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บทคัดย่อ
รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นจัดระเบียบโครงสร้างองค์กรทางการเมืองอิงหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
โดยก�ำหนดให้รัฐสภาใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรีใช้อ�ำนาจบริหาร และศาลใช้อ�ำนาจทางตุลาการ และ
ยอมรับหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ พร้อมมอบอ�ำนาจในการคุ้มครองหลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญให้แก่ศาลฎีกา กล่าวคือ ศาลฎีกาเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายหรือการกระท�ำอื่น ๆ ผ่านกระบวนการพิจารณาพิพากษาตามกฎหมายวิธิพิจารณาความ อย่างไร
ก็ตาม ในทางปฏิบัติปรากฏว่า ด้วยเหตุผลในทางการเมือง ศาลฎีกาจึงมักหลีกเลี่ยงการใช้อ�ำนาจตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการยื่นค�ำร้องต่อศาลฎีกาให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายมักเป็นการกระท�ำที่หวังผลในทางการเมืองมากกว่าหวังผลทางกฎหมายจากค�ำพิพากษาศาล จึงท�ำให้
ศาลฎีกาหลีกเลี่ยงการวินิจฉัยว่ากฎหมายของรัฐสภาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ค�ำส�ำคัญ : การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย, ศาลฎีกา, รัฐธรรมนูญญี่ปุ่น
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Abstract
The Constitution of Japan established a political organization structure based on the
principle of Separation of Powers by requiring the parliament to exercise its legislative
power, cabinet to do so on executive power and the courts for judicial power. The constitution
admits the concept of the Supremacy of the Constitution and the power of the Supreme
Court to protect the Supremacy of the Constitution to protect the constitutionality of any
law, order, regulation or official act. However, in practice, it appears that filing a petition
to the Supreme Court to determine whether the provisions of the law are inconsistent
with the constitution, is often done for political rather than legal consequence.
Therefore, The Supreme Court likely avoids ruling in the way that the law was inconsistent
with the constitution.
Keywords : Constitutional review, Supreme Court, Constitution of Japan
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บทน�ำ
โดยทั่วไป ประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรจะถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและจัดให้มี
ระบบคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ก่อตั้งองค์กร
ทางการเมืองและระบบกฎหมายขึ้นทั้งระบบ รัฐธรรมนูญจึงมีฐานะอยู่เหนือองค์กรตามรัฐธรรมนูญและระบบ
กฎหมายทีร่ ฐั ธรรมนูญก่อตัง้ ขึน้ การตรากฎหมายขององค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตซิ งึ่ เป็นองค์กรหนึง่ ทีร่ ฐั ธรรมนูญจัดตัง้ ขึน้
จึงต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จะตรากฎหมายให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้1
ระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในโลกปรากฏหลายวิธีแตกต่างกันทั้งองค์กร
กระบวนการ และขอบเขตอ�ำนาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ตามบริบท ความเหมาะสม
และพัฒนาการเบื้องหลังของรัฐธรรมนูญแต่ละประเทศ อาทิ รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาได้ก�ำหนดให้อ�ำนาจ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแก่ศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกา (Supreme Court of the
United States) ในขณะทีร่ ฐั ธรรมนูญฝรัง่ เศสก�ำหนดให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Conseil Constitutionnel)
ใช้อ�ำนาจควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ส่วนรัฐธรรมนูญเยอรมันมอบอ�ำนาจดังกล่าวแก่ศาล
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ (Federal Constitutional Court : Bundesverfassungsgericht)
ส�ำหรับญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสถาบันทางการเมือง ระบบกฎหมาย และระบบศาลครั้งใหญ่
ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกาที่ก�ำกับดูแล
ญี่ปุ่นในเวลานั้น จนท้ายที่สุด รัฐธรรมนูญฉบับหลังสงครามของญี่ปุ่นก็เป็นฉบับที่ถูกร่างโดยคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญทีน่ ายพล MacArthur แต่งตัง้ ขึน้ จนมีการเรียกรัฐธรรมนูญฉบับนีว้ า่ “รัฐธรรมนูญฉบับแมคอาเธอร์”
(MacArthur Constitution)2 ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญญีป่ ่นุ จึงได้รบั อิทธิพลจากสหรัฐอเมริกา รวมถึงแนวคิดการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในญีป่ นุ่ ก็ได้รบั อิทธิพลจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาในระดับ
หนึ่งด้วย
การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเป็นกระบวนการส�ำคัญในทางการเมืองของญี่ปุ่น
กล่าวคือ นอกจากจะเป็นการคุม้ ครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญแล้ว ยังถือเป็นการกระท� ำทางการ
เมืองรูปแบบหนึ่งในการถ่วงดุลอ�ำนาจด้วย ฉะนั้น การท�ำความเข้าใจความส�ำคัญ ลักษณะ และแบบแผนการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในญี่ปุ่นย่อมต้องพิจารณาที่มาทางประวัติศาสตร์ การเมือง
และกระบวนการด�ำเนินพิจารณาของศาลประกอบกัน

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540),” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 24
ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2541-มกราคม 2542): 46-68, 46.
		2 Toshiyuki Nishikawa, “The Future of the Japanese Constitution: From the “MacArthur Constitution” to What?,”
17, 2008 : 51-79, 51.
1

3

Chulalongkorn Law Journal

Vol. 39 Issue 2 : July 2021

บทความนี้จะน�ำเสนอสาระส�ำคัญ 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก ที่มาของแนวคิดการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยองค์กรตุลาการ ส่วนที่สอง การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
โดยองค์กรตุลาการ ส่วนที่สาม กระบวนการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของศาลฎีกา
ส่วนที่สี่ สาเหตุส� ำคัญที่ศาลฎีกาหลีกเลี่ยงการใช้อ�ำ นาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ส่วนสุดท้าย ข้อสรุป

