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(ตอจากตอนที่แลว)
บทความตอนที่แลว ไดนําเสนอเกี่ยวกับองคประกอบของหลักกฎหมาย
ทั่ ว ไปว า ต อ งมี ลั ก ษณะเป น “กฎเกณฑ ทั่ ว ไปที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ
จากสั ง คมนานาประเทศ” ซึ่ ง ท า นผู  อ  า นได ท ราบแล ว ว า ในองค ป ระกอบ
ที่ ว  า ด ว ย “การยอมรั บ นั บ ถื อ ” ได ก ล า วถึ ง รู ป แบบการยอมรั บ นั บ ถื อ
ว า จํ า ต อ งขึ้ น อยู  กั บ “ประเภทของหลั ก กฎหมายทั่ ว ไป” ว า มี บ  อ เกิ ด
จากระบบกฎหมายภายในประเทศหรือจากการกอตัวขึ้นเองในระบบกฎหมาย
ระหวางประเทศ ทั้งนี้ ผูรายงานพิเศษแสดงความเห็นในรายงานฉบับแรก
ว า ด ว ยหลั ก กฎหมายทั่ ว ไป (First report on general principle of law)
ว า หากเป น กรณี แรก รู ป แบบที่ จ ะนํ า มาพิ จ ารณาถึ ง การยอมรั บ นั บ ถื อ
คือแนวทางปฏิบัติ (practice) ที่ในทางวิชาการตองถือวาเปนการยอมรับนับถือ
อย า งแพร ห ลายเพี ย งพอในระบบกฎหมายภายในของรั ฐ ต า ง ๆ ๑ และ
หากเปนกรณีที่สอง ซึ่งเปนหลักกฎหมายทั่วไปที่กอตัวขึ้นในระบบกฎหมาย
ระหวางประเทศเอง รูปแบบการยอมรับนับถือจะปรากฏในทางปฏิบัติของรัฐ
ในเวที ร ะหว า งประเทศ ตลอดจนคํ า ตั ด สิ น ของศาลและองค ก รตุ ล าการ
ที่ มี เขตอํ า นาจในทางระหว า งประเทศเปนหลัก โดยไมตองพิจารณาขอบงชี้
ในระดับระบบกฎหมายภายในของรัฐ๒
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). pp. 49-51.
๒
Ibid., pp. 51-52.
๑
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ในบทความตอนนี้จะนําเสนอขอมูลจากผลการพิจารณาศึกษาของผูรายงานพิเศษตามที่ปรากฏ
ในรายงานฉบับดังกลาว จากการศึกษา รายงานฉบับแรกของผูร ายงานพิเศษวาดวยหลักกฎหมายทัว่ ไป
ไดกลาวถึงบอเกิดของหลักกฎหมายทั่วไปในทางกฎหมายระหวางประเทศไวใน Section II Part 4
ของรายงานฉบั บ ดั ง กล า ว ซึ่ ง พิ จ ารณาได ว  า ในทางวิ ช าการด า นกฎหมายระหว า งประเทศนั้ น
หลักกฎหมายทัว่ ไปสามารถจําแนกไดเปน ๒ ประเภท ตามแนวคิดวาดวยบอเกิด ๒ ลักษณะ กลาวคือ
หลักกฎหมายทัว่ ไปทีไ่ ดรบั มาจากระบบกฎหมายในของรัฐ (derived from National legal system)
และทีก่ อ ตัวขึน้ ภายในระบบกฎหมายระหวางประเทศ (formed within International legal system)๓
ซึ่งคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศเห็นพองดวยกับการจําแนกประเภทของบอเกิด
ในลักษณะขางตน๔ ปรากฏผลการศึกษาตามรายงานพรอมดวยขอสังเกตของคณะกรรมาธิการกฎหมาย
ระหวางประเทศ ดังนี้

