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นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์
นิติกร สำนักกฎหมาย

ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ (International Court of Justice - ICJ) เปน็ 
องค์กรระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีองค์กรหน่ึงของโลกท่ีจัดต้ังข้ึนโดยกฎบัตรสหประชาชาติ  
(Charter of the United Nations)๑ และเปน็ทีรู่จ้กัและกลา่วถงึกนัในนามของ “ศาลโลก”  
ท่ีมีบทบาทสำคัญในการปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
ที่เกิดขึ้นในสังคมระหว่างประเทศให้ยุติลง ตลอดจนให้ความเห็นแนะนำแก่องค์การ 
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ภายใต้บ่อเกิดแห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
ตามแต่กรณี 

ประเทศไทยได้ เคยเข้ าสู่  
กระบวนการของศาลยตุธิรรมระหวา่ง 
ประเทศมาแล้วครั้งหนึ่ง ในช่วง 
ระหวา่งป ีพ.ศ. ๒๕๐๒ ถงึ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
เพื่อระงับข้อพิพาทในกรณีปราสาท 
พระวหิาร (Case concerning the 
Temple of Preah Vihear, 1962) 
ที่เกิดขึ้นกับราชอาณาจักรกัมพูชา  

หน้าต่างโลก: The Knowledge Windows 
ชุด “ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ :  
The International Court of Justice” 
ตอนที่ ๑  องค์กรระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีของสังคมโลก

ความนำ

 ๑ Statute of the International Court of Justice, Article 1;

 The International Court of Justice established by the Charter of the United Nations as the  
principal judicial organ of the United Nations shall be constituted and shall function in accordance with the provisions 
of the present Statute. 
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ชุด “ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ : The International Court of Justice” 
ตอนท่ี ๑  องค์กรระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีของสังคมโลก

และผลแห่งคำพิพากษาได้กำหนดให้ปราสาทพระวิหารตกอยู่ภายใต้อธิปไตยของ 
กัมพูชา๒ ซึ่งแม้ได้ล่วงเลยมาเป็นระยะเวลากว่า ๕๐ ปีแล้ว ความขัดแย้งระหว่าง  
๒ ประเทศเกีย่วดว้ยกรณพีพิาทดงักลา่วกย็งัไมป่รากฏวา่จะยตุลิงไปไดอ้ยา่งสิน้เชงิ ทัง้ยงั 
ปรากฏความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนประการต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์กรแห่งนี้ว่าอาจมี 
เขตอำนาจและสภาพบังคับเช่นเดียวกันกับ “ศาลภายใน” ท่ีมีเขตอำนาจและสภาพบังคับ 
ที่เด็ดขาดภายในดินแดนของรัฐต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย

โอกาสนี ้“หนา้ตา่งโลก : The Knowledge Windows” จงึขอเสนอบทความ 
ชดุ “ ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ: The International Court of Justice” ตอนที ่๑  
องคก์รระงบัขอ้พพิาทโดยสนัตวิธิขีองสงัคมโลก เพือ่ใหท้า่นผูอ้า่นไดรู้จ้กัศาลยตุธิรรม 
ระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยใคร่ขอนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นมา 
องค์ประกอบและการดำเนินงาน ตลอดจนเขตอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่าง 
ประเทศ ในตอนแรกของบทความชุดนี้

กำเนิดศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๙๔๕  
ภายหลงัการยตุบิทบาทของสนันบิาตชาต ิ(League of Nations) และศาลสถติยตุธิรรม 
ระหวา่งประเทศ (the Permanent Court of International Justice) โดยผลของ 
กฎบัตรสหประชาชาติ (Charter of the United Nations) ข้อ ๙๒ ซึ่งบัญญัติว่า 

“ The International Court of Justice shall be the principal judicial 
organ of the United Nations. It shall function in accordance with the 
annexed Statute, which is based upon the Statute of the Permanent 

Court of International Justice and forms 
an integral part of the present Charter.” ๓ 

