรีหรือองค์กรของรัฐในระดับสหพันธ์หรือ
ระดับท้องถิ่น ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ต้องให้โอกาสแก่องค์กรดังกล่าวได้ส่งค�ำแถลง
(3) หากการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นการคัดค้านค�ำพิพากษาของศาลใดศาลหนึง่ ศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์ต้องให้คู่กรณีซึ่งเห็นด้วยกับค�ำตัดสินมีโอกาสยื่นค�ำแถลง
(4) หากการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นกรณีมีข้อโต้แย้งตามมาตรา 77
ให้น�ำบทบัญญัตินี้มาบังคับใช้โดยอนุโลม
มาตรา 77 ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องให้โอกาสแก่นติ บิ คุ คลดังต่อไปนีใ้ นการยืน่ ค�ำแถลงภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด:
1. ในกรณีตามมาตรา 76 วรรคหนึ่ง ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐบาลกลาง ในกรณีที่มี
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายระดับสหพันธ์ (รัฐบาลกลาง) ของรัฐบาลระดับรัฐ
และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายในระดับรัฐ ซึ่งตราขึ้นโดยรัฐสภา
มลรัฐหรือรัฐบาลของมลรัฐที่มีผลใช้บังคับแล้ว
2. กรณีตามมาตรา 76 วรรคสอง ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐบาลกลาง รัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี
51
ข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 22
(3) ประธานองค์คณะโดยต�ำแนะน�ำของตุลาการผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวนหรือองค์คณะมีอำ� นาจขอข้อมูล
จากศาลสูงสุดต่าง ๆ แห่งสหพันธ์หรือศาลสูงสุดต่าง ๆ แห่งรัฐ (มาตรา 82 วรรคสี่ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) นอกเหนือจากการขอข้อมูลในกระบวนพิจารณาควบคุม
ตรวจสอบกฎหมายแบบรูปธรรม (มาตรา 13 ข้อ 11 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี) แล้ว อาจมีการขอข้อมูลท�ำนองเดียวกันในกรณีอื่นได้เช่นกัน
52
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 28
(1) ส�ำหรับการสอบสวนพยานและผู้เชี่ยวชาญให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาตามมาตรา 13 1, 2, 4 และ 9; ในกรณีอื่น ๆ ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง
53
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 94
(3) หากการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นการคัดค้านค�ำพิพากษาของศาล ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
ต้องให้คู่กรณีซึ่งเห็นด้วยกับค�ำตัดสินมีโอกาสยื่นค�ำแถลง
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หรือระดับรัฐ กระท�ำละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูร้ อ้ งทุกข์ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
ต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีโอกาสได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานด้วย
 	 3.4.3 การมีค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณา
เนื่องจากการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไม่ได้มีผลเป็นการระงับการบังคับการ
ตามกฎหมาย54 ฉะนั้น แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำสั่งรับค�ำร้องทุกข์ไว้พิจารณาแล้ว
ก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าพนักงานบังคับคดี ย่อมสามารถด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามค�ำสั่งทางปกครองอันเป็นมาตรการของรัฐ หรือค�ำพิพากษาของศาล หรือสามารถ
บังคับใช้กฎหมายที่เป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อบุคคล
ใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ หากภายหลังปรากฏว่าชนะคดีย่อมก่อให้เกิดหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึน้ กับผูร้ อ้ งได้ กฎหมายจึงได้กำ� หนดให้มมี าตรการคุม้ ครอง
ชั่วคราวระหว่างพิจารณาขึ้น เพื่อระงับหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อน
หรือขณะพิจารณาคดี รวมถึงเป็นมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
หรืออาจเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาคดีด้วย
มาตรา 32 ของรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ได้บัญญัติกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองชั่วคราวไว้ โดยคู่ความสามารถยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้ศาลมีคำ� สัง่ คุม้ ครองชัว่ คราวระหว่างพิจารณาคดีได้ อย่างไรก็ตาม
หากศาลเห็นว่าการด�ำรงอยู่ของสถานการณ์ใด ๆ เป็นอันตรายต่อสิทธิเสรีภาพ
ขัน้ พืน้ ฐานของประชาชน หรือหากปล่อยไว้เนิน่ ช้าย่อมเกิดความเสียหายโดยไม่อาจเยียวยา
ให้กลับคืนสูส่ ภาพเดิมได้ ศาลย่อมมีอำ� นาจออกค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราวได้เองโดยไม่จำ� ต้อง
มีคำ� ขอจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในคดีและไม่ตอ้ งออกนัง่ พิจารณาด้วยวาจาก็ได้55 นอกจากนี้
วรเจตน์ ภาคีรตั น์, รายงานการวิจยั เรือ่ ง การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายเยอรมัน: วิเคราะห์
เปรียบเทียบการฟ้องคดีโดยประชาชนต่อศาลรับธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย, 29-31.
55
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 32
(1) ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจก�ำหนดวิธกี ารชัว่ คราวได้ หากวิธกี ารชัว่ คราวนัน้ เป็นการป้องกันผลร้าย
ที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรง หรื อเป็ น การขั ดขวางการใช้ ก�ำ ลั ง ที่ จะเกิ ด ขึ้ นหรื อ ด้ ว ยเหตุ ส� ำ คั ญ อื่ น ๆ
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(2) การก�ำหนดวิธีการชั่วคราวอาจกระท�ำได้โดยไม่ต้องออกนั่งพิจารณาด้วยวาจา ในกรณีฉุกเฉิน
จ�ำเป็นเร่งด่วน ศาลรัฐธรรมนูญอาจก�ำหนดวิธกี ารชัว่ คราวได้โดยไม่ตอ้ งให้คคู่ วามในคดีหรือบุคคลทีม่ สี ทิ ธิ
เข้ามาในคดีหรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีสิทธิแสดงความเห็นได้แสดงความเห็นของตนก่อน
...
(5) วิธีการชั่วคราวย่อมสิ้นผลบังคับลงเมื่อพ้นระยะเวลา 6 เดือน ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติไม่น้องกว่า
2 ใน 3 ของตุลาการอาจก�ำหนดให้วิธีการชั่วคราวมีผลบังคับต่อไปได้
54
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หากองค์คณะใหญ่ยังมิได้วินิจฉัยรับค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเรื่องใดไว้พิจารณา
องค์คณะกลั่นกรองอาจออกค�ำสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวได้โดยใช้มติเอกฉันท์ ทั้งนี้
วิธีการคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวจะสิ้นผลบังคับลงเมื่อพ้นระยะเวลา 1 เดือน นับแต่
วันออกค�ำสั่งดังกล่าว แต่ถ้าวิธีการคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวได้รับการรับรองจาก
องค์คณะใหญ่ให้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวนั้นสิ้นผลเมื่อพ้นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่
วันออกค�ำสั่งดังกล่าว
หลั ก เกณฑ์ ส� ำ คั ญ ในการยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอคุ ้ ม ครองชั่ ว คราวในคดี ร ้ อ งทุ ก ข์
ทางรัฐธรรมนูญในศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ประกอบด้วย 1) ผูย้ นื่ ค�ำร้องขอคุม้ ครอง
ชัว่ คราวจะต้องเป็นผูม้ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ 2) ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
เป็นไปตามเงือ่ นไขการร้องคดีตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และ 3) ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ต้ อ งมี เ หตุ ผ ลสมบู ร ณ์ ชั ด แจ้ ง และมี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข อง
ผู้ยื่นค�ำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว   โดยเหตุที่การสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณา
อาจส่งผลกระทบในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อการบริหารงานแผ่นดิน หรือ
การบังคับคดีตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญ
กลายเป็นองค์กรสูงสุดขององค์กรตุลาการทั้งระบบ และท�ำให้บุคคล (คู่ความ) อาศัย
ช่องทางร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นช่องทางในการชะลอการบังคับตามค�ำพิพากษา
หรือค�ำสั่งเพื่อยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินได้ ฉะนั้น ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์จึงต้อง
ระมัดระวังอย่างยิง่ โดยปกติแล้วก่อนทีศ่ าลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์จะมีคำ� สัง่ คุม้ ครอง
ชัว่ คราวนัน้ ศาลจะมีการไต่สวนก่อนเสมอ เพือ่ ให้การสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราวมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สงั่ ให้มกี ารคุม้ ครองชัว่ คราว ค�ำสัง่ คุม้ ครอง
ชั่วคราวดังกล่าว ย่อมสิ้นผลโดยอัตโนมัติเมื่อล่วงพ้น 6 เดือน นับแต่ที่มีค�ำสั่งคุ้มครอง
ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวอาจขยายระยะเวลาการคุ้มครองออกไป
อีกได้โดยใช้มติ 2 ใน 3 ขององค์คณะทีพ่ จิ ารณาพิพากษาคดี ซึง่ สามารถขยายระยะเวลา
คุ้มครองชั่วคราวกี่ครั้งได้ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนร่วมในคดีที่ไม่เห็นด้วยอาจยื่นค�ำร้องคัดค้าน
ค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราวก็ได้ เมือ่ เป็นทีส่ งสัยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์อาจมีคำ� สัง่ ยกเลิก
การคุ้มครองชั่วคราวได้เช่นกัน อนึ่ง โดยปกติการยื่นค�ำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวจะท�ำ
พร้อมกันกับการยืน่ ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ องค์คณะกลัน่ กรองจึงสามารถพิจารณา
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ค�ำร้องที่ร้องขอให้ออกค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้ แต่หากองค์คณะกลั่นกรองปฏิเสธ
ไม่รับค�ำร้องคุ้มครองชั่วคราวจะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ หากองค์คณะกลั่นกรอง
ปฏิเสธไม่รับค�ำร้องทุกข์ไว้พิจารณา จึงเท่ากับค�ำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวย่อมสิ้นสุดลง
ไปด้วย เพราะไม่มีวัตถุแห่งคดีให้คุ้มครองอีกแล้ว
จะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์ทั่วไปในการคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดี
ในคดีรอ้ งทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเหมือนกับการมีคำ� สัง่ คุม้ ครองชัว่ คราวในคดีประเภทอืน่
กล่าวคือ การสั่งคุ้มครองชั่วคราวจะต้องไม่เป็นการพิจารณาเนื้อหาหลักของคดี
แต่เป็นการสัง่ ระงับการกระท�ำบางประการเพือ่ คุม้ ครองคูค่ วามในคดีจากความเสียหาย
หรืออันตรายทีเ่ กิดขึน้ หรืออาจจะเกิดขึน้ หากยังคงปล่อยให้การกระท�ำนัน้ ๆ คงอยูต่ อ่ ไป
จนถึ ง การพิ พ ากษาคดี ข องศาล อย่ า งไรก็ ต าม การออกค� ำ สั่ ง คุ ้ ม ครองชั่ ว คราว
ของศาลรัฐธรรมนูญมักถูกใช้เป็นเครือ่ งมือทางการเมือง ฉะนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน
จะพยายามจ�ำกัดอ�ำนาจของตนเองในการใช้อำ� นาจออกค�ำสัง่ อันเป็นมาตรการคุม้ ครอง
ชั่วคราว ตัวอย่างเช่น คดี Grundvertragsurteil ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธค�ำร้อง
ของผู้ฟ้องคดี (รัฐบาเยิร์น) ในการขอให้ศาลออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวเพื่อระงับ
การด�ำเนินการท�ำสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลสหพันธรัฐกับอดีตเยอรมันตะวันออก
โดยให้เหตุผลว่า การออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนี้
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อการด�ำเนินการและกรอบเวลาที่รัฐบาลทั้งสองก�ำหนดไว้
ซึ่งหากมีการระงับการด�ำเนินการดังกล่าวไว้ชั่วคราว ก็อาจจะเกิดผลเสียต่อประโยชน์
ของทั้งสองประเทศเช่นกัน
3.4.4 ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาดคดี
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ เริ่มต้นจากการ
ยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อศาล โดยองค์คณะ
แต่ละองค์คณะจะมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ทีแ่ ตกต่างกัน ในทางปฏิบตั แิ ต่ละองค์คณะจะมีการแบ่งภาระหน้าทีใ่ นเชิงเนือ้ หาภายใน
ทั้งสององค์คณะใหญ่ ซึ่งจะรับผิดชอบตามเนื้อหาของสิทธิเสรีภาพหรือกฎหมาย
เฉพาะเรื่องตามมติของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในองค์คณะจะถูกแบ่งออกเป็นองค์คณะย่อย (Chamber) ประกอบด้วยตุลาการจาก

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

องค์คณะจ�ำนวน 3 คน56 การพิพากษาคดีของแต่ละองค์คณะย่อยจะต้องใช้มติเอกฉันท์
ในกรณีทไี่ ม่สามารถหามติเอกฉันท์ได้ องค์คณะโดยตุลาการทัง้ 8 คน จะเป็นผูพ้ จิ ารณา
พิพากษาโดยใช้มติเอกฉันท์ต่อไป
ส�ำหรับกรณีการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้กล่าวอ้างว่ากฎหมายใดกระทบต่อ
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ องค์คณะมีอำ� นาจในการพิจารณาพิพากษา
เพื่ อ ประกาศให้ ก ฎหมายนั้ น ขั ด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ โดยต้ อ งมี ม ติ โ ดยเสี ย งข้ า งมาก
ของตุลาการทัง้ 8 คน อย่างไรก็ดี หากมีตลุ าการทีไ่ ม่เห็นด้วยกับเสียงข้างมาก ตุลาการผูน้ นั้
สามารถท�ำความเห็นส่วนตน (separate opinion) พร้อมลงลายมือชื่อแนบเข้าไป
ในค�ำพิพากษาได้ อนึ่ง ในกรณีที่กระบวนพิจารณาคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญกระท�ำ
โดยการออกนั่งพิจารณาด้วยวาจา ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดีในรูปของค�ำพิพากษา
(Urteil) ส่วนในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือไปจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะท�ำค�ำตัดสินคดี
ในรูปของค�ำสั่งชี้ขาดคดี (Beschlus) ค�ำวินิจฉัยดังกล่าวต้องท�ำเป็นลายลักษณะอักษร
พร้อมทั้งเหตุผล และต้องลงนามโดยตุลาการทุกคนที่ร่วมในกระบวนพิจารณา ทั้งนี้
ค�ำพิพากษาหรือค�ำตัดสินชีข้ าดของศาลรัฐธรรมนูญจะชีข้ าดเพียงว่าการกระท�ำอันเป็น
วัตถุแห่งการร้องทุกข์นั้นมีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานอันเกิดจากการใช้อ�ำนาจมหาชน
ตามทีผ่ รู้ อ้ งยืน่ ค�ำร้องหรือไม่เท่านัน้ ศาลรัฐธรรมนูญไม่มอี ำ� นาจตรวจสอบว่าค�ำพิพากษา
ของศาลในแต่ ล ะประเภทคดี ช อบด้ ว ยกฎหมายหรื อ ไม่ และไม่ มี อ� ำ นาจก� ำ หนด
ค่าเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ร้องแต่อย่างใด
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก�ำหนดว่า
ในกรณี ที่ ก ฎหมายฉบั บ ใดฉบั บ หนึ่ ง ไม่ ว ่ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จะตั ด สิ น ว่ า สอดคล้ อ ง
กับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของสหพันธ์ หรือขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเป็นโมฆะ ค�ำพิพากษา
ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์จะต้องประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาโดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหพันธ์เพื่อให้สาธารณะชนทราบถึงเหตุผลอันเป็น
สาระส�ำคัญของค�ำวินิจฉัยในเรื่องนั้น ๆ ในกรณีที่มีการด�ำเนินกระบวนพิจารณาด้วย
วาจา ศาลรัฐธรรมนูญต้องประกาศค�ำวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลที่เป็นสาระส�ำคัญ
56
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ต่อสาธารณะ ศาลรัฐธรรมนูญอาจประกาศวันอ่านค�ำวินิจฉัยในการด�ำเนินกระบวน
พิจารณาด้วยวาจาหรือก�ำหนดวันอ่านค�ำวินิจฉัยหลังจากที่เสร็จกระบวนพิจารณาก็ได้
(โดยแจ้งก�ำหนดนัดดังกล่าวโดยมิชักช้า) โดยการอ่านค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์จะต้องกระท�ำโดยไม่ช้ากว่า 3 เดือน หลังจากการพิจารณาด้วยวาจา
เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาดคดีของศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีผลผูกพัน
ทางกฎหมายทีค่ คู่ วามจะต้องเคารพและปฏิบตั ติ าม อีกทัง้ ยังผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญในระดับสหพันธ์และระดับรัฐ ตลอดจนผูกพันศาลทุกศาลและ
ศาลรัฐธรรมนูญเองด้วย
3.5 สภาพบังคับและการบังคับตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน
3.5.1 สภาพบังคับของค�ำวินิจฉัย
ค�ำพิพากษาหรือค�ำตัดสินชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์มีผลผูกพัน
และมีสภาพเด็ดขาดในทางกฎหมาย ซึง่ เนือ้ หาของค�ำวินจิ ฉัยประกอบด้วยองค์ประกอบ
2 ส่วนส�ำคัญ คือส่วนที่เป็นเหตุผล (ratio dicidendi) และส่วนที่เป็นบทปฏิบัติการ
(operative clause) ซึง่ ส่วนทีจ่ ะมีผลผูกพันทางกฎหมายนัน้ คือส่วนทีเ่ ป็นบทปฏิบตั กิ าร
ของค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาด แต่ส่วนที่เป็นเหตุผลไม่ได้มีผลผูกพันในทางกฎหมาย
ไปด้วย57 ซึง่ ความมีผลผูกพันดังกล่าวนี้ จะมีผลผูกพันต่อคูค่ วาม หน่วยงานของรัฐ องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญของสหพันธ์และของรัฐ ตลอดจนผูกพันศาลทุกศาลและศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์เองด้วย
3.5.2 การก�ำหนดค�ำบังคับ
มาตรา 35 แห่งรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจทีจ่ ะก�ำหนดค�ำบังคับในค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ชีข้ าดคดี
ว่าจะให้ใครเป็นผู้บังคับการให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาดคดี อีกทั้งยัง
สามารถก�ำหนดวิธใี นการบังคับตามค�ำวินจิ ฉัยได้อกี ด้วย ซึง่ ศาลสามารถก�ำหนดค�ำบังคับ
ได้เองโดยที่ไม่ต้องมีผู้ใดร้องขอ  
57

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายเยอรมัน: วิเคราะห์เปรียบเทียบ
การฟ้องคดีโดยประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย,” วารสารนิติศาสตร์: 497.
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โดยปกติทวั่ ไปแล้ว ค�ำวินจิ ฉัยทีศ่ าลจะต้องก�ำหนดค�ำบังคับคือค�ำวินจิ ฉัยประเภท
ที่สั่งให้กระท�ำการ ส่วนค�ำวินิจฉัยที่พิสูจน์สิทธิและค�ำวินิจฉัยที่เป็นการก่อตั้งสิทธิ
ไม่จ�ำต้องมีการออกค�ำบังคับแต่อย่างใด59
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สหพั น ธ์ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า บทกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลอาจก�ำหนดกฎเกณฑ์ให้ใช้บงั คับเป็นการชัว่ คราวไปก่อนก็ได้
ในฐานะของ “การนิติบัญญัติส�ำรอง” เช่น ในค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 2 BvR
2122/11 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2013 คดีนศี้ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ารัฐบัญญัตใิ นระดับรัฐ
ที่ว่าด้วยการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ที่ก�ำหนดให้สามารถใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ป่วย
จิตเภทได้ ในกรณีทเี่ ห็นว่ามีความจ�ำเป็นเพือ่ ป้องกันอันตรายอันอาจเกิดกับตัวผูป้ ว่ ยหรือ
บุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และได้มคี ำ� สัง่ ให้ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นระดับรัฐ
ที่ผู้ป่วยทั้งสองต้องเข้ารักษาตัว ด�ำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อก�ำหนดให้การใช้
เครือ่ งพันธนาการจ�ำนวนมากจะต้องอยูภ่ ายใต้คำ� สัง่ ของศาล และจะใช้เครือ่ งพันธนาการ
เช่นว่านัน้ ต่อเนือ่ งไปได้ไม่เกินครึง่ ชัว่ โมง นอกจากนี้ ศาลยังได้กำ� หนดค�ำบังคับให้บทมาตรา
ทีว่ า่ ด้วยการอนุญาตให้ใช้เครื่องพันธนาการในประเทศทั้งสองนั้น สามารถใช้ได้ต่อไป
จนกว่าจะถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2019 และยังก�ำหนดต่อไปด้วยว่า การใช้เครือ่ งพันธนาการ
ชนิดห้าจุดและเจ็ดจุดนัน้ จะสามารถกระท�ำโดยไม่ตอ้ งร้องขอต่อศาลเฉพาะในระยะเวลา
ไม่เกินครึง่ ชัว่ โมงเท่านัน้ หากเกินกว่านัน้ จะต้องด�ำเนินการร้องขอไปยังศาลเพือ่ ให้มกี าร
ใช้เครื่องพันธนาการในระยะเวลาที่นานกว่าปกติ60

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายเยอรมัน: วิเคราะห์เปรียบเทียบ
การฟ้องคดีโดยประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย,” วารสารนิติศาสตร์: 50.
59
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, การคุม้ ครองชัว่ คราวและการบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ,
(กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548), 92.
60
รายละเอียดของคดีปรากฏในตัวอย่างค�ำวินิจฉัยที่น่าสนใจในหัวข้อสุดท้ายของบทนี้
58
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3.6 สถิติการฟ้องคดี
ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่เสนอมายังศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ นับตั้งแต่
วันที่ 7 กันยายน ค.ศ.1951 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 201861 มีรายละเอียดที่น่าสนใจ
ดังนี้
เรือ่ งทีถ่ กู เสนอมายังศาลรัฐธรรมนูญมีทงั้ หมด จ�ำนวน 238,048 เรือ่ ง การร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญมี จ�ำนวน 229,899 เรือ่ ง คิดเป็น ร้อยละ 96.57 ศาลได้พจิ ารณาแล้วเสร็จ
จ�ำนวน 234,812 เรือ่ ง เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 226,804
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.59 และยังคงมีเรื่องที่ค้างการพิจารณา จ�ำนวน 3,236 เรื่อง
ซึ่งเป็นการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ 3,095 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.64

รูปที่ 1 แผนภูมแิ สดงสถิตกิ ารพิจารณาค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญโดยองค์คณะกลัน่ กรอง
(by a Chamber) อันถึงที่สุดในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
ที่มา: Federal Constitutional Court Annual Statistics 2018
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Federal Constitutional Court, “ Federal Constitutional Court Annual Statistics 2018”,
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/Statistik /statistics_
2018.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (accessed January 9, 2019)
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รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงสถิติการพิจารณาค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญโดยองค์คณะ
(by a Senate) อันถึงที่สุดในระยะเวลา 5 ปี
ที่มา: Federal Constitutional Court Annual Statistics 2018

จากสถิติการพิจารณาคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญทั้งโดยองค์คณะย่อย และ
องค์คณะใหญ่ทั้งสององค์คณะในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ ค.ศ. 2014-2018
ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นจ�ำนวนมาก ในขณะเดียวกันองค์คณะกลั่นกรองมีค�ำสั่งไม่รับ
ค�ำร้องทุกข์ไว้พิจารณา (non-admission) เป็นจ�ำนวนมากเช่นกัน โดยสันนิษฐาน
เบื้องต้นว่า ค�ำร้องทุกข์ดังกล่าวอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
กล่าวคือ ปราศจากเหตุผลในการรับเรื่องไว้พิจารณา หรือเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้
ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีดุลยพินิจในข้อพิพาทดังกล่าว นอกจากนี้ จากสถิติ
คดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญประจ�ำปี 2018 พบว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ถึง ค.ศ. 2018
มีการถอนค�ำร้องทุกข์ทุกปีเฉลี่ยปีละ 40 คดี ทั้งนี้ การถอนค�ำร้องทุกทางรัฐธรรมนูญ
ของเยอรมั น นั้ น แม้ จ ะเป็ น สิ ท ธิ ข องคู ่ ค วามหรื อ ผู ้ ร ้ อ งแต่ จ ะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าต
จากองค์คณะก่อนเสมอ เนือ่ งจากคดีรอ้ งทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นคดีทกี่ ระทบต่อประโยชน์
สาธารณะและองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจมหาชนอย่างกว้างขวาง
ส�ำหรับการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการโต้แย้งคัดค้านค�ำพิพากษา
ของศาลนัน้ ปรากฏว่าค�ำพิพากษาของศาลแพ่ง ศาลอาญา และศาลปกครอง ถูกยืน่ คัดค้าน
มากทีส่ ดุ โดยศาลแพ่งมีจำ� นวนถึง 56,510 คดี ศาลอาญา 36,734 คดี และศาลปกครอง
ทั่วไป 18,226 คดี ต่อมาได้แก่ ศาลสังคม ศาลการคลัง และแรงงาน ตามล�ำดับ
ซึ่งนับตั้งแต่ ค.ศ. 1991 ถึง ค.ศ. 2018 มีการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญโต้แย้งคัดค้าน
ค�ำพิพากษาของศาลต่าง ๆ แล้วกว่า 140,224 คดี
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ตารางที่ 1 แสดงสถิติการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่ยื่นคัดค้านค�ำพิพากษาของศาลนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991-2018
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อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงระยะเวลาในการพิจารณาคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญโดยเฉลี่ย
นับตั้งแต่ ค.ศ. 2009-2017
ที่มา: Federal Constitutional Court Annual Statistics 2018

3.7 ตัวอย่างค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจ
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่น่าสนใจนั้น
โดยมากมักเป็นคดีที่เกิดจากการโต้แย้งการกระท�ำหรือการงดเว้นกระท�ำโดยอ�ำนาจ
บริหาร และอ�ำนาจตุลาการเป็นส�ำคัญ โดยผู้วิจัยจะขอน�ำเสนอตัวอย่างค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ (3.7.1) คดีที่วินิจฉัยในเรื่องวัตถุ
แห่งการฟ้องคดี (3.7.2) คดีวินิจฉัยในเรื่องเงื่อนไขของการฟ้องคดี (3.7.3) คดีวินิจฉัย
ในเนือ้ หาของคดี (3.7.4) คดีทศี่ าลก�ำหนดมาตรการหรือค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราว (3.7.5)
คดีที่ศาลก�ำหนดค�ำบังคับ
3.7.1 คดีที่วินิจฉัยในเรื่องวัตถุแห่งการฟ้องคดี		
คดีองค์การยุโรปเพื่อความปลอดภัยในการบิน (Eurocontrol) ค�ำวินิจฉัยที่
1 2 BvR 1107/77 และ 195/79 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ.1981
คดีนี้ศาลไม่รับค�ำร้องเนื่องจากวัตถุแห่งคดีไม่ใช่การใช้อ�ำนาจมหาชนของรัฐ
แต่เป็นการใช้อ�ำนาจขององค์การระหว่างประเทศ โดยคดีนี้บริษัทที่จัดทัวร์สองบริษัท
ได้ยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขององค์การยุโรป
เพื่อความปลอดภัยในการบิน (Eurocontrol) เป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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เมือ่ พิจารณาจากความเป็นมาจะพบว่า องค์การ Eurocontrol ซึง่ เป็นองค์การเหนือชาติ
และมีความสามารถในทางกฎหมายโดยตนเองนั้น เกิดขึ้นจากความตกลงกันระหว่าง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับประเทศอื่น ๆ ในยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์ให้องค์การ
ดังกล่าวดูแลความปลอดภัยในการบิน  ทัง้ นี้ โดยรัฐภาคีตกลงให้องค์การ Eurocontrol
มีอ�ำนาจมหาชนบางประการ เช่น อ�ำนาจในการเก็บค่าธรรมเนียม ก่อนที่จะมีการ
ยืน่ ค�ำร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญ ผูร้ อ้ งทุกข์ได้นำ� คดีไปฟ้องศาลปกครองและได้ตอ่ สูค้ ดี
ในศาลปกครองจนกระทั่งถึงศาลปกครองแห่งสหพันธ์62 ซึ่งเป็นศาลปกครองสูงสุด
ในระบบกฎหมายเยอรมั น และผู ้ ร ้ อ งทุ ก ข์ เ ห็ น ว่ า ค� ำ พิ พ ากษาของศาลปกครอง
กระทบสิทธิเรียกร้องในอันทีจ่ ะได้รบั ความคุม้ ครองทางศาลของตน ทัง้ นี้ ตามมาตรา 14
วรรคหนึ่ง ประโยคที่ 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
ประเด็นวินิจฉัย คือ มาตรการที่เกิดขึ้นจากการใช้อ�ำนาจมหาชนขององค์การ
เหนือชาติ เป็น “อ�ำนาจมหาชน” ตามความหมายของมาตรา 15 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ
เยอรมั น หรื อไม่ ศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่าการกระท�ำที่เกิดจากอ�ำนาจที่เหนือกว่า
(Hoheitsakt) ขององค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยความตกลงของรัฐในสนธิสัญญา
ตามกฎหมายระหว่ า งประเทศ และได้ ใ ช้ อ� ำ นาจที่ เ หนื อ กว่ า ดั ง กล่ า วโดยตนเอง
แยกต่างหากจากอ�ำนาจมหาชนของรัฐ ไม่ใช่เป็นการกระท�ำที่เกิดจากการใช้ “อ�ำนาจ
มหาชน” (offentliche Gewall) ในความหมายของรัฐธรรมนูญมาตรา 15 วรรคสี่
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้ให้เหตุผลในเรื่องนี้ว่า องค์การที่เกิดขึ้นและด�ำรงอยู่
นอกขอบอ�ำนาจของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมไม่อาจใช้อำ� นาจมหาชน
ของรัฐเยอรมันได้ ด้วยเหตุนี้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์จึงไม่รับค�ำร้องของผู้ร้อง
ในกระบวนการร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญ
3.7.2 คดีที่วินิจฉัยในเรื่องเงื่อนไขของการฟ้องคดี
3.7.2.1 คดี ป ฏิ เ สธเหตุ ก ารณ์ ฆ ่ า ล้ า งเผ่ า พั น ธุ ์ (Holocaust)
ตามค�ำวินิจฉัยที่ 1 BvR 673/18 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2018
คดีนี้ศาลไม่รับค�ำร้องด้วยเหตุว่า ผู้ร้องไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
โดยคดีนผี้ รู้ อ้ งอายุ 89 ปี ได้ตพี มิ พ์บทความต่าง ๆ โดยความเชือ่ ส่วนบุคคลว่าการสังหารหมู่
ชาวยิวของนาซีไม่ได้เกิดขึ้นจริงและเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์
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ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี BVerfGE 54, 291.

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

การรมแก๊สในค่ายกักกันเอาชวิตช์ (Auschwitz-Birkenau extermination camp) ทัง้ นี้
มีหลายบทความโต้แย้งว่าเป็นข้อเท็จจริงทีส่ ร้างขึน้ จากหลักฐานใหม่ เพือ่ เป็นการพิสจู น์
การอ้างอิงซ�ำ 
้ ๆ และการเผยแพร่คำ� สัง่ ซึง่ แสดงให้เห็นวัตถุประสงค์เฉพาะของค่ายกักกัน
เอาชวิตช์ที่เป็นเพียงค่ายแรงงานในอุตสาหกรรมเท่านั้น โดยมีการอ้างอิงถึงบุคคล
หลายคนไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริหารของอนุสรณ์และพิพิธภัณฑ์เอาชวิทซ์
นักประวัติศาสตร์ บทสัมภาษณ์ของนักหนังสือพิมพ์และบันทึกที่ท�ำขึ้นโดยพยาน
และผูเ้ ห็นเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม ศาลท้องถิน่ พิพากษาลงโทษผูร้ อ้ งในข้อหายัว่ ยุให้เกิด
ความเกลียดชังและลงโทษจ�ำคุกผูร้ อ้ งเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน ผูร้ อ้ งอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
แห่งท้องถิ่น ลดโทษจ�ำคุกเป็น 2 ปี โดยไม่ต้องรอลงอาญาและปฏิเสธค�ำอุทธรณ์
ส่วนที่เหลือ และการอุทธรณ์ในล�ำดับชั้นศาลต่อไปถูกปฏิเสธ ผู้ร้องจึงได้ร้องทุกข์มายัง
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์โดยอาศัยสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติว่าด้วย
สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในทางวิจยั และการสอน ตามมาตรา 5 วรรคหนึง่ ,
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ63 และสิทธิในการได้รบั การพิจารณาคดีอย่างเทีย่ งธรรม ผูร้ อ้ ง
อ้างว่า องค์ประกอบความผิดฐานยัว่ ยุให้เกิดความเกลียดชังตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 103 วรรคสอง และก�ำหนดโทษจ�ำคุกเป็นเวลา 2 ปีโดยไม่ตอ้ งรอลงอาญาแก่บคุ คล
ที่มีอายุมากกว่า 80 ปี ย่อมถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ ผู้ร้องจึงยื่นค�ำร้องทุกข์โต้แย้ง
ค�ำพิพากษาของศาลท้องถิ่นข้างต้น
นอกจากนี้ ผู้ร้องยังปฏิเสธการกระท�ำความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาเยอรมัน มาตรา 130 (3)64 ว่าการกระท�ำของผูร้ อ้ งนัน้ ไม่ครบองค์ประกอบความผิด
ทางอาญาตามมาตราดังกล่าวแต่อย่างใด ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ไม่ยอมรับคดีนี้
กฎหมายพืน้ ฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 5 “บุคคลย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะแสดงออกและเผยแพร่
ความเห็นของเขาได้โดยเสรี ไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำโดยการพูด เขียน หรือรูปภาพ และมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ทราบ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั่วไปโดยไม่ถูกปิดกัน...
การจ�ำกัดสิทธินี้จะกระท�ำได้ก็แต่โดยผลของกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเยาวชนและ
เพื่อคุ้มครองเกียรติภูมิของบุคคลเท่านั้น...”
64
ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 130 ความผิดฐานยุยงส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชัง
(3) ผู้ใดก็ตามกระท�ำการในที่สาธารณะหรือโดยอนุมัติของที่ประชุม ปฏิเสธหรือดูถูกการกระท�ำ
ทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้การปกครองของลัทธิสงั คมนิยมแห่งชาติดงั ทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 6 (1) ของประมวลกฎหมาย
อาญาระหว่างประเทศในลักษณะที่สามารถรบกวนความสงบเรียบร้อยของประชาชน จะต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับ
63
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ไว้พิจารณา เนื่องจากไม่ต้องตามหลักเกณฑ์การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ มาตรา 93a
วรรคสองแห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อีกทั้ง
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไม่ใช่การพิจารณาหลักทางรัฐธรรมนูญเป็นการทั่วไป
และผู้ร้องมิได้เป็นผู้ทรงสิทธิในการร้องทุกข์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 90 วรรคหนึ่ง
แห่งรัฐบัญญัติวา่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยเพิ่มเติมว่าบทความของผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นการปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ถูกกล่าวย�ำ้ ๆ และถูกกล่าวอยูใ่ นค�ำร้องทีส่ ง่ ไปยังสมาชิกสภากลางของชาวยิวในเยอรมนี
(Zentralrat der Juden) เรียกร้องให้มกี ารแก้ไขเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในค่ายกักกันเอาชวิตช์
บทความของผูร้ อ้ งจึงแสดงให้เห็นถึงอันตราย เพราะการปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุส์ ามารถ
ใช้เพื่อกระตุ้นการกระท�ำที่เป็นปรปักษ์ต่อกลุ่มคนในสังคมที่เคยตกเป็นเหยื่อของการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุโ์ ดยเจตนา นอกจากนี้ การปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุท์ กี่ ระท�ำต่อชาวยิวนัน้
ถูกใช้เป็นเครือ่ งมือในการแสดงความคิดเห็นอย่างจงใจและเจาะจงต่อชาวยิวและผูแ้ ทน
ของชาวยิวด้วย ด้วยเหตุปัจจัยข้างต้นจึงสามารถลงโทษผู้ร้องตามประมวลกฎหมาย
อาญาได้ เพราะเป็นการเติมเต็มองค์ประกอบของการปลุกปั่น ยุงยงส่งเสริมให้เกิด
ความเกลียดชังและความรุนแรงต่อกลุ่มประชากรในเยอรมัน ที่ศาลในคดีก่อนลงโทษ
ผู้ร้องจึงชอบแล้ว
3.7.2.2 คดีปฏิเสธชะลอการลงโทษจ�ำคุก ตามค�ำวินิจฉัยที่ 2 BvR
2772/17 ลงวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2017
คดีนี้คล้ายกับคดีข้างต้นที่ศาลมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องเพราะเหตุผู้ร้องไม่ได้
ถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ร้องมีอายุ 96 ปี ถูกตัดสินว่ามี
ความผิดในการช่วยเหลือและสนับสนุนการฆาตกรรมในคดีที่เกี่ยวข้องกันถึง 300 คดี
โดยศาลชั้นต้นมลรัฐ Lüneburg (Landgericht) พิพากษาตัดสินคดีถึงที่สุดให้จ�ำคุก
เป็นเวลา 4 ปี ผู้ร้องยื่นค�ำร้องให้ชะลอการลงโทษโดยอ้างความบกพร่องด้านสุขภาพ
เมื่อได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่การแพทย์รวมถึงการประเมินทางจิตเวชเพิ่มเติม
ส�ำนักงานอัยการได้ยกเลิกค�ำร้องดังกล่าว และศาลได้ปฏิเสธค�ำร้อง และตัดสินตาม
ค�ำฟ้องของส�ำนักงานอัยการ ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลสูงมลรัฐ (Oberlandesgericht)
แต่ศาลปฏิเสธค�ำร้อง ผู้ร้องจึงยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญมายังศาลรัฐธรรมนูญ
โดยอ้างว่าค�ำพิพากษาของศาลไม่ได้ค�ำนึงถึงสุขภาพของตนอย่างเพียงพอและกระทบ
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ต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 2 (2) ของรัฐธรรมนูญสหพันธ์65 ในคดีนี้ศาลวินิจฉัย
โดยชั่งน�้ำหนักระหว่างสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลและหน้าที่ของรัฐในการปกป้อง
ความปลอดภัยในการลงโทษผู้กระท�ำอาชญากรรมตามหลักความได้สัดส่วน ในกรณีนี้
รัฐไม่จำ� เป็นต้องชะลอการลงโทษ  เพราะยังมีวธิ กี ารอืน่ ทีเ่ พียงพอในการดูแลทางการแพทย์
ทีเ่ หมาะสม ประกอบกับรายงานทางการแพทย์ไม่มภี ยั คุกคามทีร่ า้ ยแรงต่อสุขภาพหรือ
ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต องค์คณะย่อยที่ 2 ขององค์คณะที่ 2 จึงมีค�ำสั่งชี้ขาด
ไม่รับค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของผู้ร้อง  
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ไม่ยอมรับคดีนไี้ ว้พจิ ารณา เนือ่ งจากไม่ตอ้ ง
ตามหลักเกณฑ์การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ มาตรา 93a วรรคหนึง่ แห่งรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี66 อีกทั้งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ไม่ใช่การพิจารณาหลักทางรัฐธรรมนูญเป็นการทัว่ ไป และผูร้ อ้ งมิได้เป็นผูท้ รงสิทธิในการ
ร้องทุกข์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 90 วรรคหนึ่งแห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี67 การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในคดีนไี้ ม่มมี ลู เนือ่ งจาก
ค�ำพิพากษาของศาลอันเป็นวัตถุแห่งคดีน้ัน ไม่กระทบต่อสิทธิข้ันพื้นฐานของผู้ร้อง
แต่ประการใด
3.7.2.3 คดีละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ตามค�ำวินิจฉัยที่ 1 BvR 1438/15
ลงวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2017
คดีนี้ศาลไม่รับค�ำร้องเนื่องจากผู้ร้องไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
โดยในคดี นี้ ผู ้ ร ้ อ งอ้ า งว่ า ตนเองถู ก ละเมิ ด เสรี ภ าพในการแสดงออกและเสรี ภ าพ
ของสือ่ มวลชนตามมาตรา 5 วรรคหนึง่ ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ68 เนือ่ งจากผูร้ อ้ ง
กฎหมายพืน้ ฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 2 (2) “บุคคลย่อมมีสทิ ธิในชีวติ และเนือ้ ตัวร่างกาย
ของตน เสรีภาพของบุคคลจะถูกแทรกแซงไม่ได้ และสิทธิทงั้ หลายนีส้ ามารถถูกจ�ำกัดได้ภายใต้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย”
66
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 93a “(1) การร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญถือเป็นวัตถุในการตรวจสอบเพื่อท�ำค�ำวินิจฉัย
(2) ค�ำร้องทุกข์จะต้องถูกตรวจสอบตราบเท่าที่
เป็นค�ำร้องที่มีลักษณะส�ำคัญในทางรัฐธรรมนูญ...”
67
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 90 (1) “บุคคลที่จะร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญได้ต้องเป็นผู้ที่สิทธิขั้นพื้นฐาน หรือสิทธิตามมาตรา 20 (4)…ของรัฐธรรมนูญถูกละเมิด
โดยผู้มีอ�ำนาจรัฐ...”
68
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 63
65
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ถูกศาลท้องถิน่ วินจิ ฉัยความผิดทางอาญา และถูกปรับโดยศาลท้องถิน่ Grevesmühlen
(Amtsgericht) และไม่ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์ข้อกฎหมายต่อศาลสูงมลรัฐ Rostock
(Oberlandesgericht)
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องเผยแพร่บทความทางอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ
“ท่านจาเมล วีรบุรุษแห่งแดนเหนือ” บทความนี้ประกอบด้วยรูปถ่ายที่เฉพาะเจาะจง
ของเมือง Jamel ซึ่งเป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ที่มีการพาดพิงถึงกลุ่มอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวาหัวรุนแรง อีกด้านหนึ่งของป้ายแสดงภาพ
ล้อเลียนของคู่สามีภรรยาที่อาศัยอยู่ในเมือง Jamel เต้นร�ำรอบหม้อทองค�ำพร้อมกับ
ถ้อยค�ำว่า “ความไร้ยางอายและความขีเ้ กียจน�ำมาซึง่ เงินจ�ำนวนมาก” ส่วนอีกด้านหนึง่
ของป้ายแสดงภาพล้อเลียนหัวของคูส่ ามีภรรยาทีล่ อ้ มรอบด้วยค�ำว่า “ชุมชนนีข้ อมอบแด่
‘วีรบุรุษ’ แห่งแดนเหนือ” ซึ่งค�ำว่า “วีรบุรุษ” ถูกใช้ในการพาดหัวข่าวเกี่ยวกับ
คูส่ ามีภรรยาในหนังสือพิมพ์เยอรมันหลายฉบับ เพือ่ แสดงถึงความกล้าหาญของพลเมือง
ในการเผชิญกับกลุ่มอนุรักษนิยมฝ่ายขวาที่บ้าคลั่ง
องค์คณะย่อยที่ 3 ขององค์คณะที่ 1 มีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องของผู้ร้อง
ไว้พจิ ารณา โดยค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวางอยูบ่ นหลักการเคารพต่อเขตอ�ำนาจ
ของศาลยุตธิ รรม และค�ำร้องของผูร้ อ้ งไม่ได้เป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกอันเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐาน ศาลยุติธรรมให้เหตุผลว่าการเผยแพร่ภาพดังกล่าวอยู่บนอินเตอร์เน็ต
และผู้ร้องได้บรรยายภาพนั้นบนอินเตอร์เน็ต บทความที่ถูกเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต
เหล่ า นั้ น เป็ น การแสดงความคิ ด เห็ น แล้ ว รู ป ถ่ า ยอั น แสดงถึ ง การล้ อ เลี ย นของ
คูส่ ามีภรรยาและติดป้ายด้วยค�ำว่า “ความไร้ยางอาย” และ “ขีเ้ กียจ” นัน้ มีความชัดเจน
อยู่ในตัวเอง  เมื่อได้ชั่งน�้ำหนักระหว่างผลประโยชน์ในทางรัฐธรรมนูญที่มีความจ�ำเป็น
กับผลประโยชน์ส่วนบุคคลซึ่งก็ไม่อาจปฏิเสธได้ บวกกับถ้อยค�ำที่แสดงบนป้ายว่า
“ความไร้ยางอาย” และ “ขีเ้ กียจ” ซึง่ ไม่มกี ารบ่งเฉพาะถึงนัยทางการเมืองและแสดงถึง
การดูหมิน่ บุคคลทีช่ ดั เจน ประกอบกับสถานทีต่ ดิ ป้ายยังเป็นทางเข้าเมืองและประจานภาพ
ของคู่สามีภรรยาอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งส่งเสริมให้ขับไล่บุคคลดังกล่าวออกจากชุมชน
ภายใต้บริบทของสถานการณ์เช่นนีแ้ ละลักษณะทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการเมือง จึงกล่าวสรุป
ได้วา่ ผลประโยชน์สว่ นบุคคล (ของบุคคลในรูปภาพ) นัน้ มีความส�ำคัญเหนือกว่าข้ออ้าง
อันเกี่ยวแก่เสรีภาพในการแสดงออกของผู้ร้อง ดังนั้น ศาลจึงรับคดีนี้ไว้พิจารณาไม่ได้
เนื่องจากผู้ร้องมิได้ถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

		

3.7.2.4 คดีกฎหมายว่าด้วยผังเมืองของเมืองฮัมบวร์ก
คดีนี้ศาลวินิจฉัยว่าการก�ำหนดผังเมืองส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนโดยตรงแล้ว แม้จะยังไม่มกี ารออกค�ำสัง่ หรือมาตรการบังคับใด ๆ แต่สดุ ท้าย
ศาลไม่ รั บ ค� ำ ร้ อ งเพราะเหตุ ที่ ผู ้ ร ้ อ งยั ง ไม่ ห มดสิ้ น หนทางเยี ย วยาตามกฎหมาย
โดยคดีผงั เมืองฮัมบวร์กนีเ้ กิดขึน้ ในปี ค.ศ. 1985 เป็นคดีทศี่ าลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
เปลี่ ย นแนวค� ำ วิ นิ จ ฉั ย เดิ ม ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี
รัฐธรรมนูญ ที่เคยปรากฏในคดีกฎหมายว่าด้วยผังเมืองของเมืองเบรเมน ซึ่งเกิดขึ้น
ในปี ค.ศ. 1971 กล่าวคือ ปัญหาว่าการผังเมืองเป็นการก�ำหนดกฎเกณฑ์ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการวางผังเมืองหรือไม่
ซึ่งในคดีผังเมืองเบรเมน ศาลวินิจฉัยว่าแม้การก�ำหนดผังเมืองจะท�ำให้ผู้ร้องทุกข์
ได้รบั ผลกระทบในอนาคตหรืออาจจะได้รบั ผลกระทบในทางเศรษฐกิจ แต่ยงั ถือไม่ได้วา่
การก�ำหนดผังเมืองดังกล่าวเป็นการกระท�ำที่กระทบถึงสิทธิของผู้ร้องทุกข์โดยตรง
สิทธิร้องทุกข์ของผู้ร้องจะเกิดต่อเมื่อรัฐใช้อ�ำนาจตามกฎเกณฑ์ที่เกิดจากผังเมือง
ออกค�ำสั่งเวนคืนที่ดินของผู้ร้องทุกข์เท่านั้น ฉะนั้น ในคดีผังเมืองเบรเมน ผู้ร้องทุกข์
จึงไม่ใช่ผู้ถูกกระทบสิทธิโดยตรง ย่อมไม่สามารถยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อศาสรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์ได้
ในขณะที่คดีผังเมืองฮัมบวร์กข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ร้องทุกข์
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก�ำหนดผังเมืองของเมืองฮัมบวร์ก ผู้ถูกกระทบสิทธิ
จึงสามารถยืน่ ค�ำร้องให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของผังเมืองได้  แต่ในทีส่ ดุ แล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญได้ปฏิเสธไม่รับค�ำร้องทุกข์ไว้พิจารณา เพราะผู้ร้องทุกข์ยังไม่ได้
ด�ำเนินการต่อสู้คดีในศาลอื่นจนหมดสิ้นหนทางเยียวยาตามกระบวนการทางกฎหมาย
(Rechtswegerschöpfung)
3.7.2.5 คดีชมุ นุมประท้วงต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู
ที่เมือง Brokdorf70
วรเจตน์ ภาคีรัตน์, รายงานการวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแนวค�ำวินิจฉัยและผลผูกพันของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษากรณีศาลสูงของสหรัฐอเมริกาและศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,
52-63.
70
วัลยา จิวานุพันธ์, “การใช้สิทธิของประชาชนในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยองค์กร
ตุลาการ,” , 100.
69
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		คดีนี้ศาลวินิจฉัยยกเว้นหลักการหมดสิ้นหนทางเยียวยาทางกฎหมาย
โดยคดีนี้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการชุมชน ประท้วงต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู
ทีเ่ มือง Brokdorf แต่นายกเทศมนตรีได้ออกประกาศห้ามชุมนุมในพืน้ ทีข่ องเมืองบริเวณ
ที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นระยะ 210 ตารางกิโลเมตร โดยอ้างเหตุผลเพื่อป้องกันอันตราย
และผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เมือ่ ผูช้ มุ นุมไม่สามารถจัดการชุมนุมได้ จึงได้ยนื่ ฟ้องต่อ
ศาลปกครองชัน้ ต้น ศาลปกครองชัน้ ต้นพิพากษาว่าประกาศดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว
แต่พื้นที่ห้ามชุมนุมขนาดกว้างเกินสมควร จึงสั่งให้ลดพื้นที่ห้ามชุมนุมเหลือเพียง
10 ตารางกิโลเมตร แต่ฝ่ายนายกเทศมนตรีอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นอุทธรณ์
โดยศาลปกครองชั้นอุทธรณ์วินิจฉัยว่าประกาศห้ามชุมนุมนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว
และพืน้ ที่ 210 ตารางกิโลเมตรก็เหมาะสมแล้วจึงพิพากษายกค�ำพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้น กลุ่มผู้ชุมนุมจึงยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
โดยไม่ยนื่ ฎีกาต่อศาลปกครองสหพันธ์อนั เป็นศาลปกครองชัน้ สูงสุด ซึง่ ฝ่ายนายกเทศมนตรี
ได้ยนื่ คัดค้าน โดยอ้างเหตุวา่ คดีนยี้ งั สามารถฎีกาต่อไปได้ จึงยังไม่หมดสิน้ หนทางเยียวยา
ตามกฎหมายและขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง
แต่อย่างไรก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐฯ ได้สร้างหลักเกณฑ์อนั เป็น
การยกเว้นหลักการหมดสิ้นหนทางเยียวยาไว้ด้วยเหตุผลเพื่อรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญของประชาชนในเรือ่ งการชุมนุม เนือ่ งจากแม้ผชู้ มุ นุมจะกระท�ำตามวิธกี าร
และภายในขอบเขตทีก่ ฎหมายก�ำหนดแล้วก็ตาม ทัง้ ได้ใช้สทิ ธิทางศาลร้องต่อศาลปกครอง
จนถึงชั้นอุทธรณ์แล้ว แต่ฝ่ายปกครองและศาลปกครองยังคงบังคับใช้กฎหมายขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงให้ความส�ำคัญแก่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญมากกว่ากระบวนพิจารณา แม้คดียังไม่ผ่านการพิจารณาวินิจฉัยของ
ศาลปกครองสหพันธ์ซ่ึงเป็นศาลปกครองชั้นสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอ�ำนาจรับคดีไว้
พิจารณาได้
		3.7.2.6 คดีชาวมุสลิมฆ่าสัตว์เพือ่ ขาย ตามค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 1 BvR 1783/99 ลงวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2002
คดี นี้ ผู ้ ร ้ อ งเป็ น ชาวต่ า งชาติ แต่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สหพั น ธ์ ก็ สั่ ง
รับค�ำร้องไว้พจิ ารณา โดยค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเรือ่ งนีเ้ กีย่ วกับการให้อนุญาตพิเศษ
ส�ำหรับการฆ่าสัตว์ที่เรียกว่าการฆ่าสัตว์ทางพิธีกรรม เช่น การฆ่าสัตว์เลือดอุ่นโดยต้อง

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ไม่ทำ� ให้สตั ว์สลบมาก่อน ผูร้ อ้ งโต้แย้งกระบวนการของฝ่ายปกครอง  โต้แย้งค�ำพิพากษา
ของศาลปกครอง โต้แย้งมาตรา 4a วรรคหนึง่ มาตรา 4a วรรคสอง แห่งรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วย
การคุ้มครองสัตว์71 และกล่าวอ้างการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3
วรรคหนึง่ , มาตรา 3 วรรคสาม72, มาตรา 4 วรรคหนึง่ , มาตรา 4 วรรคสอง73 และมาตรา 12
วรรคหนึง่ 74 ผูร้ อ้ งอ้างว่ารัฐละเมิดสิทธิในการประกอบอาชีพอิสระของเขา ในฐานะทีเ่ ขา
เป็นพลเมืองตุรกีที่ได้รับอนุญาตให้พ�ำนักโดยไม่จ�ำกัดในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (unlimited residence permit for Germany) ผูร้ อ้ งเห็นว่าสิทธิพำ� นักระยะยาว
ของเขาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ท�ำให้เขาอยูใ่ นฐานะพลเมืองเยอรมันโดยพฤตินยั
อั น สามารถประกอบอาชี พ คนขายเนื้ อ ได้ และได้ รั บ การคุ ้ ม ครองตามมาตรา 2
ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของเขาที่เทียบเท่า
กับการคุม้ ครองทีไ่ ด้รบั ตามมาตรา 12 วรรคหนึง่ ความว่า ชนชาวเยอรมันมีสทิ ธิโดยเสรี
ที่จะเลือกอาชีพ หรือวิชาชีพ ที่ท�ำงาน และที่รับการฝึกอบรม การควบคุมวิชาชีพ
ให้กระท�ำได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาค�ำร้องทุกข์ของผู้ร้องประกอบความเห็น
ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ (1) กระทรวงคุ้มครองผู้บริโภคแห่งสหพันธรัฐ, อาหารและ
การเกษตรในนามของรัฐบาลกลาง; (2) สถานทูตแห่งเฮสส์ (3) สภากลางมุสลิมใน
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ (4) สมาคมพิทกั ษ์สตั ว์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ มาตรา 4a “(1) การช�ำแหละสัตว์เลือดอุ่นจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อ
ได้ท�ำให้สัตว์นั้นสลบไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการช�ำแหละก่อนที่จะเริ่มน�ำเลือกออกจากตัวสัตว์..
(2) การด�ำเนินการตามข้อ (1) ไม่จ�ำเป็นหากว่า
1) เป็นการช�ำแหละในกรณีฉุกเฉินอันขึ้นอยู่กับสถานการณ์
2) ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องอันเนื่องจากเป็นการด�ำเนินการตามพิธีกรรมทาง
ศาสนาของสมาชิกทางศาสนานั้น ๆ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายนี้...”
72
กฎหมายพืน้ ฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 3 “(1) บุคคลย่อมเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย
(2) ผู้ชายและผู้หญิงล้วนมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน รัฐจะต้องส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่าง
หญิงและชายในความเป็นจริง...”
73
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ มาตรา 4 “(1) เสรีภาพในศรัทธาและมโนธรรม และเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาหรือลัทธิความเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเมิดได้
(2) การปฏิบัติศาสนกิจที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนย่อมได้รับการรับรอง...”
74
กฎหมายพืน้ ฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 12 “(1) ชาวเยอรมันมีเสรีภาพในการเลือกอาชีพ
สถานที่ประกอบอาชีพ และสถานที่ฝึกอาชีพ...”
71
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เยอรมนี (Deutscher Tierschutzbund) ทั้งศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาวินิจฉัย
โดยยึดถือหลักการพืน้ ฐาน อันได้แก่ ประการแรก สิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามมาตรา 2 วรรคหนึง่
ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ในการด�ำเนินการตามกฎหมายของผู้ร้องชาวมุสลิมสุหนี่
ผูเ้ คร่งศาสนา ซึง่ ได้รบั การยกเว้นตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสัตว์ มาตรา 4a วรรคหนึง่
ที่ ก� ำ หนดไว้ เ พื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ ลู ก ค้ า ของเขาโดยการประกอบอาชี พ
เป็นคนขายเนือ้ สัตว์เพือ่ การบริโภค (สัตว์ทถี่ กู ฆ่าตามพิธกี รรม) ประการทีส่ อง มาตรา 4
วรรคสอง (2) แห่งรัฐบัญญัตคิ มุ้ ครองสัตว์ ซึง่ หน่วยงานทางปกครองและศาลปกครองต้อง
ตรวจสอบใบสมัคร/ค�ำร้องขออนุญาตของผู้ร้อง อันส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในอาชีพ
ของผู้ร้องเป็นหลัก จะเห็นได้ว่า การรับค�ำร้องของศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้เป็นเรื่อง
สิทธิของชาวต่างประเทศทีม่ สี ทิ ธิพำ� นักโดยไม่มจี ำ� กัด การพิจารณาเรือ่ งสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ตามรัฐธรรมนูญจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
3.7.3 คดีที่วินิจฉัยในเนื้อหาของคดี
		3.7.3.1 คดีวพิ ากษ์วจิ ารณ์การจัดนิทรรศการ “Wehrmacht exhibition”
ตามค�ำวินิจฉัยที่ 1 BvR 2083/15 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ.2018
คดีนผี้ รู้ อ้ งเผยแพร่ไฟล์เสียงบนเว็บไซต์และในบัญชี YouTube ของตนเอง
ในลักษณะทีเ่ ปิดเผยให้บคุ คลทัว่ ไปสามารถรับฟังการวิพากษ์วจิ ารณ์การจัดนิทรรศการ
ในชื่อ “Wehrmacht exhibition” อันเป็นนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับกองทัพนาซี
เยอรมัน ซึ่งถูกจัดขึ้นในหลายพื้นที่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยผู้ร้องเห็นว่าภาพถ่าย
ของกลุ่มทหาร Wehrmacht นั้นถูกจัดท�ำขึ้นในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเชื่อ
ที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องนัก
ผู้ร้องได้มีการกล่าวหาบุคคลผู้จัดนิทรรศการไว้ในไฟล์เสียงของตน
โดยกล่าวว่า ผู้ที่จัดนิทรรศการนั้นได้ด�ำเนินการจัดนิทรรศการในลักษณะที่ใช้วัตถุ
ที่จัดแสดงบิดเบือนข้อเท็จจริง ยุยงและปลุกปั่นความเกลียดชังและสร้างความรุนแรง
ในหมูป่ ระชากร ผูร้ อ้ งยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า กองก�ำลังสัมพันธมิตรนัน้ เป็นเพียงกลุม่ หรือ
เรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับการโฆษณาชวนเชือ่ เป็นการหลอกลวง และกล่าวต่อไปอีกด้วยว่า
บรรดาบุคคลที่ถูกลงโทษภายใต้รัฐบาลของพรรคนาซีนั้นเป็นผู้ที่สมัครใจติดตามกลุ่ม
Nazi-Schutzstaffel (SS) เข้าค่ายกักกัน ทัง้ นี้ ผูร้ อ้ งเห็นว่าผูร้ อดชีวติ จากการสังหารหมู่
ใน Holocaust เป็นเพียงผูท้ แี่ สวงหาก�ำไรจากการบรรยายทีเ่ กีย่ วข้องกับการสังหารหมู่

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

อีกทั้งยังสนับสนุนให้เกิดความเชื่อว่าบุคคล บรรดาบุคคลที่ต่อสู้กับระบบนาซีหรือ
พยานที่ขึ้นให้การเอาผิดกับกลุ่มนาซีในศาลนั้นเป็นพวกที่ให้การเท็จ
ภายใต้ขอ้ เท็จจริงดังกล่าว ผูร้ อ้ งถูกฟ้องเป็นคดีตอ่ ศาลท้องถิน่ (the local
court) ซึ่งศาลได้ตัดสินลงโทษผู้ร้องทุกข์ในข้อหายุยงส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชัง
และความรุนแรงอันก่อให้เกิดความแตกแยกของประชากร โดยลงโทษปรับรายวัน 70 วัน
ในอัตรา 30.00 ยูโรต่อวัน
จากนั้น ผู้ร้องได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลภูมิภาค (the Regional Court)
แต่ศาลกลับปฏิเสธค�ำอุทธรณ์ของผู้ร้องอันเนื่องมาจากประเด็นทางกฎหมายและ
ข้อเท็จจริง และก�ำหนดอัตราโทษในคดีของผูร้ อ้ งเสียใหม่ให้ลงโทษปรับรายวัน 100 วัน
ในอัตรา 30.00 ยูโรต่อวัน ทัง้ นี้ แม้ผรู้ อ้ งจะได้พยายามยืน่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลสูงแห่งภูมภิ าค
(the Higher Regional Court) แต่ศาลก็ไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา
ผู้ร้องจึงเสนอค�ำร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญโต้แย้งค�ำพิพากษาของ
ศาลภูมิภาค และศาลสูงสุดของภูมิภาคว่า ค�ำพิพากษาของทั้งสองศาลกล่าวละเมิด
ต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก อันเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามมาตรา 5 วรรคหนึง่ 75 ตามที่
รัฐธรรมนูญสหพันธ์บัญญัติไว้ องค์คณะย่อยวินิจฉัยแล้ว และรับค�ำร้องไว้พิจารณา
เนือ่ งจากเป็นการใช้สทิ ธิของผูร้ อ้ งตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 90 วรรคหนึง่ แห่งรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี76  และมาตรา 93a วรรค 2b ของ
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี77
โดยในคดี นี้ ศาลมี ค วามเห็ น ว่ า เมื่ อ พิ จ ารณาสิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการ
แสดงออกตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญจะพบว่า มาตรา 5 วรรคหนึ่ง ได้ก�ำหนดให้
ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งเสรีภาพดังกล่าวหมายความรวมถึง
(1) บุคคลมีสิท ธิที่จ ะแสดงออกและโฆษณาโดยเสรี ซึ่งความเห็น
ของตน โดยการพูด การเขียน และรูปภาพ และมีสิทธิโดยเสรีที่จะแสวงหาข่าวสาร
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 63
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 66
77
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 93a (2)(b) “...ศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องรับค�ำร้องไว้พิจารณา...หากปรากฏเป็นที่พอใจแก่ศาลว่าจะเป็นการบังคับตามสิทธิที่อ้างถึงในมาตรา
90(1) หรือเป็นกรณีที่หากศาลไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาจะท�ำให้ผู้ร้องต้องประสบกับความทุกทน
หรือความเสียเปรียบ”
75
76
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ให้แก่ตนเองจากแหล่งข่าวสาธารณะ เสรีภาพในการพิมพ์ และเสรีภาพในการรายงานข่าว
โดยวิทยุกระจายเสียง และโดยสิทธิในเกียรติยศส่วนตัว จะละเมิดมิได้
(2) สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วย่ อ มถู ก จ� ำ กั ด โดยบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายทั่ ว ไป
โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อคุ้มครองเยาวชน และโดยสิทธิในเกียรติยศส่วนตัว
จะละเมิดมิได้
(3) ศิลปะและวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสอนมีความเป็นอิสระ
เสรีภาพในการสอนไม่ท�ำให้บุคคลพ้นจากการเคารพรัฐธรรมนูญ  
ดังนัน้ จึงอาจสรุปได้วา่ สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
และเป็นรากฐานแห่งการแสดงออกของปัจเจกบุคคลอันเป็นพื้นฐานส�ำหรับความเป็น
ประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามสิทธิที่จะใช้เสรีภาพในการแสดงออกนั้นสามารถถูกจ�ำกัด
โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
โดยหลักแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ตระหนักและยอมรับถึงเงือ่ นไข
ในทางกฎหมาย ที่จ�ำเป็นต้องจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงออกเพื่อป้องกันการโฆษณา
ชวนเชื่อ ยุคสมัยนาซีอันเป็นยุคสมัยของความรุนแรงและการปกครองแบบเผด็จการ
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับพรรคนาซี ศาลจะต้อง
พิจารณาถึงผลกระทบที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์เยอรมัน และผลกระทบอันอาจ
เกิดต่ออัตลักษณ์แห่งชาติในฐานะฐานข้อมูลส�ำคัญที่จะต้องใช้เพื่อตีความกฎหมาย
พื้นฐานหรือรัฐธรรมนูญสหพันธ์ด้วย
ข้อจ�ำกัดทั้งในทางกฎหมายและในแนวทางแห่งการใช้หรือการตีความ
กฎหมายตามที่ศาลกล่าวมานี้ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสาระส�ำคัญของเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อ�ำนาจผู้ใดก็ตามที่จะลงโทษบุคคล
เพียงเพราะเขามีความคิดขวาจัด หรือแนวคิดชาตินิยมภายใต้ความเชื่อที่ว่าความคิด
ของบุคคลผู้นั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจของประชาชน
มาตรา 5 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ถือเป็นหลักประกันเสรีภาพในการ
แสดงออกในฐานะที่เป็นเสรีภาพทางปัญญา ทั้งยังไม่ได้ให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่ในการ
เข้าไปแทรกแซงหรือตัดสินใจเกี่ยวกับความคิดหรือความเชื่อของบุคคล เจ้าหน้าที่
จะเข้าไปจัดการบรรดาความคิดหรือความเชื่อทัง้ หลายได้ ก็ต่อเมือ่ มันหลุดออกมาจาก
กรอบคิดของบุคคลและก่อให้เกิดความรุนแรงต่อบรรดาประโยชน์ทั้งหลายที่กฎหมาย

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

มุ่งคุ้มครอง หรือก่อให้เกิดภัยคุกคามที่ชัดเจน ซึ่งบรรดาศาลทั้งหลายจะต้องค�ำนึงถึง
หลักการนี้เสมอเมื่อจ�ำต้องพิจารณาอรรถคดีที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดง
ความเห็น
ภายใต้หลักการที่กล่าวมานี้ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าศาลแห่งภูมิภาค
ซึ่งเป็นศาลสุดท้ายที่พิจารณาคดีของผู้ร้อง ไม่ได้น�ำเอาหลักการดังที่กล่าวมานี้ไปใช้
ศาลไม่ได้แสดงไว้ในค�ำพิพากษาว่า ถ้อยค�ำที่ผู้ร้องกล่าวในไฟล์เสียงนั้นก่อให้เกิด
ความรุนแรงต่อประโยชน์ที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองอย่างไร
ดังนั้น ค�ำพิพากษาของศาลภูมิภาคและค�ำสั่งของศาลสูงสุดของภูมิภาค
ทีป่ ฏิเสธอุทธรณ์ของผูร้ อ้ งจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย โดยเห็นว่าหากศาล
ทั้งสองได้น�ำเอาหลักที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานไปพิจารณาประกอบค�ำพิพากษา
อาจท�ำให้ผลแห่งคดีแตกต่างออกไปจากเดิม ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งยกค�ำพิพากษา
ของศาลภูมภิ าคและค�ำสัง่ ของศาลสูงแห่งภูมภิ าค และให้ศาลภูมภิ าคพิจารณาอุทธรณ์
ของผู้ร้องใหม่อีกครั้ง
		3.7.3.2 คดีภาษีพลังงานนิวเคลียร์ ตามค�ำวินิจฉัยที่ 2 BvL 6/13
ลงวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2017
ข้อเท็จจริงในคดีนปี้ รากฏว่า ตามรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยภาษีเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์
ลงวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2010 บัญญัติให้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้ส�ำหรับการผลิตไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ต้องเสียภาษี ซึ่งตามรัฐบัญญัติดังกล่าวจะเรียกเก็บภาษีจากกระบวนการ
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์อันเป็นแหล่งพลังงานด้วยตัวเองที่เกิดขึ้นก่อนวันที่
1 มกราคม ค.ศ. 2017 ตามที่สภานิติบัญญัติระบุว่าภาษีดังกล่าวประกอบด้วย
ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในฐานะผู้เสียภาษี เงินรายได้มาจากภาษีเชื้อเพลิง
นิ วเคลี ย ร์ ส� ำ หรั บ งบประมาณของรัฐบาลกลางมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,285 ล้านยูโร
ระหว่างปี ค.ศ. 2011 ถึง ค.ศ. 2016
ในปี ค.ศ. 2011 โจทก์ ไ ด้ เ พิ่ ม ส่ ว นประกอบเชื้ อ เพลิ ง ใหม่ เ ข้ า ไป
ในกระบวนการ ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ อั น เป็ น แหล่ ง พลั ง งานด้ ว ยตั ว เอง
และยื่นเสียภาษีตามสัดส่วนประมาณ 96 ล้านยูโร หลังจากนั้นจึงมีการด�ำเนินการ
ทางกฎหมายโต้แย้งการยื่นเสียภาษี ศาลการคลังของเมืองฮัมบูร์กระงับการด�ำเนินคดี
และส่งเรือ่ งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยว่า การกระท�ำนัน้ ขัดกับรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ
หรือไม่
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ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์วินิจฉัยว่าการกระท�ำดังกล่าวขัดกับมาตรา
105 วรรค 278 และมาตรา 106 วรรคหนึ่ง ข้อ 2 ของรัฐธรรมนูญสหพันธ์79 และ
เป็นโมฆะ สภานิติบัญญัติของสหพันธ์ไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมายในเรื่องนี้
และศาลรัฐธรรมนูญยังให้เหตุผลต่อไปอีกว่า บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการคลัง
สาธารณะ (Finanzverfassung) ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการออกค�ำสัง่ ของรัฐบาลกลาง
โดยรัฐธรรมนูญก�ำหนดกรอบของกฎหมายที่สอดคล้องกับระบบขั้นตอนและก�ำหนด
รูปแบบที่ชัดเจนและผลผูกพันกับรูปแบบดังกล่าว นอกจากนี้ หลักความเคร่งครัด
ในเรือ่ งความสามารถของสหพันธ์และรัฐ ตามรัฐธรรมนูญอันเกีย่ วกับการคลังสาธารณะ
ก็มีความส�ำคัญอย่างมากต่อความมั่นคงของระบบสหพันธรัฐ นอกเหนือจากอ�ำนาจ
หน้าที่ในการออกค�ำสั่งแล้ว บทบัญญัติรัฐธรรมนูญยังท�ำหน้าที่ในการควบคุมการคลัง
สาธารณะเพื่อป้องกันและจ�ำกัดไม่ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติตรากฎหมายเกินขอบเขต
ที่ก�ำหนดไว้ มาตรา 105 ของรัฐธรรมนูญสหพันธ์ก�ำหนดหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความสามารถทางกฎหมายของสหพันธรัฐและรัฐเกี่ยวกับภาษี มาตรา 106 ของ
รัฐธรรมนูญสหพันธ์ก�ำหนดลักษณะรายได้ที่ต้องเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นของสหพันธรัฐ
หรื อ รั ฐ และภาษี ที่ ใ ห้ เ ป็ น ของทั้ ง สหพั น ธ์ แ ละรั ฐ ภาษี รู ป แบบใหม่ จ ะต้ อ งได้ รั บ
การประเมินโดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับประเภทภาษีที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 105
และ 106 ของรัฐธรรมนูญสหพันธ์หรือไม่ รัฐบาลทั้งในระดับสหพันธ์และระดับรัฐ
ไม่มสี ทิ ธิในการก�ำหนดภาษีรปู แบบใหม่ขนึ้ โดยล�ำพัง เว้นแต่ภาษีซงึ่ อาจได้รบั การบรรจุ
เข้ามาเนื่องจากสร้างรายได้ให้กับสหพันธรัฐ, รัฐ หรือทั้งสองอย่างสอดคล้องกับ
มาตรา 106 ของรัฐธรรมนูญสหพันธ์ มิฉะนั้น การก�ำหนดรายได้ของภาษีรูปแบบใหม่
จะไม่ชัดเจน ผู้ร่างกฎหมายไม่สามารถ “บังคับใช้กฎหมาย” และผู้ร่างรัฐธรรมนูญ
กฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 105 (2) “สหพันธรัฐย่อมมีอ�ำนาจในการตรา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีเงินได้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้
ในย่อหน้าที่ 2 ของมาตรา 72”
79
กฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตรา 106 (1)(2) “รายได้จากภาษีดังต่อไปนี้ให้ตกเป็น
ของรัฐมลรัฐ
1) ภาษีทรัพย์สิน
2) ภาษีมรดก
3) ภาษีรถยนต์...”
78

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อผ่านกฎหมายโดยก�ำหนดภาษีรูปแบบใหม่จะต้อง
ท�ำการแก้ไขมาตรา 106 ของรัฐธรรมนูญสหพันธ์ด้วย
ส�ำหรับภาษีเชื้อเพลิงนิวเคลียร์นั้น มีค�ำถามว่าเป็นภาษีเพื่อการบริโภค
หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วภาษีเพื่อการบริโภคนั้นหมายถึงการเก็บภาษีจากการใช้จ่าย
เงินรายได้ของบุคคล ฉะนั้น ภาษีเชื้อเพลิงนิวเคลียร์จึงขาดคุณสมบัติข้อนี้ เนื่องจาก
เป็นการเก็บภาษีจากกระบวนการผลิตเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่การบริโภคสินค้าหรือ
บริการแต่อย่างใด ทั้งนี้ โดยเจตนารมณ์ของรัฐบัญญัติก็มิได้มุ่งตีความภาษีเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ในลักษณะเช่นเดียวกับภาษีเพื่อการบริโภค จึงอาจกล่าวได้ว่า ภาษีเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ไม่ใช่ภาษีส�ำหรับการบริโภคในความหมายของมาตรา 106 วรรคหนึ่ง ข้อ 2
ของรัฐธรรมนูญสหพันธ์ การกระท�ำดังกล่าวจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ
		3.7.3.3 คดี ใ ส่ ผ ้ า คลุ ม ศี ร ษะที่ โ รงเรี ย น ตามค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 2 BvR 1436/02 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2003
ผูร้ อ้ งได้รบั แต่งตัง้ เป็นครูวชิ าชีพในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค (BadenWürttemberg) โดยค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของผูร้ อ้ งนัน้ เป็นการโต้แย้งค�ำวินจิ ฉัย
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชตุทท์การ์ท (ได้รบั การตัดสินยืนยันโดยศาลปกครอง
ว่า เสรีภาพในการนับถือศาสนาของผูร้ อ้ งขัดแย้งกับหน้าทีข่ องรัฐในด้านความเป็นกลาง
และสิทธิของนักเรียนและผูป้ กครอง) ซึง่ ไม่อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูร้ อ้ งเป็นข้ารัฐการครูแต่คงให้
ด�ำรงต�ำแหน่งเพียงครูทดลองปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนประถมเยอรมัน (Grundschule)
เท่านั้น และเป็นโรงเรียนมัธยมแบบที่รับนักเรียนทั้งหมด (the non-selective
secondary school) ด้วยเหตุผลทีว่ า่ ผูร้ อ้ งประกาศเจตนารมณ์ทจี่ ะสวมผ้าคลุมศีรษะ
ที่โรงเรียนและในชั้นเรียน (ซึ่งหมายความว่าผู้ร้องไม่เหมาะสมส�ำหรับหน่วยงาน
ดังกล่าว) โดยประวัติโดยย่อของผู้ร้องนั้น เธอเกิดที่กรุงคาบูลประเทศอัฟกานิสถาน
เมือ่ ปี ค.ศ. 1972 นับตัง้ แต่ปี 1987 เธออาศัยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาโดยตลอด
และในปี ค.ศ. 1995 เธอได้รบั สัญชาติเยอรมัน ผูร้ อ้ งเป็นผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม หลังจาก
ผ่านการสอบวัดผลครั้งแรกของรัฐและการฝึกสอน ในปี ค.ศ. 1998 ผู้ร้องผ่านการสอบ
วัดผลครั้งที่สอง ส�ำหรับวิชาชีพการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยม
แบบที่ รั บ นั ก เรี ย นทั้ ง หมดโดยเน้ น ที่ โ รงเรี ย นมั ธ ยมและวิ ช าภาษาเยอรมั น และ
สังคมศึกษา / เศรษฐศาสตร์
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ต่อมา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชตุทท์การ์ทปฏิเสธค�ำขอของผูร้ อ้ ง
ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูวิชาชีพในโรงเรียนประถมศึกษาอังกฤษและโรงเรียน
มั ธ ยมแบบที่ รั บ นั ก เรี ย นทั้ ง หมดในรั ฐ บาเดิ น -เวื อ ร์ ท เทิ ม แบร์ ค เนื่ อ งจากขาด
ความสามารถส่วนตัว ด้วยเหตุผลว่าผู้ร้องไม่ได้ตั้งใจที่จะเลิกสวมผ้าคลุมศีรษะระหว่าง
การสอน ซึง่ ผ้าคลุมศีรษะดังกล่าวแสดงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและไม่เพียงเป็น
สัญลักษณ์ทางศาสนาเท่านัน้ แต่ยงั เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองอีกด้วย จากผลกระทบของ
ความแตกแยกทางวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผ้าคลุมศีรษะนัน้ ถูกกล่าวถึงเสมอว่าไม่สอดคล้อง
กับข้อเรียกร้องของรัฐ ในการนี้ ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าการสวมผ้าคลุมศีรษะไม่เพียงแต่
เป็นเครื่องหมายทางบุคลิกภาพของเธอเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อ
ทางศาสนาของเธอด้วย ซึง่ ภายใต้กฎของศาสนาอิสลามการสวมผ้าคลุมศีรษะเป็นส่วนหนึง่
ของอัตลักษณ์อิสลามของเธอ การปฏิเสธค�ำขอของผู้ร้องโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายชตุทท์การ์ทจึงเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานว่าด้วยเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาตามมาตรา 4 วรรค 1 และมาตรา 4 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐฯ80
อย่างไรก็ตาม เสรีภาพในการนับถือศาสนาของผู้ร้องย่อมถูกจ�ำกัดโดยสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนต่อเสรีภาพทางศาสนาเชิงลบ, สิทธิการศึกษาของผูป้ กครองภายใต้มาตรา 6
วรรคสอง81 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐฯ และภาระหน้าที่ของรัฐในการรักษา
ความเป็นกลางในอุดมการณ์และศาสนา แม้วา่ ผูร้ อ้ งจะไม่เปลีย่ นความเชือ่ ทางศาสนาของเธอ
แต่อย่างใดก็ตาม การใส่ผา้ คลุมศีรษะในชัน้ เรียน เธอได้แสดงความเชือ่ มโยงสัมพันธ์กบั
ศาสนาอิสลามทุกครั้งโดยที่นักเรียนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ด้วยวิธีนี้เท่ากับผู้ร้อง
บังคับให้นกั เรียนเผชิญหน้ากับการแสดงออกทางความเชือ่ (ทางศาสนาอิสลาม) ในฐานะ
คนหนุม่ สาวทีม่ บี คุ ลิกทีย่ งั ไม่เป็นทีย่ อมรับ พวกเขาจะเปิดรับอิทธิพลทุกชนิดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส�ำหรับเด็กนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
ปฏิบัติตาม สิ่งนี้จะขัดแย้งกับหน้าที่การสอนของโรงเรียนในการบูรณาการการเรียนรู้
แก่นักเรียนมุสลิม
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อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 72
กฎหมายพื้นฐานแห่งสหพั น ธ์ สาธารณรั ฐเยอรมนี มาตรา 6 “การดู แ ลและเลี้ ย งดู เ ด็ ก เป็ นหน้ า ที่
ตามธรรมชาติของครอบครัว และถือเป็นหน้าทีห่ ลักทีจ่ ะต้องกระท�ำ รัฐพึงตรวจสอบความสามารถในการ
ท�ำหน้าที่เหล่านี้ของครอบคัว”
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ศาลปกครองของรัฐชตุทท์การ์ท (The Stuttgart Administrative Court)
ปฏิเสธค�ำฟ้องของผู้ร้องด้วยเหตุผลว่า เสรีภาพในการนับถือศาสนาของผู้ร้องขัดแย้ง
กับหน้าที่ของรัฐในด้านความเป็นกลางและสิทธิของนักเรียนและผู้ปกครอง ต่อมา
ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ (Baden-Württemberg Higher Administrative Court)
วินิจฉัยย�้ำในประเด็นเดิมว่า การปฏิเสธการแต่งตั้งผู้ร้องเป็นครูวิชาชีพของโรงเรียน
มัธยมชตุทท์การ์ท ไม่เป็นการละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามมาตรา 33 วรรคสาม82 และต่อมา
ผู้ร้องอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองแห่งสหพันธรัฐ แต่กลับถูกปฏิเสธค�ำร้องอุทธรณ์
โดยวินิจฉัยว่า การตัดสินใจจ้างงานผู้ร้องในฐานะข้ารัฐการในวิชาชีพครูขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมในการถอดผ้าคลุมศีรษะในบทเรียนนัน้ ถูกต้องแล้ว ผูร้ อ้ งจึงเสนอค�ำร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญมายังศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์รัฐฯ โต้แย้งค�ำวินิจฉัยของศาลปกครอง
ทั้งสอง เนื่องจากค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัตใิ นมาตรา 1 วรรคหนึง่ , มาตรา 2 วรรคหนึง่ , มาตรา 3 วรรคหนึง่ , มาตรา 3
วรรคสาม, มาตรา 4 วรรคหนึง่ , มาตรา 4 วรรคสอง,  มาตรา 33 วรรคสอง  และมาตรา 33
วรรคสาม  
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์วินิจฉัยรับค�ำร้องบนพื้นฐานของทัศนคติ
ที่เปลี่ยนไปตามความต้องการของรัฐและตามความเป็นกลางในสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี การเข้มงวดเกีย่ วกับความเป็นกลางนีส้ ง่ ผลให้มกี ารจ�ำกัดสิทธิการเป็นข้ารัฐการ
ท�ำให้บุคคลเสียสิทธิอันควรมีควรได้โดยเหตุผลที่ได้นับถือศาสนา ค�ำแถลงการณ์ชี้ขาด
ตัดสินคดีอย่างเคร่งครัดของศาลรัฐธรรมนูญในอดีตไม่สามารถใช้กบั คดีปจั จุบนั กรณีนี้
ผู้ร้องในฐานะผู้ทรงสิทธิขั้นพื้นฐานได้รับความเดือดร้อนจากการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ในความศรัทธาของเธอ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเด็ดขาดที่รัฐไม่อาจแทรกแซงได้
การจ�ำกัดสิทธิเหล่านั้นจะกระท�ำได้ต่อเมื่อการใช้สิทธินั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าท�ำให้
สาธารณชนตกอยู ่ ใ นอั น ตราย เมื่ อ ไม่ มี ห ลั ก ฐานพิ สู จ น์ ต ามข้ อ กล่ า วหากรณี ใ ส่
ผ้าคลุมศีรษะและแม้จะมีขอ้ กล่าวอ้างอันเป็นผลทางจิตวิทยาทีเ่ ป็นอันตราย แต่เมือ่ ผูร้ อ้ ง
ท�ำการสอนโดยไม่มคี วามขัดแย้งหรือปัญหาร้ายแรง ความเสีย่ งทีก่ ล่าวอ้างของหน่วยงาน
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กฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 33 (3) “สิทธิที่ได้มาจากการเป็นข้ารัฐการ
ไม่เป็นผลของการนับถือนิกายศาสนา บุคคลจะเสียสิทธิอนั ควรมีควรได้โดยเหตุผลทีไ่ ด้นบั ถือ หรือไม่นบั ถือ
นิกายศาสนาหรือนิกายทางศาสนาไม่ได้”
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(โรงเรียน) นัน้ เป็นเพียงแค่นามธรรมและทฤษฎีเท่านัน้ เมือ่ ปรากฏว่าปัจจุบนั รัฐบาเดน –
เวือร์ทเทมแบร์ก ไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนเพียงพอส�ำหรับข้อห้ามของครูที่สวมผ้าคลุม
ศีรษะในโรงเรียนและในชัน้ เรียน ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคมซึง่ เกีย่ วข้องกับ
การเพิ่มขึ้นของศาสนา (กลายเป็นสังคมหลากหลายศาสนา) ถือเป็นโอกาสส�ำหรับ
สภานิติบัญญัติที่จะบัญญัติก�ำหนดระดับการกล่าวอ้างเหตุผลทางศาสนาในโรงเรียน
3.7.4 คดีที่ศาลก�ำหนดมาตรการหรือค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
3.7.4.1 การระงับการท�ำประชามติภายใต้กฎหมายที่ออกโดยมลรัฐ
ฮัมบวร์ก ตามค�ำวินิจฉัยที่ 2 BvQ 1/58 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1958
ในช่วงปี ค.ศ. 1958 เกิดข้อถกเถียงเกีย่ วกับการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
ของรัฐบาลเยอรมัน ภายหลังจากที่รัฐสภาได้ปฏิเสธข้อเสนอของพรรคการเมือง
ขั้วตรงข้าม ที่พยายามจะเสนอให้รัฐบาลปลดประจ�ำการอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงท�ำลาย
อาวุธนิวเคลียร์ทั้งหลายที่อยู่ภายใต้การครอบครองของรัฐบาลเยอรมัน ข้อถกเถียง
ดั ง กล่ า วน� ำ มาสู ่ การตรากฎหมายของรัฐฮัมบวร์ก (Hamburg) ที่จะน�ำไปสู่การ
ลงประชามติ ข องประชาชนทั้ ง หลายในรั ฐ ว่ า เห็ น ด้ ว ยกั บ การที่ รั ฐ บาลเยอรมั น
จะถือครองและก่อสร้างฐานยิงอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ ซึ่งรัฐบาลกลางมองว่า กฎหมาย
ดังกล่าวมีลกั ษณะทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในรัฐเข้ามา
ท�ำประชามติในประเด็นที่อยู่ในอ�ำนาจของรัฐบาลกลาง และในขณะเดียวกันก็เป็น
การแทรกแซงอ�ำนาจในการป้องกันตนเองและด�ำเนินกิจกรรมกับต่างประเทศของ
รัฐบาลกลาง ดังนัน้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูแ้ ทนของรัฐบาลกลาง
จึงได้ยื่นค�ำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาว่ากฎหมายของรัฐฮัมบวร์กนั้น
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ พร้อมกันนี้ ได้มีการขอให้ยับยั้งการท�ำประชามติ
ตามกฎหมายฉบับดังกล่าวไปก่อน จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำวินิจฉัยว่ากฎหมาย
อันเป็นเหตุแห่งการท�ำประชามตินั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญได้วนิ จิ ฉัยในส่วนของค�ำร้องทีข่ อให้ศาลก�ำหนดมาตรการ
ชั่วคราวว่า โดยทั่วไปแล้วศาลจะก�ำหนดมาตรการชั่วคราวให้เฉพาะในบางกรณี เช่น
มี ความจ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ วนในการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อป้องกัน
ไม่ให้คู่ความในคดีต้องเกิดความเสียเปรียบอย่างยิ่งยวดในการด�ำเนินคดีต่อหน้า
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใดตามที่จ�ำเป็นเท่านั้น ซึ่งในคดีนี้
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ศาลรัฐธรรมนูญมองว่าเป็นคดีที่มีความส�ำคัญ โดยเฉพาะจะต้องมีการวินิจฉัยค�ำถาม
พื้นฐานทางกฎหมายบางประการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐ
ดังนั้น การปล่อยให้มีการท�ำประชามติต่อไปโดยไม่ชะลอการด�ำเนินการไว้ก่อน
จะก่อให้เกิดความเสียเปรียบอย่างร้ายแรงต่อผูร้ อ้ งฝัง่ รัฐบาลกลาง เนื่องจากหากมีการ
ท�ำประชามติไปแล้ว แม้ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผล
ของการท�ำประชามตินนั้ ได้ ซึง่ เป็นทีแ่ น่นอนว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถวินจิ ฉัยปัญหา
ตามค�ำร้องของรัฐบาลกลางได้ทนั ก่อนวันท�ำประชามติในรัฐฮัมบวร์ก ดังนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีคำ� วินจิ ฉัยให้ใช้มาตรการคุม้ ครองชัว่ คราวตามค�ำร้องของรัฐบาลกลาง โดยให้เลือ่ น
การท�ำประชามติไปก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาประเด็นแห่งคดีแล้วเสร็จ
3.7.4.2 การระงับการด�ำเนินการตามค�ำพิพากษา ตามค�ำวินจิ ฉัยที่ 1
BvR 665/62 ลงวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1962
ในคดีนี้ ผู้ร้องเป็นพนักงานบัญชีของส�ำนักพิมพ์แห่งหนึ่ง ซึ่งถูกเรียกตัว
มาเป็นพยานในการด�ำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักพิมพ์บางคน ซึ่งมีส่วนในการ
ทุจริตและการด�ำเนินการต่าง ๆ ทีผ่ ดิ กฎหมาย โดยศาลแขวงแห่งรัฐฮัมบวร์กได้เรียกตัว
ผู้ร้องในฐานะนักบัญชีมาเป็นพยานเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเงินบางประการของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักพิมพ์ซึ่งส่อไปในทางทุจริตและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องปฏิเสธที่จะให้ปากค�ำต่อค�ำถามดังกล่าวของศาล
ศาลจึงได้สั่งจ�ำคุกผู้ร้อง เนื่องจากไม่ยินยอมที่จะให้การปรักปร�ำส�ำนักพิมพ์และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักพิมพ์ ภายหลังจากนั้น ผู้ร้องได้อุทธรณ์ค�ำสั่งดังกล่าวแต่ได้รับ
การปฏิเสธ จนเป็นเหตุให้ผู้ร้องต้องน�ำเอาเรื่องดังกล่าวมาร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
โดยกล่าวว่าสิทธิในฐานะสือ่ มวลชนของตนถูกละเมิดจากการถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูล
ของส�ำนักพิมพ์ และขอให้มีการก�ำหนดมาตรการชั่วคราวโดยการระงับการจ�ำคุกตน
ไปก่อน จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องจนแล้วเสร็จ
ภายหลังจากที่ได้รับค�ำร้องแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยในส่วนที่
ผู้ร้องขอให้มีการก�ำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวว่า การบังคับให้ผู้ร้องต้องเปิดเผย
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมของส� ำ นั ก พิ ม พ์ นั้ น มี ลั ก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อสิทธิในเสรีภาพของสื่อ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองและ
คุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรง ดังนั้น คดีนี้จึงสมควรที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับค�ำร้อง
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ไว้วนิ จิ ฉัย และหากว่าผูร้ อ้ งถูกจับกุมตัวและคุมขังไปก่อนทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะได้วนิ จิ ฉัย
ค�ำร้องเสร็จสิน้ โดยปรากฏว่าภายหลังศาลรัฐธรรมนูญได้สงั่ ให้คำ� วินจิ ฉัยของศาลแขวง
ฮัมบวร์กมีลักษณะที่ละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ ย่อมท�ำให้ผู้ร้องต้องทนทุกข์ทรมานกับ
การด�ำเนินการทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย และในขณะเดียวกัน หากศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
ว่าการด�ำเนินการของศาลแขวงฮัมบวร์กชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลแขวงก็สามารถ
ด�ำเนินการคุมขังผู้ร้องได้ต่อไป ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์จึงมีค�ำสั่งให้ระงับ
การจับกุมผู้ร้องไปก่อนเพื่อรอฟังค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
		3.7.4.3 การระงั บ การออกอากาศรายการโทรทั ศ น์ ชั่ ว คราว
ตามค�ำวินิจฉัยที่ 1 BvR 536/72 ลงวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1973
ค�ำวินิจฉัยในกรณีนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้ร้องซึ่งมีฐานะเป็นผู้ต้องโทษ
จากการกระท� ำ ความผิ ด ฐานฆาตกรรม ซึ่ ง เป็ น คดี ร ้ า ยแรงและได้ รั บ ความสนใจ
จากสาธารณะชนชาวเยอรมันอย่างมากในช่วงปี 1969 ต่อมา ราวปี ค.ศ. 1972 ได้มี
ความพยายามที่จะจัดท�ำสารคดีน�ำเสนอประวัติของผู้ร้องและเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้น
โดยสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลเยอรมัน โดยมีกำ� หนดออกอากาศในปี ค.ศ. 1973 ซึง่ ผูร้ อ้ ง
เห็นว่าหากรายการดังกล่าวเผยแพร่ออกไปจะเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ร้อง อันเป็นคุณค่าพื้นฐานและสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
ผู้ร้องได้ด�ำเนินการร้องต่อศาลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เยียวยาความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บรรดาศาลทั้งหลายที่พิจารณาค�ำร้องของผู้ร้อง
ต่างเห็นว่ารายการทีจ่ ะออกอากาศนัน้ ไม่มลี กั ษณะเป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญดังที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง ผู้ร้องจึงได้น�ำเรื่องมาร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
โดยตรงและได้ร้องขอให้มีการระงับการเผยแพร่รายการดังกล่าวชั่วคราวก่อนที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยค�ำร้องของผู้ร้องจนแล้วเสร็จ
ภายหลั ง จากที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาค� ำ ร้ อ งของผู ้ ร ้ อ งแล้ ว
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำสั่งลงวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1973 ให้สถานีโทรทัศน์ระงับ
การออกอากาศรายการดังกล่าวเป็นการชั่วคราวก่อน เนื่องจากเห็นว่าคดีนี้เป็นคดี
ที่กระทบต่อสิทธิและคุณค่าพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยตรง การออกอากาศ
ไปก่ อ นที่ จ ะได้ มี ก ารพิ จ ารณาค� ำ ร้ อ งของผู ้ ร ้ อ งเสร็ จ สิ้ น จะท� ำ ให้ ผู ้ ร ้ อ งได้ รั บ
ความเสียหายในลักษณะที่ไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้อีกต่อไป
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3.7.5 คดีที่ศาลก�ำหนดค�ำบังคับ
3.7.5.1 คดีกฎหมายเกีย่ วกับการท�ำแท้ง ตามความในค�ำวินจิ ฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ BvF 1, 2, 3, 4, 5, 6/74 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1975
คดีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติต้องด�ำเนินการแก้ไข
กฎหมาย และได้กำ� หนดให้มกี ารใช้มาตรการชัว่ คราวอันเป็นบทกฎหมายทีถ่ กู ประกาศ
ให้เป็นโมฆะไปก่อน ค�ำวินิจฉัยนี้ เป็นกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้รับค�ำร้อง
ให้ มี ก ารตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 218a
แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญา 83 ที่ก�ำหนดให้ก ารท�ำแท้งโดยแพทย์ส ามารถท�ำได้
โดยไม่มคี วามผิด หากการท�ำแท้งนัน้ เกิดขึน้ ช่วงไม่เกิน 12 สัปดาห์แรกของการตัง้ ครรภ์
ในกรณีน้ี ศาลรัฐธรรมนูญมองว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนสิทธิในชีวิตถือเป็น
รากฐานส�ำคัญที่รัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมันมุ่งให้ความคุ้มครอง และถือเป็น
แก่นสาระส�ำคัญที่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องยึดถือปฏิบัติ ดังนั้น การก�ำหนด
ไว้ ใ นประมวลกฎหมายอนุ ญ าตให้ มี ก ารท� ำ ร้ า ยชี วิ ต ของทารกในครรภ์ ม ารดา
อันถือเป็นการละเมิดต่อคุณค่าสูงสุดที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้โดยตรง
จึงมีลักษณะที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศาลจึงประกาศให้บทบัญญัติดังกล่าวเป็นโมฆะ
นอกจากนี้ ศาลยังได้ก�ำหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุง
เนื้อหาของกฎหมายที่ว่าด้วยการท�ำแท้งในส่วนนี้ให้มีความสอดคล้องและเกิดการ
ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม ระหว่างสิทธิในชีวิตและคุณค่าของตัวอ่อนในครรภ์มารดา
กับสิทธิในการก�ำหนดตนเอง (Self Determination) ของหญิงผูต้ งั้ ครรภ์  ทัง้ นี้ ระหว่างที่
ฝ่ายนิติบัญญัติก�ำลังปรับแก้กฎหมายให้มีความเหมาะสม ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า
มี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ อ� ำ นาจตามความในมาตรา 35 ของรั ฐ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ย
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพือ่ ก�ำหนดให้มกี ารมาตรการชัว่ คราว
83

ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 218a “(1) การกระท�ำตามความในมาตรา 218 จะไม่ถือว่าเป็น
ความผิดหากว่า
1) หญิงที่ร้องขอให้ยุติการตั้งครรภ์ได้แสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์และสามารถเชื่อได้ว่าได้
ด�ำเนินการหารือกับแพทย์ตามความในมาตรา 219(2)2nd มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนที่จะด�ำเนินการ
ยุติการตั้งครรภ์
2) การยุติการตั้งครรภ์กระท�ำโดยแพทย์
3) การยุติการตั้งครรภ์กระท�ำลงเมื่ออายุตครรภ์มีไม่เกิน 12 สัปดาห์นับแต่วันที่ปฏิสนธิ...”
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เกีย่ วกับการท�ำแท้งในห้วงเวลาทีอ่ ายุครรภ์ไม่เกิน 12 เดือนไปก่อน จนกว่าฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
จะได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจนแล้วเสร็จ
3.7.5.2 คดีกฎหมายเกีย่ วกับเครือ่ งพันธนาการผูป้ ว่ ยจิตเภท ตามความ
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 2 BvR 309/15 และ 2 BvR 502/16 ลงวันที่
24 กรกฎาคม 2018
คดีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าบทกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แต่ให้สามารถใช้บทกฎหมายนัน้ บังคับไปได้กอ่ น ภายใต้เงือ่ นไขทีศ่ าลรัฐธรรมนูญก�ำหนด
อันเป็นการใช้อ�ำนาจฐานะของ “การนิติบัญญัติส�ำรอง”
กรณีตามค�ำวินจิ ฉัยนีเ้ กิดจากการทีผ่ รู้ อ้ งสองรายซึง่ ได้รบั ผลกระทบจาก
รั ฐ บั ญ ญั ติ ร ะดั บ มลรั ฐ ที่ ว ่ า ด้ ว ยการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทที่ ก� ำ หนดให้ ส ามารถใช้
เครือ่ งพันธนาการกับผูป้ ว่ ยจิตเภทได้ ในกรณีทเี่ ห็นว่ามีความจ�ำเป็นเพือ่ ป้องกันอันตราย
อันอาจเกิดกับตัวผู้ป่วยหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ร้องได้ด�ำเนินการยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็นผู้ป่วยถูกพันธนาการโดยอาศัย
เครื่องพันธนาการห้าจุดและเจ็ดจุด อันถือเป็นการละเมิดและจ�ำกัดเสรีภาพของผู้ร้อง
ทั้งสองอย่างร้ายแรง
ศาลรั ฐ ธรรมนูญ พิเ คราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ร้องทั้งสองถูกพันธนาการ
โดยเครือ่ งพันธนาการห้าและเจ็ดจุดเป็นระยะเวลานาน จริงอยูว่ า่ การด�ำเนินการดังกล่าว
เป็นการกระท�ำลงภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมาย แต่การจ�ำกัดเสรีภาพของปัจเจกบุคคล
เป็นระยะเวลานาน โดยไม่อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของศาลถือเป็นการละเมิดคุณค่าสูงสุด
ตามรั ฐธรรมนู ญอย่ างร้ายแรง และในขณะเดียวกันก็ไม่ส มควรที่จะเรียกว่าเป็น
การใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและคนรอบตัว ดังนั้น
ศาลรัฐธรรมนูญจึงเห็นว่าบทกฎหมายที่อนุญาตให้มีการพันธนาการผู้ป่วยได้นั้น
มีลักษณะที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และได้มีค�ำสั่งให้ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐที่ผู้ป่วย
ทัง้ สองต้องเข้ารักษาตัว ด�ำเนินการแก้ไขกฎหมายเพือ่ ก�ำหนดให้การใช้เครือ่ งพันธนาการ
จ�ำนวนมากจะต้องอยู่ภายใต้ค�ำสั่งของศาล และจะใช้เครื่องพันธนาการเช่นว่านั้น
ต่อเนื่องไปได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมง
ทั้งนี้ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเห็นความจ�ำเป็นที่จะต้องชั่งน�้ำหนัก
ระหว่างเสรีภาพของผูป้ ว่ ยทีถ่ กู จ�ำกัด กับความปลอดภัยของตัวผูป้ ว่ ยเองและคนรอบข้าง

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ศาลจึ ง ใช้ อ� ำ นาจตามความในมาตรา 35 ของรั ฐ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี84 ออกมาตรการบังคับให้บทมาตราทีว่ า่ ด้วยการอนุญาต
ให้ใช้เครื่องพันธนาการในประเทศทั้งสองนั้น สามารถใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่
30 มิถุนายน 2019 และยังก�ำหนดต่อไปด้วยว่า การใช้เครื่องพันธนาการชนิดห้าจุด
และเจ็ดจุดนั้น จะสามารถกระท�ำได้โดยไม่ต้องขอศาลเฉพาะในระยะเวลาไม่เกิน
ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น หากเกินกว่านั้นจะต้องด�ำเนินการร้องขอไปยังศาลเพื่อให้มีการ
ใช้เครื่องพันธนาการในระยะเวลาที่นานกว่าปกติ
3.7.5.3 คดีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตัวในโรงพยาบาลจิตเวช
ตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 2 BvR 2122/11 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2013
คดีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าบทกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญและให้
ฝ่ายนิติบัญญัติด�ำเนินการปรับปรุงกฎหมายนั้น แต่ให้ใช้บังคับกฎหมายเก่าต่อไปก่อน
ภายใต้เงือ่ นไขทีศ่ าลรัฐธรรมนูญก�ำหนด กรณีตามค�ำร้องเป็นการทีผ่ รู้ อ้ งซึง่ ถูกกล่าวหาว่า
กระท�ำความผิดทางอาญาและถูกควบคุมตัวไว้ในโรงพยาบาลจิตเวช เนื่องจากผู้ร้อง
อยู่ในช่วงระยะเวลาของการพิสูจน์ตนเอง จะได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องรับโทษทางอาญา
อันเนื่องมาจากมีความผิดปกติทางจิตหรือไม่ ซึ่งการควบคุมตัวเช่นว่านี้เป็นไปตามที่
ก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธ์
อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องซึ่งกระท�ำความผิดทางอาญาอย่างร้ายแรงกลับถูก
ศาลที่เกี่ยวข้องสั่งให้คุมตัวไว้ที่โรงพยาบาลจิตเวช แม้ผู้เชี่ยวชาญจะวิเคราะห์แล้วว่า
ผู้ร้องนั้นไม่ได้มีความผิดปกติทางจิต เป็นเหตุให้ผู้ร้องไม่ได้รับการด�ำเนินกระบวน
พิจารณาในทางอาญาทีเ่ ป็นธรรม โดยผูร้ อ้ งได้ดำ� เนินการอุทธรณ์คำ� สัง่ ให้คมุ ตัวผูร้ อ้ งไว้
หลายครัง้ แต่กไ็ ม่เป็นผล จึงน�ำมาสูก่ ารยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้พจิ ารณาว่า
สิทธิของผู้ร้องถูกละเมิดจากความในประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่
ในคดีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายอาญาที่เปิดช่องให้บุคคลซึ่งกระท�ำความผิดทางอาญาสามารถถูกควบคุมตัว
ณ โรงพยาบาลจิตเวชได้เรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่ไม่ปรากฏว่าจ�ำเป็นต้องพิสูจน์สุขภาพจิต
84

รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตร 35 “ศาลรัฐธรรมนูญอาจก�ำหนด
ลงในค�ำวินจิ ฉัยว่าให้ผใู้ ดเป็นผูม้ หี น้าทีด่ ำ� เนินการตามค�ำวินจิ ฉัย และอาจก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินการ
ด้วยก็ได้”
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ของผู้กระท�ำความผิดมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรง เนื่องจาก
มีลักษณะที่ก่อให้เกิดสภาพที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างการคุมตัวกับการจ�ำคุกได้
ศาลจึ ง มี ค� ำ สั่ ง ให้ ฝ ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขความในกฎหมายที่ มี ลั ก ษณะ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเสีย อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นว่าบทบัญญัตดิ งั กล่าวควรใช้บงั คับ
ต่อไปก่อน จึงใช้อ�ำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี85 ก�ำหนดเงือ่ นไขทีจ่ ะต้องด�ำเนินการว่า ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
จะต้องด�ำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2013
และในช่ ว งระยะเวลาดั ง กล่ า ว ให้ บ ทกฎหมายที่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น
มีผลใช้บังคับต่อไป โดยในการบังคับใช้จะต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างสูงและ
ต้องค�ำนึงถึงหลักความได้สัดส่วนเป็นอย่างยิ่ง
		3.7.5.4 คดีกฎหมายเกี่ยวกับการท�ำประชามติ ตามค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 2 BVG 1/51 ลงวันที่ 23 ตุลาคม 1951
คดีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้มกี ารแก้ไขกฎหมายเพือ่ ให้สามารถบังคับ
ให้เป็นไปตามความในกฎหมายได้ กรณีนี้ เกิดขึ้นจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญจ�ำเป็น
ต้องพิจารณาค�ำร้องที่เกี่ยวข้องกับการท�ำประชามติว่าด้วยอาณาเขตดินแดนของรัฐ
สองรั ฐ ภายใต้ ก ฎหมายในระดั บ รั ฐ บั ญ ญั ติ ซึ่ ง แรกเริ่ ม เมื่ อ ศาลได้ รั บ ค� ำ ร้ อ งนั้ น
ศาลรัฐธรรมนูญได้กำ� หนดมาตรการคุม้ ครองชัว่ คราวขึน้ มาเพือ่ ให้ระงับการด�ำเนินการ
ออกเสียงประชามติดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าศาลจะมีค�ำวินิจฉัย
ต่อมา ในวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1951 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า
กฎหมายทีเ่ ป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีนนั้ สามารถใช้บงั คับต่อไปได้ เนือ่ งจากไม่มลี กั ษณะ
ที่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ อย่ า งไรก็ ต าม ในวั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ มี ก าร
ออกค�ำวินิจฉัยนั้น ปรากฏว่าระยะเวลาที่จะต้องด�ำเนินการออกเสียงประชามติ
ตามรัฐบัญญัตทิ งั้ สองฉบับนัน้ สิน้ สุดลงไปแล้ว โดยศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยต่อไปว่า จริงอยู่
ที่ศาลรัฐธรรมนูญทรงไว้ซึ่งอ�ำนาจในการตีความรัฐธรรมนูญ แต่ก็ไม่ได้มีสถานะ
เป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่จะสามารถแก้ไขเนื้อความตามกฎหมายได้ตามอ�ำเภอใจ ดังนั้น
เมื่อระยะเวลาตามที่กฎหมายก�ำหนดให้มีการท�ำประชามติผ่านพ้นไปแล้ว ศาลย่อม
ไม่สามารถก�ำหนดให้มีการลงประชามติใหม่ได้ เนื่องจากจะมีลักษณะเป็นการแก้ไข
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ข้อกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ศาลสามารถออกค�ำสั่งเพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดวันในการท�ำประชามติได้ และในขณะเดียวกันก็อาศัยความ
ตามมาตรา 35 แห่งรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี86
เพื่อให้ระงับการด�ำเนินการอื่นใดตามรัฐบัญญัติรัฐที่เกี่ยวข้องไปก่อน จนกว่าจะมีการ
แก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จได้
		3.7.5.5 คดีกฎหมายอาญาเกีย่ วกับการคุมขังผูก้ อ่ คดีความผิดเกีย่ วกับ
เพศ ตามค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 2 BvR 2365/09, 2 BvR 740/10, 2 BvR
2333/08, 2 BvR 1152/10 และ 2 BvR 571/10 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2011
คดี นี้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค� ำ สั่ ง ให้ ท� ำ การแก้ ไ ขกฎหมายที่ ขั ด หรื อ แย้ ง
ต่อรัฐธรรมนูญ โดยระหว่างทีท่ ำ� การแก้ไขนัน้ ให้ใช้บงั คับกฎหมายเดิมไปก่อนภายใต้เงือ่ นไข
ที่ศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด ค�ำวินิจฉัยในคดีนี้ เกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญ
รวมเอาค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจ�ำนวนมากเข้ามาไว้พิจารณาเป็นเรื่องเดียวกัน
โดยบรรดาค�ำร้องทั้งหลายนั้นล้วนเกิดขึ้นภายใต้ฐานของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ทีว่ า่ ประมวลกฎหมายอาญาซึง่ มีการแก้ไขใหม่นนั้ มีลกั ษณะละเมิดสิทธิของประชาชน
อย่างร้ายแรง โดยเฉพาะการก�ำหนดโทษคุมขังเป็นระยะเวลานานในการท�ำความผิด
เกี่ยวกับเพศ โดยให้โทษดังกล่าวสามารถลงโทษย้อนหลังไปใช้กับผู้ที่กระท�ำความผิด
ก่อนที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาได้ด้วย
ในการนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิเคราะห์แล้วเห็นว่า บทกฎหมายแห่งประมวล
กฎหมายอาญาในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ ม ขั ง ผู ้ ก ่ อ คดี ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศนั้ น
มีลักษณะที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจริง อย่างไรก็ตาม ก็มีความจ�ำเป็นบางประการ
ทีจ่ ะให้กฎหมายมีผลใช้บงั คับอยู่ ศาลจึงอาศัยความในมาตรา 35 ของรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก�ำหนดค�ำบังคับ ให้ขอ้ กฎหมายดังกล่าว
สามารถใช้บังคับได้อยู่ต่อไปจนกว่าจะถึงก�ำหนดในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2013
และให้ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ก้ไขกฎหมายมาตราดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกันด้วย
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้กำ� หนดต่อไปว่า นับแต่นไี้ ปจนกว่าจะถึงวันที่
31 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 หากมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องปรับใช้บทกฎหมายทีศ่ าลเห็นว่า
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในคดีใด บรรดาศาลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณา
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การบังคับใช้ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด และต้องพิจารณาการปรับใช้
บทกฎหมายภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวด้วยความเข้มงวดยิ่ง
3.8 บทสรุป
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของเยอรมนีถือเป็นต้นแบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญของหลายประเทศ โดยมีจดุ เด่นและลักษณะพิเศษของตนเองทีน่ า่ สนใจ
3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นแรก วัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน
ครอบคลุมถึงการกระท�ำใด ๆ ที่เกิดจากใช้อ�ำนาจมหาชนทั้งในทางนิติบัญญัติ บริหาร
และตุลาการ ไม่ว่าจะเป็นการตรากฎหมาย การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือ
การพิจารณาพิพากษาคดี แม้ประเทศไทยจะน�ำแนวคิดบางประการมาจากระบบ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของเยอรมนีแต่ก็ยังมีส่วนที่แตกต่างหลายประการ เช่น
การโต้แย้งการกระท�ำ  (และการงดเว้นการกระท�ำ) ในเยอรมนีให้หมายถึงการกระท�ำ
ที่เป็นการใช้อ�ำนาจมหาชนทุกประเภทโดยไม่จ�ำเป็นต้องแยกว่าการกระท�ำดังกล่าว
เป็นการใช้อ�ำนาจทางปกครองในรูปแบบของการกระท�ำทางปกครองหรือการกระท�ำ
ทางรัฐบาลดังเช่นในประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศไทยแต่อย่างใด ส�ำหรับการกระท�ำ
หรืองดเว้นการกระท�ำที่เป็นการใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติในการตรากฎหมาย วัตถุแห่งการ
ร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของเยอรมันมิได้จ�ำกัดเพียงการตรากฎหมายออกมากระทบ
สิทธิขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังขยายวัตถุแห่งการร้องทุกข์ให้หมายรวมไปถึงการงดเว้น
ไม่ ด� ำ เนิ น การตรากฎหมายตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ก� ำ หนดไว้ อั น ขั ด ต่ อ เจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญโดยแจ้งชัด หรือการไม่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีความบกพร่อง หรือ
กฎหมายทีไ่ ม่สมบูรณ์หรือไม่เหมาะสม ซึง่ ประเทศไทยยังไม่ปรากฏวัตถุแห่งการร้องทุกข์
ในลักษณะเช่นนี้ และประการสุดท้าย การใช้อ�ำนาจตุลาการในระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญของเยอรมันถือเป็นการใช้อ�ำนาจมหาชนรูปแบบหนึ่ง จึงเป็นวัตถุแห่ง
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้เช่นกัน โดยศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาวินจิ ฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลอื่นในลักษณะ “ต่อยอด” กระบวนการ
พิจารณาคดีของศาลอืน่ ๆ เท่านัน้ แต่มใิ ช่การอุทธรณ์หรือฎีกาค�ำพิพากษาของศาลอันจะ
ท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลสูงสุดของศาลทั้งปวงแต่ประการใด ซึ่งการตรวจสอบ
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ค�ำพิพากษาโดยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันถือเป็นความโดดเด่นเฉพาะของเยอรมนี
อีกประการหนึง่ แต่ประเทศไทยยังถือเป็นข้อยกเว้นไม่อาจเป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ได้
ประเด็นที่สอง  อ�ำนาจขององค์คณะย่อย (Kammer) หรือเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า
“องค์ ค ณะกลั่ น กรอง” มี อ� ำ นาจเต็ ม ทั้ ง ในการมี ค� ำ สั่ ง รั บ หรื อ ปฏิ เ สธค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์
ทางรัฐธรรมนูญที่ยื่นมายังศาลรัฐธรรมนูญได้โดยล�ำพัง และอ�ำนาจออกค�ำสั่งคุ้มครอง
ชั่วคราวระหว่างพิจารณาได้ด้วยโดยใช้มติเอกฉันท์เช่นกัน จะเห็นได้ว่า อ�ำนาจ
ขององค์คณะย่อยในระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของเยอรมนีท�ำให้ระบบการ
กลั่นกรองคดีมีประสิทธิภาพและลดภาระคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาขององค์คณะใหญ่
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็นที่สาม สภาพบังคับและการบังคับตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมัน นอกจากศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการตรากฎเกณฑ์ชั่วคราวขึ้นใช้เอง
เพือ่ บังคับการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ จนกว่าฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะได้ตรากฎหมายดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายหลังต่อไป หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งในทางวิชาการว่า “การใช้อ�ำนาจ
นิติบัญญัติในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติส�ำรอง” อันจะเห็นได้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็น
ทั้งผู้ใช้ ผู้ตีความรัฐธรรมนูญและท�ำหน้าที่ในการอุดช่องว่างในรัฐธรรมนูญที่เกิดจาก
ข้ อ ความทั่ ว ไปของบทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานตามรั ฐ ธรรมนู ญ ในกรณี ที่
ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ยอมท�ำหน้าที่ของตนเองตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้
คณะผู้วิจัยเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศ
เยอรมันโดยเฉพาะในส่วนของวัตถุแห่งการร้องทุกข์ ซึง่ ครอบคลุมการใช้อำ� นาจมหาชน
ในทุกรูปแบบ อ�ำนาจขององค์คณะย่อย อันเป็นกลไกส�ำคัญในการกลั่นกรองคดีชั้นดี
ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการบังคับตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี
ที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม จะสามารถเป็นต้นแบบ
ในการปรับปรุงกระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศไทยให้มคี วามสมบูรณ์
และมีประสิทธิมากยิ่งขึ้นในอนาคต
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บทที่ 4
อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและ
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในประเทศออสเตรีย
4.1 ข้อความเบื้องต้น
ในส่วนของความเบือ้ งต้นนัน้ จะขอน�ำเสนอ (4.1.1) ความเป็นมาของศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย จากนั้นตามด้วย (4.1.2) องค์ประกอบขององค์คณะตุลาการ
(4.1.3) เขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ แล้วจากนัน้ จึงจะกล่าวถึง (4.1.4) การร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญเป็นล�ำดับสุดท้าย ดังจะมีรายละเอียดต่อไปนี้
4.1.1 ความเป็นมาของศาลรัฐธรรมนูญ1
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย (Verfassungsgerichtshof, VfGH)
เป็นองค์กรตุลาการที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรีย ค.ศ. 1920
(Bundes-Verfassungsgesetz ,B-VG) ผลของการประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ
ฉบับดังกล่าว ท�ำให้บรรดาอ�ำนาจหน้าทีท่ งั้ หมดของ “ศาลอิมพีเรียล” และ “ศาลอาณาจักร”
(Reichsgericht)2 ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ นับตัง้ แต่ ค.ศ. 1867 ถูกถ่ายโอนมายังศาลรัฐธรรมนูญใหม่
โดยมีอ�ำนาจครอบคลุมการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ
อาทิ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย การตรวจสอบการปฏิบตั ติ าม
บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ของหน่ ว ยงานรั ฐ นอกจากนี้ ใ นกรณี ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น
ศาลยังสามารถก�ำหนดวิธกี ารเยียวยาอันเหมาะสมแก่สภาวการณ์เฉพาะต่าง ๆ ได้  ดังนัน้
ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียจึงมักถูกกล่าวถึงในฐานะ “ผูพ้ ทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญ” อย่างไรก็ตาม
โดยหลักการแล้วศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจหยิบยกปัญหาต่าง ๆ ขึน้ พิจารณาได้ดว้ ยตัวเอง
แต่ต้องมีการยื่นค�ำร้องมายังศาลตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและ
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ค.ศ. 1953
1
2

Verfassungsgerichtshof, The Constitutional Court (Österreich: Verfassungsgerichtshof,
2014). 5-17.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. “วิวัฒนาการและรูปแบบขององค์กรที่ท�ำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทในทางปกครอง
ของประเทศเยอรมัน,” วารสารนิติศาสตร์ 19, ฉ. 4 (ธันวาคม 2532): 111-147.
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4.1.2 องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรีย ค.ศ. 1920 ได้ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน รองประธาน 1 คน และตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 12 คน รวม 14 คน และยังมีตุลาการส�ำรองอีกจ�ำนวน 6 คน
ที่จะท�ำหน้าที่แทนตุลาการที่เจ็บป่วยหรือถอนตัวจากการพิจารณาในกรณีที่อาจ
ไม่เป็นกลาง หรือถูกมองว่าไม่เป็นกลาง ตุลาการทั้งหมดจะแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี
ตามค�ำแนะน�ำขององค์กรของรัฐ ดังต่อไปนี้
(1) คณะรัฐมนตรีจะเป็นผูเ้ สนอผูท้ รงคุณวุฒทิ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกจากผูพ้ พิ ากษา
ข้าราชการฝ่ายปกครอง และศาสตราจารย์คณะนิตศิ าสตร์ในมหาวิทยาลัย เป็นประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน รองประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
6 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญส�ำรอง 3 คน
(2) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (Nationsrat) จะเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเป็นตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ 3 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญส�ำรอง 2 คน
(3) สภาทีป่ รึกษาแห่งสหพันธ์ (Bundesrat) ซึง่ เป็นสภาสูงของสหพันธ์ จะเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญส�ำรอง
1 คน
ทัง้ นี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 12 ปี และด�ำรงต�ำแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียวเท่านัน้ ต�ำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญมีศกั ดิเ์ ทียบเท่ากับรัฐมนตรี
ต่างประเทศ ส่วนรองประธานศาลรัฐธรรมนูญเทียบเท่ากับต�ำแหน่งปลัดกระทรวง และ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 147 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำรองทุกคนต้องส�ำเร็จการศึกษาวิชานิติศาสตร์และจะต้องมีประสบการณ์ในการ
ท�ำงานอย่างน้อยสิบปี ยิง่ ไปกว่านัน้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำรองจะต้องเป็นอิสระ จะด�ำรงต�ำแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง ในรัฐบาลแห่งสหพันธ์
และมลรัฐ ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือในสภาที่ปรึกษาแห่งสหพันธ์ไม่ได้
4.1.3 เขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
เขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรียได้รับการบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรีย ค.ศ. 1920 ซึ่งกล่าวโดยสรุป ได้ดังนี3้
3

วรเจตน์ ภาคีรตั น์, รายงานการวิจยั เรือ่ ง วิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีของศาลรัฐธรรมนูญ
ต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย, เสนอต่อ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศาลรัธรรมนูญ,
2545), 51.
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(1) การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเรียกร้องในทางทรัพย์สิน
ของสหพันธ์ หรือของมลรัฐ หรือขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณี
ที่สิทธิเรียกร้องตามข้อพิพาทไม่อยู่ในอ�ำนาจศาลยุติธรรมหรือไม่อาจด�ำเนินการได้
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
(2) ข้อพิพาทเรื่องอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศาล
ฝ่ายปกครอง หรือมลรัฐ
(3) การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอันเกิดจากความตกลงหรือสัญญาเกี่ยวกับ
อ�ำนาจหน้าที่ของมลรัฐหรือสหพันธ์ หรือระหว่างมลรัฐด้วยกัน
(4) การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย  
(5) การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตัง้ การวินจิ ฉัย
ชี้ขาดเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับจากการเลือกตั้ง และ
การวินิจฉัยชี้ขาดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลของการลงประชามติ
(6) การวินจิ ฉัยชีข้ าดค�ำฟ้องทีม่ ผี ลต่อองค์กรของรัฐ (Staatsgerichtsbarkeit)
(7) อ�ำนาจในฐานะเป็นศาลปกครองพิเศษ (Sonderverwaltungsgerichtshof)
(8) การวินิจฉัยชี้ขาดการกระท�ำที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่
รัฐบัญญัติแห่งสหพันธ์ก�ำหนด
4.1.4 ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในประเทศออสเตรีย
ในส่วนของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Complaint) นั้น
หากพิจารณาจากบริบททางกฎหมายของรัฐธรรมนูญออสเตรีย ตลอดจนกฎหมายอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวด้วยศาลรัฐธรรมนูญ จะพบว่า เป็นระบบการร้องทุกข์แบบเฉพาะทั้งสิ้น
จึ ง ไม่ เ ปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส ่ ว นในการร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ
อย่างกว้างขวางเหมือนกับระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเต็มรูปในเยอรมนี กล่าวคือ
ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรีย ประชาชนที่ถูกล่วงละเมิดสิทธิ
ทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้สามารถยืน่ ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ได้เฉพาะตามช่องทางทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดไว้เท่านัน้ โดยช่องทางทัง้ สองนัน้ ช่องทางหนึง่
เป็นช่องทางทีต่ รวจสอบการใช้อำ� นาจทางนิตบิ ญ
ั ญัติ นัน่ คือการตรวจสอบกฎหมาย
ที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยตรง ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น
“การร้องทุกข์ต่อกฎหมาย” และอีกช่องทางหนึ่ง คือการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจ
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ตุลาการผ่านการตรวจสอบการปรับใช้บทบัญญัตขิ องกฎหมายโดยศาล ซึง่ อาจเรียกว่า
เป็น “การร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองหรือศาลผู้ลี้ภัย” ทั้งนี้ การร้องทุกข์
ทั้งสองรูปแบบนั้นมีวัตถุแห่งค�ำร้อง เงื่อนไขในการร้องทุกข์ ตลอดจนการด�ำเนิน
กระบวนพิจารณาต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป
เหตุ ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศออสเตรี ย นั้ น มี อ� ำ นาจในการวิ นิ จ ฉั ย
ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่ค่อนข้างจ�ำกัด เนื่องมาจากความพยายามในการจัดวาง
เขตอ�ำนาจศาลไม่ให้ก้าวก่ายอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างศาลต่าง ๆ อันประกอบไปด้วย
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ การเปิดโอกาสให้ศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถใช้อ�ำนาจในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้อย่างกว้างขวาง
อาจท�ำให้เกิดการก้าวล่วงอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างศาลได้4 ดังนัน้ โดยปกติแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งประเทศออสเตรียจะเข้าไปพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณา
ของศาลยุตธิ รรมก็แต่เฉพาะเมือ่ ศาลเห็นว่าบทกฎหมายทีบ่ งั คับใช้กบั คดีนนั้ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญเท่านั้น โดยในปี ค.ศ. 2013 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้คู่ความ
ในคดีอาญาสามารถร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงว่า กฎหมายทีใ่ ช้ในการตัดสินคดี
ของตนนั้นมีลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ อันถือเป็นกระบวนการใหม่ที่พึ่ง
ถูกสร้างขึน้ อย่างไรก็ตาม การใช้สทิ ธิในกระบวนการดังกล่าวถูกจ�ำกัดไว้เฉพาะในชัน้ ศาล
ชั้นต้น (Court of First Instance)5 และเป็นเรื่องของการพิจารณาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยตรง ไม่มปี ระเด็นทีเ่ กีย่ วด้วยการละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
อันเป็นรากฐานส�ำคัญของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญทัง้ สองรูปแบบมีลกั ษณะดังนี้ (4.1.4.1) การร้องทุกข์
ต่อกฎหมาย และ (4.1.4.2) การร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองหรือศาลผู้ลี้ภัย
		
4.1.4.1 การร้องทุกข์ต่อกฎหมาย
การร้องทุกข์ต่อกฎหมายกรณีที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ประชาชนที่ถูก
ล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้โดยกฎหมายของรัฐสามารถ
ยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยตรงได้ ซึ่งแยกออกเป็น 3 กรณี
4
5

Arthur Dyevre and Giulio Itzcovich., Comparative Constitutional Reasoning, ed. András
Jakab (England: Cambridge University Press, 2017), 80-81.
David Landau and other Richard Albert, 2016 Global Review of Constitutional Law
(I-CONnect-Clough Center, 2016), 12.
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(1) กรณีแรก ตามมาตรา 139 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรีย
การร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรา 139 คื อ การร้ อ งขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล�ำดับรอง (Ordinance)
ไม่ว่ากฎหมายล�ำดับรองนั้นจะตราขึ้นโดยรัฐบาลในระดับสหพันธรัฐหรือระดับมลรัฐ
		(2) กรณีที่สอง ตามมาตรา 139a ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
ออสเตรีย
การร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรา 139a คื อ การร้ อ งขอให้
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตรวจสอบความชอบด้ ว ยกฎหมายของการประกาศยื น ยั น ความ
ชอบธรรมตลอดจนการคงอยู่ของสนธิสัญญาซึ่งจัดท�ำโดยรัฐ (Pronouncements on
the republication of law: state treaty)
(3) กรณีที่สาม ตามมาตรา 140 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
ออสเตรีย
การร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรา 140 คื อ การร้ อ งขอให้
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐ บัญญัติส หพันธ์ห รือ
รัฐบัญญัติของมลรัฐ
		
4.1.4.2 การร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองหรือศาลผู้ลี้ภัย
การร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองหรือศาลผู้ลี้ภัย (Asylum
Court) คือกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญเปิดช่องให้คคู่ วามทีฟ่ อ้ งคดีตอ่ ศาลปกครอง หรือศาลผูล้ ภ้ี ยั
แล้วค�ำพิพากษาของศาลทัง้ สองไม่ได้แก้ไขเยียวยาการถูกล่วงละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของตนตามทีร่ ฐั ธรรมนูญได้บญ
ั ญัตริ บั รองและคุม้ ครองไว้แต่อย่างใด จึงสามารถน�ำเรือ่ ง
มาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในฐานะศาลอุทธรณ์ คดีรอ้ งทุกข์ประเภททีส่ องนี้ แยกออกเป็น
2 กรณี
		
(1) กรณีแรก ตามมาตรา 144 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรีย
กรณีนคี้ อื การตรวจสอบค�ำวินจิ ฉัยของศาลปกครองกรณีทสี่ ทิ ธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญของบุคคลถูกละเมิดด้วยค�ำสัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยของฝ่ายปกครองทีต่ งั้ อยูบ่ นฐาน
ของกฎหมายทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญจะเข้าไปตรวจสอบบรรดา
ตัวบทกฎหมายต่าง ๆ อันเป็นรากฐานของค�ำสัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยทางปกครองทีล่ ะเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนผูร้ อ้ ง ภายหลังจากทีผ่ รู้ อ้ งได้นำ� เอาความเดือดเนือ้ ร้อนใจของตน
ไปฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ ต้นแล้ว
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(2) กรณีทสี่ อง ตามมาตรา 144a ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรีย
กรณีที่สองนี้เป็นกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญท�ำการตรวจสอบค�ำวินิจฉัย
ของศาลผู้ลี้ภัย (Asylum Court) เมื่อบุคคลซึ่งต้องขึ้นสู่ศาลผู้ลี้ภัยนั้นเห็นว่าค�ำวินิจฉัย
ของศาลผูล้ ภี้ ยั กระท�ำลงบนฐานของสนธิสญั ญา รัฐบัญญัตสิ หพันธ์ รัฐบัญญัตมิ ลรัฐ ตลอดจน
บรรดากฎหมายล�ำดับรองใด ๆ ทีม่ คี วามไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และเป็นเหตุ
อันก่อให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพตามที่ได้บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญประเภททีส่ องนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะท�ำหน้าที่
ตรวจสอบกฎหมายทีเ่ ป็นฐานของค�ำวินจิ ฉัยหรือค�ำสัง่ ของฝ่ายปกครองซึง่ ถูกใช้เป็นวัตถุ
แห่งคดีในการฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ ต้นหรือศาลผูล้ ภี้ ยั และเป็นการตรวจสอบภายหลัง
จากที่ศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลผู้ลี้ภัยได้ด�ำนินกระบวนพิจารณาแล้ว ระบบเช่นนี้
เป็นลักษณะพิเศษของการคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการกระท�ำทางปกครอง
ในประเทศออสเตรีย โดยระบบดังกล่าวก�ำหนดว่าหากประชาชนได้รับความเดือดร้อน
เสียหายจากค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่งของฝ่ายปกครองสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง
ชัน้ ต้น (the Administrative of first instance) หรือศาลผูล้ ภี้ ยั ให้พจิ ารณาได้ แต่หาก
ศาลทั้งสองพิจารณาคดีของประชาชนผู้ร้องและมีค�ำพิพากษาแล้ว ประชาชนผู้ร้อง
ยั ง เห็ น ว่ า สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของตนยั ง คงถู ก ล่ ว งละเมิ ด จากค� ำสั่ ง หรื อ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ของฝ่ายปกครองก็สามารถเลือกช่องทางในการอุทธรณ์ได้สองรูปแบบ ได้แก่ หากผูร้ อ้ งเห็นว่า
สิทธิทถี่ กู ละเมิดของตนนัน้ ได้รบั การรับรองและคุม้ ครองไว้ในกฎหมายระดับรัฐบัญญัติ
ลงไป ผู้ร้องย่อมสามารถเลือกที่จะอุทธรณ์ค�ำร้องของตนต่อศาลปกครองสูงสุด
(Verwaltungsgerichtshof) แต่หากผู้ร้องเห็นว่าสิทธิและเสรีภาพที่ตนถูกละเมิดนั้น
เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติรับรองไว้โดยตรงในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ผู้ร้องย่อมเลือกที่จะ
ฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงเพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายที่เป็นฐานแห่งการใช้อ�ำนาจของฝ่ายปกครองนั้นได้6
ทั้งนี้ เนื่องจากระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรีย
มีลกั ษณะทีเ่ ป็นสองระบบซึง่ แยกจากกันโดยชัดเจน คือระบบการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัตสิ หพันธ์ รัฐบัญญัตขิ องมลรัฐ การตรวจสอบความชอบด้วย
6

Legislationline.org, “Administrati Justice in Europe: Report for Ausria,” https://www.
legislationline.org/documents/id/18979. (accessed Janury 14, 2019)
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กฎหมายของกฎหมายล� ำ ดั บ รอง รวมถึ ง การตรวจสอบความชอบด้ ว ยกฎหมาย
ของการประกาศยืนยันความชอบธรรมตลอดจนการคงอยูข่ องสนธิสญ
ั ญาซึง่ จัดท�ำโดยรัฐ
และในระบบการตรวจสอบค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลปกครองกรณี ที่ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของบุคคลถูกละเมิดด้วยค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของฝ่ายปกครอง ดังนั้น ในการพิจารณา
ถึงระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของออสเตรียจึงต้องแยกอธิบายออกเป็นสองส่วน
ด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะอธิบายถึงขั้นตอนของการท�ำค�ำร้อง การวินิจฉัยรับค�ำร้อง
ตลอดจนการวินิจฉัยคดีและการบังคับคดีต่าง ๆ นั้น ผู้วิจัยจะขอน�ำเสนอความทั่วไป
เกี่ยวกับการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในประเทศออสเตรียก่อน ดังมีรายละเอียด
ในหัวข้อถัดไป
4.2 วัตถุแห่งการฟ้องคดี
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของออสเตรียเป็นการ
ร้องทุกข์แบบเฉพาะ ดังนัน้ วัตถุแห่งการร้องทุกข์จงึ ถูกจ�ำกัดไว้โดยเฉพาะตามประเภท
ของการร้องทุกข์ ซึ่งอาจแยกได้เป็น 2 กรณี ได้แก่
4.2.1 การร้องทุกข์ต่อกฎหมาย
ช่องทางการร้องทุกข์ต่อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ 3 ช่องทาง แต่ละ
ช่องทางมีวัตถุแห่งการฟ้องคดีที่แตกต่างกัน ดังนี้
		
4.2.1.1 การร้องทุกข์ต่อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 1397
การร้ อ งทุ ก ข์ ก รณี น้ี เ ป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนซึ่ ง เห็ น ว่ า สิ ท ธิ
ตามรัฐธรรมนูญของตนถูกละเมิดจากการใช้อำ� นาจรัฐตรากฎหมายล�ำดับรองอันหมายถึง
หลักเกณฑ์ทตี่ ราขึน้ ภายใต้กฎหมายระดับรัฐบัญญัตอิ นั มีลกั ษณะเป็นการทัว่ ไป โดยอาจ
ตราขึ้นโดยรัฐบาลในระดับสหพันธรัฐ ระดับมลรัฐ หน่วยงานอิสระทางปกครอง ศาล
หรือ ส�ำนักงานซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง (Federal Tender Office) สามารถน�ำ
เรื่องราวความเดือดร้อนของตนมาร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
		
4.2.1.2 การร้องทุกข์ต่อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 139a
การร้องทุกข์ตามมาตรา 139a นัน้ วัตถุแห่งการร้องทุกข์คอื การประกาศ
ยืนยันความถูกต้องของสนธิสัญญาที่กระท�ำโดยรัฐ (Pronouncements on the
7

มาตรา 139 (1) รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรีย
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republication of a law: state treaty) ซึ่งประชาชนเห็นว่าการยืนยันความถูกต้อง
ของสนธิสัญญาเช่นว่านั้นกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตนซึ่งได้รับการรับรองและ
คุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ
		
4.2.1.3 การร้องทุกข์ต่อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 140
การร้องทุกข์กรณีนี้วัตถุแห่งการร้องทุกข์คือการใช้อ�ำนาจในการตรา
รัฐบัญญัติของสหพันธ์และรัฐบัญญัติของมลรัฐ ซึ่งประชาชนทั่วไปเห็นว่ารัฐบัญญัติ
ที่ตราขึ้นเหล่านั้นละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตนที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ใน
รัฐธรรมนูญโดยตรง
4.2.2 การร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองและศาลผู้ลี้ภัย
การร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาลแบ่งออกเป็น 2 กรณีเช่นกัน ได้แก่
		
4.2.2.1 การร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาลปกครอง
ตามบทบัญญัติมาตรา 1448 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรีย
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถท�ำหน้าที่เป็นองค์กรซึ่งตรวจสอบค�ำวินิจฉัยของศาลปกครอง
ชัน้ ต้น (Administrative courts of first instance) ซึง่ ผูร้ อ้ งได้ฟอ้ งคดีตอ่ ศาลปกครอง
เนือ่ งจากเห็นว่าสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามรัฐธรรมนูญของตนถูกละเมิดจากการออกกฎเกณฑ์
หรือค�ำสัง่ ของฝ่ายปกครองไม่วา่ จะเป็นในระดับสหพันธ์หรือในระดับมลรัฐ ซึง่ กฎหมาย
อันเป็นรากฐานของการออกกฎหรือค�ำสัง่ ของฝ่ายปกครองนัน้ ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
ในระดับรัฐบัญญัตหิ รือรัฐธรรมนูญ รวมถึงสนธิสญั ญาต่าง ๆ ทีอ่ าจจะท�ำขึน้ โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายด้วย ทั้งนี้ ค�ำสั่งตลอดจนการกระท�ำทางปกครองและค�ำวินิจฉัยที่สามารถ
น�ำมาร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นั้น จะต้องถูกโต้แย้งแล้วและจะต้องถูกวินิจฉัย
โดยศาลปกครองชั้นต้นก่อนจึงจะสามารถน�ำคดีมาฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง
		
4.2.2.2 การร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาลผู้ลี้ภัย
ความในมาตรานี้ ถู ก ก� ำ หนดขึ้ น เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ บุ ค คลผู ้ ลี้ ภั ย
ชาวต่างชาติทจี่ ำ� เป็นต้องขึน้ ศาลผูล้ ภี้ ยั ในออสเตรียสามารถอาศัยกระบวนการร้องทุกข์
ต่อศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตนได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ร้อง
ซึ่ ง เห็ น ว่ า ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลผู ้ ลี้ ภั ย ได้ ก ระท� ำ ลงบนพื้ น ฐานค� ำ สั่ ง หรื อ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
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ของฝ่ายปกครองเกี่ยวด้วยผู้ลี้ภัย อันมีรากฐานมาจากประกาศยืนยันความชอบธรรม
ของสนธิสญั ญา รัฐบัญญัตสิ หพันธ์ รัฐบัญญัตมิ ลรัฐ ตลอดจนกฎหมายล�ำดับรองทีข่ ดั หรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายล�ำดับที่สูงกว่า อันเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
ที่ตนพึงได้รับโดยตรง สามารถน�ำเรื่องของตนมาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาล
ตรวจสอบความชอบธรรมของค�ำพิพากษาซึง่ วางอยูบ่ นพืน้ ฐานของบรรดาตัวบทกฎหมาย
เหล่านั้นได้ ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 88a แห่งรัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญ ก�ำหนดให้การด�ำเนินการร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญโดยอาศัยค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลผูล้ ภี้ ยั เป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีนนั้ ให้ใช้เงือ่ นไขตลอดจนขัน้ ตอนในการร้องทุกข์
และการพิจารณาเดียวกันกับการร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาลปกครอง9
4.3 เงื่อนไขในการฟ้องคดี
เงื่อนไขการฟ้องคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของออสเตรียอาจแยกพิจารณาได้
5 เงือ่ นไข ได้แก่ (4.3.1) อ�ำนาจฟ้อง (4.3.2) ระยะเวลาในการฟ้องคดี (4.3.3) การหมดสิน้
หนทางเยียวยาทางกฎหมาย (4.3.4) รูปแบบการฟ้องคดี และ (4.3.5) ค่าธรรมเนียมศาล
4.3.1 อ�ำนาจฟ้อง
ผูท้ มี่ อี ำ� นาจฟ้องคดีรอ้ งทุกข์ทางรัฐธรรมนูญอาจแยกพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่
(4.3.1.1) ผู้มีสิทธิฟ้องคดี และ (4.3.1.2) สิทธิที่ถูกล่วงละเมิด
		
4.3.1.1 ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ผู้มีสิทธิฟ้องคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของออสเตรียอาจแยกพิจารณา
เป็นสองประเภทตามรูปแบบของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ คือ (1) ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ร้องทุกข์ต่อกฎหมาย และ (2) ผู้มีสิทธิฟ้องคดีร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาลปกครอง
และศาลผู้ลี้ภัย
		
(1) ผู้มีสิทธิฟ้องคดีร้องทุกข์ต่อกฎหมาย
แม้ ว ่ า ระบบการร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศออสเตรี ย
มุ่งตรวจสอบความถูกต้องของกฎหมายแต่ก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้บุคคลใดก็ได้สามารถ
เป็นผูม้ สี ทิ ธิฟอ้ งคดีได้ (Actio Popularis) แต่ผทู้ มี่ สี ทิ ธิฟอ้ งคดีจะต้องเป็นผูท้ สี่ ทิ ธิของตน
ได้รับผลกระทบจากความคงอยู่ของกฎหมายเท่านั้น โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็น
9
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ประธานแห่งสิทธิตามทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง และสิทธิ
ของผูร้ อ้ งจะต้องได้รบั ผลกระทบอย่างชัดแจ้งจากความคงอยูข่ องกฎหมายฉบับทีผ่ รู้ อ้ ง
หวังจะให้มีการตรวจสอบ โดยผลกระทบอย่างชัดแจ้งเช่นว่านี้ หมายถึงสิทธิประโยชน์
ทั้งหลายของผู้ร้องถูกกระทบหรือถูกก่อตั้งโดยกฎหมายที่เป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดี
โดยตรง ล� ำ พั ง ผู ้ ร ้ อ งกล่ า วว่ า ผลประโยชน์ บ างประการของตนอาจสู ญ เสี ย ไป
เพราะการคงอยูข่ องกฎหมาย แต่กฎหมายนัน้ ไม่ได้เป็นตัวก่อหรือท�ำลายผลประโยชน์ดงั กล่าว
โดยตรง ผู้ร้องก็ยังไม่มีสิทธิฟ้องคดี10
		
