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 Abstract 

This article is aimed to study freedom of judge in trying and deciding the case according to 
Islamic law and Thai law. The article analyses the meaning and identity which demonstrate the 
freedom of the judge in Islamic law and Thai law. These analysis are derived from Islamic sources 
such as the Holy Quran, the Prophet’s tradition and relevant opinions of Muslim scholars. The 
analysis are also taken from Thai law sources including Constitution, Civil Procedure Code and 
Criminal Procedure Code which constitute as main legal sources of Thailand. The outcomes of 
study reveal that Islamic court is based on Islamic provisions and principles of faith to God. 
Therefore, the freedom of judge is protected by God. This is different from Thai court which is 
based on man-made law. The freedom of judge is altered according to periodic and politic 
development as well as system of administration.  After the promulgation of the Constitution in 
1997, it is recognized that Thai judges have real freedom in trying and deciding cases. It is observed 
that the present freedom of Thai judge which is protected by Constitution is similar to the 
freedom of Muslim judge which has been protected over 1,400 years ago even though the details 
of these two judicial systems are different.   
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M.A. ( ชะรีอะฮฺ ), อาจารย์ 
สาขาวิชากฎหมายอิสลาม, สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
บทคัดย่อ 

 
บทความนี้มุ่งศึกษาถึงความเป็นอิสระของผู้พิพากษาหรือตุลาการในการดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษา

อรรถคดีในระบบศาลอิสลามและศาลไทย โดยการวิเคราะห์ความหมายและเอกลักษณ์บางประการที่สะท้อนถึง
อิสรภาพของผู้พิพากษาหรือตุลาการในศาลอิสลามและศาลไทย จากแหล่งวิทยาการอิสลามทั้งคัมภีร์อัลกุรอาน 
ประมวลวจนะของท่านนบีมุฮัมมัด �  และทัศนะที่เก่ียวข้องของนักวิชาการมุสลิม ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลทาง
กฎหมาย ทั้งรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงเป็น
กฎหมายหลักของประเทศ ในการศึกษาพบว่าศาลอิสลามวางอยู่บนรากฐานแห่งบทบัญญัติอิสลามและหลักการ
ศรัทธาต่อพระเจ้า อิสรภาพของผู้พิพากษาในระบบศาลอิสลามได้รับการรับรองคุ้มครองจากพระองค์ แตกต่างจาก
ศาลไทยที่วางอยู่บนหลักกฎหมายที่แยกออกจากหลักศาสนา อิสรภาพของผู้พิพากษาเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการไป
ตามยุคสมัยและระบบการเมืองการปกครอง กระทั่งหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เป็นที่ยอมรับว่าผู้
พิพากษาหรือตุลาการในระบบศาลไทยมีอิสระที่แท้จริงมากยิ่งข้ึน อันเป็นที่น่าสังเกตว่าความอิสระของผู้พิพากษาตุลา
การในระบบศาลไทยที่พัฒนาถึงข้ันสูงส่งยิ่งในปัจจุบันมีลักษณะคล้ายคลึงกับความอิสระของผู้พิพากษาในระบบศาล
อิสลามซ่ึงได้รับการรับรองคุ้มครองมาเป็นเวลากว่าหนึ่งพันสี่ร้อยปี แม้รายละเอียดแห่งสารัตถะของศาลทั้งสอง
แตกต่างกัน 

   
คําสําคัญ : ศาล,ผู้พิพากษา,อิสรภาพ,กฎหมายอิสลาม,ความยตุิธรรม,กฎหมายเปรียบเทียบ 
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 ศาลเป็นองค์กรตุลาการที่มีอยู่คู่สังคมมนุษย์มา
เป็นเวลาช้านาน บรรดาศาสนทูตในอิสลามนับแต่ศาสดา
อาดัม(ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน)มาจนกระทั่งศาสดา
ท่านสุดท้ายคือมุฮัมมัด � เป็นผู้ประกาศสัจธรรมแห่ง
ศาสนาและผู้พิพากษาในเวลาเดียวกัน โดยยึดหลักความ
ยุติธรรมและเที่ยงธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
ดังนัยแห่งอัลกุรอานความว่า "และเม่ือพวกเจ้าตัดสิน
ระหว่างผู้คน พวกเจ้าจงตัดสินด้วยความเที่ยงธรรม" 
(อันนิซาอฺ, 4: 58) "และสําหรับทุกประชาชาติมีศาสน
ทูต และเม่ือศาสนทูตของพวกเขาได้มาแล้วกิจการ
ระหว่างพวกเขาก็ถูกตัดสินโดยเที่ยงธรรม" (ยูนุส, 4: 
47) เพราะความอยุติธรรม คือบ่อเกิดแห่งความหายนะ 

 อิบนุตัยมียะฮฺกล่าวว่า “โลกน้ีจะยังคงดํารงอยู่
ได้หากมีความยุติธรรมแม้ไร้การศรัทธาในพระเจ้า แต่
โลกน้ีจะไม่อาจดํารงอยู่ได้แม้มีการศรัทธาต่อพระเจ้า
ถ้าไร้ความยุติธรรม เพราะความยุติธรรมคือระบบของ
ทุกสิ่ง” 

(มุฮัมมัด อัซซุฮัยลีย์ , 2002: 23) ศาลซ่ึงมี
บทบาทสําคัญยิ่งต่อการผดุงไว้ซ่ึงความยุติธรรมจะรักษา
บทบาทนี้ไว้ได้ต่อเม่ือมีอิสรภาพในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดี สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจึงเห็นชอบให้
ประเทศต่าง ๆ บัญญัติประกันความอิสระของผู้พิพากษา
หรือตุลาการไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ 