โดยผลของข้อบทข้างต้น “ศาลยุติธรรม 
ระหว่างประเทศ” จึงได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมี 
ฐานะเป็นองค์กรหลักของสหประชาชาติ 
ทางดา้นตลุาการ (principle judicial organ 
of the United Nations) มสีถานะเชน่เดยีวกนั 
กับองค์กรหลักอื่น ๆ ของสหประชาชาติ 

๒ ทา่นผูอ้า่นสามารถศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบักรณปีราสาทพระวหิารเพิม่ไดใ้น คอลมัน ์“หนา้ตา่งโลก: The Knowledge 
Windows” ชดุ The Temple of Preah Vihear ปราสาทพระวหิาร มหาสถานบนรอยเขตอธปิไตย ทีไ่ดเ้ผยแพรเ่ปน็จำนวน ๓ ตอน  
ในวารสาร “จุลนิติ” ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔ ถึง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๑). 

๓ CHARTER OF THE UNITED NATIONS, Chapter XIV, Article 92. 
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อันได้แก่ สมัชชา (the General Assembly) คณะมนตรีความมั่นคง (the Security 
Council) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (the Economic and Social Council) 
คณะมนตรีภาวะทรัสตี (the Trusteeship Council) และสำนักงานเลขาธิการ  
(the Secretariat)  จงึอาจกลา่วไดว้า่ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ  เปน็องคก์ร ๑ ใน ๖  
องคก์รหลกัของสหประชาชาตซิึง่ไดจ้ดัตัง้ขึน้โดยกฎบตัรสหประชาชาต ิทัง้มเีขตอำนาจ 
และหน้าที่ตามที่ได้มีการบัญญัติไว้ในธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  
(Statute of the International Court of Justice) อันได้ผนวก (annexed) ไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของกฎบัตรสหประชาชาติ 

ทั้งนี้ สมาชิกทั้งปวงของสหประชาชาติ ย่อมถือเป็น “ภาคีแห่งธรรมนูญ 
ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ” นี ้โดยพฤตนิยั (ipso facto) แตร่ฐัอืน่ซึง่มใิชส่มาชกิ 
ของสหประชาชาต ิยอ่มอาจเปน็ภาคแีหง่ธรรมนญูศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศได้  
โดยเงื่อนไขซึ่งที่ประชุมสมัชชา (the General Assembly) จะได้กำหนดขึ้นเป็น 
รายกรณีไปตามคำแนะนำของคณะมนตรีความมั่นคง (the Security Council) ๔ 
โดยปรากฏตัวอย่างของ “รัฐซึ่งมิได้เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ” แต่เป็น 
ภาคีแห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยข้อมติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ 
ตามข้อ ๙๓ (๒) แห่งกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งอนุญาตให้สมัชชาใหญ่สหประชาชาต ิ
สามารถกำหนดเงือ่นไขแกร่ฐั ซึง่มไิดเ้ปน็สมาชกิขององคก์ารสหประชาชาตแิตต่อ้งการ 
เปน็ภาคแีหง่ธรรมนญูศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศได ้คอื สวติเซอรแ์ลนด ์ลกิเตนสไตน ์
และซานมารีโน๕ 

เมื่อ “ศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศ” ได้สิ้นสถานภาพลงอย่างถาวร 
เป็นทางการแล้ว “ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ” จงึไดเ้ริม่การดำเนนิงานโดยจดัให้
มีการประชุมสมาชิกขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ค.ศ. ๑๙๔๖ และเลือก 
ผู้พิพากษาเกอร์เรโร่ (Judge Guerrero) ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลคนแรกของ 
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ๖ โดยมีที่ทำการตั้งอยู่ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
มาจนถึงปัจจุบัน จึงถือเป็นองค์กรหลักของสหประชาชาติเพียงองค์กรเดียวที่มิได้มี 

๔ CHARTER OF THE UNITED NATIONS, Chapter XIV, Article 93;

    1. All Members of the United Nations are ipso facto parties to the Statute of the International 
Court of Justice.

    2. A state which is not a Member of the United Nations may become a party to the Statute  
of the International Court of Justice on conditions to be determined in each case by the General Assembly 
upon the recommendation of the Security Council.

