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การบริหารจัดการคดี (หลักนิติธรรม)ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ ปุ่น มีที่ตั้ งอยู่ใ นมหาสมุท รแปซิ ฟิก ด้า นตะวั นออกของทวี ปเอเชี ยมี พื้น ที่
ประเทศทั้งหมดประมาณ 145,865 ตารางไมล์ ภูมิประเทศปะกอบด้วยเกาะใหญ่ จานวน 4 เกาะ
คือ ๑) เกาะฮอนชู (Honshu) เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 231,000 ตาราง
กิโลเมตร ๒) เกาะฮอกไกโด (Hokkaido) ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น มีอากาศหนาวเย็นมาก
ที่สุดและอากาศค่อนข้างดีตลอดทั้งปี พื้นที่เกาะประมาณ 83,000 ตารางกิโลเมตร ๓) เกาะชิโกกุ
(Shikoku) เนื่องจากเป็นเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในสี่เกาะหลัก โดยมีเนื้อที่อยู่เพียงแค่ 19,000 ตาราง
กิโ ลเมตรเท่านั้น แต่ก็มีความสวยงามและคงบรรยากาศแบบธรรมชาติไว้อย่างดี และ ๔) เกาะคิว ชู
(Kyushu) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสาม เนื้อที่โดยประมาณ 42,000 ตารางกิโลเมตร สภาพโดยรวมมี
อากาศค่อนข้างดีตลอดทั้งปี ยกเว้นในช่วงหน้าร้อนที่ อากาศอาจจะร้อนมากกว่าปกติ นอกจากนี้ยังมี
เกาะเล็กเกาะน้อยอีกรวมประมาณ 3,900 เกาะ ในบรรดาเกาะเหล่านี้เกาะที่มีความสาคัญที่สุด คือ
เกาะฮอนชู เพราะนอกจากเป็ น ที่ตั้ งของเมื องโตเกี ยวซึ่ง เป็ นเมืองหลวงแล้ ว ยั งมี แหล่ง ผลิ ต สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมที่สาคัญ เกาะฮอนชูแบ่งออกได้เป็น 4 เขต คือ เขตโตโฮกุ เขตซูบุ เขตกานเซอิ และเขต
ชูโก
ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีการใช้ระบบประมวลกฎหมาย หรือระบบกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร (Civil Law) 1 เช่นเดียวกันกับประเทศไทย โดยในปัจจุบันญี่ปุ่นมีรัฐธรรมนูญ และประมวล
กฎหมายหลั กอี ก 5 ฉบั บ คือ ประมวลกฎหมายแพ่ ง ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ ง
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายพาณิชย์
ประกอบกันเป็น “กฎหมายทั้ง 6 (the Roppo; Six Codes)” ซึ่งถือเป็นระบบกฎหมายหลักที่มี
ความสาคัญของญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมทางกฎหมายมายาวนานหลายร้อยหลายพันปี โดยเริ่ม
ตั้งแต่ประเทศสาธารณรัฐประชนจีน จนกระทั่งมีการรับเอาวัฒนธรรมทางกฎหมายจากประเทศต่างๆ
ในทวีปยุโรป ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกนามาใช้ และมีการออกกฎหมาย
ใหม่ต่างๆ รวมทั้งมี การแก้ไ ขกฎหมายที่มีอยู่ โดยกฎหมายใหม่เหล่านั้นได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก
สหรัฐอเมริการะหว่างการเข้ายึดครองของกองทัพพันธมิตร แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายญี่ปุ่นเองก็มีที่มา
จากกฎหมายตามแนวบรรทัดฐานของคาพิพากษา (Case
Law) หรือระบบกฎหมายแบบจารีต
ประเพณี หรือกฎหมายระบบแองโกลอเมริกัน หรือระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Common
Law) 2 ซึ่งจาเป็นต้องตีความอย่างละเอียด และต้องมีการพัฒนากฎหมายใหม่อย่างมีประสิทธิภาพโดย
1

ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ (Civil Law) หรือก็คือระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร จุดกาเนิดอยู่ที่อาณาจักรโรมัน ระบบกฎหมายนี้จะมี
ลักษณะเป็นการรวมรวมเอาจารีตประเพณีหรือกฎหมายต่างๆ หรือบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม่ โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดไว้เป็น
หมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งเรียกว่าประมวลกฎหมาย ซึ่งแต่เดิมนั้นไม่มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ชนชั้นที่ถูกปกครองในโรมั นจึงมี
การเรียกร้องให้ชนชั้นสูงทาการเขียนกฎหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ชนชั้นที่ถูกปกครองได้รู้กฎหมายด้วย ซึ่งระบบกฎหมายนี้ก็ได้มี
การพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในประเทศไทยก็ใช้ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ฯลฯ (ที่มา http://lawsystem15029.blogspot.com/)
2
กฎหมายคอมมอน ลอว์ (Common Law) เป็นกฎหมายที่วิวัฒนาการมาจากคาพิพากษาของศาลพระมหากษัตริย์หรือศาลหลวง (King’s
Court) พระเจ้าวิลเลี่ยม ได้จัดตั้งศาลพระมหากษัตริย์หรือศาลหลวง (King’s Court) โดยมีการคัดเลือกผู้พิพากษาที่มีความรู้ ความสามารถ
จากส่วนกลางหมุนเวียนออกไปพิจารณาคดีในศาลท้องถิ่นทั่วทุกแคว้น ใช้ระบบไต่สวน (Inquisitorial System) แทนการพิจารณาคดีแบบเดิม
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นักกฎหมาย หรือนั กวิชาการกฎหมาย นอกจากนี้กฎหมายต่างๆ ที่มีการแก้ไข เช่น ข้อบังคับทาง
พาณิ ชย์ ห ลายฉบั บ และกฎหมายที่ มี ผลใช้บั ง คับ ต่ างๆ ก็ ไ ด้รั บ อิท ธิ พลแนวคิ ด กฎหมายแบบจารี ต
ประเพณี กฎ ระเบียบ หรือรูปแบบทั่วไปของกฎหมายที่มีอยู่ในสหภาพยุโรปด้วยเช่นกัน ระบบ
กฎหมายของญี่ปุ่นจึงมีลักษณะเป็นกฎหมายที่ผสมผสานระหว่างกฎหมายระบบประมวลกฎหมาย (Civil
Law) กับกฎหมายระบบแองโกลอเมริกา หรือระบบกฎหมายจารีตประเพณี หรือระบบกฎหมายไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (Common Law) โดยหลอมรวมเป็นระบบกฎหมายญี่ปุ่นภายใต้ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและค่านิยมของญี่ปุ่นเองอันมีความสาคัญอย่างมากสืบทอดกันมาหลายร้อยปี และยังคงมีความ
หลากหลายอยู่ถึงปัจจุบัน
กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
ก่อนยุคสมัยใหม่ประเทศญี่ปุ่นรับอิทธิพลจากกฎหมายของจีนโบราณ แต่ในยุคสมัยใหม่ประเทศ
ญี่ปุ่นได้รับเอากฎหมายเข้ามาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยไม่มีรูปแบบกฎหมายของจีนโบราณ
หลงเหลือยู่แต่อย่างใด ภายหลังจากมีการปฏิวัติเมจิ รัฐบาลเมจิได้มุ่งเน้นที่จะสร้างระบบการตรา
กฎหมายแบบสมัยใหม่ ซึ่งเป็นมูลเหตุสาคัญที่ทาให้ระบบกฎหมายของญี่ปุ่นมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
โดยรับเอากฎหมายจากกลุ่มประเทศในยุโรปตะวันออกเข้ามา โดยเฉพาะกฎหมายของเยอรมันและ
