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1.

แหล่ งที่มาของกฎหมายสิ่งแวดล้ อม
1) แหล่ งที่มาของกฎหมายสิ่งแวดล้ อมระดับชาติได้ แก่ อะไรบ้ าง
(รั ฐธรรมนูญ, กฎหมายที่ออกโดยรั ฐสภา....?)เจ้ าหน้ าที่ท่ ีสามารถใช้ กฎหมาย
ดังกล่ าวคือใคร (รั ฐบาล, รั ฐสภา, เจ้ าหน้ าที่รัฐ, หน่ วยงานทางปกครอง หรื อ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น)
แหล่ งที่มาของกฎหมาย
แหล่งที่มาของกฎหมายสิ่งแวดล้ อมระดับประเทศ ได้ แก่ รัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติ สาหรับประเทศที่เพิ่งมีรัฐธรรมนูญมาไม่นาน (ไม่เกิน 30 ปี )
แหล่งที่มาหลักของกฎหมายสิ่งแวดล้ อม จะมาจากรัฐธรรมนูญ และจะนาไปสู่การ
ปฏิบตั ิโดยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายลาดับรองอื่น ๆ เช่น กรณีของ
ประเทศลาติ น อเมริ ก า ส่ ว นในประเทศที่ มี รั ฐ สภา แหล่ง ที่ ม าหลัก ของกฎหมาย
สิง่ แวดล้ อม คือ พระราชบัญญัติ และจะนาไปสู่การปฏิบตั ิโดยกฎหมายลาดับรองอื่น
ๆ เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เอเชีย และแอฟริ กา โดยมีข้อยกเว้ นไม่มากที่
แหล่งที่มาของกฎหมายสิง่ แวดล้ อม คือ รัฐธรรมนูญ (ไทยและไอเวอรี่ โคสต์)
สาหรับ 43 ประเทศที่เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ (ดูเอกสารประกอบ 1) มี
บางประเทศได้ ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ด้านสิง่ แวดล้ อมมาด้ วย เช่น ประเทศ
โคลัมเบีย ที่มกี ฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญ 28เรื่ อง มีกฎหมาย 22 ฉบับ มีกฎกระทรวง 40
ฉบับและ มติอีก 23 มติ ส่วนในประเทศอื่น กฎเกณฑ์เน้ นไปที่กฎหมายไม่กี่ฉบับ เช่น
กรณี ของ อียิปต์ ชาล์ด ฮังการี และอิสราเอล แนวทางทั ้งสองนี เ้ ป็ นแนวทางที่ ไม่ได้
ขัดแย้ งกัน แต่ทั ้งสองฝ่ ายได้ เดินตามประเพณี สภาพทางภูมิศาสตร์ และขนาดความ
กว้ างใหญ่ของประเทศ ระบบการเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่
แต่ละประเทศเผชิญ

4

แหล่งที่มาและวิวัฒนาการของกฎเกณฑ์ ทางสิ่งแวดล้ อมค่อนข้ างจะ
ขยายตัวเพิ่มขึ ้นมากในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา อันเป็ นผลมาจากความท้ า ทายที่มีมา
อย่างต่อเนื่องของปั ญหาสิ่งแวดล้ อมซึ่งเกิดขึ ้นในช่วงท้ ายของศตวรรษที่ยี่สิบ และ
สภาพปั ญหาได้ เป็ นตัวขับเคลื่อนให้ มีการบัญญัติกฎหมายสิ่งแวดล้ อมเพิ่มขึน้ เป็ น
จานวนมากตลอดมา
นอกจากกฎหมายสิ่งแวดล้ อมทัว่ ไปแล้ ว ด้ วยเหตุที่ประเด็นสิ่งแวดล้ อม
เป็ นเรื่ องที่มีความเกี่ยวพันถึงระดับโลก หลาย ๆ ประเทศจึง ได้ มีการพัฒนากฎหมาย
พิเ ศษขึน้ เพื่ อ เป็ นกลไกในการควบคุมในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ งเป็ นพิเ ศษที่ ค รอบคลุม
ปั ญ หาและความท้ า ทายด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มที่ ก าลัง เผชิ ญ ในบรรดาเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่
หลากหลาย เรื่ องที่มีกฎเกณฑ์มากกว่าเรื่ องอื่น ๆ ได้ แก่ เรื่ องน ้า มลพิษ เหมืองแร่ การ
ประมง ภูเขา การป้องกันความเสี่ยงทางเทคโนโลยีและธรรมชาติ ขยะพิษ การปกป้อง
สิง่ แวดล้ อมทางทะเล GMOs และ ความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้ อม เหล่านี ้ทาให้ สรุป
ได้ ว่าแหล่งที่มาของกฎเกณฑ์ เช่น กฎกระทรวง หรื อกฎระเบียบที่มีผลบังคับเฉพาะใน
บางพื ้นที่ ถูกบังคับใช้ เกือบจะเป็ นการเฉพาะต่อกิจกรรม(ทางเศรษฐกิจ) ในแต่ละภาค
ส่ ว น เช่ น ภาคการท่ อ งเที่ ย ว, ภาคการเกษตร หรื อ ต่ อ การใช้ ประโยชน์ ใ น
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การประมง, การทาเหมืองแร่ , การขุดเจาะน ้ามัน
เนื่องจากพัฒนาการของการบัญญัติกฎหมายที่มีอย่างกว้ างขวางและจาเป็ น
ในการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อม บางประเทศที่เป็ นรัฐ
เดี่ ย วได้ เ ห็ น ถึ ง ความจ าเป็ นในการรวบรวมกฎหมายสิ่ง แวดล้ อ มต่ า ง ๆ เข้ า เป็ น
ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้ อมฉบับเดียว ที่กฎเกณฑ์ทั ้งหมดในการกากับ ควบคุมถูก
รวมไว้ ด้วยกันอย่างที่ควรจะเป็ น เช่น กรณีของประเทศฝรั่งเศส สวีเดน และ โคลัมเบีย
ส่วนกฎหมายของประเทศที่เป็ นรัฐรวมนั ้นจะมีกฎหมายทัว่ ไปที่บงั คับใช้
ทัว่ ทั ้งประเทศ แต่ก็จะมีกฎหมายพิเศษเฉพาะเรื่ องที่ขึ ้นอยู่กบั รัฐต่าง ๆ เช่น กรณีของ
ประเทศแคนาดา
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ผู้มีอานาจ
เกี่ยวกับผู้มีอานาจหน้ าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม จะมีความแตกต่างกันไป
ตามโครงสร้ างของรัฐ ว่าเป็ นรัฐเดี่ยวหรื อรัฐรวม ในกรณีที่เป็ นรัฐรวมการดารงอยู่ของ
สถาบันที่ดแู ลประเด็นสิง่ แวดล้ อมจะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ โดยอานาจผูกพันและ
การบังคับได้ ของคาสัง่ ขึ ้นอยู่กบั ผู้พิพากษาที่จะเป็ นผู้ให้ ความกระจ่าง
ในประเทศที่เป็ นรัฐเดี่ยว ผู้มีอานาจเป็ นได้ ทั ้งรัฐบาลและรัฐสภา ในบาง
กรณีจะมีผ้ มู ีอานาจเฉพาะเหนือพื ้นที่ใดพื ้นที่หนึ่งแต่ก็จะมีอานาจจากัดมาก เช่นกรณี
ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีเจ้ าหน้ าที่ ด้านสิ่งแวดล้ อมจานวนมาก แต่ มีอานาจน้ อยเมื่อ
เทียบกับสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้ อง (รัฐบาล, รัฐสภา) ในรัสเซียก็ มีหน่วยงานชื่อต่าง ๆ
เช่น หน่วยงานสหพันธ์ เพื่อจัดการสิ่งแวดล้ อม หน่วยงานสหพันธ์ เพื่อ ทรัพยากรนา้
หน่วยงานสหพันธ์ เพื่อเพื่อติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้ อมและพลังงานนา้ หน่วยงาน
สหพันธ์ เพื่อป่ าไม้ ส่วนที่เดนมาร์ กได้ แก่หน่วยงานเพื่อธรรมชาติ ที่สโลวาเนีย ได้ แก่
หน่วยงานเพื่อความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และหน่วยงานทางสิง่ แวดล้ อม (หน่วยงาน
สูงสุดคือ กระทรวงสิง่ แวดล้ อมและการเกษตร)
อ านาจของรั ฐสภาคื อ การตรากฎหมาย ส่ ว น ระดั บ รั ฐบาล
(ระดับประเทศ, หน่วยงานระดับท้ องที่) คือการปรับใช้ กฎหมาย
อย่างไรก็ตาม แม้ ผ้ มู ีอานาจในพื ้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จะ
ไม่มีคุณลักษณะและอานาจทางนิติบญ
ั ญัติ แต่พวกเขาก็มีหน้ าที่ในทางปกครองนั่น
คือความสามารถในการควบคุม ดูแลในพื ้นที่ของตนเอง ดังนั ้นพวกเขาจึงอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ทวั่ ไปของรัฐสภาหรื อภายใต้ อานาจของรัฐบาลกลาง (โคลัมเบีย, ฟิ นแลนด์,
เดนมาร์ ก)
ยังมีต้นแบบอื่น ๆ ที่ผ้ มู ีอานาจสามารถออกกฎหมายในระดับรองลงมา
ได้ เช่น กรณีของประเทศ มอลต้ า ที่เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบต่อประเด็นสิ่งแวดล้ อม คือ
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เจ้ าหน้ าที่สงิ่ แวดล้ อมและการวางแผน และ เจ้ าหน้ าที่สขุ ภาพและความปลอดภัยจาก
การประกอบอาชีพ

