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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

  ๑อานนท  มาเมา, ศาลรฐัธรรมนญูและวธิพีจิารณาคดรีฐัธรรมนญู, (กรงุเทพมหานคร : โครงการตาํราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๘), น ๑๕– ๑๖.
 ๒รฐัธรรมนญูนยิม คอื แนวคดิในการรางรฐัธรรมนญูท่ียดึหลกัเรือ่งการจาํกดัอํานาจของรฐั โดยจาํกดัอํานาจรัฐใหมีเทาทีก่ฎหมาย
ใหไว.

บทนํา
“รฐัธรรมนญู” เปนบทกฎหมายสูงสุดของแตละรัฐซ่ึงทําหนาท่ีในการจัดระบอบการปกครองและ

สถาบนัทางการเมอืงหรอืจัดสรรการใชอํานาจอธปิไตย แบงแยกองคกรผูใชอํานาจอธปิไตยออกเปน ๓ ฝาย 
ไดแก ฝายนติบิญัญตั ิฝายบรหิาร และฝายตลุาการ โดยฝายตลุาการนัน้มบีทบาทสาํคญัในการพจิารณา
พิพากษาอรรถคดีทั้งปวง นอกจากนี้แลวตามแนวคิดในเรื่องหลักการแบงแยกอํานาจ (separation of 
powers) ศาลในฐานะเปนผูใชอํานาจตุลาการยังเปนองคกรท่ีสําคัญในการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ 
(check and balance) กบัฝายนติบิญัญตัแิละฝายบรหิารเพือ่เปนหลกัประกนัไมใหอาํนาจใดอาํนาจหนึง่
มีอํานาจสูงสุดจนลนพนอีกดวย นี่คือบทบาทของฝายตุลาการทั้งที่เปนบทบาทดั้งเดิมและบทบาท
ที่เพิ่มเติมเขามาในภายหลังตามหลักการแบงแยกอํานาจ๑ อยางไรก็ดี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
เปนตนมา หลายประเทศในทวีปยุโรปไดปรับเปล่ียนหลักการสําคัญในรัฐธรรมนูญเพ่ือใหรัฐธรรมนูญ
เปนกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพตอระบอบการปกครองและสามารถทําหนาท่ีเปนหลักประกันตอ
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ตลอดจนเปนกลไกที่ทําใหองคกรของรัฐถูกตรวจสอบการใช
อํานาจได การปรับเปล่ียนหลักการสําคัญในรัฐธรรมนูญเชนวาน้ันเปนไปตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม 
(Constitutionalism) ซึ่งเปนผลใหมีการจัดตั้งองคกรตุลาการขึ้นมาแยกตางหากจากศาลยุติธรรม 
ใหมีลักษณะขององคกร มีเขตอํานาจ และมีวิธีพิจารณาท่ีมีเน้ือหาแบบพิเศษสําหรับการตรวจสอบ
ความชอบดวยรฐัธรรมนูญหรอืหนาทีท่ีร่ฐัธรรมนูญกาํหนดเปนการเฉพาะ ซึง่องคกรตลุาการทีจ่ดัตัง้ขึน้
มานีก้ค็อื “ศาลรฐัธรรมนูญ” โดยในปจจบุนัไมเพยีงแตประเทศในทวปียโุรปเทานัน้ทีม่ศีาลรฐัธรรมนญู 
แตประเทศในทวีปอ่ืน ๆ  ทัว่โลกรวมถงึประเทศไทยของเรากร็บัเอาแนวความคดิเกีย่วกบัศาลรฐัธรรมนญู
จากประเทศในทวีปยุโรปเขามาและมีการจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญข้ึนภายในประเทศดวยเชนกัน๒ ทั้งนี้ 
การเกิดข้ึนของศาลรัฐธรรมนูญในหลายประเทศน้ีไดสงผลใหมีการสรางกฎเกณฑเก่ียวกับวิธีพิจารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญเปนกรณีพิเศษขึ้นตามมาดวย 

สาํหรบัประเทศไทยนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญเกิดข้ึนเปนคร้ังแรกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ตามมาดวยรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
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และรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ ซึง่เปนรัฐธรรมนญูฉบับปจจุบนัโดยมาตรา ๒๑๐ 
ไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีหนาที่และอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายหรือรางกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาท่ีและอํานาจของสภาผูแทนราษฎร 
วฒุสิภา รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีหรอืองคกรอิสระ และหนาทีแ่ละอาํนาจอ่ืนตามท่ีบญัญตัไิวในรัฐธรรมนูญ 
โดยกําหนดใหการพิจารณาวินิจฉัย การทําคําวินิจฉัย และการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญนอกจาก
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ และดวยความสําคัญของศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญดังกลาว 
โดยเฉพาะอยางยิง่การทีร่ฐัธรรมนูญไดบญัญตัใิหการสรรหา การวนิจิฉยั การพนจากตาํแหนงของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองตามหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ และการดําเนินงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู๓ ซึง่ถอืเปน
หลักเกณฑเก่ียวกับวิธพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเปน
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่ตราข้ึนโดยรัฐสภา อันสอดคลองกับวิธีพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญของศาลในตางประเทศ ซึ่งแตกตางไปจาก
หลักเกณฑเดิมท่ีวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญจะเปนไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับขอกําหนด
ศาลรฐัธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาคดขีองศาลรฐัธรรมนญู 
ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ตลอดจนเพื่อใหประชาชนสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตองซึ่งจะ
สงผลใหการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คอลัมน การปฏิรูป
กฎหมาย : LAW REFORM จงึขอเสนอบทความเร่ือง “ศาลรัฐธรรมนญูและวิธพีจิารณาคดรีฐัธรรมนูญ 
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ” ดังนี้

๑. แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ๔
 

 “ศาลรฐัธรรมนญู” (Constitutional Court) เปนองคกรของรฐัประเภทหนึง่ทีม่คีวามสําคญั
และมีลักษณะเฉพาะซึง่สะทอนใหเห็นไดจากรูปแบบและอาํนาจหนาท่ีขององคกร โดยลักษณะเฉพาะ
ของศาลรฐัธรรมนูญน้ันมีแนวคิดทางทฤษฎีเก่ียวของอยู ๓ เรือ่ง ไดแก การเปนองคกรตลุาการ การเปน
องคกรตามรัฐธรรมนูญ และการเปนผูพิทักษรัฐธรรมนูญ

   ๓พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาคดขีองศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก หนา ๑ วันศุกรที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
  ๔อานนท  มาเมา, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ, ๒๐ – ๒๙.

