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	รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 217 กำหนด
ใหสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนหนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 กำหนดใหสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีพันธกิจ
หลักในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในทุกดาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนกระบวนการพิจารณาคดี การศึกษาวิเคราะหดานคดี
และกฎหมาย และการศึกษาวิจัยทางวิชาการ ในดานการศึกษาวิจัยนั้น กลาวไดวา
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไดรวมมือกับนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา
และขาราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในการผลิตผลงานการศึกษาที่เกี่ยวของกับ
รัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอใหคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาใช
ประโยชนซึ่งไดจัดพิมพเผยแพรไปแลวเปนจำนวนมาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 วรรคสอง
ไดบัญญัติวา “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอก
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตาม
หนังสือส ญ
ั ญา ห รือม ผี ลกระทบตอ ค วามมนั่ คงทางเศรษฐกิจห รือส งั คมของประเทศอยาง
กวางขวาง หรือม ีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ อยางมี
นัยสำคัญต อ งไดรบั ค วามเห็นชอบของรฐั สภา...” ด งั น นั้ เพือ่ ป ระโยชนทางวชิ าการในสว น
ที่เกี่ยวของกับกรณีของหนังสือสัญญาระหวางประเทศใดที่ตองไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา ตามมาตรา 190 วรรคทาย ของรัฐธรรมนูญดังกลาว สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จึงไดจัดใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหนังสือสัญญาระหวางประเทศขึ้นเพื่อประโยชน
ทางวิชาการโดยไมมีผลผูกพันตอการวินิจฉัยค ดีของศาลรัฐธรรมนูญแ ตอยางใด

ii
การสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพ และ
กฎหมายมหาชน รวมถึงบ ทบาทและอำนาจหนาทีข่ ององคกรในกระบวนยตุ ธิ รรม ถือเปน
ภารกิจสำคัญที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไ ดยึดถือปฏิบัติตลอดมา ประกอบกับรายงาน
การศึกษาวิจัยของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนที่เรียกรองตองการของชุมชนวิชาการ
มาโดยตอเนื่อง จึงหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง “หนังสือ
สัญญาระหวางประเทศที่ไดรับค วามเห็นชอบจากรัฐสภา” จะเปนประโยชนตอก าร
เพิ่มพูนองคความรู และการอางอิงในทางวิชาการ รวมถึงเปนประโยชนตอการขยาย
เครือขายวิทยบริการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใหกระจายฐานความรูสูสาธารณชน
ออกไปไดอยางกวางขวางมากขึน้ ตามปณิธานและวตั ถุป ระสงคของศาลรฐั ธรรมนูญแ ละ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มีความมุงมั่นในการปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญบนฐาน
ของการ “ยึดหลักน ิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย หวงใยสิทธิเสรีภาพของประชาชน” เพื่อ
ธำรงไวซึ่งระบบนิติรัฐของประเทศ ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสืบไป
					
					

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กรกฎาคม 2553
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	การดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับ
ความเ ห็ น ชอบจ ากรั ฐ สภา” ใ นค รั้ ง นี้ ผู  ท ำวิ จั ย ใ นฐ านะที่ ป รึ ก ษาโ ครงการไ ด รั บ
การสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนอยางดี ทำใหโครงการวิจัย
สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและกรอบเวลาตามที่ระบุไวในสัญญาจางเลขที่ 14/2552
ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2552 ผูทำวิจัยจึงขอขอบคุณสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ไว ณ ที่นี้ดวย นอกจากนี้ในการดำเนินโครงการวิจัยนี้ผูทำวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ทานศาสตราจารย ดร.อรุณ ภาณุพงศ ที่ไดรับเปนที่ปรึกษาโครงการวิจัยและกรุณา
ใหคำแนะนำอันเปนประโยชนตอโครงการวิจัยนี้และตอผูวิจัย อีกทั้งทานยังไดกรุณา
รับเปนผูวิจารณงานวิจัยในการสัมมนาทางวิชาการหัวขอดังกลาวโดยมีขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงงานวิจัยใหสมบูรณยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบคุณทานอาจารย
ดวงเดน น าคสหี ราช ซ งึ่ ร บั หนาท เ่ี ปนผูช ว ยวจิ ยั ข องผวู จิ ยั ท า นอาจารยเดือนเดน น าคสหี ราช
และคณ
ุ พจนีย สหี าภาค ที่ทุมเททั้งแรงกายแรงใจชวยเหลือท ั้งด านการคนควาข อมูลและ
การดำเนินการจดั การสมั มนาทางวชิ าการในหวั ขอด งั กลาวใหลุลว งไปดว ยความเรียบรอย
ทุกประการ 
	ผูเ ขียนหวังเปนอ ยางยิง่ ว า โ ครงการวจิ ยั น จ้ี ะเปนป ระโยชนไมเฉพาะตอ ก ารพฒ
ั นา
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาแตจะเปนประโยชนตอการนำไปใชงานของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของดวย


				
ศาตราจารย ดร.จุมพต ส ายสุนทร
				
คณะนิติศาสตร ม หาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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บทคัดยอ


	
โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความ
เห็นชอบจากรฐั สภา” นีม้ วี ตั ถุป ระสงคเพือ่ ศ กึ ษาและวเิ คราะหประเด็นก ฎหมายทเี่ กีย่ วของ
กับการทำหนังสือสัญญาของประเทศไทยกับนานาประเทศและกับองคการระหวาง
ประเทศ ทัง้ ใ นมมุ มองของกฎหมายระหวางประเทศ มุมมองเชิงก ารศกึ ษาเปรียบเทียบกับ
บทบัญญัตแิ หงร ฐั ธรรมนูญป ระเทศตา งๆ เกีย่ วกับก ารทำหนังสือส ญ
ั ญาและมมุ มองของ
บทบัญญัติมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงร าชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทั้งนี้
เพื่อใหเขาใจถึงปญหาและนำเสนอแนวทางในการแกไขปรับปรุงบทบัญญัติของมาตรา
ดังกลาวใหเหมาะสมตอไป
จากการศึกษาและวิเคราะหการทำหนังสือสัญญาในมุมมองของกฎหมาย
ระหวางประเทศพบวา ความเขาใจเกี่ยวกับค วามหมายของ “หนังสือส ัญญา” ตามความ
หมายมาตรา 190 ของรฐั ธรรมนูญแ หงร าชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังขาดความ
ลึกซึ้งอยูพอสมควร กลาวคือ แมศาลรัฐธรรมนูญจะใหความหมายของคำวา “หนังสือ
สัญญา” ไวในคำวินิจฉัยที่ 11/2542, 33/2543 และ 6-7/2551 วาเปนไปอยางเดียวกัน
กับค ำวา “สนธิสญ
ั ญา” (treaty) ตามอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวา ดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา
ค.ศ. 1969 ก็ตาม แตความเขาใจเกีย่ วกับอ งคประกอบของสนธิสญ
ั ญาทวี่ า “ตองอยูบั งคับ
ของกฎหมายระหวางประเทศ” นั้นยังไมสมบูรณ กลาวคือ ยังขาดความเขาใจที่วา
สนธิสัญญาที่อยูในบังคับของกฎหมายระหวางประเทศนั้นนอกจากจะหมายความวา
ไมอยูใ นบงั คับข องกฎหมายภายในของรฐั ใ ดแลวย งั ต อ งเปนส นธิสญ
ั ญาทกี่ อ ใ หเกิดค วาม
ผูกพันทางกฎหมาย (legal binding) ที่สามารถบังคับไดดวยกลไกกฎหมายระหวาง
ประเทศ มิใชเปนเพียง “ความผูกพันทางการเมือง” (political commitment) หรือค วาม
ผูกพันทางศีลธรรม (moral commitment) ซึ่งทั้งสองกรณีหลังนี้ ไมสามารถบังคับดวย
กลไกทางกฎหมายระหวางประเทศไดถึงแมจะมีผลทางการเมืองระหวางประเทศก็ตาม
ความเขาใจดังกลาวนาจะนำไปวิเคราะหแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา ลงวันที่ 18
มิถุนายน 2551 ไดวาเปน “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา 190 วรรคสอง หรือไม
อีกป ระเด็นห นึง่ ข องการทำหนังสือส ญ
ั ญาในมมุ มองของกฎหมายระหวางประเทศ
ก็คือ วิธีการแสดงเจตนาเพื่อผูกพันตามหนังสือสัญญาตามที่บัญญัติไวในมาตรา 190
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วรรคสี่ ทีจ่ ำกัดร ปู แบบของการแสดงเจตนาเพือ่ ผ กู พันต ามสนธิสญ
ั ญาไวเพียงการลงนาม
หนังสือสัญญาและแสดงเจตนาเพื่อผูกพันในภายหลังเทานั้น ทำใหไมสามารถบรรลุ
เจตนารมณของมาตรา 190 ได เนื่องจากการแสดงเจตนาเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา
ตามกฎหมายระหวางประเทศมไี ดหลายวธิ ี เชน การลงนาม การแลกเปลีย่ นตราสาร การ
ใหสัตยาบันและการภาคยานุวัตใิ นกรณีที่มิไดลงนามมากอนหรือวิธีอื่นใ ดตามที่รัฐที่เขา
ทำหนังสือส ัญญาตกลงกัน ดังนั้น บทบัญญัตใิ นมาตรา 190 วรรคสี่ ยังอ าจถูกห ลีกเลี่ยง
ไดหากใชวิธีการอื่นๆ ดังกลาวในการแสดงเจตนาเพื่อผูกพันต ามหนังสือสัญญา
ในสว นของมมุ มองเชิงก ารศกึ ษาเปรียบเทียบกับบ ทบัญญัตขิ องรฐั ธรรมนูญข อง
ประเทศตางๆ เกี่ยวกับก ารทำหนังสือสัญญาทำนองเดียวกับม าตรา 190 พบวา แนวทาง
การรางบทบัญญัติมาตรา 190 ไมแตกตางจากรัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ มากนัก
กลาวคือ รัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ กำหนดใหฝายบริหาร เชน ประธานาธิบดีหรือ
คณะรัฐมนตรีมีอำนาจในการทำหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาที่สำคัญๆ จะตอง
ไดรบั ค วามเห็นชอบจากฝา ยนติ บิ ญ
ั ญัตกิ อ นทฝี่ า ยบริหารจะแสดงเจตนาเพือ่ ผ กู พัน ความ
แตกตางจึงอยูที่ประเภทของหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากฝาย
นิติบัญญัติเทานั้น แตมาตรา 190 ก็ย ังมีรายละเอียดอื่นๆ อีกม ากนอกเหนือจากการขอ
ความเห็นชอบของรัฐสภา ซึ่งสวนใหญไมพบในรัฐธรรมนูญประเทศอื่นๆ จึงสรุปไดวา
แนวทางการรางมาตรา 190 ไมแตกตางจากทิศทางของรัฐธรรมนูญข องประเทศอื่นม าก
นักจะแตกตางก็เพียงแตรายละเอียดและขั้นตอนตางๆ เทานั้น
เมื่อพ จิ ารณามุมมองของบทบัญญัติของมาตรา 190 เองจะพบวา ประเภทของ
หนังสือสัญญาที่ตองขอความเห็นชอบของรัฐสภาเพิ่มขึ้นจากที่เคยปรากฏอยูใน
รัฐธรรมนูญฉ บับก อ นๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ ห นังสือส ญ
ั ญาที่ “มีผ ลกระทบ
ตอค วามมนั่ คงทางเศรษฐกิจห รือส งั คมของประเทศอยางกวางขวาง หรือม ผี ลผกู พันด า น
การคา การลงทุนห รืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ” ซึ่งม ีความหมายกวาง
มากจนสามารถตีความใหครอบคลุมถึงหนังสือสัญญาทุกประเภทได อันจะสงผล
ใหอำนาจในการทำหนังสือส ญ
ั ญาของฝา ยบริหารหรือค ณะรฐั มนตรีล ดลงอยางมาก และ
ถูกมองไดวาเปนการ “ควบคุม” คณะรัฐมนตรีมากกวา การ “มีสวนรวม” ของรัฐสภาใน
การทำหนังสือส ัญญาของคณะรัฐมนตรี
	
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
ทำหนังสือสัญญาโดยการรับฟงความเห็นของประชาชนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 190
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วรรคสาม ซึ่งอาจเปนการซ้ำซอนเกินไป เพราะรัฐสภาก็มีผูแทนซึ่งเลือกตั้งมาจาก
ประชาชนทำหนาที่ตรวจสอบอยูแลว อีกทั้งคณะรัฐมนตรีตองเสนอกรอบการเจรจา
ทำหนังสือส ัญญาตอร ัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบอีกดวย จึงท ำใหการขอความเห็นชอบ
ของรัฐสภามีถึงสองขั้นตอน กลาวคือ ขั้นตอนของการเสนอกรอบการเจรจาตามมาตรา
190 วรรคสาม ซึ่งก็มิไดบัญญัติไววารัฐสภาตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา
เทาใด และหากรัฐสภาไมเห็นชอบผลจะเปนอยางไร เมื่อผานขั้นตอนนี้แลวฝายบริหาร
จะตอ งขอความเห็นชอบของรฐั สภาในการทำหนังสือส ญ
ั ญาอกี ค รัง้ หนึง่ ต ามมาตรา 190
วรรคสอง ซึ่งรัฐสภาตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
ดังกลาว แตก็มิไดระบุถึงการที่รัฐสภาพิจารณาไมแลวเสร็จภายในหกสิบวันวาจะมีผล
เปนอยางไร
นอกจากประเด็นด งั กลาวขา งตนแ ลว ยังมีป ระเด็นเกีย่ วกับค วามไมชดั เจนของ
ถอยคำในมาตรา 190 อยูอ ีกพอสมควรซึ่งไ ดกลาวไวในงานวิจัยแลว
โดยสรุป จึงเห็นวายังมีหลายประเด็นเกี่ยวกับบทบัญญัติมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญแ หงร าชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทีค่ วรไดรบั ก ารแกไขปรับปรุงเพือ่ ให
เกิดค วามชดั เจนเหมาะสม และสามารถใหทุกฝายทเี่ กีย่ วของสามารถนำไปปฏิบตั ไิ ดอยาง
เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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Abstract


	The objectives of this research on “ International Treaties Requiring
Approval of the Parliament” are to study and analyse legal issues relating to the
conclusion of international treaties between Thailand and other countries and
international organizations in three aspects namely international, comparative
and domestic. Based on the three aspects, the author focuses on Section 190
of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 which forms the basis
of conclusion of international treaties between Thailand and other countries and
international organizations. In this respect, legal problems relating to Section
190 will be identified and solutions to such problems will also be recommended
for future amendment of the Section.
Insofar as international aspect of treaties is concerned, understanding
with respect to the meaning of “treaties” under Section 190 is quite superficial.
Although the Constitutional Court of Thailand confirms the meaning of the term
“treaty” under Section 190 to be the same as that defined in, Article 2(1)(a)
of the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, understanding by the
Constitutional Court with respect to one important element thereof namely “governed
by international law” is scant and misled in the sense that not only a “treaty” is
governed by international law and not domestic law of any country but such
“treaty” must also entail a “legal” binding effect upon the parties thereto and not
as understood by the Constitutional court just “political” or “moral” commitments
both of which cannot be “legally” enforced under international law despite its
political or moral effect on international relations. This incomplete understanding
of the legal meaning of “treaty” should have been taken into consideration when
the Constitutional Court determined under Section 190 of the Constitution the
status of the Joint Communiqué dated 18 June 2008 between Thailand and
Kampuchea
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Another point relating to the conclusion of treaties under Section 190 is
that the method of expressing consent to be bound by a treaty provided for in
Section 190 paragraph four is clearly limited to that by signature subject to
subsequent ratification by Thailand that fails to meet the objectives of Section
190 which should cover all methods of expressing consent to be bound by
a treaty recognized under international law in order to prevent the cabinet
(executive) to circumvent this Section.
With respect to a comparative aspect, this research indicates, based
on comparison of similar provisions in the constitutions of 51 countries representing diversity of geographical locations, political and ideological preference and
economic developments, that according to the constitutions of such countries,
the executive either the cabinet or president is vested with the power to conclude
international treaties. However, there remain certain significant matters which
require consent or approval of the legislative either the parliament or congress.
The only difference is the details of such significant matters. The provisions of
Section 190 are therefore found to be in line with those of the constitutions of the
above mentioned counties except only that the provisions of Section 190 are a
more extensive than those found in the constitutions of the said countries.
A domestic aspect of Section 190 indicates that Section 190 contains
the most extensive provisions which could not be found in previous Constitutions
of Thailand. New types of treaties requiring approval of the parliament, for example, have been introduced, in addition to the long existing ones, namely those
having widely impact on economic and social security of Thailand or, substantially having commercial, investment or budgetary binding effect on the country.
Such new entries of treaties requiring approval of the parliament are so broad
that they can be interpreted to require almost all treaties to be concluded by the
cabinet to obtain approval of the parliament to the extent that the latter is empowered to “control” the cabinet rather than to “participate” in the process of
conclusion of treaties by the cabinet.
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Public participation provided for in Section 190 paragraph three may
also be regarded as redundant since the representatives elected by the people
in the parliament have the power to balance the treaty – making power of the
cabinet. In addition, in entering into negations for the treaties requiring approval of
the parliament, the cabinet is required to propose the scope of negotiations to
the parliament for approval. This requirement can be regarded as improper in
making public Thailand’s position in the negotiation process which should somehow
be classified. Likewise, there are certain ambiguous wordings used in Section
190 as articulated in the research which should be clarified or amenmended.
In conclusion, there are many legal issues and problems relating to the
provisions of Section 190 which should be clarified and solved through amendment
process for more effective application and compatible with international
practices.
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร


	เพื่อความเขาใจและการใชประโยชนจากโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “หนังสือ
สัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา” เห็นควรพิจารณาการศึกษาวิจัยดังกลาว
จากมุมมองสามประการที่เกี่ยวของกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 กลาวคือ มุมมองทางกฎหมายระหวางประเทศโดยเฉพาะที่
เกีย่ วของกบั ก ารทำหนังสือส ญ
ั ญา มุมมองของการศกึ ษาเปรียบเทียบลกั ษณะของหนังสือ
สัญญาทตี่ อ งไดรบั ท ตี่ อ งไดรบั ค วามเห็นชอบของฝา ยนติ บิ ญ
ั ญัตขิ องรฐั สภาของประเทศ
ตางๆ และมุมมองที่เกี่ยวกับการใชถอยคำของมาตรา 190 เอง
ในสวนของมุมมองทางกฎหมายระหวางประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
ทำหนังสือส ญ
ั ญานนั้ ประเด็นท เี่ กีย่ วของกบั บ ทบัญญัตขิ องมาตรา 190 ก็ค อื ความหมาย
ของคำวา “หนังสือส ัญญา” ซึ่งศ าลรัฐธรรมนูญข องประเทศไทยไดใหคำนิยามของคำวา
“หนังสือสัญญา” โดยอาศัยคำวา “สนธิสัญญา” (treaty) ตามที่นิยามไวในอนุสัญญา
กรุงเวียนนาวา ดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 แตมใิ ชในฐานะทป่ี ระเทศไทยเปนภาคี
ของอนุสัญญาดังกลาวหากแตในฐานะที่คำนิยามดังกลาวเปนจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศทผี่ กู พันป ระเทศไทย แตอยางไรก็ดี ความเขาใจเกีย่ วกับ ความหมายของ “หนังสือ
สัญญา” โดยศาลรฐั ธรรมนูญข องประเทศไทย กับค วามหมายของ “สนธิสญ
ั ญา” อันเปนที่
เขาใจกันตามอนุสัญญาดังกลาวก็ดี และจารีตประเพณีระหวางประเทศก็ดียังไม
สอดคลองเทาที่ควร โดยคำวา “สนธิสัญญา” ตามอนุสัญญาดังกลาวและตามจารีต
ประเพณีระหวางประเทศมีความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งกวาที่ศาลรัฐธรรมนูญไทยเขาใจ
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับวิธีการแสดงเจตนาใหความยินยอมผูกพันตามหนังสือ
สัญญา ซึ่งม าตรา 190 วรรคสี่ กลาวถึงเพียงวิธีการเดียวเทานั้น กลาวคือ “การลงนาม”
ในหนังสือส ญ
ั ญากอ นและแสดงเจตนาผกู พันใ นภายหลัง แตตามอนุสญ
ั ญาดงั กลาวและ
ตามจารีตประเพณีระหวางประเทศแลว การใหความยินยอมเพื่อผูกพันตามหนังสือ
สัญญามหี ลายวธิ สี ดุ แทแตรัฐแ ละองคการระหวางประเทศทเี่ ขาท ำหนังสือส ญ
ั ญาไดตกลง
กัน และในประเด็นนี้มีผลตอการพิจารณาแกไขถอยคำมาตรา 190 วรรคสี่ดวย
สำหรับมุมมองของการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของหนังสือสัญญาที่ตอง
ขอความเห็นชอบของฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาของประเทศตางๆ จะเห็นไดวาในแง
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หลักการแลว มาตรา 190 วรรคสองไมตางจากแนวทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของ
ประเทศตา งๆม ากนกั ก ลาวคอื อ ำนาจในการทำหนังสือส ญ
ั ญากบั น านาประเทศหรือก บั 
องคการระหวางประเทศเปนของฝายบริหารซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑในอนุสัญญา
กรุงเวียนนาวา ดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ.1969 แตสำหรับหนังสือสญ
ั ญาทม่ี คี วามสำคัญ
ฝายบริหารจะตองขอความเห็นชอบของฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภากอนที่จะทำหนังสือ
สัญญาดงั กลาว ค วามแตกตางจงึ อ ยูท ปี่ ระเภทของหนังสือส ญ
ั ญาทตี่ อ งขอความเห็นชอบ
จากรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติซึ่งเปนเรื่องของแตละประเทศที่จะระบุไวในรัฐธรรมนูญ
ของตน ท งั้ นีห้ นังสือส ญ
ั ญาทตี่ อ งขอความเห็นชอบของรฐั สภาตามมาตรา 1 9 0 ว รรคสอง
ก็เปนลักษณะเฉพาะของแตละประเทศโดยถอยคำที่บัญญัติไวในมาตรา 19 0  วรรคสอง
สงผลใหหนังสือส ญ
ั ญาเกือบทงั้ หมดตอ งขอความเห็นชอบของรฐั สภาอนั จ ะทำใหอำนาจ
ของคณะรัฐมนตรีในการทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศและกับองคการระหวาง
ประเทศถูกจำกัดอยางมาก
ในกรณีของมุมมองที่เกี่ยวของกับการใชถอยคำของมาตรา 190 เองนั้น มีอยู
หลายประเด็นด ว ยกัน เชน ประเด็นถ อ ยคำทใี่ ชในมาตรา 190 วรรคสอง กลาวคอื “หนังสือ
สัญญาใดมบี ทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย หรือพ นื้ ทีน่ อกอาณาเขตซงึ่ ป ระเทศไทยมสี ทิ ธิ
อธิปไตย หรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือ
จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอ
มั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดาน
การคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ ตองไดรับความ
เห็นชอบของรฐั สภา ในการนี้ รัฐสภาจะตอ งพจิ ารณาใหแ ลวเสร็จภ ายในหกสบิ ว นั น บั แต
วันที่ไดรับเรื่องดังกลาว” ซึ่งถอยคำที่เนนขางตนนั้นเปนถอยคำที่กวางขวางมากเมื่อ
เทียบกับถ อ ยคำทใี่ ชกอ นหนาน นั้ ใ นวรรคเดียวกัน ดังนัน้ จึงเปดโอกาสใหมกี ารตคี วามได
อยางกวางขวาง และศาลรฐั ธรรมนูญใ นคำวนิ จิ ฉัยท ี่ 6-7/2551 ก็ต คี วามถอ ยคำดงั กลาว
ขางตนอยางกวางขวางเชนกัน อันสงผลใหอำนาจของคณะรัฐมนตรีในการทำหนังสือ
สั ญ ญาถู ก จ ำกั ด โ ดยสิ้ น เชิ ง นอกจากนี้ ประเด็ น ก ารมี ส  ว นร ว มข องป ระชาชนใ น
กระบวนการทำหนังสือส ญ
ั ญาตามมาตรา 190 วรรคสาม ดูจะเปนการซำ้ ซอนกบั อ ำนาจ
ของรัฐสภาในการใหความเห็นชอบตอหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง สวน
ประเด็นเรื่องการใหประชาชนเขาถึงขอมูลของการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190
วรรคสนี่ นั้ ม กี ารใชถอ ยคำในมาตรา 190 วรรคสตี่ อนตนท ชี่ ใี้ หเห็นว า ความเขาใจเกีย่ วกับ
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กระบวนการการใหความยินยอมเพื่อผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ถือปฏิบัติกันโดย
นานาประเทศ และตามกฎหมายระหวางประเทศ ยังคลาดเคลื่อนอยูมากจึงทำใหไม
สามารถบรรลุว ัตถุประสงคของมาตรา 190 วรรคสี่ได
จากการศึกษาโดยอาศัยมุมมองดังกลาวขางตนที่เกี่ยวกับมาตรา 190 จะเห็น
ไดวามีหลายประเด็นที่เกี่ยวของกับมาตรา 190 ที่ควรไดรับการแกไขเพื่อสอดคลองกับ
หลักกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับมาตรา 190 โดยตรง ตลอดทั้งการทบทวน
ถึงปรัชญาหรือแนวความคิดพื้นฐานของการแกไขมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ด วย

1

1

บทที่
บทนำ
1.1ประเด็นป ญหา

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกที่บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่มี
ปญหาวา หนังสือสัญญาที่ฝายบริหารทำความตกลงกับนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม โดยวรรคสองของมาตรา 190
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติใหหนังสือสัญญาดัง
ตอไปนี้ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
1. หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
2. หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมี
สิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
3. หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือ
สัญญา
4. หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของ
ประเทศอยางกวางขวาง
5. หนังสือ สัญญาที่ มี ผล ผูกพันดาน การ คา การลงทุนหรืองบประมาณของ
ประเทศอยางมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ มาตรา 190 วรรคสาม และวรรคสี่ยังมีบทบัญญัติใหประชาชนมี
สวนรวมกับรัฐในกระบวนการจัดทำหนังสือสัญญาดังกลาวกับนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศ ทั้งในขั้นตอนกอนการดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญาและในขั้นตอน
กอนที่ฝายบริหารจะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามหนังสือสัญญาดังกลาว ดังนั้น การ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา จึงมีความจำเปนและมีความสำคัญเพื่อแสวงหาองคความรูอันจะเปนประโยชน
ตอการทำความเขาใจถึงการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และตอการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับมาตรา 190

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นกับมาตรา 190 ดังกลาวขางตนมีทั้งประเด็นปญหา
ในทางกฎหมายและประเด็นปญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากมาตรา 190 ดังกลาวมีความ
แตกตางจากบทบัญญัติทำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ1 ดังตอไปนี้คือ
1. มีการเพิ่มเติมเนื้อหาในมาตรา 190 วรรคสองวา หนังสือสัญญาใดที่จะตอง
ไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาทีเคย
่ ปรากฏอยูใน
 รัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ ทำใหเกิดปญหา
ทางกฎหมายทั้งเชิงนิติบัญญัติและปญหาการตีความดังปรากฏอยูในคำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/ 2551
2. มีการเพิ่มเติมขั้นตอนของการขอความเห็นชอบของรัฐสภาในมาตรา 190
วรรคสามเกี่ยวกับกรอบการเจรจาการทำหนังสือสัญญาทำใหถูกมองวาอาจเปนการ
เปดเผยขอมูลบางประการที่มีผลกระทบตอการเจรจาตอรองในทางระหวางประเทศได
3. มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 190 วรรคสาม ใหประชาชนมีสวนรวม
ในกระบวนการทำหนังสือสัญญาโดยกำหนดใหรัฐมนตรีใหขอมูลแกประชาชนและจัดให
มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีประเด็นในทางปฏิบัติวา
จะดำเนินการอยางไร ผลของการรับฟงจะนำมาใชในกระบวนการทำหนังสือสัญญาได
เพียงใด หากไมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจะมีผลอยางไร
4 . มี การ กำหนด ให ออกกฎหมาย วาดวย การ กำหนด ขั้นตอน และ วิธีการ จัด
ทำหนังสือ สัญญา ที่ มี ผล กระทบ ตอ ความ มั่นคง ทาง เศรษฐกิจ หรือ การ ลงทุน อยาง มี
นัยสำคัญ รวมทั้งการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือ
สัญญาภายใน 1 ปนับแตวันทีแถลง
่ นโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 (มาตรา 303 (3))
ซึ่งจนถึงบัดนี้เวลาลวงเลยกวา 1 ปแลว แตก็ยังไมมีกฎหมายตามที่บัญญัติไวในมาตรา
190 วรรคหาเลย
5. มีบทบัญญัตใน
ิ มาตรา 190 วรรคสีที่ กำหนด
่
ใหคณะรัฐมนตรีตองใหประชาชน
สามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสี่ โดยระบุชวงเวลา
ทีคณะ
่ รัฐมนตรีตองใหประชาชนเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญาระหวางชวงทีมี่ การ
ลงนามในหนังสือสัญญาแลว แตกอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน ซึ่งบทบัญญัติ
1 เชน มาตรา 195 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517; มาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ

แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2521; มาตรา 178 ของ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย
พุทธศักราช 2534 และมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตน
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ดังกลาวกอใหเกิดปญหาในทางกฎหมายและมีผลในทางปฏิบตั ิ กลาวคือ การแสดงเจตนา
เพื่อผูกพันตามหนังสือสัญญาไมจำเปนตองมีการลงนามเสมอไป การลงนามเองก็อาจ
เปนการแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามหนังสือสัญญาได หากรัฐตางๆ และองคการ
ระหวางประเทศ ตกลงกันเชนนั้น ดังนั้น เงื่อนไขตามมาตรา 190 วรรคสี่ อาจหลีกเลี่ยง
ไดงาย โดยใชวิธอืี น่ ๆ นอกเหนือจากทีบั่ ญญัตไว
ิ ในมาตรา 190 วรรคสี่ ขอเสนอแนะ ก็คือ
ควรเปลีย่ นขอความตอนตนของมาตรา 190 วรรคสี่ ตัง้ แต “เมือ่ ลงนาม ในหนังสือสัญญา
ตามวรรคสองแลว” เปน “ภายใน 60 วัน” แทน จะชัดเจนและสอดคลองกับแนวปฏิบัติ
ในทางระหวางประเทศ และตรงตามเจตนารมยของมาตรา 190 วรรคสี่
6. วรรคสุดทายของมาตรา 190 ใหอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่มีปญหาตามมาตรา 190 วรรคสอง โดยคดีแรกที่มีการวินิจฉัยไว คือ คำวินิจฉัย
ที่ 6-7/ 2551 ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับการตีความบทบัญญัติในมาตรา 190 วรรคสอง ซึ่ง
จะพิจารณาตอไป
ปญหา ตางๆ ดังกลาว ขางตน อยู ใน ขอบเขต ของ การ ศึกษา ตาม โครงการ
ศึกษาวิจัย นี้ จึง จำเปน ที่จะ ตอง ทราบ ถึง ความ หมาย กระบวนการ และ ผล ของ การ
ทำหนังสือ สัญญา ตามกฎหมาย ระหวาง ประเทศ ประกอบการ ศึกษา เปรียบ เทียบกับ
บทบัญญัตทำนอง
ิ
เดียวกันในรัฐธรรมนูญของประเทศอืน่ แลวจึงมาวิเคราะห บทบัญญัติ
ในมาตราก 190 โดยละเอียดตลอดทั้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับ
มาตรา 190



1.2วัตถุป ระสงคของการวิจัย

วัตถุประสงคของการวิจัยตามโครงการวิจัยนี้ คือ
1. เพือ่ ใหทราบและเขาใจหลักกฎหมายระหวางประเทศเกีย่ วกับการทำหนังสือ
สัญญาระหวางประเทศ ตลอดทั้งผลผูกพันทางกฎหมายระหวางประเทศของหนังสือ
สัญญาระหวางประเทศ ทั้งตอรัฐที่เปนภาคีและรัฐที่มิไดเปนภาคีของหนังสือสัญญา
ระหวางประเทศ รวมถึงการรับเอาหนังสือสัญญาระหวางประเทศมาใชบังคับเปนกฎหมาย
ภายในประเทศ
2. เพือ่ ใหทราบและเขาใจบทบัญญัตของ
ิ รัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ ทัง้ ทีใช
่
ระบบ Common Law และระบบ Civil Law ในประเด็นเกี่ยวกับอำนาจในการทำหนังสือ
สัญญาระหวางประเทศ ประเภทของหนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความ

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

เห็นชอบของรัฐสภาหรือของฝายนิติบัญญัติ
3. เพื่อใหทราบและเขาใจบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเกี่ยวกับ
การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศโดยเฉพาะอยางยิง่ บทบัญญัตของ
ิ มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตลอดทัง้ อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่เกี่ยวของกับการตีความบทบัญญัติของมาตรา 190 ดังกลาว โดยเฉพาะที่ปรากฏอยูใน
คำวินิจฉัยที่ 6-7/2551
ทัง้ นี้ เพือ่ นำไปสูวั ตถุประสงคหลัก คือ การพิจารณาบทบัญญัตมาตรา
ิ
190 ของ
รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 บน พื้นฐาน ของ วัตถุ ประสงค
ขางตน



1.3ขอบเขตการวิจัย

เพือ่ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั จะแบงเปน
สามมิติ ดังนี้
1.3.1 มิติ ของ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ ศึกษา และ วิเคราะห แนวความคิด
เกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ กระบวนการในการทำหนังสือสัญญา
ระหวางประเทศ เชน ผูมีอำนาจในการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ การใหความ
ยินยอมเพื่อผูกพันตามหนังสือสัญญาระหวางประเทศ (consent to be bound by an
international treaty) การตั้งขอสงวน (reservation) แกหนังสือสัญญาระหวางประเทศ
ผลทางกฎหมายของการเขาเปนภาคีหนังสือสัญญาระหวางประเทศ การเพิกถอนความ
ยินยอมเพื่อผูกพันตามหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ความเปนโมฆะเสียเปลาของ
หนังสือ สัญญา ระหวาง ประเทศ ตลอดจน การ เลิก และ การ ระงับ การ ใช บังคับ หนังสือ
สัญญาระหวางประเทศ
1.3.2 มิตของ
ิ กฎหมายเปรียบเทียบ ศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัตของ
ิ ประเทศ
ตางๆ ทั้งที่ใชระบบ Common Law และระบบ Civil Law กับบทบัญญัติของมาตรา 190
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เกี่ยวกับอำนาจหนาที่ในการ
ทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ โดยฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ
ตลอดจนประเภทของหนังสือสัญญาระหวางประเทศทีต่ องไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา
หรือฝายนิติบัญญัติ การตรวจสอบความขัดแยงหรือปญหาเกี่ยวกับอำนาจในการทำ
หนังสือสัญญาระหวางประเทศและอำนาจในการใหความเห็นชอบแกการทำหนังสือ
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สัญญาระหวางประเทศ ตลอดจนสถานะของหนังสือสัญญาระหวางประเทศที่รับมาใช
บังคับเปนกฎหมายภายในประเทศ
1.3.3 มิติของกฎหมายภายในประเทศ ศึกษาและวิเคราะหบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อใหเห็นถึงวิวัฒนาการของการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ
ของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศที่บัญญัติไว
ในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตลอดทั้ง
แนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/ 2551 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 และผลของ
คำวินิจฉัยดังกลาวตอหนังสือสัญญาระหวางประเทศ



1.4วิธีการวิจัย

วิธีการดำเนินการวิจัยโครงการนี้ จะเนนการวิจัยเปนเอกสารเปนหลักโดยจะ
ดำเนินการดังนี้
1.4.1 รวบรวม สนธิสัญญา ที่ เกี่ยวของ กับ หลักกฎหมาย ระหวาง ประเทศ ใน
การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ หนังสือ ตำรา บทความที่เปนภาษาตางประเทศ
เกี่ยวกับ การ ทำหนังสือ สัญญา ระหวาง ประเทศ และ บทบัญญัติ ของ รัฐธรรมนูญ ของ
ประเทศตางๆ ทีเกี
่ ย่ วของกับการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศและการรับเอาหนังสือ
สัญญาระหวางประเทศมาเปนกฎหมายภายในประเทศ
1.4.2 รวบรวม รั ฐ ธรรมนู ญ ของ ประเทศ ไทย ที่ มี บทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วข อ ง กั บ
การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ หนังสือ ตำรา บทความ และวิทยานิพนธที่เปน
ภาษาไทยตลอดทั้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับการทำหนังสือสัญญา
ระหวางประเทศการรับเอาหนังสือสัญญาระหวางประเทศมาเปนกฎหมายภายในของ
ประเทศไทย
1.4.3 วิเคราะห หลักกฎหมายระหวางประเทศ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและ
เอกสารตางๆในขอ 1.3.1 และ 1.3.2 ตามเคาโครงของหัวขอวิจัยที่จะนำเสนอตอไป



1.5ผลที่คาดวาจะไดรับ

1.5.1 กอ ให เกิด องคความรู ที่ มี ลักษณะ บูรณาการ อยาง แทจริง เกี่ยวกับ
ความหมาย กระบวนการทำ และผลทางกฎหมายของหนังสือสัญญาระหวางประเทศ

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

ทั้งในมิติของกฎหมายระหวางประเทศและมิติของกฎหมายภายในประเทศ เพื่อนำไปสู
ความ เขาใจ ที่ สอดคลอง ตองกัน ใน การ มี บทบัญญัติ ของ รัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับ หนังสือ
สัญญาระหวางประเทศที่บความตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
1.5.2 เพื่อใหคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสอดคลองกับทั้งรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยและหลักกฎหมายระหวางประเทศเกีย่ วกับหนังสือสัญญาระหวางประเทศที่
อาจจะสงผลกระทบทางกฎหมายระหวางประเทศตอประเทศไทย
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บทที่
แนวความคิดและบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศ
ในการทำสนธิสัญญา
สนธิสัญญา (treaties) หรือตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเรียกวา
“หนังสือสัญญา”1 นับไดวาเปนบอเกิดของกฎหมายและของพันธกรณีระหวางประเทศ
ทีมี่ บทบาทและความสำคัญมากทีส่ ดุ ประเภทหนึง่ ตามทีบั่ ญญัตไว
ิ ในขอ 38 ของธรรมนูญ
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (Statute of the International Court of Justice)2 กลาวคือ
ชวงหลัง สงครามโลก ครั้ง ที่ 1 และ สงครามโลก ครั้ง ที่ 2 เปนตนมา สนธิสัญญา ได
กลาย เปน บอเกิด ของ กฎหมาย และ ของ พันธกรณี ระหวาง ประเทศ เพียง บอเกิด เดียว
ทีมี่ บทบาทสำคัญในการกำหนดความสัมพันธระหวางบุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ

1

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 มาตรา 54; รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2489 มาตรา 76; รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2490
มาตรา 84; รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 มาตรา 154; รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495 มาตรา 92; รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 มาตรา 150; รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
มาตรา 195; รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 มาตรา 162; รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยแกไขเพิม่ เติมฉบับที่ 5 พุทธศักราช 2538 มาตรา 181; รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 224 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190
2 1976

Y.B.U.N. 1052; 3 Bevans 1153; T.S. No. 993 ; ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย โปรดดู
รายละเอียดใน จตุรนต ถิระวัฒน, กฎหมายระหวางประเทศ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพวิญูชน, 2550) ; D.P O’ Connell, International Law vol 1, 2nd Edition (London : Sweet
& Maxwell, 1970) ; Antonio Cassese, International Law, (Great Britain : Oxford University Press,
2005) ; Gillian D. Triggs, International Law : Contemporary Principles and Practices, (Australia :
Lexis Nexis, 2006) ; Malcolm D. Evans, International Law, , 2nd Edition(Oxford: Oxford
University Press, 2006) ; Martin Dixon, Text Book on International Law, 2th Edition (Oxford:
Oxford University Press, 2007)
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โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐกับรัฐหรือรัฐกับองคการระหวางประเทศ อีกทั้งยังเปนบอเกิดแหง
สิทธิ หนาที่และความรับผิดในทางระหวางประเทศที่สำคัญอีกดวย3
กฎเกณฑ ของ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ เกี่ยวกับ สนธิสัญญา นั้น ปรากฏ ใน
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 (Vienna Convention on
the Law of Treaties, 1969)4 ซึง่ เริม่ ยกรางโดยคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ
(International Law Commission: ILC) ตั้งแต ค.ศ. 1949 และยกรางเสร็จสมบูรณและ
เปดใหรัฐลงนามและใหสัตยาบันใน ค.ศ. 1969 และในวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1980
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ก็มีผลใชบังคับเมื่อครบ
30 วันนับแตวันที่ไดมีการสงมอบสัตยาบันสารหรือตราสารภาคยานุวัติแกเลขาธิการ
สหประชาชาติครบ 35 ตราสารตามที่บัญญัติไวในขอ 84 วรรค 1 ของอนุสัญญาดังกลาว
แลว5
แมวาอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 จะมิได
ประมวลจารีตประเพณีระหวางประเทศ (international custom) และหลักกฎหมายทัว่ ไป
(general principles of law) เกี่ยวกับสนธิสัญญาไวทั้งหมดก็ตาม แตก็เปนที่ยอมรับกัน
ทั่วไปวา อนุสัญญาดังกลาวเปนอนุสัญญาที่ไดประมวลหลักกฎหมายระหวางประเทศ
ทีสำคั
่ ญเกีย่ วกับสนธิสญ
ั ญาไวไมวา จะเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศ หลักกฎหมาย
ทัว่ ไปหรือแมกระทัง่ หลักกฎหมายใหมๆ อันถือวาเปนพัฒนาการทีก่ าวหนาของกฎหมาย
3 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศเลม2, พิมพครัง้ ที่ 6 (กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพวิญูชน, 2550), น. 99 ; ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสนธิสัญญา โปรดดูรายละเอียดใน
ประสิทธิ์ เอกบุตร, กฎหมายระหวางประเทศเลม1:สนธิสัญญา, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร
: สำนักพิมพวิญูชน, 2544) ; นพนิธิ สุริยะ, “สนธิสัญญาในรัฐธรรมนูญ”, วารสารนิติศาสตร22, 2
(มิถุนายน 2535), น.173-179 ; จตุรนต ถิระวัฒน, “กระบวนการ ทำ สนธิสัญญา และ การ ปรับใช
สนธิสัญญาในทางปฏิบัติของประเทศไทย”, วารสารนิติศาสตร26, 3 (กันยายน 2539) น. 608-630.

4

1155 U.N.T.S. 331 done at Vienna on 23 May 1969 and entered into force on 27 January
1980 ; see Shabtai Rosenne, The Law of Treaties : A Guide to the Legislative History of the
Vienna Convention, (Dobbs Ferry, N.V. : Ocean Publications,1970).

5 Article 84 Entry into force

(1) The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of
deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or accession.

9

(progressive development of the law) อันเกี่ยวกับสนธิสัญญาก็ตาม และในกรณีของ
สนธิ สั ญ ญา ซึ่ ง มิ ไ ด อยู  ภาย ใต บั ง คั บ ของ อนุ สั ญ ญา กรุ ง เวี ย นนา ว า ด ว ย กฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 นั้น ก็ยังคงเปนไปตามจารีตประเพณีระหวางประเทศ ดังที่กลาว
ไวในสวนของอารัมภบทแหงอนุสัญญาดังกลาวซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงบทบาทของ
จารีตประเพณีระหวางประเทศที่ยังคงมีตอสนธิสัญญาอยูตอไป6
การยอมรับถึงบทบาทของจารีตประเพณีระหวางประเทศทีมี่ ตอสนธิสญ
ั ญาซึง่
มิไดอยูภายใตบังคับของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
นั้นนับไดวามีความสำคัญอยางมาก ทั้งนี้เพราะขอบเขตของอนุสัญญาดังกลาวยังอยูใน
วงจำกัด และ ยังมี อีก หลาย กรณี ที่ เกี่ยวกับ สนธิสัญญา ซึ่ง มิได อยูภาย ใต บังคับ ของ
อนุสัญญาดังกลาว อาทิเชน สนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศ
หรือ สนธิสัญญา ที่ ทำขึ้น ระหวาง องคการ ระหวาง ประเทศ ดวย กัน หรือ เรื่อง ที่ เกี่ยวกับ
การสืบทอดของรัฐ (state succession) ที่มีผลตอสนธิสัญญา หรือแมกระทั่งประเด็น
ที่เกี่ยวกับผลของสงครามที่มีตอสนธิสัญญา เปนตน7
อยางไรก็ดี เนือ่ งจากบทบาทและความสำคัญของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมาย สนธิสัญญา ค. ศ. 1 9 6 9 ใน ฐานะ ที่ เปน อนุสัญญา ระหวาง ประเทศ ซึ่ง วาง
หลักกฎหมาย ระหวาง ประเทศ อัน เกี่ยวกับ สนธิสัญญา ระหวาง รัฐ กับ รัฐ ที่ มี เนื้อหา
ครอบคลุมกวางขวางและเปนที่ยอมรับของรัฐโดยทั่วไปรวมทั้งรัฐซึ่งมิไดใหสัตยาบันแก
อนุสัญญาดังกลาวดวย เชน สหรัฐอเมริกาซึ่งยอมรับวา อนุสัญญาดังกลาวเปนแนวทาง
แหงกฎหมายและการถือปฏิบตั เกี
ิ ย่ วกับสนธิสญ
ั ญาทียอมรั
่ บได8 ดังนัน้ การศึกษาทำความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยการทำสนธิสัญญาจะชวยใหเขาใจ
บทบัญญัติในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ไดดี
ยิง่ ขึน้ เพราะการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ดังกลาวเกีย่ วของโดยตรงกับกฎหมาย
ระหว า ง ประเทศ ซึ่ ง แม ใน คำ วิ นิ จ ฉั ย ของ ศาล รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ 11/2542 คำ วิ นิ จ ฉั ย
6 Affirming that the rules of customary international law will continue to govern questions not

regulated by the provisions of the present Convention;
7 Browlie, Principle of Public International Law, 3rd Edition (U.S.A.: Oxford University Press,
1979), p. 601.
8 S. Exec. Doc. L. 92 d Cong. 1st Sess. (1971), p. 1.
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ของศาลรัฐธรรมนูญที่ 33/2543 และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 6-7/2550 ก็ยังได
กลาวอางถึงดวย



2.1แนวความคิดใ นการทำหนังสือสัญญา

ในขณะทีจารี
่ ตประเพณีระหวางประเทศ (international custom) ซึง่ เปนบอเกิดของ
กฎหมายระหวางประเทศตามขอ 38 วรรค 1 (b)9 ของธรรมนูญศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศ
(Statute of the International Court of Justice)10 ไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดของ
สำนักกฎหมายธรรมชาติ (School of Natural Law)11 สนธิสญ
ั ญา (treaty) ซึง่ เปนบอเกิดของ
12
กฎหมายระหวางประเทศตามขอ 38 วรรค 1 (a) ของธรรมนูญศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศ
กลับไดรบั อิทธิพลจากแนวความคิดของสำนักกฎหมายบานเมือง (School of Positivism)13
ดังนั้น จากแนวความคิดของสำนักกฎหมายบานเมืองนี้เอง จึงอาจพิจารณาแนวคิดใน
การทำสนธิสัญญาไดเปน 2 ประการ ไดแก ทฤษฎีเจตจำนง และหลักความยินยอม
9 Article 38 (1) (b) of the Statute of the International Court of Justice

1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes
as are submitted to it, shall apply:
(b) international custom, as evidence of general practice accepted as law;

10 See supra note 2 ; ธรรมนูญศาลยุตธ
ิ รรมระหวางประเทศเปนตราสารแนบทายกฎบัตรสหประชาชาติ

(Charter of the United Nations) และเปนสวนหนึ่งของกฎบัตรสหประชาชาติตามขอ 91 ของกฎบัตร
สหประชาชาติ
Article 92 of the Charter of the United Nations
The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United Nations.
It shall function in accordance with the annexed Statute, which is based upon the Statute of
the Permanent Court of International Justice and forms an integral part of the present Charter.

11 ดูรายละเอียดใน ปรีดี เกษมทรัพย, นิตป
ิ รัชญา, พิมพครัง้ ที่ 7 (โครงการตำราและเอกสารประกอบการ

สอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), น. 189-223.

12 Article 38 (1)(a)

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;

13 ดูรายละเอียดใน ปรีดี เกษมทรัพย, อางแลว เชิงอรรถที่ 11, น. 247-264.

11

2.1.1ทฤษฎีเจตจำนง
ตาม แนวความคิด ของ สำนัก กฎหมาย บานเมือง นั้น ถือวา “ กฎหมาย” คือ
กฎเกณฑซึง่ เกิดจากเจตจำนง (will) ของรัฐ โดยจะใหความสำคัญกับขัน้ ตอนหรือรูปแบบ
(form) ของการแสดงออกซึ่งเจตจำนงของรัฐมากวาเนื้อหา (material) ของกฎเกณฑซึ่ง
เกิดจากเจตจำนงเชนวานั้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ กฎเกณฑที่จะเปนกฎหมายในสายตา
ของสำนักกฎหมายบานเมืองก็คือ กระบวนการหรือขัน้ ตอนในการออกกฎหมายหรือการ
วางกฎเกณฑนัน้ จะตองสะทอนถึงการแสดงออกซึง่ เจตจำนงทีแท
่ จริงของรัฐไมวา รูปแบบ
ในการแสดงเจตจำนงเชนวานั้นจะเรียกชื่อวาอยางไรในทางการเมืองก็ตาม เชน ระบอบ
ประชาธิปไตย สมบูรณาญาสิทธิราชย สังคมนิยม หรือรูปแบบอื่นใดและไมวาการจัด
องคกรในการออกกฎเกณฑเชนวานั้นจะเปนอยางไรก็ตาม เชน โดยฝายนิติบัญญัติ หรือ
โดยประมุขของรัฐโดยความเห็นชอบและยินยอมของฝายนิตบัิ ญติั เปนตน เมือ่ กฎเกณฑ
ใดไดออกโดยผานขั้นตอนตามรูปแบบซึ่งเปนที่ยอมรับในแตละรัฐแลว กฎเกณฑเชนวา
นั้นก็ถือเปนกฎหมายที่มีอยู (positive law) ซึ่งใชบังคับแกบุคคลโดยทั่วไปและมักจะมี
อำนาจบังคับ (sanctions) ควบคูไปดวยเสมอ เชน การลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝน
กฎหมายที่เปนอยู เชนวานั้น ทั้งนี้โดยไมคำนึงวากฎหมายที่ออกโดยผานกระบวนการ
และรูปแบบ (form) ที่ถูกตองนั้นจะมีเนื้อหาอยางไร กลาวคือ จะมีพื้นฐานทางศีลธรรม
(morality) รองรับอยูดวย (mala in se) เชน ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย
เปนตน หรือไมมีพื้นฐานทางศีลธรรมรองรับอยู แตเปนเรื่องของกฎเกณฑทางเทคนิคที่
จำเปนเพื่อความเปนเรียบรอยของสังคม (mala prohibita) ก็ตาม เชน กฎหมายจราจร
เปนตน14
อยางไรก็ดี แนวความคิดของสำนักกฎหมายบานเมืองโดยทั่วไปนั้นมิไดจำกัด
วาเจตจำนงของรัฐแตละรัฐนัน้ จะเปนเจตจำนงในการสรางกฎเกณฑภายในดินแดนของ
รัฐเทานัน้ แตจะรวมถึงเจตจำนงของรัฐในอันทีจ่ ะสรางกฎเกณฑระหวางรัฐดวยกันอีกดวย
ดังนัน้ ตามแนวความคิดของสำนักกฎหมายบานเมืองนี้ กฎเกณฑระหวางประเทศซึง่ เกิด

14 จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศเลม1, พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ

วิญูชน, 2550), น. 30.
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จากเจตจำนงอันรวมกันของรัฐตางๆ ยอมถือเปนกฎหมายที่เปนอยูหรือเปนกฎหมาย
บานเมืองของประชาคมของรัฐได เพราะกฎหมายระหวางประเทศในทายทีส่ ดุ แลวก็จะมี
รูปแบบทำนองเดียวกันกับกฎหมายภายในของรัฐ กลาวคือ ถือวาเปนกฎเกณฑทีเ่ กิดจาก
เจตจำนงของรัฐเหมือนกัน15
ดังนัน้ กฎหมายระหวางประเทศตามแนวความคิดของสำนักกฎหมายบานเมือง
ก็ยังถือวาเปน “กฎหมาย” ที่มีผลผูกพันรัฐไดเชนกัน แตมิใชดวยเหตุผลที่วา กฎหมาย
ระหวางประเทศนั้นเปนสวนหนึ่งของกฎหมายธรรมชาติที่จะผูกพันรัฐและมีคาบังคับ
สูงกวากฎหมายภายในของรัฐ หากแตเปนเพราะวารัฐนั้นแสดงเจตจำนงที่จะยอมรับ
และ ผูกพัน ตามกฎหมาย ระหวาง ประเทศ นั้น จะ แสดงออกในรูปของ “ความยินยอม”
(consent)16 เปนสำคัญซึง่ เปนพืน้ ฐานของบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศทีเรี่ ยกวา
“สนธิสัญญา” (treaty) นั่นเอง17 นัก นิติศาสตร แหง สำนัก กฎหมาย บานเมือง เห็นวา
กฎหมายระหวางประเทศที่เปนอยู (positive law) นั้นก็คือ กฎเกณฑตางๆ ซึ่งรัฐตางๆ
แสดงเจตจำนงยอมรับโดยกระบวนการหรือวิธีการที่รัฐยอมจำกัดอำนาจอธิปไตยของ
ตนเอง (selbstbeschränkung) ตามที่ Jellinek อธิบายไว18 หากรัฐไมยนิ ยอมทีจ่ ะผูกพัน
ตามกฎเกณฑในทางระหวางประเทศ กฎเกณฑเชนวานัน้ ก็ไมมผี ลผูกพันรัฐแตประการใด
นักนิติศาสตรในสำนักความคิดกฎหมายบานเมืองบางทาน เชน Zorn เห็นวา กฎหมาย
ระหวางประเทศนั้นถือเปนสวนหนึ่งของกฎหมายของรัฐ กลาวคือ เปนกฎหมายมหาชน
ภายนอก (external public law-äusseres Staatsrecht) ของรัฐและดวยเหตุผลนั้นจึง
ผูกพันรัฐ19
2.1.2หลักค วามยินยอม
จากอิทธิพลของสำนักกฎหมายบานเมืองนี้เองจะเห็นไดวา แนวความคิดเรื่อง
15 Starke, Introduction to International Law, 8th Edition (London ; Woburn, Mass.: Butterworths,

1977), p. 26 และเพิ่งอาง, น. 31.

16 Ago, Positive Law and International Law, 51 A.J.I.L. (1957), pp. 691-733.
17 จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 14, น. 31.
18 Jellinek, Die

rechtliche Natur der Staatenvertrige, 1880.

19 จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 14, น. 30-31 and Stark, supra note 12, p.
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เจตจำนงของรัฐของสำนักกฎหมายดังกลาวที่มีตอกฎหมายระหวางประเทศนั้น ปรากฏ
ชัดเจนในเรื่องของสนธิสัญญาระหวางประเทศซึ่งเปนที่ยอมรับกันเปนที่ยุติวา รัฐหรือ
แมแต องคการ ระหวาง ประเทศ ก็ตาม จะ ผูกพัน ตามสนธิสัญญาก็ตอเมื่อรัฐใหความ
ยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา (consent to be bound by a treaty) ตามที่บัญญัติ
ไวในอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 (Vienna Convention
20
on the Law of Treaties, 1969) และ ใน อนุสัญญา กรุง เวียนนา วาดวย กฎหมาย
สนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศ
ดวยกัน ค.ศ. 1986 21 ดังจะเห็นไดจากอารัมภบท (preamble) ของอนุสญ
ั ญาทัง้ สองฉบับ
ที่ยืนยันไวเหมือนกันวา หลักความยินยอมโดยเสรี (free consent) หลักสุจริต (good
faith) และหลักสัญญาตองเปนสัญญา (pacta sunt servanda) เปนหลักที่ไดรับการ
ยอมรับเปนสากล22 นอกจากนี้ขอ 2 วรรค 1 (g)23 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 และขอ 2 วรรค 1 (g) ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสญ
ั ญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวาง
ประเทศดวยกัน ค.ศ. 1986 ยังใหคำนิยามของคำวา “ภาคี” (party) แหงสนธิสัญญาไว
วาหมายถึง รัฐหรือองคการระหวางประเทศนั้นแลว ตลอดทั้งขอ 11 ถึงขอ 17 ของ
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และขอ 11 ถึงขอ 17 ของ
อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศ
หรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ. 1986 ซึ่งบัญญัติถึงวิธีการใหความ
ยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาไวดวย เปนตน

20 1155 U.N.T.S. 331, done at Vienna on 23 May 1969 and entered into force on 27 January

1980

21 15 I.L.M. 543
22 Article 2 paragraph 1 (g) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969

“Nothing that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda
rule are universally recognized,”

23 Article 2 paragraph 1 (g) of the Vienna Convention on the Law of Treaties between States

and International Organizations or between International Organizations, 1986

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา



2.2 บอ เกิดของกฎหมายระหวางประเทศในการทำหนังสือสญ
ั ญา

2.2.1สนธิสัญญา



ก .อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาค.ศ.196 9 
(Vie n n a Con v en tion on the Law ofTrea tie s ,19 6 9 )
อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 นีเป
้ นอนุสญ
ั ญา
24
ที่ใชบังคับแกสนธิสัญญาซึ่งทำขึ้นระหวางรัฐกับรัฐเทานั้น อนุสัญญานี้จะไมใชบังคับ
แกสนธิสัญญาซึ่งทำขึ้นรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือสนธิสัญญาซึ่งทำขึ้นระหวาง
องคการระหวางประเทศดวยกันซึ่งจะอยูในบังคับของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสญ
ั ญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวาง
ประเทศดวยกัน ค.ศ. 1986 (Vienna Convention on the Law of Treaties between S
tates and International Organizations or between International Organizations,
1986)25 หรือไมก็จารีตประเพณีระหวางประเทศสำหรับรัฐที่มิไดเปนภาคีของอนุสัญญา
ทั้งสองฉบับ
นอกจากนี้ ขอบเขตของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา
ค.ศ. 1969 ยังคงจำกัดอยูเฉพาะสนธิสัญญาที่ทำขึ้นเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ซึ่งก็
มิได หมายความวา สนธิสัญญา ที่ มิได ทำขึ้น เปน ลายลักษณอักษรจะไมมีผลใชบังคับ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ สนธิสัญญาที่มิไดทำขึ้นเปนลายลักษณอักษรยังถือเปน
สนธิสัญญาที่มีผลบังคับไดตามจารีตประเพณีระหวางประเทศหรือหลักกฎหมายทั่วไป
เกี่ยวกับสนธิสัญญา26
24 Article 1 Scope of the present Convention

The present Convention applies to treaties between States.

25 15 I.L.M. 543
26 Article 3 International agreements not within the scope of the present Convention

The fact that the present Convention does not apply to international agreements concluded
between States and other subjects of international law or between such other subjects of
international law, or to international agreements not in written form, shall not affect:
(a) the legal force of such agreements;
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ขอบเขตอีกประการหนึง่ ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา
ค.ศ. 1969 ก็คือ การไมมีผลบังคับยอนหลัง (non-retroactivity) ของอนุสัญญาฉบับ
ดังกลาว กลาวคือ อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 จะใช
บังคับ แก สนธิสัญญา ที่ ทำขึ้น ภายหลัง จากที่ อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 นีมี้ ผลใชบังคับเทานัน้ กลาวคือ เฉพาะสนธิสญ
ั ญาทีทำขึ
่ น้ ระหวาง
รัฐกับรัฐภายหลังวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1980 ซึ่งเปนวันที่อนุสัญญากรุงเวียนนาฉบับ
ดังกลาวมีผลใชบังคับ สนธิสัญญาที่ทำขึ้นกอนที่อนุสัญญา กรุงเวียนนาฉบับดังกลาว
มีผลใชบังคับ คือ กอนวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1980 ก็จะยังคงอยูภายใตบังคับของ
จารีตประเพณีระหวางประเทศหรือหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาตอไป27
อนึ่ง สนธิสัญญากอตั้งองคการระหวางประเทศและสนธิสัญญาภายในของ
องคการระหวางประเทศนั้นๆ ก็ตกอยูภายใตบังคับของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมาย สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 นี้ ดวย ทั้งนี้ จะ ตอง ไม กระทบ เทือน ตอ กฎเกณฑ ที่
เกี่ยวของใดๆ ขององคการระหวางประเทศนั้นๆ28

(b) the application to them of any of the rules set forth in the present Convention to which they
would be subject under international law independently of the Convention;
(c) the application of the Convention to the relations of States as between themselves under
international agreements to which other subjects of international law are also parties.
27 Article 4 Non-retroactivity of the present Convention

Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which
treaties would be subject under international law independently of the Convention, the Convention applies only to treaties which are concluded by States after the entry into force of the
present Convention with regard to such States.

28 Article

5 Treaties constituting international organizations and treaties adopted within an
international organization
The present Convention applies to any treaty which is the constituent instrument of an international organization and to any treaty adopted within an international organization without
prejudice to any relevant rules of the organization.
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ข.อ นุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวา ดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญาระหวางรฐั ก บั อ งคการ
ระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศดวยกันค.ศ.19 8 6 
(Vienna Convention on the Law of Treaties between States and
International Organizations or between International

Orga n iz atio n s ,198 6 
อนุสัญญา กรุง เวียนนา วาดวย กฎหมาย สนธิสัญญา ระหวาง รัฐ กับ องคการ
ระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ. 1986 เปนอนุสัญญา
ที่เนนการทำสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการ
ระหวางประเทศดวยกันเปนหลักซึ่งอาจมีรายละเอียดบางประการในสวนขององคการ
ระหวางประเทศที่แตกตางกับรัฐอยูบางแตเนื้อหาสาระโดยทั่วไปแลวไมแตกตางจาก
เนือ้ หาอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 ในสวนสำคัญมาก
29
นัก ทั้งนี้การที่รัฐทำสนธิสัญญากับองคการระหวางประเทศหรือการที่องคการระหวาง
ทำสนธิสญ
ั ญาระหวางกันเองนัน้ สนธิสญ
ั ญาดังกลาวมิไดตกอยูใน
 บังคับของอนุสญ
ั ญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 แตจะอยูภ ายใตบังคับของอนุสญ
ั ญา
กรุง เวียนนาวาดวย กฎหมาย สนธิสัญญา ระหวาง รัฐ กับ องคการ ระหวาง ประเทศ หรือ
ระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ. 1986 หรือภายใตหลักกฎหมายระหวางประเทศ
อืน่ ๆ เชน จารีตประเพณีระหวางประเทศและหลักกฎหมายทัว่ ไปทีเกี
่ ย่ วกับสนธิสญ
ั ญา30
ในกรณีที่รัฐหรือองคการระหวางประเทศนั้นมิไดเปนภาคีของอนุสัญญาฉบับดังกลาว
29 ArHenkin et al., International

Law: Cases and Materials, (U.S.A.: West Publishing Company,
1980), p. 581 ; Kal Raustiala, Form and Substance in International Agreement, 99
A.J.I.L.81(2005) .

30 Article 3 International agreements not within the scope of the present Convention

The fact that the present Convention does not apply to international agreements concluded
between States and other subjects of international law or between such other subjects of
international law, or to international agreements not in written form, shall not affect:
(a) the legal force of such agreements;
(b) the application to them of any of the rules set forth in the present Convention to which they
would be subject under international law independently of the Convention;
(c) the application of the Convention to the relations of States as between themselves under
international agreements to which other subjects of international law are also parties.
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2.2.2จารีตระหวางประเทศ(InternationalCustom)


ก .ความหมายของจารีตประเพณีระหวางประเทศ
ขอ 38 วรรค 1 (b) ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดกลาวถึงจารีต
ประเพณีระหวางประเทศในฐานะที่เปนหลักฐานแสดงถึงการถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป
(general practice) และเปนที่ยอมรับวาเปนกฎหหมาย (acceptance as law)
จากความหมายอันสั้นของจารีตประเพณีระหวางประเทศดังกลาวไวในขอ 38
วรรค 1 (b) ขางตนนี้ จะเห็นไดวามีการระบุถึงองคประกอบสำคัญของจารีตประเพณี
ระหวางประเทศไว 2 ประการคือ
(1) องคประกอบภายนอกหรือองคประกอบทางกายภาพ (physical element)
ของ จารีต ประเพณี ระหวาง ประเทศ ซึ่ง ไดแก การ ถือ ปฏิบัติ กัน โดย ทั่วไป (general
practice) และ
(2) องคประกอบภายในหรือองคประกอบทางจิตใจ (psychological element)
ของจารีตประเพณีระหวางประเทศซึ่งไดแก ความเชื่อวาการถือปฏิบัติกันโดยทั่วไปนั้น
เปนสิง่ ทีถู่ กตองอันควรไดรบั การยอมรับวาเปนกฎหมาย (opinio juris sive necessitatis)31
อยางไรก็ตามองคประกอบทัง้ สองประการนีก้ อใหเกิดปญหาในการใชและการ
ตีความจารีตประเพณีระหวางประเทศอีกมากมายซึ่งขอ 38 วรรค 1 (b) ของธรรมนูญ
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศก็มิไดใหคำตอบไวแตอยางใด


ข.องคประกอบของจารีตประเพณีระหวางประเทศ
เนื่องจากขอ 38 วรรค 1 (b) ดังกลาว กำหนดความหมายของจารีตประเพณี
ระหวางประเทศไวสั้น อีกทั้งเมื่อพิจารณาตามองคประกอบของจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศทังง
้ สองประการยังกอใหเกิดปญหาในการใชและการตีความ จึงจำเปนตองอาศัย
คำวินจิ ฉัยชีข้ าดของศาลระหวางประเทศและความเห็นของนักกฎหมายระหวางประเทศ
ชวยในการทำความเขาใจองคประกอบที่แทจริงของจารีตประเพณีระหวางประเทศ จาก
องคประกอบ จารีต ประเพณี ระหวาง ประเทศ ขางตน นักกฎหมายระหวางประเทศได
แยกแยะการพิจารณาองคประกอบดังกลาวไดดังตอไปนี้
31 Chaumount, 129 Rcueil

des Cours de l’ Académie de Droit International (1970), pp. 434-445.
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(i)การถือปฏิบัติโดยทั่วไป(Ge n e ralPrac tic e)
การทีกฎเกณฑ
่
ใดจะถือเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศไดนัน้ จะตองปรากฏ
วามีองคประกอบภายนอกหรือองคประกอบทางกายภาพ (physical element) คือ การ
ถือปฏิบตั กัิ นโดยทัว่ ไปของรัฐตางๆ การถือปฏิบตั กัิ นโดยทัว่ ไปนีมิ้ ไดหมายความวารัฐทุก
รัฐจะตองยอมรับการถือปฏิบัติเชนวานั้นในลักษณะเปนเอกฉันท (unanimity) หรือเปน
สากล (universality)32 และโดยทัว่ ไปแลว การทีรั่ ฐไมคัดคานการถือปฏิบตั ใน
ิ เรือ่ งใดหรือ
นิง่ เสีย (silence) ยอมมีผลเทากับเปนการยอมรับ (acquiescence) การถือปฏิบตั เช
ิ นวา
นั้น แตในบางครั้งการที่รัฐนิ่งเฉยเสียไมคัดคานการถือปฏิบัติในเรื่องใดก็อาจเปนเพราะ
รัฐนั้นไมมีสวนไดเสียในเรื่องเชนวานั้นก็เปนได33
ดังนัน้ ประเด็นทีจะ
่ ตองพิจารณาในกรณีของการถือปฏิบตั โดย
ิ ทัว่ ไปก็คือ กรณี
ที่ มี รัฐ จำนวน ไมนอย นิ่ง เสีย ไม ทำการ คัดคาน การ ถือ ปฏิบัติ ของ รัฐ อื่นๆ ซึ่ง จะ ตอง
สันนิษฐานในเบือ้ งตนวารัฐทีนิ่ ง่ เฉยเสียไมคัดคานนัน้ เห็นดวยกับการถือปฏิบตั โดย
ิ ทัว่ ไป
เชนวานั้น เพราะการยอมรับการถือปฏิบัติโดยทั่วไปยอมแสดงออกไดดวยการถือปฏิบัติ
ในทำนองเดียวกันหรือหากรัฐใดมิไดมีโอกาสทีจะ
่ ถือปฏิบตั เช
ิ นนัน้ ไดก็มิจำตองแสดงออก
วาใหการรับรองการถือปฏิบัติเชนวานั้น เพียงแตนิ่งเฉยเสียโดยไมทำการคัดคานการถือ
ปฏิบัติเชนวานั้นอยางชัดแจงก็เปนการเพียงพอที่จะถือวามีการรับรองแกการถือปฏิบัติ
เชนวานั้นแลว ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของรัฐที่ไมยอมรับหรือไมเห็นดวยกับการถือปฏิบัติ
ดังกลาวที่จะตองทำการคัดคานการถือปฏิบัตินั้นอยางชัดแจงและตอเนื่องเพื่อมิใหการ
ถือปฏิบัติโดยทั่วไปดังกลาวมีผลผูกพันตนในฐานะที่เปนกฎหมายปดปาก (estoppel)
เพราะการนิ่งเสียไมทำการคัดคาน34
ในคดี Fisheries Jurisdiction (อังกฤษ v. ไอซแลนด)35 ศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศ (International Court of Justice) มิไดกลาวโดยตรงวาการขยายเขตประมงของ
ไอซแลนดถึง 50 ไมลทะเลนัน้ ชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศหรือไม แตศาลอธิบายวา
32 Brownlie, supra note 7, p. 1.
33 Id.
34 Id.,

p. 10; ดูความเห็นของผูพิพากษา Gros ในคดี Nuclear Test (Australia v. France), I.C.J.
Reports (1974), p. 253 at pp. 286-289.

35 I.C.J.

Reports (1974), p. 3-47. และดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 14,
น. 50-54.
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เขตประมงเดิมของไอซแลนด คือ 12 ไมลทะเลนัน้ เปนเขตประมงทีได
่ รบั การยอมรับกันทัว่ ไป
แมวากระทั่งอังกฤษและเยอรมนีซึ่งตางก็พิพาทกับไอซแลนด (ซึ่งศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศไดพิจารณาคดีทัง้ สองไปพรอมกัน โดยศาลมิไดรวมการพิจารณาคดีทัง้ สองเปนคดี
เดียวกัน) ตางก็ยอมรับความกวางของเขตประมงของไอซแลนดในระยะ 12 ไมลทะเล แต
ไมยอมรับความกวางของเขตประมงใหมของ ไอซแลนดที่กวางถึง 50 ไมลทะเล36



(ii)การถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอและในรูปแบบเดียวกัน(Uniformand
ConsistentPractice)
นอกจากองคประกอบของจารีตประเพณีระหวางประเทศจะประกอบไปดวย
การถือปฏิบตั กัิ นโดยทัว่ ไปแลว ยังจะตองปรากฏดวยวาการถือปฏิบตั โดย
ิ ทัว่ ไปเชนวานัน้
มีลักษณะสอดคลองสม่ำเสมอ (consistent) และมีรูปแบบเดียวกัน (uniform) แตไม
จำเปนตองถึงขนาดที่วาจะตองมีรูปแบบเดียวกันโดยสิ้นเชิง เพียงแตรูปแบบเดียวกันใน
สาระสำคัญก็เพียงพอแลว37
ใน คดี Anglo-Norwegian Fisheries (สหราชอาณาจักร v. เนอร เวย)38
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศปฏิเสธขอกลาวอางของอังกฤษที่วาความยาวของเสนฐาน
ตรงไมเกิน 10 ไมลทั้งนี้ ศาลใหเหตุผลวาในทางปฏิบัติของรัฐตางๆ และแนวคำวินิจฉัย
ชี้ขาดของศาลระหวางประเทศก็มิไดอยูในรูปแบบเดียวกันหรือสอดคลองกันในเรื่องของ
ความยาวของเสนฐานตรง ดังนั้นระยะ 10 ไมลจึงมิใชหลักทั่วไปของกฎหมายระหวาง
ประเทศ ศาลในคดีเดียวกันไดสรุปตอไปอีกวา แมวิธกี ารลากเสนฐานของนอรเวยจะมิใช
เสนฐานปกติ (normal baselines) เนื่องจากลักษณะพิเศษของชายฝงของนอรเวยที่มี
ลักษณะชายฝง เวาแหวงตัดลึกประกอบดวยเกาะนอยใหญและโขดหินเปนสวนใหญก็ตาม
แตการกำหนดเสนฐานของนอรเวยโดยวิธกี ารลากเสนฐานตรง (straight baselines) ตาม
ชายฝงซึ่งมีลักษณะพิเศษเชนวานั้นจะตองเปนไปตามแนวชายฝงดวย โดยศาลกลาววา
วิธีการเชนวานี้มีรัฐตางๆ นำไปใชโดยไมมีการโตแยงคัดคานจากรัฐอื่นๆ แตประการใด39
36

ดูรายละเอียดใน เพิ่งอาง, น. 50.
37 Brownlie, supra note 7, p. 6.
38 I.C.J. Reports (1951), pp. 116-206, at p. 131 และดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว
เชิงอรรถที่ 14, น. 55-57.
39 เพิ่งอาง, น. 55.
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(iii)ระยะเวลา(Duration)
ระยะเวลาของการถือปฏิบตั ไม
ิ ถือวาเปนองคประกอบสำคัญของการกอใหเกิด
จารีตประเพณีระหวางประเทศ ทัง้ นีเพราะ
้
ระยะเวลาเปนเพียงสิง่ ทีจ่ ะแสดงใหเห็นวาการ
ถือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นมีความสอดคลองสม่ำเสมอ (consistency) หรืออยูใน
รูปแบบเดียวกัน (uniformity) หรือไมเทานั้นและในทางปฏิบัติก็มีหลายกรณีที่การถือ
ปฏิบตั ของ
ิ รัฐในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีความสม่ำเสมอ แมเพียง
ภายในระยะเวลาอันสัน้ เชน ในกรณีไหลทวีปทีถื่ อเปนสวนหนึง่ ของแผนดินของรัฐชายฝง
และรัฐชายฝง มีสิทธิอธิปไตย (sovereign rights) เหนือทรัพยากรทัง้ ทีมี่ ชีวติ และไมมชีี วติ
บน และ ใต ไหลทวีป ดังกลาว โดย รัฐ ไม จำตอง ประกาศ หรือ กลาวอาง เขต ไหลทวีป แต
ประการใด แมกระทัง่ เขตเศรษฐกิจจำเพาะซึง่ รัฐสวนใหญกลาวอางเปนทียุ่ ตวิ ารัฐชายฝง
มีทั้งสิทธิอธิปไตย (sovereign rights) เหนือทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต
ในหวงน้ำ (water column) บนพื้นดินทองทะเล (sea-bed) และดินใตผิวดิน (subsoil)
ของเขตเศรษฐกิจจำเพาะตลอดจนมีเขตอำนาจ (jurisdiction) เหนือการสรางเกาะเทียม
สิ่งติดตั้งหรือโครงสรางตางๆ เหนือการคุมครองและการรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเลและ
เหนือการวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ตลอดจนมีสิทธิอื่นๆ ที่
กฎหมายระหวางประเทศไดอนุญาตไว เชน การปราบปรามการกระทำอันเปนโจรสลัด
(piracy) การขนสงทาส (transport of slaves) หรือการแพรภาพแพรเสียงโดยไมไดรับ
อนุญาต (unauthorized broadcasting) จากรัฐชายฝง เปนตน40
หลักเกณฑดังกลาวขางตนนี้ ไดรับการปฏิบัติจากรัฐตางๆ ในเวลาอันรวดเร็ว
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรัฐตางๆ มีโอกาสที่จะแสดงออกถึงทาทีหรือแนวปฏิบัติของตนได
อยางชัดเจนและรวดเร็วยิง่ ขึน้ ในเวทีของการประชุมระหวางประเทศ เชน โดยผานสมัชชา
ใหญแหงสหประชาชาชาติ เปนตน ซึง่ จะทำใหองคประกอบในเรือ่ งระยะเวลาลดความสำคัญ
ลงไปมาก41
นอกจากนี้ แนวการวินจิ ฉัยขอพิพาทของศาลระหวางประเทศก็มิไดใหความสำคัญ
ในเรื่องของระยะเวลาในการถือปฏิบัติมากนัก เชน คดี North Sea Continental Shelf42
40

เพิ่งอาง, น. 58.

41 เพิ่งอาง
42 I.C.J.

Reports (1969), pp. 3-257; Brownlie, supra note 7 , p. 6 และดูรายละเอียดใน เพิ่งอาง,
น. 65-69.
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(สหพันธ สาธารณเยอรมนี v. เนเธอรแลนดและเดนมารก) ซึง่ ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศ
ยอมรับวาระยะเวลาในการถือปฏิบตั ของ
ิ รัฐมิใชเงือ่ นไขหรืออุปสรรคของการเกิดกฎเกณฑ
แหงจารีตประเพณีระหวางประเทศตราบเทาที่การถือปฏิบัติของรัฐเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน
เวลาอันสั้นนั้นจะมีลักษณะที่เปนการถือปฏิบัติอยางกวางขวาง (extensive) และเปนไป
ในรูปแบบเดียวกัน (uniform) โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของรัฐซึ่งไดรับผลกระทบโดย
ตรงจากการถือปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ
อยางไรก็ดี ศาลระหวางประเทศยอมรับวาระยะเวลาที่ยาวนานของการถือ
ปฏิบัติของรัฐยอมเพียงพอที่จะกอใหเกิดพันธกรณีตอกันและกันได เชน ในคดี Right of
Passage over Indian Territory43 (โปรตุเกส v. อินเดีย) ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
กลาววา อังกฤษและอินเดียซึ่งไดรับเอกราชจากอังกฤษตางก็ยอมรับอำนาจอธิปไตยใน
ขอเท็จจริง (de facto sovereignty) และโดยปริยาย (implication) ของโปรตุเกสและการ
ผานไปยังดินแดนปดลอม (enclaves) ทัง้ สองแหงของโปรตุเกสและก็ถือปฏิบตั ติิ ดตอกัน
มาระหวางรัฐที่เกี่ยวของไดแก อังกฤษ อินเดียและโปรตุเกสโดยไมมีการโตแยงคัดคาน
แตประการใดเปนเวลายาวนานและตอเนือ่ งนัน้ เพียงพอทีจ่ ะกอใหเกิดสิทธิและพันธกรณี
ซึ่งกันและกันตามกฎหมายระหวางประเทศแลว44


(iv) ความเชือ่ วา การถอื ปฏิบตั นิ น้ั ถกู ตองและควรยอมรับวาเปนกฎหมาย
(opinio juris sive necessitatis)
องคประกอบภายในหรือองคประกอบทางจิตใจ (psychological element) ที่
สำคัญของจารีตประเพณีระหวางประเทศก็คือ ความเชื่อวาการถือปฏิบัติโดยทั่วไปใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเปนสิ่งที่ถูกตองควรแกการยึดถือวาเปนกฎหมาย (opinio juris sive
necessitatis) ซึง่ ถือวาเปนองคประกอบอันสำคัญของจารีตประเพณีระหวางประเทศอัน
จะสงผลใหเกิดพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพราะการถือปฏิบัติใดก็ตามที่รัฐไม
เห็นวามีความสำคัญถึงขนาดที่ตนจะตองยอมรับวาเปนกฎหมายอันกอใหเกิดสิทธิและ
หนาที่แลว การถือปฏิบัติเชนวานั้นก็ขาดองคประกอบที่จะเปนจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศได ในกรณีเชนวานั้นอาจเปนเพียงธรรมเนียมปฏิบัติ (usage) อัธยาศัยไมตรี
43 I.C.J.

Reports (1960), pp. 6-144 และดูรายละเอียดใน เพิ่งอาง, น. 59-62.

44 เพิ่งอาง, น. 59.
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(courtesy) หรือเปนเพียงการกระทำในทางศีลธรรมหรือมนุษยธรรม (morality and
humanitarian) เชน การ เขารวม ในพิธีสำคัญของ รัฐ อื่น การใหความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมแกผูประสบภัยพิบัติหรือภัยสงครามของรัฐอื่น การอนุญาตใหคนตางดาว
เขามาในดินแดนเพราะหนีภัยสงคราม เปนตน ซึ่งไมกอใหเกิดพันธรณีใดๆ ที่รัฐจะตอง
กระทำและหากละเวนเสียก็ไมถือวารัฐนั้นมีความรับผิดในทางระหวางประเทศ45
ในคดีระหวางประเทศ ไดมีการกลาวถึงลักษณะของความเชื่อ การถือปฏิบัติ
ควรยอมรับวาเปนกฎหมาย (opinio juris) ไวใน 2 คดี คือ คดี The Lotus46 และคดี North
Sea Continental Shelf47
ในคดี The Lotus นั้นศาลสถิตยุติธรรมระหวางประเทศ (Permanent Court of
International Justice: PCIJ) ไดกลาวไวตอนหนึ่งวา
“แมวา คำวินจิ ฉัยของศาลซึง่ หาไดยากจากคดีตางๆ ทีมี่ การรายงานไวพอพิสจู น
ประเด็นขอเท็จจริงในพฤติการณที่ตัวแทนของรัฐบาลฝรั่งเศสกลาวอางไดก็ตาม ก็เปน
เพียงแสดงใหเห็นวาในทางปฏิบัตินั้น รัฐไดงดที่จะดำเนินการฟองรองคดีอาญาเทานั้น
โดยที่รัฐมิไดยอมรับวาตนมีพันธกรณีที่จะตองทำเชนวานั้น เพราะวาเฉพาะเมื่อการงด
การดำเนินคดีอาญาเชนวานั้นจะอยูบนพื้นฐานของมโนสำนึก (conscious) ที่วาสิ่งนั้น
เปนหนาที่ของตนที่จะตองงดเวน (abstain) เทานั้น ถึงจะเปนไปไดวารัฐไดรูวาเปนเรื่อง
ของจารีตประเพณีระหวางประเทศ แตขอเท็จจริงตามที่ไดกลาวอางนั้นไมอาจทำให
สรุปไดวา รัฐ ได รูวา ตน มี หนาที่ เชนวา นั้น ในทาง ตรงกันขาม ยังมี พฤติการณ อื่นๆ ที่
แสดงใหเห็นวาสิ่งซึ่งตรงขามกับที่ไดกลาวอางนั้นเปนจริง”48
45

เพิ่งอาง, น. 63.
Series A, No. 10 (1927) และดูรายละเอียดใน เพิ่งอาง, น. 65-69.
47 I.C.J. Reports (1969), pp. 3-257 และดูรายละเอียดใน เพิ่งอาง.
48 “Even if the ratify of the judicial decisions to be found among the reported cases were sufficient
prove in point of fact the circumstances alleged by the Agent for the French Government,
it would merely show that States had often, in practice, abstained from instituting criminal
proceedings, and not that they recognized themselves as being obliged to do so; for only
if such abstention were based on their being conscious of a duty to abstain would it be
possible to speak of an international custom. The alleged fact does not allow one to infer
that States have been conscious of having such a duty; on the other hand, there are other
circumstances calculated to show that the contrary is true.”
46 P.C.I.J.
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จากเหตุผลของคำวินิจฉัยของศาลขางตนแสดงใหเห็นวาศาลสถิตยุติธรรม
ระหวางประเทศมิไดถือวาการถือปฏิบตั ของ
ิ รัฐ (state practice) ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ สืบตอ
กันนั้นเปนหลักฐานเบื้องตน (prima facie evidence) ที่จะแสดงใหเห็นวาการที่รัฐถือ
ปฏิบัติเชนวานั้นเปนเพราะรัฐเชื่อวาตนมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองกระทำเชนนั้น49
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เพียงการถือปฏิบัติของรัฐ (state practice) แตประการเดียวจะ
สรุปวารัฐนั้นมีความเชื่อวาการถือปฏิบัตินั้นเปนสิ่งที่ถูกตอง (opinio juris) ไมได การที่
จะสรุปวามี opinio juris หรือไมนัน้ ตองปรากฏวาการถือปฏิบตั เช
ิ นนัน้ อยูบน
 พืน้ ฐานของ
50
มโนสำนึก (conscious) ของรัฐวาตนมีหนาที่ที่จะตองถือปฏิบัติเชนนั้น
ในคดี North Sea Continental Shelf ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (Internat
ional Court of Justice) เดินตามแนวเหตุผลของศาลสถิตยุติธรรรมระหวางประเทศใน
คดี The Lotus ในสวนของความเชื่อวาการถือปฏิบัติของรัฐเปนหลักฐานเบื้องตนที่สรุป
วาการถือปฏิบตั ของ
ิ รัฐเชนวานัน้ ควรไดรบั การยอมรับวาเปนกฎหมาย (opinio juris) โดย
ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศในคดี North Sea Continental Shelf ไมถือวาหลักระยะทาง
เทากัน (equidistance principle) ในการกำหนดเขตไหลทวีป ค.ศ. 1958 (Geneva Co
nvention on the Continental Shelf, 1958) มีผลใชบังคับหรือกลายเปนจารีตประเพณี
ระหวางประเทศภายหลังจากอนุสญ
ั ญาฉบับดังกลาวมีผลใชบังคับโดยการถือปฏิบตั ของ
ิ
รัฐตามอนุสัญญาดังกลาว ซึ่งแสดงใหเห็นวาศาลยุติธรรมระหวางประเทศไมยอมรับ
วาการถือปฏิบัติของรัฐอยางตอเนื่องนั้นเปนหลักฐานเบื้องตน (prima facie evidence)
ที่ จะ แสดง ให เห็ น ว า การ ที่ รั ฐ ถื อ ปฏิ บั ติ เช น ว า นั้ น เป น เพราะ รั ฐ เชื่ อ ว า ตน มี ห น า ที่
ตามกฎหมายทีจะ
่ ตองกระทำเชนนัน้ 51 โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกรณีทีศาลยุ
่
ตธิ รรมระหวาง
ประเทศปฏิเสธขออางที่วาการที่รัฐถือปฏิบัติตามหลักระยะทางเทากันในการกำหนด
ไหล ทวีป ระหวาง รัฐ ชายฝง โดย อาศัย หลักเกณฑ ที่ บัญญัติไวในอนุสัญญากรุงเจนีวา
วาดวยไหลทวีป ค.ศ. 1958 นั้นเปนการแสดงใหเห็นเบื้องตนวาการที่รัฐถือปฏิบัติเชนนั้น
เปน เพราะ รัฐ เชื่อ วา หลัก ระยะทาง เทา กัน เปนหลัก ที่ถูกตอง ควร ปฏิบัติตาม โดย ศาล
ยุตธิ รรมระหวางประเทศใหเหตุผลประกอบการปฏิเสธวาเปนเพราะหลักระยะทางเทากัน
49 Brownlie, supra note 7, p. 2.
50 จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 14, น. 63-64.
51 Brownlie, supra note 7, p. 2.
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ตามขอ 6 แหงอนุสัญญาดังกลาวนั้นไมมีลักษณะพิเศษที่อาจจะถือวาเปนหลักอันกลาย
เปนกฎเกณฑแหงจารีตประเพณีระหวางประเทศได เนือ่ งจากอนุสญ
ั ญาดังกลาวอนุญาต
ใหมีการตัง้ ขอสงวน (reservation) แกขอ 6 แหงอนุสญ
ั ญาดังกลาวไดและแนวปฏิบตั ของ
ิ
52
รัฐตางๆ เกีย่ วกับขอ 6 ดังกลาวยังมิไดเปนไปในแนวทางเดียวกันอยางกวางขวาง อีกทัง้
อนุสัญญาดังกลาวเพิ่งจะมีผลใชบังคับไมถึงสามปเมื่อมีการนำขอพิพาทขึ้นสูศาล53
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดกลาวตอไปอีกวา ถึงแมระยะเวลาในการถือ
ปฏิบตั ของ
ิ รัฐจะมิใชเงือ่ นไขหรืออุปสรรคของการเกิดกฎเกณฑแหงจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศก็ตาม แตองคประกอบที่จำเปนในการเกิดกฎเกณฑของจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศก็คือ ภายในระยะเวลาอันสั้นของการถือปฏิบัติของรัฐนั้น การถือปฏิบัติของรัฐ
โดยทัว่ ไปตลอดทัง้ การถือปฏิบตั ของ
ิ รัฐซึง่ ประโยชนของตนไดรบั ผลกระทบกระเทือนตอง
มีลักษณะกวางขวาง (extensive) และเปนแบบเดียวกันอยางแทจริง (virtually uniform)
ตามขอบทที่ไดมีการกลาวอางกันและการถือปฏิบัติเชนวานั้นควรจะเกิดขึ้นในลักษณะ
ที่จะ แสดงใหเห็น ถึง การ ยอม รับกัน โดย ทั่วไป วา เปน หลักกฎหมาย หรือ กอ พันธกรณี
ตามกฎหมาย54
2.2.3หลักกฎหมายทั่วไป(GeneralPrinciplesofLaw)
ขอ 38 วรรค 1 (c) ของธรรมนูญศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศไดกลาวถึงบอเกิด
ของกฎหมายระหวางประเทศอีกประเภทหนึง่ นอกจากจารีตประเพณีระหวางประเทศและ
อนุสญ
ั ญา คือ “หลักกฎหมายทัว่ ไปอันเปนทีร่ บั รองของอารยประเทศ” (general principles
of laws recognized by civilized nations) ซึ่งเปนที่เขาใจกันวา หมายถึงหลักกฎหมาย
อันมีลักษณะทั่วไปจนถึงขนาดที่มีการยอมรับและใชกันในทุกระบบกฎหมาย 55 คำวา
“ระบบกฎหมาย” ในทีน่ หมายถึ
ี้
ง ระบบกฎหมายภายในของรัฐตางๆ เชน ระบบ Common
Law ระบบ Civil Law หรือแมแตระบบ Socialist Law ก็ตามซึ่งถือวาเปนระบบกฎหมาย
ที่ “อารยประเทศ” (civilized nation) ใชกันอยู
52 I.C.J.

Reports (1969), pp. 41-42.
53 Id., p. 43.
54 จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 14, น. 64-65.
55 Virally, The Sources of International Law in Sorensen (ed.), Manual of Public International
Law (1986), pp. 143-148.
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สาเหตุทีหลั
่ กกฎหมายทัว่ ไปสามารถคนหาไดจากหลักกฎหมายซึง่ ยอมรับและ
ใชกันอยูในระบบกฎหมายภายในของอารยประเทศสืบเนื่องจากความจริงที่วาระบบ
กฎหมายภาย ใน ของ รั ฐ เป น ระบบ กฎหมาย ที่ มี วิ วั ฒ นาการ อั น ยาวนาน จน ทำ ให
หลักกฎหมายหลายเรื่องเปนหลักกฎหมายที่ถือเปนที่ยุติและไดรับการยอมรับกันโดย
ทัว่ ไป ในขณะทีกฎหมาย
่
ระหวางประเทศยังถูกมองวาเปนกฎหมายทีเพิ
่ ง่ จะมีวิวฒ
ั นาการ
ในระยะเริ่มตน (primitive) เทานั้น จึงทำใหยังไมสามารถพัฒนาหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศไดอยางเต็มที่และมีความจำเปนที่จะตองพึ่งพาหลักกฎหมายอันปรากฏและใช
กันอยูในระบบกฎหมายภายในของอารยประเทศ
หลักกฎหมายทัว่ ไปอันเปนทีย่ อมรับของอารยประเทศอันจะถือเปนบอเกิดของ
กฎหมายระหวางประเทศนั้น สวนใหญจะเปนหลักกฎหมายในทางแพงและกฎหมายวิธี
พิจารณาความ เพราะถือวามีความเกาแกมากและมีวิวฒ
ั นาการทียาวนาน
่
พอทีจะ
่ กอให
เกิดหลักกฎหมายทัว่ ไปอันเปนทีย่ อมรับและใชอยูใน
 ระบบกฎหมายของประเทศตางๆ ได
เชน หลักที่วาคำพิพากษายอมผูกพันเฉพาะคูความเทานั้น (res judicata)56 ซึ่งเปนหลัก
ที่ใช กัน อยู ใน ระบบ กฎหมาย ตางๆ ของโลก และ ยัง เปนหลักที่ใชในกฎหมายระหวาง
ประเทศอีกดวย หรือหลักสุจริต (good faith)57 หลักการใชสิทธิในทางที่ผิด (abuse of
rights)58 หลักกฎหมายปดปาก (estoppel)59 หรือหลักการที่ถือวาการนิ่งคือการยินยอม
(acquiescence) หรือหลักที่วา ผูกระทำละเมิดตองชดใช60 เปนตน
56 Advisory

Opinion, Effects of Awards of Compensation made by the United Nations
Administrative Tribunal, I.C.J. Reports (1954), p. 53; Corfu Channel Case, I.C.J. Reports
(1949), p. 18.

57 Certain German Interests in Polish Upper Silesia, P.C.I.J. Series A, No. 7 (1926), p. 30; The

Free Zones Case, P.C.I.J. Series A, No. 30 (1930), p. 12; Conditions of Admission to Membership
in the United Nations, I.C.J. Reports (1951), p. 142.

58 Id.
59 Arbitral

Award of the King of Spain, I.C.J. Reports (1960), pp. 209, 213, Temple of Preah
Vihear, I.C.J. Reports (1962), pp. 23, 31-32 และความเห็นเดี่ยวของ Judge Alfaro เกี่ยวกับหลัก
ปดปาก (estoppel หรือ préclusion) ในกฎหมายระหวางประเทศ (pp. 39-51)
60 See Waldock, General Course on Public International Law, 2 Recueil des Cours de l’ Académie

de Droit International (1962), pp. 1 and 58.
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จึ ง อาจ กล า ว ได ว า การ หา “ หลั ก กฎหมาย ทั่ ว ไป อั น เป น ที่ ย อมรั บ ของ
อารยประเทศ” นัน้ อาจหาไดจากการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบระหวางระบบกฎหมาย
ตางๆ ของโลกเพือ่ คนหาหลักกฎหมายทัว่ ไปทีระบบ
่
กฎหมายตางๆ เหลานัน้ ใชรวมกัน จึง
มีผลเทากับวาขอ 38 วรรค 1 (c) ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศเปดโอกาส
ใหศาลยุติธรรมระหวางประเทศใชวิธีการเทียบเคียงกฎหมาย (analogy) ตางระบบ
กฎหมายกันได กลาวคือ เทียบเคียงหลักกฎหมายภายในซึง่ เปนทีย่ อมรับและใชกันอยูใน

ระบบกฎหมายตางๆ ของอารยประเทศเพื่อนำมาใชเปนหลักทั่วไปในกฎหมายระหวาง
ประเทศได61 ถึงแมจะมีนักกฎหมายระหวางประเทศบางทานไมเห็นดวยก็ตามเพราะ
นักกฎหมายระหวางประเทศเหลานั้นถือวาหลักกฎหมายทั่วไปก็คือ หลักกฎหมายทั่วไป
กลาวคือ มิใชบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศไมวา โดยตรงหรือในฐานะทีเป
่ นเครือ่ ง
ชวยในการพิจารณาหาหลักกกฎหมายเพราะระบบกฎหมายภายในของรัฐบางระบบ
โดยเฉพาะที่ไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดเสรีนิยมนั้นไมสามารถจะหาหลักกฎหมาย
ทั่วไป อันเปน ที่ยอมรับ และ ใช รวม กัน กับ กฎหมาย ที่ ไดรับ อิทธิพล จาก แนวความคิด
สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสตได62
อยางไรก็ดี ศาลยุติธรรมระหวางประเทศก็ยอมรับและใชหลักกฎหมายทั่วไป
ตามขอ 38 วรรค 1 (c) ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศในฐานะที่เปนบอเกิด
ของกฎหมายระหวางประเทศประเภทหนึ่งและอาจถือไดวาหลักกฎหมายทั่วไปนี้เปน
บอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศที่มีความสำคัญไมยิ่งหยอนไปกวาจารีตประเพณี
ระหวางประเทศหรือสนธิสญ
ั ญา โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสวนของกฎหมายพาณิชยระหวาง
ประเทศซึง่ เปนไปเพือ่ ความสะดวกในดานการคาระหวางประเทศทียั่ งไมมจารี
ี ตประเพณี
ระหวางประเทศมารองรับหรือสนธิสัญญาที่ใชบังคับอยูยังมีไมเพียงพอหรือมิไดบัญญัติ
ถึง เรื่อง ซึ่ง เปน กรณีพิพาท ที่ นำ ขึ้น สู ศาล ระหวาง ประเทศ เชน ในเรื่องของการบังคับ
ชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง (specific performance) จะทำไดหรือไมในทางระหวาง
ประเทศ หรือแมกระทัง่ ในกรณีของการจัดการงานนอกสัง่ หรือลาภมิควรไดในทางระหวาง
ประเทศเกิดขึ้นไดหรือไม และถาเกิดขอพิพาทขึ้นจะนำหลักกฎหมายใดมาปรับแกคดี
61 Virally, supra note 55, pp. 143-148; Akehurst, A
th

Modern Introduction to International Law,
5 Edition, (London and Boston: Allen and Unwin, 1984), p. 34.
62 Tunkin, Das Volkerrecht der Gegenwart (1963), translated by Wolf, 125, pp. 126-127.
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คำตอบของคำถามเหลานี้อาจหาไดจากบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศประเภทที่
เปนหลักกฎหมายทัว่ ไปอันเปนทีย่ อมรับของอารยประเทศตามขอ 38 วรรค 1 (c) นัน้ เอง63
หากศึกษาในแงกฎหมายเปรียบเทียบแลว ก็จะเห็นไดวาหลักดังกลาวขางตน
ปรากฏอยูทั ง้ ระบบ Common Law และระบบ Civil Law กลาวคือ หลักการบังคับชำระหนี้
โดยเฉพาะเจาะจงนั้นถือเปนหลักในการบังคับใหเปนไปตามสัญญาในระบบกฎหมาย
Civil Law เวนแตสภาพแหงหนีไม
้ เปดชองใหบังคับชำระหนีโดยเฉพาะ
้
เจาะจงได สวนใน
ระบบ Common Law นั้นการบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงถือเปนการชดใชเยียวยา
หลัก equity (equitable remedies) ประการหนึง่ ทีเป
่ นขอยกเวนของการชดใชคาเสียหาย
ที่เปนตัวเงิน (legal remedies) ซึ่งถือเปนหลักของการชดใชเยียวยาในระบบ Common
Law ดังนั้น จึง นาจะ ถือไดวา หลักการ บังคับ ชำระหนี้ โดยเฉพาะ เจาะจง (specific
performance) เปนหลักกฎหมายทั่วไปอันเปนที่ยอมรับของอารยประเทศตามนัยแหง
ขอ 38 วรรค 1 (c) ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
สวนหลักกฎหมายทัว่ ไปเกีย่ วกับการจัดการงานนอกสัง่ หรือลาภมิควรได สวนใน
ระบบ Common Law ถือวาเปนบอเกิดแหงหนีแยก
้ ตางหากจากมูลละเมิดหรือผิดสัญญา
สวนในระบบ Common Law นั้น ก็มีหลักกฎหมายทำนองเดียวกันนี้เชนกัน แตมิไดแยก
ออกมาเปนบอเกิดแหงหนี้ชัดเจนเหมือนในระบบ Civil Law แตจะถือเปนลักษณะของ
“กึ่ง สัญญา” (quasi-contract) แทน โดย ไม ถือวา เปน สัญญา แทๆ เนื่องจาก ขาด
องคประกอบของการเกิดสัญญา เชน ขาดคำเสนอ คำสนองหรือขาดสิ่งตอบแทนในการ
เขาทำสัญญา (consideration) ระหวางคูสัญญา กฎหมายในระบบ Common Law จึง
ถือ วาการ จัดการ งาน นอก สั่ง และ ลาภมิควรได เปน ลักษณะ ของ กึ่ง สัญญา (quasicontract) เพือ่ ใหบังคับกันไดตามกฎหมาย เชน ฝายทีได
่ รับประโยชนจากการจัดการงาน
นอกสัง่ ก็ควรตอบแทนแกฝายทีทำประโยชน
่
ใหตน แมวา จะมิไดการตกลงกันมากอนก็ตาม
เพือ่ ปองกันมิใหฝายทีได
่ รับประโยชนนัน้ ไดลาภมิควรไดจากอีกฝายหนึง่ หรือหากฝายใด
ไดทรัพยสิน หรือประโยชนอันเปนลาภมิควรไดจากบุคคลใด บุคคลที่ไดทรัพยสินหรือ
ประโยชนนั้นก็ตองคืนทรัพยสิน หรือประโยชนนั้นตามหลัก equity ที่เรียกวา restitution
ซึง่ หมายถึง การทำใหแตละฝายกลับคืนสูฐานะ

เดิมในการคืนทรัพยสนิ หรือประโยชนนัน้
และถาหากไมสามารถคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไดก็ใหชดใชมูลคาแหงทรัพยสิน
63 Mann, Reflections on Commercial Law of Nations, B.Y.I.L.

(1957), pp. 20, 34-39.
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หรือประโยชนนั้นแทน64 ดังนั้น จะเห็นไดวา แมกระทั่งหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
งานนอกสัง่ และลาภมิควรไดก็ปรากฏอยูทั ง้ ในระบบ Civil Law และระบบ Common Law
เชน เดียว กัน จึง นา จะ ถือไดวา หลักกฎหมาย เกี่ยวกับ การ จัดการ งาน นอก สั่ง และ
ลาภมิควรไดเปนหลักกฎหมายทั่วไปอันเปนที่ยอมรับของอารยประเทศตามนัยขอ 38
วรรค 1 (c) ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศเชนกัน



ประเทศ

2.3 สถานะของประเทศไทยกับบอเกิดของกฎหมายระหวาง

ในฐานะที่ประเทศไทยเปนรัฐหนึ่งในประชาคมระหวางประเทศ บอเกิดตางๆ
ของกฎหมายระหวางประเทศยอมมีผลตอประเทศไทยในฐานะทีเป
่ นกฎเกณฑและกติกา
ระหวางประเทศ แตบอเกิดตางๆ ของกฎหมายระหวางประเทศเชนวานั้น จะมีผลตอ
ประเทศไทยหรือไม อยางไร ยอมเปนไปตามองคประกอบของบอเกิดของกฎหมายระหวาง
ประเทศแตละบอเกิดดังกลาวมาแลวในขอตนๆ เชน สนธิสัญญาจะผูกพันประเทศไทย
ก็ตอเมื่อประเทศไทยใหความยินยอมเพื่อผูกพันอยางชัดแจง (express consent) ตาม
สนธิสัญญาแลวเทานั้น ในขณะที่จารีตประเพณีระหวางประเทศอาจผูกพันประเทศไทย
โดยที่ประเทศไทยไมรูตัวเสียดวยซ้ำ เนื่องมาจากการที่ประเทศไทยไมโตแยงคัดคานการ
ถือปฏิบัติของรัฐตางๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งมีผลเทากับเปนการใหความ ยินยอมโดย
ปริยาย (implied consent) แกการถือปฏิบัติเชนวานั้น สวนหลักกฎหมายทั่วไปของ
กฎหมายระหวางประเทศนั้น เนื่องจากเปนหลักกฎหมายอันมีที่มาจากฎหมายภายใน
ของรัฐตางๆ ที่ยอมรับรวมกันอยูแลว หลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศ
จึงผูกพันประเทศไทยในฐานะที่ประเทศไทยมีและใชบังคับอยูแลว
2.3.1สถานะของประเทศไทยกับสนธิสัญญา
ก.อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาค.ศ.1969
เนือ่ งจากประเทศไทยมิไดใหความยินยอมเพือ่ ผูกพันตามอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนา
วาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ประเทศไทยจึงไมมีความผูกพันใดๆ ที่จะตอง
64 See R.N. Corley, P.G. Shedd and E.M. Holmes, Principle of Business Law, 3rd Edition (1986),

p. 123.

29

ปฏิบตั ตาม
ิ อนุสญ
ั ญาดังกลาว อยางไรก็ดี ศาลไทยไดมีการกลาวอางอนุสญ
ั ญาฯ ดังกลาว
ในคำวินิจฉัยคดีอยูบ าง เชน ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญที่ 6-7/ 255165 วา
“ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา คำวา “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 190 หมายถึง ความตกลงระหวางประเทศทุกประเภททีจั่ ดทำขึน้ ระหวางประเทศ
ไทยกับตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและ
อยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะถูกบันทึกไวในเอกสารฉบับเดียว
หรือหลายฉบับทีเกี
่ ย่ วพันกันและไมวา จะเรียกชือ่ วาอยางไร อันเปนความหมายทีตรง
่ กับ
คำวา “treaty” ตามอนุสัญญา กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และ
ตรง กับ ที่ ศาล รัฐธรรมนูญ ได เคย ให ความ หมายไว แลวใน คำวินิจฉัยที่ 11/2542 และ
คำวินิจฉัยที่ 33/2543”66
อันที่จริงแลว การกลาวอางสนธิสัญญาใดๆ ก็ตามที่ประเทศไทยมิไดเปนภาคี
โดยหนวยงานใดของประเทศไทยก็ตาม จะตองกระทำดวยความระมัดระวัง เนือ่ งจากจะ
กอใหเกิดความเขาใจที่ผิดๆ ไดวาสนธิสัญญาใดๆ ก็สามารถกลาวอางไดเสมอ ถึงแม
ประเทศ ไทย จะ มิได เปน ภาคี และ โดยเฉพาะ อยางยิ่ง การ กลาวอาง สนธิสัญญา โดย
ศาลไทย เนือ่ งจากสนธิสญ
ั ญาทีแม
่ ประเทศไทยจะเปนภาคีแลวก็ตาม แตสนธิสญ
ั ญานัน้
ก็ ไม ถือวา เปน “กฎหมาย” ตามนัย ของ มาตรา 197 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 255067 ซึ่งบัญญัติวา
“การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอำนาจของศาลซึง่ ตองดำเนินการใหเปนไป
โดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
คำวา “กฎหมาย” ตามมาตรา 197 ขางตนนี้ หมายความถึงกฎหมายที่ผาน
กระบวนการนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ สวนเนื้อหาของกฎหมายที่ผานกระบวนการ
นิตบิ ญ
ั ญัตดัิ งกลาว จะรวมถึงกฎหมายลายลักษณอักษร จารีตประเพณีระหวางประเทศ
หรือหลักกฎหมายทั่วไปก็ได จะเปนกฎหมายที่อยูบนพื้นฐานของศีลธรรม (mala in se)
หรือมีลักษณะทางเทคนิค (mala prohibita) ก็ไดเชนกัน
65 ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 108 ก ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2551
66 เพิ่งอาง, น. 20-21.
67 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 124 ตอนที่ 47 ก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550, น. 72.
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แตในสนธิสญ
ั ญานัน้ ตามมาตรา 190 วรรคหนึง่ 68 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 เปนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริยซึ่งอยูในหมวด 9 วาดวย
คณะรัฐมนตรี และตามมาตรา 3 วรรคหนึ่ง69 วาดวยบททั่วไปบัญญัติใหพระมหากษัตริย
ทรงใชอำนาจดังกลาวทางคณะรัฐมนตรี ดังนั้น สนธิสัญญาจึงมิใช “กฎหมายภายใน”
ของประเทศไทยตามนัยของมาตรา 197 เนือ่ งจากเปนอำนาจของคณะรัฐมนตรี ถึงแมวา
สนธิสัญญา นั้น จะ ตอง ขอ ความ เห็นชอบ ของ รัฐสภา ตาม มาตรา 190 วรรค สอง ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ตาม สนธิสญ
ั ญาทีคณะ
่ รัฐมนตรี
เปนผูท ำนัน้ จะไมกลายเปนกฎหมายภายในของประเทศไทยโดยอัตโนมัติ เวนแตจะผาน
กระบวนการนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเสียกอน เชน ตองออกกฎหมาย อนุวัติการ
สนธิสัญญาดังกลาว เวนแตจะมีกฎหมายภายในรองรับสนธิสัญญานั้นอยูแลว แตก็มิได
หมายความว า สนธิ สั ญ ญา ทุ ก ฉบั บ จะ ต อ ง ออกกฎหมาย อนุ วั ติ การ เสมอไป เช น
สนธิสัญญากำหนดเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเลระหวางประเทศไทยกับประเทศ
เพือ่ นบาน ก็ไมจำเปนตองออกกฎหมายอนุวัตการ
ิ สนธิสญ
ั ญานัน้ เพียงแตรัฐรูถึ งเขตแดน
ที่ตกลงกันตามสนธิสัญญาก็เพียงพอแลว
ดังนั้น ในการกลาวอางสนธิสัญญาโดยศาลไทยนั้น หากสนธิสัญญานั้นไม
จำเปนตองมีการอนุวัติการใดๆ ก็สามารถกลาวอางไดโดยตรง เพื่อยืนยันถึงสนธิสัญญา
ที่มีอยู แตหากเปนสนธิสัญญาที่มีกฎหมายอนุวัติการแลวหรือมีกฎหมายภายในรองรับ
อยูแล
 ว ศาลไทยพึงอางถึงกฎหมายทีอนุ
่ วัตการ
ิ สนธิสญ
ั ญาหรือกฎหมายภายในทีร่ องรับ
สนธิสัญญา นั้น โดย ตรง โดย ไม ตอง กลาว อางถึง ตัว สนธิสัญญา ที่ กฎหมาย ภายใน นั้น
อนุวัติการหรือรองรับ จึงจะถือไดวาเปนการปฏิบัติตามมาตรา 197 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ดังนั้น การที่ศาลจะกลาวอางถึงสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมิไดเปนภาคี เชน
อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 โดยมิใหเกิดความเขาใจผิด
68 มาตรา 190 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา

“พระมหากษัตริยทรงไว

ซึง่ พระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญา
อื่นๆ กับนานาประเทศหรือกับอองคการระหวางประเทศ”

69 มาตรา 3 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา

“อำนาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัติยผูทรงเปนประมุข ทรงใชอำนาจนั้นทางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ”
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ศาลอาจแสดงใหเห็นวา หลักเกณฑหรือเนื้อหาสาระของสนธิสัญญานั้นๆ เปนหลักฐาน
ของจารีตประเพณีระหวางประเทศ (international custom) หรือหลักกฎหมายทั่วไป
(general principles of law) ของกฎหมายระหวางประเทศ
แมจะกลาวอางวาจารีตประเพณีระหวางประเทศ ก็ตองเขาใจวา จารีตประเพณี
ระหวางประเทศ ก็ยังเปนกฎหมายระหวางประเทศมิใชกฎหมายภายในของประเทศไทย
โดยตรง เนื่องจากรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ไมมีบทบัญญัติยอมรับจารีตประเพณี
ระหว า ง ประเทศ ให เป น กฎหมายภาย ใน ของ ประเทศ ไทย โดย อั ต โนมั ติ เหมื อ นกั บ
รัฐธรรมนูญของบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และฝรั่งเศส เปนตน70 ดังนั้น
หากประเทศไทยจะนำจารีตประเพณีระหวางประเทศมาใชบังคับเปนกฎหมายภายใน
ของประเทศไทยก็จะตองผานกระบวนการนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเชนกัน
อยางไรก็ดี การ ที่ ศาล กลาวอาง จารีต ประเพณี ระหวาง ประเทศ โดย ที่ จารีต
ประเพณีระหวางประเทศนั้นมิไดกลายมาเปนกฎหมายภายในของประเทศ ก็เทากับ
เปนการ แสดงออก ถึง แนวปฏิบัติ ของ รัฐ ( s t a t e p r a c t i c e ) โดย ฝาย ตุลาการ เพื่อ ให
นานาประเทศรับรูวาประเทศไทยถือปฏิบัติเชนนั้นซึ่งจะเปนหลักฐานในทางกฎหมาย
ระหวางประเทศวา ประเทศไทยเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับการถือปฏิบัติเชนนั้น ซึ่งเปน
องคประกอบหนึง่ ของการเกิดจารีตประเพณีระหวางประเทศ ถาประเทศไทยเห็นดวยกับ
การถือปฏิบัติเชนนั้นหรือไมคัดคานการถือปฏิบัติเชนนั้น ก็อาจเปนหลักฐานที่แสดงให
นานาประเทศเห็นวาการทีประเทศ
่
ไทยถือปฏิบตั หรื
ิ อไมโตแยงคัดคานการถือปฏิบตั เช
ิ นวา
นั้นเปนการยอมรับวาการถือปฏิบัติดังกลาวเปนสิ่งที่ถูกตอง (opinio juris) อันจะสงผล
ใหประเทศไทยตองผูกพันตามจารีตประเพณีระหวางประเทศเชนวานั้น
อยางไรก็ดี หาก ศาล ไทย แสดง ให เห็นวา หลักเกณฑ หรือ เนื้อหา สาระ ของ
สนธิสัญญานั้นเปนหลักฐานของหลักกฎหมายทั่วไป (general principles of law) ของ
กฎหมายระหวางประเทศ ศาลไทยสามารถกลาวอางหลักกฎหมายทั่วไปเชนวานั้นได
โดย ตรง เพราะ หลักกฎหมาย ทั่วไป ของ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ นั้น มี ที่ มาจาก หลัก
กฎหมายภายในของนานาอารยประเทศอยูแล
 ว เชน หลักสัญญาตองเปนสัญญา (pacta
sunt servanda) เปนตน ซึ่งเปนหลักกฎหมายที่มีอยูในกฎหมายภายในของทั้งประเทศ
ที่ใชระบบ Common Law และประเทศที่ใชระบบ Civil Law และไดหยิบยืมไปใชเปน
70 โปรดดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 14, น. 115-116, 122-126.

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

หลักกฎหมายทั่วไป ของ กฎหมายระหวาง ประเทศ เชนที่บัญญัติไวในขอ 26 ของทั้ง
อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 และอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนา
วาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการ
ระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ. 1986 เปนตน


ข.อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวา ดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญาระหวางรฐั ก บั อ งคการ
ระหวางประเทศ หรือระหวางองคการระหวางประเทศดว ยกันค.ศ.1986
เชนเดียวกันกับอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
ประเทศไทยก็มิไดเปนภาคีอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศกับองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ. 1986 ประเด็นการกลาวอางอนุสัญญา
ฉบับหลักจึงเปนทำนองเดียวกันกับอนุสัญญาฉบับแรกดังที่ไดพิจารณาไปแลว
อยางไรก็ดี ตองเขาใจวา อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา
ค.ศ. 1969 จำกัดเฉพาะความตกลงระหวางประเทศที่ทำขึ้นระหวางรัฐกับรัฐเทานั้น ไม
รวมถึงองคการระหวางประเทศดวย ดังนั้น ณ ค.ศ. 1969 ความตกลงระหวางประเทศที่
ทำขึน้ ระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศก็ดี ระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน
ก็ดี ก็ยังถือเปนความตกลงระหวางประเทศหรือสนธิสัญญาไดเชนกัน เพียงแตมิใชความ
ตกลงระหวางประเทศตามนัยของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา
ค.ศ. 1969 เทานั้น หากแตเปนความตกลงระหวางประเทศหรือสนธิสัญญาตามบอเกิด
อื่นของกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งไดแก จารีตประเพณีระหวางประเทศ และหลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศนั้นเอง จนกระทั่งมีอนุสัญญากรุงเวียนนา
วาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางประเทศกับองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ.
1986 สนธิสัญญาจึงมีความหมายกวางขึ้นกวาที่ระบุไวในอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
อยางไรก็ดี สำหรับรัฐและองคการระหวางประเทศทีมิ่ ไดเปนภาคีของอนุสญ
ั ญา
ทั้งสองฉบับแลวแตกรณี หลักเกณฑการนำสนธิสัญญาและผลของการทำสนธิสัญญาก็
จะ เปนไปตาม จารีต ประเพณี ระหวาง ประเทศ และ หลักกฎหมาย ทั่วไป ของ กฎหมาย
ระหวางประเทศนั่นเอง
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2.3.2สถานะของประเทศไทยกับจารีตประเพณีระหวางประเทศ
ในสวนของสถานะของประเทศไทยกับจารีตประเพณีระหวางประเทศนั้นอาจ
กลาวไดวาประเทศไทยอยูในสถานะที่ผูกพันตามจารีตประเพณีระหวางประเทศอยูเปน
จำนวนมากอันเนือ่ งมาจากลักษณะองคประกอบทางกฎหมายของจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศดังกลาวแลวในขอ 2.2.2 ขางตนประกอบกับการที่ประเทศไทยมิไดคัดคานการ
ถือปฏิบัติของรัฐอื่นๆ จนกลายเปนการยอมรับโดยปริยาย (acquiescence) เชน ในเรื่อง
ของการทำสนธิสัญญา เปนตน เนื่องจากทั้งอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศกับองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ. 1986 ตางก็รวบรวมจารีตประเพณี
ระหวางประเทศและหลักกฎหมายทัว่ ไปในการทำสนธิสญ
ั ญามาเขียนไวเปนลายลักษณ
อักษรในรูปของสนธิสัญญา ดังนั้น รัฐและองคการระหวางประเทศที่มิไดเปนภาคีของ
อนุสญ
ั ญาทัง้ สองฉบับ จึงสามารถอาศัยจารีตประเพณีระหวางประเทศและหลักกฎหมาย
ทั่วไปเปนบอเกิดในการทำสนธิสัญญาไดและอาศัยจารีตประเพณีระหวางประเทศและ
หลักกฎหมายทั่วไปเชนวานั้นเปนกฎหมายที่ใชบังคับ (applicable law) แกสนธิสัญญา
ที่รัฐกับรัฐ หรือรัฐกับองคการระหวางประเทศดวยกันทำขึ้นไดอีกดวย
2.3.3สถานะของประเทศไทยกับหลักกฎหมายทั่วไป
เนื่องจาก หลักกฎหมาย ทั่วไป ของ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ นั้น มี ที่ มาจาก
หลักกฎหมายตางๆ ทีใช
่ บังคับอยูใน
 กฎหมายภายในของนานาอารยประเทศ ไมวา จะเปน
กฎหมายที่ใชระบบ Common Law หรือระบบ Civil Law ก็ตาม ดังนั้น หลักกฎหมาย
ทัว่ ไปของกฎหมายระหวางประเทศจึงมีเนือ้ หาสาระเชนเดียวกันกับกฎหมายภายในของ
รัฐ รวมทั้งกฎหมายภายในของประเทศไทยดวย ดังนั้น ประเทศไทยจึงไมมีปญหาใน
การนำ หลั ก กฎหมาย ระหว า ง ประเทศ มา ใช เป น กฎหมาย ภายใน เนื่ อ งจาก เป น
หลักกฎหมายเดียวกัน ศาลไทยสามารถกลาวอางเนื้อหาของหลักกฎหมายทั่วไปของ
กฎหมายระหวางประเทศไดโดยตรง โดยไมจำตองใชถอยวาคำวาหลักกฎหมายทัว่ ไปของ
กฎหมายระหวางประเทศ แตสามารถหยิบยกกฎหมายภายในของประเทศไทยทีมี่ เนือ้ หา
สาระอยางเดียวกันกับหลักกฎหมายระหวางประเทศไดทันที เชน หลักสัญญาตองเปน
สัญญา (pacta sunt servanda) หรือหลักสุจริต (good faith) เปนตน
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3

บทที่
หลักกฎหมายระหวางประเทศในการทำหนังสือสัญญา


3.1ความหมายของ“สนธิสัญญา”

3.1.1ความหมายของสนธิสญ
ั ญาตามอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวา ดวยกฎหมายสนธิ
สัญญาค.ศ.1969
ดังที่กลาวขางตนมาแลว ขอบเขตของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 นั้นจำกัดอยูเฉพาะสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหวางรัฐกับรัฐเทานั้น
และตองเปนสนธิสญ
ั ญาทีทำขึ
่ น้ เปนลายลักษณอักษรเทานัน้ อีกดวย ดังนัน้ “สนธิสญ
ั ญา”
(treaty) ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาฉบับนี้จึงหมายถึง “ความตกลงระหวางประเทศ
(international agreement) ทีทำขึ
่ น้ ระหวางรัฐเปนลายลักษณอักษรและอยูภายใต

บังคับ
ของกฎหมายระหวางประเทศไมวา จะรวมอยูใน
 ตราสารฉบับเดียวหรือตราสารทีเกี
่ ย่ วของ
1
สองฉบับหรือมากกวานั้นและไมวาจะเรียกชื่อเฉพาะวาอยางไรก็ตาม”
จากคำจำกัดความขางตนจะเห็นวา สนธิสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ไดกำหนดองคประกอบของสนธิสัญญาวาตองประกอบดวย
หลักเกณฑดังตอไปนี้
ประการแรก สนธิสญ
ั ญาจะตองเปนความตกลงระหวางประเทศ (international
agreement) ทีทำขึ
่ น้ ระหวางรัฐสองรัฐหรือกวานัน้ ขึน้ ไปก็ได เชน อยูใน
 รูปของปฏิญญารวม
(Joint Declaration) หรือ แถลงการณ รวม (Joint Communiqué) ที่ รัฐ แตละ ฝาย
ตางทำขึ้น เปนตน จากหลักเกณฑดังกลาวนี้ ความตกลงที่ทำขึ้นระหวางรัฐกับองคการ
ระหวางประเทศหรือความตกลงที่ทำขึ้นระหวางองคการระหวางประเทศดวยกันจึงมิใช
สนธิสัญญา ตามนัย ของ อนุสัญญา กรุง เวียน วาดวย กฎหมาย สนธิสัญญา ค.ศ. 1969
ทำขึ้นระหวางองคการระหวางประเทศดวยกันจึงมิใชสนธิสัญญาตามนัยของอนุสัญญา
1 Article 2 Use of terms

1. For the purposes of the present Convention
(a) “Treaty” means an international agreement concluded between States in written form and
governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more
related instruments and whether its particular designation;
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กรุงเวียนวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 แตจะเปนสนธิสัญญาตามนัยของ
อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศ
หรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ. 1986 นอกจากนี้ความตกลงระหวาง
ประเทศทีทำขึ
่ น้ ระหวางรัฐกับเอกชน เชน บริษทั ก็มิใชสนธิสญ
ั ญาตามนัยของอนุสญ
ั ญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 เชนกัน
ในคดี Anglo-Iranian Oil Company2 ระหวางสหราชอาณาจักรกับอิหราน
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (International Court of Justice) วินิจฉัยวา สัญญา
สัมปทานซึง่ ลงนามระหวางรัฐบาลอิหรานและบริษทั Anglo-Iranian Oil นัน้ มิไดมีสถานะ
ที่ซอนกันอยูตามที่รัฐบาลอังกฤษกลาวอาง คือ เปนทั้งสัญญาสัมปทานระหวางอิหราน
กับบริษทั Anglo-Iranian Oil และสนธิสญ
ั ญา (treaty) ระหวางรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาล
อิหราน ศาลยุติธรรมระหวางประเทศสรุปวาสัญญาสัมปทานระหวางรัฐบาลอิหรานและ
บริษทั Anglo-Iranian Oil เปนเพียงสัญญาสัมปทานระหวางรัฐบาลของอิหรานและบริษทั
น้ำมันตางดาวเทานั้น สหราชอาณาจักรซึ่งเปนเจาของสัญชาติของบริษัทตางดาวมิใช
คูสัญญาแหงสัญญาสัมปทานดังกลาวดวย ดังนั้น จึงไมมีนิติสัมพันธโดยตรงระหวาง
รัฐบาลของสหราชอาณาจักรกับรัฐบาลของอิหรานแตประการใด3
ประการที่สอง ความตกลงระหวางประเทศที่ทำขึ้นระหวางรัฐตามอนุสัญญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ยังตองเปนสนธิสัญญาที่ทำเปน
ลายลักษณอักษรอีกดวย ไมวา จะอยูใน
 ตราสารฉบับเดียวหรือตราสารทีเกี
่ ย่ วของกันสอง
ฉบับหรือมากกวานั้นก็ตาม ดังนั้น สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศที่ทำ
ดวยวาจา เชน “ความ ตกลง สุภาพบุรุษ” (gentleman agreement) นั้น จึง ไมอยู ใน
ความหมายของคำวา “สนธิสญ
ั ญา” ตามอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา
ค.ศ. 1969 ถึงแม จะ ไม ตก อยู ภายใต บังคับ ของ อนุสัญญา กรุง เวียนนา ฉบับ นี้ ก็ตาม
2 I.C.J.

Reports (1952), 93-171.
3 Id. ; Cheng, The Anglo-Iranian Dispute, Yearbook of World Affairs, vol. 5 (1951), pp. 387-405;
Fenwick, The Order of the International court of Justice in the Anglo-Iranian Oil Company
Case, A.J.I.L. vol. 45 (1951), pp. 723-727; Brown, Juridical Implications of the Anglo-Iranian
Oil Company Case, Washington University Law Quarterly (1952), pp. 384-397; Frangkel, The
Anglo-Iranian Dispute, in International Judicial Process, Georgetown Law Journal, vol. 41
(1953), pp. 459-454; D.P. O’ Connell, A Critique of the Iranian Oil Litigation, International &
Comparative Law Quarterly vol. 4 (1955), pp. 207-293.
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ความตกลงดังกลาวก็อาจตกอยูภายใตบังคับของจารีตประเพณีระหวางประเทศหรือ
หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาก็ได
ประการที่สาม สนธิสัญญาตามนัยของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ไมจำกัดวาจะเรียกชื่อวาอยางไร เชน สนธิสัญญา (treaty)
อนุสัญญา (convention) พิธีสาร (protocol) กติกา (pact) กฎบัตร (charter) ปฏิญญา
(declaration) ธรรมนูญ (statute) กรรมสาร (act) บันทึกแลกเปลีย่ น (exchange of notes)
บันทึกความตกลง (memorandum of agreement) modus vivendi และ compromis
เปนตน โดยไมตองคำนึงวา ความตกลงเหลานีอยู
้ ใน
 ตราสารเดียวหรือตราสารทีเกี
่ ย่ วของ
กันสองฉบับหรือกวานัน้ ขึน้ ไป เชน ในกรณีของพิธสี าร (protocol) ทีแนบท
่
ายความตกลง
(agreement) หรือแนบทายสนธิสญ
ั ญาก็ถือเปนสวนหนึง่ ของความตกลงหรือสนธิสญ
ั ญา
นั้นดวย หรือแมแตคำแถลงการณรวม (Joint Communiqué) ที่รัฐตางฝายตางทำขึ้น
หากเขาองคประกอบดังกลาวก็เปนสนธิสัญญาไดเชนเดียวกัน
ประการที่สี่ ความตกลงระหวางประเทศที่ทำขึ้นเปนลายลักษณอักษรระหวาง
รัฐนั้นตองอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายระหวางประเทศ จึงจะถือวาเปนสนธิสัญญา
ตามนัยของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ในบางครั้ง
ความตกลงที่เปนลายลักษณอักษรที่ทำขึ้นระหวางรัฐนั้น ไมถือเปนสนธิสัญญาตามนัย
ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนานี้ หากความตกลงระหวางรัฐเชนวานัน้ ตกอยูภ ายใตบังคับของ
กฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึง่ ซึง่ เปนภาคีแหงความตกลงหรือของกฎหมายภายในของ
รัฐทีสาม
่ แทนทีจะ
่ เปนกฎหมายระหวางประเทศ เชน ในกรณีของการซือ้ ขายหรือเชาทีด่ นิ
หรืออาคารหรืออสังหาริมทรัพยอืน่ ใด เพือ่ ทำสถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐผูส ง ซึง่ โดย
ทั่วไป แลว แมวา จะ เปนความ ตกลง ระหวาง รัฐ ก็ตาม แต ก็ ตก อยูภาย ใต บังคับ ของ
กฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่งซึ่งไดแก รัฐซึ่งที่ดินหรืออาคารหรืออสังหาริมทรัพยนั้น
ตั้งอยู หรือในกรณีสัญญากูยืมเงินซึ่งทำขึ้นระหวางรัฐกับรัฐนั้น โดยปกติแลวจะตกอยู
ภายใตบังคับกฎหมายภายในของรัฐซึ่งเปนผูใหกู ดังนั้น สัญญาซื้อขายที่ดินหรืออาคาร
หรือ อสังหาริมทรัพย และ สัญญา กู ยืมเงิน ดังกลาว จึง ไม ใช สนธิสัญญา ตามนัย ของ
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 เพราะมิไดตกอยูภายใต
บังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
โดยทั่วไปแลว การที่ความตกลงระหวางรัฐจะอยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย
ระหวางประเทศหรือไมนั้น ยอมขึ้นอยูกับเจตนาของรัฐซึ่งทำความตกลงเชนวานั้นดวย
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ไมวาจะเปนเจตนาโดยชัดแจงหรือโดยปริยายก็ตาม4 แตในบางกรณีเมื่อพิจารณาถึง
ลักษณะและวัตถุประสงคของความตกลงระหวางรัฐแลว จะเห็นไดวาไมอาจจะอยูภ ายใต
บังคับแหงกฎหมายภายในได แตจะตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
เทานั้น ตัวอยางเชน ประเทศสวิตเซอรแลนด การไดรับโอนดินแดนจากประเทศฝรั่งเศส
นั้นจะมีจำนวนอยูเพียงเล็กนอยก็ตาม แตเนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงการใชอำนาจ
อธิปไตย ของ รัฐ เหนือ ดิน แดน ดังกลาว จึง ตอง อยูภาย ใตบังคับของกฎหมายระหวาง
ประเทศมิใชกฎหมายภายใน5
ในชวงการประชุมยกรางอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญานัน้
ไดมีขอเสนอใหเพิม่ ถอยคำไวในคำนิยามคำวา “สนธิสญ
ั ญา” วาตอง “มีผลทางกฎหมาย”
6
หรือตอง “กอสิทธิและพันธกรณี” เปนตน ทั้งนี้เพื่อแยกตราสารบางประเภทออกจาก
สนธิสัญญา เชน ปฏิญญาเกี่ยวกับหลักการตางๆ (declarations of principle) คำ
แถลงการณ (Joint Communiqués) หรือตราสารทางการเมือง (political instruments)
หรือความตกลงของสุภาพบุรุษ (gentleman’s agreements) ซึ่งตราสารเหลานี้อาจ
สะทอนถึงเจตจำนงที่ตองตรงกัน (concurrence of wills) ของรัฐตางๆ ที่ทำตราสาร
เหลานั้น แตอาจมิไดมุงใหเกิดผลทางกฎหมาย7
อยางไรก็ดี การแยกตราสารบางประเภท เชน ปฏิญญาทางการเมือง (politica
l declarations) หรือแถลงการณรวม (Joint Communiqués) เปนตน ออกจากความหมาย
ของ คำ วา “ สนธิสัญญา” ตาม อนุสัญญา กรุง เวียนนา วาดวย กฎหมาย สนธิสัญญา
ค.ศ. 1969 อาจไมใชสิง่ ทีถู่ กตองนักเนือ่ งจากเนือ้ หาของตราสารดังกลาวอาจกอใหเกิดผล
ทางกฎหมายภายใตกฎหมายระหวางประเทศก็เปนได ดังนั้น จึงนาที่จะใหน้ำหนักแก
เนื้อหาของตราสารเชนวานั้นมากกวาชื่อของตราสารโดยพิจารณาจากพฤติการณและ
เนื้อหาสาระของตราสารเชนวานั้นเปนกรณีๆ ไป8
4

Jiménez de Aréchaga, International Law in the Past Third of a Century, 159 Recueil des
Cours de l’ Académie de Droit International de la Haye (1978), pp. 35-37.

5 Id.
6 Id.
7 Id.
8 Id.
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3.1.2ความหมายของสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศทั่วไป
ดังไดกลาวมาแลวขางตนวาอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา
ค.ศ. 1969 มิไดปฏิเสธถึงการมีผลใชบังคับตามกฎหมายระหวางประเทศของความตกลง
ระหวางประเทศซึง่ มิไดอยูภายใต

คำนิยามของ “สนธิสญ
ั ญา” ตามอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนา
ดังกลาวและอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาดังกลาวยังยอมรับอีกวา ความตกลงระหวางประเทศ
ซึง่ มิไดอยูภายใต

บังคับของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969
อาจ ตก อยู ภายใต บังคับ ของ จารีต ประเพณี ระหวาง ประเทศ หรือ หลักกฎหมาย ทั่วไป
เกีย่ วกับสนธิสญ
ั ญาก็ได ดังนัน้ จึงอาจกลาวไดวา สนธิสญ
ั ญาในความหมายอยางกวางนัน้
ยอมหมายรวมถึงความตกลงระหวางประเทศซึง่ ทำขึน้ ไมวา จะเปนลายลักษณอักษรหรือ
ดวยวาจาระหวางบุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะเปนรัฐกับรัฐ หรือรัฐกับ
องคการระหวางประเทศ หรือแมแตระหวางองคการระหวางประเทศดวยกันก็ตาม หาก
ความตกลงระหวางประเทศเชนวานัน้ อยูภายใต

บังคับของกฎหมายระหวางประเทศไมวา
จะเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศ สนธิสัญญาหรือกฎหมายทั่วไปก็ตาม
ในคดี South West Africa (Advisory Opinion)9 ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
ยอมรับวา ความตกลงระหวางองคการระหวางประเทศและรัฐก็ถือเปน “สนธิสญ
ั ญา” ได
ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศสรุปวา ขอมติของของคณะมนตรีแหงสันนิบาตชาติทีกำหนด
่
กฎเกณฑเกี่ยวกับ “อาณัติ” (mandate) เหนือดินแดนแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต (South
West Africa) นั้น ทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมายตางก็มีสถานะเปนสนธิสัญญาหรือ
อนุสัญญาที่มีสันนิบาตชาติเปนภาคีอยูดวย10 ดังนั้น สนธิสัญญาตามนัยแหงกฎหมาย
ระหวาง ประเทศ โดย ทั่วไป ยอม มีความหมาย กวาง กวา สนธิสัญญา ตามที่ นิยาม ไว ใน
อนุสัญญาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 196911

9

I.C.J. Reports (1962), pp. 319-662.

10 Id.
11 Akehurst, A Modern Introduction to International Law, 5th Edition (London and Boston: Allen

and Unwin, 1984), p. 122.
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3.2ความสามารถของรัฐในการทำสนธิสัญญา

3.2.1ลักษณะทั่วไปของรัฐ
เนื่องจากอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ใช
บังคับเฉพาะสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหวางรัฐกับรัฐเทานั้น ดังนั้น รัฐเทานั้นจึงเปนบุคคล
ตามกฎหมายระหวางประเทศที่จะทำสนธิสัญญาตามนัยของอนุสัญญากรุงเวียนนา
วาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ไดและรัฐในที่นี้หมายถึง องคภาวะ (entity) ที่มี
องคประกอบครบถวนตามกฎหมายระหวางประเทศมีสภาพบุคคล (legal personality)
ตามกฎหมายระหวางประเทศ กลาวคือ มีประชากร (population) ดินแดน (territory)
รัฐบาล (government) และมีความสามารถที่จะมีความสัมพันธกับรัฐอื่น12
สำหรับความสามารถของรัฐในการทำสนธิสญ
ั ญานัน้ สามารถแยกพิจารณาได
ตามลักษณะของรัฐที่เปนรัฐเดี่ยวและรัฐรวม กลาวคือ ในกรณีที่รัฐนั้นเปนรัฐเดี่ยว เชน
กรณีประเทศไทย ปญหาเรือ่ งความสามารถในการเขาทำสนธิสญ
ั ญาดูจะไมซบั ซอนมาก
นัก เพราะจะมีองคกรของรัฐเปนผูรับผิดชอบดูแลในการเขาทำสนธิสัญญาโดยตรง เชน
กระทรวงการตางประเทศ เปนตน แตในกรณีที่เปนรัฐรวมหรือสหพันธรัฐ เชน สหพันธ
สาธารณรัฐ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย เม็กซิโก
สวิตเซอรแลนด ซึ่งมลรัฐตางๆ อันประกอบกันขึ้นเปนสหรัฐหรือของสมาพันธรัฐเหลานั้น
มีอำนาจในการปกครองตัวเองบางประการ ความสามารถในการทำสนธิสญ
ั ญา โดยปกติ
แลวจะเปนของสหรัฐหรือของสมาพันธรัฐซึ่งทำหนาที่เปนรัฐบาลกลางของประเทศ สวน
มลรัฐซึ่งเปนสวนหนึ่งของสหรัฐหรือของสมาพันธรัฐจะมีความสามารถในการเขาทำ
สนธิสัญญากับรัฐอื่นๆ ไดหรือไมนั้นอาจขึ้นอยูกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ
นั้นๆ วาจะยินยอมหรือกำหนดเงื่อนไขและขอจำกัดในการที่มลรัฐจะเขาทำสนธิสัญญา
กับรัฐอื่นๆ ไดมากนอยเพียงใด เพราะหากมีการทำสนธิสัญญาระหวางมลรัฐของสหรัฐ
หรือของสมาพันธรัฐกับรัฐอื่นๆ แลว ปญหาที่จะตองพิจารณาในทางกฎหมายระหวาง
ประเทศก็คือ มลรัฐ เชนวานั้นมีความสามารถตามกฎหมายระหวางประเทศที่จะเขาทำ
สนธิสัญญากับรัฐอื่นในฐานะเปนตัวแทน (agent) หรือหนวยงาน (organ) ของสหรัฐ
12 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศเลม2, พิมพครัง้ ที่ 6 (กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพวิญูชน, 2550), น. 106.
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หรือของสมาพันธรัฐ13 หรือไม
ปญหาดังกลาวนี้จะไมเกิดหากไดมีการกำหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขอจำกัด
ตลอดจนสถานะของมลรัฐของสหรัฐหรือของสมาพันธรัฐในการเขาทำสนธิสญ
ั ญากับรัฐ
อื่นไดไวในรัฐธรรมนูญของสหรัฐหรือของสมาพันธรัฐอันจะมีผลผูกพันมลรัฐเชนวานั้น
ตามกฎหมายระหวางประเทศ เชน ในกรณียูเครน (Ukraine) และไบโลรัสเซีย (Byelorussia) ซึ่งเคยเปนมลรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียตกอนที่จะแยกตัวออกเปนรัฐอิสระก็มีความ
สามารถตามกฎหมายระหวางประเทศที่จะเขาทำสนธิสัญญากับรัฐอื่นๆ ไดในนามของ
ตนเองโดยตรง โดยทีรั่ ฐอืน่ ๆ เองก็รับรองถึงสภาพบุคคลและความสามารถในทางระหวาง
ประเทศของยูเครนและไบโลรัสเซียที่จะเขาทำสนธิสัญญาซึ่งมีผลผูกพันในทางระหวาง
ประเทศได ทัง้ นี้ สภาพบุคคลตามกฎหมายระหวางประเทศของทัง้ ยูเครนและไบโลรัสเซีย
ไดรับการรับรองไวอยางชัดแจงในรัฐธรรมนูญของรัสเซียเอง นอกจากนี้ ทั้งยูเครนและ
ไบโล รัสเซีย เอง ก็ เปนสมาชิก ของ สหประชาชาติ ในนามของ ตน เอง และ เปน ภาคี ของ
อนุสัญญาตางๆ ในนามของตนเองอีกดวย14
สวนในกรณีของรัฐภายใตความคุมครอง (protected states) และรัฐซึ่งตอง
พึ่งพา รัฐ อื่น (dependent states) นั้น ความ สามารถ ของ รัฐ เหลานี้ ใน การ เขา ทำ
สนธิสญ
ั ญากับรัฐอืน่ ๆ นัน้ ขึน้ อยูกั บความตกลงระหวางประเทศรัฐภายใตความคุม ครอง
(protected states) กับรัฐผูใ หความคุม ครอง (protecting state) หรือระหวางรัฐซึง่ พึง่ พา
รัฐอื่น (dependent state) กับรัฐซึ่งใหความชวยเหลือ (dependent state) เปนสำคัญ15
เชน ในกรณีตูนีเซีย (Tunisia) และโมร็อกโก (Morocco) ซึ่งอยูในอารักขาของฝรั่งเศสก็มี
ความสามารถที่จะเปนภาคีของสนธิสัญญาตางๆ ซึ่งมีลักษณะของความรวมมือทาง
13 Henkin et al, International

1980), p. 594.