2) อะไรคื อ แหล่ งที่ มาของกฎหมายในระดั บ ระหว่ างประเทศ
(กฎหมายมหาชนระหว่ างประเทศทั่วไป, สนธิสัญญาระดับภูมิภาค)ที่เกี่ยวกับ
กฎหมายสิ่งแวดล้ อมที่ผ้ ูพพ
ิ ากษาต้ องบังคับใช้ ?
ทุกประเทศที่ลงนามในกฎบัตรองค์การสหประชาชาติล้วนเป็ นผู้ลงนาม
ในสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ อันทาให้ เกิดแหล่งที่มาของกฎหมายในระดับระหว่าง
ประเทศที่ศาลอ้ างถึงในประเด็นของกฎหมายสิ่งแวดล้ อม สนธิ สญ
ั ญาบางฉบับมี
ลักษณะครอบคลุมทัว่ โลก ขณะที่ฉบับอื่น ๆ มีลกั ษณะครอบคลุมระดับภูมิภาค บาง
ฉบับมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงลงไป
สนธิสญ
ั ญาหลักที่ประเทศต่าง ๆ อ้ างถึงเป็ นการทัว่ ไป ได้ แก่
Convention United Nations Framework on Climate Change (Rio
de Janeiro 1992)
Kyoto Protocol on Climate Change (1997)
Arhus Convention on Access to Information, Public Participation
in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters
(1998)
Convention for the conservation of biodiversity and the
protection of wilderness areas in environmental priority (1989)
Ramsar Convention on Wetlands (1971)
Convention on the Protection of Cultural Heritage (Paris 1972)
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Convention on the Conservation of Wildlife and Natural Habits
(Bern, 1979)
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (1977)
Basel Convention on the Control of Trans boundary Movements
of Hazardous Wastes and their Disposal (1989)
Tampere Convention on the Provision of Telecommunication
Resources for Disaster Mitigation and Relief Operations (1998)
The Convention on Biglogical Diversity (1992)
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
(1989)
สนธิสญ
ั ญาหลักระดับภูมภิ าคหรื อระดับเฉพาะประเทศที่มีการอ้ างอิงถึง ได้ แก่
Convention on the conservation of wildlife and the natural
environment (Bern 1979)
The Convention on Migratory Species (Bonn 1983)
Central American Convention for the Protection of the
Environment
Protection and Sustainable Development of the Alps (1991)
Convention on the Danube River
London Convention for the Prevention of Marine Pollution 19721976)
Bilateral Agreement between the Government of the Slovak
Republic and the Government of Hungary on cooperation in the fi9eld
of environmental protection and nature conservation
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African Convention on the Conservation of Nature and Natural
Resources (Algiers 1968)
Convention of Biological Diversity (1941-1999)
Phom-Pen Agreement for the use of resources of the lower
Mekong Basin (1951)
สาหรับประเทศในสหภาพยุโรป นอกจากกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้
กล่าวถึงมาแล้ ว แหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศด้ านสิ่งแวดล้ อมที่สาคัญ
ที่สุดคือ กฎหมายสหภาพยุโรป ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงลาดับชั ้นของกฎหมายสหภาพ
ยุโรปแล้ ว ถือว่าเป็ นแหล่งที่มาหลักทั ้งภายในและภายนอกประเทศ

3) ผู้พพ
ิ ากษาศาลปกครองได้ นาหลักการทั่วไปของกฎหมายสิ่งแวดล้ อม
มาบั ง คั บ ใช้ ห รื อ ไม่ พวกเขาได้ มี ส่ ว นร่ วมในการพั ฒ นาหลั ก การดั ง กล่ า ว
หรื อไม่
ในหลายประเทศมีแนวโน้ มที่ผ้ ูพิพากษาจะนาเอาหลักการทั่วไปของ
กฎหมายสิ่งแวดล้ อมมาปรับใช้ หลักการทัว่ ไปที่ถูกอ้ างอิงมากที่สดุ ได้ แก่ หลักการ
ป้องกันไว้ ก่อน หลักการเรื่ องข้ อมูลข่าวสาร หลักการมีส่วนร่ วม (ฝรั่งเศส) หลักผู้ก่อ
มลพิษเป็ นผู้จ่าย (ตัวอย่างบางประเทศ เช่ น ฝรั่งเศส, เยอรมัน, เบลเยียม, ไซปรัส,
ฮอลแลนด์ , อินโดนี เซีย , สาธารณรั ฐเช็ค , สวิสเซอร์ แลนด์ , สโลเวเนี ย , โคลัมเบีย )
หลัก การของการปกป้ องคุ้ มครองระดับ สูง สุด (เยอรมัน ) หลัก ความสุจ ริ ต ทาง
สิ่ง แวดล้ อ ม (สโลเวเนี ย , เยอรมัน ) หลัก การพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น (เยอรมัน , ตุร กี ,
สวิ ส เซอร์ แ ลนด์ , สโลเวเนี ย ) หลัก บู ร ณาการ (สโลเวเนี ย ) หลัก ความร่ ว มมื อ
(สโลเวเนีย, สวิสเซอร์ แลนด์, เยอรมัน, สาธารณรัฐเช็ค)
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เป็ นที่น่าสนใจว่าในประเทศชาด ไอวอรี่ โคสต์ และ เซเนกัล องค์คณะที่
พิจารณาคดีปกครองหรื อศาลที่พิจารณาคดีปกครองไม่รับพิจารณาคดีสิ่งแวดล้ อมมา
จนถึ งปั จ จุบัน ทาให้ ห ลักการต่าง ๆ ไม่ถูกน ามาปรั บใช้ หรื อพัฒ นา เช่น เดีย วกับ
ประเทศตุรกีที่มีหลักการทัว่ ไปแต่ไม่ได้ ถกู นามาปรับใช้
โดยหลัก เกณฑ์ ทั่ ว ไปแล้ วศาลจะปรั บ ใช้ และมี ส่ ว นในการพัฒ นา
หลักการทัว่ ไป โดยในส่วนต้ นของคาพิพากษาจะเป็ นส่วนที่ศาลตีความกฎหมาย ซึ่ง
ต้ องถือว่าศาลได้ มีสว่ นร่วมในการพัฒนาหลักการทัว่ ไปของกฎหมายสิ่งแวดล้ อมแล้ ว
หลักการหนึ่งที่ได้ รับความใส่ใจมากคือ หลักความพอสมควรแก่เหตุและการตีความ
หลักการดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม มีหลายประเทศที่ก ารปรับใช้ หลักการทางกฎหมายเป็ น
ความรับผิดชอบของผู้พิพากษาศาลปกครอง แต่พฒ
ั นาการของมันก็สมั พันธ์ กันกับ
ศาลรั ฐ ธรรมนูญ และศาลปกครองสูง สุด (คอสตาริ ก า) ในกรณี อื่ น ๆ ที่ ไ ม่มี ศ าล
ปกครอง (มอลตา) ผู้ มี ส่ ว นในการพั ฒ นาคื อ ศาลด้ านการสอบและวางแผน
สิง่ แวดล้ อมและศาลอุทธรณ์ที่มีอานาจพิจารณาเรื่ องดังกล่าว
ในกรณี ของประเทศนอร์ เ วย์ ที่ไม่มีศ าลปกครองทาให้ คดี สิ่งแวดล้ อม
ได้ รับการพิจารณาเช่นเดียวกับคดี แพ่งและถูกตัดสินโดยศาลยุติธรรม ดังนั ้น ศาลจึง
ได้ ปรับใช้ และมีสว่ นในการพัฒนาหลักการภายใต้ เขตอานาจของตน

