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บทที่ 1
บทนา
1.1 สภาพปัญหาและความสาคัญของปัญหา
ศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติเป็นวิถีชีวิตสาหรับประชาชาติใช้ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน อิสลามมีคา
สอนที่กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไว้อย่างชัดเจน หลักการปฏิบัติในสถาบันครอบครัว นับตั้งแต่ การ
แต่งงาน การหย่าร้าง การจัดการมรดก การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน การรั บรองบุตรกาพร้า ฯลฯ ซึ่ง
มุสลิมต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และถือเป็นความรับผิดชอบของส่วนบุคคลที่มีต่ออัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้า และ
ที่มีต่อมนุษย์ด้วยกัน (Hakkul Minaallah & HakkulMimunnas)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจงทาให้บรรดาผู้ปกครองผู้บริหารประเทศผู้นารัฐต่า งๆ โดยเฉพาะ
ประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นชนกลุ่มน้อยต้องตระหนักถึงสิทธิของชนกลุ่มน้อยอันพึงต้องรับรองรักษา
ตามเจตนารมณ์การปกครองระบอบประชาธิปไตย “คือการปกครองของคนส่วนใหญ่แต่ต้องคานึงหรือรักษา
สิทธิของคนส่วนน้อย (Majority Rule Minaority right) การตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา การ
มีสิทธิเสรีภาพในการจะปฏิบัติตามความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา แห่งตน ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญ อัน
เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศที่ผู้นา หรือผู้ปกครองรัฐพึงจะพิจารณาว่า สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสาคัญ
ที่จะต้องผ่อนปรนหรือให้การสงเคราะห์ หรือเอื้อเฟื้อ เปิดโอกาสให้มุสลิมสามารถปฏิบัติตามความเชื่อแห่งตน
ได้อย่างเสรีและเต็มที่ ตราบใดพวกเขาเหล่านั้นมิได้ ก้าวก่าย หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือทาลายความสงบ
เรียบร้อยของสังคม และเป็นการลดเงื่อนไขที่จะนาสู่ความแตกแยกและทาลายความสงบเรียบร้อยในที่สุด
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN
Member States) มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ ตามแบบสหรัฐอเมริกา โดยมีประธา
นาธิปดีเป็นประมุขและเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ แบ่งอานาจอธิปไตยออกเป็น 3 ส่วน คือ อานาจ
บริหาร อานาจนิติบัญญัติ และอานาจตุลาการ มีประธานาธิบดีซึ่งได้จากการเลือกตั้งเป็นประมุขและผู้นา
รัฐบาล
มีการแบ่งหน่วยรัฐบาลท้องถิ่น (local government units, LGUs) โดยที่มีจังหวัดเป็นหน่วย
หลัก มี 79 จังหวัด (provinces) แบ่งออกเป็นเมือง (cities) และเทศบาล (municipalities) ซึ่งหน่วยการ
ปกครองทั้งสองยังประกอบไปด้วย บารังไกย์ (barangay) อีกทอดหนึ่ง ถือเป็นหน่วยรัฐบาลท้องถิ่นที่เล็กที่สุด
ฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น 17 เขต (regions) ซึ่งทุกจังหวัดได้ถูกจัดให้อยู่ใน 16 เขตเพื่อความ
สะดวกในการปกครอง ยกเว้นเขตนครหลวง (National Capital Region) สาหรับเขตทั้ง 16 เขตนั้น อยู่ในหมู่
เกาะลูซอน จานวน 8 เขต, อยู่ในหมู่เกาะวิสายาส์ (Visayas) จานวน 3 เขต และหมู่เกาะมินดาเนา จาวน 6
เขต มีจานวนประชากรประมาณ 94 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชนพื้นเมืองที่เรียกว่า "ชาวมลายู" รองลงมาจะ
เป็นลูกครึ่งจีน ลูกครึ่งสเปน และลูกครึ่งอเมริกัน
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วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์เป็นการผสมผสานกันระหว่างตะวันตกและตะวันออก ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับ
อิทธิพลจากสเปน จีนและอเมริกัน รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ มีบทบัญญัติและเป็นมาตรการที่บ่งชี้ถึง การรับรอง
สิทธิเสรีภาพของชาวมุสลิมฟิลิปปินส์ (Filipino Muslim) ที่สามารถอยู่ร่วมภายใต้โครงการสร้างประเทศทั้ง
ทางการเมือง สั งคม เศรษฐกิจ และวัฒ นธรรมของประเทศฟิลิ ปปินส์ อาศัยอานาจกฤษฎีกาประกาศโดย
ประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์ ฉบับที่ 1083 จึงได้มีประกาศ “ประมวลกฎหมายสถานะภาพส่วนบุคคลแห่ง
ฟิลิปปินส์ “ ภายใต้ประมวลกฎหมายสถานภาพส่วนบุคคลมุสลิมแห่งฟิลิปปินส์ (Under President Decee