1. ที่มาของแนวคิดการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยองค์กรตุลาการ
1.1 การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในรัฐธรรมนูญเมจิ
เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่น (Constitution of the Empire of Japan, 1889) หรือ
ที่เรียกกันทั่วไปว่า “รัฐธรรมนูญเมจิ” (Meiji Constitution)3 ไม่ปรากฏว่ามีแนวคิดหรือบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยองค์กรตุลาการแต่อย่างใด สาเหตุส�ำคัญประการหนึ่งอาจ
เนื่องมาจากรัฐธรรมนูญเมจิได้รับอิทธิพลการร่างจากระบอบการปกครองของปรัสเซีย/เยอรมัน (Prussia) และ
อังกฤษ4 ซึง่ ในขณะนัน้ ทัง้ สองประเทศไม่มแี นวคิดการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยองค์กร
ตุลาการ อีกทัง้ ภารกิจต่อเนือ่ งส�ำคัญอีกประการหนึง่ ขององค์กรตุลาการในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย คือ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ให้องค์กรของรัฐทั้งหลายใช้อ�ำนาจละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติคุ้มครอง ทว่ามุมมองการรับรองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเมจิแตกต่างจาก
รัฐธรรมนูญของตะวันตก กล่าวคือ รัฐธรรมนูญเมจิมองว่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นเพียงของขวัญที่
พระจักรพรรดิทรงพระราชทานให้เท่านั้น ไม่ใช่สิทธิเสรีภาพอันเนื่องมาจากความเป็นมนุษย์ตามคติรัฐธรรมนูญ
เสรีประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้ การรับรองสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญเมจิจงึ มาพร้อมการสงวนอ�ำนาจในการจ�ำกัด
สิทธิเสรีภาพผ่านการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งว่ากันตามทฤษฎีกฎหมายมหาชน หลักคิดดังกล่าว
สอดคล้องกับหลักนิติรัฐที่ปรากฏในประเทศเสรีประชาธิปไตยทั้งหลาย หากไม่มีกฎหมายให้อ�ำนาจไว้ องค์กร
ของรัฐจะไม่สามารถกระท�ำการได้ โดยเฉพาะการกระท�ำที่กระทบสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน กล่าวคือ
ในการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตย กฎหมายที่ตราจะผ่านการอภิปรายถกเถียงจากผู้แทนของประชาชน
ในสภา หากเสียงข้างมากของผูแ้ ทนประชาชนเห็นว่าการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าวไม่ได้ทำ� ลายสาระส�ำคัญ
ของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สภาก็จะผ่านกฎหมายฉบับนั้นออกมาบังคับใช้ อย่างไรก็ดี แนวคิดนิติรัฐตาม
คติดังกล่าวไม่ได้ปรากฏในรัฐธรรมนูญเมจิ เพราะรัฐสภา (สภาไดเอะ) ไม่ได้มีอ�ำนาจนิติบัญญัติอย่างแท้จริง
รัฐสภาเป็นเพียงตรายางของพระจักรพรรดิเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ในยุครัฐธรรมนูญเมจิ รัฐสภาไม่ใช่

รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของญี่ปุ่น
		4 Hein Patrick, How the Japanese became foreign to themselves: the impact of globalization on the private and
public spheres in Japan. (LIT Verlag Münster, 2009), p. 72.
3
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องค์กรทีป่ ระชาชนสามารถให้ความไว้วางใจในการท�ำหน้าทีค่ มุ้ ครองสิทธิและเสรีภาพได้5 ซึง่ โดยปกติ หากองค์กร
นิติบัญญัติไม่สามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพได้ องค์กรตุลาการมักเป็นองค์กรที่สามารถใช้อ�ำนาจป้องกันหรือ
ลดผลกระทบจากการกระท�ำขององค์กรของรัฐที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ในช่วงรัฐธรรมนูญเมจิ
บทบาทขององค์กรตุลาการมีเพียงการพิจารณาคดีตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้เท่านั้น กล่าวคือ ผู้พิพากษาเป็น
เพียงเครื่องมือของพระจักรพรรดิในการใช้อ�ำนาจพิพากษาอรรถคดีต่าง ๆ ต่อประชาชนเท่านั้น จะเห็นได้
จากทัศนคติของผู้ร่างรัฐธรรมนูญเมจิที่ว่า “พระจักรพรรดิซึ่งเป็นองค์อธิปัตย์เป็นที่มาแห่งความยุติธรรม
(Fountain of Justice) ผู้พิพากษาเป็นเพียงรูปแบบในการใช้อ�ำนาจอธิปไตยของพระจักรพรรดิเท่านั้น”6
ด้วยคติที่กล่าวมา ท�ำให้องค์กรตุลาการสมัยรัฐธรรมนูญเมจิไม่ได้มีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
1.2 การก่อตั้งระบบควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยองค์กรตุลาการ
การก่อตั้งระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยองค์กรตุลาการในญี่ปุ่นเกิดขึ้น
บนสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า ระบบกฎหมายญี่ปุ่นไม่มีแนวคิดในการคุ้มครองความเป็น
กฎหมายสูงสุดโดยให้องค์กรตุลาการเพือ่ ท�ำหน้าทีค่ วบคุมการกระท�ำขององค์กรของรัฐอืน่ ไม่ให้ใช้อำ� นาจเกินกว่า
ที่รัฐธรรมนูญมอบให้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
บทบาทขององค์กรตุลาการของญีป่ นุ่ ได้เปลีย่ นไป โดยเฉพาะการใช้อำ� นาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยองค์กรตุลาการ
ควรต้องท�ำความเข้าใจถึงพื้นฐานความคิดอันอยู่เบื้องหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพื่อเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญหรือเข้าใจแนวคิดเบื้องหลังของผู้ร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายโดยองค์กรตุลาการ
เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ เมือ่ จักรวรรดิญปี่ นุ่ (the Empire of Japan) ประกาศยอมแพ้สงครามเมือ่ วันที่ 14
สิงหาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ.1945) รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงมีอ�ำนาจปกครองประเทศ รูปแบบพื้นฐานทางกฎหมาย
ต่าง ๆ ของรัฐ (Kokutai) ยังคงมีผลสมบูรณ์ และรัฐบาลเห็นว่าไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเมจิ
อย่างไรก็ตาม นายพล Douglas MacArthur ได้รบเร้าให้รฐั บาลญีป่ นุ่ แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพือ่ ให้เป็นไปตามเงือ่ นไข
ในการยอมแพ้ของญี่ปุ่นที่ระบุในปฏิญญา Potsdam (Potsdam Declaration)7 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงแต่งตั้งคณะ
กรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการศึกษาปัญหารัฐธรรมนูญ” (the Research Committee on
Constitutional Issues) มีนายโจจิ มัตสึโมโตะ (Joji Matsumoto) เป็นหัวหน้าคณะ คณะกรรมการได้จัดท�ำ
ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเมจิสองแบบ ซึ่งทั้งสองแบบไม่ปรากฏว่ามีข้อเสนอเกี่ยวกับการควบคุม
Kawagishi Norikazu, “The birth of judicial review in Japan,” International journal of constitutional law 5.2 (2007):
308-331, p. 312.
		6 Hirobumi Ito and Miyoji Ito, Commentaries on the constitution of the Empire of Japan, Tokio : Chu-o Daigaku
(Central University), 1906, p. 112.
		7 Yasuo Hasebe, “Constitutional borrowing and political theory,” International Journal of Constitutional Law Vol. 1
No. 2 (Oxford University Press, 2003), p. 224.
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ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยองค์กรตุลาการแต่อย่างใด8 ประกอบกับร่างเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ฉบับนีย้ งั คงมีเนือ้ หาอนุรกั ษ์นยิ มซึง่ ไม่เข้ากับบรรยากาศของสังคมโลกทีต่ อ่ ต้านการปกครองในลักษณะจักรวรรดิ9
นายพล MacArthur เห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการมัตสึโมโตะไม่สอดคล้องกับความต้องการสร้าง
ระบอบการปกครองประชาธิปไตยและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในญี่ปุ่น10 จึงได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญ
ของตนเอง (MacArthur Draft) และเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามร่างรัฐธรรมนูญ
ที่เขาเสนอไป
ซึง่ ร่างรัฐธรรมนูญ MacArthur มาตรา 73 ได้กำ� หนดให้มกี ารใช้อำ� นาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
โดยองค์กรตุลาการแบบจ�ำกัด (a limited version of judicial review) กล่าวคือ ศาลมีอ�ำนาจควบคุม
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้เฉพาะคดีทกี่ ระทบสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองเท่านัน้ หากเป็น
คดีอื่น ๆ ที่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ค�ำพิพากษาเหล่านั้นจะถูกตรวจสอบการตีความรัฐธรรมนูญโดย
รัฐสภา ร่างมาตรา 73 มีสาระส�ำคัญที่สามารถสรุปดังนี้
“ศาลฎีกาเป็นศาลสุดท้ายในการพิจารณาอรรถคดี ซึ่งกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการกระท�ำใด ๆ ของรัฐ คดีที่ต้องพิจารณาตัดสินภายใต้หรือมีความ
เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ หมวด 3 ว่าด้วยสิทธิของประชาชน ค�ำพิพากษาศาลฎีกาถือเป็นที่สิ้นสุด หากเป็นคดี
อื่นๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระท�ำใด ๆ ของรัฐ
(คดีที่ไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ หมวด 3) ค�ำพิพากษาของศาลต้องได้รับการตรวจสอบจากรัฐสภา (the Diet)”11
หลังจากพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของนายพล MacArthur รัฐบาลญี่ปุ่นได้ยอมรับแนวคิดการควบคุม
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการตามร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพียงแต่ญี่ปุ่นต้องการให้
องค์กรตุลาการสามารถใช้อ�ำนาจตุลาการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งหมด จึงต้องการให้น�ำ
ข้อความที่มีลักษณะจ�ำกัดอ�ำนาจตุลาการในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญออก เพราะรัฐบาลญี่ปุ่นเชื่อ
มั่นต่อความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการและความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรตุลาการ แต่ฝ่าย
สัมพันธมิตรกังวลว่าระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญใหม่จะกลายพันธุเ์ ป็นการปกครองโดยตุลาการ (judicial
oligarchy) หากให้อ�ำนาจต่อองค์กรตุลาการมากเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ท้ายสุดแล้วภายหลังจากเจรจากัน
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ปรับเปลีย่ นข้อความเป็น “ศาลฎีกาเป็นศาลสุดท้ายทีม่ อี ำ� นาจพิจารณาพิพากษา
ว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการกระท�ำใด ๆ ของรัฐชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” ซึ่งปรากฏในมาตรา 81
ตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน12
8
Po Liang Chen and Jordan T. Wada, “Can the Japanese Court Overcome the Political Question Hurdle,” Washington
International Law Journal 26, no. 2 (April 2017): 349-380, p. 354.
		9 บุญศรี มีวงศ์อโุ ฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ : โครงการต�ำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2552), หน้า 195.
		10 Po Liang Chen and Jordan T. Wada, “Can the Japanese Court Overcome the Political Question Hurdle”
11
Ibid.
		12 Ibid., p. 355.

