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(ต�อจากตอนที่แล�ว)

บทความตอนที่แลว ไดนําเสนอเกี่ยวกับองคประกอบของหลักกฎหมาย
ทั่วไปว าต องมีลักษณะเปน “กฎเกณฑท่ัวไปท่ีได รับการยอมรับนับถือ
จากสังคมนานาประเทศ” ซึ่งทานผู อานไดทราบแลววา ในองคประกอบ
ที่ว าด วย “การยอมรับนับถือ” ได กล าวถึงรูปแบบการยอมรับนับถือ
ว าจําต องข้ึนอยู กับ “ประเภทของหลักกฎหมายท่ัวไป” ว ามีบ อเกิด
จากระบบกฎหมายภายในประเทศหรือจากการกอตัวขึ้นเองในระบบกฎหมาย
ระหวางประเทศ ทั้งนี้ ผูรายงานพิเศษแสดงความเห็นในรายงานฉบับแรก
วาดวยหลักกฎหมายทั่วไป (First report on general principle of law)
วา หากเปนกรณีแรก รูปแบบที่จะนํามาพิจารณาถึงการยอมรับนับถือ
คือแนวทางปฏิบัติ (practice) ที่ในทางวิชาการตองถือวาเปนการยอมรับนับถือ
อย างแพร หลายเพียงพอในระบบกฎหมายภายในของรัฐต าง ๆ๑ และ
หากเปนกรณีท่ีสอง ซึ่งเปนหลักกฎหมายท่ัวไปที่กอตัวขึ้นในระบบกฎหมาย
ระหวางประเทศเอง รูปแบบการยอมรับนับถือจะปรากฏในทางปฏิบัติของรัฐ
ในเวทีระหว างประเทศ ตลอดจนคําตัดสินของศาลและองคกรตุลาการ
ที่มีเขตอํานาจในทางระหวางประเทศเปนหลัก โดยไมตองพิจารณาขอบงช้ี
ในระดับระบบกฎหมายภายในของรัฐ๒    
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ตอนที่ ๙ 

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

                          หลักสากล : มิติทางกฎหมาย
ภายใต�โลกาภิวัตน� 

(Universal Principles : Legal Aspect
and Globalization)  

๑ 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). pp. 49-51.
 ๒  Ibid., pp. 51-52. 
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หลักสากล : มิติทางกฎหมายภายใต�โลกาภิวัตน� 
(Universal Principles : Legal Aspect and Globalization) ตอนท่ี ๙

๑๔๐จุ ล นิิ ติ

ในบทความตอนน้ีจะนําเสนอขอมูลจากผลการพิจารณาศึกษาของผูรายงานพิเศษตามท่ีปรากฏ
ในรายงานฉบับดงักลาว จากการศึกษา รายงานฉบบัแรกของผูรายงานพเิศษวาดวยหลกักฎหมายทัว่ไป
ไดกลาวถึงบอเกิดของหลักกฎหมายทั่วไปในทางกฎหมายระหวางประเทศไวใน Section II Part 4 
ของรายงานฉบับดังกลาว ซึ่งพิจารณาไดวาในทางวิชาการดานกฎหมายระหวางประเทศน้ัน 
หลกักฎหมายท่ัวไปสามารถจําแนกไดเปน ๒ ประเภท ตามแนวคิดวาดวยบอเกิด ๒ ลกัษณะ กลาวคือ
หลกักฎหมายทัว่ไปทีไ่ดรบัมาจากระบบกฎหมายในของรฐั (derived from National legal system)
และทีก่อตวัขึน้ภายในระบบกฎหมายระหวางประเทศ (formed within International legal system)๓ 

ซึ่งคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศเห็นพองดวยกับการจําแนกประเภทของบอเกิด
ในลกัษณะขางตน๔  ปรากฏผลการศึกษาตามรายงานพรอมดวยขอสงัเกตของคณะกรรมาธิการกฎหมาย
ระหวางประเทศ ดังนี้

หลักกฎหมายทั่วไปท่ีได�รับมาจากระบบกฎหมายในของรัฐ (derived 
from National legal system)