 ๕ โปรดดู จุมพต  สายสุนทร, “กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๒”, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๕๒),  
หน้า ๔๕๔ - ๔๕๕.

 ๖ โปรดดู The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”,  
5th Edition, (Great Britain: 2004), pp. 18-19. 
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ชุด “ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ : The International Court of Justice” 
ตอนท่ี ๑  องค์กรระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีของสังคมโลก

ที่ทำการตั้งอยู่ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกันกับองค์กรหลัก 
ของสหประชาชาติองค์กรอื่น ๆ

องค์ประกอบและการดำเนินงานของศาลยุติธรรม 
ระหว่างประเทศ

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น  
“ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ” ที่มีสัญชาติแตกต่างกันจำนวน ๑๕ คน๗ 

โดยได้รับการเลือกตั้งจากสมัชชาและคณะมนตรี 
ความมั่นคง๘จากรายชื่อของบุคคลซึ่งได้รับการ 
เสนอชือ่ในนามของกลุม่ประเทศ (national groups)  
จากศาลสถติอนญุาโตตลุาการ (Permanent Court 
of Arbitration) กล่าวคือ ผู้พิพากษาของศาลยุติธรรม 
ระหว่างประเทศจะเป็น “ตัวแทนกลุ่มประเทศ” 
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกมากกว่าที่จะได้รับเลือก
มาจากรัฐบาลของรัฐใดรัฐหนึ่ง๙ เช่น เลือกตั้งให้ได้

บุคคลจากภูมิภาคแอฟริกา จำนวน ๓ คน จากภูมิภาคลาตินอเมริกาและคาริบเบียน 
จำนวน ๒ คน จากภมูภิาคเอเชยี จำนวน ๓ คน จากภมูภิาคยโุรปตะวนัตก จำนวน ๕ คน  
และจากภูมิภาคยุโรปตะวันออก อีกจำนวน ๒ คน รวมเป็นจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น  
๑๕ คน๑๐ 

บุคคลซึ่งจะเป็นสมาชิกของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนี้ ต้องมีคุณสมบัต ิ
เป็นบุคคลที่ดำรงตนอย่างเหมาะสมและไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของอาณัติใด ตลอดจน 
มีคุณสมบัติอย่างสมบูรณ์แบบอันอาจที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงสุด 
ทางตุลาการของรัฐเจ้าของสัญชาติได้ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายระหว่างประเทศ 
อันเป็นที่ยอมรับอย่างสูง๑๑ ทั้งสมาชิกจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง 
หรอืทางบรหิาร๑๒ ตลอดจนไมอ่าจดำรงสถานะเปน็บคุคลในคด ีเชน่ ทนายความ ตวัแทน  
หรือที่ปรึกษาในคดีใด ๆ ได้ 

 ๗ Statute of the International Court of Justice, Article 3.

 ๘ Statute of the International Court of Justice, Article 4, Article 8.

 ๙ โปรดดู จุมพต สายสุนทร, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๕, หน้า ๔๕๕ - ๔๕๖.

 ๑๐ โปรดดู อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๖, หน้า ๒๔.

 ๑๑ Statute of the International Court of Justice, Article 2.

 ๑๒ Statute of the International Court of Justice, Article 16 paragraph 1.
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ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
มวีาระการดำรงตำแหนง่เปน็ระยะเวลา ๙ ป ีและ 
อาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันอีก 
ในวาระตอ่มาได ้ ทัง้นี ้ผูพ้พิากษาศาลยตุธิรรมระหวา่ง 
ประเทศย่อมพ้นจากตำแหน่งและจะมีการเลือก
ตั้งใหม่เป็นจำนวน ๕ คน ในระยะเวลาทุก ๓ ปี๑๓  

หากสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดสิ้นสุดลงนอกจากกรณีที่พ้นวาระ 
การดำรงตำแหน่งตามปกติ จะมีการเลือกตั้งสมาชิกใหม่แทนตำแหน่งที่ 
วา่งลง ซึง่สมาชกิใหมน่ัน้ ยอ่มมรีะยะเวลาการดำรงตำแหนง่เพยีงเทา่กบั 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งท่ีเหลืออยู่ของบุคคลท่ีตนเข้าแทนท่ีน่ันเอง๑๔  

นอกจากนี้ สมาชิกต้องเลือกกันเองให้มีสมาชิกคนใด ๆ ดำรงตำแหน่ง ประธานและ 
รองประธานศาลยุติธรรมระหว่างประเทศซ่ึงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี๑๕

ท้ังน้ี ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีผู้พิพากษาศาลยุติธรรม 
ระหวา่งประเทศอยา่งนอ้ยจำนวน ๙ คน จงึจะถอืวา่เปน็องคป์ระชมุในการดำเนนิงาน 
ตามเขตอำนาจได ้นอกจากนี ้อาจมกีารจดัตัง้ “องคค์ณะพเิศษ” หรอื “Chamber” ซึง่ 
ประกอบดว้ยผูพ้พิากษาอยา่งนอ้ย ๓ คน เพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาระงบัขอ้พพิาท 
ระหว่างประเทศต่าง ๆ เป็นการเฉพาะโดยการจำแนกออกเป็นประเภทได้๑๖ เช่น 
องค์คณะพิเศษด้านกรณีแรงงาน องค์คณะพิเศษด้านกรณีสิ่งแวดล้อม หรือ องค์คณะ 
พเิศษดา้นกรณกีารคมนาคมและการสือ่สาร เปน็ตน้ ทัง้อาจจดัตัง้องคค์ณะพเิศษเฉพาะ 
กรณี เพ่ือการพิจารณาคดีท่ีมีเหตุผลพิเศษหรือมีความเร่งด่วนเป็นรายกรณีได้อีกด้วย๑๗

เขตอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

เขตอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศสามารถจำแนกออกได้เป็น  
๒ ลักษณะ กล่าวคอื เขตอำนาจ “ในการวนิจิฉยัชีข้าดขอ้พพิาททัง้ปวงทีร่ฐัคูพ่พิาท
เสนอตอ่ศาล” และ เขตอำนาจ “ในการใหค้วามเหน็แนะนำ (advisory opinion) 
เกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมาย” ดังมีรายละเอียดดังนี้๑๘

 ๑๓ Statute of the International Court of Justice, Article 13 paragraph 1.

 ๑๔ Statute of the International Court of Justice, Article 15.

 ๑๕ Statute of the International Court of Justice, Article 21 paragraph 1.

 ๑๖ Statute of the International Court of Justice, Article 26 paragraph 1. และโปรดดู อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๕, 
หน้า ๓๒.

 ๑๗ Statute of the International Court of Justice, Article 26 paragraph 2. และโปรดดู อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๕, 
หน้า ๓๒ - ๓๓.

 ๑๘ โปรดดูเพิ่มเติมใน จุมพต สายสุนทร, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๕, หน้า ๔๕๖- ๔๖๘ . และ The Registry of the 
International Court of Justice, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๖, หน้า ๓๕-๔๙.
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	 ๑.	เขตอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททั้งปวงที่	

“รัฐ”	คู่พิพาทเสนอต่อศาล”	(Contentious	Jurisdiction)

เขตอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
เหนือข้อพิพาทของรัฐในข้อนี้ ถือเป็นเขตอำนาจใน
การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เป็นกระบวนพิจารณา 
ในลักษณะของการสู้ ความ (content ious 
proceeding) ซ่ึงเป็นข้อพิพาทระหว่าง “รัฐ” เท่าน้ัน   
ทั้งมิได้เป็นเขตอำนาจที่ศาลยุติธรรมระหว่าง 
ประเทศมีขึ้นโดยอัตโนมัตเิช่นเดียวกันกับ “ระบบ 
ศาลตามกฎหมายภายในของรฐั” ซึง่บคุคลทีถ่กูฟอ้ง 

