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(ตอจากตอนที่แลว)
โดยทีน่ าํ เสนอมาแลววา หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด (peremptory norm
of general international law) หรือ “Jus cogens” คือ “กฎเกณฑแบบแผน
(Norms) อันเปนทีย่ อมรับนับถือและรับรองโดยประชาคมระหวางประเทศของรัฐ
ทัง้ ปวงวาเปนกฎเกณฑอนั ไมอาจทีจ่ ะยกเวนหรือเบีย่ งเบนเปนอยางอืน่ ได ทัง้ จะแกไข
เปลี่ยนแปลงได ก็แตโดยกฎเกณฑแบบแผนซึ่งเกิดขึ้นในภายหลังอันมีลักษณะ
อยางเดียวกัน เทานั้น” ๑ ทั้งยังเปนหลักการซึ่งสะทอนและธํารงคุณคาพื้นฐาน
ของสังคมนานาประเทศ มีลาํ ดับศักดิเ์ หนือกฎเกณฑทางกฎหมายระหวางประเทศ
อยางอืน่ ๒
ดังนัน้ นอกจากการขัดตอหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดจะมีผลทางกฎหมาย
ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna
Convention on the Law of Treaties 1969) ซึง่ นําไปสูค วามไมสมบูรณของสนธิสญั ญา
(Invalidity of treaties) ตามขอ ๕๓ ทีส่ นธิสญ
ั ญาจะตกเปนโมฆะมาตัง้ แตตน ทัง้ ฉบับ๓
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Article 53;
“… 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.”
๒
Markus Petsche, “Jus Cogens as a Vision of the International Legal Order,” Penn State International Law
Review 29, no. 2, (2010): 233-273. pp. 258, 262.
๓
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.”.
๑
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และการยกเลิกการใชบังคับของสนธิสัญญา (Termination of the operation of treaties) ตามขอ ๖๔
อั น เป น ผลให ส นธิ สั ญ ญาที่ มี ผ ลใช บั ง คั บ อยู  นั้ น ยกเลิ ก การใช บั ง คั บ และตกเป น โมฆะสิ้ น ผลลง ๔
แล ว ผลทางกฎหมายของการขั ด หรื อ แย ง ต อ หลั ก กฎหมายบั ง คั บ เด็ ด ขาดยั ง มี ข  อ พิ จ ารณา
ในมิตขิ อง “การกระทําของรัฐ” ที่หากขัดตอหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด ยอมมีผลทางกฎหมาย
อีกหลายประการ
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (International Law
Commission) ได ก ล า วถึ ง ในการพิ จ ารณาศึ ก ษาผลทางกฎหมายของการขั ด หรื อ แย ง ต อ
หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดไวหลายประการ แตในบทความนี้จะนําเสนอในเรื่องของ “การกระทํา
ฝายเดียวของรัฐ” และ “การกระทําขององคการระหวางประเทศ” ทีม่ งุ หมายจะสรางพันธกรณีระหวาง
ประเทศแตขดั ตอหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด และการที่ รัฐกระทําการอันขัดตอหลักกฎหมายบังคับ
เด็ดขาดในฐานะทีเ่ ปนพันธกรณีทมี่ ตี อ สังคมระหวางประเทศโดยภาพรวม (obligations erga omnes)
ซึ่งจะนําไปสูเรื่องความรับผิดของรัฐ (Responsibilities of State) ตามหลักสากล ตอไป
พันธกรณี ใด ๆ จากการกระทําฝายเดียวของรัฐ (Unilateral acts of States)
อันขัดตอหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด

คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศแหงสหประชาชาติอธิบายวา การกระทําฝายเดียว
ของรัฐซึ่งมีเจตนาชัดแจงที่จะเขาผูกพันตาม “พันธกรณี” ภายใตกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งหากขัด
ตอหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดที่มีอยูกอนแลว ยอมไมกอใหเกิดพันธกรณีนั้น
สําหรับพันธกรณีภายใตกฎหมายระหวางประเทศซึ่งเกิดขึ้นโดยการกระทําฝายเดียวของรัฐ
ที่ขัดตอ “หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดที่เกิดขึ้นใหม” ผลคือ พันธกรณีนั้นยอมไมมีอยูตอไป สังเกต
ไดวามีผลในลักษณะเดียวกันกับการขัดตอหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดของสนธิสัญญาตามอนุสัญญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙
กลาวคือ ผลทางกฎหมายของการที่การกระทําฝายเดียวของรัฐที่มุงหมายจะผูกพัน
ในพันธกรณีระหวางประเทศอยางชัดแจงแลวมีการขัดตอหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดในขณะที่
กระทําการนัน้ มีผลทางกฎหมายคือไมกอ ใหเกิดพันธกรณีขนึ้ ๕ ในประเด็นนี้ สอดคลองกับอนุสญ
ั ญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ขอ ๕๓
สําหรับพันธกรณีที่เกิดขึ้นโดยการกระทําฝายเดียวของรัฐ (Unilateral Act) แลวตอมา
ขัดตอหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดที่เกิดขึ้นใหมในภายหลัง ยอมมีผลใหพันธกรณีในเรื่องนั้น
ไมมอี ยูต อ ไป อยางไรก็ตาม การสิน้ ผลดังกลาวจะเกิดขึน้ เฉพาะประเด็นทีข่ ดั หรือแยงตอหลักกฎหมาย
บังคับเด็ดขาดเทานัน้ พันธกรณีในภาพรวมก็ยงั คงมีผลบังคับตอไปได เวนแต ประเด็นทีส่ นิ้ ผลบังคับจะ
เปนประเด็นที่เปนสาระสําคัญที่จะทําใหพันธกรณีทั้งหมดสิ้นผลไปโดยปริยาย๖
๔
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.”.
๕
United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) - A/74/10
(New York: United Nations, 2019), p. 186.
๖
United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) - A/74/10, p. 187.
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พันธกรณี ใดที่มีขึ้นโดยขอมติมติตัดสินชี้ขาด หรือการกระทําใด ๆ
ขององคการระหวางประเทศซึ่งขัดตอหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด

สํ า หรั บ พั น ธกรณี ใ ด ๆ ที่ มี ขึ้ น โดยข อ มติ มติ ตั ด สิ น ชี้ ข าด หรื อ การกระทํ า ใด ๆ ของ
องคการระหวางประเทศซึ่งขัดตอหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด หากมีลักษณะที่จะมีผลบังคับผูกพัน
ก็มีผลใหไมกอใหเกิดพันธกรณีภายใตกฎหมายระหวางประเทศใด ๆ๗
องคการระหวางประเทศนัน้ หมายรวมถึง องคกรหลัก (Principle organs) หรือทบวงการชํานัญพิเศษ
ขององคการสหประชาชาติ (UN specialized agencies) ตาง ๆ ซึ่งหากมีขอมติที่มีความมุงหมาย
ที่จะกอหนาที่หรือพันธกรณีระหวางประเทศโดยชัดแจงแลวยอมอยูในหลักเกณฑที่จะตองมีขึ้น
โดยไมขัดหรือแยงตอหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด มิเชนนั้นยอมมีผลวาไมกอหนาที่ หรือพันธกรณีใดๆ
ภายใตกฎหมายระหวางประเทศ
หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดในฐานะทีเ่ ปนพันธกรณีทม่ ี ต
ี อ สังคมระหวางประเทศโดยภาพรวม
๘
(obligations erga omnes)

หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดกอใหเกิดพันธกรณีที่มีตอสังคมระหวางประเทศโดยภาพรวม
(obligations erga omnes) ซึ่งแนวคิดวาดวย obligations erga omnes ไดถูกกลาวถึง
ในคําพิพากษาศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศในคดี “Barcelona Traction” ระหวางเบลเยียมและสเปน๙
ซึ่ ง รั ฐ ทั้ ง ปวงล ว นมี ผ ลประโยชน ท างกฎหมายร ว มกั น แสดงให เ ห็ น ถึ ง การคุ  ม ครองบรรทั ด ฐาน
ทางกฎหมาย (Legal Norms) ตลอดจนสิทธิและพันธกรณีของรัฐทั้งปวง๑๐ ความตอนหนึ่งวา
“When a State admits into its territory foreign investments or foreign nationals,
whether natural or juristic persons, it is bound to extend to them the protection of
the law and assumes obligations concerning the treatment to be afforded them.
Conclusion 16 Obligations created by resolutions, decisions or other acts of international
organizations conflicting with a peremptory norm of general international law (jus cogens)
“A resolution, decision or other act of an international organization that would otherwise have binding
effect does not create obligations under international law if and to the extent that they conflict with a peremptory
norm of general international law (jus cogens).”
(United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) - A/74/10
(New York: United Nations, 2019), pp. 187-188.).
๘
Conclusion 17 Peremptory norms of general international law (jus cogens) as obligations owed to
the international community as a whole (obligations erga omnes)
1. Peremptory norms of general international law (jus cogens) give rise to obligations owed to the international
community as a whole (obligations erga omnes), in which all States have a legal interest.
2. Any State is entitled to invoke the responsibility of another State for a breach of a peremptory norm
of general international law (jus cogens), in accordance with the rules on the responsibility of States for internationally wrongful acts.
(United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) - A/74/10
(New York: United Nations, 2019), pp 189-192.).
๙
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3.
๑๐
Christian J. Tams, Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law, Cambridge Studies in International
and Comparative Law (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005), pp.97-98.
๗

๑๖๑

ก.ค. - ส.ค. ๖๓

หลักสากล : มิตทิ างกฎหมายภายใตโลกาภิวต
ั น (Universal Principles : Legal Aspect and Globalization)
ตอนที่ ๑๒ ผลทางกฎหมายของการขัดหรือแยงตอหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด

These obligations, however, are neither absolute nor unqualified. In particular,
an essential distinction should be drawn between the obligations of a State
towards the international community as a whole, and those arising vis-à-vis
another State in the field of diplomatic protection. By their very nature the former
are the concern of all States. In view of the importance of the rights involved,
all States can be held to have a legal interest in their protection; they are obligations
erga omnes.”
ทั้งนี้ ศาลยุติธรรมระหวางประเทศไมเคยกลาวถึงความสัมพันธระหวางหลักกฎหมายบังคับ
เด็ดขาดกับพันธกรณีที่มีตอสังคมระหวางประเทศในภาพรวม แตคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวาง
ประเทศมีความเห็นวา สามารถอนุมานไดจากคําพิพากษาและความเห็นแนะนํา (Advisory opinion)
ของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ และการที่ศาลนั้นใชและตีความ ขอ ๔๑ (ประกอบขอ ๔๐)
ของ Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act๑๑ ในสวนทีเ่ กีย่ วของ
กับการละเมิดหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดกับกรณีการละเมิดพันธกรณีที่มีตอสังคมระหวางประเทศ๑๒
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศไดกลาว โดยสรุปความวา การกระทําของรัฐใด ๆ
ทีข่ ดั ตอหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดยอมนําไปสูค วามรับผิดในทางกฎหมายระหวางประเทศ ทีร่ ฐั ตาง ๆ
ยอมมีสทิ ธิในการยกอางถึงความรับผิดของอีกรัฐหนึง่ เกีย่ วกับการละเมิดหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด
ตามกฎเกณฑวา ดวยความรับผิดของรัฐเกีย่ วกับการกระทําอันเปนการละเมิดในทางระหวางประเทศ๑๓
และรัฐที่กระทําการอันขัดตอหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดยอมไมอาจยกพฤติการณใด ๆ มาเพื่อ
จํากัดความรับผิดไดอีกดวย๑๔

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 ;
Article 40 Application of this chapter
1. This chapter applies to the international responsibility which is entailed by a serious breach by
a State of an obligation arising under a peremptory norm of general international law.
2. A breach of such an obligation is serious if it involves a gross or systematic failure by the responsible
State to fulfil the obligation.
Article 41 Particular consequences of a serious breach of an obligation under this chapter
1. States shall cooperate to bring to an end through lawful means any serious breach within the meaning
of article 40.
2. No State shall recognize as lawful a situation created by a serious breach within the meaning
of article 40, nor render aid or assistance in maintaining that situation. 3. This article is without prejudice to the
other consequences referred to in this part and to such further consequences that a breach to which this chapter
applies may
entail under international law.
๑๒
United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) - A/74/10,
pp. 191-192.
๑๓
Ibid., p. 192.
๑๔
Ibid., p. 193.
๑๑
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