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1. แหล่งที่มาของกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
1) แหล่งที่มาของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระดับชาติได้แก่อะไรบ้าง 

(รัฐธรรมนูญ, กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา....?)เจ้าหน้าที่ที่สามารถใช้กฎหมาย
ดังกล่าวคือใคร (รัฐบาล, รัฐสภา, เจ้าหน้าที่ รัฐ, หน่วยงานทางปกครอง หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 

แหล่งที่มาของกฎหมาย 

แหล่งท่ีมาของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ
และพระราชบญัญัติ   ส าหรับประเทศท่ีเพิ่งมีรัฐธรรมนูญมาไม่นาน (ไม่เกิน 30 ปี) 
แหล่งท่ีมาหลกัของกฎหมายสิ่งแวดล้อม จะมาจากรัฐธรรมนูญ และจะน าไปสู่การ
ปฏิบตัิโดยกฎหมายระดบัพระราชบญัญตัิและกฎหมายล าดบัรองอ่ืน ๆ เช่น กรณีของ
ประเทศลาตินอเมริกา ส่วนในประเทศท่ีมีรัฐสภา แหล่งท่ีมาหลักของกฎหมาย
สิง่แวดล้อม คือ พระราชบญัญัติ และจะน าไปสู่การปฏิบตัิโดยกฎหมายล าดบัรองอ่ืน 
ๆ เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เอเชียและแอฟริกา โดยมีข้อยกเว้นไม่มากท่ี
แหลง่ท่ีมาของกฎหมายสิง่แวดล้อม คือ รัฐธรรมนญู (ไทยและไอเวอร่ีโคสต์)  
  ส าหรับ 43 ประเทศท่ีเข้าร่วมประชุมในครัง้นี ้(ดูเอกสารประกอบ 1) มี
บางประเทศได้ให้รายละเอียดเก่ียวกบักฎเกณฑ์ด้านสิง่แวดล้อมมาด้วย เช่น ประเทศ
โคลมัเบีย ท่ีมกีฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนญู 28เร่ือง มีกฎหมาย 22 ฉบบั มีกฎกระทรวง 40 
ฉบบัและ มตอีิก 23 มติ  สว่นในประเทศอ่ืน กฎเกณฑ์เน้นไปท่ีกฎหมายไม่ก่ีฉบบั เช่น
กรณีของ อียิปต์ ชาล์ด ฮังการีและอิสราเอล แนวทางทัง้สองนีเ้ป็นแนวทางท่ีไม่ได้
ขดัแย้งกนั  แต่ทัง้สองฝ่ายได้เดินตามประเพณี สภาพทางภมูิศาสตร์และขนาดความ
กว้างใหญ่ของประเทศ ระบบการเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ี
แต่ละประเทศเผชิญ 
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  แหล่งท่ีมาและวิวัฒนาการของกฎเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมค่อนข้างจะ
ขยายตวัเพิ่มขึน้มากในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา  อนัเป็นผลมาจากความท้าทายท่ีมีมา
อย่างต่อเน่ืองของปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึน้ในช่วงท้ายของศตวรรษท่ีย่ีสิบ  และ
สภาพปัญหาได้เป็นตัวขับเคลื่อนให้มีการบัญญัติกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้เป็น
จ านวนมากตลอดมา 

  นอกจากกฎหมายสิ่งแวดล้อมทัว่ไปแล้ว ด้วยเหตท่ีุประเด็นสิ่งแวดล้อม
เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวพนัถึงระดบัโลก  หลาย ๆ ประเทศจึงได้มีการพฒันากฎหมาย
พิเศษขึน้ เพ่ือเป็นกลไกในการควบคุมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเป็นพิเศษท่ีครอบคลุม
ปัญหาและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีก าลังเผชิญ  ในบรรดาเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
หลากหลาย เร่ืองท่ีมีกฎเกณฑ์มากกว่าเร่ืองอ่ืน ๆ ได้แก่ เร่ืองน า้ มลพิษ เหมืองแร่ การ
ประมง ภเูขา การป้องกนัความเสี่ยงทางเทคโนโลยีและธรรมชาติ ขยะพิษ การปกป้อง
สิง่แวดล้อมทางทะเล GMOs และ ความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม เหล่านีท้ าให้สรุป
ได้ว่าแหลง่ท่ีมาของกฎเกณฑ์ เช่น กฎกระทรวง หรือกฎระเบียบท่ีมีผลบงัคบัเฉพาะใน
บางพืน้ที่ ถกูบงัคบัใช้เกือบจะเป็นการเฉพาะต่อกิจกรรม(ทางเศรษฐกิจ) ในแต่ละภาค
ส่วน เช่น ภาคการท่องเ ท่ียว , ภาคการเกษตร หรือ ต่อการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การประมง, การท าเหมืองแร่, การขดุเจาะน า้มนั  
 เน่ืองจากพฒันาการของการบญัญัติกฎหมายท่ีมีอย่างกว้างขวางและจ าเป็น
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  บางประเทศท่ีเป็นรัฐ
เด่ียวได้เห็นถึงความจ าเป็นในการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เข้าเป็น
ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบบัเดียว  ท่ีกฎเกณฑ์ทัง้หมดในการก ากบัควบคมุถูก
รวมไว้ด้วยกนัอย่างท่ีควรจะเป็น เช่น กรณีของประเทศฝร่ังเศส สวีเดน และ โคลมัเบีย 

  สว่นกฎหมายของประเทศท่ีเป็นรัฐรวมนัน้จะมีกฎหมายทัว่ไปท่ีบงัคบัใช้
ทัว่ทัง้ประเทศ แต่ก็จะมีกฎหมายพิเศษเฉพาะเร่ืองท่ีขึน้อยู่กบัรัฐต่าง ๆ เช่น กรณีของ
ประเทศแคนาดา 
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 ผู้มีอ านาจ 

  เก่ียวกบัผู้มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม  จะมีความแตกต่างกนัไป
ตามโครงสร้างของรัฐ ว่าเป็นรัฐเด่ียวหรือรัฐรวม ในกรณีท่ีเป็นรัฐรวมการด ารงอยู่ของ
สถาบนัที่ดแูลประเด็นสิง่แวดล้อมจะแตกต่างกนัไปในแต่ละรัฐ  โดยอ านาจผกูพนัและ
การบงัคบัได้ของค าสัง่ขึน้อยู่กบัผู้พิพากษาท่ีจะเป็นผู้ ให้ความกระจ่าง 

