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(ตอจากตอนที่แลว)
องคประกอบของหลักกฎหมายทั่วไปในทางกฎหมายระหวางประเทศ

จากการศึ ก ษาธรรมนู ญ ศาลยุ ต ิ ธ รรมระหว า งประเทศ มาตรา ๓๘
วรรคหนึ ่ ง (ซี ) และเอกสารทางวิ ช าการของคณะกรรมาธิ ก ารกฎหมาย
ระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ พบวาองคประกอบของหลักกฎหมายทั่วไป
ในทางกฎหมายระหวางประเทศ มี ๓ ประการที่เกี่ยวของสัมพันธกันไดแก
การเปนหลักการทีม่ ลี กั ษณะทัว่ ไป (general principle) การไดรบั การยอมรับนับถือ
(be recognized) และการยอมรั บ นั บ ถื อ โดยสั ง คมนานาประเทศ
(by civilized nations)๑ เมื่อศึกษาเอกสารสรุปผลการอภิปราย (Summary of
the debate) ของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศซึ่งไดประชุม
และอภิ ป ราย ตลอดจนมี ม ติ เ กี ่ ย วกั บ รายงานฉบั บ แรกของผู  ร ายงานพิ เ ศษ
(Special Rapporteur) ในประเด็นวาดวยองคประกอบของหลักกฎหมายทั่วไป
(Elements of General Principle of Laws) แล ว พบว า ที ่ ป ระชุ ม
คณะกรรมาธิ ก ารกฎหมายระหว า งประเทศ เห็ น พ อ งด ว ยกั บ ผลการศึ ก ษา
ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับดังกลาว๒ และมีขอสังเกตในบางประเด็น ดังนี้

United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) - A/74/10 (New York
: United Nations, 2019), p.335.
๒
Ibid.
๑

๑๒๓
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องคประกอบที่ ๑ การเปนหลักการที่มีลักษณะทั่วไป (general principle)

ประวัติการยกรางขอบทในเรื่องเดียวกันนี้ของธรรมนูญศาลสถิตยุติธรรมระหวางประเทศ
(Statute of Permanent Court of International Justice - PCIJ)๓ อันเปนตนแบบของธรรมนูญ
ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศ (International Court of Justice - ICJ) ในปจจุบนั บงชีว้ า “การกําหนด
ใหหลักกฎหมายทั่วไปเปนบอเกิดอีกประการหนึ่งของกฎหมายระหวางประเทศนั้นมีเจตนารมณ
เพื่ออุดชองวางของหนังสือสัญญาระหวางประเทศและหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ
และหลีกเลี่ยงภาวะการไรหลักกฎหมายที่เหมาะสมในการปรับใชแกกรณี (non liquet)”๔ แตมิไดมี
การกลาวถึงความหมายที่ชัดเจนวา “ความเปนหลักการทั่วไป” นั้นมีความหมายอยางไร
อยางไรก็ตาม จากการศึกษางานของศาลยุติธรรมระหวางประเทศและคณะกรรมาธิการ
กฎหมายระหวางประเทศทําใหทราบวา “general principle of law” ตามธรรมนูญศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศนั้น เปนหลักการที่วาดวย “หลักบรรทัดฐาน (norms) เรื่องใด ๆ ที่มีลักษณะ
เปนหลักการทัว่ ไปและเปนรากฐาน ตลอดจนทรงคุณคาอยางพิเศษในการสรางกฎเกณฑทางกฎหมาย
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง”๕ และที่สําคัญคือเปนหลักที่ใชบังคับไดทั่วโลก (universally applicable)๖
หรืออีกนัยหนึ่งคือเปน “หลักสากล” นั่นเอง ทั้งนี้ การมีลักษณะเปนการทั่วไปมิไดพิจารณาจาก
จํานวนรัฐที่ยอมรับนับถือแตประการใด
โดยทีย่ อมรับกันในทางวิชาการวา หลักการนีม้ ขี น้ึ เพือ่ ประโยชนในการอุดชองวางของกฎหมาย
ระหวางประเทศ ดังนัน้ หลักกฎหมายทัว่ ไปจึงไมจาํ กัดอยูเ ฉพาะแตหลักการอันมีทม่ี าจากระบบกฎหมาย
ภายในของรัฐเทานั้น แตยังรวมถึงหลักที่กอตัวขึ้นในระบบกฎหมายระหวางประเทศอีกดวย ๗
ที่จะอธิบายในองคประกอบขอตอไป
องคประกอบที่ ๒ การไดรับการยอมรับนับถือ (recognized)