Law: Cases and Materials, (U.S.A.: West Publishing Company,

14 Aufricht, Principle of Recognition by International Organizations, A.J.I.L. vol. 43 (1949), pp.

679, 695-698; Aspaturian, The Union Republics in Soviet Diplomacy (1960), pp. 40-41, 173177; Triska & Slusser, The Theory, Law and Policy of Soviet Treaties (1962), pp. 63-64,
158-159, 427; Dolan, The Member-Republics of the U.S.S.R. as subjects of the Law of Nations,
I.C.L.Q. vol. 4 (1955), 629; Whiteman, Digest of International Law, pp. 406-413.
15 Waldock, First Report on the Law of Treaties, Article 3 (3), Y.B.I.L.C., vol. II (1962), pp. 27,
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วิชาการหรือเกี่ยวกับมนุษยธรรมในนามของตนเองได16
ใน กรณี ของ ดิ น แดน ที่ ยั ง ไม มี องค ป ระกอบ ครบถ ว น ของ ความ เป น รั ฐ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ แตก็ไดรับการยอมรับจากรัฐอื่นๆ หรือองคการระหวาง
ประเทศวามีสถานะบางประการในทางระหวางประเทศและสามารถเขาทำสนธิสัญญา
กับรัฐอืน่ ๆ ไดนัน้ มีปญหาวาสนธิสญ
ั ญาทีอ่ งคภาวะดังกลาวทำขึน้ ทำขึน้ จะตกอยูภายใต

บังคับของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 หรือไม หาก
พิจารณาตามบทบัญญัตแห
ิ งอนุสญ
ั ญากรุงเวียนวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969
อยางเครงครัดแลวจะเห็นไดวา สนธิสัญญาที่องคภาวะเชนวานั้น ทำขึ้นจะไมอยูภายใต
บังคับของอนุสัญญากรุงเวียนนาดังกลาว เพราะองคภาวะเชนนั้นยังไมมีสถานะเปนรัฐ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ ถึงแมวาจะมีสภาพบุคคลตามกฎหมายระหวางประเทศ
อยูบ างก็ตาม กระนัน้ ก็ตามก็มิไดหมายความวา สนธิสญ
ั ญาซึงองค
่ ภาวะดังกลาวไดทำขึน้
จะไมมีผลใชบังคับในทางระหวางประเทศแตอยางใด สนธิสัญญาดังกลาวยังคงมีผลใช
บังคับตามหลักกฎหมายระหวางประเทศอื่นๆ ทั้งที่เปนจารีตประเพณีระหวางประเทศ
และหลักกฎหมายทั่วไป17
อยางไรก็ดี ความสามารถในการทำสนธิสญ
ั ญาของบุคคลในกฎหมายระหวาง
ประเทศ นั้น มิได จำกัด อยู เฉพาะ รัฐ เทานั้น องคการ ระหวาง ประเทศ ซึ่ง เปน บุคคล ใน
กฎหมายระหวางประเทศอีกประเภทหนึ่ง ก็มีความสามารถในการทำสนธิสัญญาได
เชนกัน เชน ตามขอ 43 ของกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งใหอำนาจคณะมนตรีความมั่นคง
(Security Council) ที่จะ ทำความตกลง ระหวาง ประเทศ กับ รัฐ สมาชิก ของ องคการ
สหประชาชาติเพือ่ ธำรงไวซึง่ สันติภาพและความมัน่ คงระหวางประเทศในการจัดสรรกำลัง
อาวุธ ความชวยเหลือและความสะดวก รวมทัง้ สิทธิในการผานแดนตามทีจำเป
่ นเพือ่ ความ
18
มุงประสงคในการธำรงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ
16

Hackworth, Digest of International law, p. 153.
17 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 108.
18 Article 43 (1) All members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance
of the international peace and security, undertake to make available to the Security Council
on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance,
and facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining
international peace and security.
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ในคำวินิฉัยของศาลยุติธรรมระหวางประเทศในคดี Reparation for Injuries
Suffered in the Service of the United Nations (Advisory Opinion)19 ศาลไดวินิจฉัย
โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทวาสหประชาชาติมีสถานะเปนบุคคลในกฎหมายระหวาง
ประเทศและมีความสามารถในการเขาเปนภาคีของสนธิสญ
ั ญาตางๆ และความสามารถ
เชนวานี้ แมจะมิไดระบุไวชัดเจนในกฎบัตรสหประชาชาติก็ตาม ก็ถือวามีอยูโดยปริยาย
อันเนื่องมาจากความจำเปนที่สหประชาชาติจะตองปฏิบัติหนาที่การงาน (functions)
ตามที่ รัฐ สมาชิก มอบหมาย20 และ โดย ทั่วไป แลว ความ สามารถ ของ องคการ ระหวาง
ประเทศจะกำหนดไวในสนธิสญ
ั ญาหรือธรรมนูญกอตัง้ องคการระหวางประเทศนัน้ ๆ ไมวา
จะกำหนดโดยชัดแจงหรือโดยปริยายก็ตาม21
ความ สามารถ ของ รัฐ ใน การ ทำ สนธิสัญญา นั้น จะ แสดงออก ผาน บุคคล ที่ มี
อำนาจกระทำการแทนและผูกพันรัฐ ทัง้ นีมี้ ขอพิจารณาสองประการทีสำคั
่ ญทีจ่ ะแสดงวา
บุคคลนั้นมีอำนาจกระทำการแทนรัฐในการแสดงเจตนาใหความยินยอมเพื่อผูกพันของ
รัฐตามสนธิสญ
ั ญาไดหรือไม ไดแก เอกสารสารมอบอำนาจเต็ม (full powers) และบุคคล
ที่มีความสามารถทำสนธิสัญญาโดยไมตองมีเอกสารการมอบอำนาจเต็ม
3.2.2เอกสารการมอบอำนาจเต็ม(fullpowers)
คำวา “เอกสารการมอบอำนาจเต็ม” (full powers) นั้นอนุสัญญากรุงเวียนนา
วาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ไดใหคำนิยามไววาหมายถึง “เอกสารที่ออกโดย
หนวยงาน ของ รัฐ ที่ มี อำนาจ โดย ระบุ บุคคล หนึ่ง หรือ หลาย คน ที่จะ กระทำการ แทน รัฐ
ใน การ เจรจา (negotiation) การ ยอมรับ (adoption) หรือ การ รับรอง ความ ถูกตอง
(authentication) ของตัวบทของสนธิสญ
ั ญาหรือในการแสดงเจตนาใหความยินยอมของรัฐ
ที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาหรือเพื่อกระทำการอื่นใดเกี่ยวกับสนธิสัญญาใหลุลวงไป”22
19

I.C.J. Reports (1949), 174-220

20 Id.

21 Henkin et al., supra note 13, p. 591.
22 Article 2 Use of terms

(c) “full powers” means a document emanating from the competent authority of a State
designating a persons to present the State for negotiating, adopting or authenticating the text
of a treaty, for expressing the consent of the State to be bound by a treaty, or for accomplishing
any other act with respect to a treaty;
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ดั ง นั้ น ใน การ แสดงเจตนา เพื่ อ เข า ทำ สนธิ สั ญ ญา ของ รั ฐ ตาม อนุ สั ญ ญา
กรุงเวียนนาดังกลาว โดยทั่วไปแลวจะกระทำโดยบุคคลที่มีอำนาจกระทำการแทนรัฐ
ซึ่งจะเปนผูแสดงเจตนาใหความยินยอมของรัฐที่จะผูกพันตามสนธิสัญญา (consent of
the state to be bound by a treaty) โดย23
ก. บุคคลเชนนั้นไดแสดงเอกสารมอบอำนาจเต็ม (full powers) หรือ
ข. เมื่อปรากฏจากการถือปฏิบัติของรัฐที่เกี่ยวของหรือจากพฤติการณอื่นใดวา
รัฐเหลานั้นมีเจตนาที่จะถือวาบุคคลนั้นเปนผูกระทำแทนรัฐและเปนผูใชอำนาจเต็ม
จะเห็นไดวาอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
ยอมรับถึงการกระทำของบุคคลในนามของรัฐตนเกี่ยวกับการเขาทำสนธิสัญญาโดย
เปดโอกาสใหมีการแสดงเอกสารมอบอำนาจเต็ม (full powers) เพือ่ กำหนดขอบเขตแหง
อำนาจหนาทีของ
่ ผูแ ทนของรัฐ เพือ่ ใหแนใจวาการใชอำนาจหนาทีของ
่ บุคคลผูเป
 นผูแ ทน
ดังกลาวนั้นมีผลผูกพันรัฐที่สงผูแทนนั้นมา นอกจากนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาดังกลาว
ยังยอมรับสถานะของบุคคลบางประเภทวาเปนผูมีอำนาจในการกระทำการแทนรัฐและ
ผูกพันรัฐของตนไดโดยไมจำตองมีการแสดงเอกสารมอบอำนาจเต็มแตประการใด

23 Article 7 full powers

1. A person is considered as representing a State for the purpose of adopting or authenticating
the text of a treaty or for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by
a treaty if
(a) He produces appropriate full powers; or
(b) It appears from the practice of the State concerned or from other circumstances that their
intention was to consider that person as representing the State for such purposes and to
dispense with full powers.
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3.2.3บุคคลทมี่ คี วามสามารถทำสนธิสญ
ั ญาโดยไมต อ งมเี อกสารการมอบอำนาจ
เต็ม
ในบางกรณีเมื่อคำนึงถึงหนาที่การงาน (functions) แลว บุคคลตอไปนี้ถือวา
เปนบุคคลผูกระทำการแทนรัฐโดยไมจำตองแสดงเอกสารการมอบอำนาจเต็ม24
ก. ประมุขของรัฐ (heads of state) หัวหนารัฐบาล (heads of government)
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (ministers for foreign affairs) ซึ่งถือวา
เปนบุคคลผูม อี ำนาจเต็มเพือ่ ความมุง ประสงคในการกระทำการทัง้ ปวงทีเกี
่ ย่ วกับการทำ
สนธิสัญญา
ข. หัวหนา คณะผูแทน ทูต (heads of diplomatic mission) ซึ่ง ถือวา เปน
ผูมีอำนาจเต็มในกรณีของการยอมรับ (adoption) ตัวบทของสนธิสัญญาระหวางรัฐผูสง
(sending state) และรัฐผูรับ (receiving state)
ค. ผูแทนซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐของตนเพื่อเขารวมประชุมระหวางประเทศ
ไดรบั การแตงตัง้ ไปยังองคการระหวางประเทศหรือองคกร (organs) ขององคการระหวาง
ประเทศนั้นๆ เพื่อความมุงประสงคในการยอมรับ (adoption) ตัวบทของสนธิสัญญาใน
ที่ประชุม ระหวาง ประเทศ หรือ ใน องคการ ระหวาง ประเทศ หรือ ใน องคกร ของ องคการ
ระหวางประเทศนั้นๆ
จากบทบัญญัตขิ างตนจะเห็นไดวานุสัญญากรุงเวียนนาดังกลาวยอมรับสถานะ
ของบุคคลบางประเภทวาเปนผูม อี ำนาจในการกระทำการแทนรัฐและผูกพันรัฐของตนได
โดย ไม จำตอง มี การ แสดง เอกสาร มอบอำนาจ เต็ม แต ประการใด ทั้งนี้ โดย พิจารณา
จากสถานะของบุคคลเชนวานั้น เชน ประมุขของรัฐ หัวหนารัฐบาลหรือรัฐมนตรีวาการ
24 Article 7 full powers

2. In virtue of their functions and without having to produce full powers the following are considered as representing their State:
(a) Heads of State, Heads of Government and Minister of Foreign Affaires, for the purpose of
performing all acts relating to the conclusion of a treaty;
(b) Head of diplomatic Missions, for the purpose of adopting the text of a treaty between the
accreting State to which they are accredited;
(c) Representatives accredited by States to an international conference or to an international
organization or on of its organs, for the purpose of adopting the text of a treaty in that conference, organization or organ.
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กระทรวงการตางประเทศ ตลอดจนหัวหนา คณะผูแทนทูตของรัฐผูสงซึ่งอาจจะเปนชั้น
เอกอัครราชทูต (ambassadors) หรือเอกอัครสมณทูต (nuncios) ชั้นรัฐทูต (envoys)
หรืออัคราชทูต (ministers) และอัครสมณทูต (internuncios) และชั้นอุปทูต (chargés d’
affaires)25 ก็ได
อยางไรก็ตาม ปญหาทีจ่ ะตองพิจารณาเกีย่ วกับการใชอำนาจหนาทีของ
่ ผูแ ทน
ของรัฐใน “การกระทำการทั้งปวงที่เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญา” (performing all acts
relating to the conclusion of a treaty) ตามที่บัญญัติไวในขอ 7 วรรค 2 ของอนุสัญญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 ก็คือปญหาทีว่ า การใชอำนาจหนาที่
ของผูแทนของรัฐตามขอ 7 วรรค 2 นั้น หากเปนการกระทำที่ผูแทนดังกลาวไมมีอำนาจ
กระทำไดตามกฎหมายภายในของรัฐของตน รัฐซึ่งสงผูแทนนั้นจะปฏิเสธไมยอมผูกพัน
ตามสนธิสัญญาซึ่งผูแทนนั้นไดกระทำไปเกินกวาที่กฎหมายภายในของรัฐของผูแทนนัน้
ใหอำนาจไวไดหรือไม
ขอ 46 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
บัญญัตวิ ารัฐไมอาจยกขอความจริงทีว่ าความยินยอมของตนทีจ่ ะผูกพันตามสนธิสญ
ั ญา
นั้นไดใหไวโดยฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายภายในของตนอันเกี่ยวกับความสามารถ
(competence)ในการทำสนธิสัญญามาเปนเหตุใหความยินยอมของรัฐนั้นไมสมบูรณ
เวนแตการฝาฝนเชนวานัน้ เปนการชัดแจงและเกีย่ วของกับกฎเกณฑแหงกฎหมายภายใน
อันมีความสำคัญอยางยิง่ และการฝาฝนดังกลาวจะถือวาชัดแจง (manifest) ก็ตอ เมือ่ การ
ฝาฝน นั้น เปนที่ ประจักษชัด (evident) ในทาง ภาวะ วิสัย (objective) แกรัฐใดๆ ซึ่ง
ปฏิบตั ติ นในเรือ่ งเชนนัน้ ตามครรลองแหงการถือปฏิบตั ตามปกติ
ิ
(normal practice) และ
26
โดยสุจริต (good faith)
25

Article 14 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 500 U.N.T.S. 95, done at
Vienna on 18 April 1961 and entered into force on 24 April 1964 ซึ่งประเทศไทยไดใหสัตยาบัน
แลว และไดตราพระราชบัญญัตวิ าดวยเอกสิทธิและ
์ ความคุม กันทางทูต พ.ศ. 2527 (ราชกิจจานุเบกษา
เลม 101 ตอนที่ 131 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 20 กันยายน 2527) เพื่ออนุวัติการอนุสัญญาดังกลาว

26 Article 46 Provisions of internal law regarding competence to conclude treaties

1. A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed
in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as
invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal
law of fundamental importance
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เมื่อนำขอ 46 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาดังกลาวมาพิจารณาประกอบในการ
ใชอำนาจหนาที่ของผูแทนของรัฐที่จะกระทำการทั้งปวงอันเกี่ยวกับการทำสนธิสัญญา
ตามทีบั่ ญญัตไว
ิ ในขอ 7 วรรค 2 ของอนุสญ
ั ญาเดียวกันแลวจะเห็นไดวา แมการใชอำนาจ
หนาทีของ
่ ผูแทน
 ของรัฐในการเขาทำสนธิสญ
ั ญาจะเปนการฝาฝนกฎหมายภายในของรัฐ
ซึ่ง สง ผู แทน นั้น ก็ตาม รัฐ ซึ่ง สง ผู แทน นั้น ก็ ไม อาจ หยิบยกกฎหมายภายในของตนขึ้น
กลาวอางเพื่อปฏิเสธที่จะไมผูกพันตามสนธิสัญญาซึ่งผูแทนของรัฐไดทำไปโดยฝาฝน
กฎหมายภายในดังกลาวได เวนแตจะพิสูจนไดวาการฝาฝนกฎหมายภายในของผูแทน
ของรัฐเชนวานัน้ เปนทีประจั
่ กษแกรัฐทีเกี
่ ย่ วของและเปนกฎหมายภายในทีมี่ ความสำคัญ
อยางยิ่ง ดังนั้น รัฐจึงตองผูกพันในการกระทำของผูแทนของตนซึ่งกระทำการเกินขอบ
อำนาจอันเปนการฝาฝนกฎหมายภายในของรัฐนั้นดวย27
อยางไรก็ดี ในกรณีที่ผูแทนของรัฐนั้น ไมอาจถือไดวาเปนผูแทนของรัฐที่จะมี
อำนาจในการกระทำการใดอันเกี่ยวกับการทำสนธิสัญญา เชน ในกรณีที่ผูแทนของรัฐที่
ไดรับมอบอำนาจจากรัฐใหเจรจาเกี่ยวกับการทำสนธิสัญญาเพียงอยางเดียวเทานั้น แต
ไมไดรับมอบอำนาจใหลงนามในสนธิสัญญาดังกลาวดวย แตปรากฏวาผูแทนเชนวานั้น
ไดลงนามในสนธิสญ
ั ญาดังกลาว ในกรณีเชนวานี้ การลงนามในสนธิสญ
ั ญาดังกลาวโดย
ผูแทน
 นัน้ จะไมมผี ลทางกฎหมาย กลาวคือ ไมถือวาเปนการใหความยินยอมของรัฐในอัน
ทีจะ
่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญานัน้ เวนแตรัฐนัน้ จะใหการรับรองยืนยันการกระทำของผูแทน

28
เชนวานั้นภายในภายหลัง แตอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.
1969 ก็มิไดกำหนดไวชัดเจนวา การรับรองยืนยันในภายหลังเกี่ยวกับการกระทำของ
ผูแทน
 ของรัฐซึง่ กระทำการเกีย่ วกับการทำสนธิสญ
ั ญาไปโดยไมไดรบั มอบอำนาจดังกลาว
นีจะ
้ ตองเปนการรับรองยืนยัน (confirmation) โดยชัดแจงหรือโดยปริยายหรือจะเปนการ
2. A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the
matter in accordance with normal practice and in good faith.
27 Sinclair,

The Vienna Convention on the Law of Treaties, (Manchester, Eng and Dobbs
Ferry, N.Y: Manchester University Press, 1973), pp. 27-36.

28 Article 8 Subsequent confirmation of an act performed without authorization

An act relating to the conclusion of a treaty performed by a person who cannot be considered
under article 7 as authorized to represent a State for that purpose is without legal effect unless
afterwards confirmed by that State.
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รับรองยืนยันโดยชัดแจงหรือโดยปริยายก็ไดตราบเทาที่เปนการแสดงออกวา รัฐนั้นได
ใหการรับรองยืนยันการกระทำของผูแทน
 ของรัฐแลว29 ซึง่ ก็นาจะเปนเชนนัน้ หากเปนความ
ประสงคของรัฐดังกลาวที่ตองการผูกพันตนตามสนธิสัญญาที่ผูแทนของตนไดทำไปโดย
ปราศจากอำนาจเชนวานั้น30
ความแตกตางระหวางการกระทำของผูแทน
 ของรัฐเกีย่ วกับการทำสนธิสญ
ั ญา
ทีเป
่ นการฝาฝนกฎหมายภายในของรัฐตามขอ 46 ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวากฎหมาย
สนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 และการกระทำของผูแทน
 ของรัฐโดยไมไดรบั มอบอำนาจเลยตาม
ขอ 8 ของอนุสัญญาเดียวกันนี้อยูที่วา ในกรณีของการกระทำของผูแทนของรัฐตามขอ 4
6 นั้น ตามกฎหมายภายในของรัฐแลว ผูแทนนั้นไมมีอำนาจที่จะกระทำการบางอยาง
เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญา เชน ไมมีอำนาจที่จะ ลงนามในสนธิสัญญาไมวาการแตงตั้ง
ผูแทน
 ดังกลาวจะเกิดจากการสำคัญผิดในขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเกีย่ วกับอำนาจหนาที่
ของผูแทน
 ดังกลาวทีมี่ อยูตามกฎหมายภาย

ในก็ตามหรือในกรณีทีผู่ แทน
 เชนวานัน้ จะตอง
ขอ ความ เห็นชอบ จาก ฝาย นิติบัญญัติ ตาม รัฐธรรมนูญ ของ รัฐ เสีย กอน จึง จะ ให ความ
ยินยอม เพื่อ ผูกพัน ตาม สนธิสัญญา นั้น ได เปนตน ดัง นั้น เมื่อ มี การ แตงตั้ง ให ผู แทน
กระทำการบางอยางเกีย่ วกับการทำสนธิสญ
ั ญาแลว รัฐผูแต
 งตัง้ จึงถูกปดปากมิใหหยิบยก
กฎหมายภาย ใน เช นวา นั้น ขึ้น เปน ขอ ปฏิเสธ ความ ยิน ยอม ของ รั ฐ ที่ จะ ผู ก พัน ตาม
สนธิสญ
ั ญาดังกลาวได เวนแตการฝาฝนกฎหมายภายในเชนวานัน้ จะเปนทีประจั
่ กษของ
รัฐทีถ่ อื ปฏิบตั เกี
ิ ย่ วกับเรือ่ งนัน้ ๆ ตามปกติและโดยสุจริตและเปนกฎหมายภายในทีมี่ ความ
สำคัญอยางยิ่ง
โดยทั่วไปแลว รัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการทำสนธิสัญญายอมไวเนื้อเชื่อใจและ
ใหเกียรติรัฐในการแตงตัง้ ผูแทน
 เพือ่ กระทำการเกีย่ วกับการทำสนธิสญ
ั ญาแทนรัฐโดยเชือ่
วาผูแทน
 เชนวานัน้ มีอำนาจทีจะ
่ กระทำการดังกลาวไดตามกฎหมายภายในของตน กลาว
คือ รัฐ อื่นๆ นั้น ไม ตองการ เขาไป กาวกาย เกี่ยวกับ ความสามารถของผูแทนดังกลาว
ตามกฎหมายภายในของตนของผูแทนนั้น ดังนั้น เมื่อความสามารถของผูแทนของรัฐ
บกพรองหรือเพราะฝาฝนกฎหมายภายในของรัฐผูแต
 งตัง้ ผูแทน
 ดังกลาว รัฐเชนวานัน้ จะ
29 Sinclair, supra note 27.
30 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 113.
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อาศัยความบกพรองแหงความสามารถในการใชอำนาจหนาทีของ
่ ผูแทน
 ดังกลาวมาเปน
เหตุในการปฏิเสธที่จะใหความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญามิได
สวนในกรณีทผูี่ แ ทนของรัฐไมไดรบั มอบอำนาจใหกระทำการบางอยางเกีย่ วกับ
การทำสนธิสญ
ั ญาตามขอ 8 ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ.
1969 นัน้ เชน ในกรณีทผูี่ แ ทนของรัฐไมไดรบั มอบอำนาจใหลงนามในสนธิสญ
ั ญา แตกลับ
ลงนามในสนธิสญ
ั ญานัน้ เสียเอง ในกรณีเชนวานี้ เปนทีชั่ ดเจนวาไมมการ
ี มอบอำนาจให
ผูแทนของรัฐนั้นลงนามในสนธิสัญญา ซึ่งรัฐอื่นที่เกี่ยวของในการทำสนธิสัญญานั้นจะ
ปฏิเสธวาตนไมทราบถึงการไมมอำนาจ
ี
เชนวานัน้ ไมไดและถึงแมวา ตามกฎหมายภายใน
ของรัฐนัน้ ผูแ ทนเชนวานัน้ อาจมีอำนาจตามกฎหมายทีจ่ ะลงนามในสนธิสญ
ั ญาไดก็ตาม
แตในทางปฏิบัติแลว อำนาจดังกลาวถูกกฎหมายภายในของรัฐผูแทนนั้นจำกัดดวย
เหตุผลใดก็ตาม ดังนั้น เมื่อรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการทำสนธิสัญญาไมอาจจะปฏิเสธได
วาตนไมทราบถึงการไมมีอำนาจของผูแทนเชนวานั้น จึงทำใหรัฐซึ่งแตงตั้งผูแทนนั้นไม
จำตองผูกพันตามสนธิสัญญาซึ่งผูแทนของตนทำไปโดยไมไดรับมอบอำนาจ เวนแตรัฐ
นั้นจะใหการรับรองและยืนยันการกระทำของผูแทนนั้นในภายหลัง31



3.3ขั้นตอนการทำสนธิสัญญา

3.3.1การเจรจา(negotiations)
การเจรจาระหวางรัฐกับรัฐหรือระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือแมแต
ระหวางองคการระหวางประเทศดวยกันก็ดี ไมวา ในระดับทวิภาคีหรือระดับพหุภาคีก็ตาม
เปนกระบวนการตามปกติของการเริ่มตนทำสนธิสัญญา แตกระบวนการเจรจาเพื่อทำ
สนธิสัญญาจะไมปรากฏอยูในอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.
1969 และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการ
ระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ. 1986 ถึงแมจะมีการ
กลาวถึงคำวา “การเจรจา” (negotiation) ไวในอนุสญ
ั ญาอยูบ างก็ตาม เชน ในขอ 2 วรรค
1 (c) ของ อนุสัญญา ทั้งสอง ฉบับ เปนตน เพราะ กระบวนการ ทำ สนธิสัญญา ตามที่
บัญญัติไวในอนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวจะเริ่มที่การยอมรับ (adoption) ตัวบทของ
31 เพิ่งอาง.
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สนธิสัญญา32 ดังนั้น รูปแบบ กระบวนการ ระยะเวลา ตลอดจนหลักฐานบันทึกของการ
เจรจาทำสนธิสัญญาจึงเปนเรื่องที่มิไดมีหลักเกณฑตายตัว แตเปนเรื่องที่รัฐหรือองคการ
ระหวางประเทศทั้งหลายจะตกลงกันเปนกรณีๆ ไป อยางไรก็ดี ตองเขาใจวาการทำ
สนธิสัญญาอาจจะมิไดเกิดจากการเจรจาของรัฐหรือองคการระหวางประเทศเสมอไป
สนธิสัญญาจำนวนไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งสนธิสัญญาที่วางหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศ ดังเชน อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาทั้งสองฉบับดังกลาว
ขางตน เกิดขึ้นจากการทำงานของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ (International Law Commission) ที่ แตงตั้ง โดย สมัชชา ใหญ แหง สหประชาชาติ โดย คณะ
กรรมาธิการดังกลาวจะศึกษาจารีตประเพณีระหวางประเทศ หลักกฎหมายทั่วไปของ
กฎหมายระหวางประเทศ คำพิพากษาของศาลระหวางประเทศ แนวปฏิบัติของรัฐ เรื่อง
นั้นแลวยกรางสนธิสัญญาขึ้นเพื่อนำเขาที่ประชุมของสมัชชาใหญสหประชาชาติใหรัฐ
สมาชิกทั้งหลายของสหประชาชาติรับรองตามขั้นตอนของการทำสนธิสัญญา โดยที่รัฐ
สมาชิกเหลานั้นมิไดมีโอกาสเจรจากันเลยก็ได
3.3.2การยอมรับตัวบทแหงสนธิสัญญา(adoption)
เมื่อมีการทำสนธิสัญญาโดยผูแทนของรัฐตางๆ ซึ่งมีอำนาจเต็มหรือถือวามี
อำนาจเต็มตามนัยแหงขอ 7 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา
ค.ศ. 1969 แลว ขั้นตอนตอไปก็คือ การยอมรับ (adoption) ตัวบทแหงสนธิสัญญาซึ่ง
32 Article 2 (1) (c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969

“full powers” means a document emanating from the competent of a State designing a person
or persons to represent the State for negotiating, adoption or authenticating the text of a
treaty for expressing the consent of the State to be bound by a treaty, or for accomplishing
any other act with respect to a treaty;
Article 2 (1) (c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties between States and
International Organizations or between International Organizations, 1986
“full powers” means a document emanating from the competent of a State or from the
competent organ of an international organization designing a person or persons to represent
the State for negotiating, adoption or authenticating the text of a treaty for expressing the
consent of the State to be bound by a treaty, or for accomplishing any other act with respect
to a treaty;
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ยกรางแลว ในกรณีเชนวานี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 19
69 มิไดใหคำจำกัดความของคำวา “การยอมรับ” (adoption) ตัวบทแหงสนธิสัญญาไว
แต Sinclair ไดอธิบายวา “การยอมรับ” ตัวแหงสนธิสัญญา หมายถึงการกระทำอยาง
เปนทางการทีจะ
่ ทำใหรูปแบบ (form) และเนือ้ หา (content) แหงสนธิสญ
ั ญาทีได
่ นำเสนอ
33
นัน้ เปนทียุ่ ติ แตการยอมรับตัวบทแหงสนธิสญ
ั ญานียั้ งไมกอใหเกิดพันธกรณีใดๆ ระหวาง
บรรดารัฐที่ยอมรับตัวบทแหงสนธิสัญญาดังกลาว จนกวาจะมีการใหความยินยอมของ
รัฐเหลานั้นเพื่อที่จะผูกพันตามสนธิสัญญา (consent of a state to be bound by a tre
aty)34
Sinclair ไดอธิบายตอไปวา โดยประวัติศาสตรแลว การยอมรับตัวบทแหง
สนธิสัญญานั้น กระทำโดยความตกลงยินยอมของรัฐทั้งปวงซึ่งเขารวมในการเจรจาทำ
สนธิสัญญา ดังนั้น การใหความเห็นชอบแกตัวบทแหงสนธิสัญญาอยางเปนเอกฉันท
จึงถือเปนกฎเกณฑพื้นฐานในการยอมรับตัวบทแหงสนธิสัญญา35 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกรณีของสนธิสัญญาทวิภาคี (bilateral treaty) นั้น รัฐคูสนธิสัญญาจะตองใหความ
เห็นชอบแกตัวบทแหงสนธิสัญญารวมกันเสมอ มิฉะนั้นจะไมถือวามีการยอมรับตัวบท
แหงสนธิสัญญาไดเลยและจะตองดำเนินการเจรจาตอไปจนกวาตัวบทแหงสนธิสัญญา
นั้นจะเปนที่ยอมรับของรัฐคูสนธิสัญญารวมกัน36
นอกจากนีการ
้ ยอมรับตัวบทแหงสนธิสญ
ั ญาพหุภาคี (multilateral treaty) บาง
ประเภทโดยเฉพาะอยางยิ่งสนธิสัญญาพหุภาคีที่มีลักษณะจำกัด กลาวคือ เกี่ยวของกับ
รัฐบางรัฐเทานั้น เชน สนธิสัญญาพหุภาคีเกี่ยวกับความรวมมือระหวางรัฐในกรณีของ
การรวมตัวทางเศรษฐกิจ (economic integration) เชน สหภาพยุโรป (European Union)
หรือสนธิสญ
ั ญาพหุภาคีระหวางรัฐริมฝง แมนำ้ (riparian states) หรือสนธิสญ
ั ญาพหุภาคี
37
เกีย่ วกับการสรางเขือ่ นพลังน้ำ เปนตน สนธิสญ
ั ญา พหุภาคีอันมีลักษณะของการจำกัด
33 Sinclair, supra note 27
34 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 114.
35 Sinclair, supra note 27
36 Id.
37 Id.
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จำนวนรัฐทีเข
่ ารวมในการในสนธิสญ
ั ญานีจะ
้ ตองไดรบั ความเห็นชอบอันเปนเอกฉันทจาก
รัฐที่เกี่ยวของทุกรัฐเชนกัน เพื่อที่จะใหสนธิสัญญาพหุภาคีเชนวานั้น สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคแหงความรวมมือระหวางรัฐทีเกี
่ ย่ วของได นอกจากนี้ การรับรัฐภาคีใหม เพือ่
เขารวมเปนภาคีแหงสนธิสัญญาพหุภาคีเชนวานี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐภาคี
เดิมอยางเปนเอกฉันทอีกดวยเชนกัน38 ดังนั้นขอ 9 วรรค 1 ของอนุสัญญากรุงเวียนนา
วาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 จึงบัญญัตเป
ิ นหลักทัว่ ไปไววา การยอมรับตัวบท
แหงสนธิสัญญานั้นตองกระทำโดยความยินยอม (consent) ของรัฐทั้งปวงซึ่งเขารวมใน
การยกรางตัวบทแหงสนธิสัญญาเชนวานั้น39
อยางไรก็ดี เนื่องจากการยกรางตัวบทแหงสนธิสัญญาบางฉบับ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ สนธิสญ
ั ญาพหุภาคีอันมีลักษณะของการประมวลหลักกฎหมายระหวางประเทศ
ในเรือ่ งตางๆ และตองการใหรัฐทัง้ ปวงเปนภาคีดวยนัน้ มักจะกระทำในทีป่ ระชุมระหวาง
ประเทศ (international conference) เพื่อเปดโอกาสใหรัฐทุกรัฐเขารวมและมีสวนรวม
ในการยกรางตัวบทสนธิสัญญาดังกลาว ดังนั้น การกำหนดใหรัฐทุกรัฐซึ่งเขารวมในการ
ประชุมเพื่อยกรางสนธิสัญญาดังกลาว ตองใหความยินยอมอยางเปนเอกฉันทในการ
ยอมรับตัวบทแหงสนธิสญ
ั ญานัน้ ยอมเปนสิง่ ทีไม
่ อาจทำไดในทางปฏิบตั เพราะ
ิ
การประชุม
ระหวางประเทศซึ่งมีรัฐจำนวนมากเขารวมประชุมนั้นการกำหนดใหรัฐทุกรัฐใหความ
ยินยอมอยางเปนเอกฉันทยอมไมอาจเปนไปไดและยังจะทำใหสนธิสญ
ั ญาพหุภาคีเชนวา
นั้นไมอาจเกิดขึ้นไดเพราะอาจไมไดรับความยินยอมอยางเปนเอกฉันทจากรัฐทุกรัฐที่
เขารวมการประชุมระหวางประเทศเชนวานั้น ดังนั้น ขอ 9 วรรค 2 ของอนุสัญญากรุง
เวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 จึงกำหนดเปนขอยกเวนไววา การยอมรับ
ตัวบทแหงสนธิสญ
ั ญาซึง่ ทำขึน้ ในทีป่ ระชุมระหวางประเทศนัน้ ใหกระทำโดยการออกเสียง
ลงคะแนนจำนวนสองในสามของรัฐซึ่งเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวนแตรัฐ
ซึ่งเขารวมในที่ประชุมระหวางประเทศนั้นซึ่งมีจำนวนสองในสามเชนกันจะวินิจฉัยใหใช

38 Id.
39 Article 9 Adoption of the text

1. The adoption of the text of a treaty takes place by the consent of all the States participating
in its drawing up except as provided in paragraph 2.
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กฎเกณฑอื่นที่แตกตางออกไป40
หลักเกณฑของการออกเสียงใหความยินยอมของรัฐทีเข
่ าประชุมและออกเสียง
จำนวน สอง ใน สาม ตาม ขอ 9 วรรค 2 ของ อนุสัญญา กรุง เวียนนา วาดวย กฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 นี้ มิใชหลักจารีตประเพณีระหวางประเทศแตประการใด หากแต
เปนพัฒนาที่กาวหนาของกฎหมาย (progressive development of the law) เทานั้น41
ปญหาทีเกิ
่ ดขึน้ จากทางปฏิบตั ใน
ิ การใชบังคับหลักเกณฑแหงขอ 9 วรรค 2 ของ
อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาฉบับดังกลาว คือ ปญหาทีว่ า หลักการยอมรับตัวบทแหงสนธิสญ
ั ญา
โดยคะแนนเสียงสองในสามนี้ จะใชในการประชุมระหวางประเทศทุกประเภทหรือไม ตอ
ปญหานี้ Sinclair กลาววา เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาหลักเกณฑดังกลาวจะไมนำไปใช
โดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการยอมรับตัวบทแหงสนธิสัญญาซึ่งยกรางขึ้นในที่ประชุมระหวาง
ประเทศซึง่ จัดขึน้ ในกรอบขององคการระหวางประเทศหรือเปนสนธิสญ
ั ญาภายในองคการ
ระหวางประเทศเองซึ่งจะตองพิจารณาถึงกฎเกณฑเฉพาะขององคการระหวางประเทศ
นัน้ ๆ เกีย่ วกับการยอมรับตัวบทแหงสนธิสญ
ั ญาเชนวานัน้ เปนเบือ้ งตนซึง่ อาจแตกตางจาก
หลักเกณฑซึ่งกำหนดไวในขอ 9 วรรค 2 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ก็ได42
3.3.3 การรบั รองความถกู ตองแทจริงของตวั บทของสนธิสญ
ั ญา (authentication)
อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 กำหนดวา ตัวบท
แหงสนธิสัญญาจะถือวาถูกตองแทจริง (authentic) และแนนอน (definitive) ไดในกรณี
ตอไปนี้
ก. โดยวิธีการที่กำหนดไวในตัวบทแหงสนธิสัญญานั้นเองหรือตามวิธีการอัน
เปนที่ตกลงกันระหวางรัฐซึ่งเขารวมในการยกรางตัวบทแหงสนธิสัญญานั้น หรือ
40 Article 9 Adoption of the text

2. The adoption of the text of a treaty at an international conference takes place by the vote
of two thirds of the States present and voting, unless by the same majority they shall decide
to apply a different rule. Supra note 38

41 Sinclair, supra note 27
42 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 114-116.
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ข. หากไมมการ
ี กำหนดวิธกี ารเชนวานัน้ ไวในตัวบทแหงสนธิสญ
ั ญาหรือโดยรัฐ
ทีเข
่ ารวมในการยกรางตัวบทแหงสนธิสญ
ั ญานัน้ การรับรองความถูกตองแทจริงของตัวบท
แหงสนธิสญ
ั ญาอาจทำไดดวยการลงนาม (signature) หรือการลงนามประเภททีมี่ เงือ่ นไข
วาตองไดรับการยืนยันจากรัฐของผูแทน (signature ad referendum) หรือการลงนาม
ยอ (initialing) โดยผูแทนของรัฐตางๆ ในตัวบทแหงสนธิสัญญาหรือกรรมสารสุดทาย
(final act) ของที่ประชุมยกรางตัวบทแหงสนธิสัญญานั้น43
3.3.4การใหความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา(consenttobeboundby
atreaty)
ดังไดกลาวแลวขางตนวา การแสดงเจตนาเพือ่ ใหความยินยอมของรัฐเพือ่ ผูกพัน
ตามสนธิสญ
ั ญานัน้ กระทำโดยผูแ ทนของรัฐซึง่ ไดรบั มอบอำนาจเต็มหรือถือวาเปนผูแ ทน
ผูม อี ำนาจเต็มแลวแตกรณี อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969
ไดบัญญัตถึิ งการใหความยินยอมของรัฐเพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาวาอาจกระทำไดหลาย
วิธี เชน การ ลงนาม (signature) การ แลกเปลี่ยน ตราสาร อัน กอ ให เกิด สนธิสัญญา
(exchange of instruments constituting a treaty) การใหสัตยาบัน (ratification) การ
ยอมรับ (acceptance) การใหความเห็นชอบ (approval) การภาคยานุวัติ (accession)
หรือวิธีการอื่นใดที่รัฐซึ่งเขารวมในการทำสนธิสัญญาจะตกลงกัน44 สำหรับรายละเอียด
ของวิธีการใหความยินยอมผูกพันตามสนธิสัญญาจะไดกลาวในหัวขอถัดไป
43 Article 10 Authentication of the text

The text of a treaty is established as authentic and definitive;
(a) By such procedure as may be provided for in the text or agreed upon by the States
participating in its drawing up; or
(b) Failing such procedure, by the signature, signature ad referendum or initialing by the
representatives of those States of the text of the treaty or of the Final Act of a conference
incorporating the text.

44 Article 11 Means of expressing consent to be bound by a treaty

The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of
instruments constituting a treaty, ratification, approval or accession, or by any other means if
so agreed.
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3.4วิธีการใหความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา

3.4.1การลงนาม(sig n a ture)
การ ให ความ ยิ น ยอม ของ รั ฐ เพื่ อ ผู ก พั น ตาม สนธิ สั ญ ญา โดย การ ลงนาม
(signature) นัน้ หมายถึง การลงนามของผูแทน
 ของรัฐซึง่ มีอำนาจเต็มหรือถือวามีอำนาจ
เต็ม โดย ถือ วาการ ลงนาม เชนวา นั้น เปนการ ให ความ ยินยอม ที่ แนนอน ( d e f i n i t i v e
consent) ของรัฐ กลาวคือ เปนการลงนามทีไม
่ ตกอยูภาย
 ใตการใหสตั ยาบัน (ratification)
หรือการยอมรับ (acceptance) หรือการใหความเห็นชอบ (approval) อีกครั้งหนึง่ ดังนัน้
การใหความยินยอมของรัฐเพื่อเขาผูกพันตามสนธิสัญญาโดยการลงนามนของผูแทน
ของรัฐ จึงเปนการลงนามในสนธิสัญญาอันจะมีผลใหสนธิสัญญานั้นมีผลผูกพันและ
บังคับใชระหวางรัฐผูลงนามไดทันที โดยไมตองรอใหมีการใหสัตยาบัน การยอมรับ หรือ
การใหความเห็นชอบจากรัฐของผูแทนอีกครั้งหนึ่ง45
การใหความยินยอมของรัฐเพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาโดยการลงนามดังกลาว
นี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ก. สนธิสัญญานั้นกำหนดวาการลงนามเชนวานั้นจะมีผลเทากับเปนการให
ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา เชน ในกรณีของสนธิสัญญาทวิภาคี
(bilateral treaty) โดยทั่วไป
ข. รัฐซึง่ เขารวมในการเจรจาทำสนธิสญ
ั ญาตกลงกันวาการลงนามในสนธิสัญญา
จะมีผลเทากับเปนการใหความยินยอมของรัฐเพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาก็ใหเปนไปตาม
นั้น หรือ
ค. ปรากฏจากเอกสารการมอบอำนาจเต็มของผูแทนรัฐวา รัฐผูใหอำนาจเต็ม
แกผูแทน
 เชนวานัน้ เจตนาทีจะ
่ ถือวาการลงนามของผูแทนน

นัน้ ในสนธิสญ
ั ญามีผลเทากับ
เปนการใหความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาหรือในระหวางการการเจรจา
ทำสนธิสัญญา รัฐซึ่งเขารวมในการเจรจาดังกลาวไดแสดงเจตนาที่จะถือวาการลงนาม
ของ ผู  แทน ของ ตน มี ผล เท า กั บ เป น การ ให ความ ยิ น ยอม ของ รั ฐ เพื่ อ ผู ก พั น ตาม
สนธิสัญญา
45 Sinclair, supra note 27
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ในทาง ปฏิบัติ ของ การ เจรจา ทำ สนธิสัญญา และ การ ผูกพัน ตาม สนธิสัญญา
เปนไปไดที่รัฐบางรัฐอาจไมถือวาการลงนามของผูแทนของตนในสนธิสัญญาเปนการให
ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาจนกวาจะมีการใหสัตยาบัน การยอมรับ
หรือการใหความเห็นชอบจากรัฐของผูแทน
 อีกครัง้ หนึง่ แตในขณะเดียวกันก็อาจมีรัฐบาง
รัฐ ที่ถือ วาการ ลงนาม ของ ผู แทน ของ ตน มี ผล เทากับ เปนการ ให ความ ยินยอม ของ รัฐ
เพื่อเขาผูกพันตามสนธิสัญญาแลว ในกรณีเชนวานี้ ก็ไมมีความจำเปนที่จะตองรอใหรัฐ
กลุมหลังของผูแทนซึ่งลงนามนั้นใหสัตยาบัน ยอมรับหรือใหความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง46
อนึ่ง การ ลงนาม ยอ ( init ialing ) ใน สนธิสัญญาจะมีผลเทากับการลงนาม
(signature) ในสนธิสัญญาก็ตอเมื่อรัฐซึ่งเขารวมในการเจรจาทำสนธิสัญญาไดตกลง
ทีจะ
่ ใหการลงนามยอเชนวานัน้ มีผลเทากับเปนการลงนามในสนธิสญ
ั ญา สวนการลงนาม
ในสนธิสัญญาโดยมีเงื่อนไขวาผูแทนของรัฐตองไดรับการยืนยันการลงนามจากรัฐของ
ผูแทน
 อีกครัง้ หนึง่ (signature ad referendum) นัน้ จะมีผลทำใหการลงนามโดยมีเงือ่ นไข
เชนวานัน้ เปนการลงนามในสนธิสญ
ั ญาก็ตอ เมือ่ ไดรบั การยืนยัน (confirmation) การลงนาม
จากรัฐของผูแทน
 แลวเทานัน้ โดยจะถือเทากับวามีการใหความยินยอมของรัฐเพือ่ ผูกพัน
ตาม สนธิ สั ญ ญา นั้ น นั บ แต เวลา ที่ ได มี การ ลงนาม โดย มี เงื่ อ นไข ( s i g n a t u r e a d
referendum) เชนวานั้น47 มิใชเวลาที่ไดรับการยืนยัน (confirmation) จากรัฐของผูแทน
46 Id.; Article 12 Consent to be bound by a treaty expressed by signature

1. The consent of a State to bound by a treaty is expressed by the signature of its representative when:
(a) The treaty provides that signature shall have that effect;
(b) It is otherwise established that the negotiating States were agreed that signature should
have that effect ; or
(c) The intention of the State to give that effect to the signature appears from the full powers
of its representative or was expressed during the negotiation.

47 Article 12, Id.

2. For the purpose of paragraph 1:
(a) The initialing of a text constitutes a signature of the treaty when it is established that the
negotiating States so agreed;
(b) The signature ad referendum of a treaty by a representative, if confirmed by his State,
constitutes a full signature of the treaty.
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ซึ่ง จะ แตกตางจากการ ให ความ ยินยอม ของ รัฐ เพื่อ ผูกพันตามสนธิสัญญาโดยวิธีการ
ใหสัตยาบัน (ratification) ที่มีการลงนามกอนหนานั้นซึ่งจะถือวารัฐใหความยินยอมเพื่อ
ผูกพันตามสนธิสัญญานับแตเวลาที่รัฐนั้นใหสัตยาบัน48
เปนที่นาสังเกตวา ในอดีตนั้นการลงนามยอในสนธิสัญญามีผลเปนเพียงการ
ยอมรับความถูกตองแทจริง (authentication) ของตัวบทแหงสนธิสญ
ั ญาตามขอ 10 ของ
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 เทานั้นและยังไมถือวามี
ผลเทากับการลงนามในสนธิสญ
ั ญาอันถือเปนการใหความยินยอมของรัฐเพือ่ ผูกพันตาม
สนธิสญ
ั ญา ดังนัน้ การลงนามยอของผูแทน
 ของรัฐจึงตกอยูภ ายใตเงือ่ นไขทีว่ า ตองไดรบั
ความเห็นชอบจากรัฐของผูแทน
 อีกครัง้ หนึง่ หรืออีกนัยหนึง่ การลงนามยอในสนธิสญ
ั ญา
ก็มีผลอยางเดียวกันกับการลงนามในสนธิสญ
ั ญาแบบมีเงือ่ นไขทีต่ องไดรบั การยืนยันจาก
รัฐของผูแทนอีกครั้งหนึ่ง (signature ad referendum)49 แตเนื่องจากการลงนามยอของ
ผูแทน
 รัฐบางประเภท อาทิเชน ประมุขแหงรัฐ หัวหนารัฐบาลหรือแมกระทัง่ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศนัน้ ในทางปฏิบตั ก็ิ มีผลเทากับการลงนามเต็ม (full signature)
เชนกัน ดังนั้น หากรัฐซึ่งเขารวมในการเจรจาทำสนธิสัญญาตกลงที่จะยอมรับใหการ
ลงนามยอเชนวานัน้ มีผลเทากับเปนการลงนามเต็มในสนธิสญ
ั ญา ก็ไมนาจะมีขอขัดของ
แตประการใดตามที่บัญญัติไวในขอ 12 วรรค 2 (a) ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 196950
สวนในกรณีของการลงนามแบบมีเงื่อนไขที่จะตองไดรับการยืนยันจากรัฐของ
ผูแทนอีกครั้งหนึ่ง (signature ad referendum) นั้น เมื่อการลงนามไดรับการยืนยันจาก
รัฐของผูแทน
 แลว การลงนามเชนวานัน้ จะมีผลเทากับเปนการลงนามเต็ม (full signature)
ซึ่งการยืนยัน (confirmation) การลงนามแบบมีเงื่อนไขที่จะตองไดรับการยืนยันจากรัฐ
ของผูแทน
 นีมิ้ ใชเปนการยืนยันตัวบทแหงสนธิสญ
ั ญา (text of the treaty) หากแตเปนการ
ยืนยันการลงนามแบบมีเงื่อนไข (signature ad referendum) นั่นเอง ดังนั้น เมื่อรัฐ
ของผูแทนใหการยืนยันการลงนามเชนวานั้นแลว ก็ตองถือวารัฐนั้นไดใหความยินยอม
48 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 118.
49 Sinclair, supra note 27
50 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 119.
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เพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาในวันทีผู่ แทน
 ของรัฐไดลงนามแบบมีเงือ่ นไขนัน้ ในสนธิสญ
ั ญา
และมิใชถือวารัฐใหความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาในวันที่รัฐนั้นใหการยืนยัน
แกการลงนามแบบมีเงื่อนไข เพราะหากถือเอาวันที่รัฐใหการยืนยันการลงนามเปนวันที่
รัฐนั้นใหความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาแลว ก็เทากับวารัฐนั้นมีโอกาสเลือกที่
จะผูกพันตามสนธิสญ
ั ญานัน้ ในเวลาตอมาได อันจะกอใหเกิดความไมแนนอน เวนแตรัฐ
ซึ่งเขารวมในการเจรจาทำสนธิสัญญาจะไดตกลงกันกำหนดระยะเวลาใหรัฐของผูแทน
ใหการยืนยันการลงนามแบบมีเงื่อนไขนั้นซึ่งก็เปนสิ่งที่สามารถกระทำได51
3.4.2การแลกเปลี่ยนตราสาร(exchangeofinstruments)
การใหความยินยอมของรัฐเพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาโดยการแลกเปลีย่ นทีก่ อ
ใหเกิดสนธิสัญญาจะเกิดขึ้นตอเมื่อ
ก. ตราสารทีก่ อใหเกิดสนธิสญ
ั ญานัน้ กำหนดวาการแลกเปลีย่ นตราสารดังกลาว
มีผลเปนการใหความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาหรือ
ข. รัฐที่เขารวมในการเจรจาทำสนธิสัญญาตกลงกันวาการแลกเปลี่ยนตราสาร
ระหวางกันนั้นมีผลเทากับเปนการใหความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา52
การแลกเปลี่ยนตราสารเชนวานี้ ในทางปฏิบัติจะทำในกรณีที่รัฐซึ่งเขารวมใน
การเจรจาทำสนธิสัญญามีนอย เชน ในกรณีของสนธิสัญญาทวิภาคีและสนธิสัญญา
พหุภาคีซึ่งมีจำนวนรัฐที่เขารวมจำกัด

51 Sinclair, supra note 27, Y.B.I.L.C. vol. II (1966), pp. 196-197.
52 Article

13 Consent to be bound by a treaty expressed by an exchange of instruments
constituting a treaty
The consent of States to bound by a treaty constituted by instruments exchanged between
them is expressed by the exchange when;
(a) The instruments provide that their exchange shall have that effect; or
(b) It is otherwise established that those States were agreed that the exchange of instruments
shall have that effect.
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3.4.3การใหสัตยาบัน(ratification)การยอมรับ(acceptance)และการใหความ
เห็นชอบ(approval)
โดยทัว่ ไปแลว คำวา “การใหสตั ยาบัน” (ratification) “การยอมรับ” (acceptance)
“การใหความเห็นชอบ” (approval) และ “การภาคยานุวัติ” (accession) หมายถึง การ
กระทำในทางระหวางประเทศอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวนั้นซึ่งแสดงวารัฐแสดงวารัฐได
ใหความยินยอมของตนเพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญา53 ดังนัน้ คำวา “การใหสตั ยาบัน” การ
ยอมรับ และ การ ใหความเห็น ชอบ จึง ไม ถือวา มี ความ แตกตางกัน ในแง ของ กฎหมาย
เพียงแต แตกตางกัน ในแง ของ การ ใช ถอยคำ เทานั้น 54 ดังนั้น การ ยอมรับ ก็ดี การ
ใหความเห็นชอบก็ดี จึงมีผลเชนเดียวกันกับการใหสัตยาบันหรือการภาคยานุวัติในทาง
กฎหมายระหวางประเทศ55
สำหรับ “การใหสตั ยาบัน” นัน้ โดยทัว่ ไปแลว ถือวาเปนการใหความยินยอมของ
รัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาก็ตอเมื่อไดมีการลงนามในสนธิสัญญาแลว แตเปนการ
ลงนามที่ตกอยูภายใตเงื่อนไขที่วา รัฐจะใหความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา
ก็ตอเมื่อไดมีการใหสัตยาบันแลว (หรือใหการยอมรับหรือความเห็นชอบ) ดังนั้นการ
ใหสัตยาบัน การยอมรับหรือการใหความเห็นชอบจะถือวาเปนการใหความยินยอมของ
รัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาก็ตอเมื่อ
ก. สนธิสัญญา ได กำหนด วา การ ให ความ ยินยอม ของ รัฐ เพื่อ ผูกพัน ตาม
สนธิสัญญาอาจแสดงออกโดยการใหสัตยาบัน
ข. รัฐซึง่ เขารวมเจรจาทำสนธิสญ
ั ญาไดตกลงกันวาการใหความยินยอมของรัฐ
เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญานั้นขึ้นอยูกับการใหสัตยาบัน
ค. ผูแทน ของ รัฐ ได ลงนาม ใน สนธิสัญญา ภายใต เงื่อนไข ที่วา จะ ตอง มี การ
ใหสัตยาบันอีกครั้งหนึ่งหรือ
53 Article 2 Use of term

(b) “ratification,” “acceptance,” “approval,” and “accession” mean in each case the international act so named whereby a State established on the international plane its consent to be
bound by a treaty;

54 Akehurst, supra note 11, p. 126.
55 Id.
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ง. ปรากฏตามเอกสารการมอบอำนาจเต็มของผูแทน
 ของรัฐวารัฐของผูแทน
 นัน้
เจตนาทีจะ
่ ใหการลงนามของผูแทน
 นัน้ อยูภ ายใตการใหสตั ยาบันของรัฐอีกครัง้ หรือรัฐได
แสดงเจตนาในระหวางการเจรจาทำสัญญาที่จะใหการลงนามของผูแทนของรัฐตอง
อยูภายใตการใหสัตยาบันของรัฐอีกครั้งหนึ่ง56
อยางไรก็ดสาเหตุ
ี
ทีคำ
่ วา “การยอมรับ” หรือ “การใหความเห็นชอบ” เปนทีนิ่ ยม
และนำมาใชแทนคำวา “การใหสัตยาบัน” หรือ “การภาคยานุวัติ” ไดนั้น ก็เพื่อเปนการ
เปดโอกาสใหฝายบริหารของรัฐสามารถหลีกเลีย่ งการใชบังคับบทบัญญัตใน
ิ รัฐธรรมนูญ
ของตนทีกำหนด
่
ใหฝายนิตบิ ญ
ั ญัตติ องใหความยินยอมในการใหสตั ยาบันแกสนธิสญ
ั ญา57
เหตุผลดังกลาวนีอาจ
้ ไมสามารถใชไดกับรัฐซึง่ มีรัฐธรรมนูญบัญญัตไว
ิ โดยชัดแจงถึงการ
ขอความเห็นชอบจากฝายนิตบิ ญ
ั ญัตเพื
ิ อ่ ทีจะ
่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาไมวาความเห็นชอบ
นั้นจะเรียกวา “การใหสัตยาบัน” “การยอมรับ” หรือ “การใหความเห็นชอบ” ก็ตาม58
ในกรณีดังกลาวขางตนนี้ คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ (International Law Commission) ไดใหเหตุผลวา การใชคำวา “การยอมรับ” หรือ “การ
ใหความเห็นชอบ” วาเปนวิธีการที่รัฐนำไปใชเพื่อใหมีผลตามกฎหมายระหวางประเทศ
ในทำนองเดียวกันกับคำวา “การใหสัตยาบัน” หรือ “การภาคยานุวัติ” หากแตคำวา “การ
ยอมรับ” หรือ “การใหความเห็นชอบ” นั้น มีความหมายยืดหยุนกวาในแงที่วา “การ
ยอมรับ” หรือ “การใหความเห็นชอบ” นั้นจะใชในกรณีทีรั่ ฐที่จะใหความยินยอมเพื่อเขา
ผูกพันตามสนธิสัญญานั้นมีโอกาสตรวจสอบสนธิสัญญากอนวา ควรจะตองดำเนินการ
56 Article

14 Consent to be bound by a treaty expressed by ratification, acceptance or
approval
1. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by ratification when:
(a) The treaty provides for such consent to be expressed by means of ratification;
(b) It is otherwise established that the negotiating States were agreed that ratification should
be required;
(c) The representative of the State has signed the treaty subject to ratification; or
(d) The intention of the State has sign the treaty subject to ratification appears from the full
powers of its representative or was expressed during the negotiation.

57 Akehurst, supra note 11, p. 126.
58 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 120.
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ขอความยินยอมอยางเปนทางการจากฝายนิตบิ ญ
ั ญัตตาม
ิ ทีกำหนด
่
ไวในรัฐธรรมนูญของ
ตนหรือไม เพือ่ ใหฝายนิตบิ ญ
ั ญัตอนุ
ิ มตั ให
ิ มีการใหสตั ยาบันแกอนุสญ
ั ญาดังกลาว กลาว
อีกนัยหนึ่งก็คือ “การยอมรับ” และ “การใหความเห็นชอบ” ถือเปนการใหสัตยาบันของ
รัฐทีจะ
่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาในรูปแบบทีไม
่ ยุง ยากซับซอนหรือตองผานขัน้ ตอนของการ
ขอความยินยอมอยางเปนทางการจากฝายนิติบัญญัติตามที่บัญญัติไวตามรัฐธรรมนูญ
ของรัฐบางรัฐ59 เชน ในกรณีของประเทศอังกฤษ การใหความยินยอมเพื่อผูกพันตาม
สนธิสัญญาไมจำเปนตองไดรับความยินยอมนจากฝายนิติบัญญัติ เพื่อที่จะใหสัตยาบัน
แกสนธิสัญญานั้นอีกครั้งหนึ่ง60
กลาวโดยสรุปคือ “การยอมรับ” และ“การใหความเห็นชอบ” มีผลตามกฎหมาย
ระหวางประเทศทำนองเดียวกับคำวา “การใหสัตยาบัน” หรือ “การภาคยานุวัติ” กลาว
คือ หาก รัฐ จะ ตอง ใหการ ยอมรับ หรือ ใหความเห็น ชอบ หลังจากที่ รัฐ นั้น ได ลงนาม ใน
สนธิสญ
ั ญา จึงจะถือวาเปนการใหความยินยอมของรัฐเพือ่ เขาผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาแลว
การยอมรับหรือการใหความยินยอมของรัฐเชนวานัน้ ก็มีความหมายและผลในทางกฎหมาย
ระหวางประเทศเชนเดียวกันกับคำวา “การใหสัตยาบัน” และในกรณีที่รัฐจะตองใหการ
ยอมรับหรือใหความเห็นชอบแกสนธิสญ
ั ญาโดยทีรั่ ฐนัน้ มิไดมีการเขารวมเจรจาในการทำ
สนธิสญ
ั ญาหรือมิไดลงนามในสนธิสญ
ั ญามากอน การยอมรับและการใหความเห็นชอบ
ของรัฐเชนวานั้นก็มีความหมายและผลในทางกฎหมายระหวางประเทศเชนเดียวกันกับ
คำวา “การภาคยานุวตั ”ิ 61 ดังนัน้ คำวา “การยอมรับ” และ “การใหความเห็นชอบ” จึงเปน
ถอยคำที่ใชทั้งในขั้นตอนของการใหสัตยาบันและขั้นตอนของการภาคยานุวัติ แตทั้งนี้
มิไดกอใหเกิดความแตกตางในแงของผลทางกฎหมายของถอยคำเหลานีแต
้ ประการใด62
3.4.4การภาคยานุวัติ(accession)
ดังไดกลาวมาแลวในขอ 3.4.3 ขางตน การภาคยานุวตั นัิ น้ จะมีผลตามกฎหมาย
ระหวางประเทศเชนเดียวกันกับการใหสัตยาบัน การยอมรับหรือการใหความเห็นชอบ
59 Y.B.I.L.C. vol. II (1966), p. 198.
60 Akehurst, supra note 11, p. 124.
61 Y.B.I.L.C. vol. II (1966), p.198.
62 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 121.

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

กลาวคือ ถือเปนการใหการใหความยินยอมของรัฐเพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาเชนกัน แต
ก็มีความแตกตางจากการใหสตั ยาบัน การยอมรับหรือการใหความเห็นชอบเล็กนอยในแง
ขัน้ ตอน กลาวคือ การภาคยาวัตนัิ น้ จะใชในกรณีทรัี่ ฐซึง่ ใหความยินยอมของตนเพือ่ ผูกพัน
ตามสนธิสัญญานั้นมิไดเขารวมในการเจรจาทำสนธิสัญญามากอนและมิไดลงนามใน
สนธิสัญญา นั้น มา กอน แต ได ให ความ ยินยอม เพื่อ ผูกพัน ตาม สนธิสัญญา นั้น เมื่อ
สนธิสญ
ั ญานัน้ เปดโอกาสใหรัฐซึง่ มิไดเขารวมในการเจรจาทำสนธิสญ
ั ญาหรือมิไดลงนาม
ในสนธิสัญญาสามารถใหความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาได63
ปญหาของการภาคยานุวัติในทางปฏิบัติของรัฐก็คือ ปญหาที่วารัฐจะสามารถ
เขาภาคยานุวัติในสนธิสัญญาซึ่งตนมิไดเขารวมเจรจาและลงนามมากอนไดในขณะใด
กลาวคือ กอนหรือภายหลังจากสนธิสัญญามีผลใชบังคับแลว ตอปญหาดังกลาว คณะ
กรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ (International Law Commission) ไดสรุปวา ตาม
แนวปฏิบัติของรัฐเกี่ยวกับสนธิสัญญานั้น การภาคยานุวัติของรัฐอาจเกิดขึ้นกอนหรือ
หลังจากการมีผลใชบังคับของสนธิสัญญาก็ได กลาวคือ การภาคยานุวัตินั้นสามารถ
กระทำไดโดยไมจำตองคำนึงวาสนธิสัญญานั้นจะมีผลใชบังคับแลวหรือไม ทั้งนี้ จะเห็น
ไดจากบทบัญญัติของสนธิสัญญาตางๆ นั้นเองวา เปดโอกาสใหรัฐเขาภาคยานุวัติได
แมกระทั่งกอนที่สัญญานั้นๆ จะมีผลใชบังคับ64 ดังนั้นการภาคยานุวัติ การยอมรับหรือ
การใหความเห็นชอบ จะถือเปนการใหความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา
ก็ตอเมื่อ
ก. สนธิสญ
ั ญากำหนดวาการใหความยินยอมของรัฐเพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญา
อาจแสดงออกไดดวยการภาคยานุวัติ
ข. เมือ่ รัฐทีเข
่ ารวมในการเจรจาทำสนธิสญ
ั ญาตกลงกันวาการใหความยินยอม
ของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาอาจแสดงออกไดดวยการภาคยานุวัตหรื
ิ อ

63 เพิ่งอาง, น. 122.
64 Y.B.I.L.C.

vol. II (1966); Fitzmaurice, First Report on the Law of Treaties, Y.B.I.L.C. vol. II
(1956), pp. 125-126; Brierly, Second Report on the Law of Treaties, Y.B.I.L.C. vol. II (1962),
p. 73.
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ค. รัฐภาคีทั้งปวงไดตกลงกันในภายหลังวาการใหความยินยอมของรัฐเพื่อ
ผูกพันตามสนธิสัญญาอาจแสดงออกไดดวยการภาคยานุวัต6ิ 5
โดยทั่วไปแลว ตราสารการใหสัตยาบัน การยอมรับ การใหความเห็นชอบหรือ
การภาคยานุวัติซึ่งแสดงออกถึงการใหความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา
ดังกลาวขางตนนัน้ จะมีผลสมบูรณก็ตอ เมือ่ ไดมีการแลกเปลีย่ นตราสารดังกลาวระหวาง
รัฐภาคีแหงสนธิสัญญาหรือไดสงมอบ (deposit) ตราสารเชนวานั้นใหแกสถานที่หรือ
บุคคลผูมีหนาที่ดูแลรักษาสนธิสัญญา (depositary) เชน รัฐบาลของรัฐผูดูแลรักษา
เอกสารหรือเลขาธิการสหประชาชาติหรือไดแจงแกรัฐภาคีอื่นๆ แหงสนธิสัญญาหรือแก
ผู มีหนา ที่ ดู แล รักษา สนธิสัญญา หาก รัฐ ภาคี ทั้งปวง ตกลง ตาม นั้น เวน แต ใน กรณี ที่
สนธิสัญญานั้นๆ ไดกำหนดไวเปนประการอื่น66
3.4.5อื่นๆ67
นอกจาก การ ลงนาม (signature) การ แลกเปลี่ยน ตราสาร อัน กอ ให เกิด
สนธิสัญญา (exchange of instruments constituting a treaty) การใหสัตยาบัน
65 Article 15 Consent to be bound by a treaty expressed by accession

The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by accession when:
(a) The treaty provides that such consent may be expressed by that State by means of
accession;
(b) It is otherwise established that the negotiating States were agreed that such consent may
be expressed by that State by means of accession; or
(c) All the parties have subsequently agreed that such consent may be expressed by that
State by means of accession.

66 Article

16 Exchange or deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or
accession
Unless the treaty otherwise provides, instruments of ratification, acceptance, approval or
accession established the consent of a State to be bound by a treaty upon:
(a) Their exchange between the contracting States;
(b) Their deposit with the depositary; or
(c) Their notification to the contraction States or to the depositary, if so agreed.

67 Anthony

Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2nd Edition (USA: Cambridge University
Press, 2007), pp. 113-114.
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(ratification) การยอมรับ (acceptance) การใหความเห็นชอบ (approval) หรือการ
ภาคยานุวัติ (accession) แลวอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.
1969 ยังไดบัญญัติไวในขอ 11 ตอนทายไววา ใหรวมถึงวิธีการอื่นใดที่รัฐซึ่งเขารวมใน
การทำสนธิสัญญาจะตกลงกันดวย68



3.5ขอส งวน(reservation)

อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 ไดวางหลักทัว่ ไป
ไววารัฐสามารถตั้งขอสงวนในสนธิสัญญาไดเมื่อรัฐลงนาม ใหสัตยาบัน ใหการยอมรับ
ใหความเห็นชอบหรือเขาภาคยานุวัตสนธิ
ิ สัญญา เวนแตกรณีตอไปนี้
ก. สนธิสัญญานั้นหามมิใหรัฐตั้งขอสงวน เชน ในขอ 309 แหงอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งบัญญัติวา ขอสงวนหรือขอยกเวนใน
อนุสัญญา นี้ ไม อาจ กระทำ ได เวนแต จะ ไดรับ อนุญาต อยาง ชัดแจง โดย ขอ อื่นๆ แหง
อนุสัญญานี69้
ข. สนธิสญ
ั ญากำหนดวาเฉพาะขอสงวนเพียงบางเรือ่ งเทานัน้ ทีรั่ ฐสามารถทำได
ซึ่งไมรวมถึงขอสงวนที่รัฐจะขอตั้งหรือ
ค. ในกรณีนอกเหนือจากขอ ก. และ ข. ขางตน ปรากฏวาขอสงวนนั้นไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคและความมุงประสงคแหงสนธิสัญญา70
68

Article 11 Means of expressing consent to be bound by a treaty
The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of
instruments constituting a treaty, ratification, approval or accession, or by any other means if
so agreed.
69 Article 309 Reservations and exceptions
No reservations or exceptions may be made to this Convention unless expressly permitted
by other articles of this Convention.
70 Article 19 Formulation of reservations
A state may, when signing, ratifying, accepting, approving, or acceding to a treaty, formulate
a reservation unless:
(a) The reservation is prohibited by a treaty;
(b) The treaty provides that only specified reservations, which do no include the reservation
in question, may be made;
(c) In case not falling under sub-paragraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with
the object and purpose of the treaty.
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หลักเกณฑในขอ ค. นี้เปนหลักเกณฑที่ไดรับอิทธิพลจากหลักซึ่งศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศไดวางไวในความเห็นแนะนำเกีย่ วกับการตัง้ ขอสงวนแกอนุสญ
ั ญาวาดวย
การปองกันและลงโทษอาชญากรรมทำลายลางเผาพันธุ ค.ศ. 1948 และเปนหลักเกณฑ
ทีเป
่ ดโอกาสใหรัฐซึง่ ตัง้ ขอสงวนและรัฐอืน่ ๆ แหงสนธิสญ
ั ญาพิจารณาวา การตัง้ ขอสงวน
ดังกลาวจะสอดคลองกับวัตถุประสงคและความมุงประสงคแหงสนธิสัญญาหรือไม ซึ่ง
จะสงผลในทางกฎหมายระหวางรัฐ ซึง่ คัดคานหรือยอมรับการตัง้ สงวนดังกลาวฝายหนึง่
และรัฐซึ่งตั้งขอสงวนเชนวานั้นอีกฝายหนึ่งตามที่บัญญัติไวในขอ 20 ของอนุสัญญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 196971
ดังนั้น หลักเกณฑ ใน ขอ ค. ขางตน นั้น จึง เปนหลัก ที่ ไม ใชกับ ขอ สงวน ซึ่ง
สนธิสญ
ั ญาไดหามไวไมวา โดยชัดแจงหรือโดยปริยายตามขอ ก. และไมใชกบั ขอสงวนซึง่
สนธิสัญญาอนุญาตไวอยางชัดแจงตามขอ ข. เชนกัน72
3.5.1ความหมายของ“ขอสงวน”
ตามขอ 2 (d) ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.
1969 นั้นขอสงวน (reservations) หมายถึง คำแถลงฝายเดียว (unilateral statement)
ไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม เชน เรียกวา คำประกาศ (declaration) ซึ่งกระทำโดยรัฐ
เมื่อลงนาม ใหสัตยาบัน ยอมรับ เห็นชอบหรือเขาภาคยานุวัติสนธิสัญญา โดยที่รัฐนั้น
ประสงคที่จะยกเวนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงผลในทางกฎหมายของขอบทบาทขอแหง
สนธิสัญญาในการใชบังคับขอบทเหลานั้นแกตน73
สำหรับสนธิสัญญาทวิภาคี (bilateral treaty) นั้น การตั้งขอสงวนโดยรัฐใดรัฐ
หนึ่งยอมมีผลเทากับเปนการเสนอประเด็นขึ้นใหม ดังนั้น ขอสงวนดังกลาวจะมีผลใช
บังคับไดหรือไม จึงขึน้ อยูกั บรัฐคูสนธิ
 สญ
ั ญาอีกฝายหนึง่ จะยอมรับขอสงวนดังกลาวหรือไม
71 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 133.

72 Bowett, Reservations to Non-Restricted Multilateral Treaties, B.Y.L.L. vol. 67 (1976-1977),

pp. 88-90.

73 Article 2 Use of terms

(d) “Reservation” means a unilateral statement, however phrased or named by a State, when
signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude
or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that
State.
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หาก รัฐ คู สนธิสัญญา อีก ฝาย หนึ่ง ไมยอมรับ และ รัฐ ที่ ขอ ตั้ง ขอ สงวน ยังคง ยืนยัน ตาม
ขอสงวนของตน ก็จะมีผลทำใหรัฐทั้งสองไมอาจบรรลุขอสงวนแหงสนธิสัญญาระหวาง
กันไดและจะมีผลทำใหรัฐทั้งสองไมอาจบรรลุขอตกลงไดในที่สุด74
ปญหาที่เกิดกับการตั้งขอสงวนสวนใหญจะเปนกรณีของการที่รัฐหนึ่งรัฐหรือ
กวานัน้ ขึน้ ไปตัง้ ขอสงวนเกีย่ วกับบทบัญญัตติ างๆ ของสนธิสญ
ั ญาพหุภาคี (multilateral
treaty) การตั้งขอสงวนนั้นกระทำไดหรือไมและในขอบเขตเพียงใด เมื่อพิจารณาจาก
คำวินิจฉัยของศาลในคดี Reservations to the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide75 เกี่ยวกับประเด็นการตั้งขอสงวนของรัฐใน
อนุสญ
ั ญาทำลายลางเผาพันธุพอ
 สรุปประเด็นทีการ
่ ตัง้ ขอสงวนในอนุสญ
ั ญาทำลายลาง
เผาพันธุกระทำ

ไดหรือไม ไดวา ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศไดวินจิ ฉัยในประเด็นทีว่ า รัฐ
ซึ่งตั้งขอสงวนสามารถเปนภาคีในอนุสัญญาฯ ไดหรือไม เมื่อรัฐภาคีเพียงบางรัฐคัดคาน
ดวยคะแนนเสียง 7 ตอ 5 ศาลวินจิ ฉัยวารัฐสามารถตัง้ ขอสงวนได โดยใหเหตุผลวาการตัง้
ขอสงวนในสนธิสญ
ั ญาจะกระทำไดก็ตอ เมือ่ สอดคลองกับวัตถุประสงคและความมุง หมาย
ของสนธิสัญญานั้น โดยการเปดโอกาสใหรัฐอื่นๆ เปนผูพิจารณาวา การตั้งขอสงวน
ดังกลาวเปนการขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคและความมุงหมายของสนธิสัญญาหรือไม
กลาว คือ เมื่อ พิจารณา จาก เจตนารมณ ของ อนุสัญญาฯ ซึ่ง ตั้งอยู บน พื้น ของ หลัก
มนุษยธรรมและศีลธรรมไปพรอมๆ กัน และอนุสญ
ั ญาดังกลาวมุง ประสงคเพือ่ เปดโอกาส
ใหรัฐจำนวนมากสามารถเขามาเปนภาคีได จึงจำเปนตองมีความยืดหยุน ในการพิจารณา
วา ควร เขา เปน ภาคี มาก นอย เพียงใด ดังนั้น วัตถุ ประสงค หลัก ของ การ เขา เปน ภาคี
ในอนุสัญญาทำลายลางเผาพันธุคือ การที่รัฐตางๆ เขาเปนภาคีใหไดมากที่สุด แมวา
74 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 125-126.
75 Advisory

Opinion, I.C.J. Reports, (1951), pp. 15-69; I.C.J. Pleadings, Reservations to the
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; Fitzmaurice,
Reservations to Multilateral Conventions, I.C.L.Q., vol. 2 (1953), pp. 1-26; Bishop, Reservations
to Treaties, RdC., vol. 146 (1975), pp. 95-218; Kline, Genocide Convention (Advisory Opinion)
in Encyclopedia of Public International Law 2: Decisions of International Courts and Tribunals
and International Arbitrations, (The Netherlands: North-Holland Publishing Company, 1981),
pp. 107-109. 132 และใน ดวงเดน นาคสีหราช, “อาชญากรรมทำลายลางเผาพันธุกั บการเขาภาคยานุวตั ิ
ของประเทศไทยตามอนุสัญญาวาดวยการปองกันและลงโทษอาชญากรรมทำลายลางเผาพันธุ ค.ศ.
1948,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551).
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ผูพ พิ ากษาฝายขางนอยจะเห็นวา หลักกฎหมายระหวางประเทศเกีย่ วกับการตัง้ ขอสงวน
เขาใจเปนที่ยุติวาขอสงวนนั้นจะมีผลไดก็ตอเมื่อไดรับความยินยอมอยางเปนเอกฉันท
จากภาคีทั้งปวงแหงสนธิสัญญา ขอยกเวนใดๆ จากหลักกฎหมายเชนวานี้ตองมีการ
บัญญัติไวโดยชัดแจงในสนธิสัญญา โดยเห็นวาเหตุผลที่ผูพิพากษาฝายขางมากใหนั้น
เปนหลักเกณฑที่เปนอัตวิสัยเกิน ซึ่งคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศเห็นดวย
กับความเห็นอันหลังในตอนแรก แตตอมาก็ไดเห็นดวยของคำวินิจฉัยของศาลดังกลาว
เนือ่ งจากเมือ่ พิจารณาเกีย่ วกับการเขาเปนภาคีในสนธิสญ
ั ญาพหุภาคีนัน้ จำนวนของรัฐ
ที่ประสงคจะเขาเปนภาคีมีมากขึ้นเรื่อยๆ หากกำหนดใหรัฐภาคีอื่นแหงสนธิสัญญา
พหุภาคีตองยอมรับขอสงวนดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (unanimity) ยอมเปนไปไดยาก
ในทางปฎิบัติ76
สำหรับในเรือ่ งของการยอมรับ (acceptance) และการคัดคาน (objection) การ
ตั้งขอสงวนนี้ Bowett ไดอธิบายวา ปญหาเรื่องการตั้งขอสงวนนั้นมี 2 ประเด็นที่จะตอง
พิจารณาเปนลำดับ คือ ประเด็นทีว่ า ของสงวนนัน้ จะทำไดหรือไม (permissible reservation)
และประเด็นที่วาขอสงวนนั้นจะถูกคัดคานไดหรือไม (opposable reservation)77 ซึ่งจะ
ไดกลาวในขอ (ข) และ (ค) ตอไป
3.5.2ขอส งวนที่อนุญาตใหตั้งได(permissiblereservation)
ดังไดกลาวมาแลวขางตนวา อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา
ค.ศ. 1969 ขอ 19 ตอนตนไดวางหลักทัว่ ไปไววา รัฐสามารถตัง้ ขอสงวนในสนธิสญ
ั ญาได
เมื่อ รัฐ ลงนาม ใหสัตยาบัน ใหการ ยอมรับ ใหความเห็น ชอบ หรือ เขา ภาคยานุวัติ
สนธิสัญญา อยางไรก็ตามก็ตองพิจารณาประกอบกับขอยกเวนที่ไดวางหลักไวในขอบท
เดียวกันนี้ดวย78 ปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การตั้งขอ สงวนในประเด็นแรกเปนกรณีที่วา
ขอ สงวน นั้น จะ ตั้ง ได หรือไม หรือ กลาว อีกนัยหนึ่ง คือ “ขอ สงวนที่ อนุญาต ให ตั้ง ได”
76 โปรดดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 129-132 และใน ดวงเดน นาค

สีหราช, “อาชญากรรมทำลายลางเผาพันธุกั บการเขาภาคยานุวตั ของ
ิ ประเทศไทยตามอนุสญ
ั ญาวาดวย
การปองกันและลงโทษอาชญากรรมทำลายลางเผาพันธุ ค.ศ. 1948,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551), น. 154-155.
77 Bowett, supra note 72, pp. 88-90.
78 See Article 19, supra note 72
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(permissible reservation หรือ permissibility of reservation) นั้นตองพิจารณาอยางไร
Bowett ไดอธิบายวาเปนเรือ่ งทีจ่ ะตองพิจารณาประกอบกับตัวสนธิสญ
ั ญาเปนหลักและ
79
เปนเรื่องของการตีความสนธิสัญญา (treaty interpretation) ไมใชเรื่องของนโยบาย
(policy) ที่รัฐภาคีอื่นจะตองยอมรับหรือคัดคานการตั้งสงวนดังกลาว ดังนั้น ผลของการ
ที่รัฐอื่นๆ เห็นวาขอสงวนนั้นไมอาจทำได จึงเปนเรื่องของการตีความสนธิสัญญาซึ่งอาจ
มีการยุติขอพิพาทเชนวานั้นไดโดยศาลระหวางประเทศ80
สำหรับขอสงวนทีอนุ
่ ญาตใหตัง้ ไดตามขอ 19 ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 จะไดรับการยอมรับ (acceptance) หรือการคัดคาน
(objection) จากรัฐภาคีอื่นๆ ไดหรือไมนั้น ขอ 20 แหงอนุสัญญาเดียวกันบัญญัติไววา
1. ขอสงวนซึง่ อนุญาตไดไวอยางชัดแจงโดยสนธิสญ
ั ญาวา ไมจำเปนตองไดรบั
การยอมรับจากรัฐภาคีอื่นๆ แหงสนธิสัญญาอีก เวนแตสนธิสัญญาจะกำหนดไวเชนนั้น
2. เมื่อเปนที่ปรากฏจากจำนวนรัฐภาคีแหงสนธิสัญญาอันมีจำนวนจำกัดและ
จากวัตถุประสงคและความมุงประสงคแหงสนธิสัญญาวา การใชบังคับสนธิสัญญา
ดังกลาวทั้งฉบับระหวางรัฐภาคีทั้งหมดเปนเงื่อนไขสำคัญในการใหความยินยอมของรัฐ
แตละรัฐที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาแลว ขอสงวนนั้นก็จะตองไดรับการยอมรับจากรัฐ
ภาคีทั้งหมดดวย
3. เมือ่ สนธิสญ
ั ญาเปนตราสารสวนหนึง่ ขององคการระหวางประเทศและเวนแต
ตราสารสนธิสัญญานั้นจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ขอสงวนตองไดรับการยอมรับจาก
องคกรซึ่งมีอำนาจ (competent organ) ขององคการระหวางประเทศนั้นดวย
4. ในกรณีซึง่ ไมตกอยูใน
 บังคับแหงวรรคกอนและเวนแตสนธิสญ
ั ญาจะกำหนด
ไวเปนอยางอื่น
ก. การยอมรับขอสงวนโดยรัฐภาคีอื่นๆ แหงสนธิสัญญามีผลทำใหรัฐซึ่งตั้ง
ขอสงวนนั้นเปนภาคีแหงสนธิสัญญารวมกับรัฐที่ยอมรับขอสงวนเชนวานั้น ถาหากหรือ
เมื่อสนธิสัญญามีผลใชบังคับตอรัฐเหลานั้น
79 สำหรับหลักเกณฑการตีความสนธิสัญญา

โปรดดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, “การตีความ
กฎหมายระหวางประเทศ : สนธิสญ
ั ญา”, การใชก ารตคี วามกฎหมาย:100ปชาตกาลศาสตราจารย
จิตติ ตังศภัทิย, (กรุงเทพ ฯ : กองทุนศาสตราจารยจิตติ ตังศภัทิย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2552), น. 365 – 406.
80 Bowett, supra note 72
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ข. การคัดคานขอสงวนโดยรัฐภาคีอื่นๆ แหงสนธิสัญญาไมขัดขวางการมีผลใช
บังคับของสนธิสญ
ั ญาระหวางรัฐซึง่ ตัง้ ขอสงวนและรัฐซึง่ คัดคานการตัง้ ขอสงวนนัน้ เวนแต
รัฐซึง่ คัดคานการตัง้ ขอสงวนอยูดวยเชนวานัน้ จะแสดงเจตนาชัดแจงแนนอนเปนอยางอืน่
ค. การกระทำของรัฐอันเปนการใหความยินยอมเพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาและ
มีการตั้งขอสงวนอยูดวยนั้น จะมีผลทันทีที่อยางนอยรัฐภาคีอื่นหนึ่งรัฐยอมรับการตั้ง
ขอสงวนเชนวานั้น
5. เพื่อความมุงประสงคแหงขอ 2 และ 4 ขางตนและเวนแตสนธิสัญญาจะ
กำหนดไวเปนอยางอื่น จะถือวาขอสงวนนั้นไดรับการยอมรับจากรัฐอื่น ถาหากวารัฐอื่น
นั้นไมคัดคานขอสงวนเชนวานั้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสิบสองเดือนหลังจากที่รัฐอื่นนั้น
ได รั บ แจ ง ถึ ง ข อ สงวน นั้น หรือ ใน วัน ที่ รัฐ อื่น นั้น ได ให ความ ยิ น ยอม เพื่ อ ผู ก พั น ตาม
สนธิสัญญา สุดแทแตวาวันใดจะถึงชากวากัน81

81

Article 20 Acceptance of and objection to reservations
1. A reservation expressly authorized by a treaty does not require any subsequent acceptance
by the other contracting States unless the treaty so provides.
2. When it appears from the limited number of the negotiating States and the object and
purpose of a treaty that the application of the treaty in its entirety between all the parties is an
essential condition of the consent of each one to be bound by the treaty, a reservation requires
acceptance by all the parties.
3. When a treaty is a constituent instrument of an international organization and unless it
otherwise provides, a reservation requires the acceptance of the competent organ of that
organization.
4. In cases not falling under the preceding paragraphs and unless the treaty otherwise
provides:
(a) acceptance by another contracting State of a reservation constitutes the reserving State
a party to
the treaty in relation to that other State if or when the treaty is in force for those States;
(b) an objection by another contracting State to a reservation does not preclude the entry into
force of the treaty as between the objecting and reserving States unless a contrary intention
is definitely expressed by the objecting State;
(c) an act expressing a State is consent to be bound by the treaty and containing a reservation
is effective as soon as at least one other contracting State has accepted the reservation.
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3.5.3ขอส งวนที่คัดคานได(opposablereservation)
สวนปญหาเรื่องการตั้งขอสงวนในประเด็นที่สองเกี่ยวกับกรณีที่วาขอสงวนนั้น
จะถูกคัดคานไดหรือไม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ “ขอสงวนที่คัดคานได” (opposable
reservation หรือ opposability of reservation) มีหลักเกณฑในการพิจารณาอยางไรนัน้
Bowett ไดตั้งขอสังเกตวา ในประเด็นนี้หมายความวาขอสงวนนั้นไดผานขั้นตอนของ
ประเด็นแรกมาแลว กลาวคือ ขอสงวนนั้นเปนขอสงวนที่รัฐสามารถทำได แตขสงวนที่รัฐ
สามารถกระทำไดนัน้ รัฐภาคีอืน่ ๆ จะยอมรับหรือคัดคานก็เปนเรือ่ งของนโยบาย (policy)
หรือดุลพินิจของรัฐนั้นๆ วาจะยินยอมผูกพันตามขอสงวนเชนวานั้นหรือไม ดังนั้นจึงไม
อาจตกอยูภายใตกฎเกณฑการวินิจฉัยของศาลระหวางประเทศได82
ดังนั้น Bowett จึงอาจสรุปไดวารัฐซึ่งคัดคานการตั้งขอสงวนควรจะแสดงใหรัฐ
ซึ่งตั้งขอสงวนเห็นวา การคัดคานการตั้งขอสงวนนั้นเปนการคัดคานเพราะรัฐซึ่งคัดคาน
เห็นวา ขอสงวนนั้นไมอาจกระทำได (impermissible) หรือคัดคานเพราะวาโดยนโยบาย
หรือในความเห็นของตนแลว ตนไมตองการผูกพันตามขอสงวนเชนวานั้น ในกรณีเชนวา
นี้ จะทำใหรัฐซึ่งตั้งขอสงวนทราบวาตนจะมีขอโตแยงประการใด หากรัฐอื่นๆ เห็นวาการ
ตั้งขอสงวนของตนนั้นไมอาจกระทำได (impermissible) แตหากรัฐอื่นๆ ไมตองการที่จะ
ผูกพันตามขอสงวนของรัฐซึ่งตั้งขอสงวนแลวรัฐซึ่งตั้งขอสงวนก็ไมมีเหตุผลใดที่จะไป
โตแยงการคัดคานนโยบายของรัฐอืน่ ทีไม
่ ตองการผูกพันตามขอสงวนของตนเพราะรัฐซึง่
ตั้งขอสงวนนั้นยอมไมสามารถบังคับใหรัฐอื่นยอมรับขอสงวนของตนได หารัฐเชนวานั้น
ไมตองการเชนนั้น แตถาหากรัฐซึ่งทำการคัดคานขอสงวนเชนวานั้นไมแสดงเหตุผลแหง
การคัดคานของตนวาเปนเรือ่ งของขอสงวนทีไม
่ อาจกระทำได (impermissible) หรือเปน
ขอสงวนทีอาจ
่ คัดคานได (opposable) ก็ไมสามารถทีจ่ ะกำหนดไดวามีความสัมพันธทาง
สนธิสัญญาเกิดขึ้นหรือไม83
5. For the purposes of paragraphs 2 and 4 and unless the treaty otherwise provides, a
reservation is considered to have been accepted by a State if it shall have raised no objection
to the reservation by the end of a period of twelve months after it was notified of the reservation
or by the date on which it expressed its consent to be bound by the treaty, whichever is later.
82 Bowett, supra note 72
83 Id.
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ในกรณีที่การคัดคานการตั้งขอสงวนนั้นอาศัยเหตุผลอื่นนอกจากเหตุที่วาขอ
สงวน เชนวานั้น ไมอาจกระทำไดแลว ผลของการคัดคานหรือการยอมรับขอสงวนเชนวา
นั้น ก็ จะ เปนไปตาม ขอ 20 และ ขอ 21 ของ อนุสัญญา กรุง เวียนนา วาดวย กฎหมาย
สนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 จะไดรบั การยอมรับ (acceptance) หรือการคัดคาน (objection)
สวน ขอ 19 แหง อนุสัญญา เดียวกัน วาง หลัก ไว เพียงวา ขอ สงวน นั้น จะ ทำได หรือไม
เทานั้น84
3.5.4ผลของการตั้งขอสงวน
สำหรับผลทางกฎหมายของการตัง้ ขอสงวน ไมวา ในกรณีขอสงวนทีอนุ
่ ญาตให
ตั้งได (permissible reservation) ตลอดทั้งการยอมรับและการคัดคานขอสงวนดังกลาว
เปนดังนี้
1. กรณีทขี่ อสงวนทีอนุ
่ ญาตใหตัง้ ได (permissible reservation) และไดรบั การ
ยอมรับหรือถือวาไดรับการยอมรับตามขอ 19, 20 และ 23 ของอนุสัญญากรุงเวียนนา
วาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 มีผลดังตอไปนี้
ก. เปนการ แกไข เปลี่ยนแปลง บทบัญญัติ แหง สนธิสัญญา สำหรับ รัฐ ซึ่ง ตั้ง
ขอสงวนในความสัมพันธของตนทีมี่ อยูต อรัฐภาคีอืน่ นัน้ ในสวนทีเกี
่ ย่ วกับขอสงวนนัน้ และ
ภายในขอบเขตแหงสงวนดังกลาวและ
ข. เปนการแกไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติแหงสนธิสัญญาสำหรับภาคีอื่นนั้นใน
ความสัมพันธของตนที่มีอยูตอรัฐซึ่งตั้งขอสงวนภายในขอบเขตแหงสงวนเดียวกันนั้น
2. ขอสงวนนั้นมิไดแกไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติแหงสนธิสัญญาสำหรับภาคี
อื่นๆ ในระหวางกันเอง
3. เมือ่ รัฐซึง่ คัดคานขอสงวนมิไดคัดคานการมีผลบังคับแหงสนธิสญ
ั ญาระหวาง
ตนกับรัฐซึ่งขอสงวน บทบัญญัติซึ่งเกี่ยวกับการตั้งขอสงวนนั้นจะไมใชบังคับระหวางรัฐ
ทั้งสองภายในขอบเขตของขอสงวนนั้น85

84

Id.

85Article 21 Legal elects of reservations and of objections to reservations
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แตถาหากรัฐซึง่ คัดคานขอสงวนดังกลาวคัดคานการมีผลบังคับแหงสนธิสญ
ั ญาดวย แลว
ก็ไมถือวามีความสัมพันธทางสนธิสัญญาใดๆ เกิดขึ้นระหวางรัฐที่ตั้งขอสงวนและรัฐที่
คัดคานขอสงวนดังกลาว86
โดยทั่วไปแลว การตั้งขอสงวน การยอมรับและการคัดคานของสงวนจะตอง
ทำเปนลายลักษณอักษรและสงไปยังรัฐที่เขาทำสนธิสัญญาอื่นๆ ตลอดทั้งรัฐภาคีรัฐอื่น
ใด ซึ่ง มี สิทธิ ที่จะ เขา เปน ภาคี แหง สนธิสัญญา นั้น แต ใน กรณีที่ มี การ ตั้ง ขอ สงวน แก
สนธิสัญญาในขณะที่รัฐลงนามในสนธิสัญญาโดยมีเงื่อนไขวาจะตองมีการใหสัตยาบัน
การยอมรับหรือการใหความเห็นชอบโดยรัฐนัน้ อีกครัง้ หนึง่ รัฐซึง่ ตัง้ ขอสงวนเชนวานัน้ จะ
ตองใหการยืนยัน (confirmation) อยางเปนทางการแกขอสงวนนัน้ อีกครัง้ หนึง่ เมือ่ รัฐนัน้
ไดแสดงความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาโดยการใหสัตยาบัน การยอมรับหรือ
การใหความเห็นชอบเชนวานัน้ ในกรณีดังกลาวขอสงวนเชนวานัน้ ถือวาไดทำขึน้ ในวันที่
รัฐซึ่งตั้งขอสงวนนั้นใหการยืนยันแกการตั้งขอสงวนนั้น87

1. A reservation established with regard to another party in accordance with articles 19, 20
and 23:
(a) modifies for the reserving State in its relations with that other party the provisions of the
treaty to which the reservation relates to the extent of the reservation; and
(b) modifies those provisions to the same extent for that other party in its relations with the
reserving State.
2. The reservation does not modify the provisions of the treaty for the other parties to the
treaty inter se.
86 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 136.
87 Article 23 Procedure regarding reservations

1. A reservation, an express acceptance of a reservation and an objection to a reservation
must be formulated in writing and communicated to the contracting States and other States
entitled to become parties to the treaty.
2. If formulated when signing the treaty subject to ratification, acceptance or approval, a
reservation must be formally confirmed by the reserving State when expressing its consent
to be bound by the treaty. In such a case the reservation shall be considered as having been
made on the date of its confirmation.
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เปนที่นาสังเกตวา ในกรณีขางตนนี้ การใหการยืนยันแกขอสงวนนั้นเปนอยาง
เดียวกันกับการใหการยืนยันตัวสนธิสัญญา ดังนั้น จึงถือวารัฐผูตั้งขอสงวนนั้นยินยอม
ที่จะ ผูกพัน ตาม สนธิสัญญา กลาว คือ วันที่ รัฐ นั้น ใหสัตยาบัน ใหการ ยอมรับ หรือ
ใหความเห็นชอบ กรณีเชนวานี้ มิใชกรณีของการยืนยันการลงนามของผูแทนของรัฐ
ประเภทที่มีเงื่อนไขวาจะตองไดรับการยืนยันจากผูใหอำนาจเต็มอีกครั้งหนึ่ง (signature
ad referendum) ซึ่งจะมีผลยอนหลังนับตั้งแตวันที่ผูแทนของรัฐไดลงนามเชนวานั้น เมื่อ
รัฐของผูแทนไดยืนยันการลงนามเชนวานั้นแลว ในกรณีของขอสงวนที่ตองมีการยืนยัน
อีกครัง้ หนึง่ โดยรัฐซึง่ ตัง้ ขอสงวนนี้ หากขอสงวนทีได
่ รบั การยืนยันดังกลาว ไดรบั การยอมรับ
หรือไดรับการคัดคานจากรัฐภาคีอื่นๆ การยอมรับหรือการคัดคานเชนวานั้นก็ไมจำเปน
ตองมีการยืนยันจากรัฐซึง่ ยอมรับหรือคัดคานขอสงวนดังกลาวอีกครัง้ หนึง่ แตประการใด88
ในขณะเดียวกันรัฐผูตั้งขอสงวนยอมสามารถถอนขอสงวนนั้นเสียในเวลาใดๆ
ก็ได ในการนี้ การถอนขอสงวนเชนวานัน้ มิจำตองไดรบั ความยินยอมจากรัฐซึง่ ไดยอมรับ
การตัง้ ขอสงวนอีก เวนแตสนธิสญ
ั ญาจะกำหนดไวเปนอยางอืน่ เชนเดียวกัน การคัดคาน
การตั้งขอสงวนจะถอนในเวลาใดๆ ก็ไดเวนแตสนธิสัญญาจะกำหนดไวเปนอยางอื่น89
การถอนขอสงวนดังกลาวนีจะ
้ มีผลตอรัฐอืน่ ซึง่ เปนภาคีแหงสนธิสญ
ั ญาก็ตอ เมือ่
รัฐ ภาคี อื่นๆ เชนวา นั้น ได รับคำ บอกกลาว ถึง การ ถอน ขอ สงวน แลว เทานั้น เวนแต
สนธิสัญญาจะไดกำหนดไวเปนอยางอื่นหรือตกลงกันเปนอยางอื่นๆ ระหวางรัฐภาคีแหง
สนธิสัญญา สวนการถอนการคัดคานขอสงวนจะมีผลตอรัฐซึ่งตั้งขอสงวนก็ตอเมื่อรัฐซึ่ง
ตั้งขอสงวนไดรับคำบอกลาวถึงการถอนการคัดคานการตั้งขอสงวนแลวเทานั้น เวนแต
สนธิสญ
ั ญาจะกำหนดไวเปนอยางอืน่ หรือรัฐภาคีแหงสนธิสญ
ั ญาตกลงกันเปนอยางอืน่ 90
88

Article 23, id.
3. An express acceptance of, or an objection to, a reservation made previously to confirmation
of the reservation does not itself require confirmation.

89 Article 22 Withdrawal of reservations and of objections to reservations

1. Unless the treaty otherwise provides, a reservation may be withdrawn at any time and the
consent of a State which has accepted the reservation is not required for its withdrawal.
2. Unless the treaty otherwise provides, an objection to a reservation may be withdrawn at
any time.

90 Article 22, id.
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3.6การเปนภาคีของสนธิสัญญา

3.6.1ความหมายของคำวา“ภาคี”(party)
ขอ 2 วรรค 1 (g)91 ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ.
92
1969 และขอ 2 วรรค 1 (g) ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา
ระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ.
1986 ไดใหคำนิยามของคำวา “ภาคี” (party) ไดวาหมายถึง “รัฐหรือองคการระหวาง
ประเทศซึ่งไดใหความยินยอม”93 เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาและสนธิสัญญานั้นมีผลใช
บังคับแกรัฐหรือองคการระหวางประเทศจะเรียกตนเองวาเปน “ภาคี” แหงสนธิสญ
ั ญาได
นั้นจะตองปรากฏวา (1) รัฐหรือองคการระหวางประเทศไดให ความยินยอมเพื่อผูกพัน
ตามสนธิสญ
ั ญานัน้ แลว โดยการใหความยินยอมเชนวานัน้ จะกระทำโดยการลงนาม การ
แลกเปลี่ยน ตราสาร การ ใหสัตยาบัน หรือ การ ยอมรับ หรือ การ ใหความเห็น ชอบ หรือ
การภาคยานุวัติหรือวิธีการอื่นๆ ไดตามที่พิจารณาไปแลวในขอ 3.4 ของงานวิจัยนี้ และ
(2) สนธิสัญญานั้นมีผลใชบังคับแกรัฐหรือองคการระหวางประเทศนั้นแลว พึงสังเกตวา
การทีสนธิ
่ สญ
ั ญามีผลใชบังคับแกรัฐหรือองคการระหวางประเทศนัน้ แลว เปนคนละกรณี
กับการที่สนธิสัญญานั้นมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป การที่สนธิสัญญาจะมีผลใชบังคับ
3. Unless the treaty otherwise provides, or it is otherwise agreed:
(a) the withdrawal of a reservation becomes operative in relation to another contracting State
only when notice of it has been received by that State;
(b) the withdrawal of an objection to a reservation becomes operative only when notice of it
has been received by the State which formulated the reservation.
91 Article 2 Use of terms

1. For the purposes of the present Convention:
(g) “Party” means a State which has consented to be bound by the
Treaty and for which the treaty is in force;

92 Article 2 Use of terms

1. For the purposes of the present Convention:
(g) “Party” means a State or an international organization which has
consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force;

93 Article 2 paragraph 1 (g), supra note 90; Article 2 paragraph (g), id.
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โดยทั่วไปหรือไมนั้นขึ้นอยูกับจำนวนของรัฐที่สนธิสัญญานั้นๆ กำหนดไวเปนเงื่อนไขใน
การใหสนธิสัญญามีผลใชบังคับ เชน ขอ 84 วรรค 194 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และขอ 85 วรรค 195 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสญ
ั ญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวาง
ประเทศดวยกัน ค.ศ. 1986 กำหนดวาอนุสัญญาดังกลาวจะมีผลบังคับเมื่อครบ 30 วัน
นับจากวันทีมี่ การสิง่ มอบสัตยาบันสาร (instrument of ratification) หรือภาคยานุวตั สาร
ิ
(instrument of accession) ฉบับที่ 35 ไปยังผูมี หนาทีรั่ กษาดูแลสนธิสญ
ั ญา (Depositaries
of Treaties) แลวซึ่งหมายความวาอนุสัญญาทั้งสองฉบับจะยังไมมีผลใชบังคับโดยหาก
ไมตองดวยเงื่อนไขดังกลาว และตราบใดที่ยังไมเขาเงื่อนไขดังกลาวจะไมมีรัฐใดหรือ
องคการระหวางประเทศใดเลยที่เรียกตนวาเปน “ภาคี” แหงอนุสัญญาดังกลาวไดเลย
เพราะตราบใดที่ยังไมครบเงื่อนไขดังกลาวจะไมมีรัฐใดหรือองคการระหวางประเทศใดที่
กลาวอางไดวาอนุสญ
ั ญาดังกลาวมีผลใชบังคับแกตนแลว เพราะการทีอนุ
่ สญ
ั ญาดังกลาว
จะมีผลใชบังคับแกรัฐหรือองคการระหวางประเทศใดก็ตาม สนธิสัญญาดังกลาวตองมี
ผลใชบังคับเปนการทัว่ ไปกอน กลาวคือ เมือ่ เงือ่ นไขดังระบุไวขางตนครบถวน ณ วันที่ 30
หลังจากการสงมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารครบสามสิบหาฉบับแลว รัฐและ
องคการระหวางประเทศทีส่ งมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวตั สาร
ิ ทัง้ สามสิบหาฉบับจึง
จะสามารถเรียกตนเองวาเปน “ภาคี” ไดทั้งหมด
อยางไรก็ดี หากหลังจากเงือ่ นไขดังกลาวขางตนครบถวนแลว มีรัฐหรือองคการ
ระหวาง ประเทศ สงมอบ สัตยาบัน สาร หรือ ภาคยานุวัติ สาร ไป ยัง ผู มี หนาที่ ดูแลรักษา
สนธิสญ
ั ญาแลว อนุสญ
ั ญาดังกลาวขางตนจะมีผลใชบังคับสำหรับรัฐหรือองคการระหวาง
ประเทศเชนวานัน้ ณ วันที่ 30 หลังจากทีรั่ ฐหรืองคการระหวางประเทศดังกลาวไดสงมอบ
94 Article 84 Entry into force

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of
deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or accession.

95 Article 85 Entry into force

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of
deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or accession by States or by Namibia,
represented by the United Nations Council for Namibia.
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สัตยาบันสารหรือภาคยานุวตั สาร
ิ ตามขอ 84 วรรค 296 ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวย
97
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และขอ 85 วรรค 3 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสญ
ั ญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวาง
ประเทศ ดวยกัน ค.ศ. 1986 แต สำหรับ กรณี ของ องคการ ระหวาง ประเทศ นั้น วันที่
อนุสัญญาฯ ฉบับหลังนี้จะมีผลใชบังคับแกองคการระหวางประเทศอาจเปนวันที่ 30
หลังจากที่องคการระหวางประเทศนั้นสงมอบตราสารที่เกี่ยวของกับการกระทำที่ยืนยัน
อยางเปนทางการ (instrument relating to an act of formal confirmation)98 หรือ
ภาคยานุวัติสารหรือวันที่อนุสัญญามีผลใชบังคับเปนการทั่วไปก็ได สุดแทแตวาวันใดจะ
เกิดขึ้นหลังสุด99
กลาวโดยสรุปแลว วันแรกทีรั่ ฐหรืองคการระหวางประเทศจะเรียกตนเองวาเปน
“ภาคี” แหงสนธิสญ
ั ญาไดก็ตอ เมือ่ เงือ่ นไขทีสนธิ
่ สญ
ั ญานัน้ ๆ กำหนดไวเพือ่ ใหสนธิสญ
ั ญา
มีผลใชบังคับครบถวนแลวเทานั้น กอนหนาวันที่เงื่อนไขดังกลาวจะครบกำหนด จะไมมี
รัฐใดสามารถเรียกตนเองวาเปน “ภาคี” แหงสนธิสัญญาไดเลย อยางไรก็ดี ไมเปนเปนที่
ชัดเจนวาสนธิสัญญาจะกำหนดเงื่อนไขของการเปน “ภาคี” แตกตางจากที่ระบุไวใน
อนุสัญญากรุงเวียนนาทั้งสองฉบับไดหรือไม

96 Article 84, supra note 93

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the thirty-fifth
instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day
after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.
97 Article 85, supra note 94

3. For each international organization depositing an instrument relating to an act of formal
confirmation or an instrument of accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after such deposit, or at the date the Convention enters into force pursuant to paragraph
1, whichever is later.
98 เปน ถอยคำ ที่ ใชกับ องคการ ระหวาง ประเทศ ซึ่ง เทียบ ได กับ การ ใหสัตยาบัน

นั่นเอง

99 Article 85 paragraph 3, supra note 96

(ratification) ของรัฐ
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ประเด็นตอไปก็คือ หากรัฐหรืองคการระหวางประเทศไมสามารถเรียกตัวเองวา
เปน “ภาคี” แหงสนธิสัญญาได รัฐหรือองคการระหวางประเทศเชนวานั้นจะเรียกตนเอง
วาอยางไร คำตอบก็คือ รัฐอาจเรียกตนเองวาเปน “รัฐทีเข
่ าทำสนธิสญ
ั ญา” (contracting
State) หรือองคการระหวางประเทศอาจเรียกตนเองวา “องคการที่เขาทำสนธิสัญญา”
(contracting organization) แลวแตกรณี ทั้งนี้เปนไปตามขอ 2 วรรค 1 (f)100 ของ
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และขอ 2 วรรค 1 (f)101
ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวาง
ประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ. 1986 ซึง่ ใหคำนิยามคำวา “รัฐ
ทีเข
่ าทำสนธิสญ
ั ญา” และ “องคการระหวางประเทศทีเข
่ าทำสนธิสญ
ั ญา” ไววา หมายถึง
รัฐหรือองคการระหวางประเทศที่ไดใหความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาไปแลว
ไมวา สนธิสญ
ั ญานัน้ จะมีผลใชบังคับแลวหรือไมก็ตาม102 ซึง่ หมายความวารัฐและองคการ
ระหวางประเทศสามารถเรียกตนเองวาเปน “รัฐที่เขาทำสนธิสัญญา” หรือ “องคการ
ระหวางประเทศที่เขาทำสนธิสัญญา” แลวแตกรณีไดตลอดเวลานับแตรัฐหรือองคการ
ระหวางประเทศเชนวานั้นไดใหความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาไปแลว ไมวา
สนธิสัญญาเชนวานั้นจะมีผลใชบังคับแลวหรือไมก็ตาม อยางไรก็ดี หาก “รัฐที่เขาทำ
สนธิสัญญา” หรือ “องคการระหวางประเทศที่เขาทำสนธิสัญญา” ตองดวยเงื่อนไขของ
การเปน “ภาคี” ดังกลาวขางตน พันธกรณีของรัฐและองคการระหวางประเทศดังกลาว
ตามสนธิสัญญาที่ตนเปนภาคีก็จะเปนเชนเดียวกันกับรัฐหรือองคการระหวางประเทศที่
เปน “ภาคี”
100 Article 2 paragraph 1 (f) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969

“contracting State” means a state which has consented to be bound by the treaty has entered
into force;

101 Article 2 paragraph 1 (f) of the Vienna Convention on the Law of Treaties between States

and International Organizations or between International Organizations, 1986
“contracting State” and “contracting organization” mean respectively;
(i) a State, or
(ii) an international organization,
102 Id.
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ประเด็นตอไปก็คือ พันธกรณีของรัฐหรือองคการระหวางประเทศที่เปน “ภาคี”
แหงสนธิสัญญาคืออะไร คำตอบก็คือ รัฐหรือองคการระหวางประเทศที่เปน “ภาคี” แหง
สนธิสัญญาจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆ ที่กำหนดไวในสนธิสัญญา กลาวคือ ใน
กรณีของรัฐนัน้ รัฐภาคีตองปฏิบตั ตาม
ิ สนธิสญ
ั ญาทีตน
่ เขาเปนภาคีตามหลัก pacta sunt
servanda และโดยสุจริต (good faith) ตามทีบั่ ญญัตไว
ิ ในขอ 26103 และจะตองไมหยิบยก
เอากฎหมายภายในของตนมาเปนเหตุที่จะไมปฏิบัติตามสนธิสัญญาที่ตนเปนภาคีตาม
ขอ 27104 ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 และในกรณี
ขององคการระหวางประเทศที่เปนภาคีแหงสนธิสัญญาก็จะตองปฏิบัติตามสนธิสัญญา
ทีต่ นเปนภาคีตามหลัก pacta sunt servanda และโดยสุจริต ตามทีบั่ ญญัตไว
ิ ในขอ 26105
และจะตองไมหยิบยกเอากฎเกณฑขององคการระหวางประเทศมาเปนตนเหตุที่จะไม
ปฏิบัติตามสนธิสัญญาที่ตนเปนภาคีตามขอ 27106 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสญ
ั ญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวาง
ประเทศดวยกัน ค.ศ. 1986
สวนรัฐที่เขาทำสนธิสัญญาหรือองคการระหวางประเทศที่เขาทำสนธิสัญญาที่
ยังไมมีสถานะเปน “ภาคี” ก็ยังไมมีพันธกรณีตามสนธิสัญญาดังกลาวขางตน แตก็ยังมี
103 Article 26 “Pacta

sunt servanda”
Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good
faith.

104 Article 27 Internal law and observance of treaties

A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform
a treaty. This rule is without prejudice to article 46.
105 Article 26 “Pacta sunt servanda”
Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good
faith.
106 Article

27 Internal law of States, rules of international organizations and observance of
treaties
1. A State party to a treaty may not invoke the provisions of its internal law as justification for
its failure to perform the treaty.
2. An international organization party to a treaty may not invoke the rules of the organization
as justification for its failure to perform the treaty.
3. The rules contained in the preceding paragraphs are without prejudice to article 46.
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พันธกรณีทีไม
่ เกีย่ วของกับตัวสนธิสญ
ั ญาอยู กลาวคือ ในกรณีทรัี่ ฐเขาทำสนธิสญ
ั ญา จะ
มีพันธกรณีทีจ่ ะตองไมกระทำใหวัตถุประสงค (object) และความมุง ประสงค (purpose)
แหงสนธิสัญญาเสื่อมเสียไปกอนที่สนธิสัญญานั้นจะมีใชบังคับตามขอ 18 (b)107 ของ
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และในกรณีขององคการ
ระหวางประเทศที่เขาทำสนธิสัญญาก็จะมีพันธกรณีในทำนองเดียวกันกับรัฐดังกลาว
ขางตน ตามที่ บัญญัติ ไว ใน ขอ 8 (b)108 ของ อนุสัญญา กรุง เวียนนา วาดวย กฎหมาย
สนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศ
ดวยกัน ค.ศ. 1986
3.6.2ผลทางกฎหมายของการเปนภาคีของสนธิสัญญา


ก.สนธิสัญญายังไมมีผลใชบังคับ
สำหรับกรณีที่สนธิสัญญายังไมมีผลใชบังคับ หลักเกณฑบางประการเกี่ยวกับ
การทำสนธิสัญญา เชน การรับรองความถูกตองแทจริงของตัวบทแหงสนธิสัญญา การ
ใหความยินยอมของรัฐเพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญา การตัง้ ขอสงวน การมีผลใชบังคับของ
สนธิ สั ญ ญา หน า ที่ ของ ผู ดูแลรักษา ตราสาร การ ให ความ ยิ น ยอม เพื่ อ ผู ก พั น ตาม
สนธิสัญญา หรือ หลักเกณฑ อื่นๆ นั้น ยอม เปนไปตาม อนุสัญญา กรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 ไดบัญญัตไว
ิ ในขอ 24 วรรค 4109 วา หลักเกณฑดงั กลาว
ขางตนนี้ใหมีผลใชบังคับระหวางรัฐซึ่งเขารวมในการเจรจาทำสนธิสัญญานับแตเวลา
ซึ่งมีการยอมรับ (adoption) ตัวบทแหงสนธิสัญญา
107 Article 18

(b) it has expressed its consent to be bound by the treaty, pending the entry into force of the
treaty and provided that such entry into force is not unduly delayed.

108 Article 18

(b) that State or that organization has expressed its consent to be bound by the treaty, pending
the entry into force of the treaty and provided that such entry into force is not unduly delayed.

109 Article 24, Entry into force

4. The provisions of a treaty regulating the authentication of its text, the establishment of the
consent of States to be bound by the treaty, the manner or date of its entry into force, reservations,
the functions of the depositary and other matters arising necessarily before the entry into force
of the treaty apply from the time of the adoption of its text.
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นอกจากการใชบังคับหลักเกณฑดังกลาวขางตนนับแตเวลาไดมีการยอมรับ
(adoption) ตัวบทแหงสนธิสญ
ั ญากอนทีสนธิ
่ สญ
ั ญานัน้ จะมีผลใชบังคับแลว ก็อาจมีการ
กำหนดไวในสนธิสัญญาถึงการใชบังคับบทบัญญัติแหงสนธิสัญญาบางขอหรือทุกขอ
เปนการชั่วคราว (provisional application) กอนที่สนธิสัญญาจะมีผลใชบังคับก็ได เชน
ใน กรณี ที่ สนธิสัญญา กำหนด ระยะเวลา ใน การ มี ผล ใชบังคับไวแนนอนนับแตวันที่รัฐ
สุดทายตามจำนวนที่กำหนดไว เชน รัฐที่ 3 ในกรณีที่อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 ไดใหความยินยอมเพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาและกอน
ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไวเชนวานั้น สนธิสัญญาไดกำหนดใหนำบทบัญญัติบาง
ขอหรือทุกขอแหงสนธิสัญญามาใชบังคับเปนการชั่วคราว (provisional application)
จนกวาจะสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไวเพื่อใหสนธิสัญญามีผลใชบังคับก็ได หรือรัฐซึ่ง
เขารวมในการเจรจาในสนธิสัญญาจะตกลงกันใหมีการนำบทบัญญัติบางขอหรือทุกขอ
แหงสนธิสญ
ั ญามาใชบังคับเปนการชัว่ คราวโดยมิไดระบุไวชัดแจงในสนธิสญ
ั ญาก็ไดเชน
110
กัน
ในกรณีทีมี่ การกำหนดไวในสนธิสญ
ั ญาหรือในกรณีทีรั่ ฐซึง่ เขารวมในการเจรจา
ทำสนธิสัญญากำหนดใหนำหลักเกณฑบางขอหรือทุกขอแหงสนธิสัญญามาใชบังคับ
ระหวางกันเปนการชัว่ คราวกอนทีจะ
่ ถึงเวลาทีสนธิ
่ สญ
ั ญามีผลใชบังคับจริง การใชบังคับ
ชั่วคราว (provisional application) เชนวานั้นจะสิ้นผลบังคับสำหรับรัฐซึ่งเขารวมเจรจา
ทำสนธิสญ
ั ญารัฐใดรัฐหนึง่ ทันทีทีรั่ ฐนัน้ บอกกลาวไปยังรัฐทีเข
่ ารวมเจรจาทำสนธิสญ
ั ญา
อื่นๆ วาตนไมมีเจตนาที่จะเปนภาคีแหงสนธิสัญญานั้น เวนแตจะกำหนดไวเปนอยางอื่น
ในสนธิสญ
ั ญานัน้ หรือเวนแตรัฐผูเข
 ารวมในการเจรจาทำสนธิสญ
ั ญานัน้ จะตกลงกันเปน
111
อยางอื่น
110

Article 25 Provisional application
1. A treaty or a part of a treaty is applied provisionally pending its entry into force if:
(a) the treaty itself so provides; or
(b) the negotiating States have in some other manner so agreed.

111 Article 25, id.

2. Unless the treaty otherwise provides or the negotiating States have otherwise agreed, the
provisional application of a treaty or a part of a treaty with respect to a State shall be
terminated if that State notifies the other States between which the treaty is being applied
provisionally of its intention not to become a party to the treaty.
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ข.สนธิสัญญามีผลใชบังคับแลว
สวนในกรณีที่สนธิสัญญามีผลใชบังคับแลว โดยปกติสนธิสัญญาจะมีผลใช
บังคับในวันที่กำหนดไวในสนธิสัญญาหรือวันที่รัฐภาคีแหงสนธิสัญญาตกลงกัน เชน
ภายใน 30 วันนับแตวันที่รัฐทั้งปวงซึ่งไดลงนามสงมอบตราสารการใหสัตยาบัน ตราสาร
การยอมรับหรือตราสารการใหความเห็นชอบแกเลขาธิการสหประชาชาติแลว แตถาไมมี
การ กำหนด วั น ซึ่ ง สนธิ สั ญ ญา จะ มี ผล ใช บั ง คั บ ไว ใน สนธิ สั ญ ญา หรื อ รั ฐ ภาคี แห ง
สนธิสัญญามิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น สนธิสัญญาก็จะมีผลใชบังคับทันทีที่รัฐทั้งหมด
ซึ่งเขารวมในการเจรจาทำสนธิสัญญาใหความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา112
เมื่อ สนธิสัญญา มี ผล ใช บังคับ แลว และ มี รัฐ อื่น ตองการ เขา เปน ภาคี แหง
สนธิสัญญาดังกลาวโดยการภาคยานุวตั ิหรือการยอมรับหรือการใหความเห็นชอบอื่นใด
สนธิสัญญาเชนวานั้นจะมีผลใชบังคับสำหรับรัฐดังกลาวในวันที่รัฐนั้นใหความยินยอม
เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาโดยการภาคยานุวัติ การยอมรับหรือการใหความเห็นชอบ
เชนวานั้น113

112

Article 24, supra note 108
1. A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the
negotiating States may agree.
2. Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as soon as consent to
be bound by the treaty has been established for all the negotiating States.
113 Article 24, id.

3. When the consent of a State to be bound by a treaty is established on a date after the
treaty has come into force, the treaty enters into force for that State on that date, unless the
treaty otherwise provides.
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3.7ผลของสนธิสัญญาที่มีผลใชบังคับแลว

3.7.1หลักpactasuntservandaและgoodfaith
หลั ก เกณฑ ใน การ ที่ รั ฐ ภาคี แห ง สนธิ สั ญ ญา จะ ต อ ง ให ความ เคารพ ต อ
สนธิสญ
ั ญาตามหลัก “สัญญาตองเปนสัญญา” (pacta sunt servanda) เปนหลักเกณฑ
เดียวกับที่บุคคลจะตองเคารพตอสัญญา (contract) ซึ่งตนกระทำตามกฎหมายภายใน
ของรัฐและบุคคลเชนวานั้นก็จะตองเคารพตอสัญญานั้นตามหลัก “สัญญาตองเปน
สัญญา” (pacta sunt servanda) เชนกัน และจะตองปฏิบัติตามสัญญานั้นดวยความ
สุจริต (good faith) อีกดวย
ใน กรณี ของ สนธิสัญญา นั้น หลัก “สัญญา ตอง เปน สัญญา” (pacta sunt
servanda) และ หลัก สุจริต (good faith) ก็ เปนหลัก ใน การ เคารพ และ ปฏิบัติ ตาม
สนธิสญ
ั ญาซึง่ ถือเปนสวนหนึง่ สวนเดียวกันไมอาจแยกออกจากกันอยางเด็ดขาดได ดังที่
คณะ กรรมาธิการ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ (International Law Commission) ได
ใหความเห็นในเรื่องของการเคารพและปฏิบัติตามสนธิสัญญาไววา หลักสุจริต (good
faith) นัน้ เปนสวนหนึง่ สวนเดียวกับหลักสัญญาตองเปนสัญญา (pacta sunt servanda)114
กลาวคือ ในการเคารพตอหลักสัญญาตองเปนสัญญานัน้ รัฐจะตองกระทำการหรือปฏิบตั ิ
ตาม สนธิ สั ญ ญา ด ว ย ความ สุ จ ริ ต ดั ง นั้ น อนุ สั ญ ญา กรุ ง เวี ย นนา ว า ด ว ย กฎหมาย
สนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 จึงวางหลักในเรือ่ งของการเคารพและการปฏิบตั ตาม
ิ สนธิสญ
ั ญา
ไวในขอ 26 วา สนธิสัญญาที่มีผลใชบังคับทุกฉบับยอมผูกพันภาคีแหงสนธิสัญญาและ
ภาคีนั้นจะตองปฏิบัตตาม
ิ สนธิสัญญานั้นดวยความสุจริต115
3.7.2หามหยิบยกกฎหมายภายในของรัฐเพื่อไมปฏิบัติตามสนธิสัญญา
นอกจากรัฐจะตองเคารพตอสนธิสญ
ั ญาซึง่ มีผลใชบังคับตามหลัก “สัญญาตอง
เปนสัญญา” (pacta sunt servanda) และตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาเชนวานั้นดวย
114 Y.B.I.L.C.

vol. II (1996), p. 211.

115 Article 26 Pacta sunt servanda

Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good
faith.
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ความสุจริต (good faith) แลวรัฐจะอางบทบัญญัติแหงกฎหมายภายในของตนมาเปน
ขออางในการไมปฏิบตั ตาม
ิ สนธิสญ
ั ญามิได116 เวนแตกฎหมายภายในซึง่ รัฐยกขึน้ อางนัน้
เปนกฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผูแทนของรัฐในการใหความยินยอมเพื่อผูกพัน
ตาม สนธิสัญญา ใน กรณี เชนวา นี้ กฎหมายภาย ใน ที่ จะ ยกขึ้น กลาวอาง นั้น ตอง เปน
กฎหมายภายในที่มีความสำคัญอยางยิ่ง และการฝาฝนกฎหมายภายในเกี่ยวกับความ
สามารถในการใหความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญานั้นเปนการฝาฝนที่
ชัดแจง (manifest) ตามที่บทบัญญัติไวในขอ 46 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
นอกจากนี้รัฐภาคีแหงสนธิสัญญายังตองผูกพันตามผลของสนธิสัญญาที่มีผล
ใชบังคับแลวซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑทั่วไปของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ไดแก สนธิสัญญายอมไมมีผลใชบังคับยอนหลัง117 สนธิสัญญา
ยอมมีผลใชบังคับสนธิสัญญาแกดินแดนทั้งหมดของรัฐภาคี118 การใชบังคับสนธิสัญญา
หลายฉบับทีต่ อเนือ่ งกันและเกีย่ วของกับเรือ่ งเดียวกัน119 และการใชบังคับสนธิสญ
ั ญาตอ
120
รัฐที่สาม

116

Article 27 Internal law and observance of treaties
A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform
a treaty. This rule is without prejudice to article 46.
117 Article 28 Non-retroactivity of treaties

Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provisions
do not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased
to exist before the date of the entry into force of the treaty with respect to that party.
118 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 141-142.
119 See Article 30 of the

เพิ่งอาง, น. 142-144.
120

Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 และดูรายละเอียดใน

See Article 34, 35, 36, 37 and 38 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969
และดูรายละเอียดใน เพิ่งอาง, น. 144-145.
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3.8ความไมสมบูรณของสนธิสัญญา(invalidityoftreaties)121

คำวา “ความไมสมบูรณแหงสนธิสญ
ั ญา” (invalidity of treaties) ซึง่ บัญญัตไว
ิ ใน
อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 นีมี้ ความหมายสองนัยไดแก
นัยแรก “ความไมสมบูรณแหงสนธิสญ
ั ญา” อาจหมายความถึงความไมสมบูรณ
ในการใหความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา (invalidity of consent of a
state to be bound by a treaty) หรือเรียกวา ความไมสมบูรณของ “ความยินยอม” เพื่อ
ผูกพันตามสนธิสัญญา
นัยที่สอง “ความไมสมบูรณแหงสนธิสัญญา” อาจหมายถึงกรณีที่สนธิสัญญา
นั้น ตก เปน โมฆะ ตั้งแต เริ่มแรก (void ab intio) หรือ เรียกวา “ความ ไม สมบูรณ ของ
สนธิสัญญาทั้งฉบับ”
อนึ่ง สำหรับ ปญหา เรื่อง “ความ ไม สมูบรณ แหง สนธิสัญญา” ใน กรณีที่ เปน
สนธิสญ
ั ญาทวิภาคี (bilateral treaty) ทัง้ ในกรณีของการใหความยินยอมของรัฐเพือ่ ผูกพัน
ตาม สนธิสัญญา หรือ เรียกวา ความ ไม สมบูรณ ของ “ความ ยินยอม” เพื่อ ผูกพัน ตาม
สนธิสญ
ั ญา และในกรณีทสนธิ
ี่ สญ
ั ญาตกเปนโมฆะทัง้ ฉบับหรือเรียกวา ความไมสมบูรณ
ของ “สนธิสัญญา” ทั้งฉบับ อาจไมแตกตางกันในแงของผลทางกฎหมาย กลาวคือ ไมวา
สนธิสัญญาทวิภาคีนั้นจะเปนโมฆะหรือความยินยอมของรัฐใดรัฐหนึ่งเพื่อผูกพันตาม
สนธิสัญญา ทวิภาคี นั้น ไม สมบูรณ ก็ตาม สนธิสัญญา ทวิภาคี เชนวา นั้น ก็ มี ผล ในทาง
กฎหมายเปนอยางเดียวกัน กลาวคือ ไมผูกพันรัฐภาคีทั้งสองแตประการใด122
ในขณะที่กรณีของสนธิสัญญาพหุภาคี (multilateral treaty) ความแตกตาง
ระหวางกรณีของการใหความยินยอมของรัฐเพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาหรือเรียกวา ความ
ไมสมบูรณของ “ความยินยอม” เพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญา และในกรณีทสนธิ
ี่ สญ
ั ญาตก
เปนโมฆะทั้งฉบับหรือเรียกวา ความไมสมบูรณของ “สนธิสัญญา” ทั้งฉบับ จะเห็นได
ชัดเจน วา ใน กรณี ของ ความ สมบูรณ ของ การ ให ความ ยินยอม ของ รัฐ เพื่อ ผูกพัน ตาม
สนธิสญ
ั ญานัน้ ความสมบูรณของกรณีหลังนี้ ยอมไมเปนเหตุสนธิสญ
ั ญานัน้ ตกเปนโมฆะ
เสียเปลาแตประการใด เพียงแตรัฐซึง่ มีเหตุอางความไมสมบูรณของการใหความยินยอม
121 S.E. Nakhlek, The Grounds of Invalidity and Termination of Treaties, A.J.I.L.vol. 65(1971).
122 Sinclair, supra note 27, p. 8.
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ของตนนั้นยอมไมตองผูกพันตามสนธิสัญญาพหุภาคีนั้นและสนธิสัญญา พหุภาคีนั้น
ยั ง คงมี ผล บั ง คั บ ต อ ไป ใน ระหว า ง รั ฐ ภาคี อื่ น ๆ ซึ่ ง ได ให ความ ยิ น ยอม เพื่ อ ผู ก พั น
ตามสนธิสัญญา พหุภาคี นั้น123 แต ใน กรณีที่ สนธิสัญญา ตก เปน โมฆะ ยอม เสียเปลา
มาตัง้ แตตน ยอมไมถือวามีสนธิสญ
ั ญาเกิดขึน้ เลยระหวางรัฐภาคีทัง้ ปวงแหงสนธิสญ
ั ญา
สำหรับรายละเอียดของความไมสมบูรณของสนธิสัญญามีดังตอไปนี้
3.8.1 ความไมสมบูรณของการใหความยนิ ยอมของรฐั เพือ่ ผกู พันตามสนธิสญ
ั ญา
ดังทีได
่ กลาวมาแลวขางตนวาคำวา “ความไมสมบูรณแหงสนธิสญ
ั ญา” ตามนัย
ที่หมายถึง ความไมสมบูรณของความ “ยินยอม” เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาหรือความ
ไม สมบูรณ ใน การ ให ความ ยินยอม ของ รัฐ เพื่อ ผูกพัน ตาม สนธิสัญญา (invalidity of
consent of a state to be bound by a treaty) ในกรณีเชนวานี้ โดยปกติแลวจะไมทำให
สนธิสัญญานั้นเปนโมฆะเหมือนกับนัยแรก แตจะเปดโอกาสใหรัฐภาคีแหงสนธิสัญญา
ซึ่งใหความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาโดยไมสมัครใจหรือโดยมีเหตุบกพรอง
อยางใดอยางหนึ่ง สามารถยกเอาเหตุดังกลาวขางตนขึ้นกลาวอางไดวาการใหความ
ยินยอมของตนเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญานั้นไมสมบูรณ ดังนั้น สนธิสัญญาจึงไมผูกพัน
รัฐเชนวานั้น เชน ในกรณีของการใหความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา
อันเปนการฝาฝนกฎหมายภายในของรัฐเกีย่ วกับเรือ่ งความสามารถ (capacity) ของผูท ำ
สนธิสัญญาตามขอ 46 หรือความผิดพลาด (error) หรือสำคัญผิดในขอเท็จจริงหรือใน
สถานการณขณะทีทำ
่ สนธิสญ
ั ญาตามขอ 48 หรือการฉอฉล (fraud) เพือ่ ใหมีการใหความ
ยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาตามขอ 49 หรือแมกระทั่งการประพฤติมิชอบ
(corruption) ของผูแทนของรัฐในการใหความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา
ตามขอ 50 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969124 สวน
การขมขู (coercion) ตัวผูแ ทนของรัฐตามขอ 51 แหงอนุสญ
ั ญาดังกลาวนีจะ
้ มีผลแตกตาง
ออกไป เล็กนอย กลาว คือ จะ ไม ถือวา มี การ ให ความ ยินยอม ของ รัฐ เพื่อ ผูกพัน ตาม
สนธิสัญญาเกิดขึ้นเลยในขณะนั้น โดยไมจำเปนตองยกมาเปนเหตุกลาวอางในภายหลัง
เหมือนกับกรณีอื่นๆ ดังกลาวขางตนอีก ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดดังตอไปนี้
123 Id.
124 Sinclair, supra note 27, p. 8.
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ก.ความสามารถ(cap a c ity)ของผูทำสนธิสัญญา
ขอ 46 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
บัญญัติวา รัฐไมอาจหยิบยกขอเท็จจริงที่วาการใหความยินยอมของตนเพื่อผูกพันตาม
สนธิสัญญานั้นกระทำโดยการฝาฝนกฎหมายภายในของรัฐนั้นเกี่ยวกับความสามารถ
ของผูแทน
 ของรัฐในการทำสนธิสญ
ั ญานัน้ มาเปนเหตุทีทำ
่ ใหความยินยอมของตนเชนวา
นั้นไมสมบูรณ เวนแตการฝาฝนกฎหมายภายในเชนวานั้นจะเปนการชัดแจง (manifest)
และเกี่ยวของกับกฎเกณฑแหงกฎหมายภายในที่มีความสำคัญอยางยิ่ง (fundamental
importance) ในกรณีเชนวานี้ การฝาฝนกฎหมายภายในดังกลาวจะถือวาชัดแจง (manifest)
เมื่อการฝาฝนนั้นเปนที่ประจักษชัด (evident) ในทางภาวะวิสัย (objective) แกรัฐใดๆ
ซึง่ ปฏิบตั ติ นในเรือ่ งเชนวานัน้ ตามครรลองแหงการถือปฏิบตั ตามปกติ
ิ
(normal practice)
125
และโดยสุจริต (good faith)
หลักดังกลาวขางตนนี้ เปนการประนีประนอมแนวความคิดของนักกฎหมาย
สองฝายกลาวคือ ฝายที่สนับสนุนความสำคัญของกฎหมายภายในซึ่งเปนกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ (constitutionalists) และฝายทีสนั
่ บสนุนกฎหมายระหวางประเทศ (internationalist) โดยฝายที่นิยมกฎหมายรัฐธรรมนูญเห็นวากฎหมายระหวางประเทศจะปลอย
ใหกฎหมายภายในของรัฐ กำหนดองคกรหรือวิธีการใหความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพัน
ตามสนธิสัญญาและการฝาฝนกฎหมายภายในเชนวานั้นยอมสงผลใหความยินยอม
เชนวานั้นตกเปนโมฆะหรือไมสมบูรณ126
สวนฝายที่นิยมกฎหมายระหวางประเทศเห็นวากฎหมายระหวางประเทศจะ
พิจารณา เฉพาะ ความ ยินยอม ของ รัฐ เพื่อ ผูกพัน ตาม สนธิสัญญา ซึ่ง แสดงออก ในทาง
ระหวางประเทศเทานัน้ และการกระทำของผูแทน
 ของรัฐซึง่ มีความสามารถตามกฎหมาย
125 Article 46 Provisions of internal law regarding competence to conclude treaties

1. A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed
in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as
invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal
law of fundamental importance.
2. A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the
matter in accordance with normal practice and in good faith.

126 Sinclair, supra note 27, p. 89.
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ระหวาง ประเทศ จะ กระทำการ ผูกพัน รัฐ ได และ ยัง ไดรับ มอบอำนาจ อยาง ชัดแจง ให
กระทำการเชนวานั้นในบางกรณี ก็ยอมผูกพันรัฐดังกลาวดวย ถึงแมวาจะเปนการฝาฝน
กฎหมายภายในของรัฐนั้นก็ตาม127
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศซึง่ ประชุมยกรางอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนา
วาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 เห็นวาควรผสมผสานแนวความคิดทั้งสองฝาย
เขาดวยกัน โดยวางหลักเกณฑทัว่ ไปวา การฝาฝนบทบัญญัตแห
ิ งกฎหมายภายในเกีย่ วกับ
เรื่อง ความ สามารถ ของ ผูแทน ของ รัฐ ใน การ ให ความ ยินยอม ของ รัฐ เพื่อ ผูกพัน ตาม
สนธิสญ
ั ญานัน้ ไมเปนเหตุทีจ่ ะทำใหการใหความยินยอมของรัฐเพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญา
นัน้ เสียไป เวนแตการฝาฝนกฎหมายภายในเชนวานัน้ จะเปนการชัดแจงและเกีย่ วของกับ
กฎเกณฑแหงกฎหมายภายในที่มีความสำคัญอยางยิ่ง เชน บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
เปนตน ทัง้ นีการ
้ ฝาฝนบทบัญญัตแห
ิ งกฎหมายภายในอยางชัดแจงดังกลาว ใหพิจารณา
จากเกณฑทีว่ า รัฐซึง่ ปฏิบตั ติ นในเรือ่ งเชนวานัน้ ตามครรลองแหงการถือปฏิบตั ตามปกติ
ิ
128
(normal practice) และโดยสุจริต (good faith) ก็ทราบถึงการฝาฝนเชนวานั้น
เชนเดียวกัน ในกรณีทอำนาจ
ี่
ของผูแ ทนของรัฐในการใหความยินยอมเพือ่ ผูกพัน
ตามสนธิสัญญานั้นตกอยูภายใตขอจำกัดบางประการ เชน รัฐของผูแทนนั้นมอบอำนาจ
ใหผูแ ทนของตนเพียงเพือ่ เจรจาและลงนามในสนธิสญ
ั ญาแบบมีเงือ่ นไขวาตองไดรบั การ
ยืนยันจากรัฐของผูแทนนั้นอีกครั้งหนึ่ง (signature ad referendum) หากผูแทนดังกลาว
ฝาฝนขอจำกัดเชนวานั้น เชน กลับใหสัตยาบันแหสนธิสัญญาเสียเอง ในกรณีเชนวานี้
การละเลยไมปฏิบตั ตาม
ิ ขอจำกัดดังกลาว ยอมไมอาจนำมากลาวอางเปนเหตุเพือ่ ใหความ
ยินยอมของรัฐนันตก
้ เปนอันไมสมบูรณได เวนแตขอจำกัด (restriction) เชนวานัน้ จะไดแจง
ใหรัฐซึง่ เขารวมในการเจรจาทราบกอนทีจ่ ะมีการใหความยินยอมของรัฐเชนวานัน้ แลว129
127

Id.; Holloway, Modern Trends in Treaty Law, Constitutional Law, Reservations and The
Three Modes of Legislation, (London: Stevens, 1967), pp. 123-133.

128 Sinclair, supra note 27, p. 89.
129 Article 47 Specific restrictions on authority to express the consent of a State If the authority

of a representative to express the consent of a State to be bound by a particular treaty has
been made subject to a specific restriction, his omission to observe that restriction may not
be invoked as invalidating the consent expressed by him unless the restriction was notified
to the other negotiating States prior to his expressing such consent.
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ข.ความผิดพลาด(Error)ในสนธิสัญญา
ขอ 48 วรรค 1 ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969
บัญญัติวา รัฐอาจหยิบยกความผิดพลาด (error) ในสนธิสัญญามาเปนเหตุแหงความไม
สมบูรณของการใหความยินยอมเพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญานัน้ ได หากความผิดพลาดนัน้
เกีย่ วของกับขอเท็จจริงหรือพฤติการณซึง่ รัฐเชนวานัน้ เขาใจวามีอยูใน
 เวลาทีทำ
่ สนธิสญ
ั ญา
และเปนพื้นฐานอันสำคัญของการใหความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา130
คำวา “ความผิดพลาดของสนธิสัญญา” (error in a treaty) ตามขอ 48 วรรค 1
ดังกลาวขางตนนี้ หมายถึงความผิดพลาดหรือความสำคัญผิดในขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับ
สนธิสญ
ั ญา131 หรือในสถานการณซึง่ รัฐนัน้ เขาใจวามีอยูใน
 เวลาทีทำ
่ สนธิสญ
ั ญาและเปน
พื้นฐานอันสำคัญของการใหความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา132
ความผิดพลาดเกีย่ วกับสนธิสญ
ั ญานี้ สวนใหญจะเปนเรือ่ งความผิดพลาดของ
แผนที่ในการแบงเขตแดนของรัฐ เชน คดี Temple of Preah Vihear133 ซึ่งศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศไมยอมรับขอกลาวอางของประเทศไทยวา แผนที่แบงเขตแดนระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานั้นผิดพลาดและคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศจะมุงที่เหตุซึ่งประเทศไทยไมอาจจะอางความผิดพลาดของแผนที่แบงเขตแดน
ระหวางประเทศไทยกับกัมพูชามาเปนเหตุแหงความไมสมบูรณของแผนที่เชนวานั้น
เพราะประเทศไทยถูกปดปาก (estoppel) เนือ่ งจากปลอยใหเวลาลวงเลยมานานจนอาจ
ถือไดวาเปนการใหการยอมรับโดยไมโตแยง (acquiescence) การกำหนดเสนแบง
เขตแดนในแผนที่ดังกลาวดังที่บัญญัติไวในขอ 45 วรรค 6134 ของอนุสัญญากรุงเวียนนา
วาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
130

Article 48 Error
1. A State may invoke an error in a treaty as invalidating its consent to be bound by the
treaty if the error relates to a fact or situation which was assumed by that State to exist at the
time when the treaty was concluded and formed an essential basis of its consent to be bound
by the treaty.
131 Waldock, Official

Records, First Session, 45th Meeting

132 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 159.
133 I.C.J.

Reports (1962), pp. 6-146.

134 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 159.
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อยางไรก็ดี ความผิดพลาดหรือการสำคัญผิดดังกลาวขางตนนีอาจ
้ ยกมาเปนเหตุ
แหงความไมสมบูรณของการใหความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาได หาก
ปรากฏวารัฐนัน้ มีสวนทีก่ อใหเกิดความผิดพลาดเชนวานัน้ หรือเมือ่ พิจารณาจากพฤติการณ
ตางๆ แลว รัฐนัน้ สามารถรูถึ งความผิดพลาดทีเกิ
่ ดขึน้ และอาจปองกันเสียได135 ขอยกเวน
นี้ไดมาจากหลักซึ่งศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดวางหลักไวในคดี Temple of Preah
Vihear ระหวางประเทศกัมพูชากับประเทศไทยซึง่ ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศไดปฏิเสธ
ขอกลาวอางของประเทศไทยที่วา แผนที่แบงเขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศ
กัมพูชาผิดพลาด โดยศาลกลาววาขออางเชนวานั้นไมอาจยอมรับใหเปนเหตุแหงการ
ปฏิเสธการใหความยินยอมของรัฐได หากรัฐภาคีซึง่ กลาวอางความผิดพลาดนัน้ มีสวนรวม
ในความผิดพลาดเชนวานัน้ โดยการกระทำของตนเองหรือสามารถหลีกเลีย่ งความผิดพลาด
นั้นได หรือหากมีพฤติการณที่ชี้ไดวารัฐนั้นสามารถรูถึงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได136


ค.การฉอ ฉล(fraud)ของผแู ทนของรฐั
ขอ 49 ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 บัญญัติ
วา หากรัฐเขาทำสนธิสญ
ั ญาเพราะการประพฤติฉอฉลของรัฐภาคีอืน่ รัฐซึง่ ถูกฉอฉลเชนวา
นัน้ อาจอางการฉอฉลดังกลาวมาเปนเหตุแหงความไมสมบูรณของการใหความยินยอมเพือ่
ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาได137
ตัวอยางของการทำสนธิสญ
ั ญาของรัฐโดยการถูกฉอฉลนัน้ หาไดยากหรือแทบจะ
ไมมีเลย ทั้ง ในทาง ปฏิบัติของ รัฐ และ ใน คำ วินิจฉัย ของ ศาล ระหวาง ประเทศ 138 แต ทั้ง
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศและนักกฎหมายระหวางประเทศ เชน McNair139
135

Article 48, I.C.J. Reports, supra note 131.
1. Paragraph 1 shall not apply if the State in question contributed by its own conduct to the
error or if the circumstances were such as to put that State on notice of a possible error.

136 I.C.J.

Reports (1962), pp. 6-146.

137 Article 49 Fraud

If a State has been induced to conclude a treaty by the fraudulent conduct of another
negotiating State, the State may invoke the fraud as invalidating its consent to be bound by
the treaty.

138 Sinclair, supra note 27, p. 93; Y.B.I.L.C., vol. II (1966), p. 73.
139 McNair, Law

of Treaties (1961), p. 211.
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Guggenheim140 และ Rousseau141 ตางเห็นพองตองกันวา การทำสนธิสัญญาโดยการ
ฉอฉล (fraud) เปนเหตุที่ทำใหการใหความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญานั้น
ไมสมบูรณได
คำวา “การประพฤติฉอฉล” (fraudulent conduct) ดังทีบั่ ญญัตไว
ิ ในขอ 49 ของ
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 นั้นหมายความรวมถึง
ขอความที่ไมเปนจริง (false statements) การแสดงขอความอันเปนเท็จ (misrepresentation) หรือการประพฤติหลอกลวง (deceitful conducts) เพื่อใหรัฐอื่นใหความยินยอม
เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาดังกลาว142


ง.การประพฤติมิชอบ(corruption)ของผูแทนของรัฐ
ขอ 50 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
บัญญัติวา หากการใหความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาเกิดขึ้นเพราะการ
ประพฤติมิชอบของผูแ ทนของรัฐซึง่ เกิดขึน้ ไมวา โดยตรงหรือโดยออมจากรัฐอืน่ ซึง่ เขารวม
ในการทำเจรจาทำสนธิสัญญา รัฐเชนวานั้นอาจอางการประพฤติมิชอบเชนวานั้น เพื่อ
เปนเหตุแหงความไมสมบูรณของการใหความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาได143
คำวา “ประพฤติมิชอบ” (corruption) ของผูแทนของรัฐนี้ คณะกรรมาธิการ
กฎหมาย ระหวาง ประเทศ มุง ที่ การ ประพฤติ มิชอบ อัน เกิด จาก การ กระทำ ของ รัฐ อื่น
ซึ่งเขารวมในการเจรจาในการทำสนธิสัญญาแกผูแทนของรัฐอีกรัฐหนึ่ง
ในกรณีที่การประพฤติมิชอบของผูแทนของรัฐเกิดจากการกระทำของผูแทน
ของรัฐเองโดยสมัครใจและโดยรูอยูวาการกระทำของตนนั้นเขาขายประพฤติมิชอบแลว
การใหความยินยอมของผูแทนดังกลาวจะถือวาผูกพันรัฐของตนหรือไม หากปรากฏวา
ผูแ ทนเชนวานัน้ มีความสามารถทีจ่ ะใหความยินยอมเพือ่ ผูกพันรัฐของตนได ในกรณีเชนนี้
140 Guggenheim, Traité

de Droit International Public, vol. I (1953), p. 92.
Généraux de Droit International Public, vol. I, p. 351.
142 Y.B.I.L.C., vol. II (1996), p. 244.
143 Article 50 Corruption of a representative of a State
If the expression of a State is consent to be bound by a treaty has been procured through the
corruption of its representative directly or indirectly by another negotiating State, the State
may invoke such corruption as invalidating its consent to be bound by the treaty.
141 Rousseau, Principes
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คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศเห็นวา หากการประพฤติมิชอบดังกลาวเกิด
จากการกระทำของตัวผูแ ทนของรัฐเอง โดยไมเกีย่ วของหรือมิไดเกิดจากการกระทำไมวา
โดยตรงหรือโดยออมจากรัฐอื่นซึ่งเขารวมในการเจรจาในการทำสนธิสัญญาแลว ก็ยังไม
ถือวาเปนเหตุเพียงพอทีจ่ ะใหรัฐอางการประพฤติมิชอบของผูแ ทนของตนเพือ่ เปนเหตุทีจ่ ะ
ทำใหความยินยอมของตนเพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญานัน้ ไมสมบูรณได รัฐจะอางเหตุแหง
ความไมสมบูรณของการใหความยินยอมของตนเพือ่ ผูกพันตามสนธิสัญญาในกรณีของ
ประพฤติมิชอบของผูแทนของตนไดก็ตอเมื่อการประพฤติมิชอบดังกลาวมีรัฐอื่นๆ ซึ่ง
เขารวมในการเจรจาทำสนธิสัญญามีสวนรวมอยูดวย ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ในการ
กอใหเกิดความประพฤติมิชอบเชนวานั้น144


จ.การขมขู(coercion)ผูแทนของรัฐ
ขอ 51 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
บัญญัตวิ า การใหความยินยอมของรัฐเพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาอันเกิดขึน้ จากการขมขู
(coercion) ผูแ ทนของรัฐโดยการกระทำหรือการคุกคาม (threats) อันมุง ตอตัวผูแ ทนของ
รัฐ ยอมไมมีผลในทางกฎหมายแตประการใด145
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศเห็นวาการใหความยินยอมของรัฐ
เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาอันเกิดขึ้นจากการขมขูหรือคุกคามผูแทนของรัฐนั้นมีความ
รายแรงมากกวาความผิดพลาด (error) การฉอฉล (fraud) หรือการประพฤติมิชอบ
(corruption) ของผูแทนของรัฐดังกลาวขางตน ดังนั้นผลในทางกฎหมายของการขมขู
ผูแ ทนของรัฐจึงแตกตางจากผลทางกฎหมายของการใหความยินยอมของรัฐอันเกิดจาก
ความผิดพลาด การฉอฉลหรือการประพฤติมิชอบของผูแทนของรัฐ กลาวคือ การขมขู
ผูแทนของรัฐเพื่อใหความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญานั้นจะถือวาเทากับ
ไมมีการใหความยินยอมของรัฐเชนวานั้นเลยทีเดียว โดยไมจำตองยกเปนเหตุแหงความ
ไมสมบูรณ ของ การ ให ความ ยินยอม ของ รัฐ เพื่อ ผูกพัน ตาม สนธิสัญญา ใน ภายหลัง
144 Y.B.I.L.C., vol. II (1966), p. 245.
145 Article 51 Coercion of a representative of a State

The expression of a State is consent to be bound by a treaty which has been procured by the
coercion of its representative through acts or threats directed against him shall be without
any legal effect.