  ในประเทศท่ีเป็นรัฐเดี่ยว  ผู้มีอ านาจเป็นได้ทัง้รัฐบาลและรัฐสภา ในบาง
กรณีจะมีผู้มีอ านาจเฉพาะเหนือพืน้ที่ใดพืน้ที่หนึ่งแต่ก็จะมีอ านาจจ ากดัมาก เช่นกรณี
ของประเทศฝร่ังเศสซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีด้านสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก  แต่มีอ านาจน้อยเมื่อ
เทียบกับสถาบนัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (รัฐบาล, รัฐสภา)  ในรัสเซียก็มีหน่วยงานช่ือต่าง ๆ 
เช่น หน่วยงานสหพันธ์เพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อม หน่วยงานสหพันธ์เพ่ือทรัพยากรน า้ 
หน่วยงานสหพนัธ์เพ่ือเพ่ือติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและพลงังานน า้  หน่วยงาน
สหพนัธ์เพ่ือป่าไม้  ส่วนท่ีเดนมาร์กได้แก่หน่วยงานเพ่ือธรรมชาติ ท่ีสโลวาเนีย ได้แก่ 
หน่วยงานเพ่ือความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และหน่วยงานทางสิง่แวดล้อม (หน่วยงาน
สงูสดุคือ กระทรวงสิง่แวดล้อมและการเกษตร)  

  อ านาจของ รัฐสภา คือ  การตรากฎหมาย  ส่ วน ระดับ รั ฐบาล 
(ระดบัประเทศ, หน่วยงานระดบัท้องท่ี) คือการปรับใช้กฎหมาย 

  อย่างไรก็ตาม แม้ผู้มีอ านาจในพืน้ท่ีและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะ
ไม่มีคุณลกัษณะและอ านาจทางนิติบญัญัติ แต่พวกเขาก็มีหน้าท่ีในทางปกครองนั่น
คือความสามารถในการควบคมุดูแลในพืน้ท่ีของตนเอง  ดงันัน้พวกเขาจึงอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ทัว่ไปของรัฐสภาหรือภายใต้อ านาจของรัฐบาลกลาง (โคลมัเบีย, ฟินแลนด์, 
เดนมาร์ก)  

  ยงัมีต้นแบบอ่ืน ๆ ท่ีผู้มีอ านาจสามารถออกกฎหมายในระดบัรองลงมา
ได้  เช่น กรณีของประเทศ มอลต้า ท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบต่อประเด็นสิ่งแวดล้อม คือ 
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เจ้าหน้าท่ีสิง่แวดล้อมและการวางแผน และ เจ้าหน้าท่ีสขุภาพและความปลอดภยัจาก
การประกอบอาชีพ 

 

 2) อะไรคือแหล่งที่ มาของกฎหมายในระดับระหว่างประเทศ 
(กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศทั่วไป, สนธิสัญญาระดับภูมิภาค)ที่เก่ียวกับ
กฎหมายส่ิงแวดล้อมที่ ผู้พพิากษาต้องบังคับใช้ ? 

  ทกุประเทศท่ีลงนามในกฎบตัรองค์การสหประชาชาติล้วนเป็นผู้ลงนาม
ในสนธิสญัญาระหว่างประเทศ  อนัท าให้เกิดแหลง่ท่ีมาของกฎหมายในระดบัระหว่าง
ประเทศท่ีศาลอ้างถึงในประเด็นของกฎหมายสิ่งแวดล้อม  สนธิสญัญาบางฉบบัมี
ลกัษณะครอบคลมุทัว่โลก  ขณะท่ีฉบบัอ่ืน ๆ มีลกัษณะครอบคลมุระดบัภมูิภาค บาง
ฉบบัมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงลงไป 

 สนธิสญัญาหลกัที่ประเทศต่าง ๆ อ้างถึงเป็นการทัว่ไป ได้แก่ 

- 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) 

สนธิสญัญาหลกัระดบัภมูภิาคหรือระดบัเฉพาะประเทศท่ีมีการอ้างอิงถึง ได้แก่ 

- 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 1972-

1976) 
- 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) 

ส าหรับประเทศในสหภาพยโุรป นอกจากกฎหมายระหว่างประเทศท่ีได้
กล่าวถึงมาแล้ว  แหล่งท่ีมาของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ
ท่ีสุดคือ กฎหมายสหภาพยุโรป  ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงล าดับชัน้ของกฎหมายสหภาพ
ยโุรปแล้ว ถือว่าเป็นแหลง่ท่ีมาหลกัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

 

3) ผู้พพิากษาศาลปกครองได้น าหลักการทั่วไปของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
มาบังคับใช้หรือไม่ พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักการดังกล่าว
หรือไม่ 

  ในหลายประเทศมีแนวโน้มท่ีผู้พิพากษาจะน าเอาหลักการทั่วไปของ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้  หลกัการทัว่ไปท่ีถูกอ้างอิงมากท่ีสดุ ได้แก่  หลกัการ
ป้องกันไว้ก่อน หลกัการเร่ืองข้อมลูข่าวสาร หลกัการมีส่วนร่วม (ฝร่ังเศส) หลกัผู้ ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่าย (ตัวอย่างบางประเทศ เช่น ฝร่ังเศส, เยอรมนั, เบลเยียม, ไซปรัส, 
ฮอลแลนด์, อินโดนีเซีย, สาธารณรัฐเช็ค, สวิสเซอร์แลนด์, สโลเวเนีย, โคลัมเบีย) 
หลักการของการปกป้องคุ้ มครองระดับสูงสุด (เยอรมัน) หลักความสุจริตทาง
สิ่งแวดล้อม (สโลเวเนีย, เยอรมัน) หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เยอรมัน, ตุรกี, 
สวิสเซอร์แลนด์, สโลเวเนีย) หลักบูรณาการ (สโลเวเนีย) หลักความร่วมมือ 
(สโลเวเนีย, สวิสเซอร์แลนด์, เยอรมนั, สาธารณรัฐเช็ค) 
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  เป็นท่ีน่าสนใจว่าในประเทศชาด ไอวอร่ีโคสต์ และ เซเนกัล องค์คณะท่ี
พิจารณาคดีปกครองหรือศาลที่พิจารณาคดีปกครองไมรั่บพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมมา
จนถึงปัจจุบัน  ท าให้หลักการต่าง ๆ ไม่ถูกน ามาปรับใช้หรือพัฒนา  เช่นเดียวกับ
ประเทศตรุกีท่ีมีหลกัการทัว่ไปแต่ไมไ่ด้ถกูน ามาปรับใช้ 

  โดยหลักเกณฑ์ทั่วไปแล้วศาลจะปรับใช้และมีส่วนในการพัฒนา
หลกัการทัว่ไป  โดยในส่วนต้นของค าพิพากษาจะเป็นส่วนท่ีศาลตีความกฎหมาย ซึ่ง
ต้องถือว่าศาลได้มีสว่นร่วมในการพฒันาหลกัการทัว่ไปของกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้ว 
หลกัการหนึ่งท่ีได้รับความใส่ใจมากคือ หลกัความพอสมควรแก่เหตแุละการตีความ
หลกัการดงักลา่ว 