ดังท่ีปรากฏในเอกสารยกรางธรรมนูญศาลสถิตยุติธรรมระหวางประเทศ หลักกฎหมายท่ัวไป
ประเภทน้ีมีแนวคิดที่ยอมนับถือกันมาในเวลากอนท่ีจะมีการประกาศใชธรรมนูญศาลสถิตยุติธรรม
ระหวางประเทศ ซึ่งในเวลานั้นไดมีการปรับใชหลักหรือกฎเกณฑที่ปรากฏใน กฎหมายภายในของรฐั
หรือแมแตปรับใช หลักกฎหมายโรมัน (Roman Law)๕ ซึ่งเปนที่มาประการหน่ึงของแนวคิด
หลักกฎหมายของระบบกฎหมายซีวิลลอว ดวยเชนกัน

หลักกฎหมายท่ัวไปในทางระหวางประเทศท่ีมาจากระบบกฎหมายภายในของรัฐ
นั้นไดมีการอางถึงในทางปฏิบัติของรัฐตาง ๆ และในคําตัดสินของศาลและองคกรตุลาการท่ีมี
เขตอาํนาจระหวางประเทศมาโดยตลอด๖  นอกจากนี ้ในสนธสิญัญาหรอืความตกลงระหวางประเทศ
ที่เปนลายลักษณอักษรหลายฉบับก็ไดกลาวถึงการนํา “หลักกฎหมายท่ัวไป” มาใชในฐานะท่ีเปน
หลักการสําหรับการอุดชองวางการปรับใชขอบทลายลักษณอักษร๗

 อยางไรก็ตาม หลักการที่จะไดรับการยอมรับวาเปนหลักกฎหมายท่ัวไปประเภทน้ี ตองผาน
การวเิคราะหถงึ ๒ ขัน้ตอน (Two - steps analysis) กลาวคือ ขัน้ตอนแรก ตองสามารถระบไุดวาเปน
หลกัการทีย่อมรบันบัถอืและปรบัใชเปนการทัว่ไปในระบบกฎหมายภายในของรฐั หรอืในระบบกฎหมาย
หลักของโลก และขั้นตอนตอมา คือ หลักการเชนวานั้น ตองสามารถปรับใชไดในบริบทของระบบ

๓ United Nations,  Report  of  the  International  Law  Commission  (Seventieth-fi rst session) - A/74/10
(New York: United Nations, 2019), p. 332.
 ๔ Ibid., p. 336.
   ๕ 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. 56-57.
   ๖ Ibid., pp. 57-64.
   ๗ Ibid., pp. 58-59.
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กฎหมายระหวางประเทศ หากผานทัง้ ๒ ขัน้ตอนนีแ้ลว ยอมถอืไดวาหลกัการนัน้เปน “หลกักฎหมาย
ทัว่ไปจากระบบกฎหมายภายในของรัฐ” ๘ ซึง่ในทางวชิาการเรยีกกระบวนการน้ีวา “Transposition”

ดังเชนที่ Judge McNair ผูพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดกลาวไวความเห็น
สวนตนในคาํพพิากษาความเห็นเชงิปรกึษา (Advisory opinion) กรณ ีInternational Status of South-
West Africa มสีาระสาํคญัตอนหนึง่สรปุไดวา แมระบบกฎหมายระหวางประเทศยงัคงรบัเอาหลกัการ
และกฎเกณฑจากระบบกฎหมายภายในของรัฐอยูเสมอ แตมใิชเปนลกัษณะการท่ีจะนาํหลกัการนัน้ ๆ 
มาใชไดในทันทีทนัใด แตตองพิจารณาถึงการสามารถปรับใชไดในบริบทของกฎหมายระหวางประเทศดวย๙

