
พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๔๖

ผลผูกพันของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน

จุลนิติ

จากการท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดออกน่ังอานคําวินิจฉัยในคดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ 
เม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผานมา ไดกอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณอยางกวางขวางในสังคม 
ทัง้ในแวดวงการเมืองและแวดวงวิชาการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการท่ีศาลรัฐธรรมนูญวนิจิฉยัในประเด็นที ่๒ 
วาการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมทั้งฉบับน้ันไมสอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙๑ ควรใหประชาชนไดลงประชามติเสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม
หรือไม การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาตามมาตรา ๒๙๑ สามารถกระทําไดโดยการแกไข
เพิ่มเติมเปนรายมาตราเทานั้น การที่ศาลวินิจฉัยในประเด็นดังกลาวทั้งที่ไมไดเปนประเด็นตาม
มาตรา ๖๘ ประกอบกับการที่ศาลเลือกใชคําวา “ควร” แทนคําวา “ตอง” ไดกอใหเกิดขอสงสัยจาก
หลาย ๆ ฝายวาคําวินิจฉัยของศาลในประเด็นนี้มีผลผูกพันเพียงใด

 นอกจากน้ี กอนหนานัน้เม่ือวนัที ่๒๘ มนีาคม ๒๕๕๕ ศาลรัฐธรรมนูญไดมคีาํวนิจิฉยัในคดีตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๕๔ เฉพาะในสวนท่ีสนันษิฐานใหกรรมการผูจดัการ ผูจดัการ หรอืบคุคลใดซ่ึงรับผดิชอบในการ
ดาํเนนิงานของนติบิคุคลนัน้ตองรบัโทษทางอาญารวมกับการกระทาํความผดิของนติบิคุคลโดยไมปรากฏ
วามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบังคับไมได คําวินิจฉัยน้ีไดกอใหเกิดประเด็นคําถาม
เกี่ยวกับขอบเขตความผูกพันของคําวินิจฉัยวา คําวินิจฉัยน้ีมีผลกระทบตอกฎหมายฉบับอื่น ๆ 
(อกีหลายสิบฉบับ) ทีม่บีทบัญญตัลิกัษณะเดยีวกันกับมาตรา ๕๔ แหงพระราชบญัญตัขิายตรงฯ หรอืไม 
ศาลและองคกรอื่นที่เกี่ยวของยังคงสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติเหลานั้นไดหรือไม และที่สําคัญคือ
คําถามที่วา คําวินิจฉัยดังกลาวมีผลเปนการหามรัฐสภาตราบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันน้ีออกมา
ในอนาคตหรือไม

 * นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

¹ÒÂ¤¹Ñ¹· � ªÑÂª¹Ð* 

ผลผูกพันของคําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๑ Bundesverfassungsgerichtsgesetz.

ประเด็นปญหาจากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท้ังสองฉบับขางตนนี้สามารถสรุปไดเปน 
๒ ประเด็น คือ

 (๑) เนื้อหาสวนใดบางของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๖ วรรคหา

 (๒) องคกรท่ีอยู ภายใตผลผูกพันของคําวินิจฉัยจะตองปฏิบัติอยางไรเพื่อใหเปนไปตาม
คําวินิจฉัย

 จะเห็นไดวาประเด็นปญหาท้ังสองประเด็นน้ีเปนปญหาเก่ียวกับ “ผลผูกพันของคําวินิจฉัย
ศาลรฐัธรรมนูญ” ในแงมุมทีย่งัไมมคีาํตอบท่ีชดัเจนในระบบกฎหมายไทยและยังไมมกีารอภิปรายถกเถียง
กนัอยางถองแทในเชงิวชิาการ บทความน้ีจึงมวีตัถปุระสงคเพือ่นําเสนอขอมลูในสวนของประเทศเยอรมนี
ซึง่เปนประเทศท่ีเปนตนแบบของศาลรัฐธรรมนูญไทยในหลาย ๆ  ดาน และไดมกีารอภิปรายถกเถียงในประเด็น
ดงักลาวมาแลวเปนระยะเวลาหลายสบิป ทัง้ในแวดวงตลุาการและวชิาการ ทัง้น้ี เพือ่ใหนกักฎหมายไทย
ไดศึกษาวิเคราะหประเด็นขอถกเถียงระหวางความเห็นของฝายตาง ๆ ในเยอรมนี อันจะเปนการ
ปพูืน้ฐานทีด่กีอนทีจ่ะเริม่หาคาํตอบของประเดน็ปญหาทัง้สองในบรบิทของกฎหมายไทย ทัง้นี ้เพ่ือใหการ
อภปิรายถกเถยีงในประเทศไทยเปนไปอยางรอบคอบ ละเอยีดถีถ่วน ครอบคลมุทกุแงมมุ และเพื่อใหได
คําตอบที่มีเหตุผลหนักแนนและรอบดานมากที่สุด