กฎหมายของฝรั่งเศส แต่อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นก็ได้รับอิทธิพลกฎหมายของประเทศอังกฤษเช่นกัน ในช่วง
ที่ญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไต้ห วัน และเกาหลีใต้ กฎหมายของไต้หวัน และเกาหลีใต้ก็ได้กลายเป็น
พื้นฐานด้วยอย่างหนึ่งต่อระบบกฎหมายของกฎหมายญี่ปุ่น และนอกจากนี้ ญี่ปุ่นก็ ยังได้รับอิทธิพลทาง
กฎหมายจากสหรัฐอเมริกาในช่วงระยะเวลาที่ญี่ปุ่ นอยู่ภายใต้การยึดครองของกองทัพสหรัฐอเมริกา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายว่าด้วยการฟ้องร้องคดีอาญา กฎหมายตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยตราสารทางการเงินและตลาดหลักทรัพย์ (Financial Instruments
and Exchange Act) ในปัจจุบัน และกฎหมายห้ามการผูกขาดทางการค้า
ประวัติความเป็นมากฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นก่อนวิทยาการสมัยใหม่
เมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล วัฒนธรรมการปลูกข้าวได้เข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่น
โดยผ่านทางจีน และประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาล ญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคยะโยอิโบราณ ซึ่งการปลูกข้าวได้
กลายเป็นพื้นฐานสังคมสมัยนั้น เมื่อกลายเป็นสังคมปลูกข้าวทาการเกษตรที่มีการรวมตัวกันของชุมชน
ขนาดใหญ่ก็เกิดความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชุนนั้นตามมา หมู่บ้านในสมัยโบราณหัวหน้าชนเผ่าทา
หน้าที่เป็นคนกลางไกล่เกลี่ย หรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นด้วยวิธีเสี่ยงทาย ทานายทางไสย
โดยถือว่าเมื่อศาลหลวงมีคาพิพากษาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงอย่างใดแล้วศาลอื่น ๆ ต้องผูกพันพิพากษาคดีตามศาลหลวง เกิดเป็นจารีตประเพณีที่
ถือเป็นหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่มีลักษณะเป็นสามัญ (Common) และใช้กันทั่วไปในศาลทุกแคว้น ด้วยเหตุนี้กฎหมายคอมมอน ลอว์ จึงเริ่ม
เกิดขึ้นประเทศอังกฤษนับแต่นั้นเป็นต้นมา (ที่มา http://www.baanjomyut.com/library/global_community/05_2_4.html)
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ศาสตร์ เมื่อเข้าสู่ยุคโคะฟุนได้มีการวิวัฒนาการของศาสนายุคแรกเริ่มและมีการยุติข้อขัด แย้งดัว ย
กฎหมายฟุโตะมะนิ (การเสี่ยงทายด้วยการใช้กระดูกกวาง) หรือในการพิจารณาตัดสินใช้วิธีการแบบ
ไสยศาสตร์ชาวบ้านด้วยการเทน้าร้ อนใส่มือแล้วดูว่ามือพุพองหรือไม่ เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์หรือการ
กระทาใด ๆ ที่แท้จริง
เมื่อเข้าสู่กลางศตวรรษที่ 4 รัฐบาลยะมะโตะ ได้ขยายอิทธิพลมายังตอนกลางของภาค
ตะวั น ออกฉี ย งเหนื อ ของญี่ ปุ่ น โดยในตอนนั้ น มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งบั ญ ญั ติ ก ฎหมายขึ้ น มาใช้ ใ น
การปกครอง ในปี พุ ท ธศั ก ราช 1147 เจ้ า ชายโชโทะคุ ได้ ท รงตรารั ฐ ธรรมนู ญ 17 มาตรา
ซึ่ง รัฐ ธรรมนู ญฉบับ นี้ มี ความแตกต่า งกับ รัฐ ธรรมนู ญสมัย ใหม่ โดยระบุ ข อบเขตด้ านศี ลธรรมของ
ข้าราชการและขุนนาง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทางพระพุทธศาสนา และดูเสมือนว่าสิ่งนี้แสดงถึงเจตนาที่
จะจัดตั้งรูปแบบการปกครองที่มีพระจักรพรรดิเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเดิมเป็นที่รวมกลุ่มของตระกูลที่มั่งคั่ง
เท่านั้น
ปีพุทธศักราช 1150 สมัยเจ้าชายโชทะคุ ได้มีการส่งคณะทูตเคนซุยชิ ไปเยือนจีน (ใน
สมัยราชวงศ์ซุยของจีน) และในปีพุทธศักราช 1173 ก็ได้มีการส่งคณะทูตเคนโทชิ ไปเยือนจีน (ในสมัย
ราชวงศ์ถังของจีน) ซึ่งเป็นผลให้มีการรับเอากฎหมายของราชวงศ์ถังมาเป็นกรอบในการวางระบบการ
ปกครองของญี่ปุ่น ซึ่งจะรวมอานาจอยู่ศูนย์กลาง กล่าวคือ ได้มีการรวบรวมกฎหมายเป็นของตนเอง
โดยใช้กฎหมายของราชวงศ์ถังเป็นแม่แบบ ต่อมาในปีพุทธศักราช 1211 ได้มีการตรากฎหมายโอมิ
เรียว ในปีพุทธศักราช 1323 ได้มีการตรากฎหมายอะสึคะคิโยะมิฮะระเรียว ในปีพุทธศักราช 1244
ได้ มี ก ารตรากฎหมายไทโฮ ในปี พุ ท ธศั ก ราช 1261 ได้ มี ก ารรวบรวมกฎหมายโยโร และมี ก าร
ประกาศใช้ในปีพุทธศักราช 1300 แต่เมื่อเข้าสู่สมัยเฮอันตอนกลางได้ถูกทาลายไป แต่ทว่า คาว่า
กฎหมายนั้นยังคงอยู่ และยังคงมีอิทธิพลส่วนหนึ่งเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยตอนต้นของสมัยเมจิ คาว่า
“ริ ท สึ ” สมั ย ปั จ จุ บั น คื อ กฎหมายอาญา และค าว่ า “เรี ย วหรื อ เร” สมั ย ปั จ จุ บั น คื อ ข้ อ บั ง คั บ
ข้อกาหนด ที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรฝ่ายบริหาร การจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดา หรืออานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ เป็นต้น
ต่อมาในปีพุทธศักราช 1775 โชกุนโฮโจ ยะสึโทะคิ ได้ตรากฎหมายที่เรียกว่า “โกะ
เซไบชิคิโมะคุ” (ประมวลกฎหมาย) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้กับนักรบในสังกัด และรวบรวมขนบธรรมเนียม
แนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นในสังคมแบบนักรบ ทั้งแบบอย่างและศีลธรรมที่มีมาตั้งแต่ตังแต่สมัยแม่ทัพโยะริ
โตะโมะ โดยได้มีการจัดทาหลักในการพิจารณาแก้ไขข้อพิพาทระหว่างขุนนางผู้เป็นเจ้าของที่ดินกับ
นักรบของตน และได้กลายเป็นประมวลกฎหมายอย่างเป็นระบบฉบับแรกของชนชั้นนักรบ ซึ่งต่อมาได้
สืบทอดกฎหมายนี้และถือเป็นต้นแบบกฎหมายในสมัยมุโระมาจิ
เมื่อเข้าสู่สมัยเอะโดะ รัฐบาลเอะโดะได้จัด ระบบการปกครองแบบบะคุฮัง พร้อมด้วย
การกาหนดระบบกฎหมายปกครองนักรบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนโชกุน และมีการออกกฎหมายปกครอง
ไดเมียว พร้อมกับมีการกาหนดประมวลกฎหมายคุจิคะตะโอะซะดะกะคิในสมัยของโชกุนโทคุกะวะ
โยะชิมุเนะ ลาดับที่ 8 ซึ่งถือเป็นการรวบรวมตัวอย่างการพิจารณาคดีและกฎหมายในการปกครอง
แบบบะคุฟุฉบับใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
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กฎหมายญี่ปุ่นช่วงปฏิรูปญี่ปุ่นในรัฐบาลเมจิและการรับวัฒนธรรมกฎหมายแบบภาคพื้นยุโรป
