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รายงานเสนอต่อสานักงานศาลยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดูงาน
อบรมหลักสูตรกระบวนพิจารณาคดีครอบครัวและมรดกในกฎหมายอิสลาม
ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง
การศึกษาดูงาน ณ ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

รายนามคณะผู้จัดทา
๑-นายมะดารี โตะและ ดะโต๊ะยุติธรรมประจาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ยะลา
๒-นายทวี หลีเยาว์ ดะโต๊ะยุติธรรมประจาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ปัตตานี
๓-นายฮัมการ์ มะวิง ดะโต๊ะยุติธรรมประจาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นราธิวาส

สานักงานศาลยุติธรรม
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

สภาพปัญหาและความสาคัญของปัญหา

๑

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

๒

ขอบเขตการศึกษา

๓

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๓

ศาลอุทธรณ์

๔

ศาลสูงสุดหรื อศาลฎีกา

๖

องค์ประกอบของศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา

๖

การพิจารณาคดีของศาลสูงสุดหรือฎีกา

๖

อานาจหน้าที่ของศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา

๗

อานาจหน้าที่ของศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย

๙

กระบวนการพิจารณาคดีของศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา

๑๐

วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ

๑๓

แนวทางแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงข้อดีข้อเสียเรื่องการดาเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอุทธรณ์และฎีกา

