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กลาวไดวา อนสุญัญากรงุเวยีนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙ 
(Vienna Convention on the Law of Treaties 1969) ไดใหนยิามความหมาย
ของหลักกฎหมายบัง คับเ ด็ดขาด (peremptory norm of general 
international law)  หรอื “Jus cogens” วา หมายถึง “กฎเกณฑแบบแผน (Norms) 
อันเปนที่ยอมรับนับถือและรับรองโดยประชาคมระหวางประเทศของรัฐท้ังปวง
วาเปนกฎเกณฑอันไมอาจที่จะยกเวนหรือเบี่ยงเบนเปนอยางอื่นได ทั้งจะ
แกไขเปลี่ยนแปลงได ก็แตโดยกฎเกณฑแบบแผนซ่ึงเกิดขึ้นในภายหลังอันมี
ลักษณะอยางเดียวกันเทานั้น”๑ ซึ่งคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ
แหงสหประชาชาติไดเคยกําหนดนิยามของหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดไวตรงกัน
ทุกตัวอักษรในรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาว๒ 

อนุสัญญากรุงเวียนนาฉบับขางตน ไดกําหนดผลของการท่ีสนธิสัญญา
ขัดตอหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด (กฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศซึ่งรัฐ
ไมสามารถจะทําสนธสิญัญายกเวนเปนอยางอืน่ได) ไวใน  ๒  กรณดีวยกัน กลาวคอื
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ตอนที่ ๑๑

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

                          หลักสากล : มิติทางกฎหมาย
ภายใต�โลกาภิวัตน� 

(Universal Principles : Legal Aspect
and Globalization)  

(ต�อจากตอนที่แล�ว)

   ๑ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 Article 53;
  “… a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by 
the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which 
can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.”
   ๒ Conclusion 2 Definition of a peremptory norm of general international law (jus cogens) 
see United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) - A/74/10 (New York: 
United Nations, 2019), p. 142.

ความหมาย สถานะ และองค�ประกอบของหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด 
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หลักสากล : มิติทางกฎหมายภายใต�โลกาภิวัตน� (Universal Principles : Legal Aspect and Globalization)
ตอนท่ี ๑๑ ความหมาย สถานะ และองค�ประกอบของหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด

๑๖๒จุ ล นิิ ติ

   ๓ จุมพต  สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ เลม ๒, พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพฯ: วิญูชน, ๒๕๕๒),หนา ๑๕๔.
   ๔ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Article 44 Separability of treaty provisions;
 “5. In cases falling under articles 51, 52 and 53, no separation of the provisions of the treaty 
is permitted.”.
   ๕ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Article 64 Emergence of a new peremptory norm 
of general international law (“jus cogens”);
 “If a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in confl ict 
with that norm becomes void and terminates.”.
    ๖ United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-fi rst session) - A/74/10, p. 176.

๗ Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between 
International Organizations 1986: 

Article 53 Treaties confl icting with a peremptory norm of general international law (jus cogens);
 “A treaty is void if, at the time of its conclusion, it confl icts with a peremptory norm of general 
international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law 
is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which 
no derogation is permitted and which can be modifi ed only by a subsequent norm of general international law 
having the same character.”

Article 64 Emergence of a new peremptory norm of general international law (jus cogens);
 “If a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in confl ict 
with that norm becomes void and terminates.”.

 กรณีที่ ๑ กรณีขัดตอหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด ท่ีมีอยูแลว ในระหวางเวลาที่จัดทํา
สนธิสัญญา จะนําไปสูความไมสมบูรณของสนธิสัญญา (Invalidity of treaties) ตามขอ ๕๓  
สนธสิญัญายอมตกเปนโมฆะมาตัง้แตตน (void ab initio) นบัตัง้แตเวลาทีทํ่าสนธสิญัญาน้ัน๓  และ
รุนแรงถึงขั้นวาตกเปน“โมฆะท้ังฉบับ” ไมสามารถแยกสวนพิจารณาไดเลยวาขอบทสวนใดไมขัดตอ
หลักกฎหมายเด็ดขาดแลวจะมีผลบังคับตอไป๔

 กรณีที ่๒ กรณทีีเ่กดิหลกักฎหมายบงัคบัเด็ดขาดอบุตัขิึน้ใหมภายหลงัการจดัทําสนธสิญัญา 
นําไปสูการยกเลิกการใชบังคับของสนธิสัญญา (Termination of the operation of treaties) 
ตามขอ ๖๔ เปนผลใหสนธิสัญญาที่มีผลใชบังคับอยูนั้นยกเลิกการใชบังคับและตกเปนโมฆะสิ้นผล
ลงนบัแตนัน้๕ อยางไรกต็าม สนธสัิญญานัน้มผีลสมบรูณมาตัง้แตตนจนถงึเวลาทีเ่กิดหลกักฎหมายบงัคบั
เด็ดขาดขึ้นใหมในภายหลัง๖ 

