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(ต�อจากตอนที่แล�ว)

องค�ประกอบของหลักกฎหมายทั่วไปในทางกฎหมายระหว�างประเทศ

จากการศึกษาธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ มาตรา ๓๘
วรรคหนึ ่ง (ซี) และเอกสารทางวิชาการของคณะกรรมาธิการกฎหมาย
ระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ พบวาองคประกอบของหลักกฎหมายทั่วไป
ในทางกฎหมายระหวางประเทศ มี ๓ ประการที่เกี ่ยวของสัมพันธกันไดแก 
การเปนหลักการท่ีมีลักษณะท่ัวไป (general principle) การไดรับการยอมรับนับถือ
(be recognized)  และการยอมร ับน ับถ ือโดยส ั งคมนานาประเทศ
(by civilized nations)๑  เม่ือศึกษาเอกสารสรุปผลการอภิปราย (Summary of
the debate) ของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศซึ่งไดประชุม
และอภิปราย ตลอดจนมีมติเกี ่ยวกับรายงานฉบับแรกของผู รายงานพิเศษ 
(Special Rapporteur) ในประเด็นวาดวยองคประกอบของหลักกฎหมายทั่วไป
(Elements of General Principle of Laws) แลวพบวา ที ่ประชุม
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ เห็นพองดวยกับผลการศึกษา
ตามท่ีปรากฏในรายงานฉบับดังกลาว๒ และมีขอสังเกตในบางประเด็น ดังน้ี 
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ตอนที่ ๘

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

                          หลักสากล : มิติทางกฎหมาย
ภายใต�โลกาภิวัตน� 

(Universal Principles : Legal Aspect
and Globalization)  

๑  United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) - A/74/10 (New York 
: United Nations, 2019), p.335. 

๒ Ibid.
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หลักสากล : มิติทางกฎหมายภายใต�โลกาภิวัตน� 
(Universal Principles : Legal Aspect and Globalization) ตอนท่ี ๘

๑๒๔จุ ล นิิ ติ

องค�ประกอบที่ ๑ การเป�นหลักการที่มีลักษณะทั่วไป (general principle) 

ประวัติการยกรางขอบทในเรื่องเดียวกันนี้ของธรรมนูญศาลสถิตยุติธรรมระหวางประเทศ 
(Statute of Permanent Court of International Justice - PCIJ)๓  อันเปนตนแบบของธรรมนูญ
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (International Court of Justice - ICJ) ในปจจุบัน บงช้ีวา “การกําหนด
ใหหลักกฎหมายทั่วไปเปนบอเกิดอีกประการหนึ่งของกฎหมายระหวางประเทศนั้นมีเจตนารมณ
เพื่ออุดชองวางของหนังสือสัญญาระหวางประเทศและหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ
และหลีกเลี่ยงภาวะการไรหลักกฎหมายที่เหมาะสมในการปรับใชแกกรณี (non liquet)”๔ แตมิไดมี
การกลาวถึงความหมายท่ีชัดเจนวา “ความเปนหลักการท่ัวไป” น้ันมีความหมายอยางไร 

 อยางไรก็ตาม จากการศึกษางานของศาลยุติธรรมระหวางประเทศและคณะกรรมาธิการ
กฎหมายระหวางประเทศทําใหทราบวา “general principle of law” ตามธรรมนูญศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศนั้น เปนหลักการที่วาดวย “หลักบรรทัดฐาน (norms) เรื่องใด ๆ ที่มีลักษณะ
เปนหลักการท่ัวไปและเปนรากฐาน ตลอดจนทรงคุณคาอยางพิเศษในการสรางกฎเกณฑทางกฎหมาย
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง”๕ และที่สําคัญคือเปนหลักที่ใชบังคับไดทั่วโลก (universally applicable)๖ 

หรืออีกนัยหนึ่งคือเปน “หลักสากล” นั่นเอง ทั้งนี้ การมีลักษณะเปนการทั่วไปมิไดพิจารณาจาก
จํานวนรัฐท่ียอมรับนับถือแตประการใด 

 โดยท่ียอมรับกันในทางวิชาการวา หลักการน้ีมีข้ึนเพ่ือประโยชนในการอุดชองวางของกฎหมาย
ระหวางประเทศ ดังน้ัน หลักกฎหมายท่ัวไปจึงไมจํากัดอยูเฉพาะแตหลักการอันมีท่ีมาจากระบบกฎหมาย
ภายในของรัฐเทานั ้น แตยังรวมถึงหลักที ่กอตัวขึ ้นในระบบกฎหมายระหวางประเทศอีกดวย๗

