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บทที่ 1
บทนา
1.1

สภาพปัญหา และความสาคัญของปัญหา

ฟิลิ ป ปิ น ส์ หรื อ สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิน ส์ เป็ น ประเทศเอกราชที่ เ ป็ นหมู่ เกาะในภู มิภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ประกอบด้วยหมู่เกาะ 7,641 เกาะ มีเนื้อที่ประมาณ
300,000ตารางกิโลเมตร หรือ 115,831 ตารางไมล์ มีประชากรประมาณ 100 ล้านคน มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันแคธอลิคประมาณ 83 % นิกายโป
รแตสแตนประมาณ 9 % รองลงมานับถือศาสนาอิสลามประมาณ 5 % ศาสนาพุทธ และอื่นๆอีกประมาณ 3
% มุสลิมในฐานะชนกลุ่มน้อยของประเทศฟิลิปปินส์มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ในวิถีชีวิต และวัฒนธรรม
เฉพาะตัว แต่สามารถอยู่ร่วมกับคนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาคริสต์ได้อย่างลงตัว
ประเทศฟิลิปปินส์ประกาศใช้กฎหมายอิสลามมาตั้งแต่สมัยองค์สุลต่านแห่งเกาะซูลู (Sulu) ซึ่ง
นับเป็นผู้นาท่านแรกที่ประกาศใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่า (Daiwan Taosug) ในฐานะ
เป็นประมวลกฎหมายบังคับตามตัวบุคคล (Personal Law Codex) แห่งซูลู ต่อมาในศตวรรษที่ 8 องค์สุลต่าน
แห่งมินดาเนาได้ประกาศใช้ประมวลกฎหมายบังคับตามตัวบุคคลที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น และหลังจากประเทศ
ฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชจากสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1946 ได้มีการตรากฎหมายหลายฉบับที่มุ่งบังคับใช้ตามตัว
แก่ชาวมุสลิมในบางลักษณะ เช่น พระราชบัญญัติแห่งสาธารณรัฐฉบับที่ 386 (Republic Act 386) และใน
สมัยของประธานาธิบดี เฟอร์ดินันด์ มาร์กอส ได้ตรากฎหมายให้ใช้ประมวลกฎหมายสาหรับบังคับแก่คนมุสลิ ม
แห่งชาติฟิลิปปินส์ (Code of Muslim Personal Law of Philippines (EMPL)) ไว้ในกฤษฎีกาฉบับที่ 1083
ในปี ค.ศ.1977 อันเป็นเจตนารมณ์แห่งรัฐที่ประกาศให้ใช้กฎหมายฉบับนี้ควบคู่กับประมวลกฎหมายครอบครัว
(The Family Code) ควบคู่ กั น ประมวลกฎหมายส าหรั บบั ง คั บแก่ คนมุ ส ลิ ม ที่ ไ ด้ ประกาศใช้ ต าม
พระราชบัญญัติเลขที่ 1083 (Republic Act No.1083) เป็นกฎหมายที่บังคับใช้จนถึงปัจจุบัน ภายหลังจากที่
ได้ประกาศใช้ประมวลกฎหมายดังกล่าว หลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายอิสลามก็ต้องบังคับตาม
ประมวลกฎหมายฉบับนี้โดยปริยาย
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึกษาในหัวข้อพหุนิยมทางกฎหมายในประเทศฟิลิปปินส์ : มุสลิมกับระบบกฎหมายสอง
ระบบ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้
1. เพื่อศึกษาวัติ และวัฒนธรรมทางการใช้กฎหมายอิสลามของประเทศฟิลิปปินส์
2. เพื่อศึกษากฎหมายหรือกฤษฎีกาของประเทศฟิลิปปินส์ที่ให้ใช้กฎหมายอิสลามในประเทศ
3. เพื่อศึกษาวิถีมุสลิมฟิลิปปินส์กับการใช้กฎหมายสองระบบในประเทศ
1.3

สมมติฐาน

การศึกษาในหัวข้อพหุนิยมทางกฎหมายในประเทศฟิลิปปินส์ : มุสลิมกับระบบกฎหมายสอง
ระบบ ผู้ศึกษาได้ตั้งสมมุติฐานดังนี้
1. ประวัติ และวัฒนธรรมการใช้กฎหมายอิสลามของประเทศฟิลิปปินส์มีลักษณะเด่นอย่างไร
2. พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาของประเทศฟิลิปปินส์ที่ให้ใช้กฎหมายอิสลามใน
ประเทศเป็นอย่างไร
3. วิถีมุสลิมฟิลิปปินส์กับการใช้กฎหมายสองระบบในประเทศเป็นอย่างไร
1.4

ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาในหัวข้อพหุนิยมทางกฎหมายในประเทศฟิลิปปินส์ : มุสลิมกับระบบกฎหมายสอง
ระบบ มีขอบเขตในการศึกษาดังนี้
1. ศึกษาประวัติ วัฒนธรรม และรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์
2. ศึกษากฎหมายหรือกฤษฎีกาของประเทศฟิลิปปินส์ที่ให้ใช้กฎหมายอิสลามในประเทศ
3. ศึกษาวิถี และสถานะของมุสลิมฟิลิปปินส์กับการใช้กฎหมายสองระบบในประเทศ
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงประวัติ และวัฒนธรรมของการใช้กฎหมายอิสลามของประเทศฟิลิปปินส์
2. ได้ทราบถึงกฎหมายหรือกฤษฎีกาให้ใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์
3. ได้ทราบถึงวิถีมุสลิมฟิลิปปินส์กับการใช้กฎหมายสองระบบในประเทศ
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บทที่ 2
การศึกษาเปรียบเทียบ (ความเหมือน/ความต่าง)