No 1086 & code of muslim Laws of the Philippine) หรือ PD 1083 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ตุลาการสังกัด และอยู่ภายใต้การควบคุม กากับและการบริหารจัดการของศาลสูง (Supreme Courts) โดย
กาหนดให้มีการจัดตั้ง “ศาลชารีอะฮฺ”ขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่นับถืออิสลามทั้ง
ประเทศ ซึ่งการจัดตั้งศาลแบ่งเป็น . ศาลชารีอะฮฺ ท้องถิ่น (Shari’ah Circuit Courts)ศาลชารีอะฮฺ ภูมิภาค
(Shari’ah District Courts)ศาลชารีอะฮฺ อุทรธรณ์ (Shari’ahApellate Courts)
ในส่วนของประเทศไทยการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในคดีที่เกี่ยวด้วยครอบครัวและมรดกในเขต
จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 ได้บัญญัติให้การวินิจฉัยชี้ขาดคดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัว
และมรดกของอิสลามศาสนิกในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ต้องใช้กฎหมายอิสลามว่าด้ว ย
ครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการนั้น และในการพิจารณา
คดีให้ดะโต๊ะยุติธรรมหนึ่งนายนั่งพิจารณาพร้อมด้วยผู้พิพากษา โดยดะโต๊ะยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อ
กฎหมายอิสลาม จึงมีความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม ในการทาหน้าที่วินิจฉัยชี้
ขาดข้อกฎหมายอิสลามซึ่งเป็นในส่วนของสารบัญญัติ ในปี พ.ศ.2554 สานักงานศาลยุติธรรมมีการจัดทา
คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก(ฉบับศาลยุติธรรม) และคาอธิบายคู่มือหลักกาหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก(ฉบับศาลยุติธรรม) แล้ว แต่ยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายวิธีสบัญญัติเพื่อใช้
พิจารณาคดีแพ่งเกี่ยวด้วยครอบครัวและมรดกของบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส
ยะลา และสตูลแต่อย่างใด จึงเป็นเรื่องที่สมควรและจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา ค้นคิดวิธีพิจารณาความที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการสารบัญญัติ ประเพณีปฏิบัติของศาสนาอิสลามสาหรับคดีครอบครัวและ
มรดก โดยจาเป็นต้องมีการพิจารณาถึงแนวคิดเรื่องการระงับข้อพิพาทตามหลักศาสนาอิสลาม แนวคิดและ
ปัญหาข้อขัดข้องเรื่องการใช้กฎหมายอิส ลามทั้งจากมุมมองของผู้ ปฏิบัติงาน ผู้ ใช้บริการการอานวยความ
ยุติธรรมของศาลและผู้เกี่ยวข้อง และวิธีพิจารณาที่มีใช้อยู่ตามหลักศาสนาอิสลามหรือแนวทางปฏิบัติทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกของบุคคลที่นับถือศาสนา
อิสลาม ประเทศฟิลิปปินส์นับเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการบังคับใช้กฎหมายอิสลามอย่าง
เป็นรูปธรรม และมีการจัดตั้งศาลซารีอะฮ์ขึ้นเพื่ออานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามใน
ประเทศซึ่งเป็นสิทธิที่พึงได้รับตามรัฐธรรมนูญของประเทศ จากการบังคับการใช้กฎหมาย President Decee
No 1086 & code of muslim Laws of the Philippine) หรือ PD 1086 ดังกล่าวย่อมมีปัญหาอุปสรรค์และ
ข้อท้าทายทั้งประเด็น ต่างๆที่เกี่ย วข้องกับ การบังคับใช้ การศึกษาประเด็นและข้อท้าทายในการบังคับใช้
กฎหมายครอบครัวมุสลิมในประเทศฟิลิปปินส์ ณ สมาคมวิจัยเรื่องสังคมวิทยาของชาวมุสลิม มหาวิทยาลัย
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ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมาอิสลามกับบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลาม
ที่เป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ นับเป็นปัจจัยสาคัญที่จะได้มีแนวคิดพื้นฐานในการกาหนดรูปแบบที่เหมาะสม
ในการยกร่างกฎหมายวิธีสบัญญัติเพื่อใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเกี่ยวด้วยครอบครัวและมรดกของ
บุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อมีความรู้และทราบประเด็นและข้อท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายครอบครัวมุสลิมใน
ประเทศฟิลิปปินส์ (PD 1083 - Muslim Personal Law in the Philippines)
2. เพื่อทราบถึงประเด็นและข้อท้าทายต่างๆในการบังคับใช้กฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมของ
ประเทศฟิลิปปินส์และนามาวิเคราะห์หาแนวทางที่เหมาะสมในการกาหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการยกร่า