ท่ีจะอธิบายในองคประกอบขอตอไป

องค�ประกอบที่ ๒ การได�รับการยอมรับนับถือ (recognized) 

 การเปนหลักการอันมีลักษณะทั่วไปตามองคประกอบที่ ๑ จะตองไดรับการยอมรับนับถือ 
หรือ “recognized” ซ่ึงในขอบทธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ มาตรา ๓๘ วรรคหน่ึง (ซี) ทําให
ทราบวา เง่ือนไขในการ “ไดรับการยอมรับนับถือ” เปนส่ิงสําคัญยิ่งของการเกิดข้ึนของหลักกฎหมาย

๓ Ibid., p. 333.
๔ United 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. 44.

๕ Ibid., p. 46.
๖ United Nations General Assembly, “International Law Commission, First report on general principle of 

law by Marcelo Vázquez-Bermúdez, p. 48. And North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969
p. 38, para 63.

๗ United Nations General Assembly, “International Law Commission, First report on general principle 
of law by Marcelo Vázquez-Bermúdez,. p. 48.
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ทั ่วไปในทางกฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะเมื ่อพิจารณาจากเอกสารชั ้นเตรียมยกราง
ขอบทในเร่ืองเดียวกันน้ันของธรรมนูญศาลสถิตยุติธรรมระหวางประเทศ (International Permanent 
Court of Justice) มีความตอนหน่ึงวา 

“องคประกอบสําคัญในอันท่ีหลักการใด ๆ  จะเปนหลักกฎหมายท่ัวไปในบริบทน้ีได ตองไดรับ
การยอมรับนับถือจากรัฐในสังคมนานาประเทศ (civilized nations)”๘    

จากองคประกอบดาน “การยอมรับนับถือ” ของนานาประเทศ คณะกรรมาธิการยังมีมติ
เปนเอกฉันทใหการรับรองผลการศึกษา เร่ือง หลักกฎหมายท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนจากระบบกฎหมายภายใน
ของรัฐ (General Principles of Law derived from national legal systems) ท่ีเสนอโดย
ผูรายงานพิเศษและเห็นพองดวยกับขั้นตอนวิเคราะหการเกิดขึ้นของหลักกฎหมายทั่วไปประเภทนี้วา 
ตองประกอบดวย ๒ ข้ันตอน (two- steps analysis) ไดแก ข้ันตอนแรก การพิจารณาวาเปนหลักการ
ทั่วไปที่ปรับใชอยางแพรหลายเพียงพอในระบบกฎหมายประเทศตาง ๆ หรือไม และการพิจารณาตอ
ใน ข้ันตอนท่ี ๒ วา หลักการท่ีแพรหลายเชนวาน้ัน สามารถปรับใชไดในระบบกฎหมายระหวางประเทศ
หรือไม๙  

สําหรับรูปแบบการแสดงออกซ่ึงการยอมรับนับถือน้ัน ยอมข้ึนอยูกับวา หลักกฎหมายท่ัวไป
ในเรื ่องนั้นเกิดขึ้นจากระบบกฎหมายภายในหรือกอตัวขึ้นในระบบกฎหมายระหวางประเทศ 
หากเปนกรณีแรก รูปแบบท่ีจะนํามาพิจารณาถึงการยอมรับนับถือ คือ แนวทางปฏิบัติ (practice)
ที่ในทางวิชาการตองถือวาเปนการยอมรับนับถืออยางแพรหลายเพียงพอในระบบกฎหมายภายใน
ของรัฐตาง ๆ๑๐  

 ทั้งนี้ หากเปนกรณีที่เปนหลักกฎหมายทั่วไปที่กอตัวขึ้นในระบบกฎหมายระหวางประเทศ
เองโดยไมมีบอเกิดในระบบกฎหมายภายในรัฐ รูปแบบการยอมรับนับถือจะปรากฏในทางปฏิบัติ
ของรัฐในเวทีระหวางประเทศ ตลอดจนคําตัดสินของศาลและองคกรตุลาการที่มีเขตอํานาจในทาง
ระหวางประเทศเปนหลัก โดยไมตองพิจารณาขอบงช้ีในระดับระบบกฎหมายภายในของรัฐ๑๑  

 อยางไรก็ตาม กรณีนี ้ คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศยังมีความเห็นไมยุติ
แตไมปฏิเสธความเปนไปไดของหลักกฎหมายท่ัวไป ประเภทท่ี ๒ น้ี ท้ังไดแนะนําใหศึกษาเพ่ิมเติม๑๒

ซึ่งจะมีการศึกษาโดยละเอียดตอไปในวงงานของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ
ของสหประชาชาติ๑๓ ตอไป 

๘ United Nations General Assembly, “International Law Commission, First report on general principle 
of law by Marcelo Vázquez-Bermúdez, p. 49. and United Nations, Report of the International Law Commission 
(Seventieth-first session) A/74/10, p. 330.

