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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
บทนํา

“รัฐธรรมนูญ” เปนบทกฎหมายสูงสุดของแตละรัฐซึง่ ทําหนาทีใ่ นการจัดระบอบการปกครองและ
สถาบันทางการเมืองหรือจัดสรรการใชอาํ นาจอธิปไตย แบงแยกองคกรผูใ ชอาํ นาจอธิปไตยออกเปน ๓ ฝาย
ไดแก ฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ โดยฝายตุลาการนัน้ มีบทบาทสําคัญในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีทั้งปวง นอกจากนี้แลวตามแนวคิดในเรื่องหลักการแบงแยกอํานาจ (separation of
powers) ศาลในฐานะเปนผูใ ชอาํ นาจตุลาการยังเปนองคกรทีส่ าํ คัญในการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ
(check and balance) กับฝายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝายบริหารเพือ่ เปนหลักประกันไมใหอาํ นาจใดอํานาจหนึง่
มีอํานาจสูงสุดจนลนพนอีกดวย นี่คือบทบาทของฝายตุลาการทั้งที่เปนบทบาทดั้งเดิมและบทบาท
ที่เพิ่มเติมเขามาในภายหลังตามหลักการแบงแยกอํานาจ๑ อยางไรก็ดี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
เปนตนมา หลายประเทศในทวีปยุโรปไดปรับเปลี่ยนหลักการสําคัญในรัฐธรรมนูญเพือ่ ใหรฐั ธรรมนูญ
เปนกฎหมายที่มีประสิทธิภาพตอระบอบการปกครองและสามารถทําหนาที่เปนหลักประกันตอ
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ตลอดจนเปนกลไกที่ทําใหองคกรของรัฐถูกตรวจสอบการใช
อํานาจได การปรับเปลี่ยนหลักการสําคัญในรัฐธรรมนูญเชนวานั้นเปนไปตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม
(Constitutionalism) ซึ่งเปนผลใหมีการจัดตั้งองคกรตุลาการขึ้นมาแยกตางหากจากศาลยุติธรรม
ใหมีลักษณะขององคกร มีเขตอํานาจ และมีวิธีพิจารณาที่มีเนื้อหาแบบพิเศษสําหรับการตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือหนาทีท่ รี่ ฐั ธรรมนูญกําหนดเปนการเฉพาะ ซึง่ องคกรตุลาการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
มานีก้ ค็ อื “ศาลรัฐธรรมนูญ” โดยในปจจุบนั ไมเพียงแตประเทศในทวีปยุโรปเทานัน้ ทีม่ ศี าลรัฐธรรมนูญ
แตประเทศในทวีปอืน่ ๆ ทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทยของเราก็รบั เอาแนวความคิดเกีย่ วกับศาลรัฐธรรมนูญ
จากประเทศในทวีปยุโรปเขามาและมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นภายในประเทศดวยเชนกัน๒ ทั้งนี้
การเกิดขึน้ ของศาลรัฐธรรมนูญในหลายประเทศนีไ้ ดสง ผลใหมกี ารสรางกฎเกณฑเกีย่ วกับวิธพี จิ ารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญเปนกรณีพิเศษขึ้นตามมาดวย
สําหรับประเทศไทยนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึน้ เปนครัง้ แรกตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตามมาดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
อานนท มาเมา, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธพี จิ ารณาคดีรฐั ธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๘), น ๑๕– ๑๖.
๒
รัฐธรรมนูญนิยม คือ แนวคิดในการรางรัฐธรรมนูญทีย่ ดึ หลักเรือ่ งการจํากัดอํานาจของรัฐ โดยจํากัดอํานาจรัฐใหมเี ทาทีก่ ฎหมาย
ใหไว.
๑
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึง่ เปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั โดยมาตรา ๒๑๐
ไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีหนาที่และอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายหรือรางกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของสภาผูแทนราษฎร
วุฒสิ ภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรอิสระ และหนาทีแ่ ละอํานาจอืน่ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ
โดยกําหนดใหการพิจารณาวินิจฉัย การทําคําวินิจฉัย และการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญนอกจาก
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ และดวยความสําคัญของศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญดังกลาว
โดยเฉพาะอยางยิง่ การทีร่ ฐั ธรรมนูญไดบญ
ั ญัตใิ หการสรรหา การวินจิ ฉัย การพนจากตําแหนงของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องตามหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และการดําเนินงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ๓ ซึง่ ถือเปน
หลักเกณฑเกีย่ วกับวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญทีเ่ ปน
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา อันสอดคลองกับวิธีพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญของศาลในตางประเทศ ซึ่งแตกตางไปจาก
หลักเกณฑเดิมที่วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญจะเปนไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับขอกําหนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญประเทศลิทัวเนีย
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตลอดจนเพื่อใหประชาชนสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตองซึ่งจะ
สงผลใหการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คอลัมน การปฏิรูป
กฎหมาย : LAW REFORM จึงขอเสนอบทความเรือ่ ง “ศาลรัฐธรรมนูญและวิธพี จิ ารณาคดีรฐั ธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ” ดังนี้

