
จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔ 197

หน้าต่างโลก The Knowledge Windows

นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์
นิติกร สำนักกฎหมาย

จากความตอนท่ีแล้ว ท่านผู้อ่านคงได้ทราบดีแล้วว่า ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  
(International Court of Justice) นัน้ม ี“เขตอำนาจ” ซึง่จำแนกออกไดเ้ปน็ ๒ ลกัษณะ๑  
คือ เขตอำนาจในการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทท่ีรัฐคู่พิพาทเสนอต่อศาล (contentious  
cases) และเขตอำนาจในการให้ความเห็นแนะนำ (advisory opinion) ที่มี 
สาระสำคัญแตกต่างกันในปัจจัยด้านผู้มีสิทธิเสนอกรณีเข้าสู่การพิจารณาของศาล  
ดังที่ได้นำเสนอไปแล้ว สำหรับบทความชุด “ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ:  
The International Court of Justice” ในตอนน้ี ผู้เขียนใคร่ขออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับ 
การนำคดีขึ้นสู่ศาลและการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
เฉพาะในขอบเขตของคดทีีร่ฐัคูพ่พิาทเสนอตอ่ศาล (contentious cases) เทา่นัน้  
ดว้ยการดำเนนิคดใีนสว่นนีม้ขีัน้ตอนและวธิกีารทีน่า่สนใจเกีย่วกบัการระงบัขอ้พพิาท 

ระหว่างรัฐซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการ 
จัดตั้ งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศให้มี 
บทบาทหน้าที่ เป็นองค์กรระงับข้อพิพาท 
ของสงัคมโลก  ซึง่ทา่นผูอ้า่นสามารถตดิตาม 
รายละเอียดได้ในตอนที่ ๒ “วิธีพิจารณา 
ข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลโลก” ต่อไปนี้

 

หน้าต่างโลก: The Knowledge Windows 

ชุด “ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ :  
The International Court of Justice” 
ตอนที่ ๒ วิธีพิจารณาข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลโลก

ความนำ

 ๑  โปรดดูเพิ่มเติมใน จุมพต สายสุนทร, “กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๒”, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๕๒), 
หน้า ๔๕๖- ๔๖๘ . และ The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”,  
5th Edition, (Great Britain: 2004), pp. 35-49.



ชุด “ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ : The International Court of Justice” 
ตอนท่ี ๒ วิธีพิจารณาข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลโลก
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การนำกรณีซึ่งเป็น “ข้อพิพาทระหว่างรัฐ” 
เข้าสู่การพิจารณาของศาล

โดยที่ข้อพิพาทระหว่าง “รัฐ” นั้น ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมิได้มีเขตอำนาจ 
ในการพิจารณาได้โดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันกับระบบศาลตามกฎหมายภายในของรัฐต่าง ๆ  
ทั้งไม่มีอำนาจที่จะบังคับหรือเรียกให้รัฐใด ๆ เข้าสู่กระบวนการทางศาลได้ เว้นแต่รัฐ 
เช่นว่านั้นจะยินยอมที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  ดังนั้น  
การนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของศาลจึงกระทำได้ใน ๒ ลักษณะ กล่าวคือ

 ๑) เสนอในรูปแบบ “ความตกลงพิเศษ” (special agreement) หรือที่เรียกว่า 
“compromis” อันจัดทำขึ้นโดยรัฐคู่พิพาทที่ต้องการให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
เป็นคนกลางตัดสินประเด็นข้อพิพาทของรัฐทั้ง ๒ ฝ่าย ซึ่งการแสดงสถานภาพของรัฐทั้งสอง 
ในเอกสารทางการศาลเกีย่วกบัคดจีะไมใ่ชค้ำวา่ “applicant state” และ “respondent state”  
อันมีความหมายว่า ไม่มีรัฐใดเป็นโจทก์และจำเลยนั่นเอง๒ การเสนอข้อพิพาทลักษณะนี้  
เขตอำนาจของศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศยอ่มมจีำกดัอยูเ่พยีงเฉพาะกรณทีีเ่สนอใหว้นิจิฉยั 
ชี้ขาดตามที่ได้ระบุไว้ในความตกลงเท่านั้น  