๑. สวนของคําวินิจฉัยที่มีผลผูกพัน
 บทบัญญัติเกี่ยวกับผลผูกพัน (Bindungswirkung) ของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน

ไดรับการบัญญัติไวในรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ ค.ศ. ๑๙๕๑๑ โดยมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง 
แหงรัฐบัญญัติดังกลาวไดกําหนดไววา “คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธมีผลผูกพันองคกร
ตามรัฐธรรมนูญของสหพันธและของมลรัฐ รวมถึงศาลและองคกรอื่นของรัฐ” แตบทบัญญัติดังกลาว
ไมไดกําหนดใหชัดเจนวา ผลผูกพันของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญน้ันครอบคลุมเน้ือหาในทุก ๆ สวน
ของคําวินิจฉัยหรือไม กรณีจึงเปนหนาที่ของศาลและฝายวิชาการในเยอรมนีที่จะตองตีความเพื่อหา
คําตอบใหกับประเด็นคําถามดังกลาว

 ๑.๑ คําพิพากษาศาลทั่วไป
    ในเบื้องตนนี้ สมควรตองกลาวถึงผลผูกพันของคําพิพากษาศาลอื่น ๆ ทั่วไป 

(Rechtskraft) ในเยอรมนีเสียกอน สําหรับคําพิพากษาศาลท่ัวไปในประเทศเยอรมนีมีหลักกฎหมาย
ซึง่เปนทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปวา คาํพพิากษาศาลมผีลผกูพนัเฉพาะเนือ้หาในสวนทีเ่ปนคาํบงัคบัเทานัน้ 
เนื้อหาในสวนเหตุผลของคําพิพากษา (ซึ่งประกอบดวยขอเท็จจริงแหงคดี กฎหมายและหลักกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ การตีความกฎหมาย และการปรับขอเท็จจริงใหเขากับกฎหมาย) นั้น ไมมีผลผูกพันคูกรณี
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ผลผูกพันของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน

จุลนิติ

โดยตรง แตอาจมีความสําคัญในกรณีทีค่ําบังคับนั้นไมชัดเจน อานแลวไมเขาใจ คูกรณีจําเปนตองอาน
เหตุผลของคําพิพากษาประกอบเพื่อจะไดเขาใจและปฏิบัติตามคําบังคับของศาลไดอยางถูกตอง๒

   ตัวอยางเชน เมื่อศาลในคดีแพงวินิจฉัยวาจําเลยไดกระทําละเมิดตอโจทก จึงพิพากษา
ใหจาํเลยจายคาสนิไหมทดแทนแกโจทก สวนทีเ่ปนคาํบงัคบัของคาํพพิากษาในกรณนีี ้คอื สวนทีก่าํหนด
ใหจําเลยจายคาสินไหมทดแทนแกโจทก ซึ่งมีผลผูกพันคูความโดยตรง แตเนื้อหาสวนเปนการตีความ
กฎหมาย (สวนทีศ่าลอธบิายวาละเมดิคอือะไร) และสวนทีเ่ปนการปรบับท (สวนทีว่นิจิฉยัวาการกระทาํ
ใดบางของจําเลยท่ีถือเปนการกระทําละเมิดตอโจทก) นั้นอยูในสวนเหตุผลของคําพิพากษาและไมมี
ผลผูกพนัโดยตรง กลาวคือ แมจาํเลยจะกระทําการแบบเดิมจนเกิดความเสียหายแกโจทกอกีในอนาคต 
โจทกกไ็มสามารถบงัคบัใหจาํเลยจายคาสนิไหมทดแทน (โดยอางคาํพพิากษาฉบบัเดมิ) ไดทนัท ีแตตอง
ฟองรองตอศาลอกีครัง้ และศาลในคดใีหมนีก้ไ็มผกูพันตอแนวการตีความและแนวการวนิจิฉยัของศาล
ในคดีกอนแมจะมีขอเท็จจริงที่ใกลเคียงกันเพียงใดก็ตาม เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากระบบกฎหมาย
เยอรมนัเปนระบบ ซวีลิลอว ศาลเปนองคกรทีม่หีนาทีบ่งัคบัใชกฎหมาย มไิดเปนผูออกกฎหมายเสียเอง 
คาํพิพากษาของศาลมีผลเปนเพยีงการวินจิฉัยช้ีขาด ขอพิพาทรายกรณี แตไมมสีถานะเทียบเทากฎหมาย
หรือเปนบอเกิดแหงกฎหมาย๓ แมจะเปน
คําพิพากษาของศาลสูงสุดก็ไมมีผลผูกพัน
ตอศาลในระดับต่ํากวา๔ เนื่องจากระบบ
กฎหมายเยอรมันไมมีหลัก stare decisis 
ซึ่งเปนหลักกฎหมายของประเทศในกลุม 
common law ผู พิพากษาในเยอรมนี
จึ ง ผูกพันต อกฎหมายเท านั้น  ตามท่ี
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๐ วรรคสาม ได
กําหนดไว๕

