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จุลนิติ

ความนำความนำ
 จากหลักการท่ีไดกลาวแลวในตอนท่ี ๑ และตอนท่ี ๒ 

ใน “จุลนิติ” ฉบับที่ผานมา เมื่อการดำเนินกระบวนพิจารณาทั้ง
ภาคลายลักษณอกัษร และภาควาจาไดดำเนินมาจนเสร็จส้ินลงแลว 

กระบวนการในการวินิจฉยัชีข้าดของศาลยุตธิรรม
ระหวางประเทศยอมเร่ิมขึ้นตอไปและมีผล
ทางกฎหมายในประการตาง ๆ อีกหลายประการ 
ในบทความตอนน้ีผูเขียนใครขออธิบายรายละเอียด
เกีย่วกับการพิพากษาคดีของศาลยุตธิรรมระหวาง
ประเทศ ขั้นตอนการจัดทำคำพิพากษา และผล
ทางกฎหมายของคำพิพากษาท่ียอมมีความแตกตาง
กับผลทางกฎหมายของคำพิพากษาขององคกร

ตลุาการในระบบกฎหมายภายในของรัฐตาง ๆ  อยางมีลกัษณะเฉพาะ
เพื่อระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในสังคมระหวางรัฐ ในบทความชุด 
“ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ: The International Court 
of Justice” ตอนท่ี ๓ “คำพิพากษาและผลแหงคำพิพากษา
ของศาลโลก” ตอไปนี้

การพิพากษาคดีโดยศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
 
 ขอพิพาทท่ีเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทของศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศยอมระงับลงไดใน ๓ กรณีดวยกัน ไดแก
 กรณีที ่๑ การตกลงยอมความระหวางคูกรณี (Settlement 
between the Parties)๑ 

ตอนที่ ๓ คำพิพากษาและผลแหงคำพิพากษา
ของศาลโลก
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๑ The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”, 5th Edition, 
(Great Britain: 2004), p. 67.

ชุด “ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ: 
The International Court of Justice”

ใ
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โดยในระหวางเวลาใด ๆ  ทีก่ระบวนพจิารณาไดเริม่ขึน้ รฐัคูพพิาทอาจเสนอตอศาลวาไดกระทำการ
ตกลงยอมความในขอพิพาทระหวางกันแลว ซึ่งศาลยอมมีคำสั่งจำหนายคดีออกจากสารบบความ

กรณีที่ ๒ การถอนคำฟอง (Discontinuance)๒

รัฐคูพิพาทฝายท่ีเสนอคำฟอง (Applicant State) อาจรองขอตอศาลในเวลาใด ๆ วาไมประสงค
จะใหมีการดำเนินกระบวนพิจารณาตอไป หรือรัฐคูพิพาททั้ง ๒ ฝายไดประกาศ (declare) ตอศาลวา
ไดทำความตกลงรวมกันในอันที่จะยุติขอพิพาทระหวางกันโดยการถอนคำฟองแลว ศาลยอมมีคำสั่งให
จำหนายคดีออกจากสารบบความตอไปเชนเดียวกันกับกรณีท่ีรัฐคูพิพาทตกลงยอมความ ท้ังไมตัดสิทธิของรัฐ
คูกรณีในการนำขอพิพาทมาเสนอตอศาลยุติธรรมระหวางประเทศในโอกาสตอไปดวย

กรณีที่ ๓ การพิพากษาคดี (Judgment)
เหตุแหงการระงับลงของขอพิพาทในขอน้ี เปนขั้นตอนภายหลังจากท่ีศาลยุติธรรมระหวาง

ประเทศไดดำเนินกระบวนพิจารณามาโดยลำดับ ตั้งแตการพิจารณาภาคลายลักษณอักษร (Written 
proceeding) จนถึงการพิจารณาภาควาจา (Oral 
proceeding) ในขั้นตอนที่ตัวแทน ทนายความ และ
ผู ว าคดี ไ ด ด ำ เนิ นการแถลงแสดงข อ เท็ จจ ริ ง
และพยานหลกัฐานของตนภายใตการควบคมุของศาล
เสร็จสิ้นลงแลว  ประธานศาลไดมีคำสั่ ง  “ปด
การพิจารณาคดี” และลงจากบัลลังกเพื่อดำเนินการ
อภิปรายทำคำพิพากษา๓ โดยใชกฎหมายระหวาง
ประเทศตามท่ีกำหนดไวในธรรมนูญศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศ มาตรา ๓๘๔ มาปรับใชแกกรณี อันไดแก