 ๒) เสนอในรูปแบบคำฟ้อง (Application) ซึ่งจัดทำขึ้นและเสนอต่อศาลโดยรัฐ 
เพยีงฝา่ยหนึง่ทีต่อ้งการใหศ้าลมคีำวนิจิฉยัเพือ่บงัคบัแกร่ฐัคูพ่พิาทอกีฝา่ยหนึง่ โดยในคำฟอ้ง 
ต้องแสดงถึง นามรัฐคู่พิพาท สาระสำคัญตลอดจนข้อเท็จจริงทั้งปวงอันเป็นมูลฐาน 
แห่งข้อพิพาท ท้ังต้องระบุด้วยว่าข้อพิพาทท่ีได้เสนอมาน้ัน ได้อาศัยสิทธิจากการยอมรับเขตอำนาจ 
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศประการใดไว้ กล่าวคือ  
อาศัยข้อบทเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในสนธิสัญญา 
ใด ๆ  หรอืการประกาศยอมรบัเขตอำนาจศาลไวล้ว่งหนา้ 
ก่อนแล้ว๓ 

โดยไมว่า่จะเปน็การนำกรณเีขา้สูก่ารพจิารณา 
ของศาลโดยวิธีใดทั้งความตกลงพิเศษ (special 
agreement หรอืคำฟอ้ง (application) จะตอ้งลงนาม 
โดยตัวแทนของรัฐ (agent) ที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีพร้อมด้วยหนังสือนำ  
(covering letter) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือเอกอัครราชทูต 
ประจำกรุงเฮกของรัฐนั้น ๆ เพื่อส่งให้แก่นายทะเบียนศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
ตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในธรรมนูญฯ และข้อบังคับศาลยุติธรรม 
ระหว่างประเทศ ซึ่งจะดำเนินการส่งต่อไปยังสมาชิกของศาล และคู่ความฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ๒ โปรดดู The Registry of the International Court of Justice, “the international court of justice”,  
5th Edition, (Great Britain: 2004), p. 51. 

  ๓ โปรดดู เพิ่งอ้าง, หน้า ๕๑-๕๒.



จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔ 199

หน้าต่างโลก The Knowledge Windows

ทั้งแจ้งไปยังเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อประกาศแก่สมาชิก 
แห่งสหประชาชาติทราบด้วย๔  

 ทั้ งนี้  เ มื่ อคดี เข้ าสู่ ก ระบวนการของศาลแล้ ว  
หากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเห็นว่า มีความจำเป็น 
ตามพฤติการณ์ที่ควรต้องกระทำเพื่อรักษาสิทธิของคู่ความ 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ศาลย่อมมีอำนาจกำหนดมาตรการชั่วคราว  
(provisional Measures) หรือที่เรียกกันว่า “การคุ้มครอง 
ชั่วคราว” เพื่อการนั้นได้๕

การพิจารณาคดีซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างรัฐ  
(contentious cases)

ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ มาตรา ๔๓  ได้กำหนดให้การพิจารณาคดี 
ซึง่เปน็กรณพีพิาทระหวา่งรฐันัน้ ประกอบดว้ยกระบวนพจิารณา ๒ ภาค ไดแ้ก ่การพจิารณา 
ภาคลายลักษณ์อักษร (written proceeding) และการพิจารณาภาควาจา (oral proceeding)  
ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละภาคกระบวนพิจารณา ดังนี้

การพิจารณาภาคลายลักษณ์อักษร (written proceeding)
ในภาคการพิจารณาส่วนนี้ เป็นขั้นตอนที่รัฐคู่ความแต่ละฝ่ายจะเสนอเอกสารที่ได้ 

เรียบเรียงและจัดทำข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร อันประกอบด้วย “คำคู่ความ” และ “พยานเอกสาร”  
อื่น ซึ่งได้แนบท้ายมาด้วยเพื่อสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตนตามที่ปรากฏในคำคู่ความ
นั้น ๆ ต่อศาลและรัฐคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. คำคู่ความ 
 ในกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั้น คำคู่ความมีลักษณะเป็น 

