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ของประเทศญี่ปุน
ตอนที่ ๓

(ตอจากตอนที่แลว)
รัฐธรรมนูญของญี่ปุน ค.ศ. ๑๙๔๖ กําหนดใหคณะรัฐมนตรี
อันเปนองคกรผูใชอํานาจฝายบริหารตองรับผิดชอบตอสภาไดเอท๑
อั น เป น การกํ า หนดความสั ม พั น ธ ร ะหว า งฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละ
ฝายบริหารตามแนวคิดของระบบรัฐสภา แมวา รัฐธรรมนูญของญีป่ นุ
ค.ศ. ๑๙๔๖ กําหนดใหสภาผูแ ทนราษฎรแตเพียงสภาเดียวทีม่ อี าํ นาจ
ในการมีมติไมไววางใจรัฐบาล (non-confidence resolution)
อันเปนผลใหคณะรัฐมนตรีทงั้ คณะตองลาออก เวนแตสภาผูแ ทนราษฎร
จะถูกยุบภายในเวลา ๑๐ วัน หลังจากนัน้ ๒ โดยวุฒสิ ภาจะไมมอี าํ นาจ
ในประการนีก้ ต็ าม แตรฐั ธรรมนูญและขอบังคับการประชุมทีเ่ กีย่ วของ
ก็ไดกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของฝายบริหารหลายประการดวยกัน โดยรัฐธรรมนูญของญีป่ นุ ค.ศ.
๑๙๔๖ ไดกาํ หนดใหวฒ
ุ สิ ภาของประเทศญีป่ นุ มีอาํ นาจหนาทีใ่ นการ

The Constitution of Japan 1946, Article 66. ;
“The Cabinet shall consist of the Prime Minister, who shall be its head, and other Ministers of State,
as provided for by law.
The Prime Minister and other Ministers of State must be civilians.
The Cabinet, in the exercise of executive power, shall be collectively responsible to the Diet.”
๒
The Constitution of Japan 1946, Article 69.
“If the House of Representatives passes a non-confidence resolution, or rejects a confidence resolution,
the Cabinet shall resign en masse, unless the House of Representatives is dissolved within ten (10) days.”
๑
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ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน และแตละสภามีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาสอบสวนและศึกษา
การปฏิบตั หิ นาทีข่ องฝายบริหาร และมีอาํ นาจเรียกพยานหลักฐานและบุคคลมาใหถอ ยคําและบันทึกไว
เปนหลักฐานได๓
ในประการทีเ่ กีย่ วของกับภารกิจของคณะรัฐมนตรีในฐานะฝายบริหาร และในดานความสัมพันธ
ระหวางองคกรฝายนิติบัญญัติกับองคกรฝายบริหารนั้น รัฐธรรมนูญของญี่ปุน ค.ศ. ๑๙๔๖ ไดกําหนด
ใหคณะรัฐมนตรีตอ งปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยชอบดวยกฎหมายอยางสุจริต ควบคุมกํากับดูแลหนวยงานของรัฐ
ดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศ พิจารณาทําความตกลงระหวางประเทศโดยความเห็นชอบของ
สภาไดเอท ตลอดจนจัดทํารางพระราชบัญญัตงิ บประมาณเพือ่ ขอความเห็นชอบในการอนุมตั งิ บประมาณ
จากสภา และบริหารราชการแผนดินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ๔
วุฒสิ ภาของประเทศญีป่ นุ มีกลไกการตรวจสอบฝายบริหารผานทางกลไกของคณะกรรมาธิการ
ทัง้ นี้ ทัง้ วุฒสิ ภาและสภาผูแ ทนราษฎรตางมีคณะกรรมาธิการ ๒ ประเภทดวยกัน ไดแก คณะกรรมาธิการ
สามัญ (Standing Committees) และคณะกรรมาธิการวิสามัญ (Special Committees)๕ แตเฉพาะ
วุฒิสภาเทานั้นที่จะมีคณะกรรมาธิการวิจัยอีกหนึ่งคณะ๖ วุฒิสภาของประเทศญี่ปุนมีคณะกรรมาธิการ
สามัญจํานวนทั้งสิ้น ๑๗ คณะ มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา สอบสวน หรือศึกษารางพระราชบัญญัติ
มติของสภา ตลอดจนประเด็นตามคํารองที่เกี่ยวของกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการ
ไดแก๗
(๑) คณะกรรมาธิการกิจการคณะรัฐมนตรี (Committee on Cabinet)
(๒) คณะกรรมาธิการกิจการทั่วไป (Committee on General Affairs)
(๓) คณะกรรมาธิการการยุติธรรม (Committee on Judicial Affairs)
(๔) คณะกรรมาธิการการตางประเทศและการปองกันประเทศ (Committee on Foreign
Affairs and Defense)
(๕) คณะกรรมาธิการการเงิน (Committee on Financial Affairs)
The Constitution of Japan 1946, Article 62. ;
“Each House may conduct investigations in relation to government, and may demand the presence
and testimony of witnesses, and the production of records.”