 ๒ Vollkommer, in: Zöller, ZPO, 1999, Vor § 322, Rn. 32 ff.; Hartmann, in: Baumbach/Lauterbach, ZPO, 
2000, § 322 Rn. 9, 16 ff.; Bethge, in: Maunz u.a., BVerfGG, 2012, § 31, Rn. 94; Ziekow, Abweichung von bin-
denden Verfassungsgerichtsentscheidungen?, NVwZ 1995, 247 (248).
  ๓ Stahl, Die Bindung der Staatsgewalten an die höchstrichterliche Rechtsprechung, 1973, S. 198ff.; 
Ziekow, Abweichung von bindenden Verfassungsgerichtsentscheidungen?, NVwZ 1995, 247 (248); 
  ๔ อยางไรก็ตาม เพือ่ความเปนเอกภาพของคําพพิากษาศาล ระบบกฎหมายเยอรมันจงึมีกลไกการควบคุมความเปนเอกภาพ
ของคําพิพากษาศาล ดังนี้ (๑) การยื่นอุทธรณและฎีกา (๒) กรณีที่องคคณะในศาลชั้นอุทธรณและศาลสูงสุดจะวินิจฉัยขอกฎหมายไป
ในแนวทางท่ีตางไปจากแนวคําพิพากษาขององคคณะอ่ืนในศาลเดียวกัน ตองเสนอเร่ืองใหที่องคคณะรวมของศาลแหงนั้น (Großer 
Senat) วนิจิฉยัช้ีขาด และ (๓) กรณทีีศ่าลสูงสดุแหงหนึง่จะวนิจิฉยัขอกฎหมายไปในแนวทางท่ีตางไปจากแนวคําพพิากษาของศาลสูงสดุ
แหงอืน่ จะตองเสนอเรือ่งใหองคคณะรวมศาลสงูสดุแหงสหพนัธ (Gemeinsamer Senat der Obersten Gerichtshöfe des Bundes)
วินิจฉัยชี้ขาด.  
 ๕ มาตรา ๒๐ วรรคสาม “ฝายนิตบิญัญตัยิอมผกูพันตอระบอบรฐัธรรมนญู ฝายบริหารและฝายตุลาการยอมผกูพันตอกฎหมาย
และความยุติธรรม”.
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จุลนิติ

   ๑.๒ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
    แตสําหรับกรณีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน้ันเปนกรณีที่แตกตางจากคําพิพากษาของ

ศาลอื่นทั่วไป โดยศาลรัฐธรรมนูญเองมีความเห็นวา เหตุผลในคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในสวน
ทีม่เีน้ือหาเปนการตคีวามบทบัญญติัของรัฐธรรมนูญก็มผีลผูกพนัองคกรอืน่ของรัฐตามความในมาตรา ๓๑ 
วรรคหน่ึงดวยเชนเดยีวกบัสวนของคําบงัคบั โดยศาลไดใหเหตุผลเพียงสัน้ๆ วารฐัธรรมนูญไดมอบหมาย
ใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรหลักที่มีหนาที่ตีความและพิทักษรักษาความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รฐัธรรมนญู ศาลรฐัธรรมนญูจงึมอีาํนาจเดด็ขาดในการวนิิจฉัยปญหาการตคีวามรฐัธรรมนญู และองคกรอืน่
ของรัฐตองเคารพและนําเอาแนวการตีความรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญไปยึดถือเปนแนวปฏิบัติ๖

    อยางไรก็ด ีมใิชวาเนือ้ความทุกถอยคาํทีป่รากฏอยูในเหตุผลของคําวนิจิฉยัศาลรัฐธรรมนูญ
จะมีผลผูกพันองคกรอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึงเสมอ ศาลรัฐธรรมนูญไดวางหลักเอาไววา 
เฉพาะสวนที่เปน “เหตุผลหลัก” (Entscheidungstragende Gründe หรือ ratio decidendi๗) 
และมีเนื้อหาเปนการตีความบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญเทานั้นที่จะมีผลผูกพัน
องคกรอื่นๆ ของรัฐ๘ ซึ่งตอมาศาลได
ขยายความวา “สวนทีเ่ปนเหตผุลหลกั” 
หมายถงึ “สวนของเหตุผลในคาํวนิจิฉยั
ที่ ไม อาจตัดออกไปได โดยไม ทําให 
ผลการวินิจฉัยเปลี่ยนไปจากเดิม” 
อาจเรียกได ว  า เป นเหตุผลส วนที่
ขาดเสียมิได 

   สวนเน้ือหาท่ีไมถือวาเปนเหตุผลหลักน้ัน ไดแก “ขอสังเกตหรือความเห็นทางกฎหมาย
ที่ศาลถือโอกาสแสดงออกมาในคําวินิจฉัย โดยที่มิได เป นส วนหน่ึงของชุดเหตุผลและมิได 
เปนตัวเชื่อมโยงระหวางหลักกฎหมายกับผลการวินิจฉัย”๙ (obiter dicta)๑๐ ซึ่งอาจเรียกไดวาเปน
ขอความที่ไมมีก็ได้นั่นเอง

