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๑. ลักษณะทั่วไปและภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ
 ๑.๑ ขอพิจารณาทั่วไป
     เมือ่กลาวถงึ ศาลรัฐธรรมนูญ เราหมายถึงองคกรท่ีใชอาํนาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดี
โดยมีวัตถุประสงคในการธํารงรักษาไวซ่ึงความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ การดํารงอยู
ของศาลรัฐธรรมนูญจึงไมสามารถแยกออกไดจาก “หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ”
ได๑ เปนที่ทราบกันทั่วไปวา คดีที่เปนตนแบบของการตรวจสอบการใชอํานาจนิติบัญญัติของรัฐสภา
ใหอยูในกรอบของรัฐธรรมนูญนั้น คือ คดี Marbury v. Madison ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในป ค.ศ. ๑๘๐๓๒ หลังจากนัน้แลวกป็รากฏวา ศาลในหลายประเทศไดใชอาํนาจตลุาการเขาไปทบทวน
ตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐสภาวาชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม อาจกลาวไดวาในปจจุบันนี้

 * แกไขเพ่ิมเติมเล็กนอย จากบทที ่๑ ของรายงานการวนิจิฉยัเรือ่ง “การเปลีย่นแปลงแนวคาํวนิจิฉยัและผลผกูพนัของคาํวนิจิฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญ : ศกึษากรณศีาลสงูสดุของสหรฐัอเมรกิาและศาลรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนั”, พมิพเผยแพรโดย
สาํนกังานศาลรัฐธรรมนญู พฤษภาคม ๒๕๕๐.
 ** Doktor der Rechte (summa cum laude) (Universität Göttingen) อาจารยประจาํคณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร. 
 ๑ รายละเอียด ดู วรเจตน ภาคีรัตน, ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญกับศาลรัฐธรรมนูญ, หนังสืออนุสรณ ๙๐ ป
ธรรมศาสตราจารยสัญญา ธรรมศกัดิ,์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๔๑.  
 ๒ ขอเทจ็จรงิ : หลังจากพายแพการเลือกตัง้ ในวนัสดุทายของการดํารงตาํแหนงประธานาธิบด ี John Adams ไดแตงตัง้ William 
Marbury เปน “justice of the peace” ทัง้นี ้ เพือ่จะรกัษาอาํนาจบางสวนของพรรคการเมืองตนไว อยางไรกด็ ีรฐับาลไมสามารถสงมอบ
ตราสารแตงตัง้ให William Marbury ไดทนัในวันน้ัน แมวาตราสารดงักลาวจะไดรบัการลงนาม สภาซเีนตใหความยนิยอม และ John 
Adams จะไดประทบัตราเรยีบรอยแลวกต็าม Thomas Jefferson ประธานาธบิดีคนใหมเหน็วา การแตงต้ังดังกลาวไมสมบรูณแลไมมผีล
ในทางกฎหมายรัฐบาลใหมจงึไมสงมอบตราสารแตงตัง้ให William Marbury ดวยเหตนุี ้William Marbury จงึไดยืน่ฟอง James Madison 
รฐัมนตรคีนใหมทีร่บัผดิชอบเรือ่งดงักลาวตอศาลสงูสดุโดยตรง เพือ่ให James Madison สงมอบตราสารใหตน โดย William Marbury 
ไดอาง Judiciary Act ๑๗๘๙ ซึง่ใหอาํนาจศาลสงูสดุใหรฐัมนตรปีฏบิตักิารใหเปนไปตามกฎหมายได (writ of mandamus) สนบัสนนุคาํฟอง
ของตน John Marshall ประธานศาลสูงสุดยอมรบัความผกูพนัของตราสารแตงตัง้ (ซึง่ตนมสีวนรบัผดิชอบอยูดวย) และยนืยนัวาผูพพิากษา
มหีนาทีคุ่มครองปจเจกชนจากการกระทํามชิอบดวยกฎหมายของรัฐบาล อยางไรกด็ ีรฐัธรรมนญูแหงสหรฐัฯ Art ๓ Section ๒ บญัญตัใิห
ศาลสงูสุดพิจารณาคดีเปนศาลแรกได เฉพาะคดีทีรั่ฐหรอืเจาหนาทีท่ตูเปนคูความเทานัน้ไมใชคดทีีบ่คุคลธรรมดา (คดนีีค้อื William Marbury) 
เปนคูความ Judiciary Act ๑๗๘๙ ทีส่ภาซเีนตมอบอาํนาจใหศาลสงูสดุพจิารณาพพิากษาคดใีนลกัษณะดงักลาว จงึขดัตอรฐัธรรมนญู 
ไมมผีลบงัคบัใช ด ู D.P Currie, Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, Frankfurt a.M. ๑๙๘๘, at ๑๕-๒๒; 
W. Frotscher/B. Pieroth, Verfassungsgeschichte, München ๑๙๙๗, at ๒๐-๒๒.
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ลักษณะทั่วไปของลักษณะทั่วไปของ
คําวินิจฉัยและผลผูกพันคําวินิจฉัยและผลผูกพัน
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ในประเทศสวนใหญที่ยอมรับความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ มักจะกําหนดใหศาลมีอํานาจ
ควบคุมตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐสภา ถึงแมวารูปแบบตลอดจนขอบเขตแหงการควบคุม
ตรวจสอบจะแตกตางกันออกไปก็ตาม
 อยางไรก็ตาม เม่ือกลาวถึง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ในฐานะท่ีเปนสถาบันทีท่าํหนาทีพ่ทิกัษหรอืคุมครอง
ความเปนกฎหมายสงูสุดของรฐัธรรมนญูแลว เราตองเขาใจวามอียู ๒ รปูแบบใหญ ๆ  คอื ศาลรฐัธรรมนญู
ในรูปแบบออสเตรีย และศาลรัฐธรรมนูญในรูปแบบอเมริกัน ศาลรัฐธรรมนูญในรูปแบบออสเตรีย คือ 
ศาลรัฐธรรมนูญที่เปนองคกรตุลาการ ซึ่งทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือขอพิพาทในทางรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะ เปนศาลเฉพาะที่แยกออกจากศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีทั่วไป สวนศาลรัฐธรรมนูญ
ในรูปแบบอเมริกันนั้นก็คือศาลธรรมดาหรือศาลยุติธรรมที่ทําหนาที่พิจารณาพิพากษาขอพิพาทหรือ
คดรีฐัธรรมนญูในลกัษณะทีเ่ปนคดปีระเภทหน่ึงเคยีงคูไปกับคดใีนลกัษณะอ่ืน ๆ  เชน คดอีาญา คดปีกครอง 
ดงันัน้ การกลาวถงึศาลรัฐธรรมนูญในบรบิทนี ้จงึหมายถึงการมุงพจิารณาไปท่ีเน้ือหาของเร่ืองวา กรณนีัน้
เปนกรณีที่ระบบกฎหมายใหอํานาจศาลวินิจฉัยขอพิพาทหรือคดีรัฐธรรมนูญหรือไม อยางไรก็ตาม 
ถาพิจารณากันเฉพาะในทางรูปแบบแลว กลาวคือ พิจารณาแตเพียงวา ระบบกฎหมายน้ันไดจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญขึน้เฉพาะแยกออกจากศาลธรรมดาเพ่ือพจิารณาพิพากษาขอพพิาทหรือคดีรฐัธรรมนูญ
หรือไม เราก็อาจจะกลาวไดวา สหรัฐอเมริกาไมมีศาลรัฐธรรมนูญ เพราะในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ศาลยุติธรรมทําหนาที่ตัดสินคดีรัฐธรรมนูญ ไมมีศาลรัฐธรรมนูญที่เปนองคกรตุลาการแยกออกมา
ทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ

 ๑.๒ ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนองคกรตุลาการ
     ลกัษณะสาํคญัของศาลรฐัธรรมนญู กค็อื เปนองคการทีใ่ชอาํนาจตลุาการ การใชอาํนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญจงึมลีกัษณะเปนการกระทําทางตุลาการ การกระทําในทางตุลาการมีลกัษณะท่ัวไป คอื๓ 
     (๑)  การกระทําทางตุลาการมีลักษณะเปนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาททางกฎหมาย 
หากขอพพิาททีเ่กดิขึน้นัน้ เปนขอพพิาททางการเมอืง ขอพพิาททางเศรษฐกิจ หรอืขอพพิาทสวนบคุคล
ที่ไมเขาลักษณะเปนขอพิพาททางกฎหมายแลว องคกรตุลาการหรือศาลยอมไมอาจพิจารณาพิพากษา
ชีข้าดขอพพิาทดงักลาวได เม่ือผานเกณฑทีว่าขอพพิาททีเ่กดิขึน้นัน้ตองเปนขอพพิาททางกฎหมายแลว 
“เกณฑ” หรือ “มาตร” ที่ศาลจะตองนํามาวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทดังกลาวยอมไดแก “กฎหมาย” 
โดยทัว่ไปแลวการพพิาทกนันัน้จะมบีคุคลสองฝายเปนคูความ การดาํเนินกระบวนพจิารณาวนิจิฉยัชีข้าด
คดีจึงเปนการตอสูกันระหวางคูความสองฝาย โดยศาลเปนคนกลางในคดี  
         ถึงแมวาศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดีรัฐธรรมนูญซ่ึงสัมพันธใกลชิดกับรัฐธรรมนูญ
ก็ไมควรเรียกศาลรัฐธรรมนูญวาเปนศาลการเมือง เพราะอาจทําใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับเกณฑ
ทีศ่าลรฐัธรรมนญูจะนาํมาใชในการพพิากษาคดไีดวาจะใชเกณฑทางการเมอืงไดหรอืไม ซึง่คาํตอบกค็อื
ไมได เพราะศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรตุลาการไมใชองคกรทางการเมือง