 ทีก่ลาวมาทัง้หมด คอื การนาํเสนอในมติิของ “ความหมาย สถานะ และผลของหลกักฎหมาย
บังคับเด็ดขาด” ที่ปรากฏชัดแจงเปนลายลักษณอักษรในตราสารระหวางประเทศ คือ อนุสัญญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ขอ ๕๓ และขอ ๖๔ อันเปนผลจากการนํา
แนวคดิจากสาํนกักฎหมายธรรมชาตมิากาํหนดไวเปนรปูธรรมในตราสารระหวางประเทศเปนครัง้แรก
และตอมาไดมีการรับรองหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดใน ป ค.ศ. ๑๙๘๖ ในอนุสัญญากรุงเวียนนา
วาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐและองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวาง
ประเทศดวยกัน ค.ศ. ๑๙๘๖ (Vienna Convention on the Law of Treaties between States 
and International Organizations or between International Organizations 1986) 
ที่กําหนดขอบทไวในลักษณะเดียวกันในขอ ๕๓ และขอ ๖๔ ตามลําดับ๗

161-165-MAC6.indd   162161-165-MAC6.indd   162 10/29/20   1:13 PM10/29/20   1:13 PM



หน�าต�างโลก : The Knowledge Windows

พ.ค. - มิ.ย. ๖๓๑๖๓

สิ่งที่ไดจากการศึกษาหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดในอนุสัญญากรุงเวียนนา ทั้ง ๒ ฉบับ
ไดแก การที่วงการกฎหมายระหวางประเทศไดยอมรับนับถือวา หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดมีสถานะ
ที่รัฐจะทําความตกลงระหวางประเทศใหขัดหรือแยงตอหลักการนี้ไมได ในปจจุบันวงการกฎหมาย
ระหวางประเทศเห็นพองกันวา แมหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดจะมีลักษณะที่ใกลเคียงกับ
หลกักฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ (customary international law) แตกม็สีถานะทีส่งูกวา
หลักการน้ันเพราะมีเงื่อนไขพิเศษในตัวเองวา เปนกฎเกณฑบรรทัดฐานท่ีมีลักษณะหามโตแยง
โดยเด็ดขาด๘  

ความเป�นหลักบรรทัดฐานสูงสุด และความเป�นสากลของหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด

“Peremptory norms of general international law (jus cogens) 

reflect and protect fundamental values of the international community, 

are hierarchically superior to other rules of international law 

and are universally applicable.”

ความขางตนมา คณะกรรมาธกิารกฎหมายระหวางประเทศแหงสหประชาชาตไิดใหการรบัรอง
และกลาวถงึ ความเปนหลักบรรทัดฐานสูงสดุ และความเปนสากลของหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด
มีสาระสําคัญวา๙ หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดเปนหลักการซ่ึงสะทอนและธํารงคุณคาพ้ืนฐาน
ของสงัคมนานาประเทศ มลีาํดบัศกัดิเ์หนอืกฎเกณฑทางกฎหมายระหวางประเทศอยางอืน่๑๐ ตลอดจน
ปรับใชไดอยางเปนสากล ดังนั้น หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดจึงมีสถานะเปนกติกาสากลท่ีผูกพัน
นานาประเทศ และมสีถานะเปน “หลกัสากล” อกีประการหน่ึง ทีบ่ทความชดุนีมุ้งหมายทําการศกึษา
มาโดยตลอด

๘ Noémie Gagnon-Bergeron, “Breaking the Cycle of Deferment: Jus Cogens in the Practice of International
Law,” Utrecht Law Review 15, no.1 (2019): 50–64, p. 55.  
  ๙ Conclusion 3 General nature of peremptory norms of general international law (jus cogens)
see United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) - A/74/10, p.150.

๑๐ Markus Petsche, “Jus Cogens as a Vision of the International Legal Order,” Penn State International 
Law Review 29, no. 2, (2010): 233-273. pp. 258, 262.
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หลักสากล : มิติทางกฎหมายภายใต�โลกาภิวัตน� (Universal Principles : Legal Aspect and Globalization)
ตอนท่ี ๑๑ ความหมาย สถานะ และองค�ประกอบของหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด

๑๖๔จุ ล นิิ ติ

องค�ประกอบของหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด

จากการศึกษาพบวา องคประกอบของหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดนั้นยอมเปนไปตามที่
กาํหนดไวในขอบทของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญัญาฯ ทีก่าํหนดไววา หลกักฎหมาย
บงัคับเด็ดขาดยอมตองมีองคประกอบเปน “กฎเกณฑแบบแผน (Norms) อันเปนที่ยอมรับนับถือ
และรับรองโดยประชาคมระหวางประเทศของรัฐทั้งปวงวาเปนกฎเกณฑอันไมอาจที่จะยกเวน
หรือเบี่ยงเบนเปนอยางอื่นได ทั้งจะแกไขเปลี่ยนแปลงไดก็แตโดยกฎเกณฑแบบแผนซึ่งเกิดขึ้น
ในภายหลังอันมีลักษณะอยางเดียวกัน เทานั้น”

 คณะกรรมาธกิารกฎหมายระหวางประเทศแหงสหประชาชาตไิดใหการรบัรองและกลาวถงึ
เรื่องนี้ไวสอดคลองกับขอบทดังกลาว แตแยกพิจารณาขยายความเพิ่มเติมไว ดังนี้๑๑

 To identify a peremptory norm of general international law (jus cogens), it is 
necessary to establish that the norm in question meets the following criteria:

(a) it is a norm of general international law; and 

(b) it is accepted and recognized by the international community of 
States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can 
be modified only by a subsequent norm of general international law having the same 
character.