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศลิทัวเนีย
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 ๑.๑ การเปนองคกรตุลาการ รัฐมีฐานะเปนนิติบุคคลตามแนวคิดทฤษฎีนิติบุคคลตาม
ความเปนจรงิ รฐัจงึมสีทิธแิละหนาทีใ่นทางกฎหมาย และเมือ่รฐัมฐีานะเปนนติบิคุคลแลว รฐัจงึสามารถ
กระทําการตาง ๆ ในทางกฎหมายได แตการเปนนิติบุคคลนั้นเปนตัวตนที่กฎหมายสรางขึ้นหรือเปน
สิ่งที่เปนนามธรรม ไมมีตัวตนในทางกายภาพที่จะสามารถคิด ตัดสินใจ และลงมือกระทําการใด ๆ 
ไดดวยตนเอง นติบิคุคลจงึตองมบีคุคลธรรมดาเขารบัมอบอาํนาจหนาทีส่าํหรบักจิการตาง ๆ ในนามของ
นิติบุคคล อยางไรก็ดี การประกอบภารกิจของรัฐนั้นไมอาจมอบหมายใหบุคคลธรรมดาเขาใชอํานาจ
หนาท่ีโดยไรทิศทางได รัฐจึงจัดสรรหนวยงานหรือองคกรออกเปนประเภทตาง ๆ ตามเปาหมายท่ี
รัฐประสงคซึ่งภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมก็เปนภารกิจที่สําคัญ และหนึ่งใน
ภารกิจดังกลาวกค็อื ภารกจิดานกระบวนการยตุธิรรมซึง่เกีย่วกบัการสบืสวน การสอบสวน การพจิารณาและ
การพิพากษาคดี สาํหรบัภารกจิดานกระบวนการยตุธิรรมโดยเฉพาะดานการพจิารณาและพพิากษาคดนีัน้ 
รัฐไดกอตั้งองคกรขึ้นมาทําหนาที่ตามภารกิจดังกลาวไวเรียกวา “องคกรตุลาการ” หรือ “ศาล” 
โดยบทบาทขององคกรตุลาการไดเดนชัดมากขึน้เมือ่เกดิแนวคดิเรือ่งหลกัการแบงแยกอาํนาจเพราะเปน
องคกรที่มีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบและถวงดุลกับฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร และในทาง
ทฤษฎีนัน้ องคกรตุลาการจะตองประกอบไปดวย ๕ องคประกอบ ไดแก การเปนองคกรชีข้าดปญหา
กฎหมาย การเปนองคกรท่ีมีลักษณะกระทําการในเชิงรับ การเปนองคกรท่ีมีกระบวนการวินิจฉัยซ่ึงมี
หลักประกันความเปนธรรม การเปนองคกรที่มีหลักประกันความเปนอิสระ และการเปนองคกรซึ่งมี
การกระทําที่ตัดสินไปแลวเด็ดขาดถึงที่สุด 

 ๑.๒ การเปนองคกรตามรฐัธรรมนญู ในทางทฤษฎแีลว การเปนองคกรตามรฐัธรรมนญู
ตองมีองคประกอบ ๒ องคประกอบ ไดแก องคประกอบในทางรูปแบบ และองคประกอบในทางเน้ือหา 
กลาวคอื (๑) องคประกอบในทางรปูแบบ องคกรตามรฐัธรรมนญู
ตองเปนองคกรที่กอตั้งขึ้นโดยตรงจากรัฐธรรมนูญและอาํนาจ
หนาท่ีขององคกรท่ีจะไดช่ือวาองคกรตามรัฐธรรมนูญน้ัน
ก็ตองเปนอํานาจซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว โดยถือวา
รัฐธรรมนูญเปนจุดกําเนิดขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
และเปนบอเกิดแหงอํานาจขององคกรรัฐธรรมนูญอีกดวย 
(๒) องคประกอบในทางเน้ือหา องคกรตามรัฐธรรมนูญตองมี
เนื้อหาขององคกรใน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นเนื้อหาของบทบาทหนาที่ องคกรใดจะถือเปนองคกร
ตามรฐัธรรมนญู องคกรนัน้จะตองมบีทบาทหนาทีใ่นดานการควบคมุตรวจสอบการใชอาํนาจขององคกรอืน่
ประเด็นเนื้อหาของความเปนอิสระ องคกรที่จะไดชื่อวาองคกรตามรัฐธรรมนูญจะตองมีอิสระในการใช
อํานาจหนาที่โดยไมอยูภายใตบังคับขององคกรใด และประเด็นเนื้อหาของสถานะและความสมัพนัธกบั
องคกรอืน่ องคกรใดจะถือเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ องคกรนั้นจะตองมีสถานะที่เทาเทียมกับองคกร
ทีไ่ดชือ่วาเปนองคกรตามรฐัธรรมนญู และมีความสัมพันธกับองคกรตามรัฐธรรมนูญดวยกันอยางเทาเทียม
ซึ่งเมื่อพิจารณาองคประกอบในทางรูปแบบและในทางเนื้อหาแลว จะเห็นไดวา ศาลรัฐธรรมนูญ
เปนองคกรที่กอตั้งและมอีาํนาจหนาทีต่ามทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัริบัรองไว อกีทัง้ยงัเปนองคกรทีม่บีทบาท

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศโครเอเชีย
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

หนาทีใ่นดานการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญขององคกรอ่ืน และเปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระ
ในการปฏิบตัหินาทีพ่จิารณาวนิจิฉยัคด ีรวมถึงเปนองคกรท่ีมสีถานะในระดบัทีเ่ทยีบเทากบัองคกรตาม
รัฐธรรมนูญอ่ืน ดังน้ัน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีฐานะเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ (Verfassungsorgan, 
Constitutional Organ)

 ๑.๓ การเปนผูพทิกัษรฐัธรรมนญู ในประเทศท่ีถอืวารฐัธรรมนญูเปนบทกฎหมายสูงสดุนัน้
ยอมจะตองกาํหนดใหมกีลไกในการพทิกัษรกัษารฐัธรรมนญูไว เพือ่คงคณุคาความเปนกฎหมายสงูสดุของ
รฐัธรรมนูญใหเปนจรงิและม่ันคง ดงันัน้ ในประเทศทีม่กีารกอตัง้ศาลรฐัธรรมนญูขึน้มาโดยเฉพาะอยางย่ิง
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงไดมีการกําหนดบทบาทใหศาลรัฐธรรมนูญเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ซึ่งแสดงใหเห็นวาศาลรัฐธรรมนูญมีฐานะเปนองคกรผูพิทักษ
รัฐธรรมนูญนั่นเอง

๒. ววิฒันาการและประสบการณ
ของศาลรัฐธรรมนูญและวธิพีจิารณา
คดรีฐัธรรมนญูในตางประเทศ

 นับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
เปนตนมา ศาลรัฐธรรมนูญไดเขามามีบทบาทใน
โครงสรางอาํนาจของรัฐมากขึน้เปนลําดบั โดยเฉพาะ
อยางยิง่ประเทศยุโรปตะวนัตกไดมกีารเพ่ิมบทบาทใหแกศาลรัฐธรรมนูญในการ
เขามาควบคุมตรวจสอบเพ่ือใหเกิดการถวงดุลการใชอํานาจของรัฐมากขึ้น โดยการเพ่ิมบทบาทของ
ศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวของประเทศในยุโรปตะวันตกนั้น มีสาเหตุมาจากประสบการณอันเจ็บปวดที่มี
การปลอยใหอํานาจใดอํานาจหน่ึง โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจบริหารสามารถครอบงําอํานาจอื่นได 
จนในทีส่ดุนาํไปสูความขดัแยงอยางรุนแรงในทวปียโุรป ดวยเหตนุี ้การกําหนดกลไกใหศาลรัฐธรรมนญู
เปนองคกรที่ทําหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบใหการปกครองของรฐัเปนไปตามหลกัประชาธปิไตยและ
หลกันติริฐั จงึเปนเรือ่งทีม่คีวามสําคญัยิง่ ตอมาแนวคดิเกีย่วกบัศาลรัฐธรรมนูญจากทวปียโุรปน้ีไดแพรหลาย
จากไปสูประเทศในทวีปอืน่ ๆ ทัว่โลกรวมถงึประเทศไทยดวย 

  ดงันัน้ เพือ่ใหเขาใจถงึแนวคดิเกีย่วกับศาลรฐัธรรมนญูและวธิพีจิารณาคดีรฐัธรรมนญูของ
ตางประเทศ ในท่ีนี้จึงขอยกตัวอยางของศาลรัฐธรรมนูญประเทศ “ออสเตรีย” และ “เยอรมนี” ซึ่งเปน
ประเทศทีม่พีฒันาการของศาลรัฐธรรมนูญมาอยางยาวนาน อกีทัง้ยงัใชระบบประมวลกฎหมายเชนเดียว
กับประเทศไทย เพ่ือเปรียบเทียบกฎหมาย ศึกษาถึงความแตกตาง จุดออนจุดแข็งของหลักการทาง
กฎหมายอันจะเปนประโยชนตอการรางกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายของไทย

 ๒.๑ ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรีย
  ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียน้ัน มีพัฒนาการมาอยางยาวนาน โดยเร่ิมมีขึ้นต้ังแตป 

ค.ศ. ๑๘๖๘ ซึ่งในขณะนั้นเรียกวา “ศาลอาณาจักร”ศาลอาณาจักรจะมีอํานาจหนาท่ีที่สําคัญ คือ 

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศรัสเซีย
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

(๑) วินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่มีความขัดแยงในเรื่องอํานาจหนาที่ของศาล (๒) คุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมอืงซึง่เกดิการละเมดิจากฝายปกครองหรอืองคกรศาล และ (๓) วนิจิฉยัในกรณทีีม่กีารฟองรอง
วามกีารละเมดิบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูโดยผูใชอาํนาจรฐัทัง้หลาย ตอมาเมือ่มกีารออกกฎหมายวาดวย
ศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธ (Bundesverfassungsgesetz von 1920-B-VG) จึงไดมีการบัญญัติให
อํานาจดังกลาวขางตนเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรีย (Verfassungsgerichtshof – VfGH) 
นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาวยังไดขยายอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อาํนาจในการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมาย ซึง่ศาลรฐัธรรมนญูของออสเตรยีทีต่ัง้
ขึน้นีต้อมาไดกลายมาเปนแมแบบของศาลรัฐธรรมนูญในหลายประเทศทั่วโลก ไมวาจะเปนประเทศ
เยอรมนี อิตาลี ตุรกี สเปน หรือโปรตุเกส เปนตน โดยในปจจุบันศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียมีการ
จัดองคกรในลักษณะดังนี้

  องคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญและคุณสมบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
  องคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียประกอบไปดวย ประธาน ๑ คน 

รองประธาน ๑ คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก ๑๒ คน รวมทั้งตุลาการสํารองอีก ๖ คน ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญท้ังหมด ๑๔ คน รวมท้ังตุลาการสํารองอีก ๖ คน จะไดรับการแตงต้ังจากประธานาธิบดี 
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
แตงตัง้ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ๓ คน และตลุาการสาํรอง 
๑ คน

  สํ าหรับคุณสมบัติ ของตุ ลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการสํารองน้ัน จะตองสําเร็จ
การศกึษาดานนติศิาสตรหรอืรฐัศาสตร และจะตองทาํงานในสาขาดานทีจ่บการศกึษามาแลวอยางนอย 
๑๐ ป ในทางปฏบิตักิารแตงตัง้ตลุาการศาลรฐัธรรมนญูและตุลาการสํารองจะตองคํานึงถึงขอพิจารณา
เกี่ยวกับที่มาของอาชีพในทางกฎหมายที่แตกตางกัน และจะตองมาจากมลรัฐตาง ๆ โดยตุลาการ
ศาลรฐัธรรมนญูมหีลกัประกนัความเปนอสิระของผูพพิากษา ซึง่ตลุาการศาลรฐัธรรมนญูจะถกูใหออกจาก
ตําแหนงไดเฉพาะจากคําวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนญูเทานัน้ และตลุาการศาลรฐัธรรมนญูจะตองพนจาก
ตําแหนงเมื่อมีอายุครบ ๗๐ ปบริบูรณ ทั้งนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากผูพิพากษาอาชีพ 
เจาหนาที่ฝายปกครอง ศาสตราจารยทางกฎหมาย และอาชีพในทางกฎหมายอื่น ๆ นั้น รัฐธรรมนูญ
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141-154-MAC6.indd   145141-154-MAC6.indd   145 5/4/18   09:265/4/18   09:26

creo




มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๔๖

ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ของออสเตรียไดบัญญัติใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถประกอบอาชีพเดิมของตนตอไปได 
ดวยเหตุผลท่ีวาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีคุณสมบัติในทางวิชาการตามที่กําหนดไวจะไดนํา
ประสบการณในทางปฏิบัติเหลานั้นมาเปนประโยชนตอการวินิจฉัยคดี อยางไรก็ตาม หลักในเรื่อง
ดงักลาวมีขอยกเวนในกรณขีอง “ขาราชการ” ซึง่ขาราชการท่ีไดรบัแตงตัง้ใหเปนตลุาการศาลรัฐธรรมนญู
จะตองพนจากการเปนขาราชการ เพราะการทําหนาที่เปนทั้งขาราชการและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในเวลาเดียวกันอาจกระทบตอหลกัความเปนอิสระของตลุาการได เนือ่งจากขาราชการจะตองผกูพนัตอ
คาํสัง่ของผูบงัคบับญัชา