(2) ผู ้ มี สิ ท ธิ ฟ ้ อ งคดี ร ้ อ งทุ ก ข์ ต ่ อ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลปกครองและ
ศาลผู้ลี้ภัย
ในกรณีของการร้องทุกข์ตอ่ ค�ำวินจิ ฉัยของศาลนัน้ ผูร้ อ้ งจะต้องเป็นบุคคล
ที่สิทธิตามรัฐธรรมนูญของตนถูกล่วงละเมิดจากค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่งของฝ่ายปกครอง
ที่ท�ำลงภายใต้บทกฎหมายหรือสนธิสัญญาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายล�ำดับ
ทีส่ งู กว่า ทัง้ นี้ ผูร้ อ้ งจะต้องด�ำเนินการฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครองหรือศาลผูล้ ภี้ ยั ตลอดจน
ได้ มี ค� ำ พิ พ ากษาออกมาแล้ ว เสี ย ก่ อ น จึ ง จะน� ำ เอาเรื่ อ งราวของตนมาอุ ท ธรณ์
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้11
		
4.3.1.2 สิทธิที่ถูกล่วงละเมิด
ภายใต้กระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญซึ่งรับรองให้บุคคลสามารถ
ร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงได้ ในกรณีที่สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ถูกละเมิดไปโดยการใช้อำ� นาจมหาชนตามทีก่ ล่าวมาก่อนหน้านีแ้ ล้วนัน้ ค�ำว่า “สิทธิและ
เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้” ในระบบกฎหมายของออสเตรียนั้น
อาจแบ่งแยกการตีความได้เป็นสองประเภท ได้แก่ (1) สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการ
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และ (2) สิทธิเสรีภาพที่ได้รับการรับรองไว้ในอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนยุโรป ดังนี้
บรรเจิด สิงคะเนติ, รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว, เสนอต่อ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
(กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551), 139-141.
11
บรรเจิด สิงคะเนติ, รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว, 139-141.
10

133

134 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

		

(1) สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการบัญญัติไว้โดยรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งออสเตรียนัน้ ไม่ได้บญ
ั ญัตถิ งึ การรับรองและคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลไว้โดยตรง แต่รับรองผ่านกฎหมายพื้นฐานชื่อ “The General
Rights of Nationals in the Kingdoms and Länder represented in the Council
of the Realm” ลงวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1867 ซึ่งมาตรา 149 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธรัฐออสเตรียได้ให้การรับรองไว้ว่ามีคุณค่าเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1867 นี้
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนผู้ถือสัญชาติออสเตรียมีดังนี12้
1) บุคคลซึ่งถือสัญชาติออสเตรียย่อมเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย
2) บุคคลซึ่งถือสัญชาติออสเตรียย่อมสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ
ได้อย่างเสมอภาคกัน
3) บุคคลซึง่ ถือสัญชาติออสเตรียมีเสรีภาพในการเดินทาง การเลือกถิน่
ที่อยู่ และการถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้ทั่วทั้งอาณาจักร
4) สิทธิในที่อยู่อาศัยของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
5) ความเป็นส่วนตัวในจดหมายและการติดต่อสื่อสารย่อมได้รับความ
คุ้มครอง
6) ประชาชนชาวออสเตรียมีสทิ ธิในการร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
7) เสรีภาพในการชุมนุมได้รบั การรับรองและคุม้ ครองภายใต้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย
8) บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมาย
9) สื่อย่อมไม่ตกอยู่ภายใต้การปิดกั้นใด ๆ
10) บุคคลย่อมมีเสรีภาพในความเชื่อและศาสนา
11) บุคคลย่อมมีเสรีภาพที่จะปฏิบัติศาสนกิจของตนในที่สาธารณะ
12

Federal Ministry for Digital and Economic Affairs, “Basic Law of 21 December 1867 on the
General Rights of Nationals in the Kingdoms and Länder Represented in the Council of the
Realm,” https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1867_142/ ERV_1867_142.html.
(accessed September 28, 2018).
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คุ้มครอง

12) เสรีภาพในความรู้และการเรียนการสอนย่อมได้รับความคุ้มครอง
13) เสรีภาพในการสร้างตลอดจนการเผยแพร่งานศิลปะย่อมได้รบั ความ

14) เสรี ภ าพในการประกอบวิ ช าชี พ และฝึ ก อบรมในวิ ช าชี พ นั้ น ๆ
ย่อมได้รับการคุ้มครอง
15) ชนพื้นเมืองย่อมได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และย่อมได้รับการ
คุ้มครองในการรักษาและอุปถัมภ์สัญชาติตลอดจนภาษาของตน
		
(2) สิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองไว้ในอนุสัญญายุโรปว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน
ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของสหภาพยุโรป ออสเตรียถือเอาอนุสญ
ั ญายุโรป
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (European Convention on Human Rights: ECHR)
เป็นกฎหมายทีม่ คี า่ บังคับเทียบเท่ารัฐธรรมนูญตัง้ แต่ปี ค.ศ. 196413 ซึง่ ภายใต้บทบัญญัติ
แห่งอนุสญั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนัน้ บุคคลทัง้ หลายในออสเตรีย ไม่วา่ จะเป็นคนในชาติ
หรือชาวต่างชาติ ย่อมได้รับการรับรองและคุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ ดังนี้
1) การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2) สิทธิในชีวิต
3) หลักการห้ามทรมาน
4) หลักการห้ามน�ำคนไปใช้งานเยี่ยงทาส
5) สิทธิในเสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัย
6) สิทธิในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม
7) สิทธิที่จะไม่ได้รับการลงโทษหากไม่มีกฎหมายบัญญัติโทษไว้
8) สิทธิที่จะได้รับความเคารพในความเป็นส่วนตัวและชีวิตครอบครัว
9) เสรีภาพในความคิด ความเชื่อ และศาสนา
10) เสรีภาพในการแสดงออก
11) เสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่ม
12) สิทธิในการแต่งงาน
13) สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาเมื่อสิทธิของตนถูกกระทบ
13

Dyevre and Itzcovich, Comparative Constitutional Reasoning, (Cambridge: Cambridge
University Press, 2017). 76.
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ทั้งนี้ อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นไม่ได้เป็นเพียงเอกสาร
ทางกฎหมายระหว่างประเทศฉบับเดียวที่ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ขัน้ พืน้ ฐานของปัจเจกชนในบรรดาประเทศทัง้ หลายทีเ่ ข้าเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป
แต่ภายใต้อนุสญ
ั ญาดังกล่าวยังประกอบไปด้วยพิธสี ารเลือกรับ (Additional Protocals)
อีก 15 ฉบับ ซึ่งสิทธิส�ำคัญที่ได้รับการรับรองไว้เพิ่มเติม นั่นคือ สิทธิในชีวิตร่างกาย
โดยก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกจะต้องยกเลิกโทษประหารชีวิตส�ำหรับการกระท�ำ
ความผิดอาญาร้ายแรง
นอกจากนี้ ออสเตรียยังได้ลงนามและให้สตั ยาบันในอนุสญ
ั ญายุโรปอืน่ ๆ
ที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ดังนี้
1) อนุ สัญ ญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติห รือการลงโทษอื่น
ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี (European Convention for the Prevention
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
2) กรอบอนุสัญญาเพื่อคุ้มครองชนกลุ่มน้อยในชาติ (Framework
Convention for the Protection of National Minorities)
3) ธรรมนูญด้านสังคมแห่งยุโรป (European Social Charter)
ด้วยเหตุนเี้ อง ท�ำให้บรรดาสิทธิมนุษยชนทัง้ หลายตามทีไ่ ด้รบั การบัญญัติ
ไว้ในอนุสัญญา พิธีสารและธรรมนูญเหล่านี้ได้รับการรับรองและคุ้มครองภายใต้
กระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรียด้วย14
4.3.2 ระยะเวลาในการฟ้องคดี
ระยะเวลาส�ำหรับการยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญส�ำหรับการร้องทุกข์
ทั้งสองรูปแบบก็มีความแตกต่างกัน โดยอาจแยกพิจารณาเป็น (4.3.2.1) ระยะเวลา
ส�ำหรับการร้องทุกข์ตอ่ กฎหมาย  (4.3.2.2) ระยะเวลาส�ำหรับการร้องทุกข์ตอ่ ค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลปกครอง และ (4.3.2.3) ระยะเวลาส� ำ หรั บ การร้ อ งทุ ก ข์ ต ่ อ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ของศาลผู้ลี้ภัย

14

Integration and Foreign Affairs Federal Ministry for Europe, “Human Rights and the Council of
Europe,” https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/human-rights/human-rightsand-the-council-of-europe/. (accessed September 28, 2018).
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4.3.2.1 กรณีร้องทุกข์ต่อกฎหมาย
ในกรณีของการร้องทุกข์ต่อกฎหมายนั้น รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนดระยะเวลาในการร้องทุกข์เอาไว้ การร้องทุกข์จึงสามารถ
ท�ำเมือ่ ใดก็ได้ตราบเท่าทีผ่ รู้ อ้ งยังได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจากการคงอยูข่ องกฎหมาย
ฉบับนั้น
		
4.3.2.2 กรณีร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาลปกครอง
ตามมาตรา 82 แห่งรัฐบัญญัตสิ หพันธ์วา่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลัก
ไว้ว่า ผู้ร้องจะต้องยื่นอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
นับแต่วันที่ได้รับทราบค�ำวินิจฉัยของศาลปกครอง อย่างไรก็ตาม หากผลการวินิจฉัย
ของศาลปกครองไม่ได้ถกู แจ้งไปยังผูร้ อ้ งโดยตรง แต่เป็นการแจ้งไปยังคูก่ รณีอกี ฝ่ายหนึง่
ผู ้ ร ้ อ งจะน� ำ เรื่ อ งของตนมาร้ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ต ่ อ เมื่ อ ได้ รู ้ ถึ ง ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ของศาลปกครองนัน้ 15 นอกจากนี้ หากผูร้ อ้ งได้ดำ� เนินการร้องขอต่อศาลภายใต้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อให้ศาลมีค�ำสั่งเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
พร้อมกันไปด้วย ระยะเวลาที่จะต้องนับเพื่อน�ำค�ำร้องของตนมาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะเริม่ นับเมือ่ ศาลในส่วนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องปฏิเสธค�ำร้องขอเยียวยาความเสียหายของผูร้ อ้ ง
		
4.3.2.3 กรณีร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาลผู้ลี้ภัย
ภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 88a ของรั ฐ บั ญ ญั ติ ส หพั น ธ์ ว ่ า ด้ ว ย
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ก� ำ หนดให้ น� ำ บทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ขั้ น ตอนการร้ อ งทุ ก ข์
ทางรัฐธรรมนูญต่อค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองมาใช้กับศาลผู้ลี้ภัยด้วย16 ดังนั้น ภายใต้
บทบัญญัติแห่งมาตรา 82 ของรัฐบัญญัติฉบับเดียวกัน การร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
โดยมีค�ำวินิจฉัยของศาลผู้ลี้ภัยเป็นวัตถุแห่งคดีจะต้องกระท�ำลงภายในระยะเวลา
6 สัปดาห์ นับแต่วันที่ได้รับทราบค�ำวินิจฉัยของผู้ลี้ภัย ทั้งนี้ หากผลการวินิจฉัย
ของศาลผู้ลี้ภัยไม่ได้ถูกแจ้งไปยังผู้ร้องโดยตรง แต่เป็นการแจ้งไปยังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
ผู้ร้องจะน�ำเรื่องของตนมาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ต่อเมื่อได้รู้ถึงค�ำวินิจฉัยของศาล
ผู้ลี้ภัยเท่านั้น17
มาตรา 82 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
มาตรา 88a รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
17
มาตรา 82 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
15
16
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4.3.3 การแก้ไขเยียวยาความเสียหายก่อนฟ้องคดี
แม้ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรียจะเป็นรูปแบบ
เฉพาะแต่กม็ กี ารก�ำหนดเงือ่ นไขการแก้ไขเยียวยาความเสียหายก่อนการฟ้องคดีเช่นกัน
กล่าวคือ ก่อนที่ประชาชนผู้ร้องจะน�ำเรื่องของตนมาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ผู้ร้อง
จะต้องด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาความเสียหายในเบื้องต้นก่อนฟ้องคดี แต่การร้องทุกข์
แต่ละรูปแบบจะก�ำหนดการแก้ไขเยียวยาความเสียหายดังกล่าวไว้แตกต่างกัน โดยอาจ
แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ได้แก่ (4.3.3.1) กรณีร้องทุกข์ต่อกฎหมาย และ (4.3.3.2)
กรณีร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาล
		
4.3.3.1 กรณีการร้องทุกข์ต่อกฎหมาย
ในกรณีของการร้องทุกข์ต่อกฎหมายนั้น รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติถึงเงื่อนไขในการเยียวยาความเสียหายก่อนฟ้องคดี
ไว้โดยตรง แต่ระบุไว้วา่ บุคคลซึง่ ประสงค์จะร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญเนือ่ งมาจากสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของตนได้รบั ผลกระทบจากการคงอยูข่ องกฎหมาย จะต้อง
แสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นอย่างชัดเจนว่า เหตุใดจึงไม่สามารถน�ำเรือ่ งราวของตนไป
ฟ้องร้องยังศาลปกติ หรือศาลปกครองตลอดจนหน่วยงานทางปกครองที่มีอ�ำนาจ
ในการพิจารณาได้ โดยเงื่อนไขเช่นว่านี้ เป็นเงื่อนไขหลักเพียงเงื่อนไขเดียวเกี่ยวกับ
การเยียวยาความเสียหายก่อนฟ้องคดีสำ� หรับกรณีการฟ้องให้ตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติสหพันธ์และรัฐบัญญัติมลรัฐ18 ตลอดจนกรณีการตรวจสอบ
ความชอบด้ วยกฎหมายของกฎหมายล�ำดับ รอง19 หรือการประกาศยืนยันความ
ชอบธรรมของสนธิสัญญา20
		
4.3.2.2 กรณีการร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาล
ในกรณีของการร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาลนั้น ส�ำหรับการร้องทุกข์
ต่อค�ำวินิจฉัยของศาลปกครอง มาตรา 144 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรีย
ได้บญ
ั ญัตไิ ว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลจะใช้กระบวนการร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้
มาตรา 62 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
มาตรา 57 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
20
มาตรา 61b รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
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19
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ตรวจสอบค�ำวินจิ ฉัยของศาลปกครองได้กต็ อ่ เมือ่ ผูร้ อ้ งได้ดำ� เนินการแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายเท่าทีจ่ ะท�ำได้จนหมดสิน้ แล้ว อันหมายถึงการยืน่ ฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครองชัน้ ต้น
จนศาลปกครองชัน้ ต้นได้มคี ำ� วินจิ ฉัยในคดีของผูร้ อ้ งแล้วนัน่ เอง (The complaint can
only be filed after all other stages of legal remedy have been exhausted.)
ในกรณี ข องการร้ อ งทุ ก ข์ ต ่ อ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลผู ้ ลี้ ภั ย ตามความ
ในมาตรา 144a นั้น ก็ใช้เงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ การที่จะน�ำเรื่องมาฟ้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นนั้ ผูร้ อ้ งจะต้องฟ้องคดีตอ่ ศาลผูล้ ภี้ ยั ก่อนเป็นอันดับแรก ไม่เช่นนัน้
แล้วจะไม่สามารถร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้ และหากผูร้ อ้ งเห็นว่าค�ำวินจิ ฉัยทีท่ ำ� ลง
โดยศาลผู้ลี้ภัยละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน จึงจะสามารถน�ำเรื่องมาฟ้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ภายหลัง
4.3.4 รูปแบบการร้องทุกข์
รู ป แบบของการร้องทุก ข์ทั้ง สองประเภทมีลักษณะร่ว มกันคือค�ำร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญทัง้ สองรูปแบบต้องท�ำเป็นหนังสือและยืน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญ21 และต้อง
กระท�ำโดยผู้มีใบอนุญาตว่าความ22 แต่การบรรยายในค�ำร้องทุกข์นั้นจะต้องมีเนื้อหา
ตามที่กฎหมายก�ำหนดตามแต่ละประเภทของการร้องทุกข์ ดังนี้ (4.3.4.1) กรณีการ
ร้องทุกข์ต่อกฎหมาย และ (4.3.4.2) กรณีร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาล
		
4.3.4.1 กรณีการร้องทุกข์ต่อกฎหมาย
การร้องทุกข์ตอ่ กฎหมายคือกรณีทเี่ ป็นการยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติของสหพันธ์ รัฐบัญญัติของมลรัฐ
รวมถึงการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล�ำดับรองหรือการประกาศ
ยืนยันความชอบธรรมของสนธิสญ
ั ญานัน้ ดังนัน้ ในค�ำร้องทุกข์จะต้องมีเนือ้ หา ดังต่อไปนี้
- บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ ป็ น ฐานแห่ ง อ� ำ นาจในการร้ อ งทุ ก ข์
ของผู้ร้อง อันได้แก่บทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ
โดยสิทธิและเสรีภาพทีถ่ กู ละเมิดนัน้ จะต้องเป็นสิทธิของผูร้ อ้ งโดยตรง และการละเมิดนัน้
จะต้องเกิดขึ้นแล้วในความเป็นจริง
21
22

มาตรา 15 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
มาตรา 17(2) รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
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- รัฐบัญญัติของสหพันธ์ รัฐบัญญัติของมลรัฐ ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยจะต้องระบุลงไปในรายละเอียดว่ารัฐบัญญัติสหพันธรัฐหรือ
รัฐบัญญัตขิ องมลรัฐนัน้ ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด23 ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ป็นการร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล�ำดับรองหรือ
การประกาศยืนยันความชอบธรรมของสนธิสญ
ั ญา จะต้องระบุไปให้ชดั เจนเช่นเดียวกัน
ว่า กฎหมายล�ำดับรองหรือการประกาศยืนยันความชอบธรรมของสนธิสัญญานั้น
ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายที่สูงกว่าในมาตราใดบ้าง24
- เหตุที่ต้องน�ำคดีมาร้องยังศาลรัฐธรรมนูญ และเหตุที่ไม่อาจน�ำคดี
ไปร้องต่อศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนปกติได้ ซึ่งในอีกความหมายหนึ่ง
จะต้องแสดงให้เห็นว่ากรณีของตนนั้นเป็นกรณีที่ไม่สามารถหาวิธีการตามปกติในการ
เยียวยาความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อสิทธิของตนได้
- ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรมนูญเพิกถอนรัฐบัญญัติสหพันธ์ รัฐบัญญัติของ
มลรัฐ กฎหมายล�ำดับรอง หรือการประกาศยืนยันความชอบธรรมของสนธิสัญญา
ซึ่งละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้อง
ทั้งนี้ ผู้ร้องจะต้องด�ำเนินการท�ำส�ำเนาเอกสารทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญให้กบั ฝ่ายทีต่ กเป็นผูถ้ กู ร้องภายในระยะเวลาทีศ่ าลก�ำหนด
		
4.3.4.2 กรณีการร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาล25
ส�ำหรับการร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาลจะมีลักษณะเป็นการอุทธรณ์
ค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองหรือศาลผู้ลี้ภัย ซึ่งตามมาตรา 82 ของรัฐบัญญัติสหพันธ์
ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953 ได้ก�ำหนดให้ผู้ร้องจะต้องจัดท�ำค�ำร้องโดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
- ค�ำวินิจฉัยของศาลที่ผู้ร้องเห็นว่าท�ำให้สิทธิและเสรีภาพของตนต้อง
เสียหาย รวมถึงระบุถึงศาลที่เป็นผู้พิจารณาความในประเด็นดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน
- ข้อเท็จจริงแห่งคดี
มาตรา 62 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
มาตรา 57 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
25
มาตรา 82(4) รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
23
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- ค�ำยืนยันของผู้ร้องว่าสิทธิและเสรีภาพของตนที่ได้รับการรับรองไว้ใน
รั ฐ ธรรมนู ญ ถู กละเมิดจากค�ำสั่ง หรือค�ำวินิจ ฉัยซึ่งท�ำลงบนรากฐานของกฎหมาย
ทีข่ ดั แย้งกับรัฐบัญญัตหิ รือรัฐธรรมนูญ โดยต้องระบุบทมาตราของรัฐธรรมนูญทีร่ บั รอง
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนด้วย
- ข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับการยืนยันว่า ค�ำร้องทุกข์นั้นถูกยื่นภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
- หากผู้ร้องได้รับส�ำเนาค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองแล้ว จะต้องแนบ
ส�ำเนาค�ำวินิจฉัยดังกล่าวมาประกอบด้วย
ทั้งนี้ ผู้ร้องจะต้องด�ำเนินการท�ำส�ำเนาเอกสารทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญให้กบั ฝ่ายทีต่ กเป็นผูถ้ กู ร้องภายในระยะเวลาทีอ่ าจก�ำหนด
โดยศาลหรือโดยผู้ถูกร้องนั้นเอง
4.3.5 ค่าธรรมเนียมศาล
ทั้งกรณีการร้องทุกข์ต่อกฎหมายและการร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาล ผู้ร้อง
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเท่ากันเป็นเงิน 240 ยูโร26
4.4 วิธีพิจารณาคดี
การพิจารณาคดีรอ้ งทุกข์ทางรัฐธรรมนูญทัง้ สองรูปแบบมีบางเรือ่ งทีใ่ ช้กฎเกณฑ์
เดียวกัน แต่บางเรื่องมีกฎเกณฑ์เฉพาะของตนเอง โดยอาจแยกพิจารณาเป็น (4.4.1)
การพิจารณารับค�ำร้อง (4.4.2) การคุม้ ครองชัว่ คราว (4.4.3) การพิจารณาเนือ้ หาแห่งคดี
และ (4.4.4) การวินิจฉัยคดี
4.4.1 การพิจารณารับค�ำร้อง
ภายหลังจากทีผ่ รู้ อ้ งได้ยน่ื ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
จะมอบหมายให้ตุลาการผู้หนึ่งท�ำหน้าที่เป็นตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน ซึ่งตุลาการ
คนดังกล่าวจะเป็นผูด้ ำ� เนินการตรวจสอบเอกสารตลอดจนแสวงหาพยานหลักฐานต่าง ๆ
ในเบื้องต้นทั้งหมด จนกว่าจะถึงวันนั่งพิจารณา27 ในกรณีที่ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
มีข้อบกพร่องในองค์ประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น และศาล
26
27

มาตรา 17(a) รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
มาตรา 18 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
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เห็นว่าสามารถแก้ไขให้สมบูรณ์ได้ ศาลอาจสัง่ ให้แก้ไขภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด แต่หาก
ตุ ล าการผู ้ รั บ ผิ ด ชอบส� ำนวนเห็ น ว่ า ค� ำร้ อ งที่ ผู ้ ร ้ อ งได้ จั ด ท�ำ ขึ้ น มี ค วามไม่ ส มบู ร ณ์
ในลักษณะที่ไม่อาจแก้ไขได้ หรือหากพิจารณาต่อไปแล้วจะไม่ก่อให้เกิดผลใด ๆ
ต่อการใช้หรือการตีความรัฐธรรมนูญ ตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนจะเป็นผู้ด�ำเนินการ
จัดท�ำค�ำวินิจฉัยให้ยกค�ำร้องของผู้ร้อง28
โดยทั่ ว ไปแล้ ว ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จะไม่ รั บ ค� ำ ร้ อ งของผู ้ ร ้ อ งไว้ พิ จ ารณา
หากค�ำร้องทุกข์นั้นมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี29้
- ค�ำร้องของผู้ร้องไม่อยู่ในเขตอ�ำนาจพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
- ระยะเวลาที่ก�ำหนดให้ยื่นค�ำร้องได้ล่วงเลยไปแล้ว
- ผู้ร้องไม่ได้ด�ำเนินการท�ำค�ำร้องให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดและ
ไม่ได้แก้ไขค�ำร้องตามที่ศาลรัฐธรรมนูญแจ้ง
- เรือ่ งของผูร้ อ้ งได้มกี ารพิจารณาโดยให้ผลการพิจารณานัน้ เป็นทีส่ ดุ แล้ว
- ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องทุกข์
- ผู้ร้องได้ขอถอนค�ำร้องของตนออกจากกระบวนพิจารณา และคู่กรณี
อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้การยินยอม
- ประเด็นปัญหาทีไ่ ด้ยนื่ เข้ามาในค�ำร้องนัน้ เป็นประเด็นปัญหาเดียวกับ
ที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยได้วินิจฉัยไว้แล้วในคดีอื่น ๆ
4.4.2 การคุ้มครองชั่วคราว
การคุ้มครองชั่วคราวมีเฉพาะกรณีการร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาลปกครอง
หรือศาลผู้ลี้ภัยเท่านั้น30 ศาลรัฐธรรมนูญสามารถออกค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้หลาย
รูปแบบ ทั้งการคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีบางประการ
สะดุดหยุดลง การคุ้มครองชั่วคราวในชั้นบังคับคดี หรือคุ้มครองในเรื่องอื่นใดที่อาจ
ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงต่อการใช้สิทธิเรียกร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งโดยหลักของ
Constitutional Court of Austria, “Proceedings before the Constitutional Court – the Decision
Process,” https://www.vfgh.gv.at/kompetenzen-und-verfahren/decision_process.en.html.
(accessed December 27, 2018).
29
มาตรา 19 (3) รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
30
มาตรา 85 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
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การคุม้ ครองชัว่ คราวนัน้ เป็นการด�ำเนินการเพือ่ สร้างความมัน่ คงให้กบั การเรียกร้องสิทธิ
ของผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ31 ซึ่งการคุ้มครองชั่วคราวอาจแยกพิจารณาเป็น 2 แบบ ได้แก่
		
4.4.2.1 การคุ้มครองชั่วคราวโดยค�ำร้องของผู้ร้องทุกข์
เนื่องจากค�ำร้องทุกข์ของผู้ร้องไม่เป็นเหตุแห่งการระงับการด�ำเนินการ
ตามค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของฝ่ายปกครองอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม
หากผู ้ ร ้ อ งร้ อ งขอให้ ศ าลมี ค� ำ สั่ ง ให้ ร ะงั บ การบั ง คั บ ตามค� ำ สั่ ง หรื อ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ของฝ่ายปกครองเป็นการชั่วคราวก่อนย่อมสามารถท�ำได้ แต่ในการสั่งการเช่นว่านั้น
ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาออกค�ำสั่งก็ต่อเมื่อได้พิจารณาถึงความเสียหายที่ผู้ร้อง
จะได้รับควบคู่ไปกับประโยชน์สาธารณะและผลที่เกิดกับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว พบว่า
การบังคับให้เป็นไปตามค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของฝ่ายปกครองนั้นจะท�ำให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ร้องในลักษณะที่ไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม
ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาต่อไปด้วยว่าการบรรเทาการบังคับตามค�ำร้องของผูร้ อ้ ง
จะขัดแย้งต่อประโยชน์สาธารณะหรือไม่ ซึ่งหากศาลเห็นว่าค�ำสั่งบรรเทาการบังคับ
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะมากกว่า ศาลอาจไม่สั่งการตามที่ผู้ร้อง
ร้องขอก็ได้
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะสัง่ บรรเทาการบังคับตามค�ำร้องของผูร้ อ้ งได้
ก็ต่อเมื่อการสั่งการเช่นว่านั้นยังจ�ำเป็นอยู่ส�ำหรับกรณีที่ต้องป้องกันความเสียหาย
อันเกิดแก่ผรู้ อ้ งเท่านัน้ ดังนัน้ หากความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับผูร้ อ้ งสิน้ สุดลง หรือข้อเท็จจริง
เปลี่ยนแปลงไปจนแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้เสียหายอันเนื่อง
มาจากการบังคับตามค�ำสัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัยของฝ่ายปกครองต่อไป หรือเกิดเหตุอย่างหนึง่
อย่ า งใดขึ้ น จนอาจพิ จ ารณาได้ ว ่ า การระงั บ การบั ง คั บ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย หาย
ต่อประโยชน์สาธารณะเป็นอย่างมาก ในกรณีเช่นนี้ ศาลอาจพิจารณาได้เองหรือพิจารณา
ภายใต้ค�ำร้องของคู่ความที่เกี่ยวข้อง เพื่อท�ำค�ำสั่งใหม่ให้มีการบังคับตามค�ำสั่งหรือ
ค�ำวินิจฉัยของฝ่ายปกครองนั้นก็ได้
หากศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อระงับการบังคับตาม
ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของฝ่ายปกครองภายใต้ค�ำร้องของผู้ฟ้องคดีแล้ว ฝ่ายปกครอง
31

บรรเจิด สิงคะเนติ, การคุ้มครองชั่วคราวและการบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ,
(กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548), 63.
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ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยนั้นจะไม่สามารถใช้อ�ำนาจ
ของตนบังคับกับผู้ฟ้องคดีได้อีกต่อไป และหากผู้ร้องได้ยื่นค�ำร้องของตนมานอก
ระยะเวลาที่ศาลจะประชุมเพื่อพิจารณาค�ำร้องของผู้ร้อง ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นผูด้ ำ� เนินการพิจารณาตามค�ำร้องของผูร้ อ้ งภายใต้ความเห็นของตุลาการผูร้ บั ผิดชอบ
ส�ำนวน
		
4.4.2.2 การออกค�ำสั่งระงับการพิจารณาคดีไว้ชั่วคราว
ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ รั บ ค� ำ ร้ อ งที่ จ� ำ ต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ประเด็ น
ทางกฎหมายเดียวกันไว้เพือ่ พิจารณาเป็นจ�ำนวนมาก หรือ ในกรณีทอี่ าจคาดหมายได้วา่
จะมี ค� ำ ร้ องเกี่ ย วด้ วยประเด็นทางกฎหมายดัง กล่าวถูกยื่นต่อศาลรัฐ ธรรมนูญอีก
เป็นจ�ำนวนมาก ก่อนที่ศาลจะด�ำเนินกระบวนพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญอาจมีค�ำสั่ง
ซึง่ เกีย่ วด้วยประเด็นทางกฎหมายดังกล่าว โดยในค�ำสัง่ นัน้ จะต้องมีรายละเอียดดังนี32้
- บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค�ำร้อง
- ปัญหากฎหมายที่จ�ำต้องแก้ไขอันเนื่องมาจากบทกฎหมายดังกล่าว
- ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ด� ำ เนิ น การอั น มี
ความเกี่ยวข้องกับบทกฎหมายดังกล่าว
ภายใต้ค�ำสั่งซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยศาลรัฐธรรมนูญ รัฐบาลกลางตลอดจน
รัฐบาลในแต่ละมลรัฐจะต้องท�ำการส�ำรวจและก�ำหนดขอบเขตทีแ่ น่นอนว่า บทกฎหมาย
ที่มีปัญหานั้นปรากฎอยู่หรือถูกอ้างถึงในเอกสารฉบับใดบ้างไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ข้อตกลงทางการเมือง สนธิสัญญา ตลอดจนข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับสหภาพยุโรป
โดยภายหลังจากที่ก�ำหนดขอบเขตเช่นว่านั้นเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่า
ในระดับสหพันธ์หรือมลรัฐจะต้องแจ้งให้สาธารณชนตลอดจนหน่วยงานของรัฐทัง้ หลาย
ทราบถึงการอ้างถึงกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเป็นปัญหาในบทบัญญัติหรือ
เอกสารทางการเมืองอื่นใดตามที่กล่าวมาแล้วอย่างไม่ชักช้า
ภายหลังจากทีป่ ระกาศเช่นว่านัน้ ได้ประกาศออกไปแล้วให้ศาลปกครอง
รวมถึงศาลผู้ลี้ภัยด�ำเนินการดังต่อไปนี้
- บรรดาค�ำพิพากษาใด ๆ ของศาลปกครองหรือศาลผู้ลี้ภัยที่กระท�ำขึ้น
บนพื้นฐานของข้อกฎหมายหรือเอกสารทางการเมืองใดที่ปรากฎชื่ออยู่ในประกาศ
32

มาตรา 86a. รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
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ทีก่ ล่าวไปข้างต้น จะสามารถกระท�ำได้กต็ อ่ เมือ่ ไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อการพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ หรือกระท�ำลงในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดการยุตซิ งึ่ ประเด็นปัญหา
ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญก�ำลังวินจิ ฉัยหรือท�ำให้การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไป
ทั้งนี้ ก�ำหนดระยะเวลาให้ยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามที่กล่าวไว้ในตอนต้นนั้น
ให้ถอื ว่ายังไม่เริม่ นับ ส่วนเรือ่ งร้องทุกข์ใดทีร่ ะยะเวลาในการยืน่ ค�ำร้องเริม่ นับไว้แล้วให้
ถือว่าระยะเวลาเช่นว่านั้นสะดุดหยุดลง
- บรรดาค�ำวินจิ ฉัยใด ๆ ของศาลปกครองหรือศาลผูล้ ภี้ ยั ทีอ่ าจเกีย่ วข้อง
กับค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญตามที่กล่าวไปแล้วแต่ไม่ได้ถูกระบุหรือกล่าวถึงไว้ใน
ค�ำสั่งดังกล่าวจะสามารถด�ำเนินการพิจารณาหรือท�ำค�ำวินิจฉัยออกไปได้ต่อเมื่อไม่ก่อ
ให้เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นปัญหาตาม
ค�ำสั่งนั้น หรือกระท�ำลงในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการยุติซึ่งประเด็นปัญหาตามค�ำสั่ง
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก�ำลังวินิจฉัยหรือท�ำให้การพิจารณาล่าช้าออกไป
4.4.3 การพิจารณาเนื้อหาแห่งคดี
ส�ำหรับการพิจารณาเนื้อหาแห่งคดีนั้น โดยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการร้องทุกข์
ในรูปแบบใด การด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาจากบรรดา
เอกสารที่คู่กรณีนำ� ยื่นต่อศาลเป็นหลัก แต่จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามประเภท
ของการร้องทุกข์ ดังต่อไปนี้ (4.4.3.1) การพิจารณาคดีร้องทุกข์ต่อกฎหมาย และ
(4.4.3.2) การพิจารณาคดีร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาล
		
4.4.3.1 การพิจารณาคดีร้องทุกข์ต่อกฎหมาย
		
(1) กระบวนการพิจารณาคดี
การพิ จ ารณาคดี ใ นกรณี ก ารตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
ของรัฐบัญญัตขิ องสหพันธ์ รัฐบัญญัตขิ องมลรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ของกฎหมายล�ำดับรองนั้น มีรายละเอียดในการพิจารณาที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
ดังนี้
		ประเภทแรก การพิจารณาคดีเพือ่ ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของรัฐบัญญัติของสหพันธ์ รัฐบัญญัติของมลรัฐ
ในส่วนของกระบวนพิจารณาถึงความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบัญญัติ
สหพันธ์และรัฐบัญญัตขิ องมลรัฐนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญจะด�ำเนินกระบวนพิจารณาภายใต้
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ขั้นตอนต่าง ๆ ตามบทบัญญัติมาตรา 63 แห่งรัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
ค.ศ. 1953 โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเริม่ ด�ำเนินการพิจารณาคดีโดยไม่ชกั ช้า
และจะต้องเรียกตัวแทนของคู่ความโดยเฉพาะฝ่ายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องทุกข์ดังกล่าวเข้ามาในคดีด้วย เมื่อตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบัญญัติ
อันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้รบั หมายเรียกให้เข้ามาในคดีแล้ว จะต้องด�ำเนินการจัดท�ำ
ข้อชี้แจงของตนเกี่ยวด้วยประเด็นแห่งการร้องทุกข์ของผู้ร้องเป็นลายลักษณ์อักษร
มายังศาลภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับหมายเรียก
		ประเภทที่ ส อง การพิ จ ารณาคดี เ พื่ อ ตรวจสอบความชอบด้ ว ย
กฎหมายของกฎหมายล� ำ ดั บ รองหรื อ การประกาศยื น ยั น ความชอบธรรม
ของสนธิสัญญา33
ส� ำ หรั บ การพิ จ ารณาคดี เ พื่ อ ตรวจสอบความชอบด้ ว ยกฎหมาย
ของกฎหมายล�ำดับรองหรือการประกาศยืนยันความชอบธรรมของสนธิสญ
ั านัน้ ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องสั่งให้มีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ร้องโดยไม่ชักช้า
โดยหน่วยงานทีเ่ ป็นผูต้ รารัฐบัญญัตติ ามทีไ่ ด้มกี ารร้องทุกข์ในค�ำร้องของผูร้ อ้ ง ตลอดจน
หน่ ว ยงานผู ้ ต รากฎหมายล� ำ ดั บ รองหรื อ การประกาศยื น ยั น ความชอบธรรม
ของสนธิสัญญาอันเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีหรือเกี่ยวข้องกับกฎหมายในล�ำดับสูงกว่า
ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าถูกละเมิดโดยกฎหมายในระดับรัฐบัญญัตินั้นจะต้องถูกเรียกให้เข้ามา
ในคดี โดยหน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องท�ำเอกสาร
เป็นหนังสือเพือ่ ชีแ้ จงข้อเท็จจริงตามทีป่ รากฎในค�ำร้องของผูร้ อ้ งโดยจะต้องจัดส่งบรรดา
เอกสารทั้งหลายให้กับศาลรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาสองสัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับ
เอกสารแจ้งให้เข้ามาในคดี
		
(2) การนั่งพิจารณาคดี
ดังที่กล่าวไปแล้วว่า โดยหลักแล้วศาลรัฐธรรนูญออสเตรียจะด�ำเนิน
กระบวนพิจารณาโดยอาศัยการพิจารณาเอกสารทีค่ คู่ วามในคดีสง่ ให้แก่ศาลเป็นส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม หากตุลาการผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวนเห็นว่ามีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องจัดให้มี
การนั่งพิจารณาเพื่อซักถามข้อเท็จจริงบางประการจากคู่ความเนื่องจากเอกสาร
ไม่ครบถ้วน หรือเนือ่ งจากคาดหมายได้วา่ อาจได้รบั พยานหลักฐานเพิม่ เติม ตุลาการ
33

มาตรา 58 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบส�ำนวนย่อมเสนอต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญให้มีการนั่งพิจารณาคดี
ได้34 และต้องด�ำเนินการภายใต้แนวทางปฏิบัติดังนี35้
เริ่มแรกตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนจะเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการ
สืบหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้น โดยมีอ�ำนาจเรียกคู่ความทุกฝ่ายมาสอบถามข้อเท็จจริง
ตลอดจนมีอ�ำนาจเรียกให้มีการส่งพยานหลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อตรวจสอบได้36 ทั้งนี้
เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรา 20 แห่ง รัฐบัญญัตสิ หพันธ์วา่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญ และ
เมื่อตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนเห็นว่ามีความจ�ำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการนั่งพิจารณา
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากคู่กรณี ตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนก็จะแจ้งให้คู่กรณี
ทราบถึงวันนัดพิจารณา
จากนั้ น ตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 25 แห่ ง รั ฐ บั ญ ญั ติ ส หพั น ธ์ ว ่ า ด้ ว ย
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ การด� ำ เนิ น กระบวนพิ จ ารณาจะเริ่ ม โดยการอ่ า นแถลงการณ์
ของตุลาการผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวน โดยในค�ำแถลงการณ์ดงั กล่าวจะประกอบไปด้วยข้อเท็จจริง
ตามที่ปรากฎอยู่ในค�ำร้อง ตลอดจนถ้อยค�ำของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตามที่ปรากฏอยู่ใน
ค�ำให้การและค�ำคัดค้านค�ำให้การ ทัง้ นี้ บรรดาประเด็นปัญหาทางกฎหมายทีป่ รากฏอยูใ่ น
ค�ำร้องนัน้ โดยหลักแล้วจะไม่ถกู ระบุไว้ในรายงานของตุลาการผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวน เว้นแต่
เมือ่ คูก่ รณีฝา่ ยหนึง่ ฝ่ายใดไม่มาปรากฎตัวต่อศาลหรือเมือ่ มีการร้องขอ ตุลาการเจ้าของ
ส�ำนวนอาจอ่านถ้อยแถลงว่าด้วยประเด็นในทางกฎหมายนั้นก็ได้37
ภายหลังจากที่ตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนอ่านแถลงการณ์ของตน
สร็จสิ้นแล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกท่านที่เป็นองค์คณะจะเปิดโอกาสให้คู่ความ
ทั้งสองฝ่ายแถลงการณ์ด้วยวาจา เมื่อการรับฟังค�ำแถลงการณ์ของคู่ความเสร็จสิ้น
องค์คณะซึง่ ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนจะด�ำเนินการจัดท�ำค�ำวินจิ ฉัย
ทันที และจะแจ้งให้คู่กรณีทราบว่าศาลจะด�ำเนินการออกค�ำวินิจฉัยเมื่อใด38
วรเจตน์ ภาคีรตั น์. รายงานผลการวิจยั เรือ่ ง วิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีของศาลรัฐธรรมนูญ
ต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย, 64.
35
Constitutional Court of Austria, “Proceedings before the Constitutional Court – The
Decision Process,” www.vfgh.gv.at/kompetenzen-und-verfahren/decision_pro cess.en.html,
(accessed August 5, 2019).
36
มาตรา 20 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
37
มาตรา 25 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
38
มาตรา 26 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
34

147

148 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

		

4.4.3.2 กรณีการร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาล
เมื่อประชาชนยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาตรวจสอบ
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลปกครองหรือศาลผูล้ ภี้ ยั กรณีทสี่ ทิ ธิและเสรีภาพของบุคคลถูกละเมิด
ด้วยค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของฝ่ายปกครองซึ่งตราขึ้นบนพื้นฐานของกฎหมายที่ขัดแย้ง
กับรัฐบัญญัติหรือรัฐธรรมนูญ ศาลจะด�ำเนินกระบวนพิจารณาค�ำร้องตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ดังนี้
เริ่มแรกศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจัดท�ำค�ำให้การและ
ค�ำคัดค้านค�ำให้การเป็นหนังสือเพือ่ น�ำส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
อย่างไรก็ตาม คู่กรณีทั้งสองฝ่ายอาจส่งค�ำให้การและค�ำคัดค้านค�ำให้การของตนมายัง
ศาลได้แม้จะยังไม่ได้รับค�ำสั่งจากศาลก็ได้ นอกจากนี้ หากหน่วยงานของรัฐฝ่ายที่เป็น
คู่กรณีเห็นว่าค�ำคัดค้านค�ำให้การของตนเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเปิดเผยให้สาธารณะชน
ได้รับทราบ ก็ให้ด�ำเนินการร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญเสียเพื่อไม่ให้ศาลเปิดเผย
ค�ำคัดค้านของตนไปยังผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี ทั้งนี้ เว้นแต่ค�ำร้องในลักษณะเดียวกันนี้
ได้ยื่นไว้แล้วต่อศาลปกครอง39
หลั ง จากที่ศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับ ค�ำให้การและค�ำคัดค้านค�ำให้การ
ของผู้ร้องแล้ว ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินการก�ำหนดวันนั่งพิจารณาคดี และ
จะต้องส่งเอกสารไปยังคู่ความในคดีเพื่อให้เข้าร่วมในกระบวนพิจารณาด้วย40 ทั้งนี้
หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีความจ�ำเป็นที่จะต้องออกนั่งพิจารณา ก็ย่อมสามารถ
กระท�ำได้โดยอาศัยกระบวนการตามที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนหน้า
4.4.4 การวินิจฉัยคดี41
ส�ำหรับการท�ำค�ำวินิจฉัยคดีนั้น ไม่ว่าจะเป็นค�ำร้องทุกข์ในรูปแบบใดขั้นตอน
เบือ้ งต้นในการจัดท�ำค�ำวินจิ ฉัยจะเหมือนกัน นัน่ คือ จะเริม่ โดยการให้ตลุ าการผูร้ บั ผิดชอบ
ส�ำนวนแสดงความเห็นของตนรวมถึงแนวทางในการท�ำค�ำวินิจฉัยซึ่งได้เตรียมมา
แล้วจึงเปิดโอกาสให้ตุลาการทั้งหลายหารือกัน จากนั้นจะน�ำมาสู่การจัดท�ำค�ำวินิจฉัย
มาตรา 83 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
มาตรา 84 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
41
Constitutional Court of Austria, “Proceedings before the Constitutional Court – The
Decision Process,” www.vfgh.gv.at/kompetenzen-und-verfahren/decision_pro cess.en.html,
(accessed August 5, 2019).
39
40
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โดยตุลาการทุกท่านจะต้องลงมติว่าเห็นชอบกับค�ำวินิจฉัยในลักษณะใด โดยผลของ
การลงมติจะถือตามเสียงข้างมากเป็นส�ำคัญ42
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีหากองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีความ
จ�ำเป็น องค์คณะอาจจัดให้มีการลงความเห็นรายประเด็น ตั้งแต่ผลการพิจารณา
โดยภาพรวม หลักกฎหมายทีน่ ำ� มาปรับใช้ และผลค�ำวินจิ ฉัย โดยอาจกระท�ำลงบนพืน้ ฐาน
ของค�ำวินิจฉัยซึ่งตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนจัดท�ำขึ้น หรือโดยเอกสารที่จัดท�ำขึ้น
โดยตุลาการคนอื่นก็ได้43
ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีคำ� วินจิ ฉัยว่าสิทธิของผูร้ อ้ งถูกละเมิดจริง
เนื้อหาแห่งค�ำวินิจฉัยและกระบวนการที่ต้องจัดให้มีส�ำหรับการวินิจฉัยค�ำร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญในแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้
		
4.4.4.1 กรณีการร้องทุกข์ต่อกฎหมาย
กรณีคำ� ร้องทุกข์ขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติ
ของสหพั น ธ์ รั ฐ บั ญ ญั ติ ข องมลรั ฐ รวมถึ ง การตรวจสอบความชอบด้ ว ยกฎหมาย
ของกฎหมายล�ำดับรอง ตลอดจนค�ำประกาศยืนยันความชอบธรรมของสนธิสัญญา
หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ารัฐบัญญัตสิ หพันธ์ รัฐบัญญัตขิ องมลรัฐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
จะต้องแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐหรือผู้ว่าการมลรัฐที่เกี่ยวข้องทราบ
พร้อมทั้งระบุไปในเอกสารอย่างชัดเจนว่า บทบัญญัติดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือ
บางส่วนเป็นอันสิน้ ผลไปตามค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจากมีลกั ษณะทีข่ ดั หรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ44
ในส่วนของการพิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล�ำดับรอง
และประกาศยืนยันความถูกต้องของสนธิสัญญานั้น ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
จะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากฎหมายล�ำดับรองตลอดจนประกาศตามที่ผู้ร้อง
อ้างถึงขัดต่อกฎหมายล�ำดับที่สูงกว่าหรือไม่ และถ้าหากกฎหมายล�ำดับรองหรือ
ประกาศนัน้ ขัดต่อกฎหมายล�ำดับทีส่ งู กว่าจริง จะต้องระบุลงไปด้วยว่าเนือ้ หาทีข่ ดั แย้งนัน้
หมายถึ ง ตั ว กฎหมายล� ำ ดั บ รองทั้ ง ฉบั บ หรื อ แค่ เ พี ย งบางส่ ว น โดยภายหลั ง จาก
มาตรา 31 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
มาตรา 32 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
44
มาตรา 64 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
42
43
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ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้ทำ� การวินจิ ฉัยแล้ว จะต้องส่งค�ำวินจิ ฉัยของตนไปให้หน่วยงานของรัฐ
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องทราบ และหากค�ำวินิจฉัยมีผลท�ำให้กฎหมายล�ำดับรองหรือ
ประกาศนัน้ สิน้ ผลไปไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ก็จะต้องระบุไว้ให้ชดั เจนในหนังสือแจ้ง
ค�ำวินิจฉัยด้วย45
		
4.4.4.2 กรณีการร้องทุกข์ต่อค�ำวินิจฉัยของศาล
ในกรณีที่เป็นการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาตรวจสอบ
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลปกครองหรือศาลผูล้ ภี้ ยั กรณีทสี่ ทิ ธิและเสรีภาพของบุคคลถูกละเมิด
ด้วยค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของฝ่ายปกครองซึ่งตราขึ้นบนพื้นฐานของกฎหมายที่ขัดแย้ง
กับรัฐบัญญัติหรือรัฐธรรมนูญนั้น46
ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องท�ำค�ำวินจิ ฉัยโดยระบุลงไปให้ชดั เจนว่า ค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลปกครองหรือศาลผู้ลี้ภัยที่ถูกตรวจสอบนั้นมีลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิ
ของผู้ร้องตามที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือค�ำวินิจฉัย
ของศาลนัน้ มีลกั ษณะทีล่ ะเมิดต่อสิทธิของประชาชนตามทีไ่ ด้รบั การรับรองและคุม้ ครอง
ไว้ในรัฐธรรมนูญอันเกิดจากการปรับใช้ตวั บทกฎหมายทัง้ ในระดับรัฐบัญญัติ รัฐกฤษฎีกา
กฎหมายในระดับมลรัฐ ตลอดจนสนธิสัญญาทั้งหลายที่อาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
และในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ เห็ น ว่ า สมควรที่ จ ะวิ นิ จ ฉั ย ยื น ตามค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ของศาลปกครองหรือศาลผูล้ ภี้ ยั ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะนีย้ อ่ มท�ำให้
ค�ำร้องของผู้ร้องเป็นอันตกไป
ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย เห็ น ด้ ว ยกั บ ค� ำ ร้ อ งของผู ้ ร ้ อ ง
ให้ศาลปกครอง ศาลผู้ลี้ภัย ตลอดจนหน่วยงานทางปกครองที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ
พิจารณาคดีหรือด�ำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในค�ำพิพากษา
ของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธที่จะพิจารณาค�ำร้องของผู้ร้อง
หากว่าผู้ร้องร้องขอหรือได้ด�ำเนินการร้องขอภายในสองสัปดาห์นับจากที่ได้ทราบ
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนจะต้องส่งต่อค�ำร้อง
ของผู้ร้องไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้ด�ำเนินการพิจารณาอีกครั้ง
45
46

มาตรา 59 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
มาตรา 87 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
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ทั้งนี้ ตามมาตรา 88 แห่งรัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
คู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดีจะต้องเป็นผู้ช�ำระค่าธรรมเนียมศาล ความในข้อนี้ใช้บังคับกับกรณี
ที่ผู้ร้องได้ถอนค�ำร้องของตนก่อนที่ศาลจะได้นั่งพิจารณาค�ำร้องดังกล่าวโดยศาล
ยังไม่ได้มีค�ำสั่งว่าจะรับหรือไม่รับค�ำร้องนั้นไว้พิจารณาด้วย47
4.5 การบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในส่วนของการบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยในคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ของศาลรัฐธรรมนูญนั้น ตามมาตรา 146 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรีย
ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญจะส่งค�ำวินจิ ฉัยของตนไปยังหน่วยงานทางปกครองทีเ่ กีย่ วข้อง
ผ่านทางประธานาธิบดีเพือ่ ให้ประธานาธิบดีเป็นผูบ้ งั คับให้หน่วยงานต่าง ๆ ด�ำเนินการ
แก้ไขเยียวยาให้แก่ผู้ร้องต่อไป48 ในลักษณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ได้ท�ำหน้าที่
เป็นหน่วยงานหลักทีค่ อยเยียวยาความเสียหายของผูร้ อ้ งโดยตรง แต่เป็นหน่วยงานทีค่ อย
วางกรอบหรือตีความกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติไปด�ำเนินการ
นั่นเอง
4.6 สถิติเกี่ยวกับการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรียได้รวบรวม
และเปิดเผยข้อมูลสถิติทางคดีจ�ำนวนมากออกสู่สาธารณะชน และข้อมูลเหล่านั้น
ล้วนแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีนั้นศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรียจะได้รับ
ค� ำ ร้ อ งจากทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนเพื่ อ ให้ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ค� ำ ร้ อ งตลอดจน
คดีความต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนมาก (จ�ำนวนคดีทเี่ ข้าสูศ่ าลรัฐธรรมนูญนัน้ ในบางปีมมี ากถึง
15,894 คดี 49) ทั้ ง นี้ สถิ ติ ก ารร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ และการท� ำ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจมีเนื้อหาดังนี้
มาตรา 88 รัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1953.
วรเจตน์ ภาคีรตั น์, รายงานการวิจยั เรือ่ ง วิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีของศาลรัฐธรรมนูญ
ต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย, 66.
49
Verfassungsgerichtshof Österreich, Bericht Des Verfassungsgerichtshofes Über Seine
Tätigkeit Im Jahr 2016, (Österreich: Verfassungsgerichtshof Österreich, 2016). 71.
47
48
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4.6.1 สถิติการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญจ�ำแนกตามช่องทางในการ
ฟ้องคดี
ในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญนั้น
ผู้วิจัยขอน�ำเสนอข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 จนถึงปี ค.ศ. 2016 ซึ่งเป็นปีล่าสุด
ที่ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรียได้ด�ำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสถิติทางคดี
อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนของการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญจ�ำแนกตามช่องทาง
การฟ้องคดี50

จากข้อมูลทางสถิติข้างต้น จะเห็นได้ว่าประชาชนชาวออสเตรียมักจะด�ำเนิน
กระบวนการร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่านช่องทางการอุทธรณ์
ค� ำ พิ พ ากษาหรื อ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลปกครองตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา 144
ของรัฐธรรมนูญสหพันธ์ออสเตรียเป็นส�ำคัญ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของกระบวนการ
50

Verfassungsgerichtshof Österreich, Bericht Des Verfassungsgerichtshofes Über Seine
Tätigkeit Im Jahr 2016, 72-73.
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ร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในประเทศที่ท�ำหน้าที่เป็นเสมือนกระบวนการตรวจสอบ
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลปกครองเป็นหลัก แตกต่างจากจ�ำนวนค�ำร้องภายใต้
บทบัญญัตมิ าตรา 139 และ 140 ซึง่ แม้วา่ จะรวมเอาสถิตทิ หี่ น่วยงานอืน่ ของรัฐร้องขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัตทิ งั้ ในระดับสหพันธรัฐ
และมลรัฐ ตลอดจนความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล�ำดับรองแล้วก็ยังคงมี
จ�ำนวนน้อยเป็นอย่างมาก
ในบรรดาค�ำร้องทุก ข์ท างรัฐธรรมนูญ ที่น�ำเสนอโดยประชาชนทั้งหมดนั้น
หากพิจารณาเฉพาะในปี ค.ศ. 2016 จะพบว่าบรรดาค�ำร้องทีศ่ าลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนตามเงือ่ นไขการท�ำค�ำร้องและน�ำเข้าสูก่ ระบวนพิจารณาแล้ว พบว่า
มีค�ำร้องจ�ำนวน 68 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของรัฐบัญญัตสิ หพันธ์และรัฐบัญญัตขิ องมลรัฐ และมีคำ� ร้องอีก 31 เรือ่ ง ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล�ำดับรอง51 ซึ่งจากจ�ำนวนตัวเลข
ทางสถิติที่ค่อนข้างชัดเจนนี้เองที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการร้องทุกข์ทางรัธรรมนูญ
ส�ำหรับประเทศออสเตรียนั้นเป็นกระบวนการตรวจสอบตัวบทกฎหมายโดยตรง
ในลักษณะที่ไม่ได้เป็นการพิจารณาการใช้อ�ำนาจของรัฐในลักษณะอื่นอันอาจเป็นการ
ละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ร้องเลย ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงสถิติในลักษณะเช่นนี้ถือเป็น
ข้อมูลที่มีแนวโน้มค่อนข้างตายตัว โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี
ค.ศ. 2009 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศออสเตรียได้เปิดเผยข้อมูลสถิติการยื่น
ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญโดยจ�ำแนกเป็นประเภทของค�ำร้องอย่างละเอียด52
4.6.2 สถิติการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบ่งตามประเภทคดี
และผลของการพิจารณา
ส�ำหรับสถิตผิ ลการพิจารณาเรือ่ งร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญโดยแบ่งตามประเภท
คดี นั้ น ผู ้ วิ จั ย ขอน� ำ เสนอข้ อ มู ล ในส่ ว นของการพิ จ ารณาคดี ซึ่ ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ของประเทศออสเตรียได้นำ� เสนอไว้ในปี ค.ศ. 2016 ซึง่ ข้อมูลโดยสรุปนัน้ แสดงให้เห็นว่า
Verfassungsgerichtsh of Österreich, Bericht Des Verfassungsgerichtshofes Über Seine
Tätigkeit Im Jahr 2016, 74.
52
ผูท้ สี่ นใจสามารถศึกษาข้อมูลในทางสถิตทิ นี่ า่ สนใจเพิม่ เติมได้จาก  www.vfgh.gv.at /verfassungsgericht
shof/publi kationen/activity_reports.en.html
51
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ในบรรดาค�ำร้องที่ถูกส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญจ�ำนวนหลายร้อยเรื่องนั้น มีค�ำร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญที่ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณาจ�ำแนกได้ดังนี53้
ตารางที่ 2 สถิติการรับค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไว้พิจารณาโดยแบ่งตามประเภท
ของการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย

จากข้อมูลข้างต้น เราจะเห็นว่าค�ำร้องที่ประชาชนส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นค�ำร้องที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม (Concrete Review) เสียส่วนใหญ่ ซึ่งค�ำร้อง
ในลักษณะนี้จะถูกส่งมายังศาลรัฐธรรมนูญได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้อ�ำนาจมหาชน
ตามกฎหมายเข้าไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแล้ว ภายหลังจากทีป่ ระชาชน
ได้น�ำเอาเรื่องของตนไปร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไม่ได้รับการเยียวยาจึงมาร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่ากฎหมายอันเป็นฐานที่มาแห่งการใช้อ�ำนาจนั้น
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในกรณีของกฎหมายในระดับรัฐบัญญัติ หรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายในระดับรัฐบัญญัติส�ำหรับกฎหมายล�ำดับรองหรือไม่ ในขณะที่ปริมาณค�ำร้อง
แบบนามธรรม คือให้ศาลพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติ หรือ
ความชอบด้วยรัฐบัญญัติของบรรดากฎหมายล�ำดับรองกลับมีปริมาณน้อยกว่ามาก
53

Verfassungsgerichtsh of Österreich, Bericht Des Verfassungsgerichtshofes Über Seine
Tätigkeit Im Jahr 2016, 74-75.
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จากข้อมูลเกี่ยวกับสถิติทางคดีของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในประเทศ
ออสเตรียแสดงให้เห็นว่ากระบวนการร้องทุกข์ดงั กล่าวเป็นกระบวนการทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเป็นหลัก และโดยมากมักเป็นการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายในฐานะที่พึ่งสุดท้ายหลังจากที่ประชาชนใช้สิทธิเยียวยา
ในทางศาลจนหมดสิ้ น หนทางเยี ย วยาแล้ ว จึ ง อาจกล่ า วได้ ว ่ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ของประเทศออสเตรียเป็นเสมือนศาลต่อยอด ที่คอยตรวจสอบบรรดาหลักกฎหมาย
ทั้ ง หลายที่ ศ าลอื่ น ได้ น� ำ มาใช้ บั ง คั บ กั บ คดี ค วามที่ ป ั จ เจกชนโดนละเมิ ด สิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพว่ามีลักษณะที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายในระดับ
รัฐบัญญัติหรือไม่นั่นเอง
4.7 ตัวอย่างค�ำวินจิ ฉัยค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญทีน่ า่ สนใจ
เนือ่ งจากระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของออสเตรียเป็นระบบการร้องทุกข์
แบบเฉพาะทีร่ ฐั ธรรมนูญและกฎหมายก�ำหนดวัตถุแห่งคดีและกรณีการฟ้องคดีไว้ชดั เจน
และโดยเฉพาะเจาะจงจึงท�ำให้ปริมาณคดีของออสเตรียจะมีไม่มากนัก และส่วนใหญ่
จะไม่ได้วนิ จิ ฉัยในเรือ่ งอืน่ เช่น เงือ่ นไขการฟ้องคดีหรือวัตถุแห่งคดี แต่จะเป็นการวินจิ ฉัย
ในเนื้อหาแห่งคดีเลย ดังนั้น ในส่วนที่จะกล่าวถึงตัวอย่างค�ำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ออสเตรียมีต่อค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของปัจเจกบุคคลนั้น ผู้วิจัยขอยกตัวอย่าง
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะของการใช้ ค� ำ พิ พ ากษา
เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนสังคมภายใต้การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย และการท�ำหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรผูต้ คี วาม
การใช้สทิ ธิและเสรีภาพประเภทต่าง ๆ ผ่านกระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ โดยแยก
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (4.7.1) ค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ และ (4.7.2) ค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ ดังนี54้

54

Constitutional Court of Austria, “Selected Judgments,” https://www.vfgh.gv.at /rechtsprechung/
Ausgewaehlte_Entscheidungen.en.html. (accessed December 27 2018).
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4.7.1 ค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
4.7.1.1 ค�ำวินจิ ฉัยที่ G 119-120/2014-12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2014
ในค�ำวินจิ ฉัยฉบับนี้ ผูร้ อ้ งเป็นคูร่ กั เพศเดียวกันซึง่ ได้ดำ� เนินการจดทะเบียน
คู่ชีวิตแล้วตามกฎหมายของประเทศออสเตรีย และอยู่กินกันฉันสามีภรรยามาตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2011 โดยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2012 ผู้ร้องคนที่สองได้ให้ก�ำเนิดบุตรสาว
โดยอาศัยกระบวนการช่วยเหลือทางการแพทย์ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ซึ่งศาลได้สั่งให้ผู้ร้องคนที่หนึ่งสามารถรับเด็กคนดังกล่าวเป็นบุตรบุญธรรมได้เมื่อ
วันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 2014
ต่อมา ผู้ร้องทั้งสองประสงค์ที่จะขอรับบุตรบุญธรรมเพิ่ม ส่วนหนึ่งคือ
เนื่องมาจากความต้องการที่จะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ และตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะ
อุทิศตนให้กับการเลี้ยงดูเด็กทั้งสองคนอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องกลับถูกกีดกัน
ไม่ให้ใช้บริการในการจัดหาเด็กทีส่ มควรได้รับการอุปการะเพือ่ มารับเป็นบุตรบุญธรรม
จากรัฐ (State-run adoption placement services) เนือ่ งจากบทบัญญัตมิ าตรา 191
(2) ส่วนแรก แห่งประมวลกฎหมายแพ่งได้บญ
ั ญัตไิ ว้อย่างชัดแจ้งว่าในกรณีทบี่ คุ คลสอง
คนประสงค์จะรับบุตรบุญธรรมร่วมกันนัน้ บุคคลทัง้ สองจะต้องเป็นคูส่ มรสกันเท่านัน้ 55
และในรัฐบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนคู่ชีวิต (Act on Registered Partnership)
มาตรา 8 (4) ยังระบุหา้ มไม่ให้ผทู้ จี่ ดทะเบียนคูช่ วี ติ ใช้สทิ ธิในการรับบุตรบุญธรรมร่วม
กันอีกด้วย56 ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา 7
ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรีย57 และข้อ 14 ของอนุสญั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ซึ่งห้ามมิให้รัฐสมาชิกด�ำเนินการใด ๆ อันเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ สีผิว

ประมวลกฎหมายแพ่งออสเตรีย มาตรา 191 (2) “การรับบุตรบุญธรรมมากกว่าหนึง่ คน ในห้วงเวลาทีก่ าร
รับบุตรบุญธรรมคนแรกยังมีผลบังคับอยู่ หรือในช่วงก่อนทีก่ ารรับบุตรบุญธรรมคนแรกจะสิน้ ผลลง สามารถ
ท�ำได้เฉพาะกรณีที่ผู้ประสงค์จะรับบุตรบุญธรรมมีคู่สมรสแล้วเท่านั้น...”
56
รัฐบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนคู่ชีวิต มาตรา 8 (4) “บุคคลซึ่งจดทะเบียนคู่ชีวิตไม่สามารถรับบุตร
บุญธรรมร่วมกันหรือรับบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตของตนได้”
57
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรีย มาตรา 7 “ไม่มผี ใู้ ดทีจ่ ะถูกเลือกปฏิบตั เิ พราะเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์
หรือความบกพร่องส่วนบุคคล..”
55
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ศาสนา และอื่น ๆ อีกด้วย58 ซึ่งเมื่อน�ำมาพิจารณาประกอบกับข้อ 8 ของอนุสัญญา
ยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จะเห็นว่าสิทธิในชีวติ ครอบครัวของบุคคลนัน้ ไม่สมควรทีจ่ ะ
ถูกบังคับใช้โดยเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเหตุแห่งเพศสภาพด้วย59
		
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาค�ำร้องของผู้ร้องในเบื้องต้นแล้ว พบว่า
เมื่อผู้ร้องถูกกีดกันออกจากระบบการให้บริการดังกล่าวของรัฐซึ่งรัฐได้ด�ำเนินการ
ผ่านตัวแทนในภาคเอกชนแล้ว ผู้ร้องไม่สามารถใช้กระบวนการยุติธรรมใด ๆ
เพือ่ เยียวยาความเสียหายทีต่ นได้รบั ได้ เนือ่ งจากผูร้ อ้ งจะยืน่ ฟ้องต่อศาลซึง่ พิจารณาคดี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับบุตรบุญธรรมได้กต็ อ่ เมือ่ ตนได้เข้าสูก่ ระบวนการของการจัดหา
บุตรบุญธรรมโดยรัฐก่อนเท่านั้น ดังนั้น ศาลจึงห็นว่ากรณีเช่นนี้เป็นกรณีจ�ำเพาะ
ซึ่งผู้ร้องไม่สามารถน�ำคดีของตนไปฟ้องหรือไปเยียวยาด้วยหนทางอื่นใดได้แล้ว
จึงมีมติให้รับค�ำร้องไว้พิจารณา
โดยในภายหลังศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับค�ำร้อง
ของผู้ร้องที่ว่า บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งนั้นมีลักษณะที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
และเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ซึ่งโดยสภาพแล้วต้องห้ามไม่ให้กระท�ำตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรียประกอบกับข้อ 14
และข้อ 8 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยศาลยังให้ความเห็นต่อไปว่า
สังคมออสเตรียตลอดจนระบบกฎหมายได้ให้การยอมรับมานานแล้วว่าคู่รักซึ่งแม้จะ
เป็นบุคคลเพศเดียวกันก็สามารถให้ความรักและเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมา
ได้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับคู่รักต่างเพศ ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลจ�ำเป็นใดที่บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายจะห้ามไม่ให้บคุ คลซึง่ จดทะเบียนเป็นคูช่ วี ติ กันเข้ารับบริการในการจัดหา
บุตรบุญธรรมจากรัฐ

อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 14 “การใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่รับรองไว้ในอนุสัญญานี้
จะต้องได้รับการคุ้มครองให้สามารถกระท�ำได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศ เชื้อชาติ
สีผิว ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ความเห็นอื่น ๆ ...”
59
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 8 “ (1) บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความเคารพในชีวิต
ส่วนตัวและชีวิตครอบครัวของตนเอง
(2) รัฐต้องไม่เข้ามาแทรกแซงชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตครอบครัวของบุคคลเว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็น
ตามกฎหมายอันเป็นไปในวิถีทางของสังคมประชาธิปไตย...”
58
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ศาลวินิจฉัยให้บทมาตรา 191 (2) ส่วนแรก ของประมวลกฎหมายแพ่ง
และมาตรา 8 (4) แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนคู่ชีวิตสิ้นผลไปเนื่องจาก
เป็นบทกฎหมายทีข่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 7 ประกอบกับข้อ 14 และข้อ 8 ของอนุสญ
ั ญา
ยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตามที่ได้ให้เหตุผลไว้แล้วข้างต้น60
		
4.7.1.2 ค�ำวินิจฉัยที่ G 258/2017 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2017
ในค�ำวินิจฉัยนี้ ผู้ร้องได้ใช้ช่องทางในการร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ผ่านบทมาตรา 14461 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรียโดยให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ท�ำหน้าที่เป็นเสมือนศาลที่คอยวินิจฉัยการปรับใช้กฎหมายของศาลปกครองชั้นต้น
ผูร้ อ้ งในคดีนที้ งั้ คูเ่ ป็นหญิงซึง่ จดทะเบียนเป็นคูช่ วี ติ กันและใช้ชวี ติ ร่วมกัน
มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จากนั้นจึงประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย
ของออสเตรีย ซึง่ ต่อมาปรากฎว่าหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ ปฏิเสธค�ำขอของผูร้ อ้ ง
ทัง้ สอง เนือ่ งจากมาตรา 44 ของประมวลกฎหมายแพ่งออสเตรียก�ำหนดให้การจดทะเบียน
สมรสจะกระท�ำได้เฉพาะบุคคลซึ่งมีเพศที่แตกต่างกันเท่านั้น62 และส�ำหรับบุคคลที่มี
เพศสภาพเดียวกันกฎหมายก็ได้มีบทมาตราว่าด้วยการจดทะเบียนคู่ชีวิตอยู่แล้วจึงไม่
จ�ำต้องมาจดทะเบียนสมรสอีก
ต่อมา ผู้ร้องได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลปกครองเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนค�ำสั่ง
ไม่อนุญาตของเจ้าหน้าที่และให้ผู้ร้องทั้งสองสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ อย่างไร
ก็ตาม ศาลปกครองได้พิพากษายืนตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น ผู้ร้องจึงได้มา
ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายอันเป็นรากฐานแห่งการใช้อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองนั้น โดยผู้ร้องเห็นว่าบัญญัติมาตรา 44 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งขัดแย้ง
กับมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรีย ซึ่งห้ามมิให้รัฐกระท�ำการใด ๆ
อันเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความบกพร่องส่วนบุคคล63
รัฐสภาได้ประกาศยกเลิกความในสองมาตราดังกล่าวไว้ในรัฐกิจจานุเบกษาที่ 25/2015 ลงวันที่ 21 มกราคม
ค.ศ. 2015
61
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรีย มาตรา 144 “ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจพิจารณาค�ำร้องทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การใช้อ�ำนาจของฝ่ายปกครอง...ที่มีลักษณะละเมิดสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง...โดยค�ำร้องดังกล่าว
จะต้องด�ำเนินการภายหลังจากที่ได้ใช้กระบวนการแก้ไขเยียวยาความเสียหายในชั้นต้นจนหมดสิ้นแล้ว”
62
ประมวลกฎหมายแพ่งออสเตรีย มาตรา 44 “...การจดทะเบียนสมรสต้องกระท�ำลงระหว่างบุคคลสองบุคคล
ซึ่งมีเพศตรงข้ามกัน...”
63
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 57
60

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาค�ำร้องของผู้ร้องแล้วเห็นว่า จริงอยู่ว่าบุคคล
เพศเดียวกันซึ่งประสงค์ที่จะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาจะได้รับการรับรองและคุ้มครอง
สิทธิของตนผ่านรัฐบัญญัติซึ่งอนุญาตให้บุคคลเพศเดียวกันจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตกันได้
ตลอดจนให้สิทธิต่าง ๆ ในทางกฎหมายเท่าเทียมกันกับชายหญิงที่ท�ำการจดทะเบียน
สมรสกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อการประกาศใช้รัฐบัญญัติคู่ชีวิตผ่านไประยะหนึ่ง สังคม
ได้ตระหนักแล้วว่าครอบครัวของบุคคลทีม่ เี พศเดียวกันนัน้ ไม่ได้มคี วามแตกต่างใด ๆ เลย
กับครอบครัวของบุคคลต่างเพศ ดังนั้น การแบ่งแยกว่าบุคคลเพศเดียวกันสามารถ
จดทะเบียนคู่ชีวิตได้แต่ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้อันเนื่องมาจากข้อห้ามในทาง
กฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและถือเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 7
ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรีย
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังได้พจิ ารณาต่อไปด้วยว่า บทบัญญติทงั้
ในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งซึง่ ก�ำหนดให้การสมรสจะมีได้เฉพาะระหว่างชาย
และหญิง ตลอดจนบทบัญญัติในรัฐบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนคู่ชีวิตซึ่งก�ำหนด
ไว้วา่ การจดทะเบียนคูช่ วี ติ จะมีได้เฉพาะระหว่างบุคคลเพศเดียวกันเท่านัน้ มีลกั ษณะ
ที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในส่วนของหลักความเสมอภาค ศาลจึงมีค�ำสั่ง
ให้เงือ่ นไขเรือ่ งเพศสภาพในบทบัญญัตทิ งั้ สองใช้บงั คับไม่ได้ แต่ให้บทบัญญัตดิ งั กล่าว
สิน้ ผลในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2018 เพือ่ ให้เวลากับฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตดิ ำ� เนินการแก้ไข
บทบัญญัติที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญนี้
4.7.2 ค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
		
4.7.2.1 ค�ำวินิจฉัยที่ E 1477/2015-10 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2016
ในคดีนี้ ผู้ร้องเป็นผู้ขอจัดตั้งสมาคมที่มีชื่อว่า “Letzte Hilfe” อันเป็น
สมาคมทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพือ่ ช่วยเหลือบุคคลทีอ่ ยากจะฆ่าตัวตายให้ประสบ
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินการเช่นนัน้ โดยหน่วยงานทีด่ แู ลเรือ่ งการจัดตัง้ สมาคมได้หารือ
กับกระทรวงยุติธรรมแล้วเห็นว่าการก่อตั้งสมาคมขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสงค์
จะฆ่าตัวตายนัน้ มีลกั ษณะเป็นการละเมิดความในมาตรา 78 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่งถือว่าการเข้าไปมีส่วนช่วยให้ผู้หนึ่งผู้ใดฆ่าตัวตายจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย64
64

ประมวลกฎหมายอาญาออสเตรีย มาตรา 78 “บุคคลผูส้ นับสนุนหรือช่วยให้ผอู้ นื่ ฆ่าตัวตายจะต้องได้รบั โทษ
จ�ำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี”
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ดังนั้น ค�ำขอจัดตั้งสมาคมของผู้ร้องจึงต้องห้าม หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการจัดตั้งสมาคม
จึงได้ยกค�ำร้องของผูร้ อ้ งในการขอจัดตัง้ สมาคมเสีย ทัง้ นี้ เป็นไปตามความในมาตรา 12
แห่งรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยสมาคม (Law on Associations of 2002) ซึง่ ห้ามไม่ให้มกี ารจัดตัง้
สมาคมที่มีวัตถุประสงค์ของสมาคมขัดต่อกฎหมาย65
ต่อมา ผู้ร้องได้น�ำเรื่องไปร้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนค�ำสั่ง
ยกค�ำร้องดังกล่าว แต่ศาลปกครองพิพากษายืนตามความเห็นของหน่วยงานของรัฐตามที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ร้องจึงได้น�ำค�ำร้องของตนมาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอาศัย
สิทธิในการร้องทุกข์ตามมาตรา 14466 เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ค�ำวินิจฉัย
ของศาลปกครองซึง่ วินจิ ฉัยตามความในมาตรา 12 แห่งรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยสมาคมนัน้ ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญและเป็นการละเมิดสิทธิในการจัดตัง้ สมาคมของตน ซึง่ ได้รบั การรับรองและ
คุ้มครองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญและอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ในการวินิจฉัยค�ำร้องของผู้ร้องนั้น ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาค�ำร้อง
ของผูร้ อ้ งในเบือ้ งต้นแล้วเห็นว่า “สิทธิในการจัดตัง้ สมาคม” อันเป็นสิทธิของผูร้ อ้ งทีไ่ ด้รบั
การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญนัน้ แม้จะถูกละเมิดแต่กเ็ ป็นการกระท�ำทีจ่ ำ� เป็น อีกทัง้ บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายทีผ่ รู้ อ้ งกล่าวอ้างก็ไม่ได้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่ประการใด เนือ่ งจาก
หากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าเสรีภาพในการรวมกลุ่มและจัดตั้งสมาคมตามที่ได้รับการ
รับรองและคุ้มครองไว้ในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เปิดช่องให้รัฐสามารถ
ก�ำหนดเงื่อนไขบางประการอันเป็นข้อห้ามในการก่อตั้งสมาคมเนื่องจากอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อคนในสังคมได้ โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเมื่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ได้วนิ จิ ฉัยว่าการทีผ่ รู้ อ้ งจะจัดตัง้ สมาคมซึง่ มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะสนับสนุนให้คนฆ่าตัวตาย
จึงได้ปฏิเสธค�ำร้องของผู้ร้องนั้นถือเป็นการกระท�ำที่จ�ำเป็นต่อสังคมประชาธิปไตย
ในการที่จะคุ้มครองสุขภาพและศีลธรรมอันดีของคนในสังคม ดังนั้น ศาลจึงมีค�ำสั่ง
ยกค�ำร้องของผู้ร้อง

รัฐบัญญัติว่าด้วยสมาคม ค.ศ. 2002  มาตรา 12 “...เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจจัดตั้งสมาคมสามารถประกาศ
ไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งสมาคมได้ หากสมาคมนั้นจัดตั้งขึ้นอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยพิจารณา
จากวัตถุประสงค์ ชื่อ หรือการจัดองค์กรของสมาคม...”
66
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4.7.2.2 ค�ำวินิจฉัยที่ G 494/2015 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2016
ในค�ำวินิจฉัยนี้ ผู้ร้องกล่าวว่าตนเองเป็นบิดาโดยก�ำเนิด (Biological
Father) ของบุตรซึง่ เกิดจากนาง A ทีไ่ ด้คบหากันและได้เลิกรากันไปในระหว่างตัง้ ครรภ์
และไม่ได้มกี ารติดต่อกันอีก โดยภายหลังจากนัน้ นาง A ได้จดทะเบียนสมรสกับ นาย A
และคลอดบุตรออกมา ซึ่งตามกฎหมายของออสเตรียแล้วส่งผลให้นาย A ถือเป็นบิดา
โดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรซึ่งนาง A ได้ให้ก�ำเนิด
อย่างไรก็ตาม ทั้งนาง A และผู้ร้องต่างเห็นตรงกันว่าบุตรซึ่งนาง A
ได้ให้ก�ำเนิดนั้นเป็นบุตรซึ่งน่าจะเกิดจากผู้ร้อง ท�ำให้ผู้ร้องพยายามที่จะขออนุญาต
จากนาง A ให้ตนสามารถติดต่อกับลูกของนาง A ได้ อย่างไรก็ตาม นาง A ได้ปฏิเสธค�ำร้อง
ของผูร้ อ้ ง ท�ำให้ในเวลาต่อมา ผูร้ อ้ งได้ยนื่ ค�ำร้องขอต่อศาลแพ่งในปี ค.ศ. 2015 เพือ่ ขอให้
อนุญาตให้ตนสามารถเข้าถึงตัวเด็กและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเด็กคนดังกล่าว
ในทุกช่วงเวลาที่ส�ำคัญได้ ซึ่งศาลแพ่งได้วินิจฉัยค�ำร้องขอของผู้ร้องแล้วและเห็นว่า
ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 188 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง บุคคลที่จะร้องขอเพื่อให้
ศาลอนุญาตให้ตดิ ต่อสัมพันธ์กบั เด็กซึง่ อาจเป็นลูกของตนได้จะต้องเป็นผูท้ มี่ ปี ฏิสมั พันธ์
ทางสังคมหรือมีปฏิสัมพันธ์ในฐานะครอบครัวกับเด็กนั้นอยู่ก่อนแล้ว67 ซึ่งในกรณีของ
ผู้ร้องที่ไม่ได้ติดต่อกับแม่เด็กเลยภายหลังจากที่แยกจากกันและถูกแม่ของเด็กปฏิเสธ
ที่จะให้ผู้ร้องติดต่อกับเด็กโดยตรงท�ำให้ผู้ร้องมีลักษณะเหมือนบุคคลที่สาม (Third
Person) และเมื่อพิจารณาต่อไปแล้วว่าการให้บุคคลที่สามเช่นผู้ร้องติดต่อกับเด็กนั้น
ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ กับตัวเด็กเลย ศาลแพ่งจึงยกค�ำร้องของผู้ร้อง
ต่ อ มา ผู ้ ร ้ อ งได้ ด� ำ เนิ น การโดยอาศั ย ช่ อ งทางตามมาตรา 140
ของรัฐธรรมนูญ68 เพื่อยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่า บทบัญญัติ
มาตรา 188 (2) ของประมวลกฎหมายแพ่งนั้นละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวและชีวิต
ประมวลกฎหมายแพ่งออสเตรีย มาตรา 188 (2) “ในกรณีทจี่ ะต้องให้บคุ คลทีส่ ามเข้ามามีปฏิสมั พันธ์กบั เด็ก
เพื่อประโยชน์ของตัวเด็กเอง ศาลอาจจะสั่งอนุญาตภายใต้ค�ำร้องของผู้ใช้อ�ำนาจปกครองหรือของบุคคล
ที่สามเช่นว่านั้นได้ หากบุคคลนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอยู่ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวก็ตาม...”
68
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรีย มาตรา 140 “ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจพิจารณาความไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติ...ตามค�ำร้องของผู้ร้องในกรณีที่ผู้ร้องเห็นว่าความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น
กระทบต่อสิทธิของตรงโดยตรง...”
67
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ครอบครัวของเขา รวมถึงสิทธิของเด็กทีจ่ ะได้สร้างปฏิสมั พันธ์กบั บิดามารดา อันเป็นสิทธิ
ที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองในมาตรา 8 แห่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน69
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการรับค�ำร้องไว้พิจารณาและได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว
เห็นว่า จริงอยู่ที่บทบัญญัติของมาตรา 8 แห่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
จะได้ให้การรับรองและคุม้ ครองการสร้างชีวติ ครอบครัวระหว่างบิดา มารดา และบุตร
ไว้โดยไม่ได้คำ� นึงสถานะความเป็นบิดาทีช่ อบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติ
มาตราดังกล่าวยังค�ำนึงถึงต่อไปด้วยว่า การทีบ่ คุ คลใด ๆ ก็ตามซึง่ ไม่ใช่บดิ าทีไ่ ด้สมรส
กับมารดาของเด็กโดยชอบด้วยกฎหมายจะมาเรียกร้องสิทธิของตนในการทีจ่ ะสร้าง
ความสัมพันธ์กับเด็กนั้นได้จะต้องมีความสัมพันธ์ในทางความเป็นจริงกับเด็กนั้น
อยู่ก่อนแล้ว ไม่ใช่เป็นการร้องขอในฐานะของบุคคลซึ่งไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก
มาก่อนเลย ซึ่งในกรณีนี้เอง หากกฎหมายจะก�ำหนดเงื่อนไขว่าบุคคลที่สามซึ่งจะ
ร้องขอเพือ่ เข้ามาติดต่อปฏิสมั พันธ์กบั เด็กนัน้ จะต้องค�ำนึงเสียก่อนว่าการอนุญาตให้
เขาเข้ามาติดต่อปฏิสัมพันธ์กับเด็กจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเด็กเองหรือไม่ ทั้งนี้
การจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตจ�ำต้องค�ำนึงถึงความได้สัดส่วนระหว่างค�ำร้องขอ
ของผูร้ อ้ งกับสิทธิตามกฎหมายของบิดาทีช่ อบด้วยกฎหมายด้วย ด้วยเหตุผลทีก่ ล่าว
มานี้เอง ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติมาตรา 188 (2) แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งไม่มีลักษณะที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและให้ยกค�ำร้องของผู้ร้อง
ตั ว อย่ า งค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ที่ ก ล่ า วถึ ง ข้ า งต้ น นั้ น เราจะสั ง เกตได้ ว ่ า ในสอง
ค�ำวินิจฉัยแรก ศาลรัฐธรรมนูญได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนไม่ใช่แต่เพียงในฐานะองค์กร
ซึ่งปรับใช้ตัวบทกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นองค์กรซึ่งตีความหรืออธิบาย
ให้เห็นถึงสารัตถะแห่งสิทธิ ตลอดจนอธิบายขยายความถึงขอบเขตและความจ�ำเป็น
ทีร่ ฐั จะต้องเข้าไปมีบทบาทในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วย ซึง่ นัน่ ท�ำให้
เราสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในประเทศออสเตรียนั้น
ไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการที่คอยให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จากการถูกละเมิดโดยอ�ำนาจรัฐ แต่ยงั เป็นกระบวนการทีค่ อยพัฒนาแนวคิดและทฤษฎี
ตลอดจนการปรับใช้บรรดาสิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ ด้วย
69
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จากตัวอย่างค�ำวินจิ ฉัยสองส่วนสุดท้ายทีผ่ วู้ จิ ยั ยกมา จะเห็นได้วา่ มีบางครัง้
ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญออสเตรียท�ำหน้าทีเ่ ชิงรุกในการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยเฉพาะในค�ำวินิจฉัยสุดท้ายที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากฎหมายฉบับที่ผู้ร้อง
ได้น�ำเสนอแล้วเห็นว่ามีหลักการที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ จึงได้ขยายขอบเขต
ของค�ำวินิจฉัยของตนออกไปยังกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
กล่าวโดยสรุปแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียมีบทบาทในการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนผ่านกระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเฉพาะ
บนพืน้ ฐานของการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือความชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้
ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่เข้าไปตรวจสอบลักษณะการกระท�ำขององค์กรของรัฐโดยตรง
แต่จะตรวจสอบความถูกต้องของกฎหมายอันเป็นที่มาแห่งอ�ำนาจ ส่วนหนึ่งอาจ
เนื่องมาจากพัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียเองที่เติบโตขึ้นมาบนพื้นฐาน
ของการขีดเส้นแบ่งอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างศาลไว้ค่อนข้างชัดเจน
นอกจากนี้ หากดู ข ้ อ มู ล ในเชิ ง สถิ ติ เราจะพบว่ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ของออสเตรียนั้นท�ำหน้าที่เป็นศาลที่คอยตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมมนูญหรือ
ความชอบด้วยกฎหมายในเชิงรูปธรรมเป็นหลัก คือเป็นศาลที่คอยต่อยอดพิจารณา
บรรดาอรรถคดีที่ประชาชนได้ใช้กระบวนการแก้ไขเยียวยาทางกฎหมายแล้วแต่ยัง
เห็นว่าไม่ได้รบั ความเป็นธรรมและสิทธิตลอดจนเสรีภาพของตนยังคงถูกละเมิด ลักษณะ
เช่นนี้ดูจะสอดคล้องไปกับบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในประเทศอื่น ๆ ที่มีต่อ
กระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในฐานะที่พึ่งพิงสุดท้ายของประชาชน
4.8 บทสรุป
กระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในประเทศออสเตรียเป็นหนึง่ ในกระบวนการ
ร้องทุกข์รปู แบบพิเศษทีจ่ ำ� กัดวัตถุแห่งการฟ้องคดี โดยจ�ำกัดเฉพาะการฟ้องคดีตอ่ ตัวบท
กฎหมาย และการอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลผู้ลี้ภัยเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม แม้ข้อจ�ำกัดดังกล่าวในทางหนึ่งจะท�ำให้กระบวนการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญในประเทศออสเตรียดูจะไม่เป็นกระบวนการทีเ่ ปิดกว้างนัก แต่ในอีกทางหนึง่
กลับท�ำให้กระบวนการร้องทุกข์ดังกล่าวสามารถแสดงประสิทธิภาพในฐานะเครื่องมือ
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณา
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จากบรรดาค�ำวินจิ ฉัยทัง้ หลายของศาลทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ในลักษณะของการให้การศึกษา (Educate)
เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ใช้บ รรดาบทกฎหมายทั้ง หลายให้คุ้มครองสิทธิแ ละเสรีภาพ
ของประชาชนจนถึงทีส่ ดุ แม้กระทัง่ เงือ่ นไขเกีย่ วกับการเยียวยาความเสียหายก่อนน�ำเรือ่ ง
มาฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญของออสเตรียได้ตคี วามข้อยกเว้นหลักการ
ดังกล่าวออกไปในคดีทมี่ คี วามส�ำคัญและมีความเร่งด่วน โดยเฉพาะเมือ่ การละเมิดสิทธินนั้
เกิดต่อชีวติ และร่างกายของผูร้ อ้ งโดยตรง นอกจากนี้ การท�ำค�ำวินจิ ฉัยให้กฎหมายสิน้ ผล
ไปในอนาคตเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีเวลาในการเตรียมตัวจัดท�ำกฎหมายฉบับใหม่
มาแทนที่ส่วนที่สิ้นผลไปยังเป็นหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
คณะผู้วิจัยเชื่อว่ากระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในประเทศออสเตรีย
โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคนิคการพิจารณา การตีความ และการท�ำค�ำวินจิ ฉัย
จะเป็นสิ่งส�ำคัญที่สามารถน�ำไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทยได้ไม่มากก็น้อย
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บทที่ 5
อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและ
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกี1
5.1 ข้อความเบื้องต้น
ในส่วนของความน�ำนัน้ ผูว้ จิ ยั จะขอน�ำเสนอข้อมูลในภาพรวมของศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งประเทศตุรกี จากนั้น จะขอกล่าวถึงภาพรวมว่าด้วยการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ในประเทศตุรกีเป็นล�ำดับถัดไป ดังนี้
5.1.1 ความเป็นมาของศาลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศตุรกี2
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี ถูกตราขึน้ เป็นครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1876 ซึง่ รูจ้ กั กัน
ในชื่อ Kanun-u Esasi (Ottoman Basic Law) โดยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เอง ที่ได้เริ่ม
วางรากฐานไว้ว่าบทบัญญัติทั้งหลายในรัฐธรรมนูญไม่สามารถถูกละเมิดได้3 อันเป็น
การแสดงให้เห็นถึงความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม กลับไม่มี
บทบัญญัติในการสร้างองค์กรหรือกลไก (Mechanism) ขึ้นมาเพื่อคุ้มครองความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ ลักษณะเช่นนีค้ งอยูต่ อ่ ไปภายใต้รฐั ธรรมนูญฉบับปี
ค.ศ. 1921 และ ค.ศ.1924 อย่างไรก็ตาม ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตุรกี
ได้รับการสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดดังกล่าว ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศตุรกี ฉบับปี ค.ศ. 1961
1

2

3

ในส่วนที่ว่าด้วยการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในประเทศตุรกีนั้น เนื่องจากแม้โดยทั่วไปแล้วการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญจะถูกแปลความหมายเป็นภาษาอังกฤษว่า Constitutional Complaint เสียเป็นส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากตัวบทกฎหมายในประเทศตุรกีใช้คำ� ทีเ่ รียกว่า Individual Complaint เพือ่ ใช้เรียก
กระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะ ดังนั้น ในส่วนที่ว่าด้วยการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ในประเทศตุรกีนี้ผู้วิจัยจะขอใช้ค�ำว่า Individual Complaint ในฐานะค�ำที่มีความหมายว่าการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญอย่างที่ใช้กันทั่วไปในสากล
เรียบเรียงจาก Constitutional Court of Turkey, “Introductory Booklet: Constitutional Court of
Turkey,” http://www.constitutional court.gov.tr/inlinepages/ publications/pdf/introductory
Booklet.pdf, (accessed April 18, 2018).
Article 115 of Kanun-u Esasi, “No provision of the Constitution can, under any pretext
whatsoever, be suspended or neglected.”
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ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1961 ความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญในฐานะรากฐานของกฎหมายทั้งมวลภายในรัฐได้รับการรับรองและ
คุม้ ครองไว้ในมาตรา 8 ในขณะทีม่ าตรา 145 ได้ดำ� เนินการก่อตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งตุรกี
(Constitutional Court of Turkey) ขึ้นโดยก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย พร้อมกันนัน้ เอง รัฐสภาของประเทศตุรกี
ได้ดำ� เนินการบัญญัติ Law No. 44 on Establishment and Rules of Procedures of
the Constitutional Court ลงวันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 1962 โดยภายหลังจากทีก่ ฎหมาย
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกี
จึงได้เริ่มด�ำเนินการไต่สวนพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ของประเทศตุรกีทกี่ อ่ ตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1961 นี้ ถือเป็นหนึง่ ในศาลรัฐธรรมนูญทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ
ในยุโรปรองจาก ออสเตรีย เยอรมัน และอิตาลี
ความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดของศาลรัฐธรรมนูญตุรกี เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2010
ภายหลังจากทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ  โดยในแง่ของกระบวนพิจารณานัน้ ได้มกี าร
ตรากฎหมายชื่อ the Law on Establishment and Rules of Procedures of the
Constitutional Court (รัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ) ลงวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 2011 ขึ้น โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ให้
อ�ำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญของตุรกีในการแยกองค์กรของตนออกมาให้เป็นองค์กรอิสระ
มีอำ� นาจบริหารงานในองค์กรด้วยตนเอง  รวมถึงให้อำ� นาจทีป่ ระชุมของศาลรัฐธรรมนูญ
ในการก�ำหนดกระบวนพิจารณาตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ที่ใช้ในศาลได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้
อีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าส�ำคัญที่สุด ได้แก่ การน�ำเอาระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Complaint) มาใช้ เพือ่ สร้างหลักประกันให้กบั การรับรอง
และคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยบทบัญญัติดังกล่าวก�ำหนด
ให้ศาลมีหน้าที่ตรวจสอบทุกการกระท�ำของรัฐที่ถูกร้องเรียนโดยประชาชนว่าเป็นการ
ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของตน และก�ำหนดหนทางในการเยียวยา
5.1.2 องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามข้อมูลเผยแพร่โดยศาลรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกีนนั้ 4 ศาลรัฐธรรมนูญตุรกี
ประกอบไปด้วยตุลาการทั้งสิ้น 17 คน โดยแบ่งเป็น
4

Constitutional Court of Turkey, “Structure and Decision Making,” http://www.constitutionalcourt.gov.tr/inlinepages/constitutionalcourt/TheStructureDutiesOfTheCourt/Plenary/
StructureDecisionMaking.html, (accessed December 26, 2018).
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1) ตุลาการ 2 คน ซึ่งรัฐสภาของตุรกีคัดเลือกมาจากผู้พิพากษาของศาลบัญชี
ของประเทศตุรกี (Court of Accounts)
2) ตุลาการ 1 คน ซึ่งรัฐสภาของตุรกีเลือกมาจากนักกฎหมายผู้เป็นสมาชิก
ของเนติบัณฑิตยสภา (the Bar Association) ของประเทศตุรกี
3) ตุลาการ 7 คน ซึง่ ประธานาธิบดีแห่งประเทศตุรกีเลือกมาจากผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ในศาลสูงแห่งประเทศตุรกี ซึง่ ได้รบั การเสนอชือ่ มาจากทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลสูง
4) ตุลาการ 3 คน ซึ่งประธานาธิบดีของประเทศตุรกีเลือกมาจากสมาชิก
ของสภาอุดมศึกษา (Council of Higher Education) โดยทัง้ สามคนนีจ้ ะต้องเป็นผูท้ สี่ อน
ในรายวิชาทางด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ หรือการเมือง
5) ตุลาการ 4 คน ซึง่ ประธานาธิบดีเลือกมาจากผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งบริหารระดับสูง
นักกฎหมายของรัฐ ตุลาการในศาล (First category judges) อัยการ หรือตุลาการ
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็นโฆษกประจ�ำศาลรัฐธรรมนูญ (Rapportuer judges of the
Constitutional Court)
ในกรณีปกติทวั่ ไป ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะถูกจัดแบ่งเป็นองค์คณะ (Chamber)
จ�ำนวนทั้งสิ้นสององค์คณะ ซึ่งประกอบด้วยตุลาการและรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ
องค์คณะละ 7 คน ซึ่งองค์คณะจะท�ำหน้าที่พิจารณาและท�ำค�ำวินิจฉัยส�ำหรับคดี
ซึง่ ไม่จำ� เป็นต้องพิจารณาโดยทีป่ ระชุมใหญ่ โดยแต่ละองค์คณะนัน้ จะท�ำการแบ่งตุลาการ
ประจ�ำองค์คณะออกเป็นสามกลุม่ ให้ชอื่ ว่าคณะกรรมการ (Commission) ซึง่ ประกอบด้วย
ตุลาการกลุ่มละ 2 คน (คัดเลือกโดยระบบหมุนเวียนตามล�ำดับอาวุโส) ท�ำหน้าที่
กลัน่ กรองคดีในเบือ้ งต้นก่อนทีจ่ ะส่งเรือ่ งต่อไปให้องค์คณะทีต่ นสังกัดอยูพ่ จิ ารณาวินจิ ฉัย
แต่กรณีที่ในการประชุมเพื่อท�ำค�ำวินิจฉัยใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญนั้น หากตุลาการ
ทุกคนประชุมร่วมกันเพื่อท�ำค�ำวินิจฉัยจะถือว่าเป็นการด�ำเนินการโดยที่ประชุมใหญ่
ของตุลาการ
ทั้งนี้ ภายในศาลรัฐธรรมนูญเองจะมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งท�ำหน้าที่
เป็ น โฆษกของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อี ก จ� ำ นวนหนึ่ ง และมี เ ลขาธิ ก ารศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญด้วย
5.1.3 เขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญจะท�ำหน้าทีแ่ ยกตามประเภทขององค์คณะทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
ตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยท�ำหน้าที่ส�ำคัญในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
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คดีความทีเ่ กีย่ วโยงโดยตรงกับผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐ ตลอดจนตรวจสอบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ โดยประเภทขององค์คณะมี ดังนี5้
ประเภทแรก องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเต็มองค์คณะ (Plenary) มีอำ� นาจ
หน้าทีต่ รวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย การกระท�ำความผิดทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงกับประธานาธิบดี ประธานรัฐสภา ตลอดจนสมาชิกคณะรัฐมนตรี และประธาน
ตุลาการและตุลาการศาลสูงแห่งประเทศตุรกี
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะด�ำเนินการพิจารณาเต็มองค์คณะเมื่อมีคดี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการยุบพรรคการเมือง การตรวจสอบสถานะทางการเงินของพรรคการเมือง
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญซึ่งองค์คณะเห็นว่าควรให้ตุลาการเต็มองค์คณะพิจารณา
และตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาหรือพิจารณา
ให้สมาชิกรัฐสภาพ้นจากต�ำแหน่ง
ประเภทที่สอง องค์คณะ (Chamber) โดยศาลรัฐธรรมนูญจะจัดให้มีองค์คณะ
จ�ำนวน 2 องค์คณะ ซึง่ แต่ละองค์คณะจะประกอบด้วยตุลาการจ�ำนวน 7 คน ซึง่ มีรองประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธานองค์คณะ โดยองค์คณะเหล่านีจ้ ะท�ำหน้าทีใ่ นการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีคณะตุลาการประจ�ำองค์คณะ
ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูร้ บั ผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนัน้
เห็นจ�ำเป็นต้องท�ำค�ำวินิจฉัย (Principal Decision) ไปพร้อมกับการพิจารณา
ความถูกต้องของค�ำร้อง ก็อาจส่งค�ำร้องดังกล่าวมายังองค์คณะเพื่อให้มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของค�ำร้องและท�ำค�ำวินิฉัยไปพร้อมกันเลยก็ได้
ประเภททีส่ าม ตุลาการประจ�ำองค์คณะ (Commission) โดยในแต่ละองค์คณะ
ศาลรัฐธรรมนูญจะจัดให้มตี ลุ าการประจ�ำองค์คณะ (Commission) ซึง่ ประกอบไปด้วย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ�ำนวน 2 คน ท�ำหน้าที่หลักในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของค�ำร้องต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทคี่ ณะตุลาการประจ�ำองค์คณะเห็นว่าค�ำร้องนัน้
เป็นค�ำร้องที่มีความเกี่ยวโยงโดยตรงกับการตีความรัฐธรรมนูญ การก�ำหนดขอบเขต
แห่งสิทธิ หรือเป็นค�ำร้องที่จ�ำต้องก�ำหนดหนทางเยียวยาเป็นพิเศษ คณะตุลาการ
ประจ�ำองค์คณะอาจส่งค�ำร้องดังกล่าวไปยังองค์คณะที่รับผิดชอบเพื่อให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและท�ำค�ำวินิจฉัยไปในครั้งเดียวกันก็ได้
5

Constitutional Court of Turkey, “The Structure and Duties of the Court,” http://www.
constitutionalcourt.gov.tr/, (accessed 26 December 2018).
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5.1.4 ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในประเทศตุรกี
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ (Individual Application) เป็นกระบวนการ
ทางกฎหมายที่ถูกน�ำเสนอต่อประชาชนชาวตุรกีเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2010 โดยมี
เป้าหมายส�ำคัญคือการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพ
ของประชาชน โดยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตุ ร กี เ ริ่ ม เปิ ด รั บ ค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ
เป็นครั้งแรกในวันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 20126 และมีพัฒนาการมาเป็นล�ำดับ ดังนี7้
ก่อนทีจ่ ะมีการน�ำระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ (Individual Complaint)
มาใช้ในระบบกฎหมายของประเทศตุรกี โดยรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่
12 กันยายน ค.ศ. 2010 (Act No. 5982) แนวคิดเกี่ยวกับระบบการร้องทุกข์ดังกล่าว
ได้ถูกกล่าวถึงมาก่อนหน้านั้นเป็นระยะเวลานานแล้ว จากงานเขียนของ Prof. Balta
Tahsin Bekir ซึ่งเสนอว่าควรน�ำเอาสิทธิในการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญมาบัญญัติ
ในรัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ค.ศ.1962 (the Law on the Establishment and Rules of Procedure of the
Constitutional Court of 1962) ซึ่งรัฐธรรมนูญก็ได้ให้อ�ำนาจไว้ว่าสามารถมีการ
ก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนาจของศาลได้ภายใต้กระบวนการตราและปรับแก้กฎหมาย
ฉบั บ ดั ง กล่ า ว แต่ ก ารน� ำ เอากระบวนการร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ มาบั ญ ญั ติ ไ ว้
เป็นกฎหมายในประเทศตุรกียังไม่ได้เกิดขึ้น
ต่อมา หลังจากที่ตุรกีได้เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ศาลสิทธิมนุษยชน
แห่งยุโรป (European Court of Human Rights) ได้เผยแพร่ผลการศึกษาวิจยั ในเรือ่ ง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยค�ำตัดสินหรือค�ำพิพากษาของศาลและหน่วยงานต่าง ๆ
ในประเทศสมาชิก ซึ่งผลปรากฏว่าประเทศตุรกีนั้นถือเป็นประเทศที่ค�ำพิพากษา
ของศาลซึง่ ปรับหลักกฎหมายในลักษณะทีล่ ะเมิดต่อสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานมากทีส่ ดุ
ทั้งที่สิทธิดังกล่าวได้ถูกรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎบัตรสิทธิมนุษยชนยุโรป
6
7

Nazlı Can ÜLVAN, “Constitutional Complaint and Individual Complaint in Turkey,” Ankara
Bar Review 2 (2013): 183-85.
Abdurrahman TEKİN, “The Development Process of Human Rights from the Adoption of
Charter of Alliance to the Constitutional Complaint in Turkish Constitutional System,”
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(European Charter of Human Rights: ECHR)  ดังนั้น รัฐสภาตุรกีจึงได้ด�ำเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 2010 โดยรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่
12 กันยายน ค.ศ. 2010 น�ำระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญมาสู่ประเทศตุรกี
และต่อมา ในปี ค.ศ. 2011 รัฐสภาได้ทำ� การแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ และ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อก�ำหนดขั้นตอนในการใช้สิทธิ
ว่าด้วยการร้องทุกข์ของประชาชนขึน้ และถัดจากนัน้ หนึง่ ปี ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2012
ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกี ได้เริม่ เปิดรับคดีทวี่ า่ ด้วยการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ในส่ ว นต่ อ ไป ผู ้ วิ จั ย จะท� ำ การกล่ า วถึ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การร้ อ งทุ ก ข์
ทางรัฐธรรมนูญในประเทศตุรกี ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การเรียบเรียงข้อมูลจากหนังสือทีเ่ กีย่ วข้อง8
ประกอบกับข้อบทกฎหมายตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและการ
ด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลัก เนื่องจากถือว่าเป็นกฎหมาย
ที่ ก� ำ หนดรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ไว้ โ ดยละเอี ย ด
โดยรายละเอียดดังจะกล่าวถึงต่อไป
5.2 วัตถุแห่งการฟ้องคดี
มาตรา 45(1) ของ รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดตัง้ และการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ก� ำ หนดวั ต ถุ แ ห่ ง การฟ้ อ งคดี ร ้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ต่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญตุรกีไว้วา่ เป็นการกระท�ำอันเป็นการใช้อำ� นาจมหาชน (Public Power)
ทีล่ ะเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชน โดยการกระท�ำดังกล่าวอาจเป็นได้ทงั้ การกระท�ำ
ทางนิติบัญญัติ การกระท�ำทางบริหาร และการกระท�ำตุลาการ รวมไปถึงการงดเว้น
การกระท�ำด้วย9 แต่กม็ กี ารวางข้อจ�ำกัดของการกระท�ำซึง่ เป็นการใช้อำ� นาจรัฐในบางกรณี
ไม่ให้สามารถน�ำคดีมาฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยอาจแยกพิจารณาการกระท�ำต่าง ๆ ได้
ดังนี10้
เนื้อหาในส่วนนี้เรียบเรียงจากงานเขียนของ Hüseyin EKİNCİ and Musa SAĞLAM, Individual
Application to the Turkish Constitutional Court, trans. Deniz BIYIKLI (Ankara: KALKAN
PRINTING HOUSE, 2015).
9
มาตรา 46(1) รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดตัง้ และการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011.
10
มาตรา 45 รัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011.
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5.2.1 การกระท�ำทางนิติบัญญัติ
การกระท�ำทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ทีเ่ ป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีคอื บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ต่าง ๆ เว้นแต่กระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ (Legislative Proceedings)
จะเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีไม่ได้ นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตรา 148 ของรัฐธรรมนูญ
ของประเทศตุรกียังได้บัญญัติข้อยกเว้นเพิ่มเติมไว้อีกประการหนึ่งว่า บรรดากฎหมาย
ทั้งหลายที่ตราขึ้นภายใต้การประกาศกฎอัยการศึก หรือช่วงเวลาที่ประเทศตกอยู่ใน
สภาวะสงครามไม่สามารถถูกน�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม11
5.2.2 การกระท�ำทางบริหาร
การใช้อ�ำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีได้ เว้นแต่
กระบวนการตรากฎของฝ่ายปกครอง (Regulatory Administrative Proceeding)
จะไม่สามารถถูกน�ำมาใช้เป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่อย่างไรก็ดี
กรณี ที่ เ ป็ น การกระท� ำ ทางบริ ห ารจะต้ อ งด� ำ เนิ น การตามขั้ น ตอนการเยี ย วยา
ความเสียหายตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายเสียก่อน
5.2.3 การกระท�ำทางตุลาการ
การกระท�ำทางตุลาการหรือการพิจารณาพิพากษาคดีกเ็ ป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดี
โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เช่นเดียวกัน แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับการกระท�ำ
ทางบริหาร อันได้แก่จะต้องด�ำเนินการตามขัน้ ตอนการแก้ไขเยียวยาความเสียหายตามที่
กฎหมายก�ำหนดไว้เสียก่อนจึงจะสามารถยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ กรณี
การกระท�ำทางตุลาการนีม้ ขี อ้ ยกเว้นส�ำหรับค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะน�ำมาเป็น
วัตถุแห่งการฟ้องคดีไม่ได้
กล่ า วโดยสรุ ป การกระท� ำ ที่ ส ามารถน� ำ มาร้ อ งทุ ก ข์ ต ่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ในประเทศตุรกีได้นั้น ได้แก่ การกระท�ำซึ่งเป็นการใช้อ�ำนาจอธิปไตยทั้งหลาย ไม่ว่า
จะเป็นการใช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหาร หรือตุลาการ โดยในส่วนของการใช้อำ� นาจบริหาร
ในเชิงปกครองและการใช้อ�ำนาจตุลาการซึ่งมีการวางระบบการเยียวยาไว้แล้ว จะต้อง
ด�ำเนินการภายใต้ระบบการเยียวยาตามกฎหมายให้ครบถ้วนเสียก่อนจึงจะน�ำเอาเรือ่ ง
ของตนมาสูก่ ารร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้ ทัง้ นี้ ในส่วนของกฎหมายทีอ่ ยูใ่ นระหว่าง
11

มาตรา 148 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี
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กระบวนการตรา ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือกฎเกณฑ์
ทางกฎหมายของฝ่ายบริหาร ไม่อาจเป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้
นอกจากนี้ ในกรณีของบรรดากฎหมายทัง้ หลายทีต่ ราขึน้ ภายใต้การประกาศกฎอัยการศึก
หรือในภาวะสงคราม ไม่อาจถูกน�ำมาใช้เป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ได้เช่นเดียวกัน
5.3 เงื่อนไขในการฟ้องคดี
ในการพิจารณาเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีเพื่อน�ำเรื่องราวแห่งการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญนั้น มีประเด็นที่จ�ำต้องพิจารณาดังนี้
5.3.1 ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
		
5.3.1.1 ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ
ผู ้ ที่ ส ามารถยื่ น ค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ คื อ ผู ้ ที่ บ รรดาสิ ท ธิ
ขัน้ พืน้ ฐานตลอดจนเสรีภาพทีไ่ ด้รบั การรับรองและคุม้ ครองไว้ตามรัฐธรรมนูญ อนุสญ
ั ญา
ยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และพิธีสารเลือกรับที่เกี่ยวข้องซึ่งประเทศตุรกีได้ลงนาม
และให้สัตยาบันแล้วถูกล่วงละเมิดโดยการใช้อำ� นาจมหาชน (Public Power)12 และ
ตามมาตรา 46 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ ได้ระบุเกีย่ วกับบุคคลซึง่ มีสทิ ธิรอ้ งทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไว้วา่ บุคคล
ซึ่งจะร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ จะต้องเป็นบุคคลผู้ซ่ึงสิทธิขั้นพื้นฐานหรือเสรีภาพ
ของตนถูกกระทบจากการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐโดยตรง13 โดยความเป็นบุคคล
ในที่นี้หมายถึงบรรดาบุคคลทั้งหลายและนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน โดยในส่วน
ของนิติบุคคลเอกชนนั้นจะด�ำเนินการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้เมื่อสิทธิที่เกี่ยวข้อง
กับตนโดยตรงถูกละเมิดเท่านั้น แต่นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนไม่สามารถร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญได้14
ในส่วนของบุคคลชาวต่างชาติ มาตรา 46(3) แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วย
การจั ด ตั้ ง และการด� ำ เนิ น กระบวนพิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ 15 ได้ รั บ รองให้
มาตรา 45 รัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011.
มาตรา 46 รัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011.
14
มาตรา 46 (2) รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดตัง้ และการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011.
15
มาตรา 46 รัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011.
12
13
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ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในดินแดนของประเทศตุรกีสามารถร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
แต่สิทธิที่สามารถกล่าวอ้างได้นั้นจะต้องไม่ใช่สิทธิที่สงวนไว้เฉพาะชาวตุรกี เช่น สิทธิ
ในการเลือกตั้ง เป็นต้น
		
5.3.1.2 สิทธิที่ถูกล่วงละเมิด
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีถ่ กู ล่วงละเมิดทีส่ ามารถน�ำมาร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญ
ตุรกีได้นั้นมีที่มาจาก 2 แหล่งที่ส�ำคัญ16 ได้แก่ (1) สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ และ (2) สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีไ่ ด้รบั การรับรองไว้ในอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและพิธีสารที่ตุรกีเป็นภาคีสมาชิก
		
(1) สิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี ค.ศ. 1982 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2011
(Turkey’s Constitution of 1982 with Amendments through 2011) ได้บัญญัติ
ถึงบรรดาสิทธิและเสรีภาพทั้งหลายอันถือเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ได้รับการ
รับรองและคุ้มครองไว้ในส่วนที่สองของรัฐธรรมนูญ โดยบรรดาสิทธิทั้งหลายที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกีในฐานะสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลนั้นประกอบ
ไปด้วยเนื้อความในสามหมวด ดังต่อไปนี17้
		 (1.1) สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล อันได้แก่ สิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการอยู่อาศัยและ
การโยกย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่ เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชือ่ เสรีภาพในการคิดและ
แสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการแสดงออกและเผยแพร่ความคิดเห็น (Dissemination
of thought) เสรีภาพในวิทยาศาสตร์และศิลปะ เสรีภาพในการพิมพ์และเผยแพร่
ผลงาน สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่มและชุมนุม และสิทธิในทรัพย์สิน
		 (1.2) สิทธิและหน้าที่ในทางสังคมและเศรษฐกิจ อันได้แก่ สิทธิ
ครอบครัวและสิทธิเด็ก สิทธิในการศึกษา เสรีภาพในการท�ำงานและการท�ำสัญญา สิทธิ
ในทางแรงงาน สิทธิในสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และที่อยู่อาศัย การปกป้องเยาวชน สิทธิ
ในความมัน่ คงทางสังคม และการคุม้ ครองประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม วัตถุทางธรรมชาติ
ศิลปะและศิลปิน
16
17

มาตรา 45(1) รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดตัง้ และการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011.
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(1.3) สิทธิและหน้าทีใ่ นทางการเมือง อันได้แก่ สิทธิในการเลือกตัง้
ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และเข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มในพรรคการเมื อ ง สิ ท ธิ ใ นการก่ อ ตั้ ง
พรรคการเมือง สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะ และสิทธิในการร้องทุกข์ ขอข้อมูล
และอุทธรณ์ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
(2) สิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองไว้ในอนุสัญญายุโรปว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและพิธีสารที่ตุรกีเป็นภาคีสมาชิก
สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นอนุ สั ญ ญายุ โ รปว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
รวมถึงพิธีสารที่ตุรกีเข้าเป็นภาคีสมาชิกดังกล่าวประกอบด้วย18
(2.1) การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(2.2) สิทธิในชีวิต
(2.3) หลักการห้ามทรมาน
(2.4) หลักการห้ามน�ำคนไปใช้งานเยี่ยงทาส
(2.5) สิทธิในเสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัย
(2.6) สิทธิในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม
(2.7) สิทธิทจี่ ะไม่ได้รบั การลงโทษหากไม่มกี ฎหมายบัญญัตโิ ทษไว้
(2.8) สิทธิที่จะได้รับความเคารพในความเป็นส่วนตัวและชีวิต
ครอบครัว
(2.9) เสรีภาพในความคิด ความเชื่อ และศาสนา
(2.10) เสรีภาพในการแสดงออก
(2.11) เสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่ม
(2.12) สิทธิในการแต่งงาน
(2.13) สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาเมื่อสิทธิของตนถูกละเมิด
5.3.2 ระยะเวลาในการฟ้องคดี
บุคคลที่ประสงค์จะยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญจะต้องยื่นค�ำร้องภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งว่ากระบวนการเยียวยาอืน่ ทางกฎหมายได้ถกู
ด�ำเนินการจนแล้วเสร็จ หรือในกรณีที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติขั้นตอนในการเยียวยา
18

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European
Convention on Human rights.
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ความเสียหายไว้เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิขึ้นเป็นการเฉพาะ ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิที่จะยื่น
ค�ำร้องจะต้องยืน่ ค�ำร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลา 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่
ได้ทราบถึงเหตุแห่งการละเมิดนั้น19
ในกรณีที่บุคคลใดไม่ได้ยื่นค�ำร้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดเนื่องจาก
มีเหตุอนั สมควร สามารถยืน่ ค�ำร้องพร้อมด้วยเหตุผลต่อศาลได้ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
เหตุดังกล่าวหมดไป ซึ่งในกรณีนี้ศาลจะพิจารณาเหตุที่ท�ำให้ไม่สามารถยื่นค�ำร้องได้ว่า
มีจริงหรือไม่ จากนั้นจึงจะพิจารณาว่าค�ำร้องดังกล่าวศาลสามารถรับไว้พิจารณาได้
หรือไม่20
5.3.3 การแก้ไขเยียวยาความเสียหายก่อนฟ้องคดี
มาตรา 45(2) แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ ก�ำหนดเงื่อนไขว่าการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานใด ๆ
ของปัจเจกชน โดยการกระท�ำของรัฐซึง่ มีขนั้ ตอนในการเยียวยาไว้โดยเฉพาะแล้ว หากบุคคล
ผูถ้ กู ละเมิดไม่นำ� เรือ่ งของตนเข้าสูก่ ระบวนการเยียวยาตามปกติจนสุดทางเสียก่อน หรือ
การแก้ไขเยียวยาความเสียหายต้องสะดุดหยุดลงเพราะความบกพร่องในการด�ำเนินการ
ตามเงื่อนไขทางกฎหมายของผู้ร้องเองก็ไม่สามารถน�ำเรื่องราวของตนมาร้องทุกข์
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เช่นเดียวกันเช่น กรณีทผ่ี รู้ อ้ งได้รบั ผลกระทบจากการใช้อำ� นาจรัฐ
อันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตน ได้น�ำเรื่องของตนไปฟ้องร้องต่อหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขเยี ย วยาในเบื้ อ งต้ น แล้ ว แต่ ป รากฎว่ า ผู ้ ร ้ อ ง
ได้ด�ำเนินการเพิกถอนค�ำร้องหรือค�ำฟ้องเพื่อให้แก้ไขเยียวยาความเสียหายของตน
ออกเสียโดยความสมัครใจของผู้ร้องเอง กรณีเช่นนี้จะถือว่าผู้ร้องไม่สามารถน�ำเรื่อง
ของตนมาร้ องทุ กข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ได้ เนื่องจากไม่ถือว่าได้มีการด�ำเนินการ
จนหมดสิ้นหนทางเยียวยาแล้ว21
แต่อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญได้วางข้อยกเว้นเกีย่ วกับเงือ่ นไขในการด�ำเนินการ
เยียวยาความเสียหายก่อนฟ้องคดีไว้ว่า หากศาลได้พิจารณาแล้วว่ามีความจ�ำเป็น
มาตรา 47(5) รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดตัง้ และการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011.
มาตรา 47(5) รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดตัง้ และการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011.
21
Hüseyin EKİNCİ and Musa SAĞLAM, Individual Application to the Turkish Constitutional
Court, (Turkey: Constitutional Court of Turkey, 2015), 54.
19
20
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อย่างยิง่ ยวดทีจ่ ะต้องคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกว่าทีจ่ ะต้องค�ำนึงถึง
หลักการเยียวยาความเสียหายก่อนฟ้องคดี ศาลอาจสั่งรับค�ำร้องทุกข์ไว้พิจารณาได้
แม้ว่าผู้ร้องจะยังไม่ได้ด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาความเสียหายครบถ้วนตามขั้นตอน
ทีก่ ฎหมายก�ำหนดก็ได้ ข้อยกเว้นดังกล่าวนีเ้ ป็นหลักการทีไ่ ม่ได้มกี ารบัญญัตไิ ว้ในตัวบท
กฎหมาย แต่เป็นเงื่อนไขโดยทั่วไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วางไว้ในค�ำวินิจฉัยคดีต่าง ๆ
โดยทัว่ ไป ศาลรัฐธรรมนูญจะยกเว้นหลักการเยียวยาความเสียหายก่อนฟ้องคดี
เฉพาะกรณีที่การด�ำเนินการเยียวยาความเสียหายก่อนเช่นว่านั้นจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีในลักษณะที่ไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้ หรือการแก้ไขเยียวยา
ความเสียหายใด ๆ ไม่เป็นผลในการคุ้มครองและเยียวยาสิทธิและเสรีภาพที่ถูกละเมิด
ของผู ้ ฟ ้ อ งคดี และค� ำ ร้ อ งของผู ้ ฟ ้ อ งคดี มี ค วามส�ำ คั ญ ต่ อ การตี ค วามรั ฐ ธรรมนู ญ
อย่างยิง่ ยวด22 เช่น ในค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญส�ำหรับค�ำร้องที่ 2012/726 ลงวันที่
2 กรกฎาคม ค.ศ. 201323 ศาลรัฐธรรมนูญรับค�ำร้องของผู้ร้องที่ถูกคุมขังอยู่ระหว่าง
รอค�ำพิพากษาของศาลสูงสุด
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังได้ใช้ข้อยกเว้นกับค�ำร้องที่มีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อไปนี้ด้วย24
- ค�ำร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีในห้วงเวลา
ที่เหมาะสม
- ค�ำร้องที่เกี่ยวข้องกับการคุมขังก่อนการพิจารณาคดี
- ค� ำ ร้ อ งซึ่ ง ผู ้ ร ้ อ งระบุ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า การเยี ย วยาความเสี ย หายใด ๆ
ก่อนการร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญนัน้ ไม่กอ่ ให้เกิดผลดีใด ๆ ต่อสิทธิและเสรีภาพของตน
ที่ถูกละเมิด เช่น กรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้น
ที่ตัดสินให้เป็นผลร้ายแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นต้น
Ibid., 55-56.
Constitutional Court of Turkey, “Başvuru Numarası: 2012/726, KORCAN PULATSÜ”, https://
kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB /2012/726?BasvuruN oYil=201 2&Basv uru NoSay
i=726, (accessed February 6, 2019).
24
Hüseyin EKİNCİ and Musa SAĞLAM, Individual Application to the Turkish Constitutional
Court, 56-60.
22
23
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แต่อย่างไรก็ดี หากค�ำร้องของผู้ร้องมีลักษณเป็นเพียงความคลางแคลงใจ
เกี่ยวกับผลของการด�ำเนินการแก้ไขเยียวยา หรือความถูกต้องของระบบการแก้ไข
เยียวยา จะไม่เป็นเหตุให้ศาลรับค�ำร้องไว้โดยยกเว้นเงื่อนไขการเยียวยาความเสียหาย
ก่อนฟ้องคดี
5.3.4 รูปแบบการฟ้องคดี
ผูร้ อ้ งอาจยืน่ ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ดว้ ยตนเอง หรือกระท�ำผ่านศาล หรือ
โดยมอบหมายให้ทนายความของตนด�ำเนินการแทน โดยกรณีหลังผู้ร้องจะต้องแนบ
หนั ง สื อมอบอ� ำ นาจมาให้ศาลรัฐธรรมนูญ ด้วย25 ซึ่งผู้ร้องทุกข์จะต้องระบุข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 26
- เอกสารที่ใช้ในการแสดงตัวตนของตน
- เอกสารแสดงที่อยู่ของผู้ร้อง รวมถึงตัวแทนของผู้ร้อง (หากมี)
- บทบัญญัติรัฐธรรมนูญซึ่งรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งตนเชื่อว่า
ถูกละเมิดจากการใช้อ�ำนาจรัฐ
- เหตุที่ท�ำให้เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด
- ขั้นตอนการเยียวยาตามกฎหมายปกติขั้นสุดท้ายที่ได้กระท�ำ
- วันซึ่งได้มีการด�ำเนินการตามขั้นตอนของการเยียวยาดังกล่าว
- ในกรณีทกี่ ฎหมายไม่ได้มกี ารก�ำหนดขัน้ ตอนการเยียวยาไว้โดยเฉพาะ ให้ระบุ
วันที่สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของตนถูกละเมิด และความเสียหายที่เกิดขึ้น (หากมี)
- หลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดการละเมิดโดยการใช้อ�ำนาจมหาชนขึ้น
ทั้งนี้ ในการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก�ำหนด
ไว้ในกฎหมาย (ประมาณ 100 เหรียญสหรัฐ) และจะต้องแนบใบเสร็จว่าได้มีการจ่าย
ค่าธรรมเนียมแล้วมาพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ด้วย
5.4 วิธีพิจารณาคดี
ในส่วนของเนือ้ หาว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีนนั้ ผูว้ จิ ยั จะขอแบ่งการอธิบายออกเป็น
หัวข้อย่อย ๆ ดังนี้
25
26

มาตรา 47(5) รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดตัง้ และการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011.
มาตรา 47(3) รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดตัง้ และการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011.
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5.4.1 การพิจารณารับค�ำร้อง
ในส่ ว นของการพิ จ ารณาว่ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จะรั บ ค� ำ ร้ อ งไว้ เ พื่ อ พิ จ ารณา
หรือไม่นั้น ในเบื้องต้นส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะตรวจสอบค�ำร้องเสียก่อนว่าผู้ร้อง
ได้ น� ำ เสนอข้ อ มู ล ทั้ ง หลายตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นกฎหมายครบถ้ ว นหรื อ ไม่ ในกรณี
ที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตรวจพบว่ามีเอกสารใด ๆ ก็แล้วแต่ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
สูญหายไปหรือไม่ครบถ้วน ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะด�ำเนินการส่งหนังสือแจ้งไปยัง
ผู้ร้องหรือทนายความของผู้ร้องเพื่อให้ด�ำเนินการยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากไม่ด�ำเนินการน�ำเอกสารมาส่งภายในระยะเวลา
ทีก่ ำ� หนด ค�ำร้องจะถูกยกโดยปราศจากข้อยกเว้นใด ๆ ทัง้ สิน้ 27 จากนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญ
จะพิจารณาตรวจสอบว่าค�ำร้องได้ยนื่ มาโดยถูกต้องตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายก�ำหนดหรือไม่
โดยให้ตุลาการประจ�ำองค์คณะ (Commission) เป็นผู้ตรวจสอบ
ตามมาตรา 48(2) ของรัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและการด�ำเนินกระบวน
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการประจ�ำองค์คณะจะพิจารณาค�ำร้องทีไ่ ด้รบั มาว่า
มีความส�ำคัญต่อการบังคับใช้และการตีความรัฐธรรมนูญ หรือการวินิจฉัยขอบเขต
และข้อจ�ำกัดของสิทธิขนั้ พืน้ ฐานหรือไม่ ทัง้ นี้ หากค�ำร้องนัน้ ขาดความส�ำคัญในประเด็น
ดังกล่าว ตลอดจนศาลเห็นว่าค�ำร้องไม่เกีย่ วข้องกับเรือ่ งการก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ผูร้ อ้ งหรือระบบกฎหมายอย่างมีนยั ยะส�ำคัญ หรือค�ำร้องมีลกั ษณะทีข่ าดซึง่ ความชัดเจน
ศาลอาจมีค�ำสั่งโดยมติเอกฉันท์ไม่รับค�ำร้องนั้นไว้พิจารณาก็ได้28 โดยค�ำสั่งนี้เป็นที่สุด
และจะไม่สามารถน�ำไปเสนอต่อองค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญได้อีกต่อไปโดยตุลาการ
ประจ�ำองค์คณะจะต้องแจ้งให้ผู้ร้องทราบ แต่หากตุลาการประจ�ำองค์คณะไม่สามารถ
มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ได้ก็จะต้องส่งค�ำร้องของผู้ร้องไปให้องค์คณะซึ่งคณะกรรมการ
นั้นสังกัดอยู่ด�ำเนินการพิจารณา29
ทั้งนี้ ตุลาการประจ�ำองค์คณะซึ่งรับผิดชอบตรวจสอบค�ำร้องอาจส่งค�ำร้อง
ให้องค์คณะพิจารณารับค�ำร้องแทนก็ได้ หากพบอุปสรรคในการตรวจสอบค�ำร้อง
มาตรา 47(5) รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดตัง้ และการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011.
มาตรา 48(5) รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดตัง้ และการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011.
29
Hüseyin EKİNCİ and Musa SAĞLAM, Individual Application to the Turkish Constitutional
Court, 24-25.
27
28
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ของผู้ร้องในเบื้องต้น และในบางกรณี ตุลาการประจ�ำองค์คณะอาจส่งค�ำร้องนั้นไปยัง
องค์คณะเพื่อให้พิจารณาเนื้อหาแห่งค�ำร้องโดยไม่ได้ลงมติว่าจะรับหรือไม่รับค�ำร้อง
เลยก็ได้ หากเห็นว่าเนือ้ หาแห่งค�ำร้องนัน้ มีลกั ษณะของการกระท�ำทีจ่ ะท�ำให้ผรู้ อ้ งได้รบั
ความเดือดร้อนเสียหายอย่างยิง่ ยวด หรือหากค�ำวินจิ ฉัยในค�ำร้องทีไ่ ด้รบั อาจก่อให้เกิด
ความแตกต่างไปจากค�ำพิพากษาค�ำร้องอื่นซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันที่องค์คณะ
ได้พิจารณาวินิจฉัยไว้แล้ว30
5.4.2 การคุ้มครองชั่วคราว31
มาตรา 49 (5) แห่งรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดตัง้ และการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้อำ� นาจศาลรัฐธรรมนูญในการก�ำหนดวิธกี ารคุม้ ครอง
ชั่วคราวเอาไว้โดยอาจเป็นการก�ำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวตามค�ำขอของผู้ร้อง
ที่แนบมาพร้อมกับค�ำร้องหรือตามที่ศาลเห็นเองก็ได้ โดยจะต้องเป็นการก�ำหนด
มาตรการคุ้มครองชั่วคราวเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ร้องที่ถูกละเมิด32
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศตุรกีจะใช้วธิ กี ารก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองชัว่ คราว
ภายใต้กรณีที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น โดยนิยามของความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่มักปรากฎ
ภายใต้บรรทัดฐานในการออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวของศาลนั่นคือผู้ร้องจะต้อง
มีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดหรือถูกท�ำให้เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การเงิน หรือความ
เสียหายซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของผู้ร้อง
โดยทั่วไปแล้ว หากค�ำร้องใดมีความจ�ำเป็นที่จะต้องก�ำหนดมาตรการคุ้มครอง
ชัว่ คราว ศาลรัฐธรรมนูญจะท�ำการวินจิ ฉัยรับค�ำร้องของผูร้ อ้ งโดยเร็ว แล้วจึงจะน�ำไปสู่
การก�ำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ศาลเห็นว่าผู้ร้อง
อาจได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจริง ๆ ศาลอาจก�ำหนดให้การพิจารณาก�ำหนด
มาตรการคุ้มครองชั่วคราวและการพิจารณารับหรือไม่รับค�ำร้องแยกออกจากกันก็ได้  
ทัง้ นี้ ภายหลังจากทีศ่ าลรัฐธรรมนูญก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองชัว่ คราวแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ
จะต้องด�ำเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ทราบและด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด
Hüseyin EKİNCİ and Musa SAĞLAM, Individual Application to the Turkish Constitutional
Court, 25.
31
ibid., 98-100.
32
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ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ไม่ว่าจะโดย
ความเห็นของศาลเองหรือผู้ร้องร้องขอ ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาพิพากษาคดี
ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ศาลมีค�ำสั่งไม่เช่นนั้นแล้ววิธีการชั่วคราว
ดังกล่าวจะสิ้นสุดลง33
5.4.3 การพิจารณาเนื้อหาแห่งคดี
มาตรา 49 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเนือ้ หาแห่งคดีโดยมีสาระส�ำคัญ
ดังนี้
การพิจารณาเนื้อหาของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจะพิจารณาโดยองค์คณะ
ตุลาการ (Chamber) องค์คณะใดองค์คณะหนึ่งโดยประธานศาลรัฐธรรมนูญจะเป็น
ผู้จ่ายส�ำนวน โดยค�ำนึงถึงภาระงานคดีที่มีอยู่แล้วของแต่ละองค์คณะ34 เว้นแต่กรณี
ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง เท่ า นั้ น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ จะด� ำ เนิ น กระบวนพิ จ ารณา
เต็มองค์คณะ (Plenary)
เมื่อศาลมีค�ำสั่งรับค�ำร้องทุกข์ไว้พิจารณา ศาลจะต้องส่งส�ำเนาของค�ำร้อง
ดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม เพือ่ สอบถามข้อมูลเกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ น
ค�ำร้องทุกข์ โดยในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอาจท�ำความเห็นเสนอต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้หากเห็นว่าจ�ำเป็น
ในการพิจารณาจะใช้การพิจารณาจากเอกสารเป็นหลัก เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควร
ให้มกี ารนัง่ พิจารณาคดีได้ และจะใช้ระบบไต่สวนในการค้นหาข้อเท็จจริงโดยองค์คณะ
ผู้พิจารณาหรือตุลาการประจ�ำองค์คณะที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาค�ำร้อง สามารถ
ใช้วธิ กี ารตรวจสอบใด ๆ ก็ได้เท่าทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็น เพือ่ พิสจู น์วา่ ได้มกี ารใช้อำ� นาจมหาชน
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนหรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญอาจมี
หมายเรียกข้อมูล เอกสาร ตลอดจนบรรดาพยานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับคดีได้ทั้งหมด
จากคู่กรณีในคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ในกรณีที่การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค�ำพิพากษา
ของศาล องค์คณะจะพิจารณาได้เฉพาะประเด็นการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้น
33
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พื้ น ฐานของประชาชนและการแก้ ไ ขเยี ย วยาการละเมิ ด สิ ท ธิ เ ท่ า นั้ น โดยจะต้ อ ง
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับประเด็นอื่น ๆ
ในการพิจารณาค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนั้น หากมีเรื่องใดในส่วนที่ว่าด้วย
กระบวนพิจารณาไม่ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายฉบับนี้ ให้นำ� เอาวิธพี จิ ารณาจากกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ
5.4.4 การวินิจฉัยคดี
มาตรา 50 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยคดีโดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
หลังจากที่องค์คณะ (Chamber) ของศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาเนื้อหาค�ำร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญแล้ว องค์คณะจะประชุมเพื่อวินิจฉัยคดีโดยประเด็นว่าการกระท�ำที่ใช้
อ�ำนาจมหาชนที่เป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีนั้นละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของผูร้ อ้ งหรือไม่ ในกรณีทตี่ ลุ าการในองค์คณะเห็นว่าการกระท�ำเช่นว่านัน้ เป็นการละเมิด
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน องค์คณะย่อมด�ำเนินการจัดท�ำค�ำวินิจฉัย
ให้เป็นไปเพื่อการลบล้างการละเมิดและผลแห่งการละเมิดเช่นว่านั้น แต่ศาลจะมี
ค�ำวินิจฉัยให้เยียวยาความเสียหายในลักษณะของตัวเงิน การท�ำธุรกรรมใด ๆ และ
การบังคับให้กระท�ำการทางปกครองไม่ได้ ทั้งนี้ ในการท�ำค�ำวินิจฉัยนั้นจะเป็นหน้าที่
ของตุลาการประจ�ำองค์คณะซึ่งรับผิดชอบค�ำร้องจะเป็นผู้จัดท�ำโดยอาศัยพยาน
หลักฐานและเหตุผลทั้งหลายซึ่งได้มาจากกระบวนพิจารณา
ในกรณีที่การละเมิดนั้นเกิดขึ้นจากค�ำพิพากษาของศาล ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ส่ ง ค� ำ พิ พ ากษาของตนกลั บ ไปยั ง ศาลซึ่ ง ท� ำ ค� ำ พิ พ ากษาดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ศ าลนั้ น
ท�ำค�ำพิพากษาขึน้ ใหม่อนั จะท�ำให้การละเมิดสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานตลอดจนผลแห่ง
การนั้นสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม หากการส่งเรื่องไปยังศาลเจ้าของคดีเพื่อพิจารณาคดี
นัน้ ใหม่ไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์ใดในลักษณะทีเ่ ป็นการลบล้างผลแห่งการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานเช่นว่านั้น ศาลรัฐธรรมนูญอาจก�ำหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่
ผู ้ ร ้ อ ง หรื อ อาจก� ำ หนดให้ ผู ้ ร ้ อ งฟ้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หายตามขั้ น ตอนทางกฎหมาย
ต่อศาลยุติธรรมหรือศาลอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ การท�ำค�ำพิพากษาใหม่ของศาล
ที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องกระท�ำลงบนพื้นฐานของค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะ
ลบล้างการละเมิดและผลแห่งการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามที่
ได้ระบุไว้ในค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวด้วยเรื่องนั้น
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ค�ำวินิจฉัยขององค์คณะจะต้องถูกแจ้งให้คู่ความในคดีทั้งหลายทราบ รวมถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และค�ำวินิจฉัยดังกล่าวจะต้องถูกเผยแพร่ลงใน
เว็บไซด์ของศาลรัฐธรรมนูญด้วย   ทั้งนี้ ค�ำพิพากษาที่ส�ำคัญอาจถูกเลือกให้ตีพิมพ์
ลงในเอกสารเผยแพร่อย่างเป็นทางการของศาลรัฐธรรมนูญ (Official Gezette) ภายใต้
บทกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่ ตุ ล าการประจ� ำ องค์ ค ณะไม่ ส ามารถหาข้ อ สรุ ป อั น เป็ น เอกฉั น ท์
ต่อค�ำวินจิ ฉัยทีไ่ ด้จดั ท�ำขึน้ ได้ ให้องค์คณะซึง่ รับผิดชอบค�ำร้องเป็นผูร้ ว่ มกันวินจิ ฉัยชีข้ าด
โดยเสียงข้างมาก อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถอาศัยข้อสรุปโดยเสียงข้างมากได้
จะต้องเสนอให้องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเต็มองค์คณะเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาท
เหล่านั้น
ในกรณีที่ค�ำร้องทุกข์ถูกเพิกถอน ให้ถือว่าการพิจารณาค�ำร้องดังกล่าวตกไป
5.5 การบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
จากการศึกษาบทบัญญติแห่งกฎหมายทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งประเทศตุรกี และกระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกีนนั้ ผูว้ จิ ยั
พบว่า ในรัฐธรรมนูญตลอดจนรัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและการด�ำเนินกระบวน
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ได้ก�ำหนดวิธีการในการบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญไว้ 2 กรณี ดังนี้
5.5.1 กรณีทกี่ ฎหมายหรือกฎละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและ
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีลักษณะที่กล่าวถึงความไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายในระดับรัฐบัญญัติหรือกฎหมายล�ำดับรองลงมาโดยตรง
ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีอำ� นาจทีจ่ ะประกาศยกเลิกกฎหมายดังกล่าว โดยท�ำค�ำพิพากษา
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อตีพิมพ์ลงในรัฐกิจจานุเบกษา (Official Gezette) ซึ่งโดย
ทั่วไปแล้วการสิ้นสุดลงของบรรดากฎหมายภายใต้ค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนั้น
จะเกิดขึ้นในวันที่ค�ำพิพากษานั้นถูกประกาศลงในรัฐกิจจานุเบกษา (มาตรา 153)
อย่างไรตามศาลรัฐธรรมนูญอาจก�ำหนดห้วงระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการท�ำให้กฎหมาย
ทั้งหลายนั้นสิ้นผลลงได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ35
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อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถจัดท�ำค�ำพิพากษาในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดการตีความจนน�ำไปสู่การสร้างกฎหมายใหม่ได้ เนื่องจากความในมาตรา
ดังกล่าวก�ำหนดให้การพิจารณาจัดท�ำกฎหมายฉบับใหม่ให้ไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
เป็นไปภายใต้อ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติโดยแท้
5.5.2 กรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ เห็ น ว่ า จะต้ อ งมี ก ารจ่ า ยค่ า ชดเชยให้ แ ก่
ประชาชนผู้ร้องทุกข์ เนื่องจากความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
โดยอ�ำนาจมหาชน
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าต้องมีการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่
ประชาชนผู้ร้องทุกข์ เนื่องจากความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
โดยอาศัยอ�ำนาจมหาชนนั้น โดยทั่วไปแล้ว หากความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ร้องสมควร
ได้รับการเยียวยา ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่เป็นผู้ด�ำเนินการก�ำหนดค่าเสียหายด้วยตนเอง
แต่จะมอบให้ศาลอื่นที่เกี่ยวข้องท�ำหน้าที่เป็นผู้ก�ำหนดค่าเสียหายดังกล่าว นอกจากนี้
หากการก�ำหนดค่าเสียหายนัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนพิจารณาคดีใหม่ หรือจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินกระบวนพิจารณาอืน่ ใดอีกเพือ่ ให้สามารถก�ำหนดค่าเสียหายได้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ก็จะส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือศาลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ด�ำเนินกระบวน
พิจารณาใหม่ พร้อมทั้งก�ำหนดค่าเสียหายและชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ร้อง
รวมถึ ง เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การบั ง คั บ ใด ๆ เท่ า ที่ จ� ำ เป็ น เพื่ อ ให้ ผู ้ ร ้ อ งได้ รั บ การเยี ย วยา
ความเสียหายหรือได้รับค่าเสียหายนั้น36
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว ไม่วา่ ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนัน้
จะเกี่ยวด้วยการยกเลิกเพิกถอนกฎหมาย กฎ หรือค�ำสั่งอื่นใด รวมไปถึงการก�ำหนด
ให้มกี ารพิจารณาคดีใหม่ หรือการก�ำหนดค่าเยียวยาทดแทนความเสียหายอืน่ ใด รัฐบัญญัติ
ว่าด้วยการจัดตัง้ และการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ได้กำ� หนดไว้ใน
มาตรา 23 (d) ว่า การติดตามการด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนัน้
เป็นหน้าที่ของเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ (Secretary General) โดยจะต้องรายงาน
ผลการฏิบตั ติ ามค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง ดังนัน้
หากปรากฏว่ามีการไม่ด�ำเนินการตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะหนึ่ง
36

