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๑๓๙

(ต�อจากตอนที่แล�ว)

หลักกฎหมายท่ัวไป (General Principle of Law) ถือเปนบอเกิดของกฎหมาย
ระหวางประเทศ (Source of International Law) ประการหน่ึงที่ไดกําหนดไวในธรรมนูญ
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ มาตรา ๓๘๑ นอกจากสนธิสัญญา และหลักกฎหมายจารีตประเพณี
ระหวางประเทศ ดังที่ไดนําเสนอแลว โดยมาตรา ๓๘ ยอหนา ๑ (ซี) มีสาระสําคัญที่บงชี้วา 
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศสามารถใชหลักกฎหมายทั่วไปในการพิจารณาคดีที่อยูในเขตอํานาจได 
ตัวอยางที่เคยอางอิงในทางวิชาการ เชน หลักสัญญาตองเปนสัญญา (Pacta Sunt Servanda)๒

หลักความเสมอภาคระหวางคูกรณี (Equality of parties)๓ และหลักความเด็ดขาดเปนที่สุดของ
คําพิพากษา (Res judicata)๔ เปนตน 

คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (International Law 
Commission) ซึ่งมีวัตถุประสงคในการกอตั้งองคการในอันที่จะสงเสริมการพัฒนาที่กาวหนาของ

หลักกฎหมายท่ัวไป (General Principle of Law)

¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ�  »·ØÁÇÑ²¹ �
¹ÔμÔ¡ÃªÓ ¹ÒÞ¡ÒÃ ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ตอนที่ ๗

                                                    หลักสากล : หลักสากล : มิติทางกฎหมายมิติทางกฎหมาย
ภายใต�โลกาภิวัตน� ภายใต�โลกาภิวัตน� 

                          หลักสากล : มิติทางกฎหมาย
ภายใต�โลกาภิวัตน� 

(Universal Principles : Legal Aspect
and Globalization)  

๑The Statute of the International Court of Justice, Article 38 paragraph 1 ; 
“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 

qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.”.
๒Duncan B. Hollis, The Oxford Guide to Treaties (Oxford : Oxford University Press, 2012), pp.13-14.
๓Robert Kolb, The International Court of Justice (Oxford: Hart Publishing, 2013), p.1119.
๔Andreas Zimmermann, Karin Oellers-Frahm, Christian Tomuschat, and Christian J. Tams, The Statute 

of the International Court of Justice: A Commentary (Oxford: Oxford University Press, 2012),  pp.828, 887 - 888.
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หลักสากล : มิติทางกฎหมายภายใต�โลกาภิวัตน� 
(Universal Principles : Legal Aspect and Globalization) ตอนท่ี ๗

๑๔๐

กฎหมายระหวางประเทศตลอดจนการจัดระเบียบหรือประมวลใหเปนหมวดหมู๕ ไดจัดใหมีแผนการ
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปเพื่อเสนอตอท่ีประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ 
(United Nations General Assembly - UNGA) จงึถอืวาเอกสารภายใตแผนงานดงักลาวเปนเอกสาร
ทางวชิาการดานกฎหมายระหวางประเทศทีจ่ดัทาํโดยองคกรวชิาการระดบัสงูทางดานกฎหมายระหวาง
ประเทศที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณในระดับสากล อันสามารถนํามาศึกษาและ
อธิบายองคความรูในประเด็นเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปไดเปนอยางดี 

แผนงานดงักลาวเริม่ตนจากการทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมาธกิารกฎหมายระหวางประเทศไดเหน็ชอบ
ใหมีการศึกษาประเด็นหัวขอนี้และจะไดรายงานตอที่ประชุมใหญสมัชชาแหงสหประชาชาติ ตอไป
ทั้งนี้ การดําเนินงานดานการพิจารณาศึกษาเก่ียวกับหลักกฎหมายท่ัวไป ไดมีขึ้นในการประชุม
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ สมัยที่ ๗๐๖ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๔๓๓ เมื่อวันที่ 
๑๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๘ โดยที่ประชุมกําหนดใหบรรจุหัวขอ “General principles of law”
ในโครงการระยะยาวของคณะกรรมาธิการ โดยแตงตั้ง Mr. Marcelo Vázquez Bermúdez๗

เปนผูรายงานพิเศษ (Special Rapporteur) ซึง่มหีนาทีห่ลกัในการพิจารณาศึกษาและรายงานผล
ตอคณะกรรมาธิการ๘ ตามธรรมนูญของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ (Statute of 
the International Law Commission 1947) ขอ ๑๖ (เอ)๙ โดยรายงานฉบับแรกของ Special 
Rapporteur วาดวยหลกักฎหมายทัว่ไปไดเสนอแนะถงึแนวทางการดาํเนนิงานตอไปของคณะกรรมาธกิาร
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยเรื่องดังกลาว และระบุวากระบวนการพิจารณาศึกษารายละเอียด
ประเด็นตาง ๆ  ของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศน้ัน ควรมีแผนการดําเนินงานถึงป ค.ศ. ๒๐๒๑
กอนที่จะเสนอตอที่ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ ตอไป๑๐

๕Statute of the  International Law Commission, Article 1 paragraph 1 ;
“1. The International Law Commission shall have for its object the promotion of the progressive development

of international law and its codification.”.
๖International Law Commission, “Summaries of the Work of the International Law Commission: General

principles of law,” International Law Commission, http://legal.un.org/ilc/summaries/1_15.shtml (accessed 
November 1, 2019).