แนวคิด ทฤษฏี วิวัฒนาการ พหุนิยมทางกฎหมายในประเทศฟิลิปปินส์ กรณีศึกษามุสลิมกับระบบ
กฎหมายสองระบบ ศึกษาเปรียบเทียบระบบของประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศฟิลิปปินส์มีวิวัฒนาการการใช้กฎหมายอิสลามมายาวนาน ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์
ระบุว่า องค์สุลต่านแห่งเกาะซูลู (Sulu) เป็นบุคคลแรกที่ได้ริเริ่มการประกาศใช้ (Daiwan Taosug) ในฐานะ
เป็นประมวลกฎหมายบังคับตามตัวบุคคล (Personal Law Codex) แห่งซูลู ต่อมาในศตวรรษที่ 8 องค์สุลต่าน
แห่งมินดาเนา (Magindanou) ได้ประกาศใช้ประมวลกฎหมายบังคับตามตัวบุคคลที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น มีชื่อว่า
(Lawaransa Magindanou) หลังจากประเทศได้รับเอกราชจากสหรัฐอเมริกาในปีคริสต์ศักราช 1946 ได้มีการ
ตรากฎหมายหลายฉบับที่มุ่งบังคับใช้ตามตัวมุสลิมในบางลักษณะ เช่น พระราชบัญญัติแห่งสาธารณรัฐฉบับที่
386 (Republic Act 386) หรือประมวลกฎหมายแพ่งฉบับใหม่ที่ให้กายอมรับการสมรสระหว่างมุสลิมด้วยกัน
และระหว่างมุสลิมกับชาวคริสต์ พระราชบัญญัติแห่งสาธารณรัฐฉบับที่ 394 ได้ให้การยอมรับต่อกรณีการหย่า
ในหมู่มุสลิม พระราชบัญญัติแห่งสาธารณรัฐฉบับที่ 6268 ได้ขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายในกรณีการสมรส
ของมุสลิมออกไปอีก 10 ปี หลังจากสิ้นสุดการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนี้เป็นเวลา 20 ปี ตามที่ได้กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติแห่งสาธารณรัฐฉบับที่ 386 (Republic Act 386)
และในสมัยของประธานาธิบดี เฟอร์ดินันด์ มาร์กอส ได้ตรากฎหมายให้ใช้ประมวลกฎหมาย
สาหรับบังคับแก่คนมุสลิมแห่งชาติฟิลิปปินส์ (Code of Muslim Personal law of Philippines (EMPL)) ไว้
ในกฤษฎีกาฉบับที่ 1083 ในปี ค.ศ.1977 เป็นความตั้งใจทางฝ่ายรัฐที่ประกาศเพื่อให้ใช้คู่ขนานกับประมวล
ครอบครัว (The Family Code) ควบคู่กัน
ประมวลกฎหมายสาหรับบังคับแก่ประชาชนมุสลิมฟิลิปปินส์ ได้ประกาศใช้ตามกฤษฎีกาฉบับ
เลขที่ 1083 (Republic Act N0.1083) เป็นประมวลกฎหมายที่มีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน หลังที่ได้
ประกาศใช้ประมวลกฎหมายดังกล่าว กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายอิสลามก็ต้องบังคับตาม
ประมวลกฎหมายฉบับนี้โดยปริยาย สาหรับเนื้อหาของกฎหมายอิสลามตามประมวลกฎมายสาหรับบังคับแก่
คนมุสลิม (Code of Muslim Personal law of The Philippines) แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ส่วนด้วยกัน คือ
ส่วนทั่วไป ส่วนวิธีสะบัญญัติ และส่วนสาระบัญญัติ โดยมีการกาหนดจุดมุ่งหมายของการใช้ไว้ในมาตรา 2 ของ
บททั่วไปว่า
1. เพื่อให้เกิดการยอมรับระบบกฎหมายอิสลามว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายฟิลิปปินส์
และเพื่อเป็นการก่อตั้งสถาบันอิสลามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อรวบรวมกฎหมายอิสลาม และ
3. เพื่อกาหนดบทบัญญัติในการบริหาร และให้การบังคับใช้กฎหมายอิสลามระหว่างมุสลิม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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การกาหนดวัตถุป ระสงค์ในการปรับใช้ประมวลกฎหมายอิส ลามเอาไว้เช่นนี้แสดงถึงการให้
ความสาคัญและเป็นการป้อ งกันการนากฎหมายไปใช้อย่างผิดความมุ่งหมาย เพราะหากเป็นเช่นนั้นย่อมจะ
ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆรวมทั้งส่งผลในด้านประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม
จากจุ ดมุ่งหมายในการใช้กฎหมายอิส ลามข้างต้นแสดงให้ เห็ นว่าระบบกฎหมายอิส ลามของ
ฟิลิปปินส์มีสถานะเป็นกฎหมายหนึ่งเท่ากับระบบกฎหมายอื่นในประเทศ และยังเป็นการรวบรวมกฎหมาย
อิสลามที่จะบังคับใช้เข้ามาอยู่ด้วยกันอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นในมาตรา 3 ของประมวลกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การใช้กฎหมายอิสลามได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตีความกฎหมายอิสลามในกรณีที่เกิดการขัดกันของ
บทบัญญัติ (Conflict of Provisions) ว่า
1. ในกรณีที่มีการขัดกันระหว่างบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายนี้กับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
ทั่วไป จาต้องถือตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายนี้
2.