๑๔

สรุปและข้อเสนอแนะ

๑๕

ภาคผนวก

๑๖
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บทที่ ๑
บทนา
ปัญหาและความสาคัญของปัญหา
สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มีที่ ตั้ งประเทศเป็น เกาะ ซึ่ งมี ประมาณ ๑,๑๐๗ เกาะ. มี พื้ นที่ ประมาณ
๒๘๙,๑๗๐ ตร.กม หรือประมาณ ๓ ใน ๕ ส่วนของประเทศไทย ห่างจากประเทศไทยประมาณ ๑๘,๐๐๐ กม.
การเดินทางด้วยเครื่องบินใช้เวลา ๓ ชั่วโมง ประชากรประมาณ ๘๓,๐๕๔,๐๐๐ คน (กรกฎาคม ๒๕๔๘) ชาว
ฟิลิปปินส์ นับถือศาสนาคริสเตียน นิกายโรมันแคธอลิคประมาณ ๘๓% (มากเป็นอันดับที่ ๔ ของโลก) นิกาย
โปรแตสแตน ประมาณ ๙% (มากเป็นอันดับที่ ๑๓ ของโลก) ศาสนาอิสลาม ประมาณ ๕% ศาสนาพุทธและ
อื่น ประมาณ ๓% รัฐธรรมนูญระบุให้ภาษาฟิลิปิโน(Filipino) และภาษาอังกฤษ เป็นทางภาษาทางราชการ
ภาษาตากาล๊อก เป็ น ภาษาประจ าชาติ มีการใช้ภ าษาต่างๆ มากกว่า ๑๗๐ ภาษา ฟิลิ ปปินส์ เคยตกเป็น
เมืองขึ้นของสเปน และสหรัฐอเมริ กา กว่า ๔๐๐ ปี ได้รับเอกราชสเปนเมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๑๔๔๑-๒๘๙๘
ฟิลิปปินส์จัดระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามแบบ สหรัฐอเมริกา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข
และเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ ฟิลิปปินส์มีระบอบประธานาธิบดีเป็นรัฐเดี่ยว มีวาระสมัยละ ๖ ปี มีนาง
กลอเรีย มาคาปากัลป์ อาร์โรโย เป็นประธานาธิบ ดี(H.E.Mrs.Gloria Macapagal Arroyo) (ปัจจุบัน ๒๕๕๒)
ฟิลิป ปิน ส์เป็น ประเทศเดียวในเอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใต้ ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลตะวันตก ก่อนจะมีการพัฒนา
วัฒนธรรมของตนเอง วัฒนธรรมฟิลิปปินส์จะมีส่วนคล้ายคลึงประเทศแถบละตินอเมริกา ดัง อาร์โนลด์ โจเซฟ
ทอยน์บี(Arnold Joseph Toynbee) นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษเคยกล่าวเอาไว้ว่า ฟิลิปปินส์เป็นประเทศ
ในละตินอเมริกาที่ถูกพัดพาไปยังตะวันออก โดยคลื่นทะเลยักษ์
ฟิลิปปินส์ แบ่งหน่วยการปกครองรัฐบาลท้องถิ่น(Local Government units) ออกเป็น
- เขต (Region) เป็น ๑๗ เขต ซึ่งทุกจังหวัดถูกจัดอยู่ใน ๑๖ เขต ยกเว้นเขตนครหลวงที่แบ่งเป็นเขต
พิเศษ ๔ แห่ง
- จังหวัด (Province) ๗๖ จังหวัด
- เมือง (City) ๖๐ เมือง
- เทศบาล (Municipal) ๑,๕๓๒ เทศบาล
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- บารังไก (Baranggay) ๔๐,๙๐๔ บารังไก หน่วยท้องถิ่นเล็กที่สุดเทียบเท่าหมู่บ้าน
สาหรับระบบกฎหมายนั้น ระบบกฎหมายของฟิลิปปินส์เป็นการรวมกันของกฎหมายแองโกล อเมริกัน
กฎหมายโรมัน กฎหมายเสปนและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนพื้นเมือง จนเรียกได้ว่าระบบกฎหมายอง
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นระบบผสมระหว่างคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์ ส่วนระบบศาลของประเทศฟิลิ ปปินส์
ได้รับอิทธิพลจากทั้งสเปนและอมริกา โดยฟิลิปปินส์แบ่งศาล เป็น ๔ ระดับได้แก่
๑ - ศาลระดับท้องถิ่น เป็นศาลซึ่งจะหมุนเวียนกันไปพิจารณาคดีเทศบาลต่างๆโดยรับพิจารณาเฉพาะคดีที่ไม่
ยุ่งยากและไม่ร้ายแรงนัก
๒ - ศาลระดับภูมิภาค มีทั้งหมด ๑๖ ภาคตามเขตปกครอง เป็นศาลที่พิจารณาคดีที่มีความยุ่งยากหรือมีโทษ
ร้ายแรงกว่าศาลท้องถิ่นและมีอานาจในการพิจารณาคดีอุทธรณ์จากศาลท้องถิ่น
๓ - ศาลระดับชาติ เป็นศาลอุทธรณ์และศาลศาสนาอิสลาม ส่วนมากจะรับพิจารณาคดีอุทธรณ์ด้านภาษีและ
ศาลพิจารณาคดีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ข้อหาคดีทุจริตคอร์รัปชั่นภายใต้รัฐบัญญัติการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบรวมถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายอิสลา
๔ - ศาลสูง ประกอบด้วยประธานศาลสูงและคณะผู้พิพากษาศาลสูง จานวน 14 คน รับพิจารณาคดีการเมือง
คดีอุทธรณ์ คดีฎีกา รวมถึงคดีที่มีความสาคัญระดับประเทศ เช่น การสั่งถอดถอนประธานาธิบดีออกจาก
ตาแหน่งรวมทั้งพิพากษาคดีข้อโต้แย้งต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประธานาธิบดี หรือกรณีอื่นๆที่เกี่ยวกับ
ประธานาธิ บ ดี ตามที่ร ะบุ ไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ หรือระงั บการประกาศใช้ กฎอัยการศึก เป็น ต้น นอกจากนี้ยั ง
พิจารณาอุทธรณ์ต่างๆที่มาจากศาลอุทธรณ์
ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเห็นควรทาการศึกษาในเรื่องนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งการอบรมไปดูงาน ณ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ และอาจจะเป็นแหล่งความรู้ให้ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ในการศึกษาเรื่อง “ การศึกษาดูงาน ณ ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา สาธาณรัฐฟิลิปปินส์ “
ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
( ๑ ) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศาลอุทธรณ์ ของประเทศฟิลิปปินส์
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( ๒ ) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศาลฎีกา ของประเทศฟิลิปปินส์
( ๓ ) เพื่อทาการเปรียบเทียบระหว่างศาลของประเทศฟิลิปปินส์ และศาลของประเทศไทย
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จะอยู่ในขอบเขตดังนี้
( ๑ ) ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลอุทธรณ์
( ๒ ) ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าของศาลฎีกา
( ๓ ) ศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างบทบาทหน้าที่ของศาลในประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาปัญหาดังกล่าวคาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังนี้
( ๑ ) ทาให้ทราบเกี่ยวกับบทหน้าที่ของศาลอุทธรณ์
( ๒ ) ทาให้ทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลฎีกา
( ๓ ) ข้อมูลจากการศึกษาในครั้ง สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับผู้เกี่ยวข้องในปรับปรุง
บทบาทหน้าที่ของศาลให้ดีขึ้น
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บทที่ ๒
ประเทศฟิลิปปินส์มีการปกครองประเทศระบอบประชาธิปไตย แบบสาธารณรัฐ มีระบบรัฐบาลเป็น
รูปแบบประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้ง กล่ าวคือ เป็นประมุขและผู้ นารัฐบาล ทั้งนี้มีการแบ่งอานาจ
อธิปไตย ออกเป็น ๓ส่วน คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ จุดที่ เป็นโดดเด่นของการปกครอง
ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ คื อ การจั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ง ผู้ ปกครองตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประธานาธิ บดี รองประธานาธิ บ ดี
วุฒิสมาชิก จนถึงผู้ปกครองระดับท้องถิ่นบารังไก ซึ่งเป็นหน่วยปกครองเล็กที่สุดเทียบเท่าระดับหมู่บ้าน รัฐบาล
ท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดมีอิสระในการปกครองตนเองภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย

ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ มีหน้าที่พิจารณาคดีอุทธรณ์ที่ส่งมาจากศาลระดับภูมิภาค หรือพิจารณาอุทธรณ์อื่นที่มิได้
กาหนดให้เป็นอานาจของศาลสูงสุด ในกรณีเช่นนี้คาพิพากษาของศาลอุทธรณ์จึงเป็นที่สุดในปัญหาข้อเท็จจริง
ในระดับเดียวกับศาลอุทธรณ์ ยังมีศาลชานัญการพิเศษที่มีเขตอานาจเฉพาะ ๒ แห่ง คือ
( ๑ ) ศาลอาญาพิจารณาคดีทุจริตและการฉ้อราษฎร์บังหลวงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะและผู้พิพากษา รวมจานวน ๑๕ คน โดยมีองค์คณะย่อย ในการพิจารณาพิพากษาคดี ๕ องค์
คณะ แต่ละองค์คณะจะประกอบไปด้วยผู้พิพากษาจานวน ๓ คน คาพิพากษาของศาลอาญาพิจารณาคดี
ทุจริตและการฉ้อราษฎร์บังหลวงสามารถฎีกาต่อศาลสูงสุดได้
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( ๒ ) ศาลอุทธรณ์ภาษี ซึ่งมีเขตอานาจเฉพาะในการพิจารณาคดีอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษีประกอบด้ว ย
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะและผู้พิพากษา รวมจานวน ๙ คน ศาลอุทธรณ์ภาษีสามารถพิจารณาคดีโดยองค์คณะ
ใหญ่หรือองค์คณะย่อย ซึ่งมี ๓ องค์คณะ แต่ละองค์คณะประกอบไปด้วยผู้พิพากษา จานวน ๓ คน
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ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา
ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา (The Supreme Court) เป็นศาลชั้นสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมของ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์คาพิพากษาจึงถือเป็นที่สุดและผูกพันศาลล่าง องค์ประกอบของศาลสูงสุด ประกอบไป
ด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จานวน ๑ คน และผู้พิพากษาศาลสูงสุด จานวน ๑๔ คน จานวนรวม ๑๕ คน
โดยปัจจุบันนางมาเรีย โลอูร์เดส เซเรโน (Ms. Maria Lourdes P.A. Sereno) ดารงตาแหน่งผู้พิพากษา
หัวหน้าศาล และมีผู้พิพากษาสตรี จานวน ๓ คน ทั้งนี้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาศาลสูงสุดจะ
ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างน้อย จานวน ๓ รายชื่อต่อหนึ่ง
ตาแหน่งที่ว่างลง ซึ่งบัญชีรายชื่อนี้จัดทาโดยคณะกรรมาธิการด้านการยุติธรรมและเนติบัณฑิต

องค์ประกอบของศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา
ผู้พิพากษาในศาลสูงสุดจะแต่งตั้งจากผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างและมีความรู้อย่างกว้างขวางในทาง
กฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ พิพากษาศาลสู งสุ ดต้องเป็นผู้ มีสั ญชาติฟิลิ ปปินส์ โ ดยกาเนิด เป็นผู้ ซึ่งเคยดารงตาแหน่ ง
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรือปฏิบัติงานด้านกฎหมายในประเทศฟิลิปปินส์ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี และต้องมีอายุ
ไม่น้อยกว่า ๔๐ ปีทั้งนี้ผู้พิพากษาในศาลสูงสุดจะเกษียณเมื่ออายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ กรณีต้อง
พ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุผลด้านสุขภาพ ความตาย หรือการถอดถอนออกจากตาแหน่ง

การพิจารณาคดีของศาลสูงสุดหรือฎีกา
สาหรับองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ องค์คณะ
ใหญ่ซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาทั้ง ๑๕ คน ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดศาลสูงสุด องค์คณะใหญ่ในการพิจารณาและ
ทาคาวินิจฉัยต้องประกอบด้วยผู้พิพากษาไม่น้อยกว่า ๘ คน ในกรณีที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลสูงสุดไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลที่มีอาวุโสมากที่สุดทาหน้าที่ประธานขององค์คณะ
ส่วนองค์คณะย่อย ในศาลสูงสุดมีอยู่ ๓ องค์คณะ แต่ละองค์คณะประกอบไปด้วยผู้พิพากษาจานวน ๓ คน
๕ คน หรือ ๗ คน ตามดุลยพินิจของศาล ที่ผ่านมาศาลสูงสุดกาหนดให้องค์คณะย่อยประกอบด้วยผู้พิพากษา
จ านวน ๕ คนเป็ น หลั ก ซึ่ง องค์ป ระกอบขององค์ค ณะย่ อยจะจัด แบ่ งตามล าดับ อาวุโ สของผู้ พิ พากษาใน
ศาลสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
( ๑ ) องค์คณะย่อยคณะที่หนึ่งมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลสูงสุดทาหน้าที่ประธานขององค์คณะ
( ๒ ) องค์คณะย่อยคณะที่สอง มีผู้พิพากษาศาลสูงสุดที่อาวุโสเป็นลาดับที่สองทาหน้าที่ประธาน
ขององค์คณะ
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( ๓ ) องค์คณะย่อยคณะที่สาม มีผู้พิพากษาศาลสูงสุดที่อาวุโ สเป็นลาดับที่สามท าหน้าที่ประธาน
ขององค์คณะ อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลย่อมไว้ซึ่งอานาจในการพิจารณาเหตุผลอื่นนอกเหนือจาก
การจัดแบ่งองค์คณะตามลาดับอาวุโส โดยปกติแล้ว เมื่อศาลสูงสุดรับพิจารณาคดีคดีนั้นๆ จะเข้าสู่องค์คณะ
ย่อยโดยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในแต่ละคณะจะเป็นผู้พิจารณาจ่ายสานวนแก่ผู้พิพากษาในองค์คณะให้เป็น
ผู้รับผิดชอบสานวน แต่หากเป็นคดีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญคดีดังกล่าวจะถูกโอน
ไปสู่ การพิจารณาคดีขององค์คณะใหญ่ เว้นแต่ เป็นกรณีที่ศาลสู งสุ ดเคยมีแนวคาพิพากษาในประเด็นข้อ
กฎหมายดังกล่าวแล้ว