๗Mr. Marcelo Vázquez Bermúdez ไดรับการคัดเลือกจากสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติใหดํารงตําแหนง
กรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศสัญชาติเอกวาดอร ในป ค.ศ. ๒๐๑๖ มีวาระการดํารงตําแหนง ระหวางป ค.ศ. ๒๐๑๗ 
ถึง ค.ศ. ๒๐๒๑  ดูเพ่ิมเติม International Law Commission, “Membership,” International Law Commission, 
https://legal.un.org/ilc/ilcmembe.shtml (accessed November 1, 2019).

๘United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth session) - A/73/10 (New York: 
United Nations, 2018), p. 299.

๙Statute of the  International Law Commission, Article 16 (a) ;
 “When the General Assembly refers to the Commission a proposal for the progressive development of 

international law, the Commission shall follow in general a procedure on the following lines: 
(a) It shall appoint one of its members to be Rapporteur; … ”

๑๐United 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), p. 74.
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๑๔๑

ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๓๔๙๔ วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ 
ทีป่ระชุมใหญของคณะกรรมาธิการฯ ไดมมีตเิหน็ชอบใหสงรางขอสรปุทัง้ ๓ ประเด็น ทีป่รากฏในรายงาน
ฉบับแรกของผูรายงานพิเศษ (Special Rapporteur) ไปยัง Drafting Committee ซึ่งไดเสนอ
ผลการพจิารณากลับมายงัคณะกรรมาธิการเพือ่พจิารณาในคราวการประชุมคณะกรรมาธิการ ครัง้ที ่๓๕๐๓
วนัที ่๗ สงิหาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ โดยประธาน Drafting Committee ไดกลาวรายงานเบือ้งตนดวยวาจา
เหน็ชอบดวยกบัรางขอสรปุ ประเด็นท่ี ๑ วาดวยขอบเขตของการพจิารณาศกึษาเรือ่งหลกักฎหมาย
ทั่วไปวาจะทําการศึกษาในฐานะที่เปนบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศ ความวา 

“Draft conclusion 1
Scope 
The present draft conclusions concern general principle of law as a source 

of international law. ”๑๑

จากน้ัน ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๕๐๗ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ที่ประชุม
คณะกรรมาธกิารไดมมีตใิหขอความรวมมอืใหสาํนักงานเลขาธกิารจดัใหมกีารสาํรวจ “แนวทางปฏบิตัิ
ของรัฐ” ที่ปรากฏในกิจกรรมตาง ๆ ที่จะเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักกฎหมายท่ัวไปได เชน คําตัดสิน
ของศาลภายใน (decisions of national courts) แนวปฏิบัติที่ปรากฏในกระบวนการตรากฎหมาย 
หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวของในระดับรัฐ การดําเนินกระบวนการระงับขอพิพาทในศาลหรือ
องคกรระงับขอพิพาทระหวางประเทศ (pleadings before international courts and tribunals)
การออกแถลงการณในภารกจิดานองคการระหวางประเทศหรอืทีป่ระชมุระหวางประเทศ หรอืเวทอีืน่ใด 
(statements made in international organizations, international conferences and other 
forums) ตลอดจนในกระบวนการจัดใหมสีนธสิญัญาและการตีความการบังคบัใช (treaty practice)๑๒ 

จึงเปนขอยุติเบื้องตนวา ในอนาคตอันใกลจะมีผลการศึกษาโดยละเอียดและเปนเอกสาร
ทางวิชาการวาดวยหลักกฎหมายท่ัวไปในฐานะ “บอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศ”
ตามธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 

๑. สถานะและองคประกอบของหลักกฎหมายทั่วไป
จากการศึกษารายงานของผูรายงานพิเศษ (Special Rapporteur) ของคณะกรรมาธิการ

กฎหมายระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ สามารถอธิบายไดวา หลักกฎหมายทั่วไป (General 
Principle of Law) เปน “บอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศ” ตามธรรมนูญศาลยุตธิรรมระหวาง
ประเทศ มาตรา ๓๘ ยอหนา ๑ (ซ)ี ดงันัน้ จงึเปนกตกิาทีน่านาประเทศใหการยอมรบันบัถอื (recognized) 

๑๑United Nations, “Statement of the Chair of the Drafting Committee to International Law Commission 
on 7 August 2019,” https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/statements/2019_dc_chairman_
statement_gpl.pdf&lang=E (accessed November 1, 2019), p. 2.