  ๑. อนุสัญญาระหวางประเทศ (International conventions) ไมวาทั่วไปหรือโดยเฉพาะ
ซึ่งกำหนดกฎเกณฑอันเปนที่ยอมรับโดยชัดแจงโดยรัฐที่กลาวอาง
  ๒. จารีตประเพณีระหวางประเทศ (International custom) ในฐานะที่เปนหลักฐานแหงการ
ถือปฏิบัติโดยทั่วไปซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนกฎหมาย

๒ Ibid, pp. 67-68.
๓ Statute of the International Court of Justice, Article 54.
๔ Statute of the International Court of Justice, Article 38.
1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are 

submitted to it, shall apply:
   a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized 
by the contesting states ;
   b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
   c. the general principles of law recognized by civilized nations ;
   d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly 
qualif ied publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.
 2. This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the 
parties agree thereto.
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  ๓. หลักกฎหมายท่ัวไป (general principles of law) ซึ่งอารยประเทศยอมรับ
 ๔. คำพิพากษาของศาลและคำสอนของผูทรงคุณวุฒิอยางสูงของประเทศตาง ๆ (judicial 
decisions and the teachings of the most highly qualif ied publicists) ในฐานะท่ีเปนเคร่ืองชวย
ในการพิจารณากำหนดหลักกฎหมาย ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๕๙ ซึ่งหมายความวายอมไมรวมถึง
คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ซึ่งมีลักษณะผูกพันเฉพาะคูกรณีในขอบเขตแหงคดีนั้น 
ซึ่งจะไดอธิบายตอไป 

 ทัง้นี ้ศาลยตุธิรรมระหวางประเทศยงัมอีำนาจวนิิจฉยัชีข้าดขอพพิาทโดยอาศยัหลกัความยตุธิรรม
และความรูสึกผิดชอบอันดี (ex aequo et bono) หากคูกรณีตกลงตามน้ันดวย

การจัดทำคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ๕ 

หลังจากที่รัฐคูพิพาทไดดำเนินกระบวนพิจารณาท้ังภาคลายลักษณอักษรและภาควาจา
มาจนเสร็จส้ินกระบวนการขางตนแลว ศาลยุติธรรมระหวางประเทศจะไดนำคดีเขาสูขั้นตอนในการ
ทำคำพิพากษา ซึ่งมีกระบวนการเปนไปตามเจตนารมณในการสรางความเช่ือมั่นศรัทธาแกสังคมโลก
วาเปนกระบวนการยุติธรรมระหวางประเทศท่ีมีความเท่ียงธรรม ทั้งมุงประสงคที่จะใหองคคณะ
ผูพิพากษาไดแสดงความคิดเห็นของตนอยางเต็มที่และเปนอิสระ เพื่อไดรับความเห็นชอบรวมกัน
จากองคคณะโดยอาศัยหลักเสียงขางมาก ซึ่งจะใชเวลาอยางนอยประมาณ ๓ เดือน

ในการทำคำพิพากษาของศาลยุตธิรรมระหวางประเทศน้ัน ศาลจะต้ังคณะกรรมาธกิารยกราง
คำพิพากษา (Drafting Committee) ขึ้น เพื่อเปนองคกรหลักในการยกรางคำพิพากษาเสนอตอ
ที่ประชุมของศาลยุติธรรมระหวางประเทศเฉพาะกรณี ประกอบดวยผูพิพากษาจำนวน ๓ คน ไดแก 
ประธานศาล ซ่ึ งดำรงตำแหน ง เปนประธาน
คณะกรรมาธิการโดยตำแหนง  (ex off ic io) 
และผูพพิากษาอกีจำนวน ๒ คน ทีม่าจากการเลอืกตัง้
โดยการลงคะแนนลับ โดยเลือกต้ังจากกลุมผูพพิากษา
ที่มีความเห็นในทางคดีเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
ความเห็นสวนใหญ อันเปนผลมาจากการประชุมลับ
เพื่อพิจารณาขอเท็จจริง ขอกฎหมายและพยาน
หลักฐานแหงคดีรวมกันกอนหนานี้