เอกสารที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งในทางข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และมีการตอบแก้ 
คำคู่ความของรัฐคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้เสนอต่อศาลไว้ก่อนหน้าแล้วแต่กรณี๖ ทั้งนี้ 
สามารถแบ่งคำคู่ความออกได้เป็น ๔ ประการ ได้แก่
 • คำฟอ้งของรฐัฝา่ยโจทก ์(Memorial) อนัประกอบดว้ย เนือ้หาทีเ่ปน็ถอ้ยแถลงในทาง 

ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับคดี ตลอดจนถ้อยแถลงในทางข้อกฎหมายและคำแถลงสรุป
 • คำแกฟ้อ้งของรฐัฝา่ยจำเลย (Counter-memorial) อนัประกอบดว้ย เนือ้หาทีเ่ปน็ 

ถ้อยแถลงของจำเลยว่า “ยอมรับ” หรือ “ปฏิเสธ” ข้อเท็จจริงที่ได้ระบุไว้ในคำฟ้อง 

 ๔ Statute of the International Court of Justice, Article 40 และ The Registry of the International Court of 
Justice, เพิ่งอ้าง, หน้า ๕๒.

 ๕ Statute of the International Court of Justice, Article 41 paragraph 1. และโปรดดูเพิ่มเติมใน The Registry 
of the International Court of Justice, อ้างแล้ว, หน้า ๖๔.

 ๖ The Registry of the International Court of Justice, อ้างแล้ว, หน้า ๕๓. 



ชุด “ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ : The International Court of Justice” 
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ของฝ่ายโจทก์ ถ้อยแถลงในทางข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (หากจำเป็น) ข้อสังเกตเกี่ยวกับ 
ถ้อยแถลงในทางข้อกฎหมายในคำฟ้องของโจทก์ ตลอดจนถ้อยแถลงในทาง 
ข้อกฎหมายเพื่อแก้ถ้อยแถลงในทางข้อกฎหมายในคำฟ้องของฝ่ายโจทก์ 
และคำแถลงสรุป

 • คำตอบกลับของรัฐฝ่ายโจทก์ (Reply) 
 • คำตอบแก้ของรัฐฝ่ายจำเลย (Rejoinder)

วิธีการเสนอคำคู่ความดังกล่าวข้างต้น มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากการเสนอ 
คำคูค่วามในระบบศาลภายในทีเ่ราทราบกนัด ีกลา่วคอื หากเปน็กรณทีีก่ารเสนอคดตีอ่ศาล 
ไดก้ระทำในรปูแบบของความตกลงพเิศษ (special agreement) แลว้ รฐัคูก่รณจีะมกีาร 
กำหนดจำนวนและลำดับของการเสนอคำคู่ความ อันได้แก่ คำฟ้อง (memorial) คำแก้ฟ้อง 
(counter-memorial) และคำคู่ความอื่นต่อศาล พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการจัดทำ 
คำคู่ความนั้นไว้อย่างชัดเจนในความตกลงพิเศษฉบับนั้น ซึ่งศาลจำต้องคำนึงและดำเนินการ
ให้เป็นไปตาม “ข้อตกลงของคู่กรณี” ที่ได้ระบุไว้ดังกล่าวด้วย๗  

 แต่หากเป็นกรณีที่รัฐฝ่ายหนึ่ ง เสนอคดีต่อศาลโดยวิธี เสนอเป็นคำฟ้อง 
(application) แล้ว วิธีการเสนอคำคู่ความย่อมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทั่วไปที่ได้กำหนดไว้ 
ในข้อบังคับของศาล (Rules of Court) อันได้กำหนดให้มีการเสนอคำฟ้อง (memorial) 
และคำแก้ฟ้อง (counter-memorial) เป็นหลักเสียก่อนในเบื้องต้น และอาจมีการเสนอ 
คำตอบกลับ (reply) โดยโจทก์ และคำตอบแก้ (rejoinder) โดยจำเลยได้ในเวลาต่อมา  
แตเ่ฉพาะในกรณทีีร่ฐัคูก่รณรีอ้งขอหรอืศาลเหน็เองวา่มคีวามจำเปน็ใหม้กีารเสนอคำคูค่วาม 
เช่นว่านั้นเพิ่มเติม๘ 