  บทบาทหนาทีศ่าลรฐัธรรมนญูออสเตรีย
  ศาลรัฐธรรมนูออสเตรียมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญ คือ (๑) การควบคุมกฎหมายไมให

ขัดรัฐธรรมนูญ (๒) การคุมครองสิทธิขั้น
พืน้ฐาน (๓) การวินจิฉยักรณีทีอ่าํนาจหนาที่
ระหวางศาลขัดแยงกัน (๔) การทําหนาท่ี
เปนศาลเลอืกต้ัง (๕) การทําหนาทีเ่ปนศาล
แหงรัฐ กรณีที่องคกรตามรัฐธรรมนูญ
ขดัแยงกนัในอํานาจหนาที ่(๖) การควบคมุ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญและความชอบ
ดวยกฎหมายของสัญญาของรัฐ และ 
(๗) การวนิจิฉยัสิทธิเรยีกรองในทางทรัพยสิน
ระหวางสหพันธรฐักบันติบิคุคลในทางกฎหมายมหาชน๕

  หลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดี
  หลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียนั้นไมไดมีการ

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ แตไดรับการบัญญัติไวในรัฐบัญญัติที่เรียกวา “รัฐบัญญัติวาดวย
ศาลรัฐธรรมนูญ”(Verfassungsgerichtshofgesetz) สวนบทบัญญัติที่เก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญจะเปนหลักการท่ีเกี่ยวกับ (๑) เขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยรัฐธรรมนูญไดบัญญัติถึงเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญเอาไวอยางสมบูรณและเด็ดขาดใน
มาตรา ๑๓๗ ถึง มาตรา ๑๔๕ และไมมีบทบัญญัติอื่นใดในรัฐธรรมนูญท่ีอนุญาตใหรัฐสภาตรากฎหมาย
เพ่ิมเตมิอํานาจใหศาลรัฐธรรมนญูได ซึง่หลกัการท่ีแสดงใหเห็นวารัฐธรรมนญูบัญญัตใินเร่ืองเขตอาํนาจ
ของศาลรฐัธรรมนญูเอาไวอยางเดด็ขาดปรากฏในรฐับญัญตัวิาดวยศาลรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๕ วรรคสอง
ที่กําหนดใหการย่ืนคํารองจะตองอางบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เปนฐานแหงอํานาจในการพิจารณา
วนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูดวย (๒) องคประกอบและทีม่าของตลุาการศาลรฐัธรรมนญู โดยมาตรา ๑๔๗
ไดกาํหนดองคประกอบของศาลรฐัธรรมนญู ทีม่าของศาลรฐัธรรมนูญ คณุสมบัตแิละลักษณะตองหามของ
ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู ลกัษณะตองหามของผูดาํรงตําแหนงประธานและรองประธานศาลรฐัธรรมนญู 

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศเกาหลีใต

 ๕บรรเจิด  สิงคะเนติ, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๖๐), น ๗๕ – ๗๙.

141-154-MAC6.indd   146141-154-MAC6.indd   146 5/4/18   09:265/4/18   09:26



มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๑๔๗

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สํารองเอาไวอยางชัดเจน (๓) การจัดองคกรและวิธีพิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ ไดบญัญตัิ
ใหมีการกําหนดรายละเอียดไวในรัฐบัญญัติและในขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกโดยอาศัย
อํานาจจากรัฐบัญญัติดังกลาว ซึ่งรัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดมีการตราขึ้นเมื่อป 
ค.ศ. ๑๙๕๓ ประกอบดวยโครงสราง ๒ สวน สวนที ่๑ วาดวยการจดัองคการศาลรฐัธรรมนญู (มาตรา ๑ 
– มาตรา ๑๔) และสวนท่ี ๒ วาดวยวิธีพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๕ – มาตรา ๘๘) 
โดยมาตราสุดทายของกฎหมาย คือ มาตรา ๘๙ ไดบัญญัติใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการและปฏิบัติ
ใหเปนไปตามรฐับญัญตัฉิบบันี ้ในสวนของวธิพีจิารณาไดมกีารแยกบทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัวธิพีจิารณาทัว่ไป
ออกจากบทบัญญัติที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาเฉพาะคดี ทั้งนี้ รัฐบัญญัติฉบับนี้มีสถานะเปนกฎหมายที่
ตราข้ึนโดยรัฐสภาเม่ือเทียบเคียงกับลําดับช้ันของกฎหมายไทยแลว รัฐบัญญัติฉบับนี้จึงมีฐานะเปน
พระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ สําหรับขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญ
ออสเตรียท่ีตราข้ึนโดยอาศัยอํานาจของรัฐบัญญัติเพ่ือเสริมรัฐบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวกับการดําเนินกระบวน
วิธีพิจารณาและการทํางานของศาลนั้นไดมีการตราขึ้นเมื่อป ค.ศ. ๑๙๔๖

  กระบวนการพจิารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียโดยสรุป
  เนือ้หาและรปูแบบของคาํฟอง คาํฟองตองทาํเปนลายลกัษณอกัษรและในคาํฟองนัน้

ตองอางอิงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจแกศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัย และตอง
บรรยายขอเท็จจริงอันเปนเหตุแหงการ
ฟองคดี ตลอดจนคําขอที่ชัดเจนแนนอน 
นอกจากน้ี คาํฟองอาจอธบิายขอกฎหมาย
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัคาํฟองโดยละเอยีดมาดวย
ก็ได โดยหลักแลวการย่ืนคําฟองจะตอง
กระทําโดยทนายความผูไดรับมอบอํานาจเต็ม 
เวนแตคําฟองขอใหตรวจสอบความชอบ
ดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมายตามรฐัธรรมนญู
อันเปนคาํฟองทีเ่กดิขึน้จากมตไิมนอยกวา 
๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธหรอืสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรแหงมลรัฐ การย่ืนคําฟองไมจําเปนตองกระทําโดยทนายความท่ีไดรับอํานาจเต็ม 
ทั้งนี้ คําฟองใดที่ไมถูกตองตามแบบหรือมีเนื้อหาไมถูกตองครบถวนและเปนกรณีที่อาจจะแกไข
ใหถกูตองครบถวนได ใหตลุาการผูรบัผดิชอบสาํนวนสงคาํฟองคนืใหแกผูยืน่คาํฟองเพือ่ใหบคุคลดงักลาว
แกไขใหถูกตองครบถวนในเวลาท่ีกําหนด ในกรณีที่ไมมีการแกไขใหถูกตองในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ใหถือวาเปนการปฏิเสธคาํฟองเพราะผูยืน่คาํฟองไมแกไขคาํฟองใหถกูตอง