 ๓ นอกจากน้ี ด ูสมยศ  เชือ้ไทย, หลกักฎหมายมหาชนเบ้ืองตน. กรงุเทพฯ : วญิชูน, ๒๕๔๙, หนา ๒๑๑ ถงึ ๒๑๕.
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     (๒)  การวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยใชอํานาจตุลาการจะมีผลผูกพันคูความในคดีเปนเด็ดขาด 
เม่ือไดพิพากษาคดีแลว องคกรอื่นใดจะมาแกไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาของศาลไมได แมแต
ตวัผูพพิากษาเองเมือ่พพิากษาคดไีปแลว ตนเองกไ็มอาจแกไขเปลีย่นแปลงคาํพพิากษาได กลาวอกีนัยหนึง่ 
เมือ่คาํพพิากษามผีลในทางกฎหมายแลว คาํพพิากษานัน้ยอมเปนอสิระจากผูทาํคาํพพิากษา การกลบัหรอื
แกไขเปลีย่นแปลงคาํพพิากษาจะกระทาํไดก็ตอเมือ่กระบวนพจิารณาคดน้ัีนยงัไมถงึทีส่ดุ และการกลบั
แกคาํพพิากษาจะกระทําไดกแ็ตโดยองคกรตุลาการทีอ่ยูในลาํดับชัน้ทีส่งูขึน้ไปเทาน้ัน และเมือ่ศาลสงูสดุ
พิพากษาแลวหรือเมื่อไมมีการอุทธรณฎีกาคําพิพากษานั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
คําพิพากษาน้ันยอมถึงที่สุด คูความในคดียอมตองผูกพันตามคําพิพากษาน้ันและไมอาจนําเร่ืองท่ีมี
คําพิพากษาเปนยุติแลวนั้นมาฟองศาลไดอีก
      (๓)  การกระทําทางตุลาการเปนการกระทําขององคกรตุลาการที่มีความเปนอิสระไมตก
อยูใตอาณัติของผูใด ศาลซ่ึงเปนองคกรตุลาการจะตองเปนกลางและอิสระ จึงจะสามารถวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีได ดวยเหตุนี้ ระบบกฎหมายจึงตองประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาตุลาการ
      (๔)  การกระทาํทางตลุาการมลีกัษณะท่ีเปนปฏกิริยิา ซึง่หมายความวา ศาลหรอืผูพพิากษา
ตุลาการไมอาจเริ่มการหรือกอตั้งการตัดสินใจตาง ๆ ไดดวยตนเอง แตเปนผูทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาด
ขอพิพาทที่เกิดขึ้นแลว การกระทําทางตุลาการเปนการกระทําที่รักษาไวซ่ึงกฎหมาย ไมใชการกระทํา
ที่เปนการใหกําเนิดหรือกอตั้งกฎหมาย อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาศาลจะสรางเสริมกฎหมาย
ขึ้นใหมไมได ศาลอาจกระทําไดในรูปของการใชและการตีความกฎหมายในคดี แตอาจตั้งตนเปนอิสระ
จากคดีแลวบัญญตักิฎหมายข้ึนใชบังคับเอง อน่ึง การสรางเสริมกฎหมายของศาลก็จะตองผูกพันอยูกบั
กฎหมายที่ใชบังคับอยูจริงในบานเมืองดวย จะสรางเสริมกฎหมายขึ้นในลักษณะที่ขัดแยงกับกฎหมาย
ที่ใชบังคับอยูจริงในบานเมืองไมได เราอาจกลาวไดวา การกระทําทางตุลาการไมใชการกอตั้งเจตจํานง
ทางการเมือง แตเปนการชี้ขาดใหขอพิพาททางกฎหมายยุติโดยเปนธรรมในกรอบของกฎหมาย
      (๕)  การกระทําทางตุลาการจะเร่ิมขึ้นไดก็ตอเมื่อมีคําฟองหรือคํารอง หลักการที่ยึดถือกัน
ในเรื่องนี้ ก็คือ “ที่ใดไมมีผูฟองคดี ที่นั่นไมมีผูพิพากษา”
      โดยเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่ใชอํานาจตุลาการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จึงตองผูกพันอยูกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายตาง ๆ โดยวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยอาศัยกฎหมายเปนเกณฑ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีลักษณะที่เหมอืนกับศาลอื่น ๆ  คือ ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา
ของบคุคลหรอืองคกรของรฐั เพยีงแตกรณขีองศาลรฐัธรรมนญูนัน้มลีกัษณะเปนการตรวจสอบการกระทาํ
ขององคกรของรัฐวาชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม ถึงแมวาในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของการกระทําขององคกรของรัฐในหลายกรณีจะเก่ียวพันใกลชิดกับการเมือง การใชอํานาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญก็เปนการใชอํานาจตุลาการ ไมใชการใชอํานาจทางการเมือง และดวยเหตุดังกลาว
ศาลรัฐธรรมนูญจึงตองระมัดระวังมิใหการใชอํานาจของตนกาวพนจากการตรวจสอบการกระทํา
ขององคกรอืน่ในทางกฎหมาย กลายเปนการแสดงเจตจาํนงทางการเมอืงเสยีเอง ซึง่นบัเปนอนัตรายอยางยิง่
และอาจจะกอใหเกิดวิกฤติการณทางการเมืองได หากองคกรอื่นของรัฐไมยอมรับการใชอํานาจเชนนั้น
ของศาลรัฐธรรมนูญ
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       ในบางประเทศ เชน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน การจํากัดอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ไวที่การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสอดคลองตอสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของการกระทําขององคกรของรัฐนั้น ทําใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจชนิดหนึ่งที่เรียกวาอํานาจวินิจฉัย
เรื่องรองทุกขทางรัฐธรรมนูญ (Verfassungsbeschwerde) อํานาจดังกลาวน้ีจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือ
บคุคลท่ียืน่คาํรองทกุขวารฐัไดใชอาํนาจทางมหาชนกาวลวงละเมิดสทิธขิัน้พืน้ฐานของตนน้ันหมดหนทาง
ที่จะตอสูโดยวิถีทางกฎหมายอื่น ๆ อยางสิ้นเชิงแลว (Rechtswegershöpfung) เชน ไมอาจฟองคดี
ตอศาลอ่ืนได หรอืไดดาํเนนิการฟองรองคดีจนถงึทีส่ดุแลว อยางไรก็ตาม การท่ีศาลรัฐธรรมนูญมอีาํนาจ
ในลักษณะดังกลาว ซึ่งหมายถึงศาลรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบการใชอํานาจตุลาการของศาลอ่ืน
ไดดวยวามีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือไมน้ัน ยังไมทําให
ศาลรฐัธรรมนญูกลายเปนศาลสงูสุดเหนือกวาศาลอืน่ เชน เหนอืกวาศาลปกครองสงูสดุหรอืศาลยตุธิรรม
สูงสุด (ศาลฎีกา) ที่เรียกกันในภาษาเยอรมันวา “Superrevisionsgericht” เพราะศาลรัฐธรรมนูญ
มีอํานาจตรวจสอบเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเทานั้นและศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเอง
ก็ไมตองการที่จะอยูในฐานะที่เปนศาลสูงสุดของประเทศ๔