๑๒United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) - A/74/10 
(New York: United Nations, 2019), p.329. 
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หลักสากล : มิติทางกฎหมายภายใต�โลกาภิวัตน� 
(Universal Principles : Legal Aspect and Globalization) ตอนท่ี ๗

๑๔๒

ในฐานะกฎเกณฑที่ทุกรัฐจําตองอนุวัติเพื่อประโยชนสูงสุดในการอยูรวมกันในประชาคมโลก 
และถือเปนหลักที่ใชบังคับไดอยางเปนสากล (Universally applicable)๑๓

หลักกฎหมายทั่วไปมีบทบาทในฐานะหลักการสําหรับการอุดชองวาง (filling the gaps) 
ของขอบทสนธิสัญญาและหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ แตไมถือวามีลําดับศักดิ์
ที่ตํ่ากวา ๒ หลักขางตนแตประการใด เพราะบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศเปนกฎเกณฑ
ที่ปราศจากลําดับศักดิ์ (hierarchy)๑๔

สําหรับองคประกอบของหลักกฎหมายท่ัวไปในทางกฎหมายระหวางประเทศน้ันสามารถ
พิจารณาไดจาก ขอบทของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ มาตรา ๓๘ ยอหนา ๑ (ซี) 
ซึ่งกําหนดวา “… the general principles of law recognized by civilized nations; ... ” 
ดังนั้น องคประกอบสําคัญของหลักกฎหมายท่ัวไป คือ “การท่ีไดรับการยอมรับนับถือจากบรรดา
ชาติอารยะ”๑๕ ซึง่ปรากฏชัดถงึความสําคญัอยางยิง่ในเอกสารช้ันเตรยีมยกราง (travaux préparatoires)
ขอบทในเรื่องเดียวกันนี้ของ ธรรมนูญศาลสถิตยุติธรรมระหวางประเทศ (Statute of Permanent 
Court of International Justice - PCIJ)๑๖ อันเปนตนแบบของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศ (International Court of Justice - ICJ) ในปจจุบัน

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันขอบทดังกลาวมิไดมีความหมายตรงตามตัวอักษรนัก เนื่องจาก
พฒันาการของสังคมระหวางประเทศท่ีมพีลวตัและความเปล่ียนแปลงอยูตลอด โดยเฉพาะอยางยิง่
การกลาวถึง “Civilized nations” ซึ่งในปจจุบัน การจะตีความวาหลักกฎหมายท่ัวไป
ในทางระหวางประเทศจะมีขึน้ไดจากการยอมรับของ “ชาติอารยะ” อนัทําใหคดิไปไดวาตองมีบางชาติ
ที่จะถือเปนชาติอนารยะ (Uncivilized Nations) จึงยอมไมสอดคลองกับหลักอธิปไตยของรัฐ
ทีพ่งึเทาเทยีมกนัในสงัคมนานาประเทศ ดงันัน้ กรณจีงึไมพงึตีความและปรบัใชวาหลกักฎหมายสากล
จะตองเกิดขึ้นโดยปจจัยจาก “ชาติอารยะ” อีกตอไป๑๗ นักกฎหมายระหวางประเทศหลายทาน
มีความเห็นใหใชคําวา “States”๑๘ อันหมายถึง “รัฐ” อธิปไตย แทนที่คําดังกลาว
 ดังนั้น การท่ีหลักการใดจะถือวาเปนหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีมีสถานะเปนบอเกิดของกฎหมาย
ระหวางประเทศ จะตองพจิารณาไดวารฐัตาง ๆ ไดยอมรับนบัถอืหลกัการดังกลาวอยางเปนสากลหรือไม
ทั้งนี้ ผู เขียนมีขอสังเกตวา แมแนวคิดในเรื่องนี้จะเกิดขึ้นมาเปนระยะเวลานานเกือบศตวรรษ 
แตในปจจุบันก็ยังไมมีการประมวลหรือรวบรวมเปนแหลงขอมูลอันยุติวา หลักกฎหมายท่ัวไป

๑๓Ibid., p.331.
๑๔Ibid.
๑๕Ibid., p.335. 
๑๖Ibid., p.333.
๑๗United Nations General Assembly, “First report on general principle of law by Marcelo Vázquez - Bermúdez,

Special Rapporteur - A/CN.4/732,”, p. 52-55. And United Nations, Report of the International Law Commission 
(Seventieth-first session) - A/74/10, p. 336, 338.

๑๘United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) A/74/10, p. 32.
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หน�าต�างโลก: The Knowledge Windows

๑๔๓

ในทางกฎหมายระหวางประเทศไดแกหลักการใดบาง เพราะพัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศ
ยอมดําเนินอยูคู กับพลวัตของสังคมโลกอยูเสมอ จึงจําตองอาศัยขอพิจารณาจากการดําเนินงาน
ของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศในประเด็นดังกลาวมาศึกษาอยางละเอียดตอไป 

(โปรดติดตามตอนตอไป)
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