เป็นจำเลยต่อศาลย่อมถูกกฎหมายภายในของรัฐบังคับให้ต้องเข้าสู่กระบวนการ 
ทางศาลเพื่อต่อสู้คดี แต่ “ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ”นั้น ไม่มีอำนาจที่จะบังคับ
หรอืเรยีกใหร้ฐัใด ๆ  มาเขา้สูก่ระบวนการทางศาลได้ เวน้แตร่ฐัเชน่วา่นัน้จะยนิยอม 
ที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

ดังจะเห็นได้จากข้อ ๓๖ (๑) ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่ 
บัญญัติว่า “เขตอำนาจของศาลรวมถึงบรรดาคดีทั้งปวงซึ่งคู่ความ (parties) เสนอ 
ต่อศาลและรวมถึงกรณีทั้งปวงบรรดาที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติหรือ 
ในสนธิสัญญาและอนุสัญญาที่ใช้บังคับอยู่”

คำวา่ “คูค่วาม” (parties) ทีก่ลา่วถงึขา้งตน้นี ้หมายถงึ รฐัคูพ่พิาทจะตอ้งตกลง 
ยินยอมที่จะเสนอข้อพิพาทให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งความ
ตกลงยินยอมเพื่อเสนอข้อพิพาทให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศวินิจฉัยชี้ขาดนี ้
อาจกระทำได้ ๒ ลักษณะ กล่าวคือ

๑) กระทำขึน้เปน็ “ความตกลงพเิศษ” (special agreement) หรอืทีเ่รยีกวา่ 
“compromis” ซึง่ในกรณทีีร่ฐัคูพ่พิาทตกลงยนิยอมทีจ่ะเสนอขอ้พพิาทใหศ้าลยตุธิรรม 
ระหว่างประเทศวินิจฉัยช้ีขาดโดยทำเป็นความตกลงลักษณะน้ี เขตอำนาจของศาลยุติธรรม 
ระหว่างประเทศย่อมมีจำกัดอยู่เฉพาะกรณีที่รัฐคู่พิพาทเสนอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาด 
ตามที่ได้ระบุไว้ในความตกลงเท่านั้น

๒) กระทำขึ้นเป็นความตกลงยินยอมเพื่อเสนอข้อพิพาทให้ศาลยุติธรรม 
ระหวา่งประเทศวนิจิฉยัชีข้าดตามที ่“ปรากฏอยูใ่นสนธสิญัญา” ทวภิาคหีรอืพหภุาค ี
ซึ่งเขตอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะเป็นไปตามกรณีต่าง ๆ ที่ระบุไว ้
ในสนธิสัญญา 

นอกจากกรณีทั้งสองข้างต้น การยอมรับเขตอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่าง 
ประเทศโดย “รฐัซึง่เปน็ภาค”ี แหง่ธรรมนญูศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศยงัสามารถ 
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กระทำได้โดย “การประกาศในเวลาใด ๆ ว่าตนยอมรับเขตอำนาจ”๑๙ ของ 
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเสมือนเป็นลักษณะบังคับ โดยไม่จำเป็นต้อง 
มีความตกลงพิเศษ (special agreement) กับรัฐอื่นใดซึ่งยอมรับพันธกรณี 
ในลักษณะเดียวกัน ในกรณีข้อพิพาททางกฎหมายทั้งปวงเกี่ยวด้วยประเด็นต่อไปนี้

 การตีความสนธิสัญญา
 ปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
 การมีอยู่ของข้อเท็จจริงใด ๆ ซึ่งหากมีอยู่จริงจะก่อให้เกิดการฝ่าฝืน 

    พันธกรณีระหว่างประเทศ
 การฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศ
คำประกาศข้างต้นนี้ รัฐผู้ทำคำประกาศดังกล่าวอาจกระทำโดยไม่มีเงื่อนไข  