   ความเห็นดังกลาวนี้ไดรับการยอมรับจากศาลอื่น ๆ โดยมีนักวิชาการสวนหนึ่งใหเหตุผล
สนับสนุนเพิ่มเติมวา รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรผูมีอํานาจเด็ดขาดในการ
ตีความรัฐธรรมนูญเพ่ือรักษาความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงเปน 
“ผูมีอํานาจตีความรัฐธรรมนูญตัวจริง” (Authentischer Interpret) องคกรอื่นของรัฐตองยึดถือแนว
การตีความของศาลรัฐธรรมนูญมาเปนหลักในการปฏิบัติหนาที่ของตน๑๑

  ๖ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ BVerfGE 1, 14 (37); 20, 56 (87); 40, 88 (93 f.).
   ๗ Bethge, in: Maunz u.a., BVerfGG, 2012, § 31, Rn. 96; Benda/Klein, Verfassungsprozessrecht, 2001, Rn. 1325.
   ๘ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ BVerfGE 1, 14 (37).
   ๙ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ BVerfGE 96, 375 (404).
   ๑๐ Benda/Klein, Verfassungsprozessrecht, 2001, Rn. 1325.
  ๑๑ Bethge, in: Maunz u.a., BVerfGG, 2012, § 31 Rn. 97 ff.; Benda/Klein, Verfassungsprozessrecht, 2001, Rn. 1329.
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ผลผูกพันของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน

จุลนิติ

   อยางไรกต็าม เสียงสวนใหญในฝายวชิาการนัน้ไมเหน็ดวยกบัความเห็นของศาลรัฐธรรมนญู 
โดยเห็นวามาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แหงรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญฯ มีผลเปนเพียงการขยายขอบเขตของ 
“ผูอยูภายใตผลผูกพันของคําวินิจฉัย” เทานั้น กลาวคือ เปนการขยายขอบเขตผลผูกพันใหครอบคลุม
ไปถึงบุคคลและองคกรอื่น ๆ ดวยนอกเหนือไปจากคูกรณี โดยมิไดเปนการขยาย “เนื้อหา” ของ
ผลผูกพันดวย คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามความเห็นของนักวิชาการฝายน้ีจึงมีผลผูกพันเฉพาะ
สวนที่เปนคําบังคับเทานั้น เชนเดียวกับคําพิพากษาของศาลประเภทอื่น ๆ๑๒ 

    เหตุผลหลักของความเห็นฝายนี้ คือ รัฐธรรมนูญเปนรากฐานของสังคมและกฎหมาย
ทัง้ระบบ จงึควรตองมีความยดืหยุนสูงเพือ่พรอมรบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและคานิยมอยูตลอดเวลา 
จะไดไมตองมีการแกไขบอย การตีความรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญเปนการขยายความบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญโดยการเพิ่มรายละเอียดใหแกบทบัญญัติที่มีความไมชัดเจน หากยอมรับใหรายละเอียด
เหลานี้ (ที่เพิ่มเขามาโดยศาลรัฐธรรมนูญ) มีผลผูกพันดวยจะทําใหรัฐธรรมนูญขาดความยืดหยุน
ที่ควรจะมี และเปนการยับยั้งการพัฒนาหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปดกั้นการมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของศาลและองคกรอ่ืน ๆ ที่มีหนาท่ีตองตีความรัฐธรรมนูญเชนกัน และยัง
เปนการปดกั้นโอกาสใหผูอื่นตรวจสอบและโอกาสในการตรวจสอบตนเองของศาลรัฐธรรมนูญดวย 
นอกจากนี ้ในทางปฏบิตัยิงัเปนการยากทีจ่ะตดัสนิวาสวนใดใชหรอืไมใช “เหตผุลหลัก” ของคาํวนิจิฉยั
ตามหลักเกณฑที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนดไวขางตน๑๓

๒. ผลผูกพันของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตอองคกรอื่นของรัฐ
โดยท่ัวไปแลว คําพิพากษาศาลในระบบกฎหมายเยอรมันจะมีผลผูกพันเฉพาะคูกรณีเทานั้น 

(inter partes) แตสําหรับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายไดขยายขอบเขตผลผูกพันให
ครอบคลุมไปถึงบุคคลและองคกรอื่นๆ นอกเหนือไปจากคูกรณีดวย โดยมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง 
แหงรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธฯ ไดกําหนดใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพัน
องคกรตามรัฐธรรมนูญทุกองคกร รวมถึงศาลและองคกรอื่นของรัฐ นอกจากนี้ มาตรา ๓๑ วรรคสอง 
ยังไดกําหนดไวเปนกรณีพิเศษสําหรับคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในกรณีการตรวจสอบความชอบดวย
รฐัธรรมนูญของกฎหมาย ใหม ี“ผลบงัคับดงัเชนกฎหมาย” (Gesetzeskraft) ซึง่ถอืเปนการขยายขอบเขต
ผลผูกพันของคําวินิจฉัยใหครอบคลุมบุคคลทุกคน (inter omnes) ไมเฉพาะเพียงแตองคกรของรัฐ
เทานั้น๑๔