4) กฎหมายสิ่งแวดล้ อมได้ รับการพิจารณาว่ าเป็ นเช่ นเดียวกับสิทธิ
มนุษยชนหรื อสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานในรั ฐธรรมนูญหรื อสนธิสัญญาหรื อไม่
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58% ของประเทศที่เข้ าร่วมประชุมยอมรับกฎหมายสิ่งแวดล้ อมในฐานะ
ที่เป็ นสิทธิมนุษยชนและ 42% ในฐานะสิทธิขั ้นพื ้นฐาน ส่วนในระดับภูมิภาคนั ้นใน
ทวีปอเมริ กา 67% ถือเป็ นสิทธิขั ้นพื ้นฐาน ในทวีปแอฟริ กา 62% ในทวีปยุโรป 58%
ในทวีปเอเชีย 67% ถือเป็ นสิทธิมนุษยชน
เมื่อพิจารณาสถานการณ์ที่กล่าวมา จาเป็ นต้ องระบุให้ ชดั เจนดังต่อไปนี ้
o ขณะที่ แ นวโน้ ม คื อ การยอมรั บ ในฐานะสิท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานหรื อ สิท ธิ
มนุษยชน ในบางประเทศยอมรั บมากกว่า นัน้ คือยอมรั บ ในฐานะ
สิท ธิ ร วมหมู่ห รื อ สิท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของกลุ่ม ทางสัง คม (โคลัม เบี ย ,
เนเธอร์ แลนด์)
o ในกรณี ของประเทศมอลตา เป็ นหน้ าที่ของประชาชนทุกคนที่ต้อง
ร่ วมกับรั ฐ ในการปกป้องสิ่งแวดล้ อ ม แต่ไม่รวมถึ งธรรมชาติ ห รื อ
สิง่ จาเป็ นของมนุษย์
o ในกรณีของไอวอรี่ โคสต์ ได้ รับการยอมรับทั ้งในฐานะสิทธิขั ้นพื ้นฐาน
และความเป็ นมนุษย์
o ในแคนาดา ไม่ได้ รับการยอมรับในฐานะสิทธิมนุษยชนหรื อสิทธิขั ้น
พื น้ ฐานแต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว อย่ า งไรก็ ต ามในจั ง หวั ด Quebec
ลักษณะดังกล่าวได้ รับการยอมรับเป็ นสิทธิขั ้นพื ้นฐานในสาธารณรัฐ
อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ ข้ อ ขัด แย้ ง ได้ เ ข้ า สู่ก ระบวนการศาล ตัว อย่ า ง
เหล่านี ้ไม่ได้ ถกู ยอมรับหรื อปรับใช้ ดงั เช่นที่กล่าวมา
o ในสหภาพยุโ รปบางประเทศ (เยอรมัน , ออสเตรี ย ) ไม่ย อมรั บใน
ฐานะสิท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานหรื อ สิท ธิ มนุษ ยชนในกฎหมายภายใน แต่
ยอมรับ Brussels’s guidelines ว่ามีฐานะเป็ นสิทธิมนุษยชน
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o ประเทศอังกฤษยอมรับเรื่ องสิ่งแวดล้ อมในฐานะของสนธิสญ
ั ญาแต่
ไม่ยอมรับในฐานะรัฐธรรมนูญ โดยขอบเขตของการคุ้มครองเป็ นไป
ตามสนธิสญ
ั ญาของสหภาพยุโรปว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน
o ในกรณีอื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ รับรองสิ่งแวดล้ อมในฐานะสิทธิ ขั ้น
พื น้ ฐานหรื อ สิ ท ธิ ม นุษ ยชน ผู้พิ พ ากษาก็ พิ จ ารณาถึ ง แง่ มุม ทาง
รัฐธรรมนูญในการสนับสนุน สิทธิในสุขภาพ ความปลอดภัยและสุข
ภาวะที่ดีของสิง่ แวดล้ อมเช่นในกรณีของประเทศลิธวั เนีย
2.