ในกรณีที่มีการขัดกันระหว่างบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายนี้ และกฎหมายพิเศษ
(Special law) หรือกฎหมายที่บังคับใช้อยู่เฉพาะท้องถิ่น (Law of Local Application) กฎหมายพิเศษ หรือ
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเฉพาะท้องถิ่นจะต้องตีความอย่างกว้างขวาง (Liberally Construed) เพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายนี้
3.
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับได้เฉพาะกับมุสลิมเท่านั้น และไม่มีความใดใน
ประมวลกฎหมายนี้ที่จะต้องตีความให้เป็นการเสื่อมเสียสิทธิกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม
ในกรณีที่ประมวลกฎหมายอิสลามไม่ได้บัญญัติเอาไว้ มาตรา 5 ของประมวลกฎหมายสาหรับ
บังคับแก่คนมุสลิมกาหนดว่า กฎหมายอิสลามหรือกฎหมายจารีตประเพณี (Adat law) ที่ไม่ได้รวบรวมไว้ใน
ประมวลกฎหมายนี้ก็อาจนามาเป็นข้อพิสูจน์ยืนยันชี้ข้อเท็จจริงได้ สาหรับกฎหมายจารีตประเพณีจะต้องไม่ขัด
ต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งประเทศฟิลิปปินส์ หรือประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอิสลาม หรือคาสั่งของรัฐ
กฎหมายฟิลิ ปปิน ส์ได้กาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการนาพยานหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงแห่ ง
กฎหมายอิส ลามที่ไม่ได้บัญญัติเอาไว้ในประมวลหรือ ในพระราชบัญญัตินี้นั้นเป็นการอุดช่องว่างกฎหมาย
อิสลามอีกรูปแบบหนึ่ง ในกรณีที่ไม่อาจจะนาเอาบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายมาปรับกับข้อเท็จจริงได้ ก็นา
กฎหมายอิสลามมาอุดช่องว่างได้
ประมวลกฎหมายส าหรั บ บั ง คั บ แก่ ค นมุ ส ลิ ม ของประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ไ ด้ บั ญ ญั ติ เ นื้ อ หาและ
สาระสาคัญ ซึ้งประกอบด้วยการสมรส ซึ่งเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการสมรสของมุสลิมที่จะต้องทา
ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยการสมรส เช่น เงื่อนไขการสมรส ความสามารถในการสมรส การประกอบการสมรส ผู้
มีอานาจ สถานที่ประกอบการสมรส สินสอด การผิดสัญญาการสมรส ข้อห้ามการสมรส การมีภรรยาหลายคน
สิทธิและหนี้สินระหว่างคู่สมรส ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส การหย่า ความเป็นบิดามารดา สิทธิ
ของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย การรับรองบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู การเป็นผู้ปกครอง ส่วนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
มรดกประกอบด้วย ข้อกาหนดในการรับมรดก พินัยกรรม และทายาท ซึ่งทั้งหมดอยู่ในหมวดของกฎหมายสาร
บัญญัติ ส่วนในหมวดของวิธีสะบัญญัติ ประมวลกฎหมายสาหรับบังคับแก่คนมุสลิมของฟิลิปปินส์ (Code of
Muslim Personal Law of the Philippines) ได้กาหนดในส่วนวิธีสะบัญญัติเกี่ยวกับขอบเขตการใช้กฎหมาย
อิสลามดังนี้
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1. อานาจศาล หมายถึง อานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งพิจารณาเขตอานาจศาลที่ใช้
กฎหมายอิสลาม ในประเภทคดีครอบครัวและมรดก และประมวลกฎหมายสาหรับบังคับแก่คนมุสลิมฟิลิปปินส์
ยังได้กล่าวรายละเอียดถึงกรณีที่จะนาหลักกฎหมายอิสลามมาปรับกับคดีต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับ
บุคคลและความสัมพันธ์ทางครอบครัว (Personal and Family Relation) การแต่งงาน การหย่า การรับ
มรดก โดยได้กาหนดรายละเอียดต่างๆไว้อย่างชัดเจน เช่น ในมาตรา (13) (3) ได้กาหนดขอบเขตการใช้
กฎหมายอิสลามว่าด้วยเรื่องการสมรส การหย่า ความเป็นบิดาและบุตร (Paternity and Filiations) การ
ปกครอง และพิทักษ์ผู้เยาว์ ค่าอุปการะเลี้ยงดู การเรียกร้องสินสอด (Claim For Customary Dower) การ
หมั้น การผิดสัญญาสมรส การประกอบพิธีสมรส การจดทะเบียนหย่า สิทธิและหน้าที่ระหว่างสามีภรรยา