 ประการสำคญั ในการเสนอคำคูค่วามนัน้ ขอ้บงัคบัของศาล (Rules of Court) ไดก้ำหนด 
ให้ตัวแทน (agent) ที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐคู่กรณีให้เป็นผู้แทนของรัฐในการดำเนินคดี 
ต้องลงลายมือชื่อในต้นฉบับของคำคู่ความทุกฉบับ ก่อนที่จะเสนอต่อศาลยุติธรรม 
ระหว่างประเทศผ่านทางสำนักทะเบียนของศาล (Registry) พร้อมทั้งสำเนาคำคู่ความ 
และเอกสารสนับสนุนแนบท้ายคำคู่ความตามข้อกำหนดของศาลด้วย๙ 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดได้ยื่นคำคู่ความและพยานเอกสารต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว 
พบว่ามีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ย่อมสามารถขอแก้ไข (correction) ข้อผิดพลาดนั้นได้ 
โดยต้องได้รับความยินยอมจากรัฐคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง หรือประธานศาลอนุญาตให้แก้ไขได้  
โดยต้องแจ้งไปยังรัฐคู่กรณีอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขนั้นในทำนองเดียวกับการส่ง 
คำคู่ความ๑๐ 

 ๗   Rules of Court., Article 46 and 92.

 ๘  Rules of Court, Article 45.

 ๙  Rules of Court, Article 52 paragraph 1. 

 ๑๐ Rules of Court, Article 52 paragraph 3.
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 ๒. พยานเอกสาร

 พยานเอกสาร คอื เอกสารทัง้มวลทีร่ฐั 
คูก่รณใีชใ้นการสนบัสนนุคำคูค่วามของตน๑๑  
เช่น สนธิสัญญาซึ่งได้รับการจัดพิมพ์ขึ้น 
ในบรรณสารตัวบทสนธิสัญญาในระดับ 
ระหว่างประเทศหรือระดับชาติที่ได้รับการ 
รับรองแล้ว บันทึกทางการขององค์การ 
ระหว่างประเทศ และของรัฐสภาแห่งชาติ หนังสือโต้ตอบและแถลงการณ์ทางทูต ตลอดจน 
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่ แผนผัง บัญชี ภาพถ่าย เป็นต้น โดยหากในเอกสาร 
มเีพยีงขอ้มลูเฉพาะบางสว่นเทา่นัน้ทีเ่กีย่วขอ้งในการสนบัสนนุขอ้อา้งขอ้เถยีง รฐัคูก่รณสีามารถ 
ส่งเฉพาะแต่เอกสารสรุปสาระสำคัญ (extracts) เฉพาะประเด็นนั้นได้๑๒ 

 โดยปกติแล้ว คู่ความจะต้องแนบสำเนาเอกสารซึ่งประสงค์จะใช้เป็นพยานเอกสาร 
สนับสนุนคำคู่ความของตนไปพร้อมกับการเสนอคำคู่ความ ส่วนเอกสารต้นฉบับหรือสำเนา 
ทีส่มบรูณห์ากเปน็ไปไดจ้ะตอ้งสง่ไปยงัสำนกัทะเบยีนของศาลเพือ่ศาลหรอืคูค่วามอกีฝา่ยหนึง่ 
จะได้ใช้ประโยชน์จากเอกสารนั้น เว้นแต่เอกสารนั้นจะได้รับการตีพิมพ์และปรากฏแก่ 
สาธารณชนแลว้ และหากเปน็เอกสารภาษาอืน่นอกจากภาษาองักฤษหรอืภาษาฝรัง่เศส จะตอ้ง 
จัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสมาด้วย