การรวบรวมประมวลกฎหมายญี่ปุ่นนั้น เป็นประวัติศาสตร์การรับรูปแบบกฎหมาย
ตะวันตกเข้ามาเพื่อทาให้ญี่ปุ่นสามารถก้าวสู่สังคมสมัยใหม่ได้สาเร็จภายหลังจากการปฏิวัติเมจิ โดยเป็น
การตัดรูปแบบกฎหมายแบบเก่าแก่ที่เคยมีมาก่อนหน้า ซึ่งวิชากฎหมายของญี่ปุ่นในปัจจุบั นไม่ปรากฏ
การเรียนการสอนกฎหมายที่เกิดขึ้นในยุคสมัยโบราณ
รัฐบาลเมจิได้มีแนวคิดที่จะนากฎหมายแบบอังกฤษใช้ แต่การรับเอารูปแบบกฎหมาย
แบบอังกฤษหรือคอมมอนลอร์เป็นสิ่งที่ยาก จึงได้มีการรับเอากฎหมายจากภาคพื้นยุโรป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการรับเอาอิทธิพลทางกฎหมายจากจัก รวรรดิเยอรัน (ราชอาณาจักรปรัสเซีย) ซึ่งมีการพัฒนา
ประเทศอย่างรุดหน้าเพื่อเป็นประเทศสมัยใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันกับญี่ปุ่น โดยรูปแบบกฎหมายที่
ปรากฏเด่นชัด คือ กฎหมายอาญา นอกจากนี้ญี่ปุ่นก็ยังรับเอาอิทธิพลทางกฎหมายแพ่งจากฝรั่งเศส
ส่วนรัฐธรรมนูญนั้นรัฐบาลเมจิก็ได้รับอิทธิพลมาจากรัฐธรรมนูญ ของราชอาณาจักรปรัสเซียอย่างมาก
เช่นกัน แต่ภายหลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามการตรารัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นไม่ได้รับอิทธิพลจากประเทศ
ดังกล่าวแต่อย่างใด
รัฐธรรมนูญสมัยรัฐบาลเมจิได้กาหนดพระราชอานาจอันแข็งแกร่งแด่องค์พระจักรพรรดิ
ในการปกครองทหาร โดยที่สภาผู้แทนราษฎรไม่มีอานาจแทรกแซงกิจการทหารดังกล่าวได้ ทาให้
อานาจในการควบคุมทหารโดยพลเรือนไม่สามารถกระทาได้อย่างแท้จริง สาหรับการแบ่งแยกอานาจทัง้
สามฝ่าย (อานาจคณะรัฐมนตรีในการบริหารปกครองประเทศ อานาจศาล และอานาจรัฐสภา) เมื่อ
เปรียบเทียบกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และการกาหนดสิทธิมนุษยชนก็เช่นเดียวกัน
ยังมีจุดที่ไม่ชัดเจนนักภายใต้ของเขตของกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นได้ก้าวเดินอย่างยิ่งใหญ่เพื่อ
กลายเป็นประเทศที่ปกครองด้วยกฎหมาย
-ระบบศาลยุติธรรม ศาลสูงแห่งเมจิ (ไทชินอิน) เป็นศาลชั้นสูงในการพิจารณาคดีและ
กระทรวงยุติธรรมมีอานาจในการใช้อานาจศาล และไม่มีอานาจในการพิจารณาการตรากฎหมายที่ขัดกับ
รัฐธรรมนู ญ นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศาลปกครองขึ้นตามแบบกฎหมายในแถบภาคพื้นยุโรป โดยคดีที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ ศาลยุติธรรมจะไม่สามารถดาเนินการพิจารณาได้
-ระบบการพิจารณาความอาญา ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากกฎหมายเยอรมัน โดยได้นา
การไต่สวนมูลฟ้องมาใช้ และดาเนินกระบวนพิจารณาแบบไต่สวน
ระบบการพิจารณาความแพ่ง ญี่ปุ่นรับเอารูปแบบกฎหมายเยอรมันและฝรั่งเศสที่ใช้ใน
กฎหมายมรดก ส่วนกฎหมาครอบครัวยังคงเป็นระบบกฎหมายแบบญี่ปุ่น
ผลกระทบจากการยึดครองของกองทัพสหรัฐอเมริกาต่อการปฏิรูปญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้ง
ที่สอง
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ.2488 ญี่ปุ่นภายใต้การควบคุมดูแล
ของกองทัพพันธมิตรนาโดยสหรัฐอเมริกา ได้รับอิทธิพลทางกฎหมายแบบอเมริกันเป็นอย่างมาก เช่น
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รัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่น รวมทั้งระบบศาลยุติธรรมและรูปแบบกฎหมายต่างๆ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ได้แก่
- ระบบกระบวนการศาลยุติธรรม ได้มีการจัดตั้งศาลสูงขึ้น โดยได้มีการมอบอานาจศาล
ในการพิจารณากฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญ พร้อมกับยกเลิกศาลปกครองแบบภาคพื้นยุโรป
- ระบบการบริหารประเทศ ญี่ปุ่นได้นาเอาระบบแบบอเมริกามาใช้อย่างกว้างขวาง
และนาเอาระบบกรรมการอิสระหรือองค์กรอิสระหรือองค์กรกากับอิสระซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งขององค์กร
การบริหารของรัฐ โดยในปัจจุบันองค์กรดังกล่าวมีจานวนลดลง เช่น องค์ กรอิสระของญี่ปุ่น ได้แก่
คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นแห่ ง ชาติ คณะกรรมการแก้ ไ ขข้ อ พิ พ าทด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
คณะกรรมการการค้ายุติธรรม คณะกรรมการกากับดูแลการสอบข้าราชการตุลาการ เป็นต้น
- ระบบการพิจารณาคดีอาญา ได้มีการยกเลิกระบบการไต่สวนมูลฟ้องและมีการนา
กฎหมายว่าด้วยการฟ้องร้องคดีอาญาตามรูปแบบการพิจารณาที่มีการฟ้องร้องจากผู้เสียหายในคดีนั้น
ส่วนการพิจารณาคดีโดยใช้ระบบลูกขุน ในญี่ปุ่นภายหลังสงครามถูกยกเลิกลง(เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2471-2486) โดยสภาไดเอทของญี่ปุ่นได้ตรากฎหมายที่เรียกชื่อว่า “The Act Concerning
Participation of Lay Assessors in Criminal Trials” (The Lay Assessor Act 2004) ออกมาเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2547 ซึ่งเป็นการนาเอาระบบ Saiban in หรือลูกขุนผสม หรือลูกขุนประชาชน หรือ
ผู้ พิ พ ากษาสามั ญ ชน หรื อ ตุ ล าการสามั ญ ชน มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาคดี ค วามผิ ด ร้ า ยแร ง
กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับในปี พ.ศ.2552 โดยมีหลักการในการเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพิจารณาคดีเพื่อเป็นการอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ซึ่งถือว่าญี่ปุ่นประสบความสาเร็จใน
การพัฒนารูปแบบกฎหมายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคล้ายคลึงสหรัฐอเมริกา
ระบบการพิจารณาความแพ่ง ญี่ปุ่นมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายครอบครัว
บนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย และการเคารพสิทธิส่วนบุคคล
- ระบบกฎหมายพาณิชย์ (กฎหมายสังคม) ประเทศญี่ปุ่นได้มีการนาแนวคิดบางส่วน
แบบอเมริ กั น มาใช้ ใ นระบบบริ ษั ท ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด โดยก าหนดให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งจั ด ตั้ ง ระบบเงิ น ทุ น
จดทะเบียนและคณะกรรมการผู้บริหารในบริษัทห้างหุ้นส่วนจากัด