 (คณิต ณ นคร, 2546: 64) ประเทศไทยก็ได้
บัญญัติหลักประกันดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
ตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเป็นต้นมา และได้มี
การปฏิ รูปศาลใ ห้ มีความเป็น อิสระมากยิ่ ง ข้ึน ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2549 ก็ได้บัญญัติหลักประกันดังกล่าวไว้
เช่นเดียวกันดังปรากฏในมาตรา 18 บัญญัติว่า "ผู้
พิพากษา และตุลาการ มีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ให้
เป็นไปโดยเที่ยงธรรมตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญน้ี" 

ความอิสระของผู้พิพากษาจึงมีความสําคัญอย่าง
ยิ่ง เพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความยุติธรรมในการ
พิจารณาพิพากษาคดี ดังนี้ การศาลในอิสลามซ่ึงมีมา

ก่อนหน้าสมัชชาสหประชาชาตินับพันปี เป็นศาลที่
มุ่ ง เน้นถึงความยุติธรรมและเที่ ยงธรรมได้บัญญัติ
หลักประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาไว้เพียงใด
หรือไม่ เป็นเร่ืองที่ควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง บทความนี้
จึงมุ่งที่จะนําเสนอในประเด็นดังกล่าวควบคู่ไปกับความ
เป็นอิสระของศาลไทย โดยอาศัยแหล่งข้อมูลอิสลามจาก
คัมภีร์อัลกุรอาน ประมวลวจนะของท่านนบีมุฮัมมัด � 
แ ล ะ ทั ศ น ะ ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ข อ ง นั ก วิ ช า ก า ร มุ ส ลิ ม 
ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลทางกฎหมายจากรัฐธรรมนูญ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่งและวิธีพิจารณา
ความอาญาและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

 

ความหมายของศาลในอิสลาม  
“ศาล” ในอิสลามตรงกับถ้อยคําในภาษาหรับ

ว่า “อัลเกาะฎออฺ”  ) لقضاء  ا (  นักนิติศาสตร์อิสลามมัซฮับ

ต่างๆ ได้ให้คํานิยามคําว่า “อัลเกาะฎออฺ” ไว้แตกต่างกัน 
แต่เม่ือได้พิจารณารายละเอียดแต่ละนิยามแล้วพบว่ามี
เนื้อหาและความมุ่งหมายใกล้เคียงกัน กล่าวโดยสรุปคือ 
“กระบวนการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีโดยผู้
พิพากษาตามวิธีการและขั้นตอนที่กําหนดไว้โดยเฉพาะ
ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายอิสลาม” ด้วยเหตุนี้ การยุติ
ข้อพิพาทและการพิพากษาที่ มิ ไ ด้ ดํ า เนิ น ไปตาม
กระบวนการที่กําหนดไว้ในกฎหมายอิสลามย่อมไม่ถือ
เป็นการพิพากษาของศาลหรืออัลกอฏออฺในอิสลาม 
 

ความหมายของศาลในกฎหมายไทย  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 

1 (1) บัญญัติว่า “ศาล” หมายความว่า ศาลยุติธรรมหรือ
ผู้พิพากษาที่มีอํานาจพิจารณาคดีแพ่ง  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 2 (1) บัญญัติว่า “ศาล” หมายความถึง ศาล
ยุติธรรมหรือผู้พิพากษาซ่ึงมีอํานาจทําการเก่ียวกับ
คดีอาญา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 มาตรา 233 บัญญัติว่า “การพิจารณาพิพากษาคดี
เป็นอํานาจของศาล...” คําว่า “ศาล” ในที่นี้มีผู้อธิบายว่า
หมายถึงผู้พิพากษา เพราะความจริงผู้พิพากษาก็คือ 
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“ศาล” แต่ไม่เรียกชื่อเป็น “ศาล” เท่านั้น (หยุด แสง
อุทัย, 2542: 209)  

จึงกล่าวได้ว่า "ศาล" ตามกฎหมายไทย มีสอง
ความหมายด้วยกัน คือ ความหมายหนึ่ง หมายถึงสถานที่
สําหรับพิจารณาคดี เ รียกว่ าศาลยุติธรรม และอีก
ความหมายหนึ่ง หมายถึงบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ความ
ยุติธรรมเรียกว่า ผู้พิพากษา  
 ส่วน “ระบบศาล” หมายถึงกระบวนการและ
ข้ันตอนต่างๆ ทางศาล หรือระหว่างศาล เพราะ 
“ระบบ” หมายถึง กลุ่มของสิ่งซ่ึงมีลักษณะประสานเข้า
เป็นสิ่งเดียวกันตามหลักแห่งความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกัน 
ด้วยระเบียบของธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชาการ 
เช่น  ระบบประสาท ระบบจักรวาล ระบบสังคม 
(ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 933) เม่ือรวมเป็นระบบศาล 
จึงหมายถึงการจัดระเบียบศาลที่มีลักษณะซับซ้อนให้
ประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อปฏิบัติภารกิจผดุง
ความยุติธรรมให้กับสังคม 
  

ความแตกต่างระหว่างศาลในอิสลามกับศาลใน
กฎหมายไทย 

เม่ือได้พิเคราะห์ความหมายของศาลในอิสลาม
กับศาลในกฎหมายไทยดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า “อัล
เกาะฏออฺ” หรือ “ศาล” ในอิสลาม มีความหมาย
แตกต่างกับคําว่า “ศาล” ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา กล่าวคือมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน เพราะ 
“ศาล” ในอิสลามมีนัยสําคัญเก่ียวกับกระบวนการ 
วิธีการ และหลักเกณฑ์ของการพิจารณาพิพากษาอรรถ
คดีของผู้พิพากษาหรือตุลาการมากกว่าที่จะมุ่งหมายถึง
ตัวผู้พิพากษาหรือสถานที่พิจารณา พิพากษาคดี ทั้งนี้ 
แม้ว่าทั้งสถานที่และผู้พิพากษาถือเป็นองค์ประกอบ
สําคัญของกระบวนการศาลในอิสลามด้วยก็ตาม   