อานาจของผู้พพ
ิ ากษาศาลปกครองในประเด็นสิ่งแวดล้ อม
1) คดี ส่ ิ ง แวดล้ อ มอยู่ ภ ายใต้ อ านาจพิจ ารณาของผู้ พิพ ากษาศาล
ปกครองทัง้ หมดหรื อเพียงบางส่ วน ศาลยุตธิ รรมมีอานาจในการพิจารณาด้ วย
หรื อไม่ มีศาลชานาญพิเศษเพื่อพิจารณาหรื อไม่
ไม่มีศาลชานาญพิเศษที่มีอานาจพิจารณาคดีสงิ่ แวดล้ อม เพราะอานาจ
ในการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้ อมทั ้งหมดเป็ นไปตามกฎหมายทัว่ ไป ดังนั ้นจึงมีทั ้งที่อยู่
ในอานาจของผู้พิพากษาศาลปกครองเช่นเดียวกับผู้พิพากษาศาลแพ่งและคดีอาญา
ในประเทศที่ อานาจในการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้ อมส่วนใหญ่ เป็ นของ
ศาลปกครอง กรณีมกั ลงเอยด้ วยการมีอานาจเพียงบางส่วน เช่น กระบวนพิจารณา
ทางอาญา ศาลอาญาเป็ นผู้ตดั สิน และในประเด็นสิง่ แวดล้ อมที่ปรากฏในคดีก็จะเป็ น
อานาจของผู้พิพากษาที่กฎหมายกาหนดไว้ ให้ มีอานาจตัดสิน
2) อะไรเป็ นเกณฑ์ ท่ ีแบ่ งแยกเขตอานาจระหว่ างศาลปกครอง ศาล
ยุตธิ รรมและศาลชานาญพิเศษ
โดยทัว่ ไปแล้ วไม่มีศาลชานาญพิเศษที่มีอานาจพิจารณาคดีสิ่งแวดล้ อม
โดยเฉพาะ มีข้อพิจารณา 3 ประการที่สามารถแยกคดีที่อยู่ในเขตอานาจของศาล
ปกครองออกจากคดีอื่นได้ คือ
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1) ต้ องมีลกั ษณะที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากศาลยุติธรรม
2) ต้ องแตกต่างจากศาลยุติธรรม เว้ นแต่กรณีที่ศาลสูงสุด จาเป็ นต้ อง
พิจารณาคดีเหล่านี ้ ทั ้งที่มาจากเขตอานาจทางคดียุติธรรมและทาง
คดีปกครอง
3) เป็ นส่วนหนึ่งของโครงสร้ างทางกฎหมายเดียวกันและในประเด็ น
พิเศษบางประเด็น (ด้ านสิ่งแวดล้ อม) ซึ่งจะได้ รับการพิจารณาโดย
เขตอานาจพิเศษ
มีข้อยกเว้ นใน มอลตาที่มี "ศาลเพื่อการตรวจสอบการวางแผน
และสิ่ง แวดล้ อ ม” ซึ่ง มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการบัง คับ ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ
ปกป้องสิง่ แวดล้ อมและพระราชบัญญัติน ้าในระดับประเทศ
ในกรณี ข องฟิ นแลนด์ ศาลปกครองภู มิ ภ าคเป็ นผู้ มี อ านาจในการ
ด าเนิ น การให้ เป็ นไปตามกฎหมายคุ้ มครองสิ่ ง แวดล้ อมและกฎหมายน า้ ใน
ระดับประเทศ แต่ ก ารตัด สิน ใจต้ อ งตัง้ ฐานอยู่ บนหลักเกณฑ์ ข องผู้เชี่ ย วชาญทาง
เทคโนโลยีและทางนิเวศน์
เมื่อพิจารณาถึงหลักการแบ่งแยกอานาจที่กาหนดโดยกฎหมายทัว่ ไปทา
ให้ ผ้ พู ิพากษาศาลปกครองมีหน้ าที่ต้องพิจารณาข้ อพิพาทระหว่างกฎหมายปกครอง
หรื อเอกชนที่มีลกั ษณะเป็ นการทาหน้ าที่ในทางมหาชนด้ วย
ดังนัน้ ข้ อ พิพาทที่ เ กิด ขึน้ ระหว่างบุค คลจึ งอยู่ภายใต้ อ านาจของศาล
ยุติธรรม ขณะที่ศาลอาญามีความรับผิดชอบในการพิจารณาคาฟ้องที่มีบทลงโทษ
และการฝ่ าฝื นในการกระทาทางอาญา
โดยสรุ ป แล้ ว โดยทั่ว ไปเหตุ ที่ เ ป็ นจุด เริ่ ม ต้ น ของการด าเนิ น การทาง
กฎหมายต้ องถูกวิเคราะห์เพื่อระบุถึงลักษณะของข้ อพิพาทก่อน
3) กรณีท่ ีศาลปกครองมีอานาจ ศาลใดเป็ นศาลที่มีอานาจในชัน้
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ต้ นและชัน้ อุทธรณ์
ในระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ โดยหลักเกณฑ์ทวั่ ไปแล้ วมีระบบ
เยียวยาแก้ ไขโดยการอุทธรณ์
มีลกั ษณะพิเศษบางประการที่ต้องตั ้งข้ อสังเกตไว้ เช่น
ในประเทศสหพัน ธรั ฐ เช่ น แคนาดา ถ้ าเป็ นการอุท ธรณ์ คัด ค้ านศาล
จังหวัดหรื อศาลสหพันธ์ เป็ นที่รับรู้กันว่าจะต้ องอุทธรณ์ ต่อศาลด้ านสิ่งแวดล้ อมของ
ออนตาริโอ
ในประเทศอังกฤษ คดีในชั ้นต้ นที่ได้ รับการพิจารณาโดยองค์คณะคดี
ปกครองของอังกฤษและเวลส์ ต้ องอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์
ในประเทศเยอรมัน โดยเกณฑ์ทวั่ ไปแล้ ว ศาลปกครองท้ องถิ่นจะเป็ นผู้
พิจารณาคดีในชั ้นต้ น และการอุทธรณ์ คดั ค้ านคาพิพากษาของศาลชั ้นต้ นได้ รับการ
พิจารณาโดยศาลปกครองชั ้นสูงเฉพาะเพียงคดีที่เป็ นไปตามกฎหมายเท่านัน้ ศาล
ปกครองแห่งสหพันธรัฐมีอานาจพิจารณาเพียงคดีสาคัญ ๆ เกี่ยวกับโครงสร้ างพื ้นฐาน
เช่น ทางรถไฟ ท่อก๊ าซ ประเด็นนิวเคลียร์ หรื อ สนามบิน

3.

วิธีพจิ ารณา
1) การเข้ าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
1.1) มีหลักเกณฑ์ อย่ างไรในการรั บฟ้องในกรณีท่ ีเป็ นการฟ้องคดี

โดยบุคคลธรรมดา (การละเมิดสิทธิหรื อประโยชน์ ส่วนบุคคล, การฟ้องคดีโดย
ประชาชน,...)
เงื่อนไขของการใช้ สิทธิมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ซึ่งควรต้ อง
ตั ้งข้ อสังเกตไว้ ดงั นี ้ :
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- ปั จเจกชนแต่ละคนต้ องแสดงให้ เห็นทั ้งผลประโยชน์ที่แท้ จริงและการละเมิด
สิทธิ เพื่อให้ ตนเองมีความชอบธรรมและมีความสามารถในการยื่นฟ้อง
- ในฝรั่งเศสและลิธวั เนียนั ้น การแสดงให้ เห็นถึงประโยชน์ในการโต้ แ ย้ งคาสัง่
ก็เพียงพอที่ศาลจะรับฟ้องแล้ ว ดังนั ้นการให้ เหตุผลในเรื่ องการละเมิดต่อกฎหมายจึง
ไม่จาเป็ น
- ในกรณีอื่น ๆ เช่น สโลวาเนีย เป็ นที่น่าสังเกตว่าคุณสมบัติในการฟ้องคดีถกู
กาหนดโดยองค์กรคุ้มครองสิง่ แวดล้ อม
1.2) อะไรคือหลักเกณฑ์ ในการรั บฟ้องกรณีการริเริ่มฟ้องคดีโดย
นิติบุคคล (โดยเฉพาะสมาคม, เอ็นจีโอ, องค์ กรสาธารณะที่ ทางานเกี่ยวกับ
ประเด็นสิ่งแวดล้ อม) มีสมมติฐานหรื อไม่ ว่าผลประโยชน์ ของพวกเขาดารงอยู่
ทาให้ สามารถฟ้องคดีได้
สาหรับนิติบคุ คลแล้ ว เงื่อนไขคุณสมบัติในการฟ้องคดีเป็ นเช่นเดียวกับ
บุคคลธรรมดาที่ได้ กล่าวไว้ แล้ ว แต่มีความจาเป็ นบางประการที่ควรแสดงไว้ :
- .ในประเทศเช่น ไอวอรี่ โคสต์และโรมาเนีย เงื่อนไขการฟ้องคดีดงั กล่าว
ไม่ถกู ปรับใช้ กบั นิติบคุ คลในเรื่ องที่เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม เพราะกฎหมายของพวกเขาได้
ให้ ความสาคัญว่าองค์กรเหล่านี ้มีผลประโยชน์ทาให้ มาใช้ สทิ ธิ
ในประเทศออสเตรี ย ไม่ อ นุญ าตให้ บุค คลริ เ ริ่ ม กระบวนการทาง
กฎหมายต่อศาลเพราะกฎหมายได้ กาหนดความสามารถในการฟ้องคดีต่อศาลไว้ เป็ น
การเฉพาะ อย่างไรก็ตามประชาชนมีสทิ ธิยื่นเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มในโครงการที่ ผ่ า นการอนุมัติ ข องฝ่ ายปกครองได้ ใ นกรณี ที่ มี เ ชื่ อ ว่ า
ผลกระทบทางสิง่ แวดล้ อมไม่มีความชัดเจน
ในประเทศฝรั่งเศสมีข้อสันนิษฐานว่าสมาคมที่ได้ รับการรับรอง จะมี
ประโยชน์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อย่ างไรก็ ต ามข้ อ สัน นิ ษฐานเดี ย วกัน นี ก้ ็ ต้ อ งประกอบด้ ว ย
เงื่ อ นไขอี ก หลายข้ อ แต่ ที่ ส าคัญ ต้ อ งสามารถแสดงให้ เ ห็ น การเชื่ อ มโยงโดยตรง