6

วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม 2564

จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ที่มาของแนวคิดการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการใน
ญีป่ นุ่ มาจากสหรัฐอเมริกาผ่านร่างรัฐธรรมนูญของนายพล MacArthur ไม่ได้มาจากความต้องการของรัฐบาลของ
ญีป่ นุ่ เองแต่อย่างใด แต่กป็ รับเปลีย่ นจากร่างรัฐธรรมนูญของนายพล MacArthur จากเดิมทีใ่ ห้อำ� นาจศาลในการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทีจ่ ำ� กัดเฉพาะคดีกระทบสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชน เปลีย่ นเป็นศาลมีอำ� นาจ
การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งหมด

2. การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยองค์กรตุลาการ
ดั ง ที่ ก ล่ า วมาก่ อ นหน้ า รั ฐ ธรรมนู ญ ปั จ จุ บั น ได้ เ ปลี่ ย นแปลงโฉมหน้ า การเมื อ งการปกครองจาก
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นประชาธิปไตย ก�ำหนดโครงสร้างสถาบันทีใ่ ช้อำ� นาจอธิปไตยตามหลักแบ่งแยกอ�ำนาจ
และสร้างระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนาจกัน โดยก�ำหนดให้รัฐสภาเป็นองค์กรเดียวที่สามารถใช้อ�ำนาจ
นิติบัญญัติ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 41) ให้อ�ำนาจบริหารเป็นของคณะรัฐมนตรี (รัฐธรรมนูญ มาตรา 65) และให้
อ�ำนาจตุลาการแก่ศาลฎีกาและศาลล่างอื่น ๆ ที่กฎหมายก�ำหนด (รัฐธรรมนูญ มาตรา 76 วรรคแรก) เน้นการมี
ส่วนร่วมในการปกครองของประชาชนเนื่องจากประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย (รัฐธรรมนูญ มาตรา 1)
คุม้ ครองสิทธิเสรีภาพพืน้ ฐานเช่นเดียวกับสังคมตะวันตก (รัฐธรรมนูญ มาตรา 97) ยอมรับหลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 98) ด้วยคติประชาธิปไตยดังกล่าว รัฐธรรมนูญจึงให้ศาลฎีกา
(Supreme Court) เป็นศาลสุดท้ายที่มีอ�ำนาจคุ้มครองรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดไม่ให้ถูกกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือการกระท�ำอื่นใดของรัฐละเมิดรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 81)
2.1 โครงสร้างของศาลฎีกา
รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้อำ� นาจในการพิพากษาคดีทงั้ หมดให้แก่ศาลฎีกาและศาลล่างทีจ่ ดั ตัง้ โดยกฎหมาย
ซึง่ ตราขึน้ จากรัฐสภา (รัฐธรรมนูญ มาตรา 76 วรรคแรก) ปัจจุบนั โครงสร้างของศาลยุตธิ รรมญีป่ นุ่ ประกอบด้วย
ศาลดังต่อไปนี้ (1) ศาลฎีกา (Supreme Court) (2) ศาลอุทธรณ์ (High Courts) (3) ศาลคดีครอบครัว
(Family Courts) (4) ศาลจังหวัด (District Courts) (5) ศาลแขวง (Summary Courts) รัฐสภาได้ตรา
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2490 (the Judiciary Act, 1947) จัดตั้งศาลฎีกาและศาลอื่น ๆ ในระบบศาล
ยุติธรรม
อย่างไรก็ดี บทความนีม้ งุ่ ศึกษาอ�ำนาจของศาลฎีกาในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
เท่านัน้ ดังนัน้ เพือ่ ไม่ให้บทความนีเ้ ยิน่ เย้อ จึงจะขอกล่าวเฉพาะโครงสร้างและอ�ำนาจของศาลฎีกาในการควบคุม
กฎหมายไม่ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ดังนี้
ศาลฎีกาประกอบด้วยประธานศาลฎีกา (Chief Justice) ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นประธานศาลฎีกาเพื่อให้พระจักรพรรดิทรงแต่งตั้ง (รัฐธรรมนูญ มาตรา 6) ส่วนพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรมก�ำหนดให้จ�ำนวนผู้พิพากษาในศาลฎีกา (Associate Justice) มีจ�ำนวน 14 คน คณะรัฐมนตรีเป็น
ผูแ้ ต่งตัง้ โดยคุณสมบัตขิ องบุคคลผูส้ ามารถด�ำรงต�ำแหน่งผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกาได้ คือ อายุมากกว่า 40 ปีบริบรู ณ์
และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเป็นอย่างดี แม้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมไม่ได้ก�ำหนดให้คุณสมบัติของ
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บุคคลที่สามารถด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาในศาลฎีกาได้ต้องเป็นนักกฎหมาย แต่ผู้พิพากษาในคณะศาลฎีกา
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 10 คนในจ�ำนวนทั้งหมด 15 คน ต้องมีประสบการณ์รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี ในฐานะ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอุทธรณ์ (chief judges of the High Court) หรือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ หรือ
มีประสบการณ์รวมกันไม่น้อยกว่า 20 ปีในฐานะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอุทธรณ์ หรือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
หรือผูพ้ พิ ากษาในศาลแขวง (Summary Court judges) หรือพนักงานอัยการ หรือทนายความ หรือศาสตราจารย์
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้พิพากษาในศาลฎีกาไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งตลอดชีวิตดังเช่น
ในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ปัจจุบันกฎหมายก�ำหนดให้ผู้พิพากษาในศาลฎีกาเกษียณจากต�ำแหน่งเมื่อ
อายุ 70 ปีบริบูรณ์13
ในการแต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลฎีกาของญี่ปุ่นจะมีระบบให้สาธารณชนตรวจสอบ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญ
มาตรา 79 วรรคสอง ก�ำหนดให้การแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกาต้องด�ำเนินการสอบถามและขอความเห็นชอบ
จากประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อพ้นเวลา 10 ปีจะต้องด�ำเนินการสอบถามและ
ขอความเห็นชอบจากประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งแรกหลังพ้นเวลาดังกล่าวอีกครั้ง
ด้วยวิธีการเดียวกัน (รัฐธรรมนูญ มาตรา 76 วรรคสอง)
ในทางกฎหมาย คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกผู้พิพากษาในศาลฎีกา แม้ว่าการแต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลฎีกา
ครั้งแรก คณะรัฐมนตรีจะเลือกตามค�ำแนะน�ำของคณะที่ปรึกษา (an advisory board) แต่คณะที่ปรึกษา
ดังกล่าวเป็นเพียงคณะทีถ่ กู จัดตัง้ เพียงชัว่ คราวเท่านัน้ หลังจากนัน้ นายกรัฐมนตรีมดี ลุ พินจิ ในการแต่งตัง้ ผูพ้ พิ ากษา
ในศาลฎีกาจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกฎหมาย14
2.2 ลักษณะการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ มาตรา 81 บัญญัติว่า “ศาลฎีกาเป็นศาลสุดท้ายที่มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาว่ากฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการกระท�ำใด ๆ ของรัฐชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” ซึ่งหมายความว่า รัฐธรรมนูญมอบ
อ�ำนาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและมอบอ�ำนาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีทงั้ หลายให้แก่
องค์กรตุลาการ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 76) ด้วยเหตุนี้ ศาลสามารถจะเข้าไปตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายที่ใช้ในคดีพิพาทได้15

13
		
Matsui Shigenori, “Why is the Japanese supreme court so conservative,” Washington University Law Review 88(6)
(2011): 1375-1424.
		14 Ibid.
		15 Yasuo Hasebe, “The Supreme Court of Japan. A Judicial Court, Not Necessarily a Constitutional Court,”
Constitutional Courts in Asia: A Comparative Perspective. (New York: Cambridge University Press, 2018), p. 289.
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ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นจัดท�ำโดยได้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกา จึงท�ำให้ระบบศาล
ของญี่ปุ่นเป็นไปตามระบบศาลของสหรัฐอเมริกา ฉะนั้น ระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่น
จึงเดินตามระบบอเมริกัน16 การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในญี่ปุ่นจึงเป็นการควบคุมแบบ
กระจายอ�ำนาจ ซึ่งประเด็นนี้ ศาลฎีกาเคยกล่าวในค�ำพิพากษาใน พ.ศ. 2491 ว่าแม้ปราศจากบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ มาตรา 81 แต่ศาลก็ทกุ ศาลย่อมมีอ�ำนาจตามข้อเท็จจริงในการคุม้ ครองรัฐธรรมนูญโดยการเข้าตรวจ
สอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ใช้ในคดีพิพาทซึ่งตนพิจารณาได้ ข้อความของศาลฎีกาญี่ปุ่นนี้น�ำ
มาจากค�ำพิพากษาศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาคดี Marbury v. Madison17
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 81 จะเห็นอย่างชัดแจ้งว่า รัฐธรรมนูญมอบอ�ำนาจพิเศษ
ให้ศาลฎีกาเข้าควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือการกระท�ำอื่น ๆ ของรัฐได้18 อย่างไรก็ดี
ศาลฎีกาไม่สามารถจะพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายผ่านค�ำร้องโดยตรงโดยปราศจากข้อพิพาท
(การตรวจสอบทางนามธรรม) เหมือนกรณีศาลรัฐธรรมนูญในเยอรมันหรือไทยได้ ศาลฎีกาจะตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได้ผา่ นรูปแบบการฟ้องคดีทกี่ ฎหมายก�ำหนดเท่านัน้ โดยผ่านกระบวนการ
อุทธรณ์โต้แย้งที่เรียกว่า โจโคคุ (jokoku)19 หรือ โคโคคุ (kokoku)20
เมื่อวิเคราะห์บรรทัดฐานการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในญี่ปุ่น จะเห็นว่า กรณีที่
มีค�ำร้องต่อศาลฎีกาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับใดก็ตามขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกามีแนวโน้มที่จะ
ผ่อนปรนคล้อยไปทางความเห็นของฝ่ายรัฐบาล ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด อาทิ คดี Japan v. Sakata (Sunagawa
Case) ข้อเท็จจริงโดยสรุป คือ ในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2500 (1957) มีบุคคลจ�ำนวน 7 คน ประท้วงการขยาย
ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในเมืองสุนะกาวะ (Sunagawa) บุคคลเหล่านี้ถูกตั้งข้อหาฐานะบุกรุกฐานทัพอากาศ
ของสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายอาญาพิเศษ (the Special Criminal Law) มาตรา 2 ศาลจังหวัดโตเกียวได้
ตัดสินว่าจ�ำเลยในคดีไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหา และพิพากษาว่าสนธิสัญญาความมั่นคงระหว่างสหรัฐอเมริกา
และญี่ปุ่น (พ.ศ. 2495) ที่อนุญาตให้กองทหารอเมริกันอยู่ในญี่ปุ่นได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 9 วรรคสอง
ค�ำพิพากษาของศาลจังหวัดโตเกียวเป็นที่ถกเถียงอย่างมากถึงการตีความรัฐธรรมนูญ มาตรา 9 เมื่อคดีมาสู่ชั้น
ฎีกา ศาลฎีกาได้กลับค�ำพิพากษาของศาลจังหวัดโตเกียวและได้จำ� กัดอ�ำนาจขององค์กรตุลาการในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในประเด็นปัญหาทางการเมือง (political question)21 และคดี