หนี้สินระหว่างสามีภรรยา อานาจปกครองบุตร ความสัมพันธ์ในทางทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา ทั้งหมดนี้
ต้องเป็ น ไปตามบทบั ญญั ติในประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอิส ลามอื่นๆที่อาจน ามาปรับใช้ ได้ และใน
ประมวลกฎหมายฉบับนี้ยังได้กาหนดถึงกฎเกณฑ์ในเรื่องอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องครอบครัวมรดก เช่น
มาตรา 8 ว่าด้วยความสามารถตามกฎหมาย มาตรา 9 ว่าด้วยสภาพบุคคล บุคคลหย่อนความสามารถ มาตรา
10 ว่าด้วยสภาพบุคคล มาตรา 11 ว่าด้วยการสิ้นสุดสภาพบุคคล และมาตรา 12 ว่าด้วยการตายพร้อมกัน โดย
กาหนดเรื่องดังกล่าวไว้เฉพาะในการใช้กาหมายอิสลาม
2. คู่สมรส ที่จะต้องให้เป็นไปตามหลักกาหมายอิสลาม คือฝ่ายชายจะต้องนับถือศาสนาอิสลาม
การใช้กฎหมายอิสลามก็เพื่อเป็นการยอมรับถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้น
การใช้กฎหมายอิสลามรัฐจึงได้กาหนดบทบัญญัติไว้ว่าคดีที่จะนากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้คู่สมรสจะต้องเป็น
มุสลิม ดังมาตรา 3 (1) ได้กาหนดให้บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสมรสและการหย่าให้ใช้ในกรณีที่คู่สมรสทั้งสอง
ฝ่ายเป็นมุสลิม หรือในกรณีที่ชายคู่สมรสนั้นเป็นมุสลิมที่ได้ประกอบพิธีสมรสตามหลักการอิสลามหรือตามหลัก
กฎหมายนี้ และในมาตรา 13 (2) บัญญัติว่า ในกรณีของการสมรสระหว่างมุสลิมและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมและไม่ได้
ประกอบพิธีสมรสตามกฎหมายอิสลามหรือตามประมวลกฎหมายนี้ ก็ให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งฟิลิปปินส์
บังคับแทน
จากบทบัญญัติในมาตรา 13 ดังกล่าวนอกจากจะกาหนดให้คดีที่จะบังคับตามกฎหมายอิสลาม
นั้น คู่ส มรสทั้งสองฝ่ายจะต้องเป็น มุส ลิมแล้ว ยังได้กาหนดถึงกรณีของการสมรสระหว่างผู้ ที่นับถือศาสนา
อิสลามกับผู้ที่ไม่นับถือศาสนาอิสลามไว้เช่นกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้รัฐจึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้เพื่อ
แก้ปัญหาโดยถือการประกอบพิธีสมรสเป็นสาระสาคัญ หากไม่ได้ประกอบพิธีสมรสตามหลักกฎหมายอิสลาม
หรือหลักประมวลกฎหมายนี้ก็ไม่อาจนาเอากฎหมายอิสลามหรือประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับได้ แต่หากคู่
สมรสทาการสมรสภายใต้หลักกฎหมายอิสลามหรือตามประมวลกฎหมายนี้โดยคู้สมรสฝ่ายชายเป็นมุสลิมก็
สามารถนาหลักกฎหมายอิสลามหรือบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายนี้มาบังคับใช้ โดยถือว่าทั้ง สองฝ่ายมี
เจตนาที่จะอยู่ภายใต้หลักกฎหมายอิสลามนั้นเอง โดยประมวลกฎหมายว่าด้วยการบริหารกฎหมายอิสลามแห่ง
ประเทศฟิลิปปินส์ได้กาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามด้านการสมรสและการหย่า ตามมาตรา
83 ว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับการสมรส และการหย่าตามพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ บังคับกับการสมรสที่คู่สมรสฝ่าย
หนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายนับถือศาสนาอิสลามและได้ประกอบพิธีสมรสตามหลักกฎหมายอิสลาม ดังกรณีตัวอย่างที่
พิพาทเรื่องอานาจปกครองบุตรระหว่างหญิงคริสต์เตียนซึ่งเคยเปลี่ยนศาสนามาเป็นมุสลิมโดยได้สมรสตามหลัก
กฎหมายอิสลามกับสามีที่เป็นมุสลิมแล้วมีบุตรด้วยกัน ต่อมาหญิงนั้นเปลี่ยนศาสนากลับไปเป็นคริสต์เตียนแล้ว
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เกิดพิพาทกันในเรื่องอานาจปกครองบุตร คดีนี้ศาลสูงฟิลิปปินส์ตัดสินว่าเป็นคดีที่อยู่ในเขตอานาจพิจารณาของ
ศาลอิสลาม แต่หากศาลอิสลามวินิจฉัยข้อพิพาทโดยไม่คานึงถึงสิทธิสาคัญของฝ่ายหญิง เช่นปรับใช้กฎหมายวิธี
พิจารณาความมุสลิม หรือรับฟังพยานหลักฐานโดยฝ่าฝืนหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ ศาลสูงมี
อานาจหยิบยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย และศิลธรรมอันดีขึ้นวินิจฉัยได้
3. เขตศาล หมายถึงเขตในทางภูมิศาสตร์ที่กฎหมายจัดตั้งศาลนั้นๆจะกาหนดการใช้กฎหมาย
อิสลามมีส่ว นเกี่ยวข้องกับ เขตศาล เนื่องจากการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศที่มีมุส ลิมเป็นชนกลุ่มน้อย
ขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลามนอกเหนือจากการจากัดเนื้อหากฎหมายที่จะนามาใช้หรือนามาพิจารณาแล้วยัง
จากัดพื้นที่ในการบังคับใช้อีกด้วย การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์ปรากฏเด่นชัดในพื้นที่หมู่เกาะ
ทางภาคใต้ของประเทศ
ในประเทศฟิลิปปินส์มีสถาบันทางศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีและการะงับข้อ
พิพาท ตลอดจนการให้คาปรึกษาด้านกฎหมายอิสลามดังนี้
1. ศาลชะรีอะฮฺ (Shariah Court) ซึ่งหมายถึงศาลที่ทาการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับ
ศาสนาอิสลาม เป็นสถาบันที่ควบคู่กับการใช้กฎหมายอิสลามในฐานะที่เป็นสถาบันในการบริหารกฎหมาย
อิสลาม ประมวลกฎหมายสาหรับบังคับแก่คนมุสลิมได้ก่อตั้งศาลชะรีอะฮฺ (Shariah Court) สาหรับการ
พิจารณาคดีตามกฎหมายอิสลาม ซึ่งได้แบ่งออกเป็นสองศาล คือ
(1) ศาลชะรีอะฮฺประจาภาค (Shariah District Court)
(2) ศาลชะรีอะฮฺประจาท้องถิ่น (Shariah Circuit Court)
ซึ่งศาลชะรีอะฮฺทั้งสองประเภทรวมทั้งข้าราชการของศาลในสังกัดต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของศาลสูง
2.
คณะกรรมการอิสลาม ซึ่ งตามประมวลกฎหมายสาหรับบังคับแก่คนมุสลิม (Code of
Muslim Personal Law) ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการขึ้น 2 คณะ เพื่อทาหน้าที่ในการบริหารกฎหมาย
อิสลาม คือคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Agama Arbitration) และคณะที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม
(Jurisconsult in Islamic Law) โดยคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Agama Arbitration) ประกอบด้วย
ประธานและตัว แทนของคู่ความแต่ล ะฝ่ ายประกอบกันขึ้นเป็นคณะกรรมการกระทาการตามขั้นตอนเพื่อ
ประนีประนอมข้อพิพาทของคู่กรณี ซึ่งมีหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน 3 กรณี คือ
(1) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการหย่า โดยการเฏาะลาก (Talaq)
(2) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรีการสมรสมากกว่าหนึ่งคน (Subsequent Marriage)
(3) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณีที่มีความผิดต่อกฎหมายจารีตประเพณี (Offences against
Customary)
ในคดีที่เกี่ยวกับความผิดต่อกาหมายจารีตประเพณี ถ้าศาลชะรีอะฮฺประจาท้องถิ่นเห็นว่าคดีนั้น
อาจยุติลงได้โดยไม่จาเป็นต้องพิจารณาตามรูปแบบ ก็เป็นดุลยพินิจของศาลที่จะส่งให้เสมียนศาลตั้งกรรมการที่
สมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน และไม่เกิน 4 คน พร้อมกับเลขานุการศาลในฐานะที่เ ป็นประธานกรรมการ
ดาเนินการไกล่เกลี่ยคดีนั้นด้วยไมตรีจิต
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คณะที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม (Jurisconsult in Islamic Law) ประมวลกฎหมายว่าด้วย
สถานภาพบุคคลมุสลิม (Code of Muslim Personal law of Philippines) ได้กาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับที่
ปรึกษากฎหมายอิสลามไว้ดังนี้
(1) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางกฎหมายอิสลามจะได้รับการแต่งตั้ง
จากประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และมีระยะเวลาคราวละ 7 ปี โดยไม่มีการตัดสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้ง เข้ามาใหม่
เว้นแต่ในกรณีที่ถูกปลดออกเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามมาตรา 164
(2) คุณสมบัติที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม
จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น เป็นพลเมืองของฟิลิปปินส์ มีอายุไม่ต่ากว่า 40 ปี เป็นผู้มีความประพฤติดี มี
ความซื่อสัตย์ และเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านความรู้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน หะดิษ (วัจนของท่านเราะสูลุลลอฮฺ)
และนิติศาสตร์อิสลาม ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในภาษาอาหรับ ตามมาตรา 165
(3) หน้าที่ของคณะที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม ที่ปรึกษากฎหมายอิสลามมีหน้าที่ตาม
กฎหมายหลายอย่าง เช่น ให้ความเห็นในทางกฎหมายแก่คู่กรณีที่มีส่วนได้เสียตามที่ไก้ร้องขอ และคณะที่
ปรึกษาอาจขอความเห็นจากคณะอุละมาอฺ (นักวิชาการอิสลาม) ก็ได้
3. สานักงานจดทะเบียนเกี่ยวกับการสมรส และการหย่า ประมวลกฎหมายสาหรับบังคับแก่คน
มุสลิมฟิลิปปินส์ (Code of Muslim Personal law of Philippines) ได้กาหนดให้มีสานักงานเพื่อทาหน้าที่
จดทะเบียนต่างๆตามกฎหมายอิสลาม คือสานักงานจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่า หรือการเพิกถอน
การหย่า และการเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามประจาภาค (Circuit Registrar of Muslim Marriage, Divorce
Revocation of Divorce and Conversion) เลขานุการศาลชะรีอะฮฺประจาภาค นอกจากจะมีหน้าที่ตามที่
กาหนดไว้แล้วต้องทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนสมรสและหย่า หรือการเพิกถอนการหย่า และการเข้ารับนับถือ
ศาสนาอิส ลามภายในเขตศาลนั้ น ๆอีกด้ว ย และเลขานุการประจาศาลชะรีอะฮฺท้องถิ่นทาหน้าที่เป็นนาย
ทะเบียนสมรส และนายทะเบียนหย่า หรือเพิกถอนการหย่า และการเปลี่ยนแปลงศาสนาประจาศาลชะรีอะฮฺ
ประจาท้องถิ่น ตามมาตรา 81
จากแนวคิด ทฤษฏี และวิวัฒนาการของการใช้กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ต่อมุสลิมที่เป็นชน
กลุ่มน้อยในประเทศ พบว่า มีพัฒนาการที่ดี รัฐให้การรับรองทางด้านสิทธิและหน้าที่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
หลักการปฏิบัติตามความเชื่อหรือหลักศรัทธาของมุสลิม รัฐให้เสรีภาพทางด้านการปฏิบัติศาสนกิจ ให้ความ
คุ้มครองทางกฎหมาย มีพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามแก่ประชาชนมุสลิมในประเทศที่มีการพิพาทกัน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวแลมรดก รัฐออกกฎหมายจัดตั้ง องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขข้อพิพาทเพื่อช่วย
ไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนมุ ส ลิ ม แต่ ง ตั้ ง คณะที่ ป รึ ก ษาทางกฎหมายอิ ส ลาม และรั ฐ ยั ง จั ด ตั้ ง
สานักงานทะเบียนเพื่อรองรับการจดทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า และเพื่อทาการเพิกถอนการหย่าสาหรับ
มุสลิมโดยเฉพาะ โดยมีนายทะเบียนประจาศูนย์ในท้องถิ่น ถือเป็นความโชคดีของมุสลิมในประเทศฟิลิปปินส์ที่
ได้รับการอุปถัมภ์จากรัฐ
การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์มีความโดดเด่นในด้านดังกล่าวแล้วยังมีความพิเศษที่
คู่ความสามารถอุทธรณ์คดีที่เกี่ยวกับกฎหมายอิสลามไปยังศาลอุทธรณ์ได้ และยังสามารถฎีกาไปยังศาลฎีกาได้
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เช่นกัน ซึ่งถือเป็นความแตกต่างกับการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยที่ให้คดียุติ หรือสิ้นสุดคดีที่เกี่ยวกับ
กฎหมายอิสลามที่ศาลชั้นต้นที่ตัดสินคดีโดยดะโต๊ะยุติธรรม
ส่ว นในบริ บทโดยรวมประเทศฟิลิ ปปินส์ มีความคล้ ายคลึ งกับประเทศไทยมากในด้านการใช้
กฎหมายอิสลาม เช่น บังคับใช้กับมุสลิมฟิลิปปินส์ใน 5 จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศเป็นหลัก แต่ยังเปิด
โอกาสให้มุสลิมที่อยู่ในส่วนอื่นของประเทศสามารถฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวกับครอบครัวมรดกในอิสลามได้ด้วย นี้