กฎหมายวิธีสบัญญัติอิสลามประกอบหลักกฎหมายอิสลามฉบับศาลยุติธรรมต่อไป
3. เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายบุคคลมุสลิมเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยต่อไป
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาความรู้ประเด็นและข้อท้าทายต่างๆในการบังคับใช้กฎหมายครอบครัวมุสลิมในประเทศ
ฟิลิปปินส์ (PD 1083 - Muslim Personal Law in the Philippines) ณ สมาคมการวิจัยเรื่องสังคมวิทยาของ
ชาวมุสลิม มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 19–25 มีนาคม 2560
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นและข้อท้าทายต่างๆในการบังคับใช้กฎหมายครอบครัว
มุสลิมในประเทศฟิลิปปินส์ (PD 1083 - code of muslim Laws of the Philippine)
2. สามารถน าความรู้ ที่ไ ด้ รั บ มาเปรี ย บเที ย บและเป็ น แนวทางในการปรั บปรุ ง การบั งคั บ ใช้
กฎหมายอิสลามในประเทศไทย
3. เสนอต่อสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายบุคคลมุสลิม
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยต่อไป
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บทที่ 2

การศึกษาเปรียบเทียบ ( ความเหมือน/ความต่าง)
แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการประเด็นและข้อท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายครอบครัวมุสลิมในประเทศ
ฟิลิปปินส์เปรียบเทียบกับประเทศไทย
การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยนั้น บังคับเฉพาะเรื่องครอบครัวและมรดก สาหรับผู้
ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล และใช้บังคับตามนิ กายชาฟิอีย์เท่านั้น
แม้จะมีผู้ที่นับถือนิกายอื่น ๆ ในพื้นที่ เนื่องจากว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลามนิกายชาฟิอีย์ ทางคณะกรรมการยกร่างหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก ฉบับ
ศาลยุติธรรม ได้เห็นพ้องให้ใช้เฉพาะนิกายชาฟิอีย์ เพื่อไม่ให้มีการโต้แย้งหรือคัดค้านจากประชาชน และการใช้
กฎหมายอิสลามนี้บังคับกับคนที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่สี่จังวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น แม้อสังหาริมทรัพย์จะอยู่
ที่ไหนก็ตามในประเทศไทย และสามารถที่จะใช้คาตัดสินด้วยกฎหมายอิสลามในศาลที่ใช้กฎหมายอิสลามบังคับ
ทัว่ ประเทศไทย
นิกายชาฟีอีย์เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในแถบประเทศตะวันออกเฉียงใต้ของเอเซียยึดหลักมา
ตั้งแต่ห้าหกร้อยปีมาแล้ว โดยนักเผยแพร่ศาสนาชาวเยเมนที่มาจากภูมิภาคฮัดรอมีย์ ซึ่งคนในละแวกนั้นนับถือ
ศาสนาอิสลามนิกายชาฟีอีย์จนถึงปัจจุบัน ทาให้ผู้คนตั้งแต่เกาะสุมาตรา ชวา แหลมมลายู เกาะบอร์เนียว
ตลอดจนหมู่เกาะเล็กใหญ่ในทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ได้รับการเผยแพร่จากชาวเยเมนเกือบทั้งสิ้น จึง
ทาให้มุสลิมพื้นเมืองเกือบทั้งหมดในละแวกนี้นับถือนิกายชาฟีอีย์ ดังนั้น หากมีการใช้กฎหมายอิสลามบังคับใช้
ในศาลชารีอะห์ในประเทศเหล่านั้น เราจะเห็นว่าใช้ตามหลักกฎหมายอิสลามของนิกายชาฟีอีย์ทั้งหมด แต่ที่
ประเทศฟิลิปปินส์จะแตกต่างกับประเทศอีกหลาย ๆ ประเทศตรงที่ประเทศฟิลิปปินส์เอาหลักจากนิกายอื่นใน
กลุ่มอะห์ลีซุนนะห์ คือ นิกายมาลีกีย์ หรือฮัมบาลีย์ หรือฮานาฟีย์ หากเห็นว่าการใช้บังคับตามนิกายชาฟีอีย์นั้น
ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร ซึ่งเขาเรียกว่า วิธีตัฆยีร์ หมายความว่า การเลือกในสิ่งที่ดีที่สุด
ส่ ว นการฟ้ องร้ องคดีนั้ น ในประเทศไทยหากเป็นคดีครอบครัว ผู้ ฟ้อ งร้อ งคดี ต้องฟ้องที่ศาล
เยาวชนและครอบครัวในจังหวั ดที่จาเลยมีภูมิลาเนาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และที่ศาลจังหวัดตาม
ภูมิลาเนาของผู้ตายหากเป็นคดีมรดก และในการพิจารณาคดีนั้น ให้มีองค์คณะที่ประกอบด้วยดะโต๊ะยุติธรรม
ร่วมกันพิจารณากับผู้พิพากษาในข้อเท็จจริง ส่วนข้อกฎหมายอิสลามดะโต๊ะยุติธรรมเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยเพียง
ผู้เดียว
และวิธีการฟ้องร้องคดีในประเทศไทยนั้น ผู้ร้องหรือโจทก์ยื่นคาฟ้องที่ศาลตามขั้นตอนเหมือนคดี
ทั่วไป และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจะตรวจดูว่า เป็นคดีที่ต้องใช้กฎหมายอิสลามหรือไม่ หากเป็นคดีครอบครัวที่