หรอืกำหนดใหม้เีงือ่นไขในลกัษณะของการ “ตา่งตอบแทน” (reciprocity) สำหรบักรณี 
ของรฐับางรฐัหรอืในบางชว่งเวลากไ็ด ้ซึง่เปน็การเปดิโอกาสใหร้ฐัคูพ่พิาทอยูใ่นสถานะที ่
เสมอภาคกนัในการยอมรบัเขตอำนาจของศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ เชน่ กรณพีพิาท 
ระหวา่งรฐัทีย่อมรบัเขตอำนาจของศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศโดยไมม่เีงือ่นไขกบัรฐั 
ที่ยอมรับเขตอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยมีเงื่อนไข รัฐที่ตั้งเงื่อนไข 
จะฟอ้งรอ้งรฐัทีม่ไิดต้ัง้เงือ่นไขมไิด ้หากรฐัทีต่ัง้เงือ่นไขนัน้ไมย่อมใหร้ฐัซึง่มไิดต้ัง้เงือ่นไข 
สามารถถือเอาประโยชน์หรือกล่าวอ้างเงื่อนไขของตนได้เช่นกัน 

โดยทัว่ไปแลว้ ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศจะเปดิโอกาสใหแ้กร่ฐัซึง่เปน็ภาคี 
แห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ส่วนรัฐซึ่งมิได้เป็นภาคีแห่งธรรมนูญ 
ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศกส็ามารถนำขอ้พพิาทขึน้สูก่ารพจิารณาของศาลยตุธิรรม 
ระหวา่งประเทศได ้โดยรฐัเชน่วา่นัน้จะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขซึง่คณะมนตรคีวามมัน่คง 
ได้กำหนดไว้๒๐ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวของคณะมนตรีความมั่นคงปรากฏอยู่ในข้อมติของ 
คณะมนตรีความมั่นคงฉบับที่ ๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๔๖

  ๒.	เขตอำนาจในการให้ความเห็นแนะนำ	(advisory	opinion)	

เกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมาย			

 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีเขตอำนาจท่ีจะให้ความเห็นแนะนำ (advisory  
jurisdiction) ตามข้อ ๖๕ (๑)๒๑ ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่บัญญัติ 
ใหศ้าลยตุธิรรมระหวา่งประเทศอาจใหค้วามเหน็แนะนำ (advisory opinion) เกีย่วกบั 
ปัญหาข้อกฎหมายใด ๆ ตามคำขอขององค์กรใด ๆ ซึ่งอาจได้รับมอบอำนาจหรือ 
ที่เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อให้ทำคำขอเช่นว่านั้น 

๑๙ Statute of the International Court of Justice, Article 36.
๒๐ Statute of the International Court of Justice, Article 35 paragraph 1, 2.
๒๑ Statute of the International Court of Justice, Article 65 paragraph 1;

    The Court may give an advisory opinion on any legal question at the request of whatever body 
may be authorized by or in accordance with the Charter of the United Nations to make such a request.
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ในกรณีดังกล่าวนี้ ข้อ ๙๖  ของกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติให้ สมัชชา 
(General Assembly) หรือคณะมนตรีความมั่นคง (Security Council) อาจขอ 
ความเหน็แนะนำ (advisory opinion) จากศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศเกีย่วกบั
ประเดน็ขอ้กฎหมายใด ๆ  กไ็ด ้นอกจากนี ้องคก์รอืน่ ๆ  ของสหประชาชาตแิละทบวง 
การชำนญัพเิศษ (specialized agencies) ซึง่ไดร้บัมอบอำนาจจากสมชัชาสหประชาชาต ิ
ในเวลาใด ๆ ก็อาจขอความเห็นแนะนำจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับ 
ปัญหาข้อกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นภายในขอบเขตแห่งกิจกรรมของตนได้เช่นกัน๒๒