๔
The Constitution of Japan 1946, Article 73.;
“The Cabinet, in addition to other general administrative functions, shall perform the following functions:
Administer the law faithfully; conduct affairs of state. Manage foreign affairs. Conclude treaties. However, it shall
obtain prior or, depending on circumstances, subsequent approval of the Diet. Administer the civil service, in
accordance with standards established by law. Prepare the budget, and present it to the Diet. Enact cabinet
orders in order to execute the provisions of this Constitution and of the law. However, it cannot include penal
provisions in such cabinet orders unless authorized by such law. Decide on general amnesty, special amnesty,
commutation of punishment, reprieve, and restoration of rights.”
๕
The Diet Law, Article 40. ;
“Each House may have two kinds of Committees, namely Standing Committees and Special Committees.”
๖
House of Councillors, The National Diet of Japan, (Tokyo: Mitsumura Printing, 2015), p.14.
๗
The Diet Law, Article 41.
๓
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(๖) คณะกรรมาธิการการศึกษา วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร (Committee on Education,
Culture and Science)
(๗) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สวัสดิการ และแรงงาน (Committee on Health,
Welfare and Labor)
(๘) คณะกรรมาธิการเกษตร การปาไม และการประมง (Committee on Agriculture, Forestry
and Fisheries)
(๙) คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Committee on Economy and
Industry)
(๑๐) คณะกรรมาธิการที่ดินและการขนสง (Committee on Land and Transport)
(๑๑) คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม (Committee on Environment)
(๑๒) คณะกรรมาธิการนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (Committee on Fundamental National
Policies)
(๑๓) Committee on Budget (คณะกรรมาธิการการงบประมาณ)
(๑๔) Committee on Audit (คณะกรรมาธิการการตรวจเงินแผนดิน)
(๑๕) Committee on Oversight of Administration (คณะกรรมาธิการตรวจสอบ
การบริหารราชการ)
(๑๖) Committee on Rules and Administration (คณะกรรมาธิการกํากับการดําเนินงาน
ของวุฒิสภา)
(๑๗) Committee on Discipline (คณะกรรมาธิการกํากับวินัยสมาชิกวุฒิสภา)
ทัง้ นี้ มีกรณีทนี่ า สนใจวา ขอบังคับการประชุมวุฒสิ ภาของประเทศญีป่ นุ ไดกาํ หนดโดยชัดแจง
หามมิใหจดั ใหมกี ารประชุมคณะกรรมาธิการในวันและเวลาทีม่ กี ารประชุมวุฒสิ ภา เวนแตจะไดรบั อนุญาต
จากประธานวุฒิสภาเปนการเฉพาะ๘ และกําหนดหามสมาชิกวุฒิสภาเปนกรรมาธิการสามัญมากกวา
๒ คณะ๙ อันเปนสวนที่ทําใหสมาชิกวุฒิสภาสามารถบริหารเวลาในการปฏิบัติงานไดดีขึ้นและปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประธานคณะกรรมาธิการทุกคณะสามารถรองขอใหบคุ คลจากหนวยงานภาครัฐมาแสดงขอมูล
แกคณะกรรมาธิการไดในกรณีที่เห็นวามีความสําคัญและเปนประโยชนตอการดําเนินงานพิจารณา
สอบสวนในเรื่องเฉพาะดานในฝายบริหาร๑๐ คณะกรรมาธิการสามัญแตละคณะสามารถตั้งบุคคล
The Rules of the House of Councillors , Article 37.;
“No Committee shall meet during a plenary sitting of the House without the permission of the President.”