 ทัง้นีห้ากจำเปน็ ศาลอาจขอใหต้วัแทนเสนอเอกสารตน้ฉบบัหรอืใหค้ำอธบิายดว้ยกไ็ด ้ 
และหลงัจากทีไ่ดเ้สนอคำแถลงสรปุแลว้ รฐัคูค่วามซึง่ไดเ้สนอเอกสารตา่ง ๆ  ประกอบคำคูค่วาม 
ของตนจะต้องเสนอบัญชีรายชื่อเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวทั้งหมดต่อสำนักทะเบียนของศาล 
ซึง่ยอ่มมผีลทางกฎหมายตอ่มาวา่ เมือ่ไดด้ำเนนิการเชน่นัน้แลว้ รฐัคูค่วามสามารถยกพยาน 
เอกสารข้ึนอ้างหรือสนับสนุนข้อโต้แย้งของตนในช้ันการพิจารณาภาควาจา (oral proceeding) 
ได้อย่างเต็มที่๑๓ 

 หลังจากที่ ศาลได้สั่งปิดการพิจารณา 
ภาคลายลกัษณอ์กัษรแลว้ รฐัคูค่วามฝา่ยหนึง่ฝา่ยใด 
จะเสนอเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รบัความยนิยอมจากรฐัคูค่วามอกีฝา่ยหนึง่และไดร้บั 
อนุญาตจากศาลแล้วเท่านั้น ฉะนั้น ในทางปฏิบัติ 
รัฐคู่ความซึ่งประสงค์จะเสนอเอกสารเพิ่มเติมหรือ 
เอกสารฉบับใหม่ จะต้องเสนอต้นฉบับหรือสำเนา 

 ๑๑ Rules of Court, Article 50 paragraph 1.

 ๑๒ Rules of Court, Article 50 paragraph 2.

  ๑๓ Rules of Court, Article 50 - 52.
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เอกสารฉบับใหม่ต่อสำนักทะเบียนของศาลเพื่อส่งต่อไปยังอีกฝ่ายหนึ่งและศาล ซึ่งหาก 
รัฐคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมิได้คัดค้านก็ย่อมถือว่าฝ่ายนั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว และหากศาล 
อนญุาต ศาลกจ็ะใหโ้อกาสแกร่ฐัคูค่วามอกีฝา่ยหนึง่แสดงความเหน็หรอืตัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบั 
เอกสารดงักลา่วนัน้ และยอมใหเ้สนอเอกสารของตนสนบัสนนุความเหน็หรอืขอ้สงัเกตนัน้ ๆ   
ได้ด้วย 

 พยานเอกสารที่ศาลอนุญาตให้เสนอเป็นการเพิ่มเติมภายหลังนี้ รัฐคู่ความ 
ฝ่ายที่เสนอสามารถยกขึ้นอ้างหรือสนับสนุนข้อโต้แย้งของตนในการพิจารณาภาควาจา 
ไดเ้ชน่เดยีวกบัเอกสารทีเ่สนอตามปรกต ิสว่นเอกสารใด ๆ  ซึง่มไิดเ้สนอตอ่ศาลไวต้ามปรกต ิ
ในขณะท่ีเสนอคำคู่ความลายลักษณ์อักษร หรือซ่ึงมิได้รับอนุญาตให้เสนอเพ่ิมเติมภายหลัง
การปิดการพิจารณาภาคลายลักษณ์อักษรแล้ว คู่ความจะยกข้ึนอ้างหรือสนับสนุนข้อโต้แย้ง 
ของตนในระหว่างการพิจารณาภาควาจาไม่ได้๑๔ และเม่ือการพิจารณาภาคลายลักษณ์อักษร 
ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว กระบวนวิธีพิจารณาความในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะเข้าสู่ 
กระบวนการพิจารณาภาควาจาต่อไป

 การพิจารณาภาควาจา (Oral Proceeding)
 เมื่อรัฐคู่กรณีได้เสนอคำคู่ความตลอดจนพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว  