ต้องใช้กฎหมายอิสลามแล้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจะแต่งตั้งองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษา 2
คน ดะโต๊ะยุ ติธรรมหนึ่ งคน และผู้พิพากษาสมทบเพื่อการพิจารณาคดีในข้อเท็จจริง แต่การวินิจฉัยในข้อ
กฎหมายอิสลามให้เป็นอานาจหน้าที่ของดะโต๊ะยุติธรรมเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่หากเป็นคดีมรดกที่ต้องใช้
กฎหมายอิสลามแล้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจะแต่ งตั้งองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษา 2
คน และดะโต๊ะยุติธรรม 1 คน ในการพิจารณาข้อเท็จจริง ส่วนพิจารณาข้อกฎหมายเป็นอานาจหน้าที่ของ
ดะโต๊ะยุติธรรมคนเดียวเท่านั้น และการวินิจฉัยของดะโต๊ะยุติธรรมในข้อกฎหมายอิสลามนั้นเป็นอันสิ้นสุด
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เด็ดขาด จะอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้ จึงทาให้มีปัญหาในกรณีที่ดะโต๊ะยุติธรรมวินิจฉัยผิดพลาด คู่ความไม่สามารถ
อุทธรณ์คดีได้ จึงทาให้ต้องรับกรรมตลอดไป ซึ่งขาดความยุติธรรมให้กับประชาชนที่เป็นมุสลิมในพื้นที่ที่มีการ
บังคับใช้กฎหมายอิสลาม
และศาลไม่มีหน้าที่จดทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือทะเบียนผู้ ที่นับถือศาสนาอิสลาม
ให้กับคู่สมรสที่เป็นมุสลิมแต่อย่างใด เพียงแต่อาจจะเป็นการรับรองจากดะโต๊ะยุติธรรมที่ได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้
นั้นได้ปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามแล้ว
ส่วนที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการจัดตั้งศาลชารีอะห์แยกออกเป็นเอกเทศจากศาลทั่วไปทั้งศาล
จังหวัด หรือศาลเทศบาล ซึ่งศาลในระดับท้องถิ่น เรียกว่า ศาลชารีอะห์ท้องถิ่นหรือเซอร์คิต ณ ปัจจุบันมี
จานวน 33 ศาล จากทั้งหมด 56 ศาล และมีศาลที่สูงขึ้นกว่าศาลชารีอะห์ท้องถิ่นที่ตั้งขึ้นในเมืองใหญ่หรือ
จังหวัดในเกาะมินดาเนา เรียกศาลชั้นนี้ว่ า ศาลชารีอะห์ภูมิภาค (Shariah District Court) ณ ปัจจุบันมี
จานวน 5 ศาล และการพิจารณาคดีของศาลชารีอะห์ในประเทศฟิลิปปินส์ เริ่มต้นด้วยการฟ้องที่ศาลชารีอะห์
ท้องถิ่นหรือเซอร์คิตก่อน แต่หากต้องการอุทธรณ์คดีที่ตัดสินโดยศาลชารีอะห์ท้องถิ่น(Shariah Circuit Court)
แล้ว ต้องอุทธรณ์ที่ศาลชารีอะห์ภูมิภาค (Shariah District Court) ในจังหวัดที่ศาลชารีอะห์ท้องถิ่น (Shariah
Circuit Court) ตั้งอยู่ แต่เขาให้เฉพาะกิจการที่เรียกว่าริฮาน หรือกิจการตามประเพณีท้องถิ่นของบังซาโมโร
สามารถทีจ่ ะฟ้องที่ศาลชารีอะห์ภูมิภาค (Shariah District Court) โดยตรง และกฎหมายฟิลิปปินส์อนุญาตให้
อุทธรณ์คดีของศาลชารีอะห์ท้องถิ่น (Shariah Circuit Court) ที่ศาลอุทธรณ์ทั่วไปหรือศาลฎีกาโดยตรงตาม
ส่วน 9 R.A. 9054
ผู้พิพากษาศาลชารีอะห์ ชุดแรกได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีมาร์คอสเมื่อปี ค.ศ.1985
ประกอบด้วยผู้พิพากษาศาลชารีอะห์ภูมิภาค (Shariah District Court) จานวน 3 ท่าน และผู้พิพากษาศาล
ชารีอะห์ท้องถิ่น (Shariah Circuit Court) จานวน 7 ท่าน บางส่วนได้ปลดเกษียณแล้ว และมีบางคนถึงแก่
ความตายก่อนเกษียณอายุราชการ ณ ปัจจุบันมีผู้พิพากษาศาลชารีอะห์จานวน 33 ท่าน และมีที่เป็นผู้หญิง 3
ท่าน และศาลฎีกากาหนดให้มีศาลชารีอะห์ภูมิภาค (Shariah District Court) จานวน 1 ศาลเท่านั้น
ส่วนวิธีการฟ้องร้องของศาลชารีอะห์ทั้งท้องถิ่น (Shariah Circuit Court) หรือภูมิภาค (Shariah
District Court) นั้น จะทาด้วยวิธีการยื่นคาร้อง กล่าวหา หรือห้าม หรือคัดค้าน หรืออื่น ๆ ด้วยการเขียนและ
คาฟ้องเอง
และการพิจารณาคดีของศาลชารีอะห์ทั้งชั้น (Shariah Circuit Court) และชั้นภูมิภาค (Shariah
District Court) ใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่า ผู้พิพากษาชารีอะห์เพียงท่านเดียวเท่านั้นโดยไม่ประกอบเป็นองค์คณะ
การสนับสนุนของเทศบาลหรือทางการท้องถิ่นต่อศาลชารีอะห์
ภายใต้ก ฎหมายของประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ บัง คั บ ให้ ทุ ก ๆ รั ฐ บาลท้ องถิ่ น ต้อ งให้ มีก ารจัด สร้ า ง
สานักงานศาลและอานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในเขตการบริหารงานของตน เป็นหน้าที่ของเทศบาลหรือ