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

เหมือนกับกรณีของความผิดพลาด การฉอฉลหรือการประพฤติมิชอบของผูแทน
 ของรัฐอีก
ดังนัน้ หากการใหความยินยอมของรัฐเพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาเกิดจากการขมขูผู แทน

ของรัฐ การใหความยินยอมของรัฐเชนวานัน้ ก็จะไมมผี ลในทางกฎหมายแตประการใดเลย
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศไดยกตัวอยางกรณีของการขมขูประธานาธิ

บดี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของเชคโกสโลวาเกียโดยเยอรมนีใน ค.ศ.
1939 เพื่อใหลงนามในสนธิสัญญาแตงตั้งใหเยอรมนีเปนรัฐผูใหอารักขา (protecting
State) แกแควน โบฮีเมีย (Bohemia) และโมราเวีย (Moravia)146 ซึ่งเปนตัวอยางของการ
ขมขูผูแทนของรัฐอันจะมีผลทำใหสนธิสัญญาไมมีผลในทางกฎหมายแตอยางใด147
3.8.2ความไมสมบูรณของสนธิสัญญาทั้งฉบับ
สำหรับความไมสมบูรณของ “สนธิสัญญา” ทั้งฉบับ หรือกรณีที่สนธิสัญญานั้น
ตกเปนโมฆะตัง้ แตเริม่ แรก (void ab intio) ซึง่ เปนความหมายอีกนัยหนึง่ นัน้ คำวา “ความ
ไมสมบูรณแหงสนธิสญ
ั ญา” ในกรณีเชนวานี้ ไดแก กรณีของการทำสนธิสญ
ั ญาอันเกิดขึน้
จากการคุกคามหรือการใชกำลังอันฝาฝนตอหลักกฎหมายระหวางประเทศ (coercion of
a state by the threat or use of force) ที่ประมวลไวในกฎบัตรสหประชาชาติตามขอ 52
ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 และการทำสนธิสญ
ั ญา
โดยขัดกับหลักกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens หรือ peremptory norm) แหงกฎหมาย
ระหวางประเทศตามขอ 53 ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ.
148
1969 เปนตน
เหตุแหงความไมสมบูรณของสนธิสญ
ั ญาทัง้ ฉบับในทีน่ หมายถึ
ี้
งเหตุทีจ่ ะทำให
149
สนธิสญ
ั ญาทัง้ ฉบับมิใชเฉพาะเพียงขอใดขอหนึง่ หรือหลายขอเทานัน้ ตกเปนโมฆะมา
ตั้งแตตน (void ab initio) ซึ่งจะทำใหสนธิสัญญานั้นเสียเปลามาแตตนในทันทีที่ทำ
146 MY.B.I.L.C., vol. II (1966), p. 246.
147 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 167.
148 Sinclair, supra note 27, p. 8.
149 See 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.
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สนธิสัญญาโดยไมตองคำนึงถึงวาสนธิสัญญาเชนวานั้น จะเปนสนธิสัญญาทวิภาคีหรือ
สนธิสัญญาพหุภาคี เหตุที่ทำใหสนธิสัญญาไมสมบูรณทั้งฉบับพิจารณาไดดังนี้


ก.การขมขู(coercion)รัฐ
ขอ 52 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
บัญญัติวาสนธิสัญญาเปนโมฆะ (void) หากวาสนธิสัญญานั้นเกิดขึ้นเพราะการคุกคาม
(threat) หรือการใชกำลัง (use of force) ตอรัฐอันเปนการฝาฝนหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศตามที่ปรากฏอยูใน กฎบัตรสหประชาชาติ150
ความเปนโมฆะสูญเปลาของสนธิสัญญาเพราะเหตุแหงการคุกคามหรือการ
ใชกำลังนั้น เปนที่ยอมรับภายหลังจากที่การใชกำลัง (use of force) เปนสิ่งตองหาม
ตามกฎหมายระหวางประเทศแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งตามที่บัญญัติไวในขอ 2 วรรค 4
ของกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งหามรัฐสมาชิกของสหประชาชาติทำการคุกคาม (threat)
หรือใชกำลัง (use of force) ตอบูรณภาพแหงดินแดน (territorial integrity) และเอกราช
ทางการเมือง (political independence) ของรัฐอื่นใดหรือในลักษณะอื่นใดอันขัดตอ
ความมุงประสงคของสหประชาชาติ151
ปญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการใชกำลังขมขูรัฐอันจะมีผลทำใหสนธิสัญญาตก
เปนโมฆะตั้งแตตนนี้ ก็คือการตีความคำวา “การคุกคาม” (threat) และ“การใชกำลัง”
(use of force) โดยรัฐบางรัฐในทีป่ ระชุมรับรองรางอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 โดยเฉพาะรัฐในทวีปแอฟริกา เอเชียและละตินอเมริกาบางรัฐ
(ซึง่ รูจ กั กันในนามของกลุม สิบเกา) ซึง่ พยายามทีจ่ ะตีความคำวา “การคุกคาม” และ “การ
ใชกำลัง” ดังกลาวใหรวมถึงการคุกคามหรือการกดดันทางเศรษฐกิจและการเมืองดวย ซึง่
ไดรับ การ คัดคาน จาก รัฐ ตะวันตก ดวย เหตุ ที่วา การ ขยาย ถอยคำ ที่ ใช ใน ขอ 52 ของ
150 Article 52 Coercion of a State by the threat or use of force

A treaty is void if its conclusion has been procured by the threat or use of force in violation of
the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations.

151 Article 2 of the Charter of the United Nations

4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against
the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 นั้นมีผลเทากับเปนการ
ขยายถอยคำเดียวกับที่ไดบัญญัติอยูในขอ 2 วรรค 4 ของกฎบัตรสหประชาชาติดวย ซึ่ง
ถอยคำที่ใชในขอ 2 วรรค 4 ของกฎบัตรสหประชาชาติดังกลาวนั้นหมายถึงการใชกำลัง
ทางกายภาพหรือกำลังอาวุธ (physical or armed force) เทานั้น โดยไมขยายไปถึงการ
คุกคามหรือการกดดันทางเศรษฐกิจและการเมืองดังทีประเทศ
่
เหลานัน้ ตีความดวย เพราะ
หากตีความคำวา “การคุกคาม” หรือ “การใชกำลัง” ใหมีความหมายรวมถึงการคุกคาม
หรือการกดดันทางเศรษฐกิจและการเมืองดวยแลว ก็จะเทากับเปนการเปดโอกาสใหมี
การ กลาว อางวา สนธิสัญญา ตก เปน โมฆะ มา ตั้งแตตน อัน จะ สงผลตอ การ เจรจา ทำ
สนธิสัญญา ระหวาง รัฐ ที่ พัฒนา แลว และ รัฐ กำลัง พัฒนา ซึ่ง รัฐ ตะวันตก เห็นวา หาก
เปดโอกาสใหมีการตีความใหรวมถึงการคุกคามหรือการกดดันทางเศรษฐกิจและการเมือง
ดวยแลว ก็จะสงผลตอการยอมรับอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา
ค.ศ. 1969 โดยรัฐตะวันตกได และยังสงผลตอความมั่นคง (security) และเสถียรภาพ
(stability) ของสนธิสัญญาดังกลาวอีกดวย152
หลังจากที่ไดมีการเจรจานอกรอบระหวางกลุมสิบเกาและรัฐตะวันตกแลวก็
สามารถหาขอยุติได โดยกลุมสิบเกาจะถอนการขอแกไขถอยคำแหงขอ 52 ไปโดยใหคง
ถอยคำไวในทำนองเดียวกันกับที่ใชในขอ 2 วรรค 4 ของกฎบัตรสหประชาชาติและไดมี
การทำปฏิญญารวมกัน โดยมติเอกฉันทในอันทีจ่ ะประณามการคุกคามหรือการกดดันทาง
เศรษฐกิจและทางการเมืองในทุกรูปแบบและแนบปฏิญญาดังกลาวไวทายกรรมาสารสุดทาย
(Final Act) ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ดวย153
ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึง่ ซึง่ คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศจะ
ตองพิจารณาเกี่ยวกับการใชบังคับขอ 52 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ก็ คือวา หลัก ที่ บัญญัติ ไว ใน ขอ 52 นี้ จะ เริ่ม ใช บังคับ ตั้งแต
อนุสัญญาดังกลาวนี้มีผลใชบังคับหรือวาสามารถใชบังคับกอนที่อนุสัญญานี้จะมีผลใช
บังคับได คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศเห็นวาจะเปนการไมสมเหตุสมผล
และไมอาจยอมรับไดในการทีจ่ ะกำหนดใหกฎเกณฑซึง่ บัญญัตไว
ิ ในขอ 52 นีมี้ ผลใชบังคับ
152 Sinclair, supra note 27 , pp. 98-100.
153 Kearney and Dalton, “The Treaty on Treaties,” A.J.I.L. vol. 64 (1970), p. 495, 533-535.
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ตัง้ แตอนุสญ
ั ญานีมี้ ผลใชบังคับเปนตนไป ทัง้ นีเนื
้ อ่ งจากความไมสมบูรณของสนธิสญ
ั ญา
เพราะเหตุของการคุกคามหรือการใชกำลังโดยไมชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศนี้
ถือวาเปนหลักจารีตประเพณีระหวางประเทศที่ใชบังคับอยูแลว (lex lata) ถึงแมจะไมมี
การนำมาบัญญัตไว
ิ ในอนุสญ
ั ญาก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิง่ นับตัง้ แตกฎบัตรสหประชาชาติ
154
มี ผล ใช บั ง คั บ เป นตนมา ดังนั้น ถึงแม จะ เปน สนธิ สั ญญา ที่ ทำขึ้ น ก อ น ที่ กฎบั ต ร
สหประชาชาติจะมีผลใชบังคับก็ตาม หากเปนสนธิสญ
ั ญาซึง่ ทำขึน้ เพราะการคุกคามหรือ
การใชกำลังโดยไมชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศก็อาจเปนสนธิสญ
ั ญาทีไม
่ สมบูรณ
ได เพราะหลักในเรื่องการคุกคามหรือใชกำลังโดยไมชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศ
นัน้ เปนกฎหมายทีใช
่ บังคับอยูแล
 ว (lex lata) ในฐานะทีเป
่ นจารีตประเพณีระหวางประเทศ
และขอ 2 วรรค 4 ของกฎบัตรสหประชาติก็เปนเพียงนำหลักจารีตประเพณีระหวางประเทศ
ดังกลาวมาบัญญัตยืิ นยันไวเปนลายลักษณอักษรเทานั้น155
อยางไรก็ดี โดยถอยคำทีใช
่ ในขอ 52 ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 เปนที่เขาใจวาบทบัญญัติในขอ 52 ยอมใชบังคับแกสนธิสัญญา
ซึ่งทำขึ้นเพราะการคุกคามหรือการใชกำลังนับแตกฎบัตรสหประชาชาติมีผลใชบังคับ
ถึงแมจะเปนชวงกอนทีอนุ
่ สญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 จะ
มีผลใชบังคับก็ตาม ทั้งนี้จะไมถือวาขัดกับบทบัญญัติแหงขอ 4 ของอนุสัญญาเดียวกันนี้
ใชบังคับแกสนธิสัญญาซึ่งทำขึ้นหลังจากที่อนุสัญญานี้มีผลใชบังคับแลวเทานั้น โดย
ไมมีผลยอนหลัง (non-retroactivity) เพราะในขอ 4 ของอนุสัญญาเดียวกันนี้เองไดมีขอ
ยกเวนไววา การใชบังคับอนุสัญญานี้ยอมไมกระทบกระเทือนตอการใชบังคับกฎเกณฑ
ใดๆ แหงอนุสญ
ั ญาซึง่ ใชบังคับแกสนธิสญ
ั ญาในฐานทีเป
่ นกฎหมายระหวางประเทศแยก
ตางหากอยางเปนอิสระจากอนุสัญญานี้
ดังนั้น หลักเกณฑ ที่ บัญญัติ ไว ใน ขอ 52 ของ อนุสัญญา กรุง เวียนนา วาดวย
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 นี้จึงไมถือวาขัดกับบทบัญญัติแหงขอ 4 ของอนุสัญญา
เดียวกัน เพราะในขณะที่อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
ยังไมมผี ลใชบังคับนัน้ การอางความไมสมบูรณแหงสนธิสญ
ั ญาเพราะเหตุแหงการคุกคาม
หรือใชกำลังนั้นสามารถทำไดในฐานที่หลักดังกลาวเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศ
154 Y.B.I.L.C. vol. II (1966), p. 247.
155 Sinclair, supra note 27, p. 8.
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ซึ่งถือวาเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูแลว (lex lata) ขอ 52 ของอนุสัญญาดังกลาวจึงเปน
เพียงการยืนยันหลักกฎหมายซึ่งมีอยูแลวเชนเดียวกันกับขอ 2 วรรค 4 ของกฎบัตร
สหประชาชาติ เพียงแตขอ 52 มิไดบัญญัติไวชัดเจนวา หลักเรื่องความไมสมบูรณแหง
สนธิสัญญาเพราะเหตุแหงการคุกคามหรือใชกำลังนั้นเริ่มตกผลึก (crystallized) เปน
กฎหมายที่ใชบังคับอยูแลว (lex lata) ตั้งแตเมื่อใด156



ข .สนธิสัญญาขัดกับกฎหมายเด็ดขาด(ju s cog e n s )ของ
กฎหมายระหวางประเทศ
กฎหมายเด็ดขาด (jus cogens หรือ peremptory norm) แหงกฎหมายระหวาง
ประเทศหมายถึง กฎเกณฑแบบแผน (norm) อันเปนที่ยอมรับและรับรองโดยประชาคม
ระหวางประเทศ (international community) ของรัฐทัง้ หมดวาเปนกฎเกณฑแบบแผนซึง่
ไมอาจทีจะ
่ อนุญาตใหมีการยกเวนหรือเบีย่ งเบนเปนอยางอืน่ ไดและจะแกไขเปลีย่ นแปลง
ไดก็แตเฉพาะกฎเกณฑแบบแผนซึ่งเกิดขึ้นในภายหลังอันมีลักษณะอยางเดียวกันและ
สนธิสัญญาซึ่งขัดกับกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) แหงกฎหมายระหวางประเทศ
ดังกลาวก็จะตกเปนโมฆะตั้งแตตน (void ab initio) นับตั้งแตเวลาที่ทำสนธิสัญญานั้น
ดังที่บัญญัติไวในขอ 53 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.
1969157
กฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) แหงกฎหมายระหวางประเทศเปนหลักกฎหมาย
อันมีทีมาจาก
่
กฎหมายโรมันจากคำกลาวทีว่ า “jus publicum privatorum pactis mutari
non potest” ซึ่งปรากฏอยูใน Digest of Justinian158 โดยคำวา “jus publicum” ดังกลาว
นี้เองเปนที่เขาใจกันวา มิไดจำกัดเฉพาะกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายปกครองเทานั้น
แตยังหมายความรวมถึงกฎเกณฑอื่นๆ ซึ่งปจเจกชนมิอาจทำสัญญายกเวนในทำนอง
156 Sinclair, supra note 27, p. 100.
157 Article 53 Treaties conflicting with a peremptory norm of general international law (jus

cogens)
A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts 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 modified only
by a subsequent norm of general international law having the same character.
158 Digest

II, 14, 38; Sinclair, supra note 27, p. 110.
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เดียวกับคำวา “ordre public” ในกฎหมายฝรั่งเศสและ “öffentliche ordnung” ใน
กฎหมายเยอรมัน159 หรือคำวาความสงบเรียบรอย (public order) หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน (good morals) ตามมาตรา 150 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของ
ประเทศไทย ซึง่ ประเทศเหลานีต้ างรับเอาระบบกฎหมายโรมันมาเปนระบบกฎหมายหลัก
ของตนในฐานะเปนกลุมประเทศ Civil Law160
แมแตในประเทศที่ใชระบบ Common Law อาทิเชน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย หรือแคนาดาเองก็มีหลักกฎหมายในทำนองเดียวกันกับกฎหมายเด็ดขาด
(jus cogens) ซึง่ หมายความวา ศาลของประเทศทีใช
่ ระบบ Common Law สามารถทีจ่ ะ
ไมบังคับตามสัญญาของเอกชนได หากปรากฏวาสัญญานั้นขัดกับนโยบายสาธารณะ
ของประเทศ161
ดังนัน้ กฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) จึงถือวาเปนหลักกฎหมายทัว่ ไป (general
principle of law) ซึ่งปรากฏอยูในระบบกฎหมายที่สำคัญๆ ของประเทศตางๆ ทั้งที่
เปนระบบ Civil Law และระบบ Common Law และก็เปนหลักกฎหมายทั่วไปที่ถูก
เทียบเคียงเพื่อนำไปใชในกฎหมายระหวางประเทศในฐานะที่เปนหลักกฎหมายทั่วไป
(general principles of law) แหงกฎหมายระหวางประเทศตามที่ปรากฏอยูในระบบ
กฎหมายที่สำคัญๆ ของโลก162
ในแงของปรัชญากฎหมาย สถานะของกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) ใน
กฎหมายระหวางประเทศนั้น ถือวาเปนผลของสำนักกฎหมายธรรมชาติ (School of
Natural Law) ซึง่ ยอมรับวามีกฎเกณฑของกฎหมายทีมี่ ลักษณะเปนภาวะวิสยั (objective)
ซึง่ อยูเหนื
 อกฎเกณฑทีมนุ
่ ษยสรางขึน้ (positive law) และกฎเกณฑทีมนุ
่ ษยหรือรัฐกำหนด
163
ขึ้นนั้นจะขัดกับกฎหมายธรรมชาติมิได
ในการยกรางอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
นั้น คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ ไดนำแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมาย
159 Sinclair, id.
160 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 170.
161 เพิ่งอาง, น. 170.
162 เพิ่งอาง, น. 170.
163 เพิ่งอาง, น. 171.
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เด็ดขาด (jus cogens) มาปรับใชในลักษณะทีเป
่ นกฎเกณฑแหงกฎหมายระหวางประเทศ
ซึง่ รัฐไมสามารถจะทำสนธิสญ
ั ญายกเวนเปนอยางอืน่ ไดและหากมีการทำสนธิสญ
ั ญาซึง่
เปนการฝาฝนกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) แหงกฎหมายระหวางประเทศเชนวานั้น
สนธิสัญญานั้นจะมีผลเปนโมฆะมาตั้งแตตน (void ab initio)164
นักกฎหมายระหวางประเทศหลายทานเชน Von der Heydte 165, Verdross 166,
Dahm167, Berber 168 และ Gugenchire169 ยอมรับวากฎเกณฑสวนใหญแหงกฎหมาย
ระหวางประเทศเปนกฎหมายไมเด็ดขาด (jus dispositivum) กลาวคือ คูสนธิสัญญา
สามารถเจรจาตกลงกันไดตามที่ตนตองการ แตก็ยอมรับวาในกฎหมายระหวางประเทศ
นัน้ มีกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) อยูด วยซึง่ คูสนธิ
 สญ
ั ญาไมสามารถจะทำสนธิสญ
ั ญา
ยกเวนหรือเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นได และสนธิสัญญาใดที่ทำขึ้นโดยขัดกับกฎหมาย
เด็ดขาด (jus cogens) ดังกลาวก็จะมีผลเสียเปลาทันทีที่ทำสนธิสัญญานั้นขึ้น170
164

Sinclair, supra note 27, p. 110; Suy and Schwarzenberger, The Concept of Jus Cogens in
International Law: Verdross, Jus Dispositivum and the Jus Cogens in International Law, A.J.I.L.
vol. 60 (1966), pp. 55-63; Virally, Réflexions sur le Jus Cogens, Annuaire Français de Droit
International (1966), pp. 1-29; Schwarzenberger, International Law and Order (1971), pp.
27-56; Marek, Contribution à l’étude du jus cogens en droit international in Hummage Paul
Guggenheim (1968), pp. 426-459; Scheuner, Conflict of Treaty Provisions with a Peremptory
Norm of General International Law and Its Consequences, Zeitschrift fØr auslndisches Recht
und Völkerrecht (1967), pp. 52-532; Nisot, Le Concept le jus cogens par rapport au droit
international, Revue Belge de Droit International (1968), pp. 1-7; de Visscher, Positivisme et
Jus Cogens, 75 Revue Général de Droit International Public (1971), Part I, pp. 5-11.
165 Von der Heydte. Völkerrecht (1958), Part I, pp. 5-11.
166 Verdross, Völkerrecht, 5th

Edition (1964), p. 130; Verdross, Forbidden Treaties in International
Law, A.J.I.L. vol. 60 (1966), pp. 55-63.
167 Dahm, Völkerrecht, vol. I (1958), p. 617; vol. III (1961), p. 140.
168 Berber, Lehrbuch

des Völkerrechts, vol. I (1960), p. 439.

169 Guggenheim, Note on “Verträge” In Strupp and Schlochauer, Wörterbuch des Völkerrechts,

vol. 3 (1962), p. 531.

170 Sinclair, supra note 27, p. 116-117.
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นอกจากนี้ McNair171 และ Browlie172 ก็ยอมรับวา ในกฎหมายระหวางประเทศ
นัน้ มีกฎเกณฑแหงกฎมายระหวางประเทศอันเปนทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปวามีความสำคัญ
เพือ่ ปกปองประโยชนสาธารณะของประชาคมระหวางประเทศและไมอาจทำความตกลง
ระหวางประเทศยกเวนหรือแกไขเปนประการอื่นได173
ในการยกรางอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
นั้น คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศบางทาน เชน Lauterpacht ก็ยังไดเสนอ
รางบทบัญญัติซึ่งแสดงถึงการยอมรับกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) วาเปนหลักซึ่งรัฐ
ไมสามารถทำความตกลงยกเวนเปนอยางอื่นได และหากทำขึ้น ความตกลงนั้นก็จะตก
เปนโมฆะ174
Fitzmaurice ซึ่งเปนคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศทานหนึ่ง ได
เสนอรางอนุสัญญาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาในรายงานฉบับที่ 3 วาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา (Third Report on the Law of Treaties) ในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายเด็ดขาด
(jus cogens) ไวในรางอนุสัญญาขอ 16 วรรค 2 วา
“ เปน สิ่ง สำคัญ สำหรับ ความ สมบูรณ แหง สนธิสัญญา ที่ สนธิสัญญา นั้น ตอง
สอดคลองหรือไมขัดกับหรือการปฏิบตั ตาม
ิ สนธิสญ
ั ญาไมขัดกับหลักและหลักเกณฑแหง
กฎหมายระหวางประเทศซึ่งมีลักษณะเปนกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens)”175
Fitzmaurice ยอมรับวาหลักเกณฑสวนใหญของกฎหมายระหวางประเทศเปน
กฎหมายไมเด็ดขาด (jus dispositivum) ซึง่ รัฐสามารถทำสนธิสญ
ั ญาผูกพันกันตามทีรั่ ฐ
นั้นตองการได แตก็ยอมรับตอไปวา ยังมีกฎเกณฑแหงกฎหมายระหวางประเทศอันมี
171 McNair, supra note 137, pp. 214-215.
172 Brownlie,

pp. 417-468.

Principles of Public International Law (U.S.A.: Oxford University Press, 1966),

173 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 172.
174 A treaty, or any of its provisions, is void if its performance involves an act which is illegal

under international law and if it is declared so to be by the International Court of Justice. A/
CN.4/63, 24 March 1953

175 “It is essential to the validity of treaty that is should be in conformity with or not contravene

of that its execution should not involve and infraction of those principles and rules of
international law which are in nature of jus cogens”
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ลักษณะเด็ดขาดเปนกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) ที่รัฐไมสามารถจะทำสนธิสัญญา
ยกเวนหรือเปลี่ยนแปลงแกไขใหเปนอยางอื่นได เชน สนธิสัญญาทวิภาคีระหวางรัฐซึ่ง
ตกลงรวมกันเพื่อรุกรานรัฐอื่นๆ หรือสนธิสัญญาทวิภาคีระหวางรัฐซึ่งตกลงกันวาหากมี
สงคราม เกิดขึ้น ระหวาง รัฐ ทั้งสอง ใน อนาคต รัฐ คู ภาคี ไม จำตอง คุมขัง บุคคล ซึ่ง เปน
เชลยสงครามและสามารถสังหารบุคคลซึ่งรัฐใดรัฐหนึ่งจับไดทั้งหมด สนธิสัญญาเหลานี้
เปนสนธิสญ
ั ญาซึง่ จัดกับกฎเกณฑพืน้ ฐานแหงกฎหมายระหวางประเทศและตองตกเปน
โมฆะไมสามารถใชบังคับแกกันได176
นอกจากการยอมรับกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) โดยนักกฎหมายระหวาง
ประเทศหลายทานแลว ในคำวินจิ ฉัยของศาลระหวางประเทศมีการยืนยันถึงหลักกฎหมาย
เด็ดขาด (jus cogens) ในฐานะที่เปนกฎเกณฑแหงกฎหมายระหวางประเทศซึ่งรัฐไม
สามารถจะทำสนธิสญ
ั ญายกเวนเปนประการอืน่ ได เชน ในความเห็นแยงของผูพ พิ ากษา
Shucking ในคดี Oscar Chinn177 และในความเห็นแยงของผูพิพากษาคนเดียวกันนี้
รวมกับ ผูพิพากษา คน อื่นๆ ใน คดี The Wimbledon178 ที่ เห็นวา เยอรมนี ใน ฐานะ รัฐ
เปนกลางระหวางโปแลนดกับรัสเซีย เยอรมนีไมจำตองปฏิบัติตามพันธกรณีแหงขอ 380
แหงสนธิสัญญาแวรซาย (Treaty of Versailles) ที่กำหนดใหเยอรมนีหามเรือ The
Wimbledon ซึ่งขนสรรพาวุธสงครามเพื่อมิใหผานคลองคีล (Kiel) ไปยังโปแลนด ทั้งนี้
เพราะ พันธกรณี ของ เยอรมนี ใน ฐานะ รัฐ ที่ เปนกลาง นั้น ยอม อยู เหนือ พันธกรณี ตาม
สนธิสัญญาดังกลาวซึ่งกำหนดใหรัฐที่เปนกลางกระทำการอันเปนการขัดตอสิทธิของรัฐ
ที่สาม พันธกรณีในฐานะรัฐที่เปนกลางเชนวานั้นเปนพันธกรณีตามกฎหมายเด็ดขาด
(jus cogens) แหงกฎหมายระหวางประเทศซึ่งรัฐไมอาจทำสนธิสัญญายกเวนหรือ
เปลี่ยนแปลงแกไขเปนอยางอื่นได179
ปญหาที่นาสนใจซึ่งควรพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) คือ
ปญหาที่วากฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) แหงกฎหมายระหวางประเทศมีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับเรื่องใดบาง คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศไดยกตัวอยางกฎเกณฑ
176 Sinclair, supra note 27, p. 119.
177 P.C.L.J.

Series A/B, No. 63, pp. 149-150.
178 P.C.L.J. Series A, No. 1 (1923) p. 47.
179 Sinclair, supra note 27, p. 120.
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แหงกฎหมายระหวางประเทศซึ่งรัฐไมอาจทำสนธิสัญญายกเวนหรือเปลี่ยนแปลงเปน
อยางอื่นไดดังตอไปนี้
1. กฎเกณฑซึ่งหามการใชกำลังโดยมิชอบดวยกฎหมายตามที่กำหนดไวใน
กฎบัตรสหประชาติ
2. กฎเกณฑซึ่งตองหามการกระทำของรัฐอันมีลักษณะเปนความผิดอาญา
ตามกฎหมายระหวางประเทศ เชน การสังหารเชลยสงคราม
3. กฎเกณฑซึง่ กำหนดใหรัฐตองรวมมือกันปราบปรามการกระทำความผิดบาง
ประเภท เชน การคาทาส การกระทำอันเปนโจรสลัด (piracy) การทำลายลางเผาพันธุ
(genocide)180
ดังนัน้ สนธิสญ
ั ญาใดก็ตามทีทำขึ
่ น้ ในลักษณะทีฝ่ าฝนกฎเกณฑใดกฎเกณฑหนึง่
ขางตนถือไดวา เปนสนธิสัญญาที่ฝาฝนกฎเกณฑแหงกฎหมายระหวางประเทศซึ่งเปน
กฎหมายเด็ดขาด (jus cogens)181
สิง่ ทีต่ องพิจารณาตอไปเกีย่ วกับกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) แหงกฎหมาย
ระหวางประเทศตามขอ 53 ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ.
1969 ก็คือ กฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) เชนวานัน้ จะตองเปนกฎเกณฑแหงกฎหมาย
ระหวางประเทศของประชาคมของรัฐทั้งหมด (international community of states as a
whole) หรือไม
ในประเด็นนี้ คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศกลาววา ไมมีความ
จำเปนทีจะ
่ ตองใหรัฐทุกรัฐยอมรับหรือรับรองวา กฎเกณฑใดกฎเกณฑหนึง่ แหงกฎหมาย
ระหวางประเทศเปนกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) เพียงแตกฎเกณฑเชนวานั้นเปน
ทีย่ อมรับและรับรองของรัฐสวนใหญก็เปนการเพียงพอทีจะ
่ ถือวา กฎเกณฑเชนวานัน้ เปน
กฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) แหงกฎหมายระหวางประเทศแลว ดังนั้นหากมีรัฐใดรัฐ
หนึง่ ไมยอมรับหรือไมรับรองหรือไมคัดคานกฎหเกณฑดังกลาวหรือมีรัฐบางรัฐไมยอมรับ
หรือไมรับรองกฎเกณฑเชนวานัน้ ก็ไมถือวากระทบกระเทือนตอสถานะการเปนกฎหมาย
เด็ดขาด (jus cogens) ของกฎเกณฑเชนวานั้นได182
180

Id., pp. 120-124.
181 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น. 174.
182 Sinclair, supra note 46, pp. 120-124.
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3.9การยกเลิก(termin atio n )และการระงับการใชบังคับ
(sus pe n s io n )สนธิสัญญา

3 .9 .1 ก ารยกเลิกแ ละการถอนตัวจ ากสนธิสญ
ั ญาตามบทบัญญัตแิ หงส นธิสญ
ั ญา
หรือโดยความยินยอมของรัฐภาคีอื่นๆ
ขอ 54183 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
กำหนดวา การยกเลิกสนธิสัญญา (termination) หรือการถอนตัว (withdrawal) จาก
สนธิสัญญาสามารถกระทำไดหากปรากฏวา
ก. บทบัญญัติ แหง สนธิสัญญา นั้น เปดชอง หรือ บัญญัติ ไว ให มี การ ยกเลิก
สนธิสญ
ั ญาหรือการถอนตัวจากสนธิสญ
ั ญาได เชน มีการกำหนดระยะเวลาแหงการใชบังคับ
สนธิสัญญาไวหรือมีการกำหนดวันสิ้นสุดแหงการใชบังคับสนธิสัญญาไวแนนอนหรือมี
การกำหนดเหตุการณหรือเงื่อนไขในการที่รัฐภาคีจะยกเลิกหรือถอนตัวจากสนธิสัญญา
แมกระทั่งมีการกำหนดสิทธิใหแกรัฐภาคีในการถอนตัวจากสนธิสัญญา เปนตน184
ข. รัฐภาคีอื่นๆ ใหความยินยอมหลังจากที่ไดปรึกษาหารือกับรัฐนั้นๆ แลว

183 Article 54 Termination of or withdrawal from a treaty under its provisions or by consent of

the parties The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take place:
(a) In conformity with the provisions of the treaty ;or
(b) At anytime by consent of all the parties after consultation with the contracting States.
184 Henkin. L. et al., supra note 13, p.649
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3.9.2การยกเลิกหรือถอนตัวจากสนธิสญ
ั ญาโดยไมมกี ารกำหนดไวในสนธิสญ
ั ญา
ในกรณีที่สนธิสัญญาไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเลิกสนธิสัญญาหรือการ
ถอนตัวออกจากสนธิสัญญาหรือเหตุแหงการไมปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้น ขอ 56185 ของ
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 กำหนดวา รัฐภาคีไม
สามารถยกเลิกสนธิสัญญาหรือถอนตัวจากสนธิสัญญาได เวนแตในกรณีตอไปนี้
ก. หากปรากฏจากสนธิสญ
ั ญาวารัฐภาคีนัน้ ตัง้ ใจทีจ่ ะเปดโอกาสใหมีการยกเลิก
สนธิสัญญาหรือการถอนตัวจากสนธิสัญญาไดหรือ
ข. โดยลักษณะของสนธิสัญญานั้นการยกเลิกสนธิสัญญาหรือการถอนตัวจาก
สนธิสัญญาอาจจะอนุมานไดจากลักษณะของสนธิสัญญานั้น
ไมวา จะ เปนการ ยกเลิก สนธิสัญญา หรือ ถอนตัว จาก สนธิสัญญา เพราะ มี
บทบัญญัติของสนธิสัญญากำหนดไวหรือไดรับความยินยอมจากรัฐภาคีอื่นๆ ตามที่
กำหนดไวในขอ 54 ของ อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
หรือการยกเลิกสนธิสญ
ั ญาหรือการถอนตัวจากสนธิสญ
ั ญาดวยเหตุอืน่ ใดอันมิไดบัญญัติ
ไว ชั ด แจ ง ใน สนธิ สัญญา ตาม ขอ 56 ของ อนุสัญญา กรุ ง เวี ย นนา ว า ด ว ย กฎหมาย
สนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 ก็ตาม ในกรณีทสนธิ
ี่ สญ
ั ญานัน้ เปนสนธิสญ
ั ญาพหุภาคี และการ
ยกเลิกสนธิสัญญาหรือการถอนตัวจากสนธิสัญญาทำใหจำนวนรัฐภาคีแหงสนธิสัญญา
พหุภาคีเชนวานัน้ ลดจำนวนต่ำกวาจำนวนทีกำหนด
่
ไวเพือ่ ใหสนธิสญ
ั ญานัน้ มีผลใชบังคับ
มีปญหาวาการลดจำนวนรัฐภาคีเชนวานั้นจะทำใหสนธิสัญญาสิ้นสุดลงหรือไม
ในกรณีเชนวานี้ ขอ 55 ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา
ค.ศ. 1969 บัญญัตไว
ิ ชัดเจนวา สนธิสัญญาพหุภาคีเชนวานั้นจะไมสิ้นสุดลงเพราะเหตุที่
จำนวนรัฐภาคีลดลงต่ำกวาจำนวนที่กำหนดไวสำหรับใหสนธิสัญญามีผลบังคับ เวนแต
185 Article

56 Denunciation of or withdrawal from a treaty containing no provision regarding
termination, denunciation or withdrawal
1. A treaty which contains no provision regarding its termination and which does not provide
for denunciation or withdrawal is not subject to denunciation or withdrawal unless:
(a) It is established that the party intended the admit the possibility of denunciation or
withdrawal ; or
(b) A party shall give no less than twelve months notice of its intention to denounce or withdraw
from a treaty under paragraph 1.
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สนธิสัญญานั้นจะบัญญัติไวเปนอยางอื่น186 เชน บัญญัติใหสนธิสัญญานั้นสิ้นสุดลงเมื่อ
จำนวนรัฐภาคีลดต่ำลงกวาจำนวนที่กำหนดไว เปนตน
3.9.3การระงับการใชบังคับสนธิสัญญาโดยบทบัญญัติแหงสนธิสัญญาหรือโดย
ความยินยอมของรัฐภาคีอื่นๆ
เชนเดียวกับการยกเลิกหรือการถอนตัวจากสนธิสญ
ั ญา การระงับการใชบังคับ
สนธิสัญญาตอรัฐภาคีบางรัฐหรือตอรัฐภาคีทุกรัฐอาจกระทำไดหากปรากฏวา
ก. บทบัญญัติแหง สนธิสัญญา เปดชอง หรือ บัญญัติไว ให กระทำการ เชนนั้น
ไดหรือ
ข. รัฐภาคีอื่นๆ ใหความยินยอมหลังจากไดปรึกษาหารือกับรัฐอื่นๆ ทั้งปวง
187
แลว
3.9.4การระงับการใชสนธิสัญญาพหุภาคีโดยความตกลงระหวางรัฐภาคีบางรัฐ
ขอ 58 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
บัญญัติวา รัฐภาคีแหงสนธิสัญญาพหุภาคีสองรัฐหรือกวานั้นอาจทำความตกลงกันเพื่อ
ระงับการใชบังคับบทบัญญัตแห
ิ งสนธิสญ
ั ญาเปนการชัว่ คราวในระหวางรัฐภาคีเหลานัน้
ก็ไดหากปรากฏวา
ก. สนธิสัญญาเชนวานั้นเปดชองใหมีการระงับการใชบังคับบทบัญญัติแหง
สนธิสัญญาระหวางรัฐบางรัฐไดหรือ
186 Article 55 Reduction of parties to the multilateral treaty below the number necessary for its

entry in to force
Unless the treaty otherwise provides, a multilateral treaty does not terminate by reason only
of the fact that number of the parties falls below the number necessary for its entry into
force.

187 Article

57 Suspension of operation of a treaty under its provisions or by consent of the
parties
The operation of a treaty in regard to all the parties or to a particular party may be suspended:
(a) In conformity with the provisions of the treaty, or
(b) At any time by consent of all the parties after consultation with the other Contracting
States.
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ข. สนธิสัญญาเชนวานั้นไมหามการทำความตกลงระหวางรัฐภาคีเพียงบางรัฐ
เพื่อระงับการใชบังคับบทบัญญัติแหงสนธิสัญญาเชนวานั้นและ
(i) การระงับการใชบังคับเชนวานัน้ ไมกระทบกระเทือนตอการใชสิทธิตางๆ ของ
รัฐ ภาคี อื่นๆ ตาม สนธิสัญญา หรือ ตอ การ ปฏิบัติ ตาม พันธกรณี ของ รัฐ ภาคี อื่นๆ ตาม
สนธิสัญญาเชนวานั้น
(ii) ไมเปนการขัดกับวัตถุประสงค (object) หรือความมุงประสงค (purpose)
ของสนธิสัญญา
เวนแตในกรณีที่สนธิสัญญาบัญญัติไวเปนอยางอื่น ในกรณีตามขอ ก. ขางตน
การทำความตกลงระหวางรัฐภาคีเพือ่ ระงับการใชบทบัญญัตแห
ิ งสนธิสญ
ั ญาระหวางรัฐ
ภาคี เหลานั้น ให กระทำโดยการ แจง ให รัฐ ภาคี อื่นๆ ใหทราบถึงเจตนาของตนที่จะทำ
ความตกลงเชนวานัน้ และใหทราบถึงบทบัญญัตแห
ิ งสนธิสญ
ั ญาซึง่ รัฐภาคีเหลานัน้ เจตนา
188
ที่จะระงับการใชบังคับ

188

Article 58 Suspension of the operation of the multilateral treaty by agreement between
certain of the parties only
1. Two or more parties to a multilateral treaty may conclude the agreement to suspend the
operation of provisions of the treaty, temporarily and as between themselves alone, if;
(a) The possibility of such a suspension is provided for by the treaty; or
(b) The suspension in question is not prohibited by the treaty and:
(i) Does not affect the enjoyment by the other parties of their rights under the treaty or the
performance of their obligations;
(ii) Is not compatible with the object an purpose the treaty or the performance of their
obligations;
2. Unless in a case falling under paragraph 1 (a) the treaty otherwise provides, the parties in
question shall notify the other parties of their intention to conclude the agreement and of those
provisions of the treaty the operation of which they intend to suspend.
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3.9.5 การยกเลิกสนธิสัญญาหรือการระงับการใชบังคับสนธิสัญญาโดยการทำ
สนธิสัญญาในภายหลัง
ขอ 59 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
บั ญ ญั ติ ว า สนธิ สั ญ ญา อาจ ถื อ ว า สิ้ น สุ ด ลง หาก รั ฐ ภาคี แห ง สนธิ สั ญ ญา นั้ น ได ทำ
สนธิสัญญาขึ้นในภายหลังซึ่งมีเนื้อหาสาระอยางเดียวกันกับสนธิสัญญาฉบับกอนและ
ก. ปรากฏจากสนธิสัญญาฉบับหลังหรือปรากฏจากเจตนาของรัฐภาคีที่จะใช
บังคับตามสนธิสัญญาฉบับหลังหรือ
ข. บทบัญญัติแหงสนธิสัญญาฉบับหลังขัดแยงกับบทบัญญัติแหงสนธิสัญญา
ฉบับกอนจนถึงขนาดที่สนธิสญ
ั ญาทัง้ สองฉบับไมสามารถใชบังคับไดในเวลาเดียวกันได
แตหากสนธิสญ
ั ญาฉบับหลังหรือเจตนาของรัฐภาคีซึง่ ทำสนธิสญ
ั ญาฉบับหลัง
เพียงแตตองการใหสนธิสญ
ั ญาฉบับกอนระงับการใชบังคับไวเปนการชัว่ คราว ก็ไมถือวา
สนธิสัญญาฉบับหลังยกเลิกสนธิสัญญาฉบับกอนเพียงแตทำใหสนธิสัญญาฉบับกอน
ระงับการใชบังคับไวเพียงชั่วคราวเทานั้น189
กรณีดังกลาวขางตนนีเป
้ นกรณีทสนธิ
ี่ สญ
ั ญาฉบับหลังมิไดกำหนดชัดแจงวาให
ยกเลิกสนธิสญ
ั ญาฉบับกอน แตอาศัยการพิจารณาจากเนือ้ หาของสนธิสญ
ั ญาฉบับหลัง
ซึ่งขัดแยงกับเนื้อหาของสนธิสัญญาฉบับแรกอยางชัดแจงหรืออาศัยการอนุมานจาก
เจตนาของรัฐภาคีวาตองการใหสนธิสัญญาฉบับหลังยกเลิกสนธิสัญญาฉบับกอน

189 Article 59 Termination or suspension of the operation of a treaty implied by conclusion of

a later treaty
A Treaty shall be considered as terminated if all the parties to it conclude a later treaty
relating to the same subject matter and:
(a) It appears from the later treaty or is otherwise established that the parties intended that
the matter should be governed by that treaty; or
(b) The provisions from the later treaty are so far incompatible with those of earlier one that
the two treaties are not capable of being applied at the same time.
2. The earlier treaty shall be considered as only suspended in operation if it appears from the
later treaty or is otherwise established that such was the intention of the parties.
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3.9.6 การยกเลิกสนธิสัญญาหรือการระงับการใชบังคับสนธิสัญญาอันเปนผล
มาจากการฝาฝนสนธิสัญญา
โดยทั่วไปแลว การฝาฝนสนธิสัญญาทวิภาคีอยางรายแรง (material beach of
a bilateral treaty) โดยรัฐภาคีฝายหนึ่งแหงสนธิสัญญานั้นจะเปนเหตุใหรัฐภาคีแหง
สนธิสัญญาอีกฝายหนึ่งยกขึ้นกลาวอางเพื่อยกเลิกสนธิสัญญาหรือระงับการใชบังคับ
สนธิสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนได190สิทธิในการยกเหตุแหงการฝาฝนสนธิสัญญาโดย
รัฐภาคีอีกฝายหนึ่งนั้นจะไมกระทบกระเทือนตอสิทธิอื่นๆ ซึ่งรัฐภาคีฝายที่มีสิทธิยกเลิก
สนธิสัญญาหรือระงับการใชบังคับสนธิสัญญาเพราะเหตุที่รัฐภาคีอีกฝายหนึ่งฝาฝน
สนธิสญ
ั ญานัน้ มีอยู เชน สิทธิในการทีจะ
่ ไมตองผูกพันหรือปฏิบตั ตาม
ิ สนธิสญ
ั ญาทวิภาคี
เชนวานัน้ ตอไปอันเปนสิทธิของการใชมาตรการตอบโต (reprisal) การกระทำอันเปนการ
ฝาฝนสนธิสัญญาของรัฐภาคีอีกฝายหนึ่งหรือสิทธิในการเรียกรองใหรัฐภาคีฝายที่ฝาฝน
พันธกรณีแหงสนธิสญ
ั ญาตองรับผิดในทางระหวางประเทศ (international responsibility)
191
เปนตน
ในกรณีของการฝาฝนสนธิสัญญาพหุภาคีอยางรายแรง (material beach of a
multilateral treaty) โดยรัฐภาคีใดภาคีหนึ่ง ขอ 60 วรรค 2 ของอนุสัญญากรุงเวียนนา
วาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969 กำหนดหลักเกณฑไวดังนี้
ก. รัฐภาคีอื่นๆ ที่เหลือมีสิทธิที่จะทำความตกลงกันโดยเอกฉันทที่จะยกเลิก
สนธิสัญญาหรือระงับการใชสนธิสัญญาระหวางรัฐภาคีที่เหลือเหลานั้นกับรัฐซึ่งฝาฝน
สนธิสัญญาพหุภาคีเชนวานั้นหรือในระหวางรัฐภาคีทั้งหมดก็ได
ข. รัฐภาคีแหงสนธิสัญญาพหุภาคีซึ่งไดรับผลกระทบเปนพิเศษจากการฝาฝน
สนธิสัญญาพหุภาคีเชนวานั้นมีสิทธิที่จะยกเหตุแหงการฝาฝนสนธิสัญญาอยางรายแรง
เชนวานั้นเพื่อระงับการใชบังคับสนธิสัญญาเชนวานั้นระหวางรัฐภาคีซึ่งไดรับผลกระทบ
เปนพิเศษกับรับภาคีซึ่งกระทำการฝาฝนสนธิสัญญาพหุภาคีเชนวานั้น
190 Article 60 Termination or suspension of the operation of a treaty as a consequence of its

breach
1. A material breath of a bilateral treaty by one of the parties entitles the other to invoke the
breach as a ground for termination the treaty or suspending its operation in whole or part.
191 Y.B.I.L.C. vol. II (1969), pp.253-255.
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ค. รัฐภาคีใดๆ นอกจากรัฐภาคีแหงสนธิสัญญาพหุภาคีซึ่งฝาฝนสนธิสัญญา
พหุภาคีเชนวานัน้ มีสิทธิทีจะ
่ หยิบยกการฝาฝนสนธิสญ
ั ญาอยางรายแรงเชนวานัน้ มาเปน
เหตุ แหง การ ระงับ การ ใช บังคับ สนธิสัญญา ดังกลาว ไมวา ทั้งหมด หรือ เพียง แตเพียง
บางสวนสำหรับรัฐนั้นเองหากสนธิสัญญาพหุภาคีเชนวานั้นมีลักษณะที่วา การฝาฝน
สนธิสญ
ั ญาอยางรายแรงโดยรัฐภาคีใดภาคีหนึง่ จะกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงอยางมาก
ตอฐานะ (position) ของรัฐภาคีทุกรัฐเกีย่ วกับการปฏิบตั ตาม
ิ สนธิสญ
ั ญาของรัฐเหลานัน้
192
ตอไป เชน ในกรณีของสนธิสัญญาลดอาวุธ (disarmament treaties) ซึ่งการฝาฝน
พันธกรณีแหงสนธิสญ
ั ญาดังกลาวโดยรัฐภาคีใดภาคีหนึง่ ยอมกระทบกระเทือนตอฐานะ
(position) ของรัฐภาคีอืน่ ๆ ทุกรัฐ ดังนัน้ รัฐภาคีใดๆ แหงสนธิสญ
ั ญา เชนวานัน้ จึงไมอาจ
จะระงับการใชบังคับสนธิสัญญานั้นระหวางตนกับรัฐภาคีที่ฝาฝนสนธิสัญญาโดยไม
เปนการฝาฝนพันธกรณีตามสนธิสัญญาซึ่งรัฐนั้นมีอยูตอรัฐอื่นๆ ในขณะเดียวกันไดหรือ
ถึงแมวารัฐนั้นจะไมฝาฝนพันธกรณีตามสนธิสัญญาที่มีตอรัฐอื่นๆ ก็ตาม รัฐนั้นก็ไม
สามารถกระทำการใดๆ อันเปนการปองกันหรือตอบโตการฝาฝนสนธิสญ
ั ญาอยางรายแรง
ของรัฐซึ่งฝาฝนสนธิสัญญาเชนวานั้นไดเวนแตวารัฐนั้นจะมีสิทิที่จะระงับการใชบังคับ
สนธิสัญญา เชนวา นั้น แก ตน เอง ดวย เพื่อ ที่ จะ ทำ ให ตน มี อิสระ อยาง เต็ม ที่ ใน อัน ที่ จะ
ปองกันหรือตอบโตรัฐซึง่ ติดอาวุธโดยไมเปนการฝาฝนพันธกรณีซึง่ ตนมีอยูต อรัฐภาคีอืน่ ๆ
ในขณะเดียวกัน193
192

Article 60, id.
2. A material breach of the multilateral treaty by one of the parties entitles:
(a) The other parties by unanimous agreement to suspend the operation of the treaty in whole
or in part or to terminate it either:
(i) In the relations between themselves and the defaulting State, or
(ii) As between all the parties;
(b) A party specially affected by the breach to invoke it as a ground for suspending the
operation of the treaty in whole or in part in relations between itself and the defaulting State;
(c) Any party other than defaulting State to invoke the breach as a ground for suspending the
operation of the treaty in whole or in part with respect to itself if the treaty is of such a
character that a material breach of it provisions by one party radically changes the position
of every party with respect to the further performance of its obligations under the treaty.

193 Y.B.I.L.C. vol. II (1969), pp.253-55.
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นั้น

การฝาฝนสนธิสญ
ั ญาจะถือวารายแรง (material) ก็ตอ เมือ่ การฝาฝนสนธิสญ
ั ญา

ก. เกิดจากการปฏิเสธสนธิสัญญา (repudiation of treaty) โดยปราศจากเหตุ
ตามที่อนุญาตไวโดยอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
หรือ
ข. การ ฝาฝน บทบัญญัติ แหง สนธิสัญญา อัน สำคัญตอ การ กระทำ ให บรรลุ
วัตถุประสงคหรือความมุงประสงคแหงสนธิสัญญา194
นอกจากสิทธิของรัฐภาคีในการยกเลิกสนธิสัญญาหรือการระงับการใชบังคับ
สนธิสญ
ั ญาดังกลาวขางตนแลว บรรดาสิทธิอืน่ ๆ ซึง่ รัฐภาคีนัน้ มีอยูตาม
 สนธิสญ
ั ญานัน้ ๆ
ยอมไมถูกกระทบกระเทือนเพราะการยกเลิกสนธิสญ
ั ญาหรือการระงับการใชสนธิสัญญา
เชนวานัน้ เชน สิทธิในการเรียกใหรัฐภาคีซึง่ ฝาฝนสนธิสญ
ั ญาอยางรายแรงนัน้ ตองรับผิด
ในทางระหวางประเทศหรือสิทธิในการเรียกรองคาทดแทน เปนตน195
อยางไรก็ดี ถาหากสนธิสัญญาดังกลาวไมวาจะเปนสนธิสัญญาทวิภาคีหรือ
สนธิสญ
ั ญาพหุภาคีเปนสนธิสญ
ั ญาอันมีเนือ้ หาสาระเกีย่ วกับการคุม ครองตัวบุคคลดวย
เหตุดานมนุษยธรรม (humanitarian reason) แลว ถึงแมจะมีรัฐภาคีภาคีบางรัฐฝาฝน
สนธิสัญญาเชนวานั้นก็ตาม รัฐภาคีอื่นจะยกเลิกหรือระงับการบังคับใชสนธิสัญญานั้น
มิได เชน อนุสัญญากรุงเจนีวาเพื่อคุมครองผูประสบภัยสงคราม (Geneva Convention
for the Protection of Victim of War)หรือสนธิสัญญาเกี่ยวกับผูลี้ภัยหรือเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน เปนตน ซึ่งเปนสนธิสัญญาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุมครองตัวบุคคลเปนหลัก
และโดยเฉพาะอยางยิง่ รัฐภาคีแหงสนธิสญ
ั ญาดังกลาวจะใชมาตรการตอบโต (reprisal)
ตอบุคคลซึ่งไดรับความคุมครองตามสนธิสัญญาเชนวานั้นมิได ถึงแมวารัฐภาคีอื่นจะ
194 Article 60, id.

3. A material breach of a treaty, for the purpose of this article, consists in :
(a) A repudiation of the party not sanction by the present Convention; or
(b) The violation of the provision essential to the accomplishment of the object or of purpose
of the treaty.
195 Article 60, id.
4. The forgoing paragraphs are without prejudice to any provision in the treaty applicable in
the event of a breach.
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ฝาฝนสนธิสัญญาเชนวานั้นก็ตาม196
เปนที่ นาสังเกต วา การ ที่ รัฐ ภาคี ใด ภาคี หนึ่ง แหง สนธิสัญญา ไมวา จะ เปน
สนธิสญ
ั ญา ทวิภาคีหรือสนธิสญ
ั ญาพหุภาคีก็ตามฝาฝนสนธิสญ
ั ญาดังกลาว สนธิสญ
ั ญา
เชนวานั้นไมสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ เพียงแตกอใหเกิดสิทธิแกรัฐภาคีอื่นที่จะเลือกวาจะ
ยกเลิกสนธิสัญญาหรือระงับการใชบังคับสนธิสัญญาหรือไมเทานั้น และรัฐภาคีที่มีสิทธิ
ดังกลาวอาจสิ้นสิทธิเชนวานั้นไดหากปรากฏวา
ก. รัฐเชนวานั้น หลังจากทราบถึงการฝาฝนสนธิสัญญาของรัฐภาคีอื่น กลับ
ตกลง ชัดแจงวา สนธิสัญญานั้นยังสมบูรณหรือยังมีผลใชบังคับอยูหรือยังคงใชบังคับใช
ตอไปแลวแตกรณี
ข. โดยการกระทำหรือพฤติกรรมของรัฐนั้นเองทำใหถือไดวารัฐนั้นไดยอมรับ
โดยไมโตแยงคัดคาน (acquiescence) ถึงความสมบูรณของสนธิสญ
ั ญาหรือการยังคงมี
197
ผลใชบังคับของสนธิสัญญา แลวแตกรณี
3.9.7การพนวิสัยในการปฏิบัติตามสนธิสัญญา(impossibilityofperformance)
ในกรณีทการ
ี่ ปฏิบตั ตาม
ิ พันธกรณีแหงสนธิสญ
ั ญาโดยรัฐภาคีใดรัฐภาคีหนึง่ ตก
เปนอันพนวิสัย (impossibility of performance) โดยเหตุปจจัยภายนอกและมิใชความ
ผิดของรัฐภาคีฝายนัน้ รัฐภาคีเชนวานัน้ อาจยกเลิกหรือถอนตัวจากสนธิสญ
ั ญาได ดังนัน้
ขอ 61 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 จึงบัญญัติวา
1. รัฐ ภาคี อาจ หยิบยก เอาการ พนวิสัย (impossibility) ใน การ ปฏิบัติ ตาม
สนธิสญ
ั ญาเพือ่ เปนเหตุในการยกเลิกหรือถอนตัวออกจากสนธิสญ
ั ญาไดหากการพนวิสยั
นัน้ เปนผลมาจากการสิน้ สลาย (disappearance) หรือการถูกทำลาย (destruction) อยาง
ถาวรของวัตถุอันจำเปนในการปฏิบัติตามสนธิสัญญา แตถาหากการพนวิสัยเชนวานั้น
เปนเพียงการชั่วคราว รัฐภาคีนั้นอาจกลาวอางการพนวิสัยนั้นไดเพียงเพื่อการระงับการ
196 Article 60, id.

Paragraph 1 to 3 do not apply to provisions relating to the protection of the human person
contained in treaties of a humanitarian character, in particular to provisions prohibiting any
from of reprisals against persons protected by such treaties.
197 Article 45, supra note 142
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ใชบังคับสนธิสัญญาเปนการชั่วคราวเทานั้น198
ตัวอยางของการพนวิสยั ในกรณีนีได
้ แก กรณีทรัี่ ฐหนึง่ มีพันธกรณีทีจ่ ะตองจัดสง
น้ำในแมน้ำใหอีกรัฐหนึ่งเพื่อการชลประทานตามสนธิสัญญา แตปรากฏวาน้ำในแมน้ำ
แหงเพราะอากาศแลง รัฐซึ่งมีพันธกรณีดังกลาวจึงไมสามารถจัดสงน้ำใหแกอีกรัฐหนึ่ง
ตามสนธิสัญญาได ในกรณีเชนวานี้ รัฐซึ่งพันธกรณีดังกลาวอาจยกเลิกสนธิสัญญาเสีย
ได199 แต ถาหาก การ ที่ แมน้ำ แหงลง นั้น เปน เพียง การชั่วคราว รัฐเชนวานั้นจะยกเลิก
สนธิสัญญาเชนวานั้นมิได ไดแตเพียงระงับการใชบังคับสนธิสัญญาดังกลาวเปนการ
ชั่วคราวเทานั้น
2. รัฐ ภาคี มิ อาจ กลาวอาง การ พนวิสัย ดังกลาว มา เปน เหตุ ใน การ ยกเลิก
สนธิสัญญาหรือถอนตัวจากสนธิสัญญาหรือระงับการใชบังคับสนธิสัญญาได หากการ
พนวิสยั เชนวานัน้ เปนผลมาจากการฝาฝนพันธกรณีตามสนธิสญ
ั ญา200 เชนตามตัวอยาง
ขางตน หากการที่แมน้ำดังกลาวแหงลงเปนเพราะรัฐซึ่งมีพันธกรณีตองสงน้ำนั้นฝาฝน
พันธกรณีแหงสนธิสญ
ั ญาโดยสงน้ำใหแกรัฐอืน่ หรือนำน้ำไปใชเองจนไมมน้ี ำจะสงใหแก
รัฐภาคีคูสนธิสัญญา ในกรณีเชนวานี้ รัฐซึ่งมีพันธกรณีดังกลาวนอกจากจะไมสามารถ
อางการพนวิสัยมาเปนเหตุในการยกเลิกสนธิสัญญาหรือถอนตัวจากสนธิสัญญาหรือ
ระงับการใชบังคับสนธิสัญญาแลว รัฐดังกลาวยังตองรับผิดตอรัฐภาคีอื่นเพราะเหตุแหง
การฝาฝนพันธกรณีเชนวานั้นอีกดวย

198 Article 61 Supervening impossibility of performance

1. A party may invoke the impossibility of performing a treaty as a ground for terminating or
withdrawing from it if the impossibility results from the performance disappearance or destruction of an object indispensable for the execution of the treaty. If the impossibility is temporary,
it may be invoked only as a ground foe suspending the operation of the treaty.

199 Akehurst, supra note 11, p. 138.
200 Article 61,

id.
2. Impossibility of performance may not be invoke by a party as a ground for terminating,
withdrawing from or suspending the operation of a treaty if the impossibility is the result of a
breach by that party either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty.
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3.9.8พฤติการณที่เปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก(rebus sic stantibus)
ใน การ ยก ราง อนุสัญญา วาดวย กฎหมาย สนธิสัญญานั้น คณะกรรมาธิการ
กฎหมายระหวางประเทศไดสรุปไววาหลักพฤติการณที่เปลี่ยนไปเปนอยางมาก (rebus
sic stantibus) เปนหลักซึ่งนักกฎหมายระหวางประเทศสวนใหญยอมรับวามีอยูใน
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสนธิสัญญา201 ซึ่งหากเกิดขึ้นยอมมีผลตอการยกเลิก
สนธิสัญญาหรือการถอนตัวจากสนธิสัญญาหรือการระงับการใชบังคับสนธิสัญญาได
อยางไรก็ดี นักกฎหมายระหวางประเทศตลอดทั้งคณะกรรมาธิการกฎหมาย
ระหวางประเทศเห็นพองตองกันวาการกลาวอางหลักพฤติการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
มากเพือ่ เปนเหตุในการยกเลิกสนธิสญ
ั ญาหรือการถอนตัวจากสนธิสญ
ั ญาหรือการระงับ
การใชบังคับสนธิสญ
ั ญานีต้ องใชอยางจำกัด กลาวคือ ควรจะเปนลักษณะทีเป
่ นขอยกเวน
มากกวาที่จะเปนหลักทั่วไป มิฉะนั้นแลวรัฐภาคีก็จะยกหลักพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป
อยางมาก (rebus sic stantibus) นี้ขึ้นกลาวอางเพื่อยกเลิกสนธิสัญญาหรือถอนตัวจาก
สนธิสัญญาหรือระงับการใชบังคับสนธิสัญญาได อันจะทำใหหลักสนธิสัญญาตองเปน
สนธิสัญญา (pacta sunt servanda) ซึ่งเปนหัวใจของกฎหมายระหวางประเทศวาดวย
สนธิสญ
ั ญาเสือ่ มความศักดิสิ์ ทธิลง
์ ไป เพราะในความเปนจริงแลวพฤติการณตางๆ ในทาง
ระหวางประเทศก็เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา202
ดังนั้น เมื่อมีการทำสนธิสัญญาแลว รัฐภาคีทั้งหลายตองเคารพสนธิสัญญา
เชนวานั้นจนกวาจะมีพฤติการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากอันจะทำใหรัฐภาคีแหง
สนธิสัญญานั้นตองรับภาระอยางหนักในการปฏิบัติตามพันธกรณีแหงสนธิสัญญาและ
รัฐภาคีนั้นมิไดคาดเห็นในขณะทำสนธิสัญญาวาจะเกิดพฤติการณเชนวานั้นขึ้น
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศไดปฏิเสธแนวความคิดที่วาหลัก
พฤติการณที่เปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก (rebus sic stantibus) นี้เปนสวนหนึ่งของหลัก
สัญญาตองเปนสัญญา (pacta sunt servanda) กลาวคือ ถือวาสนธิสัญญาทุกฉบับ
จะมีขอบทโดยปริยายวาสนธิสัญญาตองเปนสนธิสัญญา (pacta sunt servanda) และ
มี ผล ใช บังคับ ตลอดไป ตราบ เทาที่ พฤติการณ ในขณะที่ทำ สนธิสัญญา นั้น ยัง คงเดิม
201 Y.B.I.L.C. (1966), pp.256-58.
202 Id.
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(rebus sic stantibus) ทั้งนี้ คณะกรรมการกฎหมายระหวางประเทศเห็นวา เฉพาะใน
กรณีทเป
ี่ นขอยกเวนจริงๆ เทานัน้ ทีรั่ ฐภาคีแหงสนธิสญ
ั ญาจะสามารถอางหลักพฤติการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากจากขณะที่ทำสนธิสัญญาไดและถึงแมจะมีพฤติการณที่
เปลี่ยนแปลง ไป อยาง มาก เกิดขึ้น จริง พฤติการณ เชนวา นั้น ก็ มิได ทำให สนธิสัญญา
สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติแตประการใด เพียงแตเปนเหตุใหรัฐภาคีแหงสนธิสัญญายกขึ้น
กลาวอาง เพื่อ ยกเลิก สนธิสัญญา หรือ ถอนตัว จาก สนธิสัญญา หรือ ระงับ การ ใช บังคับ
สนธิสัญญาเทานั้น ในกรณีเชนวานี้ หากรัฐภาคีที่เกี่ยวของแหงสนธิสัญญาตองการจะ
แกไขเปลีย่ นแปลงสนธิสญ
ั ญาดังกลาวเมือ่ มีพฤติการณเปลีย่ นแปลงไปเชนวานัน้ รัฐภาคี
เหลานั้นก็จะตองมาเจรจาทำความตกลงกันเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญาตามขอ
39 ถึง 41 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969 ตอไป
ขอ 62 วรรค 1 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.
1969 บัญญัตวิ า
การเปลีย่ นแปลงอยางมากแหงพฤติการณ (fundamental change of circumstances) ซึง่ เกิดขึน้ แกพฤติการณซึง่ มีอยูในขณะที

ทำ
่ สนธิสญ
ั ญาและเปนพฤติการณซึง่
รัฐภาคีแหงสนธิสัญญามิไดคาดเห็นมากอน ยอมไมอาจยกขึ้นเปนเหตุเพื่อยกเลิกหรือ
ถอนตัวจากสนธิสัญญาได เวนแต
ก. การมีอยูของ
 พฤติการณเหลานัน้ เปนพืน้ ฐานสำคัญของการใหความยินยอม
ของรัฐภาคีเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาและ
ข. ผลของการเปลีย่ นแปลงนัน้ กอใหเกิดการแปรเปลีย่ นแปลงรูปแบบอยางมาก
ของเนื้อหาแหงพันธกรณีซึ่งยังคงตองปฏิบัติตอไปตามสนธิสัญญา203

203

Article 62 Fundamental change of circumstances
1. A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing
at the time or the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not
be invoked as a ground for terminating or withdrawing from the treaty unless:
(a) The existence of those circumstance constituted an essential basis of the consent of the
parties to be bound by the treaty and ;
(b) The effect of the change is radically to transform the extend of obligations still to be perform
under the treaty.
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จากขอ 62 วรรค 1 ขางตน จะเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงอยางมากแหง
พฤติการณอันจะทำใหรัฐภาคีแหงสนธิสัญญาอางเปนเหตุเพื่อยกเลิกหรือถอนตัวจาก
สนธิสญ
ั ญาไดก็ตอ เมือ่ เขาองคประกอบทัง้ ขอ ก. และ ข. หากเขาเพียงองคประกอบขอใด
ขอหนึ่งเทานั้นก็ยังไมถือวาเปนเหตุเพียงพอที่รัฐภาคีจะใชกลาวอางในการยกเลิกหรือ
ถอนตัวจากสนธิสัญญาได
อยางไรก็ดี การเปลีย่ นแปลงอยางมากแหงพฤติการณดังกลาวขางตนนีไม
้ อาจ
เปนเหตุใหรัฐภาคียกขึ้นกลาวอางเพื่อยกเลิกหรือถอนตัวจากสนธิสัญญาไดในกรณีดัง
ตอไปนี้หาก
ก. สนธิสัญญาเชนวานั้นเปนสนธิสัญญาที่กำหนดเขตแดน (boundary) เชน
สนธิสัญญาที่กำหนดใหใชรองน้ำลึก (thalweg) ในแมน้ำเปนพรมแดนระหวางรัฐและ
ตอมาปรากฏวาแมนำ้ นัน้ เปลีย่ นเสนทางหรือเกิดทีงอก
่ ริมฝง หรือเกิดเกาะกลางแมนำ้ หรือ
มีเหตุอื่นใดอันเปนผลทำใหรองน้ำลึกนั้นเปลี่ยนแปลงตามไปดวยหรือ
ข. หากการเปลีย่ นแปลงอยางมากเชนวานัน้ เปนผลมาจากการฝาฝนพันธกรณี
แหงสนธิสัญญาหรือพันธกรณีในทางระหวางประเทศอื่นใดที่รัฐภาคีนั้นมีอยูตอรัฐภาคี
อืน่ แหงสนธิสญ
ั ญา204 การอางการเปลีย่ นแปลงไปอยางมากแหงพฤติการณทีมี่ อยูในขณะ

ทำสนธิสัญญานี้ นอกจากรัฐจะยกขึ้นอางเปนเหตุในการยกเลิกสนธิสัญญาหรือถอนตัว
จาก สนธิ สัญญ แลว รัฐ ยัง อาจ ยก เหตุ ดังกลาว เพื่อ ระงับ การ ใช บังคับ สนธิสัญญา ได
อีกดวย205
204

Article 62, id.
2. A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating
or withdrawing from a treaty:
(a) If the treaty establishes a boundary; or
(b) If the fundamental change is the result of a breach by the treaty invoking it either of an
obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any party to the
treaty.

205 Article 60

If the under the forgoing paragraphs, a parties may invoke a fundamental change of
circumstances as a ground for terminating or withdrawing from a treaty, it may also invoke
the change as a ground for suspending the operation of the treaty.
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อยางไรก็ดี รัฐอาจสิ้นสิทธิทีจะ
่ ยกเอาการเปลีย่ นแปลงอยางมากซึ่งพฤติการณ
ซึ่งมีอยูในขณะทำสนธิสัญญาเพื่อยกเลิกหรือเพื่อถอนตัวจากสนธิสัญญาหรือเพื่อระงับ
การ ใช บังคับ สนธิสัญญา ได หาก ปรากฏ วา รัฐ ซึ่ง มี สิทธิ กลาวอาง การ เปลี่ยน แปลง
พฤติการณเชนวานัน้ ไดตกลงอยางชัดแจงวาสนธิสญ
ั ญายังคงสมบูรณและมีผลใชบังคับ
ตอไปหรือยังคงมีผลใชบังคับตอไป แลวแตกรณีหรือโดยเหตุที่รัฐเชนวานั้นไดกระทำ
การใดๆ อันถือวาเปนการยอมรับโดยไมโตแยงคัดคานถึงความสมบูรณของสนธิสัญญา
แลวแตกรณี206
ภายหลังจากที่อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
ไดเปดใหรัฐตางๆลงนามและใหสัตยาบันใน ค.ศ. 1969 ไมนานนักกอนที่อนุสัญญานี้จะ
มีผลบังคับในวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1980 นั้น ใน ค.ศ. 1972 สหราชอาณาจักรไดเสนอ
ขอพิพาทระหวางสหราชอาณาจักรกับไอซแลนดตอศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (Inter
national Court of Justice) เกี่ยวกับการโตแยงของสหราชอาณาจักรถึงการขยายเขต
ประมงฝายเดียวของไอซแลนดจาก 12 ไมลทะเล เปน 50 ไมลทะเล อันสงผลกระทบตอ
สิทธิการทำประมงในบริเวณดังกลาวของชาวประมงของสหราชอาณาจักร ขอพิพาท
ดังกลาว นำไปสู คำ วินิจฉัย ชี้ขาด ของ ศาล ใน คดี T h e F i s h e r i e s J u r i s d i c t i o n 207
(สหราชอาณาจักร v. ไอซแลนด)208 ซึ่งศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดกลาวถึงหลัก
พฤติการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก (rebus sic stantibus) ที่ไอซแลนดกลาวอาง
ไวดวย

206 Article 45 Loss of a right to invoke a ground for invalidating, terminating, withdrawing, from

or suspending the operation of a treaty under article 46 to 50 or article 60 and 62 if, after
becoming aware of the fact:
(a) It shall have expressly agreed that the treaty is valid or remains in force or continues in
force or in operation, as the case may be ; or
(b) It must be reason of it conduct be considered as having acquiesced in the validity of the
treaty or in its maintenance in force or in operation, as the case may be.
207 I.C.J.

Reports (1973), pp. 3-47.
208 นอกจากอังกฤษจะฟองไอซแลนดแลว ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีก็ยังฟองไอซแลนดตอ
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศพรอมๆ กันกับอังกฤษดวย I.C.J. Reports (1973), pp. 49-91.
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สื บ เนื่ อ งจาก ข อ พิ พ าท ระหว า ง สหราชอาณาจั ก ร กั บ ไอซ แ ลนด ข า งต น
สหราชอาณาจักรไดเสนอขอพิพาทตอศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศมีเขตอำนาจเหนือขอ
พิพาทดังกลาวตามขอ 36 วรรค 1209 ของธรรมนูญศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศและบันทึก
แลกเปลีย่ น (Exchange of Notes) ลงวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 1961 ระหวางสหราชอาณาจักร
กับไอซแลนด ซึ่งตามบันทึกแลกเปลี่ยนนั้น สหราชอาณาจักรรับรองการอางเขตประมง
12 ไมลทะเลของไอซแลนดเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ไอซแลนดตกลงวาขอพิพาทใดๆ อัน
เกี่ยวกับการขยายอำนาจเขตทางประมงของไอซแลนดทีเกิ
่ น 12 ไมลทะเล จะตองเสนอ
ตอศาลยุติธรรมระหวางประเทศเมื่อรัฐภาคีฝายใดฝายหนึ่งรองขอ
รัฐบาลของไอซแลนดแจงตอศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศโดยจดหมายลงวันที่
29 พฤษภาคม ค.ศ.1972 วาไอซแลนดไมเต็มใจที่จะยอมรับเขตอำนาจของศาลและจะ
ไมแตงตัง้ ตัวแทนแกตา งดวย ดังนัน้ รัฐบาลของสหราชอาณาจักรจึงไดขอใหศาลกำหนด
มาตรการคุมครองชั่วคราว (interim measures of protection) ตามขอ 41 ของธรรมนูญ
ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศซึง่ ศาลไดสัง่ ตามทีรั่ ฐบาลของสหราชอาณาจักรรองขอและ
สั่งใหมีการพิจารณาในประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาลเพื่อวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีตอไป
จากคำวินจิ ฉัยของศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศลงวันที่ 2 กุมภาพันธ ค.ศ. 1973
โดยคะแนนเสียง 14 ตอ 1 ศาลเห็นวา ศาลมีเขตอำนาจเหนือขอพิพาทดังกลาวโดยศาล
ได วินิจฉัย ขอ คัดคาน เขต อำนาจศาล ของ ไอซแลนด โดยเฉพาะ อยางยิ่ง การ อาง การ
เปลี่ยนแปลงไปอยางมากแหงพฤติการณ (fundamental change of circumstances
หรือ (rebus sic stantibus) ซึ่งเคยมีอยูในขณะที่ไอซแลนดทำบันทึกการแลกเปลี่ยน
(Exchange of Notes) กับสหราชอาณาจักรลงวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 1961 มาเปนเหตุ
ใหไอซแลนดไมตองผูกพันตามพันธกรณีแหงบันทึกแลกเปลี่ยนนั้นเพราะถือวาบันทึก
แลกเปลี่ยนนั้นถูกยกเลิกเพราะการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากแหงพฤติการณเชนวานั้น
แลว ดังนั้น จึง ไม ถือวา ไอซแลนดยิย ยอม ดวย กับ การ เสนอ ขอ พิพาท เกี่ยวกับ การ
ขยายอำนาจเกี่ยวกับการประมงของไอซแลนดเกินกวา 12 ไมลทะเลตอศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศ
209 Article 36 of the Statute of International Court of Justice

(1) The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matter
specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in
force.
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ในประเด็นเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงไปเปนอยางมากแหงพฤติการณซึง่ มีอยูในขณะ

ที่ทำสนธิสัญญา (fundamental change of circumstances) นั้น ศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศ ได สรุปวา ไอซ แลนด อางวา การ ที่ ไอซ แลนด ยอม ทำ บันทึก แลกเปลี่ยน กับ
สหราชอาณาจักรนั้นเพราะไอซแลนดไมทราบมากอนในขณะที่ทำบันทึกแลกเปลี่ยน
ดังกลาว วา กฎหมาย ระหวาง ประเทศ วาดวย การ ประมง จะ พัฒนา ไป จน ถึง ระดับ ที่
นานาประเทศรวมทั้งสหราชอาณาจักรดวยตางก็ยอมรับการใชเขตอำนาจทางประมง
แตเพียงผูเดียวของรัฐชายฝงจนถึงระยะ 12 ไมลทะเลดังกลาวจะเปนที่ยอมรับกันโดย
ทั่วไปแลว ไอซแลนดคงไมมีความจำเปนใดๆที่จะตองบันทึกแลกเปลี่ยนดังกลาวให
สหราชอาณาจักรยอมรับการใชเขตอำนาจทางการประมงแตเพียงผูเดียวของไอซแลนด
ในระยะ 12 ไมลทะเลเพือ่ แลกกับการเสนอขอพิพาทเกีย่ วกับการขยายเขตอำนาจดังกลาว
เกิน 12 ไมลทะเลตอศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศกลาววาการอางการเปลีย่ นแปลงไปอยางมากแหง
พฤติการณ โดยไอซแลนดนั้นไมเกี่ยวกับประเด็นที่พิจารณาอยู เนื่องจากมูลเหตุชักจูงใจ
ของ ไอซ แลนด ที่ จะ เขา ทำ บันทึก แลกเปลี่ยน ดังกลาว นั้น อาจ เปน เพราะ ตองการ ให
สหราชอาณาจักรใหการรับรองในทันทีถึงการใชอำนาจทางประมงแตเพียงผูเดียวของ
ไอซแลนดในระยะ 12 ไมลทะเล รอบเกาะไอซแลนด ซึ่งการรับรองการประมงแตเพียง
ผูเ ดียวดังกลาวอาจไมจำเปนอีกหรืออาจไมจำตองมีเมือ่ รัฐภาคีแหงบันทึกแลกเปลีย่ นนัน้
กลาวคือ สหราชอาณาจักรเองก็ไดขยายเขตอำนาจทางประมงของตนออกไปในระยะ
12 ไมลทะเลดวยเชนกัน
ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศชีว้ าในคดีนีวั้ ตถุประสงคและความมุง ประสงคแหง
บันทึกแลกเปลี่ยนดังกลาวตลอดทั้งพฤติการณซึ่งกอใหเกิดความยินยอมของรัฐภาคี
ทั้งสองที่จะผูกพันตามบันทึกแลกเปลี่ยนไมเพียงแตเพื่อการวินิจฉัยการอางเขตอำนาจ
ทางประมงของไอซแลนดในระยะ 12 ไมลทะเลเทานัน้ หากแตวัตถุประสงคและความมุง
ประสงคแหงบันทึกแลกเปลี่ยนดังกลาวมีกวางกวานั้น กลาวคือ เพื่อกำหนดวิธีการซึ่งรัฐ
ภาคีทั้งสองจะสามารถยุติปญหาเรื่องความสมบูรณของการอางเขตอำนาจทางทะเล
ตอไปไดอีกดวย ขอสรุปนี้พิจารณาไดจากทั้งตัวบันทึกแลกเปลี่ยนเองและความเปนมา
ของ การ เจรจา ระหวาง รัฐ ภาคี ทั้งสอง อีกดวย ซึ่ง ตอง นำมา พิจารณา ใน ฐานะ ที่ เปน
พฤติการณซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ทำบันทึกแลกเปลี่ยน
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ศาลยุติธรรมระหวางประเทศกลาวตอไปอีกวาบางทีอาจเปนไปไดวาขณะนี้
ไอซแลนดอาจพบวามูลเหตุจูงใจบางประการซึ่งทำใหไอซแลนดเขาสูการทำบันทึกการ
แลกเปลี่ยนใน ค.ศ. 1961 นั้นอาจลดนอยลงหรือหายไปหมดแลว แตกระนั้นก็ตาม ก็ไม
เปนเหตุที่จะทำใหไอซแลนดปฏิเสธพันธกรณีตามบันทึกแลกเปลี่ยนนั้นไดซึ่งยังคงมี
วัตถุประสงคและความมุง ประสงคอยางเดิมและไอซแลนดก็ไดประโยชนตางๆ จากบันทึก
แลกเปลีย่ นเชนวานัน้ เชน ไดรบั การรับรองจากสหราชอาณาจักรตัง้ แต ค.ศ. 1961 ถึงการ
ใชเขตอำนาจทางประมงแตเพียงผูเ ดียวของไอซแลนดในระยะ 12 ไมลทะเล อีกทัง้ เสนฐาน
(baselines) ซึ่งกำหนดโดยไอซแลนดก็ไดรับการยอมรับจากสหราชอาณาจักรตลอดทั้ง
การเลิกใชสิทธิดัง้ เดิมในการทำประมง (traditional fishing rights) ในเขตดังกลาวภายใน
3 ป โดยเรือซึง่ จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร ดังนัน้ ไอซแลนดจึงตองเคารพตอพันธกรณี
แหงบันทึกการแลกเปลีย่ นในสวนของตนทีจะ
่ ยอมรับถึงการวินจิ ฉัยถึงความสมบูรณของ
การขยายเขตอำนาจที่เกินจากระยะ 12 ไมลทะเลนั้น
นอกจากนัน้ ในสนธิสญ
ั ญาซึง่ มีทัง้ พันธกรณีทีปฏิ
่ บตั เรีิ ยบรอยแลว (executed)
และพันธกรณีที่ยังมิไดปฏิบัติใหลุลวง (executory) โดยที่รัฐภาคีฝายหนึ่งไดประโยชน
จากพันธกรณีที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นไปเรียบรอยแลว การอนุญาตใหรัฐภาคีฝายนั้นยกเลิก
พันธกรณีซึง่ ตนไดยอมรับแลวตามสนธิสญ
ั ญาเพือ่ แลกเปลีย่ นกับพันธกรณีซึง่ รัฐภาคีอีก
ฝายหนึ่งไดปฏิบัติเสร็จสิ้นไปแลวยอมไมอาจยอมรับได
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดกลาวถึงหลักการเปลี่ยนแปลงอยางมากแหง
พฤติการณซึง่ เคยมีอยูในขณะ

ทำสนธิสญ
ั ญาตลอดจนเงือ่ นไขและขอยกเวนทีบั่ ญญัตไว
ิ
ในขอ 62 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 วาอาจ
ถือไดวาเปนหลักจารีตประเพณีระหวางประเทศซึ่งอนุสัญญาดังกลาวเอามาประมวลไว
ทั้งนี้ รัฐ ภาคี จะ อาง เหตุ ดังกลาว เพื่อ ยกเลิก สนธิสัญญา ได นั้น จะ ตอง ปรากฏ วาการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติการณดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก (fundamental)
จึงจะใชเปนเหตุเพือ่ ยกเลิกสนธิสญ
ั ญาไดและศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศไดสรุปวา ขอ
กลาวอางของไอซแลนดที่วา การแลกเปลี่ยนทางดานเทคนิคการทำประมงนั้นกอใหเกิด
อันตรายอยางมากตอประโยชนอันสำคัญ (vital interest) ของไอซแลนดในฐานะที่เปน
รัฐซึง่ ตองพึง่ พาทรัพยากรประมงเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจของตนนัน้ ไมสามารถกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางมาก (fundamental change) ซึ่งจะมีผลตอการตกไปหรือการคง
มีอยูแหงพันธกรณีในบันทึกแลกเปลี่ยนวาดวยการเสนอขอพิพาทเกี่ยวกับการขยายเขต
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อำนาจทางประมงคของไอซแลนดเกินกวา 12 ไมลทะเลได210
3.9.9สนธิสัญญาที่ขัดกับกฎหมายเด็ดขาด(juscogens)แหงกฎหมายระหวาง
ประเทศซึ่งเกิดขึ้นใหม
ในกรณีที่รัฐไดทำสนธิสัญญาและใชบังคับสนธิสัญญานั้นมาระยะเวลาหนึ่ง
แลวแตตอมาปรากฏวาไดเกิดหลักเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศในลักษณะทีเป
่ น
กฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) แหงกฎหมายระหวางประเทศซึ่งหามการกระทำดังที่
ปรากฏในสนธิสญ
ั ญาหรือปรากฏวา เนือ้ หาสาระแหงสนธิสญ
ั ญาทีใช
่ บังคับอยูนั น้ ขัดกับ
กฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) ดังกลาว ในกรณีเชนวานี้ ขอ 64 ของอนุสัญญากรุง
เวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 บัญญัติวา หากกฎเกณฑทั่วไปแหง
กฎหมายระหวางประเทศซึ่งรัฐมิอาจทำสนธิสัญญายกเวนเปลี่ยนแปลงอยางอื่นไดนั้น
เกิดขึ้น บรรดาสนธิสัญญาทั้งหลายที่ใชบังคับอยูซึ่งขัดแยงกับกฎเกณฑดังกลาวยอมตก
เปนโมฆะ (void) และสิ้นสุดลงทันที211
เปนที่นาสังเกตวา ขอ 64 นี้แตกตางจากขอ 53 ของอนุสัญญาเดียวกัน กลาว
คือในกรณีของขอ 53 นัน้ กฎเกณฑแหงกฎหมายระหวางประเทศทีมี่ ลักษณะเปนกฎหมาย
เด็ดขาด (jus cogens) นั้นมีอยูแลวในขณะที่รัฐไดทำสนธิสัญญา ดังนั้น สนธิสัญญา
เชนวานั้นจึงมีผลใชบังคับโดยสมบูรณจนกระทั่งถึงเวลาที่เกิดกฎเกณฑแหงกฎหมาย
ระหวางประเทศที่เปนกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) ขึ้น ในกรณีเชนวานี้ การตกเปน
โมฆะ (void) ของสนธิสัญญาเชนวานั้นเริ่มขึ้นตั้งแตเวลาที่เกิดกฎเกณฑแหงกฎหมาย
ระหวางประเทศที่เปนกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) นั้น จึงมีผลทำใหสนธิสัญญานั้น
สิ้นสุดลงทันทีนับแตเวลานั้นเปนตนไป โดยการตกเปนโมฆะในกรณีเชนวานี้ มิไดเปน
โมฆะ ตั้งแต เริ่มทำ สนธิสัญญา (void ab initio) แต ประการใด พันธกรณี ใดๆ แหง
สนธิสญ
ั ญาดังกลาวซึง่ กระทำไปแลวกอนทีจ่ ะเกิดกฎเกณฑแหงกฎหมายระหวางประเทศ
ทีเป
่ นกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) ขึน้ นัน้ ยอมสมบูรณทุกประการ รัฐภาคีจะเรียกรอง
210 I.C.J.

Reports (1973), pp. 3-47.

211 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 conflict with that norm becomes void and terminates.
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ใหรัฐภาคีอื่นใดซึ่งปฏิบัติตามพันธกรณีแหงสนธิสัญญากอนที่พันธกรณีเชนวานั้นจะ
ขัดกับกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) ซึ่งเกิดขึ้นในภายในหลังจากการทำสนธิสัญญา
ใหรับผิดมิได เพราะการกระทำทั้งหลายตามสนธิสัญญากอนหนาที่จะเกิดกฎหมาย
เด็ดขาดเชนวานั้นยอมเปนอันสมบูรณทุกประการ
3.9.10การตัดความสัมพันธทางทูตหรือกงสุล
การตัดความสัมพันธทางทูตหรือทางกงสุลระหวางรัฐภาคีแหงสนธิสัญญานั้น
จะ ไม กระทบ กระเทือน ตอ ความ สัมพันธ ทาง กฎหมาย ซึ่ง รัฐ ภาคี เหลานั้น มี อยู ตาม
สนธิสญ
ั ญาเวนแตการคงอยูแห
 งความสัมพันธทางทูตหรือทางกงสุลนัน้ เองจะเปนเงือ่ นไข
สำคัญ แหง การ ทำ ใหการ ใช บังคับ สนธิสัญญา นั้น ตามที่ บัญญัติ ไว ใน ขอ 63212 ของ
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
อยางไรก็ดี เปนทีเข
่ าใจและยอมรับกันโดยทัว่ ไปวา สนธิสญ
ั ญาทีเกี
่ ย่ วกับความ
สัมพันธทางทูตและทางกงสุล เชน อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต
ค.ศ. 1961 (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961)213 และอนุสัญญา
กรุง เวียนนา วาดวย ความ สัมพันธ ทาง กงสุล ค.ศ. 1963 (Vienna Convention on
Consular Relations, 1963)214 ตางก็เปนอนุสญ
ั ญาซึง่ ประมวลหลักจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับความสัมพันธทางทูตและความสัมพันธทางกงสุลไว ดังนั้น ถึงแมจะมี
การตัดความสัมพันธทางทูตหรือความสัมพันธทางกงสุลระหวางรัฐภาคีแหงสนธิสญ
ั ญา
เชนวา นั้น ก็ตาม ซึ่ง อาจ กระทบ กระเทือน ถึง พันธกรณี ระหวาง รัฐ ภาคี ของ อนุสัญญา
ดังกลาวนั้น แตก็หากระทบกระเทือนตอพันธกรณีตามจารีตประเพณีระหวางประเทศที่
เกี่ยวกับความสัมพันธทางทูตหรือทางกงสุลแตอยางใดไม ดังนั้น รัฐซึ่งตัดความสัมพันธ
ทางทูตหรือทางกงสุลยังคงตองปฏิบัติตามพันธกรณีอันเกิดจากจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับความสัมพันธทางทูตหรือทางกงสุลเชนวานั้นตอไป เชน พันธกรณีที่รัฐ
212 Article 63 Severance of diplomatic or consular relations

The severance of diplomatic or consular relations between parties to a treaty does not affect
the legal relations established between them by the treaty except insofar as the existence of
diplomatic or consular relations is indispensable for the application of the treaty.

213 500U.N.T.S.

95, done at Vienna on 18 April 1961 and entered into force on 24 April 1964

214 596U.N.T.S. done at Vienna on 24 April 1963 and entered into force on 19 March 1967
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จะตองใหความคุมครองแกตัวแทนทางทูตหรือเจาพนักงานกงสุลจนกวาบุคคลดังกลาว
จะเดินทางออกจากดินแดนของรัฐนั้น เปนตน
ดังนัน้ แมรัฐจะไมมความ
ี
สัมพันธทางทูตหรือทางกงสุลระหวางกันเลยก็ตาม รัฐ
ดังกลาวก็ยังสามารถเขาทำสนธิสญ
ั ญาระหวางกันไดเพราะการทำสนธิสญ
ั ญาของรัฐนัน้
เปนสิทธิของรัฐตามกฎหมายระหวางประเทศอยูแลว จึงไมเกี่ยวของหรือขึ้นอยูกับความ
สัมพันธทางทูตหรือทางกงสุลระหวางกันแตประการใด ซึง่ หลักกฎหมายระหวางประเทศ
ในเรือ่ งนีก็้ ไดรบั การรับรองยืนยันไวในขอ 74215 ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 แลว



3.10ขั้นตอนเกี่ยวกับความไมสมบูรณการยกเลิกการถอนตัว
หรือการระงับการใชบังคับสนธิสัญญา

3.10.1การแจงใหทราบ(notification)
ใน กรณีที่ ภาคี กลาวอาง เหตุ ที่ ทำให ความ ยินยอม ของ ตน เพื่อ ผูกพัน ตาม
สนธิสัญญา ไม สมบูรณ หรือ เหตุ ที่ ทำให สนธิสัญญา ตก เปน โมฆะ หรือ เพื่อ ยกเลิก หรือ
ถอนตัวจากสนธิสัญญาหรือเพื่อระงับการใชบังคับสนธิสัญญานั้น ขอ 65 วรรค 1 ของ
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 กำหนดใหภาคีนั้นตอง
แจง ให ภาคี อื่นๆ ทราบ ถึง การ กลาวอาง ของ ตน โดย การ แจง เชนวา นั้น จะ ตอง ระบุ ถึง
มาตรการทีภาคี
่ นัน้ เสนอทีจ่ ะใชเกีย่ วกับสนธิสญ
ั ญา เชน ยกเลิก ถอนตัวหรือระงับการใช
บังคับ สนธิสัญญา แลวแต กรณี ตลอด ทั้ง เหตุผล แหง การ นั้น 216 การ แจง ดังกลาว ตอง
215 Article 74 Diplomatic and consular relations and the conclusion of Treaties

The severance or absence of diplomatic or consular relations between or more States does
not prevent the conclusion of treaties between those States. The conclusion of a treaty does
not in itself affect the situation in regard to diplomatic or consular relations.

216 Article 65 Procedure to be followed with respect to invalidity, termination, withdrawal from

or suspension of the operation of a treaty
1. A party which, under the provisions of the present Convention, invokes either a defect in
its consent to be bound by a treaty or a ground for impeaching the validity of a treaty,
terminating it, withdrawing from it or suspending its operation, must notify the other parties of
its claim. The notification shall indicate the measure proposed to be taken with respect to the
treaty and the reasons therefor.
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ทำเปนลายลักษณอักษร217
ในกรณีดังกลาวขางตน เวนแตในกรณีเรงดวนเปนพิเศษ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ไมนอยกวาสามเดือนับแตภาคีอื่นๆ ไดรับการแจงเหตุดังกลาวขางตน หากไมปรากฏวา
ภาคีใดคัดคานการแจงเชนวานั้น ภาคีซึ่งแจงถึงเหตุดังกลาวขางตนอาจดำเนินตาม
มาตรการที่ตนไดเสนอไว218
ในกรณีทภาคี
ี่ อืน่ ใดภาคีหนึง่ คัดคานการแจงเหตุเชนวานัน้ ภาคีดังกลาวจะตอง
หาทางระงับขอขัดแยงดังกลาวตามทีระบุ
่ ไวในขอ 33 ของกฎบัตรสหประชาชาติ219 กลาวคือ
โดยการเจรจา (negotiation) การสอบสวน (enquiry) การประนีประนอม mediation)
การไกลเกลี่ย (conciliation) อนุญาโตตุลาการ (arbitration) การระงับขอพิพาททาง
ตุลาการ (judicial settlement) หรือโดยองคกรหรือขอตกลงในระดับภูมภิ าคหรือวิธระงั
ี บ
220
ขอพิพาทอืนใด
่ โดยสันติตามทีภาคี
่ คูพ พิ าทเลือก หรือในกรณีทคณะมนตรี
ี่
ความมัน่ คง
(Security Council) เห็นสมควร ก็ อาจ เรียก ให ภาคีคูพิพาท ระงับ ขอพิพาท ตาม วิธี
ดังกลาวขางตน221 เวนแตสนธิสัญญานั้นๆ จะไดระบุวิธีการระงับขอพิพาทระหวางภาคี
217 Article 67 Instruments for declaring invalid, terminating, withdrawing from or suspending

the operation of a treaty
1. The notification provided for under article 65, paragraph 1, must be made in writing.
218 Article 65, supra note 214

2. If, after the expiry of a period which, except in cases of special urgency, shall not be less than
three months after the receipt of the notification, no party has raised any objection, the party making
the notification may carry out in the manner provided in article 67 the measure which it has proposed.
219 Article 65, id.

3. If, however, objection has been raised by any other party, the parties shall seek a solution
through the means indicated in Article 33 of the Charter of the United Nations.

220 Article 33 of the Charter of the United Nations

1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance
of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry,
mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.

221Article 33, id.

2. The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their
dispute by such means.
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ไวเปนการเฉพาะแลวก็ใหเปนตามนั้น222
อยางไรก็ดี เวนแตจะสามารถแยกบทบัญญัติที่ไมสมบูรณแหงสนธิสัญญา
ออกจากบทบัญญัติที่สมบูรณไดตามขอ 45 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 การทีภาคี
่ ละเลยไมแจงเหตุแหงความไมสมบูรณของการใหความ
ยินยอมของตนเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาหรือเหตุที่ทำใหสนธิสัญญาตกเปนโมฆะหรือ
เพือ่ ยกเลิก หรือถอนตัวจากสนธิสญ
ั ญาหรือระงับการใชบังคับสนธิสญ
ั ญาดังกลาวขางตน
ยอไมตัดสิทธิภาคีดังกลาวทีจะ
่ ทำการแจงถึงเหตุเชนวานัน้ เพือ่ ตอบภาคีอืน่ ทีเรี่ ยกใหภาคี
ดังกลาวปฏิบัติตามสนธิสัญญาหรือที่กลาวอางวาภาคีดังกลาวฝาฝนสนธิสัญญา223
3.10 .2การระงับขอพิพาท(settlem
 en tofdis pu tes )
ในกรณีทีมี่ การคัดคานการแจงเหตุดังกลาวขางตนและภาคีคูพ พิ าทไมสามารถ
ระงับขอพิพาทระหวางกันตามขอ 33 ของกฎบัตรสหประชาชาติไดภายใน 12 เดือน นับ
แตวันที่มีการคัดคานการแจงเหตุดังกลาว ขอ 66 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 กำหนดใหภาคีคูพิพาทดำเนินการดังตอไปนี้
1. ในกรณีของการใชบังคับหรือการตีความสนธิสญ
ั ญาทีขั่ ดกับกฎหมายเด็ดขาด
(jus cogens) แหงกฎหมายระหวางประเทศที่ใชบังคับอยูในขณะที่ทำสนธิสัญญาแลว
ตามขอ 64 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ภาคี
คูพ พิ าทฝายใดฝายหนึง่ อาจทำคำขอเปนลายลักษณอักษรเสนอตอศาลยุตธิ รรมระหวาง
ประเทศเพื่อใหมีคำวินิจฉัยชี้ขาดก็ไดเวนแตภาคีคูพิพาทตกลงยินยอมรวมกันที่จะเสนอ
ขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา224
222

Article 65
4. Nothing in the foregoing paragraphs shall affect the rights or obligations of the parties
under any provisions in force binding the parties with regard to the settlement of disputes.

223 Article 65,id.

5. Without prejudice to article 45, the fact that a State has not previously made the notification
prescribed in paragraph 1 shall not prevent it from making such notification in answer to
another party claiming performance of the treaty or alleging its violation.

224 Article 66 Procedures for judicial settlement, arbitration and conciliation

If, under paragraph 3 of article 65, no solution has been reached within a period of 12 months
following the date on which the objection was raised, the following procedures shall be followed:
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2. ในกรณีของการใชบังคับหรือการตีความสนธิสญ
ั ญาโดยอาศัยเหตุอืน่ ๆ ตามที่
บัญญัติไวในสวนที่หาวาดวยความไมสมบูรณ การยกเลิกและการระงับการใชบังคับ
สนธิสัญญาของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 เชน การ
กลาวอางความสามารถของผูแทนของภาคีในการทำสนธิสัญญาตามขอ 46 ความผิด
พลาด (error) ตาม ขอ 48 การฉอฉล (fraud) ตามขอ 49 การประพฤติมิชอบของผูแทน
ของรัฐ (corruption of the representative of a state) ตามขอ 50 การขมขูผูแทนของ
รัฐ (coercion of a representative of a state) ตามขอ 51 ภาคีคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง
อาจดำเนินกระบวนพิจารณาตามทีระบุ
่ ไวในภาคผนวกของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 กลาวคือ ตั้งคณะกรรมาธิการไกลเกลี่ย (conciliation
commission) โดย ยื่ น คำร อ ง ขอให ตั้ ง คณะ กรรมาธิ ก าร ดั ง กล า ว ต อ เลขาธิ ก าร
สหประชาชาติ225
คณะกรรมาธิการไกลเกลีย่ ดังกลาวประกอบดวยสมาชิก 5 คน โดยภาคีคูพ พิ าท
แตละฝายจะแตงตั้งผูไกลเกลี่ยสองคน คนหนึ่งมีสัญชาติของภาคีฝายที่แตงตั้งซึ่งจะ
แตงตั้งจากรายชื่อผูไกลเกลี่ยซึ่งไดมาจากการเสนอชื่อของรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ
หรือของรัฐภาคีแหงอนุสญ
ั ญา กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 หรือไม
ก็ได สวนผูไกลเกลี่ยอีกคนหนึ่งนั้นตองไมมีสัญชาติของภาคีฝายที่แตงตั้งและจะตอง
แตงตั้ง จาก รายชื่อ ผู ไกลเกลี่ย ที่ ได มา โดย วิธีการ ขางตน เทานั้น โดย จะ ตอง แตงตั้ง
ผูไกลเกลี่ยทั้งสี่ใหแลวเสร็จภายในหกเดือนนับแตวันที่เลขาธิการสหประชาชาติไดรับ
คำรองขอและใหผูไกล
 เกลีย่ ทัง้ สีคน
่ (ซึง่ มากจาการแตงตัง้ ของภาคีคูพ พิ าทฝายละสองคน)
แตงตั้งผูไกลเกลี่ยคนที่หาจากรายชื่อผูไกลเกลี่ยเพื่อทำหนาที่ประธานคณะกรรมาธิการ
ไกลเกลี่ย โดย จะ ตอง แตงตั้ง ประธาน ให แลวเสร็จ ภายใน หก สิบ วัน นับแต วัน แตงตั้ง
(a) anyone of the parties to a dispute concerning the application or the interpretation of articles
53 or 64 may, by a written application, submit it to the International Court of Justice for a
decision unless the parties by common consent agree to submit the dispute to arbitration;
225 Article 66, id.

(b) any one of the parties to a dispute concerning the application or the
interpretation of any of the other articles in Part V of the present Convention may set in motion
the procedure specified in the Annex to the Convention by submitting a request to that effect
to the Secretary-General of the United Nations.
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ผูไกล
 เกลีย่ คนสุดทาย หากไมมการ
ี แตงตัง้ ประธานคณะกรรมาธิการไกลเกลีย่ ใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันดังกลาว ก็ใหเลขาธิการสหประชาชาติเปนผูแตงตั้งภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่สิ้นสุดระยะเวลาหกสิบวันดังกลาว การแตงตั้งประธานกรรมาธิการในกรณี
เชนวานี้ เลขาธิการสหประชาชาติอาจแตงตั้งจากรายชื่อผูไกลเกลี่ยดังกลาวขางตนหรือ
จาก สมาชิก ของ คณะ กรรมาธิการ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ (International Law
Commission) ก็ได อยางไรก็ดี ระยะเวลาทีกำหนด
่
ไวใหมีการแตงตัง้ ผูไกล
 เกลีย่ โดยภาคี
226
คูพิพาทอาจขยายออกไปไดโดยความตกลงระหวางภาคีคูพิพาท
การแจงเหตุดังกลาวขางตนอาจถอนเสียไดในเวลาใดๆ กอนทีการ
่ แจงเหตุเชนวา
227
นั้นจะมีผลก็ได
226

Annex to the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969
2. When a request has been made to the Secretary-General under article 66, the SecretaryGeneral shall bring the dispute before a conciliation commission constituted as follows:
The State or States constituting one of the parties to the dispute shall
appoint:
a) one conciliator of the nationality of that State or of one of those States, who may or may not
be chosen from the list referred to in paragraph 1; and
b) one conciliator not of the nationality of that State or of any of those States, who shall be
chosen from the list.
The State or States constituting the other party to the dispute shall appoint two conciliators in
the same way. The four conciliators chosen by the parties shall be appointed within sixty days
following the date on which the Secretary-General receives the request.
The four conciliators shall, within sixty days following the date of the last of their own
appointments, appoint a fifth conciliator chosen from the list, who shall be chairman.
If the appointment of the chairman or of any of the other conciliators has not been made
within the period prescribed above for such appointment, it shall be made by the Secretary
General within sixty days following the expiry of that period. The appointment of the chairman
may be made by the Secretary-General either from the list or from the membership of the
International Law Commission. Any of the periods within which appointments must be made
may be extended by agreement between the parties to the dispute.

227 Article 68 Revocation of notifications and instruments provided for in articles 65 and 67

A notification or instrument provided for in articles 65 or 67 may be revoked at any time before
it takes effect.
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3.11ผลของความสมบูรณ(invalidity)การยกเลิก(termination)
และการระงับการใชบังคับ(suspension)สนธิสัญญา

3.11.1ผลของความไมสมบูรณของสนธิสัญญา
เมื่อรัฐภาคีแหงสนธิสัญญาหยิบยกเหตุของการขมขูรัฐตามขอ 52 หรือกรณีที่
สนธิสญ
ั ญาขัดกับกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) แหงกฎหมายระหวางประเทศตามขอ
53 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 มาเปนเหตุเพื่อ
ทำใหสนธิสญ
ั ญานัน้ ไมสมบูรณ ความไมสมบูรณเชนวานัน้ จะมีผลเทากับวาสนธิสญ
ั ญา
เชนวานั้นเปนโมฆะเสียเปลามาตั้งแตตน (void ab initio) ทั้งฉบับตามขอ 44 วรรค 5228
และสนธิสัญญาซึ่งเปนโมฆะเสียเปลาเชนวานี้ยอมไมมีผลในทางกฎหมายนับแตเวลาที่
สนธิสัญญานั้นเสียเปลาเปนตนไป229 กลาวคือ นับแตวันที่ทำสนธิสัญญามิใชวันที่มีการ
บอกกลาวความไมสมบูรณ (invalidity) ของสนธิสัญญาเชนวานั้น การกระทำทั้งหลาย
โดยสุจริตเชนวานั้นไมถือวาตกเปนอันไมชอบดวยกฎหมายเพราะเหตุที่มีการกลาวอาง
ความไมสมบูรณของสนธิสัญญาเชนวานั้น แตรัฐภาคีแหงสนธิสัญญานั้นแตละรัฐอาจ
กำหนดใหรัฐภาคีอื่นๆ กระทำทุกวิถีทางเทาที่เปนไปไดเพื่อใหรัฐทุกรัฐกลับคืนสูสถานะ
เดิมที่เคยเปนอยูหากไมมีการกระทำเชนวานั้นเกิดขึ้น230

228

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.

229 Article 69 Consequences of the invalidity of a treaty

1. A treaty the invalidity of which is established under the present
Convention is void. The provisions of a void treaty have no legal force.

230 Article 69, id.

2. If acts have nevertheless been performed in reliance on such a treaty:
(a) each party may require any other party to establish as far as possible in their mutual
relations the position that would have existed if the acts had not been performed;
(b) acts performed in good faith before the invalidity was invoked are not rendered unlawful
by reason only of the invalidity of the treaty.
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หากความไมสมบูรณแหงสนธิสญ
ั ญาเชนวานัน้ เกิดขึน้ เพราะการฉอฉล (fraud)
ตามขอ 49 หรือการประพฤติมิชอบ (corruptions) ของผูแทนของรัฐตามขอ 50 หรือการ
ขมขู (coercion) ผูแทนของรัฐตามขอ 51 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 รัฐผูเปนตนเหตุแหงความไมสมบูรณแหงสนธิสัญญาดวยเหตุ
ดังกลาวนี้ยอมไมสามารถเรียกรองใหรัฐภาคีอื่นใดกระทำการใดๆ อันจะทำใหรัฐภาคี
ทุกฝายกลับสูสถานะเดิมกอนที่จะมีการกระทำเชนวานั้นเกิดขึ้นได231
สวนกรณีของการผิดพลาด (error) ในสนธิสัญญาตามขอ 48 วรรค 1 นั้น หาก
ความผิดพลาดดังกลาวมิไดเกิดขึน้ จากการมีสวนรวมหรือการรูเ ห็นเปนใจของรัฐภาคีใดๆ
แลวรัฐทุกรัฐยอมสามารถหยิบยกความผิดพลาดดังกลาวมาเปนเหตุแหงความไมสมบูรณ
ของการใหความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาได
ใน กรณี ของ ความ ไม สมบู ร ณ แห ง ความ ยิ น ยอม ของ รั ฐ เพื่ อ ผู ก พั น ตาม
สนธิสัญญาพหุภาคีนั้น ผลของความไมสมบูรณแหงสนธิสัญญาดังกลาวมาขางตนก็ให
นำมา ใช บังคับ กับ ผล ของ ความ ไม สมบูรณ แหง ความ ยินยอม ของ รัฐ เพื่อ ผูกพัน ตาม
สนธิสัญญาพหุภาคีระหวางรัฐซึ่งอางความไมสมบูรณแหงความยินยอมของตนและรัฐ
ภาคีอื่นๆ แหงสนธิสัญญาพหุภาคีนั้นดวย232 กลาวคือ สนธิสัญญาพหุภาคีนั้นจะไมมีผล
ผูกพันรัฐที่มีเหตุกลาวอางความไมสมบูรณของการใหความยินยอมของตนเพื่อผูกพัน
ตามสนธิสญ
ั ญา แตทัง้ นีย้ อมไมกระทบกระเทือนถึงการใดๆ ทีได
่ กระทำไปโดยสุจริตตาม
พันธกรณีแหงสนธิสัญญานั้นกอนที่จะมีการหยิบยกความไมสมบูรณของการใหความ
ยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาขึ้นกลาวอาง

231 Article 69, id.

3. In cases falling under articles 49, 50, 51 or 52, paragraph 2 does not apply with respect to
the party to which the fraud, the act of corruption or the coercion is imputable.

232 Article 69, id.

4. In the case of the invalidity of a particular State’s consent to be bound by a multilateral
treaty, the foregoing rules apply in the relations between that State and the parties to the
treaty.
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3.11.2ผลของการยกเลิกสนธิสัญญา
ขอ 70 วรรค 1 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.
1969 บัญญัตวิ า เวนแตสนธิสญ
ั ญาจะกำหนดไวเปนประการอืน่ หรือภาคีแหงสนธิสญ
ั ญา
นัน้ ตกลงกันเปนอยางอืน่ การยกเลิกสนธิสญ
ั ญาตามบทบัญญัตแห
ิ งสนธิสญ
ั ญานัน้ หรือ
ตามเหตุอื่นใดซึ่งกำหนดไวในอนุสัญญานี้
ก. ปลดเปลือ้ งรัฐภาคีจากพันธกรณีใดๆ อีกทีจ่ ะตองปฏิบตั ตาม
ิ สนธิสญ
ั ญานัน้
ข. ไมกระทบกระเทือนตอสิทธิ หนาทีหรื
่ อสถานการณทางกฎหมายของรัฐภาคี
ซึง่ เกิดขึน้ โดยการปฏิบตั การ
ิ ตามสนธิสญ
ั ญากอนทีจ่ ะยกเลิกสนธิสญ
ั ญานัน้ 233 แตถาหาก
รัฐภาคีนั้นปฏิเสธหรือถอนตัวจากสนธิสัญญาพหุภาคี ก็ใหนำหลักดังกลาวขางตนมาใช
บังคับแกความสัมพันธระหวางรัฐซึ่งปฏิเสธหรือถอนตัวจากสนธิสัญญานั้นและรัฐภาคี
อื่นแหงสนธิสัญญาแตละรัฐไปนับแตวันซึ่งการปฏิเสธหรือการถอนตัวจากสนธิสัญญา
เชนวานั้นมีผลบังคับ234

233

Article 70 Consequences of the termination of a treaty
1. Unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree, the termination of a
treaty under its provisions or in accordance with the present Convention:
(a) releases the parties from any obligation further to perform the treaty;
(b) does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the
execution of the treaty prior to its termination.
234Article 70, id.

2. If a State denounces or withdraws from a multilateral treaty, paragraph 1 applies in the
relations between that State and each of the other parties to the treaty from the date when
such denunciation or withdrawal takes effect.
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3.11.3ผลของการระงับการใชบังคับสนธิสัญญา
ขอ 72 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
บัญญัติวา
1. เวนแตสนธิสัญญาจะกำหนดไวเปนอยางอื่นหรือรัฐภาคีแหงสนธิสัญญา
ตกลงกันเปนอยางอืน่ การระงับการใชบังคับสนธิสญ
ั ญาโดยบทบัญญัตแห
ิ งสนธิสญ
ั ญา
นั้นหรือตามที่บัญญัติไวในอนุสัญญานี้
ก. ปลดเปลื้องรัฐภาคีซึ่งสนธิสัญญานั้นระงับการใชบังคับจากพันธกรณีที่จะ
ตองปฏิบตั ตาม
ิ สนธิสญ
ั ญาในความสัมพันธระหวางกันระหวางระยะเวลาซึง่ ระงับการใช
บังคับสนธิสัญญานั้น
ข. ไม กระทบ กระเทื อ น ต อ ความ สั ม พั น ธ ทาง กฎหมาย ที่ กำหนด ขึ้ น ตาม
สนธิสัญญาระหวางรัฐภาคีแหงสนธิสัญญา235
2. ในระยะเวลาที่มีการบังคับสนธิสัญญานั้น รัฐภาคีจะตองละเวนจากการ
กระทำใดๆ อันมีแนวโนมที่จะขัดขวางการกลับมามีผลใชบังคับ (resumption) ของ
สนธิสัญญาอีก236

235

Article 72 Consequences of the suspension of the operation of a treaty
1. Unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree, the suspension of the
operation of a treaty under its provisions or in accordance with the present Convention:
(a) releases the parties between which the operation of the treaty is suspended from the
obligation to perform the treaty in their mutual relations during the period of the suspension;
(b) does not otherwise affect the legal relations between the parties established by the treaty.

236 Article 72, id.

2. During the period of the suspension the parties shall refrain from acts tending to obstruct
the resumption of the operation of the treaty.
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3.11.4ผลของความเปนโมฆะแหงส นธิสญ
ั ญาซง่ึ ข ดั กับก ฎหมายเด็ดขาด(jus cogens)
แหงกฎหมายระหวางประเทศ
ก.กรณีทสี่ นธิสญ
ั ญาขดั กับก ฎหมายเด็ดขาด(juscogens)แหงก ฎหมาย

ระหวางประเทศซึ่งมีอยูแลว
กรณีเชนวานี้คือกรณีที่สนธิสัญญานั้นทำขึ้นโดยขัดกับกฎหมายเด็ดขาด (jus
cogens) แหงกฎหมายระหวางประเทศซึ่งมีอยูแลวในขณะที่ทำสนธิสัญญานั้นซึ่งตาม
ขอ 53 ของอนุสัญญากรุงเวียนนากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
บัญญัติวาสนธิสัญญานั้นจะตกเปนโมฆะทันทีที่ทำสนธิสัญญานั้น (void ab initio) ใน
กรณีเชนวานีข้ อ 71 วรรค 1 ของอนุสญ
ั ญาเดียวกัน ไดบัญญัตถึิ งผลของการตกเปนโมฆะ
ของสนธิสัญญาดังกลาวไวดังนี้
(i) ใหรัฐภาคีทั้งหมดขจัด (eliminate) ผลของการกระทำใดๆ ซึ่งไดกระทำไป
ตามบทบัญญัติแหงสนธิสัญญาซึ่งขัดกับกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) แหงกฎหมาย
ระหวางประเทศใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เชน หากมีการใชกำลังรุกรานรัฐอื่นก็ตอง
หยุดการกระทำเชนวานั้นทันที
(ii) ใหรัฐดำเนินความสัมพันธระหวางกันใหสอดคลองกับกฎหมายเด็ดขาด (jus
cogens) แหงกฎหมายระหวางประเทศที่มีอยูแลวนั้น237

237

Article 71 Consequences of the invalidity of a treaty which conflicts with a peremptory norm
of general international law
1. In the case of a treaty which is void under article 53 the parties shall:
(a) eliminate as far as possible the consequences of any act performed in reliance on any
provision which conflicts with the peremptory norm of general international law; and
(b) bring their mutual relations into conformity with the peremptory norm of general international law.
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ข.ก รณีท สี่ นธิสญ
ั ญาขดั กับก ฎหมายเด็ดขาด(ju s c o g e n s )แ หงก ฎหมาย
ระหวางประเทศซึ่งเกิดภายหลัง
ในกรณีดังกลาวนี้ สนธิสญ
ั ญามีผลสมบูรณทุกประการในขณะทีทำ
่ สนธิสญ
ั ญา
ขึน้ และมีผลใชบังคับแกรัฐภาคีทัง้ ปวงจนกระทัง่ เกิดกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) แหง
กฎหมายระหวางประเทศขึ้นใหมในภายหลังอันเปนเหตุใหสนธิสัญญาเชนวานั้นขัดกับ
กฎหมายเด็ดขาดแหงกฎหมายระหวางประเทศดังกลาวจึงทำใหสนธิสัญญาซึ่งมีผลใช
บังคับโดยสมบูรณนัน้ ตกเปนโมฆะและสิน้ สุดลงนับแตเวลาทีสนธิ
่ สญ
ั ญาเชนวานัน้ ขัดกับ
กฎหมายเด็ดขาดดังกลาวตามที่บัญญัติไวในขอ 64 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ในกรณีเชนวานี้ขอ 71 วรรค 2 ของอนุสัญญาเดียวกัน
ได บัญญัติ ถึง ผลของ การ ตก เปน โมฆะ แหง สนธิสัญญา ที่ ขัดกับ แหง กฎหมาย ระหวาง
ประเทศประเภทซึ่งเกิดขึ้นใหมในภายหลังไววา การสิ้นสุดสนธิสัญญาดังกลาว
(i) ปลดเปลือ้ งรัฐภาคีแหงสนธิสญ
ั ญาจากพันธกรณีใดๆ อีกทีจะ
่ ตองปฏิบตั ติ อกัน
ตามสนธิสัญญานั้น
(ii) ไมกระทบกระเทือนตอสิทธิ หนาที่หรือสถานการณทางกฎหมายใดๆ ของ
รัฐภาคีซึ่งเกิดขึ้นโดยการปฏิบัติตามสนธิสัญญากอนที่สนธิสัญญานั้นจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้
โดยมีเงื่อนไขวา สิทธิ หนาที่หรือสถานการณเชนวานั้นจะยังคงมีอยูตอไปภายหลังจากที่
สนธิสัญญานั้นสิ้นสุดลงไดเทาที่การคงอยูแหงสิทธิ หนาที่หรือสถานการณนั้นในตัวของ
มันเองแลวจะไมขัดกับกฎหมายเด็ดขาดแหงกฎหมายระหวางประเทศที่เกิดขึ้นใหมใน
ภายหลัง238

238

Article 71, id.
2. In the case of a treaty which becomes void and terminates under article 64, the termination
of the treaty:
(a) releases the parties from any obligation further to perform the treaty;
(b) does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the
execution of the treaty prior to its termination; provided that those rights, obligations or situations may thereafter be maintained only to the extent that their maintenance is not in itself in
conflict with the new peremptory norm of general international law.
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บทที่
การนำสนธิสญ
ั ญามาใชบังคับเปนกฎหมายภายในของรัฐ
ดังกลาวมาแลวในบทที่ 3 ขางตนวาสนธิสัญญายอมผูกพันรัฐที่เปนภาคีของ
สนธิสัญญาดังกลาว ผลทางกฎหมายระหวางประเทศของการเปนภาคีสนธิสัญญาก็คือ
รัฐภาคีตองผูกพันตามสนธิสัญญาตามหลัก “สัญญาตองเปนสัญญา” (pacta sunt
servanda) การปฏิบัติตามหลักสัญญาตองเปนสัญญาของรัฐภาคีนั้นกระทำไดโดยการ
ทำใหสนธิสัญญามีผลบังคับเปนกฎหมายภายในของรัฐ ในบทที่ 4 นี้จะศึกษาถึงทฤษฎี
และแนวปฏิบัติของรัฐทั้งที่ใชระบบ Common Law และระบบ Civil Law เกี่ยวกับการนำ
สนธิสญ
ั ญามาใชบังคับเปนกฎหมายภายในของรัฐ โดยจะเนนถึงแนวปฏิบตั ของ
ิ ประเทศ
ไทยในการนำสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคีมาใชบังคับเปนกฎหมายภายในของ
ประเทศไทย



4.1 ทฤษฎีวาดวยการนำสนธิสัญญามาใชบังคับเปนกฎหมาย
ภายในของรัฐ

ใน การนำ สนธิสัญญา มา ใช บังคับ เปน กฎหมาย ภายใน ของ รัฐ นั้น มี ทฤษฎี
พืน้ ฐานทีสำคั
่ ญสองทฤษฎีทีอธิ
่ บายถึงการนำสนธิสญ
ั ญามาใชบังคับเปนกฎหมายภายใน
ของรัฐ กลาวคือ ทฤษฎีทวินิยม (Dualism) และทฤษฎีเอกนิยม (Monism)
4.1.1ทฤษฎีท วินิยม(Dualism)
ทฤษฎีทวินิยมนีได
้ รบั อิทธิพลจากปรัชญากฎหมายของสำนักกฎหมายบานเมือง
(positivism) ในชวงศตวรรษที่ 19 และ 20 ซึ่งเนนที่เจตจำนง (will) ของรัฐ1 ประกอบกับ
การเกิดรัฐสมัยใหมในชวงดังกลาวทีมี่ การจัดระบบการใชอำนาจอธิปไตยของรัฐไมวา จะ
เปนอำนาจทางนิติบัญญัติ บริหารหรือตุลาการ จึงทำใหการใชอำนาจของรัฐ โดยเฉพาะ
ดานนิตบิ ญ
ั ญัตมีิ ลักษณะทีแยก
่ ตางหากจากกฎหมายระหวางประเทศโดยเปนอิสระแกกัน2
Stark, Introduction to International Law, 8th Edition (London ; Woburn, Mass. : Butterworths,
1977), p. 82.
1

2 Id.
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นักกฎหมายระหวางประเทศที่สนับสนุนทฤษฎีทวินิยมซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
ความคิดของสำนักกฎหมายบานเมือง (positivism) ไดแก Triepel3 และ Anzilotti4 ซึ่ง
เห็นวา กฎหมาย ภายใน ของ รัฐ เปนระบบ กฎหมาย ที่ แยกตางหากจากระบบกฎหมาย
ระหวางประเทศโดย Triepel เห็นวาความแตกตางระหวางระบบกฎหมายระหวางประเทศ
และระบบกฎหมายภายในของรัฐมีสองประการ คือ ประการแรก ผูทรงสิทธิ (subjects)
ของระบบกฎหมายภายในคือ “ปจเจกชน” (individuals) ในขณะที่ผูทรงสิทธิของระบบ
กฎหมายระหวางประเทศคือ “รัฐ” และ ประการทีส่ อง ทีม่ าหรือบอเกิดของระบบกฎหมาย
ภายในก็คือ “เจตจำนง” (will) ของรัฐ ในขณะทีบ่ อเกิดหรือทีม่ าของระบบกฎหมายระหวาง
ประเทศคือ “เจตจำนงรวมกัน” (common will หรือ Gemeinwille) ของรัฐตางๆ
จากความแตกตางระหวางระบบกฎหมายระหวางประเทศและระบบกฎหมาย
ภายในสำหรับประการแรกดังกลาวขางตนนี้ จะเห็นไดชัดเจนวาไมสอดคลองกับความ
เปนจริงซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยูในขณะนี้ ทั้งจากแนวปฏิบัติของรัฐตางๆ คำวินิจฉัยของ
ศาลระหวางประเทศ และคำสอนของผูทรงคุณวุฒิ กลาวคือ กฎหมายระหวางประเทศ
มิไดผูกพันหรือมีผลใชบังคับตอรัฐ (states) เพียงอยางเดียวเทานั้น กฎหมายระหวาง
ประเทศยังผูกพันและมีผลใชบังคับตอผูท รงสิทธิหรือบุคคล (subjects) อืน่ ๆ ของกฎหมาย
ระหวางประเทศอีกดวย กลาวคือ องคการระหวางประเทศ (international organization)
และแมกระทั่งปจเจกชน (individuals)5 หรือแมแตองคภาวะ (entities) อื่นๆ ที่มีสถานะ
บางประการ ตามกฎหมาย ระหวาง ประเทศ เชน อดีต องคการปลดปลอยปาเลสไตน
(Palestinian Liberal Organization: PLO) ก็ตาม6 ซึ่งในขณะนี้ประสบความสำเร็จ ใน
การกอตั้งรัฐปาเลสไตนแลว ดังนั้น ถึงแมความแตกตางในประการแรกของ Triepel ดูจะ
มีเหตุผลในยุคสมัยของ Triepel แตก็ไมสอดคลองกับความเปนจริงในขณะนี้

3 Triepel, Völkerrecht

und Landesrecht, 1988.
4 Anzilotti, Corso di Diritto Internationale vol. 1, 3rd Edition, 1928, pp. 43 et seq.
5 Stark, supra note 1, p. 83.
6 ตอง เขาใจ วา ใน สมัย ของ Triepel (1899) นั้น ยาก ที่จะ นึกถึง ผูทรง สิทธิ (subject) ประเภท อื่นๆ
นอกจากรัฐ
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สวนความแตกตางระหวางระบบกฎหมายระหวางประเทศและระบบกฎหมาย
ภายในของรัฐสำหรับประการที่สองดังกลาวขางตนนั้น จะเห็นไดวา บอเกิดหรือที่มาของ
ระบบกฎหมายระหวางประเทศนั้นมิไดเกิดจากเจตจำนงรวมกัน (Gemeinwille) ของรัฐ
เพียงประการเดียวเพราะยังมีหลักกฎหมายระหวางประเทศซึง่ เปนหลักพืน้ ฐานทีอยู
่ เหนื
 อ
เจตจำนงอันรวมกันของรัฐเชนวานัน้ และยังเปนหลักทีควบคุ
่
มการใชเจตจำนงรวมกันของ
7
รัฐเชนวานั้นอีกดวย เชน หากเจตจำนงอันรวมกันของรัฐนั้นแสดงออกอยางชัดแจงโดย
การทำสนธิสัญญาระหวางรัฐ สนธิสัญญาระหวางรัฐเชนวานั้นก็มิใชที่มาหรือบอเกิด
อยางเดียวของกฎหมายระหวางประเทศและก็มิไดเปนบอเกิดสูงสุดของกฎหมายระหวาง
ประเทศดวย เพราะยังมีบอเกิดอื่นๆ อีกที่อยูเหนือสนธิสัญญาและถือวาเปนบอเกิดของ
กฎหมายระหวางประเทศที่แทจริง เชน จารีตประเพณีระหวางประเทศ (international
custom) และหลักกฎหมายทัว่ ไป (general principles of law) และบอเกิดของกฎหมาย
ระหวางประเทศดังกลาวยังควบคุมการแสดงออกซึง่ เจตจำนงอันรวมกันของรัฐในการทำ
สนธิสัญญาอีกดวย เชน กฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) ของกฎหมายระหวางประเทศ
ซึ่งรัฐไมสามารถแสดงเจตจำนงอันรวมกันโดยการทำสนธิสัญญายกเวนหลักกฎหมาย
เด็ดขาดดังกลาวเปนประการอืน่ ไดเพราะจะมีผลทำใหสนธิสญ
ั ญาเชนวานัน้ ตกเปนโมฆะ
8
ทันทีนับแตทำขึ้น
ดังนัน้ จึงเห็นไดวา ความแตกตางทัง้ สองประการระหวางระบบกฎหมายระหวาง
ประเทศ กับ ระบบ กฎหมายภาย ใน ของ รัฐ ซึ่ง T r i e p e l ยก เปน เหตุ ใน การ แยก ระบบ
กฎหมายภายในของรัฐออกจากระบบกฎหมายระหวางประเทศนัน้ ไมสอดคลองกับความ
จริงที่เปนอยูในขณะนี้
สวน Anzilotti นั้นใหเหตุผลของความแตกตางระหวางระบบกฎหมายระหวาง
ประเทศกับระบบกฎหมายภายในของรัฐแตกตางไปจากเหตุผลของ Triepel กลาวคือ
Anzilotti เห็นวาความแตกตางของระบบกฎหมายระหวางประเทศและระบบกฎหมาย
ภายในขึน้ อยูกั บหลักเกณฑพืน้ ฐานอันเปนเงือ่ นไขของแตละระบบกฎหมายโดย Anzilotti
เห็นวาเงื่อนไขของระบบกฎหมายระหวางประเทศก็คือ หลัก “สัญญาตองเปนสัญญา”
7 Stark, supra note 1, p. 83.
8 Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (1155 U.N.T.S. 331)
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(pacta sunt servanda) กลาวคือ ความตกลงระหวางรัฐจะตองไดรบั การเคารพ9 ในขณะ
ทีเงื
่ อ่ นไขของระบบกฎหมายภายในของรัฐอยูที หลั
่ กเกณฑพืน้ ฐานหรือแบบแผน (norm)
10
ทีฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตของ
ิ รัฐจะตองเคารพเชือ่ ฟง เมือ่ หลักเกณฑพืน้ ฐานของระบบกฎหมาย
ทัง้ สองแตกตางกันดังกลาว Anzilotti จึงสรุปวา ระบบกฎหมายทัง้ สองจึงแยกออกจากกัน
อยางเด็ดขาดและไมมีโอกาสที่จะขัดกันได และถึงแมจะมีการยอนสง (renvoir) กันได
บาง แตก็ไมมีอะไรมากไปกวานั้น11
เชนเดียวกับเหตุผลของ Triepel เหตุผลของ Anzilotti ก็ไมสอดคลองกับความ
เปนจริงในปจจุบันเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ Anzilotti กลาวถึงหลัก “สัญญา
ตองเปนสัญญา” (pacta sunt servanda) วาเปนพื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศ
นั้น แทที่จริงแลวหลักสัญญาตองเปนสัญญาเปนเพียงหลักเกณฑหนึ่งของกฎหมาย
ระหวางประเทศเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักดังกลาวใชบังคับเฉพาะสนธิสัญญา
ระหวางประเทศเทานั้น แตหลัก “สัญญาตองเปนสัญญา” (pacta sunt servanda) นั้น
เปนหลักกฎหมายทัว่ ไป (general principles of law) ซึง่ เปนบอเกิดของกฎหมายระหวาง
ประเทศอีกประเภทหนึง่ นอกจากสนธิสญ
ั ญา ดังนัน้ อาจเปนไมถูกตองนักที่ Anzilotti จะ
ถือวา หลัก “สัญญาตองเปนสัญญา” (pacta sunt servanda) เปนหลักสำคัญเพียง
ประการเดียวของกฎหมายระหวางประเทศ12
4.1.2ทฤษฎีเอกนิยม(Monism)
ตามแนวความคิดของนักกฎหมายที่สนับสนุนทฤษฎีเอกนิยมนั้น ทั้งกฎหมาย
ระหวางประเทศและกฎหมายภายในของรัฐเปนระบบกฎหมายระบบเดียวกัน ไมวาจะ
เปนกฎหมายที่ผูกพันรัฐหรือเปนกฎหมายที่ผูกพันปจเจกชนหรือเปนกฎหมายที่ผูกพัน
องคภาวะ (entities) อืน่ ใดนอกจากรัฐก็ตาม13 เมือ่ กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมาย
ภายในของรัฐถือเปนกฎหมายระบบเดียวกัน การทีนั่ กกฎหมายทีสนั
่ บสนุนทฤษฎีทวินิยม
9 Stark, supra note 1, p. 83.
10 Id.
11 Id.
12 Id.
13 Id.
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(dualism) แยกกฎหมายระหวางประเทศและระบบกฎหมายภายในของรัฐออกจากกัน
จึงเทากับเปนการปฏิเสธวากฎหมายระหวางประเทศเปนกฎหมาย14 ซึ่งนักกฎหมายที่
สนับสนุนทฤษฎีเอกนิยมเห็นวา เปนการปฏิเสธความจริงทีมี่ อยูและ
 เปนอยู15 ดังนัน้ ตาม
ความเห็นของนักกฎหมายที่สนับสนุนทฤษฎีเอกนิยมจึงไมอาจปฏิเสธไดวาทั้งกฎหมาย
ระหวางประเทศและกฎหมายภายในของรัฐมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน เพราะตางก็
เปนระบบกฎหมายอันหนึ่งเดียวกัน16
สิ่งที่จะตองพิจารณาตอไปสำหรับนักกฎหมายที่สนับสนุนทฤษฎีเอกนิยมก็คือ
กรณีที่มีการขัดแยงกันระหวางกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในของรัฐจะ
ถือวากฎหมายใดมีลำดับศักดิ์สูงกวากัน ตอปญหานี้ นักกฎหมายที่สนับสนุนทฤษฎี
เอกนิยมก็ยังมีความเห็นแตกตางกันอยู
Kelsen เห็นวา ทั้งกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในของรัฐซึ่ง
เปนระบบเดียวกันนัน้ หลักกฎหมายหนึง่ ๆ จะมีความสมบูรณไดก็จะตองมีกฎหมายทีอ่ ยู
ในลำดับที่สูงกวาใหอำนาจไว เชน กฎกระทรวงตองอาศัยอำนาจจากพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติตองอาศัยอำนาจจากรัฐธรรมนูญ เปนตน17 Kelsen สรุปในที่สุดวา เมื่อ
พิจารณาหลักกฎหมายเปนลำดับๆ ไปก็จะพบแบบแผนพื้นฐาน (fundamental norm)
ซึ่งเปนบอเกิดและที่มาของกฎหมายทั้งปวง18 อยางไรก็ดี Kelsen ก็มิไดสรุปวา กฎหมาย
ระหวางประเทศเปนแบบแผนพื้นฐาน (fundamental norm) ของกฎหมายภายในของรัฐ
แตประการใด หากแตกลาววา แบบแผนพืน้ ฐานเชนวานัน้ อาจจะพบจากกฎหมายระหวาง
ประเทศหรือจากกฎหมายภายในของรัฐก็ได แต Kelsen เห็นวา แบบแผนพื้นฐานเชนวา
นั้นจะพบไดจากกฎหมายภายในของรัฐมากกวากฎหมายระหวางประเทศ โดย Kelsen
มิไดใหเหตุผลชัดเจนวา เพราะเหตุใดแบบแผนพื้นฐาน จึงพบไดจากกฎหมายภายใน
ของรัฐมากกวากฎหมายระหวางประเทศ นอกจากจะเห็นวา หากจะตองเลือกระหวาง
14 Id.
15 Id.
16 Id.
17 Id.

Principles of International Law, 2nd Edition, 1966 revised and edited by R.W.
Tucker, pp. 553-588.
18 Kelsen,
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กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในแลว หากไมสามารถตัดสินใจได กฎหมาย
ภายในของรัฐดูจะแนนอนกวากฎหมายระหวางประเทศ19
แนวความคิดของ Kelsen ไดรับการคัดคานจาก Kunz20 ซึ่งเห็นวากฎหมาย
ระหวางประเทศมีลำดับศักดิ์ที่สูงกวากฎหมายภายในของรัฐ ทั้งนี้ เพราะหากไมถือวา
กฎหมายระหวางประเทศมีลำดับศักดิ์ที่สูงกวากฎหมายภายในของรัฐแลว ก็เทากับ
เปนการยืนยันวากฎหมายภายในของรัฐซึ่งมีนับรอยรัฐนั้นจะนำไปสูภาวะของการไร
กฎเกณฑในทางระหวาง ประเทศ (international anarchy)21 นอกจากนี้ หากถือวา
กฎหมายภายในของรัฐมีลำดับศักดิสู์ งกวากฎหมายระหวางประเทศแลว ก็จะไมสามารถ
ตอบปญหาดังตอไปนี้ไดคือ
ประการแรก หาก ความ สมบูรณ ของ กฎหมาย ระหว า ง ประเทศ ขึ้ น อยู  กั บ
รั ฐ ธรรมนู ญ ของ รั ฐ แลว กฎหมาย ระหวาง ประเทศ นั้น จะ สิ้ น ผล บั ง คั บ ลง ทั น ที เมื่ อ
รัฐธรรมนูญของรัฐสิ้นสุดลง แตในความเปนจริงแลวหาไดเปนเชนนั้นไม เพราะความ
สมบูรณของกฎหมายระหวางประเทศยอมเปนอิสระจากการเปลีย่ นแปลงหรือการลมลาง
รัฐธรรมนูญ ของ รัฐ ดัง จะ เห็น ได จาก การ ประชุม กรุง ลอนดอน ค.ศ. 1831 (London
Conference of 1831) ซึ่งยืนยันวาสนธิสัญญายอมไมสูญเสียอำนาจบังคับไป ถึงแมจะ
มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของรัฐภาคีก็ตามและวินิจฉัยวาเบลเยี่ยมยังคงเปนรัฐ
เอกราชและรัฐเปนกลางตอไปตามสนธิสัญญา22
ประการที่สอง กรณีที่รัฐเกิดใหมซึ่งเปนที่ยอมรับกันตามหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศวา กฎหมายระหวางประเทศยอมผูกพันรัฐทีเกิ
่ ดใหมนัน้ ทันทีโดยไมจำตองใหรัฐ
นัน้ ยินยอมและหากจะมีความยินยอมของรัฐเชนวานัน้ ความยินยอมเชนวานัน้ ก็เปนเพียง
การยืนยันหรือประกาศหลักกฎหมายระหวางประเทศที่มีอยูแลวเทานั้น23 นอกจากนี้
รัฐทุกรัฐยังมีหนาที่ที่จะตองทำใหกฎหมายตางๆ รวมทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญของตนให
19 Id.
20 Kunz, Translations of the Grotius Society, vol. 10, 1924 pp. 115 et seq.
21 Stark, supra note 1, p. 86.
22 Id.
23 Id., pp. 28-29, 86.
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สอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศดวย24
นอกจากนี้ การที่รัฐมีอำนาจอธิปไตย (sovereignty) ก็มิไดหมายความวา
กฎหมายภายในของรัฐจะอยูเหนือกฎหมายระหวางประเทศ อำนาจอธิปไตยของรัฐเปน
เพียงการแสดงออกถึงความสามารถทีรั่ ฐมีอยูภายใน

กรอบของกฎหมายระหวางประเทศ
เทานั้น เทียบไดกับอำนาจของมลรัฐ (states) ภายในสหพันธ (federation) ซึ่งมีอิสระใน
อันที่จะกระทำการใดๆ หากแตจะตองอยูในกรอบของรัฐธรรมนูญของสหพันธ (federal
constitution) นั่นเอง25
อยางไรก็ดี หากยอมรับวา กฎหมายระหวางประเทศอยูในลำดับศักดิ์ที่สูงกวา
กฎหมายภายในของรัฐแลว ปญหามีอยูวากฎหมายระหวางประเทศเชนวานั้นหมายถึง
กฎหมายระหวางประเทศทั้งหมดหรือเฉพาะหลักกฎหมายระหวางประเทศบางประการ
เทานัน้ คำตอบก็คือ เฉพาะหลักกฎหมายระหวางประเทศบางประการเทานัน้ ทีอ่ ยูใน
 ลำดับ
ศักดิ์ที่สูงกวากฎหมายภายในของรัฐ ตลอดทั้งอยูสูงกวาหลักกฎหมายระหวางประเทศ
อืน่ ๆ ทำนองเดียวกับทีรั่ ฐธรรมนูญของสหพันธ (federal constitution) อยูสู งกวากฎหมาย
ของมลรัฐ (state laws) และกฎหมายอื่นๆ ของสหพันธ (federal statutes) ซึ่งออกตาม
รัฐธรรมนูญ26
ไมวาจะเปนทฤษฎีทวินิยม (Dualism) หรือทฤษฎีเอกนิยม (Monism) ก็ตาม
ตางก็มีขอบกพรองที่วา นอกจากไมสามารถตอบปญหาบางประการดังกลาวขางตนได
แลว ทฤษฎีทัง้ สองก็ยังไมสอดคลองกับแนวปฏิบตั ของ
ิ รัฐอีกดวย ทัง้ นี้ เพราะรัฐสวนใหญ
ยังใหความสำคัญกับอำนาจอธิปไตยของตนอยู ดังนั้น รัฐเหลานี้จึงไมถือวากฎหมาย
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ สนธิสญ
ั ญามีผลบังคับในทำนองเดียวกันกับกฎหมาย
ภายในของรัฐ เวนแตจะผานขั้นตอนบางประการซึ่งเปนการแสดงออกถึงเจตจำนง (will)
ของรัฐวาตองการใหกฎหมายระหวางประเทศนัน้ มีผลบังคับเชนเดียวกับกฎหมายภายใน
โดยวิธกี ารทีเรี่ ยกวา “การแปลง” (transformation) กฎหมายระหวางประเทศเปนกฎหมาย
ภายในของรัฐหรือ “การยอมรับ” (adoption) กฎหมายระหวางประเทศ มาเปนกฎหมาย
24 Id., p. 86.
25 Id.
26 Id., p. 87.
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ภายในของรัฐ27 เชน การออกกฎหมายภายในเพือ่ อนุวัตการ
ิ สนธิสญ
ั ญาระหวางประเทศ
เปนตน
การแปลง (transformation) หรือการยอมรับ (adoption) กฎหมายระหวาง
ประเทศเปนกฎหมายภายในของรัฐนั้นจะมีผลทำใหการใชอำนาจอธิปไตยของรัฐไมวา
โดยฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหารหรือฝายตุลาการเปนไปตามระบบกฎหมายภายในรัฐ
โดยเฉพาะอยางยิง่ การใชอำนาจอธิปไตยของรัฐในทางตุลาการนัน้ เมือ่ กฎหมายระหวาง
ประเทศไดแปลงหรือยอมรับเปนกฎหมายภายในของรัฐแลว ศาลภายในของรัฐสามารถ
ที่จะนำกฎหมายเชนวานั้นมาปรับใชในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีความตางๆ ภายในรัฐนั้นได
ดังนั้น หากกฎหมายระหวางประเทศยังไมไดรับการแปลงหรือการยอมรับเปนกฎหมาย
ภายในของรัฐ ศาลภายในของรัฐก็ไมสามารถนำกฎหมายระหวางประเทศเชนวานั้นมา
ปรับใชในการวินจิ ฉัยชีข้ าดคดีได ดังนัน้ หากจะพิจารณาในแงของอำนาจในการบังคับใช
กฎหมาย (enforcement power) โดยฝายตุลาการของรัฐแลวจะเห็นไดวาแนวปฏิบตั ของ
ิ
รัฐในกรณีเชนนี้สอดคลองกับทฤษฎีทวินิยม (Dualism)
ในขณะเดียวกัน กฎหมายระหวางประเทศซึ่งรัฐแสดงเจตจำนง (will) ในการ
ยอมรับหรือผูกพัน เชน โดยการใหสัตยาบันสนธิสัญญาระหวางประเทศ แตปรากฏวา
ไมมการ
ี แปลงหรือการยอมรับสนธิสญ
ั ญาดังกลาวโดยการอนุวัตการ
ิ (implementation)
สนธิ สั ญ ญา เช น ว า นั้ น ด ว ย การ ออกกฎหมาย ภายใน เพื่ อ รองรั บ สนธิ สั ญ ญา ตาม
สนธิสัญญา ดังกลาว ทำให ศาล ของ รัฐ เชนวา นั้น ไม อาจ ใช บังคับ กฎหมาย ภายใน ให
สอดคลองกับสนธิสญ
ั ญาทีรั่ ฐแสดงเจตจำนงผูกพันไวได ในกรณีเชนวานี้ รัฐเชนวานัน้ จะ
ตองมีความรับผิดในทางระหวางประเทศตอรัฐภาคีอืน่ ๆ แหงสนธิสญ
ั ญาดังกลาว เพราะ
เหตุ แหง การ ฝาฝน พันธกรณี (obligations) ตาม สนธิสัญญา เชนวา นั้น ซึ่ง ก็ ยัง ถือวา
สอดคลองกับแนวความคิดตามทฤษฎีทวินิยมอยู
อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติของรัฐ รัฐก็ยอมรับวา การใชอำนาจอธิปไตยของรัฐ
นั้นยังตองตกอยูภายใตกฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศบางประการเชนเดียวกัน
โดยที่รัฐไมสามารถที่จะแสดงเจตจำนงหรือยกเวนเปนประการอื่นได เชน กฎหมาย
เด็ดขาด (jus cogens) ของกฎหมายระหวางประเทศที่หามการรุกราน (aggression)
หรือการทำลายลางเผาพันธุ (genocide) เปนตน กฎหมายเด็ดขาดของกฎหมายระหวาง
27 Id.
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ประเทศเชนวานี้ยอมอยูในลำดับศักดิ์ที่สูงกวากฎหมายภายในของรัฐ กลาวคือ รัฐจะ
ออกกฎหมายภายในใหขัดหรือแยงกับกฎหมายระหวางประเทศที่เปนกฎหมายเด็ดขาด
(jus cogens) เชนวานั้นมิได ในกรณีเชนวานี้ แนวปฏิบัติของรัฐดูจะสอดคลองกับทฤษฎี
เอกนิยม (Monism) ที่ถือวากฎหมายระหวางประเทศอยูในลำดับศักดิ์ที่สูงกวากฎหมาย
ภายในของรัฐ
เมือ่ แนวปฏิบตั ของ
ิ รัฐมิไดเปนไปตามทฤษฎีทวินิยมหรือเอกนิยมอยางใดอยาง
หนึง่ นักกฎหมายจึงหลีกเลีย่ งทีจะ
่ อธิบายความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศ
และกฎหมายภายในของรัฐโดยอาศัยทฤษฎีทวินิยมหรือเอกนิยม เพราะทั้งสองทฤษฎี
ขัดกับแนวปฏิบตั ของ
ิ รัฐและแนวคำวินจิ ฉัยของศาลระหวางประเทศ ตลอดทัง้ คำพิพากษา
ของศาลภายในของรัฐ28 ดังนั้น Sir Gerald Fitzmaurice29 จึงเห็นวา การกำหนดความ
สัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในของรัฐโดยอาศัยทฤษฎี
ทวินิยมหรือเอกนิยมนัน้ เปนสิง่ ทีไม
่ สามารถเปนไปไดจริง (unreal) กลาวคือ ไมวา จะถือวา
กฎหมายระหวางประเทศเปนคนละระบบกับกฎหมายภายในของรัฐ แตมีผลไปพรอมๆ
กันตามทฤษฎีทวินิยมหรือเปนระบบกฎหมายเดียวกันโดยกฎหมายระหวางประเทศอยู
ในลำดับศักดิ์สูงกวากฎหมายภายในของรัฐ หรือในทางกลับกันตามทฤษฎี เอกนิยมนั้น
หมายความวา ทั้งสองทฤษฎีนั้นยอมรับวากฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภาย
ในของรัฐตองใชบังคับในเรื่องเดียวกัน (common field) เชน ในเรื่องความสัมพันธหรือ
กิจกรรมเดียวกัน แตในความเปนจริงแลว ทั้งทฤษฎีทวินิยมและทฤษฎีเอกนิยมหาได
อธิบายความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในของรัฐในเรือ่ ง
เดียวกันไม ทำนองเดียวกันกับทีไม
่ สามารถกลาววา กฎหมายอังกฤษอยูเหนื
 อหรือสูงกวา
กฎหมายฝรัง่ เศส หรือในทางกลับกันเพราะกฎหมายอังกฤษก็ใชบังคับในสหราชอาณาจักร
ในขณะทีกฎหมาย
่
ฝรัง่ เศสก็ใชบังคับในประเทศฝรัง่ เศสและไมมกฎหมาย
ี
ของรัฐใดอยูใน

ลำดับศักดิที์ สู่ งกวากฎหมายอีกรัฐหนึง่ เพราะตางฝายตางก็ใชบังคับกฎหมายในดินแดน
ของตนโดยมิใชเรื่องเดียวกัน ถึงแมกฎหมายของรัฐใดๆ อาจขัดกันได แตรัฐแตละรัฐก็มี
วิธีการเกี่ยวกับการขัดกันของกฎหมาย (conflict of law) เชนวานั้น30
28

Brownlie, Principles of International Law, 3rd Edition, 1979, p. 36.
29 Fitzmorice, 92 Recueil des Cours de l’ Académie de Droit International (1957), pp. 857, 68-69.
29 Id.
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ในทำนองเดียวกัน กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในของรัฐตางก็
มีผลใชบังคับในขอบเขตแหงปริมณฑลของตน ดังนั้น กฎหมายระหวางประเทศและ
กฎหมายภายในจึงไมขัดแยงกันในฐานะทีเป
่ นระบบกฎหมายเหมือนกับทีทฤษฎี
่
ทวินิยม
และทฤษฎีเอกนิยมกลาวถึงไว แตอาจมีความขัดแยงเฉพาะในเรือ่ งพันธกรณี (obligations)
กลาวคือ การที่รัฐไมสามารถกระทำการใดภายในรัฐของตนใหสอดคลองกับกฎเกณฑ
แหงกฎหมายระหวางประเทศได ในกรณีเชนวานี้ ศาลของรัฐก็มิจำเปนทีจ่ ะตองใชบังคับ
กฎหมายระหวางประเทศแทนกฎหมายภายในของรัฐที่ขัดกับกฎหมายระหวางประเทศ
นั้น ศาลของรัฐจะทำเชนวานั้นไดหรือไม ก็ขึ้นอยูกับกฎหมายภายในของรัฐนั้นเองหรือ
ขึ้นอยูกับวาฝายนิติบัญญัติของรัฐจะจัดการกับปญหาเชนวานั้นอยางไร31 อำนาจการใช
บังคับของกฎหมายระหวางประเทศในกรณีเชนวานี้ ก็คือวาหากรัฐดังกลาวไมกระทำการ
ใดๆ เพือ่ แกไขปญหาการทีกฎหมาย
่
ภายในของตนขัดกับกฎหมายระหวางประเทศ ก็ตอง
ถือวารัฐดังกลาวฝาฝนพันธกรณีแหงกฎหมายระหวางประเทศและจะตองมีความรับผิด
ในทางระหวางประเทศเพื่อการนั้นและในกรณีเชนวานั้น รัฐมิอาจที่จะหยิบยกกฎหมาย
ภายในของตนขึ้นปฏิเสธความรับผิดในทางระหวางประเทศเชนวานั้นได
ดังนั้น จะเห็นไดวากฎหมายระหวางประเทศมิไดเขาไปกาวกายเพื่อควบคุม
เนื้อหาของกฎหมายภายในซึ่งใชบังคับอยูในรัฐ กฎหมายระหวางประเทศกำหนดเพียง
วาการใชบังคับกฎหมายภายในของรัฐดังกลาวไมถูกตองและไมสอดคลองกับกฎหมาย
ระหวางประเทศ และเมื่อใดที่การใชบังคับกฎหมายภายในเชนวานั้นขัดกับกฎหมาย
ระหวางประเทศ ก็ถือวารัฐดังกลาวฝาฝนพันธกรณีแหงกฎหมายระหวางประเทศและจะ
ตองมีความรับผิดในทางระหวางประเทศสำหรับการฝาฝนพันธกรณีแหงกฎหมายระหวาง
ประเทศเชนวานั้น32

31

Id.