  อย่างไรก็ตาม มีหลายประเทศท่ีการปรับใช้หลกัการทางกฎหมายเป็น
ความรับผิดชอบของผู้พิพากษาศาลปกครอง  แต่พฒันาการของมนัก็สมัพนัธ์กันกับ
ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองสูงสุด (คอสตาริกา) ในกรณีอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีศาล
ปกครอง (มอลตา) ผู้ มีส่วนในการพัฒนาคือ ศาลด้านการสอบและวางแผน
สิง่แวดล้อมและศาลอทุธรณ์ท่ีมีอ านาจพิจารณาเร่ืองดงักลา่ว 

  ในกรณีของประเทศนอร์เวย์ท่ีไม่มีศาลปกครองท าให้คดีสิ่งแวดล้อม
ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกบัคดีแพ่งและถกูตดัสินโดยศาลยตุิธรรม ดงันัน้ ศาลจึง
ได้ปรับใช้และมีสว่นในการพฒันาหลกัการภายใต้เขตอ านาจของตน 

 

 

4)  กฎหมายสิ่งแวดล้อมได้รับการพิจารณาว่าเป็นเช่นเดียวกับสิทธิ
มนุษยชนหรือสิทธิขัน้พืน้ฐานในรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาหรือไม่ 
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  58% ของประเทศท่ีเข้าร่วมประชมุยอมรับกฎหมายสิ่งแวดล้อมในฐานะ
ท่ีเป็นสิทธิมนุษยชนและ 42% ในฐานะสิทธิขัน้พืน้ฐาน ส่วนในระดบัภูมิภาคนัน้ใน
ทวีปอเมริกา 67% ถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐาน ในทวีปแอฟริกา 62% ในทวีปยโุรป 58% 
ในทวีปเอเชีย  67% ถือเป็นสทิธิมนษุยชน 

  เมื่อพิจารณาสถานการณ์ท่ีกลา่วมา จ าเป็นต้องระบใุห้ชดัเจนดงัต่อไปนี ้

o ขณะท่ีแนวโน้มคือการยอมรับในฐานะสิทธิขัน้พืน้ฐานหรือสิทธิ
มนุษยชน  ในบางประเทศยอมรับมากกว่านัน้คือยอมรับในฐานะ
สิทธิรวมหมู่หรือสิทธิขัน้พืน้ฐานของกลุ่มทางสังคม (โคลัมเบีย, 
เนเธอร์แลนด์)  

o ในกรณีของประเทศมอลตา  เป็นหน้าท่ีของประชาชนทุกคนท่ีต้อง
ร่วมกับรัฐในการปกป้องสิ่งแวดล้อม  แต่ไม่รวมถึงธรรมชาติหรือ
สิง่จ าเป็นของมนษุย์ 

o ในกรณีของไอวอร่ีโคสต์ ได้รับการยอมรับทัง้ในฐานะสิทธิขัน้พืน้ฐาน
และความเป็นมนษุย์ 

o ในแคนาดา ไม่ได้รับการยอมรับในฐานะสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขัน้
พืน้ฐานแต่เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามในจังหวัด Quebec 
ลกัษณะดงักลา่วได้รับการยอมรับเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานในสาธารณรัฐ  
อย่างไรก็ตามเมื่อข้อขัดแย้งได้เข้าสู่กระบวนการศาล  ตัวอย่าง
เหลา่นีไ้มไ่ด้ถกูยอมรับหรือปรับใช้ดงัเช่นท่ีกลา่วมา 

o ในสหภาพยุโรปบางประเทศ (เยอรมัน, ออสเตรีย) ไม่ยอมรับใน
ฐานะสิทธิขัน้พืน้ฐานหรือสิทธิมนุษยชนในกฎหมายภายใน  แต่
ยอมรับ Brussels’s guidelines ว่ามีฐานะเป็นสทิธิมนษุยชน 
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o ประเทศองักฤษยอมรับเร่ืองสิ่งแวดล้อมในฐานะของสนธิสญัญาแต่
ไมย่อมรับในฐานะรัฐธรรมนญู  โดยขอบเขตของการคุ้มครองเป็นไป
ตามสนธิสญัญาของสหภาพยโุรปว่าด้วยสทิธิมนษุยชน 

o ในกรณีอ่ืน ๆ ท่ีรัฐธรรมนูญไม่ได้รับรองสิ่งแวดล้อมในฐานะสิทธิขัน้
พืน้ฐานหรือสิทธิมนุษยชน  ผู้ พิพากษาก็พิจารณาถึงแง่มุมทาง
รัฐธรรมนญูในการสนับสนนุสิทธิในสขุภาพ  ความปลอดภยัและสขุ
ภาวะท่ีดีของสิง่แวดล้อมเช่นในกรณีของประเทศลธิวัเนีย  

 
2. อ านาจของผู้พพิากษาศาลปกครองในประเดน็ส่ิงแวดล้อม 

1) คดีส่ิงแวดล้อมอยู่ภายใต้อ านาจพิจารณาของผู้พิพากษาศาล
ปกครองทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน ศาลยุตธิรรมมีอ านาจในการพิจารณาด้วย
หรือไม่ มีศาลช านาญพเิศษเพื่อพจิารณาหรือไม่ 
  ไมม่ีศาลช านาญพิเศษท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีสิง่แวดล้อม เพราะอ านาจ
ในการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมทัง้หมดเป็นไปตามกฎหมายทัว่ไป ดงันัน้จึงมีทัง้ท่ีอยู่
ในอ านาจของผู้พิพากษาศาลปกครองเช่นเดียวกบัผู้พิพากษาศาลแพ่งและคดีอาญา 

  ในประเทศท่ีอ านาจในการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นของ
ศาลปกครอง  กรณีมกัลงเอยด้วยการมีอ านาจเพียงบางส่วน  เช่น กระบวนพิจารณา
ทางอาญา ศาลอาญาเป็นผู้ตดัสนิ และในประเด็นสิง่แวดล้อมท่ีปรากฏในคดีก็จะเป็น
อ านาจของผู้พิพากษาท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้มีอ านาจตดัสนิ 

2) อะไรเป็นเกณฑ์ที่แบ่งแยกเขตอ านาจระหว่างศาลปกครอง ศาล
ยุตธิรรมและศาลช านาญพเิศษ 

  โดยทัว่ไปแล้วไมม่ีศาลช านาญพิเศษท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะ มีข้อพิจารณา 3 ประการท่ีสามารถแยกคดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจของศาล
ปกครองออกจากคดีอ่ืนได้ คือ 
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1) ต้องมีลกัษณะที่แตกต่างอย่างชดัเจนจากศาลยตุิธรรม 
2) ต้องแตกต่างจากศาลยุติธรรม  เว้นแต่กรณีท่ีศาลสงูสดุจ าเป็นต้อง

พิจารณาคดีเหล่านี ้ทัง้ท่ีมาจากเขตอ านาจทางคดียุติธรรมและทาง
คดีปกครอง 

3) เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางกฎหมายเดียวกันและในประเด็น
พิเศษบางประเด็น (ด้านสิ่งแวดล้อม) ซึ่งจะได้รับการพิจารณาโดย
เขตอ านาจพิเศษ 