Kawagishi Norikazu, Ibid., p. 320.
Yasuo Hasebe, “The Supreme Court of Japan. A Judicial Court, Not Necessarily a Constitutional Court,” p. 289.
		18 Meryll Dean, Japanese Legal System. 2nd ed. (London: Cavendish, 2002), p. 352
		19 ประกอบด้วย (1) การอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ (2) การอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลจังหวัด หรือศาลครอบครัว หรือศาลแขวง
ตรงมายังศาลฎีกา (3) ค�ำอุทธรณ์ที่ต้องพิจารณาโดยศาลอุทธรณ์แต่ด้วยเงื่อนไขพิเศษจึงถูกส่งมาให้ศาลฎีกาพิจารณา (4) การอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ในฐานะศาลชั้นต้นเป็นกรณีพิเศษ และ (5) การอุทธรณ์โดยอัยการสูงสุดต่อค�ำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญาเฉพาะกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
หรือมีความขัดแย้งกับบรรทัดฐานของศาลฎีกา ส�ำหรับคดีแพ่งและคดีปกครองการอุทธรณ์จะเปิดกว้างกว่า เนือ่ งจากอาจมีกรณีละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
หรือข้อบัญญัติอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับค�ำพิพากษา
		20 สามารถจัดแบ่งประเภทออกเป็นการอุทธรณ์ในประเด็นเกีย่ วกับกระบวนพิจารณาและประเด็นทัว่ ไปทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่ง อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 419–2 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 433 ก�ำหนดให้
สามารถอุทธรณ์แบบโคโคคุเป็นพิเศษต่อศาลฎีกา และด�ำเนินการกับค�ำพิพากษาที่มีการตีความบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญผิดพลาด
		21 Po Liang Chen and Jordan T. Wada, “Can the Japanese Court Overcome the Political Question Hurdle”, p. 358.
16
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Japan v. Nozaki Bros. (Eniwa case) ศาลฎีกายังคงหลีกเลีย่ งทีจ่ ะกล่าวถึงประเด็นความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งศาลเห็นว่าการกล่าวถึงประเด็นความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเป็น
สิ่งที่อยู่นอกเหนือความจ�ำเป็นในการพิจารณาคดี ในคดีเอนิวะ (Eniwa case) มีการถกเถียงกันในประเด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 922 กับกฎหมายกองก�ำลังป้องกันตนเองแห่งญี่ปุ่น (the Japanese
Self-Defense Forces Law) มาตรา 121 ที่ก�ำหนดให้ผู้ใดที่ท�ำลายอาวุธ เครื่องกระสุน อากาศยาน หรือ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้เพื่อป้องกันตนเองของกองก�ำลังป้องกันตนเอง ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับ
ไม่เกิน 50,000 เยน แต่ศาลก็เลี่ยงในการกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวโดยการยืนยันการกระท�ำอื่นของรัฐแทน23
จะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ศาลฎีกาใช้อำ� นาจในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย หมายความว่า รัฐธรรมนูญมอบอ�ำนาจให้ศาลฎีกาเป็นองค์กรส�ำคัญทีม่ บี ทบาทพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ
โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไม่ให้องค์กรของรัฐกระท�ำการใด ๆ อันละเมิด
ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาไม่มุ่งที่จะใช้อ�ำนาจในด้านการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายมากนัก กล่าวคือ ศาลฎีกามักปฏิเสธการวินจิ ฉัยประเด็นปัญหาทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ในหลาย ๆ คราวผ่านหลักเกณฑ์ที่เข้มข้นในการรับพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ท�ำให้โดยมากศาลฎีกาจึงปฏิเสธ
การละเมิดรัฐธรรมนูญแทบทั้งหมดโดยยอมรับเหตุผลโต้แย้งของรัฐบาลและรัฐสภา ในกรณีมีปัญหาว่าขัดต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่24 ซึ่งศาลฎีกามีค�ำพิพากษาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นเพียง
10 คดี25 โดยขอน�ำเสนอตัวอย่างคดีส�ำคัญที่ศาลฎีกาพิพากษาว่ากฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ ดังนี้
คดี Aizawa v. Japan (1970 (A) 1310, 1973) ข้อเท็จจริงโดยสรุปของคดีนี้ คือ จิโยะ ไอซาวะ
(Aizawa Chiyo) ถูกบิดาของตนเองล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่เด็กจนตั้งครรภ์ 11 ครั้ง สุดท้ายจิโยะทนไม่ไหวจึง
ได้ฆ่าบิดาของตนเพื่อให้พ้นจากสภาพดังกล่าว จิโยะถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 200
ซึ่งก�ำหนดความผิดเกี่ยวกับการฆ่าบุพการีมีโทษประหารชีวิตหรือจ�ำคุกตลอดชีวิต ทางฝ่ายจ�ำเลยโต้แย้งว่า
บทบัญญัตมิ าตรา 200 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 200 มีขอ้ ความ
ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 14 วรรคหนึ่งที่ก�ำหนดให้บุคคลทุกคนเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย
ศาลฎีกาจึงพิพากษากฎหมายอาญา มาตรา 200 ไม่มีผลใช้บังคับ (invalid)26