 ตอประเดน็นี ้ผูเขยีนขอยกตวัอยางการปรบัใชหลกักฎหมายทัว่ไปในคดขีองศาลยตุธิรรมระหวาง
ประเทศกรณีปราสาทพระวิหาร๑๐  ทีไ่ดมกีารปรบัใช “หลกักฎหมายปดปาก” หรอื หลกั “Estoppel”
ทําใหผลแหงคําพิพากษาในคดีดังกลาวไมเปนคุณแกราชอาณาจักรไทย ซึ่งหลักการดังกลาวน้ี
มีนักกฎหมายระหวางประเทศหลายทานไดกลาววา หลักกฎหมายปดปากท่ีใชกันแพรหลาย
ในระบบกฎหมายภายในนัน้ ไมสามารถหยบิยกมาปรบัใชในบรบิทของกฎหมายระหวางประเทศได
ในลักษณะเดียวกับท่ีปรับใชในระบบกฎหมายภายใน๑๑  ทั้งยังมีขอถกเถียงอยูในวงการวิชาการ
ถงึการปรบัใชในบรบิทของกฎหมายระหวางประเทศอยูในหลายประเด็น

 หลักกฎหมายท่ัวไปท่ีก�อตัวข้ึนภายในระบบกฎหมายระหว�างประเทศ 
(formed within International legal system) 

ผูรายงานพิเศษแสดงความคิดเห็นในรายงานวา แมขอบทหรือเอกสารเตรียมรางของธรรมนูญ
ศาลสถิตยุติธรรมระหวางประเทศจะไมไดกลาวถึงหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีกอตัวขึ้นภายในระบบกฎหมาย
ระหวางประเทศ แตก็ไมปรากฏชัดแจงวาหลักกฎหมายทั่วไปจะตองเกิดจากระบบกฎหมายภายใน
ของรฐัเทานัน้ ประกอบกบัเม่ือพจิารณาวาหลกักฎหมายทัว่ไปมีบทบาทเปนมาตรการสาํหรบัการอดุชองวาง
ทางกฎหมายกรณีไมมีขอบทสนธิสัญญาหรือหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศจะปรับใชได
ซึง่บางกรณอีาจรวมถงึการปราศจากหลกักฎหมายทัว่ไปทีเ่กดิจากระบบกฎหมายภายในของรฐัจะปรบัใช
ไดดวยเชนกนั ดงันัน้ หลักกฎหมายท่ัวไปอันกอตวัขึน้ภายในระบบกฎหมายภายในระหวางประเทศ
เองยอมสมเหตสุมผลท่ีจะมีขึน้ได แนวคดิดงักลาวนีป้รากฏอยางแพรหลายในแนวทางปฏิบติัของรัฐ
แนวคาํพพิากษาของศาลท่ีมเีขตอาํนาจระหวางประเทศ ตลอดจนวรรณกรรมทางวิชาการทีเ่กีย่วของ 
กส็นบัสนนุการมอียูของหลกักฎหมายท่ัวไปประเภทน้ี๑๒

๘ United Nations,  Report  of  the  International  Law  Commission  (Seventieth-fi rst session) - A/74/10, 
p. 332.
   ๙ United Nations General Assembly, “International Law Commission, First report on general principle 
of law by Marcelo Vázquez-Bermúdez, Special Rapporteur, A/CN.4/732,”. p. 65.
   ๑๐Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 15 June 
1962: I.C. J. Reports 1962, p. 6.
   ๑๑United Nations General Assembly, “International Law Commission, First report on general principle 
of law by Marcelo Vázquez-Bermúdez, Special Rapporteur, A/CN.4/732,”. pp. 61, 66.

๑๒United Nations,  Report  of  the  International  Law  Commission  (Seventieth-fi rst session) - A/74/10, 
p. 332.
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หลักสากล : มิติทางกฎหมายภายใต�โลกาภิวัตน� 
(Universal Principles : Legal Aspect and Globalization) ตอนท่ี ๙