    ๑๒ Schlaich/Korioth, Bundesverfassungsgericht, 8. Aufl., 2010, Rn. 485; Schenke, Verfassungsgerichts-
barkeit und Fachgerichtsbarkeit, 1987, S. 61 ff.
   ๑๓ Schlaich/Korioth, Bundesverfassungsgericht, 8. Aufl., 2010, Rn. 485 ff.
  ๑๔ Benda/Klein, Verfassungsprozessrecht, 2. Aufl., 2001, Rn. 1289; Bethge, in: Maunz u.a., BVerfGG, 
2012, § 31, Rn. 156.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๒.๑  ผลผูกพันตอศาลและฝายปกครอง
     (๑) ผลผูกพันในสวนของคําบังคับ
       เมือ่ศาลรฐัธรรมนญูไดวนิจิฉยัวาการกระทาํขององคกรใดขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู

แลว องคกรนั้นยอมมีหนาที่ตองยกเลิกการกระทําดังกลาวและละเวนการกระทําแบบเดียวกันอีก
ในอนาคตหากยังไมมีการเปล่ียนแปลงในขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย (Wiederholungsverbot)๑๕ 

หลกัการดงักลาวเปนหลกัการเดยีวกบัผลผกูพนัของคาํพพิากษาศาลปกครองกรณศีาลพพิากษาเพกิถอน
คาํสัง่ทางปกครอง ซึง่ในกรณีนีก้เ็ปนทีย่อมรับวาฝายปกครองยอมไมอาจมีคาํสัง่ทางปกครองท่ีมเีนือ้หา
แบบเดิมภายใตขอเท็จจริงและขอกฎหมายเดิมได๑๖ มิเชนนั้นแลวคําพิพากษาของศาลก็จะไมมี
ความหมายแตอยางใด

      (๒) ผลผูกพันของเหตุผลในคําวินิจฉัย
       ตามทีไ่ดกลาวมาแลวขางตน ศาลรฐัธรรมนญูเยอรมนัเหน็วาคาํวินิจฉยัศาลรฐัธรรมนญู

ในสวนทีเ่ปนเหตผุลหลกัและมสีาระเปนการตคีวามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูยอมผกูพนัองคกรอืน่ของ
รัฐดวย ดังนั้น ในการปฏิบัติหนาที่ของศาลและฝายปกครอง หากเปนกรณีที่ตองตีความบทบัญญัติใดๆ 
ของรัฐธรรมนูญ องคกรเหลานัน้มหีนาท่ีตองตคีวามใหสอดคลองกบัแนวการตีความรัฐธรรมนูญท่ีปรากฏ
ในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ๑๗ คําพิพากษาท่ีเปนผลจากการตีความท่ีไมสอดคลองกับแนว
การตีความของศาลรัฐธรรมนูญถือเปนเหตุใหคูความสามารถยื่นอุทธรณหรือฎีกาตอศาลลําดับถัดไป
ไดดวย๑๘ และยังถือเปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๐ วรรคสามอีกดวย๑๙

      (๓) ผลผูกพันของคําวินิจฉัยกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
        สําหรับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาบทบัญญัติใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

และประกาศความเปนโมฆะของบทบญัญตัน้ัินยอมมผีลใหตองถอืวาบทบญัญตัน้ัินไมมตีวัตนอยูในทาง
กฎหมาย๒๐ ฝายปกครองและศาลอ่ืน ๆ ตองละเวนการนําบทบัญญัตินั้นมาบังคับใชตอไปในอนาคต 
นอกจากนีฝ้ายปกครองยงัมหีนาทีแ่กไขการกระทาํและผลจากการกระทาํตาง ๆ  ในอดตีทีไ่ดดาํเนนิการ
ไปบนพื้นฐานแหงบทบัญญัติที่ เป นโมฆะนั้นเพื่อใหทุกอยางกลับมาสู สภาวะที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ๒๑

  ๑๕ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ BverfGE 104, 151 (157 f).
    ๑๖ Clausing, in: Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, VwGO, 2011, § 121 Rn. 81.
    ๑๗ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ BVerfGE 40, 88 (93).
    ๑๘ § 78 III Nr. 2 AsylVfG; § 72 II Nr. 2 ArbGG; § 160 II Nr. 2 SGG; §§ 124 II Nr. 4, 132 II Nr. 2 VwGO.
    ๑๙ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ BVerfGE 40, 88 (93 ff.).
   ๒๐ มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง แหงรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธฯ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญประกาศความเปนโมฆะ
ของบทบัญญัติที่ศาลวินิจฉัยวาขัดตอรัฐธรรมนูญ.
   ๒๑ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ BVerfGE 81, 363 (384).
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ผลผูกพันของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน

จุลนิติ

     สําหรับกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกันนั้นยอม
ไมไดรับผลกระทบจากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงเนื่องจากไมไดเปนวัตถุแหงคดีและ
ศาลรฐัธรรมนูญกม็ไิดระบไุวดวยในคําบงัคบั๒๒ นอกจากน้ีรฐัธรรมนูญมาตรา ๑๐๐ วรรคหน่ึง ไดกาํหนด
ใหศาลทกุแหงมหีนาทีต่องยืน่คาํรองใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมาย 
หากศาลเห็นวากฎหมายท่ีจะนาํมาใชบงัคบัแกคดนีัน้ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ๒๓ บทบญัญตันิีไ้มเพยีง
เปนการกาํหนดเขตอาํนาจของศาลรฐัธรรมนญูในการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมาย
ในเชงิรปูธรรม (Konkrete Normenkontrolle) หากแตยงัมผีลใหศาลรฐัธรรมนญูเปนองคกร “ผกูขาด
อํานาจในการยกเลิกกฎหมาย” (Verwerfungsmonopol) ดวย กลาวคือ หากเปนกฎหมายท่ีตราขึ้น
โดยฝายนิติบัญญัติ (รัฐบัญญัติ) ในเยอรมนีจะมีศาลรัฐธรรมนูญเพียงองคกรเดียวเทานั้นที่มีอํานาจ
วนิจิฉยัความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายน้ัน ตราบใดท่ียงัไมมคีาํวนิจิฉยัประกาศความเปนโมฆะ
ของกฎหมาย องคกรของรัฐทุกองคกรยังคงตองปฏิบัติตามและนํากฎหมายนั้นมาบังคับใชตอไป

     เหตุที่ระบบกฎหมายเยอรมันสงวนอํานาจในการวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย (ระดับรฐับัญญตั)ิ ใหแกศาลรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากกฎหมายระดับรฐับญัญตัเิปนกฎหมายท่ีมา
จากผูแทนประชาชน (รัฐสภา) ศาลที่จะมาใชอํานาจลบลางกฎหมายของผูแทนประชาชนจึงควรตองมี
ความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย (ความยึดโยงกับประชาชน) มากเปนพิเศษ ซึ่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญในเยอรมนีไดรับการคัดเลือกมาจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอยางละก่ึงหน่ึง๒๔ 
จึงมีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยมากกวาศาลอื่น ๆ๒๕ นอกจากน้ี กฎหมายของฝายนิติบัญญัติ
ถอืเปนกฎหมายแมบททีก่าํหนดหลกัการสาํคญัในเรือ่งตาง ๆ  หากปลอยใหศาลแตละศาลสามารถวนิจิฉยั
ความชอบดวยรฐัธรรมนญูไดเองและไมตองนาํกฎหมายมาใชบงัคบัในคดหีากเหน็วากฎหมายนัน้ขัดตอ
รฐัธรรมนญู กรณอีาจเปนการทาํลายความเปนเอกภาพในการบงัคบัใชกฎหมายทีม่คีวามสาํคญัในระดบั
แมบท เพราะศาลแตละแหงอาจตีความรัฐธรรมนูญไปในแนวทางที่ตางกัน

    ๒๒ Bethge, in: Maunz u.a., BVerfGG, 2012, § 31, Rn. 165.
    ๒๓ มาตรา ๑๐๐ วรรคหน่ึง “กรณีที่ศาลตองใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นวาบทบัญญัตินั้น
ขัดตอรัฐธรรมนูญ ใหศาลรอการพิจารณาและสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย...”.
   ๒๔ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธฯ.
    ๒๕ Benda/Klein, Verfassungsprozessrecht, 2. Aufl., 2001, Rn. 767 ff.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

    ดังนั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยบทบัญญัติใดขัดตอรัฐธรรมนูญแลว หากยังมี
กฎหมายฉบบัอืน่ ๆ  ทีม่บีทบญัญตัทิีเ่หมอืนหรอืใกลเคยีงกนัและศาลจะตองใชบทบญัญตัเิหลานัน้บงัคบั
แกคดี ศาลยอมไมอาจอางคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรงเพื่อละเวนการนําบทบัญญัติเหลา
นั้นมาบังคับใชแกคดี หากแตศาลยังคงมีหนาท่ีตองย่ืนเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเปนผูผูกขาดอํานาจในการวินิจฉัยความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยในระหวางน้ี ศาลอ่ืน ๆ ยังคงมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามและนําบทบัญญัติ
เหลานั้นมาบังคับใชตอไป๒๖ (เวนเสียวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งระงับผลใชบังคับของบทบัญญัตินั้น
เปนการชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยชี้ขาดคดี)๒๗ 