  ขั้นตอนกอนการดําเนินกระบวนพิจารณา เม่ือศาลไดรับคําฟองแลว ใหตุลาการ
ผูรบัผดิชอบสาํนวนสงคาํฟองใหแกผูถกูฟองและเจาหนาทีข่องรฐัทีเ่กีย่วของ เพ่ือใหบุคคลดังกลาวเสนอ
คําใหการและความเห็น ในข้ันตอนน้ีตุลาการผูรับผิดชอบสํานวนมีอํานาจออกคําส่ังท่ีเก่ียวกับการ

  ศาลรัฐธรรมนูญประเทศสโลวาเกีย
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๔๘

ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

อันจําเปนสําหรับการเตรียมกระบวนพิจารณาโดยไมตองขอมติจากองคคณะ ตลอดจนมีอํานาจในการ
ใหคูความแถลงเปนหนังสือไดดวย

  กระบวนพจิารณา ศาลรัฐธรรมนญูจะทําคาํวนิจิฉยัภายหลงัจากการดําเนินกระบวน
พิจารณาดวยวาจาในศาลเสร็จส้ิน กําหนดการดําเนินกระบวนพิจารณาดวยวาจาจะเปนอํานาจของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเริ่มตนดวยการแถลงสรุปขอเท็จจริงโดยตุลาการผูรับผิดชอบสํานวน 
หลังจากนั้นจึงเปดโอกาสใหมีการแถลงและซักคานโดยคูความทั้งสองฝาย 

  การประชมุปรกึษาคดีและการลงมตวินิจิฉัย ในการประชุมปรกึษาคดีนัน้ ใหประธาน
การประชุมเปนผูดําเนินการ ซึ่งตองกระทําโดยไมเปดเผยตอสาธารณะ เม่ือประชุมปรึกษาคดีเสร็จแลว
ใหมกีารออกเสียงวินิจฉยั โดยมติวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญูตองกระทําโดยเสยีงขางมากและคาํวนิจิฉยั
ตองระบุประเด็นที่ศาลตัดสิน พรอมทั้งเหตุผลทั้งปวงแยกออกใหเห็นชัดเจนจากประเด็นที่ตัดสิน 
ในคําวนิจิฉยัจะระบสุดัสวนคะแนนเสยีงท่ีเปนมติ หรอื
ระบชุือ่ตุลาการวาตุลาการคนใดออกเสยีงในลักษณะใด
ไมได โดยหลักแลวศาลรัฐธรรมนญูจะตองมีคาํวนิจิฉยั
ภายหลังจากท่ีการดาํเนินกระบวนพิจารณาดวยวาจา
เสร็จส้ินใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได สวนการอาน
คาํวนิจิฉยัอาจกระทาํไดโดยไมขึน้อยูกบัการมาปรากฏตวั
ของคูความในคดี เพราะในทางปฏบิตัศิาลจะไมออกนัง่
บัลลั งก อ  านคําวินิจฉัยแต จะเป นกรณีที่ศาลมีมติวินิจฉัย
ในการประชุมปรึกษาและสงคําวินิจฉัยเปนลายลักษณอักษรไปใหคูความในคดี

  การทําความเหน็แยงในคําวนิจิฉยั ระบบกฎหมายออสเตรยีไมเปดโอกาสใหตลุาการ
ศาลรัฐธรรมนูญทําความเห็นแยงในคําวินิจฉัยได

  การบังคับตามคําวินิจฉัย การบังคับตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรีย
เปนไปตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญ โดยการบังคับตามคําวินิจฉัยเก่ียวกับสิทธิเรียกรองตาม
รัฐธรรมนูญเปนอํานาจหนาที่ของศาลยุติธรรม สวนการบังคับตามคําวินิจฉัยในกรณีอื่น ๆ เปนอํานาจ
หนาทีข่องประธานาธิบด ีในกรณเีชนนีใ้หศาลรฐัธรรมนญูทาํคาํรองขอใหประธานาธบิดบีงัคบัตามคาํวนิจิฉยั 
เมื่อไดรับคํารองดังกลาวแลวประธานาธิบดีจะไดพิจารณาส่ังองคกรเจาหนาที่ของสหพันธของมลรัฐ 
ตลอดจนกองทัพใหปฏิบัติตามตอไป ในกรณีที่การบังคับตามคําวินิจฉัยเปนการบังคับกับสหพันธหรือ
มลรฐั ไมจาํเปนทีจ่ะตองมอีงคกรเจาหนาทีผู่ใดลงนามรับคาํสัง่ของประธานาธิบด ีแตประธานาธิบดสีามารถ
ลงนามในคําสั่งไดเองโดยตรง๖

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศเบลเยียม

 ๖วรเจตน  ภาคีรตัน, วธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู : ศกึษากรณขีองศาลรฐัธรรมนูญตางประเทศกบัศาลรฐัธรรมนูญไทย, 
รายงานผลการวจิยัเสนอตอศาลรฐัธรรมนูญ, ๒๕๕๕, น ๖๐ – ๖๗.
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๑๔๙

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

 ๒.๒ ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี
  ความเปนมาของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีแบงออกไดเปน ๕ ชวง คือ ยุคเริ่มตน 

ยุคกลาง ชวงของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๘๔๙ ชวงรัฐธรรมนูญไวมาร ค.ศ. ๑๙๑๙ และชวงของรัฐธรรมนูญ 
ค.ศ. ๑๙๔๙

  (๑) ยคุเริม่ตนการกาํหนดใหศาลมอีาํนาจในการวนิิจฉัยปญหาในทางรัฐธรรมนูญน้ัน
สอดคลองกบัจารตีในทางกฎหมายของเยอรมนีในสมยัเกา โดยการคุมครองบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญ
ในเยอรมนีน้ันไดใหศาลเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยในเร่ืองดังกลาวมาเปนเวลายาวนานนับศตวรรษแลว
กลาวคือ รฐับาลอาจไดรบัการตรวจสอบจากศาลไดหากปรากฏวารฐับาลใชอาํนาจของตนไปในทางทีผ่ิด 
ตัวอยางเชน ในมลรัฐซัคเซินในชวงป ค.ศ. ๑๒๓๕ มีการอนุญาตใหมีการฟองพระมหากษัตริยได 
หรือในชวงหลังป ค.ศ. ๑๔๙๕ อันเปนชวงที่ศาลอาณาจักรหรือศาลสูงสุดในสมัยนั้นมีอํานาจในการ
วินิจฉัยขอพิพาทระหวางขุนนางชั้นสูงซึ่งเปนผูปกครองดินแดนตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงบรรดา
ขอพพิาทอนัเกดิจากขอตกลงระหวางแควนการปกครองอนัเปนสญัญาทีก่าํหนดความสมัพนัธระหวางแควน
การปกครอง ซึ่งขอพิพาทในลักษณะดังกลาวนี้ถือไดวามีเนื้อหาที่เปนขอพิพาทในทางรัฐธรรมนูญ 
ศาลอาณาจกัรในสมยันัน้จงึทาํหนาทีใ่นลกัษณะเปนศาลรฐัธรรมนญูในความหมายของศาลรัฐธรรมนญู
ในปจจุบัน