การพิจารณาในภาควาจานี้จะเริ่มต้นในวันที่ศาลได้กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงความสะดวก 
ของรัฐคู่ความที่จะต้องมี เวลาเตรียมการสู้คดีอย่างเพียงพอ๑๕ โดยสาระสำคัญ 
ของการพิจารณาภาควาจาน้ี ประกอบด้วยการฟังคำให้การของพยานบุคคล ผู้เช่ียวชาญ 
ตัวแทน ทนายความและผู้ว่าคดี๑๖ ซึง่จะตอ้งกระทำโดยเปดิเผย หรอืโดยลบัในกรณทีีร่ฐัคูค่วาม 
รอ้งขอหรอืศาลมคีำสัง่เปน็อยา่งอืน่๑๗ ในหอ้งประชมุใหญ ่(Great Hall of Justice) ณ ทีท่ำการ 
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ อาคาร “Peace Palace” กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

 ในระหว่างการให้การของตัวแทน ทนายความ 
และผูว้า่คด ีประธานศาลอาจตัง้คำถามใน “ปญัหาขอ้เทจ็จรงิ” 
ถามตัวแทน ทนายความและผู้ว่าคดีของรัฐคู่ความ ตลอดจน 
อาจขอให้บุคคลดังกล่าวให้การอรรถาธิบายใด ๆ ด้วยก็ได้ 
นอกจากนี้ ผู้พิพากษาซึ่งร่วมในการพิจารณาแต่ละคน หาก 
ประสงคจ์ะตัง้คำถามเพือ่ถามตวัแทน ทนายความและผูว้า่คด ี
ของรัฐคู่ความคนใด เมื่อแจ้งความประสงค์ให้ประธานศาล 
ทราบแล้ว ก็อาจตั้งคำถามเช่นว่านั้นได้เช่นเดียวกัน๑๘ 
อย่างไรก็ดี ศาลจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับวิธีการในการโต้แย้งคดี 

 ๑๔ Rules of Court, Article 56.
 ๑๕ The Registry of the International Court of Justice, อ้างแล้ว, หน้า ๕๖.
 ๑๖ Statute of the International Court of Justice, Article 43 paragraph 5.
 ๑๗ Statute of the International Court of Justice, Article 46 และ Rules of Court, Article 59.
 ๑๘ Rules of Court, Article 61.
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โดยการใหค้ำแนะนำใด ๆ  อนัจะเปน็การทำใหเ้สยีหายตอ่ความเปน็อสิระของตนในการวนิจิฉยั 
ชีข้าดขอ้พพิาทตามทรรศนะในทางกฎหมายของตน และประธานศาลหรอืผูพ้พิากษาซึง่รว่ม 
ในการพิจารณาแต่ละคนจะต้องระมัดระวังมิให้มีการแทรกแซงการโต้แย้งของรัฐคู่ความด้วย 

 ลกัษณะสำคญัอกีประการหนึง่ของวธิพีจิารณาความในศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ 
ที่แตกต่างจากศาลภายในก็คือ การตั้งคำถามถามตัวแทน ทนายความและผู้ว่าคดี 
ของรฐัคูค่วามเปน็สทิธโิดยเฉพาะของศาลเทา่นัน้ และศาลจะตอ้งเปน็ผูใ้ชส้ทิธดิงักลา่วนีเ้อง  
จะอนุญาตให้ตัวแทน ทนายความและผู้ว่าคดีของรัฐคู่ความฝ่ายหนึ่ง ตั้งคำถามถามตัวแทน  
ทนายความและผู้ว่าคดีของอีกฝ่ายหนึ่งโดยผ่านทางศาลไม่ได้ ทั้งนี้ เมื่อมีการตั้งคำถามแล้ว  
ผู้ถูกถามไม่จำเป็นต้องตอบคำถามดังกล่าวของประธานศาล หรือของผู้พิพากษาซ่ึงร่วมพิจารณา 
แต่ละคนแล้วแต่กรณีโดยทันที จึงอาจตอบในภายหลังก็ได้  