ดังนั้น เม่ือกล่าวคําว่า “ศาล” ในอิสลามจึงมีนัย
กว้างและครอบคลุมกว่า “ศาล” ตามความหมายของ
กฎหมายไทย และดูเหมือนจะมีความหมายใกล้เคียงกับ
คําว่า “ระบบศาล” หรือ “กระบวนการยุติธรรม” เพราะ
ศาลในอิสลามมุ่งถึงกระบวนการพิจารณาพิพากษาอรรถ
คดีที่มีความยุติธรรมตามกฎหมายอิสลามเพื่อพิทักษ์

รักษาความยุติธรรมในสังคม แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่
ย อม รับทั่ ว ไ ป ว่ า ผู้ พิ พ า กษ าห รื อตุ ล า ก า ร ก็ เ ป็ น
องค์ประกอบสํา คัญ เพราะกระบวนการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีไม่อาจเกิดข้ึนโดยปราศจากผู้พิพากษา
หรือตุลาการ และแม้ว่าศาลในอิสลามและศาลตาม
กฎหมายไทยเป็นองค์กรที่ใช้อํานาจตุลาการเหมือนกัน 
แต่กฎหมายที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินของแต่ละ
ศาลแตกต่างกัน กล่าวคือ ศาลในอิสลามต้องใช้กฎหมาย
อิสลามในการตัดสินคดี ส่วนศาลไทยก็ต้องตัดสินคดีไป
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์ เป็นต้น  

การศาลของไทยจึงมีลักษณะแยกออกจากหลัก
ศาสนา เพราะยึดหลักกฎหมายที่แยกศาสนาออกจาก
บทบัญญัติแห่งกฎหมายแม้ในการพิพากษาคดีศาล
จะต้องยึดหลักจริยธรรมซ่ึงมีที่มาจากศาสนาก็ตาม 
แตกต่างจากกฏหมายอิสลามที่ไม่แยกศาสนาออกจาก
บทบัญญัติแห่งกฏหมายไทย ดังนั้นศาลในอิสลามจึงต้อง
ยึดหลักกฎหมายอิสลามอันเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา 
ตําแหน่งผู้พิพากษาในศาลอิสลามจึงถือเป็นตําแหน่งทาง
ตุลาการและทางศาสนาไปด้วยในเวลาเดียวกัน การ
ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีก็ถือเป็น
การปฏิบัติศาสนกิจหรืออิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ �  
กระบวนการทางศาลทั้งหมดทุกข้ันตอนจึงได้วางอยู่บน
รากฐานของกฎหมายอิสลามและความเชื่อม่ันศรัทธา
ต่ออัลลอฮฺ �   (มุฮัมมัด อัซซุหัยลีย์ (2545) : 28)  

 

อิสรภาพของผู้พิพากษาหรือตุลาการในศาลอิสลาม  
อิสรภาพของผู้พิพากษาหรือตุลาการ หมายถึง 

การดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาอรรถคดีโดยอิสระ
ตามความเห็นและดุลยพินิจของผู้พิพากษาเองภายใต้
บทบัญญัติแห่งอัลกุรอานและสุนนะฮฺ อันเป็นทางนํา
จากอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์ โดยปราศจากการ
แทรกแซงจากอํานาจใด ความเป็นอิสระของผู้พิพากษา
หรือตุลาการในศาลอิสลามจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งและ
ได้รับการคุ้มครองตลอดมาตั้งแต่ในยุคของท่านนบีมุฮัม
หมัด (ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านและครอบครัว)  ซ่ึงใน
ฐานะศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอํานาจสูงสุดในการ
ใช้อํานาจอธิปไตยแห่งรัฐทั้งในด้านนิติบัญญัติ บริหาร 
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และตุลาการ กล่าวคือ ด้านนิติบัญญัติ ท่านนบีมุฮัมมัด 
� คือผู้ได้รับวะหฺยูจากอัลลอฮฺ ซ่ึงเป็นธรรมนูญสูงสุดมา
เผยแผ่แก่มวลมนุษยชาติในฐานะศาสนทูตแห่งพระองค์ 
ด้านการบริหารท่านนบีมุฮัมหมัด (ขอความสันติสุขจงมี
แด่ท่านและครอบครัว)  เป็นผู้ทรงอํานาจสูงสุดในการ
บริหารกิจการต่าง ๆ เป็นผู้คอยขจัดทุกข์บํารุงสุข สร้าง
ความเป็นธรรมและความถูกต้องแท้จริงตามแนวนโยบาย
อันเลิศล้ําที่มาจากอัลลอฮฺ พระผู้ เป็นเจ้าแห่งสากล
จักรวาล และด้านตุลาการท่านนบีมุฮัมมัด เป็นผู้ใช้
อํานาจตุลาการในการตัดสินข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนใน
ยุคสมัยของท่าน โดยยึดถืออัลกุรอานเป็นธรรมนูญสูงสุด 

ในระยะแรกท่ านนบี มุ ฮั ม มัด  � ทํ าการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีด้ วยตนเองแต่ผู้ เดี ยว 
เนื่องจากเป็นช่วงที่อาณาจักรอิสลามเพิ่งสถาปนาเป็น
อาณาจักรเล็ก ๆ ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนไม่มาก 
สามารถปกครองดูแลและพิพากษาได้อย่างทั่วถึง ต่อมา
เม่ืออาณาจักรอิสลามขยายกว้างข้ึน ท่านนบีมุฮัมหมัด 
(ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านและครอบครัว) จึงได้
มอบหมายภารกิจบางอย่างให้เศาะฮาบะฮฺดําเนินการ
ช่วยเหลือตามความจําเป็นรวมทั้งงานด้านตุลาการ (มัน
นาอฺ อัลกอฏฏอน, 1993: 18) อาทิ ส่งมุอาซอิบนุญะบัล 
( เ ร ะ ฏี ยั ล ล อฮฺ ฮุ อั น ฮู )  แ ล ะ อ า ลี อิ บ นุ อบี ฏ อ ลิ บ 
(เราะฏียัลลอฮฺฮุอันฮู) ไปเป็นผู้พิพากษาประจําเมือง
เยเมน และแต่งตั้งอัตตาบอิบนุ อุสัยดฺ (เราะฏียัลลอฮฺฮุ
อันฮู) เป็นผู้ปกครองดูแลนครมักกะฮฺภายหลังการพิชิต
มักกะฮฺได้สําเร็จ เป็นต้น 