อานาจหน้าที่ของศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา
รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ หมวดที่ ๘ กาหนดให้ศาลสูงสุดศาลหนึ่ง และศาลล่าง
ตามจานวนที่กฎหมายกาหนด เป็นผู้ใช้อานาจตุลาการ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ศาลสูงสุดมีอานาจหน้าที่โดยจาแนก
เป็น ๒ ประเภท คือ อานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีและอานาจในการบริหารงานคดีภายในองค์กร ดังนี้
( ๑ ) อานาจพิจารณาพิพากษาคดี
อานาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดี ถือเป็นภารกิจหลักของศาลสูงสุดที่ต้องดาเนินการตาม
กฎหมาย และตามรัฐธรรมนูญ สาหรับการพิจารณาฎีกานี้ต้องเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น ในขณะที่
ปัญหาในข้อเท็จจริงต้องเป็นที่ยุติแล้วจากศาลล่าง นอกจากนี้ ศาลสูงสุดยังมีอานาจในการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยการวินิจฉัยข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิที่มีผลบังคับตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการ
พิจารณาวินิจฉัยกรณีการใช้อานาจโดยมิชอบและปราศจากอานาจโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งจะได้กล่าวโดย
ละเอียดในหัวข้อต่อไป
รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ หมวดที่ ๘ มาตรา ๕ ได้บัญญัติอานาจหน้าที่ของ
ศาลสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑ - อานาจพิจารณาคดีในชั้นต้น ได้แก่ คดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทางการทูตเอกอัครราชทูต
อัครราชทูต และกงสุล
๒ - อานาจพิจารณาฎีกาของคู่ความที่คัดค้านคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลล่างโดยศาลสูงสุดมี
อานาจตรวจสอบ แก้ไข กลั บ หรือยืน ยันคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย หรือระเบียบ
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลกาหนดไว้ โดยมีอานาจพิจารณาฎีกาในกรณีดังต่อไปนี้
( ก ) คดีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของสนธิสัญญา ข้อตกลงของฝ่ายบริหาร หรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ กฎหมาย รัฐกาหนด ประกาศ คาสั่ง หรือระเบียบ
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( ข ) คดีความชอบด้วยกฎหมายของปัญหาที่เกี่ยวกับภาษีอากร
( ค ) คดีข้อโต้แย้งกรณีปัญหาเกี่ยวกับเขตอานาจของศาลล่าง
( ง ) คดีอาญาที่มีโทษจาคุกตลอดชีวิต หรือมีระวางโทษที่สูงกว่า
( จ ) คดีที่มีการฎีกาในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายนอกจากอานาจหน้าที่ของศาลสูงสุดตามที่บัญญัติ
ไว้ในรั ฐ ธรรมนู ญแล้ ว ข้อกาหนดศาลสู งสุ ด หมวดที่ 2 เรื่องโครงสร้ างการปฏิบัติห น้าที่ มาตรา 3 ยังได้
กาหนดให้องค์คณะใหญ่ของศาลสูงสุดสามารถพิจารณาพิพากษาคดีเพิ่มเติม
๓ - อานาจพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย คาสั่ง มติ ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๔ - อานาจพิจารณาคดีที่ต้องมีการกลับหรือแก้ไขหลักการที่ได้มีการพิพากษาไว้แล้วโดยองค์คณะ
ใหญ่ หรือองค์คณะย่อย
๕ - อานาจพิจารณาคดีที่มีปัญหาโต้แย้งการพิจารณาพิพากษาขององค์คณะย่อยตั้งแต่
สององค์คณะหรือมากกว่านั้น
๖ - อานาจพิจารณาคดีขององค์คณะย่อยที่มีประเด็นอันส่งผลกระทบทางการเงิน
ต่อธุรกิจอย่างกว้างขวาง หรือกระทบกระเทือนต่อสวัสดิการของชุมชน
( ๒ ) อานาจบริหารงานคดี
อานาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดี ถือเป็นภารกิจหลักของศาลสูงสุดที่ต้องดาเนินการตาม
กฎหมาย และตามรัฐธรรมนูญ สาหรับการพิจารณาฎีกานี้ต้องเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น ในขณะที่
ปัญหาในข้อเท็จจริงต้องเป็นที่ยุติแล้วจากศาลล่าง นอกจากนี้ ศาลสูงสุดยังมีอานาจในการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยการวินิจฉัยข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิที่มีผลบังคับตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการ
พิจารณาวินิจฉัยกรณีการใช้อานาจโดยมิชอบและปราศจากอานาจโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งจะได้กล่าวโดย
ละเอียดในหัวข้อต่อไป