  (๒) ยคุกลางในสมยัสมบรูณาญาสทิธริาชย อาํนาจของศาลมกัจะมคีวามขดัแยงกบั
ผูใชอาํนาจปกครองเสมอเพราะอาํนาจของศาลไปจาํกดัอาํนาจของผูปกครอง และนบัแตมองเตสกิเออ
ไดเขียนหนังสือเก่ียวกับเร่ืองการแบงแยกอํานาจ อทิธพิล
ของแนวคิดน้ีไดกอใหเกิดการจัดต้ังศาลแหงรัฐข้ึนท้ังใน
มลรัฐเวือรทเทมแบรก ซคัเซนิ และบาวาเรีย ศาลของมลรัฐ
ดงักลาวนีม้อีาํนาจในการพจิารณาขอพพิาทระหวางเมอืง
ตาง ๆ  กบัรฐับาล ตอมาในป ค.ศ. ๑๘๑๕ ซึง่รฐัตาง ๆ  ของ
เยอรมนีไดรวมตัวกันเปนสมาพันธรัฐเยอรมนี ในชวงน้ีได
มกีารกาํหนดให Bundesversammlung เปนองคกรทีม่ี
อํานาจในการวินิจฉัยปญหาขอพิพาทระหวางรัฐสมาชิกของ
สมาพนัธรฐั โดยมไิดใหองคกรของศาลเปนผูมอีาํนาจวนิจิฉยั ทัง้นี ้ตามขอตกลงกรงุเวยีนนา ค.ศ. ๑๘๒๐

  (๓) ชวงของรฐัธรรมนญู ค.ศ. ๑๘๔๙ ถงึแมรฐัธรรมนญูฉบบันีจ้ะมไิดมผีลใชบงัคบั 
แตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดกําหนดใหศาลอาณาจักรเปนองคกรทีมี่อํานาจในการพจิารณา
ขอพิพาทในทางรัฐธรรมนูญอยางกวางขวางกวารัฐธรรมนูญทุกฉบับท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางย่ิง
ไดใหสิทธิแกชาวเยอรมันที่จะนําคดีมาฟองยังศาลอาณาจักรไดเองโดยบัญญัติไวในมาตรา ๑๒๖ 
สาํหรบัรฐัธรรมนญูฉบบัตอมาหรอืรฐัธรรมนญู ค.ศ. ๑๘๗๑ รฐัธรรมนญูนีไ้ดบญัญตัใิหสภาสงูเปนองคกร
ที่มีอํานาจในการวินิจฉัยขอพิพาทระหวางรัฐตาง ๆ และระหวางองคกรภายในของรัฐนั้น ๆ 

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศเยอรมนี
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๕๐

ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

  (๔) ชวงรฐัธรรมนูญไวมาร ค.ศ. ๑๙๑๙ หลงัจากท่ีไดมคีวามพยายามทีจ่ะแกปญหา
ขอพพิาทระหวางองคกรตามรฐัธรรมนญูโดยศาลในชวงของสมาพนัธรฐัเยอรมนแีละตอมาในรัฐธรรมนญู 
ค.ศ. ๑๘๗๑ ไดบัญญัติใหองคกรท่ีมีอํานาจในการวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับรัฐธรรมนูญคือสภาสูง ในป 
ค.ศ. ๑๙๑๙ เยอรมนีไดมกีารประกาศใชรฐัธรรมนูญฉบับใหมทีเ่รียกวา “รฐัธรรมนูญไวมาร” รฐัธรรมนูญ
ฉบับนี้ไดมีการจัดตั้งศาลแหงรัฐขึ้นเพื่อใหเปนองคกรที่มีอํานาจในการพิจารณาขอพิพาทในทาง
รัฐธรรมนูญ พรอมกําหนดใหศาลแหงรัฐมีอาํนาจสําคัญ คือ (๑) พิจารณาขอพิพาทในทางรัฐธรรมนูญ
อันเปนปญหาภายในของมลรัฐ (๒) พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีการฟองใหตรวจสอบฝายบริหาร การฟอง
ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีของสหพันธ และ (๓) พิจารณาวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางมลรัฐกับสหพันธรัฐ สําหรับการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ของมลรัฐวาสอดคลองกับกฎหมายของสหพันธรัฐหรือไมนั้น รัฐธรรมนูญไวมาร มาตรา ๑๓ วรรคสอง 
ไดกาํหนดใหเปนอํานาจของศาลอาณาจักร สวนปญหา
ขอพิพาทอันเกิดจากองคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น
รฐัธรรมนญูไวมารไมไดกาํหนดใหศาลแหงรัฐมีอาํนาจ
ในการพิจารณาเรื่องดังกลาว ดังน้ัน การวินิจฉัยใน
ปญหาเรื่องนี้ยังยึดถือตามแนวปฏิบัติที่ผาน ๆ มา 

  อาจกลาวไดวาในระดบัสหพันธได
มีการกอตั้งศาลแหงรัฐครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ
ไวมาร ค.ศ. ๑๙๑๙ ซึง่เปนระยะเวลา ๗๐ ป ภายหลงัจากรฐัธรรมนญู 
ค.ศ. ๑๘๔๙ (ไมมีผลบังคับใช) แตไดมีการกําหนดใหมีองคกรศาลแหงรัฐไว สําหรับในระดับมลรัฐนั้น
มลรฐัทีม่ขีนาดใหญของเยอรมนีไดมกีารจัดตัง้ศาลรัฐธรรมนญูของตนเอง เชน ศาลรัฐธรรมนญูของมลรฐั
บาวาเรียซ่ึงมีอํานาจในการวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขที่ประชาชนเห็นวามีการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญได 
รวมทั้งยังใหมีอํานาจในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตาง ๆ 

  สําหรับในชวงที่เยอรมนีอยูภายใตการปกครองของดอลฟ ฮิตเลอร นั้นเปนชวงที่
เยอรมนีไมมีศาลรัฐธรรมนูญแตอยางใด