ถือเป็นความโดนเด่นในการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์ที่เห็ นได้ชัด ซึ่งแตกต่างกับประเทศไทยที่
จากัดเฉพาะ 4 จังหวัดเท่านั้น คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ตามพระราชบัญญัติการใช้กฎหมาย
อิสลามพุทธศักราช 2489 โดยไม่เปิดโอกาสให้มุสลิ มในส่วนอื่นของประเทศไทยสามารถนาหลัก กฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวมรดกมาดาเนินคดีทางศาลได้เหมือนกับประเทศฟิลิปปินส์
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางด้านประเพณี เป็น
ศูนย์รวมของคนในชาติที่แตกต่างทางความเชื่อ และหลักปฏิบัติ โดยเฉพาะมุสลิมที่มีเอกลักษณ์เป็นพิเศษที่อิง
พฤติกรรม การแสดงออก และการดาเนิ น ชีวิตไปทางความเชื่อหรือหลั กศาสนาอิส ลาม รัฐ บาลหรือผู้ น า
ประเทศทุกยุคทุกสมัยได้วางนโยบายในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะในด้านกฎหมายจะให้การคุ้มครองดูแล
ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี ทาให้มุสลิมในประเทศฟิลิปปินส์มีกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องครอบครัวและมรดกมาบังคับใช้ในการดาเนินคดีในชั้นศาล โดยรัฐได้ออกพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมาย
อิสลาม (Code of Muslim Personal law of Philippines) ในขณะเดียวกันยังมีกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ
ของประเทศที่ใช้บังคับกับทุกคนที่เป็นพลเมืองของฟิลิปปินส์ รวมทั้งมุสลิมในคดีทั่วไป และคดีครอบครัวมรดก
ที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหลักของประเทศ
การใช้กฎหมายอิสลามบังคับแก่มุสลิมในประเทศฟิลิปปินส์ในภาพรวมถือว่าเป็นการใช้กฎหมาย
ที่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐในหลายด้านด้วยกัน เช่นในด้า นเนื้อหา คือทุกประเภทของคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ครอบครั ว และมรดก และยั ง เพิ่ ม เติ ม ไปยั ง เรื่ อ งวะกั ฟ (การมอบทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ศาสนาประโยชน์ หรื อ
สาธารณประโยชน์) และเรื่องอื่นๆ และในด้านพื้นที่ ครอบคลุ มในพื้นที่ 5 จังหวัดทางตอนใต้ของประเทศ
ฟิลิปปินส์ที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่หนาแน่น แต่ยังให้โอกาสแก่มุสลิมที่อยู่ในพื้นที่อื่นของประเทศสมารถที่จะ
เลือกใช้กฎหมายอิสลามในการฟ้องร้องดาเนินคดีในชั้นศาลได้ และคู่ความสามารถที่จะอุทธรณ์ และฎีกาได้
หากไม่พอใจการพิพากษาคดีของศาลชั้นต้ นในท้องถิ่นหรือในภูมิภาคที่ใช้กฎหมายอิสลาม ดังกล่าวนี้ถือเป็น
จุดเด่นของการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์
ส่วนข้อด้อยในการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์ ก็มีให้เห็นเช่นกัน กล่าวคือ ในชั้น
อุทธรณ์ หรือชั้นฎีกา จะไม่มีผู้พิพากษาฝ่ายกฎหมายอิสลาม หากผู้พิพ ากษาในชั้นอุทธรณ์ และหรือชั้นฎีกา
เห็ น แย้ งกับ ศาลชั้น ต้น ที่พิพากษาโดยใช้ห ลั กกฎหมายอิส ลามก็ส ามารถพิพากษากลับได้โ ดยไม่ได้นาหลั ก
กฎหมายอิสลามมาปรับใช้ หากแต่ใช้หลักกฎหมายทั่วไป ซึงจะส่งผลกระทบในด้านความเป็นธรรม และความ
เชื่อมั่นต่อระบบศาลของประชาชนมุสลิมฟิลิปปินส์ และนีถ้ ือเป็นเรื่องที่สาคัญและควรได้รับการแก้ไขเป็นอย่าง
ยิ่งเพื่อจะให้เป็นเอกภาพในการใช้กฎหมายอิสลามทั้งระบบตั้งแต่ศาลชั้นต้นตลอดถึงชั้นอุทธรณ์และฎีกา
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บทที่ 4
แนวทางการแก้ไขปัญหา การประยุกต์ หรือแนวทางปรับปรุง ข้อดีข้อเสียของพหุนิยมทางกฎหมายใน
ประเทศฟิลิปปินส์ มุสลิมกับระบบกฎหมายสองระบบ
จากการศึกษาข้อดี และข้อเสีย หรืจุดเด่นจุดด้อยของพหุนิยมทางกฎหมายในประเทศฟิลิปปินส์
กรณีมุส ลิ มกับ ระบบกฎหมายสองระบบ เห็ นว่า ประเด็นที่เป็นข้อดีควรที่จะพัฒ นาให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่ ว น