ซึ่งเป็นการห้ามญี่ปุ่นอย่างชัดแจ้งในการใช้สิทธิอธิปไตยแห่งรัฐ ในการก่อสงครามหรือเข้าสู่สงครามเพื่อระงับความขัดแย้งระหว่างประเทศ
รวมไปถึงการห้ามจัดตั้งกองทัพทางทหาร
		23 Jun-ichi Satoh, “Judicial Review in Japan: An Overview of the Case Law and an Examination of Trends in the Japanese
Supreme Court’s Constitutional Oversight,” Loyola of Los Angeles Law Review 41 (2008): 603-628, p. 609.
		24 Matsui Shigenori, “Why is the Japanese supreme court so conservative”
		25 Tsuji, Yuichiro, “Constitutional Law Court in Japan,”
66 (2016): 65-87, p. 65.
		26 Jun-ichi Satoh, “Judicial Review in Japan: An Overview of the Case Law and an Examination of Trends in the Japanese
Supreme Court’s Constitutional Oversight”
22
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คดี Sumiyoshi K.K. v. Japan (1968(Gyo-Tsu)120, 1975) ศาลฎีกาได้พิจารณาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายเภสัชกรรม (the Pharmaceutical Act) ในการก�ำหนดสถานที่ตั้งร้ายขายยา
ในคดีนี้ ฝ่ายรัฐบาลอ้างว่า หากร้านขายยาที่เปิดใหม่ (new pharmacies or drugstores) ได้รับอนุญาตให้เปิด
ใกล้กับร้านขายยาที่มีอยู่เดิมมากจนเกินไป อาจเกิดการแข่งขันกันดุเดือดจนผู้ประกอบการอาจเพิกเฉยต่อ
ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยกับเหตุผลของรัฐบาล ศาลเห็นว่า การปฏิเสธ
ใบอนุญาตตามกฎหมายเภสัชกรรมไม่ชอบด้วยเหตุผลและขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 22 วรรคหนึ่ง ในส่วน
ของการคุ้มครองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ27
คดี Hiraguchi v. Hiraguchi (1984 (O) 805, 1987) ในคดีนี้ศาลฎีกาพิจารณาว่าพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ (the Forest Act) มาตรา 186 ที่ห้ามมิให้เรียกร้องการแบ่งพื้นที่ป่าที่มีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของร่วม
เว้นแต่ผู้เรียกร้องจะมีส่วนแบ่งของป่ามากกว่าครึ่งหนึ่งนั้นเป็นบทบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ
บทบัญญัตขิ องกฎหมายป่าไม้ฉบับนีม้ เี จตนารมณ์ปอ้ งกันไม่ให้มกี ารแบ่งแยกพืน้ ทีป่ า่ ออกจากกัน (balkanization
of the forest) เพื่อจะได้ให้ป่าไม้มีความสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี ศาลฎีกาตั้งข้อสังเกตว่า การบังคับใช้กฎหมาย
มาตรานี้ที่ไม่ให้มีการแบ่งแยกพื้นที่ป่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดูแลรักษาป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จริงหรือไม่ เนือ่ งจากอาจส่งผลให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าของร่วมอย่างยืดเยือ้ ได้ ศาลจึงพิพากษาว่า กฎหมาย
ป่าไม้ มาตรา 186 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 ที่คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน28

3. กระบวนการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของศาลฎีกา
รัฐธรรมนูญมอบอ�ำนาจให้รัฐสภาก�ำหนดเขตอ�ำนาจของศาลทั้งหลาย ปัจจุบันรัฐสภาก�ำหนดระบบ
ตุลาการญี่ปุ่นเป็นระบบศาลเดี่ยว ให้อ�ำนาจในการพิพากษาอรรถคดีเป็นของศาลยุติธรรม (ศาลยุติธรรมเป็น
ศาลที่มีอ�ำนาจพิพากษาคดีทุกประเภททั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีรัฐธรรมนูญ) ซึ่งประกอบด้วย
ศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัด, ศาลครอบครัว, และศาลแขวง), ศาลอุทธรณ์, และศาลฎีกา ตามล�ำดับ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายก�ำหนดให้อำ� นาจส�ำคัญทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับศาลยุตธิ รรมอยูท่ ศี่ าลฎีกา ได้แก่29
(1)		 อ�ำนาจในการพิพากษาชั้นฎีกาทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง
(2) วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและแนวทางปฏิบัติ
(3) ใช้อ�ำนาจบริหารงานบุคคล เช่น การแต่งตั้ง การเลื่อนต�ำแหน่ง การโยกย้ายผู้พิพากษา เป็นต้น
(4) เป็นศาลสุดท้ายที่มีอ�ำนาจพิจารณาควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