       ในฐานะที่เปนองคกรตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญจะเริ่มการไดก็ตอเมื่อมีคํารองหรือคําฟอง 
และโดยหลักแลว ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีตามประเด็นที่ปรากฏคํารองหรือคําฟอง เวนแต
ในบางกรณีศาลรัฐธรรมนูญอาจจะวินิจฉัยช้ีขาดคดีเลยไปถึงประเด็นท่ีไมไดอยูในคํารองหรือคําฟอง 
อยางไรกต็าม การทีศ่าลรฐัธรรมนญูจะเริม่การเองไดกต็อเมือ่มคีาํรองหรอืคาํฟองนัน้  ไมไดหมายความวา
หากมีการถอนคํารองหรือคําฟองแลว ศาลรัฐธรรมนูญจะตองอนุญาตทุกกรณี เพราะเม่ือมีกระบวน
พิจารณานั้น๕ ซึ่งหมายความวา นอกจากศาลรัฐธรรมนูญจะมีอํานาจที่จะไมอนุญาตใหผูยื่นคํารอง
ถอนคํารองไดแลว ในบางกรณีศาลรัฐธรรมนูญบางประเทศยังมีอํานาจยิ่งไปกวาน้ันในการกําหนด
มาตรการชั่วคราวกอนมีคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยไดอีกดวย
       โดยเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรตุลาการ และเปนองคกรตุลาการท่ีวินิจฉัยชี้ขาดคดี
ที่มีผลกระทบในทางการเมืองไดมาก รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งหลายจึงไดกําหนดมาตรการตาง ๆ ในอันที่จะประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาหรือตุลาการ
ศาลรฐัธรรมนญู โดยเฉพาะอยางยิง่การกาํหนดขอหามมใิหดาํรงตาํแหนงทีอ่าจจะกระทบหรอืกอใหเกิด
การขัดแยงกบัตาํแหนงหนาทีใ่นฐานะท่ีเปนผูพพิากษาหรือตลุาการรัฐธรรมนูญ เชน หามดาํรงตาํแหนง
เปนรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ ตลอดจนหามประกอบอาชีพอื่นใด
ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ผูพิพากษาหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดรับอนุญาตเพียงแต
ใหเปนผูบรรยายวิชากฎหมายในสถาบันอุดมศึกษาไดเทานั้น๖ นอกจากน้ี กฎหมายของหลายประเทศ
ก็ยังกําหนดเหตุในการคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเอาไวอีกดวย

 ๔ BVerfGE ๗, ๑๙๘ (๒๐๗).  
 ๕ Hillgruber/Goos, Verfassungsprozessrecht, ๒๐๐๔, at ๒.  
 ๖ มาตรา ๓ วรรคสี ่ประโยคทีห่นึง่ แหงรฐับญัญตัวิาดวยศาลรฐัธรรมนูญแหงสหพนัธ (§ ๓ Abs. ๔ Satz ๑ BVerfGG).
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 ๑.๓ ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ
     ในประเทศท่ีมีศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลเฉพาะน้ัน สวนใหญแลวจะถือวาศาลรัฐธรรมนูญ
อยูในฐานะที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ (Verfassungsorgan ; constitutional organ) เคียงคู
ไปกับองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มีฐานะเปนองคกรทางการเมืองอื่น ๆ คือ ประธานาธิบดี คณะรัฐมนตรี 
สภาผูแทนราษฎร และวุฒสิภา การท่ีศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสวนใหญ โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคพ้ืน
ยโุรป เปนองคกรตามรฐัธรรมนญูนัน้ไมใชเปนเพราะรฐัธรรมนญูกลาวอางถงึเทานัน้ แตความเปนองคกร
ของศาลรฐัธรรมนญูเกดิจากสภาพของการจดัโครงสรางองคการ กลาวคอื ศาลรฐัธรรมนญูเปนอสิระโดย
สภาพภายนอก ซึ่งแสดงออกโดยการที่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะออกขอกําหนดภายในจัดระเบียบ
เก่ียวกบัการทาํงานภายในของตนไดเอง มงีบประมาณเปนของตนเอง ไมถกูควบคมุตรวจสอบตามสาย
การบังคับบัญชา ในทางรัฐพิธี ศาลรัฐธรรมนูญไดรับการจัดใหอยูในระดับเดียวกับองคกรที่ใชอํานาจ
ในระดับสูงสุดของรัฐ ในทางเนื้อหา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจควบคุมตรวจสอบกฎหมายที่ตราขึ้น
โดยรัฐสภาวาชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาความขัดแยงระหวางองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ ลักษณะตาง ๆ ที่กลาวมาเหลานี้ทําใหในระบบกฎหมายของประเทศท่ีมี
ศาลรัฐธรรมนูญแยกออกมาเปนศาลเฉพาะยอมรับใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ

 ๑.๔ ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนผู ตีความและใหความหมายสุดทายของบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญ
     ลักษณะสําคัญอีกประการหน่ึงของศาลรัฐธรรมนูญ คือ การเปนองคกรตุลาการที่มีอํานาจ
ตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเปนยุติและมีผลผูกพันในทางกฎหมาย อยางไรก็ตาม การตีความ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนั้น ไมใชเปนการตีความในลักษณะที่เปนนามธรรมและไมมีปญหาเกิดขึ้น 
คลาย ๆ  กบัการใหความเห็นทางกฎหมายท่ัว ๆ  ไป แตเปนการตีความบทบัญญตัใินรฐัธรรมนูญบนพ้ืนฐาน
ของปญหาท่ีเกิดขึ้น หลักการดังกลาวนี้ปรากฏชัดเจนในระบบกฎหมายเยอรมันท่ีไมมีบทบัญญัติ
ใหศาลรัฐธรรมนูญทําหนาที่ใหคําปรึกษาหรือตีความรัฐธรรมนูญตามคํารองขอขององคกรใด แตให
ศาลรัฐธรรมนูญทําหนาที่ “วินิจฉัยชี้ขาด” ขอพิพาททางรัฐธรรมนูญ เชน วินิจฉัยชี้ขาดวารัฐบัญญัติ
ขัดหรือแยงหรือตราขึ้นโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม ทั้งนี้ ตามกระบวนวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
เกีย่วกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรัฐบญัญตัิ๗ หรอืวนิจิฉยัชีข้าดวาคาํสัง่ทางปกครอง
หรอืคาํพพิากษาของศาลขดัหรอืแยงกบัรฐัธรรมนญูหรอืไม ทัง้นี ้ตามกระบวนวธิพีจิารณาคดรีฐัธรรมนญู
เกี่ยวกับการรองทุกขตามรัฐธรรมนูญ๘ เปนตน
     เราอาจกลาวไดวา ศาลรัฐธรรมนูญไมไดเปนผูใหคําอธิบายท่ัว ๆ ไปวาบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญมีความหมายอยางไร เหมือนกับการอธิบายในทางตํารากฎหมายรัฐธรรมนูญแต
ศาลรัฐธรรมนูญตองตีความรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดปญหา โดยในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีนั้น 
ศาลรัฐธรรมนญูสามารถอธิบายไปในคาํพพิากษาหรอืคาํวนิจิฉยัวาตนเองเหน็วาบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญู

 ๗ มาตรา ๗๘ ประโยคทีห่น่ึง มาตรา ๘๒ วรรคหน่ึง มาตรา ๙๕ วรรคสาม ประโยคทีห่นึง่ รฐับญัญตัวิาดวยศาลรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธ 
(§§ ๗๘ Satz ๑, ๘๒ Abs. ๑, ๙๕ Abs. ๓ Satz ๑ BverfGG).  
 ๘ มาตรา ๙๕ วรรคสอง รฐับญัญตัวิาดวยศาลรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธ (§ ๙๕ Abs. ๒ BVerfGG).
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มีความหมายอยางไร แตการตีความน้ันตองเปนผลใหการวินิจฉัยชี้ขาดคดีเสร็จเด็ดขาดไปและยุติ
ขอพิพาททางกฎหมาย แมบทบัญญัติบางบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอาจเปดโอกาสใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีอํานาจตีความรัฐธรรมนูญไดมาก เชน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๖ แตศาลรัฐธรรมนูญพึงระมัดระวังมิใหการตีความอํานาจของตนขยายไปมาก 
จนในท่ีสดุแลวการขยายอํานาจออกไปมากน้ันทาํใหตนกลายเปนผูทาํหนาทีใ่หความเห็นทางรัฐธรรมนูญ
โดยไมสามารถพิพากษาใหมผีลบังคบัได ดงัเชนทีป่รากฏเปนปญหาอยางมากในคดีเก่ียวกบัการพนจาก
ตําแหนงของผูวาการตรวจเงินแผนดินตามคําวินจิฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๗/๒๕๔๗๙