หลักกฎหมายทั่วไปที่ไดรับมาจากระบบกฎหมายในของรัฐ (derived
from National legal system)
ดังที่ปรากฏในเอกสารยกรางธรรมนูญศาลสถิตยุติธรรมระหวางประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป
ประเภทนี้มีแนวคิดที่ยอมนับถือกันมาในเวลากอนที่จะมีการประกาศใชธรรมนูญศาลสถิตยุติธรรม
ระหวางประเทศ ซึ่งในเวลานั้นไดมีการปรับใชหลักหรือกฎเกณฑที่ปรากฏใน กฎหมายภายในของรัฐ
หรือแมแตปรับใช หลักกฎหมายโรมัน (Roman Law)๕ ซึ่งเปนที่มาประการหนึ่งของแนวคิด
หลักกฎหมายของระบบกฎหมายซีวิลลอว ดวยเชนกัน
หลั ก กฎหมายทั่ ว ไปในทางระหว า งประเทศที่ ม าจากระบบกฎหมายภายในของรั ฐ
นั้นไดมีการอางถึงในทางปฏิบัติของรัฐตาง ๆ และในคําตัดสินของศาลและองคกรตุลาการที่มี
เขตอํานาจระหวางประเทศมาโดยตลอด๖ นอกจากนี้ ในสนธิสญ
ั ญาหรือความตกลงระหวางประเทศ
ที่เปนลายลักษณอักษรหลายฉบับก็ไดกลาวถึงการนํา “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใชในฐานะที่เปน
หลักการสําหรับการอุดชองวางการปรับใชขอบทลายลักษณอักษร๗
อยางไรก็ตาม หลักการที่จะไดรับการยอมรับวาเปนหลักกฎหมายทั่วไปประเภทนี้ ตองผาน
การวิเคราะหถงึ ๒ ขัน้ ตอน (Two - steps analysis) กลาวคือ ขัน้ ตอนแรก ตองสามารถระบุไดวา เปน
หลักการทีย่ อมรับนับถือและปรับใชเปนการทัว่ ไปในระบบกฎหมายภายในของรัฐ หรือในระบบกฎหมาย
หลักของโลก และขั้นตอนตอมา คือ หลักการเชนวานั้น ตองสามารถปรับใชไดในบริบทของระบบ
United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) - A/74/10
(New York: United Nations, 2019), p. 332.
๔
Ibid., p. 336.
๕
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. 56-57.
๖
Ibid., pp. 57-64.
๗
Ibid., pp. 58-59.
๓
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กฎหมายระหวางประเทศ หากผานทัง้ ๒ ขัน้ ตอนนีแ้ ลว ยอมถือไดวา หลักการนัน้ เปน “หลักกฎหมาย
ทัว่ ไปจากระบบกฎหมายภายในของรัฐ” ๘ ซึง่ ในทางวิชาการเรียกกระบวนการนีว้ า “Transposition”
ดังเชนที่ Judge McNair ผูพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดกลาวไวความเห็น
สวนตนในคําพิพากษาความเห็นเชิงปรึกษา (Advisory opinion) กรณี International Status of SouthWest Africa มีสาระสําคัญตอนหนึง่ สรุปไดวา แมระบบกฎหมายระหวางประเทศยังคงรับเอาหลักการ
และกฎเกณฑจากระบบกฎหมายภายในของรัฐอยูเ สมอ แตมใิ ชเปนลักษณะการทีจ่ ะนําหลักการนัน้ ๆ
มาใชไดในทันทีทนั ใด แตตอ งพิจารณาถึงการสามารถปรับใชไดในบริบทของกฎหมายระหวางประเทศดวย๙
ตอประเด็นนี้ ผูเ ขียนขอยกตัวอยางการปรับใชหลักกฎหมายทัว่ ไปในคดีของศาลยุตธิ รรมระหวาง
ประเทศกรณีปราสาทพระวิหาร๑๐ ทีไ่ ดมกี ารปรับใช “หลักกฎหมายปดปาก” หรือ หลัก “Estoppel”
ทําใหผลแหงคําพิพากษาในคดีดังกลาวไมเปนคุณแกราชอาณาจักรไทย ซึ่งหลักการดังกลาวนี้
มีนักกฎหมายระหวางประเทศหลายทานไดกลาววา หลักกฎหมายปดปากที่ใชกันแพรหลาย
ในระบบกฎหมายภายในนัน้ ไมสามารถหยิบยกมาปรับใชในบริบทของกฎหมายระหวางประเทศได
ในลักษณะเดียวกับที่ปรับใชในระบบกฎหมายภายใน๑๑ ทั้งยังมีขอถกเถียงอยูในวงการวิชาการ
ถึงการปรับใชในบริบทของกฎหมายระหวางประเทศอยูใ นหลายประเด็น

หลักกฎหมายทั่วไปที่กอตัวขึ้นภายในระบบกฎหมายระหวางประเทศ
(formed within International legal system)
ผูรายงานพิเศษแสดงความคิดเห็นในรายงานวา แมขอบทหรือเอกสารเตรียมรางของธรรมนูญ
ศาลสถิตยุติธรรมระหวางประเทศจะไมไดกลาวถึงหลักกฎหมายทั่วไปที่กอตัวขึ้นภายในระบบกฎหมาย
ระหวางประเทศ แตก็ไมปรากฏชัดแจงวาหลักกฎหมายทั่วไปจะตองเกิดจากระบบกฎหมายภายใน
ของรัฐเทานัน้ ประกอบกับเมือ่ พิจารณาวาหลักกฎหมายทัว่ ไปมีบทบาทเปนมาตรการสําหรับการอุดชองวาง
ทางกฎหมายกรณีไมมีขอบทสนธิสัญญาหรือหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศจะปรับใชได
ซึง่ บางกรณีอาจรวมถึงการปราศจากหลักกฎหมายทัว่ ไปทีเ่ กิดจากระบบกฎหมายภายในของรัฐจะปรับใช
ไดดว ยเชนกัน ดังนัน้ หลักกฎหมายทัว่ ไปอันกอตัวขึน้ ภายในระบบกฎหมายภายในระหวางประเทศ
เองยอมสมเหตุสมผลทีจ่ ะมีขนึ้ ได แนวคิดดังกลาวนีป้ รากฏอยางแพรหลายในแนวทางปฏิบตั ขิ องรัฐ
แนวคําพิพากษาของศาลทีม่ เี ขตอํานาจระหวางประเทศ ตลอดจนวรรณกรรมทางวิชาการทีเ่ กีย่ วของ
ก็สนับสนุนการมีอยูข องหลักกฎหมายทัว่ ไปประเภทนี๑๒
้
๘

p. 332.