32 Id.
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4.2 แนวปฏิบัติของรัฐในการนำสนธิสัญญามาใชบังคับเปน
กฎหมายภายใน

แนวปฏิบัติของรัฐในการนำสนธิสัญญามาใชบังคับเปนกฎหมายภายในนั้น
แตกตางกันไปขึน้ อยูกั บระบบกฎหมายของแตละรัฐ แตหากจะจำแนกระบบกฎหมายของ
รัฐตางๆ ทีถ่ อื ปฏิบตั กัิ นอยูใน
 ขณะนี้ ก็อาจจำแนกไดเปนสองกลุม ไดแก กลุม แรก คือ กลุม
ประเทศ Common Law และกลุมที่สอง คือ กลุมประเทศ Civil Law
4.2.1กลุมป ระเทศCommonLaw
กลุม ประเทศทีใช
่ ระบบ Common Law ทีสำคั
่ ญ ไดแก สหราชอาณาจักร ตลอด
ทั้ง รัฐ ที่ เคย เปน อาณานิคม ของ สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา ซึ่ง ถึงแม เคย เปน
อาณานิคมของสหราชอาณาจักรมากอน แตก็ไดพัฒนาระบบกฎหมาย Common Law
ของ ตน เอง รวมถึ ง ระบบ กฎหมาย รั ฐ ธรรมนู ญ ของ ตน เอง จน มี ลั ก ษณะ เฉพาะที่
แตกตางจากระบบ Common Law ของอังกฤษ ดังนั้น สำหรับกลุมประเทศ Common
Law นี้ จึงขอยกตัวอยางแนวปฏิบัติของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาในการนำ
สนธิสัญญามาใชบังคับเปนกฎหมายภายใน


ก.สหราชอาณาจักร
แนวปฏิ บั ติ ของ สหราชอาณาจั ก ร เกี่ ย วกั บ การ ยอมรั บ และ การ ใช บั ง คั บ
สนธิสญ
ั ญาทีสหราชอาณาจั
่
กรเปนภาคีนัน้ แตกตางจากแนวปฏิบตั เรืิ อ่ งการยอมรับและ
การใชบังคับจารีตประเพณีระหวางประเทศ33 กลาวคือ สนธิสญ
ั ญานัน้ จะยังไมถือวาเปน
กฎหมายภายในของสหราชอาณาจักร จนกวาจะผานขัน้ ตอนการแปลง (transformation)
หรือการยอมรับ (adoption) ตามที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรซึ่ง
ใหอำนาจ พระราชินี แหง สหราชอาณาจักร ใน การ เขา เจรจา ลงนาม และ ใหสัตยาบัน
สนธิสัญญา แตสนธิสัญญาเชนวานั้นจะยังไมมีผลใชบังคับเปนกฎหมายภายในของ
สหราชอาณาจักร จนกวาสนธิสัญญาเชนวานั้นจะไดรับความเห็นชอบและยินยอมจาก

33 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศเลม1, พิมพครัง้ ที่ 7 (กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพวิญูชน, 2550), น. 113-115.
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รัฐสภาของสหราชอาณาจักรในรูปของการออกกฎหมายของรัฐสภา (Acts of Parliament)34
เสียกอน
โดย พื้นฐาน แหง รัฐธรรมนูญ ของ สหราชอาณาจักร แลว อำนาจ ใน การ ทำ
สนธิสัญญา กับ รัฐ อื่น อยู ที่ พระราชินี สวน อำนาจ ใน การ ออกกฎหมายภาย ใน ของ
สหราชอาณาจักรนั้นอยูที่รัฐสภา ดังนั้น การที่จะใหสนธิสัญญานั้นมีผลใชบังคับเปน
กฎหมายภายในของสหราชอาณาจักรได สนธิสัญญาเชนวานั้นตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาของสหราชอาณาจักรเสียกอน มิเชนนัน้ แลวจะเทากับวาพระราชินมีี อำนาจที่
จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในของสหราชอาณาจักรไดโดยพลการอันเปนการขัดกับ
หลัก พื้นฐาน แหง รัฐธรรมนูญ ของ สหราชอาณาจักร ที่ ให ฝาย รัฐสภา มี อำนาจ ใน การ
ออกกฎหมายแตเพียงผูเดียว35 ดังนั้น รัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรจึงวางหลักไว
ดังนี3้ 6
i. สนธิสัญญาที่ (1) กระทบกระเทือนสิทธิของประชาชนอังกฤษ (2) เกี่ยวของ
กับการแกไขเปลี่ยนแปลง Common Law หรือกฎหมายของรัฐสภา ยกเวนสนธิสัญญา
เกีย่ วกับการยอมรับกองกำลังตางชาติเขามาในสหราชอาณาจักรซึง่ สมาชิกของกองกำลัง
ตางชาติเชนวานัน้ จะไดรบั ความคุม กันบางประการจากเขตอำนาจของสหราชอาณาจักร
(3) กำหนดใหมีการเพิ่มอำนาจใหแกพระมหากษัตริยหรือพระราชินี หรือ (4) กอใหเกิด
พันธกรณีดานการเงินโดยตรงหรือเปนครั้งคราวแกรัฐบาลของสหราชอาณาจักร จะตอง
35 Stark, id.; Akehurst, id.
36Chow Hung Ching v. The King (1949), 77 C.L.R. 449; Stark, id., pp. 291-295. นอกจากนี้ยังมี

ขอยกเวนอีก 2 กรณีคือ
1 . กรณี ของ สนธิสั ญญา ระหว า ง สหราชอาณาจั ก ร และ รั ฐ บาล ต า งประเทศ เกี่ ย วกั บ การ รั บ รอง
(recognition) รัฐบาลตางประเทศนั้น สนธิสัญญาดังกลาวผูกพันศาลของสหราชอาณาจักรในกรณี
ที่รัฐบาลตางประเทศเปนโจทกในศาลของสหราชอาณาจักร หรืออางความคุมกัน (immunity) จาก
เขตอำนาจของศาลของสหราชอาณาจักร ตลอดทัง้ มีสิทธิทีจะ
่ เรียกทรัพยสนิ ของรัฐบาลชุดกอนซึง่ อยูใน

ราชอาณาจักรได (See Stark, id., pp. 169-170)
2. สนธิสญ
ั ญาสันติภาพซึง่ สหราชอาณาจักรเปนภาคีเพือ่ ยุตสิ งครามจะสงผลใหบุคคลซึง่ ประกอบธุรกิจ
หรือมีถิน่ ทีอยู
่ ใน
 ดินแนดนของชาติศัตรูไมถูกถือวาเปนชนชาติศัตรูอีกตอไป ซึง่ จะทำใหบุคคลเชนวานัน้
มีสิทธิทีจะ
่ ดำเนินการฟองรองในศาลของสหราชอาณาจักรไดโดยไมตองขออนุญาตจากพระมหากษัตริย
หรือพระราชินี แลวแตกรณีของสหราชอาณาจักร
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ไดรับ ความ เห็นชอบ ของ รัฐสภา ใน รูป ของ การ ออกกฎหมาย ของ รัฐสภา (Acts of
Parliament)37
ii. สนธิสัญญาที่มีขอกำหนดชัดแจงวาตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาใน
รูปของพระราชบัญญัติ (statues) หรือมติ (resolutions)38
iii. สนธิสญ
ั ญาทีเกี
่ ย่ วกับการรวมดินแดนของสหราชอาณาจักรตองไดรบั ความ
เห็นชอบของรัฐสภาในรูปของพระราชบัญญัติ (statutes)
iv. สนธิสญ
ั ญาบางประเภทไมตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาในรูปของการ
ออกกฎหมายอนุวัติการ (implementing statutes) เชน สนธิสัญญาเปลี่ยนแปลงแกไข
อำนาจ ของ พระมหากษัตริย หรือ พระราชินี ใน การ ทำสงคราม39 หรือ ความ ตกลง ของ
ฝายบริหารในลักษณะที่ไมเปนทางการโดยมีเพียงการลงนามเทานั้น แตไมตองมีการ
ใหสัตยาบัน ทัง้ นี้ ความตกลงเชนวานั้นตองไมเปนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในของ
สหราชอาณาจักร
ในกรณีที่ตองมีการออกกฎหมายอนุวัติการสนธิสัญญาโดยรัฐสภานั้น การ
อางถึง สนธิสัญญา เชนวา นั้น ใน กฎหมาย ของ รัฐสภา ยัง ไม เพียง พอที่จะ ถือวา มี การ
ออกกฎหมาย อนุ วัติ การ สนธิสัญญา ดังกลาว 40 และ ถา ปรากฏ วา พระ ราช บัญญัติ
หรื อ กฎหมาย ของ รั ฐ สภา มี บทบั ญ ญั ติ ที่ ชั ด แจ ง ว า ไม สอดคล อ งกั บ สนธิ สั ญ ญา ที่
สหราชอาณาจักรเปนภาคี ศาลของสหราชอาณาจักรจะตองใชบังคับพระราชบัญญัตหรื
ิ อ
41
กฎหมายของรัฐสภาเชนวานัน้ เหนือสนธิสญ
ั ญา สวนความรับผิดของสหราชอาณาจักร
ในทางระหวางประเทศอันเนื่องจากการฝาฝนพันธกรณีตามสนธิสัญญาเชนวานั้น ก็
เปนเรือ่ งทีฝ่ ายบริหารหรือสหราชอาณาจักรในฐานะทีเป
่ นรัฐภาคีจะตองรับผิดชอบตอรัฐ
ภาคีอื่นๆ แหงสนธิสัญญาในระดับระหวางประเทศตอไป
37 Walker

v. Baird (1892) A.C. 491, p. 497; The Parliament Belge (1879), 4 P.D. 129; A.G. for
Cannada v. A.G. for Ontario (1937), A.C. 326, p. 347.

38 Stark, supra note 1, p. 95.
39 Id.
40 Id.
41 Collco

Dealings, Ltd. v. Inland Revenue Commissioners (1962) A.C.I.; The Banco (1971)
pp. 137, 145, 151, 157.
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ใน กรณี ที่ กฎหมาย ซึ่ง ออก โดย รัฐสภา นั้น เปนการ อนุ วัติ การ สนธิสัญญา ที่
สหราชอาณาจักร เปน ภาคี แต บทบัญญัติ ของ กฎหมายดังกลาวยังมีความคลุมเครือ
(ambiguous) อยู ศาลของสหราชอาณาจักรอาจนำสนธิสญ
ั ญามาพิจารณาประกอบหรือ
ชวยในการตีความบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวได แมวากฎหมายดังกลาวจะมิได
อางถึงสนธิสัญญาเชนวานั้นโดยตรงก็ตาม42 และในกรณีที่กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา
เปนการอนุวัตการ
ิ สนธิสญ
ั ญาทีสหราชอาณาจั
่
กรเปนภาคีโดยชอบ กฎหมายของรัฐสภา
ดังกลาว ยอม ยกเลิก กฎหมาย ฉบับ กอนๆ ที่ มี บทบัญญัติ ขัดกับ กฎหมาย ที่ อนุ วัติ การ
สนธิสัญญาเชนวานั้นตามหลักกฎหมายใหมยกเลิกกฎหมายเกา43
กลาวโดยสรุปไดวา ในการนำสนธิสญ
ั ญามาใชบังคับเปนกฎหมายภายในของ
สหราชอาณาจักรนั้น ยอมเปนไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดไวตามหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักร กลาวคือ ตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาในรูปของ
การออกกฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการสนธิสัญญาดังกลาว
ข.สหรัฐอเมริกา
แนวปฏิบัติของสหัฐอเมริกาในการนำสนธิสัญญามาใชบังคับเปนกฎหมาย
ภายในนั้น แตกตางจากแนวปฏิบัติของสหราชอาณาจักร กลาวคือ การยอมรับและการ
ใชบังคับของสนธิสัญญาของสหรัฐอเมริกานั้นมิไดขึ้นอยูกับการอนุวัติการสนธิสัญญา
โดยการออกกฎหมายของรัฐสภาเหมือนกับในกรณีของสหราชอาณาจักร หากแตขึ้นอยู
กับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอยางยิ่งขอ VI ซึ่งบัญญัติวา
“รัฐธรรมนูญนีและ
้ กฎหมายของสหรัฐอเมริกาซึง่ จะทำขึน้ ตามรัฐธรรมนูญและ
บรรดาสนธิสญ
ั ญาทัง้ ปวงซึง่ ไดทำขึน้ หรือทีจะ
่ ทำขึน้ ดวยอำนาจของสหรัฐอเมริกาใหเปน
กฎหมายสูงสุดของแผนดินและผูพ พิ ากษาในมลรัฐทุกมลรัฐจะตองผูกพันตามนัน้ แมวา จะมี
สิ่งใดๆ ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือของมลรัฐใดๆ บัญญัติเปนประการอื่นก็ตาม”44
42

Saloman v. Customs and Excise Commissioners (1967) 2 Q.B. 116
43 Ostime v. Australian Mutual Provident Society (1960) A.C. 459, p. 476.
44 Article VI
This constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance
thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United
States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound
thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.
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นอกจากนี้ ขั้นตอน ใน การ ให ความ ยินยอม เพื่อ ผูกพัน ตาม สนธิสัญญา ของ
สหรัฐอเมริกาก็แตกตางจากกรณีของสหราชอาณาจักร กลาวคือ การใหความยินยอม
เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาของสหรัฐอเมริกานั้นยังคงเปนอำนาจของฝายบริการ คือ
ประธานาธิบดี แตขอ II มาตรา 2 แหงรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา บัญญัติวา
“ให ประธานาธิบดี มี อำนาจ โดย และ ดวย คำ แนะนำ และ ความ ยินยอม ของ
วุฒิสภาที่จะทำสนธิสัญญาโดยมีวุฒิสมาชิกสองในสามที่เขาประชุมเห็นชอบดวย”45
อยางไรก็ดี ในการใชบังคับสนธิสัญญาโดยศาลภายในของสหรัฐอเมริกานั้น
ศาลไดแยกพิจารณาสนธิสัญญาของสหรัฐอเมริกาเปนสองประเภท คือ สนธิสัญญาที่มี
ผลใชบังคับไดทันทีททำขึ
ี่ น้ (self-executing treaties) และสนธิสญ
ั ญาทีมิ่ ไดมีผลใชบังคับ
ไดทันทีททำขึ
่ี น้ แตจะมีผลใชบังคับและผูกพันศาลก็ตอ เมือ่ มีการอนุวัตการ
ิ (implementation)
สนธิสัญญาเชนวานั้นแลวโดยการออกกฎหมายรับรองอีกชั้นหนึ่ง (non-self executing
treaties)46
สนธิสญ
ั ญาซึง่ มีผลใชบังคับทันทีททำขึ
ี่ น้ (self-executing treaties) นัน้ หมายถึง
สนธิ สั ญ ญา ที่ มี ผล ผู ก พั น ศาล ภายใน ของ สหรั ฐ อเมริ ก า โดย ไม จำเป น ต อ ง มี การ
ออกกฎหมาย เพื่อ อนุ วัติ การ สนธิสัญญา เชนวา นั้น อีก ครั้งหนึ่ง ซึ่ง การ พิจารณา วา
สนธิสัญญาใดเปนสนธิสัญญาที่มีผลใชบังคับไดทันทีที่ทำขึ้นหรือไมนั้น ตองพิจารณา
จากเจตนาของภาคีซึ่งเขาทำสนธิสัญญานั้น ตลอดทั้งพฤติการณแวดลอมในการทำ
สนธิสัญญาเชนวานั้นดวย47
ในคดี Sei Fufii v. The State of California48 ซึ่งตัดสินโดยศาลสูงแหงมลรัฐ
แคลิฟอรเนีย ขอเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏวา โจทกคือ นาย Sei Fujii ซึ่งเปนชาวญี่ปุนและ
see Tom Ginsbug , Svitlana Chernykh and Zachary Elkins, Commitment and Diffusion: How
and Why National Constitutions Incorporate International Law, 1 University of Illinois Law
Review 201 (2008).
45 Article II Section 2

He (the President) shall have Power, by and with the Advice and Consent of the Senate, to
make Treaties, provided two-thirds of the Senators present concur.

46 Foster

v. Nellson (1829) 2 Peters 253, p. 314.
47 Sei Fujii v. The State of California (1952), 38 Cal. (2d) 718
48 Id.
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ไดซื้อที่ดินในมลรัฐแคลิฟอรเนียใน ค.ศ. 1948 แตตามกฎหมายแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย
นั้น คนตางดาวไมมีสิทธิถือครองที่ดิน ดังนั้น เพื่อมิใหมลรัฐแคลิฟอรเนียเวนคืนที่ดิน
ดังกลาว โจทกจึงไดนำคดีขึ้นสูศาลและไดกลาวอางวากฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนีย
ดังกลาว ขัดกับ กฎบัตร สหประชาชาติ ซึ่ง สนับสนุน สิทธิ มนุษย ชน โดย จะ ตอง ไมมี การ
เลือกประติบติั เพราะเชือ้ ชาติ ดังนัน้ ประเด็นในคดีนีจึ้ งมีอยูว าบทบัญญัตใด
ิ บางในกฎบัตร
สหประชาชาติที่เปนบทบัญญัติที่มีผลใชบังคับไดทันทีที่ทำขึ้น (self-executing)
ศาลสูงแหงมลรัฐแคลิฟอรเนียวินจิ ฉัยวา บทบัญญัตแห
ิ งกฎบัตรสหประชาชาติ
ในสวนทีเกี
่ ย่ วกับสิทธิมนุษยชน (ขอ 55-56) มิใชบทบัญญัตทีิ มี่ ผลใชบังคับไดทันทีทีทำขึ
่ น้
(self- executing) แตบทบัญญัติเกี่ยวกับเอกสิทธิ์ (privileges) และความคุมกัน (immu
nities) ของสหประชาชาติ (ขอ 104-105) เปนบทบัญญัติที่มีผลใชบังคับเปนกฎหมาย
ภายในของสหรัฐอเมริกาไดทันทีที่ทำขึ้น49
ในคดี Pauling v. McElroy50 ศาลไดวินจิ ฉัยวา กฎบัตรสหประชาชาติและความ
ตกลง ทรัสตีสำหรับดินแดนในภาวะทรัสตีแหงหมูเ กาะแปซิฟก (Trusteeship Agreement
for the Trust Territory of the Pacific Islands) มิใชสนธิสัญญาที่มีผลใชบังคับไดทันทีที่
ทำขึ้น (non-self-executing)
ถาหากสนธิสญ
ั ญาอยูภายใน

กรอบของรัฐธรรมนูญและเปนสนธิสญ
ั ญาทีมี่ ผล
ใชบังคับเปนกฎหมายภายในทันทีที่ทำขึ้น (self-executing) สนธิสัญญาเชนวานั้นก็เปน
สวนหนึง่ ของกฎหมายภายในของสหรัฐอเมริกาและอาจมีผลใชบังคับเหนือจารีตประเพณี
ระหวางประเทศดวยก็ได51
ในกรณีของสนธิสญ
ั ญาซึง่ ไมมผี ลใชบังคับเปนกฎหมายภายในไดทันทีททำขึ
ี่ น้
(non-self-executing treaties) นัน้ สนธิสญ
ั ญาดังกลาวยังไมมผี ลผูกพันศาลภายในของ
สหรัฐอเมริกาจนกวาจะมีการออกกฎหมายอนุวัติการสนธิสัญญาเชนวานั้นเสียกอน52

49

Id.; Stark, supra note 1, p. 97.
Supp. (158), p. 390.
51 Tag v. Rogers (1959), 267 F. (2d) 664; Reiff, The Enforcement of Multipartite Administrative
Treaties in the United States, 34 American Journal of International Law 661 (1940), pp. 661679.
50 164 F.
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เนือ่ งจากการทำสนธิสญ
ั ญาทีมี่ ผลใชบังคับเปนกฎหมายภายในไดทันทีทีทำขึ
่ น้
(self-executing treaties) และที่ยังไมมีผลใชบังคับเปนกฎหมายภายในไดทันทีที่ทำขึ้น
(non-self executing treaties) นัน้ ขาดหลักเกณฑทีชั่ ดเจนแนนอน ดังนัน้ ใน ค.ศ. 1952
วุฒิสมาชิก Bricker จึงเสนอใหมีการแกไขบทบัญญัตแห
ิ งรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
โดยใหถือวาสนธิสัญญาทุกประเภทเปนสนธิสัญญาที่มิไดมีผลใชบังคับไดทันทีที่ทำขึ้น
(non-self-executing treaties) ซึง่ จะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายภายในของสหรัฐอเมริกา
ไดก็ตอ เมือ่ มีการออกกฎหมายอนุวัตการ
ิ สนธิสญ
ั ญาดังกลาวแลวเทานัน้ แตขอเสนอของ
วุฒสิ มาชิก Bricker ก็มิไดรบั การยอมรับ ดังนัน้ แนวปฏิบตั ของ
ิ สหรัฐอเมริกาเกีย่ วกับการ
ยอมรับ และการ ใช บังคับ สนธิสัญญาที่ สหรัฐอเมริกาเปนภาคียังคงมีอยูสองลักษณะ
ดังกลาวขางตนอยูตอไป53
สนธิสญ
ั ญาซึง่ มีผลใชบังคับเปนกฎหมายภายในของสหรัฐอเมริกาไมวา จะเปน
สนธิสญ
ั ญาทีมี่ ผลใชบังคับเปนกฎหมายภายในไดทันทีทีทำขึ
่ น้ (self-executing treaties)
หรือสนธิสัญญที่มิไดมีผลใชบังคับไดทันทีที่ทำขึ้น (non-self-executing treaties) ก็ตาม
ยอมผูกพันศาลของสหรัฐอเมริกาและจะยกเลิกกฎหมายภายในอื่นๆ ที่ออกใชบังคับ
กอนหนานั้นและขัดแยงกับสนธิสัญญาดังกลาว54 แตทั้งนี้ สนธิสัญญาเชนวานั้นตองไม
ขัดกับบทบัญญัตแห
ิ งรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา55 แตหากสภาคองเกรสออกกฎหมาย
ในภายหลังซึ่งขัดกับสนธิสัญญาซึ่งเปนกฎหมายภายในของสหรัฐอเมริกากอนหนานั้น
กฎหมายที่ออกใชบังคับในภายหลังเชนวานั้นก็จะยกเลิกสนธิสัญญาที่มีผลใชบังคับอยู
กอน เชน กัน ตาม หลักกฎหมาย ใหม ยกเลิก กฎหมาย เกา56 แมวา โดย ทั่วไป แลว สภา
คองเกรสจะหลีกเลี่ยงไมออกกฎหมายซึ่งจะขัดกับสนธิสัญญาซึ่งมีผลใชบังคับอยูแลว
เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหสหรัฐอเมริกาตองมีความรับผิดในทางระหวางประเทศตอรัฐภาคีอื่นๆ
53 Id.

; John C. Yoo ,“Globalism and the Constitution: Treaties, Non-Self-Execution, and the
Original Understanding.” 99 Columbia Law Review 1955 (December 1999).
54 Whitney v. Robertson (1888), 124 U.S. 190, p. 194 หลักเกณฑดังกลาวไมใชบังคับ หากความ
ตกลงระหวางประเทศนั้นเปน “ความตกลงของฝายบริหาร” (executive agreements) ซึ่งจะไมมีผล
บังคับ หากขัดกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา See Seery v. The United States (1955), 127 F. Supp. 601
55 Cherokee

Tabacco Co. v. The United States (1870), 11 Wall 616

56 Tag v. Rogers (1959), 267 F.(2d) 664; Mercado v. Feliciano (1958), 260 F.(2d) 500
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แหงสนธิสญ
ั ญา แตสภาคองเกรสก็มีอำนาจทีจะ
่ ออกกฎหมายเพือ่ ยกเลิกสนธิสญ
ั ญาซึง่
เปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูแลวไดและเวนแตเจตนาในการยกเลิกสนธิสัญญาเชนวานั้น
จะระบุไวชัดแจงโดยสภาคองเกรสแลว โดยทัว่ ไปก็จะไมถือวาสภาคองเกรสมีเจตนาเชนวา
นั้น57
จะเห็นไดวา แนวปฏิบตั ของ
ิ สหรัฐอเมริกาในการนำสนธิสญ
ั ญามาใชบังคับเปน
กฎหมาย ภายใน นั้ น ถึ ง แม จะ มี ขั้ น ตอน และ วิ ธี ก าร ที่ แตกต า งจาก กรณี ของ
สหราชอาณาจักรก็ตาม แตโดยลักษณะของการนำสนธิสญ
ั ญามาใชบังคับเปนกฎหมาย
ภายในแลว แนวปฏิบตั ของ
ิ สหรัฐอเมริกาก็ไมแตกตางจากแนวปฏิบตั ของ
ิ สหราชอาณาจักร
มากนัก เพราะการที่ทั้งสองประเทศจะใชบังคับสนธิสัญญาในฐานะที่เปนกฎหมายของ
ตนไดนัน้ จะตองมีการอนุวัตการ
ิ (implementation) สนธิสญ
ั ญาเชนวานัน้ เสียกอน เวนแต
ในกรณีของสนธิสัญญาที่มีผลใชบังคับเปนกฎหมายภายในไดทันทีที่ทำขึ้นในกรณีของ
สหรัฐอเมริกา58
4.2.2กลุมป ระเทศCivilLaw
สำหรับหลักเกณฑในการนำสนธิสัญญามาใชบังคับเปนกฎหมายในของกลุม
ประเทศที่ใชระบบ Civil Law นั้น จะปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญของประเทศเหลานั้น
เปนสำคัญ สวน กฎหมาย ระหวาง ประเทศ ที่ เปน จารีต ประเพณี ระหวาง ประเทศ และ
หลักกฎหมายทั่วไปนั้นอาจมิไดปรากฏชัดเจนอยูในรัฐธรรมนูญ แตก็สามารถหาไดจาก
ถอยคำในรัฐธรรมนูญนั้นเอง เชน รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐเยอรมนี ค.ศ. 1949 มาตรา
25 ซึ่งบัญญัติวา
“กฎเกณฑทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศ” (Die allgemeinen Regeln
des Volkerrechtes) ประกอบเปนสวนหนึ่งของกฎหมายแหงสหพันธโดยมีคาบังคับ
สูงกวากฎหมายและกอใหเกิดสิทธิและหนาที่โดยตรงตอผูที่อาศัยอยูในดินแดนของ
สหพันธ”

57 Cook

v. The United States (1933), 288 U.S. 102; Stark, supra note 1, p. 99.
Law, 6th edition ,(Cambridge : Cambribde University Press,2008), p. 114.

58 Shaw, International
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คำ วา “กฎเกณฑ ทั่วไป ของ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ” 59 ใน มาตรา 25 นี้
หมายความรวมถึงจารีตประเพณีระหวางประเทศและหลักกฎหมายทั่วไปดวย
ดังนั้น แนวปฏิบัติของกลุมประเทศที่ใชระบบ Civil Law ในการนำสนธิสัญญา
มาใชบังคับเปนกฎหมายภายในของรัฐนั้นยอมแตกตางกันไปขึ้นอยูกับบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญของรัฐเหลานั้นเปนหลัก ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอยางแนวปฏิบัติของรัฐที่เปน
ตนแบบของประเทศที่ใชระบบ Civil Law สมัยใหม อันไดแก ฝรั่งเศสและสหพันธรัฐ
เยอรมนี


ก.ฝรั่งเศส
ในกรณีของสนธิสญ
ั ญาระหวางประเทศนัน้ รัฐธรรมนูญของฝรัง่ เศสฉบับลงวันที่
4 ตุลาคม ค.ศ. 1958 ไดบัญญัติไวโดยเฉพาะถึงกรณีของสนธิสัญญาไวในลักษณะ VI
(Titre VI) วาดวยสนธิสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ (des traits et accords
internationaux) โดยมาตรา 52 แหงรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวใชอำนาจประธานาธิบดี
ของสาธารณรัฐทีจ่ ะเจรจาและใหสตั ยาบันแกสนธิสญ
ั ญา และการเจรจาทัง้ ปวงซึง่ นำไปสู
การ ทำความตกลง ระหวาง ประเทศ ที่ ไม ตอง มี การ ใหสัตยาบัน ก็ จะ ตอง มี การ แจง ให
ประธานาธิบดีทราบ60
มาตรา 53 ของรัฐธรรมนูญของฝรัง่ เศสลงวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1958 บัญญัตวิ า
“สนธิสญ
ั ญาสงบศึก สนธิสญ
ั ญาทางพาณิชย สนธิสญ
ั ญาหรือความตกลงเกีย่ วกับ
องคการระหวางประเทศ ความตกลงทีเป
่ นการผูกพันทางการคลังของชาติ ความตกลงที่
แกไขบทบัญญัติที่มีลักษณะทางนิตบิ ญ
ั ญัติที่เกีย่ วกับสถานภาพบุคคลที่เกีย่ วกับการรวม
การแลกเปลีย่ นหรือการผนวกดินแดนนัน้ อาจไดรบั การใหสตั ยาบันหรือไดรบั ความเห็นชอบ
โดยการออกกฎหมายเทานัน้
59 Grundgestz 45 , Neuearbeitete Auflage, Veriag C.H. Bech s. 30

Die allgemeinen Regln des Völkerrechtes sind Bestandteid des Bundesrechts. Sie gehen den
Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittebar fiir die Bewohner des
Bundesgebietes. ดู คำ แปลภาษา อังกฤษ ใน Finer, Bogdanor and Rudden, Comparing
Constitutions, (Oxford: Clarendon Press, 1995).

60 Article

52 Le Président de la Réplubic négocie et ratifie les tratiés, II est infromé de toute
négocition tendent à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification. (ดูคำ
แปลภาษาอังกฤษใน Finer, Bogdanor and Rudden, supra note 59, p. 212.
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สนธิ สั ญ ญา และ ความ ตกลง ดั ง กล า ว จะ มี ผล ใช บั ง คั บ ก็ ต  อ เมื่ อ ได มี การ
ใหสัตยาบันหรือไดรับความเห็นชอบแลว
ไมมการ
ี รวม การแลกเปลีย่ นหรือการผนวกดินแดนใดจะสมบูรณโดยปราศจาก
ความยินยอมของประชาชนผูเกี่ยวของ”61
นอกจากนี้ มาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันยังบัญญัติวา
“สนธิสัญญาและความตกลงซึ่งไดรับการใหสัตยาบันหรือไดรับความเห็นชอบ
โดยชอบแลว เมื่อไดประกาศใชแลว ยอมมีผลบังคับสูงกวากฎหมาย ทั้งนี้ หากภาคีอีก
ฝายหนึง่ ไดยอมใหความตกลงหรือสนธิสญ
ั ญาแตละฉบับนัน้ มีผลบังคับสูงกวากฎหมาย
62
ของตนดวยเชนกัน”
61

Article 53 Les traités de praix, les traits de commerce, les traités ou accords relatifs à
l’organistion internationale, ceux qui engagement les finances de l’ état, ceux qui modifient
des dispositions de nature legislative, ceux qui sont relatifs à l’ état des personnes, ceux qui
comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent étre ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoi été ratifies ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjunction de territoire n’est valable sans consentement
de populations intéressées. ดูรายละเอียดใน นพนิธิ สุริยะ, กฎหมายระหวางประเทศ:Lecture
Note 1, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพวิญูชน, 2537), น. 101; ดูคำแปลภาษาอังกฤษใน Finer,
Bogdanor and Rudden, id., p. 229 :
Article 53
“Peace treaties, trade treaties, treaties or agreements concerning international organizations,
those which commit national finance, those which modify provisions of legislative character,
those concerning personal status, and those involving the cession, exchange, or annexation
of territory may be ratified or approved only under an enactment.
They take effect only after ratification or approval.
No cession, no exchange, no annexation of territory is valid without the consent of population
concerned.”)
62 Article 55 Les traits ou accords régullés ou approuvé ont, dés leur

publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous reserve, pour chaque accord ou
traité, de son application par l’ aûtre partie. ในนพนิธิ สุริยะ, อางแลว เชิงอรรถที่ 61, น. 101; ดูคำ
แปลภาษาอังกฤษใน Finer, Bogdanor and Rudden , id., p. 230:
Article 55
“Treaties or agreements duly ratified or approved shall, upon their publication, prevail over
legislation, subject, for each agreement or treaty, to reciprocal application by the other party.”)
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มาตรา 53 ของรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสบัญญัติไวอยางชัดเจนวา สนธิสัญญา
ประเภท ใด บ า ง ที่ จะ ต อ ง ได รั บ การ ให สั ต ยาบั น หรื อ ได รั บ ความ เห็ น ชอบ โดย การ
ออกกฎหมาย และ ผู ที่ ใหสัตยาบัน แก สนธิสัญญา ดังกลาว ได แก ประธานาธิบดี ของ
สาธารณรัฐตามมาตรา 52 ดังกลาวขางตน เมือ่ มีการใหสตั ยาบันดังกลาวแลว สนธิสญ
ั ญา
เชนวานั้นจะมีผลผูกพันฝรั่งเศสในฐานะที่เปนภาคีแหงสนธิสัญญา และเมื่อไดมีการ
ออกกฎหมายเพื่ออนุวัติการสนธิสัญญาดังกลาวแลว สนธิสัญญานั้นจึงจะมีผลบังคับใน
ฐานะที่เปนกฎหมายภายในของฝรั่งเศส
สวนมาตรา 55 นั้นเปนกรณีที่วา สนธิสัญญาและความตกลงซึ่งไดรับการ
ใหสัตยาบัน หรือ ไดรับ ความ เห็นชอบ และ ประกาศ ใช แลว นั้น จะ มี ผล บังคับ สูงกวา
กฎหมายภายในของฝรัง่ เศสหรือไมนัน้ ขึน้ อยูกั บวา ภาคีอีกฝายหนึง่ แหงสนธิสญ
ั ญาหรือ
ภาคีอื่นๆ แหงสนธิสัญญาและความตกลงเชนวานั้นจะยอมใชบังคับสนธิสัญญาและ
ความตกลงเชนวานัน้ สูงกวากฎหมายภายในของตนหรือไม กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คือ ฝรัง่ เศส
ใชหลักตางตอบแทน (reciprocity) ในการใชบังคับสนธิสัญญาและความตกลงระหวาง
ประเทศในฐานะทีเป
่ นกฎหมายภายในของตนซึง่ ถาหากรัฐภาคีอืน่ ๆ แหงสนธิสญ
ั ญาและ
ความตกลงนัน้ ยอมใชบังคับสนธิสญ
ั ญาและความตกลงสูงกวากฎหมายภายในของภาคี
แหงสนธิสญ
ั ญาและความตกลงนัน้ ฝรัง่ เศสก็จะยอมใชบังคับสนธิสญ
ั ญาและความตกลง
นัน้ สูงกวากฎหมายภายในของตนเชนกัน ตรงกันขาม หากภาคีอืน่ ๆ แหงสนธิสญ
ั ญาและ
ความตกลงนั้นมิไดใชบังคับสนธิสัญญาและความตกลงนั้นสูงกวากฎหมายภายในของ
ตน ฝรั่งเศสก็จะไมถือวา สนธิสัญญาและความตกลงนั้นมีฐานะสูงกวากฎหมายภายใน
ของตนเชนกันตามนัยของมาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส
ดังนั้น จึงเปนไปไดวา สนธิสัญญาและความตกลงตามมาตรา 53 ซึ่งประกาศ
ใชตามมาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสนั้นอาจเปนสนธิสัญญาและความตกลงที่มี
ผลบังคับสูงกวากฎหมายภายในหรือมีผลบังคับในลำดับเดียวกันกับกฎหมายภายในของ
ฝรั่งเศสก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขแหงหลักตางตอบแทน (reciprocity) ดังกลาวขางตน
ในกรณีที่สนธิสัญญาและความตกลงที่ไดประกาศใชแลวตามมาตรา 55 และ
มีผลบังคับสูงกวากฎหมายภายในตามเงือ่ นไขแหงหลักตางตอบแทนดังกลาว สนธิสญ
ั ญา
และความตกลงเชนวานัน้ ยอมมีผลบังคับเหนือกวากฎหมายภายในทีมี่ บทบัญญัตใน
ิ เรือ่ ง
เดียวกัน และกฎหมายภายในเชนวานั้นจะขัดหรือยกเลิกสนธิสัญญาและความตกลง
เชนวานั้นมิได ไมวากฎหมายภายใน เชนวานั้นจะมีผลใชบังคับแลวกอนการประกาศใช
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สนธิสญ
ั ญาและความตกลง หรือเปนกฎหมายภายในซึง่ ออกใชบังคับภายหลังสนธิสญ
ั ญา
63
และความตกลงเชนวานั้นก็ตาม
แตในกรณีที่สนธิสัญญาและความตกลงไมมีผลบังคับสูงกวากฎหมายภายใน
กลาวคือ มีผลบังคับในลำดับเดียวกับกฎหมายภายในทัว่ ไป สนธิสญ
ั ญาและความตกลง
เชนวานั้นอาจยกเลิกกฎหมายภายในที่มีผลใชบังคับอยูแลวหากกฎหมายภายในเชนวา
นัน้ มีบทบัญญัตทีิ ขั่ ดหรือแยงกับสนธิสญ
ั ญาและความตกลงดังกลาวตามหลักกฎหมาย
ใหมยกเลิกกฎหมายเกา (lex posterior derogat legi priori)
ในทำนองเดียวกัน หากมีกฎหมายภายในซึ่งออกใชบังคับภายหลังจากการ
ประกาศใชสนธิสญ
ั ญาและความตกลงเชนวานัน้ กฎหมายภายในดังกลาวยอมสามารถ
ยกเลิก สนธิสัญญา และ ความ ตกลง ซึ่ง ขัดกับ กฎหมาย ซึ่ง ใช บังคับภาย หลัก ได ตาม
หลักกฎหมายใหมยกเลิกกฎหมายเกาเชนกัน แตในกรณีเชนวานี้ ฝรั่งเศสจะยังคงตอง
ผูกพันตามพันธกรณีแหงสนธิสัญญาและความตกลงซึ่งฝรั่งเศสไดใหสัตยาบันไวโดย
ฝรั่งเศสจะอางกฎหมายภายในซึ่งออกใชบังคับในภายหลังเพือ่ ยกเวนหรือไมยอมปฏิบัติ
สนธิสัญญาและความตกลงระหวางประเทศที่ตนทำไวกอนหนานั้นมิได ตามหลักที่วา
“สนธิสัญญาตองเปนสนธิสัญญา” (pacta sunt servanda) ตามขอ 26 ของอนุสัญญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 196964 และหลักที่วารัฐจะอางบทบัญญัติ
แหงกฎหมายภายในของตนมาเปนขออางในการไมปฏิบัติตามสนธิสัญญามิไดตามขอ
27 ของอนุสัญญาฉบับเดียวกัน65 เวนแตกฎหมายภายในที่จะยกขึ้นกลาวอางนั้นเปน
63 วิษณุ

เครืองาม, รายงานวิจัยเรื่องการใชกฎหมายระหวางประเทศในระบบกฎหมายภายใน
ของไทย, ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช สาขาสังคมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2520, น. 59-60.
64 Vienna Convention on the Law of Treaties (1150 U.N.T.S. 331)
Article 26 Pacta sunt servanda
Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good
faith.
65 Article 27 Internal law and observance of treaties, id.
A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform
at treaty. This rule is without prejudice to article 46.
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กฎหมายภาย ใน ที่ มี ความ สำคัญ อยางยิ่ง และ การ ให ความ ยินยอม เพื่อ ผูกพัน ตาม
สนธิสัญญาและความตกลงนั้นขัดกับกฎหมายภายในที่มีความสำคัญดังกลาวอยาง
ชัดแจง (manifest) ตามขอ 46 ของอนุสัญญาฉบับเดียวกัน66
ดัง นั้น จึง พอ สรุปไดวา ใน กรณี ของ ฝรั่งเศส นั้น ฝรั่งเศส แยกประเภท ของ
สนธิสัญญาออกเปนสองประเภทตามความสำคัญของเนื้อหาสาระของสนธิสัญญานั้นๆ
กลาวคือ สนธิสัญญาและความตกลงตามมาตรา 53 ของรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสซึ่งจะ
ตองมีการออกกฎหมายเพื่อ อนุวัติการอีกชั้นหนึ่งจึงจะมีผลผูกพันฝรั่งเศสในฐานะที่เปน
กฎหมาย กฎหมายภาย ใน และ สนธิสัญญา และ ความ ตกลง ตาม มาตรา 5 5 ซึ่ง เปน
สนธิสัญญาและความตกลงทั่วๆ ไป นอกจากสนธิสัญญาตามมาตรา 53 ในกรณีเชนวา
นี้ เพียงแตมีการประกาศใชสนธิสัญญาและความตกลงเชนวานั้นก็เปนการเพียงพอแลว
ที่จะทำใหสนธิสัญญาและความตกลงทั่วๆ ไปนั้นเปนกฎหมายภายในของฝรั่งเศส สวน
กรณีทีว่ า สนธิสญ
ั ญาและความตกลงเชนวานัน้ จะมีคาบังคับสูงกวากฎหมายภายในของ
ฝรั่งเศสหรือไมก็เปนไปตามเงื่อนไขของหลักตางตอบแทน (reciprocity) ตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส


ข.เยอรมนี
ในกรณีของเยอรมนีนั้น มาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญของเยอรมนีไดบัญญัติไว
โดยเฉพาะเกี่ยวกับสนธิสัญญาแยกตางหากจากมาตรา 25 ซึ่งกลาวถึง “กฎเกณฑทั่วไป
ของกฎหมายระหวางประเทศ” (Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes) ซึ่ง
หมายความ ถึง จารีต ประเพณี ระหวาง ประเทศ และ หลักกฎหมาย ทั่วไป ของ กฎหมาย
ระหวางประเทศมากกวาสนธิสัญญา
มาตรา 59 วาดวยอำนาจของประธานาธิบดีที่จะกระทำการแทนสหพันธใน
ความสัมพันธระหวางประเทศของสหพันธ บัญญัติวา
66 Article 46 Provisions of internal law regarding competence to conclude treaties, id.

1. A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed
in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as
invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal
law of fundamental importance.
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“(1) ใหประธานาธิบดีแหงสหพันธกระทำการแทนสหพันธในเรือ่ งความสัมพันธ
ระหวางประเทศของสหพันธ ใหประธานาธิบดีเขาทำสนธิสัญญากับรัฐตางประเทศแทน
สหพันธ ใหประธานาธิบดีสงและรับทูต
(2) สนธิสญ
ั ญาซึง่ วางกฎเกณฑเกีย่ วกับความสัมพันธทางการเมืองของสหพันธ
หรือเกีย่ วของกับเรือ่ งนิตบิ ญ
ั ญัตของ
ิ สหพันธจะตองไดรบั ความยินยอมหรือการมีสวนรวม
ใน รูป ของ รัฐ บัญญัติ ของ สหพันธ ของ องคกร ซึ่ง มี อำนาจ หนา ที่ ใน เรื่อง ใด เรื่อง หนึ่ง
โดยเฉพาะเพือ่ การนิตบิ ญ
ั ญัตของ
ิ สหพันธเชนวานัน้ ในกรณีของความตกลงในทางบริหาร
(administrative agreements) ใหใชบทบัญญัตเกี
ิ ย่ วกับการบริหารสหพันธใชบังคับโดย
67
อนุโลม”
จากบทบัญญัติในมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญของเยอรมนี จะเห็นไดวา บรรดา
สนธิสญ
ั ญาระหวางประเทศทีเกี
่ ย่ วของกับความสัมพันธทางการเมือง (political relations)
ของสหพันธหรือสนธิสญ
ั ญาเกีย่ วกับเรือ่ งทีจะ
่ ตองมีการออกกฎหมายของฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ของ สหพันธ แลว สนธิสัญญา เชนวา นั้น จะ ยัง ไมมีผล บังคับ เปน กฎหมายภาย ใน ของ
เยอรมนีจนกวาจะไดรับความยินยอมหรือการมีสวนรวมในรูปของการออกกฎหมาย
อนุวัตการ
ิ สนธิสญ
ั ญาดังกลาวขององคกรซึง่ มีอำนาจหนาทีใน
่ เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยเฉพาะ
เพื่อการนิติบัญญัติของสหพันธเสียกอน
67 Article 59 Völkerrechtliche Vertretungsmacht

(1) Der Bundespräsident vertritt den Bund völkerrechtlich. Er schließt in Namen des Bundes
die Verträge mit auswärtigen Staaten. Er beglaubigt und empfängt die Gesandten.
(2) Verträge, welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln order sich auf
Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, bedØrfen der Zustimmung order der
Mitwirkung der jeweils fØr die Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaften in der Form
eines Bundesgesetzes. FØr Verwaltungsabkommen gelten die Vorschriften ber die
Bundesverwaltung entsprechend. (ดูคำแปลภาษาอังกฤษใน Fine et al., supra note 59, p. 153:
Article 59 Authority to represent the Federation in its international relations
(1) The Federal President shall represent the Federation in its international relations. He shall
conclude treaties with foreign states on behalf of the Federation. He shall accredit and receive
envoys.
(2) Treaties which regulate the political relations of the Federation or relate to matters of federal
legislation shall require the consent or participation, in the form of federal statute, of the
bodies competent in any specific case for such federal legislation. As regards administrative
agreements, the provisions concerning the federal administration shall apply mutatis mutandis.
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ปญหาที่จะตองพิจารณาก็คือ กรณีที่สนธิสัญญาเชนวานั้นเปนสนธิสัญญาที่
รวบรวมหรือประมวลจารีตประเพณีระหวางประเทศเอาไว เชน อนุสัญญากรุงเวียนนา
วาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 196168 อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธ
ทางกงสุล ค.ศ. 196369 หรืออนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเลทั้ง 4 ฉบับ ค.ศ.
195870 อนุสัญญาเหลานี้จะตองมีการออกกฎหมายอนุวัติการตามมาตรา 59 หรือจะ
ถือวา เปน สวนหนึ่ง ของ กฎหมาย ภายใน ของ เยอรมนี โดย ไม ตอง มี การ ออกกฎหมาย
อนุวัติการอีกตามมาตรา 25 แหงรัฐธรรมนูญของเยอรมนี
หากพิจารณาบทบัญญัตใน
ิ มาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญของเยอรมนีแลว จะเห็น
ไดวา มาตรา 59 มุงที่ตัวสนธิสัญญาเปนหลักโดยมิไดพิจารณาปจจัยภายนอก กลาวคือ
มิไดพิจารณาวา สนธิสัญญานั้นจะเปนสนธิสัญญาที่ประมวลจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศหรือหลักกฎหมายทัว่ ไปหรือไม ซึง่ เปนการพิจารณาปจจัยภายในประเทศเปนหลัก
ดังนั้น ถึงแมวาสนธิสัญญานั้นจะเปนสนธิสัญญาที่รวบรวมหรือประมวลจารีตประเพณี
ระหวางประเทศไวก็ตาม หากสนธิสญ
ั ญาเหลานัน้ เกีย่ วของกับความสัมพันธทางการเมือง
ของสหพันธหรือเกี่ยวของกับเรื่องที่จะตองมีการออกกฎหมายโดยฝายนิติบัญญัติแลว
ก็จะตองมีการออกกฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการสนธิสัญญาเชนวานั้นตามมาตรา 59
ดวย ในฐานะที่เยอรมนีตองผูกพันตามสนธิสัญญาดังกลาวในฐานะของรัฐภาคีแหง
สนธิสัญญา
ปญหาทีจ่ ะตองพิจารณาตอไปก็คือวา เมือ่ มีการอนุวัตการ
ิ สนธิสญ
ั ญาโดยการ
ออกกฎหมาย ภายใน แลว หาก กฎหมาย ซึ่ง อนุ วัติ การสนธิสัญญานั้นขัดกับกฎหมาย
ภายในอื่นๆ ไมวาที่มีอยูแลวหรือที่ออกใชบังคับในภายหลังก็ตาม ผลจะเปนประการใด
ในกรณีเชนวานี้ ถาไมพิจารณาวาสนธิสญ
ั ญานัน้ เปนสนธิสญ
ั ญาทีรวบรวม
่
หรือประมวล
จารีตประเพณีระหวางประเทศหรือหลักกฎหมายทั่วไปแลว สนธิสัญญา ซึ่งไดรับการ
68 500 U.N.T.S. 95
69 596 U.N.T.S. 261
70 - Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, 516 U.N.T.S. 20

- Convention on the High Seas, 450 U.N.T.S. 82
- Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, 559
U.N.T.S. 285
- Convention on the Continental Shelf, 499 U.N.T.S. 311
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อนุวัตกิ ารเชนวานั้น นาจะมีคาบังคับในลำดับเดียวกันกับกฎหมายภายในที่อนุวัติการ
สนธิสญ
ั ญาซึง่ ออกโดยฝายนิตบิ ญ
ั ญัตโดย
ิ ทัว่ ไป ดังนัน้ ในกรณีเชนวานี้ กฎหมายภายใน
ทีออกใช
่
บังคับในภายหลังยอมสามารถยกเลิกกฎหมายทีใช
่ บังคับอยูก อนหนานัน้ ได หาก
กฎหมายที่ออกใชบังคับในภายหลังนั้นมีบทบัญญัติที่ขัดแยงกับกฎหมายที่ใชบังคับอยู
กอนหนานั้น
อยางไรก็ดี นักนิติศาสตรบางทาน71 มีความเห็นวา การที่สนธิสัญญาจะมีคา
บังคับสูงกวาหรือเทากับกฎหมายที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติหรือไมนั้น จะตองพิจารณา
จาก เนื้อหา หรือ ลักษณะ ของ สนธิสัญญา นั้นๆ วา เปน สนธิสัญญา ประเภท กฎหมาย
(Rechtsetzen) หรือสนธิสัญญาประเภทสัญญา (Rechtsgeschäft)
ใน กรณี ของ สนธิสัญญา ประเภท กฎหมาย (Rechtsetzen) กลาว คือ เปน
สนธิสญ
ั ญาทีรวบรวม
่
กฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศทีเป
่ นจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศหรือหลักกฎหมายทั่วไป สนธิสัญญาเชนวานั้นนาจะมีคาบังคับสูงกวากฎหมาย
ภายในที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติตามนัยของบทบัญญัติแหงมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญ
ของเยอรมนี72
สวนสนธิสญ
ั ญาประเภทสัญญา (Rechtsgeschäft) กลาวคือ เปนสนธิสญ
ั ญา
ซึง่ กำหนดพันธกรณีระหวางรัฐภาคีทีจ่ ะตองปฏิบตั ติ อกัน เชน การใหความชวยเหลือ การ
ระงับขอพิพาทหรือการชดใชคาเสียหายแกกันนั้น สนธิสัญญาประเภทนี้จะอยูในบังคับ
ของมาตรา 59 แหงกฎหมายรัฐธรรมนูญและจะมีคาบังคับเทากับกฎหมายภายในทีออก
่
โดย ฝาย นิติบัญญัติ ดังนั้น หาก ปรากฏ วา การ ออกกฎหมาย โดย ฝาย นิติบัญญัติ ใน
ภายหลังขัดแยงกับกฎหมายทีมี่ อยูก อนแลวซึง่ อนุวัตการ
ิ สนธิสญ
ั ญาเชนวานัน้ กฎหมาย
ที่ ออกใช บังคับ ใน ภายหลัง ยอม ยกเลิก กฎหมาย ที่ ออกใช บังคับ กอนหนา นั้น ได ตาม
หลักกฎหมายใหมยกเลิกกฎหมายเกา73
ไมวากรณีจะเปนประการใดก็ตาม การที่กฎหมายซึ่งออกใชบังคับในภายหลัง
ยกเลิก กฎหมาย ที่ ออกใช บังคับ กอนหนา นั้น เปนเรื่อง ของ ระบบ กฎหมาย ภายใน ของ
71 Kaufmann,

Traité international et loi interne, Der Staat in der Rechtsgemeinschaft der
Volher, vol. II, 1960; นพนิธิ สุริยะ, อางแลว เชิงอรรถที่ 61, น. 105.
72 นพนิธิ สุริยะ, เพิ่งอาง.
73 เพิ่งอาง.

159

เยอรมนี เยอรมนียังคงมีความผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาทีเยอรมนี
่
ทำไวกับรัฐภาคีอืน่ ในฐานะ
ที่เยอรมนี เปน ภาคี แหง สนธิสัญญา ดังกลาว และ เยอรมนีจะตองมีความรับผิดในทาง
ระหวางประเทศตอรัฐภาคีอื่นๆ แหงสนธิสัญญา หากการออกกฎหมายภายในภายหลัง
เพือ่ ยกเลิกกฎหมายฉบับกอนซึง่ อนุวัตการ
ิ สนธิสญ
ั ญาดังกลาวเปนการฝาฝนพันธรกรณี
ที่เยอรมนีมีตอรัฐภาคีอื่นๆ แหงสนธิสัญญา




4.3 การนำสนธิสัญญามาใชบังคับเปนกฎหมายภายในของ
ประเทศไทย74

การนำสนธิสญ
ั ญาทีประเทศ
่
ไทยเปนภาคีมาใชบังคับเปนกฎหมายภายในของ
ประเทศ ไทย นั้น ตอง พิจารณา จาก บทบัญญัติ ตางๆ ที่ เกี่ยวของ ของ รัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทยทีใช
่ บังคับอยูใน
 ขณะนัน้ เปนสำคัญมิใชแตเฉพาะบทบัญญัตแห
ิ งมาตรา
ทีเกี
่ ย่ วของกับการทำหนังสือสัญญาเทานัน้ ในกรณีของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 นั้น มาตรา 190 วรรคแรก เพียงแตบัญญัติถึงพระราชอำนาจของ
พระมหากษัตริย ใน การ ทำหนังสือ สัญญา กับ นานาประเทศ หรือ กับ องคการ ระหวาง
ประเทศเทานัน้ สวนวรรคสองของมาตรา 190 ก็เพียงแตกำหนดเงือ่ นไขวาหนังสือสัญญา
ประเภทใดบางที่ฝายบริหารทำกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศจะตอง
ไดรับ ความ เห็นชอบ ของ รัฐสภา ไมปรากฏ วา มี บทบัญญัติ ใน มาตรา 190 ที่ บัญญัติ
โดยตรงวาหนังสือสัญญาที่ฝายบริหารทำนั้นจะนำมาใชบังคับเปนกฎหมายภายในของ
ประเทศไทย ไดอยางไร ทั้งนี้เพราะอำนาจในการตราพระราชบัญญัติเพื่อใชบังคับเปน
กฎหมายนัน้ เปนอำนาจของรัฐสภาตามมาตรา 9075 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ดังนัน้ หนังสือสัญญาทีฝ่ ายบริหารทำกับนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศ จึงตองเปนไปตามบทบัญญัติของมาตรา 190 ประกอบมาตรา 90
74 ดูรายละเอียดใน จตุรนต ถิระวัฒน , “กระบวนการทำสนธิสัญญาและการปรับใชสนธิสัญญาในทาง

ปฏิบัติของประเทศไทย,” วารสารนิติศาสตร 26, 3 (กันยายน 2539) ,น.608-630 ; อารยา สุขสม.
“กฎหมายบังคับการใหเปนไปตามหนังสือสัญญากับปญหาการเปนบอเกิดของกฎหมายปกครองใน
ระบบกฎหมายไทย,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551).
75 มาตรา

190 บัญญัติวา “รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติจะตราขึ้น
เปน กฎหมาย ได ก็ แต โดย คำ แนะนำ และ ยินยอม ของ รัฐสภา และ เมื่อ พระมหากษัตริย ได ทรง ลง
พระ ปรมาภิไธย หรือ ถือ เสมือนวา ได ทรง ลง พระ ปรมาภิไธย ตาม รัฐธรรมนูญ นี้ แลว ให ประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมายตอไป”

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

ของ รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 ดวย จึงจะใชบังคับเปน
กฎหมาย ภาย ใน ของ ประเทศ ไทย ได ประเด็น ที่ จะ ตอง พิจารณา ก็ คือ สถานะ ของ
สนธิสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และลักษณะของ
การนำสนธิสัญญามาใชบังคับเปนกฎหมายภายในของประเทศไทยเปนอยางไร
4.3.1สถานะของสนธิสัญญา
หากจะนำทฤษฎีวาดวยการนำสนธิสญ
ั ญามาใชบังคับเปนกฎหมายภายในของ
ประเทศไทยดังกลาวไวในขอ 4.1 ขางตนมาปรับใชกับสถานะของสนธิสัญญาในสายตา
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แลวจะเห็นไดวา แนวปฏิบัติ
ของประเทศไทยในการนำสนธิสัญญามาใชบังคับเปนกฎหมายภายในของประเทศไทย
นัน้ สอดคลองกับทฤษฎีทวินิยม (Dualism) ซึง่ ก็เปนเชนเดียวกันกับแนวปฏิบตั ของ
ิ ทัง้ กลุม
ประเทศ Common Law เชน สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา และกลุม ประเทศ Civil
Law เชน ฝรั่งเศสและเยอรมนี ดังกลาวขางตน กลาวคือ สนธิสัญญาที่ฝายบริหารทำกับ
นานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศจะไมกลายมาเปนกฎหมายภายในของ
ประเทศไทยโดยอัตโนมัติ หากแตตองผานกระบวนการตราและประกาศใชกฎหมายตาม
มาตรา 90 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เสียกอน เหตุผลที่
ตองดำเนินการตามนั้นก็เนื่องจากอำนาจในการทำหนังสือสัญญาหรือสนธิสัญญา นั้น
เปน อำนาจ ของ พระม หา กษัตริย ตาม มาตรา 1 9 0 วรรค แรก ของ รัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และโดยที่พระมหากษัตริยทรงใชอำนาจเชนวานั้น
ทาง คณะ รัฐมนตรี ตาม บทบัญญัติ ของ มาตรา 3 วรรค แรก 76 ของ รัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังนัน้ อำนาจในการทำหนังสือสัญญาจึงเปนอำนาจ
ของคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายบริหารมิใชฝายนิติบัญญัติ เพราะฉะนั้น หนังสือสัญญาที่
ฝายบริหาร ทำ กับ นานาประเทศ หรือ กับ องคการ ระหวาง ประเทศ จึง มิ อาจ กลาย เปน
กฎหมายภายในของประเทศไทยไดโดยอัตโนมัติ จำเปนทีจะ
่ ตองนำหนังสือสัญญาเชนวา
นั้นผานกระบวนการนิติบัญญัติตามมาตรา 90 เพื่อใชบังคับเปนกฎหมายภายในของ
ประเทศไทยตอไป หากยอมใหหนังสือสัญญาที่ฝายบริหารทำกับนานาประเทศหรือกับ
76 มาตรา

3 วรรคแรก บัญญัติวา “อำนาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปน
ประมุขทรงใชอำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
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องคการระหวางประเทศกลายเปนกฎหมายภายในของประเทศไทยไดโดยอัตโนมัติก็
เทากับยอมรับวาฝายบริหารมีอำนาจในการตราพระราชบัญญัติใหเปนกฎหมายซึ่งจะ
ขัดกับบทบัญญัติของมาตรา 90
อันที่จริงแลว อำนาจในการตรากฎหมายในลำดับเดียวกันกับพระราชบัญญัติ
ของฝายบริหารก็มีอยู เชน อำนาจในการตราพระราชกำหนดตามมาตรา 18477 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หากแตตองเปนไปตามเงื่อนไข
ตางๆ ทีบั่ ญญัตไว
ิ ในมาตรา 184 ดังกลาวและในทายทีส่ ดุ ก็จะตองเสนอพระราชกำหนดนัน้
ตอรัฐสภาในการประชุมสภาคราวตอไปเพือ่ ใหรัฐสภาอนุมตั หรื
ิ อไมอนุมตั พระราชกำหนด
ิ
นั้น หาก รัฐสภา อนุมัติ พระราชกำหนด นั้น ก็ ให พระราชกำหนดนั้นมีผลใชบังคับเปน
พระราชบัญญัติตอไป นอกจากนี้แลว ฝายบริหารก็มีอำนาจในตราพระราชกฤษฎีกาที่
ไมขัดตอกฎหมายตามมาตรา 18778 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 หรือแมแตการออกกฎหมายลำดับรอง เชน กฎกระทรวงตามที่กฎหมายใหอำนาจ
ไวไดอีกดวย
อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวของกับสถานะของหนังสือสัญญาที่ฝายบริหารทำกับ
นานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศก็คือ ประเด็นในเรือ่ งลำดับศักดิของ
์ หนังสือ
สัญญา เมื่อ หนังสือ สัญญา ดังกลาว ผาน กระบวนการนิติบัญญัติตามมาตรา 90 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แลว ซึ่งจะเห็นไดวารัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มิไดจัดลำดับศักดิ์ของหนังสือสัญญาไดไว
เปนพิเศษแตประการใด หนังสือสัญญาที่ผานกระบวนการนิติบัญญัติตามมาตรา 90
ดังกลาวจะอยูในรูปของพระราชบัญญัติเชนเดียวกันกับพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่มิไดมีที่
มาจากหรืออนุวัติการตามหนังสือสัญญาหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หนังสือสัญญาที่ใช
บังคับเปนกฎหมายของประเทศไทยนั้นจะอยูในรูปของพระราชบัญญัติและอยูในลำดับ
ศักดิ์เดียวกันกับพระราชบัญญัติอื่นๆ นั่นเอง ซึ่งอาจแตกตางกับแนวปฏิบัติของประเทศ
77 มาตรา

184 วรรคแรกบัญญัติวา “ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกำหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได”
78 มาตรา 187 บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม

ขัดตอกฎหมาย”

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

อืน่ ๆ ทีมี่ รัฐธรรมนูญซึง่ ยอมรับใหสนธิสญ
ั ญาทีแปลงเป
่
นกฎหมายภายในแลวอยูใน
 ลำดับ
ศักดิ์ที่สูงกวากฎหมายที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติตามปกติ เชน กรณีของฝรั่งเศสและ
เยอรมนี79
เมือ่ หนังสือสัญญาทีใช
่ บังคับเปนกฎหมายภายในของประเทศไทยอยูใน
 ลำดับ
ศักดิ์เดียวกันกับพระราชบัญญัติอื่นๆ ตามกระบวนการนิติบัญญัติที่บัญญัติไวในมาตรา
90 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หากเนื้อหาของหนังสือ
สัญญาดังกลาวซึง่ อยูใน
 รูปของพระราชบัญญัตขัิ ดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญดังทีบั่ ญญัตไว
ิ
80
ในมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บทบัญญัตเช
ิ นวา
นั้นเปนอันใชบังคับมิไดซึ่งก็อาจสงผลใหประเทศไทยมีความผิดในทางกฎหมายระหวาง
ประเทศไทยหรือหนังสือสัญญาซึ่งอยูในรูปของพระราชบัญญัติดังกลาวก็อาจถูกยกเลิก
เพิกถอนไดโดยพระราชบัญญัตทีิ ออกมา
่
ในภายหลังทีมี่ บทบัญญัตขัิ ดแยงกับเนือ้ หาสาระ
ของหนังสือสัญญาดังกลาวได ในกรณีเชนวานัน้ การออกพระราชบัญญัตใน
ิ ภายหลังและ
มีบทบัญญัติขัดกับเนื้อหาสาระของหนังสือสัญญาที่มีอยูในรูปของพระราชบัญญัติฉบับ
กอนจะตองใชความระมัดระวังอยางรอบคอบมากกวาการยกเลิกเพิกถอนพระราชบัญญัติ
ทัว่ ๆ ไป เนือ่ งจากแมพระราชบัญญัตทีิ มาจาก
่
หนังสือสัญญาจะถูกยกเลิกเพิกถอนไปแลว
ตามกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตทีิ บั่ ญญัตไว
ิ ในรัฐธรรมนูญแตพันธกรณี (obligations) ในทาง
ระหวางประเทศตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคียังคงมีอยูและผูกพันประเทศ
ไทยในฐานะภาคีตอไป ดังนั้น การออกพระราชบัญญัติใหมที่มีบทบัญญัติขัดแยงกับ
เนื้อหาสาระของหนังสือสัญญา จะมีผลเทากับเปนการฝาฝนพันธกรณีของประเทศไทย
ในฐานะภาคีแหงหนังสือสัญญาเชนวานั้นและจะสงผลใหประเทศไทยมีความรับผิด
ในทางระหวางประเทศ (international responsibility) ตอภาคีอื่นๆ แหงหนังสือสัญญา
เดียวกันได ทั้งนี้ โดยมิตองคำนึงวาภาคีอื่นๆ เชนวานั้นจะไดรับความเสียหายจากการ
ฝาฝนพันธกรณีของประเทศไทยในฐานะภาคีหรือไม81
79

ดูหัวขอ 4.2.2
6 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือขอบังคับ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
80 มาตรา

81 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐใน

จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศเลม2,
พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพวิญูชน, 2550), น. 265-333.
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กลาวโดยสรุป หนังสือสัญญาทีฝ่ ายบริหารทำกับนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศไมเปนกฎหมายภายในของประเทศไทยโดยอัตโนมัติ หากแตจะตองผาน
กระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตตาม
ิ มาตรา 90 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 และเมื่อเปนกฎหมายภายในของประเทศไทยแลวจะอยูในรูปของและลำดับศักดิ์
เดียวกันกับพระราชบัญญัติ
4.3.2การนำสนธิสัญญามาใชบังคับเปนกฎหมายภายในของประเทศไทย


ก .กรณีมีกฎหมายภายในรองรับอยูแลว
ในกรณีที่มีกฎหมายภายในของประเทศไทยที่รองรับหรือสอดคลองกับเนื้อหา
สาระของหนังสือสัญญาใชบังคับอยูแล
 ว ก็ไมมความ
ี จำเปนใดๆ ทีจะ
่ ตองผานกระบวนการ
นิตบิ ญ
ั ญัตใน
ิ การออกกฎหมายเพือ่ อนุวัตการ
ิ หนังสือสัญญาเชนวานัน้ และในกรณีเชนวา
นี้ก็ไมตองดวยเงื่อนไขในวรรคสองของมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ทีฝ่ ายบริหารจะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภาในการทำหนังสือ
สัญญากับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ เนือ่ งจากไมเขากรณีที่ “จะตอง
ออกพระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ ใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา” ดวยเหตุวา มีกฎหมายใชบังคับ
อยูแลว
ปญหาที่เกิดขึ้นในกรณีของการมีกฎหมายภายในรองรับอยูแลวก็คือ ปญหา
ทีว่ า กฎหมายภายในทีใช
่ บังคับอยูแล
 วนัน้ รองรับเนือ้ หาสาระของหนังสือสัญญาจริงหรือ
ไม เหตุผลหนึ่งที่ฝายบริหารมักหยิบยกขึ้นกลาวอางเพื่อไมตองขอความเห็นชอบของ
รัฐสภาในการทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศก็คือ
เหตุผลที่วาหนังสือสัญญานั้นมีกฎหมายภายในรองรับอยูแลว ภาระในการพิสูจนวา
หนังสือ สัญญา ดังกลาว มี กฎหมายภาย ใน รองรับ อยู แลว จริง หรือ ไม หรือ ถึง แม จะ มี
กฎหมายภายในรองรับอยูจ ริง กฎหมายภายในเหลานัน้ รองรับหรือสอดคลองเนือ้ หาสาระ
ของหนังสือสัญญาดังกลาวครบถวนหรือไมจึงตกแกฝายรัฐสภาเวนแตจะมีการนำประเด็น
ดังกลาวขึ้นสูการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ประเด็น ดังกลาว ขางตน นี้ เคย นำ ขึ้น สู การ วินิจฉัย ของ ศาล รัฐธรรมนูญ ใน
คำวินจิ ฉัยที่ 33/2543 เกีย่ วกับประเด็นทีว่ า อนุสญ
ั ญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
เปนหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา 224 วรรคสอง
ของ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2 5 4 0 หรือ ไม โดย กระทรวง
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การตางประเทศเห็นวาอนุสัญญาดังกลาวไมตองดวยเงื่อนไขดังที่บัญญัติไวในมาตรา
224 วรรคสอง กลาวคือ มิใชหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขต
อำนาจแหงรัฐหรือทีจ่ ะตองออกพระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ ใหการเปนไปตามสัญญา จึงไมจำตอง
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา แตในทายที่สุด ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยวา อนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเปนหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจ
ของรัฐซึง่ ตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐาสภา ตามมาตรา 224 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
นอกเหนือจากประเด็นขางตนทีขอให
่ ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยแลว หากพิจารณา
ถึงขอบทของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 แลวจะเห็นได
วา ยังมีประเด็นทีน่ าสนใจอยูอี ก โดยเฉพาะขอ 4 ของอนุสญ
ั ญาดังกลาวซึง่ วาดวยขอบเขต
การใชบังคับ (jurisdictional scope) อนุสญ
ั ญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ.
1992 โดยรัฐภาคีบัญญัติวาอนุสัญญาดังกลาวใชบังคับแกรัฐภาคี (1) ในบริเวณที่อยู
ภายในขอบเขตอำนาจแหงชาติของรัฐภาคีในกรณีของสวนประกอบ (components) ของ
ความหลากหลายทางชีวภาพและ (2) ในบริเวณที่อยูภายในเขตอำนาจแหงชาติหรือใน
บริเวณที่เลยออกไปจากขอบเขตอำนาจแหงชาติของรัฐภาคีในกรณีของกระบวนการ
(process) และกิจกรรมตางๆ โดยไมคำนึงวาจะเกิดผลขึ้นที่ใด82
คำวา “เขตอำนาจแหงชาติ” (national jurisdiction) ในขอ 4 ขางตนหมายถึง
บริเวณทีรั่ ฐสามารถใชเขตอำนาจ (jurisdiction) ในการออกกฎหมายโดยฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ
และใชบังคับกฎหมายโดยฝายบริหารและฝายตุลาการไดตามกฎหมายระหวางประเทศ
กลาวคือ บริเวณที่เปนดินแดนของรัฐทั้งบนบกและทะเลอาณาเขต (territorial sea) ที่มี
ความกวางไมเกิน 12 ไมลทะเล โดยวัดจากเสนฐาน (baselines) และหวงอากาศเหนือ
บริเวณดังกลาว ซึ่งเปนบริเวณที่รัฐมีอำนาจอธิปไตย (sovereignty) รวมตลอดถึงเขต
82 Article 4 Jurisdictional Scope

Subject to the rights of other status, and except as otherwise expressly Provided in this
Convention, the provisions of this Convention apply, in relation to each Contracting Party:
(a) In the case of components of biological diversity, in areas within the limits of its national
jurisdiction; and
(b) In the case of process and activities, regardless of where their effects occur, carried out
under its jurisdiction or control, within the area of its national jurisdiction or beyond the limits
of national jurisdiction.
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เศรษฐกิจจำเพาะ (exclusive economic zone) และไหลทวีป (continental shelf) ที่รัฐ
ชายฝงมีสิทธิอธิปไตย (sovereign rights) เขตอำนาจ (jurisdiction) และสิทธิอื่นๆ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ83
แมประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติหลายฉบับที่มีการกลาวอางในคำวินิจฉัย
ที่ 33/2543 วารองรับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 ไว
ครบถวนแลว เชน พระราชบัญญัตปิ าไม พ.ศ. 2484 แกไขเพิม่ เติมถึง พ.ศ. 2532 พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติบำรุงพันธุสัตว พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัตพัิ นธุพ ชื พ.ศ. 2518 แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตพัิ นธุพ ชื (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตสงวน
ิ และคุม ครองสัตวปา พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตสิ งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ.
2535 ก็ตาม แตพระราชบัญญัตเหล
ิ านียกเว
้ นพระราชบัญญัตประมง
ิ
พ.ศ. 1490 ใชบังคับ
ได ไม เกิ น บริ เ วณ ที่ เป น ดิ น แดน ของ ประเทศ ไทย เท า นั้ น กล า ว คื อ ทั้ ง บน บก และ
ทะเลอาณาเขตของประเทศไทยที่มีความกวาง 12 ไมลทะเล โดยวัดจากเสนฐานตาม
ประกาศพระบรมราชโองการความกวางของทะเลอาณาเขตของประเทศไทยลงวันที่ 6
ตุลาคม พ.ศ. 250984 เทานัน้ โดยไมรวมถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหลทวีปของประเทศ
ไทยดวย แมพระราชบัญญัตการ
ิ ประมง พ.ศ. 2490 จะสามารถใชบังคับไดถึงเขตเศรษฐกิจ
จำเพาะ และ ไหลทวีป ของ ประเทศ ไทย หรือ แมแต ทะเลหลวง ก็ตาม ก็ ยัง ไม ชัดเจน วา
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 จะรองรับพันธกรณีตามขอ 4 ของ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 ไดอยางครบถวน ซึ่งหาก
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ยังไมสามารถรับรองหรืออนุวัติการขอ 4 ของ
อนุสัญญา วาดวย ความ หลากหลาย ทาง ชีวภาพ ค.ศ. 1992 ไดอยางครบถวนแลวก็
หมายความวา พันธกรณีของประเทศไทยที่จะคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ
ตาม อนุสัญญา ดังกลาว ยัง ไม อาจ ลุลวง ได กลาว อีกนัยหนึ่ง ก็ คือ ประเทศ ไทย ยัง
ฝาฝนพันธกรณีตามอนุสัญญาดังกลาว อยูจนกวาประเทศจะขยายพื้นที่การใชบังคับ
83 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 33, น. 143-151.
84 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 83 ตอนที่ 92 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2509
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พระราชบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วของ เชนทีกล
่ าวถึงขางตนนอกเหนือและเพิม่ เติมจากพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. 2490 ใหครอบคลุมถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทยตามประกาศ
เขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทยลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 252485 และเขต
ไหลทวีป ของ ประเทศ ไทย ตาม ประกาศ พระ บรม ราชโองการ กำหนด เขต ไหลทวีป ของ
ประเทศดานทะเลอันดามันตามที่ประเทศไทยทำความตกลงกำหนดเขตไหลทวีปกับ
ประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย และสหภาพพมา86
อยางไรก็ดี อำนาจ ใน การ วินิจฉัย วา หนังสือ สัญญา ใด จะ ตอง ไดรับ ความ
เห็นชอบ ของ รัฐสภา ชัดเจน มากขึ้น เมื่อ มาตรา 190 วรรค ทาย ของ รัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติใหเปนอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะ
วินจิ ฉัยชีข้ าดในกรณีทมีี่ ปญหาตามมาตรา 190 วรรคสองโดยใหนำบทบัญญัตตาม
ิ มาตรา
154 (1) มาใชบังคับในการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญของไทยมาอนุโลม


ข.กรณีที่ไมมีกฎหมายภายในรองรับ
ในกรณีที่ไมปรากฏวามีกฎหมายภายในรองรับหนังสือสัญญาที่ฝายบริหารทำ
กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ จำเปนหรือไมที่จะตองออกพระราช
บัญญัติเพื่อ อนุวัติการหนังสือสัญญาเชนวานั้นทุกกรณีไป คำตอบก็คือไมทุกกรณี ทั้งนี้
ขึน้ อยูกั บลักษณะของหนังสือสัญญาเชนวานัน้ กลาวคือ หากเปนหนังสือสัญญาทีประเทศ
่
ไทยไมจำเปนตองดำเนินการใดๆ ตอไปอีกภายในราชอาณาจักรก็ไมมีความจำเปนใดๆ
ที่จะ ตอง ออก พระ ราช บัญญัติ เพื่ออนุ วัติ การ หนังสือ สัญญา ดังกลาว เนื่องจาก ไมมี
พันธกรณีหรือสิทธิใดๆ ทีจ่ ะตองอนุวัตการ
ิ ภายในราชอาณาจักร จึงไมมความ
ี
จำเปนใดๆ
ทีจ่ ะตองออกพระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ อนุวัตการ
ิ หนังสือสัญญาเชนวานัน้ เชน หนังสือสัญญา
กำหนดอาณาเขตหรือเสนแบงเขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานหรือ
หนังสือสัญญากำหนดเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือเขตไหลทวีประหวางประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบานที่มีชายฝงประชิดหรือตรงขามกับชายฝงของประเทศไทย เปนตน
อยางไรก็ดี ถึงแม จะ มิ จำเปน ตอง ออก พระ ราช บัญญัติ เพื่อ อนุ วัติ การ หนังสือ สัญญา
ดังกลาว ก็ตาม แตก็จะตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพือ่ ใชบังคับเปนกฎหมายตอไป
ตามนัยแหงมาตรา 90 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
85 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 98 ตอนที่ 30 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2516
86 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 90 ตอนที่ 60 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 1มิถุนายม 2516
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การกำหนดอาณาเขตไทยหรือเสนแบงเขตแดนหรือการกำหนดเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ
เขตไหลทวีประหวางประเทศกับประเทศเพื่อนบานดังกลาวขางตนนี้ นอกจากจะตอง
ทำเปนหนังสือสัญญาตามนัยของมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 แลวยังจะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภาอีกดวย หากแตการ
ขอความเห็นชอบของรัฐสภาในกรณีเชนวานี้ ไมตองกระทำในรูปของพระราชบัญญัตแต
ิ
ประการใด ซึ่งจะแตกตางจากหนังสือสัญญาที่ “จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการ
เปนไปตามสัญญา” ในมาตรา 190 วรรคสองเชนกันทีจะ
่ ตองขอความเห็นชอบของรัฐสภา
ในรูปของพระราชบัญญัตไป
ิ พรอมๆ กันดวยวามีเหตุทีจะ
่ ตองตราพระราชบัญญัตขึิ น้ เพือ่
ใหเปนไปตามสัญญา
ใน กรณี ที่ หนังสือ สัญญา ที่ ฝายบริหาร ทำ กับ นานาประเทศ หรือ กับ องคการ
ระหวางประเทศกอใหเกิดพันธกรณีหรือสิทธิทีประเทศ
่
ไทยจะตองดำเนินการเพือ่ อนุวัตการ
ิ
ตามพันธกรณีและสิทธิตามหนังสือสัญญาดังกลาวเปนสิ่งที่ประเทศไทยจะตองกระทำ
เพื่อเปนการยืนยันถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีและการใชสิทธิตามหนังสือสัญญาเชนวา
นัน้ อันสอดคลองกับหลัก pacta sunt servanda ซึง่ เปนหลักกฎหมายทัว่ ไปของกฎหมาย
ระหวางประเทศทีนำมา
่
บัญญัตไว
ิ ใน ขอ 2687 ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
88
สนธิสัญญา ค. ศ. 1 9 6 9 และ ขอ 2 9 ของ อนุสัญญาเดียวกันที่กำหนดใหภาคีแหง
สนธิสัญญาจะตองผูกพันตามสนธิสัญญานั้นและใชบังคับสนธิสัญญานั้นในดินแดน
ทัง้ หมดของภาคีเวนแตสนธิสญ
ั ญานัน้ จะกำหนดเปนประการอืน่ หรือภาคีแหงสนธิสญ
ั ญา
นัน้ มีเจตนาเปนประการอืน่ ดังนัน้ หากไมมพระ
ี ราชบัญญัตรองรั
ิ บพันธกรณีและสิทธิตาม
หนังสือสัญญาและประเทศไทยจะตองดำเนินการเพื่อใหเปนไปตามพันธกรณีและสิทธิ
ตามหนังสือสัญญาเชนวานั้น การออกพระราชบัญญัติเพื่ออนุวัติการหนังสือสัญญา
ดังกลาวเปนสิ่งที่จะตองกระทำเพื่อเปนการนำพันธกรณีและสิทธิตามหนังสือสัญญา
เชนวานัน้ มาใชบังคับเปนกฎหมายภายในของประเทศไทยอันเปนการสอดคลองกับขอ 29
87 Article 26 Pacta

sunt servanda
Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.

88 Article 29 Territorial scope of treaties

Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, a treaty is
binding upon each party in respect of its entire territory.

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และมาตรา 90 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
กรณีของการออกพระราชบัญญัติใหมเพื่ออนุวัติการหนังสือสัญญาดังกลาว
ขางตนนี้จัดเปนสวนหนึ่งของหนังสือสัญญาที่ “จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการ
เปนไปตาม สัญญา” ตาม ที่ บัญญัติ ไว ใน มาตรา 1 9 0 วรรค สอง ของ รัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หากแตคำวาหนังสือสัญญาที่จะตอง “จะตองออก
พระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ ใหการเปนไปตามสัญญา” ดังกลาวนัน้ ยังหมายความรวมถึงหนังสือ
สัญญาที่มีเนื้อหาขัดแยงกับพระราชบัญญัติที่มีผลใชบังคับอยูแลวอีกดวย หากประเทศ
ไทยเขาเปนภาคีหนังสือสัญญาดังกลาวก็จำเปนที่จะตองแกไขพระราชบัญญัติที่มีผลใช
บังคับอยูแลวเชนวานั้นใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระของหนังสือสัญญาดังกลาว และ
กระบวนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติที่ใชบังคับอยูแลวเพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหา
สาระของหนังสือสัญญาจะทำไดก็แตโดยการออกพระราชบัญญัตใหม
ิ แกไขเพิม่ เติมหรือ
แมแตยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับเดิมที่ใชบังคับอยูแลว
นอกจากนี้ หากหนังสือสัญญาทีฝ่ ายบริหารทำกับนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศมีเนื้อหาสาระที่เปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว การอนุวัติการหนังสือสัญญาเชนวานั้นนอกจากจะตองขอความเห็นชอบของ
รัฐสภาตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 แลว ยังจะตองกระทำในรูปของพระราชบัญญัติอีกดวย เนื่องจากมาตรา 29 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัตวิ า “การจำกัดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทำมิได เวนแตโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไวและเทาที่จำเปนและจะกระทบ
กระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนัน้ มิได” คำวา “บทบัญญัตแห
ิ งกฎหมาย” ใน
มาตรา 29 นีหมาย
้
ถึง บทบัญญัตแห
ิ งกฎหมายทีออก
่ ตามมาตรา 90 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั่นเอง ดังนั้น หนังสือสัญญาที่จำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลทีรั่ ฐธรรมนูญรับรองไว จึงตองอนุวัตการ
ิ ในรูปของพระราชบัญญัตตาม
ิ
มาตรา 1 9 0 วรรค สอง ประกอบ มาตรา 2 9 และ มาตรา 9 0 ของ รัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
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4.3.3 แนวปฏิบตั ขิ องประเทศไทยในการนำสนธิสญ
ั ญามาใชบงั คับเปนกฎหมาย
ภายใน
แนวปฏิบัติ ของ ประเทศ ไทย เกี่ยวกับ วิธี การนำ สนธิสัญญา มา ใช บังคับ เปน
กฎหมายภาย ใน ของ ประเทศ ไทย อาจ ประมวล ได เปน 3 ลักษณะ คือ ( ก) การ แปล
สนธิสญ
ั ญาเปนภาษาไทยและผานกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัติ (ข) การยกรางพระราชบัญญัติ
เพือ่ อนุวัตการ
ิ สนธิสญ
ั ญาและ (ค) การแกไขเพิม่ เติมกฎหมายทีมี่ ผลใชบังคับอยูแล
 วเพือ่
ใหสอดคลองกับสนธิสัญญา


ก .การแปลสนธิสัญญาเปนภาษาไทยและผานกระบวนการนิติบัญญัติ
การ แปล ตัวบท สนธิสัญญา ที่ ประเทศ ไทย เปน ภาคี และ ผาน กระบวนการ
นิติบัญญัติ ตาม ที่ บัญญัติ ไว ใน มาตรา 9 0 ของ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย
พุทธศักราช 2550 เปนวิธีการหนึ่งที่ประเทศไทยถือปฏิบัติอยูในการนำสนธิสัญญามาใช
บังคับเปนกฎหมายภายในของประเทศไทย วิธีการนี้จะทำใหแนใจไดวาบรรดาสิทธิและ
พันธกรณี ตางๆ ตาม สนธิสัญญา ที่ ประเทศ ไทย เปน ภาคี นั้น ไดรับ การ บัญญัติ เปน
กฎหมายภายในของประเทศไทย หากพิจารณาจากแนวปฏิบัติของประเทศไทยแลว จะ
เห็นไดวาวิธกี ารแปลสนธิสญ
ั ญาเปนภาษาไทยและผานกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตนีิ จะ
้ ใชกบั
สนธิสัญญา ที่ วาง หลักกฎหมาย ระหวาง ประเทศ อันเปนที่ยอมรับนับถือกันทั่วไปและ
สนธิสัญญา ที่ รวบรวม หลัก จารีต ประเพณี ระหวาง ประเทศ ไว ซึ่ง มัก จะ อยู ใน รูป ของ
สนธิสญ
ั ญาพหุภาคีเปนสำคัญ ตัวอยางของการแปลสนธิสญ
ั ญาเปนภาษาไทยและผาน
กระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตตาม
ิ รัฐธรรมนูญทีใช
่ บังคับอยูใน
 ชวงเวลานัน้ ๆ เชน ประกาศเรือ่ ง
ใชอนุสัญญาเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเล วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 251289 เพื่ออนุวัติการ
ตาม อนุ สั ญ ญา เจนี ว า ว า ด ว ย กฎหมาย ทะเล 4 ฉบั บ คื อ ( 1 ) อนุ สั ญ ญา ว า ด ว ย
ทะเลอาณาเขตและเขตตอเนื่อง ค.ศ. 1958 (Convention on the Territorial Sea and
the Contiguous Zone, 1958) (2) อนุสญ
ั ญาวาดวยทะเลหลวง ค.ศ. 1958 (Convention
on the High Seas, 1958) (3) อนุสญ
ั ญาวาดวยการประมงและการอนุรกั ษทรัพยากรมีชีวติ
ในทะเลหลวง ค.ศ. 1958 (Convention on Fishing and Conservation of the Living
Resources of the High Seas, 1958) และ (4) อนุสัญญาวาดวยไหลทวีป ค.ศ. 1958
89 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 86 ตอนที่ 44 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2512
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(Convention on the Continental Self, 1958) ซึ่งประเทศไทยไดเขาเปนภาคีแลว
นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันทางทูต พ.ศ. 2527 ซึ่ง
แปลเปนภาษาไทยเพือ่ อนุวัตการ
ิ ตามอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต
ค.ศ. 1961 (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961) ซึ่งประเทศไทยได
เขาเปนภาคีแลว และพระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันทางกงสุล พ.ศ.
2541 เพื่ออนุวัติการอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล ค.ศ. 1963
(Convention on Consular Relations, 1963) ซึ่ง ประเทศ ไทย ได เขา เปน ภาคี แลว
เชนกัน


ข.การยกรางพระราชบัญญัติเพื่ออนุวัติการสนธิสัญญา
การยกรางพระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ อนุวัตการ
ิ สนธิสญ
ั ญานีแตกต
้
างจากวิธกี ารแปล
สนธิสญ
ั ญาเปนภาษาไทยดังกลาวแลวในขอ ก. ขางตน เนือ่ งจากวิธกี ารยกรางพระราชบัญญัติ
เพื่อ อนุ วัติ การ สนธิสัญญา นี้ จะ ไมมี การ แปล ตัวบท สนธิสัญญา เปน ภาษาไทย แต จะ
ยกรางพระราชบัญญัตขึิ น้ ใหมซึง่ ไมจำเปนตองมีบทบัญญัตทีิ ล่ อหรือลอกเนือ้ หาสาระของ
สนธิสัญญา ทั้งหมด หาก แต บัญญัติ ใน ภาพรวม ที่ เปนการยอมรับสิทธิและพันธกรณี
ตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคี ตัวอยางของพระราชบัญญัติในลักษณะนี้ เชน
พระราชบัญญัติคุมครองการดำเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษ
ในประเทศไทย พ.ศ. 2504 เพื่ออนุวัติการอนุสัญญาวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันของ
สหประชาชาติ ค.ศ. 1946 (Convention on the Privileges and Immunities of the
United Nations, 1946) และอนุสัญญาวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันของทบวงการ
ชำนัญพิเศษ ค.ศ. 1947 (Convention on the Privileges and Immunities of the
Specialized Agencies, 1947) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีแลว
เอกสิทธิและ
์ ความคุมกันของทัง้ สหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษตาม
อนุสัญญา ทั้งสอง ฉบับ มี มากมาย แต พระ ราช บัญญัติ คุมครอง การ ดำเนินงาน ของ
สหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. 2504 บัญญัติไวเพียง 6
มาตรา เทานั้น ทั้งนี้ พระ ราช บัญญัติ ดังกลาว รับรอง เอกสิทธิ์ และ ความ คุมกัน ของ
สหประชาชาติ โดย การ อ า งถึ ง อนุ สั ญ ญา ว า ด ว ย เอกสิ ท ธิ์ และ ความ คุ  ม กั น ของ
สหประชาชาติ ค.ศ. 1946 ไวในมาตรา 4 (2) และรับรองเอกสิทธิ์และความคุมกันของ
ทบวงการชำนัญพิเศษโดยอางถึงอนุสญ
ั ญาวาดวยเอกสิทธิและ
์ ความคุม กันของทบวงการ
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ชำนัญพิเศษ ค.ศ. 1947 ไวในมาตรา 5 (2) ของพระราชบัญญัติคุมครองการดำเนินของ
สหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษ พ.ศ. 2504

ค .ก ารแกไขเพิม่ เติมก ฎหมายทมี่ ผี ลใชบ งั คับอ ยูแ ลวเพือ่ ใ หส อดคลองกับ
สนธิสัญญา
การ อนุ วัติ การ สนธิสัญญา ที่ ประเทศ ไทย เปน ภาคี โดย วิธีการ แกไข เพิ่มเติม
พระราชบัญญัติที่มีผลใชบังคับอยูแลวนี้ เปนวิธีการปกติในการอนุวัติการสนธิสัญญา
เนือ่ งจากสิทธิและพันธกรณีตามสนธิสญ
ั ญาทีประเทศ
่
ไทยเปนภาคีอาจมีพระราชบัญญัติ
ที่ มี บทบัญญัติ สอดคลองกับ สิทธิ และ พันธกรณี ดังกลาว อยู แลว แต ยัง ไม ครบถวน
และจำเปนที่จะตองเพิ่มเติมใหครบถวนตามสิทธิและพันธกรณีตามสนธิสัญญาหรือ
พระราชบัญญัตทีิ ใช
่ บังคับอยูมี บทบัญญัตทีิ ขั่ ดแยงกับสิทธิและพันธกรณีตามสนธิสญ
ั ญา
และจำเปนตองแกไขเพื่อใหพระราชบัญญัติเหลานั้นสอดคลองกับสิทธิและพันธกรณี
ฅตามสนธิสัญญาก็ได ไมวาจะเปนกรณีการแกไขหรือเพิ่มเติมพระราชบัญญัติที่มีผลใช
บังคับอยูแลวเพื่อใหสอดคลองกับสิทธิและพันธกรณีตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปน
ภาคีก็จะตองดำเนินการออกพระราชบัญญัตใหม
ิ แกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตเช
ิ นวานัน้
อนึ่ง ตองเขาใจวา การอนุวัติการตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคีนั้นไม
จำเปน ที่ จะ ตอง ออก เปน พระ ราช บัญญัติ ใหม เสมอไป และ สิทธิ และ พันธกรณี ตาม
สนธิสัญญาดังกลาวอาจกระจัดกระจายอยูตามพระราชบัญญัติฉบับตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับเนื้อหาสาระของสนธิสัญญา เชนวานั้นก็ได


ง.การอางถึงสนธิสัญญาในกฎหมายภายใน
การนำสนธิสัญญามาใชบังคับเปนกฎหมายภายในของประเทศไทย อาจใช
วิธีการอางถึงบทบัญญัติของสนธิสัญญาไวในกฎหมายภายในก็ได วิธีการนี้จะทำให
เนือ้ หาสาระของสนธิสญ
ั ญากลายเปนสวนหนึง่ ของกฎหมายภายในของประเทศไทย โดย
การอางถึง (by reference) ทันที เชน มาตรา 20 (1) ของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 253590 มาตรา 11 ของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 249891 มาตรา 24 (3)
ของพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ. 248492 และมาตรา 86 ของประมวลกฎหมายที่ดิน
90 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 115 ตอนที่ 102 ก ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2541 ; ดู infra ข. (iii)
91 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 72 ตอนที่ 11 หนา 208 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2498 ; ดู infra ข. (iii)
92 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 58 ตอนที่ 69 ลงวันที่ 3 กันยายน 2484 ; ดู infra ข. (iii)
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ทายพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 249793 เปนตน
4.3.4การใชบังคับสนธิสัญญาในศาลไทย
หากจะพิจารณาถึงแนวปฏิบตั ทีิ ผ่ า นมาของศาลไทยในการใชบังคับสนธิสญ
ั ญา
จะเห็นไดวาศาลไทยมีแนวปฏิบตั ทีิ หลากหลาย
่
ในการใชบังคับสนธิสญ
ั ญาซึง่ พอจำแนก
ได เปน แนวปฏิบัติ ของ ศาล ไทย เกี่ยวกับ สนธิสัญญา ที่ ประเทศ ไทย มิได เปน ภาคี และ
แนวปฏิบัติของศาลไทยเกี่ยวกับสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคี


ก .สนธิสัญญาที่ประเทศไทยมิไดเปนภาคี
โดยทั่วไปแลว สนธิสัญญาซึ่งประเทศไทยมิไดเปนภาคียอมไมผูกพันประเทศ
ไทย และ ไม ผูกพัน ศาล ไทย ที่ จะ ตอง บังคับการ ให เปนไปตาม สนธิสัญญา เชนวา นั้น
อยางไรก็ดี ศาลไทยเคยวินิจฉัยทั้งในกรณีที่ศาลไทยปฏิเสธสนธิสัญญาซึ่งประเทศไทย
มิได เปน ภาคี และ ใน กรณี ที่ ศาล นำ สนธิสัญญา ซึ่ง ประเทศ ไทย มิได เปน ภาคี มา ใช ใน
การวินิจฉัยคดี

(i)กรณีทศ่ ี าลไทยปฏิเสธไมใชบงั คับสนธิสญ
ั ญาซง่ึ ประเทศไทยมไิ ดเปนภาคี
กรณีที่ศาลไทยปฏิเสธไมใชบังคับสนธิสัญญาซึ่งประเทศไทยมิไดเปนภาคีนั้น
นับวาสอดคลองกับทั้งหลักกฎหมายระหวางประเทศที่ถือวารัฐยอมไมตองผูกพันตาม
สนธิสญ
ั ญาใดๆ เวนแตรัฐนัน้ จะใหความยินยอมเพือ่ ผูกพัน (consent to be bound) ตาม
สนธิสัญญานั้นๆ ตามหลัก “สัญญาตองเปนสัญญา” (pacta sunt servanda) ตามที่
บัญญัติไวในขอ 26 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
(Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969)94 ซึ่งบัญญัติวา
“สนธิสัญญาทุกฉบับที่มีผลใชบังคับยอมผูกพันภาคีแหงสนธิสัญญานั้นและ
ภาคีเหลานั้นตองปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้นดวยความสุจริต”95

93

ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 71 ตอนที่ 78 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497 ; ดู infra ข. (iii)

94 1155 U.N.T.S. 331
95 Article 25 Pacta

sut servanda
Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good
faith.
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และสอดคลองกับกฎหมายในของไทยตามทีบั่ ญญัตไว
ิ ในมาตรา 19796 วรรคแรก
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทีบั่ ญญัติวา
“การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอำนาจของศาลซึง่ ตองดำเนินการใหเปนไป
โดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
คำวา “กฎหมาย” ในมาตราดังกลาวหมายถึง “กฎหมายไทย” ซึ่งออกใชบังคับ
ตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เชน ตามมาตรา
9097 มาตรา 18698 และมาตรา 18799 เปนตน ดังนั้นสนธิสัญญาซึ่งประเทศไทยมิไดเปน
ภาคีจึงไมอาจเปนกฎหมายภายในของประเทศไทยไปได
ศาลไทยไดยืนยันหลักดังกลาวนี้ ในคำพิพาษาฏีกาที่ 873/2523 ซึ่งเปนเรื่อง
ของคนญวนอพยพซึง่ เกิดในราชอาณาจักรไทย แตไมมใบสำคั
ี
ญคนตางดาวหรือใบสำคัญ
แสดงถิ่นที่อยูอันจะเปนหลักฐานแสดงวาอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต จึง
เปนการขัดกับพระราชบัญญัตคน
ิ เขาเมือง พ.ศ. 2493 มาตรา 38 ซึง่ บัญญัตใน
ิ วรรคแรกวา
“คนตางดาวผูใดเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญัติ พนักงาน
เจาหนาที่จะสงกลับออกไปก็ได”
ปรากฏวา ผูร องในคดีนีซึ้ ง่ เปนสามีของคนญวนอพยพนัน้ ไดกลาวอางอนุสญ
ั ญา
วาดวย สถานภาพ ของ ผูลี้ภัย และ อนุสัญญา วาดวย สิทธิ ลี้ภัย ทาง ชายแดน เพื่อ มิ ให
คนญวนอพยพดังกลาวตองถูกสงตัวกลับออกไป
96 เดิมบัญญัติไวในมาตรา 233 ของรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
97 มาตรา 90 บัญญัตว
ิา

“รางพระราชบัญญัตประกอบ
ิ
รัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัตจะ
ิ ตราขึน้ เปนกฎหมายไดก็แตโดยคำ
แนะนำและยินยอมของรัฐสภา และเมือ่ พระมหากษัตริยได
 ทรงลงพระปรมาภิไธยหรือถือเสมือนวาไดทรง
ลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญนีแล
้ ว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพือ่ ใชบังคับเปนกฎหมายตอไป”

98 มาตรา 186 บัญญัตว
ิา

“ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจำเปนตองมีกฎหมายเกีย่ วดวยภาษีอากรหรือเงินตราซึง่ จะตองไดรบั
การพิจารณาโดยดวนและลับเพือ่ รักษาประโยชนของแผนดิน พระมหากษัตริยจะ
 ทรงตราพระราชกำหนด
ใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได
พระราชกำหนดทีได
่ ตราขึน้ ตามวรรคหนึง่ จะตองนำเสนอตอสภาผูแ ทนราษฎรภายในสามวันนับแตวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนำบทบัญญัติมาตรา 184 มาใชบังคับโดยอนุโลม”

99 มาตรา 187 บัญญัตว
ิา

“พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย”

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

ศาลฎีกาวินิจฉัยในประเด็นขอกลาวอางดังกลาววา
“...สวนกฎหมายระหวางประเทศ อนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัย และ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิลี้ภัยทางชายแดนที่ผูรองอาง หากมีจริง ก็หามีผลยกเวนกฎหมาย
ของประเทศไทยไม ที่ พลเรือเอก อนันต เนตรโรจน ซึ่งเคยดำรงตำแหนงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเบิกความเปนพยาน ผูค ดั คานวา คนญวนอพยพเขามาในประเทศไทยตอน
เกิดสงครามเดียนเบียนฟู ตามกฎหมายระหวางประเทศถือเปนพวกลีภ้ ยั สงครามจึงไมมี
การฟองศาลนั้น เปนเรื่องทางปฏิบัติในกรณีที่ผูอพยพมิไดกระทำความผิดอื่นขึ้นอีก
ชั้นหนึ่ง ไมใชการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายไทย...”
จากคำวินจิ ฉัยของศาลฎีกาขางตน จะเห็นไดวา แมวา ศาลฎีกาจะมิไดใหเหตุผล
ถึงการไมใชบังคับอนุสญ
ั ญาวาดวยสถานภาพผูล ภี้ ยั และอนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิของผูล ภี้ ยั
ทางชายแดนไวโดยตรง แตก็เปนทีประจั
่ กษวา การไมใชอนุสญ
ั ญาดังกลาวนัน้ เปนเพราะ
ประเทศไทยมิไดเปนภาคีแหงอนุสัญญานั้นดวย ดังนั้น อนุสัญญาดังกลาวจึงไมผูกพัน
ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีและจึงไมผูกพันศาลไทยที่จะตองใชบังคับอนุสัญญาเชนวา
นั้น

(ii) กรณีที่ศาลไทยนำสนธิสัญญาซึ่งประเทศไทยมิไดเปนภาคีมาใชใน

การวินิจฉัยคดี
โดยทั่วไปแลว ศาลยอมไมอาจนำสนธิสัญญาซึ่งประเทศไทยมิไดเปนภาคีมา
ใช ใน การ วินิจฉัย อรรถคดี ได ตาม ที่ ได กลาว มา แลว ขางตน แต ตาม คำ วินิจฉัย ของ
ศาลอุทธรณในคำพิพากษาศาลอุทธรณที่ 2968/2538100 ซึง่ เปนคดีทีศาลอุ
่
ทธรณวินจิ ฉัย
ถึงการสงตัวนายทนง ศิริปรีดาพงษ (หรือที่รูจักกันทั่วไปวา ป. เปด) ซึ่งเปนคนสัญชาติ
ไทยเพื่อไปดำเนินคดีในศาลของมลรัฐแคลิฟอรเนียตามสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกาวาดวยการสงผูรายขามแดน ค.ศ. 1922
ซึง่ ประเทศไทยไดอนุวัตการ
ิ สนธิสญ
ั ญาดังกลาวโดยการออกพระราชบัญญัตวิ าดวยการ
สงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533101 ในขอหา
ลักลอบนำกัญชาเขาไปในสหรัฐอเมริกา
100 ราชกิจจานุเบกษา เลม 108 ตอนที่ 31 ฉบับพิเศษ หนา 1 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2534
101 ราชกิจจานุเบกษา เลม 46 หนา 271 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2472
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ศาลอุทธรณมีประเด็นทีจะ
่ ตองตีความถอยคำซึง่ บัญญัตไว
ิ ในขอ 8 (1) วรรคสาม
ของสนธิสญ
ั ญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกาวาดวย
การ สง ผูราย ขาม แดน ค. ศ. 1 9 2 2 ซึ่ง แนบทาย พระ ราช บัญญัติ วาดวย การ สง ผูราย
ขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533 ดังกลาวขางตน ซึ่ง
บัญญัติวา
“ในกรณีทีประเทศ
่
ไทยเปนรัฐทีได
่ รบั การรองขอ เจาหนาทีผู่ ม อี ำนาจสงคนชาติ
ของตนขามแดนได หากมิไดถูกหามใหกระทำเชนนั้น”
กับถอยคำซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน
พุทธศักราช 2472 ซึ่งบัญญัติวา
“เมื่อใดที่ศาลพิเคราะหเห็นวาจำเลยเปนคนในบังคับสยามก็ดีหรือมีขอสงสัย
หรือมีความยุงยากในเรื่องระเบียบอันเกี่ยวกับการรับรองเอกสารหรือวิธีการทำคำขอให
สงขามแดนก็ดี ใหศาลรายงานหารือเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมกอนที่จะออกคำสั่งให
ปลอยตัวจำเลย”
ศาลอุทธรณวินิจฉัยวา
“…ความในขอ 8 แหงสัญญาฉบับเดิมมิไดแยงกับขอหามตามบทบัญญัติแหง
มาตรา 16 อันเปนสาเหตุหนึ่งใหตองทำสนธิสัญญาฉบับใหมขึ้น จึงมีปญหาวินิจฉัยถึง
ความหมายของขอความทีว่ า “หากมิไดถูกหามใหกระทำเชนนัน้ ” มีความหมายครอบคลุม
บทบัญญัติมาตรา 16 อันเปนขอหามสงบุคคลสัญชาติไทยดวยหรือไม เห็นวา นอกจาก
ความศักดิส์ ทิ ธิแห
์ งสัญญาซึง่ มีความสำคัญอยางยิง่ ในการแสดงเจตนาทำสัญญาตอกัน
แลว ความสุจริตในการทำสัญญาก็พึงเปนองคประกอบสำคัญเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิง่
ใน ยุค ที่ การ ติดตอ ระหวาง รัฐ สามารถ กระทำ ได โดย งาย ดังเชน ใน ปจจุบัน การ ทำ
สนธิสัญญาระหวางรัฐและความสุจริตของภาคีคูสัญญายอมจะยิ่งทวีความสำคัญ ดัง
ปรากฏจากอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 ซึง่ แมประเทศ
ไทยมิไดรวมเปนภาคีดวย แตก็เปนบทบัญญัตเกี
ิ ย่ วกับการทำสนธิสญ
ั ญาอันพึงนำมาใช
ประกอบการ พิจารณา ได ใน มาตรา 3 1 ได กำหนด กฎเกณฑ ทั่วไป ของ การ ตีความ
สนธิสัญญาวา
“...ขอ 1 สนธิสัญญานั้น ใหตีความดวยความสุจริตใจ (good faith) ตาม
ความหมายสามัญของถอยคำของสนธิสัญญาในบริบท (context) และพิจารณาถึง
ความมุงหมายและวัตถุประสงค (object and purpose) ของสนธิสัญญานั้น”
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ดังนี้ การแปลความหมายของขอความดังกลาวจึงตองยึดหลักความสุจริต โดย
คำนึง ถึง เจตนา รมณใน การ ทำ สนธิสัญญา ประกอบดวย เมื่อ ขอเท็จจริง รับ ฟงได วา
สนธิสญ
ั ญาวาดวยการสงผูร า ยขามแดนซึง่ ประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาทำไวตอ
กัน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2526 ไดมีขึ้นเพื่อใหความรวมมือในการปราบปราม
อาชญากรรมใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยตางฝายตางสามารถเอือ้ ประโยชนใหแกกันดัง
วินิจฉัย มา แลว ทำ ให เห็น ได วา แม ภาคี คูสัญญา แตละ ฝาย อาจ ตกลง ยินยอม สราง
พันธกรณีไมเทาเทียมกัน แตหากรัฐบาลประสงคใหการสงบุคคลสัญชาติไทยเปนผูราย
ขามแดนตองหามตามขอ 16 โดยยึดถือหลักการเขตอำนาจศาลเหนือบุคคล (personal
jurisdiction) คือ รัฐมีอำนาจศาลเหนือบุคคลซึ่งเปนคนชาติของรัฐที่ไปกระทำความผิด
ตอกฎหมายของรัฐ แมจะกระทำนอกราชอาณาจักร จะไมยอมสงบุคคลสัญชาติไทยเปน
ผูรายขามแดน ตางกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งยึดถือหลักการเขตอำนาจเหนือดินแดน
(territorial jurisdiction) คือ รัฐมีอำนาจศาลเหนือดินแดนทีอยู
่ ภ ายในเขตอำนาจอธิปไตย
ของรัฐโดยเครงครัด เหตุใดรัฐบาลไทยจึงยินยอมกำหนดเปนหลักในสนธิสัญญาขอ 8
วรรค 3 ใหรัฐบาลมีอำนาจสงบุคคลสัญชาติไทยเปนผูร า ยขามแดนได เพราะเมือ่ กำหนด
ใหอำนาจเปนหลักไว แตยังใหขอหามตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2472
มาตรา 16 มีผลใชบังคับ ก็จะทำใหขอกำหนดที่วางเปนหลักไวไรผล อันเปนการนำขอ
ยกเวนมาลบลางหลักโดยสิ้นเชิง ซึ่งหากมีเจตนาหามเชนั้น ก็ไมจำตองมีขอกำหนดให
รัฐบาลไทยมีอำนาจใชดุลพินจิ สงบุคคลสัญชาติไทยเปนผูร า ยขามแดนได และจะคงเหลือ
ขอผูกพันเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงฝายเดียวมีหนาทีโดย
่ อาจใชดุลพินจิ สงบุคคล
สัญชาติของตนเปนผูร า ยขามแดนซึง่ ยอมจะกอใหเกิดความเคลือบแคลงแกประเทศตางๆ
ตอประเทศไทยถึงความสุจริตหรือไมเพียงใดในการทำสนธิสัญญาและมีแตจะทำใหเกิด
ความเสียหายแกชือ่ เสียงและเกียรติภมู ของ
ิ ประเทศชาติอันเปนสิง่ จำเปนอยางยิง่ ในการ
อยูรวมกันในประชาคมโลก ดังเหตุผลที่ไดวินิจฉัยมาแลว จึงเห็นวา ขอความที่วา “หาก
มิไดถูกหามใหกระทำเชนนั้น” จึงมีความหมายไมครอบคลุมถึงขอหามตามมาตรา 16
แหงพระราชบัญญัตสิ งผูร า ยขามแดน พ.ศ. 2472 ในเรือ่ งสัญชาติอีกตอไป แตเปนขอหาม
ในกรณีอื่น...”
คำวินจิ ฉัยของศาลอุทธรณทียกมา
่
ขางตนนีก็้ เพือ่ ชีใ้ หเห็นวา ศาลอุทธรณไดนำ
หลักในการตีความสนธิสัญญาซึ่งปรากฏอยูในขอ 31 (1) ของอนุสัญญากรุงเวียนนา
วาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ซึ่งประเทศไทยมิไดเปนภาคีมาใชประกอบใน
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การวินิจฉัยคดี ซึ่งหากจะพิจารณาตามหลักเกณฑดังกลาวไวในขอ ก. ขางตนแลวไมนา
จะถูกตองนัก ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมิไดเปนภาคีแหงอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ดังกลาว
อันทีจ่ ริงแลวการตีความถอยคำในในขอ (1) วรรคสามของสนธิสญ
ั ญาระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1922 นัน้ มิใชเปนการตีความ
ถอยคำ ใน สนธิสัญญา แต ประการ ใด ทั้งนี้ เพราะ สนธิสัญญา ดังกลาว ได กลาย เปน
กฎหมายภาย ใน ของ ไทย โดย การ อนุ วัติ การ ของ พระ ราช บัญญัติ วาดวย การ สง ผูราย
ขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533 ไปแลว ดังนัน้ การตีความ
ถอยคำทีใช
่ ในสนธิสญ
ั ญาเชนวานัน้ ซึง่ แนบทายพระราชบัญญัตดัิ งกลาวจึงถือวาเปนการ
ตีความกฎหมายภายในของไทยซึ่งก็คือพระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขามแดน
ระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533 นั่นเอง
เมื่อเปนการตีความกฎหมายภายในของไทย จึงไมมีความจำเปนใดๆ ที่จะตอง
อาศัยการตีความสนธิสัญญาซึ่งบัญญัติไวในขอ 31 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 เพราะไมเกี่ยวของกัน และอันที่จริงแลวการตีความ
สนธิสัญญาที่ไดบัญญัติไวในขอ 31 ดังกลาวนั้นก็เปนหลักกฎหมายทั่วไป (general
principle of law) ซึง่ แมจะไมนำมาบัญญัตไว
ิ ในสนธิสญ
ั ญาก็ยังถือวาเปนหลักกฎหมาย
ทั่วไปทั้งในกฎหมายระหวางประเทศตามที่ปรากฏอยูใน ขอ 38 (c) ของธรรมนูญ
ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศ (Statute of International Court of Justice)102 และกฎหมาย
ภายในของประเทศไทยดังเชนทีบั่ ญญัตไว
ิ ในมาตรา 4 วรรคสามของประมวลกฎหมายแพง
และ พาณิชย ดังนั้น การ ที่ ศาลอุทธรณ นำ ขอ 31 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 มาใชตีความพระราชบัญญัติการสงผูรายขามแดน
ระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533 จึงไมนาจะถูกตองนัก

102 3 Bevans 1153; T.S. No. 993 done at San Francisco, June 26, 1945 article 38
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ข.สนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคี



(i)กรณีที่มีพระราชบัญญัติอนุวัติการสนธิสัญญา
จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มิไดบัญญัติ
ไว ชัด แจง วา สนธิสัญญา ซึ่ง ประเทศ ไทย เปน ภาคี นั้น จะ มี ผล ใช บังคับ เปน กฎหมาย
ภายในของประเทศไทยโดยอัตโนมัติ ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาบทบัญญัตของ
ิ มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวนี้แลว อาจกลาวไดวา หนังสือสัญญาใดที่จะตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภาอาจจะตองมีการตราพระราชบัญญัติเพื่ออนุวัติการหนังสือสัญญา
ดั ง กล า ว หรื อ ตรา พระ ราช บั ญ ญั ติ เพื่ อ แก ไ ข เพิ่ ม เติ ม พระ ราช บั ญ ญั ติ เก า เพื่ อ ให
สอดคลองกับเนือ้ หาสาระของสนธิสญ
ั ญาหรืออาจไมตองตรากฎหมายเลยก็ได ขึน้ อยูกั บ
วามีกรณีทีจะ
่ ตองดำเนินการเพือ่ ใหเปนไปตามสนธิสญ
ั ญานัน้ ๆ หรือไม เชน สนธิสญ
ั ญา
ที่ มี บท เปลี่ยน แปลง “ อาณาเขต ไทย” ได แก เขต แดน ทางบก และ ทะเลอาณาเขต
(territorial sea) หรือ “เขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขต
อำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ” ไดแก เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
(exclusive economic zone) และเขตไหลทวีป (continental shelf) แมวา หนังสืญญาเหลานี้
จะตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ก็ตาม แตก็ไมมความ
ี
จำเปนใดๆ ทีจะ
่ ตองออกกฎหมายอนุวัตการ
ิ
หนังสือสัญญาดังกลาวเพียงแตประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็เพียงพอแลว
อยางไรก็ดี เมือ่ มีพระราชบัญญัตอนุ
ิ วัตการ
ิ สนธิสญ
ั ญาซึง่ ประเทศไทยเปนภาคีแลว
ศาลไทยก็ไมมปี ญหาในการนำพระราชบัญญัตเช
ิ นวานัน้ มาปรับใชในการวินจิ ฉัยอรรถคดี
ของศาลไดโดยตรงในฐานะทีเป
่ นกฎหมายภายในของประเทศไทย ตัวอยางของพระราชบัญญัติซึ่งอนุวัติการและหนังสือสัญญาซึ่งประเทศไทยเปนภาคี ไดแก พระราชบัญญัติ
คุม ครองการดำเนินงานของสหประชาชาติและทบวงชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. 2504103
ซึง่ อนุวัตการ
ิ ตามอนุสญ
ั ญาวาดวยเอกสิทธิและ
์ ความคุม กันของสหประชาชาติ ค.ศ. 1946
(Convention on the Privileges and Immunities of the Untied Nations, 1946)104
และพระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันทางทูต พ.ศ. 2527105 ซึ่งอนุวัติการ
103 ราชกิจจานุเบกษา เลม 78 ตอนที่ 109 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2504
104 1 U.N.T.S. 15
105 33 U.N.T.S. 261
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ตามอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 (Vienna Convention
on Diplomatic Relations, 1961)106 หรือพระราชบัญญัตวิ าดวยเอกสิทธิและ
์ ความคุม กัน
107
ทางกงสุล พ.ศ. 2541 ซึ่งอนุวัติการตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธ
ทางกงสุล ค.ศ. 1963 (Vienna Convention on the Consular Relations, 1963)108


(ii)กรณีที่ไมมีพระราชบัญญัติอนุวัติการสนธิสัญญา
ศาลไทยไดเคยยอมรับและใชบังคับสนธิสญ
ั ญาซึง่ ประเทศไทยเปนภาคีโดยไมมี
การออกพระราชบัญญัตอนุ
ิ วัตการ
ิ สนธิสญ
ั ญาดังกลาวเสมือนหนึง่ วาสนธิสญ
ั ญาเชนวา
นั้นเปนกฎหมายภายในของไทย เชน ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 739/2498 ซึ่งศาลฎีกา
วินิจฉัยวา
“ตามคำพยานโจทกเปนอันฟงวา รัฐบาลไทยไดทำสัญญาใหฝายสหประชาชาติ
ซึ่งเปนฝายชนะสงครามเขามาปลดอาวุธทหารญี่ปุนและยึดทรัพยสินของญี่ปุนซึ่งเปน
ฝายแพสงคราม ฉะนัน้ ฝายสหประชาชาติจึงมีอำนาจทีจะ
่ จัดการทรัพยสนิ ของทหารญีป่ นุ
ได เมื่อฝายสหประชาชาติเปนผูมีสิทธิและอำนาจกระทำการดังกลาวแลว ก็ยอมจัดการ
ขาย ทอดตลาด โกดัง ดัง เหลานี้ ได โดย ชอบ โจทก เปน ผูรับ ซื้อ จาก การ ขาย ก็ ยอม ได
กรรมสิทธิ์”
เปนทีน่ าสังเกตวา ศาลฎีกามิไดใหเหตุผลวาเพราะเหตุใดสนธิสญ
ั ญาทีประเทศ
่
ไทยทำกับสหประชาชาติโดยไมมีการอนุวัติการสนธิสัญญาเชนวานั้น จึงมีผลใชบังคับ
เสมือนเปนกฎหมายภายในของไทยโดยตรง จึงเปนที่นาสงสัยวาสนธิสัญญาดังกลาวมี
ผลใชบังคับเปนกฎหมายภายในไดอยางไร ในเมือ่ ไมมการ
ี อนุวัตการ
ิ สนธิสญ
ั ญาเชนวานัน้
หรือไมปรากฏวามีกฎหมายภายในของไทยรองรับสนธิสัญญาเชนวานั้นซึ่งหากจะวากัน
โดย เนื้อหา สาระ ของ สนธิสัญญา ที่ ประเทศ ไทย ทำ ไว กับ สหประชาชาติ และ อำนาจ
ของ สหประชาชาติ ใน ฐานะ องคการ ระหวาง ประเทศ ที่ มี อำนาจ จัดการ ทรัพยสิน ใน
ราชอาณาจักรไทยไดแลว นาที่จะตองมีกฎหมายภายในของประเทศไทยยอมรับสถานะ
ขององคการสหประชาชาติและความสามารถของสหประชาชาติในการจัดการทรัพยสิน
ในราชอาณาจักรไทย ประเทศไทยไมมกฎหมาย
ี
รับรองสถานะขององคการสหประชาชาติ
106 500 U.N.T.S.
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107 ราชกิจจานุเบกษา เลม 115 ตอนที่ 102 ก ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2541
108 596 U.N.T.S. 261
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และความสามารถขององคการสหประชาชาติจนกระทั่ง พ.ศ. 2504 เมื่อประเทศไทยมี
พระ ราช บัญญัติ คุมครอง การ ดำเนินงาน ของส ห ประชา ติ และ ทบวงการ ชำนัญพิเศษ
ในประเทศไทย พ.ศ. 2504109


(iii)กรณีที่มีกฎหมายภายในรองรับสนธิสัญญาอยูแลว
ในกรณีที่มีกฎหมายภายในของประเทศไทยรองรับสนธิสัญญาที่ประเทศไทย
เปนภาคีอยูแลวนั้น ก็ไมจำเปนที่จะตองมีการออกกฎหมายอนุวัติการสนธิสัญญาเชนวา
นั้นอีก และศาลไทยสามารถที่จะนำสนธิสัญญาเชนวานั้นมาใชในการวินิจฉัยคดีโดย
อาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งรับรองสนธิสัญญาเชนวานั้นได เชน
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535110
มาตรา 20 บัญญัติวา
“ใหรัฐมนตรีผูรั บผิดชอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
( 1 ) กำหนด องคประกอบ คุณสมบัติ และ สิ่ง เจือปน ภาชนะ บรรจุ วิธีการ
ตรวจสอบและทดสอบภาชนะ ฉลาก การผลิต การนำเขา การสงออก การขาย การขนสง
การเก็บรักษา การกำจัด การทำลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย การใหแจง
ขอเท็จจริง การใหสงตัวอยางหรือการอื่นใดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม ปองกัน
บรรเทาหรือระงับอันตรายที่จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยหรือสิ่งแวดลอม โดยคำนึง
ถึงสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวางประเทศประกอบดวย”
- พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพ.ศ. 2498111
มาตรา 11 บัญญัติวา
“หามมิใหผูใด
 ตัง้ สถานีวทิ ยุคมนาคม เวนแตจะไดรบั ใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ผูออกใบอนุญาต สถานีวิทยุโทรคมนาคมตองใชความถี่คลื่นใหถูกตองตามขอบังคับ
วาดวย วิทยุ โทรคมนาคม ตาม ภาคผนวก ตอทาย อนุสัญญา ระหวาง ประเทศ วาดวย
โทรคมนาคม”
109 ดู ขอ ข. (i) ขางตน
110 ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 39 หนา 21 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535
111 ราชกิจจานุเบกษา เลม 72 ตอนที่ 11 หนา 208 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2498
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- พระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ. 2484112
มาตรา 24 บัญญัตวิ า
“บุคคลใดจะเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการหรือเจาของหนังสือพิมพตอง
(1) ………………………………..
(2) ………………………………..
(3) มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติแหงประเทศซึ่งมีสนธิสัญญากับประเทศไทย”
- ประมวล กฎหมาย ที่ดิน ทาย พระ ราช บัญญัติ ให ใช ประมวล กฎหมาย ที่ดิน
พ.ศ. 2497113
มาตรา 86
“คนตางดาวจะไดมาซึง่ ทีด่ นิ ก็โดยอาศัยบทสนธิสญ
ั ญาซึง่ บัญญัตให
ิ มีกรรมสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพยไดและอยูในบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ดวย”
กรณีตัวอยางขางตนนี้ เปนกรณีทศาล
ี่ ไทยสามารถใชบทบัญญัตแห
ิ งสนธิสญ
ั ญา
ซึ่งระบุไวในพระราชบัญญัติดังกลาวขางตนไดโดยตรง
4.3.5ความรับผิดของประเทศไทยตอการไมปฏิบัติตามสนธิสัญญา
ความรับผิดของประเทศไทยตอการไมปฏิบตั ตาม
ิ สนธิสญ
ั ญาทีประเทศ
่
ไทยเปน
ภาคีอาจแยกพิจารณาไดเปนสองระดับ กลาวคือ ก. ความรับผิดตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ ซึง่ เปนความรับผิดของประเทศไทยโดยตรงในฐานะทีเป
่ นรัฐภาคีแหงสนธิสญ
ั ญา
และข. ความรับผิดตามกฎหมายภายใน ซึ่งเปนการพิจารณาจากความรับผิดของฝาย
ตางๆ ที่ใชอำนาจอธิปไตยของประเทศไทย กลาวคือ ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และ
ฝายตุลาการทีเกี
่ ย่ วของกับกระบวนการนำสนธิสญ
ั ญาทีประเทศ
่
ไทยเปนภาคีมาใชบังคับ
เปนกฎหมายภายในของประเทศไทย


ก.ความรับผิดตามกฎหมายระหวางประเทศ
ตามกฎหมายระหวางประเทศนัน้ ความรับผิดของประเทศไทยตอการไมปฏิบตั ิ
ตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคีจะเปนไปตามหลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมาย
112 ราชกิจจานุเบกษา เลม 58 ตอนที่ 69 หนา 1228 ลงวันที่ 30 กันยายน 2484
113 ราชกิจจานุเบกษา เลม 71 ตอนที่ 78 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497
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ระหวางประเทศวาดวยความรับผิดของรัฐ (responsibility of state) ซึง่ เปนหลักกฎหมาย
ระหวางประเทศ114 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ (International Law
Commission) ไดรวบรวมหลักความรับผิดของรัฐเพือ่ ยกรางขอบทวาดวยความรับผิดของ
รัฐ (Draft Articles on State Responsibility) โดยวางหลักเกณฑเรื่องความรับผิดของรัฐ
ไวดังนี้
1. มีการกระทำหรือการละเวนการกระทำเชนวานั้นที่ถือวาเปนของรัฐ และ
2. การกระทำหรือการละเวนการกระทำเชนวานัน้ ฝาฝนพันธกรณีในทางระหวาง
ประเทศที่รัฐมีอยู115

ความรับผิดของประเทศไทยตอการไมปฏิบตั ตาม
ิ สนธิสญ
ั ญาทีประเทศ
่
ไทยเปน
ภาคี ก็ พิจารณา จาก องคประกอบ ขางตน ทั้งสอง ประการ ประกอบ กัน ใน กรณี ของ
องคประกอบประการแรกนั้น การกระทำหรือการละเวนการกระทำที่ถือวาเปนของรัฐใน
สวนที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคีก็คือ มีการกระทำหรือการละเวนการ
กระทำที่ถือวาเปนของประเทศไทยในสวนที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคี
กลาว คือ เมื่อ ประเทศ ไทย เปน ภาคี สนธิสัญญา แลว แต ปรากฏ วา ฝาย นิติบัญญัติ ซึ่ง
หนวยงานดานนิตบิ ญ
ั ญัตของ
ิ ประเทศไทยไมออกพระราชบัญญัตอนุ
ิ วัตการ
ิ สนธิสญ
ั ญา
เชนวานั้นหรือตรงกันขามกลับออกพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติขัดแยงกับสิทธิและ
พันธกรณีตามสนธิสญ
ั ญาดังกลาวเปนตน กรณีเชนวานีถื้ อวามีการกระทำหรือการละเวน
การกระทำทีถื่ อวาเปนของประเทศไทยตามกฎหมายระหวางประเทศแลว หรือแมแตการ
กระทำหรือการละเวนการกระทำของฝายบริหารและฝายตุลาการที่ฝาฝนพันธกรณีตาม
สนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคีก็ถือวาเปนการกระทำหรือการละเวนการกระทำของ
ประเทศไทยเชนกัน
114 คำอธิบายวาดวยความรับผิดของรัฐ

น. 265-334.

ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 33,

115 Draft Article 3 Elements of an internationally wrongful act of a State

There is and internationally wrongful act of a State when:
(a) conduct consisting of an action or omission is attributable to the State under international
law; and
(b) that conduct constitutes a breach of an international obligation of the State.
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สวนในกรณีขององคประกอบประการที่สองนั้น จะตองปรากฏตอไปอีกวาการ
กระทำหรือการละเวนการกระทำทีถื่ อวาเปนของประเทศไทยตามองคประกอบประการแรก
ขางตนนั้น ฝาฝนพันธกรณีในทางระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูตามสนธิสัญญาที่
ประเทศไทยเปนภาคี เชน กรณีที่อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ.
1992 กำหนดใหประเทศภาคีรวมทัง้ ประเทศไทยตองคุม ครองสวนประกอบ (components)
ของความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณที่อยูภายในเขตอำนาจแหงชาติ (national
jurisdiction) ของประเทศไทยดวยซึง่ ก็คือ เขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหลทวีปของประเทศ
ไทย แตหากปรากฏวาไมมพระ
ี ราชบัญญัตฉบั
ิ บใดของประเทศไทยทีคุ่ ม ครองสวนประกอบ
ของความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหลทวีปตามที่กำหนดไว
ในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 ดังกลาว กรณีเชนวานี้
ถือไดวา ประเทศ ไทย ละเวน การ กระทำ กลาว คือ ไม ออก พระ ราช บัญญัติ คุมครอง
สวนประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหลทวีปของ
ประเทศไทยและการละเวนเชนวานั้นฝาฝนพันธกรณีที่กำหนดไวในอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 ที่ประเทศไทยเปนภาคี
เมื่อตองดวยองคประกอบทั้งสองประการขางตน ประเทศไทยซึ่งมีความรับผิด
ในทางระหวางประเทศตอภาคีอื่นๆ ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ค.ศ. 1992 ทัง้ นีไม
้ จำเปนวารัฐภาคีอืน่ ๆ ของอนุสญ
ั ญาดังกลาวจะตองพิสจู นวาตนไดรบั
ความเสียหายจากการฝาฝนพันธกรณีของประเทศไทย แมไมมีรัฐภาคีอื่นใดเลยไดรับ
ความเสียหายจากการฝาฝนพันธกรณีของประเทศไทย ประเทศไทยก็ยังคงมีความรับผิด
ในทางระหวางประเทศอยูเช
 นเดิม เนือ่ งจาก “ความเสียหาย” หาใชองคประกอบของความ
รับผิดของรัฐในทางระหวางประเทศไม เนื่องจากพันธกรณีตามอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 นั้นตองการใหรัฐภาคีบรรลุวัตถุประสงครวมกัน คือ
การคุมครองตามความหลากหลายทางชีวภาพในทุกพื้นที่ที่รัฐสามารถใชเขตอำนาจได
ตามกฎหมายระหวางประเทศนั่นเอง ดังนั้น “ความเสียหาย” จึงไมใชองคประกอบของ
ความรับผิดของรัฐในทางระหวางประเทศ พันธกรณีเดียวกันกับสนธิสญ
ั ญาเกีย่ วกับความ
คุม ครองสิทธิมนุษยชนซึง่ รัฐภาคีมีพันธกรณีตองปฏิบตั ตาม
ิ หากละเวนไมปฏิบตั ก็ิ ถือวา
รัฐนัน้ ฝาฝนพันธกรณีของสนธิสญ
ั ญาดังกลาวและแมรัฐภาคีอืน่ จะมิไดเสียหายจากการ
ฝาฝนพันธกรณีโดยรัฐดังกลาวก็ยังคงมีความรับผิดในทางระหวางประเทศอยูเชนเดิม
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อนึ่ง ความรับผิดของประเทศไทยตามกฎหมายระหวางประเทศนี้ เปนความ
รับผิด ใน ฐานะ ที่ ประเทศ ไทย เปน รัฐ ภาคี ของ สนธิสัญญา มิ ใช ความ รับผิด ของ ฝาย
นิติบัญญัติหรือฝายบริหารหรือฝายตุลาการฝายใดฝายหนึ่ง ไมวาการไมปฏิบัติตาม
พั น ธกรณี ของ สนธิ สั ญ ญา ที่ ประเทศ ไทย เป น ภาคี จะ เกิ ด จาก การ กระทำ ของ ฝ า ย
นิติบัญญัติ หรือฝายบริหาร หรือฝายตุลาการก็ตาม ตางก็ถือวาเปนการกระทำหรือการ
ละเวนการกระทำของประเทศไทยในฐานะที่เปนรัฐภาคีแหงสนธิสัญญาทั้งสิ้น จึงตอง
ดวยองคประกอบแรกของความรับผิดตามกฎหมายระหวางประเทศ และหากการกระทำ
หรือการละเวนการกระทำเชนวานั้นฝาฝนพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยูตามสนธิสัญญา
ก็ตองดวยองคประกอบทีส่ องของความรับผิดตามกฎหมายระหวางประเทศ เมือ่ ตองดวย
องคประกอบทัง้ สองประการ ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีแหงสนธิสญ
ั ญา จึงมีความรับผิด
ตอรัฐภาคีอื่นแหงสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ
ผลของความรับผิดของประเทศไทยในการไมปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้นขึ้นอยู
กับวาสนธิสญ
ั ญานัน้ ๆ กำหนดผลของความรับผิดไวประการใดหรือไม หากมีการบัญญัติ
ถึงผลของความรับผิดไวชัดแจงในสนธิสัญญา ผลก็จะเปนไปตามนั้น เชน ใหพนสภาพ
การเปนภาคีหรือมีการหามนำเขาสินคาบางชนิด เปนตน แตหากสนธิสัญญานั้นๆ มิได
ระบุผลของการฝาฝนพันธกรณีไว ผลของการฝาฝนก็จะเปนไปตามหลักทั่วไปเกี่ยวกับ
พันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศ เชน การทำหนังสือประทวงรัฐที่มีการฝาฝน
พันธกรณี การคว่ำบาตรทางการคา และรุนแรงมากขึน้ จนกระทัง่ ถึงการระงับการใชบังคับ
สนธิสัญญากับรัฐที่ฝาฝนพันธกรณีเปนการชั่วคราวจนกวารัฐเชนวานั้นจะปฏิบัติตาม
พันธกรณีดังกลาวหรือแมแตการตัดความสัมพันธทางทูตหรือมาตรการตอบโตอืน่ ๆ ทีมิ่ ใช
การใชกำลังที่ขัดกับขอ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติ


ข .ความรับผิดตามกฎหมายภายใน
ความรับผิดตามกฎหมายภายในในที่นี้ หมายถึง ความรับผิดของฝายตางๆ ที่
ใชอำนาจอธิปไตยของรัฐอันไดแก ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ โดยจะ
พิจารณาวาการทีแต
่ ละฝายดังกลาวไมปฏิบตั ตาม
ิ สนธิสญ
ั ญาทีประเทศ
่
ไทยเปนภาคีจะ
มีความรับผิดหรือไมอยางไรตามกฎหมายภายในของประเทศไทย ซึ่งแยกพิจารณาเปน
ฝายตางๆ ไดดังนี้
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(i)ฝายนิติบัญญัติ
ในแงของการนำสนธิสัญญามาใชบังคับเปนกฎหมายภายในของประเทศไทย
ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตถืิ อไดวา เปนดานแรกทีจะ
่ ตองทำใหสนธิสญ
ั ญาทีประเทศ
่
ไทยเปนภาคีนัน้
มีผลใชบังคับเปนกฎหมายภายในของประเทศไทย ประเด็นจึงมีอยูว า หากฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ไมออกกฎหมาย อนุวัติการสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคี เมื่อไมมีกฎหมายภายใน
รองรับสิทธิและพันธกรณีตามสนธิสญ
ั ญาเชนวานัน้ หรือฝายนิตบิ ญ
ั ญัตไม
ิ แกไขเพิม่ เติม
กฎหมายภายในที่มีอยูแลว แตขัดแยงกับเนื้อหาสาระของสนธิสัญญาที่ประเทศไทย
เปนภาคีเพือ่ ใหสอดคลองกับเนือ้ หาสาระของสนธิสญ
ั ญา ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตจะ
ิ มีความรับผิด
ตามกฎหมายภายในของประเทศไทยประการใดหรือไม จากการละเวนไมกระทำการ
ดังกลาว
จะเห็นไดวา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อำนาจ
ในการออกกฎหมายเปนอำนาจของฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ กลาวคือ รัฐสภาตามมาตรา 90 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังนัน้ หากรัฐสภาไมออกกฎหมาย
ไมวา กฎหมายนัน้ จะเปนกฎหมายทีอนุ
่ วัตการ
ิ สนธิสญ
ั ญาทีประเทศ
่
ไทยเปนภาคีหรือเปน
กฎหมายใหมแกไขเพิม่ เติมกฎหมายเกาเพือ่ ใหสอดคลองกับเนือ้ สาระของสนธิสัญญาที่
ประเทศไทยเปนภาคีก็ตาม ไมมีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันนี้ที่บัญญัติให
ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตหรื
ิ อรัฐสภาตองมีความรับผิดซึง่ ก็สอดคลองกับหลักการใชอำนาจอธิปไตย
ของรัฐซึ่งแมแตกฎหมายระหวางประเทศก็ไมอาจบังคับใหรัฐออกกฎหมายได รัฐอาจ
ยินยอมทีจะ
่ มีความรับผิดในทางระหวางประเทศไดจากการทีรั่ ฐไมออกกฎหมายอนุวัตการ
ิ
สนธิสัญญาที่รัฐเปนภาคีหรือไมออกกฎหมายใหมแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกาเพื่อให
สอดคลองกับ เนื้อหา สาระ ของ สนธิสัญญา ที่ รัฐ เปน ภาคี แม ในทาง ปฏิบัติ รัฐ มัก จะ
หลีกเลี่ยง ไม กระทำการ เชนวา นั้น ก็ตาม เพราะ หาก รัฐ ยัง ไม พรอม ที่ จะ ปฏิบัติ ตาม
สนธิสญ
ั ญา รัฐนัน้ ก็จะเลือกทีจะ
่ ยังไมเขาเปนภาคีสนธิสญ
ั ญานัน้ ไดอยูซึ ง่ เปนการตัดสิน
ใจทางการเมืองระหวางประเทศ
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได ว  า ฝ า ย นิ ติ บั ญ ญั ติ กล า ว คื อ รั ฐ สภา ไม มี ความ รั บ ผิ ด
ตามกฎหมายภายในของประเทศไทยจากการทีไม
่ ออกกฎหมายอนุวัตการ
ิ สนธิสญ
ั ญาที่
ประเทศไทยเปนภาคีหรือจากการที่ไมออกกฎหมายใหมแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกาเพื่อ
ใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระของสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคี
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(ii)ฝายบริหาร
ถึงแมอำนาจในการทำสนธิสัญญาจะเปนของฝายบริหารก็ตาม แตอำนาจใน
การนำสนธิสญ
ั ญาดังกลาวมาใชบังคับเปนกฎหมายภายในของประเทศไทยนัน้ เปนของ
รัฐสภาตาม มาตรา 90 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังนั้น
จึงมิใชความรับผิดโดยตรงของฝายบริหารที่จะทำใหสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคี
มีผลใชบังคับเปนกฎหมายภายใน เนื่องจากอำนาจในการทำสนธิสัญญามีผลใชบังคับ
เปนกฎหมายภายในของประเทศไทยมิใชอำนาจของฝายบริหาร หากแตอยูที่รัฐสภาซึ่ง
ในทางปฏิบตั แล
ิ วทัง้ ฝายบริหารและรัฐสภาจะตองรวมมือกัน เพือ่ ใหแนใจวาเมือ่ ประเทศ
ไทยเปนภาคีสนธิสัญญาใดแลว ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามสนธิสัญญาเชนวานั้น
ไดโดยการออกกฎหมายอนุวัติการสนธิสัญญานั้นหรือออกฎหมายใหมแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายเกาเพือ่ ใหสอดคลองกับเนือ้ หาสาระของสนธิสญ
ั ญาทีประเทศ
่
ไทยเขาเปนภาคี
เมื่อฝายบริหารไมมีอำนาจในการทำใหสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคีมีผลใชบังคับ
เปนกฎหมายภายในของประเทศไทย ฝายบริหารจึงไมมความ
ี
รับผิดในสวนนี้
อยางไรก็ดี หากรัฐสภาออกกฎหมายอนุวัติการสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปน
ภาคีแลว หรือออกกฎหมายใหมแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกาเพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหา
สาระของสนธิสญ
ั ญาทีประเทศ
่
ไทยเปนภาคีหรือแมกระทัง่ มีกฎหมายภายในรองรับเนือ้ หา
สาระของสนธิสญ
ั ญาที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูแล
 วก็ตาม เจาหนาที่ฝายบริหารก็มีหนาที่
ที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายเหลานั้นดวย และการไมปฏิบัติตามกฎหมายเหลานั้น โดย
เจาหนาที่ฝายบริหารก็เปนการฝาฝนกฎหมายภายในของประเทศไทย โดยไมตองคำนึง
วากฎหมายภายในเชนวานัน้ จะอนุวัตการ
ิ หรือรับรองสนธิสญ
ั ญาทีประเทศ
่
ไทยเปนภาคี
ความ รับผิด ของ เจาหนา ที่ ฝายบริหาร ใน กรณี เชนวา นี้ เปนความ รับผิด ตามกฎหมาย
ภายในของประเทศไทย ซึ่งจะมีองคการฝายตุลาการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งอาจจะเปน
ศาลยุติธรรม ศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญ หรือแมแตศาลทหารก็ได ขึ้นอยูกับ
ลักษณะของการ ฝาฝนกฎหมายภายในของเจาหนาทีฝ่ ายบริหารและเขตอำนาจของศาล
ที่ เกี่ยวของ ถึง แม กฎหมาย ที่ เจาหนา ที่ ฝายบริหาร ฝาฝนนั้นจะอนุวัติการหรือรับรอง
สนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคีก็ตาม ความรับผิดของเจาหนาที่ฝายบริหารก็ยังคง
เปนความ รับผิด ตามกฎหมายภาย ใน ของ ประเทศ ไทย อัน เนื่อง มาจาก การ ฝา ฝน
กฎหมายภายในของประเทศไทยหาใชความรับผิดเพราะฝาฝนสนธิสญ
ั ญาทีประเทศ
่
ไทย
เปนภาคีไม
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(iii)ฝายตุลาการ
ในสวนของฝายตุลาการหรือศาลนั้น การใชบังคับกฎหมายโดยศาลจะตอง
เปนไปตามบทบัญญัติแหงมาตรา 197 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ทีบั่ ญญัติวา
“การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอำนาจของศาลซึง่ ตองดำเนินการใหเปนไป
โดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
คำวา “กฎหมาย” ในมาตรา 197 นีหมายถึ
้
ง “กฎหมาย” ของประเทศไทยทีออก
่
ตาม กระบวนการ นิติบัญญัติ ตามที่ บัญญัติ ไว ใน รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย
พุทธศักราช 2550 เชน ตามมาตรา 90116 มาตรา 186117 และมาตรา 187118 เปนตน ทั้งนี้
โดยมิตองคำนึงวา “กฎหมาย” เชนวานั้น จะอนุวัติการหรือรับรองสนธิสัญญาที่ประเทศ
ไทย เปน ภาคี หรือไม ดังนั้น หาก ศาล ไม ใช บังคับ “กฎหมาย” ตามมาตรา 197 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ตองถือวาศาลฝาฝนบทบัญญัติ

116 มาตรา 90 บัญญัตว
ิา

“รางพระราชบัญญัตประกอบ
ิ
รัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัตจะ
ิ ตราขึน้ เปนกฎหมายไดก็แตโดยคำ
แนะนำและยินยอมของรัฐสภา และเมื่อพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยหรือถือเสมือนวาได
ทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญนีแล
้ ว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพือ่ ใชบังคับเปนกฎหมาย
ตอไป”

117 มาตรา 186 บัญญัตว
ิา

“ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจำเปนตองมีกฎหมายเกีย่ วดวยภาษีอากรหรือเงินตราซึง่ จะตองไดรบั
การพิจารณาโดยดวนและลับเพือ่ รักษาประโยชนของแผนดิน พระมหากษัตริยจะ
 ทรงตราพระราชกำหนด
ใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได
พระราชกำหนดทีได
่ ตราขึน้ ตามวรรคหนึง่ จะตองนำเสนอตอสภาผูแ ทนราษฎรภายในสามวันนับแตวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนำบทบัญญัติมาตรา 184 มาใชบังคับโดยอนุโลม”

118 มาตรา 187 บัญญัตว
ิา

“พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย”
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ของรัฐธรรมนูญดังกลาว และผูที เป
่ นผูพ พิ ากษาหรือตุลาการหรือศาลรัฐธรรมนูญแลวแต
กรณีก็จะตองมีความรับผิดตามทีบั่ ญญัตไว
ิ ในรัฐธรรมนูญดังกลาวดวย เชน มาตรา 270119
เปนตน

119 มาตรา 270 บัญญัตว
ิา

“ผูดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก-วุฒิสภา ประธานศาลฎีกา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ผูใ ดมีพฤติการณร่ำรวยผิดปกติ
สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทำผิดตอตำแหนงหนาทีราชการ
่
สอวากระทำผิดตอตำแหนงหนาที่
ในการยุตธิ รรม สอวาจงใจใชอำนาจหนาทีขั่ ดตอบทบัญญัตแห
ิ งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง วุฒิสภามีอำนาจถอดถอนผูนั้นออกจากตำแหนงได
บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับผูดำรงตำแหนงตอไปนี้ดวย คือ
(1) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน และกรรมการตรวจเงินแผนดิน
(2) ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูดำรงตำแหนงระดับสูง ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต”
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บทที่
การทำหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญของรัฐ
รัฐธรรมนูญ ของ ประเทศ ตางๆ มักจะ มี บทบัญญัติ เกี่ยวกับ อำนาจ ใน การ
ทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศซึ่งโดยทั่วไปจะเปน
อำนาจของฝายบริหาร ตลอดทั้งการขอความเห็นชอบของรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติ
สำหรับหนังสือสัญญาบางประเภททีสำคั
่ ญๆ ดังนัน้ เพือ่ ความสะดวกและความเขาใจใน
การ ศึกษา ถึง การ ทำหนังสือ สัญญา ตาม รัฐธรรมนูญของรัฐ บทที่ 5 จะทำการศึกษา
เปรียบเทียบบทบัญญัตของ
ิ รัฐธรรมนูญประเทศตางๆ กระจายตามภูมภิ าคตางๆ ทัว่ โลก
ในสวนทีเกี
่ ย่ วกับหนังสือสัญญาทีต่ องไดรบั ความเห็นชอบของฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ โดยจัดทำ
ตารางเปรียบเทียบหนังสือสัญญาทีต่ องไดรบั ความเห็นชอบของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตซึิ ง่ จะระบุ
ประเด็นตางๆ ทีรั่ ฐธรรมนูญของประเทศเหลานัน้ บัญญัตเป
ิ นเงือ่ นไขทีฝ่ ายบริหารตองขอ
ความเห็นชอบของรัฐสภาหรือฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ โดยจะพิจารณาถึงประเด็นตางๆ ทีเกี
่ ย่ วกับ
อำนาจในการทำหนังสือสัญญาและเงือ่ นไขในการขอความเห็นชอบของรัฐสภาหรือฝาย
นิติบัญญัติสำหรับหนังสือสัญญาบางประเภท รวมตลอดทั้งอำนาจในการทำหนังสือ
สัญญาและการขอความเห็นชอบของรัฐสภาสำหรับหนังสือสัญญาบางประเภทตาม
บทบัญญัติในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
นอกจากนีการ
้ ศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัตของ
ิ รัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ
ดังกลาวขางตนแลว บทที่ 5 จะวิเคราะหบทบัญญัติในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ
แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 ตลอด ทั้ง คำ วินิจฉัย ของ ศาล รัฐธรรมนูญ
ที่ 6 – 7/2551 ผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับ
คำวินิจฉัยดังกลาวดวย
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5.1 บทบัญญัตวิ า ดวยการทำหนังสือสญ
ั ญาในรฐั ธรรมนูญของรฐั

จาก ตาราง เปรียบเทียบ หนังสือ สัญญา ที่ ตอง ไดรับ ความ เห็นชอบ ของ ฝาย
นิติบัญญัติขางตนจะเห็นไดวาประเทศสวนใหญจะมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
อำนาจในการทำหนังสือสัญญา โดยบทบัญญัตเหล
ิ านีจะ
้ ใหอำนาจฝายบริหารซึง่ อาจจะ
เปนประธานาธิบดี รัฐบาลหรือพระมหากษัตริยอยางกรณีประเทศไทยก็ได และไมวา
หนังสือสัญญาเหลานั้นจะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติหรือไม
ก็ตาม อยางไรก็ดีรัฐธรรมนูญของประเทศสวนใหญตามตารางเปรียบเทียบขางตนก็มี
บทบัญญัตเกี
ิ ย่ วกับหนังสือสัญญาบางประเภททีจะ
่ ตองขอความเห็นชอบของรัฐสภาหรือ
ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตซึิ ง่ ก็เปนลักษณะเดียวกันกับบทบัญญัตใน
ิ รัฐธรรมนูญฉบับตางๆ ทีผ่ า นมา
ของประเทศไทย รวมทัง้ บทบัญญัตใน
ิ มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ดวย เพียงแตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของประเทศสวนใหญตาม
ตารางเปรียบเทียบดังกลาวไมมีรายละเอียดมากมายเทากับที่บัญญัติไวในมาตรา 190
จึงอาจสรุปไดวารูปแบบและเนื้อหาของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ
เกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญาตามตารางเปรียบเทียบขางตนเปนไปในทิศทางเดียวกัน
แตจะแตกตางกันอยูบ างก็เฉพาะทีเกี
่ ย่ วกับรายละเอียดของประเภทหนังสือสัญญาทีต่ อง
ขอความเห็นชอบของรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติเทานั้น1



5.2ผูมีอำนาจในการทำหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ

เมื่อพิจารณาจากตารางเปรียบเทียบหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบ
ของฝายนิติบัญญัติขางตนแลวจะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ ไดบัญญัติ
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในสวนที่เกี่ยวกับผูมีอำนาจในการทำหนังสือสัญญากับ
นานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ กลาวคือ รัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ
บัญญัติใหฝายบริหารซึ่งอาจเปนประมุขของฝายบริหาร อันไดแก พระมหากษัตริย เชน
เบลเยี่ยม เดนมารก หรือประธานาธิบดีเชนประเทศสวนใหญในยุโรปตะวันตก ยุโรป
ตะวันออก อเมริกา เหนือ อเมริกา ใต และ เอเชีย หรือ คณะ รัฐมนตรี เชน แอลเบเนีย
ออสเตรเลีย ญี่ปุน ประเทศไทย เปนตน
1 Duncan

B. Hollis , Merritt R. Blakeslee and L. Benjamin Edlerington , National Treaty Law
and Practice, (The Natherland : Matinus Nijhoff Publishers, 2005).
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การที่รัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ ใหอำนาจฝายบริหารในการทำหนังสือ
สัญญากับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศนั้นนับวาสอดคลองกับขอ 7
วรรค 2 (a) ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969 และขอ 7
วรรค 2 (a) ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญาระหวางรัฐกับองคการ
ระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ.1986 โดยขอ 7 วรรค 2 ของอนุสัญญาทั้งสองฉบับยอมรับ
อำนาจของฝายบริหารในการทำสนธิสญ
ั ญาโดยเฉพาะอยางยิง่ ประมุขของรัฐ (heads of
state) หัวหนารัฐบาล (heads of government) ตลอดทั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ (ministers of foreign affairs) ซึ่งโดยตำแหนงหนาที่แลวถือวาเปนบุคคลที่
มี อำนาจ ใน การ ทำ สนธิสัญญา โดย ไม จำเปน ตอง แสดงเอกสารมอบอำนาจเต็ม (full
powers) และสามารถกระทำการทั้งปวงที่เกี่ยวของกับการทำสนธิสัญญาได2 กลาวคือ
ตั้งแตการเจรจา (negotiations) การยอมรับตัวบท (adoption of text) การรับรองความ
ถูกตองแทจริงของตัวบท (authentication of the text) และการใหความยินยอมเพือ่ ผูกพัน
ตามสนธิสัญญา (consent to be bound by a treaty) ดวยการลงนาม (signature)
แลกเปลี่ยนตราสารที่กอใหเกิดสนธิสัญญา (exchange of instrument constituting of
a treaty) การใหสัตยาบัน (ratification) การยอมรับ (acceptance) ความเห็นชอบ
(approval) การภาคยานุวตั ิ (accession) หรือวิธกี ารอืน่ ใดตามทีรั่ ฐทีเข
่ าทำสนธิสัญญา
ตกลงกันตามขอ 11 ถึงขอ 17 ของอนุสญ
ั ญาทัง้ สองฉบับ อันทีจ่ ริงแลว อาจกลาวกลับกัน
ไดไดวาบทบัญญัติในขอ 7 วรรค 2 (a) ของอนุสัญญาทั้งสองฉบับมาจากแนวปฏิบัติของ
รัฐตางๆ เกี่ยวกับอำนาจในการทำหนังสือสัญญาตามที่ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญของรัฐ
ตางๆ นั่นเอง
นอกจากนี้ อำนาจของฝายบริหารในการทำหนังสือสัญญาดังกลาวขางตนก็ยัง
สามารถมอบหมาย(delegate)ใหบุคคลอื่นทำแทนไดตามแตรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ภายในของแตละรัฐจะบัญญัติไวแตในทางระหวางประเทศแลว นอกจากบุคคลที่ระบุไว
ในขอ 7วรรค 2 (a) (b) และ (c) ของอนุสัญญาทั้งสองฉบับแลว ผูที่ไดรับมอบหมายให
2 Article 7

2. In virtue of their functions and without having to produce full powers, the following
are considered as representing their State:
(a) Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs, for the
purpose of performing all acts relating to the conclusion of a treaty;

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

เขาทำสนธิสัญญาจะตองแสดงเอกสารมอบอำนาจเต็ม (full powers) ตามขอ 7 วรรค 1
ของอนุสญ
ั ญาทัง้ สองฉบับจึงถือวามีความสามารถทีจ่ ะกระทำการแทนรัฐของตนในการ
เขาทำสนธิสัญญา3



5.3เงื่อนไขของการทำหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ

เมื่อพิจารณาจากตารางเปรียบเทียบหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบ
ของฝายนิติบัญญัติขางตนแลว จะเห็นวารัฐธรรมนูญของประเทศตางมิไดอนุญาตให
ฝายบริหารทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศโดยมิไดมี
เงื่อนไขใดๆ เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดที่รัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ ระบุไวเกี่ยวกับการ
ทำหนังสือสัญญาก็คือ การที่ฝายบริหารจะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภาหรือฝาย
นิติบัญญัติในการทำหนังสือสัญญาที่สำคัญๆ บางประเภทซึ่งอาจแตกตางกันไปตาม
เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ แทบจะไมมีรัฐใดเลยที่อนุญาตใหฝายบริหาร
มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการทำหนังสือสัญญาทุกประเภทโดยไมผานความเห็นชอบ
ของรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติ ที่เปนเชนนี้เนื่องจากวา หนังสือสัญญาที่ฝายบริหารทำ
กับประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศนัน้ จะยังไมถือวาเปนกฎหมายภายในของรัฐ
จนกวาจะผานกระบวนการ นิติบัญญัติอยางใดอยางหนึ่งตามที่รัฐธรรมนูญของแตละ
ประเทศกำหนดไว หากยอมรับใหหนังสือสัญญาที่ฝายบริหารทำกับนานาประเทศหรือ
กับองคการระหวางประเทศเปนกฎหมายภายในของรัฐไดทันทีโดยปราศจากการรับรูของ

ฝายนิติบัญญัติ ก็เทากับยอมรับใหฝายบริหารมีอำนาจนิติบัญญัติโดยการทำหนังสือ
สัญญาโดยที่ฝายนิติบัญญัติเองไมสามารถควบคุมตรวจสอบได
อันที่จริงแลว อำนาจในการออกกฎหมายของฝายบริหารก็มีอยู เชน ในกรณี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 186 ทีให
่ อำนาจฝายบริหาร
3 Article 7

1.A person is considered as representing a State for the purpose of adopting or authenticating
the text of a treaty or for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by
a treaty if:
(a) he produces appropriate full powers; or
(b) it appears from the practice of the States concerned or from other circumstances
that their intention was to consider that person as representing the State for such purposes
and to dispense with full powers.
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ตรา พระราชกำหนด ได แต ใน ท า ย ที่ สุ ด แล ว พระราชกำหนด ดั ง กล า ว จะ ต อ ง ผ า น
กระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตของ
ิ ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตเช
ิ นกัน ซึง่ จะเห็นไดวาอำนาจของฝายบริหาร
ในการออกกฎหมายนัน้ มีลักษณะเปนขอยกเวนและอยูภ ายใตการควบคุมตรวจสอบของ
ฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ ทำนองเดียวกัน หนังสือสัญญาทีฝ่ ายบริหารทำขึน้ กับนานาประเทศหรือ
กับองคการระหวางประเทศจึงควรถูกควบคุมตรวจสอบมิใหเปนการกาวกายอำนาจ
นิติบัญญัติของรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติ




5.4 ประเภทหรือลักษณะของหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความ
เห็นชอบของฝายนิติบัญญัต4ิ

เมื่อพิจารณาจากตารางเปรียบเทียบหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบ
ของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตขิ างตน จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ ไดกำหนดประเภท
หรือลักษณะของหนังสือสัญญาทีต่ องไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาหรือฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ไวหลายประเภทหรือหลายลักษณะดวยกัน แตไมมีรัฐธรรมนูญของประเทศใดเลยที่
กำหนด ประเภท หรือ ลักษณะ ของ หนังสือ สัญญา ที่ ตอง ไดรับ ความ เห็นชอบ ของ ฝาย
นิติบัญญัติ ไว ครบถวน ทุก ประเภท ทุก ลักษณะ ตาม ที่ ปรากฏ อยู ใน ตาราง ดังกลาว
รัฐธรรมนูญแตละประเทศไดระบุประเภทหรือหรือลักษณะของหนังสือสัญญาทีต่ องไดรบั
ความเห็นชอบของรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติไวมากบางนอยบางตามแตประเทศนั้นๆ
จะเห็นเหมาะสม ซึ่งประเภทหรือลักษณะของหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัตินี้ยอมเปลี่ยนแปลงไดเสมอตามสถานการณบานเมือง
เชนเดียวกับกรณีมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ที่สะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงอยางมากเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภาอันเนื่องมาจากสถานการณบานเมืองกอน พ.ศ. 2550
ประเภทหรือลักษณะของหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
หรือฝายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ ในตารางเปรียบเทียบหนังสือ
สัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของฝายนิติบัญญัติพอสรุปไดดังนี้

4 นิพนธ

จิตะสมบัติ, “หนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา : ศึกษาเปรียบเทียบกับ
รัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ,” ดุลพาห54,2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2550), น.83 -101.

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

5.4.1การเขาเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศ
บางประเทศ เชน แอลเบเนีย โครเอเชีย เอสโทเนีย โปแลนด ซึ่งเปนประเทศใน
กลุมยุโรปตะวันออก และฝรั่งเศส กรีกและสเปนซึ่งเปนประเทศในกลุมยุโรปตะวันตก
ก็เห็นวาการเขาเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศเปนเรือ่ งสำคัญ ดังนัน้ หนังสือสัญญา
ที่เกี่ยวของกับการเขาเปนสมาชิกขององคการระหวางประเทศไมวาระดับโลกหรือระดับ
ภูมิภาค เชน สหภาพยุโรป (European Union) จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
หรือฝายนิติบัญญัติดวย เนื่องจากการเขาเปนสมาชิกขององคการระหวางประเทศอาจ
กอใหเกิดพันธกรณีมากมาย เชน พันธกรณีตามหนังสือสัญญาหรือความตกลงกอตั้ง
องคการ ระหวาง ประเทศ นั้น การ ยอมรับ สภาพ บุคคล ของ องคการ ระหวาง ประเทศ
ตามกฎหมายภายในของรัฐสมาชิก และการยอมรับเอกสิทธิและ
์ ความคุม กันขององคการ
ระหวาง ประเทศ นั้นๆ ตลอด ทั้ง ความ คุมกัน ของ เจาหนาที่ และ ทรัพยสิน ของ องคการ
ระหวางประเทศตามกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกหรือแมกระทั่งพันธกรณีดานการเงิน
เชน คาธรรมเนียมการเปนสมาชิกทีรั่ ฐสมาชิกจะตองชำระใหแกองคการระหวางประเทศ
เปนตน
สำหรับกรณีของประเทศไทย การเขาทำสัญญาเกี่ยวกับการเขาเปนสมาชิก
องคการระหวางประเทศและผลของการเปนสมาชิกดังกลาวอาจตองดวยบทบัญญัติใน
มาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในสวน
ของ “หนังสือสัญญาที่ตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา”
ก็ได หากการเขาเปนสมาชิกขององคการระหวางประเทศและผลของการเปนสมาชิก
ยังขาดพระราชบัญญัตรองรั
ิ บหรือพระราชบัญญัตทีิ บั่ งคับใชอยูขั ดแยงกับพันธกรณีของ
การเขาเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศ และในกรณีเชนวานี้ การเขาเปนสมาชิกของ
องคการะหวางประเทศก็ตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 190 วรรคสอง
เชนกัน
5.4.2การปองกันประเทศและความมั่นคงภายใน
รัฐธรรมนูญของแอลเบเนีย บัลแกเรีย โครเอเชีย เอสโตเนีย โปแลนด สหพันธรัฐ
รัสเซีย ซึ่งเปนประเทศในกลุมยุโรปตะวันออก สเปนและเลบานอนกำหนดใหหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับการปองกันประเทศและความมั่นคงภายในจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาหรือฝาย นิติบัญญัติ ทั้งนี้ จะเห็นไดวาหนังสือสัญญาประเภทนี้เกี่ยวของกับ
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ความรวมมือทางดานการทหารและอาวุธยุทโธปกรณทางทหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
รับกองกำลังตางชาติหรือขององคการระหวางประเทศบางองคการ เชน สหประชาชาติ
หรือองคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) หรือการสงกองกำลังไปตางประเทศ
หรือเขารวมกับกองกำลังขององคการระหวางประเทศดังกลาว ซึง่ ประเทศดังกลาวขางตน
เห็นวามีความสำคัญที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติ
ในกรณีของประเทศไทย การทำหนังสือสัญญาเกีย่ วกับการปองกันประเทศและ
ความมั่นคงภายในของรัฐมนตรีก็ตองขอความเห็นชอบของรัฐสภา หากหนังสือสัญญา
ดังกลาวเปนกรณีที่ตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญาตามมาตรา
190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในกรณีในกรณีของการยอมรับ กองกำลังของรัฐอืน่ หรือของสหประชาชาติเขามา
ประจำการในประเทศไทย เนื่องจากหนังสือสัญญาที่เกี่ยวของกับกรณีดังกลาวมักมี
ประเด็นเรือ่ ง “สิทธิสภาพนอกอาณาเขต” (extraterritorial jurisdiction) เกีย่ วของอยูด วย
เสมอ ใน กรณีที่ เจาหนาที่ กองกำลัง ตางชาติ หรือ ของ สหประชาชาติ กระทำ ความ ผิด
ทางอาญาในราชอาณาจักรไทย แตจะไมถูกจับกุมฟองรองและดำเนินคดีของศาลไทย
แตจะถูกสงตัวกลับไปขึ้นศาลของประเทศเจาของกองกำลังซึ่งเปนขอยกเวนของการใช
เขตอำนาจของประเทศไทยเหนือบุคคลทีกระทำ
่
ความผิดทางอาญาในราชอาณาจักรไทย
ตามมาตรา 4 ของประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น จึงตองมีการออกพระราชบัญญัติ
ยอมรับความคุมกันหรือสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของเจาหนาที่กองกำลังตางชาติหรือ
ของสหประชาชาติ
5.4.3การเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
รัฐธรรมนูญของแอลเบเนีย เอสโทเนีย สหพันธรัสเซีย ซึ่งเปนประเทศในกลุม
ยุโรปตะวันออก เบลเยียม ฝรัง่ เศส เยอรมนี กรีก ลักเซมเบอรก อิตาลี สเปน ซึง่ เปนประเทศ
ในกลุมยุโรปตะวันตก เดนมารก ฟนแลนด ไอซแลนด ซึ่งเปนประเทศในกลุมยุโรปเหนือ
มาเลเซียและไทย ซึ่งเปนประเทศในในเอเชีย ตลอดทั้งเม็กซิโกและโคลัมเบียซึ่งเปน
ประเทศ ใน ละติน อเมริกา ตาง ก็ มี บทบัญญัติ กำหนด ใหหนังสือสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ดินแดน ตอง ไดรับ ความ เห็นชอบ ของ รัฐสภา หรือ ฝาย นิติบัญญัติ หนังสือ สัญญา ที่
เปลี่ยนแปลงดินแดนหรืออาณาเขตของรัฐนับวาสำคัญยิ่ง ไมวาจะเปนการไดดินแดน
เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตาม เนื่องจากมิใชเปนเพียงการไดเนื้อที่ของดินแดนเพิ่มขึ้นหรือเสีย

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

เนื้อที่ของดินแดนของรัฐไปเทานั้น แตยังมีผลตอการมีหรือเสียอำนาจอธิปไตยในการ
ออกกฎหมายและใชบังคับกฎหมายเหนือดินแดนทีเพิ
่ ม่ ขึน้ หรือเสียไปดวย ดังนัน้ หนังสือ
สัญญาประเภทนี้จึงตองพิจารณาดวยความรอบครอบและควรไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติ
5.4.4การกระทบตอสิทธิพื้นฐานหรือสิทธิมนุษยชน
รัฐธรรมนูญของแอลเบเนีย บัลแกเรีย สาธารณรัฐเชค โปแลนด สหพันธรัสเซีย
ซึง่ เปนประเทศในกลุม ยุโรปตะวันออก ฝรัง่ เศส สเปน ซึง่ เปนประเทศในกลุม ยุโรปตะวันตก
แคนาดาในอเมริกาเหนือและประเทศไทยในเอเชีย มีบทบัญญัติที่กำหนดใหหนังสือ
สัญญา ที่ กระทบ ตอ สิทธิ พื้นฐาน ของ ประชาชน หรือ สิทธิ มนุษย ชน จะ ตอง ไดรับ ความ
เห็นชอบของรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติ ในสวนของประเทศไทยนั้น มาตรา 190 วรรค
สองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มิไดระบุไวชัดเจนวาหนังสือ
สัญญาทีกระทบ
่
ตอสิทธิขัน้ พืน้ ฐานหรือสิทธิมนุษยชนตองไดรบั ความชอบจากรัฐสภา แต
หนังสือสัญญาดังกลาวอยูภายใตความหมายของหนังสือสัญญาที่ “ตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหเปนไปตามสัญญา” และกรณีที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการ
เปนไปตามหนังสือสัญญากรณีหนึ่งก็คือ กรณีของหนังสือสัญญาที่กระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามทีร่ บั รองไวในหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 โดยเฉพาะ ตาม บทบัญญัติ ของ มาตรา 29 ซึ่ง จะ กลาว ใน
รายละเอียดตอไปในสวนของการวิเคราะหบทบัญญัติของมาตรา 190 วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
5.4.5การกอภาระดานการคลังและเศรษฐกิจ
รัฐธรรมนูญของแอลเบเนีย บัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเชค โปแลนด
สาธารณรัฐสโลวาเนีย ซึ่งเปนประเทศในกลุมยุโรปตะวันออก ฝรั่งเศส อิตาลี ไอซแลนด
สเปน ซึ่งเปนประเทศในกลุมยุโรปตะวันตก คูเวต เลบานอน ซึ่งเปนประเทศในกลุม
ตะวันออกกลาง ญี่ปุนและประเทศไทยซึ่งเปนประเทศในเอเชีย มีบทบัญญัติกำหนดให
หนังสือสัญญาที่กอภาระดานการคลังสาธารณะหรือดานเศรษฐกิจจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติ ตัวอยางของหนังสือสัญญาประเภทนี้ ไดแก
หนังสือสัญญาเกีย่ วกับความตกลงเขตการคาเสรีหรือการกูเ งินระหวางรัฐกับรัฐ อยางไรก็ดี
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รัฐธรรมนูญของประเทศดังกลาวก็ไดมีแจกแจงรายละเอียดวาอะไรคือหนังสือสัญญาที่
กอภาระดานการคลังสาธารณะหรือดานเศรษฐกิจคงปลอยใหเปนเรือ่ งภายในของแตละ
ประเทศที่จะกำหนดเอง ในกรณีของประเทศไทย การทำหนังสือที่กอภาระดานการคลัง
หรือเศรษฐกิจตองขอความเห็นชอบของรัฐสภาหากหนังสือสัญญาเชนวานัน้ “มีผลกระทบ
ตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศไทยอยางกวางขวาง” ตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา 190 วรรคสอง
5.4.6การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของบัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเชค เอสโทเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย
ซึง่ เปนประเทศในกลุม ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฝรัง่ เศส เยอรมนี ไอซแลนด อิตาลี สเปน
ซึง่ เปนประเทศในกลุม ยุโรปตะวันตก ญีป่ นุ และไทยซึง่ เปนประเทศในเอเชีย ตางก็บัญญัติ
ใหหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในของประเทศจะตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภาหรือฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ ในกรณีของประเทศไทยนัน้ การทำหนังสือสัญญา
ทีมี่ บทเปลีย่ นแปลงกฎหมายภายในของประเทศไทยจะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภา
ตามมาตรา 190 วรรคสอง จากบทบัญญัติที่วา “หนังสือสัญญาที่...จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา” นั่นเอง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือการแกไข
เพิ่ ม เติ ม กฎหมาย ของ ประเทศ ไทย ที่ ใช บั ง คั บ อยู  แล ว จะ ต อ ง ดำเนิ น การ โดย ผ า น
กระบวนการ นิติบัญญัติ ทาง รัฐสภา ดังนั้น หาก ขอ บท ของ หนังสือ สัญญา ขัดแยง กับ
กฎหมายภายในของประเทศไทย หากประเทศไทยตองการเขาทำหรือเขาเปนภาคีของ
หนังสือดังกลาว ประเทศไทยมีพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศทีจ่ ะตองอนุวัตการ
ิ
หนังสือสัญญาเชนวานั้น โดยการออกพระราชบัญญัติใหมยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม
พระราช บัญญัติ ที่ใช บังคับ อยู แลวซึ่ง ขัด หรือแยงกับขอบทของหนังสือสัญญาเพื่อให
สอดคลองกับขอบทของหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยจะเขาทำหรือเขาเปนภาคี
5.4.7หนังสือส ันติภาพ
รัฐธรรมนูญของประเทศแอลเบเนีย โปแลนด สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเปนประเทศ
ในกลุมยุโรปตะวันออก ฝรั่งเศส กรีซ ซึ่งเปนประเทศในกลุมยุโรปตะวันออก คูเวตใน
ตะวันออกกลาง ญี่ปุนและประเทศไทยในเอเชีย ตางบัญญัติใหหนังสือสัญญาสันติภาพ
จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติ ในกรณีของประเทศไทยนั้น

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

แมมาตรา 190 วรรคสองจะมิไดระบุไวโดยตรงวาหนังสือสัญญาสันติภาพจะตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภาก็ตาม แตหนังสือสัญญาสันติภาพอาจตองดำเนินการมาตรา
190 วรรคสองก็ได กลาวคือ หากหนังสือสัญญาสันติภาพเชนวานัน้ ตองดวยเงือ่ นไขตามที่
บัญญัติ ไว ใน มาตรา 190 วรรค สอง เชน กรณี ที่จะ ตอง ออก พระ ราช บัญญัติ เพื่อให
เปนไปตามหนังสือสัญญาสันติภาพที่ประเทศไทยทำขึ้น หนังสือสัญญาเชนวานั้นก็จะ
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามนัยแหงมาตรา 190 วรรคสอง
5.4.8หนังสือส ัญญาทางพาณิชย
รัฐธรรมนูญของบางประเทศ เชน ฝรั่งเศส ญี่ปุน คูเวต เลบานอนและตุรกี
บัญญัติใหหนังสือสัญญาทางพาณิชยจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือฝาย
นิติบัญญัติ ในกรณีของประเทศไทยนั้นแมมาตรา 190 วรรคสองจะมิไดบัญญัติไวโดย
ตรงวาการทำหนังสือสัญญาทางพาณิชยจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา แตหาก
หนังสือ สัญญา ทาง พาณิชย เชนวา นั้น “มี ผล ผูก พันทาง ดาน การ คา การ ลงทุน หรือ
งบประมาณ” ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 190 วรรคสองแลว หนังสือสัญญาเชนวานั้นก็
จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาเชนกัน
5.4.9หนังสือส ัญญาทางการเมือง
รัฐธรรมนูญของแอลเบเนีย บัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเชค สาธารณรัฐ
สโลวาเกียและประเทศโปแลนด ซึง่ เปนประเทศในกลุม ยุโรปตะวันออก กรีก ไอแลนดและ
สเปน ซึ่งเปนประเทศในกลุมยุโรปตะวันตก แคนาดาในอเมริกาเหนือและญี่ปุนในเอเชีย
ตางก็บัญญัตให
ิ หนังสือสัญญาทางการเมืองตองไดรบั ความยินยอมของรัฐสภาหรือฝาย
นิติบัญญัติ หนังสือสัญญาทางการเมืองในที่นี้นาจะหมายถึงหนังสือสัญญาที่มีเนื้อหา
เกีย่ วของกับการเมืองระหวางประเทศ เนือ่ งจากโดยปกติแลวการทำหนังสือสัญญา ภาคี
แหงหนังสือสัญญาไมวาจะเปนรัฐหรือองคการระหวางประเทศตางก็มุงหวังใหมีการ
ปฏิบัติตามหนังสือสัญญาเชนวานั้นทั้งสิ้น ไมวาเนื้อหาของหนังสือสัญญาดังกลาวจะ
เปนเรื่องทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ความรวมมือ ฯลฯ กลาว
คือ การทำหนังสือสัญญาไมวาจะมีเนื้อหาอยางไร ภาคีแหงหนังสือสัญญายอมมุงหวัง
ใหหนังสือสัญญาเชนวานั้นมีผลบังคับไดตามกฎหมายระหวางประเทศ ทั้งนี้ การบังคับ
ใหเปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศในกรณีที่ไมปฏิบัติตามหนังสือสัญญาอาจใชวิธี
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ทางการเมือง หรือทางเศรษฐกิจก็ได เชน การกดดันทางการเมือง ทางการทูตหรือการ
คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพื่อทำใหภาคีที่ไมปฏิบัติตามหนังสือสัญญายอมปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญา เปนตน



5.5ขอส ังเกตเกี่ยวกับการทำสนธิสัญญาของสหภาพยุโรป

ในกรณีของสหภาพยุโรป (European Union)5 ซึ่งขณะนี้มีสมาชิก 276 ประเทศ
ไดมี การระบุถึงการทำสนธิสญ
ั ญาระหวางสหภาพยุโรปกับรัฐอืน่ หรือกับองคการระหวาง
ประเทศในสวนที่เกี่ยวกับนโยบายตางประเทศและความมั่นคงรวม (common foreign
and security policy) ไวในขอ 24 วรรค 1 ของสนธิสัญญาวาดวยสหภาพยุโรป (Treaty
of European Union)7 วา เมือ่ มีความจำเปนทีต่ องทำความตกลงกับรัฐหนึง่ หรือมากกวา
นั้น หรือ องคการ ระหวาง ประเทศ หนึ่ง องคการ หรือ มากกวา นั้น เพื่อ ดำเนินการ ให
เปนไปตามนโยบายตางประเทศและความมัน่ คงของสหภาพยุโรป คณะมนตรี (Council)
อาจมอบอำนาจใหประธาน (Presidency) ดวยความชวยเหลือของคณะกรรมาธิการ
(Commission) ตามทีเหมาะสม
่
เพือ่ เปดการเจรจาใหบรรลุความตกลงเชนวานัน้ ซึง่ ความ
ตกลงเชนวานั้นใหทำโดยคณะมนตรีเมื่อมีคำแนะนำจากประธาน8
5

CONSOLIDATED VERSION OF THE TREATYON EUROPEAN UNION, Retrieved August,
2009, from http://eurlex.europa.eu/en/treaties/dat/12002M/pdf/12002M_EN.pdf .
6 ไดแก Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France,

Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands,
Poland, Portugal, Romania, Slovakia,Slovenia, Spain, Sweden, United kingdom, Retrieved
August, 2009, from http://europa.eu/abc/european_countries/index_en.htm.

7 See supra note 3.
8 Article 24

1. When it is necessary to conclude an agreement with one or more States or international
organizations in implementation of this title, the Council may authorise the Presidency,
assisted by the Commission as appropriate, to open negotiations to that effect. Such agreements
shall be concluded by the Council on a recommendation from the Presidency.
See Androw T. Guzman, “The Design of International Agreement,”16 European Journey of
International Law, 507(2005).

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

จากบทบัญญัติขอ 24 ของสนธิสัญญาดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาอำนาจใน
การทำความตกลง (agreement) หรือสนธิสัญญากับนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศเปนอำนาจของคณะมนตรี (Council) ซึ่งอาจมอบอำนาจใหประธาน
(Presidency) ดวยความชวยเหลือของคณะกรรมาธิการ (Commission) เปดการเจรจา
กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศเมื่อมีคำแนะนำจากประธาน
ในการทำความตกลงดังกลาวขางตน ขอ 24 วรรค 2 ของสนธิสัญญาดังกลาว
ระบุให คณะมนตรีตองกระทำการโดยเอกฉันท (unanimously) เมื่อความตกลงเชนวา
นั้นเปนประเด็นที่ตองกระทำโดยเสียงเอกฉันทสำหรับการรับ (adoption) การตัดสินใจ
ภายในสหภาพยุโรป9
อยางไรก็ดี ความตกลงดังกลาวขางตนจะไมผูกพันรัฐสมาชิกที่ผูแทนของรัฐ
สมาชิก นั้น ใน คณะมนตรี ซึ่ง แถลง วา รัฐ สมาชิก นั้น ตอง ปฏิบัติ ตาม ขอกำหนด ตาม
กระบวนการทางรัฐธรรมนูญของตน กระนั้นก็ตาม รัฐสมาชิกอื่นๆ ของคณะมนตรีอาจ
ตกลงกันวาความตกลง เชนวานั้นใหใชบังคับเปนการชั่วคราว10 ซึ่งจะเห็นไดวา ความ
ตกลงที่คณะมนตรีทำขึ้นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศนั้นยอมไม
ผูกพันรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป หากผูแทน
 ของรัฐสมาชิกเชนวานัน้ แถลงตอคณะมนตรี
วา รัฐ สมาชิก ตอง ปฏิบัติ ตาม เงื่อนไข ของ รัฐธรรมนูญ ของ ตน กอน เชน ตอง ขอ ความ
เห็นชอบ ของ ฝาย นิติบัญญัติ หรือ รัฐ สมาชิก เชนวา นั้น กอน เปนตน ใน กรณี เชนวา นี้
กระบวนการทำสนธิสัญญาของรัฐสมาชิกแตละรัฐของสหภาพยุโรปก็ยังคงเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญของแตละรัฐเชนเดิม เพียงแตความตกลงเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับนโยบาย
ต า งประเทศ และ ความ มั่ น คง ร ว ม กั น นั้ น เป น การ ดำเนิ น การ โดย คณะมนตรี ของ
สหภาพยุโรปที่มีผลผูกพันรัฐสมาชิก เวนแตผูแทนของรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปจะได
แถลงตอคณะมนตรีวา ความตกลงระหวางสหภาพยุโรปกับนานาประเทศหรือกับองคการ
9 Article 24

2. The Council shall act unanimously when the agreement covers an issue for which unanimity
is required for the adoption of internal decisions.

10 Article 24

5. No agreement shall be binding on a Member State whose representative in the Council states
that it has to comply with the requirements of its own constitutional procedure; the other
members of the Council may agree that the agreement shall nevertheless apply provisionally.
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ระหวางประเทศเชนวานั้น จะยังไมมีผลผูกพันรัฐสมาชิกดังกลาวจนกวาจะไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญของรัฐสมาชิก เชนวานั้นแลว ซึ่งบทบัญญัติในขอ 24 ของ
สนธิสัญญาดังกลาวก็มิไดบัญญัติวารัฐสมาชิกเชนวานั้นจะตองดำเนินการตามขั้นตอน
ของรัฐธรรมนูญของตนใหแลวเสร็จเมือ่ ใด และหากรัฐสมาชิกเชนวานัน้ ไมตองการผูกพัน
ตามความตกลงทีสหภาพยุ
่
โรปทำไวกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศผล
จะเปนอยางไร และจากการพิจารณาบทบัญญัติในขอ 24 ของอนุสัญญาดังกลาวดู
เหมื อ นว า จะ เป น สิ ท ธิ ของ รั ฐ สมาชิ ก ที่ จ ะ ผู ก พั น หรื อ ไม ผู ก พั น ตาม ความ ตกลง ที่
สหภาพยุโรปทำกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ แตดวยเจตนารมณ
ของการเปนสหภาพยุโรปสงผลใหรัฐสมาชิกเชนวานั้นคงจะตองพยายามดำเนินการให
สอดคลองกับเจตนารมณของสหภาพยุโรปเพื่อเขาผูกพันตามความตกลงดังกลาว




5.6การทำหนังสือส ญ
ั ญาตามมาตรา190ของรฐั ธรรมนูญแ หง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช255011

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรง
 เปนประมุข (คปค.) ไดทำรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองจาก
รัฐบาลทีมาจาก
่
การเลือกตัง้ ซึง่ มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีและไดยกเลิก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 254912 แทนเปนการชั่วคราวจนกวาจะมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับตอไป มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2549 บัญญัติใหมีสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรางรัฐธรรมนูญ โดยมาตรา 25 ของ
11 ดูรายละเอียดใน

จุมพต สายสุนทร, การทำหนังสือสัญญาตามาตรา190ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550, เอกสารประกอบการสัมมานาวิชาการประจำป ครั้งที่ 3 คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550 ; ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช, สนธิสัญญาที่ตองขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย, เอกสารประกอบการสัมมานาวิชาการ
ประจำป ครัง้ ที่ 3 คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2550 ; นิพนธ จิตะสมบัต,ิ อางแลว เชิงอรรถ
ที่ 4, น. 102 -109 ; นพนิธิ สุริยะ, “สนธิสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจแหงรัฐ : ความหมายและ
ทางปฏิบัติของประเทศไทย,” วารสารนิติศาสตร 28, 2 (มิถุนายน 2541), น. 343- 365 .

12 ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 102 ก หนา 1 – 14 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2549 สำหรับหลักกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ โปรดดู บุญศรี มีวงศอุโฆษ, กฎหมายรฐั ธรรมนูญ, โครงการตำราและเอกสารประกอบการ
สอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเดือนตุลา, 2549)

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันบัญญัติใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญขึ้นและเมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทำรัฐธรรมนูญเสร็จแลว
มาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันบัญญัตให
ิ มีการจัดทำคำชีแจง
้ วารางรัฐธรรมนูญ
ที่จัดทำขึ้นใหมนั้นแตกตางจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใน
เรื่องใดบางพรอมดวยเหตุผลในการแกไขสงไปยังสภารางรัฐธรรมนูญ องคกรและบุคคล
ตาง ๆ ตามที่ระบุไวในมาตรา 26 เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญจัดทำรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว
มาตรา 29 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันบัญญัตให
ิ มีการเผยแพรรางรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวใหประชาชนทราบและจัดใหมีการออกเสียงประชามติวาจะใหความเห็นชอบหรือ
ไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ สภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เสร็จเรียบรอยตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน โดยใชชือ่ วา “รางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ)” เพือ่ ใหประชาชนออกเสียงลงประชามติตอไป
ตามมาตรา 29 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน
เมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2550 ไดมีการออกเสียงลงประชามติรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) โดยผลการออกเสียงลงประชามติปรากฏวา
ประชาชนสวนใหญเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ)
มาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2549 บัญญัติใหประธาน
สภา นิติบัญญัติ แหงชาติ นำ ราง รัฐธรรมนูญ ฉบับ ลง ประชามติ ดังกลาว ขึ้น ทูล เกลา
ทูลกระหมอมถวายและเมือ่ ทรงลง พระปรมาภิไธยแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และใชบังคับตอไป โดยในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับลงประชามติ) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับเปน “รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550” เรียบรอยแลว โดยบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับ
พระราชอำนาจของพระมหากษัตริยใน
 การทำหนังสือสัญญาสันติภาพสัญญาสงบศึกและ
สัญญาอืน่ กับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศจะปรากฏอยูใน
 มาตรา 190 ของ
13
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังนี้
มาตรา 190 “พระมหากษัตริยทรงไว

ซึง่ พระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญา
สันติภาพ สัญญา สงบศึก และ สัญญา อื่น กับ นานาประเทศ หรือ กับ องคการ ระหวาง
ประเทศ
13 ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 102 ก หนา 1 – 14 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2549
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หนังสือสัญญาใดมีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพืน้ ทีนอก
่ อาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา
หรือมีผลกระทบตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือ
มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ ตอง
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว
กอนการดำเนินการเพือ่ ทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน และตองชีแ้ จงตอรัฐสภาเกีย่ วกับหนังสือสัญญานัน้ ในการนี้ ใหคณะรัฐมนตรี
เสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดวย
เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผล
ผูกพันคณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น
และในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน
หรือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม คณะรัฐมนตรีตองดำเนินการแกไขหรือ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบนั้นอยางรวดเร็วเหมาะสม และเปนธรรม
ใหมีกฎหมายวาดวยการกำหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดทำหนังสือสัญญาทีมี่ ผล
กระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผล
ผูกพันดานการคา หรือการลงทุนอยางมีนัยสำคัญ รวมทั้งการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบจากการปฏิบตั ตาม
ิ หนังสือสัญญาดังกลาว โดยคำนึงถึงความเปนธรรมระหวาง
ผูที ได
่ ประโยชนกับผูที ได
่ รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ตาม
ิ หนังสือสัญญานัน้ และประชาชน
ทั่วไป
ในกรณีทมีี่ ปญหาตามวรรคสอง ใหเปนอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะวินจิ ฉัย
ชี้ขาด โดย ให นำ บทบัญญัติ ตาม มาตรา 154 (1) มา ใช บังคับ กับ การ เสนอ เรื่อง ตอ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม”
ถึงแม บทบัญญัติ ใน มาตรา 190 ของ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย
พุทธศักราช 2550 จะ เปลี่ยนแปลง ไป อยาง มาก จากบทบัญญัติในมาตรา 224 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก็ตาม แตก็ยังคงเนื้อหาบางสวนที่
ปรากฏอยูในมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไว
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โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติในวรรคหนึ่งของมาตรา 224 ซึ่งก็ยังคงปรากฏอยูในวรรค
หนึ่งของมาตรา 190 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจากเปนบทบัญญัติหลักวาดวย
พระราชอำนาจของพระมหากษัตริยใน
 การทำหนังสือสัญญา นอกจากนี้ มาตรา 190 วรรค
สอง ยังคงถอยคำที่สำคัญบางคำที่ปรากฏอยูในวรรคสองของมาตรา 224 ไว ไดแก คำ
วา “หนังสือสัญญาใดที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย” และ “หรือจะตองออกพระราช
บัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา” สวนคำวา “หรือเขตอำนาจแหงรัฐ” ตามมาตรา
224 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นั้น มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดแกไขเปน “หรือเขตพื้นที่นอก
อาณาเขต ซึ่ง ประเทศ ไทย มี สิทธิ อธิปไตย หรือ มี เขต อำนาจ ตาม หนังสือ สัญญา หรือ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ”
ดังนั้น ในขอ 5.5 นี้จะกลาวถึงการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 วาเปนอยางไร มีความเหมือนและ
แตกตางจากหลักเกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 อยางไร และมีปญหาทางกฎหมายอยางใดบาง ทัง้ นี้ โดยคำนึงถึง
มูลเหตุที่ตองมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
เปลี่ ย นแปลง แก ไ ข และ เพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ใน มาตรา 224 ของ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาเปนบทบัญญัติในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยพิจารณาประกอบกับคำวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ อยางยิ่ง คำ วินิจฉัย ของ ศาล รัฐธรรมนูญ ที่ 6-7/2551 ซึ่ง มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
5.6.1ขอส ังเกตทั่วไปเกี่ยวกับมาตรา190
เนือ่ งจากมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มีบทบัญญัติมากมายที่เพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ ของประเทศไทย จึงอาจตั้ง
ขอสังเกตทั่วไปของมาตรา 190 ไดดังนี้


ก.ที่มา
มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนผล
มาจากความตองการควบคุมตรวจสอบการทำหนังสือสัญญาของฝายบริหารซึง่ ถูกมองวา
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ยังขาดประสิทธิภาพมากตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการทำความตกลงเขตการคาเสรีในระดับทวิภาคีระหวาง
ประเทศไทยกับบางประเทศซึ่งยังขาดการควบคุมตรวจสอบจากรัฐสภา และมิไดมีการ
ประเมินผลกระทบดานตาง ๆของการดำเนินการตามความตกลงเขตการคาเสรีเชนวานัน้
ดังนั้น เมื่อมีการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงทำให
มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวมีบทบัญญัติเพิ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
บทบัญญัติ ทำนอง เดียว กัน ใน มาตรา 2 2 4 ของ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย
พุทธศักราช 2540 เชน เพิ่มเติมประเภทของหนังสือสัญญาที่ตองขอความเห็นชอบของ
รัฐสภาในมาตรา 190 วรรคสอง เพิ่มเติมขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
และ ชี้ แจง ตอ รัฐสภา เกี่ยวกับ กรอบ การ เจรจา ใน การ ทำหนังสือ สัญญา เพื่อ ขอ ความ
เห็นชอบของรัฐสภาในวรรคสาม เพิ่มขั้นตอนการใหประชาชนเขาถึงรายละเอียดของ
หนังสือสัญญากอนที่จะแสดงเจตนาผูกพันตามหนังสือสัญญาในวรรคสี่ และใหศาล
รัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาตามมาตรา 190 วรรคสอง กลาวคือ
หนังสือสัญญาใดเปนหนังสือสัญญาที่ตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม


ข .การควบคุมตรวจสอบฝายบริหาร
ดังกลาวมาแลวขางตนวา มาตรา 190 ใหความสำคัญตอการควบคุมตรวจสอบ
การทำหนังสือสัญญาของฝายบริหารมากขึ้นเมื่อเทียบกับบทบัญญัติในทำนองเดียวกัน
ในมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่บัญญัติให
รัฐสภาเทานัน้ เปนฝายทีมี่ อำนาจควบคุมตรวจสอบหนังสือสัญญาสำคัญ ๆ ทีฝ่ ายบริหาร
จะทำกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ ในขณะที่มาตรา 190 เพิ่มเติม
การควบคุมตรวจสอบการทำหนังสือสัญญาของฝายบริหารมากขึ้นไมแตเฉพาะรัฐสภา
ตามมาตรา 190 วรรคสองเทานั้น แตภาคประชาชนก็มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ทำหนังสือสัญญาของฝายบริหารตามมาตรา 190 วรรคสามดวยเชนกัน ซึ่งนับวาเปน
ครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
ทำหนังสือสัญญาของฝายบริหารโดยตรงซึ่งแมจะเปนแนวความคิดที่ดีและรวมสมัย แต
อาจถูกมองวาเปนการควบคุมตรวจสอบที่ซ้ำซอนเกินไป เนื่องจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอันเปนสวนหนึ่งของรัฐสภาก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอยูแลวซึ่งก็คือ
ผู แทน ของ ประชาชน นั่นเอง ที่ ทำ หนา ที่ ควบคุม ตรวจสอบ การ ทำหนังสือ สัญญา ของ
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ฝายบริหาร นอกจากนี้ ศาล รัฐธรรมนูญ เอง ก็ มี อำนาจ ใน การ ควบคุม ตรวจสอบ การ
ทำหนังสือสัญญาของฝายบริหารดวยเชนกัน โดยเฉพาะในประเด็นทีว่ า หนังสือสัญญาที่
ฝายบริหารจะทำกับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศนั้นจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม
ค .การมีสวนรวมของประชาชน14
ดังกลาวขางตนแลวเชนกันวามาตรา 190 เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการทำหนังสือสัญญาของฝายบริหาร โดยบัญญัติไวในมาตรา190 วรรคสามให
คณะ รัฐมนตรี ให ขอมูล และ จัด ให มี การ รับฟง ความ คิดเห็น ของ ประชาชน กอน การ
ดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ แต
ยังขาดความชัดเจนอยูมากในรายละเอียด เชน ชวงเวลาในการใหขอมูลและการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนวาจะเปนเทาใด ความกวางขวางของการจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน การนำผลของความคิดเห็นของประชาชนไปใชใน การกำหนด
กรอบการเจรจาการทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ




ง .กฎหมายวาดวยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา
เปนครั้งแรกอีกเชนกันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
บัญญัติใหมีกฎหมายวาดวยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาขึ้น แต
ขณะทีท่ ำการศึกษาวิจยั นี(้ มิถนุ ายน 2552) ยังไมปรากฏวามีกฎหมายดังกลาวแตอยางใด
อยางไรก็ดี เปนที่สังเกตวากฎหมายดังกลาวนี้มิใชกฎหมายวาดวยขั้นตอนและวิธีการ
ทำหนังสือสัญญาทั่ว ๆไป แตเจาะจงวาเปนขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวางหรือมีผล
ผูกพันทางดานการคาหรือมีผลผูกพันทางดานการลงทุนอยางมีนัยสำคัญ ตลอดทั้งการ
แกไขหรือเยียวยาผูที ได
่ รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ตาม
ิ หนังสือสัญญาดังกลาว โดยคำนึง
ถึงความเปนธรรมระหวางผูที่ไดประโยชนกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป

14 See Frank Munger, “Constitutional Reform, Legal Consciousness, and Citizen Participation

in Thailand.” 40 Cornell International Law Journal 455 (2007).
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5.6.2พระราชอำนาจของพระมหากษัตริยในการทำหนังสือสัญญา
มาตรา 190 วรรคหนึง่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
บัญญัติวา
“พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ
สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ”
มาตรา 190 ขางตนอยูในหมวด 9 วาดวยคณะรัฐมนตรี ดังนั้น ถึงแมวรรคหนึ่ง
ของมาตรา 190 จะใชคำวา “พระมหากษัตริย” ก็ตาม แตเนื่องจากมาตรา 3 วรรคหนึ่ง
แหงหมวด 1 วาดวยบททั่วไป บัญญัติวา “อำนาจ อธิปไตย เปนของ ปวงชน ชาวไทย
พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” ดังนั้น พระราชอำนาจของพระมหากษัตริยในการ
ทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 นี้จึงเปนพระราชอำนาจที่ “พระมหากษัตริย” ทรงใช
ทาง “คณะรัฐมนตรี” ตามนัยแหงมาตรา 3 วรรคหนึง่ ประกอบกับมาตรา 190 จึงสรุปไดวา
อำนาจ ใน การ ทำ “หนั ง สื อ สั ญ ญา สั น ติ ภ าพ สั ญ ญา สงบศึ ก และ สั ญ ญา อื่ น กั บ
นานาประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศตามมาตรา 190 นั้น เปนอำนาจของ
คณะรัฐมนตรีหรือฝายบริหาร นอกจากนี้ การใชอำนาจของ “คณะรัฐมนตรี” หรือฝายบริหาร
ในการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 นี้ ตองเปนไปตาม “หลักนิติธรรม”15 ดวย ดังที่
บัญญัติไวในมาตรา 3 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ซึ่ ง เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ ไม เ คย ปรากฏ อยู  ใน มาตรา 316 ของ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 254017 ซึ่งเปนบทบัญญัติในเรื่องเดียวกันกับบทบัญญัติ
ในมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

15 สำหรับความหมายของ “หลักนิติธรรม” ดู บุญศรี มีวงศอุโฆษ, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น. 327.
16 มาตรา 3 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.

“การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและ หนวยงานของรัฐ
ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม”

17 ราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 55 ก หนา 1 – 99 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2540

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

5.6.3ความหมายของ“หนังสือสัญญา”
คำวา “หนังสือสัญญา” ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นี้ หมายถึง “สนธิสัญญา” (treaties) ตามนัยแหง
กฎหมายระหวางประเทศ กลาวคือ ไมจำกัดเฉพาะ “สนธิสัญญา” ตามอนุสัญญากรุง
เวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 (Vienna Convention on the Law of
Treaties, 1969)18 ซึง่ ทำขึน้ ระหวางรัฐกับรัฐและตกอยูภายใต

บังคับของกฎหมายระหวาง
19
ประเทศเทานั้น แตยังหมายความรวมถึงสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหวางรัฐกับองคการ
ระหวางประเทศตามนัยแหงอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวาง
รัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ. 1986
(Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International
Organizations or between International Organizations, 1986)20 ดวย เพราะตาม
มาตรา 190 วรรคหนึ่งนั้น กลาวถึง “หนังสือสัญญา” ที่ทำกับนานาประเทศหรือกับ
องคการระหวาประเทศดวย ทั้งนี้ ไมจำกัดวา “หนังสือสัญญา” เชนวานั้นจะเรียกชื่อวา
อยางไรในทางระหวางประเทศก็ตาม เชน สนธิสัญญา (treaty) อนุสัญญา (convention)
พิธีสาร (protocol) กติกา (pact) กฎบัตร (charter) ปฏิญญา (declaration) ธรรมนูญ
(statute) กรรมสาร (act) หรือชื่ออื่นใด21
18

155 U.N.T.S. 331
19 Article 2 Use of Terms
(a) “treaty” means an international agreement concluded between States in written form and
governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more
related instruments and whatever its particular designation;
20 Article 2 Use of Terms

(a) “treaty” means an international agreement governed by international law and concluded
in written form:
i) between one or more states and one or more international organizations; or
ii) between international organizations, whether that agreement is embodied in a single
instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;

21ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศเลม2, พิมพครัง้ ที่ 6 (กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพวิญูชน, 2550), น. 103 – 105.
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อยางไรก็ดี “หนังสือสัญญา” ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 190 นั้น จำกัดเฉพาะ
“หนังสือสัญญา” ที่ทำเปนลายลักษณอักษรตามนัยแหงอนุสัญญากรุงเวียนนาทั้งสอง
ดังกลาวขางตนเทานั้น โดยไมรวมถึงสนธิสัญญาที่ทำดวยวาจาดวย ทั้งนี้เปนไปตาม
ถอยคำที่บัญญัติไวในมาตรา 190 นั่นเองวา “หนังสือสัญญา” ในกรณีเชนวานี้ คำวา
“หนังสือ สัญญา” ตาม มาตรา 190 จึง มีความหมาย แคบ กวา คำ วา “สนธิสัญญา”
ตามกฎหมายระหวางประเทศโดยทัว่ ไปซึง่ รวมถึงสนธิสญ
ั ญาทีมิ่ ไดทำเปนลายลักษณอักษร
22
ดวย
อนึ่ง “หนังสือสัญญา” ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 190 นี้ไมจำกัดวาจะเปน
สนธิสัญญาทวิภาคี (bilateral treaties) หรือสนธิสัญญาพหุภาคี (multilateral treaties)
และไมจำกัดวาสนธิสัญญาเชนวานั้นจะเปนสนธิสัญญาซึ่งวางกฎเกณฑหรือประมวล
หลักจารีตประเพณีระหวางประเทศหรือหลักกฎหมายทัว่ ไป (law-making treaties) หรือ
สนธิสัญญาที่กอใหเกิดพันธกรณีในทางสัญญา (contractual treaties) ระหวางรัฐภาคี
แหง สนธิสัญญา นั้น แต อยาง นอย จะ ตอง มี ภาคี ตั้งแต สองฝาย ขึ้น ไป จึง จะ ถือวา เปน
“หนังสือสัญญา” ตามนัยแหงมาตรา 190 ได ดังนัน้ การกระทำเพียงฝายเดียวของรัฐ เชน
การรับรองรัฐหรือการรับรองรัฐบาลของรัฐอื่น การตัดความสัมพันธทางการทูต การ
ประกาศเขตตอเนื่องหรือเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทยตลอดทั้งการประกาศ
สงครามตามมาตรา 189 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึง
ไมอยูใน
 บังคับแหงมาตรา 190 ดังกลาว ถึงแมการประกาศสงครามตามมาตรา 189 เชนวา
นั้นจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาก็ตาม23

22

เพิ่งอาง, น. 105 – 106.
23 มาตรา 189 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
“พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอำนาจในการประกาศสงครามเมื่อไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
ในระหวางที่อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบใหวุฒิสภาทำหนาที่รัฐสภาใน
การใหความเห็นชอบตามวรรคหนึง่ และการลงมติตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวน
สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู”

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

อยางไรก็ดี ในกรณีที่ตองมีการอนุวัติการการกระทำฝายเดียวดังกลาวขางตน
ของ ประเทศ ไทย โดย การ ทำหนังสือ สัญญา เชน การ ทำหนังสือ สัญญา กับ ประเทศ
เพือ่ นบานเพือ่ กำหนดขอบเขตของการใชสิทธิอธิปไตย (sovereign rights) และเขตอำนาจ
(jurisdiction) หรือสิทธิ (rights) อื่นๆ ของประเทศไทยในเขตเศรษฐกิจจำเพาะดังกลาว
ซึ่งไดประกาศไวก็ตองเปนไปตามเงื่อนไขซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 190 หรือกรณีที่จะตอง
มีการทำหนังสือสัญญาเพื่อดำเนินการใหเปนไปตามการประกาศสงคราม เชน หนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับการยึดทรัพยสินของชาติศัตรูหรือการกักกัน (quarantine) คนชาติศัตรูก็
จะตองเปนไปตามเงื่อนไขของบทบัญญัติในมาตรา 190 เชนกัน
ประเด็นที่จะตองพิจารณาตอไปก็คือคำวา “หนังสือสัญญา” หรือ “สัญญาอื่น”
ตามมาตรา 190 วรรคหนึง่ นัน้ จะหมายความรวมถึงหนังสือสัญญาหรือสัญญาอืน่ ซึง่ มิได
ตกอยูใน
 บังคับแหงกฎหมายระหวางประเทศดวยหรือไม เชน หนังสือสัญญาหรือสัญญา
กูเ งินซึง่ ทำขึน้ ระหวางประเทศไทยโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึง่ เชน กระทรวงการคลัง
กับหนวยงานของรัฐ อื่น ๆ ซึ่งมีขอสัญญาหามกระทรวงการคลังของประเทศไทยหยิบยก
เอาความคุม กันของรัฐ (state immunity) ขึน้ เปนขอตอสูเมื
 อ่ ตองขึน้ ศาลของรัฐผูให
 กูและ

สัญญากูนี มั้ กจะอยูภาย
 ใตบังคับแหงกฎหมายภายในของรัฐผูให
 กูโดย
 ไมตกอยูใน
 บังคับ
แหง กฎหมาย ระหวาง ประเทศ ใน กรณี เชนวา นี้ หาก พิจารณาความหมายของคำวา
“หนังสือสัญญา” ตามที่ไดวิเคราะหไวแลวขางตน จะเห็นไดวา “หนังสือสัญญา” ตาม
มาตรา 190 ไมรวมถึงหนังสือสัญญาหรือสัญญากูเงินดังกลาวดวย เนื่องจากมิไดอยูใน
บังคับของกฎหมายระหวางประเทศ หากแตอยูในบังคับของกฎหมายภายในของรัฐผูให
กู ถึงแมวา หนังสือสัญญาหรือสัญญาดังกลาวจะกระทบตอการใชเขตอำนาจของประเทศ
ไทยตามกฎหมายระหวางประเทศก็ตาม ดังนั้น ถึงแมกระทรวงการคลังของประเทศไทย
จะตกลงยินยอมที่จะไมหยิบยกความคุมกันของรัฐขึ้นเปนขอตอสูเมื่อถูกฟองรองยัง
ศาลภายในของรัฐผูใหกูก็ตาม เมื่อหนังสือสัญญาหรือสัญญากูดังกลาวมิใช “หนังสือ
สัญญา” ตามนัยแหงมาตรา 190 เสียแลว ก็ไมมีประเด็นที่จะตองพิจารณาเงื่อนไขการ
ขอความเห็นชอบของรัฐสภาในการทีกระทรวง
่
การคลังของประเทศไทยทำหนังสือสัญญา
หรือสัญญากูเงินดังกลาว ตามนัยแหงมาตรา 190 วรรคสอง
ความหมายของคำวา “หนังสือสัญญา” หรือ “สัญญาอืน่ ” ตามมาตรา 190 วรรค
หนึ่งนาจะยุติลงไดเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคำวินิจฉัยที่ 11/2542 เกี่ยวกับประเด็น
ที่วาหนังสือแจงความจำนงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินที่รัฐบาลไทยมี
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ไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศเปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาตามมาตรา 224 วรรคสอง แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 หรือไม โดย ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยในประเด็นของ “หนังสือสัญญา” และ
“สัญญาอื่น” วา
“คำวา “หนังสือสัญญา” แมจะมิไดบัญญัติความหมายไวในรัฐธรรมนูญ แตก็
อาจกลาวไดวา หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 มีความหมายครอบคลุมไป
ถึงความตกลงทุกประเภทที่ประเทศไทยทำขึ้นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวาง
ประเทศ หนังสือสัญญาดังกลาวตองมีลักษณะเปนสัญญาที่ทำขึ้นเปนหนังสือและเปน
สัญญาที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ โดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 224
กลาวถึง “หนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึกและสัญญาอืน่ ” ดังนัน้ คำวา “สัญญา
อื่น” ยอมหมายถึงหนังสือสัญญาที่ทำกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
ซึง่ ตองอยูภายใต

บังคับของกฎหมายระหวางประเทศเชนเดียวกับหนังสือสัญญาสันติภาพ
และหนังสือสัญญาสงบศึก จะเปนหนังสือสัญญาภายใตบังคับของกฎหมายภายในของ
ประเทศใดประเทศหนึ่งมิได”
นอกจากนี้ คำ วินิจฉัย ของ ศาล รัฐธรรมนูญ ที่ 33/2543 เกี่ยวกับ เรื่อง ที่วา
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเปนหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง
เขตอำนาจแหงรัฐ ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224
วรรคสอง หรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยไวตอนหนึ่งวา
“พิจารณา แลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรค หนึ่ง บัญญัติ ใหการ
ทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศเปนพระราชอำนาจ
ของพระมหากษัตริยซึ ง่ ทรงกระทำทางคณะรัฐมนตรีโดยมีเงือ่ นไขทีบั่ ญญัตไว
ิ ในวรรคสอง
วาหนังสือสัญญา 3 ประเภท คือ หนังสือสัญญาทีมี่ บทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย หนังสือ
สัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจแหงรัฐและหนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญานั้น ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา คำวา
“หนังสือสัญญา” แมจะมิไดบัญญัติความหมายไวในรัฐธรรมนูญแตก็อาจกลาวไดวา
หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 มีความหมายครอบคลุมถึงความตกลงทุก
ประเภทที่ประเทศไทยทำขึ้นกับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศโดยมีความ
มุงหมาย เพื่อใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหวางกันตามกฎหมายระหวางประเทศ
หนังสือสัญญาดังกลาว ตองมีลักษณะที่ทำขึ้นเปนหนังสือและเปนสัญญาที่อยูภายใต
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บังคับของกฎหมายระหวางประเทศ โดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 224 กลาวถึง “หนังสือ
สัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึกและสัญญาอื่น” ดังนั้น คำวา “สัญญาอื่น” ยอมหมาย
ถึงหนังสือสัญญาที่ทำกับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศซึ่งตองอยูภายใต
บังคับของกฎหมายระหวางประเทศเชนเดียวกับหนังสือสัญญาสันติภาพและหนังสือ
สัญญาสงบศึก จะเปนหนังสือสัญญาภายใตบังคับของกฎหมายภายในของประเทศใด
ประเทศหนึ่งมิได ดังนั้น อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพจึงเปนหนังสือ
สัญญาตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา 224”
แม ว  า คำ วิ นิ จ ฉั ย ของ ศาล รั ฐ ธรรมนู ญ ข า งต น จะ เป น คำ วิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ
ความหมายของ “หนังสือสัญญา” หรือ “สัญญาอื่น” ตามมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก็ตาม ถอยคำที่บัญญัติไวในมาตรา 224
วรรคหนึง่ เกีย่ วกับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริยใน
 การทำหนังสือสัญญาสันติภาพ
สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศนั้นเปน
ถอยคำเดียวกันกับบทบัญญัตใน
ิ มาตรา 190 วรรคหนึง่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ดังนัน้ ความหมายของ “หนังสือสัญญา” และ “สัญญาอืน่ ” ตามมาตรา
190 วรรคแรก จึงมีความหมายตามทีศาล
่ รัฐธรรมนูญไดวินจิ ฉัยไวในคำวินจิ ฉัยที่ 11/2542
และคำวินิจฉัยที่ 33/2543 นั่นเอง
ดังนัน้ จึงอาจสรุปในประเด็นของความหมายของ “หนังสือสัญญา” หรือ “สัญญา
อื่น” ตามมาตรา 190 วรรคหนึ่ง ไดวาอยางนอยหมายถึงหนังสือสัญญาหรือสัญญาซึ่ง
ทำขึน้ เปนลายลักษณอักษรระหวางประเทศไทยกับประเทศอืน่ ๆ หรือกับองคการระหวาง
ประเทศ ไมวาจะเรียกชื่อหนังสือสัญญาหรือสัญญาเชนวานั้นอยางไรก็ตามและเปน
หนังสือสัญญาหรือสัญญาทีอยู
่ ภาย
 ใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ มิใชอยูภาย
 ใต
บังคับของกฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่ง
5.6.4หนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
มาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
บัญญัติวา
“หนังสือสัญญาใดมีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพืน้ ทีนอก
่ อาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหวางประเทศหรือจะตองออกพระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ ใหการเปนไปตามหนังสือสัญญาหรือ
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มีผลกระทบตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวางหรือมีผล
ผูกพันดานการคา การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ ตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว”
บทบัญญัตใน
ิ มาตรา 190 วรรคสอง ขางตน ไดระบุประเภทของหนังสือสัญญา
ที่ประเทศไทยทำกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศซึ่งจะตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา ไวหาประเภทดวยกันกลาวคือ (1) หนังสือสัญญาทีมี่ บทเปลีย่ นแปลง
อาณาเขตไทย (2) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพืน้ ทีนอก
่ อาณาเขตซึ่งประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
(3) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา
(4) หนังสือสัญญาทีมี่ ผลกระทบตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง
กวางขวางและ (5) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุนหรืองบประมาณ
ของประเทศอยางมีนัยสำคัญ
ในบรรดาหนังสือสัญญาทั้งหาประเภทนี้ หนังสือสัญญาตาม (2) เปนหนังสือ
สัญญามีการแกไขถอยคำจากถอยคำที่เคยบัญญัติไวในมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อใหชัดเจนขึ้นและหนังสือสัญญาตาม
(4) และ (5) เปนประเภทหนังสือสัญญาที่บัญญัติขึ้นใหมในมาตรา 190 วรรคสองนี้
โดยไมเคยบัญญัตมา
ิ กอนในมาตรา 224 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 หนังสือสัญญาตาม (1) และ (3) เปนหนังสือสัญญาประเภทเดียวกัน
กับทีบั่ ญญัตไว
ิ ในมาตรา 224 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 สวน “หนังสือสัญญา” ที่ไมตองดวยกรณีใดกรณีหนึ่งในหาประเภทขางตนนั้น
มาตรา 190 วรรคสอง มิไดกำหนดวาตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแตประการใด
เชน หนังสือสัญญาทีมี่ กฎหมายภายในรองรับอยูแล
 วและไมตองมีการแกไขเพิม่ เติมใดๆ
อีก จึงไมจำเปนตองออกพระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ ใหการเปนไปตามสนธิสญ
ั ญาอีก ดังนัน้ เพือ่
ความเขาใจถึงประเภทตางๆ ของหนังสือสัญญาทีจ่ ะตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา
จึงเห็นควรอธิบายถึงหนังสือสัญญาประเภทตางๆ ทีจ่ ะตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา
เปนรายประเภทดังนี้

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา



ก.หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
คำ วา “อาณาเขต ไทย” ในที่นี้ นาจะ เทียบ ได กับ คำ ภาษา อังกฤษ วา “Thai
territory” ซึ่งหมายถึง อาณาเขตแหงราชอาณาจักรไทย กลาวคือ บริเวณที่ประเทศไทย
สามารถใชอำนาจอธิปไตย (sovereignty) ไดตามกฎหมายระหวางประเทศอันไดแก
บริเวณอาณาเขตพืน้ ดิน (land territory) นานน้ำภายใน (internal waters) ทะเลอาณาเขต
(territorial sea) หวง อากาศ (air space) เหนือ ทะเลอาณาเขต พื้นดิน ทองทะเล
(sea – bed) และดินใตผิวดิน (subsoil) ของทะเลอาณาเขตซึง่ มีความกวาง 12 ไมลทะเล
โดยวัดจากเสนฐานที่ใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขตตามที่กำหนดไวในประกาศ
กำหนดความกวางของทะเลอาณาเขตของประเทศไทย24 ซึ่งสอดคลองกับขอ 2 ของ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 198225 ซึ่งบัญญัติวา
“1. อำนาจอธิปไตยของรัฐชายฝงขยายตอออกไปจากอาณาเขตพื้นดิน (land
territory) และนานน้ำภายใน (internal waters) ของรัฐจนถึงแนวทะเลประชิดชายฝง ของ
ตนซึ่งเรียกวาทะเลอาณาเขต (territorial sea)
2. อำนาจอธิปไตยนี้ขยายไปถึงหวงอากาศ (air space) เหนือทะเลอาณาเขต
ตลอดจนพืน้ ดินทองทะเล (sea – bed) และดินใตผิวดิน (subsoil) ของทะเลอาณาเขต”26
ขอ 3 ของอนุสญ
ั ญาเดียวกันบัญญัตวิ า “รัฐทุกรัฐมีสิทธิทีจ่ ะกำหนดความกวาง
ของทะเลอาณาเขตของตนไดจนถึงขอบเขตหนึ่งซึ่งไมเกิน 12 ไมลทะเลโดยวัดจาก
เสนฐานที่กำหนดขึ้นตามอนุสัญญานี27้
24

ราชกิจจานุเบกษา เลม 83 ตอนที่ 92 ฉบับพิเศษ หนา 703 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2509

25 21 I.L.M. 126
26 Article 2 Legal status of the territorial sea, of the air space over the territorial sea and of its

bed and subsoil
1. The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters
and in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea,
described as the territorial sea.
2. This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and
subsoil.

27 Article 3 Breadth of the territorial sea

Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding
12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention.
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ดังนั้น หากหนังสือสัญญาใดของประเทศไทยมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
ไมวา จะเปนอาณาเขตทีเป
่ นพืน้ ดินหรือทะเลอาณาเขตก็ตามก็จะตองไดรบั ความเห็นชอบ
ของรัฐสภาตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 เชน ในกรณีของสนธิสญ
ั ญาทีกำหนด
่
เขตแดนหรือเขตทะเลอาณาเขตทีประเทศ
่
ไทย
ทำกับประเทศเพื่อนบาน เปนตน
เปนที่นาสังเกตวา คำวา “อาณาเขตไทย” ตามมาตรา 190 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นี้ ไมนาจะมีความหมายรวมถึงเขต
ตอเนือ่ ง (contiguous zone)28 เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (exclusive economic zone)29 หรือ
เขตไหลทวีป (continental shelf)30 ของประเทศไทยดวย ถึงแมวาเขตเศรษฐกิจจำเพาะ
และเขตไหลทวีปดังกลาวจะเปนเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย (sovereign rights)
เขตอำนาจ (jurisdiction) และสิทธิ (rights) บางประการ31 ก็ตาม แตก็เปนเขตทีประเทศ
่
ไทย
ไมมีอำนาจอธิปไตย (sovereignty) เหมือนกับ “อาณาเขตไทย” ดังกลาวขางตน
อยางไรก็ดี เขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจำเพาะซึ่งรวมถึงบริเวณที่เปนหวงน้ำ
(water column) พื้นดินทองทะเล (sea – bed) และดินใตผิวดิน (subsoil) ของเขต
เศรษฐกิจจำเพาะดวยและเขตไหลทวีปซึง่ หมายถึงสวนทีเป
่ นพืน้ ดินทองทะเล (sea – bed)
และดินใตผิวดิน (subsoil) ของไหลทวีป ก็เปนเขตทางทะเลที่เขาขาย “เขตพื้นที่นอก
อาณาเขต ซึ่ง ประเทศ ไทย มี สิทธิ อธิปไตย หรือ มี เขต อำนาจ ตาม หนังสือ สัญญา หรือ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ” ตามนัยแหงมาตรา 190 วรรคสอง เชนกันซึ่งผูเขียนจะ
กลาวตอไป

28 ประกาศเขตตอเนื่องของราชอาณาจักรไทย

สิงหาคม 2538.

ราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนที่ 69 ง ลงวันที่ 29

29 ประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เลม 98 ตอนที่ 30 ฉบับพิเศษ

หนา 1 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2524.

30 ประกาศกำหนดเขตไหลทวีปของประเทศไทยดานอาวไทย

ฉบับพิเศษ หนา 1 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2516.

31 ประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย,

ราชกิจจานุเบกษา เลม 90 ตอนที่ 60

อางแลว เชิงอรรถที่ 25 และประกาศกำหนด
เขตไหลทวีปของประเทศไทยดานอาวไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ 26.

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

อนึ่ง หากพิจาณาถอยคำที่ใชในรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ โดยเฉพาะตั้งแตฉบับ
พุทธศักราช 2517 เปนตนมา จะเห็นวามีการใชถอยคำวา “หรือเขตอธิปไตยแหงชาติ”
ถัดจากคำวา “อาณาเขตไทย” ซึ่งนาจะชี้ใหเห็นวาคำวา “เขตอธิปไตยแหงชาติ” เชนวา
นัน้ หมายถึง เขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหลทวีปซึง่ ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย (sovereign
rights) นั่นเอง และ มาตรา 224 วรรค สอง ของ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย
พุทธศักราช 2540 ใชคำวา “หรือเขตอำนาจแหงรัฐ” แทนคำวา “หรือเขตอธิปไตยแหงชาติ”
ตอทาย คำ วา “อาณาเขต ไทย” ซึ่ง ทำให มีความหมายกวางกวาคำวา “เขตอธิปไตย
แหงชาติ” เพราะคำวา “เขตอำนาจแหงรัฐ” ยอมมีความหมายรวมถึง “เขตอธิปไตย
แหงชาติ” ดวย กลาวคือ รวมถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหลทวีปของประเทศไทย ซึ่ง
แยกตางหากจากคำวา “อาณาเขตไทย” นั่นเอง



ข.หนังสือส ญ
ั ญาทม่ี บี ทเปลีย่ นแปลงเขตพน้ื ทีน่ อกอาณาเขตซง่ึ ป ระเทศไทย
มีส ทิ ธิอ ธิปไตยหรือม เี ขตอำนาจตามหนังสือส ญ
ั ญาหรือต ามกฎหมาย
ระหวางประเทศ
คำวา “เขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจ
ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ” ที่บัญญัติไวในมาตรา 190 วรรค
สองนี้ นับวาเปนถอยคำใหมที่ปรับเปลี่ยนมาจากคำวา “เขตอำนาจแหงรัฐ” ที่บัญญัติไว
ในมาตรา 224 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพือ่ ให
เกิดความชัดเจนเกีย่ วกับความหมายของถอยคำดังกลาว ซึง่ นับไดวาถอยคำใหมทีบั่ ญญัติ
ไวในมาตรา 190 วรรคสองนี้ บรรลุวัตถุประสงคตามที่ผูรางรัฐธรรมนูญตองการกลาวคือ
ใหมีความหมายแคบกวาคำวา “เขตอำนาจแหงรัฐ” ตามทีบั่ ญญัตไว
ิ ในมาตรา 224 วรรค
สอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
อนึ่ง พึงสังเกตวา ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับกอนๆ โดยเฉพาะ
ตั้งแต ฉบับ พุทธศักราช 2517 เปนตนมา เชน มาตรา 162 ของ รัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 เปลีย่ นมาใชคำวา “เขตอำนาจแหงรัฐ” ตามมาตรา
224 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และปจจุบัน
เปลีย่ นมาเปนคำวา “เขตพืน้ ทีนอก
่ อาณาเขตทีประเทศ
่
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือเขตอำนาจ
ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ” ตามมาตรา 190 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
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เหตุที่มีการใชคำวา “เขตอธิปไตยแหงชาติ” ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยฉบับกอนๆ ก็เนื่องมาจากการที่ประเทศไทยไดประกาศกำหนดเขตไหลทวีปใน พ.ศ.
2516 และตอมาก็ไดประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะใน พ.ศ. 2524 ซึ่งทำใหประเทศไทย
สามารถใช “สิทธิอธิปไตย” (sovereign rights) เหนือทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิต
(living resources) และไมมีชีวิต (nonliving resources) ในเขตดังกลาวได อีกทั้งยัง
สามารถใช “เขตอำนาจ” (jurisdiction) เหนือกิจกรรมบางประเภทในเขตดังกลาว เชน
(1) การสรางและการใชเกาะเทียม สิง่ ติดตัง้ และโครงสรางตางๆ (2) การวิจยั วิทยาศาสตร
ทางทะเล (3) การคุม ครองและการรักษาสิง่ แวดลอมทางทะเลรวมทัง้ การใชสิทธิ (rights)
อืน่ ๆ ซึง่ รัฐชายฝง มีอยูตามกฎหมาย

ระหวางประเทศ32 เชน การเดินเรือ33 การใชสิทธิไลตาม
ติดพัน (right of hot pursuit)34 และสิทธิอื่นๆ ตามที่บัญญัติไวในขอ 88 ถึง ขอ 115 ของ
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เชน การปราบปรามการกระทำ
อันเปนโจรสลัด (piracy)35 เปนตน
เนือ่ งจากในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหลทวีปของประเทศไทยนัน้ ประเทศไทย
นอกจากจะใช “สิทธิอธิปไตย” (sovereign rights) เหนือทรัพยากรธรรมชาติแลว ประเทศ
ไทย ยังมี “เขต อำนาจ” (jurisdiction) เหนือ กิจกรรม ตางๆ และ สิทธิ (rights) อื่นๆ
บางประการดังกลาวขางตนอีกดวย ดังนัน้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 จึงใชคำวา “เขตอำนาจแหงรัฐ” แทน ซึง่ นอกจากจะมีความหมายครอบคลุมถึงสิทธิ
อธิปไตย (sovereign rights) เขตอำนาจ (jurisdiction) และสิทธิ (rights) อื่นๆ ทั้งหมด
ที่ประเทศไทยพึงมีในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหลทวีปแลว คำวา “เขตอำนาจแหงรัฐ”
ดังกลาว ยังถูกตีความใหมีความหมายรวมถึงการใช “เขตอำนาจแหงรัฐ” โดยอาศัย
หลักอื่นๆ ตามกฎหมายระหวางประเทศอีกดวย
การที่คำวา “เขตอำนาจแหงรัฐ” ตามมาตรา 224 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กอใหเกิดปญหาการตีความวา “เขตอำนาจ
แหงรัฐ” ตามมาตรา 224 วรรคสองนี้มีความหมายเพียงใดนั้น คณะรัฐมนตรีซึ่งเปนฝาย
32 ประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ 25.
33 Article 58 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982
34 Article 111 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982
35 Article 100 - 107 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

ที่มีอำนาจในการทำหนังสือสัญญาเห็นวาคำวา “เขตอำนาจแหงรัฐ” ตามมาตรา 224
วรรคสองดังกลาวควรจะตีความอยางแคบใหหมายความถึงเฉพาะ “เขตอำนาจแหงรัฐ”
เหนือพื้นที่ทางทะเลเทานั้น กลาวคือเปนเรื่องของหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงพื้น
ที่ทางทะเลที่ประเทศไทยมีเขตอำนาจเหนือซึ่ง ไดแก เขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหลทวีป
เทานั้น ไม รวมถึง เขต อำนาจ ใน เรื่อง อื่นๆ หรือ เขต อำนาจตามหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศซึ่งจะทำใหคำวา “เขตอำนาจแหงรัฐ” มีความหมายกวางขวางจนเปนอุปสรรค
ตอการทำหนังสือสัญญาของคณะรัฐมนตรี เพราะจะทำใหมีหนังสือสัญญาจำนวนมาก
ที่คณะรัฐมนตรีตองขอความเห็นชอบของรัฐสภาเนื่องจากเปนหนังสือสัญญาที่มีบท
เปลี่ยนแปลง “เขตอำนาจแหงรัฐ” ตามมาตรา 224 วรรคสอง ในขณะที่ปรึกษาเองเห็นวา
คำวา “เขตอำนาจแหงรัฐ” ที่บัญญัติไวในมาตรา 224 วรรคสองนั้นนาจะตีความกวาง
เนื่องจากคำวา “เขตอำนาจแหงรัฐ” นั้นเองซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา “jurisdiction of
state” เปนถอยคำที่เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูของนักกฎหมาย
ระหวางประเทศวามิไดมีความหมายเฉพาะแตเพียงเขตอำนาจของรัฐเหนือดินแดนและ
เขตตางๆ ทางทะเลเทานั้นแตยังหมายถึงเขตอำนาจโดยอาศัยหลักสัญชาติ (nationality
principle) หลักปองกัน (protection principle) หลักสากล (universality principle) หรือ
แมกระทั่งหลักสนธิสัญญา (treaty principle) อีกดวย36 ซึ่งที่ปรึกษาไดเคยตั้งขอสังเกต
เกี่ยวกับเจตนารมณของผูรางรัฐธรรมนูญวาตองการที่จะใหมีความหมายกวางขวาง
เพียงใดกันแน37
จากปญหาการตีความคำวา “เขตอำนาจแหงรัฐ” ดังกลาวขางตน เมื่อมีการ
ประกาศใชบังคับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 วรรคสอง
จึงเปลีย่ นแปลงถอยคำเสียใหมใหชัดเจนขึน้ จากคำวา “เขตอำนาจแหงรัฐ” ทีเคย
่ บัญญัติ
ไวในมาตรา 224 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เปน คำ วา “เขต พื้นที่ นอก อาณาเขต ซึ่ง ประเทศ ไทย มี สิทธิ อธิปไตย หรือ มี เขต อำนาจ
ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ” แทนซึ่งทำใหปญหาการตีความ
ดังกลาวยุติลงเนื่องจากถอยคำที่ใชในมาตรา 190 วรรคสองนี้ระบุไวชัดเจนวา หนังสือ
36 จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 17 .
37 จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศเลม1, พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ

วิญูชน, 2550) น. 150 – 151.
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สัญญาทีจะ
่ ตองขอความเห็นชอบของรัฐสภาจะตองเปนหนังสือสัญญาทีมี่ บทเปลีย่ นแปลง
เขตพืน้ ทีนอก
่ อาณาเขตซึง่ ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญา
หรือตามกฎหมายระหวางประเทศซึง่ แสดงใหเห็นวาเจตนารมณของมาตรา 190 ตองการ
ใหมีความหมายแคบเฉพาะพื้นที่ทางทะเลเทานั้น โดยคำวา “เขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ง
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ” ไดแก เขตพื้นที่ดังตอไปนี้


(i)เขตเศรษฐกิจจำเพาะ(ex clu s iveec on om
 ic zon e )
ตาม ประกาศ เขต เศรษฐกิจ จำเพาะ ของ ราชอาณาจักร ไทย38 เขต เศรษฐกิจ
จำเพาะของราชอาณาจักรไทย ไดแก บริเวณที่อยูถัดออกไปจากทะเลอาณาเขตของ
ราชอาณาจักรไทย มีความกวาง 200 ไมลทะเล วัดจากเสนฐานที่ใชวัดความกวางของ
ทะเลอาณาเขต
จะเห็นไดวาถอยคำทีใช
่ ในประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย
ระบุ ชัดเจน วา เขต เศรษฐกิจ จำเพาะ ของ ราชอาณาจักร ไทย เปน บริเวณ ที่ อยู ถัดจาก
ทะเลอาณาเขต ซึง่ หมายถึงคำวา “นอกอาณาเขต” ตามทีบั่ ญญัตอยู
ิ ใน
 มาตรา 190 วรรคสอง
ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทยนี้ ประเทศไทยมี :
ประการแรก สิทธิอธิปไตยในอันที่จะสำรวจและแสวงประโยชน อนุรักษและ
จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตบนพื้นดินทองทะเล
และใตพืน้ ดินทองทะเลและในหวงน้ำเหนือขึน้ ไป สิทธิอธิปไตยในสวนทีเกี
่ ย่ วกับกิจกรรม
อื่นๆ เพื่อการสำรวจและแสวงประโยชนทางเศรษฐกิจในเขตดังกลาว อาทิ การผลิต
พลังงานจากน้ำ กระแสน้ำ และกระแสลม39
ประการที่สอง เขตอำนาจเกี่ยวกับ (1) การสรางและการใชเกาะเทียม สิ่งติดตั้ง
และโครงสรางตางๆ (2) การสำรวจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรทางทะเล และ (3) การรักษา
สภาวะแวดลอมทางทะเล40
ทัง้ สิทธิอธิปไตยและเขตอำนาจของประเทศไทยในเขตเศรษฐกิจจำเพาะดังกลาว
เปนสิทธิอธิปไตยและเขตอำนาจทีประเทศ
่
ไทยถือวามีอยูตาม
 “กฎหมายระหวางประเทศ”
38 ประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ 25.
39 เพิ่งอาง.
40 เพิ่งอาง.
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มิ ใช ตาม หนังสือ สัญญา ทั้งนี้ เพราะ ประเทศ ไทย ยัง มิได เขาเปน ภาคี แหง อนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งมีบทบัญญัติโดยเฉพาะวาดวยเขต
เศรษฐกิจจำเพาะ ทัง้ ในประเด็นเรือ่ งสถานะทางกฎหมายของเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ความ
กวางของเขตเศรษฐกิจจำเพาะ สิทธิของรัฐชายฝงเหนือเขตเศรษฐกิจจำเพาะ สิทธิของ
รัฐอืน่ ๆ ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของรัฐชายฝง ตลอดทัง้ การกำหนดเขตเศรษฐกิจจำเพาะ
ระหวางรัฐที่มีชายฝงทะเลประชิดกันหรือตรงขามกัน เปนตน และถึงแมถอยคำที่ใชใน
ประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทยจะลอมาจากถอยคำที่ใชในขอ 56
ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ก็ตามแตประเทศไทยก็
ถือวา ทัง้ ความกวางของเขตเศรษฐกิจจำเพาะและตลอดทัง้ สิทธิอธิปไตยและเขตอำนาจ
ของประเทศไทยในเขตเศรษฐกิจจำเพาะดังกลาวเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศไปแลว


(ii)ไหลทวีป(con tin e n talshe lf)
ตามประกาศกำหนดเขตไหลทวีปของประเทศไทยดานอาวไทย41 ประเทศไทย
ไดกำหนดเขตไหลทวีปโดยยึดถือมูลฐานแหงสิทธิตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ
อันเปนที่ยอมรับนับถือกันทั่วไปและตามอนุสัญญาวาดวยไหลทวีปซึ่งกระทำ ณ กรุง
เจนีวา ลงวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1958 และประเทศไทยไดใหสัตยาบันไวแลวเมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม พ.ศ. 251142
ในเขตไหลทวีปดังกลาวขางตนนี้ ประเทศไทยใชสิทธิอธิปไตยในการสำรวจและ
แสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในอาวไทย43
อยางไรก็ดี ในประกาศกำหนดเขตไหลทวีปของประเทศไทยดานอาวไทยนี้ มิได
ใหคำนิยามหรือความหมายของไหลทวีปไว ทั้งนี้เพราะประเทศไทยเปนภาคีอนุสัญญา
วาดวยไหลทวีป ค.ศ. 1958 แลว และประเทศไทยไดอนุวัตการ
ิ อนุสญ
ั ญาดังกลาวเรียบรอย
แลว ดังนั้น ความหมายของคำวาไหลทวีปจึงเปนไปตามที่ระบุไวในอนุสัญญาวาดวย
ไหลทวีป ค.ศ. 1958 และกฎหมายอนุวัติการอนุสัญญาดังกลาวซึ่งกระทำโดยการแปล
บทบัญญัติของอนุสัญญาดังกลาวเปนภาษาไทยและผานกระบวนการนิติบัญญัติตาม
41 ประกาศกำหนดเขตไหลทวีปของประเทศไทยดานอาวไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ 26.
42 เพิ่งอาง.
43 เพิ่งอาง.
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รัฐธรรมนูญ ที่ ใช บังคับ อยู ในขณะ นั้น ตาม ประกาศ เรื่อง ให ใช อนุสัญญา กรุง เจนีวา
วาดวยกฎหมาย ทะเล44 ใน สวน ของ คำ แปล อนุสัญญา วาดวย ไหลทวีป ขอ 1 ได ให
ความหมายของคำวา “ไหลทวีป” วาหมายถึง
ประการแรก พื้นดินทองทะเลและดินใตผิวดินของบริเวณใตทะเลที่ประชิดกับ
ชายฝงแตอยูภายนอกบริเวณทะเลอาณาเขตจนถึงความลึก 200 เมตรหรือเกินขีดจำกัด
นั้น ไป จน ถึงที่ ซึ่ง ความ ลึก ของ นานน้ำ เหนือ ที่ นั้น สามารถ จะ ให แสวง ประโยชน จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณดังกลาวนั้นได
ประการที่สอง พื้นดินทองทะเลและดินใตผิวดินของบริเวณใตทะเลเชนเดียว
กันที่ประชิดกับชายฝงของเกาะ
ดังนั้น อาจกลาวไดวา ในสวนของ “ไหลทวีป” นี้ ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
ตามหนังสือสัญญา กลาวคืออนุสัญญาวาดวยไหลทวีป ค.ศ. 1958 นั่นเอง
อยางไรก็ดี การกระทำฝายเดียวของรัฐที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลง “เขตพื้นที่
นอก อาณาเขต ที่ ประเทศ ไทย มี สิทธิ อธิปไตย หรือ เขต อำนาจ ตาม หนังสือ สัญญา หรือ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ” ยอมไมตองดวยบทบัญญัตแห
ิ งวรรคสองของมาตรา 190
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เพราะมิใช “หนังสือสัญญา”
ซึ่งตองมีภาคีสองฝายหรือกวานั้นขึ้นไป ดังนั้น การประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของ
ประเทศไทยหรือการกำหนดเขตไหลทวีปของประเทศไทยซึง่ เปนการกระทำฝายเดียวของ
ประเทศไทยจึงไมจำตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา แตการทำหนังสือสัญญาเพื่อ
กำหนดเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือไหลทวีประหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานจะ
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา 190 วรรคสอง


ค. หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตาม
สัญญา
หนังสือสัญญาทีจ่ ะตองออกพระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ ใหการเปนไปตามสัญญาอาจ
จำแนกไดเปน 3 กรณีดังนี้


(i)กรณีที่ตองออกพระราชบัญญัติใหมเพื่ออนุวัติการหนังสือสัญญา
ในกรณีที่ตองออกพระราชบัญญัติใหมเพื่ออนุวัติการหนังสือสัญญานั้น เปน

44 ราชกิจจานุเบกษา เลม 86 ตอนที่ 44 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2512

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

กรณีที่ไมมีพระราชบัญญัติที่รองรับเนื้อหาสาระของหนังสือสัญญาอยูเลย และจำเปนที่
จะตองออกพระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ ใหหนังสือสัญญามีผลบังคับใชเปนกฎหมายของประเทศ
ไทยตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ มิไดหมายความวาหนังสือสัญญาทุกฉบับจะตอง
ออกพระราชบัญญัติเพื่ออนุวัติการเสมอไป หนังสือสัญญาที่ไมจำตองออกพระราชบัญญัติเพือ่ อนุวัติการก็ดี เชน หนังสือสัญญากำหนดเขตอาณาเขตของไทยหรือเขตพืน้ ที่
นอกอาณาเขตไทย ถึงแมจะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา 190 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ตาม หรือหนังสือสัญญาที่มี
พระราชบัญญัตรองรั
ิ บเนือ้ หาสาระของหนังสือสัญญาอยูแล
 วก็ดี ก็ไมมความ
ี
จำเปนใดๆ
ที่ตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญาตามนัยของมาตรา 190
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หนังสือสัญญาที่ตองออกพระราชบัญญัติใหมเพื่ออนุวัติการหนังสือสัญญา
ดังกลาวขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาในรูปแบบของการออกพระราชบัญญัติใหม



(ii)กรณีท จ่ี ะตอ งออกพระราชบญ
ั ญัตเิ พือ่ ย กเลิกเพิกถอนหรือแ กไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติที่ใชบังคับอยูแลวและขัดแยงกับหนังสือสัญญา
อีกกรณีหนึ่งที่จะตองออกหนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อ
ใหการเปนไปตามสัญญาก็คือ กรณีของหนังสือสัญญาที่จะตองมีการอนุวัติการโดยการ
ออกพระราชบัญญัตโดย
ิ รัฐสภาอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ ยกเลิกเพิกถอนหรือแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตทีิ มี่ ผลใชบังคับอยูแล
 วและมีบทบัญญัตขัิ ดแยงกับเนือ้ หาสาระของหนังสือสัญญา
ดังกลาว เพราะหนังสือสัญญาเชนวานั้นมีผลที่จะตองเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติที่ใช
บังคับอยูโดยจะตองตราเปนพระราชบัญญัติใหมเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงหรือแมกระทั่ง
ยกเลิกเพิกถอนพระราชบัญญัตทีิ ใช
่ บังคับอยูก อนหนานัน้ เพือ่ อนุวัตการ
ิ ใหสอดคลองกับ
หนังสือสัญญานั้น ในกรณีเชนวานี้ หนังสือสัญญาดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา และความเห็นชอบเชนวานั้นจะตองเปนความเห็นชอบในรูปของการออก
พระราชบัญญัตแก
ิ ไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกเพิกถอนพระราชบัญญัตทีิ บั่ งคับใชอยูก อนหนานัน้
เพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามหนังสือสัญญาเชนวานั้น


(iii)ห นังสือส ญ
ั ญาทก่ี ระทบกระเทือนตอ ส ทิ ธิแ ละเสรีภาพของชนชาวไทย
นอกจากกรณีดังกลาวขางตนแลว หนังสือสัญญาใดซึง่ กระทบกระเทือนตอสิทธิ
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และเสรีภาพของชนชาวไทยตามทีร่ บั รองไวในหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ก็จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาในรูปของการออกพระราชบัญญัตอิ นุวัตการ
ิ หนังสือสัญญาเชนวานัน้ เชนกัน45 หากพิจารณาบทบัญญัตแห
ิ งมาตรา
ตางๆ ในหมวด 3 ดังกลาวแลวจะเห็นวารัฐธรรมนูญมุง ทีจ่ ะคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทยในเรื่องตางๆ โดยวางเปนหลักทั่วไปในมาตรา 29 วา “การจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลทีรั่ ฐธรรมนูญรับรองไวนัน้ จะกระทำมิได เวนแตโดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัตแห
ิ งกฎหมายเฉพาะเพือ่ การทีรั่ ฐธรรมนูญนีกำหนด
้
ไวและเทาทีจำเป
่ นเทานัน้
และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได” เชน สิทธิในทรัพยสิน
ของบุคคล สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ความเปนอยูสวนตัว (privacy) เสรีภาพ
ในเคหสถาน เสรีภาพในการสื่อสารหรือเสรีภาพในการเดินทาง เปนตน ดังนั้น หนังสือ
สัญญาใดซึ่งกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามที่บัญญัติไวใน
หมวด 3 ซึง่ จะตองมีการออกพระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ ใหการเปนไปตามสัญญา หนังสือสัญญา
เชนวา นั้น ก็ จะ ตอง ไดรับ ความ เห็นชอบ ของ รัฐสภา ใน รู ปการ ออก พระ ราช บัญญัติ
อนุวัติการหนังสือเชนวานั้นดวย
อนึ่ง หากหนังสือเชนวานั้นมีพระราชบัญญัติรองรับและใชบังคับอยูแลวก็ไม
จำตองมีการออกพระราชบัญญัติอนุวัติการหนังสือเชนวานั้นอีก46
เปนทีน่ าสังเกตวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นี้ มิได
บัญญัติถึงลำดับศักดิ์ (hierarchy) หรือคาบังคับของหนังสือสัญญากับกฎหมายภายใน
อื่นๆ ของประเทศไทยเหมือนกับรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสหรือของเยอรมนี47 แตจากการ
พิจารณาบทบัญญัตแห
ิ งมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 แลวจะเห็นวา หากจะตองมีการอนุวัติการหนังสือสัญญาใดก็ตาม การอนุวัติการ
เชนวานั้นจะอยูในรูปของพระราชบัญญัติซึ่งออกโดยรัฐสภา ดังนั้น จะเห็นไดวา หนังสือ
สัญญาซึง่ มีผลบังคับเปนกฎหมายภายในของประเทศไทยนัน้ มีคาบังคับในลำดับเดียวกัน
45 ดูรายละเอียดใน

สมบูรณ เสงี่ยมบุตร, กฎหมายสนธิสัญญาไทย, 31 สราญรมย, 10 กุมภาพันธ
2524, หนา 149 – 157; ดู นพนิธิ สุริยะ, Lecture note กฎหมายระหวางประเทศ, พิมพครั้งที่ 5,
(กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพวิญูชน, 2549), น. 120.

46 นพนิธิ สุริยะ, เพิ่งอาง, น. 121.
47 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่33, น. 129 – 135.

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

กับพระราชบัญญัติ เพราะตองตราเปนพระราชบัญญัตโดย
ิ รัฐสภา ดังนัน้ หนังสือสัญญา
ทีมี่ การอนุวัตการ
ิ โดยการออกพระราชบัญญัตอาจ
ิ เปลีย่ นแปลงแกไขหรือยกเลิกเพิกถอน
พระราชบัญญัติที่ใชบังคับอยูกอนหนานั้นได และในทำนองเดียวกัน พระราชบัญญัติซึ่ง
อนุวัตการ
ิ หนังสือสัญญาก็อาจถูกเปลีย่ นแปลงแกไขหรือถูกยกเลิกเพิกถอนโดยพระราชบัญญัติ ซึ่ง ออก โดย รัฐสภา ใน ภายหลัง ได ตาม หลักกฎหมาย ใหม ยกเลิก กฎหมาย เกา
เชนกัน
อยางไรก็ดี หากการออกพระราชบัญญัตใน
ิ ภายหลังเปนการเปลีย่ นแปลงแกไข
หรือยกเลิกเพิกถอนพระราชบัญญัติซึ่งอนุวัติการหนังสือสัญญาและมีผลใชบังคับอยู
กอนหนานั้น สงผลใหประเทศไทยฝาฝนพันธกรณีตามหนังสือสัญญาซึ่งประเทศไทยมี
ตอ ภาคี อื่นๆ แหง หนังสือ สัญญา ไมวา จะ เปน รัฐ หรือ องคการ ระหวาง ประเทศ ก็ตาม
ประเทศไทยยอมมีความรับผิดในทางระหวางประเทศตอรัฐหรือองคการระหวางประเทศ
ซึ่งเปนภาคีแหงหนังสือสัญญาเชนวานั้น48



ง. หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอยางกวางขวาง
หนังสือ สัญญา ที่ มี ผล กระทบ ตอ ความ มั่นคง ทาง เศรษฐกิจ หรือ สังคม ของ
ประเทศอยางกวางขวางตามมาตรา 190 วรรคสองนี้ เปนหนังสือสัญญาประเภทใหม
ที่จะ ตอง ขอ ความ เห็นชอบ ของ รัฐสภา ซึ่ง ไมเคย ปรากฏ มา กอน ใน รัฐธรรมนูญ ฉบับ
ตางๆ กอนหนารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มูลเหตุสำคัญ
ที่ ทำให มี การ เพิ่มเติม ประเภท ของ หนังสือ สัญญา ที่ มี ผล กระทบ ตอ ความ มั่นคง ทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวางไวในมาตรา 190 วรรคสองมาจาก
สถานการณ และ วิธีการ ทำหนังสือ สัญญา ของ ฝายบริหาร ใน ชวง ที่ รัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีผลใชบังคับอยูโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่
ฝายบริหารในสมัยนั้นทำความตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Area Agreements)ใน
ระดับทวิภาคีกับหลายประเทศโดยไมมการ
ี นำเสนอความตกลงดังกลาวตอรัฐสภาเพือ่ ขอ
ความเห็นชอบ ทำใหรัฐสภา ในสมัยดังกลาว ไมสามารถพิจารณาความตกลงดังกลาวได
และโดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ ขอบทของ ความตกลงดังกลาวกำหนดใหความตกลงดังกลาว
มีผลผูกพันรัฐที่เขาทำความตกลงโดยการลงนาม (signature) เทานั้น โดยไมตองผาน
ขั้นตอนของการใหสัตยาบันแตประการใด ทำใหฝายบริหารสามารถเจรจาความตกลง
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และลงนามไดทันที48
อันที่จริงแลว ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก็มิใช
วาฝายรัฐสภาจะไมมกลไก
ี ทีจะ
่ ยับยัง้ การทำความตกลงเขตการคาเสรีดังกลาวเสียทีเดียว
เพราะหากรัฐสภาเห็นวาความตกลงเขตการคาเสรีดังกลาวตองดวยเงื่อนไขที่จะตองขอ
ความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา 224 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 กลาวคือเปน “หนังสือสัญญาทีมี่ บทเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจแหง
รัฐหรือที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา” แลว ฝายรัฐสภา
สามารถเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยไดวาความตกลงเขตการคาเสรีเชนวานัน้ จะตอง
ไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม ทำนองเดียวกับแนวคำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 33/2543 เกีย่ วกับประเด็นทีว่ า การทีประเทศ
่
ไทยจะเขาเปนภาคีอนุสญ
ั ญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 นั้น จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม ซึ่ง
ศาลรัฐธรรมนูญอาศัยมาตรา 226 ทีบั่ ญญัตวิ า “ในกรณีทีมี่ ปญหาเกีย่ วกับอำนาจหนาที่
ขององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ ใหองคกรนั้นหรือประธานรัฐสภาเสนอเรื่องพรอม
ความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย”
อยางไรก็ดี กระบวนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นวาหนังสือ
สัญญา ใด มี ปญหา วา ตอง ดวย กรณี ตาม มาตรา 2 2 4 วรรค สอง ของ รัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หรือไมนั้น อาจไมงายนักในทางปฏิบัติโดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในสถานการณที่ ฝายบริหารในสมัยนัน้ ถูกกลาวหาวาครอบงำทัง้ ฝายรัฐสภาและ
องคกรอิสระซึง่ รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญดวย ทัง้ นียั้ งไมรวมถึงกระบวนการนำสืบพิสจู นใน
ชัน้ ศาลรัฐธรรมนูญวาหนังสือสัญญานัน้ เปนหนังสือสัญญาทีจะ
่ ตองไดรบั ความเห็นชอบ
ของรัฐสภาหรือไม
ในสวนของหนังสือสัญญาทีมี่ ผลกระทบตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอยางกวางขวางตามมาตรา 190 วรรคสองนี้มีประเด็นที่จะตองพิจารณา
เกี่ยวกับ ลักษณะ และ ขอบเขต ของ หนังสือ สัญญา ที่ มี ผล กระทบ ตอ ความ มั่นคง ทาง
48 เชน

Trade and Investment Framework Agreement between The United States of America
and The Kingdom of Thailand, Article eight.
This Agreement is effective from the date of signature by both Parties and shall remain in
effect unless terminated by written mutual consent of the Parties or by either Party upon six
months written notice to the other Party.

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวางวามีลักษณะอยางไรและมีขอบเขต
ครอบคลุมเพียงใด และองคกรใดจะเปนผูพิจารณาวินิจฉัยในกรณีเกิดความขัดแยง
ระหว า ง ฝ า ยบริ ห าร และ รั ฐ สภา เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ และ ขอบเขต ของ หนั ง สื อ สั ญ ญา
ดังกลาว
ในประเด็นแรกเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบ
ตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวางนัน้ มาตรา 190 วรรค
หา บัญญัติวา
“ใหมีกฎหมายวาดวยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง...”
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแหงมาตรา 190 วรรคสองประกอบกับมาตรา 190
วรรคหาแลวจะเห็นไดวาในขณะนี้ยังไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของ
หนังสือสัญญาทีมี่ ผลกระทบตอเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง จนกวา
จะมีกฎหมายวาดวยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวางตามมาตรา 190 วรรคหาเสียกอน
ดังนัน้ หากฝายบริหารตองการทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองคการระหวาง
ประเทศแตฝายรัฐสภาเห็นวาหนังสือสัญญาดังกลาวนาจะเปนหนังสือสัญญาทีมี่ ผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจหรือสังคมอยางกวางขวาง จะทำอยางไร ประเด็นนี้จะนำไปสูประเด็นที่สอง
เกี่ยวกับองคกรที่จะทำหนาที่วินิจฉัยขอขัดแยงดังกลาว หรือทำหนาที่ตีความวาหนังสือ
สัญญาใดเปนหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง
กวางขวางหรือไม
ประเด็นทีส่ องทีจะ
่ ตองพิจารณาก็คือ ในกรณีทีเ่ กิดความขัดแยงหรือมีความเห็น
ความเขาใจทีแตกต
่
างกันระหวางคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภาวาหนังสือสัญญาใดเปนหนังสือ
สัญญาทีมี่ ผลกระทบตอเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวางนัน้ มาตรา 190
วรรคทายบัญญัติวา
“ในกรณีทีมี่ ปญหาตามวรรคสอง ใหเปนอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญทีจะ
่ วินจิ ฉัย
ชี้ขาด โดย ให นำ บทบัญญัติ ตาม มาตรา 1 5 4 ( 1 ) มา ใช บังคับ กับ การ เสนอ เรื่อง ตอ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม”
จากบทบัญญัตใน
ิ มาตรา 190 วรรคทาย จะเห็นไดวาศาลรัฐธรรมนูญซึง่ บัญญัติ
ไวในหมวด 10 วาดวยศาลในสวนที่ 2 วาดวยศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา 204 – มาตรา 217)
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เปนองคกรที่ทำ หนาที่วินิจฉัยประเด็นความขัดแยงทางความเห็นระหวางคณะรัฐมนตรี
กับรัฐสภาวาหนังสือสัญญาใดเปนหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอยางกวางขวางหรือไม ทั้งนี้ โดยใหนำบทบัญญัติตามมาตรา 154 (1) มาใช
บังคับกับการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม กลาวคือ หากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจำนวนไมนอยกวาหนึ่งใน
สิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาเห็นวา หนังสือสัญญาใดตาม
มาตรา 190 วรรคสองจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม ใหเสนอความเห็น
ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณีแลวให
ประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัยและแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินจิ ฉัยอยางไรแลว คำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให
เปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา 216 วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
อนึ่ง พึงสังเกตวา การเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดังกลาวขางตนนี้
และ การ ใช เขต อำนาจ ของ ศาล รัฐธรรมนูญ ใน การ รั บ เรื่ อ ง ดั ง กล า ว จะ เป น ไปตาม
บทบัญญัติแหงมาตรา 214 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หรือไม มาตรา 214 บัญญัตวิ า
“ในกรณีที่มีความขัดแยงเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
หรือ องคกร ตาม รัฐธรรมนูญ ที่ มิใช ศาล ตั้งแต สอง องคกร ขึ้น ไป ให ประธาน รัฐสภา
นายกรัฐมนตรี หรือองคกรนัน้ เสนอเรือ่ งพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณา
วินิจฉัย”
จะเห็นไดวาเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 214 นี้ เปนกรณีที่มี
ความ ขัดแยง เกี่ยวกับ อำนาจ หนาที่ ระหวาง รัฐสภา คณะ รัฐมนตรี หรือ องคกร ตาม
รัฐธรรมนูญทีมิ่ ใชศาล การทีประธาน
่
สภาผูแ ทนราษฎร หรือประธานวุฒสิ ภาหรือประธาน
รัฐสภาเสนอหนังสือสัญญาใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยนัน้ นาจะเปนเรือ่ งของการ
ตีความตัวเอกสารทีเป
่ นหนังสือสัญญาวาจะตองขอความเห็นชอบของรัฐธรรมนูญหรือไม
ซึ่ ง ไม น า จะ เป น เรื่ อ ง ของ ความ ขั ด แย ง เกี่ ย วกั บ อำนาจ หน า ที่ ระหว า ง รั ฐ สภา กั บ
คณะรัฐมนตรี เนื่องจากการใหความเห็นชอบหรือการไมใหความเห็นชอบแกหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 190 วรรคสองนัน้ เปนอำนาจหนาทีของ
่ รัฐสภาอยูแล
 ว การเสนอหนังสือ

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

สัญญาดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย ซึง่ เปนการขอใหศาลพิจารณาวินจิ ฉัย
ยืนยันวาการใชอำนาจหนาที่ของรัฐสภานั้นเปนไปตามมาตรา 190 วรรคสองหรือไม
เทานั้น รัฐสภา มิได หยิบยก ประเด็น วา คณะ รัฐมนตรี มี อำนาจทำหนังสือสัญญานั้นๆ
หรือไม ดังนั้น เขตอำนาจศาลในการรับพิจารณาวินิจฉัยหนังสือสัญญาตามมาตรา 190
วรรคหา จึงเปนเขตอำนาจตามที่มาตรา 190 วรรคหาบัญญัติไวประกอบกับมาตรา 154
(1) นั่นเอง
อยางไรก็ดี ถอยคำทีบั่ ญญัตไว
ิ ในมาตรา 214 ขางตนคลายกับถอยคำทีบั่ ญญัติ
ไวในมาตรา 266 ของรัฐธรรมนูญแหงราอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเปนมาตรา
ที่ ศาล รั ฐ ธรรมนู ญ ใช ใน การ อ า งอิ ง ใน การ รั บ พิ จ ารณา ว า อนุ สั ญ ญา ว า ด ว ย ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 นั้นตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม ตาม
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 33/2543


จ.หนังสือส ญ
ั ญาทมี่ ผี ลผกู พ
 นั ทางดา นการคา การลงทุนห รือง บประมาณ
ของประเทศอยางมีนัยสำคัญ
หนังสือสัญญาในกลุมนี้เปนหนังสือสัญญากลุมใหมที่เพิ่งปรากฏเปนครั้งแรก
ในมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดวย
เหตุผลเดียวกันกับกรณีของหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจหรือสังคมของ
ประเทศอยางกวางขวาง ดังกลาวแลวในขอ ง. ขางตน จะเห็นไดวา หนังสือสัญญาทีมี่ ผล
ผูกพันดานการคา การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญนี้ก็จัดอยูใน
กลุมของหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไดเชนกันหากแตหนังสือ
สัญญาทีมี่ ผลผูกพันดานการคา การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ
นี้ มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น กลาวคือ เปนหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา
การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศ แตทั้งนี้เกณฑในการพิจารณาวาหนังสือสัญญา
ใดเปนหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง
หรือเปนหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ
อยางมีนัยสำคัญตามที่บัญญัติไวในมาตรา 190 วรรคสองนั้นอาจแตกตางกันอยูบาง
กลาวคือ ในกลุมของหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อยางกวางขวางนัน้ ใชเกณฑวาจะตองเปนกรณี “อยางกวางขวาง” แตในกลุม ของหนังสือ
สัญญาทีมี่ ผลผูกพันดานการคา การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญนี้
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ใช เกณฑ วา จะ ตอง เปน กรณี “ อยาง มี นัยสำคัญ” จึง มี ประเด็น ที่ จะ ตอง พิจารณา ถึง
ความแตกตางระหวางเกณฑทั้งสองวามีความเหมือนหรือความแตกตางกันอยางไร
ความ แตกตาง เกี่ยวกับ เกณฑ ดังกลาว ขางตน นา จะ เปน ประเด็น ที่ จะ ตอง
พิจารณากันตอไปตามบทบัญญัติในมาตรา 190 วรรคหา กลาวคือเปนเรื่องที่จะตองมี
กฎหมายวาดวยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาทั้งที่มีผลกระทบตอ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวางและหนังสือสัญญาที่มี
ผลผูกพันดานการคา หรือการลงทุนอยางมีนัยสำคัญ โดยกฎหมายดังกลาวจะตองนำ
เกณฑทัง้ สองประการดังกลาวขางตนไปใชในการกำหนดขัน้ ตอน และวิธกี ารจัดทำหนังสือ
สัญญาทั้งสองกลุมดังกลาวดวย
สำหรับประเด็นเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพัน
ดานการคา การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญจะเปนอยางไรและ
จะมีองคกรใดทำหนาทีพิ่ จารณาวินจิ ฉัยในกรณีทีเ่ กิดความขัดแยงดานความเห็นระหวาง
คณะรัฐมนตรีกับรัฐสภาเกีย่ วกับวาหนังสือสัญญาใดเปนหนังสือสัญญาทีมี่ ผลผูกพันดาน
การคา การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญนั้นจะเปนเชนเดียวกัน
กับที่ไดวิเคราะหไวแลวในสวนของหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอยางกวางขวางตามขอ ง. ขางตน
ขอสังเกตในสวนของการมีกฎหมายวาดวยขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือ
สัญญาทีมี่ ผลผูกพันดานการคาหรือการลงทุนอยางมีนัยสำคัญตามมาตรา 190 วรรคหา
นั้น กฎหมายดังกลาวจะจำกัดเฉพาะที่เกี่ยวของกับขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือ
สัญญาที่มีผลผูกพันดานการคาหรือการลงทุนเทานั้นไมรวมถึง “งบประมาณ” ดวย
เนื่องจากไมมีการกลาวถึง คำวา “งบประมาณ” ไวในมาตรา 190 วรรคหา
โดยสรุป หนังสือสัญญาที่ไดวิเคราะหไวในขอ ก. ถึง ง. ขางตนนี้เปนหนังสือ
สัญญาที่มาตรา 190 วรรคสองกำหนดวาจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ทั้งนี้
มาตรา 190 วรรคสองตอนทายบัญญัติวา รัฐสภาจะตองพิจารณาหนังสือสัญญาที่เสนอ
เพื่อขอความเห็นชอบใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว
การ กำหนด กรอบ เวลา ให รัฐสภา พิจารณา หนังสือ สัญญา ตาม มาตรา 1 9 0
วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายในกำหนดเวลาหกสิบวันดังกลาว มิไดเคยบัญญัตไว
ิ ในมาตรา
224 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มากอน ดังนั้น
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การกำหนดกรอบเวลาหกสิบวันดังกลาวไวในมาตรา 190 วรรคสองนาจะมีเจตนารมณ
เพือ่ ควบคุมการทำงานของรัฐสภาวาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต
วันทีรั่ ฐสภาไดรบั เรือ่ งดังกลาว ทัง้ นี้ ไมวา รัฐสภาจะใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบ
ตอการทำหนังสือสัญญาของคณะรัฐมนตรีก็ตาม อยางไรก็ดี หากรัฐสภามิไดพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันทีรั่ ฐสภาไดรบั เรือ่ งดังกลาว มาตรา 190 มิไดบัญญัติ
ถึงผลของการทีรั่ ฐสภาพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกลาววาจะเปนอยางไร
ซึง่ จะตีความวามีผลเทากับเปนการใหความเห็นชอบโดยปริยายหรือไมใหความเห็นชอบ
โดยปริยายตอการทำหนังสือสัญญาของคณะรัฐมนตรีนาจะไมถูกตอง เพราะการให
ความเห็นชอบหรือการไมใหความเห็นชอบตอหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสองนี้
นาจะตองกระทำโดยชัดแจง
อนึ่ง ในการใหความเห็นชอบตอการทำหนังสือสัญญาดังกลาวขางตนรัฐสภา
ไมมอำนาจ
ี
ทีจ่ ะกาวลวงไปพิจารณาวา คณะรัฐมนตรีควรจะทำหนังสือสัญญากับประเทศ
ใดหรือกับองคการระหวางประเทศใดหรือเนื้อหาสาระของหนังสือสัญญาควรจะเปน
อยางไร เพราะอำนาจดังกลาวเปนของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 190 วรรคแรก ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังกลาวไวในขอ 5.6.2 ขางตน
5.6.5การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและการชี้แจงตอรัฐสภา
มาตรา 190 วรรคสามบัญญัติวา
“กอน การ ดำเนินการ เพื่อ ทำหนังสือ สัญญา กับ นานาประเทศ หรือ องคการ
ระหวาง ประเทศ ตาม วรรค สอง คณะ รัฐมนตรี ตอง ให ขอมูล และ จัดให มี การ รับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้
ใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดวย”
บทบัญญัติแหงมาตรา 190 วรรคสามนี้ เปนเงื่อนไขใหมเพิ่มเติมจากเงื่อนไข
ทัว่ ไปทีบั่ ญญัตไว
ิ ในมาตรา 190 วรรคสอง กลาวคือ เปนเงือ่ นไขบังคับกอนทีคณะ
่ รัฐมนตรี
จะตองกระทำกอนที่จะเสนอหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสองเพื่อขอความ
เห็นชอบของรัฐสภาโดยคณะรัฐมนตรีจะตองปฏิบตั ตาม
ิ เงือ่ นไขในมาตรา 190 วรรคสาม
สองประการ กลาวคือ (1) คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนกอนและ (2) คณะรัฐมนตรีตองชีแ้ จงตอรัฐสภาเกีย่ วกับหนังสือสัญญานัน้
โดยคณะรัฐมนตรีตองเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดวย
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ประการแรกที่คณะรัฐมนตรีตองทำก็คือการใหขอมูลแกประชาชนและการรับฟงความ
คิดเห็น ของ ประชาชน เทา ที่ผานมา ขอมูล เกี่ยวกับ การ ทำ สนธิสัญญา มัก จะ ไมมี การ
เปดเผยและถูกรักษาเปนความลับโดยหนวยงานที่เกี่ยวของทำใหประชาชนไมทราบวา
หนวยงานของรัฐกำลังทำอะไรอยู และจะไปทำหนังสือสัญญาที่มีผลตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 190 วรรคสอง หรือไมอยางไรทำใหประชาชนไมสามารถมีสวนรวมเพือ่ แสดงความ
คิดเห็นในกระบวนการทำหนังสือสัญญาของฝายบริหารเลย หากพิจารณาในแงของการ
มีสวนรวมของประชาชนแลว บทบัญญัติในมาตรา 190 วรรคสามนี้นาจะมีประโยชนทั้ง
ตอประชาชนที่จะมีสวนรวมในกระบวนการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง
และตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่จะแสดงออกถึงความโปรงใสและธรรมาภิบาลใน
การทำหนังสือสัญญาดังกลาว ลำพังกระบวนการใหขอมูลอาจไมมปี ญหามากนักในสวน
ของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ แตในสวนของประชาชนนาจะมีความกังวลอยูบางใน
เรือ่ งของขอมูลของการทำหนังสือสัญญาวาครบถวนหรือไม ถูกตองหรือไม และใหในเวลา
ที่ เหมาะสม เพียงพอ ตอ การ ศึกษา พิจารณา ของ ประชาชน เพื่อ แสดง ความ คิดเห็น ใน
ขั้นตอนของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ทั้งนี้ มาตรา 190 วรรคสามกำหนดให
คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลแกประชาชนมิใชวาประชาชนจะตองเริม่ ขอขอมูลกอน ดังนัน้
การใหขอมูลดังกลาวควรมีลักษณะจากภาครัฐสูภาคประชาชน (top – down) เนื่องจาก
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเปนเจาของเรื่องและทราบขอมูลตางๆ ดีอยูแลว
ใน การ ให ขอมูล แก ประชาชน ดังกลาว ขางตน คณะ รัฐมนตรี พึง ให ขอมูล
ดังกลาวภายในระยะเวลาทีประชาชน
่
จะมีเวลาเพียงพอทีจะ
่ ศึกษาขอมูลนัน้ เพือ่ ใชในการ
รับฟง ความ คิดเห็น ของ ประชาชน ซึ่ง เปน กระบวนการ ที่ สำคัญ ใน การ มี สวนรวม ของ
ประชาชนในการทำหนังสือสัญญาของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนนาจะมีความชัดเจนเพียงพอที่จะประกันไดวา การรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนนั้นบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการอยางแทจริง ดังนั้น การมีกฎหมาย
รองรับเกีย่ วกับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจึงเปนทีสิ่ ง่ ทีจำเป
่ นอยางยิง่
มิใชเพียงการรับฟงความคิดเห็นพอเปนพิธเหมื
ี อนทีผ่ านๆ มา ซึง่ ทำใหการมีสว นรวมของ
ประชาชนไมมีประโยชนอันใด รังแตเสียเวลาและงบประมาณไปเปลา
ประการที่สอง คณะรัฐมนตรีจะตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญา
นั้นดวย โดยคณะรัฐมนตรีจะตองเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ
ดวย ประเด็นที่จะตองพิจารณาก็คือการขอความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา 190
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วรรคสามนีเป
้ นคนละกรณีกับการขอความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา 190 วรรคสอง
เนื่องจากการขอความเห็นชอบตามมาตรา 190 วรรคสามเปนการขอความเห็นชอบที่
เกีย่ วกับ “กรอบการเจรจา” ในการทำหนังสือสัญญาทีคณะ
่ รัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภาตาม
มาตรา 190 วรรคสามเทานัน้ ในขณะทีการ
่ ขอความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา 190
วรรคสองเปนการขอความเห็นชอบเกี่ยวกับตัว “หนังสือสัญญา” ทั้งฉบับซึ่งแสดงใหเห็น
วาการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสองนั้น คณะรัฐมนตรีตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภาถึงสองวาระกลาวคือ วาระแรกเปนการขอความเห็นชอบเกี่ยวกับ
“กรอบการเจรจา” ในการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสาม และวาระที่สอง
เปนการขอความเห็นชอบเกีย่ วกับตัว “หนังสือสัญญา “ ทัง้ ฉบับโดยตรง ในกรณีของวาระ
แรกนั้น หากรัฐสภาไมใหความเห็นชอบตอ “กรอบการเจรจา” ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ผล
จะเปนอยางไร ในกรณีเชนวานี้จะเห็นไดวาคณะรัฐมนตรีนาจะไมมีทางเลือกอื่นหาก
ตองการให “กรอบการเจรจา” ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภานอกจากแกไขปรับปรุง
“กรอบการเจรจา” เชนวานั้นจนกวาจะไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา สวนในกรณีของ
วาระที่สองซึ่งเปนการขอความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับตัว “หนังสือสัญญา”
ทั้งฉบับ ดังนั้น หากรัฐสภาไมใหความเห็นชอบจะสงผลใหคณะรัฐมนตรีไมสามารถให
ความยินยอมเพือ่ ผูกพันตามหนังสือสัญญา (consent to be bound by a treaty) ทีเสนอ
่
ใหรัฐสภาพิจารณาตามมาตรา 190 วรรคสองได ซึ่งจะสงผลในทางระหวางประเทศที่
ทำใหประเทศไทยไมสามารถเขาเปนภาคีแหงหนังสือสัญญานั้นๆ ได แตจะไมตัดสิทธิ
คณะรัฐมนตรีทีจะ
่ เสนอใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบตอหนังสือสัญญาเชนวานัน้
อีกเพราะไมมบทบั
ี ญญัตใน
ิ มาตรา 190 วรรคสองทีระบุ
่ ไววาการไมใหความเห็นชอบของ
รัฐสภาเปนที่สุดและในความเปนจริงแลวการไมใหความเห็นชอบของรัฐสภาอาจเปน
เพราะยังไมสมควรแกเวลาที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีหนังสือสัญญานั้นๆ หรือเพราะ
ประเทศไทยยังไมพรอมในดานตางๆ รวมทั้งการยกราง หรือการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติตางๆ เพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามหนังสือสัญญานั้นก็เปนได
อนึง่ เปนทีน่ าสังเกตวา การพิจารณา “กรอบการเจรจา” ในการทำหนังสือสัญญา
ตามมาตรา 190 วรรคสามนี้ มิไดมีการกำหนดกรอบเวลาใหรัฐสภาตองพิจารณาให
แลวเสร็จเหมือนกับกรอบเวลาที่กำหนดไวในมาตรา 190 วรรคสอง แตก็ไมนาจะตอง
ใชเวลานานเพราะเปนเพียงการพิจารณา “กรอบการเจรจา” เทานัน้ ไมใชการพิจารณาตัว
“ หนังสือ สัญญา” ที่ จะ ตอง ใช ความ รอบคอบ ใน การ พิจารณา มากกวา แต การ เสนอ
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กรอบการเจรจาเพือ่ ขอความเห็นชอบของรัฐสภานีอาจ
้ ถูกมองวาจะเปนการเปดเผยขอมูล
ที่ควร จะ เก็บ ไว เพื่อ ประโยชน ใน การ เจรจา ตอรอง ใน กระบวนการ ทำหนังสือ สัญญา
มากกวา อีกทั้งการเสนอกรอบเจรจาดังกลาวจะใชไดก็แตเฉพาะกับหนังสือสัญญาที่อยู
ในขั้นตอนของการเริ่มทำหรือขั้นตอนของการเจรจาเทานั้น แตไมสามารถใชกับหนังสือ
สัญญาทีทำ
่ เสร็จสิน้ หรือผานขัน้ ตอนของการเจรจาแลวรอเพียงแตขัน้ ตอนการลงนามหรือ
แสดงเจตนาเพื่อผูกพันเทานั้น
5 .6 .6 ก ารใหป ระชาชนเขาถ งึ ร ายละเอียดของหนังสือส ญ
ั ญาและการแกไขเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบจากหนังสือสัญญา
มาตรา 190 วรรคสี่บัญญัติวา
“เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว กอนทีจะ
่ แสดงเจตนาใหมีผล
ผูกพัน คณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น
และในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน
หรือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม คณะรัฐมนตรีตองดำเนินการแกไขหรือ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบนั้นอยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรม”
ขอสังเกตประการแรกเกี่ยวกับบทบัญญัติในมาตรา 190 วรรคสี่นี้ ก็คือมาตรา
190 วรรคสี่ มีขอสันนิษฐานเบื้องตนวาการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง
จะตองมีการลงนาม (signature) กอนการแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันซึ่งตรงกับขั้นตอน
การใหความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา (consent to be bound by a treaty)
ตามอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 196949 และตามอนุสญ
ั ญา
กรุง เวียนนา วาดวย กฎหมาย สนธิสัญญา ระหวาง รัฐ กับ องคการ ระหวาง ประเทศ หรือ
ระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ. 198650 แตการใหความยินยอมเพื่อผูกพัน
ตามสนธิสญ
ั ญา (consent to be bound by a treaty) ตามอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาทัง้ สอง
ฉบับรวมทัง้ การแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามมาตรา 190 วรรคสี่ นี้ ไมจำเปนตองมีการ
ลงนาม (signature) กอนเสมอไป เพราะการลงนาม (signature) เพียงอยางเดียว
ก็สามารถมีผลเทากับเปนการใหความยินยอมเพือ่ ผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาตามอนุสญ
ั ญา
49 1155 U.N.T.S 331
50 15 L.L.M 543
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กรุงเวียนนาทั้งสองฉบับดังกลาวขางตนไดอยูแลวหรือมีผลเทากับการแสดงเจตนาใหมี
ผลผูกพันตามมาตรา 190 วรรคสี่ไดเชนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตกลงกันระหวางรัฐที่เขา
ทำสนธิสัญญาเปนสำคัญวาตองการจะใชวิธีการใดเพื่อใหมีผลเปนการใหความยินยอม
เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา เชน การลงนาม (signature) การแลกเปลี่ยนตราสารอันกอ
ใหเกิดสนธิสัญญา (exchange of instruments constituting a treaty) การใหสัตยาบัน
(ratification) การ ยอมรับ (acceptance) การ ใหความเห็น ชอบ (approval) การ
ภาคยานุวัติ (accession) หรือวิธีการอื่นใดที่รัฐซึ่งเขารวมในการทำสนธิสัญญาจะตกลง
กัน51 ตัวอยางที่ชัดเจนก็คือความตกลงเขตการคาเสรีทวิภาคีที่ประเทศไทยทำกับบาง
ประเทศนั้นมีผลผูกพันในลักษณะของการใหความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา
หรือเปนการแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามมาตรา 190 วรรคสี่ เมื่อมีการ “ลงนาม”52
ดังนัน้ หากรัฐทีเข
่ าทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง ตกลงกันกำหนด
ให “การลงนาม” เปนการใหความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาซึ่งมีผลเทากับการ
แสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามมาตรา 190 วรรคสี่ ก็จะทำใหเงือ่ นไขของการลงนามกอน
ที่จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามที่บัญญัติไวในมาตรา 190 วรรคสี่ ใชบังคับไมได
อันที่จริงแลว หากมีการใชถอยคำที่เหมาะสมในมาตรา 190 วรรคสี่ ก็จะไมกอใหเกิด
ปญหาดังกลาวขางตน โดยเฉพาะอยางยิง่ ถอยคำในตอนตนของมาตรา 190 วรรคสี่ ทีว่ า
“เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว” นาจะตัดออกเสียไดเพราะไมมีความ
จำเปนใดๆ ทีจ่ ะตองนำเงือ่ นไขของการลงนามมาบัญญัตไว
ิ ในมาตรา 190 วรรคสี่ เพราะ
ชวงเวลาระหวาง “การลงนาม” กับ “การแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน” อาจยาวมากจนไม
แนใจวาจะมีการแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันหรือไม ตัวอยางเชน อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
53
วาดวย กฎหมาย ทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่ง ประเทศ ไทย ได ลงนาม แลว แตจนถึงขณะนี้
51 Article 11 of The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969

Means of expressing consent to be bound by a treaty
The consent of a state to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of
instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession or by any
other means if so agreed; ดู จุมพต สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 17, น. 116.

52 ดูรายละเอียดใน

Trade and Investment Framework Agreement between The United States
of America and The Kingdom of Thailand, อางแลว เชิงอรรถที่ 44.