โครงสร้างกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นปัจจุบัน
ประเทศญี่ปุ่นมีที่มาของกฎหมาย มีดังนี้
-

๏ รัฐบัญญัตติ ่างๆ
รัฐธรรมนูญญีป่ ุ่น และกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญ
-สนธิสญ
ั ญา
กฎหมาย
คาสั่ง/กฤษฎีกา ได้แก่ คาสั่งคณะรัฐมนตรี คาสัง่ สานักนายกรัฐมนตรี
คาสั่งกรมฟืน้ ฟูพื้นที่พิบัติภยั คาสัง่ กระทรวง ระเบียบสานักงาน
(ระเบียบ/คาสัง่ กรม) ระเบียบสานักตรวจบัญชี
ระเบียบศาลฎีกา
ระเบียบสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒิสภา
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-

เทศบัญญัติ
ระเบียบองค์กรส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองตนเองส่วนท้องถิน่
-ระเบียบองค์กรส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่นอกเหนือจากระเบียบ
๏ กฎหมายจารีตประเพณี (กฎหมายว่าด้วยการใช้กฎหมาย มาตรา 3 ,
กฎหมายแพ่ง มาตรา 92 ,กฎหมายพาณิชย์ มาตรา 1 วรรค 2)
กระบวนการตรากฎหมายในประเทศญี่ปุ่น
1. การจัดทาร่างกฎหมายต้นฉบับ การจัดทาร่างร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอจะถูก
ยกร่างโดยแต่กระทรวงและกรมที่กากับดูแลเมื่อเห็นว่าจาเป็นต้องออกกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมาย
หรือยกเลิกกฎหมายที่มีอยู่ ภายหลังจากยกร่างแล้วจะมีการรับฟังความคิดเห็นร่วมกับกระทรวงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งยังอาจมีการส่งไปยังคณะที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องหรือทาประชาพิจารณ์ และเมื่อกระบวนการ
ข้างต้นเสร็จสิ้นแล้วและกระทรวงต้นเรื่องเห็นว่าร่างกฎหมายฉบับนั้นพร้อมที่จะนาเข้าสู่การพิจารณาใน
สภาผู้แทนราษฎร กระทรวงต้นเรื่องนั้นจะต้องทาการตรวจสอบขั้นสุดท้ายให้ถูกต้องตามรูปแบบก่อน
นาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
2. การพิ จ ารณาของส านั ก นิ ติ บั ญ ญั ติ ป ระจ าคณะรั ฐ มนตรี ส าหรั บ ร่ า งกฎหมายที่
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จะมีการพิจารณาในสานักนิติบัญญัติประจาคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะส่งไปยังที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งการพิจารณาโดยปกติแล้วจะเริ่มขึ้นเมื่อสานักนิติบัญญัติได้รับ
หนังสือคาร้องขอให้ดาเนินการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหนังสือที่ถูกส่งมาจากกระทรวงและ
กรมที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายนั้นผ่านทางนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันร่างกฎหมายต้นฉบับซึ่ง
ที่ประชุมของแต่ละกระทรวงรวบรวมขึ้นตามอานาจหน้าที่นั้นจะใช้วิธีพิจารณาไต่สวนเบื้องต้นก่อน
ภายในสานักนิติบัญญัติประจาคณะรัฐมนตรี ดังนั้น คาร้องที่ขอให้มีการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรีนั้นจะ
ถูกส่งไปพร้อมกับร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาชั้นต้นภายในสานักนิติบัญญัติประจาคณะรัฐมนตรีแล้ว
เท่านั้น
สาหรับการพิจารณาภายในสานักนิติบัญญัติประจาคณะรัฐมนตรี จะมีการดาเนินการเกี่ยวกับ
ร่างกฎหมายต้นฉบับที่กระทรวงจัดทาขึ้น ดังนี้
- พิจารณาความสัมพันธ์ของการตรากฎหมายกับภารกิจงานที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือความ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ความสมเหตุสมผลทางกฎหมายในส่วนของเนื้อหาสาระของกฎหมายที่จะตรา
ขึ้น
- พิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะตราขึ้นว่าสื่อความได้อย่างถูกต้องในแง่ของกฎหมาย
หรือไม่
- พิ จ ารณาความเหมาะสมของส านวนกฎหมายในแต่ ล ะมาตราหรื อ การจั ด วางโตรงสร้ า ง
กฎหมาย
- พิจารณาเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการใช้อักษรหรือคาศัพท์เฉพาะทาง ในการพิจารณาเหล่านี้
จะต้องอาศัยมุมมองและลีลาทางกฎหมายและเทคนิคทางนิติบัญญัติ
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เมื่อพิจารณาในชั้นต้นของสานักนิติบัญญัติประจาคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้ว กระบวนการในการ
พิจารณาในคณะรัฐมนตรีจะเริ่มก่อนที่จะส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎร โดยจะมีหนังสือจากรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบถึงนายกรัฐมนตรี จากนั้นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งหนังสือฉบับดังกล่าวไปยังสานัก
นิติบัญญัติประจาคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ซึ่งจะมีการตรวจทานข้อสรุปที่ได้จากการพิจารณาในชั้นต้น
พร้ อ มกั บ พิ จ ารณาครั้ ง สุ ด ท้ า ย โดยมี ก ารแก้ ไ ขเนื้ อ หาตามความจ าเป็ น ก่ อ นจะส่ ง กลั บ ไปยั ง เลขา
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
3. การพิ จ ารณาเพื่ อ ลงมติ ข องคณะรั ฐ มนตรี ก่ อ นยื่ นต่ อ สภาผู้แ ทนราษฎร ส าหรั บ ร่ า ง
กฎหมายที่พิจารณาในคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีจะลงมติเห็นชอบ หากไม่มีความเห็นคัดค้าน
เกิดขึ้น ร่างกฎหมายที่มาจากคณะรัฐมนตรีนั้นจะถูกส่งสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา โดยหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการยื่นร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎร จะดาเนินการโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
4. การพิจารณาร่างกฎหมายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรี
ยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา โดยหลักการประธานสภาที่รับร่างกฎหมายนั้นจะต้องส่งต่อไปยัง
คณะกรรมาธิการที่เหมาะสม การพิจารณาในคณะกรรมาธิการนั้น อันดับแรกจะเริ่มจากการที่รัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบจะอธิบายถึงเหตุผลความจาเป็นของร่างกฎหมายนั้น จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา
ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวจะต้องดาเนินการในรูปแบบของการกระทู้ถามเกี่ยวกับร่างกฎหมายนั้นเป็นหลัก