คณะกรรมาธิการยกรางคำพิพากษาจะยกรางคำพิพากษาในเบ้ืองตน (preliminary drafting 
judgment) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานทะเบียน (Registry) ของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 
เปนเอกสารลับซึ่งไดจัดทำขึ้นเปน ๒ ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ และภาษาฝร่ังเศส สำหรับแจกจาย
ใหแกผูพิพากษาเปนรายบุคคลเพื่อพิจารณา เสนอแนะ หรือแกไขขอบกพรองคลาดเคลื่อนซึ่งอาจ

้

๕ The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”,  pp. 68-70. 
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มีระหวางเอกสารภาคภาษาอังกฤษและภาษาฝร่ังเศส ซึ่งยอมเปนอิสระของคณะกรรมาธิการฯ วาจะ
ยอมรับขอเสนอแนะหรือแกไขขอบกพรองเชนวานั้นหรือไม 

ในเวลาตอมา คณะกรรมาธิการยกรางคำพิพากษาจะเสนอรางคำพิพากษา (Fresh Draft) หลงัจาก
ที่ไดเสนอในเบ้ืองตนแลวอีกครั้ง อันนำไปสูการพิจารณาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศในวาระแรก 
(f irst reading) ซึง่กระทำโดยการประชุมอกีหลายคร้ังเพือ่ถกอภิปรายเน้ือความของรางคำพิพากษาน้ัน
ในทุกยอหนา ซ่ึงอาจมีการแกไขเพิ่มเติมอีกก็ได แลวสงรางคำพิพากษานี้กลับไปยังคณะกรรมาธิการฯ 
เพื่อดำเนินการตอไป

เมื่อคณะกรรมาธิการฯ ดำเนินการแกไขรางคำพิพากษาแลวเสร็จ จะเสนอรางคำพิพากษา
ดงักลาวตอผูพพิากษาเปนรายบคุคลเพ่ือใชในการพจิารณาตอไปในวาระที ่๒ (second reading) ซึง่การ
พจิารณาในช้ันนีจ้ะพจิารณารับรองเน้ือความของรางคำพิพากษาในทุกหนาเอกสารเรียงลำดับไปจนครบ 
แลวลงมติในขั้นสุดทาย (fi nal vote) ในผลการพิจารณาประเด็นขอพิพาทโดยอาศัยเสียงขางมากของ
ผูพิพากษาเทาที่มีอยู หากคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานศาลเปนผูออกเสียงชี้ขาด (casting vote)

ทั้งนี้ คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 
แบงออกเปน ๓ สวนหลัก ไดแก๖

• บทนำ (Introduction) ซึ่งกลาวถึง รายนาม
ผูพิพากษาท่ีเขารวมเปนองคคณะ ตัวแทนรัฐคูพิพาท ตลอดจน
สรุปสาระสำคัญของการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดี
และเนื้อหาของคำคูความที่รัฐคูพิพาทแตละฝายเสนอตอศาล

• มูลฐานแหงคำพิพากษา (The ground for the 
court decision) ซึ่งกลาวถึง ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
ตลอดจนขออางและขอเถียงของคูกรณี อันนำไปสูการวินิจฉัย
คดีและมีคำพิพากษา

• บทปฏิบตักิาร (Operative paragraph) อนันบัวา
เปนสวนท่ีเปนสาระสำคัญท่ีสุด ซึ่งกลาวถึงคำตัดสินของศาลใน
สวนทีร่ฐัคูพพิาทรองขอมาในคำคูความหรือในความตกลงพเิศษ 

