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(ตอจากตอนที่แลว)
ในทางวิชาการดานกฎหมายระหวางประเทศ รูจ กั “หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด
หรือ “Jus cogens” เปนอยางดีในฐานะหลักการทีม่ คี า บังคับเหนือหลักกฎหมาย
ระหวางประเทศทัง้ ปวง ซึง่ ไมไดกลาวถึงไวในฐานะบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศ
(Sources of International Law) ตามธรรมนูญศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศ มาตรา ๓๘
ดังเชน ความตกลงระหวางประเทศทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษร (International Agreement)
หลักกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ (International Customary Law) และ
หลักกฎหมายทั่วไป (General Principle of Laws) ตามที่ไดเสนอในบทความ
กอนหนานี้
หลักกฎหมายเด็ดขาด (Jus cogens) ปรากฏในอนุสัญญากรุงเวียนนา
วาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ในฐานะเหตุที่จะทําใหสนธิสัญญา
เปนโมฆะ หากขัดกับหลักทีใ่ นอนุสญ
ั ญานัน้ เรียกวาเปน “Peremptory norm of
general international law (Jus cogens)”
ปญหาที่นาสนใจและทาทาย คือ ในปจจุบันยังไมมีการจัดรวบรวม
อยางเปนทางการวาหลักการใดบางทีเ่ ปนหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดเพียงแตทราบกัน
ในทางวิชาการวาหมายถึงหลักการใดบาง เชน การหามการใชกาํ ลังรุกราน การหาม
นําคนลงเปนทาส การหามการกระทําทรมาน การหามการฆาลางเผาพันธุ เปนตน
การศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายเด็ดขาดมีอยูหลากหลายแนวทางดวยกัน
ในบทความนี้จะกลาวถึงหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดในฐานะหลักสากลที่มีคาบังคับ
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สูงสุดและผูกพันนานาประเทศตามแนวคิดหลักของชุดบทความ “หลักสากล : มิติทางกฎหมาย
ภายใต โ ลกาภิ วั ต น ” เพื่ อ แสดงข อ มู ล ให ผู  อ  า นทราบถึ ง ที่ ม า แนวคิ ด สถานะ ความหมาย
และผลทางกฎหมายของหลักการดังกลาว ตลอดจนตัวอยางของหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดเทาที่
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศแหงสหประชาชาติไดศกึ ษาและยอมรับวามีอยูใ นปจจุบนั
โดยผูเ ขียนไดศกึ ษาจากเอกสารในวงงานของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ
เปนหลัก ประกอบกับงานวิชาการดานกฎหมายระหวางประเทศจากแหลงขอมูลทีเ่ ชือ่ ถือไดอนื่ ๆ ทัง้ นี้
คณะกรรมาธิการดังกลาวไดมีการศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดมากวา ๕ ป นับตั้งแต
ป ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยผานการศึกษาและอภิปรายหลายชัน้ การพิจารณาอยางตอเนือ่ งมาจนถึงปจจุบนั
ที่มาและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายบังคับเด็ดขาด (Jus Cogens)

“กฎหมายบังคับเด็ดขาด”
เขียนเปนภาษาละตินวา “Jus cogens” หรือ “Ius cogens”
จัดเปน “Peremptory norms of general international law”
คือ หลักบรรทัดฐานทีไ่ มสามารถปฏิเสธไดของกฎหมายระหวางประเทศทัว่ ไป
ดังทีก่ ลาวขางตน จึงอนุมานไดวา หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดเปนกฎหมายทีม่ คี ณ
ุ คาบังคับสูงสุด
ในทางกฎหมายระหวางประเทศ และยอมมีสถานะเปน “หลักสากล” ทีใ่ ชบงั คับแกนานาประเทศแนนอน
นอกจากนี้ เมือ่ มีการเขียนเปนอักษรภาษาละติน ยอมแสดงวาหลักการนีม้ ที มี่ าอันยาวนานสืบยอนได
ไปจนถึงยุคทีจ่ กั รวรรดิโรมันยังรุง เรือง
ทัง้ นี้ “Jus cogens” หรือ “Ius cogens” แปลความหมายไดตามตัวอักษรวา “Compelling law” ๑
หมายถึง หลักกฎหมายอันมีคา บังคับเหนือกฎหมายอืน่
ศาสตราจารย ดร. จุมพต สายสุนทร อธิบายในเรื่องนี้วา กฎหมายเด็ดขาด (Jus cogens)
แหงกฎหมายระหว า งประเทศเป น หลั ก กฎหมายอั น มี ที่ ม าจากกฎหมายโรมั น จากคํ า กล า วที่ ว  า
“jus publicum privatorum pactis mutari non potest” ซึ่งปรากฏอยูใน Digest of Justinian
โดยคําวา “jus publicum” ดังกลาวนีเ้ ปนทีเ่ ขาใจกันวา มิไดจาํ กัดเฉพาะกฎหมายมหาชนหรือกฎหมาย
ปกครองเทานั้น แตยังหมายความรวมถึงกฎเกณฑอื่น ๆ ซึ่งปจเจกชนมิอาจทําสัญญายกเวนได
ในทํานองเดียวกับคําวา “ordre public” ในกฎหมายฝรัง่ เศส และ “öffentliche ordnung” ในกฎหมาย
เยอรมัน หรือคําวาความสงบเรียบรอย (public order) หรือศีลธรรมอันดี (good morals) ตามมาตรา ๑๕๐
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทย ซึง่ ประเทศเหลานีต้ า งรับเอาระบบกฎหมายโรมัน
มาเปนระบบกฎหมายหลักของตนในฐานะทีเ่ ปนกลุม ประเทศ Civil Law ๒
Anne Lagerwall, “Jus Cogens,” Oxford Bibliographies, https://www.oxfordbibliographies.com/view/document
/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0124.xml (accessed May 1, 2020).