 มีข้อยกเว้นใน มอลตาที่มี "ศาลเพ่ือการตรวจสอบการวางแผน 
และสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีในการบังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปกป้องสิง่แวดล้อมและพระราชบญัญตัิน า้ในระดบัประเทศ   
  ในกรณีของฟินแลนด์ ศาลปกครองภูมิภาคเป็นผู้ มีอ านาจในการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้ มครองสิ่งแวดล้อมและกฎหมายน า้ใน
ระดับประเทศ แต่การตัดสินใจต้องตัง้ฐานอยู่บนหลักเกณฑ์ของผู้ เช่ียวชาญทาง
เทคโนโลยีและทางนิเวศน์ 

  เมื่อพิจารณาถึงหลกัการแบง่แยกอ านาจท่ีก าหนดโดยกฎหมายทัว่ไปท า
ให้ผู้พิพากษาศาลปกครองมีหน้าท่ีต้องพิจารณาข้อพิพาทระหว่างกฎหมายปกครอง
หรือเอกชนท่ีมีลกัษณะเป็นการท าหน้าท่ีในทางมหาชนด้วย 

  ดังนัน้ข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ระหว่างบุคคลจึงอยู่ภายใต้อ านาจของศาล
ยุติธรรม ขณะท่ีศาลอาญามีความรับผิดชอบในการพิจารณาค าฟ้องท่ีมีบทลงโทษ
และการฝ่าฝืนในการกระท าทางอาญา 

  โดยสรุปแล้วโดยทั่วไปเหตุท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของการด าเนินการทาง
กฎหมายต้องถกูวิเคราะห์เพ่ือระบถุึงลกัษณะของข้อพิพาทก่อน 

3) กรณีที่ศาลปกครองมีอ านาจ ศาลใดเป็นศาลที่มีอ านาจในชัน้ 
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ต้นและชัน้อุทธรณ์ 

  ในระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ โดยหลกัเกณฑ์ทัว่ไปแล้วมีระบบ
เยียวยาแก้ไขโดยการอทุธรณ์ 

  มีลกัษณะพิเศษบางประการท่ีต้องตัง้ข้อสงัเกตไว้ เช่น 

  ในประเทศสหพันธรัฐเช่น แคนาดา ถ้าเป็นการอุทธรณ์คัดค้านศาล
จงัหวดัหรือศาลสหพนัธ์  เป็นท่ีรับรู้กันว่าจะต้องอทุธรณ์ต่อศาลด้านสิ่งแวดล้อมของ 
ออนตาริโอ 

  ในประเทศองักฤษ  คดีในชัน้ต้นท่ีได้รับการพิจารณาโดยองค์คณะคดี
ปกครองขององักฤษและเวลส์ ต้องอทุธรณ์ไปยงัศาลอทุธรณ์ 

  ในประเทศเยอรมนั  โดยเกณฑ์ทัว่ไปแล้ว ศาลปกครองท้องถ่ินจะเป็นผู้
พิจารณาคดีในชัน้ต้น และการอุทธรณ์คดัค้านค าพิพากษาของศาลชัน้ต้นได้รับการ
พิจารณาโดยศาลปกครองชัน้สูงเฉพาะเพียงคดีท่ีเป็นไปตามกฎหมายเท่านัน้ ศาล
ปกครองแห่งสหพนัธรัฐมีอ านาจพิจารณาเพียงคดีส าคญั ๆ เก่ียวกบัโครงสร้างพืน้ฐาน 
เช่น ทางรถไฟ ท่อก๊าซ ประเด็นนิวเคลียร์ หรือ สนามบนิ 

 

3. วธีิพจิารณา 
1) การเข้าถงึกระบวนการยุตธิรรม 

1.1) มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการรับฟ้องในกรณีที่เป็นการฟ้องคดี 

โดยบุคคลธรรมดา (การละเมิดสิทธิหรือประโยชน์ส่วนบุคคล, การฟ้องคดีโดย
ประชาชน,...) 

 เง่ือนไขของการใช้สิทธิมีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละประเทศ ซึ่งควรต้อง
ตัง้ข้อสงัเกตไว้ดงันี ้: 
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- ปัจเจกชนแต่ละคนต้องแสดงให้เห็นทัง้ผลประโยชน์ท่ีแท้จริงและการละเมดิ
สทิธิ เพ่ือให้ตนเองมีความชอบธรรมและมีความสามารถในการย่ืนฟ้อง 

- ในฝร่ังเศสและลธิวัเนียนัน้ การแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในการโต้แย้งค าสัง่
ก็เพียงพอท่ีศาลจะรับฟ้องแล้ว ดงันัน้การให้เหตผุลในเร่ืองการละเมิดต่อกฎหมายจึง
ไมจ่ าเป็น 

- ในกรณีอ่ืน ๆ เช่น สโลวาเนีย เป็นที่น่าสงัเกตว่าคณุสมบตัิในการฟ้องคดีถกู
ก าหนดโดยองค์กรคุ้มครองสิง่แวดล้อม 

1.2) อะไรคือหลักเกณฑ์ในการรับฟ้องกรณีการริเร่ิมฟ้องคดีโดย 
นิติบุคคล (โดยเฉพาะสมาคม, เอ็นจีโอ, องค์กรสาธารณะที่ท างานเก่ียวกับ
ประเดน็สิ่งแวดล้อม) มีสมมติฐานหรือไม่ว่าผลประโยชน์ของพวกเขาด ารงอยู่
ท าให้สามารถฟ้องคดีได้ 
  ส าหรับนิติบคุคลแล้ว เง่ือนไขคณุสมบตัิในการฟ้องคดีเป็นเช่นเดียวกับ
บคุคลธรรมดาที่ได้กลา่วไว้แล้ว  แต่มีความจ าเป็นบางประการท่ีควรแสดงไว้ :  

  - .ในประเทศเช่น ไอวอร่ีโคสต์และโรมาเนีย เง่ือนไขการฟ้องคดีดงักล่าว
ไมถ่กูปรับใช้กบันิติบคุคลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม เพราะกฎหมายของพวกเขาได้
ให้ความส าคญัว่าองค์กรเหลา่นีม้ีผลประโยชน์ท าให้มาใช้สทิธิ 

  -   ในประเทศออสเตรีย ไม่อนุญาตให้บุคคลริเร่ิมกระบวนการทาง
กฎหมายต่อศาลเพราะกฎหมายได้ก าหนดความสามารถในการฟ้องคดีต่อศาลไว้เป็น
การเฉพาะ  อย่างไรก็ตามประชาชนมีสทิธิย่ืนเก่ียวกบัรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในโครงการท่ีผ่านการอนุมัติ ของฝ่ายปกครองได้ในกรณีท่ีมีเ ช่ือว่า
ผลกระทบทางสิง่แวดล้อมไมม่ีความชดัเจน 