ส าหรั บ กระทู้ ถ ามที่ เ กิ ด ขึ้ น ในคณะกรรมาธิ ก ารนั้ น เมื่ อ การอภิ ป รายเสร็ จ สิ้ น ลง ประธาน
คณะกรรมาธิการจะแจ้งปัญหาที่ได้จากกการอภิปรายต่อที่ประชุมเพื่อลงมติเห็นชอบต่อไป โดยหากการ
พิจารณาร่างกฎหมายนั้นเสร็จสิ้นลงในชั้นคณะกรรมาธิการแล้ว ร่างกฎหมายฉบับนั้นก็จะถูกส่งไปยังที่
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไป ภายหลังจากการลงมติของคณะกรรมาธิการและสภา
ผู้แทนราษฎรแล้ว ร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีจะผ่านความเห็นชอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา(โดยบางครั้งจะถูกส่งไปพิจารณาก่อนเป็นครั้งคราว) จะถูกส่งต่อไปยังอีกสภาหนึ่งเพื่อ
พิจารณา โดยสภานั้น ๆ จะเริ่มกระบวนการพิจารณาและลงมติเห็นชอบในชั้นคณะกรรมาธิการและในที่
ประชุมสภาเช่นเดียวกัน
5. การประกาศใช้กฎหมาย กฎหมายจะต้องประกาศใช้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ทูลเกล้าฯ
สมเด็จพระจักรพรรดิโดยประธานสภาผ่านคณะรัฐมนตรี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังผ่าน
กระบวนการลงมติเห็นชอบเพื่อลงประกาศจากคณะรัฐมนตรี (โดยกฎหมายที่ได้ประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา จะจัดพิมพ์เนื้อหาสาระของกฎหมายโดยสังเขปเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปเข้าใจได้อย่าง
ทั่วถึง) การประกาศใช้กฎหมายมีความจาเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ทราบถึง
กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบโดยรัฐสภา และเป็นการทาให้ประชาชนได้รู้จักกฎหมายนั้น ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ต่อไป ในการประกาศใช้กฎหมายจะมีการลงหมายเลขที่กฎหมายฉบับนั้น โดยจะต้องมีการ
ประทับตราลงนามโดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและนายกรัฐมนตรีตามลาดับ
อนึ่ง การที่จะทาให้กฎหมายมีผลใช้บังคับจริงนั้น โดยทั่วไปเรียกว่า “การบังคับใช้กฎหมาย”
ซึ่งโดยปกติกฎหมายที่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาจะมีการใช้บังคับเมื่อไหร่จะถูกกาหนดไว้ในส่วน
แนบท้าย
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กฎหมายรัฐธรรมนูญในประเทศญี่ปุ่น
รัฐธรรมนูญประเทศญี่ปุ่นมีการกาหนดหลักการไว้เพื่อเป็นการแบ่งแยกอานาจอธิปไตยออกเป็น
3 ส่วน คือ
1. Legislative อานาจนิติบัญญัติ (Diet) รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร และ
วุฒิสภา
2. Excutive อานาจบริหาร (Prime Minister & Cabinet) สมาชิกสภาเลือก
นายกรัฐมนตรี
3. Judiciary อานาจตุลาการ (Courts) โดยผู้พิพากษาถูกแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี
Three-phase trial และระบบพิจารณาคดีแบ่งเป็นสามชั้นศาล และใช้ระบบศาลเดี่ยว คือ ระบบที่
ให้ศาลยุติธรรมมีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคดีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดี
ปกครอง
รั ฐ ธรรมนู ญ ของญี่ ปุ่ น ฉบั บ ปั จ จุ บั น มี ทั้ ง หมด 103 มาตรา ประกอบด้ ว ย 11 หมวด
ดังต่อไปนี้
หมวด 1 พระจักรพรรดิ (มาตรา 1-8)
หมวด 2 การละเว้นซึ่งสงคราม (มาตรา 9)
หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของประชาชน (มาตรา 10-40)
หมวด 4 รัฐสภา (มาตรา 41-64)
หมวด 5 คณะรัฐมนตรี (มาตรา 65-75)
หมวด 6 ตุลาการ (มาตรา 76-82)
หมวด 7 การคลัง (มาตรา 83-91)
หมวด 8 การปกครองส่วนท้องถิน่ (มาตรา 92-95)
หมวด 9 การแก้ไข (มาตรา 96)
หมวด 10 กฎหมายสูงสุด (มาตรา 97-99)
หมวด 11 บทบัญญัตเิ สริม (มาตรา 100-103)
หมวด 10 กฎหมายสูงสุด
เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นแล้วจะเห็นได้ว่าการรับรองถึงหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญได้มีการคุ้มครองไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิของ
มนุษยชนพื้นฐาน ตลอดจนความผูกพันขององค์กรทั้งหลายที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติไว้ใน
หมวด 10 ตั้งแต่มาตรา 97 ถึงมาตรา 99 ดังนี้
มาตรา 97 (สิทธิมนุษยชนที่ล่วงละเมิดไม่ได้)
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สิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญนี้คุ้มครองแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นเป็นผลผลิตของ
บรรพชนในอันที่จะให้เป็นอิสระ ความอยู่รอดยั่ งยืนได้รับการตรวจสอบมากมายหลายครั้ง และเป็นไป
เพื่อหลักประกันแก่ชนรุ่นปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลัง เป็นสิทธิที่ดารงอยู่ตลอดกาลและล่วงละเมิดไม่ได้
มาตรา 98 (กฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ)
รัฐธรรมนูญนี้เป็นกฎหมายสูงสุดของชาติ และไม่มีกฎหมาย คาสั่ง พระราชประสงค์
หรือการกระทาของรัฐบาลใด แม้เพียงบางส่วน ที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและมีสภาพบังคับทาง
กฎหมายหรือความสมบูรณ์ทางกฎหมายได้
สนธิสัญญาที่ประเทศญี่ปุ่นได้ทาไว้และกฎหมายที่ญี่ปุ่นได้ทาไว้ระหว่างประเทศต้อง
ได้รับความเชื่อถือและเคารพอย่างซื่อสัตย์
มาตรา 99 (ความผูกพันเหนืออานาจทั้งหลายของรัฐธรรมนูญ)
สมเด็ จ พระจั ก รพรรดิ ห รื อ ผู้ ส าเร็ จ ราชการแทนพระองค์ รั ฐ มนตรี สมาชิ ก รั ฐ สภา
ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งปวงมีหน้าที่เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนี้
การสถาปนาหลั กความเป็ นกฎหมายสูง สุด ของรั ฐธรรมนู ญ ที่ป รากฏในมาตรา 98
รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นฉบับปัจจุบัน เพื่อให้หลักการมีความมั่นคงถาวร ก็ย่อมต้องมีกลไกที่ทาหน้าที่ควบคุม
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาควบคุมประเทศหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นก็ได้กาหนดให้ศาลฎีกาหรือศาลสูงสุด (The Supreme Court)
ของญี่ปุ่นทาหน้าที่ดังกล่าว โดยมีรูปแบบเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา
หมวด 6 ตุลาการ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นฉบับปัจจุบัน ค.ศ.1947 หมวด 6 ตุลาการ ตั้งแต่มาตรา 76