ทัง้นี ้พยานหลกัฐานทีแ่สดงถงึการยอมรบันบัถอืและรบัรอง (accepted and recognized)
ตามขอ (b) นัน้ คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศไดอธบิายวา อาจพบไดในหลายรูปแบบ
ตัวอยางเชน คําแถลงการณในนามของรัฐ (public statements made on behalf of States) 
เอกสารทางการ (official publications) ความเห็นทางกฎหมายที่ออกในนามรัฐบาล (government 
legal opinions) เอกสารโตตอบทางการทูต (diplomatic correspondence) การกระทําทางนติบิญัญัติ
และทางบริหาร (legislative and administrative acts) คําตดัสินของศาลภายใน (decisions of 
national courts) ขอบทของสนธิสัญญา (treaty provisions) ตลอดจนอาจพบไดในขอมติที่ไดรับ
การรับรองโดยองคการระหวางประเทศ หรือในการประชุมระหวางประเทศ (resolutions adopted 
by an international organization or at an intergovernmental conference)๑๒ 

๑๑ Conclusion 4 Criteria for the identifi cation of a peremptory norm of general international law (jus cogens)
see United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-fi rst session) - A/74/10, pp. 157-158. 

๑๒ Conclusion 8 Evidence of acceptance and recognition
 1. Evidence of acceptance and recognition that a norm of general international law is a peremptory 
norm (jus cogens) may take a wide range of forms. 
 2. Such forms of evidence include, but are not limited to: public statements made on behalf of States; 
offi cial publications; government legal opinions; diplomatic correspondence; legislative and administrative acts; 
decisions of national courts; treaty provisions; and resolutions adopted by an international organization or at an 
intergovernmental conference.
 see United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-fi rst session) - A/74/10,
pp. 168-170. 
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ผูเขียนมีขอสังเกตวา กรณีขางตนเปนเรื่องท่ียากลําบากท่ีผูใชและตีความในทางปฏิบัติ
จะประเมนิดวยตนเองวา หลกัการหรอืพยานหลกัฐานใด ๆ  จะถอืเปนหลกับรรทดัฐานทีเ่ขาองคประกอบ
ทัง้หมดขางตน การศึกษาเร่ืองดังกลาว คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ
ยังพิจารณาหาขอยุติมาแลวเปนเวลากวา ๕ ป และโดยเง่ือนไขและองคประกอบขางตน เห็นไดวา
หลกักฎหมายบงัคบัเดด็ขาดเกดิขึน้ไดคอนขางยาก แมกระบวนการโลกาภวิตันจะผนัเรงพฒันาการ
ของกฎหมายระหวางประเทศไดในหลายกรณี ปจจุบันก็ยังไมมีการประมวลอยางชัดเจนวา
หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดไดแกหลักการใดบาง

แมวาหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดในมิติของกฎหมายระหวางประเทศ ไดมีวิวัฒนาการ
จากแนวคดิกฎหมายธรรมชาตใินหลกักฎหมายโรมนั สูการกาํหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศวาดวย
สนธสิญัญา แตพฒันาการของกฎหมายระหวางประเทศภายใตกระบวนการโลกาภิวตัน (Globalization)
ก็ทําใหเกิดขอถกเถียงทางวิชาการอยางกวางขวางในมิติตาง ๆ เชน ประเด็นการเปนกติกาสูงสุด
เหนือหลักกฎหมายระหวางประเทศท้ังปวงแตยังคงตองอาศัยการยอมรับนับถืออยางกวางขวาง
จากสังคมนานาประเทศ หรือเกณฑขอบงชีว้าหลักการใดจะถือเปนหลักกฎหมายบังคบัเด็ดขาดบาง 
และอีกหลายประเด็นที่ยังไมเปนขอยุติ

 ดังนั้น การพิจารณาวาเร่ืองใดเปนหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดพึงพิจารณาจากการท่ี
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศในฐานะหนวยงานหลักดานวิชาการกฎหมายระหวางประเทศ
ของโลกไดประมวลไวเบือ้งตน เพือ่ประโยชนในการใชและการตคีวามในทางปฏบิตัดิงัจะไดอธบิาย
ตอไป

(โปรดติดตามตอนตอไป)
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