(Special agreement) ใดๆ ทีไ่ดเสนอตอศาล ซึง่โดยสวนใหญจะอยูภายหลงัประโยคทีว่า “For these 
reasons” หรือ “ดวยเหตุผลดังกลาวแลวน้ี” ดังตัวอยางในบทปฏิบัติการ ในคดีปราสาทพระวิหาร 
ความวา 
   “… ดวยเหตุผลดังกลาวแลวนี้
   ศาล
    โดยคะแนนเสียงเกาตอสาม
    ลงความเห็นวาปราสาทพระวิหารตั้งอยูในอาณาเขตภายใตอธิปไตยของกัมพูชา  

๖ The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”, pp. 70-71. 
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  โดยเหตุนี้ จึงพิพากษา
    โดยคะแนนเสียงเกาตอสาม
   วาประเทศไทยมีพันธะที่จะตองถอนกำลังทหารหรือตำรวจ ผูเฝารักษาหรือผูดูแล 
    ซึ่งประเทศไทยสงไปประจำอยูที่ปราสาทพระวิหารหรือในบริเวณใกลเคียงบนอาณาเขต
  ของกัมพูชา
   โดยคะแนนเสียงเจ็ดตอหา
   วาประเทศไทยมีพันธะที่จะตองคืนใหแกกัมพูชา บรรดาวัตถุที่ไดระบุไวในคำแถลงสรุป
ขอหาของกัมพูชาซึ่งเจาหนาที่ไทยอาจจะไดโยกยายออกไปจากปราสาทหรือ
    บริเวณพระวิหาร นับแตวันที่ประเทศไทยเขาครอบครองพระวิหาร เมื่อ ค.ศ. ๑๙๕๔...”๗

 ในขั้นสุดทายของการระงับขอพิพาทโดยศาลยุติธรรมระหวางประเทศนั้น ประธานศาล
จะเปนผูอานคำพิพากษาพรอมดวยองคคณะที่เขารวมในการออกเสียงลงมติทำคำพิพากษาโดย
เปดเผยตอสาธารณชน (public sitting) ณ หอง Great Hall of Justice ของอาคาร Peace Palace 
กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด อันเปนที่ทำการของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 

ผลทางกฎหมายของคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศ

 เมื่อขอพิพาทไดเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาท
ระหวางรัฐของศาลยุติธรรมระหวางประเทศจนกระทั่งศาล
ไดมีคำพิพากษาแลว ยอมบังเกิดผลทางกฎหมายขึ้น
หลายประการดวยกันโดยผลของบทบัญญัติที่เกี่ยวของตาม
กฎบัตรสหประชาชาติและธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศ กลาวคอื เมือ่รฐัใดเปนสมาชกิแหงสหประชาชาตแิลว
ยอมเปนภาคีแหงศาลยุติธรรมระหวางประเทศดวย
โดยพฤตินยั (de facto) ตามมาตรา ๙๓ (๑) ของกฎบัตรสหประชาชาติ๘ ทัง้ในมาตรา ๙๔ (๑) ของกฎบัตรฯ 
ยังไดกำหนดไวอีกวา “สมาชิกแตละประเทศของสหประชาชาติรับที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของศาลยุติธรรมระหวางประเทศในคดีใด ๆ ที่ตนตกเปนฝาย”๙ 

 ๗ Case Concerning The Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) Merits 1962, pp. 34-35 และโปรดดู 
กระทรวงการตางประเทศ. แปล., “คำพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศ : คดีปราสาทพระวิหาร”, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสำนัก
ทำเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๕) , หนา ๕๑-๕๒.
 ๘ CHARTER OF THE UNITED NATIONS, Chapter XIV, Article 93: paragraph 1;
 “1. All Members of the United Nations are ipso facto parties to the Statute of the International Court 
of Justice.” 
 ๙ CHARTER OF THE UNITED NATIONS, Chapter XIV, Article 94: paragraph 1;
 “1. Each Member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International 
Court of Justice in any case to which it is a party.”