      การท่ีระบบกฎหมายกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญอยูในฐานะท่ีเปนผูตีความรัฐธรรมนูญ
และใหความหมายสุดทายแกรัฐธรรมนูญนั้น ไมไดหมายความวาศาลรัฐธรรมนูญเปนเพียงองคกรเดียว
ที่มีอํานาจตีความรัฐธรรมนูญ องคกรของรัฐองคกรอื่นก็มีอํานาจตีความรัฐธรรมนูญเชนกัน เพียงแต
เมื่อเกิดปญหาขัดแยงกันเกี่ยวกับการตคีวาม ศาลรัฐธรรมนูญจะเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหความหมาย
สุดทายวาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเรื่องนั้นหมายความวาอยางไร อยางไรก็ตาม การอธิบายเชนนี้ไมได
หมายความวาการตคีวามรฐัธรรมนญูขององคกรไมมคีวามหมาย เพราะในท่ีสดุแลวศาลรฐัธรรมนญูกเ็ปน 
“ผูพูดคนสุดทาย” อยูดี การตีความรัฐธรรมนูญเพื่อปรับใชกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยองคกรอื่น
ยอมมีความหมายเชนกัน เพราะองคกรเหลานั้นตีความรัฐธรรมนูญกอนศาลรัฐธรรมนูญ และในขณะที่
ยังไมมีการยื่นคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญ การตีความรัฐธรรมนูญขององคกรอื่นของรัฐน้ันยอมมีผล
ในทางกฎหมายใชบังคับในทางปฏิบัติไดอยู อน่ึง ที่วาศาลรัฐธรรมนูญเปนผูที่ใหความหมายสุดทาย
ของบทบัญญตัใินรฐัธรรมนูญนัน้ พงึเขาใจวาจะตองเปนไปตามหลักการฟองคดีรฐัธรรมนูญและตองเปน
กรณีที่คดีรัฐธรรมนูญอยูในเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญดวย ซึ่งหมายความวา เมื่อองคกรของรัฐ
ตีความรัฐธรรมนูญแลว และปฏิบัติหรือใชอํานาจมหาชนไปตามการตีความของตนโดยไมมีผูโตแยง 
การตีความรัฐธรรมนูญขององคกรของรัฐองคกรน้ันก็เปนการตีความท่ีมีผลบังคับยุติเช นกัน 
หรือในกรณีนั้นแมเปนการตีความรัฐธรรมนูญขององคกรของรัฐ แตเปนกรณีที่เมื่อพิจารณาจาก
เขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญแลว กรณีดังกลาวไมอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะรับคํารองไว
พจิารณาได การตคีวามรฐัธรรมนญูขององคกรของรฐัในเรือ่งนัน้ก็ยตุลิงเดด็ขาดเชนกัน เหตทุีเ่ปนเชนนี้
เพราะศาลรัฐธรรมนูญไมใชศาลท่ีมเีขตอํานาจท่ัวไปในคดีรฐัธรรมนูญแตเปนศาลท่ีมอีาํนาจหนาทีเ่ฉพาะ
เปนเรื่อง ๆ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเทาน้ัน ดวยเหตุดังกลาวจึงอาจมีปญหาในทางรัฐธรรมนูญ
บางปญหาหรอืบางเรือ่งยตุลิงโดยการตคีวามรฐัธรรมนญูและการตดัสนิใจขององคกรของรฐัองคกรอืน่
ที่ไมใชศาลรัฐธรรมนูญได ดังนั้น ที่กลาววาศาลรัฐธรรมนูญเปนผูตีความและใหความหมายสุดทาย
ของรัฐธรรมนูญ จึงตองเขาใจในลักษณะที่ไดกลาวมานี้ ไมใชเขาใจวาศาลรัฐธรรมนูญเปนผูมีอํานาจ
สดุทายในเร่ืองราวทางรัฐธรรมนูญทกุเรือ่ง แมกระน้ันก็ตองยอมรับอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญมอียูมาก 
ดังคํากลาวของ Carl Schmitt ที่อาจหยิบยกมาใชในบริบทนี้ไดเปนอยางดีวา “องคอธิปตย คือ ผูที่มี
อาํนาจสัง่การตคีวามรฐัธรรมนญู” (Souverän ist, wer über die Verfassungsinterpretation gebietet)

 ๙ ด ูคาํวนิจิฉยัศาลรัฐธรรมนญูที ่๔๗/๒๕๔๗ และคาํวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที ่๖๐/๒๕๔๘ และ ด ูวรเจตน ภาครีตัน, ผลของคาํวนิจิฉยั
ศาลรฐัธรรมนูญที ่ ๔๗/๒๕๔๗ กบัตาํแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน, หนงัสอืพิมพไทยโพสต วนัที ่ ๑๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หนา ๔ 
และบทความช่ือเดยีวกันพรอมกบัขอสงัเกตเพ่ิมเตมิ ตลอดจนความเห็นทางวชิาการท่ีโตแยงกับธรีะ  สธุวีรางกรู ใน www.pub-law.net.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๑.๕ ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนผูคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ  
      ที่กลาววาศาลรัฐธรรมนูญเปนผูคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญก็เนื่องจาก 
เม่ือเริม่กระบวนพจิารณาคดแีลว ศาลรฐัธรรมนญูจะเปนผูขบัเคลือ่นกระบวนพจิารณา เปนผูกําหนดวา
ขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานใดควรจะนําเขาสูกระบวนพิจารณาเพือ่ประโยชนในการคนหาความจริง
แหงคดี โดยไมผูกพนัอยูกบัคาํรองของผูมสีวนรวมในคด ีในบางประเทศศาลรฐัธรรมนญูมอีาํนาจรอการ
พจิารณาคดีชัว่คราว หากปรากฏวาการยืนยนัขอเท็จจริงหรือคาํพพิากษาของศาลอ่ืนอาจจะสงผลกระทบ
ตอการพิจารณาพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญดวย๑๐

      การมีอํานาจเหนือกระบวนพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะปรากฏเปน
พิเศษอยางชัดเจนในระบบกฎหมายไทย เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๙ บญัญตัใิหศาลรัฐธรรมนูญเปนผูกาํหนดวิธพีจิารณาเอง ซึง่ผูเขยีนไมเหน็ดวย และได
วิจารณการบัญญัติรัฐธรรมนูญในลักษณะดังกลาวไวอยางละเอียดแลว๑๑ ซึ่งในปจจุบันนี้ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติไวในมาตรา ๒๑๖ วรรคหก ใหวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเปนไป
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู อยางไรกต็ามในประเทศ
ทีร่ฐัสภาเปนผูตรากฎเกณฑเกีย่วกบัวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญูเอง เราก็ยงัอาจถอืวาศาลรฐัธรรมนญู
เปนผูคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญได เพราะเปนไปไดเสมอที่กฎเกณฑเกี่ยวกับ
วธิพีจิารณาทีเ่ปนลายลกัษณอกัษรนัน้ไดรบัการบญัญตัไิวไมครอบคลมุ และศาลรฐัธรรมนญูจะตองตคีวาม
กฎเกณฑวิธีพิจารณาหรือแสวงหาหลักกฎหมายทั่วไปเพื่ออุดชองวางของกฎหมายลายลักษณอักษร 
เกี่ยวกับเร่ืองนี้ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธของประเทศเยอรมันเคยวินิจฉัยไววา “รัฐบัญญัติวาดวย
ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธไมไดบัญญัติกฎเกณฑเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาไวจบสิ้นในตัว แตบัญญัติ
เฉพาะกฎเกณฑทีข่าดเสียมไิดและเปนกฎเกณฑเฉพาะสําหรบัการดําเนนิกระบวนพิจารณาคดีรฐัธรรมนูญ
เทานั้น ในสวนอื่น ๆ ที่ไมไดบัญญัติไวศาลรัฐธรรมนูญสามารถพัฒนาหลักกฎหมายเพ่ือใชในกระบวน
พิจารณาไดโดยการเทียบเคียงกฎเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีลักษณะอื่น ๆ”๑๒

๒. ลักษณะของคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 ๒.๑ ขอพิจารณาทั่วไป
     ระบบกฎหมายไทยเรียกคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญวาคําวินิจฉัยแตไมไดบัญญัติ
ถึงลักษณะของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไวอยางชัดเจน อยางไรก็ตามโดยเหตุที่คําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญเปนคําพิพากษาเชนเดียวกัน จึงตองนําเอาลักษณะทั่วไปของคําพิพากษามาอธิบาย
ลักษณะของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดวย

 ๑๐ เชน รฐับญัญตัวิาดวยศาลรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธ มาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง และวรรคสอง ของสหพันธสาธารณรฐัเยอรมนั (§ ๓๓ Abs. 
๑ und ๒ BverfGG).  
 ๑๑ วรเจตน  ภาครัีตน, วธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู : ศกึษาเปรียบเทยีบกรณขีองศาลรัฐธรรมนญูตางประเทศกับศาลรฐัธรรมนญูไทย. 
กรงุเทพฯ : วญิชูน, ๒๕๔๖, หนา ๑๗๕ ถงึ ๑๘๑.  
 ๑๒ BVerfGE ๑, ๑๐๙.
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ลักษณะทั่วไปของคําวินิจฉัยและผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