ท่านนบีมุฮัมมัด � ได้วางหลักความเสมอภาค
ให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและการ
พิพากษาของศาลไ ม่ยินยอมใ ห้ มี อํานาจ อิทธิพล 
ผลประโยชน์ หรือแม้แต่ความใกล้ชิดสนิทสนมมามี
อิทธิพลครอบงําการพิพากษาอรรถคดี ดังเช่นเม่ือคร้ังที่
ท่านนได้ทําการพิพากษาให้ลงโทษตัดมือสตรีผู้หนึ่งซ่ึงได้
กระทําความผิดฐานลักทรัพย์ (มุสลิม: หะดีษเลขที่ 
4366) แต่ด้วยฐานันดรศักดิ์อันสูงส่ง   ครอบครัวของ
นางจึงได้วิ่งเต้นให้อุซามะฮฺ อิบนุซัยดฺ ผู้เป็นที่รักยิ่งของ
ท่านนบี � เป็นผู้ติดต่อขอให้เปลี่ยนคําพิพากษาและ
ระงับการลงโทษ เม่ืออุซามะฮฺได้ ร้องขอต่อท่านนบี 
ท่านนบีไม่พอใจอย่างมากกระทั่งใบหน้าเปลี่ยนเป็นสี

เลือด และกล่าวว่า “เจ้าประสงค์จะช่วยให้คนผิดรอด
พ้นจากบทลงโทษของอัลลอฮฺ �  กระน้ันหรือ...” 
จากนั้นท่านนบี � จึงได้ลุกข้ึนประกาศ ดังมีความตอน
หนึ่งว่า  “หากแม้นว่าฟาฏิมะฮฺบุตรสาวของมุฮัมหมัด 
ลักขโมย ฉันจะพิพากษาให้ลงโทษตัดมือ ของเธออย่าง
แน่นอน" (มุสลิม: หะดีษเลขที่ 4364)  

ท่านนบีมุฮัมมัด �  ได้ส่งเสริมให้เศาะหาบะฮฺมี
ความกล้าที่จะทําการพิพากษาคดี ดังปรากฏในหลายหะ
ดีษ เช่น “เม่ือผู้พิพากษาได้ทําการพิพากษา แล้วเขาได้
ทําการวินิจฉัย ถ้าการวินิจฉัยน้ันถูกต้องเขาจะได้รับ
สองกุศลบุญ และเม่ือเขาได้ทําการพิพากษา แต่
ผิดพลาดในการวินิจฉัย เขาก็จะได้รับหน่ึงกุศลบุญ” 
(อัตติรมิซีย์: หะดีษเลขที่ 1324)   

ในขณะเดียวกันท่านนบีมุฮัดมัด (ขอความสันติ
สุขจงมีแด่ท่านและครอบครัว)ได้เตือนให้ระวังตนจากการ
พิพากษา ดังปรากฏในหะดีษหนึ่งความว่า “บุคคลใดที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาระหว่างมนุษย์ แน่แท้
เขาได้ถูกเชือดด้วยสิ่งอ่ืนจากมีด” (อะบูดาวูด: หะดีษ
เลขที่ 3572) อีกหะดีษหนึ่งความว่า “ผู้พิพากษามี 3 
ประเภท ประเภทหน่ึงอยู่ในสวรรค์ และอีกสองประเภท
อยู่ในนรก สําหรับประเภทที่อ ยู่ในสวรรค์ คือ ผู้
พิพากษาที่รู้สัจธรรมแล้วตัดสินไปตามสัจธรรมที่ตนรู้
น้ัน ส่วนผู้ พิพากษาที่ รู้สัจธรรมแต่อธรรมในการ
พิพากษาน่ันคือผู้ที่จะอยู่ในนรก และผู้พิพากษาที่
พิพากษามนุษย์ด้วยความเขลา เขาก็คือผู้ที่จะอยู่ใน
นรก” (อะบูดาวูด: หะดีษเลขที่: 3574)  

การดําเนินการในฐานะผู้ใช้อํานาจตุลาการของ
ท่านนบีเช่นนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่เหล่าเศาะฮาบะฮฺของท่าน
และประชาชาติอิสลามทุกยุคสมัยได้เจริญรอยตาม 
เพราะนั่นคือแนวทางเดียวที่อัลลอฮฺ � ทรงรับรองถึง
ความถูกต้องดีงาม ดังปรากฏในอัลกุรอานความว่า 
“แท้จริงใน ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺน้ันมีแบบฉบับอันดี
งามสําหรับพวกเจ้า” (อัลอะหฺซาบ, 33: 21) เคาะลีฟะฮฺ
หรือผู้นํา รัฐอิสลามจึงต้องใช้ อํานาจตุลาการอย่าง
ยุติธรรมและเป็นอิสระเพื่ออัลลอฮฺ �  เสมือนเช่นที่
ท่านนบีได้กระทําเป็นแบบอย่าง และหากเคาะลีฟะฮฺได้มี
การแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเป็นผู้พิพากษาก็ต้องให้คุ้มครอง
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ความเป็นอิสระของผู้พิพากษามิให้ถูกแทรกแซงจากทุก
ฝ่ายรวมทั้งเคาะลีฟะฮฺเอง  