  -  ในประเทศฝร่ังเศสมีข้อสนันิษฐานว่าสมาคมท่ีได้รับการรับรอง จะมี
ประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง  อย่างไรก็ตามข้อสันนิษฐานเดียวกันนีก็้ต้องประกอบด้วย
เง่ือนไขอีกหลายข้อ  แต่ท่ีส าคัญต้องสามารถแสดงให้เห็นการเช่ือมโยงโดยตรง
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ระหว่างค าตดัสินกับวตัถุประสงค์ของผู้ ร้อง ปัจจุบนัแม้จะขาดแคลนสมาคมท่ีได้รับ
การรับรอง แต่สมาคมก็อาจเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้เพียงแต่จะไม่ได้รับ
ประโยชน์จากข้อสนันิษฐานข้างต้น 

  -  ในประเทศแอลจีเรีย นิติบุคคลและเอ็นจีโอได้รับประโยชน์ในเร่ือง
กฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีได้ให้ข้อสันนิษฐานว่าพวกเขามีประโยชน์เก่ียวข้องท่ีจะ
ด าเนินการได้ 

 

2)  กระบวนพจิารณา 

 2.1 มีกระบวนการอุทธรณ์ทางปกครองก่อนหรือไม่ (เป็นทางเลือกหรือ
บังคับ) 

  ประเทศส่วนใหญ่ (88%) การแก้ไขเยียวยาปัญหาเป็นแบบทางเลือก 
สว่นที่เหลือ (12%) เป็นแบบบงัคบั 

  ในการศึกษาของหลายประเทศ มีข้อสังเกตทั่วไปว่าไม่มีกระบวนการ
อทุธรณ์ทางปกครองแบบบงัคบัก่อนการเข้าถึงศาลปกครอง  แต่ในแง่นีก็้ไม่อาจพดูได้
ว่าประเทศเหลา่นีม้ีความขาดแคลนทรัพยากร  เน่ืองจากบางครัง้กฎหมายดงักลา่วถกู
ก าหนดไว้ให้เป็นทางเลือก ยิ่งไปกว่านัน้ ยงัมีสถานการณ์พิเศษบางสถานการณ์เช่น
กรณีของประเทศแคนาดาท่ีกลไกอทุธรณ์เป็นทางเลือก แต่ถ้าผู้ ฟ้องคดีอ้างว่าได้มีการ
อทุธรณ์ไปยงัหน่วยงานรัฐและหน่วยงานรัฐไม่ตอบกลบัมาภายใน 6 เดือน เร่ืองนัน้ ๆ 
ก็สามารถน าเข้าสูก่ารฟ้องคดีได้โดยไมม่ีข้อจ ากดัเร่ืองระยะเวลา 

  กระบวนการดงักล่าวเป็นมาตรการบงัคบัในประเทศอ่ืน เช่น โรมาเนีย 
ไอวอร่ีโคสต์ เซเนกลั เนเธอร์แลนด์ และ อินโดนีเซีย  
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  ในกรณีพิเศษเช่นกรณีของประเทศเซเนกัล กระบวนการอุทธรณ์เป็น
สิ่งจ าเป็นในการฟ้องเพิกถอน  แต่ถ้าเป็นคดีเก่ียวกบัการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย  ก็ไมเ่ป็นมาตรการบงัคบั 

  ในกรณีของประเทศแคมารูน คู่กรณีมีสิทธิในการอุทธรณ์ตามข้อตกลง
เร่ืองอนญุาโตตลุาการ/การไกลเ่กลี่ยได้ 

2.2 หลังจากที่มีการออกค าส่ังทางปกครองไปแล้วการด าเนินการทาง
กฎหมายต้องท าภายในระยะเวลาเท่าใด (มีข้อจ ากัดตามกฎหมายทั่ วไป, มี
ข้อจ ากัดที่เฉพาะขึน้อยู่ กับผู้ร้อง...) 

  เก่ียวกับระยะเวลาในการโต้แย้งค าสั่งทางปกครองนัน้ ปรากฏว่าทุก
ประเทศมีการก าหนดระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะ โดยระยะเวลาขึน้อยู่กับกฎหมาย
ภายในของแต่ละประเทศที่อยู่ภายใต้กฎหมายทัว่ไปและไมเ่กินหกเดือน 

  มีข้อยกเว้นเดียวคือกรณีของประเทศฝร่ังเศส ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ
ก่อสร้างท่ีอนัตราย เช่น โรงงานนิวเคลียร์  ระยะเวลาคือสองปีซึ่งเป็นการก าหนดโดย
รัฐสภา 

 

2.3 การอุทธรณ์มีผลเป็นการทุเลาผลบังคับหรือไม่ ถ้าไม่ มีกระบวนการ
โดยสรุปเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวหรือไม่ (การทุเลาการบังคับ, มาตรการชั่วคราว
...) 

  โดยทัว่ไปแล้วการอทุธรณ์ไมไ่ด้เป็นการทเุลาผลบงัคบั  อย่างไรก็ตามใน
บางกรณีการทเุลาผลบงัคบัขึน้อยู่กบัข้อพิจารณาที่เก่ียวข้อง ซึง่ศาลจะเป็นผู้พิจารณา 
(ออสเตรีย) ในหลายประเทศสิทธิท่ีจะด าเนินการดงักล่าวมาจากการเรียกร้องของผู้
ร้อง หรือมีขึน้ระหว่างท่ีมีการทุเลาผลบังคับของค าสั่งทางปกครอง (นอร์เวย์, 
อินโดนีเซีย,ไทย) หรือการปรับใช้มาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมภายใต้การศึกษาเร่ือง
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สิ่งแวดล้อม (อิตาลี) หรือเมื่อมีการใช้อ านาจเกินขอบเขต (ตูนิเซีย, ไอวอร่ีโคสต์, 
เซเนกัล) กรณีของจีนการอุทธรณ์มีผลทุเลาการบงัคับท่ีมีช่ือเรียกว่า “suspension 
resource” ซึ่งจะไม่เรียกว่าการอุทธรณ์  ในอีกด้านหนึ่งควรต้องเน้นให้เห็นว่าใน
ประเทศทัง้หมดนัน้ก็มีข้อยกเว้นอยู่เช่นในประเทศยเูครนและสโลเวเนีย ท่ีการอทุธรณ์
มีผลเป็นการทเุลาการบงัคบั 

2.4 มีกฎเกณฑ์กระบวนพิจารณาเฉพาะอื่ น ๆ ในประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

  โดยทัว่ไปแล้วประเทศต่าง ๆ ไม่มีกฎระเบียบพิเศษในเร่ืองสิ่งแวดล้อม  
ส าหรับประเทศท่ีมีกฎระเบียบพิเศษก็จะเป็นผลจากการพัฒนาวิธีการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดล้อมภายในของตน 

  หวัข้อที่มีผลกระทบมากท่ีสดุหรือมีการพฒันากฎระเบียบขึน้  คือเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการคุ้มครองน า้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การป้องกนัและ
ควบคมุมลพิษ เหมืองแร่ ขยะและถนนในเมือง 

  เป็นท่ีสงัเกตว่ากฎระเบียบท่ีมีอยู่จ านวนมากและแตกต่างหลากหลาย
ในประเทศต่างๆ มีแนวโน้มท่ีจะน าไปสูก่ารจดัท าเป็นประมวลกฎหมายฉบบัเดียว 

 

3. อ านาจของผู้พพิากษา 

 3.1 ผู้พิพากษาที่ รับผิดชอบในการสืบสวน/ระหว่างขัน้ตอนการ
เตรียมการมีอ านาจอะไรบ้าง (การวิเคราะห์, เพื่อนศาล, การตรวจสอบพืน้ที่ , 
การส่ือสารข้อมูลโดยรัฐหรือผู้เก่ียวข้องทางเศรษฐกิจ..) 