Hüseyin EKİNCİ and Musa SAĞLAM, Individual Application to the Turkish Constitutional
Court, 107-108.
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ลักษณะใดแล้ว ย่อมเป็นหน้าที่ของเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญที่จะด�ำเนินการติดตาม
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น37
เนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดในส่วนนี้ คือการแสดงให้เห็นถึงภาพรวมในการ
ด�ำเนินการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกระบวนพิจารณาคดีทั้งหลายและ
การบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ ข้อพึงพิจารณาประการหนึง่
ซึ่งสังเกตุได้จากการศึกษาการบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น
เราจะเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ�ำนาจบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระท�ำการ
อย่างหนึง่ อย่างใดอันมีลกั ษณะเป็นการก้าวก่ายอ�ำนาจขององค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจอธิปไตยอืน่
โดยตรง โดยเฉพาะในกรณีทตี่ อ้ งมีการพิจารณาคดีอกี ครัง้ ในศาลอืน่ ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญ
จะไม่ก�ำหนดผลแห่งการพิจารณาคดีหรือก�ำหนดค่าเสียหายในแต่ละคดีโดยตรง แต่จะ
ก�ำหนดแนวทางในการตีความกฎหมายเพื่อให้ศาลอื่นที่เกี่ยวข้องน�ำไปใช้ปรับกับคดี
อีกครั้งหนึ่งเท่านั้น ซึ่งข้อก�ำหนดในลักษณะนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามจ�ำกัด
ขอบเขตอ�ำนาจในการท�ำค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้ก้าวล่วงไปยังเขตอ�ำนาจ
ขององค์กรผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยอื่นอย่างชัดเจน
5.6 สถิ ติ เ กี่ ย วกั บ การร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ และการท� ำ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศตุรกีได้บัญญัติให้มีการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไว้ใน
ระบบกฎหมายของประเทศตุรกีในปี ค.ศ. 2010 อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งประเทศตุรกีเปิดให้มีการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2012
ซึง่ มีสถิตติ า่ ง ๆ ตามทีศ่ าลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศตุรกีรวบรวมไว้ตงั้ แต่ปี ค.ศ. 2012 –
เดือน มิถุนายน ค.ศ. 2018 ที่น่าสนใจ ดังนี38้
5.6.1 จ�ำนวนค�ำร้องทุกข์ที่ถูกยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา จ�ำนวนค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศตุรกีได้รบั ซึง่ อาจแยกพิจารณาได้เป็นสองลักษณะ ลักษณะแรก
คือจ�ำนวนค�ำร้องทุกข์ที่ได้รับในภาพรวม และลักษณะที่สองคือจ�ำนวนการร้องทุกข์
37
38

Ibid., 111.
The Constitutional Court of Republic of Turkey, “Individual Application Statistics for 23
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ทางรัฐธรรมนูญแบ่งตามประเภทของหน่วยงานของรัฐที่มีอำ� นาจในการแก้ไขเยียวยา
เมือ่ เกิดการละเมิด ซึง่ เป็นต้นทางก่อนทีผ่ รู้ อ้ งจะท�ำค�ำร้องและส่งต่อมายังศาลรัฐธรรมนูญ
ตามแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพที่ 1 แสดงจ�ำนวนค�ำร้องทุกข์ที่ถูกยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกี

แผนภาพที่ 2 แสดงจ�ำนวนเรื่องร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบ่งตามประเภทของหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอ�ำนาจแก้ไขเยียวยาเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน39
39
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จากจ�ำนวนค�ำร้องที่ปรากฏตามแผนภาพข้างต้น ท�ำให้เราได้รับทราบข้อมูล
ทีน่ า่ สนใจสองประการ ประการแรก จ�ำนวนเรือ่ งร้องทุกข์ทเี่ ข้ามาสูศ่ าลรัฐธรรมนูญนัน้
มีเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงปี ค.ศ. 2016 ซึ่งเมื่อรวมค�ำร้องตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012
จนถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2018 เราจะพบว่ามีค�ำร้องทุกข์เข้ามาสู่ศาลรัฐธรรมนูญกว่า
191,371 เรื่อง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส�ำคัญมากอันจะสามารถน�ำไปเปรียบเทียบกับข้อมูล
ในส่วนอื่นได้ต่อไป และประการที่สอง จ�ำนวนเรื่องร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่เข้ามา
ส่งศาลรัฐธรรมนูญกว่าร้อยละ 53 เป็นเรื่องที่อยู่ในเขตอ�ำนาจการแก้ไขเยียวยา
ขององค์กรผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตย   ไม่ว่าจะเป็นศาลหรือฝ่ายปกครอง โดยในจ�ำนวนนั้น
เรือ่ งร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจ�ำนวนมากถูกส่งต่อมาจากองค์กรศาล ข้อมูลในส่วนนีจ้ งึ
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในประเทศตุรกีโดยมากนั้น
มักจะเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่เข้าสู่กระบวนการเยียวยาในทางศาลมาก่อนแล้วแต่ผู้ร้อง
เห็นว่าสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของตนทีถ่ กู ละเมิดยังไม่ได้รบั การเยียวยาทีเ่ ป็นธรรม จึงยืน่ ค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ด�ำเนินการพิจารณาอีกครั้ง
ทั้งนี้ ในบรรดาค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่ได้ยื่นเข้ามาต่อศาลนับตั้งแต่มีการ
น�ำเอากระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในประเทศตุรกีอย่างเป็นทางการและ
มีการเปิดรับค�ำร้องเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2012 นั้น เมื่อพิจารณาถึงเดือนธันวาคม
ปี ค.ศ. 2018 ปรากฎว่ามีค�ำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธไม่รับค�ำร้องด้วยเหตุที่ค�ำร้อง
ไม่ผา่ นเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ ทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้จำ� นวนทัง้ สิน้ 152,314 ค�ำร้อง40 ซึง่ แสดงให้เห็น
ถึงความเข้มงวดในการพิจารณาหลักเกณฑ์รบั หรือไม่รบั ค�ำร้องเป็นอย่างยิง่ เพราะอาจ
กล่าวได้ว่า ร้อยละ 79.5 ของค�ำร้องที่ยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกี ไม่ได้
เข้าสู่กระบวนพิจารณาเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของค�ำร้องนั่นเอง
5.6.2 ประเภทของสิทธิที่มักถูกกล่าวอ้างว่าละเมิด และแนวทางการท�ำ
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ภายหลังจากที่เราได้ทราบถึงประมาณเรื่องร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตลอดช่วง
ระยะเวลากว่าหกปีที่ผ่านมาแล้ว ข้อมูลประการต่อมาที่ผู้วิจัยอยากจะขอน�ำเสนอไว้
ณ ทีน่   ี้ ได้แก่ ข้อมูลสถิตขิ องสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีผ่ รู้ อ้ งทุกข์อา้ งว่าตนถูกละเมิด รวมถึงสถิติ
การท�ำค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ต่อไป
40

Constitutional Court of Turkey, “Individual Application Statistics (23/9/2012-31/12/2018),”
https://www.anayasa.gov.tr/media/5602/bb_statistics_2018.pdf, (accessed July 9, 2019).
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แผนภาพที่ 3 แสดงประเภทของสิทธิที่ประชาชนอ้างว่าถูกละเมิด
เพื่อยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ

แผนภาพที่ 4 แสดงสถิติการท�ำค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
จ�ำแนกตามประเภทของค�ำวินิจฉัย
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หากพิจารณาจากข้อมูลตามที่ปรากฏในแผนภาพทั้งสองแล้ว จะพบว่าใน
ประเทศตุรกีนนั้ ประชาชนมองว่าการใช้อำ� นาจโดยองค์กรตุลาการตลอดจนเจ้าหน้าที่
ในสายงานยุติธรรมมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของตน
มากที่สุด ซึ่งหากพิจารณาร่วมกับข้อเท็จจริงที่กล่าวไว้ในประการแรกว่าการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญในประเทศตุรกีแทบทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยมีการเยียวยา
ในชัน้ ศาลมาก่อนแล้ว เราอาจกล่าวได้วา่ กระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในประเทศ
ตุรกีมีบทบาทที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในฐานะเครื่องมือส�ำคัญที่จะท�ำให้บรรดาค�ำพิพากษา
ทั้งหลายของศาลยุติธรรมถูกตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในแง่ของการปรับใช้
ตัวบทกฎหมายว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
ทั้งนี้ ข้อพิจารณาอีกประการหนึ่งที่ผู้วิจัยอยากจะขอแสดงให้เห็น ณ ที่นี้ นั่นคือ
หากพิจารณาจากสถิติการท�ำค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว จะเห็นได้ว่าค�ำร้อง
เป็นจ�ำนวนมากไม่ได้รบั การพิจารณาโดยศาลรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจากขาดเงือ่ นไขต่าง ๆ ในการที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะรับค�ำร้องไว้พิจารณาได้ แน่นอนว่าเป็นเรื่องปกติที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะต้องพิจารณาความสอดคล้องต้องกันระหว่างการจัดท�ำค�ำร้องกับเงื่อนไขในทาง
กฎหมายก่อนทีจ่ ะน�ำเอาคดีมาพิจารณา แต่จำ� นวนคดีทศี่ าลไม่รบั พิจารณาเพราะไม่เข้า
เงื่อนไขจ�ำนวนมากเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกีใช้อ�ำนาจ
ของตนอย่างระมัดระวังมากเพียงใด ซึ่งความระมัดระวังเช่นนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจน
มากขึ้ น ภายใต้ เ นื้ อ หาในส่ ว นถั ด ไปที่ ว ่ า ด้ ว ยตั ว อย่ า งค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ที่ น ่ า สนใจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ
5.7 ตัวอย่างค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจ41
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเทศตุรกีที่น่าสนใจนั้น โดยมากแล้วมักจะ
เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเงื่อนไขในการรับค�ำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณา
เป็นส�ำคัญ โดยผู้วิจัยจะขอน�ำเสนอตัวอย่างของค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้

41

the Constitutional court of the Republic of Turkey, “Individual Application,” http://www.
constitutionalcourt.gov.tr/inlinepages/leadingjudgements/IndividualApplication.html,
(accessed Janury 9, 2019).
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5.7.1 ค�ำวินิจฉัยในเรื่องเงื่อนไขการฟ้องคดี
5.7.1.1 ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามค�ำร้องที่ 2013/725
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2014
คดีนศี้ าลไม่รบั ค�ำร้องเนือ่ งจากผูร้ อ้ งไม่ได้ถกู ละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน โดยใน
ค�ำร้องนี้ ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมของตน ตามที่
ได้รับการรับรองไว้ในมาตรา 36 แห่งรัฐธรรมนูญ42 ถูกละเมิด เนื่องจากตามข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า ผูร้ อ้ งถูกพิพากษาลงโทษในคดีอาญาซึง่ ในกระบวนพิจารณาทัง้ หลายรวมถึง
กระบวนพิจารณาในชั้นศาลฎีกาไม่เปิดโอกาสให้ผู้ร้องได้พูดคุยหรือซักถามพยานเลย
รวมถึงค�ำร้องขอของผูร้ อ้ งทีจ่ ะเบิกความโดยใช้ภาษาแม่ของตนอันได้แก่ ภาษา Kurdish
ยังถูกปฏิเสธจากศาลอีกด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงแห่งคดีแล้วเห็นว่า ในประเด็นทีผ่ รู้ อ้ ง
กล่าวว่าตนไม่ได้มีสิทธิซักถามพยานนั้น ศาลเห็นว่าพยานในคดีนี้มีเพียงปากเดียวและ
เป็นพยานที่ถูกเบิกความเพื่อรับรองความถูกต้องของลายมือชื่อที่ตนได้ลงไว้เท่านั้น
ซึง่ โดยหลักแล้ว ตัวความในคดีจะมีสทิ ธิเบิกความค้านพยานได้เฉพาะเมือ่ พยานปากนัน้
เป็นผูใ้ ห้การในลักษณะทีเ่ ป็นโทษต่อตัวความในคดีฝา่ ยนัน้ เท่านัน้ เมือ่ ในคดีนผี้ รู้ อ้ งไม่ได้
รับความเดือดร้อนเสียหายใด ๆ จากการเบิกความของพยานในคดี การทีผ่ รู้ อ้ งไม่ได้ถาม
ค้านพยานปากนีย้ อ่ มไม่ทำ� ให้สทิ ธิในการพิจารณาคดีทเี่ ป็นธรรมและสิทธิในการซักถาม
พยานของผูร้ อ้ งเสียหาย ศาลรัฐธรรมนูญจึงเห็นว่าผูร้ อ้ งไม่ได้เป็นผูเ้ สียหายในประเด็นนี้
นอกจากนี้ การทีผ่ รู้ อ้ งกล่าวว่าสิทธิในการพิจารณาคดีทเี่ ป็นธรรมของตน
ในส่วนที่ว่าด้วยการเบิกความด้วยภาษาพูดและสิทธิในการมีล่ามเพื่อแปลค�ำให้การ
ของตนเสียหายนั้น ศาลรัฐธรรมนูญพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ร้องมีความเชี่ยวชาญในการ
สื่ อ สารเป็ น ภาษาตุ ร กี เนื่ อ งจากผู ้ ร ้ อ งได้ เ ข้ า เรี ย นในสถานศึ ก ษาที่ ใ ช้ ภ าษาตุ ร กี
เป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนมานาน ดังนัน้ ผูร้ อ้ งจึงมีหน้าทีต่ ามกฎหมายทีจ่ ะต้อง
เบิกความเป็นภาษาตุรกีถงึ แม้วา่ ตนจะมีภาษาแม่เป็นภาษาอืน่ ก็ตาม ซึง่ นัน่ หมายความว่า
การที่ศาลปฏิเสธไม่ให้ผู้ร้องเบิกความเป็นภาษาแม่ของตนนั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิ
ในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมของตน
42

มาตรา 31 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี “บุคคลมีสิทธิที่จะต่อสู้ในทางกฎหมายไม่ว่าจะในฐานะโจทก์
หรือจ�ำเลย และมีสิทธิที่จะได้รับการด�ำเนินกระบวนพิจารณาที่เป็นธรรมทั้งในเชิงกฎหมายและในเชิง
กระบวนการ...”
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ดังนั้น จากกรณีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่รับค�ำร้อง
ของผูร้ อ้ งไว้พจิ ารณา เนือ่ งจากบรรดาสิทธิตามทีร่ ฐั ธรรมนูญและอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนให้การรับรองไว้ของผู้ร้องไม่ถูกละเมิด
		5.7.1.2 ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามค�ำร้องที่ 2012/403
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2013
คดีนี้ศาลสั่งไม่รับค�ำร้องเนื่องจากผู้ร้องยังไม่ได้ดำ� เนินการแก้ไขเยียวยา
ความเสียหายจนเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยในคดีนี้ ผู้ร้องได้มาด�ำเนินการร้องทุกข์
ต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า สิทธิของตนในฐานะเจ้าของที่ดินถูกละเมิดจากการกระท�ำของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน เนื่องจาก
ได้จดทะเบียนทีด่ นิ ของตนเป็นชือ่ ของบุคคลอืน่ และเมือ่ ได้นำ� เรือ่ งของตนไปฟ้องต่อศาล
ผลปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ได้พพิ ากษายกค�ำฟ้องของผูร้ อ้ ง ผูร้ อ้ งจึงได้ฎกี าค�ำร้องของตน
ต่อศาลฎีกา ซึง่ ศาลได้แจ้งให้ผรู้ อ้ งทราบถึงค�ำวินจิ ฉัยของศาลฎีกาในวันที่ 27 กันยายน
ค.ศ. 2012 อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ผู้ร้องได้ร้องขอต่อศาลฎีกา
ให้มกี ารพิจารณาคดีใหม่อกี ครัง้ หนึง่ ซึง่ ค�ำร้องขอให้พจิ ารณานีถ้ กู ระงับการด�ำเนินการ
ไว้ก่อน เนื่องจากผู้ร้องได้น�ำค�ำร้องมาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 23 ตุลาคม
ค.ศ. 2012
ภายใต้ข้อเท็จจริงดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเงื่อนไขแห่งการ
ฟ้องคดีควบคูไ่ ปกับความในมาตรา 148 ของรัฐธรรมนูญ43 และมาตรา 45 แห่งรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยการจัดตัง้ และการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ44 ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้วา่
ก่อนที่ผู้ร้องจะน�ำค�ำร้องของตนมาฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้น ผู้ร้องจะต้องด�ำเนินการ
ใด ๆ ก็แล้วแต่ตามที่เหมาะสมเพื่อเยียวยาสิทธิของตนที่ถูกละเมิดจนหมดสิ้นหนทาง
เยียวยาเสียก่อน โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหลักกฎหมายประกอบกับข้อเท็จจริง
มาตรา 148 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี
“...บุคคลที่จะใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากสิทธิขั้นพื้นฐานหรือเสรีภาพของตน
ถูกละเมิด...จะต้องด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาความเสียหายตามช่องทางทีก่ ฎหมายก�ำหนดจนหมดสิน้ หนทาง
เยียวยาก่อน”
44
มาตรา 45 รัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011
“...(2) การแก้ไขเยียวยาความเสียหายทางปกครองหรือทางศาล เพื่อเยียวยาผลที่เกิดขึ้นจากการ
ละเมิดไม่ว่าจะโดยการกระท�ำการ งดเว้นกระท�ำการ หรือกระท�ำการโดยประมาทอันเนื่องมาจากการ
ใช้อ�ำนาจมหาชนนั้นจะต้องถูกใช้จนหมดสิ้นหนทางเยียวยาก่อนจึงจะน�ำเรื่องมาสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้...”
43
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ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างรวมกับพยานหลักฐานทั้งหลายแล้วพบว่า การที่ผู้กล่าวอ้าง
น�ำค�ำร้องมาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ จนท�ำให้การพิจารณาคดีของศาลฎีกาตามที่ผู้ร้อง
ได้ขอให้มกี ารพิจารณาคดีใหม่ถกู ระงับไว้ ย่อมถือว่าผูร้ อ้ งยังคงด�ำเนินการแก้ไขเยียวยา
ตามขัน้ ตอนปกติไม่แล้วเสร็จ เมือ่ เป็นเช่นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะทีเ่ ป็นทีพ่ งึ่ สุดท้าย
(Last Resort) จึงไม่สามารถรับค�ำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณาได้
5.7.1.3 ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามค�ำร้องที่ 2013/9673
ลงวันที่ 21 มกราคม 2015
ค� ำ ร้ อ งฉบั บ นี้ ถื อ เป็ น ค� ำ ร้ อ งที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษและมี ค วามส� ำ คั ญ
เป็นอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของกระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในประเทศตุรกี
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาค�ำร้องของผู้ร้องที่ไม่ใช่ชาวตุรกีและรับค�ำร้องโดยที่ผู้ร้อง
ยังไม่ได้ด�ำเนินกระบวนการเยียวยาทางกฎหมายจนหมดสิ้นทุกหนทางเสียก่อน
โดยในค�ำวินิจฉัยนี้ ผู้ร้องเป็นผู้ลี้ภัยชาวแอลจีเรียที่เข้ามาอยู่ในประเทศ
ตุรกีโดยปราศจากหนังสือเดินทางและเอกสารทางราชการอืน่ ใดส�ำหรับการยืนยันตัวตน
เนื่องจากผู้ร้องต้องเดินทางลี้ภัยจากบ้านเกิดของตนเองเข้าสู่ประเทศซีเรีย จากนั้น
จึงเดินทางเข้าสู่ประเทศตุรกีอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกซ้อมทรมาน
ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทางการเมืองของผู้ร้อง ซึ่งก่อนหน้าที่ผู้ร้อง
จะเข้าสู่ประเทศตุรกี ภรรยาและลูกของผู้ร้องได้เข้ามาพ�ำนักในประเทศตุรกีแล้ว
อย่างถูกกฎหมาย
ในเวลาต่อมา ผูร้ อ้ งได้ถกู จับกุมโดยเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการตรวจคน
เข้าเมือง เนื่องจากผู้ร้องไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนและหนังสือเดินทาง โดยผู้ร้อง
ถูกคุมตัวไว้ ณ สถานที่ราชการเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 68 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2013 โดยในระหว่างถูกคุมตัวนั้น ผู้ร้องได้พยายามร้องขอสถานะเป็นผู้ลี้ภัย
แก่หน่วยงานในประเทศตุรกี แต่ถกู ปฏิเสธ พร้องทัง้ มีคำ� สัง่ ให้คมุ ตัวผูร้ อ้ งไปยังสถานกงสุล
แอลจีเรีย เพื่อน�ำส่งผู้ร้องกลับโดยทันที ซึ่งผู้ร้องได้ท�ำการโต้แย้งค�ำสั่งดังกล่าวภายใน
ระยะเวลา 72 ชั่วโมง ตามที่กฎหมายก�ำหนด และได้ร้องขอให้มีการพิจารณาค�ำร้อง
ของผู้ร้องใหม่
ในขณะเดียวกัน วันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2013 ทนายความของผู้ร้อง
ได้ยื่นค�ำร้องเพิ่มเติมไปยังส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)
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เพือ่ ร้องขอให้มกี ารออกสถานะในการเป็นผูล้ ภี้ ยั และได้แจ้งไปยังหน่วยงานของประเทศ
ตุรกีซงึ่ ด�ำเนินการพิจารณาค�ำร้องของผู้รอ้ งอยู่ให้พจิ ารณาค�ำร้องของผูร้ อ้ งใหม่อีกครัง้
และให้ชะลอการบังคับตามค�ำร้องของผู้ร้องเสียก่อนจนกว่าจะมีค�ำวินิจฉัยใด ๆ ที่ออก
โดยส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติออกมา
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2013 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของตุรกีได้มคี ำ� สัง่ ยกค�ำร้องของผูร้ อ้ ง และได้ออกค�ำสัง่ ให้มกี ารส่งผูร้ อ้ งกลับไปยังประเทศ
ของตนโดยไม่รอฟังค�ำวินจิ ฉัยของส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ ผูร้ อ้ ง
เห็นว่ามีความจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องคุ้มครองสิทธิของตนจึงได้ยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยมีประเด็นหลัก ๆ สองประการ ประการแรก ผูร้ อ้ งกล่าวว่าภายใต้
ระบบกฎหมายของประเทศตุรกี ณ ช่วงเวลาทีท่ ำ� ค�ำร้องนัน้ ไม่มมี าตรการทางกฎหมาย
ใด ๆ ที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ร้องต้องถูกซ้อมทรมานจากการส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง  
อันถือเป็นการละเมิดสิทธิที่ผู้ร้องรวมถึงชาวต่างชาติทุกคนได้รับภายใต้บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญของประเทศตุรกี และอีกประการหนึ่ง คือผู้ร้องเห็นว่าการที่ฝ่ายปกครอง
ของประเทศตุรกีคมุ ขังตนไว้โดยปราศจากก�ำหนดเวลาภายใต้กฎหมายของประเทศตุรกี
เป็นการละเมิดเสรีภาพของผู้ร้องอย่างร้ายแรง
ในคดีนี้ เบือ้ งต้นศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยก่อนว่า ผูร้ อ้ งในฐานะชาวต่างชาติ
สามารถเป็นผูท้ รงสิทธิในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าสูก่ ระบวนการเยียวยาความเสียหาย
ที่มีประสิทธิภาพ และการคุ้มครองจากการถูกละเมิดเสรีภาพโดยไม่เป็นธรรม ภายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกีหรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าสิทธิ
และเสรีภาพทั้งสองประการนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกชนทุกคนไม่ใช่เฉพาะ
คนชาติตุรกี ดังนั้น ผู้ร้องจึงสามารถร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้เมื่อเห็นว่าสิทธิของตน
ถูกละเมิดโดยฝ่ายปกครองของประเทศตุรกี
ประการต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยต่อไปว่า ในคดีนผี้ รู้ อ้ งได้ดำ� เนินการ
เยียวยาความเสียหายจนหมดสิ้นกระบวนความแล้วหรือไม่ก่อนที่จะน�ำค�ำร้องของตน
มาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในคดีนี้แม้ผู้ร้องจะยัง
สามารถด� ำ เนิ น การอื่ น ใดเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเยี ย วยาความเสี ย หาย
ของตนเองได้แต่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จริงอยูว่ า่ ผูเ้ สียหายอาจด�ำเนินการเยียวยา
โดยทางอื่นได้ แต่หากรอให้การเยียวยานั้นเกิดขึ้นบนขั้นตอนของกระบวนการ

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ปกติแล้ว จะท�ำให้สิทธิทั้งหลายของผู้ร้องที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ตาม
รัฐธรรมนูญถูกละเมิดในลักษณะที่ไม่สามารถเยียวยาความเสียหายได้ ดังนั้น
จึงมีความจ�ำเป็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องรับค�ำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณา45
นอกจากนี้ ผู ้ ร ้ อ งยั ง ได้ ร ้ อ งขอต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพิ่ ม เติ ม ต่ อ ไปว่ า
เพือ่ เป็นการป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดต่อสิทธิและเสรีภาพของผูร้ อ้ งจากการบังคับ
ส่งผูร้ อ้ งกลับไปสูป่ ระเทศต้นทาง ผูร้ อ้ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ให้คมุ้ ครองชัว่ คราว
โดยการระงับค�ำสั่งให้ส่งกลับไว้ก่อน และอนุญาตให้ผู้ร้องอยู่ในประเทศตุรกีต่อไปได้
จนกว่าการพิจารณาคดีจะแล้วเสร็จ โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาค�ำร้องนี้บนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงสองประการ ประการแรก คือศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ณ ช่วงเวลา
ทีผ่ รู้ อ้ งได้ทำ� ค�ำร้องนัน้ ไม่มกี ระบวนการทางกฎหมายใดอีกทีจ่ ะยับยัง้ การบังคับส่งกลับ
ไว้ได้ทนั ที และประการทีส่ อง แม้จากข้อเท็จจริงจะพบว่ารัฐสภาของประเทศตุรกีได้ตรา
Law No. 6458 หรือ รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยชาวต่างชาติและการคุม้ ครองระหว่างประเทศ
(Law on Foreigners and International Protection) เพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การจัดการกับผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะ ซึ่งส่วนหนึ่งภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว
ก� ำ หนดให้ รั ฐ บาลตุ ร กี ไ ม่ ส ามารถส่ ง ผู ้ ลี้ ภั ย กลั บ ประเทศต้ น ทางโดยปราศจาก
ความยินยอมได้หากผู้ลี้ภัยก�ำลังด�ำเนินการร้องขอสถานะผู้ลี้ภัยหรือก�ำลังด�ำเนินการ
ใด ๆ ในชั้นศาล โดยให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 2014
ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า กว่าทีก่ ฎหมายฉบับนีจ้ ะมีผลใช้บงั คับ ผูร้ อ้ งก็คงถูกส่งตัวออกไป
ก่อนแล้ว ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้อง
ออกค�ำสั่งให้มีการคุ้มครองชั่วคราว โดยอนุญาตให้ผู้ร้องอยู่อาศัยในประเทศตุรกีได้
อย่างถูกกฎหมายจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2017  ก่อนด้วย ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่ถือว่าการมีสภาพบังคับในภายหลังของ Law No.6458 จะเป็นเหตุให้ผู้ร้อง
ต้องด�ำเนินการตามกฎหมายใหม่เสียก่อนจึงจะน�ำคดีมาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
ทั้ ง นี้ ในท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เห็ น ว่ า ภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ
ของกฎหมายฉบับใหม่ทจี่ ะใช้บงั คับในภายหลังนัน้ ผูร้ อ้ งในฐานะผูล้ ภี้ ยั จะได้รบั การปฏิบตั ิ
45

ค�ำวินิจฉัยในส่วนนี้สอดคล้องกับค�ำวินิจฉัยตามค�ำร้องที่ 2013/1243 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้จาก http://www.constitutionalcourt.gov.tr/inlinepages/leadingjudge ments/IndividualApplication.html
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ตลอดจนการด�ำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอลี้ภัยที่ชัดเจนและแน่นอนขึ้น
ตลอดจนมีกระบวนการทั้งหลายที่จ�ำเป็นส�ำหรับการป้องกันไม่ให้สิทธิในชีวิต ร่างกาย
ของผู้ร้องถูกละเมิด ตลอดจนมีการก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้
ผู้ร้องถูกซ้อมทรมานที่เพียงพอแล้ว โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาต่อไปว่า ผู้ร้องสามารถ
อาศัยอยู่ในประเทศตุรกีได้อย่างถูกกฎหมายในช่วงเวลาที่ Law No.6458 มีผลใช้
บังคับ ซึ่งผู้ร้องสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายฉบับดังกล่าวในการเยียวยาความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ กับตนได้  ดังนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่เห็นว่าสิทธิของผูร้ อ้ งในส่วนนีถ้ กู ละเมิด
อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่ผู้ร้องกล่าวว่าสิทธิของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพของตน
ถูกละเมิด เนื่องมาจากการถูกควบคุมตัวโดยหน่วยงานฝ่ายปกครองที่ไม่มีก�ำหนด
ระยะเวลาที่แน่นอนนั้น ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นด้วยกับค�ำร้องในส่วนนี้ โดยเฉพาะ
เมือ่ พิจารณาจากกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้วพบว่ากฎหมายไม่ได้กำ� หนดระยะเวลาในการ
ควบคุมตัวที่แน่นอนเอาไว้ ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่าสิทธิของผู้ร้องในส่วนนี้
ถูกละเมิด และศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ร้องนี้
ไม่สามารถกระท�ำการเป็นอืน่ ได้อกี นอกจากให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องชดใช้คา่ สินไหม
ทดแทนให้กับผู้ร้องตามจ�ำนวนที่ร้องขอ ศาลจึงสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชดใช้
ค่าเสียหายแก่ผู้ร้องด้วย
5.7.2 คดีที่วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี
		5.7.2.1 ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามค�ำร้องที่ 2014/5425
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2014
ในค�ำร้องนี้ ผูร้ อ้ ง ได้แก่ Mr.Mansur Yavaş นักกฎหมายและนักการเมือง
ชาวตุรกี ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของค�ำตัดสินของสภาการเลือกตัง้ สูงสุด (Supreme Council of Election) ซึง่ ได้สงั่ ให้
ยกเลิกการเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีของเมือง Ankara เนือ่ งจากความผิดพลาดของระบบ
เลือกตัง้ ทีท่ ำ� ให้จำ� นวนบัตรลงคะแนนทีแ่ จกจ่ายไปกับจ�ำนวนคะแนนทีน่ บั ได้ไม่ตรงกัน
ผู้ร้องเห็นว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ความผิดพลาดเกิดจากข้อขัดข้อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาสั้น ๆ และไม่น่าจะส่งผลต่อการเลือกตั้ง การที่ค�ำตัดสิน
ของสภาการเลือกตั้งสูงสุดวินิจฉัยให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ต้องยุติลงเนื่องมาจากความ
ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเช่นนี้เป็นการละเมิดสิทธิของตนโดยเฉพาะสิทธิที่จะได้รับ

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 6746 ตลอดจนสิทธิอื่น ๆ เช่น สิทธิในการได้รับ
การพิ จ ารณาคดี ที่ เ ป็ น ธรรมและสิ ท ธิ ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งไรก็ ต าม
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าผูร้ อ้ งไม่ได้นำ� เสนอพยานหลักฐานทีเ่ พียงพอทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่า
สิทธิในการพิจารณาคดีทเี่ ป็นธรรมและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของตนถูกละเมิด
ศาลรัฐธรรมนูญจึงพิจารณาเฉพาะประเด็นของสิทธิในการได้รับการเลือกตั้งเท่านั้น
ส�ำหรับประเด็นที่ว่าด้วยสิทธิในการเลือกตั้งนั้น ศาลรัฐธรรมนูญตั้งต้น
ในการพิจารณาเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีจากมาตรา 148 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ47
และมาตรา 45 (1) แห่ง รัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ48 ว่าบุคคลซึง่ จะร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้นนั้ จะต้องเป็นผูท้ สี่ ทิ ธิ
ของตนถูกกระทบโดยตรง อย่างไรก็ตาม สิทธิอนั ถูกละเมิด และเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
จะต้องเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองในรัฐธรรมนูญ และภายใต้ขอบเขต
ทีก่ ำ� หนดในอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (European Convention on Human
Rights) ตลอดจนพิธีสารเลือกรับที่เกี่ยวข้อง
ศาลรัฐธรรมนูญใช้หลักเกณฑ์ตคี วามสิทธิในการได้รบั เลือกตัง้ ตามมาตรา
67 ของรัฐธรรมนูญควบคู่ไปกับการตีความพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 1 ซึ่งระบุถึงสิทธิ
ของบุคคลในการได้รับเลือกให้เข้าท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติไว้ โดยศาลรัฐธรรมนูญ
อ้างถึงค�ำพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปจ�ำนวนมาก (X. v. United Kingdom,
App. No:7215/75, 5/11/1981; Clerfayt, Legros v. Belgium, App. No: 10650/83,
17/5/1985; Booth Clibborn v. United Kingdom, App. No: 11391/85,
5/7/1985; Malarde v. France, App. No: 46813/99, 5/9/ 2000; Molka v. Poland,
App. No: 56550/00, 11/4/2006) ซึ่งพิพากษาไปในทิศทางเดียวกันว่า สิทธิในการ
มาตรา 67 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี “ภายใต้เงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ ประชาชนชาวตุรกีมีสิทธิ
ที่จะเลือกตั้ง สิทธิที่จะได้รับเลือกตั้ง สิทธิที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง...”
47
มาตรา 148 วรรคสาม รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี “บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานหรือเสรีภาพ
ทีไ่ ด้รบั การรับรองและคุม้ ครองไว้ในรัฐธรรมนูญรวมถึงอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอันเนือ่ งมาจาก
การกระท�ำของหน่วยงานรัฐสามารถร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้...”
48
มาตรา 45 (1) รั ฐ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยรั ฐ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง และการด� ำ เนิ น กระบวนพิ จ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011 “บุคคลทีส่ ทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานและเสรีภาพถูกละเมิดจากการใช้อำ� นาจมหาชน
สามารถร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้...”
46
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ได้รับเลือกตั้งในที่นี้ หมายถึง สิทธิที่บุคคลจะได้รับเลือกเข้าท�ำหน้าที่ในฐานะของ
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นระดับรัฐเท่านัน้ ไม่รวมถึงการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น ดังนั้น ผู้ร้องในฐานะผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีจึงไม่มีสิทธิ
ยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ ให้วนิ จิ ฉัยว่าค�ำวินจิ ฉัยของสภาการเลือกตัง้ สูงสุด
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยให้ยกค�ำร้องและให้ผู้ร้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด
5.7.2.2 ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามค�ำร้องที่ 2012/95 ลงวันที่
25 ธันวาคม 2012
คดีนี้ศาลรับค�ำร้องไว้พิจารณาโดยรับรองว่านิติบุคคลเอกชนก็สามารถ
ยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ แต่เมื่อได้พิจารณาเนื้อหาแห่งคดีแล้ว ศาลวินิจฉัยให้
ยกค�ำร้อง เพราะเหตุผรู้ อ้ งไม่ได้ถกู ละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน โดยในคดีนี้ ผูร้ อ้ ง ได้แก่ สมาคม
แพทย์ด้านมะเร็งในเด็กแห่งประเทศตุรกี (Pediatric Oncology Group) ได้ร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญว่าสิทธิของสมาชิกของตน อันได้แก่บรรดาแพทย์ทั้งหลายที่ประกอบ
อาชีพท�ำการรักษาด้านมะเร็งในเด็ก ณ ประเทศตุรกีถูกละเมิด เนื่องจากมีการแก้ไข
กฎหมายบางประการที่ก�ำหนดให้มีการรวมเอาสาขาวิชามะเร็งในเด็กและสาขาอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาเป็นสาขาวิชาใหม่ ได้แก่ สาขากุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและเนือ้ งอก
วิทยามารวมเข้าด้วยกัน และก�ำหนดให้แพทย์ทั้งหลายที่จบมาทางด้านนี้โดยตรง
นับจากนี้จะได้รับใบรับรองตลอดจนใบปริญญาต่าง ๆ ในชื่อของสาขาวิชาใหม่ที่ได้มี
การก�ำหนดขึ้น
สมาคมเห็นว่า การจัดหมวดวิชาใหม่เช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อการศึกษา
ตลอดจนบรรดาเสรีภาพในการท�ำงานทั้งหลายของสมาชิก ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการ
รับรองตามรัฐธรรมนูญ และภายหลังจากที่ได้ด�ำเนินการเพื่อเยียวยาความเสียหาย
จนหมดสิ้นทุกกระบวนการแล้ว สมาคมพบว่าความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นยังไม่ได้รับ
การเยียวยาแก้ไข ดังนั้น จึงได้ท�ำค�ำร้องสู่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้เพิกถอนบรรดาตัวบท
กฎหมายที่ท�ำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของสาขาวิชานั้นเสีย
ในคดีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเริม่ ขัน้ ตอนการพิจารณาเงือ่ นไขแห่งการฟ้องคดี
โดยตั้งประเด็นส�ำคัญในการพิจารณาไปที่ผู้ร้องในฐานะที่เป็นนิติบุคคลนั้นจะสามารถ

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ร้องทุกข์ในประเด็นตามค�ำร้องได้หรือไม่ เนือ่ งจากความในมาตรา 148 ของรัฐธรรมนูญ49
และมาตรา 4550 และ 46(2)51 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและการด�ำเนินกระบวน
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ บัญญัตริ บั รองสิทธิของนิตบิ คุ คลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
แห่งตุรกีไว้ว่า หากบรรดาสิทธิทั้งหลายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนิติบุคคลนั้นถูกละเมิด
โดยตรงจากการใช้อำ� นาจมหาชน นิตบิ คุ คลนัน้ จะสามารถร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้
โดยกรณีตามค�ำร้อง ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาจากตราสารจัดตั้งองค์กร
ของผูร้ อ้ งแล้วเห็นว่า ข้อ 4 ของตราสารจัดตัง้ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าองค์กรของผูร้ อ้ งนัน้
มีวัตถุประสงค์หลักที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การพัฒนาความเชีย่ วชาญทางด้านมะเร็งในเด็ก และปกป้องสิทธิของปัจเจกชนทัง้ หลาย
ภายในรัฐในการรักษาพยาบาล โดยการเพิ่มคุณภาพในการดูแลรักษาทางด้านมะเร็ง
ในเด็ก ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมตามที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้นไม่ได้
มีความเกี่ยวโยงใด ๆ เลยกับการก�ำหนดวุฒิทางการศึกษา ซึ่งเรื่องของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงวุฒิการศึกษาและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น
เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับสมาคมแต่ประการใด ดังนั้น ในคดีนี้
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำ� วินจิ ฉัยให้ยกค�ำร้องของผูร้ อ้ ง และให้คา่ ธรรมเนียมในการฟ้องคดี
ตกเป็นภาระของผู้ร้องที่จะต้องรับผิดชอบ
5.8 บทสรุป
กระบวนการร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศตุ ร กี นั้ น เป็ น หนึ่ ง
ในกระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเต็มรูปแบบทีแ่ ทบจะไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการร้องทุกข์
ประการใดเลย คือประชาชนสามารถร้องทุกข์ได้ไม่วา่ จะถูกละเมิดโดยอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
บริหาร หรือตุลาการก็ตาม โดยมีข้อจ�ำกัดเพียงบางประการ เช่น ข้อจ�ำกัดในเรื่อง
เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 47
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 49
51
มาตรา 46 (2) รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดตัง้ และการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011
“…นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนอาจร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้หากสิทธิที่ถูกก�ำหนดให้นิติบุคคล
สามารถเรียกร้องได้นั้นถูกละเมิด...”
49
50
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ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษากระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ของประเทศตุรกีนนั้ มีทงั้ สิน้ สองประเด็น ประเด็นแรก คือกระบวนการดังกล่าวถูกจัดสร้างขึน้
ภายหลังจากที่ตุรกีได้รับผลการประเมินว่าเป็นประเทศที่มีคดีขึ้นสู่ศาลสิทธิมนุษยชน
มากที่สุดในยุโรป โดยเฉพาะปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในชั้นศาล กระบวนการ
ร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ถู ก สร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ แก้ ไ ขและลดจ� ำ นวนคดี ที่ ขึ้ น สู ่
ศาลสิทธิมนุษยชนโดยตรง ซึง่ จากข้อมูลสถิตทิ ไี่ ด้นำ� เสนอไปแล้วนัน้ จะเห็นว่าการละเมิด
สิทธิทมี่ กี ารร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญมากทีส่ ดุ คือการละเมิดสิทธิในการด�ำเนินกระบวน
พิจารณาโดยองค์กรตุลาการ
ประเด็นทีส่ องทีค่ ณะผูว้ จิ ยั เห็นว่าเป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจ นัน่ คือตัวกระบวนการ
ร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเองทีเ่ ปิดช่องให้ประชาชนสามารถร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้อย่างกว้างขวาง แต่ศาลกลับวางข้อจ�ำกัดอ�ำนาจของตัวเองไว้คอ่ นข้างมากทัง้ ทีเ่ ป็นไป
ตามตัวบทกฎหมายและตามแนวทางค�ำพิพากษา กล่าวคือ แม้ศาลจะมีอำ� นาจพิจารณา
การร้องทุกข์ซงึ่ เกิดจากอ�ำนาจทัง้ ทางนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหาร หรือตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญเอง
ก็ไม่ได้มอี ำ� นาจบังคับให้เกิดการเยียวยาความเสียหายแก่ผรู้ อ้ งด้วยตนเองแต่ประการใด
ศาลรัฐธรรมนูญจะมอบให้องค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นเป็นผู้พิจารณาบังคับตามค�ำพิพากษา
ของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ร้อง โดยจะมีเพียงกรณี
จ�ำเป็นจริง ๆ เท่านั้นที่ศาลจะก�ำหนดและบังคับการเยียวยาความเสียหายด้วยตนเอง
ซึ่งการจ�ำกัดตนเองในส่วนนี้เป็นส่วนที่คณะผู้วิจัยเห็นว่าจะท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถยึดมั่นและก่อสร้างตนในฐานะองค์กรที่ท�ำหน้าที่พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน รวมถึงเป็นองค์กรทีค่ อยพัฒนาหลักวิชาการในทางรัฐธรรมนูญได้อย่างเต็มที่
โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับระบบการเมือง ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจทั้งสองประเด็นที่กล่าวถึงในที่นี้
เป็นสิง่ ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรน�ำเอามาปรับใช้กบั กระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง
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บทที่ 6
อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญของประเทศเกาหลีใต้
6.1 ข้อความเบื้องต้น
6.1.1 ความเป็นมาของศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้1
หลังจากได้รบั เอกราชจากญีป่ นุ่ หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง เกาหลีใต้ได้สถาปนา
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปี ค.ศ. 1948 ซึ่ ง เรี ย กว่ า เป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ สาธารณรั ฐ ที่ ห นึ่ ง
(the Constitution of the First Republic) โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ก่อตั้ง
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Constitutional Committee) ขึ้น อันประกอบไปด้วย
ผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา จ�ำนวน 5 คน และสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ จ�ำนวน 5 คน โดยมี
รองประธานาธิบดีเป็นประธานโดยต�ำแหน่ง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญชุดนีม้ เี ขตอ�ำนาจ
เฉพาะวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย คณะตุลาการชุดนี้ด�ำเนินการ
ได้ 10 ปี แต่ไม่ได้มีผลงานมากนัก มีคดีที่ถูกเสนอให้พิจารณาเพียง 6 คดี และมี 2 คดี
ที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญชุดนี้ถูกยกเลิกไปพร้อมกับการยกเลิกรัฐธรรมนูญ โดยมีการ
สถาปนารัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1960 ขึ้นมาแทน
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปี ค.ศ. 1960 หรื อ รั ฐ ธรรมนู ญ สาธารณรั ฐ ที่ ส อง
(the Constitution of the Second Republic)  ได้เปลีย่ นจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
มาเป็นองค์กรถาวรแบบศาลรัฐธรรมนูญ อันประกอบไปด้วยตุลาการจ�ำนวน 9 คน
โดยตุลาการจ�ำนวน 3 คน มาจากการคัดเลือกโดยประธานาธิบดี จ�ำนวน 3 คน มาจาก
การคั ด เลื อ กโดยศาลฎี ก า และที่ เ หลื อ อี ก จ� ำ นวน 3 คน มาจากการคั ด เลื อ ก
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญนี้มีเขตอ�ำนาจทั้งวินิจฉัยความชอบด้วย
1

เรียบเรียงจาก Constitutional Court of Korea, History, from http://english.ccourt .go.kr/
cckhome/eng/introduction/history/historyOfConsAdju.do (accessed June 22, 2018). และ
the Constitutional Court of Korea. Thirty years of the Constitutional Court of Korea,
(Seoul: The Constitutional Court, 2018), 63-89.
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รัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การตีความรัฐธรรมนูญ
ที่มีผลเป็นที่สุด การวินิจฉัยข้อพิพาทในอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรของรัฐ การวินิจฉัย
ยุบพรรคการเมือง และการถอดถอนผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับสูง และการวินจิ ฉัยคดีเกีย่ วกับ
การเลือกตั้งประธานาธิบดี ประธานศาลฎีกาและผู้พิพากษาศาลฎีกา โดยรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้ถกู ตราขึน้ ในวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1961 แต่ศาลรัฐธรรมนูญนี้
ไม่ได้ถกู ก่อตัง้ ขึน้ เนือ่ งจากเกิดการรัฐประหารโดยนายพลปาร์ค จุง ฮี (Park Ching-Hee)
ที่เรียกว่า “การรัฐประหารวันที่ 16 พฤษภาคม (5.16 Coup d’état) เสียก่อน
หลังการรัฐประหาร คณะรัฐประหารได้สถาปนารัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1962
หรือรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐที่สาม (the Constitution of the Third Republic)
โดยรัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ม่ได้กอ่ ตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นพิเศษ
โดยให้ อ�ำ นาจในการวินิจ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเป็นอ�ำนาจ
ของศาลยุตธิ รรม โดยศาลฎีกาจะเป็นองค์กรสุดท้ายในการวินจิ ฉัยว่า (Final Determination)
ส่วนการพิจารณาถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงให้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการ
ถอดถอน (Impeachment Tribunal)
ในปี ค.ศ. 1972 ประธานาธิบดีปาร์ค จุง ฮี ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและได้ผลักดัน
จนสามารถประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ซึ่งเรียกว่า รัฐธรรมนูญยูชิน (Yushin
Constitution) ที่ให้อ�ำนาจแก่ประธานาธิบดีอย่างกว้างขวาง โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ได้น�ำระบบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญกลับมาใช้ใหม่ โดยให้มีเขตอ�ำนาจในการวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามค�ำร้องจากศาล คดีถอดถอนผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ระดับสูง และยุบพรรคการเมือง แต่เป็นอ�ำนาจแต่เพียงในนาม ไม่มีการตัดสินคดีจริง
แต่อย่างใด
ในปี ค.ศ. 1979 ประธานาธิบดีปาร์ค จุงฮี ถูกลอบสังหาร แต่นายพลชุน ดูวาน
ก็ได้ทำ� การรัฐประหารยึดอ�ำนาจและได้ขนึ้ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานาธิบดีแทน โดยได้
มีการสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐทีส่ ี่ (the Constitution
of the Fourth Republic)  ในปี ค.ศ. 1980 ซึง่ ยังคงให้มคี ณะตุลาการรัฐธรรมนูญเช่นเดิม
แต่ไม่มีการน�ำเสนอคดีให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีแต่อย่างใด
จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1987 ประชาชนชาวเกาหลีร่วมตัวกันเรียกร้องให้มีการ
ปรับปรุงรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยให้ประธานาธิบดีมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นผลส�ำเร็จ จนได้มีการสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับปี
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ค.ศ. 1987 ซึง่ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั รัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ด้นำ� ระบบศาลรัฐธรรมนูญ
กลับมาใช้ โดยให้มีเขตอ�ำนาจเพิ่มมากขึ้น นั่นคือ การให้ประชาชนสามารถฟ้องร้อง
โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ หรือทีเ่ รียกว่า “การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ” และใช้มา
จนถึงปัจจุบัน
6.1.2 องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยตุลาการ 9 คน แต่งตั้งโดยประธานาธิบดี
โดยจ�ำนวน 3 คน จะมาจากการแต่งตัง้ โดยตรงของประธานาธิบดี อีก 3 คน ประธานาธิบดี
แต่งตั้งตามค�ำแนะน�ำของประธานศาลฎีกา ส่วนอีก 3 คน ประธานาธิบดีแต่งตั้ง
จากบุคคลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกมาจากสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน
มาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโดยความยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ2
ตุลาการทั้งหมดมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 6 ปี แต่สามารถด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนดโดยตุลาการจะเกษียณอายุที่ 70 ปี3
ตุลาการแต่ละคนจะต้องมีอายุ 40 ปีขึ้นไป และจะต้องเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ดังต่อไปนี้รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี4
(1) ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ
(2) บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นทนายความ และได้ท�ำงานเกี่ยวกับกฎหมาย
ในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานสาธารณะตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 4
รั ฐ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการบริ ห ารสถาบั น สาธารณะหรื อ องค์ ก ารอื่ น (Act on the
Management of Public Institutions or other Corporation)
(3) บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นทนายความและด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าหรือ
สูงกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้านนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่น่าเชื่อถือ
และตุลาการทุกคนจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
(1) บุคคลที่ไม่อาจถูกแต่งตั้งเป็นข้ารัฐการได้ตามกฎหมายอื่น
(2) บุ ค คลที่ ถู ก ศาลพิ พ ากษาลงโทษจ� ำ คุ ก โดยไม่ ต ้ อ งบั ง คั บ แรงงาน
หรือโทษที่สูงกว่า
(3) บุคคลที่ถูกถอดถอนออกจากต�ำแหน่งไม่เกิน 5 ปี
2
3
4

มาตรา 12(2) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 7 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 5 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
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6.1.3 เขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ5
ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้มีเขตอ�ำนาจพิจารณาคดี 5 ประเภท ได้แก่
6.1.3.1 วินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามค�ำร้องขอ
ของศาล
คดี ป ระเภทนี้ เ ป็ น ระบบการตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
ของกฎหมายแบบเป็นรูปธรรม (Concrete review) โดยกรณีที่ศาลยุติธรรมซึ่งรวมถึง
ศาลทหารที่ ก� ำ ลั ง พิ จ ารณาคดี อ ยู ่ มี ค วามจ� ำ เป็ น จะต้ อ งพิ จ ารณาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทีจ่ ะต้องน�ำไปใช้ในการวินจิ ฉัยคดี ศาลจะต้องส่งกฎหมายนัน้
ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ไม่ว่าจะมาจากที่ศาลเห็นเองหรือคู่ความร้องขอ6
		
6.1.3.2 วินิจฉัยการถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง
กรณีที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงกระท�ำการฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง สภานิติบัญญัติแห่งชาติอาจมีมติให้ถอดถอน
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งนัน้ ซึง่ เมือ่ สภามีมติเช่นนีแ้ ล้วจะต้องเสนอค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณา โดยศาลรัฐธรรมนูญจะเปิดกระบวนพิจารณาขึ้นโดยให้ทั้งผู้ถูกร้องถอดถอน
และผู้ร้องขอให้ถอดถอนมาให้ถ้อยค�ำและน�ำเสนอพยานหลักฐาน หากศาลเห็นว่า
มีเหตุที่จะให้ถอดถอนจริง ศาลก็จะมีมติให้ถอดถอนบุคคลนั้นออกจากต�ำแหน่งได้7
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงที่อาจถูกถอดถอนได้ ได้แก่ ประธานาธิบดี
นายกรัฐมนตรี สมาชิกของคณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผูพ้ พิ ากษาหรือกรรมการการเลือกตัง้ ประธานหรือกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย
		
6.1.3.3 วินิจฉัยคดียุบพรรคการเมือง
ในกรณี ที่ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ กิ จ กรรมของพรรคการเมื อ งขั ด แย้ ง
ต่อหลักการพืน้ ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ฝ่ายบริหารโดยค�ำแนะน�ำ
ของคณะรัฐมนตรีอาจร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคการเมืองนั้น9
5
6
7
8
9

มาตรา 2 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 41 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 48-54 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 48 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 55 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
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		6.1.3.4 วินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างองค์กรของรัฐด้วยกันเอง องค์กร
ของรัฐกับรัฐบาลท้องถิ่น และระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นด้วยกันเอง
กรณีทมี่ คี วามขัดแย้งในอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างองค์กรของรัฐด้วยกัน หรือ
ระหว่างองค์กรทางรัฐธรรมนูญกับรัฐบาลท้องถิน่ หรือระหว่างรัฐบาลท้องถิน่ ด้วยกันเอง
โดยจะต้องมีการกระท�ำหรือการงดเว้นการกระท�ำที่ละเมิดหรืออาจจะล่วงละเมิด
ต่ออ�ำนาจหน้าทีท่ รี่ ฐั ธรรมนูญหรือกฎหมายก�ำหนดไว้ องค์กรของรัฐหรือรัฐบาลท้องถิน่
ที่เกี่ยวข้องอาจยื่นค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาก็ได้10
		
6.1.3.5 วินิจฉัยคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
กรณีที่บุคคลถูกล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้
จากการใช้หรือไม่ใช้อ�ำนาจรัฐ ผู้นั้นสามารถยื่นค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้
6.1.4 ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้มี 2 รูปแบบ11 ได้แก่
รูปแบบแรก ตามรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 68(1) ในกรณีที่บุคคล
ที่อ้างว่าสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญของตนเองถูกล่วงละเมิด
โดยการใช้อ�ำนาจหรือไม่ใช้อ�ำนาจของรัฐบาลอาจยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้
หรือที่เรียกว่า “การร้องทุกข์เพื่อเยียวยาสิทธิ”12
การร้องทุกข์เพื่อเยียวสิทธินั้นมีเงื่อนไขในการรับค�ำร้องไว้พิจารณา 2 ประการ
ประการแรก ศาลจะรับค�ำร้องทุกข์ไว้ได้ต่อเมื่อผู้ร้องไม่มีหนทางอื่นตามกฎหมาย
ที่จะเยียวยาสิทธิของตนได้อีกแล้ว เงื่อนไขนี้เป็นไปตามหลักการเป็นช่องทางเสริม
(Principle of Subsidiarity) ประการที่สอง การร้องทุกข์เพื่อให้วินิจฉัยค�ำพิพากษา
ของศาลจะกระท�ำมิได้
รูปแบบที่สอง ตามรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 68(2) กรณีที่บุคคลที่ยื่น
ค� ำ ร้ อ งต่ อ ศาลทั่ ว ไปเพื่ อ ขอให้ ศ าลทั่ ว ไปนั้ น ส่ ง ค� ำ ร้ อ งให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย แต่ศาลทั่วไปนั้นยกค�ำร้อง บุคคลดังกล่าว
มาตรา 61 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68 รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญ, Lee Jinsung, “Constitutional Complaint System, the
Korea Experience and Comparative Studies,” Global Constitutionalism and Multi-layered
Protection of Human Rights, (Seoul: Constitutional Court of Korea,2016), 43.
12
ibid., 43.
10
11
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อาจยืน่ ค�ำร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง รูปแบบทีส่ องนีเ้ รียกว่า “การร้องทุกข์
เพือ่ วินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย”13 ซึง่ เป็นรูปแบบทีแ่ ตกต่างไปจาก
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในประเทศอื่น ๆ ในช่วงเวลานั้น ที่แม้ว่าจะใช้ชื่อว่า
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ แต่เนื้อหาโดยสภาพคือการวินิจฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย14
รูปแบบทีส่ องนี้ เป็นช่องทางทีเ่ ปิดไว้แก้ปญ
ั หาระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ของเกาหลีไม่ได้ให้ค�ำพิพากษาของศาลเป็นวัตถุแห่งคดีได้ ดังนั้น หากคู่ความในคดี
ได้ยนื่ ค�ำร้องขอให้ศาลยุตธิ รรมส่งประเด็นว่ากฎหมายทีใ่ ช้บงั คับแก่คดีมปี ญ
ั หาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ แล้วศาลยกค�ำร้อง จะเป็นการปิดโอกาสที่ประชาชนจะสามารถ
น�ำประเด็นนีไ้ ปร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ตอ่ ไป15 ซึง่ เนือ้ หารายละเอียดของการพิจารณา
คดีประเภทนี้จะได้กล่าวถึงต่อไป
6.2. วัตถุแห่งการฟ้องคดี
ตามมาตรา 68 แห่งรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1988 ก�ำหนดช่องทาง
ส�ำหรับการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไว้ 2 ช่องทาง  ซงึ่ ทัง้ สองช่องทางมีวตั ถุแห่งการฟ้องคดี
ที่แตกต่างกัน ดังนี้
6.2.1 วัตถุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา 68 (1)
วัตถุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา 68 (1) คือการกระท�ำหรือการงดเว้นการกระท�ำ
ของอ�ำนาจรัฐ (Exercise or non-exercise of governmental power) ยกเว้นค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลยุติธรรม (Judgements of the ordinary Courts) ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญขยาย
ความค�ำว่า “อ�ำนาจรัฐ” (Governmental Power) ว่าทุกการกระท�ำขององค์กรของรัฐ
ทีใ่ ช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละอ�ำนาจปกครอง ซึง่ หมายถึงว่าการร้องทุกข์สามารถร้องได้วา่
กฎหมายที่ตราโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือค�ำสั่งทางกฎหมายของฝ่ายบริหาร
Ibid., 43-34.
Ibid., 44.
15
Tom Ginsburg, “Rule by Law or Rule of Law? The Constitutional Court of Korea”. Judicial
Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases, (U.K.: Cambridge
University Press, 2003), p. 220.
13
14
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ถ้าหากล่วงละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคล ก็สามารถร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้16
ซึ่งวัตถุแห่งการฟ้องคดีอาจแยกพิจารณาได้ ดังนี้ (6.2.1.1) การกระท�ำทางนิติบัญญัติ
(6.2.1.2) การกระท�ำทางบริหาร และ (6.2.1.3) การกระท�ำทางตุลาการ
		
6.2.1.1 การกระท�ำทางนิติบัญญัติ
ในกรณีที่อ�ำนาจนิติบัญญัติล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติตรารัฐบัญญัติล่วงละเมิด
โดยตรงต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน และกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติละเลยไม่ตรากฎหมาย
ที่ถูกก�ำหนดให้ตราขึ้น17 กรณีนี้ หากผู้ที่สิทธิข้ันพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้
ถูกล่วงละเมิดโดยตรงและเป็นปัจจุบนั โดยรัฐบัญญัตดิ งั กล่าว ผูน้ นั้ สามารถยืน่ ค�ำร้องทุกข์
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยไม่ตอ้ งด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาความเสียหายก่อนแต่อย่างใด18
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังตีความว่ารัฐบัญญัติรวมไปถึงสนธิสัญญา (Treaties)
ที่รัฐบาลเกาหลีใต้ท�ำกับรัฐต่างประเทศด้วย เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้
มาตรา 6(1) ก�ำหนดให้สนธิสญ
ั ญาทีไ่ ด้จดั ท�ำและประกาศภายใต้รฐั ธรรมนูญให้มผี ลบังคับ
ในลักษณะเดียวกับกฎหมายภายใน สนธิสญ
ั ญาดังกล่าวเป็นการกระท�ำทีเ่ ป็นการสร้าง
บรรทัดฐานที่มีเช่นเดียวกับกฎหมายภายใน และเป็นการใช้อ�ำนาจรัฐเช่นกัน ดังนั้น
จึงสามารถเป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้เช่นกัน19
ส่วนกรณีการละเว้นการตรารัฐบัญญัติ จะเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีได้
ในกรณีที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดมอบหมายไว้อย่างชัดแจ้งว่าให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่
ในการคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน และฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ม่ได้ดำ� เนินการตรากฎหมายออกมา
หรือกรณีที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดกรณีที่เป็นรูปธรรมที่จะก่อตั้งสิทธิในทางรัฐธรรมนูญ
แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่นเดียวกับการก�ำหนดหน้าที่ให้แก่รัฐในการปกป้องสิทธิ
และฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ม่ได้ดำ� เนินการตามหน้าทีน่ นั้ 20 กรณีตวั อย่าง ในเดือนธันวาคม 1994
Lee Jinsung, “Constitutional Complaint System, the Korea Experience and Comparative
Studies,” Global Constitutionalism and Multi-layered Protection of Human Rights, 44.
17
Constitutional Court of Korea, Jurisdiction, http://english.ccourt.go.kr /cckhome/eng/
jurisdiction/jurisdiction/constComplaint.do (accessed June 22, 2018).
18
The Constitutional Court of Korea, Thirty years of the Constitutional Court of Korea,
(Seoul: The Constitutional Court, 2018), 156.
19
99Hun-Ma139 et al., March 21, 2001, cited in The Constitutional Court of Korea, Thirty
years of the Constitutional Court of Korea, (Seoul: The Constitutional Court, 2018), 156.
20
The Constitutional Court of Korea, Thirty years of the Constitutional Court of Korea, 159.
16
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ศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาค�ำร้องทุกข์ให้ตรวจสอบการชดใช้ค่าเสียหายของผู้ถือหุ้น
บริษัทรถไฟโชซัน (Chosun Railroad) ด้วยเหตุว่า รัฐธรรมนูญก�ำหนดหน้าที่ในการ
ตรากฎหมายเกีย่ วกับการชดใช้คา่ เสียหายไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 23 วรรคสาม ดังนัน้
การที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้ตรากฎหมายออกมาจึงสามารถเป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญได้ โดยไม่ต้องพิจารณาระยะเวลาในการฟ้องคดี
		
6.2.1.2 การกระท�ำทางบริหาร
ในกรณีของอ�ำนาจบริหารนั้นมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายอยู่บ้าง
กล่าวคือ ในระบบกฎหมายเกาหลีใต้ได้แบ่งแยกอ�ำนาจในการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายออกเป็น 2 ระบบ ส�ำหรับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายในระดับรัฐบัญญัติเป็นเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ21 ส่วนการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายล�ำดับรอง หรือกฎ
หรือการกระท�ำในทางปกครองอยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลฎีกา22 จึงเกิดเป็นประเด็นปัญหา
ว่าหากมีการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญทีม่ กี ฎ หรือค�ำสัง่ ในทางปกครอง (the executive
orders, rules and regulations) เป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์นั้น ศาลรัฐธรรมนูญ
จะรับคดีไว้พิจารณาหรือไม่
ในประเด็นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยรับค�ำร้องทุกข์ไว้พิจารณา23
เนื่องจากเห็นว่า ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของค�ำสั่ง กฎหรือ
การกระท�ำในทางปกครองนัน้ ของเกาหลีใต้มขี อ้ จ�ำกัดโดยสภาพในสองประการ กล่าวคือ
ประการแรก ศาลยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้เฉพาะเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเท่านั้น
หรือการตรวจสอบแบบเป็นรูปธรรม (Concrete Control) ไม่สามารถตรวจสอบ
แบบนามธรรม (Abstract Control) ได้ ดังนัน้ หากยังไม่มกี ารบังคับใช้กฎนัน้ ต่อประชาชน
จนประชาชนได้รบั ความเสียหาย ประชาชนก็จะไม่มชี อ่ งทางในการร้องขอให้ตรวจสอบ
Article 107(1) Korea Constitution “When the constitutionality of a law is at issue in a trial,
the court shall request a decision of the Constitutional Court and shall judge according
to the decision thereof.”
22
Article 107(2) “The Supreme Court shall have the power to make a final review of the
constitutionality or legality of administrative decrees, regulations or actions, when their
constitutionality or legality is at issue in a trial.”
23
CC 1990.10.15, 89 Hun-Ma178.
21
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ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหรื อ ได้ รั บ การแก้ ไ ขเยี ย วยาดั ง กล่ า วได้ เ ลย
และประการทีส่ อง ค�ำพิพากษาของศาลยุตธิ รรมทีใ่ ห้คำ� สัง่ หรือกฎ หรือการกระท�ำในทาง
ปกครองไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจะมีผลเฉพาะต่อคู่ความในคดีเท่านั้น
แต่หากเป็นค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลผูกพันหน่วยงานและองค์กรของรัฐ
ทุกองค์กร นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังได้ตีความมาตรา 107(2) ของรัฐธรรมนูญ
เกาหลีใต้ที่ก�ำหนดให้ศาลฎีกามีอ�ำนาจที่จะวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ
ความชอบด้วยกฎหมายของกฎทางปกครอง ระเบียบ หรือการด�ำเนินการทางปกครอง
ว่ามาตรา 107(2) ดังกล่าวไม่ได้ให้เป็นเอกสิทธิ์หรืออ�ำนาจแต่เพียงผู้เดียวแก่ศาลฎีกา
แต่ อ ย่ า งใด ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ส ามารถตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
ของการกระท�ำทางปกครองดังกล่าวได้ ซึง่ ศาลฎีกาไม่พอใจอย่างมากและออกแถลงการณ์
ต่อผูพ้ พิ ากษาทัง้ หมดประณามค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่าใช้อำ� นาจเกินเลยขอบเขต24
แต่อย่างไรก็ดี ค�ำวินจิ ฉัยดังกล่าวได้กลายเป็นบรรทัดฐานว่ากฎ ค�ำสัง่ หรือการใช้อำ� นาจ
ในทางปกครองสามารถเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีในการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้
หากว่าปรากฏว่ากระบวนการยุติธรรมปกติไม่สามารถตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญได้25
นอกจากนี้ ระเบี ย บภายในฝ่ า ยปกครองก็ ส ามารถเป็ น วั ต ถุ แ ห่ ง
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้เช่นกันหากว่าระเบียบนั้นมีผลบังคับออกไปภายนอก
ฝ่ายปกครองเหมือนกับกฎของฝ่ายปกครองทั่วไป26 และยังรวมไปถึงการใช้อ�ำนาจรัฐ
ในทางข้อเท็จจริง (De facto exercise of governmental power) ก็เป็นวัตถุแห่ง
การฟ้องคดีปกครองได้เช่นกัน เช่น การทีห่ อ้ งน�ำ้ ในศูนย์ควบคุมตัวผูต้ อ้ งหาไม่มอี ปุ กรณ์
ส�ำหรับบังตาทีเ่ พียงพอ หรือการค้นตัวผูถ้ กู ควบคุมตัวทีม่ ากเกินไป การสัง่ ให้ผถู้ กู คุมขัง
ในเรือนจ�ำต้องใส่กุญแจมือเหล็กหรือกุญแจมือหนังตลอดเวลาในช่วงการขยายระยะ
เวลาการควบคุมตัว หรือการห้ามผู้ถูกคุมขังจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา หรือ
Tom Ginsburg, “Rule by Law or Rule of Law? The Constitutional Court of Korea”. Judicial
Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases, (U.K.: Cambridge
University Press, 2003): 240.
25
The Constitutional Court of Korea, the First Ten Years of the Korean Constitutional Court,
(Seoul: The Constitutional Court, 2001), 78.
26
Ibid., 157.
24
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การกระท�ำของหัวหน้าศูนย์ควบคุมตัวผู้ต้องหาที่จัดให้ผู้ต้องหาอยู่ในห้องควบคุมตัว
ในจ�ำนวนที่มากเกินไป เป็นต้น27
แต่ ห ากเป็ น การกระท� ำ ที่ เ ป็ น การใช้ อ� ำ นาจพิ เ ศษของฝ่ า ยบริ ห าร
(Executive Prerogative Actions) หรือที่ในระบบกฎหมายไทยเรียกว่า “การกระท�ำ
ทางรั ฐ บาล” ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เกาหลี ใ ต้ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ไม่ เ ป็ น วั ต ถุ แ ห่ ง การร้ อ งทุ ก ข์
ทางรัฐธรรมนูญได้ ตัวอย่างในคดีทป่ี ระธานาธิบดีมคี ำ� สัง่ ให้สง่ ก�ำลังทหารออกไปปฏิบตั กิ าร
ที่ประเทศอิรัก โดยได้ปรึกษากับสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว แต่ศาลรัฐธรรมนูญ
ยกค�ำร้อง เนื่องจากเห็นว่าการกระท�ำดังกล่าวนี้เป็น “ประเด็นปัญหาทางการเมือง”  
(Political Question) ไม่เป็นวัตถุแห่งการพิจารณาโดยศาล โดยได้ให้เหตุผล
ตามแนวทางการพิจารณาคดีแบบ “ยับยัง้ อ�ำนาจตนเอง” (Judicial Restraint) คือเห็นว่า
ศาลมี ข อบเขตของข้ อ มู ล และพยานหลั ก ฐานที่ จ� ำ กั ด ที่ อ าจเป็ น การไม่ เ หมาะสม
ที่จะตรวจสอบการกระท�ำดังกล่าวได้28
		
6.2.1.3 การกระท�ำทางตุลาการ
ในส่วนของอ�ำนาจตุลาการนั้น ตามมาตรา 68(1) ได้ยกเว้นไม่ให้ค�ำสั่ง
หรือค�ำวินิจฉัยของศาลเป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ แต่อย่างไรก็ดี
ศาลรัฐธรรมนูญวางแนวบรรทัดฐานเป็นข้อยกเว้นไว้ว่าค�ำพิพากษาของศาลก็สามารถ
เป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ได้ หากเป็นกรณีทคี่ ำ� พิพากษาของศาลยุตธิ รรมได้ลว่ งละเมิด
ต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลนั้นอันเกิดจากการปรับใช้กฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ประกาศแล้วว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ29
6.2.2 วัตถุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา 68(2)
กรณีการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68(2) เป็นกระบวนการต่อเนื่อง
จากกระบวนการร้องขอให้ศาลยุตธิ รรมส่งเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีนนั้ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 41 แห่งรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ การจะร้องทุกข์ตามมาตรา 68(2) นีไ้ ด้จะต้องเป็นกรณีทคี่ คู่ วาม
ในคดียนื่ ค�ำร้องขอให้ศาลทีก่ ำ� ลังพิจารณาคดีอยูส่ ง่ ประเด็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
Ibid.
The Constitutional Court of Korea, Thirty years of the Constitutional Court of Korea, 157.
29
96Hun-Ma172 et al., December 24, 1997.
27
28
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ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะต้องใช้บังคับแก่คดีน้ันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่
และเมื่อศาลปฏิเสธที่จะเสนอประเด็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา คู่ความที่ยื่นค�ำร้อง
จึงจะมีสิทธิยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ ดังนั้น วัตถุแห่งการฟ้องคดี
ตามมาตรา 68(2) จึงมีแต่เฉพาะบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้แก่คดีเท่านั้น
6.3. เงื่อนไขในการฟ้องคดี
6.3.1 อ�ำนาจฟ้อง
		
6.3.1.1 ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา 68(1)
			
(1) ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ผูม้ สี ทิ ธิฟอ้ งคดีตามมาตรา 68(1) “บุคคลใด ๆ ทีส่ ทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน
ที่ได้รับการรับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญถูกล่วงละเมิด...” บุคคลที่เป็นผู้มีสิทธิร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นบุคคลที่สิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองได้รับการรับรองไว้
โดยรัฐธรรมนูญ ซึง่ หมายถึงบุคคลใด ๆ ก็ได้ ไม่วา่ จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลก็ได้  
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีร่ ฐั ก็สามารถร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ หากว่าสิทธิขน้ั พืน้ ฐาน
ในฐานะประชาชนของตนเองถูกล่วงละเมิด30 แต่หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐโดยหลัก
แล้วจะไม่สามารถร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ เว้นแต่ว่าหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ
ได้รับการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานไว้โดยรัฐธรรมนูญ
ส่วนกรณีทเี่ ป็นชาวต่างชาติหรือบุคคลทีไ่ ม่ได้มสี ญ
ั ชาติเกาหลีใต้
ศาลรัฐธรรมนูญได้ตคี วามแบบขยายความให้สามารถยืน่ ค�ำร้องทุกข์ตามมาตรา 68(1) นี้
ได้ด้วย แม้ว่าตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ในหมวดสองที่รับรองสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของบุคคลไว้ใช้โดยชือ่ หมวดว่า “สิทธิและหน้าทีข่ องพลเมือง” ซึง่ แสดงให้เห็นว่า
บุคคลทีส่ ทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานได้รบั การรับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญก็คอื บุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติเกาหลีใต้
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(20-1(A) KCCR 139, 2007Hun-Ma700, January 17, 2008, คดีนปี้ ระธานาธิบดีโน มูเฮียน ยืน่ ค�ำร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญในขณะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานาธิบดีว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือเรียกร้อง
ให้ประธานาธิบดีปฏิบตั ติ ามหน้าทีใ่ นการต้องเป็นกลางทางการเมืองตามกฎหมาย เนือ่ งจากประธานาธิบดี
ไปบรรยายพิเศษหรือการกล่าวเปิดงาน โดยมีการกล่าวถึงพรรคการเมืองและนักการเมืองโดยเฉพาะเจาะจง
โดยศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าการกระท�ำดังกล่าวของคณะกรรมการการเลือกตัง้ เป็นการใช้อำ� นาจบริหาร
ล่วงละเมิดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีในฐานะประชาชนจริง, the Thirty years,
p. 298-301.
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นั่นเอง แต่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ในบางเรื่องรัฐธรรมนูญไม่ได้รับรองสิทธิไว้เฉพาะ
พลเมืองเท่านั้น ชาวต่างชาติก็ได้รับการรับรองด้วย เช่น เสรีภาพในการเลือกสถานที่
ท�ำงาน31 สิทธิที่จะเข้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือสิทธิในการเลือกตั้ง32 เป็นต้น
			
(2) สิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญได้รับการรับรอง
ผู้ที่มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องถูกล่วงละเมิดต่อ “สิทธิที่รัฐธรรมนูญ
ได้รับรองไว้” ซึ่งตามรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ได้รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไว้
สองรูปแบบ ได้แก่
			 รูปแบบแรก สิทธิที่ได้รับการรับรองไว้อย่างชัดแจ้ง อันได้แก่
สิ ท ธิ ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ รั บ รองไว้ โ ดยตรงในหมวด 2 ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่
ของพลเมือง มาตรา 10-36 อันประกอบไปด้วย
- สิทธิในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) และสิทธิ
ที่จะแสวงหาความสุข (Right to pursue of happiness) (มาตรา 10)
- สิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ (มาตรา 11)
- เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติ
ที่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (มาตรา 12-13)
- เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ (มาตรา 14)
- เสรีภาพในการประกอบอาชีพ (มาตรา 15)
- เสรีภาพในเคหะสถาน (มาตรา 16)
- สิทธิความเป็นส่วนตัว (มาตรา 17-18)
- เสรีภาพในมโนธรรมและศาสนา (มาตรา 19-20)
- เสรีภาพในการพูด เสรีภาพของสื่อสารมวลชนและเสรีภาพ
ในการชุมนุมและการรวมกลุ่ม (มาตรา 21)
- เสรีภาพในการเรียนรู้และศิลปะ (มาตรา 22)
- กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (มาตรา 23)
31
32

2007Hun-Ma1083 et al., September 29, 2011
93Hun-Ma120, Justine Guichard, “The Judicial Politics of Enmity: A Case Study of the
Constitutional Court of Korea’s Jurisprudence Since 1988,” (Ph.D. thesis, Columbia
University, 2014), 292.

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

- สิทธิในการเลือกตั้ง (มาตรา 24)
- สิทธิในการด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ (มาตรา 25)
- สิทธิในการยื่นค�ำร้องต่อรัฐ (มาตรา 26)
- สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม (มาตรา 27)
- สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การชดเชยจากการกระท� ำ ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ (มาตรา 29)
- สิทธิทจี่ ะได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐกรณีได้รบั บาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากการกระท�ำความผิดอาญา (มาตรา 30)
- สิทธิที่จะได้รับการศึกษา (มาตรา 31)
- สิทธิที่มีงานท�ำ (มาตรา 32)
- สิทธิในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน (มาตรา 32)
- สิทธิทจี่ ะด�ำรงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ค่าและได้รบั สวัสดิการ (มาตรา 34)
- สิทธิทจี่ ะอยูอ่ าศัยในสิง่ แวดล้อมทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพ (มาตรา 35)
- สิทธิในการสมรสและครอบครัว (มาตรา 36)
			 รู ป แบบที่ ส อง สิ ท ธิ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองไว้ อ ย่ า งชั ด แจ้ ง
ในรัฐธรรมนูญ นอกจากการรับรองสิทธิไว้อย่างชัดแจ้งแล้ว รัฐธรรมนูญเกาหลีใต้มาตรา
37(1) ได้รับรองสิทธิที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งด้วย โดย “เสรีภาพและ
สิทธิของพลเมืองจะไม่ถูกละเลยเพราะเหตุที่สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวไม่ได้ถูกบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ”33 ซึง่ บทบัญญัตเิ ปิดช่องให้ศาลรัฐธรรมนูญรวมไปถึงองค์กรของรัฐอืน่
มีดลุ พินจิ ในการพิจารณาให้ความคุม้ ครองแก่สทิ ธิและเสรีภาพของบุคคลเพิม่ เติมไปจาก
ที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้โดยตรง
นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญตีความว่าบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้อยู่ในหมวดที่ว่าด้วย “สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง” ก็สามารถ
รับรองสิทธิของประชาชนไว้ได้ ตัวอย่างเช่น ในมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้อยู่ใน
หมวดสองทีว่ า่ ด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องพลเมือง โดยมาตราดังกล่าวบัญญัตวิ า่ “ดินแดน
33

Article 37(1) Korea Constitution “Freedoms and rights of citizens shall not be neglected
on the grounds that they are not enumerated in the Constitution”
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ของสาธารณรัฐเกาหลีประกอบไปด้วยคาบสมุทรเกาหลีและเกาะรอบ ๆ คาบสมุทรเกาหลี”
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าเป็นบทบัญญัตทิ รี่ บั รองสิทธิในดินแดน (Right to Territory)
ของประชาชนชาวเกาหลีใต้ไว้ด้วย34
แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เกาหลี ใ ต้ นิ ย มที่ จ ะตี ค วาม
บทบัญญัตทิ รี่ บั รองสิทธิไว้อย่างชัดแจ้งให้มคี วามหมายกว้างขึน้ หรือตีความในทางขยาย
ความสิทธิที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้อยู่แล้วมากกว่าจะใช้ช่องทางตามมาตรา 37(1)
ในการสร้างสิทธิใหม่ ๆ35 เช่น ในคดี ปี ค.ศ. 1991 ศาลตีความสิทธิในการแสวงหาความสุข
(Right to Pursuit happiness) ที่ได้รับการรับรองไว้ในมาตรา 10 ของรัฐธรรมนูญ
ว่าหมายความรวมถึงสิทธิในเสรีภาพในการท�ำสัญญา (Right to freedom of Contract)
ด้วย โดยคดีดังกล่าวศาลวินิจฉัยว่ากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติท่ีก�ำหนดให้เจ้าของ
อาคารจะต้องท�ำประกันภัยเป็นการละเมิดเสรีภาพในการท�ำสัญญาของประชาชน
ที่อยู่ในมาตรา 10 ดังกล่าว
หรือในค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 88Hun-Ma22 ศาลวินจิ ฉัย
ว่าสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ (Right to Know) เป็นสิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญที่ได้รับมาจากเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression)
ซึง่ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมไปถึงสิทธิ
ทีจ่ ะร้องขอข้อมูลทีห่ น่วยงานของรัฐครอบครองอยูด่ ว้ ย คดีนศี้ าลวินจิ ฉัยการทีห่ น่วยงาน
ของรัฐไม่ปฏิบัติตามค�ำร้องขอดูและท�ำส�ำเนาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้และที่ดิน
ที่หน่วยงานครอบครองอยู่เป็นการฝ่าฝืนสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ37

99Hun-Ma139 et al., March 21, 2001.
Tom Ginsburg, “Rule by Law or Rule of Law? The Constitutional Court of Korea,” Judicial
Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases, (U.K.: Cambridge
University Press, 2003): 226-227.
36
Article 10 “All citizens shall be assured of human dignity and worth and have the right to
pursue happiness. It is the duty of the State to confirm and guarantee the fundamental
and inviolable human rights of individuals.”
37
The Constitutional Court of Korea, the First Ten Years of the Korean Constitutional
Court, 104.
34
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หรือในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 93Hun-Ba26, 6-1 KCCR
355-56 วินิจฉัยว่า Due Process of Law38 เป็นหลักการพิเศษทางรัฐธรรมนูญ
จึงไม่จ�ำกัดเฉพาะกระบวนการพิจารณาทางอาญาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกระบวนการ
ใช้ อ� ำ นาจรั ฐ อื่ น ๆ ด้ ว ย โดยหลั ก การดั ง กล่ า วเรี ย กร้ อ งไม่ เ ฉพาะการด� ำ เนิ น
ตามกระบวนการที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายเท่านั้น แต่ยังหมายความว่ากฎหมายจะต้อง
สมเหตุสมผลและมีความชอบธรรมในเนื้อหาอีกด้วย39
		
6.3.1.2 ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา 68(2)
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68(2) จะเกิดขึ้นได้เมื่อคู่ความ
ในคดีใดคดีหนึ่งในศาลยุติธรรมหรือศาลทหารได้ยื่นค�ำร้องขอให้ศาลยุติธรรมหรือ
ศาลทหารส่ ง ประเด็ น ไปให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
ของกฎหมายตามมาตรา 41(1)40 และศาลยุตธิ รรมหรือศาลทหารมีคำ� สัง่ ยกค�ำร้อง โดยตาม
มาตรา 41(3) ก�ำหนดห้ามอุทธรณ์ค�ำร้องที่เกี่ยวกับร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย เมื่อศาลปกติมีค�ำสั่งยกค�ำร้องแล้ว คู่ความผู้ที่ยื่นค�ำร้องจึงมี
สิทธิยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยตรงเป็นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น ผู้ที่จะมีสิทธิยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68(2) คือคู่ความในคดี
ที่ค�ำร้องถูกปฏิเสธนั่นเอง ซึ่งหากคู่ความได้ใช้สิทธิยื่นค�ำร้องตามมาตรา 68(2) แล้ว
ก็จะยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68(1) ด้วยเหตุผลเดียวกันอีกไม่ได้
6.3.2 ระยะเวลาในการฟ้องคดี
		
6.3.2.1 ระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา 68(1)
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68(1) จะต้องยื่นค�ำร้องภายใน
90 วันนับแต่วันที่ทราบเหตุแห่งการฟ้องคดีและภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เหตุแห่งการ
Article 12(1) “All citizens shall enjoy personal liberty. No person shall be arrested,
detained, searched, seized or interrogated unless it is so authorized pursuant to statute.
No person shall be punished, subject to preventive restrictions or to forced labor unless
it is so authorized by an Act or without due process of law.”
39
Tom Ginsburg, “Rule by Law or Rule of Law? The Constitutional Court of Korea,” Judicial
Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases: 227.
40
มาตรา 41(1) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ “ถ้าความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเป็นเงื่อนไข
ของการพิพากษาคดี ศาลพิจารณาคดีนั้นอยู่ (รวมถึงศาลทหาร; ที่จะต้องถูกบังคับแบบเดียวกัน) จะต้อง
(ไม่วา่ จะโดยความเห็นของศาลเองหรือโดยค�ำสัง่ ตามค�ำร้องขอของคูค่ วาม) ยืน่ ค�ำร้องให้พจิ ารณาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายต่อศาลรัฐธรรมนูญ”
38
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ฟ้องคดีเกิดขึน้ เว้นแต่ในกรณีทเี่ ป็นการฟ้องคดีหลังจากทีไ่ ด้ยนื่ ค�ำร้องขอรับการเยียวยา
ตามกฎหมายอื่นไว้ กรณีนี้จะต้องยื่นฟ้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัย
ที่เป็นที่สุดแล้วในเรื่องการร้องขอการเยียวยาทางกฎหมาย41
		
6.3.2.2 ระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา 68(2)
ส่วนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68(2) จะต้องฟ้องภายใน
30 วันหลังจากที่ศาลมีค�ำสั่งยกค�ำร้องที่ขอให้ศาลวินิจฉัยความชอบรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย42
6.3.3 การแก้ไขเยียวยาความเสียหายก่อนการฟ้องคดี
เงื่อนไขข้อนี้ใช้บังคับเฉพาะกรณีการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา
68(1) เท่านั้น เงื่อนไขนี้เป็นไปตามหลักการช่องทางเสริมของระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ (Principle of Subsidiarity) ทีผ่ รู้ อ้ งทุกข์จะต้องด�ำเนินการตามช่องทาง
ทีก่ ฎหมายก�ำหนดเพือ่ ให้ความเดือดร้อนเสียหายของตนได้รบั การแก้ไขเยียวยาเสียก่อน
หากด�ำเนินการตามกฎหมายแล้ว สิทธิของตนเองยังถูกล่วงละเมิดอยู่จึงจะสามารถ
น�ำคดีมายื่นร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ ช่องทางทางกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์จะต้อง
ด�ำเนินการโดยหลักแล้วก็คือการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกตินั่นเอง
แต่อย่างไรก็ดี ระบบการควบคุมการใช้อำ� นาจรัฐโดยศาลของเกาหลีใต้มปี ระเด็น
ปัญหาทางกฎหมายอยู่ กล่าวคือ ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้นั้น
จะไม่รับค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาลปกติเป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์43 ดังนั้น หากกรณี
ที่ประชาชนถูกล่วงละเมิดสิทธิจากการใช้อ�ำนาจทางปกครอง เช่น จากการออกกฎ
ของฝ่ายปกครอง ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดสิทธิดังกล่าวจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
ตามเงื่อนไขการแก้ไขเยียวยาความเสียหายก่อนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อ
ศาลได้มีคำ� พิพากษาแล้ว และผู้ร้องยังคงถูกล่วงละเมิดสิทธิอยูก่ ็จะไม่สามารถร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญต่อไปได้แล้วเพราะศาลรัฐธรรมนูญจะถือว่าเป็นกรณีการร้องทุกข์
ต่อค�ำพิพากษาของศาล แม้วา่ การกระท�ำทีเ่ ป็นต้นเหตุของการร้องทุกข์จะเป็นการกระท�ำ
ทางปกครองก็ตาม
มาตรา 69(1) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 69(2) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
43
มาตรา 68(1) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
41
42
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ซึ่งในกรณีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้แก้ไขปัญหาโดยการตีความในทางขยายความ
ให้การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญดังกล่าวสามารถด�ำเนินการได้ โดยศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวางแนวบรรทัดฐานไว้ว่า บุคคลอาจยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญโดยตรง
โดยที่ไม่ต้องด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาทางกฎหมายได้ ในกรณีดังต่อไปนี44้ ประการแรก
เมื่อสิทธิของผู้ร้องทุกข์ไม่อาจฟื้นกลับคืนมาได้โดยกระบวนการทางกฎหมายอื่น
ประการที่สอง เมื่อไม่แน่นอนว่ากระบวนการทางกฎหมายนั้นจะแก้ไขเยียวยาได้
หากมองจากมุมมองเชิงภาวะวิสัย (when it is uncertain whether such legal
procedures are applicable from an objective perspective) และประการทีส่ าม
คือเมื่อกระบวนการที่น�ำมาซึ่งการเยียวยาตามกฎหมายไม่อาจปฏิบัติได้ (when such
procedures to obtain legal remedies have no prospect of implementation)
หรือกล่าวโดยสรุปคือ กรณีที่แทบจะไม่ได้โอกาสได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย
ผ่านช่องทางการด�ำเนินคดีปกครอง หรือช่องทางเยียวยาความเสียหายอืน่ หรือในกรณี
ที่กระบวนแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่มีอยู่นั้นไม่ชัดเจนว่าจะสามารถแก้ไขเยียวยา
ความเสียหายได้ ตัวอย่างที่ศาลรัฐธรรมนูญรับค�ำร้องทุกข์ไว้พิจารณาโดยเหตุผล
ดังกล่าว คือ กรณีของการใช้อำ� นาจในทางข้อเท็จจริง (De facto exercise of power)
เช่น การปฏิเสธทีจ่ ะให้ทำ� ส�ำเนาบันทึกคดีอาญา ค�ำสัง่ ทีอ่ อกโดยต�ำรวจหัวหน้าชุดปราบ
จลาจลที่ให้สลายการชุมนุม ค�ำสั่งปิดกั้นการสื่อสารโดยผู้มีอ�ำนาจควบคุมเรือนจ�ำ
ต่อผู้ถูกคุมขังที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินคดี หรือค�ำสั่งปฏิเสธของพนักงานอัยการต่อค�ำร้อง
ของผู ้ ต ้ อ งสงสั ย ในคดี อ าญาที่ จ ะมี ท นายความอยู ่ ด ้ ว ยในระหว่ า งการสอบสวน45
หรือค�ำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ เป็นต้น
6.3.4 รูปแบบการร้องทุกข์
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจะต้องท�ำค�ำร้องเป็นหนังสือยืน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
และหากมีพยานหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิงอื่นใดก็อาจแนบมาพร้อมกับค�ำร้องที่เป็น
หนังสือนี้ก็ได้46
Lee Jinsung, “Constitutional Complaint System, the Korea Experience and Comparative
Studies,” Global Constitutionalism and Multi-layered Protection of Human Rights, 46.
45
The Constitutional Court of Korea, the First Ten Years of the Korean Constitutional
Court, 151.
46
มาตรา 26(1) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
44
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ในกรณีที่เป็นการยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68(1) เนื้อหา
ในค�ำร้องจะต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องและทนายความ สิทธิขั้นพื้นฐานที่อ้างว่า
ถูกล่วงละเมิด การใช้อ�ำนาจหรือการไม่ใช่อ�ำนาจที่เป็นเหตุแห่งการล่วงละเมิดสิทธิ
เหตุผลในการร้องทุกข์ และเรื่องอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น47
ส่วนการยื่นค�ำร้องทุกข์ตามมาตรา 68(2) เนื้อหาในค�ำร้องจะต้องระบุข้อมูล
เกีย่ วกับผูร้ อ้ งและทนายความ ข้อมูลเกีย่ วกับคดีและคูค่ วามในคดีทเี่ ป็นเหตุให้ยนื่ ค�ำร้อง
กฎหมายหรือบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีถ่ กู ตีความว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เหตุผลแห่ง
การตีความเช่นว่านั้น และเรื่องอื่นที่จ�ำเป็น48
6.3.5 การต้องมีทนายความรับรอง
ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้เป็นศาลแรกในเกาหลีทยี่ อมรับระบบการบังคับต้องมี
ตัวแทนในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทีเ่ ป็นทนายความ (Compulsory System)
ดั ง นั้ น การยื่ น ค� ำ ร้ องทุก ข์ท างรัฐธรรมนูญ จะต้องมีการรับรองโดยตัว แทนที่เป็น
ทนายความ (Certificate of nomination of a counsel) หรื อ ยื่ น ค� ำ ร้ อ ง
โดยทนายความที่ศาลรับรอง (application for a court-appointed counsel)
ในกรณีทผี่ ปู้ ระสงค์จะยืน่ ค�ำร้องทุกข์ไม่มที นายความ ผูน้ นั้ สามารถยืน่ ค�ำร้องขอ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญแต่งตัง้ ทนายความให้กอ่ นทีศ่ าลจะมีคำ� สัง่ รับค�ำร้องทุกข์ไว้พจิ ารณา
ก็ได้ ในกรณีที่มีการยื่นค�ำร้องนี้ ระยะเวลาในการยื่นค�ำร้องทุกข์ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
มาตรา 69 ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการยื่นค�ำร้องขอให้ศาลตั้งทนายความ49
เมื่อศาลได้รับค�ำร้องแล้วศาลจะพิจารณาว่ามีเหตุอันสมควรหรือไม่ โดยศาล
อาจไม่แต่งตัง้ ทนายความให้กไ็ ด้หากปรากฏชัดแจ้งว่าค�ำร้องนัน้ น่าจะเป็นค�ำร้องทีไ่ ม่อาจ
รับไว้พิจารณาได้ (Dismissible) หรือคดีไม่มีมูล (Groundless) หรือน่าจะเป็นการ
บิดเบือนสิทธิ  เช่น อาจจะเป็นกรณีทคี่ คู่ วามน่าจะมีทนุ ทรัพย์เพียงพอ หรืออาจจะเป็น
กรณียื่นค�ำร้องเพื่อต้องการได้รับประโยชน์จากการขยายระยะเวลา50

มาตรา 71(1) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 71(2) ประกอบมาตรา 43 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
49
มาตรา 70 (1) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
50
มาตรา 70 (3) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
47
48
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หากศาลมีค�ำสั่งแต่งตั้งทนายความให้ ทนายความนั้นจะต้องยื่นค�ำร้องทุกข์
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง51 โดยทนายความนี้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทน
จากกระทรวงการคลังตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ แต่หากศาลมีคำ� สัง่ ไม่แต่งตัง้
ทนายความให้ ศาลจะต้องแจ้งค�ำสั่งแก่ผู้ยื่นค�ำร้องโดยไม่ชักช้า โดยไม่ให้นับช่วงเวลา
ที่ยื่นค�ำร้องจนถึงวันที่ศาลมีค�ำสั่งรวมเข้าไปในระยะเวลาการยื่นค�ำร้องทุกข์52
นอกจากนี้ ในกรณีทศี่ าลเห็นว่ามีความจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ ศาลอาจ
แต่งตั้งทนายความให้แก่คู่ความเองโดยไม่จ�ำเป็นต้องได้รับค�ำร้องตามมาตรา 70(1)
ก็ได้53
การบังคับต้องมีทนายความในการด�ำเนินคดีในศาลรัฐธรรมนูญ มีการโต้แย้ง
เช่นกันว่า ท�ำให้ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญยุ่งยากเกินความจ�ำเป็น และเป็น
การกีดกันสิทธิในการร้องทุกข์ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยอีกต่างหาก ซึ่งจากการ
ส�ำรวจข้อมูลสถิติพบว่าในปี ค.ศ. 2001 จ�ำนวนคดีที่ศาลไม่รับค�ำร้องเพราะเหตุไม่มี
ทนายความในคดีนั้นเป็นจ�ำนวน 797 คดีจากทั้งหมด 2,298 คดี เกือบหนึ่งในสาม
ของจ�ำนวนคดีทงั้ หมด54 จึงท�ำให้ในปี ค.ศ. 2003 เกาหลีใต้จงึ มีการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจแต่งตั้งทนายความที่รัฐ
เป็นผูส้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย (State-Sponsored Attorneys) ได้ในกรณีทศี่ าลเห็นสมควร55
6.3.6 เงื่อนไขการห้ามฟ้องซ�้ำ
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 ก�ำหนดว่าศาลรัฐธรรมนูญ
จะพิจารณาคดีเดียวกันกับทีไ่ ด้เคยพิจารณาไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้56 ดังนัน้ กรณีใดทีเ่ คย
เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแล้วก็จะน�ำเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาซ�้ำอีก
ไม่ได้

มาตรา 70 (5) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 70 (4) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
53
มาตรา 70 (2) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
54
Jongcheol Kim, “Some Problem with the Korea Constitutional Adjudication System,”
Journal of Korean Law 1, 2 (2001): 29-30.
55
The Constitutional Court of Korea. Thirty years of the Constitutional Court of Korea, 121.
56
มาตรา 39 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
51
52
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6.3.7 การวางเงินประกัน
ศาลรัฐธรรมนูญอาจออกค�ำสัง่ ให้บคุ คลทีร่ อ้ งทุกข์ทางรัฐธรรมนูญวางเงินประกัน
ไว้ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจสัง่ ริบ
เงินนัน้ บางส่วนหรือทัง้ หมดได้หากว่าค�ำร้องทุกข์นนั้ ถูกศาลมีคำ� สัง่ ยกค�ำร้อง (Dismiss)
หรือไม่รับค�ำร้อง (Reject) และถูกถือว่าเป็นการบิดเบือนการใช้สิทธิ57
6.4 วิธีพิจารณาคดี
การพิจารณาคดีอาจแยกพิจารณาออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (6.4.1) การพิจารณา
เบื้องต้น (6.4.2) การคุ้มครองชั่วคราว (6.4.3) การพิจารณาคดี (6.4.4) การวินิจฉัยคดี
6.4.1 การพิจารณาเบื้องต้น (Preliminary Review)
การพิ จ ารณาเบื้ อ งต้ น เป็ น กระบวนการกลั่ น กรองคดี ก ่ อ นที่ จ ะน� ำ เสนอ
ให้องค์คณะใหญ่พิจารณาซึ่งในรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ก�ำหนด
รายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้
		
6.4.1.1 องค์คณะที่พิจารณารับค�ำร้องและการจ่ายส�ำนวน
องค์คณะที่ท�ำหน้าที่พิจารณาค�ำร้องทุกข์เบื้องต้น ตามรัฐบัญญัติว่าด้วย
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 72(1) ให้ อ� ำ นาจแก่ ป ระธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ง ตั้ ง
เป็นองค์คณะย่อย (Panels) โดยแต่ละองค์คณะจะต้องประกอบไปด้วยตุลาการจ�ำนวน
3 คน และรับผิดชอบพิจารณาค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเบื้องต้น องค์คณะย่อย
จะมีอ�ำนาจในการยกค�ำร้องทุกข์โดยใช้คะแนนเสียงเอกฉันท์
การพิจารณาเบื้องต้นจะเริ่มขึ้นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้รับค�ำร้องทุกข์
มาแล้ ว ศาลจะเริ่ ม กระบวนการจ่ า ยส� ำ นวนโดยใช้ ร ะบบสุ ่ ม ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เพือ่ ความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีและการกระจายภาระงานของตุลาการ โดยตุลาการ
ทีไ่ ด้รบั การจ่ายส�ำนวนจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นหัวหน้าองค์คณะ (Presiding Justice) ในคดีนนั้
และองค์คณะย่อย (Panels) ที่ตุลาการท่านนั้นสังกัดอยู่จะเป็นองค์คณะที่มีอ�ำนาจ
พิจารณาค�ำร้องเบื้องต้นนี้ด้วย58
57
58

มาตรา 37(3) และ (4) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
The Constitutional Court of Korea, Thirty years of the Constitutional Court of Korea, 121.
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6.4.1.2 การพิจารณาค�ำร้องทุกข์เบื้องต้น
หลังจากที่ได้รับค�ำร้องทุกข์แล้ว องค์คณะย่อยก็จะเริ่มท�ำการพิจารณา
เบื้องต้น ในกรณีที่ตุลาการหัวหน้าองค์คณะ (Presiding Justice) พิจารณาแล้วเห็นว่า
ค�ำร้องไม่เป็นไปตามเงือ่ นไขของกฎหมายแต่อาจแก้ไขได้ ตุลาการก็จะมีคำ� สัง่ ให้ทำ� การ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ถ้ามีการแก้ไขภายในช่วงเวลาที่ก�ำหนด ค�ำร้องนั้น
จะถูกถือว่าได้ยนื่ มาโดยถูกต้องตัง้ แต่เวลาทีย่ นื่ ผูถ้ กู ร้องอาจยืน่ ค�ำตอบต่อศาลรัฐธรรมนูญ59
โดยระยะเวลาในการแก้ไขค�ำร้องทุกข์จะไม่ถูกนับรวมในระยะเวลาการพิจารณาคดี
ตามมาตรา 38 ของรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมี
ค�ำวินิจฉัยค�ำร้องภายใน 180 วันนับจากวันที่ได้รับค�ำร้อง
นอกจากการสั่งให้แก้ไขค�ำร้องทุกข์แล้ว หากองค์คณะย่อยเห็นว่า
มีความจ�ำเป็นเพื่อการพิจารณาค�ำร้องเบื้องต้น องค์คณะอาจมีค�ำสั่งให้มีการตรวจ
พยานหลักฐาน หรือสั่งให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือออกค�ำสั่งให้ส่ง
บันทึกหรือหลักฐานแก่ศาลก็ได้60
		
6.4.1.3 การวินิจฉัยรับค�ำร้องทุกข์
เมื่อได้พิจารณาค�ำร้องทุกข์ในเบื้องต้นแล้ว องค์คณะย่อยที่พิจารณา
ค�ำร้องทุกข์นสี้ ามารถยกค�ำร้องทุกข์ (Dismiss) ได้ โดยใช้คะแนนเสียงเอกฉันท์ ในกรณี
ดังต่อไปนี61้
- ค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ ถู ก ยื่ น โดยยั ง ไม่ ห มดสิ้ น หนทางที่ จ ะแก้ ไ ขเยี ย วยาได้
โดยกระบวนการทางกฎหมายอื่น
- ร้องทุกข์ต่อค�ำพิพากษาของศาลทั่วไปโดยตรง ยกเว้นกรณีที่ศาล
ปรับใช้กฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
- การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่ยื่นค�ำร้องหลังจากที่ครบระยะเวลา
ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ในมาตรา 69
- การร้องทุกข์ที่ยื่นโดยไม่มีทนายความ หรือทนายความที่ได้รับการ
แต่งตั้ง
มาตรา 72 ประกอบมาตรา 28 รัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 72 ประกอบมาตรา 31 มาตรา 32 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
61
มาตรา 72(3) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
59
60
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- ค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ ที่ ไ ม่ ส ามารถรั บ ได้ หรื อ ค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ ที่ อ าจไม่ รั บ และ
ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้
แต่ถ้าองค์คณะไม่สามารถมีค�ำวินิจฉัยยกค�ำร้องโดยใช้คะแนนเสียง
เอกฉันท์ภายใน 30 วัน ค�ำร้องทุกข์จะถูกเสนอให้องค์คณะชุดใหญ่พจิ ารณา ค�ำร้องทุกข์
ดังกล่าวจะถือว่าเป็นค�ำสั่งให้เสนอเรื่องให้องค์คณะชุดใหญ่พิจารณา (Decision to
transfer) โดยประธานองค์คณะย่อยจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวน (Presiding role) คดีนี้
ไปด้วย62
หลังจากที่ได้พิจารณาเบื้องต้นแล้ว ไม่ว่าองค์คณะจะมีค�ำสั่งยกค�ำร้อง
หรือให้เสนอเรื่องให้องค์คณะใหญ่พิจารณาจะต้องแจ้งให้ผู้ร้อง หรือทนายความ และ
ผู้ถูกร้องภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่มีค�ำสั่ง หรือถือว่าได้มีค�ำสั่ง ในกรณีที่เป็นค�ำสั่ง
เสนอค�ำร้องให้องค์คณะใหญ่พจิ ารณาจะต้องแจ้งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม และ
ถ้าเป็นค�ำร้องทุกข์ตามมาตรา 68(2) จะต้องแจ้งให้คู่ความในคดีเดิมได้รับทราบด้วย63
6.4.2 การคุ้มครองชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี
ตามรั ฐ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ของเกาหลี ใ ต้ ไ ด้ ก� ำ หนดบทบั ญ ญั ติ
ในเรื่องการคุ้มครองชั่วคราว (Provisional Remedies) ไว้แต่จ�ำกัดเฉพาะในคดี
ยุบพรรคการเมือง64 และคดีการวินจิ ฉัยความขัดแย้งในอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรของรัฐ65
เท่านั้น ส่วนคดีประเภทอื่น ๆ รัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนดไว้เป็นพิเศษ
ซึ่งรวมถึงคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญด้วย แต่อย่างไรก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย
วางแนวบรรทัดฐานว่าตามรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดว่าถ้าเรื่องใด
ทีร่ ฐั บัญญัตไิ ม่ได้กำ� หนดไว้ ให้นำ� กฎเกณฑ์และบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ความแพ่งมาใช้ ส่วนในคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญให้น�ำบทบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครองมาใช้ได้ ดังนั้น ในคดีการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ ศาลก็สามารถก�ำหนด
มาตรการคุ้มครองชั่วคราวได้แม้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ได้บัญญัติ
ไว้อย่างชัดแจ้งก็ตาม66
The Constitutional Court of Korea, Thirty years of the Constitutional Court of Korea, 151.
มาตรา 73 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
64
มาตรา 57 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
65
มาตรา 65 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
66
The Constitutional Court of Korea, Thirty years of the Constitutional Court of Korea, 127.
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รูปแบบและวิธีการพิจารณาก�ำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวนั้น ปรากฏใน
“ข้อก�ำหนดว่าด้วยการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ” (The Rule of Adjudication
of the Constitutional Court) ที่ศาลรัฐธรรมนูญอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 10
ของรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญในการก�ำหนด
ข้อก�ำหนดว่าด้วยการพิจารณาคดี การควบคุมและบริหารกิจการภายในศาลเอง
ตามข้อก�ำหนดดังกล่าวก�ำหนดให้คู่ความที่ต้องการให้ศาลออกค�ำสั่งคุ้มครอง
ชั่วคราวจะต้องท�ำค�ำร้องเป็นหนังสื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมแนบพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ศาลพิจารณาด้วย เว้นแต่ได้ร้องขอในขณะที่มีการพิจารณาคดี
ในค�ำร้องดังกล่าวจะต้องระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผลในร้องขอมาด้วย โดยส�ำเนาค�ำร้อง
ดังกล่าวจะต้องถูกส่งไปให้ผู้ถูกร้อง โดยผู้ถูกร้องหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
อาจยืน่ ค�ำให้การเสนอความเห็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการร้องขอให้มกี ารคุม้ ครองชัว่ คราวก็ได้
ในการส่งส�ำเนาค�ำร้องดังกล่าว ศาลอาจมีค�ำสั่งไม่ส่งส�ำเนาค�ำร้องให้แก่ผู้ถูกร้องก็ได้
หากว่าค�ำร้องนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือศาลเห็นว่าเป็นการบิดเบือนสิทธิ (Abuse
of a Right)67
ส�ำหรับในคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญได้วางแนวบรรทัดฐาน
ไว้ว่าศาลจะออกค�ำสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวโดยพิจารณา ดังนี้
ประการแรก ค�ำร้องทุกข์นั้นจะต้องเป็นค�ำร้องทุกข์ที่มีมูล กล่าวคือ ไม่ใช่
ค�ำร้องทุกข์ที่ปราศจากฐานทางกฎหมายอย่างเพียงพอและชัดเจน
ประการที่สอง การรักษาสภาพการณ์ของการใช้หรือไม่ใช้อ�ำนาจรัฐที่เป็นวัตถุ
แห่งการฟ้องคดีนี้อาจส่งผลท�ำให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจเพิกถอนได้
ประการทีส่ าม มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนทีจ่ ะระงับผลการใช้หรือไม่ใช้อำ� นาจรัฐนัน้
ประการทีส่ ี่ พิจารณาว่าการให้ความคุม้ ครองชัว่ คราวท�ำให้ได้ประโยชน์มากกว่า
การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง กล่าวคือ ผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการให้มมี าตรการคุม้ ครอง
ชั่วคราวแต่ไม่ให้การแก้ไขเยียวยาในภายหลังต้องมากกว่าต้นทุนที่เกิดจากการปฏิเสธ
ที่จะคุ้มครองชั่วคราวแต่ให้การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง  
ซึ่งหากพิจารณาครบทุกประการแล้ว ศาลก็จะมีค�ำสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวได้68
67
68

ข้อ 50-51 ข้อก�ำหนดว่าด้วยการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
2000Hun-Ma471, December 8, 2000.
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6.4.3 การพิจารณาเนื้อหาแห่งคดี
		
6.4.3.1 องค์คณะพิจารณาคดีและการคัดค้านตุลาการ
การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาเต็มองค์คณะ (Full
Bench) อันประกอบไปด้วยตุลาการทุกคน 9 คน69 แต่องค์ประชุมในการพิจารณาคดี
แต่ละครั้งจะต้องมีตุลาการเข้าร่วมอย่างน้อย 7 คน70
ตุลาการในองค์คณะอาจถูกถอดถอนออกจากคดีที่พิจารณาได้ 2 กรณี71
กรณีแรก ตุลาการมีเหตุที่อาจถูกถอดถอนออกจากคดี อันได้แก่
- ตุลาการเป็นคู่ความเอง หรือเป็นหรือเคยเป็นคู่สมรสของคู่ความ
- ตุลาการเป็นหรือเคยเป็นญาติของคู่ความในกระบวนการ
- ตุลาการให้การหรือให้ความเห็นในฐานะผู้เชี่ยวชาญในคดี
- ตุลาการเป็นหรือเคยเป็นทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายในคดี
ที่เกี่ยวข้อง
- ตุลาการเคยเกีย่ วข้องในคดีนอกศาลรัฐธรรมนูญตามหน้าทีห่ รือวิชาชีพ
กรณีทสี่ อง คือกรณีคคู่ วามยืน่ ค�ำร้องขอให้ถอดถอนตุลาการออกจากคดี
ในกรณีทคี่ คู่ วามเห็นว่ามีสถานการณ์ทยี่ ากจะคาดหวังความเป็นกลางจากตุลาการคนใด
คนหนึ่ง ซึ่งการยื่นขอถอดถอนนี้จะต้องยื่นค�ำร้องก่อนวันพิจารณาคดี และยื่นค�ำร้อง
ขอถอดถอนตุลาการดังกล่าวได้ไม่เกิน 2 คน ในคดีเดียวกัน เนื่องจากการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญจะต้องมีตุลาการพิจารณาอย่างน้อย 7 คน
การวินิจฉัยถอดถอนตุลาการไม่ว่าจะเป็นกรณีที่กฎหมายก�ำหนดหรือ
กรณี ที่ คู ่ ค วามยื่ น ค� ำ ร้ อ งจะถู ก วิ นิ จ ฉั ย โดยตุ ล าการเต็ ม องค์ ค ณะ (Full Bench)
แต่ตุลาการที่มีเหตุที่จะถูกถอดถอนดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ตุลาการผู้นั้นอาจขอถอนตัว
จากคดีได้โดยการอนุญาตของประธานองค์คณะ
		
6.4.3.2 สิทธิของคู่ความในการพิจารณาคดี
ในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ร้อง (Claimant) คือฝ่ายที่ยื่น
ค�ำร้องต่อศาล ส่วนฝัง่ ตรงข้ามจะเรียกว่าผูถ้ กู ร้อง (Respondent) ทัง้ สองฝ่ายมีสทิ ธิทจ่ี ะ
มาตรา 22 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 23 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
71
มาตรา 24 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
69
70

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

แสดงความเห็นเกีย่ วกับกระบวนการและเนือ้ หาในการพิจารณา นอกจากนี้ ทัง้ สองฝ่าย
ยังมีสิทธิยื่นพยานหลักฐานที่จะสนับสนุนค�ำกล่าวอ้างของตน และมีส่วนร่วมในการ
โต้แย้ง และในการค้นหาพยานหลักฐาน นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐที่มีประโยชน์
ทางกฎหมายเกีย่ วข้องกับคดีทกี่ ำ� ลังพิจารณาอยูแ่ ละรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
อาจเสนอความเห็นของตนเองเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาก็ได้
ในกรณีที่เป็นการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68(2) คู่ความในคดีเดิมอาจยื่น
เสนอความเห็นในประเด็นทีว่ า่ กฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาก็ได้เช่นกัน72 		
		
6.4.3.3 หลักทั่วไปในการพิจารณาคดี
			
(1) การต้องมีตวั แทนเป็นทนายความหรือทีป่ รึกษากฎหมาย
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 ก�ำหนดให้การ
พิจารณาคดีในศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้บังคับให้คู่ความทุกฝ่ายในคดีจะต้องมี
ทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมายที่มีคุณสมบัติเป็นทนายความท�ำหน้าที่เป็นตัวแทน
และติดตามการพิจารณาคดีในศาล โดยหากรัฐบาลเป็นคูค่ วาม รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ยุตธิ รรมจะเป็นตัวแทนของคูค่ วาม ส่วนในกรณีหน่วยงานอืน่ ของรัฐหรือรัฐบาลท้องถิน่
เป็นคู่ความ จะต้องแต่งตั้งทนายความหรือคัดเลือกลูกจ้างของตนเองที่มีคุณสมบัติ
เป็นทนายความให้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นทนายความและมีหน้าทีต่ ดิ ตามกระบวนพิจารณา กรณี
ที่บุคคลธรรมดาเป็นคู่ความ ในการพิจารณาคดีใด ๆ จะต้องมีตัวแทนเป็นทนายความ
เว้นแต่ว่าตัวความเองมีคุณสมบัติเป็นทนายความ73 โดยผู้ที่ไม่มีทนายความสามารถ
ยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญท�ำการแต่งตัง้ ให้กไ็ ด้ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับในขัน้ ตอน
การยื่นค�ำร้องทุกข์
			
(2) ภาษาที่ใช้ในศาล
การพิจารณาคดีในศาลจะต้องใช้ภาษาเกาหลีแต่ถ้ามีบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิจาณาคดีไม่สามารถพูดหรือไม่สามารถเข้าใจหรือสือ่ สารด้วยตัวเอง
ด้วยภาษาเกาหลีได้ สามารถใช้ล่ามหรือวิธีการอื่นในการช่วยเหลือได้74
มาตรา 74 ประกอบมาตรา 44 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 25 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
74
ข้อ 18 ข้อก�ำหนดว่าด้วยการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
72
73
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(3) สถานที่พิจารณาคดีและการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย
การนั่งพิจารณาคดีด้วยวาจาและการอ่านค�ำวินิจฉัยจะต้องท�ำ
ในห้ อ งพิ จ ารณาคดี ข องศาล เว้ น แต่ ป ระธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จะเห็ น สมควร
อาจด�ำเนินการนอกศาลได้75 ซึง่ ทัง้ สองเรือ่ งทีต่ อ้ งกระท�ำในห้องพิจารณาคดีนนั้ จะต้อง
กระท�ำโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ เว้นแต่เอกสารใด ๆ ในการรับฟังและพิจารณาจะไม่ตอ้ ง
ถูกเปิดเผย แต่อย่างไรก็ดี ศาลอาจสัง่ ให้นงั่ พิจารณาเป็นการลับได้หากว่าการพิจารณาคดี
โดยเปิดเผยมีแนวโน้มอย่างยิ่งที่จะท�ำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของชาติ
ความสงบเรียบร้อยสาธารณะ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน องค์คณะอาจมีค�ำสั่ง
ให้พิจารณาโดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะก็ได้ แต่ค�ำสั่งดังกล่าวต้องประกาศโดยเปิดเผย
พร้อมระบุเหตุผลด้วย โดยในการพิจารณาหัวหน้าองค์คณะอาจอนุญาตให้บุคคล
เข้าร่วมพิจารณาได้หากมีความเหมาะสม76
			
(4) ระยะเวลาในการพิจารณา
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ มาตรา 38
ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องอ่านค�ำวินิจฉัยภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับคดี
ไว้พิจารณา บทบัญญัตินี้ใช้กับคดีทุกประเภทของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งหมายความว่า
ในการพิจารณาค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องพิจารณาคดี
ประชุมปรึกษาคดี ท�ำค�ำวินิจฉัยและอ่านค�ำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันด้วย
แต่อย่างไรก็ดี บทบัญญัตนิ มี้ ขี อ้ ยกเว้นในกรณีทกี่ ารเข้าร่วมพิจารณาโดยตุลาการ 7 คน
ครบองค์ประชุมจะเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุตำ� แหน่งตุลาการว่างลง โดยช่วงเวลาทีต่ ำ� แหน่ง
ตุลาการว่างลงดังกล่าววจะไม่ถูกนับเข้าไปเป็นช่วงเวลาในการพิจารณาคดี
		
(5) การน� ำ กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาในศาลอื่ น มาใช้
โดยอนุโลม
กรณีอื่น ๆ ที่รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนด
ไว้เป็นพิเศษ ตามรัฐบัญญัตศิ าลรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถ
น�ำกฎหมายหรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีแพ่งมาใช้ได้โดยอนุโลม
75
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มาตรา 33 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 34 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบมาตรา 57 รัฐบัญญัติว่าด้วยพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม
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ตราบเท่าที่ไม่ขัดแย้งต่อลักษณะของการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ส�ำหรับ
การพิจารณาค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ ให้นำ� รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
มาใช้ด้วยก็ได้ ซึ่งศาลได้เคยน�ำบทบัญญัติว่าด้วยการถอนค�ำร้องทุกข์ การร้องขอให้
พิจารณาคดีใหม่ และการคุ้มครองชั่วคราวมาใช้ด้วย
		
6.4.3.4 การนั่งพิจารณาคดี
กระบวนการพิจารณาคดีโดยศาลรัฐธรรมนูญจะใช้รปู แบบทีแ่ ตกต่างกัน
ไปตามแต่ละคดี โดยทั่วไปในคดีถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง คดียุบพรรค
การเมืองและคดีพิพาททางอ�ำนาจหน้าที่จะด�ำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจา (Oral
Argument) หรือที่เรียกว่าการนั่งพิจารณาคดีเป็นหลัก ส่วนการพิจารณาคดีร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญจะเป็นการพิจารณาทางเอกสาร (Document-based review) เป็นหลัก
เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็น องค์คณะถึงจะขึ้นบัลลังก์นั่งพิจารณาคดีด้วยวาจา77 โดยจะรับฟัง
การให้การของคูค่ วาม บุคคลทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้อง และจากผูเ้ ชีย่ วชาญทีศ่ าลแต่งตัง้
(Amici Curia) ในกรณีที่มีการนั่งพิจารณา จะต้องก�ำหนดวันที่และเรียกคู่ความและ
ผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องให้มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลด้วย
ในกรณีที่องค์คณะจะขึ้นบัลลังก์นั่งพิจารณาคดี องค์คณะอาจมีค�ำสั่ง
ตรวจพยานหลักฐานก่อนก็ได้ โดยการซักถามคูค่ วามหรือพยาน หรือเรียกให้แสดงเอกสาร
หนังสือ และพยานวัตถุอื่นที่อยู่ในความครอบครองของคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และเก็บไว้ในศาล (Custody) หรือตรวจสอบสภาพหรือสภาวะของสิง่ ของ บุคคล สถานที่
หรือสิ่งอื่น หรืออาจจะออกค�ำสั่งให้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์พิเศษ
ท�ำการตรวจสอบพยานหลักฐานก็ได้ โดยในการนี้ องค์คณะอาจมอบหมายให้ตุลาการ
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตรวจพยานหลักฐานก็ได้78
นอกจากนี้ องค์คณะอาจมีคำ� สัง่ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ
การพิจารณาคดี หรือเรียกร้องให้เจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ ององค์กรอืน่ ของรัฐ
น�ำส่งบันทึกหรือยื่นพยานวัตถุ เว้นแต่ในส่วนของบันทึกในคดีที่ก�ำลังพิจารณาอยู่
หรือพนักงานอัยการหรือกระบวนการสอบสวนคดีอาญาก�ำลังด�ำเนินอยู79่
The Constitutional Court of Korea, Thirty years of the Constitutional Court of Korea, 122.
มาตรา 31 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
79
มาตรา 32 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
77
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ในระหว่ า งการนั่ ง พิ จ ารณาคดี ตามมาตรา 35 รั ฐ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ย
ศาลรัฐธรรมนูญให้หัวหน้าองค์คณะมีอ�ำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในห้องพิจารณา เป็นประธานในการรับฟังการสืบพยานและจัดการประชุมปรึกษาคดี
โดยหัวหน้าองค์คณะที่ขึ้นบัลลังก์พิจารณาคดีจะมีอ�ำนาจตามรัฐบัญญัติพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรมซึ่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญน�ำมาใช้โดยอนุโลม ดังนี80้
- มีอ�ำนาจในการห้ามบุคคลที่อาจเป็นอันตรายต่อศักดิ์ศรี (Dignity)
และความสงบเรียบร้อยของศาลจากการเข้ามาในห้องพิจารณา หรือขับไล่บคุ คลนัน้ ออกจาก
ห้องพิจารณา หรือออกค�ำสั่งที่จ�ำเป็นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในห้องพิจารณา
- มีอ�ำนาจอนุญาตให้สามารถบันทึกภาพหรือถ่ายทอดสดการพิจารณา
คดีในศาล
- ร้องขอให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาล
- มีอ�ำนาจสั่งให้น�ำบุคคลที่ฝ่าฝืนค�ำสั่งของศาลที่ห้ามบุคคลเข้ามา
ในห้องพิจารณา หรือห้ามบันทึกเทปหรือวีดโี อการพิจารณาคดี หรือขัดขวางการพิจารณาคดี
ในลั ก ษณะละเมิ ด อ� ำ นาจศาลไปกั ก ขั ง ไว้ ที่ ส ถานต� ำ รวจหรื อ สถานที่ ที่ เ หมาะสม
โดยศาลจะต้องเปิดการไต่สวนคดีภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่มีค�ำสั่ง
6.4.4 การวินิจฉัยคดี
		
6.4.4.1 การประชุมวินิจฉัยคดีและองค์มติ
			
(1) การประชุมวินิจฉัยคดี
เมื่อองค์คณะเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาคดีแล้วก็จะต้อง
ประชุมปรึกษาเพือ่ วินจิ ฉัยคดีและท�ำค�ำวินจิ ฉัยเป็นหนังสือ โดยตุลาการทุกคนทีเ่ ข้าร่วม
การพิจารณาคดีแสดงความเห็นของตนเอง โดยในค�ำวินิจฉัยดังกล่าวจะต้องประกอบ
ไปด้วย81 เลขที่และชื่อของคดี ชื่อและสิ่งที่ระบุตัวตนของคู่ความและตัวแทนหรือ
ทนายความทีเ่ ข้าร่วมการพิจารณา ค�ำวินจิ ฉัยคดี เหตุผล และวันทีว่ นิ จิ ฉัย ในค�ำวินจิ ฉัย
ดังกล่าวจะต้องให้ตุลาการทุกคนที่เข้าร่วมพิจารณาลงลายมือชื่อและประทับตรา
หลังจากทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยแล้วจะต้องน�ำเผยแพร่
ในรัฐกิจจานุเบกษา หรือโดยวิธีการอื่นที่ก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ
80
81

มาตรา 35 ประกอบรัฐบัญญัติว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 58-63
มาตรา 36 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
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และเสมียนศาลจะต้องจัดท�ำส�ำเนาของค�ำวินิจฉัยที่เป็นทางการให้แก่คู่ความหรือศาล
โดยไม่ชักช้า
			
(2) องค์มติในการวินิจฉัย
องค์ ม ติ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย คดี ทั่ ว ไปจะใช้ เ สี ย งข้ า งมากธรรมดา
แต่ส�ำหรับคดีวินิจฉัยการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจะต้องใช้มติพิเศษ กล่าวคือ การจะ
วินจิ ฉัยว่ามีการใช้อำ� นาจรัฐหรือละเว้นการใช้อำ� นาจรัฐทีล่ ว่ งละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของประชาชนจริง (Upholding) จะต้องใช้เสียงของตุลาการอย่างน้อย 6 คนขึ้นไป82
ซึ่งจ�ำนวนองค์มติพิเศษนี้ รัฐบัญญัติก�ำหนดองค์มติไว้ด้วยคะแนนเสียงตายตัว (Fixed
Voting) ของตุลาการซึ่งแตกต่างไปจากหลักการทั่วไปขององค์มติที่มักก�ำหนดไว้
เป็นสัดส่วนของจ�ำนวนตุลาการ เช่น จ�ำนวนสองในสามของจ�ำนวนตุลาการทั้งหมด
หรือสามในห้า เป็นต้น นอกจากการวินิจฉัยร้องทุกข์นี้แล้วยังมีการวินิจฉัยว่ากฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ การวินจิ ฉัยให้ถอดถอนผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง การวินจิ ฉัย
ให้ยุบพรรคการเมือง และการวินิจฉัยกลับแนวบรรทัดฐานการตีความหรือการปรับใช้
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่ท�ำโดยศาลรัฐธรรมนูญ
การก� ำ หนดจ� ำ นวนคะแนนเสี ย งที่ สู ง มากกว่ า ถึ ง 6 เสี ย ง
จากตุลาการทัง้ หมดจ�ำนวน 9 คน แสดงว่าระบบการพิจารณาคดีรฐั ธรรมนูญของเกาหลีใต้
ให้ความส�ำคัญกับความมัน่ คงแน่นอนของอ�ำนาจรัฐอย่างมาก ซึง่ ในประเด็นนีก้ ม็ ปี ญ
ั หา
โต้แย้งจากนักวิชาการใน 3 ประการ
ประการแรก การก�ำหนดจ�ำนวนองค์มติที่ต้องใช้คะแนนเสียง
ของตุลาการอย่างมากอาจจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดให้
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเรื่องเครื่องมือในการเยียวยา หรือปกป้องสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชน แต่กลับก�ำหนดจ�ำนวนคะแนนเสียงลงมติดังกล่าวไว้สูงมาก
เป็นการยากเกินไป83
ประการที่ ส อง หากพิ จ ารณาประกอบกั บ จ� ำ นวนตุ ล าการ
ที่จะเป็นองค์คณะวินิจฉัยคดีที่ก�ำหนดไว้ 7 คน ดังนั้น ในคดีที่มีตุลาการจ�ำนวน 7 คน
82
83

มาตรา 23(2)1 รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
Jongcheol Kim, “Some Problem with the Korea Constitutional Adjudication System,”
Journal of Korean Law 1, No.2 (2001): 26-27.
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เป็นองค์คณะ ตุลาการเพียง 2 คนก็สามารถยกค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้แล้ว84
หากเทียบกับในการพิจารณารับค�ำร้อง หรือวินิจฉัยเบื้องต้น กฎหมายก�ำหนดไว้ว่า
ตุ ลาการทั้ ง 3 คน จะต้องมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ถึงจะมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง
ไว้พิจารณาได้ แต่พอชั้นพิจารณาในกรณีนี้ ตุลาการเพียง 2 คนก็ยกค�ำร้องได้จึงอาจจะ
ไม่สอดคล้องกันเท่าใดนัก
และประการที่ ส าม หากพิ จ ารณาในแง่ ที่ ม าของตุ ล าการ
ทีแ่ บ่งออกเป็น 3 ส่วน มาจากการคัดเลือกโดยประธานาธิบดี 3 คน มาจากการคัดเลือก
โดยสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ 3 คน และมาจากฝ่ายตุลาการ 3 คน ทัง้ 9 คนนีใ้ นทางปฏิบตั ิ
ประธานาธิบดีสามารถควบคุมการแต่งตั้งตุลาการได้ถึง 4-5 คน โดยประธานาธิบดี
คัดเลือกเอง 3 คน ส่วนอีก 1-2 คน ประธานาธิบดีควบคุมผ่านพรรคการเมืองในสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติที่เป็นฝ่ายรัฐบาล 1-2 คน ขึ้นอยู่กับความสามารถทางการเมือง
ของประธานาธิบดี ส่วนอีก 1 คน มีธรรมเนียมปฏิบัติว่าจะให้พรรคการเมืองฝ่ายค้าน
เป็นผู้เสนอรายชื่อ ซึ่งแสดงว่า ตุลาการที่มาจากประธานาธิบดีมีสิทธิที่จะยับยั้ง (Veto)
มติที่ให้กฎหมายขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้โดยไม่ยากนัก85 แต่อย่างไรก็ดี ข้อกังวล
ในประเด็นนี้ อาจจะขัดแย้งกับสถิติคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้สามารถวินิจฉัย
ให้กฎหมายขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญปริมาณไม่นอ้ ยในแต่ละปี ซึง่ ก็แสดงให้เห็นว่าตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้มีความเป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองในระดับหนึ่ง
		
6.4.4.2 ค�ำวินิจฉัยคดี
			
(1) ค�ำวินิจฉัยคดีทั่วไป
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมี 3 รูปแบบ86 ได้แก่
รูปแบบแรก วินิจฉัยไม่รับค�ำร้องทุกข์ (Reject) ซึ่งจะเป็นกรณี
ที่ค�ำร้องทุกข์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการฟ้องคดี
รูปแบบที่สอง วินิจฉัยยกค�ำร้องทุกข์ (Dismissal) อันหมายถึง
ศาลไม่พบว่ามีเหตุเพียงพอที่จะวินิจฉัยว่าการใช้หรือไม่ใช้อ�ำนาจรัฐนั้นล่วงละเมิด
ต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
Ibid.
Tom Ginsburg, “Rule by Law or Rule of Law? The Constitutional Court of Korea”. Judicial
Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Case: 221.
86
The Constitutional Court of Korea, Jurisdiction, http://english.ccourt.go.kr /cckhome/eng/
jurisdiction/jurisdiction/constComplaint.do (accessed June 22, 2018).
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และรูปแบบที่สาม วินิจฉัยยืนตามค�ำร้องทุกข์ (Upholding)
อันหมายถึงวินิจฉัยว่าการใช้หรือไม่ใช้อ�ำนาจรัฐนั้นล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนจริง ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ค�ำร้องมีเหตุผลหนักแน่นเพียงพอ ซึ่งการวินิจฉัย
ในรูปแบบนี้เองที่จะต้องใช้องค์มติของตุลาการจ�ำนวน 6 เสียง
			
(2) ค�ำวินิจฉัยดัดแปลง (Modified Decision)
ในกรณีทวี่ ตั ถุแห่งคดีเป็นบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย ตามมาตรา 45
แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะการวินิจฉัย
ว่ากฎหมายหรือบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและใช้บงั คับไม่ได้เท่านัน้
ซึง่ กรณีนศี้ าลรัฐธรรมนูญเรียกว่าเป็นการวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแบบธรรมดา (Simple Unconstitutional) แต่ศาลรัฐธรรมนูญได้น�ำเอา
เทคนิคการวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีมาใช้87 ซึง่ เป็นแนวทางทีค่ ณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสใช้เช่นกัน88 โดยเรียกว่าเป็น “ค�ำวินิจฉัยดัดแปลง” (Modified
Decision) มี 3 รูปแบบ ได้แก่
รู ป แบบแรก คื อ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
ไม่สอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญ (non-conformity to the Constitution) กรณีทศี่ าลพบว่า
กฎหมายไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และจะมีผลท�ำให้บทบัญญัตดิ งั กล่าวใช้บงั คับไม่ได้
แต่ศาลจะยังวินจิ ฉัยให้กฎหมายนัน้ มีผลใช้บงั คับได้ตอ่ ไปจนถึงระยะเวลาทีศ่ าลก�ำหนด
หรือสภานิติบัญญัติตรากฎหมายฉบับใหม่ออกมาแก้ไขให้สอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญ
ซึง่ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติจะต้องด�ำเนินการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
กรณีตัวอย่าง คดีในปี 1995 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายเลือกตั้งมีความ
“ไม่สอดคล้อง” (Non-conforming) กับรัฐธรรมนูญ เนื่องจากให้สัดส่วนตัวแทน
แก่เขตชนบทมากกว่าเขตชุมชนเมือง89
Tom Ginsburg, “Rule by Law or Rule of Law? The Constitutional Court of Korea”. Judicial
Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases: 219.
88
เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, “เทคนิคการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส”, วารสารนิติศาสตร์, 36.1 (มีนาคม 2550): 28-50.
89
1995 Case Nos. 224, 239, 285, 373. อ้างถึงใน Tom Ginsburg, “Rule by Law or Rule of Law?
The Constitutional Court of Korea”. Judicial Review in New Democracies: Constitutional
Courts in Asian Cases, 228.
87
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รูปแบบที่สอง กฎหมายไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญแบบมีเงื่อนไข
(Conditional Constitutionality) ซึ่งรูปแบบนี้ศาลจะใช้ในกรณีที่พบว่ากฎหมาย
โดยการตีความทัว่ ไปแล้วจะไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่กส็ ามารถตีความไปในทาง
ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ ดังนั้น ความหมายของค�ำวินิจฉัยคือ กฎหมายยังคงใช้บังคับ
ได้ต่อไป แต่ห้ามตีความและใช้บังคับไปในทางที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ เช่น ในค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 89Hun-Ma 38 case on July 21, 1989
เป็นคดีแรกทีศ่ าลใช้คำ� วินจิ ฉัยแบบดัดแปลง (Modified form of decision) ประเภทนี้
โดยศาลวินิจฉัยว่ามาตรา 32-2(1) ของรัฐบัญญัติว่าด้วยภาษีมรดก (Inheritance Tax
Act) ยังคงชอบด้วยรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การตีความมาตรานี้จะไม่ใช้บังคับกับการ
จดทะเบียนทรัพย์สินภายใต้ชื่ออื่นที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย
รูปแบบที่สาม กฎหมายขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญแบบมีเงื่อนไข
(Conditional Unconstitutionality) รูปแบบนีศ้ าลจะใช้ในกรณีทศี่ าลพบว่ากฎหมายนัน้
ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่ถ้าได้ตีความไปในทางหนึ่งโดยเฉพาะ กล่าวคือ กฎหมาย
ฉบั บ นี้ โ ดยทั่ ว ไปแล้ ว ขั ด แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ส ามารถตี ค วามให้ ไ ม่ ขั ด แย้ ง
ต่อรัฐธรรมนูญได้ ดังนัน้ องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องตีความและใช้บงั คับกฎหมายไปในทาง
ที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญเท่านั้น เช่น คดี the Notice of
Apology case decided on April 1, 1991
รูปแบบการวินิจฉัยดังกล่าวเป็นลักษณะการพูดคุยกับฝ่าย
นิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือฝ่ายบริหาร และท�ำให้ศาลไม่จำ� เป็นจะต้องปะทะกับทัง้ สองฝ่ายโดยตรง
ส�ำหรับฝ่ายนิติบัญญัติ การวินิจฉัยว่ากฎหมายขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่ให้กฎหมาย
ยังคงมีผลบังคับต่อไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นการส่งสัญญาณเรียกร้องหรือแนะน�ำ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้มีการแก้ไขกฎหมาย ส่วนการวินิจฉัยว่ากฎหมายขัดแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญภายใต้เงือ่ นไขบางอย่างนีก้ เ็ ป็นเสมือนการให้คำ� แนะน�ำแก่องค์กรของรัฐ
ให้หลีกเลีย่ งการบังคับใช้กฎหมายไปในทางทีข่ ดั แย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ นอกจากนี้ วิธกี าร
ดังกล่าวนีย้ งั ช่วยยืดระยะเวลาในแก่นกั การเมืองในการปฏิบตั ติ ามค�ำวินจิ ฉัย เช่น กรณี
ทีก่ ำ� หนดในค�ำวินจิ ฉัยว่ากฎหมายใช้บงั คับไม่ได้ทอดยาวออกไปกว่าจะมีการแก้ไขกฎหมาย
ก็ท�ำให้ความแหลมคมทางการเมืองในช่วงระยะเวลานั้นลดลงไปมากแล้ว90
90

Tom Ginsburg, “Rule by Law or Rule of Law? The Constitutional Court of Korea”. Judicial
Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases, 219-220.
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ค�ำวินิจฉัยดัดแปลงทั้งสามรูปแบบนี้ ศาลรัฐธรรมนูญถือว่า
เป็นค�ำวินจิ ฉัยประเภททีว่ นิ จิ ฉัยว่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทัง้ สิน้ ดังนัน้ จึงผูกพัน
องค์กรของรัฐทุกองค์กรให้ต้องปฏิบัติตาม แต่อย่างไรก็ดี การใช้ค�ำวินิจฉัยดัดแปลงนี้
มีปญ
ั หาการโต้แย้งจากองค์กรของรัฐอยูเ่ ช่นกัน เช่น ค�ำวินจิ ฉัยว่ากฎหมายไม่สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญและให้ฝ่ายนิติบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ฝ่ายนิติบัญญัติก็เพิกเฉย
ไม่ได้ด�ำเนินการแก้ไขตามก�ำหนดระยะเวลาแต่อย่างใด91 หรือกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า
กฎหมายขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหากตีความไปในทางทีศ่ าลรัฐธรรมนูญระบุ แต่ศาลยุตธิ รรม
เห็นว่าค�ำวินจิ ฉัยในลักษณะนี้ ไม่ผกู พันต่อศาลเนือ่ งจากเป็นเพียงความเห็นในเรือ่ งการ
ตีความกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น
		
6.4.4.3 การร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ (Re-Adjudication)
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีบทบัญญัติให้คู่ความสามารถ
ยืน่ ค�ำร้องขอให้พจิ ารณาคดีใหม่ได้ แต่ขอ้ ก�ำหนดว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
(the Rule of Adjudication of Constitutional Court) ก�ำหนดให้สามารถยืน่ ค�ำร้อง
ขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ได้โดยค�ำร้องนั้นต้องท�ำเป็นหนังสือระบุชื่อและทนายความ
ของผู้ยื่นค�ำร้อง ค�ำวินิจฉัยที่ต้องการให้พิจารณาใหม่ ค�ำร้องขอให้พิจารณาคดีนั้นใหม่
พร้อมด้วยเหตุผล92
ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำ� สัง่ อนุญาตให้นำ� คดีขนึ้ มาพิจารณาใหม่ใน 2 คดี93
คือ คดี 2001Hun-A3, September 27, 2001. โดยอ้างเหตุว่า “มีการกระท�ำหรือ
การละเว้นในการวินิจฉัยในประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญที่อาจมีผลต่อค�ำวินิจฉัย” และ
อีกคดีหนึง่ คือค�ำวินจิ ฉัยที่ 2008Hun-A23, June 25, 2009 ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาต
ให้น�ำคดีกลับมาวินิจฉัยได้ด้วยเหตุที่ว่าศาลมีค�ำสั่งยกค�ำร้องทุกข์ เนื่องจากค�ำนวณ
ระยะเวลาในการฟ้องผิดพลาดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งถูกถือว่ามีความหมายเท่ากับ “มีการกระท�ำหรือการละเว้นการวินิจฉัยในประเด็น
ที่เป็นสาระส�ำคัญที่อาจมีผลต่อค�ำวินิจฉัย”

The Constitutional Court of Korea, Thirty years of the Constitutional Court of Korea, 126.
ข้อ 53 ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
93
The Constitutional Court of Korea. Thirty years of the Constitutional Court of Korea, 126.
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6.5 สภาพบังคับหรือการด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัย
โดยทั่วไปค�ำวินิจฉัยยืนตามค�ำร้องทุกข์ หรือการวินิจฉัยว่าการใช้หรือไม่ใช้
อ�ำนาจรัฐล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนจริงนั้นมีผลบังคับผูกพันองค์กร
ของรัฐทุกองค์กรและรวมไปถึงรัฐบาลท้องถิน่ ด้วย94 โดยรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดสภาพบังคับของค�ำวินิจฉัยไว้แยกออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
6.5.1 กรณีวินิจฉัยค�ำร้องทุกข์ตามมาตรา 68(1)
การร้องทุกข์ทางตามมาตรา 68(1) เป็นการร้องทุกข์ว่าการใช้อ�ำนาจหรือ
การงดเว้นการใช้อำ� นาจรัฐล่วงละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ในค�ำวินจิ ฉัยยืนตามค�ำร้องทุกข์นี้
จะต้องระบุสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกล่วงละเมิดและการใช้อ�ำนาจรัฐหรือไม่ใช้อ�ำนาจรัฐ
ที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานนั้น
ในกรณีที่การล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นเกิดจากการใช้อ�ำนาจรัฐ ศาลอาจ
ประกาศ “เพิกถอน” (Revoke) การใช้อ�ำนาจที่ล่วงละเมิดสิทธินั้น
ส่วนในกรณีที่การล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นเกิดจากการไม่ใช้อ�ำนาจรัฐ
ศาลอาจประกาศ “ยืนยัน” (Confirm) ว่าการไม่ใช้อำ� นาจรัฐนัน้ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ซึ่งผู้ถูกร้องมีหน้าที่จะต้องกระท�ำการตามเนื้อหาในค�ำวินิจฉัยของศาล
ในกรณีทศี่ าลเห็นว่าการใช้อำ� นาจรัฐหรือไม่ใช่อำ� นาจรัฐเป็นผลมาจากกฎหมาย
หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศาลอาจประกาศในค�ำวินิจฉัย
ว่ากฎหมายหรือบทบัญญัตินั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วยก็ได้
6.5.2 กรณีวินิจฉัยค�ำร้องทุกข์ตามมาตรา 68(2)
การร้องทุกข์ตามมาตรา 68(2) เป็นการร้องขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลปกติจะใช้บังคับแก่คดี ซึ่งในค�ำวินิจฉัย
จะวินิจฉัยได้เพียงว่ากฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
เท่านัน้ จะวินจิ ฉัยเรือ่ งอืน่ ด้วยไม่ได้ เว้นแต่ถา้ บทบัญญัตบิ างบทในกฎหมายนัน้ ไม่ชอบด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญ ส่ ง ผลท� ำ ให้ ก ฎหมายทั้ ง ฉบั บ ไม่ ส ามารถใช้ บั ง คั บ เพราะค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญอาจวินจิ ฉัยให้กฎหมายทัง้ ฉบับนัน้ ใช้บงั คับไม่ได้กไ็ ด้95
โดยค�ำวินิจฉัยนี้จะมีผลผูกพันศาลทั่วไป องค์กรของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น
94
95