ประวัติศาสตร์การศาลในอิสลามระบุว่าผู้
พิพากษาและตุลาการศาลอิสลามมีความเป็นอิสระอย่าง
มาก และบ่อยคร้ังที่เคาะลีฟะฮฺถูกพิพากษาให้เป็นฝ่าย
แพ้คดี อาทิ ท่านชุรอยหฺ ได้ตัดสินคดีระหว่างเคาะลีฟะฮฺ
อุมัร อิบนุ อัลค๊อฏฏอบ (เระฏียัลลอฮฺฮุอันฮู) กับเจ้าของ
ม้ารายหนึ่ง โดยท่านชุรอยฮฺได้พิพากษาให้เคาะลีฟะฮฺ
อุมัร (เระฏียัลลอฮฺฮุอันฮู)เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด กระทั่ง
ท่านอุมัร (เระฏียัลลอฮฺฮุอันฮู)ประทับใจในความกล้า
หาญและความฉลาดหลักแหลม จึงได้แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้
พิพากษาแห่งเมืองกูฟะฮฺ  

อัลมาวัรดีย์ (1971: 644) กล่าวว่า “เม่ือได้รับ
การแต่งตั้งให้ทําการพิพากษา ผู้พิพากษาจําเป็น (วา
ยิบ) ที่จะต้องพิพากษาอรรถคดีด้วยการวิเคราะห์
วินิจฉัย(อิจญฺติฮาด)ของตนเอง” จะตัดสินคดีตามการ
วินิจฉัยของผู้ อ่ืนไม่ได้ ในขณะที่นักนิติศาสตร์อิสลาม
มัซฮับหะนาฟีมีความเห็นว่า ผู้พิพากษามีอิสระที่จะเลือก
ทําการวินิจฉัยคดีเองหรือจะตัดสินตามการวินิจฉัยของ
นักปราชญ์ท่านอ่ืนที่มีความรอบรู้มากกว่าตน หรือตัดสิน
คดีตามมัซฮับที่ตนสังกัดก็ได้ (อัลกอซีมีย์, 1992: 2/187) 
เหล่านี้ล้วนเป็นการรับรองความอิสระของผู้พิพากษาและ
ความยุติธรรม 

 

อิสรภาพของผู้พิพากษาหรือตุลาการศาลไทย  
กล่าวกันว่า ประเทศไทยยอมรับหลักการความ

เป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการมาแต่ดั้งเดิม แม้ใน
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์  ก็ปรากฏหลักฐานว่า
พระมหากษัตริย์ทรงอนุญาตให้ผู้พิพากษาตุลาการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนอย่างอิสระ พระองค์จะเข้าไปเก่ียวข้องรู้
เห็นก็เฉพาะในคดีที่สําคัญมาก ๆ หรือในคดีอุทธรณ์ ฎีกา 
ร้องทุกข์ว่าผู้พิพากษาตุลาการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เท่านั้น ตัวอย่างเช่น พระอัยการลักษณะตระลาการ ใน
คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ได้บัญญัติเก่ียวกับหลักในการ
พิจารณาพิพากษาคดีไว้ว่า “ตุลาการต้องตั้งตนเป็น
อิสรภาพหน่ึง เอาตัวโจทก์จําเลยเป็นอิสรภาพในคดี
หน่ึง ให้ฟังเอาแต่ถ้อยคําสํานวนโจทก์จําเลยเป็น
อิสรภาพในคดีหน่ึง และจงวินิจฉัยคดีโดยสัจจะตาม

พระธรรมศาสตร์หน่ึง วินิจฉัยคดีโดยอันเสนอตามพระ
ธรรมศาสตร์หน่ึง” (วิษณุ เครืองาม, ม.ป.ป.: 422) 