๑. แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ๔

“ศาลรัฐธรรมนูญ” (Constitutional Court) เปนองคกรของรัฐประเภทหนึง่ ทีม่ คี วามสําคัญ
และมีลักษณะเฉพาะซึง่ สะทอนใหเห็นไดจากรูปแบบและอํานาจหนาทีข่ ององคกร โดยลักษณะเฉพาะ
ของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ มีแนวคิดทางทฤษฎีเกีย่ วของอยู ๓ เรือ่ ง ไดแก การเปนองคกรตุลาการ การเปน
องคกรตามรัฐธรรมนูญ และการเปนผูพิทักษรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก หนา ๑ วันศุกรที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
๔
อานนท มาเมา, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ, ๒๐ – ๒๙.
๓
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๑.๑ การเปนองคกรตุลาการ รัฐมีฐานะเปนนิติบุคคลตามแนวคิดทฤษฎีนิติบุคคลตาม
ความเปนจริง รัฐจึงมีสทิ ธิและหนาทีใ่ นทางกฎหมาย และเมือ่ รัฐมีฐานะเปนนิตบิ คุ คลแลว รัฐจึงสามารถ
กระทําการตาง ๆ ในทางกฎหมายได แตการเปนนิติบุคคลนั้นเปนตัวตนที่กฎหมายสรางขึ้นหรือเปน
สิ่งที่เปนนามธรรม ไมมีตัวตนในทางกายภาพที่จะสามารถคิด ตัดสินใจ และลงมือกระทําการใด ๆ
ไดดว ยตนเอง นิตบิ คุ คลจึงตองมีบคุ คลธรรมดาเขารับมอบอํานาจหนาทีส่ าํ หรับกิจการตาง ๆ ในนามของ
นิติบุคคล อยางไรก็ดี การประกอบภารกิจของรัฐนั้นไมอาจมอบหมายใหบุคคลธรรมดาเขาใชอํานาจ
หนาที่โดยไรทิศทางได รัฐจึงจัดสรรหนวยงานหรือองคกรออกเปนประเภทตาง ๆ ตามเปาหมายที่
รัฐประสงคซึ่งภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมก็เปนภารกิจที่สําคัญ และหนึ่งใน
ภารกิจดังกลาวก็คอื ภารกิจดานกระบวนการยุตธิ รรมซึง่ เกีย่ วกับการสืบสวน การสอบสวน การพิจารณาและ
การพิพากษาคดี สําหรับภารกิจดานกระบวนการยุตธิ รรมโดยเฉพาะดานการพิจารณาและพิพากษาคดีนนั้
รัฐไดกอตั้งองคกรขึ้นมาทําหนาที่ตามภารกิจดังกลาวไวเรียกวา “องคกรตุลาการ” หรือ “ศาล”
โดยบทบาทขององคกรตุลาการไดเดนชัดมากขึน้ เมือ่ เกิดแนวคิดเรือ่ งหลักการแบงแยกอํานาจเพราะเปน
องคกรที่มีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบและถวงดุลกับฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร และในทาง
ทฤษฎีนนั้ องคกรตุลาการจะตองประกอบไปดวย ๕ องคประกอบ ไดแก การเปนองคกรชีข้ าดปญหา
กฎหมาย การเปนองคกรที่มีลักษณะกระทําการในเชิงรับ การเปนองคกรที่มีกระบวนการวินิจฉัยซึ่งมี
หลักประกันความเปนธรรม การเปนองคกรที่มีหลักประกันความเปนอิสระ และการเปนองคกรซึ่งมี
การกระทําที่ตัดสินไปแลวเด็ดขาดถึงที่สุด
๑.๒ การเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ในทางทฤษฎีแลว การเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ
ตองมีองคประกอบ ๒ องคประกอบ ไดแก องคประกอบในทางรูปแบบ และองคประกอบในทางเนือ้ หา
กลาวคือ (๑) องคประกอบในทางรูปแบบ องคกรตามรัฐธรรมนูญ
ตองเปนองคกรที่กอตั้งขึ้นโดยตรงจากรัฐธรรมนูญและอํานาจ
หนาที่ขององคกรที่จะไดช่ือวาองคกรตามรัฐธรรมนูญนั้ น
ก็ตองเปนอํานาจซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว โดยถือวา
รั ฐ ธรรมนู ญ เป น จุ ด กํ า เนิ ด ขององค ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ
และเปนบอเกิดแหงอํานาจขององคกรรัฐธรรมนูญอีกดวย
ศาลรัฐธรรมนูญประเทศโครเอเชีย
(๒) องคประกอบในทางเนื้อหา องคกรตามรัฐธรรมนูญตองมี
เนื้อหาขององคกรใน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นเนื้อหาของบทบาทหนาที่ องคกรใดจะถือเปนองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ องคกรนัน้ จะตองมีบทบาทหนาทีใ่ นดานการควบคุมตรวจสอบการใชอาํ นาจขององคกรอืน่
ประเด็นเนื้อหาของความเปนอิสระ องคกรที่จะไดชื่อวาองคกรตามรัฐธรรมนูญจะตองมีอิสระในการใช
อํานาจหนาที่โดยไมอยูภายใตบังคับขององคกรใด และประเด็นเนื้อหาของสถานะและความสัมพันธกบั
องคกรอืน่ องคกรใดจะถือเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ องคกรนั้นจะตองมีสถานะที่เทาเทียมกับองคกร
ทีไ่ ดชอื่ วาเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ และมีความสัมพันธกบั องคกรตามรัฐธรรมนูญดวยกันอยางเทาเทียม
ซึ่งเมื่อพิจารณาองคประกอบในทางรูปแบบและในทางเนื้อหาแลว จะเห็นไดวา ศาลรัฐธรรมนูญ
เปนองคกรที่กอตั้งและมีอาํ นาจหนาทีต่ ามทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตริ บั รองไว อีกทัง้ ยังเปนองคกรทีม่ บี ทบาท
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

หนาทีใ่ นดานการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญขององคกรอื่น และเปนองคกรที่มีความเปนอิสระ
ในการปฏิบตั หิ นาทีพ่ จิ ารณาวินจิ ฉัยคดี รวมถึงเปนองคกรทีม่ สี ถานะในระดับทีเ่ ทียบเทากับองคกรตาม
รัฐธรรมนูญอื่น ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีฐานะเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ (Verfassungsorgan,
Constitutional Organ)
๑.๓ การเปนผูพ ทิ กั ษรฐั ธรรมนูญ ในประเทศทีถ่ อื วารัฐธรรมนูญเปนบทกฎหมายสูงสุดนัน้
ยอมจะตองกําหนดใหมกี ลไกในการพิทกั ษรกั ษารัฐธรรมนูญไว เพือ่ คงคุณคาความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญใหเปนจริงและมัน่ คง ดังนัน้ ในประเทศทีม่ กี ารกอตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญขึน้ มาโดยเฉพาะอยางยิง่
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงไดมีการกําหนดบทบาทใหศาลรัฐธรรมนูญเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ซึ่งแสดงใหเห็นวาศาลรัฐธรรมนูญมีฐานะเปนองคกรผูพิทักษ
รัฐธรรมนูญนั่นเอง

๒. วิวฒ
ั นาการและประสบการณ
ของศาลรัฐธรรมนูญและวิธพี จิ ารณา
คดีรฐั ธรรมนูญในตางประเทศ

นับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
เปนตนมา ศาลรัฐธรรมนูญไดเขามามีบทบาทใน
ศาลรัฐธรรมนูญประเทศรัสเซีย
โครงสรางอํานาจของรัฐมากขึน้ เปนลําดับ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ประเทศยุโรปตะวันตกไดมกี ารเพิม่ บทบาทใหแกศาลรัฐธรรมนูญในการ
เขามาควบคุมตรวจสอบเพื่อใหเกิดการถวงดุลการใชอํานาจของรัฐมากขึ้น โดยการเพิ่มบทบาทของ
ศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวของประเทศในยุโรปตะวันตกนั้น มีสาเหตุมาจากประสบการณอันเจ็บปวดที่มี
การปลอยใหอํานาจใดอํานาจหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจบริหารสามารถครอบงําอํานาจอื่นได
จนในทีส่ ดุ นําไปสูค วามขัดแยงอยางรุนแรงในทวีปยุโรป ดวยเหตุนี้ การกําหนดกลไกใหศาลรัฐธรรมนูญ
เปนองคกรที่ทําหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบใหการปกครองของรัฐเปนไปตามหลักประชาธิปไตยและ
หลักนิตริ ฐั จึงเปนเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญยิง่ ตอมาแนวคิดเกีย่ วกับศาลรัฐธรรมนูญจากทวีปยุโรปนีไ้ ดแพรหลาย
จากไปสูป ระเทศในทวีปอืน่ ๆ ทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทยดวย
ดังนัน้ เพือ่ ใหเขาใจถึงแนวคิดเกีย่ วกับศาลรัฐธรรมนูญและวิธพี จิ ารณาคดีรฐั ธรรมนูญของ
ตางประเทศ ในที่นี้จึงขอยกตัวอยางของศาลรัฐธรรมนูญประเทศ “ออสเตรีย” และ “เยอรมนี” ซึ่งเปน
ประเทศทีม่ พี ฒ
ั นาการของศาลรัฐธรรมนูญมาอยางยาวนาน อีกทัง้ ยังใชระบบประมวลกฎหมายเชนเดียว
กับประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบกฎหมาย ศึกษาถึงความแตกตาง จุดออนจุดแข็งของหลักการทาง
กฎหมายอันจะเปนประโยชนตอการรางกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายของไทย
๒.๑ ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรีย
ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียนั้น มีพัฒนาการมาอยางยาวนาน โดยเริ่มมีขึ้นตั้งแตป
ค.ศ. ๑๘๖๘ ซึ่งในขณะนั้นเรียกวา “ศาลอาณาจักร”ศาลอาณาจักรจะมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ คือ

๑๔๔
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(๑) วินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่มีความขัดแยงในเรื่องอํานาจหนาที่ของศาล (๒) คุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองซึง่ เกิดการละเมิดจากฝายปกครองหรือองคกรศาล และ (๓) วินจิ ฉัยในกรณีทมี่ กี ารฟองรอง
วามีการละเมิดบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญโดยผูใ ชอาํ นาจรัฐทัง้ หลาย ตอมาเมือ่ มีการออกกฎหมายวาดวย
ศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธ (Bundesverfassungsgesetz von 1920-B-VG) จึงไดมีการบัญญัติให
อํานาจดังกลาวขางตนเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรีย (Verfassungsgerichtshof – VfGH)
นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาวยังไดขยายอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อํานาจในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญของออสเตรียทีต่ งั้
ขึน้ นีต้ อมาไดกลายมาเปนแมแบบของศาลรัฐธรรมนูญในหลายประเทศทั่วโลก ไมวาจะเปนประเทศ
เยอรมนี อิตาลี ตุรกี สเปน หรือโปรตุเกส เปนตน โดยในปจจุบันศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียมีการ
จัดองคกรในลักษณะดังนี้
องคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญและคุณสมบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
องคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียประกอบไปดวย ประธาน ๑ คน
รองประธาน ๑ คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก ๑๒ คน รวมทั้งตุลาการสํารองอีก ๖ คน ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญทัง้ หมด ๑๔ คน รวมทัง้ ตุลาการสํารองอีก ๖ คน จะไดรบั การแตงตัง้ จากประธานาธิบดี
โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญ รองประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๖ คน ตุลาการ
สํารอง ๓ คน ใหประธานาธิบดีแตงตั้งตามขอเสนอของรัฐบาลสหพันธ ซึ่งกลุมบุคคลที่ไดรับการเสนอ
จากรัฐบาลสหพันธนี้จะเปนกลุมของบุคคลผูเปนผูพิพากษา เจาหนาที่ฝายปกครอง และศาสตราจารย
ทางดานกฎหมาย สวนการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เหลือ คือ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๖ คน และตุลาการสํารอง ๓ คน ใหประธานาธิบดีแตงตั้ง
จากการเสนอของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยใหเสนอ
เพื่อแตงตั้งสําหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๓ คน และ
ตุลาการสํารอง ๒ คน สวนสภาแหงสหพันธใหเสนอเพื่อ
แตงตัง้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๓ คน และตุลาการสํารอง
๑ คน
สํ า หรั บ คุ ณ สมบั ติ ข องตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญประเทศออสเตรีย
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการสํารองนั้น จะตองสําเร็จ
การศึกษาดานนิตศิ าสตรหรือรัฐศาสตร และจะตองทํางานในสาขาดานทีจ่ บการศึกษามาแลวอยางนอย
๑๐ ป ในทางปฏิบตั กิ ารแตงตัง้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการสํารองจะตองคํานึงถึงขอพิจารณา
เกี่ยวกับที่มาของอาชีพในทางกฎหมายที่แตกตางกัน และจะตองมาจากมลรัฐตาง ๆ โดยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญมีหลักประกันความเปนอิสระของผูพ พิ ากษา ซึง่ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะถูกใหออกจาก
ตําแหนงไดเฉพาะจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเทานัน้ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะตองพนจาก
ตําแหนงเมื่อมีอายุครบ ๗๐ ปบริบูรณ ทั้งนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากผูพิพากษาอาชีพ
เจาหนาที่ฝายปกครอง ศาสตราจารยทางกฎหมาย และอาชีพในทางกฎหมายอื่น ๆ นั้น รัฐธรรมนูญ
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

ของออสเตรียไดบัญญัติใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถประกอบอาชีพเดิมของตนตอไปได
ด ว ยเหตุ ผ ลที่ ว  า ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นทางวิ ช าการตามที่ กํ า หนดไว จ ะได นํ า
ประสบการณในทางปฏิบัติเหลานั้นมาเปนประโยชนตอการวินิจฉัยคดี อยางไรก็ตาม หลักในเรื่อง
ดังกลาวมีขอ ยกเวนในกรณีของ “ขาราชการ” ซึง่ ขาราชการทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จะตองพนจากการเปนขาราชการ เพราะการทําหนาที่เปนทั้งขาราชการและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในเวลาเดียวกันอาจกระทบตอหลักความเปนอิสระของตุลาการได เนือ่ งจากขาราชการจะตองผูกพันตอ
คําสัง่ ของผูบ งั คับบัญชา
บทบาทหนาทีศ่ าลรัฐธรรมนูญออสเตรีย
ศาลรัฐธรรมนูออสเตรียมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญ คือ (๑) การควบคุมกฎหมายไมให
ขัดรัฐธรรมนูญ (๒) การคุมครองสิทธิขั้น
พืน้ ฐาน (๓) การวินจิ ฉัยกรณีทอี่ าํ นาจหนาที่
ระหวางศาลขัดแยงกัน (๔) การทําหนาที่
เปนศาลเลือกตัง้ (๕) การทําหนาทีเ่ ปนศาล
แห ง รั ฐ กรณี ที่ อ งค ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ
ขัดแยงกันในอํานาจหนาที่ (๖) การควบคุม
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญและความชอบ
ด ว ยกฎหมายของสั ญ ญาของรั ฐ และ
ศาลรัฐธรรมนูญประเทศเกาหลีใต
(๗) การวินจิ ฉัยสิทธิเรียกรองในทางทรัพยสนิ
ระหวางสหพันธรัฐกับนิตบิ คุ คลในทางกฎหมายมหาชน๕
หลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดี
หลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียนั้นไมไดมีการ
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ แตไดรับการบัญญัติไวในรัฐบัญญัติที่เรียกวา “รัฐบัญญัติวาดวย
ศาลรัฐธรรมนูญ”(Verfassungsgerichtshofgesetz) สวนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญจะเปนหลักการที่เกี่ยวกับ (๑) เขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยรัฐธรรมนูญไดบัญญัติถึ งเขตอํ านาจของศาลรัฐธรรมนูญเอาไว อยางสมบูรณและเด็ดขาดใน
มาตรา ๑๓๗ ถึง มาตรา ๑๔๕ และไมมีบทบัญญัติอื่นใดในรัฐธรรมนูญที่อนุญาตใหรัฐสภาตรากฎหมาย
เพิม่ เติมอํานาจใหศาลรัฐธรรมนูญได ซึง่ หลักการทีแ่ สดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญบัญญัตใิ นเรือ่ งเขตอํานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญเอาไวอยางเด็ดขาดปรากฏในรัฐบัญญัตวิ า ดวยศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕ วรรคสอง
ที่กําหนดใหการยื่นคํารองจะตองอางบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เปนฐานแหงอํานาจในการพิจารณา
วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดวย (๒) องคประกอบและทีม่ าของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยมาตรา ๑๔๗
ไดกาํ หนดองคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ ทีม่ าของศาลรัฐธรรมนูญ คุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ลักษณะตองหามของผูด าํ รงตําแหนงประธานและรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ
บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๖๐), น ๗๕ – ๗๙.

๕
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วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สํารองเอาไวอยางชัดเจน (๓) การจัดองคกรและวิธีพิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ ไดบญั ญัติ
ใหมีการกําหนดรายละเอียดไวในรัฐบัญญัติและในขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกโดยอาศัย
อํานาจจากรัฐบัญญัติดังกลาว ซึ่งรัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดมีการตราขึ้นเมื่อป
ค.ศ. ๑๙๕๓ ประกอบดวยโครงสราง ๒ สวน สวนที่ ๑ วาดวยการจัดองคการศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑
– มาตรา ๑๔) และสวนที่ ๒ วาดวยวิธีพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๕ – มาตรา ๘๘)
โดยมาตราสุดทายของกฎหมาย คือ มาตรา ๘๙ ไดบัญญัติใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการและปฏิบัติ
ใหเปนไปตามรัฐบัญญัตฉิ บับนี้ ในสวนของวิธพี จิ ารณาไดมกี ารแยกบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับวิธพี จิ ารณาทัว่ ไป
ออกจากบทบัญญัติที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาเฉพาะคดี ทั้งนี้ รัฐบัญญัติฉบับนี้มีสถานะเปนกฎหมายที่
ตราขึ้นโดยรัฐสภาเมื่อเทียบเคียงกับลําดับชั้นของกฎหมายไทยแลว รัฐบัญญัติฉบับนี้จึงมีฐานะเปน
พระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ สําหรับขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญ
ออสเตรียทีต่ ราขึน้ โดยอาศัยอํานาจของรัฐบัญญัตเิ พือ่ เสริมรัฐบัญญัตใิ นสวนทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินกระบวน
วิธีพิจารณาและการทํางานของศาลนั้นไดมีการตราขึ้นเมื่อป ค.ศ. ๑๙๔๖
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียโดยสรุป
เนือ้ หาและรูปแบบของคําฟอง คําฟองตองทําเปนลายลักษณอกั ษรและในคําฟองนัน้
ตองอางอิงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจแกศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัย และตอง
บรรยายขอเท็จจริงอันเปนเหตุแหงการ
ฟองคดี ตลอดจนคําขอที่ชัดเจนแนนอน
นอกจากนี้ คําฟองอาจอธิบายขอกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับคําฟองโดยละเอียดมาดวย
ก็ได โดยหลักแลวการยื่นคําฟองจะตอง
กระทําโดยทนายความผูไ ดรบั มอบอํานาจเต็ม
เวนแตคําฟองขอใหตรวจสอบความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
อันเปนคําฟองทีเ่ กิดขึน้ จากมติไมนอ ยกวา
ศาลรัฐธรรมนูญประเทศสโลวาเกีย
๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแหงสหพันธหรือสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแหงมลรัฐ การยื่นคําฟองไมจําเปนตองกระทําโดยทนายความที่ไดรับอํานาจเต็ม
ทั้งนี้ คําฟองใดที่ไมถูกตองตามแบบหรือมีเนื้อหาไมถูกตองครบถวนและเปนกรณีที่อาจจะแกไข
ใหถกู ตองครบถวนได ใหตลุ าการผูร บั ผิดชอบสํานวนสงคําฟองคืนใหแกผยู นื่ คําฟองเพือ่ ใหบคุ คลดังกลาว
แกไขใหถูกตองครบถวนในเวลาที่กําหนด ในกรณีที่ไมมีการแกไขใหถูกตองในระยะเวลาที่กําหนด
ใหถอื วาเปนการปฏิเสธคําฟองเพราะผูย นื่ คําฟองไมแกไขคําฟองใหถกู ตอง
ขั้นตอนกอนการดําเนินกระบวนพิจารณา เมื่อศาลไดรับคําฟองแลว ใหตุลาการ
ผูร บั ผิดชอบสํานวนสงคําฟองใหแกผถู กู ฟองและเจาหนาทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหบคุ คลดังกลาวเสนอ
คําใหการและความเห็น ในขั้นตอนนี้ตุลาการผูรับผิดชอบสํานวนมีอํานาจออกคําสั่งที่เกี่ยวกับการ
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