15

ระหว่างคาตัดสินกับวัตถุประสงค์ของผู้ร้อง ปั จจุบนั แม้ จะขาดแคลนสมาคมที่ได้ รับ
การรั บ รอง แต่ ส มาคมก็ อ าจเข้ า ถึ ง กระบวนการยุติ ธ รรมได้ เ พี ย งแต่ จ ะไม่ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์จากข้ อสันนิษฐานข้ างต้ น
ในประเทศแอลจีเ รี ย นิ ติบุค คลและเอ็ น จี โอได้ รับประโยชน์ ในเรื่ อง
กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ สัน นิ ษ ฐานว่ า พวกเขามี ป ระโยชน์ เ กี่ ย วข้ อ งที่ จ ะ
ดาเนินการได้

2) กระบวนพิจารณา
2.1 มีกระบวนการอุทธรณ์ ทางปกครองก่ อนหรื อไม่ (เป็ นทางเลือกหรื อ
บังคับ)
ประเทศส่วนใหญ่ (88%) การแก้ ไขเยียวยาปั ญหาเป็ นแบบทางเลือก
ส่วนที่เหลือ (12%) เป็ นแบบบังคับ
ในการศึกษาของหลายประเทศ มีข้อสังเกตทั่วไปว่าไม่มีกระบวนการ
อุทธรณ์ทางปกครองแบบบังคับก่อนการเข้ าถึงศาลปกครอง แต่ในแง่นี ้ก็ไม่อาจพูดได้
ว่าประเทศเหล่านี ้มีความขาดแคลนทรัพยากร เนื่องจากบางครัง้ กฎหมายดังกล่าวถูก
กาหนดไว้ ให้ เป็ นทางเลือก ยิ่งไปกว่านั ้น ยังมีสถานการณ์ พิเศษบางสถานการณ์เช่น
กรณีของประเทศแคนาดาที่กลไกอุทธรณ์เป็ นทางเลือก แต่ถ้าผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ มีการ
อุทธรณ์ไปยังหน่วยงานรัฐและหน่วยงานรัฐไม่ตอบกลับมาภายใน 6 เดือน เรื่ องนั ้น ๆ
ก็สามารถนาเข้ าสูก่ ารฟ้องคดีได้ โดยไม่มีข้อจากัดเรื่ องระยะเวลา
กระบวนการดังกล่าวเป็ นมาตรการบังคับในประเทศอื่น เช่น โรมาเนีย
ไอวอรี่ โคสต์ เซเนกัล เนเธอร์ แลนด์ และ อินโดนีเซีย
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ในกรณี พิเศษเช่นกรณี ของประเทศเซเนกัล กระบวนการอุทธรณ์ เป็ น
สิ่งจาเป็ นในการฟ้องเพิกถอน แต่ถ้าเป็ นคดีเกี่ยวกับการใช้ อานาจหน้ าที่โดยไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมาย ก็ไม่เป็ นมาตรการบังคับ
ในกรณีของประเทศแคมารู น คู่กรณี มีสิทธิในการอุทธรณ์ตามข้ อตกลง
เรื่ องอนุญาโตตุลาการ/การไกล่เกลี่ยได้
2.2 หลังจากที่มีการออกคาสั่งทางปกครองไปแล้ วการดาเนินการทาง
กฎหมายต้ องทาภายในระยะเวลาเท่ าใด (มีข้อจากัดตามกฎหมายทั่วไป, มี
ข้ อจากัดที่เฉพาะขึน้ อยู่กับผู้ร้อง...)
เกี่ ยวกับระยะเวลาในการโต้ แย้ งคาสั่งทางปกครองนัน้ ปรากฏว่าทุก
ประเทศมีการกาหนดระยะเวลาไว้ เป็ นการเฉพาะ โดยระยะเวลาขึ ้นอยู่กับกฎหมาย
ภายในของแต่ละประเทศที่อยู่ภายใต้ กฎหมายทัว่ ไปและไม่เกินหกเดือน
มีข้ อ ยกเว้ น เดี ยวคื อ กรณี ข องประเทศฝรั่ งเศส ในเรื่ องที่ เ กี่ ยวกับการ
ก่อสร้ างที่อนั ตราย เช่น โรงงานนิวเคลียร์ ระยะเวลาคือสองปี ซึ่งเป็ นการกาหนดโดย
รัฐสภา

2.3 การอุทธรณ์ มีผลเป็ นการทุเลาผลบังคับหรื อไม่ ถ้ าไม่ มีกระบวนการ
โดยสรุ ปเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ าวหรื อไม่ (การทุเลาการบังคับ, มาตรการชั่วคราว
...)
โดยทัว่ ไปแล้ วการอุทธรณ์ไม่ได้ เป็ นการทุเลาผลบังคับ อย่างไรก็ตามใน
บางกรณีการทุเลาผลบังคับขึ ้นอยู่กบั ข้ อพิจารณาที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ศาลจะเป็ นผู้พิจารณา
(ออสเตรี ย) ในหลายประเทศสิทธิที่จะดาเนินการดังกล่ าวมาจากการเรี ยกร้ องของผู้
ร้ อง หรื อ มี ขึ น้ ระหว่ า งที่ มี ก ารทุ เ ลาผลบัง คับ ของค าสั่ง ทางปกครอง (นอร์ เ วย์ ,
อินโดนีเซีย,ไทย) หรื อการปรับใช้ มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมภายใต้ การศึกษาเรื่ อง
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สิ่งแวดล้ อ ม (อิต าลี) หรื อเมื่อ มีการใช้ อานาจเกิ น ขอบเขต (ตูนิ เซี ย , ไอวอรี่ โ คสต์ ,
เซเนกัล ) กรณี ของจีนการอุทธรณ์ มีผลทุเลาการบังคับที่มีชื่อเรี ยกว่า “suspension
resource” ซึ่งจะไม่เรี ยกว่าการอุทธรณ์ ในอีกด้ านหนึ่งควรต้ องเน้ นให้ เห็นว่าใน
ประเทศทั ้งหมดนั ้นก็มีข้อยกเว้ นอยู่เช่นในประเทศยูเครนและสโลเวเนีย ที่การอุทธรณ์
มีผลเป็ นการทุเลาการบังคับ
2.4 มี ก ฎเกณฑ์ กระบวนพิ จ ารณาเฉพาะอื่ น ๆ ในประเด็ น ด้ าน
สิ่งแวดล้ อมหรื อไม่
โดยทัว่ ไปแล้ วประเทศต่าง ๆ ไม่มีกฎระเบียบพิเศษในเรื่ องสิ่งแวดล้ อม
ส าหรั บประเทศที่ มีก ฎระเบีย บพิเ ศษก็ จ ะเป็ นผลจากการพัฒ นาวิธีก ารเพื่ อ แก้ ไ ข
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมภายในของตน
หัวข้ อที่มีผลกระทบมากที่สดุ หรื อมีการพัฒนากฎระเบียบขึ ้น คือ เรื่ องที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองน ้า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม การป้องกันและ
ควบคุมมลพิษ เหมืองแร่ ขยะและถนนในเมือง
เป็ นที่สงั เกตว่ากฎระเบียบที่มีอยู่จานวนมากและแตกต่างหลากหลาย
ในประเทศต่างๆ มีแนวโน้ มที่จะนาไปสูก่ ารจัดทาเป็ นประมวลกฎหมายฉบับเดียว