ิ๘ ั้ ใ ( ) ั
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 ดังนั้น กรณีจึงมีวา หากรัฐคูพิพาทซึ่งสวนใหญยอมเปนสมาชิกของสหประชาชาติแลว 
เมือ่ศาลยุตธิรรมระหวางประเทศไดมคีำพพิากษาในคดีทีร่ฐัตนเปนคูพพิาท รฐันัน้ยอมจำตองปฏิบตัิ
ตามคำพิพากษา ทั้งยอมรับผลทางกฎหมายประการอ่ืนท่ีไดระบุไวในธรรมนูญศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศซึง่มบีทบญัญตัใินเร่ืองดงักลาวไวในมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ สรปุความ
ไดวา
 คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศยอมมีผลผูกพันคูพิพาทในสวนที่เก่ียวกับคดี
ทีพ่พิาทกันนัน้๑๐ และเปนทีส่ดุ โดยไมมกีารอุทธรณใด ๆ ๑๑ ตามหลัก res judicata (things decided)๑๒ 
ซึ่งหามมิใหรัฐคูพิพาทเดิมนำขอเท็จจริงเดิมมาเรียกรองกันใหม อยางไรก็ดี แมคูพิพาทจะไมสามารถ
อุทธรณคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดก็ตาม แตรัฐคูพิพาทก็สามารถท่ีจะขอใหศาล
ทบทวนคำพิพากษาได๑๓ ทั้งอาจรองขอใหศาลตีความคำพิพากษาท่ีไดเคยใหไวในกรณีที่รัฐนั้น
เปนคูพิพาทไดดวย๑๔ ดังจะอธิบายในรายละเอียด ดังนี้
 ๑. รัฐคูพิพาทมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคำพิพากษา
  ผลทางกฎหมายของคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศประการแรกที่สำคัญที่สุด
ที่นำไปสูการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธีไดตามเจตนารมณของกฎบัตรสหประชาชาติและการกอต้ัง
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศน้ัน คือ การกำหนดใหรัฐคูพิพาทซ่ึงแมจะแพคดีโดยขาดนัดก็ตาม มีหนาที่
ตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาล อันถือไดวา
เปนการกำหนด “สภาพบังคับ” ใหรัฐตองยอมรับผล
ของกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางประเทศ
อยางเปนรูปธรรมไวในกฎบตัรสหประชาชาต ิทามกลาง
สภาวะความเปนอนาธปิไตยของสงัคมระหวางประเทศ
ทีถ่อืวา รฐัทกุรฐัตางมีอธิปไตยอยางเทาเทยีมและไมมี
อำนาจใดจะบังคับใหยอมตามได เวนแต อำนาจ
ตอรองในเวทีสังคมนานาประเทศขององคกรเหนือรัฐ 
(supra-state) อันไดแก องคการสหประชาชาติ 
(United Nations) เทานั้น ดังที่ปรากฏตัวอยางของประเทศไทย ในเหตุการณหลังจากที่ศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศไดมีคำพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหาร เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๕ แลว 
รัฐบาลไทย โดยคณะรัฐมนตรีชุดที่มี จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี ไดออกแถลงการณ
หลายฉบับดวยกัน และฉบับทีส่ำคญันัน้ไดแถลงจุดยนืของประเทศไทยไวใหปรากฏแกสงัคมโลกในการ
ที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของกฎบัตรสหประชาชาติ มีขอความตอนหน่ึงดังนี้