 ศาลจะเปน็ผูจ้ดักำหนดระยะเวลาใหต้วัแทน ทนายความและผูว้า่คดขีองคูค่วามใหก้าร 
ตอ่ศาล ซึง่โดยปรกตแิลว้ ตวัแทน ทนายความและผูว้า่คดขีองรฐัคูค่วามฝา่ยโจทก ์จะไดร้บัเชญิ 
เพื่อให้การต่อศาลก่อน และหากคู่ความได้มีการตกลงกันไว้เป็นพิเศษกำหนดลำดับก่อนหลัง 
ในการเสนอคำคู่ความลายลักษณ์อักษรไว้ ศาลก็จะเชิญให้ตัวแทน ทนายความและผู้ว่าคดี 
ของรัฐคู่ความให้การต่อศาลไปตามลำดับก่อนหลังอย่างเดียวกันกับการเสนอคำคู่ความ 
ลายลักษณ์อักษร เว้นแต่คู่ความจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น และในการกำหนดนัดวันที่ 
ใหต้วัแทน ทนายความและผูว้า่คดใีหก้ารตอ่ศาลดงักลา่วนัน้ ศาลจะกำหนดวนัเปน็ไปตามลำดบั 
ก่อนหลังในสารบบความ (general list) ของคดี ๑๙

 ตัวแทน ทนายความ และผู้ว่าคดีของรัฐคู่ความจะเป็นผู้ทำหน้าที่สืบพยานบุคคล 
และผูเ้ชีย่วชาญ ภายใตก้ารควบคมุของประธานศาล นอกจากนี ้ประธานศาลและผูพ้พิากษา 
ซึง่รว่มในการพจิารณาแตล่ะคนกอ็าจถามโดยการตัง้คำถามถามพยานบคุคลและผูเ้ชีย่วชาญ 
ซึ่งกำลังถูกสืบอยู่ได้ด้วย๒๐ และเมื่อศาลได้รับข้อพิสูจน์และพยานหลักฐานภายในเวลาที่ได้ 
กำหนดแลว้ยอ่มมอีำนาจปฏเิสธการรบัฟงัพยานบคุคลหรอืพยานเอกสารเพิม่เตมิซึง่รฐัคูค่วาม 
ฝ่ายใดเสนอขอดำเนินการ เว้นแต่รัฐคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมให้ดำเนินการได้๒๑ 

 ๑๙ โปรดดู  Rules of Court, Article 61 และ The Registry of the International Court of Justice, อ้างแล้ว, หน้า ๕๖-๕๗. 

 ๒๐ Statute of the International Court of Justice, Article 51. และ Rules of Court, Article 59.
 ๒๑ Statute of the International Court of Justice, Article 52.
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 ในท้ายที่สุด เมื่อตัวแทน ทนายความ และผู้ว่าคดีได้ดำเนินการแถลงแสดง
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของตนภายใต้การควบคุมของศาลเสร็จสิ้นลงแล้ว 
ประธานศาลจะมีคำสั่ง “ปิดการพิจารณาคดี” และลงจากบัลลังก์เพื่อดำเนินการ 
อภิปรายทำคำพิพากษา ซึ่งต้องกระทำเป็นการภายในและรักษาเป็นความลับ๒๒

การไม่ปรากฏตัวเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณา (Non-appearance)๒๓

ในกรณทีีร่ฐัคูพ่พิาทฝา่ยหนึง่ไมม่าปรากฏตวัทีศ่าล หรอืไมต่ัง้ตวัแทน (agents) 
หรือที่ปรึกษา (counsel) หรือทนาย (advocates) หรือไม่ยื่นคำให้การหรือเอกสาร
เพื่อต่อสู้คดี หรือที่เรียกว่า “การขาดนัด” นั้น รัฐคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ 
ศาลวินิจฉัยชี้ขาดในทางที่เป็นคุณแก่สิทธิเรียกร้องของตนได้ โดยก่อนที่ศาลยุติธรรม 
ระหว่างประเทศจะวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่รัฐคู่ความฝ่ายที่ขอเช่นว่านั้น ศาลจะต้อง 
ดำเนินการให้เป็นที่พอใจว่าศาลมีเขตอำนาจในการพิจารณาและพิพากษาคดี 
ตามขอ้ ๓๖ และ ๓๗ ของธรรมนญูศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ อกีทัง้สทิธเิรยีกรอ้ง 
ของรัฐคู่ความฝ่ายที่มาศาลมีมูลความแห่งกรณีมั่นคงทั้งในทางข้อเท็จจริง 
และข้อกฎหมาย (well founded in fact and law)