ใ น  “ ห ลั ก อิ น ท ภ า ษ ”  ข อ ง คั ม ภี ร์ พ ร ะ
ธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงคติธรรมซ่ึงผู้พิพากษาตุลาการ
จะต้องยึดม่ัน คือ ผู้พิพากษาและตุลาการทุกคนจะต้อง
พิจารณาพิพากษาคดีโดยปราศจากอคติ 4 คือ ฉันทาคติ 
โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ในหลักอินทภาษยังกล่าว
เปรียบเปรยบาปกรรมของผู้พิพากษาตุลการที่พิจารณา
พิพากษาคดีโดยไม่เที่ยงธรรมไว้ด้วยว่า “อน่ึงแม้บุคคล
ใจบาปพิฆาฏฆ่าเสียซึ่งหมู่นิกรนาสีนางอันหาผิดบ่มิได้ 
และฟันฆ่าพราหมณ์อันทรงพรหมจรรย์ได้ถึงสิบร้อย 
ฆ่าคชสารโคคาวีได้ถึงพัน และกองบาปกองกรรมน้ันก็
เป็นอันหนัก ถึงฉะน้ันก็ไม่เท่าบาปกรรมอันบุคคลบังคับ
ความมิได้เที่ยงตรง” (วิษณุ เครืองาม, ม.ป.ป.: 423) 
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ.2475 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 บัญญัติรับรอง
ความเป็นอิสระของศาลและตุลาการไว้ในมาตรา 58 ว่า 
“การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีท่านว่าเป็นอํานาจ
ของศาลโดยเฉพาะซึ่งจะต้องดําเนินการตามกฎหมาย
และในนามพระมหากษัตริย์” และในมาตรา 60 ว่า “ผู้
พิพากษาย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ให้เป็นไปตามกฎหมาย” แต่แม้กระนั้นความอิสระก็ยัง
ไม่สมบูรณ์อยู่นั่นเอง เนื่องจากระบบการบริหารบุคคล
ของตุลาการยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนอํานาจของ
เสนาบดีกระทรวงยุติ ธรรมให้มา เป็น อํานาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเท่านั้น 
 ต่อมา ความเป็นอิสระของศาลและตุลาการ
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เม่ือมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติให้ใช้
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พุทธศักราช 2477 และ
พระราชบัญญัติข้าราชการตุลาการ พุทธศักราช 2477 
โดยมีการแบ่งสายงานของศาลออกเป็นสองฝ่าย คือ งาน
ฝ่ายธุรการ และงานฝ่ายตุลาการ กําหนดให้รัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรเป็นผู้มีอํานาจจํากัดเฉพาะงานธุรการ
เท่านั้น ส่วนงานตุลาการที่เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษา
คดีเป็นอํานาจของผู้พิพากษาโดยเฉพาะ รัฐมนตรีจะเข้า
ไปเก่ียวข้องไม่ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
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 เ ม่ื อ มี ก า รป ร ะ ก า ศ ใ ช้ รั ฐ ธ ร ร มนู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ส่งผลให้มีการปฏิรูปศาลมี
อิสระกว่าเดิม โดยกําหนดให้มีสํานักงานธุรการเป็นของ
ตนเองพ้นจากกระทรวงยุติธรรม ดังปรากฏในมาตรา 
249 และมาตรา 275 ด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
สองมาตราที่กล่าวข้างต้น ทําให้อํานาจหน้าที่ของศาล
ไทยในส่วนของผู้พิพากษาและตุลาการแยกออกจาก
กระทรวงยุติธรรมอย่างชัดเจน เพราะงานด้านตุลาการ
ของศาลยุติธรรมมีการตั้งเลขาธิการสํานักงานศาล
ยุติธรรมทําหน้าที่แทนกระทรวงยุติธรรมที่เคยปฏิบัติมา 
ยังผลให้การดําเนินงานของศาลไทยมีอิสระอย่างแท้จริง
มากข้ึนพ้นจากกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม 
พ.ศ. 2543 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เม่ือวันที่ 21 
มิถุนายน พ.ศ. 2543 และกําหนดให้มีผลใช้บังคับเม่ือพ้น 
60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นนับ
จากวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ศาลยุติธรรมซ่ึงเคย
สังกัดอยู่ในกระทรวงยุติธรรมมานานกว่า 108 ปี ได้แยก
ออกเป็นองค์กรอิสระ โดยมี “สํานักงานศาลยุติธรรม” 
เป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเป็นนิติบุคคลทําหน้าที่ฝ่าย
ธุรการ มีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บริหาร
สูงสุดข้ึนตรงต่อประธานศาลฎีกา 
 

ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาศาลอิสลามและศาลไทย 
โดยทั่วไปหลักเกณฑ์ที่จะคุ้มครองความเป็น

อิสระของผู้พิพากษาและตุลาการมีหลายรูปแบบแตกต่าง
กันออกไปในแต่ละประเทศ แต่หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
สําคัญพื้นฐานประกอบด้วย  

(1) การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอํานาจ
ของศาลโดยเฉพาะ 

(2) ผู้พิพากษาตุลาการมีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 (3)  ฝ่ ายนิติบัญญัติห รือฝ่ายบ ริหารจะตั้ ง
กรรมการสอบสวนการพิจารณาคดีของศาลไม่ได้ 

(4) มีหลักประกันการโยกย้าย ถอดถอนเลื่อน
ตําแหน่ง และเลื่อนเงินเดือนของผู้พิพากษา 

  (5) สภาจะออกกฎหมายบังคับเฉพาะกรณีหนึ่ง
กรณีใดไม่ได้ จะต้องออกกฎหมายเป็นการทั่วไป และให้
ศาลใช้บังคับในทุกกรณี       (วิษณุ เครืองาม, ม.ป.ป.: 
423) 

หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น 
จะเห็นได้ว่าศาลในอิสลามและศาลไทยต่างก็มีอิสรภาพที่
ได้รับประกันคล้ายคลึงกันแม้จะมีรายละเอียดที่แตกต่าง
กันซ่ึงอธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้  

ประการแรก ศาลในอิสลามและศาลไทยต่าง
เป็นองค์กรตุลาการที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
โดยเฉพาะ องค์กรอ่ืนไม่มีอํานาจดังกล่าว เพียงแต่ศาล
ไทยในยุคที่มีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
อํานาจสิทธิขาดเป็นของพระมหากษัตริย์แต่ผู้ เดียว 
ลักษณะผิวเผินคล้ายกับศาลอิสลามในยุคของท่าน 
รอซูลุ้ลลอฮฺ แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันสําคัญตรงที่
ท่านรอซู้ล(ขอความสันติจงมีแด่ท่านและครอบครัว) มิได้
เป็นเจ้าของอํานาจตุลาการแบบเบ็ดเส ร็จเหมือน
พระมหากษัตริย์หากเป็นแต่เพียงผู้ใช้อํานาจนั้นเท่านั้น 
เจ้าของอํานาจที่แท้จริงคืออัลลอฮฺ �  

ประการที่สอง ศาลในอิสลามและศาลไทยต่าง
มีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ดังปรากฏในซุนนะฮฺ
ของท่านนบี เคาะลีฟะฮฺอุมัร และประวัติศาสตร์ศาล
อิสลามดังกล่าวข้างต้นเหล่านั้นสะท้อนถึงความมี
อิสรภาพในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของตุลาการ
ศาลอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ศาลไทยก็มีบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่า ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระ
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 