 ๑๐ Statute of the International Court of Justice, Article 59.
 ๑๑ Statute of the International Court of Justice, Article 60.
 ๑๒ จุมพต สายสุนทร, “กฎหมายระหวางประเทศ เลม ๒”, พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๔๗๒.
 ๑๓ Statute of the International Court of Justice, Article 61.
 ๑๔ Statute of the International Court of Justice, Article 60.
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“... รฐับาลขอแถลงใหประชาชนชาวไทย และชาวโลกทัง้หลายทราบทัว่กันวา ภายหลงัทีไ่ดอาน
คำพิพากษาโดยตลอดแลว รัฐบาลมีความเสียใจท่ีไมอาจจะเห็นดวยกับคำตัดสินของศาล 
ดวยเหตุผลหลายประการ ทั้งในทางขอเท็จจริง ในทางกฎหมายระหวางประเทศ และในทาง
หลกัความยตุธิรรม ...  อยางไรกต็าม รฐับาลตระหนกัดวีา ตามขอบงัคบัของศาลยตุธิรรมระหวางประเทศ
ขอ ๖๐ คำพพิากษาของศาลเปนอนัเสรจ็เดด็ขาด ไมมทีางทีจ่ะอทุธรณได และตามกฎบัตรสหประชาชาติ 
ขอ ๙๔ สมาชิกของสหประชาชาติจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ... 
รัฐบาลไดใครครวญโดยรอบคอบแลว แมวารัฐบาลจะไดมีความรูสึกสลดใจอยางสุดซ้ึงท่ีประเทศไทย
ไมไดรับความยุติธรรมในเรื่องนี้ แต ในฐานะท่ีประเทศไทยเปนสมาชิกของสหประชาชาติ ก็จำตอง
ปฏิบัติตามพันธกรณีในกฎบัตรสหประชาชาติ โดยประทวงและสงวนสิทธิของประเทศไทยในเรื่อง
นี้ไวดวย” ๑๕ 

 นอกจากน้ี ในมาตรา ๙๔(๒) ของกฎบัตรสหประชาชาติยังไดกำหนดไวอีกวา ถารัฐคูพิพาท
ในคดีฝายใดไมปฏิบัติตามพันธกรณีซึ่งตกแกตนตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 
รฐัคูพพิาทอกีฝายหนึง่อาจรองขอไปยงัคณะมนตรคีวามมัน่คงแหงสหประชาชาต ิ(Security Council) 
ซึ่งถาเห็นวาจำเปนยอมทำคำแนะนำหรือกำหนดมาตรการท่ีจะดำเนินการเพ่ือยังผลใหเกิดแก
คำพิพากษาน้ัน๑๖ อยางไรก็ดี เทาที่ผานมายังไมปรากฏวามีการขอใหคณะมนตรีความม่ันคง
ใชอำนาจดงัทีร่ะบไุวในขอ ๙๔ ขางตน ทัง้นีเ้พราะปญหาในการปฏบิตัติามคำพพิากษาของศาลยตุธิรรม
ระหวางประเทศมีไมมากนัก เพราะเม่ือรฐัยอมรับเขตอำนาจของศาลแลว รฐัมกัจะปฏิบตัติามคำพิพากษา
ของศาล และแทจริงแลวปญหาเร่ืองการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
มีนอยกวาปญหาในเรื่องการทำใหรัฐยอมรับเขตอำนาจของศาลเสียอีก๑๗

 ๒. คำพิพากษามีผลผูกพันเฉพาะคูกรณีในขอบเขตแหงคดี
  คำพพิากษาของศาลยตุธิรรมระหวางประเทศยอมมผีลผกูพนัเฉพาะแตรฐัคูกรณ ี(between 
the parties) และในขอบเขตแหงคดนีัน้ (particular case) ตามมาตรา ๕๙ ของธรรมนญูศาลยตุธิรรม
ระหวางประเทศ ผลทางกฎหมายประการนีท้ำให “หลกับรรทดัฐานคำพพิากษาของศาล” หรอื หลกั “stare 
decisis” อนัมสีาระสำคญัใหศาลจำตองยดึถอืคำพพิากษาในคดกีอนซึง่มขีอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสำคญั
เหมือนกัน เปนกฎหมายในการตัดสินคดีตอ ๆ มา หรือยอมผูกพันตามคำพิพากษาท่ีไดมีมากอนหนา 