การทีร่ฐัคูพ่พิาทฝา่ยทีม่าศาลขอใหศ้าลยตุธิรรมระหวา่งประเทศวนิจิฉยัชีข้าด 
ในทางที่เป็นคุณแก่ตนในกรณีที่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลหรือไม่ต่อสู้คดีนั้น  
ถอืไดว้า่เปน็กระบวนพจิารณาของศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศทีม่ผีลทางกฎหมาย 
โดยตรงต่อรัฐคู่พิพาท กล่าวคือ หากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศพอใจว่าศาล 
มเีขตอำนาจทีจ่ะวนิจิฉยัขอ้พพิาทเชน่วา่นัน้ไดแ้ละพอใจวา่ขอ้เรยีกรอ้งของรฐัคูพ่พิาท 
ฝ่ายที่มาศาลนั้นเป็นข้อเรียกร้องที่มีมูลทั้งในแง่ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว  
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็จะวินิจฉัยให้รัฐคู่พิพาทฝ่ายที่มาศาลนั้นชนะคดี 
และวนิจิฉยัใหร้ฐัคูพ่พิาทฝา่ยทีไ่มม่าศาลหรอืไมต่อ่สูค้ดนีัน้แพค้ด ีโดยคำวนิจิฉยัชีข้าด 
ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเช่นว่านั้นย่อมมีผลผูกพันคู่พิพาท๒๔และเป็นที่สุด 
โดยไม่มีการอุทธรณ์๒๕ เช่นเดียวกันกับคำวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีปกติ

 วิธีพิจารณาข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศดังที่ได้ 
นำเสนอมานี้ เป็นแต่เพียงหลักการสำคัญที่ได้กำหนดไว้ในธรรมนูญศาลยุติธรรม 
ระหวา่งประเทศ สว่นที ่๓ วา่ดว้ยวธิพีจิารณา (Statute of International Court  

 ๒๒ Statute of the International Court of Justice, Article 54.

 ๒๓ Statute of the International Court of Justice, Article 53. และดเูพิม่เตมิใน The Registry of the International 
Court of Justice, อ้างแล้ว, หน้า ๖๓. และ จุมพต  สายสุนทร, อ้างแล้ว, หน้า ๔๖๙ - ๔๗๒.

 ๒๔ Statute of the International Court of Justice, Article 59. 

 ๒๕ Statute of the International Court of Justice, Article 60.

ความส่งท้าย
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of Justice : Chapter III - Procedure) และในขอ้บงัคบัของศาล (Rules of Court)  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณา ซึ่งกระบวนวิธีพิจารณาข้อพิพาทระหว่างรัฐ 
ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั้นยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายประการ 
ซึ่งปรากฏในข้อบังคับของศาลและแนวทางปฏิบัติ (Practice Directions) ที่ศาล 
ได้กำหนดขึ้นในเวลาต่อมา อย่างไรก็ดี ผู้เขียนอาจตั้งข้อสังเกตในภาพรวมได้ว่า  
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดี 
ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
น้ัน เป็นกฏเกณฑ์ท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือ
สร้างแบบแผนข้ันตอนในการระงับ 
ข้อขัดแย้งระหว่างรัฐอธิปไตย 
บนพื้นฐานเจตนารมณ์ให้ปรับใช้ 
ได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อประโยชน์ 
สงูสดุในการอำนวยความยตุธิรรม 
แก่สั งคมระหว่ างประ เทศ ได้  
เป็นอย่างดี

 เมื่อการดำเนินกระบวนพิจารณาทั้งภาคลายลักษณ์อักษร และภาควาจา 
ได้ดำเนินมาจนเสร็จสิ้นลงแล้ว ย่อมเข้าสู่กระบวนการในการวินิจฉัยชี้ขาดของ 
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศต่อไป อันมีผลทางกฎหมายในประการต่าง ๆ ต่อมา 
อีกหลายประการ ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ในตอนต่อไปของบทความชุดนี้ 