      อยางไรก็ตาม “อํานาจผูกขาดในการยกเลิกกฎหมาย” ของศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๐ วรรคหน่ึง มีผลเฉพาะกับกฎหมายของฝายนิติบัญญัติเทานั้น สําหรับกรณี
กฎหมายลําดับรอง (กฎหมายของฝายบริหารและฝายปกครอง) ศาลไมจําเปนตอง (และไมมีอํานาจ) 
สงคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญ หากศาลเห็นวาบทบัญญัติใดขัดตอรัฐธรรมนูญ ศาลสามารถละเวนการ
บังคับใชแกคดีนั้นไดทันที โดยถือเปนการวินิจฉัยขอกฎหมายในประเด็นรองแหงคดี (Vorfrage) ซึ่งจะ
ไมมีผลผูกพันในคดีอื่น ตางจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลผูกพันเปนการทั่วไป๒๘

     สาํหรบัฝายปกครองนัน้ หากเจาหนาทีฝ่ายปกครองเหน็วากฎหมายทีต่นจะตองนาํมาใช
บงัคบัมบีทบญัญตัทิีเ่หมอืนหรือใกลเคยีงกบับทบญัญตัทิีศ่าลรฐัธรรมนูญเคยวินจิฉยัวาขดัตอรฐัธรรมนูญ 
เจาหนาที่ผูนั้นตองทําความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาข้ึนไปตามลําดับชั้น เพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรียื่น
คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญในกระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในเชิง
นามธรรม (Abstrakte Normenkontrolle)๒๙ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญเยอรมันไมไดเปดชองทางใหเจา
หนาที่ฝายปกครองสามารถย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง อยางไรก็ตาม หากเปนกรณีของ
กฎหมายลาํดบัรอง เจาหนาทีอ่าจยืน่เรือ่งใหศาลปกครองวนิิจฉยัความชอบดวยกฎหมายของ “กฎ” ได
โดยตรงตามมาตรา ๔๗ แหงรัฐบัญญัติวิธีพิจารณาคดีปกครอง ค.ศ. ๑๙๖๐

 ๒.๒ ผลผูกพันตอองคกรฝายนิติบัญญัติ
     ในเรือ่งผลผกูพนัของคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูทีม่ตีอฝายนติบิญัญตันิัน้ยงัคงเปนที่

ถกเถียงในเยอรมนี๓๐ โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเด็นวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวาบทบัญญัติใด
ขัดตอรัฐธรรมนูญและประกาศความเปนโมฆะของบทบัญญัตินั้นแลว ฝายนิติบัญญัติจะยังคงมีอํานาจ
ตรากฎหมายที่มีเนื้อหาเหมือนเดิมออกมาอีกครั้งไดหรือไม (Normwiederholungsverbot) 

  ๒๖ Bethge, in: Maunz u.a., BVerfGG, 2012, § 31, Rn. 167.
     ๒๗ คําสั่งกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนวินิจฉัยคดี ตามมาตรา ๓๒ แหงรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธฯ.
   ๒๘ มาตรา ๓๑ วรรคสอง “คําวินิจฉัยตามมาตรา ๑๓ ขอ ๖ ขอ ๖ เอ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และขอ ๑๔ ใหมีผลบังคับดังเชน
กฎหมาย...”.
    ๒๙ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๒.
    ๓๐ Schlaich/Korioth, Bundesverfassungsgericht, 8. Aufl., 2010, Rn. 483.
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ผลผูกพันของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน

จุลนิติ

     ในประเดน็นีศ้าลรฐัธรรมนญู (องคคณะท่ีสอง) ไดเคยใหความเหน็วา คาํวนิจิฉยักฎหมาย
ขัดตอรัฐธรรมนูญมีผลเปนการหามฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายท่ีมีเนื้อหาเดียวกันออกมา
อีกคร้ัง รวมถึงหามประธานาธิบดีลงนามในรางกฎหมายท่ีมีลักษณะดังกลาวดวย๓๑ ตอมาองคคณะ
ที่หนึ่งแหงศาลรัฐธรรมนูญไดแสดงความเห็นในประเด็นเดียวกันไปในทางตรงกันขามวารัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๐ วรรคสาม บัญญัติใหฝายนิติบัญญัติผูกพันตอรัฐธรรมนูญเพียงเทาน้ัน ผลผูกพันของ
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเปนเพียงส่ิงที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติแหงกฎหมายของฝายนิติบัญญัติเอง 
(มาตรา ๓๑ แหงรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญสหพันธฯ) ฝายนิติบัญญัติในฐานะผูตรากฎหมายนั้น
ยอมไมผูกพันตอกฎหมายของตนและสามารถแกไขเปล่ียนแปลงไดทุกเม่ือ นอกจากน้ีในฐานะผูแทน
โดยตรงจากประชาชน ฝายนิติบัญญัติยอมมีหนาที่คอยตรวจสอบและแกไขปรับปรุงกฎหมาย
ใหสอดคลองกบัสภาวะสงัคมและคานิยมทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแตละยุคสมยั๓๒ ดงันัน้ ตามความเหน็ของ
องคคณะท่ีหนึง่แหงศาลรัฐธรรมนูญ คาํวนิจิฉยักฎหมายขัดตอรฐัธรรมนูญจึงไมมผีลผกูพนัฝายนิตบิญัญตัิ 
ฝายนติบิญัญตัยิงัคงสามารถตรากฎหมายทีม่เีน้ือหาเหมอืนเดมิออกมาอีกครัง้ไดเมือ่เหน็วามคีวามเหมาะสม
กับสภาพสังคมหรือคานิยมที่เปลี่ยนแปลงไป๓๓ 