๙ United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) A/74/10, pp. 335, 339.
๑๐ United Nations General Assembly, “International Law Commission, First report on general principle of 

law by Marcelo Vázquez-Bermúdez, Special Rapporteur, A/CN.4/732,”. pp. 49-51.
๑๑ Ibid., pp. 51-52.  
๑๒ United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) A/74/10, p. 339.
๑๓ United Nations General Assembly, “International Law Commission, First report on general principl of law 

by Marcelo Vázquez-Bermúdez, Special Rapporteur, A/CN.4/732,” pp. 49-50, 52.  
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หลักสากล : มิติทางกฎหมายภายใต�โลกาภิวัตน� 
(Universal Principles : Legal Aspect and Globalization) ตอนท่ี ๘

๑๒๖จุ ล นิิ ติ

 สําหรับผูเขียนนั้นเห็นวา ภายในสังคมระหวางประเทศภายใตกระบวนการโลกาภิวัตน
ยอมจะเปนปจจัยสงเสริมใหหลักกฎหมายทั่วไปกอตัวขึ้นในระบบกฎหมายระหวางประเทศไดมาก
ยิ่งขึ้น และองคความรูทางวิชาการเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป ประเภทที่ ๒ นี้ จะมีพัฒนาการ
ท่ีกาวหนามากย่ิงข้ึนตอไปเปนลําดับ

องค�ประกอบท่ี ๓ การยอมรับนับถือโดยสังคมนานาประเทศ (by civilized nations) 

  องคประกอบสุดทายในการที่จะเปนหลักกฎหมายทั่วไปไดนั้นตองไดรับการยอมรับนับถือ
จากสังคมนานาประเทศ (by civilized nations) ซ่ึงในปจจุบันขอบทท่ีกลาวถึง “civilized nations” 
มิไดมีความหมายตรงตามตัวอักษรวา “ชาติอารยะ” อันทําใหคิดไปไดวาตองมีบางชาติท่ีจะถือเปน
ชาติอนารยะ (Uncivilized Nations) ดังที่เคยกลาวมาแลว เพราะไมสอดคลองกับหลักการที่วาดวย
ความเทาเทียมกันของอธิปไตยของแหงรัฐ๑๔ นักกฎหมายระหวางประเทศหลายทานมีความเห็นใหใช
คําวา “States”๑๕ อันหมายถึง “รัฐ” อธิปไตย แทนท่ีคําดังกลาว ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมาย
ระหวางประเทศเสนอใหใชคําวา “สังคมนานาประเทศ” หรือ “community of nations”
โดยเทียบเคียงจาก พิธีสารระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Right – ICCPR) มาตรา ๑๕ ยอหนา ๒ ท่ีมีขอบทอางถึงการ
ยอมรับนับถือของรัฐตาง ๆ ไวท่ีพอเทียบเคียงในกรณีน้ีได๑๖  ความตอนหน่ึงวา 

 “Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person
for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to 
the general principles of law recognized by the community of nations”๑๗  

 สรุปไดวา องคประกอบของหลักกฎหมายท่ัวไป (Elements of General Principle of Law) 
พิจารณาไดจากขอบทของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ มาตรา ๓๘ ยอหนา ๑ (ซี) วา 
หลักกฎหมายท่ัวไปในทางกฎหมายระหวางประเทศตองเปนหลักการท่ีมีลักษณะเปนการท่ัวไปซ่ึงไดรับ
การยอมรับนับถือจากสังคมนานาประเทศ อันมีรายละเอียดปลีกยอยมากมายในทางวิชาการที่ตอง
ทําการศึกษาตอไป ในฐานะที่เปนกฎเกณฑที่ทุกรัฐจําตองอนุวัติเพื่อประโยชนสูงสุดในการอยูรวมกัน
ในประชาคมโลกและใชบังคับไดอยางเปนสากล (Universally applicable) โดยมีบทบาทในฐานะ
หลักการสําหรับการอุดชองวาง (filling the gaps) ของขอบทสนธิสัญญาและหลักกฎหมาย
จารีตประเพณีระหวางประเทศ 

  (โปรดติดตามตอนตอไป)

๑๔ United 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.

๑๕ United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) A/74/10, p. 332.
๑๖ Ibid., p. 336, 338.
๑๗ International Covenant on Civil and Political Right: Article 15 paragraph 2.

123-126-MAC6.indd   126123-126-MAC6.indd   126 5/5/20   2:06 PM5/5/20   2:06 PM