United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) - A/74/10,

United Nations General Assembly, “International Law Commission, First report on general principle
of law by Marcelo Vázquez-Bermúdez, Special Rapporteur, A/CN.4/732,”. p. 65.
๑๐
Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 15 June
1962: I.C. J. Reports 1962, p. 6.
๑๑
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. 61, 66.
๑๒
United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) - A/74/10,
p. 332.
๙
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ในทางปฏิ บั ติ ศาลและองค ค ณะที่ มี อํ า นาจทางตุ ล าการระหว า งประเทศได ป รั บ ใช
หลักกฎหมายทั่วไปในฐานะเปนบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศประการหนึ่งอยางแพรหลาย
และมีพฒ
ั นาการการปรับใชมากยิง่ ขึน้ ในวงการกฎหมายระหวางประเทศสาขาตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับ
ตัวแสดงทีไ่ มใชรฐั (non - State actors) เชน ในสาขากฎหมายอาญาระหวางประเทศและกฎหมาย
การลงทุนระหวางประเทศ เชน ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศเคยปรับใชหลัก Pacta Sunt Servanda
หลัก Res judicata หลัก Equality of parties เปนตน๑๓ ซึง่ มิไดจาํ กัดเฉพาะแตหลักทีเ่ กิดจากระบบกฎหมาย
ภายในของรัฐเทานัน้ ทัง้ นี้ ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศเองยังกลาวถึงหลักกฎหมายทัว่ ไปทีก่ อ ตัวขึน้
ในระบบกฎหมายระหวางประเทศดวยเชนกัน เชน “หลักการที่เปนรากฐานของอนุสัญญาวาดวย
การหามการฆาลางเผาพันธุ อันไดรับการยอมรับนับถือโดยสังคมนานาประเทศและผูกพันรัฐทั้งปวง”
“หลักการพืน้ ฐานทัง้ ปวงแหงกฎหมายวาดวยมนุษยธรรม” และ “หลักการวาดวยการกําหนดเจตจํานง
ตนเองของพลเมืองในฐานะหลักกฎหมายระหวางประเทศรวมสมัย” ๑๔ เปนตน
อยางไรก็ตาม คณะกรรมาธิ ก ารกฎหมายระหว า งประเทศยั ง มี ค วามเห็ น ไม เ ป น ที่ ยุ ติ
โดยคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศบางสวนยังมีความเห็นวา กรณียังไมมีความเห็น
ดานแนวปฏิบตั ขิ องรัฐสนับสนุนบอเกิดของหลักกฎหมายทัว่ ไปประเภทนีอ้ ยางเพียงพอ๑๕ แตกไ็ มปฏิเสธ
ความเปนไปไดของหลักกฎหมายทัว่ ไป ประเภทที่ ๒ นี้ ทัง้ ไดแนะนําใหศกึ ษาเพิม่ เติม๑๖ ซึง่ จะมีการศึกษา
โดยละเอียดตอไปในวงงานของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศของสหประชาชาติ๑๗
ในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศในลําดับขัน้ การพิจารณาตอไป
สําหรับผูเขียนนั้นเห็นวา ในปจจุบัน แมหลายฝายยังมีความเห็นวาพัฒนาการของบอเกิด
ประเภทที่ ๒ นี้ ยังไมมีความชัดเจนเพียงพอและอาจมีปญหาในการพิจารณาจําแนก เพราะคอนขาง
ใกลเคียงกับ“หลักกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ” หรือ “Customary International Law”
อยางยิง่ อยางไรก็ตาม ภายใตสงั คมระหวางประเทศและกระบวนการโลกาภิวตั นยอ มจะเปนปจจัยสงเสริม
ใหหลักกฎหมายทัว่ ไปกอตัวขึน้ ในระบบกฎหมายระหวางประเทศไดมากยิง่ ขึน้ และองคความรูท างวิชาการ
เกีย่ วกับหลักกฎหมายทัว่ ไป ประเภทที่ ๒ นี้ จะมีพฒ
ั นาการทีก่ า วหนาตอไปเปนลําดับ
ดังนั้น ในชั้นตนจึงควรพิจารณาวาหลักกฎหมายทั่วไปในทางระหวางประเทศในปจจุบัน
มีบอ เกิดทีช่ ดั เจนซึง่ พัฒนามาจากระบบกฎหมายภายในของรัฐ (derived from National legal system)
เปนหลัก แตตอ งไมละทิง้ ขอพิจารณาเรือ่ งหลักกฎหมายทัว่ ไปทีก่ อ ตัวขึน้ ภายในระบบกฎหมายระหวาง
ประเทศ (formed within International legal system) ดวยเชนกัน
(โปรดติดตามตอนตอไป)
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Ibid., p. 229.
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