อันจําเปนสําหรับการเตรียมกระบวนพิจารณาโดยไมตองขอมติจากองคคณะ ตลอดจนมีอํานาจในการ
ใหคูความแถลงเปนหนังสือไดดวย
กระบวนพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญจะทําคําวินจิ ฉัยภายหลังจากการดําเนินกระบวน
พิจารณาดวยวาจาในศาลเสร็จสิ้น กําหนดการดําเนินกระบวนพิจารณาดวยวาจาจะเปนอํานาจของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเริ่มตนดวยการแถลงสรุปขอเท็จจริงโดยตุลาการผูรับผิดชอบสํานวน
หลังจากนั้นจึงเปดโอกาสใหมีการแถลงและซักคานโดยคูความทั้งสองฝาย
การประชุมปรึกษาคดีและการลงมติวนิ จิ ฉัย ในการประชุมปรึกษาคดีนนั้ ใหประธาน
การประชุมเปนผูดําเนินการ ซึ่งตองกระทําโดยไมเปดเผยตอสาธารณะ เมื่อประชุมปรึกษาคดีเสร็จแลว
ใหมกี ารออกเสียงวินจิ ฉัย โดยมติวนิ จิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตองกระทําโดยเสียงขางมากและคําวินจิ ฉัย
ตองระบุประเด็นที่ศาลตัดสิน พรอมทั้งเหตุผลทั้งปวงแยกออกใหเห็นชัดเจนจากประเด็นที่ตัดสิน
ในคําวินจิ ฉัยจะระบุสดั สวนคะแนนเสียงทีเ่ ปนมติ หรือ
ระบุชอื่ ตุลาการวาตุลาการคนใดออกเสียงในลักษณะใด
ไมได โดยหลักแลวศาลรัฐธรรมนูญจะตองมีคาํ วินจิ ฉัย
ภายหลังจากทีก่ ารดําเนินกระบวนพิจารณาดวยวาจา
เสร็จสิ้นใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได สวนการอาน
คําวินจิ ฉัยอาจกระทําไดโดยไมขนึ้ อยูก บั การมาปรากฏตัว
ของคูค วามในคดี เพราะในทางปฏิบตั ศิ าลจะไมออกนัง่
ศาลรัฐธรรมนูญประเทศเบลเยียม
บั ล ลั ง ก อ  า นคํ า วิ นิ จ ฉั ย แต จ ะเป น กรณี ที่ ศ าลมี ม ติ วิ นิ จ ฉั ย
ในการประชุมปรึกษาและสงคําวินิจฉัยเปนลายลักษณอักษรไปใหคูความในคดี
การทําความเห็นแยงในคําวินจิ ฉัย ระบบกฎหมายออสเตรียไมเปดโอกาสใหตลุ าการ
ศาลรัฐธรรมนูญทําความเห็นแยงในคําวินิจฉัยได
การบังคับตามคําวินิจฉัย การบังคับตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรีย
เปนไปตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญ โดยการบังคับตามคําวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองตาม
รัฐธรรมนูญเปนอํานาจหนาที่ของศาลยุติธรรม สวนการบังคับตามคําวินิจฉัยในกรณีอื่น ๆ เปนอํานาจ
หนาทีข่ องประธานาธิบดี ในกรณีเชนนีใ้ หศาลรัฐธรรมนูญทําคํารองขอใหประธานาธิบดีบงั คับตามคําวินจิ ฉัย
เมื่อไดรับคํารองดังกลาวแลวประธานาธิบดีจะไดพิจารณาสั่งองคกรเจาหนาที่ของสหพันธของมลรัฐ
ตลอดจนกองทัพใหปฏิบัติตามตอไป ในกรณีที่การบังคับตามคําวินิจฉัยเปนการบังคับกับสหพันธหรือ
มลรัฐ ไมจาํ เปนทีจ่ ะตองมีองคกรเจาหนาทีผ่ ใู ดลงนามรับคําสัง่ ของประธานาธิบดี แตประธานาธิบดีสามารถ
ลงนามในคําสั่งไดเองโดยตรง๖