การเปนหลักการอันมีลักษณะทั่วไปตามองคประกอบที่ ๑ จะตองไดรับการยอมรับนับถือ
หรือ “recognized” ซึง่ ในขอบทธรรมนูญศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศ มาตรา ๓๘ วรรคหนึง่ (ซี) ทําให
ทราบวา เงื่อนไขในการ “ไดรับการยอมรับนับถือ” เปนสิ่งสําคัญยิ่งของการเกิดขึ้นของหลักกฎหมาย
Ibid., p. 333.
United Nations General Assembly, “International Law Commission, First report on general principle of law
by Marcelo Vázquez-Bermúdez, Special Rapporteur, A/CN.4/732,” https://undocs.org/en/A/CN.4/732 (accessed
November 1, 2019). p. 44.
๕
Ibid., p. 46.
๖
United Nations General Assembly, “International Law Commission, First report on general principle of
law by Marcelo Vázquez-Bermúdez, p. 48. And North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969
p. 38, para 63.
๗
United Nations General Assembly, “International Law Commission, First report on general principle
of law by Marcelo Vázquez-Bermúdez,. p. 48.
๓
๔
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ทั ่ ว ไปในทางกฎหมายระหว า งประเทศ โดยเฉพาะเมื ่ อ พิ จ ารณาจากเอกสารชั ้ น เตรี ย มยกร า ง
ขอบทในเรือ่ งเดียวกันนัน้ ของธรรมนูญศาลสถิตยุตธิ รรมระหวางประเทศ (International Permanent
Court of Justice) มีความตอนหนึ่งวา
“องคประกอบสําคัญในอันทีห่ ลักการใด ๆ จะเปนหลักกฎหมายทัว่ ไปในบริบทนีไ้ ด ตองไดรบั
การยอมรับนับถือจากรัฐในสังคมนานาประเทศ (civilized nations)”๘
จากองคประกอบดาน “การยอมรับนับถือ” ของนานาประเทศ คณะกรรมาธิการยังมีมติ
เปนเอกฉันทใหการรับรองผลการศึกษา เรือ่ ง หลักกฎหมายทัว่ ไปทีเ่ กิดขึน้ จากระบบกฎหมายภายใน
ของรัฐ (General Principles of Law derived from national legal systems) ที่เสนอโดย
ผูรายงานพิเศษและเห็นพองดวยกับขั้นตอนวิเคราะหการเกิดขึ้นของหลักกฎหมายทั่วไปประเภทนี้วา
ตองประกอบดวย ๒ ขั้นตอน (two- steps analysis) ไดแก ขั้นตอนแรก การพิจารณาวาเปนหลักการ
ทั่วไปที่ปรับใชอยางแพรหลายเพียงพอในระบบกฎหมายประเทศตาง ๆ หรือไม และการพิจารณาตอ
ใน ขัน้ ตอนที่ ๒ วา หลักการทีแ่ พรหลายเชนวานัน้ สามารถปรับใชไดในระบบกฎหมายระหวางประเทศ
หรือไม๙
สําหรับรูปแบบการแสดงออกซึง่ การยอมรับนับถือนัน้ ยอมขึน้ อยูก บั วา หลักกฎหมายทัว่ ไป
ในเรื่องนั้นเกิดขึ้นจากระบบกฎหมายภายในหรือกอตัวขึ้นในระบบกฎหมายระหวางประเทศ
หากเปนกรณีแรก รูปแบบที่จะนํามาพิจารณาถึงการยอมรับนับถือ คือ แนวทางปฏิบัติ (practice)
ที่ในทางวิชาการตองถือวาเปนการยอมรับนับถืออยางแพรหลายเพียงพอในระบบกฎหมายภายใน
ของรัฐตาง ๆ๑๐
ทั้งนี้ หากเปนกรณีที่เปนหลักกฎหมายทั่วไปที่กอตัวขึ้นในระบบกฎหมายระหวางประเทศ
เองโดยไมมีบอเกิดในระบบกฎหมายภายในรัฐ รูปแบบการยอมรับนับถือจะปรากฏในทางปฏิบัติ
ของรัฐในเวทีระหวางประเทศ ตลอดจนคําตัดสินของศาลและองคกรตุลาการที่มีเขตอํานาจในทาง
ระหวางประเทศเปนหลัก โดยไมตองพิจารณาขอบงชี้ในระดับระบบกฎหมายภายในของรัฐ๑๑
อย างไรก็ ตาม กรณี นี ้ คณะกรรมาธิ การกฎหมายระหว างประเทศยั งมี ความเห็ นไม ย ุ ติ
แตไมปฏิเสธความเปนไปไดของหลักกฎหมายทัว่ ไป ประเภทที่ ๒ นี้ ทัง้ ไดแนะนําใหศกึ ษาเพิม่ เติม๑๒
ซึ่งจะมีการศึกษาโดยละเอียดตอไปในวงงานของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ
ของสหประชาชาติ๑๓ ตอไป
United Nations General Assembly, “International Law Commission, First report on general principle
of law by Marcelo Vázquez-Bermúdez, p. 49. and United Nations, Report of the International Law Commission
(Seventieth-first session) A/74/10, p. 330.
๙
United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) A/74/10, pp. 335, 339.
๑๐
United Nations General Assembly, “International Law Commission, First report on general principle of
law by Marcelo Vázquez-Bermúdez, Special Rapporteur, A/CN.4/732,”. pp. 49-51.
๑๑
Ibid., pp. 51-52.
๑๒
United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) A/74/10, p. 339.
๑๓
United Nations General Assembly, “International Law Commission, First report on general principl of law
by Marcelo Vázquez-Bermúdez, Special Rapporteur, A/CN.4/732,” pp. 49-50, 52.
๘
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สําหรับผูเขียนนั้นเห็นวา ภายในสังคมระหวางประเทศภายใตกระบวนการโลกาภิวัตน
ยอมจะเปนปจจัยสงเสริมใหหลักกฎหมายทั่วไปกอตัวขึ้นในระบบกฎหมายระหวางประเทศไดมาก
ยิ่งขึ้น และองคความรูทางวิชาการเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป ประเภทที่ ๒ นี้ จะมีพัฒนาการ
ที่กาวหนามากยิ่งขึ้นตอไปเปนลําดับ
องคประกอบที่ ๓ การยอมรับนับถือโดยสังคมนานาประเทศ (by civilized nations)