มาตรา 75(1) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 45 ประกอบมาตรา 75(6) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
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กฎหมายที่ ถู ก วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ขั ด แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ จะสิ้ น สภาพบั ง คั บ ในวั น ที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัย เว้นแต่เป็นกฎหมายหรือบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ การลงโทษทางอาญาจะมี ผ ลบั ง คั บ ย้ อ นหลั ง เว้ น แต่ ก รณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
เคยวินจิ ฉัยกฎหมายหรือบทบัญญัตกิ ฎหมายเดียวกันว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ค�ำวินจิ ฉัย
ที่ให้กฎหมายนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจะมีผลในวันถัดจากวันที่ศาลเคยมีค�ำวินิจฉัย
ว่ากฎหมายนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ96
หากว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์นี้ ได้ถูกศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
คูค่ วามอาจร้องให้มกี ารพิจารณาคดีใหม่ในส่วนทีม่ กี ารปรับใช้กฎหมายหรือบทบัญญัติ
ที่ถูกวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ แม้ว่าคดีของตนจะไม่เกี่ยวกับการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญเลยก็ตาม97
6.6 สถิติการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
นับตั้งแต่ก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) จนถึงวันที่ 31
สิงหาคม 2019 (พ.ศ. 2562) ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ได้รับคดีไว้พิจารณาแล้ว
ทุกประเภทรวมกัน 35,473 คดี เป็นคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ 34,409 คดี คิดเป็น
ร้อยละ 97 ของจ�ำนวนคดีทั้งหมดของศาลรัฐธรรมนูญ
ตาราง 1 สถิติคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณา
ประเภทของคดี
คดีวนิ จิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบเป็นรูปธรรม
คดีถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง
คดียุบพรรคการเมือง
คดีวินิจฉัยความขัดแย้งในอ�ำนาจหน้าที่
คดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
รวมทั้งหมด
96
97

จ�ำนวนคดี
ที่ยื่นฟ้อง
979
2
2
109
36,371
37,463

มาตรา 47(2)(3) ประกอบมาตรา 75(6) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 75(7) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ

คดีที่
เสร็จสิ้น
931
2
2
99
35,304
36,338

คดีที่ก�ำลัง
พิจารณา
48
0
0
10
1,067
1,125
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ตาราง 2 สถิ ติ ก ารร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ตั้ ง แต่ เ ปิ ด ศาลจนถึ ง เดื อ นสิ ง หาคม
ค.ศ. 201998
ร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ประเภท

มาตรา
68(1)

มาตรา
68(2)

รวม

ยื่นฟ้อง

28,929

7,442

36,371

คดีเสร็จสิ้น

28,294

7,010

35,304

ยกฟ้องโดยองค์คณะย่อย (Panel)

17,422

3,874

21,296

ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

111

246

357

ไม่สอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญ

70

103

173

ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้เงื่อนไข

20

32

52

ชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้เงื่อนไข

-

21

21

ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

4

2,254

2,258

ยืนตามค�ำร้องทุกข์

698

-

698

ไม่รับค�ำร้อง

7,675

-

7,675

ยกค�ำร้อง

1,570

354

1,924

8

2

10

716

124

840

635

432

1,067

ตัดสินโดย
องค์คณะใหญ่

อื่น ๆ
ถอนฟ้อง
อยู่ระหว่างการพิจารณา

6.7 ตัวอย่างค�ำวินิจฉัยที่น่าสนใจ
ตัวอย่างค�ำวินิจฉัยอาจแยกออกเป็นกลุ่มดังนี้ (6.7.1) ค�ำวินิจฉัยในเรื่องวัตถุ
แห่งคดี (6.7.2) ค�ำวินจิ ฉัยในเรือ่ งเงือ่ นไขการฟ้องคดี (6.7.3) ค�ำวินจิ ฉัยในเนือ้ หาแห่งคดี
(6.7.4) ค�ำวินิจฉัยในเรื่องการคุ้มครองชั่วคราว และ (6.7.5) ค�ำวินิจฉัยในเรื่องการ
บังคับคดี
98

Constitutional Court of Korea, Caseload Statistics, http://english.ccourt. go.kr/cckhome/
eng/decisions/caseLoadStatic/caseLoadStatic.do (accessed June 19, 2019).
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6.7.1 ค�ำวินิจฉัยในเรื่องวัตถุแห่งคดี
		6.7.1.1 คดีแถลงการณ์ของประธานาธิบดีในสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
(15-2 (B) KCCR 350, 2003Hun-Ma694 et al., November 27, 2003)
คดีนศี้ าลวินจิ ฉัยว่าการแถลงการณ์ของประธานาธิบดีตอ่ สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติยังไม่เป็นการใช้อ�ำนาจมหาชน ดังนั้น จึงเป็นวัตถุแห่งคดีไม่ได้ โดยคดีนี้ผู้ร้อง
ยืน่ ค�ำร้องทุกข์ขอให้ศาลวินจิ ฉัยว่าการแถลงการณ์ของประธานาธิบดีโน มู-เฮียน (Roh
Moo-Hyun) ในสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติวา่ จะจัดประชามติให้ประชาชนลงมติวา่ ไว้วางใจ
ให้ตนเองด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีตอ่ ไปหรือไม่ โดยผูร้ อ้ งเห็นว่าการจัดท�ำประชามติ
ดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ส�ำคัญของประเทศจึงเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ
มาตรา 7299 และล่วงละเมิดต่อสิทธิของผู้ร้องและคนอื่น ๆ ในการมีส่วนร่วมในการ
ประชามติระดับชาติ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแถลงการณ์ของประธานาธิบดีดังกล่าว
ยั ง เป็ น เพี ย งการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แผนทางการเมื อ งของตนเองเท่ า นั้ น
ส่วนกระบวนการทางกฎหมายของการท�ำประชามตินนั้ จะต้องเริม่ เมือ่ ประธานาธิบดีตดั สินใจ
เลือกประเด็นทีเ่ ป็นรูปธรรมทีจ่ ะให้ประชาชนลงมติและท�ำแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ
ถึงการจัดให้มีการประชามติขึ้น กล่าวคือจะต้องมีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเท่านั้น
จึงจะถือว่าเป็นการใช้อ�ำนาจรัฐที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ดังนั้น การด�ำเนินการใด ๆ
ก่อนหน้านี้ เช่น ข้อเสนอว่าจะจัดประชามติ หรือการวิเคราะห์เบื้องต้นถึงกระบวนการ
ดังกล่าวจึงยังเป็นเพียงการด�ำเนินการในขั้นเตรียมการเท่านั้นซึ่งอาจถูกแก้ไข เปลี่ยน
หรือยกเลิกได้เสมอ ดังนั้น แถลงการณ์ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติของประธานาธิบดี
จึงยังเป็นการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ได้เป็นการใช้อ�ำนาจรัฐที่จะเป็นวัตถุแห่ง
การฟ้องคดีได้ ศาลจึงวินิจฉัยให้ยกค�ำร้อง
คดีนี้มีตุลาการสี่ท่านมีความเห็นแย้ง โดยเห็นว่าการแถลงการณ์ใน
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติดงั กล่าวเป็นการแถลงการณ์ทเี่ ป็นทางการแล้ว จึงถือเป็นการใช้
อ�ำนาจรัฐแล้ว และการกระท�ำดังกล่าวเป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิในการเข้าร่วม
99

มาตรา 72 รัฐธรรมนูญเกาหลีใต้
“ประธานาธิบดีอาจเสนอให้จัดท�ำประชามติในนโยบายที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทูต การป้องกัน
ประเทศ การรวมประเทศ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับชะตากรรมของชาติตามที่ประธานาธิบดี
เห็นสมควร”
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การลงประชามติและเป็นล่วงละเมิดต่อสิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามอุดมการณ์
ทางการเมืองของบุคคลอื่น
		6.7.1.2 คดีขอ้ ตกลงใหม่ในเรือ่ งการประมงระหว่างประเทศเกาหลีใต้
กับประเทศญี่ปุ่น (13-1 KCCR 676, 99Hun-Ma139 et al., March 21, 2001)
คดีนี้ศาลได้วินิจฉัยว่าข้อตกลงระหว่างประเทศสามารถเป็นวัตถุแห่ง
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ และคดีนเี้ ป็นการอ้างสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นหมวด 2
ของรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ที่ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแต่ยังคงถูกบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ
คดี นี้ เ กิ ด ขึ้ น จากกรณี ที่ เ กาหลี ใ ต้ กั บ ญี่ ปุ ่ น ได้ ท� ำ ความตกลงว่ า ด้ ว ย
การประมงฉบับใหม่ในปี ค.ศ. 1998 โดยแต่ละประเทศยอมรับการอ้างสิทธิในเขต
เศรษฐกิจจ�ำเพาะ 200 ไมล์ทะเลระหว่างกัน และได้ร่วมกันก่อตั้งเขตเป็นกลาง
ที่เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของทั้งสองประเทศทับซ้อนกัน โดยข้อตกลงดังกล่าวให้อ�ำนาจ
แก่รัฐชายฝั่งในการก�ำกับควบคุมการจับปลาของประเทศอื่นภายในเขตเศรษฐกิจ
จ�ำเพาะของตนโดยก�ำหนดเงือ่ นไข เช่น โควต้าการจับปลา แต่ในเขตเป็นกลาง ต่างฝ่าย
ต่างจะไม่มอี ำ� นาจในการก�ำกับกิจกรรมการจับปลาของอีกประเทศหนึง่ แต่ละประเทศ
จะควบคุมเรือประมงของประเทศตนเอง ซึ่งเขตเป็นกลางดังกล่าวนี้รวมไปถึงบริเวณ
รอบเกาะด็อกโด (Dokdo) ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอยู่ ผู้ร้อง
เป็นชาวประมงที่จับปลาอยู่ในน่านน�้ำบริเวณเกาะด็อกโดกล่าวหาว่าข้อตกลงใหม่
ดังกล่าวนี้เป็นการลิดรอนสิทธิของตน เนื่องจากแสดงว่าเกาหลีใต้สละสิทธิ์ในการอ้าง
อธิปไตยเหนือดินแดนเกาะด็อกโดและพื้นที่จับปลาบริเวณใกล้เคียง
ศาลวินจิ ฉัยว่ามาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญก�ำหนดเขตแดนของเกาหลีใต้ไว้100
การเปลีย่ นแปลงเขตแดนย่อมน�ำมาซึง่ การเปลีย่ นแปลงขอบเขตอ�ำนาจอธิปไตยของชาติ
และย่อมท�ำให้เกิดการเปลี่ยนในระเบียบทางกฎหมายของรัฐจึงส่งผลกระทบต่อสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวเกาหลีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น สิทธิในดินแดน (Right
to Territory) จึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ศาลสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ แต่ข้อตกลง
เรือ่ งการประมงใหม่ดงั กล่าวไม่ได้เกีย่ วข้องกับสิทธิในดินแดนโดยตรง เนือ่ งจากเป็นข้อตกลง
100

มาตรา 3 รัฐธรรมนูญเกาหลีใต้
“ดินแดนของสาธารณรัฐเกาหลีประกอบไปด้วยคาบสมุทรเกาหลีและเกาะต่าง ๆ ทีใ่ กล้คาบสมุทร”
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เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ (Special Economic Zone) ไม่ใช่ทะเลอาณาเขต
(Territorial Waters) แม้เกาะต็อกโดจะอยู่ในเขตเป็นกลางก็ไม่เกี่ยวข้องกับการอ้าง
อธิปไตยเหนือเกาะดังกล่าว ดังนั้น สิทธิของผู้ร้องจึงไม่ได้ถูกกระทบเทือนจากข้อตกลง
ดังกล่าวแต่อย่างใด
คดีนี้มีตุลาการสองท่านมีความเห็นแย้ง โดยเห็นว่าคดีนี้ควรจะยกฟ้อง
โดยเหตุว่าสิทธิในดินแดน (Territorial Rights) เป็นของรัฐ ไม่ใช่สิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน
		6.7.1.3 คดีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของค�ำพิพากษา
ศาล (9-2 KCCR 842, 96Hun-Ma172 et al., December 24, 1997)
คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าค�ำพิพากษาของศาลสามารถเป็นวัตถุ
แห่งคดี แม้ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 68(1) ได้ยกเว้นไม่ให้การกระท�ำทางตุลาการเป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ได้กต็ าม
แต่ค�ำวินิจฉัยนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้สร้างข้อยกเว้นว่าหากเป็นค�ำพิพากษาของศาล
ที่ปรับใช้กฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ประกาศแล้วว่าขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญสามารถ
เป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์นี้ได้
คดีเดิม ผู้ร้องทุกข์ถูกเรียกเก็บภาษีจากส�ำนักงานสรรพากรจังหวัด
ที่เรียกเก็บภาษีการโอนก�ำไรตามมาตรา 23 วรรคสี่ และมาตรา 45 วรรคหนึ่ง (1)
ของรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยภาษีรายได้ (Income Tax Act) ฉบับเก่า โดยค�ำนวณภาระภาษีการได้รบั
การโอนบนฐานของราคาที่แท้จริงของการได้มาหรือการขายทรัพย์สิน โดยเหตุผลที่ว่า
ผู้ร้องได้ทรัพย์สินมาในนามของบุคคลที่สามและโอนทรัพย์สินนั้นต่อไป และยังได้มา
ซึง่ ทรัพย์สนิ และโอนทรัพย์นนั้ ต่อภายใน 1 ปี หลังจากการได้มา ผูร้ อ้ งจึงได้ฟอ้ งคดีไปยัง
ศาลสูงโซล (the Seoul High Court) แต่ศาลยกฟ้อง ผู้ร้องจึงอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา
ในระหว่างอุทธรณ์ ศาลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตเิ ดียวกันนี้
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้เงื่อนไข (Conditional unconstitutionality) แต่เป็น
การวินิจฉัยในคดีอีกคดีหนึ่ง โดยวินิจฉัยว่าบทบัญญัติดังกล่าวได้มอบอ�ำนาจให้แก่
ฝ่ายปกครองมีอำ� นาจทีจ่ ะก�ำหนดว่าเมือ่ ใดควรจะใช้ราคาการโอนทรัพย์สนิ ทีแ่ ท้จริง (the
actual transaction prices) ซึง่ ตรงข้ามกับราคาทีด่ นิ สาธารณะมาตรฐาน (the standard
public land prices) และยืนยันว่าเจตนารมณ์ของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตเิ พือ่ ต้องการบรรเทา
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ความไม่เป็นธรรมและภาษีที่สูงเกินไปที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ภาษีฐานราคา
มาตรฐานกลางอย่างเคร่งครัด ดังนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตดิ งั กล่าวนี้
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหากตีความว่าให้อำ� นาจแก่ฝา่ ยปกครองในการใช้ภาษีฐานราคา
โอนทีแ่ ท้จริงทีเ่ ป็นโทษแก่ผเู้ สียภาษีเพราะภาษีฐานราคาทีแ่ ท้จริงสูงกว่าภาษีฐานราคา
มาตรฐาน ซึ่งศาลเห็นว่าบทบัญญัตินี้อาจฝ่าฝืนต่อหลักการการก�ำหนดอัตราภาษี
ต้องก�ำหนดโดยกฎหมาย และข้อห้ามการมอบอ�ำนาจโดยไม่จ�ำกัดถ้าตีความกฎหมาย
อย่างกว้างเช่นนั้น
แต่แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตนิ จี้ ะขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หากตีความไปในทางที่ศาลรัฐธรรมนูญระบุ แต่ศาลฎีกาก็ยังตัดสินคดีโดยยืนยันว่า
บทกฎหมายดังกล่าวยังคงใช้บงั คับได้ โดยศาลฎีการะบุวา่ ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้เงื่อนไขนั้นไม่ผูกพันศาลธรรมดา
เพราะเป็นเพียงการให้ความหมายและจ�ำกัดขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายเท่านัน้
กฎหมายฉบับดังกล่าวยังคงชอบด้วยรัฐธรรมนูญและใช้บงั คับได้ ผูร้ อ้ งจึงยืน่ ค�ำร้องทุกข์
ต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าค�ำพิพากษาของศาลฎีกาล่วงละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ของผูร้ อ้ ง  
ศาลวินิจฉัยว่ากรณีนี้เป็นข้อยกเว้นของมาตรา 68(1) แม้จะยกเว้นไม่ให้
ค�ำพิพากษาของศาลเป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ได้ แต่กรณีนี้ ศาลฎีกาได้ปรับใช้กฎหมาย
ไปในทางทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้วนิ จิ ฉัยแล้วว่าการตีความเช่นนัน้ จะท�ำให้กฎหมายขัดแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญและใช้บังคับมิได้ ซึ่งค�ำวินิจฉัยนี้มีผลเช่นเดียวกับค�ำวินิจฉัยว่ากฎหมาย
ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญและใช้บังคับไม่ได้ ซึ่งผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กร รวมถึง
ศาลฎีกาด้วย ค�ำพิพากษาของศาลฎีกาทีฝ่ า่ ฝืนต่อค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็น
ข้อยกเว้นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ ค�ำพิพากษาดังกล่าวได้ล่วงละเมิดต่อสิทธิ
ในทรัพย์สนิ ของผูร้ อ้ งทีต่ อ้ งถูกยกเลิกตามมาตรา 75(3) ของรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
ดังนัน้ ทัง้ การกระท�ำทางปกครองและค�ำพิพากษาศาลทีป่ รับใช้กฎหมายทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
ได้วินิจฉัยแล้วว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจึงต้องถูกยกเลิกไปพร้อมกันด้วย
		
6.7.1.4 คดีหุ้นบริษัทรถไฟโชซัน (The Chosun Railroads Stock)
(6-2 KCCR 395, 89Hun-Ma2, December 29, 1994)
คดีนี้เป็นคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการละเลยไม่ตรากฎหมาย
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นเป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนได้
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เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1946 รัฐบาลทหารของกองทัพสหรัฐอเมริกา
ในเกาหลีใต้ได้ออกค�ำสั่งที่ 75 “การควบรวมบริษัทรถไฟเกาหลีใต้” (Unification of
Korean Railroads) โดยในมาตรา 2 ของค�ำสั่งดังกล่าวได้เวนคืนทรัพย์สินของบริษัท
รถไฟเอกชนทั้งหมดรวมถึงบริษัทรถไฟโชซันโดยจะจ่ายค่าชดเชยที่เหมาะสม สหพันธ์
เครดิตยูเนี่ยนแดฮัน (Daehan Credit Union Federation) เป็นเจ้าของหุ้นในบริษัท
รถไฟโชซันได้ยื่นค�ำร้องขอค่าชดเชยตามค�ำสั่งดังกล่าว แต่กระบวนการหยุดชะงักไป
เนื่องจากเกิดสงครามเกาหลี
ต่อมาสหพันธ์เครดิตยูเนี่ยนแดฮันได้แปลงสภาพไปเป็นสหพันธ์สหกรณ์
การเกษตรแห่งชาติ (the National Agricultural Cooperative Federation; NACF)
และได้โอนหุ้นและสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยให้แก่ผู้รับโอนสิทธิ แต่อย่างไรก็ดีค�ำสั่งที่ 75
ฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยรัฐบัญญัติยกเลิกค�ำสั่งฉบับนี้ กระบวนการจ่ายค่าชดเชย
จึงสิน้ สุดลง ผูไ้ ด้รบั โอนสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยดังกล่าวจึงฟ้องรัฐต่อศาลยุตธิ รรม ซึง่ ศาล
สัง่ ให้รฐั บาลจ่ายค่าชดเชย แต่รฐั บาลปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่มกี ฎหมายรองรับทีจ่ ะค�ำนวณ
จ�ำนวนค่าชดเชยและจ่ายค่าชดเชยดังกล่าว ผู้ได้รับโอนสิทธิดังกล่าวจึงยื่นค�ำร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าค�ำสัง่ ที่ 75 ทีใ่ ห้เวนคืนทรัพย์สนิ นัน้
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและไม่ได้ลว่ งละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ของประชาชนในขณะนัน้
เนือ่ งจากมีการก�ำหนดว่าจะจ่ายค่าชดเชยทีเ่ หมาะสมให้ แต่เมือ่ มีการยกเลิกค�ำสัง่ ที่ 75
ดังกล่าวก่อนที่กระบวนการจ่ายค่าชดเชยจะเสร็จสิ้นจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ
โดยตรงในการตรากฎหมายที่จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่การเวนคืนทรัพย์สินของเอกชน
มาแทน การที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ได้ตรากฎหมายดังกล่าวออกมาจึงเป็นการ
ไม่ใช้อำ� นาจรัฐทีล่ ว่ งละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ของผูร้ อ้ ง101 และขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
อย่างชัดแจ้ง
หลังจากทีศ่ าลได้มคี ำ� วินจิ ฉัยแล้ว สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้ตรารัฐบัญญัติ
ว่าด้วยการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผถู้ อื หุน้ บริษทั รถไฟเอกชนและด�ำเนินการจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่ผู้มีสิทธิทั้งหลาย
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มาตรา 23(3) รัฐธรรมนูญเกาหลีใต้
“การเวนคืนทรัพย์สิน การใช้หรือจ�ำกัดการใช้ทรัพย์สินเอกชนด้วยเหตุความจ�ำเป็นสาธารณะและ
การจ่ายค่าชดเชยจะต้องถูกก�ำหนดไว้ในกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการจ่ายค่าชดเชยแล้ว”
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6.7.1.5 คดีค�ำสั่งส่งก�ำลังทหารไปอิรัก (16-1 KCCR 601, 2003
Hun-Ma814 et al., April 29, 2004)
คดีนผี้ รู้ อ้ งในฐานะพลเมืองของเกาหลีใต้ยนื่ ค�ำร้องทุกข์ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินจิ ฉัยว่าค�ำสัง่ ของประธานาธิบดีทใี่ ห้สง่ กองก�ำลังทหารของเกาหลีใต้ไปทีอ่ ริ กั นัน้ ฝ่าฝืน
รัฐธรรมนูญมาตรา 5 ที่ประกาศละเว้นการท�ำสงครามรุกรานดินแดนอื่น (Aggressive
War)102 คดีนี้ศาลได้น�ำทฤษฎีปัญหาทางการเมือง (Political Question) หรือที่ใน
วงวิชาการไทยเรียกว่า “การกระท�ำทางรัฐบาล” มาใช้ในการวินจิ ฉัยว่าค�ำสัง่ ส่งก�ำลังทหาร
ไปอิรักดังกล่าวไม่สามารถเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีได้
โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า การส่งกองก�ำลังทหารไปยังประเทศอื่น
มีผลกระทบไม่เฉพาะต่อชีวิตและความปลอดภัยของทหารที่ส่งไปเท่านั้น แต่ยังคง
มีต่อสถานะและบทบาทของเกาหลีใต้ในทางการเมืองระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างเกาหลีใต้กบั พันธมิตร ความมัน่ คงของชาติ และผลประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ ค�ำสัง่ ทีซ่ บั ซ้อนและส�ำคัญมากเช่นนีเ้ ป็นการพิจารณาทางการเมืองทีต่ งั้ อยู่
บนฐานของการประเมินสถานการณ์ทั้งภายในและการเมืองระหว่างประเทศ รวมกับ
เป้าหมายทางนโยบายและการคาดการณ์อนาคตเพื่อก�ำหนดทิศทางที่จะมุ่งหน้าไป
ดังนัน้ ค�ำสัง่ ดังกล่าวจึงควรอยูใ่ นมือของตัวแทนประชาชนทีต่ อ้ งรับผิดชอบต่อประชาชน
และผู้ที่สามารถตัดสินใจหลังจากที่ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ซึง่ รัฐธรรมนูญมอบอ�ำนาจดังกล่าวนีใ้ ห้แก่ประธานาธิบดีทไี่ ด้รบั การเลือกตัง้ โดยตรงจาก
ประชาชนและรับผิดชอบต่อประชาชน และเพื่อที่จะให้ประธานาธิบดีได้ใช้อ�ำนาจ
อย่างรอบคอบ รัฐธรรมนูญยังเรียกร้องให้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ดังนั้น ค�ำสั่งที่มีความเป็นการเมืองสูงที่กระท�ำโดยฝ่ายที่เป็นตัวแทนประชาชน เช่น
ประธานาธิบดีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติควรได้รับการเคารพมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
102

มาตรา 5 รัฐธรรมนูญเกาหลีใต้
“ (1) สาธารณะรัฐเกาหลีจะพยายามรักษาสันติภาพระหว่างประเทศและจะงดเว้นการท�ำสงคราม
รุกรานดินแดนอื่นทั้งปวง
(2) กองทัพมีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงของชาติ และการปกป้องดินแดน และ
จะต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมือง”

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ตามข้อเท็จจริง ค�ำสั่งดังกล่าวนี้ได้กระท�ำโดยประธานาธิบดี โดยการ
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และได้มีค�ำสั่งหลังจากที่ได้
ปรึกษาและลงมติโดยคณะรัฐมนตรี (State Council) และได้รับการอนุมัติจาก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ค�ำสั่งดังกล่าวจึงผ่านกระบวนการที่มีความชอบธรรมอย่างสูง
ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญและกฎหมายของเกาหลีใต้ได้กำ� หนดไว้แล้ว ค�ำสัง่ นีจ้ งึ ควรได้รบั การเคารพ
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าโดยสภาพของศาลเองที่มีขอบเขตจ�ำกัดในข้อมูล ศาลจึง
ไม่ควรเข้าไปตัดสินด้วยเกณฑ์ทางตุลาการ ศาลจึงมีค�ำสั่งยกค�ำร้องด้วยมติเอกฉันท์
โดยตุลาการห้าท่านลงมติด้วยเหตุที่ค�ำสั่งดังกล่าวไม่สามารถเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดี
ส่วนตุลาการอีกสีท่ า่ นยกค�ำร้องเพราะผูร้ อ้ งเป็นประชาชนทัว่ ไปทีไ่ ม่ได้มสี ว่ นได้เสียกับ
ค�ำสัง่ และก็ไม่ได้เป็นทหารทีถ่ กู ส่งไปหรือจะต้องถูกส่งไปตามค�ำสัง่ ดังกล่าว ดังนัน้ ผูร้ อ้ ง
จึงไม่ได้เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค�ำสั่งดังกล่าวที่จะกระทบกระเทือนโดยตรงต่อสิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญ
6.7.2 ค�ำวินิจฉัยในเรื่องเงื่อนไขการฟ้องคดี
		
6.7.2.1 คดี ก ารกระท� ำ ของต� ำ รวจที่ ป ิ ด กั้ น ทางเข้ า สู ่ โ ซลพลาซ่ า
(Seoul Plaza) (23-1(B) KCCR 457, 2009Hun-Ma406, June 30, 2011)
คดี นี้ ศ าลรั บ ค� ำ ร้ อ งแม้ ผู ้ ร ้ อ งจะยั ง ไม่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขเยี ย วยา
ความเสียหายตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด มูลเหตุแห่งคดีเริม่ ต้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2009
ซึง่ ตรงกับวันเสียชีวติ ของอดีตประธานาธิบดีโร มู เฮือน (Roh Moo-hyun) ผูบ้ งั คับการ
ต�ำรวจ (Commissioner General) ได้เริม่ มาตรการปิดกัน้ ทางเข้าสูโ่ ซลพลาซ่า (Seoul
Plaza) โดยการน�ำรถโดยสารของต�ำรวจขนาดใหญ่มาจอดล้อมรอบทางเข้าเพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้กลุม่ ประชาชนทีร่ วมตัวกันชุมนุมเพือ่ ร�ำลึกถึงการเสียชีวติ ของอดีตประธานาธิบดี
เข้ า ไปในโซลพลาซ่ า เพื่ อ ชุ ม นุ ม โดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายหรื อ เดิ น ขบวนประท้ ว ง
ด้วยความรุนแรง ผู้ร้องจึงได้ยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าการกระท�ำดังกล่าว
เป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองในวันที่ 3 มิถุนายน 2009
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การปิดกั้นทางเข้าดังกล่าวนี้เป็นมาตรการ
ที่กว้างขวาง รุนแรงและครอบคลุมการห้ามการชุมนุมทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้น
ในโซลพลาซ่า ซึ่งห้ามกระทั่งการที่พลเมืองทั่วไปจะใช้เส้นทางผ่าน ดังนั้น มาตรการ
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ดังกล่าวนี้ควรจะน�ำมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอันตรายที่ใกล้จะถึง ชัดเจน และร้ายแรง
ถึงขนาดไม่อาจป้องกันได้โดยใช้วธิ กี ารอนุญาตแบบมีเงือ่ นไข หรือโดยการออกค�ำสัง่ ให้ยตุ ิ
การชุมนุม หรือให้กระจายการชุมนุมออกไป ข้อเท็จจริงในคดีนี้คือมีประชาชนจ�ำนวน
มากมาชุมนุมรอบโซลพลาซ่าเพื่อร�ำลึกถึงการเสียชีวิตของอดีตประธานาธิบดีจริง
และมีพลเมืองบางคนก่อเหตุรุนแรงใกล้กับโซลพลาซ่า แต่เหตุดังกล่าวยังไม่มีอันตราย
ที่ชัดแจ้งและใกล้จะถึงที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หรือเดินขบวนหรือการประท้วง
ที่ผิดกฎหมายที่เป็นเหตุให้ต�ำรวจจะใช้มาตรการดังกล่าวนี้ต่อเนื่องกันถึงสี่วันหลังจาก
ทีม่ เี หตุรนุ แรงเกิดขึน้ แล้ว ดังนัน้ การปิดกัน้ ทางเข้าดังกล่าวจึงถือไม่ได้วา่ เป็นมาตรการ
ขั้นต�่ำที่สุดที่จ�ำเป็นต่อสถานการณ์ แม้มาตรการดังกล่าวจะป้องกันการชุมนุมได้จริง
แต่ก็ได้ห้ามประชาชนทั่วไปจากการผ่านทางหรือเข้าไปประกอบกิจกรรมสันทนาการ
หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ซึ่งต�ำรวจควรจะใช้มาตรการที่เคร่งครัดน้อยกว่านี้
เช่น การเปิดช่องผ่านทางบางช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้สัญจร หรือการยกเลิก
การปิดกั้นเส้นทางในบางช่วงเวลาของวันที่ไม่มีเหตุการณ์ของการท�ำผิดกฎหมาย หรือ
การเดินขบวนทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย หรือในช่วงเวลาเช้าเพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
การปิดกัน้ เส้นทางทัง้ หมดตลอดเวลาต่อประชาชนทุกคนจึงเป็นมาตรการทีเ่ กินกว่าเหตุ
และล่วงละเมิดต่อสิทธิในเสรีภาพในการกระท�ำของผูร้ อ้ ง และเป็นการกระท�ำทีไ่ ม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ
คดี นี้ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งจากนั ก วิ ช าการว่ า เป็ น การวางหลั ก เกณฑ์
ทางกฎหมายและวางบรรทัดฐานให้แก่การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในการปิดกัน้
เส้นทางโดยใช้รถโดยสาร   
		6.7.2.2 คดีการจ�ำกัดสิทธิการเปลีย่ นสถานทีท่ ำ� งานของชาวต่างชาติ
(23-2(A) KCCR 623, 2007Hun-Ma1083 et al., September 29, 2011)
คดี นี้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ชาวต่ า งชาติ ส ามารถยื่ น ร้ อ งทุ ก ข์
ทางรัฐธรรมนูญได้ เนือ่ งจากสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีร่ ฐั ธรรมนูญได้รบั รองไว้บางประเภทได้ให้
ความคุ้มครองแก่ชาวต่างชาติด้วย
คดีนี้ผู้ร้องเป็นชาวต่างชาติมาท�ำงานให้ประเทศเกาหลีใต้โดยได้รับ
ใบอนุญาตท�ำงาน (Work Permit) ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งตามรัฐบัญญัติว่าด้วย

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

การจ้างงาน (Act on the Employment) และรัฐกฤษฎีกาว่าด้วยแรงงานชาวต่างชาติ
ที่ออกโดยรัฐบัญญัติดังกล่าวจ�ำกัดสิทธิของชาวต่างชาติว่าจะเปลี่ยนสถานที่ท�ำงานได้
ไม่เกิน 3 ครัง้ และอาจเปลีย่ นงานได้เป็นพิเศษอีก 1 ครัง้ ในกรณีทมี่ สี ถานการณ์พเิ ศษ103
ศาลรัฐธรรมนูญรับค�ำร้องทุกข์นไี้ ว้พจิ ารณา  โดยวินจิ ฉัยว่าเสรีภาพในการ
เลือกงานเป็นสิทธิมนุษยชนทีม่ คี วามเกีย่ วพันใกล้ชดิ กับศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ คุณค่า
ของมนุษย์และสิทธิในการแสวงหาความสุข (Right to pursue of Happiness)
ซึง่ ชาวต่างชาติกส็ ามารถได้รบั เสรีภาพในการเลือกงานดังกล่าวนีไ้ ด้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าบทบัญญัติที่จ�ำกัดเสรีภาพของชาวต่างชาติในการเปลี่ยนสถานที่ท�ำงานนี้
เป็นบทบัญญัตทิ มี่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ปกป้องโอกาสการจ้างงานของชาวเกาหลีใต้และอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่อุปสงค์และอุปทานของแรงงานในกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ให้สามารถควบคุมแรงงานชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นวัตถุประสงค์ทมี่ เี หตุผล
อีกทัง้ บทบัญญัตดิ งั กล่าวไม่ได้หา้ มชาวต่างชาติเปลีย่ นสถานทีท่ ำ� งานเลย แต่ให้เปลีย่ นได้
3 ครั้ง ต่อการอยู่อาศัยในเกาหลีใต้ 3 ปี และยังมีเงื่อนไขพิเศษยกเว้นให้เปลี่ยนงานได้
ในกรณีทมี่ เี หตุผลทีเ่ หมาะสม ดังนี้ บทบัญญัตดิ งั กล่าวจึงไม่ได้ลว่ งละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของผู้ร้องแต่อย่างใด
6.7.3 ค�ำวินจิ ฉัยในเนือ้ หาแห่งคดี: คดีการบังคับให้ใช้ชอื่ จริงบนอินเตอร์เน็ต
(24-2 (A) KCCR 590, 2010Hun-Ma47 et al., August 23, 2012)
คดีนผี้ รู้ อ้ งยืน่ ค�ำร้องทุกข์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยเกีย่ วกับกรณีทรี่ ฐั บัญญัติ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายข้อมูลและการสื่อสารและการคุ้มครองข้อมูล
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รัฐบัญญัติ (เก่า) ว่าด้วยการจ้างงาน, อื่น, ของแรงงานข้ามชาติ (ตราโดยรัฐบัญญัติเลขที่ 6962 ลงวันที่
16 สิงหาคม 2003 แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐบัญญัติเลขที่ 9798 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2009
มาตรา 25 (การอนุญาตให้ย้ายธุรกิจและสถานที่ท�ำงาน)
“(4) การเปลีย่ นงานหรือสถานทีท่ ำ� งานของแรงงานข้ามชาติตาม (1) จะต้องไม่เกินกว่า 3 ครัง้ ระหว่าง
ช่วงเวลาที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 18(1) ยกเว้นว่าแต่มีเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
รัฐกฤษฎีกา”
รัฐกฤษฎีกา (เก่า) เลขที่ 18314 วันที่ 17 มีนาคม 2004 แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐกฤษฎีกาเลขที่ 22114
ลงวันที่ 7 เมษายน 2010
มาตรา 30 (การอนุญาตให้ย้ายงานหรือสถานที่ท�ำงาน)
“(2) ตามมาตรา 25 วรรคสีข่ องรัฐบัญญัติ หัวหน้าส�ำนักงานประกันการจ้างงานอาจอนุญาตให้มกี าร
ย้ายงานหรือสถานที่ท�ำงานเพิ่มขึ้นอีก 1 ครั้ง หากมีกรณีที่ก�ำหนดไว้มาตรา 25 วรรคสอง (2)-(4)
ของกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้น”
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ข่าวสาร (Act on Information and Communications Network Utilization and
Information Protection) ที่ก�ำหนดให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ต้องการจะโพสก์
แสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ดหรือเว็บไซต์ของส�ำนักข่าวสารออนไลน์จะต้องลงทะเบียน
โดยใช้ชอื่ จริงในการยืนยันตัวตนบนอินเตอร์เน็ต104 ผูร้ อ้ งร้องว่าบทบัญญัตดิ งั กล่าวละเมิด
สิทธิขั้นพื้นฐานของตน
ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าระบบการให้ใช้ชอื่ จริงดังกล่าวเป็นไปเพือ่ สร้างวัฒนธรรม
การใช้อนิ เตอร์เน็ตทีด่ ี โดยจ�ำกัดการกระท�ำผิดกฎหมาย เช่น การหมิน่ ประมาท และท�ำให้
สามารถระบุตวั บุคคลทีก่ ระท�ำการผิดกฎหมายได้ แต่อย่างไรก็ดี กรณีทมี่ กี ารท�ำผิดกฎหมาย
บุคคลทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการโพสก์ขอ้ มูลทีผ่ ดิ กฎหมายสามารถควบคุมได้โดยการ
ติดตามและยืนยันทีอ่ ยูท่ างอินเตอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ การเยียวยาเหยือ่ ก็ยงั สามารถท�ำได้
โดยการปิดกัน้ การเผยแพร่ขอ้ มูล หรือการลบข้อมูลหรือมาตรการอืน่ ๆ ผ่านทางผูใ้ ห้บริการ
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รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายข้อมูลข่าวสารและการสือ่ สารและการคุม้ ครอง
ข้อมูลข่าวสาร (แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐบัญญัติเลขที่ 9199 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2008)
มาตรา 44-5 (การพิสจู น์ตวั จริงของผูใ้ ช้งานระบบกระดานข่าวออนไลน์ (On-line Bulletin Board)
“(1) บุคคลใดที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของอนุมาตราต่อไปนี้จะต้องใช้มาตรการที่จ�ำเป็นตามที่ก�ำหนด
ไว้ในรัฐกฤษฎีกาในเรื่องวิธีการและกระบวนการพิสูจน์ตัวจริง (ในที่นี้จะเรียกว่า “วิธีการพิสูจน์ตัวจริง”)
ในการให้บริการกระดานข่าวออนไลน์
1. ยกเลิก
2. ผู้ให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่มีผู้ใช้บริการปกติโดยเฉลี่ยมากกว่า 1,000 คนต่อวัน และผู้ที่มี
คุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐกฤษฎีกา”
รัฐกฤษฎีกาตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายข้อมูลข่าวสารและ
การสือ่ สารและการคุม้ ครองข้อมูลข่าวสาร (แก้ไขเพิม่ เติมโดยรัฐกฤษฎีกาเลขที่ 21278 ลงวันที่ 28 มกราคม
2009)
มาตรา 29 (มาตรการพิสูจน์ตัวจริง)
“มาตรการที่จ�ำเป็น” ที่ก�ำหนดไว้โดยรัฐกฤษฎีกาในส่วนอื่นนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละ
อนุมาตราของมาตรา 44-5(1) หมายถึงวิธีการตามอนุมาตราดังต่อไปนี้
1. การรับรองวิธีการในการพิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้งานกระดานข่าวออนไลน์โดยการร้องขอต่อ
หน่วยงานทีใ่ ห้การรับรองตัวจริงตามทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรา 2x ของรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยลายมือชือ่ ดิจทิ ลั และ
บุคคลที่สามอื่น หรือหน่วยงานฝ่ายปกครองที่ให้บริการพิสูจน์ตัวจริง หรือโดยใช้โทรสารหรือการยืนยัน
แบบตัวต่อตัว
2. การรับรองเทคโนโลยีในการป้องกันข้อมูลพิสูจน์ตัวจริงจากการรั่วไหลหรือการล้วงข้อมูล
(Hacked) เมื่อน�ำมาใช้ในกระบวนการพิสูจน์ตัวจริงและรักษาข้อมูลการพิสูจน์ตัวจริงนั้น และ
3. การรักษาข้อมูลพิสจู น์ตวั จริงในช่วงเวลาจากวันทีม่ กี ารโพสก์ขอ้ ความบทกระดานข่าวออนไลน์ไป
อีก 6 เดือน”

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ระบบอินเตอร์เน็ตได้ รวมไปถึงการปฏิเสธที่จะให้บริการหรือยับยั้งข้อความโดยผู้ดูแล
ระบบ หรือการลงโทษทางอาญา
แต่อย่างไรก็ดี เสรีภาพในการแสดงออกเป็นหัวใจส�ำคัญของรัฐธรรมนูญที่เป็น
พื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย แม้สามารถถูกจ�ำกัดเฉพาะเพื่อประโยชน์สาธารณะ
เท่านัน้ และยังไม่มหี ลักฐานทีเ่ พียงพอทีจ่ ะแสดงได้วา่ การบังคับให้ใช้ชอื่ จริงดังกล่าวจะ
ท�ำให้การโพสก์ขอ้ มูลทีผ่ ดิ กฎหมายและข้อความหมิน่ ประมาทจะลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
นอกจากนี้ การบังคับให้ใช้ชื่อจริงดังกล่าวยังอาจท�ำให้ผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในประเทศหันไปใช้บริการของบริษัทภายนอกประเทศแทน ซึ่งจะท�ำให้รัฐบาล
ไม่สามารถบังคับตามกฎหมายได้ และจะส่งผลท�ำให้เกิดการเลือกปฏิบตั ริ ะหว่างบริษทั
ภายในกับบริษัทต่างประเทศได้ ดังนั้น บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพ
ทีม่ ากเกินไป และล่วงละเมิดต่อเสรีภาพในการแสดงออกของผูร้ อ้ ง สิทธิในการตัดสินใจ
ในข้อมูลส่วนตัว และเสรีภาพของสื่อสารมวลชน
6.7.4 ค�ำวินจิ ฉัยในเรือ่ งการคุม้ ครองชัว่ คราว: คดีการจ�ำกัดจ�ำนวนครัง้ ในการ
เข้าสอบเนติบัณฑิต (12-2 KCCR 381, 2000Hun-Sa471, December 8, 2000)
คดี ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ก� ำ หนดมาตรการคุ ้ ม ครองชั่ ว คราวโดยการให้ ง ดเว้ น
การบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยการสอบเข้าเป็นเนติบัณฑิตไว้ชั่วคราว และให้อนุญาตให้
ผู้ร้องที่ถูกจ�ำกัดสิทธิการเข้าสอบได้เข้าสอบไปก่อน
มูลเหตุของคดีนเี้ ริม่ ต้นในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1996 ได้มกี ารแก้ไขเปลีย่ นระเบียบ
ว่าด้วยการสอบเข้าเป็นเนติบัณฑิต (the Bar Admission Decree) ว่าผู้ที่เข้าสอบ
รอบแรกของการสอบเนติบัณฑิตจ�ำนวนสี่ครั้งแล้วยังสอบไม่ผ่านจะไม่มีสิทธิสอบอีก
เป็นระยะเวลา 4 ปีนับจากวันสอบครั้งสุดท้าย ผู้ร้องเป็นกลุ่มผู้ที่เข้าสอบจ�ำนวนสี่ครั้ง
ติดต่อกันในระหว่างปี ค.ศ. 1997-2000 และได้รบั ผลกระทบจากระเบียบฉบับดังกล่าว
จึงได้ยื่นร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญว่าระเบียบดังกล่าวปิดช่องทางของผู้ร้องในการเป็น
ผู้พิพากษา พนักงานอัยการและทนายความ อันเป็นการล่วงละเมิดต่อเสรีภาพในการ
ท�ำงาน และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ  โดยผู้ร้องได้ยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด
มาตรการคุ้มครองชั่วคราวไว้ให้ด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
จะไม่ได้ก�ำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองชั่วคราวในคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
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แต่ศาลเห็นว่าสามารถน�ำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
มาใช้ได้ จึงวินจิ ฉัยว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจในการก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองชัว่ คราว
ในคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังได้วางแนวบรรทัดฐานไว้ว่าศาลจะออกค�ำสั่ง
ให้คุ้มครองชั่วคราวโดยพิจารณา ดังนี้
ประการแรก ค�ำร้องทุกข์นนั้ จะต้องเป็นค�ำร้องทุกข์ทมี่ มี ลู กล่าวคือ ไม่ใช่คำ� ร้องทุกข์
ที่ปราศจากฐานทางกฎหมายอย่างเพียงพอและชัดเจน
ประการที่สอง การรักษาสภาพการณ์ของการใช้หรือไม่ใช้อ�ำนาจรัฐที่เป็นวัตถุ
แห่งการฟ้องคดีนี้อาจส่งผลท�ำให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจเพิกถอนได้
ประการทีส่ าม มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนทีจ่ ะระงับผลการใช้หรือไม่ใช้อำ� นาจรัฐนัน้
ประการทีส่ ี่ พิจารณาว่าการให้ความคุม้ ครองชัว่ คราวท�ำให้ได้ประโยชน์มากกว่า
การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง
ซึ่งหากพิจารณาครบทุกประการแล้ว ศาลก็จะมีค�ำสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวได้
คดีนี้ศาลเห็นว่าค�ำร้องทุกข์ของผู้ร้องไม่ใช่ไม่มีมูล และถ้าปล่อยให้มีการบังคับ
ตามระเบียบดังกล่าวจะท�ำให้ผรู้ อ้ งไม่สามารถเข้าไปนัง่ สอบในการสอบเนติบณ
ั ฑิตรอบแรก
ประจ�ำปี ค.ศ. 2001 ได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะเกิดความเสียหายที่ไม่อาจเพิกถอนได้
ในภายหลังจากการไม่ได้เข้าสอบ ซึง่ การสอบจะจัดขึน้ ในต้นปี ค.ศ. 2001 เป็นเหตุจำ� เป็น
เร่งด่วน และการปฏิเสธไม่ออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวแต่ไปให้การแก้ไขเยียวยา
ในภายหลังจะท�ำให้ผรู้ อ้ งสูญเสียโอกาสทีไ่ ม่อาจย้อนกลับมาได้ในการสอบผ่านเนติบณ
ั ฑิต
ครั้งนี้ ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงออกค�ำสั่งคุ้มคราวชั่วคราวให้
หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคดีนี้ไว้พิจารณา สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้
ตรารัฐบัญญัติว่าด้วยการสอบเนติบัณฑิตขึ้นใหม่ที่ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งของผู้เข้าสอบ
อีกต่อไป และยกเลิกระเบียบฉบับเดิม ท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยกค�ำร้องทุกข์นี้
เพราะเหตุวัตถุแห่งการฟ้องคดีได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
6.7.5 ค�ำวินิจฉัยในเรื่องการบังคับคดี
6.7.5.1 คดี เ ปิ ด เผยบั น ทึ ก การทหารทางการของรั ฐ บาล (19-1
KCCR711, 2005Hun-Ma1139, May 31, 2007)
คดีนศี้ าลก�ำหนดให้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการตรากฎหมายมาแก้ไข
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คดีนเี้ ป็นการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68(1) ผูร้ อ้ งเป็นข้ารัฐการ
ที่ได้รับยกเว้นจากการปฏิบัติภารกิจทางทหารเพราะเหตุดวงตาข้างหนึ่งมองไม่เห็น
ซึ่งตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการรายงานและการเปิดเผยบันทึกการเข้ารับราชการทหาร
(Act on the Report and Disclosure of Military Service Records of Public
Officials) ก�ำหนดว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐระดับ 4 ขึ้นไปที่ได้รับการยกเว้นจากการเข้าเป็น
ทหารเกณฑ์ เ พราะเหตุ ค วามเจ็ บ ป่ ว ยจะต้ อ งถู ก เปิ ด เผยชื่ อ อาการเจ็ บ ป่ ว ยนั้ น
ในรัฐกิจจานุเบกษา (Government Gazettes) และบนอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบโดยสาธารณะชน105
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการรายงานและเปิดเผยข้อมูลของการรับราชการทหาร (แก้ไขเพิม่ เติมโดยรัฐบัญญัตเิ ลขที่
7268 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2004
		 มาตรา 2 (บุคคลที่มีหน้าที่รายงาน)
“เจ้าหน้าที่รัฐตามที่ก�ำหนดในวรรคต่อไปนี้จะต้องรายงานข้อมูลการรับราชการทหารที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลที่ต้องรายงานตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 3 (รวมการรายงานผ่านระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร
และการสือ่ สารทีก่ ำ� หนดไว้โดยรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสารและการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารฯ)
…
4. เจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลระดับชาติหรือระดับท้องถิน่ ตัง้ แต่ขนั้ สีข่ นึ้ ไป และเจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจ
พิเศษที่ได้รับค่าตอบแทนในระดับเดียวกัน
…”
		 มาตรา 3 (บุคคลที่มีหน้าที่และข้อมูลที่ต้องรายงาน)
“บุคคลที่มีหน้าที่รายงานจะต้องรายงานข้อมูลการรับราชการตามที่ก�ำหนดไว้ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
หรือผู้สืบสันดานอายุ 18 ปีหรือมากกว่า
1. ส�ำหรับบุคคลที่มีหน้าที่รายงานที่มีอายุ 18 ปี, ข้อมูลเกี่ยวกับเข้ารับราชการทหารโดยการ
เกณฑ์ทหาร
1-2. ส�ำหรับบุคคลที่มีหน้าที่รายงานที่ต้องถูกเกณฑ์ทหารหรือเข้ารับการตรวจคัดเลือก, ปีที่ตรวจ
คัดเลือกและค�ำสั่งไม่รับเข้าเป็นทหาร
2. ส�ำหรับบุคคลที่มีหน้าที่ต้องรายงานที่ถูกก�ำหนดไว้ในรายการต่อไป, ข้อมูลการรับราชการทหาร
(รวมถึงชื่อของโรคหรือเหตุอื่นในการปลดประจ�ำการ)”
		 มาตรา 8 (การเปิดเผยและการคัดค้านข้อมูลที่จะถูกรายงาน)
“(1) หัวหน้าส�ำนักงานบริหารก�ำลังพลทหารจะต้องเปิดเผยบันทึกข้อมูลการรับราชการทหาร รวมไปถึง
ข้อมูลทีร่ ายงานต่อหัวหน้าส�ำนักงานบริหารก�ำลังพลทหารระดับเขตตามมาตรา 4 วรรคสาม โดยการตีพมิ พ์
เผยแพร่ในรัฐกิจจานุเบกษาและเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ได้รับข้อมูล
จากหัวหน้าส�ำนักงานที่มีหน้าที่จัดการรายงาน
(2) หัวหน้าส�ำนักงานบริหารก�ำลังพลทหารจะต้องแจ้งให้บุคคลที่มีหน้าที่รายงานตรวจสอบข้อมูล
ที่ได้ถูกเปิดเผยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือวิธีการอื่น บุคคลที่มีหน้าที่นั้นสามารถคัดค้านต่อหัวหน้า
ส�ำนักงานบริหารก�ำลังพลทหารได้ว่าข้อมูลดังกล่าวผิดพลาดหรือขาดหายไป
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กฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ตราขึ้นและมีผลใช้บังคับในปี ค.ศ. 2009
เพือ่ แก้ไขปัญหาการทุจริตในการเกณฑ์ทหาร และเพือ่ ส่งเสริมการเข้าเป็นทหารเกณฑ์
ด้วยความสมัครใจโดยการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการหลีกเลีย่ งการเป็นทหารเกณฑ์
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายผ่านการบิดเบือนสถานะของตนเอง ซึ่งต่อมา กฎหมายฉบับ
ดังกล่าวได้ขยายขอบเขตไปให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั ตัง้ แต่ระดับ 1 ถึงระดับ 4 ต้องเปิดเผยบันทึก
ดังกล่าวด้วย ผู้ร้องยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญว่าบทบัญญัติดังกล่าวนี้ล่วงละเมิด
ต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวตามมาตรา 17 และ 18 ของรัฐธรรมนูญ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วนี้ “ไม่ ส อดคล้ อ ง
ต่อรัฐธรรมนูญ” (Nonconforming to the Constitution) แต่ยงั ให้บทบัญญัตดิ งั กล่าว
มีผลใช้บังคับต่อไป โดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ของบุคคล รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศเป็นแกนกลางของศักดิ์ศรีและ
บุคลิกภาพของมนุษย์ ชื่ออาการป่วยที่กฎหมายบังคับให้ต้องเปิดเผยนั้นเป็นข้อมูล
ที่มีความอ่อนไหวใกล้ชิดกับขอบเขตของความเป็นส่วนตัวซึ่งควรจะถูกเก็บไว้ไม่ให้
ประชาชนได้รบั รูแ้ ละได้ปกป้องจากการถูกเปิดเผย การกระท�ำของรัฐทีเ่ ปิดเผยข้อมูลนี้
เป็นการจ�ำกัดสิทธิในความลับและความเป็นส่วนตัวทีค่ วรจะถูกบริหารจัดการด้วยความ
ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งและด้วยมาตรฐานและกระบวนการที่เคร่งครัด
แต่อย่างไรก็ดี ศาลยอมรับเหตุผลของการตรากฎหมายที่ต้องการสร้าง
ความโปร่งใส ส่งเสริมการเข้าเป็นทหารโดยสมัครใจและขจัดการทุจริต แต่กฎหมาย
ฉบับนี้ควรจะเลือกบังคับกับเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐในระดับสูงที่เป็นผู้น�ำในสังคมเท่านั้น
เพราะเป็นบุคคลที่ถูกคาดหวังความรับผิดชอบและความเสียสละเป็นพิเศษ ดังนั้น
การที่กฎหมายบังคับใช้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน โดยไม่มีข้อยกเว้นต้องถูกเปิดเผยบันทึก
ดังกล่าวจึงขัดแย้งต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนรวมถึงผู้ร้องด้วย
(3) เมื่อได้ยื่นใบรับรองสถานะทหารหรือรายงานบันทึกการรับราชการทหารแล้ว บุคคลที่มีหน้าที่
รายงานอาจร้องขอให้ไม่เปิดเผยชื่อโรคหรือภาวะการขาดความสามารถทางกายภาพหรือจิตใจ ในกรณี
ที่ผู้สืบสันดานของตนถูกรายงานว่าไม่ผ่านการตรวจคัดเลือกหรือได้รับยกเว้นจากการรับราชการทหาร
เพราะเหตุเป็นโรค หรือขาดความสามารถทางกายภาพหรือจิตใจตามทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐกฤษฎีกา ในกรณีนี้
หัวหน้าส�ำนักงานบริหารก�ำลังพลทหารจะต้องไม่เปิดเผยชือ่ โรคหรือรายละเอียดเกีย่ วกับการขาดความสามารถ
ทางกายภาพหรือจิตใจ
(4) ช่วงเวลาของการตรวจสอบและกรณีที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการของการคัดค้าน
ให้ก�ำหนดไว้ในรัฐกฤษฎีกา”
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แต่ศาลเห็นว่าหากประกาศให้บทบัญญัติดังกล่าวขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
และใช้บังคับไม่ได้ทั้งหมดเลยจะท�ำให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่ต้องถูกเปิดเผยบันทึก
เป็นการไม่เหมาะสม เพราะกฎหมายยังควรใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ดังนั้น
ศาลรัฐธรรมนูญจึงเลือกวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวไม่สอดคล้อง
ต่อรัฐธรรมนูญแต่ให้มผี ลบังคับใช้ตอ่ ไปได้จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิม่ เติมเพือ่ ลดการจ�ำกัด
สิทธิความเป็นส่วนตัวลง
หลังจากที่ศาลได้มีค�ำวินิจฉัยแล้ว กฎหมายฉบับดังกล่าวก็ได้ถูกแก้ไข
เพิ่มเติมแต่ไม่ได้ลดขอบเขตของเจ้าหน้าที่ที่ต้องถูกเปิดเผยบันทึกลง แต่ให้สิทธิ
แก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีต่ อ้ งถูกเปิดเผยบันทึกยืน่ ค�ำร้องต่อหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบขอให้ไม่เปิดเผย
ชือ่ ของโรค รายละเอียดของอาการป่วยทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ หรือเหตุผลในการปลด
ประจ�ำการเพือ่ สร้างดุลยภาพระหว่างการเปิดเผยบันทึกการเป็นทหารและการคุม้ ครอง
ความเป็นส่วนตัว
6.7.5.2 คดีกฎหมายห้ามเปิดเผยเพศของทารกในครรภ์มารดา (202(A) KCCR 236, 2004Hun-Ma1010 et al., July 31, 2008)
คดีนี้ ศาลก�ำหนดให้กฎหมายทีข่ ดั แย้งต่อรัฐธรรมนูญมีผลบังคับได้ตอ่ ไป
ในระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตรากฎหมายมาแก้ไข โดยคดีนี้ผู้ร้อง
เป็นบิดาของทารกในครรภ์มารดา (Fetus) และเป็นแพทย์ผดุงครรภ์ทถี่ กู พักใช้ใบอนุญาต
เนื่องจากได้เปิดเผยเพศของทารกในครรภ์มารดา โดยร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญว่า
มาตรา 19-2 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์ฉบับเก่า106 (Medical
Service Act) ที่ห้ามการเปิดเผยเพศของทารกในครรภ์มารดานั้นล่วงละเมิดต่อสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน
ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า บทบัญญัตดิ งั กล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ความไม่สมดุลของเพศของประชาชน และปกป้องสิทธิในชีวติ ของทารกในครรภ์มารดา
จากการถูกท�ำแท้งโดยบิดามารดาที่ได้ทารกในเพศที่ตนเองไม่ต้องการ ศาลเห็นว่า
106

มาตรา 19-2 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์ (ฉบับเก่า)
“ห้ามบุคลากรทางการแพทย์เปิดเผยเพศของทารกในครรภ์มารดาที่ตรวจพบจากการวินิจฉัยโรค
การตรวจทารกในครรภ์หรือตรวจหญิงที่ตั้งครรภ์ต่อหญิงที่ตั้งครรภ์นั้น หรือครอบครัวของหญิงนั้น หรือ
บุคคลอื่นใด”
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การห้ามการเปิดเผยตลอดช่วงระยะเวลาการตัง้ ครรภ์นนั้ มากเกินไป เพราะในช่วงครึง่ หลัง
ของการตัง้ ครรภ์นนั้ เป็นช่วงเวลาทีไ่ ม่สามารถท�ำแท้งได้อยูแ่ ล้วแม้จะมีการเปิดเผยเพศ
ของทารก แต่อย่างไรก็ดี ศาลเห็นว่าหากประกาศให้กฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมดอาจท�ำให้เกิดสุญญากาศทางกฎหมาย (Legal Vacuum) คือไม่มีกฎหมาย
ควบคุ ม ตลอดช่ ว งระยะเวลา ศาลจึ ง วิ นิ จ ฉั ย ว่ า บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วไม่ ส อดคล้ อ ง
ต่อรัฐธรรมนูญ (Nonconformity to the Constitution) เพือ่ ให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ได้ท�ำการตรากฎหมายขึ้นมาใหม่ทดแทน
ต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายโดยห้าม
การเปิดเผยเพศของทารกดังกล่าวจนถึงสัปดาห์ที่ 32 ของการตั้งครรภ์เท่านั้น
6.8 บทสรุป
ระบบร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้มแี นวคิดคล้ายกับระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญของไทยในหลายเรื่อง เช่น การไม่อนุญาตให้การกระท�ำทางตุลาการ
เป็นวัตถุแห่งคดีได้ หรือการมีบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญทีค่ มุ้ ครองสิทธิทไี่ ม่ได้ระบุไว้อย่าง
ชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังมีกลไกหลายเรื่องที่อาจจะน�ำมาปรับใช้กับระบบ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของไทยในปัจจุบนั ได้ อันได้แก่ เรือ่ งแรก หลักเกณฑ์การก�ำหนด
มาตรการคุ้มครองชั่วคราวที่ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้วางแนวบรรทัดฐานไว้ว่าศาล
จะก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองชัว่ คราวให้แก่ผรู้ อ้ งหากว่า ค�ำร้องทุกข์นนั้ เป็นค�ำร้องทุกข์
ทีม่ มี ลู การรักษาสภาพการณ์ของการใช้หรือไม่ใช้อำ� นาจรัฐทีเ่ ป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีนี้
อาจส่งผลท�ำให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจเพิกถอนได้ มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะระงับ
ผลการใช้หรือไม่ใช้อ�ำนาจรัฐนั้น และการให้ความคุ้มครองชั่วคราวท�ำให้ได้ประโยชน์
มากกว่าการแก้ไขเยียวยาในภายหลัง
เรื่องที่สอง คือ ระบบการพิจารณารับค�ำร้องที่ให้องค์คณะย่อยมีอ�ำนาจเต็ม
ในการมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณาซึง่ จะสามารถลดปริมาณคดีทจี่ ะเข้าสูก่ ารพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่องที่สาม เทคนิคการวินิจฉัยคดีว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่สอดคล้อง
ต่อรัฐธรรมนูญ” (Non-Conformity to the Constitution) แต่ยังให้บทบัญญัติมี
ผลบังคับใช้ไปช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือจนกว่ารัฐสภาจะตรากฎหมายฉบับใหม่มาแก้ไข
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หรือวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบมีเงือ่ นไข (Conditionally
Constitution) กล่าวคือ บทบัญญัตินั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหากไม่ตีความกฎหมาย
ไปในทางที่ศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด หรือ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบมีเงื่อนไข
(Conditionally Unconstitutional) กล่าวคือ บทบัญญัติแห่งกฎหมายจะยังคง
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหากว่าได้ตีความไปในทางที่ศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด ซึ่งเทคนิค
เหล่านี้สามารถน�ำมาใช้ก�ำหนดค�ำบังคับตามกฎหมายไทยได้
เรื่องที่สี่ คือ ระบบการบังคับให้มีทนายความในการด�ำเนินกระบวนการฟ้องคดี
ร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่จะท�ำให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปอย่าง
ราบรืน่ และเรือ่ งสุดท้าย กรณีทคี่ คู่ วามในคดีใดคดีหนึง่ ทีก่ ำ� ลังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดี
ได้ยนื่ ค�ำร้องขอให้ศาลทีก่ ำ� ลังพิจารณาคดีอยูส่ ง่ ประเด็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่คดีนั้นมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แต่ศาลมีค�ำสั่งปฏิเสธ ซึ่งระบบของเกาหลีใต้ให้สิทธิแก่คู่ความนั้น ยื่นค�ำร้องโดยตรง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญในฐานะเป็นการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในอีกรูปแบบหนึ่งด้วย
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บทที่ 7
อ�ำนาจของศาลยุติธรรมและระบบการพิจารณาคดี
สิทธิมนุษยชนของประเทศอังกฤษ
สหราชอาณาจักร1 ไม่มีรัฐธรรมนูญแบบที่ถูกประมวลขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
ที่เรียกว่า “Constitution” ซึ่งถูกท�ำให้เป็นกฎหมายสูงสุด2 ไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ และ
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญโดยตรงเช่นประเทศอื่นที่ได้ท�ำการศึกษาวิจัย
1

2

สหราชอาณาจักร (United Kingdom) มีชอื่ เรียกอย่างเป็นทางการว่า “สหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ” (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ประกอบด้วย 1. อังกฤษ
(England) และเวลส์ (Wales) 2. สกอตแลนด์ (Scotland) และ 3. ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland)
ดู นิพนธ์ ใจส�ำราญ และคณะ, “ระบบศาลสหราชอาณาจักร: ที่มาและโครงสร้างของระบบศาลแรงงาน
สหราชอาณาจักร,” วารสารเปรียบเทียบศาลยุติธรรม 3, ฉ.3 (2554): 139.
อย่างไรก็ตาม แม้อังกฤษจะไม่มีรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษร (written constitution) แต่ด้วย
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการต่อสู้ของขุนนาง รัฐสภาและสามัญชนเพื่อจ�ำกัดอ�ำนาจของ
กษัตริย์อย่างยาวนานท�ำให้กฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญของอังกฤษจึงพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยมี
ทีม่ าหรือบ่อเกิดจากหลายแหล่ง เช่น หลักกฎหมายทีไ่ ด้จากค�ำพิพากษาของศาล (common laws) จารีต
ประเพณี (customs) รวมถึงพระราชบัญญัติที่ตราโดยรัฐสภา (Acts of Parliament) แม้จะถือว่าเป็น
ธรรมนูญรูปแบบหนึง่ แต่กม็ ไิ ด้มลี ำ� ดับศักดิเ์ หนือกว่าพระราชบัญญัตฉิ บับอืน่ ๆ ของรัฐสภา นอกจากนีย้ งั มี
การยอมรับเอกสารส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลในทางกฎหมายเป็นการจ�ำกัดอ�ำนาจกษัตริย์ในส่วนที่
รัฐสภามิได้ตรากฎหมายมาแก้ไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกในภายหลัง เช่น มหากฎบัตรมักน่า คาร์ตา้ (Magna Carta)
ซึง่ จ�ำกัดการใช้อำ� นาจตามอ�ำเภอใจของกษัตริยแ์ ละก�ำหนดข้อห้ามมิให้มกี ารลงโทษบุคคลใด ๆ เว้นแต่จะมี
กฎหมายบัญญัตขิ นึ้ ก่อนการกระท�ำก�ำหนดว่าการกระท�ำของบุคคลนัน้ เป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ และ
Bill of Rights 1689 ที่ห้ามมิให้กษัตริย์จัดเก็บภาษีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐสภา ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์
ในทางรัฐธรรมนูญเช่นกัน รวมถึงกฎเกณฑ์ทมี่ ลี กั ษณะเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ิ (conventions) ส�ำหรับกษัตริย์
รัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายตุลาการ และยังปรากฏอยูใ่ นรูปของหลักกฎหมายทัว่ ไปต่าง ๆ เช่น หลักนิตธิ รรม
(The Rule of Law) หลักอ�ำนาจสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of Parliament) หลักพระราชอ�ำนาจของ
กษัตริย์ (Prerogative Power) รวมทัง้ วรรณกรรมทางวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญ และการที่
อังกฤษเข้าเป็นภาคีของสหภาพยุโรปมีผลท�ำให้กฎหมายของสหภาพยุโรปบางประการมีผลใช้บงั คับโดยตรง
ในระบบกฎหมายภายในของอังกฤษในฐานะรัฐสมาชิก ซึ่งหากเป็นกฎระเบียบที่มีเนื้อหาตรงกับค�ำว่า
รัฐธรรมนูญก็จะมีฐานะเป็นบ่อเกิดชนิดหนึ่งของรัฐธรรมนูญอังกฤษด้วยเช่นกัน โปรดดู ชัช ข�ำเพชร,
“การแบ่งแยกอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญอังกฤษภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู รัฐธรรมนูญ
ค.ศ. 2005,” (วิทยานิพนธ์ปริญญานิตศิ าสตรมหาบัณฑิต, สาขากฎหมายมหาชน คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2554), 46-50.
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แต่อย่างไรก็ตาม ในสหราชอาณาจักรมีระบบที่เปิดช่องให้ประชาชนสามารถฟ้องร้อง
ต่ อ ศาลว่ า ตนเองถู ก อ� ำ นาจมหาชนล่ ว งละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ถู ก รั บ รองและ
คุ้มครองไว้โดยบรรดากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้ศาลมีหน้าที่ในการควบคุม
ตรวจสอบการกระท�ำทางปกครองและตรวจสอบความชอบด้วยสิทธิมนุษยชนของ
บทบัญญัตกิ ฎหมายภายในทีข่ ดั หรือแย้งกับสิทธิมนุษยชนทีถ่ กู รับรองไว้หรือไม่ พร้อมทัง้
ให้อำ� นาจออกค�ำสัง่ แก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ผฟู้ อ้ งคดีได้ดว้ ย โดยระบบดังกล่าว
ปรากฏในพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 (Human Rights Act 1998)  ซงึ่ ถือว่า
มีความน่าสนใจและอาจน�ำบางเรือ่ งมาพิจารณาใช้เป็นตัวอย่างในระบบกฎหมายไทยได้
ส�ำหรับเนื้อหาในบทนี้จ�ำกัดการศึกษาเฉพาะเงื่อนไขการฟ้องคดีสิทธิมนุษยชน
ในระบบศาลยุติธรรมของอังกฤษเท่านั้น ไม่รวมถึงสกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือ
เนือ่ งจากมีระบบศาลแยกต่างหากออกไป แบ่งเป็น 7 หัวข้อ ประกอบด้วย (7.1) ข้อความ
เบื้องต้น (7.2) วัตถุแห่งการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน (7.3) เงื่อนไข
การฟ้องคดี (7.4) วิธีพิจารณาคดี (7.5) กลไกในการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย
ตามพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 (7.6) สถิติการฟ้องคดีสิทธิมนุษยชน
และ (7.7) ตัวอย่างค�ำวินิจฉัยที่น่าสนใจในคดีสิทธิมนุษยชนของศาลอังกฤษ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
7.1 ข้อความเบื้องต้น
ในส่วนนีจ้ ะกล่าวถึงความรูพ้ นื้ ฐานของระบบกฎหมายอังกฤษ ความเป็นมาของ
พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 โครงสร้างของพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน
ค.ศ. 1998 สิทธิทไี่ ด้รบั การรับรองภายใต้พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 และ
ความคล้ายคลึงกันกับการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
7.1.1 ความรู้พื้นฐานของระบบกฎหมายอังกฤษ
ประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบของประเทศที่ใช้ระบบศาลเดี่ยว (Single Court
System) คือ มีเพียงศาลยุติธรรมที่พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง
คดีอาญา คดีรัฐธรรมนูญ คดีปกครอง หรือคดีประเภทอื่น โดยไม่มีระบบศาลอื่นแยก
ต่างหากจากศาลยุตธิ รรม โดยศาลยุตธิ รรมของอังกฤษแบ่งออกเป็น 3 ชัน้ ศาล ประกอบ
ไปด้วย ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา (The Supreme Court)  ศาลสูงชั้นกลางของอังกฤษ
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ประกอบด้วยศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) และ ศาลไฮคอร์ท (High Court) และ
ศาลชั้นต้น ประกอบด้วยศาลชั้นต้นระดับล่าง ได้แก่ ศาลเคาน์ตี้คอร์ท ศาลแผนกคดี
ครอบครัว ศาลมาจีสเตรทคอร์ท และศาลชั้นล่างระดับบน ได้แก่ ศาลคราวน์คอร์ท
ในอดี ต อั ง กฤษไม่ ไ ด้ แ ยกกฎหมายเอกชนออกจากกฎหมายมหาชน
เช่นประเทศอื่นในภาคพื้นยุโรป ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษ
ที่ 20 อังกฤษได้รบั อิทธิพลทางความคิดจากอัลเบิรต์ เวน ไดซีย์ นักกฎหมายทีม่ ชี อื่ เสียง
ที่ยกย่องหลักนิติธรรม (the Rule of Law) ของอังกฤษ ในเรื่องความเสมอภาคกัน
ในกฎหมาย (Equality before the Law) ว่าบุคคลทุกคน ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเอกชน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ล้วนแต่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายธรรมดาของประเทศ
อย่างทัดเทียมกัน โดยขึ้นศาลธรรมดาเช่นเดียวกัน3 แม้จะมีการเรียนการสอนรายวิชา
กฎหมายปกครองในอังกฤษอย่างกว้างขวางในยุคก่อน แต่เนือ้ หาของการสอนเป็นเพียง
เรื่องเนื้อหาและขอบเขตของกฎหมายปกครอง โดยไม่ได้มีการแสดงให้เห็นว่าลักษณะ
พิเศษของกฎหมายปกครองแตกต่างจากกฎหมายอื่นอย่างไร4
ต่อมาเมื่อกิจการของฝ่ายบริหารมีความหลากหลายขึ้น นักกฎหมายจึงได้
พยายามแบ่งแยกกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนออกจากกัน ซึ่งจ�ำเป็นต่อการ
ด�ำเนินกระบวนการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ แต่การตัดสินคดีตามกฎหมายมหาชน
ยังกระท�ำโดยศาลยุตธิ รรม5 จนปี ค.ศ. 2000 อังกฤษได้จดั ตัง้ ศาลปกครอง (Administrative
Court) ขึ้นเป็นศาลช�ำนัญพิเศษในแผนกคดีควีนส์เบนซ์ของศาลไฮคอร์ท โดยจัดให้มี
ส�ำนักงานศาลปกครอง (Administrative Court Office) ขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงาน
ธุรการของศาลปกครองโดยเฉพาะ6 อีกทั้งมีการจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้พิพากษาที่มีความ
เชีย่ วชาญในทางคดีปกครอง (Administrative Judges List) เพือ่ เป็นองค์คณะพิจารณา
พิ พ ากษาคดี พิ พ าทเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ความชอบด้ ว ยกฎหมายของการกระท� ำ
ทางปกครองโดยกระบวนการพิจารณาทบทวนโดยศาล (Judicial Review)
3
4
5
6

ชาญชัย แสวงศักดิ์, พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ :
วิญญูชน, 2538), 103.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. “ความเป็นมาของระบบศาลเดีย่ วในอังกฤษและระบบศาลคูใ่ นฝรัง่ เศส,” ดุลพาหะ 41,
3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2537): 83.
รวินท์ ลีละพัฒนะ. กฎหมายมหาชนเบือ้ งต้น อธิบายหลักกฎหมายไทยและหลักกฎหมายอังกฤษ, (กรุงเทพฯ :
วิญญูชน, 2555), 23-24.
เพ็ญนภา พจชมานะวงศ์, “องค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของต่างประเทศ : อังกฤษและเวลส์”, วารสาร
วิชาการศาลปกครอง, ฉบับพิเศษ (1 ตุลาคม 2552), 79-80.

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

7.1.2 ความเป็นมาของพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998
แนวความคิดเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนได้หล่อหลอมและปรากฏอยูใ่ นประวัตศิ าสตร์
อันยาวนานของอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในมหากฎบัตรมักน่า คาร์ตา้ (Magna Carta,
1215) และค�ำแถลงรับรองสิทธิของประชาชน (Bill of Rights) ซึ่งตราสารทั้งสองฉบับ
มี บ ทบาทส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งมากในการพั ฒ นาแนวความคิ ด เรื่ อ งสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนในกฎหมายคอมมอนลอว์ของอังกฤษ7
นอกจากนี้ พัฒนาการของการรับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของอังกฤษ
ยังได้รับอิทธิพลจากกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการรับรองและคุ้มครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทั้ ง ในระดั บ สากลและระดั บ ภู มิ ภ าค ทั้ ง จากปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights of 1948: UDHR)
ซึ่ ง ถื อ เป็ น กฎหมายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศที่ ไ ด้ รั บ รองอย่ า งเป็ น ทางการ
ในการปกป้องสิทธิมนุษยชน8 และอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (European
Convention on Human Rights, 1950: ECHR) อันเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่
พยายามป้องกันมิให้เกิดการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงขึ้น
ในยุโรปเหมือนสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในระดับภูมภิ าค โดยภายหลังจากทีม่ กี ารรับรอง
UDHR กลุ่มประเทศยุโรปรวมทั้งอังกฤษได้ร่วมก่อตั้งสภาแห่งยุโรป (Council of
Europe) ขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1949 ให้เป็นอีกองค์กรหนึ่งแยกต่างหากจาก
สหภาพยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการปกครอง
แบบประชาธิปไตย9 ต่อมาสภาแห่งยุโรปได้ร่างและรับรองอนุสัญญายุโรปว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน10 โดยอังกฤษถือว่าเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการร่วมเจรจาร่าง ECHR11
Liberty Protecting Civil Liberties Promoting Human Rights. A Parliamentarian’s Guide to the
Human Rights Act. (London: The National Council for Civil Liberties, 2010), 5.
8
Ibid.
9
Strasbourg. “Institutions Under the Authority of the Council of Europe” http://en.strasbourgeurope.eu/council-of-europe,2090,en.html (Accessed December 18, 2018)
10
อนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้รบั การรับรองเมือ่ วันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1950 มีผลใช้บงั คับในวันที่
3 กันยายน ค.ศ. 1953 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนทุกคน
ในทุกประเทศสมาชิกของสภายุโรป ดังนั้น เงื่อนไขประการหนึ่งของการเป็นสมาชิกสภายุโรป รัฐนั้นต้อง
ให้สตั ยาบันอนุสญั ญาฉบับนีด้ ว้ ยเพือ่ ผูกพันตามความตกลงฉบับนีด้ ว้ ย โปรดดู https://www.europewatchdog.
info/en/international-treaties/convention-on-human-rights/ (Accessed December 18,
2018)
11
Liberty Protecting Civil Liberties Promoting Human Rights. A Parliamentarian’s Guide to
the Human Rights Act, 5.
7
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ได้ลงนามเมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 1950 และได้ให้สตั ยาบันความตกลงฉบับนีเ้ ป็นประเทศแรก
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 1951 ความตกลงมีผลผูกพันอังกฤษเมื่อวันที่ 3 กันยายน 195312
ต่อมาในปี ค.ศ. 1966 อังกฤษได้ยอมรับ (sign-up) ข้อบทของอนุสญ
ั ญาทีใ่ ห้สทิ ธิปจั เจกชน
ในการฟ้องคดีต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Court of Human Rights:
ECtHR)13 ส่งผลให้คนชาติหรือคนที่มีภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในอังกฤษที่ถูกละเมิดสิทธิ
ตามที่ระบุไว้ใน ECHR ไม่ว่าจะโดยองค์กรของรัฐ (state bodies) หรือองค์กรเอกชน
(private bodies) สามารถน�ำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The
European Court of Human Rights) ได้ และรัฐย่อมมีข้อผูกพันที่จะต้องรับผิด
ต่อผู้ถูกละเมิดหากระบบกฎหมายภายในรัฐมิได้ก�ำหนดกลไกต่าง ๆ ที่เพียงพอและ
มีประสิทธิภาพในการคุม้ ครองสิทธิของปัจเจกบุคคลมิให้ถกู ละเมิด ไม่วา่ จะโดยองค์กร
ของรัฐหรือโดยเอกชนด้วยกันเองก็ตาม14
อย่างไรก็ดี การปรับใช้อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นตราสาร
ระหว่างประเทศในประเทศอังกฤษนั้นจ�ำเป็นต้องตราเป็นกฎหมายภายใน เนื่องจาก
อังกฤษยึดหลักทวินิยม (dualism) ซึ่งจ�ำเป็นต้องให้รัฐสภาอังกฤษออกเป็นกฎหมาย
ภายใน ดังนัน้ แม้องั กฤษจะผูกพันอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1953
แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการบัญญัติเป็นกฎหมายภายใน ผู้พิพากษาของศาลอังกฤษและ
องค์กรของรัฐก็ไม่ผูกพันตนเองที่จะน�ำหลักสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏใน ECHR มาใช้
ในฐานะที่เป็นกฎหมายภายในของอังกฤษ ด้วยเหตุนี้ หากผู้ใดต้องการจะฟ้องรัฐบาล
อังกฤษ หรือองค์กรของรัฐต่าง ๆ ว่ากระท�ำการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีไ่ ด้รบั การรับรองไว้
ใน ECHR จะต้องไปฟ้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปที่เมืองสทราซบูร์ ประเทศฝรั่งเศส
ด้วยตนเอง ซึ่งใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายมาก15 โดยใช้เวลาเฉลี่ยคดีละ 5 ปี รวมทั้ง
Council of Europe, “treaty,” https://www.coe.int/en/web/ conventions/ search-on-treaties/-/
conventions/treaty/005/signatures?p_auth=CudgfYid (accessed December 18, 2018)
13
สภาแห่งยุโรปได้จดั ตัง้ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปขึน้ ในปี ค.ศ. 1959 ทีเ่ มืองสทราซบูร์ ประเทศฝรัง่ เศส เพือ่ ให้
ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในภูมิภาคยุโรป
14
ชัช ข�ำเพชร, “การแบ่งแยกอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญอังกฤษภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการ
ปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2005”, 57-59.
15
Liberty Protecting Civil Liberties Promoting Human Rights. A Parliamentarian’s Guide to
the Human Rights Act, 6.
12
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ข้อจ�ำกัดในเรื่องเขตอ�ำนาจศาลที่ต้องพิสูจน์ว่าหมดหนทางเยียวยาอื่นแล้ว16
ด้ ว ยข้ อ จ� ำ กั ด ข้ า งต้ น ประกอบกั บ การที่ อั ง กฤษไม่ มี ก ารบั ญ ญั ติ ห ลั ก เรื่ อ ง
สิทธิมนุษยชนเป็นลายลักษณ์อักษร มักเกิดปัญหาในทางปฏิบัติในกรณีที่สิทธิทั้งหลาย
ขัดแย้งกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทสี่ ทิ ธิและเสรีภาพของประชาชนขัดต่อประโยชน์
สาธารณะที่รัฐบาลวางมาตรการไว้ เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารชุมนุมต่อต้านและมีการใช้อาวุธจนรัฐบาลต้องใช้กำ� ลังเข้าปราบปรามซึง่ กระทบ
ต่อสิทธิสว่ นบุคคล จนก่อให้เกิดค�ำถามว่าจะท�ำให้สทิ ธิและเสรีภาพทีข่ ดั แย้งกันเหล่านัน้
สมดุลได้อย่างไร ศาลควรที่จะมีบทบาทในการตัดสินคดีที่มีผลกระทบอย่างมากกับ
ประชาชนทัว่ ไปเช่นนีห้ รือไม่ โดยเฉพาะจากการกระท�ำของฝ่ายบริหารและการกระท�ำ
ขององค์กรนิติบัญญัติ และศาลควรจะมีบทบาทในการปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือไม่17
น�ำมาซึ่งความต้องการในการมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของปัจเจกชนจากการกระท�ำขององค์กรของรัฐที่สอดคล้องกับหลักการใน ECHR
ในกฎหมายอังกฤษจนเดือนตุลาคม ค.ศ. 1997 ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
สิทธิมนุษยชน (The Human Rights Bill) ต่อสภาสามัญ (House of Commons)
จนวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 รัฐสภาอังกฤษได้รบั รองพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน
ค.ศ. 1998 (The Human Rights Act of 1998) และมีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2000 ทัว่ ทัง้ สหราช อาณาจักร18 นับเป็นเวลาถึง 47 ปี นับตัง้ แต่
ที่อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมีผลผูกพันอังกฤษ
ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 มีผลบังคับใช้ก็ได้รับ
การขนานนามว่าเป็นการน�ำสิทธิมนุษยชนกลับสูอ่ งั กฤษ โดยมีคดี O.O.O (and others)
v Commissioner of Police for the Metropolis (2011) EWHC 1246 ทีเ่ ป็นตัวอย่าง
ของการน�ำคดีสทิ ธิมนุษยชนมาฟ้องยังศาลภายในอังกฤษ ซึง่ มีขอ้ เท็จจริงว่า ศาลไฮคอร์ท
(High Court) ของอังกฤษพบว่าสถานีตำ� รวจนครหลวงได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ผหู้ ญิง
4 คน ที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์และค้าทาสเด็กด้วยการไม่สืบสวนหาตัวผู้กระท�ำความผิด
UK Human Rights Blog. Introduction to the Human Rights Act 1998. https://ukhumanrightsblog.
com/introduction/ (Accessed October 7, 2018).
17
Colm O’Cinneide, Human Rights and the UK Constitution, 11.
18
Liberty Protecting Civil Liberties Promoting Human Rights. A Parliamentarian’s Guide to
the Human Rights Act, 6.
16
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ซึง่ เหยือ่ ถูกค้ามนุษย์จากประเทศไนจีเรียมายังอังกฤษตัง้ แต่อายุ 11-15 ปี โดยถูกบังคับ
ให้ทำ� งานเป็นคนรับใช้ในบ้านแก่ครอบครัวชาวอังกฤษในกรุงลอนดอนโดยไม่จา่ ยค่าจ้าง
และถูกกระท�ำการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจ ศาลเห็นว่าต�ำรวจมีหน้าที่
ในการสืบสวนผู้ถูกกล่าวหามาด�ำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ค้าทาสในอดีตหรือ
ที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ ซึ่งการไม่ปฏิบัติการดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ต่อเหยือ่ ผูร้ อ้ งในการจะได้รบั อิสรภาพจากการทรมาน การปฏิบตั หิ รือลงโทษทีโ่ หดร้าย
ไร้มนุษยธรรม ทีถ่ กู รับรองไว้ในอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 3 ซึง่ เทียบเท่ากับ
เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจากการเป็ น อิ ส ระจากความเป็ น ทาส ตามข้ อ 4
แห่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยต�ำรวจตกลงที่จะสืบสวนผู้ถูกกล่าวหา
ว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนในปี ค.ศ. 2009 จนน�ำมาซึ่งการตัดสินลงโทษจ�ำคุก 11 ปีครึ่ง
แก่ผู้กระท�ำผิดในข้อหาค้ามนุษย์และค้าทาสในปี ค.ศ. 2011
คดีนี้ถูกวิพากษ์ว่าหากไม่มีพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนขึ้นบังคับใช้ในอังกฤษ
เหยือ่ ผูเ้ สียหายจะไม่สามารถด�ำเนินคดีสทิ ธิมนุษยชนในประเทศอังกฤษซึง่ เป็นประเทศ
ทีเ่ ขาถูกละเมิดได้ อีกทัง้ ยังต้องรอคอยเป็นเวลายาวนานกว่าจะพิสจู น์วา่ หมดสิน้ หนทาง
เยี ย วยาจากศาลภายในแล้ ว จึ ง จะสามารถน� ำ คดี ไ ปฟ้ อ งต่ อ ศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่งสหภาพยุโรปได้ ซึ่งยังไม่นับรวมว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมากและใช้ระยะเวลา
ยาวนาน นอกจากนี้ หากไม่มพี ระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชนแล้ว การสืบสวนของต�ำรวจ
ในการด� ำ เนิ น คดี กั บ ผู ้ ถู ก กล่ า วหาอาจจะไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ในอั ง กฤษได้
ดังนั้น พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนจึงถือเป็นเครื่องมือในการรับประกันแก่เหยื่อ
ผู ้ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในการเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมในศาลอั ง กฤษและ
รับประกันว่าจะมีการไต่สวนและน�ำผู้กระท�ำความผิดมาด�ำเนินคดี19
7.1.3 โครงสร้างและสาระส�ำคัญของพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน ค.ศ. 1998
พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่ออนุวัติการ
ตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นตราสารระหว่างประเทศให้มีผล
ใช้บงั คับในอังกฤษ และเป็นการประกันว่าสิทธิและเสรีภาพภายใต้อนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วย
20
สิทธิมนุษยชนจะได้รับการรับรองให้มีผลใช้บังคับในอังกฤษ มีทั้งหมด 22 มาตรา 4
Equality and Human Rights Commission. The case for the Human Rights Act,18-19.
https://www.legislationline.org/documents/id/19458 (accessed July 1, 2019).
20
The Human Rights Act 1998, preamble.
19
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ภาคผนวก ประกอบด้วย ภาคผนวกแรก บทบัญญัติต่าง ๆ ในอนุสัญญายุโรปว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน พิธีสารฉบับแรก และมาตรา 1 แห่งพิธีสารฉบับที่ 13 ภาคผนวกที่สอง
เป็นการออกค�ำสั่งที่เกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยา ภาคผนวกที่สามเป็นบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวกับการยกเลิกกฎหมายและการตั้งข้อสงวน และภาคผนวกที่สี่ เป็นเรื่องการ
พิจารณาคดีเกี่ยวกับเงินบ�ำนาญ โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
ประการแรก บทบัญญัตมิ าตรา 2 ของพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน ค.ศ. 1998
รับรองให้บรรดาสิทธิมนุษยชนทั้งหลายตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
เป็นสิทธิท่ีได้รับรองตามกฎหมายภายใน โดยให้ผูกพันต่อองค์กรของรัฐทุกองค์กร
ที่จะต้องตีความและใช้อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของตนเองไปในทางที่สอดคล้องกับ
สิทธิเหล่านั้น21
นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้ให้ศาลหรือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะต้อง
วินจิ ฉัยประเด็นข้อพิพาททีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิตามอนุสญ
ั ญาดังกล่าว (The Convention
Rights) ให้สอดคล้องกับค�ำวินิจฉัย ค�ำตัดสิน ค�ำแถลง หรือความเห็นแนะน�ำของ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป22 ซึง่ แนวค�ำพิพากษาของศาลอังกฤษมีความเห็นแตกเป็น 2 ฝ่าย
โดยฝ่ า ยแรกเห็ น ว่ า ศาลอั ง กฤษต้ อ งยึ ด แนวค� ำ พิ พ ากษาของศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
อย่างเคร่งครัด หรือทีเ่ รียกว่า mirror principle ทีศ่ าลภายในใช้กฎหมายระหว่างประเทศ
รวมทั้งแนวค�ำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ซึ่งในที่นี้คือค�ำพิพากษาของศาลยุโรป
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาเป็นหลักในการตัดสินคดีของศาลภายใน ส่วนอีกฝ่ายเห็นว่า
บทบัญญัตมิ าตรา 2 ใช้คำ� ว่าให้ศาลควรน�ำประเด็นในคดีทคี่ วามเชือ่ มโยงกับสิทธิมนุษยชน
ตามกฎหมายระหว่างประเทศพิจารณาร่วมกับแนวค�ำพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชน
ซึ่งไม่ได้หมายความว่าศาลถูกบังคับว่าต้องผูกพันตามค�ำพิพากษาของศาลระหว่าง
ประเทศแต่อย่างใด23
ประการทีส่ อง ก�ำหนดให้การใช้อำ� นาจทีไ่ ม่สอดคล้องต่อสิทธิมนุษยชนดังกล่าว
เป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Unlawful Act) และให้อ�ำนาจแก่ศาลยุติธรรม
The Human Rights Act 1998, Section 3.
The Human Rights Act 1998, Section 2.
23
นวลวรรณ สุนทรภิษชั , “ข้อจ�ำกัดของหลักอ�ำนาจสูงสุดของรัฐสภาอังกฤษ,” วิทยานิพนธ์ปริญญานิตศิ าสตร
มหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556, 118.
21
22
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อังกฤษในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการใช้อ�ำนาจขององค์กร
ต่าง ๆ ของรัฐ ว่าสอดคล้องกับสิทธิและเสรีภาพที่ถูกรับรองไว้หรือไม่ และในกรณีที่
ปัจเจกชนถูกละเมิดสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้โดยองค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิฟ้อง
เรียกค่าสินไหมทดแทนได้24 ซึง่ มีความสะดวกและใช้ระยะเวลาทีร่ วดเร็วกว่าการยืน่ ฟ้อง
ที่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป อีกทั้งบทบัญญัตินี้ได้สร้างความกระจ่างให้กับประชาชนว่า
ตนเองมีสทิ ธิและเสรีภาพรับรองไว้เพียงใด โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานว่าการใช้สทิ ธิของปัจเจกชน
คนหนึ่งจะต้องไม่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น25
ประการที่สาม ให้ศาลมีอ�ำนาจประกาศความไม่สอดคล้องของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายกับสิทธิมนุษยชนได้ หรือที่เรียกว่า Declaration of Incompatibility
ในกรณีที่ศาลพบว่าบทบัญญัติของกฎหมายภายในไม่สอดคล้องกับสิทธิเสรีภาพที่
ถูกรับรองไว้ อันเป็นไปตามบทบัญญัตมิ าตรา 3 ของพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชนฉบับนี้
ที่ก�ำหนดให้บทบัญญัติของกฎหมายภายในของอังกฤษควรจะต้องอ่านและมีผลบังคับ
ในทางทีส่ อดคล้องกับ The Convention rights และผูกพันองค์กรต่าง ๆ ของรัฐจะต้อง
มีหน้าที่กระท�ำการไปในทางที่สอดคล้องกับสิทธิดังกล่าวด้วยเช่นกัน26 แต่อย่างไรก็ดี
ค�ำประกาศดังกล่าวไม่ได้มผี ลท�ำให้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนัน้ ใช้บงั คับไม่ได้แต่อย่างใด
เนือ่ งจากอังกฤษยังคงถือหลักความมีอำ� นาจสูงสุดของรัฐสภา (the Supremacy of the
Parliament) ดังนั้น ศาลจะไม่มีอ�ำนาจถึงขั้นประกาศให้กฎหมายของรัฐสภาใช้บังคับ
ไม่ได้เหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญ แต่การประกาศความไม่สอดคล้องนี้ได้เปิดช่องทาง
พิเศษให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวได้  
7.1.4 ความคล้ายคลึงกับการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 ได้สร้างกลไกในการรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนผ่านศาลยุตธิ รรมของอังกฤษ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนฟ้องร้อง
คดีตอ่ ศาลยุตธิ รรมได้โดยตรง เพือ่ คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพทีต่ นมีตามทีพ่ ระราชบัญญัติ
Michael Supperstone, James Goudie and Sir Paul Walker. Judicial Review. (Great Britain:
LexisNexis Butterworths, 2005), 36.
25
Department for Constitutional Affairs. (Third Edition). A Guide to the Human Rights Act
1998. (2006), 5-6. https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+ /http://www.dca.gov.uk/
peoples-rights/human-rights/pdf/act-studyguide.pdf (Accessed November 19, 2018).
26
The Human Rights Act 1998, Section 3.
24
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สิทธิมนุษยชนรับรองไว้ ซึ่งคล้ายคลึงกับการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ ที่มีกระบวนการ
ที่ประชาชนทั้งหลายสามารถเข้ามาฟ้องร้องคดี “โดยตรง” ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
เมื่อสิทธิและเสรีภาพ “สิทธิขั้นพื้นฐาน” ของตนถูกละเมิดโดย “อ�ำนาจรัฐ” แต่ระบบ
การฟ้องคดีสทิ ธิมนุษยชนของอังกฤษไม่ได้เป็นระบบรวมอ�ำนาจ กล่าวคือ ในการฟ้องคดี
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของอั ง กฤษ ไม่ ไ ด้ จ� ำ กั ด ให้ ฟ ้ อ งคดี ดั ง กล่ า วต่ อ ศาลใดศาลหนึ่ ง
เพียงแห่งเดียว แต่ให้ฟอ้ งต่อศาลยุตธิ รรมใด ๆ ทีม่ เี ขตอ�ำนาจพิจารณาการกระท�ำนัน้ ๆ
ตามแต่ลักษณะของการกระท�ำ 
7.2 วัตถุแห่งการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998
บทบัญญัติมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 รับรองสิทธิ
แก่ประชาชนที่ถูกละเมิดต่อสิทธิที่ถูกรับรองไว้ตามพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน
ให้เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมหรือด�ำเนินการตามช่องทางอื่นที่กฎหมาย
ก�ำหนดได้27 ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 6 ได้ก�ำหนดองค์ประกอบของการกระท�ำที่เป็นวัตถุ
แห่งการพิจารณาไว้  2 ประการ ดังนี้
ประการแรก เป็นการกระท�ำทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย (unlawful act) อันหมายถึง
การไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปตามที่พระราชบัญญัติ
สิทธิมนุษยชนได้รับรองไว้28 แต่ไม่รวมถึงผลที่เกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายหลักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องกระท�ำการหรือ
บังคับใช้กฎหมายที่เป็นบทบัญญัติอันอยู่ภายใต้กฎหมายหลักและบทบัญญัติดังกล่าว
ไม่สามารถอ่านและมีผลบังคับในทางที่สอดคล้องกับสิทธิในอนุสัญญาได้29
ทั้งนี้ การกระท�ำที่มิชอบด้วยกฎหมายรวมถึงการละเว้นกระท�ำการ (failure
to act) ด้วย แต่ไม่รวมถึงความล้มเหลวในกระบวนการเสนอกฎหมายต่อรัฐสภา หรือ
การจัดท�ำกฎหมายหลักหรือกระบวนการท�ำค�ำสัง่ ของรัฐมนตรีเพือ่ แก้ไขกฎหมายหลัก
หรือกฎหมายล�ำดับรองที่ไม่สอดคล้องกับสิทธิตามอนุสัญญาฯ (remedial order)30
The Human Rights Act 1998, Section 7(1).
The Human Rights Act 1998, Section 6(1).
29
The Human Rights Act 1998, Section 6(2).
30
The Human Rights Act 1998, Section 6(6).
27
28
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ประการทีส่ อง เป็นการกระท�ำโดยองค์กรของรัฐ (public authority) ทีห่ มายถึง
องค์กรที่ใช้อ�ำนาจมหาชนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงศาล หรือ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
ต่าง ๆ (Tribunal) และบุคคลใดก็ตามทีม่ อี ำ� นาจกระท�ำการเพือ่ สาธารณะโดยไม่เกีย่ วข้อง
กับรัฐสภา31 อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานใดก็ตามทีถ่ กู จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย เช่น เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานข้อมูลข่าวสาร
หรือหน่วยงานการค้าทีเ่ ป็นธรรม เป็นต้น หัวหน้าผูด้ แู ลนักโทษและเจ้าหน้าที่ หรือเป็น
เอกชนที่มีสัญญาให้ท�ำในนามของรัฐบาล เช่น เอกชนที่ท�ำหน้าที่รับ-ส่งนักโทษอาจ
ถูกพิจารณาเป็นองค์กรของรัฐได้ รวมถึงบุคลากรทางการพยาบาลตามพระราชบัญญัติ
ดูแลสุขภาพและสังคม ค.ศ. 200832
ทั้ ง นี้ องค์ ก รของรั ฐ ไม่ ร วมถึ ง รั ฐ สภาหรื อ การกระท� ำ ของปั จ เจกบุ ค คลที่
กระท�ำการเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการต่าง ๆ ในรัฐสภา33 หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำ
ในนามส่วนตัว เช่น เจ้าหน้าที่ต�ำรวจกระท�ำในนามตัวเอง หรือบริษัทเอกชนที่ไม่ได้
ด�ำเนินการภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่มอบอ�ำนาจให้34 ดังนั้น หากพิจารณาวัตถุ
แห่งการด�ำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้โดยพิจารณาจากหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
อาจแยกพิจารณาได้ ดังนี้
7.2.1 การกระท�ำขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
บทบัญญัตมิ าตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชนไม่ได้รบั รองให้การกระท�ำ
ขององค์กรนิตบิ ญ
ั ญัติ อันได้แก่ รัฐสภารวมทัง้ การกระท�ำของปัจเจกบุคคลทีก่ ระท�ำการ
เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการต่าง ๆ ในรัฐสภาเป็นการกระท�ำขององค์กรของรัฐที่เป็น
วัตถุแห่งคดีซึ่งอาจถูกฟ้องได้ เนื่องจากอังกฤษอยู่ภายใต้หลักความมีอ�ำนาจสูงสุด

The Human Rights Act 1998, Section 6(3).
Liberty Protecting Civil Liberty Promoting Human Rights. A Parliamentarian’s Guide to the
Human Rights Act, 12.  
33
The Human Rights Act 1998, Section 6(5).
34
Liberty Protecting Civil Liberty Promoting Human Rights. A Parliamentarian’s Guide to the
Human Rights Act, 12.  
31
32
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ของรัฐสภา (Parliament Supremacy)35 ซึ่งรัฐสภาเท่านั้นที่มีอ�ำนาจในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิกถอนกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ประกาศใช้แล้วได้
ศาลไม่มีอ�ำนาจในการท�ำให้บทบัญญัติในกฎหมายหลัก (primary legislation) สิ้นผล
ทางกฎหมาย ดังนั้น จึงมีผู้วิจารณ์ว่าพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนถูกยกร่างขึ้น
อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบต่อหลักอ�ำนาจสูงสุดของรัฐสภานี้
อย่างไรก็ดี บทบัญญัติมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998
ได้ให้อ�ำนาจศาลในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของบทบัญญัติที่ตราขึ้น
โดยรัฐสภาว่าสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนที่ถูกรับรองไว้หรือไม่ ในกรณีที่ศาลเห็นว่า
บทบัญญัติของกฎหมายภายในไม่สอดคล้องกับสิทธิที่ถูกรับรองไว้ บทบัญญัติมาตรา 4
ให้อ�ำนาจศาลในการจัดท�ำ  “ค�ำประกาศความไม่สอดคล้อง” (Declaration of
Incompatibility) กับพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนไว้36
7.2.2 การกระท�ำขององค์กรฝ่ายบริหาร
บทบัญญัตมิ าตรา 7 ให้สทิ ธิแก่ประชาชนสามารถฟ้องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีใ่ ช้อำ� นาจ
มหาชนเหนือประชาชนทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีถ่ กู รับรองไว้ ดังนัน้ การกระท�ำ
ขององค์กรฝ่ายบริหารทั้งหมดย่อมสามารถถูกด�ำเนินการได้ตามกฎหมายฉบับนี้
แต่อย่างไรก็ดี ศาลอังกฤษในคดี Council of Civil Service Unions v Ministers for
the Civil หรือ คดี GCHQ ได้วางบรรทัดฐานไว้วา่ การกระท�ำบางประการของฝ่ายบริหาร
ที่มีรากฐานมาจากการใช้พระราชอ�ำนาจดั้งเดิมของพระมหากษัตริย์ (Prerogative
power) เช่น การยุบสภา การพิทกั ษ์บรู ณภาพแห่งเขตอ�ำนาจรัฐ การแต่งตัง้ รัฐมนตรีตา่ ง ๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น เป็นเรือ่ งศาลไม่มคี วามช�ำนาญและไม่เหมาะสม
หลักอ�ำนาจสูงสุดของรัฐสภา คือ หลักการที่ก�ำหนดอ�ำนาจในการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับของรัฐสภา
อังกฤษ ไม่อาจถูกจ�ำกัดโดยกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายใดๆ และองค์กรที่มีอ�ำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย
ต่างๆ ของสหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรตุลาการหรือองค์กร
ในฝ่ายบริหารรวมทั้งกษัตริย์ ย่อมมีหน้าที่ต้องยอมรับในความชอบด้วยกฎหมายของทุกบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรทีร่ ฐั สภาอังกฤษได้ตราขึน้ และไม่อาจปฏิเสธการใช้บงั คับกฎหมายของรัฐสภา
แก่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะที่ขัดหรือแย้ง
ต่อกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหรือหลักการใดๆ ได้ โปรดดู ชัช ข�ำเพชร, “การแบ่งแยกอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ
อังกฤษภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2005,” 71-72.
36
Michael Supperstone, James Goudie and Sir Paul Walker. Judicial Review. (Great Britain:
LexisNexis Butterworths, 2005), 39.
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ที่จะทบทวน37 ดังนั้น หากเป็นการกระท�ำในลักษณะนี้ ศาลอาจจะไม่รับคดีไว้พิจารณา
ซึ่งจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายคดีไป
นอกจากนี้ เอกชนทีก่ ระท�ำในนามของรัฐ  โดยใช้อำ� นาจในลักษณะทางการปกครอง
ก็มฐี านะทีเ่ ป็นองค์กรของรัฐ (public authority) เช่นเดียวกัน เช่น บริษทั เอกชนทีด่ แู ล
ในเรื่องสาธารณูปโภค เช่น น�้ำ แก๊ส หรือไฟฟ้า38 ซึ่งหากองค์กรของรัฐดังกล่าวกระท�ำ 
หรือก�ำลังจะกระท�ำ  รวมทั้งการงดเว้นการกระท�ำ  อันเป็นการขัดต่อสิทธิมนุษยชน
ที่ถูกรับรองไว้ในพระราชบัญญัตินี้ได้
7.2.3 การกระท�ำขององค์กรฝ่ายตุลาการ
การกระท�ำขององค์กรฝ่ายตุลาการดังกล่าวนี้ หมายถึง การกระท�ำตามค�ำสัง่ ศาล
หรือการกระท�ำในนามของศาล และการกระท�ำของผู้พิพากษา โดยอาจเป็นได้ทั้ง
ผูพ้ พิ ากษา คณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาท (Tribunals) ผูพ้ พิ ากษาศาลชุมชน (justice
of the peace) และเจ้าหน้าทีธ่ รุ การหรือเจ้าหน้าทีผ่ ไู้ ด้รบั แต่งตัง้ ให้มอี ำ� นาจกระท�ำการ
ในศาลนั้น39 ที่ได้กระท�ำหรือก�ำลังจะกระท�ำ  รวมทั้งการงดเว้นการกระท�ำอันเป็นการ
ขัดต่อสิทธิมนุษยชนที่ถูกรับรองไว้ ซึ่งในพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนนี้ได้รับรองว่า
การกระท�ำขององค์กรตุลาการ (judicial act) ถือเป็นการกระท�ำขององค์กรของรัฐ
(public authority) ทีส่ ามารถฟ้องร้องหรือใช้สทิ ธิอทุ ธรณ์ให้ศาลตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายได้ โดยไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม (rule of law)40
แต่อย่างไรก็ดี ประชาชนทีไ่ ด้รบั การกระทบสิทธิจากการกระท�ำขององค์กรตุลาการ
ข้างต้น ไม่สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้โดยตรง แต่ถูกจ�ำกัดให้ต้องฟ้องร้องหรือร้องทุกข์
ผ่านกระบวนการตามมาตรา 9 วรรคแรก ดังต่อไปนี้เท่านั้น
- การใช้สิทธิอุทธรณ์ (right of appeal)  
- ในสกอตแลนด์ ให้ดำ� เนินการผ่านกระบวนการร้องทุกข์ (petition) เพือ่ ขอให้
ศาลตรวจสอบ (judicial review) หรือ
- ในช่องทางอื่นที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบ41
รวินท์ ลีละพัฒนะ. กฎหมายมหาชนเบื้องต้น อธิบายหลักกฎหมายไทยและหลักกฎหมายอังกฤษ, 46-47.
Department for Constitutional Affairs. A Guide to the Human Rights Act 1998, 9.
39
The Human Rights Act 1998, Section 9 (5).
40
The Human Rights Act 1998, Section 9 (2).
41
The Human Rights Act 1998, Section 9 (1).
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ส�ำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายในกรณีฟ้องร้อง
การกระท�ำขององค์กรตุลาการ อาจจะไม่ถูกก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนให้ หากว่าศาล
ได้กระท�ำการบนพืน้ ฐานของหลักสุจริต (good faith) เว้นแต่บคุ คลดังกล่าวเป็นบุคคลตาม
บทบัญญัติข้อ 5 แห่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน42 ซึ่งได้แก่ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ
ในเสรีภาพและความมั่นคง (the right to liberty and security) แต่ต้องปรากฏว่า
ผู้ที่ได้รับความเสียหายได้ร้องเรียนการกระท�ำขององค์กรตุลาการในคดีด้วย43
7.3 เงื่อนไขการฟ้องคดี
เงื่อนไขการฟ้องคดีสิทธิมนุษยชนของประชาชนโดยตรงตามพระราชบัญญัติ
สิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 มีประเด็นในการพิจารณาประกอบด้วย (7.3.1) อ�ำนาจฟ้อง  
และ (7.3.2) ระยะเวลาการฟ้องคดี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
7.3.1 อ�ำนาจฟ้อง
บทบัญญัตมิ าตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 ได้รบั รองสิทธิ
ของประชาชนในการฟ้องร้องการกระท�ำที่มิชอบด้วยกฎหมายขององค์กรของรัฐและ
การใช้สทิ ธิรอ้ งเรียนการกระท�ำขององค์กรของรัฐโดยไม่ให้ถอื ว่าเป็นการฟ้องทีก่ อ่ ให้เกิด
ความผิดทางอาญา44 โดยผู้มีสิทธิฟ้องคดีดังกล่าวจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
		
7.3.1.1 เป็น “เหยื่อ” จากการกระท�ำที่มิชอบด้วยกฎหมาย
ค�ำว่า “เหยื่อ” (victim) จากการกระท�ำที่มิชอบด้วยกฎหมายที่มีสิทธิ
ฟ้องคดีตามบทบัญญัติมาตรา 7 นี้ หมายถึง ผู้ทเี่ ป็นเหยื่อภายใต้เงื่อนไขของบทบัญญัติ
ข้อ 34 แห่งอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทีส่ ามารถฟ้องคดีตอ่ ศาลสิทธิมนุษยชน
แห่งสภาพยุโรปได้45 อันได้แก่ บุคคลหนึง่ บุคคลใด (any person) หรือ องค์กรทีม่ ใิ ช่รฐั บาล
(NGO) หรือ กลุ่มของบุคคล (group of individuals) ที่อ้างว่าสิทธิมนุษยชนตามที่ได้
รับรองไว้ในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถูกละเมิดโดยรัฐสมาชิก เนื่องจากรัฐ
สมาชิ ก ไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น กลไกที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ รั บ รองสิ ท ธิ ดั ง กล่ า ว 46
The Human Rights Act 1998, Section 9 (3).
The Human Rights Act 1998, Section 9 (4).
44
The Human Rights Act 1998, Section 7 (8).
45
The Human Rights Act 1998, Section 7 (7).
42
43
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โดยเหยื่อไม่จ�ำกัดเฉพาะคนในชาติเท่านั้น รวมถึงคนต่างด้าวที่เข้าอังกฤษด้วย เช่น
กรณีของผู้ลี้ภัย หรือการบังคับให้ออกจากอังกฤษ47
นอกจากนี้ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 7 วรรคสาม แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
สิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 ก�ำหนดให้เฉพาะประชาชนที่เป็น “เหยื่อผู้ที่มีส่วนได้เสีย
อย่างส�ำคัญ” (sufficient interest victim) จากการกระท�ำทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมายเท่านัน้
สามารถยืน่ ค�ำร้องให้ศาลตรวจสอบ (judicial review) การกระท�ำทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย
ตามมาตรานี้ได้48
ดังนั้น เฉพาะเหยื่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างส�ำคัญจากการกระท�ำที่มิชอบ
ด้วยกฎหมายเท่านัน้ ทีส่ ามารถขอให้ศาลตรวจสอบการกระท�ำทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมายได้
		
7.3.1.2 สิทธิที่ถูกล่วงละเมิด
ภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 ประชาชนจะมีสิทธิ
ฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลยุติธรรมได้ต่อเมื่อสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับรองไว้ในบทบัญญัติ
มาตรา 1 ถูกล่วงละเมิด ซึ่ง ประกอบด้วยสิทธิดังต่อไปนี49้
		ประเภทแรก สิ ท ธิ ต ามอนุ สั ญ ญายุ โ รปว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(The Convention rights)50 อันประกอบด้วย
- สิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานตามข้อ 2 -12 และ 14 ของอนุสญ
ั ญายุโรป
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อันประกอบด้วย
- สิทธิในชีวิต (right to life)51
- การห้ามทรมาน (prohibition of torture)52

European Convention on Human Rights, Article 34
“The court may receive applications from any person, non-governmental
organisation or group of individuals claiming to be the victim of a violation of one of
the rights set forth in the Convention or the protocols thereto.”
47
Department for Constitutional Affairs. A Guide to the Human Rights Act 1998, 8.
48
The Human Rights Act 1998, Section 7(3).
49
The Human Rights Act 1998, Section 1.
50
The Human Rights Act 1998, Section 1(1).
51
European Convention on Human Rights, Article 2.
52
European Convention on Human Rights, Article 3.
46
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- การห้ามบังคับให้เป็นทาสและบังคับใช้แรงงาน (prohibition of
slavery and forced labour)53
- สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัย (right to liberty and
security)54
- สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (right to a fair trial)55
- การไม่ถูกลงโทษถ้าไม่มีกฎหมาย (no punishment without
56
law)
- สิทธิในการเคารพต่อความเป็นอยู่ส่วนตัวและครอบครัว (right
to respect for private and family life)57
- เสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา (freedom of
thought, conscience and religion)58
- เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (freedom of expression)59
- เสรีภาพในการชุมนุมและรวมกลุ่มกันเป็นสมาคม (freedom of
assembly and association)60
- สิทธิในการสมรส (right to marry)61 และ
- การห้ามเลือกปฏิบัติ (prohibition of discrimination)62
โดยหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในข้อ 10 เสรีภาพในการชุมนุม
และรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมในข้อ 11 และการห้ามเลือกปฏิบัติในข้อ 14 ต้องน�ำไป
ใช้ร่วมกับข้อ 16 ว่าด้วยการห้ามการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองของคนต่างด้าว
(restrictions on political activities of alien)63 			
European Convention on Human Rights, Article 4.
European Convention on Human Rights, Article 5.
55
European Convention on Human Rights, Article 6.
56
European Convention on Human Rights, Article 7.
57
European Convention on Human Rights, Article 8.
58
European Convention on Human Rights, Article 9.
59
European Convention on Human Rights, Article 10.
60
European Convention on Human Rights, Article 11.
61
European Convention on Human Rights, Article 12.
62
European Convention on Human Rights, Article 14.
63
European Convention on Human Rights, Article 16.
53
54
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- ข้อบทที่ 1-3 ของสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามพิธีสารฉบับที่ 1
ว่าด้วยการปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย64
- การปกป้องทรัพย์สิน (protection of property)
- สิทธิในการศึกษา (right to education) และ
- สิทธิในการเลือกตั้งอย่างอิสระ (right to free elections)
- ข้อบทที่ 1 ของสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามพิธีสารฉบับที่ 11
ว่าด้วยการปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตในทุกสภาวการณ์ ว่าด้วยเรื่อง การยกเลิกโทษประหารชีวิต (abolition
of the death penalty)65
ทัง้ นี้ สิทธิและเสรีภาพขัน้ ต้นต้องใช้ควบคูก่ บั บทบัญญัตใิ นข้อ 16 ว่าด้วย
การห้ามการเคลือ่ นไหวกิจกรรมทางการเมืองของคนต่างด้าว (restrictions on political
activities of alien) บทบัญญัติข้อ 17 ว่าด้วยการห้ามใช้สิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(prohibition of abuse of rights) และ บทบัญญัตขิ อ้ 18 ว่าด้วยข้อจ�ำกัดในการใช้สทิ ธิ
อย่างจ�ำกัด (limitation on use of restrictions on rights)66
ประเภทที่สอง สิทธิตามบทบัญญัติข้อ (1) ที่องั กฤษได้แก้ไข ยกเลิก หรือ
สงวนสิทธิไว้ จะยังคงมีผลใช้บงั คับหากเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตนิ ี้ 67
และ
ประเภทที่สาม สิทธิตามตารางแนบท้ายที่ 1 ของพระราชบัญญัติสิทธิ
มนุษยชน ค.ศ. 199868 ซึ่งมีรายละเอียดเช่นเดียวกับสิทธิตามอนุสัญญาฯ ข้างต้น
7.3.2 ระยะเวลาการฟ้องคดี
ส� ำ หรั บ ระยะเวลาในการฟ้ อ งคดี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนนั้ น ขึ้ น อยู ่ ลั ก ษณะของการ
ด�ำเนินการต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น โดยอาจแยกออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, 1952.
65
Protocol No.13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms concerning the abolition of the death penalty in all circumstances, 2002.  
66
The Human Rights Act 1998, Section 1(1).
64
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ค.ศ. 1998

7.3.2.1 กรณีตามมาตรา 7 (1) (a) ของพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน

การฟ้องคดีตามมาตรา 7(1) (a) เป็นกรณีทบี่ คุ คลจะยืน่ ค�ำฟ้องต่อศาลว่า
องค์กรของรัฐได้กระท�ำการ (acted) หรือก�ำลังจะกระท�ำการ (proposes to act)
ที่ถือว่าเป็นการกระท�ำที่มิชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายฉบับนี้ อันหมายถึงการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กฎหมายรับรอง จะต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจาก
วันที่มีการกล่าวหาว่ามีการกระท�ำนั้น เว้นแต่ศาลหรือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
เห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมควรให้ขยายระยะเวลายาวนานกว่านั้นได้69
ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาในการรับฟ้องคดีต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
วิธีพิจารณาความที่เกี่ยวข้องด้วย70
7.3.2.2 กรณีตามมาตรา 7 (1) (b) ของพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน
ค.ศ. 1998
การฟ้องคดีตามมาตรา 7 (1) ( b) เป็นกรณีที่กฎหมายก�ำหนดให้เหยื่อ
ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการกระท�ำขององค์กรของรัฐร้องเรียนการกระท�ำขององค์กร
ของรัฐตามกระบวนการช่องทางที่กฎหมายก�ำหนด รวมถึงกระบวนการใด ๆ ที่องค์กร
ของรัฐเป็นผู้พิจารณาหรือได้จัดท�ำขึ้น และรวมถึงการอุทธรณ์ค�ำตัดสินของศาลหรือ
คณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาทด้วย71 กรณีนพี้ ระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน ค.ศ. 1998
ไม่ได้ก�ำหนดกรอบระยะเวลาในการด�ำเนินการไว้เป็นพิเศษ การด�ำเนินการกรณีนี้
จึงเป็นไปตามที่กฎหมายแต่ละฉบับก�ำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น กรณีที่พนักงานอัยการ
ได้ยนื่ ฟ้องคดีตอ่ ศาลและได้มกี ารกระท�ำละเมิดสิทธิทถี่ กู รับรองไว้ เหยือ่ ทีถ่ กู กระทบสิทธิ
ดังกล่าว สามารถร้องเรียนการกระท�ำของพนักงานอัยการดังกล่าวได้ทันที72

The Human Rights Act 1998, Section 1(2).
The Human Rights Act 1998, Section 1(3).
69
The Human Rights Act 1998, Section 7(5) para.1.
70
The Human Rights Act 1998, Section 7(5) para.2.
71
The Human Rights Act 1998, Section 7(6).
72
Department for Constitutional Affairs. A Guide to the Human Rights Act 1998, p. 9.
67
68

269

270 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

7.4 วิธีพิจารณาคดี
การฟ้องคดีสิทธิมนุษยชนตามพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนนั้น สามารถท�ำได้
2 ทาง ได้แก่ การฟ้องคดีสทิ ธิมนุษยชนโดยตรงต่อศาลตามบทบัญญัตมิ าตรา 7(1) (a)
ที่ก�ำหนดให้บุคคลใด ๆ (a person) ก็ตาม ที่กล่าวหาว่าองค์กรของรัฐได้กระท�ำการ
(acted) หรือก�ำลังจะกระท�ำการ (proposes to act) ทีถ่ อื ว่าเป็นการกระท�ำทีม่ ชิ อบด้วย
กฎหมายอาจฟ้องร้องการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้ภายใต้พระราชบัญญัตนิ ี้
ต่อศาลหรือคณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาท (Tribunal) ทีเ่ หมาะสมได้73 ซึง่ เป็นการฟ้อง
ขอให้ศาลตรวจสอบการกระท�ำทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย ส่วนช่องทางทีส่ อง คือ การร้องเรียน
องค์กรของรัฐในระหว่างกระบวนการพิจารณาที่กฎหมายก�ำหนดตามบทบัญญัติ
มาตรา 7(1) (b) ก�ำหนดให้ผู้เป็นเหยื่อ (victim) ที่ถูกละเมิดสิทธิตามอนุสัญญา
(Convention rights) หรือสิทธิอนื่ ทีเ่ กีย่ วข้องจากการกระท�ำทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมายของ
องค์กรของรัฐ สามารถร้องเรียนองค์กรของรัฐในระหว่างกระบวนการพิจารณาใด ๆ ก็ได้74
โดยกระบวนการใด ๆ ตามมาตรา 7 (1) (b) หมายถึง ในระหว่างทีม่ กี ารพิจารณาการกระท�ำ
ขององค์กรของรัฐ และในชั้นอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลหรือคณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาท75
ดังนั้น “เหยื่อ” ตามพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 จะต้องพิจารณา
เลือกกระบวนการพิจารณาคดีก่อน ว่าจะใช้กระบวนการทางศาลหรือคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาท หากใช้กระบวนการทางศาลจะเป็นการพิจารณาทบทวนโดยศาล
(judicial review) ซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่เป็นวิธีการเยียวยา
ตามกฎหมายคอมมอนลอว์ เขตอ�ำนาจในศาลในการรับพิจารณาจะขึ้นอยู่กับประเภท
ของคดีที่ฟ้อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ผู้ฟ้องคดีควรจะ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
การทีพ่ ระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 เปิดช่องให้ประชาชนมีสทิ ธิฟอ้ งคดี
ละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการกระท�ำที่มิชอบด้วยกฎหมายจากองค์กรของรัฐต่อศาลได้
โดยตรง เป็นการที่ให้อ�ำนาจศาลยุติธรรมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
The Human Rights Act 1998, Section 7(1) (a).
The Human Rights Act 1998, Section 7(1) (b).
75
The Human Rights Act 1998, Section 7(6).
73
74
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การกระท�ำทางปกครอง (judicial review) ซึง่ อยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลปกครอง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงขอยกตัวอย่างกระบวนการพิจารณาคดีในศาลปกครอง ซึ่งศาลปกครองอังกฤษเป็น
ช�ำนัญพิเศษในศาลไฮคอร์ท แผนกคดีควีนส์เบนซ์ ในระบบคอมมอนลอว์ซงึ่ เป็นศาลสูง
ชั้นกลาง มีอ�ำนาจในการทบทวนการกระท�ำทางปกครอง (Judicial Review) มีอ�ำนาจ
ในการรับฟ้องคดีสิทธิมนุษยชนที่กล่าวหาว่าองค์กรของรัฐกระท�ำการอันมิชอบด้วย
กฎหมายและตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของบทบัญญัติได้ โดยศาลปกครอง
ยึดกระบวนการพิจารณาคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและค�ำแนะน�ำในทาง
ปฏิบัติ (Practice Directions) โดยมีกระบวนการวิธีพิจารณาดังต่อไปนี้
7.4.1 การวินิจฉัยการรับค�ำฟ้อง
การฟ้องคดีขอให้ศาลพิจารณาทบทวน (Judicial Review) ผูเ้ สียหายจะต้องท�ำ
ค�ำขอฝ่ายเดียว (an ex parte application) เพือ่ ขอให้ศาลออกหมายอนุญาตให้ฟอ้ งคดี
(Leave to apply)76 โดยตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา ศาลสูงได้กำ� หนด
ให้ตอ้ งพิจารณาในชัน้ ต้นก่อนว่าคดีทยี่ น่ื ฟ้องนัน้ อยูใ่ นขอบเขตทีส่ ามารถรับพิจารณาคดี
ได้หรือไม่ เรียกว่า First-tier Tribunal ซึ่งหาก Lord Chief Justices พิจารณาแล้ว
เห็นว่าค�ำฟ้องดังกล่าวได้รอ้ งขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายซึง่ ประกอบด้วย
รายละเอียดในค�ำฟ้องที่ชัดเจนในแบบฟอร์มที่ถูกต้อง จึงจะอนุญาตให้รับค�ำฟ้องเพื่อ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย หากพิจารณาแล้วไม่อยูใ่ นเขตอ�ำนาจทีจ่ ะรับฟ้องได้
อย่างชัดแจ้ง ค�ำฟ้องดังกล่าวไม่สามารถส่งให้พจิ ารณาเนือ้ หาได้77 ในกรณีทผี่ รู้ อ้ งประสงค์
จะยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย จะต้องแจ้งค�ำร้อง
ไปยังศาลและบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันที่ศาลจะรับฟังพยาน78
ค�ำฟ้องเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและหาช่องทางในการเยียวยา
ความเสียหายภายใต้พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชนจะต้องประกอบด้วยเนือ้ หาดังต่อไปนี้
(1) ระบุขอ้ เท็จจริงทีเ่ ป็นเหตุแห่งการฟ้องทีไ่ ด้ระบุชดั เจนว่าสิทธิตามอนุสญ
ั ญาฯ
ที่กฎหมายรับรองข้อใดถูกละเมิดและรายละเอียดว่าถูกละเมิดสิทธิอย่างไร
ณรงค์เดช สรุโฆษิต, การควบคุมตรวจสอบการกระท�ำทางปกครองในประเทศอังกฤษ, (กรุงเทพฯ :
วิญญูชน, 2553), 110.
77
Judiciary for English and Wales. The Administrative Court Judicial Review Guide 2018, 23.
78
Justice. Practice Direction 54 A - Judicial Review, http://www.justice.gov.uk /courts/
procedure-rules/civil/rules/part54/pd_part54a (accessed January 16, 2019).   
76
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(2) ค�ำร้องขอทีป่ ระสงค์จะให้บรรเทาความเสียหาย ซึง่ อาจจะเป็นการร้องขอให้
ศาลประกาศความไม่สอดคล้องของกฎหมาย (declaration of incompatibility) ตาม
พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน มาตรา 4 โดยระบุว่าบทบัญญัติใดที่ไม่สอดคล้องกับ
สิทธิทรี่ บั รองไว้ หรือ ฟ้องเรียกค่าเสียหายหากเกิดจากการกระท�ำของศาล (judicial act)
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 9 (3) ต้องระบุวา่ ศาลล่างหรือคณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาท
กระท�ำการอันมิชอบด้วยกฎหมายอย่างไร รวมทั้งในกรณีที่มีค�ำพิพากษาของศาลหรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีได้วินิจฉัยว่ามีการกระท�ำที่มิชอบด้วยกฎหมาย
เกิดขึ้น ก็ให้ระบุรายละเอียดลงไปด้วย
ในกรณีที่ผู้ยื่นฟ้องประสงค์จะแก้ไขค�ำฟ้องดังกล่าว ต้องรีบแก้ไขให้เร็วที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้จนกว่าศาลจะมีค�ำสั่งเป็นอย่างไรต่อประเด็นที่ฟ้องนี79้
ส�ำหรับการท�ำค�ำสั่งรับฟ้องหรือยกฟ้องนั้น ต้องให้เหตุผลประกอบการท�ำ
ค�ำสั่งดังกล่าวด้วย80 แต่ค�ำสั่งดังกล่าวไม่ส่งผลทางกฎหมายต่อการจัดท�ำประกาศ
ความไม่สอดคล้อง (declaration of incompatibility) ศาลปกครองยังคงมีอ�ำนาจ
ในการพิจารณาคดีดังกล่าวได้ นอกจากนั้น หากเป็นกรณีที่ศาลปฏิเสธการออกหมาย
ภายหลั ง จากการเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ชี้ แ จ้ ง แล้ ว ผู ้ เ สี ย หายก็ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะ
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์81
กระบวนการพิจารณาในชั้นรับฟ้องนี้ โดยปกติศาลจะพิจารณาจากค�ำฟ้อง
เป็นหลักโดยไม่ตอ้ งรับฟังพยาน เว้นแต่ศาลเห็นสมควร82 เช่น ในค�ำขอมีประเด็นปัญหา
ข้อกฎหมายทีไ่ ม่ชดั เจน หรือมีการขอให้ศาลสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราวก่อนพิพากษา หรือกรณี
ที่ศาลเห็นว่าอาจจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ83
7.4.2 การสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการตัดสินคดี
การร้องขอให้ศาลสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราวทัง้ ให้ดำ� เนินการทีต่ อ้ งกระท�ำและให้ละเว้น
กระท�ำการนั้น บทบัญญัติหมวดที่ 25 แห่งวิธีพิจารณาความแพ่งของอังกฤษก�ำหนดให้
Justice. Practice Direction 16 – Statements of case, http://www.justice. gov.uk/courts/
procedure-rules/civil/rules/part16/pd_part16#15.1 (accessed January 16, 2019).   
80
Judiciary for English and Wales. The Administrative Court Judicial Review Guide 2018, 36.
81
ณรงค์เดช สรุโฆษิต, การควบคุมตรวจสอบการกระท�ำทางปกครองในประเทศอังกฤษ, 110.
82
Judiciary for English and Wales. The Administrative Court Judicial Review Guide 2018, 42.
83
ณรงค์เดช สรุโฆษิต, การควบคุมตรวจสอบการกระท�ำทางปกครองในประเทศอังกฤษ, 110.
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ผู้พิพากษาศาลสูง (High Court) หรือศาลอื่นที่มีอ�ำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเป็น
ผูม้ อี ำ� นาจในการออกค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราว (injunction) ในกรณีทไี่ ม่มกี ฎหมายก�ำหนด
ให้อำ� นาจไว้ชดั เจน  ศาลสูงจะมีอำ� นาจในออกค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราวเมือ่ ได้รบั ความยินยอม  
หรือในกรณีทผี่ พู้ พิ ากษาศาลใดก็ตามทีม่ อี ำ� นาจในการพิจารณาคดี ย่อมมีอำ� นาจในการ
สั่งคุ้มครองชั่วคราวในคดีที่ตนพิจารณาได้84
ค�ำขอคุ้มครองชั่วคราวจะต้องระบุค�ำสั่งที่ต้องการให้ศาลสั่ง และระบุวัน ระยะ
เวลา และสถานที่ที่จะขอคุ้มครองชั่วคราว โดยผู้ยื่นค�ำขอจะต้องเตรียมหลักฐานมายื่น
เพือ่ สนับสนุนค�ำขอให้เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ทัง้ นีไ้ ม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนศาลจะรับฟังพยาน
เมื่อศาลรับฟังพยานเรียบร้อยแล้ว หากศาลเชื่อตามค�ำขอคุ้มครองชั่วคราว ศาลอาจ
มีค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้
7.4.3 กระบวนการในชั้นพิจารณาเนื้อหาค�ำฟ้อง
ภายหลังจากทีศ่ าลมีคำ� สัง่ รับพิจารณาคดีการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว ผูร้ อ้ งจะได้รบั แจ้งจากเจ้าหน้าทีศ่ าลปกครองว่าศาลรับฟ้องและก�ำหนดระยะเวลา
ทีเ่ หมาะสมให้ไปด�ำเนินการช�ำระค่าธรรมเนียม  ซงึ่ โดยปกติจะก�ำหนดให้ชำ� ระภายใน 7 วัน
หากไม่ดำ� เนินการช�ำระค่าธรรมเนียม จะไม่ได้รบั การพิจารณา85 ซึง่ ค่าธรรมเนียมในการ
ยื่นค�ำร้องให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายจะอยู่ที่ 154 ปอนด์ ส่วนค่าธรรมเนียม
ในการร้องขอให้ศาลตรวจสอบค�ำวินิจฉัยใหม่จะอยู่ที่ 385 ปอนด์ และต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมจ�ำนวน 770 ปอนด์ อีกครั้ง หากศาลสั่งให้เริ่มกระบวนการพิจารณา86
ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดต้องการอ้างพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างของตน
จะต้องยื่นต่อศาลภายใน 35 วันนับตั้งแต่ศาลรับฟ้อง87 ซึ่งผู้ถูกฟ้องจะต้องส่งค�ำให้การ
ต่อศาลปกครองภายในเวลาทีก่ ำ� หนด และผูร้ อ้ งจะต้องส่งสรุปประเด็นข้อโต้แย้งฝ่ายตน
(skeleton argument) ไม่น้อยกว่า 21 วันท�ำการก่อนที่ศาลจะพิจารณาไต่สวนคดีนี้
และฝ่ายผูถ้ กู ฟ้องหรือบุคคลใดทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมในการไต่สวนคดีจะต้องส่งข้อโต้แย้ง
Civil Procedure Rules and Directions, Practice Direction 25A – Interim Injunctions.
เรื่องเดียวกัน.
86
Ministry of Justice. EX50A: 24 July 2018. (Court Fees). https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/728146/ex50a-eng.
pdf (accessed March 15, 2019).
87
Judiciary for English and Wales. The Administrative Court Judicial Review Guide 2018, 42.
84
85
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ฝ่ายตน (skeleton argument) ไม่นอ้ ยกว่า 14 วันท�ำการก่อนทีศ่ าลจะพิจารณาไต่สวน
คดีน88ี้
ในกระบวนการไต่สวน บุคคลอืน่ ใดอาจเข้าร่วมสังเกตการณ์รบั ฟังการไต่สวนคดี
ก็ได้ ซึง่ โดยปกติองค์คณะของผูพ้ พิ ากษาทีไ่ ต่สวนในชัน้ นีม้ เี พียง 1 คน เว้นแต่ศาลมีคำ� สัง่
ว่าให้คดีไต่สวนโดยศาล Divisional Court ซึง่ มักจะมีองค์คณะผูพ้ พิ ากษา 2 คน โดยศาล
จะให้ผู้ร้องเป็นฝ่ายแรกที่เริ่มพูดก่อน และตามด้วยผู้ถูกฟ้อง ในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสีย
หรือร้องสอดเข้ามาจะให้น�ำเสนอเป็นล�ำดับที่สาม และให้สิทธิแก่ผู้ร้องในการตอบ
ข้อโต้แย้งของบุคคลอื่น89
ส�ำหรับพยานทีจ่ ะน�ำเสนอไต่สวนต่อศาลจะต้องเป็นพยานทีเ่ กีย่ วข้องกับค�ำร้อง
ทีก่ ล่าวอ้างและจะต้องเป็นพยานเอกสาร ไม่อนุญาตให้สบื พยานปากเปล่าโดยทีไ่ ม่ผา่ น
กระบวนการตรวจสอบพยานก่อน อย่างไรก็ดี ต้องปรากฏว่าเป็นข้อยกเว้นเพือ่ ประโยชน์
แห่งความเป็นธรรมเท่านั้น ที่ศาลอาจจะยอมรับฟังพยานปากเปล่าที่มิได้ผ่านการ
ตรวจสอบพยานก่อน90
ทั้งนี้ ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายอาจจะไม่มีการไต่สวนก็ได้
หากคูก่ รณีทงั้ หมดยินยอม ศาลอาจจะพิจารณาแต่เฉพาะค�ำร้องโดยปราศจากการไต่สวน
ก็ได้ โดยคู่กรณีจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองว่า
เห็นชอบที่จะไม่ให้มีการไต่สวน โดยศาลจะพิจารณาเพียงเอกสารเท่านั้น91
7.4.4 การท�ำค�ำพิพากษาและค�ำสั่ง92
ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวน เรียกว่า “reserved judgment”
ซึง่ จะใช้เวลาอย่างน้อย 2 วันในการจัดท�ำค�ำพิพากษาทีป่ ระกอบด้วยเหตุผลทางกฎหมาย
แห่งคดี และส่งร่างดังกล่าวให้แก่คู่กรณีทั้งหลายเพื่อเห็นชอบ หากคู่กรณีเห็นชอบ
ก็จะด�ำเนินการจัดท�ำค�ำพิพากษาฉบับสมบูรณ์ตอ่ ไป แต่หากคูก่ รณีไม่เห็นชอบกับร่างดังกล่าว
สามารถด�ำเนินการได้หนึ่งในสองทาง คือ ปรากฏตัวต่อศาลในวันเขียนค�ำพิพากษา
เรื่องเดียวกัน.  
Ibid, 45.
90
Ibid, 46.
91
Ibid, 47.
92
Ibid, 47-48.
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พร้อมให้การแบบปากเปล่าที่ไม่เห็นด้วย หรือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองเพื่อ
ขอเวลาเข้าพบศาลเพื่อแสดงเหตุผล โดยปกติจะใช้เวลา 5 นาที ไม่เกิน 30 นาที เพื่อให้
ศาลรับฟังและพิจารณาเขียนค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ เป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อไปฝ่ายเดียว
ในการตัดสินคดี ศาลปกครองมีอ�ำนาจในการออกหมายหรือค�ำสั่ง ดังต่อไปนี93้
- ค�ำสัง่ บังคับ (Mandatory Order) ให้องค์กรของรัฐกระท�ำการทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด
- เพิกถอนค�ำสั่ง (Quashing Order) หรือค�ำตัดสินในกรณีที่เห็นว่าค�ำสั่ง
หรือค�ำตัดสินดังกล่าวไม่มอี ำ� นาจบังคับตามกฎหมาย และส่งให้องค์กรของรัฐทีท่ ำ� ค�ำสัง่
ดังกล่าวพิจารณาท�ำค�ำสัง่ หรือค�ำตัดสินให้สอดคล้องกับค�ำพิพากษาของศาลปกครองได้
- ค�ำสั่งห้าม (Prohibiting Order) โดยห้ามมิให้องค์กรของรัฐกระท�ำการ
อันมิชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่องค์กรของรัฐมีเจตนาที่จะกระท�ำการอันมิชอบด้วย
กฎหมายแต่ยังไม่ได้กระท�ำการดังกล่าว
- ค่าเสียหาย (Damages) ศาลอาจสั่งให้องค์กรของรัฐจ่ายค่าเสียหายจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ถูกรับรองไว้ได้
- ค�ำประกาศ  (Declaration) เป็นกรณีทศี่ าลประกาศว่ากฎหมายหรือสิทธิ
ของคูก่ รณีมชิ อบด้วยกฎหมายโดยไม่ได้มผี ลเป็นการเพิกถอนกฎหมายหรือสิทธิดงั กล่าว
- ค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราว (Injunction) เป็นค�ำสัง่ ชัว่ คราวทีห่ า้ มมิให้องค์กร
ของรัฐกระท�ำการหรือละเว้นกระท�ำการบางอย่างในระหว่างที่รอค�ำวินิจฉัยของศาล
เมือ่ ศาลท�ำค�ำตัดสินฉบับสมบูรณ์เป็นลายลักษณ์อกั ษรเสร็จเรียบร้อย ในทาง
ปฏิบตั ศิ าลจะส�ำเนาค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้กบั คูก่ รณี  โดยไม่อา่ นค�ำพิพากษาค�ำต่อค�ำอีก
และเจ้าหน้าที่ศาลจะส่งค�ำตัดสินที่ได้รับอนุญาตจากศาลแบบปิดผนึกให้แก่คู่กรณี
แต่ละฝ่าย และศาลจะเผยแพร่ค�ำตัดสินที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะไว้ที่เว็บไซต์ www.
bailii.org โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงค�ำพิพากษา
		