3. อานาจของผู้พพ
ิ ากษา
3.1
ผู้ พิพ ากษาที่ รั บ ผิ ด ชอบในการสื บ สวน/ระหว่ า งขั น้ ตอนการ
เตรี ยมการมีอานาจอะไรบ้ าง (การวิเคราะห์ , เพื่อนศาล, การตรวจสอบพืน้ ที่,
การสื่อสารข้ อมูลโดยรั ฐหรื อผู้เกี่ยวข้ องทางเศรษฐกิจ..)
อานาจศาลมีแนวโน้ มที่เป็ นลักษณะทัว่ ไป ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมและ
ผู้พิ พ ากษาศาลปกครองมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ต้ อ งแก้ ไ ขประเด็ น สิ่ง แวดล้ อ ม ไม่มี
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หลักฐานชีว้ ่ามีประเทศใดมีศาลชานาญพิเศษที่ มีอานาจพิจารณาคดีสิ่งแวดล้ อม
ยกเว้ นออสเตรี ยที่มีศาลสิ่งแวดล้ อมอิสระ อย่างไรก็ตามการแสวงหาพยานหลักฐาน
ศาลปกครองมีอานาจเช่นเดียวกับศาลยุติธรรม
มีบางกรณีที่พยานหลักฐานที่ต้องใช้ ในการระบุถึงข้ อเท็จจริงในกระบวน
พิจารณาถูกเรี ยกร้ องโดยคู่กรณี หรื ออีกกรณีคือศาลมีอานาจโดยตนเองในการออก
หมายเรี ยกเมื่อพยานหลักฐานมีไม่เพียงพอ กรณีตวั อย่างเช่นศาลเรี ยกให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ที่ เ กี่ ย วข้ องให้ ค วามเห็ น (เนเธอร์ แ ลนด์ , ฝรั่ ง เศส, เบอกิ น่ า ฟาโซ, เลบานอน,
โปรตุเกส), ดาเนินการตรวจสอบ (เบอร์ กิน่า ฟาโซ่, อินโดนีเซีย, สวีเดน), การดาเนิน
กระบวนการสืบสวนคู่ขนาน (ตุรกี), การยอมรับคาเบิกความ (อิตาลี)
กรณี ย กเว้ นหนึ่ ง คื อ ในกรณี ที่ เ ป็ นการกระท าความผิ ด อาญาต่ อ
สิ่งแวดล้ อ มซึ่งอยู่ภายใต้ อานาจของอัยการ ซึ่งมีเครื่ อ งมือ ในการเข้ าถึงความจริ ง
กรณีนี ้จึงไม่มีผ้ พู ิพากษาที่มีอานาจเข้ ามา อย่างไรก็ตามศาลปกติก็ยงั คงมีอานาจใน
การเข้ าแทรกแซงกระบวนการสืบสวนได้ (โรมาเนีย)
ในทางตรงกันข้ ามมีหลายกรณีเช่นในอิสราเอล ที่ผ้ พู ิพากษาไม่ได้ เข้ ามา
เกี่ ย วข้ อ งในกระบวนการเตรี ย มการ เนื่ อ งจากพวกเขาอยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมายจารี ต
ประเพณี
3.2 การควบคุ ม ตรวจสอบของศาลจ ากั ด อยู่ แ ต่ เ พี ย งการควบคุ ม
กระบวนการหรื อไม่ ผู้พพ
ิ ากษามีอานาจควบคุมเนือ้ หาของการตัดสินหรื อไม่
โดยทั่ว ไปแล้ ว ศาลมี อ านาจควบคุม ได้ ทัง้ กระบวนการและเหนื อ ค า
ตัดสิน เหตุที่เป็ นเช่นนี ้เพราะการแทรกแซงดังกล่าวของศาลผู้พิพากษาเป็ นไปเพื่อเป็ น
หลักประกันว่าสิทธิจะไม่ถูกละเมิดโดยศาลในระดับที่ต่ากว่าหรื อฝ่ ายปกครองหรื อ
ระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้ องในกระบวนการ
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3.3 การใช้ อานาจควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครองเป็ นการควบคุม
ตรวจสอบสิทธิใช่ หรื อไม่ ศาลได้ เข้ าไปควบคุมถึงความเหมาะสมหรื อไม่
เมื่อพิจารณาถึงการปฏิบตั ิหน้ าที่ของศาลปกครอง เห็น ได้ ว่าบทบาทใน
ภาพกว้ างนัน้ อยู่ภายใต้ หลักของความชอบด้ วยกฎหมาย หรื อ เป็ นการวิเคราะห์ถึง
ความชอบด้ วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองที่กฎหมายสิ่งแวดล้ อมเข้ าไป
เกี่ ย วข้ อ ง อย่ างไรก็ ต ามในระดับของ “หลัก การด าเนิ น คดี โ ดยดุล พินิ จ ” 1 แม้ ว่าผู้
พิพากษาจานวนมากจะไม่ได้ นามาใช้ สิ่งนีโ้ ดยปกติแล้ วจะได้ รับการนาไปใช้ โดยผู้
พิพากษาศาลอาญา ความจริ งคือมีคดี น้อยมากเช่นกรณี ของ สวิสเซอร์ แลนด์และ
โรมาเนีย ที่หลักการดังกล่าวถูกพัฒนาขึ ้นโดยผู้พิพากษาศาลปกครองด้ วย สวีเดนก็
ยึด หลัก เรื่ อ งความชอบด้ ว ยกฎหมายแต่ มี บ างกรณี ที่ ใ ช้ ก ารตัด สิ น โดยหลัก การ
ดาเนินคดีโดยดุลพินิจ ทั ้งนี ้เพื่อให้ คาพิพากษาสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ ดีกว่า
3.4 ระดับของการควบคุมตรวจสอบโดยศาลเป็ นระดับใด
รูปแบบของการควบคุมตรวจสอบและขอบเขตยังมีความไม่ชดั เจน โดย
แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ คาอธิบายบางส่วนก็เช่นการควบคุมความชอบด้ วย
กฎหมาย การควบคุมดุลพินิจและความเหมาะสม ส่วนการตีความแบบอื่น ขอบเขต
ของการควบคุม ศาลจะพิจารณาถึงการเข้ าไปมีส่วนร่ วมของพวกเขาในขั ้นตอนต่างๆ
หรื อ เกิ ด ขึ น้ จากตัว อย่ า งที่ แ ตกต่ า งกัน ไปของเขตอ านาจในกฎระเบี ย บภายใน
(ตัวอย่างที่สามเช่นกรณีของเยอรมัน)