  อ านาจศาลมีแนวโน้มท่ีเป็นลกัษณะทัว่ไป  ผู้พิพากษาศาลยตุิธรรมและ
ผู้พิพากษาศาลปกครองมีความรับผิดชอบท่ีต้องแก้ไขประเด็นสิ่งแวดล้อม ไม่มี
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หลักฐานชีว้่ามีประเทศใดมีศาลช านาญพิเศษท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม  
ยกเว้นออสเตรียท่ีมีศาลสิ่งแวดล้อมอิสระ อย่างไรก็ตามการแสวงหาพยานหลกัฐาน
ศาลปกครองมีอ านาจเช่นเดียวกบัศาลยตุิธรรม 

  มีบางกรณีท่ีพยานหลกัฐานท่ีต้องใช้ในการระบถุึงข้อเท็จจริงในกระบวน
พิจารณาถูกเรียกร้องโดยคู่กรณี หรืออีกกรณีคือศาลมีอ านาจโดยตนเองในการออก
หมายเรียกเมื่อพยานหลกัฐานมีไมเ่พียงพอ  กรณีตวัอย่างเช่นศาลเรียกให้ผู้ เช่ียวชาญ
ท่ีเก่ียวข้องให้ความเห็น (เนเธอร์แลนด์, ฝร่ังเศส, เบอกิน่า ฟาโซ, เลบานอน, 
โปรตเุกส), ด าเนินการตรวจสอบ (เบอร์กิน่า ฟาโซ่, อินโดนีเซีย, สวีเดน), การด าเนิน
กระบวนการสืบสวนคู่ขนาน (ตรุกี), การยอมรับค าเบกิความ (อิตาลี)  

  กรณียกเว้นหนึ่ง คือในกรณีท่ีเป็นการกระท าความผิดอาญาต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจของอัยการ ซึ่งมีเคร่ืองมือในการเข้าถึงความจริง  
กรณีนีจ้ึงไม่มีผู้พิพากษาท่ีมีอ านาจเข้ามา อย่างไรก็ตามศาลปกติก็ยงัคงมีอ านาจใน
การเข้าแทรกแซงกระบวนการสืบสวนได้ (โรมาเนีย) 

  ในทางตรงกนัข้ามมีหลายกรณีเช่นในอิสราเอล ท่ีผู้พิพากษาไมไ่ด้เข้ามา
เก่ียวข้องในกระบวนการเตรียมการ เน่ืองจากพวกเขาอยู่ภายใต้กฎหมายจารีต
ประเพณี 

3.2 การควบคุมตรวจสอบของศาลจ ากัดอยู่ แต่เพียงการควบคุม
กระบวนการหรือไม่  ผู้พพิากษามีอ านาจควบคุมเนือ้หาของการตัดสินหรือไม่ 
  โดยทั่วไปแล้วศาลมีอ านาจควบคุมได้ทัง้กระบวนการและเหนือค า
ตดัสนิ เหตท่ีุเป็นเช่นนีเ้พราะการแทรกแซงดงักลา่วของศาลผู้พิพากษาเป็นไปเพ่ือเป็น
หลกัประกันว่าสิทธิจะไม่ถูกละเมิดโดยศาลในระดับท่ีต ่ากว่าหรือฝ่ายปกครองหรือ
ระหว่างคู่กรณีท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการ 
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3.3 การใช้อ านาจควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครองเป็นการควบคุม
ตรวจสอบสิทธิใช่หรือไม่ ศาลได้เข้าไปควบคุมถงึความเหมาะสมหรือไม่ 

  เมื่อพิจารณาถึงการปฏิบตัิหน้าท่ีของศาลปกครอง  เห็นได้ว่าบทบาทใน
ภาพกว้างนัน้อยู่ภายใต้หลกัของความชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการวิเคราะห์ถึง
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองท่ีกฎหมายสิ่งแวดล้อมเข้าไป
เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตามในระดับของ “หลักการด าเนินคดีโดยดุลพินิจ”1  แม้ว่าผู้
พิพากษาจ านวนมากจะไม่ได้น ามาใช้  สิ่งนีโ้ดยปกติแล้วจะได้รับการน าไปใช้โดยผู้
พิพากษาศาลอาญา  ความจริงคือมีคดีน้อยมากเช่นกรณีของ สวิสเซอร์แลนด์และ
โรมาเนีย ท่ีหลกัการดงักล่าวถูกพฒันาขึน้โดยผู้พิพากษาศาลปกครองด้วย สวีเดนก็
ยึดหลักเร่ืองความชอบด้วยกฎหมายแต่มีบางกรณีท่ีใช้การตัดสินโดยหลักการ
ด าเนินคดีโดยดลุพินิจ ทัง้นีเ้พ่ือให้ค าพิพากษาสามารถน าไปปฏิบตัิได้ดีกว่า 

3.4 ระดับของการควบคุมตรวจสอบโดยศาลเป็นระดับใด 

  รูปแบบของการควบคมุตรวจสอบและขอบเขตยงัมีความไม่ชดัเจน โดย
แตกต่างกนัไปตามแต่ละประเทศ ค าอธิบายบางส่วนก็เช่นการควบคมุความชอบด้วย
กฎหมาย การควบคุมดุลพินิจและความเหมาะสม ส่วนการตีความแบบอ่ืน ขอบเขต
ของการควบคมุ ศาลจะพิจารณาถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมของพวกเขาในขัน้ตอนต่างๆ  
หรือเกิดขึน้จากตัวอย่างท่ีแตกต่างกันไปของเขตอ านาจในกฎระเบียบภายใน 
(ตวัอย่างท่ีสามเช่นกรณีของเยอรมนั) 