93

Public Law Project. Short Guide 03 An Introduction to Judicial Review, p.12-14. https://
publiclawproject.org.uk/wp-content/uploads/data/resources/6/PLP_ Short _Guide_3_1305.
pdf (accessed June 30, 2019).   
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7.5 กลไกในการแก้ไขเยียวยาความเสียหายตามพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน
ค.ศ. 1998
พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 ได้ก�ำหนดกลไกในการแก้ไขเยียวยา
ความเสียหายแก่เหยื่อผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 3 ทาง ได้แก่
7.5.1 การประกาศความไม่สอดคล้องของกฎหมายกับสิทธิมนุษยชน94
ในระหว่างการพิจารณาของศาลไม่วา่ ในกระบวนการใด หากศาลเห็นว่าบทบัญญัติ
กฎหมายหลัก (primary legislation) ไม่สอดคล้องกับสิทธิตามอนุสญ
ั ญาฯ (Convention
rights)95 ทีไ่ ด้รบั การรับรองไว้ในพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 ศาลมีอำ� นาจ
ประกาศความไม่สอดคล้องตามมาตรา 4 ได้ โดยศาลที่มีอ�ำนาจท�ำค�ำประกาศ
ความไม่สอดคล้อง มีดังนี96้
(1) ศาลฎีกา (The Supreme Court)
(2) คณะกรรมการตุลาการองคมนตรี (The Judicial Committee of
the Privy Council)
(3) ศาลอุทธรณ์ของศาลทหาร (The Court Martial Appeal Court)
(4) ในสกอตแลนด์ ได้ แ ก่ ศาลสู ง ที่ นั่ ง พิ จ ารณาคดี ต ่ า งหากจาก
ศาลที่สืบพยาน (trail court) หรือศาล Session97
(5) ในอังกฤษและเวลส์ รวมทัง้ ไอร์แลนด์เหนือ ได้แก่ ศาลสูง (High Court)
หรือศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal)
(6) ศาลปกป้อง (The Court of Protection)98 ในเรือ่ งใด ๆ ทีไ่ ด้กระท�ำ
โดยประธานแผนกคดีครอบครัว (President of the Family Division) หรือประธาน
แผนกชานเซอรี่ หรือผู้พิพากษาศาลสูง (Chancellor of the High Court) หรือ
Ibid, 50.
The Human Rights Act 1998, Section 4 (1), (2).
96
The Human Rights Act 1998, Section 4 (5).
97
ศาล Session คือ ศาลสูงสุดแผนกแพ่งของสกอตแลนด์ โปรดดู https://www.scotcourts.gov.uk/
the-courts/supreme-courts/about-the-court-of-session (accessed October 31, 2018).
98
ศาลปกป้อง (Court of Protection) มีอ�ำนาจในการท�ำค�ำตัดสินเกี่ยวการเงินหรือสวัสดิภาพของบุคคล
ที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ (ผู้บกพร่องทางด้านจิตใจ) โปรดดู https://www.gov.uk/courts-tribunals/
court-of-protection (accessed October 31, 2018).
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ผู้พิพากษาประจ�ำศาลสูง (puisne judge of the High Court) โดยประธานแผนก
คดีครอบครัว หรือประธานแผนกชานเซอรี่ หรือผูพ้ พิ ากษาศาลสูง ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ โดย
ประธานศาลสูงสุดให้เป็นผู้พิพากษาในศาลคุ้มครอง (a puisne judge of the High
Court) ศาลปกป้อง99
ดั ง นั้ น ในส่ ว นของประเทศอั ง กฤษศาลที่ มี อ� ำ นาจในการท� ำ ค� ำ ประกาศ
ความไม่สอดคล้องของกฎหมาย ได้แก่ ศาลฎีกา (Supreme Court) ศาลสูง (High Court)
และศาลอุทธรณ์ (Appeal Court)
ในกรณี ที่ ก ฎหมายล� ำ ดั บ รอง (subordinate legislation) ซึ่ ง ออกตาม
กฎหมายหลัก แต่กฎหมายหลักนัน้ สอดคล้องกับสิทธิตามอนุสญ
ั ญา (Convention rights)
หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า บทบัญญัติในกฎหมายล�ำดับรองนั้นไม่คล้องกับสิทธิ
ตามอนุสัญญาและไม่มีทางที่เพิกถอนได้ เนื่องจากกฎหมายหลักป้องกันไม่ให้ถอน
บทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องไว้ ศาลอาจท�ำค�ำประกาศไม่สอดคล้องได้เช่นเดียวกัน100
ทั้งนี้ การท�ำประกาศความไม่สอดคล้องดังกล่าว ไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของ
กฎหมายดังกล่าว โดยบทบัญญัติเหล่านั้นยังคงบังคับใช้ได้ต่อไป และไม่ผูกพันคู่กรณี
ที่อยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณานั้น101
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ฟ้องขอให้ศาลจัดท�ำค�ำประกาศความไม่สอดคล้องของ
กฎหมาย ได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามบทบัญญัติมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
สิทธิมนุษยชนมาด้วย ผู้ร้องจะต้องระบุในค�ำฟ้องให้ชัดว่ากฎหมายภายในที่ขัดกับสิทธิ
ในอนุสัญญาฯเป็นการละเมิดสิทธิของตนอย่างไร และกรณีนี้บทบัญญัติมาตรา 5
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ เ ชิ ญ ฝ่ า ยรั ฐ บาลหรื อ ผู ้ แ ทน (Minister of
the Crown or a person nominated by him) เข้ามาร่วมด้วย ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของบทบัญญัติมาตรา 17 แห่ง The Crown Proceeding Act 1947
ผู้พิพากษาทั้งสามต�ำแหน่งนี้จะได้รับการแต่งตั้งโดยประธานศาลสูงสุดให้เป็นผู้พิพากษาในศาลปกป้อง
ร่วมกับผู้พิพากษาอื่นที่ประธานฯ แต่งตั้ง ตามมาตรา 46(2) และประธานศาลสูงสุดแต่งตั้งบุคคลใด
บุคคลหนึ่งนี้เป็นประธานศาลปกป้อง ตามมาตรา 46(3) พระราชบัญญัติว่าด้วยความสามารถทางจิตใจ
และอารมณ์ the Mental Capacity Act 2005).
100
The Human Rights Act 1998, Section 4 (3), (4).
101
The Human Rights Act 1998, Section 4 (6).
99
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7.5.2 การก�ำหนดค่าสินไหมทดแทน102
ผูฟ้ อ้ งคดีทปี่ ระสงค์จะเรียกร้องค่าเสียหายต่อศาลปกครองภายใต้การตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมาย จะต้องเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายแพ่ง
ต่อศาลนี้เท่านั้น โดยไม่ได้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายประเภท
เดียวกันในคดีอ่ืน แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่ง
ในกรณีที่เป็นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน
ค.ศ. 1998 ข้อเรียกร้องจะต้องมีความเหมาะสม ทั้งนี้ การก�ำหนดค่าสินไหมทดแทน
ขึ้ น อยู ่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของศาลตามที่ เ ห็ น สมควร ในบางกรณี ศ าลอาจจะปฏิ เ สธ
ไม่ให้ค่าสินไหมทดแทนก็ได้ เช่น ผู้ฟ้องไม่ได้เสียหายหรือถูกกระทบสิทธิ
ทัง้ นี้ ในกรณีทศี่ าลเห็นว่าสิทธิมนุษยชนทีถ่ กู รับรองไว้ถกู ละเมิดโดยองค์กรของรัฐ
โดยทั่วไปแล้วศาลจะไม่ตัดสินให้ค่าสินไหมทดแทนโดยอัตโนมัติ แต่ศาลจะพิจารณา
เป็นรายกรณีเฉพาะเหยื่อผู้เสียหายที่ควรได้รับค่าสินไหมทดแทนอย่างแท้จริง
7.5.3 การจัดท�ำค�ำสั่งแก้ไข (Remedial order) โดยฝ่ายบริหาร
บทบัญญัติมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 ได้ให้
ฝ่ายบริหารซึง่ ได้แก่รฐั มนตรีแห่งราชวงศ์ (Minister of Crown) และคณะมนตรีในสมเด็จฯ
(Her Majesty in Council)103 ในการจัดท�ำค�ำสั่งแก้ไขบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับ
สิ ทธิ ใ นอนุ สั ญ ญาฯ (remedial order) ซึ่ง เป็นอิสระจากการจัดท�ำค�ำประกาศ
ความไม่สอดคล้องของศาลยุติธรรม ถือว่าเป็นกลไกที่รับรองว่าบทบัญญัติที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชนจะได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการนี้โดยไม่ต้องรอให้ฝ่ายนิติบัญญัติ
ด�ำเนินการเพียงฝ่ายเดียวที่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายเดือนหรือหลายปี104
		
7.5.3.1 เหตุในการจัดท�ำค�ำสั่งแก้ไขโดยฝ่ายบริหาร
รัฐมนตรีแห่งราชวงศ์ มีอำ� นาจในการท�ำค�ำสัง่ แก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมายได้
หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ�ำเป็นต้องเพิกถอนความไม่สอดคล้องของกฎหมายนัน้
Judiciary for English and Wales. The Administrative Court Judicial Review Guide 2018, 51.
Minister of Crown คือ ค�ำที่ใช้เรียกรัฐมนตรีของคณะรัฐบาล แต่เนื่องจากตามธรรมเนียมคณะรัฐบาล
จะต้องถูกประกาศแต่งตัง้ โดยกษัตริย์ จึงมักเรียกว่ารัฐมนตรีแห่งราชวงศ์ โปรดดู http://www.politics.co.
uk/reference/ministers-of-the-crown (accessed November 10, 2018).
104
Liberty Protecting Civil Liberties Promoting Human Rights. A Parliamentarian’s Guide to
the Human Rights Act, 9.
102
103
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ออกไป105 ส�ำหรับการพิจารณาท�ำค�ำสั่งแก้ไขนั้นมีมูลเหตุจาก 2 กรณี ดังนี้
กรณีแรก การร้องเรียนมายังรัฐมนตรีแห่งราชวงศ์ โดยภายหลังจากที่
ศาลได้ มี จั ด ท� ำ ค� ำ ประกาศความไม่ ส อดคล้ อ งสิ ท ธิ ใ นอนุ สั ญ ญาตามบทบั ญ ญั ติ
มาตรา 4 แล้ว ได้มีการร้องเรียนมายังรัฐมนตรีแห่งราชวงศ์หรือคณะมนตรีในสมเด็จฯ
โดยปรากฏในค�ำร้องว่า บุคคลที่ร้องเรียนนั้นได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเขา
ไม่ต้องการร้องเรียน หรือ ระยะเวลาในการร้องเรียนได้ขาดอายุความและไม่สามารถ
ร้องเรียนได้ภายในก�ำหนด หรือแม้จะได้รอ้ งเรียนภายในอายุความแล้ว แต่ถกู พิจารณา
เพิกถอนค�ำร้องเรียนไป106
กรณีทสี่ อง ในขัน้ ตอนการตรวจสอบว่าค�ำตัดสินแห่งศาลสิทธิมนุษยชน
แห่ ง สภาพยุ โ รปมี ผ ลบั ง คั บ ต่ อ อั ง กฤษหรื อ ไม่ เมื่ อ มี ค วามปรากฏแก่ รั ฐ มนตรี
แห่งราชวงศ์หรือคณะมนตรีในสมเด็จฯ ว่าบทบัญญัตขิ องกฎหมายภายในไม่สอดคล้องกับ
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่อังกฤษผูกพัน107
   นอกจากนี้ ในกรณี ที่ บ ทบั ญ ญั ติ ล� ำ ดั บ รองไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สิ ท ธิ
ในอนุสัญญาฯ หากรัฐมนตรีแห่งราชวงศ์พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
แก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายหลั ก ที่ ก ฎหมายล� ำ ดั บ รองนั้ น อยู ่ ภ ายใต้ เพื่ อ ขจั ด
ความไม่สอดคล้องและอยูภ่ ายใต้เหตุผลบังคับของกระบวนการนี้ รัฐมนตรีแห่งราชวงศ์
อาจสั่งให้แก้ไขกฎหมายหลักที่เห็นว่าจ�ำเป็นได้108
		
7.5.3.2 กระบวนการท�ำค�ำสั่งแก้ไขโดยฝ่ายบริหาร
กระบวนการท�ำค�ำสั่งแก้ไขโดยฝ่ายบริหาร มีดังนี้
		
(1) เนื้อหาของค�ำสั่ง
ค�ำสั่งอาจประกอบด้วยรายละเอียดที่ท�ำให้ทราบความเป็นมา
ในการแก้ไขบทบัญญัติให้เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นรายละเอียดเล็กน้อย หรือเพิ่มเติม
เป็นส่วนเสริม หรือความส�ำคัญของการแก้ไข109
The Human Rights Act 1998, Section 10 (2).
The Human Rights Act 1998, Section 10 (1) (a).
107
The Human Rights Act 1998, Section 10 (1) (b).
108
The Human Rights Act 1998, Section 10 (3).
109
The Human Rights Act 1998, Schedule 2. Remedial Orders, Art.1 (1) (a).  
105
106
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(2) อ�ำนาจในการท�ำค�ำสั่ง
พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนให้อ�ำนาจฝ่ายบริหารในการแก้ไข
บทบัญญัตขิ องกฎหมายหลัก (รวมทัง้ บทบัญญัตอิ นื่ ของกฎหมายหลักทีม่ ไิ ด้ถกู ประกาศ
ความไม่สอดคล้อง) และให้อำ� นาจในการแก้ไข หรือเพิกถอนบทบัญญัตลิ ำ� ดับรอง (รวมทัง้
บทบัญญัติอื่นของกฎหมายล�ำดับรองที่มิได้ถูกประกาศความไม่สอดคล้อง)110
		
(3) กระบวนการ
		
การท�ำค�ำสั่งแก้ไขจะต้องจัดท�ำร่างของค�ำสั่งเสนอไปยังรัฐสภา
(House of Parliament) เพื่อให้มีมติอนุมัติ ซึ่งรัฐสภามีระยะเวลาในการพิจารณา
ร่างดังกล่าว 60 วันนับตัง้ แต่วนั เสนอรัฐสภา111 ซึง่ ค�ำสัง่ ทีเ่ สนอให้แก้ไขจะต้องประกอบด้วย
ร่างข้อเสนอค�ำสัง่ ให้แก้ไขและเอกสารอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอ และระยะเวลา 60 วัน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ส่งเอกสารที่ได้รับการร้องขอเพิ่มเติมมายังรัฐสภา112
ในกรณีที่ค�ำสั่งแก้ไขได้ถูกท�ำขึ้นโดยมิได้รับการอนุมัติร่างค�ำสั่ง
จากรัฐสภา เนือ่ งจากมีเหตุเร่งด่วนฉุกเฉิน ผูท้ รี่ อ้ งขอท�ำค�ำสัง่ ดังกล่าวจะต้องปรากฏตัว
ต่อรัฐสภาเพือ่ จัดเตรียมข้อมูลทีร่ ฐั สภาร้องขอ ในกรณีทสี่ นิ้ สุด 120 วันนับตัง้ แต่วนั แรก
ที่ ค� ำ สั่ ง แก้ ไ ขได้ จั ด ท� ำ ขึ้ น ครั้ ง แรกแล้ ว ยั ง ไม่ ส ามารถหาข้ อ ยุ ติ ไ ด้ ร ะหว่ า งรั ฐ สภา
ในการอนุมัติหรือเปลี่ยนค�ำสั่ง ค�ำสั่งดังกล่าวจะสิ้นผลทันที โดยไม่กระทบต่อสิ่งที่ได้
กระท�ำไปภายใต้ค�ำสั่งนั้นหรือได้กระท�ำโดยอาศัยอ�ำนาจตามค�ำสั่งดังกล่าว113
		
(4) ผลทางกฎหมายของค�ำสั่ง
ค�ำสัง่ แก้ไขทีไ่ ด้จดั ท�ำขึน้ มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้114 ทั้งนี้ ผลของค�ำสั่งไม่มีผลย้อนหลังไปกระทบต่อ
บุคคลใด115

The Human Rights Act 1998, Schedule 2. Remedial Orders, Art.1 (2).
The Human Rights Act 1998, Schedule 2. Remedial Orders, Art.2 (a).
112
The Human Rights Act 1998, Schedule 2. Remedial Orders, Art.3.
113
The Human Rights Act 1998, Schedule 2. Remedial Orders, Art.4.
114
The Human Rights Act 1998, Schedule 2. Remedial Orders, Art.1 (3).
115
The Human Rights Act 1998, Schedule 2. Remedial Orders, Art.1 (4).
110
111
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7.6 สถิติการฟ้องคดี
นับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 ตุลาคม
2000 ถึงปัจจุบนั พบว่าเฉพาะคดีการท�ำค�ำประกาศความไม่สอดคล้องสิทธิในอนุสญ
ั ญา
ตามบทบัญญัตมิ าตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชนเท่านัน้ ทีม่ กี ารรวบรวมสถิตไิ ว้
โดยคณะกรรมการร่วมสิทธิมนุษยชน (Joint Committee on Human Rights) เนือ่ งจาก
เป็นการจัดท�ำรายงานผลการน�ำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปมาบังคับใช้
ในศาลภายใน ส่วนการฟ้องคดีให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายขององค์กร
ของรัฐนั้น ไม่พบว่ามีการรวบรวมสถิติการฟ้องคดีประเภทนี้ไว้ อันเป็นข้อจ�ำกัด
ของวิจัยฉบับนี้ ที่ไม่สามารถน�ำเสนอข้อมูลสถิติคดีประเภทนี้ได้
ส�ำหรับสถิตกิ ารฟ้องคดีสทิ ธิมนุษยชน เฉพาะการจัดท�ำประกาศความไม่สอดคล้อง
ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน รายงานล่าสุดของ
คณะกรรมการร่วมสิทธิมนุษยชนที่รวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล
บังคับใช้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2018 พบว่าศาลได้พิจารณาคดีการท�ำประกาศ
ความไม่สอดคล้องของกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ จ�ำนวน 39 คดี ซึ่งแบ่งเป็น
กลุ่มคดีต่าง ๆ ได้ดังนี116
้
การอุทธรณ์คดี พบว่า 10 คดี ถูกกลับในชัน้ อุทธรณ์และบางคดีไม่อยูใ่ นขอบเขต
ที่ จ ะอุ ท ธรณ์ ไ ด้ อี ก 2 คดี ก� ำ ลั ง พิ จ ารณาในชั้ น อุ ท ธรณ์ เ พื่ อ จั ด ท� ำ ค� ำ ประกาศ
ความไม่สอดคล้องของกฎหมาย
ส่วนอีก 27 คดี ที่เหลือในการท�ำค�ำประกาศความไม่สอดคล้องของกฎหมาย
พบว่ามีลักษณะดังนี้
- มีจ�ำนวน 5 คดี ได้มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายหลักที่ไม่สอดคล้อง
ในระหว่างที่จัดท�ำค�ำประกาศไม่สอดคล้อง
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Ministry of Justice. Responding to Human Rights Judgments Report to the Joint
Committee on Human Rights on the Government’s response to Human Rights
Judgement 2017-2018., 28-50. (November 2018). https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/756346/respondinghuman-rights-judgments-2017-18.pdf (accessed January 16, 2019).   
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- มีจ�ำนวน 11 คดี ที่ได้มีการแก้ไขบทบัญญัติหลักและกฎหมายล�ำดับรอง
ที่ไม่สอดคล้องภายหลังจากที่ได้มีการท�ำค�ำประกาศความไม่สอดคล้อง
- มีจำ� นวน 3 คดี ทีไ่ ด้มกี ารจัดท�ำค�ำสัง่ แก้ไข (Remedial order) โดยฝ่ายบริหาร
ให้แก้ไขบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้อง
- มีจ�ำนวน 1 คดี ที่ใช้มาตรการทางปกครอง (administrative measures)
- มีจำ� นวน 4 คดี ทีร่ ฐั บาลได้แจ้งไปยังรัฐสภาว่าก�ำลังจะท�ำค�ำสัง่ แก้ไข (Remedial
order)
- มีจ�ำนวน 3 คดี ที่ก�ำลังพิจารณาจัดท�ำค�ำประกาศความไม่สอดคล้อง
7.7 ตัวอย่างค�ำวินิจฉัยที่น่าสนใจ
7.7.1 ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบความชอบด้ ว ยกฎหมายตาม
บทบัญญัติมาตรา 3 (คดี Ghaidan v. Godin-Mendoza (2002)117)
คดีนี้เป็นตัวอย่างการตีความบทบัญญัติของกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับ
อนุ สั ญ ญาแห่ ง สหภาพยุ โ รปว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 3 แห่ ง
พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ในเรื่องการห้ามเลือกปฏิบัติ
ข้อเท็จจริง: ตั้งแต่ปี 1983 นาย Juan Godin-Mendoza ผู้ร้องในคดีนี้และ
เป็นคู่ชีวิตเพศเดียวกันกับ นาย Hugh Wallwyn-James ได้ร่วมกันเช่าห้องชุดภายใต้
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเช่า ค.ศ. 1977 (The Rent Act 1977) โดยนาย Hugh WallwynJames เป็นผู้ท�ำสัญญาเช่า ต่อมาในปี ค.ศ. 2001 นาย Hugh Wallwyn-James
ได้เสียชีวิต นาย Ahmed Ghaidan เจ้าของที่ดินได้ฟ้องนาย Juan Godin-Mendoza
ต่อศาลเคาตี้คอร์ท โดยอ้างความเป็นเจ้าของห้องชุดดังกล่าวเพื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า
เนื่องจากผู้ท�ำสัญญาเช่าตาย
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House of Lords, Judgments - Ghaidan (Appellant) v. Godin-Mendoza (FC) (Respondent).
https://publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldjudgmt/jd040621/gha-1.htm(accessed
January 15, 2019) and Lawteacher, ‘Ghaidan v Godin-Mendoza Case Summary’ https://
www.lawteacher.net/cases/ghaidan-v-godin-mendoza.php?vref=1 (accessed January
15, 2019).
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ศาลเคาตีค้ อร์ท: นาย Juan Godin-Mendoza ได้รอ้ งว่าภายใต้พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเช่า ภาคผนวกที่ 1 ย่อหน้าที่ 2118 ตนสามารถสืบสิทธิตามสัญญาเช่า
จากผู้ตายในฐานะคู่ชีวิตโดยไม่ต้องค�ำนึงว่าจะได้สมรสกันหรือไม่
ศาลเคาตี้คอร์ทได้ยืนตามค�ำตัดสินคดี Fitzpatrick v Sterling Housing
Association Ltd [1999] 4 All ER 705 ว่าความสัมพันธ์ของผู้มีเพศเดียวกัน
ไม่มีสถานะเทียบเท่าความสัมพันธ์ของคู่สมรสที่ได้รับการแต่งงาน
การอุทธรณ์ค�ำตัดสิน
นาย Juan Godin-Mendoza ได้อุทธรณ์ค�ำตัดสินดังกล่าว และโต้แย้งว่ากรณี
ของเขาไม่สามารถพิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับคดี Fitzpatrick ได้ เนื่องจาก
คดีดังกล่าว ผู้เช่าตายก่อนวันที่พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนมีผลบังคับใช้ แต่ในคดีนี้
ผูเ้ ช่าตายภายหลังจากทีพ่ ระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชนมีผลใช้บงั คับแล้ว ดังนัน้ บทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกล่าว ต้องแก้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน 1998
และสามารถต่อระยะเวลาการเช่าได้
ศาลอุทธรณ์: รับพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว โดยมีองค์คณะผู้พิพากษา 3 ท่าน
พิจารณาคดีนี้
ศาลได้ก�ำหนดประเด็นในการพิจารณาว่าคดีนี้จะต้องพิจารณาพระราชบัญญัติ
สิทธิมนุษยชนประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเช่า ว่าคู่หมั้นจะสืบสิทธิของ
ผู้ท�ำสัญญาเช่าในสัญญาเช่าต่อไปได้หรือไม่
เมื่อศาลพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยการเช่า พบว่า ได้ก�ำหนดให้บุคคลที่
อาศัยอยูก่ บั ผูท้ ำ� สัญญาเช่าในฐานะสามีหรือภริยาจะถือว่าเป็นคูช่ วี ติ ของผูท้ ำ� สัญญาเช่า
ที่มีสิทธิสืบทอดสัญญาเช่าต่อไปได้ ซึ่งค�ำนิยามของค�ำว่าคู่ชีวิตของผู้เช่าท�ำสัญญานั้น
ในคดี Fitzpatrick ศาลในคดีดังกล่าวได้ตัดสินว่า หมายถึงคู่ชีวิตที่ต่างเพศเท่านั้นที่จะ
มีสิทธิสืบทอด ไม่รวมถึงคู่ชีวิตเพศเดียวกัน อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติว่าด้วยการเช่า
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเช่า ค.ศ. 1997 (The Rent Act, 1997) ภาคผนวกที่ 1 ย่อหน้าที่ 2 บัญญัตวิ า่
“(1) คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ของผู้เช่าดั้งเดิม หากได้อาศัยอยู่ในสถานที่เช่าก่อนที่ผู้เช่าดั้งเดิมจะ
ถึงแก่ความตาย สามารถสืบสิทธิตามกฎหมายของผู้เช่าที่เสียชีวิตได้ต่อไปตราบเท่าที่สิทธิของผู้เช่า
ดั้งเดิมมีเหนือสถานที่เช่าได้
		 (2) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติข้อนี้ บุคคลที่ได้อาศัยอยู่กับผู้เช่าดั้งเดิมในฐานะ
ภริยาหรือสามีย่อมได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับคู่สมรสของผู้เช่าดั้งเดิม”
118
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ให้บคุ คลในครอบครัวของผูท้ ำ� สัญญาเช่าทีอ่ าศัยอยูก่ บั ผูท้ ำ� สัญญาเช่าในบ้านเช่าเป็นเวลา
ตัง้ แต่ 2 ปีกอ่ นผูท้ ำ� สัญญาเช่าเสียชีวติ บุคคลในครอบครัวคนใดคนหนึง่ อาจร้องขอไปยัง
ศาลเคาน์ตี้คอร์ทเพื่อให้สัญญาเช่ามีผลต่อไปได้โดยสืบสิทธิของผู้เช่า ซึ่งมีประเด็นให้
ศาลพิจารณาว่านาย Juan Godin-Mendoza ถือเป็นบุคคลในครอบครัวที่สามารถ
สืบสิทธิอาศัยได้หรือไม่ ซึ่งศาลเห็นว่าแม้นาย Juan Godin-Mendoza จะเป็นบุคคล
ในครอบครัวตามค�ำนิยามดังกล่าว แต่ก็เป็นประโยชน์น้อยมากในสถานการณ์ปัจจุบัน
เนื่องจากต้องตกลงท�ำสัญญาจ่ายค่าเช่าใหม่ที่อาจจะมากกว่าการเป็นผู้เช่าที่สืบสิทธิ
ของคู่หมั้นที่เป็นไปตามความตกลงสัญญาเช่าเดิม
กรณีนี้นาย Juan Godin-Mendoza โต้แย้งว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการเช่า
แม้จะถูกรับรองไว้ในมาตรา 8 แห่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในเรื่องสิทธิ
ในการเคารพต่อชีวติ ส่วนตัวและชีวติ ครอบครัว119 ซึง่ ให้รฐั ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมาย
ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ปกป้องความมัน่ คงของรัฐได้ แต่ตอ้ งอยูบ่ นพืน้ ฐานของมาตรา 14 หลักการ
ห้ามเลือกปฏิบัต120
ิ โดยการที่รัฐบัญญัติกฎหมายใดเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการเช่า
จะต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบตั บิ นพืน้ ฐานของเพศ หรือ เพศวิถี โดยปราศจากเหตุผลทีด่ ี
ซึ่งความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเช่าดังกล่าวถือเป็นการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐาน
ของเพศวิถีที่ขาดเหตุผลอันชอบธรรม
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The European Convention on Human Rights) มาตรา 8
สิทธิในการเคารพต่อความเป็นอยู่ส่วนตัวและครอบครัว (Article 8 Right to respect for private and
family life) บัญญัติว่า
		 “1. บุคคลทั้งหลายมีสิทธิในการได้รับการเคารพต่อความเป็นอยู่ส่วนตัวและครอบครัว ที่อยู่อาศัย
และการสื่อสาร
		 2. ห้ามมิให้องค์กรของรัฐแทรกแซงชีวิตส่วนตัวของประชาชน เว้นแต่จะมีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ให้อ�ำนาจไว้ว่าให้สามารถกระท�ำได้และการแทรกแซงดังกล่าว มีความจ�ำเป็นในสังคมประชาธิปไตย
ต่อความมัน่ คงปลอดภัยแห่งชาติ ความมัน่ คงของรัฐ หรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ เพือ่ เป็นการ
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือป้องกันอาชญากรรม เพือ่ เป็นการปกป้องสุขภาพหรือจิตใจ หรือเพือ่ ปกป้อง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น”
120
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The European Convention on Human Rights) มาตรา 14  
การห้ามเลือกปฏิบัติ (Prohibition of discrimination)  บัญญัติว่า
		 “สิทธิและเสรีภาพตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ได้รับการรับรองว่าจะปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด อาทิ เพศ เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น พื้นเพ
ทางชาติหรือสังคม การสมาคมกับชนกลุ่มน้อย ทรัพย์สิน การเกิด หรือสถานะอื่น”
119
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ค�ำร้องดังกล่าว ศาลเห็นว่าเป็นการร้องให้ศาลตรวจสอบตามบทบัญญัตมิ าตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนที่ก�ำหนดให้บทบัญญัติของกฎหมายภายในของ
อั ง กฤษต้ องอ่ า นและตีความสอดคล้องกับ สิท ธิที่ได้รับการรับรองไว้ในอนุสัญญา
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง สหภาพยุ โ รป ซึ่ ง กรณี นี้ คื อ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 14 หลั ก การ
ห้ามเลือกปฏิบตั บิ นพืน้ ฐานของเพศสภาพของคูช่ วี ติ ของผูเ้ ช่าทีเ่ สียชีวติ ทีม่ เี พศเดียวกัน
ในขณะที่เจ้าของห้องเช่าอ้างคดี Grant v South-West Trains Ltd (1998) ที่ปฏิเสธ
การยอมรับสิทธิของคู่ชีวิตเพศเดียวกัน ซึ่งศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปได้รับรองว่า
การปฏิเสธการยอมรับสิทธิของคู่ชีวิตเพศเดียวกันไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษาว่า บทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเช่าดังกล่าวนัน้
ต้องตีความรวมถึงความสัมพันธ์ของบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันด้วย โดยค�ำว่า “สามีหรือ
ภริยา” ต้องตีความว่า “เขาหรือเธอทีเ่ ป็นภริยาหรือสามีของพวกเขาเหล่านัน้ ” ในค�ำนิยาม
ของมาตรา 8 อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติ
มาตรา 14 หลักการไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการห้ามเลือกปฏิบัติเนื่องจากเพศวิถี
ด้วยเช่นกัน ดังนั้น บทบัญญัติของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเช่าจึงไม่สอดคล้องกับ
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในมาตรา 8 และมาตรา 14 โดยให้นาย Juan
Godin-Mendoza มีสิทธิอาศัยอยู่ในห้องเช่าต่อไป
ข้อสังเกตในคดีนี้คือ จุดเริ่มต้นของข้อพิพาทมาจากการฟ้องระหว่างเอกชน
และเอกชน ได้แก่เจ้าของห้องเช่าและคู่ชีวิตของผู้เช่าที่เสียชีวิต ไม่ใช่การตั้งต้นฟ้องคดี
สิทธิมนุษยชน แต่เมือ่ มีประเด็นปรากฏต่อศาลว่ามีบทบัญญัตขิ องกฎหมายภายในขัดต่อ
สิ ท ธิ ใ นอนุ สั ญ ญาฯที่ รั บ รองไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ศาลจึ ง ต้ อ งอ่ า น
และตีความกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ดังนั้น การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายว่าสอดคล้องกับสิทธิที่รับรองไว้หรือไม่
จึงอาจปรากฏในระหว่างการพิจารณาของศาลในกระบวนการใดก็ได้
7.7.2 ค�ำวินจิ ฉัยเกีย่ วกับการกระท�ำทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมายขององค์กรของรัฐ
คดีซึ่งศาลมีมติไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณา (JR1, Re Judicial Review (2011)
NIQB 5)121
121

Bailii. JR1, Re Judicial Review (2011) NIQB 5 (17 January 2011) (High Court of Justice in
Northern Ireland Queen’s Bench Division Decisions). https://www.bailii.org/nie/cases/
NIHC/QB/2011/5.html (accessed January 15, 2019).
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คดีนี้เป็นกรณีที่เยาวชนมายื่นค�ำร้องต่อศาลขอให้ศาลใช้ดุลพินิจตรวจสอบ
ค�ำสัง่ ของผูบ้ ญ
ั ชาการสูงสุดของต�ำรวจในการสัง่ ให้นำ� ปืนช็อตไฟฟ้ามาใช้ในสถานีตำ� รวจ
ของไอร์แลนด์เหนือ ศาลมีค�ำสั่งไม่รับพิจารณาเนื่องจากผู้ร้องไม่ถือเป็นเหยื่อที่เป็น
ผู้เสียหายส�ำคัญจากค�ำสั่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อเท็จจริง: ผู้ร้องเป็นเยาวชนอายุ 8 ปี ยื่นค�ำร้องในนามตนเองและในนาม
กลุม่ เยาวชน ให้ศาลตรวจสอบค�ำสัง่ ของผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจสูงสุดในการให้สถานีตำ� รวจของ
ไอร์แลนด์เหนือน�ำปืนช็อตไฟฟ้ามาใช้ในการปราบปรามต่าง ๆ โดยเห็นว่าการใช้
ปืนช็อตไฟฟ้ายิงไปยังบุคคลนั้น เป็นการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังบุคคลที่ท�ำให้ร่างกาย
ของผู้ถูกยิงสูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อชั่วคราวและก่อให้เกิดความเจ็บปวด โดยอ้าง
หลักฐานทางการแพทย์ประกอบว่าการใช้อาวุธดังกล่าว แม้จะยังไม่มีผลพิสูจน์
ทางการแพทย์ที่สมบูรณ์ว่าเป็นอันตรายต่อเด็ก แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเด็กจะ
ปลอดภัยหากถูกยิงด้วยอาวุธดังกล่าว ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าขัดต่อสิทธิในการมีชีวิต (right to
life) ที่ได้รับรองไว้ในมาตรา 2 แห่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน122
ค�ำวินจิ ฉัยของศาล: เบือ้ งต้นศาลก�ำหนดประเด็นในการพิจารณาว่า ผูร้ อ้ งถือเป็น
เหยื่อที่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างส�ำคัญจากค�ำสั่งดังกล่าวหรือไม่
ศาลเห็นว่า บทบัญญัตมิ าตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน ค.ศ. 1998123
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The European Convention on Human Rights) มาตรา 2
สิทธิในชีวิต (Right to life) บัญญัติว่า
		 “บุคคลทุกคนมีสิทธิในชีวิตที่จะได้รับการปกป้องโดยกฎหมาย ไม่มีผู้ใดที่จะมีสิทธิพรากชีวิตของ
บุคคลโดยเจตนาได้ ศาลจะตัดสินลงโทษประหารชีวิตผู้ที่เชื่อว่าได้กระท�ำผิดอาญาต่อเมื่อมีบทบัญญัติ
กฎหมายให้ลงโทษได้
		 การพรากชีวิตที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าขัดต่อบทบัญญัตินี้ หากเป็นผลจากการใช้ก�ำลังในกรณี
ที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ไม่สามารถด�ำเนินการอย่างอื่นได้ (เอ) ในการป้องกันบุคคลใดจากการกระท�ำ
ความรุนแรงที่มิชอบด้วยกฎหมาย (บี) ในกรณีที่เป็นผลจากการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมายหรือป้องกัน
มิให้นักโทษหลบหนี หรือ (ซี) ในการกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระงับการจลาจล
หรือกบฏ”
123
พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 (The Human Rights Act, 1998), มาตรา 7 การด�ำเนินการ
ตามกฎหมาย (Proceeding) บัญญัติว่า
		“(1) บุคคลใดก็ตามที่จะฟ้ององค์กรของรัฐที่ได้กระท�ำหรือก�ำลังจะกระท�ำที่มีลักษณะเป็นการ
มิชอบด้วยกฎหมายตามบทบัญญัติข้อ 6 (1) อาจจะ
		 (เอ) ฟ้ององค์กรของรัฐนั้นตามพระราชบัญญัตินี้ในศาลหรือองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทที่มีเขตอ�ำนาจ
หรือ
122

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ให้ผู้เป็นเหยื่อในตามค�ำนิยามของบทบัญญัติมาตรา 34 แห่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน124 เท่านั้นที่มสี ิทธิฟ้องคดีตอ่ ศาลได้ ซึง่ มาตราดังกล่าว ให้บคุ คลใดก็ตาม
องค์กรทีม่ ใิ ช่รฐั บาล หรือกลุม่ ของบุคคลทีต่ กเป็นเหยือ่ เนือ่ งจากถูกละเมิดสิทธิทรี่ บั รอง
ไว้ในอนุสญ
ั ญาและพิธสี าร จึงต้องพิจารณาว่าผูร้ อ้ งเป็น “เหยือ่ ” ตามค�ำนิยามดังกล่าว
หรือไม่
ผู้ร้องอ้างว่าตนเป็นเหยื่อที่มีสิทธิฟ้องคดีได้ ดังนี้
(1) ยายของผู้ร้องถูกฆ่าในปี ค.ศ. 1981 จากกระสุนปืนพลาสติกของต�ำรวจ
ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ร้องวิตกกังวลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับมารดาของเธอ
ศาลปฏิเสธไม่น�ำประเด็นที่ผู้ร้องหยิบยกมาพิจารณาว่าผู้ร้องเป็นเหยื่อหรือไม่
เนื่องจากการตายของยายผู้ร้องแยกจากข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับตัวผู้ร้องโดยสิ้นเชิง
(entirely divorced) และกระสุนปืนพลาสติกถูกน�ำมาใช้ในการปราบจลาจลที่ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อย ส่วนปืนช็อตไฟฟ้าไม่ถูกน�ำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
(2) ผู้ร้องอาศัยอยู่ในเขต Belfast ซึ่งมีชื่อเสียงในทางไม่ดีเกี่ยวกับการทะเลาะ
วิวาทกัน อันเป็นสาเหตุให้มีการใช้ความรุนแรงและมีเหตุการณ์ไม่สงบ (disorder)
ในบริเวณข้างถนนที่อาจน�ำมาสู่การปราบปรามโดยอาวุธของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ศาลเห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่ท�ำให้ “เด็ก” เป็นเหยื่อที่ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างส�ำคัญ เนื่องจากปืนช็อตไฟฟ้าจะไม่ถูกน�ำมาใช้ในการปราบจลาจลในเหตุการณ์
		 (บี) ใช้สิทธิตามอนุสัญญานี้หรือสิทธิที่เกี่ยวข้องในกระบวนการใดตามกฎหมาย
		 แต่ทั้งนี้เขาต้องเป็น “เหยื่อ” (victim) จากการกระท�ำที่มิชอบด้วยกฎหมาย
		 (2) …….
		 (3) หากเป็นการร้องขอให้ศาลทบทวน (judicial review) ผู้ร้องจะต้องเป็น “ผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
ส�ำคัญ” (to be taken to have a sufficient interest) จากการกระท�ำที่มิชอบด้วยกฎหมายนั้น หรือ
อาจจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างส�ำคัญที่เป็นเหยื่อจากการกระท�ำดังกล่าว”
124
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The European Convention on Human Rights) มาตรา 34
การฟ้องคดีของปัจเจกบุคคล (Individual applications)บัญญัติว่า
		“ศาลมีสิทธิรับค�ำร้องจากบุคคลใดก็ตาม องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (nongovernmental organisation) หรือกลุ่มบุคคลใด ที่อ้างว่าตนเป็นเหยื่อที่ถูกรัฐสมาชิกแห่งอนุสัญญานี้ละเมิดสิทธิที่ได้รับการ
รับรองไว้ตามอนุสัญญาหรือพิธีสารที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐสมาชิกแห่งอนุสัญญาได้ให้ค�ำมั่นว่าการใช้สิทธิดัง
กล่าวจะไม่ถูกกีดกัน”
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ความไม่สงบ และไม่มีหลักฐานที่ชี้ได้ชัดเจนว่าในบริเวณดังกล่าวเด็กอาจถูกช็อตด้วย
ปืนไฟฟ้า
(3) ผูร้ อ้ งเป็นสมาชิกของกลุม่ เยาวชน ซึง่ จากผลพิสจู น์ทางการแพทย์ในปัจจุบนั
ถือว่า “เด็ก” เป็นกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับอันตรายจากการใช้อาวุธปืนช็อตไฟฟ้า
จึงถือว่าเป็นเหยื่อ
ศาลเห็นว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงระบุว่าวัตถุที่มีความเสี่ยง
ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กนั้นมีอาวุธปืนช็อตไฟฟ้าอยู่ด้วย
ด้ ว ยเหตุ ผ ลข้ า งต้ น ศาลเห็ น ว่ า ผู ้ ร ้ อ งมิ ใ ช่ เ หยื่ อ ที่ จ ะน� ำ เสนอคดี ต ่ อ ศาล
ตามพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนได้
7.7.3 คดีที่ศาลพิจารณาค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
คดี Secretary of State for Work and Pensions v Camichael 2018
EWCA Civ 58125
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2018 ศาลอุทธรณ์ได้อนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท�ำงานและบ�ำเหน็จบ�ำนาญ (Secretary of State for Work and Pension)
อุทธรณ์คำ� ตัดสินของคณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาทขัน้ สูง (Upper Tribunals) ทีส่ งั่ ให้
คณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาทชัน้ ต้นมีอำ� นาจตามกฎหมายล�ำดับรองในการไม่ปรับใช้ได้
ทั้งที่ศาลสูงสุดได้มีค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติดังกล่าวละเมิดสิทธิของผู้ร้องภายใต้ ECHR
ข้ อ เท็ จ จริ ง : นาย Carmichael ผู้ที่ถูก ฟ้องได้อาศัยอยู่กับภริยาในบ้าน
สองห้องนอนตามสิทธิในโครงการเคหะ โดยภริยาของนาย Carmichael เป็นผู้ไร้
ความสามารถต้องใช้รถเข็น การที่เอารถเข็นไว้ในห้องนอนท�ำให้นาย Carmichael
ไม่สามารถอยู่อาศัยในห้องนอนร่วมกับภริยาได้ เพราะขนาดพื้นที่ไม่เพียงพอ
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วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2013 กฎหมายสิทธิประโยชน์ในโครงการเคหะ (Housing
Benefit Regulations) ทีแ่ ก้ไขใหม่มผี ลใช้บงั คับ โดยบทบัญญัตมิ าตรา B13 ทีแ่ ก้ไขใหม่126
มีเรือ่ งการเก็บภาษีหอ้ งนอน ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อบ้านทีม่ ผี ไู้ ร้ความสามารถทีต่ อ้ งการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
มาตรา B13 แห่งกฎหมายสิทธิประโยชน์ในโครงการเคหะ (Housing Benefit Regulations) บัญญัติว่า
		 “(1) หลักเกณฑ์การเช่าห้องสูงสุดในส่วนของภาคสังคมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ (2) ถึง (4)
		 (2) เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีดุลพินิจในการจ�ำกัดการเช่าโดย
			 (เอ) ให้พิจารณาจากจ�ำนวนผู้ที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 12B (2) ที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถเช่าได้
โดยไม่ต้องพิจารณาตามมาตรา 12B (4) และ (6);
			 (บี) ในกรณีที่จ�ำนวนห้องนอนในที่พักอาศัยเกินกว่าจ�ำนวนห้องนอนที่ผู้นั้นมีสิทธิดังที่ระบุไว้ใน
ย่อหน้าที่ (5) ถึง (7) ให้ลดอัตราส่วนขนาดพืน้ ทีข่ องห้องนอนลงให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในย่อหน้าที่ (3)
			 (ซี) ในกรณีทมี่ บี คุ คลมากกว่าหนึง่ คนทีม่ หี น้าทีใ่ นการช�ำระค่าเช่าในทีพ่ กั อาศัย ให้กำ� หนดจ�ำนวน
ค่าเช่าที่เหมาะสม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับอนุมาตรา (เอ) และ (บี) ระหว่างบุคคลแต่ละคนโดยให้ค�ำนึง
ถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ�ำนวนของผู้คนและสัดส่วนของค่าเช่าที่แต่ละคนจ่าย
		 (3) การลดอัตราส่วนขนาดพื้นที่ของห้องนอนที่เหมาะสม ให้เป็นดังนี้
			 (เอ) 14% ในกรณีที่จ�ำนวนห้องนอนในที่พักอาศัยเกินกว่าที่ผู้เช่ามีสิทธิตามกฎหมายหนึ่งห้อง
			 (บี) 25% ในกรณีทจี่ ำ� นวนห้องนอนในทีพ่ กั อาศัยเกินกว่าทีผ่ เู้ ช่ามีสทิ ธิตามกฎหมายสองห้องนอน
หรือมากกว่านั้น
		 (4) เมื่อปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องว่าในสถานการณ์เฉพาะบางกรณีการจ�ำกัดการเช่าอาจท�ำได้
หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ของการเคหะ การเช่าสูงสุดในส่วนของภาคสังคมจะมีปริมาณรวมลดลงก็ได้
หากเจ้าหน้าที่เห็นสมควรซึ่งมีผลเฉพาะกรณี
		 (5) ผูเ้ ช่าทีม่ สี ทิ ธิเช่าอาจจะพิสจู น์ให้เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องเห็นว่าผูเ้ ช่าได้เช่าทีพ่ กั อาศัยเพือ่ ท�ำเป็นบ้าน
(home) โดยให้บคุ คลในบ้านมีหอ้ งนอนของแต่ละคนได้ ทัง้ นี้ ต้องเป็นบุคคลอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
อยู่ด้วย
			 (เอ) เป็นคู่สามีหรือภริยา (a couple) (ตามความหมายของหมวดที่ 7 ของพระราชบัญญัตินี้)
			 (บี) เป็นบุคคลที่ไม่ใช่เด็ก (a person who is not a child)
			 (ซี) เด็กสองคนของคู่รักร่วมเพศ (two children of the same sex)
			 (ดี) เด็กสองคนที่มีอายุน้อยกว่าสิบปี (two children who are less than ten years old
			 (อี) เด็กหนึ่งคน (a child)
			 (6) ผู้เช่าที่มีสิทธิตามกฎหมายอาจจะขอเพิ่มห้องนอนได้หากเข้ากรณีดังต่อไปนี้
			 (เอ) ผู้เช่าหรือคู่สมรสของเขา (หรือทั้งสองคน) เป็นบุคคลที่ต้องการการดูแลในช่วงกลางคืน
			 (บี) ผู้เช่าหรือคู่สมรสของเขา (หรือทั้งสองคน) เป็นบุคคลที่มีหน้าที่ในการดูแลบิดามารดาหรือ
เป็นผู้ดูแลคนป่วยคนแก่ที่บ้าน
		(7) ผู้เช่าจะมีสิทธิเช่าห้องที่มีเตียงนอนเพิ่มสองห้องเมื่อเป็นไปตามย่อหน้าที่ (6) (เอ) และ (บี)
ทั้งสองประการ
		 ....”
126
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ต่อมาวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2013 นาย Carmichael ได้รบั จดหมายจากเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นแจ้งว่าภายใต้บทบัญญัติมาตรา B13 บ้านของเขาจะต้องถูกลดพื้นที่ใช้สอยลง
14% ด้วยเหตุนี้ นาย Carmichael จึงได้มาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
ชัน้ ต้น และในขณะเดียวกันยังได้รบั อนุญาตให้นำ� คดีมาฟ้องต่อศาลให้ตรวจสอบบทบัญญัติ
มาตรา B13 และการใช้ดลุ ยพินจิ ของเจ้าหน้าทีต่ อ่ ประชาชนซึง่ เป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่
ผู้ไร้ความสามารถอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิตามข้อ 8127 และ 14 ของ ECHR128
เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2016 ศาลสูงสุดได้มคี ำ� สัง่ (Declaration) ว่าบทบัญญัติ
มาตรา B13 ขัดต่อสิทธิมนุษยชนที่รับรองไว้ใน ECHR ซึ่งรู้จักในคดี R(Carmichael
and Rourke) v Secretary of State for Work and Pensions (2016) UKSC 58,
(2016) 1 WLR 4550
ภายหลังจากทีศ่ าลสูงสุดมีคำ� พิพากษาดังกล่าว คณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาท
ได้พจิ ารณาอุทธรณ์ของนาย Carmichael ทีอ่ ทุ ธรณ์วา่ บทบัญญัตมิ าตรา B13 ไม่สอดคล้อง
กับบทบัญญัตมิ าตรา 3 ของพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 เนือ่ งจากตัดสิทธิ
ของนาย Carmichael จากสิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับ ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท�ำงานและบ�ำเหน็จบ�ำนาญได้อทุ ธรณ์ประเด็นนี้ ต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัย
ข้อพิพาทชัน้ สูง โดยคณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาทชัน้ สูงยอมรับว่า บทบัญญัตมิ าตรา 3
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The European Convention on Human Rights) มาตรา 8
สิทธิในการเคารพต่อความเป็นอยู่ส่วนตัวและครอบครัว (Article 8 Right to respect for private and
family life) บัญญัติว่า
“1. บุคคลทั้งหลายมีสิทธิในการได้รับการเคารพต่อความเป็นอยู่ส่วนตัวและครอบครัว ที่อยู่อาศัย
และการสื่อสาร
		 2. ห้ามมิให้องค์กรของรัฐแทรกแซงชีวิตส่วนตัวของประชาชน เว้นแต่จะมีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ให้อ�ำนาจไว้ว่าให้สามารถกระท�ำได้และการแทรกแซงดังกล่าวมีความจ�ำเป็นในสังคมประชาธิปไตยต่อ
ความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ ความมั่นคงของรัฐ หรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นการ
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือป้องกันอาชญากรรม เพือ่ เป็นการปกป้องสุขภาพหรือจิตใจ หรือเพือ่ ปกป้อง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น”
128
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The European Convention on Human Rights) มาตรา 14  
การห้ามเลือกปฏิบัติ (Prohibition of discrimination)  บัญญัติว่า
		 “สิทธิและเสรีภาพตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ได้รับการรับรองว่าจะปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด อาทิ เพศ เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น พื้นเพ
ทางชาติหรือสังคม การสมาคมกับชนกลุ่มน้อย ทรัพย์สิน การเกิด หรือสถานะอื่น”
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ของพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน  ไม่อนุญาตให้คณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาทชัน้ ต้น
ตีความมาตรา B13 ไปในทางที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติดังกล่าว แต่คณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทชั้นสูงเห็นว่า การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ ECHR ไม่ควรน�ำมาปรับใช้
และสิทธิประโยชน์ของ นาย Carmichael ตามโครงการเคหะทีเ่ ขาได้รบั โดยให้คำ� นวณ
ภาษีใหม่ซึ่งลดจ�ำนวนภาษีให้
นาย Carmichael เห็นว่าคณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาทชัน้ สูงควรต้องตีความ
บทบัญญัติมาตรา B13 เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของนาย Carmichael และภริยา
แต่ไม่ตคี วามเช่นนัน้ ซึง่ เป็นการกระท�ำทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมายตามบทบัญญัตมิ าตรา 6 (1)
ของพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน ทัง้ ทีศ่ าลสูงสุดได้มคี ำ� ตัดสินแล้วในคดี Carmichael
and Rourke ดังนัน้ คณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาทชัน้ สูงควรทีจ่ ะปฏิเสธค�ำร้องอุทธรณ์
ของรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการท� ำ งานและบ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญ อั น อาจส่ ง ผลให้
นาย Carmichael สามารถน�ำคดีมาเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งที่เขาต้องสูญเสียเงิน
ไปได้ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 8 (2) ของพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน เนื่องจาก
ไม่สามารถได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท�ำงานและบ�ำเหน็จบ�ำนาญได้อุทธรณ์ค�ำตัดสิน
2 ประเด็น ดังนี้
(1) คณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาททัง้ ชัน้ ต้นและชัน้ สูง ไม่ได้ปรับใช้บทบัญญัติ
ที่ขัดหรือแย้งกับสิทธิมนุษยชนที่ถูกรับรองไว้ใน ECHR และ
(2) ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทชั้นสูงในการค�ำนวณให้
นาย Carmichael ช�ำระภาษีนั้น ไม่สอดคล้องกับที่เจ้าหน้าที่ก�ำหนดไว้
ค�ำตัดสินของศาล: ประเด็นแรก ศาลเห็นว่า การที่คณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาทชัน้ สูงไม่ได้ตคี วามการปรับใช้บทบัญญัตมิ าตรา B13 ให้สอดคล้องกับมาตรา 3
พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน ถือว่าเป็นการกระท�ำทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมายตามมาตรา 6 (1)
ของพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน เนื่องจากองค์กรของรัฐซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทไม่มีอ�ำนาจเหนือกว่าหรือนิ่งเฉยต่อสิทธิที่ถูกรับรองไว้ เมื่อปรากฏว่า
ในขณะนั้ น ศาลสู ง สุ ด ได้ มี ค� ำ ตั ด สิ น ว่ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา B13 ขั ด ต่ อ สิ ท ธิ ข อง
นาย Carmichael ทีถ่ กู รับรองไว้แล้ว จึงไม่มคี วามจ�ำเป็นทีค่ ณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาท
จะใช้ดุลพินิจพิจารณาต่างออกไป
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ประเด็นทีส่ อง ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องกันว่าคณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาทสูงสุด
ได้ตัดสินผิดพลาดในเรื่องการให้ค�ำนวณภาษีที่รัฐเรียกเก็บใหม่ โดยได้ลดภาษีให้
นาย Carmichael เนื่องจากฐานภาษีนั้นได้มีการค�ำนวณโดยหน่วยงานที่ถูกต้องแล้ว
ดังนัน้ ศาลเห็นว่าคณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาทสูงสุดใช้ดลุ พินจิ เกินกว่าความเหมาะสม
และเป็นธรรมซึ่งขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 8 (1) ของพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน
7.7.4 ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับการออกค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
คดี PJS v. News Group Newspapers Limited 2016129
คดีนเี้ ป็นการพิจารณาค�ำร้องขอคุม้ ครองชัว่ คราว (interim injunction) ในเรือ่ ง
สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวต่อศาลสูง (High Court) โดยศาลสูงได้ปฏิเสธที่จะให้
ความคุม้ ครองชัว่ คราว โดยเห็นว่าไม่เข้า “ประโยชน์สาธารณะ” (public interest) ผูร้ อ้ ง
จึงอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ เบื้องต้นศาลอุทธรณ์มีค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราว แต่ภายหลัง
มีขอ้ เท็จจริงเพิม่ เติม จ�ำเลยได้ยนื่ ค�ำร้องคัดค้านค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราว และศาลอุทธรณ์
ได้ยกค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราว ผูร้ อ้ งจึงฎีกาต่อศาลสูงสุด (Supreme Court) และศาลฎีกา
มีค�ำสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาคดีถึงที่สุด
ข้อเท็จจริง: ผู้ร้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งได้สมรสกับ
บุคคลที่มีชื่อเสียงและมีบุตรร่วมกันซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้เยาว์ โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009
เป็นต้นมา ผู้ร้องได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลอื่นที่มิใช่คู่สมรส และผู้ร้องได้มี
ความสัมพันธ์ทางเพศร่วมกันสามคน ภายหลังจากความสัมพันธ์สิ้นสุดลง ต่อมาช่วง
เดือนมกราคม ค.ศ. 2016 ผู้ที่เคยร่วมเพศกับผู้ร้องได้น�ำข้อมูลดังกล่าวมาเปิดเผยกับ
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Sun on Sunday และบรรณาธิการข่าวได้เสนอที่จะตีพิมพ์
เรื่องราวดังกล่าว และเมื่อวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2016 ฝ่ายกฎหมายของหนังสือพิมพ์
ได้แจ้งไปยังผู้ร้องว่าจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเป็นการละเมิดต่อ
สิทธิส่วนตัวจึงมาร้องขอต่อศาลให้สั่งคุ้มครองชั่วคราว
129

Royal Court of Justice. Case No: A2/2016/0218 between PJS and News Group Newspapers
Limited (Court of Appeal). https://www.familylaw.co.uk/docs/pdf-files/PJS_v__News_
Group_Newpapers_ Ltd__2016__EWCA_Civ_393.pdf (accessed January 15, 2019) and
The Supreme Court. PJS (appellant) v. News Group Newspapers Ltd (Respondent), 2016
(Judgement). https://www.5rb.com/wp-content/uploads/2016/05/uksc-2016-0080-judgment.pdf (accessed January 15, 2019)
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ศาลสูง (High Court) (ศาลชั้นต้น): เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2016 ผู้ร้องได้ยื่น
ค�ำร้องต่อศาลแผนกควีนซ์เบ็นซ์เพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้จ�ำเลยเผยแพร่ข้อมูล
ของเขาลงในหนังสือพิมพ์ Sun on Sunday โดยอ้างว่าการเผยแพร่จะเป็นการใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลในทางที่มิชอบและละเมิดต่อความเป็นส่วนตัวของเขา
ผู้ถูกกล่าวหาได้โต้แย้งว่า เนื้อหาของข่าวนั้นมีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์
อยู่ในทางสาธารณะ (public debate) และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับคู่สมรสนั้น
ได้มีการเปิดเผยในช่องทางสาธารณะอยู่แล้ว ดังนั้น กรณีดังกล่าวจึงเป็น “ประโยชน์
สาธารณะ” (public interest) ที่ส�ำนักพิมพ์ผู้ถูกกล่าวหาควรจะเปิดเผยความสัมพันธ์
ทางเพศของผู้ร้องกับบุคคลอื่นที่มิใช่คู่สมรส
ผู้ร้องและคู่สมรสได้โต้แย้งว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสิทธิส่วนบุคคล (private life)
ซึ่งไม่เข้าข่ายประเด็นที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในทางสาธารณะ (public debate)
ศาลสูงได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งแรกของผู้ถูกกล่าวหาว่าเข้าลักษณะเป็นประเด็น
ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในทางสาธารณะหรือไม่ออกไป แต่เห็นชอบกับข้อโต้แย้งที่สองว่า
กรณีดังกล่าวเป็นประโยชน์สาธารณะ (public interest) โดยศาลเห็นว่าความสัมพันธ์
ของผู ้ ร ้ อ งกั บ คู ่ ส มรสได้ ป รากฏต่ อ ทางสาธารณะเนื่ อ งจากเป็ น บุ ค คลที่ มี ช่ื อ เสี ย ง
แม้จะไม่ห้ามมีความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลอื่น แต่ศาลเห็นว่าความสัมพันธ์ทางเพศ
ของผู้ร้องกับบุคคลอื่นที่มิใช่คู่สมรสมีลักษณะที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในทางสาธารณะ
(public image) ที่เข้าข่ายเป็นประโยชน์สาธารณะ (public interest)
ดังนั้น ศาลจึงปฏิเสธยกค�ำร้องของผู้ร้องในการขอคุ้มครองชั่วคราว แต่ศาลสั่ง
คุ้มครองชั่วคราว 7 วัน เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal): มีค�ำสั่งรับอุทธรณ์ของผู้ร้อง และแต่งตั้ง
ผู้พิพากษา 2 คน พิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2016
ก่อนที่ค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 22 มกราคม 2016
ศาลได้ก�ำหนดประเด็นข้อกฎหมายในการพิจารณา โดยพิจารณาบทบัญญัติ
มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการกระท�ำที่มิชอบด้วยกฎหมาย
(unlawful act) หมายถึ ง การกระท� ำ ขององค์ ก รของรั ฐ (public authority)
ที่ไม่สอดคล้องกับสิทธิในอนุสัญญาที่ได้รับรองไว้ ซึ่งองค์กรของรัฐนี้หมายความรวมถึง
ศาลหรือคณะกรรมการวินิจฉัยด้วย

293

294 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศาลเห็นว่าจากบทบัญญัตดิ งั กล่าว ศาลจึงต้องปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป ซึ่งได้แก่ บทบัญญัติมาตรา 8 ที่ว่าด้วยสิทธิ
ในการเคารพต่อความเป็นอยู่ส่วนตัวและครอบครัว130 และมาตรา 10 เสรีภาพในการ
แสดงออก131 ซึ่งมีค�ำพิพากษาคดี Campbell v MGN (2004) AC 457 คดี In re S
(a child) (2005) 1 AC 593 และคดี McKennitt v ASH (2006) EWCA Civ 1714
(2008) QB 73 เป็นบรรทัดฐานในข้อกฎหมายดังกล่าว
จากหลักกฎหมายในค�ำพิพากษาดังกล่าว ศาลมีประเด็นต้องพิจารณา ดังนี้
1. ผู้ร้องมีเหตุผลอันสมควรที่คาดหมายได้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่ควรถูกปกปิด
ข้อเท็จจริงหรือไม่
ศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงในคดีน  ี้ ถอื ว่ามีเหตุผลสมควรทีค่ าดหมายได้วา่ ความสัมพันธ์
ทางเพศระหว่างผู้ร้องกับบุคคลอื่นในลักษณะร่วมเพศสามคนถือเป็นเรื่องส่วนตัว
(privacy)
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The European Convention on Human Rights) มาตรา 8
สิทธิในการเคารพต่อความเป็นอยู่ส่วนตัวและครอบครัว (Article 8 Right to respect for private and
family life) บัญญัติว่า
“1. บุคคลทั้งหลายมีสิทธิในการได้รับการเคารพต่อความเป็นอยู่ส่วนตัวและครอบครัว ที่อยู่อาศัย
และการสื่อสาร
		 2. ห้ามมิให้องค์กรของรัฐแทรกแซงชีวิตส่วนตัวของประชาชน เว้นแต่จะมีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ให้อ�ำนาจไว้ว่าให้สามารถกระท�ำได้และการแทรกแซงดังกล่าวมีความจ�ำเป็นในสังคมประชาธิปไตย
ต่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ ความมั่นคงของรัฐ หรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็น
การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือป้องกันอาชญากรรม เพื่อเป็นการปกป้องสุขภาพหรือจิตใจ หรือ
เพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น”
131
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The European Convention on Human Rights) มาตรา 10
เสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) บัญญัติไว้ว่า
		 “1. บุ ค คลทุ ก คนมี สิ ท ธิ ใ นเสรี ภ าพการแสดงออก สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วรวมถึ ง เสรี ภ าพในการแสดง
ความคิดเห็น เสรีภาพในการรับหรือติดต่อสือ่ สารข้อมูลข่าวสารหรือความคิดโดยปราศจากการแทรกแซง
ขององค์กรของรัฐและไม่ต้องค�ำนึงถึงพรมแดน บทบัญญัตินี้จะไม่ป้องกันรัฐจากการเรียกใบอนุญาต
แก่การกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือผู้ประกอบการหนัง
		 2. การใช้เสรีภาพเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งอาจอยู่ภายใต้รูปแบบ เงื่อนไข
ข้อจ�ำกัด หรือการลงโทษตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งจะต้องเป็นมาตรการจ�ำเป็นในสังคมประชาธิปไตย
เพื่อความมั่งคงแห่งชาติ บูรณภาพเหนือดินแดน หรือความปลอดภัยสาธารณะ การป้องกันความไม่สงบ
เรียบร้อยหรืออาชกรรม การคุ้มครองสุขภาพและจิตใจ การคุ้มครองชื่อเสียงหรือสิทธิของบุคคลอื่น
เพื่อมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือเพื่อคงไว้ซึ่งอ�ำนาจและความเป็นธรรมของระบบ
ศาลยุติธรรม”
130
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2. การที่หนังสือพิมพ์จะน�ำเสนอข่าวดังกล่าวเป็นการน�ำเสนอข้อมูลความลับ
สาธารณะ (public confidential information) ตามบทบัญญัติมาตรา 10 หรือไม่
ซึ่งศาลจ�ำเป็นต้องพิจารณาว่าเข้าลักษณะ “ประโยชน์สาธารณะ” (public interest)
หรือไม่
ศาลเห็ น ว่ า ความพึ ง พอใจของผู ้ อ ่ า นที่ ใ คร่ รู ้ ใ นเรื่ อ งกามารมณ์ ข องผู ้ ร ้ อ ง
ยังไม่เข้าลักษณะที่เป็นประโยชน์สาธารณะ
เมื่อศาลชั่งน�้ำหนักระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัวของคดีนี้แล้ว ศาลเห็นว่าสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องในการ
คาดหมายว่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางเพศของเขาจะได้รับความเคารพตามมาตรา 8
เหนือกว่าเสรีภาพในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการคบชู้ของผู้ร้องตามมาตรา 10
ประกอบกับเมือ่ พิจารณาถึงบุตรของผูร้ อ้ งซึง่ เป็นผูเ้ ยาว์อาจจะได้รบั ผลกระทบจากการ
เปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว
ศาลจึงตัดสินให้คุ้มครองชั่วคราวผู้ร้องจากการที่ผู้ถูกกล่าวหาจะเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าว จนกว่าจะมีการพิจารณาคดีหรือมีค�ำสั่งต่อไปในอนาคต
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากทีศ่ าลอุทธรณ์ได้สงั่ คุม้ ครองชัว่ คราวผูร้ อ้ ง ในช่วงต้นเดือน
เมษายน นิตยสารทีม่ ที ตี่ งั้ อยูใ่ นสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่เรือ่ งราวของผูร้ อ้ ง และได้มกี าร
เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวในแคนาดาและสก็อตแลนด์ในเวลาต่อมารวมทั้งในสื่อ
ออนไลน์ จนวันที่ 12 เมษายน News Group Newspaper ผู้ถูกกล่าวหาในคดีน้ี
ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลอุทธรณ์ให้ระงับค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (aside the injunction)
ในการปกป้องข้อมูลของผูร้ อ้ งไว้กอ่ น เนือ่ งจากมีการเผยแพร่ในข้อมูลสาธารณะ ดังนัน้
ค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจึงไม่มีประโยชน์และไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 10
เสรีภาพในการแสดงออก
ศาลอุทธรณ์รับอุทธรณ์ในวันที่ 15 เมษายน และมีค�ำสั่งในวันที่ 18 เมษายน
ยกเลิกค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
ศาลฎีกา (Supreme Court): ผูร้ อ้ งได้ฎกี าค�ำสัง่ ยกเลิกค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราว
ของศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาด�ำเนินกระบวนวิธีพิจารณาในวันที่ 21 เมษายน 2016
ประเด็นที่ขึ้นสู่ศาลฎีกา ได้แก่ การใช้ดุลยพินิจของศาลอุทธรณ์ในการยกเลิกค�ำสั่ง
คุ้มครองชั่วคราวเมื่อเดือนมกราคมอันเนื่องมาจากได้มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ได้รับคุ้มครองในต่างประเทศและทางออนไลน์อย่างแพร่หลาย
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ศาลฎีกามีมติ 4 ต่อ 1 ให้คงไว้ซึ่งค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวผู้ร้อง คู่สมรสของผู้ร้อง
และบุตรของทั้งสองจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีหรือมีค�ำสั่งต่อไปในอนาคต โดยให้
เหตุผลดังนี้
1. ศาลอุทธรณ์ให้เหตุผลในข้อกฎหมายที่ผิดพลาดในการปรับใช้บทบัญญัติ
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนในการชั่งน�้ำหนักระหว่างบทบัญญัติ
มาตรา 8 และมาตรา 10 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรป
โดยศาลอุทธรณ์ได้ใช้ดุลยพินิจตีความค�ำร้องของผู้ถูกกล่าวหาที่ให้พิจารณาค�ำสั่ง
คุม้ ครองชัว่ คราวอีกครัง้ (aside the injunction) ว่าเป็นการเพิม่ น�ำ้ หนักของบทบัญญัติ
มาตรา 10 ในเรือ่ งเสรีภาพในการแสดงออก ซึง่ ศาลฎีกาเห็นว่าการตีความเช่นนัน้ ผิดพลาด
อันกระทบต่อการชั่งน�้ำหนักที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
2. ศาลอุทธรณ์ตีความผิดพลาดในเรื่อง “ข้อจ�ำกัดของประโยชน์สาธารณะ”
(limited public interest) ในการที่จะน�ำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่จะก่อให้เกิดการ
วิพากษ์วจิ ารณ์ผา่ นสือ่ มวลชน แม้จะไม่ถอื ว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นเรือ่ งทีผ่ ดิ กฎหมาย
แต่ศาลฎีกาเห็นว่าการวิจารณ์เรือ่ งทีอ่ าจจะเป็นการนอกใจซึง่ เป็นการกระท�ำของบุคคล
ไม่อาจอ�ำพรางตัวตนของบุคคลนัน้ ได้หากสือ่ มวลชนยังคงสามารถเปิดเผยเรือ่ งราวของ
การจูบและเรือ่ งราวอือ้ ฉาวทางเพศเหล่านี้ โดยศาลฎีกาเห็นว่าไม่ถอื เป็นเรือ่ งประโยชน์
สาธารณะตามจริงที่จะใช้เป็นข้ออ้างในการละเมิดสิทธิในทางส่วนตัวของบุคคลได้
3. ความแตกต่างระหว่างสิทธิในความลับและสิทธิส่วนตัวนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า
ศาลอุทธรณ์ตคี วามแคบเกินไปในประเด็นเรือ่ งการละเมิดสิทธิสว่ นตัวว่าเป็นการละเมิด
ความลับ โดยศาลอุทธรณ์เห็นว่าในเมื่อมีการเปิดเผยเรื่องราวของผู้ร้องในเครือข่าย
ออนไลน์แล้ว ข้อมูลดังกล่าวย่อมปรากฏอยูใ่ นช่องทางสาธารณะจึงขึน้ อยูก่ บั ข้อเท็จจริง
ทีเ่ กีย่ วข้องว่าข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ในวงกว้างแค่ไหน จึงไม่ควรจ�ำกัดสือ่ มวลชนของ
อังกฤษในการน�ำเสนอข่าว ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่าไม่ว่าข้อมูลที่ถูกเปิดเผยดังกล่าวจะยังคง
เป็น “ข้อมูลส่วนตัว” หรือ “เป็นความลับ” อยู่หรือไม่ จะท�ำให้แต่การเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวถือเป็นการรบกวน (intrusiveness) และก่อให้เกิดความทุกข์ใจ (distress)
ซึ่ ง ศาลเห็ น ว่ า มี ค วามแตกต่ า งระหว่ า งความทุ ก ข์ ใ จที่ เ กิ ด จากข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด เผยใน
อินเตอร์เน็ตและข้อมูลทีเ่ ปิดเผยผ่านสือ่ มวลชน ซึง่ ควรต้องน�ำมาพิจารณาหากจะยกเลิก
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ค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยศาลฎีกาเห็นว่าควรต้องเคารพสิทธิของบุตรผู้ร้องซึ่งเป็น
ผู้เยาว์จากการเผยแพร่ข้อมูลนี้ผ่านสื่อมวลชน
4. “การเยียวยาทีเ่ ป็นธรรม” ในขณะทีศ่ าลอุทธรณ์ยกเลิกค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราว
ศาลอุทธรณ์ได้สรุปว่าผู้ร้องสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ
ส่วนตัวได้ ซึ่งศาลฎีกาไม่ได้พิจารณาว่าการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ
(practical and effective remedy) ส�ำหรับผู้ร้องในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิส่วนตัว
ประเมินอย่างไร
7.8 บทสรุป
แม้องั กฤษจะไม่มศี าลรัฐธรรมนูญและการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับ
ประเทศอื่นที่ได้ศึกษาวิจัย แต่พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 ได้สร้างกลไก
ให้ ป ระชาชนทั้ ง ปั จ เจกบุ ค คลหรื อ องค์ ก รภาคเอกชน หรื อ นิ ติ บุ ค คลผู ้ เ ป็ น เหยื่ อ
จากการกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำที่มิชอบด้วยกฎหมายขององค์กรของรัฐสามารถ
ฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรม หรือร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทที่มีเขตอ�ำนาจ
ว่าตนเองถูกอ�ำนาจมหาชนล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนที่ถูกรับรองและคุ้มครองไว้ได้
รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายที่ตนถูกกระทบสิทธิได้ ซึ่งคล้ายคลึงกับการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ ทีม่ กี ระบวนการทีป่ ระชาชนทัง้ หลายสามารถเข้ามาฟ้องร้องคดี “โดยตรง”
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ เมื่อสิทธิและเสรีภาพ “สิทธิขั้นพื้นฐาน” ของตนถูกละเมิด
โดย “อ�ำนาจรัฐ” และยังเป็นการให้อำ� นาจแก่ศาลยุตธิ รรมของอังกฤษควบคุมตรวจสอบ
ความชอบของการกระท�ำทางปกครองและตรวจสอบความชอบด้วยสิทธิมนุษยชน
(Judicial Review) ในการใช้อำ� นาจมหาชนขององค์กรต่าง ๆ ของรัฐ โดยมีวตั ถุแห่งการฟ้องคดี
ครอบคลุมการกระท�ำหรือการละเว้นการกระท�ำของรัฐทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำ
ทางบริหาร ทางตุลาการ หรือการกระท�ำที่ใช้อ�ำนาจมหาชนอื่น แต่การกระท�ำของ
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตถิ า้ เกีย่ วกับกระบวนการตรากฎหมายจะถูกยกเว้นไม่ถอื เป็นวัตถุแห่งคดี
ที่สามารถฟ้องได้ตามหลักอ�ำนาจสูงสุดของรัฐสภา
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 ของอังกฤษได้รับรอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลภายใต้อนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้มผี ลบังคับใช้
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ในอังกฤษ โดยบทบัญญัตมิ าตรา 2 ก�ำหนดให้องค์กรของรัฐทุกองค์กรจะต้องตีความและ
ใช้อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของตนไปในทางที่สอดคล้องกับสิทธิดังกล่าว หากศาล
เห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมายภายในไม่สอดคล้องกับสิทธิเสรีภาพที่ถูกรับรองไว้
ศาลมีอำ� นาจประกาศความไม่สอดคล้องของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายกับสิทธิมนุษยชนได้
หรือที่เรียกว่า Declaration of Incompatibility แต่ค�ำประกาศดังกล่าวไม่ส่งผลต่อ
ความสมบูรณ์ของกฎหมายดังกล่าวตามหลักอ�ำนาจสูงสุดของรัฐสภา โดยบทบัญญัติ
เหล่านั้นยังคงใช้และบังคับใช้ได้ต่อไปและไม่ผูกพันคู่กรณีที่อยู่ภายใต้กระบวนการ
พิจารณานั้นจนกว่าจะถูกแก้ไขโดยรัฐสภา  
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บทที่ 8
อ�ำนาจของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
และระบบการฟ้องคดีสิทธิมนุษยชนในสหภาพยุโรป
ส�ำหรับเนือ้ หาในส่วนของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปและการฟ้องคดีสทิ ธิมนุษยชนนัน้
ผู้วิจัยจะขอน�ำเสนอความในส่วนนี้โดยแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย
(8.1) ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปและการฟ้องคดีสิทธิมนุษยชน
ในศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (8.2) วัตถุแห่งการฟ้องคดี (8.3) เงื่อนไขในการฟ้องคดี
(8.4) วิธพี จิ ารณาคดี (8.5) การบังคับคดีหรือการด�ำเนินการให้เป็นไปตามผลของค�ำพิพากษา
(8.6) สถิติการฟ้องคดี และ (8.7) ตัวอย่างค�ำพิพากษาที่น่าสนใจ และเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันและความกระชับของถ้อยค�ำ  ค�ำว่า “อนุสัญญาฯ”
ที่ปรากฏในหัวข้อนี้ ให้หมายถึง “อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 19501”  
8.1 ข้อความเบื้องต้น
ในส่ ว นของความเบื้ อ งต้ น นั้ น ผู ้ วิ จั ย จะขอน� ำ เสนอความเป็ น มาของ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป องค์ประกอบของศาล เขตอ�ำนาจของศาล และการฟ้องคดี
สิทธิมนุษยชนในศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเป็นล�ำดับสุดท้าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
8.1.1 ความเป็นมาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
นับตั้งแต่องค์การสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) เมือ่ ปี  ค.ศ. 1948 ท�ำให้แนวคิดเกีย่ วกับ
การรับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลก ไม่เพียงแต่เฉพาะรัฐ
แต่ละรัฐเท่านั้นที่ได้น�ำเอาแนวคิดดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการตรากฎหมายและ
ก�ำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในประเทศตนเอง
1

อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1950 (European Convention on Human Rights:
EUCHR) มีชื่อทางการในภาษาอังกฤษว่า “Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms” เอกสารทางวิชาการบางฉบับจึงเรียกอนุสัญญาฉบับนี้ตามชื่อทางการว่า
“อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน” ได้รับการให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 4
เมษายน ค.ศ. 1950 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ.1953
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แต่ในการรวมกลุม่ ระหว่างประเทศ (International Integrations) ทัง้ ในระดับภูมภิ าค
และระดั บ สากล ก็ ไ ด้ น� ำ เอาแนวคิ ด เช่ น ว่ า นี้ ไ ปบรรจุ ไ ว้ ใ นฐานะความมุ ่ ง หมาย
และวัตถุประสงค์ส�ำคัญประการหนึ่งของกรอบความร่วมมือและองค์การฯ ต่าง ๆ
เหล่านั้นด้วย
ส�ำหรับภูมิภาคยุโรปสามารถกล่าวได้ว่า ภูมิภาคแห่งนี้เป็นบ่อเกิดแห่งแนวคิด
ด้านสิทธิมนุษยชนสากล ดังทีเ่ ห็นได้จากพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ ในภูมภิ าค
แห่งนีน้ บั ตัง้ แต่อดีตจนกระทัง่ มีการก่อตัง้ สภาแห่งยุโรป (Council of Europe) ซึง่ บรรดา
รัฐสมาชิกในขณะนั้น ได้น�ำเอาแนวคิดด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
มาบรรจุไว้เป็นเป้าหมายส�ำคัญ เพือ่ ผลักดันให้สทิ ธิมนุษยชนกลายเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระหว่างรัฐสมาชิกทัง้ ปวง ดังจะเห็นได้จากการทีส่ ภาแห่งยุโรปได้มกี ารจัดท�ำอนุสญ
ั ญา
ยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1950 ขึน้ (European Convention on Human Rights :
ECHR 1950) และสนธิสัญญาฉบับนี้เองที่ก่อให้เกิดศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ซึ่งถือเป็น
ศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในระดับภูมภิ าคแห่งแรกของโลก โดยมีอำ� นาจหน้าที่
ในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐกับรัฐ และระหว่างรัฐ
กับปัจเจกชนในกรณีที่ปัจเจกชนเป็นผู้เสียหาย โดยปัจเจกชนสามารถยื่นค�ำฟ้องต่อ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้โดยตรง อันเป็นการยอมรับถึงสถานะของปัจเจกชนในฐานะ
ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งการยอมรับสิทธิในการฟ้องร้องคดีในทาง
ระหว่างประเทศของปัจเจกชนเช่นว่านี้ นับเป็นพัฒนาการความก้าวหน้าอันส�ำคัญของ
กฎหมายระหว่างประเทศ เนื่องจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศในอดีตรัฐ (State)
และองค์การระหว่างประเทศ (International Organization) เท่านั้นที่เป็นผู้ทรงสิทธิ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ (Subjects of International law) ปัจเจกชนไม่ถือว่า
เป็นบุคคลหรือผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ เนื่องจากสิทธิหน้าที่และ
ความรับผิดของบุคคลธรรมดาในทางระหว่างประเทศจะแสดงออกผ่านรัฐทีเ่ ป็นเจ้าของ
สัญชาติของบุคคลนัน้ 2 ดังจะเห็นได้จากธรรมนูญศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ (Statue
of International Court of Justice) ข้อ 34 วรรคหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า
“รัฐเท่านั้นที่จะเป็นคู่ความในคดีมาสู่ศาลได้”3 ในขณะที่อนุสัญญาฯได้รับรองสถานะ
2
3

จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 13. (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2561), 241.
เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา, ประมวลสนธิสัญญาและเอกสารพื้นฐานในทางกฎหมายระหว่างประเทศ,
พิมพ์ครั้งที่ 1. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560), 104.

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ของปัจเจกชนในฐานะผู้ทรงสิทธิที่จะน�ำคดีมาฟ้องสู่ศาลได้ ดังที่ผู้วิจัยจะได้อธิบาย
ในล�ำดับถัดไป
เมื่อหลักการด้านสิทธิมนุษยชนถือเป็นค่านิยมหลักของการรวมกลุ่มในภูมิภาค
ยุโรป สภาแห่งยุโรปจึงก�ำหนดให้รัฐสมาชิกของตนเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญายุโรป
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1950 ด้วย จึงท�ำให้รัฐสมาชิกทั้งปวงของสภาแห่งยุโรป
ต้องเคารพและปฏิบตั ติ ามอนุสญั ญาฯ ไม่กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
(Fundamental Rights) ทีถ่ กู รับรองไว้ในอนุสญ
ั ญาฯ โดยปัจจุบนั มีรฐั ต่าง ๆ ในภูมภิ าค
ยุโรปจ�ำนวนทั้งสิ้น 47 ประเทศ ที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฯ ส่วนการจะใช้สิทธิทางศาล
ประการใด ๆ ในศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ไม่ว่าจะในฐานะรัฐผู้ร้องหรือการตกเป็น
รัฐผูถ้ กู ร้องนัน้ รัฐภาคีแห่งอนุสญั ญาฯจะต้องประกาศยอมรับเขตอ�ำนาจศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรปเสียก่อน ซึง่ เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศทัว่ ไปทีศ่ าลระหว่างประเทศ
ย่อมไม่มีเขตอ�ำนาจในการพิจารณาคดี (Non-compulsory jurisdiction) ที่รัฐมิได้
ประกาศยอมรับเขตอ�ำนาจศาลไว้
ในอดีตศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมีกรอบการท�ำงานควบคู่กับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป แต่เนือ่ งจากทัง้ สององค์กรมีอำ� นาจซ�ำ้ ซ้อนกัน ดังนัน้ ในพิธสี าร
ฉบับที่ 114 จึงได้มีการยกเลิกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European
Commission of Human Rights) ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจึงถูกตั้งขึ้นในฐานะ
ศาลประจ�ำเพียงองค์กรเดียวทีม่ อี ำ� นาจรับพิจารณาคดีทมี่ กี ารร้องเรียนเกีย่ วกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ทั้งจากปัจเจกชนในฐานะผู้เสียหายและจากรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาฯ
รวมถึงอ�ำนาจในการตีความอนุสญ
ั ญาฯ โดยในอนุสญ
ั ญาฯ ยังได้กำ� หนดให้อำ� นาจพิเศษ
แก่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปในการก�ำหนดการชดเชย (Just satisfaction) แก่ผู้เสียหาย
หากเห็นว่ากระบวนการตามกฎหมายภายในของประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น มิได้แก้ไข
4

พิธสี ารฉบับที่ 11 แห่งอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มีผลใช้บงั คับเมือ่ ปี ค.ศ. 1988 โดยก่อนหน้าที่
พิธสี ารฉบับนีจ้ ะมีผลใช้บงั คับ ปัจเจกชนไม่อาจยืน่ ฟ้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้โดยตรง ต้องยืน่ ไปยัง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป เมือ่ คณะกรรมการฯ ถูกยกเลิกไปโดยผลของพิธสี ารฉบับนี้ ปัจเจกชน
จึงสามารถฟ้องร้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้โดยตรง และบรรดาค�ำฟ้องทีไ่ ด้ยนื่ ไว้ตอ่ คณะกรรมการฯ
ก่อนที่พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับและคณะกรรมการฯ ยังไม่ได้รับฟ้อง ก็ให้ศาลสิทธิมนุษยชนเป็นผู้มี
อ�ำนาจพิจารณา (ข้อ 5 แห่งพิธีสารฉบับที่ 11)
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เยียวยาอย่างเพียงพอ5
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป เป็นศาลประจ�ำระหว่างประเทศซึ่งท�ำหน้าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยคดี ทั้งที่เป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับปัจเจกชน และระหว่างรัฐกับรัฐ
เป็นหนึ่งใน 3 ศาล ที่ท�ำหน้าที่พิจารณาโทษระหว่างประเทศเช่นเดียวกับศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ (International Court of Justice) และศาลยุติธรรมแห่งยุโรป
(European Court of Justice)6
8.1.2 องค์ประกอบของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1950 ประกอบกับพิธีสารเพิ่มเติม
ฉบับที่ 11 ก�ำหนดให้ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปประกอบด้วยผูพ้ พิ ากษาซึง่ มีจำ� นวนเท่ากับ
รัฐสมาชิก7 ซึ่งมาจากการเลือกโดยเสียงข้างมากของสมัชชารัฐสภา (Parliamentary
Assembly of the Council of Europe) จากบัญชีรายชื่อที่รัฐสมาชิกเป็นผู้ยื่นเสนอ
ซึง่ แต่ละรัฐสมาชิกมีสทิ ธิเสนอได้ 3 รายชือ่ 8 ผูพ้ พิ ากษาทีไ่ ด้รบั เลือกจะมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง 9 ปี โดยไม่สามารถรับเลือกให้เป็นผู้พิพากษาได้อีก ในกรณีที่มีต�ำแหน่ง
ผู้พิพากษาศาลว่างลงหรือมีรัฐใหม่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ สมัชชารัฐสภาจะท�ำการ
เลือกผูพ้ พิ ากษาคนใหม่แทนทีต่ ำ� แหน่งทีว่ า่ งให้ครบถ้วน และผูพ้ พิ ากษาทีไ่ ด้รบั เลือกใหม่
จะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามระยะเวลาของผู้พิพากษาที่ตนเข้าแทนที่ ผู้พิพากษา
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจะเกษียณเมื่อมีอายุ 70 ปี แต่อาจจะยังคงท�ำหน้าที่เป็น
ผู ้ พิ พ ากษาต่ อไปได้ จ นกว่าจะมีก ารเลือกตั้ง ผู้พิพากษาคนใหม่ หรือจนกว่าคดีที่
ผูพ้ พิ ากษาท่านนัน้ เป็นผูพ้ จิ ารณาจะสิน้ สุดลง9 นอกจากนี้ อนุสญ
ั ญาฯ ได้กำ� หนดคุณสมบัติ
ส�ำคัญของผู้พิพากษาไว้ว่า “ผู้พิพากษานั้นต้องเป็นผู้มีคุณธรรมสูงและมีคุณสมบัติ
5

6
7
8
9

ข้อ 41 แห่งพิธีสารฉบับที่ 11 การชดเชย “หากศาลเห็นว่า มีการละเมิดอนุสัญญาฯ หรือพิธีสารใด ๆ
แห่งอนุสัญญาฯ และเมื่อกฎหมายภายในของอัครภาคีที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ชดใช้ความเสียหายเพียง
เฉพาะบางส่วน หากเป็นกรณีที่จ�ำเป็นศาลจะก�ำหนดให้มีการชดเชยแก่ผู้เสียหายนั้นได้”
Mark, Janis, Ricard kay and Anthony Bradley, European Human Rights Law: Text and
Materials, (Oxford: Oxford University Press, 2000), 64.
Article 20, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 22, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
as amended by Protocol No.11 and No.14
Article 23, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
as amended by Protocol No.11 and No.14

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ทีเ่ หมาะสม ท�ำหน้าทีเ่ ป็นอิสระจากรัฐทีเ่ สนอชือ่ รวมถึงไม่ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทางการเมือง
ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารของรัฐหรือประกอบอาชีพใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และงานที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
(Full time) ของผู้พิพากษา”10
ด้านโครงสร้างการบริหารงานของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปนั้น ประกอบด้วย
ต�ำแหน่งส�ำคัญทีม่ าจากการเลือกตัง้ โดยผูพ้ พิ ากษาศาลด้วยกันเอง ประกอบด้วย ต�ำแหน่ง
ประธานศาล 1 คน และรองประธานศาล จ�ำนวน 2 คน ซึง่ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี11
และมี ผู ้ พิ พ ากษาซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ น ายทะเบี ย นศาล (Registrar) 1 คน และผู ้ แ ทน
นายทะเบียน จ�ำนวน 2 คน หรือมากกว่านัน้ ก็ได้ ซึง่ จะอยูใ่ นวาระคราวละ 5 ปี12 นอกจากนี้
ยังมีต�ำแหน่งประธานแผนกและรองประธานแผนกด้วย
8.1.3 เขตอ�ำนาจของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
เขตอ�ำนาจของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป แบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ อ�ำนาจในการ
รับเรื่องร้องทุกข์ อ�ำนาจในการพิจารณาคดีกรณีพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐ (Inter-state)
และอ�ำนาจในการให้ความเห็นเชิงแนะน�ำ (Advisory opinion)
		
8.1.3.1 อ�ำนาจในการรับเรื่องร้องทุกข์
ภายใต้อนุสัญญาฯ ผู้ที่จะน�ำคดีมาสู่ศาลได้นั้น นอกจากจะเป็นรัฐภาคี
แห่งอนุสัญญาฯ แล้ว ศาลยังสามารถรับค�ำร้องทุกข์ของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือ
องค์กรเอกชนที่ไม่ใช่รัฐบาล (Non-governmental organization : NGO) ในฐานะ
ผูเ้ สียหายจากการละเมิดต่อบัญญัตแิ ห่งอนุสญ
ั ญาฯ หรือพิธสี ารแห่งอนุสญ
ั ญาฯ ได้ดว้ ย
จะเห็นได้วา่ ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยทัว่ ไป เขตอ�ำนาจของ
ศาลระหว่างประเทศนั้นมักจะจ�ำกัดอ�ำนาจการพิจารณาคดีระหว่างรัฐเท่านั้น เช่น
เขตอ�ำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในข้อ 34 แห่งธรรมนูญศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ ก�ำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่า “รัฐเท่านั้นที่จะเป็นคู่ความที่จะน�ำคดี
มาสู่ศาลได้” หากเป็นกรณีพิพาทระหว่างประเทศเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
Article 21, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
and Article 4, Rules of Court of the European Court of Human Rights
11
Article 8, Rules of Court of the European Court of Human Rights
12
Article 15, Rules of Court of the European Court of Human Rights
10
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ของปัจเจกชน รัฐเจ้าของสัญชาติจะเป็นผูฟ้ อ้ งร้องในทางระหว่างประเทศแทนปัจเจกชนนัน้
ส�ำหรับเขตอ�ำนาจของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปนอกจากอ�ำนาจในการรับค�ำร้องทุกข์
ของรัฐภาคีแล้วอนุสญ
ั ญาแห่งสหภาพยุโรปฯ ยังเปิดโอกาสให้ปจั เจกชนสามารถใช้สทิ ธิ
ในการยื่นค�ำร้องทุกข์ได้โดยตรง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการรับรองสถานะของปัจเจกชนให้
เป็นผู้ทรงสิทธิในการเรียกร้องในทางระหว่างประเทศ
		
8.1.3.2 อ�ำนาจในการพิจารณาคดีพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐ (Interstate)
ศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุ โ รปจะมี อ� ำ นาจในการพิ จ ารณาคดี ก รณี พิ พ าท
ระหว่างรัฐกับรัฐได้ก็ต่อเมื่อ รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาฯได้ประกาศยอมรับเขตอ�ำนาจ
ของศาลเท่านั้น การยอมรับเขตอ�ำนาจศาลไม่ว่าจะกระท�ำด้วยวิธีการใด ย่อมท�ำให้
รัฐนั้นสามารถยื่นฟ้องคดีไปยังศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปหรืออาจตกเป็นรัฐที่ถูกฟ้องร้อง
ได้เช่นกัน อย่างไรก็ดี ข้อพิพาทในลักษณะระหว่างรัฐพบได้ยากกว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
ระหว่างรัฐกับปัจเจกชน และมีเพียงไม่กี่คดีที่ได้รับการตัดสินจากศาล เช่น คดีพิพาท
Ireland v. United Kingdoms, Denmark v. Turkey, Cyprus v. Turkey, Georgia v.
Russian Federation เป็นต้น
ในการพิ จ ารณาคดี ซึ่ ง เป็ น ข้ อ พิ พ าทระหว่ า งรั ฐ โดยทั่ ว ไปนั้ น
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจะด�ำเนินการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยและเปิดโอกาสให้คพู่ พิ าท
เข้าชี้แจง เว้นแต่หากเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน การคุ้มครอง
ความเป็นส่วนตัว ศาลสามารถใช้วิธีการพิจารณาแบบลับก็ได้13
		
8.1.3.3 อ�ำนาจในการให้ความเห็นเชิงแนะน�ำ (Advisory opinion)
ศาลจะให้ความเห็นเชิงแนะน�ำได้ก็ต่อเมื่อมีการร้องขอโดยเสียงข้างมาก
จากคณะกรรมการรัฐมนตรี (Committee of Ministers) ในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหา
ในทางกฎหมายเกี่ยวกับการตีความอนุสัญญาฯ และพิธีสารที่เกี่ยวกับอนุสัญญาฯ14
การให้ความเห็นเชิงแนะน�ำนั้นต้องไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและขอบเขต
ของสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ซึง่ ก�ำหนดไว้ในตอนที่ 1 ของอนุสญ
ั ญาหรือเป็นเรือ่ งทีศ่ าลได้พจิ ารณา
15
ไว้แล้ว
Article 63 and 64, Rules of Court of the European Court of Human Rights.
จรัญ โฆษณานันท์, สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม, (กรุงเทพฯ:
ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545), 450.
15
Article 47, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
13
14
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8.2 วัตถุแห่งการฟ้องคดี
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป มีอ�ำนาจในการพิจารณาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับ
อนุสัญญาฯและพิธีสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ การกระท�ำอันเป็นวัตถุ
แห่งการฟ้องคดีทอี่ ยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปนัน้ จะต้องเป็นการกระท�ำ
ที่มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่า รัฐภาคีอนุสัญญาฯ ได้ท�ำการละเมิดต่อพันธกรณี
ตามกฎหมายทีย่ กมาข้างต้นและเกิดความเสียหายขึน้ ในทางใดทางหนึง่ หรือไม่  ซงึ่ ปัจเจกชน
สามารถใช้สิทธิฟ้องต่อศาลได้โดยตรง16
ทัง้ นี้ ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศทัว่ ไป การกระท�ำทีร่ ฐั จะต้องมีความรับผิด
ในทางระหว่างประเทศจะพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
8.2.1 เป็นการกระท�ำของรัฐ (Attribution of Conduct of the State)
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐถือเป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ซึง่ มีสถานภาพทางกฎหมายโดยการสมมติ  ฉะนัน้ กิจการต่าง ๆ ของรัฐจึงต้องมี
บุคคลเป็นผู้กระท�ำการในนามของรัฐ ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลในฝ่ายหรือองค์กรต่าง ๆ
ทีเ่ รียกว่า “เจ้าหน้าทีร่ ฐั ” หรือบางกรณีอาจเป็นเอกชนทีม่ สี ญ
ั ชาติของรัฐหรือเป็นบุคคล
ซึ่งก่อการปฏิวัติหรือรัฐประหารก็ได้ หากพิจารณาในแง่ของโครงสร้างองค์กรหลัก ๆ
ของรัฐ การกระท�ำของรัฐสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ การกระท�ำของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
การกระท�ำของฝ่ายบริหาร และการกระท�ำของฝ่ายตุลาการ
		
8.2.1.1 การกระท�ำของฝ่ายนิติบัญญัติ
การกระท�ำของฝ่ายนิติบัญญัติอาจน�ำมาใช้เป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีต่อ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้หากตกอยู่ในสภาวการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 กรณี ดังนี้
ประการแรก เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติขัดหรือแย้งกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น กรณีรฐั สภาของประเทศเบลเยีย่ มออกกฎหมาย
ห้ามแต่งกายแบบบุรก้า หรือ ชุดทีป่ ดิ บังแบบใบหน้าของมุสลิม ในปี ค.ศ. 2011 มีการน�ำ
เรื่องขึ้นฟ้องศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European Court of Human Rights) ว่า
16

ข้อ 34 อนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน “ศาลอาจรับค�ำฟ้องจากบุคคลใดๆ หรือองค์กรเอกชนทีไ่ ม่ใช่
รัฐบาล หรือคณะบุคคลใด ๆ ที่อ้างว่าได้ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำละเมิดต่อสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด
ที่ก�ำหนดไว้ในอนุสัญญาฯ หรือพิธีสารแห่งอนุสัญญาฯ โดยของอัครภาคีแห่งอนุสัญญาฯ ทั้งนี้อัครภาคี
เช่นว่านั้นย่อมไม่ขัดขวางการใช้สิทธิดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ”
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กฎหมายนี้ละเมิดสิทธิในชีวิตของบุคคลและครอบครัว รวมทั้งละเมิดเสรีภาพในการ
ปฏิบตั ติ ามศาสนา หรือละเมิดกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการเลือกปฏิบตั 17ิ หรือกรณีนาย Hirst
ฟ้องประเทศสหราชอาณาจักรต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป โดยเห็นว่า บทบัญญัติใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติผู้แทนประชาชน ค.ศ. 1983 (Representation of the
People Act 1983) ทีก่ ำ� หนดว่า “ผูท้ ตี่ อ้ งคุมขังในทัณฑสถานตามค�ำพิพากษาไม่สามารถ
ลงคะแนนเสียงตามกฎหมายได้ ทัง้ การเลือกตัง้ สมาชิกรัฐสภาและการเลือกตัง้ ท้องถิน่ ”18
ขัดกับบทบัญญัติ ข้อ 3 ในพิธีสารฉบับที่ 1 แห่งอนุสัญญาฯ ที่ว่า “รัฐจะต้องจัดการ
เลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงออกได้อย่างเสรี”19
ประการที่สอง เป็นกรณีที่รัฐมิได้ตรากฎหมายเพื่ออนุวัตรการให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติแห่งสนธิสัญญา (Implement the provisions of a treaty) กล่าวคือ
ในกรณีทรี่ ฐั ได้แสดงความยินยอมเข้าผูกพันในสนธิสญ
ั ญาใด ๆ แล้ว ย่อมมีหน้าทีท่ จี่ ะต้อง
ออกกฎหมายภายในเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในสนธิสัญญา
การที่รัฐไม่ตรากฎหมายเพื่ออนุวัตรการ อาจใช้เป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีได้ เช่น
ความเสียหายเกิดขึ้นจากความล่าช้าหรือการละเลยของรัฐสภาในการตรากฎหมาย
เป็นต้น
		
8.2.1.2 การกระท�ำของฝ่ายบริหาร
การกระท�ำของฝ่ายบริหาร โดยทั่วไปแบ่งเป็นการกระท�ำทางรัฐบาล
ประเภทหนึง่ และการกระท�ำทางปกครองอีกประเภทหนึง่ ซึง่ ทัง้ สองประเภทอาจใช้เป็น
วัตถุแห่งการฟ้องคดีตอ่ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้ เช่น การกระท�ำทางรัฐบาลบางกรณี
กล่าวคือ รัฐบาลไม่เสนอกฎหมายหรือประกาศใช้กฎหมายซึ่งรัฐนั้นต้องผูกพันภายใต้
พันธกรณีทเี่ กิดจากอนุสญ
ั ญาฯ หรือการกระท�ำทางปกครองทัง้ หลายของหน่วยงานรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่รัฐ หรือการกระท�ำของเอกชนที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากรัฐหรืออยู่ในการ
ควบคุมหรือก�ำกับดูแลของรัฐในการใช้บงั คับกฎหมาย ซึง่ อาจจะเป็นการกระท�ำโดยไม่มี
Belcacemi and Oussar v. Belgium (Application no. 37798/13)
Section 3, Representation of the People Act 1983
Disfranchisement of offenders in prison etc.
(1) A convicted person during the time that he is detained in a penal institution in
pursuance of his sentence is legally incapable of voting at any parliamentary or local
government election.
19
คดี Hirst v. United Kingdom (No. 2) (Application no.74025/01)
17
18
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อ�ำนาจตามกฎหมาย กระท�ำเกินขอบเขตอ�ำนาจที่กฎหมายบัญญัติ การกระท�ำที่ล่าช้า
เกินสมควร การเลือกปฏิบตั ิ หรือการละเมิดของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึง่ การกระท�ำในทีน่ ี้
หมายความรวมถึงการงดเว้นจากการกระท�ำทีร่ ฐั มีหน้าทีต่ อ้ งท�ำด้วย และเมือ่ พิจารณา
จากคดี ที่ ฟ ้ อ งร้ อ งไปยั ง ศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุ โ รปจะพบว่ า วั ต ถุ แ ห่ ง การฟ้ อ งคดี
โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นการกระท�ำของฝ่ายบริหาร
		
8.2.1.3 การกระท�ำของฝ่ายตุลาการ
แม้วา่ การกระท�ำของฝ่ายตุลาการจะแยกออกจากการกระท�ำของฝ่ายนิตบิ ญั ญัติ
และฝ่ายบริหาร แต่ฝา่ ยตุลาการก็นบั ว่าเป็นองค์กรส่วนหนึง่ ของรัฐด้วย จึงมิได้เป็นอิสระ
จากรั ฐ การกระท� ำ ของฝ่ า ยตุ ล าการจึ ง อาจใช้ เ ป็ น วั ต ถุ แ ห่ ง คดี เ พื่ อ ฟ้ อ งร้ อ งต่ อ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้เช่นเดียวกัน  การละเมิดพันธกรณีของฝ่ายตุลาการที่ส�ำคัญ
และมักจะกล่าวถึงกันอยู่เสมอในทางระหว่างประเทศเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐ
นัน่ คือ “การปฏิเสธความยุตธิ รรม” โดยศาล  เช่น การปฏิเสธสิทธิทางศาลของคนต่างด้าว
กระบวนการยุตธิ รรมล่าช้าโดยไม่มเี หตุผล การปฏิเสธทีจ่ ะบังคับคดี การตัดสินทีไ่ ม่เป็นธรรม
เป็นต้น ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาทีน่ า่ สนใจ คือ กรณีศาลเอสโตเนียมีคำ� พิพากษาให้เว็บไซด์
Delfi AS ต้องร่วมรับผิดกับผูท้ เี่ ข้ามาเขียนข้อความในเว็บไซด์ทกี่ อ่ ให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซด์ Delfi AS เห็นว่าเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรม จึงยื่นค�ำฟ้อง
ต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป20
นอกจากนี  ้ หากพิจารณาจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศทัว่ ไป การกระท�ำ
ของเอกชนชนย่อมไม่ถือว่าเป็นการกระท�ำของรัฐ ที่จะน�ำไปฟ้องร้องยังศาลระหว่าง
ประเทศได้ แต่อย่างไรก็ดี ในบางกรณีการกระท�ำของเอกชนอาจถือว่าเป็นการกระท�ำ
ของรัฐได้เช่นกัน หากปรากฏว่าเอกชนได้กระท�ำการใด ๆ โดยได้รับมอบอ�ำนาจจากรัฐ
(Conduct of persons or entities exercising elements of governmental
authority) หรือกระท�ำการใด ๆ ภายใต้การควบคุมของรัฐ (Conduct directed or
controlled by a State) เช่น กรณีกลุม่ ผูช้ มุ นุมชาวอิหร่านบุกรุกสถานทูตสหรัฐฯ และ
จับตัวนักการทูตสหรัฐฯ เป็นตัวประกัน แม้จะเป็นการกระท�ำของนักศึกษาชาวอิหร่าน
ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่การที่ นาย Khomeini ผู้น�ำอิหร่านออกกฤษฎีกาให้
20

Delfi AS v. Estonia (Application No.64569/09)
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การยอมรับต่อการกระท�ำของนักศึกษาอิหร่านดังกล่าว ย่อมแปลความได้วา่ การยึดสถานทูต
และจับนักการทูตสหรัฐฯ เป็นตัวประกัน ถือเป็นการกระท�ำของอิหร่าน21 นอกจากนี้
การกระท�ำเกินขอบเขตอ�ำนาจ (ultra vires) ของเจ้าหน้าทีห่ รือองค์กรของรัฐก็ถอื ว่าอยูใ่ น
ขอบเขตของการกระท�ำของรัฐเช่นกัน22 เช่น คดีพลเรือนสหรัฐฯ หลบซ่อนการก่อจลาจล
อยู่ในบ้าน แต่ถูกทหารเม็กซิโกที่เป็นหน่วยปราบจลาจล ใช้ปืนยิงกราดเข้าไปในบ้าน
จนถึงแก่ความตาย การกระท�ำของเจ้าหน้าทีเ่ ม็กซิโก แม้จะเป็นการกระท�ำทีข่ ดั ต่อค�ำสัง่
ของผู้บังคับบัญชา แต่ถือเป็นการกระท�ำของรัฐเม็กซิโกต้องรับผิด23
8.2.2 เป็นการกระท�ำที่ฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศ (Breach of an
international obligation)
การฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศจะเกิดขึน้ เมือ่ มีการกระท�ำไม่สอดคล้องกับ
พันธกรณีที่รัฐต้องผูกพัน โดยไม่จ�ำเป็นต้องพิจารณาถึงที่มาหรือลักษณะของพันธกรณี
ระหว่างประเทศ24 เช่น ในรูปกฎหมายทีเ่ ป็นสนธิสญ
ั ญาลายลักษณ์อกั ษร หรือในรูปแบบ
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ เป็นต้น เมือ่ รัฐไม่มขี อ้ ผูกพันใด ๆ ภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศย่อมไม่มีความรับผิด การละเมิดพันธกรณีจะเกิดขึ้นเมื่อ รัฐนั้นฝ่าฝืน
พันธกรณีทจี่ ะต้องปฏิบตั ติ ามหรืองดเว้นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและพันธกรณีเช่นว่านัน้
ต้องเกิดขึ้นก่อนหรือขณะที่มีการละเมิดพันธกรณี ในบางกรณีการละเมิดพันธกรณี
ระหว่างประเทศไม่ตอ้ งอาศัยเจตนาชัว่ ร้ายเสมอไป การกระท�ำบางอย่างทีแ่ ม้จะมีเจตนา
สุจริตแต่หากก่อให้เกิดความเสียหายจากการกระท�ำของรัฐก็ถือว่าเป็นการละเมิด
พันธกรณีระหว่างประเทศ25 ที่เรียกว่า “Liability without Fault” นอกจากนี้
การละเมิดพันธกรณียังรวมถึงการสนับสนุนให้ผู้อื่นละเมิดพันธกรณีด้วย
8.2.3 เป็นการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจเป็นความเสียหายทางวัตถุที่สามารถตีราคาเป็น
เงินตรา หรือความเสียหายทางจิตใจ ซึ่งไม่อาจตีราคาเป็นเงินตราก็ได้ ความเสียหาย
Tehran Hostages Case, 1980
Article 4, 5, 6, 7, 9 and 11, Responsibility of States for International Wrongful Acts, 2001
23
Youmans case, 1926
24
Article 12, Responsibility of States for International Wrongful Acts, 2001
25
The Jessie (United Kingdom-United States), Mixed Claims Commission 1921,16 A.J.I.L 114
(1922)
21
22
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ในทีน่ จี้ ะต้องเกิดขึน้ จากการกระท�ำตามทีฝ่ า่ ฝืนต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ เพราะหาก
เป็นความเสียหายทีไ่ ด้กระท�ำโดยชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศ แม้จะมีความเสียหาย
เกิดขึ้น รัฐที่กระท�ำก็หาต้องรับผิดชอบไม่ เช่น กรณี Home Missionary Society
ซึง่ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เกิดการจลาจลขึน้ ในอาณานิคมแอฟริกาตะวันตก มีคนผิวขาว
ถูกฆ่าตายจ�ำนวนมาก ประเทศสหรัฐฯ ได้ยื่นประท้วงและเรียกร้องความเสียหาย
จากรัฐบาลอังกฤษต่อการตายของนักสอนศาสนาชาวสหรัฐในเหตุการณ์ครั้งนั้น
ซึ่งอนุญาโตตุลาการในคดีนี้ตัดสินว่า อังกฤษไม่จ�ำเป็นต้องรับผิดชอบ เนื่องจาก
มิได้ขาดความระมัดระวังในการป้องกันและได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที26่
เมือ่ การกระท�ำใด ๆ ของรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาฯ เข้าหลักเกณฑ์เงือ่ นไขตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศข้างต้น ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปย่อมมีอำ� นาจในการพิจารณา
วินิจฉัยความรับผิดของรัฐนั้น ๆ โดยสามารถพิพากษาให้รัฐด�ำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไข
สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการท�ำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม (Restitution) การท�ำให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย การชดเชยแก่คกู่ รณีฝา่ ยทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย (Just satisfaction) แล้วแต่
กรณี
		
8.3 เงื่อนไขการฟ้องคดี
ในการพิจารณาว่าค�ำฟ้องใด ๆ อยูใ่ นเขตอ�ำนาจการพิจารณาของศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรปหรือไม่นนั้ นอกจากจะพิจารณาถึงการประกาศยอมรับเขตอ�ำนาจศาลของรัฐภาคี
แห่งอนุสญ
ั ญาฯ แล้ว ยังมีเหตุตา่ ง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นจะต้องน�ำมาประกอบการพิจารณารับค�ำฟ้อง
อันประกอบด้วยเหตุอันเกี่ยวกับตัวบุคคล (ratione personae) เหตุเกี่ยวกับสถานที่
(ratione loci) เหตุทางเนื้อหาและข้อเท็จจริง (ratione materiae) และเหตุเกี่ยวกับ
เวลา (ratione temporis)27 ซึ่งผู้วิจัยจะอธิบายโดยแยกเป็นข้อ ดังนี้ (8.3.1) ผู้มีสิทธิ
ฟ้องคดี (8.3.2) การแก้ไขเยียวยาความเสียหายก่อนการฟ้องคดี (8.3.3) การละเมิดสิทธิ
จะต้องเกิดขึน้ ในเขตอ�ำนาจของรัฐภาคี (8.3.4) ประเด็นแห่งการฟ้องคดี (8.3.5) ระยะเวลา
การฟ้องคดี และ (8.3.6) รูปแบบการฟ้องคดี
Home Missionary Society Case (United States-United Kingdom) Award 1920. VI Reports
of International Arbitral, United Nations Publication, 42.
27
Rehman Javaid, International Human Rights Law (A practical approach), (Great Britain:
Henry Ling Ltd Press 2003), 158.
26
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8.3.1 ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาล
ตามอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1950 ก�ำหนดให้รฐั และปัจเจกชน
เป็นผู้มีสิทธิที่จะยื่นค�ำฟ้องต่อศาลได้ กล่าวโดยละเอียดดังนี้
		
8.3.1.1 การยื่นค�ำฟ้องระหว่างรัฐ (Inter-State Application)
การยื่ น ค� ำ ฟ้ อ งระหว่ า งรั ฐ จะต้ อ งเป็ น การยื่ น ค� ำ ฟ้ อ งต่ อ ศาลโดยรั ฐ
ซึ่งเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฯ ทั้งนี้ การยื่นค�ำฟ้องต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตาม ข้อ 33
ของอนุสญ
ั ญาฯ และข้อ 46 ของกฎระเบียบศาล (Rule of Court) กล่าวคือ จะต้องมีการ
กล่าวอ้างถึงการละเมิดต่อสิทธิใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ และ
พิธีสารแห่งอนุสัญญาโดยรัฐภาคีอื่น โดยรัฐจะต้องยื่นค�ำฟ้องไปยังส�ำนักทะเบียน
ของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The Registrar European Court of Human Rights)
โดยระบุชื่อรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาฯ ที่เป็นคู่ความ ถ้อยแถลงข้อเท็จจริง บทบัญญัติ
แห่งอนุสัญญาฯ หรือพิธีสารแห่งอนุสัญญาฯ ที่มีการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์การยื่นค�ำร้อง
เป็นต้น
		
8.3.1.2 การยื่นค�ำร้องของปัจเจกชนซึ่งเป็นผู้เสียหาย (Individual)
ตามอนุสญ
ั ญาสหภาพยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1950 ข้อ 34 กรณีที่
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือองค์กรเอกชนที่ไม่ใช่รัฐบาล (Non-governmental
organization : NGO) หรือกลุม่ บุคคลดังกล่าวถูกละเมิดสิทธิทไี่ ด้รบั รองไว้ในอนุสญ
ั ญาฯ
หรื อ พิ ธี ส ารแห่ ง อนุ สั ญ ญาฯ โดยรั ฐ ภาคี รั ฐ ใดรั ฐ หนึ่ ง หรื อ เห็ น ว่ า รั ฐ ภาคี ใ ด ๆ
แห่งอนุสญ
ั ญาฯ ฝ่าฝืนบทบัญญัตแิ ห่งอนุสญ
ั ญาฯ สามารถยืน่ ค�ำฟ้องต่อศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรปได้โดยตรงด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผอู้ นื่ ด�ำเนินการแทนได้ โดยท�ำเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อ ซึ่งกรณีดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี28้
ประการแรก ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้เสียหายที่มีภูมิล�ำเนา (Domicile) หรือ
ถิน่ ทีอ่ ยู่ (Residence) ในรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาฯ แต่ไม่จำ� เป็นต้องมีสญ
ั ชาติของรัฐภาคี
ประการที่สอง สิทธิที่ถูกละเมิดจะต้องเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้ใน
อนุสัญญาฯ หรือพิธีสารแห่งอนุสัญญาฯ
28

European Court of Human Rights, The life of an application, https://www.echr. coe.int/
Documents/Case_processing_ENG.pdf (accessed August 15, 2019).
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ประการที่สาม ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาฯ เท่านั้น
และจะต้องถูกกล่าวหาว่าได้กระท�ำการละเมิดสิทธิ ซึ่งการละเมิดดังกล่าวต้องเกิดขึ้น
ในเขตอ�ำนาจ (jurisdiction) ของรัฐที่ถูกกล่าวหานั้น29
ในกรณีทผี่ เู้ สียหายได้เสียชีวติ ก่อนการฟ้องคดี หรือระหว่างการพิจารณาคดี
ทายาทมี สิ ท ธิ ฟ ้ อ งคดี แ ทนได้ หรื อ ในกรณี ที่ เ ป็ น ผู ้ เ ยาว์ ห รื อ คนไร้ ค วามสามารถ
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถฟ้องคดีแทนได้
8.3.2 การแก้ไขเยียวยาความเสียหายก่อนการฟ้องคดี
ในกรณีทปี่ จั เจกชนเป็นผูเ้ สียหายจะสามารถยืน่ ฟ้องต่อศาลได้กต็ อ่ เมือ่ ได้ดำ� เนิน
กระบวนการเรียกร้องสิทธิเพื่อเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายภายในของรัฐ
ในทุกวิถที างแล้ว จนไม่มหี นทางทางเยียวยาอืน่ ใดได้อกี (Non-exhaustion of domestic
remedies) หรือแม้จะได้ด�ำเนินการตามวิธีการเพื่อเยียวยาเหล่านั้น ก็ไม่อาจท�ำให้
เป็นทีพ่ อใจแก่ผเู้ สียหายได้30 ทัง้ นี้ การด�ำเนินการทุกวิถที างหากเป็นกรณีทมี่ กี ารฟ้องคดี
คดีนั้นจะต้องพิจารณาอย่างถึงที่สุดแล้วโดยศาลสูงสุดของรัฐ และรวมถึงการฟ้องร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญของรัฐนั้นด้วย
หลักการข้างต้นนี้ ปรากฏอยูใ่ นข้อ 35 ของอนุสญ
ั ญาฯ และยังเป็นหลักกฎหมาย
จารีตประเพณีระหว่างประเทศทีไ่ ด้ถกู ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่า การใช้สทิ ธิของปัจเจกชน
เพื่อเรียกร้องต่อองค์การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ เพื่อให้มีการเยียวยาชดใช้นั้น
จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อ ได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนแห่งกฎหมายภายในจนถึงที่สุดแล้ว31
นอกจากหลักการนี้จะปรากฏในข้อ 35 ของอนุสัญญาฯ แล้ว ยังมีตราสารระหว่าง
ประเทศอีกหลายฉบับที่ก�ำหนดหลักการไว้อย่างเดียวกันอีกด้วย เช่น ข้อ 41 (1) (ซี)
แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และข้อ 2 ข้อ 5(1)(บี)
นอกจากรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาฯ ซึ่งอาจถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ปัจเจกชนแล้ว ข้อท้าทายทีน่ า่ สนใจทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในสถานการณ์โลกปัจจุบนั คือ การละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยองค์การระหว่างประเทศ หากองค์กรหรือหน่วยงานใดภายใต้สภาแห่งยุโรปเป็นผูล้ ะเมิดพันธกรณีภายใต้
อนุสญ
ั ญาฯ เสียเอง และหากมีการฟ้องคดีไปยังศาลย่อมเป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจไม่ใช่นอ้ ยต่ออ�ำนาจในการวินจิ ฉัย
คดีเบื้องต้นของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปในชั้นรับค�ำฟ้อง (Admissibility Case)
30
European Court of Human Rights, “Practical Guide on Admissibility Criteria,” 31 December
2018, 21 https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ENG.pdf (accessed
August 12, 2018.))
31
The case of Interhandel (Switzerland v. the United States), Judgment of 21 March 1959).
29
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ของพิธีสารเลือกรับ ข้อ 46 แห่งอนุสัญญาอเมริกันว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อ 50
ข้อ 56 (5) แห่งกฎบัตรแอฟริกันว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชน
อย่างไรก็ตาม การฟ้องคดีของผู้เสียหายที่เป็นเอกชนอาจจะไม่ต้องเป็นไปตาม
ข้อ 35 เสมอไป ในบางกรณี ศาลฯ จะใช้หลักที่เรียกว่า “rules of admissibility …
without excessive formalism”32 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามที่
อนุสัญญาฯ ได้รับรองไว้ เช่น กรณีที่ไม่อาจฟ้องร้องต่อศาลภายในได้ หรือไม่อาจเข้าสู่
กระบวนการใช้สิทธิเรียกร้องได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ หรือกระบวนการใช้สิทธิ
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการเยียวยา กรณีเช่นนี้ผู้เสียหายก็สามารถยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้ ซึ่งศาลจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป  
8.3.3 การละเมิดสิทธิจะต้องเกิดขึ้นในเขตอ�ำนาจของรัฐภาคี
ข้อ 1 แห่งอนุสญ
ั ญาฯ ได้กำ� หนดพันธกรณีแก่รฐั ภาคีวา่ “จะต้องให้การคุม้ ครอง
สิทธิเสรีภาพของบุคคลทุกคนที่อยู่ภายในเขตอ�ำนาจของตน” 34 ดังนั้น ค�ำฟ้องที่
ศาลจะสามารถยอมรับไว้พจิ ารณาพิพากษาได้นนั้ จะต้องเป็นการละเมิดพันธกรณีทเี่ กิดขึน้
ภายในเขตอ� ำ นาจของรั ฐ ภาคี ซึ่ ง ปั ญ หาว่ า “เขตอ� ำ นาจ” หมายถึ ง อะไรและ
กินความหมายแคบหรือกว้างเพียงใดนัน้ ในเบือ้ งต้นสามารถอธิบายได้จากความหมาย
ตามปกติธรรมดาของถ้อยค�ำ (ordinary meaning) ซึ่งค�ำว่า “เขตอ�ำนาจ” นั้นตรงกับ
ค�ำในภาษาอังกฤษ คือ ค�ำว่า “Jurisdiction” อันหมายถึง “ขอบเขตที่รัฐมีอ�ำนาจ
อธิปไตย” นอกจากนี้ หากพิจารณาจากแนวทางค�ำวินิจฉัยของศาลระหว่างประเทศ
เช่นในคดี Bankovic ศาลได้กล่าวถึงค�ำว่า “เขตอ�ำนาจ” คือ “เขตอ�ำนาจตามอาณาเขต
ดิ น แดน (territory)” ซึ่ง โดยทั่วไปรัฐภาคีย่อมไม่ต้อ งผูกพันส�ำหรับการกระท�ำ
หรืองดเว้นการกระท�ำใด ๆ ของตน นอกเขตอ�ำนาจรัฐ แต่อย่างไรก็ดี มิได้หมายความว่า
หากเป็นการกระท�ำนอกอาณาเขตของรัฐแล้วจะอยู่นอกเขตอ�ำนาจรัฐเสมอไป 35
Janneke H. Gerards, “Access to Justice in the European Convention on Human Rights
System,” Netherlands Quarterly of Human Rights 35, no.1 (2017): 11–30.
33
See, Referworld. “Administration of justice / Exhaustion of domestic remedies”, https://
www.refworld.org/topic,50ffbce484,50ffbce49f,,0,ECHR,,.html (Accessed August 12, 2018)
34
Article 1, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
35
Clare Ovey and Robin C.A. White, European Convention on Human Rights, (Oxford: Oxford
University Press 2002), 14.
32
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เช่น ในกรณีที่เกี่ยวกับทางการทูตทางการกงสุล การกระท�ำในเรือหรืออากาศยาน
ซึ่งชักธงชาติของรัฐนอกน่านน�้ำหรือน่านฟ้าของรัฐ เป็นต้น36 ก็อาจเป็นการกระท�ำ
ที่อยู่ในเขตอ�ำนาจรัฐได้
8.3.4 ประเด็ น แห่ ง การฟ้ อ งคดี ต ้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ ที่ ถู ก รั บ รองไว้
ตามอนุสัญญาฯ หรือพิธีสารแห่งอนุสัญญาฯ
ประเด็นแห่งการฟ้องคดีตอ้ งเกีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชนทีร่ บั รองไว้ในอนุสญ
ั ญาฯ
หรือพิธีสารแห่งอนุสัญญาฯ โดยศาลจะมีอ�ำนาจรับค�ำฟ้องก็แต่เฉพาะประเด็นแห่งคดี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิเสรีภาพทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองตามอนุสญ
ั ญาฯ เท่านัน้ ซึง่ ไม่ใช่รฐั ทุกรัฐ
ที่จะให้สัตยาบันแก่ทุกพิธีสาร ดังนั้น หากรัฐสมาชิกใด มิได้ให้สัตยาบันแก่พิธีสาร
ฉบับใดอันมีสถานะเป็นสนธิสัญญาอีกรูปแบบหนึ่ง ศาลก็ย่อมไม่มีอ�ำนาจในการ
พิจารณาคดีดังกล่าว37
8.3.5 ระยะเวลาการยื่นค�ำร้อง
ศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุ โ รปจะรั บ ค� ำ ฟ้ อ งจากรั ฐ หรื อ ปั จ เจกชนแล้ ว แต่ ก รณี
ไว้เพือ่ พิจารณา เมือ่ ตรวจสอบพบว่า ประเด็นทีน่ ำ� มาร้องนัน้ ได้ยนื่ ค�ำฟ้องภายในก�ำหนด
ระยะเวลา 6 เดือน นับแต่ที่มีค�ำตัดสินสุดท้ายของกระบวนการตามกฎหมายภายใน
เสร็จสิน้ ลง38 ซึง่ อาจเรียกได้วา่ เป็นอายุความฟ้องร้องคดีกย็ อ่ มได้ หรือเรียกว่าเขตอ�ำนาจ
ศาลเหนือเวลาทีม่ ลู คดีเกิด (ratione temporis)  ดงั นัน้ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผูม้ สี ทิ ธิ
ยื่นค�ำร้อง ไม่น�ำคดีมาร้องต่อศาลภายในก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าว ศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรปย่อมมีอ�ำนาจปฏิเสธที่จะรับคดีไว้พิจารณา เพราะขาดอายุความในการฟ้องร้อง
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่อาจฟ้องร้องต่อศาลภายในได้ ไม่ว่าด้วย
กรณีใด ๆ ผู้ฟ้องคดีอาจยื่นค�ำฟ้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้ภายใน 6 เดือน นับแต่
วันที่การกระท�ำที่ถูกกล่าวหานั้นได้ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา39 แต่อย่างไรก็ดี
Benkovic and others v. Belgium and 16 others contracting states, ECHR Decision of
12 December 2001, para 57.
37
Tom Zwart, The Admissibility of Human Rights Petitions : The Case Law of European
Commission of Human Rights and the Human Rights Committee, (The Netherlands,
Matinuss Nijhoff Publisher. 1994), 139.
38
Article 35, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
39
Clare Ovey and Robin C.A. White, European Convention on Human Rights, 411.
36
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ศาลอาจจะปฏิเสธไม่ยอมรับค�ำร้องทุกข์ได้เนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 3540
8.3.6 รูปแบบการฟ้องคดี
การฟ้องคดีต้องท�ำเป็นหนังสือโดยผู้เสียหายต้องระบุชื่อ อาชีพ ที่อยู่ของผู้ร้อง
ชื่อของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาฯ ที่ละเมิด ถ้อยแถลงข้อเท็จจริง ประเด็นการฝ่าฝืน
อนุสัญญาฯ หรือพิธีสารแห่งอนุสัญญาฯ และวัตถุประสงค์การยื่นค�ำร้องตามข้อ 47
ของระเบียบศาล เป็นต้น ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลภายในข้างต้น จะต้องมีการ
กล่าวอ้างว่าผู้เสียหายถูกรัฐนั้น ๆ ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้รับรองไว้ในอนุสัญญาฯ
ข้อใดข้อหนึ่ง หรืออาจยกข้อบทแห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือกฎบัตร
ยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานแห่งสิทธิก็ได้
8.4 วิธีพิจารณาคดี
8.4.1 การพิจารณารับค�ำร้อง
ภายหลังจากการยืน่ ฟ้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปแล้ว ผูพ้ พิ ากษาผูค้ ดั กรองคดี
(Judge rapporteur) จะเป็นผู้คัดแยกคดีและพิจารณาว่าคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอ�ำนาจ
ของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปหรือไม่ หากคดีดงั กล่าวอยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลผูพ้ พิ ากษา
ผู้คัดกรองคดีจะด�ำเนินการส่งคดีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป
ระบบการพิจารณาคดีของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป จะเริ่มต้นด้วยการพิจารณา
ค�ำฟ้อง โดยมีผพู้ พิ ากษาคณะหนึง่ เป็นผูพ้ จิ ารณา ประกอบด้วยผูพ้ พิ ากษา 3 คน41 เรียกว่า
คณะกรรมการ (committee) จะท�ำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องราวร้องเรียนที่ย่ืนต่อศาล
ทั้งจากรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาฯ และปัจเจกชนในฐานะผู้เสียหายที่ร้องขอเข้ามาทั้งหมด
ว่าศาลมีอ�ำนาจในการพิจารณาหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้พิพากษาทั้งสามคนจะได้รับการเลือก
มาจากแต่ละแผนก โดยหมุนเวียนกันเข้ามาท�ำหน้าทีผ่ คู้ ดั กรองคดี เมือ่ ผ่านการตรวจสอบ
ในขั้นตอนนี้แล้ว เรื่องที่เสนอร้องเรียนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น
ต่อไป
เนตรนภา พุทธสุวรรณ, “การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนโดยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ตามอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วย
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950,” (วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), 107.
41
Article 28, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
as amended by Protocol No.11 and No.14
40

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

การจะพิจารณาค�ำฟ้องใด ๆ ว่าอยู่ในเขตอ�ำนาจศาลหรือไม่นั้น คณะกรรมการ
จะพิจารณาว่ารัฐภาคีอนุสัญญาฯ ที่ถูกกล่าวหานั้น ได้ประกาศยอมรับเขตอ�ำนาจศาล
ไว้หรือไม่ และได้มกี ารถอนการยอมรับเขตอ�ำนาจศาลหรือไม่ เพราะหากไม่ยอมรับ ศาลย่อม
ไม่มีอ�ำนาจที่จะรับคดีไว้พิจาณาได้เลย นอกจากนี้ ค�ำฟ้องของคู่ความที่ไม่ได้ระบุชื่อ
ก็ดี ค�ำฟ้องที่มีเนื้อหาเดียวกับที่ศาลได้รับการพิจารณาแล้วก็ดี ค�ำฟ้องที่ขัดแย้งกับ
บทบัญญัตแิ ห่งอนุสญ
ั ญาฯ ก็ดี ค�ำฟ้องทีม่ พี ยานหลักฐานไม่เพียงพอก็ดี หรือการใช้สทิ ธิ
ยื่นค�ำฟ้องขอในทางที่ผิดก็ดี คณะกรรมการจะไม่รับค�ำฟ้องต่าง ๆ เช่นว่านี้ไว้พิจารณา
และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าคดีไม่อยู่ในอ�ำนาจของศาลก็จะสั่งจ�ำหน่ายคดีเสีย  
8.4.2 การคุ้มครองชั่วคราว (Interim Measures)42
เมื่อศาลได้รับค�ำร้องไว้พิจารณา ศาลอาจมีค�ำสั่งให้รัฐใช้มาตรการบางอย่าง
เป็นการชั่วคราวในขณะที่ศาลยังคงด�ำเนินการพิจารณาคดีต่อไป หรือโดยให้รัฐงดเว้น
การกระท�ำบางสิ่งบางอย่างก็ได้ เช่น ห้ามไม่ให้ส่งประชาชนกลับประเทศที่ถูกกล่าวหา
ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับความตายหรือการทรมาน เป็นต้น ทัง้ นี้ ตามกฎระเบียบศาล
ข้อ 39 ก�ำหนดว่า ศาลจะให้การคุม้ ครองชัว่ คราวได้กต็ อ่ เมือ่ เข้ากรณีทมี่ คี วามเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดการฝ่าฝืนอนุสัญญาฯ อย่างร้ายแรง และไม่สามารถย้อนกลับคืนมาสู่สภาพเดิมได้
หากไม่มีการบังคับใช้มาตรการชั่วคราว43
การคุม้ ครองชัว่ คราวจะถูกใช้อย่างจ�ำกัดในบางสถานการณ์เท่านัน้ ซึง่ โดยทัว่ ไป
จะใช้กบั สถานการณ์ทผี่ เู้ สียหายมีความหวาดกลัวต่อภัยคุกคามในชีวติ ภายใต้ขอ้ 2 ของ
อนุสัญญาฯ หรือการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมที่ต้องห้ามตามข้อ 3 ของอนุสัญญาฯ
ในบางกรณีผู้เสียหายอาจร้องขอเกี่ยวกับสิทธิในการเคารพชีวิตส่วนตัวและครอบครัว
ตามข้อ 8 ของอนุสัญญาฯ ด้วย นอกจากนี้มาตรการคุ้มครองชั่วคราวที่พบได้บ่อยครั้ง
จากค�ำสั่งของศาล คือ มาตรการเกี่ยวกับการงดเว้นการเนรเทศและส่งผู้ร้ายข้ามแดน
กรณีผู้ยื่นค�ำร้องจะขอให้ศาลก�ำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวนั้นจะต้องระบุ
เหตุผลและรายละเอียดว่าท�ำไมศาลจะต้องให้การคุม้ ครองชัว่ คราว โดยจ�ำเป็นอย่างยิง่
European Court of Human Rights, “Requests for interim measures (Practice direction)”
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=#n13655119161 64 _pointer
(accessed January 15, 2019).
43
คดี Mamatkulov and Askarov v. Turkey (Application nos.46827/99 and 46951/99) และ
คดี Paladi v. Moldova (Application no. 39806/05)
42
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ทีจ่ ะต้องมีเอกสารสนับสนุน เช่น เอกสารของศาลหรือองค์กรภายในอืน่ ๆ รวมทัง้ เอกสาร
อื่น ๆ ที่สามารถพิจารณาเพื่อยืนยันข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องได้ ค�ำร้องขอที่ไม่สมบูรณ์
โดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดที่จ�ำเป็นในการพิจารณาเพื่อออกค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการ
คุ้มครองชั่วคราว ค�ำร้องขอเช่นว่านั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อออกมาตรการ
ในกรณีทคี่ ดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล หากจะยืน่ ค�ำร้องจะต้องอ้างอิงถึง
หมายเลขค�ำร้องคดีที่ศาลเป็นผู้ออกให้ หากเป็นกรณีผู้ร้องอยู่ในสถานะผู้ร้ายที่จะต้อง
ถูกส่งตัวไปพิจารณาด�ำเนินคดี หรือรับโทษตามกฎหมายส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน หรืออยูใ่ นฐานะ
ที่จะถูกส่งตัวกลับประเทศ ผู้ร้องควรให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา ของการย้ายที่อยู่
หรือสถานทีก่ กั ขังของผูย้ นื่ ค�ำขอและหมายเลขอ้างอิงคดีดว้ ย โดยศาลจะต้องได้รบั แจ้ง
ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหล่านี้โดยเร็วที่สุด อนึ่ง ศาลอาจจะตัดสินคดี
ความในเวลาเดียวกันกับที่พิจารณาค�ำขอส�ำหรับมาตรการชั่วคราวก็ได้
ค�ำร้องขอมาตรการชั่วคราวภายใต้กฎระเบียบศาลข้อ 39 ผู้ร้องควรส่งทาง
โทรสารหรือทางไปรษณีย์ เพราะศาลจะไม่ด�ำเนินการใด ๆ กับค�ำร้องขอที่ส่งทางอีเมล์
และค�ำขอทั้งหมดควรท�ำเป็นตัวหนาในหน้าของค�ำขอ
8.4.3 กระบวนการพิจารณาคดี
กระบวนการพิจารณาคดีจะแบ่งเป็น 2 ชัน้ ศาล คือ ศาลชัน้ ต้น (Chamber) และ
ศาลสูง (Grand Chamber)
หลังจากที่คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองค�ำฟ้องและมีค�ำสั่งรับค�ำฟ้อง
ไว้แล้ว ค�ำฟ้องนั้นจะถูกส่งมายังศาลชั้นต้น (Chamber) ซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษา
จ�ำนวน 7 คน โดยจะร่วมกันนัง่ เป็นองค์คณะในคดีและพิจารณาตามค�ำฟ้องของคูค่ วาม
ทีร่ อ้ งมา ซึง่ ศาลจะพิจารณาและท�ำค�ำพิพากษาคดีโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของคูก่ รณี
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความสมดุลและเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนทีก่ ำ� หนดในอนุสญ
ั ญาฯ
เมือ่ ศาลได้มคี ำ� พิพากษา หากคูค่ วามฝ่ายใดไม่พอใจค�ำพิพากษา คูค่ วามฝ่ายนัน้ สามารถ
ท�ำค�ำอุทธรณ์ยนื่ ต่อศาลสูง (Grand Chamber) ได้ หากไม่ได้ยนื่ อุทธรณ์ภายใน 3 เดือน
นับแต่มีค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้น หรือกรณีที่คู่ความไม่ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์44
ให้ถือว่าค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้นนั้นเป็นที่สุด
44

Article 43, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
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ศาลสูง (Grand Chamber) มีผู้พิพากษาจ�ำนวน 17 คน เป็นองค์คณะในการ
พิจารณาอุทธรณ์ของคู่ความที่ได้รับอนุญาต โดยคดีที่ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์ได้นั้น
ต้องเป็นคดีทมี่ คี วามส�ำคัญและเป็นทีส่ นใจต่อสังคม เมือ่ ศาลสูงมีคำ� พิพากษา ให้คำ� พิพากษา
ของศาลสูงถือเป็นทีส่ ดุ นอกจากนีศ้ าลสูงยังเป็นผูม้ หี น้าทีใ่ นการให้ความเห็นเชิงแนะน�ำ 
(Advisory opinion) ในการตีความอนุสัญญาฯ อีกด้วย
เมื่อมีค�ำพิพากษาแล้ว คู่ความในคดีมีภาระที่จะต้องปฏิบัติตามค�ำพิพากษา
อั น ถึ ง ที่ สุ ด นั้ น และค� ำ พิ พ ากษาดั ง กล่ า วจะถู ก ส่ ง ไปยั ง คณะกรรมการรั ฐ มนตรี
(Committee of Ministers)45 เพื่อบังคับตามค�ำพิพากษาต่อไป หากคณะกรรมการ
รัฐมนตรีพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความค�ำพิพากษา คณะกรรมการรัฐมนตรี
จะพิจารณาและลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนคณะกรรมการรัฐมนตรีทั้งหมด
เพื่อยื่นต่อศาลสูงให้พิจารณาตีความค�ำพิพากษานั้นต่อไป
8.5 การบังคับคดี
ศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุ โ รปเป็ น ศาลระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ของ
ศาลระหว่างประเทศนัน้ ศาลจะมีเขตอ�ำนาจพิจารณาคดีและค�ำพิพากษาของศาลจะผูกพัน
คูค่ วามก็ตอ่ เมือ่ ได้มกี ารยอมรับอ�ำนาจของศาลแล้ว ดังนัน้ การด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
ผลของค�ำพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป จึงมีความพิเศษแตกต่างไปจากการบังคับคดี
ตามค�ำพิพากษาของศาลภายใน โดยในส่วนนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึง สถานะทางกฎหมาย
ของค�ำพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป มาตรการบังคับตามค�ำพิพากษา และผลของ
ค�ำพิพากษา ตามล�ำดับต่อไป
8.5.1 สถานะทางกฎหมายของค�ำพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ใด ๆ ก็ตามจะก่อให้เกิดพันธกรณี
แก่รัฐในการปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดได้ก็ต่อเมื่อ รัฐนั้นได้
ให้ความยินยอมทีจ่ ะผูกพันตามกฎเกณฑ์เช่นว่านัน้ แล้วเท่านัน้ กฎหมายระหว่างประเทศ
45

ทัง้ นี้ เป็นไปตามข้อ 46 ของอนุสญ
ั ญาฯ ซึง่ บัญญัตไิ ว้วา่ “เมือ่ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมีคำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ
แลว จะต้องรายงานไปยังคณะกรรมการรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีจะท�ำหน้าทีค่ วบคุมตรวจสอบ
ให้คกู รณีปฏิบตั ติ ามค�ำพิพากษา” นอกจากนีภ้ ายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ นับตัง้ แต่ทมี่ กี ารแจ้งค�ำพิพากษา
รัฐที่ได้กระท�ำละเมิดตามฟ้องมีหน้าที่ต้องแจ้งไปยังคณะกรรมการรัฐมนตรีถึงการปฏิบัติตามค�ำพิพากษา
ของศาลด้วย ซึ่งเป็นไปตามธรรมนูญคณะกรรมการรัฐมนตรี 1949 ข้อ 3 (a)  
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จึงอาศัยความยินยอมของรัฐเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการสร้างพันธกรณีที่มีผลผูกพัน
ในทางกฎหมาย เช่น สนธิสญ
ั ญาย่อมผูกพันเฉพาะรัฐทีแ่ สดงความยินยอมในการเข้าเป็น
ภาคี ศาลระหว่างประเทศจะมีอำ� นาจในการพิจารณาคดีใด ๆ ได้กต็ อ่ เมือ่ มีการยอมรับ
เขตอ�ำนาจของศาล เป็นต้น
จากหลักกฎหมายระหว่างประเทศข้างต้นจะเห็นว่า ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
เป็นศาลระหว่างประเทศอีกแห่งหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายระหว่างประเทศ ฉะนั้น
อ� ำ นาจในการพิ จ ารณาคดีข องศาล จึง ต้องอาศัยความยินยอมของรัฐ เป็นส�ำคัญ
ในประเด็นเกี่ยวกับการยอมรับเขตอ�ำนาจของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปนั้น รัฐภาคี
แห่งอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1950 สามารถประกาศยอมรับเขตอาจศาล
ด้วยวิธกี ารใด ๆ ก็ได้ และตามหลักกฎหมายเมือ่ มีการยอมรับเขตอ�ำนาจศาลแล้ว ภาคีนนั้
ย่อมต้องผูกพันตนตามค�ำพิพากษาของศาลด้วย ดังจะเห็นได้จาก ข้อ 46(1) ของอนุสญั ญาฯ
ซึง่ ก�ำหนดว่า “รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาฯ ยอมรับทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามค�ำพิพากษาซึง่ เป็นทีส่ ดุ
ของศาลในคดีที่รัฐภาคีนั้นเป็นคู่ความ”46
ดั ง นั้ น ค� ำ พิ พ ากษาของศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุ โ รปจึ ง มี ส ถานะทางกฎหมาย
โดยสมบูรณ์ตามความยินยอมของรัฐ คู่สัญญาจึงต้องเคารพและปฏิบัติตามพันธกรณี
ที่ เ กิ ด จากค� ำ พิ พ ากษาของศาล ทั้ ง นี้ การลงความเห็ น ในค� ำ พิ พ ากษาศาลจะใช้
เสียงข้างมากในการพิจารณาชีข้ าด และผูพ้ พิ ากษาทีเ่ ข้าร่วมในการพิจารณาคดีจะสามารถ
ท�ำค�ำพิพากษาส่วนตนหรือความเห็นแย้งก็ได้
8.5.2 การบังคับตามค�ำพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
เมื่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมีค�ำพิพากษาในคดีใด ๆ จนเป็นที่สุดแล้ว คู่ความ
ในคดีทั้งสองฝ่ายมีพันธะที่จะต้องเคารพและปฏิบัติตามค�ำพิพากษา ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
ฝ่ายทีล่ ะเมิดหรือฝ่าฝืนบทบัญญัตเิ กีย่ วสิทธิและเสรีภาพทีร่ บั รองไว้ในอนุสญ
ั ญาฯ หรือ
พิธสี ารแห่งอนุสญ
ั ญาฯ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อคูค่ วามอีกฝ่ายทีเ่ สียหาย โดยในทาง
ระหว่างประเทศการเยียวยาความเสียหายนัน้ อาจท�ำได้ดว้ ยการท�ำให้กลับคืนสูส่ ภาพเดิม
การท�ำให้เป็นที่พอใจ หรือการชดเชยค่าเสียหายจากการละเมิด เป็นต้น  
ในอนุสญ
ั ญาฯ ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการรัฐมนตรีแห่งสภายุโรป (Committee
of Ministers)ในฐานะที่เป็นองค์กรฝ่ายบริหารของสภาแห่งยุโรปเป็นผู้มีบทบาท
46

Article 46(1) Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ในการควบคุมและบังคับให้คู่ความปฏิบัติตามค�ำพิพากษาของศาล47 ซึ่งหากรัฐภาคี
ไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการรัฐมนตรีอาจก�ำหนดมาตรการลงโทษหรือบอกเลิกการ
ใช้บังคับอนุสัญญากับภาคีที่ฝ่าฝืนก็ได้  
โดยทั่วไปในค�ำพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป จะก�ำหนดมาตรการ
บังคับไว้เพื่อเยียวยาความเสียหาย ดังต่อไปนี้
		
8.5.2.1 มาตรการของปัจเจกชน48
มาตรการดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้ 2 กรณี คือ มาตรการค่าชดเชย
ส�ำหรับความเสียหายที่เป็นตัวเงิน (Pecuniary Loss) และมาตรการค่าชดเชยส�ำหรับ
ความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-Pecuniary Loss)
		(1) มาตรการค่าชดเชยความเสียหายที่เป็นตัวเงิน (Pecuniary
Loss)49
การชดเชยเยียวยาผู้เสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ศาลจะ
พิจารณาโดยอาศัยหลัก restituo in integrum นั่นคือ การท�ำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
หมายถึง ผู้เสียหายจะได้รับการชดใช้เสมือนไม่ถูกกระท�ำละเมิดตั้งแต่ต้น ซึ่งศาลจะ
ก�ำหนดค่าชดเชยทีไ่ ด้รบั ตามความเป็นจริง แต่ศาลจะไม่พจิ ารณาจากรายได้หรืออาชีพ
ในอนาคต หรือความเศร้าโศกเสียใจใด ๆ เช่น ความเสียหายของรายได้ที่ควรจะได้รับ
ในอดีตรวมถึงรายได้ทจี่ ะได้รบั ในอนาคต ค่าสินไหมทดแทน ค่าฤชาธรรมเนียมของศาล
ภายในที่ต้องสูญเสียไป
ส�ำหรับการเรียกร้องค่าชดเชย ผู้ร้องจะต้องมีค�ำขอให้ศาลพิจารณา
ก�ำหนดเข้ามาในคดี โดยศาลจะไม่ยกขึ้นมาพิจารณาด้วยตัวเอง ทั้งนี้ การก�ำหนด
มาตรการบังคับให้ชดเชยเป็นตัวเงินนั้น ตามแนวทางที่ศาลเคยมีค�ำพิพากษาที่ผ่านมา
ค่าชดเชยความเสียหายจะครอบคลุมความเสียหายต่าง ๆ เช่น การสูญเสียรายได้
ความเสียหายจากการไม่ได้รับบ�ำนาญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคม
W.J.Ganshof Van Der Meersch, “European Court of Human Rights,” Encyclopedia of
International Law 8, (1991): 203-205 และโปรดดู Article 46(2), Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms.
48
Clare Ovey and Robin C.A. White, European Convention on Human Rights, 425-426.
49
Karen Reid, A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights, (2ed)
(London: Sweet & Maxwell, 2004), 546-547.
47
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ค่าสินไหมทดแทนและภาษี ความเสียหายที่จ�ำเป็นจะต้องจ่าย ค่าฤชาธรรมเนียม
ศาลภายใน ความสูญเสียสิทธิในการรับมรดก ความเสียหายจากการบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข ความเสียหายจากการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เป็นต้น และเมื่อมี
ค�ำพิพากษาให้รัฐที่ถูกกล่าวหาชดใช้เยียวยาโดยจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย ทั้งนี้
จะต้องด�ำเนินการจ่ายค่าชดเชยภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่ที่ค�ำพิพากษาถึงที่สุด
(2) มาตรการค่าชดเชยความเสียหายทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน (Non-Pecuniary
50
Loss)
จากค� ำ พิ พ ากษาของศาลที่ ผ ่ า นมาค่ า ชดเชยส� ำ หรั บ ความเสี ย หาย
ทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน  เป็นกรณีการจ่ายค่าชดเชยโดยพิจารณาจากความเสียหายทางด้านร่างกาย
หรือจิตใจ เช่น ความเจ็บปวดและความทนทุกข์ทรมาน (Suffering) ความทรมานทัง้ กาย
และใจ (Anguish) ความเศร้าโศกเสียใจ (distress) ความบาดเจ็บทางกาย (Trauma)
ความทุกข์ยากล�ำบากใจ (embarrassment) ความผิดหวัง (disappoint) ความท้อแท้
หมดก�ำลังใจ (Frustration) ความไม่สะดวกสบาย ความรู้สึกโดดเดี่ยว ความสูญเสีย
ชื่อเสียง และความสูญเสียความสัมพันธ์ เป็นต้น
		
8.5.2.2 มาตรการทั่วไป51
มาตรการทั่วไปเป็นมาตรการที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องปรามส�ำหรับ
การละเมิดอนุสัญญาฯ มิให้เกิดขึ้นอีก ซึ่งอาจท�ำโดยการเรียกร้องให้มีการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายของรัฐที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดี
8.5.3 ผลของค�ำพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
ค�ำพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเป็นผลมาจากการยอมรับเขตอ�ำนาจ
ในการพิจารณาคดีของศาล ซึง่ ข้อบทในอนุสญ
ั ญาฯ ได้กำ� หนดพันธกรณีไว้อย่างชัดเจนว่า
ภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาฯ จะปฏิบตั ติ ามค�ำพิพากษาทีต่ นเป็นคูค่ วามในคดี ดังนัน้ มาตรการใด ๆ
ก็ตามในค�ำพิพากษา ทีก่ ำ� หนดให้คคู่ วามต้องปฏิบตั ิ จึงถือได้วา่ เป็นพันธกรณีทเี่ กิดขึน้ จาก
สนธิสัญญาตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งโดยหลัก pacta sunt servanda
เมือ่ สนธิสญ
ั ญามีผลใช้บงั คับแล้ว รัฐภาคีมหี น้าทีต่ อ้ งเคารพและปฏิบตั ติ าม รัฐภาคีจะอ้าง
Philip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, Fourth Edition,
(Oxford: Oxford University Press, 2017), 406-407.
51
Clare Ovey and Robin C.A. White, European Convention on Human Rights, 427-431.
50
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กฎหมายภายในเพือ่ ไม่ปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศไม่ได้52 ดังนัน้ ค�ำพิพากษา
ของศาลจึงมีผลกระทบไปถึงกฎหมายภายในด้วย หากปรากฏว่ากฎหมายภายในของรัฐ
หรือค�ำพิพากษาของศาลภายใน ขัดหรือแย้งกับค�ำพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
รัฐภาคีที่เป็นคู่ความย่อมต้องผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดังที่ข้อ 27 ของ
อนุสญ
ั ญาเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 ก�ำหนดไว้วา่ “ภาคีไม่อาจยก
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายภายในของตนขึ้นกล่าวอ้างเพือ่ ไม่ปฏิบัตติ ามสนธิสญ
ั ญาได้”53
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม มิ ไ ด้ ห มายความว่ า ค� ำ พิ พ ากษาของศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุ โ รป
มีผลไปลบล้างค�ำพิพากษาของศาลหรือกฎหมายภายในของรัฐแต่อย่างใด เพียงแต่
ส่งผลให้รัฐต้องปฏิบัติตามมาตรการบังคับของค�ำพิพากษาของศาลเท่านั้น กล่าวคือ
รัฐจะต้องไปด�ำเนินการเยียวยาแก้ไขความเสียหาย และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ อันเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
หากรัฐไม่ด�ำเนินการก็ย่อมน�ำมาซึ่งความรับผิดในทางระหว่างประเทศ
ผูว้ จิ ยั ขอยกตัวอย่างผลของค�ำพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปต่อกฎหมาย
ภายในของรัฐสมาชิก เช่น ภายหลังจากศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้ตัดสินในคดี De
Luedicke, Belkacem and Koc เยอรมันได้ท�ำการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
จ่ายค่าฤชาธรรมเนียมทางกฎหมาย การให้บริการฟรีในกระบวนการทางอาญา หรือภายหลัง
การตัดสินในคดี Golder Case ประเทศอังกฤษมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิ
ของนั ก โทษในเรื อ นจ� ำที่ จ ะได้ รั บ การปรึ ก ษาคดี จ ากทนายความ หรื อ หลั ง จากที่
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้ตดั สินคดี Airey Case มีการจัดตัง้ สถาบันการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายใน Ireland เป็นต้น54
8.6 สถิติการฟ้องคดี
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 1959 หากนับเวลาถึงปัจจุบัน
ศาลแห่งนี้มีอายุกว่า 60 ปี ซึ่งหากพิจารณาจากตัวเลขทางสถิติย่อมเห็นได้ชัดเจนถึง
เพชรณพัฒน์ ศรีวทุ ธิยประภา, หลักกฎหมายสนธิสญ
ั ญาตามอนุสญ
ั ญาเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา
ค.ศ. 1969, พิมพ์ครั้งที่ 1. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560), 34.
53
เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา, อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969, พิมพ์ครั้งที่ 1.
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2561), 45.
54
W.J.Ganshof Van Der Meersch, “European Court of Human Rights,” 205.
52
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สถานะการเป็ น กลไกส� ำ คั ญ ด้ า นการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ภู มิ ภ าคยุ โ รป
โดยในหัวข้อนีผ้ วู้ จิ ยั จะได้ยกสถิตทิ างคดีทนี่ า่ สนใจนับตัง้ แต่ ค.ศ. 1959-2017 มาน�ำเสนอ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
8.6.1 ภาพรวมจ�ำนวนค�ำพิพากษา
นับตั้งแต่ ค.ศ. 1959-2017 ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมีค�ำพิพากษาไปแล้วกว่า
20,600 คดี ประมาณร้อยละ 40 ของคดีทั้งหมดเป็นคดีที่มาจากรัฐสมาชิกสภา
แห่งยุโรป 3 ประเทศ ได้แก่ ตุรกี 3,386 คดี อิตาลี 2,382 คดี และรัสเซีย 2,253 คดี และ
ในร้อยละ 84 ของค�ำพิพากษานับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 ศาลพบว่ามีอย่างน้อยหนึ่งคดี
ที่รัฐผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ละเมิดอนุสัญญาฯ

รูปที่ 1 แสดงแผนภูมิจ�ำนวนคดีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959-2017
ที่มา: European Court of Human Rights, March 2018

8.6.2 ภาพรวมค�ำฟ้องที่เสนอมายังศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
เมือ่ ไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมานีค้ ดีตา่ ง ๆ ทีส่ ง่ มายังศาลมีความสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ ท�ำให้
ศาลต้องใช้เวลาในการตรวจสอบค�ำฟ้องมากยิง่ ขึน้ เมือ่ นับตัง้ แต่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
ถูกจัดตั้งขึ้น ถึงปี ค.ศ. 2017 มีค�ำฟ้องที่ถูกส่งมายังศาลจ�ำนวน 798,600 เรื่อง
ศาลรับพิจารณาพิพากษา จ�ำนวน 20,538 คดี ค�ำฟ้องอื่นนั้นศาลไม่รับพิจารณา

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

รูปที่ 2 แสดงแผนภูมิจ�ำนวนค�ำร้องที่ศาลรับพิจารณา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959-2017
ที่มา: European Court of Human Rights, March 2018

8.6.3 การละเมิดพันธกรณีทรี่ บั รองไว้ในอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ค.ศ. 1950
ในประเด็นเกี่ยวการละเมิดสิทธิที่ได้รับรองไว้ในอนุสัญญาฯ พบว่าตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1959 ถึง ค.ศ. 2017 สิทธิในการได้รบั การพิจารณาคดีทเี่ ป็นธรรม (the right to
a fair trial) ในข้อ 6 ของอนุสัญญาฯ ถูกละเมิดมากที่สุด มีจ�ำนวนร้อยละ 39.68
โดยแบ่งเป็นประเด็นด้านความเป็นธรรม ร้อยละ 17.21 และประเด็นด้านระยะเวลาของ
กระบวนการด�ำเนินคดี ร้อยละ 20.70 รองลงมา คือ สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัย
(the right to liberty and security) ในข้อ 5 ของอนุสัญญาฯ ร้อยละ 12.95 และ
นอกจากนี้มากกว่าร้อยละ 15 ของคดีทั้งหมด ศาลพบว่ามีการละเมิดอย่างร้ายแรง
ต่อสิทธิในข้อ 2 และข้อ 3 ของอนุสัญญาฯ กล่าวคือ สิทธิในชีวิต (the rights to life)
และสิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน (the right to torture)
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รูปที่ 3 แสดงแผนภูมิสัดส่วนการละเมิดข้อบทของอนุสัญญาฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959-2017
ที่มา: European Court of Human Rights, March 2018

8.6.4 การละเมิดพันธกรณีทรี่ บั รองไว้ในอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ค.ศ. 1950 เปรียบเทียบสถิติ ค.ศ. 1959 ถึง ค.ศ. 2017 และ ค.ศ. 2017
การละเมิดสิทธิที่ได้รับรองไว้ในอนุสัญญาฯ ที่พบบ่อยที่สุด คือการละเมิดต่อ
สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม (the right to a fair trial) ในข้อ 6 ของ
อนุสัญญาฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับความยาวนานของกระบวนการ
ด�ำเนินคดี โดยในปี ค.ศ. 2017 จะพบว่าการละเมิดสิทธิดังกล่าวคิดเป็นมากกว่า
1 ใน 4 ของการละเมิดทั้งหมด  อย่างไรก็ตาม ใน ค.ศ. 2017 เห็นได้ชัดว่ามีการละเมิด
ข้อบทอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ข้อ 5 สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัย ข้อ 3 สิทธิ
ที่จะไม่ถูกทรมาน ข้อ 13 สิทธิที่ได้รับการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ 8 สิทธิที่จะ
ไม่มีโทษถ้าไม่มีกฎหมาย

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

รูปที่ 4 แสดงกราฟเปรียบเทียบการละเมิดข้อบทของอนุสัญญาฯของปี ค.ศ. 1959-2017
กับ ค.ศ. 2017
ที่มา: European Court of Human Rights, March 2018

8.7 ตัวอย่างคดีที่น่าสนใจ
8.7.1 คดีที่วินิจฉัยในเรื่องเงื่อนไขการฟ้องคดี
		
8.7.1.1 CASE OF ŠKORJANEC v. CROATIA (no. 25536/14)55
คดีนี้ศาลวินิจฉัยว่าการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นกลไกการแก้ไข
เยียวยาความเสียหายตามกฎหมายภายใน ที่จะต้องด�ำเนินการก่อนการฟ้องคดีต่อ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป โดยคดีนี้เกิดขึ้นในประเทศโครเอเชีย ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า
เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน ค.ศ.2013 นาง M. และสามี S. เป็นพลเมืองของประเทศโครเอเชีย
ขณะทีท่ งั้ สองก�ำลังเดินอยูภ่ ายในเมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ได้ถกู ชายฉกรรจ์ 2 คน
ทราบชื่อคือ นาย S. และ I. ท�ำร้ายร่างกาย เหตุเพราะคนร้ายเห็นว่านาง M. และสามี
ของเขามีเชือ้ สายยิปซีหรือชาวโรมันและในขณะทีเ่ ขาทัง้ สองถูกท�ำร้ายร่างกาย คนร้าย
ได้พูดว่า “พวกยิปซีในโครเอเชียควรตายไปให้หมด” ต่อมา เจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้มาช่วย
ผู ้ ถู ก ท� ำ ร้ า ยทั้ ง สองไว้ ทั น เวลา และต� ำ รวจได้ ท� ำ ส� ำ นวนยื่ น ต่ อ พนั ก งานอั ย การ
55

European Court of Human Rights. Case of ŠKORJANEC v. CROATIA. https://hudoc.echr.coe.
int/eng#{%22itemid%22:[%22001-172327%22 (accessed January 15, 2019).
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ต่อมาพนักงานอัยการได้ยนื่ ฟ้องต่อศาลอาญาเมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย และในวันที่
13 ตุลาคม 2014 ศาลอาญาเมืองซาเกร็บได้มคี ำ� พิพากษาให้จำ� เลยทัง้ สองคนมีความผิด
ฐานท�ำร้ายร่างกาย โดยให้จ�ำคุกจ�ำเลยทั้งสองเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน  แต่อย่างไรก็ดี
การยื่ น ฟ้ อ งในคดี ดั ง กล่ า วในส� ำ นวนค� ำ ฟ้ อ งมิ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง การถู ก ละเมิ ด เชื้ อ ชาติ
ของผูเ้ สียหายแต่อย่างใด นาง M. และสามีจงึ ได้ทำ� การขอส�ำนวนคดีกบั เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
ในคดีท�ำร้ายร่างกายดังกล่าว รวมถึงมูลเหตุในเรื่องการหมิ่นเชื้อชาติเพื่อจะฟ้อง
ต่อศาลอาญาเมืองซาเกร็บ แต่เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีท่ ำ� ส�ำนวนนัน้ ได้ให้การปฏิเสธในการขอ
ส�ำนวนคดีนั้น
เมื่อนาง M. และสามีซึ่งเป็นผู้เสียหาย ไม่ได้ส�ำนวนคดีของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจจึงไปฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญประเทศโครเอเชีย อันถือเป็นศาลกลไกสุดท้ายของ
ประเทศโครเอเชีย ซึง่ ทัง้ คูร่ อ้ งต่อศาลรัฐธรรมนูญในเรือ่ งการเลือกปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีร่ ฐั
ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านสิทธิมนุษยชน ซึง่ ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเรื่องดังกล่าวมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำพิพากษายกค�ำร้องในคดี
ดังกล่าว
จากการยกค�ำร้องดังกล่าวท�ำให้ทงั้ สองยืน่ ฟ้องรัฐโครเอเชียในเรือ่ งเดียวกัน
ต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ตามข้อ 34 แห่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(กรณีปัจเจกชนเป็นผู้ร้อง) อันเนื่องมาจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ไม่ให้
ส�ำนวนคดี เป็นสิง่ ทีไ่ ม่เป็นธรรม ถือเป็นการเลือกปฏิบตั ใิ นการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
สิทธิมนุษยชน อันเป็นการละเมิดต่อสิทธิทไี่ ด้รบั รองไว้ตามข้อ 14 แห่งอนุสญ
ั ญาฯ คดีนี้
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปพิจารณาว่าคดีดงั กล่าวอยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรป ตามข้อ 35 จึงมีค�ำสั่งรับฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณา ทั้งนี้ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
พิจารณาเห็นว่า ผู้เสียหายมิได้รับการคุ้มครองการถูกเลือกปฏิบัติอย่างเพียงพอ
จากการกระท�ำของรัฐ จึงพิพากษาให้รัฐชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้เสียหาย
		8.7.1.2 Case of Laurus Invest Hungary KFT and Others v.
Hungary (dec.), Application no. 23265/1356
56

European Court of Human Rights. Case of LAURUS INVEST HUNGARY KFT AND OTHERS v.
HUNGARY, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-157683%22]},
(accessed March 20, 2019).