หน่ ว ยงานท้องถิ่น ที่ต้องรั บผิ ดชอบในการสร้าง ซึ่งทาให้ บางครั้งหน่ว ยงานเหล่านั้นไม่มีงบประมาณเพียง
พอที่จะสร้างสานักงานศาล แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ทางการท้องถิ่นมีจานวนมากที่มิได้มีการจัดสร้างศาลชารีอะห์
ทาให้ต้องไปจัดการพิจารณาคดีในศาลท้องที่อื่นแทน อันที่จริงแล้วศาลฎีกาได้สั่งให้มีการจัดสร้างสานักงานศาล
ชารีอะห์ในจังหวัดลานาวและในตาวีตาวี แต่คาสั่งเหล่านี้ไม่ได้รับการปฏิบัติจากทางการท้องถิ่น
และบางท้ อ งที่ มี ส านั ก งานศาลแต่ ไ ม่ มี ผู้ พิ พ ากษา เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ พิ พ ากษาศาล
ชารีอะห์เพิ่มเพราะการจะได้มาของผู้พิพากษาชารีอะห์นั้นยากลาบากมากเพราะต้องสอบผ่านเนติบั ณฑิตทั่วไป
และเนติบัณฑิตชารีอะห์พร้อมกัน จึงทาให้การที่จะได้ผู้พิพากษาชารีอะห์สักคนนั้นเป็นสิ่งยากมาก เพราะ
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นักศึกษาที่จบสาขากฎหมายอิสลามจากแถบประเทศอาหรับส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาวิชากฎหมายของฟิลิปปินส์
และนักศึกษาที่จบกฎหมายของฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาวิชากฎหมายอิสลาม แต่ปัจจุบันทางรัฐบาล
ฟิลิปปินส์ได้มีการจัดตั้งสาขากฎหมายอิสลามในมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว
ส่วนเขตอานาจศาลชารีอะห์ท้องถิ่น (Shariah Circuit Court) จะต้องฟ้องประเภทคดีดังนี้
คือ
1. ความผิดที่เกิดจากบทความ 181-185 จากกฎหมายมุสลิม
2. การสมรส
3. การหย่า
4. การละเมิดสัญญาว่าจะสมรสกัน
5. จารีตประเพณี
6. การแบ่งสินสมรสจากการหย่า
7. การสนับสนุน
8. การชดใช้ความเสียหาย
9. พิพาทเกี่ยวกับสินทรัพย์ร่วม
และจานวนประเภทคดีที่ฟ้องในศาลชารีอะห์ท้องถิ่น (Shariah Circuit Court) มีปริมาณ
ดังต่อไปนี้
1. การหย่าด้วยการฟะซัคมีประมาณ 40%
2. การหย่าด้วยการตอละก์มีประมาณ 10%
3. การตกลงการหย่าที่ศาลมีประมาณ 20%
4. ร้องหลังการหย่าร้างมีประมาณ 10%
5. การสนับสนุนมีประมาณ 10%
6. คดีอื่น ๆ มีประมาณ 10%
และเขตอานาจศาลชารีอะห์ภูมิภาค (Shariah District Court) จะต้องฟ้องประเภทคดีดังนี้
คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คดีที่เกี่ยวกับการดูแล การปกครอง และรับรองความเป็นบิดา
การกาหนดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ตายที่เป็นมุสลิม
การประกาศคนสูญหายหรือตาย และการยกเลิก การแก้ไขรายการจดทะเบียนของมุสลิม
การดาเนินการอันเกิดจากสัญญาตามจารีตประเพณี
ความเดือดร้อนจากคาสั่ง หรือข้อห้าม หรือการคัดค้านในเขตอานาจศาล
กฎหมายเกี่ยวกับบ้านของครอบครัว หรือการเปลี่ยนชื่อ
การดาเนินการทางแพ่งเกี่ยวกับการเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม หรือการรับรองบุคคลที่เป็น

มุสลิม
8. รับฟ้องคาอุทธรณ์ทุกคดีจากศาลชารีอะห์ท้องถิ่น (Shariah Circuit Court) ที่อยู่ในเขต
อานาจศาลภูมิภาค (Shariah District Court) นั้น ๆ
และจานวนคดีที่มีการยื่นต่อศาลชารีอะห์ภูมิภาค (Shariah District Court) มีประมาณ 80 %
ที่อุทธรณ์จากศาลชารีอะห์ท้องถิ่น (Shariah Circuit Court) และมีประมาณ 20% ที่ฟ้องต่อศาลโดยตรง
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ส่วนคดี พิเ ศษที่มีการถกเถียงกัน ทั้ งที่เ กี่ยวข้ องกับเขตอ านาจศาลต่า งประเทศและความ
ขัดแย้งของกฎหมาย และยังไม่ได้ข้อสรุป มีดังนี้คือ
1. มุส ลิมต่างชาติสมรสในประเทศฟิลิ ปปินส์กับผู้ห ญิงฟิลิปปินส์ ที่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งมี
คุณสมบัติครบในขณะทาการสมรส ปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อคู่สมรสนั้นได้หย่าภริยาตน ซึ่งการหย่านั้นไม่อนุญาตใน
ประเทศฟิลิปปินส์
2. ชายฟิลิ ป ปิ น ส์ ที่มิใช่มุส ลิ มสมรสกันตามประมวลกฎหมายแพ่งของฟิลิ ปปินส์ ที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ต่อมาเขาได้ไปทางานในประเทศมุสลิม และได้เปลี่ยนนับถือศาสนาอิสลามและได้สมรสกับหญิงคนที่
สองในประเทศมุสลิมนั้น ปัญหาก็คือ การสมรสคนที่สองนั้นจะนาไปใช้กับกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ได้
หรือไม่
3. ในกรณีศาลชารีอะห์ของต่างประเทศได้มีคาสั่งหย่าให้กับคนฟิลิปปินส์ที่เปลี่ยนนับถือศาสนา
อิสลามที่ทางานในต่างประเทศ
ในประเทศฟิลิปปินส์กฎหมายจัดให้ศาลชารีอะห์มีหน้าที่นอกเหนือจากการตัดสินคดี ดังนี้คือ