ประการที่สาม ศาลในอิสลามและศาลไทยไม่
อยู่ในฐานะที่จะถูกสอบสวนการพิจารณาพิพากษาคดี
โดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร เพราะศาลเป็นองค์กร
ตุลาการที่มีสถานะเท่าเทียมกับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหาร ตุลาการศาลในอิสลามข้ึนตรงต่อเคาะลีฟะฮฺ
เช่นเดียวกับวาลีหรือผู้ปกครองหัวเมืองซ่ึงทําหน้าที่ฝ่าย
นิติบัญญัติและหรือบริหาร ในขณะที่ศาลไทยรัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้ชัดเจนว่าปฏิบัติหน้าที่ ในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์ ส่วนอํานาจนิติบัญญัติหรือบริหารมิได้
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ระบุเช่นนั้น ดังนั้น ในบางมิติจึงดูเหมือนสถาบันตุลาการ
มีความประเสริฐและสูงส่งกว่าเพราะเป็นองค์กรที่ทํา
หน้าที่พิทักษ์รักษาความยุติธรรม ในระบบศาลอิสลาม
เช่นเดียวกันมีหะดีษรับรองว่าการวินิจฉัยคดีผิดไม่ต้องรับ
โทษอันใดแต่จะได้ รับกุศลบุญตอบแทนทั้งนี้หากผู้
พิพากษาตุลาการนั้นมีความรอบรู้และคุณสมบัติครบถ้วน   

อย่างก็ตาม อิสรภาพของตุลาการศาลไม่ได้
หมายความว่าผู้พิพากษาตุลาการจะมีอิสรภาพไร้
ขอบเขตและปราศจากการควบคุมหรือควบคุมไม่ได้ ใน
ระบบอิสลามผู้พิพากษาตุลาการเป็นดังตัวแทนของเคาะ
ลีฟะฮฺในการใช้อํานาจตุลาการ จึงเป็นการสมควรอย่าง
ยิ่งที่เคาะลีฟะฮฺหรือผู้ได้รับมอบหมาย เช่น ผู้พิพากษา
สูงสุด (กอฎีกุฏอต) จะได้สอดส่องติดตามการทํางานของ
บรรดาผู้พิพากษาซ่ึงเป็นผู้แทนของตน หาไม่แล้วเคาะ
ลีฟะฮฺจะมีความบกพร่องในหน้าที่  แต่ทั้ งนี้ต้องไ ม่
กระทบกระเทือนความเป็นอิสระของผู้พิพากษาในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี” (อิบนุฟัรหูน, ฮ.ศ.1301: 
77 )  ในศาลไทย ก็ เช่ น เดี ยว กัน รัฐธรรมนูญ  แ ห่ ง
ร า ช อ าณา จั ก ร ไ ท ย  พ . ศ .  2 5 4 0  กํ า ห นด ใ ห้ มี
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม “ก.ต.” เป็นองค์กร
ที่มีบทบาทในการควบคุมผู้พิพากษาและข้าราชการตุลา
การ 

ประการที่สี่ ศาลไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีหลักประกันเก่ียวกับ
การโยกย้าย ถอดถอน เลื่อนตําแหน่ง และเลื่อนเงินเดือน
ของผู้พิพากษาตุลาการที่ชัดเจนมากข้ึน ในขณะที่ตุลา
การศาลอิสลาม นักนิติศาสตร์อิสลามมีความเห็นแตกต่าง
กันเก่ียวกับการถอดถอนผู้พิพากษาในกรณีที่ผู้พิพากษามี
คุณสมบัติครบถ้วนปราศจากความผิดหรือข้อบกพร่อง 
โดยทัศนะหนึ่งซ่ึงเป็นทัศนะของมัซฮับชาฟิอีย์ มัซฮับมา
ลิกีย์ และรายงานหนึ่งของมัซฮับฮันบาลีย์มีความเห็นว่า
ไม่อนุญาตให้เคาะลีฟะฮฺปลดหรือถอดถอนผู้พิพากษา
ออกจากตําแหน่ง เพราะการแต่งตั้งผู้พิพากษาเป็นพันธะ
สัญญาที่ เคาะลีฟะฮฺได้กระทําข้ึนเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนโดยส่วนรวม แม้ผู้พิพากษาจะเป็นตัวแทนของ
คอลีฟะฮฺแต่เนื่องจากมีความเก่ียวข้องกับประโยชน์
ส่วนรวม จึงไม่อาจปลดออกจากตําแหน่งได้ตราบใดที่ผู้
พิพากษามีคุณสมบัติครบถ้วนไม่บกพร่อง อีกทัศนะหนึ่ง

ซ่ึงเป็นทัศนะของมัซฮับหะนะฟีย์ มัซฮับฏอฮิรีย์ มัซอับ
มาลิกีย์ และอีกรายงานหนึ่งของอิมามฮันบาลีย์เห็นว่า
อนุญาตให้เคาะลีฟะฮฺปลดผู้พิพากษาออกจากตําแหนง่ได ้
ดังนั้นหากพิจารณาตามทัศนะแรกผู้พิพากษาหรือตุลา
การในศาลอิสลามได้รับการประกันอย่างม่ันคงยิ่ง และ
หากจะพิจารณาตามความเห็นหลังก็มิได้หมายความว่า
อิสรภาพของผู้พิพากษาจะไม่ได้รับการคุ้มครองเพราะ
เคาะลีฟะฮฺจะต้องดําเนินการภายใต้บทบัญญัติแห่ง
อิสลามที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความยุติธรรมและเที่ยงธรรม
มิใช่ด้วยอําเภอใจ 

อนึ่ ง  ค่าตอบแทนหรือเงิน เดือนสําหรับผู้
พิพากษาในอิสลาม นักนิติศาสตร์อิสลามมีความเห็น
แตกต่างกัน กล่าวคือบางท่าน เช่น อัลกอสิม อิบนุ อัลดุร
รอห์มาน ผู้พิพากษาแห่งเมืองกูฟะฮฺ เห็นว่าไม่อนุมัติโดย
กล่าวว่า “สี่ประการที่ไม่อนุญาตให้รับค่าตอบแทน คือ 
การพิพากษา การอะซาน การจัดการแบ่งปัน และอัลกุ
รอาน” (หุสัยนฺ นัศศอร, 1992: 77)  