ข้อบกพร่องหรือข้อเสียก็ควรที่จะหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาต่อไป เช่น ควรให้มีการใช้กฎหมายอิสลามใน
ชั้ น ศาลอุ ท ธรณ์ และชั้ น ฎี ก าอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ ด้ ว ยการให้ มี ค ณะผู้ พิ พ ากษาที่ เ ป็ น ฝ่ า ยกฎหมายอิ ส ลาม
เช่นเดียวกับศาลชั้นต้นในท้องถิ่น (Shariah Circuit Court) และภูมิภาค (Shariah District Court) เพื่อให้
เส้นทางการใช้สิทธิทางศาลเกิดความสมบูรณ์ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนมุสลิมภายในประเทศ และเพื่อ
เป็นการแสดงออกถึงความให้เกียรติ และเคารพศักดิ์ศรีชาวมุสลิมต่อสายตาชาวโลก และเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อเป็น
ฐานที่จะสร้างความเข้าใจและเกิดความรักใคร่ในหมู่ประชาชน ซึ่งจะนาไปสู่ความสามัคคีและเกิดพลังในการที่
จะร่วมแรงร่วมในในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
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บทที่ 5
สรุป เสนอแนะ
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางด้านประเพณี เป็น
ศูนย์รวมของคนในชาติที่แตกต่างทางความเชื่อ และหลักปฏิบัติ โดยเฉพาะมุสลิมที่มีเอกลักษณ์เป็นพิเศษที่อิง
พฤติกรรม การแสดงออก และการดาเนิ น ชีวิตไปทางความเชื่อหรือหลั กศาสนาอิส ลาม รัฐ บาลหรือผู้ น า
ประเทศทุกยุคทุกสมัยได้วางนโยบายในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะในด้านกฎหมายจะให้การคุ้มครองดูแล
ประชาชนที่นับถือศาสนาอิ สลามเป็นอย่างดีทาให้มุสลิมในประเทศฟิลิปปินส์มีกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องครอบครัวและมรดกมาบังคับใช้ในการดาเนินคดีในชั้ นศาล โดยรัฐได้ออกกฤษฎีกา หรือกฎหมายให้ใช้
กฎหมายอิสลาม (Code of Muslim Personal law of Philippines) ในขณะเดียวกันยังมีกฎหมายหรือ
รัฐธรรมนูญของประเทศที่ใช้บังคับ กับทุกคนที่เป็นพลเมืองของฟิลิปปินส์ รวมทั้งมุสลิมในคดีทั่วไป และคดี
ครอบครั วมรดกที่ขัดแย้ งกับ รัฐธรรมนูญหลั กของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นพหุนิยมทางกฎหมายของประเทศ
ฟิลิปปินส์ที่ประชาชนชาวมุสลิมในประเทศต้องยอมรับ หากจะให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ฟิลิปปินส์ควรให้มีการใช้
กฎหมายอิส ลามในชั้นศาลอุทธรณ์ และชั้นฎีกาอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการให้มีคณะผู้ พิพากษาที่เป็นฝ่ าย
กฎหมายอิสลาม เช่นเดียวกับศาลชั้นต้นในท้องถิ่น (Shariah Circuit Court) และภูมิภาค (Shariah District
Court) เพื่อให้เส้นทางการใช้สิทธิทางศาลเกิดความสมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนมุสลิมในประเทศ
ฟิลิปปินส์
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การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์มีความคล้ายคลึงกันกับการใช้กฎหมายอิสลามใน 4
จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยในหลายประเด็น เช่น ใช้เฉพาะในกลักกฎหมายแพ่งในเรื่องครอบครัวและมรดก
เป็นหลัก ถึงแม้ในประเทศฟิลิปปินส์อาจจะมีบางประเด็นที่กว้างกว่าการใช้ในประเทศไทยก็ตาม และประเด็นที่
เห็ น ว่ า น่ า จะน ามาปรั บ ใช้ กั บ บริ บ ทของประเทศไทยมากที่ สุ ด คื อ การเปิ ด โอกาสให้ มุ ส ลิ ม ในพื้ น ที่ อื่ น ๆ
นอกเหนือจากพื้นที่ใน 4 จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ) ได้ใช้กฎหมายอิสลามในเรื่อง
ครอบครัวมรดกในการฟ้องร้องหรือดาเนินคดีในชั้นศาล โดยการเปิดในระบบภาคเพียงไม่กี่ศาล ซึ่งไม่จาเป็น
จะต้องมีทุกจังหวัด เพียงแต่จังหวัดที่มีประชากรมุสลิมมาก หรือในภาคที่มีประชากรมุสลิมหลายเปอร์เซ็นต์
และควรให้มีการใช้กฎหมายอิสลามในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาด้วย เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งระบบ

จบบริบูรณ์
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