อานาจหน้าที่ของศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลสูงสุดของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ปรากฏ
อย่างชัดเจนในช่วงต้น ค.ศ. ๑๙๓๖ โดยคาพิพากษาของศาลสูงสุดในคดี Angara v. Electoral Commission
๑๑ เป็นกรณีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับคณะกรรมการการ
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เลือกตั้งในการกาหนดระยะเวลาโต้แย้งผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คาร้องในคดีนี้มีว่า นาย Jose
A. Angara (ผู้ร้อง) ได้ยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวมิให้คณะกรรมการการเลือ กตั้ง (ผู้ถูกร้องที่ ๑ ) รับคาร้องโต้แย้ง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องในเขตจังหวัด Tayabas ที่ยื่นโดยนายPedro Ynsua (ผู้ถูก
ร้องที่ ๒ )ในคดีนี้ศาลสูงสุดวินิจฉัยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอานาจ
หน้าที่วินิจฉัยข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งคุณสมบัติและการดารงตาแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ (รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๓๕ )ได้กาหนดอย่างชัดแจ้ง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทาหน้าที่วินิจฉัยข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แทนอานาจของสภานิติบัญญัติ
เดิม ฉะนั้น การยืนยันผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนาย Jose A. Angara ผู้ร้อง โดยสภานิติ
บัญญัติก่อนเข้ารับตาแหน่งดังกล่าวย่อมไม่เป็นสาระสาคัญและมิได้เป็นการจากัดอานาจของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งในการกาหนดระยะเวลายื่นคาร้องโต้แย้งผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุผลดังกล่าว
คณะกรรมการการเลือกตั้งย่อมมีอานาจรับคาร้องโต้แย้งผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีนาย
Jose A. Angara ไว้พิจารณาวินิจฉัยศาลสูงสุดจึงมีคาสั่งยกคาขอคุ้มครองชั่วคราว อย่างไรก็ตาม หลังจากคา
พิพากษาคดี Angara v. Electoral Commission การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายมี
แนวโน้มที่คาพิพากษาเป็ นผลมาจากอิทธิพลทางการเมืองของฝ่ ายบริหาร คดีตัวอย่างที่ชี้ให้ เห็นว่าการใช้
อานาจขององค์กรตุลาการถูกครอบงาโดยฝ่ายการเมือง ก็คือ คดี Javellana v. Executive Secretary ๑๒
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคดีการให้สัตยาบันต่อรัฐธรรมนูญ(Ratification Case) ในปี ค.ศ. ๑๙๗๓ โดยเหตุที่สภา
ร่างรัฐธรรมนูญได้เห็นชอบต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. ๑๙๗๓ และประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์
มาร์กอส ได้ใช้อานาจนิติบัญญัติโดยผ่านรัฐสภาจัดให้มีการให้สัตยาบันต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวในขณะที่มี
การประกาศใช้กฎอัยการศึกซึ่งในขณะนั้นประชาชนปราศจากเสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น และ
การชุมนุมการกระทาดังกล่าวย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี กฎอัยการศึกฉบับนี้กาหนดให้มีการจัดตั้งสภา
ประชาชน ทาหน้าที่ให้ความเห็นชอบแก่ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยมิต้องนาไปผ่านการลงประชามติโดย
ประชาชน และเมื่อร่างดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบโดยมติเสียงข้างมากของสมาชิกสภาประชาชนแล้ว จึงมี
ผลบังคับใช้ได้ ประเด็นที่ศาลสูงสุดต้องพิจารณามีอยู่ว่า รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. ๑๙๗๓ ได้ผ่านกระบวนการให้
สัตยาบันโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถึงแม้ว่าศาลสูงสุดโดยมติเสียงข้างมากจานวน ๖ ต่อ ๔๑๓ เห็นว่า
รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. ๑๙๗๓ ที่เสนอโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญมิได้ผ่านการให้สัตยาบันโดยชอบ เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญกาหนดว่าการให้สัตยาบันต้องกระทาโดยการเลือกตั้ง หรือการทาประชามติ โดยประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งตามที่กฎหมายกาหนด แต่ศาลกลับมีคาสั่งให้ยกคาร้องและพิพากษาให้ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้คาวินิจฉัยนี้ได้สร้างความชอบธรรมให้แก่ฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ค.ศ. 1935 คาวินิจฉัยของศาลสูงสุดกรณีกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ต้องกระทาด้วย
คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของจ านวนผู้ พิ พ ากษาของศาลสู ง สุ ดทั้ ง หมด ในขณะที่ พิ จ ารณาคดี
Javellana v. Executive Secretary ปรากฏว่า มีผู้พิพากษาศาลสูงสุดประกอบเป็นองค์คณะ รวมจานวน ๑๑
ท่าน ฉะนั้นคะแนนเสียงที่จะทาให้กระบวนการให้สัตยาบันดังกล่าวมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญจะต้องมีคะแนนเสียง
อย่างน้อย ๗ เสียง โดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว แต่ได้
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ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมของฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็น
อิสระของผู้พิพากษาศาลสูงสุดจากประธานาธิบดีผู้แต่งตั้งผู้พิพากษาเหล่านั้นเข้าดารงตาแหน่งจนกระทั่งมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ค.ศ. ๑๙๘๗ ซึ่งมีเหตุผลสาคัญเพื่อจากัดอานาจของศาลสูงสุด จึงได้
บัญญัติเรื่องการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (Judicial Review)ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
การใช้อานาจของศาลสูงสุดในการตรวจสอบประเด็นการเมืองอย่างเกินขอบเขต โดยได้บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๘
มาตรา ๑ ความว่า อานาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของศาลยุติธรรมนั้น ประกอบด้วย อานาจใน
การวินิจฉัยข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิที่มีผลบังคับตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการพิจารณาวินิจฉัยกรณีการใช้อานาจ
โดยมิชอบและปราศจากอานาจโดยหน่วยงานของรัฐ ในปี ๒๐๑๔ ศาลสูงสุดได้รับฎีกาของกลุ่มคริสตจักรกว่า
๑๐ กลุ่ม โต้แย้งว่ากฎหมายคุมกาเนิดค.ศ. ๒๐๑๒ (Responsible Parenthood and Reproductive
Health Act of ๒๐๑๒ the RH Law)ที่ลงนามโดยประธานาธิบดีเบนิโญ อากีโนที่ ๓ เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.
๒๐๑๒ มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศาลสูงสุดจึงมีคาสั่งให้ระงับการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ไว้ก่อน
และได้มีคาตัดสินว่ากฎหมายคุมกาเนิดไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้การคุมกาเนิดเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมาย
โดยสาระสาคัญกฎหมายฉบับนี้ได้กาหนดให้กระทรวงสาธารณสุขต้องสนับสนุนการแจกจ่ายถุงยางอนามัยและ
ยาคุมกาเนิดให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด วิ ชาเพศศึกษาจะต้องบรรจุเป็นหลักสูตรภาคบังคับ
ของโรงเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องได้รับการอบรมเรื่องการวางแผนครอบครัว และเจ้าหน้าที่แพทย์ต้องให้
การดูแลสตรีหลังการทาแท้ง
คริสตจักรคาทอลิกในฟิลิปปินส์มีสมาชิกกว่าร้อยละ ๘๐ ของประชากรทั้งประเทศรวมจานวน
๑๐๐ ล้านคน ซึ่งคริสตจักรคาทอลิกประสบความสาเร็จในการคัดค้านกฎหมายวางแผนครอบครัวในฟิลิปปินส์
มานานกว่า ๑๕ ปี จนกระทั่งรัฐบาลประธานาธิบดีเบนิโญ อากีโนที่ ๓ ได้ลงนามกฎหมายคุมกาเนิดฉบับใหม่
เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ ทั้งนี้ กลุ่มคริสตจักรได้ประณามกฎหมายฉบับนี้ว่า เป็นภัยคุกคามและเป็น
ความชั่วร้ายต่อชีวิต นอกจากนี้ยังได้ประณามนักการเมืองและประธานาธิบดีอากีโนที่พยายามผลักดันและ
บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ในขณะที่ การปฏิเสธกฎหมายคุมกาเนิดอย่างยาวนานเช่นนี้ ส่งผลให้สตรีชาว
ฟิลิปปินส์กว่า ๔,๕๐๐ คน ต้องตายด้วยปัญหาการตั้งครรภ์ และยังมีปัญหาอื่นๆ ตามมา อาทิเช่น ปัญหาการ
ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ด้วยเหตุของการขาดความรู้หรือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุมกาเนิดและการ
ตั้งครรภ์ จานวนกว่า 800,000 กรณี รวมไปถึงการทาแท้งโดยผิดกฎหมายโดยเฉลี่ย ๔๗๕๐๐๐ กรณี ต่อปี

กระบวนการพิจารณาคดีของศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา
เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมของประเทศฟิลิปปินส์เป็น “ระบบศาลเดี่ยว” คือศาลยุติธรรมที่มี
อานาจวินิจฉัยข้อพิพาททุกประเภท ในขณะที่ “ระบบศาลคู่” ได้กาหนดให้ศาลยุติธรรมมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อพิพาทในคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวง ส่วนการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองจะอยู่ในอานาจของศาลรัฐธรรมนูญ และศาล
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ปกครองตามลาดับ ฉะนั้น การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลสูงสุดจึงอยู่ภายใต้
ขอบเขตของกระบวนการพิจารณาคดีอาญา และกระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง ทั้งยังต้องอาศัยหลักประกันขั้น
พื้นฐานสาหรับกระบวนการพิจารณาคดี อาทิเช่นการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและ
ตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษา
หรือตุลาการ เป็นต้น
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บทที่ ๓
วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ
จากการศึกษาดูงาน ณ ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ณ ประเทศฟิลิปปินส์ได้พบประเด็นหลายประเด็นที่
จะวิเคราะห์ได้ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้
( ๑ ) ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาของประเทศฟิลิปปินส์เป็น “ ระบบศาลเดียว “ ซึ่งมีอานาจวินิจฉัยข้อพิพาททุก
ประเภททาให้ศาลมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยได้ทุกคดีความ อาจจะเป็นผลดีในด้านของการบังคับใช้กาหมายใน
มุมมองและมาตรฐานเดียวกันของผู้พิพากษา แต่อาจจะเป็นผลเสี ยในด้านของความน่าเชื่อถือและความ
ยุติธรรมในการตัดสินของผู้พิพากษาในคดีของแต่ละประเภท อันเนื่องจากท่านผู้พิพากษาแต่ละท่านอาจจะไม่
มีความชานาญในข้อกฎหมายของทุกๆประเภทของคดีที่ขึ้นมาสู่ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา
( ๒ ) ผู้พิพากษาในชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาของประเทศฟิลิปปินส์มีจานวนน้อยจึงทาให้มีองค์คณะในการ
พิจ ารณาคดี ที่อุท ธรณ์และฎี กาที่ ไม่ เพีย งพอต่อ จานวนคดีที่ อุท ธรณ์ ห รื อฎีก าขึ้น มา จึง ทาให้ ล าช้ าในการ
พิจารณาตัดสินข้อพิพาทในระดับชั้นอุทธรณ์และฎีกา โดยเฉพาะผู้พิพากษาชั้นฎีกาซึ่งมีเพียง ๑๕ ท่านเทา
นั้น แต่ต้องวินิจฉัยคดีที่มีข้อพิพาททุกประเภท และต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับการบริหารของศาลล่างอีกด้วย
( ๓ ) ในระดับชั้นศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาผี่จะดารงตาแหน่งประธานศาลฎีกาเป็นบุคคลที่ถูกคัดเลือก และ
แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีของประเทศจึงอาจมีการแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรมได้ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมี
การปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการสรรหาการเข้าสู่ตาแหน่งประธานศาลฎีกาของฟิลิปปินส์ก็ตาม
( ๔ ) ในระดับชั้นศาลอุทธรณ์และฎีกาซึ่งมีอานาจในการวินิจฉัยตัดสินคดีอิสลามที่ถูก อุทธรณ์หรือฎีกามาจาก
ศาลชั้นต้น แต่ไม่มีผู้พิพากษามุสลิมที่จะทาหน้าที่วินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลาม จึงทาให้เกิดการตัดสินคดีที่ไม่
สอดคล้องกับข้อกฎหมายอิสลามในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา
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บทที่ ๔
แนวทางแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงข้อดีข้อเสียเรื่องการดาเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอุทธรณ์และฎีกา
ระบบศาลยุติธรรมของประเทศไทยได้แบ่งศาลยุติธรรมออกเป็น 3 ชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์
และศาลฎีกา กระบวนพิจารณาในชั้นอุทธรณ์และฎีกาของประเทศไทยค่อนข้างจะแตกต่างกับศาลต่างประเทศ
เป็นผลให้การพิจารณาคดีในศาลไทยค่อนข้างล่าช้า กล่าวคือเราอุทธรณ์คาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลชั้นต้น
ไปยังศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเป็นลาดับชั้นศาลไป และโดยทั่วไปในการอุทธรณ์ฎีกาสามารถอุทธรณ์ฎีกาได้
ทั้งหมด ไม่ว่าในปัญหาข้อกฎหมายหรือในปัญหาข้อเท็จจริงรวมทั้งในเรื่องดุลพินิจของศาลด้วย ซึ่งแตกต่างไป
จากในต่างประเทศ ซึ่งปัญหาข้อเท็จจริงมักจะยุติในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะพิจารณาปัญหาข้อ
กฎหมายเท่านั้น ทาให้ภาระในการพิจารณาคดีของศาลสูงในต่างประเทศมีค่อนข้างน้อย เพราะฉะนั้นปัญหาที่
ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ก็ดี ศาลฎีกาก็ดี จึงมีเป็นจานวนมากและในการพิจารณาในชั้นศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นการพิจารณาซ้าในปัญหาที่ศาลชั้นต้นพิจารณามาแล้ว เพราะฉะนั้นภาระของผู้พิพากษาศาลไทย
ค่อนข้างจะหนักและเป็นผลให้การพิจารณาคดีแต่ละคดีกว่าจะแล้วเสร็จเป็นอันยุติต้องใช้เวลานาน และใน
ขณะเดียวกันก็เกิดข้อวิจารณ์กันมากเหมือนกันว่า แม้ผู้พิพากษาศาลสูงจะเป็นผู้มีประสบการณ์ในการพิจารณา
พิพากษาคดีมานาน แต่ในปัญหาข้อเท็จจริงผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นได้เห็นบุคลิกลักษณะและอากัปกิริยาของ
พยานโดยตรง การวินิจฉัยข้อเท็จจริงในศาลชั้นต้นน่าจะถูกต้องหรือเที่ยงตรงมากกว่าซึ่งเป็นปัญหาที่ถกเถียง
กัน ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ในต่างประเทศไม่เกิดขึ้น แต่ในบ้านเราศาลอุทธรณ์ทาหน้าที่ตรวจสอบการวินิจฉัย
ข้อเท็จจริงของศาลชั้นต้นด้วย หรือในขณะเดียวกันศาลฎีกาก็ทาหน้าที่ตรวจสอบการวินิจฉัยข้อเท็จจริงของ
ศาลอุทธรณ์ด้วยทาให้เหมือนกับพิจารณาปัญหาซ้าซ้อนและเป็นภาระทาให้คดีค่อนข้างที่จะล่าช้าเนื่องจาก
ระบบอุทธรณ์ฎีกาในปัจจุบันมีส่วนสาคัญที่ทาให้การพิจารณาพิพากษาคดีล่าช้าดังกล่าว จึงมีแนวความคิดที่จะ
ปรับปรุงระบบอุทธรณ์และฎีกาให้การพิจารณาพิพากษาคดีรวดเร็วขึ้น โดยนาระบบสองชั้นศาล มาใช้ โดยให้
อุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลชั้นต้นไปยังศาลชั้นอุทธรณ์และให้เป็นที่สุด และจะอุทธรณ์ไปยังศาล
ฎีกาได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา แนวความคิดนี้จะช่วยให้ย่นระยะเวลาลงไปได้และช่วยให้ศาล
ชั้นอุทธรณ์มีความสาคัญเพิ่มขึ้นและทาให้ศาลฎีกาสามารถพิจารณาคดีที่สาคัญได้ละเอียดรัดกุมมากยิ่งขึ้น
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สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการไปเยี่ยมศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ณ กรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา
ของประเทศฟิลิปปินส์เป็น “ ระบบศาลเดียว “ ซึ่งมีอานาจวินิจฉัยข้อพิพาททุกประเภททาให้ศาลมีอานาจ
พิจารณาวินิจฉัยได้ทุกคดีความ อาจจะเป็นผลดีในด้านหนึ่ง และอาจะผลเสียอีกด้านหนึ่ง และจานวนผู้
พิพากษาในศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกามีจานวนน้อยมากถ้า จะเปรียบเทียบของศาลในประเทศไทย จึงทาให้
ปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาจะพิจารณาไม่ทันในกรอบเวลาที่เหมาะสม ส่วนอานาจหน้าที่ของ
ผู้พิพากษาในศาลสูงหรือศาลฎีกา มีหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดี ถือเป็นภารกิจหลักของศาลสูงสุดที่
ต้องดาเนิ น การตามกฎหมาย และตามรั ฐ ธรรมนูญ ส าหรับการพิจ ารณาฎีกานี้ ต้องเป็นฎีก าในปั ญหาข้ อ
กฎหมายเท่านั้ น ส่ ว นปั ญ หาในข้อ เท็จ จริ งต้ องเป็นที่ ยุติแ ล้ ว จากศาลล่ า ง และมี อานาจในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยการวินิจฉัยข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิที่มีผลบังคับตามรัฐธรรมนูญ
รวมทั้งการพิจารณาวินิจฉัยกรณีการใช้อานาจโดยมิชอบและปราศจากอานาจโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งจะได้
กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อต่อไป
ข้อเสนอแนะ
( ๑ ) สามารถอุทธรณ์คดีเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลามได้ เมื่อคู่ ความคนใดคนหนึ่งที่ไม่พอใจจากคา
พิพากษาของศาลชั้นต้น เพราะให้คาพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นที่สุดนั้นเป็นการตัดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล
นั้นๆ ที่สามารถกระทาได้ ดังเช่น ที่ประเทศฟิลิปปินส์ คดีที่เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและมรดกอิส ลาม ถ้า
คู่ความใดไม่พอใจจากคาพิพากษาของศาลล่าง สามารถที่จะอุทธรณ์คดีนั้นได้ในชั้นศาลสูงสุด หรือศาลฎีกาได้
( ๒ ) ควรขยายดะโต๊ะยุติธรรมไปประจาการที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับ
ครอบครัวมรดกอิสลามเป็นไปตามบทบัญญัติของหลักกฎหมายอิสลามที่ถูกต้องเมื่อคดีนั้นมีการอุทธรณ์ขึ้นมา
เพราะจากบทเรียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งคดีครอบครัวและมรดกอิสลามเมื่อมีก ารอุทธรณ์ขึ้นไปศาลสูงเพื่อ
พิจารณาคดีใหม่แล้ว คาพิพากษาที่ออกมานั้นไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายอิสลามเนื่องผู้พิพากษา
ที่พิจารณาคดีนั้นไม่รู้บทบัญญัติของหลักกฎหมายอิสลาม จึงทาให้เกิดการไม่ยอมรับในคาพิพากษานั้น
( ๓ ) ให้ดะโต๊ะยุติธรรมเทียบเท่าผู้พิพากษา สามารถเป็นเจ้าของสานวนคดี สามรถเรียกพยานหลักฐานด้วย
ตนเอง มีระดับชั้นเลื่อนขั้นได้ มีการอบรมสัมมนาดูงานเป็นระยะ และอายุเกษียณราชการ ๗๐ ปี
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