๙
The Rules of the House of Councillors , Article 74-II. ;
“A Member of the House shall not serve concurrently on more than two Standing Committees. ...”
๑๐
The Rules of the House of Councillors , Article 42-III. ;
“Regardless of the provisions in the preceding article, when the Chairman of a Committee deems
it necessary for Committee’s consideration or investigation on precise or technical matters relating to the
administration, the Chairman shall request the presence of a Government informant to hear his or her
explanation on them.
A Committee shall request the attendance of a Government informant through the Government office
in charge.”
๘
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ที่มีความรูความเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ เรียกวา “Senmon-in” และนักวิจัย
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการได๑๑
เมื่ อ คณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาสอบสวนหรื อ ศึ ก ษาเสร็ จ แล ว จะได มี ก ารจั ด ทํ า รายงาน
ของคณะกรรมาธิการเสนอตอวุฒิสภาตอไป รายงานของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาจะตองแสดง
รายละเอียดสรุปผลการพิจารณาพรอมดวยเหตุผลประกอบ งบประมาณรายจายและรายละเอียด
ทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนหากมีรายละเอียดความเห็นของคณะรัฐมนตรีทไี่ ดมกี ารชีแ้ จงในคณะกรรมาธิการ
ยอมตองเสนอมาพรอมกันดวย๑๒
นอกจากคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญแลว วุฒิสภาของประเทศญี่ปุน
ไดจัดใหมี คณะกรรมาธิการการศึกษาวิจัย (Research Committee) ขึ้นเฉพาะในวุฒิสภานับแต
เปดสมัยประชุมสภาไดเอทเปนครัง้ แรก ภายหลังการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภา๑๓โดยคณะกรรมาธิการคณะนี้
มีอาํ นาจหนาทีใ่ นการศึกษา วิเคราะห วิจยั และจัดทํารายงานการศึกษาวิจยั เสนอตอประธานวุฒสิ ภา๑๔
นอกจากการตรวจสอบโดยอาศัยกลไกของคณะกรรมาธิการแลว โดยที่ไดมีการกําหนดให
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองเขารวมประชุมกับแตละสภาเพื่อตอบชี้แจงรางพระราชบัญญัติ
ตอที่ประชุม๑๕ แลว สมาชิกวุฒิสภาของประเทศญี่ปุนสามารถ “ตั้งกระทูถาม” นายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีได เพือ่ ใหฝา ยบริหารอธิบายและชีแ้ จงเหตุผลเกีย่ วกับสภาพปญหาเกีย่ วกับการบริหารราชการแผนดิน
หรือการดําเนินนโยบายภาครัฐที่สมาชิกวุฒิสภาไดตั้งกระทูถาม ทั้งนี้ กระทูถามมี ๒ ประเภท ไดแก
“กระทูถามสด” ที่สมาชิกวุฒิสภาสามารถตั้งถามดวยวาจาในที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อรัฐมนตรีไดรวม
ประชุมในการแถลงนโยบายตอสภาหรือการชี้แจงหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติ
เฉพาะในประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับกรณีทวี่ ฒ
ุ สิ ภากําลังพิจารณา และ “กระทูถ ามเปนลายลักษณอกั ษร”
The Diet Law, Article 43. ;
“Each Standing Committee may have an official with professional knowledge (to be called “Senmon-in”
or Professional Adviser), and researchers.”