     สําหรับระบบกฎหมายตางประเทศ เชน ระบบกฎหมายเยอรมันไมไดเรียกคําวินิจฉัยชี้ขาด
หรือคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญแตกตางไปจากศาลอื่น ๆ โดยคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน
มอียู ๒ ประเภท คอื คาํพพิากษาหรอืคาํวนิจิฉยั (Urteil) ประเภทหนึง่ และคาํสัง่ชีข้าดคด ี(Beschluß) 
อกีประการหน่ึง กระบวนพิจารณาใดเปนกระบวนพิจารณาท่ีศาลรฐัธรรมนูญออกนัง่พจิารณาโดยวาจา 
คดนีัน้จะยตุลิงโดยการทีศ่าลรฐัธรรมนญูทาํคาํตดัสนิในรปูของคาํพพิากษาหรอืคาํวนิจิฉยั สวนกระบวน
พจิารณาใดท่ีไมมกีารพจิารณาโดยวาจา คดนีัน้จะยุตลิงโดยการท่ีศาลรฐัธรรมนูญทาํคาํตดัสนิในรูปของ
คําสั่งชี้ขาดคดี (Beschluß)๑๓ โดยท้ังคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยและคําสั่งชี้ขาดคดีจะตองกระทํา
เปนลายลักษณอักษร
     สาํหรับระบบกฎหมายไทยน้ัน เมือ่สาํรวจตรวจสอบบทบัญญตัเิกีย่วกับกฎหมายวิธพีจิารณา
ความแลว จะเห็นไดวาคาํวนิจิฉยัตดัสินคดีจะกระทําในรูปของคําพพิากษาและคําสัง่ชีข้าดคดี โดยคดีใด
ที่มาสูศาลโดย “คําฟอง” ศาลจะทําคําวินิจฉัยตัดสินคดีในรูปของคําพิพากษา แตถาคดีใดมาสูศาล
โดยทําเปน “คาํรองขอ” ศาลจะวินจิฉยัตดัสนิคดโีดยทําเปน “คาํสัง่ชีข้าดคดี” โดยในการทําคาํพพิากษาน้ัน
ศาลอาจจะพิพากษาวินิจฉัยประเด็นแหงคดีหรือพิพากษาชี้ขาดใหยกขอหาของโจทกโดยไมวินิจฉัย
ประเด็นขอพิพาทแหงคดีก็ไดแลวแตสภาพของคดี คําพิพากษาจะตองเปนไปตามแบบพิธีที่กําหนดไว 
กลาวคือ จะตองประกอบดวย การชี้เขตอํานาจศาลและอํานาจของผูพิพากษา และจะตองเปนไป
ตามรูปแบบที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ 
สวนคําสั่งชี้ขาดคดีก็ตองกระทําในลักษณะเดียวกัน เพียงแตใชกับกรณีที่การเริ่มคดีเริ่มโดยคํารองขอ 
ดังที่ไดกลาวมาแลว
      เมือ่พจิารณากรณขีองศาลรฐัธรรมนูญไทยแลว จะพบวารฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบันไมไดแยกคําวินิจฉัยตัดสินคดี
รฐัธรรมนญูออกเปนคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ชีข้าดคดดีงัทีป่รากฏในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง 
อนึง่ ไมปรากฏวารฐัธรรมนญูไดแยกกรณขีองการตดัสนิคดโีดยคาํนงึถงึการออกนัง่พจิารณาคดดีวยวาจา
หรือการไมออกน่ังพิจารณาคดีดวยวาจาแบบเดียวกับที่ปรากฏในระบบกฎหมายเยอรมันแตอยางใด 
ในคดีรัฐธรรมนูญไทย คําตัดสินคดีรัฐธรรมนูญที่เปนการชี้ขาดคดีจึงมีประเภทเดียว คือ คําวินิจฉัย 
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถท่ีจะปฏิเสธไมรับคํารองไวดําเนินการได 
โดยทําเปนคําสั่ง การปฏิเสธไมรับคํารองไวดําเนินการในกรณีนี้มักจะเปนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
เห็นวาผูรองไมใชผูมีสิทธิยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได

 ๒.๒ รูปแบบและประเภทของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
     โดยเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรตุลาการ ในการทําคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจึงตอง
ปฏบิตัติามหลักทัว่ไปเหมือนกับศาลอ่ืนในระบบกฎหมายไทย กลาวคือ การทําคาํวินจิฉยันัน้ จะตองกระทํา
ในพระปรมาภไิธยพระมหากษตัรยิ สาํหรบัประเทศทีไ่มมพีระมหากษตัรยิเปนประมขุ ศาลรัฐธรรมนูญ
ยอมทาํคาํวนิจิฉยัในนามประชาชน หรอืในนามสาธารณรัฐ เกีย่วกับเรือ่งน้ีระบบกฎหมายเยอรมันอธบิายวา 
ประชาชนถือวาเปนผูทรงอํานาจในทางตุลาการ การประกาศคําวินิจฉัยจึงตองกระทําในามประชาชน

 ๑๓ รฐับญัญตัวิาดวยศาลรัฐธรรมนญูแหงสหพนัธ มาตรา ๒๕ วรรคสอง (§ ๒๕ Abs. ๒ BVerfGG).

31-45-MAC6.indd   3831-45-MAC6.indd   38 11/6/57   11:2111/6/57   11:21



พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ ๓๙

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

     เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลที่มีอยูเพียงศาลเดียว คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมี
ลักษณะพิเศษแตกตางจากคําพิพากษาของศาลอื่น กลาวคือ เมื่อไดมีการชี้ขาดคดีแลวคําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญยอมเปนที่สุด คูความในคดีไมอาจอุทธรณโตแยงตอศาลใดไดอีก
     คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเกิดข้ึนจากการประชุมปรึกษาและการลงมติในองคคณะ 
เทาที่สํารวจตรวจสอบในหลายระบบกฎหมาย ยังไมพบวาผูพิพากษาหรือตุลาการนายเดียวสามารถ
ทีจ่ะทําคาํวนิจิฉยัได เมือ่ไดมกีารประชุมปรึกษาคดีและลงมติแลวโดยหลักท่ัวไป ศาลรัฐธรรมนูญจะตอง
ประกาศคําวนิจิฉยัตอสาธารณะโดยการอานใหคูความในคดีฟง โดยจะตองกําหนดเวลาในการประกาศ
คําวินิจฉัยไวลวงหนา เปนท่ีนาสังเกตวาในอดีต ในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญไทย ศาลรัฐธรรมนูญ
จะประกาศผลของคดทีนัทหีลังจากทีไ่ดมกีารลงมต ิโดยหลงัจากลงมตแิลวจะมกีารสรปุมตใิหสือ่มวลชน
ไดทราบ และหลังจากนั้นจึงจะทําคําวินิจฉัยเปนลายลักษณอักษร แนวทางปฏิบัติในเรื่องน้ีของศาล
รัฐธรรมนูญไทยไมไดเปนไปตามแบบอยางของสากล จึงมีปญหาอยางย่ิงในเร่ืองของการเร่ิมตนนับ
วันที่คําวินิจฉัยมีผลบังคับในระบบกฎหมาย อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้ปญหาดังกลาวไดรับการแกไข
ไปมากพอสมควรแลว
      โดยเหตุที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีลักษณะเปนการทําใหขอพิพาททางรัฐธรรมนูญ
ยตุลิง ดงันัน้ แมจะไดมีการลงมติในประเด็นแหงคดีแลว ตามหลักสากลก็ยงัถือไมไดวาศาลรัฐธรรมนูญ
ไดมีคาํวินจิฉยัในเร่ืองน้ัน เพราะมติดงักลาวเปนเพียงข้ันตอนภายในกอนการประกาศคําวินจิฉยัออกไป
สูภายนอก ดวยเหตนุี ้หลงัจากการลงมตใินประเดน็ของคดแีลว ศาลรฐัธรรมนญูอาจจดัใหมกีารประชมุ
เพ่ือทบทวนการลงมติได แตหากกระบวนการไดดาํเนินไปจนถึงขัน้การประกาศคําวนิจิฉยัแลว กรณียอม
ถือวาอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่มีอยูเหนือกระบวนการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญยอมสิ้นสุดลง และ
ศาลรัฐธรรมนูญยอมไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยได
      ปญหาวาในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีรัฐธรรมนูญ ผูพิพากษาหรือตุลาการจะทําความเห็น
แยงไวในคําวินิจฉัยไดหรือไมนั้น มีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไปแตละประเทศในประเทศออสเตรีย 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมอาจทําความเห็นแยงได ในกรณีของประเทศไทยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทีไ่มเหน็ดวยกบัคาํวนิจิฉยัไมอาจทาํความเหน็แยงแนบไวกบัคาํวนิจิฉยัไดเชนกนั แตโดยเหตทุีร่ฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปจจบุนั บญัญตัิ
ใหตุลาการตองทําคําวินิจฉัยสวนตน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัย ยอมสามารถ
เขียนความเห็นตางของตนไวในคําวินิจฉัยสวนตนได ในประเทศเยอรมัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัย (หรือคําสั่งช้ีขาด) ขององคคณะสามารถทําความเห็นแยงแนบไว
กับคําวินิจฉัยได๑๔ ความเห็นแยงของตุลาการเสียงขางนอยอาจเกิดขึ้นไดสองกรณี คือ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางนอยไมเห็นดวยในผลของคําวินิจฉัย (dissenting opinion) หรือตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเสยีงขางนอยเห็นดวยในผล แตไมเหน็ดวยในเหตุผลของคําวินิจฉัย (concurring opinion)
นอกจากน้ี องคคณะอาจจะกําหนดใหมีการแจงสัดสวนของคะแนนเสียงที่ลงมติไวในคําวินิจฉัยก็ได 