1. เจ้าหน้าที่ของทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนมุสลิม
2. การจดทะเบียนในกรณีดังนี้:
2.1. การสมรส
2.2. การหย่า
2.3. เพิกถอนการหย่า
2.4. การเปลี่ยนศาสนา
สถานะปัจจุบันของศาลชารีอะห์ในประเทศฟิลิปปินส์
ตามที่กล่าวในเบื้องต้นนั้น ศาลชารีอะห์ควรจะมีจานวน 56 ศาล แต่มีการดาเนินงานเพียง 33
ศาลเท่านั้น และศาลฎีกาได้เพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ตาม R.A. 9054 ซึ่งเพิ่มคุณสมบัติของผู้จะสมัครเป็นผู้
พิพากษาศาลชารีอะห์ต้องมีเนติบั ณฑิตทั่วไปและเนติบัณฑิตชารีอะห์ นั่นหมายความว่า ผู้ที่ตั้งใจที่จะสมัคร
สอบเพื่อดารงตาแหน่งผู้พิพากษาศาลชารีอะห์ยากกว่าการสมัครเข้าสอบแข่งขันเป็นผู้พิพากษาทั่วไป
และปัญหาที่ยังแก้ไม่จบของการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิปปิน ส์ คือ ในปัจจุบันไม่
มีผู้ พิพากษาที่เป็น มุสลิ มในศาลฎีกาที่จ ะช่ว ยในการแก้ไขคดีที่อุทธรณ์จากศาลชารีอะห์ภูมิภ าค (Shariah
District Court) และจากศาลชารีอะห์ท้องถิ่น (Shariah Circuit Court)
นอกเหนือจากปัญหาที่กล่าวข้างต้นแล้ว มีปัญหาของโครงสร้างของศาลชารีอะห์ที่ยั งไม่ได้รับการ
แก้ไขจากกฎหมายพื้นฐานของบังซาโมโรในภูมิภาคด้วย
หลังจากที่ได้เปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมายอิสลามระหว่างประเทศไทยกับประเทศฟิลิ ปปินส์
แล้ว จะมีข้อเหมือนคือ ทั้งสองประเทศใช้กฎหมายกับคนส่วนน้อยของประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับทางแพ่งว่า
ด้วยครอบครัวและมรดกเป็นของตนเองที่ไม่เหมือนกับของกฎหมายทั่วไปของประเทศ และทางการของทั้งสอง
ประเทศได้จัดให้มีการบังคับใช้กฎหมายอิสลามเหมือนกัน แต่ที่ประเทศไทยให้มีการบังคับมาเป็นร้อยปีแล้ว
ส่วนที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ออกกฎหมายมาเพียงสี่สิบกว่าปีเท่านั้น แต่แม้กระทั่งประเทศฟิ ลิปปินส์จะออก
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กฎหมายการบังคับใช้กฎหมายอิสลามใหม่กว่า แต่ได้แยกให้ศาลเป็นเอกเทศ มีผู้พิพากษาเฉพาะกฎหมาย
อิสลามที่เรียกว่า ผู้พิพากษาศาลชารีอะห์ และไม่มีผู้พิพากษาทั่วไปเข้าร่วมในการพิจารณาคดี มีเจ้าหน้าที่
ธุรการและสานักงานศาลเป็นของตนเองไม่ขึ้นกับศาลทั่วไป
และที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด คือ การที่ศาลที่ใช้บังคับกฎหมายอิสลามในประเทศไทยใช้เฉพาะ
ตามหลั ก นิ ก ายชาฟีอี ย์ เ ท่า นั้ น แม้จ ะมี ความเห็ นจากนิก ายอื่น ที่ดี กว่ า แต่ ที่ป ระเทศฟิ ลิ ป ปิน ส์ นั้ น หากมี
ความเห็นต่างระหว่างนิกายในเรื่องที่ไม่เป็นหลักการ ก็มีการเลือกในแนวทางที่ดี กว่ามาบังคับใช้ แม้ทางเลือก
นั้นจากนิกายที่มิใช่นิกายชาฟีอีย์ก็ตาม และเรื่องการให้คนนอกเขตอานาจศาลที่จะใช้บังคับใช้กฎหมายอิสลาม
ซึ่งในประเทศไทยไม่อนุญาตให้คนที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีภูมิลาเนานอกเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา
และสตูล ใช้กฎหมายอิสลามได้ แม้คู่ กรณีทุกฝ่ายต้องการใช้บังคับกฎหมายอิสลาม หรือหากคู่ความมีศาสนา
ต่างกันก็ไม่สามารถใช้บังคับกฎหมายอิสลามได้เช่นกัน ซึ่งต่างจากประเทศฟิลิปปินส์ที่ให้สิทธิกับมุสลิมที่อยู่
นอกเขตการใช้บังคับกฎหมายอิสลามสามารถที่จะใช้บังคับกฎหมายอิสลามด้วยการไปยื่นคาร้องที่ศาลชารีอะห์
ศาลใดศาลหนึ่งที่อยู่ทางใต้ของประเทศที่มีการจัดตั้งศาลชารีอะห์ ทั้งสามารถใช้กับคู่ความที่มีศาสนาต่างกัน
ด้วย
ส่วนการใช้กฎหมายอิสลามนั้น ในประเทศไทยต้องใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการใช้กฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 และต้องตัดสิน
คดีตามที่มีอยู่ในคู่มือหลักการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก ฉบับศาลยุติธรรม ที่ประกาศใช้
เมื่อปี พ.ศ.2554 ส่วนที่ประเทศฟิลิปปินส์ บังคับใช้กฎหมายอิสลามโดยคาสั่งของประธานาธิบดีเฟอร์ดินาน
มาร์คอส ที่ 1083 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1977 และใช้มาจนถึงปัจจุบันโดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด ซึ่ง
ตามที่ได้ตรวจสอบแล้ว มีข้อกฎหมายบางอย่างผิดจากที่กาหนดในพระคั มภีร์อัลกุรอาน ซึ่งทาให้ผู้พิพากษา
ศาลชารีอะห์บางท่านไม่สบายใจ เช่น การแบ่งส่วนมรดกของพี่น้องร่วมแต่มารดาที่ในกฎหมายดังกล่าวได้