                                                           
1
 หลกัการด าเนินคดีโดยดลุพินิจ(Principle of opportunity) เป็นหลกัการในกฎหมายเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศส ซึ่งระบวุ่า การกระท า
ความผิดจะถกูลงโทษก็ตอ่เมื่อการด าเนินคดีได้พิจารณาถึงความเหมาะสมแล้ว กลา่วคือ อยัการมีอ านาจในการยกเลิกเพิกถอนกระบวน
พิจารณาทางอาญาได้หากเห็นวา่ไมส่มควรด าเนินคดีในกรณีนัน้ ๆ ส าหรับประเทศไทย เป็นเร่ืองดลุพินิจในการสัง่ฟ้องของอยัการ ซึ่งหาก
อยัการเห็นว่า การฟ้องคดีไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือจะมี
ผลกระทบต่อความมัง่คงหรือความปลอดภัย หรือต่อผลประโยชน์อนัส าคญัของประเทศ อยัการสามารถท าความเห็นเสนอต่ออยัการ
สงูสดุได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 และระเบียบส านกังานอยัการสงูสดุว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของ
พนกังานอยัการ พ.ศ.2547 ข้อ 78 
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  พิจารณาประเทศท่ีมีการควบคุมในขัน้ตอนของกระบวนพิจารณา อาจ
สรุปได้ว่า แม้เราไม่อาจวัดได้ แต่ก็เห็นชัดเจนในส่วนท่ีเก่ียวกับข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายท่ีถกูพฒันาขึน้โดยผู้พิพากษาศาลชัน้ต้นเมื่อมีการตดัสินคดี นอกจากนีก้าร
ตรวจสอบของศาลสงูคือการวิเคราะห์ควบคมุค าตดัสินของผู้พิพากษาศาลชัน้ต้น แต่
โดยทัว่ไปค าตดัสนิจะเน้นไปท่ีข้อเท็จจริงใหมท่ี่เก่ียวข้องในการวินิจฉัยว่าค าตดัสินนัน้
ท าไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม ่

  ส าหรับระดับข้อยกเว้นของฝร่ังเศสนัน้ สามารถเน้นไปท่ีการควบคุม
แบบจ ากดั ปกติและเฉพาะเจาะจง  ซึ่งแบบหลงัเรียกว่าการควบคุมแบบสมดลุ  ซึ่งผู้
พิพากษาใช้หลักนีเ้พ่ือวินิจฉัยผลกระทบในทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของ
โครงการด้านสิง่แวดล้อม 

3.5 อะไรคือมาตรการที่ ผู้พพิากษาสามารถตัดสินได้ 

  -  ผู้ พิพากษามีอ านาจเพียงเพิกถอนค าสั่งหรือมีอ านาจเปลี่ยนแปลง
ค าสัง่เป็นอย่างอ่ืนได้หรือไม ่

  -  ผู้พิพากษามีอ านาจในการลงโทษ  โดยการริเร่ิมของตนเองหรือเฉพาะ
เมื่อมีคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือไม ่

  -  ผู้ พิพากษาสามารถก าหนดค่าเสียหายได้หรือไม่  เขาค านวณ
ค่าเสียหายอย่างไร 

  -  ผู้พิพากษามีอ านาจสัง่ให้มีการแก้ไขฟืน้ฟไูด้หรือไม ่เป็นหน้าท่ีของศาล
ท่ีต้องสั่งหรือเป็นเพียงความเป็นไปได้  รูปแบบของการแก้ไขฟื้นฟูมีอะไรบ้าง 
(ค่าเสียหายทางกายภาพ, ค่าเสียหายทางการเงิน..) 
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  ในบรรดามาตรการท่ีศาลสามารถตดัสินได้ ประเทศต่าง ๆ ได้แสดงให้
เห็นว่าอยู่บนฐานของความสามารถหรืออ านาจในการลงโทษด้วยการเพิกถอน  การ
ฟืน้ฟเูยียวยาและการท าให้ดีขึน้  อ านาจเหลา่นีถู้กควบคมุก ากบัโดยกฎหมายภายใน 

  ในระดบัการตดัสินใจมีการตัง้ข้อสงัเกตไว้ว่าผู้พิพากษาศาลปกครองไม่
มีความสามารถในการลงโทษ  ดงันัน้อ านาจของพวกเขาจึงถกูจ ากัดอยู่แต่เพียงการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท า ท่ีจะน าไปสู่การเพิกถอนหรือการ
ปรับปรุง  เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ให้กลับไปเป็นดังเดิม (โปรตุเกส, ไอวอร่ีโคสต์, 
อินโดนีเซีย, จีน, อียิปต์, และแอลจีเรีย)  

  ในกรณีท่ีเฉพาะเจาะจง  มีข้อสังเกตว่าการเพิกถอนดังกล่าวมาจาก
กฎระเบียบภายในของรัฐ ซึ่งศาลจะมีอ านาจสั่งลงโทษได้ก็เฉพาะแต่เพียงกรณีท่ี
ค าสั่งของพวกเขาเป็นไปตามกฎระเบียบนัน้(ไซปรัส)  ในประเทศเช่นมอลตาและ
เนเธอร์แลนด์ อ านาจในการลงโทษเป็นของ “ศาลตรวจสอบและวางแผนสิ่งแวดล้อม” 
ในฝร่ังเศสและกรีซ อ านาจศาลมาจากการเยียวยาเพิกถอนในส่วนท่ีเก่ียวกับการใช้
อ านาจเกินขอบเขต ในเยอรมันการแทรกแซงของผู้ พิพากษาถูกจ ากัด ไว้เท่าท่ี
กฎหมายให้อ านาจเท่านัน้ โดยค าสัง่สามารถถกูเพิกถอนได้  น่ีคือสถานการณ์ท่ีอยู่บน
ฐานของหลกัเกณฑ์ท่ีเน้นเร่ืองการแบง่แยกอ านาจท่ีชดัเจนของฝ่ายรัฐ 

  ในกรณีของการเยียวยาฟืน้ฟูสิทธิทางสิ่งแวดล้อม ประเทศเช่น นอร์เวย์
เป็นผู้น าในการยอมรับการเยียวยาฟืน้ฟู ในลกัษณะของการออกค าสัง่ภายใน, ค าสัง่
คุ้มครองชัว่คราวในการพฒันาโครงการ เมื่อสิทธิทางสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบ ใน
กรณีนีก้ารเยียวยาถกูนิยามว่าเป็นทางกายภาพและการเยียวยาทางการเงิน 

  ในประเด็นเร่ืองการท าให้ดีขึน้ รัฐเช่นฝร่ังเศสใช้วิธีการนีถ้้ามีการ
น าเสนอในการฟ้องคดีอย่างสมบูรณ์แบบ ขัดแย้งกับกรณีของประเทศอิตาลีท่ีไม่มี
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อ านาจในการท าให้ดีขึน้  ดงันัน้อ านาจของศาลจึงมีเพียงการเพิกถอนการกระท าทาง
ปกครองหรือชดใช้ค่าเสียหาย 

 จากที่กลา่วไว้ข้างต้น อาจสรุปได้ว่า 

- ในเร่ืองของอ านาจในการสัง่การนัน้แบ่งได้ 2 ลกัษณะ คือ 1) ต้องเป็นกรณี
ใช้อ านาจเกินขอบเขต 2) ต้องมีการละเมดิโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
- อ านาจในการเยียวยาฟืน้ฟ ูปกป้องคุ้มครองสิง่แวดล้อมเป็นเร่ืองส าคญั 
- ส าหรับอ านาจในการปรับปรุงมาตรการหนึ่ง โดยการแทนท่ีด้วยอีก
มาตรการหนึ่ง  ซึ่งปกป้องคุ้มครองสิทธิท่ีได้รับการกล่าวอ้างว่าถูกละเมิดได้
มากกว่า 