 ๑๔ รฐับญัญตัวิาดวยศาลรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธ มาตรา ๓๐ วรรคสอง (§ ๓๐ Abs. ๒ BVerfGG).
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ลักษณะทั่วไปของคําวินิจฉัยและผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญทกุคนท่ีเปนองคคณะ รวมท้ังตลุาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางนอยยอมมีหนาที่
ตองลงนามในคําวินิจฉัยดวย สําหรับความเห็นแยงที่แนบไปกับคําวินิจฉัยขององคคณะน้ัน เฉพาะ
ตุลาการเสียงขางนอยซ่ึงทําความเห็นแยงเทานั้นที่จะตองลงนาม๑๕ ในสวนของการเปล่ียนแปลง
แนวคําพิพากษานั้น การยอมใหมีการทําความเห็นแยงไวในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญได ยอมจะเปน
ประโยชนเพราะในอนาคตศาลในคดีหลังอาจนําเอาเหตุผลของฝายขางนอยหรือฝายที่ไมเห็นดวยกับ
คําวินิจฉัยมาเปนฐานในการอภิปรายโตแยงเพื่อใหศาลเปลี่ยนแปลงแนวคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยได
      คาํวนิจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจเปนการวินจิฉยัใหคดีเสรจ็สิน้ไปในทางแบบพิธหีรอืในทาง
เนือ้หากไ็ด การวินจิฉยัใหคดเีสรจ็ส้ินไปในทางแบบพธิ ีกไ็ดแก การวนิจิฉยัวาคดนีัน้ไมอยูในเขตอํานาจ
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูฟองหรือผูรองไมใชเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญได เปนตน ในกรณี
ที่คําฟองหรือคํารองครบถวนตามเงื่อนไขของการฟองคดีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยใหคดีเสร็จสิ้นไป
โดยชี้ขาดในทางเนื้อหา
      ในการพจิารณาชนดิหรอืประเภทของคาํวินจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูน้ัน เราอาจนาํหลกัท่ัวไป
ของประเภทของคําพิพากษามาเปนเกณฑในการพิจารณา อยางไรก็ตาม ทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณา
ความของแตละประเทศอาจแบงแยกประเภทของคําพิพากษาแตกตางกัน แมกระน้ันหากพิเคราะห
ถงึประเภทของคําพพิากษาโดยคํานงึถงึผลแลว เราอาจแยกประเภทของคําพพิากษาออกเปน ๓ ประเภท
ใหญ ๆ ๑๖ คอื คาํพพิากษากอตัง้สิทธิ (Gestaltungsurteil) คาํพพิากษาใหดาํเนนิการ (Leistungsurtreil) 
และคําพิพากษายืนยันสิทธิ (Feststellungsurteil)
      คาํพพิากษากอตัง้สิทธิ เปนคาํพพิากษาท่ีศาลพพิากษากําหนดสภาพการณในทางกฎหมาย 
เชน พิพากษาใหความสัมพันธทางกฎหมายระหวางสามีภรรยาส้ินสุด พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่ง
ทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ฯลฯ คําพิพากษากอตั้งสิทธิเปนคําพิพากษาท่ีไมจําเปนตอง
มีการบังคับคดี เพราะผลในทางกฎหมายจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อศาลมีคําพิพากษา
      คําพิพากษาใหดําเนินการ เปนคําพิพากษาที่ศาลพิพากษาใหคูความดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่ง เชน ใหกระทําการ ใหงดเวนกระทําการ หรือใหยอมใหบุคคลอื่นกระทําการ โดยผูที่ถูก
ศาลพิพากษาใหแพคดีจะไมขัดขวาง เชน พิพากษาใหลูกหน้ีกระทําการชําระหน้ีเปนเงิน พิพากษา
ใหสงมอบทรพัยสนิ พพิากษาใหตองแสดงเจตนา เปนตน คาํพพิากษาประเภทนีเ้ปนคาํพพิากษาทีห่าก
ผูแพคดีไมปฏิบัติ จะตองมีการบังคับตามคําพิพากษา
      คําพิพากษายืนยันสิทธิ เปนคําพิพากษาท่ีศาลพิพากษายืนยันการดํารงอยูหรือไมดํารงอยู
ของสิทธิหนาที่ หรือนิติสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง รวมทั้งการยืนยันความถูกตองแทจริงหรือไมถูกตอง
แทจริงของเอกสารดวย โดยท่ัวไปการฟองคดีเพื่อใหศาลมีคําพิพากษาประเภทนี้จะตองเปนกรณีที่
ผูฟองคดีจําเปนที่จะตองไดรับความคุมครองเปนพิเศษ มิฉะน้ันผูฟองคดีจะตองฟองคดีเพื่อใหศาล
มคีาํพพิากษากอตัง้สิทธิหรอืคาํพพิากษาใหดาํเนินการคาํพพิากษายนืยนัสทิธเิปนคาํพพิากษาทีไ่มจาํเปน
ตองมกีารบงัคบัคด ีตวัอยางของคาํพพิากษายนืยนัสทิธกิเ็ชน คาํพพิากษาแสดงความเปนโมฆะของคาํสัง่
ทางปกครอง คําพิพากษาแสดงวาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนคนสัญชาติไทย เปนตน

 ๑๕ ขอกาํหนดของศาลรัฐธรรมนญูแหงสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนั ขอ ๕๖.  
 ๑๖ รายละเอยีดเก่ียวกับคาํสอนวาคาํพพิากษาซ่ึงอธบิายไวในทางทฤษฎีเปนอยางดี ด ู Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 
München : Beck, ๑๖ Aufl., ๒๐๐๔.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

       ในคดีรฐัธรรมนูญ คาํวนิจิฉยัสวนใหญของศาลรัฐธรรมนูญมกัจะเขาลกัษณะเปนคาํพพิากษา
ยนืยนัสทิธ ิโดยเฉพาะอยางยิง่คาํพพิากษาในคดีทีเ่ก่ียวกับปญหาความขดัแยงระหวางองคกรตามรฐัธรรมนญู 
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวาอํานาจหนาที่ของแตละองคกรมีอยูอยางไร องคกรตามรัฐธรรมนูญ
องคกรหน่ึงกาวลวงเขาไปยังปริมณฑลของอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญอีกองคกรหน่ึงหรือไม 
อยางไร๑๗ อยางไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญก็อาจมีคําวินิจฉัยกอต้ังสิทธิหรือคําวินิจฉัยใหดําเนินการ
ไดเชนกัน เชน ศาลรัฐธรรมนูญประเทศสเปนมีอํานาจในการวินิจฉัยเพิกถอนการกระทําท่ีองคกร
ตามรัฐธรรมนูญกระทําไปโดยไมมีอํานาจ๑๘ เปนตน ในสวนของการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
การควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายน้ัน คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
จะเปนคําวินิจฉัยยืนยันสิทธิ หรือคําวินิจฉัยกอตั้งสิทธิ ยอมจะตองพิจารณาจากบทบัญญัติในทาง
รฐัธรรมนูญ ตลอดจนทฤษฎีทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ เพราะบางประเทศถือวาการท่ี
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวากฎหมายขัดหรือแยงกับธรรมนูญมีผลเปนการยืนยันความเสียเปลาหรือ
การใชบงัคับไมไดของกฎหมายฉบับนัน้มาต้ังแตวนัท่ีกฎหมายฉบับน้ันมผีลใชบงัคับ ในขณะท่ีบางประเทศ
ถือวาการท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวากฎหมายขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญยอมมีผลเปนการเลิก
การใชบังคับกฎหมายฉบับนั้น

๓. ผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 ในการพิจารณาผลในทางกฎหมายของคําวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ ในเบ้ืองตนตองพจิารณา
จากลักษณะของคดีรัฐธรรมนูญแตละประเภทกอน