กาหนดให้พี่น้องร่วมบิดามารดาจากัดสิทธิของพี่น้องร่วมแต่มารดา เป็นต้น
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บทที่ 3

3.1 การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ
จากการตรวจสอบข้ อ มู ล ในการไปศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกั บ การใช้ ก ฎหมายอิ ส ลามในประเทศ
ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้พบว่า ประเทศฟิลิปปินส์มีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับชนมุสลิมที่มีอยู่ในประเทศด้วยการออก
กฎหมายอย่างฉุกละหุก หลังจากมีการรบราฆ่าฟันในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศที่มีชนกลุ่ มน้อยที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ที่ต้องการแยกตัวเป็นเอกราชจากการปกครองของรัฐบาลที่กรุงมะนิลา ทางการได้เล็งเห็น
ปัญหานี้ที่อาจจะลุกลามบานปลาย หากไม่มีการแก้ไขอย่างทันเวลา ฉะนั้นได้เสนอให้มีการจัดตั้งกรรมการ
เพื่อให้มีการใช้กฎหมายอิสลามในเขตการปกครองที่บังซาโมโรบริหารอยู่ จึงออกกฎหมายอิสลามด้วยคาสั่ง
ของประธานาธิบดีเฟอร์ดินาน มาร์คอสขึ้นมา เพื่อจะได้ให้มีการปกครองตนเองของชนบังซาโมโรที่นับถือ
ศาสนาอิสลามที่ไม่ยอมรับกับการใช้กฎหมายทั่วไปของคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ผลดีของการบังคับใช้กฎหมายอิสลามของชนมุสลิมในประเทศฟิลิปปินส์ ก็คื อ การที่พวกเขา
สามารถบังคับตามหลักการของอิสลามตามความเชื่อในวิถีชีวิตของพวกตน และทางการให้การยอมรับทั่ว
ประเทศและให้สิทธิเต็มที่ในการพิจารณาคดีของศาลชารีอะห์ในระดับพื้นที่ท้องถิ่น (Shariah Circuit Court)
และในระดับภูมิภาค (Shariah District Court) ซึ่งให้อานาจกับผู้พิพากษามุสลิมของศาลชารีอะห์อย่างเต็มที่
ไม่มีผู้พิพากษาที่นับถือศาสนาอื่นมาร่วมการพิจารณาคดี ซึ่งตามหลักการของศาสนาอิสลามแล้ว ถือว่าเป็นการ
ให้อานาจเต็มกับผู้พิพากษาอิสลามหรือดะโต๊ะยุติธรรม และที่สาคัญที่สุด กฎหมายให้สิทธิกับมุสลิมที่อยู่นอก
เขตพื้นที่บังคับใช้กฎหมายอิสลาม สามารถฟ้องที่ศาลชารีอะห์ได้ ซึ่งทาให้มุสลิมที่สานึกในองค์อัลเลาะห์ว่า
หากตนเองไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพระองค์แล้ว จะผิดต่อการปฏิบัติศาสนา จึงทาให้พวกเขาเหล่านั้นไปฟ้องที่
ศาลชารีอะห์ได้ แม้ตนเองจะอยู่นอกเขตการใช้บังคับกฎหมายอิสลามก็ตาม
แต่ข้อเสียของการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์ คือ การที่กฎหมายอิสลามออกโดย
คาสั่งของประธานาธิบดี ซึ่ง เป็น เรื่ องยากมากที่จะทาการแก้ไขกฎหมาย เพราะต้องลบล้ างด้ว ยคาสั่ งของ
ประธานาธิบดีเช่นกัน จึงทาให้ไม่มีการเสนอกฎหมายต่อประธานาธิบดี แม้จะมีข้อผิดพลาดในกฎหมายอิสลาม
ก็ตาม อย่างเช่น คาผิดพลาดในบทกฎหมายอิสลามที่กาหนดให้พี่น้องร่วมแต่มารดาถูกจากัดด้วยพี่น้องร่วม
บิดามารดา ซึ่งในบทกฎหมายอิสลามไม่เป็นเช่นนั้น ทาให้คณะผู้พิพากษาในศาลชารีอะห์มีความรู้สึกไม่สบาย
ใจในการพิพากษาคดีนี้
และข้อเสียอีกอย่างของการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์ คือ ส่วนใหญ่แล้ว ศาล
ชารี อะห์ จัดตั้งในพื้นที่ภ าคใต้ของประเทศที่ห่ างไกลจากเมืองหลวง ห่างไกลจากความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นเกาะแก่ง ทาให้การคมนาคมลาบากมาก ซึ่งทาให้ผู้มีคดีต้องมีการใช้จ่าย
มากในการฟ้องร้องคดีอสิ ลาม
และการที่สานักงานศาลไม่เพียงพอกับจานวนผู้ พิพากษาชารีอะห์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทาให้ ผู้
พิพากษาต้องไปพิจารณาคดีในพื้นที่ที่มีสานักงานศาล ซึ่งการคมนาคมลาบากทาให้บางครั้ง เกิดปัญหาการ
ดาเนินคดีล่าช้า
ส่ว นจุ ดดีหรื อจุ ดเด่น ของการบังคับใช้กฎหมายอิส ลามในประเทศฟิ ลิ ปปินส์ คือ ใช้กฎหมาย
อิส ลามกับ ชนมุส ลิ มทุ กคนในประเทศได้ หมายความว่า ผู้ ที่อยู่ในเขตอ านาจศาลชารีอะห์ ถู กบังคั บให้ ใ ช้
กฎหมายอิสลามทุกคน แต่ผู้ที่อยู่นอกเขตอานาจศาลชารีอะห์มีสิทธิเลือกว่าจะใช้ศาลชารีอะห์หรือศาลทั่วไป
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และประเด็นที่ใช้กฎหมายอิสลามได้นั้นมีมากพอสมควรไม่เฉพาะเรื่องครอบครัวและมรดกเท่านั้น แต่หาก
เกี่ยวกับวิถีชีวิตพื้นฐานของประเพณีมุสลิมแล้ว สามารถที่จะใช้กฎหมายอิสลามบังคับได้ อย่างเช่น การจานา
จานอง เป็นต้น