หลักการดาเนินคดีโดยดุลพินิจ(Principle of opportunity) เป็ นหลักการในกฎหมายเนเธอร์ แลนด์และฝรั่งเศส ซึ่งระบุว่า การกระทา
ความผิดจะถูกลงโทษก็ตอ่ เมื่อการดาเนินคดีได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมแล้ ว กล่าวคือ อัยการมีอานาจในการยกเลิกเพิกถอนกระบวน
พิจารณาทางอาญาได้ หากเห็นว่าไม่สมควรดาเนินคดีในกรณีนนั ้ ๆ สาหรับประเทศไทย เป็ นเรื่องดุลพินิจในการสัง่ ฟ้องของอัยการ ซึ่งหาก
อัยการเห็นว่า การฟ้องคดีไม่เป็ นประโยชน์แก่สาธารณชนหรื อจะขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อจะมี
ผลกระทบต่อความมัง่ คงหรื อความปลอดภัย หรื อต่อผลประโยชน์อนั สาคัญของประเทศ อัยการสามารถทาความเห็นเสนอต่ออัยการ
สูงสุดได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 และระเบียบสานักงานอัยการสูงสุดว่าด้ วยการดาเนินคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ พ.ศ.2547 ข้ อ 78
1
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พิจารณาประเทศที่มีการควบคุมในขั ้นตอนของกระบวนพิ จารณา อาจ
สรุ ปได้ ว่า แม้ เราไม่อาจวัด ได้ แต่ก็เห็น ชัดเจนในส่วนที่เกี่ ยวกับ ข้ อเท็จจริ งและข้ อ
กฎหมายที่ถกู พัฒนาขึ ้นโดยผู้พิพากษาศาลชั ้นต้ นเมื่อมีการตัดสินคดี นอกจากนีก้ าร
ตรวจสอบของศาลสูงคือการวิเคราะห์ควบคุมคาตัดสินของผู้พิพากษาศาลชั ้นต้ น แต่
โดยทัว่ ไปคาตัดสินจะเน้ นไปที่ข้อเท็จจริงใหม่ที่เกี่ยวข้ องในการวินิจฉัยว่าคาตัดสินนั ้น
ทาไปโดยชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่
สาหรั บระดับข้ อ ยกเว้ นของฝรั่ งเศสนัน้ สามารถเน้ น ไปที่ ก ารควบคุม
แบบจากัด ปกติและเฉพาะเจาะจง ซึ่งแบบหลังเรี ยกว่าการควบคุมแบบสมดุล ซึ่งผู้
พิ พ ากษาใช้ ห ลัก นี เ้ พื่ อ วิ นิ จ ฉัย ผลกระทบในทางเศรษฐกิ จ และผลประโยชน์ ข อง
โครงการด้ านสิง่ แวดล้ อม
3.5 อะไรคือมาตรการที่ผ้ ูพพ
ิ ากษาสามารถตัดสินได้
ผู้พิพากษามีอานาจเพีย งเพิก ถอนคาสั่งหรื อมีอ านาจเปลี่ย นแปลง
คาสัง่ เป็ นอย่างอื่นได้ หรื อไม่
ผู้พิพากษามีอานาจในการลงโทษ โดยการริ เริ่ มของตนเองหรื อเฉพาะ
เมื่อมีค่กู รณีฝ่ายหนึ่งเรี ยกร้ องหรื อไม่
ผู้ พิ พ ากษาสามารถก าหนดค่ า เสี ย หายได้ หรื อ ไม่ เขาค านวณ
ค่าเสียหายอย่างไร
ผู้พิพากษามีอานาจสัง่ ให้ มีการแก้ ไขฟื น้ ฟูได้ หรื อไม่ เป็ นหน้ าที่ของศาล
ที่ ต้ องสั่ง หรื อ เป็ นเพี ย งความเป็ นไปได้ รู ป แบบของการแก้ ไขฟื ้น ฟู มี อ ะไรบ้ า ง
(ค่าเสียหายทางกายภาพ, ค่าเสียหายทางการเงิน..)
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ในบรรดามาตรการที่ศาลสามารถตัดสินได้ ประเทศต่าง ๆ ได้ แสดงให้
เห็นว่าอยู่บนฐานของความสามารถหรื ออานาจในการลงโทษด้ วยการเพิกถอน การ
ฟื น้ ฟูเยียวยาและการทาให้ ดีขึ ้น อานาจเหล่านี ้ถูกควบคุมกากับโดยกฎหมายภายใน
ในระดับการตัดสินใจมีการตั ้งข้ อสังเกตไว้ ว่าผู้พิพากษาศาลปกครองไม่
มีความสามารถในการลงโทษ ดังนั ้นอานาจของพวกเขาจึงถูกจากัดอยู่แต่เพียงการ
ตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมายของการกระทา ที่จะนาไปสู่การเพิกถอนหรื อการ
ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ แก้ ไ ขสถานการณ์ ใ ห้ ก ลับ ไปเป็ นดัง เดิ ม (โปรตุเ กส, ไอวอรี่ โ คสต์ ,
อินโดนีเซีย, จีน, อียิปต์, และแอลจีเรี ย)
ในกรณี ที่เฉพาะเจาะจง มีข้อสังเกตว่า การเพิกถอนดังกล่าวมาจาก
กฎระเบีย บภายในของรั ฐ ซึ่ง ศาลจะมีอ านาจสั่งลงโทษได้ ก็ เฉพาะแต่ เพียงกรณี ที่
คาสั่งของพวกเขาเป็ นไปตามกฎระเบียบนัน้ (ไซปรั ส ) ในประเทศเช่นมอลตาและ
เนเธอร์ แลนด์ อานาจในการลงโทษเป็ นของ “ศาลตรวจสอบและวางแผนสิ่งแวดล้ อม”
ในฝรั่งเศสและกรี ซ อานาจศาลมาจากการเยียวยาเพิกถอนในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้
อ านาจเกิ น ขอบเขต ในเยอรมัน การแทรกแซงของผู้พิ พ ากษาถูก จ ากัด ไว้ เ ท่ า ที่
กฎหมายให้ อานาจเท่านั ้น โดยคาสัง่ สามารถถูกเพิกถอนได้ นี่คือสถานการณ์ที่อยู่บน
ฐานของหลักเกณฑ์ที่เน้ นเรื่ องการแบ่งแยกอานาจที่ชดั เจนของฝ่ ายรัฐ
ในกรณีของการเยียวยาฟื น้ ฟูสิทธิทางสิ่งแวดล้ อม ประเทศเช่น นอร์ เวย์
เป็ นผู้นาในการยอมรับการเยียวยาฟื น้ ฟู ในลักษณะของการออกคาสัง่ ภายใน, คาสัง่
คุ้มครองชัว่ คราวในการพัฒนาโครงการ เมื่อสิทธิทางสิ่งแวดล้ อมได้ รับผลกระทบ ใน
กรณีนี ้การเยียวยาถูกนิยามว่าเป็ นทางกายภาพและการเยียวยาทางการเงิน
ในประเด็ น เรื่ อ งการท าให้ ดี ขึ น้ รั ฐ เช่ น ฝรั่ ง เศสใช้ วิ ธี ก ารนี ถ้ ้ ามี ก าร
นาเสนอในการฟ้องคดีอย่างสมบูรณ์ แบบ ขัดแย้ งกับกรณี ของประเทศอิตาลีที่ ไม่มี
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อานาจในการทาให้ ดีขึ ้น ดังนั ้นอานาจของศาลจึงมีเพียงการเพิกถอนการกระทาทาง
ปกครองหรื อชดใช้ ค่าเสียหาย
จากที่กล่าวไว้ ข้างต้ น อาจสรุปได้ ว่า
- ในเรื่ องของอานาจในการสัง่ การนั ้นแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 1) ต้ องเป็ นกรณี
ใช้ อานาจเกินขอบเขต 2) ต้ องมีการละเมิดโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
- อานาจในการเยียวยาฟื น้ ฟู ปกป้องคุ้มครองสิง่ แวดล้ อมเป็ นเรื่ องสาคัญ
- ส าหรั บ อ านาจในการปรั บ ปรุ ง มาตรการหนึ่ ง โดยการแทนที่ ด้ วยอี ก
มาตรการหนึ่ง ซึ่งปกป้องคุ้มครองสิทธิ ที่ได้ รับการกล่าวอ้ างว่าถูกละเมิดได้
มากกว่า
4.