53 21 I.L.M 126
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ประเทศไทยก็ยังไมมีทีทาวาจะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันเลยและถาคณะรัฐมนตรีจะ
แสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
คณะรัฐมนตรีจะตองดำเนินการตามมาตรา 190 วรรคสี่ นี้เชนกัน
หากตัดเงือ่ นไขการลงนามหนังสือสัญญาในมาตรา 190 วรรคสี่ ออกดวยเหตุผล
ดังกลาวขางตนแลว เมื่อคณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของ
หนังสือสัญญานั้น ก็อาจใชวิธีการกำหนดระยะเวลากอนการแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน
เชน “ไมนอยกวาหกสิบวันกอนการแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามหนังสือสัญญาตาม
วรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญา
นั้น...” เปนตน เพราะเมื่อคณะรัฐมนตรีไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา 190
วรรคสอง แลว คณะรัฐมนตรีนาจะทราบวาจะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 190 วรรคสี่นี้เมื่อใด
การ กำหนด ระยะเวลา ให ประชาชน เขา ถึง รายละเอียด ของ หนังสือ สัญญา
ดังกลาวนาจะทำใหเกิดความชัดเจนเพียงพอที่ประชาชนจะตรวจสอบรายละเอียดของ
หนังสือสัญญาวาเปนอยางไรหลังจากผานขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ตามมาตรา 190 วรรคสาม และไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา 190 วรรคสอง
แลวอีกทัง้ ขัน้ ตอนตามมาตรา 190 วรรคสี่ นี้ เปนเพียงเพือ่ ใหประชาชนเขาถึงรายละเอียด
ของหนังสือสัญญานั้น ๆ เทานั้น ไมมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ
ขอความเห็นชอบของรัฐสภาอีก แตการไมกำหนดระยะเวลากอนการแสดงเจตนาใหมีผล
ผูกพันไวเลยก็อาจจะทำใหเจตนารมณของมาตรา 190 วรรคสี่นี้ ไมเปนผลเพราะวันที่
ประชาชนเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง อาจเปน
วันกอนทีคณะ
่ รัฐมนตรีจะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามหนังสือสัญญาเพียงไมกีวั่ นก็ได
ซึ่งจะทำใหการเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญาไมเปนประโยชนตอประชาชนที่จะ
ทราบวาหนังสือสัญญานั้นมีเนื้อหาสาระแตกตางไปจากที่ไดรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน มาก น อ ย เพี ย ง ใด หรื อ หนั ง สื อ สั ญ ญา นั้ น มี ผล กระทบ ต อ ประชาชน หรื อ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมหรือไม อยางไร ประชาชนหรือผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอมจะตองปรับตัวอยางไรหรือควรจะไดรับการแกไขหรือเยียวยา
อยางไร
สวนกรณีทีคณะ
่ รัฐมนตรีไดแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามหนังสือสัญญาตาม
มาตรา 190 วรรคสอง แลว หากปรากฏวาการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวกอให
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เกิดผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบขนาดกลางและขนาดยอมการที่บัญญัติให
คณะรัฐมนตรีตองดำเนินการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับกระทบนั้นอยางรวดเร็ว เหมาะสม
และเปนธรรมตามมาตรา 190 วรรคสี่นั้น เปนเรื่องที่ดีและแสดงถึงความรับผิดชอบของ
คณะรัฐมนตรีที่ตัดสินใจแสดงเจตนาใหมี ผลผูกพันตามหนังสือสัญญาตามมาตรา 190
วรรคสอง ซึง่ หลักเกณฑและวิธกี ารแกไขหรือเยียวยาผูได
 รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ตาม
ิ
หนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง จะตองออกเปนกฎหมายตามมาตรา 190 วรรค
หา โดยคำนึงถึงความเปนธรรมระหวางผูที่ไดประโยชนกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติตามหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ การ
ออกกฎหมายดังกลาวจะตองกระทำใหแลวเสร็จภายในกรอบเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว
ในมาตรา 303 (3) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อีกดวย
มาตรา 303 (3) บัญญัตวิ า
“กฎหมายตามมาตรา 190 วรรคหา โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขัน้ ตอนและวิธกี ารดำเนินการจัดทำหนังสือสัญญาทีมี่ การตรวจสอบถวงดุลระหวางคณะ
รัฐมนตรีและรัฐสภา มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและใหประชาชนมีสวนรวมอยาง
แทจริง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยที่มีความเปนอิสระซึ่งดำเนินการกอน
การเจรจาทำหนังสือสัญญา โดยไมมการ
ี ขัดกันระหวางประโยชนของรัฐกับผลประโยชน
ของผูศึกษาวิจัยไมวาในชวงเวลาใดของการบังคับใชหนังสือสัญญาภายในหนึ่งปนับแต
วันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176”
จนถึงเวลาที่ทำการศึกษาวิจัยฉบับนี้ (มิถุนายน 2552) ระยะเวลาหนึ่งปตามที่
บัญญัติ ไว ใน มาตรา 303 (3) ขางตน ได ลวงเลยไป นานมาก แลว แต ก็ ยัง ไมมี การ
ตรากฎหมายตามมาตรา 190 วรรคหา ออกใชบังคับแตประการใด และเมือ่ พิจารณาจาก
เงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา 303 (3) ขางตนแลว กฎหมายเชนวานั้นดูจะไมมีทีทาวาจะ
ออกใชบังคับไดในเร็ววัน
5.6.7 การออกกฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาและ
การแกไขเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา
มาตรา 190 วรรคหาบัญญัติวา
“ใหมีกฎหมายวาดวยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดาน
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การคา หรือการลงทุนอยางมีนัยสำคัญ รวมทั้งการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
จากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาว โดยคำนึงถึงความเปนธรรมระหวางผูที่ได
รับประโยชนกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชน
ทั่วไป”
บทบัญญัติแหงมาตรา 190 วรรคหา ขางตนนี้ นับวาเปนเรื่องใหมและแสดงให
เห็นถึงการพัฒนาที่ดีที่มาตรา 190 วรรคหา บัญญัติใหมีกฎหมายวาดวยการกำหนด
ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ของ ประเทศ อยาง กวางขวาง หรือ มี ผล ผูกพัน ดาน การ คา หรือ การ ลงทุน อยาง มี
นัยสำคัญ รวมทั้งการแกไขหรือเยียวยา ผูไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือ
สัญญาดังกลาวโดยคำนึงถึงความเปนธรรมระหวางผูที ได
่ ประโยชนกับผูที ได
่ รบั ผลกระทบ
จากการปฏิบตั ตาม
ิ หนังสือสัญญานัน้ และประชาชนทัว่ ไป กฎหมายทีจะ
่ ออกตามมาตรา
190 วรรคหา นี้ นับวามีความสำคัญมากเพราะจะเปนกฎหมายทีศาล
่ รัฐธรรมนูญจะตอง
ใชในการตีความและวินจิ ฉัยชีข้ าดวาอะไรคือหนังสือสัญญาทีมี่ ผลกระทบตอความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวางหรือมีผลผูกพันดานการคาหรือ
การลงทุนอยางมีนัยสำคัญ
ขอสังเกตสำหรับมาตรา 190 วรรคหา นี้ ก็คือกฎหมายที่จะออกดังกลาวจำกัด
เฉพาะหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อยางกวางขวางหรือมีผลผูกพันดานการคาหรือการลงทุนอยางมีนัยสำคัญรวมทั้งการ
แกไขเยียวยาผูได
 รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ตาม
ิ หนังสือสัญญาดังกลาวเทานัน้ ซึง่ โดย
ถอยคำทีใช
่ ในมาตรา 190 วรรคหา นี้ นาจะหมายถึงผูได
 รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ตาม
ิ
หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง
กวางขวางหรือที่มีผลผูกพันดานการคาหรือการลงทุนอยางมีนัยสำคัญเทานั้นไมรวมถึง
หนังสือสัญญาอื่นๆ ตามมาตรา 190 วรรคสอง ที่มิไดกลาวถึงไวในมาตรา 190 วรรคหา
และไมรวมถึงหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดาน “งบประมาณ” ดวย เพราะไมมีการกลาว
ถึงหนังสือสัญญาทีมี่ ผลผูกพันดานงบประมาณไวในมาตรา 190 วรรคหา แตประการใด
อนึ่ง การออกกฎหมายตามมาตรา 190 วรรคหา นี้ คณะรัฐมนตรี จะตองจัดทำ
ใหแลวเสร็จภายในหนึง่ ปนับแตวันทีคณะ
่ รัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176
และ จะ ตอง เปนไปตาม เงื่อนไข ที่ บัญญัติ ไว ใน มาตรา 303 (3) ดวย กลาว คือ ตอง มี
รายละเอียดเกีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี ารดำเนินการจัดทำหนังสือสัญญาทีมี่ การตรวจสอบ
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ถวงดุลระหวางคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และใหประชาชน
มีสวนรวมอยางแทจริง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยที่มีความเปนอิสระ ซึ่ง
ดำเนินการกอนการเจรจาทำหนังสือสัญญาโดยไมมีการขัดกันระหวางประโยชนของรัฐ
กับผลประโยชนของผูศึกษาวิจัยไมวาในชวงเวลาใดของการบังคับใชหนังสือสัญญา
ดังกลาวแลวขางตน จนถึงขณะนี้ (มิถุนายน 2552) ยังไมมีการตรากฎหมาย
ตามมาตรา 190 วรรคหาแตประการใด ดังนั้นในกรณีที่ยังไมมีกฎหมายดังกลาวจึงเปน
หนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 190 วรรคทาย ที่จะวินิจฉัยวา หนังสือสัญญาใด
เปนหนังสือสัญญาเขาขายมาตรา 190 วรรคสองประกอบมาตรา 190 วรรคหา ซึ่งถือวา
เปนหนาที่สำคัญเพราะจะเปนการวางบรรทัดฐานในการพิจารณาวาหนังสือสัญญาใด
เขาขายมาตรา 190 วรรคสองประกอบมาตรา 190 วรรคหา แตตามคำวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญที่ 6 – 7/2551 เกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ หรือ สังคม ของ ประเทศ อยาง กวางขวาง ดู จะ ไดรับ การ วิพากษ วิจารณ จาก
นักวิชาการในแงของการตีความถอยคำดังกลาวในดานลบมากกวาดานบวก
5 .6 .8 เขตอำนาจของศาลรฐั ธรรมนูญใ นการวนิ จิ ฉัยช ขี้ าดปญ
 หาเกีย่ วกับห นังสือ
สัญญาตามมาตรา19 0 วรรคสอง
มาตรา 190 วรรคทาย บัญญัติวา
“ในกรณีทีมี่ ปญหาตามวรรคสอง ใหเปนอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญทีจะ
่ วินจิ ฉัย
ชี้ขาด โดย ให นำ บทบัญญัติ ตาม มาตรา 1 5 4 ( 1 ) มา ใช บังคับ กับ การ เสนอ เรื่อง ตอ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม”
การกำหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาตามมาตรา 190
วรรคสอง ตามทีบั่ ญญัตไว
ิ ในมาตรา 190 วรรคทาย ทำใหเกิดความชัดเจนในการวินจิ ฉัย
ชีข้ าดในกรณีทีมี่ ความคิดเห็นแตกตางระหวางคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภาวาหนังสือสัญญา
ใดเปนหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา 190 วรรคสอง
หรือไม โดยใหนำมาตรา 154 (1) มาใชบังคับกับการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญโดย
อนุโลม ซึ่ง จะ ทำ ให ฝาย นิติบัญญัติ มี ชองทาง ที่ เปน รูปธรรม มากขึ้น ใน การ ควบคุม
ตรวจสอบการใชอำนาจของฝายบริหารในการทำหนังสือสัญญาเพราะในชวงที่ผานมา
ฝายบริหารมักอางวาหนังสือสัญญาที่ฝายบริหารทำกับนานาประเทศหรือกับองคการ
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ระหวางประเทศนั้นไมตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาเพราะไมตองดวยเงื่อนไขที่จะ
ตองไดรับความเห็นชอบดังกลาว
มาตรา 154 (1) ดังกลาว ขางตน อยู ใน สวน ที่ 8 วาดวย การ ควบคุม การ
ตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและเมื่อนำมาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา
190 วรรคทาย จะทำใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภาหรือสมาชิกของทัง้ สอง
สภารวมกัน ซึ่งมีจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
ทั้งสองสภาสามารถเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือ
ประธานรัฐสภาแลวแตกรณีเมือ่ สมาชิกเหลานัน้ เห็นวามีปญหาวาหนังสือสัญญาใดตาม
มาตรา 190 วรรคสอง จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม โดยประธานสภา
ผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาแลวแตกรณีที่ไดรับความเห็น
ดั ง กล า ว จะ ต อ ง ส ง ความเห็ น นั้ น ไป ยั ง ศาล รั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย และ แจ ง ให
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
การใชเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชี้ขาดปญหาตามมาตรา
190 วรรคสองนี้ ศาลรัฐธรรมนูญอาศัยอำนาจตามมาตรา 190 วรรคทายและมาตรา 154
(1) มิใชอำนาจตามมาตรา 214 เพราะการวินิจฉัยปญหาตามมาตรา 190 วรรคสอง
ประกอบกับมาตรา 154 (1) เปนเรือ่ งของการตีความหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรค
สองวาตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม มิใชเรื่องของความขัดแยงเกี่ยวกับ
อำนาจหนาที่ระหวางรัฐสภากับคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 214 ในชวงของการบังคับใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังไมมีบทบัญญัติทำนองเดียวกับ
มาตรา 190 วรรคทาย ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญในชวงนั้นไดอาศัยบทบัญญัติมาตรา 266
ซึ่ง มี เนื้อหา ทำนอง เดียวกัน กับ มาตรา 214 ของ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย
พุทธศักราช 2550 ในการวินจิ ฉัยวา อนุสญ
ั ญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ.
1992 จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา 224 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หรือไม ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่
33/2543
จาก รายละเอียด ขางตน จึง พอ สรุปไดวา มาตรา 190 ของ รัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับ มาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มีความแตกตางกันในสาระสำคัญ กลาวคือ
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ประการแรก ตัดคำวา “เขตอำนาจรัฐ” ซึ่งปรากฏอยูในมาตรา 224 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ออกและใชถอยคำวา “เขตพืน้ ที่
นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ” ในมาตรา 190 วรรคสอง แทน
ประการที่สอง เพิ่มถอยคำวา “หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
หรือ สังคม ของ ประเทศ อยาง กวางขวาง หรือ มี ผล ผูกพัน ดาน การ คา การ ลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ” ในมาตรา 190 วรรคสอง ซึง่ ไมเคยบัญญัตมา
ิ
กอนในมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ประการทีสาม
่ มีการกำหนดระยะเวลาใหรัฐสภาจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบ
แกหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันทีได
่ รบั
เรื่องดังกลาว
ประการที่สี่ เพิ่มเงื่อนไขในวรรคสามของมาตรา 190 วาการทำหนังสือสัญญา
กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองให
ขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และตองชีแจง
้ ตอรัฐสภาเกีย่ วกับ
หนั ง สื อ สั ญ ญา นั้ น และ ให คณะ รั ฐ มนตรี เสนอ กรอบ การ เจรจา ต อ รั ฐ สภา เพื่ อ ขอ
ความเห็นชอบดวย
ประการที่หา เพิ่มเงื่อนไขในวรรคสี่ของมาตรา 190 วาเมื่อลงนามในหนังสือ
สัญญาตามวรรคสองแลว กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีตองให
ประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานัน้ และในกรณีทีการ
่ ปฏิบตั ตาม
ิ
หนังสือสัญญาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม คณะรัฐมนตรีตองดำเนินการแกไขหรือเยียวยาผูได
 รบั ผลกระทบนัน้ อยาง
รวดเร็วเหมาะสมและเปนธรรม
ประการที่หก กำหนดใหมีกฎหมายวาดวยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัด
ทำหนังสือสัญญาเฉพาะทีมี่ ผลกระทบตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อยางกวางขวางหรือมีผลผูกพันดานการคาหรือการลงทุนอยางมีนัยสำคัญ รวมทั้งการ
แกไขหรือเยียวยาผูได
 รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ตาม
ิ หนังสือสัญญาดังกลาวโดยคำนึง
ถึงความเปนธรรมระหวางผูที่ไดรับประโยชนกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตาม
หนังสือ สัญญา นั้น และ ประชาชน ทั่วไป ทั้งนี้ กฎหมาย เชนวา นั้น จะ ตอง จัดทำ ให
แลวเสร็จภายในกรอบเวลา และเงื่อนไขตามที่บัญญัติไวในมาตรา 303 (3)
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ประการที่เจ็ด มีการระบุใหศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาตาม
มาตรา 190 วรรคสองโดยใหนำบทบัญญัติตามมาตรา 154 (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ กลาวคือ หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจำนวน
สมาชิกทัง้ หมดเทาทีมี่ อยูของ
 ทัง้ สองสภาเห็นวามีปญหาวาหนังสือสัญญาใดตามมาตรา
190 วรรคสอง จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม ก็ใหเสนอความเห็นตอ
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาแลวแตกรณีแลวให
ประธานแหงสภาทีได
่ รบั ความเห็นชอบดังกลาวสงความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่
วินิจฉัยและแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
ดังนัน้ โดยภาพรวมแลว การทีมาตรา
่
190 ขางตนมีเนือ้ หาสาระแตกตางไปจาก
มาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อยางมากจะสงผล
ให ฝายบริหาร ทำหนังสือ สัญญา กับ นานาประเทศ หรือ กับ องคการ ระหวาง ประเทศ
ยากลำบากขึน้ ทัง้ นีเพราะ
้
นอกจากประเภทของหนังสือสัญญาทีจะ
่ ตองขอความเห็นชอบ
ของรัฐสภาตามมาตรา 190 เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เคยบัญญัติไวในมาตรา 224 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กลาวคือรวมถึงหนังสือสัญญา
ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวางหรือ
มีผลผูกพันดานการคา การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญแลว
มาตรา 190 ยังเพิ่มขั้นตอนการทำหนังสือสัญญากอนขอความเห็นชอบของรัฐสภาวา
คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและตอง
ชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้นๆ พรอมทั้งเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภา
เพื่อขอความเห็นชอบเกี่ยวกับกรอบการเจรจาเชนวานั้นดวย นอกจากนี้ มาตรา 190
ยัง กำหนด ให คณะ รัฐมนตรี มี ความ รับผิดชอบ ใน กรณี ที่ ทำหนังสือ สัญญา แลว และ
การ ปฏิ บั ติ ตาม หนั ง สื อ สั ญ ญา ดั ง กล า ว ก อ ให เกิ ด ผล กระทบ ต อ ประชาชน หรื อ
ผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอม โดยคณะรัฐมนตรีตองดำเนินการแกไขเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบนั้นอยางรวดเร็ว เหมาะสมและเปนธรรม
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5.7ขอเสนอแนะในการแกไขมาตรา19 0 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช25 5 0 

จากที่ไดวิเคราะหแลวขางตนวาบทบัญญัติของมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังมีอีกหลายสวนที่ยังไมชัดเจน ซ้ำซอนและ
ไมสอดคลองกับวิธกี ารทำสนธิสญ
ั ญาตามกฎหมายระหวางประเทศ จึงเห็นไดวาการแกไข
บทบัญญัติมาตรา 190 นี้ เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ประเด็นจึงอยูที่วาแกไขบทบัญญัติ
มาตรา 190 อยางไรจึงจะการเหมาะสมที่สุด
คำตอบตอประเด็นนีอยู
้ ที วั่ ตถุประสงคหรือปรัชญาเบือ้ งหลังของการใชและการ
ตรวจสอบการใชอำนาจของฝายบริหารในการทำหนังสือสัญญา หากจะพิจารณาจาก
ตารางเปรียบเทียบหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของฝายนิติบัญญัติขางตน
แลวจะเห็นวาแนวปฏิบัติของรัฐสวนใหญ ไมวาจะอยูในภูมิภาคใดของโลกและไมวาจะ
เปนประเทศที่พัฒนาแลวหรือกำลังพัฒนาก็ตามตางก็ยอมรับใหฝายบริหารมีอำนาจใน
การทำหนังสือสัญญาอันเปนการสอดคลองกับหลักกฎหมายระหวางประเทศตามทีปรากฏ
่
อยูในอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 แตขณะเดียวกัน
แนวปฏิบัติ ของ รัฐ ตางๆ ก็ ยอมรับวา หนังสือ สัญญา ที่ มี ความ สำคัญ และ กระทบ ตอ
ผลประโยชนของประเทศโดยรวมควรไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากรัฐสภาหรือ
ฝายนิติบัญญัติดวย แนวทางเชนวานี้นับเปนแนวทางที่เหมาะสมและสอดคลองกับหลัก
ตรวจสอบและถวงดุลอำนาจ (check and balance) ระหวางฝายบริหารและฝาย
นิติบัญญัติ โดยมีฝายตุลาการทำหนาที่ทบทวนในกรณีของความขัดแยงระหวางการใช
อำนาจของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ
ดังนั้น ทิศทางที่นาจะเปนของมาตรา 190 ก็คือ การรักษาการหลักตรวจสอบ
และ ถวง ดุลอำนาจ ระหวาง ฝายบริหาร และ ฝาย นิติบัญญัติ ไว เกี่ยวกับ การ ทำหนังสือ
สัญญาซึ่งจะทำใหบทบัญญัติมาตรา 190 มีเสถียรภาพ กลาวคือ เปนที่ยอมรับไดทุกยุค
ทุกสมัยแมจะมีการลมเลิกหรือเปลีย่ นแปลงรัฐธรรมนูญสักกีครั
่ ง้ ก็ตาม หลักการดังกลาว
นียั้ งคงเปนหลักการทีได
่ รบั การยอมรับไดตลอดไป แนนอนวาเหตุการณทางการเมืองและ
กระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญแตละครั้งยอมสงผลตอบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับอำนาจ
ในการทำหนังสือสัญญาของฝายบริหารที่สงผลใหบทบัญญัติเกี่ยวกับการทำหนังสือ
สัญญาเปลีย่ นแปลงไปบาง แตตองไมลมื วาหลักการสำคัญทีจะ
่ ทำใหการแบงแยกอำนาจ
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หนาทีของ
่ ฝายบริหาร ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตและ
ิ แมกระทัง่ ฝายตุลาการคงอยูได
 ก็คือ การกำหนด
ขอบเขตอำนาจหนาทีของ
่ แตละฝายใหชัดเจน ตลอดทัง้ การตรวจสอบและถวงดุลการใช
อำนาจหนาที่ของแตละฝายมิใหเกินเลยไปกวาที่ควรจะเปน
แมวามาตรา 190 จะบัญญัติอยูบนหลักการวาดวยการแบงแยกอำนาจหนาที่
และการตรวจสอบและถวงดุลการใชอำนาจหนาทีดั่ งกลาว แตบทบัญญัตของ
ิ มาตรา 190
ในหลายสวนทำใหหลักการดังกลาวเสียไป กลาวคือ หากยอมรับกันวาหลักการแบงแยก
อำนาจหนาที่และหลักการตรวจสอบและถวงดุลการใชอำนาจของฝายบริหารและฝาย
นิติบัญญัติเปนเปาหมายและปรัชญาของมาตรา 190 ก็จะเห็นไดวา มาตรา 190 ให
น้ำหนักการ “ควบคุม” (control) ตรวจสอบการใชอำนาจของฝายบริหารในการทำหนังสือ
สัญญากับนานาประเทศและกับองคการระหวางประเทศมากกวาการ “ถวงดุล” (balance)
การ ใช อำนาจ ของ ฝายบริหาร ซึ่ง อาจ กอ ให เกิด อุปสรรค ใน การ ใช อำนาจ หนา ที่ ของ
ฝายบริหาร ได ดัง นั้น กอน ที่ จะ พิจารณา ถึง ประเด็น ตางๆ ที่ควรมีการแกไขเกี่ยวกับ
บทบัญญัติของมาตรา 190 จะตองพิจารณาในเบื้องตนกอนวาประเทศไทยตองการ
ใหอำนาจฝายบริหารในการทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศเปนอยางไร หากประเทศไทยตองการ “ควบคุมตรวจสอบ” การใชอำนาจหนาที่
ของ ฝายบริหาร โดย ฝาย นิติบัญญัติ ฝาย ตุลาการ หรือ แมกระทั่ง ภาค ประชาชน แลว
บทบัญญัตมาตรา
ิ
190 ในปจจุบนั ดูจะสอดคลองกับความตองการดังกลาว แตเมือ่ มีการ
วิพากษวิจารณถึงความไมเหมาะสมของบทบัญญัติมาตรา 190 ยอมแสดงใหเห็นวา
ประเทศไทยนาจะไมตองการใหฝายบริหารถูก “ควบคุมตรวจสอบ”จากฝายนิติบัญญัติ
ฝายตุลาการและภาคประชาชนจนถึงขนาดที่ฝายบริหารไมสามารถใชอำนาจหนาที่ใน
การ ทำหนังสือ สัญญา กับ นานาประเทศ และ กับ องคการ ระหวาง ประเทศ ได อยาง มี
ประสิทธิภาพ
จึง ดู เสมือน วาการ ผอนปรน การ “ ควบคุม ตรวจสอบ” ฝายบริหาร ใน การ
ทำหนังสือสัญญานาจะเปนทิศทางที่ทำใหกลับไปสูสถานการณปกติที่การทำหนังสือ
สัญญายังคงเปนอำนาจหนาที่ของฝายบริหาร และการ “ตรวจสอบและถวงดุล”การใช
อำนาจดังกลาวทีเหมาะสม
่
โดยฝายนิตบิ ญ
ั ญัตและ
ิ ฝายตุลาการยังคงมีความสำคัญและ
จำเปนเพื่อมิใหเกิดกรณีของการใชอำนาจในทางที่ผิด (abuse of power) โดยอาศัย
แนวทาง เชนวา นี้ ที่ปรึกษา โครงการ ศึกษาวิจัย เห็นวา มี ประเด็น ที่ ควร แกไข เกี่ยวกับ
บทบัญญัติของมาตรา 190 ดังตอไปนี้
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5.7.1หนังสือสัญญาที่ตองขอความเห็นชอบของรัฐสภา
โดยหลักการแลวหนังสือสัญญาทีต่ องขอความเห็นชอบของรัฐสภาควรบัญญัติ
ใหชัดเจนวาเปนเรื่องใดบาง ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา 190 วรรคสองก็สอดคลองกับ
หลักการ ดังกลาว เพียง บางสวน เทา นั้น กลาว คือ ใน สวน ของ หนังสือ สัญญา ที่ มี บท
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ และหนังสือสัญญาที่ตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตาม
สัญญา ทั้งสามกรณีดังกลาวนี้มีความชัดเจนในตัววากรณีใดบางที่หนังสือสัญญาของ
ฝายบริหารจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา แตในกรณีของหนังสือสัญญาที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวางหรือมี
ผลผูกพันทางดานการคา การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ เปน
กรณีที่ขาดความชัดเจนแนนอนเปนอยางมาก ลำพังประเด็นที่วาอะไรคือหนังสือสัญญา
ที่ มี ผล กระทบ ตอ ความ มั่นคง ทาง เศรษฐกิจ หรือ สังคม หรือ ที่ มี ผล ผูกพัน ดาน การ คา
การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศก็มีปญหาที่ตองตีความอยูแลว แตถอยคำที่วา
“อยางกวางขวาง” ก็ดี “อยางมีนัยสำคัญ”ก็ดี ยิ่งเพิ่มปญหาในการตีความขึ้นไปอีก
จนถึงขนาดทีว่ า หนังสือสัญญาทีฝ่ ายบริหารจะทำกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวาง
ประเทศหากไมทุกประเภทก็เกือบทุกประเภทที่จะตองขอความเห็นของรัฐสภาทั้งสิ้น
ดังนั้น ปญหาของบทบัญญัติมาตรา 190 วรรคสอง ก็คือ การใชถอยคำของ
หนังสือสัญญาสองประเภทหลังดังกลาวขางตน ซึง่ หากตองการใหหนังสือสัญญาทัง้ สอง
ประเภทนีต้ องไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาดวยแลว ก็ควรใชถอยคำใหเกิดความชัดเจน
มากกวานี้ และไมควรใชถอยคำอันสงผลใหตีความไดอยางกวางขวางจนถึงขนาดทำให
อำนาจหนาที่ในการทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศและกับองคการระหวางประเทศ
ตองเสียไป หรือถาหากตองการใหหนังสือสัญญาทุกประเภทตองไดรบั ความเห็นชอบของ
รัฐสภาก็ควรจะบัญญัติไวเชนนั้นเสียเลยก็จะชัดเจนกวา
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสืบเนื่องในสวนของมาตรา 190 วรรคสอง เกี่ยวกับ
เงือ่ นเวลาในการพิจารณาใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง โดย
รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันทีได
่ รบั เรือ่ งดังกลาว ความ
ไมชัดเจนของเงือ่ นเวลาดังกลาวมีอยูว าหากรัฐสภาไมพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน
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ดังกลาว ผลจะเปนอยางไร อันทีจ่ ริงแลว การกำหนดเงือ่ นเวลาใหรัฐสภาพิจารณาเปนเรือ่ ง
ที่ถูกตองและควรทำเพื่อใหเกิดความแนนอนชัดเจนถึงผลของการพิจารณา แตควรที่จะ
ระบุถึงผลของการพิจารณาทีไม
่ แลวเสร็จภายในหกสิบวันใหชัดเจนดวยวา หากพนกำหนด
เวลา หก สิบ วัน จะ ถือวา รัฐสภา ใหความเห็น ชอบ โดย ปริยาย หรือ ถือวา รัฐสภา ไม ให
ความเห็นชอบโดยปริยาย
5.7.2การใหขอมูลและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ปญหาของมาตรา 190 วรรคสาม มีสองกรณี กลาวคือ ในกรณีแรก การบัญญัติ
ใหคณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนการ
ดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองคการะหวางประเทศตาม
มาตรา 190 วรรคสอง เปนการเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการจัด
ทำหนังสือสัญญาโดยฝายบริหาร ซึ่งนาจะเปนหลักการที่ดี แตเนื่องจากการทำหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 190 วรรคสองนัน้ มีทัง้ รัฐสภาและศาลรัฐธรรมนูญทำหนาทีตรวจสอบ
่
อยูแล
 ว นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภาสวนใหญก็มาจากการเลือกตัง้ ของประชาชน ซึง่ ก็ถือวา
เปนผูแทน
 ของประชาชนทำหนาทีควบคุ
่
มตรวจสอบการทำหนังสือสัญญาของฝายบริหาร
ใหเปนไปตามมาตรา 190 วรรคสอง จึงไมนาจะมีความจำเปนใดๆ อีกที่จะตองใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมในการควบคุมตรวจสอบการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรค
สองอีกซึง่ ดูจะเปนการซ้ำซอนมากเกินไปกับอำนาจของรัฐสภาและทำใหถูกมองไดวา แม
รัฐสภาเองก็ยังตองถูกตรวจสอบในการทำหนาที่ตามมาตรา 190 วรรคสองอีกดวย ผลก็
คือ เปนการควบคุมตรวจสอบที่ซ้ำซอนเกินความจำเปนอันจะสงผลใหการทำหนังสือ
สัญญาโดยฝายบริหารยากลำบากและลาชาเกินไปอีก
ในกรณีที่สองนั้น ถอยคำที่บัญญัติในมาตรา 190 วรรคสามเองก็มีหลายสวนที่
ยังมีความไมชัดเจน เชน อะไรคือระยะเวลา “กอนการดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญา”
การ “ใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน” จะตองทำอยางไร จะ
ใหขอมูลโดยวิธีใด จะตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในลักษณะใด กวางขวาง
เพียงใด และขอมูลตลอดทัง้ ความคิดเห็นของประชาชนจะมีผลตอการทำหนังสือสัญญา
มากนอยเพียงใด การ “เสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ” จะใชได
เฉพาะหนังสือสัญญาที่เริ่มทำขึ้นเทานั้น หนังสือสัญญาที่ทำเสร็จเรียบรอยแลวเพียงแต
ประเทศไทยแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันเทานัน้ ก็จะไมเขาขายของมาตรา 190 วรรคสามนี้
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การเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาจะมีผลใหประเทศไทยสูญเสียอำนาจตอรองในการ
ทำหนังสือสัญญาในเวทีระหวางประเทศหรือไม เพราะตองเปดเผยกรอบการเจรจาตอ
รัฐสภา และทายทีส่ ดุ หากรัฐสภาไมเห็นชอบดวยกับกรอบการเจรจาทีคณะ
่ รัฐมนตรีเสนอ
จะ มี ผล อยางไร คณะ รัฐมนตรี จะ ตอง เสนอ กรอบ การ เจรจา ใหม จนกวา รัฐสภา จะ
ใหความเห็นชอบหรือไม ประเด็นตางๆ ขางตนนี้ ยังไมมีคำตอบและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ดังนัน้ ควรจะพิจารณาวาบทบัญญัตใน
ิ มาตรา 190 วรรคสาม ควรจะมีอยูหรื
 อไม
หรือหากตองการจะคงไว คงจะตองบัญญัติใหรัดกุมและชัดเจนกวานี้
5.7.3 การเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญาและการแกไขเยียวยาผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา
มาตรา 190 วรรคสี่ นับวาเปนเรื่องใหมที่ไมเคยปรากฏมากอนในรัฐธรรมนูญ
ฉบับใดของประเทศไทยซึ่งนาจะเปนเรื่องที่ดีและควรคงไวในรัฐธรรมนูญ แตประเด็น
ปญหาของมาตรา 190 วรรคสี่ มิไดอยูที่แนวคิดดังกลาว หากแตอยูที่ถอยคำขางตนของ
มาตรา 190 วรรคสี่เองที่บัญญัติวา “เมื่อลงนามตามหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว
กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน” ถอยคำดังกลาวนี้ไมสอดคลองกับหลักการในการ
ทำหนังสือสัญญาตามทีบั่ ญญัตไว
ิ ในอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา
ค.ศ. 1969 เนื่องจากการแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยทำ
กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศนัน้ มีหลายวิธตามที
ี
เสนอ
่ ไวในอนุสญ
ั ญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 เชน การลงนาม (signature) การ
แลกเปลี่ยนตราสารที่กอใหเกิดเปนสนธิสัญญา (exchange of instrument constituting
of a treaty) การใหสัตยาบัน (ratification) การยอมรับ (acceptance) การเห็นชอบ
(approval) การภาคยานุวตั ิ (accession) หรือวิธอืี น่ ใดทีรั่ ฐทีเข
่ าทำสนธิสญ
ั ญาตกลงกัน
จากวิธีการแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามหนังสือสัญญาขางตนจะเห็นไดวา
การลงนามในหนังสือสัญญาเองก็มีผลเปนการแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามหนังสือ
สัญญาไดอยูแลว การที่มาตรา 190 วรรคสี่ตอนตนบัญญัติไวเชนนั้นยอมแสดงวาผูยก
รางรัฐธรรมนูญไมเขาใจกระบวนการใหความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา
(consent of state to be bound by a treaty) และเขาใจเอาเองวากระบวนการทำหนังสือ
สัญญานั้นมีวิธีเดียว คือ จะตองลงนามกอนและแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามหนังสือ
สัญญานั้นภายหลัง ซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง ดังนั้น บทบัญญัติในตอนตนของ
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มาตรา 190 วรรคสี่จึงไมสอดคลองกับวิธีการทำหนังสือสัญญาที่ถือปฏิบัติกันอยูตาม
อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 และจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศ
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามแนวปฏิบัติและหลักกฎหมายระหวางประเทศในการ
ทำหนังสือสัญญา บทบัญญัตทีิ อยู
่ ใน
 เครือ่ งหมายคำพูดทีกล
่ าวถึงขางตนของมาตรา 190
ควรไดรับการแกไขเปน “ภายใน...วันกอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามหนังสือ
สัญญา” นาจะเหมาะสมกวาซึ่งจะเห็นไดวาขอความที่แกไขนั้นจะกำหนดระยะเวลาไว
เชน หกสิบวันหรือเกาสิบวันกอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามหนังสือสัญญา โดย
ไมคำนึงวาการแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามหนังสือสัญญานัน้ จะกระทำโดยการลงนาม
หรือวิธีการใด ๆ ตามที่ถือปฏิบัติกันในทางระหวางประเทศหรือตามที่รัฐที่เขาทำหนังสือ
สัญญาตกลงกัน และการกำหนดชวงระยะเวลากอนการแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันก็เพือ่
เปนหลักประกันวา ประชาชนมีเวลาพอสมควรทีจะ
่ เขาถึงรายละเอียดหนังสือสัญญานัน้ ได
5.7.4อื่นๆ
สำหรับมาตรา 190 วรรคหานั้น ขึ้นอยูกับวา จะปรับปรุงแกไขถอยคำในมาตรา
190 วรรคสอง ใหเฉพาะเจาะจงมากขึ้นหรือไม เพราะหากมีการแกไขถอยคำในมาตรา
190 วรรคสอง ใหเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอาจไมจำเปนตองมีกฎหมายวาดวยการกำหนด
ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศอยางกวางขวางหรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุนอยางมีนัยสำคัญ
ก็ได
อยางไรก็ดี ในสวนของกฎหมายเกี่ยวกับการแกไขเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ
จากการปฏิบตั ตาม
ิ หนังสือสัญญายังคงมีความจำเปนอยู เนือ่ งจากจะเปนการสอดคลอง
กับการคงบทบัญญัติของมาตรา 190 วรรคสี่ไว
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5.8คำวนิ จิ ฉัยข องศาลรฐั ธรรมนูญท ่ี 6-7/2551(8กรกฎาคม2551)

5.8.1ขอเท็จจริง54
สืบเนือ่ งจากการทีประธาน
่
วุฒสิ ภาสงความเห็นของสมาชิกวุฒสิ ภา รวม 77 คน
และประธานสภาผูแ ทนราษฎรสงความเห็นของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร จำนวน 151 คน
เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคหก ประกอบ
มาตรา 154 (1) เกีย่ วกับคำแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถนุ ายน 2551
ซึง่ ตอไปในนีจะ
้ เรียกวา “คำแถลงการณรวม” เปนหนังสือสัญญาทีต่ องไดรบั ความเห็นชอบ
ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 หรือไม รวม 2 คำรอง ดังนี้

ก.คำรองทหี่ นึง่ ประธานวุฒสิ ภาสงความเห็นของสมาชิกวุฒสิ ภา มีขอเท็จจริง
สรุปไดวา
1) รัฐบาลไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ใหความเห็นชอบ
การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร เปนมรดกโลก ทั้งนี้โดยผลสืบเนื่องตอมาวันที่ 18
มิถนุ ายน 2551 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ นายนพดล ปทมะ ไดกระทำการ
แทนรัฐบาลลงนามในคำแถลงการณรวม ใหความเห็นชอบการขึน้ ทะเบียนเปนมรดกโลก
ของรัฐบาลกัมพูชา ตลอดจนการรับรองและจำกัดสิทธิบางประการของประเทศไทยใน
แถลงการณรวมดังกลาว จนเปนเหตุเกิดการประทวงโตแยงคัดคานการดำเนินการของ
รัฐบาล นำมาสูความ

ขัดแยงอยางรุนแรงในสังคมและมีแนวโนมจะขยายขอบเขตลุกลาม
ไปอยางกวางขวางทั่วประเทศ ขอเท็จจริงกรณีความขัดแยงเรื่องเขตแดน และปราสาท
พระวิหาร ระหวางไทยและกัมพูชาทีมี่ มาตัง้ แตกอ นปพุทธศักราช 2505 นัน้ เปนขอพิพาท
ในพื้นที่แนวสันปนน้ำบริเวณเทือกเขาพนมดงรักที่เปนที่ตั้งปราสาทพระวิหาร และไดมี
ขอพิพาทระหวางประเทศเกีย่ วกับเขตแดนมาเปนเวลานานตัง้ แตป พ.ศ. 2484 จนมีการนำ
คดีเขาสูการพิจารณาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2502 และศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดมีคำตัดสินเมื่อวันที่
15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2505รวม 2 ประเด็นสำคัญ ประกอบดวย (1) ลงความเห็นวา “ปราสาท
พระวิหาร” ตั้งอยูในอาณาเขตภายใตอธิปไตยของกัมพูชาดวยคะแนนเสียง 9 ตอ 3 และ
54 ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 108 ก หนา 1 – 25 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2551
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(2) ลงความเห็นวา ประเทศไทยมีพันธะที่จะตองถอนกำลัง ทหาร หรือตำรวจ
ผูเฝารักษา หรือดูแลซึ่งประเทศไทยสงไปประจำอยูที่ปราสาทพระวิหารหรือในบริเวณ
ใกลเคียง ดวยคะแนนเสียง 9 ตอ 3 ความขัดแยงดังกลาวยังคงดำรงอยูจนถึงปจจุบัน
แมวาศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดเคยมีคำพิพากษาไปแลวตั้งแตปพุทธศักราช 2505
เป น ต น มา เนื่ อ งจาก ประเทศ ไทย ได มี การ ตั้ง ขอ สงวน และ คั ด ค า น ไม เห็ น ชอบ ใน
คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (นายนพดล ปทมะ) ไดลงนาม
ใน คำ แถลงการณ รวม ใน ฐานะ ตัว แทน ประเทศ ไทย เมื่อ วัน ที่ 1 8 มิถุนายน 2 5 5 1
คำแถลงการณรวมดังกลาวมีปญหาวาไดดำเนินการโดยชอบและเขาขายตามมาตรา 190
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญหรือไม และคำแถลงการณรวมที่นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรี
วาการ กระทรวง การ ตางประเทศ ได ลงนาม รวมกับ ทาง ฝาย กัมพูชา นั้น จะ ถือวา เปน
“ หนังสือ สัญญา” ใน ความ หมาย ของ มาตรา 1 9 0 วรรค สอง ของ รัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย หรือไม
2) บทบัญญัตของ
ิ รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 เปนบทบัญญัตทีิ มี่ หลักการเกีย่ วกับ
การใชอำนาจของฝายบริหารในการทำสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญากับตางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ บทบัญญัติดังกลาวเปนการปรับปรุงหลักการจากของเดิม
ตามมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเปน
บทบั ญ ญั ติ กำหนด ให ก าร ที่ ฝ า ยบริ ห าร จะ ทำ สนธิ สั ญ ญา หรื อ หนั ง สื อ สั ญ ญา กั บ
นานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศที่มีความสำคัญกระทบตออธิปไตยของชาติ
หรือดินแดน หรือตองมีการตรากฎหมายเพื่ออนุวัตรการตองไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภากอน แตบทบัญญัติดังกลาวมีขอขัดของและปรากฏการใชอำนาจฝายบริหารที่
ไมชอบดวยหลักการตามรัฐธรรมนูญสงผลกระทบตอประชาชนอยางกวางขวางในการ
ทำ ขอตกลง การคาเสรี และ สนธิสัญญา ตางๆ จน ตอง มี การ เสนอ ให มี การ ปรับปรุง
บทบั ญ ญั ติ ของ รั ฐ ธรรมนู ญ ใน กรณี ดั งกล าว ซึ่ ง เมื่ อ มี การ ยก ร า ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2 5 5 0 ได มี การ กำหนด หลักการ ที่ สำคัญ เพิ่มเติม
ดังตอไปนี้
2.1) การทำสนธิสญ
ั ญาหรือหนังสือสัญญาอืน่ ระหวางประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศเปนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริยใน
 ฐานะทีทรง
่ เปนประมุขแหงรัฐ
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2.2) สนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีตองขอความเห็นชอบของ
รัฐสภาในกรอบการเจรจา และตองไดรบั ความเห็นชอบจากรัฐสภากอน และภายหลังการ
เจรจาหรือกอนลงนามในหนังสือสัญญามี 5 ประเภทคือ
(1) มีบทเปลี่ยนแปลงอำนาจอธิปไตยของรัฐ
(2) มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ อาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมี
เขตอำนาจ ตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
(3) มีผลกระทบดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศอยาง
กวางขวาง
(4) มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมี
นัยสำคัญ
(5) ตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา
2.3) ใหมีการตรากฎหมายกำหนดขัน้ ตอน และวิธกี ารจัดทำหนังสือสัญญาตาม
ขอ 2.2 (3) (4) ใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอ
รัฐสภา
2.4) กำหนด ให มี การ เยียวยา ประชาชน หรือ ผูประกอบการขนาดกลางหรือ
ขนาดยอม ผูไดรับผลกระทบจากหนังสือสัญญา
2.5) กำหนด ให ศาล รัฐธรรมนูญ มี อำนาจ วินิจฉัย ชี้ขาด ใน กรณี เกิด ปญหา
เกีย่ วกับประเภทของหนังสือสัญญาและการทำหนังสือสัญญาวา ตองไดรบั ความเห็นชอบ
ของรัฐสภาหรือไม
3) ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคำวินิจฉัยที่ 11/2542 ใหความหมาย ”หนังสือ
สัญญา” ตามมาตรา 224 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 สรุปไดวา คำวา “หนังสือสัญญา” หมายถึง ความตกลงระหวางประเทศที่ประเทศ
ไทยไดทำขึ้นเปนหนังสือกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ โดยมีความ
มุงหมายเพื่อใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหวางกันตามกฎหมายระหวางประเทศ ไม
วาความตกลงนัน้ จะจัดขึน้ ในรูปแบบใดและใชชือ่ อยางไร และมีความหมายเชนเดียวกับ
คำวา “สนธิสัญญา” ตอมาศาลรัฐธรรมนูญตีความคำวา “หนังสือสัญญา” อีกครั้งใน
คำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 33/2543 วา “หนังสือสัญญา” แมจะมิไดบัญญัตความ
ิ
หมาย
ไว ใน รัฐธรรมนูญ แต ก็ อาจ กลาว ได วา หนังสือ สัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224
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มีความหมายครอบคลุมถึงความตกลงทุกประเภทที่ประเทศไทยทำขึ้นกับนานาประเทศ
หรือกับองคการระหวางประเทศ โดยมีความมุงหมาย เพื่อใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมาย
ระหวางกันตามกฎหมายระหวางประเทศ หนังสือสัญญาดังกลาวตองมีลักษณะที่ทำขึ้น
เปนหนังสือและเปนสัญญาที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ จากแนวคำ
วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประกอบอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1969 การจะพิจารณาวาขอตกลงหรือความตกลงระหวาง
รัฐหนึ่งกับอีกรัฐหนึ่งมีสถานะเปนสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาหรือไมหรือเปนเพียง
ขอตกลงระหวางรัฐหนึง่ กับเอกชน หรือเปนเพียงขอตกลงเพือ่ ความเขาใจซึง่ ไมมผี ลบังคับ
ใดๆ นั้น มีขอพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑของการเปนสนธิสัญญา โดยอนุสัญญากรุง
เวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1969 ไดใหคำนิยาม
ของคำวา “สนธิสญ
ั ญา” (Treaty) ไวในมาตรา 2 วรรค 1 a วา “สนธิสญ
ั ญา” หมายความวา
“ขอตกลงระหวางประเทศทีได
่ ทำขึน้ เปนลายลักษณอักษรระหวางรัฐตางๆ และอยูภายใต

กฎหมายระหวางประเทศไมวา จะทำขึน้ เปนฉบับเดียวหรือสองฉบับหรือหลายฉบับผนวก
เขาดวยกันและไมวาจะเรียกชื่อเชนใด” จากความหมายของ “สนธิสัญญา” ดังกลาวอาจ
แยกองคประกอบของ “สนธิสัญญา” ได 4 ประการ ดังนี้
(3.1) สนธิสญ
ั ญาเปนขอตกลงระหวางประเทศ หมายความวา สนธิสญ
ั ญาเปน
ขอตกลงระหวางประเทศชนิดหนึ่ง สนธิสัญญาจึงเปนการกระทำทางกฎหมายที่ทำขึ้น
ตัง้ แตสองฝายขึน้ ไป เพือ่ กอใหเกิดความผูกพันตามทีได
่ ตกลงกันไวในสนธิสญ
ั ญาระหวาง
ภาคีของอนุสัญญา
(3.2) ทำขึ้นเปนลายลักษณอักษร หมายความวา สนธิสัญญาทุกฉบับจะตอง
ทำขึ้นเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ขอตกลงระหวางประเทศที่ทำขึ้นดวยวาจา จึงไมใช
สนธิสัญญา
(3.3) ระหวางรัฐตางๆ หมายความวา สนธิสัญญาทุกฉบับโดยหลักจะตองเปน
ขอตกลงระหวางรัฐเทานั้น มิใชขอตกลงที่รัฐทำกับปจเจกบุคคล
(3.4) อยูภายใต

กฎหมายระหวางประเทศ หมายความวา สนธิสัญญาที่ทำขึ้น
ยอมอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ มิใชอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
ภายในของรัฐใดรัฐหนึง่ หรือหลายรัฐแตประการใด ฉะนัน้ ความสมบูรณของสนธิสญ
ั ญา
การ มี ผล ใช บังคับ ของ สนธิสัญญา ผล ทาง กฎหมาย ของ สนธิสัญญา การ สิ้นสุด ของ
สนธิสัญญา ฯลฯ จึงตองเปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศ
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อนึ่ง แมประเทศไทยจะมิไดเปนภาคีอนุสัญญาดังกลาว แตอนุสัญญาดังกลาว
มีผลเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศซึ่งทำใหมีผลใชบังคับกับประเทศที่มิไดเปนภาคี
สมาชิกไปดวยโดยปริยาย
4) หากพิจารณาคำแถลงการณรวม ถือวาเปนหนังสือสัญญาหรือสนธิสัญญา
หรือไมนั้น หากพิจารณาเนื้อหาของคำแถลงการณรวมมีทั้งหมด 6 ขอ โดยมีสาระสำคัญ
สรุปไดวา
(4.1) ราชอาณาจักรไทย สนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารในบัญชี
มรดกโลก ซึ่งเสนอโดยรัฐบาลกัมพูชา ตามที่จะไดมีขึ้นในการประชุมสมัยที่ 32 ของ
คณะกรรมการมรดกโลก (ที่นครควิเบก ประเทศแคนาดา ในเดือนกรกฎาคม 2008) เขต
รอบพื้นที่ของปราสาทพระวิหารปรากฏตามที่ระบุไว ณ บริเวณ N.1 ในแผนที่ที่แนบทาย
ที่จัดทำขึ้นโดยรัฐบาลกัมพูชาแผนที่ดังกลาวใหรวมถึงพื้นที่กันชน (buffer zone) ในดาน
ทิศตะวันออกและดานใตของปราสาทตามที่ระบุไวตามเครื่องหมาย N.2 ดวย
(4.2) ในบรรยากาศแหงความปรารถนาดีและประนีประนอมตอกัน ราชอาณาจักร
กัมพูชายอมรับใหปราสาทพระวิหารถูกเสนอเพือ่ ขึน้ ทะเบียนในบัญชีมรดกโลก โดยขัน้ ตอนนี้
ยังไมใหรวมถึงพื้นที่กันชน (buffer zone) ตามพื้นที่ดานเหนือและตะวันตกของปราสาท
(4.3) แผนที่แนบทายตามที่ระบุในยอหนาที่ 1 ขางตน ใหใชแทนแผนที่เดิมที่
เกีย่ วกับและรวมถึง “Schema Directeur pour la Zonage de Preah Vihear” และรวมถึง
ผัง หรือ แผน แบบ อางอิง ทั้งหมด ที่ ระบุ ถึง เขต พื้นที่ สำคัญ (Core zone) และเขตอื่นๆ
(zonage) เขตพืน้ ทีอ่ นื่ ของปราสาทพระวิหารทีปรากฏ
่
ในคำรองขอขึน้ ทะเบียนของกัมพูชา
(4.4) ในระหวางรอผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการรวม (JBC) เพื่อกำหนด
อาณาเขตเกีย่ วกับพืน้ ทีรอบ
่ ปราสาทดานทิศเหนือและทิศตะวันตก รอบปราสาทพระวิหาร
ซึง่ ระบุโดยเครือ่ งหมายN.3 ไวในแผนทีที่ กล
่ าวถึงในยอหนาที่ 1 ขางตน ใหมีการจัดเตรียม
แผนการจัดการพืน้ ทีดั่ งกลาว โดยวิธกี ารประสานกันระหวางรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทย
อยางสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศดานการอนุรักษ เพื่อที่จะธำรงไวซึ่งคุณคา
ทีโดดเด
่
นเปนสากลของทรัพยสนิ นี้ แผนการจัดการดังกลาวจะถูกรวมเขาไวในแผนจัดการ
สุดทายสำหรับองคปราสาทและพื้นที่รอบๆ ปราสาทนั้น ซึ่งจะตองนำเสนอตอศูนยกลาง
มรดกโลกกอนวันที่ 1 กุมภาพันธ 2010 เพื่อนำเขาพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก
ในการประชุมครั้งที่ 34 ในป 2010
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(4.5) การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารในบัญชีมรดกโลก จะเปนไปโดยไม
กระทบกระเทือนตอสิทธิของราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย ในการกำหนด
เสนเขตแดนของคณะกรรมการรวมเพื่อการกำหนดเขตแดน (JBC) ของทั้งสองประเทศ
(4.6) ราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย ขอแสดงความขอบคุณอยาง
ลึกซึง้ ของผูอำนวยการ

ยูเนสโก นายโคอิชโิ ร มัตซุอุระ สำหรับความชวยเหลือในการอำนวย
ความสะดวกแกกระบวนการในการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารในบัญชีมรดกโลก
5) เนือ้ หาของคำแถลงการณรวมดังกลาวเขาลักษณะเปน “หนังสือสัญญา” หรือ
มีลักษณะเปน “สนธิสัญญา” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1969 มีขอพิจารณา ดังนี้
(5.1) สนธิสัญญาเปนขอตกลงระหวางประเทศ กรณีนี้เปนขอตกลงระหวาง
ราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อตกลงกันในเนื้อหาตามที่กลาวแลวใน
คำแถลงการณรวมตามความในขอ 1 - ขอ 6 โดยมุงหมายใหมีผลผูกพันตอกัน
(5.2) ทำขึน้ เปนลายลักษณอักษร คำแถลงการณรวมไดทำขึน้ เปนลายลักษณอักษร
โดย มี การ ลงนาม โดย ผูมีอำนาจ ทำหนังสือ สัญญา ของ ทั้งสอง ประเทศ ซึ่ง โดย ปกติ
แถลงการณรวมที่ไมประสงคใหมีผลทางกฎหมายไมมีความจำเปนตองลงลายมือชื่อ
(5.3) เปนขอตกลงระหวางรัฐตางๆ ที่มุงใหเกิดผลทางกฎหมาย ในกรณีนี้เปน
ขอตกลงระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเฉพาะขอความในขอ 4
ที่กำหนดพันธกรณีใหทั้งสองฝายตองจัดทำแผนการจัดการพื้นที่รวมกันตามมาตรฐาน
ระหวางประเทศดานการอนุรกั ษ โดยจะนำเสนอตอคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุม
ครัง้ ที่ 34 ในป ค.ศ. 2010 ทีสำคั
่ ญทีส่ ดุ คือ ขอ 5 ซึง่ เปนการสงวนสิทธิของทัง้ สองประเทศ
ใน การ กำหนด เสนเขตแดน ของ คณะกรรมการ รวม อัน แสดงใหเห็น เจตนา ชัดแจง วา
ทั้งสองฝายถือวา แถลงการณรวมมีผลทางกฎหมายอยางแนนอน มิเชนนั้นคูกรณีคงไม
ตกลงรวมกันเปนลายลักษณอักษร โดยลงนามทั้งสองฝาย และตางฝายตางสงวนสิทธิ
(5.4) อยูภายใต

กฎหมายระหวางประเทศ แถลงการณรวมดังกลาวมิไดกำหนด
ให อยู ภายใต กฎหมาย ภายใน รัฐ ใด รัฐ หนึ่ง ดังนั้น กรณี นี้ จึง ตอง อยู ภายใต บังคับ ของ
กฎหมายระหวางประเทศ กลาวโดยสรุปคำแถลงการณรวม ถือไดวาเปน “สนธิสัญญา”
ตามนัยของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม
ค.ศ. 1969 ซึ่งเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศที่มีผลบังคับแมกับประเทศไทยที่มิได
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เปนภาคีดวย หรือเปน “หนังสือสัญญา”ตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ตาม
แนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ไดเคยวางแนวไว
6) ขอพิจารณาตอไปมีวา “หนังสือสัญญา” ดังกลาวเขาลักษณะอยางใดอยางหนึง่
ตามทีบั่ ญญัตไว
ิ ในมาตรา 190 วรรคสอง หรือไม กลาวคือ “... มีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขต
ไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตาม
หนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง
กวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมี
นัยสำคัญ ตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันทีได
่ รบั เรือ่ งดังกลาว” เมือ่ พิจารณาจากเนือ้ หาของความตกลง
รวมกันระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาทีรั่ ฐมนตรี วาการกระทรวงการตางประเทศ
(นายนพดล ปทมะ) ลงนามในนามรัฐบาลไทยดังกลาวขางตนนั้นพบวา คำแถลงการณ
ความตกลงรวม สงผลใหเปนการยกเลิกขอสงวนในการติดตามเอาปราสาทพระวิหาร
กลับคืนมา และมีผลเปนการยอมรับวาปราสาทพระวิหารเปนของประเทศกัมพูชาดวย
การยอมรับในแผนที่กำหนดแนวเขตที่จัดทำโดยเจาหนาที่ผูมีอำนาจของกัมพูชาของ
ประเทศไทย ดังปรากฏขอความในคำแถลงการณรวมวา “...เขตรอบพื้นที่ของปราสาท
พระวิหารปรากฏตามที่ระบุไว ณ บริเวณ N.1ในแผนที่ทีแนบท
่
ายที่จัดทำขึ้นโดยรัฐบาล
กัมพูชา แผนทีดั่ งกลาวใหรวมถึงพืน้ ทีกั่ นชน (buffer zone)ในดานทิศตะวันออกและดานใต
ของ ปราสาท ตามที่ ระบุ ไว ตาม เครื่องหมาย N.2 ดวย…” ดังนั้น การ ลงนาม ใน คำ
แถลงการณรวมจึงมีผลเปนการสละสิทธิขอสงวนการติดตามกลับคืนเปนการยอมรับ
นับถืออธิปไตยของกัมพูชาอยางสมบูรณถาวร และยังมีผลเปนการยอมรับการแสดงสิทธิ
อำนาจอธิปไตยของประเทศกัมพูชานอกเหนือขอบเขตปราสาทพระวิหารดวย กรณีนี้จึง
ตองถือวา ขอตกลงตามคำแถลงการณรวมมีผลเปนการเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทยอยาง
ชัดเจนเทากับ เปนการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ดวย
การทีคณะ
่ รัฐมนตรีเห็นชอบรางคำแถลงการณรวมรัฐบาลไทยและกัมพูชา ฯ เมือ่ วันที่ 17
มิถุนายน 2551 โดยมอบหมายให นายนพดล ปทมะ ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศเปนผูลงนามในแถลงการณรวม ซึ่งนายนพดล ปทมะ ในฐานะรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศไดลงนามในแถลงการณรวม เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2551
จึงมีผลเปนการยกเลิกขอสงวนในการติดตามเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมา และมีผล
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เปนการยอมรับวาปราสาทพระวิหารเปนของประเทศกัมพูชาอยางสมบูรณ นอกจากนี้
การที่รัฐบาลไทยสนับสนุนใหประเทศกัมพูชาเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพียงประเทศ
เดียวอยางที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไปลงนามนั้น การขึ้นทะเบียนตัว
เขาพระวิหารไมไดขึน้ ทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทแตจะตองมีการประกาศเขตพืน้ ทีอนุ
่ รกั ษ
รอบตัวโบราณสถานซึ่งเปนพื้นที่ในเขตไทย การจะอนุญาตใหกอสรางหรือหามกอสราง
หรือการควบคุมใดๆ ก็เปนอำนาจอธิปไตยของไทย หากยินยอมใหกัมพูชาดำเนินการ
ฝายเดียวก็เทากับวาไทยทำ “ความตกลง” ยอมสูญเสียอำนาจอธิปไตยเหนือแผนดินไทย
ดวย ดังนั้นแมวาขอตกลงดังกลาวจะใชคำวา “คำแถลงการณรวม” เพื่อหลีกเลี่ยงไมใช
คำวา “หนังสือสัญญา” ก็ตาม ก็มีสถานะเปน “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2 5 5 0 ทุกประการ และ เห็น ได วา
คำแถลงการณรวมดังกลาวจะกอใหเกิดผลกระทบตออาณาเขตของไทย โดยเฉพาะขอ 3
ที่ใหถือวาแผนที่ตามขอ 1 จะใชแทนแผนที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งกรณียอมสงผลกระทบตอ
อาณาเขตของไทย กรณีเทากับเปนการยอมรับสิทธิเหนือดินแดนของฝายกัมพูชาตามที่
แผน ที่ ที่ ปรากฏ ใน ขอ 1 อันเปน หนังสือ สัญญา ที่ เขา ลักษณะ ตาม มาตรา 1 9 0 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
นอกจาก การ ถือวา คำ แถลงการณ ดังกลาว เปนการ เปลี่ยน แปลง อาณาเขต
ประเทศไทยแลวยังสงผลกระทบตอสังคมของประเทศอยางกวางขวางตามนัยของมาตรา
190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญดวยเหตุผล ดังตอไปนี้
(6.1) เนือ่ งจากขอตกลงดังกลาวมีผลกระทบตออาณาเขตของไทยดังทีได
่ กลาว
แลวขางตน
(6.2) การดำเนินการดังกลาวของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ดำเนินการโดยปราศจากความโปรงใส ทั้งๆ ที่เปนเรื่องผลประโยชนโดยรวมของประเทศ
แตกลับ ดำเนินการ ใน ลักษณะ ที่ ไม เปดเผย ให สาธารณชน ได ทราบ รายละเอียด ของ
ขอตกลง โดยเฉพาะแผนที่แนบทาย ซึ่งเปนสาระสำคัญของขอตกลงดังกลาว
(6.3) การดำเนินการดังกลาวมิไดกระทำไปในลักษณะทีจ่ กั ปกปองผลประโยชน
ของประเทศ กลาวคือ รัฐบาลมีทางเลือกหลายทางที่สามารถดำเนินการไดในลักษณะที่
เปนการรักษาผลประโยชนของประเทศ เชน การยืน่ เรือ่ งเปนเจาของมรดกรวมกับทางฝาย
กัมพูชา เปนตน
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(6.4) โดยเหตุทีเป
่ นการดำเนินการอยางเรงรีบ ไมโปรงใส ไมรักษาผลประโยชน
ประเทศ ประกอบ กับ มี ขอ กลาวหา วาการ เรงรีบ ดำเนินการ ดังกลาว ก็ เพื่อ เปนการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางอดีตผูนำของฝายไทยกับทางฝายกัมพูชา
จากเหตุผลดังกลาวจึงกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมของประเทศอยางกวางขวาง
ซึ่งอาจจะนำไปสูความขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชา หรือระหวางประชาชนชาวไทยกับ
ประชาชนชาวกัมพูชา โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกลาว ในขณะนี้
ปญหาดังกลาวไดกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมไทยอยางกวางขวาง ดังจะเห็นไดจากการ
แสดงการคัดคานการดำเนินการดังกลาวอยางกวางขวาง ทั้งในหมูประชาชนไทยและ
ประชาชนกัมพูชา ตลอดจนสื่อมวลชนทั้งหลายของสองประเทศ อันเปนผลกระทบตอ
ความมั่นคงทางสังคมภายในประเทศและระหวางประเทศอยางกวางขวางที่เกิดขึ้นจริง
แลว (Actual Impact) ไมใชการคาดคะเนวาอาจจะมีผลกระทบแตอยางใดหากปลอยให
สภาพการณดังกลาวนีดำรง
้ อยูโดย
 ผูม อี ำนาจเกีย่ วของไมดำเนินการแกไขสถานการณให
คลี่คลายในเร็ววัน ความขัดแยงดังกลาวอาจพัฒนาไปสูความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ
จนกลายเปนความขัดแยงระหวางรัฐตอรัฐในที่สุด
กลาวโดยสรุป คำแถลงการณรวม มีสถานะเปน “สนธิสัญญา” หรือ “หนังสือ
สัญญา” ตามนัย ของ มาตรา 1 9 0 วรรค สอง ของ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย
พุทธศักราช 2550 อันเปนหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอสังคมอยางกวางขวาง ดังนั้น
การทีรั่ ฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจะไปลงนามในหนังสือสัญญาดังกลาวจึง
ตอง ดำเนินการ ให เปนไปตาม มาตรา1 9 0 ของ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย
พุทธศักราช 2550
7) เมื่อคำแถลงการณรวมดังกลาวขางตนเปน “หนังสือสัญญา” ตามนัยของ
มาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 การไป
ลงนามของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหาไดดำเนินการใหเปนไปตามที่
บัญญัตไว
ิ ในมาตรา 190 การดำเนินการของกระทรวงการตางประเทศโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ (นายนพดล ปทมะ) และมติคณะรัฐมนตรีซึ่งนำโดยนายสมัคร
สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 จึงมีปญหาวา คำแถลงการณรวม
ระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา เพือ่ ขึน้ ทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก
เปนหนังสือสัญญาทีมี่ ผลเปลีย่ นแปลงอำนาจอธิปไตยแหงรัฐ หรือเปลีย่ นแปลง เขตพืน้ ที่
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อาณาเขตประเทศไทย ตามมาตรา 190 วรรคสอง และไมไดดำเนินการใหชอบดวย
กระบวนการรัฐธรรมนูญซึ่งตองนำเสนอตอรัฐสภา ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กลาวคือ มิไดขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
คณะรัฐมนตรีมิไดใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และตอง
ชี้แจง ตอ รัฐสภา เกี่ยวกับ หนังสือ สัญญา นี้ การ ลงนามในคำแถลงการณรวมดังกลาว
จึงเปนการกระทำที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ
จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยชีข้ าดวา คำแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับ
ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน 2551 เปนหนังสือสัญญาทีต่ องไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 190 หรือไม

ข.คำรองทสี่ อง ประธานสภาผูแ ทนราษฎรสงความเห็นของสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรมีขอเท็จจริงสรุปไดวา
เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับการดำเนินการ
ของนายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และการดำเนินการของ
กระทรวงการตางประเทศเกี่ยวกับขอตกลงตางๆ ที่จะกำหนดไวในเอกสาร Joint Communiqué ซึง่ ตอไปจะเรียกวา คำแถลงการณรวม ตอมาเมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551
นาย นพดล ปทมะ ใน ฐานะ ตัวแทน ของ ราชอาณาจักร ไทย ได ลงนาม ใน เอกสาร คำ
แถลงการณรวมดังกลาว โดยคณะรัฐมนตรียังมิไดใหขอมูลและยังมิไดจัดใหมีการรับฟง
ความ คิดเห็น ของ ประชาชน รวมทั้ง ยัง มิได ชี้แจง และไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
เกี่ยวกับเอกสารคำแถลงการณรวม กอนการดำเนินการเพื่อจัดทำและลงนามในเอกสาร
คำแถลงการณรวม นั้น จึงเปนการขัดกับหลักเกณฑที่กำหนดไวในมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเอกสารคำแถลงการณรวมมี
ลักษณะเปนหนังสือสัญญา ซึง่ คณะรัฐมนตรีตองดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190
เนื่องจาก
1) มี ขอตกลง ยอมรับ แผนที่ ที่ จัด ทำขึ้น โดย ฝาย กัมพูชา ซึ่ง เปน แผนที่ แบบ
เดียวกัน กับ แผนที่ ที่ ถูก ทำขึ้น โดย คณะ เจาหนาที่ ฝรั่งเศส ตั้งแต ป ค.ศ. 1912 ตาม
สนธิสัญญาเกี่ยวกับเขตแดนฉบับ ค.ศ. 1904 และฉบับ ค.ศ. 1907 ที่กัมพูชาเคยใช
ประกอบการฟองประเทศไทยในคดีปราสาทพระวิหารเมื่อ พ.ศ. 2502 และศาลโลกมี
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คำพิพากษาเมือ่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2505 ซึง่ ประเทศไทยไมเคยยอมรับเสนเขตแดนตาม
แผนที่ดังกลาว เนื่องจากมิไดกำหนดแนวเขตแดนตามแนวสันปนน้ำธรรมชาติที่ปรากฏ
ในพืน้ ทีจ่ ริงอันเปนขอตกลงทีต่ องยึดตามสนธิสญ
ั ญา ฯ ดังกลาวแตศาลยุตธิ รรมระหวาง
ประเทศกลับเห็นดวยกับแผนที่ของฝรั่งเศสที่กัมพูชานำเสนอในศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศในคดีขอพิพาทเกีย่ วกับปราสาทพระวิหาร โดยไมดำเนินการพิสจู นแนวสันปนน้ำ
ธรรมชาติที่แทจริงตามสนธิสัญญาและตามขอโตแยงของไทย และยังนำหลักทฤษฎี
กฎหมายที่ไมเคยใชในการพิจารณาคดีระหวางประเทศมาใชเปนหลักในการพิจารณา
พิพากษาแทนสนธิสัญญาเกี่ยวกับเขตแดนฉบับ ค.ศ. 1904 และ ค.ศ. 1907 ขางตน
ไดแก ทฤษฎีกฎหมายปดปาก ทฤษฎีอายุความ และทฤษฎีการนิ่งถือเปนการยอมรับ
ทัง้ นี้ ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศมีคำพิพากษาใหไทยยายกำลังทหารทีประจำ
่
อยู ณ ปราสาทพระวิหารออกจากบริเวณปราสาทพระวิหารเมือ่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2505
แตรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยในขณะนั้นไมเคยยอมรับคำพิพากษาของศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศขณะเดียวกันยังไดแสดงออกถึงการไมยอมรับคำพิพากษาทั้งโดยการ
ออกประกาศของรัฐบาลและโดยการทีรั่ ฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศมีหนังสือ
โตแยง คัดคานและสงวนสิทธิของไทยยังศาลยุติธรรมระหวางประเทศดวย แตเพื่อไมให
มีปญหาเนือ่ งจากเห็นวาไทยเปนสมาชิกสหประชาชาติจึงจะยอมเคลือ่ นยายกำลังทหาร
ออกจากบริเวณปราสาทพระวิหาร แตศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศกลับมิไดกำหนดแนว
บริเวณปราสาทพระวิหารไวในคำพิพากษา ทำใหไมสามารถทราบแนวเขตทีจะ
่ ตองเคลือ่ น
ยายกำลังทหารออกมาได กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือเสนอแนวทางใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณากำหนดแนวเขตบริเวณปราสาทพระวิหาร โดยใชถอยคำวา “ทีป่ ระชุมไดพิจารณา
แลวเห็นวาการทีจะ
่ กำหนดบริเวณปราสาทพระวิหารเพือ่ ทีกั่ มพูชาจักไดมีอำนาจอธิปไตย
ตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศนั้น อาจทำได 2 วิธี” แตคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 โดยใชถอยคำวา “ลงมติวาการกำหนดเขต
ปราสาทพระวิหารใหใชวิธีที่ 2” ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีไดตัดคำวา “อธิปไตยออก” แสดงให
เห็นเจตนารมณอันชัดแจงวา คณะรัฐมนตรีไมตองการใหแนวเขตบริเวณปราสาทดังกลาว
เปน เขต แดน ดัง นั้น การ กำหนด แนวเขต บริเวณ ปราสาทพระวิหารตามขอเสนอของ
กระทรวงมหาดไทยจึงเปนเพียงเพื่อใหทราบแนวเขตที่จะเคลื่อนยายกำลังทหารออกมา
เทานั้น ซึ่งก็คือบริเวณพื้นที่ N.1 ในแผนที่ ซึ่งนายนพดล ปทมะอางวา เปนแผนผังทาย
เอกสารคำแถลงการณรวม มิใชแผนที่ แตตามขอความในเอกสารคำแถลงการณรวม
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กลับใชคำวา MAP ซึง่ แปลวาแผนที่ และระบุไววาเปนแผนทีที่ ฝ่ ายกัมพูชาเปนผูจ ดั ทำขึน้
แนบทายเอกสารคำแถลงการณรวมแตฝายเดียว และในความเปนจริง ตามแผนที่ที่
ประเทศไทยยึดถือตามที่โตแยงศาลยุติธรรมระหวางประเทศ และสงวนสิทธิไวนั้นพื้นที่
N.1 N.2 (บางสวน) และ N.3 ในแผนที่แนบทายเอกสารคำแถลงการณรวม ก็ลวนแลวแต
อยู  ใน แนวเขต ของ ประเทศ ไทย ตาม แนว สั น ป น น้ ำ ธรรมชาติ จริ ง ตาม ข อ ตกลง ใน
สนธิสญ
ั ญาเกีย่ วกับเขตแดนฉบับ ค.ศ. 1904 และ ค.ศ. 1907 และเปนไปตามแนวเขตแดน
ในแผนที่ของไทยทีทำขึ
่ ้นเมื่อ ค.ศ.1932 ดวย อยางไรก็ตาม นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศในฐานะตัวแทนของราชอาณาจักรไทย กลับแสดงออก
ทั้งในการประชุมเจรจาตกลงกับ Mr. Sok An, Deputy Prime Minister, Minister in
charge of the office of the Council of Ministers ในฐานะตัวแทนของราชอาณาจักร
กัมพูชาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปราสาทพระวิหาร ที่สำนักงานใหญองคการ
UNESCO ณ กรุงปารีส ตอหนา Mrs. Francoise Riviere ตำแหนง Assistant DirectorGeneral for Culture of UNESCO Ambassador Francesco Caruso Mr.Azedine
Beschaouch Mrs. Paola Leoncini Bartoli และ Mr. Giovanni Boccardi และโดย
ขอความในขอตกลงในเอกสารคำแถลงการณรวม วาพื้นที่ N.1 เปนดินแดนของกัมพูชา
แตผูเดียวซึ่งไมเปนความจริง
2) นายนพดล ปทมะ อางวา พื้นที่ N.1 ตามแผนที่เปนดินแดนของกัมพูชา
ตามคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศ แตขอเท็จจริงไมเปนดังนั้น เนื่องจาก
ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศพิพากษาใหปราสาทพระวิหารอยูใน
 ดินแดนภายใตอธิปไตย
ของประเทศกัมพูชา ซึ่งมีความหมายถึงเฉพาะตัวปราสาทพระวิหารเทานั้น ไมรวมไปถึง
ดินแดนบริเวณปราสาทพระวิหาร ดังนั้นพื้นที่ N.1
ตามที่ นาย นพดล ปทมะ อางถึง เปนการ ดำเนินการ เกิน กวา คำ ตัดสิน ของ
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ อีกทั้งศาลยุติธรรมระหวางประเทศก็มิไดเปนผูกำหนด
แนวเขตดังกลาว หากแตคณะรัฐมนตรีของไทยเปนผูกำหนด

เปนแนวเขตบริเวณปราสาท
พระวิหารตามขอเสนอของกระทรวงมหาดไทย เพือ่ ใหหนวยงานราชการของไทยสามารถ
ทราบแนวเขตบริเวณทีจ่ ะปฏิบตั งาน
ิ ใหถูกตองตามคำพิพากษาของศาลยุตธิ รรมระหวาง
ประเทศไดดังที่กลาวมาแลวขางตน อีกทั้งคณะรัฐมนตรีโดยลำพังก็ไมมีอำนาจที่จะ
กำหนดแนวเขตแดนระหวางประเทศไดดวย ขอกลาวอางของนายนพดล ปทมะ ในขอนี้
จึงไมถูกตอง
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3) นายนพดล ปทมะ ไดกลาวอางอีกวารัฐบาลไทยเมื่อ พ.ศ.2505 ไดมีมติยก
พืน้ ทีบริ
่ เวณพืน้ ที่ N.1 ใหแกราชอาณาจักรกัมพูชาตามคำพิพากษาศาลยุตธิ รรมระหวาง
ประเทศแลว พื้นที่ดังกลาวจึงเปนของราชอาณาจักรกัมพูชาแลว การกำหนดในเอกสาร
คำแถลงการณรวม และในแผนทีแนบท
่
ายเอกสารดังกลาวในลักษณะวาพืน้ ทีบริ
่ เวณพืน้ ที่
N.1 เปนของราชอาณาจักรกัมพูชาจึงไมเปนการเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย เพราะรัฐบาล
ไทยเมื่อ พ.ศ. 2505 ไดมีมติยกพื้นที่บริเวณพื้นที่ N.1 ใหแกกัมพูชาตามคำพิพากษา
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศดังกลาวแลวนั่นเอง ทั้งนี้ นายนพดล ปทมะ อางวาที่ตนเชื่อ
เชนนั้นเพราะในหนังสือขอเสนอของกระทรวงมหาดไทยที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณากำหนดแนวเขตบริเวณปราสาทพระวิหารนั้น กระทรวงมหาดไทยระบุวาการ
กำหนดแนวเขตบริเวณปราสาทพระวิหารดังกลาวก็เพื่อใหทราบพื้นที่ที่จะใหกัมพูชามี
“อำนาจอธิปไตย” เหนือพื้นที่นั้นตามคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ดังนั้นจึง
เทากับวารัฐบาลไทยเมื่อ พ.ศ. 2505 ไดมีมติยกพื้นที่บริเวณพื้นที่ N.1 ใหแกกัมพูชาตาม
คำพิพากษาศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศแลวนัน่ เอง ขอกลาวอางดังกลาวของนายนพดล
ปทมะ ก็ไมถูกตอง เพราะรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีไมมีอำนาจลงมติยกดินแดนหรือ
กำหนดอาณาเขตไทยใหแกประเทศใดไดโดยตัวเอง และคำวา “อำนาจอธิปไตย” ก็มิได
หมายถึงดินแดนหรือพืน้ ดิน แตหมายถึงอำนาจในการปกครองดูแลพืน้ ทีนั่ น้ เทานัน้ ดังเชน
ที่ กำหนด ใน รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก ร ไทย ทุ ก ฉบั บ รวมทั้ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2505 ทีใช
่ อยูในปจจุบันในมาตรา 3 วรรคหนึ่ง วา
“อำนาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผู ท รงเปนประมุข ทรง
ใชอำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
การที่นายนพดล ปทมะ ยกคำวา “อำนาจอธิปไตย” เปนขออางวารัฐบาลไทย
เมื่อ พ.ศ. 2505 ได มี มติ ยก พื้นที่ บริเวณ พื้นที่ N.1 ให แก กัมพูชา ตาม คำ พิพากษา
ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศแลวจึงเปนการไมถกู ตอง และเนือ้ หาขอตกลงในเอกสารคำ
แถลงการณรวม รวมทัง้ การแสดงออกของนายนพดล ปทมะ จึงทำใหเปนการเปลีย่ นแปลง
อาณาเขตไทยหรืออาจมีผลใหถูกยกขึน้ เปนขออางทีทำให
่ เกิดการเปลีย่ นแปลงอาณาเขต
ไทยได
4) นับแตคณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการกำหนดเสนแนวเขตบริเวณปราสาท
พระวิหารเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2505 ก็ไมปรากฏวามีคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลใดของ
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ประเทศไทยมีมติเกี่ยวกับพื้นที่ N.1 อีกเลย การที่นายนพดล ปทมะ อางวารัฐบาลไทยได
ยกพืน้ ที่ N.1 ใหกัมพูชาแลวจึงไมถกู ตอง ประกอบกับแผนทีที่ กั่ มพูชาและประเทศไทยใช
อางอิงมีมาตราสวนทีแตกต
่
างกัน การตกลงยอมรับแผนทีที่ กั่ มพูชาเปนผูจ ดั ทำขึน้ จึงอาจ
มีผลกระทบตอแนวเขตแดนอื่น ๆ ของไทยที่ตอเนื่องกับแนวเขตแดนในพื้นที่ N.1 ซึ่งอาจ
มีผลกระทบตออาณาเขตไทยไดในอนาคต
5) นายนพดล ปทมะ อางอีกวาตามแผนที่ L 7017 ที่กรมแผนที่ทหาร และ
หนวยราชการไทยใชอยูในปจจุบันปรากฏเสนเขตแดนที่แสดงพื้นที่ N.1 อยูนอกเขต
ประเทศไทยแสดงวาพืน้ ที่ N.1 มิใชเปนเขตแดนในอาณาเขตไทย แตในความเปนจริงแผน
ที่ L 7017 มีขอความระบุไวในตอนลางวา “แนวพรมแดนระหวางประเทศในแผนทีระวาง
่
นี้ ต อ ง ไม ถื อ กำหนด เป น ทางการ” และ ใช คำ ภาษา อังกฤษ วา “ D e l i n e a t i o n o f
international boundaries must not be considered authoritative” แสดงวาเสนเขต
แดนในแผนที่ L 7017 ไมสามารถนำมาใชอางอิงแนวอาณาเขตไทยอยางเปนทางการได
ดังที่นายนพดล ปทมะ กลาวอาง และกรณีที่นายนพดล ปทมะ อางวาแผนที่แนบทาย
เอกสารคำแถลงการณรวมเปนเพียงแผนผังมิใชแผนที่ แตตนฉบับภาษาอังกฤษของ
เอกสารคำแถลงการณรวม ใชคำวา “MAP”ซึ่งแปลวา แผนที่ มิใชแผนผังดังที่นายนพดล
ปทมะ กลาวอาง
6) ขอเท็จจริงยังปรากฏอีกวา แมจะไมมีปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ N.1 แตยังมี
ขอหวงใยและความไมชัดเจนวาแนวเขตทีกำหนด
่
พืน้ ที่ N.1 ในแผนทีที่ นาย
่ นพดล ปทมะ
นำมาแสดงตอสาธารณชนนั้นเปนแนวเขตที่ถูกตองตามแนวเขตเดิมที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดและไดวางแนวรั้วลวดหนามไวเมื่อ พ.ศ. 2505 หรือไม และยังปรากฏขอหวงใย
ของหนวยทหารในพืน้ ทีและ
่ หนวยทหารทีไป
่ สำรวจแนวเขตตามแผนทีที่ นาย
่ นพดล ปทมะ
นำมาแสดงวาอาจมีแนวเขตที่ไมถูกตอง และประเทศไทยอาจเสี่ยงตอการเสียดินแดน
จากการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปราสาทพระวิหารอีกดวย และกรณีที่นายนพดล ปทมะ
อางวาพื้นที่ N.3 ในแผนที่เปนพื้นที่ทับซอนระหวางไทยกับกัมพูชา แตปรากฏวาเมื่อ
กระทรวงการตางประเทศมีหนังสือคัดคานการขึน้ ทะเบียนปราสาทพระวิหารไปยังกัมพูชา
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2551กัมพูชาไดมีหนังสือตอบกลับมาวานายสมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไดใหการสนับสนุนการดำเนินการดังกลาวแลว และยืนยัน
วาไมมพืี น้ ทีทั่ บซอนกับประเทศไทยแตอยางใดแสดงวา กัมพูชาไมเคยยอมรับแนวเขตแดน

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

ใดๆ ที่ไทยอาง เพราะแนวเขตแดนที่ไทยใชอางอิงนั้นไมตรงกับแผนที่ที่กัมพูชาใชอัน
มาจากแนวเขตในแผนที่ที่ไทยไมเคยยอมรับการที่นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง การ ตางประเทศ ใน ฐานะ ตัว แทน ของ ราชอาณาจักรไทยลงนามในเอกสาร
คำแถลงการณรวม กับตัวแทนกัมพูชาและยอมรับแผนที่ของกัมพูชาอาจเปนเหตุที่ถูก
นำมาใชเปนขอตอสูกับประเทศไทยในอนาคต และอาจทำใหประเทศไทยเสียดินแดนได
7) ในเอกสารคำแถลงการณรวมดังกลาวยังมีขอตกลงเกี่ยวกับการรวมกัน
บริหารจัดการพื้นที่ N.3 ระหวางไทยกับกัมพูชา หรือผูที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลของ
แตละประเทศซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ในอาณาเขตไทย จึงเทากับเปนขอตกลงที่ให
กัมพูชามีอำนาจบริหารจัดการบนพืน้ ทีแผ
่ นดินไทย ภายใตการขึน้ ทะเบียนเปนมรดกโลก
แตเพียงฝายเดียวของกัมพูชา อันเปนอำนาจปกครองของรัฐบาลไทยและเปนอำนาจ
อธิปไตยของประเทศไทย นอกจากนั้น ไทยกับกัมพูชาไดจัดตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อ
พัฒนาพืน้ ทีบริ
่ เวณปราสาทพระวิหาร เมือ่ พ.ศ. 2546 ซึง่ อาจมีผลผูกพันดานการคา การ
ลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญอีกดวย ที่สำคัญจะมีผลกระทบตอ
สังคมของประเทศอยางมาก ดวยเหตุนี้ เนื้อความของเอกสารคำแถลงการณรวมฉบับ
ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 ซึง่ ลงนามโดยนายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศในฐานะตัวแทนของราชอาณาจักรไทย กับตัวแทนของราชอาณาจักร
กัมพูชา จึงเปนพันธกรณีขอตกลงระหวางตัวแทนของทัง้ สองประเทศ เอกสารดังกลาวจึง
มีลักษณะเปนหนังสือสัญญาตามความหมายของมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มิใชเปนเพียงแถลงการณตามที่นายนพดล ปทมะ
กลาวอางอีกเชนกัน
8) เอกสารคำแถลงการณรวม หากนำไปใชบังคับระหวางประเทศยอมสามารถ
ถู ก ยก ข อ อ า ง ตาม สนธิ สั ญ ญา กรุ ง เวี ย นนา เกี่ ย วกั บ ความ หมาย ของ สั ญ ญา หรื อ
สนธิสัญญาขึ้นมาเปนขอตอสูไดวาเอกสารคำแถลงการณรวมดังกลาวมีลักษณะเปน
หนังสือสัญญาหรือสนธิสญ
ั ญาตามความหมายของสนธิสญ
ั ญากรุงเวียนนาและจะมีผล
ผูกพันประเทศไทยตามกฎหมายระหวางประเทศ มิใชเปนเพียงแคแถลงการณตามทีนาย
่
นพดล ปทมะ พยายามกลาวอาง
จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยชีข้ าดวา เอกสารคำแถลงการณรวม เปนหนังสือ
สัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 หรือไม และการกระทำของคณะรัฐมนตรี และ
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นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศที่ไดดำเนินการเกี่ยวกับ
ขอตกลงและเงือ่ นไขในเอกสาร รวมทัง้ การลงนามในเอกสารคำแถลงการณรวมของนาย
นพดล ปทมะ เปนการกระทำที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 190
5.8.2ประเด็นท ี่ศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัย มีดังนี้
ก. ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองทัง้ สองขางตนไววินจิ ฉัยชีข้ าดตามมาตรา
190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หรือไม
ข. คำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา หรือ Joint Communiqué ฉบับลงวันที่
18 มิถนุ ายน 2551 เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 190 หรือไม
ค. หากคำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา หรือ Joint Communiqué ฉบับลงวันที่
18 มิถนุ ายน 2551 เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 190 แลว คำแถลงการณรวมดังกลาวเปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 วรรคสอง ซึ่งตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา หรือไม
5.8.3คำวินิจฉัย


ก.ศาลรฐั ธรรมนูญม อี ำนาจรบั ค ำรองทงั้ สองขา งตนไ วว นิ จิ ฉัยช ขี้ าดตาม
มาตรา190ของรฐั ธรรมนูญแ หงร าชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550
หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรค สอง บัญญัติ วา “หนั ง สื อ สั ญ ญา ใด มี บท
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออก
พระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ ใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน
หรืองบประมาณของประเทศ อยางมีนัยสำคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
ในการนี้ รัฐสภา จะ ตอง พิจารณา ให แลวเสร็จ ภายใน หก สิบ วัน นับแต วันที่ ไดรับ เรื่อง
ดังกลาว” และวรรคหก บัญญัติวา “ในกรณีที่มีปญหาตามวรรคสอง ใหเปนอำนาจของ

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

ศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยใหนำบทบัญญัติตามมาตรา 154(1) มาใชบังคับ
กับการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม”
มาตรา 154 บัญญัติวา “รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว
กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลง
พระ ปรมาภิไธย ตาม มาตรา 1 5 0 หรือ ราง พระ ราช บัญญัติ ใด ที่ รัฐสภา ลงมติ ยืนยัน
ตาม มาตรา 1 5 1 กอน ที่ นายกรัฐมนตรี จะ นำ ราง พระ ราช บัญญัติ นั้น ขึ้น ทูล เกลา
ทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง
(1) หากสมาชิกสภาผูแทน
 ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภา
รวมกันมีจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสอง
สภา เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตรา
ขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภา
ผูแทน
 ราษฎร ประธานวุฒสิ ภาหรือประธานรัฐสภาแลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภา
ที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงให
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา”
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจคำรองที่หนึ่งของประธานวุฒิสภาที่มีสมาชิกวุฒิสภา
รวมกันเสนอความเห็นตอประธานวุฒสิ ภา มีจำนวน 77 คน และคำรองทีส่ องของประธาน
สภาผูแทนราษฎรที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรวมกันเสนอความเห็นตอประธานสภา
ผูแทน
 ราษฎร มีจำนวน 151 คนแลวเห็นวา จำนวนสมาชิกวุฒสิ ภาและสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรทีร่ วมกันเสนอความเห็นในแตละคำรองมีจำนวนไมนอยกวาหนึง่ ในสิบของจำนวน
สมาชิก ทั้งหมด เทา ที่ มี อยู ของ ทั้งสอง สภา จึง เปนไปตาม หลักเกณฑ ที่ บัญญัติ ไว ใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา190 วรรคหก ประกอบมาตรา 154 (1) จึงมีคำสั่งใหรับคำรองทั้งสอง
ไววินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 และขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ขอ 25 และขอ 27 และเนื่องจากคำรอง
ทั้งสองคำรองดังกลาวเปนเรื่องที่มีประเด็นในการพิจารณาวินิจฉัยอยางเดียวกัน จึงให
รวมการพิจารณาเขาดวยกัน
1) เพือ่ ประโยชนแหงการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญไดใหผูที เกี
่ ย่ วของกับคำรอง
ทั้งสองมาชี้แจงและใหถอยคำพรอมเอกสารประกอบ ไดแก นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศ และนายกฤต ไกรจิตติ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ
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1.1) นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ชี้แจงและให
ถอยคำตอศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นเกี่ยวกับคำแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับ
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เปน หนังสือ ที่ ตอง ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 หรือไม สรุปไดวา เมื่อ พ.ศ. 2505 ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
พิพากษาวา ปราสาทพระวิหารตั้งอยูบนดินแดนที่อยูภายใตอธิปไตยของกัมพูชา ดวย
เหตุนี้ คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงมีมติปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศ โดยใหคืนปราสาทและดินแดนรอบปราสาท เมื่อวันที่10 กรกฎาคม พ.ศ.2505
หลังจากนั้นในการจัดทำแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร คือ แผนที่ L 7017 ไดปรากฏแนว
เสนเขตแดนที่ไดตัดที่ดินกับปราสาทไปใหประเทศกัมพูชาแลว และแผนที่ดังกลาวเปน
แนวทางในการบริหารราชการแผนดินและหนวยงานทุกหนวยงานตองปฏิบตั ตาม
ิ ตอมา
ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกทีนิ่ วซีแลนด ป พ.ศ. 2505 มีมติของคณะกรรมการ
มรดกโลก สรุปไดวาประเทศกัมพูชาและประเทศไทยเห็นพองกันอยางเต็มที่วาปราสาท
พระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์มีคุณคาจะตองไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยเร็วที่สุด
ดังนั้น ประเทศกัมพูชาและประเทศไทยตกลงกันวากัมพูชาจะเสนอขึ้นทะเบียนปราสาท
พระ วิหาร เปน มรดก โลก อยาง เปนทางการ ใน การ ประชุม คณะกรรมการ มรดก โลก
สมัยประชุมที่ 32 ป พ.ศ. 2551 โดยการสนับสนุนอยางแข็งขันจากไทย จึงเห็นไดวาการ
สนับสนุนใหกัมพูชาขึน้ ทะเบียนปราสาทไมไดเกิดขึน้ จากการกระทำของรัฐบาล ชุดนีเป
้ น
ครั้งแรก แตเกิดขึ้นตั้งแตรัฐบาลสมัยพลเอก สุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ในการ
จัดทำคำแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถนุ ายน 2551 การเจรจาบรรลุผล
ทีเ่ กาะกงและทีปารี
่ ส ประเทศกัมพูชายอมจดทะเบียนมรดกโลกเฉพาะทีเป
่ นตัวปราสาท
โดยตองไปจัดทำแผนทีขึ่ น้ ใหมตามทีแนบท
่
ายคำแถลงการณดังกลาว หลังจากทำแผนที่
ขึ้นแลวเจาหนาที่ของไทยไดไปตรวจสอบปรากฏวาไมมีสวนหนึ่งสวนใดล้ำเขามาใน
เขตแดนของประเทศไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจึงนำแถลงการณรวม
และแผนที่เสนอใหสภาความมั่นคงแหงชาติพิจารณาเห็นชอบ จึงนำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา เห็นชอบ ใน วันที่ 17 มิถุนายน 2551 และ รัฐมนตรี วาการ กระทรวง การ
ตางประเทศไปลงนามในคำแถลงการณรวมในวันที่ 18 มิถุนายน 2551 หลังจากไดรับ
มอบอำนาจจากคณะรัฐมนตรีแลว การจัดทำคำแถลงการณรวมไมไดมีเจตนาทีจ่ ะทำเปน
หนังสือสัญญาหรือสนธิสัญญาใดๆ เพียงตองการสะทอนเจตนารมณทางการเมืองที่
ทัง้ สองฝายไดแกไขปญหาเกีย่ วกับเรือ่ งปราสาทพระวิหารรวมกัน และไมไดมีผลเปนการ

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

เปลีย่ นแปลงเขตแดนหรืออธิปไตยของประเทศไทย นอกจากนัน้ พืน้ ทีทั่ บซอนก็ยังเปนพืน้
ที่ทับซอนเหมือนเดิมไมไดมีการสละใหกับประเทศกัมพูชาแตอยางใด
1.2) นายกฤต ไกรจิตติ อธิบดีกรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย ชีแจง
้ และใหถอยคำ
ในประเด็นเกีย่ วกับคำแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถนุ ายน 2551 เปน
หนังสือ ที่ ตอง ไดรับ ความ เห็นชอบ ของ รัฐสภา ตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา1 9 0 หรือ ไม
สรุปไดวา ศาลยุติธรรม ระหวาง ประเทศ พิพากษา วา ปราสาท พระ วิหาร ตั้ง อยู ใน
อาณาเขตภายใตอธิปไตยของประเทศกัมพูชาคำวา อาณาเขต นั้น หมายถึง Territory
ซึ่งมีเสนเขตแดนเปนตัวกำหนด สวนคำวา Sovereignty หมายถึงอธิปไตยเหนือดินแดน
ซึ่งมีเสนเขตแดนเปนตัวกำหนด ดังนั้น ปราสาทพระวิหาร และดินแดนที่อยูใตปราสาท
เปนของประเทศกัมพูชา ตั้งแตป พ.ศ. 2505 แลว สำหรับคำแถลงการณรวมที่สนับสนุน
การขึ้นทะเบียนมรดกโลก ไมถือวาเปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190
วรรค สอง แต เปน เพียง การ แสดง เจตนารมณ ทาง การเมือง มิได อยู ใน ความ หมาย
ของสนธิสัญญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา เพราะไมได
เปนความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา หากแตเปนเรื่องที่ประเทศไทย
แถลงวาประเทศไทยสนับสนุนการขึน้ ทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกตามพืน้ ที่
ที่จำกัดเฉพาะตัวปราสาทซึ่งอยูในดินแดนกัมพูชาและขอตกลงในคำแถลงการณรวม
ก็มิไดเปนการกอใหเกิดนิติสัมพันธใดๆ ทั้งสิ้น


ข.คำแถลงการณร ว มไทย-กัมพูชาหรือJointCommuniquéฉบับล งวันที่
18มิถนุ ายน2551เปนหนังสือสญ
ั ญาตามรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยพุทธศักราช2550มาตรา190หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา คำวา “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 190 หมายถึง ความตกลงระหวางประเทศทุกประเภททีจั่ ดทำขึน้ ระหวางประเทศ
ไทยกับตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษร และ
อยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะถูกบันทึกไวในเอกสารฉบับเดียว
หรือหลายฉบับทีเกี
่ ย่ วพันกัน และไมวา จะเรียกชือ่ วาอยางไร อันเปนความหมายทีตรงกั
่ น
กับคำวา “treaty” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
และตรงกับที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยใหความหมายไวแลวในคำวินิจฉัยที่ 11/2542 และ
คำวินิจฉัยที่ 33/2543
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คำแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถนุ ายน 2551 ประกอบดวย
การกระทำระหวางรัฐตอรัฐ เปนลายลักษณอักษร โดยผูมีอำนาจทำหนังสือสัญญาของ
ทั้งสองประเทศซึ่งปกติคำแถลงการณรวมที่ไมประสงคจะใหมีผลทางกฎหมายนั้นไมมี
ความจำเปนตองลงนาม แตในคำแถลงการณรวมนี้ฝายไทยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศเปนผูล งนาม นอกจากนี้ คำแถลงการณรวมดังกลาวยังมุง ใหเกิดผลทาง
กฎหมาย โดยพิจารณาจากพันธกรณีทีทั่ ง้ สองฝายจะจัดทำแผนบริหารจัดการพืน้ ทีร่ วมกัน
คำแถลงการณรวมนีจึ้ งเขาองคประกอบของลักษณะความตกลงระหวางประเทศ โดยทัง้
สองฝายตางสงวนสิทธิซึ่งกันและกัน เมื่อคำแถลงการณรวมดังกลาวมิไดกำหนดใหอยู
ภายใตกฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่ง จึงตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวาง
ประเทศ
เมื่อคำแถลงการณรวมดังกลาวเปนหนังสือบันทึกขอตกลงอันเปนผลมาจาก
การประชุม รวมกันระหวางผูที มี่ อำนาจทำความตกลงระหวางประเทศผูกพันประเทศไทย
และกัมพูชาได โดยไดประชุมทำความตกลงกันในรูปแบบและลักษณะของการประชุม
เพื่ อ ทำความตกลง ระหว า ง ประเทศ และ ผู  มี อ ำนาจ ทำการแทน ประเทศ ทั้ ง สอง ก็
ทำความตกลงกันได 6 ขอ ดังทีบั่ นทึกไวในคำแถลงการณรวมนัน้ ดวยเหตุนี้ คำแถลงการณ
รวมดังกลาวจึงเขาลักษณะเปน “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 แลว





ค.หากคำแถลงการณรวมไทย–กัมพูชาหรือJointCommuniquéฉบับ
ลงวันที่ 18มิถุนายน2551เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา190แลวคำแถลงการณ
รวมดงั กลาวเปนห นังสือส ญ
ั ญาตามรฐั ธรรมนูญแ หงร าชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช2550มาตรา190วรรคสองซึ่งตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาหรือไม
หากคำแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา หรือ Joint Communiqué ฉบับลงวันที่
18 มิถนุ ายน 2551 เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 190 แลว คำแถลงการณรวมดังกลาว เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 วรรคสอง ซึ่งตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา หรือไมศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา 190
วรรคสอง บัญญัติวา

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

“หนังสือสัญญาใดมีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพืน้ ทีนอก
่ อาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา
หรือมีผลกระทบตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือ
มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ ตอง
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแตวันทีได
่ รบั เรือ่ งดังกลาว” ซึง่ รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคสอง ไดบัญญัติ
ถึงหนังสือสัญญารวม 5 ประเภททีต่ องไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภากอนทีคณะ
่ รัฐมนตรี
จะอนุมัติใหมีการลงนามในหนังสือสัญญานั้นใหมีผลผูกพันประเทศไทย คือ
1) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
2) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นทีนอก
่ อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมี
สิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
3) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือ
สัญญานั้น
4) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของ
ประเทศ อยางกวางขวาง
5) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของ
ประเทศอยางมีนัยสำคัญการที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคสอง กำหนดประเภทของ
หนังสือสัญญาทีคณะ
่ รัฐมนตรีจะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภา นัน้ ก็เนือ่ งจากหนังสือ
สัญญานั้นเปนหนังสือสัญญาที่มีความสำคัญกอนที่หนังสือสัญญานั้นจะมีผลผูกพันกับ
ประเทศ หรือ องคการ ระหวาง ประเทศ ที่ เปน คูสัญญา สมควรไดรับการพิจารณาอยาง
รอบคอบทัง้ โดยคณะรัฐมนตรีซึง่ เปนฝายบริหารทีมี่ อำนาจหนาทีใน
่ การทำหนังสือสัญญา
ดังกลาว และโดยรัฐสภาซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติและเปนตัวแทนของประชาชนซึ่งเปน
เจาของอำนาจอธิปไตยดวย ซึง่ เมือ่ พิจารณาประเภทของหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 190 วรรคสองแลว เห็นวา คำวา “หนังสือสัญญาทีมี่ บทเปลีย่ นแปลง...” นัน้ ใชกบั
หนังสือสัญญารวม 2 ประเภท คือหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
หนังสือสัญญาทีมี่ บทเปลีย่ นแปลงเขตพืน้ ทีนอก
่ อาณาเขตซึง่ ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งแมวาถอยคำ
ที่ใชกับหนังสือสัญญาทั้งสองประเภทนี้ จะบัญญัติวา หากเปนหนังสือสัญญาที่มีบท
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เปลีย่ นแปลง อันดูเหมือนวาจะตองปรากฏชัดในขอบทหนังสือสัญญาวามีบทเปลีย่ นแปลง
อาณาเขตไทยหรือพืน้ ทีนอก
่ อาณาเขตซึง่ ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจจึง
ตองขอความเห็นชอบของรัฐสภา แตหากแปลความเชนวานั้น ก็จะไมเกิดผลตามความ
มุง หมายของรัฐธรรมนูญทีมุ่ ง จะตรวจสอบควบคุมการทำหนังสือสัญญากอนทีฝ่ ายบริหาร
จะไปลงนามใหมีผลผูกพันประเทศ ซึง่ จะเกิดปญหาตามมาภายหลังได จึงตองแปลความ
วาหากหนังสือสัญญาใดทีคณะ
่ รัฐมนตรีจะไปดำเนินการทำกับประเทศอืน่ หรือกับองคการ
ระหวางประเทศมีลักษณะของหนังสือสัญญาทีอาจ
่ มีผลเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย หรือ
อาจ มี ผล เปลี่ยนแปลง เขต พื้นที่ นอก อาณาเขต ซึ่ง ประเทศ ไทย มี สิทธิ อธิปไตย หรือ มี
เขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศก็ตองนำหนังสือสัญญานัน้
ขอความเห็นชอบของรัฐสภากอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคสอง และวรรคสาม
สวนหนังสือสัญญาทีจ่ ะตองออกพระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ ใหการเปนไปตามหนังสือ
สัญญานั้นมีความชัดเจนของถอยคำอยูแลว แตสำหรับหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอ
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง และหนังสือสัญญาทีมี่
ผล ผูกพัน ดาน การ คา การ ลงทุน หรือ งบประมาณ ของประเทศอยางมีนัยสำคัญ นั้น
เปนเรือ่ งทีผู่ ทำหนั

งสือสัญญาจะตองใครครวญใหรอบคอบกอนทีจ่ ะดำเนินการทำหนังสือ
สัญญาดังกลาว โดยตองพิจารณาวาหากกระทำไปแลวจะกอใหเกิดผลกระทบหรือมี
ผลผูกพันตามประเภทของหนังสือสัญญาทีรั่ ฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคสอง บัญญัตไว
ิ
หรือไม แลวตัดสินใจวาจะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภากอนหรือไม
สวนเรื่องอาณาเขตของประเทศนั้น ถือเปนเรื่องสำคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะใน
บริเวณทียั่ งมีขอขัดแยงกันอยูระหว
 างประเทศไทยกับตางประเทศ การดำเนินการและการ
พิจารณา วินิจฉัย ใน เรื่อง นี้ จึง ตอง กระทำ อยาง รอบคอบ หาก เปน กรณีที่ อาจ เกิด การ
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศแลวยอมจะตองดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
190 วรรคสอง ดวย
สำหรับคำแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 นั้น
แมจะไมไดปรากฏสาระสำคัญอยางชัดเจนวาเปนหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง
เขต พื้นที่ อันเปน อาณาเขต ของ ประเทศ ไทย ก็ตาม แต เมื่อ พิจารณา ขอ บท ทั้งหมด ใน
คำแถลงการณรวมประกอบกับแผนทีหรื
่ อแผนผังแนบทายซึง่ จัดทำขึน้ โดยประเทศกัมพูชา
แตเพียงฝายเดียว อันประกอบเปนสวนหนึ่งของคำแถลงการณรวมแลว จะเห็นไดอยาง
ชัดเจนวาแผนที่ดังกลาวไดกลาวอางถึงพื้นที่ N.1 N.2 และ N.3

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

โดยที่ไมไดมีการกำหนดเขตของพื้นที่ N.1 N.2 และ N.3 ใหชัดเจนวามีบริเวณครอบคลุม
สวน ใด ของ ประเทศ ใด เปน จำนวน เทาใด ซึ่ง เปนการ สุม เสี่ยง ตอ ผล กระทบ ใน เรื่อง
อาณาเขต ของ ประเทศ ไทย อันเปน ปญหา ที่ ละเอียดออนและอาจกอใหเกิดขอพิพาท
ระหวาง ประเทศ ตอไป ภายหนา ได ประกอบ กับ การ ที่ ประเทศ กัมพูชา ขอ ขึ้น ทะเบียน
ปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกนั้น มีความเปนมาทางประวัติศาสตรที่เปนประเด็น
โตเถียง กัน ใน เรื่อง ของ เสนเขตแดน และ ขอบเขต ที่ ปราสาท ตั้งอยู ทั้งเปน ประเด็น ที่ มี
ความเห็นแตกตางกันทั้งทางดานสังคมและการเมืองมาโดยตลอด การที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศไดดำเนินการเจรจากับประเทศกัมพูชากอนทีจ่ ะไดมีการลงนาม
คำแถลงการณรวมดังกลาว พึงเล็งเห็นไดวา หากลงนามคำแถลงการณรวมไป ก็อาจกอ
ใหเกิดการแตกแยกกันทางดานความคิดเห็นของคนในสังคมทั้งสองประเทศ อีกทั้งอาจ
กอใหเกิดวิกฤติแกความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา อันมีผลกระทบ
ตอ ความ มั่นคง ทาง สังคม อยาง กวางขวาง คำ แถลงการณรวมดังกลาวจึงเปนหนังสือ
สัญญาทีอาจ
่ มีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตประเทศไทย จึงเปนหนังสือสัญญาทีรั่ ฐธรรมนูญ
มาตรา 190 วรรคสอง กำหนดใหตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยชีข้ าดวา คำแถลงการณ
รวมไทย - กัมพูชาหรือ Joint Communiqué ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เปนหนังสือ
สัญญาที่อาจมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ ทั้งยังมีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางสังคมของประเทศอยางกวางขวางอีกดวย ซึง่ ตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคสอง
5.8.4ผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามบทบัญญัติของมาตรา 216
วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุธศักราช 2550 ทีบั่ ญญัติวา
“คำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล และองคกรอื่นของรัฐ”
อันที่จริงแลว บทบัญญัติแหงมาตรา 216 ขางตนเปนเพียงผลประการหนึ่งของ
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเทานั้น กลาวคือ เปนเพียงการระบุถึงองคกรที่ตองผูกพัน
ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเทานั้น ผลประการอื่นๆ นอกจากองคกรที่ตองผูกพัน
ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไดแก ระยะเวลาเริ่มตนของการมีผลผูกพันและ
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ขอบเขตของการมีผลผูกพัน55 ซึ่งสองกรณีหลังนี้มิไดบัญญัติไวชัดแจงเหมือนกับกรณี
องคกรทีจ่ ะตองผูกพันตามคำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 216 วรรคหา ดังนัน้
เพื่อ ความ เขาใจ อยาง รอบดาน เกี่ยวกับ ผล ของ คำ วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงขอ
พิจารณาผลทั้งสามประการ ดังนี้


ก.ระยะเวลาเริม่ ตนของการมผี ลผกู พันของคำวนิ จิ ฉัยของศาลรฐั ธรรมนูญ
ในสวนของระยะเวลาเริม่ ตนของการมีผลผูกพันของคำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
มีประเด็นอยูวา คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลเมื่อใด จะมีผลตั้งแตวันที่ศาลมี
คำวินิจฉัย หรือวันที่แจงคำวินิจฉัยใหคูกรณีทราบหรือวันที่คูกรณีไดรับทราบหรือถือวา
ไดรับทราบคำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในราชกิจจานุเบกษา คำตอบตอปญหานีขึ้ น้ อยู
กับวาเนื้อหาสาระของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนเรื่องใดและควรมีผลผูกพัน
บุคคลใดบาง ตัวอยางเชน หากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนเรื่องของการวินิจฉัย
วากฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม หากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
กฎหมายนัน้ ขัดตอรัฐธรรมนูญ กฎหมายเชนวานัน้ จะสิน้ ผลบังคับเมือ่ ใด จะเห็นไดวา การ
สิ้น ผล บังคับ ของ กฎหมาย ที่ ขัดแยง ตอ รัฐธรรมนูญ ยอม มี ผล กระทบ ตอ การ บังคับใช
กฎหมาย เชนวานั้นเปนการทั่วไป ผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการสิ้น
ผลบังคับของกฎหมายนัน้ ก็นาจะตองประกาศใหเปนทีทราบ
่
กันทัว่ ไปวากฎหมายเชนวา
นัน้ ไมมผี ลบังคับใชอีกตอไปแลว ดังนัน้ การสิน้ ผลบังคับของกฎหมายดังกลาวนาจะเปน
วันถัดจากวันที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามนัย
ของมาตรา 216 วรรคสาม ที่บัญญัติวา
“คำ วินิจฉัย ของ ศาล รัฐธรรมนูญ และ ความเห็น ใน การ วินิจฉัย ของ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญทุกคนใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ใน กรณี ดังกลาว ขางตน องคกร ตางๆ ที่ ตองผูกพันตามคำวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 216 วรรคหา ดังกลาวขางตนก็นาทีจ่ ะตองผูกพันตามคำวินจิ ฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไปเชนเดียวกัน
55 บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรูท
 วั่ ไปเกีย่ วกับศ าลรฐั ธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพวิญูชน,

2544), น. 304 – 306 สำหรับผลของคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญบางประเภท เชน เยอรมนี ดูรายละเอียด
ใน บุญศรี วงศอุโฆษ, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ, (รายงานการวิจัยเสนอตอ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547) และดู บุญศรี วงศอุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพครั้ง
ที่ 3 (โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552)
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เพราะเทากับวาองคกรตางๆ ไดรับรูโดยชอบดวยกฎหมายแลววากฎหมายเชนวานั้นสิ้น
ผลบังคับลงเมือ่ ไดประกาศคำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในราชกิจจานุเบกษา ซึง่ นาจะ
สอดคลองกับขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ.
255056 ขอ 55 วรรคหา ที่กำหนดวา
“ในกรณีทศาล
ี่ มีคำวินจิ ฉัยคำรองตามขอ 17 (11) วาไมเปนไปตามมาตรา 184
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ หรือขอ 17 (13) (14) (18) หรือ (19) วาขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญหรือ ไมชอบ ดวย รัฐธรรมนูญ ให สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดทำ
ประกาศผลแหงคำวินิจฉัยของศาลสงไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว”
อยางไรก็ดี หากคำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลเฉพาะตัวบุคคลหรือเฉพาะ
พรรค การเมื อ ง หรื อ แม แ ต เฉพาะ องค ก ร เมื่ อ เนื้ อ หา สาระ ของ คำ วิ นิ จ ฉั ย ของ ศาล
รัฐธรรมนูญเปนเรือ่ งคุณสมบัตของ
ิ บุคคลทีดำรง
่ ตำแหนงทางการเมือง หรือเปนเรือ่ งการ
ดำเนินงานของพรรคการเมือง หรือเปนเรือ่ งอำนาจหนาทีของ
่ องคกร ซึง่ เปนเรือ่ งเฉพาะตัว
บุคคลหรือเฉพาะพรรคการเมืองหรือเฉพาะองคกรแตมิไดมีผลบังคับแกบุคคลทั่วไป
เหมือนกับกรณีดังกลาวขางตนแลว คำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรือ่ งเฉพาะตัวหรือ
เฉพาะพรรคการเมืองหรือเฉพาะองคกร ก็นาจะมีผลเมื่อบุคคลหรือพรรคการเมืองหรือ
องคกรที่เกี่ยวของไดรับทราบหรือถือวาไดรับทราบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแลว
ตามหลัก ทั่วไป ของ การ พิจารณา ความ เชน จาก การ เขา ฟง การ อาน คำ วินิจฉัย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ นาจะสอดคลองกับขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพิี จารณาและ
การทำคำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ขอ 55 วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ ที่กำหนดวา
“คำวินิจฉัยของศาลใหมีผลในวันอาน
ในกรณีที่ศาลมีคำวินิจฉัยคำรองที่มีคูกรณี ถาคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝาย
แลวแตกรณีทราบนัดโดยชอบแลวไมมา ใหศาลบันทึกไวและใหถือวาคำวินิจฉัยนั้นได
อานโดยชอบแลว
ในกรณีที่ศาลมีคำวินิจฉัยคำรองที่ไมมีผูถูกรอง ใหศาลแจงคำวินิจฉัยของศาล
แกผูรองและใหถือวาวันที่ศาลลงมติซึ่งเปนวันที่ปรากฏในคำวินิจฉัยเปนวันอาน”
ดังนั้น ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาหนังสือสัญญาใดตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา คำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวเปนเรือ่ งเกีย่ วกับอำนาจหนาที่
56 ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 96 ก ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550
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ของคณะรัฐมนตรีโดยตรง เพราะฉะนัน้ คำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาหนังสือสัญญาใด
ตอง ไดรับ ความ เห็นชอบ ของ รัฐสภา พึงมี ผล เมื่อ คณะ รัฐมนตรี ทราบ หรือ ถือวา ทราบ
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว ซึ่งหากพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา 190
วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งใหนำบทบัญญัติ
มาตรา 154 (1) มาบังคับใชกับการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม และเมื่อ
พิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 154 (1) แลวจะเห็นไดวาความตอนทายของมาตรา 154
(1) บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและ “แจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา”
ดังนั้น คำ วินิจฉัย ของ ศาล เมื่อ มี ผล เมื่อ นายกรัฐมนตรี ทราบ ถึง คำ วินิจฉัย ของ ศาล
รัฐธรรมนูญ และเมื่อนายกรัฐมนตรีทราบถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวก็จะ
ถือวาคณะรัฐมนตรีทราบถึงคำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเชนกัน ซึง่ วันทีนายกรั
่
ฐมนตรี
ทราบถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็เปนไปตามขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ขอ 55 วรรคสอง ประกอบวรรคสามหรือ
วรรคสี่แลวแตกรณี


ข.ขอบเขตของการมีผลผูกพันของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนของขอบเขตของการมีผลผูกพันของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น
มีประเด็นทีจ่ ะตองพิจารณาวาเนือ้ หาสวนใดของคำวินจิ ฉัยมีผลผูกพัน จะหมายความถึง
เนื้อหาของคำวินิจฉัยที่เปนประเด็นหลักเทานั้นหรือรวมถึงเนื้อหาทั้งหมดของคำวินิจฉัย
ไมวาจะเปนประเด็นหลักหรือประเด็นยอยก็ตาม57
ประเด็นดังกลาวขางตนนียั้ งไมมคำ
ี ตอบทีชั่ ดเจน แตอยางไรก็ดี จะเห็นไดวาใน
สวนทีเป
่ นประเด็นหลักของคำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ ยอมมีผลผูกพันองคกรตางๆ
ตามมาตรา 216 วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อยู
แลว สวนประเด็นอื่นที่เปนประเด็นรองหรือประเด็นสืบเนื่องขางเคียง (ถามี) หากเปน
สวนหนึ่งหรือมีความเกี่ยวของกับประเด็นหลัก ก็พึงมีผลผูกพันเชนเดียวกับประเด็นหลัก
เนื่องจากเปนประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองหยิบยกขึ้นอธิบายในการใหเหตุผลในการ
วินจิ ฉัยตามมาตรา 216 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
สวนประเด็นทีไม
่ เกีย่ วของก็ไมมเหตุ
ี ผลทีศาล
่ รัฐธรรมนูญจะหยิบยกขึน้ พิจารณาวากลาว
อยูแล
 ว ดังนัน้ จึงนาทีจ่ ะยอมรับเปนหลักการไดวา เนือ้ หาทัง้ หมดของคำวินจิ ฉัยของศาล
57 โปรดดูรายละเอียดใน บรรเจิด สิงคะเนติ, อางแลว เชิงอรรถที่ 51, น. 305.
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รัฐธรรมนูญยอมมีผลผูกพันโดยไมตองพิจารณาวาเนื้อหาสวนใดเปนประเด็นหลักหรือ
เปนประเด็นรองหรือประเด็นสืบเนื่องขางเคียง เพราะหากแยกประเด็นหลักจากประเด็น
รองหรือประเด็นสืบเนือ่ งขางเคียง ก็อาจมีประเด็นทีต่ องพิจารณาตอไปวาอะไรคือประเด็น
หลักหรือเปนประเด็นรองหรือประเด็นสืบเนื่องขางเคียง ทำใหเกิดความยุงยากซับซอน
มากขึน้ อยางไรก็ดี การถือวาเนือ้ หาทัง้ หมดของคำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพัน
ยอมพิจารณาบนพืน้ ฐานทีว่ า ศาลจะไมวินจิ ฉัยประเด็นทีไม
่ เกีย่ วของกับเรือ่ งทีขอให
่ ศาล
วินิจฉัย
ในสวนที่เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 11/2542 เกี่ยวกับหนังสือ
แจงความ จำนง ขอรับ ความ ชวยเหลือ ทาง วิชาการ และ การเงิน คำ วินิจฉัย ของ ศาล
รัฐธรรมนูญที่ 33/2543 เกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และ
คำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 6 - 7/2551 เรือ่ งคำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา ลงวันที่
18 มิถุนายน 2551 นั้น จะเห็นไดวา ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวาอะไร คือ “หนังสือ
สัญญา” ตามมาตรา 224 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 11/2542 และยืนยันความหมายของ “หนังสือ
สัญญา” ตามมาตรา 224 วรรคสองอีกครัง้ ในคำวินจิ ฉัยของคำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 33/2543 โดยคำวินิจฉัยทั้งสองอาศัยเกณฑตามที่บัญญัติไวในอนุสัญญากรุงเวียนนา
วาดวยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ในฐานะที่เปนจารีตประเพณีระหวางประเทศที่ประเทศ
ไทยยอมรับและผูกพัน เนือ่ งจากประเทศไทยไมเคยโตแยงจารีตประเพณีระหวางประเทศ
ดังกลาว และความหมายของ “หนังสือสัญญา” ก็ไดรบั การยืนยันอีกครัง้ หนึง่ ในคำวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 ถึงแมคำวา “หนังสือสัญญา” ในคำวินิจฉัยดังกลาวจะ
เปน “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ตาม
จะเห็นไดวา ความหมายของ “หนังสือสัญญา” ในคำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งสามฉบับเปนประเด็นหลักของคำวินิจฉัย สวน “หนังสือสัญญา” มีความหมายอยาง
เดียวกันกับคำวา “สนธิสญ
ั ญา” ตามอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา
ค.ศ. 1969 เปนประเด็นสืบเนื่องที่เกี่ยวของกัน ดังนั้น จึงถือวาเกณฑในการพิจารณาวา
อะไรคือ “หนังสือสัญญา” จะเปนไปตามความหมายที่ใหไวแกคำวา “สนธิสัญญา” ใน
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ในฐานะที่เปนจารีต
ประเพณีระหวางประเทศที่ผูกพันประเทศไทย และก็ถือวาเปนประเด็นหลักและประเด็น
ที่สืบเนื่องที่จะตองผูกพันองคกรตางๆ ตามมาตรา 216 วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550


ค.องคกรที่จะตองผูกพันตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
สำหรั บ ประเด็ น เกี่ ย วกั บ องค ก ร ที่ จ ะ ต อ ง ผู ก พั น ตาม คำ วิ นิ จ ฉั ย ของ ศาล
รัฐธรรมนูญ นั้น ได บัญญัติ ไว ชัดแจง ใน มาตรา 216 วรรค หา ของ รัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึง่ จะเห็นไดวา คำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมิได
ผูกพันเฉพาะรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและองคกรอื่นๆ ของรัฐเทานั้นแตยังผูกพัน “ศาล”
ตางๆ ไมวาศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหารและรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญดวย ดังนั้น
จึงมีประเด็นที่ตองพิจารณาวาหากถือวาคำวินิจฉัยทั้งหมดของศาลรัฐธรรมนูญผูกพัน
องคกรตางๆ รวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญดวย ศาลรัฐธรรมนูญจะกลับ แกหรือเปลี่ยนแปลง
ผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวินิจฉัยไปแลวไดหรือไม อยางไร58 ประเด็น
ดังกลาว นี้ เปน ประเด็น ที่ นาสนใจ แต ยัง ไมมี คำ ตอบ ที่ ชัดเจน ซึ่ง หาก พิจารณา จาก
บทบัญญัตมาตรา
ิ
216 วรรคหาขางตน จะเห็นวาไมมขี อยกเวนของการทีศาล
่ รัฐธรรมนูญ
จะไมผูกพันตามคำวินิจฉัยของตนเองที่เคยวินิจฉัยไปแลว และบทบัญญัติในลักษณะนี้
กำลัง บอก ศาล รัฐ ธรรมนูญ วา คำ วินิจฉัย ตลอด ทั้ง เหตุผล ของ คำ วินิจฉัย ของ ศาล
รัฐธรรมนูญมีความสำคัญเพียงใด แมแตศาลรัฐธรรมนูญเองตองผูกพันตามคำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวินิจฉัยไวแลว ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงตองรอบคอบและ
ระมัดระวังอยางมากในการทำคำวินิจฉัย
ขอพิจารณาตอไปก็คือ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแลว องคกรอื่นๆ จะ
ตองผูกพันตามคำวินิจฉัยเชนวานั้น ซึ่งก็ขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระของคำวินิจฉัยเปนสำคัญ
วาเปนกรณีเชนใด เชน หากเปนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวากฎหมายใดขัดตอ
รัฐธรรมนูญ องคกรซึ่งมีหนาที่บังคับใชกฎหมายดังกลาวก็ยอมผูกพันที่จะไมใชบังคับ
กฎหมายเชนวานัน้ ไมวา เปนองคกรฝายบริหาร หรือตุลาการก็ตาม ยกเวนในกรณีของคดี
ทีเกี
่ ย่ วของกับการใชบังคับกฎหมายดังกลาวและศาลมีคำพิพากษาถึงทีส่ ดุ แลวตามมาตรา
211 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทีบั่ ญญัติวา
“คำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทัง้ ปวง แตไมกระทบกระเทือนถึง
คำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว”
58 เพิ่งอาง, น. 306.

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา กฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญและสิ้นผล
บั ง คั บ ใช ก็ เป น เรื่ อ ง ของ ฝาย นิติบัญญัติ วา จะ ตรากฎหมาย ใหม ให สอดคล อ งกั บ
รัฐธรรมนูญหรือไม อำนาจในการตรากฎหมายเปนของฝายนิติบัญญัติ คำวินิจฉัยของ
ศาลไมอาจกาวลวงอำนาจฝายนิติบัญญัติจนถึงขนาดมีผลบังคับใหฝายนิติบัญญัติหรือ
แมกระทั่งฝายบริหารเสนอกฎหมายใหมใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญได การเสนอและ
การตรากฎหมายยังคงเปนอำนาจของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะกาวลวงไปบังคับมิได
แตหากศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวาเฉพาะบทบัญญัตบางส
ิ วนของกฎหมายขัดตอ
รัฐธรรมนูญไมใชบทบัญญัติทั้งหมดขัดตอรัฐธรรมนูญ ในกรณีเชนวานี้ คำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญนาจะผูกพันฝายนิติบัญญัติใหตองแกไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาขัดตอรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญโดยเร็ว เนื่องจาก
ไมใชเรือ่ งอำนาจใน การตรากฎหมายใหม แตเปนเรือ่ งของการบังคับใชกฎหมายทีมี่ อยูแล
 ว
แตมีบทบัญญัติบางสวนขัดตอรัฐธรรมนูญ การบังคับใชกฎหมายเชนวานั้นยอมกอให
เกิดปญหาการใชอำนาจหนาทีของ
่ เจาหนาทีของ
่ รัฐโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญได จึงตอง
ดำเนินการแกไขบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
ตอไป
อนึง่ มีขอสังเกตวา มาตรา 216 วรรคหาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ใชคำวา “ คำ วินิจฉัย ของ ศาล รัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด” คำวา
“ เด็ดขาด” (decisive) ในที่นี้ มีความหมาย วา อยางไร จะมีความหมายเหมือนคำวา
“เปนที่สุด” (final) หรือไม อยางนอยที่สุดคำวา “เปนเด็ดขาด” ยอมหมายความวา จะ
โตแยงในทางใดๆ มิได ซึง่ ก็นาจะมีนยั ตอไปวา “เปนทีส่ ดุ ” นัน่ เอง กลาวคือ จะหยิบยกขึน้
มากลาวกันอีกโดยองคกรใดๆ มิได ตามหลัก res judicata นัน่ เอง ซึง่ ก็นาจะสอดคลองกับ
มาตรา 215 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทีบั่ ญญัติวา
“ในกรณีทศาล
ี่ รัฐธรรมนูญเห็นวาเรือ่ งใดหรือประเด็นใดทีได
่ มีการเสนอใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณา เปนเรือ่ งหรือประเด็นทีศาล
่ รัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณาวินจิ ฉัยแลว
ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องหรือประเด็นดังกลาวไวพิจารณาก็ได”
จากบทบัญญัติมาตรา 216 วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 จะ เห็น ได วา เมื่อ ศาล รัฐธรรมนูญ วินิจฉัย วา หนังสือ สัญญา ใด
เปนหนังสือสัญญาทีคณะ
่ รัฐมนตรีจะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภาความมาตรา 190

281

วรรคสอง คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวยอมผูกพันคณะรัฐมนตรีวา หากคณะ
รัฐมนตรีจะแสดงเจตนาผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาตองขอ
ความ เห็นชอบ ของ รัฐสภา ความ ผูกพัน ของ คณะ รัฐมนตรี ตาม คำ วินิจฉัย ของ ศาล
รัฐธรรมนูญก็คือ การขอความเห็นชอบของรัฐสภากอนที่คณะรัฐมนตรีจะแสดงเจตนา
ผูกพัน ตาม หนังสือ สัญญา ดังกลาว เทานั้น แต หาก คณะ รัฐมนตรี เห็นวา ยัง ไม ควร
แสดงเจตนาผูกพันตามหนังสือสัญญา ก็เปนอำนาจของคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการ
ทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศตามมาตรา 190
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคงมิอาจกาวลวงไปบังคับใหคณะรัฐมนตรีตองรีบขอ
ความเห็นชอบของรัฐสภาในการแสดงเจตนาเขาผูกพันตามหนังสือสัญญานั้น การจะ
แสดงเจตนาผูกพันตามหนังสือสัญญายอมเปนอำนาจโดยแทของคณะรัฐมนตรีตามนัย
ของมาตรา 190 วรรคแรก ประกอบกับมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
5.8.5ขอส ังเกตเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่6-7/2551


ก.อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา190วรรคสอง
จากบทบัญญัติมาตรา 190 วรรคทาย ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับมาตรา 190 ดังกลาว คือ อำนาจ
ใน การ วินิจฉัย วา หนังสือ สัญญา ใด ตอง ไดรับ ความ เห็นชอบ ของ รัฐสภา หรือไม โดย
ขอกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพิี จารณาและการทำคำวินจิ ฉัย พ.ศ. 2550 หมวด
2 ขอ 17(2) ไดกำหนดไวสอดคลองกับมาตรา 190 วา
“(12) คดีทีขอให
่ วินจิ ฉัยชีข้ าดวา หนังสือสัญญาใดมีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขต
ไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตาม
หนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อ
ใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของ
ประเทศ อยางมีนัยสำคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญ”
ในการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และขอ17 (12) ของขอกำหนดขางตน จะเห็นไดวาศาลรัฐธรรมนูญ
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พิจารณาเบื้องตนดวยวา ตราสารที่คณะรัฐมนตรีทำกับนานาประทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศนัน้ เปน “หนังสือสัญญา” หรือไม และหากตราสารเชนวานัน้ เปน “หนังสือ
สัญญา” ประเด็นตอไปคือ “หนังสือสัญญา” นั้นจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
ตามาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หรือไม


(i)ตราสารใดเปนหนังสือสัญญาหรือไม
ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไมวาคำวินิจฉัยที่ 11/2542 คำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 33/2543 และแมกระทั่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551
ก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญไดวินจิ ฉัยในประเด็นเบือ้ งตนนีทั้ ง้ สิน้ ซึง่ ถึงแมประเด็นดังกลาวจะ
มิใชเปนประเด็นหลักของคำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ตาม แตก็เปนประเด็นทีสำคั
่ ญ
ของคำวินิจฉัยที่มีผลผูกพันตามาตรา 216 วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 เนือ่ งจากจะตองใชเปนบรรทัดฐานสำหรับองคกรตางๆ ตามมาตรา
216 วรรคหาดวย ศาลรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยทั้งสามดังกลาวขางตนไดวินิจฉัยไปใน
แนว เดียวกัน ตาม คำ วินิจฉัย ที่ 11/2542 วา “หนังสือ สัญญา” คือ อะไร โดย ถือตาม
ความหมายของ “สนธิสญ
ั ญา” ตามอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ.
1969 ซึง่ ประเทศไทยแมจะมิใชภาคีอนุสญ
ั ญาดังกลาวแตประเทศไทยก็ยอมรับและผูกพัน
ตามหลักเกณฑในอนุสัญญาดังกลาวในฐานะที่เปน “จารีตประเพณีระหวางประเทศ”
การใชหลักเกณฑในการพิจารณาวาตราสารใดเปน “หนังสือสัญญา” ตาม
ความ หมาย ของ “สนธิสัญญา” ตามนัย ของ อนุสัญญา กรุง เวียนนา วาดวย กฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ตลอดทั้งอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา
ระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศและระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ.
1986 นาจะเปนสิ่งที่ถูกตองและสอดคลองกับความหมายของคำวา “หนังสือสัญญา”
ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และกฎหมาย
ระหวางประเทศวาดวยสนธิสัญญา


(ii)หนังสือส ัญญาจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม
ประเด็นทีส่ องนีเป
้ นกรณีทศาล
ี่ รัฐธรรมนูญไดวินจิ ฉัยในเบือ้ งตนแลววาตราสาร
ใดเปนหนังสือสัญญาหรือไม จากนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจะตองวินิจฉัยตอไปวา หนังสือ
สัญญาเชนวานัน้ ทีคณะ
่ รัฐมนตรีทำขึน้ กับนานาประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศ
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จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม ตามบทบัญญัติแหงมาตรา 190 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นัน้ หากศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
วาหนังสือสัญญาเชนวานัน้ ไมตองดวยบทบัญญัตแห
ิ งมาตรา 190 วรรคสอง คณะรัฐมนตรี
ก็ไมตองขอความเห็นชอบของรัฐสภา ตรงกันขาม หากศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวาหนังสือ
สัญญาเชนวานั้นตองดวยบทบัญญัติแหงมาตรา 190 วรรคสอง คณะรัฐมนตรีจะตองขอ
ความเห็นชอบของรัฐสภาตามกระบวนการดังที่บัญญัติไวในมาตรา 190
ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอำนาจที่จะกาวลวงไปวินิจฉัยวา คณะรัฐมนตรีควรจะ
ทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศหรือไม หรือเนื้อหา
สาระ ของ หนังสือ สัญญา ควร จะ เปน อยางไร เพราะ กรณี ดังกลาว เปน อำนาจ ตาม
รัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาในกรณีที่หนังสือสัญญาดังกลาวตองขอความ
เห็นชอบของรัฐสภา

ข.การตคี วามคำแถลงการณร ว มไทย-กัมพูชาฉบับล งวันที่ 18มิถนุ ายน
2551วาเปนหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
ในคำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 6 -7/2551 มีหลายสวนหลายตอนทีเกี
่ ย่ วของ
โดย ตรง กับ การ ใช และ การ ตีความ บทบัญญัติ ของ มาตรา 190 วรรค สอง โดย ศาล
รัฐธรรมนูญนำเกณฑของ “หนังสือสัญญา” ซึง่ เคยวางไวในคำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 11/2542 และ 33/2543 มาปรับใชกับคำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา ฉบับลงวันที่
18 มิถุนายน 2551 อยางเครงครัด โดยใหน้ำหนักอยางมากตอเงื่อนไขในมาตรา 190
วรรคสอง แตมิไดใหน้ำหนักมากนักแกบริบทของการทำคำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา
ดังกลาวในทางระหวางประเทศระหวางประเทศไทยกับกัมพูชาซึ่งการละเลยไมคำนึงถึง
บริบทในทางระหวางประเทศดังกลาวยอมสงผลตอการตีความของศาลรัฐธรรมนูญวา
คำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชาดังกลาวเปน “หนังสือสัญญา” ตามนัยทีศาล
่ รัฐธรรมนูญ
ไดวางเกณฑไวหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งเกณฑของ “หนังสือสัญญา” ที่วา “ตองอยูใน
บังคับของกฎหมายระหวางประเทศ”
การที่ “หนังสือสัญญา” จะตองอยูในบังคับของกฎหมายระหวางประเทศมิใช
ความหมายแตเพียงวา “หนังสือสัญญา” ตามนัยของมาตรา 190 จะตองไมอยูในบังคับ
ของกฎหมายภายในของ รัฐใดรัฐหนึง่ เทานัน้ การที่ “หนังสือสัญญา” จะตองอยูใน
 บังคับ
กฎหมายระหวางประเทศยอมหมายความอีกดวยวา บรรดาสิทธิ (rights) และพันธกรณี
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(obligations) ตาม “หนังสือสัญญา” ดังกลาวมีผลผูกพันทางกฎหมาย (legal binding)
และสามารถบังคับใหเปนไปตามสิทธิและพันธกรณีเชนวานั้นไดโดยกลไกของกฎหมาย
ระหวางประเทศ เชน การอางบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศเพือ่ บังคับใหเปนไปตาม
สิทธิและพันธกรณี ซึ่งก็คือ การอางสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาที่กำหนดสิทธิและ
พันธกรณีไวนั่นเอง หรือสามารถใหองคกรทางตุลาการระหวางประเทศวินิจฉัยขอพิพาท
เกี่ยวกับสิทธิและพันธกรณีเชนวานั้นได เชน ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ตามขอ 38
วรรค 1 (a) ของธรรมนูญศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศ และผลของคำวินจิ ฉัยศาลยุตธิ รรม
ระหวางประเทศยอมผูกพันรัฐคูพิพาทตามหลัก res judicata ดังบัญญัติไวในขอ 5959
ของ ธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ระหวาง ประเทศ ซึ่ง หาก มิใช ขอ พิพาท ทาง กฎหมาย แลว
ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศก็จะไมมอำนาจ
ี
วินจิ ฉัยขอพิพาทดังกลาว และในกรณีเชนวา
นั้น คูพิพาทก็อาจใชวิธีการระงับขอพิพาทอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะทางตุลาการในการระงับ
ขอพิพาทได เชน การเจรจา การไกลเกลี่ย การประนีประนอม หรือวิธีการระงับขอพิพาท
โดยสันติวิธีอื่นใดตามที่รัฐคูพิพาทอาจตกลงกันตามที่บัญญัติไวในขอ 2 วรรค 360 และ
ขอ 33 วรรค 1 ของกฎบัตรสหประชาชาติ61 ตัวอยางของขอพิพาทที่ไมอาจระงับไดโดย
วิธระงั
ี บขอพิพาททีมี่ ลักษณะทางตุลาการดังกลาว เชน ขอพิพาททางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม เปนตน
ดังนั้น หาก “ตราสารระหวางประเทศ” (international instruments) ใดไมอยู
ใน บังคับ ของ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ ดัง ได อธิบาย ไว ขางตนแลว “ตราสารระหวาง
ประเทศ” นั้นก็มิใช “สนธิสัญญา” ตามที่ไดนิยามไวในอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
59 Article 59

The decision of the Court has no binding force except between the parties and in the respect
of that particular case.

60 Article 2

3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner
that international peace and security, and. justice, are not endangered.

61 Article 33

1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance
of international peace and security, shall, first of a, seek a solution by negotiation, enquiry,
mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or
arrangements, or other peaceful means of their own choice.
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กฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 และอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา
ระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศและระหวางองคการระหวางประเทศดวยกันเอง
ค.ศ.1986 และ จึง มิใช “หนังสือ สัญญา” ตามนัย ที่ ศาล รัฐธรรมนูญ ได อธิบาย ไว ใน
คำวินิจฉัยที่ 11/2542 33/2543 และ 6-7/2551 ตามลำดับ
การที่ “ตราสารระหวางประเทศ” ไมมีสถานะเปน “สนธิสัญญา” หรือ “หนังสือ
สัญญา” ดังกลาวขางตนก็มิไดหมายความวา “ตราสารระหวางประเทศ” เชนวานัน้ ไมมผี ล
ใดๆ เลยในทางระหวางประเทศ “ตราสารระหวางประเทศ” เชนวานัน้ อาจอาจมีผลผูกพัน
ในทางการเมืองระหวางประเทศในลักษณะของ “ความผูกพันทางการเมือง” (political
commitment) ซึ่งถึงแมจะไมสามารถบังคับกันไดตามกฎหมายระหวางประเทศโดยใช
องคกรทีมี่ ลักษณะทางตุลาการ แตก็สามารถใชวิธของ
ี การระงับขอพิพาทอยางอื่นทีไม
่ มี
ลักษณะทางตุลาการดังกลาวขางตนได หรือหากรัฐคูพิพาทฝายหนึ่งไมยอมใชวิธีการ
ระงับขอพิพาทเชนวานัน้ รัฐคูพ พิ าทอีกรัฐหนึง่ อาจใช หลัก “ชวยเหลือตนเอง” (self - help)
ในลักษณะของการตอบโต (retaliation) ในทางระหวางประเทศได62
ประเด็นจึงอยูที่วา จะทราบไดอยางไรวา “ตราสารระหวางประเทศ” ใด “อยูใน
บังคับของกฎหมายระหวางประเทศ” หรือมีผลผูกพันทางกฎหมาย (legal binding) หรือ
เปนเพียง “ความผูกพันทางการเมือง” (political commitment)63 การทำความเขาใจใน
62 ดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศเลม2, พิมพครัง้ ที่ 6 (กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพวิญูชน, 2550).