วรเจตน ภาคีรตั น, วิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีของศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย,
รายงานผลการวิจยั เสนอตอศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๕, น ๖๐ – ๖๗.
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๒.๒ ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี
ความเปนมาของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีแบงออกไดเปน ๕ ชวง คือ ยุคเริ่มตน
ยุคกลาง ชวงของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๘๔๙ ชวงรัฐธรรมนูญไวมาร ค.ศ. ๑๙๑๙ และชวงของรัฐธรรมนูญ
ค.ศ. ๑๙๔๙
(๑) ยุคเริม่ ตนการกําหนดใหศาลมีอาํ นาจในการวินิจฉัยปญหาในทางรัฐธรรมนูญนัน้
สอดคลองกับจารีตในทางกฎหมายของเยอรมนีในสมัยเกา โดยการคุม ครองบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
ในเยอรมนีน้ันไดใหศาลเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยในเรื่องดังกลาวมาเปนเวลายาวนานนับศตวรรษแลว
กลาวคือ รัฐบาลอาจไดรบั การตรวจสอบจากศาลไดหากปรากฏวารัฐบาลใชอาํ นาจของตนไปในทางทีผ่ ิด
ตัวอยางเชน ในมลรัฐซัคเซินในชวงป ค.ศ. ๑๒๓๕ มีการอนุญาตใหมีการฟองพระมหากษัตริยได
หรือในชวงหลังป ค.ศ. ๑๔๙๕ อันเปนชวงที่ศาลอาณาจักรหรือศาลสูงสุดในสมัยนั้นมีอํานาจในการ
วินิจฉัยขอพิพาทระหวางขุนนางชั้นสูงซึ่งเปนผูปกครองดินแดนตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดา
ขอพิพาทอันเกิดจากขอตกลงระหวางแควนการปกครองอันเปนสัญญาทีก่ าํ หนดความสัมพันธระหวางแควน
การปกครอง ซึ่งขอพิพาทในลักษณะดังกลาวนี้ถือไดวามีเนื้อหาที่เปนขอพิพาทในทางรัฐธรรมนูญ
ศาลอาณาจักรในสมัยนัน้ จึงทําหนาทีใ่ นลักษณะเปนศาลรัฐธรรมนูญในความหมายของศาลรัฐธรรมนูญ
ในปจจุบัน
(๒) ยุคกลางในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย อํานาจของศาลมักจะมีความขัดแยงกับ
ผูใ ชอาํ นาจปกครองเสมอเพราะอํานาจของศาลไปจํากัดอํานาจของผูป กครอง และนับแตมองเตสกิเออ
ไดเขียนหนังสือเกีย่ วกับเรือ่ งการแบงแยกอํานาจ อิทธิพล
ของแนวคิดนี้ไดกอใหเกิดการจัดตั้งศาลแหงรัฐขึ้นทั้งใน
มลรัฐเวือรทเทมแบรก ซัคเซิน และบาวาเรีย ศาลของมลรัฐ
ดังกลาวนีม้ อี าํ นาจในการพิจารณาขอพิพาทระหวางเมือง
ตาง ๆ กับรัฐบาล ตอมาในป ค.ศ. ๑๘๑๕ ซึง่ รัฐตาง ๆ ของ
เยอรมนีไดรวมตัวกันเปนสมาพันธรัฐเยอรมนี ในชวงนีไ้ ด
มีการกําหนดให Bundesversammlung เปนองคกรทีม่ ี
ศาลรัฐธรรมนูญประเทศเยอรมนี
อํ า นาจในการวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาข อ พิ พ าทระหว า งรั ฐ สมาชิ ก ของ
สมาพันธรัฐ โดยมิไดใหองคกรของศาลเปนผูม อี าํ นาจวินจิ ฉัย ทัง้ นี้ ตามขอตกลงกรุงเวียนนา ค.ศ. ๑๘๒๐
(๓) ชวงของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๘๔๙ ถึงแมรฐั ธรรมนูญฉบับนีจ้ ะมิไดมผี ลใชบงั คับ
แตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนดใหศาลอาณาจักรเปนองคกรทีม่ อี าํ นาจในการพิจารณา
ขอพิพาทในทางรัฐธรรมนูญอยางกวางขวางกวารัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ไดใหสิทธิแกชาวเยอรมันที่จะนําคดีมาฟองยังศาลอาณาจักรไดเองโดยบัญญัติไวในมาตรา ๑๒๖
สําหรับรัฐธรรมนูญฉบับตอมาหรือรัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๘๗๑ รัฐธรรมนูญนีไ้ ดบญ
ั ญัตใิ หสภาสูงเปนองคกร
ที่มีอํานาจในการวินิจฉัยขอพิพาทระหวางรัฐตาง ๆ และระหวางองคกรภายในของรัฐนั้น ๆ
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ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