๒
จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ เลม ๒, พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพฯ: วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๑๗๑ – ๑๗๒.
๑
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ในแงของปรัชญากฎหมาย สถานะของกฎหมายเด็ดขาด (Jus cogens) ในกฎหมายระหวางประเทศ
นั้นถือวาเปนผลของแนวความคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติ (School of Natural Law)
ซึ่งยอมรับวามีกฎเกณฑของกฎหมายที่มีลักษณะเปนภาววิสัย (objective) ซึ่งอยูเหนือกฎเกณฑ
ที่มนุษยหรือรัฐกําหนดขึ้น (positive law) และ กฎเกณฑที่มนุษยหรือรัฐกําหนดขึ้นนั้นจะขัด
กับกฎหมายธรรมชาติมไิ ด๓
เมือ่ ไดศกึ ษาเหตุการณการประชุมเพือ่ จัดทําขอบท อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969)๔ พบวา ไดมี
การฟนฟูหลักการนี้มาจากกฎหมายโรมันภายใตอิทธิพลของแนวคิดกฎหมายธรรมชาติ (Naturalism)
โดยบรรยากาศการยกรางขอบทในขณะนั้น ประเทศในฝายสังคมนิยม (Socialist) และประเทศกลุม
โลกที่สาม (Third-world states) เปนกลุมประเทศที่มีสวนสําคัญในการผลักดันใหมีขอบทในสวน
ทีเ่ กีย่ วกับหลักกฎหมายเด็ดขาดขึน้ และสรางความกังวลใหแกประเทศตะวันตกทีเ่ คยเปนเจาอาณานิคม
พอสมควร๕
สถานะและความหมายของกฎหมายบังคับเด็ดขาดในปจจุบัน

แมกฎหมายบังคับเด็ดขาดไมจัดอยูในบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศ (Sources of
International law) ตามทีก่ าํ หนดไวในธรรมนูญศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศ มาตรา ๓๘ ดังทีน่ าํ เสนอ
ในบทความตอนกอนหนา ทวาไดมกี ารกําหนดไวอยางชัดแจงในอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969) หมวด ๕
ความไมสมบูรณ การยกเลิก และการระงับการใชบังคับแหงสนธิสัญญา (PART V. INVALIDITY,
TERMINATION AND SUSPENSION OF THE OPERATION OF TREATIES) วาหากสนธิสัญญาใด
ขัดตอหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดแลว จะนําไปสูค วามไมสมบูรณของสนธิสญ
ั ญา (Invalidity of treaties)
หรือ การยกเลิกการใชบังคับของสนธิสัญญา (Termination of the operation of treaties)
แลวแตกรณี ดังจะกลาวตอไป
อนึ่ง คําวา “สนธิสญ
ั ญา” หรือ “Treaty” นั้น ขอ ๒ ของอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ กําหนด
นิยามใหหมายถึง ความตกลงระหวางประเทศ (International agreement) ทีจ่ ดั ทําขึน้ ระหวางรัฐ
เปนลายลักษณอกั ษร ภายใตบงั คับของกฎหมายระหวางประเทศ ไมวา จะอยูใ นรูปแบบของตราสาร
ฉบับเดียว หรือตราสารที่เกี่ยวของ ๒ ฉบับ หรือมากกวานั้น โดยไมวาจะเรียกขานชื่ออยางไร๖ เชน
อนุสัญญา (Convention) พิธีสาร (Protocol) ปฏิญญา (Declaration ) เปนตน
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๒.
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ มีผลใชบังคับ (Entered into force) ตั้งแตวันที่ ๒๗
มกราคม ค.ศ.
๑๙๘๐
๕
Carlo Focarelli, “International Law in the 20th Century,” in Research Handbook on the Theory and History of
International
Law, ed. Alexander Orakhelashvili, (Cheltenham: Edward Elgar, 2011), p. 509.