63 See K.Widdows ,What is an Agreement in International Law, British

Yearbook of International
Law, (1997) , p. 137 ; M.Nash, International Law Acts not Constituting Agreement, 88 American
Journal of International Law 515 (1994); Jerry Z. Li, “The Legal Status of Three Sino—US Joint
Commuiqués.” 5 Chinese Journal of International Law 617 (November 2006).
; สำหรับบทวิเคราะหคำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 โปรดดูรายละเอียด ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช
“ขอสังเกตตอคำวินิจฉัย ศาล รัฐธรรมนูญ กรณี สถานะ ทาง กฎหมาย ของ คำ แถลงการณ รวม ระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา” วารสารนิติศาสตร 37, 3 (กันยายน 2551), น. 592 – 604. และ
บทความ ที่ เกี่ยวของ ดู ประสิทธิ์ ปวาวัฒน พานิช, “ขอ สังเกต บางประการ เกี่ยวกับ คดี ปราสาท
เขาพระวิหาร,” จุลนิติ 5,5 (กันยายน – ตุลาคม 2551), น. 32 -34.;ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช, “ปญหา
สถานะทางกฎหมายของหนังสือแจงความจำนงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินทีรั่ ฐบาล
มีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศตามมาตรา 224 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540,” วารสารนิติศาสตร 32, 4 (ธันวาคม 2545), น.902 -912.
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ประเด็นดังกลาวนี้อาจตองอาศัยการศึกษาถึงแนวปฏิบัติของรัฐตางๆ ในทางระหวาง
ประเทศ ตลอดทั้งแนวคำวินิจฉัยของ ศาลยุติธรรมระหวางประเทศเกี่ยวกับ “ตราสาร
ระหวางประเทศ” ที่เรียกวา “แถลงการณรวม” (joint communiqué) ซึ่งสวนใหญแลวจะ
ทำในลักษณะทวิภาคี(bilateral) อันจะเปนการงายในการพิจารณาถึง “บริบท” ในทาง
ระหวางประเทศของการทำแถลงการณรวมดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาถึง
“เจตนา” ของรัฐที่เขาทำแถลงการณรวมวาตองการใหมีผลผูกพันทางกฎหมายหรือเปน
เพียงความผูกพันทางการเมืองเทานั้น
การพิจารณาถึง “เจตนา” ของการเขาทำแถลงการณรวมปรากฏในคำวินิจฉัย
ของศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศในคดี Aegean Sea Continental Shelf ระหวางกรีซกับ
ตุรกีในป ค.ศ. 1978 โดยกรีซและตุรกีไดทำแถลงการณรวม แตทัง้ สองประเทศมีความเห็น
ที่แตกตางกันเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของแถลงการณรวมดังกลาว โดยตุรกีเห็นวา
แถลงการณรวมดังกลาวไมมสถานะ
ี
เปนสนธิสญ
ั ญาในขณะทีกรี
่ ซเห็นวาแถลงการณรวม
ดังกลาว เปน สนธิสัญญา ศาลยุติธรรม ระหวาง ประเทศ ได พิจารณา แถลงการณ รวม
ดังกลาวโดยพิจารณาถึงเกณฑสองประการเพือ่ หา “เจตนา” ทีแท
่ จริงของทัง้ สองประเทศ
ในการทำแถลงการณรวม กลาวคือ “ถอยคำ” (terms) ในแถลงการณรวมและ “บริบท”
(context) ในขณะประเทศทัง้ สองทีทำ
่ แถลงการณรวมประกอบกับแนวปฏิบตั ของ
ิ รัฐตางๆ
และศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดวินิจฉัยวา แถลงการณรวมดังกลาวไมมีสถานะเปน
สนธิสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
การพิจารณาถึง “เจตนา” ของรัฐในการทำแถลงการณรวมดังกลาวนับวามี
น้ำหนักอยางมากในการที่จะหยั่งรูถึงความตองการที่แทจริงของรัฐที่ทำแถลงการณรวม
ซึ่งนาจะนำมาใชเปนเกณฑในการพิจารณาถึงคำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา ฉบับ
ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน 2551 ไดเปนอยางดี เนือ่ งจากอำนาจหนาทีใน
่ การทำตราสารระหวาง
ประเทศและหนังสือสัญญาเปนของฝายบริหารโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ และฝายตุลาการ
เชน ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคกรภายในประเทศทางตุลาการควรที่จะพิจารณาถึงทาที
และ จุดยืน ของ ฝายบริหาร ประกอบการ ทำ คำ วินิจฉัย ทั้งนี้ เพื่อให คำ วินิจฉัย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกับจุดยืนของประเทศไทย ซึ่งแสดงออกโดย
ฝายบริหารในทางระหวางประเทศโดยตระหนักอยูเสมอวา การกระทำของฝายบริหาร
64 I.C.J.
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ในทางระหวางประเทศเปนการกระทำในนามของประเทศไทยในฐานะทีเป
่ นรัฐ การกระทำ
ของฝายบริหารในทางระหวางประเทศยอมผูกพันประเทศไทยทั้งหมดในฐานะที่เปนรัฐ
มิใชผูกพันเฉพาะฝายบริหารเทานั้น ทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายตุลาการก็ตองผูกพันตอ
การกระทำของประเทศไทยในทางระหวางประเทศดวยในฐานะที่เปนองคกรของรัฐ การ
พิจารณาถึง “เจตนา” ดังกลาวขางตน นอกจากจะพิจารณาจากถอยคำ (terms) และ
บริบท (context) ของแถลงการณรวมในขณะที่ทำแถลงการณรวมแลว การปฏิบัติตอกัน
ระหวางรัฐภายหลังจากทำแถลงการณรวม (subsequent practice) ระหวางรัฐที่ทำ
แถลงการณรวม ก็สามารถนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อแสวงหา “เจตนา” ที่แทจริง
ของรัฐที่เขาทำแถลงการณรวมไดอีกดวย65 โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของแถลงการณ
รวมไทย – กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศของประเทศไทย คือ นายเตช บุญนาค ไดมีหนังสือลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551
ไปถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของกัมพูชา คือ นาย
ฮอร นัมฮง ความสวนหนึ่งวา
“I have the honor to refer to the remark made by your Excellency during
our working lunch at the First Thai – Cambodian Foreign Ministers Meeting in
Siam Reap on 28 July 2008 that the Joint Communique between Thailand and
Cambodia dated 28 July 2008 is not considered by the Kingdom of Cambodia
as a treaty under international law.
I wish to take this opportunity to express my appreciation for your
understanding that performance of the terms of the said Joint Communique is
not required…”66
ถอยคำ ที่ ปรากฏ ใน หนังสือ ขางตน ชัดเจน วาราชอาณาจักรกัมพูชาไมถือวา
แถลงการณรวมไทย – กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ไมเปน “สนธิสัญญา”
ตามกฎหมายระหวางประเทศ จึงไมจำตองปฏิบัติตามแถลงการณเชนวานั้น
65 โปรดดูรายละเอียดใน จุมพต สายสุนทร , “การตีความกฎหมายระหวางประเทศ: สนธิสัญญา”, การ

ใชการตีความกฎหมาย : 100 ป ชาตกาลศาสตราจารยจิตติ ตังศภัทิย, (กรุงเทพ ฯ : กองทุน
ศาสตราจารยจิตติ ตังศภัทิย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552), น. 365 – 406 .
66 โปรดดูรายละเอียดใน หนังสือที่ 0803/636 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551
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หลังจากทีรั่ ฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของประเทศไทยไดมีหนังสือ
แจงไปยังกัมพูชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของกัมพูชานายฮอร นัมฮง ได
มี หนังสือ ลงวันที่ 1 กันยายน 2551 ตอบกลับ มายัง รัฐมนตรี วาการ กระทรวง การ
ตางประเทศของประเทศไทย ความตอนหนึ่งวา
“In this regard, I would like to recall that during our working lunch in
Siam Reap on 28 July 2008, talking about the said Joint Communiqué. I said
that “It is not an international treaty”, thus its value is worth what it is.”67
จึงเห็นไดชัดเจนจากหนังสือโตตอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ของ ไทย กับ กัมพูชา วา ทั้งประเทศ ไทย และ ประเทศ กัมพูชา ตาง ก็ เห็นพอง ตองกัน วา
แถลงการณรวมไทย – กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถนุ ายน 2551 มิใช “สนธิสญ
ั ญาระหวาง
ประเทศ” (international treaty) หรือกลาวอีกนัยหนึง่ ก็คือ มิใช “หนังสือสัญญา” ตามนัย
ของมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั่นเอง เมื่อ
แถลงการณรวมดังกลาวไมเปน “หนังสือสัญญา” ตามนัยของมาตรา 190 แตเปนเพียง
“ตราสารระหวางประเทศ” ชนิดหนึ่งเทานั้น จึงไมตองดวยเงื่อนไขของการเปนหนังสือ
สัญญา มาตรา 190 ตั้งแตตน โดยไมตองพิจารณาวา แถลงการณรวมไทย – กัมพูชา
ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา
190 วรรคสองหรือไม
ดังนัน้ คำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6- 7/2551 เรือ่ งสถานะของแถลงการณรวม
ไทย – กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 จึงขัดแยงกับจุดยืนหรือทาทีของประเทศ
ไทยในทางระหวางประเทศที่แสดงออกโดยฝายบริหารซึ่งควรจะเปนไปในทางเดียวกัน
หรือกลาวอีกนัยหนึง่ ก็คือ ประเทศไทยควรพูดเปนเสียงเดียวกัน (speak with one voice)
ในเวทีระหวางประเทศ มิเชนนั้นแลวประเทศอื่นๆ อาจถือเอาประโยชนจากความขัดแยง
ระหวางองคกรภายในประเทศของประเทศไทยก็ได จะทำใหเกิดความยุง ยากในการแกไข
ปญหาระหวางประเทศ เชน หากกัมพูชายึดถือตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวา
แถลงการณรวมไทย – กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เปน “หนังสือสัญญา” ที่
ประเทศไทยทำกับกัมพูชา ก็จะสงผลใหประเทศไทยตองผูกพันตามแถลงการณรวม
ดังกลาว ทั้งๆ ที่ ฝายบริหาร โดย กระทรวง การ ตางประเทศ ใน ฐานะ ผู กระทำการ แทน
67 โปรดดูรายละเอียดใน หนังสือของราชอาณาจักรกัมพูชาลงวันที่ 1 กันยายน 2551
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(representative) ประเทศไทยไมมี “เจตนา” ที่จะใหเปนเชนนั้น
ดังนั้น หากเปนนโยบายและจุดยืนของรัฐในทางระหวางประเทศแลว องคกร
อืน่ ๆ นาทีจ่ ะตองใหน้ำหนักและรับฟงนโยบายและเคารพในการใชอำนาจของฝายบริหาร
ทีใช
่ อำนาจอธิปไตยของรัฐเกีย่ วกับกิจการระหวางประเทศทัง้ ปวงตามรัฐธรรมนูญเชนกัน
เพราะตามรัฐธรรมนูญแลว ฝายบริหาร ฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ และฝายตุลาการตางก็ใชอำนาจ
อธิปไตยของรัฐในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยพระองค

เดียวกัน จึงมิไดเปนอำนาจ
ที่แยกกันอยางเด็ดขาด


ค.การตีความบทบัญญัติในมาตรา190วรรคสอง
ในการวินจิ ฉัยวา แถลงการณรวมไทย – กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถนุ ายน 2551
เปน “หนังสือสัญญา” ที่ตองขอความเห็นชอบของรัฐสภาตามาตรา 190 วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา
คำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชาดังกลาว “อาจมีผลเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทยหรืออาจ
มีผลเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีนอก
่ อาณาเขตซึง่ ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตาม
หนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ ...” โดยศาลรัฐธรรมนูญใหเหตุผลที่
ตองแปลความเชนนั้นเนื่องจากหากแปลความตามที่บัญญัติไวในมาตรา 190 วรรคสอง
วา “หนังสือสัญญาใดที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือ
สัญญาหรือกฎหมายระหวางประเทศ...” แลว “ก็จะไมเกิดผลตามความมุงหมายของ
รัฐธรรมนูญที่มุงจะตรวจสอบควบคุมการทำหนังสือสัญญากอนที่ฝายบริหารจะไป
ลงนามใหมีผลผูกพันประเทศ...”
จะเห็นไดวาการแปลความบทบัญญัตมาตรา
ิ
190 วรรคสอง โดยเพิม่ คำวา “อาจ
มีผล” เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยแทนคำวา “มีบท” นาจะเปนการแปลความที่เกินเลย
จากตัวบทไปมาก ลำพังแตคำวา “มีผล” ก็ดูจะเกินเลยจากบทบัญญัติของมาตรา 190
อยูแลว และยิ่งเพิ่มคำวา “อาจ” เขาไปอีกยิ่งทำใหการแปลความของศาลยิ่งเกินเลยไป
จากบทบัญญัติในมาตรา 190 วรรคสองไปมากจนถูกมองวาเปนการกาวลวงอำนาจ
นิตบิ ญ
ั ญัตของ
ิ รัฐสภาได68 และโดยทีคำ
่ วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมเปนเด็ดขาดและ
มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลและองคกรอื่นๆ ของรัฐตามาตรา 216 วรรคหา
68 ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช, อางแลว เชิงอรรถที่ 59, น. 597.
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ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ศาลรัฐธรรมนูญจะตองใชความ
ระมัดระวังอยางมากในการแปลความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในลักษณะที่เปนการ
กาวลวงอำนาจของรัฐสภาหรือแมแตกาวลวงอำนาจของคณะรัฐมนตรีได หากเหตุผลของ
การแปลความบทบัญญัติในมาตรา 190 วรรคสองมุงที่จะ “ตรวจสอบควบคุม” (checks
and control) การทำ หนังสือสัญญาของคณะรัฐมนตรีมากกวา“ตรวจสอบถวงดุล”
(check and balance) อำนาจของคณะรัฐมนตรีในการทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศ
หรือกับองคการระหวางประเทศ
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บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาขางตน จะเห็นไดวาทัง้ แนวปฏิบตั ของ
ิ ประเทศตางๆ ตามทีปรากฏ
่
อยูในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ และหลักกฎหมายระหวางประเทศตามที่ปรากฏอยู
ในอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และอนุสัญญากรุง
เวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐและกับองคการระหวางประเทศและ
ระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ. 1986 ตางก็ยอมรับวา ฝายบริหารของ
ประเทศตางๆ ไมวาจะเปนประมุขของรัฐ หัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศหรือบุคคลที่ไดรับมอบอำนาจเต็ม มีอำนาจในการทำหนังสือ
สัญญากับประเทศอื่นๆ หรือกับองคการระหวางประเทศ และยอมรับเปนที่ยุติวา เมื่อ
ฝายบริหารแสดงเจตนาใหความยินยอมเพือ่ ผูกพันตามหนังสือสัญญาและหนังสือสัญญา
มีผลบังคับใชแลว หนังสือสัญญาเชนวานั้นผูกพัน “รัฐ” ในฐานะที่ “รัฐ” เปนภาคีของ
หนังสือสัญญาหาไดผูกพันแตเฉพาะฝายบริหารแตอยางเดียวไม ไมวา จะเปนฝายบริหาร
ฝายนิติบัญญัติและฝายตุลาการของรัฐตางก็ตองผูกพันตามหนังสือสัญญาเชนวานั้น
ตามหลัก “สัญญาตองเปนสัญญา” (pacta sunt servanda) ที่บัญญัติไวในอนุสัญญา
ดังกลาวทั้งสองขางตน ดังนั้น ในแงกฎหมายภายในของรัฐโดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญ
ของรัฐตางๆ ฝายบริหารจึงมีอำนาจในการทำหนังสือสัญญากับประเทศอื่นๆ หรือกับ
องคการระหวางประเทศ แตในแงของกฎหมายระหวางประเทศ ฝายบริหารทำหนาทีเป
่ น
ผูแทน
 ของรัฐในการทำหนังสือสัญญาอันจะสงผลผูกพัน “รัฐ” ทัง้ หมด เฉกเชน ผูแทน
 ของ
บริษัทที่มีอำนาจตามขอบังคับของบริษัทที่จะทำสัญญากับบุคคลภายนอกในนามของ
บริษัท และ เมื่อ ผู แทน เชนวา นั้น ทำสัญญา กับ บุคคลภายนอกแลว สัญญานั้นยอมมี
ผลผูกพันบริษัทในฐานะคูสัญญาหาไดผูกพันผูแทนเปนการสวนตัวไม
เมื่ออำนาจในการทำหนังสือสัญญาของฝายบริหารสงผลผูกพัน “รัฐ” ทั้งหมด
การทำหนังสือสัญญาโดยฝายบริหารตองทำดวยความรอบครอบ เพราะเมือ่ ทำแลวยอม
มีผลผูกพันรัฐโดยรัฐจะหยิบยกกฎหมายภายในเพื่อเปนเหตุที่จะไมปฏิบัติตามหนังสือ
สัญญาเชนวานั้นมิได แมกฎหมายภายในเชนวานั้นจะเปนรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐก็ตาม ดังนัน้ ประเทศตางๆ จึงตองมีกระบวนการหรือกลไกทางกฎหมายภายใน
ของตนที่จะควบคุมตรวจสอบอำนาจในการทำหนังสือสัญญาของฝายบริหารเพื่อให
แนใจวากระบวนการตัดสินใจในการเขาทำหนังสือสัญญาของฝายบริหารเปนไปดวย
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ความรอบครอบ และคำนึงถึงประโยชนโดยรวมของรัฐเปนสำคัญ กระบวนการหรือกลไก
ทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการใชอำนาจของฝายบริหารของรัฐตางๆ จะ
บัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ ซึ่งมีรายละเอียดแตกตางกันออกไปสุดแทแต
ความเหมาะสมตามสภาพทางการเมืองการปกครองของแตละประเทศ และรายละเอียด
เหลานีย้ อม เปลีย่ นแปลงไดเมือ่ สถานการณทางการเมืองการปกครองหรือแมกระทัง่ ปจจัย
ทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป
กระบวนการหรือกลไกทางกฎหมายประการหนึ่งที่ประเทศตางๆ บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญของตนเพื่อควบคุมตรวจสอบการใชอำนาจในในการทำหนังสือสัญญาของ
ฝายบริหาร ก็คือ การกำหนดใหฝายบริหารจะตองขอความเห็นชอบของฝายนิติบัญญัติ
ใน กรณีที่ ฝายบริหาร เขา ทำหนังสือ สัญญา ที่ มี ความ สำคัญๆ กับตางประเทศหรือกับ
องคการระหวางประเทศ อะไรคือหนังสือสัญญาทีมี่ ความสำคัญทีฝ่ ายบริหารตองขอความ
เห็นชอบของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตกิ อนเขาทำหนังสือสัญญาดังกลาว เปนเรือ่ งทีแต
่ ละประเทศ
จะพิจารณาตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงปจจัยตางๆ เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ความมั่นคง ซึ่งเปนปจจัยที่อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ อยางไรก็ดี การมีสวนรวม
ของ ฝาย นิติบัญญัติ ใน การ ควบคุม ตรวจสอบ การ ใช อำนาจ ของ ฝายบริหาร ใน การ
ทำหนังสือสัญญานั้นควรใชภายในขอบเขตที่เหมาะสม กลาวคือ (1) ยอมรับอำนาจของ
ฝายบริหารการทำหนังสือสัญญาในนามของรัฐกับตางประเทศและกับองคการระหวาง
ประเทศ และเขาควบคุมตรวจสอบการใชอำนาจเชนวานั้นของฝายบริหารก็แตเฉพาะใน
กรณีของหนังสือสัญญาที่มีความสำคัญๆ อันจะกระทบตออำนาจอธิปไตย ความมั่นคง
เศรษฐกิจ สังคมหรือการเมืองของประเทศเทานั้น อันเปนการสอดคลองกับแนวปฏิบัติ
ของ รัฐ ตางๆ ใน การ ควบคุม ตรวจสอบ การ ใช อำนาจ ใน การ ทำหนังสือ สัญญา ของ
ฝายบริหาร และ (2) หนังสือสัญญาที่มีความสำคัญๆ อันจะตองขอความเห็นชอบของ
ฝายนิติบัญญัติจะตองกำหนดไวใหชัดเจนในรัฐธรรมนูญในลักษณะของขอยกเวนหรือ
เงื่อนไขพิเศษ เฉกเชนกรณีของการใหความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมในการทำ
นิติกรรมบางประเภทของผูเยาวตามกฎหมายภายในของรัฐนั่นเอง ทั้งนี้ สิทธิในการทำ
นิติกรรม ยังเปนของผูเยาวเชนเดิม โดยไมควรบัญญัติใหหนังสือสัญญาที่ตองขอความ
เห็นชอบของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตมีิ ลักษณะทีจ่ ะตีความไดอยางกวางขวาง อันจะสงผลใหอำนาจ
ในการทำหนังสือสัญญาของฝายบริหารถูกจำกัดจนกลายเปนขอยกเวนในการใชอำนาจ
ในการทำหนังสือสัญญาของฝายบริหารแทนที่จะเปนหลักที่รัฐตางๆ ถือปฏิบัติกันทั่วไป
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เมือ่ พิจารณาถึงมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ก็ไมแตกตางในหลักการกับบทบัญญัตใน
ิ ทำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญของประเทศ
อื่นๆ กลาว คือ ยัง ยอมรับวา อำนาจ ใน การ ทำหนังสือ สัญญา เปนของ ฝายบริหาร คือ
คณะรัฐมนตรี แตหนังสือสัญญาบางประเภทที่มีความสำคัญ คณะรัฐมนตรีจะตองขอ
ความเห็นชอบของรัฐสภากอนทีจ่ ะแสดงเจตนาผูกพัน เพียงแตมาตรา 190 มีการเพิม่ เติม
รายละเอียดตางๆ มากขึน้ กวาบทบัญญัตทำนอง
ิ
เดียวกันในรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ ทำให
มองไดวาเปนการริดรอนอำนาจในการทำหนังสือสัญญาของคณะรัฐมนตรีลงไปอยางมาก
ดังไดวิเคราะหไวแลว จนถึงขนาดที่คณะรัฐมนตรีอาจไมตองการทำหนังสือสัญญาใดๆ
ในชวงนี้ ดังนั้น อาจเปนสิ่งที่สมควรจะตองทบทวนดูวาบทบัญญัติของมาตรา 190 ได
ทำลายหลักการตรวจสอบถวงดุล (check and balance) ระหวางคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภา
ในเรื่องอำนาจในการทำหนังสือสัญญาของคณะรัฐมนตรีหรือไม ซึ่งก็ขึ้นอยูกับปรัชญา
การแบงแยกอำนาจหนาทีระหว
่ างฝายบริหารกับฝายนิตบิ ญ
ั ญัตวิ าอยูบน
 พืน้ ฐานของการ
ตรวจสอบถวงดุลอำนาจที่เหมาะสมหรือไม หากปรัชญาของการแบงแยกอำนาจหนาที่
ของฝายบริหารกับ ฝายนิติบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญาควรอยูบน
พื้นฐานของหลักการตรวจสอบถวงดุลอำนาจที่เหมาะสมแลว ก็จะเห็นไดวาบทบัญญัติ
มาตรา 190 มิไดตอบสนองปรัชญา เชนวานัน้ หากแตทีเน
่ นการตรวจสอบควบคุม (check
and control) การใชอำนาจของคณะรัฐมนตรีในการทำหนังสือสัญญามากกวาการ
ตรวจสอบถวงดุล (check and balance) อำนาจของคณะรัฐมนตรีในการทำหนังสือ
สัญญากับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
จากบทสรุปขางตน จึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ควรพิจารณาทบทวนวาจะแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อยางไรใหสอดคลองกับหลักการ
ตรวจสอบถวงดุล (check and balance) ที่เหมาะสม โดยที่ฝายบริหารยังคงมีอำนาจ
หนาที่หลักในการทำหนังสือกับนานาประเทศและกับองคการระหวางประเทศ ในขณะที่
ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตยัิ งคงมีสวนรวมในกระบวนการทำหนังสือสัญญาดังกลาวเฉพาะในกรณีที่
เปนหนังสือสัญญาทีสำคั
่ ญๆ เทานัน้ เพือ่ ใหเปนไปตามหลักการตรวจสอบถวงดุลอำนาจที่
เหมาะสมโดยควรระบุไวใหชัดเจนวามี กรณีใดบางดังที่ไดมีขอเสนอแนะในการแกไข
มาตรา 190 ไวแลวในขอ 5.7

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

2. การแกไขเพิ่มเติมมาตรา 190 จะตองกระทำบนพื้นฐานของความเขาใจ
เกีย่ วกับกระบวนการทำหนังสือสัญญาและผลทางกฎหมายของหนังสือสัญญาตอรัฐภาคี
ตามกฎหมายระหวางประเทศดวย ตลอดทั้งผลของหนังสือสัญญาตอกฎหมายภายใน
ของ รัฐ ภาคี เพราะ การ ทำหนังสือ สัญญา นั้น เกี่ยวของ กับ การ ใช อำนาจ ของ รัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญและพันธกรณีของรัฐตามกฎหมายระหวางประเทศ ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติม
มาตรา 190 โดยจะไมคำนึงถึงขัน้ ตอนและ ผลทางกฎหมายของสนธิสญ
ั ญาตามกฎหมาย
ระหวางประเทศมิได
3. การใชอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยปญหาตามมาตรา 190
วรรคสองนัน้ จะตองคำนึงถึงผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ตอหนังสือสัญญาในทางระหวางประเทศดวย
เนื่องจาก องคกรของรัฐไมวาฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติหรือฝายตุลาการก็ตาม ควรจะ
พูดเปนเสียเดียวกัน (speak with one voice) ในทางระหวางประเทศ มิเชนนั้นอาจถูก
มองวามีความขัดแยงแตกแยกระหวางองคกรของรัฐดวยกัน และนำไปสูการกลาวอาง
ของรัฐอื่นที่ถือเอาประโยชนแหงความแตกแยกระหวางองคกรของรัฐนั้นได เชน กรณีที่
ฝายบริหารยืนยันวาแถลงการณรวม (Joint Communiqué) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551
ที่ประเทศไทยทำกับกัมพูชานั้นไมใชหนังสือสัญญา โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศของกัมพูชาก็ยืนยันเชนกันวา แถลงการณรวมดังกลาวไมใชหนังสือสัญญา
แตศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนหนังสือสัญญาและตองดวยเงื่อนไขตามมาตรา190
วรรคสอง ที่จะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภา
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Vienna Convention on the Law of Treaties
Done at Vienna on 23 May 1969
The States Parties to the present Convention,
Considering the fundamental role of treaties in the history of international relations,
Recognizing the ever-increasing importance of treaties as a source of international law and as a
means of developing peaceful cooperation among nations, whatever their constitutional and social
systems,
Noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are
universally recognized,
Affirming that disputes concerning treaties, like other international disputes, should be settled by
peaceful means and in conformity with the principles of justice and international law,
Recalling the determination of the peoples of the United Nations to establish conditions under
which justice and respect for the obligations arising from treaties can be maintained,
Having in mind the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations,
such as the principles of the equal rights and self-determination of peoples, of the sovereign equality and
independence of all States, of non-interference in the domestic affairs of States, of the prohibition of the
threat or use of force and of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental
freedoms for all,
Believing that the codification and progressive development of the law of treaties achieved in the
present Convention will promote the purposes of the United Nations set forth in the Charter, namely, the
maintenance of international peace and security, the development of friendly relations and the
achievement of cooperation among nations,
Affirming that the rules of customary international law will continue to govern questions not
regulated by the provisions of the present Convention,
Have agreed as follows:
PART I.
INTRODUCTION
Article 1
Scope of the present Convention
The present Convention applies to treaties between States.
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Article 2
Use of terms
1. For the purposes of the present Convention:
(a)
“treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed
by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and
whatever its particular designation;
(b)

“ratification”, “acceptance”, “approval” and “accession” mean in each case the international act

so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty;
(c)

“full powers” means a document emanating from the competent authority of a State designating a

person or persons to represent the State for negotiating, adopting or authenticating the text of a treaty,
for expressing the consent of the State to be bound by a treaty, or for accomplishing any other act with
respect to a treaty;
(d)
“reservation” means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when
signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to
modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State;
(e)

“negotiating State” means a State which took part in the drawing up and adoption of the text of

the treaty;
(f)

“contracting State” means a State which has consented to be bound by the treaty, whether or not

the treaty has entered into force;
(g)

“party” means a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in

force;
(h)

“third State” means a State not a party to the treaty;

(i)

“international organization” means an intergovernmental organization.

2. The provisions of paragraph 1 regarding the use of terms in the present Convention are without
prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in the internal law of
any State.
Article 3
International agreements not within the scope
of the present Convention
The fact that the present Convention does not apply to international agreements concluded
between States and other subjects of international law or between such other subjects of international
law, or to international agreements not in written form, shall not affect:
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(a)

the legal force of such agreements;

(b)
the application to them of any of the rules set forth in the present Convention to which they would
be subject under international law independently of the Convention;
(c)
the application of the Convention to the relations of States as between themselves under
international agreements to which other subjects of international law are also parties.
Article 4
Non-retroactivity of the present Convention
Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which
treaties would be subject under international law independently of the Convention, the Convention
applies only to treaties which are concluded by States after the entry into force of the present
Convention with regard to such States.
Article 5
Treaties constituting international organizations and treaties
adopted within an international organization
The present Convention applies to any treaty which is the constituent instrument of an
international organization and to any treaty adopted within an international organization without
prejudice to any relevant rules of the organization.
PART II.
C ONCLUSION AND E NTRY INTO F ORCE
SECTION

1.

OF T REATIES

CONCLUSION OF TREATIES

Article 6
Capacity of States to conclude treaties
Every State possesses capacity to conclude treaties.
Article 7
Full powers
1. A person is considered as representing a State for the purpose of adopting or authenticating the
text of a treaty or for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by a treaty if:
(a)

he produces appropriate full powers; or

(b)

it appears from the practice of the States concerned or from other circumstances that their

intention was to consider that person as representing the State for such purposes and to dispense with
full powers.
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2. In virtue of their functions and without having to produce full powers, the following are
considered as representing their State:
(a)
Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs, for the purpose of
performing all acts relating to the conclusion of a treaty;
(b)
heads of diplomatic missions, for the purpose of adopting the text of a treaty between the
accrediting State and the State to which they are accredited;
(c)
representatives accredited by States to an international conference or to an international
organization or one of its organs, for the purpose of adopting the text of a treaty in that conference,
organization or organ.
Article 8
Subsequent confirmation of an act performed
without authorization
An act relating to the conclusion of a treaty performed by a person who cannot be considered
under article 7 as authorized to represent a State for that purpose is without legal effect unless
afterwards confirmed by that State.
Article 9
Adoption of the text
1. The adoption of the text of a treaty takes place by the consent of all the States participating in
its drawing up except as provided in paragraph 2.
2. The adoption of the text of a treaty at an international conference takes place by the vote of two
thirds of the States present and voting, unless by the same majority they shall decide to apply a different
rule.
Article 10
Authentication of the text
The text of a treaty is established as authentic and definitive:
(a)
by such procedure as may be provided for in the text or agreed upon by the States participating in
its drawing up; or
(b)
failing such procedure, by the signature, signature ad referendum or initialling by the
representatives of those States of the text of the treaty or of the Final Act of a conference incorporating
the text.
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Article 11
Means of expressing consent to be bound by a treaty
The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of
instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means
if so agreed.
Article 12
Consent to be bound by a treaty expressed by signature
1. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by the signature of its representative
when:
(a)

the treaty provides that signature shall have that effect;

(b)
it is otherwise established that the negotiating States were agreed that signature should have that
effect; or
(c)
the intention of the State to give that effect to the signature appears from the full powers of its
representative or was expressed during the negotiation.
2. For the purposes of paragraph 1:
(a)
the initialling of a text constitutes a signature of the treaty when it is established that the
negotiating States so agreed;
(b)
the signature ad referendum of a treaty by a representative, if confirmed by his State, constitutes a
full signature of the treaty.
Article 13
Consent to be bound by a treaty expressed by an
exchange of instruments constituting a treaty
The consent of States to be bound by a treaty constituted by instruments exchanged between them
is expressed by that exchange when:
(a)

the instruments provide that their exchange shall have that effect; or

(b)
it is otherwise established that those States were agreed that the exchange of instruments should
have that effect.
Article 14
Consent to be bound by a treaty expressed by ratification,
acceptance or approval
1. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by ratification when:
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(a)

the treaty provides for such consent to be expressed by means of ratification;

(b)
it is otherwise established that the negotiating States were agreed that ratification should be
required;
(c)

the representative of the State has signed the treaty subject to ratification; or

(d)

the intention of the State to sign the treaty subject to ratification appears from the full powers of

its representative or was expressed during the negotiation.
2. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by acceptance or approval under
conditions similar to those which apply to ratification.
Article 15
Consent to be bound by a treaty expressed by accession
The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by accession when:
(a)

the treaty provides that such consent may be expressed by that State by means of accession;

(b)
it is otherwise established that the negotiating States were agreed that such consent may be
expressed by that State by means of accession; or
(c)
all the parties have subsequently agreed that such consent may be expressed by that State by
means of accession.
Article 16
Exchange or deposit of instruments of ratification,
acceptance, approval or accession
Unless the treaty otherwise provides, instruments of ratification, acceptance, approval or
accession establish the consent of a State to be bound by a treaty upon:
(a)

their exchange between the contracting States;

(b)

their deposit with the depositary; or

(c)

their notification to the contracting States or to the depositary, if so agreed.
Article 17
Consent to be bound by part of a treaty and
choice of differing provisions
1. Without prejudice to articles 19 to 23, the consent of a State to be bound by part of a treaty is

effective only if the treaty so permits or the other contracting States so agree.
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2. The consent of a State to be bound by a treaty which permits a choice between differing
provisions is effective only if it is made clear to which of the provisions the consent relates.
Article 18
Obligation not to defeat the object and purpose
of a treaty prior to its entry into force
A State is obliged to refrain from acts which would defeat the object and purpose of a treaty
when:
(a)

it has signed the treaty or has exchanged instruments constituting the treaty subject to ratification,

acceptance or approval, until it shall have made its intention clear not to become a party to the treaty; or
(b)

it has expressed its consent to be bound by the treaty, pending the entry into force of the treaty

and provided that such entry into force is not unduly delayed.
SECTION

2.

RESERVATIONS

Article 19
Formulation of reservations
A State may, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, formulate a
reservation unless:
(a)

the reservation is prohibited by the treaty;

(b)
the treaty provides that only specified reservations, which do not include the reservation in
question, may be made; or
(c)
in cases not failing under subparagraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the
object and purpose of the treaty.
Article 20
Acceptance of and objection to reservations
1. A reservation expressly authorized by a treaty does not require any subsequent acceptance by
the other contracting States unless the treaty so provides.
2. When it appears from the limited number of the negotiating States and the object and purpose
of a treaty that the application of the treaty in its entirety between all the parties is an essential condition
of the consent of each one to be bound by the treaty, a reservation requires acceptance by all the parties.
3. When a treaty is a constituent instrument of an international organization and unless it
otherwise provides, a reservation requires the acceptance of the competent organ of that organization.
4. In cases not falling under the preceding paragraphs and unless the treaty otherwise provides:
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(a)

acceptance by another contracting State of a reservation constitutes the reserving State a party to

the treaty in relation to that other State if or when the treaty is in force for those States;
(b)

an objection by another contracting State to a reservation does not preclude the entry into force of

the treaty as between the objecting and reserving States unless a contrary intention is definitely
expressed by the objecting State;
(c)
an act expressing a State’s consent to be bound by the treaty and containing a reservation is
effective as soon as at least one other contracting State has accepted the reservation.
5. For the purposes of paragraphs 2 and 4 and unless the treaty otherwise provides, a reservation is
considered to have been accepted by a State if it shall have raised no objection to the reservation by the
end of a period of twelve months after it was notified of the reservation or by the date on which it
expressed its consent to be bound by the treaty, whichever is later.
Article 21
Legal elects of reservations and of objections to reservations
1. A reservation established with regard to another party in accordance with articles 19, 20 and 23:
(a)
modifies for the reserving State in its relations with that other party the provisions of the treaty to
which the reservation relates to the extent of the reservation; and
(b)
modifies those provisions to the same extent for that other party in its relations with the reserving
State.
2. The reservation does not modify the provisions of the treaty for the other parties to the treaty
inter se.
3. When a State objecting to a reservation has not opposed the entry into force of the treaty
between itself and the reserving State, the provisions to which the reservation relates do not apply as
between the two States to the extent of the reservation.
Article 22
Withdrawal of reservations and of
objections to reservations
1. Unless the treaty otherwise provides, a reservation may be withdrawn at any time and the
consent of a State which has accepted the reservation is not required for its withdrawal.
2. Unless the treaty otherwise provides, an objection to a reservation may be withdrawn at any
time.
3. Unless the treaty otherwise provides, or it is otherwise agreed:
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(a)
the withdrawal of a reservation becomes operative in relation to another contracting State only
when notice of it has been received by that State;
(b)
the withdrawal of an objection to a reservation becomes operative only when notice of it has been
received by the State which formulated the reservation.
Article 23
Procedure regarding reservations
1. A reservation, an express acceptance of a reservation and an objection to a reservation must be
formulated in writing and communicated to the contracting States and other States entitled to become
parties to the treaty.
2. If formulated when signing the treaty subject to ratification, acceptance or approval, a
reservation must be formally confirmed by the reserving State when expressing its consent to be bound
by the treaty. In such a case the reservation shall be considered as having been made on the date of its
confirmation.
3. An express acceptance of, or an objection to, a reservation made previously to confirmation of
the reservation does not itself require confirmation.
4. The withdrawal of a reservation or of an objection to a reservation must be formulated in
writing.
SECTION

3.

ENTRY INTO FORCE AND PROVISIONAL ,
APPLICATION OF TREATIES

Article 24
Entry into force
1. A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the
negotiating States may agree.
2. Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as soon as consent to be
bound by the treaty has been established for all the negotiating States.
3. When the consent of a State to be bound by a treaty is established on a date after the treaty has
come into force, the treaty enters into force for that State on that date, unless the treaty otherwise
provides.
4. The provisions of a treaty regulating the authentication of its text, the establishment of the
consent of States to be bound by the treaty, the manner or date of its entry into force, reservations, the
functions of the depositary and other matters arising necessarily before the entry into force of the treaty
apply from the time of the adoption of its text.
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Article 25
Provisional application
1. A treaty or a part of a treaty is applied provisionally pending its entry into force if:
(a)

the treaty itself so provides; or

(b)

the negotiating States have in some other manner so agreed.

2. Unless the treaty otherwise provides or the negotiating States have otherwise agreed, the
provisional application of a treaty or a part of a treaty with respect to a State shall be terminated if that
State notifies the other States between which the treaty is being applied provisionally of its intention not
to become a party to the treaty.
PART III.
O BSERVANCE , A PPLICATION AND
INTERPRETATION OF T REATIES
SECTION

1.

OBSERVANCE OF TREATIES

Article 26
“Pacta sunt servanda”
Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good
faith.
Article 27
Internal law and observance of treaties
A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform
a treaty. This rule is without prejudice to article 46.
SECTION

2.

APPLICATION OF TREATIES

Article 28
Non-retroactivity of treaties
Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provisions do
not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist
before the date of the entry into force of the treaty with respect to that party.
Article 29
Territorial scope of treaties
Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, a treaty is binding
upon each party in respect of its entire territory.
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Article 30
Application of successive treaties relating to
the same subject matter
1. Subject to Article 103 of the Charter of the United Nations, the rights and obligations of States
Parties to successive treaties relating to the same subject matter shall be determined in accordance with
the following paragraphs.
2. When a treaty specifies that it is subject to, or that it is not to be considered as incompatible
with, an earlier or later treaty, the provisions of that other treaty prevail.
3. When all the parties to the earlier treaty are parties also to the later treaty but the earlier treaty
is not terminated or suspended in operation under article 59, the earlier treaty applies only to the extent
that its provisions are compatible with those of the later treaty.
4. When the parties to the later treaty do not include all the parties to the earlier one:
(a)

as between States Parties to both treaties the same rule applies as in paragraph 3;

(b)
as between a State party to both treaties and a State party to only one of the treaties, the treaty to
which both States are parties governs their mutual rights and obligations.
5. Paragraph 4 is without prejudice to article 41, or to any question of the termination or
suspension of the operation of a treaty under article 60 or to any question of responsibility which may
arise for a State from the conclusion or application of a treaty the provisions of which are incompatible
with its obligations towards another State under another treaty.
SECTION

3.

INTERPRETATION OF TREATIES

Article 31
General rule of interpretation
1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given
to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.
2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the
text, including its preamble and annexes:
(a)
any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection with
the conclusion of the treaty;
(b)
any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the
treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty.
3. There shall be taken into account, together with the context:
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(a)
any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the
application of its provisions;
(b)
any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the
parties regarding its interpretation;
(c)

any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.
4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended.
Article 32
Supplementary means of interpretation
Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of

the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the
application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31:
(a)

leaves the meaning ambiguous or obscure; or

(b)

leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.
Article 33
Interpretation of treaties authenticated in two or more languages

1. When a treaty has been authenticated in two or more languages, the text is equally authoritative
in each language, unless the treaty provides or the parties agree that, in case of divergence, a particular
text shall prevail.
2. A version of the treaty in a language other than one of those in which the text was authenticated
shall be considered an authentic text only if the treaty so provides or the parties so agree.
3. The terms of the treaty are presumed to have the same meaning in each authentic text.
4. Except where a particular text prevails in accordance with paragraph 1, when a comparison of
the authentic texts discloses a difference of meaning which the application of articles 31 and 32 does not
remove, the meaning which best reconciles the texts, having regard to the object and purpose of the
treaty, shall be adopted.
SECTION

4.

TREATIES AND THIRD STATES

Article 34
General rule regarding third States
A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent.
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Article 35
Treaties providing for obligations for third States
An obligation arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend
the provision to be the means of establishing the obligation and the third State expressly accepts that
obligation in writing.
Article 36
Treaties providing for rights for third States
1. A right arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the
provision to accord that right either to the third State, or to a group of States to which it belongs, or to
all States, and the third State assents thereto. Its assent shall be presumed so long as the contrary is not
indicated, unless the treaty otherwise provides.
2. A State exercising a right in accordance with paragraph 1 shall comply with the conditions for
its exercise provided for in the treaty or established in conformity with the treaty.
Article 37
Revocation or modification of obligations or
rights of third States
1. When an obligation has arisen for a third State in conformity with article 35, the obligation may
be revoked or modified only with the consent of the parties to the treaty and of the third State, unless it
is established that they had otherwise agreed.
2. When a right has arisen for a third State in conformity with article 36, the right may not be
revoked or modified by the parties if it is established that the right was intended not to be revocable or
subject to modification without the consent of the third State.
Article 38
Rules in a treaty becoming binding on third States
through international custom
Nothing in articles 34 to 37 precludes a rule set forth in a treaty from becoming binding upon a
third State as a customary rule of international law, recognized as such.
PART IV.
A MENDMENT AND
M ODIFICATION OF T REATIES
Article 39
General rule regarding the amendment of treaties
A treaty may be amended by agreement between the parties. The rules laid down in Part II apply
to such an agreement except insofar as the treaty may otherwise provide.
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Article 40
Amendment of multilateral treaties
1. Unless the treaty otherwise provides, the amendment of multilateral treaties shall be governed
by the following paragraphs.
2. Any proposal to amend a multilateral treaty as between all the parties must be notified to all the
contracting States, each one of which shall have the right to take part in:
(a)

the decision as to the action to be taken in regard to such proposal;

(b)

the negotiation and conclusion of any agreement for the amendment of the treaty.
3. Every State entitled to become a party to the treaty shall also be entitled to become a party to

the treaty as amended.
4. The amending agreement does not bind any State already a party to the treaty which does not
become a party to the amending agreement; article 30, paragraph 4 (b), applies in relation to such State.
5. Any State which becomes a party to the treaty after the entry into force of the amending
agreement shall, failing an expression of a different intention by that State:
(a)

be considered as a party to the treaty as amended; and

(b)

be considered as a party to the unamended treaty in relation to any party to the treaty not bound
by the amending agreement.
Article 41
Agreements to modify multilateral treaties between
certain of the parties only
1. Two or more of the parties to a multilateral treaty may conclude an agreement to modify the

treaty as between themselves alone if:
(a)

the possibility of such a modification is provided for by the treaty; or

(b)

the modification in question is not prohibited by the treaty and:
(i)
(ii)

does not affect the enjoyment by the other parties of their rights under the treaty or the
performance of their obligations;
does not relate to a provision, derogation from which is incompatible with the effective
execution of the object and purpose of the treaty as a whole.

2. Unless in a case falling under paragraph 1 (a) the treaty otherwise provides, the parties in
question shall notify the other parties of their intention to conclude the agreement and of the
modification to the treaty for which it provides.
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PART V.
INVALIDITY, T ERMINATION AND S USPENSION OF THE O PERATION OF T REATIES
SECTION

1.

GENERAL PROVISIONS

Article 42
Validity and continuance in force of treaties
1. The validity of a treaty or of the consent of a State to be bound by a treaty may be impeached
only through the application of the present Convention.
2. The termination of a treaty, its denunciation or the withdrawal of a party, may take place only as
a result of the application of the provisions of the treaty or of the present Convention. The same rule
applies to suspension of the operation of a treaty.
Article 43
Obligations imposed by international law
independently of a treaty
The invalidity, termination or denunciation of a treaty, the withdrawal of a party from it, or the
suspension of its operation, as a result of the application of the present Convention or of the provisions
of the treaty, shall not in any way impair the duty of any State to fulfil any obligation embodied in the
treaty to which it would be subject under international law independently of the treaty.
Article 44
Separability of treaty provisions
1. A right of a party, provided for in a treaty or arising under article 56, to denounce, withdraw
from or suspend the operation of the treaty may be exercised only with respect to the whole treaty unless
the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree.
2. A ground for invalidating, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a
treaty recognized in the present Convention may be invoked only with respect to the whole treaty except
as provided in the following paragraphs or in article 60.
3. If the ground relates solely to particular clauses, it may be invoked only with respect to those
clauses where:
(a)

the said clauses are separable from the remainder of the treaty with regard to their application;

(b)
it appears from the treaty or is otherwise established that acceptance of those clauses was not an
essential basis of the consent of the other party or parties to be bound by the treaty as a whole; and
(c)

continued performance of the remainder of the treaty would not be unjust.

4. In cases falling under articles 49 and 50, the State entitled to invoke the fraud or corruption may
do so with respect either to the whole treaty or, subject to paragraph 3, to the particular clauses alone.
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5. In cases falling under articles 51, 52 and 53, no separation of the provisions of the treaty is
permitted.
Article 45
Loss of a right to invoke a ground for invalidating, terminating,
withdrawing from or suspending the operation of a treaty
A State may no longer invoke a ground for invalidating, terminating, withdrawing from or
suspending the operation of a treaty under articles 46 to 50 or articles 60 and 62 if, after becoming aware
of the facts:
(a)
it shall have expressly agreed that the treaty is valid or remains in force or continues in operation,
as the case may be; or
(b)
it must by reason of its conduct be considered as having acquiesced in the validity of the treaty or
in its maintenance in force or in operation, as the case may be.
SECTION

2.

INVALIDITY OF TREATIES

Article 46
Provisions of internal law regarding competence
to conclude treaties
1. A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in
violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its
consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental
importance.
2. A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the
matter in accordance with normal practice and in good faith.
Article 47
Specific restrictions on authority to express
the consent of a State
If the authority of a representative to express the consent of a State to be bound by a particular
treaty has been made subject to a specific restriction, his omission to observe that restriction may not be
invoked as invalidating the consent expressed by him unless the restriction was notified to the other
negotiating States prior to his expressing such consent.
Article 48
Error
1. A State may invoke an error in a treaty as invalidating its consent to be bound by the treaty if
the error relates to a fact or situation which was assumed by that State to exist at the time when the
treaty was concluded and formed an essential basis of its consent to be bound by the treaty.
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2. Paragraph 1 shall not apply if the State in question contributed by its own conduct to the error
or if the circumstances were such as to put that State on notice of a possible error.
3. An error relating only to the wording of the text of a treaty does not affect its validity; article 79
then applies.
Article 49
Fraud
If a State has been induced to conclude a treaty by the fraudulent conduct of another negotiating
State, the State may invoke the fraud as invalidating its consent to be bound by the treaty.
Article 50
Corruption of a representative of a State
If the expression of a State’s consent to be bound by a treaty has been procured through the
corruption of its representative directly or indirectly by another negotiating State, the State may invoke
such corruption as invalidating its consent to be bound by the treaty.
Article 51
Coercion of a representative of a State
The expression of a State’s consent to be bound by a treaty which has been procured by the
coercion of its representative through acts or threats directed against him shall be without any legal
effect.
Article 52
Coercion of a State by the threat or use of force
A treaty is void if its conclusion has been procured by the threat or use of force in violation of the
principles of international law embodied in the Charter of the United Nations.
Article 53
Treaties conflicting with a peremptory norm of
general international law (“jus cogens”)
A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts 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 modified only by a subsequent norm
of general international law having the same character.
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SECTION

3.

TERMINATION AND SUSPENSION

OF THE OPERATION OF TREATIES

Article 54
Termination of or withdrawal from a treaty under
its provisions or by consent of the parties
The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take place:
(a)

in conformity with the provisions of the treaty; or

(b)

at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States.
Article 55
Reduction of the parties to a multilateral treaty below the
number necessary for its entry into force

Unless the treaty otherwise provides, a multilateral treaty does not terminate by reason only of the
fact that the number of the parties falls below the number necessary for its entry into force.
Article 56
Denunciation of or withdrawal from a treaty containing no
provision regarding termination, denunciation or withdrawal
1. A treaty which contains no provision regarding its termination and which does not provide for
denunciation or withdrawal is not subject to denunciation or withdrawal unless:
(a)

it is established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal; or

(b)

a right of denunciation or withdrawal may be implied by the nature of the treaty.

2. A party shall give not less than twelve months’ notice of its intention to denounce or withdraw
from a treaty under paragraph 1.
Article 57
Suspension of the operation of a treaty under its
provisions or by consent of the parties
The operation of a treaty in regard to all the parties or to a particular party may be suspended:
(a)

in conformity with the provisions of the treaty; or

(b)

at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States.
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Article 58
Suspension of the operation of a multilateral treaty by
agreement between certain of the parties only
1. Two or more parties to a multilateral treaty may conclude an agreement to suspend the
operation of provisions of the treaty, temporarily and as between themselves alone, if:
(a)

the possibility of such a suspension is provided for by the treaty; or

(b)

the suspension in question is not prohibited by the treaty and:
(i)

does not affect the enjoyment by the other parties of their rights under the treaty or the

(ii)

performance of their obligations;
is not incompatible with the object and purpose of the treaty.

2. Unless in a case falling under paragraph 1 (a) the treaty otherwise provides, the parties in
question shall notify the other parties of their intention to conclude the agreement and of those
provisions of the treaty the operation of which they intend to suspend.
Article 59
Termination or suspension of the operation of a treaty
implied by conclusion of a later treaty
1. A treaty shall be considered as terminated if all the parties to it conclude a later treaty relating
to the same subject matter and:
(a)

it appears from the later treaty or is otherwise established that the parties intended that the matter

should be governed by that treaty; or
(b)

the provisions of the later treaty are so far incompatible with those of the earlier one that the two

treaties are not capable of being applied at the same time.
2. The earlier treaty shall be considered as only suspended in operation if it appears from the later
treaty or is otherwise established that such was the intention of the parties.
Article 60
Termination or suspension of the operation of a treaty
as a consequence of its breach
1. A material breach of a bilateral treaty by one of the parties entitles the other to invoke the
breach as a ground for terminating the treaty or suspending its operation in whole or in part.
2. A material breach of a multilateral treaty by one of the parties entitles:
(a)
the other parties by unanimous agreement to suspend the operation of the treaty in whole or in
part or to terminate it either:
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(i)
(ii)

in the relations between themselves and the defaulting State; or
as between all the parties;

(b)
a party specially affected by the breach to invoke it as a ground for suspending the operation of
the treaty in whole or in part in the relations between itself and the defaulting State;
(c)
any party other than the defaulting State to invoke the breach as a ground for suspending the
operation of the treaty in whole or in part with respect to itself if the treaty is of such a character that a
material breach of its provisions by one party radically changes the position of every party with respect
to the further performance of its obligations under the treaty.
3. A material breach of a treaty, for the purposes of this article, consists in:
(a)

a repudiation of the treaty not sanctioned by the present Convention; or

(b)

the violation of a provision essential to the accomplishment of the object or purpose of the treaty.

4. The foregoing paragraphs are without prejudice to any provision in the treaty applicable in the
event of a breach.
5. Paragraphs 1 to 3 do not apply to provisions relating to the protection of the human person
contained in treaties of a humanitarian character, in particular to provisions prohibiting any form of
reprisals against persons protected by such treaties.
Article 61
Supervening impossibility of performance
1. A party may invoke the impossibility of performing a treaty as a ground for terminating or
withdrawing from it if the impossibility results from the permanent disappearance or destruction of an
object indispensable for the execution of the treaty. If the impossibility is temporary, it may be invoked
only as a ground for suspending the operation of the treaty.
2. Impossibility of performance may not be invoked by a party as a ground for terminating,
withdrawing from or suspending the operation of a treaty if the impossibility is the result of a breach by
that party either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any
other party to the treaty.
Article 62
Fundamental change of circumstances
1. A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the
time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a
ground for terminating or withdrawing from the treaty unless:
(a)

the existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to

be bound by the treaty; and
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(b)

the effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed

under the treaty.
2. A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or
withdrawing from a treaty:
(a)

if the treaty establishes a boundary; or

(b)
if the fundamental change is the result of a breach by the party invoking it either of an obligation
under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty.
3. If, under the foregoing paragraphs, a party may invoke a fundamental change of circumstances
as a ground for terminating or withdrawing from a treaty it may also invoke the change as a ground for
suspending the operation of the treaty.
Article 63
Severance of diplomatic or consular relations
The severance of diplomatic or consular relations between parties to a treaty does not affect the
legal relations established between them by the treaty except insofar as the existence of diplomatic or
consular relations is indispensable for the application of the treaty.
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
conflict with that norm becomes void and terminates.
SECTION

4.

PROCEDURE

Article 65
Procedure to be followed with respect to invalidity,
termination, withdrawal from or suspension of the
operation of a treaty
1. A party which, under the provisions of the present Convention, invokes either a defect in its
consent to be bound by a treaty or a ground for impeaching the validity of a treaty, terminating it,
withdrawing from it or suspending its operation, must notify the other parties of its claim. The
notification shall indicate the measure proposed to be taken with respect to the treaty and the reasons
therefor.
2. If, after the expiry of a period which, except in cases of special urgency, shall not be less than
three months after the receipt of the notification, no party has raised any objection, the party making the
notification may carry out in the manner provided in article 67 the measure which it has proposed.
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3. If, however, objection has been raised by any other party, the parties shall seek a solution
through the means indicated in Article 33 of the Charter of the United Nations.
4. Nothing in the foregoing paragraphs shall affect the rights or obligations of the parties under
any provisions in force binding the parties with regard to the settlement of disputes.
5. Without prejudice to article 45, the fact that a State has not previously made the notification
prescribed in paragraph 1 shall not prevent it from making such notification in answer to another party
claiming performance of the treaty or alleging its violation.
Article 66
Procedures for judicial settlement, arbitration and conciliation
If, under paragraph 3 of article 65, no solution has been reached within a period of 12 months
following the date on which the objection was raised, the following procedures shall be followed:
(a)

any one of the parties to a dispute concerning the application or the interpretation of article 53 or

64 may, by a written application, submit it to the International Court of Justice for a decision unless the
parties by common consent agree to submit the dispute to arbitration;
(b)
any one of the parties to a dispute concerning the application or the interpretation of any of the
other articles in part V of the present Convention may set in motion the procedure specified in the
Annex to the Convention by submitting a request to that effect to the Secretary-General of the United
Nations.
Article 67
Instruments for declaring invalid, terminating, withdrawing
from or suspending the operation of a treaty
1. The notification provided for under article 65, paragraph 1, must be made in writing.
2. Any act of declaring invalid, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a
treaty pursuant to the provisions of the treaty or of paragraphs 2 or 3 of article 65 shall be carried out
through an instrument communicated to the other parties. If the instrument is not signed by the Head of
State, Head of Government or Minister for Foreign Affairs, the representative of the State
communicating it may be called upon to produce full powers.
Article 68
Revocation of notifications and instruments provided
for in articles 65 and 67
A notification or instrument provided for in article 65 or 67 may be revoked at any time before it
takes effect.
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SECTION

5.

CONSEQUENCES OF THE INVALIDITY, TERMINATION

OR SUSPENSION OF THE OPERATION OF A TREATY

Article 69
Consequences of the invalidity of a treaty
1. A treaty the invalidity of which is established under the present Convention is void. The
provisions of a void treaty have no legal force.
2. If acts have nevertheless been performed in reliance on such a treaty:
(a)
each party may require any other party to establish as far as possible in their mutual relations the
position that would have existed if the acts had not been performed;
(b)
acts performed in good faith before the invalidity was invoked are not rendered unlawful by
reason only of the invalidity of the treaty.
3. In cases falling under article 49, 50, 51 or 52, paragraph 2 does not apply with respect to the
party to which the fraud, the act of corruption or the coercion is imputable.
4. In the case of the invalidity of a particular State’s consent to be bound by a multilateral treaty,
the foregoing rules apply in the relations between that State and the parties to the treaty.
Article 70
Consequences of the termination of a treaty
1. Unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree, the termination of a treaty
under its provisions or in accordance with the present Convention:
(a)

releases the parties from any obligation further to perform the treaty;

(b)
does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the execution
of the treaty prior to its termination.
2. If a State denounces or withdraws from a multilateral treaty, paragraph 1 applies in the relations
between that State and each of the other parties to the treaty from the date when such denunciation or
withdrawal takes effect.
Article 71
Consequences of the invalidity of a treaty which conflicts
with a peremptory norm of general international law
1. In the case of a treaty which is void under article 53 the parties shall:
(a)
eliminate as far as possible the consequences of any act performed in reliance on any provision
which conflicts with the peremptory norm of general international law; and
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(b)
law.

bring their mutual relations into conformity with the peremptory norm of general international

2. In the case of a treaty which becomes void and terminates under article 64, the termination of
the treaty:
(a)

releases the parties from any obligation further to perform the treaty;

(b)
does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the execution
of the treaty prior to its termination, provided that those rights, obligations or situations may thereafter
be maintained only to the extent that their maintenance is not in itself in conflict with the new
peremptory norm of general international law.
Article 72
Consequences of the suspension of the operation of a treaty
1. Unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree, the suspension of the
operation of a treaty under its provisions or in accordance with the present Convention:
(a)

releases the parties between which the operation of the treaty is suspended from the obligation to

perform the treaty in their mutual relations during the period of the suspension;
(b)

does not otherwise affect the legal relations between the parties established by the treaty.

2. During the period of the suspension the parties shall refrain from acts tending to obstruct the
resumption of the operation of the treaty.
PART VI.
M ISCELLANEOUS P ROVISIONS
Article 73
Cases of State succession, State responsibility
and outbreak of hostilities
The provisions of the present Convention shall not prejudge any question that may arise in regard
to a treaty from a succession of States or from the international responsibility of a State or from the
outbreak of hostilities between States.
Article 74
Diplomatic and consular relations and the
conclusion of treaties
The severance or absence of diplomatic or consular relations between two or more States does not
prevent the conclusion of treaties between those States. The conclusion of a treaty does not in itself
affect the situation in regard to diplomatic or consular relations.
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Article 75
Case of an aggressor State
The provisions of the present Convention are without prejudice to any obligation in relation to a
treaty which may arise for an aggressor State in consequence of measures taken in conformity with the
Charter of the United Nations with reference to that State’s aggression.
PART VII.
D EPOSITARIES , NOTIFICATIONS ,
C ORRECTIONS AND R EGISTRATION
Article 76
Depositaries of treaties
1. The designation of the depositary of a treaty may be made by the negotiating States, either in
the treaty itself or in some other manner. The depositary may be one or more States, an international
organization or the chief administrative officer of the organization.
2. The functions of the depositary of a treaty are international in character and the depositary is
under an obligation to act impartially in their performance. In particular, the fact that a treaty has not
entered into force between certain of the parties or that a difference has appeared between a State and a
depositary with regard to the performance of the latter’s functions shall not affect that obligation.
Article 77
Functions of depositaries
1. The functions of a depositary, unless otherwise provided in the treaty or agreed by the
contracting States, comprise in particular:
(a)

keeping custody of the original text of the treaty and of any full powers delivered to the

depositary;
(b)

preparing certified copies of the original text and preparing any further text of the treaty in such

additional languages as may be required by the treaty and transmitting them to the parties and to the
States entitled to become parties to the treaty;
(c)
receiving any signatures to the treaty and receiving and keeping custody of any instruments,
notifications and communications relating to it;
(d)
examining whether the signature or any instrument, notification or communication relating to the
treaty is in due and proper form and, if need be, bringing the matter to the attention of the State in
question;
(e)
informing the parties and the States entitled to become parties to the treaty of acts, notifications
and communications relating to the treaty;
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(f)
informing the States entitled to become parties to the treaty when the number of signatures or of
instruments of ratification, acceptance, approval or accession required for the entry into force of the
treaty has been received or deposited;
(g)

registering the treaty with the Secretariat of the United Nations;

(h)

performing the functions specified in other provisions of the present Convention.

2. In the event of any difference appearing between a State and the depositary as to the
performance of the latter’s functions, the depositary shall bring the question to the attention of the
signatory States and the contracting States or, where appropriate, of the competent organ of the
international organization concerned.
Article 78
Notifications and communications
Except as the treaty or the present Convention otherwise provide, any notification or
communication to be made by any State under the present Convention shall:
(a)

if there is no depositary, be transmitted direct to the States for which it is intended, or if there is a

depositary, to the latter;
(b)

be considered as having been made by the State in question only upon its receipt by the State to

which it was transmitted or, as the case may be, upon its receipt by the depositary;
(c)

if transmitted to a depositary, be considered as received by the State for which it was intended

only when the latter State has been informed by the depositary in accordance with article 77, paragraph
1 (e).
Article 79
Correction of errors in texts or in certified copies
of treaties
1. Where, after the authentication of the text of a treaty, the signatory States and the contracting
States are agreed that it contains an error, the error shall, unless they decide upon some other means of
correction, be corrected:
(a)

by having the appropriate correction made in the text and causing the correction to be initialled by

duly authorized representatives;
(b)

by executing or exchanging an instrument or instruments setting out the correction which it has

been agreed to make; or
(c)

by executing a corrected text of the whole treaty by the same procedure as in the case of the

original text.
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2. Where the treaty is one for which there is a depositary, the latter shall notify the signatory
States and the contracting States of the error and of the proposal to correct it and shall specify an
appropriate time-limit within which objection to the proposed correction may be raised. If, on the expiry
of the time-limit:
(a)
no objection has been raised, the depositary shall make and initial the correction in the text and
shall execute a procès-verbal of the rectification of the text and communicate a copy of it to the parties
and to the States entitled to become parties to the treaty;
(b)
an objection has been raised, the depositary shall communicate the objection to the signatory
States and to the contracting States.
3. The rules in paragraphs I and 2 apply also where the text has been authenticated in two or more
languages and it appears that there is a lack of concordance which the signatory States and the
contracting States agree should be corrected.
4. The corrected text replaces the defective text ab initio, unless the signatory States and the
contracting States otherwise decide.
5. The correction of the text of a treaty that has been registered shall be notified to the Secretariat
of the United Nations.
6. Where an error is discovered in a certified copy of a treaty, the depositary shall execute a
procès-verbal specifying the rectification and communicate a copy of it to the signatory States and to the
contracting States.
Article 80
Registration and publication of treaties
1. Treaties shall, after their entry into force, be transmitted to the Secretariat of the United Nations
for registration or filing and recording, as the case may be, and for publication.
2. The designation of a depositary shall constitute authorization for it to perform the acts specified
in the preceding paragraph.
PART VIII.
F INAL P ROVISIONS
Article 81
Signature
The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations
or of any of the specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency or parties to the
Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of
the United Nations to become a party to the Convention, as follows: until 30 November 1969, at the
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Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria, and subsequently, until 30 April 1970,
at United Nations Headquarters, New York.
Article 82
Ratification
The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be
deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Article 83
Accession
The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the
categories mentioned in article 81. The instruments of accession shall be deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations.
Article 84
Entry into force
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit
of the thirty-fifth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the thirty-fifth
instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after
deposit by such State of its instrument of ratification or accession.
Article 85
Authentic texts
The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
IN

WITNESS WHEREOF

the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their

respective Governments, have signed the present Convention.
D ONE at Vienna this twenty-third day of May, one thousand nine hundred and sixty-nine.
ANNEX

1. A list of conciliators consisting of qualified jurists shall be drawn up and maintained by the
Secretary-General of the United Nations. To this end, every State which is a Member of the United
Nations or a party to the present Convention shall be invited to nominate two conciliators, and the names
of the persons so nominated shall constitute the list. The term of a conciliator, including that of any
conciliator nominated to fill a casual vacancy, shall be five years and may be renewed. A conciliator
whose term expires shall continue to fulfil any function for which he shall have been chosen under the
following paragraph.
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2. When a request has been made to the Secretary-General under article 66, the Secretary-General
shall bring the dispute before a conciliation commission constituted as follows:
The State or States constituting one of the parties to the dispute shall appoint:
(a)
one conciliator of the nationality of that State or of one of those States, who may or may not be
chosen from the list referred to in paragraph 1; and
(b)
one conciliator not of the nationality of that State or of any of those States, who shall be chosen
from the list.
The State or States constituting the other party to the dispute shall appoint two conciliators in the same
way. The four conciliators chosen by the parties shall be appointed within sixty days following the date
on which the Secretary-General receives the request.
The four conciliators shall, within sixty days following the date of the last of their own appointments,
appoint a fifth conciliator chosen from the list, who shall be chairman.
If the appointment of the chairman or of any of the other conciliators has not been made within the
period prescribed above for such appointment, it shall be made by the Secretary-General within sixty
days following the expiry of that period. The appointment of the chairman may be made by the
Secretary-General either from the list or from the membership of the International Law Commission.
Any of the periods within which appointments must be made may be extended by agreement between
the parties to the dispute.
Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.
3. The Conciliation Commission shall decide its own procedure. The Commission, with the
consent of the parties to the dispute, may invite any party to the treaty to submit to it its views orally or
in writing. Decisions and recommendations of the Commission shall be made by a majority vote of the
five members.
4. The Commission may draw the attention of the parties to the dispute to any measures which
might facilitate an amicable settlement.
5. The Commission shall hear the parties, examine the claims and objections, and make proposals
to the parties with a view to reaching an amicable settlement of the dispute.
6. The Commission shall report within twelve months of its constitution. Its report shall be
deposited with the Secretary-General and transmitted to the parties to the dispute. The report of the
Commission, including any conclusions stated therein regarding the facts or questions of law, shall not
be binding upon the parties and it shall have no other character than that of recommendations submitted
for the consideration of the parties in order to facilitate an amicable settlement of the dispute.
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7. The Secretary-General shall provide the Commission with such assistance and facilities as it
may require. The expenses of the Commission shall be borne by the United Nations.
_____________
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Vienna Convention on the Law of Treaties between
States and International Organizations or between
International Organizations
Done at Vienna on 21 March 1986
The Parties to the present Convention,
Considering the fundamental role of treaties in the history of international relations,
Recognizing the consensual nature of treaties and their ever-increasing importance as a source of
international law,
Noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are
universally recognized,
Affirming the importance of enhancing the process of codification and progressive development of
international law at a universal level,
Believing that the codification and progressive development of the rules relating to treaties
between States and international organizations or between international organizations are means of
enhancing legal order in international relations and of serving the purposes of the United Nations,
Having in mind the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations,
such as the principles of the equal rights and self-determination of peoples, of the sovereign equality and
independence of all States, of non-interference in the domestic affairs of States, of the prohibition of the
threat or use of force and of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental
freedoms for all,
Bearing in mind the provisions of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969,
Recognizing the relationship between the law of treaties between States and the law of treaties
between States and international organizations or between international organizations,
Considering the importance of treaties between States and international organizations or between
international organizations as a useful means of developing international relations and ensuring
conditions for peaceful cooperation among nations, whatever their constitutional and social systems,
Having in mind the specific features of treaties to which international organizations are parties as
subjects of international law distinct from States,
Noting that international organizations possess the capacity to conclude treaties, which is
necessary for the exercise of their functions and the fulfilment of their purposes,
Recognizing that the practice of international organizations in concluding treaties with States or
between themselves should be in accordance with their constituent instruments,
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Affirming that nothing in the present Convention should be interpreted as affecting those relations
between an international organization and its members which are regulated by the rules of the
organization,
Affirming also that disputes concerning treaties, like other international disputes, should be
settled, in conformity with the Charter of the United Nations, by peaceful means and in conformity with
the principles of justice and international law,
Affirming also that the rules of customary international law will continue to govern questions not
regulated by the provisions of the present Convention,
Have agreed as follows:
PART I
I NTRODUCTION
Article 1
Scope of the present Convention
The present Convention applies to:
(a)

treaties between one or more States and one or more international organizations, and

(b)

treaties between international organizations.
Article 2
Use of terms

1. For the purposes of the present Convention:
(a)
“treaty” means an international agreement governed by international law and concluded in written
form:
(i)
(ii)

between one or more States and one or more international organizations; or
between international organizations,

whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and
whatever its particular designation;
(b)
“ratification” means the international act so named whereby a State establishes on the
international plane its consent to be bound by a treaty;
(b bis)

“act of formal confirmation” means an international act corresponding to that of
ratification by a State, whereby an international organization establishes on the
international plane its consent to be bound by a treaty;
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(b ter)

“acceptance”, “approval” and “accession” mean in each case the international act so
named whereby a State or an international organization establishes on the international
plane its consent to be bound by a treaty;

(c)

“full powers” means a document emanating from the competent authority of a State or from the

competent organ of an international organization designating a person or persons to represent the State
or the organization for negotiating, adopting or authenticating the text of a treaty, for expressing the
consent of the State or of the organization to be bound by a treaty, or for accomplishing any other act
with respect to a treaty;
(d)

“reservation” means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State or by an

international organization when signing, ratifying, formally confirming, accepting, approving or
acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of
the treaty in their application to that State or to that organization;
(e)

“negotiating State” and “negotiating organization” mean respectively:
(i)
(ii)

a State, or
an international organization,

which took part in the drawing up and adoption of the text of the treaty;
(f)

“contracting State” and “contracting organization” mean respectively:
(i)
(ii)

a State, or
an international organization,

which has consented to be bound by the treaty, whether or not the treaty has entered into force;
(g)
“party” means a State or an international organization which has consented to be bound by the
treaty and for which the treaty is in force;
(h)

“third State” and “third organization” mean respectively:
(i)

a State, or

(ii)

an international organization,

not a party to the treaty;
(i)

“international organization” means an intergovernmental organization;

(j)
“rules of the organization” means, in particular, the constituent instruments, decisions and
resolutions adopted in accordance with them, and established practice of the organization.

4

333
2. The provisions of paragraph 1 regarding the use of terms in the present Convention are without
prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in the internal law of
any State or in the rules of any international organization.
Article 3
International agreements not within the scope of
the present Convention
The fact that the present Convention does not apply:
(i)

to international agreements to which one or more States, one or more international organizations

and one or more subjects of international law other than States or organizations are parties;
(ii)

to international agreements to which one or more international organizations and one or more

subjects of international law other than States or organizations are parties;
(iii)

to international agreements not in written form between one or more States and one or more

international organizations, or between international organizations; or
(iv)

to international agreements between subjects of international law other than States or international

organizations;
shall not affect:
(a)

the legal force of such agreements;

(b)
the application to them of any of the rules set forth in the present Convention to which they would
be subject under international law independently of the Convention;
(c)
the application of the Convention to the relations between States and international organizations
or to the relations of organizations as between themselves, when those relations are governed by
international agreements to which other subjects of international law are also parties.
Article 4
Non-retroactivity of the present Convention
Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which
treaties between one or more States and one or more international organizations or between international
organizations would be subject under international law independently of the Convention, the Convention
applies only to such treaties concluded after the entry into force of the present Convention with regard to
those States and those organizations.
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Article 5
Treaties constituting international organizations and treaties
adopted within an international organization
The present Convention applies to any treaty between one or more States and one or more
international organizations which is the constituent instrument of an international organization and to
any treaty adopted within an international organization, without prejudice to any relevant rules of the
organization.
PART II.
C ONCLUSION AND E NTRY INTO F ORCE OF T REATIES
SECTION

1.

CONCLUSION OF TREATIES

Article 6
Capacity of international organizations to conclude treaties
The capacity of an international organization to conclude treaties is governed by the rules of that
organization.
Article 7
Full powers
1. A person is considered as representing a State for the purpose of adopting or authenticating the
text of a treaty or for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by a treaty if:
(a)

that person produces appropriate full powers; or

(b)

it appears from practice or from other circumstances that it was the intention of the States and

international organizations concerned to consider that person as representing the State for such purposes
without having to produce full powers.
2. In virtue of their functions and without having to produce full powers, the following are
considered as representing their State:
(a)
Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs, for the purpose of
performing all acts relating to the conclusion of a treaty between one or more States and one or more
international organizations;
(b)
representatives accredited by States to an international conference, for the purpose of adopting the
text of a treaty between States and international organizations;
(c)
representatives accredited by States to an international organization or one of its organs, for the
purpose of adopting the text of a treaty in that organization or organ;
(d)
heads of permanent missions to an international organization, for the purpose of adopting the text
of a treaty between the accrediting States and that organization.
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3. A person is considered as representing an international organization for the purpose of adopting
or authenticating the text of a treaty, or expressing the consent of that organization to be bound by a
treaty, if:
(a)

that person produces appropriate full powers; or

(b)

it appears from the circumstances that it was the intention of the States and international

organizations concerned to consider that person as representing the organization for such purposes, in
accordance with the rules of the organization, without having to produce full powers.
Article 8
Subsequent confirmation of an act performed
without authorization
An act relating to the conclusion of a treaty performed by a person who cannot be considered
under article 7 as authorized to represent a State or an international organization for that purpose is
without legal effect unless afterwards confirmed by that State or that organization.
Article 9
Adoption of the text
1. The adoption of the text of a treaty takes place by the consent of all the States and international
organizations or, as the case may be, all the organizations participating in its drawing up except as
provided in paragraph 2.
2. The adoption of the text of a treaty at an international conference takes place in accordance
with the procedure agreed upon by the participants in that conference. If, however, no agreement is
reached on any such procedure, the adoption of the text shall take place by the vote of two thirds of the
participants present and voting unless by the same majority they shall decide to apply a different rule.
Article 10
Authentication of the text
1. The text of a treaty between one or more States and one or more international organizations is
established as authentic and definitive:
(a)

by such procedure as may be provided for in the text or agreed upon by the States and

organizations participating in its drawing up; or
(b)

failing such procedure, by the signature, signature ad referendum or initialling by the

representatives of those States and those organizations of the text of the treaty or of the Final Act of a
conference incorporating the text.
2. The text of a treaty between international organizations is established as authentic and
definitive:
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(a)

by such procedure as may be provided for in the text or agreed upon by the organizations

participating in its drawing up; or
(b)

failing such procedure, by the signature, signature ad referendum or initialling by the

representatives of those States and those organizations of the text of the treaty or of the Final Act of a
conference incorporating the text.
Article 11
Means of expressing consent to be bound by a treaty
1. The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of
instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means
if so agreed.
2. The consent of an international organization to be bound by a treaty may be expressed by
signature, exchange of instruments constituting a treaty, act of formal confirmation, acceptance,
approval or accession, or by any other means if so agreed.
Article 12
Consent to be bound by a treaty expressed by signature
1. The consent of a State or of an international organization to be bound by a treaty is expressed
by the signature of the representative of that State or of that organization when:
(a)

the treaty provides that signature shall have that effect;

(b)
it is otherwise established that the negotiating States and negotiating organizations or, as the case
may be, the negotiating organizations were agreed that signature should have that effect; or
(c)
the intention of the State or organization to give that effect to the signature appears from the full
powers of its representative or was expressed during the negotiation.
2. For the purposes of paragraph 1:
(a)

the initialling of a text constitutes a signature of the treaty when it is established that the

negotiating States and negotiating organizations or, as the case may be, the negotiating organizations so
agreed;
(b)
the signature ad referendum of a treaty by the representative of a State or an international
organization, if confirmed by his State or organization, constitutes a full signature of the treaty.
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Article 13
Consent to be bound by a treaty expressed by
an exchange of instruments constituting a treaty
The consent of States or of international organizations to be bound by a treaty constituted by
instruments exchanged between them is expressed by that exchange when:
(a)

the instruments provide that their exchange shall have that effect; or

(b)
it is otherwise established that those States and those organizations or, as the case may be, those
organizations were agreed that the exchange of instruments should have that effect.
Article 14
Consent to be bound by a treaty expressed by ratification,
act of formal confirmation, acceptance or approval
1. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by ratification when:
(a)

the treaty provides for such consent to be expressed by means of ratification;

(b)

it is otherwise established that the negotiating States and negotiating organizations were agreed

that ratification should be required;
(c)

the representative of the State has signed the treaty subject to ratification; or

(d)
the intention of the State to sign the treaty subject to ratification appears from the full powers of
its representative or was expressed during the negotiation.
2. The consent of an international organization to be bound by a treaty is expressed by an act of
formal confirmation when:
(a)

the treaty provides for such consent to be expressed by means of an act of formal confirmation;

(b)
it is otherwise established that the negotiating States and negotiating organizations or, as the case
may be, the negotiating organizations were agreed that an act of formal confirmation should be required;
(c)
the representative of the organization has signed the treaty subject to an act of formal
confirmation; or
(d)
the intention of the organization to sign the treaty subject to an act of formal confirmation appears
from the full powers of its representative or was expressed during the negotiation.
3. The consent of a State or of an international organization to be bound by a treaty is expressed
by acceptance or approval under conditions similar to those which apply to ratification or, as the case
may be, to an act of formal confirmation.
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Article 15
Consent to be bound by a treaty expressed by accession
The consent of a State or of an international organization to be bound by a treaty is expressed by
accession when:
(a)
the treaty provides that such consent may be expressed by that State or that organization by means
of accession;
(b)
it is otherwise established that the negotiating States and negotiating organizations or, as the case
may be, the negotiating organizations were agreed that such consent may be expressed by that State or
that organization by means of accession; or
(c)

all the parties have subsequently agreed that such consent may be expressed by that State or that

organization by means of accession.
Article 16
Exchange or deposit of instruments of ratification, formal
confirmation, acceptance, approval or accession
1. Unless the treaty otherwise provides, instruments of ratification, instruments relating to an act
of formal confirmation or instruments of acceptance, approval or accession establish the consent of a
State or of an international organization to be bound by a treaty between one or more States and one or
more international organizations upon:
(a)

their exchange between the contracting States and contracting organizations;

(b)

their deposit with the depositary; or

(c)
their notification to the contracting States and to the contracting organizations or to the
depositary, if so agreed.
2. Unless the treaty otherwise provides, instruments relating to an act of formal confirmation or
instruments of acceptance, approval or accession establish the consent of an international organization to
be bound by a treaty between international organizations upon:
(a)

their exchange between the contracting organizations;

(b)

their deposit with the depositary; or

(c)

their notification to the contracting organizations or to the depositary, if so agreed.
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Article 17
Consent to be bound by part of a treaty and choice
of differing provisions
1. Without prejudice to articles 19 to 23, the consent of a State or of an international organization
to be bound by part of a treaty is effective only if the treaty so permits, or if the contracting States and
contracting organizations or, as the case may be, the contracting organizations so agree.
2. The consent of a State or of an international organization to be bound by a treaty which permits
a choice between differing provisions is effective only if it is made clear to which of the provisions the
consent relates.
Article 18
Obligation not to defeat the object and purpose of
a treaty prior to its entry into force
A State or an international organization is obliged to refrain from acts which would defeat the
object and purpose of a treaty when:
(a)

that State or that organization has signed the treaty or has exchanged instruments constituting the

treaty subject to ratification, act of formal confirmation, acceptance or approval, until that State or that
organization shall have made its intention clear not to become a party to the treaty; or
(b)
that State or that organization has expressed its consent to be bound by the treaty, pending the
entry into force of the treaty and provided that such entry into force is not unduly delayed.

SECTION

2.

RESERVATIONS

Article 19
Formulation of reservations
A State or an international organization may, when signing, ratifying, formally confirming,
accepting, approving or acceding to a treaty, formulate a reservation unless:
(a)

the reservation is prohibited by the treaty;

(b)
the treaty provides that only specified reservations, which do not include the reservation in
question, may be made; or
(c)
in cases not falling under subparagraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the
object and purpose of the treaty.
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Article 20
Acceptance of and objection to reservations
1. A reservation expressly authorized by a treaty does not require any subsequent acceptance by
the contracting States and contracting organizations or, as the case may be, by the contracting
organizations unless the treaty so provides.
2. When it appears from the limited number of the negotiating States and negotiating
organizations or, as the case may be, of the negotiating organizations and the object and purpose of a
treaty that the application of the treaty in its entirety between all the parties is an essential condition of
the consent of each one to be bound by the treaty, a reservation requires acceptance by all the parties.
3. When a treaty is a constituent instrument of an international organization and unless it
otherwise provides, a reservation requires the acceptance of the competent organ of that organization.
4. In cases not falling under the preceding paragraphs and unless the treaty otherwise provides:
(a)
acceptance of a reservation by a contracting State or by a contracting organization constitutes the
reserving State or international organization a party to the treaty in relation to the accepting State or
organization if or when the treaty is in force for the reserving State or organization and for the accepting
State or organization;
(b)

an objection by a contracting State or by a contracting organization to a reservation does not

preclude the entry into force of the treaty as between the objecting State or international organization
and the reserving State or organization unless a contrary intention is definitely expressed by the
objecting State or organization;
(c)
an act expressing the consent of a State or of an international organization to be bound by the
treaty and containing a reservation is effective as soon as at least one contracting State or one
contracting organization has accepted the reservation.
5. For the purposes of paragraphs 2 and 4, and unless the treaty otherwise provides, a reservation
is considered to have been accepted by a State or an international organization if it shall have raised no
objection to the reservation by the end of a period of twelve months after it was notified of the
reservation or by the date on which it expressed its consent to be bound by the treaty, whichever is later.
Article 21
Legal effects of reservations and of objections to reservations
1. A reservation established with regard to another party in accordance with articles 19, 20 and 23:
(a)
modifies for the reserving State or international organization in its relations with that other party
the provisions of the treaty to which the reservation relates to the extent of the reservation; and
(b)
modifies those provisions to the same extent for that other party in its relations with the reserving
State or international organization.
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2. The reservation does not modify the provisions of the treaty for the other parties to the treaty
inter se.
3. When a State or an international organization objecting to a reservation has not opposed the
entry into force of the treaty between itself and the reserving State or organization, the provisions to
which the reservation relates do not apply as between the reserving State or organization and the
objecting State or organization to the extent of the reservation.
Article 22
Withdrawal of reservations and of objections to reservations
1. Unless the treaty otherwise provides, a reservation may be withdrawn at any time and the
consent of a State or of an international organization which has accepted the reservation is not required
for its withdrawal.
2. Unless the treaty otherwise provides, an objection to a reservation may be withdrawn at any
time.
3. Unless the treaty otherwise provides, or it is otherwise agreed:
(a)
the withdrawal of a reservation becomes operative in relation to a contracting State or a
contracting organization only when notice of it has been received by that State or that organization;
(b)
the withdrawal of an objection to a reservation becomes operative only when notice of it has been
received by the State or international organization which formulated the reservation.
Article 23
Procedure regarding reservations
1. A reservation, an express acceptance of a reservation and an objection to a reservation must be
formulated in writing and communicated to the contracting States and contracting organizations and
other States and international organizations entitled to become parties to the treaty.
2. If formulated when signing the treaty subject to ratification, act of formal confirmation,
acceptance or approval, a reservation must be formally confirmed by the reserving State or international
organization when expressing its consent to be bound by the treaty. In such a case the reservation shall
be considered as having been made on the date of its confirmation.
3. An express acceptance of, or an objection to, a reservation made previously to confirmation of
the reservation does not itself require confirmation.
4. The withdrawal of a reservation or of an objection to a reservation must be formulated in
writing.
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SECTION

3.

ENTRY INTO FORCE AND PROVISIONAL
APPLICATION OF TREATIES

Article 24
Entry into force
1. A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the
negotiating States and negotiating organizations or, as the case may be, the negotiating organizations
may agree.
2. Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as soon as consent to be
bound by the treaty has been established for all the negotiating States and negotiating organizations or,
as the case may be, all the negotiating organizations.
3. When the consent of a State or of an international organization to be bound by a treaty is
established on a date after the treaty has come into force, the treaty enters into force for that State or that
organization on that date, unless the treaty otherwise provides.
4. The provisions of a treaty regulating the authentication of its text, the establishment of consent
to be bound by the treaty, the manner or date of its entry into force, reservations, the functions of the
depositary and other matters arising necessarily before the entry into force of the treaty apply from the
time of the adoption of its text.
Article 25
Provisional application
1. A treaty or a part of a treaty is applied provisionally pending its entry into force if:
(a)

the treaty itself so provides; or

(b)
the negotiating States and negotiating organizations or, as the case may be, the negotiating
organizations have in some other manner so agreed.
2. Unless the treaty otherwise provides or the negotiating States and negotiating organizations or,
as the case may be, the negotiating organizations have otherwise agreed, the provisional application of a
treaty or a part of a treaty with respect to a State or an international organization shall be terminated if
that State or that organization notifies the States and organizations with regard to which the treaty is
being applied provisionally of its intention not to become a party to the treaty.
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PART III.
O BSERVANCE , A PPLICATION AND
I NTERPRETATION
SECTION

1.

OF T REATIES

OBSERVANCE OF TREATIES

Article 26
Pacta sunt servanda
Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good
faith.
Article 27
Internal law of States, rules of international organizations
and observance of treaties
1. A State party to a treaty may not invoke the provisions of its internal law as justification for its
failure to perform the treaty.
2. An international organization party to a treaty may not invoke the rules of the organization as
justification for its failure to perform the treaty.
3. The rules contained in the preceding paragraphs are without prejudice to article 46.

SECTION

2. APPLICATION

OF TREATIES

Article 28
Non-retroactivity of treaties
Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provisions do
not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist
before the date of the entry into force of the treaty with respect to that party.
Article 29
Territorial scope of treaties
Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, a treaty between
one or more States and one or more international organizations is binding upon each State party in
respect of its entire territory.
Article 30
Application of successive treaties relating to
the same subject matter
1. The rights and obligations of States and international organizations parties to successive treaties
relating to the same subject matter shall be determined in accordance with the following paragraphs.
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2. When a treaty specifies that it is subject to, or that it is not to be considered as incompatible
with, an earlier or later treaty, the provisions of that other treaty prevail.
3. When all the parties to the earlier treaty are parties also to the later treaty but the earlier treaty
is not terminated or suspended in operation under article 59, the earlier treaty applies to the extent that
its provisions are compatible with those of the later treaty.
4. When the parties to the later treaty do not include all the parties to the earlier one:
(a)
as between two parties, each of which is a party to both treaties, the same rule applies as in
paragraph 3;
(b)
as between a party to both treaties and a party to only one of the treaties, the treaty to which both
are parties governs their mutual rights and obligations.
5. Paragraph 4 is without prejudice to article 41, or to any question of the termination or
suspension of the operation of a treaty under article 60 or to any question of responsibility which may
arise for a State or for an international organization from the conclusion or application of a treaty the
provisions of which are incompatible with its obligations towards a State or an organization under
another treaty.
6. The preceding paragraphs are without prejudice to the fact that, in the event of a conflict
between obligations under the Charter of the United Nations and obligations under a treaty, the
obligations under the Charter shall prevail.

SECTION

3.

INTERPRETATION OF TREATIES

Article 31
General rule of interpretation
1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given
to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.
2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the
text, including its preamble and annexes:
(a)
any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection with
the conclusion of the treaty;
(b)
any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the
treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty.
3. There shall be taken into account, together with the context:
(a)

any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the

application of its provisions;
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(b)
any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the
parties regarding its interpretation;
(c)

any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.
4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended.
Article 32
Supplementary means of interpretation
Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of

the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the
application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31:
(a)

leaves the meaning ambiguous or obscure; or

(b)

leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.
Article 33
Interpretation of treaties authenticated in two
or more languages
1. When a treaty has been authenticated in two or more languages, the text is equally authoritative

in each language, unless the treaty provides or the parties agree that, in case of divergence, a particular
text shall prevail.
2. A version of the treaty in a language other than one of those in which the text was authenticated
shall be considered an authentic text only if the treaty so provides or the parties so agree.
3. The terms of a treaty are presumed to have the same meaning in each authentic text.
4. Except where a particular text prevails in accordance with paragraph 1, when a comparison of
the authentic texts discloses a difference of meaning which the application of articles 31 and 32 does not
remove, the meaning which best reconciles the texts, having regard to the object and purpose of the
treaty, shall be adopted.

SECTION

4. TREATIES

AND THIRD STATES OR
THIRD ORGANIZATIONS

Article 34
General rule regarding third States and third organizations
A treaty does not create either obligations or rights for a third State or a third organization without
the consent of that State or that organization.
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Article 35
Treaties providing for obligations for third States
or third organizations
An obligation arises for a third State or a third organization from a provision of a treaty if the
parties to the treaty intend the provision to be the means of establishing the obligation and the third State
or the third organization expressly accepts that obligation in writing. Acceptance by the third
organization of such an obligation shall be governed by the rules of that organization.
Article 36
Treaties providing for rights for third States
or third organizations
1. A right arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the
provision to accord that right either to the third State, or to a group of States to which it belongs, or to
all States, and the third State assents thereto. Its assent shall be presumed so long as the contrary is not
indicated, unless the treaty otherwise provides.
2. A right arises for a third organization from a provision of a treaty if the parties to the treaty
intend the provision to accord that right either to the third organization, or to a group of international
organizations to which it belongs, or to all organizations, and the third organization assents thereto. Its
assent shall be governed by the rules of the organization.
3. A State or an international organization exercising a right in accordance with paragraph 1 or 2
shall comply with the conditions for its exercise provided for in the treaty or established in conformity
with the treaty.
Article 37
Revocation or modification of obligations or rights
of third States or third organizations
1. When an obligation has arisen for a third State or a third organization in conformity with article
35, the obligation may be revoked or modified only with the consent of the parties to the treaty and of
the third State or the third organization, unless it is established that they had otherwise agreed.
2. When a right has arisen for a third State or a third organization in conformity with article 36,
the right may not be revoked or modified by the parties if it is established that the right was intended not
to be revocable or subject to modification without the consent of the third State or the third organization.
3. The consent of an international organization party to the treaty or of a third organization, as
provided for in the foregoing paragraphs, shall be governed by the rules of that organization.
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Article 38
Rules in a treaty becoming binding on third States or
third organizations through international custom
Nothing in articles 34 to 37 precludes a rule set forth in a treaty from becoming binding upon a
third State or a third organization as a customary rule of international law, recognized as such.
PART IV.
A MENDMENT AND M ODIFICATION

OF T REATIES

Article 39
General rule regarding the amendment of treaties
1. A treaty may be amended by agreement between the parties. The rules laid down in Part II
apply to such an agreement except insofar as the treaty may otherwise provide.
2. The consent of an international organization to an agreement provided for in paragraph 1 shall
be governed by the rules of that organization.
Article 40
Amendment of multilateral treaties
1. Unless the treaty otherwise provides, the amendment of multilateral treaties shall be governed
by the following paragraphs.
2. Any proposal to amend a multilateral treaty as between all the parties must be notified to all the
contracting States and all the contracting organizations, each one of which shall have the right to take
part in:
(a)

the decision as to the action to be taken in regard to such proposal;

(b)

the negotiation and conclusion of any agreement for the amendment of the treaty.

3. Every State or international organization entitled to become a party to the treaty shall also be
entitled to become a party to the treaty as amended.
4. The amending agreement does not bind any State or international organization already a party
to the treaty which does not become a party to the amending agreement; article 30, paragraph 4 (b),
applies in relation to such State or organization.
5. Any State or international organization which becomes a party to the treaty after the entry into
force of the amending agreement shall, failing an expression of a different intention by that State or that
organization:
(a)

be considered as a party to the treaty as amended; and
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(b)
be considered as a party to the unamended treaty in relation to any party to the treaty not bound
by the amending agreement.
Article 41
Agreements to modify multilateral treaties between certain
of the parties only
1. Two or more of the parties to a multilateral treaty may conclude an agreement to modify the
treaty as between themselves alone if:
(a)

the possibility of such a modification is provided for by the treaty; or

(b)

the modification in question is not prohibited by the treaty and:
(i)
(ii)

does not affect the enjoyment by the other parties of their rights under the treaty or the
performance of their obligations;
does not relate to a provision, derogation from which is incompatible with the effective
execution of the object and purpose of the treaty as a whole.

2. Unless in a case falling under paragraph 1 (a) the treaty otherwise provides, the parties in
question shall notify the other parties of their intention to conclude the agreement and of the
modification to the treaty for which it provides.
PART V.
I NVALIDITY, T ERMINATION AND S USPENSION
OF THE

O PERATION

SECTION

1.

OF T REATIES

GENERAL PROVISIONS

Article 42
Validity and continuance in force of treaties
1. The validity of a treaty or of the consent of a State or an international organization to be bound
by a treaty may be impeached only through the application of the present Convention.
2. The termination of a treaty, its denunciation or the withdrawal of a party, may take place only as
a result of the application of the provisions of the treaty or of the present Convention. The same rule
applies to suspension of the operation of a treaty.
Article 43
Obligations imposed by international law
independently of a treaty
The invalidity, termination or denunciation of a treaty, the withdrawal of a party from it, or the
suspension of its operation, as a result of the application of the present Convention or of the provisions
of the treaty, shall not in any way impair the duty of any State or of any international organization to
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fulfil any obligation embodied in the treaty to which that State or that organization would be subject
under international law independently of the treaty.
Article 44
Separability of treaty provisions
1. A right of a party, provided for in a treaty or arising under article 56, to denounce, withdraw
from or suspend the operation of the treaty may be exercised only with respect to the whole treaty unless
the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree.
2. A ground for invalidating, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a
treaty recognized in the present Convention may be invoked only with respect to the whole treaty except
as provided in the following paragraphs or in article 60.
3. If the ground relates solely to particular clauses, it may be invoked only with respect to those
clauses where:
(a)

the said clauses are separable from the remainder of the treaty with regard to their application;

(b)

it appears from the treaty or is otherwise established that acceptance of those clauses was not an

essential basis of the consent of the other party or parties to be bound by the treaty as a whole; and
(c)

continued performance of the remainder of the treaty would not be unjust.

4. In cases falling under articles 49 and 50, the State or international organization entitled to
invoke the fraud or corruption may do so with respect either to the whole treaty or, subject to paragraph
3, to the particular clauses alone.
5. In cases falling under articles 51, 52 and 53, no separation of the provisions of the treaty is
permitted.
Article 45
Loss of a right to invoke a ground for invalidating,
terminating, withdrawing from or suspending
the operation of a treaty
1. A State may no longer invoke a ground for invalidating, terminating, withdrawing from or
suspending the operation of a treaty under articles 46 to 50 or articles 60 and 62 if, after becoming aware
of the facts:
(a)

it shall have expressly agreed that the treaty is valid or remains in force or continues in operation,

as the case may be; or
(b)

it must by reason of its conduct be considered as having acquiesced in the validity of the treaty or

in its maintenance in force or in operation, as the case may be.
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2. An international organization may no longer invoke a ground for invalidating, terminating,
withdrawing from or suspending the operation of a treaty under articles 46 to 50 or articles 60 and 62 if,
after becoming aware of the facts:
(a)

it shall have expressly agreed that the treaty is valid or remains in force or continues in operation,

as the case may be; or
(b)

it must by reason of the conduct of the competent organ be considered as having renounced the

right to invoke that ground.

SECTION

2.

INVALIDITY OF TREATIES

Article 46
Provisions of internal law of a State and rules of
an international organization regarding
competence to conclude treaties
1. A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in
violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its
consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental
importance.
2. An international organization may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty
has been expressed in violation of the rules of the organization regarding competence to conclude
treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of
fundamental importance.
3. A violation is manifest if it would be objectively evident to any State or any international
organization conducting itself in the matter in accordance with the normal practice of States and, where
appropriate, of international organizations and in good faith.
Article 47
Specific restrictions on authority to express the consent
of a State or an international organization
If the authority of a representative to express the consent of a State or of an international
organization to be bound by a particular treaty has been made subject to a specific restriction, his
omission to observe that restriction may not be invoked as invalidating the consent expressed by him
unless the restriction was notified to the negotiating States and negotiating organizations prior to his
expressing such consent.
Article 48
Error
1. A State or an international organization may invoke an error in a treaty as invalidating its
consent to be bound by the treaty if the error relates to a fact or situation which was assumed by that
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State or that organization to exist at the time when the treaty was concluded and formed an essential
basis of the consent of that State or that organization to be bound by the treaty.
2. Paragraph 1 shall not apply if the State or international organization in question contributed by
its own conduct to the error or if the circumstances were such as to put that State or that organization on
notice of a possible error.
3. An error relating only to the wording of the text of a treaty does not affect its validity; article 80
then applies.
Article 49
Fraud
A State or an international organization induced to conclude a treaty by the fraudulent conduct of
a negotiating State or a negotiating organization may invoke the fraud as invalidating its consent to be
bound by the treaty.
Article 50
Corruption of a representative of a State
or of an international organization
A State or an international organization the expression of whose consent to be bound by a treaty
has been procured through the corruption of its representative directly or indirectly by a negotiating
State or a negotiating organization may invoke such corruption as invalidating its consent to be bound
by the treaty.
Article 51
Coercion of a representative of a State or
of an international organization
The expression by a State or an international organization of consent to be bound by a treaty
which has been procured by the coercion of the representative of that State or that organization through
acts or threats directed against him shall be without any legal effect.
Article 52
Coercion of a State or of an international organization
by the threat or use of force
A treaty is void if its conclusion has been procured by the threat or use of force in violation of the
principles of international law embodied in the Chatter of the United Nations.
Article 53
Treaties conflicting with a peremptory norm of
general international law (jus cogens)
A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general
international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general
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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.

SECTION

3. TERMINATION AND SUSPENSION

OF THE

OPERATION OF TREATIES

A RTICLE 54
Termination of or withdrawal from a treaty under its provisions
or by consent of the parties
The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take place:
(a)

in conformity with the provisions of the treaty; or

(b)
at any time by consent of all the parties after consultation with the contracting States and
contracting organizations.
Article 55
Reduction of the parties to a multilateral treaty below
the number necessary for its entry into force
Unless the treaty otherwise provides, a multilateral treaty does not terminate by reason only of the
fact that the number of the parties falls below the number necessary for its entry into force.
Article 56
Denunciation of or withdrawal from a treaty containing
no provision regarding termination,
denunciation or withdrawal
1. A treaty which contains no provision regarding its termination and which does not provide for
denunciation or withdrawal is not subject to denunciation or withdrawal unless:
(a)

it is established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal; or

(b)

a right of denunciation or withdrawal may be implied by the nature of the treaty.

2. A party shall give not less than twelve months’ notice of its intention to denounce or withdraw
from a treaty under paragraph 1.
Article 57
Suspension of the operation of a treaty under its provisions
or by consent of the parties
The operation of a treaty in regard to all the parties or to a particular party may be suspended:
(a)

in conformity with the provisions of the treaty; or
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(b)

at any time by consent of all the parties after consultation with the contracting States and

contracting organizations.
Article 58
Suspension of the operation of a multilateral treaty
by agreement between certain of the parties only
1. Two or more parties to a multilateral treaty may conclude an agreement to suspend the
operation of provisions of the treaty, temporarily and as between themselves alone, if:
(a)

the possibility of such a suspension is provided for by the treaty; or

(b)

the suspension in question is not prohibited by the treaty and:
(i)

does not affect the enjoyment by the other parties of their rights under the treaty or the

(ii)

performance of their obligations;
is not incompatible with the object and purpose of the treaty.

2. Unless in a case falling under paragraph 1 (a) the treaty otherwise provides, the parties in
question shall notify the other parties of their intention to conclude the agreement and of those
provisions of the treaty the operation of which they intend to suspend.
Article 59
Termination or suspension of the operation of a treaty
implied by conclusion of a later treaty
1. A treaty shall be considered as terminated if all the parties to it conclude a later treaty relating
to the same subject matter and:
(a)

it appears from the later treaty or is otherwise established that the parties intended that the matter

should be governed by that treaty; or
(b)

the provisions of the later treaty are so far incompatible with those of the earlier one that the two

treaties are not capable of being applied at the same time.
2. The earlier treaty shall be considered as only suspended in operation if it appears from the later
treaty or is otherwise established that such was the intention of the parties.
Article 60
Termination or suspension of the operation of a treaty
as a consequence of its breach
1. A material breach of a bilateral treaty by one of the parties entitles the other to invoke the
breach as a ground for terminating the treaty or suspending its operation in whole or in part.
2. A material breach of a multilateral treaty by one of the parties entitles:
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(a)

the other parties by unanimous agreement to suspend the operation of the treaty in whole or in

part or to terminate it either:
(i)

in the relations between themselves and the defaulting State or international organization;

(ii)

or
as between all the parties;

(b)
a party specially affected by the breach to invoke it as a ground for suspending the operation of
the treaty in whole or in part in the relations between itself and the defaulting State or international
organization;
(c)
any party other than the defaulting State or international organization to invoke the breach as a
ground for suspending the operation of the treaty in whole or in part with respect to itself if the treaty is
of such a character that a material breach of its provisions by one party radically changes the position of
every party with respect to the further performance of its obligations under the treaty.
3. A material breach of a treaty, for the purposes of this article, consists in:
(a)

a repudiation of the treaty not sanctioned by the present Convention; or

(b)

the violation of a provision essential to the accomplishment of the object or purpose of the treaty.

4. The foregoing paragraphs are without prejudice to any provision in the treaty applicable in the
event of a breach.
5. Paragraphs 1 to 3 do not apply to provisions relating to the protection of the human person
contained in treaties of a humanitarian character, in particular to provisions prohibiting any form of
reprisals against persons protected by such treaties.
Article 61
Supervening impossibility of performance
1. A party may invoke the impossibility of performing a treaty as a ground for terminating or
withdrawing from it if the impossibility results from the permanent disappearance or destruction of an
object indispensable for the execution of the treaty. If the impossibility is temporary, it may be invoked
only as a ground for suspending the operation of the treaty.
2. Impossibility of performance may not be invoked by a party as a ground for terminating,
withdrawing from or suspending the operation of a treaty if the impossibility is the result of a breach by
that party either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any
other party to the treaty.
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Article 62
Fundamental change of circumstances
1. A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the
time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a
ground for terminating or withdrawing from the treaty unless:
(a)

the existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to

be bound by the treaty; and
(b)

the effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed

under the treaty.
2. A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or
withdrawing from a treaty between two or more States and one or more international organizations if the
treaty establishes a boundary.
3. A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or
withdrawing from a treaty if the fundamental change is the result of a breach by the party invoking it
either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to
the treaty.
4. If, under the foregoing paragraphs, a party may invoke a fundamental change of circumstances
as a ground for terminating or withdrawing from a treaty it may also invoke the change as a ground for
suspending the operation of the treaty.
Article 63
Severance of diplomatic or consular relations
The severance of diplomatic or consular relations between States Parties to a treaty between two
or more States and one or more international organizations does not affect the legal relations established
between those States by the treaty except insofar as the existence of diplomatic or consular relations is
indispensable for the application of the treaty.
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
conflict with that norm becomes void and terminates.

SECTION

4.

PROCEDURE
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Article 65
Procedure to be followed with respect to invalidity, termination,
withdrawal from or suspension of the operation of a treaty
1. A party which, under the provisions of the present Convention, invokes either a defect in its
consent to be bound by a treaty or a ground for impeaching the validity of a treaty, terminating it,
withdrawing from it or suspending its operation, must notify the other parties of its claim. The
notification shall indicate the measure proposed to be taken with respect to the treaty and the reasons
therefor.
2. If, after the expiry of a period which, except in cases of special urgency, shall not be less than
three months after the receipt of the notification, no party has raised any objection, the party making the
notification may carry out in the manner provided in article 67 the measure which it has proposed.
3. If, however, objection has been raised by any other party, the parties shall seek a solution
through the means indicated in Article 33 of the Charter of the United Nations.
4. The notification or objection made by an international organization shall be governed by the
rules of that organization.
5. Nothing in the foregoing paragraphs shall affect the rights or obligations of the parties under
any provisions in force binding the parties with regard to the settlement of disputes.
6. Without prejudice to article 45, the fact that a State or an international organization has not
previously made the notification prescribed in paragraph 1 shall not prevent it from making such
notification in answer to another party claiming performance of the treaty or alleging its violation.
Article 66
Procedures for judicial settlement, arbitration and conciliation
1. If, under paragraph 3 of article 65, no solution has been reached within a period of twelve
months following the date on which the objection was raised, the procedures specified in the following
paragraphs shall be followed.
2. With respect to a dispute concerning the application or the interpretation of article 53 or 64:
(a)
if a State is a party to the dispute with one or more States, it may, by a written application, submit
the dispute to the International Court of Justice for a decision;
(b)
if a State is a party to the dispute to which one or more international organizations are parties, the
State may, through a Member State of the United Nations if necessary, request the General Assembly or
the Security Council or, where appropriate, the competent organ of an international organization which
is a party to the dispute and is authorized in accordance with Article 96 of the Charter of the United
Nations, to request an advisory opinion of the International Court of Justice in accordance with Article
65 of the Statute of the Court;
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(c)
if the United Nations or an international organization that is authorized in accordance with Article
96 of the Charter of the United Nations is a party to the dispute, it may request an advisory opinion of
the International Court of Justice in accordance with Article 65 of the Statute of the Court;
(d)

if an international organization other than those referred to in subparagraph (c) is a party to the

dispute, it may, through a Member State of the United Nations, follow the procedure specified in
subparagraph (b);
(e)
the advisory opinion given pursuant to subparagraph (b), (c) or (d) shall be accepted as decisive
by all the parties to the dispute concerned;
(f)
if the request under subparagraph (b), (c) or (d) for an advisory opinion of the Court is not
granted, any one of the parties to the dispute may, by written notification to the other party or parties,
submit it to arbitration in accordance with the provisions of the Annex to the present Convention.
3. The provisions of paragraph 2 apply unless all the parties to a dispute referred to in that
paragraph by common consent agree to submit the dispute to an arbitration procedure, including the one
specified in the Annex to the present Convention.
4. With respect to a dispute concerning the application or the interpretation of any of the articles
in Part V, other than articles 53 and 64, of the present Convention, any one of the parties to the dispute
may set in motion the conciliation procedure specified in the Annex to the Convention by submitting a
request to that effect to the Secretary-General of the United Nations.
Article 67
Instruments for declaring invalid, terminating, withdrawing from
or suspending the operation of a treaty
1. The notification provided for under article 65, paragraph 1, must be made in writing.
2. Any act declaring invalid, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a
treaty pursuant to the provisions of the treaty or of paragraphs 2 or 3 of article 65 shall be carried out
through an instrument communicated to the other parties. If the instrument emanating from a State is not
signed by the Head of State, Head of Government or Minister for Foreign Affairs, the representative of
the State communicating it may be called upon to produce full powers. If the instrument emanates from
an international organization, the representative of the organization communicating it may be called
upon to produce full powers.
Article 68
Revocation of notifications and instruments provided for
in articles 65 and 67
A notification or instrument provided for in articles 65 or 67 may be revoked at any time before it
takes effect.
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SECTION

5.

CONSEQUENCES OF THE INVALIDITY, TERMINATION OR SUSPENSION OF THE
OPERATION OF A TREATY

Article 69
Consequences of the invalidity of a treaty
1. A treaty the invalidity of which is established under the present Convention is void. The
provisions of a void treaty have no legal force.
2. If acts have nevertheless been performed in reliance on such a treaty:
(a)
each party may require any other party to establish as far as possible in their mutual relations the
position that would have existed if the acts had not been performed;
(b)
acts performed in good faith before the invalidity was invoked are not rendered unlawful by
reason only of the invalidity of the treaty.
3. In cases falling under articles 49, 50, 51 or 52, paragraph 2 does not apply with respect to the
party to which the fraud, the act of corruption or the coercion is imputable.
4. In the case of the invalidity of the consent of a particular State or a particular international
organization to be bound by a multilateral treaty, the foregoing rules apply in the relations between that
State or that organization and the parties to the treaty.
Article 70
Consequences of the termination of a treaty
1. Unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree, the termination of a treaty
under its provisions or in accordance with the present Convention:
(a)

releases the parties from any obligation further to perform the treaty;

(b)
does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the execution
of the treaty prior to its termination.
2. If a State or an international organization denounces or withdraws from a multilateral treaty,
paragraph 1 applies in the relations between that State or that organization and each of the other parties
to the treaty from the date when such denunciation or withdrawal takes effect.
Article 71
Consequences of the invalidity of a treaty which conflicts with a peremptory norm of general
international law
1. In the case of a treaty which is void under article 53 the parties shall:
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(a)
eliminate as far as possible the consequences of any act performed in reliance on any provision
which conflicts with the peremptory norm of general international law; and
(b)
law.

bring their mutual relations into conformity with the peremptory norm of general international

2. In the case of a treaty which becomes void and terminates under article 64, the termination of
the treaty:
(a)

releases the parties from any obligation further to perform the treaty;

(b)
does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the execution
of the treaty prior to its termination; provided that those rights, obligations or situations may thereafter
be maintained only to the extent that their maintenance is not in itself in conflict with the new
peremptory norm of general international law.
Article 72
Consequences of the suspension of the operation of a treaty
1. Unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree, the suspension of the
operation of a treaty under its provisions or in accordance with the present Convention:
(a)

releases the parties between which the operation of the treaty is suspended from the obligation to

perform the treaty in their mutual relations during the period of the suspension;
(b)

does not otherwise affect the legal relations between the parties established by the treaty.

2. During the period of the suspension the parties shall refrain from acts tending to obstruct the
resumption of the operation of the treaty.
PART VI .
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 73
Relationship to the Vienna Convention on the Law of Treaties
As between States Parties to the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, the relations
of those States under a treaty between two or more States and one or more international organizations
shall be governed by that Convention.
Article 74
Questions not prejudged by the present Convention
1. The provisions of the present Convention shall not prejudge any question that may arise in
regard to a treaty between one or more States and one or more international organizations from a
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succession of States or from the international responsibility of a State or from the outbreak of hostilities
between States.
2. The provisions of the present Convention shall not prejudge any question that may arise in
regard to a treaty from the international responsibility of an international organization, from the
termination of the existence of the organization or from the termination of participation by a State in the
membership of the organization.
3. The provisions of the present Convention shall not prejudge any question that may arise in
regard to the establishment of obligations and rights for States members of an international organization
under a treaty to which that organization is a party.
Article 75
Diplomatic and consular relations and
the conclusion of treaties
The severance or absence of diplomatic or consular relations between two or more States does not
prevent the conclusion of treaties between two or more of those States and one or more international
organizations. The conclusion of such a treaty does not in itself affect the situation in regard to
diplomatic or consular relations.
Article 76
Case of an aggressor State
The provisions of the present Convention are without prejudice to any obligation in relation to a
treaty between one or more States and one or more international organizations which may arise for an
aggressor State in consequence of measures taken in conformity with the Charter of the United Nations
with reference to that State’s aggression.
PART VII.
DEPOSITARIES , NOTIFICATIONS , CORRECTONS
AND REGISTRATION

Article 77
Depositaries of treaties
1. The designation of the depositary of a treaty may be made by the negotiating States and
negotiating organizations or, as the case may be, the negotiating organizations, either in the treaty itself
or in some other manner. The depositary may be one or more States, an international organization or the
chief administrative officer of the organization.
2. The functions of the depositary of a treaty are international in character and the depositary is
under an obligation to act impartially in their performance. In particular, the fact that a treaty has not
entered into force between certain of the parties or that a difference has appeared between a State or an
international organization and a depositary with regard to the performance of the latter’s functions shall
not affect that obligation.
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Article 78
Functions of depositaries
1. The functions of a depositary, unless otherwise provided in the treaty or agreed by the
contracting States and contracting organizations or, as the case may be, by the contracting organizations,
comprise in particular:
(a)

keeping custody of the original text of the treaty and of any full powers delivered to the

depositary;
(b)

preparing certified copies of the original text and preparing any further text of the treaty in such

additional languages as may be required by the treaty and transmitting them to the parties and to the
States and international organizations entitled to become parties to the treaty;
(c)
receiving any signatures to the treaty and receiving and keeping custody of any instruments,
notifications and communications relating to it;
(d)
examining whether the signature or any instrument, notification or communication relating to the
treaty is in due and proper form and, if need be, bringing the matter to the attention of the State or
international organization in question;
(e)
informing the parties and the States and international organizations entitled to become parties to
the treaty of acts, notifications and communications relating to the treaty;
(f)
informing the States and international organizations entitled to become parties to the treaty when
the number of signatures or of instruments of ratification, instruments relating to an act of formal
confirmation, or of instruments of acceptance, approval or accession required for the entry into force of
the treaty has been received or deposited;
(g)

registering the treaty with the Secretariat of the United Nations;

(h)

performing the functions specified in other provisions of the present Convention.

2. In the event of any difference appearing between a State or an international organization and the
depositary as to the performance of the latter’s functions, the depositary shall bring the question to the
attention of:
(a)

the signatory States and organizations and the contracting States and contracting organizations; or

(b)

where appropriate, the competent organ of the international organization concerned.
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Article 79
Notifications and communications
Except as the treaty or the present Convention otherwise provide, any notification or
communication to be made by any State or any international organization under the present Convention
shall:
(a)

if there is no depositary, be transmitted direct to the States and organizations for which it is

intended, or if there is a depositary, to the latter;
(b)

be considered as having been made by the State or organization in question only upon its receipt

by the State or organization to which it was transmitted or, as the case may be, upon its receipt by the
depositary;
(c)
if transmitted to a depositary, be considered as received by the State or organization for which it
was intended only when the latter State or organization has been informed by the depositary in
accordance with article 78, paragraph l (e).
Article 80
Correction of errors in texts or in certified copies of treaties
1. Where, after the authentication of the text of a treaty, the signatory States and international
organizations and the contracting States and contracting organizations are agreed that it contains an
error, the error shall, unless those States and organizations decide upon some other means of correction,
be corrected:
(a)
by having the appropriate correction made in the text and causing the correction to be initialled by
duly authorized representatives;
(b)
by executing or exchanging an instrument or instruments setting out the correction which it has
been agreed to make; or
(c)
by executing a corrected text of the whole treaty by the same procedure as in the case of the
original text.
2. Where the treaty is one for which there is a depositary, the latter shall notify the signatory
States and international organizations and the contracting States and contracting organizations of the
error and of the proposal to correct it and shall specify an appropriate time limit within which objection
to the proposed correction may be raised. If, on the expiry of the time limit:
(a)

no objection has been raised, the depositary shall make and initial the correction in the text and

shall execute a procés-verbal of the rectification of the text and communicate a copy of it to the parties
and to the States and organizations entitled to become parties to the treaty;
(b)
an objection has been raised, the depositary shall communicate the objection to the signatory
States and organizations and to the contracting States and contracting organizations.
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3. The rules in paragraphs 1 and 2 apply also where the text has been authenticated in two or more
languages and it appears that there is a lack of concordance which the signatory States and international
organizations and the contracting States and contracting organizations agree should be corrected.
4. The corrected text replaces the defective text ab initio, unless the signatory States and
international organizations and the contracting States and contracting organizations otherwise decide.
5. The correction of the text of a treaty that has been registered shall be notified to the Secretariat
of the United Nations.
6. Where an error is discovered in a certified copy of a treaty, the depositary shall execute a
procés-verbal specifying the rectification and communicate a copy of it to the signatory States and
international organizations and to the contracting States and contracting organizations.
Article 81
Registration and publication of treaties
1. Treaties shall, after their entry into force, be transmitted to the Secretariat of the United Nations
for registration or filing and recording, as the case may be, and for publication.
2. The designation of a depositary shall constitute authorization for it to perform the acts specified
in the preceding paragraph.
PART VIII .
FINAL PROVISIONS

Article 82
Signature
The present Convention shall be open for signature until 31 December 1986 at the Federal
Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria, and subsequently, until 30 June 1987, at United
Nations Headquarters, New York by:
(a)

all States;

(b)

Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia;

(c)

international organizations invited to participate in the United Nations Conference on the Law of
Treaties between States and International Organizations or between International Organizations.
Article 83
Ratification or act of formal confirmation

The present Convention is subject to ratification by States and by Namibia, represented by the
United Nations Council for Namibia, and to acts of formal confirmation by international organizations.
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The instruments of ratification and those relating to acts of formal confirmation shall be deposited with
the Secretary-General of the United Nations.
Article 84
Accession
1. The present Convention shall remain open for accession by any State, by Namibia, represented
by the United Nations Council for Namibia, and by any international organization which has the
capacity to conclude treaties.
2. An instrument of accession of an international organization shall contain a declaration that it
has the capacity to conclude treaties.
3. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United
Nations.
Article 85
Entry into force
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit
of the thirty-fifth instrument of ratification or accession by States or by Namibia, represented by the
United Nations Council for Namibia.
2. For each State or for Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia,
ratifying or acceding to the Convention after the condition specified in paragraph 1 has been fulfilled,
the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State or by Namibia of its
instrument of ratification or accession.
3. For each international organization depositing an instrument relating to an act of formal
confirmation or an instrument of accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day
after such deposit, or at the date the Convention enters into force pursuant to paragraph 1, whichever is
later.
Article 86
Authentic texts
The original of the present Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian
and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United
Nations.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized by their
respective Governments, and duly authorized representatives of the United Nations Council for Namibia
and of international organizations have signed the present Convention.
DONE at Vienna, this twenty-first day of March one thousand nine hundred and eighty-six.
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ANNEX

ARBITRATION AND CONCILIATION PROCEDURES ESTABLISHED
IN APPLICATION OF ARTICLE

66

I . ESTABLISHMENT OF THE ARBITRAL TRIBUNAL
OR CONCILIATION COMMISSION

1. A list consisting of qualified jurists, from which the parties to a dispute may choose the persons
who are to constitute an arbitral tribunal or, as the case may be, a conciliation commission, shall be
drawn up and maintained by the Secretary-General of the United Nations. To this end, every State which
is a Member of the United Nations and every Party to the present Convention shall be invited to
nominate two persons, and the names of the persons so nominated shall constitute the list, a copy of
which shall be transmitted to the President of the International Court of Justice. The term of office of a
person on the list, including that of any person nominated to fill a casual vacancy, shall be five years and
may be renewed. A person whose term expires shall continue to fulfil any function for which he shall
have been chosen under the following paragraphs.
2. When notification has been made under article 66, paragraph 2, subparagraph (f), or agreement
on the procedure in the present Annex has been reached under paragraph 3, the dispute shall be brought
before an arbitral tribunal. When a request has been made to the Secretary-General under article 66,
paragraph 4, the Secretary-General shall bring the dispute before a conciliation commission. Both the
arbitral tribunal and the conciliation commission shall be constituted as follows:
The States, international organizations or, as the case may be, the States and organizations which
constitute one of the parties to the dispute shall appoint by common consent:
(a)

one arbitrator or, as the case may be, one conciliator, who may or may not be chosen from the list

referred to in paragraph 1; and
(b)

one arbitrator or, as the case may be, one conciliator, who shall be chosen from among those

included in the list and shall not be of the nationality of any of the States or nominated by any of the
organizations which constitute that party to the dispute, provided that a dispute between two
international organizations is not considered by nationals of one and the same State.
The States, international organizations or, as the case may be, the States and organizations which
constitute the other party to the dispute shall appoint two arbitrators or, as the case may be, two
conciliators, in the same way. The four persons chosen by the parties shall be appointed within sixty
days following the date on which the other party to the dispute receives notification under article 66,
paragraph 2, subparagraph (f), or on which the agreement on the procedure in the present Annex under
paragraph 3 is reached, or on which the Secretary-General receives the request for conciliation.
The four persons so chosen shall, within sixty days following the date of the last of their own
appointments, appoint from the list a fifth arbitrator or, as the case may be, conciliator, who shall be
chairman.
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If the appointment of the chairman, or any of the arbitrators or, as the case may be, conciliators, has not
been made within the period prescribed above for such appointment, it shall be made by the SecretaryGeneral of the United Nations within sixty days following the expiry of that period. The appointment of
the chairman may be made by the Secretary-General either from the list or from the membership of the
International Law Commission. Any of the periods within which appointments must be made may be
extended by agreement between the parties to the dispute. If the United Nations is a party or is included
in one of the parties to the dispute, the Secretary-General shall transmit the above-mentioned request to
the President of the International Court of Justice, who shall perform the functions conferred upon the
Secretary-General under this subparagraph.
Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.
The appointment of arbitrators or conciliators by an international organization provided for in
paragraphs 1 and 2 shall be governed by the rules of that organization.
II . FUNCTIONING OF THE ARBITRAL TRIBUNAL

3. Unless the parties to the dispute otherwise agree, the Arbitral Tribunal shall decide its own
procedure, assuring to each party to the dispute a full opportunity to be heard and to present its case.
4. The Arbitral Tribunal, with the consent of the parties to the dispute, may invite any interested
State or international organization to submit to it its views orally or in writing.
5. Decisions of the Arbitral Tribunal shall be adopted by a majority vote of the members. In the
event of an equality of votes, the vote of the Chairman shall be decisive.
6. When one of the parties to the dispute does not appear before the Tribunal or fails to defend its
case, the other party may request the Tribunal to continue the proceedings and to make its award. Before
making its award, the Tribunal must satisfy itself not only that it has jurisdiction over the dispute but
also that the claim is well founded in fact and law.
7. The award of the Arbitral Tribunal shall be confined to the subject matter of the dispute and
state the reasons on which it is based. Any member of the Tribunal may attach a separate or dissenting
opinion to the award.
8. The award shall be final and without appeal. It shall be complied with by all parties to the
dispute.
9. The Secretary-General shall provide the Tribunal with such assistance and facilities as it may
require. The expenses of the Tribunal shall be borne by the United Nations.
III. FUNCTIONING OF THE CONCILIATION COMMISSION

10. The Conciliation Commission shall decide its own procedure. The Commission, with the
consent of the parties to the dispute, may invite any party to the treaty to submit to it its views orally or
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in writing. Decisions and recommendations of the Commission shall be made by a majority vote of the
five members.
11. The Commission may draw the attention of the parties to the dispute to any measures which
might facilitate an amicable settlement.
12. The Commission shall hear the parties, examine the claims and objections, and make
proposals to the parties with a view to reaching an amicable settlement of the dispute.
13. The Commission shall report within twelve months of its constitution. Its report shall be
deposited with the Secretary-General and transmitted to the parties to the dispute. The report of the
Commission, including any conclusions stated therein regarding the facts or questions of law, shall not
be binding upon the parties and it shall have no other character than that of recommendations submitted
for the consideration of the parties in order to facilitate an amicable settlement of the dispute.
14. The Secretary-General shall provide the Commission with such assistance and facilities as it
may require. The expenses of the Commission shall be borne by the United Nations.
_____________
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ภาคผนวก ค
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญข องประเทศตางๆ
เกี่ยวกับห นังสือสัญญาที่ตองไดรับค วามเห็นชอบชองรัฐสภา
Albania
รัฐธรรมนูญประเทศแอลเบเนีย 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998
(Constitution of the Republic of Albania)
Article 121
1. The ratification and denunciation of international agreement by the
Republic of Albania is done by law if they have to do with:
     a. territory, peace, alliance, political and military issues;
      b. freedoms, human rights and obligation of citizens as are provide
in the Constitution;
      c. membership of the Republic of Albania in international organization;
      d. the undertaking of financial obligations by the Republic of Albania;
e. the approval, amendment, supplementing or repeal of laws
2. The Assembly may, with a majority of all its members, ratify other
international agreements that are not contemplated in paragraph 1 of this article.
3. The Prime Minister notified the Assembly whenever the Council of
Ministers sign in international agreements that is not ratified by law.
4. The principles are procedures for ratification and denunciation of
international agreement are provided by law.
Article 122
1. Any international agreement that has been ratified constitutes part of
the internal judicial system after it is published in the official Journal of the
Republic of Albania. It is implemented directly, except for cases when it is not
self-executing and its implementation requires issuance of law. The amendment,
supplementing and repeal of laws approved by the majority of all members of
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the Assembly, for the effect of ratifying an international agreement, is done with
the same majority.
2. An international agreement that has been ratified by law has superiority
over laws of the country that are not compatible with it.
3. The norms issued by an international organization have superiority,
in case of conflict over the laws of the country if the agreement ratified by the
Republic of Albania for its participation in the organization expressly contemplates
their direct applicability.
Australia
รัฐธรรมนูญประเทศออสเตรเลีย9กรกฎาคมค.ศ.1900ปรับปรุงแกไข29กรกฎาคม
ค.ศ.1977(AustralianConstitution)
Section 511 (Legislative powers of the Parliament)
The Parliament shall, subject to this Constitution, have power to make
laws for the peace, order, and good government of the Commonwealth with
respect to:(i.) Trade and commerce with other countries, and among the States:
(ii.) Taxation; but so as not to discriminate between States or parts of
States:
(iii.) Bounties on the production or export of goods, but so that such
bounties shall be uniform throughout the Commonwealth:
(iv.) Borrowing money on the public credit of the Commonwealth:
(v.) Postal, telegraphic, telephonic, and other like services:
(vi.) The naval and military defence of the Commonwealth and of the
several States, and the control of the forces to execute and maintain the laws of
the Commonwealth.
(vii.) Lighthouses, lightships, beacons and buoys:
1 http://www.australianpolitics.com/constitution/text/51.shtml
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(viii.) Astronomical and metereological observations:
(ix.) Quarantine:
(x.) Fisheries in Australian waters beyond territorial limits:
(xi.) Census and statistics:
(xii.) Currency, coinage, and legal tender:
(xiii.) Banking, other than State banking; also State banking extending
beyond the limits of the State concerned, the incorporation of banks, and the
issue of paper money:
(xiv.) Insurance, other than State insurance; also State insurance extending
beyond the limits of the State concerned:
(xv.) Weights and measures:
(xvi.) Bills of exchanging and promissory notes:
(xvii.) Bankruptcy and insolvency:
(xviii.) Copyrights, patents of inventions and designs, and trade
marks:
(xix.) Naturalization and aliens:
(xx.) Foreign corporations, and trading or financial corporations formed
within the limits of the Commonwealth:
(xxi.) Marriage:
(xxii.) Divorce and matrimonial causes; and in relation thereto, parental
rights, and the custody and guardianship of infants:
(xxiii.) Invalid and old-age pensions:
(xxiiiA.) The provision of maternity allowances, widows’ pensions, child
endowment, unemployment, pharmaceutical, sickness and hospital benefits,
medical and dental services (but not so as to authorize any form of civil conscription),
benefits to students and family allowances:
(xxiv.) The service and execution throughout the Commonwealth of the
civil and criminal process and the judgments of the courts of the States:
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(xxv.) The recognition throughout the Commonwealth of the laws, the
public Acts and records, and the judicial proceedings of the States:
(xxvi.) The people of any race, for whom it is deemed necessary to make
special laws:
(xxvii.) Immigration and emigration:
(xxviii.) The influx of criminals:
(xxix.) External Affairs2 :
(xxx.) The relations of the Commonwealth with the islands of the Pacific:
(xxxi.) The acquisition of property on just terms from any State or person
for any purpose in respect of which the Parliament has power to make laws:
(xxxii.) The control of railways with respect to transport for the naval and
military purposes of the Commonwealth:
(xxxiii.) The acquisition, with the consent of a State, of any railways of
the State on terms arranged between the Commonwealth and the State:
2 Section51(xxix)oftheAustralianConstitution is a subsection of Section 51 of the Australian

Constitution that gives the Commonwealth Parliament of Australia the right to legislate with
respect to “external affairs”.
In recent years, most attention has focused on the use of the power to pass legislation giving
effect within Australia to its obligations under international treaties and conventions. In some
cases, as with human rights or environmental protection, the activities regulated by treatyimplementing legislation have not been international in nature but rather located solely within
Australia or even solely within a particular State.
In Australia, developments in international law have no direct effect for domestic purposes
unless a deliberate law-making act by the proper law-making authority has “transformed” the
international rule into a domestic rule. Nevertheless, international law is useful as an aid to
interpretation where a statute has been enacted to give domestic effect to a treaty or convention. It has been taken into account in developing common law, and more controversially, the
High Court of Australia has also had recourse to international norms in the scrutiny of federal
administrative decision-making.
See http://en.wikipedia.org/wiki/Section_51(xxix)_of_the_Australian_Constitution
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(xxxiv.) Railway construction and extension in any State with the consent
of that State:
(xxxv.) Conciliation and arbitration for the prevention and settlement of
industrial disputes extending beyond the limits of any one State:
(xxxvi.) Matters in respect of which this Constitution makes provision
until the Parliament otherwise provides:
(xxxvii.) Matters referred to the Parliament of the Commonwealth by the
Parliament or Parliaments of any State or States, but so that the law shall extend
only to States by whose Parliaments the matter is referred, or which afterwards
adopt the law:
(xxxviii.) The exercise within the Commonwealth, at the request or with
the concurrence of the Parliaments of all the States directly concerned, of any
power which can at the establishment of this Constitution be exercised only by
the Parliament of the United Kingdom or by the Federal Council of Australasia:
(xxxix.) Matters incidental to the execution of any power vested by this
Constitution in the Parliament or in either House thereof, or in the Government
of the Commonwealth, or in the Federal Judicature, or in any department or
officer of the Commonwealth.
Section 613 (Executive power4)
The executive power of the Commonwealth is vested in the Queen and is
exercisable by the Governor-General as the Queen’s representative, and extends
to the execution and maintenance of this Constitution, and of the laws of the
Commonwealth.
3 http://www.australianpolitics.com/constitution/text/61.shtml
4 The

power to enter into treaties is an executive power within Section 61 of the Australian
Constitution and accordingly, is the formal responsibility of the Executive rather than the
Parliament. Decisions about the negotiation of multilateral conventions, including determination
of objectives, negotiating positions, the parameters within which the Australian delegation
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can operate, and the final decision as to whether to sign and ratify are taken at Ministerial
level, and in many cases, by Cabinet.
As well as providing certainty, Australia’s constitutional system also ensures that checks and
balances operate. This occurs through Parliament’s role in examining all proposed treaty
actions and in passing legislation to give effect to treaties and the judiciary’s oversight of the
system. This efficiency and certainty of process enables the Government to negotiate with its
overseas counterparts with authority and credibility, and contributes to Australia becoming a
source of influence in the treaty’s negotiation.
Bilateral agreements that conform to a model text previously approved by Cabinet are
normally not subsequently referred to Cabinet. These types of agreements include Investment
Promotion and Protection Agreements, Mutual Assistance in Criminal Matters Treaties,
Extradition Treaties and Aviation Agreements. They are, however, considered by Ministers
prior to approval being given by Federal Executive Council for signature of the treaty.
The power to enter into treaties is an executive power within Section 61 of the Australian
Constitution and accordingly, is the formal responsibility of the Executive rather than the
Parliament. Decisions about the negotiation of multilateral conventions, including determination
of objectives, negotiating positions, the parameters within which the Australian delegation
can operate, and the final decision as to whether to sign and ratify are taken at Ministerial
level, and in many cases, by Cabinet.
As well as providing certainty, Australia’s constitutional system also ensures that checks and
balances operate. This occurs through Parliament’s role in examining all proposed treaty
actions and in passing legislation to give effect to treaties and the judiciary’s oversight of the
system. This efficiency and certainty of process enables the Government to negotiate with its
overseas counterparts with authority and credibility, and contributes to Australia becoming a
source of influence in the treaty’s negotiation.
Bilateral agreements that conform to a model text previously approved by Cabinet are
normally not subsequently referred to Cabinet. These types of agreements include Investment
Promotion and Protection Agreements, Mutual Assistance in Criminal Matters Treaties,
Extradition Treaties and Aviation Agreements. They are, however, considered by Ministers
prior to approval being given by Federal Executive Council for signature of the treaty.
See Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, Treaties and Treaty
Making, May 25, 2009 http://www.dfat.gov.au/treaties/making/making2.html
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Austria
รัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรียค.ศ.1945(ปรับปรุงแกไขกรกฎาคมค.ศ.1983)5
(AustriaConstitution)
Article 9 (International Law, Transfer of Powers)
1. The generally recognized rules of international law are regarded as
integral parts of federal law.
2. Legislation or a treaty requiring sanction in accordance with Article
50 (1) can transfer specific federal competencies to intergovernmental
organizations and their authorities and can within the framework of international
law regulate the activity of foreign states’ agents inside Austria as well as the
activity of Austrian agents abroad.
Article50 (Treaties)
1. Political treaties, and others in so far as their contents modify or
complement existent laws, may only be concluded with the sanction of the House
of Representatives.
2. At the time of giving its sanction to a treaty which falls under Paragraph
(1), the House of Representatives can decide that the treaty in question shall be
implemented by the issue of laws.
3. The provisions of Article 42 (1) to (4) and, should constitutional law
be modified or complemented by the treaty, the provisions of Article 44 (1) apply
analogously to resolutions of the House of Representatives in accordance with
Paragraphs (1) and (2). In a vote of sanction adopted pursuant to Paragraph (1),
such treaties or such provisions as are contained in treaties shall be explicitly
specified as “constitutionally modifying”.


5 Austria Constitution, May, 25, 2009 http://www.servat.unibe.ch/icl/au00000_.html
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Belgium
รัฐธรรมนูญของประเทศเบลเยี่ยม17กุมภาพันธค.ศ.1994
(ConstitutionoftheKingdomofBelgium)
Article167 (Shared Responsibility)
Paragraph 1:
(1.1) The King manages international relations, without prejudice to the
ability of Communities and Regions to engage in international co-operation,
including the signature of treaties, for those matters within their responsibilities
as established by the Constitution and in virtue thereof.
(1.2) The King commands the armed forces, and determines the state
of war and the cessation of hostilities. He notifies the Houses as soon as State
interests and security permit and he adds those messages deemed appropriate.
(1.3) Territorial transfers, exchanges, and additions may take place only
by virtue of a law.
Paragraph 2 - The King concludes treaties, with the exception of those
described in Paragraph (3). These treaties may take effect only following
approval of the Houses.
Paragraph 3 - Those Community and Regional Governments described
in Article conclude, in matters that concern them, treaties regarding matters that
are in the scope of the responsibilities of their Councils. These treaties may take
effect only following approval by the council
Paragraph 4 - A law adopted by majority vote as described in Article 4,
last paragraph, specifies the terms for conclusion of treaties described in
Paragraph (3), and for those treaties not exclusively concerned with issues
within the competence of Regions or Communities or by virtue of the Constitution.
Paragraph 5:
(5.1) The King may denounce treaties concluded before 18 May 1993
and covering matters described in Paragraph (3) of common accord with those
Community or Regional Governments concerned.
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(5.2) The King denounces these treaties if the Community or Regional
Governments concerned invite him to do so. A law adopted by majority vote as
described in Article 4, last paragraph, establishes the procedure in the event of
disagreement between the Community or Regional Governments concerned.
Article168 (Parliament Information)
The Houses are informed from the beginning of negotiations concerning
any revision of the treaties establishing the European Community in addition to
treaties and acts which may have modified or completed the latter. They are
aware of the planned treaty prior to signature.


Brazil
รัฐธรรมนูญของประเทศบราซิล5ตุลาคมค.ศ.1988(ปรับปรุงแกไขค.ศ.1998)
(ConstitutionoftheFederativeRepublicofBrazil)6


Article50(CallingOfficersforexplanations)
(0) The House of Representatives or the Federal Senate, as well as any
of their Committees, may call upon a Minister of State to personally render
information on a predetermined matter, and his absence without adequate
justification shall constitute a criminal malversion.
(1) The Ministers of State may attend the Federal Senate, the House of
Representatives, or any of their Committees, on their own initiative and by
agreement with the respective Presiding Board, to report on a matter relevant
to their Ministry.
(2) The Presiding Board of the House of Representatives and of the
Federal Senate may forward written requests for information to the Ministers of
State, and refusal or non compliance with such request within a period of thirty
days, as well as the rendering of false information, shall constitute a criminal
malversion.
6 http://www.servat.unibe.ch/icl/br00000_.html
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Section II Duties of the President of the Republic

Article84 (Function)
(0) It is incumbent exclusively upon the President of the Republic:
I. to appoint and dismiss the Ministers of State;
II. to exercise, with the assistance of the Ministers of State, the higher
management of the federal administration;
III. to commence the legislative procedure, in the manner and in the
events set forth in this Constitution;
IV. to sanction, enact, and cause the publication of laws, as well as to
issue decrees and regulations for the true enforcement thereof;
V. to veto bills of law, wholly, or partially;
VI. to provide for the organization and operation of the federal
administration, in accordance with the law;
VII. to maintain relations with foreign States and to accredit their
diplomatic representatives;
VIII. to enter into international treaties, conventions and acts, ad
referendum of Congress;
IX. to decree a state of defense and state of siege;
X. to decree and enforce federal intervention;
XI. to send a government message and plan to Congress when the
legislative term is opened, describing the country’s situation and requesting the
action he deems necessary;
XII. to grant pardons and reduce sentences, after hearing the entities
instituted by law, if necessary;
XIII. to exercise supreme command over the Armed Forces, promote
its generals, and to appoint them to the offices held exclusively by them;
XIV. to appoint, after approval by the Federal Senate, the Justices of
the Federal Supreme Court and of the Superior Courts, the Governors of the
Territories, the Attorney General of the Republic, the president and directors of
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the Central Bank, and other civil servants, when required by law;
XV. to appoint, with due regard for the provisions of Article 73, the
Justices of the Federal Audit Court;
XVI. to appoint judges in the events established herein and the Advocate
General of the Republic;
XVII. to appoint members of the Council of the Republic pursuant to
Article 89 VII;
XVIII. to call and preside over the Council of the Republic and the
National Defense Council;
XIX. declare war, if authorized by Congress or upon its referendum,
whenever this occurs between legislative terms and, under the same conditions,
decree full or partial national mobilization;
XX. to make peace, if authorized by or upon the referendum of Congress;
XXI. to confer decorations and honorary distinctions;
XXII. to permit, in the events set forth in supplemental laws, that foreign
forces enter the Brazilian territory, or temporarily remain therein;
XXIII. to submit to Congress the pluriannual plan, the budget, directives
bill of law and the budget proposals set forth in this Constitution;
XXIV. to each year render accounts to Congress concerning the
previous fiscal year, within sixty days of the opening of the legislative term;
XXV. to fill and extinguish federal government offices, in accordance
with the law;
XXVI. to issue provisional measures, with the forces of law, according
to Article 62;
XXVII. to perform other duties set forth in this Constitution.
(1) The President of the Republic may delegate the duties mentioned
in Items VI, XII, and XXV, first part, to the Ministers of State, to the Attorney
General of the Republic, who shall observe the limitations established in the
respective delegations.
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Bulgaria
รัฐธรรมนูญประเทศบัลแกเรีย12กรกฎาคมค.ศ.1991(ปรับปรุงแกไขค.ศ.2003,
ค.ศ.2005,ค.ศ.2006)
(ConstitutionoftheRepublicofBulgaria)
Chapter one: Fundamental Principles
Article 57 (Supreme Law)
(1) The Constitution is the supreme law, and no other law shall
contravene it.
(2) The provisions of the Constitution shall apply directly.
(3) No one shall be convicted for action or inaction which at the time
it was
committed did not constitute a crime.
(4) Any international instruments which have been ratified by the
constitutionally established procedure, promulgated, and come into force with
respect to the Republic of Bulgaria, shall be considered part of the domestic
legislation of the country. They shall supersede any domestic legislation
stipulating otherwise.
(5) All legislative acts shall be promulgated and shall come into force
three days after the date of their promulgation unless otherwise envisaged by
the acts themselves.


Chapter Three : National Assembly8
Article84
The National Assembly shall:
(1) pass, amend, and rescind the laws;
(2) pass the state budget bill and the budget report;

7 http://www.online.bg/law/const/const1.htm
8 http://www.online.bg/law/const/const3.htm
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(3) establish the taxes and their size;
(4) schedule the elections for a President of the Republic;
(5) resolve on the holding of a national referendum;
(6) elect and dismiss the Prime Minister and, on his motion, the members
of the Council of Ministers; effect changes in the government on a motion from
the Prime Minister;
(7) create, transform and close down ministries on a motion from the
Prime Minister;
(8) elect and dismiss the Governor of the Bulgarian National Bank and
the heads of other institutions established by a law;
(9) approve state-loan agreements;
(10) resolve on the declaration of war and conclusion of peace;
(11) approve any deployment and use of Bulgarian armed forces outside
the country’s borders, and the deployment of foreign troops on the territory of
the country or their crossing of that territory.,
(12) on a motion from the President or the Council of Ministers, introduce
martial law or a state of emergency on all or part of the country’s territory;
(13) grant amnesty;
(14) institute orders and medals;
(15) establish the official holidays.


Article85
1. The National Assembly shall ratify or denounce by a law all
international instruments which:
(1) are of a political or military nature;
(2) concern the Republic of Bulgaria’s participation in international
organizations;
(3) envisage corrections to the borders of the Republic of Bulgaria;
(4) contain obligations for the treasury;

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

(5) envisage the state’s participation in international arbitration or legal
proceedings;
(6) concern fundamental human rights;
(7) affect the action of the law or require new legislation in order to be
enforced;
(8) expressly require ratification.
2. Treaties ratified by the National Assembly may be amended or
denounced only by their built-in procedure or in accordance with the universally
acknowledged norms of international law.
3. The conclusion of an international treaty requiring an amendment to
the Constitution shall be preceded by the passage of such an amendment.
Chapter Nine: Amendments to the Constitution. Adoption of a New
Constitution

Article1589
A Grand National Assembly shall:
(1) adopt a new Constitution;
(2) resolve on any changes in the territory of the Republic of Bulgaria
and ratify any international instrument envisaging such a change;
(3) resolve on any changes in the form of state structure or form of
government;
(4) resolve on any amendment to Article 5 paras 2 and 4 and Article 57
paras 1 and 3 of this Constitution;
(5) resolve on any amendment to Chapter Nine of the Constitution.

9 http://www.online.bg/law/const/const9.htm
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Canada
รัฐธรรมนูญประเทศแคนาดาค.ศ.1867(TheConstitutionAct1867(แกไขปรับปรุง
ค.ศ.1982)
(TheConstitutionAct1982)
Section 13210 (Foreign Affairs)
The Parliament and Government of Canada shall have all Powers
necessary or Proper for performing the Obligations of Canada or of any Province
thereof, as Part of the British Empire, towards Foreign Countries, arising under
Treaties between the Empire and such Foreign Countries.
China
รัฐธรรมนูญประเทศจีน4ธันวาคมค.ศ.1982(ปรับปรุงแกไข14มีนาคมค.ศ.2004)
(ChinaConstitution)
Section II The President

Article8111 (Diplomatic Representation)
The President of the People’s Republic of China, on behalf of the
People’s Republic of China, engages in activities involving State affairs and
receives foreign diplomatic representatives and, in pursuance of decisions of
the Standing Committee of the National People’s Congress, appoints and recalls
plenipotentiary representatives abroad, and ratifies and abrogates treaties and
important agreements concluded with foreign states.
Croatia
รัฐธรรมนูญประเทศโครเอเชีย22ธันวาคมค.ศ.1990(แกไขปรับปรุง2เมษายน
ค.ศ.2001)
(CroatiaConstitution1990amendment2001)
10 http://www.servat.unibe.ch/law/icl/ca00000_.html
11 http://www.servat.unibe.ch/law/icl/ch00000_.html
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Chapter VII International Relations
Part 1 International Agreements

Article138[ConcurrentPower]
International agreements shall be concluded, in conformity with the
Constitution, law and the rules of international law, depending on the nature and
contents of the international agreement, within the authority of the Croatian
Parliament, the President of the Republic and the Government of the Republic
of Croatia.


Article139[Ratification,QualifiedRatification]
(1) International agreements which entail the passage of amendment
of laws, international agreements of military and political nature, and
international agreements which financially commit the Republic of Croatia shall
be subject to ratification by the Croatian Parliament.
(2) International agreements which grant international organization or
alliances powers derived from the Constitution of the Republic of Croatia, shall
be subject to ratification by the Croatian Parliament by two-thirds majority vote
of all representatives.
(3) The President of the Republic shall sign the documents of ratification,
admittance, approval or acceptance of international agreements ratified by the
Croatian Parliament in conformity with sections 1 and 2 of this Article.
(4) International agreements which are not subject of ratification by the
Croatian Parliament are concluded by the President of the Republic at the
proposal of the Government, or by the Government of the Republic of Croatia.
Czech Republic
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเชค16ธันวาคม1992
Constitution of the Czech Republic12
12

http://www.servat.unibe.ch/icl/ez00000_.html
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Article49[InternationalAccords]
(1) International accords requiring consent from Parliament are passed
by Parliament in the same way as draft laws.
(2) Accords on human rights and fundamental freedoms, political agreements, and economic agreements of a general nature, as well as agreements
on the implementation of which a law must be passed, require consent from
Parliament.
Denmark
รัฐธรรมนูญของประเทศเดนมารก5มิถุนายนค.ศ.1953
(ConstitutionoftheKingdomofDenmark)
Section 19 Foreign Affairs
(1) The King shall act on behalf of the Realm in international affairs.
Provided that without the consent of the Parliament the King shall not undertake
any act whereby the territory of the Realm will be increased or decrease, nor
shall he enter into any obligation which for fulfillment requires the concurrence
of the Parliament, or which otherwise is of major importance; nor shall the King,
except with the consent of the Parliament, terminate any international treaty
entered into with the consent of the Parliament.
(2) Except for purposes of defence against an armed attack upon the
Realm or Danish forces the King shall not use military force against any foreign
state without the consent of the Parliament. Any measure which the King may
take in pursuance of this provision shall immediately be submitted to the
Parliament. If the Parliament is not in session it shall be convoked immediately.
(3) The Parliament shall appoint from among its Members a Foreign
Affairs Committee, which the Government shall consult prior to the making of
any decision of major importance to foreign policy. Rules applying to the Foreign
Affairs Committee shall be laid down by Statute.
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Estonia
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเอสโทเนีย
(ConstitutionoftheRepublicofEstonia)13

Estonia:

ChapterIX(FOREIGNRELATIONSANDINTERNATIONALTREATIES)
121. The Riigikogu shall ratify and denounce treaties of the Republic of

1) which alter state boundaries;
2) the implementation of which requires the passage, amendment or
repeal of Estonian laws;
3) by which the Republic of Estonia joins international organizations or
unions;
4) by which the Republic of Estonia assumes military or proprietary
obligations;
5) in which ratification is prescribed.
122. The land boundary of Estonia is determined by the Tartu Peace
Treaty of 2 February 1920 and by other international boundary agreements. The
sea and air boundaries of Estonia shall be determined on the basis of international conventions. The ratification/ of international treaties which alter the state
boundaries of Estonia requires a two-thirds majority of the membership of the
Riigikogu.
Finland
รัฐธรรมนูญของประเทศฟนแลนด11มิถุนายนค.ศ.1999
(TheconstitutionofFinland)14
Section 94 Acceptance of international obligations and their denouncement
13 http://www.president.ee/en/estonia/constitution.php?gid=81914
14 http://www.servat.unibe.ch/icl/fi00000_.html
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(1) The acceptance of the Parliament is required for such treaties and
other international obligations that contain provisions of a legislative nature, are
otherwise significant, or otherwise require approval by the Parliament under
this Constitution. The acceptance of the Parliament is required also for the
denouncement of such obligations.
(2) A decision concerning the acceptance of an international obligation
or the denouncement of it is made by a majority of the votes cast. However, if
the proposal concerns the Constitution or an alteration of the national borders,
the decision shall be made by at least two thirds of the votes cast.
(3) An international obligation shall not endanger the democratic
foundations of the Constitution.
France
รัฐธรรมนูญประเทศฝรัง่ เศส28กันยายนค.ศ.1958(ปรับปรุงแกไข23กรกฎาคม
ค.ศ.2008)
(ConstitutionoftheRepublicofFrance)


TITLEII-ThePresidentoftheRepublic
Article 1115
The President of the Republic may, on a recommendation from the
Government when Parliament is in session, or on a joint motion of the two
Houses, published in the Journal officiel, submit to a referendum any Government
Bill which deals with the organization of the public authorities, or with reforms
relating to the economic, social or environmental policy of the Nation, and to the
public services contributing thereto, or which provides for authorization to
ratify a treaty which, although not contrary to the Constitution, would affect the
15 The

versions in italics of articles 11, 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 and 73 of the
Constitution will come into effect in the manner determined by statutes and Institutional Acts
necessary for their application by virtue of the article 46 of the Constitutional Law no. 2008-724
of July 23, 2008 See http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp#WARNING
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functioning of the institutions.
Where the referendum is held on the recommendation of the Government,
the latter shall make a statement before each House and the same shall be
followed by a debate.
A referendum concerning a subject mentioned in the first paragraph
may be held upon the initiative of one fifth of the members of Parliament,
supported by one tenth of the voters enrolled on the electoral lists. This initiative
shall take the form of a Private Members’ Bill and may not be applied to the repeal
of a legislative provision promulgated for less than one year.
The conditions by which it is introduced and those according to which
the Constitutional Council monitors the respect of the provisions of the previous
paragraph, are set down by an Institutional Act.
If the Private Members’ Bill has not been considered by the two
Houses within a period set by the Institutional Act, the President of the Republic
may submit it to a referendum.
Where the Private Members’ Bill is not passed by the French people,
no new referendum proposal on the same subject may be submitted before the
end of a period of two years following the date of the vote.
Where the outcome of the referendum is favourable to the Government
Bill or to the Private Members’ Bill, the President of the Republic shall promulgate
the resulting statute within fifteen days following the proclamation of the results
of the vote.
TITLE VI - On Treaties and International Agreements
Article 52
The President of the Republic shall negotiate and ratify treaties.
He shall be informed of any negotiations for the conclusion of an
international agreement not subject to ratification.
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Article 53
Peace Treaties, Trade agreements, treaties or agreements relating to
international organization, those committing the finances of the State, those
modifying provisions which are the preserve of statute law, those relating to the
status of persons, and those involving the ceding, exchanging or acquiring of
territory, may be ratified or approved only by an Act of Parliament.
They shall not take effect until such ratification or approval has been secured.
No ceding, exchanging or acquiring of territory shall be valid without the consent
of the population concerned.
Article53-1
The Republic may enter into agreements with European States which
are bound by undertakings identical with its own in matters of asylum and the
protection of human rights and fundamental freedoms, for the purpose of
determining their respective jurisdiction as regards requests for asylum submitted
to them.
However, even if the request does not fall within their jurisdiction under
the terms of such agreements, the authorities of the Republic shall remain
empowered to grant asylum to any Foreigner who is persecuted for his action
in pursuit of freedom or who seeks the protection of France on other grounds.
Article53-2
The Republic may recognize the jurisdiction of the International Criminal
Court as provided for by the Treaty signed on 18 July 1998.
Article 54
If the Constitutional Council, on a referral from the President of the
Republic, from the Prime Minister, from the President of one or the other Houses,
or from sixty Members of the National Assembly or sixty Senators, has held that
an international undertaking contains a clause contrary to the Constitution,
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authorization to ratify or approve the international undertaking involved may be
given only after amending the Constitution.
Article 55
Treaties or agreements duly ratified or approved shall, upon publication,
prevail over Acts of Parliament, subject, with respect to each agreement or
treaty, to its application by the other party.
Germany
กฎหมายพื้นฐาน(รัฐธรรมนูญ)ของประเทศเยอรมนี23พฤษภาคมค.ศ.1949
(BasicLawoftheRepublicofGermany)16
Article 59 (Authority to represent the Federation in its international
relations)
(1) The Federal President represents the Federation in its international
relations. He concludes treaties with foreign states on behalf of the Federation.
He accredits and receives envoys.
(2) Treaties which regulate the political relations of the Federation or
relate to matters of Federal legislation require the consent or participation, in he
form of a Federal law, of the bodies competent in any specific case for such
Federal legislation. For administrative agreements the provisions concerning the
Federal administration apply mutatis mutandis.
Greek Republic
รัฐธรรมนูญประเทศกรีซ11มิถุนายน1975(ปรับปรุงแกไขเมษายน2001)
(ConstitutionofGreece)17
Article 27
16 http://www.constitution.org/cons/germany.txt
17 http://www.hri.org/docs/syntagma/artcl50.html#S31
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1. No change in the boundaries of the Country can be made without
a statute passed by an absolute majority of the total number of Members of
Parliament.
2. Foreign military forces are not acceptable on Greek territory, nor may
they remain in or traverse it, except as provided by law passed by an absolute
majority of the total number of Members of Parliament.