(๔) ชวงรัฐธรรมนูญไวมาร ค.ศ. ๑๙๑๙ หลังจากทีไ่ ดมคี วามพยายามทีจ่ ะแกปญ
 หา
ขอพิพาทระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญโดยศาลในชวงของสมาพันธรัฐเยอรมนีและตอมาในรัฐธรรมนูญ
ค.ศ. ๑๘๗๑ ไดบัญญัติใหองคกรที่มีอํานาจในการวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญคือสภาสูง ในป
ค.ศ. ๑๙๑๙ เยอรมนีไดมกี ารประกาศใชรฐั ธรรมนูญฉบับใหมทเี่ รียกวา “รัฐธรรมนูญไวมาร” รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ไดมีการจัดตั้งศาลแหงรัฐขึ้นเพื่อใหเปนองคกรที่มีอํานาจในการพิจารณาขอพิพาทในทาง
รัฐธรรมนูญ พรอมกําหนดใหศาลแหงรัฐมีอาํ นาจสําคัญ คือ (๑) พิจารณาขอพิพาทในทางรัฐธรรมนูญ
อันเปนปญหาภายในของมลรัฐ (๒) พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีการฟองใหตรวจสอบฝายบริหาร การฟอง
ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีของสหพันธ และ (๓) พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางมลรัฐกับสหพันธรัฐ สําหรับการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ของมลรัฐวาสอดคลองกับกฎหมายของสหพันธรัฐหรือไมนั้น รัฐธรรมนูญไวมาร มาตรา ๑๓ วรรคสอง
ไดกาํ หนดใหเปนอํานาจของศาลอาณาจักร สวนปญหา
ข อ พิ พ าทอั น เกิ ด จากองค ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น
รัฐธรรมนูญไวมารไมไดกาํ หนดใหศาลแหงรัฐมีอาํ นาจ
ในการพิจารณาเรื่องดังกลาว ดังนั้น การวินิจฉัยใน
ปญหาเรื่องนี้ยังยึดถือตามแนวปฏิบัติที่ผาน ๆ มา
อาจกลาวไดวา ในระดับสหพันธได
มี ก ารก อ ตั้ ง ศาลแห ง รั ฐ ครั้ ง แรกตามรั ฐ ธรรมนู ญ
ศาลรัฐธรรมนูญประเทศเช็ก
ไวมาร ค.ศ. ๑๙๑๙ ซึง่ เปนระยะเวลา ๗๐ ป ภายหลังจากรัฐธรรมนูญ
ค.ศ. ๑๘๔๙ (ไมมีผลบังคับใช) แตไดมีการกําหนดใหมีองคกรศาลแหงรัฐไว สําหรับในระดับมลรัฐนั้น
มลรัฐทีม่ ขี นาดใหญของเยอรมนีไดมกี ารจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญของตนเอง เชน ศาลรัฐธรรมนูญของมลรัฐ
บาวาเรียซึ่งมีอํานาจในการวินิจฉัยเรื่องรองทุกขที่ประชาชนเห็นวามีการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญได
รวมทั้งยังใหมีอํานาจในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตาง ๆ
สําหรับในชวงที่เยอรมนีอยูภายใตการปกครองของดอลฟ ฮิตเลอร นั้นเปนชวงที่
เยอรมนีไมมีศาลรัฐธรรมนูญแตอยางใด
(๕) ชวงของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๔๙ หลังจากที่เยอรมนีแพสงครามโลกในป
ค.ศ. ๑๙๔๕ การเริ่มตนกอตั้งศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งไดเริ่มขึ้นในระดับมลรัฐกอน ลําดับแรกเกิดขึ้นใน
มลรัฐบาวาเรีย โดยมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญของมลรัฐบาวาเรีย ค.ศ. ๑๙๔๖ ไดกาํ หนดใหมกี ารจัดตัง้
ศาลรัฐธรรมนูญระดับมลรัฐขึ้น และหลังจากนั้นจึงไดมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นในมลรัฐเฮ็สเซิน
และมลรัฐบาเดิน สวนการจัดตั้งของศาลรัฐธรรมนูญในระดับสหพันธจะตองพิจารณาจากการเกิดขึ้น
ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (Grundgesetz) และการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ (Bundesver
fassungsgericht – BverfG)
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
การจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั ของเยอรมนีเริม่ จากการทีน่ ายกรัฐมนตรีของ
มลรัฐในเยอรมันตะวันตกรวม ๑๑ มลรัฐ ไดรบั มอบหมายจากฝายสัมพันธมิตรใหดาํ เนินการจัดใหมกี าร
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ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญขึ้น โดยไดมีการแตงตั้ง “คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญดานรัฐธรรมนูญ” ขึ้น
คณะหนึ่ง คณะกรรมการชุดดังกลาวไดรางรัฐธรรมนูญเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๘
หลังจากนั้นจึงไดมีการจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญขึ้น สภารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิก ๖๕ คน
ซึ่งไดรับการเลือกจากตัวเลือกของมลรัฐ ๑๑ มลรัฐ โดยสภารางรัฐธรรมนูญไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
ที่คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญดานรัฐธรรมนูญไดยกรางไวแลว ซึ่งในชั้นการลงมตินั้นมีเสียงเห็นดวยกับ
รางรัฐธรรมนูญดังกลาว ๕๓ เสียง และไมเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญ ๑๒ เสียง มีผลทําใหรา งรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกลาวผานการพิจารณาจากสภารางรัฐธรรมนูญและมีผลบังคับใชเมือ่ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๙
การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญสหพันธตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีตามรัฐธรรมนูญฉบับนัน้ เกิดขึน้ จากการเชือ่ มโยง
กับประสบการณในทางประวัติศาสตรหลายประการ โดยมีการขยายอํานาจใหศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ
มีอํานาจอยางกวางขวางเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่มีอํานาจในการวินิจฉัยบรรดาขอพิพาท
ระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือระหวางองคกรในระดับสหพันธ และระหวางมลรัฐตาง ๆ ดวยกัน
นอกจากนี้ ก็เพือ่ ใหศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรกั ษาความสัมพันธระหวางอํานาจรัฐกับประชาชนใหอยูใ น
ลักษณะของประชาธิปไตยแบบนิตริ ฐั และประการสําคัญคือใหเกิดความมัน่ ใจวาอํานาจใดอํานาจหนึง่ นัน้
ไมอาจจะครอบงําอํานาจอื่นอยางเบ็ดเสร็จ
โดยรัฐธรรมนูญไดบญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับ “ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ” ไวในมาตรา ๙๓ และ
มาตรา ๙๔ ในมาตรา ๙๓ ไดบญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับอํานาจหนาที่
ของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ สวนมาตรา ๙๔ ไดบญ
ั ญัติ
เกีย่ วกับองคประกอบ กระบวนการในการแตงตัง้ ผูพ พิ ากษา
ศาลรัฐธรรมนูญ และในมาตรา ๙๔ วรรคสอง ไดบญั ญัตใิ หมี
การออกรัฐบัญญัตวิ า ดวยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธเพือ่ กําหนด
วิธพี จิ ารณาศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ กฎหมายวาดวยศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ (GesetzüberBundesverfassungsgericht)
ไดมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ค.ศ. ๑๙๕๑ และ
ไดมกี ารจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธเมือ่ วันที่ ๘ กันยายน
ค.ศ. ๑๙๕๑ ที่เมืองคารลสรูเออ
จากการศึกษาพัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญ
ของเยอรมนี จะเห็นไดวาพัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมนีไดรบั อิทธิพลอยางสําคัญจากรูปแบบรัฐในสมัยนัน้
เพราะรูปแบบของรัฐในสมัยนั้นการใหความคุมครองแก
บุคคลของรัฐจะเปนอํานาจของศาลยุตธิ รรม ดังนัน้ เขตอํานาจ
ศาลเหลานี้จึงกอตั้งขึ้นดวยกฎหมายรัฐ โดยที่อํานาจของ
ศาลดังกลาวจํากัดขอบเขตเฉพาะกับบรรดาขอพิพาท
ศาลรัฐธรรมนูญประเทศแอฟริกาใต
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ระหวางปจเจกบุคคลตอปจเจกบุคคลเทานั้น ตอมาจึงไดขยายไปยังขอพิพาทระหวางมลรัฐกับมลรัฐ
สวนขอพิพาทระหวางองคกรของรัฐเองนัน้ มิไดอยูใ นขอบเขตอํานาจศาลดังกลาว และในชวงของการใช
รัฐธรรมนูญไวมาร ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนีก็ยังมีอํานาจคอนขางจํากัด สําหรับศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธของเยอรมนีในปจจุบนั นีถ้ อื ไดวา เปนผลของการศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ
และตองการจะใหศาลรัฐธรรมนูญสหพันธเปนองคกรที่เปนศูนยกลางในการควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ปกปองคุมครองรัฐธรรมนูญใหดํารงอยูอยางมั่นคง
โครงสรางและองคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญสหพันธเปนสวนหนึ่งของอํานาจตุลาการ
โดยบัญญัติไวในหมวด ๙ รวม ๒ มาตราเกี่ยวกับเรื่องอํานาจหนาที่ (มาตรา ๙๓) และเกี่ยวกับเรื่อง
องคประกอบและการเลือกผูพ พิ ากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
(มาตรา ๙๔)
โดยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สหพั น ธ
ประกอบดวยผูพ พิ ากษาของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ
และผูพ พิ ากษาอืน่ ๆ ผูพ พิ ากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธครึ่งหนึ่งไดรับเลือกจากสภาผูแทนราษฎร
แหงสหพันธ และอีกครึง่ หนึง่ ไดรับเลือกจากสภาสูง
ศาลรัฐธรรมนูญประเทศอียิปต
แหงสหพันธ ผูพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญสหพันธจะเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรแหงสหพันธ สภาสูงแหงสหพันธ รัฐบาลแหงสหพันธ และองคกรในลักษณะเดียวกัน
ของมลรัฐไมได
อํานาจหนาทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ
ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธเยอรมนีมีอํานาจวินิจฉัยเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของบุคคล คดีที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง การตรวจสอบการเลือกตั้ง คดีฟองประธานาธิบดีสหพันธ
คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมความชอบดวยกฎหมาย
แบบนามธรรม คดีพพิ าทเกีย่ วกับสิทธิหรือหนาทีร่ ะหวางมลรัฐกับสหพันธรัฐ การรองทุกขตามรัฐธรรมนูญ
ของประชาชน คดีฟอ งผูพ พิ ากษาของสหพันธหรือของมลรัฐ การควบคุมมิใหกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ
แบบรูปธรรม การตรวจสอบกฎเกณฑทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศ การควบคุมเพื่อใหเกิด
ความเปนเอกภาพในการตีความคดีรฐั ธรรมนูญ วินจิ ฉัยวากฎหมายทีอ่ อกใชบงั คับกอนรัฐธรรมนูญปจจุบนั
ยังมีผลบังคับตอไปหรือไม และอํานาจหนาที่อื่นที่บัญญัติไวในกฎหมายของสหพันธ๗
หลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดี
กฎเกณฑเกีย่ วกับวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีนนั้ ไมไดรบั การบัญญัตไิ ว
ในรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายพืน้ ฐาน แตไดรบั การบัญญัตไิ วในรูปของรัฐบัญญัติ โดยสภาผูแ ทนราษฎร
แหงสหพันธและสภาทีป่ รึกษาแหงสหพันธไดตรารัฐบัญญัตวิ า ดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธขนึ้ บังคับใช
บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรูท วั่ ไปเกีย่ วศาลรัฐธรรมนูญ, ๙๕ – ๑๐๘.
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