๑๒
The Rules of the House of Councillors , Article 72. ;
“When a Committee has completed the consideration or investigation of a measure or matter, it shall
prepare a report and submit it to the President through the Chairman.
To the report of the preceding paragraph shall be attached a written summary containing a brief
explanation of the reasons for its decision, expenses and other matters.
When a Committee has given the Cabinet an opportunity to express its opinion under the provision of
Article 57-III of The Diet Law, the gist of this opinion shall be included in the written summary.”
๑๓
The Rules of the House of Councillors , Article 80-II.;
“ A Research Committee shall be set up in the first session of the Diet to be convoked after the regular
election for the Members of the House of Councillors.”
๑๔
The Rules of the House of Councillors , ;Article 80-IV. ;
“A Research Committee shall prepare, in relation to the matters of research, a written report on the
proceedings and results of the research and submit it to the President through the Chairman of the Research
Committee.”
๑๕
The Constitution of Japan 1946, Article 63.;
“ The Prime Minister and other Ministers of State may, at any time, appear in either House for the
purpose of speaking on bills, regardless of whether they are members of the House or not. They must appear
when their presence is required in order to give answers or explanations.”
๑๑

๑๘๔
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ทีส่ มาชิกวุฒสิ ภาตองการตัง้ ถามคณะรัฐมนตรีโดยยืน่ ตอประธานวุฒสิ ภาเพือ่ พิจารณาและใหความเห็นชอบ
และสงใหคณะรัฐมนตรีเพือ่ ตอบกระทูถ ามตอไป ทัง้ นี้ คณะรัฐมนตรีตอ งตอบกระทูถ ามลายลักษณอกั ษรนี้
ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับกระทูถาม๑๖
สําหรับในดานการควบคุมตรวจสอบงบประมาณ แมรัฐธรรมนูญของญี่ปุน ค.ศ. ๑๙๔๖
ไดกาํ หนดใหสภาผูแ ทนราษฎร เปนสภาทีต่ อ งพิจารณารางพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป
ที่ฝายบริหารเสนอตอสภาไดเอทเปนสภาแรก ทั้งสภาผูแทนราษฎรยังเปนสภาที่มีบทบาทและอํานาจ
หนาที่ในทางการอนุมัติงบประมาณแกฝายบริหารมากกวาวุฒิสภา กลาวคือ หากวุฒิสภาไมสามารถ
พิจารณาและใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัตงิ บประมาณแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน ในสมัยประชุม หรือ
ไมใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัตงิ บประมาณ หรือไดมกี ารตัง้ คณะกรรมาธิการรวมกันเพือ่ พิจารณา
รางพระราชบัญญัตงิ บประมาณในกรณีทมี่ คี วามเห็นแตกตางกันระหวางสองสภา แลวยังไมปรากฏขอยุติ
รัฐธรรมนูญของญี่ปุน ค.ศ. ๑๙๔๖ กําหนดใหรางพระราชบัญญัติงบประมาณที่สภาผูแทนราษฎร
ไดใหความเห็นชอบเปนรางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา (สภาไดเอท)๑๗
ทัง้ นี้ สภาผูแ ทนราษฎรยังมีบทบาทเหนือกวาวุฒสิ ภาในการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา๑๘
ในลักษณะเชนเดียวกันกับการอนุมัติงบประมาณ
The Diet Law, Article 74.;
“When a Member of a House desires to put a question to the Cabinet, he/she is required to obtain
the approval of the presiding officer of the House.
The question must be presented to the presiding officer as a concise statement in written form.
If a Member raises an objection regarding his/her own question for which the presiding officer has not given
approval, the presiding officer must put the case to a vote of the House without debate.