Matsui Shigenori, “Why is the Japanese supreme court so conservative”
		28 Ibid.
		29 Tonami Koji, “Judicial review in Japan and its problems,” Waseda Bulletin of Comparative Law 33 (2015): 1-11, 2.
27
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ในส่วนของการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายปรากฏกระบวนการในการเข้า
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของศาลฎีกา ดังนี้
ก. 		การยื่นค�ำร้องต่อศาลฎีกาให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย : คดีแพ่ง
คู่ความสามารถอุทธรณ์คดีต่อศาลฎีกาเฉพาะเมื่อค�ำพิพากษาของศาลล่างอาจขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ หรือศาลล่างได้ตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญผิดเพี้ยนไป ในอดีตการอุทธรณ์คดีต่อศาลฎีกา
สามารถด�ำเนินการได้ทั้งในกรณีการละเมิดบรรทัดฐานค�ำพิพากษาของศาลฎีกาหรือละเมิดต่อกฎหมายที่ส่ง
ผลกระทบต่อผลของค�ำพิพากษา อย่างไรก็ตามใน พ.ศ. 2539 (1996) ได้มีการแก้ไขกฎหมายให้คู่ความในคดี
สามารถเสนอค�ำร้องต่อศาลฎีการับคดีไว้พิจารณาเท่านั้น ดังนั้น บางกรณีคู่ความในคดีแพ่งจะส่งทั้งค�ำอุทธรณ์
และค�ำร้องต่อศาลเพื่อให้รับคดีไว้พิจารณา
ข. การยื่นค�ำร้องต่อศาลฎีกาให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย : คดีอาญา
ในคดีอาญา จ�ำเลยในคดีหรือพนักงานอัยการสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเมื่อศาลล่างละเมิด
รัฐธรรมนูญ หรือศาลล่างได้ตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญผิดเพี้ยนไป หรือมีการละเมิดบรรทัดฐานค�ำพิพากษา
ของศาลฎีกา ศาลฎีกาจะรับคดีไว้พิจารณาได้ก็ต่อเมื่อคดีดังกล่าวมีประเด็นส�ำคัญในการตีความบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย ศาลฎีกาจะต้องยกเลิกค�ำพิพากษาของศาลล่าง หากค�ำพิพากษาของศาลล่างขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาจะออกค�ำพิพากษายกเลิกค�ำพิพากษาของศาลล่างได้ในกรณีที่ศาลฎีกาเห็นว่า การที่
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีใ่ ช้ในคดีขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญกระทบต่อผลของค�ำพิพากษา ท�ำให้โดยมากจะเป็น
ฝ่ายจ�ำเลยที่ยื่นค�ำร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับในคดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
โดยคาดหวังว่าศาลจะรับคดีไว้พิจารณา และตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบการพิจารณาคดีของศาลล่าง
ค. องค์คณะในการพิจารณาตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของศาลฎีกาอาจด�ำ เนินกระบวน
พิจารณาโดยองค์คณะชุดใหญ่หรือองค์คณะชุดเล็กก็ได้ โดยแรกเริม่ คดีจะถูกพิจารณาโดยผูพ้ พิ ากษาจ�ำนวนหนึง่
ในสามขององค์คณะชุดเล็ก (สมาชิก 5 คน) ขั้นตอนนี้จะด�ำเนินการเฉพาะศาลฎีกาด�ำเนินการพิจารณา
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือกฎทีค่ คู่ วามโต้แย้ง กรณีศาลฎีกาเห็นเองว่ากฎหมายหรือ
กฎขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือกรณีศาลฎีกาจะกลับหลักการตีความรัฐธรรมนูญตามบรรทัดฐานเดิมจะต้อง
ส่งไปยังองค์คณะชุดใหญ่ หากเป็นกรณีอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวมานี้ ศาลฎีกาโดยองค์คณะชุดใหญ่จะใช้ดุลพินิจ
พิจารณา
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4. สาเหตุส�ำคัญที่ศาลฎีกาหลีกเลี่ยงการใช้อ�ำนาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย
ตามที่กล่าวข้างต้น นับแต่รัฐธรรมนูญก่อตั้งศาลฎีกาและมอบอ�ำนาจให้ศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดและ
เป็นศาลสุดท้ายที่ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่ศาลฎีกายังใช้อ�ำนาจที่รัฐธรรมนูญมอบให้เข้าตรวจสอบ
การกระท�ำทางนิติบัญญัติน้อยมาก ๆ กล่าวคือ หากใช้กรอบระยะเวลาเท่า ๆ กัน ประเทศต้นแบบศาลในญี่ปุ่น
อย่างสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าศาลฎีกาได้พิพากษาว่ากฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่แล้วกว่า 900 ฉบับ ในขณะ
ที่ศาลฎีกาญี่ปุ่นพิพากษากฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ถึง 10 ฉบับ ส�ำหรับเหตุผลที่ศาลฎีกาญี่ปุ่นหลีกเลี่ยงการ
ใช้อ�ำนาจตุลาการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงการพิพากษาว่ากฎหมายขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ สามารถสรุปได้พอสังเขปดังต่อไปนี้
(1) วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลต่อการที่ท�ำให้องค์กรตุลาการหลีกเลี่ยงการใช้อ�ำนาจควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราโดยองค์กรนิติบัญญัติ ได้แก่ วัฒนธรรมของข้าราชการญี่ปุ่น (Culture of
the Kan) ที่เน้นการท�ำงานเพื่อประโยชน์ของชาติเป็นหลักใหญ่ กล่าวคือ แม้ว่าบางครั้งผู้พิพากษาอาจมีความ
เห็นทางการเมืองแตกต่างไปจากพรรครัฐบาล แต่ก็เคารพหน้าที่ของตนในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการรักษา
เสถียรภาพและไม่ต้องการเข้าไปแทรกแซงกิจการของรัฐบาลและฝ่ายปกครองที่ก�ำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
การด�ำเนินการเพือ่ พัฒนาประเทศ อีกทัง้ ยังรวมถึงวัฒนธรรมอนุรกั ษ์นยิ ม และวัฒนธรรมทีไ่ ม่ตอ้ งการก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง วัฒนธรรมเหล่านี้ ท�ำให้ศาลฎีกาวางตัวไม่ตอ้ งการพิพากษาคดีทมี่ คี วามเกีย่ วพันในทางการเมือง30
(2) สืบเนื่องจากภายหลังการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันตั้งแต่หลังสงครามจนปัจจุบัน การเมือง
ของญี่ปุ่นตกอยู่ภายใต้การครอบง�ำของพรรค Liberal Democratic Party (LDP) จึงเป็นเรื่องยากมากที่ศาล
ฎีกาจะตัดสินคดีให้แตกต่างจากความต้องการของรัฐบาล ดังที่กล่าวมาก่อนหน้า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจัดท�ำ
ขึ้นผ่านแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกา ท�ำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้โดยมีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่ไม่เห็น
ชอบกับรัฐธรรมนูญ แม้กระทั่งในพรรค LDP ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกพรรคที่มีความหลากหลายในเรื่อง
อุดมการณ์ทางการเมืองทั้งฝ่ายซ้ายจนถึงฝ่ายขวา ดังนั้น หลักการส�ำคัญประการหนึ่งของพรรค LDP คือ การ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 9 จากความหลากหลายทางการเมือง
ของการเมืองญีป่ นุ่ ส่งผลให้การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไม่เกิดขึน้ และท�ำให้ศาลฎีกาจ�ำกัดอ�ำนาจของตนเองใน
การไม่เข้าไปตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาล31