 ๓.๑ คดีรัฐธรรมนูญประเภทตาง ๆ 
     ๓.๑.๑ คดีรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความขัดแยงในเรื่องอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ
          ความขดัแยงในระดบัรฐัธรรมนญูเกีย่วกบัอํานาจหนาทีใ่นทางรฐัธรรมนญูน้ันอาจเปน
ความขดัแยงของสหพนัธกบัมลรฐัหรอืระหวางมลรฐัดวยกนัเองประการหนึง่ และความขดัแยงระหวาง
องคกรของรัฐดวยกันอีกประการหน่ึง ความขัดแยงในกรณีแรกยอมเกิดขึ้นเฉพาะในรัฐที่จัดรูปการ
ปกครองแบบสหพันธเทานั้น ในขณะที่ความขัดแยงกรณีหลังเกิดขึ้นไดทั้งในรัฐที่จัดรูปการปกครอง
แบบสหพันธและในรัฐที่จัดรูปการปกครองแบบรัฐเดี่ยว คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับปญหา
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นดังกลาวนี้จะเปนคําวินิจฉัยยืนยันสิทธิ นั่นก็คือ ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวาการ
กระทําการหรือการงดเวนกระทําการของสหพันธหรือมลรัฐหรือองคกรของรัฐองคกรใดชอบดวย
รฐัธรรมนญูหรอืขดักบัรฐัธรรมนญู (กลาวคอื การกระทาํหรอืการงดเวนกระทาํเปนเหตแุหงความขดัแยง
และกระทบตออาํนาจหนาทีข่ององคกรของรัฐองคกรอ่ืน) ในบางประเทศ เชน สเปน ศาลรฐัธรรมนูญอาจมี
คําวินิจฉัยกอตั้งสิทธิ กลาวคือ วินิจฉัยเพิกถอนการกระทําดังกลาวหรือวินิจฉัยยืนยันสิทธิ โดยวินิจฉัย
แสดงความเสยีเปลาของการกระทาํหรอืการงดเวนการกระทาํน้ัน คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูในกรณนีี้
ไมไดมีผลเฉพาะแตคูความในคดีเทานั้น (inter partes) แตยังผลไปถึงผูที่มีสวนรวมในคดีอื่น ๆ ดวย 

 ๑๗ มาตรา ๖๗ ประโยคทีห่น่ึง รฐับญัญตัวิาดวยศาลรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธ (§ ๗๖ Satz ๑). 
 ๑๘ รฐับญัญตัวิาดวยศาลรฐัธรรมนญู (สเปน) มาตรา ๖๖ อางจาก Albrecht Weber, Gernalbericht : Verfassungs-gerichtsbarkeit 
in Westeuropa, in Starch / Weber, Verfassungsgerichtsbarkeit in Westeuropa Teilband I, Baden-Baden : Nomos, ๑๙๘๖, at ๑๐๘.
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ลักษณะทั่วไปของคําวินิจฉัยและผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

หลกัเกณฑดงักลาวนีป้รากฏในประเทศเยอรมัน โปรตเุกส และกรซี ในขณะทีใ่นบางประเทศ เชน สเปน 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเร่ืองน้ีมีผลผูกพันองคกรท่ีใชอํานาจมหาชนของรัฐทุกองคกร 
อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาอยูเชนกันในประเทศสเปนวาคําวินิจฉัยเร่ืองดังกลาวน้ีมีผลผูกพันบุคคลอ่ืน
ที่ไมเกี่ยวของกับอํานาจมหาชนหรือไม
       ๓.๑.๒ คดีรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการรองทุกขทางรัฐธรรมนูญ
          คดีรัฐธรรมนูญประเภทนี้ เป นคดีรัฐธรรมนูญที่ป จเจกบุคคลยื่นคําร องต อ
ศาลรัฐธรรมนูญวาตนถูกองคกรที่ใชอํานาจมหาชนกระทําการกาวลวงสิทธิและเสรีภาพของตน
และหมดหนทางท่ีจะใชวถิทีางทางกฎหมายอ่ืนในการเยียวยาสิทธิของตนได เชน ถกูองคกรฝายปกครอง
ออกคําสั่งทางปกครองหรือกฎท่ีกระทบสิทธิของตนอยางรุนแรงหรือถูกศาลพิพากษาคดีโดยศาล
ใชอํานาจตุลาการไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญประเภทนี้จะเปนคําวินิจฉัย
กอตั้งสิทธิ กลาวคือ ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยใหมีการเพิกถอนการกระทําที่เปนเหตุแหงการรองทุกข
ทางรัฐธรรมนูญ ถาปรากฏวาการรองทุกขทางรัฐธรรมนูญน้ันดาํเนินไปโดยถูกตองตามเง่ือนไขแหงการ
รองทุกข และองคกรที่ใชอํานาจมหาชนของรัฐกระทําการอันกาวลวงสิทธิขั้นพื้นฐานของปจเจกบุคคล
โดยไมชอบดวยรัฐธรรมนูญจริง
          ปญหาที่ยุงยากในกรณีนี้เกี่ยวกับผลของคําวินิจฉัย ก็คือ หากการรองทุกขตาม
รัฐธรรมนูญ ผูรองทุกขกลาวอางเปนประเด็นเบ้ืองตนในคดีวากระทําขององคกรท่ีใชอํานาจมหาชน 
เชน องคกรฝายปกครองหรือศาล เปนการกระทําบนฐานของพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติ
ที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ จึงสงผลใหการกระทําขององคกรดังกลาวไมชอบดวยรัฐธรรมนูญไปดวย 
หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติดังกลาวน้ันไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และ
พพิากษาใหเพกิถอนการกระทําขององคกรฝายปกครอง หรอืเพกิถอนคําพพิากษาของศาล ปญหากค็อื 
การยืนยนัในประเด็นเบ้ืองตนแหงคดีวาพระราชบัญญตัหิรอืรฐับญัญตัไิมชอบดวยรัฐธรรมนูญจะมีผลอยางไร
         เกี่ยวกับเร่ืองนี้ระบบกฎหมายเยอรมันวางเกณฑไววาในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยใหเพิกถอนการกระทําขององคกรฝายปกครอง หรือเพิกถอนคําพิพากษาของศาล และใหศาล
ดําเนินการพิจารณาเร่ืองดังกลาวใหม เพราะเหตุวารัฐบัญญัติที่องคกรฝายปกครองใชเปนฐานในการ
ออกคําสั่งทางปกครอง หรือที่ศาลใชเปนฐานในการทําคําพิพากษาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ก็ให
ประกาศความเปลาของรัฐบัญญัตินั้นไปพรอมกัน ซึ่งหมายความ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดี
เก่ียวกับการรองทุกขทางรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเก่ียวกับการวินจิฉยัวารฐับัญญตัขิดัหรือแยงกับรฐัธรรมนูญ 
ยอมมีผลเปนการทั่วไป กลาวคือ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาแลว องคกรของรัฐอื่นใดจะไมสามารถ
นาํรฐับญัญตันิัน้ไปใชบงัคบัไดอกี๑๙ สวนในกรณีทีศ่าลรัฐธรรมนูญวนิจิฉยัในทางตรงกันขาม คอื วนิจิฉัยวา
รัฐบัญญัติไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยนั้นก็ยอมมีผลผูกพันเปนการทั่วไปเชนกัน

 ๑๙  มาตรา ๙๕ รฐับญัญตัวิาดวยศาลรัฐธรรมนญู (§ ๙๕ BVerfGG).
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

          สาํหรบัประเทศออสเตรเลยีนัน้ หลกัการในเรือ่งนีต้างกับประเทศเยอรมนั กลาวคอื 
การวินิจฉัยวากระทําขององคกรฝายปกครองหรือศาลไมชอบดวยรัฐธรรมนูญเพราะเหตุวาองคกร
ดังกลาวใชรัฐบัญญัติที่ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญนั้นยอมมีผลเปนเพียงการเพิกถอนการกระทํา
ขององคกรฝายปกครองหรือศาลเทานั้น กลาวคือ ถือวาคําสั่งทางปกครองหรือคําพิพากษาของศาล
ถูกเพิกถอนเทานั้น ไมไดมีผลเปนการประกาศความเปนโมฆะหรือการสิ้นผลของรัฐบัญญัติฉบับนั้นไป
พรอมกันดวย อยางไรก็ตาม การท่ีศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียยืนยันในคําวินิจฉัยในสวนท่ีเปนประเด็น
เบือ้งตนแหงคดวีารฐับญัญตัฉิบบันัน้ขดัหรอืแยงกบัรฐัธรรมนูญกย็อมถอืวากอใหเกดิผลผูกพนักบัองคกร
ฝายปกครองและศาลที่จะตองไมนํารัฐบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับอีก๒๐