 ๑๕ เอกสารมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๕ และ รางคำแถลงการณของรัฐบาลวาจะปฏิบัติตามคำพิพากษา
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (กำหนดแถลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน และ ๓ กรกฎาคม ๒๕๐๕) โปรดดู บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, แฉเอกสาร 
“ลับที่สุด” ปราสาทพระวิหาร พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๕๑, พิมพครั้งแรก, (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๑), หนา ๒๔๓ - ๒๔๖.
 ๑๖ CHARTER OF THE UNITED NATIONS, Chapter XIV, Article 94 paragraph 2.
 “If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered 
by the Court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, 
make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment.”.
 และโปรดดู The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”, 5th 
Edition, (Great Britain: 2004), p. 75.
 ๑๗ จุมพต สายสุนทร, “กฎหมายระหวางประเทศ เลม ๒”, หนา ๔๗๓-๔๗๔.
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(The binding nature of precedents) ดงัท่ีพบในระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว (Common Law) นัน้ 
ไมปรากฏในระบบกฎหมายระหวางประเทศ กระน้ันก็ตาม พบวาศาลยุติธรรมระหวางประเทศยังคง
อางเหตุผลสนับสนุนที่เคยใชในการพิพากษาคดีกอนอยูเชนกัน๑๘

 ๓. คำพิพากษายอมเปนที่สุดโดยไมอาจอุทธรณได
  ผลทางกฎหมายของคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศในประการน้ี เปนไปตาม
บทบัญญัติของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ มาตรา ๖๐ ซึ่งกำหนดให คำพิพากษาของศาล
ยอมเปนทีส่ดุ ซึง่มผีลตอมาใหรฐัคูพพิาทตองปฏบิตัติามคำพพิากษาในฐานะทีเ่ปนสมาชกิขององคการ
สหประชาชาต ิดงัทีป่ระเทศไทยไดเคยปฏบิตัติามคำพพิากษาในคดีปราสาทพระวิหาร เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๐๕ 
แมจะไมไดมีความเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันกับคำวินิจฉัยของศาลก็ตาม  
  อยางไรก็ตาม แมคำพิพากษาของศาลยุตธิรรมระหวางประเทศจะมิอาจอุทธรณได แตรฐัคูกรณี
กส็ามารถรองขอใหศาลทบทวนคำพิพากษาไดเมือ่มกีารคนพบขอเทจ็จรงิอันเปนปจจัยตดัสนิ (decisive 
factor) และเปนขอเทจ็จรงิซึง่ในขณะท่ีมคีำพพิากษาน้ัน ทัง้ศาลและคูพพิาทฝายทีข่อใหมกีารทบทวน
คำพิพากษาไมรูวามีอยู โดยความไมรูเชนวาน้ันตองมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอ ทั้งนี้ คำขอให
ทบทวนคำพิพากษาของศาลจะตองทำข้ึนอยางชาที่สุดภายใน ๖ เดือนนับแตคนพบขอเท็จจริงใหม 
แตมิใหขอใหมีการทบทวนคำพิพากษาของศาลเมื่อพน ๑๐ ป นับแตวันที่มีคำพิพากษา๑๙ โดยผล
ของบทบัญญัติธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ มาตรา ๖๑๒๐

 ๔. รัฐคูพิพาทมีสิทธิขอใหศาลตีความคำพิพากษาได
  ภายหลังที่ศาลไดมีคำพิพากษาแลว หากมีกรณีเปนที่สงสัยหรือเกิดขอพิพาทข้ึนเก่ียวเน่ือง
ดวยคำพิพากษาของศาลท่ีมีปญหาในการตีความ รัฐคูพิพาทสามารถรองขอใหศาลตีความ (interpret) 
คำพิพากษาท่ีไดใหไวในคดีของตนได๒๑ ตามบทบัญญัติของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 

 ๑๘ The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”, p. 76.
 ๑๙ The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”, p. 77. และโปรดดู 
จุมพต สายสุนทร, “กฎหมายระหวางประเทศ เลม ๒”, อางแลว, หนา ๔๗๓. 
 ๒๐ Statute of the International Court of Justice, Article 61;
 1. An application for revision of a judgment may be made only when it is based upon the discovery 
of some fact of such a nature as to be a decisive factor, which fact was, when the judgment was given, 
unknown to the Court and also to the party claiming revision, always provided that such ignorance was not 
due to negligence.
 2. The proceedings for revision shall be opened by a judgment of the Court expressly recording the 
existence of the new fact, recognizing that it has such a character as to lay the case open to revision, and declaring 
the application admissible on this ground.
 3. The Court may require previous compliance with the terms of the judgment before it admits proceedings 
in revision.
 4. The application for revision must be made at latest within six months of the discovery of the 
new fact.
 5. No application for revision may be made after the lapse of ten years from the date of the 
judgment. 
 ๒๑ The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”, p. 77.
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จุลนิติ