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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คดีนี้ศาลไม่รับฟ้อง เนื่องจากยังไม่ได้ด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาตาม
กระบวนการของกฎหมายภายในจนถึงทีส่ ดุ คดีนเี้ ริม่ ต้นในปี ค.ศ. 2012 รัฐสภาฮังการี
ออกกฎหมายในการจ�ำกัดและยุติกิจกรรมทางพาณิชย์บางประเภท ท�ำให้บริษัท
Laurus Invest Hungary KFT และเอกชนรายอืน่ ได้รบั ความเสียหาย จึงได้ฟอ้ งรัฐบาล
ฮังการียังศาลบูดาเปสต์ตามกฎหมายสหภาพยุโรป ถึงความไม่สอดคล้องของกฎหมาย
ฮังการีต่อกฎหมายสหภาพยุโรปอันเกี่ยวกับเสรีภาพในการให้บริการ ตามข้อ 56 ของ
สนธิสัญญาก่อตั้งสหภาพยุโรป (TFEU) ซึ่งกฎหมายสหภาพยุโรปได้รับรองสิทธิของ
ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการละเมิดกฎหมายสหภาพยุโรปในการเรียกร้องค่าเสียหายได้
ซึ่งศาลบูดาเปสต์จะต้องส่งให้ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปพิจารณาปัญหาและ
ค�ำวินิจฉัย ซึ่งโดยกฎหมายสหภาพยุโรปศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปไม่มีอ�ำนาจ
ก�ำหนดให้รัฐชดใช้ค่าเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดได้ มีอ�ำนาจแต่เพียงการพิจารณา
ความสอดคล้องของกฎหมายและการกระท�ำของรัฐกับกฎหมายสหภาพยุโรปเท่านั้น
การที่บริษัท Laurus Invest Hungary KFT น�ำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
ทั้ ง ที่ ศ าลภายในยั ง อยู ่ ใ นกระบวนการพิ จ ารณาคดี อ ยู ่ จึ ง ไม่ เ ข้ า หลั ก เกณฑ์ ที่
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจะรับคดีไว้พจิ ารณาได้ เพราะผูเ้ สียหายยังมิได้ดำ� เนินการเยียวยา
ตามกระบวนการของกฎหมายภายในจนถึงที่สุดแล้ว ศาลจึงตัดสินยกฟ้อง
8.7.2 คดีที่ศาลพิจารณาในเนื้อหาของคดี
8.7.2.1 Case of Chowdury and others v. Greece (no.
57
21884/15)
คดีนปี้ รากฏข้อเท็จจริงว่า แรงงานชาวบังกลาเทศกว่าร้อยชีวติ ถูกลักลอบ
น�ำเข้ามาท�ำงานใน Manolada ประเทศกรีซ อย่างผิดกฎหมายเพื่อน�ำมาใช้แรงงาน
ในไร่สตรอเบอร์รี่ โดยมีขอ้ ตกลงว่าจะจ่ายค่าแรงให้ 22 ยูโร ต่อ 7 ชัว่ โมง (ประมาณ 3 ยูโร
ต่อชั่วโมง) และอีก 3 ยูโร ส�ำหรับการท�ำงานล่วงเวลา ซึ่งในทุกวันจะถูกหักเงินออก
จ�ำนวน 3 ยูโร เพื่อเป็นค่าอาหารซึ่งลูกจ้างได้รับเพียงน้อยนิด โดยแรงงานทุกคนต้อง
ท�ำงานตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 1 ทุ่ม อย่างหนัก โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีอาวุธ
คอยประกบเพื่อดูแลและสอดส่อง หลังเวลางาน แรงงานจะเข้าพักผ่อนในสถานที่
57

European Court of Human Rights. Case of Chowdury and others v. Greece. https://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-172365 (accessed March 20, 2019).
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ซึง่ ไม่เหมาะแก่การด�ำรงชีวติ อย่างยิง่ และไม่มแี ม้กระทัง่ ห้องน�ำ้ หรือน�ำ้ ให้ใช้ ลูกจ้างบางส่วน
ได้เข้าไปติดต่อเพือ่ พูดคุยกับนายจ้าง เนือ่ งจากไม่ได้รบั ค่าตอบแทน แต่กลับถูกข่มขู่ และ
ในวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 2013 ได้เกิดการปะทะระหว่างลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างขึ้น
ท�ำให้ลูกจ้างบางส่วนได้รับบาดเจ็บกว่า 30 คน เนื่องจากถูกยิงจากเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยของนายจ้าง ทัง้ นายจ้างยังได้ขม่ ขูใ่ ห้ลกู จ้างทุกคนท�ำงานต่อไปและหาก
ไม่ยอมท�ำงานต่อจะไม่ได้รับค่าจ้าง ส่วนลูกจ้างที่มีท่าทีแข็งขืนจะถูกขับไล่และไม่ได้รับ
ค่าจ้าง หากลูกจ้างซึ่งถูกขับไล่คนใดไม่ยอมออกไป นายจ้างก็ข่มขู่ว่าจะท�ำร้ายต่อชีวิต
หรือจะท�ำการไล่โดยการเผากระท่อมซึ่งลูกจ้างเหล่านั้นพักอยู่อาศัย ภายหลังอัยการ
ได้สั่งฟ้องนายจ้างและพวกรวม 4 คนในข้อหาฆาตกรรม ท�ำร้ายร่างกาย และค้ามนุษย์
ต่อศาล Assize และศาลได้พพิ ากษาตัดสินให้จำ� เลยทัง้ 4 มีความผิดฐานค้ามนุษย์ จ�ำคุก
สูงสุด 14 ปี 7 เดือน แต่ศาลปฏิเสธค�ำขอของแรงงานที่ให้จ�ำเลยทั้ง 4 จ่ายค่าเสียหาย
และค่าแรงโดยให้เหตุผลว่า เป็นข้อตกลงทีไ่ ม่อาจเป็นไปได้จริง และเป็นค่าแรงทีส่ งู กว่า
ท้องตลาดที่จะท�ำการตกลงกัน อีกทั้งแรงงานทั้งหลายยังไม่ได้มีการท�ำตามข้อตกลง
ตามสัญญาจ้างแรงงาน  ทั้งนี้ ยังให้เหตุผลอีกว่าแรงงานทุกคนสามารถย้ายที่ท�ำงานได้
จึงไม่อาจถือได้ว่าจ�ำเลยและพวกมีการบังคับให้โจทก์ท�ำงาน
ภายหลั ง แรงงานรวมตั ว กั น ประมาณ 30 คน ได้ ยื่ น ฟ้ อ งต่ อ ศาล
สิทธิมนุษยชนยุโรป โดยอ้างสิทธิตามข้อ 34 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนยุโรป
(กรณีปจั เจกชนเป็นผูร้ อ้ ง) และข้อ 3 ห้ามมิให้มกี ารบังคับท�ำงาน โดยศาลได้มมี ติรบั คดีไว้
พิจารณา และศาลชัน้ ต้น (First section) ได้ตดั สินในวันที่ 30 มีนาคม 2017 ให้นายจ้าง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายแก่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างทุกคน
8.7.2.2 Case of Bild GmbH & Co. KG and Axel Springer v.
Germany (Applications nos. 62721/13 and 62741/13)58
ข้อเท็จจริงของคดีนี้ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2010
หนังสือพิมพ์ Bild และเว็บไซด์ขา่ วของบริษทั Bild GmbH & Co. KG จ�ำกัด และบริษทั
Axel Springer จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายเยอรมัน
58

European Court of Human Rights. Case of Bild GmbH & Co. KG and Axel Springer v.
Germany, https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22documentcollectionid% 22:[%22
ADMISSIBILITYDECISIONS%22],%22itemid%22: [%22003-6293546-8211214%22]}, (accessed
January 20, 2019).
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ท�ำการเผยแพร่บทความกรณีนักข่าวชาวสวิสถูกจับกุมและคุมขังในข้อหาข่มขืนและ
ท�ำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวของตน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2010 โดยในบทความ
ปรากฏภาพถ่ายของนักข่าวชาวสวิสนัง่ เปลือยหน้าอกรายล้อมด้วยผูต้ อ้ งคุมขังคนอืน่ ๆ
ภายในเรือนจ�ำ  ซึ่งเป็นภาพที่ถูกคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี ซึ่งภายหลังนักข่าว
รายนี้ได้รับการพิจารณาคดีและพ้นข้อกล่าวหา
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2010 นักข่าวรายนี้ได้ยื่นฟ้องต่อศาล
ภูมิภาค Cologne ให้มีค�ำสั่งห้ามเผยแพร่ใด ๆ เกี่ยวกับภาพถ่ายดังกล่าวและชดใช้
ค่าทนายความแก่เขา ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2011 ศาลได้มีค�ำสั่งห้ามบริษัท Bild
GmbH & Co. KG จ�ำกัด และบริษัท Axel Springer จ�ำกัด (มหาชน) เผยแพร่หรือ
จ�ำหน่ายภาพถ่ายโดยปราศจากความยินยอมของโจทก์ และให้ใช้คา่ ทนายความบางส่วน
แก่โจทก์ ต่อมาบริษัท Bild GmbH & Co. KG จ�ำกัด และบริษัท Axel Springer จ�ำกัด
(มหาชน) ยืน่ อุทธรณ์คำ� พิพากษาศาล Cologne ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2012 ศาลอุทธรณ์ยนื
ว่าการตีพิมพ์และการเผยแพร่ภาพถ่ายนั้นผิดกฎหมาย เพราะบริษัทผู้ยื่นค�ำร้อง
ไม่ได้รับความยินยอมจากนักข่าวในภาพและภาพถ่ายที่เผยแพร่ไปนั้นไม่เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั และควรค�ำนึงถึงความจริงทีว่ า่ ภาพถ่ายถูกถ่ายในสถานทีค่ มุ ขัง
ทีไ่ ม่อาจน�ำออกสูส่ าธารณะและไม่ใช่สถานทีท่ จี่ ะต้องบันทึกภาพ นักข่าวไม่อาจปกป้อง
สิทธิความเป็นส่วนตัวของเขาในขณะที่เขาอยู่ในที่คุมขัง จากนั้นผู้ร้องได้ยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมัน แต่ศาลไม่รับค�ำร้อง
จากนั้นบริษัท Bild GmbH & Co. KG จ�ำกัด และบริษัท Axel Springer
จ�ำกัด (มหาชน) ยืน่ ค�ำร้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป เมือ่ วันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2013
โดยอ้างถึงเสรีภาพในการแสดงออกตามบทบัญญัติ ข้อ 10 แห่งอนุสญ
ั ญาฯ โดยฟ้องว่า
ศาลเยอรมันละเมิดสิทธิในเสรีภาพการแสดงออก และล้มเหลวต่อการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ทศี่ าลตัง้ ขึน้ เพือ่ สมดุลระหว่างสิทธิในการเคารพความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพ
ในการแสดงออก คณะกรรมการผู้กลั่นกรองคดีซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาจ�ำนวน
สามคนได้ลงมติไม่รับค�ำร้อง โดยพิจารณาว่า ค�ำพิพากษาของศาลแพ่งเยอรมันนั้น
ได้ด�ำเนินการพิจารณาโดยสมดุลเหมาะสมแล้วระหว่างสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
ในฐานะสื่อมวลชนของผู้ยื่นค�ำร้องและสิทธิความเป็นส่วนตัวของนักข่าว ซึ่งนักข่าว
ย่อมมีสิทธิที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพถ่าย
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ที่มีตัวเขาเองอยู่ในสถานที่กักขัง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ
ศาลจึงมีค�ำสั่งให้ยกฟ้อง
8.7.2.3 Case of Mazziotti v. France (application no.
65089/13)59
ในคดีนขี้ อ้ เท็จจริงปรากฏว่า นาย M. เป็นชาวฝรัง่ เศส เกิดในปี ค.ศ. 1987
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2013 ขณะที่เขาถูกคุมขังในเรือนจ�ำนีซ เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ
ตรวจพบว่านาย M. ครอบครองโทรศัพท์มอื ถือและซิมโทรศัพท์ คณะกรรมการวินยั ของ
เรือนจ�ำจึงสั่งขังเขาไว้ภายในห้องขังเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 28 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2012
ต่อมาในวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 นาย M. ได้ยื่นค�ำขอเร่งด่วน
เพือ่ ระงับค�ำสัง่ ลงโทษดังกล่าว แต่คำ� ขอนัน้ ถูกปฏิเสธ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012  
นาย Mazziotti ได้ยนื่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุดฝรัง่ เศส (Conseil d’État) จากนัน้
ในวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 2013 ศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศสเห็นว่าเป็นการลงโทษ
ทางวินัยจึงไม่รับอุทธรณ์
นาย M. ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
ค.ศ. 2013 โดยยืนยันว่าการสัง่ กักขังเขาภายในห้องขังนัน้ ขัดแย้งกับข้อ 3 ของอนุสญ
ั ญาฯ
กล่าวคือ ห้ามการลงโทษที่ไร้มนุษยธรรมหรือย�่ำยีศักดิ์ศรี (prohibition of inhuman
or degrading treatment) และข้อ 13 สิทธิในการได้รบั การเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่ ง เขาไม่ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ ใ นการเยี ย วยาด้ ว ยกระบวนการตามกฎหมายภายใน
จึงฟ้องมายังศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ได้พิจารณาถึงเหตุผลของการมีค�ำสั่งลงโทษ
ดังกล่าว โดยศาลมองถึงความจ�ำเป็นในเรื่องความปลอดภัย และระยะเวลาในการ
ถูกลงโทษค่อนข้างสัน้ นอกจากนัน้ การลงโทษดังกล่าวเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจของเรือนจ�ำ
ได้ลดโทษในการกักขังในห้องสองวันสุดท้ายด้วยการบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม และ
ตลอดระยะเวลาก่อนและระหว่างการถูกลงโทษ นาย M. ได้อยู่ภายใต้การดูแล
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ของแพทย์หรือนักจิตวิทยาโดยตลอด นอกจากนีใ้ นค�ำขอของนาย M. ทีถ่ กู กักตัวในห้องขัง
ที่มายังศาล ตลอดจนค�ำร้องอุทธรณ์ที่ได้ท�ำขึ้นนั้นไม่ได้กล่าวถึงสภาพร่างกายหรือ
แสดงถึงการถูกท�ำร้ายร่างกายหรือจิตใจในระหว่างการลงโทษเลย ศาลจึงไม่พบ
ว่ามีการกระท�ำของรัฐที่ละเมิดต่อ ข้อ 3 และข้อ 13 ของอนุสัญญาฯ จึงยกฟ้อง
8.7.3 คดีพิจารณาเกี่ยวกับการบังคับคดี
		8.7.3.1 Case of BECKER v. NORWAY (Application no.
21272/12)60
คดีนศี้ าลสัง่ ให้รฐั ทีถ่ กู ยืน่ ฟ้องต้องชดใช้คา่ สินไหมเป็นตัวเงิน ผูย้ นื่ ค�ำร้อง
ซึ่งเป็นนักข่าวของส�ำนักข่าว DN นาย X และอัยการ Y มีข้อเท็จจริงคือ ในวันที่ 23
มิถนุ ายน ค.ศ. 2010  อัยการ Y ยืน่ ฟ้อง นาย X ข้อหาเผยแพร่ขอ้ มูลลับของบริษทั DNO
(บริษัทน�้ำมัน) โดยมีข้อเท็จจริงว่า ในวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2007 นาย X ได้ท�ำการ
ส่งข้อมูลให้แก่ผยู้ นื่ ค�ำร้อง ซึง่ ต่อมาผูย้ นื่ ค�ำร้องได้นำ� ข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ เป็นลักษณะ
ของข่าวสารสูส่ าธารณะ โดยผูย้ นื่ ค�ำร้องได้พจิ ารณาเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมิใช่ขอ้ มูลลับ
ซึ่งต่อมาในวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2007 หุ้นของบริษัท DNO นั้นลดลงถึงร้อยละ 4.1
เป็นผลมาจากการเผยแพร่ข้อมูลนั้น ท�ำให้ผู้ยื่นค�ำร้องได้ถูกสอบสวนและได้ความว่า
ผู้ยื่นค�ำร้องได้รับข้อมูลดังกล่าวมาจากนาย X ท�ำให้ผู้ยื่นค�ำร้องได้ถูกเรียกเป็นพยาน
ขึ้นให้การในกรณีดังกล่าว และในวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 2011 ศาลชั้นต้นมีค�ำพิพากษา
ตัดสินจ�ำคุกนาย X ฐานเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ท�ำให้บริษัท DNO เสียหาย นาย X
ยื่นอุทธรณ์ ต่อมาในวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2011 นาย X แย้งต่อศาลอุทธรณ์ว่า
มิใช่ผเู้ ผยแพร่ขอ้ มูล เพียงแต่สง่ ข้อมูลให้แก่ผยู้ นื่ ค�ำร้องเท่านัน้ อัยการได้โต้แย้งค�ำให้การ
ของนาย X ว่า ถึงแม้นาย X มิได้เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูล แต่พฤติการณ์ดังกล่าวของ
นาย X นั้น อัยการเห็นว่าเป็นการใช้ผู้ยื่นค�ำร้องเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าว นาย X จึงมีความผิด ต่อมานาย X ได้ยื่นฎีกา และในวันที่ 13 มกราคม
ค.ศ. 2012 ผู้ยื่นค�ำร้องปฏิเสธที่จะขึ้นให้การในฐานะพยาน ศาลฎีกาจึงมีค�ำสั่งลงโทษ
ปรับผู้ยื่นค�ำร้อง เป็นจ�ำนวนเงิน 30,000 โครนนอร์เวย์ และ มีค�ำพิพากษาตัดสินให้
จ�ำคุกนาย X
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ต่อมา ผูย้ นื่ ค�ำร้องได้ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรป ได้มีค�ำวินิจฉัย จากค�ำอ้างว่าผู้ยื่นค�ำร้องได้รับความเสียหายเป็นเงินจ�ำนวน
30,000 โครนนอร์เวย์ และร้องต่อศาลว่าได้รบั ความเสียหายเป็นจ�ำนวนเงินรวมทัง้ หมด
158,399 โครนนอร์เวย์ หรือประมาณ 17,000 ยูโร แต่รัฐให้การปฏิเสธค�ำร้องดังกล่าว
โดยอ้างว่าผูย้ นื่ ค�ำร้องไม่ได้ระบุหลักฐานใด ๆ เพือ่ แสดงว่าผูย้ นื่ ค�ำร้องเสียหายจริงหรือไม่
ศาลวินจิ ฉัยว่า เงินจ�ำนวน 30,000 โครนนอร์เวย์ เป็นหนีเ้ ฉพาะตัวไม่สามารถแบ่งแยกกันได้
ถ้าขณะที่ท�ำค�ำร้อง ผู้ร้องได้ร้องขอเป็นจ�ำนวนเงินที่พึงพอใจแล้ว ถึงแม้ผู้ร้องไม่ได้
ยืน่ อุทธรณ์ ศาลอาจใช้ดลุ ยพินจิ ให้กำ� หนดค่าความเสียหายเท่ากับจ�ำนวนความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ จริง หากมีขอ้ เท็จจริงแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้ทำ� การชดใช้คา่ เสียหายดังกล่าวแล้ว
แต่การชดใช้ดงั กล่าวไม่สามารถเยียวยาความเสียหายของผูย้ นื่ ค�ำฟ้องได้ ให้รฐั ดังกล่าว
ชดใช้ค่าเสียหายตามดุลยพินิจของศาล ตามข้อ 6 แห่งอนุสัญญาฯ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจึงตัดสินให้นอร์เวย์ชดใช้เงินเพียง 30,000
โครนนอร์เวย์ จาก 158,399 โครนนอร์เวย์ เพราะว่าเงิน 30,000 โครนนอร์
เป็นหนี้เฉพาะตัวที่รัฐต้องชดใช้ แต่เงินจ�ำนวนที่เหลือนั้นไม่มีหลักฐานว่าผู้ยื่นค�ำขอ
เสียหายจริง นอร์เวย์จึงไม่ต้องชดใช้จ�ำนวนเงินดังกล่าว
		8.7.3.2 Case of Izci V. Turkey (Applications no. 42606/05)61
คดีนี้ศาลวินิจฉัยให้รัฐที่ถูกฟ้องคดีต้องไปด�ำเนินการตามที่ศาลก�ำหนด
คดีนี้มีข้อเท็จปรากฏว่า หญิงชาวตุรกีเข้าร่วมการเดินขบวนเพื่อฉลองเนื่องในวันสตรี
ในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แต่ถกู เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจท�ำร้ายร่างกายระหว่างทีเ่ จ้าหน้าที่
ท�ำการสลายการชุมนุม ทั้งนี้ ทางการตุรกีประสบความล้มเหลวในการเสาะแสวงหา
เจ้าหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรับผิดชอบในกรณีดงั กล่าว และไม่สามารถน�ำตัวเจ้าหน้าทีม่ าลงโทษได้
ผูเ้ สียหายจึงฟ้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพการชุมนุม
และกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระท�ำไปเกินกว่าเหตุ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
รับค�ำฟ้อง และมีคำ� พิพากษาระบุวา่ คดีในเรือ่ งดังกล่าวยังคงค้างการพิจารณาในศาลตุรกี
หลายคดี อันเป็นปัญหาทีร่ ะบบศาลภายในไม่อาจอ�ำนวยความยุตธิ รรมแก่ผเู้ สียหายได้
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จึ ง ก� ำ หนดให้ ท างการตุ ร กี ก� ำ หนดมาตรการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ต ามข้ อ 46
ขออนุสัญญาฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีกในอนาคต
8.8 บทสรุป
เมือ่ ศึกษาวิจยั ถึงกลไกการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในภูมภิ าคยุโรปแล้ว
จะพบว่ามีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย ทั้งในแง่พัฒนาการ ที่มาของกฎหมายในการ
คุ้มครองสิทธิ กระบวนการพิจารณาคดี ตลอดจนการบังคับตามค�ำพิพากษาของศาล
แม้ว่าศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจะเป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ
พิจารณาคดี โดยอาศัยหลักกฎหมายระหว่างประเทศตามอนุสญ
ั ญาฯ แต่หลักการแห่งสิทธิ
ในอนุสัญญาฯ ก็เป็นหลักการอันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบกฎหมายของรัฐทั้งหลาย
ซึ่ ง เป็ น ไปตามมาตรฐานขั้นต�่ำที่นานาประเทศรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้ว ย
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในแง่หลักการพืน้ ฐานแห่งสิทธิทอี่ นุสญ
ั ญาฯ มุง่ คุม้ ครอง
จึงไม่ได้แตกต่างไปจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบับรับรอง
เท่าใดนัก แต่ดว้ ยความเป็นศาลระหว่างประเทศทีต่ อ้ งมีการประกาศยอมรับเขตอ�ำนาจ
ศาลเสียก่อน สิทธิในการยืน่ ฟ้องหรือถูกฟ้องในศาล ตลอดจนการบังคับตามค�ำพิพากษา
จึงมีความแตกต่างไปจากระบบของศาลภายใน อย่างไรก็ดี มีหลักเกณฑ์บางประการ
ที่อาจน�ำไปศึกษาต่อยอดเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและกระบวนการพิจารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญไทย อาทิ การแก้ไขเยียวยาความเสียหายก่อนการฟ้องคดีในกรณี
ต่าง ๆ ที่ประชาชนไม่อาจเข้าถึงหรือถูกปฏิเสธจากกระบวนการยุติธรรม ระยะเวลา
ฟ้ อ งร้ อ งภายในหกเดื อ นอาจยื ด หยุ ่ น ได้ หากศาลเห็ น ว่ า เป็ น กรณี จ� ำ เป็ น และ
เพือ่ ประโยชน์แก่ผเู้ สียหาย ผูม้ สี ทิ ธิฟอ้ งคดี ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเพือ่ มิให้เกิดปัญหา
การตีความว่าคนต่างด้าวมีสิทธิฟ้องคดีหรือไม่ การคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีค�ำพิพากษา
การก�ำหนดค่าชดเชยความเสียหาย (Just satisfaction) เป็นต้น
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บทที่ 9
บทวิเคราะห์อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและ
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
ในบทนี้จะได้ศึกษาความเป็นมา เจตนารมณ์ของกฎหมาย ขอบเขตอ�ำนาจ
และวิธีการด�ำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ตลอดจนสภาพปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
โดยแยกการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ (9.1) ความเป็นมา พัฒนาการและ
เจตนารมณ์ของกฎหมายในการให้สทิ ธิประชาชนยืน่ ค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ในประเทศไทย (9.2) อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทย (9.3) สภาพปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บังคับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 และ (9.4) แนวทางในการแก้ไขสภาพปัญหาและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
9.1 ความเป็นมา พัฒนาการและเจตนารมณ์ของกฎหมายในการให้สทิ ธิประชาชน
ยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
ในหัวข้อนี้จะได้ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา พัฒนาการและเจตนารมณ์ของ
กฎหมายในการให้สิทธิประชาชนยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
เพื่อท�ำความเข้าใจระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น
2 หัวข้อ ได้แก่ (9.1.1) พัฒนาการของระบบการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยองค์กร
ตุลาการในรัฐธรรมนูญไทย และ (9.1.2) ที่มาและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 46
มาตรา 47 และมาตรา 48
9.1.1 พัฒนาการของระบบการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการ
ในรัฐธรรมนูญไทย
หลักการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการ เป็นหลักการที่เป็นหัวใจ
ทีส่ ำ� คัญของหลักนิตริ ฐั เนือ่ งจากรัฐยอมทีจ่ ะให้ศาลควบคุมตรวจสอบว่าการใช้อำ� นาจรัฐ

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ได้ล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม่ อันเป็นการแสดงถึงการ
ยอมอยูภ่ ายใต้กฎหมายของรัฐ1 ดังนัน้ ล�ำพังแต่เพียงการบัญญัตริ บั รองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญแต่เพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ รัฐจึงต้องจัดให้มี
ระบบคุ้มครองสิทธิโดยองค์กรตุลาการ โดยการให้สิทธิแก่ประชาชนที่ถูกล่วงละเมิด
สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานโดยอ�ำนาจรัฐ สามารถน�ำคดีมาฟ้องร้องต่อศาลได้ รัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้เริม่ บัญญัตริ บั รองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญ
ฉบับที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม หรือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2475 หากพิจารณาในแง่เนือ้ หาของสิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรอง
จะพบว่าได้มพี ฒ
ั นาการเพิม่ ขึน้ อย่างมาก จากเดิมในรัฐธรรมนูญฉบับแรกทีม่ บี ทบัญญัติ
รับรองสิทธิเพียง 3 มาตรา ได้เพิม่ มาเป็น 25 มาตราในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 แต่หากพิจารณาในเชิงระบบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว
ประเทศไทยเพิง่ เริม่ ต้นครัง้ แรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
และหากพิจารณาจากเนือ้ หาบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญ จะพบว่าในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ
มีพัฒนาการในระบบการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการมาเป็นล�ำดับ
โดยอาจแบ่งพัฒนาการดังกล่าวออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้ (9.1.1.1) พัฒนาการขั้นที่หนึ่ง
การน�ำระบบการคุม้ ครองสิทธิโดยองค์กรตุลาการมาใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 (9.1.1.2) พัฒนาการขั้นที่สอง การน�ำระบบการร้องทุกข์ทาง
รัฐธรรมนูญแบบเฉพาะมาใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี พุทธศักราช 2550 และ (9.1.1.3)
พัฒนาการในปัจจุบัน ความพยายามในการขยายบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการ
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
9.1.1.1 พัฒนาการขัน้ ทีห่ นึง่ การน�ำระบบการคุม้ ครองสิทธิโดยองค์กร
ตุลาการมาใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีเจตนารมณ์
ที่จะวางระเบียบเกี่ยวกับการใช้อ�ำนาจสูงสุดของประเทศ การรับรองและคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลตามหลักปัจเจกชนนิยม ซึ่งก่ออิทธิพลในประเทศ
เสรีประชาธิปไตย จนท�ำให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
1

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพืน้ ฐานเกีย่ วกับสิทธิเสรีภาพและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์, พิมพ์ครัง้ ที่ 3, (กรุงเทพฯ:
วิญญูชน, 2552), 293.
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ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยและให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน
มากที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย รัฐธรรมนูญฉบับนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของระบบ
การคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานโดยองค์กรตุลาการและระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ในรัฐธรรมนูญฉบับต่อมา จึงนับเป็นพัฒนาการขัน้ แรก โดยมีพฒ
ั นาการทีส่ ำ� คัญ 2 เรือ่ ง ได้แก่
(1) การน�ำระบบการคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานโดยองค์กรตุลาการมาใช้ และ (2) การก�ำหนด
บทบาทให้ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยอ้อม
			
(1) การน�ำระบบการคุ้มครองสิทธิโดยองค์กรตุลาการมาใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็น
รัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม โดยมีหลักนิติรัฐเป็นแกนกลาง
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้น�ำแนวคิดเรื่อง
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานหรือสิทธิทางรัฐธรรมนูญ อันหมายถึงสิทธิทรี่ ฐั ธรรมนูญได้ให้การรับรองไว้
มาบัญญัตไิ ว้อย่างชัดแจ้ง จะเห็นได้จากบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 262 และมาตรา 273 ทีไ่ ด้รบั รองหลักความมีผลผูกพันโดยตรง
ของสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรจะต้องผูกพันต่อสิทธิและเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้
นอกจากนี้ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังได้บัญญัติรับรองหลักการ
คุม้ ครองสิทธิโดยองค์กรตุลาการไว้ในมาตรา 28 วรรคสองว่า “บุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้
สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้” อันเป็นการท�ำให้สิทธิขั้นพื้นฐาน
ทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้สามารถเกิดผลจริงในทางปฏิบตั โิ ดยองค์กรตุลาการ แต่อย่างไรก็ดี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มิได้กำ� หนดช่องทางทีป่ ระชาชน
จะฟ้องคดีกรณีถูกละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น การยื่นฟ้องต่อศาล
ในกรณีดังกล่าว จึงต้องพิจารณาจากเขตอ�ำนาจของศาลแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็น
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มาตรา 26 การใช้อ�ำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และ
เสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือ โดยค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ
โดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ศาลทหารหรือศาลปกครอง โดยหากคดีใดที่ไม่อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลอื่นย่อมอยู่ใน
เขตอ�ำนาจของศาลยุติธรรม
		
(2) การก�ำหนดบทบาทให้ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าทีค่ มุ้ ครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยอ้อม
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ถู ก ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ครั้ ง แรกตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งก่อนมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้น
ดังเช่นในปัจจุบนั ประเทศไทยเคยมีสถาบันทีท่ ำ� หน้าทีเ่ สมือนศาลรัฐธรรมนูญอยูก่ อ่ นแล้ว
นั่ น คื อ “คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ” ซึ่ ง ได้ ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 เพือ่ ให้เป็นองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการวินจิ ฉัยชีข้ าดว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ไม่ได้ท�ำหน้าที่คุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยตรง ซึ่งรัฐธรรมนูญของประเทศไทยที่ก�ำหนดให้มี
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ มีจำ� นวน 8 ฉบับ4 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญหลายประการ ตามการเปลี่ยนแปลงของ
รัฐธรรมนูญหลายต่อหลายครั้ง แต่สิ่งหนึ่งซึ่งไม่เคยบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
ทั้ง 8 ฉบับเลย ก็คือ การให้สิทธิแก่ประชาชนฟ้องร้องต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ได้โดยตรง ถึงแม้วา่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 จะมีบทบัญญัติ
ในลักษณะเป็นการเปิดโอกาสหรือให้สิทธิแก่บุคคล (ในฐานะคู่ความ) ที่จะโต้แย้ง
ต่อศาลยุติธรรมว่ากฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีของตนนั้น มีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ แต่ก็เป็นเพียงอ�ำนาจวินิจฉัยของศาลยุติธรรมว่า ค�ำโต้แย้งนั้นมีสาระ
ที่จะส่งให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือไม่5 เท่านั้น
4

5

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492,
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495, รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517, รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549; ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เพรส จ�ำกัด, 2550), 3.
มาตรา 206 ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้ง
โดยศาลเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 5 และยังไม่มี
ค�ำวินจิ ฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตนิ นั้ ให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดี
ไว้ชั่วคราว แล้วส่งความเห็นเช่นว่านั้นตามทางการ เพื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัย
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แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้น�ำระบบ
การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 28
วรรคสอง ดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังไม่ได้เปิดช่อง
ให้ประชาชนยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง แต่ให้ยื่นผ่านช่องทางหรือองค์กร
ที่ก�ำหนดไว้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางแรก การใช้สิทธิผ่านช่องทางศาลยุติธรรม
หรือศาลอื่น ๆ ในกรณีที่ประชาชนมีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลต่าง ๆ และ
เห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีของตนนั้นมีปัญหาความชอบ
ด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ สามารถยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ ศาลที่ ก� ำ ลั ง พิ จ ารณาคดี อ ยู ่ โดยขอให้
ศาลที่พิจารณาคดีนั้นยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้6 ช่องทางที่สอง คือ การใช้สิทธิ
ผ่านช่องทางผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา (ต่อมาได้เปลีย่ นเป็น “ผูต้ รวจการแผ่นดิน”)
โดยประชาชนสามารถยื่นค�ำร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตรวจสอบได้ว่า
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย หรือการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ ซึ่งหากผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นพ้องด้วย ก็สามารถยื่นค�ำร้อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้7
แม้ช่องทางดังกล่าวจะเป็นช่องทางอ้อม แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ที่สุด เช่น คดีที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าพระราชบัญญัตชิ อื่ บุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 ทีก่ ำ� หนดให้
หญิ ง มี ส ามี ต ้ อ งใช้ น ามสกุ ล ของสามี นั้ น ล่ ว งละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การปฏิ บั ติ
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมตามทีร่ ฐั ธรรมนูญในช่วงเวลานัน้ ได้รบั รองไว้8 ก็เป็นคดีทถี่ กู ยืน่
ผ่านช่องทางผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา แต่อย่างไรก็ดี ช่องทางดังกล่าวยังมีขอ้ จ�ำกัด
อยู่มาก เช่น ช่องทางผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภานั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
มีดุลพินิจในการพิจารณาว่าจะเสนอค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ได้ ส่วนกรณี
การยื่นค�ำร้องผ่านช่องทางศาลนั้นก็จะต้องรอให้มีข้อพิพาทเกิดขึ้น และฟ้องคดีไปยัง
ศาลเสียก่อน แล้วจึงค่อยยื่นค�ำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอยู่ให้ยื่นค�ำร้องต่อไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ช่องทางการยื่นผ่านทางศาลจะต้องเป็นกรณีการยื่น
6
7
8

มาตรา 264 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 198 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  21/2546 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2546

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ให้พจิ ารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเท่านัน้ ส่วนการกระท�ำ
ของรัฐอื่นมิได้เป็นวัตถุแห่งการพิจารณาตามช่องทางนี้
ในช่วงเวลาดังกล่าวมีงานศึกษาที่เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อ
เปิดช่องให้ประชาชนสามารถยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ได้แก่ งานวิจยั ของ
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ เรือ่ ง “การให้สทิ ธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ
กรณี ล ะเมิ ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ ” เสนอต่ อ ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ในปี พ.ศ. 2548 งานวิจยั ดังกล่าวศึกษาระบบฟ้องคดีตอ่ ศาลพิเศษ เพือ่ ให้ศาลท�ำหน้าที่
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ของ 6 ประเทศ อันได้แก่ เบลเยี่ยม
เยอรมนี โปรตุเกส สเปน กัมพูชาและฝรั่งเศส
งานวิจัยชิ้นนี้ ได้เสนอให้มีการน�ำระบบดังกล่าวมาใช้ โดยให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญไทย เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถฟ้องร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ได้โดยตรงในกรณีทกี่ ารกระท�ำใด ๆ ของฝ่ายปกครองหรือค�ำพิพากษาของฝ่ายตุลาการ
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ภายใต้เงือ่ นไขว่าประชาชนได้ดำ� เนินการแก้ไข
เยียวยาปัญหาดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว และไม่มหี นทางอืน่ ใดทีจ่ ะเยียวยาได้อกี
แต่การฟ้องร้องโดยตรงไปยังศาลรัฐธรรมนูญนัน้ จ�ำกัดเฉพาะประเด็นว่า การกระท�ำหรือ
ค�ำพิพากษานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
กลายเป็นองค์กรทีส่ งู กว่าศาลปกครองสูงสุดหรือศาลฎีกา ส่วนกระบวนการด�ำเนินการนัน้
ผูว้ จิ ยั เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญแต่งตัง้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ�ำนวน 3 คน เป็นองค์คณะ
ทีท่ ำ� หน้าทีก่ ลัน่ กรองค�ำร้องว่าอยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยองค์คณะ
จะต้องพิจารณาค�ำร้องให้แล้วเสร็จภายใน 8 วัน นับแต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้รบั ค�ำร้อง
และประเด็นสุดท้าย ผู้วิจัยเสนอว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วพบว่าการกระท�ำ
หรือค�ำพิพากษาตามค�ำร้องนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ�ำนาจ
ในการวินจิ ฉัยยกเลิกเพิกถอนการกระท�ำหรือค�ำพิพากษานัน้ โดยตรง แต่จะต้องส่งเรือ่ ง
กลับไปให้องค์กรที่เป็นต้นตอของการกระท�ำนั้น เช่น ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการ
เพื่อให้องค์กรเหล่านั้นแก้ไขการกระท�ำหรือค�ำพิพากษาให้สอดคล้องกับค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สถานะของฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการยังคงได้รับ
การยอมรับจากสาธารณะชนต่อไป
แต่อย่างไรก็ดี ระบบการฟ้องร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ได้
มี ก ารเพิ่ ม เติ ม เข้ า ไปในรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ อ ย่ า งใด จนกระทั่ ง เกิ ด การรั ฐ ประหาร
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โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ในปี พ.ศ. 2549 ที่ได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
และสถาปนารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
เพื่อก่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อท�ำการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งต่อมาได้รับ
การลงมติเห็นชอบจากประชาชนในการลงประชามติและได้กลายเป็นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เปิดช่องให้
ประชาชนสามารถยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงดังจะได้กล่าวถึงในหัวข้อ
ต่อไป
		9.1.1.2 พัฒนาการในขั้นที่สอง การให้ประชาชนยื่นค�ำร้องโดยตรง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ประกาศใช้
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 และยังคงรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน รวมทั้งยังรับรองหลักการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการ
โดยให้สิทธิแก่ประชาชนที่ถูกล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
สามารถใช้สิทธิทางศาลได้เช่นเดิม อีกทั้งยังได้ก�ำหนดช่องทางการยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยอ้อมผ่านองค์กรของรัฐ เพิ่มขึ้นเป็น 3 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางแรก
บุคคลต้องใช้สิทธิผ่านช่องทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 245 (1) ช่องทางที่สอง
ผ่านช่องทางศาล ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง ตามมาตรา 211 และ
ช่องทางที่สาม บุคคลต้องใช้สิทธิผา่ นช่องทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา
257 (2)
พัฒนาการที่เด่นชัดที่สุดของระบบการคุ้มครองสิทธิโดยองค์กรตุลาการ
ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ การน�ำระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญมาใช้ โดยอนุญาตให้
บุคคลสามารถฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ดังปรากฏในมาตรา 2129 แม้จะเป็นระบบ
9

มาตรา 212 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
“บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้
การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเฉพาะ กล่าวคือจ�ำกัดวัตถุแห่งคดีไว้เฉพาะบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย ไม่รวมถึงการใช้อำ� นาจรัฐอืน่ ๆ เช่น การกระท�ำทางปกครอง หรือการกระท�ำ
ทางตุลาการเหมือนกับระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเต็มรูป (Full Constitutional
Complaint) แต่ก็ต้องถือว่าเป็นพัฒนาการของระบบการคุ้มครองสิทธิโดยองค์กร
ตุลาการอีกขั้นหนึ่ง
โดยเจตนารมณ์ของมาตรา 212 คือเพื่อประกันการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ โดยสามารถยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ได้เอง10 ทั้งนี้ โดยก�ำหนดให้สิทธิแก่ประชาชนผู้ถูกกระทบสิทธิเป็นผู้เสนอได้เอง
ในกรณีทปี่ ระชาชนเห็นว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ การเสนอ
คดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนี้ เป็นเรื่องใหม่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คุ้มครองไว้ ซึ่งจาก
บทบัญญัติมาตรา 212 ดังกล่าว สามารถจ�ำแนกเงื่อนไขของการฟ้องคดีโดยตรง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก บุคคลผูม้ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นบุคคล
ซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญ “รับรอง” ไว้ ประการทีส่ อง การยืน่ ค�ำร้องนัน้
จะต้องเป็นไปเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเท่านั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง มาตรา 212 เป็นเรื่องของการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญ หรือพระราชก�ำหนด ซึ่งล้วนเป็นบทบัญญัติที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง พระราชกฤษฎี ก า กฎ ข้ อ บั ง คั บ ซึ่ ง อยู ่ ใ นอ� ำ นาจพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ของศาลปกครอง และประการทีส่ าม การใช้สทิ ธิยนื่ ค�ำร้องดังกล่าวต้องเป็นกรณีทไี่ ม่อาจ
ใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้เล็งเห็นถึงข้อจ�ำกัด
ของศาลรัฐธรรมนูญและจ�ำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีเพียงคณะเดียว ดังนั้น
เพือ่ ป้องกันไม่ให้คดีความขึน้ สูศ่ าลรัฐธรรมนูญมากจนเกินไป จึงก�ำหนดให้การเสนอคดี
จะกระท�ำได้ ก็เฉพาะในกรณีทไี่ ม่อาจใช้วธิ กี ารอืน่ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้แล้วเท่านัน้
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ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รวมบทสรุปผู้บริหารการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550, (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2552), 310.
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แต่อย่างไรก็ดี ช่องทางการให้ประชาชนฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
กลับไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้
มีผลบังคับใช้ประมาณ 7 ปี มีเพียงคดีเดียวเท่านัน้ ทีค่ รบเงือ่ นไขทีศ่ าลรัฐธรรมนูญรับไว้
พิจารณาได้11 เนื่องจากปัญหาทางกฎหมายสองประการส�ำคัญ12 ได้แก่ ประการแรก
การก�ำหนดให้วัตถุแห่งคดีที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาจ�ำกัดเฉพาะ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ไม่รวมถึงการใช้อ�ำนาจมหาชนอื่น เช่น การกระท�ำทาง
ปกครอง หรือการกระท�ำทางตุลาการ ส่งผลท�ำให้กรณีที่จะน�ำวัตถุแห่งคดีที่จะน�ำมาสู่
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมีจ�ำกัด และประการที่สอง เป็นประเด็นส�ำคัญและ
ต่อเนื่องจากประเด็นแรกคือ ในระบบรัฐธรรมนูญไทยในขณะนั้น ได้ก�ำหนดให้การ
เสนอเรือ่ งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ขอให้วนิ จิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้ สามารถท�ำได้หลายช่องทาง ทัง้ การยืน่ ค�ำร้องต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน
หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งทั้งสององค์กรต่างก็มีอ�ำนาจในการเสนอเรื่องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญในกรณีทเี่ ห็นว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 245 (1) และมาตรา 257 (2) หรือการยื่นค�ำร้องผ่านศาล
ทีก่ ำ� ลังพิจารณาคดีอยูต่ ามมาตรา 211 ซึง่ ระบบรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำ� นาจแก่ศาลทีก่ ำ� ลัง
พิจารณาคดีอยูน่ นั้ มีดลุ พินจิ ในการเลือกทีจ่ ะเสนอประเด็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ดังนัน้ เมือ่ คูค่ วามในคดียนื่ ค�ำร้องต่อศาลขอให้สง่ ประเด็นว่ากฎหมายทีใ่ ช้บงั คับแก่คดีนนั้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และหากค�ำร้องดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขของกฎหมายแล้ว
ศาลจะต้องส่งประเด็นดังกล่าวนี้ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทุกกรณี ส่งผลท�ำให้
กรณีทปี่ ระชาชนจะยืน่ ค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 212 จึงแทบจะ
ไม่เกิดขึ้น เพราะประชาชนสามารถด�ำเนินการได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่แล้ว
จึงไม่เข้ากรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้วตามที่ก�ำหนดไว้ในวรรคสอง
ของมาตรา 212
ปั ญ หาดั ง กล่ า วได้ มี ข ้ อ เสนอจากหลายฝ่ า ยเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา เช่ น
ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เสนอให้ยกเลิกมาตรา 212 และศึกษาหลักเกณฑ์
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ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 47/2554
วรเจตน์ ภาคีรตั น์, รายงานการวิจยั เรือ่ ง การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายเยอรมัน : วิเคราะห์
เปรียบเทียบการฟ้องคดีโดยประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย, เสนอต่อคณะกรรมการ
วิจยั และสัมมนา คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553)

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

เรือ่ งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญใหม่ รวมถึงการออกแบบระบบของเรือ่ งดังกล่าวใหม่
ให้สอดคล้องกับเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในภาพรวมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความ
ซ�ำ้ ซ้อนของเขตอ�ำนาจและสร้างความสับสนให้แก่ประชาชน13 ส่วนงานศึกษาของปัญญา
อุดชาชน เรือ่ ง “การฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550”14 มีข้อเสนอที่ส�ำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ ควรก�ำหนดว่า
หากผูร้ อ้ งได้ยนื่ ค�ำร้องช่องทางใดช่องทางหนึง่ ระหว่าง 2 ช่องทาง และไม่ได้รบั การแก้ไข
เยียวยาความเสียหาย ก็เพียงพอแล้วที่บุคคลผู้นั้นจะสามารถยื่นฟ้องโดยตรงมายัง
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 212  โดยช่องทาง 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางแรก การฟ้องคดี
ต่อศาล หากผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายตามล�ำดับชั้นศาลจนถึงที่สุด
บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค�ำฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงตามมาตรา 212 ได้ ส่วนช่องทาง
ที่สองคือช่องทางการร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ซึ่ ง หากผู ้ เ สี ย หายได้ ยื่ น ไปครบทั้ ง สององค์ ก รแล้ ว แต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขเยี ย วยา
ความเสียหาย ผูเ้ สียหายก็ยอ่ มมีสทิ ธิยนื่ ฟ้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 212
เช่นเดียวกัน โดยไม่ต้องย้อนกลับไปฟ้องร้องคดียังศาลอีกต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอีก 2 มาตรการ ได้แก่
ให้ศาลรัฐธรรมนูญออกข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดวิธีพิจารณาคดีในกรณีนี้
ได้เอง โดยไม่จ�ำต้องไปรอให้รัฐสภาตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้
ประชาชนสามารถใช้สิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ได้อย่างรวดเร็ว และใช้มาตรการ
ทางบริหาร คือการให้มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลปกครอง ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่ น ดิ น และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เพื่ อ ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์
การบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ยื่นค�ำร้องตามมาตรา 212 ดังกล่าวนี้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยด�ำเนินการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน การมีคณะท�ำงานร่วมกัน การใช้สื่อประชาสัมพันธ์
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เรื่องเดียวกัน.
ปัญญา อุดชาชน, การฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550, (รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study เสนอต่อ หลักสูตรนักบริหารการทูต รุน่ ที่ 5 ปี 2556
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ), http://www.mfa.go.th/dvifa/
contents/filemanager/files/nbt/nbt5/IS/IS5038.pdf, (สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562).
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ชุดเดียวกัน และการจัดระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการใช้สิทธิของบุคคล
เข้าด้วยกัน เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ดี ก่อนทีจ่ ะมีแก้ไขระบบการฟ้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ก็ เ กิ ด การรั ฐ ประหารขึ้ น อี ก ครั้ ง โดยคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ต่ อ มา
ได้มีการสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน อันได้แก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และหลังจากนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ก็ได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อก�ำหนดรายละเอียดของการด�ำเนินการตามระบบการฟ้องคดี
โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ดังจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
		9.1.1.3 พัฒนาการในปัจจุบนั ความพยายามในการขยายบทบาทของ
ศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ถูกยกเลิก
โดยการรัฐประหารและมีการสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อันเป็นฉบับปัจจุบัน รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความ
เปลี่ยนแปลงในบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหลายประการ เช่น
การไม่บัญญัติหลักความผูกพันต่อสิทธิขั้นพื้นฐานไว้อย่างชัดแจ้ง การรับรองสิทธิอื่น
ทีร่ ฐั ธรรมนูญไม่ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ และการแยกบทบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของประชาชนหลายเรื่องไปบัญญัติไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐ แต่อย่างไรก็ดี ในแง่
ของระบบการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการยังคงได้รับการรับรองไว้
อย่างชัดแจ้งในมาตรา 25 วรรคสามว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิ
ทางศาลหรือยกขึน้ เป็นข้อต่อสูค้ ดีในศาลได้” โดยมีเจตนารมณ์ทตี่ อ้ งการจะให้รฐั ธรรมนูญ
สามารถคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญได้กว้างขวางและเป็นรูปธรรมได้ดียิ่งขึ้น15
ส่วนระบบการให้ประชาชนฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ยงั คงอยู่
โดยได้น�ำข้อบกพร่องจากระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเดิมมาปรับปรุง
ท�ำให้ระบบการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญในปัจจุบันนั้น มีความแตกต่างจาก
15

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, สัมภาษณ์โดย ณัฐดนัย นาจันทร์,
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 7 มกราคม 2562.

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ใน สามประการ ได้แก่ ประการแรก
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก�ำหนดวัตถุแห่งคดีที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยไว้ว่าเป็น “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” แต่ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปลี่ยนมาเป็น “การกระท�ำ” ประการต่อมา คือ
การเปลีย่ นถ้อยค�ำในเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพ จากเดิมทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ใช้ค�ำว่า สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้ “รับรอง” ไว้ มาเป็น
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ “คุ้มครอง” ไว้ และประการสุดท้าย คือ การไม่บัญญัติ
หลักการหมดสิน้ หนทางเยียวยาตามกฎหมาย จากเดิมทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ก�ำหนดเป็นเงื่อนไขการฟ้องคดีไว้ว่าจะต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ จะใช้สทิ ธิได้ตอ่ เมือ่ ไม่อาจใช้สทิ ธิโดยวิธกี ารอืน่
อีกแล้ว แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่มีถ้อยค�ำดังกล่าว อีกทั้งในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่พบถ้อยค�ำดังกล่าว
เช่นเดียวกัน
ความเปลี่ยนแปลงในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ เกิดจากเจตนารมณ์
ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่จะสร้างระบบคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น และมุ่งที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุดช่องว่างการน�ำคดีขึ้นสู่การ
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับเดิม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550) ที่เป็นทั้งอุปสรรคและเป็นการปิดกั้นต่อการใช้สิทธิของประชาชน
ในการฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยประสงค์ให้ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้ สามารถยืน่ ค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
ได้ง่ายขึ้น16 ทั้งการขยายการกระท�ำที่เป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดี การขยายขอบเขต
ของสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองและการไม่น�ำหลักการหมดสิ้นหนทางเยียวยา
ตามกฎหมายมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
หากพิจารณาจากความเปลี่ยนแปลงในบทบัญญัติมาตรา 213 ของ
รัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ของผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญ จะเห็นว่ามีความพยายามทีจ่ ะพัฒนา
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจากระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเฉพาะ
16

บันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 353 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม
งบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3
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ที่จ�ำกัดวัตถุแห่งการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไว้เฉพาะบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
มาเป็นระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเต็มรูป ที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจ
วินิจฉัยการใช้อ�ำนาจมหาชนทุกประเภท แต่อย่างไรก็ดี หากพิจารณาบทบัญญัติใน
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
พ.ศ. 2561 มาตรา 46 ถึงมาตรา 48 จะพบว่าบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ กลับไม่เอื้อให้กระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญสามารถ
ด�ำเนินการต่อไปได้อย่างเต็มรูปแบบ เนือ่ งจากการก�ำหนดข้อยกเว้นการกระท�ำทีจ่ ะเป็น
วัตถุแห่งการฟ้องคดีไว้อย่างกว้างขวาง ทัง้ การกระท�ำทางนิตบิ ญ
ั ญัติ การกระท�ำทางบริหาร
และการกระท�ำทางตุลาการ เกือบทุกประเภทของการใช้อ�ำนาจมหาชนจะไม่สามารถ
ถู ก พิ จ ารณาได้ โ ดยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยกลไกการร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ นี้
ท�ำให้พฒ
ั นาการของระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของไทยตามรัฐธรรมนูญปัจจุบนั
ยั ง เป็ น เพี ย งความพยายามที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ผลขึ้ น จริ ง ซึ่ ง ปั ญ หานี้ เ องจะเป็ น สิ่ ง ที่
ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงในส่วนถัดไป
9.1.2 ทีม่ าและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 48
มาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก�ำหนดให้
ประชาชนที่สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของตนเองถูกล่วงละเมิดโดยการกระท�ำ
สามารถยื่นค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้ แต่ในรัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนด
รายละเอียดของหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและกระบวนการยืน่ ค�ำร้องเอาไว้ โดยให้กำ� หนดไว้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญแทน โดย
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค�ำร้องให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไว้ในสามมาตราส�ำคัญ ได้แก่ มาตรา 46 มาตรา 47 และ
มาตรา 48 ทั้งสามมาตรานี้เองที่สร้างรูปแบบของระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ของไทยในปัจจุบัน
จากการศึกษาของคณะผู้วิจัยโดยการสัมภาษณ์กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ตลอดจนรายงานและบั น ทึ ก การประชุ ม ของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
และรายงานและบันทึกการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตลอดจนพิจารณา

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คณะผู้วิจัยพบว่า
การให้สิทธิประชาชนในการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญดังที่มีรายละเอียด
ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 มาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 48 มีเจตนารมณ์ที่ส�ำคัญ 3 ประการ
ได้แก่ (9.1.2.1) สร้างระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบคูข่ นานทีจ่ ำ� กัดวัตถุแห่งคดี
(9.1.2.2) จัดระเบียบช่องทางที่จะน�ำคดีมาสู่ศาลรัฐธรรมนูญและก�ำหนดองค์ประกอบ
และข้อยกเว้นของการกระท�ำที่อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ และ (9.1.2.3)
สร้างระบบการกลั่นกรองคดีก่อนเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
9.1.2.1 สร้างระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบคูข่ นานทีจ่ ำ� กัด
วัตถุแห่งคดี
ระบบร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญทีป่ ระชาชนสามารถยืน่ ค�ำร้องโดยตรงต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานจากการล่วงละเมิด
โดยอ�ำนาจมหาชนที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมีหลายรูปแบบตามแต่ประเทศที่นำ� ไปใช้
โดยอาจจ�ำแนกเป็น “ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบต่อยอด” ที่จะให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาค�ำร้องที่ยื่นโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อเมื่อ ประชาชน
ผู้ร้องได้ด�ำเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลอื่นจนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ตามหลักการ
หมดสิ้นหนทางเยียวยาทางกฎหมาย และ “ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบ
คูข่ นาน” ทีก่ ำ� หนดให้ทงั้ ศาลปกติอนื่ เช่น ศาลยุตธิ รรม และศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอ�ำนาจ
พิจารณาวินิจฉัยการกระท�ำที่ล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานและขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
เช่นเดียวกัน17 แต่จะแบ่งแยกเขตอ�ำนาจกันโดยการก�ำหนดวัตถุแห่งคดีหรือช่องทาง
การฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงเป็นพิเศษว่า หากเป็นกรณีเช่นนี้ให้ยื่นฟ้อง
โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ เพื่อไม่ให้เขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญทับซ้อนกับ
เขตอ�ำนาจของศาลอื่น
นอกจากนี้ ยังอาจจ�ำแนกเป็น “ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
แบบเฉพาะ” คือ ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่จ�ำกัดวัตถุแห่งการฟ้องคดีหรือ
การพิจารณาคดีไว้เฉพาะการใช้อำ� นาจรัฐหรือการกระท�ำของรัฐในบางเรือ่ ง ซึง่ โดยทัว่ ไป
17

บรรเจิ ด สิ ง คะเนติ , “ระบบการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพโดยองค์ ก รตุ ล าการตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560,” KPI Year Book 2561: โฟกัสรัฐธรรมนูญ, 2561.
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มั ก จะก� ำ หนดวั ต ถุ แ ห่ ง คดี ไ ว้ เ ฉพาะบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย ระบบการร้ อ งทุ ก ข์
ในรูปแบบนี้ มักจะก�ำหนดช่องทางหรือกระบวนการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้
เป็นพิเศษ เช่น กรณีตามมาตรา 68 (2) ของรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญของประเทศ
เกาหลีใต้ หรือการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรีย ส่วนอีกระบบหนึง่ คือ
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเต็มรูป (Full Constitutional Complaint)
ที่ไม่จ�ำกัดวัตถุแห่งคดี18 ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำทางนิติบัญญัติ การกระท�ำทางบริหาร
หรื อ การกระท� ำ ทางตุ ล าการ แม้ ศ าลอื่ น จะได้ พิ จ ารณาพิ พ ากษาแล้ ว ก็ เ ป็ น วั ต ถุ
แห่งการพิจารณาคดีได้ ซึง่ ในระบบการร้องทุกข์แบบเต็มรูปนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณา
วัตถุแห่งคดีทับซ้อนกับศาลอื่น ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง ดังนั้น
เพื่อไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอ�ำนาจที่ทับซ้อนกับเขตอ�ำนาจของศาลปกติทั่วไป และ
ให้สอดคล้องกับลักษณะของศาลรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจเฉพาะ ไม่ใช่ศาลทีม่ ี
เขตอ�ำนาจทั่วไป ระบบการร้องทุกข์แบบเต็มรูปนี้ จึงต้องใช้หลักการหมดสิ้นหนทาง
เยียวยาทางกฎหมายเข้ามาช่วย คือ เมื่อมีการล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน ประชาชนจะต้องด�ำเนินการฟ้องร้องให้ศาลอื่นพิจารณาพิพากษาไปตาม
เขตอ�ำนาจหน้าที่ของศาลตามปกติ แต่หากประชาชนยังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาการ
ถูกล่วงละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน เมือ่ นัน้ จึงจะสามารถน�ำคดีมาฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ การออกแบบกระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในลักษณะนีจ้ ะท�ำให้เขตอ�ำนาจ
ศาลรัฐธรรมนูญกับศาลอื่นรวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐไม่ทับซ้อนกัน ท�ำให้ระบบ
การร้องทุกข์แบบเต็มรูปจึงเป็นระบบการร้องทุกข์แบบต่อยอดไปในตัว และท�ำให้
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถด�ำรงสถานะเป็นทีพ่ งึ่ สุดท้าย (The last resort) ในการคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชนได้ ซึ่งสถานะเช่นว่านี้เองถือเป็น
เป้าหมายหลักประการหนึ่งของกระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเต็มรูป
18

คณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงแนวทางการแบ่งแยกเช่นนี้มาจาก European Commission for Democracy
Through Law (Venice Commission), Study on Individual Access to Constitutional Justice, 22-27.
https://www.venice.coe.int/WebForms/documents/ default.aspx?pdffile=CDLAD(2010)039rev-e , (สืบค้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562) ซึ่งแยกระบบการให้ประชาชนยื่นค�ำร้อง
โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก คือการให้ยื่นค�ำร้องต่อการกระท�ำ
เชิงบรรทัดฐาน (Against normative acts only) หรือการยื่นค�ำร้องโดยจ�ำกัดเฉพาะวัตถุแห่งคดี
ที่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น ส่วนประเภทที่สอง คือ การให้ยื่นค�ำร้องต่อการกระท�ำทุกประเภท
โดยไม่จ�ำกัด (Full constitutional Complaint).

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

หากย้อนกลับมาพิจารณารัฐธรรมนูญไทย ตามมาตรา 25 วรรคสาม
ได้ให้สิทธิแก่ประชาชนที่ถูกล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้คุ้มครองไว้
ให้สามารถใช้สทิ ธิฟอ้ งร้องคดีไปยังศาลได้ โดยศาลนัน้ จะเป็นศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง
ศาลทหาร หรือศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ เมื่อมีหลายศาลมีเขตอ�ำนาจในการพิจารณา
จึงจ�ำต้องมีการจัดระเบียบเขตอ�ำนาจศาลไม่ให้ทับซ้อนกัน ซึ่งหากพิจารณาบทบัญญัติ
มาตรา 47 (3) และ (4) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ทีก่ ำ� หนดว่าการกระท�ำทีจ่ ะน�ำมาฟ้องคดีตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้นนั้ จะต้องด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาทางกฎหมายจนหมดสิน้ หนทางเสียก่อน ซึง่ รวมถึง
การฟ้องคดีต่อศาลปกติทั่วไป แต่เมื่อได้ท�ำการฟ้องคดีต่อศาลอื่นแล้ว จะท�ำให้
การกระท�ำนั้นกลายเป็นการกระท�ำที่ศาลอื่นได้พิจารณาพิพากษาแล้วและไม่สามารถ
ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้อีก
จากข้อยกเว้นทั้งสองกรณีท�ำให้ได้ข้อสรุปว่า ระบบการร้องทุกข์ทาง
รัฐธรรมนูญของไทยปัจจุบัน ได้วางบทบาทให้ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่คุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนจากการถูกล่วงละเมิดโดยอ�ำนาจรัฐไว้ร่วมกับศาลอื่น ๆ
ในระบบกฎหมาย โดยหากการกระท�ำใดอยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลอื่นแล้ว ก็จะเป็น
อ�ำนาจหน้าที่ของศาลนั้น ๆ โดยผู้ที่ถูกล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานจะต้องด�ำเนินการ
ตามกระบวนการทีก่ ำ� หนดไว้สำ� หรับการฟ้องคดีในแต่ละศาลเอง และจะไม่สามารถน�ำคดีนนั้
มาฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้อกี แต่หากการกระท�ำใดไม่อยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลอืน่ แล้ว
จึงจะอยู่ในเขตอ�ำนาจการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งการก�ำหนดเขตอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญไว้เช่นนี้ จึงท�ำให้ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของไทยเป็นระบบ
การร้ องทุ กข์ แ บบคู่ข นาน ไม่ใ ช่ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐ ธรรมนูญแบบต่อยอด
เหมือนของประเทศเยอรมนีหรือประเทศตุรกี อีกทัง้ หากพิจารณาข้อยกเว้นการกระท�ำที่
ศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถพิจารณาได้ตามมาตรา 47 ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนีแ้ ล้ว จะพบว่า “การกระท�ำ” ทีเ่ ป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีนนั้ ถูกตีกรอบ
ผ่านการก�ำหนดข้อยกเว้นการกระท�ำที่ไม่สามารถน�ำมาร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
โดยการตีกรอบเช่นว่านีเ้ ป็นไปอย่างเคร่งครัดและกว้างขวาง จนท�ำให้แทบจะไม่มกี รณีใด
ที่สามารถน�ำมาใช้เป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ได้เลย จึงท�ำให้ระบบการร้องทุกข์ทาง
รัฐธรรมนูญของไทยไม่ใช่ระบบร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเต็มรูปเหมือนของประเทศ
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เยอรมนีหรือประเทศตุรกี แต่มีลักษณะคล้ายระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
แบบเฉพาะของประเทศออสเตรียมากกว่า ในแง่ของการจ�ำกัดวัตถุแห่งการฟ้องคดี
กล่าวโดยสรุป ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของไทยในปัจจุบัน
มีลักษณะเป็นระบบการร้องทุกข์แบบคู่ขนานที่จ�ำกัดวัตถุแห่งการฟ้องคดี กล่าวคือ
หากมีการกระท�ำที่ล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและการกระท�ำนั้น
อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลอื่นใด ก็จะต้องให้ศาลนั้นเป็นองค์กรที่มีเขตอ�ำนาจในการ
พิจารณาตรวจสอบการล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานหรือไม่ แต่หากเป็นการกระท�ำ
ที่ไม่อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลใดเลย เมื่อนั้นการกระท�ำดังกล่าวจึงจะอยู่ในเขตอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ
9.1.2.2 จัดระเบียบช่องทางทีจ่ ะน�ำคดีมาสูศ่ าลรัฐธรรมนูญและก�ำหนด
องค์ประกอบและข้อยกเว้นของการกระท�ำที่อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ไม่ได้กำ� หนดลักษณะของการกระท�ำทีอ่ ยูใ่ นเขตอ�ำนาจพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไว้
โดยเฉพาะเจาะจง จึงอาจเกิดกรณีที่การกระท�ำหนึ่ง สามารถเข้าสู่การพิจารณาคดีได้
หลายศาล พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 จึงก�ำหนดรายละเอียดไว้ในมาตรา 47 ว่าการกระท�ำที่จะอยู่ในเขตอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ จะต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก จะต้องเป็น
การกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่ใช้อ�ำนาจรัฐ
อันหมายถึง การกระท�ำที่เป็นการใช้อ�ำนาจมหาชน ไม่ว่าองค์กรใดจะเป็นผู้ใช้อ�ำนาจ
และประการที่สอง จะต้องไม่เป็นการกระท�ำที่ถูกยกเว้นไว้ในมาตรา 47 (1) - (6)
โดยข้อยกเว้นการกระท�ำดังกล่าวอาจแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก ยกเว้น
เนื่องจากเป็นการกระท�ำที่ศาลไม่อาจพิจารณาได้โดยสภาพ อันได้แก่ การกระท�ำ
ของรัฐบาล ซึ่งในทางทฤษฎี ศาลหรือฝ่ายตุลาการจะต้องไม่เข้าไปวินิจฉัยเพราะเป็น
การกระท�ำในทางการเมืองโดยแท้ ที่การตรวจสอบควรจะต้องเป็นการตรวจสอบ
ในทางการเมือง
ประเภทที่สอง ยกเว้นเนื่องจากเป็นเงื่อนไขในการฟ้องคดี อันได้แก่
ข้อยกเว้นตามมาตรา 47 (3) ที่ก�ำหนดว่าการกระท�ำใดที่กฎหมายบัญญัติขั้นตอน
และวิธกี ารไว้เป็นการเฉพาะ และยังมิได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอน หรือวิธกี ารนัน้ ครบถ้วน
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พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ดังนัน้ ผูท้ จี่ ะยืน่ ค�ำร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิน้ ทุกขัน้ ตอน
หรือวิธีการเสียก่อน ซึ่งรวมไปถึงการยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจด้วย
ประเภทที่สาม ยกเว้นเนื่องจากเป็นการจัดระเบียบช่องทางการฟ้องคดี
ต่อศาล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี กรณีแรก การแบ่งแยกเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
กับศาลอื่น อันได้แก่ ข้อยกเว้นตามมาตรา 47 (4) ที่ก�ำหนดว่าเรื่องที่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่น หรือเรื่องที่ศาลอื่นมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่ง
ถึงทีส่ ดุ แล้ว จะไม่สามารถน�ำมายืน่ ฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้อกี เพราะถือว่าประชาชน
ได้ใช้สทิ ธิทางศาลในการร้องขอให้สทิ ธิของตนเองได้รบั ความคุม้ ครองไปแล้ว ส่วนกรณีทสี่ อง
คือ การแบ่งแยกเพื่อจัดระเบียบช่องทางการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญเอง คือกรณีที่
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิ
ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ผู้ที่ถูกละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพ
จะยื่นค�ำร้องไม่ได้ เช่น การยื่นค�ำร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่างพระราชบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 หรือการยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วิ นิ จ ฉั ย ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ ศ าลจะใช้ บั ง คั บ แก่ ค ดี มี ป ั ญ หาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212 จะต้องให้องค์กรที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
เป็นผู้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ประเภททีส่ ี่ ยกเว้นโดยองค์กรผูก้ ระท�ำหรือการกระท�ำโดยเฉพาะเจาะจง
ซึ่ ง เป็ น กรณี ที่ ผู ้ ร ่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญไม่ประสงค์จะให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการกระท�ำขององค์กร
ดังกล่าว อันได้แก่ คณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างศาลตามมาตรา 192
คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการ
ตุลาการศาลทหาร และการด�ำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
9.1.2.3 สร้างระบบการกลั่นกรองคดีก่อนเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณา
ปั ญ หาส� ำ คั ญ ของการเปิ ด ช่ อ งให้ ป ระชาชนสามารถยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงที่เกิดขึ้นในหลายประเทศที่ใช้ระบบนี้คือ ปัญหาคดีล้นศาล
หรือการที่ประชาชนยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญมาเกินกว่าที่ก�ำลังความสามารถ
ทีศ่ าลจะสามารถพิจารณาได้ทนั ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้ องค์ประกอบของ
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ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบไปด้วยตุลาการเพียง 9 คน ไม่เหมือนกับองค์ประกอบของ
ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ของประเทศเยอรมนีทมี่ อี งค์คณะแฝด และมีตลุ าการถึง 16 คน
หรือของประเทศตุรกี หรือประเทศออสเตรียที่มีตุลาการจ�ำนวนมาก การมีตุลาการ
ในศาลรัฐธรรมนูญไทยทีม่ จี ำ� นวนไม่มากนัก หากก�ำหนดเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้รบั ค�ำร้องโดยตรงจากประชาชนอย่างกว้างขวางอาจเป็นผลเสียมากกว่าผลดี รวมทัง้
อาจมีผลกระทบในด้านคุณภาพของค�ำวินิจฉัย และความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการพิจารณาคดีของศาลอีกด้วย
ประเด็ น ปั ญ หานี้ เ ป็ น ประเด็ น ปั ญ หาที่ อ ยู ่ ใ นความกั ง วลของผู ้ ร ่ า ง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
ทัง้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ผู้ร่างกฎหมายจึงสร้างกลไกในการกลั่นกรองคดีและจ�ำกัดปริมาณค�ำร้อง
ที่จะมีการน�ำเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา โดยกลไกดังกล่าวมี 3 เรื่อง ได้แก่
ประการแรก การจ�ำกัดการกระท�ำทีอ่ ยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ แ คบลง เรื่ อ งใดที่ อ ยู ่ ใ นเขตอ� ำ นาจของศาลอื่ น อยู ่ แ ล้ ว ตามรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ตามกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญก็จะไม่ต้องรับพิจารณาค�ำร้องนั้น โดยจะพิจารณา
เฉพาะค�ำร้องที่ไม่อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลอื่นใด
ประการที่ ส อง การก� ำ หนดให้ ผู ้ ที่ จ ะยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ตามมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะต้อง
ยืน่ ค�ำร้องต่อผูต้ รวจการแผ่นดินเสียก่อน เพือ่ ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินพิจารณาในเบือ้ งต้น
หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าค�ำร้องมีมูล ผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะเป็นผู้ยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเอง ซึ่งก็จะช่วยกรองคดีที่จะเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้จ�ำนวนหนึ่ง
นอกจากนี้ ระบบกลั่นกรองคดีโดยผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีข้อดีในหลายประการ เช่น
ในกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าค�ำร้องมีน�้ำหนักเพียงพอและผู้ตรวจการแผ่นดิน
ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแทนประชาชนผู้ที่ถูกล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพนั้น
ก็จะท�ำให้ประชาชนไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินคดีในศาลรัฐธรรมนูญ
ส่วนคดีทผี่ ตู้ รวจการแผ่นดินไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณา ก็จะต้องมีความเห็น
ว่าเหตุใดจึงไม่ควรรับค�ำร้องไว้ ซึ่งหากผู้ร้องไม่เห็นพ้องด้วยก็สามารถใช้สิทธิของตน
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พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป แม้เป็นที่คาดหมายได้ว่าค�ำร้องที่ถูกผู้ตรวจการ
แผ่นดินปฏิเสธนั้นจะถูกเสนอต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญแน่นอน แต่การพิจารณาโดย
ศาลรัฐธรรมนูญจะง่ายขึน้ โดยสามารถตรวจสอบจากความเห็นของผูต้ รวจการแผ่นดิน
ว่าเหตุใดจึงไม่รับค�ำร้อง
ประการสุ ด ท้ า ย การให้ ดุ ล พิ นิ จ แก่ ศ าลในการเลื อ กพิ จ ารณาคดี
ที่มีความส�ำคัญ โดยการก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจที่จะไม่รับคดีที่ไม่เป็น
สาระส�ำคัญอันควรได้รับการวินิจฉัยไว้พิจารณาก็ได้19
9.2 อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทย
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของไทยที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 213 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มีลักษณะเฉพาะ
และแตกต่างไปจากระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศในหลายประการ
ในหั ว ข้ อ นี้ จึ ง จะศึ ก ษาถึ ง ขอบเขตอ� ำ นาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทย และวิ ธี ก าร
ด�ำเนินการในการวินิจฉัยค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ โดยเปรียบเทียบกับระบบ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศที่ได้ศึกษามาแล้วในบทที่ 3 ถึงบทที่ 8
โดยแยกพิจารณาออกเป็น (9.2.1) วัตถุแห่งการฟ้องคดี (9.2.2) เงือ่ นไขการฟ้องคดี (9.2.3)
การพิจารณาคดี (9.2.4) สภาพบังคับและการบังคับตามค�ำวินจิ ฉัย และ (9.2.5) สถิตคิ ดี
ร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไทย
9.2.1 วัตถุแห่งการฟ้องคดี
ตามมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ประกอบมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ได้ก�ำหนดลักษณะของวัตถุแห่งการฟ้องคดีต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญไว้วา่ จะต้องเป็นการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีร่ ฐั และหน่วยงาน
ซึ่ ง ใช้ อ� ำ นาจรั ฐ และต้ อ งไม่ ใ ช่ ก รณี อ ย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดที่ ก� ำ หนดยกเว้ น ไว้ ดั ง นั้ น
19

มาตรา 46 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561
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วัตถุแห่งการฟ้องคดีรอ้ งทุกข์ทอี่ ยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญอาจแยกพิจารณาได้
ดังนี้ (9.2.1.1) ความหมายของ “การกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ และ
หน่วยงานซึง่ ใช้อำ� นาจรัฐ”  (9.2.1.2) ข้อยกเว้นการกระท�ำ และ (9.2.1.3) บทวิเคราะห์
การกระท�ำที่อาจเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
9.2.1.1 ความหมายของ “การกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และหน่วยงานซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐ”
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 มาตรา 47 ก�ำหนดวัตถุแห่งการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้ว่า
จะต้องเป็น “การกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานซึ่งใช้
อ�ำนาจรัฐ” อันหมายถึงเฉพาะแต่การกระท�ำของรัฐเท่านัน้ ทีเ่ ป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีได้
ไม่รวมถึงการกระท�ำของเอกชนด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับการก�ำหนดลักษณะของ
วัตถุแห่งการฟ้องคดีต่อศาลของระบบต่างประเทศที่ก�ำหนดให้เฉพาะแต่การกระท�ำ
ของรัฐหรือเป็นการกระท�ำทีใ่ ช้อำ� นาจมหาชนเท่านัน้ ทีส่ ามารถเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีได้
แต่อย่างไรก็ดี ถ้อยค�ำดังกล่าวมีประเด็นที่จ�ำต้องพิจารณา 3 ประเด็น
ได้แก่ ประเด็นแรก “การกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานซึ่ง
ใช้อ�ำนาจรัฐ” มีความหมายกว้างแคบเพียงใด ประเด็นที่สอง ค�ำว่า “การกระท�ำ” นั้น
รวมถึงการงดเว้นการกระท�ำด้วยหรือไม่ และ ประเด็นที่สาม การกระท�ำ  หมายถึง
การกระท�ำใดบ้าง
		
ประเด็นแรก “การกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ และ
หน่วยงานซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐ” หมายถึงการกระท�ำขององค์กรใด
ค�ำว่า “หน่วยงานของรัฐ” ในระบบกฎหมายไทยมีความหมายแตกต่างกัน
ไปตามกฎหมายแต่ละฉบับ โดยอาจมีความหมายอย่างแคบ เช่น ตามมาตรา 4
แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. 2560
ทีก่ ำ� หนดว่า “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมภิ าค
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือความหมายอย่างกว้าง
เช่น ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ทีก่ ำ� หนดว่า
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอืน่ ใด และไม่วา่ จะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ หรือ พระราชบัญญัติ
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 “หน่วยงานของรัฐ”
หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภา
หรือในก�ำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง
ส่วนค�ำว่า “เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ” ก็เช่นเดียวกัน มีความหมายแตกต่างกันไป
ตามกฎหมายแต่ละฉบับ เช่น มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542  เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
หมายความว่า ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีต�ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำ  พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความ
รวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ�ำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ�ำนาจทางการปกครอง
ของรัฐในการด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้น
ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ
การทีม่ คี วามหมายทีแ่ ตกต่างหลากหลายของถ้อยค�ำดังกล่าว ประกอบกับ
ในพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
พ.ศ. 2561 ก็มิได้ก�ำหนดนิยามไว้ให้ชัดเจน กรณีนี้จึงต้องอาศัยหลักการตีความตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายเข้ามาช่วย ซึ่งหากพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องการจะให้ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่คุ้มครองสิทธิ
ของประชาชนจากการล่วงละเมิดโดยองค์กรของรัฐ ค�ำว่า “หน่วยงานของรัฐ” และ
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” นี้ จึงควรตีความในความหมายอย่างกว้าง ที่รวมทั้งองค์กร
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน และรวมไปถึงองค์กรของรัฐทุกองค์กรทีอ่ ยูใ่ นรูปของคณะกรรมการ
หรือองค์กรกลุ่ม และไม่ว่าจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม ส่วนค�ำว่า
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“หน่วยงานซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐ” เพื่อให้สอดคล้องกับสองค�ำข้างต้น จึงต้องหมายถึง
หน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ใ ช่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ แต่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้
ใช้ อ� ำ นาจรั ฐ เช่ น บุ คคลหรือนิติบุคคลเอกชนที่ไ ด้รับมอบหมายให้ใช้อ�ำนาจรัฐ
ซึ่งรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเอกชนด้วย
หากพิจารณาในระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
จะพบว่าการกระท�ำที่เป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีนั้น จะต้องเป็นการกระท�ำที่เป็น
การใช้อ�ำนาจรัฐหรืออ�ำนาจมหาชน ไม่ว่าองค์กรใดจะเป็นผู้กระท�ำ  แต่จะไม่รวมถึง
การกระท�ำของเอกชน เช่น ประเทศเยอรมนี เกาหลีใต้หรือตุรกี ก็ก�ำหนดไว้ว่าเป็น
“การใช้อ�ำนาจมหาชน...” ซึ่งมีความหมายอย่างกว้างครอบคลุมการใช้อำ� นาจของรัฐ
ทุ ก ประเภทไม่ ว ่ า จะเป็ น การกระท� ำ ทางนิ ติ บั ญ ญั ติ การกระท� ำ ทางบริ ห ารหรื อ
การกระท�ำทางปกครองและการกระท�ำทางตุลาการ
ส่วนในระบบการฟ้องคดีสิทธิมนุษยชนก็บัญญัติไว้ในท�ำนองเดียวกัน
ในระบบของอังกฤษก็ได้ขยายความให้การกระท�ำของ “องค์กรของรัฐ” รวมถึงการกระท�ำ
ของเอกชนด้วย แต่ก็จ�ำกัดเฉพาะการกระท�ำในนามของรัฐเท่านั้น ส�ำหรับในกรณี
ของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป การกระท�ำของรัฐ มิได้หมายความเฉพาะการกระท�ำหรือ
ไม่กระท�ำการของหน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั เท่านัน้ การกระท�ำของเอกชนบางประการ
ที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของรัฐก็ถือเป็นการกระท�ำของรัฐด้วยเช่นกัน อนึ่ง ในบางกรณี
หากเป็นการกระท�ำของเอกชนโดยแท้และกระทบกระเทือนต่อสิทธิท่ีอนุสัญญายุโรป
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรับรองไว้ แต่รัฐยินยอมให้เกิดการกระท�ำละเมิดเช่นนั้นขึ้น
หรือนิง่ เฉยไม่ดำ� เนินการใด ๆ เพือ่ ระงับยับยัง้ หรือแก้ไขเยียวยาใด ๆ ในกรณีนกี้ ถ็ อื เป็น
การกระท�ำของรัฐ ซึง่ เข้าข่ายการไม่กระท�ำการอย่างหนึง่ อย่างใดในการปกป้องคุม้ ครอง
สิทธิเช่นกัน
ประเด็นที่สอง ค�ำว่า “การกระท�ำ” นั้นรวมถึงการงดเว้นการกระท�ำ
ด้วยหรือไม่
หากพิ จ ารณาในทางทฤษฎี การล่ ว งละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากกรณีที่องค์กรของรัฐมีการใช้อ�ำนาจ
กระท�ำการออกมา และการงดเว้นการใช้อ�ำนาจกระท�ำการตามหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญ
ก�ำหนด ดังนั้น ในระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงสามารถรับพิจารณาได้ทั้งการกระท�ำและการงดเว้นการกระท�ำของรัฐที่ล่วงละเมิด

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยในบางประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนี ประเทศ
เกาหลีใต้และประเทศอังกฤษ จะบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าการงดเว้นการใช้อ�ำนาจ
มหาชนก็เป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีร้องทุกข์ได้เช่นเดียวกัน
และหากพิ จ ารณาตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ต ้ อ งการให้
ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าทีค่ มุ้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
แม้มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 จะบัญญัติไว้เพียง “การกระท�ำ” เท่านั้น แต่ก็จะต้อง
ตีความให้รวมถึงการงดเว้นการกระท�ำด้วยเช่นกัน
ประเด็นที่สาม การกระท�ำหมายถึงการกระท�ำใดบ้าง
จากการพิจารณาใน 2 ประเด็นก่อนหน้า จึงสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า
การกระท� ำ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานซึ่ ง ใช้ อ� ำ นาจรั ฐ
ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 นั้น หมายถึง การกระท�ำขององค์กรของรัฐที่เป็นการ
ใช้อ�ำนาจมหาชนนั่นเอง ซึ่งอาจแบ่งแยกตามองค์กรได้เป็น 3 ประการ คือ
ประการแรก การกระท�ำทางนิติบัญญัติ (Legislative Act) อันหมายถึง
การกระท� ำ ขององค์ ก รนิ ติ บั ญ ญั ติ ซึ่ ง อาจแบ่ ง ได้ เ ป็ น 2 ประเภทใหญ่ ได้ แ ก่
การตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับกับประชาชนทั่วไป โดยวัตถุแห่งการพิจารณากรณีนี้
คือตัวบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งหลาย เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ รวมไปถึงกฎหมายทีต่ ราโดยองค์กรอืน่ ทีม่ คี า่ บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ
อั น ได้ แ ก่ พระราชก� ำ หนดและประกาศคณะรั ฐ ประหารที่ มี ค ่ า บั ง คั บ เที ย บเท่ า
พระราชบัญญัติ การตรากฎหมายที่เป็นวัตถุแห่งคดีนี้ยังต้องรวมไปถึงการงดเว้น
การตรากฎหมายทีอ่ งค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตมิ หี น้าทีผ่ กู พันตามรัฐธรรมนูญทีจ่ ะด�ำเนินการด้วย
โดยการงดเว้นการตรากฎหมาย อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือ
การงดเว้นการตรากฎหมายโดยแท้ อันหมายถึง การทีอ่ งค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ม่ตรากฎหมาย
ออกมาใช้บังคับ และการงดเว้นการตรากฎหมายโดยไม่แท้ อันหมายถึง การที่องค์กร
นิ ติ บั ญ ญั ติ ง ดเว้ น ไม่ ต รากฎหมาย ไม่ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงกฎหมายที่ ล ะเมิ ด ต่ อ
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน20
20

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
42, 4 (2556): 484.
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ประเภทที่ ส อง คื อ การกระท� ำ อื่ น ขององค์ ก รนิ ติ บั ญ ญั ติ ที่ ไ ม่ ใ ช่
การตรากฎหมาย เช่น การใช้อำ� นาจตรวจสอบการด�ำเนินงานของรัฐบาลทีใ่ นบางกรณี
อาจเป็นการละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนโดยตรงก็ได้ เช่น การใช้อำ� นาจของ
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาในการเรียกเอกสารจากบุคคล
หรือเรียกบุคคลให้มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท�ำหรือ
ในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่นั้น21
		ประการที่สอง การกระท�ำทางบริหาร (Executive Act) กล่าวคือ
การใช้อ�ำนาจรัฐเพื่อกระท�ำการในทางนโยบาย  และการใช้บังคับกฎหมาย ตลอดจน
การวางนโยบายและด�ำเนินการปกครองประเทศ ซึง่ อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
การกระท�ำที่เป็นการใช้อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยตรง หรือที่มักเรียกว่า “การกระท�ำ
ทางรัฐบาล” และการกระท�ำทีเ่ ป็นการใช้อำ� นาจตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
หรือ “การกระท�ำทางปกครอง” และรวมไปถึงการงดเว้นการใช้อ�ำนาจกระท�ำการ
ทางบริหารด้วย
		ประการที่สาม การกระท�ำทางตุลาการ (Judicial Act) หมายถึง
การพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทหรืออรรถคดีต่าง ๆ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของ
แต่ละศาลซึ่งมักจะปรากฏในรูปของค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษา ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง และศาลทหาร และรวมไปถึงการงดเว้นการใช้อำ� นาจตุลาการด้วยเช่นกัน
แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี การกระท� ำ เหล่ า นี้ จ ะเป็ น วั ต ถุ แ ห่ ง การฟ้ อ งคดี ต ่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาประกอบกับข้อยกเว้นดังจะได้กล่าวถึง
ในหัวข้อถัดไปด้วย
		
9.2.1.2 ข้อยกเว้นการกระท�ำ
ในระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของเยอรมนีที่เป็นต้นแบบของ
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอ�ำนาจพิจารณา
การกระท�ำที่เป็นการใช้อ�ำนาจรัฐได้ในทุกประเภท ทั้งการกระท�ำทางนิติบัญญัติ
การกระท�ำทางบริหารหรือการกระท�ำทางตุลาการ เช่นเดียวกับระบบการฟ้องคดี
สิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป แต่อย่างไรก็ดี ในหลายประเทศมีการจ�ำกัดขอบเขต
21

มาตรา 129 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ของการกระท�ำทีจ่ ะให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยอาจแยกออกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบแรก
คือ ก�ำหนดการกระท�ำที่ศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถพิจารณาวินิจฉัยได้โดยเฉพาะ
เจาะจง เช่น ระบบของออสเตรียที่จ�ำกัดเฉพาะค�ำพิพากษาของศาลปกครองและ
ศาลผูล้ ภี้ ยั หรือบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเท่านัน้ ทีเ่ ป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีได้ ส่วนรูปแบบ
ทีส่ อง คือ การก�ำหนดไว้เป็นข้อยกเว้นไม่ให้การกระท�ำของรัฐบางเรือ่ งเข้าสูก่ ารพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ เช่น ระบบของเกาหลีใต้ที่ยกเว้นการกระท�ำทางตุลาการ ระบบ
ของอังกฤษยกเว้นการกระท�ำทางนิติบัญญัติ และระบบของตุรกียกเว้นกระบวนการ
ตรากฎหมายของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละกระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายปกครอง รวมถึง
กฎหมายที่ตราขึ้นภายใต้การประกาศใช้กฎอัยการศึก
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของไทยก็มีเจตนารมณ์ที่จะไม่ให้
การกระท�ำทุกเรือ่ งอยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน โดยมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
ใช้วิธีการจ�ำกัดการกระท�ำโดยการก�ำหนดข้อยกเว้นการกระท�ำที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะไม่สามารถพิจารณาได้ โดยใช้ถ้อยค�ำในเชิงปฏิเสธ ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวนี้ ผู้ร่าง
มีเจตนารมณ์ที่จะจ�ำกัดการกระท�ำที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให้แคบลง
เพื่อไม่ให้คดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมากเกินไป ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ขนาดของศาลรัฐธรรมนูญดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ในหัวข้อนีจ้ ะได้นำ� เสนอเนือ้ หาของ
ข้อยกเว้นโดยน�ำค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้วางแนวบรรทัดฐานในแต่ละกรณี
ไว้แล้วมาพิจารณาประกอบ ดังต่อไปนี้
		
(1) การกระท�ำของรัฐบาล
“การกระท�ำของรัฐบาล” (Act of Government) เป็นข้อยกเว้น
ประการแรก ถูกเพิ่มเติมในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
ในระหว่างการพิจารณาโดยสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นว่า
การกระท�ำของรัฐบาลเป็นการกระท�ำทีใ่ นทางทฤษฎีแล้ว เป็นการกระท�ำในทางการเมือง
ทีอ่ งค์กรตุลาการจะปฏิเสธการเข้าไปควบคุมตรวจสอบทางกฎหมาย แต่การตรวจสอบ
จะเป็นการตรวจสอบในทางการเมือง ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงว่าการกระท�ำทางรัฐบาล

359

360 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เป็นข้อจ�ำกัดอ�ำนาจของหลักความชอบด้วยกฎหมาย22 ดังนัน้ จึงควรก�ำหนดเป็นข้อยกเว้น
ให้ชัดเจน23
การกระท�ำของรัฐบาลตามความหมายในอนุมาตรานี้อาจจ�ำแนกได้เป็น
สามประเภท24 ได้แก่
ประเภทแรก การใช้อ�ำนาจของรัฐบาลในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เช่น การประกาศสงคราม การท�ำหรือไม่ทำ� หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ การแต่งตัง้ ทูต
เป็นต้น
ประเภทที่สอง การใช้อ�ำนาจของรัฐบาลในทางรัฐสภา เช่น การยุบสภา
ผู้แทนราษฎร การเสนอร่างกฎหมาย การเรียกประชุมสภา เป็นต้น
และประเภทที่สาม การใช้อ�ำนาจของรัฐสภาต่อรัฐบาล เช่น การเปิด
อภิปรายทั่วไป การตั้งกระทู้ถามหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นต้น
(2) การกระท�ำที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้
ก�ำหนดกระบวนการร้องหรือผูม้ สี ทิ ธิขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีหรือข้อพิพาทด้วยกันหลายประการ
นอกจากวินิจฉัยการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 ดังนั้น เพื่อไม่ให้เรื่อง
เดียวกันที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญหลายช่องทางซ�้ำซ้อนกัน มาตรา
47 (2) ของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, บทวิเคราะห์ทางวิชานิติศาสตร์ต่อค�ำสั่งศาลปกครองกลางก�ำหนดวิธีการคุ้มครอง
เพือ่ บรรเทาทุกข์ชวั่ คราวฯ ในคดีแถลงการณ์รว่ มไทย-กัมพูชา, การกระท�ำทางรัฐบาลหรือการกระท�ำของ
รัฐบาล: ข้อถกเถียงทางวิชาการในระบบกฎหมายมหาชนไทย, บรรณาธิการโดย เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล,
(กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 176-183., เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์,
รายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การกระท�ำทางรัฐบาล กรณีศกึ ษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ, เสนอต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
(กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2554).
23
รายงานการประชุมและบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ..., สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2560
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 219 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2, 10-11.
24
รายงานการประชุมและบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ..., สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2560
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 219 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2, 10-11.
22

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 จึงก�ำหนดให้ยกเว้นว่าหากการกระท�ำใดทีร่ ฐั ธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ ได้ก�ำหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้
เป็นการเฉพาะแล้ว บุคคลจะต้องร้องหรือใช้สทิ ธิตามช่องทางทีร่ ฐั ธรรมนูญหรือกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ จะใช้สทิ ธิรอ้ งทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 มิได้
การกระท�ำที่จะเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 47 (2) อาจพิจารณาจากคดี
ที่อยู่เขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ดังนี้
(2.1) คดีเ กี่ยวกับ ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่าง
กฎหมาย
(2.2) คดีเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ องค์กรอิสระ
(2.3) คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้เลิกการกระท�ำล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2.4) คดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
(2.5) คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา
(2.6) คดีเกีย่ วกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตทิ มี่ หี ลักการอย่างเดียวกัน
หรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
(2.7) คดีเกีย่ วกับการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�ำด้วยประการใด ๆ
ที่มีผลให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการใช้งบประมาณรายจ่าย
(2.8) คดีเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุม
สภาผูแ้ ทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
(2.9) คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี
(2.10) คดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
(2.11) คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติม

361

362 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(2.12) คดีอนื่ ทีร่ ฐั ธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอืน่
ก�ำหนดให้อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาล
ในบรรดาคดีทอี่ ยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนีจ้ ะมีกรณีทที่ บั ซ้อน
กับการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ 3 ประเภทคดี ซึง่ ถือว่าเป็นกรณีตามมาตรา 47 (2) ด้วย
ดังนี้
คดี ป ระเภทแรก ได้ แ ก่ คดี วิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดช่องทางไว้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 212 โดยให้ศาลที่ก�ำลัง
พิจารณาคดีนั้นอยู่เป็นผู้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า กฎหมายที่จะใช้บังคับ
แก่ ค ดี นั้ น ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม่ และช่ อ งทางตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 231 (1) ที่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เป็นผู้ยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ
คดีประเภททีส่ อง ได้แก่ คดีวนิ จิ ฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตขิ ดั หรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา 148 ได้ก�ำหนดไว้ 2 ช่องทาง ได้แก่ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกันไม่น้อยหนึ่งในสิบ
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา สามารถเข้าชื่อกันยื่นค�ำร้องให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณีให้ยื่น
ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย หรืออีกช่องทางหนึง่ คือให้นายกรัฐมนตรีเป็นผูย้ นื่
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเอง
คดีประเภททีส่ าม ได้แก่ คดีทปี่ ระชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ซึ่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 45
ได้ก�ำหนดกระบวนการและช่องทางการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้แล้ว
ส�ำหรับข้อยกเว้นกรณีน้ี ศาลรัฐธรรมนูญไทยได้วางแนวค�ำวินิจฉัยไว้ว่า
ค�ำร้องที่มีลักษณะตามข้อยกเว้นของมาตรา 47 (2) แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้
กรณีแรก ถ้าเป็นกรณีการฟ้องว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายล่วงละเมิด
ต่อสิทธิของผู้ฟ้อง ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดช่องทาง

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ไว้แล้วตามมาตรา 212 โดยการยื่นค�ำโต้แย้งต่อศาลที่ก�ำลังพิจารณาคดีที่จะต้องใช้
กฎหมายทีเ่ ป็นประเด็นปัญหาว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช้บังคับแก่คดี หรือ
ช่องทางตามมาตรา 231 (1) คือการยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็น
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ25 พระราชบัญญัติ26 ประมวลกฎหมาย27 ประกาศ
หรือค�ำสั่งคณะรัฐประหาร28
กรณีทสี่ อง กรณีการฟ้องต่อร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญและ
ร่างพระราชบัญญัติ ทั้งกรณีร่างพระราชบัญญัติขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และกรณี
ร่างพระราชบัญญัติตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามกระบวนการที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่ มาตรา 148 ของรัฐธรรมนูญก�ำหนดช่องทาง
ในการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้แล้ว29
กรณีที่สาม กรณีที่คดีที่ยื่นค�ำร้องทุกข์อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลอื่น
เช่น ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง กรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะวินิจฉัยไม่รับค�ำร้อง
ไว้พิจารณา โดยให้เหตุผลว่าเป็นกรณีตามมาตรา 47 (2) เช่นเดียวกัน ซึ่งในประเด็นนี้
ด้วยความเคารพต่อค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คณะผูว้ จิ ยั ไม่เห็นพ้องด้วย เนือ่ งจาก ค�ำว่า
“ศาล” ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 มาตรา 4 ได้ก�ำหนดนิยามไว้ว่าหมายถึงเฉพาะ ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ หากพิจารณาในมาตรา 47 (4)
จะพบว่ากฎหมายใช้ค�ำว่า “ศาลอื่น” ส�ำหรับกรณีที่ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ค�ำว่า
“ศาล” ตามมาตรา 47 (2) น่าจะหมายถึงเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญเท่านัน้ ไม่รวมศาลอืน่ ด้วย
ด้วยเหตุนี้ การที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วางแนวค�ำวินิจฉัยไว้ว่าหากเป็นการกระท�ำที่อยู่ใน
เขตอ�ำนาจของศาลอืน่ เช่น การฟ้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎ30

ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2560
ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2560
27
ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 30/2560
28
ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 29/2560
29
มาตรา 148 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
30
ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 46/2560, 17/2561, 33/2561, 47/2561, 12/2562 ข้อมูลจากอดิเทพ
อุยยะพัฒน์, เอกสารวิชาการล�ำดับที่ 1/2562 รวบรวมข้อมูลถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562, 57-58.
25
26
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ค�ำสัง่ ทางปกครอง31 หรือการกระท�ำทางปกครองอืน่ 32 เป็นกรณีตามมาตรา 47 (2) ด้วย
จึงไม่น่าจะการปรับใช้กฎหมายที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยเห็นว่าหากเป็นกรณี
เช่นนี้  น่าจะเป็นการกระท�ำที่ถูกยกเว้นตามมาตรา 47 (3) ที่ก�ำหนดว่าหากเป็นกรณีที่
กฎหมายก� ำ หนดช่ อ งทางไว้ โ ดยเฉพาะ แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การตามช่ อ งทางนั้ น
จะน�ำการกระท�ำนั้นมายื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไม่ได้เสียมากกว่า
(3) การกระท�ำทีก่ ฎหมายบัญญัตขิ นั้ ตอนและวิธกี ารไว้เป็นการเฉพาะ
และยังมิได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถ้วน
ข้อยกเว้นประการที่สามนี้ ในระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของ
ต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนี ออสเตรีย ตุรกีและเกาหลีใต้ จะก�ำหนดไว้เป็น
เงื่อนไขในการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ของต่างประเทศเหล่านีเ้ ป็นระบบแบบต่อยอด ดังนัน้ จึงก�ำหนดว่าหากผูร้ อ้ งยังมีชอ่ งทาง
ทางกฎหมายในการเรียกร้องขอให้รฐั ด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาความเสียหายได้ ก็จะต้อง
ด�ำเนินการตามช่องทางนัน้ จนเสร็จสิน้ กระบวนการเสียก่อน หากด�ำเนินการจนแล้วเสร็จ
แต่ยังไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหาย เมื่อนั้นจึงจะสามารถน�ำคดีมาร้องทุกข์
ยังศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่ส�ำหรับระบบของไทยก�ำหนดไว้เป็นข้อยกเว้นการกระท�ำที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับพิจารณา หากยังไม่ได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ
ที่ก�ำหนด ซึ่งขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะนี้ หมายถึง
กรณีที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องมีการยื่นอุทธรณ์ และรวมถึงการยื่นฟ้องคดีต่อศาล
ที่มีเขตอ�ำนาจด้วย
ในข้อยกเว้นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้วางแนวบรรทัดฐานไว้วา่ ให้หมายความถึง
การกระท�ำดังต่อไปนี้
ประการแรก การกระท�ำที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องยื่นอุทธรณ์ก่อน  
หากไม่ได้อุทธรณ์ไว้ก็จะไม่สามารถยื่นค�ำร้องตามมาตรา 213 ได้33
ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 25/2561, 39/2561, ข้อมูลจากอดิเทพ อุยยะพัฒน์, เอกสารวิชาการล�ำดับที่
1/2562 รวบรวมข้อมูลถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562, 57-58.
32
ค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 27/2561, 33/2561, 21/2561, 39/2561, 12/2562, 20/2562 ข้อมูลจากอดิเทพ
อุยยะพัฒน์, เอกสารวิชาการล�ำดับที่ 1/2562 รวบรวมข้อมูลถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562, 58-59.
33
ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 8/2561
31
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ประการที่สอง การกระท�ำที่สามารถยื่นฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลอื่นหรือ
อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลอื่น เช่น การฟ้องขอให้วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายล�ำดับรอง34 หรือขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับการกระท�ำทางปกครองซึ่งอยู่ใน
เขตอ� ำ นาจของศาลปกครองจะต้ อ งยื่ น ฟ้ อ งคดี ต ่ อ ศาลปกครอง จะน� ำ มายื่ น ต่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้35
ประการที่สาม กรณีที่สามารถยกข้อต่อสู้ในการพิจารณาคดีในศาลอื่น
ได้วา่ การกระท�ำของเจ้าหน้าทีล่ ว่ งละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองด้วย
เช่น กรณีการยืน่ ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญว่าอัยการฟ้องคดีโดยมิชอบ ศาลวินจิ ฉัยว่า
ผูร้ อ้ งย่อมสามารถยกข้อต่อสูข้ นึ้ ในศาลได้อยูแ่ ล้ว จึงเป็นกรณีทกี่ ฎหมายบัญญัตขิ นั้ ตอน
และวิธีการไว้โดยเฉพาะแล้ว แต่ยังไม่ได้ด�ำเนินการตามที่กฎหมายก�ำหนด36
(4) การกระท�ำอันเป็นเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลอื่น หรือเรื่องที่ศาลอื่นมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งถึงที่สุดแล้ว
ข้อยกเว้นนีเ้ ป็นเจตนารมณ์ของผูร้ า่ งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ที่ไม่ต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีเขตอ�ำนาจในการพิจารณาการกระท�ำหรือการพิจารณาคดีของศาลอื่น ๆ โดยถือว่า
ศาลอื่นร่วมท�ำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามมาตรา 25
วรรคสามของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เมื่อศาลอื่นได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว หรือได้มีค�ำสั่ง
หรือค�ำพิพากษาถึงที่สุด ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องไม่รับเรื่องไปพิจารณาอีก โดยค�ำว่า
“ในระหว่างการพิจารณาของศาลอื่น” นั้นกินความครอบคลุมตั้งแต่การฟ้องร้องคดี
ต่อศาลไปจนถึงขั้นตอนมีค�ำพิพากษาของศาล37
ส่วนค�ำว่า “ศาลอื่น” ตามมาตรา 47 (4) นี้ มิได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งว่า
หมายความถึงศาลใด ฉะนัน้ จึงต้องพิจารณาบทบัญญัตหิ มวด 10 ศาล ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่ง “ศาล” หมายถึง ศาลยุติธรรม (มาตรา
ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 64/2561, 1/2562
ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 40/2560
36
ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 21/2561
37
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ..., สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2560 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม
2560 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 219 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2, 11-12.
34
35

365
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194-196) ศาลปกครอง (มาตรา 197-198) และศาลทหาร (มาตรา 199)  ดังนั้น กรณี
มีการกระท�ำละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันเกิดจากการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือหน่วยงานซึง่ ใช้อำ� นาจรัฐ หากเรือ่ งดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างพิจารณา
ไม่ว่าชั้นศาลใดของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร หรือกรณีที่ศาลทั้งสาม
มี ค� ำ พิ พ ากษาหรื อ ค� ำ สั่ ง ถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว ย่ อ มไม่ อ าจน� ำ การกระท� ำ เรื่ อ งเดี ย วกั น นั้ น
มาฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้อีก
ในข้อยกเว้นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้วางแนวทางการวินจิ ฉัยไว้วา่ การกระท�ำ
ที่เป็นข้อยกเว้นของอนุมาตรานี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ การกระท�ำ
ขององค์กรอืน่ ทีไ่ ด้ยนื่ ฟ้องต่อศาลอืน่ แล้ว เช่น การฟ้องว่าค�ำสัง่ ทางปกครองไม่ชอบด้วย
กฎหมายต่อศาลปกครอง เมือ่ ได้ยนื่ ฟ้องแล้ว ค�ำสัง่ ทางปกครองนีจ้ ะถือเป็นการกระท�ำ
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากศาลอื่นทันที38 ประเภทที่สอง คือการกระท�ำขององค์กร
ตุลาการเอง อันได้แก่ ค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษาของศาล ก็ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ศาล
ได้พจิ ารณาแล้วเช่นกัน39 โดยศาลให้เหตุผลว่าเป็นกรณีทถี่ อื ว่าการพิจารณาพิพากษาคดี
เป็นอ�ำนาจโดยอิสระของศาล การทีศ่ าลมีคำ� สัง่ หรือค�ำพิพากษาเป็นกรณีทศี่ าลได้ปฏิบตั ิ
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้ว และถือว่าผู้ร้องได้ใช้สิทธิในการขอให้ศาลคุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองแล้วตามมาตรา 25 วรรคสาม ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญ
จะไม่เข้าไปพิจารณาซ�้ำ 
การตีความข้อยกเว้นตามอนุมาตรานี้ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระบบ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศเกาหลีใต้ ที่ยกเว้นการกระท�ำทางตุลาการ
ไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปตรวจสอบเช่นกัน โดยศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเกาหลีใต้
ตีความข้อยกเว้นว่า ไม่เฉพาะค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่กฎหมายยกเว้น
รวมไปถึงการกระท�ำขององค์กรอื่น เช่น การกระท�ำทางปกครองที่ศาลอื่นได้พิจารณา
แล้วด้วยก็จะไม่สามารถถูกพิจารณาได้โดยศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน
		
(5) การกระท�ำของคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 192
ข้ อ ยกเว้ น ประการที่ ห ้ า เป็ น ข้ อ ยกเว้ น โดยก� ำ หนดองค์ ก รไว้ ชั ด เจน
ซึง่ มาตรา 192  ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั บัญญัตวิ า่ “ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับหน้าที่
38
39

เช่น ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 35/2560
เช่น ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2561
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และอ�ำนาจระหว่างศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ให้พจิ ารณาวินจิ ฉัยชีข้ าด
โดยคณะกรรมการซึง่ ประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครอง
สูงสุด หัวหน้าส�ำนักตุลาการทหาร และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คนตามที่กฎหมาย
บัญญัติเป็นกรรมการ” ดังนั้น ค�ำว่า “คณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 192”  
จึงหมายถึงคณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างศาล ซึง่ ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 ก�ำหนดหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดนีไ้ ว้สองประการหลัก ได้แก่ ประการแรก อ�ำนาจหน้าทีใ่ นการวินจิ ฉัย
ชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างศาล ใน 3 ลักษณะ คือ ชี้ขาดกรณีมีปัญหาว่าข้อพิพาท
อยู ่ ใ นเขตอ� ำ นาจศาลใด ชี้ ข าดกรณี ค� ำ พิ พ ากษาหรื อ ค� ำ สั่ ง ที่ ถึ ง ที่ สุ ด ระหว่ า งศาล
ขัดแย้งกัน หรือชี้ขาดกรณีอื่นที่อ�ำนาจหน้าที่ระหว่างศาลขัดแย้งกัน โดยค�ำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการเป็นที่สุด ส่วนอ�ำนาจหน้าที่ประการที่สอง คือ อ�ำนาจในการออก
ข้อบังคับโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
การพิจารณาของคณะกรรมการ การวินิจฉัยของคณะกรรมการ และการอื่นที่จ�ำเป็น
การยกเว้นตามมาตรา 47 (4) ยกเว้นเฉพาะการใช้อำ� นาจตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 192 เท่านัน้ อันหมายถึงเฉพาะอ�ำนาจหน้าทีป่ ระการแรกเท่านัน้ ซึง่ ก็คอื อ�ำนาจ
ในการชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับของความขัดแย้งกันของอ�ำนาจศาล ส่วนอ�ำนาจหน้าที่
ประการที่ ส องเป็ น การใช้ อ� ำ นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด
อ�ำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 จึงไม่อยู่ในข้อยกเว้นตามอนุมาตรานี้
(6) การกระท�ำที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตุลาการ
ทหาร รวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
การกระท�ำทีไ่ ม่อยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 47 (6) นัน้
อาจแยกได้เป็น 2 กลุม่ กลุม่ แรก การกระท�ำเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของผูพ้ พิ ากษา
หรือตุลาการในศาลอืน่ ส่วนกลุม่ ทีส่ อง คือ การด�ำเนินการเกีย่ วกับวินยั ทหาร ข้อยกเว้น
ตามอนุมาตรานี้ มีเจตนารมณ์ทจี่ ะไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ขององค์กรเหล่านี้
ส�ำหรับกลุม่ แรก กรณีทเี่ กีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุตธิ รรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และคณะกรรมการตุลาการ
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ทหาร คณะกรรมการทั้งสามล้วนเป็นองค์กรที่มีบทบาท และภารกิจในการวางแผน
ก�ำลังคนในด้านตุลาการ ไม่ว่าจะเป็นการก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง การสรรหา
บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การสอบคัดเลือก การบรรจุแต่งตัง้ การพัฒนาบุคลากร การควบคุม
ให้ข้าราชการตุลาการอยู่ในกรอบแห่งจริยธรรม และมาตรการในการรักษาวินัย
โดยอาศัยระบบคุณธรรม เพือ่ ให้ผพู้ พิ ากษาหรือตุลาการในองค์กรมีหลักประกันอันมัน่ คง
ว่าจะได้รับการสนับสนุนและการคุ้มครองให้มีความอิสระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีอย่างแท้จริง ทัง้ นี้ ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการกระท�ำทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงาน
บุคคลของคณะกรรมการเหล่านี้ ย่อมมีสทิ ธิรอ้ งขอให้ศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจวินจิ ฉัยได้ เช่น
มติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมสามารถ
ฟ้องร้องได้ที่ศาลยุติธรรม หรือหากเป็นของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ย่อมสามารถฟ้องร้องได้ที่ศาลปกครอง เป็นต้น
ส่วนกลุ่มที่สอง คือ การด�ำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารนั้น เมื่อมิได้
บัญญัติไว้โดยชัดเจน จึงจ�ำต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
พ.ศ. 2521 มาตรา 15 เมือ่ วิเคราะห์แล้วพอสรุปองค์ประกอบของการด�ำเนินการเกีย่ วกับ
วินัยทหารได้ 3 องค์ประกอบ กล่าวคือ องค์ประกอบแรก บุคคลนั้นจะต้องเป็น
ข้าราชการทหารในขณะกระท�ำผิดวินัย องค์ประกอบที่สอง กระท�ำผิดแบบธรรมเนียม
ของทหาร ซึง่ จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไปว่า การกระท�ำลักษณะใดถือว่า
เป็นแบบธรรมเนียมของทหาร หรือลักษณะการกระท�ำผิดวินยั อันมีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
วินยั ข้าราชการพลเรือน เช่น ประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง ทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการ
ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น แบบแผนของข้ า ราชการทุ ก ประเภท รวมทั้ ง ข้ า ราชการทหารด้ ว ย
ทีอ่ าจถือได้วา่ เป็นแบบธรรมเนียมทหารได้อกี ประการหนึง่ ด้วย และองค์ประกอบทีส่ าม
ผลของการกระท�ำผิดวินัยทหารที่ผู้บังคับบัญชามีค�ำสั่งลงโทษข้าราชการทหารคนใด
คนหนึ่ง เช่น ค�ำสั่งปลดจากประจ�ำการหรือถูกถอดจากยศทหาร ตามมาตรา 7 ค�ำสั่ง
ภาคทัณฑ์หรือ ทัณฑกรรมหรือกักหรือขังหรือจ�ำขังตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวินยั ทหาร พุทธศักราช 2476 ถือเป็นการด�ำเนินการเกีย่ วกับวินยั ทหาร ซึง่ ไม่อยูใ่ น
เขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
แต่อย่างไรก็ดี ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระท�ำดังกล่าว
ยังสามารถยื่นค�ำร้องต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจได้ตามเขตอ�ำนาจของศาลใดศาลหนึ่ง
อันได้แก่ ศาลทหาร ศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

		

9.2.1.3 บทวิเคราะห์การกระท�ำที่อาจเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดี
หากพิจารณาข้อยกเว้นการกระท�ำที่ไม่อาจเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยได้ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 แล้วจะพบว่า ข้อยกเว้นดังกล่าวครอบคลุมเกือบจะ
ทุกประเภทของการกระท�ำของรัฐ จนแทบจะไม่มีการกระท�ำใดที่สามารถอยู่ภายใน
เขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะพิจารณาได้ ไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำทางนิตบิ ญ
ั ญัติ
หรือการตรากฎหมาย ก็จะเป็นการกระท�ำทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดกระบวนการและผูร้ อ้ ง
ไว้โดยเฉพาะเจาะจงแล้ว กล่าวคือตามมาตรา 148 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ที่ก�ำหนดให้สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้ยื่นค�ำร้องต่อประธานรัฐสภา และ
ประธานรัฐสภาเสนอค�ำร้องนัน้ ต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ หรือให้นายกรัฐมนตรีเป็นผูย้ นื่
ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง หรือมาตรา 212 ทีก่ ำ� หนดให้ศาลทีก่ ำ� ลังพิจารณาคดี
อยู่เป็นผู้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือมาตรา 231 (1) ที่ให้อ�ำนาจแก่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินเป็นผูย้ นื่ ค�ำร้อง ส่วนการกระท�ำทางบริหารหากเป็นการกระท�ำทางรัฐบาลก็ถกู
ยกเว้นโดยมาตรา 47 (1) หรือหากเป็นการกระท�ำทางปกครองจะเป็นการกระท�ำทีอ่ ยูใ่ น
เขตอ�ำนาจของศาลปกครอง อันอยูภ่ ายในข้อยกเว้นของมาตรา 47 (3) คือเป็นการกระท�ำ
ที่ มี ก ฎหมายก� ำ หนดขั้ น ตอนหรื อ วิ ธี ก ารด� ำ เนิ น การไว้ แ ล้ ว ก็ คื อ จะต้ อ งยื่ น ฟ้ อ ง
ต่อศาลปกครองเสียก่อน และหากได้มกี ารยืน่ ฟ้องต่อศาลปกครองไปแล้ว ก็จะเป็นกรณี
ตามข้อยกเว้นมาตรา 47 (4) คือเป็นเรื่องที่ศาลอื่นก�ำลังพิจารณาหรือได้พิจารณา
พิพากษาแล้ว ส่วนการกระท�ำทางตุลาการนัน้ ทุกการกระท�ำไม่วา่ จะเป็นการพิจารณา
การกระท�ำขององค์กรของรัฐอืน่ หรือการกระท�ำขององค์กรตุลาการเอง ย่อมอยูภ่ ายใน
ขอบเขตข้อยกเว้นตามมาตรา 47 (4) ว่าเป็นเรื่องที่ศาลอื่นก�ำลังพิจารณาหรือ
ได้มีค�ำพิพากษาแล้ว
แต่อย่างไรก็ดี ภายใต้ขอ้ ยกเว้นดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์แล้วเห็นว่า
ยังมีการกระท�ำของรัฐบางอย่างที่ไม่อยู่ในขอบเขตของข้อยกเว้นตามมาตรา 47 และ
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถรับคดีไว้พจิ ารณาได้ อันได้แก่ การกระท�ำ 4 ประการ ดังต่อไปนี้
(1) การงดเว้นการใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติในการตราพระราชบัญญัติ (2) การใช้อ�ำนาจที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้เป็นที่สุด (3) การใช้อ�ำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญที่ศาลอื่นปฏิเสธที่จะตรวจสอบ และ (4) การใช้อ�ำนาจตามมาตรา 44
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ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หรือตาม
มาตรา 265 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
		
(1) การงดเว้นการใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติในการตราพระราชบัญญัติ
ตามทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน องค์กรนิติบัญญัติมีความผูกพันต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ใน 2 ลักษณะ ประการแรก องค์กร
นิติบัญญัติจะต้องไม่ตรากฎหมายก้าวล่วงกรอบของการคุ้มครองหรือตรากฎหมาย
ให้ขดั แย้งต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญได้ และประการทีส่ อง องค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตมิ หี น้าทีท่ จี่ ะต้อง
ท�ำให้สภาพการณ์ในทางกฎหมายสอดคล้องกับสิทธิในทางรัฐธรรมนูญ หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่ง หากมีกฎหมายที่ล่วงละเมิดต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญของประชาชน องค์กร
นิติบัญญัติจะต้องด�ำเนินการตรากฎหมายยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้กฎหมาย
ล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนด�ำรงอยู่ต่อไป ดังนั้น ในทางทฤษฎี
การงดเว้นการกระท�ำขององค์กรนิติบัญญัติ หรือการไม่ตรากฎหมาย หากมีผลท�ำให้
สภาพการณ์ทางกฎหมายทีข่ ดั หรือแย้งกับสิทธิขนั้ พืน้ ฐานยังคงด�ำรงอยู่ อาจเป็นการกระท�ำ
ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและละเมิดต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญของประชาชนได้40
ในระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนีและประเทศ
เกาหลีใต้ ต่างยอมรับให้การงดเว้นการใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมาย เป็นวัตถุ
แห่งการฟ้องคดีรอ้ งทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ โดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมันนีเห็นว่าแม้ว่าการที่องค์กรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายหรือไม่นั้นเป็นอ�ำนาจ
อิสระของฝ่ายนิติบัญญัติและโดยทั่วไปแล้ว องค์กรนิติบัญญัติไม่มีหน้าที่ที่ผูกพันต่อ
ปัจเจกบุคคลในการตรากฎหมาย แต่ก็มีกรณียกเว้นว่า หากเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญ
ได้ก�ำหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง และ
ฝ่ายนิติบัญญัติมิได้ตรากฎเกณฑ์นั้นออกมาใช้บังคับ กรณีเช่นนี้ บุคคลผู้ทรงสิทธิ
ย่อมสามารถใช้สิทธิเรียกร้องต่อฝ่ายนิติบัญญัติโดยการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้
ซึ่ ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี เ คยรั บ ค� ำ ร้ อ งและวิ นิ จ ฉั ย ว่ า
การที่ฝ่ายนิติบัญญัติงดเว้นไม่ออกกฎหมายเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาษีการค้าซึ่งมีผล
ท�ำให้บุคคลนั้นต้องเสียภาษีที่ไม่เป็นธรรม เป็นการละเมิดต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี41
40
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วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ,” 980.
บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, 76.
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เช่นเดียวกับในประเทศเกาหลีใต้กย็ อมรับว่าการงดเว้นการตรากฎหมาย
ของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้เช่นกัน และ
ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ก็เคยวินิจฉัยในคดีหนึ่งว่า ในกรณีที่รัฐสภาไม่ตรากฎหมาย
ก� ำ หนดค่ า ชดเชยให้ แ ก่ เ จ้ า ของกิ จ การที่ ถู ก รั ฐ บาลยึ ด กิ จ การคื น เป็ น ของรั ฐ
(Nationalization) ท�ำให้รัฐบาลไม่อาจจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้มีสิทธิได้ เป็นการงดเว้น
การตรากฎหมายทีข่ ดั แย้งต่อรัฐธรรมนูญทีร่ บั รองสิทธิทจี่ ะได้รบั ค่าชดเชยกรณีถกู เวนคืน
หรือบังคับยึดกิจการกลับเป็นของรัฐ
หากพิจารณาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ก็ยอมรับว่าการงดเว้นการตรากฎหมาย อาจก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องของปัจเจกชน
ต่อรัฐได้ เช่น ในหมวด 5 ที่ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐที่ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการตามที่
ก�ำหนดไว้ หากรัฐไม่ด�ำเนินการย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและ
เร่งรัดให้รัฐด�ำเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้
ประชาชนหรือชุมชนได้รบั ประโยชน์นนั้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ฎหมายบัญญัต42ิ
อีกทั้งในมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ก็ได้กำ� หนดกระบวนการในการใช้สทิ ธิเรียกร้องดังกล่าวไว้
โดยในขั้นสุดท้าย หากรัฐยังไม่ได้ด�ำเนินการให้ถูกต้อง บุคคลสามารถยื่นค�ำร้อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้
ดังนั้น หากมีกรณีที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภาในการ
ตราพระราชบัญญัตเิ พือ่ ให้เป็นไปตามสิทธิของประชาชน หรือท�ำให้สทิ ธิของประชาชน
ทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้สามารถด�ำเนินการได้ หรือต้องแก้ไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกกฎหมาย
ที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญและล่วงละเมิดต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญของบุคคล แต่รัฐสภา
ไม่ตราพระราชบัญญัติดังกล่าวออกมาใช้บังคับ บุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
หรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จากการงดเว้นการใช้
อ�ำนาจดังกล่าวของรัฐสภา ย่อมสามารถใช้สิทธิตามมาตรา 213 แห่งรัฐธรรมนูญ
ยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่อย่างไรก็ดี การงดเว้น
การตราพระราชบัญญัตนิ ี้ จะต้องไม่ใช่กรณีทถี่ กู ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่
ของรัฐ เพราะหากเป็นกรณีนนั้ ผูร้ อ้ งจะต้องด�ำเนินการตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ
42
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ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ก�ำหนด
ขั้นตอนและวิธีการไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
(2) การใช้อ�ำนาจขององค์กรที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้เป็นที่สุด และ
ศาลอื่นปฏิเสธที่จะเข้าไปตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำนั้น
		
การใช้อำ� นาจทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตไิ ว้โดยชัดแจ้งว่าให้คำ� วินจิ ฉัยเป็นทีส่ ดุ
มี 2 กรณี ได้แก่ กรณีแรก การใช้อ�ำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา
225 ประกอบมาตรา 224 (4) คือ กรณีทปี่ รากฏหลักฐานอันควรเชือ่ ได้วา่ การเลือกตัง้
หรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ถ้าผู้กระท�ำการนั้นเป็นผู้สมัคร
รับเลือกตัง้ หรือผูส้ มัครรับเลือก หรือรูเ้ ห็นกับการกระท�ำของบุคคลอืน่ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราว โดยถือว่าค�ำสั่ง
ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ เป็นทีส่ ดุ และ กรณีทสี่ อง การกระท�ำขององค์กรสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการในองค์กรอิสระตามมาตรา 203 และมาตรา 217
คณะกรรมการสรรหานี้ท�ำหน้าที่สรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
ซึง่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 203 วรรคห้า ก�ำหนดให้การวินจิ ฉัยเกีย่ วกับปัญหาคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหาเป็นหน้าที่และอ�ำนาจของ
คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย โดยค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สุด
ซึ่งอ�ำนาจหน้าที่ในเรื่องนี้จะถูกน�ำไปใช้ในการสรรหากรรมการองค์กรอิสระทุกองค์กร
ยกเว้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 217 วรรคสอง ประกอบมาตรา 203
กรณีทั้งสองนี้มีความคล้ายคลึงกันคือ เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้
การกระท�ำที่ก�ำหนดนั้นเป็นที่สุด แม้ว่าค�ำสั่งเช่นนี้อาจล่วงละเมิดต่อสิทธิของบุคคล
ผูร้ บั ค�ำสัง่ ได้ เช่น ค�ำสัง่ ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทีใ่ ห้ระงับสิทธิผสู้ มัครรับเลือกตัง้
ไว้ชั่วคราว ก็ท�ำให้บุคคลนั้นไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ซึง่ กระทบต่อสิทธิของบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนจะลงสมัครรับเลือกตัง้ ทีร่ ฐั ธรรมนูญ
ได้รับรองไว้ หรือกรณีการใช้อ�ำนาจของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และกรรมการในองค์กรอิสระก็อาจละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลที่สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกได้ เช่น หากคณะกรรมการสรรหามีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมโดยใช้
เหตุอคติทางเพศ หรือความเชือ่ ทางศาสนาหรืออุดมการณ์ทางการเมืองในการพิจารณา
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คัดเลือกบุคคล การกระท�ำของคณะกรรมการสรรหานี้ก็จะขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 27 ที่รับรองสิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
กรณีเช่นนี้ แม้ตามมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 จะรับรองว่าบุคคลที่ถูกละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานสามารถยก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลได้ ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีศาลใด
ศาลหนึง่ ทีร่ บั คดีนไี้ ว้พจิ ารณา และหากไม่มศี าลใดมีเขตอ�ำนาจก็จะต้องเป็นศาลยุตธิ รรม
เนื่องจากเป็นศาลที่มีเขตอ�ำนาจในการพิจารณาพิพากษาข้อพิพาททั้งปวง แต่ในทาง
ปฏิบัติ การฟ้องคดีต่อศาลอาจจะมีปัญหาในการปรับใช้ทฤษฎีดังกล่าว เนื่องจาก
การตีความค�ำว่า “เป็นทีส่ ดุ ” โดยศาลอาจจะตีความว่า กรณีเช่นนีศ้ าลไม่สามารถรับไว้
พิจารณาได้ ดังนัน้ หากกรณีทศี่ าลทุกศาลปฏิเสธทีจ่ ะรับพิจารณาคดีดงั กล่าว ย่อมเท่ากับ
ประชาชนผูถ้ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพในกรณีนจี้ ะไม่ได้รบั การวินจิ ฉัยและแก้ไขเยียวยา
ความเสียหายต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานได้เลย ท้ายทีส่ ดุ แล้วย่อมขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา
25 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และท�ำให้
บทบัญญัติในมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดว่าการกระท�ำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
จะใช้บังคับไม่ได้นั้น ไม่เป็นจริง
ดังนั้น หากเป็นกรณีที่ไม่มีศาลใดรับคดีนี้ไว้พิจารณา คณะผู้วิจัยเห็นว่า
ควรเป็ น เขตอ� ำ นาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ จ ะท� ำ หน้ า ที่ คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน
ของประชาชนได้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการ
ตามมาตรา 25 วรรคสาม และหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตามมาตรา 5
ของรัฐธรรมนูญ
		