ในขณะที่ นั ก วิ ช ากา ร อิสลามบา งท่ าน มี
ความเห็นว่าการรับค่าตอบแทนจะเป็นสิ่งอนุมัติหรือไม่
อยู่ที่ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้พิพากษา คือถ้าหากผู้
พิพากษามีฐานะยากจนอนุญาตให้รับค่าตอบได้ใน
ปริมาณที่จะทําให้สามารถดํารงชีพอยู่ได้อย่างเพียงพอ 
ส่วนผู้พิพากษาที่มีฐานะรํ่ารวยไม่เป็นการสมควร (มักรูฮฺ) 
ที่จะรับค่าตอบแทน เนื่องจากการพิพากษาเป็นอิบาดะฮฺ
ประเภทหนึ่งซ่ึงต้องกระทําเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดต่อ         
อัลลอฮฺ� จึงเป็นการไม่สมควรที่จะรับค่าตอบแทนโดย
ปราศจากความจําเป็น 

นักวิชาการอิสลามอีกส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า 
อนุมัติให้ผู้พิพากษารับค่าตอบแทนแม้ว่าจะมีฐานะรํ่ารวย
ก็ตาม เช่น ชุรอยหฺอิบนุอัลหาริษ ผู้พิพากษาประจําเมือง
กูฟะฮฺ ได้กล่าวถึงสถานะของตัวเองว่า “ข้าพเจ้าน่ัง
พิพากษาอรรถคดีให้แก่พวกเขา ข้าพเจ้ากักตัวเองอุทิศ
แก่พวกเขา แล้วจะไม่ให้ฉันได้รับปัจจัยเลี้ยงชีพกระน้ัน
หรือ ! (วะกีอฺ, 2001: 492) เพราะผู้พิพากษาต้องจํากัด
ชีวิตของตนอยู่เฉพาะงานด้านการพิพากษาจึงควรมีสิทธิ
ที่จะได้รับค่าตอบแทน  
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นักวิชาการร่วมสมัยหลายท่านในปัจจุบันต่างมี
ความเห็นว่า ผู้พิพากษาควรรับค่าตอบแทนอันเนื่องมาจาก
การที่ได้ประกอบการงาน คือ การพิพากษาอรรถคดีเพื่อ
ประโยชน์ของปวงชนโดยส่วนรวม โดยไม่คํานึงว่าจะมีฐานะ
ยากจนหรือรํ่ารวย เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมซะกาต
ที่มีสิทธิได้รับซะกาตเป็นค่าตอบแทนโดยไม่คํานึงถึงฐานะ
ของผู้รับ 

ดั งนั้ น  หากพิ จารณาตามความ เ ห็ นแรก
ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนย่อมไม่ใช่สาระสําคัญสําหรับผู้
พิพากษาตุลาการในศาลอิสลาม จะมีการประกันหรือไม่ก็ไม่
แตกต่างกัน แต่ถ้าหากพิจารณาตามความเห็นหลังการ
ประกันเร่ืองเงินเดือนค่าตอบแทนอาจมีความหมายอยู่บ้าง
แม้ไม่มากนัก เพราะเป้าหมายที่แท้จริงของผู้พิพากษาคือ
การเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า 

ประการที่ห้า กฎหมายอิสลามมีลักษณะเป็นการ
ทั่วไปและตุลาการศาลมีอํานาจใช้บังคับในทุกกรณี กฎหมาย
บ้านเมืองของไทยก็เช่นเดียวกัน เพียงแต่กฎหมายไทย
อาจจะมีข้อยกเว้นอยู่บ้าง เช่น พระมหากษัตริย์จะถูก
ฟ้องร้องในทางใด ๆ มิได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภาในระหว่างสมัยประชุม ซ่ึงเป็นข้อยกเว้นตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ทูตและบุคคลในคณะและเจ้าหน้าที่
องค์การระหว่างประเทศหรือสหประชาชาติ ได้รับเอกสิทธิ์
ตามกฎหมายระหว่างประเทศมิต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมาย
ประเทศที่ตนประจําอยู่ ในขณะที่กฎหมายอิสลามมีความ
ครอบคลุมเสมอภาคโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว หรือ
ยศศักดิ์ แม้กระทั่งศาสนทูตและธิดาของท่านก็ต้องอยู่
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายเดียวกัน ดังกล่าวแล้ว 

ดังนั้น จึงให้เห็นว่าอิสรภาพของศาลในอิสลามและ
ศาลไทยมีลักษณะทั่วไปที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อิสรภาพของศาลไทยภายหลังการปฏิรูประบบศาลตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงเป็น
อิสรภาพที่ผ่านการต่อสู้และพัฒนามาหลายร้อยปี สุดท้าย
ใกล้เคียงกับอิสรภาพของศาลในระบบอิสลามที่มีมาก่อน
หน้านับพันปี เป็นอิสรภาพที่สมบูรณ์มาแต่แรกเร่ิมโดย
ปราศจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เป็นอิสรภาพทีไ่ดม้าดว้ย
การศรัทธาในพระเจ้าที่แม้จะคล้ายคลึงกับศาลไทยแต่
คล้ายกันแค่เปลือกผิว เนื้อแท้ยังมีความห่างไกล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเนื้อแท้แห่งการศรัทธาที่จะกระตุ้นให้ผู้พิพากษาตลุา

การได้รู้สึกซาบซ้ึงในอรรถรสแห่งอิสรภาพที่แท้จริงจากพระ
ผู้เป็นเจ้า เป็นอิสรภาพที่ปราศจากความรู้สึกหวาดกลัวหรือ
หวั่นเกรงต่ออํานาจใดๆ ทั้งปวงแห่งโลกนี้ 
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