When it is demanded by a Member, the presiding officer shall record in the minutes of the House
a statement of the question to which he/she or the House has not given approval.”
The Diet Law, Article 75. ;
“The presiding officer of a House shall transmit to the Cabinet statements of questions which he/she
or the House has approved.
The Cabinet must answer a question within seven days from the day of receipt of the concise statement.
If an answer cannot be made within the period, the Cabinet is required to state clearly the reason, and the time
by which an answer can be given.”
The Diet Law, Article 76. ;
“A question of an urgent nature can be made orally by a resolution of the House”
๑๗
The Constitution of Japan 1946, Article 60. ;
“The budget must first be submitted to the House of Representatives. Upon consideration of the budget,
when the House of Councillors makes a decision different from that of the House of Representatives, and when no
agreement can be reached even through a joint committee of both Houses, provided for by law, or in the case of
failure by the House of Councillors to take final action within thirty (30) days, the period of recess excluded, after
the receipt of the budget passed by the House of Representatives, the decision of the House of Representatives
shall be the decision of the Diet.”
๑๘
The Constitution of Japan 1946, Article 61. ;
“The second paragraph of the preceding article applies also to the Diet approval required for the
conclusion of treaties.”
๑๖
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รัฐธรรมนูญของญี่ปุน ค.ศ. ๑๙๔๖ ไดกําหนดหลักการสําคัญเกี่ยวกับอํานาจในการอนุมัติ
งบประมาณของฝายนิติบัญญัติในลักษณะเดียวกันกับที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา
กลาวคือ ไดกาํ หนดใหการใชจา ยงบประมาณแผนดินจะกระทําไดกแ็ ตโดยความเห็นชอบของสภาไดเอท๑๙
และคณะรัฐมนตรีตองจัดเตรียมการและเสนอขออนุมัติงบประมาณจากสภาไดเอททุกปงบประมาณ๒๐
เชนเดียวกับการเบิกจายงบประมาณสํารองที่ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาไดเอทเชนกัน และ
คณะรัฐมนตรีจําตองเสนอขออนุมัติงบประมาณที่เบิกจายจากกองทุนสํารองของประเทศสําหรับ
ทุกกรณี๒๑ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญของญีป่ นุ ค.ศ. ๑๙๔๖ ไดกาํ หนดใหมี “คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน”
ขึน้ มีอาํ นาจหนาทีใ่ นการตรวจสอบการใชจา ยงบประมาณและการเงินของรัฐทุกปงบประมาณแลวเสนอ
รายงานการตรวจสอบตอสภาไดเอทเพื่อพิจารณาตอไป๒๒ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญของญี่ปุน ค.ศ. ๑๙๔๖
ยังไดกาํ หนดใหคณะรัฐมนตรีตอ งเสนอรายงานประจําปทแี่ สดงขอมูลดานการงบประมาณของประเทศ
ตอสภาไดเอทและเผยแพรตอประชาชนเพื่อรับทราบดวย๒๓ และเพื่อประโยชนในการนี้ ไดมีการ
ตัง้ คณะกรรมาธิการสามัญวาดวยการงบประมาณ (Committee on Budget) ของวุฒสิ ภา ซึง่ สามารถรองขอ
คณะกรรมาธิการคณะอื่นที่เกี่ยวของรวมพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณในสวนที่เกี่ยวของ
กับคณะกรรมาธิการนั้น ๆ ได พรอมทั้งกําหนดกรอบระยะเวลาใหเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา
กลับมายังคณะกรรมาธิการสามัญวาดวยการงบประมาณได๒๔

The Constitution of Japan 1946, Article 85. ;
“No money shall be expended, nor shall the State obligate itself, except as authorized by the Diet.”
๒๐
The Constitution of Japan 1946, Article 86. ;
“The Cabinet shall prepare and submit to the Diet for its consideration and decision a budget for each
fiscal year.”