     ๓.๑.๓  คดีรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
กอนที่จะประกาศใช
          ในภาคพ้ืนยุโรป การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายกอนท่ีจะ
มีการประกาศใชนั้น ปรากฏอยูในประเทศฝร่ังเศสเปนสําคัญ ในประเทศฝร่ังเศส เมื่อคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางรัฐบัญญัติหรือรางรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดขัดหรือแยงกับ
รฐัธรรมนญู คาํวนิจิฉยันัน้ไมไดมผีลเฉพาะคูความในคดีเทานัน้ แตมผีลผกูพนัองคกรของรัฐทีใ่ชอาํนาจ
มหาชนทั้งหลายทั้งปวงดวย
     ๓.๑.๔  คดีรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
หลังจากที่ประกาศใชแลวโดยการสงเรื่องมาจากผูพิพากษา
          ในกรณีที่ผูพิพากษาท่ีกําลังพิจารณาพิพากษาคดีเห็นวาบทกฎหมายท่ีตนตองใช
ในคดีขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ หลายประเทศกําหนดใหผูพิพากษาตองสงเรื่องไปใหศาลรัฐธรรมนูญ
วนิจิฉยั คาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนีไ้มไดมผีลผกูพนัเฉพาะศาลท่ีสงเร่ืองมา หรอืไมไดผกูพนั
เฉพาะคูความในคดีที่กําลังตอสูคดีกันอยูในศาลที่สงเรื่องมาเทาน้ัน แตผูกพันบรรดาองคกรของรัฐ
ทัง้หลายท้ังปวง ตลอดจนผูกพนับคุคลท่ัวไปดวย กลาวอีกนัยหน่ึงคาํวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนี้
มผีลทัว่ไป (erga omnes) รฐับญัญตัวิาดวยศาลรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธของประเทศเยอรมนักาํหนดให
คําวินิจฉัยในเรื่องนี้มีผลเสมือนเปนกฎหมาย (Gesetzeskraft) อยางไรก็ตาม ในบางประเทศ เชน 
ประเทศอติาล ีหากศาลรฐัธรรมนญูวินิจฉยัวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายทีเ่ปนปญหาใหศาลสงเรือ่งมานัน้
ชอบดวยรัฐธรรมนูญ คาํวนิจิฉยันัน้จะมีผลผูกพันเฉพาะคดีนัน้เทานัน้ ไมมผีลผูกพันเปนการท่ัวไป ตรงกันขาม
กับในกรณีของประเทศเบลเยี่ยมที่บัญญัติใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันศาลทุกศาลในกรณี
ที่วัตถแุหงคดีเปนอยางเดียวกันกับที่ไดเคยวินิจฉัยไปแลว

 ๒๐ Weber, at ๑๑๑. 
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ลักษณะทั่วไปของคําวินิจฉัยและผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

     ๓.๑.๕ คดีรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ภายหลังการประกาศใชซึ่งเปนการตรวจสอบแบบนามธรรม
         คดีรัฐธรรมนูญประเภทนี้ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวากฎหมายซึ่งเปนวัตถุ
แหงคดีขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะไมไดมีผลผูกพันเฉพาะแตคูความ
ในคดีเทานั้น แตจะมีผลผูกพันองคกรของรัฐที่ใชอํานาจมหาชนทั้งหลายทั้งปวงตลอดจนผูกพัน
บุคคลเปนการท่ัวไปอยางเด็ดขาดดวย ปญหาก็คือ กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไมไดวินิจฉัยวากฎหมาย
ที่เปนวัตถุแหงคดีขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญจะถือไดหรือไมวาผลแหงคดีรัฐธรรมนูญดังกลาวผูกพัน
คูความในคดี องคกรของรัฐทั้งหลายทั้งปวงตลอดจนบุคคลทั่วไปวากฎหมายดังกลาวเปนกฎหมาย
ที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญแลวเก่ียวกับเร่ืองน้ีมีการอธิบายกันวาผลผูกพันเปนการท่ัวไปวากฎหมายน้ัน
ชอบดวยรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยเอาไวอยางชัดเจนวากฎหมายนั้น
ชอบดวยรัฐธรรมนูญ๒๑

 ๓.๒ ขอสังเกตสงทาย
     โดยท่ัวไปแลวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมมีผลผูกพันในทางกฎหมายเหมือน
กบัคาํพพิากษาของศาลอืน่ ผลผกูพนัในทางกฎหมายของคาํพพิากษามคีวามหมาย ประการแรก คอื ศาล
ที่พิพากษาคดีนั้นไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาที่ตนไดตัดสินไปแลวได (Unwiderruflichkeit) 
กลาวอีกนัยหนึ่งเมื่อศาลไดพิพากษาแลว คําพิพากษานั้นยอมเปนอิสระจากศาล ศาลที่พิพากษาคดีนั้น
เปนอนัหมดอาํนาจเหนอืคาํพพิากษานัน้อกีตอไป ประการทีส่อง ผลผกูพนัในทางกฎหมายของคาํพพิากษา 
หมายความวา คูความไมอาจโตแยงคําพิพากษานั้นไดอีกตอไป กลาวเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ โดยเหตุที่
ไมมีศาลใดเปนศาลท่ีอยูในลําดับที่เหนือกวาศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแลว คูความ
ยอมไมอาจอทุธรณโตแยงคาํตดัสินของศาลรัฐธรรมนูญไปยงัศาลอ่ืนไดอกี (Unanfechtbarkeit) ในกรณี
ของประเทศฝรัง่เศสนัน้มีการบญัญตัเิกีย่วกบัผลผกูพนัของคาํวนิจิฉยัของคณะตลุาการรฐัธรรมนญูไวใน
รัฐธรรมนูญโดยตรงในมาตรา ๖๒ วรรคสอง วา คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญผูกพนัอํานาจ
มหาชนท้ังหลาย ผูกพันเจาหนาที่ฝายปกครองตลอดจนศาล และไมใหมีการอุทธรณโตแยงคําวินิจฉัย
ของคณะตลุาการรฐัธรรมนญู ซึง่หมายความวาหากคณะตลุาการรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวาบทบญัญตัใิด ๆ  
ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือขัดตอรัฐธรรมนูญหรือวินิจฉัยยืนยันความชอบดวยกฎหมายของการเลือกตั้ง 
หรอืวนิจิฉยัวาการเลือกต้ังไมชอบดวยกฎหมาย คาํวนิจิฉยัตาง ๆ  ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญทีก่ลาวมาน้ี
ไมไดผูกพันเฉพาะกับผูมีสวนรวมในกระบวนพิจารณาเทาน้ัน แตยังผูกพันอํานาจมหาชนอื่น ๆ ดวย 
ความผกูพนัตอคาํวนิจิฉยัของคณะตลุาการรฐัธรรมนูญดงักลาวน้ีเปนทัง้ความผกูพนัตอผลของคาํวินจิฉยั
และเหตุผลในคําวินิจฉัยซึ่งเปนฐานของคําวินิจฉัยดวย๒๒     

 ๒๑ Weber, at ๑๑๔.
 ๒๒ คาํวนิจิฉยัคณะตลุาการรฐัธรรมนญู Nr. ๖๒-๑๘ L ลงวันที ่๑๖ มกราคม ค.ศ. ๑๙๖๒ อางจาก Fromont, Der französische 
Verfassungsrat, in : Starck / Weber, Verfassungsgerichtsbarkeit in Westeuropa ๑๙๘๖, S. ๓๓๕.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

     มปีระเด็นทีพ่งึพจิารณาเก่ียวกับผลผูกพนัของคําวนิจิฉยั (หรอืคาํสัง่ชีข้าด) ของศาลรัฐธรรมนูญ
อยูวาในกระบวนพิจารณาท่ีศาลอื่นสงเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของรัฐบญัญตัทิีศ่าลตองใชในคดี และศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉยัวารฐับญัญตัดิงักลาวขัดตอรฐัธรรมนูญ ตอมา
ภายหลังศาลอื่นจะสงเรื่องมาใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติ
ดงักลาวไดอกีหรอืไม ประเด็นนีเ้ปนประเดน็ทีร่ะบบกฎหมายของแตละประเทศบญัญตัไิวไมเหมือนกนั 
อันที่จริงแลวปญหานี้ เป นปญหาเกี่ยวกับขอบเขตในแงเวลาของความผูกพันของคําวินิจฉัย
ศาลรฐัธรรมนญู กรณเีชนนีม้คีวามเหน็ในทางวชิาการในประเทศทีไ่มไดมกีารบญัญตักิฎเกณฑเก่ียวกับ
เรื่องนี้อยางชัดเจน เชน ประเทศเยอรมันวาความผูกพันทางเนื้อหาของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ยอมสิ้นสุดลงหากขอเท็จจริงที่มีผลอยางสําคัญตอการวินิจฉัยชี้ขาดคดีได  เปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งหมายความวาศาลอื่นอาจขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติ
ทีไ่ดเคยวินจิฉยัไปแลวอกีคร้ังหน่ึงกไ็ด และศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธกม็คีวามเห็นทาํนองเดียวกันนี้๒๓ 
ทั้งนี้ เหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดดังกลาว ก็คือ การยอมใหศาลอื่นสงปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไปแลววาไมขัดกับรัฐธรรมนูญ
ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกครั้งจะชวยใหศาลรัฐธรรมนูญมีโอกาสทบทวนคําวินิจฉัยของตน การเปด
โอกาสดังกลาวเมื่อช่ังนํ้าหนักกับความมั่นคงและความเชื่อถือของสาธารณชนตอศาลรัฐธรรมนูญแลว 
เห็นกันวามีนํ้าหนักมากกวา ดีกวาที่จะใหความผูกพันตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดํารงอยู
อยางแข็งกระดางไมอาจถูกทบทวนตรวจสอบใหมไดถึงแมวาขอเท็จจริงจะไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
อยางมากแลวก็ตาม 

 ๒๓ BVerfGE ๓๓, ๑๙๙ (๒๐๓ f.)
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