  (๕) ชวงของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๔๙ หลังจากที่เยอรมนีแพสงครามโลกในป 
ค.ศ. ๑๙๔๕ การเริ่มตนกอตั้งศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งไดเริ่มขึ้นในระดับมลรัฐกอน ลําดับแรกเกิดขึ้นใน
มลรฐับาวาเรยี โดยมาตรา ๔๐ ของรฐัธรรมนญูของมลรัฐบาวาเรยี ค.ศ. ๑๙๔๖ ไดกาํหนดใหมกีารจดัตัง้
ศาลรัฐธรรมนูญระดับมลรัฐข้ึน และหลังจากนั้นจึงไดมีการจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญข้ึนในมลรัฐเฮ็สเซิน 
และมลรัฐบาเดิน สวนการจัดต้ังของศาลรัฐธรรมนูญในระดับสหพันธจะตองพิจารณาจากการเกิดข้ึน
ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (Grundgesetz) และการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ (Bundesver
fassungsgericht – BverfG)

  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
  การจดัทาํรางรฐัธรรมนูญฉบบัปจจบุนัของเยอรมนีเริม่จากการท่ีนายกรัฐมนตรีของ

มลรฐัในเยอรมันตะวันตกรวม ๑๑ มลรัฐ ไดรบัมอบหมายจากฝายสมัพนัธมติรใหดาํเนินการจัดใหมกีาร

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศเช็ก
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๑๕๑

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญข้ึน โดยไดมีการแตงต้ัง “คณะกรรมการผูเช่ียวชาญดานรัฐธรรมนูญ” ขึ้น
คณะหนึ่ง คณะกรรมการชุดดังกลาวไดรางรัฐธรรมนูญเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๘ 
หลังจากนั้นจึงไดมีการจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญขึ้น สภารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิก ๖๕ คน 
ซึ่งไดรับการเลือกจากตัวเลือกของมลรัฐ ๑๑ มลรัฐ โดยสภารางรัฐธรรมนูญไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
ที่คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญดานรัฐธรรมนูญไดยกรางไวแลว ซึ่งในชั้นการลงมตินั้นมีเสียงเห็นดวยกับ
รางรฐัธรรมนญูดงักลาว ๕๓ เสียง และไมเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญ ๑๒ เสียง มผีลทาํใหรางรฐัธรรมนญู
ฉบับดังกลาวผานการพิจารณาจากสภารางรัฐธรรมนูญและมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๙

  การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญสหพันธตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
  การจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีตามรัฐธรรมนูญฉบับน้ันเกิดข้ึนจากการเช่ือมโยง

กบัประสบการณในทางประวัติศาสตรหลายประการ โดยมีการขยายอํานาจใหศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ
มีอํานาจอยางกวางขวางเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่มีอํานาจในการวินิจฉัยบรรดาขอพิพาท
ระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือระหวางองคกรในระดับสหพันธ และระหวางมลรัฐตาง ๆ ดวยกัน 
นอกจากน้ี กเ็พือ่ใหศาลรฐัธรรมนญูสหพนัธรักษาความสมัพนัธระหวางอาํนาจรฐักบัประชาชนใหอยูใน
ลกัษณะของประชาธปิไตยแบบนติริฐั และประการสาํคญัคอืใหเกดิความมัน่ใจวาอาํนาจใดอาํนาจหนึง่นัน้
ไมอาจจะครอบงําอํานาจอื่นอยางเบ็ดเสร็จ 

  โดยรฐัธรรมนญูไดบญัญตัเิกีย่วกบั “ศาลรฐัธรรมนญูสหพนัธ” ไวในมาตรา ๙๓ และ
มาตรา ๙๔ ในมาตรา ๙๓ ไดบญัญตัเิกีย่วกบัอาํนาจหนาที่
ของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ สวนมาตรา ๙๔ ไดบญัญตัิ
เกีย่วกบัองคประกอบ กระบวนการในการแตงตัง้ผูพพิากษา
ศาลรฐัธรรมนญู และในมาตรา ๙๔ วรรคสอง ไดบญัญติัใหมี
การออกรฐับญัญตัวิาดวยศาลรฐัธรรมนญูสหพนัธเพือ่กาํหนด
วธิพีจิารณาศาลรฐัธรรมนญู ซึง่กฎหมายวาดวยศาลรฐัธรรมนญู
สหพันธ  (GesetzüberBundesverfassungsgericht) 
ไดมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ค.ศ. ๑๙๕๑ และ
ไดมีการจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญสหพันธเม่ือวันท่ี ๘ กนัยายน  
ค.ศ. ๑๙๕๑ ที่เมืองคารลสรูเออ 

  จากการศกึษาพฒันาการของศาลรฐัธรรมนญู
ของเยอรมนี จะเห็นไดวาพัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมนไีดรบัอทิธพิลอยางสาํคญัจากรปูแบบรฐัในสมยันัน้
เพราะรูปแบบของรัฐในสมัยนั้นการใหความคุมครองแก
บคุคลของรฐัจะเปนอาํนาจของศาลยตุธิรรม ดงันัน้ เขตอาํนาจ
ศาลเหลานี้จึงกอตั้งขึ้นดวยกฎหมายรัฐ โดยที่อํานาจของ
ศาลดังกลาวจํากัดขอบเขตเฉพาะกับบรรดาขอพิพาท

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศแอฟริกาใต
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๕๒

ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ระหวางปจเจกบุคคลตอปจเจกบุคคลเทาน้ัน ตอมาจึงไดขยายไปยังขอพิพาทระหวางมลรัฐกับมลรัฐ 
สวนขอพพิาทระหวางองคกรของรฐัเองนัน้มิไดอยูในขอบเขตอํานาจศาลดงักลาว และในชวงของการใช
รัฐธรรมนูญไวมาร ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนีก็ยังมีอํานาจคอนขางจํากัด สําหรับศาลรัฐธรรมนูญ
สหพนัธของเยอรมนใีนปจจุบนัน้ีถอืไดวาเปนผลของการศกึษาเปรยีบเทยีบศาลรฐัธรรมนญูของประเทศตาง ๆ 
และตองการจะใหศาลรัฐธรรมนูญสหพันธเปนองคกรที่เปนศูนยกลางในการควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ปกปองคุมครองรัฐธรรมนูญใหดํารงอยูอยางมั่นคง

  โครงสรางและองคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ
  รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญสหพันธเปนสวนหนึ่งของอํานาจตุลาการ

โดยบัญญัติไวในหมวด ๙ รวม ๒ มาตราเกี่ยวกับเรื่องอํานาจหนาท่ี (มาตรา ๙๓) และเก่ียวกับเรื่อง
องคประกอบและการเลือกผูพพิากษาของศาลรัฐธรรมนญู 
(มาตรา ๙๔)

  โดยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ
ประกอบดวยผูพพิากษาของศาลรฐัธรรมนญูสหพันธ
และผูพพิากษาอืน่ ๆ  ผูพพิากษาของศาลรฐัธรรมนญู
สหพันธครึ่งหน่ึงไดรับเลือกจากสภาผูแทนราษฎร
แหงสหพันธ และอีกครึง่หนึง่ไดรับเลอืกจากสภาสูง
แหงสหพันธ ผูพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญสหพันธจะเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรแหงสหพันธ สภาสูงแหงสหพันธ รัฐบาลแหงสหพันธ และองคกรในลักษณะเดียวกัน
ของมลรัฐไมได