๒๑
The Constitution of Japan 1946, Article 87. ;
“In order to provide for unforeseen deficiencies in the budget, a reserve fund may be authorized by
the Diet to be expended upon the responsibility of the Cabinet. The Cabinet must get subsequent approval of
the Diet for all payments from the reserve fund.”
๒๒
The Constitution of Japan 1946, Article 90. ;
“Final accounts of the expenditures and revenues of the State shall be audited annually by a Board
of Audit and submitted by the Cabinet to the Diet, together with the statement of audit, during the fiscal year
immediately following the period covered. The organization and competency of the Board of Audit shall be
determined by law.”
๒๓
The Constitution of Japan 1946, Article 91. ;
“At regular intervals and at least annually the Cabinet shall report to the Diet and the people on the
state of national finances.”
๒๔
The Rules of the House of Councillors , Article 74-IV. ;
“As to the total budget under consideration, the Committee on Budget may request any other
Committee with a time limit to consider parts of the total budget which come under the jurisdiction of said
Committee.
The Chairman of the Committee which has been requested consideration as provided for in the
preceding paragraph, shall be deemed to report, after the consideration, a summary of the consideration to the
Committee on Budget. …”
๑๙
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สภาไดเอทมีอํานาจในการตั้งสมาชิกของแตละสภาประกอบกันเปน องคคณะถอดถอน
ผูพ พิ ากษาออกจากตําแหนง (Impeachment Court) มีอาํ นาจหนาทีใ่ นการมีคาํ สัง่ ถอดถอนผูพ พิ ากษา
ออกจากตําแหนงตามความผิดที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ๒๕ สําหรับกรณีการถอดถอนสมาชิก
วุฒิสภานั้น จะทําในรูปแบบที่สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจในการมีมติดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา ๒ ใน ๓
ของสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญพนจากสมาชิกภาพ๒๖
สําหรับบทบาทอํานาจหนาที่ในฐานะรัฐสภา เมื่อสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ วุฒิสภายอมยุติ
การปฏิบัติหนาที่ เวนแตเปนกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอใหเปดประชุมวุฒิสภากรณีพิเศษในสถานการณ
ฉุกเฉิน๒๗ ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรไดสิ้นสุดลง วุฒิสภาของประเทศญี่ปุนยอมยุติการปฏิบัติหนาที่
และคณะรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกประชุมวุฒิสภาในกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อใหปฏิบัติหนาที่รัฐสภา และ
ในกรณีภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพราะวุฒิสภาถือเปนตัวแทนของ
สภาไดเอทในเวลาจําเปนเรงดวนและฉุกเฉิน อยางไรก็ตามภายหลังที่เปดสมัยประชุมสภาไดเอท
ตามปกติแลว หากสภาผูแ ทนราษฎรชุดทีเ่ ขารับตําแหนงหนาทีภ่ ายหลังจากนัน้ ไมใหการรับรองภายใน
๑๐ วันนับแตวนั เปดสมัยประชุมสภาไดเอท กิจการทีว่ ฒ
ุ สิ ภาไดกระทําไปในระหวางเวลานัน้ ยอมสิน้ ผล
ทางกฎหมาย๒๘

The Constitution of Japan 1946, Article 64. ;
“The Diet shall set up an impeachment court from among the members of both Houses for the purpose
of trying those judges against whom removal proceedings have been instituted. Matters relating to impeachment
shall be provided by law.”
Diet Law, Chapter XVI. Impeachment Court ;
Article 125. Impeachment of a judge shall be heard by the Impeachment Court which is composed of
members elected in equal number in each House from among its Members. The President of the Impeachment
Court shall be elected by the members of the Court from among themselves.
๒๖
The Constitution of Japan 1946, Article 55. Para 1;
“Each House shall judge disputes related to qualifications of its members. However, in order to deny
a seat to any member, it is necessary to pass a resolution by a majority of two-thirds or more of the members
present.”