นอกจากกรณีข้างต้น ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศยังอาจให้ความเห็น 
แนะนำเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายเมื่อมีข้อขัดแย้งระหว่าง “สหประชาชาติ” และ 
“สมาชกิของสหประชาชาต”ิ หรอื “สมาชกิของทบวงการชำนญัพเิศษ” ไดอ้กีดว้ย 
ทัง้นี ้เปน็ไปตามขอ้ ๓๐ ของอนสุญัญาวา่ดว้ยเอกสทิธิแ์ละความคุม้กนัของสหประชาชาต ิ 
ค.ศ. ๑๙๔๖ (Convention on the Privileges and Immunities of the United 
Nations, ๑๙๔๖) และขอ้ ๓๒ ของอนสุญัญาวา่ดว้ยเอกสทิธิแ์ละความคุม้กนัของทบวง 
การชำนัญพิเศษ ค.ศ. ๑๙๔๗ (Convention on the Privileges and Immunities 
of the Specialized Agencies, ๑๙๔๗) ซึ่งบัญญัติไว้ในทำนองเดียวกันว่า

“ข้อขัดแย้งทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการตีความหรือการใช้บังคับอนุสัญญานี้ให้ 
เสนอตอ่ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ เวน้แตใ่นกรณใีด ๆ  ทีคู่ก่รณตีกลงทีจ่ะใชว้ธิกีาร 
ระงับข้อพิพาทวิธีอื่น หากข้อแตกต่างเกิดขึ้นระหว่างสหประชาชาติฝ่ายหนึ่ง 
และสมาชิกอีกฝ่ายหนึ่ง ก็ให้มีการขอความเห็นแนะนำในประเด็นข้อกฎหมายใด ๆ  
ที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๙๖ ของกฎบัตรสหประชาชาติและข้อ ๖๕ ของธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ความเห็นที่ศาลให้นั้น ให้คู่กรณียอมรับเป็นเด็ดขาด”

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถ้อยคำที่ใช้ในข้อ ๙๖ ของกฎบัตรสหประชาชาติ 
ประกอบกับข้อ ๖๕ (๑) ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วจะเห็นว่า  
“รฐัสมาชกิ”ของสหประชาชาตหิรอืของทบวงการชำนญัพเิศษไมม่สีทิธทิีจ่ะขอให ้
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศให้ความเห็นแนะนำ เพราะข้อ ๙๖ ของกฎบัตร 
สหประชาชาติบัญญัติไว้ชัดเจนว่า เฉพาะแต่สมัชชาหรือคณะมนตรีความมั่นคง 
เท่านั้น ที่อาจร้องขอความเห็นแนะนำในปัญหาข้อกฎหมายจากศาลยุติธรรมระหว่าง 
ประเทศได้ นอกจากนี้ องค์กรอื่น ๆ ของสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษ 
ก็ต้องได้รับมอบอำนาจจากสมัชชาก่อน จึงสามารถร้องขอความเห็นแนะนำได้ 

 ๒๒ CHARTER OF THE UNITED NATIONS, Chapter XIV, Article 96;

     1. The General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice 
to give an advisory opinion on any legal question.

     2. Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time be so 
authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal questions 
arising within the scope of their activities.
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ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติในข้อ ๖๕ (๑) ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
ซ่ึงให้อำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศท่ีจะให้ความเห็นแนะนำในประเด็นข้อกฎหมาย 
เฉพาะแต่เมื่อมีการร้องขอจาก “หน่วยงาน” ใดก็ตามที่อาจได้รับมอบอำนาจไว้โดย 
หรือตามกฎบัตรสหประชาชาติโดยมิได้กล่าวถึงรัฐเช่นกัน