องคประกอบสุดทายในการที่จะเปนหลักกฎหมายทั่วไปไดนั้นตองไดรับการยอมรับนับถือ
จากสังคมนานาประเทศ (by civilized nations) ซึง่ ในปจจุบนั ขอบททีก่ ลาวถึง “civilized nations”
มิไดมีความหมายตรงตามตัวอักษรวา “ชาติอารยะ” อันทําใหคิดไปไดวาตองมีบางชาติที่จะถือเปน
ชาติอนารยะ (Uncivilized Nations) ดังที่เคยกลาวมาแลว เพราะไมสอดคลองกับหลักการที่วาดวย
ความเทาเทียมกันของอธิปไตยของแหงรัฐ๑๔ นักกฎหมายระหวางประเทศหลายทานมีความเห็นใหใช
คําวา “States”๑๕ อันหมายถึง “รัฐ” อธิปไตย แทนทีค่ าํ ดังกลาว ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมาธิการกฎหมาย
ระหวางประเทศเสนอใหใชคําวา “สังคมนานาประเทศ” หรือ “community of nations”
โดยเทียบเคียงจาก พิธสี ารระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Right – ICCPR) มาตรา ๑๕ ยอหนา ๒ ทีม่ ขี อ บทอางถึงการ
ยอมรับนับถือของรัฐตาง ๆ ไวที่พอเทียบเคียงในกรณีนี้ได๑๖ ความตอนหนึ่งวา
“Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person
for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to
the general principles of law recognized by the community of nations”๑๗
สรุปไดวา องคประกอบของหลักกฎหมายทัว่ ไป (Elements of General Principle of Law)
พิจารณาไดจากขอบทของธรรมนูญศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศ มาตรา ๓๘ ยอหนา ๑ (ซี) วา
หลักกฎหมายทัว่ ไปในทางกฎหมายระหวางประเทศตองเปนหลักการทีม่ ลี กั ษณะเปนการทัว่ ไปซึง่ ไดรบั
การยอมรับนับถือจากสังคมนานาประเทศ อันมีรายละเอียดปลีกยอยมากมายในทางวิชาการที่ตอง
ทําการศึกษาตอไป ในฐานะที่เปนกฎเกณฑที่ทุกรัฐจําตองอนุวัติเพื่อประโยชนสูงสุดในการอยูรวมกัน
ในประชาคมโลกและใชบังคับไดอยางเปนสากล (Universally applicable) โดยมีบทบาทในฐานะ
หลักการสําหรับการอุดชองวาง (filling the gaps) ของขอบทสนธิสัญญาและหลักกฎหมาย
จารีตประเพณีระหวางประเทศ
(โปรดติดตามตอนตอไป)
United Nations General Assembly, “First report on general principle of law by Marcelo Vázquez - Bermúdez,
Special Rapporteur - A/CN.4/732,”, p. 52-55. And United Nations, Report of the International Law Commission
(Seventieth-first session) - A/74/10, p. 336, 338.
๑๕
United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) A/74/10, p. 332.
๑๖
Ibid., p. 336, 338.
๑๗
International Covenant on Civil and Political Right: Article 15 paragraph 2.
๑๔
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