๒๗
The Constitution of Japan 1946, Article 54. Para 2 ;
“When the House of Representatives is dissolved, the House of Councillors is closed at the same
time. However, the Cabinet may in time of national emergency convoke the House of Councillors in emergency
session.”
Measures taken at such session as mentioned in the proviso of the preceding paragraph shall be
provisional and shall become null and void unless agreed to by the House of Representatives within a period of
ten (10) days after the opening of the next session of the Diet.”
๒๘
House of Councillors, P.15.
๒๕
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ความสงทาย
ตามที่ไดเสนอมาในบทความชุดนี้ทั้งหมด อาจกลาวไดวา แมระบบรัฐสภาของประเทศญี่ปุน
จะไดรับการกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจเหนือกวาวุฒิสภาในหลายประการก็ตามแตวุฒิสภา
มีบทบาทสูงมากในการพิจารณากลั่นกรองรางพระราชบัญญัติ จนมีนักวิชาการในประเทศญี่ปุนเอง
พิจารณาวา วุฒิสภามีอํานาจในประการนี้มากจนทําใหเกิด “ภาวะวิกฤตทางนิติบัญญัติ” แตถือไดวา
การกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจกลั่นกรองกฎหมายมีผลตอการดําเนินงานฝายบริหารไดอยางมี
นัยสําคัญก็ถอื ไดวา เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญทีก่ าํ หนดใหประเทศญีป่ นุ ใชระบบรัฐสภา
(Parliamentary system) ที่พรรคการเมืองที่ไดรับเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรสามารถ
จัดตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนบุคคลกลุมเดียวกัน
การกําหนดใหวฒ
ุ สิ ภาทีเ่ ปนสภาทีส่ องมีบทบาทในการทักทวงหนวงเหนีย่ วฝายบริหารและคานอํานาจ
กับสภาผูแ ทนราษฎรจึงถือวาเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญใหการดําเนินงานของฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ
เปนไปโดยละเอียดรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
ในดานความเปนอิสระของฝายนิติบัญญัตินั้น พบวา คณะรัฐมนตรีไมมีสวนเกี่ยวของในการ
จัดการระเบียบวาระการประชุมของฝายนิตบิ ญั ญัตไิ ดเลยและมีอทิ ธิพลตอการดําเนินงานของฝายนิตบิ ญั ญัติ
เกี่ยวกับการประชุมนอยมาก ทั้งนี้ การจัดระเบียบวาระการประชุมของสภาไดเอททั้งสองสภาจะมี
คณะกรรมาธิการที่มีอํานาจหนาที่ดังกลาวโดยเฉพาะ๒๙
ในดานการดําเนินงานโดยอาศัยกลไกของคณะกรรมาธิการ มีความเห็นวา การที่ขอบังคับ
การประชุมวุฒสิ ภาของประเทศญีป่ นุ ไดกาํ หนดโดยชัดแจงหามมิใหจดั ใหมกี ารประชุมคณะกรรมาธิการ
ในวันและเวลาที่มีการประชุมวุฒิสภา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภาเปนการเฉพาะ
ตลอดจนกําหนดหามสมาชิกวุฒสิ ภาเปนกรรมาธิการสามัญมากกวา ๒ คณะ เปนแนวปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมยิง่
เพื่อใหสมาชิกวุฒิสภาสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การที่กําหนดใหรายงาน
ของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาตองแสดงรายละเอียดสรุปผลการพิจารณาพรอมดวยเหตุผลประกอบ
การพิจารณา ตลอดจนงบประมาณรายจายและรายละเอียดที่เกี่ยวของยอมเปนผลดีตอการพิจารณา
ในชั้นของที่ประชุมวุฒิสภาไดเปนอยางดี

Takenaka Harukata, Japan in Pursuit of Westminster Democracy, [online]. 2013. Available from: http://
www.nippon.com/en/in-depth/a02301/[2016, January 15].
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