๑๔๒จุ ล นิิ ติ

 ในทางปฏิบัติ ศาลและองคคณะท่ีมีอํานาจทางตุลาการระหวางประเทศไดปรับใช
หลักกฎหมายท่ัวไปในฐานะเปนบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศประการหนึ่งอยางแพรหลาย
และมีพฒันาการการปรับใชมากย่ิงขึน้ในวงการกฎหมายระหวางประเทศสาขาตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกับ
ตวัแสดงทีไ่มใชรฐั (non - State actors) เชน ในสาขากฎหมายอาญาระหวางประเทศและกฎหมาย
การลงทุนระหวางประเทศ เชน ศาลยตุธิรรมระหวางประเทศเคยปรับใชหลกั Pacta Sunt Servanda 
หลกั Res judicata หลกั Equality of parties เปนตน๑๓  ซึง่มไิดจาํกดัเฉพาะแตหลกัทีเ่กดิจากระบบกฎหมาย
ภายในของรฐัเทานัน้ ทัง้นี ้ศาลยุตธิรรมระหวางประเทศเองยังกลาวถึงหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีกอตวัข้ึน
ในระบบกฎหมายระหวางประเทศดวยเชนกัน เชน “หลักการท่ีเปนรากฐานของอนุสัญญาวาดวย
การหามการฆาลางเผาพันธุ อันไดรับการยอมรับนับถือโดยสังคมนานาประเทศและผูกพันรัฐทั้งปวง”
“หลกัการพืน้ฐานทัง้ปวงแหงกฎหมายวาดวยมนษุยธรรม” และ “หลกัการวาดวยการกาํหนดเจตจาํนง
ตนเองของพลเมืองในฐานะหลักกฎหมายระหวางประเทศรวมสมยั” ๑๔  เปนตน

 อยางไรก็ตาม คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศยังมีความเห็นไมเปนที่ยุติ
โดยคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศบางสวนยังมีความเห็นวา กรณียังไมมีความเห็น
ดานแนวปฏบิตัขิองรฐัสนบัสนนุบอเกดิของหลกักฎหมายทัว่ไปประเภทนีอ้ยางเพยีงพอ๑๕ แตกไ็มปฏเิสธ
ความเปนไปไดของหลักกฎหมายท่ัวไป ประเภทท่ี ๒ นี ้ทัง้ไดแนะนําใหศกึษาเพ่ิมเตมิ๑๖  ซึง่จะมีการศึกษา
โดยละเอียดตอไปในวงงานของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศของสหประชาชาติ๑๗

ในการดาํเนนิงานของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศในลําดบัขัน้การพจิารณาตอไป

 สําหรับผูเขียนน้ันเห็นวา ในปจจุบัน แมหลายฝายยังมีความเห็นวาพัฒนาการของบอเกิด
ประเภทท่ี ๒ นี้ ยังไมมีความชัดเจนเพียงพอและอาจมีปญหาในการพิจารณาจําแนก เพราะคอนขาง
ใกลเคยีงกบั“หลกักฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ” หรอื “Customary International Law”
อยางยิง่ อยางไรกต็าม ภายใตสงัคมระหวางประเทศและกระบวนการโลกาภวิตันยอมจะเปนปจจัยสงเสรมิ
ใหหลกักฎหมายทัว่ไปกอตัวข้ึนในระบบกฎหมายระหวางประเทศไดมากย่ิงข้ึน และองคความรูทางวิชาการ
เกีย่วกับหลกักฎหมายท่ัวไป ประเภทท่ี ๒ น้ี จะมพีฒันาการทีก่าวหนาตอไปเปนลาํดบั

ดังนั้น ในช้ันตนจึงควรพิจารณาวาหลักกฎหมายทั่วไปในทางระหวางประเทศในปจจุบัน
มบีอเกิดท่ีชดัเจนซ่ึงพัฒนามาจากระบบกฎหมายภายในของรัฐ (derived from National legal system)
เปนหลกั แตตองไมละทิง้ขอพจิารณาเรือ่งหลกักฎหมายท่ัวไปท่ีกอตวัขึน้ภายในระบบกฎหมายระหวาง
ประเทศ (formed within International legal system) ดวยเชนกนั

                            (โปรดตดิตามตอนตอไป)

  ๑๓Ibid., p. 228.
  ๑๔Ibid., p. 229.
  ๑๕Ibid., p. 336.
   ๑๖Ibid., p. 339.
   ๑๗United Nations General Assembly, “International Law Commission, First report on general principle 
of law by Marcelo Vázquez-Bermúdez, Special Rapporteur, A/CN.4/732,”. pp. 49-50, 52.
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