 
4. การบังคับตามค าพพิากษาศาล 

1) มีกลไกพเิศษเพื่อปฏิบัตกิารตามค าพพิากษาหรือไม่ (อ านาจในการ 

คุ้มครองชั่ วคราว, การจ่ายค่าปรับตามช่วงเวลา, มาตรการอื่นเพื่อบังคับ
หน่วยงานทางปกครองหรือผู้ปฏิบัตกิารทางเศรษฐกิจ) 
  โดยทั่วไปแล้วกลไกการปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลจะจ ากัดอยู่
ภายใต้ค าพิพากษาศาลในเร่ืองทางแพ่ง ในแง่นี ้ย่อมถือว่าไม่มีกลไกพิเศษเพ่ือบงัคบั
ให้เป็นไปตามค าพิพากษาในกฎหมายสิ่งแวดล้อม  มีน้อยมากท่ีผู้ พิพากษาใช้
มาตรการบงัคบัรวมถึงมาตรการป้องกนัเช่นกรณีของประเทศกรีซ อิตาลีและลธิวัเนีย 
  ในกรณีของกรีซ มาตรการคุ้มครองชัว่คราวจะถูกใช้ถ้ามีความเสียหาย
ต่อบุคคลและมีความเช่ือมโยงกันระหว่างการกระท าและความเสียหาย ในกรณีท่ี
ความเสียหายเป็นเร่ืองทางกฎหมาย ก็จะมีการจดัการอย่างมีเหตมุีผล 

  ในประเทศอิตาลีมีคดีน้อยมากท่ีน าเสนอว่าค าสัง่ทางปกครองไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย จนต้องมีการแก้ไขความเสียหายท่ีเกิดจากค าสัง่ดงักล่าว  และเป็นไป
ได้ท่ีจะมีการชดเชยค่าเสียหายหรือแก้ไขเยียวยาให้กลบัเป็นดงัเดิม 
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  ในลธิวัเนียผู้ ท่ีมีสทิธิได้รับค่าเสียหายต้องเข้าเง่ือนไขสามประการ คือ 

1) การกระท าของฝ่ายปกครองต้องไมช่อบด้วยกฎหมาย 
2) มีความเสียหายเกิดขึน้จริง 
3) ต้องมีความเช่ือมโยงระหว่างการกระท าและผลความเสียหายท่ี

เกิดขึน้ 

ในประเทศอ่ืน ๆ กรณีของข้อยกเว้นเช่นในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีการสร้าง
กลไกขึน้ในฐานะของมาตรการเชิงป้องกัน ในประเทศฮงัการีศาลไม่มีอ านาจในการ
ก าหนดมาตรการ มีหน้าท่ีเพียงการตรวจสอบ เช่น ในคดีการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของค าสัง่ท่ีเก่ียวกบัค่าปรับในการปกป้องคุ้มครองสิง่แวดล้อม 

 ในประเทศเอเชีย  กลไกสว่นมากที่ถกูใช้คือมาตรการเชิงป้องกนัและการ 
ลงโทษในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
  ในประเทศแอฟริกา โดยทัว่ไปไมม่ีกลไกพิเศษท่ีจะเป็นหลกัประกนัใน
การปฏิบตัิตามค าพิพากษา  ยกเว้นแอลจีเรียและเมาลทิาเนียที่ซึง่ศาลมีอ านาจใน
การคุ้มครองชัว่คราวและให้จ่ายค่าเสยีหาย 
  ในกรณีอ่ืน ๆ กลไกสามารถถูกใช้ในรูปของคณะกรรมการติดตามการ
ปฏิบตัิตามค าพิพากษาท่ีมีศาลและคู่กรณีท่ีเก่ียวข้องรวมเข้ามาในกระบวนการโดยมี
ลกัษณะเป็นองค์กรสาธารณะมีหน้าท่ีเพ่ือเป็นหลกัประกันสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและ
การมีสว่นร่วมของสว่นรวม (โคลมัเบีย) 

  เมื่อพิจารณาถึงการบังคับตามค าพิพากษา  เป็นท่ีน่าสังเกตว่าผู้
พิพากษามีอ านาจในการสัง่ให้มีการแก้ไขสิ่งแวดล้อมโดยทัว่ไปและในกรณีท่ีมีการไม่
ปฏิบตัิตามค าสัง่ศาล ศาลก็มีอ านาจในการลงโทษส าหรับการละเมิดอ านาจศาล อนั
เป็นกรณีท่ีเก่ียวข้องกบัการลงโทษปรับ 
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  ในกรณีของประเทศเดนมาร์ค ตามกฎหมายปกป้องสิ่งแวดล้อม ถ้าการ
ลงโทษปรับถูกพิจารณาว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการบงัคบัการตามค า
พิพากษาของศาล เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินก็สามารถบงัคบัให้มีการฟืน้ฟไูด้  

2) ช่องทางกฎหมายที่ เป็นไปได้ในการโต้แย้งค าตัดสินคืออะไร 
สามารถอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายทั่วไปหรือไม่ 

ในหลายกรณีการอุทธรณ์ไม่สามารถท าได้  และในกรณีเช่นนัน้
กฎระเบียบจ านวนมากถูกถือว่าเป็นสิ่ง ท่ีไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ   จากศาล
รัฐธรรมนญูและการอทุธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุ 

  โดยทั่วไปแล้วรัฐส่วนใหญ่ (65%) สามารถอุทธรณ์ค าสั่งต่อศาล
ปกครองได้ ทัง้จากฝ่ายที่ถกูบงัคบั(ผู้ถกูฟ้องคดี) และฝ่ายผู้ เสียหาย(ผู้ ฟ้องคดี)  

ในกรณีอ่ืนซึ่งเขตอ านาจเป็นแบบสหพันธรัฐหรือรัฐสภา โดยปกติการ
อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อศาลสหพันธรัฐหรือศาลฎีกา ในคดีเหล่านีก้ารตรวจสอบเป็น
เคร่ืองมือท่ีไมน่่าพอใจ  อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นเช่นกรณีของฮงัการีท่ีศาลอาจชะลอ
การปฏิบัติตามค าสั่งสุดท้ายของศาลตามท่ีมีกฎหมายให้อ านาจไว้ได้  ค าสั่งท่ีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลล้วนถกูอทุธรณ์ได้โดยคู่กรณี 

 

ผู้ เข้าร่วมการประชมุทัง้สิน้ 43 ประเทศ มาจากแอฟริกา 9, อเมริกา 3, เอเชีย 5 และ
ยโุรป 26 ประเทศ 

  

  

  

 