Article28
1. The generally recognised rules of international law, as well as international conventions as of the time they are sanctioned by statute and become
operative according to their respective conditions, shall be an integral part of
domestic Greek law and shall prevail over any contrary provision of the law. The
rules of international law and of international conventions shall be applicable to
aliens only under the condition of reciprocity.
2. Authorities provided by the Constitution may by treaty or agreement
be vested in agencies of international organizations, when this serves an
important national interest and promotes cooperation with other States. A majority
of three-fifths of the total number of Members of Parliament shall be necessary
to vote the law anctioning the treaty or agreement.
3. Greece shall freely proceed by law passed by an absolute majority of the
total number of Members of Parliament to limit the exercise of national sovereignty,
insofar as this is dictated by an important national interest, does not infringe upon
the rights of man and the foundations of democratic government and is effected
on the basis of the principles of equality and under the condition of reciprocity.
Hungary
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฮังการีค.ศ.1949
(TheConstitutionoftheRepublicofHungary)18
18

http://www.mkab.hu/en/enpage5.htm
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Article 19.
(1) The Parliament is the supreme body of State power and popular
representation in the Republic of Hungary.
(2) Exercising its rights based on the sovereignty of the people, the
Parliament shall ensure the constitutional order of society and define the
organization, orientation and conditions of government.
(3) Within this sphere of authority, the Parliament shall –
a) adopt the Constitution of the Republic of Hungary;
b) pass legislation;
c) define the country’s social and economic policy;
d) assess the balance of public finances, approve the State Budget
and its implementation;
e) decide on the Government’s program;
f) conclude international treaties of outstanding importance to the foreign
relations of the Republic of Hungary;
g) decide on the declaration of a state of war and on the conclusion of
peace;
h) declare a state of national crisis and establish the National Defense
Council, in the case of war, or imminent danger of armed attack by a foreign
power (danger of war);
i) declare a state of emergency, in the case of armed actions aimed at
overturning constitutional order or at the acquisition of exclusive control of
public power, in the case of acts of violence committed by force of arms or by
armed groups which gravely endanger lives and property on a mass scale, and
in the event of natural or industrial disaster;
j) with the exceptions laid down in the Constitution, rule on the use of
the armed forces both abroad and within the country, the deployment of foreign
armed forces in Hungary or in other countries from the territory of Hungary, the
participation of the armed forces in peacekeeping missions, humanitarian
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operations in foreign theaters, and the stationing of the armed forces abroad or
of foreign armed forces in Hungary;
k) elect the President of the Republic, the Prime Minister, the members
of the Constitutional Court, the Parliamentary Ombudsmen, the President and
Vice-Presidents of the State Audit Office, the President of the Supreme Court
and the General Prosecutor;
l) upon recommendation made by the Government, which shall first be
submitted to the Constitutional Court for its review, dissolve representative bodies
of local government whose actions have been found unconstitutional, decide on
the territory of counties, their designation and seat, as well as the declaration of
cities with county-level rights and the establishment of the Districts of the Capital;
m) exercise general amnesty.
(4) A majority of two-thirds of the votes of the Members of Parliament shall
be required for the decisions specified in points g), h) and i) of Paragraph. 3.
(5) A majority of two-thirds of the votes of the Members of Parliament in
attendance shall be required for the decision specified in point j) of Paragraph (3).
Iceland
รัฐธรรมนูญประเทศไอซแลนด17มิถนุ ายนค.ศ.1944(ปรับปรุงแกไขพฤษภาคม
ค.ศ.1984,31พฤษภาคมค.ศ.1991,28มิถุนายนค.ศ.1999)
(ConstitutionoftheRepublicofIceland)19
Article 21
The President of the Republic concludes treaties with other States.

19 http://www.government.is/constitution/

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

Unless approved by Althingi20, he may not make such treaties if they entail
renouncement of, or servitude on, territory or territorial waters, or if they require
changes in the State system.
Indonesia
รัฐธรรมนูญของประเทศอินโดนีเซีย ค.ศ. 1945 (ปรับปรุงแกไข 17 สิงหาคม
ค.ศ.2002)
(ConstitutionoftheRepublicofIndonesia)21
Article 11
1. The President with the approval of the DPR22 may declare war, make
peace and conclude treaties with other countries.
2. The President in making other international agreements that will
produce an extensive and fundamental impact on the lives of the people which
is linked to the state financial burden, and/or that will requires an amendment to
or the enactment of a law, shall obtain the approval of the DPR.
3. Further provisions regarding international agreements shall be
regulated by law.
20 The Alþingi, Anglicized variously as Althing or Althingi, is the national parliament—literally,

“(the) all-thing”—of Iceland. It was founded in 930 at Þingvellir, (the “assembly fields” or
“Parliament Plains”), situated approximately 45 km east of what would later become the
country’s capital, Reykjavík, and this event marked the beginning of the Icelandic
Commonwealth. Even after Iceland’s union with Norway, the Althing still held its sessions at
Þingvellir until 1799, when it was discontinued for some decades. It was restored in 1844 and
moved to Reykjavík, where it has resided ever since. The present parliament building, the
Alþingishús, was built in 1881, of hewn Icelandic stone. See http://en.wikipedia.org/wiki/Althing

21 http://www.us-asean.org/Indonesia/constitution.htm
22 The Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) means the People Representative Council that is the

lower house of the legislature of Indonesia. See http://encyclopedia. thefreedictionary.- com/
Dewan+Perwakilan+Rakyat
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Iran
รัฐธรรมนูญของประเทศอิหราน 24 ตุลาคม ค.ศ. 1979 (ปรับปรุงแกไข 28
มิถุนายนค.ศ.1989)
(IslamicRepublicofIranConstitution)23
Article 125
The President or his legal representative has the authority to sign
treaties, protocols, contracts, and agreements concluded by the Iranian government
with other governments, as well as agreements pertaining to international
organizations, after obtaining the approval of the Islamic Consultative Assembly.
Ireland
รัฐธรรมนูญของประเทศไอแลนด1มิถุนายน1937
Constitutional of Ireland24
Article 29
1. Ireland affirms its devotion to the ideal of peace and friendly cooperation amongst nations founded on international justice and morality.
2. Ireland affirms its adherence to the principle of the pacific settlement
of international disputes by international arbitration or judicial determination.
3. Ireland accepts the generally recognised principles of international
law as its rule of conduct in its relations with other States.
4. 1° The executive power of the State in or in connection with its
external relations shall in accordance with Article 28 of this Constitution be
exercised by or on the authority of the Government.
2° For the purpose of the exercise of any executive function of the
State in or in connection with its external relations, the Government may to such
extent and subject to such conditions, if any, as may be determined by law, avail
23 www.iranonline.com/iran/iran-info/Government/constitution-1.html
24 http://www.constitution.ie/reports/ConstitutionofIreland.pdf

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

of or adopt any organ, instrument, or method of procedure used or adopted for
the like purpose by the members of any group or league of nations with which
the State is or becomes associated for the purpose of international co-operation
in matters of common concern.
3° The State may become a member of the European Coal and Steel
Community (established by Treaty signed at Paris on the 18th day of April, 1951),
the European Economic Community (established by Treaty signed at Rome on
the 25th day of March, 1957) and the European Atomic Energy Community
(established by Treaty signed at Rome on the 25th day of March, 1957). The
State may ratify the Single European Act (signed on behalf of the Member States
of the Communities at Luxembourg on the 17th day of February, 1986, and at
the Hague on the 28th day of February, 1986).
4° The State may ratify the Treaty on European Union signed at
Maastricht on the 7th day of February, 1992, and may become a member of that
Union.
5° The State may ratify the Treaty of Amsterdam amending the Treaty
on European Union, the Treaties establishing the European Communities and
certain related Acts signed at Amsterdam on the 2nd day of October, 1997.
6° The State may exercise the options or discretions provided by or
under Articles 1.11, 2.5 and 2.15 of the Treaty referred to in subsection 5° of this
section and the second and fourth Protocols set out in the said Treaty but any
such exercise shall be subject to the prior approval of both Houses of the
Oireachtas.
7° The State may ratify the Treaty of Nice amending the Treaty on
European Union, the Treaties establishing the European Communities and
certain related Acts signed at Nice on the 26th day of February, 2001.
8° The State may exercise the options or discretions provided by or
under Articles 1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13 and 2.1 of the Treaty referred to in
subsection 7° of this section but any such exercise shall be subject to the prior
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approval of both Houses of the Oireachtas.
9° The State shall not adopt a decision taken by the European Council
to establish a common defence pursuant to Article 1.2 of the Treaty referred to
in subsection 7° of this section where that common defence would include the
State.
10° No provision of this Constitution invalidates laws enacted, acts done
or measures adopted by the State which are necessitated by the obligations of
membership of the European Union or of the Communities, or prevents laws
enacted, acts done or measures adopted by the European Union or by the
Communities or by institutions thereof, or by bodies competent under the Treaties
establishing the Communities, from having the force of law in the State.
11° The State may ratify the Agreement relating to Community Patents
drawn up between the Member States of the Communities and done at
Luxembourg on the 15th day of December, 1989.
5. 1° Every international agreement to which the State becomes a
party shall be laid before Dáil Éireann.
2° The State shall not be bound by any international agreement
involving a charge upon public funds unless the terms of the agreement shall
have been approved by Dáil Éireann.
3° This section shall not apply to agreements or conventions of a
technical and adminstrative character.
6. No international agreement shall be part of the domestic law of the
State save as may be determined by the Oireachtas.
7. 1° The State may consent to be bound by the British-Irish Agreement
done at Belfast on the 10th day of April, 1998, hereinafter called the Agreement.
2° Any institution established by or under the Agreement may
exercise the powers and functions thereby conferred on it in respect of all or any
part of the island of Ireland notwithstanding any other provision of this Constitution
conferring a like power or function on any person or any organ of State
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appointed under or created or established by or under this Constitution. Any
power or function conferred on such an institution in relation to the settlement or
resolution of disputes or controversies may be in addition to or in substitution for
any like power or function conferred by this Constitution on any such person or
organ of State as aforesaid.
8. The State may exercise extra-territorial jurisdiction in accordance
with the generally recognised principles of international law.
9. The State may ratify the Rome Statute of the International Criminal
Court done at Rome on the 17th day of July, 1998.
Italy
รัฐธรรมนูญประเทศอิตาลี22ธันวาคมค.ศ.1947(ปรับปรุงแกไข23พฤษภาคม
ค.ศ.2003)
(ConstitutionoftheRepublicofItaly)25


Article10InternationalLaw
(1) The legal system of Italy conforms to the generally recognized
principles of international law
(2) Legal regulation of the status of foreigners conforms to international
rules and treaties.
(3) Foreigners who are, in their own country, denied the actual exercise
of those democratic freedoms guaranteed by the Italian constitution, are entitled
to the right to asylum under those conditions provided by law.
(4) Foreigners may not be extradited for political offences.


Article78StateofWar
Chambers are competent to declare war and assign the necessary
powers to government.
25 http://www.servat.unibe.ch/icl/it00000_.html
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Article80RatificationofTreaties
Chambers ratify by law international treaties which are of political nature,
provide for arbitration or judicial regulation, imply modifications of the territory,
impose financial burdens, or result in modifications of the laws.
Japan
รัฐธรรมนูญประเทศญี่ปุน22พฤศจิกายนค.ศ.1946
(ConstitutionoftheJapan)26


Article60[Budget]
(1) The budget must first be submitted to the House of Representatives.
(2) Upon consideration of the budget, when the House of Councilors
makes a decision different from that of the House of Representatives, and when
no agreement can be reached even through a joint committee of both Houses,
provided for by law, or in the case of failure by the House of Councilors to take
final action within thirty days, the period of recess excluded, after the receipt of
the budget passed by the House of Representatives, the decision of the House
of Representatives shall be the decision of the Diet.


Article61[ApprovingTreaties]
Article 60 (2) applies also to the Diet approval required for the conclusion
of treaties.


Article73[FunctionofCabinet]
The Cabinet, in addition to other general administrative functions, shall
perform the following functions:
1. Administer the law faithfully; conduct affairs of state.
2. Manage foreign affairs.
3. Conclude treaties. However, it shall obtain prior or, depending on
circumstances, subsequent approval of the Diet.
26 http://www.constitution.org/cons/japan.txt
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by law.

4. Administer the civil service, in accordance with standards established

5. Prepare the budget, and present it to the Diet.
6. Enact cabinet orders in order to execute the provisions of this
Constitution and of the law. However, it cannot include penal provisions in such
cabinet orders unless authorized by such law.
7. Decide on general amnesty, special amnesty, commutation of
punishment, reprieve, and restoration of rights.


Article98[UnconstitutionalLaw]
(1) This Constitution shall be the supreme law of the nation and no law,
ordinance, imperial rescript or other act of government, or part thereof, contrary
to the provisions hereof, shall have legal force or validity.
(2) The treaties concluded by Japan and established laws of nations
shall be faithfully observed.
Kuwait
รัฐธรรมนูญประเทศคูเวต17พฤศจิกายนค.ศ.1962
(ConstitutionofKuwait)27


Article70[Treaties]
(1) The Amir concludes treaties by decree and transmits them
immediately to the National Assembly with the appropriate statement. A treaty
has the force of law after it is signed, ratified, and published in the Official
Gazette.
(2) However, treaties of peace and alliance; treaties concerning the
territory of the State, its natural resources or sovereign rights, or public or private
rights of citizens; treaties of commerce, navigation, and residence; and treaties
entailing additional expenditure not provided for in the budget, or involving
27 http://www.servat.unibe.ch/icl/ku00000_.html
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amendment of the laws of Kuwait; shall come into force only when made by a law.
(3) In no case may treaties include secret provisions contradicting those
declared.
Latvia
รัฐธรรมนูญประเทศลัตเวีย15กุมภาพันธค.ศ.1922(ปรับปรุงแกไข2003)
(LatviaConstitution)28


Article68[RatificationofInternationalAgreements;EuropeanUnion]
(1) All international agreements, which settle matters that may be
decided by the legislative process, shall require ratification by the Parliament.
(2) Membership of Latvia in the European Union shall be decided by a
national referendum, which is proposed by the Parliament.
(3) Substantial changes in the terms regarding the membership of
Latvia in the European Union shall be decided by a national referendum if such
referendum is requested by at least one-half of the members of the Parliament.
Laos
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว1สิงหาคม1998
(ConstitutionofTheLaoPeople’sDemocraticeRepublic)29
Article40. The National Assembly has the following rights and duties:
1. To establish, endorse or amend the Constitution;
2. To consider, endorse, amend, or abrogate laws;
3. To determine, change, or abolish taxes and duties;
4. To consider and approve the strategic plans of socio-economic
development and budget of the state;


28 http://www.servat.unibe.ch/icl/lg00000_.html
29 http://www.laoembassy.com/news/constitution/body.htm
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5. To elect or remove the President of state and the Vice- President of
state on the recommendation of the National Assembly Standing Committee;
6. To consider and approve the appointment or removal of the members
of the government on the recommendation of the President of State;
7. To elect or remove the President of the People’s Supreme Court and
the Public Prosecutor-General on the recommendation of the National Assembly
Standing Committee;
8. To decide on the establishment or dissolution of the ministries,
ministry-equivalent organisations, provinces and municipalities and to determine
the boundaries of provinces and municipalities on the recommendation of the
Prime Minister;
9. To decide on granting general amnesties;
10. To decide on the ratification or abolition of treaties and agreements
signed with foreign countries in accordance with international law and
regulations;
11. To decide on matters of war or peace;
12. To supervise the observance of the Constitution and laws;
13. To exercise other rights and execute other duties as prescribed by law.
Article 53. The President of state has the following rights and duties
1. To promulgate the Constitution and laws already endorsed by the
National Assembly;
2. To issue state decrees and state acts on the recommendation of the
National Assembly Standing Committee;
3. To appoint or remove the Prime Minister and the members of the
government with the approval or resolution of no confidence of the National
Assembly;
4. To appoint, transfer or remove the governors of provinces and the
mayors of municipalities on the recommendation of the Prime Minister;
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5. To decide to promote or demote the ranks of the Generals in the
national defence and security forces on the recommendation of the Prime
Minister;
6. To be the Head of the people’s armed forces;
7. To preside over a meeting of the government when necessary;
8. To decide on the conferment of the national gold medals, orders of
Merit, medals of victory and highest honorific titles of the state;
9. To decide on granting pardons;
10. To decide on general or partial military conscription and to declare
the state of emergency all over the country or in any particular locality;
11. To declare on the ratification or abolition of all treaties and agreements
signed with foreign countries;
12. To appoint and recall plenipotentiary representatives of the Lao
People’s Democratic Republic to or from foreign countries, and accept the
plenipotentiary representatives of foreign countries accredited to the Lao People’s
Democratic Republic;
13. To exercise other rights and execute other duties as stipulated in
the laws.
Lebanon
รัฐธรรมนูญประเทศเลบานอน 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1926 (ปรับปรุงแกไข 21
สิงหาคมค.ศ.1990)
Constitution of Lebanon30


Article52[NegotiationofInternationalTreaties]
The President of the Republic negotiates international treaties in
coordination with the Prime Minister. These treaties are not considered ratified
except after agreement of the Council of Ministers. They are to be made known
30 http://www.servat.unibe.ch/icl/le00000_.html
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to the Chamber whenever the national interest and security of the state permit.
However, treaties involving the finances of the state, commercial treaties, and
in general treaties that cannot be renounced every year are not considered
ratified until they have been approved by the Chamber.
Luxembourg
รัฐธรรมนูญของประเทศลักเซมเบิรก17ตุลาคม1868
(ConstitutionofLuxembourg)31


Article37[Treaties]
(1) The Grand Duke concludes treaties. These do not come into effect
until they have been sanctioned by law and published in the manner laid down
for the publication of laws.
(2) The treaties referred to in Chapter III, Section 4, Article 49a, are
sanctioned by a law voted under the conditions laid down in Article 114 (5).
(3) Secret treaties are abolished.
(4) The Grand Duke enacts the regulations and orders necessary for
carrying the treaties into effect in accordance with the procedure governing
measures for the execution of laws and with the effects attaching to such
measures, without prejudice to matters reserved to the law by the Constitution.
(5) No cession, exchange, or adjunction of territory is effected except
pursuant to a law.
(6) The Grand Duke commands the armed force; he declares war and
the cessation of hostilities after having been authorized by a vote in the Chamber
taken under the conditions laid down in Article 114 (5).


Article114[ConstitutionalAmendment]
(1) The legislature has the right to declare the need to amend any
constitutional provision it specifies.
31 http://www.servat.unibe.ch/icl/lu00000_.html
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(2) Following such declaration, the Chamber automatically dissolves.
(3) A new Chamber convenes in accordance with Article 74.
(4) This Chamber decides, by common consent with the Grand Duke,
on the points to be amended.
(5) In such a case, the Chamber shall not proceed to the vote unless
at least three-quarters of its members are present, and no amendment may be
adopted unless it is backed by at least two-thirds of the votes.
Malaysia
รัฐธรรมนูญประเทศมาเลเซีย27สิงหาคมค.ศ.1957(ปรับปรุงแกไข16กันยายน
ค.ศ.1963,16เมษายนค.ศ.1984)
(ConstitutionoftheFederationofMalaysia)32
Article number: 2
2. Parliament may by law (a) admit other States to the Federation;
(b) alter the boundaries of any State, but a law altering the boundaries
of a State shall not be passed without the consent of that State (expressed by a
law made by the Legislature of that State) and of the Conference of Rulers.
Mexico
รัฐธรรมนูญประเทศเม็กซิโก
(ConstitutionofMexico)33
Article 73. The Congress has the power:
I. To admit new States and Territories into the Federal Union;
II. To erect the Territories into States when they shall have a population
of eighty thousand inhabitants and the resources necessary to provide for their
political existence;
32 http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf
33 http://www.oas.org/juridico/Mla/en/mex/en_mex-int-text-const.pdf
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III. To form new States within the boundaries of existing ones, for which
purpose it shall be necessary:
1. That the section or sections seeking to be made a State shall have
a population of at least one hundred and twenty thousand inhabitants.
2. That it be proven before Congress that they possess the resources
necessary to provide for their political existence.
3. That the legislatures of the States involved be heard as to the feasibility
or infeasibility of the formation of the new State, and they shall be required
to render their report within six months from the date that the respective
communication was submitted to them.
4. That the Executive of the Federation likewise be heard, who shall
transmit his report within seven days from the date on which it was requested of him.
5. That the creation of the new State be adopted by a vote of two thirds
of the deputies and senators present in their respective chambers.
6. That the resolution of the Congress be ratified by a majority of the
legislatures of the States, with a copy of the record before them, provided that
the legislatures of the States whose territory is involved have given their consent.
7. If the legislatures of the States whose territory is involved have not
given their consent, the ratification mentioned in the foregoing section must be
given by two thirds of the legislatures of the other States.
IV. To arrange permanently the boundaries of the States, settling any
differences that may arise between them in regard to the demarcation of their
respective territories, except when these differences may be of a contentious
character.
V. To change the seat of the supreme powers of the Federation.
VI. To legislate on all matters concerning the Federal District and
Territories, subject to the following bases:
1. The government of the Federal District shall be entrusted to the
President of the Republic, who shall exercise it through the organ or organs
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that are prescribed by law.
2. The government of the Territories shall be entrusted to governors who
shall depend directly on the President of the Republic, who shall freely appoint
and remove them.
The Territories shall be divided into Municipalities, which shall have a
land area and number of inhabitants sufficient to be able maintain themselves
on their own resources and contribute to their ordinary expenditures. Each
Municipality in the Territories shall be entrusted to an ayuntamiento elected by
direct popular vote.
3. The governors of the Territories shall communicate with the President
of the Republic through such channels as are specified by law.
4. Appointments of the magistrates of the superior court of justice of the
Federal District and of the Territories shall be made by the President of the
Republic and submitted for the approval of the Chamber of Deputies, which shall
grant or refuse such approval within a period of ten days, without extension. If
the Chamber does not act within such time, the appointments shall be considered
approved. Without the approval of the Chamber, the magistrates appointed by
the President of the Republic cannot take possession. In the event that the
Chamber of Deputies does not approve two successive appointments with respect to the same vacancy, the President of the Republic shall make a third
appointment) which shall be effective at once, as provisional, and which shall
be submitted to the approval of the Chamber at the following regular period of
sessions. At this period of sessions, within the first ten days’ the Chamber must
approve or disapprove the appointment, and if it approved it, or makes no
decision, the magistrate appointed provisionally shall continue to serve
permanently. If the Chamber rejects the appointment, the provisional magistrate
shall cease to function at once, and the President of the Republic shall submit
a new appointment for the approval of the Chamber, under the terms indicated.
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In cases of temporary inability of magistrates to act for more than three months,
they shall be replaced by appointments which the President of the Republic shall
submit to the approval of the Chamber of Deputies, and during its adjournment,
to that of the Permanent Committee, in either instance by observing the provisions
of the preceding clauses.
In cases of temporary inability which do not exceed three months, the
Organic Law shall determine the manner of making the substitution. If a magistrate
should cease to act because of death, resignation, or incapacity, the President
of the Republic shall submit a new appointment for the approval of the Chamber
of Deputies. If the Chamber is not in session, the Permanent Committee shall
give provisional approval, until the Chamber meets and gives final approval.
The judges of first instance, and the minor and correctional judges of
the Federal District and the Territories, shall be appointed by the supreme court
of justice of the Federal District; they must have the qualifications which the law
prescribes and shall be replaced during their temporary inability to act, in the
manner provided by law.
The remuneration which magistrates and judges receive for their
services cannot be decreased during their terms of office.
The magistrates and judges to whom this basis refers, shall continue
in office for six years; but they may be removed from their positions when guilty
of bad conduct, in accordance with the final part of Article 111 or after
corresponding action for responsibility
5. The public ministry in the Federal District and in the Territories shall
be in charge of an attorney general (Procurador General), who shall reside in
Mexico City, and such number of agents as shall be determined by law; and he
shall depend directly on the President of the Republic, who may freely appoint
and remove him.
VII. To levy the necessary taxes to cover the Budget.
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VIII. To fix the bases upon which the President of the Republic may
borrow on the credit of the Nation; to approve such loans and to acknowledge
and order payment of the national debt. No loan may be effected except for the
construction of works which directly produce an increase in the public revenues
unless for purposes of currency regulation, conversion operations or loans
contracted during some emergency declared by the President of the Republic
within the terms of Article 29.
IX. To prevent the establishment of restrictions on commerce from State
to State.
X. To legislate throughout the Republic on hydrocarbons, mining, the
motion picture industry, commerce, games of chance and lotteries, credit
institutions, and electric power, to establish a single bank of issue under the
provisions of Article 28 of the Constitution and to enact labor laws regulating
Article 123 of this Constitution.
XI. To create and abolish public offices of the Federation and to fix,
increase, or decrease their salaries.
XII. To declare war, in the light of information submitted by the Executive.
XIII. To enact laws pursuant to which captures on sea and land must
be declared good or bad; and to enact maritime laws applicable in peace and war.
XIV. To raise and maintain the armed forces of the Union, to wit: army,
navy and air force, and to regulate their organization and service.
XV. To prescribe regulations for the purpose of organizing, arming, and
disciplining the national guard, reserving to the citizens who compose it the
appointment of their respective commanders and officers, and to the States the
power of training them in accordance with the discipline prescribed by such
regulations.
XVI. To enact laws in regard to nationality, the legal status of foreigners,
citizenship, naturalization, colonization, emigration and immigration, and the
general health of the country.
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1. The General Health Council shall depend directly upon the President
of the Republic, without the intervention of any Secretariat of State, and its
general provisions shall be compulsory throughout the country.
2. In case of serious epidemics or danger of invasion of the country by
exotic diseases, the Department of Health shall be required to dictate
immediately the necessary preventive measures, subject to subsequent
approval by the President of the Republic.
3. The health authority shall be executive and its provisions shall be
obeyed by the administrative authorities of the country.
4. The measures which the Council shall have put into effect in the
campaign against alcoholism and the sale of substances which poison the
individual and degenerate the race shall afterwards be examined by the Congress
of the Union, in cases within its competency.
XVII. To enact laws concerning general means of communication, and
in regard to posts and post offices; to enact laws on the use and utilization of
waters under federal jurisdiction.
XVIII. To establish mints, fix the standards of coins and coinage, to
determine the value of foreign currencies, and to adopt a general system of
weights and measures.
XIX. To establish rules for the occupation and alienation of vacant lands
and fix their price.
XX. To enact laws for the organization of the Mexican Diplomatic Corps
and Consular Corps.
XXI. To define crimes and offenses against the Federation and to
prescribe the punishments to be imposed for them.
XXII. To grant amnesties for crimes within the jurisdiction of the federal
courts.
XXIII. To prescribe its own rules and adopt necessary measures to
enforce the attendance of absent deputies and senators, and to correct the
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offenses or omissions of those present.
XXIV. To enact the organic law governing the Auditor General’s Office
(Contaduría Mayor).
XXV. To establish, organize, end maintain throughout the Republic rural,
elementary, superior, secondary, and professional schools, and schools for
scientific research, of fine arts, and of technical training; practical schools of
agriculture and mining, of arts and crafts, museums, libraries, observatories, and
other institutions concerning the general culture of the inhabitants of the Nation,
and to legislate on all matters relating to such institutions; to legislate on matters
concerning archeological, artistic, and historic monuments, the conservation of
which is of national interest; and also to enact laws designed to distribute
feasibly between the Federation, the States, and Municipalities the exercise of
the educative function and the appropriations corresponding to this public
service, seeking to unify and coordinate education throughout the Republic. The
diplomas issued by the aforementioned establishments shall be valid throughout
the Republic.
XXVI. To grant leave of absence to the President of the Republic, and
to constitute itself as an electoral college and designate the citizen who is to
replace the President of the Republic, as either an interim or provisional substitute,
under the terms of Articles 84 and 85 of this Constitution.
XXVII. To accept the resignation from office of the President of the
Republic .
XXVIII. To examine the account which the executive branch must submit
to it annually, which examination must include not only conformity of the items
expended within the budget of expenditures, but also the correctness and
justification of such items
XXIX. To levy taxes:
1. On foreign commerce.
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2. On the utilization and exploitation of natural resources included in
paragraphs 4 and 5 of Article 27.
3. On institutions of credit and insurance companies.
4. On public services under concession or operated directly by the
Federation.
5. Special taxes on:
a. Electric power
b. Production and consumption of processed tobacco
c. Gasoline and other products derived from petroleum
d. Matches and “cerillos”
e. Maguey and its fermented products
f. Forestry exploitation
g. Production and consumption of beer
Federal entitites shall share in the revenues from these special taxes in
the proportion fixed by secondary federal law. The local legislatures shall fix the
percentage corresponding to the Municipalities from revenues obtained from
the tax on electric power.
XXX. To enact all laws that may be necessary to enforce the foregoing
powers, and all others granted by this Constitution to the branches of the
Union.
Netherlands
รัฐธรรมนูญของประเทศเนเธอแลนด17กุมภาพันธค.ศ.1989
(ConstitutionoftheNetherlands)34
Article 91
1. The Kingdom shall not be bound by treaties, nor shall such treaties
be denounced without the prior approval of the States Generals. The cases in
34 http://www.servat.unibe.ch/icl/nl00000_.html
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which approval is not required shall be specified by Act of Parliament.
2. The manner in which approval shall be granted shall be laid down
by Act of Parliament, which may provide for the possibility of tacit approval.
3. Any provisions of a treaty that conflict with the Constitution or which
lead to conflicts with it may be approved by the Houses of the States General
only if at least two-thirds of the votes cast are in favour.
Article 92
Legislative, executive and judicial powers may be conferred on
international institutions by or pursuant to a treaty, subject, where necessary, to
the provisions of Article 91 paragraph 3.
Philippines
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฟลิปนสค.ศ.1987
Constitution of the Republic of The Philippines
ARTICLE I
NATIONAL TERRITORY35
The national territory comprises the Philippine archipelago, with all the
islands and waters embraced therein, and all other territories over which the
Philippines has sovereignty or jurisdiction, consisting of its terrestrial, fluvial and
aerial domains, including its territorial sea, the seabed, the subsoil, the insular
shelves, and other submarine areas. The waters around, between, and connecting
the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimensions, form
part of the internal waters of the Philippines.

35 รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฟลิปนส

ค.ศ. 1987 มิไดบัญญัติอำนาจในการทำหนังสือสัญญาเอาไว
แตมีการนิยามคำวา “ดินแดน” (territory) เอาไว
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Poland
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐโปแลนด2เมษายน1997
(ConstitutionoftheRepublicofPoland)36


Article116
(1) The House of Representatives (Sejm) shall declare, in the name of
the Republic of Poland, a state of war and the conclusion of peace.
(2) The House of Representatives (Sejm) may adopt a resolution on a
state of war only in the event of armed aggression against the territory of the
Republic of Poland or when an obligation of common defence against aggression
arises by virtue of international agreements. If the House of Representatives
(Sejm) cannot assemble for a sitting, the President of the Republic may declare
a state of war.
Article 117
The principles for deployment of the Armed Forces beyond the borders
of the Republic of Poland shall be specified by a ratified international agreement
or by statute. The principles for the presence of foreign troops on the territory of
the Republic of Poland and the principles for their movement within that territory
shall be specified by ratified agreements or statutes.


Article146
(1) The Council of Ministers shall conduct the internal affairs and foreign
policy of the Republic of Poland.
(2) The Council of Ministers shall conduct the affairs of State not reserved
to other State organs or local self-government.
(3) The Council of Ministers shall manage the government administration.
(4) To the extent and in accordance with the principles specified by the
Constitution and statutes, the Council of Ministers, in particular, shall:
36 http://www.servat.unibe.ch/icl/pl00000_.html
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1) ensure the implementation of statutes;
2) issue regulations;
3) coordinate and supervise the work of organs of State administration;
4) protect the interests of the State Treasury;
5) adopt a draft State Budget;
6) supervise the implementation of the State Budget and pass a resolution
on the closing of the State’s accounts and report on the implementation of the
Budget;
7) ensure the internal security of the State and public order;
8) ensure the external security of the State;
9) exercise general control in the field of relations with other States and
international organizations;
10) conclude international agreements requiring ratification as well as
accept and renounce other international agreements;
11) exercise general control in the field of national defence and annually
specify the number of citizens who are required to perform active military service;
12) determine the organization and the manner of its own work.
Chile
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐชิลี21ตุลาคมค.ศ.1980
(ConstitutionoftheRepublicofChile)37
Article50.The exclusive powers of Congress are:
1.To approve or reject international treaties submitted by the President
of the Republic prior to ratification thereof. The approval of a treaty shall be
subject to the procedures prescribed by a law.
The measures which the President of the Republic adopts or the
agreements concluded by him for the fulfilment of a treaty in force shall not require
new approval by the Congress, except in cases whichconstitute a matter of law.


37 http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Chile.pdf
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In the same agreement, whereby a treaty is approved, the Congress
may authorize the President of the Republic to decree, while such treaty is in
force, the provisions with force of law which he may deem necessary for the
complete enforcement thereof and in such circumstances, provisions prescribed
for in the second and following paragraphs of Article 61 shall apply; and
2. To make a pronouncement on the state of siege, in accordance with
No 2 of Article 40 of this Constitution.
Colombia
รัฐธรรมนูญของประเทศโคลอมเบียค.ศ.1991
(ConstitutionofColombia)38


Article101.
The borders of Colombia are those established in international treaties
approved by the Congress, duly ratified by the President of the Republic, mid
those defined by arbitration awards in which Colombia takes part.
The borders identified in the form provided for by this Constitution may
he modified only by treaties approved by the Congress and duly ratified by the
President of the Republic.
Besides the continental territory, the archipelago of San Andrés,
Providencia. Santa Catalina, and Malpelo are part of Colombia, in addition to
the islands, islets, keys, headlands, and sand banks that belong to it.
Also part of Colombia is the subsoil, the territorial sea, the contiguous
zone, the continental shelf, the exclusive economic zone, the airspace, the
segment of the geostationary orbit, the electromagnetic spectrum and the space
in which it operates, in accordance with international law or the laws of Colombia
in the absence of international regulations.
38 http://confinder.richmond.edu/admin/docs/colombia_const2.pdf
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Romania
รัฐธรรมนูญของประเทศโรมาเนียค.ศ.1991
(ConstitutionofRomania)39
Article 11
(1) The Romanian State pledges to fulfill as such and in good faith its
obligations as deriving from the treaties it is a party to.
(2) Treaties ratified by Parliament, according to the law, are part of
national law.
(3) If a treaty Romania is to become a party to comprises provisions
contrary to the Constitution, its ratification shall only take place after the revision
of the Constitution.


Article91[Treaties,Diplomacy]
(1) The President shall, in the name of Romania, conclude international
treaties negotiated by the Government, and then submit them to Parliament for
ratification within 60 days.
(2) The President shall, on proposal by the Government, accredit and
recall diplomatic envoys of Romania, and approve the setting up, closing down,
or change in rank of diplomatic missions.
(3) Diplomatic envoys of other states shall be accredited to the President
of Romania.
Russian Federation
รัฐธรรมนูญของสมาพันธรัฐรัสเซีย12ธันวาคมค.ศ.1993
(ConstitutionoftheRussianFederation)40


Article86

39 http://www.servat.unibe.ch/icl/ro00000_.html
40 http://www.constitution.ru/en/10003000-01.htm

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

The President of the Russian Federation shall:
a. govern the foreign policy of the Russian Federation;
b. hold negotiations and sign international treaties and agreements of
the Russian Federation;
c. sign ratification instruments;
d. received credentials and letters of recall of diplomatic representatives
accredited to him.
Singapore
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสิงคโปร16สิงหาคมค.ศ.1963
(ConstitutionoftheRepublicofSingapore)41


Article6
1) There shall be —
(a) no surrender or transfer, either wholly or in part, of the sovereignty
of the Republic of Singapore as an independent nation, whether by way of
merger or incorporation with any other sovereign state or with any Federation,
Confederation, country or territory or in any other manner whatsoever; and
(b) no relinquishment of control over the Singapore Police Force or the
Singapore Armed Forces, unless such surrender, transfer or relinquishment has
been supported, at a national referendum, by not less than two-thirds of the
total number of votes cast by the electors registered under the Parliamentary
Elections Act (Cap. 218).
(2) For the purposes of this Article —
“Singapore Armed Forces” means the Singapore Armed Forces raised
and maintained under the Singapore Armed Forces Act (Cap. 295), and includes
any civil defence force formed under the Civil Defence Act (Cap. 42) and such
other force as the President may, by notification in the Gazette, declare to be an
armed force for the purposes of this Article;
41 http://www.servat.unibe.ch/icl/sn00000_.html
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“Singapore Police Force” means the Singapore Police Force and the
Special Constabulary established under the Police Force Act (Cap. 235) and
any Auxiliary Police Force created in accordance with Part IX of that Act, and
includes the Vigilante Corps established under the Vigilante Corps Act (Cap.
343) and such other force as the President may, by notification in the Gazette,
declare to be a police force for the purposes of this Article.
Slovakia Republic
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวาเกีย1กันยายนค.ศ.1992
(ConstitutionofSlovakiaRepublic)42


Article86
The jurisdiction of the National Council of the Slovak Republic
comprises, above all:
a) deciding upon the Constitution and constitutional and other laws
and controlling compliance with them,
b) electing and recalling the president of the Slovak Republic by secret
ballot,
c) approving by means of a constitutional law a treaty on the Slovak
Republic’s entering into an alliance with other states and on its abrogation of
such a treaty,
d) deciding on proposals to call a referendum,
e) voicing consent, prior to ratification, with the conclusion of international
political treaties, international economic treaties of a general nature, as well as
with international treaties whose execution requires the passing of a law,
f) establishing ministries and other state administration bodies by means
of law,
42 http://www.servat.unibe.ch/icl/lo00000_.html
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g) discussing the policy statement of the Government of the Slovak
Republic, controlling the Government’s activity, and passing a vote of confidence
in the Government or its members,
h) approving the state budget, checking on its fulfillment, and approving
the state closing account,
i) discussing basic domestic, international, economic, social, and
other political issues,
j) electing judges, the chairman and deputy chairman of the Supreme
Court of the Slovak Republic, the chairman and deputy chairman of the
Constitutional Court of the Slovak Republic, and the chairman and deputy
chairman of the Supreme Control Office of the Slovak Republic,
k) deciding on the declaration of war if the Slovak Republic is attacked
or as a result of commitments arising from international treaties on common
defense against aggression,
l) expressing consent to sending armed forces outside the territory of
the Slovak Republic.
Article 119
The Government as a body decides on
a) draft laws,
b) Government decrees,
c) the Government’s program and its implementation,
d) principal measures concerning the implementation of the Slovak
Republic’s economic and social policy,
e) drafts of the state budget and the state closing account,
f) international treaties of the Slovak Republic,
g) principal questions of domestic and foreign policy,
h) submitting a draft law of the National Council of the Slovak Republic
or some other important measure to the public for discussion,
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i) requesting the passing of a vote of confidence,
j) awarding amnesty for misdemeanors,
k) appointing and recalling state officials in cases specified by law,
l) other matters specified by law.
Slovenia
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลเวเนีย23ธันวาคมค.ศ.1991(ปรับปรุงแกไขลาสุด
20มิถุนายนค.ศ.2006)
(TheConstitutionoftheRepublicofSlovenia)43


Article107(PowersofthePresidentoftheRepublic)
(1) The President of the Republic:
- calls elections to the National Assembly;
- promulgates laws;
- appoints state officials where provided by law;
- appoints and recalls ambassadors and envoys of the Republic, and
accepts the letters of credence of foreign diplomatic representatives;
- issues instruments of ratification;
- decides on the granting of clemency;
- confers decorations and honorary titles;
- performs other duties determined by this Constitution.
(2) Where required by the National Assembly the President of the
Republic must express his opinion on an individual issue.


Article153(ConformityofLegalActs)
(1) Laws, regulations and other general legal acts must be in conformity
with the Constitution.
(2) Laws must be in conformity with generally accepted principles
of international law and with valid treaties ratified by the National Assembly,
43 http://www.servat.unibe.ch/icl/lo00000_.html
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whereas regulations and other general legal acts must also be in conformity with
other ratified treaties.
(3) Regulations and other general legal acts must be in conformity with
the Constitution and laws.
(4) Individual acts and actions of state authorities, local community
authorities and bearers of public authority must be based on a law or regulation
adopted pursuant to law.
South Africa
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐแอฟริกาใตค.ศ.1996
(ConstitutionoftheRepublicofSouthAfrica)44
Article 231 International agreements
1. The negotiating and signing of all international agreements is the
responsibility of the national executive.
2. An international agreement binds the Republic only after it has been
approved by resolution in both the National Assembly and the National Council
of Provinces, unless it is an agreement referred to in subsection (3).
3. An international agreement of a technical, administrative or executive
nature, or an agreement which does not require either ratification or accession,
entered into by the national executive, binds the Republic without approval by
the National Assembly and the National Council of Provinces, but must be tabled
in the Assembly and the Council within a reasonable time.
4. Any international agreement becomes law in the Republic when it is
enacted into law by national legislation; but a self-executing provision of an
agreement that has been approved by Parliament is law in the Republic unless
it is inconsistent with the Constitution or an Act of Parliament.
5. The Republic is bound by international agreements which were
binding on the Republic when this Constitution took effect.
44 http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/index.htm
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Spain
รัฐธรรมนูญของประเทศสเปน29ธันวาคมค.ศ.1978(ปรับปรุงแกไข27สิงหาคม
ค.ศ.1992)
(ConstitutionofSpian)45


Article94[PriorAuthorization]
(1) The giving of the consent of the State to obligate itself to something
by means of treaties or agreements shall require prior authorization of the
Parliament in the following cases:
a) Treaties of a political nature;
b) Treaties or agreements of a military nature;
c) Treaties or agreements which affect the territorial integrity of the State
or the fundamental rights and duties established in Title I;
d) Treaties or agreements which imply important obligations for the
public treasury;
e) Treaties or agreements which involve modification or repeal of some
law or require legislative measures for their execution.
(2) The House of Representatives and the Senate shall be immediately
informed of the conclusion of the treaties or agreements.
Sweden
รัฐธรรมนูญของประเทศสวีเดน1มกราคมค.ศ.1975(ปรับปรุงแกไขค.ศ.1998)
(TheConstitutionofSweden)46
Article 1
(1) All public power in Sweden proceeds from the people.

45 http://www.servat.unibe.ch/icl/sp00000_.html
46 http://www.servat.unibe.ch/icl/sw00000_.html
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(2) Swedish democracy is founded on freedom of opinion and on
universal and equal suffrage. It shall be realized through a representative and
parliamentary polity and through local self-government.
(3) Public power shall be exercised under the law.
Article 2
(1) Public power shall be exercised with respect for the equal worth of
all and for the freedom and dignity of the individual.
(2) The personal, economic and cultural welfare of the individual shall
be fundamental aims of public activity. In particular, it shall be incumbent upon
the public administration to secure the right to work, housing and education, and
to promote social care and social security and a good living environment.
(3) The public administration shall promote the ideals of democracy as
guidelines in all sectors of society. The public administration shall guarantee
equal rights to men and women and protect the private and family lives of the
individual.
(4) Opportunities should be promoted for ethnic, linguistic and religious
minorities to preserve and develop a cultural and social life of their own.
Switzerland
รัฐธรรมนูญของสมาพันธรัฐสวิส18ธันวาคมค.ศ.1998(ปรับปรุงแกไขลาสุด8
กุมภาพันธค.ศ.2004)
(SwissFederalConstitution)47


Article166ForeignRelationsandInternationalTreaties
(1) The Federal Parliament participates in shaping foreign policy, and
supervises foreign relations.

47 http://www.servat.unibe.ch/icl/sz00000_.html
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(2) The Federal Parliament approves international treaties, provided the
treaties for which conclusion, by law or international treaty, the Federal Government
is responsible.
Turkey
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐตุรกีค.ศ.1982(ปรับปรุงแกไขลาสุด10พฤษภาคม
ค.ศ.2007)
(TheConstitutionoftheRepublicofTurkey)48


Article87GeneralProvisions
The functions and powers of the Turkish Grand National Assembly
comprise the enactment, amendment, and repeal of laws; the supervision of the
Council of Ministers and the Ministers; authorisation of the Council of Ministers
to issue governmental decrees having the force of law on certain matters; debating
and approval of the budget draft and the draft law of final accounts, making
decisions on the printing of currency and the declaration of war; ratifying
international agreements, making decisions with 3/5 of the Turkish Grand
National Assembly on the proclamation of amnesties and pardons according to
the Constitution; and exercising the powers and executing the functions
envisaged in the other articles of the Constitution.
United State of America
รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา17กันยายนค.ศ.1978
(TheUnitedStatesConstitution)49


ArticleI-TheLegislativeBranch



Section1-TheLegislature

48 http://www.servat.unibe.ch/icl/tu00000_.html
49 http://www.usconstitution.net/const.html#Am20
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All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of
the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives


Section8-PowersofCongress
The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts
and Excises, to pay the Debts and provide for the common Defense and
general Welfare of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall
be uniform throughout the United States;
To borrow money on the credit of the United States;
To regulate Commerce with foreign Nations, and among the several
States, and with the Indian Tribes;
To establish an uniform Rule of Naturalization, and uniform Laws on the
subject of Bankruptcies throughout the United States;
To coin Money, regulate the Value thereof, and of foreign Coin, and fix
the Standard of Weights and Measures;
To provide for the Punishment of counterfeiting the Securities and
current Coin of the United States;
To establish Post Offices and Post Roads;
To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for
limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective
Writings and Discoveries;
To constitute Tribunals inferior to the supreme Court;
To define and punish Piracies and Felonies committed on the high Seas,
and Offenses against the Law of Nations;
To declare War, grant Letters of Marque and Reprisal, and make Rules
concerning Captures on Land and Water;
To raise and support Armies, but no Appropriation of Money to that Use
shall be for a longer Term than two Years;
To provide and maintain a Navy;
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To make Rules for the Government and Regulation of the land and
naval Forces;
To provide for calling forth the Militia to execute the Laws of the Union,
suppress Insurrections and repel Invasions;
To provide for organizing, arming, and disciplining the Militia, and for
governing such Part of them as may be employed in the Service of the United
States, reserving to the States respectively, the Appointment of the Officers, and
the Authority of training the Militia according to the discipline prescribed by
Congress;
To exercise exclusive Legislation in all Cases whatsoever, over such
District (not exceeding ten Miles square) as may, by Cession of particular States,
and the acceptance of Congress, become the Seat of the Government of the
United States, and to exercise like Authority over all Places purchased by the
Consent of the Legislature of the State in which the Same shall be, for the
Erection of Forts, Magazines, Arsenals, dock-Yards, and other needful Buildings;
And
To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into
Execution the foregoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution
in the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof.
Vietnam
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค.ศ.1992(ปรับปรุงแกไขลาสุด
25ธันวาคมค.ศ.2001)
Constitution of the Republic of Vietnam50


Article84
The National Assembly has the following duties and powers:

50 http://www.vietnamlaws.com/freelaws/Constitution92(aa01).pdf/
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1. To draw up and amend the Constitution; to make and amend laws;
to decide on the program for the building of Vietnamese laws and decrees.
2. To exercise the right to supreme supervision over the observance of
the Constitution, laws and resolutions of the National Assembly; to examine
reports by the President, the StandingCommittee of the National Assembly, the
Government, the Supreme People’s Court and the People’s Inspectorate
General on their respective activities.
3. To decide on the national socio-economic development plan.
4. To decide on national financial and monetary policies, to decide on
estimates of the State budget and allocation of the Central budget, to ratify State
budget finalisation reports; to determine, reviseand repeal the various kinds of
taxes.
5. To decide on State policies on ethnic minorities and on religions;
6. To determine the organisation and activities of the National Assembly;
the President, theGovernment, the People’s Court, the People’s Inspectorate
and local authorities;
7. To elect, suspend and revoke the President, the Vice-President, the
Chairman and Vice-Chairmen and the members of the Standing Committee of
the National Assembly, the Prime Minister of the Government; the Chief Justice
of the Supreme People’s Court, the Chief Prosecutor of the People’s Inspectorate
General; to ratify the appointment, suspension and revocation of Deputy-Prime
Ministers, Ministers and other members of the Government upon the proposal
of the Prime Minister; to ratify the list of members of the Defence and Security
Council proposed by the President; and to take a vote of confidence in favour
of officials elected or approved by the National Assembly.
8. To decide on the institution and dissolution of the Ministries and
other Government bodies at the same level; creation, fusion, division of provinces
and cities directly under the central authority and modification of their boundaries,
institution and dissolution of special administrative economic units;
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9. To abrogate texts adopted by the President the Standing Committee
of the National Assembly, the Government, the Prime Minister of the Government,
the Supreme People’s Court and the People’s Inspectorate General which are
incompatible with the Constitution, the laws and resolutions of the National Assembly.
10. To grant general amnesties.
11. To determine ranks in the armed forces, diplomatic service and
other State ranks; to determine medals, decorations and honorific State titles.
12. To decide on matters of war and peace, to determine the state of
emergency and other special measures aimed at ensuring national defence and
security.
13. To decide on fundamental foreign policies, to ratify or nullify
international treaties signed directly by the President; to ratify or nullify the signature
of or accession to international treaties upon the proposal of the President.
14. To decide on the holding of popular referendums.


Article103
The President has the following duties and powers:
1. To promulgate the Constitution, law and ordinances.
2. To assume command of the People’s armed forces and the position
of Chairman of the Council for National Defence and Security.
3. To recommend to the National Assembly the election, removal or
dismissal of the Vice President, the Prime Minister, Chief Justice of the Supreme
People’s Court, and Chief Prosecutor of the People’s Inspectorate General.
4. To appoint, remove and dismiss Deputy Prime Ministers, Ministers
and other members of the Government on the basic of resolutions of the National Assembly.
5. To proclaim decisions on declaration of the state of war, to sign
decrees granting general amnesties on the basis of resolution of the National
Assembly or of the Standing Committee of the National Assembly.
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6. Following resolutions of the National Assembly’s Standing Committee,
to proclaim decisions on general or local mobilisation; to declare a state of
emergency; in the case where the National Assembly’s Standing Committee fails
to convene, to proclaim a state of emergency in the whole country or in localities.
7. To recommend to the Standing Committee of the National Assembly
to review ordinances within 10 days of their approval; if these ordinances or
resolutions are still approved by the National Assembly’s Standing Committee
but the President does not concur, they can be submitted by the President to
the National Assembly for decision at the earliest session.
8. To appoint, remove and dismiss the Deputy Chief Justice, Judges of
the Supreme People’s Court, the Deputy Chief Prosecutor and members of the
People’s Inspectorate General.
9. To decide on granting of senior officers’ ranks and titles in the armed
forces, ambassadorial titles and ranks, and State titles and ranks in other fields,
and to decide on conferral of State awards, orders, medals and other honorific
State titles.
10. To appoint or recall extraordinary and plenipotentiary diplomatic
representatives of the Socialist Republic of Vietnam, to receive foreign extraordinary
and plenipotentiary diplomatic representatives; to conduct on behalf of the State
of the Socialist Republic of Vietnam
negotiations and sign international treaties with foreign Heads of State; to submit
international
treaties directly signed to the National Assembly for ratification; and to decide
on ratification of, or accession to international treaties, except where they must
be submitted to the National Assembly for determination.
11. To decide on the granting, withdrawal or deprivation of Vietnamese
citizenship.
12. To sign decrees granting special amnesties.

ภาคผนวก ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 190
“พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ
สัญญาสงบศึกและสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
หนังสือส ญ
ั ญาใดมบี ทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพนื้ ทีน่ อกอาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา
หรือม ผี ลกระทบตอ ค วามมนั่ คงทางเศรษฐกิจห รือส งั คมของประเทศอยางกวางขวาง หรือ
มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ ตอง
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหก
สิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับเรื่องดังกลาว
กอนการดำเนินการเพือ่ ท ำหนังสือส ญ
ั ญากบั น านาประเทศหรืออ งคการระหวาง
ประเทศตามวรรคสอง คณะรฐั มนตรีต อ งใหข อ มูลแ ละจดั ใหม กี ารรบั ฟงค วามคดิ เห็นข อง
ประชาชน และตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ใหคณะรัฐมนตรี
เสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดวย
เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผล
ผูกพันคณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น
และในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน
หรือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม คณะรัฐมนตรีตองดำเนินการแกไขหรือ
เยียวยาผไู ดรับผลกระทบนั้นอยางรวดเร็วเหมาะสม และเปนธรรม
ใหม กี ฎหมายวา ดวยการกำหนดขนั้ ตอนและวธิ กี ารจดั ท ำหนังสือส ญ
ั ญาทมี่ ผี ล
กระทบตอ ค วามมน่ั คงทางเศรษฐกิจห รือส งั คมของประเทศอยางกวางขวาง หรือม ผี ลผกู พัน
ดานการคา หรือก ารลงทุนอ ยางมนี ยั สำคัญ รวมทัง้ ก ารแกไขหรือเยียวยาผไู ดรบั ผ ลกระทบ
จากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาว โดยคำนึงถึงความเปนธรรมระหวางผูที่ได
ประโยชนก บั ผ ทู ไี่ ดรบั ผ ลกระทบจากการปฏิบตั ติ ามหนังสือส ญ
ั ญานนั้ แ ละประชาชนทวั่ ไป
ในกรณีทมี่ ปี ญ
 หาตามวรรคสอง ใหเปนอ ำนาจของศาลรฐั ธรรมนูญท จี่ ะวนิ จิ ฉัย
ชี้ขาด โดยใหนำบทบัญญัติตามมาตรา 154 (1) มาใชบังคับกับการเสนอเรื่องตอ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม”
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สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่11/2542
เรื่อง





วันที่25พฤษภาคม2542

ป ระธานรั ฐ สภาข อใ ห ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว  า ห นั ง สื อ
แจงความจำนงขอรับค วามชว ยเหลือท างวชิ าการและการเงินท รี่ ฐั บาลมี
ไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศเปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับ
ความเห็นชอบของรฐั สภาตามรฐั ธรรมนูญแ หงร าชอาณาจักรไทยมาตรา
๒๒๔วรรคสองหรือไม

1.ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
ประธานรัฐสภายื่นคำรอง สรุปไดวา พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ผูนำฝายคานใน
สภาผูแทนราษฎร และคณะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จำนวน 126 คน ไดเขาชื่อรองขอ
ตอประธานวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 304 เพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา 307
ถอดถอน นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และนายธารินทร นิมมานเหมินทร รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง ออกจากตำแหนงโดยกลาวหาวามีพฤติการณสอวาจงใจใช
อำนาจหนาที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคสอง เนื่องจากรัฐบาลไดมีหนังสือ
แจงความจำนงถึงกองทุน ฯ โดยมิไดรบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา ประธานวุฒสิ ภาไดสง
คำรองขอถอดถอนดังกลาวไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการซึ่งทำหนาที่เปนคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 321 เพื่อดำเนินการไตสวนตามมาตรา 305
ซึ่ง คณะกรรมการ ปอง กัน และ ปราบปราม การ ทุจริต แหงชาติ เห็นวา มี ประเด็น ที่ ตอง
พิจารณาเบือ้ งตนวา หนังสือแจงความจำนงทีรั่ ฐบาลมีไปถึงกองทุน ฯ เปนหนังสือสัญญา
ที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคสอง หรือไม
และโดยทีประเด็
่
นนีมี้ ความเห็นขัดแยงระหวางคณะรัฐมนตรี กับสมาชิกสภาผูแทน
 ราษฎร
รวม 126 คน เปนปญหาขอโตแยงเกีย่ วกับอำนาจหนาทีของ
่ องคกรตามรัฐธรรมนูญ ตาม
มาตรา 266 ประธานรัฐสภาจึงไดสงคำรองพรอมความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวมาเพื่อ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
2.ประเด็นวินิจฉัยเบื้องตน
ประเด็นเบือ้ งตนมีวา ประธานรัฐสภามีอำนาจยืน่ คำรองและศาลรัฐธรรมนูญมี
อำนาจวินิจฉัยเรื่องดังกลาวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 หรือไม

433

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา มีปญหาเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ระหวาง
องคกรตามรัฐธรรมนูญเกิดขึน้ แลว และประธานรัฐสภาเสนอเรือ่ งพรอมความเห็นดังกลาว
ตอศาลรัฐธรรมนูญ จึงเปนการยื่นคำรองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยได
3.ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
หนังสือแจงความจำนงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินที่รัฐบาล
มีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224
วรรคสอง หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นวา หนังสือแจงความจำนงทุกฉบับดังกลาวนั้น
เปนการชี้แจงนโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อเปนเหตุผลประกอบการขอใช
สิทธิถอนเงินจากกองทุนฯ มีลักษณะเปนการดำเนินการฝายเดียวของรัฐบาลไทยเพือ่ ขอ
ใชสิทธิของตนในฐานะที่เปนรัฐสมาชิกในการขอใชทรัพยากรทั่วไปของกองทุนฯ ตาม
“ขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ” ขอ 5 มาตรา 3 (บี) โดยฝายรัฐบาลไทย
มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและผูว า การธนาคารแหงประเทศไทยลงนามในหนังสือ
แจงความจำนงเพียงฝายเดียวแสดงแผนการทีรั่ ฐบาลไทยจะปฏิบตั ิ หากปฏิบตั ไม
ิ ไดก็จะ
ไมบังคับกันตามกฎหมาย และกองทุนฯ ไมไดมีหนังสือตอบรับสนองตามรูปแบบของ
ความตกลงระหวางประเทศ อีกทัง้ กองทุนฯ ก็ไมถือวาหนังสือแจงความจำนงเปนหนังสือ
ขอทำความตกลงทีทั่ ง้ สองฝายตองการใหเกิดพันธะผูกพันตามกฎหมายระหวางประเทศ
โดยกองทุนฯ ไดมีหนังสือ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2542 ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
(นายธารินทร นิมมานเหมินท) แจงใหทราบถึงมติของคณะกรรมการบริหารของกองทุนฯ
มติที่ 6056-(79/38) ลงวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) ซึ่งมีมาประมาณ 20 ป
แลววา “แผนการใหความชวยเหลือ (Stand-by Arrangement) ไมใชขอตกลงระหวาง
ประเทศ ดัง นั้น จะ ตอง หลีกเลี่ยง ภาษา ที่ มีนัย ที่ จะ ทำ ให เกิด ความ เขา ใจ วา เปนการ
ผูกพันทางสัญญาในแผนการใหความชวยเหลือและในหนังสือแจงความจำนง” จึงเปนการ
แสดงวา ทั้งรัฐบาลไทยและกองทุนฯ ตางก็ไมถือวาหนังสือแจงความจำนงเปนสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศกับกองทุนฯ

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

นอกจากนี้ แมวารัฐบาลไทยไดกำหนดจะปฏิบัติการบางอยางซึ่งเปนเกณฑ
ปฏิบัติไวในหนังสือแจงความจำนง ดังเชนในหนังสือแจงความจำนงฉบับที่ 5 ระบุใหการ
แกไขปรับปรุงกฎหมายลมละลายโดยจะดำเนินการใหรัฐสภาใหความเห็นชอบภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2541 เปนเกณฑปฏิบัติก็ตาม แตการที่รัฐบาลยังไมสามารถดำเนินการ
ตามเกณฑปฏิบัติได กองทุนฯ ก็มิไดถือวาเปนการละเมิดพันธะที่มีตอกองทุนฯ ในฐานะ
รัฐสมาชิก และไมสงผลใหไดรับโทษภายใตขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ดังนั้นหนังสือแจงความจำนงที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนฯ จึงมิใช “หนังสือสัญญา” ในความ
หมายของความตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยไดทำขึ้นเปนหนังสือกับกองทุนฯ ซึ่ง
เปน องคการ ระหวาง ประเทศ เพราะ ขาด ลักษณะ ของ การ เปนความ ตกลง ระหวาง
ประเทศ
4.ผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา หนังสือแจงความจำนงขอรับความชวยเหลือทาง
วิชาการและการเงินทีรั่ ฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศไมเปนหนังสือสัญญา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 จึงไมเปนกรณีทีจ่ ะตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาตาม
วรรคสองของมาตราดังกลาว
หมายเหตุ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนที่ 63
วันที่ 19 กรกฎาคม 2542
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สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่33/2543

วันที่5ตุลาคมพ.ศ.2543

เรื่อง อนุสญ
ั ญาวา ดวยความหลากหลายทางชวี ภาพเปนห นังสือส ญ
ั ญาทมี่ บี ท

เปลีย่ นแปลงเขตอำนาจแหงรัฐซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา224วรรคสองหรือไม
1.ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
ประเทศไทยไดรวมลงนามในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2535 ในคราวประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล โดยมีผูแ ทนรัฐบาลของประเทศตางๆ รวม
ลงนามทั้งหมด 157 ประเทศ แตการลงนามดังกลาวจะมีผลผูกพันตอเมื่อประเทศไทย
ไดใหสัตยาบันแลว คณะรัฐมนตรีจึงไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณากอน
การใหสัตยาบันอนุสัญญาฯ ปรากฏวาหนวยงานที่เกี่ยวของตางมีความเห็นแตกตางกัน
วา อนุสญ
ั ญาฯ เปนหนังสือสัญญาทีมี่ บทเปลีย่ นแปลงเขตอำนาจแหงรัฐ หรือจะตองออก
พระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ ใหการเปนไปตามสัญญา ซึง่ ตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคสองหรือไม โดยแตละฝายมีความเห็น ดังนี้
ฝายเสียงขางมาก ไดแก กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงพาณิชย และกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เห็นวา การใหสตั ยาบันอนุสญ
ั ญาฯ ไมตอง
ไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา เนือ่ งจากไมใชกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคสอง
คือ ไมมีผลตอการเปลีย่ นแปลงเขตอำนาจแหงรัฐ โดยความหมายของคำวา เปลีย่ นแปลง
เขตอำนาจแหงรัฐ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่รัฐจะใชอำนาจอธิปไตยตาม
ความเห็ น ของ กระทรวง การ ตางประเทศ และ ไม ต อ ง ออก พระ ราช บั ญ ญั ติ เพื่ อ ให
การเปนไปตามอนุสัญญาฯ
ฝายเสียงขางนอย ไดแก กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เห็นวาเปนกรณีที่เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคสอง เนื่องจาก
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจแหงรัฐ โดยความหมายของคำวา “เปลี่ยนแปลงเขต
อำนาจ แหง รัฐ” หมายถึง การ ใช อำนาจ อธิปไตย ของ รัฐ ตาม ความเห็น ของ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเปนบรรทัดฐานในการถือปฏิบัติ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อ
วันที่ 27 ตุลาคม 2541 ใหกระทรวงการตางประเทศ รวมกับสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ยกรางกำหนดประเด็นพรอมความเห็นเพือ่ ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย ดังนี้

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

1. คำวา “บทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอำนาจแหงรัฐ” ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 224 วรรคสอง มีความหมายอยางไร
2. อนุสัญญาฯ มาตรา 15 วรรคสอง จะทำใหเนื้อหาของกฎหมายไทยที่มีอยู
แลวตองเปลีย่ นไป กลาวคือ ในปจจุบนั กฎหมายตางๆ ของไทยทีเกี
่ ย่ วของกับอนุสญ
ั ญาฯ
ไดกำหนดระบบอนุญาตไว ซึ่งกลักการของระบบอนุญาต คือ ผูอนุญาตใชดุลพินิจตามที่
เห็นสมควรจะอนุญาตหรือไมก็ได แตเมื่อใดที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีแลว การใชบังคับ
กฎหมายไทยจะตองแปรเปลี่ยนไป โดยในการใชดุลพินิจพิจารณาจะตองเปนไปในทาง
อนุญาตเสมอ หากกรณีดังกลาวไมเปนปญหาดานสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามผลบังคับของ
อนุสัญญาฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของกฎหมายนั้นมีผลระดับเดียวกับการตองมี
กฎหมายบังคับเพือ่ ใหการเปนไปตามอนุสญ
ั ญาฯ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเนือ้ หาของกฎหมาย
นั้นมีผลระดับเดียวกับการตองมีกฎหมายบังคับเพื่อใหการเปนไปตามอนุสัญญาฯ ดังนี้
ถือวาเปนการเปลีย่ นแปลง “เขตอำนาจแหงรัฐ” ตามมาตรา 224 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หรือไม
2.ประเด็นวินิจฉัยเบื้องตน
คณะรัฐมนตรีเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ หมวด 7 มีอำนาจหนาทีบริ
่ หารราชการ
แผนดิน การทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศอยูใน
 อำนาจ
หนาที่ของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 เมื่อประเทศไทยรวมลงนามใน
อนุสัญญาฯ แลว แตยังไมไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฯ เนื่องจากปญหาวาคณะรัฐมนตรี
จะใหสัตยาบันโดยจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอนหรือไม เปนกรณีที่คณะ
รัฐมนตรีซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญมีปญหาเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ในการดำเนินการ
ตาม รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 224 เมื่ อ คณะ รั ฐ มนตรี เสนอ เรื่ อ ง พร อ ม ความเห็ น ต อ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องนี้ได
3.ประเด็นที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นแรก ขอใหวินิจฉัยวา “บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอำนาจ
แหง รัฐ” ตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 224 มีความหมาย วา อยางไร นั้น คำขอ ดังกลาว
มีลักษณะเปนการขอใหแปลความหมายของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีลักษณะ
เปนการหารือ ศาลรัฐธรรมนูญ จึงไมวินิจฉัย ประเด็นที่สอง อนุสัญญาวาดวยความ
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หลากหลายทางชีวภาพเปนหนังสือสัญญาทีมี่ บทเปลีย่ นแปลงเขตอำนาจแหงรัฐ ซึง่ ตอง
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา
1. รัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคหนึ่ง บัญญัติใหการทำหนังสือสัญญากับ
นานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศเปนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย
ซึ่งทรงกระทำทางคณะรัฐมนตรี โดยมีเงื่อนไขที่บัญญัติไวในวรรคสองวา หนังสือสัญญา
3 ประเภท คือ หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หนังสือสัญญาที่มีบท
เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจแหงรัฐ และหนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อ
ใหการเปนไปตามสัญญานัน้ ตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา คำวา “หนังสือสัญญา”
แมจะมิไดบัญญัติความหมายไวในรัฐธรรมนูญ แตก็อาจกลาวไดวา หนังสือสัญญาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 224 มีความหมายครอบคลุมถึงความตกลงทุกประเภททีประเทศ
่
ไทย
ทำขึน้ กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ โดยมีความมุง หมายเพือ่ ใหเกิดผล
ผูกพันทางกฎหมายระหวางกันตามกฎหมายระหวางประเทศ หนังสือสัญญาดังกลาวตอง
มีลักษณะที่ทำขึ้นเปนหนังสือ และเปนสัญญาที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวาง
ประเทศ โดยทีรั่ ฐธรรมนูญ มาตรา 224 กลาวถึง หนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก
และ สัญญา อื่น ดังนั้น คำ วา “สัญญา อื่น” ยอม หมายถึง หนังสือ สัญญา ที่ ทำ กับ
นานาประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศ ซึ่งตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
ระหวางประเทศ เชนเดียวกับหนังสือสัญญาสันติภาพและหนังสือสัญญาสงบศึก จะเปน
หนังสือสัญญาภายใตบังคับของกฎหมายภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งมิได ดังนั้น
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเปนหนังสือสัญญาตามความหมาย
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 224
2. อนุสัญญาฯ มาตรา 15 วรรคสอง กำหนดวา “ภาคีคูสัญญาแตละฝายจะ
พยายามสรางสภาพการณเอือ้ อำนวยตอการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมโดยภาคีคูส ญ
ั ญา
อืน่ ๆ เพือ่ การใชประโยชนทีไม
่ มผี ลกระทบสิง่ แวดลอม และจะพยายามไมกำหนดขอจำกัด
ซึง่ ขัดแยงกับวัตถุประสงคของอนุสญ
ั ญาฯ และเมือ่ พิจารณาวัตถุประสงคในอนุสญ
ั ญาฯ
มาตรา 1 กำหนดวา เพื่ออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการใชประโยชน
องคประกอบ ของ ความ หลากหลาย ทาง ชีวภาพ อยาง ยั่งยืน และ เพื่อ การ แบง ปนผล
ประโยชนทีได
่ จากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางเปนธรรมและเทาเทียม หมายความวา
รัฐ ภาคี ตอง เอื้ออำนวย ให รัฐ ภาคี อื่น เขาถึง ทรัพยากร พันธุกรรม ของ ตน และ พยายาม

หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

ไมกำหนดขอจำกัดในการใชประโยชนจากองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ
และพยายามไมกำหนดขอจำกัดการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรม
ซึ่งสรุปไดวาตองเอื้ออำนวยใหรัฐภาคีอื่นไดเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรม
ของตนไดดวย เทากับเปนการเปลีย่ นแปลงเขตอำนาจแหงรัฐในการใชทรัพยากรพันธุกรรม
ของตน ซึ่งเดิมมีอำนาจอธิปไตยอยางสมบูรณ
3. ขอบเขตของอนุสัญญาฯ มาตรา 4 กำหนดวา (1) ในกรณีองคประกอบของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ใหอนุสญ
ั ญาฯ ใชบังคับภายในพืน้ ทีที่ อ่ ยูใน
 เขตอำนาจของ
รัฐภาคี และ (2) ในกรณีกรรมวิธและ
ี กิจกรรมซึง่ ดำเนินการภายใตอำนาจหรือการควบคุม
ของรัฐภาคี ไมวาจะมีผลกระทบเกิดขึ้น ณ ที่ใด ใหอนุสัญญาฯ ใชบังคับทั้งภายในและ
นอกเขตอำนาจดังกลาว ดังนั้น การเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ จะมีผลกระทบตอการใช
ประโยชนและการแบงปนผลประโยชนทีได
่ จากการใชทรัพยากรพันธุกรรมระหวางประเทศ
ไทยกับรัฐภาคีอื่น เปนการใหสิทธิและการถูกจำกัดสิทธิไปพรอมๆ กัน ซึ่งจะตองมีการ
ออกกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายภายในที่ใชบังคับอยู ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
หลักการและขอบเขตของอนุสัญญาฯ เห็นไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจแหงรัฐ
ในการใชทรัพยากรพันธุกรรม และเปนหนังสือสัญญาทีมี่ บทเปลีย่ นแปลงเขตอำนาจแหง
รัฐ ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
4.ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเปนหนังสือสัญญา
ที่ มี บท เปลี่ยนแปลง เขต อำนาจ แหง รัฐ ซึ่ง ตอง ไดรับ ความ เห็นชอบ ของ รัฐสภา ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคสอง
หมายเหตุ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 118 ตอนที่ 68 ก
วันที่ 22 สิงหาคม 2544

(23)
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คำวินิจฉัยที่ 6-7/2551

เรื่อง

เรื่องพิจารณาที่ 23/2551
เรื่องพิจารณาที่ 24/2551
วันที่ 8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551

ประธานวฒ
ุ สิ ภา และประธานสภาผแู ทนราษฎรสง ค วามเห็นข องสมาชิกว ฒ
ุ สิ ภา
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับ
คำแถลงการณรวม ไทย – กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เปน
หนังสือสัญญาที่ตองไดรับความ เห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
190 หรือไม

ประธานวุฒิสภาสงความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา รวม 77 คน และประธาน
สภาผูแทนราษฎรสงความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จำนวน 151 คน เพื่อขอให
ศาลรฐั ธรรมนูญว นิ จิ ฉัยช ขี้ าด ตามรฐั ธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคหก ประกอบมาตรา 154
(1) เกี่ยวกับคำแถลงการณรวม ไทย – กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 (ซึ่งต อไป
ในคำวินิจฉัยนี้จะเรียกวา คำแถลงการณรวม) เปนหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 หรือไม รวม 2 คำรอง
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ความเปนมา

1.คำรองทหี่ นึง่ ประธานวุฒสิ ภาสงความเห็นของสมาชิกวุฒสิ ภา มีขอเท็จจริง
สรุปไดวา
1.1 รัฐบาล ได มี มติ คณะ รัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2551
ใหความเห็นชอบการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก ทั้งนี้โดยผลสืบเนื่อง
ตอมาวันที่ 18 มิถนุ ายน 2551 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ นายนพดล ปทมะ
ไดกระทำการแทนรัฐบาลลงนามในคำแถลงการณรวม ใหความเห็นชอบการขึน้ ทะเบียน
เปนมรดกโลกของรัฐบาลกัมพูชา ตลอดจนการรับรองและจำกัดสิทธิบางประการของ
ประเทศไทยในแถลงการณรวมดังกลาว จนเปนเหตุเกิดการประทวงโตแยงคัดคานการ
ดำเนินการของรัฐบาล นำมาสูความขัดแยงอยางรุนแรงในสังคมและมีแนวโนมจะขยาย
ขอบเขตลุกลามไปอยางกวางขวางทัว่ ประเทศ ขอเท็จจริงกรณีความขัดแยงเรือ่ งเขตแดน
และปราสาทพระวิหาร ระหวางไทยและกัมพูชาที่มีมาตั้งแตกอนปพุทธศักราช 2505 นั้น
เปนขอพิพาทในพื้นที่แนวสันปนน้ำบริเวณเทือกเขาพนมดงรักที่เปนที่ตั้งปราสาทพระ
วิหาร และไดมีขอพิพาทระหวางประเทศเกี่ยวกับเขตแดนมาเปนเวลานานตั้งแตป พ.ศ.
2484 จน มี การนำ คดี เขาสู การ พิจารณา ของ ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ที่กรุงเฮก
ประเทศเนเธอรแลนด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2502 และศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
ไดมีคำตัดสินเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2505 รวม 2 ประเด็นสำคัญ ประกอบดวย (1)
ลงความเห็นวา “ปราสาทพระวิหาร” ตั้งอยูในอาณาเขตภายใตอธิปไตยของกัมพูชาดวย
คะแนนเสียง 9 ตอ 3 และ (2) ลงความเห็นวา ประเทศไทยมีพันธะที่จะตองถอนกำลัง
ทหาร หรือตำรวจผูเฝารักษาหรือดูแลซึ่งประเทศไทยสงไปประจำอยูที่ปราสาทพระวิหาร
หรือในบริเวณใกลเคียง ดวยคะแนนเสียง 9 ตอ 3 ซึ่งประเทศไทยไมเห็นดวยกับคำ
พิพากษา จึงไมยอมรับอำนาจอธิปไตยของกัมพูชาและยื่นประทวงคัดคานคำพิพากษา
ดังกลาวและตัง้ ขอสงวนไว โดยไทยถือวาปราสาทพระวิหารยังอยูใน
 อำนาจอธิปไตยของไทย
และ จะ กลับ ไป ครอบครอง ปราสาท พระ วิหาร อีก เมื่อ คำ พิพากษา ไดรับ การ พิจารณา
ทบทวนแกไขอีกครั้ง โดยหากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นวา ศาลเชื่อในหลักการวาเสน
สันปนน้ำยังคงเปนเสนเขตแดนระหวางไทยกับกัมพูชาในบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก
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-3เสนสันปนน้ำที่เขาพระวิหารอยูที่ขอบหนาผา ฉะนั้น ถาจะมีการสำรวจใหมเสนแบงเขต
นาจะเปนเชนเดิมโดยใชสันปนน้ำเปนหลัก ปราสาทพระวิหารอยูในเขตแดนไทย ความ
ขัดแยงดังกลาวยังคงดำรงอยูจนถึงปจจุบัน แมวาศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดเคยมี
คำพิพากษาไปแลวตั้งแต ปพุทธศักราช 2505 เปนตนมา เนื่องจากประเทศไทยไดมีการ
ตั้งขอสงวนและคัดคานไมเห็นชอบในคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (นายนพดล ปทมะ)
ไดลงนามในคำแถลงการณรวม ฐานะตัวแทนประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551
คำแถลงการณรวม ดังกลาวมีปญหาวาไดดำเนินการโดยชอบและเขาขายตามมาตรา
190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญหรือไม และคำแถลงการณรวมทีนาย
่ นพดล ปทมะ รัฐมนตรี
วาการ กระทรวง การ ตางประเทศ ได ลงนาม รวมกับ ทาง ฝาย กัมพูชา นั้น จะ ถือวา เปน
“ หนังสือ สัญญา” ใน ความ หมาย ของ มาตรา 190 วรรค สอง ของ รัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย หรือไม
1.2 บทบัญญัติ ของ รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 เปน บทบัญญัติ ที่ มี
หลักการเกี่ยวกับการใชอำนาจของฝายบริหารในการทำสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญา
กับตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ บทบัญญัตดัิ งกลาวเปนการปรับปรุงหลักการ
จากของเดิมตามมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ซึ่งเปนบทบัญญัติกำหนดใหการที่ฝายบริหารจะทำสนธิสัญญา หรือหนังสือสัญญากับ
นานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศที่มีความสำคัญกระทบตออธิปไตยของชาติ
หรือดินแดน หรือตองมีการตรากฎหมายเพื่ออนุวัตรการ ตองไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภากอน แตบทบัญญัติดังกลาวมีขอขัดของและปรากฏการใชอำนาจฝายบริหาร
ทีไม
่ ชอบดวยหลักการตามรัฐธรรมนูญสงผลกระทบตอประชาชนอยางกวางขวางในการ
ทำ ขอตกลง การคาเสรี และ สนธิสัญญาตางๆ จน ตอง มี การ เสนอ ให มี การ ปรับปรุง
บทบั ญ ญั ติ ของ รั ฐ ธรรมนู ญ ใน กรณี ดั งกล าว ซึ่ ง เมื่ อ มี การ ยก ร า ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 ได มี การ กำหนด หลักการ ที่ สำคัญ เพิ่มเติม
ดังตอไปนี้
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-41.2.1 การทำสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาอื่นระหวาง
ประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศเปนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริยใน
 ฐานะ
ที่ทรงเปนประมุขแหงรัฐ
1.2.2 สนธิ สั ญ ญา หรื อ หนั ง สื อ สั ญ ญา ที่ คณะ รั ฐ มนตรี
ตองขอความเห็นชอบของรัฐสภาในกรอบการเจรจา และตองไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภากอน และภายหลังการเจรจาหรือกอนลงนามในหนังสือสัญญามี 5 ประเภทคือ
(1) มีบทเปลี่ยนแปลงอำนาจอธิปไตยของรัฐ
(2) มี บท เปลี่ยนแปลง เขต พื้นที่ อาณาเขต ซึ่ง
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ
(3) มีผลกระทบดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง
(4) มี ผล ผู ก พั น ด า น การ ค า การ ลงทุ น หรื อ
งบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ
(5) ตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไป
ตามสัญญา
1.2.3 ใหมีการตรากฎหมายกำหนดขั้นตอน และวิธีการจัด
ทำหนังสือสัญญาตามขอ 1.2.2 (3) (4) ใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแตวันที่คณะรัฐมนตรี
แถลงนโยบายตอรัฐสภา
1.2.4 กำหนดใหมีการเยียวยาประชาชนหรือผูประกอบการ

ขนาดกลางหรือขนาดยอมผูไดรับผลกระทบจากหนังสือสัญญา
1.2.5 กำหนด ให ศาล รัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
ใน กรณี เกิด ปญหา เกี่ยวกับ ประเภท ของ หนังสือ สัญญา และ การ ทำหนังสือ สัญญา วา
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม
1.3 ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคำวินิจฉัยที่ 11/2542 ใหความหมาย
”หนังสือสัญญา” ตามมาตรา 224 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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-5พุทธศักราช 2540 สรุปไดวา คำวา “หนังสือสัญญา” หมายถึง ความตกลงระหวางประเทศ
ทีประเทศ
่
ไทยไดทำขึน้ เปนหนังสือกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ โดย
มี ความ มุงหมาย เพื่อให เกิดผล ผูก พันทาง กฎหมาย ระหวาง กัน ตามกฎหมาย ระหวาง
ประเทศ ไมวาความตกลงนั้นจะจัดขึ้นในรูปแบบใดและใชชื่ออยางไร และมีความหมาย
เชนเดียวกับคำวา “สนธิสัญญา” ตอมาศาลรัฐธรรมนูญตีความคำวา “หนังสือสัญญา”
อีกครั้งในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 33/2543 วา “หนังสือสัญญา” แมจะมิไดบัญญัติ
ความหมายไวในรัฐธรรมนูญ แตก็อาจกลาวไดวา หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
224 มี ค วามหมาย ครอบคลุ ม ถึ ง ความ ตกลง ทุ ก ประเภท ที่ ประเทศ ไทย ทำ ขึ้ น กั บ
นานาประเทศ หรือ กับ องคการ ระหวาง ประเทศ โดย มี ความ มุงหมาย เพื่อให เกิดผล
ผูกพันทางกฎหมายระหวางกันตามกฎหมายระหวางประเทศ หนังสือสัญญาดังกลาวตอง
มีลักษณะที่ทำขึ้นเปนหนังสือ และเปนสัญญาที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวาง
ประเทศ จากแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประกอบอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสญ
ั ญา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1963 การจะพิจารณาวาขอตกลงหรือ
ความตกลงระหวางรัฐหนึ่งกับอีกรัฐหนึ่งมีสถานะเปนสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญา
หรือไมหรือเปนเพียงขอตกลงระหวางรัฐหนึ่งกับเอกชน หรือเปนเพียงขอตกลงเพื่อความ
เขาใจซึง่ ไมมผี ลบังคับใดๆ นัน้ มีขอพิจารณาเกีย่ วกับหลักเกณฑของการเปนสนธิสญ
ั ญา
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1969
ไดใหคำนิยามของคำวา “สนธิสญ
ั ญา” (Treaty) ไวในมาตรา 2 วรรค 1 a วา “สนธิสญ
ั ญา”
หมายความวา “ขอตกลงระหวางประเทศทีได
่ ทำขึน้ เปนลายลักษณอักษรระหวางรัฐตางๆ
และอยูภายใต

กฎหมายระหวางประเทศไมวา จะทำขึน้ เปนฉบับเดียวหรือสองฉบับหรือหลาย
ฉบับผนวกเขาดวยกันและไมวาจะเรียกชื่อเชนใด” จากความหมายของ “สนธิสัญญา”
ดังกลาวอาจแยกองคประกอบของ “สนธิสญ
ั ญา” ได 4 ประการ ดังนี้
(1) สนธิสญ
ั ญาเปนขอตกลงระหวางประเทศ หมายความวา
สนธิสัญญาเปนขอตกลงระหวางประเทศชนิดหนึ่ง สนธิสัญญาจึงเปนการกระทำทาง
กฎหมายที่ทำขึ้นตั้งแตสองฝายขึ้นไป เพื่อกอใหเกิดความผูกพันตามที่ไดตกลงกันไวใน
สนธิสัญญาระหวางภาคีของอนุสัญญา
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-6(2) ทำขึน้ เปนลายลักษณอักษร หมายความวา สนธิสญ
ั ญา
ทุกฉบับจะตองทำขึ้นเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ขอตกลงระหวางประเทศที่ทำขึ้น
ดวยวาจา จึงไมใชสนธิสัญญา
(3) ระหวางรัฐตางๆ หมายความวา สนธิสญ
ั ญาทุกฉบับโดย
หลักจะตองเปนขอตกลงระหวางรัฐเทานั้น มิใชขอตกลงที่รัฐทำกับปจเจกบุคคล
(4) อยู ภายใต กฎหมาย ระหวางประเทศ หมายความวา
สนธิสัญญาที่ทำขึ้นยอมอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ มิใชอยูภายใต
บังคับของกฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือหลายรัฐแตประการใด ฉะนั้นความ
สมบูรณ ของ สนธิสัญญา การ มี ผล ใช บังคับ ของ สนธิสัญญา ผล ทาง กฎหมาย ของ
สนธิสัญญา การ สิ้นสุด ของ สนธิสัญญา ฯลฯ จึง ตอง เปนไป ตามกฎหมาย ระหวาง
ประเทศ
อนึง่ แมประเทศไทยจะมิไดเปนภาคีอนุสญ
ั ญาดังกลาว แตอนุสญ
ั ญา
ดังกลาวมีผลเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศซึ่งทำใหมีผลใชบังคับกับประเทศที่มิได
เปนภาคีสมาชิกไปดวยโดยปริยาย
1.4 หากพิจารณาคำแถลงการณรวม ถือวาเปนหนังสือสัญญาหรือ
สนธิสัญญาหรือไม นั้น หากพิจารณาเนื้อหาของคำแถลงการณรวมมีทั้งหมด 6 ขอ โดย
มีสาระสำคัญ สรุปไดวา
(1) ราชอาณาจักรไทย สนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาท
พระวิหาร ในบัญชีมรดกโลก ซึ่งเสนอโดยรัฐบาลกัมพูชา ตามที่จะไดมีขึ้นในการประชุม
สมัยที่ 32 ของคณะกรรมการมรดกโลก (ทีนคร
่ ควิเบก ประเทศแคนาดา ในเดือนกรกฎาคม
2008) เขตรอบพืน้ ทีของ
่ ปราสาทพระวิหาร ปรากฏตามทีระบุ
่ ไว ณ บริเวณ N. 1 ในแผนที่
ที่แนบทายที่จัดทำขึ้นโดยรัฐบาลกัมพูชา แผนที่ดังกลาวใหรวมถึงพื้นที่กันชน (buffer
zone) ในดานทิศตะวันออกและดานใตของปราสาทตามที่ระบุไวตามเครื่องหมาย N.2
ดวย
(2) ในบรรยากาศแหงความปรารถนาดีและประนีประนอม
ตอกัน ราชอาณาจักรกัมพูชายอมรับใหปราสาทพระวิหารถูกเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนใน
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-7บัญชีมรดกโลก โดยขั้นตอนนี้ยังไมใหรวมถึงพื้นที่กันชน (buffer zone) ตามพื้นที่ดาน
เหนือและตะวันตกของปราสาท
(3) แผนที่แนบทายตามที่ระบุในยอหนาที่ 1 ขางตน ใหใช
แทนแผนที่เดิมที่เกี่ยวกับและรวมถึง ”Schema Directeur pour la Zonage de Preah
Vihear” และรวมถึงผังหรือแผนแบบอางอิงทัง้ หมดทีระบุ
่ ถึงเขตพืน้ ทีสำคั
่ ญ (Core zone)
และเขตอื่นๆ (zonage) เขตพื้นที่อื่นของปราสาทพระวิหารที่ปรากฏในคำรองขอขึ้น
ทะเบียนของกัมพูชา
(4) ในระหวางรอผลปฏิบตั งาน
ิ ของคณะกรรมการรวม (JBC)
เพื่อ กำหนด อาณาเขต เกี่ยวกับ พื้นที่ รอบ ปราสาท ดานทิศเหนือและทิศตะวันตก รอบ
ปราสาทพระวิหาร ซึง่ ระบุโดยเครือ่ งหมาย N. 3 ไวในแผนทีที่ กล
่ าวถึงในยอหนาที่ 1 ขางตน
ใหมีการจัดเตรียมแผนการจัดการพื้นที่ดังกลาวโดยวิธีการประสานกันระหวางรัฐบาล
กัมพูชาและรัฐบาลไทยอยางสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ ดานการอนุรักษ
เพื่อที่จะธำรงไวซึ่งคุณคาที่โดดเดนเปนสากลของทรัพยสินนี้ แผนการจัดการดังกลาว
จะถูกรวมเขาไวในแผนจัดการสุดทายสำหรับองคปราสาทและพื้นที่รอบๆ ปราสาทนั้น
ซึ่ง จะ ตอง นำเสนอ ตอ ศูนยกลาง มรดก โลก กอน วันที่ 1 กุมภาพันธ 2010 เพื่อนำเขา
พิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมครั้งที่ 34 ในป 2010
(5) การขึน้ ทะเบียนปราสาทพระวิหารในบัญชีมรดกโลก จะ
เปนไปโดยไมกระทบกระเทือนตอสิทธิของราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย
ในการกำหนดเสนเขตแดนของคณะกรรมการรวมเพื่อการกำหนดเขตแดน (JBC) ของ
ทั้งสองประเทศ
(6) ราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย ขอแสดง
ความขอบคุณอยางลึกซึ้งของผูอำนวยการยูเนสโก นายโคอิชิโร มัตซุอุระ สำหรับความ
ชวยเหลือในการอำนวยความสะดวกแกกระบวนการในการขึน้ ทะเบียนปราสาทพระวิหาร
ในบัญชีมรดกโลก
1.5 เนื้อหาของคำแถลงการณรวมดังกลาวเขาลักษณะเปน “หนังสือ
สัญญา” หรือมีลักษณะเปน “สนธิสัญญา” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
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-8สนธิสัญญา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1969 มีขอพิจารณา ดังนี้
(1) สนธิสัญญาเปนขอตกลงระหวางประเทศ กรณีนี้เปน
ขอตกลงระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา เพือ่ ตกลงกันในเนือ้ หาตามที่
กลาวแลวในคำแถลงการณรวมตามความในขอ 1 – ขอ 6 โดยมุงหมายใหมีผลผูกพัน
ตอกัน
(2) ทำขึน้ เปนลายลักษณอักษร คำแถลงการณรวมไดทำขึน้
เปน ลายลักษณ อักษร โดย มี การ ลงนาม โดย ผูมีอำนาจ ทำหนังสือ สัญญา ของ ทั้งสอง
ประเทศ ซึ่งโดยปกติแถลงการณรวมที่ไมประสงคใหมีผลทางกฎหมายไมมีความจำเปน
ตองลงลายมือชื่อ
(3) เปนขอตกลงระหวางรัฐตางๆทีมุ่ ง ใหเกิดผลทางกฎหมาย
ในกรณีนี้เปนขอตกลงระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเฉพาะ
ขอความในขอ 4 ทีกำหนด
่
พันธกรณีใหทัง้ สองฝายตองจัดทำแผนการจัดการพืน้ ทีร่ วมกัน
ตามมาตรฐานระหวางประเทศดานการอนุรักษ โดยจะนำเสนอตอคณะกรรมการมรดก
โลกในการประชุมครั้งที่ 34 ในป ค.ศ. 2010 ที่สำคัญที่สุด คือ ขอ 5 ซึ่งเปนการสงวนสิทธิ
ของทั้งสองประเทศในการกำหนดเสนเขตแดนของคณะกรรมการรวม อันแสดงใหเห็น
เจตนา ชัดแจง วา ทั้ง สองฝาย ถือวา แถลงการณ รวม มี ผล ทาง กฎหมาย อยาง แนนอน
มิเชนนัน้ คูก รณีคงไมตกลงรวมกันเปนลายลักษณอักษร โดยลงนามทัง้ สองฝาย และตาง
ฝายตางสงวนสิทธิ
(4) อยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศ แถลงการณรวม
ดังกลาวมิไดกำหนดใหอยูภายใตกฎหมายภายในรัฐใดรัฐหนึ่ง ดังนั้นกรณีนี้จึงตองอยู
ภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
กลาวโดยสรุปคำแถลงการณรวม ถือไดวา เปน “สนธิสญ
ั ญา” ตามนัย
ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1969
ซึง่ เปนจารีตประเพณีระหวางประเทศทีมี่ ผลบังคับแมกับประเทศไทยทีมิ่ ไดเปนภาคีดวย
หรือเปน “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ตามแนวคำวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ไดเคยวางแนวไว
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-91.6 ขอพิจารณาตอไปมีวา “หนังสือสัญญา” ดังกลาวเขาลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่งตามที่บัญญัติไวในมาตรา 190 วรรคสอง หรือไม กลาวคือ “... มีบท
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณ
ของประเทศอยางมีนัยสำคัญ ตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันแตวันทีได
่ รบั เรือ่ งดังกลาว” เมือ่ พิจารณาจากเนือ้ หา
ของความตกลงรวมกันระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาทีรั่ ฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ (นายนพดล ปทมะ) ลงนามในนามรัฐบาลไทยดังกลาวขางตนนัน้ พบวา
คำแถลงการณความตกลงรวม สงผลใหเปนการยกเลิกขอสงวนในการติดตามเอาปราสาท
พระวิหารกลับคืนมา และมีผลเปนการยอมรับวาปราสาทพระวิหารเปนของประเทศ
กัมพูชา ดวย การยอมรับในแผนที่กำหนดแนวเขตที่จัดทำโดยเจาหนาที่ผูมีอำนาจของ
กัมพูชาของประเทศไทย ดังปรากฏขอความในคำแถลงการณรวมวา “..เขตรอบพืน้ ทีของ
่
ปราสาทพระวิหารปรากฏตามที่ระบุไว ณ บริเวณ N. 1 ในแผนที่ที่แนบทายที่จัดทำขึ้น
โดย รั ฐ บาล กั ม พู ช า แผนที่ ดั ง กล า ว ให รวมถึ ง พื้ น ที่ กั น ชน (buffer zone) ในด า น
ทิศตะวันออกและดานใตของปราสาท ตามที่ระบุไวตามเครื่องหมาย N. 2 ดวย..” ทำให
พืน้ ทีกั่ นชน (buffer zone) ทางทิศตะวันออกและทิศใตของตัวปราสาทเปนอำนาจอธิปไตย
ของประเทศกัมพูชาอยางสมบูรณถาวร และยังมีผลเปนการยอมรับการแสดงสิทธิอำนาจ
อธิปไตย ของ ประเทศ กัมพูชา ซึ่ง อยู นอกเหนือ คำ พิพากษา ของ ศาลยุติธรรม ระหวาง
ประเทศ ดังนั้นการลงนามในคำแถลงการณรวม จึงมีผลเปนการสละสิทธิขอสงวนการ
ติดตามกลับคืนเปนการยอมรับนับถืออธิปไตยของกัมพูชาอยางสมบูรณถาวร และยังมี
ผลเปนการยอมรับการแสดงสิทธิอำนาจอธิปไตยของประเทศกัมพูชานอกเหนือขอบเขต
ปราสาทพระวิหารดวย กรณีนี้จึงตองถือวา ขอตกลงตามคำแถลงการณรวมมีผลเปน
การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยอยางชัดเจน เทากับเปนการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ดวย การที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางคำแถลงการณ
ร ว ม รั ฐ บาล ไทย และ กั ม พู ช าฯ เมื่ อ วั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2551 โดย มอบหมายให
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- 10 นาย นพดล ปทมะ ใน ฐานะ รัฐมนตรี วาการ กระทรวง การ ตางประเทศ เปน ผูลงนาม
ในแถลงการณรวม ซึง่ นายนพดล ปทมะ ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ไดลงนามในแถลงการณรวม เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2551 จึงมีผลเปนการยกเลิกขอสงวน
ในการติดตามเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมา และมีผลเปนการยอมรับวาปราสาท
เขาพระวิหารเปนของประเทศกัมพูชาอยางสมบูรณ นอกจากนีการ
้ ทีรั่ ฐบาลไทยสนับสนุน
ใหประเทศกัมพูชาเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพียงประเทศเดียวอยางที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศไปลงนามนัน้ การขึน้ ทะเบียนตัวเขาพระวิหารไมไดขึน้ ทะเบียน
เฉพาะตัวปราสาท แตจะตองมีการประกาศเขตพื้นที่อนุรักษรอบตัวโบราณสถาน ซึ่งเปน
พื้นที่ในเขตไทย การจะอนุญาตใหกอสราง หรือหามกอสราง หรือการควบคุมใดๆ ก็เปน
อำนาจอธิปไตยของไทย หากยินยอมใหกัมพูชาดำเนินการฝายเดียวก็เทากับวาไทยทำ
“ความตกลง” ยอมสูญเสียอำนาจอธิปไตยเหนือแผนดินไทยดวย ดังนั้นแมวาขอตกลง
ดังกลาวจะใชคำวา “คำแถลงการณรวม” เพือ่ หลีกเลีย่ งไมใชคำวา “หนังสือสัญญา” ก็ตาม
ก็มีสถานะเปน “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ทุกประการ และเห็นไดวา คำแถลงการณรวมดังกลาวจะกอใหเกิด
ผลกระทบตออาณาเขตของไทย โดยเฉพาะขอ 3 ที่ใหถือวาแผนที่ตามขอ 1 จะใชแทน
แผนที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งกรณียอมสงผลกระทบตออาณาเขตของไทย กรณีเทากับเปนการ
ยอมรับสิทธิเหนือดินแดนของฝายกัมพูชาตามที่แผนที่ที่ปรากฏในขอ 1 อันเปนหนังสือ
สัญญาที่เขาลักษณะตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
นอกจาก การ ถือวา คำ แถลงการณ ดังกลาว เปนการ เปลี่ยนแปลง
อาณาเขตประเทศไทยแลว ยังสงผลกระทบตอสังคมของประเทศอยางกวางขวางตามนัย
ของมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ดวยเหตุผล ดังตอไปนี้
(1) เนื่องจากขอตกลงดังกลาวมีผลกระทบตออาณาเขต
ของไทยดังที่ไดกลาวแลวขางตน
(2) การดำเนินการดังกลาวของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศดำเนินการโดยปราศจากความโปรงใส ทั้งๆ ที่เปนเรื่องผลประโยชน
โดยรวมของประเทศ แตกลับดำเนินการในลักษณะที่ไมเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบ
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- 11 รายละเอียดของขอตกลง โดยเฉพาะแผนที่แนบทาย ซึ่งเปนสาระสำคัญของขอตกลง
ดังกลาว
(3) การดำเนินการดังกลาวมิไดกระทำไปในลักษณะที่จัก
ปกปอง ผล ประโยชน ของ ประเทศ กลาว คือ รัฐบาล มี ทางเลือก ห ลายทาง ที่ สามารถ
ดำเนินการไดในลักษณะที่เปนการรักษาผลประโยชนของประเทศ เชน การยื่นเรื่องเปน
เจาของมรดกรวมกับทางฝายกัมพูชา เปนตน
(4) โดยเหตุที่เปนการดำเนินการอยางเรงรีบ ไมโปรงใส ไม
รักษาผลประโยชนประเทศประกอบกับมีขอกลาวหาวาการเรงรีบดำเนินการดังกลาวก็
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางอดีตผูนำของฝายไทยกับทางฝายกัมพูชา
จากเหตุผลดังกลาวจึงกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมของประเทศอยาง
กวางขวาง ซึ่งอาจจะนำไปสูความขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชา หรือระหวางประชาชน
ชาวไทยกับประชาชนชาวกัมพูชา โดยเฉพาะอยางยิง่ ประชาชนทีอ่ าศัยในบริเวณดังกลาว
ในขณะนี้ปญหาดังกลาวไดกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมไทยอยางกวางขวาง ดังจะเห็น
ไดจากการแสดงการคัดคานการดำเนินการดังกลาวอยางกวางขวาง ทั้งในหมูประชาชน
ไทยและประชาชนกัมพูชา ตลอดจนสื่อมวลชนทั้งหลายของสองประเทศ อันเปนผล
กระทบตอความมั่นคงทางสังคมภายในประเทศและระหวางประเทศอยางกวางขวางที่
เกิดขึ้นจริงแลว (Actual Impact) ไมใชการคาดคะเนวาอาจจะมีผลกระทบแตอยางใด
หากปลอยใหสภาพการณดังกลาวนี้ดำรงอยูโดยผูมีอำนาจเกี่ยวของไมดำเนินการแกไข
สถานการณใหคลี่คลายในเร็ววัน ความขัดแยงดังกลาวอาจพัฒนาไปสูความรุนแรง
มากขึ้นตามลำดับ จนกลายเปนความขัดแยงระหวางรัฐตอรัฐในที่สุด
กลาวโดยสรุป คำแถลงการณรวม มีสถานะเปน “สนธิสัญญา” หรือ
“หนังสือสัญญา” ตามนัยของมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 อันเปนหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอสังคมอยางกวางขวาง ดังนั้น
การทีรั่ ฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจะไปลงนามในหนังสือสัญญาดังกลาวจึง
ตอง ดำเนินการ ให เปนไปตาม มาตรา 190 ของ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย
พุทธศักราช 2550
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- 12 1.7 เมื่อคำแถลงการณรวมดังกลาวขางตนเปน “หนังสือสัญญา”
ตามนัยของมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 การ ไป ลงนาม ของ รัฐมนตรี วาการ กระทรวง การ ตางประเทศ หาได ดำเนินการ
ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา 190 การดำเนินการของกระทรวงการตางประเทศ
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (นายนพดล ปทมะ) และมติคณะรัฐมนตรี
ซึง่ นำโดยนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน 2551 จึงมีปญหาวา
คำแถลงการณรวมระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา เพื่อขึ้นทะเบียนปราสาท
พระวิหารเปนมรดกโลก เปนหนังสือสัญญาที่มีผลเปลี่ยนแปลงอำนาจอธิปไตยแหงรัฐ
หรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่อาณาเขตประเทศไทย ตามมาตรา 190 วรรคสอง และไมได
ดำเนินการใหชอบดวยกระบวนการรัฐธรรมนูญซึ่งตองนำเสนอตอรัฐสภา ตามมาตรา
190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กลาวคือ มิไดขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภา คณะรัฐมนตรี มิไดใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน และตองชีแ้ จงตอรัฐสภาเกีย่ วกับหนังสือสัญญานี้ การลงนามในคำแถลงการณ
รวมดังกลาว จึงเปนการกระทำที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ
จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดวา คำแถลงการณรวมไทย –
กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เปนหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 หรือไม

2.คำรองทสี่ อง ประธานสภาผูแ ทนราษฎรสงความเห็นของสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรมีขอเท็จจริงสรุปไดวา
เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับการดำเนินการ
ของนายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และการดำเนินการ
ของกระทรวงการตางประเทศเกี่ยวกับขอตกลงตางๆ ที่จะกำหนดไวในเอกสาร Joint
Communiqué (ซึ่งตอไปในคำวินิจฉัยนี้จะเรียกวา คำแถลงการณรวม) ตอมาเมื่อวันที่
18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 นายนพดล ปทมะ ในฐานะตัวแทนของราชอาณาจักรไทย
ได ลงนาม ใน เอกสาร คำ แถลงการณ รวม ดังกลาว โดย คณะ รัฐมนตรี ยัง มิได ให ขอมูล

451

- 13 และ ยัง มิได จัด ให มี การ รับฟง ความ คิดเห็น ของ ประชาชน รวม ทั้ง ยัง มิได ชี้ แจง และ
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาเกี่ยวกับเอกสารคำแถลงการณรวม กอนการดำเนินการ
เพื่อจัดทำและลงนามในเอกสารคำแถลงการณรวม นั้น จึงเปนการขัดกับหลักเกณฑที่
กำหนดไวในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
เอกสารคำแถลงการณรวม มีลักษณะเปนหนังสือสัญญา ซึง่ คณะรัฐมนตรีตองดำเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 เนื่องจาก
2.1 มีขอตกลงยอมรับแผนทีที่ จั่ ดทำขึน้ โดยฝายกัมพูชา ซึง่ เปนแผนที่
แบบเดียวกันกับแผนที่ที่ถูกทำขึ้นโดยคณะเจาหนาที่ฝรั่งเศสตั้งแตป ค.ศ. 1912 ตาม
สนธิสัญญาเกี่ยวกับเขตแดนฉบับ ค.ศ. 1904 และฉบับ ค.ศ. 1907 ที่กัมพูชาเคยใช
ประกอบการฟองประเทศไทยในคดีปราสาทพระวิหารเมื่อ พ.ศ. 2502 และศาลโลกมี
คำพิพากษาเมือ่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2505 ซึง่ ประเทศไทยไมเคยยอมรับเสนเขตแดนตาม
แผนที่ดังกลาว เนื่องจากมิไดกำหนดแนวเขตแดนตามแนวสันปนน้ำธรรมชาติที่ปรากฏ
ในพื้นที่จริงอันเปนขอตกลงที่ตองยึดตามสนธิสัญญาฯ ดังกลาว และแนวเขตแดนตาม
แผนที่ของกัมพูชายังมีความแตกตางจากแนวเขตแดนตามแผนที่ของประเทศไทยที่จัด
ทำขึน้ ตามแนวเสนสันปนน้ำธรรมชาติทีปรากฏ
่
ในพืน้ ทีจ่ ริงเมือ่ ค.ศ. 1932 และเปนไปตาม
ขอตกลงในสนธิสัญญาฯ ดังกลาวอยางถูกตอง แตศาลยุติธรรมระหวางประเทศกลับ
เห็นดวยกับแผนที่ของฝรั่งเศสที่กัมพูชานำเสนอในศาลยุติธรรมระหวางประเทศในคดี
ขอพิพาทเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารโดยไมดำเนินการพิสูจนแนวสันปนน้ำธรรมชาติ
ที่แทจริงตามสนธิสัญญาและตามขอโตแยงของไทย และยังนำหลักทฤษฎีกฎหมาย
ที่ไมเคยใชในการพิจารณาคดีระหวางประเทศมาใชเปนหลักในการพิจารณาพิพากษา
แทนสนธิสัญญาเกี่ยวกับเขตแดนฉบับ ค.ศ. 1904 และ ค.ศ. 1907 ขางตน ไดแก ทฤษฎี
กฎหมายปดปาก ทฤษฎีอายุความ และทฤษฎีการนิ่งถือเปนการยอมรับ
ทัง้ นี้ ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศมีคำพิพากษาใหไทยยาย
กำลังทหารทีประจำ
่
อยู ณ ปราสาทพระวิหารออกจากบริเวณปราสาทพระวิหารเมือ่ เดือน
มิถุนายน พ. ศ. 2505 แต รัฐบาล แหง ราชอาณาจักร ไทย ในขณะ นั้น ไมเคย ยอม รับ
คำพิพากษาของศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศ ขณะเดียวกันยังไดแสดงออกถึงการไมยอม
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- 14 รับคำพิพากษาทัง้ โดยการออกประกาศของรัฐบาลและโดยการทีรั่ ฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศมีหนังสือโตแยง คัดคานและสงวนสิทธิของไทยยังศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศดวย แตเพื่อไมใหมีปญหาเนื่องจากเห็นวาไทยเปนสมาชิกสหประชาชาติจึงจะ
ยอมเคลื่อนยายกำลังทหารออกจากบริเวณปราสาทพระวิหาร แตศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศ กลับมิไดกำหนดแนวบริเวณปราสาทพระวิหารไวในคำพิพากษา ทำใหไมสามารถ
ทราบแนวเขตที่จะตองเคลื่อนยายกำลังทหารออกมาได กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือ
เสนอแนวทางใหคณะรัฐมนตรีพิจารณากำหนดแนวเขตบริเวณปราสาทพระวิหาร โดยใช
ถอยคำวา “ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา การที่จะกำหนดบริเวณปราสาทพระวิหาร
เพื่อที่กัมพูชาจักไดมีอำนาจอธิปไตยตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
นั้น อาจทำได 2 วิธี” แตคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 โดยใช
ถอยคำวา “ลงมติวาการกำหนดเขตปราสาทพระวิหารใหใชวิธีที่ 2” ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีไ
ดตัดคำวา “อธิปไตยออก” แสดงใหเห็นเจตนารมณอันชัดแจงวา คณะรัฐมนตรีไมตองการ
ให แนวเขต บริเวณ ปราสาท ดังกลาว เปน เขตแดน ดังนั้น การ กำหนด แนวเขต บริเวณ
ปราสาทพระวิหารตามขอเสนอของกระทรวงมหาดไทยจึงเปนเพียงเพื่อใหทราบแนว
เขตที่จะเคลื่อนยายกำลังทหารออกมาเทานั้น ซึ่งก็คือบริเวณพื้นที่ N. 1 ในแผนที่ ซึ่ง
นายนพดลฯ อางวา เปนแผนผังทายเอกสารคำแถลงการณรวม มิใชแผนที่ แตตาม
ขอความในเอกสารคำแถลงการณรวม กลับใชคำวา MAP ซึง่ แปลวาแผนที่ และระบุไววา
เปนแผนที่ที่ฝายกัมพูชาเปนผูจัดทำขึ้นแนบทายเอกสารคำแถลงการณรวมแตฝายเดียว
และในความเปนจริง ตามแผนที่ที่ประเทศไทยยึดถือตามที่โตแยงศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศ และสงวนสิทธิไวนั้นพื้นที่ N. 1 N. 2 (บางสวน) และ N. 3 ในแผนที่แนบทาย
เอกสารคำแถลงการณรวม ก็ลวนแลวแตอยูใน
 แนวเขตของประเทศไทยตามแนวสันปนน้ำ
ธรรมชาติจริงตามขอตกลงในสนธิสัญญาเกี่ยวกับเขตแดนฉบับ ค.ศ. 1904 และ ค.ศ.
1907 และเปนไปตามแนวเขตแดนในแผนที่ของไทยที่ทำขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1932 ดวย อยางไร
ก็ตาม นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในฐานะตัวแทนของ
ราชอาณาจักรไทย กลับแสดงออกทัง้ ในการประชุมเจรจาตกลงกับ Mr. Sok An, Deputy
Prime Minister, Minister in charge of the office of the Council of Ministers ในฐานะ
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- 15 ตัวแทนของราชอาณาจักรกัมพูชาเกีย่ วกับการขึน้ ทะเบียนมรดกโลกปราสาทพระวิหารที่
สำนักงานใหญองคการ UNESCO ณ กรุงปารีส ตอหนา Mrs. Francoise Riviere ตำแหนง
Assistant Director-General for Culture of UNESCO Ambassador Francesco
Caruso Mr.Azedine Beschaouch Mrs. Paola Leoncini Bartoli และ Mr. Giovanni
Boccardi และโดยขอความในขอตกลงในเอกสารคำแถลงการณรวม วาพื้นที่ N. 1 เปน
ดินแดนของกัมพูชาแตผูเดียว ซึ่งไมเปนความจริง
2.2 นายนพดลฯ อางวา พืน้ ที่ N. 1 ตามแผนทีเป
่ นดินแดนของกัมพูชา
ตามคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศ แตขอเท็จจริงไมเปนดังนั้น เนื่องจาก
ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศพิพากษาใหปราสาทพระวิหารอยูใน
 ดินแดนภายใตอธิปไตย
ของประเทศกัมพูชา ซึง่ มีความหมายถึง เฉพาะตัวปราสาทพระวิหารเทานัน้ ไมรวมไปถึง
ดินแดนบริเวณปราสาทพระวิหาร ดังนั้นพื้นที่ N. 1 ตามที่นายนพดลฯ อางถึงเปนการ
ดำเนินการเกินกวาคำตัดสินของศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศ อีกทัง้ ศาลยุตธิ รรมระหวาง
ประเทศก็มิไดเปนผูกำหนดแนวเขตดังกลาว หากแตคณะรัฐมนตรีของไทยเปนผูกำหนด
เปน แนวเขต บริเวณ ปราสาท พระ วิหาร ตาม ขอเสนอ ของ กระทรวง มหาดไทย เพื่อให
หนวยงานราชการของไทยสามารถทราบแนวเขตบริเวณทีจ่ ะปฏิบตั งาน
ิ ใหถูกตองตามคำ
พิพากษาของศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศไดดังทีกล
่ าวมาแลวขางตน อีกทัง้ คณะรัฐมนตรี
โดยลำพังก็ไมมอำนาจ
ี
ทีจ่ ะกำหนดแนวเขตแดนระหวางประเทศไดดวย ขอกลาวอางของ
นายนพดลฯ ในขอนี้จึงไมถูกตอง
2.3 นายนพดลฯ ไดกลาวอางอีกวารัฐบาลไทยเมื่อ พ.ศ. 2505 ไดมี
มติยกพื้นที่บริเวณพื้นที่ N. 1 ใหแกราชอาณาจักรกัมพูชาตามคำพิพากษาศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศแลว พื้นที่ดังกลาวจึงเปนของราชอาณาจักรกัมพูชาแลว การกำหนดใน
เอกสารคำแถลงการณรวม และในแผนที่แนบทายเอกสารดังกลาวในลักษณะวาพื้นที่
บริเวณพื้นที่ N. 1 เปนของราชอาณาจักรกัมพูชา จึงไมเปนการเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
ไทย เพราะรัฐบาลไทยเมื่อ พ.ศ. 2505 ไดมีมติยกพื้นที่บริเวณพื้นที่ N. 1 ใหแกกัมพูชา
ตามคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศดังกลาวแลวนั่นเอง ทั้งนี้ นายนพดลฯ
อาง วาที่ ตน เชื่อ เชนนั้น เพราะ ใน หนังสือ ขอเสนอ ของ กระทรวง มหาดไทย ที่ เสนอ ตอ
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- 16 คณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณากำหนดแนวเขตบริเวณปราสาทพระวิหารนัน้ กระทรวงมหาดไทย
ระบุวาการกำหนดแนวเขตบริเวณปราสาทพระวิหารดังกลาวก็เพื่อใหทราบพื้นที่ที่จะให
กัมพูชามี “อำนาจอธิปไตย” เหนือพืน้ ทีนั่ น้ ตามคำพิพากษาศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศ
ดังนั้นจึงเทากับวารัฐบาลไทยเมื่อ พ.ศ. 2505 ไดมีมติยกพื้นที่บริเวณพื้นที่ N. 1 ใหแก
กัมพูชาตามคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศแลวนั่นเอง ขอกลาวอางดังกลาว
ของนายนพดลฯ ก็ไมถกู ตอง เพราะรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีไมมอำนาจ
ี
ลงมติยกดินแดน
หรือกำหนดอาณาเขตไทยใหแกประเทศใดไดโดยตัวเอง และคำวา “อำนาจอธิปไตย” ก็
มิไดหมายถึงดินแดนหรือพื้นดิน แตหมายถึงอำนาจในการปกครองดูแลพื้นที่นั้นเทานั้น
ดังเชนที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทีใช
่ อยูในปจจุบันในมาตรา 3 วรรคหนึ่ง วา
“อำนาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปน
ประมุข ทรง ใช อำนาจ นั้น ทาง รัฐสภา คณะ รัฐมนตรี และ ศาล ตาม บทบัญญัติ แหง
รัฐธรรมนูญนี้”
การที่นายนพดลฯ ยกคำวา “อำนาจอธิปไตย” เปนขออางวารัฐบาล
ไทยเมื่อ พ.ศ. 2505 ไดมีมติยกพื้นที่บริเวณพื้นที่ N. 1 ใหแกกัมพูชาตามคำพิพากษา
ศาลยุตธิ รรมระหวางประเทศแลวจึงเปนการไมถกู ตอง และเนือ้ หาขอตกลงในเอกสารคำ
แถลงการณรวม รวมทั้งการแสดงออกของนายนพดลฯ จึงทำใหเปนการเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทยหรืออาจมีผลใหถูกยกขึน้ เปนขออางทีทำให
่ เกิดการเปลีย่ นแปลงอาณาเขต
ไทยได
2.4 นับแตคณะรัฐมนตรีมีมติเกีย่ วกับการกำหนดเสนแนวเขตบริเวณ
ปราสาทพระวิหารเมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2505 ก็ไมปรากฏวามีคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล
ใดของประเทศไทยมีมติเกี่ยวกับพื้นที่ N. 1 อีกเลย การที่นายนพดล ฯ อางวา รัฐบาลไทย
ไดยกพืน้ ที่ N. 1 ใหกัมพูชาแลวจึงไมถกู ตอง ประกอบกับแผนทีที่ กั่ มพูชาและประเทศไทย
ใชอางอิงมีมาตราสวนที่แตกตางกัน การตกลงยอมรับแผนที่ที่กัมพูชาเปนผูจัดทำขึ้นจึง
อาจมีผลกระทบตอแนวเขตแดนอื่นๆ ของไทยที่ตอเนื่องกับแนวเขตแดนในพื้นที่ N. 1 ซึ่ง
อาจมีผลกระทบตออาณาเขตไทยไดในอนาคต
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- 17 2.5 นายนพดลฯ อางอีกวาตามแผนที่ L 7017 ทีกรม
่ แผนทีทหาร
่
และ
หนวยราชการไทยใชอยูในปจจุบันปรากฏเสนเขตแดนที่แสดงพื้นที่ N. 1 อยูนอกเขต
ประเทศไทย แสดงวาพื้นที่ N. 1 มิใชเปนเขตแดนในอาณาเขตไทย แตในความเปนจริง
แผนที่ L 7017 มีขอความระบุไวในตอนลางวา “แนวพรมแดนระหวางประเทศในแผนที่
ระวางนี้ตองไมถือกำหนดเปนทางการ” และใชคำภาษาอังกฤษวา “Delineation of
international boundaries must not be considered authoritative” แสดงวาเสนเขตแดน
ในแผนที่ L 7017 ไมสามารถนำมาใชอางอิงแนวอาณาเขตไทยอยางเปนทางการไดดังที่
นาย นพดลฯ กลาวอาง และ กรณีที่ นาย นพดลฯ อางวา แผนที่ แนบทาย เอกสาร คำ
แถลงการณรวม เปนเพียงแผนผังมิใชแผนที่ แตตนฉบับภาษาอังกฤษของเอกสารคำ
แถลงการณ รวม ใช คำ วา “MAP” ซึ่ง แปล วา แผนที่ มิใช แผนผัง ดังที่ นาย นพดลฯ
กลาวอาง
2.6 ขอเท็จจริงยังปรากฏอีกวา แมจะไมมีปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ N. 1
แต ยังมี ขอ หวงใย และ ความ ไม ชัดเจน วา แนวเขต ที่ กำหนด พื้นที่ N. 1 ใน แผนที่ ที่
นาย นพดลฯ นำมา แสดง ตอ สาธารณชน นั้น เปน แนวเขต ที่ ถูกตอง ตาม แนวเขต เดิม ที่
คณะรัฐมนตรีกำหนดและไดวางแนวรัว้ ลวดหนามไวเมือ่ พ.ศ. 2505 หรือไม และยังปรากฏ
ขอหวงใยของหนวยทหารในพื้นที่และหนวยทหารที่ไปสำรวจแนวเขตตามแผนที่ที่นาย
นพดลฯ นำมา แสดงวา อาจ มี แนวเขต ที่ ไมถูกตอง และ ประเทศ ไทย อาจ เสี่ยง ตอ การ
เสี ย ดิ น แดน จาก การ ขึ้ น ทะเบี ย น มรดก โลก ปราสาท พระ วิ ห าร อี ก ด ว ย และ กรณี ที่
นายนพดลฯ อางวาพื้นที่ N. 3 ในแผนที่เปนพื้นที่ทับซอนระหวางไทยกับกัมพูชา แต
ปรากฏ วา เมื่อ กระทรวง การ ตางประเทศ มี หนังสือ คัดคาน การ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท
พระวิหารไปยังกัมพูชาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 กัมพูชาไดมีหนังสือตอบกลับมาวา
นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไดใหการสนับสนุนการดำเนินการ
ดังกลาวแลว และยืนยันวาไมมพืี น้ ทีทั่ บซอนกับประเทศไทยแตอยางใด แสดงวา กัมพูชา
ไมเคยยอมรับแนวเขตแดนใดๆ ที่ไทยอาง เพราะแนวเขตแดนที่ไทยใชอางอิงนั้นไมตรง
กับแผนที่ที่กัมพูชาใชอันมาจากแนวเขตในแผนที่ที่ไทยไมเคยยอมรับ การที่นายนพดล
ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ในฐานะตัวแทนของราชอาณาจักรไทย
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- 18 ลงนามในเอกสารคำแถลงการณรวม กับตัวแทนกัมพูชาและยอมรับแผนที่ของกัมพูชา
อาจเปนเหตุที่ถูกนำมาใชเปนขอตอสูกับประเทศไทยในอนาคต และอาจทำใหประเทศ
ไทยเสียดินแดนได
2.7 ในเอกสารคำแถลงการณรวมดังกลาวยังมีขอตกลงเกี่ยวกับการ
รวมกันบริหารจัดการพืน้ ที่ N. ๓ ระหวางไทยกับกัมพูชา หรือผูที ได
่ รบั อนุญาตจากรัฐบาล
ของแตละประเทศ ซึง่ พืน้ ทีดั่ งกลาวเปนพืน้ ทีใน
่ อาณาเขตไทย จึงเทากับเปนขอตกลงทีให
่
กัมพูชามีอำนาจบริหารจัดการบนพืน้ ทีแผ
่ นดินไทย ภายใตการขึน้ ทะเบียนเปนมรดกโลก
แตเพียงฝายเดียวของกัมพูชา อันเปนอำนาจปกครองของรัฐบาลไทยและเปนอำนาจ
อธิปไตยของประเทศไทย นอกจากนั้น ไทยกับกัมพูชาไดจัดตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อ
พัฒนาพืน้ ทีบริ
่ เวณปราสาทพระวิหาร เมือ่ พ.ศ. 2546 ซึง่ อาจมีผลผูกพันดานการคา การ
ลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญอีกดวย ที่สำคัญจะมีผลกระทบตอ
สังคมของประเทศอยางมาก ดวยเหตุนี้ เนื้อความของเอกสารคำแถลงการณรวมฉบับ
ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 ซึง่ ลงนามโดยนายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ ในฐานะตัวแทนของราชอาณาจักรไทย กับตัวแทนของราชอาณาจักร
กัมพูชา จึงเปนพันธกรณี ขอตกลงระหวางตัวแทนของทั้งสองประเทศ เอกสารดังกลาว
จึงมีลักษณะเปนหนังสือสัญญาตามความหมายของมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 มิใช เปน เพียง แถลงการณ ตามที่ นาย นพดลฯ
กลาวอางอีกเชนกัน
2.8 เอกสารคำแถลงการณรวม หากนำไปใชบังคับระหวางประเทศ
ยอมสามารถถูกยกขออางตามสนธิสัญญากรุงเวียนนา เกี่ยวกับความหมายของสัญญา
หรือสนธิสญ
ั ญาขึน้ มาเปนขอตอสูได
 วา เอกสารคำแถลงการณรวมดังกลาวมีลักษณะเปน
หนังสือสัญญาหรือสนธิสญ
ั ญาตามความหมายของสนธิสญ
ั ญากรุงเวียนนาและจะมีผล
ผูกพันประเทศไทยตามกฎหมายระหวางประเทศ มิใชเปนเพียงแคแถลงการณตามทีนาย
่
นพดลฯ พยายามกลาวอาง
จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยชีข้ าดวา เอกสารคำแถลงการณรวม เปนหนังสือ
สัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 หรือไม และการกระทำของคณะรัฐมนตรี และ
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- 19 นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศที่ไดดำเนินการเกี่ยวกับ
ขอตกลงและเงือ่ นไขในเอกสาร รวมทัง้ การลงนามในเอกสารคำแถลงการณรวมของนาย
นพดล ปทมะ เปนการกระทำที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 190
3. ประเด็น ที่ ศาล รัฐธรรมนูญ ตอง พิจารณา เบื้องตน มี วา ศาล รัฐธรรมนูญ
มีอำนาจรับคำรองทั้งสองนี้ไววินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรค สอง บัญญัติ วา “หนังสือ สัญญา ใด มี บท
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออก
พระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ ใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน
หรืองบประมาณของประเทศ อยางมีนัยสำคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
ในการนี้ รัฐสภา จะ ตอง พิจารณา ให แลวเสร็จ ภายใน หก สิบ วัน นับแต วันที่ ไดรับ เรื่อง
ดังกลาว” และ วรรคหก บัญญัติวา “ในกรณีที่มีปญหาตามวรรคสอง ใหเปนอำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยใหนำบทบัญญัติตามมาตรา 154 (1) มาใชบังคับ
กับการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม”
มาตรา 154 บัญญัติวา “รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาใหความ
เห็นชอบแลว กอนทีนายกรั
่
ฐมนตรีจะนำขึน้ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพือ่ พระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา 150 หรือรางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยัน
ตามมาตรา 151 กอนทีนายกรั
่
ฐมนตรีจะนำรางพระราชบัญญัตนัิ น้ ขึน้ ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายอีกครั้งหนึ่ง
(1) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ
ทั้งสองสภารวมกันมีจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทัง้ สองสภา เห็นวา รางพระราชบัญญัตดัิ งกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
นี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอ
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวให
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- 20 ประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา”
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจคำรองที่หนึ่งของประธานวุฒิสภาที่มีสมาชิก
วุฒิสภารวมกันเสนอความเห็นตอประธานวุฒิสภา มีจำนวน 77 คน และคำรองที่สอง
ของประธานสภาผูแทนราษฎรที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรวมกันเสนอความเห็นตอ
ประธานสภาผูแทนราษฎร มีจำนวน 151 คน แลว เห็นวา จำนวนสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่รวมกันเสนอความเห็นในแตละคำรองมีจำนวนไมนอยกวา
หนึง่ ในสิบของจำนวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีมี่ อยูของ
 ทัง้ สองสภา จึงเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคหก ประกอบมาตรา 154 (1) จึงมีคำสั่งให
รับ คำรอง ทั้งสอง ไว วินิจฉัย ชี้ขาด ตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 และ ขอกำหนด ศาล
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ขอ 25 และขอ 27 และ
เนื่องจาก คำรอง ทั้งสอง คำรอง ดังกลาว เปนเรื่อง ที่ มี ประเด็น ใน การ พิจารณา วินิจฉัย
อยางเดียวกัน จึงใหรวมการพิจารณาเขาดวยกัน
4. เพือ่ ประโยชนแหงการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญไดใหผูที เกี
่ ย่ วของกับคำรอง
ทั้งสองมาชี้แจงและใหถอยคำพรอมเอกสารประกอบ ไดแก นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศ และนายกฤต ไกรจิตติ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ
4.1 นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ชีแจง
้
และใหถอยคำตอศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นเกี่ยวกับคำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา
ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เปนหนังสือที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 หรือไม สรุปไดวา เมื่อ พ.ศ. 2505 ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
พิพากษาวา ปราสาทพระวิหารตั้งอยูบนดินแดนที่อยูภายใตอธิปไตยของกัมพูชา ดวย
เหตุนี้ คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงมีมติปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศ โดยใหคืนปราสาทและดินแดนรอบปราสาท เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2505
หลังจากนั้นในการจัดทำแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร คือ แผนที่ L 7017 ไดปรากฏแนว
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- 21 เสนเขตแดนที่ไดตัดที่ดินกับปราสาทไปใหประเทศกัมพูชาแลว และแผนที่ดังกลาวเปน
แนวทางในการบริหารราชการแผนดินและหนวยงานทุกหนวยงานตองปฏิบตั ตาม
ิ ตอมา
ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกทีนิ่ วซีแลนด ป พ.ศ. 2550 มีมติของคณะกรรมการ
มรดกโลก สรุปไดวา ประเทศกัมพูชาและประเทศไทยเห็นพองกันอยางเต็มที่วาปราสาท
พระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์มีคุณคาจะตองไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยเร็วที่สุด
ดังนั้น ประเทศกัมพูชาและประเทศไทยตกลงกันวา กัมพูชาจะเสนอขึ้นทะเบียนปราสาท
พระ วิหาร เปน มรดก โลก อยาง เปนทางการ ใน การ ประชุม คณะกรรมการ มรดก โลก
สมัยประชุมที่ 32 ป พ.ศ. 2551 โดยการสนับสนุนอยางแข็งขันจากไทย จึงเห็นไดวาการ
สนับสนุนใหกัมพูชาขึน้ ทะเบียนปราสาทไมไดเกิดขึน้ จากการกระทำของรัฐบาลชุดนีเป
้ น
ครั้งแรก แตเกิดขึ้นตั้งแตรัฐบาลสมัยพลเอก สุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ในการ
จัดทำคำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถนุ ายน 2551 การเจรจาบรรลุผล
ทีเ่ กาะกง และทีปารี
่ ส ประเทศกัมพูชายอมจดทะเบียนมรดกโลกเฉพาะทีเป
่ นตัวปราสาท
โดยตองไปจัดทำแผนทีขึ่ น้ ใหมตามทีแนบท
่
ายคำแถลงการณดังกลาว หลังจากทำแผนที่
ขึ้นแลวเจาหนาที่ของไทยไดไปตรวจสอบปรากฏวาไมมีสวนหนึ่งสวนใดล้ำเขามาใน
เขตแดนของประเทศไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจึงนำแถลงการณรวม
และแผนที่เสนอใหสภาความมั่นคงแหงชาติพิจารณาเห็นชอบ จึงนำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 17 มิถนุ ายน 2551 และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ไปลงนามในคำแถลงการณรวมในวันที่ 18 มิถุนายน 2551 หลังจากไดรับมอบอำนาจ
จากคณะรัฐมนตรีแลว
การจัดทำคำแถลงการณรวม ไมไดมีเจตนาที่จะทำเปนหนังสือสัญญาหรือ
สนธิสัญญาใดๆ เพียงตองการสะทอนเจตนารมณทางการเมืองที่ทั้งสองฝายไดแกไข
ปญหาเกีย่ วกับเรือ่ งปราสาทพระวิหารรวมกัน และไมไดมีผลเปนการเปลีย่ นแปลงเขตแดน
หรืออธิปไตยของประเทศไทย นอกจากนั้นพื้นที่ทับซอนก็ยังเปนพื้นที่ทับซอนเหมือนเดิม
ไมไดมีการสละใหกับประเทศกัมพูชาแตอยางใด
4.2 นายกฤต ไกรจิตติ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ชี้แจง
และ ให ถอยคำ ใน ประเด็น เกี่ยวกับ คำ แถลงการณ รวม ไทย – กัมพูชา ฉบับ ลงวันที่
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- 22 18 มิถุนายน 2551 เปนหนังสือที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 190 หรือไม สรุปไดวา ศาลยุติธรรม ระหวาง ประเทศ พิพากษา วา ปราสาท
พระวิหารตั้งอยูในอาณาเขตภายใตอธิปไตยของประเทศกัมพูชา คำวา อาณาเขต นั้น
หมายถึง Territory ซึ่งมีเสนเขตแดนเปนตัวกำหนด สวนคำวา Sovereignty หมายถึง
อธิปไตยเหนือดินแดนซึ่งมีเสนเขตแดนเปนตัวกำหนด ดังนั้น ปราสาทพระวิหาร และดิน
แดน ที่ อยู ใต ปราสาท เปนของ ประเทศ กัมพูชา ตั้ง แต ป พ. ศ. 2505 แลว สำหรับ
คำแถลงการณรวมทีสนั
่ บสนุนการขึน้ ทะเบียนมรดกโลก ไมถือวาเปนหนังสือสัญญาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคสอง แตเปนเพียงการแสดงเจตนารมณทางการเมืองมิได
อยูใน
 ความหมายของตามอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา เพราะไมได
เปนความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา หากแตเปนเรือ่ งทีประเทศ
่
ไทยแถลง
วาประเทศไทยสนับสนุนการขึน้ ทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกตามพืน้ ทีที่ จำกั
่ ด
เฉพาะตัว ปราสาท ซึ่ง อยู ใน ดิน แดน กัมพูชา และ ขอตกลง ใน คำ แถลงการณ รวม ก็ มิได
เปนการกอใหเกิดนิติสัมพันธใดๆ ทั้งสิ้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำรอง เอกสารประกอบคำรอง คำชีแจง
้ ของ
บุคคล และพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของแลว เห็นวา คดีทั้งสองคดีนี้มีพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยไดแลว จึงกำหนดประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัย
ชี้ขาด ดังนี้
ประเด็น ที่หนึ่ง คำ แถลงการณ รวม ไทย – กัมพูชา หรือ J o i n t
Communiqué ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 หรือไม
ประเด็นที่สอง หากคำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา หรือ Joint
Communiqué ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 แลว คำแถลงการณรวมดังกลาว เปน
หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190
วรรคสอง ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา หรือไม
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คำวินิจฉัย
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง คำ แถลงการณ ร ว ม ไทย – กั ม พู ช า หรื อ Joint
Communiqué ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา คำวา “หนังสือสัญญา” ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 หมายถึง ความตกลงระหวางประเทศทุกประเภทที่จัดทำขึ้น
ระหวาง ประเทศ ไทย กับ ตางประเทศ หรือ องคการ ระหวาง ประเทศ ใน รูปแบบ ที่ เปน
ลายลักษณอักษร และอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะถูกบันทึก
ไวในเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่เกี่ยวพันกัน และไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไร อัน
เปนความหมายที่ตรงกันกับคำวา “treaty” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และตรงกับที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยใหความหมายไวแลวใน
คำวินิจฉัยที่ 11/2542 และคำวินิจฉัยที่ 33/2543
คำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551
ประกอบดวยการกระทำระหวางรัฐตอรัฐ เปนลายลักษณอักษร โดยผูม อี ำนาจทำหนังสือ
สัญญา ของ ทั้งสอง ประเทศ ซึ่ง ปกติ คำ แถลงการณ รวม ที่ ไม ประสงค จะ ให มี ผล ทาง
กฎหมายนั้นไมมีความจำเปนตองลงนาม แตในคำแถลงการณรวมนี้ฝายไทยมีรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศเปนผูลงนาม นอกจากนี้ คำแถลงการณรวมดังกลาวยัง
มุงใหเกิดผลทางกฎหมาย โดยพิจารณาจากพันธกรณีที่ทั้งสองฝายจะจัดทำแผนบริหาร
จัดการพื้นที่รวมกัน คำแถลงการณรวมนี้จึงเขาองคประกอบของลักษณะความตกลง
ระหวางประเทศ โดยทั้งสองฝายตางสงวนสิทธิซึ่งกันและกัน เมื่อคำแถลงการณรวม
ดังกลาวมิไดกำหนดใหอยูภายใต

กฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึง่ จึงตองอยูภายใต

บังคับ
ของกฎหมายระหวางประเทศ
เมือ่ คำแถลงการณรวมดังกลาวเปนหนังสือบันทึกขอตกลงอันเปนผล
มาจาก การ ประชุม รวมกัน ระหวาง ผู ที่ มี อำนาจ ทำความตกลงระหวางประเทศผูกพัน
ประเทศไทยและกัมพูชาได โดยไดประชุมทำความตกลงกันในรูปแบบและลักษณะของ
การประชุมเพือ่ ทำความตกลงระหวางประเทศ และผูม อี ำนาจทำการแทนประเทศทัง้ สอง
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- 24 ก็ ทำความตกลง กั น ได 6 ข อ ดั ง ที่ บั น ทึ ก ไว ใน คำ แถลงการณ ร ว ม นั้ น ด ว ย เหตุ นี้
คำ แถลงการณ รวม ดังกลาว จึง เขา ลักษณะ เปน “หนังสือ สัญญา” ตาม รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 แลว
ประเด็นที่สอง หากคำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา หรือ Joint
Communiqué ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 แลว คำแถลงการณรวมดังกลาว เปน
หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190
วรรคสอง ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคสอง
บัญญัติ วา “หนังสือ สัญญา ใด มี บท เปลี่ยนแปลง อาณาเขต ไทย หรือ เขต พื้นที่ นอก
อาณาเขต ซึ่ง ประเทศ ไทย มี สิทธิ อธิปไตย หรือ มี เขต อำนาจ ตาม หนังสือ สัญญา หรือ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตาม
หนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง
กวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยาง
มี นัยสำคัญ ตอง ไดรับ ความ เห็นชอบ ของ รัฐสภา ในการนี้ รัฐสภา จะ ตอง พิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว” ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 190
วรรคสอง ไดบัญญัติถึงหนังสือสัญญารวม 5 ประเภทที่ตองไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภากอนที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติใหมีการลงนามในหนังสือสัญญานั้นใหมีผลผูกพัน
ประเทศไทย คือ
1) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
2) หนังสือ สัญญา ที่ มี บท เปลี่ยนแปลง เขต พื้นที่ นอก อาณาเขต ซึ่ง
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ
3) หนังสือสัญญาทีจ่ ะตองออกพระราชบัญญัตเพื
ิ อ่ ใหการเปนไปตาม
หนังสือสัญญานั้น
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- 25 4) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศอยางกวางขวาง
5) หนังสือสัญญาทีมี่ ผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณ
ของประเทศอยางมีนัยสำคัญ
การที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคสอง กำหนดประเภทของหนังสือ
สัญญาทีคณะ
่ รัฐมนตรีจะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภา นัน้ ก็เนือ่ งจากหนังสือสัญญา
นัน้ เปนหนังสือสัญญาทีมี่ ความสำคัญ กอนทีหนั
่ งสือสัญญานัน้ จะมีผลผูกพันกับประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศที่เปนคูสัญญาสมควรไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบทั้ง
โดยคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายบริหารที่มีอำนาจหนาที่ในการทำหนังสือสัญญาดังกลาว
และโดยรัฐสภาซึง่ เปนฝายนิตบิ ญ
ั ญัตและ
ิ เปนตัวแทนของประชาชนซึง่ เปนเจาของอำนาจ
อธิปไตยดวย ซึ่งเมื่อพิจารณาประเภทของหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190
วรรคสองแลว เห็นวา คำวา “หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง....” นั้น ใชกับหนังสือ
สัญญารวม 2 ประเภท คือหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หนังสือ
สัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมี
เขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ ซึง่ แมวา ถอยคำทีใช
่ กบั
หนังสือสัญญาทัง้ สองประเภทนี้ จะบัญญัตวิ าหากเปนหนังสือสัญญาทีมี่ บทเปลีย่ นแปลง
อันดูเหมือนวาจะตองปรากฏชัดในขอบทหนังสือสัญญาวามีบทเปลี่ยนแปลง อาณาเขต
ไทยหรือพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจ จึงตองขอ
ความเห็นชอบของรัฐสภา แตหากแปลความเชนวานัน้ ก็จะไมเกิดผลตามความมุง หมาย
ของรัฐธรรมนูญที่มุงจะตรวจสอบควบคุมการทำหนังสือสัญญากอนที่ฝายบริหารจะไป
ลงนามใหมีผลผูกพันประเทศ ซึ่งจะเกิดปญหาตามมาภายหลังได จึงตองแปลความวา
หากหนังสือสัญญาใดที่คณะรัฐมนตรีจะไปดำเนินการทำกับประเทศอื่นหรือกับองคการ
ระหวางประเทศ มีลักษณะของหนังสือสัญญาทีอาจ
่ มีผลเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย หรือ
อาจมีผลเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขต
อำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศก็ตองนำหนังสือสัญญานัน้
ขอความเห็นชอบของรัฐสภากอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคสอง และวรรคสาม
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- 26 ส ว น หนั ง สื อ สั ญ ญา ที่ จ ะ ต อ ง ออก พระ ราช บั ญ ญั ติ เพื่ อ ให ก าร
เปนไปตามหนังสือสัญญานัน้ มีความชัดเจนของถอยคำอยูแล
 ว แตสำหรับหนังสือสัญญา
ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง และ
หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมี
นัยสำคัญ นั้น เปนเรื่อง ที่ ผู ทำหนังสือ สัญญา จะ ตอง ใครครวญใหรอบคอบกอนที่จะ
ดำเนินการทำหนังสือสัญญาดังกลาว โดยตองพิจารณาวาหากกระทำไปแลว จะกอให
เกิดผลกระทบหรือมีผลผูกพันตามประเภทของหนังสือสัญญาที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 190
วรรคสองบัญญัติไวหรือไม แลวตัดสินใจวาจะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภากอน
หรือไม
สวน เรื่อง อาณาเขต ของ ประเทศ นั้น ถือเปน เรื่องสำคัญ อยางยิ่ง
โดยเฉพาะในบริเวณที่ยังมีขอขัดแยงกันอยูระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ การ
ดำเนินการและการพิจารณาวินจิ ฉัยในเรือ่ งนีจึ้ งตองกระทำอยางรอบคอบ หากเปนกรณีที่
อาจ เกิด การ เปลี่ยนแปลง อาณาเขต ของ ประเทศ แลว ยอมจะ ตอง ดำเนินการ ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคสอง ดวย
สำหรับคำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน
2551 นั้น แม จะ ไมได ปรากฏ สาระสำคัญ อยาง ชัดเจน วา เปน หนังสือ สัญญา ที่ มี บท
เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่อันเปนอาณาเขตของประเทศไทยก็ตาม แตเมื่อพิจารณาขอบท
ทั้งหมดในคำแถลงการณรวมประกอบกับแผนที่หรือแผนผังแนบทายซึ่งจัดทำขึ้นโดย
ประเทศกัมพูชาแตเพียงฝายเดียว อันประกอบเปนสวนหนึ่งของ คำแถลงการณรวมแลว
จะเห็นไดอยางชัดเจนวาแผนทีดั่ งกลาวไดกลาวอางถึงพืน้ ที่ N.1 N.2 และ N.3 โดยทีไม
่ ได
มีการกำหนดเขตของพื้นที่ N.1 N.2 และ N.3 ใหชัดเจนวามีบริเวณครอบคลุมสวนใด
ของประเทศใดเปนจำนวนเทาใด ซึ่งเปนการสุมเสี่ยงตอผลกระทบในเรื่องอาณาเขต
ของประเทศไทยอันเปนปญหาทีละเอี
่ ยดออนและอาจกอใหเกิดขอพิพาทระหวางประเทศ
ตอไปภายหนาได ประกอบกับการทีประเทศ
่
กัมพูชาขอขึน้ ทะเบียนปราสาทพระวิหารเปน
มรดกโลกนั้น มีความเปนมาทางประวัติศาสตรที่เปนประเด็นโตเถียงกันในเรื่องของ
เสนเขตแดนและขอบเขตที่ปราสาทตั้งอยู ทั้งเปนประเด็นที่มีความเห็นแตกตางกันทั้ง
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- 27 ทางดานสังคมและการเมืองมาโดยตลอด การทีรั่ ฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ได ดำเนินการ เจรจา กับ ประเทศ กัมพูชา กอน ที่จะ ได มี การ ลงนาม คำ แถลงการณ รวม
ดังกลาว พึงเล็งเห็นไดวา หากลงนามคำแถลงการณรวมไป ก็อาจกอใหเกิดการแตก
แยกกันทางดานความคิดเห็นของคนในสังคมทั้งสองประเทศ อีกทั้งอาจกอใหเกิดวิกฤติ
แกความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา อันมีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางสังคมอยางกวางขวาง คำแถลงการณรวมดังกลาวจึงเปนหนังสือสัญญาที่อาจมีบท
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตประเทศไทย จึงเปนหนังสือสัญญาที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 190
วรรคสอง กำหนดใหตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
อาศัย เหตุผล ดังกลาว ขางตน ศาล รัฐธรรมนูญ จึง วินิจฉัย ชี้ขาด วา
คำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา หรือ Joint Communiqué ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน
2551 เปนหนังสือสัญญาทีอาจ
่ มีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตของประเทศ ทัง้ ยังมีผลกระทบ
ตอความมัน่ คงทางสังคมของประเทศอยางกวางขวางอีกดวย ซึง่ ตองไดรบั ความเห็นชอบ
ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคสอง
นายชัช ชลวร
นายจรัญ ภักดีธนากุล
นายจรูญ อินทจาร
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
นายนุรักษ มาประณีต
นายบุญสง กุลบุปผา
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์
นายสุพจน ไขมุกด
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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