30
31

Law David S., “Why has judicial review failed in Japan,” Washington University Law Review 88 (2010): 1425-1466.
Tonami Koji, “Judicial review in Japan and its problems,” p. 3-4.
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(3)		 แม้วา่ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั จะก่อตัง้ ระบบศาลญีป่ นุ่ ในลักษณะเดียวกับระบบศาลของสหรัฐอเมริกา
ในแง่ของความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ ยังมีความเชื่อกันว่า มรดกทางความคิดจากองค์กรตุลาการสมัย
รัฐธรรมนูญเมจิยงั คงปรากฏอยูใ่ นระบบศาลตามรัฐธรรมนูญปัจจุบนั กล่าวคือ ในสมัยรัฐธรรมนูญเมจิ ผูพ้ พิ ากษา
เป็นข้าราชการชั้นสองของระบบการปกครองยุคเมจิที่ไม่สามารถยืนหยัดโต้แย้งองค์กรบริหารและองค์กร
นิติบัญญัติได้ รวมทั้งแนวคิดการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นแนวคิดที่แปลกปลอมในวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น แนวคิดเหล่านี้ยังคงฝังอยู่ในองค์กรตุลาการท�ำให้ศาลฎีกาหลีกเลี่ยงการเข้าไป
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงไม่ยอมพิพากษาว่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ32
(4) รัฐธรรมนูญมอบอ�ำนาจนิติบัญญัติให้แก่รัฐสภาเพียงองค์กรเดียว หากเป็นร่างกฎหมายที่คณะ
รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อรัฐสภา ก่อนที่จะน�ำเสนอเข้าสู่สภาร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดย
ส�ำนักงานด้านนิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรี (Cabinet Legislation Bureau) ดังนั้น ร่างกฎหมายที่ผ่านการ
พิจารณาของรัฐสภาจึงไม่ค่อยถูกพิจารณาว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญตั้งแต่แรก ในขณะที่กฎที่ออกโดยสภา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 1,700 ฉบับ ไม่ปรากฏว่าศาลฎีกาพิพากษาว่าขัดต่อ
รัฐธรรมนูญแต่อย่างใด เนื่องจากกฎของส่วนท้องถิ่นจะใช้ได้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เมื่อกฎหมายไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ กฎที่ตราออกมาภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ให้อ�ำนาจ กฎดังกล่าวย่อมไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่
อย่างใด33
(5) ดังที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้า ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในญี่ปุ่นใช้
ระบบการควบคุมแบบเดียวกับสหรัฐอเมริกา ศาลไม่สามารถเข้าไปพิจารณาตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายได้โดยปราศจากคดีที่อยู่ในศาล หรือศาลฎีกาไม่สามารถใช้อ�ำนาจตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายแบบนามธรรมเช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญในเยอรมันได้ กล่าวคือ ศาลฎีกาจะเข้าตรวจ
สอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เมื่อมีการยื่นคดีที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ต่อศาลอย่างถูกต้องตามกระบวนพิจารณาตามกฎหมายวิธพี จิ ารณาความก�ำหนดเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม มีปรากฏ
ว่า ศาลจะไม่เข้าไปตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในคดีนั้น หากการเข้าไปตรวจสอบความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายไม่ได้ท�ำให้ประเด็นแห่งคดีนั้นเป็นที่ยุติ ดังนั้น จึงปรากฏเพียงไม่กี่คดีเท่านั้น
ที่ศาลฎีกาพิพากษาว่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ34

Ibid. p. 1435-1444.
Tonami Koji, “Judicial review in Japan and its problems,” p.5.
		34 Ibid.
32

33
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5. สรุป
รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นมอบอ�ำนาจให้ศาลฎีกาเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญทั้งจากการกระท�ำทางนิติบัญญัติของรัฐสภา (สภาไดเอะ) และการกระท�ำของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็น
การกระท�ำในขอบเขตการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือการกระท�ำในขอบเขตการใช้อ�ำนาจตาม
กฎหมายปกครองก็ตาม โดยญี่ปุ่นใช้ระบบการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญรูปแบบเดียวกับ
สหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ไม่มีการจัดตั้งองค์กรพิเศษ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อมา
ท�ำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแยกออกจากศาลปกติ ดังนั้น กระบวนการควบคุมความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นจึงเป็นระบบการตรวจสอบแบบรูปธรรมเช่นเดียวกับระบบอเมริกัน อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าจะได้รับอิทธิพลเรื่องการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจากสหรัฐอเมริกาก็ตาม แต่ปรากฏว่าการใช้
อ�ำนาจควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในญี่ปุ่น ศาลฎีกามักไม่ค่อยใช้อ�ำนาจตาม
รัฐธรรมนูญพิจารณาพิพากษาว่ากฎหมายที่ตราโดยรัฐสภาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะคดีทีเป็น
ประเด็นทางการเมืองหรือประเด็นอันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศาลฎีกามักเลือกวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางการเมืองด้วยการเมือง มากกว่าจะล้มล้างการกระท�ำของรัฐบาล เนื่องจากการล้มล้างบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายทีต่ ราออกมาของรัฐสภาด้วยความสนับสนุนจากรัฐบาลอาจก่อให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายการเมือง
และฝ่ายตุลาการ ซึ่งแตกต่างจากศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาที่ญี่ปุ่นใช้เป็นต้นแบบการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ
ในทางปฏิบัติ ส่วนใหญ่แล้วการยื่นค�ำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาว่ากฎหมายที่ใช้บังคับในคดีขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น คู่ความฝ่ายที่ยื่นค�ำร้องเพื่อให้ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยประเด็นความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญไม่ได้ต้องการผลที่ว่าศาลฎีกาจะล้มล้างกฎหมายที่ร้องไป เพราะเป็นการยากที่ศาลฎีกาจะพิพากษา
ว่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ คู่ความที่ยื่นค�ำร้องมักต้องการแค่ผลในทางการเมืองเพื่อ
กดดันผ่านทางสื่อมวลชนให้ประชาชนรับรู้ถึงความบกพร่องของกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลให้รัฐสภาและรัฐบาล
ด�ำเนินการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวต่อไป กล่าวอีกแง่หนึ่ง ศาลฎีกาญี่ปุ่นยอมด�ำรงตนอยู่ในขอบเขตตามที่
รัฐธรรมนูญและกฎหมายของรัฐสภาก�ำหนด ไม่ก้าวก่ายล่วงล�้ำประเด็นทางการเมือง ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีประเด็น
ทางการเมืองที่เกี่ยวพันกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หลายครั้งที่ศาลฎีกาหลีกเลี่ยงการพิพากษา
ว่ากฎหมายของสภาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่ปล่อยให้ฝ่ายการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือรัฐสภาแก้ไข
ปัญหาด้วยกระบวนการทางการเมือง แม้ในช่วงหลัง ศาลฎีกาจะเข้ามาตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายมากขึ้น อาทิ ค�ำพิพากษาที่ 1999(O)1767, 2001(Gyo-Tsu)82 และ 2006(Gyo-Tsu)135 และ
เมื่อ พ.ศ. 2556 ศาลฎีกาได้ออกค�ำพิพากษาที่ 2012(Ku)984 (2013) พิพากษาให้มาตรา 900 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ ในอนาคต ไม่แน่ว่าศาลฎีกาญี่ปุ่นอาจปรับเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยหลีกเลี่ยง
การใช้อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญเข้าควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแล้วมาควบคุมการกระท�ำของ
องค์กรนิติบัญญัติและองค์กรบริหารมากขึ้นก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการเมืองของญี่ปุ่นเป็นส�ำคัญ
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