     สําหรับแนวความเห็นนี้ นักวิชาการสวนหน่ึงไดออกมาใหเหตุผลสนับสนุนเพ่ิมเติมวา 
เม่ือฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายท่ีมีเนื้อหาเหมือนเดิมออกมาอีก (และมีผูยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย) จะทําใหศาลรัฐธรรมนูญมีโอกาสไดทบทวนแนวคําวินิจฉัยของตนอยูเสมอ โดยพิจารณาวา
คําวินิจฉัยและแนวการตีความที่ผานมาของตนเองยังเหมาะสมกับยุคสมัย สภาพสังคม และคานิยม
ในปจจุบันอยูหรือไม เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมและคานิยมอาจมีผลใหกฎหมายท่ีมีถอยคํา
เหมือนเดิมมีความหมายที่เปลี่ยนไปได๓๔ การหามไมใหฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายท่ีมีเนื้อหาแบบเดิม
ออกมาจะมีผลเปนการยับยั้งพัฒนาการของกฎหมาย (Erstarrung der Rechtsentwicklung)๓๕ 
และกอใหเกิดชองวางระหวางกฎหมายกับสภาพความเปนจริงของสังคมในที่สุด

    

  ๓๑ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ BVerfGE 1, 14 (37); 69, 112 (115).
    ๓๒ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ BVerfGE 77, 84 (103).
    ๓๓ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพรใน BVerfGE 96, 260 (263).
    ๓๔ Schlaich/Korioth, Bundesverfassungsgericht, 8. Aufl., 2010, Rn. 484.
    ๓๕ Bethge, in: Maunz u.a., BVerfGG, 2012, § 31, Rn. 196.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

    

   ๓๖ Bethge, in: Maunz u.a., BVerfGG, 2012, § 31, Rn. 166; Battis, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des 
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland,  Band VII, 1992, § 165 Rdn. 64.
    ๓๗ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แหงรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธฯ “หากองคคณะหนึ่งประสงคจะวินิจฉัยขอกฎหมาย
ไปในแนวทางท่ีตางจากความเห็นของอีกองคคณะหน่ึง ใหเปนอาํนาจของท่ีประชุมใหญตลุาการศาลรัฐธรรมนูญในการวินจิฉยัชีข้าด”.

     ตามความเห็นของฝายน้ี เมื่อคําวินิจฉัยกฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญไมมีผลเปนการหาม
ฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายที่มีบทบัญญัติเหมือนเดิมออกมาอีก ฝายนิติบัญญัติยอมไมมีหนาที่ตอง
ดําเนินการยกเลิกกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันดวย เพราะถือเปนดุลพินิจ
โดยแทของฝายนิติบัญญัติเชนกัน๓๖

     เปนที่นาแปลกใจวา ในประเด็นที่มีความสําคัญเชนนี้ ในเยอรมนีกลับยังไมมีขอสรุป
ที่ชัดเจน แมกระทั่งภายในศาลรัฐธรรมนูญเององคคณะทั้งสองก็ยังมีความเห็นที่ตางกันโดยสิ้นเชิง 
โดยที่ผานมานั้น ที่ประชุมรวมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (Plenum) ยังไมมีโอกาสไดวินิจฉัยชี้ขาด
ความขัดแยงระหวางองคคณะท้ังสองในประเด็นดังกลาว เน่ืองจากยังไมเขาเง่ือนไขท่ีจะตองสงเร่ือง
ใหที่ประชุมรวมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด๓๗

     อยางไรก็ด ีในทางปฏิบตัพิบวาคาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ (รวมถึงขอสงัเกตท่ีปรากฏ
ในเหตุผลของคําวินิจฉัย) มักจะไดรับความเคารพและปฏิบัติตามอยางเครงครัดจากฝายนิติบัญญัติ
โดยเสมอมา ประเด็นปญหาท่ีกลาวมาขางตนจึงเปนเพียงปญหาในทางวิชาการท่ียังไมสงผลกระทบ
ในทางปฏิบัติมากนัก 
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