(3) การใช้อำ� นาจตามรัฐธรรมนูญโดยตรงขององค์กรตามรัฐธรรมนูญอืน่
และศาลอืน่ ปฏิเสธทีจ่ ะเข้าไปตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำนัน้
กรณีทสี่ ามนีจ้ ะใกล้เคียงกับกรณีทสี่ อง ทีเ่ ป็นการกระท�ำโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามรัฐธรรมนูญโดยตรง แต่จะแตกต่างที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนดให้เป็นที่สุด ซึ่งการ
กระท�ำในกรณีนี้เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้อ�ำนาจแก่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
โดยตรง แต่ไม่ใช่การกระท�ำในทางการเมือง หรือการกระท�ำของรัฐบาล และการกระท�ำ
ดังกล่าวสามารถมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง
ไว้หลายกรณี เช่น
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- การใช้อำ� นาจของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภา
ในการออกค�ำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลหรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในกิจการที่กระท�ำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา
อยูน่ นั้ ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 149 วรรคสี43่
ซึ่งหากบุคคลที่ถูกค�ำสั่งเรียก ไม่ส่งมอบเอกสารหรือไม่มาแถลงข้อเท็จจริงอาจจะ
ถูกลงโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตคิ ำ� สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ ทน
ราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 ได้ ตามมาตรา 13 ถึงมาตรา 15 อย่างไรก็ดี ค�ำสั่ง
เรียกเอกสารจากบุคคลหรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
อาจเป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานได้44 เช่น สิทธิในชื่อเสียงเกียรติยศ สิทธิที่จะ
ไม่ให้การเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ ตนเอง หรือสิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัว เป็นต้น แม้คณะกรรมาธิการ
จะไม่มอี ำ� นาจสัง่ ลงโทษได้ดว้ ยตนเอง การลงโทษแก่บคุ คลทีฝ่ า่ ฝืนค�ำสัง่ ต้องด�ำเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่หากจะให้บุคคลผู้ได้รับค�ำสั่งเรียกดังกล่าว
ต้องไปเสี่ยงภัยกับการถูกลงโทษอาญาจากการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามค�ำสั่งดังกล่าว
ย่อมเป็นการเรียกร้องต่อบุคคลนัน้ มากจนเกินไป ดังนัน้ ค�ำสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการ
ดังกล่าวนี้ ย่อมเป็นวัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้
- การด�ำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นการใช้อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ มีหลายกรณีที่อาจ
ล่วงละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคลได้ เช่น การประกาศผลการเลือกตัง้ สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา 85 การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ตามมาตรา 91 หรือการประกาศให้สมาชิกสภาผูแ้ ทน
มาตรา 149 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
“คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอ�ำนาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท�ำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่
นั้นได้ แต่การเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อ�ำนาจ
ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับแก่
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอ�ำนาจโดยตรงในแต่ละองค์กร
ตามบทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี”
44
สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, รายงานฉบับสมบูรณ์ สิทธิของบุคคลในการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา 213 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริม
งานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 67-68.
43

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพ้นจากต�ำแหน่งตามมาตรา 93 หรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ตามมาตรา 107 ซึง่ การใช้อำ� นาจในกระบวนการเหล่านีอ้ าจมีสว่ นทีข่ ดั แย้งต่อรัฐธรรมนูญ
และล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ
เช่น การค�ำนวณสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ทีไ่ ม่เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้
ในมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ หรือกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒสิ ภาทีไ่ ม่เป็นไปตามขัน้ ตอน
กระบวนการทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนด ซึง่ กรณีหลังนีเ้ คยมีการยืน่ ฟ้องต่อศาลปกครอง และ
ศาลปกครองไม่รับไว้พิจารณาเนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 197 วรรคสาม ได้ยกเว้น
เขตอ�ำนาจของศาลปกครองไว้45
ดังนั้น หากมีการยื่นฟ้องคดีขอให้ศาลอื่นวินิจฉัยการกระท�ำเหล่านี้ และ
ไม่มศี าลใดรับค�ำฟ้องไว้พจิ ารณา คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่า ควรเป็นเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่จะรับคดีไว้พิจารณาด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับกรณีที่สองข้างต้น คือการคุ้มครองสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชน รักษาหลักการประกันสิทธิโดยองค์กรตุลาการและคุ้มครอง
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน แต่ผยู้ นื่ ค�ำร้องจะต้องเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั
ความเดือดร้อนเสียหายจากการกระท�ำดังกล่าวจริง ๆ ไม่ใช่ประชาชนทั่วไป เช่น
เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็นต้น
(4) การกระท�ำของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 หรือมาตรา 265 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตราดั ง กล่ า วให้ อ� ำ นาจแก่ หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการสัง่ ระงับยับยัง้ หรือการกระท�ำ
45

ค�ำสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ คร.111/2562 “บุคคลยืน่ ฟ้องคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี
ขอให้ศาลปกครองสัง่ เพิกถอนค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒสิ ภา ซึง่ ทัง้ ศาลปกครองชัน้ ต้น
และศาลปกครองสูงสุดยกฟ้อง โดยให้เหตุผลว่าเป็นการฟ้ององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้ให้ใช้อำ� นาจทางบริหารของรัฐโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญโดยตรง ไม่ใช่เป็น
การใช้อ�ำนาจปกครองโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับดังเช่น
พระราชบัญญัติ ออกกฎ ค�ำสั่ง หรือกระท�ำการอื่นใดเพื่อให้การด�ำเนินกิจการทางปกครองหรือการจัดท�ำ
บริการสาธารณะทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีบ่ รรลุผล จึงไม่ใช่คดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระท�ำทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง”
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ใด ๆ ก็ได้ตามที่เห็นสมควร46 การกระท�ำเหล่านี้ ศาลทั่วไปทั้งศาลยุติธรรม และ
ศาลปกครองจะไม่รับฟ้องหรือยกฟ้องด้วยเหตุว่ารัฐธรรมนูญก�ำหนดให้การใช้อ�ำนาจ
ดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมายและเป็นที่สุด47 แต่อย่างไรก็ดี
เมื่อมีการสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับถาวรใหม่แล้ว และรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ได้รับรอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไว้ และรับรองว่าหากประชาชนได้ถูกล่วงละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ ย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลได้ ดังนั้น การที่
ไม่มีศาลใดเลยรับค�ำร้องไว้พิจารณา ย่อมท�ำให้สิทธิของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา 25 วรรคสามรับรองไว้ไม่เป็นความจริง และท�ำให้ค�ำสั่งของหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมีสถานะอยู่เหนือรัฐธรรมนูญอันขัดแย้งต่อมาตรา 5 ที่ก�ำหนดให้
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ดังนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้ปกป้องรัฐธรรมนูญและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนย่อมมีเขตอ�ำนาจ
ในการเข้าไปพิจารณา
แต่อย่างไรก็ดี การพิจารณาตรวจสอบการใช้อำ� นาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อมมีขอบเขตจ�ำกัด โดยการตรวจสอบจะเป็นการตรวจสอบในเชิงวัตถุประสงค์ของ
มาตรการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่มาตรา 44 ดังกล่าวก�ำหนดไว้หรือไม่ หรือ
ตรวจสอบในแง่ของความจ�ำเป็นของการใช้มาตรา 44 เนื่องจากในขณะรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มีผลใช้บังคับ ได้ก่อตั้งให้ทั้ง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี และศาล รวมไปถึงองค์กรของรัฐทั้งหลาย
ยังคงมีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนั้น หากตีความการใช้มาตรา 44 ว่าสามารถใช้
อย่างไรก็ได้ย่อมท�ำให้อ�ำนาจของมาตรา 44 ทับซ้อนกับอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรอื่น ๆ
มาตรา 44 ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูป
ในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ
หรือปราบปรามการกระท�ำอันเป็นการบ่อนท�ำลายความสงบเรียบร้อยหรือความมัน่ คงของชาติ ราชบัลลังก์
เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่วา่ จะเกิดขึน้ ภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให้หวั หน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอ�ำนาจสั่งการระงับ
ยับยัง้ หรือกระท�ำการใด ๆ ได้ ไม่วา่ การกระท�ำนัน้ จะมีผลบังคับในทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ในทางบริหาร หรือในทาง
ตุลาการ และให้ถอื ว่าค�ำสัง่ หรือการกระท�ำ รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ดังกล่าว เป็นค�ำสัง่ หรือการกระท�ำ 
หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด ทั้งนี้ เมื่อได้ด�ำเนินการดังกล่าวแล้ว
ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
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การตีความเช่นนีย้ อ่ มขัดแย้งต่อหลักการเคารพภารกิจขององค์กรทางรัฐธรรมนูญ ดังนัน้
จึงต้องตีความไปในทางไม่ให้ภารกิจขององค์กรขัดแย้งกันโดยใช้ทฤษฎีสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ว่าการใช้อ�ำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44 จะต้องมี
เหตุฉกุ เฉินทีท่ ำ� ให้องค์กรของรัฐอืน่ ไม่สามารถใช้อำ� นาจของตนเองได้ตามปกติ หัวหน้า
คณะรักษาความสงบจึงจ�ำเป็นจะต้องใช้อำ� นาจพิเศษตามมาตรา 44 ดังกล่าว เพือ่ แก้ไข
ปัญหาทีอ่ าจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อไป และประเด็นสุดท้าย ตรวจสอบว่ามาตรการ
ตามทีม่ าตรา 44 ก�ำหนดว่าในปัจจุบนั ยังมีความจ�ำเป็นอยูห่ รือไม่ ตามทฤษฎี ในกรณีที่
เหตุฉุกเฉินความจ�ำเป็นย่อมเป็นกฎหมาย แต่เมื่อหมดสิ้นความจ�ำเป็นแล้ว กฎหมาย
ดังกล่าวก็ย่อมต้องสิ้นผลไป เช่นเดียวกัน การใช้อ�ำนาจตามมาตรา 44 ในบางช่วงเวลา
อาจมีความจ�ำเป็น แต่หากหมดสิ้นความจ�ำเป็นแล้ว มาตรา 44 ย่อมต้องถูกยกเลิก
เพิกถอนไป ดังนัน้ หากมาตรการใดทีห่ มดสิน้ ความจ�ำเป็นแล้ว แต่ยงั ไม่ถกู ยกเลิกเพิกถอน
ย่อมเป็นมาตรการที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน ไม่สามารถยอมรับให้เป็น
มาตรการที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในปัจจุบันได้
9.2.2 เงื่อนไขการฟ้องคดี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 ได้ก�ำหนดเงื่อนไขการฟ้องคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไว้ 4 เงือ่ นไข ได้แก่ (9.2.2.1)
อ�ำนาจฟ้องคดี (9.2.2.2) การพิจารณาโดยผูต้ รวจการแผ่นดิน (9.2.2.3) ระยะเวลา และ
(9.2.2.4) รูปแบบการฟ้องคดี
		
9.2.2.1 อ�ำนาจฟ้องคดี
ตามมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ก�ำหนดผูม้ อี ำ� นาจฟ้องไว้วา่ บุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้
มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยมาตรา 46 ได้เพิ่มเติมรายละเอียดว่า บุคคล
ดังกล่าวจะต้องถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการ
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนัน้ จึงจะมีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องขอให้ศาลพิจารณา จากบทบัญญัติ
ทั้งสองก�ำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ 3 ประการ ได้แก่
(1) ผูม้ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้องจะต้องเป็นบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ (2) ผูม้ สี ทิ ธิ
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ยื่นค�ำร้องจะต้องถูกละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพโดยตรงจากการกระท�ำของรัฐ และ
(3) ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้องจะต้องได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายอันมิอาจหลีกเลีย่ งได้อนั เนือ่ งจากการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพนัน้
		(1) ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้องจะต้องเป็นบุคคลที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
ผู้ที่มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลก็ได้ ซึ่งบุคคลเหล่านี้
เป็ น บุ ค คลที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ค วามคุ ้ ม ครองเป็ น พื้ น ฐานอยู ่ แ ล้ ว ส� ำ หรั บ นิ ติ บุ ค คล
ที่จะสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิหรือเป็นผู้มีอ�ำนาจฟ้องคดีได้นั้น ในเบื้องต้นย่อมหมายถึง
นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน ซึ่งจะสามารถมีสิทธิได้ตามลักษณะของความเป็น
นิติบุคคล แต่ส�ำหรับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ใต้บังคับ
กฎหมายมหาชน ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม และทบวงการเมืองอื่น ๆ ในราชการ
บริหารส่วนกลาง จังหวัด องค์การต่าง ๆ ในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และองค์การ
ของรัฐบาล ตลอดจนวัดในพระพุทธศาสนา โดยหลักทั่วไปย่อมถือว่าไม่สามารถเป็น
ผู้ทรงสิทธิหรือผู้มีอ�ำนาจฟ้องคดี เนื่องจากภารกิจของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
คือการปกป้องคุม้ ครองประชาชนของรัฐจากการถูกละเมิดโดยอ�ำนาจรัฐ นิตบิ คุ คลตาม
กฎหมายมหาชนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐหรือเป็นผู้ทรงอ�ำนาจรัฐ หากให้นิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชนเป็นผู้ทรงสิทธิในการฟ้องคดีย่อมเท่ากับท�ำให้ผู้ทรงสิทธิฟ้องคดี
กับผู้มีหน้าที่ต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (ผู้ใช้อ�ำนาจรัฐ) เป็นบุคคล
คนเดียวกัน ซึง่ ขัดกับภารกิจของรัฐและก่อให้เกิดปัญหาในการปรับใช้กฎหมายอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อยกเว้นหากกรณีที่นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนตกอยู่ภายใต้
อ�ำนาจรัฐในฐานะเช่นเดียวกับเอกชนทัว่ ไป และถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยอ�ำนาจรัฐ
เช่น องค์กรทางศาสนา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น กรณีเช่นนี้จะถือเป็นข้อยกเว้น
ที่ท�ำให้นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอาจเป็นผู้ทรงสิทธิฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ได้เช่นกัน
ประเด็ น ที่ จ� ำ ต้ อ งพิ จ ารณาต่ อ มาคื อ ชาวต่ า งชาติ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ
ตามมาตรา 213 ฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ ซึง่ ในประเด็นนี้ ความเห็น
ทัว่ ไป มักจะเห็นว่าชาวต่างชาติไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่สามารถใช้
สิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ เนื่องจากบทบัญญัติที่รับรองสิทธิและเสรีภาพ
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ของบุคคลในรัฐธรรมนูญได้ถูกบัญญัติไว้ในหมวด 3 ที่มีชื่อหมวดว่า “สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย” ดังนั้น จึงมีการตีความว่าเฉพาะแต่คนสัญชาติไทยเท่านั้นที่จะได้รับ
การคุ้มครองสิทธิดังกล่าว
แต่หากเปรียบเทียบกับระบบของต่างประเทศ หลายประเทศก็อนุญาต
ให้ชาวต่างชาติสามารถยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ แม้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
จะใช้ถ้อยค�ำว่าคุ้มครองเฉพาะพลเมืองเท่านั้น เช่น ในระบบของประเทศเยอรมนี
เกาหลีใต้ หรือตุรกี โดยศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเหล่านี้เห็นว่า หากเป็นสิทธิที่
คุ้มครองบุคคลทุกคนโดยไม่จ�ำกัดสัญชาติ และบุคคลต่างชาตินี้ถูกล่วงละเมิดต่อสิทธิ
และเสรีภาพจากการกระท�ำโดยอ�ำนาจมหาชนก็ย่อมเป็นผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่หากเป็นสิทธิทจี่ ำ� กัดเฉพาะพลเมือง ชาวต่างชาติจะร้องทุกข์ไม่ได้
ดังนั้น ในประเด็นนี้ คณะผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ควรตีความให้
ชาวต่างชาติเป็นผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วย
แต่จ�ำกัดเฉพาะกรณีที่ชาวต่างชาติถูกล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
ได้คมุ้ ครองไว้และสิทธินนั้ เป็นสิทธิประเภทสิทธิมนุษยชนเท่านัน้ เนือ่ งจาก ประการแรก
บทบัญญัติในหมวด 3 รับรองว่าสิทธิและเสรีภาพของคนสัญชาติไทยจะต้องได้รับการ
คุ้มครอง แต่ไม่ได้หมายความว่าหมวด 3 จะไม่รับรองสิทธิของคนต่างชาติ เนื่องจาก
เนื้อหาแห่งสิทธิในหมวด 3 มีทั้งสิทธิที่เป็นสิทธิมนุษชนและเป็นสิทธิพลเมือง ดังนั้น
หากสิทธิในหมวด 3 ดังกล่าวเป็นสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิและเสรีภาพในชีวติ และร่างกาย
หรือสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม สิทธิดังกล่าวย่อมให้ความคุ้มครองกับ
บุคคลทุกคนโดยไม่เลือกสัญชาติ แต่หากสิทธิประเภทใดที่เป็นสิทธิพลเมือง เช่น
สิทธิทจี่ ะได้รบั บริการสาธารณสุข สิทธิทไี่ ด้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
เป็นต้น ผู้ทรงสิทธิก็จะจ�ำกัดเฉพาะคนสัญชาติไทยเท่านั้น
ประการที่สอง หากพิจารณาในแง่ “เทศกาลบ้านเมือง” ในปัจจุบัน
ประเทศไทยติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติเป็นจ�ำนวนมาก อีกทัง้ รายได้ของประเทศไทย
ก็มาจากชาวต่างประเทศทัง้ ทีม่ าลงทุน ประกอบอาชีพหรือมาท่องเทีย่ วในประเทศไทย
การดึงดูดการลงทุนหรือนักท่องเที่ยวเหล่านี้ จะต้องอาศัยการปกครองที่มีความเป็น
นิติรัฐ มีหลักนิติธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวต่างชาติ การใช้อ�ำนาจตามหลัก
นิติธรรมนี้ ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 4 ด้วย ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะว่า
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รัฐจะใช้อ�ำนาจตามหลักนิติธรรมเฉพาะแก่คนสัญชาติไทยเท่านั้น แต่ไม่ว่าบุคคล
สัญชาติใดก็ตาม รัฐก็ต้องปฏิบัติด้วยหลักนิติธรรมตามสิทธิที่ผู้นั้นได้รับการคุ้มครอง
อีกประเด็นหนึ่งที่จ�ำต้องได้รับการพิจารณาคือ ตามมาตรา 213 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ถ้อยค�ำ
จากรัฐธรรมนูญฉบับเก่าที่ใช้ค�ำว่า สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ “ได้รับรอง” มาเป็น
ค�ำว่า “คุ้มครอง”  ดังนั้น ค�ำว่า “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้ “คุ้มครอง” นั้น
หมายความถึงสิทธิและเสรีภาพใดบ้าง ในประเด็นนีห้ ากพิจารณาควบคูไ่ ปกับบทบัญญัติ
ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะพบว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ได้เพิ่มการรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในมาตรา 25 ว่า แม้สิทธิใดที่รัฐธรรมนูญ
ไม่ได้บัญญัติรับรองไว้อย่างชัดแจ้ง หากสิทธิและเสรีภาพนั้นไม่ได้ถูกรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในสิทธินั้นด้วย
ซึ่ ง ผู ้ ร ่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ มี เ จตนารมณ์ ที่ ต ้ อ งการให้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของรั ฐ ธรรมนู ญ
ได้รับการคุ้มครองมากขึ้น ไม่เฉพาะแต่สิทธิและเสรีภาพที่ได้บัญญัติไว้ในหมวด 3
ทีว่ า่ ด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยเท่านัน้ ดังนัน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการคุม้ ครอง
สิทธิที่กว้างขวางขึ้นในมาตรา 25 ระบบการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
จึงใช้ถ้อยค�ำให้สอดคล้องกัน คือสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครอง
ในกรณีนี้จึงมีประเด็นที่จ�ำต้องพิจารณาต่อไปว่า สิทธิที่รัฐธรรมนูญ
“คุม้ ครอง” ไว้จะรวมไปถึงสิทธิและเสรีภาพนอกเหนือไปจากทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
ได้หรือไม่ ในประเด็นนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่า เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญยังมีลักษณะ
เป็นองค์กรตุลาการ แม้จะไม่ได้ถกู บัญญัตไิ ว้ในหมวด 8 ทีว่ า่ ด้วยศาล แต่มอี งค์ประกอบ
ครบถ้วนของความเป็นองค์กรตุลาการ อันได้แก่ เป็นองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีว่ นิ จิ ฉัยข้อพิพาท
ทางกฎหมาย มีกฎหมายก�ำหนดกระบวนวิธีพิจารณาที่มีหลักประกันความเป็นธรรม
ในการพิจารณาคดี ค�ำวินิจฉัยของศาลมีผลบังคับผูกพันและเป็นที่สุด ด้วยความที่
ศาลรัฐธรรมนูญยังเป็นองค์กรตุลาการ การพิจารณาคดีจงึ จ�ำต้องใช้กฎหมายเป็นเกณฑ์
หรือเป็นบรรทัดฐานในการวินิจฉัย ส�ำหรับศาลรัฐธรรมนูญ เกณฑ์บรรทัดฐานในการ
วินิจฉัยคดีย่อมได้แก่รัฐธรรมนูญนั่นเอง ดังนั้น การวินิจฉัยว่ามีการล่วงละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนหรือไม่ จึงต้องหมายถึงเฉพาะสิทธิทปี่ รากฎอยูใ่ นรัฐธรรมนูญหรือ
สิทธิตามกฎหมายอื่นที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองเท่านั้น จะน�ำสิทธิและเสรีภาพที่อยู่
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นอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญรับรองมาใช้เป็นเกณฑ์ไม่ได้ การตีความค�ำว่า “สิทธิและ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง” จึงต้องตีความให้สอดคล้องกับลักษณะองค์กรของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ค�ำว่า “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง” จึงควรจะ
หมายถึงสิทธิใด ๆ ทีถ่ กู ก่อตัง้ หรือรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญนีไ้ ม่วา่ จะอยูใ่ นหมวด 3 หรือไม่
และไม่วา่ จะรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เช่น สิทธิเลือกตัง้ ทีจ่ ะปรากฏอยูใ่ นหมวด 7
ว่าด้วยรัฐสภา แต่ไม่ได้ถูกรับรองอยู่ในหมวด 3 ดังนั้น สิทธิเลือกตั้งของประชาชนจึง
ถือว่าเป็นสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองไว้เช่นกัน และยังหมายความรวมถึงสิทธิ
และเสรีภาพทัว่ ไปของบุคคลในการชีวติ ร่างกายโดยเสรีทแี่ ม้รฐั ธรรมนูญจะไม่ได้กำ� หนด
รายละเอียดก็ตาม หากไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายย่อมได้รับความคุ้มครองเช่นกัน
นอกจากนี้ หากในอนาคต รัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิตามกฎหมายอื่น
เช่น รับรองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือรับรองสิทธิที่ประเทศไทย
มีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้เคยรับรองไว้ในมาตรา 4 เช่นนี้ก็ต้องถือว่าสิทธิ
เหล่านี้เป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ด้วยเช่นกัน
ในหลายประเทศก็ใช้หลักการตีความเช่นนีว้ า่ จะต้องเป็นสิทธิทมี่ กี ฎหมาย
รองรับและเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ เช่น ประเทศเยอรมนีที่แบ่งประเภทของสิทธิ
ขั้นพื้นฐานตามมาตรา 93 ที่สามารถน�ำมาเป็นฐานในการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามรัฐธรรมนูญหมวดที่ 1 และสิทธิทมี่ สี ถานะ
เหมือนสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่แม้จะอยู่นอกหมวดที่ 1 หรือระบบของตุรกี
หรือออสเตรียที่รับรองสิทธิทั้งสิทธิที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญและสิทธิตามอนุสัญญา
ว่ า ด้ วยสิ ท ธิ ม นุ ษยชนยุโรปหรือพิธีสารที่ป ระเทศเป็นภาคีส มาชิก ส่ว นกรณีของ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปอาจรับคดีทผี่ เู้ สียหายกล่าวอ้างการถูกละเมิดสิทธินอกเหนือจาก
ที่อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรับรองไว้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ทีก่ ำ� หนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือกฎบัตรยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
เช่นเดียวกัน
(2) ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้องจะต้องถูกละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพโดยตรง
จากการกระท�ำของรัฐ
ผูท้ มี่ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้องได้จะต้องเป็นผูถ้ กู ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพโดยตรง
ซึง่ ย่อมหมายถึงจะต้องเป็นผูท้ สี่ ทิ ธิและเสรีภาพของตนเองถูกล่วงละเมิด ไม่ใช่เป็นสิทธิ
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และเสรีภาพของผู้อื่นถูกล่วงละเมิด ไม่ว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพแก่ชีวิต ร่างกาย ฯลฯ โดยตรง หรือการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานทีใ่ ช้อำ� นาจรัฐได้กระท�ำการโดยมีวตั ถุประสงค์มงุ่ กระท�ำละเมิดหรือก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลนั้นเอง  ทั้งนี้ มาตรการของรัฐบางมาตรการหรือ
การกระท�ำบางอย่างของรัฐ แม้จะมิได้มงุ่ กระท�ำต่อบุคคลนัน้ โดยตรง แต่บคุ คลได้เข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องในสภาวการณ์นั้น การมีผลกระทบหรือการละเมิดต่อบุคคลซึ่งอาจใช้
สิทธิรอ้ งทุกข์ตามมาตรา 213 ได้นนั้ จะต้องปรากฏว่าการละเมิดนัน้ ต้องเป็นการละเมิด
โดยตรง ไม่ใช่กรณีทมี่ เี พียงผลร้ายต่อบุคคลในทางข้อเท็จจริงโดยทางอ้อมเท่านัน้   ดังนัน้
ผูท้ รงสิทธิรอ้ งทุกข์จะต้องใช้สทิ ธิรอ้ งทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญเนือ่ งจากตนเองถูกกระทบ
สิทธิหรือเสรีภาพ และเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนเอง มิใช่ร้องทุกข์เนื่องจากบุคคลอื่น
ถูกกระทบกระเทือนสิทธิหรือเสรีภาพ
ส่วนค�ำว่า “ละเมิด” ตามมาตรานีไ้ ม่ได้หมายถึงการละเมิดในทางแพ่ง หรือ
ละเมิดในทางปกครองทีเ่ กิดจากการกระท�ำทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่การละเมิดดังกล่าวนี้
หมายถึงการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทีไ่ ม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ดังนัน้
ค�ำว่า “การละเมิด” ดังกล่าวนี้จึงอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในกรณีที่การกระท�ำนั้นชอบด้วย
กฎหมายแล้วแต่บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนัน้ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือทัง้ การกระท�ำ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ในระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของเยอรมนี การถูกละเมิดต่อสิทธิ
ขั้นพื้นฐานโดยตรงนั้นจะต้องปรากฏว่าไม่มีความจ�ำเป็นอีกที่รัฐจะต้องกระท�ำการที่มี
ลักษณะเป็นการบังคับการเพือ่ ให้เกิดผลในทางกฎหมายต่อผูร้ อ้ งทุกข์ทางรัฐธรรมนูญอีก
ดังนัน้ หากเป็นการกระท�ำของฝ่ายปกครองหรือฝ่ายตุลาการย่อมไม่เป็นปัญหามากนัก
ในการวินิจฉัยเนื่องจากการกระท�ำทั้งสองกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
โดยตรง แต่ในกรณีที่เป็นการกระท�ำนิติบัญญัติที่เป็นการตรากฎหมายนั้น หากเป็น
กรณีทเี่ จ้าหน้าทีจ่ ะต้องออกมาตรการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ย่อมยังถือไม่ได้
ว่ากฎหมายนั้นล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน จะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ออกมาตรการ
เช่น ออกค�ำสั่งทางปกครองมากระทบต่อสิทธิของประชาชนเสียก่อน ประชาชนจึงจะ
สามารถร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ เว้นแต่ เป็นกฎหมายประเภทที่ไม่ต้องบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎหมายที่ก�ำหนดโทษทางอาญาเท่านั้นที่จะถือว่าบุคคล
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ถูกล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยตรง48
ในส่วนของการจะพิจารณาว่าสิทธิตามรัฐธรรมนูญของผู้ร้องถูกละเมิด
เมื่อใดนั้น อาจพิจารณาจากหลักเกณฑ์สองประการได้แก่ ประการแรก การกระท�ำนั้น
เป็นการเข้าแทรกแซงแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท�ำให้บุคคลผู้เป็นประธาน
แห่งสิทธิไม่สามารถใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพตามทีไ่ ด้รบั การรับรองไว้ได้ และการแทรกแซง
นั้นเกิดขึ้นโดยการใช้อ�ำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย49
ส�ำหรับในชั้นการพิจารณารับค�ำร้องนั้น เพียงแค่ผู้ร้องเขียนบรรยายใน
ค�ำร้องพอเห็นได้ว่าสิทธิของตนถูกละเมิดคือถูกท�ำให้ไม่สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
โดยอ�ำนาจรัฐ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง สิทธิของผู้ร้องถูกกระทบโดยการใช้อ�ำนาจรัฐ
ก็เพียงพอแล้วทีจ่ ะริเริม่ ด�ำเนินการร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ส่วนทีว่ า่ การกระท�ำ
ของรัฐนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นเป็นส่วนของการพิสูจน์ว่ามีการใช้
อ�ำนาจรัฐละเมิดแก่ผรู้ อ้ งจริงหรือไม่ ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะต้องพิจารณา
วินิจฉัยในขั้นตอนต่อไป
(3) ผูม้ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้องจะต้องได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะ
ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการถูกละเมิด
สิทธิและเสรีภาพนั้น
องค์ประกอบประการที่สามนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดเพื่อไม่ให้การ
ร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นการยืน่ ค�ำร้องโดยบุคคลใดก็ได้ (Actio Popularis) แต่จำ� กัด
ให้ยื่นค�ำร้องได้เฉพาะผู้ที่ได้รับความเสียหายและมีความจ�ำเป็นจะได้รับการแก้ไข
เยียวยาจากศาลเท่านั้น ซึ่งการก�ำหนดว่าความเสียหายระดับใดจึงจะสามารถน�ำคดี
มาฟ้องต่อศาลได้นั้น ในระบบกฎหมายไทยก�ำหนดไว้แตกต่างกันในแต่ละประเภทคดี
ในคดีอาญาผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท�ำความผิดอาญา
ส่วนในคดีแพ่งก�ำหนดไว้ว่าจะเป็นผู้ที่ถูกโต้แย้งสิทธิตามกฎหมาย ส่วนในคดีปกครอง
ผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะได้รับความ
48
49

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ,” 487.
บรรเจิด สิงคะเนติ, รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิชุมชน, เสนอต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ, 2555), 201.
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เดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้ ซึง่ ในบรรดาคดีทงั้ สามประเภท ในคดีปกครอง
จะมีความเคร่งครัดน้อยที่สุด คือ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีไม่จ�ำเป็นจะต้องได้รับความเสียหาย
แล้ว เพียงแต่คาดหมายได้ว่าจะได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนในอนาคตก็สามารถ
ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้แล้ว
ส�ำหรับการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกใช้ค�ำเดียวผู้มีสิทธิ
ฟ้องคดีปกครองในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 ซึ่งแสดงว่าใช้หลักการเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ที่มีสิทธิยื่นค�ำร้องจะต้องได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหาย อันหมายถึง ขณะยืน่ ฟ้องคดีกย็ งั ได้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย
อยู่ ส่วนอาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หมายถึงกรณีที่ในขณะที่ยื่นค�ำร้อง ผู้ร้อง
ยังไม่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระท�ำ แต่เป็นที่คาดหมายได้อย่างแน่นอน
ว่าการกระท�ำของรัฐนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้อง ซึ่งกรณีหลังนี้ กฎหมาย
ไม่ได้ก�ำหนดให้ถึงขนาดว่าจะต้องมีการบังคับตามกฎหมายจนท�ำให้ผู้ร้องเสียหาย
เสียก่อนจึงจะยื่นค�ำร้องต่อศาลได้ กรณีหลังนี้จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องอาจจะได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยความเสียหายดังกล่าวจะต้องเป็นผลที่
เกิดจากการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นซึ่ง
ใช้อ�ำนาจรัฐเท่านั้น
		
9.2.2.2 การยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของไทยนั้นได้ก�ำหนดขั้นตอนพิเศษ
ที่ไม่ปรากฏในระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ กล่าวคือ การยื่น
ค�ำร้องทุกข์นนั้ จะต้องยืน่ ค�ำร้องให้ผตู้ รวจการแผ่นดินพิจารณาเสียก่อน โดยแยกออกเป็น
2 กรณี ได้แก่
กรณีแรก ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ที่ก�ำหนดว่าบุคคลผู้ถูกละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพโดยตรงจากการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
หน่วยงานอื่นซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐจะต้องยื่นค�ำร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาภายใน
90 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ เว้นแต่การละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพนั้นยังคงมีอยู่ก็ให้ยื่นค�ำร้องได้ตราบที่การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น
ยังคงมีอยู่

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

กรณีที่สอง ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ซึง่ ก�ำหนดว่าหากบุคคลทีถ่ กู ละเมิด
สิทธิและเสรีภาพจากการกระท�ำของของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
หน่วยงานอื่นซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐอันเป็นผลมาจากบทบัญญัติของกฎหมายก็ต้องยื่นค�ำร้อง
ต่อผูต้ รวจการแผ่นดินก่อนเช่นกัน แต่กรณีนี้ กฎหมายไม่ได้กำ� หนดระยะเวลาไว้ ดังนัน้
หากเป็นกรณีนี้ บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวสามารถยื่นค�ำร้องต่อ
ผูต้ รวจการแผ่นดินเมือ่ ใดก็ได้ตราบเท่าทีบ่ ทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนัน้ ยังคงมีผลใช้บงั คับ
และยังล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องอยู่
กรณีแรกตามมาตรา 46 เป็นบททั่วไปที่ผู้ถูกล่วงละเมิดโดยการกระท�ำ
ที่เป็นการใช้อ�ำนาจมหาชนทั่วไป ส่วนกรณีที่สองตามมาตรา 48 เป็นบทเฉพาะ คือ
จ�ำกัดเฉพาะกรณีที่ผู้ร้องต้องการจะร้องขอให้ศาลวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งมาตรา 48 จะสามารถแก้ไขปัญหาของระบบร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่จ�ำกัด
วัตถุแห่งคดีไว้เฉพาะบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย แต่เกิดปัญหาว่าหากผูร้ อ้ งไม่ได้ยนื่ ค�ำร้อง
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็จะเป็นกรณีที่ผู้ร้องยังไม่ได้
ด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาความเสียหายตามช่องทางที่กฎหมายก�ำหนดก่อนจะน�ำคดี
มาฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ตามมาตรา 48 จึงตัดประเด็นปัญหาว่าผู้ร้องจะต้อง
ไปยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยก�ำหนด
ให้เป็นขั้นตอนบังคับว่าจะต้องยื่นให้ผู้ตรวจแผ่นดินพิจารณาก่อนแล้วหากผู้ตรวจการ
แผ่นดินไม่ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ร้องจึงมีสิทธิยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ซึง่ ร่างเดิมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ยนื่ ค�ำร้อง
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนเฉพาะการฟ้องว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ในชั้นการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ขอให้น�ำ
ระบบนี้ไปใช้กับการกระท�ำทุกประเภทด้วยเพื่อเนื้อหามีความชัดเจนและสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น50
50

รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 219 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2, 10.
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การก�ำหนดให้ต้องยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้กลั่นกรองค�ำร้องที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาโดย
ศาลรัฐธรรมนูญ51 โดยผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ�ำนาจหน้าที่ในตัวเองอยู่แล้วในการ
ด�ำเนินการสอบสวนเรื่องราวข้อเท็จจริงว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติ
หน้าที่ถูกต้องหรือไม่ และในมาตรา 46 และ มาตรา 48 ก็ก�ำหนดว่าผู้ตรวจการแผ่นดิน
สามารถไม่ยื่นค�ำร้องนั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ ดังนั้น การพิจารณาโดยผู้ตรวจการ
แผ่นดินนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงตัวกลาง หรือ “บุรุษไปรษณีย์” แต่มีดุลพินิจในการ
พิจารณาว่าจะยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ยื่นก็ได้ และหากไม่ยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ บุคคลผู้ถูกละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวก็สามารถยื่นค�ำร้อง
โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ต่อไป
ประเด็นส�ำคัญทีจ่ ำ� ต้องพิจารณาคือเกณฑ์ในการพิจารณาของผูต้ รวจการ
แผ่นดินทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญไม่ได้กำ� หนดไว้ ดังนัน้ จึงอาจเกิดประเด็น
ปัญหาว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะสามารถยื่นค�ำร้องที่ขาดองค์ประกอบหรือไม่ครบตาม
เงื่อนไขการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ เช่น ผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายโดยตรง แต่การกระท�ำตามค�ำร้องเป็นการกระท�ำที่ขัดแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ เป็นต้น เช่นนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะสามารถยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ได้หรือไม่
ในประเด็นนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าการพิจารณาโดยผู้ตรวจการแผ่นดินนี้
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนตาม
มาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การพิจารณารับค�ำร้องไว้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะต้องพิจารณาในหลักเกณฑ์เดียวกับที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะต้องพิจารณา อันได้แก่ พิจารณาว่าการกระท�ำตามค�ำร้องเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดี
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ และค�ำร้องได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยค�ำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะรับไว้เพื่อยื่น
ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามมาตรา 46 หรือมาตรา 48 จะต้องเป็นค�ำร้องที่ครบ
51

รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 219 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2, 14-15.
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องค์ประกอบเงือ่ นไขการฟ้องคดีตอ่ ศาลและการกระท�ำตามค�ำร้องสามารถเป็นวัตถุแห่ง
การฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เท่านั้น
ในการพิจารณาค�ำร้องของผูต้ รวจการแผ่นดินจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำร้อง โดยให้ผตู้ รวจการแผ่นดินแจ้งผลการพิจารณาให้
ผูร้ อ้ งทราบภายในสิบวันนับแต่วนั ทีค่ รบก�ำหนดเวลาดังกล่าว ซึง่ ในการพิจารณาค�ำร้อง
โดยผู้ตรวจการแผ่นดินในขณะนี้ก็ได้ใช้แนวทางเดียวกับที่คณะผู้วิจัยเสนอมา กล่าวคือ
ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะต้องใช้ในการพิจารณา เช่น ผูร้ อ้ งจะต้องเป็น
ผูท้ ไี่ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย และการกระท�ำนัน้ จะต้องเป็นการกระท�ำทีก่ ำ� หนดไว้
ในมาตรา 47 เป็นต้น52
กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหรือ
ไม่ยื่นค�ำร้องภายในก�ำหนดเวลา 60 วันดังกล่าว ผู้ถูกละเมิดมีสิทธิและเสรีภาพจึงจะ
มีสิทธิยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
		
9.2.2.3 ระยะเวลาการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ระยะเวลาที่ ผู ้ ร ้ อ งจะยื่ น ค� ำ ร้ อ งให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
ก�ำหนดไว้มาตรา 46 และมาตรา 48  โดยอาจแยกพิจารณาได้ 2 กรณี
กรณีแรก กรณีทกี่ ารกระท�ำทีเ่ ป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพนัน้
ได้เกิดขึน้ และการกระท�ำนัน้ ได้ยตุ ไิ ปแล้ว กรณีนจี้ ะต้องยืน่ ค�ำร้องภายใน 90 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือวันที่พ้นก�ำหนดวันที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินจะต้องยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ53
กรณีทสี่ อง กรณีทกี่ ารกระท�ำทีเ่ ป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพนัน้
ยังคงด�ำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง กรณีเช่นนี้จะสามารถยื่นค�ำร้องได้ตราบเท่าที่การกระท�ำ
ละเมิดนั้นยังด�ำรงอยู่
ในเรื่ อ งระยะเวลาการยื่ น ค� ำ ร้ อ งนี้ มี ป ระเด็ น ที่ จ� ำ ต้ อ งพิ จ ารณาคื อ
ศาลรัฐธรรมนูญจะอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน, สัมภาษณ์โดย ณัฐดนัย นาจันทร์, ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน, วันที่ 26 กรกฎาคม 2562.
53
มาตรา 46 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561
52
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ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ให้อำ� นาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญในการ
พิจารณาย่นหรือขยายได้ตามความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมได้หรือไม่
ในประเด็นนี้คณะผู้วิจัยเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวเป็นเรื่องของอายุความที่เป็นระยะ
เวลาบังคับ จึงควรด�ำเนินการตามอย่างเคร่งครัด เนือ่ งจากการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
เป็นการเปิดโอกาสให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถวินจิ ฉัยการกระท�ำอันเป็นการใช้อำ� นาจรัฐ
ให้สิ้นผลบังคับไปได้ ซึ่งการใช้อ�ำนาจรัฐดังกล่าวต้องการความมั่นคงแน่นอนแห่ง
นิตฐิ านะ หากปล่อยให้สามารถยืน่ ค�ำร้องต่อศาลได้โดยไม่มกี ำ� หนดเวลา ก็จะท�ำให้เกิด
ความไม่แน่นอนของการใช้อ�ำนาจรัฐในระบบกฎหมายที่อาจจะไม่สอดคล้องต่อหลัก
นิติรัฐได้ ดังนั้น กรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 31 ย่นหรือขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้
		
9.2.2.4 รูปแบบการฟ้องคดี
ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 การยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต้องท�ำเป็น
หนังสือใช้ถอ้ ยค�ำสุภาพ และมีรายการครบถ้วนตามแบบทีก่ ำ� หนดในข้อก�ำหนดของศาล
อันได้แก่ ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง เรื่องหรือการกระท�ำทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ต้องขอให้
ศาลมีค�ำวินิจฉัยพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง มาตราของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในค�ำร้อง และค�ำขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาล
ด�ำเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง
ในเงือ่ นไขรูปแบบการฟ้องคดีนขี้ องไทยนี้ โดยพืน้ ฐานจะเหมือนกับระบบ
การร้องทุกข์ในประเทศอื่น ๆ ที่ก�ำหนดให้ต้องท�ำเป็นหนังสือและบังคับให้ในค�ำร้อง
จะต้องบรรยายเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องและจ�ำเป็นแก่การพิจารณาคดีของศาล แต่ในรายละเอียด
ปลีกย่อยอาจมีสงิ่ ทีแ่ ตกต่างอยูบ่ า้ ง เช่น ระบบร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกี
และการฟ้องคดีสทิ ธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปจะก�ำหนดให้ในค�ำร้องจะต้องบรรยายว่า
ก่อนน�ำคดีมาฟ้องศาล ผู้ร้องได้ด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาทางกฎหมายอย่างใดมาแล้ว
บ้าง ซึ่งการก�ำหนดให้ต้องเขียนบรรยายในค�ำร้องถึงการด�ำเนินการก่อนการฟ้องคดี
ต่อศาลจะได้ช่วยศาลสามารถพิจารณาคดีได้รวดเร็วขึ้นโดยอาจจะไม่ต้องน�ำสืบพยาน
เพิ่มเติม หรือยื่นค�ำร้องหรือเอกสารเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลแล้วแต่
อย่างใด

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

9.2.3 การพิจารณาคดี
เมือ่ มีการยืน่ ค�ำร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องด�ำเนินการ
พิจารณาตามขั้นตอนและกระบวนการดังต่อไปนี้ (9.2.3.1) การพิจารณารับค�ำร้อง
(9.2.3.2) การก�ำหนดวิธีการชั่วคราว (9.2.3.2) การพิจารณาค�ำร้องและ (9.2.3.4)
การวินจิ ฉัยค�ำร้อง อันเป็นกระบวนการทีส่ ำ� คัญขององค์คณะพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ดังจะกล่าวโดยละเอียด ดังนี้
		
9.2.3.1 การพิจารณารับค�ำร้อง
การพิจารณารับค�ำร้องเป็นกระบวนการแรกสุดก่อนทีศ่ าลจะพิจารณาใน
เนื้อหาประเด็นแห่งค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ ในระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ของต่างประเทศ ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่ง เพราะเป็นขั้นตอน
ในการกลัน่ กรองคดีทไี่ ม่สำ� คัญออกไปเพือ่ ลดปริมาณคดีทศี่ าลจะพิจารณา ตามสถิตกิ าร
พิจารณาของแต่ละประเทศจะพบว่าค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจะตกไปในขั้นตอนนี้
เป็นส่วนใหญ่ เช่น ในประเทศเกาหลีใต้ ตั้งแต่มีระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในปี
ค.ศ. 1988 จนถึงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2018 มีการยื่นค�ำร้องทุกข์ทั้งหมด 34,409
ค�ำร้อง แต่ศาลยกค�ำร้องในขั้นตอนนี้ถึง 19,848 ค�ำร้อง คิดเป็นร้อยละ 57.68
เช่นเดียวกันกับในประเทศเยอรมนี ตามสถิติการยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2014-2018 มีค�ำร้องทุกข์ย่ืนต่อศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ทั้งหมด 29,417 ค�ำร้อง ศาลมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องในขั้นนี้โดยองค์คณะย่อย (Kammer)
ถึง 28,710 ค�ำร้อง คิดเป็นร้อยละ 97.59 และในประเทศตุรกีนั้น หากนับตั้งแต่การ
เปิดรับค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญครั้งแรกในปี ค.ศ. 2012 จนถึงเดือนธันวาคม
ค.ศ. 2018 ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกีได้รับค�ำร้อง รวมแล้ว 211,665 ค�ำร้อง
ศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธไม่รับค�ำร้องด้วยเหตุที่ค�ำร้องไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำที่กฎหมาย
ก�ำหนดไว้จ�ำนวนทั้งสิ้น 152,314 ค�ำร้อง54 คิดเป็นร้อยละ 71.95
ในการศึกษาเรื่องการพิจารณารับค�ำร้องอาจแยกศึกษาออกเป็น 3 เรื่อง
ได้แก่ (1) องค์คณะและขั้นตอนการพิจารณารับค�ำร้อง (2) เนื้อหาการพิจารณา และ
(3) องค์มติของการรับค�ำร้อง
54

Constitutional Court of the Republic of Turkey, Individual Application Statistic (23/9/201231/12/2018) https://www.anayasa.gov.tr/media/5602/bb_statis tics_2018.pdf, (accessed
July 29, 2019).
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(1) องค์คณะพิจารณาและขั้นตอนการพิจารณารับค�ำร้อง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 49 ก�ำหนดกระบวนการพิจารณารับค�ำร้องไว้
2 รูปแบบ รูปแบบแรก การพิจารณาโดยศาลรัฐธรรมนูญทีป่ ระกอบไปด้วยตุลาการเต็ม
องค์คณะ ซึ่งในรูปแบบนี้ ศาลจะต้องพิจารณาว่าจะรับค�ำร้องไว้พิจารณาหรือไม่ให้
แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับแต่วนั ทีห่ น่วยงานทีร่ บั ผิดชอบงานธุรการของศาลได้รบั ค�ำร้อง
รูปแบบทีส่ อง คือการพิจารณาโดยคณะตุลาการ ซึง่ ตามมาตรา 49 วรรคสอง ได้ให้อำ� นาจ
แก่ศาลรัฐธรรมนูญในการแต่งตั้งคณะตุลาการในการพิจารณาว่าจะรับค�ำร้องไว้
พิจารณาหรือไม่กไ็ ด้55 โดยคณะตุลาการดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยตุลาการไม่นอ้ ย
กว่า 3 คน และจะแต่งตั้งให้มีมากกว่าหนึ่งคณะก็ได้ ซึ่งปัจจุบัน ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้
ท�ำการแต่งตั้งคณะตุลาการพิจารณารับค�ำร้องไว้แล้วโดยแต่ละคณะประกอบไปด้วย
ตุลาการจ�ำนวน 4 คน56 ซึ่งในรูปแบบนี้ กฎหมายก�ำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
ธุรการของศาลจะต้องส่งเรือ่ งในคณะตุลาการภายใน 2 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำร้อง และ
คณะตุลาการดังกล่าวจะต้องพิจารณาค�ำร้องและมีค�ำสั่งรับค�ำร้องไว้พิจารณาภายใน
5 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ งจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบงานธุรการของศาล ค�ำสัง่ รับค�ำร้อง
ไว้พิจารณาดังกล่าวจะถือว่าเป็นค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการเต็มองค์คณะ
แต่หากคณะตุลาการพิจารณาค�ำร้องแล้วมีความเห็นว่าควรสั่งไม่รับ
ค�ำร้องจะไม่สามารถมีคำ� สัง่ ได้ดว้ ยตนเอง แต่จะต้องเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการ
เต็มองค์คณะพิจารณา หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นพ้องด้วยให้ทำ� เป็นค�ำสัง่ ไม่รบั ค�ำร้องไว้
พิจารณาหรือค�ำสั่งจ�ำหน่วยคดี โดยค�ำสั่งดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย ความเป็นมา
โดยย่อของคดี เหตุผลในการมีคำ� สัง่ ความเห็นประกอบ และบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
การก�ำหนดให้มีองค์คณะเพื่อพิจารณาค�ำร้องในเบื้องต้นเป็นเทคนิคที่
หลายประเทศนิยมใช้เพื่อคัดกรองค�ำร้องทุกข์ที่เหมาะสมที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้
อันเป็นการลดปริมาณคดีทศี่ าลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาไปได้มาก เช่น ระบบการร้องทุกข์
55
56

ในที่นี้จะขอเรียกว่า “องค์คณะย่อย” เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, สัมภาษณ์โดย ณัฐดนัย นาจันทร์,
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562.

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ของเกาหลีใต้และเยอรมนีกก็ ำ� หนดให้มอี งค์คณะย่อยอันประกอบไปด้วยตุลาการจ�ำนวน
3 คน เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดี กระบวนการพิจารณารับค�ำร้องทุกข์มีความแตกต่าง
กับระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ 3 ประการส�ำคัญ อันได้แก่
ประการแรก องค์คณะย่อยในต่างประเทศมีอ�ำนาจเต็มในการยกค�ำร้อง
ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเสนอให้องค์คณะใหญ่พิจารณาซ�้ำ  โดยในกฎหมายจะก�ำหนด
เหตุในการยกค�ำร้องไว้อย่างชัดเจน หากค�ำร้องทุกข์นนั้ มีลกั ษณะตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
องค์คณะย่อยก็สามารถยกค�ำร้องทุกข์นนั้ ได้เอง เช่น ระบบของเกาหลีใต้ องค์คณะย่อย
สามารถมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องได้โดยมติเอกฉันท์หากว่าค�ำร้องทุกข์นั้นไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขการฟ้องคดี ไม่ว่าจะเป็นกรณีว่าค�ำร้องทุกข์ถูกยื่นมาโดยยังไม่หมดสิ้นหนทาง
เยียวยาทางกฎหมาย หรือวัตถุแห่งคดีได้รับการยกเว้นให้ไม่อยู่ในเขตอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณา หรือค�ำร้องทุกข์ทยี่ นื่ มาเกินก�ำหนดระยะเวลา เป็นต้น
ส่ ว นระบบของเยอรมนี แ ละตุ ร กี จ ะก� ำ หนดไว้ เ ช่ น เดี ย วกั น ว่ า หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบค�ำร้องมีค�ำสั่งรับหรือไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาโดยมติเอกฉันท์ ค�ำสั่งนั้น
จะเป็นที่สุดทันที ไม่สามารถอุทธรณ์ต่อไปได้อีก แต่หากมติไม่เป็นเอกฉันท์ จะต้อง
เสนอให้องค์คณะใหญ่พิจารณา
ส่วนประการทีส่ อง คือระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนดส�ำหรับการพิจารณา
ว่าจะรับค�ำร้องไว้พิจารณาหรือไม่กฎหมายไทยก�ำหนดไว้สั้นมากเพียง 5 วันเท่านั้น
ซึ่งแตกต่างไปจากระบบของต่างประเทศที่มักจะไม่ได้ก�ำหนดระยะเวลาเอาไว้ จะมี
แต่เพียงระบบของเกาหลีใต้ที่ก�ำหนดว่าถ้าองค์คณะย่อยไม่มีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องโดยมติ
เอกฉันท์ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำร้อง จะถือว่าเป็นการสัง่ รับค�ำร้องไว้พจิ ารณา
และประการทีส่ าม ในบางประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ให้อำ� นาจแก่องค์คณะ
ที่พิจารณารับค�ำร้องที่จะตรวจพยานหลักฐานหรือสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นก่อนที่จะรับค�ำร้องก็ได้ เพื่อเพิ่มความถูกต้องของการพิจารณารับค�ำร้องด้วย
		
(2) เนื้อหาการพิจารณา
ในการพิจารณารับค�ำร้องนี้ ในกฎหมายของต่างประเทศหลายประเทศ
จะก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าองค์คณะทีพ่ จิ ารณารับค�ำร้องนัน้ จะต้องพิจารณาในเรือ่ งใดบ้าง
โดยทั่วไป จะพิจารณาความถูกต้องตามเงื่อนไขของการฟ้องคดี โดยองค์คณะจะ
พิจารณาว่าค�ำร้องนั้นได้ยื่นมาโดยถูกต้องและได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขการฟ้องคดีที่
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กฎหมายก�ำหนดไว้แล้วหรือไม่ เช่น ระบบของเกาหลีใต้ องค์คณะที่พิจารณารับค�ำร้อง
จะพิจารณาว่าค�ำร้องทุกข์ที่ได้ยื่นมานั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่
- ผู้ร้องได้ด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาความเสียหายจนหมดสิ้นแล้วหรือไม่
- วัตถุแห่งค�ำร้องนัน้ อยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะพิจารณา
หรือไม่
- การยื่นค�ำร้องทุกข์ภายในก�ำหนดระยะเวลาหรือไม่
- การยื่นค�ำร้องทุกข์ได้ฝ่าฝืนต่อเงื่อนไขอื่น ๆ หรือไม่
หากองค์คณะทีพ่ จิ ารณาเห็นว่าค�ำร้องมีความบกพร่องทีส่ ามารถแก้ไขได้
องค์คณะมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งให้ผู้ร้องไปด�ำเนินการแก้ไขโดยก�ำหนดระยะเวลาไว้ก็ได้
และหากผู้ร้องไม่ได้แก้ไขกลับมาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด องค์คณะมีอ�ำนาจที่จะสั่ง
ยกค�ำร้องได้ตั้งแต่ในชั้นนี้
แต่ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก�ำหนดรายละเอียดไว้ว่าศาลหรือองค์คณะตุลาการ
จะต้องพิจารณาในเรื่องใดบ้าง จึงอาจน�ำแนวทางการพิจารณาของต่างประเทศเป็น
แนวทางก็ได้ โดยในชั้นนี้ องค์คณะตุลาการย่อยและศาลอาจตรวจสอบค�ำร้องใน
เบื้องต้นใน 3 เรื่องส�ำคัญ ได้แก่
ประการแรก ตรวจสอบวัตถุแห่งการฟ้องคดีเป็นการกระท�ำทีบ่ รรยายมา
ในค�ำฟ้องนี้ เป็นการกระท�ำที่ศาลสามารถรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา 47 หรือไม่
ประการที่สอง ตรวจสอบเงื่อนไขของการฟ้องคดี โดยการตรวจสอบว่า
ค�ำร้องทุกข์นั้นได้ยื่นมาโดยถูกต้องตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนดหรือไม่ ตั้งแต่การ
พิจารณาว่า
- ผูย้ นื่ ค�ำร้องเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะได้รบั ความ
เดือดร้อนเสียหายหรือไม่ ซึง่ ในชัน้ นี้ ศาลอาจจะพิจารณาแต่เพียงเนือ้ หาทีบ่ รรยายมาใน
ค�ำร้องว่ามีการบรรยายถึงความเดือดร้อนเสียหายต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานจากการถูกละเมิด
โดยการกระท�ำของรัฐหรือไม่ก็เพียงพอแล้ว ส่วนเนื้อหาแห่งคดีว่าผู้ร้องถูกล่วงละเมิด
ต่อสิทธิขั้นพื้นฐานจริงหรือไม่นั้นจะเป็นประเด็นในชั้นการพิจารณาคดี
- ก่อนการฟ้องคดี ผู้ร้องได้ด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาความเสียหายตาม
ขั้นตอนหรือกระบวนการที่กฎหมายก�ำหนดไว้ครบถ้วนแล้วหรือไม่
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- ค�ำร้องนั้นได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วหรือไม่
- ค�ำร้องนั้นได้ยื่นภายในก�ำหนดระยะเวลาหรือไม่
- ค�ำร้องนัน้ ได้ยนื่ มาในรูปแบบและมีการบรรยายเนือ้ หาตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดหรือไม่ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะต้องมีความชัดเจนเพียงพอ เช่น ต้องระบุมาตรา
ของรัฐธรรมนูญทีร่ บั รองสิทธิทผี่ รู้ อ้ งอ้างว่าถูกละเมิด หรือต้องระบุให้ชดั เจนถึงการกระท�ำ
ที่ผู้ร้องประสงค์จะให้ศาลวินิจฉัย เป็นต้น
และประการที่สาม ค�ำร้องนั้นเป็นสาระส�ำคัญอันควรได้รับการวินิจฉัย
หรือไม่ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญฯ เปิดช่องให้ศาลไม่รบั ค�ำร้องทีไ่ ม่เป็นสาระส�ำคัญก็ได้ โดยในระบบ
ของต่างประเทศ เช่น เยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ก็จะรับค�ำร้องเฉพาะที่เป็น
ปัญหาพื้นฐานที่ส�ำคัญทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือเป็นเรื่องที่จะต้องมีการบังคับให้
เป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นปัญหาที่ยังไม่เคยมีการวินิจฉัย เช่นเดียวกับของ
ประเทศตุรกีที่ศาลจะรับค�ำร้องต่อเมื่อเป็นค�ำร้องที่มีความส�ำคัญต่อการบังคับใช้และ
การตีความรัฐธรรมนูญ หรือการวางข้อจ�ำกัดในเรื่องของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ หากเป็น
ค�ำร้องทีไ่ ม่มลี กั ษณะดังกล่าว ศาลอาจเห็นว่ากรณีไม่ได้กอ่ ให้เกิดความเสียหายต่อผูร้ อ้ ง
หรือระบบกฎหมายอย่างมีนัยยะส�ำคัญ ศาลจะปฏิเสธไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาก็ได้
		
(3) องค์มติของการรับค�ำร้อง
การวินจิ ฉัยว่าจะรับค�ำร้องไว้พจิ ารณาหรือไม่ แต่ละประเทศก็กำ� หนดไว้
แตกต่างกัน ระบบของเกาหลีใต้ ก�ำหนดให้องค์คณะย่อยจะต้องมีคะแนนเสียงเอกฉันท์
ในการไม่รับค�ำร้องเท่านั้น หากไม่สามารถมีมติเอกฉันท์ได้ภายในระยะเวลา 30 วัน
จะถือว่าเป็นการรับค�ำร้องไว้พจิ ารณา ซึง่ ใกล้เคียงกับระบบของเยอรมนีทอี่ งค์คณะย่อย
จะรับค�ำร้องหรือไม่รบั ค�ำร้องจะต้องใช้คะแนนเสียงเอกฉันท์ คือตุลาการทัง้ สามคนเป็น
องค์คณะจะต้องเห็นพ้องต้องกันทุกคน หากมีตุลาการท่านใดท่านหนึ่งไม่เห็นพ้องด้วย
จะต้องเสนอให้องค์คณะใหญ่พิจารณา โดยในการพิจารณาโดยองค์คณะใหญ่จะใช้
คะแนนเสียงเพียง 3 เสียง ก็เพียงพอต่อการรับค�ำร้องไว้พิจารณา แต่ในระบบของ
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้ใช้เสียงข้างมากธรรมดา57
57

มาตรา 49 (4) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561
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9.2.3.2 การก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว
การก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวเป็นเรื่องที่เพิ่มขึ้นมาในชั้นการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... เพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่แม้ท้ายที่สุด
ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้ผู้ร้องเป็นฝ่ายชนะคดี แต่ก็ไม่สามารถด�ำเนินการแก้ไข
สิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วได้ เนื่องจากการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไม่มีผลเป็นการระงับ
การบังคับการตามกฎหมายหรือเป็นการทุเลาผลของการใช้อ�ำนาจรัฐ ฉะนั้น แม้
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำสั่งรับค�ำร้องไว้พิจารณาแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ย่อมสามารถ
ด�ำเนินการใด ๆ ก็ตามอันเป็นการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรการของรัฐ
ที่เป็นวัตถุแห่งคดีได้ต่อไป
การก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวนีใ้ นหลายประเทศให้อำ� นาจแก่
ศาลในการพิจารณาก�ำหนด โดยไม่ได้ก�ำหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้อย่างเคร่งครัดตายตัว
เพื่อให้ศาลมีดุลพินิจในการก�ำหนดตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์ แต่อย่างไรก็ดี
มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนี้มักจะใช้ในลักษณะการให้องค์กรของรัฐงดเว้นการ
กระท�ำ  หรืองดเว้นการบังคับตามกฎหมายไว้ก่อนชั่วคราว เนื่องจากหากให้มีการใช้
อ�ำนาจหรือด�ำเนินการบังคับตามกฎหมายอาจท�ำให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไข
เยียวยาในภายหลังได้
ส่วนการก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวของประเทศไทย เมื่อ
พิจารณาตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 อาจแยกพิจารณาหลักเกณฑ์โดยละเอียด ดังนี้
		
(1) การยื่นค�ำร้อง
ผู้ที่จะมีสิทธิยื่นค�ำร้องขอให้ศาลก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 คือ ผู้ทรงสิทธิฟ้องคดีและได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
แล้ว ตามมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ประกอบมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 โดยในการยื่นค�ำร้องนี้จะยื่นมาพร้อมกับค�ำฟ้องก็ได้
แต่อย่างไรก็ดี แม้ผู้ร้องจะไม่ได้ยื่นค�ำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว แต่หากศาลรัฐธรรมนูญ

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

เห็นสมควรก็อาจก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนี้ก็ได้ แต่ก็จะต้องพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ที่จะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
		
(2) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของศาล
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับค�ำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของบุคคลซึ่งยื่นมา
โดยชอบด้วยหลักเกณฑ์แล้ว ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ก�ำหนดให้ศาลจะต้องพิจารณา
หลักเกณฑ์สองประการ ได้แก่ ประการแรก ศาลจะต้องพิจารณาว่าหากศาลไม่ก�ำหนด
มาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวจะท�ำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงทีย่ ากแก่การแก้ไข
เยียวยาในภายหลัง หรือจะก่อให้เกิดความรุนแรงอันใกล้จะถึงแก่ผู้ร้อง และ ประการ
ที่สอง ศาลจะต้องพิจารณาว่าค�ำร้องของผู้ร้องมีเหตุอันมีน�้ำหนักเพียงพอที่ศาลจะ
วินิจฉัยให้เป็นไปตามค�ำร้องหรือไม่ กล่าวคือ ศาลจะต้องพิจารณาว่าค�ำร้องของผู้ร้อง
มีมูลหรือมีความเป็นไปได้พอสมควรที่ผู้ร้องจะชนะคดี เกณฑ์ในการพิจารณาตาม
มาตรา 71 นีค้ ล้ายคลึงอย่างมากกับหลักเกณฑ์ทศี่ าลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ได้สร้างขึน้
เพื่อพิจารณาว่าจะก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวหรือไม่ และเป็นประเด็นหลัก
ที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้ในการพิจารณาว่าจะก�ำหนด
มาตรการคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่
ตัวอย่างกรณีในต่างประเทศ เช่น ในเกาหลีใต้ ศาลเคยก�ำหนดมาตรการ
คุม้ ครองชัว่ คราวกรณีผทู้ จี่ ะสอบความรูก้ ฎหมายชัน้ เนติบณ
ั ฑิตถูกกฎหมายทีเ่ พิง่ ออกมา
ใหม่ที่จ�ำกัดสิทธิให้แต่ละคนสามารถเข้าสอบได้ไม่เกิน 4 ครั้ง ศาลได้ก�ำหนดมาตรการ
ชั่วคราวโดยออกค�ำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องสามารถเข้าทดสอบความรู้กฎหมายได้ไปก่อน
เนื่องจากว่าหากรอจนศาลพิจารณาเสร็จสิ้น ผู้ร้องอาจจะเสียโอกาสในการเข้าทดสอบ
ความรู้ครั้งนี้ ซึ่งหากพิจารณาจะพบว่า หากศาลไม่ออกค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ผู้ร้อง
ก็จะไม่สามารถเข้าทดสอบความรู้ในครั้งที่จะถึงนี้ได้ และศาลก็ไม่สามารถท�ำให้ผู้ร้อง
ย้อนกลับไปเข้าทดสอบความรู้ในครั้งนี้ได้ จึงเป็นกรณีที่หากศาลไม่ก�ำหนดมาตร
การชัว่ คราวจะท�ำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงทีย่ ากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง
กรณีในเยอรมนี กรณีที่ศาลรับค�ำร้องที่จะต้องพิจารณาประเด็นว่า
การจัดท�ำประชามติทมี่ ลรัฐฮัมบวร์กชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึง่ ในระหว่างการพิจารณา
ศาลก็ออกค�ำสั่งชั่วคราวให้มลรัฐงดการจัดให้ประชาชนลงประชามติไปก่อนจนกว่า
ศาลจะมีค�ำวินิจฉัย ก็เนื่องจาก หากศาลไม่ออกค�ำสั่งดังกล่าว และมีการลงประชามติ
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ไปแล้ว ศาลจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการท�ำประชามติในทางข้อเท็จจริงนั้นได้
ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่หากศาลไม่ก�ำหนดมาตรการชั่วคราวจะก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ดี การก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวระหว่างพิจารณานี้
อาจส่งผลกระทบในหลายด้านไม่เพียงแต่กระบวนการพิจารณาในศาลเท่านั้น แต่อาจ
กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการใช้อ�ำนาจรัฐทั้งขององค์กรอื่น ๆ ดังนั้น
เพื่อเพิ่มความรอบคอบในการก�ำหนดมาตรการและท�ำให้มาตรการดังกล่าวสามารถ
คุ้มครองสิทธิของผู้ร้องและไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินมากนัก
คณะผู้วิจัยมีความเห็นเพิ่มเติมในสองประการ ได้แก่
		ประการแรก ศาลควรน�ำเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาออกค�ำสั่งหรือ
มาตรการบรรเทาทุ ก ข์ ชั่ ว คราวของศาลปกครองมาพิ จ ารณาร่ ว มด้ ว ย อั น ได้ แ ก่
การพิจารณาว่ามาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวนัน้ จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดินหรือการบริหารสาธารณะมากจนเกินสมควร
		ประการทีส่ อง ศาลรัฐธรรมนูญอาจท�ำการไต่สวนค�ำร้องก่อนมีคำ� สัง่ ใด ๆ
โดยอาจมีค�ำสั่งเรียกหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็น
เกีย่ วกับมาตรการชัว่ คราวนีก้ ไ็ ด้ เพือ่ ให้การก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวเป็นไป
โดยความถูกต้องและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ
		
(3) วิธีการออกมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว
มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนี้ ศาลจะต้องมีก�ำหนดหรือออกค�ำสั่ง
ก่อนทีศ่ าลจะมีคำ� วินจิ ฉัยโดยจะออกค�ำสัง่ ไปยังหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องให้ปฏิบตั กิ ไ็ ด้แต่มาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวนีม้ ผี ลใช้บงั คับได้ไม่เกิน
60 วันนับแต่วนั ทีศ่ าลก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราว ซึง่ เหตุทมี่ กี ารก�ำหนดระยะ
เวลาส�ำหรับมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวนีเ้ พือ่ ไม่ตอ้ งการให้การพิจารณาคดีเป็นเหตุให้
ต้องมีการระงับการด�ำเนินการของฝ่ายรัฐนานจนเกินไปและอาจท�ำให้เสียหายแก่
ราชการแผ่นดินได้ และอีกนัยหนึ่งคือต้องการจะเร่งรัดระยะเวลาในการพิจารณาคดี
ไม่ให้ใช้ระยะเวลานานจนเกินไปด้วยอีกทางหนึ่ง58
58

บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2560, วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน
2560 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 219 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2, 10.
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ในเรื่องก�ำหนดระยะเวลา 60 วันนี้มีประเด็นที่จ�ำต้องพิจารณาว่า
ศาลรัฐธรรมนูญจะอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ขยายระยะเวลาออกไปได้หรือไม่
ในประเด็นนี้ หากพิจารณาในระบบของต่างประเทศที่มีกฎหมายก�ำหนดระยะเวลา
ส�ำหรับการออกมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวเหมือนของไทย เช่น ในประเทศเยอรมนี
จะพบว่าแม้กฎหมายจะได้ก�ำหนดระยะเวลาสิ้นผลโดยอัตโนมัติของมาตรการหรือ
วิธกี ารชัว่ คราวไว้ยาวนานกว่านี้ คือให้สนิ้ ผลเมือ่ ล่วงพ้น 6 เดือนนับแต่ทมี่ คี ำ� สัง่ คุม้ ครอง
ชัว่ คราว แต่กย็ งั ให้ศาลมีอำ� นาจในการพิจารณาขยายระยะเวลาการคุม้ ครองออกไปได้
อีกกี่ครั้งก็ได้ แต่ต้องใช้มติสองในสามขององค์คณะที่พิจารณา
ส�ำหรับในกรณีของไทยนี้ หากพิจารณาเจตนารมณ์ของการก�ำหนด
ระยะเวลาดังกล่าวจะพบว่าผูร้ า่ งกฎหมายมีเจตนาทีจ่ ะเร่งรัดให้การพิจารณาคดีเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ไม่ให้ลา่ ช้าหรือทอดเวลายาวนานออกไป จึงก�ำหนดระยะเวลาทีม่ าตรการ
หรือวิธีการชั่วคราวจะใช้บังคับได้ไว้สั้น ระยะเวลา 60 วันดังกล่าวนี้ จึงมีลักษณะเป็น
ระยะเวลาเร่งรัดมากกว่าระยะเวลาเคร่งครัด ดังนั้น ในประเด็นนี้ คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า
หากมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องให้การคุม้ ครองแก่ผฟู้ อ้ งคดีตอ่ ไป และจะไม่เป็นการขัดขวาง
การบริหารราชการแผ่นดินจนเกินสมควร ศาลรัฐธรรมนูญอาจอาศัยอ�ำนาจตาม
มาตรา 31 ดังกล่าวขยายก�ำหนดระยะเวลาของมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนี้ได้
แต่การขยายระยะเวลาไม่ควรจะเกินกว่า 60 วันในแต่ละครั้งซึ่งศาลจะได้พิจารณาถึง
ความจ�ำเป็นเป็นครั้ง ๆ ไป
		
9.2.3.3 การพิจารณาคดี
เมื่อศาลรับค�ำร้องไว้พิจารณาแล้ว ในกรณีที่เป็นคดีที่มีผู้ถูกร้อง ผู้ร้อง
จะต้องส่งส�ำเนาค�ำร้องให้แก่ผู้ถูกร้อง เพื่อให้ผู้ถูกร้องต้องท�ำค�ำชี้แจงส่งกลับมายัง
ศาลรัฐธรรมนูญ59 หลังจากนั้นศาลจะก�ำหนดประเด็นและล�ำดับประเด็นที่จะพิจารณา
วินจิ ฉัย60 และอาจก�ำหนดให้มกี ารตรวจพยานหลักฐานก่อนก็ได้61 ในกรณีทศี่ าลเห็นว่า
คดีใดเป็นปัญหาข้อกฎหมาย หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้ว ศาลอาจประชุมปรึกษา
มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
61
มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
59
60
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เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยโดยไม่ท�ำการไต่สวนหรือยุติการไต่สวนก็ได้62 ส�ำหรับการนั่ง
พิจารณาและท�ำค�ำวินิจฉัย จะต้องประกอบด้วยตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนโดย
ร่วมกันพิจารณาคดีและร่วมท�ำค�ำวินิจฉัย เว้นแต่มีเหตุถูกคัดค้าน หรือมีเหตุจ�ำเป็นอื่น
อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งองค์คณะของศาลในการพิจารณาคดีและท�ำค�ำวินิจฉัยต้อง
ประกอบด้วยตุลาการไม่น้อยกว่า 7 คน ทั้งนี้ ตุลาการซึ่งมิได้ร่วมในการพิจารณาใน
ประเด็นส�ำคัญแห่งคดีใดย่อมไม่มีอ�ำนาจในการท�ำค�ำวินิจฉัยคดีนั้น63
โดยหลักแล้วกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญวางหลักว่าการพิจารณาคดีให้ใช้ระบบไต่สวนโดยให้ศาลมีอำ� นาจค้นหา
ความจริงไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ และในการวินิจฉัยปัญหา
ข้อเท็จจริงให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานได้ทกุ ประเภท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัตหิ า้ ม
รับฟังไว้โดยเฉพาะ ไม่วา่ การไต่สวนพยานหลักฐานนัน้ จะมีขอ้ ผิดพลาดคลาดเคลือ่ นไป
จากขั้นตอน วิธีการ หรือกรอบเวลาที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ถ้าศาลได้ให้โอกาสแก่คู่กรณี
ในการน�ำสืบพยานหลักฐานหักล้างแล้ว ก็ให้ศาลรับฟังได้  ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องตรงตามความจริงทีเ่ กิดขึน้ ในคดีนนั้ 64 อย่างไรก็ตาม ในการรับฟังพยานหลักฐาน
นั้น ศาลมีอ�ำนาจให้งดสืบพยานหรือไม่รับฟังพยานหลักฐานได้ในกรณีที่เป็นพยาน
หลักฐานทีเ่ กิดขึน้ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีว่ นิ จิ ฉัย
หรือไม่มีความจ�ำเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัย หรือจะท�ำให้คดีล่าช้าโดยไม่สมควร65
หากมีการนัง่ พิจารณาคดี จะต้องมีตลุ าการไม่นอ้ ยกว่า 7 คนเป็นองค์คณะ66
และการนั่งพิจารณาจะต้องกระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรเพื่อ
รักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณทีท่ ำ� การศาล หรือเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ
ศาลจะก�ำหนดบุคคลที่อยู่ในห้องพิจารณาก็ได้67 นอกจากนี้ ศาลยังมีอ�ำนาจอนุญาต
ให้มีการไต่สวนพยานที่อยู่นอกที่ท�ำการศาลหรือใช้ระบบการประชุมทางจอภาพก็ได้68
มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
64
มาตรา 27 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561  
65
มาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561
66
มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
67
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
68
มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
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9.2.3.4 การวินิจฉัยคดี
เมื่อศาลพิจารณาพยานหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องท�ำการ
วิ นิ จ ฉั ย คดี ซึ่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้
		
(1) องค์ประชุมและองค์มติในการวินิจฉัยคดี
ในการประชุมเพื่อวินิจฉัยคดี จะต้องใช้องค์ประชุมตุลาการอย่างน้อย
7 คน และจะต้องเป็นตุลาการที่ได้ร่วมในการพิจารณาในประเด็นส�ำคัญ หากตุลาการ
คนใดไม่ได้ร่วมพิจารณาในประเด็นส�ำคัญดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อ
วินิจฉัยคดีได้ เว้นแต่การไม่ร่วมท�ำค�ำวินิจฉัยจะท�ำให้ มีองค์คณะเหลือไม่ถึงเจ็ดคน
ซึ่งการพิจารณาว่าตุลาการคนใดร่วมพิจารณาในประเด็นส�ำคัญหรือไม่เป็นอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ69 โดยในการวินิจฉัยนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก�ำหนด
กระบวนการขั้นตอนไว้ว่าตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะแต่ละคนทุกคนจะต้องท�ำความเห็น
ส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมทัง้ แถลงด้วยวาจาต่อทีป่ ระชุม และให้ทปี่ ระชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ70 ค�ำวินิจฉัยของศาลให้ถือเสียงข้างมาก แต่ในกรณีที่คะแนน
เสียงเท่ากันให้ตลุ าการปรึกษาหารือกันจนกว่าจะได้ขอ้ ยุติ71 ซึง่ กรณีนแี้ ตกต่างจากหลัก
ทั่วไปที่มักก�ำหนดให้ประธานมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด (Casting Vote)
ระบบกฎหมายไทยในเรื่องนี้มีความแตกต่างกับระบบกฎหมายที่ใช้ใน
ต่างประเทศประเทศกล่าวคือ ระบบของตุรกี องค์คณะ 7 คน จะร่วมกันวินิจฉัยชี้ขาด
โดยใช้เสียงข้างมาก หากไม่สามารถหาข้อสรุปโดยเสียงข้างมากได้จะต้องเสนอให้
ที่ประชุมใหญ่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุรกีจ�ำนวน 15 คน เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ชี้ขาด ระบบของเกาหลีใต้จะมีความพิเศษแตกต่างออกไป เพราะหากเป็นการวินิจฉัย
คดีทวั่ ไปจะใช้เสียงข้างมากธรรมดาจากองค์คณะจ�ำนวน 9 คน แต่หากเป็นการวินิจฉัย
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการใช้อ�ำนาจหรือละเว้นการใช้อ�ำนาจมหาชนที่
ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนจะต้องใช้เสียงข้างมากพิเศษที่ก�ำหนดไว้ตายตัว
(Fixed Voting) จ�ำนวน 6 เสียง จาก 9 เสียง ขององค์คณะ และระบบเยอรมันทีม่ จี ำ� นวน
มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
มาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
71
มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
69
70
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ตุลาการในแต่ละองค์คณะเป็นจ�ำนวนคู่ คือมี 8 คน ดังนั้น เสียงข้างมากที่จะตัดสินคดี
จะต้องมากกว่า 4 เสียง เช่น 5 ต่อ 3 เสียง หรือ 6 ต่อ 2 เสียง ซึ่งหมายความว่าจะต้อง
ตัดสินโดยจ�ำนวนคะแนนเสียงที่มากกว่าเสียงข้างมากปกติ
		
(2) เนื้อหาของการวินิจฉัย
เนื้ อ หาของการวิ นิ จ ฉั ย ในระบบการร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
ต่างประเทศจะพิจารณาวินจิ ฉัยในประเด็นเดียวกัน ในประเทศเยอรมนี การจะวินจิ ฉัย
ให้ผรู้ อ้ งชนะคดีจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงในคดีวา่ มีการกระท�ำอันเกิดจากการใช้อำ� นาจ
มหาชนที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ร้องและท�ำให้
ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายจริง
เช่นเดียวกัน ระบบของเกาหลีใต้ ศาลจะมีค�ำวินิจฉัยให้ผู้ร้องชนะคดี (Upholding) ได้
ก็ตอ่ เมือ่ พิสจู น์ได้วา่ มีการกระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำอันเกิดจากการใช้อำ� นาจมหาชน
ทีล่ ว่ งละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนจริง เช่นเดียวกับ ระบบของตุรกี ทีจ่ ะต้อง
พิจารณาแล้วได้ความว่าการกระท�ำที่เป็นการใช้อ�ำนาจมหาชนนั้นล่วงละเมิดต่อสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของผู้ร้อง
อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก�ำหนดไว้ชัดเจนว่าศาลจะต้องวินิจฉัยในเรื่องใด
บ้าง กรณีนอี้ าจน�ำแนวทางของต่างประเทศมาใช้ โดยศาลจะต้องวินจิ ฉัยในสามประเด็น
ส�ำคัญ ได้แก่ วินิจฉัยเรื่องอ�ำนาจฟ้อง วินิจฉัยเนื้อหาของการกระท�ำ  และวินิจฉัยเรื่อง
การแก้ไขเยียวยาความเสียหาย
ประการแรก วินจิ ฉัยเรือ่ งอ�ำนาจฟ้อง ศาลจะต้องพิจารณาในประเด็นนี้
ก่อนว่า คดีนั้นศาลมีเขตอ�ำนาจในการพิจารณาหรือไม่ โดยจะต้องพิจารณาว่า
- ผู้ร้องเป็นผู้ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐธรรมนูญ
หรือไม่
- การกระท�ำที่เป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีนั้นอยู่ในเขตอ�ำนาจของศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 47 ของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ที่จะพิจารณาหรือไม่
- ผู้ร้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายโดยตรงจากการกระท�ำของรัฐ หรือเป็นการใช้อ�ำนาจมหาชนที่
บรรยายในค�ำร้องหรือไม่
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หรือไม่

- การยืน่ ค�ำร้องของผูร้ อ้ งได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการฟ้องคดีอย่างครบถ้วน

ประการที่สอง พิจารณาเนื้อหาแห่งคดี ในการพิจารณาเนื้อหาแห่งคดี
ของศาลนี้ ศาลจะต้องพิจารณาตรวจสอบว่าการกระท�ำทีเ่ ป็นวัตถุแห่งคดีได้ลว่ งละเมิด
ต่อสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองของผู้ร้องโดยตรงหรือไม่ และการกระท�ำ
ที่เป็นวัตถุแห่งคดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในการวินิจฉัยประเด็นนี้ ศาล
จะต้องพิจารณาใน 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้
ประเด็นแรก ศาลจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตของสิทธิขั้นพื้นฐานที่
รัฐธรรมนูญคุ้มครองนั้นเสียก่อนว่ามีขอบเขตเพียงใด และพิจารณาว่าการกระท�ำหรือ
กรณีของผู้ร้องอยู่ในขอบเขตความคุ้มครองของสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นหรือไม่
ประเด็นที่สอง จากนั้นศาลจึงจะพิจารณาว่าการกระท�ำที่เป็นวัตถุแห่ง
การฟ้องคดีนนั้ “ล่วงละเมิด” ต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูร้ อ้ งหรือไม่ ซึง่ การล่วงละเมิดต่อ
สิทธิขั้นพื้นฐานนั้นหมายถึง การกระท�ำของรัฐที่กีดกั้น ขัดขวางหรือปฏิเสธการกระท�ำ
ที่อยู่ในขอบเขตความคุ้มครองของรัฐธรรมนูญซึ่งท�ำให้ผู้ร้องที่เป็นประธานแห่งสิทธิ
ไม่สามารถใช้สิทธิหรือได้รับประโยชน์ตามเนื้อหาแห่งสิทธินั้นได้ แต่เดิมการละเมิด
ในสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่
การกระท�ำนั้นต้องเป็นการกระท�ำในขั้นตอนสุดท้าย เป็นการกระท�ำที่ก่อให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานโดยตรง เป็นการกระท�ำทางกฎหมาย และจะต้องเป็นการกระท�ำ
ฝ่ายเดียวโดยอีกฝ่ายไม่ได้ให้ความยินยอม แต่ในปัจจุบนั หลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ผอ่ นคลาย
ความเคร่งครัดลง ดังนัน้ ความหมายใหม่ของการละเมิดในสิทธิและเสรีภาพจึงหมายถึง
การกระท�ำของรัฐทั้งหลายที่ท�ำให้การใช้สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลไม่อาจ
เป็นไปได้ ซึ่งในความหมายใหม่นี้การกระท�ำของรัฐไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำในขั้นตอน
สุดท้ายหรือไม่ ไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำทีม่ งุ่ ประสงค์หรือไม่ ไม่วา่ จะเป็นเป็นการกระท�ำ
ที่มีผลโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำในทางกฎหมายหรือข้อเท็จจริง
และไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำที่บังคับฝ่ายเดียวหรือไม่ก็ตาม ย่อมถือเป็นการละเมิดได้
ทั้งสิ้น72
72

อุดม รัฐอมฤต นพนิธิ สุริยะ และ บรรเจิด สิงคะเนติ, การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือ การใช้สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, (กรุงเทพฯ:
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2544), 263-264.
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และประเด็นที่สาม คือ ศาลจะต้องตรวจสอบว่าการกระท�ำที่เป็นการใช้
อ�ำนาจมหาชนนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยศาลจะต้องพิจารณาตรวจสอบ
ทั้งในแง่ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ เงื่อนไขที่ท�ำให้เกิดอ�ำนาจ ขั้นตอนและกระบวนการ
รวมตลอดจนเนื้อหาของการกระท�ำว่าถูกต้องตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่ให้
อ�ำนาจนัน้ ก�ำหนดหรือไม่ และหากการกระท�ำนัน้ คือบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย ศาลจะต้อง
พิจารณาตรวจสอบว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดย
พิจารณาจากเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 2673 ดังนี้
- กฎหมายนั้นได้ตราขึ้นตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ส�ำหรับ
การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพนั้นหรือไม่ และการจ�ำกัดสิทธิของกฎหมายนั้นเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก�ำหนดหรือไม่
- กฎหมายนั้นขัดกับหลักนิติธรรมหรือไม่ เช่น มีการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมหรือไม่ หรือกฎหมายมีความชัดเจนแน่นอนเพียงพอหรือไม่ เป็นต้น
- กฎหมายนั้ น เพิ่ ม ภาระหรื อ จ� ำ กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลจน
เกินสมควรหรือไม่
- กฎหมายนั้นกระทบกระเทือนต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่
- กฎหมายนั้นได้ระบุเหตุผลและความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพหรือไม่
- กฎหมายนัน้ มีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไปโดยไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่
กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงหรือไม่
หากศาลพิจารณาแล้วว่าการกระท�ำตามค�ำร้องนั้นเป็นการกระท�ำที่
ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญและล่วงละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูร้ อ้ งจริง ศาลจึงจะวินจิ ฉัย
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มาตรา 26 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
การตรากฎหมายทีม่ ผี ลเป็นการจาํ กัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไป ตามเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าว ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม
ไม่เพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็นในการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพไว้ด้วย  
กฎหมายตามวรรคหนึง่ ต้องมีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป ไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใด  กรณีหนึง่
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
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ให้ผรู้ อ้ งชนะคดีและด�ำเนินการออกค�ำสัง่ ขจัดการล่วงละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานดังกล่าว
ต่อไป
		
ประการทีส่ าม พิจารณาวิธกี ารขจัดการล่วงละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
เมื่อศาลพบว่ามีการกระท�ำของอ�ำนาจมหาชนที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
และล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้จริง ศาลจะต้องสั่งขจัดการ
กระท�ำที่ล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานนั้น ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องเหมาะสม
กับวัตถุแห่งคดีนั้นด้วย
โดยทั่วไปแล้ว ในระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
จะให้อ�ำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญในการออกค�ำสั่งยกเลิกเพิกถอนหรือประกาศความ
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำนั้น ๆ เช่น ระบบของเกาหลีใต้ ตุรกี เยอรมนี
และออสเตรีย ในกรณีที่ศาลพบว่าการกระท�ำตามค�ำร้องขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ศาลจะประกาศว่าการกระท�ำนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและสั่งเพิกถอน (Revoke)
การกระท�ำนั้น แต่หากเป็นการงดเว้นการกระท�ำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลจะ
ประกาศยืนยัน (Confirm) ว่าการงดเว้นดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และหากเป็น
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลก็จะประกาศว่าบทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมายนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและใช้บังคับมิได้
		
(3) การท�ำค�ำวินิจฉัย
เมื่อศาลได้ประชุมพิจารณาจนได้ค�ำวินิจฉัยคดีแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
การท�ำค�ำวินจิ ฉัยซึง่ จะต้องท�ำเป็นหนังสือ ทัง้ นี้ ในระบบของต่างประเทศจะคล้ายคลึงกัน
แตกต่างกันบ้างในรายละเอียดของเนือ้ หาของค�ำวินจิ ฉัย โดยค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
จะต้องประกอบไปด้วยข้ออ้างและค�ำขอตามที่ปรากฏในค�ำร้องหรือหนังสือขอให้ศาล
พิจารณาวินิจฉัย ข้อโต้แย้งในค�ำชี้แจงข้อกล่าวหา ประเด็นแห่งคดี สรุปข้อเท็จจริงที่ได้
จากการพิจารณา เหตุผลในการวินจิ ฉัยในแต่ละประเด็น และบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง รวมทั้งผลแห่งค�ำวินิจฉัย พร้อมลงลายมือชื่อตุลาการที่
วินิจฉัยคดี74

74

มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
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9.2.4 สภาพบังคับและการบังคับตามค�ำวินิจฉัย
		
9.2.4.1 ผลบังคับผูกพันของค�ำวินิจฉัย
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลมี ผ ลในวั น อ่ า น 75 และจะต้ อ งน� ำ ไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีค�ำวินิจฉัย76 เนื่องจากประชาชนเป็นผู้
มีสว่ นได้เสียโดยตรงกับค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมือ่ ศาลมีคำ� วินจิ ฉัยแล้ว หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลจะต้องจัดท�ำประกาศผลแห่งค�ำวินิจฉัยของศาลส่งไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 211 วรรคสี่ ก�ำหนดให้ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด ไม่อาจ
อุทธรณ์ได้ โดยมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ
เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขค�ำวินจิ ฉัยได้ในกรณีทมี่ ขี อ้ ผิดพลาด
หรือผิดหลงเล็กน้อยเท่านั้น แต่จะต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้ผลในค�ำวินิจฉัยหรือ
ค�ำสั่งเดิม78
ประเด็นทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ คือ คดีทศี่ าลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยแล้ว
จะสามารถถูกรือ้ ฟืน้ ขึน้ มาพิจารณาใหม่ได้อกี ได้หรือไม่ ซึง่ ในประเด็นนี้ ระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้อนุญาตให้สามารถรือ้ ฟืน้ คดีขนึ้ มาพิจารณาใหม่ได้ หากว่า
“มีการกระท�ำหรือการละเว้นในการวินิจฉัยในประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญที่อาจมีผลต่อ
ค�ำวินิจฉัย”
ในประเด็นนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นคดีที่
ประชาชนร้องขอให้ศาลแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญ
ได้รับรองไว้ หากประชาชนถูกยกค�ำร้องด้วยเหตุมีความผิดพลาดในกระบวนการ
พิจารณาคดี หรือไม่มีพยานหลักฐานที่เพียงพอโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ร้องก็ควรจะ
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถรื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาได้ แต่จ�ำกัดไว้เฉพาะเหตุที่มี
ข้อบกพร่องในกระบวนการพิจารณาคดีอย่างร้ายแรง หรือมีพยานหลักฐานใหม่ที่อาจ
มาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
มาตรา 75 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561
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พ.ศ. 2561
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มาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
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อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ท�ำให้ศาลเปลี่ยนค�ำวินิจฉัย โดยการไม่น�ำเสนอพยานหลักฐานนั้นในการพิจารณาคดี
ครั้งก่อนมิได้เกิดจากความบกพร่องของผู้ร้องเอง หรืออาจจะใช้เหตุที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครองก็ได้ ซึง่ น่าจะท�ำให้การคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของประชาชนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
		
9.2.4.2 การก�ำหนดค�ำบังคับ		
การก�ำหนดค�ำบังคับ คือการที่ให้อ�ำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญในการ
ก�ำหนดกระบวนการหรือเงือ่ นไขทีจ่ ะท�ำให้มกี ารน�ำค�ำวินจิ ฉัยไปบังคับให้เกิดผลขึน้ จริง
ซึ่ ง อ� ำ นาจในการก� ำ หนดค� ำ บั ง คั บ นี้ ไม่ ใ ช่ ก ลไกทั่ ว ไปที่ พ บในระบบการร้ อ งทุ ก ข์
ทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ เนือ่ งจากโดยทัว่ ไปแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นศาลทีม่ ี
สถานะสูงสุด และเป็นศาลที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการตีความกฎหมายสูงสุดของประเทศ
โดยตรง ซึง่ โดยมากแล้วค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะส่งผลโดยตรงต่อองค์กรของรัฐ
ซึ่งผูกพันตนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอีกต่อหนึ่ง ดังนั้น หน่วยงานของรัฐที่ตกอยู่ใต้บังคับ
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงมีหน้าที่โดยสภาพที่จะต้องปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัย
ดั ง กล่ า ว ในฐานะองค์ ก รที่ ใ ห้ ค วามเคารพต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ อั น เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด
ของประเทศ79 ในระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ ตุรกีและออสเตรีย
ก็ไม่ปรากฏว่ากฎหมายให้อำ� นาจเช่นนีแ้ ก่ศาลรัฐธรรมนูญ จะมีเพียงระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญของเยอรมนีทกี่ ำ� หนดไว้ในมาตรา 35 ของรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์ที่ให้อ�ำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดค�ำบังคับได้
ส�ำหรับระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของไทยแต่เดิมในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ไม่ได้ก�ำหนดไว้ แต่ในระบบร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญปัจจุบันก�ำหนดไว้ โดยค�ำบังคับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้นร่างกฎหมายของ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนดไว้ แต่ได้ถูกเพิ่มเติมในชั้นการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเหตุผลที่มีการเพิ่มเติม
บทบัญญัตเิ รือ่ งการก�ำหนดค�ำบังคับดังกล่าวเกิดจากการเล็งเห็นข้อบกพร่องของระบบ
การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญแบบเดิมที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเครื่องมือในการ
บังคับการให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัย ท�ำให้ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบางฉบับไม่ได้
79

บรรเจิด สิงคะเนติ, รายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การคุม้ ครองชัว่ คราวและการบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548), 88.
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ถูกด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำวินจิ ฉัยนัน้ อีกทัง้ ในต่างประเทศ เช่น ในประเทศเยอรมัน
ก็ให้อ�ำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญในการออกค�ำบังคับเพื่อให้ค�ำวินิจฉัยเกิดการปฏิบัติ
ขึ้นจริง80
ส่วนฝ่ายคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นผู้ยกร่างกฎหมายฉบับนี้
ให้เหตุผลของการไม่ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถก�ำหนดค�ำบังคับได้ก็เนื่องจาก
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีผลผูกพันต่อองค์กรของรัฐทุกองค์กรอยู่แล้ว
ไม่จำ� เป็นจะต้องมีการก�ำหนดค�ำบังคับเพิม่ เติมแต่อย่างใด อีกทัง้ การให้อำ� นาจก�ำหนด
ค�ำบังคับย่อมท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องออกค�ำสัง่ บังคับองค์กรอืน่ โดยเฉพาะองค์กร
ทางรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปใช้อำ� นาจปะทะกับองค์กร
ทางการเมืองอื่น ๆ โดยไม่จ�ำเป็น จึงไม่ควรก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจก�ำหนด
ค�ำบังคับได้ นอกจากนี้ เนือ่ งจากสภาพลักษณะคดีทแี่ ตกต่างกันระหว่างคดีรฐั ธรรมนูญ
กับคดีทั่วไปที่ศาลอยู่ในสถานะที่มีอ�ำนาจเหนือกว่าคู่ความ แต่คดีรัฐธรรมนูญเป็นคดีที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในระนาบเดียวกับองค์กรที่เป็นคู่ความอื่น เช่น รัฐสภา ดังนั้น
การให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจออกค�ำบังคับแก่องค์กรเหล่านีจ้ งึ ไม่สอดคล้องกับสภาพ
แห่งอ�ำนาจเท่าใดนัก81 แต่อย่างไรก็ดี การให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจก�ำหนดค�ำบังคับ
ได้รบั ความเห็นชอบจากสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติและปรากฏเป็นมาตรา 74 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
ส� ำ หรั บ การก� ำ หนดค� ำ บั ง คั บ ตามมาตรา 74 ก� ำ หนดค� ำ บั ง คั บ ที่
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถก�ำหนดไว้ 3 รูปแบบ
รูปแบบแรก การก�ำหนดให้คำ� วินจิ ฉัยมีผลไปในอนาคต คือการก�ำหนดให้
ค�ำวินิจฉัยมีผล หลังจากวันที่ศาลได้อ่านค�ำวินิจฉัย ซึ่งหมายความว่าจะก�ำหนดให้
ค�ำวินิจฉัยมีผลย้อนหลังก่อนวันที่ศาลอ่านค�ำวินิจฉัยไม่ได้ เช่น หากศาลวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ   ศาลอาจก�ำหนดให้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายฉบับนั้นใช้บังคับไม่ได้ในอีก 3 เดือนหลังจากวันอ่านค�ำวินิจฉัยก็ได้
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2560, วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน
2560 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 219 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2, หน้า 14-15.
81
เรื่องเดียวกัน และ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, สัมภาษณ์โดย ณัฐดนัย
นาจันทร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 7 มกราคม 2562.
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รูปแบบทีส่ อง คือ การก�ำหนดเงือ่ นไขหรือมาตรการบังคับอย่างใดอย่างหนึง่
เช่น หากศาลวินิจฉัยว่าการกระท�ำใดของเจ้าหน้าที่รัฐล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพ
ทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครอง ศาลอาจก�ำหนดให้เจ้าหน้าทีย่ ตุ กิ ารกระท�ำดังกล่าว หรือด�ำเนินการ
แก้ไขเยียวยาความเสียหาย
รูปแบบทีส่ าม การก�ำหนดให้องค์กร หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดเป็นผูม้ ี
หน้าที่ในการบังคับ รายงานผลการปฏิบัติหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามค�ำบังคับ
ของศาลต่อศาลภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลมีค�ำวินิจฉัยหรือภายในระยะเวลา
ที่ศาลก�ำหนด  
ซึ่งนอกจากรูปแบบทั้งสามนี้แล้ว คณะผู้วิจัยเห็นว่าศาลอาจน�ำเทคนิค
การก�ำหนดค�ำวินิจฉัยและค�ำบังคับบางอย่างของต่างประเทศมาใช้ด้วยก็ได้ ดังนี้
		
กรณีแรก ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายละเมิดต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน และประกาศว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว
ใช้บังคับไม่ได้ กรณีเช่นนี้ ศาลอาจก�ำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาเพิ่มเติมได้ ดังนี้
ประการแรก ในกรณีทศี่ าลเห็นว่าหากวินจิ ฉัยให้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
สิ้นผลไปในทันที อาจส่งผลเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดินได้ ศาลอาจก�ำหนด
ในค�ำบังคับให้บทบัญญัติดังกล่าวนี้สิ้นผลไประยะเวลาหนึ่งในอนาคตก็ได้ โดยในการนี้
ศาลอาจก�ำหนดค�ำบังคับในลักษณะที่ก�ำหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติท�ำการปรับปรุงแก้ไข
หรือตรากฎหมายขึ้นมาทดแทนมาตราหรือบทกฎหมายที่สิ้นผลไปภายในระยะเวลา
ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญก�ำหนดก็ได้ เทคนิคนีเ้ ป็นเทคนิคทีใ่ ช้ในศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เวลาแก่รฐั สภาในการตรากฎหมายขึน้ ใหม่เพือ่ รองรับการสิน้ ผล
ของบทบัญญัติของกฎหมาย หรืออาจจะก�ำหนดเงื่อนไขของการสิ้นผลของกฎหมายไว้
เช่น ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายสิ้นผลไปเมื่อรัฐสภาได้ตรากฎหมายฉบับใหม่ก็ได้
นอกจากนี้ หากในกรณีที่ศาลเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ และให้ส้ินผลบังคับไปทันที แต่การสิ้นผลบังคับของกฎหมายอาจ
ส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีเช่นนี้ ศาลอาจก�ำหนดกฎเกณฑ์
ให้ใช้บังคับแทนที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ถูกประกาศว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ไปพลางก่อนในฐานะ “การนิติบัญญัติส�ำรอง” จนกว่าองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติจะตรา
กฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาใช้ เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ใช้ในศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนี
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ตัวอย่างเช่น ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 2 BvR 309/15 และ 2
BvR 502/16 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2018 ซึ่งศาลวินิจฉัยว่ารัฐบัญญัติมลรัฐที่ว่าด้วย
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่ก�ำหนดให้สามารถใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ป่วยจิตเภทได้
ในกรณีทเี่ ห็นว่ามีความจ�ำเป็นเพือ่ ป้องกันอันตรายอันอาจเกิดกับตัวผูป้ ว่ ยหรือบุคคลอืน่
ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นบทบัญญัตทิ ขี่ ดั แย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่ศาลก็ยงั เห็นความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
ชั่งน�้ำหนักระหว่างเสรีภาพของผู้ป่วยที่ถูกจ�ำกัดกับความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเอง
และคนรอบข้าง ศาลจึงใช้อ�ำนาจตามความในมาตรา 35 ของรัฐบัญญัติสหพันธ์ว่าด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญ ออกมาตรการบังคับให้บทมาตราที่ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้เครื่อง
พันธนาการในประเทศทั้งสองนั้นสามารถใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่ 30 มิถุนายน
ค.ศ. 2019 และยังได้ก�ำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติมส�ำหรับการใช้บทบัญญัติดังกล่าวว่า
การใช้เครื่องพันธนาการชนิดห้าจุดและเจ็ดจุดนั้น สามารถใช้ได้ในระยะเวลาไม่เกิน
ครึ่งชั่วโมง หากจะใช้เกินกว่านั้นจะต้องด�ำเนินการร้องขอไปยังศาลเพื่ออนุญาตให้ใช้
เครือ่ งพันธนาการในระยะเวลาทีน่ านกว่าปกติ เพือ่ ให้ศาลพิจารณาตรวจสอบถึงเหตุผล
และความจ�ำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยด้วย เป็นต้น
ประการที่สอง ในกรณีที่ศาลเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายสามารถ
ตีความไปในทางที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ ศาลอาจก�ำหนดเงื่อนไขของการ
ตีความกฎหมายในค�ำบังคับว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หากได้ตีความไปในทางใดทางหนึ่งที่ศาลระบุ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายจะไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หากได้ตีความไปในทางใดทางหนึ่งที่ศาลระบุไว้ โดยไม่จ�ำต้อง
วิ นิจฉั ย ให้ บ ทบั ญ ญั ติ แห่ง กฎหมายทั้ง ฉบับ ใช้บัง คับ ไม่ได้ เทคนิค นี้เป็นเทคนิค ที่
ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ใช้ในกรณีที่ไม่วินิจฉัยให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งฉบับ
ต้องสิ้นผลบังคับไป
		กรณีที่สอง ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่ารัฐสภางดเว้นการตรากฎหมาย
ที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภา และการงดเว้นดังกล่าวขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ กรณีเช่นนี้ ศาลอาจก�ำหนดค�ำบังคับแจ้งต่อรัฐสภาว่าการงดเว้นดังกล่าวนัน้
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และขอให้รัฐสภาพิจารณาตรากฎหมายนั้น ภายในระยะเวลา
ที่ศาลก�ำหนดก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี กรณีเช่นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจบังคับรัฐสภา
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ตรากฎหมายไปในทางที่ศาลรัฐธรรมนูญ ก�ำหนดได้ เนื่องจากอ�ำนาจในการตรา
พระราชบัญญัติเป็นอ�ำนาจอิสระโดยแท้ของรัฐสภา แต่อย่างไรก็ดี ศาลอาจใช้อ�ำนาจ
ก�ำหนดกฎเกณฑ์ให้ใช้บังคับชั่วคราวในฐานะการนิติบัญญัติส�ำรองตามที่ได้กล่าวไว้
ในหัวข้อก่อนก็ได้
		กรณีที่สาม ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าการกระท�ำหรือการงดเว้นการ
กระท�ำขององค์กรของรัฐขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และศาลวินิจฉัยว่าการกระท�ำ
หรือการงดเว้นการกระท�ำนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและใช้บังคับไม่ได้ กรณีเช่นนี้
ศาลอาจก�ำหนดค�ำบังคับ โดยระบุให้องค์กรของรัฐทีเ่ ป็นผูก้ ระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำ
ต้องด�ำเนินการใหม่ไปในทางทีไ่ ม่ขดั แย้งต่อรัฐธรรมนูญ ภายในระยะเวลาทีศ่ าลก�ำหนด
และรายงานผลการด�ำเนินการต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลา 30 วันหรือ
ระยะเวลาที่ศาลก�ำหนดก็ได้
ในการก�ำหนดค�ำบังคับนี้มีประเด็นที่จำ� ต้องพิจารณาว่าศาลรัฐธรรมนูญ
จะมี อ� ำ นาจก� ำ หนดค่ า สิ น ไหมทดแทนและสั่ ง ให้ อ งค์ ก รของรั ฐ จ่ า ยค่ า ชดเชย
ความเสียหายให้แก่ประชาชนผูร้ อ้ งได้หรือไม่ ซึง่ ในระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของ
ต่างประเทศ ทั้งในเยอรมนี ตุรกี ออสเตรียและเกาหลีใต้ ไม่ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญ
มี อ� ำ นาจโดยตรงในการก� ำ หนดค่ า ทดแทนความเสี ย หายแก่ ผู ้ ร ้ อ ง แต่ ส ามารถ
ออกค�ำบังคับก�ำหนดให้ศาลอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ก�ำหนดค่าเยียวยาสินไหมทดแทน
ความเสียหายแทนได้ ส่วนระบบของเกาหลีใต้ก็ไม่ได้ระบุไว้เช่นกันว่าศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนได้ แต่หากเป็นระบบการฟ้องคดีสิทธิมนุษยชน เช่น
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปนั้นสามารถก�ำหนดในบทปฏิบัติการของค�ำพิพากษาให้รัฐภาคี
ทีถ่ กู กล่าวหา กระท�ำการอย่างหนึง่ อย่างใดหรือละเว้นกระท�ำการได้ และให้รฐั ทีล่ ว่ งละเมิด
ต่อสิทธิมนุษยชนด�ำเนินการชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิดได้
ในประเด็นนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถก�ำหนด
ค่าสินไหมทดแทนได้ เนือ่ งจาก ประการแรก ตามบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญไม่ได้กำ� หนดไว้อย่างชัดแจ้งว่า ให้ผรู้ อ้ งสามารถร้องขอค่าสินไหมทดแทนได้
อีกทั้งก็ไม่มีบทบัญญัติที่ก�ำหนดไว้ชัดเจนว่า ให้ศาลมีอ�ำนาจออกค�ำบังคับให้องค์กร
ของรัฐจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ประการที่สอง โดยทั่วไปแล้ว ในกรณีที่มีการ
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ฟ้องคดีที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บทบัญญัติแห่งกฎหมายมักจะก�ำหนดให้
ศาลสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ร้องขอมาได้
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ร้องใช้ศาลเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์หรือก�ำไร
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติทั้งหมดแล้ว ก็ไม่พบว่ามีการก�ำหนดให้ผู้ร้องจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามทุนทรัพย์แต่อย่างใด ประการที่สาม หากเป็นกรณีที่ต้องมีการบังคับ
ให้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และองค์กรของรัฐไม่ชดใช้ค่าสินไหนทดแทน ก็ควร
จะต้องมีหน่วยงานบังคับคดีของศาลเอง หรือกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายก็อาจ
จะให้น�ำหน่วยงานบังคับคดีอื่นบังคับคดีแทนศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญก็ไม่ปรากฏบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าว ดังนัน้ จึงอาจสรุปได้ว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีเจตนารมณ์ที่จะไม่ให้ก�ำหนดค่าสินไหม
ทดแทนกันได้
ดั ง นั้ น หากศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า การกระท� ำ ใดขั ด หรื อ แย้ ง
ต่อรัฐธรรมนูญและท�ำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ศาลรัฐธรรมนูญอาจอาศัยอ�ำนาจ
ตามมาตรา 74 นี้ ก�ำหนดให้ศาลอืน่ เช่น ศาลปกครอง ท�ำหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยก�ำหนดค่าทดแทน
ความเสียหายและบังคับคดีแทนศาลรัฐธรรมนูญในส่วนนี้ โดยไม่จ�ำต้องพิสูจน์ว่า
การกระท�ำนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญซ�ำ้ อีกก็ได้ การให้ศาลอืน่ เป็นผูก้ ำ� หนดค่าสินไหม
ทดแทนจะมีข้อดีในแง่ของการพิจารณาโดยรอบคอบ และค�ำพิพากษาของศาลอื่น
สามารถอุทธรณ์ได้ เพื่อให้ค่าทดแทนที่ศาลสั่งนั้นได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ
และเป็นธรรมส�ำหรับทุกฝ่าย
		
9.2.4.3 การบังคับตามค�ำวินิจฉัย
เมื่อศาลได้มีค�ำวินิจฉัยและก�ำหนดค�ำบังคับไว้แล้ว มีประเด็นปัญหา
ทีจ่ ำ� ต้องพิจารณาต่อว่า หากในกรณีทผี่ ทู้ ถี่ กู ระบุในค�ำบังคับไม่ดำ� เนินการตามค�ำบังคับ
ศาลรัฐธรรมนูญจะด�ำเนินการอย่างไรได้บ้าง ในกรณีนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายไม่ได้ให้อ�ำนาจต่อศาลรัฐธรรมนูญในการด�ำเนินการต่อผู้ที่ก�ำหนดให้
ต้องด�ำเนินการตามค�ำบังคับไว้โดยตรง ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีอ�ำนาจโดยตรง
ในการลงโทษหรือบังคับแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามค�ำบังคับดังกล่าว แต่ศาลรัฐธรรมนูญ
อาจใช้กลไกที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นในการด�ำเนินการโดยอ้อมได้
เช่น มอบหมายให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด�ำเนินการไต่สวนผู้ที่มีหน้าที่ตามค�ำบังคับนั้นว่าจงใจ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ ดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญตามมาตรา 234 (1) หรือ (2)82 หรือส่งเรือ่ งให้
ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ในการลงโทษทางวินัยหรือด�ำเนินการเอาผิดตามขั้นตอนและ
กระบวนการทางกฎหมายนั้น ๆ แล้วแต่กรณีต่อไป
9.2.5 สถิติการพิจารณาคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไทย
		
9.2.5.1 สถิติการพิจารณาค�ำร้องโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
การก�ำหนดให้ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจะต้องยื่นให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินพิจารณาก่อน เป็นกฎเกณฑ์ที่ถูกก�ำหนดไว้ในมาตรา 46 และมาตรา 48 ของ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
หากนับตั้งแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับคือวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีค�ำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้ว
ทั้งหมด 27 เรื่อง และผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้และส่งเรื่องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
จ�ำนวน 2 เรื่อง83
ส่ ว นกรณี ที่ เ หลื อ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ให้ ยุ ติ เ รื่ อ งเนื่ อ งด้ ว ยเหตุ ผ ล
ดังต่อไปนี้
- การกระท�ำตามค�ำร้องเป็นการกระท�ำที่มาตรา 47 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ยกเว้นไม่ให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
- ค�ำร้องไม่ระบุว่าขัดหรือแย้งกับสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง
ไว้อย่างไร
มาตรา 234 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(1) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมกี ารกล่าวหาว่าผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ร�่ำรวย ผิดปกติ ทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�ำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพื่อด�ำเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ หรือตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(2) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร�่ำรวยผิดปกติ กระท�ำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
กระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการ หรือความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีใ่ นการยุตธิ รรม เพือ่ ด�ำเนินการ
ต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
83
นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน, สัมภาษณ์โดย ณัฐดนัย นาจันทร์, ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน, วันที่ 26 กรกฎาคม 2562.
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คุ้มครองไว้

- ผู้ร้องเรียนไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ

- การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพมิได้เกิดจากการกระท�ำของหน่วยงาน
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐ
- ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องเรียนได้กระท�ำการใดอันถือได้ว่า
เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้
- ยื่นค�ำร้องเมื่อพ้นก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการ
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
9.2.5.2 สถิตกิ ารพิจารณาค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ
สถิติการพิจารณาค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
นับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561
โดยรวบรวมจากเว็บไซต์ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ84 และจากการขอข้อมูลโดยตรง
จากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีดังต่อไปนี้
ปี พ.ศ.

ค�ำร้องที่ยื่นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ค�ำสั่งไม่รับพิจารณา

เรื่องค้าง/ยกไป

2560

67

55

12

2561

55

63

4

2562

30

19

5

รวม

152

137

-

จากการพิ จ ารณาสถิ ติ ดั ง กล่ า วพบว่ า คดี ร ้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ยื่ น ต่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญมีจำ� นวนน้อยกว่าจ�ำนวนคดีของต่างประเทศอย่างมาก และเกือบทัง้ หมด
ของค�ำร้อง ศาลจะมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณา จากสถิติดังกล่าวนี้อาจกล่าวได้ว่า
ระบบการเปิดช่องให้ประชาชนยืน่ ค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญปัจจุบนั ยังไม่ประสบความส�ำเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเท่าทีค่ วร
84

วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ, สถิตคิ ดีของศาลรัฐธรรมนูญ, http://www.constitutional court.or.th/occ_
web/ewt_news.php?nid=773, (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562).
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อั น เป็ น ผลมาจากการก� ำ หนดข้ อ ยกเว้ น วั ต ถุ แ ห่ ง การฟ้ อ งคดี ไ ว้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง
จนแทบจะไม่มีการกระท�ำใดที่ศาลจะสามารถรับคดีไว้พิจารณาได้นั่นเอง
9.3 สภาพปั ญ หาและผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการใช้ บั ง คั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
จากการศึกษาบทบัญญัติว่าด้วยการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา 213 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 รวมถึงศึกษา
เปรียบเทียบกับระบบการฟ้องคดีในต่างประเทศ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 แล้ว คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบ
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยแยกประเด็นปัญหาออกเป็น 4 ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ (9.3.1) ปัญหา
เชิงโครงสร้างของระบบการร้องทุกข์รัฐธรรมนูญของไทย (9.3.2) ปัญหาระบบการ
กลัน่ กรองคดี (9.3.3) ปัญหาการขาดกฎเกณฑ์เฉพาะทีจ่ ำ� เป็นในบางเรือ่ ง (9.3.4) ปัญหา
การเมืองเชิงตุลาการ (Judicialization of Politics)
9.3.1 ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไทย
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ คือ การให้สิทธิแก่ประชาชนที่ถูกล่วงละเมิด
ต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานจากอ�ำนาจมหาชน ยืน่ ค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้ศาล
วินจิ ฉัยแก้ไขเยียวยาสิทธิดงั กล่าว การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจึงเป็นกลไกหนึง่ ในระบบ
การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการตามหลักนิติรัฐและหลักการคุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐาน โดยศาลรัฐธรรมนูญจะท�ำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนร่วมกับศาลอื่น ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรม ศาลปกครองหรือศาลทหาร ดังนั้น
การออกแบบการฟ้องคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจึงต้องมีความสอดคล้อง สัมพันธ์
เชื่อมโยงและเป็นหนึ่งเดียวกับระบบการฟ้องคดีต่อศาลอื่นด้วย เพื่อให้การร้องทุกข์
ทางรั ฐ ธรรมนู ญ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ร ะบบการประกั น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชน
โดยภาพรวมมีความเข้มแข็งมากขึน้ และเป็นป้อมปราการในการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
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ของประชาชนจากอ�ำนาจมหาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ระบบการร้องทุกข์ทาง
รัฐธรรมนูญของไทยไม่ได้ถกู จัดวางลงในระบบกฎหมายทีด่ เี พียงพอ ปัญหาเชิงโครงสร้าง
ของระบบร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไทยเกิดจากการจัดวางระบบการร้องทุกข์ทาง
รัฐธรรมนูญที่ไม่สอดรับกับระบบการประกันสิทธิข้ันพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการอื่น
จนส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและความสามารถใช้ ง านได้ จ ริ ง ของช่ อ งทาง
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนี้เอง
ในทางทฤษฎี การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการ คือการให้สิทธิ
แก่ประชาชนทีถ่ กู ล่วงละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน สามารถฟ้องร้องหรือยกเอาสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
เป็นข้อต่อสู้ในศาลได้ เพื่อให้ศาลหรือฝ่ายตุลาการที่มีหลักประกันความเป็นอิสระ
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ซึ่งโดยปกติแล้วในประเทศ
ที่มีศาลหรือองค์กรตุลาการ ไม่ว่าจะเป็นระบบศาลเดี่ยวที่มีแต่ศาลยุติธรรม หรือเป็น
ระบบศาลคู่ที่มีศาลเฉพาะเพิ่มขึ้นมา เช่น ศาลปกครองหรือศาลทหาร ทุกศาลสามารถ
พิ จ ารณาประเด็ น ว่ า อ� ำ นาจมหาชนล่ ว งละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชน
ได้หรือไม่ ดังนั้น ไม่ว่าจะมีการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่
ศาลอืน่ ๆ ย่อมสามารถท�ำหน้าทีใ่ ห้หลักประกันสิทธิขนั้ พืน้ ฐานดังกล่าวนีไ้ ด้ แต่อย่างไรก็ดี
การพิจารณาตรวจสอบการล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานโดยศาลปกติ มีข้อบกพร่อง
ที่ส�ำคัญ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก การกระท�ำทางตุลาการก็สามารถล่วงละเมิด
ต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนได้ กล่าวคือ ในหลายกรณีทแี่ ม้ศาลปกติจะได้พจิ ารณา
พิพากษาแล้ว แต่ประชาชนก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากการ
ถูกละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐานของตน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งกรณีที่ศาลไม่ได้วินิจฉัยขจัดการ
ใช้อ�ำนาจมหาชนที่ล่วงละเมิดต่อสิทธิของประชาชน และกรณีที่ศาลเองได้ล่วงละเมิด
ต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในกระบวนวิธีพิจารณาของศาล และประการที่สอง
ในหลายระบบกฎหมาย ไม่ได้เปิดช่องให้ประชาชนสามารถฟ้องร้องต่อศาลได้โดยตรง
ว่าการกระท�ำทางนิติบัญญัติหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง จึงท�ำให้ประชาชนไม่ได้รับการคุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานที่สมบูรณ์ครบทุกด้าน
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญจึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยเสริม
ระบบการตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วขึ้ น มาอี ก ชั้ น หนึ่ ง โดยการร้ อ งทุ ก ข์

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ทางรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าการใช้อ�ำนาจตุลาการก็สามารถล่วงละเมิดต่อสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนได้ ประกอบกับอ�ำนาจหน้าที่หลักของศาลรัฐธรรมนูญคือ
การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราโดยองค์กรนิติบัญญัติ ท�ำให้
ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจึงสามารถตรวจสอบการใช้อำ� นาจมหาชนได้ทกุ มิติ
ทั้งอ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหารหรืออ�ำนาจตุลาการ การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
โดยทั่วไปแล้วจึงเป็นระบบที่ช่วยเสริมหรือเพิ่มหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่
ประชาชนให้ได้รบั ความคุม้ ครองทีม่ ากขึน้ กว่าระบบตุลาการหรือกระบวนการยุตธิ รรม
ปกติ
จากภารกิจของระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่กล่าวมาข้างต้น โดยสภาพ
ของระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจึงมีความทับซ้อนกับอ�ำนาจในการพิจารณาคดี
ของศาลอืน่ ๆ เช่น หากประชาชนถูกล่วงละเมิดโดยอ�ำนาจปกครอง ศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจ
ในการพิจารณาคือศาลปกครอง หรือหากไม่มีศาลปกครอง ศาลที่มีเขตอ�ำนาจในการ
พิจารณาคือศาลยุติธรรม เช่นเดียวกัน การใช้อ�ำนาจปกครองดังกล่าวก็สามารถอยู่ใน
เขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญด้วย ดังนั้น
การออกแบบระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ จะต้องก�ำหนดไม่ให้เขตอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญทับซ้อนกับศาลอื่น โดยอาจท�ำได้ 2 วิธี วิธีแรก ก�ำหนดให้การร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญเป็นกลไกเสริมจากระบบการฟ้องคดีปกติทั่วไป โดยก�ำหนดให้การ
ฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญจะกระท�ำได้กต็ อ่ เมือ่ คดีนนั้ ได้ถกู พิจารณาจากระบบ
ศาลปกติ เ สร็ จ สิ้ น แล้ ว และผู ้ ร ้ อ งยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การเยี ย วยาความเสี ย หายจากการ
ถูกล่วงละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ผูร้ อ้ งจึงจะสามารถยืน่ ค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
โดยเรียกว่า “หลักการหมดสิ้นหนทางเยียวยาทางกฎหมาย” (Exhaustion of Legal
Remedies) วิธีนี้ใช้โดยประเทศเยอรมนี ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบนี้
อาจเรียกว่าเป็น “ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเต็มรูป” (Full Constitutional
Complaint) เนื่องจากเป็นระบบที่รับพิจารณาการใช้อ�ำนาจมหาชนได้ทุกประเภท
หรือวิธีที่สอง คือ ก�ำหนดใช้ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเฉพาะ คือก�ำหนด
ช่องทางเฉพาะหรือกรณีเฉพาะส�ำหรับการยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า
หากเป็นกรณีเฉพาะที่ก�ำหนด ผู้ร้องสามารถยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
ทันที โดยไม่ตอ้ งยืน่ ค�ำร้องต่อศาลอืน่ ใดอีก เช่น ออสเตรีย และเกาหลีใต้ตามมาตรา 68 (2)
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ของรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ในระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเฉพาะนี้
หากไม่ใช่วัตถุแห่งคดีหรือกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก�ำหนดไว้แล้วจะไม่สามารถ
ยืน่ ฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่อาจจะมีขอ้ ยกเว้นบางประการ แล้วแต่ระบบกฎหมาย
และสภาพการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศ ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
เช่นนีอ้ าจเรียกว่าเป็น “ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเฉพาะหรือแบบจ�ำกัด”
เพราะจ�ำกัดกรณีหรือจ�ำกัดวัตถุแห่งการพิจารณาคดีโดยศาลรัฐธรรมนูญ
แต่ ห ากย้ อ นกลั บ มาพิ จ ารณาระบบการร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของไทย
ทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรา 46 ถึงมาตรา 48 ของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 จะพบว่าไม่ได้ใช้รูปแบบที่กล่าวมา
ข้างต้นทั้งสองรูปแบบเลย กล่าวคือ ไม่ได้ก�ำหนดการกระท�ำใดหรือกรณีใดโดยเฉพาะ
เจาะจงอยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ แต่กำ� หนดวัตถุแห่งคดีไว้เป็นแบบทัว่ ไป คือ
ก�ำหนดให้การกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐ
เป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดี แต่มขี อ้ ยกเว้นว่าการกระท�ำใดไม่อยูใ่ นเขตอ�ำนาจการพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ อีกทัง้ ไม่ได้กำ� หนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอ�ำนาจพิจารณาต่อจาก
ระบบศาลปกติ เนื่องจากตามมาตรา 47 (3) ก�ำหนดให้ผู้ที่จะยื่นค�ำร้องทุกข์ต้อง
ด�ำเนินการแก้ไขเยียวยา ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้เสียก่อน ซึง่ หมายถึงการฟ้องคดีตอ่ ศาล
ที่มีเขตอ�ำนาจพิจารณาตามหลักการหมดสิ้นหนทางเยียวยาตามกฎหมาย ดังนั้น
หากการกระท�ำละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอยู่ในเขตอ�ำนาจการพิจารณา
ของศาลใดก็จะเป็นกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจนั้น
แต่เมือ่ ยืน่ ฟ้องต่อศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจแล้วก็จะเป็นกรณีตามข้อยกเว้นของมาตรา 47 (4)
กล่าวคือเป็นการกระท�ำทีศ่ าลก�ำลังพิจารณาหรือทีศ่ าลได้พจิ ารณาแล้ว การกระท�ำนัน้
ก็จะไม่สามารถยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้อีกต่อไป อันแสดงว่าระบบ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเต็มรูป ซึง่ ระบบ
ร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญอาจเรียกว่าเป็นระบบร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบคู่ขนาน85
คือให้ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนคู่ขนานไปกับ
ศาลปกติอื่น ๆ โดยเขตอ�ำนาจศาลไม่ทับซ้อนกัน
85

บรรเจิ ด สิ ง คะเนติ , “ระบบการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพโดยองค์ ก รตุ ล าการตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”.

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

เมื่อระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของไทยไม่ได้เป็นแบบเต็มรูปแล้ว ก็ควร
จะเป็นในแบบที่สองคือแบบเฉพาะหรือจ�ำกัด คือการก�ำหนดช่องทางหรือกรณีที่จะ
ยืน่ ค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้โดยเฉพาะเจาะจง แต่เมือ่ พิจารณาจากมาตรา 47
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 จะพบว่าบทบัญญัติดังกล่าว ไม่ได้ก�ำหนดช่องทางหรือกรณีไว้โดยเฉพาะ
แต่กำ� หนดไว้โดยใช้ถอ้ ยค�ำกว้างและไม่เฉพาะเจาะจง ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นบททัว่ ไป อันได้แก่
“การกระท�ำของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานซึง่ ใช้อำ� นาจรัฐ” และ
ส่วนทีเ่ ป็นข้อยกเว้นตามอนุมาตราทัง้ หลายของมาตรา 47 ก็ยงั ถูกก�ำหนดไว้อย่างกว้าง
การใช้ถ้อยค�ำดังกล่าวนี้ท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นศาลที่มีเขตอ�ำนาจทั่วไป และ
ไม่สอดคล้องกับหลักการเป็นศาลที่มีเขตอ�ำนาจเฉพาะของศาลรัฐธรรมนูญ
และเมือ่ พิจารณาเนือ้ หาแล้วจะพบว่า แทบทุกการกระท�ำของรัฐจะอยูใ่ นภายใน
ขอบเขตของข้อยกเว้นทั้งสิ้น ทั้งการกระท�ำที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติหรือการร้องว่า
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานก็ จ ะเป็ น กรณี ที่ ถู ก ยกเว้ น ตาม
มาตรา 47 (2) คือเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก�ำหนดช่องทางหรือผู้ร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้แล้ว ประชาชนจะยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้
ส่วนการกระท�ำทีใ่ ช้อำ� นาจบริหารหรืออ�ำนาจตุลาการก็จะถูกยกเว้นตามมาตรา 47 (1) (3)
และ (4) แม้คณะผู้วิจัยจะเห็นว่า ยังคงมีการกระท�ำของรัฐบางอย่างที่พอจะหลุดรอด
จากข้อยกเว้นดังกล่าวดังทีไ่ ด้นำ� เสนอไปแล้วในหัวข้อ 9.2.1.2 แต่กเ็ ป็นเพียงการตีความ
ของคณะผู้วิจัยที่ผู้ทรงคุณวุฒิอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างได้
จากกรณีทกี่ ล่าวมานีเ้ ป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินการตามกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ 4 ประการ ดังนี้
ประการแรก ท�ำให้ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไม่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพจริงและไม่สามารถท�ำให้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 213
ทีต่ อ้ งการให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลหนึง่ ทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของประชาชนเป็ น จริ ง ได้ หากพิจารณาจากพัฒนาการของระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญไทยและเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องการ
ขยายขอบเขตของวัตถุแห่งคดีที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ก�ำหนดไว้เพียงแต่ “บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย” มาเป็น “การกระท�ำ” โดยมีความมุง่ หมาย
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จะให้ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ สามารถคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้
กว้างขวางขึ้น แต่เมื่อมีการก�ำหนดรายละเอียดของการกระท�ำที่ศาลรัฐธรรมนูญจะ
พิจารณาได้ในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 กลับพบว่าขอบเขตของการกระท�ำที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะพิจารณาได้กลับคับแคบยิ่งกว่าในรัฐธรรมนูญฉบับเก่า เพราะการฟ้องคดีขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยประชาชนทั่วไปแทบจะเป็นไปไม่ได้
แม้อาจจะมีการกระท�ำที่ใช้อ�ำนาจมหาชนบางเรื่องที่หลุดรอดจากข้อยกเว้นไปได้
แต่จะไม่ใช่กรณีของประชาชนทั่วไปที่ถูกล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญ
คุม้ ครองไว้ แต่จะเป็นกรณีของการใช้อำ� นาจในทางการเมืองเสียมากกว่า และหากพิจารณา
จากสถิติการยื่นค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่ได้เสนอไปในหัวข้อก่อนหน้าจะพบว่า
เกื อ บทุ ก คดี ที่ มี ก ารยื่ น ค� ำ ร้ อ งมายั ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ศาลจะมี ค� ำ สั่ ง ไม่ รั บ ค� ำ ร้ อ ง
ไว้พิจารณา ซึ่งสะท้อนถึงประเด็นปัญหาประการนี้ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ปัญหาเชิงโครงสร้างนี้ ยังท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถปฏิบัติ
ภารกิจตามเจตนารมณ์ตามมาตรา 25 วรรคสามของรัฐธรรมนูญทีต่ อ้ งการให้ประชาชน
ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานโดยองค์กรตุลาการได้อย่างเต็มที่ แต่ระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญนีก้ ลับไม่ชว่ ยเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันการคุม้ ครองสิทธิทมี่ ากขึน้
กว่าระบบการฟ้องคดีต่อศาลปกติแต่อย่างใด
ประการที่สอง ท�ำให้การกระท�ำที่เป็นการใช้อ�ำนาจมหาชนบางเรื่องที่อาจ
ล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนจะไม่ถูกตรวจสอบโดยศาลใดเลย เช่น
กรณีตามมาตรา 47 (2) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ที่ก�ำหนดว่าการกระท�ำที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายได้
ก�ำหนดกระบวนการร้องทุกข์หรือก�ำหนดผูม้ สี ทิ ธิรอ้ งให้ศาลวินจิ ฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
เป็นการกระท�ำที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาไม่ได้ ดังนั้น หากเป็นกรณีนี้
ประชาชนที่แม้จะถูกล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานจากการใช้อำ� นาจรัฐ จะไม่สามารถ
ยื่นฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการละเมิด
สิทธิของตนได้ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมคือหากประชาชนถูกล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
จากการใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติหรือจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยตรง จะไม่สามารถ
ยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ เพราะจะเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดช่องทาง

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

และองค์กรผูร้ อ้ งไว้แล้ว คือ มาตรา 212 และมาตรา 231 (1) ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 212
ดังกล่าวก�ำหนดให้คคู่ วามในคดีสามารถยืน่ ค�ำร้องต่อศาลทีก่ ำ� ลังพิจารณาคดีอยูว่ า่ บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ศาลจะน�ำมาใช้บังคับแก่คดีนั้นมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ซึ่งหากค�ำร้องครบองค์ประกอบตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด ศาลที่พิจารณาคดีอยู่
จะต้องยืน่ ค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา หากศาลทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องทีค่ รบองค์ประกอบ
ดังกล่าว แต่มคี ำ� สัง่ ไม่เสนอเรือ่ งในศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา กรณีเช่นนีจ้ ะท�ำให้คคู่ วาม
ที่เห็นว่าตนเองถูกละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไว้ จะไม่สามารถเสนอเรื่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้อกี เพราะจะเป็นกรณีตามมาตรา 47 (2) ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
เช่นเดียวกัน หากกรณีตามมาตรา 231 (1) ทีก่ ำ� หนดให้ผตู้ รวจการเป็นผูย้ นื่ ค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ หากประชาชนทีถ่ กู ละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานไปยืน่ ค�ำร้องต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน
และผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ประชาชนจะไม่สามารถยื่น
ค�ำร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญ เพราะจะเป็นกรณียกเว้นตามมาตรา 47 (2) เช่นเดียวกัน
กรณีของผู้ตรวจการแผ่นดินนี้ เป็นคนละกรณีกับมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 เนือ่ งจากกรณี
ตามมาตรา 48 จะเป็นกรณีทมี่ กี ารบังคับใช้กฎหมายแล้ว แต่กรณีนเี้ ป็นกรณีทบี่ ทบัญญัติ
แห่งกฎหมายล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยที่ไม่ต้องมีการบังคับ
ตามกฎหมาย
หรืออีกกรณีหนึ่งคือข้อยกเว้นตามมาตรา 47 (4) ซึ่งก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่สามารถเข้าไปพิจารณาการกระท�ำที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอื่น หรือ
ศาลอื่นมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดแล้วได้ โดยหากพิจารณาควบคู่ไปกับความในมาตรา 212
ทีก่ ล่าวมาในตอนต้น แม้ผรู้ อ้ งจะประสงค์ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเกีย่ วกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดีของตน โดยไม่ได้ประสงค์ที่จะให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาประเด็นแห่งคดีก็จริง แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็จะไม่สามารถ
รับค�ำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณาได้ เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาลหรือทีศ่ าลมีคำ� สัง่ หรือค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ แล้วตามข้อยกเว้นมาตรา 47(4) กรณีนี้
จึงเป็นการปิดกัน้ สิทธิของประชาชนในการร้องขอให้ศาลท�ำการคุม้ ครองสิทธิของตนเอง
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ตามมาตรา 25 วรรคสาม นอกจากนี้ หากเป็นกรณีทปี่ ระชาชนได้ยนื่ ฟ้องการถูกละเมิด
สิทธิขั้นพื้นฐานต่อศาลปกติแล้ว แต่หากศาลปกติไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว
โดยไม่ใช่ความผิดของประชาชน กรณีนี้ก็จะเป็นกรณียกเว้นตามมาตรา 47 (4) เช่นกัน
ข้อยกเว้นดังกล่าวนี้ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับมาตรา 25 วรรคสาม ที่รับรองให้
ประชาชนทีถ่ กู ล่วงละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานโต้แย้งต่อศาลได้ อีกทัง้ ยังท�ำให้การกระท�ำ
บางเรื่องที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญยังคงด�ำรงอยู่ต่อไปโดยปราศจากการตรวจสอบ
ที่ย่อมท�ำให้มาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญที่รับรองว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และการกระท�ำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจะใช้บังคับไม่ได้ ไม่เกิดผลจริง
ประการที่สาม ท�ำให้เกิดความไม่ชัดเจนแน่นอนว่าการกระท�ำใดที่เป็นวัตถุ
แห่งการฟ้องคดีได้ ส่งผลท�ำให้ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจะไม่สามารถ
ด�ำเนินไปได้เองอย่างราบรื่น กล่าวคือ ระบบการฟ้องคดีจะไม่สามารถด�ำเนินไปได้
โดยตัวกฎหมาย แต่จะต้องใช้อำ� นาจดุลพินจิ ของศาลในการตีความกฎหมายเพือ่ ผลักให้
คดีเดินไปตามระบบ ซึ่งในการใช้ดุลพินิจของศาลนั้นก็อาจจะมีผู้ไม่เห็นพ้องด้วยก็เป็น
เรื่องปกติธรรมดา แต่หากเป็นเช่นนี้ย่อมแปลว่าในทุก ๆ คดีที่แม้ศาลจะได้วินิจฉัยแล้ว
ก็จะไม่เกิดสันติสขุ ในทางกฎหมาย เพราะไม่วา่ จะตีความอย่างไรก็จะเกิดประเด็นปัญหา
การโต้แย้งได้เสมอ อันเกิดจากความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติของกฎหมายเอง  
ความไม่ชัดเจนดังกล่าวยังท�ำให้เกิดความสับสนในระบบการฟ้องคดีด้วย
และส่งผลท�ำให้การยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
ดังจะเห็นได้จากค�ำร้องทีย่ นื่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วจ�ำนวนมากไม่ได้บรรยายค�ำร้องไป
ตามองค์ประกอบของคดีรอ้ งทุกข์ทางรัฐธรรมนูญทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พจิ ารณาได้
ท�ำให้ศาลต้องเสียเวลากลัน่ กรองคดีไปมากกว่าความจ�ำเป็น เช่น ค�ำร้องทีไ่ ม่ได้ตอ้ งการ
ให้ศาลวินจิ ฉัยประเด็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน หรือการยืน่ ค�ำร้องโดยยังไม่ได้
ด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่กฎหมายก�ำหนดไว้มาก่อน เป็นต้น
ประการที่สุดท้าย ท�ำให้ไม่เกิดพลวัตรในการพัฒนาหลักการสิทธิขั้นพื้นฐาน
และระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของไทย ระบบร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
เป็นระบบที่จะต้องใช้เวลาในการพัฒนาทั้งในพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางกฎหมาย
และความเชือ่ มัน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญไปพร้อม ๆ กัน ต้องอาศัยพลวัตรในการขับเคลือ่ น
พัฒนาการของระบบ ซึง่ พลวัตรดังกล่าวจะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ มีการน�ำระบบการร้องทุกข์

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในช่วงแรกอาจจะทดลองใช้การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเฉพาะ คือจ�ำกัดวัตถุ
แห่งคดีทศี่ าลรัฐธรรมนูญจะมีอำ� นาจวินจิ ฉัย เช่น จ�ำกัดเฉพาะบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
เท่านั้นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยได้ ส่วนการกระท�ำที่เป็นการใช้อ�ำนาจมหาชนอื่น
ก็อยูใ่ นอ�ำนาจของศาลอืน่ ตามปกติ เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความเชือ่ มัน่ ต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและเชื่อมั่นว่าระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญโดย
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นระบบทีใ่ ห้ความคุม้ ครองแก่สทิ ธิของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จริง จนยอมรับให้ศาลรัฐธรรมนูญขยายขอบเขตไปตรวจสอบการใช้อ�ำนาจมหาชน
ประเภทอื่น โดยเฉพาะการใช้อ�ำนาจตุลาการได้ต่อไปในภายหน้า
หากพิจารณาจากพัฒนาการของระบบร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญไทย
จะพบว่ารัฐธรรมนูญได้วางแนวทางการพัฒนาไว้เช่นนี้ กล่าวคือ ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ผูร้ า่ งใช้ระบบการร้องทุกข์แบบเฉพาะคือจ�ำกัด
เฉพาะบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเท่านัน้ โดยยังไม่นำ� กลไกการร้องทุกข์แบบเต็มรูปมาใช้
เนื่องจากยังไม่ต้องการที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปตรวจสอบการกระท�ำขององค์กร
ตุลาการ ซึ่งมีผลดีในเชิงพัฒนาการเพราะจะสามารถเป็นการเริ่มต้นทดลองระบบและ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมก่อน หากประสบความส�ำเร็จก็อาจขยายขอบเขต
ออกไปได้ แต่กลไกการร้องทุกข์ในปัจจุบันที่ไม่สามารถใช้ได้จริงอย่างประสิทธิภาพ
ย่ อ มไม่ ส ามารถสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ทั้ ง ระบบการร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเอง
นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อคุณภาพของการพิจารณาคดีที่ในทุก ๆ ขั้นตอนควรจะ
พิจารณาในเนื้อหาของค�ำร้องว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
และล่วงละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนหรือไม่ ซึง่ จะเป็นการพัฒนาทางเนือ้ หา
ของกฎหมายและวางบรรทัดฐานให้กบั สังคมต่อไปว่าการใช้หรือการงดเว้นการใช้อำ� นาจ
มหาชนเรื่องใดท�ำได้หรือท�ำไม่ได้เพราะเหตุผลใด แต่เมื่อระบบเป็นเช่นนี้ ประเด็น
ปัญหาหลักในการฟ้องคดีจึงไปตกอยู่ในประเด็นว่าการกระท�ำตามค�ำร้องนั้นอยู่ใน
เขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือจะสามารถหลุดรอดจากข้อยกเว้นตาม
มาตรา 47 ได้หรือไม่ ซึ่งไม่ใช่ประเด็นที่จะท�ำให้เกิดพัฒนาการในทางหลักกฎหมาย
ทัง้ เรือ่ งเนือ้ หาแห่งสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึง่ จะท�ำให้ไม่เกิดเป็น
พลวัตรในการพัฒนาระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญต่อไปอีกด้วย
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9.3.2 ปัญหาระบบการกลั่นกรองคดี
ระบบการกลั่นกรองคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ที่ส�ำคัญมี 2 ระบบ
ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่า เป็นระบบที่มีปัญหาและอาจสร้างผลกระทบต่อการด�ำเนิน
กระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้ (9.3.2.1)
ปั ญ หาการกลั่ น กรองคดี โ ดยผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น และ (9.3.2.2) ปั ญ หาการ
กลั่นกรองคดีโดยกระบวนการพิจารณารับค�ำร้อง
		
9.3.2.1 ปัญหาของระบบการกลั่นกรองคดีโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระบบการกลัน่ กรองคดีโดยให้การยืน่ ค�ำร้องทุกข์จะต้องยืน่ ให้ผตู้ รวจการ
แผ่นดิน เป็นระบบทีไ่ ม่ปรากฏในการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ ซึง่ ผูร้ า่ ง
กฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้ตรวจการแผ่นดินท�ำหน้าที่กลั่นกรองค�ำร้องก่อนที่จะ
น�ำมาเสนอสู่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา แม้จะมีข้อดีในแง่ที่ท�ำให้มีการตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมายมาชั้ น หนึ่ ง ก่ อ นที่ ค� ำ ร้ อ งจะเข้ า สู ่ ก ารพิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ดี ระบบดังกล่าวมีปัญหาที่ส�ำคัญที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 3 ประการ ได้แก่
ประการแรก ระบบการกลั่นกรองคดีดังกล่าวอาจเป็นการสร้างขั้นตอน
ที่ไม่จ�ำเป็น เนื่องจากแม้กฎหมายจะก�ำหนดให้ต้องยื่นค�ำร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
พิจารณาเพื่อกลั่นกรองคดีก่อน แต่หากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับค�ำร้องไปยื่นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเอง ผู้ยื่นค�ำร้องก็ยังมีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดี อีกทั้ง
แม้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับค�ำร้องไว้ ก็ต้องด�ำเนินการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายเช่นกัน กรณีเช่นนี้จึงย่อมเล็งเห็นได้ว่าระบบดังกล่าว
อาจจะไม่ได้ชว่ ยลดปริมาณค�ำร้องทีจ่ ะเข้าสูก่ ารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเท่าใดนัก
อาจท�ำได้เพียงประวิงเวลาไว้ชั่วคราวเท่านั้น
ประการที่สอง ปัญหาพื้นฐานทางกฎหมายที่รองรับการยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญของผูต้ รวจการแผ่นดิน กล่าวคือ การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นกรณีที่
มาตรา 213 แห่งรัฐธรรมนูญให้สิทธิแก่ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
คุ้มครองไว้โดยการกระท�ำของรัฐสามารถยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อ
มาตรา 46 หรือมาตรา 48 ก�ำหนดว่าในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับค�ำร้องจากผู้ที่

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวและยืน่ ค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา กรณีเช่นนี้
ย่อมท�ำให้เกิดประเด็นปัญหาในทางกฎหมายว่า การยืน่ ค�ำร้องของผูต้ รวจการแผ่นดินนี้
เป็นการยื่นค�ำร้องตามฐานทางกฎหมายใด เพราะหากเป็นฐานตามมาตรา 213 ของ
รัฐธรรมนูญจะต้องเป็นผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิโดยตรงเท่านั้นจึงจะมีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาล
หรือฐานตามมาตรา 231 (1) ของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจแก่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ก�ำหนดวัตถุแห่งคดีคือบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น
ไม่รวมถึงการกระท�ำอื่น ๆ ของรัฐ
ประเด็นปัญหาประการนี้น�ำไปสู่ประเด็นปัญหาทางกฎหมายตามมา
อีกหลายประการ เช่น กรณีการยืน่ ค�ำร้องโดยผูต้ รวจการแผ่นดินเช่นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ
จ�ำต้องพิจารณาในประเด็นว่าการกระท�ำของรัฐนัน้ ละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคล
หรือไม่ เนื่องจากผู้ร้องไม่ใช่ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิและได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
แต่เป็นผูต้ รวจการแผ่นดิน และหากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระท�ำนัน้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ได้ล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ใด เช่นนี้
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำวินิจฉัยอย่างใดได้บ้าง
ประการที่สาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนกระบวนการส�ำหรับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินในการด�ำเนินการกับค�ำร้องดังกล่าว ไม่ว่าหลักเกณฑ์ในพิจารณา
ว่าจะรับค�ำร้องหรือไม่รบั ค�ำร้องใดไว้พจิ ารณา เมือ่ ปราศจากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว จึงอาจ
เป็นไปได้ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจรับค�ำร้องที่ขาดองค์ประกอบของการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ เช่น ผูร้ อ้ งไม่ได้เป็นผูเ้ ดือดร้อนเสียหาย เป็นต้น หรือหลักเกณฑ์ในการ
ยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ว่าผูต้ รวจการแผ่นดินจะต้องท�ำค�ำร้องขึน้ เอง หรือยืน่ ค�ำร้อง
ของประชาชนผู้ร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเลย หรือหลักเกณฑ์ในการด�ำเนิน
กระบวนพิจารณากรณีผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมี
ปัญหาในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ของประชาชนผู้ยื่นค�ำร้องเดิมในกรณีที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้รับค�ำร้องไว้และยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เช่น ผู้ร้องอาจยื่นค�ำร้องว่า
การกระท�ำของหน่วยงานของรัฐล่วงละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของตน โดยการกระท�ำนัน้
เป็นผลจากบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึง่ ผูต้ รวจการรับค�ำร้อง
ไว้ทั้งสองกรณี แต่ในขั้นการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการกลับยื่นให้
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ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเฉพาะการกระท�ำเท่านั้น โดยไม่ยื่นประเด็นว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วย กรณีเช่นนี้ ประชาชน
ผู้ยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินจะด�ำเนินการอย่างใดได้บ้าง จะร้องสอดเข้ามาใน
ชัน้ พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ หรือจะต้องยืน่ ค�ำร้องแยกต่างหากอีกคดีหนึง่
หรือกรณีทผี่ ตู้ รวจการแผ่นดินยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ผูร้ อ้ งเห็นว่าค�ำร้องของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินยังขาดตกบกพร่องในสาระส�ำคัญบางประการที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ควรจะได้รบั ทราบเป็นข้อมูลในการพิจารณา เช่นนี้ ประชาชนผูร้ อ้ งจะสามารถด�ำเนินการ
อย่างใดได้บ้าง หรือค�ำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ บกพร่องอย่าง
ร้ายแรงจนอาจท�ำให้คำ� ร้องดังกล่าวถูกยกหรือถูกสัง่ ไม่รบั ค�ำร้อง เช่นนี้ ประชาชนผูย้ นื่
ค�ำร้องแต่แรกจะสามารถยื่นค�ำร้องเพิ่มเติมได้หรือไม่ อย่างไร เป็นต้น
		
9.3.2.2 ปัญหาระบบการพิจารณารับค�ำร้องของศาลรัฐธรรมนูญ
ภายหลังจากที่ค�ำร้องได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ตรวจการ
แผ่นดินแล้ว เมื่อได้มีการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องน�ำ
ค�ำร้องดังกล่าวเข้าสูร่ ะบบกลัน่ กรองคดีอกี ชัน้ หนึง่ คือในชัน้ พิจารณารับค�ำร้อง ซึง่ ในชัน้ นี้
ก็มีประเด็นปัญหาสองประการส�ำคัญ ได้แก่
		ประการแรก ระยะเวลาในการพิจารณารับค�ำร้องสั้นเกินไป กล่าวคือ
ในการพิจารณาว่าจะรับค�ำร้องไว้พิจารณาหรือไม่ ตามกฎหมายก�ำหนดให้จะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 วัน นับจากวันทีอ่ งค์คณะทีพ่ จิ ารณาได้รบั ค�ำร้อง
จากหน่วยธุรการซึ่งเป็นระยะเวลาที่น้อยมากหากเปรียบเทียบกับระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ ท�ำให้ระบบไม่สามารถกลัน่ กรองคดีได้อย่างทีค่ วรจะเป็น
เพราะคณะตุลาการจะถูกบีบให้รับค�ำร้องด้วยกรอบระยะเวลานี้เอง
		ประการที่สอง ปัญหาการไม่มีอ�ำนาจในการยกค�ำร้องด้วยตัวเองของ
คณะตุลาการพิจารณารับค�ำร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ได้ให้อำ� นาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญในการแต่งตัง้
องค์คณะตุลาการชุดย่อยมาท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาว่าจะรับค�ำร้องไว้พจิ ารณาหรือไม่ ระบบนี้
เป็นเทคนิคทีร่ ะบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในต่างประเทศนิยมใช้เพือ่ แก้ไขปัญหา
ค�ำร้องทีถ่ กู ยืน่ มาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยมีจำ� นวนมาก โดยให้องค์คณะย่อยมีอำ� นาจ
ในการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณา ซึ่งระบบเช่นนี้ในต่างประเทศ

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

จะมีประสิทธิภาพอย่างมากเนือ่ งจากจะให้อำ� นาจเต็มแก่องค์คณะย่อยในการพิจารณาว่า
จะรับค�ำร้องไว้พิจารณาหรือไม่ โดยไม่ต้องเสนอให้องค์คณะใหญ่ของศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาซ�้ำ  เช่น องค์คณะย่อยของเกาหลีใต้และเยอรมนีที่หากองค์คณะย่อยมีมติ
เอกฉันท์ไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณา ค�ำร้องนัน้ ก็จะตกไป แต่ระบบของไทยไม่ได้ให้อำ� นาจ
เช่นนั้นแก่องค์คณะตุลาการชุดย่อย ท�ำให้กรณีที่คณะตุลาการชุดย่อยแม้จะความเห็น
ตรงกันเป็นเอกฉันท์ว่าจะรับหรือไม่รับค�ำร้องก็จะต้องน�ำเสนอให้องค์คณะตุลาการ
ชุดใหญ่พิจารณามีค�ำสั่งอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งแทนที่ระบบดังกล่าวจะช่วยให้ลดปริมาณคดี
ที่องค์คณะชุดใหญ่จะพิจารณาแต่กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น
9.3.3 ปัญหาการขาดกฎเกณฑ์ที่จ�ำเป็นต่อการพิจารณาในบางเรื่อง
นอกจากกฎเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการยื่นค�ำร้องโดยผู้ตรวจการแผ่นดินที่
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
จะไม่ได้ก�ำหนดไว้ชัดเจนแล้ว ในกฎหมายดังกล่าวก็ยังขาดหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญต่อการ
พิจารณาคดีในอีกหลายเรื่อง อันได้แก่ หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับค�ำร้องหรือไม่รับ
ค�ำร้อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาก�ำหนดมาตรการชัว่ คราว หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
วินจิ ฉัยชีข้ าดคดี และหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค�ำบังคับ ซึง่ แม้ศาลจะก�ำหนดหลักเกณฑ์
ผ่านการวางบรรทัดฐานในค�ำวินิจฉัยได้ แต่หากมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนปรากฏ
เป็นกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรย่อมท�ำให้ประชาชนฝ่ายทีย่ นื่ ค�ำร้องสามารถด�ำเนินการ
ได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ ไม่ตอ้ งเสียเวลา
หรือเสียสิทธิกับความไม่เข้าใจหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง และท�ำให้ประชาชนยอมรับ
ในค�ำวินิจฉัยได้โดยง่าย
9.3.4 ปัญหาการเมืองเชิงตุลาการ (Judicialization of Politics)
ประเด็นปัญหาข้อนีส้ บื เนือ่ งจากปัญหาของระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญไทย
ที่บีบให้เหลือแต่การใช้อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยตรงขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
เท่านัน้ ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พจิ ารณาได้ ซึง่ การใช้อำ� นาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ในหลายกรณี เ ป็ น เรื่ อ งดุ ล พิ นิ จ โดยแท้ ข ององค์ ก ร หรื อ เป็ น เรื่ อ งที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
ให้เป็นแดนอิสระในการใช้อ�ำนาจของตนเองพอสมควร เช่น กรณีที่รัฐสภาไม่ได้
ตรากฎหมายที่อาจเป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน นอกจากนี้
ในบางเรือ่ งอาจเป็นประเด็นทีม่ คี วามแหลมคมในทางการเมือง เช่น กรณีการออกค�ำสัง่ เรียก
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ของคณะกรรมาธิการ ในกรณีที่ต้องมีการเรียกบุคคลมาสอบสวน แต่บุคคลดังกล่าว
ยื่นค�ำร้องทุกข์ว่า ค�ำสั่งเรียกดังกล่าวขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญและละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
เช่นนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญจะใช้อ�ำนาจ คุ้มครองชั่วคราว หรือวินิจฉัยออกค�ำบังคับว่า
ห้ามเรียกบุคคลดังกล่าวมา ย่อมก่อให้เกิดปัญหาทางการเมืองได้ เป็นต้น
กรณีเช่นนี้ในทางรัฐศาสตร์เรียกว่า “Judicialization of Politics” หรือ
การท�ำให้เรื่องทางการเมืองกลายเป็นประเด็นทางกฎหมายที่เปิดช่องให้ศาลหรือ
ฝ่ายตุลาการเข้าไปเกีย่ วข้อง86 ซึง่ น�ำไปสูส่ งิ่ ทีเ่ รียกกันในประเทศไทยว่า “ตุลาการภิวตั น์”87
การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเข้าไปตรวจสอบเรื่องทางการเมืองดังกล่าวและใช้อ�ำนาจ
ก�ำหนดมาตรการหรือค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราว หรือออกค�ำบังคับให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ปฏิบัติตาม จึงมีความสุ่มเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศาลรัฐธรรมนูญ
กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญอืน่ จนอาจลุกลามกลายเป็นวิกฤตรัฐธรรมนูญ (Constitutional
Crisis) ได้ ดังนั้น การตัดสินคดีในแต่ละเรื่องจ�ำเป็นต้องใช้ความรอบคอบ ค�ำนึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ให้มากขึ้น
9.4 แนวทางในการแก้ไขสภาพปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ของคณะผูว้ จิ ยั ต้นเหตุ
เกิดการวางระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่ไม่สอดคล้องกับหลักวิชาการ ดังนั้น
แนวทางการแก้ไขปัญหาจึงควรแก้ไขตัวบทกฎหมาย แต่อย่างไรก็ดี การแก้ไขกฎหมาย
ดังกล่าวอาจจะต้องใช้เวลานานและอยูน่ อกเหนืออ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ และเพือ่ ให้
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญสามารถด�ำเนินการได้ และได้รับการพัฒนาจนกลายเป็น
สถาบันทางกฎหมายหลักที่ให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขสภาพปัญหา
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ (9.4.1) แนวทางการแก้ไข
ปัญหาระยะสั้น (9.4.2) แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะกลาง และ (9.4.3) แนวทางการ
แก้ไขปัญหาระยะยาว
86
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สมชาย ปรีชาศิลปกุล, การเมืองเชิงตุลาการ, วารสารนิติสังคมศาสตร์ 9, ฉ.1 (มกราคม-มิถุนายน 2559).
ธีรยุทธ์ บุญมี, ตุลาการภิวัตน์, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2549).