มาตรา ๖๐ ตอนทาย ดังเชนที่ราชอาณาจักรกัมพูชา ไดยื่นคำรองตอศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 
เม่ือวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหศาลตีความคำพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหาร๒๒ ซึ่งได
มคีำพิพากษาเม่ือวนัที ่๑๕ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๐๕ (CASE CONCERNING THE TEMPLE OF PREAH 
VIHEAR (CAMBODIA v. THAILAND)  JUDGMENT OF 15 JUNE 1962) พรอมดวยคำขอใหศาล
กำหนดมาตรการช่ัวคราว (Provisional measures) หรือที่เรียกกันวา “การคุมครองช่ัวคราว” 
มาในคราวเดียวกันนี้ดวย๒๓

ความสงทายความสงทาย
 นอกจากศาลยตุธิรรมระหวางประเทศจะมี
ภารกิจสำคัญในการระงับขอพิพาทเพ่ือธำรงรักษา
สนัตสิขุในสงัคมระหวางรฐัแลว ผลของการวนิจิฉยั
ชี้ขาดกรณีที่เขาสูกระบวนการพิจารณาของศาล
ยังกอใหเกิด “พัฒนาการของกฎหมายระหวาง
ประเทศ” ตามมาอีกดวย ทัง้นีโ้ดยเหตทุีศ่าลยตุธิรรม
ระหวางประเทศเปนองคกรทางตุลาการ (judicial 
organ) ระหวางประเทศที่ใชกฎหมายระหวาง
ประเทศมาปรับใชแกกรณีการพิจารณาและใหเหตุผลในทางกฎหมายซึ่งมีอยูมากมาย อันนำไปสูการ
อางอิงในวงการศึกษาวิชากฎหมายระหวางประเทศอยูเสมอ ซึ่งผูเขียนเชื่อวาเมื่อเวลาผานไปพรอมกับ
บริบทของสังคมระหวางรัฐที่มีปฏิสัมพันธตอกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการระงับขอพิพาทระหวางรัฐ
โดยสันติวิธีซึ่งอาศัยกลไกศาลยุติธรรมระหวางประเทศ การพัฒนาการใชและการตีความกฎหมาย
ระหวางประเทศน้ันยอมเกิดขึ้นไดอยางตอเนื่อง
 โดยท่ีสงัคมระหวางประเทศมีลกัษณะเฉพาะท่ีเรียกกนัในวงการวิชาการวา “อนาธิปไตย” เพราะ
ทุกรัฐตางเปนองคภาวะอธิปไตยที่เปนอิสระภายใตกฎเกณฑระหวางประเทศที่ไมมีสภาพบังคับ
อยางเด็ดขาดเชนเดียวกับระบบกฎหมายภายใน เทคนิควิธีเชิงกฎหมายระหวางประเทศจึงตองมี
ลักษณะเฉพาะ อันหมายรวมถึงการดำเนินงานและผลทางกฎหมายของการดำเนินงานของ
ศาลยตุธิรรมระหวางประเทศดวย โดยเฉพาะอยางย่ิง ผลแหงคำพิพากษาศาลยุตธิรรมระหวางประเทศ
ที่มีลักษณะเด็ดขาดและยึดโยงกับความมีอยูของสมาชิกภาพแหงองคการสหประชาชาติ ทั้งมีกลไก
การบังคับใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไปสูคณะมนตรีความมั่นคงอีกดวย 

ใ ึ่ ี  ั ำไป 

 ๒๒ Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the case concerning the TEMPLE OF 
PREAH VIHEAR (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand).
 ๒๓ Statute of the International Court of Justice, Article 41 paragraph 1. และโปรดดูเพิ่มเติมใน The Registry 
of the International Court of Justice, “the international court of justice”, p. 64.
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