การบังคับตามคาพิพากษาศาล
1) มีกลไกพิเศษเพื่อปฏิบัตกิ ารตามคาพิพากษาหรื อไม่ (อานาจในการ
คุ้ ม ครองชั่ ว คราว, การจ่ า ยค่ า ปรั บ ตามช่ วงเวลา, มาตรการอื่ น เพื่ อ บั ง คั บ
หน่ วยงานทางปกครองหรื อผู้ปฏิบัตกิ ารทางเศรษฐกิจ)
โดยทั่วไปแล้ วกลไกการปฏิบัติต ามคาพิพากษาของศาลจะจ ากัดอยู่
ภายใต้ คาพิพากษาศาลในเรื่ องทางแพ่ง ในแง่นี ้ ย่อมถือว่าไม่มีกลไกพิเศษเพื่อบังคับ
ให้ เ ป็ นไปตามค าพิ พ ากษาในกฎหมายสิ่ง แวดล้ อ ม มี น้ อยมากที่ ผ้ ูพิ พ ากษาใช้
มาตรการบังคับรวมถึงมาตรการป้องกันเช่นกรณีของประเทศกรี ซ อิตาลีและลิธวั เนีย
ในกรณีของกรี ซ มาตรการคุ้มครองชัว่ คราวจะถูกใช้ ถ้า มีความเสียหาย
ต่อบุคคลและมีความเชื่อมโยงกั นระหว่างการกระทาและความเสียหาย ในกรณี ที่
ความเสียหายเป็ นเรื่ องทางกฎหมาย ก็จะมีการจัดการอย่างมีเหตุมีผล
ในประเทศอิตาลีมีคดีน้อยมากที่ นาเสนอว่าคาสัง่ ทางปกครองไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมาย จนต้ องมีการแก้ ไขความเสียหายที่เกิดจากคาสัง่ ดังกล่าว และเป็ นไป
ได้ ที่จะมีการชดเชยค่าเสียหายหรื อแก้ ไขเยียวยาให้ กลับเป็ นดังเดิม
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ในลิธวั เนียผู้ที่มีสทิ ธิได้ รับค่าเสียหายต้ องเข้ าเงื่อนไขสามประการ คือ
1) การกระทาของฝ่ ายปกครองต้ องไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
2) มีความเสียหายเกิดขึ ้นจริง
3) ต้ อ งมี ค วามเชื่ อ มโยงระหว่า งการกระท าและผลความเสี ย หายที่
เกิดขึ ้น
ในประเทศอื่น ๆ กรณีของข้ อยกเว้ นเช่นในประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ มีการสร้ าง
กลไกขึ ้นในฐานะของมาตรการเชิงป้องกัน ในประเทศฮังการี ศาลไม่มีอานาจในการ
กาหนดมาตรการ มีหน้ าที่เพียงการตรวจสอบ เช่น ในคดีการตรวจสอบความชอบด้ วย
กฎหมายของคาสัง่ ที่เกี่ยวกับค่าปรับในการปกป้องคุ้มครองสิง่ แวดล้ อม
ในประเทศเอเชีย กลไกส่วนมากที่ถกู ใช้ คือมาตรการเชิงป้องกันและการ
ลงโทษในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
ในประเทศแอฟริกา โดยทัว่ ไปไม่มีกลไกพิเศษที่จะเป็ นหลักประกันใน
การปฏิบตั ิตามคาพิพากษา ยกเว้ นแอลจีเรี ยและเมาลิทาเนียที่ซงึ่ ศาลมีอานาจใน
การคุ้มครองชัว่ คราวและให้ จ่ายค่าเสียหาย
ในกรณี อื่น ๆ กลไกสามารถถูกใช้ ในรู ปของคณะกรรมการติดตามการ
ปฏิบตั ิตามคาพิพากษาที่มีศาลและคู่กรณีที่เกี่ยวข้ องรวมเข้ ามาในกระบวนการโดยมี
ลักษณะเป็ นองค์กรสาธารณะมีหน้ าที่เ พื่อเป็ นหลักประกันสิทธิด้านสิ่งแวดล้ อมและ
การมีสว่ นร่วมของส่วนรวม (โคลัมเบีย)
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การบัง คั บ ตามค าพิ พ ากษา เป็ นที่ น่ า สัง เกตว่ า ผู้
พิพากษามีอานาจในการสัง่ ให้ มีการแก้ ไขสิ่งแวดล้ อมโดยทัว่ ไปและในกรณี ที่มีการไม่
ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ศาล ศาลก็มีอานาจในการลงโทษสาหรับการละเมิดอานาจศาล อัน
เป็ นกรณีที่เกี่ยวข้ องกับการลงโทษปรับ
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ในกรณีของประเทศเดนมาร์ ค ตามกฎหมายปกป้องสิ่งแวดล้ อม ถ้ าการ
ลงโทษปรับถูกพิจารณาว่าเป็ นเครื่ องมือที่ไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับการตามคา
พิพากษาของศาล เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นก็สามารถบังคับให้ มีการฟื น้ ฟูได้
2) ช่ อ งทางกฎหมายที่ เ ป็ นไปได้ ใ นการโต้ แ ย้ ง ค าตั ด สิ น คื อ อะไร
สามารถอุทธรณ์ ได้ ตามกฎหมายทั่วไปหรื อไม่
ในหลายกรณี ก ารอุ ท ธรณ์ ไ ม่ ส ามารถท าได้ และในกรณี เ ช่ น นั น้
กฎระเบี ย บจ านวนมากถู ก ถื อ ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ ช อบด้ วยรั ฐ ธรรมนู ญ จากศาล
รัฐธรรมนูญและการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
โดยทั่ ว ไปแล้ วรั ฐ ส่ ว นใหญ่ (65%) สามารถอุ ท ธรณ์ ค าสั่ง ต่ อ ศาล
ปกครองได้ ทั ้งจากฝ่ ายที่ถกู บังคับ(ผู้ถกู ฟ้องคดี) และฝ่ ายผู้เสียหาย(ผู้ฟ้องคดี)
ในกรณี อื่นซึ่งเขตอานาจเป็ นแบบสหพันธรัฐหรื อ รัฐสภา โดยปกติการ
อุทธรณ์ จะอุทธรณ์ ต่อศาลสหพันธรัฐหรื อศาลฎีกา ในคดีเหล่านีก้ ารตรวจสอบเป็ น
เครื่ องมือที่ไม่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้ นเช่นกรณีของฮังการี ที่ศาลอาจชะลอ
การปฏิบัติตามคาสั่งสุดท้ ายของศาลตามที่มีกฎหมายให้ อานาจไว้ ได้ คาสั่งที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลล้ วนถูกอุทธรณ์ได้ โดยคู่กรณี

ผู้เข้ าร่ วมการประชุมทั ้งสิ ้น 43 ประเทศ มาจากแอฟริ กา 9, อเมริ กา 3, เอเชีย 5 และ
ยุโรป 26 ประเทศ