แต่ที่เด่นที่สุดสาหรับการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์ คือ การที่ศาลชารีอะห์
สามารถออกหนังสือจดทะเบียนสมรสของมุสลิมและหนังสือรับรองการนับถือศาสนาอิสลามของประชาชนที่
เป็นมุสลิม ซึ่งทาให้ความเชื่อถือของเอกสารมีมาก เพราะออกโดยศาล ไม่เหมือนกับประเทศอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานเฉพาะ ซึ่งไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่เป็นหน่วยงานอื่นที่เป็นนิติบุคคล เพียงแต่ทางรัฐบาลให้การ
อุดหนุนด้านงบประมาณนิดหน่อยเท่านั้น อย่างเช่น สานักงานคณะกรรมการศาสนาอิสลามประจาจังหวัดใน
ประเทศไทยที่ออกหนังสือทะเบียนสมรสให้กับมุสลิมแล้ว แต่หน่วยงานราชการไม่ยอมรับโดยอ้างว่าทางการ
ยอมรับเฉพาะที่จดทะเบียนทางแพ่งเท่านั้น ทาให้มีปัญหามากในการกาหนดฐานะของมุสลิมว่า เป็นโสดหรือ
สมรสแล้วหรือไม่ หรือทายาทมรดกคนนี้เป็นบุตรของผู้ตายหรือไม่ ทาให้การบังคับตามกฎหมายให้กับมุสลิมใน
ประเทศนั้นมีปัญหาที่แก้ไม่ตกถึงปัจจุบันนี้
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บทที่ ๔
แนวทางแก้ไขปัญหา การประยุกต์ หรือแนวทางปรับปรุง ข้อดี ข้อเสีย
ในประเด็นต่างๆที่เป็นข้อดี ของการบังคับใช้กฎหมายอิสลามต่อชนมุสลิมในประเทศฟิลิปปินส์
เช่น การที่สามารถบังคับใช้หลักการของอิสลามตามความเชื่อในวิถีชีวิตของมุสลิม และรัฐให้การยอมรับทั่ว
ประเทศและให้สิทธิเต็มที่ในการพิจารณาคดีของศาลชารีอะห์ในระดับพื้นที่ท้องถิ่น (Shariah Circuit Court)
และในระดับภูมิภาค (Shariah District Court) อีกทั้งให้อานาจแก่ผู้พิพากษามุสลิมของศาลชารีอะห์ ในการ
การพิจารณา และที่สาคัญที่สุดกฎหมายให้สิทธิกับมุสลิมที่อยู่นอกเขตพื้นที่บังคับใช้กฎหมายอิสลาม สามารถที่
จะดาเนินคดีโดยใช้ ศาลชารีอะห์ได้ ซึ่งทาให้มุสลิมที่อยู่นอกเขตสามารถปฏิบัติตามคาสั่งของศาสนาที่ตนมี
ความศรัทธาได้ เพราะหากไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของศาสนาแล้ว ถือว่าเป็นผู้ที่ทรยศต่อพระผู้เป็นเจ้า ดังกล่าวนี้
เป็นเรื่องที่จะต้องควรดารงไว้และพัฒนาต่อไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สาหรับประเด็นที่ควรจะพัฒนาให้ดีกว่าเดิม คือการแก้ไขกฎหมายที่มีความคลาดเคลื่อนไปจาก
ข้อกฎหมายอิสลาม ทางรัฐ ควรเปิ ดโอกาสให้ มีการพัฒนาและปรับปรุง ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ทาได้ยากมาก
เนื่องจากข้อกฎหมายออกโดยคาสั่งของประธานาธิบดี ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะทาการแก้ไขในแต่ละครั้ง จึงทา
ให้ ไ ม่มี การเสนอกฎหมายต่อ ประธานาธิบ ดี แม้จะมีข้ อผิ ด พลาดในกฎหมายอิส ลามก็ต าม อย่ างเช่น ค า
ผิดพลาดในบทกฎหมายอิสลามที่กาหนดให้พี่น้องร่วมแต่มารดาถูกจากัดด้วยพี่น้องร่วมบิดามารดา ซึ่งในบท
กฎหมายอิสลามไม่เป็นเช่นนั้น ทาให้คณะผู้พิพากษาในศาลชารีอะห์มีความรู้สึกไม่สบายใจในการพิพากษาคดี
นี้ เช่น เดีย วกับ กรณีที ศาลชารี อ ะห์ ตั้ง อยู่ ในพื้นที่ภ าคใต้ข องประเทศที่ห่ างไกลจากเมือ งหลวง ทาให้ การ
คมนาคมลาบาก ซึ่งทาให้มีค่าใช้จ่ายสูง ในการดาเนินคดีอิสลาม รัฐควรขยายศาลชารีอะห์ให้ครอบคลุมทุก
ภูมิภาคของประเทศ
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สรุปและเสนอแนะ
จากการศึกษาประเด็นและข้อท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในเรื่องครอบครัว มรดก
และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องต่อประชาชนมุสลิมในประเทศฟิลิปปินส์ จะเห็นความตั้งใจของรัฐที่มีต่อประชาชน
มุสลิมในประเทศในด้านการดาเนินคดีในศาลที่รัฐออกกฎหมายให้มุสลิมสามารถใช้กฎหมายอิสลามในการ
ดาเนินคดีได้ในเรื่องดังกล่าว และสามารถใช้ได้กับมุสลิมทั้งประเทศโดยไม่จากัดเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชากร
มุสลิมหนาแน่นเท่านั้น ถือเป็นเรื่องที่ดีหากประเทศไทยได้พัฒนาการใช้กฎหมายอิสลามไปถึงจุดนั้น แต่ในชั้น
อุทธรณ์และฎีกายังมีอุปสรรคที่ต้องได้รับการแก้ไข คือ ไม่มีผู้พิพากษาในด้านกฎหมายอิสลามที่จะมาพิพากษา
คดีที่มีการอุทธรณ์ฎีกามา จึงมีโอกาสที่การพิจารณาคดีจะทาให้เกิดการพลิกผันได้ ดังนั้นหากจะให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นก็ควรที่จะมีคณะผู้พิพากษาศาลชารีอะห์ในชั้นอุทธรณ์และฎีกาดังกล่าวด้วย
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ภาคผนวก

จบบริบูรณ์