๖
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Article 2 Use of terms;
“1. For the purposes of the present Convention:
(a) “treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed
by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever
its particular designation;”.
๓
๔
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สนธิสญ
ั ญาทีท่ าํ ขึน้ โดยขัดตอกฎหมายบังคับเด็ดขาด : ความไมสมบูรณของสนธิสญ
ั ญา
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ สวนที่ ๒ ความไมสมบูรณ
แหงสนธิสัญญา (SECTION 2. INVALIDITY OF TREATIES) ขอ ๕๓ ที่กําหนดวา
“A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory
norm of general international law. For the purposes of the present Convention,
a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by
the international community of States as a whole as a norm from which no derogation
is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international
law having the same character.”
ดังทีแ่ สดงขางตน สาระสําคัญตอนหนึง่ ของขอ ๕๓ แหงอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสญ
ั ญา คือ
“สนธิสัญญายอมตกเปนโมฆะ หากขัดตอกฎเกณฑแบบแผนของกฎหมายระหวางประเทศ
ในระหวางเวลาที่จัดทําสนธิสัญญา”
ขอ ๕๓ แหงอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา กําหนดในสวนตอมาวา
“Peremptorynorm”หรือ “Jus cogens” หมายถึงกฎเกณฑแบบแผน (norm) อันเปนทีย่ อมรับนับถือ
และรั บ รองโดยประชาคมระหว า งประเทศ (International community) ของรั ฐ ทั้ ง ปวง
วาเปน “กฎเกณฑแบบแผน” ซึ่งไมอาจที่จะอนุญาตใหมีการยกเวนหรือเบี่ยงเบนเปนอยางอื่นได
และจะแกไขเปลี่ยนแปลงได ก็แตเฉพาะกฎเกณฑแบบแผนซึ่งเกิดขึ้นในภายหลังอันมีลักษณะ
อยางเดียวกันนั้น๗
สําหรับผลทางกฎหมายเมื่อสนธิสัญญามีสวนใดขัดตอกฎเกณฑแบบแผนของกฎหมาย
ระหวางประเทศในระหวางเวลาที่จัดทําสนธิสัญญา “สนธิสัญญายอมตกเปนโมฆะ” ตั้งแตตน
(void ab initio) นับตั้งแตเวลาที่ทําสนธิสัญญานั้น๘ และรุนแรงถึงขั้นวาตกเปน“โมฆะทั้งฉบับ”
ไมสามารถแยกสวนพิจารณาไดเลยวาขอบทสวนใดไมขดั ตอหลักกฎหมายเด็ดขาดแลวจะมีผลบังคับตอไป
ทั้งนี้ โดยผล ตามขอ ๔๔ ยอหนา ๕.๙ ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๖๙

จุมพต สายสุนทร, หนา ๑๗๑.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕๔.
๙
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Article 44 Separability of treaty provisions;
“5. In cases falling under articles 51, 52 and 53, no separation of the provisions of the treaty is permitted.”.
๗
๘
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สนธิสัญญาที่ภายหลังขัดตอกฎหมายบังคับเด็ดขาดที่เกิดขึ้นใหม : การยกเลิกการใชบังคับ
ของสนธิสัญญา
หากปรากฏในภายหลังวา ไดเกิดหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดทีเ่ กิดขึน้ ใหม (Emergence of
a new peremptory norm of general international law (“jus cogens”)) ซึง่ อาจมีไดไมบอ ยนัก
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ไดกลาวถึงผลทางกฎหมายที่แตกตางกันไวใน
ขอ ๖๔ วา
“If a new peremptory norm of general international law emerges, any existing
treaty which is in conflict with that norm becomes void and terminates”
กรณีเชนนี้ ใหสนธิสญ
ั ญาทีม่ ผี ลใชบงั คับอยูน นั้ ยอมถือเปนการยกเลิกการใชบงั คับ ตกเปนโมฆะ
๑๐
และสิ้นผลลงนับแตนั้น ไมไดสิ้นผลแตแรก (Void ab initio) เหมือนกรณีที่ขัดตอหลักกฎหมาย
เด็ดขาดที่มีอยูแลวในขณะจัดทําสนธิสัญญา๑๑ และถือวาสนธิสัญญานั้นสมบูรณมาตั้งแตตนจนถึง
เวลาทีเ่ กิดหลักกฎหมายเด็ดขาดขึน้ ใหมในภายหลัง๑๒ สังเกตไดจากถอยคําในขอบททีว่ า “that norm
becomes void and terminates”
(โปรดติดตามตอนตอไป)

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Article 64 Emergence of a new peremptory norm of
general international law (“jus cogens”);
“If a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in conflict
with that norm becomes void and terminates.”.
๑๑
Richard D. Kearney and Robert E. Dalton, “The Treaty on Treaties,” American Journal of International Law
64, (1970): p. 538.
๑๒
United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) - A/74/10
(New York: United Nations, 2019), p.176.
๑๐
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