  อาํนาจหนาทีข่องศาลรฐัธรรมนญูสหพันธ
  ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธเยอรมนีมีอํานาจวินิจฉัยเก่ียวกับการจํากัดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ของบุคคล คดีที่เก่ียวกับพรรคการเมือง การตรวจสอบการเลือกตั้ง คดีฟองประธานาธิบดีสหพันธ 
คดีพิพาทเก่ียวกับสิทธิหรือหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมความชอบดวยกฎหมาย
แบบนามธรรม คดพีพิาทเกีย่วกับสทิธหิรอืหนาทีร่ะหวางมลรฐักบัสหพันธรัฐ การรองทุกขตามรัฐธรรมนูญ
ของประชาชน คดีฟองผูพพิากษาของสหพนัธหรือของมลรัฐ การควบคุมมิใหกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนญู
แบบรูปธรรม การตรวจสอบกฎเกณฑทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศ การควบคุมเพื่อใหเกิด
ความเปนเอกภาพในการตีความคดรีฐัธรรมนญู วนิจิฉัยวากฎหมายทีอ่อกใชบงัคับกอนรฐัธรรมนญูปจจุบนั
ยงัมีผลบังคับตอไปหรือไม และอํานาจหนาที่อื่นที่บัญญัติไวในกฎหมายของสหพันธ๗  

  หลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดี
  กฎเกณฑเก่ียวกับวิธพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนนีัน้ไมไดรบัการบัญญัตไิว

ในรัฐธรรมนูญอนัเปนกฎหมายพืน้ฐาน แตไดรบัการบญัญตัไิวในรูปของรฐับญัญตั ิโดยสภาผูแทนราษฎร
แหงสหพันธและสภาทีป่รึกษาแหงสหพันธไดตรารัฐบัญญตัวิาดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธขึน้บังคับใช

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศอียิปต

  ๗บรรเจดิ  สงิคะเนติ, ความรูทัว่ไปเก่ียวศาลรฐัธรรมนญู, ๙๕ – ๑๐๘.
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

เปนคร้ังแรกเม่ือมีการจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญข้ึนในป ค.ศ. ๑๙๕๑ ตอมารัฐบัญญัติฉบับดังกลาวไดถูก
ยกเลิกไปและมีการตรารัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธฉบับใหมใชบังคับแทนในป
ค.ศ. ๑๙๘๕ ซึ่งรัฐบัญญัติฉบับนี้ยงัคงมีผลใชบังคับอยูจนกระทั่งถึงปจจุบัน

  โครงสรางของรัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธไดรับการแบงออกเปน 
๔ สวน สวนที่ ๑ (มาตรา ๑ – มาตรา ๑๖) เปนบทบัญญัติท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางองคการและ
เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ สวนที่ ๒ (มาตรา ๑๗ – มาตรา ๓๕) เปนเรื่องของบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับ
วิธีพจิารณา สวนที ่๓ (มาตรา ๓๖ – มาตรา ๙๗) เปนบทบญัญตัเิกีย่วกบัวธิพีจิารณาเฉพาะเร่ือง และ
สวนที ่๔ เปนบทอืน่ ๆ  (มาตรา ๙๘ – มาตรา ๑๐๗) สาํหรบัสถานะของรฐับญัญตัฉิบบันีห้ากจะเปรยีบเทยีบ
กบักฎหมายในประเทศไทยแลวตองถอืวารฐับญัญตัวิาดวยศาลรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธเปนกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

  อยางไรก็ดี นอกจากวิธีพิจารณาคดีที่บัญญัติไวในรัฐบัญญัติดังกลาวแลว รัฐบัญญัติ
ยงัไดบญัญตัมิอบอาํนาจใหศาลรฐัธรรมนญูโดยทีป่ระชมุใหญตลุาการศาลรัฐธรรมนญูออกระเบยีบหรอื
ขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานขึ้นใชบังคับได (มาตรา ๓ วรรคสอง) ซึ่งขอกําหนดของ
ศาลรฐัธรรมนญูเกีย่วกบัวธิกีารดาํเนนิงานฉบบัปจจบุนัไดประกาศใชเมือ่วนัที ่๑๕ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๘๖ 
และมีการแกไขเพิ่มเติมเปนระยะ ๆ จนกระทั่งถึงปจจุบัน สําหรับสถานะของขอกําหนดของ
ศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวนั้นไมถือวาเปนกฎหมายที่ใชบังคับกบับคุคลทัว่ไป เปนเพยีงกฎเกณฑทีก่าํหนด
วิธีการดําเนินงานภายในองคกรของรัฐทํานองเดียวกับ
ขอบงัคบัวาดวยการประชมุของสภาผูแทนราษฎร โดยเน้ือหา
ของขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับ
ความสัมพันธภายในขององคกรตาง ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญ 
ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการดําเนินกระบวนวิธี
พจิารณาในรายละเอยีด ตลอดจนการดําเนินการเก่ียวกับการ
จดัระเบยีบการปกครองภายใน จงึอาจกลาวไดวาขอกาํหนด
เกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญเปนอํานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะกําหนดขึ้นใชบังคับไดเองภายใน
วงงานของศาลตามที่รัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญได
มอบอํานาจให แตขอกําหนดดังกลาวไมมีผลผูกพันออกไป
ภายนอกในการที่จะใชบังคับกับเอกชนแตอยางใด

๓. บทสรุป
 การพจิารณาศกึษาถงึแนวคดิเกีย่วกบัศาลรฐัธรรมนญู

ดังกลาวมานั้นนอกจากจะทําใหทราบถึงแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญ พัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญ
และวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญอันมีลักษณะเฉพาะของทั้งสอง

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศอินโดนีเซีย
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ประเทศดงักลาวแลว ยงัทาํใหทราบถงึความแตกตางจดุออนจดุแขง็ของหลกัการทางกฎหมายอนัจะเปน
ประโยชนตอการพฒันากฎหมายของไทยในอนาคต โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเด็นเก่ียวกับวิธีพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงถือเปน
หลักเกณฑเก่ียวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูท่ีตราขึน้โดยรฐัสภาแตกตางไปจากหลกัเกณฑเดิม ทัง้น้ี  เพือ่ใหผูอานไดทราบถงึสาระสาํคัญ
และขอควรพจิารณาของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูฉบับน้ีอยางครบถวน ในวารสารจลุนิตฉิบบัตอไป 
คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงจะขอนําเสนอบทความ เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญและ
วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทย” เปนลําดับตอไป
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