เปนครั้งแรกเมื่อมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๕๑ ตอมารัฐบัญญัติฉบับดังกลาวไดถูก
ยกเลิกไปและมีการตรารัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธฉบับใหมใชบังคับแทนในป
ค.ศ. ๑๙๘๕ ซึ่งรัฐบัญญัติฉบับนี้ยงั คงมีผลใชบังคับอยูจนกระทั่งถึงปจจุบัน
โครงสรางของรัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธไดรับการแบงออกเปน
๔ สวน สวนที่ ๑ (มาตรา ๑ – มาตรา ๑๖) เปนบทบัญญัติท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสรางองคการและ
เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ สวนที่ ๒ (มาตรา ๑๗ – มาตรา ๓๕) เปนเรื่องของบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับ
วิธีพจิ ารณา สวนที่ ๓ (มาตรา ๓๖ – มาตรา ๙๗) เปนบทบัญญัตเิ กีย่ วกับวิธพี จิ ารณาเฉพาะเรือ่ ง และ
สวนที่ ๔ เปนบทอืน่ ๆ (มาตรา ๙๘ – มาตรา ๑๐๗) สําหรับสถานะของรัฐบัญญัตฉิ บับนีห้ ากจะเปรียบเทียบ
กับกฎหมายในประเทศไทยแลวตองถือวารัฐบัญญัตวิ า ดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธเปนกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
อยางไรก็ดี นอกจากวิธีพิจารณาคดีที่บัญญัติไวในรัฐบัญญัติดังกลาวแลว รัฐบัญญัติ
ยังไดบญ
ั ญัตมิ อบอํานาจใหศาลรัฐธรรมนูญโดยทีป่ ระชุมใหญตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญออกระเบียบหรือ
ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานขึ้ น ใช บั ง คั บ ได (มาตรา ๓ วรรคสอง) ซึ่ ง ข อ กํ า หนดของ
ศาลรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับวิธกี ารดําเนินงานฉบับปจจุบนั ไดประกาศใชเมือ่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๖
และมี ก ารแก ไขเพิ่ ม เติ ม เป น ระยะ ๆ จนกระทั่ ง ถึ ง ป จ จุ บั น สํ า หรั บ สถานะของข อ กํ า หนดของ
ศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวนั้นไมถือวาเปนกฎหมายที่ใชบังคับกับบุคคลทัว่ ไป เปนเพียงกฎเกณฑทกี่ าํ หนด
วิธีการดําเนินงานภายในองค ก รของรั ฐ ทํ า นองเดี ย วกั บ
ขอบังคับวาดวยการประชุมของสภาผูแ ทนราษฎร โดยเนือ้ หา
ของขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ
ความสัมพันธภายในขององคกรตาง ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญ
ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการดําเนินกระบวนวิธี
พิจารณาในรายละเอียด ตลอดจนการดําเนินการเกีย่ วกับการ
จัดระเบียบการปกครองภายใน จึงอาจกลาวไดวา ขอกําหนด
เกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญเปนอํานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะกําหนดขึ้นใชบังคับไดเองภายใน
วงงานของศาลตามที่รัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญได
มอบอํานาจให แตขอกําหนดดังกลาวไมมีผลผูกพันออกไป
ภายนอกในการที่จะใชบังคับกับเอกชนแตอยางใด

๓. บทสรุป

การพิจารณาศึกษาถึงแนวคิดเกีย่ วกับศาลรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวมานั้นนอกจากจะทําใหทราบถึงแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ พัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญ
และวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญอันมีลักษณะเฉพาะของทั้งสอง
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

ประเทศดังกลาวแลว ยังทําใหทราบถึงความแตกตางจุดออนจุดแข็งของหลักการทางกฎหมายอันจะเปน
ประโยชนตอ การพัฒนากฎหมายของไทยในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเด็นเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถือเปน
หลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่เปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญทีต่ ราขึน้ โดยรัฐสภาแตกตางไปจากหลักเกณฑเดิม ทัง้ นี้ เพือ่ ใหผอู า นไดทราบถึงสาระสําคัญ
และขอควรพิจารณาของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนีอ้ ยางครบถวน ในวารสารจุลนิตฉิ บับตอไป
คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงจะขอนําเสนอบทความ เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญและ
วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทย” เปนลําดับตอไป
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