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

9.4.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้น
แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้นคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้การ
ด�ำเนินกระบวนการพิจารณาค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญภายใต้กฎหมายที่เป็นอยู่
สามารถด�ำเนินการได้อย่างราบรืน่ ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ซึง่ แนวทางเหล่านีอ้ ยูใ่ นอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะด�ำเนินการได้เองและสามารถด�ำเนินการได้ทันทีโดยใช้ระยะ
เวลาไม่มาก แนวทางนี้แบ่งเป็น 5 ประการ ได้แก่ (9.4.1.1) การเปลี่ยนแนวทางการ
ตีความมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 (9.4.1.2) การท�ำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผูต้ รวจการแผ่นดิน
กับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างกฎเกณฑ์ในการพิจารณาและส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณา (9.4.1.3) การตราข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญที่จ�ำเป็นแก่การพิจารณา
คดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ (9.4.1.4) การน�ำหลักการยับยั้งอ�ำนาจตนเองมาใช้
ในการก�ำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวและการก�ำหนดค�ำบังคับ และ (9.4.1.5)
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
9.4.1.1 การเปลีย่ นแนวทางการตีความมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ให้เปิดช่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้กว้างขึ้น
เนื่องจากมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 เป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดลักษณะของการ
กระท�ำทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจในการวินจิ ฉัยคดีโดยใช้ถอ้ ยค�ำในทางปฏิเสธทีย่ กเว้น
การกระท�ำที่จะเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดี ดังนั้น หากมีการตีความข้อยกเว้นตาม
มาตรา 47 อย่างกว้างในลักษณะขยายความข้อยกเว้นดังกล่าวให้กว้างขึ้นก็จะยิ่งท�ำให้
วัตถุแห่งการฟ้องคดีน้อยลงไปอีก อันจะส่งผลท�ำให้ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิตาม
มาตรา 213 แห่งรัฐธรรมนูญได้ ซึง่ ย่อมจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่
ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้สทิ ธิทางศาลในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตนเอง
ได้ ม ากขึ้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ร ะบบการร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ท� ำ หน้ า ที่ คุ ้ ม ครอง
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ การตีความข้อยกเว้นตาม
มาตรา 47 ดังกล่าว จึงควรน�ำหลักบูรณภาพแห่งรัฐธรรมนูญ88 ซึ่งเป็นหลักการตีความ
88

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, หลักการตีความกฎหมายมหาชน, ใน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ, หลักการตีความกฎหมายมหาชน, (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551), 175.
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รัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ มาร่วมพิจารณา โดยให้การตีความมาตรา 47 ดังกล่าว
เป็นการตีความโดยเคร่งครัดในลักษณะจ�ำกัดขอบเขตของข้อยกเว้น ไม่ขยายความ
ขอบเขตแห่งข้อยกเว้นออกไป เพื่อเปิดช่องให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา 213 ยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้มากขึ้น โดยแนวทางการตีความ
กฎหมายที่ควรจะเปลี่ยนแปลงและมีความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการประกอบด้วย
3 แนวทางส�ำคัญ ได้แก่
		แนวทางแรก กรณีการฟ้องคดีที่มีการกระท�ำทางนิติบัญญัติเป็นวัตถุ
แห่งการฟ้องคดี หรือการฟ้องว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
และล่วงละเมิดต่อสิทธิของประชาชน
หากพิ จ ารณาแบ่ ง แยกประเภทบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายตามความ
สามารถในการล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ได้แก่ บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายประเภททีต่ อ้ งมีการบังคับใช้กฎหมาย กับบทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมายประเภทที่ไม่ต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายประเภทแรกจะสามารถ
ล่วงละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานได้จะต้องมีการออกค�ำสัง่ หรือด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมาย
ต่อประชาชนก่อน ส่วนกฎหมายประเภทหลังนัน้ ไม่จำ� เป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย
ก็ลว่ งละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนแล้ว เช่น กฎหมายทีก่ ำ� หนดโทษทางอาญา
ในปัจจุบัน หากมีการยื่นค�ำร้องทุกข์ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
และล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ศาลรัฐธรรมนูญได้วางแนวทาง
การวิ นิ จ ฉั ย ไว้ ว ่ า เป็ น กรณี ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ก� ำ หนดช่ อ งทางและผู ้ ร ้ อ งไว้ เ ป็ น การ
เฉพาะแล้วตามมาตรา 212 และ มาตรา 231 (1)  ของรัฐธรรมนูญจึงเป็นการกระท�ำตาม
ข้อยกเว้นในมาตรา 47 (2) ของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับค�ำร้องดังกล่าวไว้
พิจารณา
การตีความเช่นนี้จึงปิดช่องทางที่ประชาชนจะยื่นค�ำร้องว่าการกระท�ำ
ทางนิติบัญญัติขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญและล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของตนได้
โดยตรง โดยหากประชาชนผู ้ ใ ดที่ ถู ก ล่ ว งละเมิ ด สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานโดยบทบั ญ ญั ติ
แห่งกฎหมาย จะต้องรอให้เกิดความเสียหายจากการบังคับใช้กฎหมายเช่นว่านัน้ เสียก่อน
แล้วจึงด�ำเนินการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลอื่นที่มีเขตอ�ำนาจ เช่น ศาลปกครองหรือ

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ศาลยุติธรรม จากนั้นจึงจะมีสิทธิยื่นค�ำร้องตามมาตรา 212 โดยผ่านศาลอื่นได้
หรือจะต้องยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาก่อนตามความในมาตรา 231(1)
ซึง่ การด�ำเนินการทัง้ สองรูปแบบนีอ้ าจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนจนเกินสมควร
และการตีความ ตลอดจนก�ำหนดกระบวนการด�ำเนินการเช่นทีก่ ล่าวมานี้ อาจไม่สอดคล้อง
ต่อเจตนารมณ์ของมาตรา 213 แห่งรัฐธรรมนูญ และท�ำให้สิทธิของประชาชน
ที่จะแก้ไขเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตนจาก
การใช้อ�ำนาจรัฐต้องสูญเสียไป
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการตีความบทบัญญัติในมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
ส�ำหรับกรณีของการฟ้องร้องว่าการกระท�ำทางนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเสียใหม่ โดยจะต้องตีความให้
อยู่ภายใต้มาตรา 25 วรรคสาม และมาตรา 213 แห่งรัฐธรรมนูญ คือหากเกิดกรณีการ
ฟ้องคดีทมี่ กี ารกระท�ำทางนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดี หรือการฟ้องว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนั้นขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญและล่วงละเมิดต่อสิทธิของประชาชน และเป็น
บทบัญญัติแห่งกฎหมายประเภทที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนโดยที่ไม่ต้องมีการบังคับตามกฎหมาย
ศาลรัฐธรรมนูญควรตีความว่า กรณีดงั กล่าวนีเ้ ป็นคนละกรณีกบั มาตรา 47 (2) เนือ่ งจาก
เป็นฐานแห่งสิทธิที่แตกต่างกัน ช่องทางการยื่นค�ำร้องตามมาตรา 212 ก็ดี หรือ
มาตรา 231 (1) ก็ดี เป็นการให้สิทธิแก่ “องค์กรของรัฐ” ที่กฎหมายก�ำหนดยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบเป็นภาวะ
วิ สั ย แต่ กรณี นี้ เ ป็นกรณีที่ “ประชาชน” จะร้องขอให้ศ าลรัฐ ธรรมนูญคุ้มครอง
สิทธิของตนด้วยตนเองเป็นการใช้สิทธิของ “ประชาชน” เอง ตามมาตรา 25 วรรคสาม
ทีร่ บั รองสิทธินไี้ ว้โดยตรงและเป็นระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบเป็น
อัตวิสัย และถือเป็นกรณีการยื่นค�ำร้องตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 การตีความเช่นนี้
จะเปิดช่องให้การฟ้องร้องว่าการกระท�ำทางนิติบัญญัติล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนยังสามารถด�ำเนินการได้
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แนวทางที่สอง การตีความ มาตรา 47(3)
บทบัญญัติมาตรา 47 (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ทีก่ ำ� หนดว่าการกระท�ำทีม่ กี ฎหมาย
ก�ำหนดขัน้ ตอนและยังไม่ได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดให้แล้วเสร็จ จะไม่สามารถ
น�ำมาฟ้องร้องเป็นคดีความต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอาศัยช่องทางตามมาตรา 213 ได้นนั้
ถือเป็นบทบัญญัติตามหลักการหมดสิ้นหนทางเยียวทางกฎหมายแล้ว อันเป็นเงื่อนไข
ส�ำคัญในการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายของประเทศอื่น ๆ
เพื่อท�ำให้คดีไม่เข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญมากจนเกินไป และเพื่อให้กลไกการคุ้มครองสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนในระบบกฎหมายยังสามารถท�ำงานได้ โดยทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกระบวนการนั้น อันท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่พึ่งสุดท้าย
ในระบบอย่างแท้จริง
แต่อย่างไรก็ดี หากศึกษาในระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของ
หลาย ๆ ประเทศจะพบว่า แม้ในประเทศเหล่านั้นจะมีบทบัญญัติการหมดสิ้นหนทาง
เยี ย วยาทางกฎหมายก็ จ ริ ง แต่ ศ าลจะวิ นิ จ ฉั ย โดยการสร้ า งข้ อ ยกเว้ น เอาไว้ โ ดย
ค�ำพิพากษา เช่น ในเยอรมนีหรือตุรกี ที่ศาลได้ตีความเกี่ยวกับหลักการด�ำเนินการ
จนหมดสิ้นหนทางเยียวยาไว้ว่า หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถด�ำเนินการทางกฎหมาย
ทีก่ ำ� หนดไว้ได้ หรือเป็นกรณีทอี่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานอย่างร้ายแรง
และไม่สามารถที่จะรอให้มีการด�ำเนินการเยียวยาตามขั้นตอนปกติได้ ศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถรับค�ำร้องดังกล่าวไว้พจิ ารณาได้แม้จะยังไม่ได้ดำ� เนินการตามช่องทางดังกล่าวเลย
หรือกรณีของเกาหลีใต้ทสี่ ร้างข้อยกเว้นว่า หากช่องทางการเยียวยาดังกล่าวไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้จริง หรือพิจารณาแล้วเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า ช่องทางดังกล่าวไม่สามารถ
แก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนได้จริง เช่นเดียวกับกรณีของศาลสิทธิมนุษยชน
ยุ โ รปที่ ใ ห้ ศ าลมี ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ จ ะรั บ คดี ห รื อ ไม่ รั บ คดี ไ ว้ พิ จ ารณาก็ ไ ด้ แม้ ผู ้ เ สี ย หาย
จะไม่ดำ� เนินการตามช่องทางทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้เพือ่ เยียวยาความเสียหายจนเสร็จสิน้
หรือไม่อาจเข้าสู่กระบวนการเยียวยาความเสียหายได้
ดังนั้น ในระบบของไทยกรณีเช่นนี้ หากเป็นกรณีที่ช่องทางเยียวยา
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ประชาชนได้จริง
อย่างแน่แท้ หรือเป็นกรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

อย่ า งร้ า ยแรงจนไม่ ส ามารถรอให้ มี ก ารด� ำ เนิ น การเยี ย วยาตามขั้ น ตอนปกติ ไ ด้
ศาลรัฐธรรมนูญอาจพิจารณารับค�ำร้องไว้พิจารณาก็ได้ แต่ศาลจะต้องให้เหตุผลที่
หนักแน่นเพียงพอว่าเป็นกรณีพเิ ศษทีไ่ ม่สามารถด�ำเนินการตามกระบวนการปกติได้จริง
		แนวทางที่สาม การตีความมาตรา 47 (4)
ศาลรัฐธรรมนูญในห้วงเวลาปัจจุบนั ได้อาศัยความในมาตรา 47 (4) แห่ง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
วางแนวบรรทัดฐานค�ำวินิจฉัยไว้ว่าหากค�ำร้องที่ยื่นเข้ามาโดยอาศัยช่องทางตาม
มาตรา 213 เป็นค�ำร้องทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีความซึง่ ศาลอืน่ ได้พจิ ารณาแล้ว ไม่วา่ ในล�ำดับ
ชั้นใด ซึ่งรวมไปถึงการออกค�ำสั่งต่าง ๆ เช่น ค�ำสั่งระหว่างพิจารณา ค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง
ไว้พิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญจะได้ด�ำเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย นั่นคือ
จะไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณา เพื่อป้องกันไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญก้าวล่วงเข้าไปตรวจสอบ
ดุลพินิจของศาลอื่นซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการเช่นเดียวกัน
แต่อย่างไรก็ดี การด�ำเนินการเช่นว่านั้นท�ำให้มีหลายกรณีที่แม้ศาลอื่น
จะยังไม่ได้พิจารณาในประเด็นว่าการกระท�ำอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นมีลักษณะ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก็ยอ่ มอยูใ่ นขอบเขตของมาตรานีด้ ว้ ย จึงส่งผลท�ำให้
ประเด็นที่ว่า การกระท�ำอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก็จะไม่ถูกพิจารณาตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ ส่งผลท�ำให้
การกระท� ำ บางประการที่ อ าจจะขั ด แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ และล่ ว งละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ
ของประชาชนทีร่ ฐั ธรรมนูญได้คมุ้ ครองไม่ได้รบั พิจารณาวินจิ ฉัยจากศาลใดเลย ซึง่ จะไม่
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 ทีก่ ำ� หนดว่าการกระท�ำต่าง ๆ ของรัฐจะต้องไม่ขดั แย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ และท�ำให้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 วรรคสามของ
รัฐธรรมนูญที่ต้องการจะให้ประชาชนที่ถูกล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
คุ้มครองไว้สามารถร้องขอให้ศาลพิจารณาในประเด็นนี้ได้ ไม่เกิดขึ้นจริง
ดังนัน้ การตีความและปรับใช้บทมาตรา 47 (4) จึงควรจ�ำกัดเฉพาะกรณีที่
เป็นการกระท�ำทีศ่ าลได้พจิ ารณาในประเด็นว่าการกระท�ำนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
และล่วงละเมิดต่อสิทธิของประชาชนหรือไม่แล้ว ดังนั้น การกระท�ำบางเรื่องที่แม้จะ
ผ่านการพิจารณาโดยศาลอื่นมาแล้ว แต่หากศาลยังไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว
จึงไม่ควรถือว่าเป็นการกระท�ำที่ศาลได้พิจารณาแล้ว
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แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี การตี ค วามเช่ น นี้ อาจท� ำ ให้ เ กิ ด การใช้ เ ทคนิ ค การ
ด�ำเนินคดีที่คู่ความไม่ยอมยกข้อต่อสู้ว่าการกระท�ำนั้นขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อรอ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยในท้ายทีส่ ดุ หรือเป็นช่องทางให้เกิดการบิดเบือนกระบวนการ
พิจารณาของศาลตามปกติ แนวทางการตีความทีค่ ณะผูว้ จิ ยั เสนอจึงควรมีเงือ่ นไขจ�ำกัด
2 ประการ ได้แก่ ประการแรก จ�ำกัดว่าการที่ศาลอื่นไม่ได้พิจารณาว่าการกระท�ำนั้น
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ไม่ได้เป็นความผิดของคู่ความ หรือเป็นกรณี
ที่คู่ความ (ผู้ร้อง) ไม่สามารถยกข้อต่อสู้ได้ด้วยเหตุผลอันสมควร และ ประการที่สอง
ประเด็ น นั้ น จะต้ อ งเป็ น ประเด็ น ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นากฎหมาย
รัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นผู้วินิจฉัย
9.4.1.2 การก�ำหนดกฎเกณฑ์ในการพิจารณาค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ที่ยื่นโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระบบการยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตามที่ก�ำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
มาตรา 46 ถึงมาตรา 48 ก�ำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นกลไกที่ส�ำคัญในการ
กลั่นกรองคดีก่อนที่คดีนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ดี
บทบัญญัติมาตรา 46 และมาตรา 48 ไม่ได้ก�ำหนดกระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบของ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้มากเท่าใดนัก หากมีเพียงระยะเวลาจ�ำกัด
เท่านั้นที่ก�ำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้ต้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 และเพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าทีข่ องผูต้ รวจการแผ่นดินสอดประสานกับศาลรัฐธรรมนูญ และระบบการกลัน่ กรอง
คดีจะมีประสิทธิภาพอย่างมาก ศาลรัฐธรรมนูญควรจะต้องก�ำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่อง
ดังกล่าวนี้ให้ชัดเจน โดยแบ่งกฎเกณฑ์ออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ (1) กฎเกณฑ์การ
ด�ำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน และ (2) กฎเกณฑ์การ
ด�ำเนินการในขั้นตอนการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
(1) กฎเกณฑ์การด�ำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาโดยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน
กฎเกณฑ์ นี้ จ ะก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาเมื่ อ ประชาชนที่ ถู ก
ล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานได้ใช้สิทธิตามมาตรา 46 หรือมาตรา 48 แล้วแต่กรณี
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ยื่นค�ำร้องมาให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา ซึ่งในขั้นตอนนี้จะอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะพิจารณาตามดุลพินิจของผู้ตรวจการแผ่นดินเอง ดังนั้น การ
ก�ำหนดกฎเกณฑ์ในขัน้ ตอนนี้ ศาลรัฐธรรมนูญอาจท�ำข้อตกลงร่วมกับผูต้ รวจการแผ่นดิน
สร้างกฎเกณฑ์ในการพิจารณาและส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเพือ่ ให้กระบวนการ
พิจารณาและส่งต่อคดีให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และสามารถด�ำเนินการได้อย่างราบรื่น ดังต่อไปนี้
กฎเกณฑ์ในการพิจารณาค�ำร้องจะต้องวางหลักในการด�ำเนินการ 3 เรือ่ ง
ส�ำคัญ ประการแรก กฎเกณฑ์ในการพิจารณาวินจิ ฉัยค�ำร้องของผูร้ อ้ งว่าในการพิจารณา
ค�ำร้องของผูต้ รวจการแผ่นดินนัน้ ผูต้ รวจการแผ่นดินควรจะต้องพิจารณาใน 2 ประเด็น
หลัก อันได้แก่ ประเด็นแรก พิจารณาตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงในค�ำร้องเป็นไปตามที่
ผู้ร้องยื่นค�ำร้องมาหรือไม่ และประเด็นที่สอง คือตรวจสอบว่าผู้ร้องมีสิทธิในการยื่น
ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยจะต้องตรวจสอบว่าผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน
เสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระท�ำตามที่ร้องจริงหรือไม่
วัตถุแห่งการฟ้องคดีอยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ และค�ำร้องให้
ด�ำเนินการตามเงื่อนไขการฟ้องคดีที่กฎหมายก�ำหนดไว้แล้วหรือไม่ เช่น ค�ำร้องได้ยื่น
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดหรือไม่ หรือค�ำร้องได้ยื่นเป็นหนังสือที่มีเนื้อหา
ตามรายการที่กฎหมายก�ำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่
กฎเกณฑ์ต่อมาคือหลักเกณฑ์การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปฏิเสธไม่รับค�ำร้องของผู้ร้อง ซึ่งกรณีนี้ผู้ร้องสามารถยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
โดยตรง ในกรณีนี้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาว่า
จะรับค�ำร้องไว้พิจารณาหรือไม่ อาจก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยของผู้ตรวจการ
แผ่นดินว่า ให้ค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินให้ระบุเหตุผลแห่งการปฏิเสธค�ำร้องไว้
ให้ชัดเจนหรือแนบเอกสารที่ส�ำคัญที่ใช้ในการวินิจฉัย และก�ำหนดต่อไปว่าหากผู้ร้อง
จะยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องระบุเหตุผลที่ไม่เห็นพ้องด้วยกับค�ำวินิจฉัยของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมกับแนบหลักฐานที่จ�ำเป็น เช่น หากผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไม่รับค�ำร้องด้วยเหตุผลว่าวัตถุแห่งการฟ้องคดีไม่ใช่การกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ
กรณีเช่นนี้ ค�ำร้องของผู้ร้องที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญจะต้องระบุแก้ค�ำวินิจฉัยของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินว่าไม่เห็นพ้องกับค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างไร เพื่อให้
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องค์คณะที่พิจารณารับค�ำร้องจะได้อาศัยข้อมูลและเหตุผลที่ปรากฏในค�ำวินิจฉัยของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินและเหตุผลของผู้ร้องมาพิจารณาอันจะท�ำให้การพิจารณาโดย
องค์คณะรับค�ำร้องนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการเช่นนี้
จะท�ำให้เสมือนว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรวินิจฉัยรับค�ำร้องมาแล้วเบื้องต้น และ
ผู้ร้องที่ไม่เห็นพ้องด้วยกับค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องอุทธรณ์ค�ำสั่ง
ไม่รบั ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนัน่ เอง ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถพิจารณาได้งา่ ยขึน้
เพียงพิจารณาจากเนื้อหาในค�ำร้องและเหตุผลของผู้ตรวจการแผ่นดินประกอบกัน
		
(2) กฎเกณฑ์การด�ำเนินการในขัน้ ตอนการฟ้องคดีตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญ
โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในขั้นตอนนี้คือขั้นตอนหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับค�ำร้องจาก
ผู้ร้องไว้ และยื่นค�ำร้องนั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญเอง ในขั้นตอนนี้จะอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่จ ะพิจ ารณา ศาลรัฐธรรมนูญ จึงสามารถก�ำหนดกฎเกณฑ์
ในการพิจารณาในขั้นตอนนี้เองได้ โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวควรจะต้องประกอบไปด้วย
ข้อก�ำหนดว่าด้วยอ�ำนาจหน้าทีข่ องผูต้ รวจการแผ่นดินในฐานะทีเ่ ป็นผูร้ อ้ งในคดีนี้ และ
สิทธิหน้าที่ของประชาชนที่เป็นเจ้าของเรื่องและเป็นผู้ยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
เช่น ประชาชนผู้ยื่นค�ำร้องดั้งเดิมจะมีสิทธิขอเข้ามาในคดีเพื่อยื่นค�ำให้การเพิ่มเติม
ได้หรือไม่ หรือหากเกิดกรณีว่าผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นค�ำร้องที่มีเนื้อหาหรือข้อเท็จจริง
หรื อ ประเด็ น ที่ แ ตกต่ า งไปจากค� ำร้ อ งเดิ ม ของประชาชน กรณี เ ช่ น นี้ ประชาชน
ผู้ยื่นค�ำร้องเดิมจะมีสิทธิอย่างไรหรือไม่ เป็นต้น
9.4.1.3 การตราข้ อ ก� ำ หนดของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ จ� ำ เป็ น แก่ ก าร
พิจารณาคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ในกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง ในระดั บ
พระราชบัญญัตแิ ละกฎหมายล�ำดับรองของต่างประเทศ มักจะก�ำหนดกฎเกณฑ์สำ� หรับ
คดี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ จะพิ จ ารณาไว้ ที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตามลั ก ษณะเฉพาะของคดี
คดีการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญก็เช่นกันทีจ่ ะมีกฎเกณฑ์ในกฎหมายทีก่ ำ� หนดไว้เป็นพิเศษ
แต่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ในลักษณะดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาขัดข้องในการ
พิจารณาคดีได้ นอกจากนี้ ตามกฎหมายฉบับดังกล่าวให้นำ� ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
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ความแพ่งมาใช้ในการพิจารณา ซึ่งลักษณะของคดีแพ่งมีความแตกต่างไปจากลักษณะ
ของคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญอยู่มาก เนื่องจากคดีแพ่งจะมีลักษณะของข้อพิพาท
โดยคู่ความทั้งสองอยู่ในสถานะทางกฎหมายที่เท่าเทียมกัน คือไม่มีฝ่ายใดจะมีอ�ำนาจ
เหนือกว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ลักษณะของคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นการ
พิพาทกับระหว่างประชาชนกับฝ่ายรัฐที่มีอ�ำนาจเหนือกว่า อีกทั้งในคดีร้องทุกข์นี้
ในบางกรณีคู่กรณีคือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เช่น รัฐสภา ซึ่งมีอ�ำนาจอยู่ในระนาบ
เดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การน�ำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้
บังคับกับคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญอาจจะไม่สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของคดี
เท่าใดนัก ดังเช่นกรณีปญ
ั หาทีเ่ คยเกิดขึน้ เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญอาศัยอ�ำนาจตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองชัว่ คราวไม่ให้รฐั สภาพิจารณา
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น
ดังนั้น หากศาลรัฐธรรมนูญจะออกข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย
กระบวนการพิจารณาคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเพื่อก�ำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ใน
กระบวนการขั้นตอนการพิจารณาค�ำร้องประเภทนี้ก็จะสร้างความชัดเจนได้มากขึ้น
โดยข้ อ ก� ำ หนดในเรื่ อ งการร้ อ งทุ ก ข์ นี้ จ ะช่ ว ยเติ ม เต็ ม สิ่ ง ที่ ก ระบวนการพิ จ ารณา
คดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
(1) หลักการยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหาย และการยื่นค�ำร้องโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
(2) หลักเกณฑ์การด�ำเนินการและพิจารณาค�ำร้องที่ยื่นโดยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน รวมไปถึงสิทธิและหน้าที่ของประชาชนผู้ยื่นค�ำร้องเดิม
(3) หลักเกณฑ์การพิจารณาไม่รับค�ำร้องว่าศาลจะวินิจฉัยเรื่องใดบ้าง
(4) หลักเกณฑ์ในการยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลก�ำหนดมาตรการชัว่ คราวและ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
(5) หลักเกณฑ์การวินิจฉัยคดีว่าศาลจะต้องวินิจฉัยในประเด็นใดบ้าง
		
9.4.1.4 การน�ำหลักการยับยั้งอ�ำนาจตนเองมาใช้
ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน
จะท�ำให้ค�ำร้องทุกข์ที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเหลือแต่เพียงประเด็นปัญหาที่มีความ
เกี่ยวพันกับปัญหาทางการเมืองอย่างสูง อีกทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ให้อ�ำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญ
อย่างมาก ทัง้ ในการก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองชัว่ คราวและอ�ำนาจในการก�ำหนดค�ำบังคับ
แต่อย่างไรก็ดี การรับคดีไว้พิจารณา การพิจารณาคดี ตลอดจนการใช้อ�ำนาจบังคับคดี
ดังกล่าว อาจท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องปะทะกับองค์กรทางการเมืองโดยไม่จ�ำเป็น
ดังนั้น เพื่อยังคงให้อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและสร้างดุลยภาพของอ�ำนาจรัฐ
ศาลรัฐธรรมนูญควรน�ำหลักการยับยั้งอ�ำนาจตนเองมาใช้โดยจ�ำกัดบทบาทของตนเอง
ในปัญหาทางการเมือง แต่มุ่งเน้นพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นที่เป็นการคุ้มครองสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างแท้จริง และจ�ำกัดบทบาทตนเองในการเป็นผู้ชี้ขาด
ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำของรัฐทีล่ ว่ งละเมิดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของประชาชนเท่านัน้ โดยละเว้นกรณีทเี่ ป็นดุลพินจิ โดยแท้ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หรือกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญไม่อาจมีความเชีย่ วชาญหรือความพร้อมเพียงพอทีจ่ ะเข้าไป
วินิจฉัย นอกจากนี้ การก�ำหนดค�ำบังคับควรก�ำหนดในลักษณะของการออกค�ำสั่งแจ้ง
(Notice) ให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ของตนอันเกี่ยวเนื่องกับค�ำร้องของผู้ร้อง ให้เป็นไปตามแนวทางตามค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อลบล้างหรือแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของผู ้ ฟ ้ อ งคดี เ ท่ า นั้ น หากองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานนั้ น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามให้ ถื อ ว่ า การ
ไม่ด�ำเนินการตามค�ำบังคับของศาลรัฐธรรมนูญเป็นการกระท�ำผิดตามกฎหมายอื่น ๆ
เช่น ตามรัฐธรรมนูญหรือตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ที่ว่าด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งจะต้องด�ำเนินการตามกฎหมายอาญาต่อไปโดยองค์กรที่มีอ�ำนาจ
หน้าที่ อาทิ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
9.4.1.5 การเผยแพร่ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น คดี ร ้ อ งทุ ก ข์
ทางรัฐธรรมนูญ
จากการศึกษาค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งไม่รับค�ำร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ คณะผู้วิจัยพบว่า จ�ำนวนมากเป็นค�ำร้องที่ย่ืนมาโดยขาดความเข้าใจ
ในระบบการร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ เช่ น ยื่ น ค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ต่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง โดยที่ยังไม่ได้ฟ้องร้องคดีต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจก่อน หรือ
เขียนค�ำร้องทุกข์ที่ไม่เกี่ยวกับการร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการกระท�ำของรัฐที่ล่วงละเมิด
สิทธิของตนเองให้ชัดเจนแต่อย่างใด ซึ่งปัญหานี้อาจเกิดจากความไม่ชัดเจนของตัวบท

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

กฎหมายเองและยังสามารถเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญด้วย  
ดังนั้น เพื่อให้การท�ำงานของทั้งส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและองค์คณะ
ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เอง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ควรด� ำ เนิ น การเผยแพร่ ค วามรู ้
ความเข้าใจในการด�ำเนินคดีรอ้ งทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเช่นนีอ้ อกไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่
ทนายความที่จะเป็นกลไกส�ำคัญในการด�ำเนินคดีประเภทนี้ ทั้งในการเขียนค�ำร้อง
ยืน่ ต่อทัง้ ผูต้ รวจการแผ่นดินและต่อศาลรัฐธรรมนูญ หากทนายความสามารถเขียนค�ำร้อง
ให้ชดั เจนก็จะเป็นการง่ายต่อทัง้ ผูต้ รวจการแผ่นดินและต่อศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะวินจิ ฉัย
ค�ำร้อง เช่น เนื้อหาค�ำร้องจะสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าผู้ร้องต้องการจะโต้แย้ง
การกระท�ำใดของรัฐ เป็นต้น โดยในการนี้ ศาลรัฐธรรมนูญอาจร่วมกับสภาทนายความ
จัดอบรมการด�ำเนินคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญให้แก่ทนายความทั้งหลาย ทั้งในส่วน
ความรูพ้ นื้ ฐานของระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ และการด�ำเนินกระบวนการในคดี
ประเภทนี้ ตัง้ แต่การเตรียมคดี การด�ำเนินการตามเงือ่ นไขการฟ้องคดีทกี่ ฎหมายก�ำหนด
การเขี ย นค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ เ พื่ อ ยื่ น ต่ อ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น หรื อ ยื่ น ต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
การด�ำเนินกระบวนพิจารณาในศาลไปตลอดจนเมื่อศาลได้มีค�ำวินิจฉัยและจะต้อง
ด�ำเนินการติดตามการบังคับคดี
และหากการอบรมประสบความส�ำเร็จ ทนายความเริ่มมีความรู้ความ
เข้าใจในการด�ำเนินคดีประเภทนีม้ ากแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญอาจก�ำหนดเงือ่ นไขการด�ำเนินคดี
ร้องทุกข์นี้โดยบังคับให้ผู้ร้องจะต้องมีตัวแทนหรือทนายความที่ผ่านการอบรมนี้แล้ว
เท่านั้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญให้มีประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึน้ และช่วยกลัน่ กรองคดีได้อกี ทางหนึง่ อนึง่ การก�ำหนดเงือ่ นไขดังกล่าวมีลกั ษณะ
เป็นการจ�ำกัดสิทธิในการฟ้องคดีของประชาชน ดังนั้น จึงควรด�ำเนินการโดยการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม เข้ า ไปในพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น
9.4.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะกลาง
การแก้ไขปัญหาระยะกลางคือการแก้ไขปัญหาที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย อันได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้ว ย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ระบบการฟ้องคดีโดยตรงต่อ
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ศาลรัฐธรรมนูญนี้สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความชัดเจนในการ
ด�ำเนินคดีและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญให้แก่สังคม
อันเป็นการพัฒนาระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญต่อไป โดยการแก้ไขกฎหมาย
ในขัน้ ตอนนี้ คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่ายังควรด�ำเนินการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์เดิมของผูร้ า่ ง
กฎหมายเดิมทีไ่ ม่ตอ้ งการจะให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปตรวจสอบการกระท�ำทางตุลาการ
ซึง่ แนวทางนีน้ า่ จะสอดคล้องกับพัฒนาการของระบบกฎหมายและสภาพสังคมการเมือง
ของไทยในปัจจุบันที่ยังไม่ยอมรับให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจพิจารณาคดีร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญแบบเต็มรูปทีส่ ามารถตรวจสอบค�ำสัง่ หรือค�ำพิพากษาของศาลได้ และ
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในมโนทัศน์ว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มที่ โดยการแก้ไขในมาตรา 46 มาตรา 47 และ มาตรา 48 ของกฎหมาย
ฉบับดังกล่าว ดังนี้
		
9.4.2.1 ก�ำหนดวัตถุแห่งคดีไว้โดยเฉพาะเจาะจง
การก�ำหนดวัตถุแห่งคดีควรก�ำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง ซึง่ หากพิจารณา
จากการกระท�ำที่สามารถยื่นร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน  ดังนี้
มาตรา 46 “ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายจากการถูกล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้คุ้มครอง
ไว้จากกระท�ำหรือการงดเว้นการกระท�ำที่เป็นการใช้อ�ำนาจมหาชนที่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญในกรณีดังต่อไปนี้ สามารถยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง  
(1) บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย หรื อ การงดเว้ น การตรากฎหมาย
ที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภายกเว้นการฟ้องคดีตามบทบัญญัติว่าด้วย
หน้าที่ของรัฐตามมาตรา 51
(2) กรณีที่ศาลอื่นไม่ส่งข้อโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาล
จะใช้บังคับแก่คดีต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญมาให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 212
(3) การใช้อำ� นาจตามรัฐธรรมนูญโดยตรงขององค์กรอิสระ หรือองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญอืน่ ทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดให้เป็นทีส่ ดุ หรือทีศ่ าลอืน่ ไม่รบั คดีไว้พจิ ารณา
ด้วยเหตุที่ศาลอื่นไม่มีเขตอ�ำนาจในการพิจารณา

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

(4) การใช้อ�ำนาจตามมาตรา 44 ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 หรือ
ตามมาตรา 265 วรรคสอง”
		
9.4.2.2 ก�ำหนดเงื่อนไขการร้องทุกข์ใหม่
เงื่ อ นไขในการร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ เดิ ม จะต้ อ งยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินเสียก่อน หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายควรจะยกเลิกการ
ยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่ให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงแทน และสร้าง
กลไกหรือระบบการกลั่นกรองคดีที่มีประสิทธิภาพทดแทน ดังนี้
มาตรา 47 “การยื่นค�ำร้องตามมาตรา 46 ให้ท�ำเป็นหนังสือยื่นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายหรือ
ได้รู้ว่าอาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เว้นแต่เป็นการ
ฟ้องคดีต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามมาตรา 46 (1) ให้ยื่นค�ำร้องภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ”
9.4.2.3 ก�ำหนดกระบวนการพิจารณารับค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ไว้โดยเฉพาะ
ก� ำ หนดระบบการพิ จ ารณารั บ ค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ ใ หม่ จ ากเดิ ม ที่ ก ฎหมาย
ให้ระยะเวลาแก่ศาลในการพิจารณาไว้สั้นเกินไปและไม่ได้ให้อ�ำนาจวินิจฉัยค�ำร้อง
แก่องค์คณะตุลาการที่พิจารณารับค�ำร้องทุกข์ ดังนี้
มาตรา 48 “ในการพิจารณารับค�ำร้อง ให้ศาลหรือคณะตุลาการที่ได้รับ
การแต่ ง ตั้ ง ตามมาตรา 49 มี อ� ำ นาจไต่ ส วนค� ำ ร้ อ งและเรี ย กให้ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งส่ ง
พยานหลักฐานมาตรวจสอบ หรือเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�ำก็ได้ และไม่ให้
น�ำหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาตามมาตรา 49 มาใช้กับการพิจารณารับค�ำร้อง
ตามมาตรานี้
คณะตุ ล าการอาจมี ค� ำ สั่ ง ไม่ รั บ ค� ำ ร้ อ งได้ โ ดยมติ เ อกฉั น ท์ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) การยื่นค�ำร้องไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่อาจแก้ไขได้ หรือ
องค์คณะตุลาการได้สั่งให้แก้ไขแล้ว แต่ผู้ร้องไม่ได้ด�ำเนินการตามค�ำสั่ง
(2) ค�ำร้องที่ยื่นเกินระยะเวลาที่ก�ำหนด
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(3) ค�ำร้องที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย
หากคณะตุลาการไม่สามารถมีมติเอกฉันท์ตามวรรคก่อนให้เสนอให้ศาล

พิจารณา”
9.4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว
แนวทางการแก้ไขปัญหาระบบยาวคือการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางกฎหมาย
ให้รองรับระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเต็มรูป เนือ่ งจากในบรรดาระบบทีใ่ ห้
หลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการ ระบบที่สมบูรณ์ที่สุดคือระบบการ
ร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนี เนื่องจากเป็นระบบที่ให้ฝ่ายตุลาการ
สามารถตรวจสอบว่าการใช้หรือการงดเว้นการใช้อ�ำนาจมหาชนนั้น ล่วงละเมิดต่อ
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนหรือไม่ ได้ในทุกมิติและทุกการกระท�ำ  ไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้อ�ำนาจทางนิติบัญญัติ บริหารหรือตุลาการ และรวมไปถึงการกระท�ำของเอกชน
ในบางกรณี ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเต็มรูป (Full
Constitutional Complaint) ซึ่งการจะน�ำระบบดังกล่าวมาใช้ในระบบกฎหมายไทย
ในปัจจุบนั นัน้ อาจจะยังไม่เหมาะสม เนือ่ งจากระบบกฎหมายยังขาดความเข้าใจพืน้ ฐาน
ในหลักสิทธิขั้นพื้นฐาน89 อีกทั้งสังคมยังไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าจะสามารถท�ำหน้าที่ดังกล่าวได้หรือไม่90 แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทย
จะไม่สามารถน�ำระบบดังกล่าวมาใช้ได้เลย หากแต่ระบบกฎหมายของไทยอาจจะต้อง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายให้มีความพร้อมที่จะรองรับระบบดังกล่าว
เสียก่อน โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวอาจท�ำได้ โดยการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในมโนทัศน์วา่ ด้วยสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและสร้างความเชือ่ มัน่ ในศาลรัฐธรรมนูญ
โดยอาจด�ำเนินการใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ (9.4.3.1) ขั้นตอนแรก คือ การสร้างความรู้
ความเข้าใจในหลักการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและความเชื่อมั่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
(9.4.3.2) ขั้นตอนที่สอง การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
วรเจตน์ ภาคีรตั น์, รายงานการวิจยั เรือ่ ง การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายเยอรมัน : วิเคราะห์
เปรียบเทียบการฟ้องคดีโดยประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย, เสนอต่อคณะกรรมการ
วิจยั และสัมมนา คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553).
90
บรรเจิด สิงคะเนติ, รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว, เสนอต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
(กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551).
89

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

แบบเต็มรูป และ (9.4.3.3) ขั้นตอนที่สาม การน�ำระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
แบบเต็มรูปมาใช้
9.4.3.1 การสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
ขั้นพื้นฐานและความเชื่อมั่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับในขัน้ ตอนแรก ศาลรัฐธรรมนูญจะมีบทบาททีส่ ำ� คัญในการพัฒนา
ระบบการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนใน 2 ประการ ประการแรก การน�ำ
ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐานมาใช้ในการวินิจฉัยคดี โดยเขียนระบุไว้ในค�ำวินิจฉัยในลักษณะ
ทีใ่ ห้คำ� วินจิ ฉัยสร้างความรูค้ วามเข้าใจ (Educate) ในทฤษฎีสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานให้แก่สงั คม
และนักศึกษากฎหมาย เนือ่ งจากค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นวัตถุแห่งการศึกษา
ที่ ส� ำ คั ญ ของนั กกฎหมายมหาชน หากในค�ำวินิจ ฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญสามารถ
วางหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องย่อมเป็นวัตถุแห่งการศึกษาชั้นดีแก่นักศึกษากฎหมาย
และจะเป็นการให้ความรู้ต่อไปยังสังคมโดยภาพรวมด้วย
ประการที่ ส อง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สามารถสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่
สาธารณชนในสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ โดยการวินจิ ฉัยคดีโดยให้นำ�้ หนัก
กับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนมากกว่าการปกป้องความมั่นคงแน่นอน
ในนิติฐานะของอ�ำนาจรัฐ เพื่อผลักดันให้ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญสามารถ
ลงหลักปักฐานได้อย่างมั่นคง ได้รับการยอมรับจากประชาชน และเป็นสถาบันที่
ท� ำ หน้า ที่ คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชนได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่น
การตีความกฎหมายในปัจจุบนั เปิดช่องให้ประชาชนได้รบั ความคุม้ ครองมากขึน้ ค�ำนึงถึง
การคุ้มครองสิทธิของประชาชนมากกว่าความมั่นคงของอ�ำนาจรัฐ
9.4.3.2 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบ
เต็มรูป
ขั้นตอนที่สอง การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
แบบเต็ ม รู ป จะเริ่ มขึ้นเมื่อสัง คมโดยภาพรวมมีความรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานมากขึน้ และเริม่ ให้ความเชือ่ มัน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญมากขึน้ ขัน้ ตอนต่อไป
คือ การเปลีย่ นระบบร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเต็มรูปมาใช้ แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงแรก
อาจก�ำหนดเงื่อนไขบางประการเพื่อให้สังคมได้เกิดความมั่นใจได้ว่าระบบดังกล่าวนี้
สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนได้จริง
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โดยเงื่อนไขที่เพิ่มเติมคือเงื่อนไขส�ำหรับการวินิจฉัยการกระท�ำทาง
ตุลาการ กล่าวคือ การก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอ�ำนาจพิจารณาการกระท�ำที่ใช้
อ�ำนาจมหาชนได้ทกุ ประเภท แต่เพิม่ เงือ่ นไขส�ำหรับการวินจิ ฉัยการกระท�ำทางตุลาการ
เนื่องจากระดับความเชื่อมั่นของสังคมต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ
ศาลอื่นยังมีความแตกต่างกันมากดังที่ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ได้เคย
ชีใ้ ห้เห็น91 อย่างไรก็ตาม การควบคุมตรวจสอบการปรับใช้กฎหมายโดยองค์กรตุลาการ
ไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของกระบวนการที่เรียกว่า
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ ดังนั้น คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรให้การกระท�ำทางตุลาการ
เป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยก�ำหนดให้มีเงื่อนไขหรือ
กลไกในการสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อสังคมอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ เงือ่ นไขประการแรก
เพือ่ ให้การยืน่ ค�ำร้องนัน้ ได้รบั ความยินยอมจากฝ่ายตุลาการเองหรือมาจากฝ่ายตุลาการ
จึงควรก�ำหนดให้การร้องทุกข์กรณีนี้จะต้องได้รับการรับรองจากผู้พิพากษาศาลฎีกา
ตุลาการศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการศาลทหารสูงสุดแล้วแต่กรณี ว่ามีประเด็น
เกี่ยวกับการกระท�ำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญและละเมิดต่อสิทธิของประชาชนที่ควรจะ
ได้รับการพิจารณาจากศาลรัฐธรรมนูญ หรือมีความเห็นแย้งในการพิจารณาคดีนั้น
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทีศ่ าลรัฐธรรมนูญควรจะพิจารณา ทัง้ นี้
ผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการทีร่ บั รองอาจจะไม่ใช่ผพู้ พิ ากษาหรือตุลาการทีพ่ จิ ารณาพิพากษา
คดีนั้นก็ได้
เงื่อนไขประการที่สอง ก�ำหนดเงื่อนไขให้ศาลรัฐธรรมนูญรับค�ำร้องไว้
พิจารณา เฉพาะคดีที่มีความส�ำคัญต่อการวางรากฐานการใช้การตีความรัฐธรรมนูญ
ที่จ�ำเป็นหรือการวางแนวทางปฏิบัติขององค์กรของรัฐให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดย
ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผูใ้ ห้เหตุผลว่าเหตุใด คดีนจี้ งึ มีความส�ำคัญ การให้เหตุผลดังกล่าว
จะเป็นการอธิบายแก่สังคมได้ และท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีดุลพินิจในการเลือกรับคดี
ไว้พิจารณาตามความส�ำคัญของประเด็น อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้ศาลรัฐ ธรรมนูญ
เกิดความขัดแย้งต่อศาลอื่นโดยไม่จ�ำเป็น
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บรรเจิด สิงคะเนติ, รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว.

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

เงือ่ นไขประการทีส่ าม ก�ำหนดให้องค์มติสำ� หรับการวินจิ ฉัยว่าการกระท�ำ
ทางตุลาการหรือการกระท�ำที่ผ่านการพิจารณาโดยฝ่ายตุลาการมาแล้วไม่ชอบด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น จะต้ อ งใช้ อ งค์ ม ติ พิ เ ศษ จากเดิ ม ที่ ใ ช้ เ สี ย งข้ า งมากขององค์ ค ณะ
ก็อาจก�ำหนดให้ใช้เสียงข้างมากพิเศษ เช่น สองในสามของจ�ำนวนตุลาการทั้งหมด
หรือจะต้องก�ำหนดให้ระบบคะแนนเสียงตายตัว (Fixed Voting) โดยใช้เสียงตุลาการ
จ�ำนวนอย่างน้อย 6 ท่าน จาก 9 ท่าน เพื่อวินิจฉัยกว่าการกระท�ำดังกล่าวนั้น
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และประกาศให้คำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ของศาลไม่มผี ลบังคับ
ทางกฎหมาย และให้ศาลเดิมกลับไปพิจารณาคดีใหม่ ในทางที่สอดคล้องกับค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ
		
9.4.3.3 การน�ำระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเต็มรูปมาใช้
เมื่ อ ได้ ท ดลองระบบนี้ ไ ปจนกระทั่ ง สั ง คมเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ใน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว เงื่ อ นไขจ� ำ กั ด อ� ำ นาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการพิ จ ารณา
การกระท�ำทางตุลาการดังกล่าวนี้ ก็สามารถยกเลิกไปได้เพื่อให้ระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญของไทยเป็นระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเต็มรูปและคุม้ ครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนได้ทุกมิติและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
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บทที่ 10
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
10.1 บทสรุป
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “อ� ำ นาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 213 และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561” ฉบับนี้แยกการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นแรก ศึกษาความเป็นมาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ประเด็นที่สอง ศึกษาขอบเขตอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ การกระท�ำทีเ่ ป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดี วิธกี ารด�ำเนินการพิจารณาค�ำร้อง
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่สาม
ศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย และประเด็น
สุดท้าย เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขสภาพปัญหาและผลกระทบดังกล่าว
ในการศึกษาใช้วธิ วี จิ ยั เอกสาร (Documentary Research) และการเปรียบเทียบ
กฎหมายของประเทศที่มีระบบการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลเพื่อให้คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษาระบบการฟ้องคดี
จ�ำนวนทั้งสิ้น 6 ระบบ ได้แก่ ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนี
ประเทศออสเตรีย ประเทศตุรกี ประเทศเกาหลีใต้ และระบบการฟ้องคดีสทิ ธิมนุษยชน
ในอังกฤษ และการฟ้องคดีสิทธิมนุษยชนต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป เพื่อน�ำเอาระบบ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญและระบบการฟ้องคดีสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ
มาศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ ระบบตามความในมาตรา 213 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
จากการศึกษาพบว่า
1. พัฒนาการของระบบการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการใน
รัฐธรรมนูญไทย

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

ประเทศไทยมีพัฒนาการของการน�ำหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานโดยองค์กร
ตุลาการมาใช้โดยแบ่งพัฒนาการเป็น 3 ขั้น ดังนี้
พัฒนาการขัน้ แรก คือ การน�ำระบบการคุม้ ครองสิทธิโดยองค์กรตุลาการมาใช้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยการบัญญัติรับรอง
หลักการดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในมาตรา 28 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แต่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่สามารถรับค�ำร้องขอให้
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยตรงจากประชาชนได้ โดยประชาชนจะต้องยื่นค�ำร้อง
ต่อองค์กรและช่องทางที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด โดยช่องทางหลักคือการยื่นค�ำร้องต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
พัฒนาการขัน้ ทีส่ อง คือ การให้ประชาชนยืน่ ค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยน�ำระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องให้ประชาชนสามารถยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
มาใช้ แต่ได้จ�ำกัดวัตถุแห่งการฟ้องคดีไว้เฉพาะบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น ระบบ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีปญ
ั หาทีส่ ำ� คัญ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก วัตถุแห่งการ
ฟ้องคดีแคบเกินไป คือฟ้องร้องโดยตรงได้เฉพาะแต่กรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของผูร้ อ้ งโดยตรงเท่านัน้ ไม่รวมการกระท�ำของรัฐ
ประเภทอื่น และประการที่สอง ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นระบบที่ผู้ร้อง
จะต้องด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาความเสียหายตามช่องทางทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ครบถ้วน
เสียก่อน หากด�ำเนินการแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยา จึงสามารถยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการหมดสิ้นหนทางเยียวยาตามกฎหมาย
แต่ระบบกฎหมายไทยก�ำหนดช่องทางในการเยียวยาความเสียหายอันเนือ่ งมาจากการ
ถูกละเมิดสิทธิโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายไว้อย่างกว้างขวาง ทั้งกรณียื่นค�ำร้อง
ผ่านระบบศาลยุติธรรม การยื่นค�ำร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือการยื่นค�ำร้อง
ผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จนท�ำให้แทบไม่มกี รณีทปี่ ระชาชนจะหมดสิน้
หนทางเยียวยาได้ ดังนั้น ประชาชนจึงไม่สามารถใช้สิทธิตามช่องทางดังกล่าวได้ ส่งผล
ท�ำให้ระบบร้องทุกข์ดังกล่าวยังไม่สามารถคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว ท� ำ ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระบบในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาเป็นพัฒนาการในขัน้ ทีส่ าม คือ ความพยายาม
ในการขยายบทบาทของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน
ของประชาชน โดยการปรับปรุงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ที่ก�ำหนดให้
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถรับค�ำร้องจากประชาชนโดยตรง และได้ทำ� การแก้ไขข้อบกพร่อง
ของระบบในรัฐธรรมนูญฉบับเก่า 3 เรือ่ ง ได้แก่ เรือ่ งแรก การขยายวัตถุแห่งการฟ้องคดี
จากเดิมที่จ�ำกัดเฉพาะบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาเป็นการกระท�ำของรัฐทุกประเภท
เรื่องที่สอง คือการขยายบทคุ้มครองสิทธิจากเดิมที่ก�ำหนดเฉพาะสิทธิที่รัฐธรรมนูญ
“รับรอง” มาเป็นสิทธิทรี่ ฐั ธรรมนูญ “คุม้ ครอง” ซึง่ มีความหมายกว้างกว่า และ เรือ่ งทีส่ าม
การไม่บัญญัติหลักการหมดสิ้นหนทางเยียวยาทางกฎหมายไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อ
เปิดช่องให้ประชาชนสามารถยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้กว้างขึ้น แต่อย่างไรก็ดี
เจตนารมณ์ดังกล่าวกลับไม่ประสบความส�ำเร็จ เนื่องจากในรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
ไปก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอน และวิ ธี ก ารพิ จ ารณาค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ ดั ง กล่ า วของ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วกลั บ ก� ำ หนดข้ อ ยกเว้ น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
จะพิจารณาได้อย่างกว้างขวาง ท�ำให้เหลือการกระท�ำที่ศาลสามารถรับไว้พิจารณาได้
ไม่มากนัก พัฒนาการในขัน้ ทีส่ ามจึงเป็นเพียงความพยายามทีย่ งั ไม่ประสบความส�ำเร็จ
2. ที่มาและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 48
ส�ำหรับขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินคดีร้องทุกข์นี้ได้ถูกบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
โดยมาตราส�ำคัญ 3 มาตรา ได้แก่ มาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 48 ที่ท�ำให้ระบบ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของไทยมีลักษณะพิเศษและแตกต่างไปจากระบบของ
ต่างประเทศอย่างมาก กล่าวคือ ระบบของไทยเป็นระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
แบบคู่ขนาน คือให้ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่ร่วมกับศาลอื่น ๆ ในการพิจารณาคดีที่
ประชาชนถูกล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้จาก
การกระท�ำทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือ
เอกชนผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้ใช้อำ� นาจแทนรัฐ โดยศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาค�ำร้องทุกข์
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พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

เฉพาะที่ไม่อยู่ในเขตอ�ำนาจของระบบศาลอื่นหรือที่ศาลอื่นยังไม่เคยพิจารณามาก่อน
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นคดีในระบบศาลยุติธรรม ระบบศาลปกครอง หรือระบบศาลทหาร
ก็ตาม ส่วนระบบการร้องทุกข์ของต่างประเทศเป็นระบบแบบต่อยอดทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
มีอ�ำนาจพิจารณาค�ำร้องที่ได้ผ่านการพิจารณาจากศาลอื่นมาแล้ว
นอกจากนี้ คณะผูว้ จิ ยั พบว่ากฎหมายเกีย่ วกับการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ถกู
ตราขึน้ โดยมีเจตนารมณ์ทสี่ ำ� คัญอีก 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก จัดระเบียบช่องทาง
ที่จะให้ประชาชนใช้สิทธิทางศาล กรณีถูกล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญ
คุ้มครองไว้ไม่ให้ทับซ้อนกับศาลอื่น โดยศาลรัฐธรรมนูญจะมีเขตอ�ำนาจพิจารณา
เฉพาะเรื่องที่ไม่อยู่ในเขตอ�ำนาจของระบบศาลใดเลย ทั้งระบบศาลยุติธรรม ระบบ
ศาลปกครองและระบบศาลทหาร ดังนั้น หากเรื่องใดอยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลอื่น
อยู่แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญก็จะไม่เข้าไปพิจารณาซ�้ำ  และการก�ำหนดองค์ประกอบ
ของการกระท�ำที่อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะต้องเป็นการกระท�ำของ
หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือหน่วยงานอืน่ ซึง่ ใช้อำ� นาจรัฐ ไม่รวมถึงการกระท�ำ
ของเอกชน และโดยจ�ำกัดขอบเขตของการกระท�ำทีอ่ ยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้น้อยลงโดยก�ำหนดไว้ในข้อยกเว้น เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของศาลรัฐธรรมนูญ
และประการสุดท้าย สร้างระบบการกลั่นกรองคดีก่อนเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณา ซึ่งเนื้อหาหลักคือการก�ำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะยื่นค�ำร้องจะต้องยื่นต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาก่อน หากผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิเสธที่จะส่งต่อค�ำร้องของ
ผู้ร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ร้องจึงจะมีสิทธิยื่นค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้
โดยตรง
3. ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาภายใต้บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการร้องทุกข์ทาง
รัฐธรรมนูญตามความในมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 มีข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกระบวนพิจารณาดังนี้
		
3.1 การกระท�ำที่เป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดี
การกระท�ำที่เป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีถูกก�ำหนดไว้ในมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
โดยมีองค์ประกอบสองประการ ได้แก่ ประการแรก ต้องเป็นการกระท�ำของหน่วยงาน
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ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุ
แห่งการฟ้องคดีในระบบของต่างประเทศ จะพบว่าในต่างประเทศจะก�ำหนดให้เฉพาะ
การกระท�ำที่เป็นการใช้อ�ำนาจมหาชนเท่านั้นที่เป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีได้ ไม่รวมถึง
การกระท�ำของเอกชน ดังนั้น ค�ำว่าการกระท�ำตามมาตรา 47 ดังกล่าว จึงหมายถึง
การกระท�ำที่เป็นการใช้อ�ำนาจรัฐ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การกระท�ำ
ทางนิตบิ ญ
ั ญัติ การกระท�ำทางบริหาร และการกระท�ำทางตุลาการ ซึง่ คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่า
รวมไปถึงการงดเว้นการกระท�ำหรือการใช้อ�ำนาจที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้เป็นหน้าที่
อีกด้วย แต่อย่างไรก็ดี การกระท�ำนีจ้ ะต้องพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบประการทีส่ อง
คือจะต้องไม่เป็นการกระท�ำที่มาตรา 47 ดังกล่าวได้ก�ำหนดยกเว้นไว้ โดยมาตรา 47
ยกเว้นการกระท�ำที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาไม่ได้ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่ ประเภทแรก ยกเว้นเนื่องจากเป็นการกระท�ำที่ศาลไม่อาจพิจารณาได้โดยสภาพ
อันได้แก่ การกระท�ำของรัฐบาล ซึง่ ในทางทฤษฎี ศาลหรือฝ่ายตุลาการจะต้องไม่เข้าไป
วินิจฉัยเพราะเป็นการกระท�ำในทางการเมืองโดยแท้ที่การตรวจสอบควรจะต้องเป็น
การตรวจสอบในทางการเมือง
ประเภทที่สอง ยกเว้นเนื่องจากเป็นเงื่อนไขในการฟ้องคดี อันได้แก่
ข้อยกเว้นตามมาตรา 47 (3) ที่ก�ำหนดว่าการกระท�ำใดที่กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและ
วิธีการไว้เป็นการเฉพาะ และยังมิได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถ้วน
ดังนัน้ ผูท้ จี่ ะยืน่ ค�ำร้องทุกข์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิน้ ทุกขัน้ ตอน
หรือวิธีการเสียก่อน ซึ่งรวมไปถึงการยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจด้วย
ประเภทที่สาม ยกเว้นเนื่องจากเป็นการจัดระเบียบช่องทางการฟ้องคดี
ต่อศาล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี กรณีแรก การแบ่งแยกเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
กับศาลอื่น อันได้แก่ ข้อยกเว้นตามมาตรา 47 (4) ที่ก�ำหนดว่าเรื่องที่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลอืน่ หรือเรือ่ งทีศ่ าลอืน่ มีคำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ถึงทีส่ ดุ แล้ว
จะไม่สามารถน�ำมายืน่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยได้อกี เพราะถือว่าประชาชน
ได้ใช้สทิ ธิทางศาลในการร้องขอให้สทิ ธิของตนเองได้รบั ความคุม้ ครองไปแล้ว ส่วนกรณี
ที่สอง คือ การแบ่งแยกเพื่อจัดระเบียบช่องทางการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญเอง คือ
กรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดกระบวนการร้องหรือ
ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ผู้ที่ถูกละเมิดต่อสิทธิและ
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พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

เสรีภาพจะยืน่ ค�ำร้องไม่ได้ เช่น การยืน่ ค�ำร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 148 หรื อ การยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีมีปัญหา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212  จะต้องให้องค์กรที่รัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดเป็นผู้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ประเภททีส่ ี่ ยกเว้นโดยองค์กรผูก้ ระท�ำหรือการกระท�ำโดยเฉพาะเจาะจง
ซึ่ ง เป็ น กรณี ที่ ผู ้ ร ่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญไม่ประสงค์จะให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการกระท�ำขององค์กรดังกล่าว
อันได้แก่ คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างศาลตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 192 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
คณะกรรมการตุลาการศาลทหาร และการด�ำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อยกเว้นแล้วจะพบว่า ข้อยกเว้นดังกล่าวครอบคลุม
การกระท�ำของรัฐทีเ่ ป็นประเภทหลักเกือบจะทุกประเภทจนแทบจะไม่มกี ารกระท�ำใด
ที่สามารถอยู่ภายในเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาได้ ไม่ว่าจะเป็น
การกระท�ำทางนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือการตรากฎหมาย ก็จะเป็นการกระท�ำทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนด
กระบวนการและผูร้ อ้ งไว้โดยเฉพาะเจาะจงแล้ว คือตามมาตรา 148 ทีก่ ำ� หนดให้สมาชิก
รัฐสภาเป็นผู้ยื่นค�ำร้องต่อประธานสภา และประธานสภาเป็นผู้ยื่นค�ำร้องนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือให้นายกรัฐมนตรีเป็นผูย้ นื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง หรือ
มาตรา 212 ที่ก�ำหนดให้ศาลที่ก�ำลังพิจารณาคดีอยู่เป็นผู้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
หรือมาตรา 231 (1) ที่ให้อ�ำนาจแก่ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ยื่นค�ำร้อง ส่วนการกระท�ำ
ทางบริหาร หากเป็นการกระท�ำทางรัฐบาลก็ถูกยกเว้นโดยมาตรา 47 (1) หรือหากเป็น
การกระท�ำทางปกครอง จะเป็นการกระท�ำที่อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลปกครองอันอยู่
ภายในข้อยกเว้นของมาตรา 47 (3) คือเป็นการกระท�ำทีม่ กี ฎหมายก�ำหนดขัน้ ตอนหรือ
วิธกี ารด�ำเนินการไว้แล้ว ก็คอื จะต้องยืน่ ฟ้องต่อศาลปกครองเสียก่อน และหากได้มกี าร
ยืน่ ฟ้องต่อศาลปกครองไปแล้ว ก็จะเป็นกรณีตามข้อยกเว้นมาตรา 47 (4) คือเป็นเรือ่ งที่
ศาลอื่นก�ำลังพิจารณาหรือได้พิจารณาพิพากษาแล้ว ส่วนการกระท�ำทางตุลาการนั้น
ทุกการกระท�ำไม่วา่ จะเป็นการพิจารณาการกระท�ำขององค์กรของรัฐอืน่ หรือการกระท�ำ
ขององค์กรตุลาการเองย่อมอยูภ่ ายในขอบเขตข้อยกเว้นตามมาตรา 47 (4) ว่าเป็นเรือ่ งที่
ศาลอื่นก�ำลังพิจารณาหรือได้มีค�ำพิพากษาแล้ว
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แต่อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่ายังมีการกระท�ำของรัฐ
บางอย่างทีไ่ ม่อยูใ่ นขอบเขตของข้อยกเว้นตามมาตรา 47 และศาลรัฐธรรมนูญสามารถ
รับคดีไว้พิจารณาได้ อันได้แก่ การกระท�ำ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ (1) การงดเว้นการใช้
อ�ำนาจนิติบัญญัติในการตราพระราชบัญญัติ (2) การใช้อ�ำนาจที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
ให้เป็นที่สุด (3) การใช้อ�ำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ที่ศาลอื่นปฏิเสธที่จะตรวจสอบ และ (4) การใช้อ�ำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557 หรือตามมาตรา 265 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
		
3.2 เงื่อนไขการฟ้องคดี
ในระบบของต่างประเทศจะก�ำหนดเงื่อนไขการฟ้องคดีร้องทุกข์ทาง
รัฐธรรมนูญหลัก ๆ ไว้ 5 ประการ ได้แก่
ประการแรก ผูม้ สี ทิ ธิฟอ้ งคดีจะต้องเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย
จากการกระท�ำที่ละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ โดยไม่จ�ำกัดว่าจะต้องเป็นบุคคลสัญชาตินั้น
หรือไม่
ประการที่สอง เงื่อนไขการแก้ไขเยียวยาความเสียหายก่อนการฟ้องคดี
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ที่เรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีต่อศาลจะต้องด�ำเนินการแก้ไขเยียวยา
ความเสียหายตามช่องทางที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายก�ำหนดให้หมดสิ้นเสียก่อน
หากความเสียหายของตนยังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยา จึงจะสามารถน�ำคดีมาฟ้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่อย่างไรก็ดี ในหลายประเทศ ศาลรัฐธรรมนูญได้วนิ จิ ฉัยว่าเงือ่ นไข
ดังกล่าวมีขอ้ ยกเว้นในกรณีทชี่ อ่ งทางทีก่ ฎหมายก�ำหนดดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขเยียวยา
ความเสียหายให้ประชาชนได้อย่างแน่นอนในมุมมองเชิงภาวะวิสัย กล่าวคือ เป็นที่
เล็งเห็นได้ว่า แม้จะด�ำเนินการไปจนหมดสิ้นกระบวนการก็ไม่สามารถแก้ไขเยียวยา
ความเสียหายได้ เช่นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าศาลก็สามารถรับค�ำฟ้องไว้พิจารณาได้
แม้จะยังไม่ได้ด�ำเนินการตามช่องทางดังกล่าว หรือได้ด�ำเนินการแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น
กระบวนการ
ประการทีส่ าม เงือ่ นไขระยะเวลา ทีม่ กั จะก�ำหนดไว้ที่ 30-90 วัน หลังจาก
ที่ได้รับทราบผลจากการด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาความเสียหายแล้ว
ประการที่สี่ เงื่อนไขรูปแบบค�ำร้อง ซึ่งจะก�ำหนดเหมือนกันที่จะต้องยื่น
ค�ำร้องเป็นหนังสือ และมีเนื้อหาในค�ำร้องนั้นตามที่ก�ำหนด
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ประการทีห่ า้ เงือ่ นไขอืน่ เช่น การบังคับจะต้องมีทนายความหรือตัวแทน
ในการด�ำเนินคดีในศาล หรือการจ่ายค่าธรรมเนียมศาล และการก�ำหนดให้วางเงิน
ประกัน เช่น ระบบของประเทศเกาหลีใต้
ส่วนระบบของไทยก็ก�ำหนดไว้ 4 เงื่อนไข โดยมีความแตกต่างจาก
เงื่อนไขของระบบการฟ้องคดีในต่างประเทศเล็กน้อย ได้แก่
ประการแรก ผู้มีสิทธิย่ืนค�ำร้อง จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
เสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ส�ำหรับระบบ
ของไทยนั้น คณะผู้วิจัยเห็นว่าชาวต่างชาติหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติก็เป็นผู้มีสิทธิ
ยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ แต่ จ� ำ กั ด เฉพาะการถู ก ละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ ป ระเภท
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเท่านั้น ไม่รวมสิทธิที่จ�ำกัดเฉพาะพลเมือง เช่น สิทธิใน
สวัสดิการของรัฐ สิทธิในการเลือกตั้ง เป็นต้น
ประการทีส่ อง เงือ่ นไขการยืน่ ค�ำร้องต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน ซึง่ เป็นเงือ่ นไข
พิเศษที่ไม่พบในระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ โดยผู้ร้องจะต้อง
ยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินก่อน โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องพิจารณาค�ำร้อง
ในหลักเกณฑ์เดียวกับที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา คือ ผู้ร้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
เสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญได้คุ้มครองไว้หรือไม่ การถูกละเมิดนั้นเกิดจากการกระท�ำของรัฐหรือไม่
และการยื่นค�ำร้องได้ยื่นตามเงื่อนไข ระยะเวลาและรูปแบบที่กฎหมายก�ำหนดหรือไม่
หากผูต้ รวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเป็นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว ผูต้ รวจการแผ่นดินก็จะ
ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเอง แต่อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 46 และมาตรา 48 ได้
ให้อำ� นาจดุลพินจิ แก่ผตู้ รวจการแผ่นดินว่าจะรับค�ำร้องไว้ยนื่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่
ก็ได้ ดังนั้น หากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลา
60 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง ผู้ร้องจึงจะมีสิทธิยื่นค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ประการที่สาม เงื่อนไขระยะเวลา หลังจากที่ได้ยื่นค�ำร้องให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินพิจารณาแล้ว และผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ร้อง
จะต้องยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจาก
ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือวันที่พ้นก�ำหนดที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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ประการที่สี่ เงื่อนไขรูปแบบค�ำร้อง ค�ำร้องที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
จะต้องท�ำเป็นหนังสือและจะต้องมีเนือ้ หาตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อก�ำหนดของศาล อันได้แก่
ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง เรื่องหรือการกระท�ำอันเป็นเหตุให้ต้องขอให้ศาลมีค�ำวินิจฉัย
พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง มาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และค�ำขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลด�ำเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผล
สนับสนุนโดยชัดแจ้ง
		
3.3 การพิจารณารับค�ำร้อง
เมื่อค�ำร้องได้ถูกยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลจะท�ำการพิจารณาว่าจะรับ
ค�ำร้องนั้นไว้พิจารณาหรือไม่ โดยในระบบของต่างประเทศ มักจะแต่งตั้งองค์กรย่อย
ซึ่งมีจ�ำนวนตุลาการไม่มากนักประมาณ 2-4 คน ท�ำหน้าที่พิจารณาว่าจะรับค�ำร้องไว้
พิจารณาหรือไม่ โดยจะให้องค์กรย่อยมีอำ� นาจเต็มในการมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณา
ก็ได้ แต่จะต้องใช้คะแนนเสียงเอกฉันท์ แต่หากองค์กรย่อยไม่มีคะแนนเสียงเอกฉันท์
ค�ำร้องนั้นจะถือว่าศาลได้มีค�ำสั่งรับไว้พิจารณาซึ่งจะถูกน�ำเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
คดีตอ่ ไป โดยกระบวนการพิจารณารับค�ำร้องนีจ้ ะถูกก�ำหนดไว้ประมาณ 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับค�ำร้อง
ส่ ว นระบบของประเทศไทยนั้ น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สามารถแต่ ง ตั้ ง
คณะตุ ล าการเป็ น องค์ ค ณะพิ จ ารณาว่ า จะรั บ ค� ำ ร้ อ งไว้ พิ จ ารณาหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ แต่
คณะตุลาการจะไม่มีอ�ำนาจเต็มในการออกค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง โดยในกรณีนี้จะต้อง
น�ำเสนอต่อองค์คณะใหญ่ให้พิจารณาออกค�ำสั่ง โดยกระบวนการนี้กฎหมายก�ำหนด
ระยะเวลาทีส่ นั้ มาก คือ เพียง 5 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องมาจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
งานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น
ส�ำหรับเกณฑ์ที่ศาลจะใช้ในการพิจารณาว่าจะรับค�ำร้องหรือไม่ ใน
กฎหมายไม่ได้ก�ำหนดรายละเอียดไว้ จึงอาจน�ำหลักเกณฑ์ของต่างประเทศมาปรับใช้
โดยศาลอาจตรวจสอบค�ำร้องในเบื้องต้นใน 3 เรื่องส�ำคัญ ได้แก่
ประการแรก ตรวจสอบวัตถุแห่งการฟ้องคดีว่าการกระท�ำที่บรรยายมา
ในค�ำฟ้องนี้ เป็นการกระท�ำที่ศาลสามารถรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา 47 หรือไม่
ประการที่สอง ตรวจสอบเงื่อนไขของการฟ้องคดี โดยการตรวจสอบว่า
ค�ำร้องทุกข์นั้นได้ยื่นมาโดยถูกต้องตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนดหรือไม่ ตั้งแต่การ
พิจารณาว่า
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- ผู้ยื่นค�ำร้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายหรือไม่ ซึง่ ในชัน้ นี้ ศาลอาจจะพิจารณาแต่เพียงเนือ้ หาทีบ่ รรยาย
มาในค�ำร้องว่ามีการบรรยายถึงความเดือดร้อนเสียหายต่อสิทธิขั้นพื้นฐานจากการ
ถูกละเมิดโดยการกระท�ำของรัฐหรือไม่ก็เพียงพอแล้ว ส่วนเนื้อหาแห่งคดีว่าผู้ร้อง
ถูกล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานจริงหรือไม่นั้นจะเป็นประเด็นในชั้นการพิจารณาคดี
- ก่อนการฟ้องคดี ผู้ร้องได้ด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย
ตามขั้นตอนกระบวนการที่กฎหมายก�ำหนดไว้ครบถ้วนแล้วหรือไม่
- ค�ำร้องนั้นได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วหรือไม่
- ค�ำร้องนั้นได้ยื่นภายในก�ำหนดระยะเวลาหรือไม่
- ค�ำร้องนัน้ ได้ยนื่ มาในรูปแบบและมีการบรรยายเนือ้ หาตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดหรือไม่ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะต้องมีความชัดเจนเพียงพอ เช่น ต้องระบุมาตรา
ของรัฐธรรมนูญทีร่ บั รองสิทธิทผี่ รู้ อ้ งอ้างว่าถูกละเมิด หรือต้องระบุให้ชดั เจนถึงการกระท�ำ
ที่ผู้ร้องประสงค์จะให้ศาลวินิจฉัย เป็นต้น
และประการที่สาม ค�ำร้องนั้นเป็นสาระส�ำคัญอันควรได้รับการวินิจฉัย
หรือไม่ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ศาลไม่รับค�ำร้อง
ที่ไม่เป็นสาระส�ำคัญก็ได้
		
3.4 การคุ้มครองชั่วคราว
การก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนี้ในหลายประเทศก็ให้อ�ำนาจ
แก่ศาลในพิจารณาก�ำหนด โดยไม่ได้ก�ำหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้อย่างเคร่งครัดตายตัว
เพื่อให้ศาลมีดุลพินิจในการก�ำหนดตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์ แต่อย่างไรก็ดี
มาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวนีม้ กั จะใช้ในลักษณะการให้องค์กรของรัฐงดเว้นการกระท�ำ 
หรืองดเว้นการบังคับตามกฎหมายไว้กอ่ นชัว่ คราว เนือ่ งจากหากให้มกี ารใช้อำ� นาจหรือ
ด�ำเนินการบังคับตามกฎหมายอาจท�ำให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขเยียวยา
ในภายหลังได้ เช่น ในประเทศเกาหลีใต้ ศาลรัฐธรรมนูญออกค�ำสั่งคุ้มครองให้แก่ผู้ที่
ถูกกฎหมายตัดสิทธิในการสอบให้ได้เข้าไปสอบก่อนระหว่างรอการพิจารณาของศาล
หรือในประเทศออสเตรีย ที่ก�ำหนดให้มีการงดเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ศาลก�ำลัง
พิจารณาอยู่ จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำวินิจฉัย
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ส่ ว นการก� ำ หนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก ารชั่ ว คราวของไทยมี ก� ำ หนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของศาลไว้ใน มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ดังนี้
ประการแรก การก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนี้ ศาลจะก�ำหนด
ขึ้นเองหรือจะก�ำหนดตามค�ำร้องของคู่กรณีก็ได้
ประการที่สอง ศาลจะก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนี้จะต้อง
พิจารณาหลักเกณฑ์สองประการ ได้แก่ ศาลจะต้องพิจารณาว่าหากศาลไม่ก�ำหนด
มาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวจะท�ำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงทีย่ ากแก่การแก้ไข
เยียวยาในภายหลัง หรือจะก่อให้เกิดความรุนแรงอันใกล้จะถึงแก่ผรู้ อ้ ง และค�ำร้องของ
ผู้ร้องมีเหตุอันมีน�้ำหนักเพียงพอที่ศาลจะวินิจฉัยให้เป็นไปตามค�ำร้องหรือไม่ กล่าวคือ
ศาลจะต้องพิจารณาว่าค�ำร้องของผู้ร้องมีมูลหรือมีความเป็นไปได้พอสมควรที่ผู้ร้องจะ
ชนะคดี นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การก�ำหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวนี้เป็นไปด้วยความรอบคอบ ศาลรัฐธรรมนูญอาจท�ำการ
ไต่สวนค�ำร้องโดยเรียกให้องค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นก่อน
ก็ได้ และในการพิจารณา ศาลอาจน�ำหลักเกณฑ์การพิจารณาออกมาตรการชั่วคราว
ของศาลปกครองมาร่วมวินจิ ฉัยด้วยว่ามาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวนีจ้ ะต้องไม่เป็นการ
ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินหรือการบริการสาธารณะ
มากจนเกินสมควร
ประการทีส่ าม มาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวนี้ ศาลจะต้องมีคำ� สัง่ ออกมา
ก่อนทีศ่ าลจะมีคำ� วินจิ ฉัยโดยจะออกคาํ สัง่ ไปยังหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้
ประการทีส่ ี่ มาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวนีม้ ผี ลใช้บงั คับได้ไม่เกิน 60 วัน
นับแต่วนั ทีศ่ าลก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวนี้ ซึง่ เหตุทมี่ กี ารก�ำหนดระยะเวลา
ส�ำหรับมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวก็เพือ่ ไม่ตอ้ งการให้การพิจารณาคดีเป็นเหตุให้ตอ้ ง
มีการระงับการด�ำเนินการของรัฐนานจนเกินไป จนอาจท�ำให้เสียหายแก่ราชการแผ่นดิน
ได้ และอีกนัยหนึ่งคือต้องการจะเร่งรัดระยะเวลาในการพิจารณาคดีไม่ให้ใช้ระยะเวลา
นานจนเกินไปด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญสามารถอาศัย
อ�ำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ขยายระยะเวลา 60 วันดังกล่าวข้างต้นได้

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

		

3.5 การพิจารณาเนื้อหาแห่งคดี
ในระบบของต่างประเทศ การพิจารณาคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ส่วนใหญ่จะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีโดยให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการ
เรียกพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือไปจากที่คู่กรณีในคดีน�ำเสนอต่อศาลเพื่อเข้ามา
พิจารณาได้ ส่วนการพิจารณาคดีจะใช้การพิจารณาคดีจากเอกสารเป็นหลัก เว้นแต่
ศาลจะเห็นว่ามีความจ�ำเป็นจึงจะขึ้นบัลลังก์นั่งพิจารณาคดีด้วยวาจา
ในระบบของไทยก็ เ ช่ น เดี ย วกั น กล่ า วคื อ ใช้ ร ะบบการไต่ ส วนใน
การพิจารณาคดีและให้อ�ำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญในการเรียกพยานหลักฐานอื่น
มาพิจารณาได้ และก�ำหนดให้เป็นดุลพินิจของศาลว่าจะออกบัลลังก์นั่งพิจารณาคดี
ด้วยวาจาหรือไม่ก็ได้ตามที่เห็นสมควร
		
3.6 การวินิจฉัยคดี
ในการประชุมเพื่อวินิจฉัยคดี จะต้องใช้องค์ประชุมตุลาการอย่างน้อย
7 คน และจะต้องเป็นตุลาการที่ได้ร่วมในการพิจารณาในประเด็นส�ำคัญ หากตุลาการ
คนใดไม่ได้ร่วมพิจารณาในประเด็นส�ำคัญดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
เพื่อวินิจฉัยคดีได้ เว้นแต่การไม่ร่วมท�ำค�ำวินิจฉัยจะท�ำให้มีองค์คณะเหลือไม่ถึง 7 คน
ซึ่งการพิจารณาว่าตุลาการคนใดร่วมพิจารณาในประเด็นส�ำคัญหรือไม่เป็นอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยในการวินิจฉัยนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก�ำหนด
กระบวนการขั้นตอนไว้ว่าตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะแต่ละคนทุกคนจะต้องท�ำความเห็น
ส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมทัง้ แถลงด้วยวาจาต่อทีป่ ระชุม และให้ทปี่ ระชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ ค�ำวินจิ ฉัยของศาลให้ถอื เสียงข้างมาก แต่ในกรณีทคี่ ะแนนเสียง
เท่ากันให้ตุลาการปรึกษาหารือกันจนกว่าจะได้ข้อยุติ ซึ่งกรณีนี้แตกต่างจากหลักทั่วไป
ที่มักก�ำหนดให้ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง (Casting Vote)
ส่วนหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยคดี กฎหมายไม่ได้ก�ำหนดไว้ จึงอาจน�ำ
หลักเกณฑ์ของต่างประเทศมาปรับใช้ โดยในการวินิจฉัยคดีศาลจะต้องพิจารณาใน
3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นเงื่อนไขการฟ้องคดี ที่ศาลจะต้องพิจารณาว่าศาลสามารถ
รับคดีนี้ไว้พิจารณาได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขการฟ้องคดีที่ก�ำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
โดยพิจารณาว่าผู้ร้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะได้รับความ
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เดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระท�ำของรัฐหรือไม่ การกระท�ำตาม
ค�ำฟ้องเป็นการกระท�ำที่ศาลสามารถพิจารณาได้ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 หรือไม่ ค�ำร้อง
ที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ผ่านการยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วหรือไม่
ค�ำร้องนั้นได้ยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดหรือไม่ และค�ำร้องมีสาระอันควร
ได้รับการวินิจฉัยหรือไม่ หากค�ำร้องไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการฟ้องคดี ศาลอาจมีค�ำสั่ง
ไม่รับค�ำร้องหรือยกค�ำร้องก็ได้ ส่วนประเด็นที่สอง คือการพิจารณาว่าการกระท�ำตาม
ค�ำร้องนั้นเป็นการกระท�ำที่ล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ร้องและขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยศาลจะต้องพิจารณาขอบเขตของสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ร้องอ้างว่า
ถูกล่วงละเมิดเสียก่อน แล้วพิจารณาว่าการกระท�ำหรือกรณีของผู้ร้องนั้นได้รับความ
คุม้ ครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และจากนัน้ จึงจะพิจารณาว่าการกระท�ำตามค�ำร้อง
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากศาลพบว่าการกระท�ำตามค�ำร้องล่วงละเมิดต่อ
สิทธิขั้นพื้นฐานและขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลจะตัดสินให้ฝ่ายผู้ร้องชนะคดี
แต่หากไม่เป็นไปตามทีก่ ล่าวมา ศาลจะต้องมีคำ� สัง่ ยกค�ำร้อง ประเด็นทีส่ าม ในกรณีทศี่ าล
มีค�ำวินิจฉัยให้ผู้ร้องชนะคดี ศาลจะต้องออกค�ำวินิจฉัยเพื่อขจัดการล่วงละเมิดต่อสิทธิ
ขั้นพื้นฐานนั้น โดยการประกาศให้การกระท�ำตามค�ำร้องใช้บังคับไม่ได้ หรือสั่งยกเลิก
หรือเพิกถอนการกระท�ำนั้น และจากนั้นจึงจะก�ำหนดค�ำบังคับต่อไป
		
3.7 สภาพบังคับและการบังคับตามค�ำวินิจฉัย
ระบบการร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ของต่ า งประเทศ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ศาลรัฐธรรมนูญมีผลบังคับผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กร ดังนั้น จึงไม่มีการก่อตั้ง
หน่วยงานบังคับคดีของศาลรัฐธรรมนูญไว้เป็นพิเศษ โดยถือว่าองค์กรของรัฐมีหน้าที่
ต้องปฏิบตั ติ ามค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยูแ่ ล้ว แต่ในบางประเทศก�ำหนดไว้ เช่น
ในประเทศเยอรมนีให้อ�ำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ในการก�ำหนดค�ำบังคับ
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้
ระบบของไทยได้ให้อ�ำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญในการก�ำหนดค�ำบังคับ
เช่นเดียวกัน ตามมาตรา 74 ก�ำหนดไว้ 3 รูปแบบ
รูปแบบแรก การก�ำหนดให้คำ� วินจิ ฉัยมีผลไปในอนาคต ซึง่ หมายความว่า
จะก�ำหนดให้ค�ำวินิจฉัยมีผลย้อนหลังไม่ได้ เช่น หากวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
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ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลอาจก�ำหนดให้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายฉบับนัน้ ใช้บงั คับ
ไม่ได้ในอนาคตก็ได้
รูปแบบที่สอง คือ การก�ำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการบังคับอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น หากศาลวินิจฉัยว่าการกระท�ำใดของเจ้าหน้าที่รัฐล่วงละเมิดต่อสิทธิ
และเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครอง ศาลอาจก�ำหนดให้เจ้าหน้าทีย่ ตุ กิ ารกระท�ำดังกล่าว
หรือด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย
รูปแบบที่สาม การก�ำหนดให้องค์กร หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด
เป็นผู้มีหน้าที่ในการบังคับ รายงานผลการปฏิบัติหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตาม
ค�ำบังคับของศาลต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค�ำวินิจฉัยหรือภายในระยะ
เวลาที่ศาลก�ำหนด
ในงานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยเสนอแนวทางการก�ำหนดค�ำบังคับโดย
น�ำแนวทางจากระบบของต่างประเทศมาใช้ โดยแยกพิจารณาได้ดังนี้
ประเภทแรก ในกรณีที่วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายละเมิดต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลจะประกาศให้
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายฉบับนีใ้ ช้บงั คับไม่ได้ ซึง่ ศาลอาจน�ำเทคนิคการก�ำหนดค�ำบังคับ
ของต่างประเทศมาใช้ใน 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางแรก ก�ำหนดให้ค�ำวินิจฉัยมีผลไป
ในอนาคต ในกรณีทศี่ าลเห็นว่าหากให้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายสิน้ ผลไปทันทีอาจส่งผล
เสียหายต่อรัฐมากกว่า โดยในการวินจิ ฉัยเช่นนี้ ศาลอาจก�ำหนดค�ำบังคับแจ้งให้รฐั สภา
ตรากฎหมายใหม่ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดหรือก่อนที่กฎหมายเก่าจะสิ้นผลบังคับไป
เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐสภาได้ตรากฎหมายใหม่ขึ้นมารองรับได้ทันท่วงที แนวทางที่สอง
ก�ำหนดเงื่อนไขของการตีความกฎหมายในค�ำบังคับว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายจะขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หากได้ตีความไปในทางใดทางหนึ่งที่ศาลระบุ หรือบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายจะไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หากได้ตีความไปในทางใดทางหนึ่ง
ที่ศาลระบุไว้ ซึ่งแนวทางนี้ศาลไม่จ�ำต้องวินิจฉัยให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งฉบับ
ใช้บังคับไม่ได้ และแนวทางที่สาม ในกรณีที่ศาลเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ และให้สิ้นผลบังคับไปทันที กรณีเช่นนี้ ศาลอาจก�ำหนดกฎเกณฑ์
ให้ใช้บังคับแทนที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ถูกประกาศว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ไปก่อนในฐานะ “การนิตบิ ญ
ั ญัตสิ ำ� รอง” จนกว่าองค์กรฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะตรากฎหมาย
ฉบับใหม่ขึ้นมาใช้บังคับ
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ประเภทที่สอง ในกรณีที่เป็นการงดเว้นการตรากฎหมายที่รัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและละเมิดต่อสิทธิและ
เสรีภาพของผู้ร้อง กรณีเช่นนี้ ศาลอาจก�ำหนดค�ำบังคับแจ้งต่อรัฐสภาว่าการงดเว้น
ดั ง กล่ า วนั้ น ไม่ ช อบด้ วยรัฐธรรมนูญ และขอให้รัฐสภาพิจารณาตรากฎหมายนั้น
แต่อย่างไรก็ดี กรณีเช่นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจบังคับรัฐสภาตรากฎหมายไปในทางที่
ศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดได้ เนื่องจากอ�ำนาจในการตราพระราชบัญญัติเป็นอ�ำนาจ
โดยแท้ของรัฐสภา
ประเภทที่ ส าม ในกรณี ที่ ศ าลวิ นิ จ ฉั ย ว่ า การกระท� ำ หรื อ การงดเว้ น
การกระท�ำขององค์กรของรัฐขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้ร้อง และศาลวินิจฉัยว่าการกระท�ำหรือการงดเว้นการกระท�ำนั้นไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กรณีเช่นนี้ ศาลอาจก�ำหนดค�ำบังคับโดยระบุให้องค์กรของรัฐทีเ่ ป็นผูก้ ระท�ำ
หรืองดเว้นการกระท�ำต้องด�ำเนินการใหม่ไปในทางที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ภายในระยะเวลาทีศ่ าลก�ำหนด และรายงานผลการด�ำเนินการต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน
ระยะเวลา 30 วันหรือระยะเวลาที่ศาลก�ำหนดก็ได้
ส่วนประเด็นว่าศาลรัฐธรรมนูญสามารถก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้ร้องได้หรือไม่ คณะผู้วิจัยเห็นว่า ศาลไม่สามารถก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนได้
โดยเทียบเคียงจากระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ ซึ่งไม่ให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนเอง แต่ศาลรัฐธรรมนูญจะให้ศาลอืน่
เป็นผู้พิจารณาแทน นอกจากนี้ หากพิจารณาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
จะเห็นว่า หากประสงค์จะให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจในการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทน
นัน้ ควรจะบัญญัตไิ ว้อย่างชัดแจ้งในกฎหมาย และควรจะต้องมีการก�ำหนดค่าธรรมเนียม
ศาลตามทุนทรัพย์เพื่อป้องกันการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งควรจะต้อง
มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่บังคับคดี แต่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ก็ไม่ปรากฏบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าว ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเจตนารมณ์ที่จะไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ก�ำหนด
ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ร้องนั่นเอง
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4. จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ของการร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ
ในต่างประเทศเปรียบเทียบกับระบบตามความในมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา
และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 4 ประการ ได้แก่
4.1 ปัญหาบทบัญญัติมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ซึง่ มีปญ
ั หาสองประการ ประการแรก
ปัญหาเชิงโครงสร้างของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 46-48 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ที่ไม่สามารถ
ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้
ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าปกป้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนโดยข้อยกเว้นตามกฎหมาย
บางเรือ่ งอาจท�ำให้ประชาชนไม่สามารถน�ำเรือ่ งการถูกละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานมาฟ้องร้อง
ยังศาลใดได้เลย อีกทั้งยังท�ำให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าการกระท�ำของรัฐใดสามารถเป็น
วัตถุแห่งการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อพลวัตร
การพัฒนาหลักการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ของไทยอีกด้วย
4.2 ปัญหาระบบการกลั่นกรองคดี ระบบการกลั่นกรองคดีโดยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ�ำเป็น เนื่องจากระบบนี้ออกแบบให้
ปลายทางของค�ำร้องไปสิน้ สุดทีศ่ าลรัฐธรรมนูญทุกกรณี กล่าวคือ เมือ่ ผูต้ รวจการแผ่นดิน
รับค�ำร้องจากผูร้ อ้ งมาพิจารณา หากผูต้ รวจการแผ่นดินเห็นว่าควรรับค�ำร้องไว้กจ็ ะต้อง
ยืน่ ค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไป แต่หากผูต้ รวจการแผ่นดินไม่รบั ค�ำร้องของ
ผูร้ อ้ ง ผูร้ อ้ งก็ยงั สามารถยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงได้อยูด่ ี เช่นนี้ ระบบดังกล่าว
อาจจะไม่ได้ชว่ ยกลัน่ กรองหรือลดปริมาณคดีทจี่ ะยืน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้จริง นอกจากนี้
ระบบนี้ยังมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่ยังขาดหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดว่ากรณีใดที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะรับหรือไม่รับค�ำร้องไว้ และประเด็นการขาดฐานทางกฎหมายที่
ผูต้ รวจการแผ่นดินจะยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ จะส่งผลต่อมาว่าศาลรัฐธรรมนูญ
จะพิจารณาค�ำร้องนี้ในฐานะใด ระหว่างค�ำร้องของประชาชนผู้ร้องหรือค�ำร้องของ
ผูต้ รวจการแผ่นดิน และยังท�ำให้เกิดปัญหาทางกฎหมายตามมาอีกเป็นจ�ำนวนมาก เช่น
หากผู้ตรวจการแผ่นดินรับค�ำร้องของผู้ร้องบางประเด็น เช่นนี้ ประเด็นที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินไม่รับไว้ ผู้ร้องจะด�ำเนินการอย่างใดได้บ้าง เป็นต้น
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ส่วนระบบการกลัน่ กรองคดีอกี ระบบหนึง่ คือ กระบวนการพิจารณารับค�ำร้อง
ที่ไม่ช่วยลดปริมาณคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนือ่ งจาก ประการแรก ระบบของไทยก�ำหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้สนั้ เกินไป จนอาจ
ท�ำให้ไม่สามารถกลั่นกรองคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร และ ประการที่สอง แม้กฎหมายจะอนุญาตให้ศาลรัฐธรรมนูญ
แต่งตั้งองค์คณะตุลาการพิจารณาขึ้นมาได้ แต่องค์คณะตุลาการกลับไม่มีอ�ำนาจเต็ม
ในการออกค�ำสัง่ ไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณา ซึง่ อาจจะไม่ได้ชว่ ยลดปริมาณคดีทอี่ งค์คณะใหญ่
จะต้องพิจารณาได้อย่างที่ควรจะเป็นเช่นเดียวกัน
4.3 ปัญหาการขาดกฎเกณฑ์ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินกระบวนการพิจารณา
คดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ เช่น กฎเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาค�ำร้องของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน กฎเกณฑ์เกีย่ วกับการพิจารณารับค�ำร้อง หรือกฎเกณฑ์เกีย่ วกับการยืน่ ค�ำร้อง
ขอให้ศาลก�ำหนดมาตรการหรือค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เป็นต้น
4.4 ปัญหาตุลาการเชิงการเมืองอันเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของไทยทีท่ ำ� ให้คดีทจี่ ะเข้าสูก่ ารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองอย่างสูง อีกทั้งตามกฎหมายยังได้ให้อ�ำนาจแก่
ศาลรัฐธรรมนูญอย่างมาก ทั้งอ�ำนาจในการก�ำหนดมาตรการหรือค�ำสั่งชั่วคราวและ
อ�ำนาจในการบังคับคดี ซึ่งอาจท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องใช้อ�ำนาจปะทะกับองค์กร
ของรัฐอื่น จนกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างองค์กรและอาจเกิดเป็นวิกฤตรัฐธรรมนูญ
ได้ในท้ายที่สุด
10.2 ข้อเสนอแนะ
จากสภาพปัญหาและผลกระทบที่คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน�ำเสนอไป คณะ
ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่
แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ประกอบไปด้วยข้อเสนอ 5 ประการ ได้แก่
ประการแรก เปลี่ยนแนวทางการตีความมาตรา 47 ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ให้ตคี วาม
ข้อยกเว้นอย่างเคร่งครัด เพือ่ ให้ขยายช่องทางให้ประชาชนสามารถใช้สทิ ธิได้มากขึน้
โดยยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 25 ที่ต้องการจะให้ประชาชนสามารถใช้
สิทธิทางศาลเพือ่ คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของตนเองได้มากทีส่ ดุ ในสามกรณี ได้แก่

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

กรณีการฟ้องคดีที่มีการกระท�ำทางนิติบัญญัติเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดี หรือ
การฟ้องว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและล่วงละเมิดต่อ
สิทธิของประชาชน ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญได้วางแนวทางการวินจิ ฉัยไว้วา่ เป็นกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญ
ได้กำ� หนดช่องทางและผูร้ อ้ งไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามมาตรา 212 และ มาตรา 231 (1)
ของรัฐธรรมนูญ จึงเป็นกรณีตามข้อยกเว้นของมาตรา 47 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 กรณีนคี้ ณะผูว้ จิ ยั
จึงขอให้มีการตีความว่ากรณีดังกล่าวนี้ไม่ใช่กรณีตามมาตรา 47 (2) เนื่องจากกรณีนี้
เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนโดยบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายโดยตรงถือเป็นคนละเรือ่ ง
กันกับการกระท�ำทีเ่ ป็นการบังคับใช้บญ
ั ญัตแิ ห่งกฎหมายจนก่อให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน ดังนัน้ ประชาชนจึงควรมีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
โดยตรงเพื่อให้ศาลได้คุ้มครองสิทธิของตน
กรณีตามมาตรา 47 (3) ทีก่ ำ� หนดว่าการกระท�ำทีม่ กี ฎหมายก�ำหนดขัน้ ตอนและ
ยังไม่ได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ก�ำหนดให้แล้วเสร็จ จะไม่สามารถน�ำมาฟ้องร้องเป็น
คดีความต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอาศัยช่องทางตามมาตรา 213 ได้นนั้ คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่า
ควรจะตีความว่า หากเป็นกรณีทไี่ ม่สามารถด�ำเนินการทางกฎหมายทีก่ ำ� หนดไว้ได้ หรือ
เป็นกรณีทอี่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานอย่างร้ายแรง และไม่สามารถทีจ่ ะ
รอให้มีการด�ำเนินการเยียวยาตามขั้นตอนปกติได้ ศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถรับค�ำร้อง
ดังกล่าวไว้พจิ ารณาได้ แม้จะยังไม่ได้ดำ� เนินการตามช่องทางดังกล่าวเลย เพือ่ เปิดช่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถเข้าไปคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
กรณีที่สาม การตีความและปรับใช้บทมาตรา 47 (4) ควรจ�ำกัดเฉพาะกรณีที่
เป็นการกระท�ำทีศ่ าลได้พจิ ารณาในประเด็นว่าการกระท�ำนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
และล่วงละเมิดต่อสิทธิของประชาชนหรือไม่แล้ว ดังนั้น การกระท�ำบางเรื่องที่แม้
ผ่านการพิจารณาโดยศาลอืน่ มาแล้ว แต่หากศาลยังไม่ได้วนิ จิ ฉัยในประเด็นดังกล่าว เช่น
ยกฟ้องเพราะคดีไม่อยู่ในเขตอ�ำนาจศาล เป็นต้น จึงไม่ควรถือว่าเป็นการกระท�ำที่
ศาลได้พจิ ารณาแล้ว กล่าวคือจ�ำกัดเฉพาะกรณีการกระท�ำทีศ่ าลอืน่ ได้พจิ ารณาในประเด็น
ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ และล่ ว งละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ ข องประชาชนแล้ ว เท่ า นั้ น
จึงจะต้องห้ามตามมาตรา 47 (4) แต่อย่างไรก็ดี เพือ่ ป้องกันการบิดเบือนกฎหมาย การตีความ
เช่นนี้ควรมีเงื่อนไขจ�ำกัด 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก จ�ำกัดว่าการที่ศาลอื่นไม่ได้
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พิจารณาว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ไม่ได้เป็นความผิดของ
คู่ความ หรือเป็นกรณีที่คู่ความ (ผู้ร้อง) ไม่สามารถยกข้อต่อสู้ได้ด้วยเหตุผลอันสมควร
และประการทีส่ อง ประเด็นนัน้ จะต้องเป็นประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนา
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประการสอง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจการ
แผ่นดิน
เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูต้ รวจการแผ่นดินสอดประสานกับศาลรัฐธรรมนูญ
และระบบการกลัน่ กรองคดีจะมีประสิทธิภาพอย่างมาก ศาลรัฐธรรมนูญกับผูต้ รวจการ
แผ่นดินอาจก�ำหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยกระบวนการและรูปแบบการพิจารณาค�ำร้องตาม
มาตรา 46 และมาตรา 47 ร่วมกัน ใน 3 เรื่องส�ำคัญ ได้แก่ ประการแรก ด�ำเนินการ
ก�ำหนดกฎเกณฑ์ในการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินว่าในการพิจารณาค�ำร้องของ
ผูต้ รวจการแผ่นดินนัน้ จะต้องพิจารณาในห้าประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ ประการแรก การกระท�ำ
ตามค� ำ ร้ องเป็ น การกระท�ำของรัฐหรือไม่ ประการที่ส อง การกระท�ำนั้นขัดแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ประการที่สาม ผู้ยื่นค�ำร้องถูกละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้หรือไม่ ประการที่สี่ สิทธิและเสรีภาพที่ถูกล่วงละเมิดนั้นเป็น
ผลโดยตรงจากการกระท�ำของรัฐหรือไม่ และประการทีห่ า้ ค�ำร้องถูกยืน่ มาตามรูปแบบ
และเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ค�ำร้องต้องท�ำเป็นหนังสือ และยื่นต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดินภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิเสธไม่รับค�ำร้องไว้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีนี้
ผูร้ อ้ งสามารถยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ทัง้ นี้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาว่าจะรับค�ำร้องไว้พจิ ารณาหรือไม่ อาจก�ำหนดหลักเกณฑ์
ในการวินจิ ฉัยของผูต้ รวจการแผ่นดิน หรือก�ำหนดให้คำ� วินจิ ฉัยของผูต้ รวจการแผ่นดิน
ให้ระบุเหตุผลแห่งการปฏิเสธค�ำร้องไว้ให้ชัดเจน หรือแนบเอกสารที่สำ� คัญที่ใช้ในการ
วินิจฉัย เพื่อให้องค์คณะที่พิจารณารับค�ำร้องได้อาศัยข้อมูลและเหตุผลที่ปรากฏใน
ค�ำวินจิ ฉัยของผูต้ รวจการแผ่นดินเป็นข้อพิจารณาประกอบการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีของ
ศาลต่อไป นอกจากนี้ อาจก�ำหนดเพิ่มเติมให้ในค�ำร้องของผู้ร้อง กรณีที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณา อาจก�ำหนดเพิม่ เติมให้ผรู้ อ้ งจะต้องระบุเหตุผลที่
ไม่เห็นพ้องด้วยกับค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมกับแนบหลักฐานที่จ�ำเป็น

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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เช่น หากผูต้ รวจการแผ่นดินไม่รบั ค�ำร้องด้วยเหตุผลว่าวัตถุแห่งคดีไม่ใช่การกระท�ำของ
หน่วยงานของรัฐ กรณีเช่นนี้ ค�ำร้องของผู้ร้องที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญจะต้องระบุ
แก้คำ� วินจิ ฉัยของผูต้ รวจการแผ่นดินว่า ไม่เห็นพ้องกับค�ำวินจิ ฉัยของผูต้ รวจการแผ่นดิน
อย่างไร ซึ่งกระบวนการเช่นนี้จะคล้ายกับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรวินิจฉัยรับ
ค�ำร้องมาแล้วเบือ้ งต้น และผูร้ อ้ งทีไ่ ม่เห็นพ้องด้วยกับค�ำวินจิ ฉัยของผูต้ รวจการแผ่นดิน
จึงต้องอุทธรณ์คำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องของผูต้ รวจการแผ่นดิน ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถ
พิจารณาได้งา่ ยขึน้ เพียงพิจารณาจากเนือ้ หาในค�ำร้องและเหตุผลของผูต้ รวจการแผ่นดิน
ประกอบกัน
ประการทีส่ าม การตราข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ำ� เป็นแก่การด�ำเนิน
กระบวนพิจารณาคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
โดยข้อก�ำหนดในเรื่องการร้องทุกข์นี้จะช่วยเติมเต็มสิ่งที่กระบวนการพิจารณา
คดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
(1) หลักเกณฑ์การยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และการยื่นค�ำร้องโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
(2) หลักเกณฑ์การด�ำเนินการและพิจารณาค�ำร้องที่ยื่นโดยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน รวมไปถึงสิทธิและหน้าที่ของประชาชนผู้ยื่นค�ำร้องเดิม
(3) หลักเกณฑ์การพิจารณาไม่รับค�ำร้องว่าศาลจะวินิจฉัยเรื่องใดบ้าง
(4) หลักเกณฑ์ในการยื่นค�ำร้องขอให้ศาลก�ำหนดมาตรการชั่วคราว
และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
(5) หลักเกณฑ์การวินิจฉัยคดีว่าศาลจะต้องวินิจฉัยในประเด็นใดบ้าง
ประการที่สี่ การน�ำหลักการยับยั้งอ�ำนาจตนเองมาใช้
สืบเนือ่ งจากปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญทีท่ ำ� ให้
คดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาโดยช่องทางดังกล่าวจะเป็นคดีที่มีความเป็นการเมืองสูง
ประกอบกับกฎหมายให้อ�ำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างมากในการก�ำหนดมาตรการ
คุม้ ครองชัว่ คราวและก�ำหนดค�ำบังคับทีอ่ าจท�ำให้เกิดการปะทะกับองค์กรทางการเมือง
อื่นโดยไม่จ�ำเป็น ดังนั้น เพื่อยังคงให้อ�ำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญและสร้างดุลยภาพของ
อ�ำนาจรัฐ ศาลรัฐธรรมนูญควรน�ำหลักการยับยั้งอ�ำนาจตนเองมาใช้โดยจ�ำกัดบทบาท
ของตนเองในปัญหาทางการเมือง แต่มุ่งเน้นพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นที่เป็นการ
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คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างแท้จริง และจ�ำกัดบทบาทตนเองในการ
เป็นผู้ชี้ขาดปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำของรัฐที่ล่วงละเมิดต่อ
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเท่านั้น โดยละเว้นกรณีที่เป็นดุลพินิจโดยแท้ขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ หรือกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจมีความเชี่ยวชาญหรือความพร้อม
เพียงพอที่จะเข้าไปวินิจฉัย นอกจากนี้ การก�ำหนดค�ำบังคับควรก�ำหนดในลักษณะ
ของการออกค�ำสั่งแจ้ง (Notice) ให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงการด�ำเนินงานของตนอันเกีย่ วเนือ่ งกับค�ำร้องของผูร้ อ้ ง ให้เป็นไปตามแนวทาง
ตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อลบล้างหรือแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น หากองค์กรหรือหน่วยงานนั้นไม่ปฏิบัติตาม
ให้ถือว่าการไม่ด�ำเนินการตามค�ำบังคับของศาลรัฐธรรมนูญเป็นการกระท�ำผิดตาม
กฎหมายอื่น ๆ
ประการสุดท้าย การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินคดีร้องทุกข์ทาง
รัฐธรรมนูญ
เพื่อให้การท�ำงานของทั้งส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและองค์คณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศาลรัฐธรรมนูญจึงควรด�ำเนินการ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการด�ำเนินคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเช่นนี้ออกไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มทนายความที่จะเป็นกลไกส�ำคัญในการด�ำเนินคดีประเภทนี้
ทั้งในการเขียนค�ำร้องยื่นต่อทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและต่อศาลรัฐธรรมนูญ หาก
ทนายความสามารถเขียนค�ำร้องให้ชดั เจนก็จะเป็นการง่ายต่อทัง้ ผูต้ รวจการแผ่นดินและ
ต่อศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะวินจิ ฉัยค�ำร้อง เช่น เนือ้ หาค�ำร้องจะสามารถระบุได้อย่างชัดเจน
ว่าผู้ร้องต้องการจะโต้แย้งการกระท�ำใดของรัฐ เป็นต้น โดยในการนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ
อาจร่วมกับสภาทนายความจัดอบรมการด�ำเนินคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญให้แก่
ทนายความทั้งหลาย ทั้งในส่วนความรู้พื้นฐานของระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
และการด�ำเนินกระบวนการในคดีประเภทนี้ ตั้งแต่การเตรียมคดี การด�ำเนินการตาม
เงือ่ นไขการฟ้องคดีทก่ี ฎหมายก�ำหนด การเขียนค�ำร้องทุกข์เพือ่ ยืน่ ต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน
หรือยืน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญ การด�ำเนินกระบวนพิจารณาในศาลไปตลอดจนเมือ่ ศาลได้มี
ค�ำวินิจฉัยแล้วจะต้องด�ำเนินการติดตามการบังคับคดี

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาระยะกลาง ประกอบไปด้ ว ย ข้ อ เสนอจ� ำ นวน
3 ประการ ได้แก่
ประการแรก ด�ำเนินการแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 เพื่อก�ำหนด
วัตถุแห่งการฟ้องคดีไว้โดยเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ ก�ำหนดให้ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานที่รับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญอันเนื่องมาจากการกระท�ำดังต่อไปนี้
สามารถใช้ช่องทางตามความในมาตรา 213 เพื่อร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
1) บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือการงดเว้นการตรากฎหมายที่เป็น
หน้าที่ของรัฐสภา ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความในหมวดที่ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญ
2) กรณีที่ศาลไม่ส่งข้อโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ
แก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
3) การใช้อ�ำนาจขององค์กรอิสระหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้เป็นที่สุดหรือที่ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยระบบศาลปกติ
4) การด� ำ เนิ น การตามความในมาตรา 44 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หรือตามมาตรา 265 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ประการที่สอง ก�ำหนดเงื่อนไขในการร้องทุกข์เสียใหม่โดยแก้ไขเพิ่มเติมความ
ในมาตรา 47 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ โดยตัดเอาส่วนที่ว่าด้วยการ
ให้ผู้ร้องต้องยื่นค�ำร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญออกไป
และสร้างกลไกที่ใช้ในการกลั่นกรองคดีเสียใหม่ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะ
เวลาในการฟ้องคดี ที่ควรก�ำหนดให้มีการฟ้องคดีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายหรือรู้ว่าอาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และก�ำหนดระยะเวลา
ในการฟ้องร้องคดีต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะต้องฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่วันที่
กฎหมายใช้บังคับ
ประการทีส่ าม ก�ำหนดกระบวนพิจารณาเกีย่ วกับการรับค�ำร้องทุกข์ไว้โดยเฉพาะ
ผ่านการแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ
โดยก�ำหนดองค์คณะตุลาการให้สามารถใช้มติเอกฉันท์พิจารณาไม่รับค�ำร้องไว้ได้เอง
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และในการพิจารณาไม่รับค�ำร้องนั้น จะต้องเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตาม
ขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายหรือองค์คณะตุลาการสัง่ ให้ดำ� เนินการ การไม่ยนื่ ค�ำร้องภายในระยะ
เวลาที่ก�ำหนด และค�ำร้องไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยเท่านั้น
แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว ได้แก่ การน�ำเอาระบบการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญเต็มรูปแบบหรือทีเ่ รียกกันว่า “ระบบแบบต่อยอด” มาใช้บงั คับ โดยสาระ
ส�ำคัญประการหนึ่งคือ การเพิ่มเงื่อนไขส�ำหรับการวินิจฉัยการกระท�ำทางตุลาการ
เนื่องจากการให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจตรวจสอบการกระท�ำทางตุลาการแบบใน
เยอรมนี ยังอาจไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน
เนื่องจากระดับความเชื่อมั่นของสังคมต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ
ศาลอื่นยังมีความแตกต่างกันมาก ดังที่ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ได้เคยชี้
ให้เห็นไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การควบคุมตรวจสอบการปรับใช้กฎหมายโดยองค์กรตุลาการ
ไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของกระบวนการที่เรียกว่า
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ ดังนั้น คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรให้การกระท�ำทางตุลาการ
เป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยก�ำหนดให้มีเงื่อนไขหรือ
กลไกในการสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อสังคมอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ เงือ่ นไขประการแรก
เพื่อให้การยื่นค�ำร้องนั้นได้รับการยินยอมจากฝ่ายตุลาการเองหรือมาจากฝ่ายตุลาการ
จึงควรก�ำหนดให้การร้องทุกข์กรณีนี้จะต้องได้รับการรับรองจากผู้พิพากษาศาลฎีกา
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด หรือตุลาการศาลทหารสูงสุด แล้วแต่กรณี ว่ามีประเด็น
เกี่ยวกับการกระท�ำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญและละเมิดต่อสิทธิของประชาชนที่ควรจะ
ได้รับการพิจารณาจากศาลรัฐธรรมนูญ หรือมีความเห็นแย้งในการพิจารณาคดีนั้น
ในประเด็นที่เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่ศาลรัฐธรรมนูญควรจะพิจารณา
เงื่อนไขประการที่สอง ก�ำหนดเงื่อนไขให้ศาลรัฐธรรมนูญรับค�ำร้องไว้พิจารณา
เฉพาะคดีทมี่ คี วามส�ำคัญต่อการวางรากฐานการใช้การตีความรัฐธรรมนูญทีจ่ ำ� เป็นหรือ
การวางแนวทางปฏิบตั ขิ ององค์กรของรัฐให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญ
จะเป็นผู้ให้เหตุผลว่าเหตุใด คดีนี้จึงมีความส�ำคัญ การให้เหตุผลดังกล่าวจะเป็นการ
อธิบายแก่สังคมได้ และท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีดุลพินิจในการเลือกรับคดีไว้พิจารณา
ตามความส�ำคัญของประเด็น อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีความขัดแย้งกับ
ศาลอื่นโดยไม่จ�ำเป็น
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เงื่อนไขประการที่สาม ก�ำหนดให้องค์มติส�ำหรับการวินิจฉัยว่าการกระท�ำ
ทางตุลาการหรือการกระท�ำที่ผ่านการพิจารณาโดยฝ่ายตุลาการมาแล้วไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนั้นจะต้องใช้องค์มติพิเศษ จากเดิมที่ใช้เสียงข้างมากขององค์คณะ ก็อาจ
ก�ำหนดให้ใช้เสียงข้างมากพิเศษ เช่น สองในสามของจ�ำนวนตุลาการทั้งหมด หรือ
จะก�ำหนดใช้ระบบคะแนนเสียงตายตัว (Fixed Voting) โดยใช้เสียงตุลาการจ�ำนวน
อย่างน้อย 6 ท่าน จาก 9 ท่านเพื่อวินิจฉัยว่าการกระท�ำดังกล่าวนั้นขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ และประกาศให้ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย
และให้ศาลเดิมกลับไปพิจารณาคดีใหม่ ในทางที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบ
เต็มรูปจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ด�ำเนินการวางรากฐานให้
กระบวนการดังกล่าวก่อน ซึง่ ในทีน่ ี้ คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอเกีย่ วกับขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
ก่อนการน�ำเอาระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบบเต็มรูปมาปรับใช้ในประเทศไทย
2 ประการ
ประการแรก ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องน�ำเอาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานว่าด้วย
สิทธิและเสรีภาพมาปรับใช้ในการวินิจฉัยคดี และควรวินิจฉัยคดีในแนวทางที่มุ่งเน้น
การสร้างความรู้ความเข้าใจ (Educate) เกี่ยวกับทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวให้กับ
สังคม รวมถึงนักกฎหมายในประเทศ ซึง่ จะเป็นการวางรากฐานเกีย่ วกับความตระหนักรู้
ในคุ ณ ค่ า ของสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน อั น เป็ น กลจั ก รส� ำ คั ญ ที่ จ� ำ ต้ อ งใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
ประการที่สอง ศาลรัฐธรรมนูญควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณะชนว่า
ในการพิจารณาคดีทุกครั้งจะมุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นส�ำคัญ
และมุง่ คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวมากกว่าความมัน่ คงในนิตฐิ านะของการกระท�ำ
ของรัฐ
คณะผู้วิจัยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการวางรากฐานอันเกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐาน
และสร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นเสมือนฐานราก
ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ ก ารพั ฒ นาและการน� ำ เอาระบบการร้ อ งทุ ก ข์ ท างรั ฐ ธรรมนู ญ
อย่างเต็มรูปแบบมาใช้ในประเทศไทยสามารถประสบผลส�ำเร็จได้ในอนาคต
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การใช้หรือ
งดเว้นการใช้
อ�ำนาจมหาชน
ยกเว้นที่ก�ำหนด
ไว้ในมาตรา
47(1)-(6)

ไทย
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ระยะเวลา

ออสเตรีย
เยอรมนี
ร้องทุกข์ต่อ
ร้องทุกข์ต่อ
กฎหมาย ค�ำพิพากษาศาล
1) กรณีทั่วไป การร้องทุกข์
6 สัปดาห์นับแต่
ภายใน 1 เดือน ต่อกฎหมาย
วันทราบ
นับตั้งแต่วันที่ ไม่มีระยะเวลา ค�ำวินิจฉัย
ได้มีการส่ง
ก�ำหนด
ของศาล
ค�ำพิพากษาหรือ
นับแต่มีการแจ้ง
ให้ทราบ              
2) กรณี
กฎหมายละเมิด
สิทธิฯ หรือ
การกระท�ำที่
ไม่มีทางเยียวยา
ทางกฎหมาย 1 ปี
นับแต่วันที่
กฎหมายฉบับ
นั้นมีผลบังคับใช้
หรือหลังจากที่
ได้มีการกระท�ำ
นั้น ๆ ของรัฐ
เว้นแต่
การละเมิดสิทธิ
ยังคงอยู่”
1) 30 วัน
นับจากหมดสิ้น
หนทางเยียวยา
2) 30 วัน
นับแต่ทราบเหตุ
ละเมิด กรณีที่
กฎหมายไม่ได้
ก�ำหนดหนทาง
เยียวยาไว้

ตุรกี
1) 30 วัน
นับจากวันที่ได้
รับแจ้งการแก้ไข
เยียวยาทาง
กฎหมาย
2) 90 วัน
นับแต่วันที่
ทราบเหตุ
แต่ไม่เกิน 1 ปี
นับแต่วันที่
เกิดเหตุ กรณี
กฎหมายไม่ได้
ก�ำหนดหนทาง
เยียวยาไว้

ม.68(1)

ม.68(2)
ภายใน 30 วัน
หลังจากที่
ศาลมีค�ำสั่ง
ยกค�ำร้องที่ขอ
ให้ศาลวินิจฉัย
ความชอบ
รัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย

เกาหลีใต้

ภายในระยะ
เวลา 1 ปี
นับแต่มี
การกระท�ำหรือ
ก�ำลังจะกระท�ำ
การที่มิชอบด้วย
กฎหมายอัน
ขัดต่อสิทธิและ
เสรีภาพที่ได้รับ
การรับรองไว้

สหราช
อาณาจักร

สหภาพ
ยุโรป
ภายในก�ำหนด
ระยะเวลา 6
เดือน นับแต่
ที่มีค�ำตัดสิน
สุดท้ายของ
กระบวนการ
ตามกฎหมาย
ภายในเสร็จ
สิ้นลง แต่ศาลฯ
อาจใช้ดุลพินิจ
ขยายกรอบ
ระยะเวลา
ดังกล่าวได้หาก
เห็นว่ามีความ
จ�ำเป็นแก่กรณี
โดยศาลจะ
พิจารณาเป็น
กรณีๆ ไป
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ภายใน 90 วัน
นับแต่ได้นับแต่
ได้รับแจ้ง
ความเห็นของ
ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน หรือ
เมื่อพ้นเวลาที่
ผู้ตรวจการ
แผ่นดินไม่ยื่น
ค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ไทย
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เยอรมนี

ออสเตรีย
เกาหลีใต้
สหราช
ตุรกี
ร้องทุกข์ต่อ
ร้องทุกข์ต่อ
อาณาจักร
ม.68(1)
ม.68(2)
กฎหมาย ค�ำพิพากษาศาล
เงื่อนไขก่อน การหมดสิ้น
การหมดสิ้น
การหมดสิ้น
ขึ้นอยู่กับศาล
การฟ้องคดี หนทางเยียวยา
หนทางเยียวยา หนทางเยียวยา
และประเภทคดี
ทางกฎหมาย
ทางกฎหมาย ทางกฎหมาย
ที่ฟ้อง
เว้นแต่ทาง
เว้นแต่ทาง
เว้นแต่ทาง
เยียวยา
เยียวยาไม่
เยียวยาไม่
ไม่สามารถแก้ไข
สามารถแก้ไข สามารถแก้ไข
ความเสียหายได้
ความเสียหายได้ ความเสียหายได้
อย่างแน่แท้
อย่างแน่แท้
อย่างแน่แท้
รูปแบบ
ท�ำเป็นหนังสือโดยมีเนื้อหาตามที่กฎหมายก�ำหนด
เงื่อนไขอื่นๆ
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (1) ต้องมี
ขึ้นอยู่กับศาลและประเภทคดี
ทนายความ
ที่ฟ้อง
(2) การห้าม
ฟ้องซ�้ำ
(3) การวางเงิน
ประกัน
สหภาพ
ยุโรป

ไทย

-

ต้องผ่านการ
พิจารณาจาก
ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

การหมดสิ้น
การหมดสิ้น
หนทางเยียวยา หนทางเยียวยา
ทางกฎหมาย ทางกฎหมาย
เว้นแต่ทาง
เยียวยา
ไม่สามารถแก้ไข
ความเสียหายได้
อย่างแน่แท้
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องค์คณะย่อย
ด้วยมติเอกฉันท์
ถ้าไม่มีมติ
เอกฉันท์ภายใน
30 วันถือว่า
รับค�ำร้อง

ม.68(1)

ม.68(2)

สหราช
อาณาจักร

สหภาพ
ยุโรป

องค์คณะย่อย ขึ้นอยู่กับศาล คณะพิพากษา
ด้วยมติเอกฉันท์ และประเภทคดี ผู้คัดกรองคดี
ถ้าไม่มีมติ
ทีฟ่ ้อง
3 คน
เอกฉันท์
ภายใน 30 วัน
ถือว่ารับค�ำร้อง

เกาหลีใต้

(1) คณะ
ตุลาการโดย
เสียงข้างมาก
รับค�ำร้องได้
แต่ถ้าไม่รับค�ำ
ร้องต้อเสนอให้
องค์คณะใหญ่
พิจารณา
(2) องค์คณะ
ใหญ่โดยเสียง
ข้างมาก

ไทย

การคุ้มครอง
ศาลมีอ�ำนาจสั่งได้ในกรณีที่เห็นว่าค�ำร้องมีมูลและหากไม่ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวอาจท�ำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจนยากแก่การเยียวยาในภายหลัง
ชั่วคราว
การพิจารณา ระบบไต่สวน ระบบไต่สวน ระบบไต่สวน ระบบไต่สวน ระบบไต่สวน ระบบไต่สวน ขึ้นอยู่กับศาล ระบบไต่สวน ระบบไต่สวน
พิจารณาจาก พิจารณาจาก พิจารณาจาก พิจารณาจาก พิจารณาจาก พิจารณาจาก และประเภทคดี พิจารณาจาก พิจารณาจาก
เอกสารเป็นหลัก เอกสารเป็นหลัก เอกสารเป็นหลัก เอกสารเป็นหลัก เอกสารเป็นหลัก เอกสารเป็นหลัก ที่ฟ้อง
เอกสารเป็นหลัก เอกสารเป็นหลัก
องค์มติ
เสียงข้างมาก เสียงข้างมาก เสียงข้างมาก เสียงข้างมาก
6 เสียงจาก 9 เสียง
เสียงข้างมาก เสียงข้างมาก เสียงข้างมาก
วินิจฉัยคดี ถ้าเสียงเท่ากัน
แต่ถา้ เสียงเท่ากัน
ให้ยกค�ำร้อง
ให้ตุลาการ
ตกลงกัน

การพิจารณา (1) องค์คณะ
รับค�ำร้อง ย่อยด้วย
มติเอกฉันท์
(2) องค์คณะ
ใหญ่ 3 เสียง

เยอรมนี

ออสเตรีย
ตุรกี
ร้องทุกข์ต่อ
ร้องทุกข์ต่อ
กฎหมาย ค�ำพิพากษาศาล
ตุลาการ
ตุลาการ
องค์คณะย่อย
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ส�ำนวน
ส�ำนวน
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วินิจฉัยคดี

(1) เพิกถอน
กฎหมายหรือ
การกระท�ำ
ที่ขัดแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ
(2) ประกาศ
ความไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการงดเว้น
กระท�ำ
(3) เพิกถอน
ค�ำพิพากษา
ศาลและให้
ศาลพิจารณา
คดีใหม่ในทาง
ที่ไม่ขัดแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ

เยอรมนี

ออสเตรีย
ร้องทุกข์ต่อ
ร้องทุกข์ต่อ
กฎหมาย ค�ำพิพากษาศาล
เพิกถอน
เพิกถอน
กฎหมายที่
ค�ำพิพากษาศาล
ขัดแย้งต่อ
และให้ศาล
รัฐธรรมนูญ
พิจารณาคดี
ใหม่ในทางที่
ไม่ขัดแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ
(1) เพิกถอน
กฎหมายที่
ขัดแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ
(2) ประกาศ
ความไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการงดเว้น
กระท�ำ
(3) เพิกถอน
ค�ำพิพากษา
ศาลและให้
ศาลพิจารณา
คดีใหม่ในทาง
ที่ไม่ขัดแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ

ตุรกี
(1) เพิกถอน
กฎหมายหรือ
การกระท�ำ
ที่ขัดแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ
(2) ประกาศ
ความไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการงดเว้น
กระท�ำ

ม.68(1)

ม.68(2)
เพิกถอน
กฎหมายหรือ
ที่ขัดแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ

เกาหลีใต้

(1) ออกค�ำสั่ง
เยียวยาความ
เสียหาย รวมถึง
ให้ได้รบั ค่าสินไหม
ทดแทนได้
(2) ประกาศ
ความไม่สอด
คล้องของ
กฎหมายต่อ
สิทธิมนุษยชน
แต่ไม่มีผลเป็น
การยกเลิก
กฎหมาย
(3) ฝ่ายบริหาร
ออกค�ำสั่งแก้ไข
กฎหมายพิเศษได้
(Remidial
Order)

สหราช
อาณาจักร

สหภาพ
ยุโรป
วินิจฉัยว่าการ
กระท�ำตามฟ้อง
ละเมิดต่อสิทธิ
มนุษยชน แต่
ไม่มีผลเป็น
การเพิกถอน
การกระท�ำ
ดังกล่าว
เป็นหน้าที่ของ
รัฐคู่ความที่ต้อง
ด�ำเนินแก้ไข
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(1) เพิกถอน
กฎหมายหรือ
การกระท�ำ
ที่ขัดแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ
(2) ประกาศ
ความไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการกระท�ำ

ไทย
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ออสเตรีย
เยอรมนี
ร้องทุกข์ต่อ
ร้องทุกข์ต่อ
กฎหมาย ค�ำพิพากษาศาล
ค�ำบังคับและ (1) ให้ค�ำวินิจฉัย ให้ประธานธิบดี ให้ประธานธิบดี
การบังคับคดี มีผลในอนาคตได้ เป็นผู้มีอ�ำนาจ เป็นผู้มีอ�ำนาจ
(2) ก�ำหนด
บังคับตาม
บังคับตาม
เงื่อนไขใน
ค�ำวินิจฉัย
ค�ำวินิจฉัย
ค�ำวินิจฉัยได้
(3) ก�ำหนดให้
มีองค์กรบังคับ
ตามค�ำวินจิ ฉัยได้
(4) ก�ำหนด
กฎเกณฑ์ให้ใช้
บังคับไปพลาง
ก่อนได้
หน่วยงานของ
รัฐมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตาม
ค�ำวินิจฉัย

ตุรกี
(1) ให้ค�ำวินิจฉัย
มีผลในอนาคต
(2) ก�ำหนด
เงื่อนไขใน
ค�ำวินิจฉัยได้
(3) หน่วยงาน
ของรัฐมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตาม
ค�ำวินิจฉัย

ม.68(1)

ม.68(2)
หน่วยงานของ
รัฐมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตาม
ค�ำวินิจฉัย

เกาหลีใต้
สหภาพ
ยุโรป
ไทย

ขึ้นอยู่กับศาล รัฐคู่ความมีหน้า (1) ให้ค�ำวินิจฉัย
และประเภทคดี ทีด่ �ำเนินการ
มีผลในอนาคตได้
ที่ฟ้อง
ตามค�ำวินิจฉัย (2) ก�ำหนด
เงื่อนไขใน
ค�ำวินิจฉัยได้
(3) ก�ำหนดให้มี
องค์กรบังคับ
ตามค�ำวินจิ ฉัยได้

สหราช
อาณาจักร
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รายงานการศึกษาวิจัย

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-7777 โทรสาร : 0-2143-9500
www.constitutionalcourt.or.th

อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
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