และถึงแม้จะมีการกล่าวถึงการขอความเห็นแนะนำในประเด็นข้อกฎหมายจาก
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในกรณีเม่ือเกิดข้อขัดแย้งระหว่างสหประชาชาติหรือทบวง 
การชำนัญพิเศษฝ่ายหนึ่งและ “รัฐสมาชิก” ของสหประชาชาติ หรือ “สมาชิก” ของ 
ทบวงการชำนัญพิเศษอีกฝ่ายหนึ่งตามอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน 
ทั้ง ๒ ฉบับดังที่ได้กล่าวแล้วก็ตาม การขอความเห็นแนะนำจากศาลยุติธรรมระหว่าง 
ประเทศเกีย่วกบัขอ้ขดัแยง้ขา้งตน้ ยอ่มตอ้งเปน็ไปตามขอ้ ๙๖ ของกฎบตัรสหประชาชาต ิ
และขอ้ ๖๕ ของธรรมนญูศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศเชน่กนั ซึง่หมายความวา่ เฉพาะ 
สหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษเท่านั้นที่มีสิทธิขอความเห็นแนะนำจาก 
ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ สว่นรฐัสมาชกิของสหประชาชาตหิรอืสมาชกิของทบวง 
การชำนัญพิเศษดังกล่าว ถึงแม้จะเป็นคู่กรณีของสหประชาชาติหรือทบวงการชำนาญพิเศษ 
ก็ตามก็ไม่มีสิทธิที่จะขอความเห็นแนะนำได้ 

  
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice - ICJ)  

จงึถอืเปน็องคก์รหลกัของสหประชาชาตทิางตลุาการ มเีขตอำนาจและหนา้ทีต่ามทีไ่ดม้ี
การบญัญตัไิวใ้นธรรมนญูศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ (Statute of the International 
Court of Justice) ซึง่ไดผ้นวก (annexed) ไวเ้ปน็สว่นหนึง่ของกฎบตัรสหประชาชาต ิ
ในการระงบัขอ้พพิาทระหวา่งรฐัหรอืใหค้วามเหน็แนะนำเกีย่วกบัประเดน็ขอ้กฎหมาย 
เพื่อความสงบและสันติสุขของสังคมโลก

การเป็นที่รู้จักและการกล่าวถึงกันในนามของ “ศาลโลก” นั้น ในบางกรณี 
ย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับองค์กรทางตุลาการของโลกองค์กรนี ้

ไม่มากก็น้อย เช่น ความเข้าใจที่ว่าศาลยุติธรรม 
ระหว่างประเทศเป็นศาลที่มีเขตอำนาจบังคับเด็ด 
ขาดแก่ทุกประเทศในโลกดังที่ปรากฏในกรณีของ 
“ศาลภายในของรัฐ” หรือ ความเข้าใจว่า “ปัจเจก 
บุคคล” ที่ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของรัฐ
ก็ย่อมถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลยุติธรรมระหว่าง 
ประเทศได้ ซึ่งความจริงแล้ว ศาลยุติธรรมระหว่าง 
ประเทศมเีพยีงเขตอำนาจเหนอืขอ้พพิาทระหวา่ง  
“รัฐ” ทั้งมิได้มีขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันกับ 

ความส่งท้าย
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ชุด “ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ : The International Court of Justice” 
ตอนท่ี ๑  องค์กรระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีของสังคมโลก

ศาลตามกฎหมายภายใน จึงไม่มีอำนาจที่จะบังคับหรือเรียกให้รัฐใด ๆ มาเข้าสู่ 
กระบวนการทางศาลได้ เว้นแต่รัฐเช่นว่านั้นจะยินยอมที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ดังที่ได้นำเสนอแล้วข้างต้น 

ดงันัน้ เราจงึควรทีจ่ะไดท้ำความรูจ้กัหรอืทำความเขา้ใจองคค์วามรูเ้กีย่วกบัศาล 
ยตุธิรรมระหวา่งประเทศซึง่เปน็ “นติกิระบวนวธิเีชงิเทคนคิกฎหมายระหวา่งประเทศ”  
ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีหลักการที่แตกต่างกับระบบศาลภายในของประเทศเราอย่างสิ้นเชิง 
หลายกรณีด้วยกัน รวมทั้งในด้านผลทางกฎหมายของคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรม 
ระหวา่งประเทศกม็ลีกัษณะแตกตา่งจากผลของคำวนิจิฉยัของศาลภายในของรฐัเชน่กนั  
ซึ่งผู้เขียนจะได้นำเสนอต่อไปในฉบับหน้า (โปรดติดตามตอนต่อไป) 