ถึงมาตรา 82 ได้กล่าวถึงเรื่องต่างๆ ได้แก่ อานาจฝ่ายตุลาการ (มาตรา 76) , กระบวนการพิจารณาใน
ศาล (มาตรา 77) , การถอดถอนผู้พิพากษา (มาตรา 78) , องค์ประกอบของศาลฎีกา (มาตรา 79) ,
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งของผู้พิพากษา (มาตรา 80) , เขตอานาจศาล (มาตรา 81) และ
หลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย (มาตรา 82) โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้
มาตรา 76 (อานาจฝ่ายตุลาการ)
(1) อานาจตุลาการทั้งมวลตกแก่ศาลฎีกาและศาลล่างตามที่กฎหมายบัญญัติ
(2) การตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทามิได้ ห้าม
มิให้องค์กรหรือผู้แทนฝ่ายบริหารมีอานาจชี้ขาดในทางตุลาการ
(3) ผู้พิพากษาทั้งหลายเป็นอิสระในการตัดสินคดีและผูกพันเฉพาะแต่ตามที่รัฐธรรมนูญ
นี้กาหนดไว้และตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 77 (กระบวนการพิจารณาคดีในศาล)
(1) ศาลฎีกามีอานาจออกข้อกาหนดว่าด้วยวิธีพิจารณาและวิธีปฏิบัติในการดาเนิน
กระบวนพิจารณาในศาล และในเรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทนายความ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยในศาล และการบริหารงานยุติธรรม
(2) อัยการย่อมตกอยู่ในบังคับของอานาจศาลฎีกาในการออกข้อกาหนดดังกล่าว
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(3) ศาลฎีกาอาจมอบอานาจในการออกข้อกาหนดแก่ศาลล่างศาลหนึ่งก็ได้
มาตรา 78 (การถอดถอน)
(1) การถอดถอนผู้พิพากษาจะกระทามิได้เว้นแต่จะได้กระทาโดยกระบวนการถอดถอน
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีผู้พิพากษาขาดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ในทางกายภาพหรือโดยสภาพจิตไม่อาจทาหน้าที่ตัดสินคดีต่อไปได้
(2) การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้พิพากษาโดยองค์กรหรือผู้แทนจากรัฐบาลจะกระทา
มิได้
มาตรา 79 (ศาลฎีกา)
(1) ศาลฎีกาประกอบด้วยประธานศาลฎีกาและผู้พิพากษาศาลฎีกาตามที่กฎหมาย
กาหนด ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกาเว้นแต่ประธานศาลฎีกา
(2) ประชาชนมีอานาจทบทวนการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกาได้ในวาระแรกหลังการ
แต่งตั้งที่มีการเลือกตั้งทั่วไปสาหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีอานาจทบทวน
การแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่งในวาระหลังการแต่งตั้งที่มีการเลือกตั้งทั่วไปสาหรับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อได้แต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
(3) ในกรณีตามวรรคก่อน เมื่อได้เสียงข้างมากของผู้เลือกตั้งให้พ้นตาแหน่ง ให้บุคคล
ดังกล่าวพ้นจากตาแหน่ง
(4) หลักเกณฑ์การทบทวนให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
(5) ผู้พิพากษาศาลฎีกาพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุเกษียณอายุตามที่กฎหมายบัญญัติ
(6) ให้ ผู้พิพากษาศาลฎีกาที่พ้นจากตาแหน่งมีสิทธิได้รับเงินบานาญ ค่าทดแทนที่
เหมาะสมในอัตราที่ไม่ต่ากว่าค่าตอบแทนในขณะดารงตาแหน่ง
มาตรา 80 (ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งของผู้พิพากษา)
(1) ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลล่างจากบัญชีรายชื่อของบุคคลที่ระบุนาม
ไว้โดยศาลฎีกา
(2) ให้ผู้พิพากษาศาลล่างปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาสิบปีและมีสิทธิพิเศษในการได้รับแต่งตั้ง
ใหม่ เว้นแต่กรณีเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ
(3) ให้ ผู้ พิ พ ากษาศาลล่ า งได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมซึ่ ง จะต้ อ งไม่ ล ดลงตลอด
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
มาตรา 81 (เขตอานาจศาล)
ศาลฎีกาเป็นศาลในชั้นสุดท้ายและมีอานาจวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายใด ๆ
มาตรา 82 (การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย)
(1) ให้ศาลพิจารณาคดีและอ่าคาพิพากษาโดยเปิดเผย
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(2) เมื่อศาลมีมติโดยเอกฉันท์ว่าการเปิดเผยจะเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน ให้ ด าเนิ น กระบวนพิ จ ารณาโดยลั บ แต่ ใ นการ
พิจารณาคดีความผิดทางการเมือง ความผิดเกี่ยวกับสื่อมวลชน หรือคดีซึ่งเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญนี้ให้กระทา
โดยเปิดเผยเสมอ
ศาลฎีกาหรือศาลสูงสุด (The Supreme Court)
ศาลฎีกาหรือศาลสูงสุด (The Supreme Court) ตั้งอยู่ที่เมืองโตเกียว มีอานาจที่จะพิจารณา
การใช้อานาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารว่าเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญมอบหมายไว้ให้หรือไม่ตาม
มาตรา 81 ซึ่งอานาจที่จะสั่งว่าการปฏิบัติของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเป็นโมฆะหากเกินขอบเขต
อานาจตามที่รัฐธรรมนูญมอบให้เป็นหลักการที่สาคัญที่สุดที่ฝ่ายตุลาการจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนจากการล่ว งละเมิด ของฝ่ ายนิติ บัญ ญัติ และฝ่ ายบริ หาร เหตุผ ลส าคั ญที่ ทาให้ ญี่ปุ่ น มี การ
ปกครองโดยกฎหมายตามหลักนิติรัฐ (The Rule of Law) อย่างแท้จริง ได้แก่3
ประการแรก : ระบบศาลมีความเป็นอิสระต่อตัวเองไม่ต้องขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
หากมอบอานาจการบริหารให้แก่ศาลฎีกาในการออระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางด้านตุลาการ ตาม
มาตรา 76 และมาตรา 77
ประการที่สอง : การล้มเลิกศาลปกครอง โดยให้ศาลยุติธรรมพิจารณาตัดสินทุกคดีทั้งคดีแพ่ง
คดีอาญา และคดีปกครอง
ประการที่สาม : ศาลฎีกา(ศาลสูงของญี่ปุ่น) มีอานาจที่จะพิจารณาการใช้อานาจของฝ่ายนิติ
บัญญัติ และฝ่ายบริหารว่าเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญมอบหมายไว้ให้หรือไม่ตามมาตรา 81 ซึ่งอานาจที่
จะสั่งว่าการปฏิบัติของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเป็นโมฆะหากเกินขอบเขตอานาจตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ
มอบให้เป็นหลักการที่สาคัญที่สุดที่ฝ่ายตุลาการจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการล่วงละเมิด
ของฝ่านิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร โดยศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดใช้อานาจดังกล่าวได้ 3 วิธี กล่าวคือ
วิธีที่ 1 : การที่ศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดจะพิจารณาคดีที่ว่าการปฏิบัติหรือกฎหมายใดขัดแย้งกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น จาต้องเป็นคดีที่มีการฟ้องร้องมีหลักฐานแน่นหนาจริงๆ หากเป็นปัญหาแบบ
ปรัชญาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้นศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดจะไม่พิจารณา
วิธีที่ 2 : การพิจารณาคดีตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ศาลชั้นต้นก็ มีอานาจที่จะพิจารณาตัดสินคดี
ได้เช่นเดียวกันกับศาลฎีกาหรือศาลสูงสุด
วิธีที่ 3 : คาพิพากษาศาลชั้นต้นนั้นอาจถูกพิจารณาว่าขัดกับรัฐธรรมนูญได้เช่นเดียวกันโดยศาล
ฎีกาหรือศาลสูงสุด
องค์ประกอบศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดซึ่งเป็นศาลสูงสุดที่เป็นผู้ทาหน้าที่ต รวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา 81 ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกาหรือ ประธานศาลสูงสุด 1 นาย และผู้
พิพากษาศาลฎีกาหรือ ผู้พิพากษาศาลสูง สุด อีก 14 นาย รวมทั้งสิ้นจานวน 15 นายเป็นองค์คณะ
ตาแหน่งประธานศาลฎีกาหรือประธานศาลสูงสุดมีฐานะและศักดิ์ศรีเทียบเท่าตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
3

เพ็ญศรี กาญจโนมัย , (บรรณาธิการ) . ประวัติศาสตร์และอารยธรรมญี่ปุ่น. (กรุงเทพฯ:วรวุฒิการพิมพ์,2522) , หน้า 359
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ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้เพราะถือว่ามีฐานะเป็นหัวหน้าฝ่ายอานาจตุลาการ
เหมือนนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และประธานสภาเป็นหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งประธาน
ศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดจะได้รับการแต่งตั้งโดยการเลือกสรรของคณะรัฐมนตรีซึ่งจะเป็ นผู้เสนอให้องค์
จั ก รพรรดิ ล งพระปรมาภิ ไ ธยแต่ ง ตั้ ง ส่ ว นผู้ พิ พ ากษาอื่ น ๆ นั้ น คณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง ในพระ
ปรมาภิไธยขององค์จักรพรรดิ โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งว่า ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้
พิพากษาศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดอย่างน้อย 10 นาย จะต้องเป็น ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นนักกฎหมายโดย
อาชีพ เช่น เป็นผู้พิพากษา อัยการ หรือนักกฎหมายมาอย่างน้อย 20 ปี ส่วนผู้พิพากษาศาลอื่น ๆ
นั้นอาจจะเลือกสรรมาจากบุคคลที่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายโดยอาชีพก็ได้ แต่จะต้องมีความรู้ทางด้าน
กฎหมายอย่างกว้างขวาง และจะต้องมีอายุอย่างน้อย 40 ปีขึ้นไป ในการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกา
หรือศาลสูงสุดรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องขอความยินยอมเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน
ดังเช่นที่บัญญัติไว้ในการจัด ตั้งคณะรัฐมนตรี แต่อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีก็ต้ องรับผิดชอบในการ
แต่งตั้งคณะผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดต่อรัฐสภาทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติอยู่ดี ตาแหน่งผู้
พิพากษาศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดและประธานศาลฎีกาหรือศาลศาลสูงสุดได้รับการประกันความมั่นคงใน
การดารงตาแหน่งโดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ เพื่อประกันความเป็นอิสระของฝ่ายตุลา
การ โดยประธานศาลฎีก าหรือศาลสู ง สุด และผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือศาลสูง สุด จะอยู่ในตาแหน่ ง
จนกระทั่งอายุ 70 ปี จึงเกษียณอายุ แต่ประธานศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดและผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือ
ศาลสูงสุดอาจต้องออกจากตาแหน่งก่อนเกษียณได้ในกรณีถึงแก่กรรม หรือถูกถอดถอนตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 79 สาหรับอานาจหน้าที่ของศาลฎีกาหรือศาลสูงสุด ศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดมีอานาจหน้าที่
สาคัญ 4 ประการ ดังนี้
1. เป็นผู้บริหารงานของฝ่ายตุลาการทั้งหมด โดยมีฐานะเป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการ มีอานาจแต่งตั้ง ถอดถอน และจัดทาร่างงบประมาณของฝ่ายตุลาการ
2. การออกข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรม และระเบี ย บปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ
ทนายความ วินัยภายในศาล และการบริหารราชการของศาลออกมาใช้บังคับ
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมทางกฎหมายเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของผู้
พิพากษา
4. อานาจพิจารณาตัดสินทบทวนกฎหมายคาสั่ง กฎข้อบังคับ หรือการดาเนินการใดๆ ว่าขัดกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม่
การท าหน้ า ที่ของศาลฎีกาของประเทศญี่ปุ่ นในการควบคุ มความชอบด้วยรัฐธรรมนู ญของ
กฎหมายเพื่อคุ้มครองรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้น
ได้รับการออกแบบโดยมีอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในการยกร่างรัฐธรรมนูญในปัจจุบันที่ประกาศใช้หลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งมีลักษณะของระบบกระจายอานาจที่ไม่มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญแยกมา
ต่างหาก แต่กาหนดให้ศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดที่นอกจากทาหน้าที่วินิจฉัยคดีที่ขึ้นมาจากศาลล่างแล้วยัง
ทาหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญอีกประการหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็ไม่มีบทบัญญัติ อื่นใน
รัฐธรรมนูญที่ให้อานาจตรวจสอบความชอบดัวยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายในระหว่างการพิจารณาของ
สภาไดเอท (The National Diet of Japan) ดังนั้น ตามระบบของญี่ปุ่นจึงเป็นการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเฉพาะหลังการประกาศใช้กฎหมายแล้วเท่านั้น ซึ่งระบบนี้อาจทาให้เกิด
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ข้อจากัดในการทาหน้าที่คุ้มครองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่ต้องรอให้เกิดประเด็นข้อพิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาของศาลยุติธรรมก่อน และมีการกล่าวอ้างต่อสู้คดีว่ากฎหมายที่ใช้บังคับนั้นมีบทบัญญัติที่ อาจ
ขัด ต่ อรัฐ ธรรมนู ญ ในมาตราใดมาตราหนึ่งก่ อน เรื่ องจึ งถูก ส่งขึ้ นไปยังศาลฎี กาหรือศาลสู งสุด เพื่ อ
พิจารณาได้
นอกจากศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดแล้ว ญี่ปุ่นยังมีศาลลาดับรองลงไปในศาลประเภทต่างๆ
4
ได้แก่
ศาลอุทธรณ์หรือศาลสูง ((High Courts)
ศาลอุทธรณ์หรือศาลสูง (High Courts) มีทั้งสิ้นจานวน 8 แห่ง ตั้งอยู่ที่เมืองโตเกียว
เมืองนาโกยา เมืองโอซากา เมืองฮิโรชิมา เมืองฟูกุโอกะ เมืองเซ็นได เมืองซับโปโร และเมืองทาคา
มะทสึ ซึ่งยังมีศาลอุทธรณ์สาขาอีก 6 แห่ง ศาลอุทธรณ์มีอานาจพิจารณาและพิพากษาคดีแพ่งและ
คดีอาญาที่ได้รับการอุทธรณ์จากศาลจังหวัดและศาลแขวงซึ่งเป็นศาลชั้นต้น คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ถือ
ว่าคดีสิ้นสุดไม่อาจจะทาการฎีกาต่อไปได้ อนึ่งศาลอุทธรณ์ของญี่ปุ่นยังมีอานาจพิพากษาคดีปกครอง
บางประเภท เช่น คดีการเลือกตั้ง คดีการก่อกบฏ และคดีการก่อจลาจลทางการเมือง เป็นต้น
ในระดับถัดไปเป็นศาลชั้นต้น ประกอบด้วย ศาลจังหวัด (District Courts) จะมีจังหวัดละ 1
แห่ง รวม 47 แห่ง (ยกเว้นที่ฮอกไกโดมีอยู่ 4 แห่ง) รวมทั้งหมดจึงมีศาลจังหวัด 50 ศาล โดยมีศาล
สาขาอี ก 203 ศาลด้ ว ยกั น มี เ ขตอ านาจพิ จ ารณาคดี แ พ่ ง ที่ มี ก ารฟ้ อ งร้ อ งค่ า เสี ย หา ยมากกว่ า
1,400,000 เยน ทั้งศาลจังหวัดและสาขามีศาลครอบครัว (Family Courts) ซึ่งเป็นศาลที่มีอานาจ
ตัดสินคดีเกี่ยวกับครอบครัว เด็กและเยาวชนต่างๆ โดยมีอานาจเท่ากับศาลจังหวัด ส่วนศาลชั้นต้นที่มี
ขนาดเล็กที่สุด คือ ศาลแขวง (Summery Courts) เป็นศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง
คดีอาญาที่เป็นคดีมโนสาเร่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินจานวนไม่มากโดยมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 1,400,000
เยน หรือเกี่ยวกับโทษจาคุกเล็กน้อยที่มีโทษปรับหรือจาคุกไม่เกิน 15 วัน โดยมีศาลประเภทนี้ 438
ศาลทั่วประเทศ5
จะเห็น ได้ว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายหรือระบบกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร(Civil Law) เช่นเดียวกันกับประเทศไทย โดยในปัจจุบันญี่ปุ่นมีรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมาย
สูงสุด โดยได้แบ่งแยกอานาจอธิปไตยออกเป็น 3 ส่วน คือ Legislative อานาจนิติบัญญัติ (Diet) ซึ่ง
รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา , Excutive อานาจบริหาร (Prime Minister &
Cabinet) สมาชิกสภาเลือกนายกรัฐมนตรี และ Judiciary อานาจตุลาการ (Courts) โดยผู้พิพากษา
ถูกแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี Three-phase trial นอกจากนี้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วญี่ปุ่น
ยังมีประมวลกฎหมายหลักอีก 5 ฉบับ คือ ประมวลกฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมาย
พาณิชย์ ประกอบกันเป็น “กฎหมายทั้ง 6 (the Roppo; Six Codes) ซึ่งถือเป็นระบบกฎหมายหลัก
4

เขียน ธีระวิทย์ , ระบบการปกครองของญี่ปุ่น . (กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพาณิชย์,2511), หน้า 85.
ประชิต ณ บางช้าง , การเมืองและการปกครองญี่ปุ่นเบื้องต้น . (เชียงใหม่:โครงการผลิตตาราคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
,2522) , หน้า 83.
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ที่สาคัญของญี่ปุ่น ส่วนระบบการพิจารณาคดีในญี่ปุ่นแบ่งศาลเป็นสามชั้นศาลและใช้ระบบศาลเดี่ยว คือ
ระบบที่ให้ศาลยุติธรรมมีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคดีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา
หรือคดีปกครอง ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นมีศาลฎีกาหรือศาลสูงสุด (The Supreme Court) เป็นผู้ทาหน้าที่
ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเพื่อคุ้มครองรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญและสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยกาหนดให้ศาลฎีกาหรือศาลสูงสุด ซึ่งนอกจากทาหน้าที่
วินิจฉัยคดีที่ขึ้นมาจากศาลล่างแล้วยังทาหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญอีกประการหนึ่ง
ด้วย ในขณะเดียวกันก็ไม่มีบทบัญญัติอื่นในรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจตรวจสอบความชอบดัวยรัฐธรรมนูญ
ของร่างกฎหมายในระหว่างการพิจารณาของสภาไดเอท (The National Diet of Japan) ดังนั้น
ตามระบบของญี่ปุ่นจึงเป็นการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเฉพาะหลังการประกาศใช้ก ฎหมายแล้ว
เท่านั้น ซึ่งระบบนี้อาจทาให้เกิดข้อจากัดในการทาหน้าที่คุ้มครองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่ต้องรอให้
เกิดประเด็นข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมก่อน และให้มีการกล่าวอ้างต่อสู้คดีว่ากฎหมาย
ที่ใช้บังคับนั้นมีบทบัญญัติที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญในมาตราใดมาตราหนึ่งก่อน เรื่องจึงถูกส่งขึ้นไปยังศาล
ฎีกาหรือศาลสูงสุดเพื่อพิจารณาได้
*****************************
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